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 توپ اجاره ارزان مسكن
  در زمين 

شهرداري ها

 پسماندهاي  بيمارستاني
  و مجرماني كه

 محاكمه نمي شوند 

رييس جمهوري از شهرداري كالنشهرها خواست 
براي كاهش فشار به مستاجران برنامه ريزي كنند

طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی 
بي خطرنكردن پسماندهاي عفوني جرم است

نيـاز اقتـصاد ايـران
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سللخنگوي سللپاه پاسللداران انقاب اسللامي 
با بيان اينكلله در اعمال قانللون و حاكميت ملي 
در خليج فللارس و تنگلله هرمللز قاطعانه عمل 
مي كنيم، گفت: نفتكش انگليسللي كه توسللط 
يك ناو جنگي اسللكورت مي شللد با قاطعيت و 
سللرعت عمل نيروهاي خللودي متوقف و جهت 
بررسللي ها و اقدامللات الزم قانوني بلله لنگرگاه 
سللاحلي هدايت شللد. به گللزارش روز شللنبه 
پايگاه اطاع رسللاني سللپاه پاسللداران انقاب 
اسامي، سللرتيپ دوم پاسدار »رمضان شريف« 
در تشللريح چرايي و چگونگللي توقيف نفتكش 
انگليسللي تنگلله هرمز اظهللار گفللت: نفتكش 
انگليسللي “Stena Impero “ تحت اسكورت 
ناوچه جنگللي بريتانيايللي كه بللا بي توجهي به 
قوانين و مقللررات دريايي و در مسللير معكوس 
در حال ورود به تنگه هرمللز و برخورد احتمالي 
با كشللتي هاي ديگر قرار داشللت، با درخواست 
سللازمان بنادر و دريانوردي اسللتان هرمزگان، 
توسط يگان شناوري منطقه يكم نيروي دريايي 
سللپاه توقيف شللد. وي افزود: نفتكش انگليسي 
بر خاف قوانين و مقررات دريانوردي دسللتگاه 
موقعيت ياب خود را خامللوش و به جاي حركت 
به سللمت ورودي خليج فارس در تنگه هرمز از 
مسللير خروجي در جنوب در حال ورود بود كه 
پس از و حتي مقاومت و دخالللت ناوچه جنگي 
نيروي دريايي سلطنتي انگلسللتان، به پرواز در 
آوردن ۲ فروند بالگرد و تاش براي بازداشللتن 

تللكاوران دريايللي سللپاه از اجللراي ماموريت 
خود،  سخنگوي سللپاه »رعايت دقيق قوانين و 
مقللررات بين المللي و دريانوردي توسللط كليه 
شناورهايي كه قصد تردد در خليج فارس و تنگه 
هرمز دارند را ضامن حفللظ امنيت و آرامش اين 
منطقه راهبللردي« توصيف و تاكيللد كرد: اين 
قوانين تنها اختصاص به ايللن منطقه ندارد و در 
آبراه هاي ديگللر جهان نيز جاري اسللت و بطور 
طبيعي به دليل حساسلليت هاي موجود ناشللي 
از حضور تحريك كننده و غير حرفه اي نيروهاي 
فرامنطقه اي در اين منطقلله، اعمال اين قوانين 
از اهميت بيشللتري برخوردار شده است. سردار 
شريف با هشدار نسللبت به رفتارهاي متكبرانه، 
تحريك كننده و تهديد آميز برخي شللناورهاي 
بيگانه و عدم تمكين رعايت مقررات بين المللي 
دريايي تاكيد كرد: نيروي دريايي سللپاه همراه 
با سللاير نيروهاي مسلللح، به نمايندگي از ملت 
ايران، در اعمال قوانين جللاري بين المللي و نيز 
حاكميت ملي در قلمرو هاي دريايي كشللور در 
خليج فللارس و تنگه هرمز قاطعانلله عمل كرده 
و اجازه نخواهند داد منافللع و مصالح ملي و نيز 
امنيت اين منطقه كه يك مطالبه جهاني اسللت 

با رفتارهاي نامتعارف بيگانگان خدشه دار شود.
سخنگوي سپاه يادآور شد: نفتكش توقيف شده 
انگليسللي هم اكنون در اختيار سللازمان بنادر و 
دريانوردي استان هرمزگان است و سير مراحل 

رسيدگي قانوني و قضايي در جريان است.

سخنگوي سپاه:

 نفتكش انگليسي توقيف  شده  با  ناو جنگي 
اسكورت  مي شد

مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

1-  در حالللي كلله در جهللان غللرب »دورانللي كه 
كارشناسللان اقتصللادي در جايللگاه تصميم سللاز 
قللرار داشللتند، رو به پايان نهللاده اسللت« و روزنامه 
فايننشللال تايمز ۲1 روز پيللش در يادداشللتي، اين 
مساله را واكاوي كرده بود، در ايران نيز هفته گذشته 
دكتر مسللعود نيلي، مشللاور اقتصادي سابق رييس 
دولللت دوازدهللم در گفت وگو با يكي از رسللانه هاي 
داخلي از مصايب كار كارشناسللان اقتصادي در نظام 
سياسللت گذاري سللخن گفته بود. اگللر چه جنس 
مباحث طرح شده در آن يادداشللت و اين گفت وگو، 
تفللاوت فاحشللي بللا يكديگللر دارد و اولي بللر لزوم 
استقال كارشناس اقتصادي در نظام تصميم گيري 
اقتصاد امريكا تاكيد مي كند و دومي بر مهجور بودن 
كارشناس اقتصادي در سياسللت گذاري هاي كان 
اقتصاد ايران انگشت گذاشته اسللت، اما محور هر دو 
بحث، لزوم انجام امور به شلليوه علمي و كارشناسي 

است. 
دكتر نيلي در بخشي از گفت وگوي مورد اشاره با طرح 
اين سئوال كه »چرا كيفيت سياست گذاري  در ايران يا 
رشد نمي كند يا رشد غيرمحسوس دارد؟« مي گويد: 
انتظار ما اين است كه بخشي از رشد سياست گذاري 
در نتيجه انباشت تجربه باشد و بخشي نيز در نتيجه 
انباشت دانش. اگر انباشت تجربي در ظرف تئوريك 
و نظري مبتني بر علم روز دنيا قرار نگيرد، تجربياتي 
خواهند بود كه به يكديگر وصل نشللده اند. به همين 
دليل اسللت كه در موضوعات چالشي، تصميم گيري 
اقتصادي با ۳۰ سللال پيللش چندان فرقللي نكرده و 
دوباره همللان موضوعات با همللان رويكردها مطرح 

مي شود.
۲- در پي حاد شدن موضوع مسكن در كشور، ديروز 
حسن روحاني، رييس جمهور با مديران ارشد بخش 
مسللكن ديدار و گفت وگو كرد. اگر چه سايه ركود بر 
بازار مسكن سنگيني مي كند اما مساله فوري تر، فشار 
اقتصادي مضاعف بر مسللتاجران است. مساله اي كه 
روحاني نيز در اين نشسللت به آن اشاره كرد و ضمن 
انتقاد از برخي آمارها درباره نرخ اجاره از شللهرداران 
كان شهرها خواسللت تا براي كاهش فشار اقتصادي 
به مستاجران طرحي براي اجاره ارزان مسكن تدوين 
كنند. اين درخواست در شرايطي مطرح شد كه طي 
چند هفته اخير از اعطاي وام وديعه مسللكن با هدف 

كمك به مستاجران سخن به ميان آمده است و حتي 
گفته شللد كه سللقف اين وام 1۰۰ ميليون تومان و 
سود آن ۲4 درصد است. فارغ از اينكه كداميك از اين 
طرح ها اجرايي شللود، پرداختن به مساله مستاجران 
در واقع دور شللدن از حل ريشه اي »علت« نابساماني 
بازار مسللكن و يافتن راه حللل براي »معلللول« اين 
شرايط ارزيابي مي شللود. آنگونه كه بازوي پژوهشي 
مجلس در روزهاي نخسللت تيرماه سللال جاري در 
گزارشللي پژوهشللي اعام كرد و طي بيللش از يك 
سال گذشته همواره كارشناسللان اقتصاد مسكن در 
محافل كارشناسي و رسانه اي مطرح كرده اند، منشأ 
جهش هللاي قيمتي مسللكن )كه منجللر به كاهش 
قدرت خريد مستاجران شللده(، بي ثباتي اقتصادي 
است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش يادشده 
با تأكيد بر اينكه بخش مسللكن در پي بللروز برخي 
مشكات در اقتصاد كشور، دچار نارسايي هايي شده 
است، تصريح كرده بود: تحريم ها، كاهش فروش نفت، 
كاهش ارزش پول مّلي و ساير مشكات اقتصادي در 
يك سال گذشته سبب تشديد مشكل توليد و عرضه 
مسكن در كشور شده است. بر اين اساس، بنا بر اعام 
مركز پژوهش ها »گذار به دوران ثبللات اقتصادي«، 
»كاهش جذابيت سوداگري در بازارهاي موازي مانند 
طا و ارز« و »كاهش ريسك سرمايه گذاري مسكن« 
پيش شرط هاي فرابخشي رونق توليد مسكن به شمار 

مي روند.
۳- بي گمان، ارايلله راه حل براي هر مسللاله نيازمند 
شناخت دقيق آن،  بررسي تجربه هاي انباشت شده و 
به كارگيري راهكارهاي مبتني بر دانش انباشت شده 
است. در غير اين صورت، مسائل نه تنها حل نمي شوند 
كه با تكرار پي در پي، همچون گلوللله برفي بزرگ و 
بزرگ تر مي شوند. مساله مسكن و اجاره نشيني هم 
از اين قاعده مستثني نيست و دست كم طي 5۰سال 
گذشته در كشللور وجود داشللته اسللت به گونه اي 
كه قبل و بعد از انقاب نيز دربللاره اين معضل حتي 
فيلم سينمايي ساخته شده است،  اما هنوز، اهميت و 
ضرورت پرداختن به اين مساله كم رنگ و كوچك تر 
نشللده اسللت. از اين رو، اميد مي رود، تصميم گيران 
و تصميم سللازان به جللاي صرف وقت بللراي تجويز 
ُمسكن و راه حل هاي فوري و البته بي اثر به هنگام بروز 
بحران ها، فضا و زمينه را براي ارايه راهكارهاي علمي 
و تجربه شللده جهاني فراهم آورند تا ديگر بحراني را 

شاهد نباشيم.

گلوله برفي مسكن
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

گلوله برفي مسكن
در  كلله  حالللي  1-در 
جهان غرب »دوراني كه 
كارشناسللان اقتصادي 
در جايگاه تصميم سللاز 
قرار داشتند، رو به پايان 
نهاده اسللت« و روزنامه 
فايننشال تايمز ۲1 روز 
پيش در يادداشتي، اين 
مساله را واكاوي كرده بود، در ايران نيز هفته گذشته 
دكتر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي سابق رييس 
دولت دوازدهم در گفت وگو با يكي از رسللانه هاي 
داخلي از مصايب كار كارشناسان اقتصادي در نظام 
سياست گذاري سللخن گفته بود. اگر چه جنس 
مباحث طرح شده در آن يادداشت و اين گفت وگو، 
تفاوت فاحشللي با يكديگللر دارد و اولللي بر لزوم 
استقال كارشناس اقتصادي در نظام تصميم گيري 
اقتصاد امريكا تاكيد مي كند و دومي بر مهجور بودن 
كارشناس اقتصادي در سياست گذاري هاي كان 

اقتصاد ايران انگشت گذاشته است...

مجيد اعزازي

 صفحه 7  

نگاه

 توقيف نفتکش انگليسی 
و اعمال قانون درياها

عباس آخوندي|
اقدام انگليللس در توقيف كشللتي اي كه محموله 
متعلق به ايللران را حمل مي كرد، خللاف قانون و 
مقررات دريانوردي و بيشللتر در قالب يك نمايش 
خوش رقصي انگليس براي ترامپ صورت گرفت. او 
مي گويد كه در اجراي تحريم اتحاديه اروپا دست به 
اين كار زده است. حال آنكه با وجود گذشت چندين 
سال از تصميم اتحاديه اروپا در اين باره، هيچ يك از 

كشورهاي عضو آن را تاكنون اجرا نكرده اند و ...

بانك و بيمه

بازار چك ساماندهي شد
 محسن  شمشيري |

تعداد چك هاي رمللزدار در خرداد 98 نسللبت به 
خرداد 97 از نظر تعداد 6.7 - درصد و از نظر مبلغ 
۲7.7- درصد كاهش داشته است كه اين كاهش 
را مي توان به دليللل آثار ركود نسللبي بخش هاي 
اقتصادي و كاهش معامات قطعي در بازار، حذف 
چك هاي تضميني بدون نام در بازار در اثر اقدامات 
بانك مركزي در جمللع آوري چك هاي تضميني 
بدون نام، اثرات نرخ ارز و... ارزيابي كرد.  به گزارش 
»تعللادل«، در خللرداد 98، چللك رمللزدار از نظر 
مبلغ 64 درصللد و از نظر تعللداد 1۳ درصد در كل 
چك هاي وصول شللده بانك ها سهم داشته است. 
اين در حالي است كه قبل از اقدامات بانك مركزي 
و در شهريور 97، سهم رمزدار از نظر تعداد 11 و از 
نظر مبلغ 8۰ درصد بوده است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه اقدامات بانك مركزي براي جمع آوري 
چك هاي تضميني بدون نام و گردش آن در بازار و 

كنترل سرعت حركت نقدينگي در بازار ارز و طا...
9

 نفتكش بريتانيايي در تنگه هرمز 
مقررات بين المللي را نقض كرد

الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و  گو  با » تعادل« خبر داد

توقيف سركش

طرح   سهميه دارشدن مردم از بنزين

كشاورزي

معاون آب و خللاك وزارت جهاد كشللاورزي 
گفت: با وجود خشكسالي هاي پياپي، در توليد 
گندم براي چهارمين سال خودكفا شديم و در 
شللكر و توليد دانه هاي روغني نيز در آستانه 

خودكفا شدن هستيم.
به گزارش تسنيم از بيرجند، علي مراد اكبري 
ظهر ديروز در بازديد از پروژه هاي آب و خاك 
استان خراسللان جنوبي در جمع خبرنگاران 
اظهار داشللت: پروژه تجهيز نوسللازي اراضي 
حسين آباد سادات كه داراي 45۰ قطعه بوده 
به 6۰ قطعه تبديل شللده كه اين پروژه يكي 
از مصاديق بللارز بهينه كللردن مصرف آب در 

بخش كشاورزي است.
وي گفللت: در پروژه هاي آبياري تحت فشللار 
از سللال 9۲ تاكنون حللدود 9۰۰ هزار هكتار 
آبياري تحت فشللار در كشللور انجام شده كه 
تحول عظيمي در بخش بهينه كردن مصرف 
آب و كارايللي مصللرف آب در كشللور صورت 
گرفته اسللت. معاون آب و خاك وزارت جهاد 
كشللاورزي افزود: خراسللان جنوبللي يكي از 
اسللتان هاي پيشللرو در بحث آبيللاري تحت 
فشار كشور بوده و متوسط آبياري تحت فشار 
اسللتان در برنامه پنجم 6۰۰ هكتللار بوده كه 
سال گذشللته تبديل به 7۰۰ هكتار و امسال 
تبديل بلله يك هزار هكتللار شللده و 1۰ هزار 

هكتار ديگر نيز در حال انجام است.
اكبري تصريللح كللرد: خراسللان جنوبي در 
سنوات گذشللته در بحث آبياري تحت فشار 
برنامه قوي نداشللته و ميزان سللطح آبياري 
تحت فشللار اسللتان نسللبت به اراضللي آبي 
16درصد اسللت و طي دو سال گذشته حدود 
5۰ درصد سطح آبياري تحت فشار در استان 

انجام شده است.
وي با اعام اينكه »هرچقدر در استان آبياري 
تحت فشللار انجام شللود منابع اعتبللاري آن 
را تأمين خواهيللم كرد« ادامه داد: خراسللان 
جنوبي سومين استان از لحاظ سطح اجرايي 

آبياري تحت فشار است.
معاون آب و خللاك وزارت جهاد كشللاورزي 
خاطرنشللان كرد: به ازاي هر هكتللار آبياري 
تحت فشللار حدود 4 هزار و 5۰۰ مترمكعب 
صرفه جويي آب داريم و از سللال 9۲ تاكنون 
نيز بيش از 4 ميليارد مترمكعب آب در كشور 

صرفه جويي شده است.
اكبري اظهار داشت: با وجود خشكسالي هاي 
پياپي، در توليللد گندم چهار سللال خودكفا 
شديم و در شللكر و توليد دانه هاي روغني نيز 

در آستانه خودكفا شدن هستيم. 

 ايران براي چهارمين سال 
در توليد گندم خودكفا شد

دولت

معاون پارلماني رياسللت جمهوري از در دسللتور 
كار قرار گرفتن تشللكيل وزارت بازرگاني در دولت 
خبر داد. به گزارش شللاتا، حسللينعلي اميري در 
نشست شوراي معاونان و مديران كل امور مجلس 
وزارتخانه ها و دسللتگاه هاي مختلللف صبح ديروز 
به ميزباني وزارت صنعت و در حاشلليه نمايشللگاه 
فرصت هللاي سللرمايه گذاري سللاخت داخللل و 
رونللق توليد برگزار شللد، با اعام ايللن خبر گفت: 
تشللكيل وزارت بازرگاني در اولويت بللراي دولت و 
رييس جمهور است . اوادامه داد: پيش از اين تشكيل 
اين وزارت بللا ارايه طرحي از سللوي نمايندگان در 
كميسيون اجتماعي مطرح و تصويب شد، اما پس از 
آن دولت از هيات رييسه مجلس خواست كه اجراي 
اين طرح به دليل اينكه آمادگي براي تشكيل وجود 
ندارد به زمان ديگري موكول شود تا تمهيدات براي 
آن انجام شود. معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره 
به اينكه انسللجام در بخش بازرگانللي وجود ندارد، 
توضيح داد: بخش بازرگاني به صللورت پراكنده از 
سوي دستگاه هاي مختلف پيگيري مي شود و از اين 
رو نظام توزيع با مشكات زيادي روبرو شده است. 
اميري ادامه داد: هيچ دستگاهي در كشور مخالف 
تشكيل اين وزارتخانه نيست و دستور رييس جمهور 
براي تشللكيل اين وزارت به جد پيگيري مي شود، 
اگرچه تعللدادي از نمايندگان مجلللس، به داليل 
كارشناسللي و برخي به داليل سياسي مخالف  اين 
طرح هسللتند. معاون پارلماني رياست جمهوري 
از نمايندگان پارلماني دستگاه ها و وزارتخانه هاي 
مختلف خواسللت كه در اين زمينه بللا نمايندگان 
مجلس مذاكره كنند و با داليل كارشناسللي آنها را 
متقاعد كنند كه  به اين طرح در صحن علني مجلس 
راي بدهند. اميري حضور منظللم وزرا در مجلس و 
ديدار با نمايندگان مختلف و كميسيون هاي مربوطه 
را مورد تاكيد قرار داد و از معاونان پارلماني خواست 
كه حضور مقتدرتري درمجلس داشته باشند. او  به 
اصاح  آيين نامه داخلي مجلس در سال گذشته و 
تبديل ان به طرح اشللاره كرد و گفت: بر اساس اين 
قانون اگر چه داراي اشكاالتي است و خاف قانون 
اساسي است، بايد گزارش 6 ماهه به مجلس از سوي 
دستگاه ها ارايه شود. او خطاب به معاونان پارلماني 
گفت: دولت داراي مسللووليت هاي جمعي است و 
طرح هايي كه نمايندگان مجلس تاييد مي كنند، 
دسللتگاه ها داراي حق نظللر و راي هسللتند و بايد 
مكاتبات نمايندگان در اين زمينه به موقع از سوي 
دستگاه ها پاسخ داده شللود. او ادامه داد: دستگاه ها 
نبايد وظايف بخشللي خللود را اولويت قللرار دهند 
و زيبنده اسللت كه هم افزايللي در مجموعه دولت 
انجام شود. ياد آور مي شود، در اين نشست معاونان 

پارلماني جديد تعدادي از دستگاه ها معرفي شدند.

معاون پارلماني رياست جمهوري خبرداد
 تشكيل وزارت بازرگاني

 در دستوركار دولت

جهان

 حمله وال استريت
 به فدرال رزرو
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 سخنگوي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
روز شنبه با صدور بيانيه اي خواستار خويشتنداري 
ايران و انگليس در پللي توقيف يك فروند نفتكش 
انگليس در تنگه هرمز بللراي جلوگيري از افزايش 
تنش ها شد. »مايا كوتسيانچيچ« همچنين دراين 
بيانيه نسللبت به اقدام ايللران ابراز نگرانللي كرد و 
خواستار آزادي كشتي انگليس و خدمه آن توسط 
ايران شد. وي افزود: در شرايطي كه اوضاع تشديد 
شده، اين تحوالت خطر بيشتر شللدن تنش ها را 
افزايش داده و اقدامات جاري براي حل تنش هاي 
فعلي را زير سللئوال مي برد. جمعه شللب گذشته 
يك نفتكش انگليسللي به خاطر رعايللت نكردن 
قوانين و مقررات بين المللي دريايي در تنگه هرمز 
از سوي سللپاه توقيف شللد. روابط عمومي نيروي 

دريايي سپاه با تأييد اين خبر اعام كرد: عصر روز 
 جمعه ۲8 تير يك فروند نفتكش انگليسللي با نام

»stena impero« هنگام عبور از تنگه هرمز به 
علت رعايت نكردن قوانيللن و مقررات بين المللي 
دريايي بنا به درخواست سازمان بنادر و دريانوردي 
اسللتان هرمزگان، توسط يگان شللناوري منطقه 
يكم نيروي دريايي سپاه توقيف شد. اين اطاعيه 
مي افزايد: نفتكش مذكور پس از توقيف، به ساحل 
هدايت و براي سللير مراحل قانوني و بررسي هاي 
الزم تحويل سازمان بنادر و دريانوردي شد. در پي 
اين تحوالت اعضاي دولت انگليللس بامداد ديروز 
درباره توقيف نفتكش اين كشللور تشكيل جلسه 
داده و در نتيجه آن به كشتي هاي انگليس توصيه 

شد موقتًا از تنگه هرمز تردد نكنند.

سخنگوي موگريني خواستار خويشتنداري ايران و انگليس شد

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

 مبلغ ورودي�ه موزه ها و اماك�ن فرهنگي- 
تاريخي افزايش يافت؛ پاد|

هيات وزيران با توجه به باال رفتن هزينه نگهداري، 
مرمت و تجهيز موزه ها و بناهاي تاريخي در سال هاي 
اخير با افزايش مبلغ وروديه موزه ها و اماكن فرهنگي- 

تاريخي موافقت كرد.
بر همين اساس، وروديه موزه هاي ملي، منطقه اي، 
كاخ موزه ها و آثار تاريخي )غيرمنقول( ثبت جهاني 
و شاخص براي بازديد كنندگان داخلي حداكثر به 
مبلغ ۵۰ هزار ريال و براي بازديدكنندگان خارجي 
حداكثر به مبلغ يك ميليون ريال و وروديه موزه هاي 
محلي، اس��تاني و س��اير آثار تاريخي- فرهنگي 
)غيرمنقول( براي بازديد كنندگان داخلي حداكثر 
به ۴۰ هزار ري��ال و براي بازديد كنندگان خارجي 

حداكثر به ۵۰۰ هزار ريال افزايش مي يابد.

 اب�اغ موافقتنام�ه تش�ويق و حماي�ت از 
سرمايه گذاري ايران و چك؛ پاد|

رييس جمهوري قانون موافقتنامه تشويق و حمايت 
متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسالمي 
اي��ران و دولت جمهوري چك را براي اجرا به وزارت 
 امور اقتصادي و دارايي ابالغ كرد.بر همين اساس و 
با توجه به اهميت سرمايه گذاري در به كارگيري منابع 
و امكانات بالقوه اقتصادي و نظر به ضرورت تشويق و 
حمايت از سرمايه گذاري هاي اتباع دولت جمهوري 
اسالمي ايران و دولت جمهوري چك، اين قانون از 

سوي رييس جمهوري ابالغ شد.
رييس جمهوري همچنين به منظور ايجاد و حفظ 
شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي يادشده در 
جهت ارتقا و تحكيم همكاري هاي اقتصادي و تامين 

منابع هر دو دولت، اين قانون را ابالغ كرد.

 مردم و دولت ايران با مردم امريكا دش�مني 
ندارند؛ تعادل|

وزير امور خارجه كشورمان با انتشار پيامي در حساب 
توئيتري خود نوش��ت: مردم و دولت ايران با مردم 
امريكا دشمني ندارند، همه آنچه ما مي خواهيم اين 

است كه در امور داخلي ما دخالت نشود.
محمدجواد ظريف با انتشار لينك گفت وگو با خانم 
جوودي وودراف در برنامه ساعت خبر نوشت: مردم 
و دولت ايران با مردم امريكا دشمني ندارند. ظريف 
اشاره كرده است كه گفت وگوي وي با جودي وودراف 
از برنامه ساعت خبر در نيويورك در نوزدهم جوالي و 

پيش از عزيمت به ونزوئال انجام شده است.
وزي��ر امور خارجه پس از س��فر ۶ روزه، نيويورك را 
براي شركت در اجالس جنبش عدم تعهد در ونزوئال 
ترك كرد و اكنون در كاراكاس پايتخت ونزوئال به سر 
مي برد. وي قرار است عالوه بر سخنراني در اجالس 
وزيران خارجه عضو جنبش عدم تعهد با همتايان 
خود در حاش��يه اين اجالس ديدارهاي دوجانبه و 

منطقه اي هم داشته باشد.

 جلس�ه محاكم�ه عام�ان قت�ل عليرض�ا 
 ش�يرمحمدعلي برگزار ش�د؛ مركز رس�انه 

قوه قضاييه|
جلسه رس��يدگي به اتهامات عامالن قتل عليرضا 
شيرمحمدعلي ديروز در شعبه پنجم دادگاه كيفري 
يك تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. در اين 
جلس��ه پس از قرائت كيفرخواست از سوي قاضي 
شهرياري سرپرست دادسراي جنايي، متهمان و وكال 
در فرصت جداگانه به دفاع از خود پرداختند.بعد از 
حدود سه ساعت قاضي ختم رسيدگي را اعالم كرد و 
گفت كه در مهلت مقرر قانوني راي صادر خواهد شد.

  س�فر هياتي از رهب�ران حماس ب�ه ايران؛ 
تسنيم|

رييس دفتر سياس��ي جنبش مقاومت اس��المي 
فلس��طين )حماس( از س��فر هياتي از رهبران اين 
جنبش به ايران خبر داد. اسماعيل هنيه گفت هيات 
بلندپايه اي از جنبش حماس از شنبه سفر به تهران 
را آغاز مي كند كه چند روز طول مي كشد. وي ابراز 
اميدواري كرد كه اين سفر نتايج مهمي را به همراه 
داشته باشد.وي در گفت وگو با خبرنگاران تركيه اي 
از طريق ويدئوكنفرانس به تصميم خروج حماس 
از سوريه اشاره و اعالم كرد بطور كامل از اين مساله 
درس گرفته شده است. هنيه تالش هاي حماس با 
طرف هاي سوري در ابتداي بحران براي حفظ سوريه 

و امنيت آن را يادآور شد.

 پهپاد متجاوز را با »س�وم خ�رداد« زديم؛ 
فارس|

معاون عمليات س��تاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
»اس 3۰۰« را در شبكه  پدافندي داشتيم، اما اينكه 
سامانه »سوم خرداد« ساخت ايران پهپاد امريكايي 
را م��ورد اصابت ق��رار مي دهد، بخ��ش ديگري از 
قدرت ما را نشان داد.سردار مهدي رباني در مراسم 
گراميداشت ياد و خاطره بيش از ۵۰۰ شهيد بخش 
خوراسگان، تاكيد كرد: به عنوان كارشناس نظامي 
مي گويم كه با پيشرفت و ثباتي كه در اين سال ها 
ايجاد كرده ايم، حداقل تا 1۰ سال آينده به هيچ وجه 
نيروي زميني منطق��ه اي و غيرمنطقه اي قادر به 

حمله به كشور نيست.

 دوساالنه شدن بودجه كشور را وارد مراحل 
عملياتي مي كند ؛  برنا|

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
طرح دو س��االنه شدن بودجه طرح بسيار خوبي 
بوده و طبيعي است كه بسياري از موارد با قانون 

اساسي ما مغايرت، داشته باشد.
»غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي« گفت: در حال 
حاضر ما در حال برنامه ريزي بودجه اي هستيم كه 
شش ماه از سال كل كشور را درگير خود مي كند 
و زماني كه مي خواهد اجرا شود، شرايط زماني، 
مكاني و اعتباري تغيير ك��رده و افراد نيز تغيير 
كرده اند و اساسا نيز قابليت اجرا ندارد. همواره به 
روز تصميم گرفته مي شود بنابراين بايد افق ديد 

خود را در بودجه افزايش دهيم. 
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نفتكش بريتانيايي در تنگه هرمز مقررات بين المللي را نقض كرد

توقيف سركش
گروه  ايران|

حدود دو هفته پس از توقيف نفتكش محموله نفت ايراني 
گريس 1 در جبل الطارق توسط انگليس، روز جمعه ايران 
يك نفتكش بريتانيايي به نام اس��ترا را توقيف و آن را به 
بندرعب��اس هدايت كرد،  اما در توقي��ف اين دو نفتكش 
دو تف��اوت عمده اس��ت: توقيف نفتك��ش اول بر خالف 
مقررات بين المللي بود و فقط به بهانه تحريم اتحاديه اروپا 
عليه س��وريه رخ داد اما توقيف دوم درست وفق مقررات 
بين المللي صورت گرفت، زيرا طبق گفته مقامات ايراني 
اين نفتكش پس از تصادم با يك ش��ناور ايراني قصد فرار 
داشت كه توسط سپاه پاسداران توقيف و به بندر عباس 
هدايت شد.  ماجرا از يك اطالعيه شروع شد؛ اطالعيه اي كه 
به دنبال آن توفاني به پا شد. ساعت حدود 1۰ و نيم جمعه 
شب، نيروي دريايي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه يك نفتكش بريتانيايي را توقيف 
كرده است . بنا بر اين اطالعيه: عصر روز )جمعه ۲۸ تير( 
 »stena impero« يك فروند نفتكش انگليسي با نام
هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعايت نكردن قوانين و 
مقررات بين المللي دريايي بنا به درخواست سازمان بنادر 
و دريانوردي استان هرمزگان، توسط يگان شناوري منطقه 
يكم نيروي دريايي سپاه توقيف شد. اين اطالعيه افزوده 
بود: نفت كش مذكور پس از توقيف به ساحل هدايت و براي 
سير مراحل قانوني و بررسي هاي الزم تحويل سازمان بنادر 
و دريانوردي شد. اما اينكه چرا نفتكش توقيف شده بود را 
مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان چنين گفته 
است:  پس از دريافت گزارش هايي مبني بر نقض قوانين 
بين المللي دريانوردي و عدم تمكين و پاسخ شناور مذكور 
نسبت به تماس هاي صورت گرفته، نفتكش انگليسي با 
هماهنگي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به 
سمت لنگرگاه بندرعباس هدايت شد تا ابعاد مختلف حادثه 
توسط كارشناسان اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
به دقت بررس��ي ش��ود.اين اتفاق آنقدر ب��ر اي انگليس 
سنگين بود كه همان شب جمعه كابينه بريتانيا تشكيل 
جلسه داد، جلسه اضطراري كه آن را كبري مي نامند كه 
 مخفف »نشس��ت توجيهي دفتر دولت در اتاق آ« است.

 ) Cabinet office briefing room A ( نشس��ت 
كبري در بريتانيا معموال در زماني انجام مي شود كه كابينه 
موضوع اضطراري در دستور كار دارد. جرمي هانت در پايان 
اين نشست گفت كه آنها به دنبال گزينه نظامي نيستند 

و ب��ه دنبال يك راه ديپلماتيك هس��تند تا اين موقعيت 
را حل كنند . به گفته او بريتاني��ا بايد اين موضوع را حل 
كند . البته تنها جرمي هانت نبود كه اين موضع را گرفت 
. روزنامه هاي بريتانيايي ه��م تماما صفحه اول خود را به 
اين اتفاق اختصاص دادند . روزنامه هاي فايننشيال تايمز؛ 
اينديپندنت، تيمز و هرالد اين اتفاق را يا تيتر اول خود كرده 

بودند يا عكس اول . اما واكنش هاي داخلي چه بود؟ وزير 
امور خارجه ايران در توييتي اتهام دزدي دريايي كه برخي 
از رسانه هاي انگليسي به ايران زده بودند را اينچنين پاسخ 
داد: برخالف دزدي درياي��ي در تنگه جبل الطارق، اقدام 
ما در خليج فارس اجراي قوانين بين المللي كش��تيراني 
دريايي است. همانطور كه در نيويورك گفتم، اين ايران 

است كه امنيت تنگه هرمز و خليج فارس را تامين مي كند. 
انگليس بايد شريك )جرم( بودن در تروريسم اقتصادي 
امريكا را متوقف كند. عباس��علي كدخدايي،  سخنگوي 
شوراي نگهبان هم در توييتي در واكنش به توقيف نفتكش 
بريتانيايي نوشت: »قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل 
امري است شناخته شده كه در مقابل اقدامات خالف يك 

دولت مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اقدام صحيح دولت 
ايران براي مقابله با جنگ اقتصادي نامش��روع و توقيف 
نفتكش ها از جمله مصاديق اين قاعده است و منطبق با 
حقوق بين الملل.« محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ه��م در توييتي واكنش ديگ��ري به اين 
موضوع داشت . او در حساب كاربري خود نوشت: »ما به 
دنبال جنگ نيستيم ولي درمقابله به مثل كوتاه نخواهيم 
آمد، چه صدام باشد چه ترامپ چه ملكه.« به نظر مي آيد 
كه بريتانيا از اين رويداد هنوز در شوك است. با آنكه ديروز 
سفير ايران در لندن به وزارت خارجه آن كشور احضار شد تا 
اعتراض رسمي دولت بريتانيا را به ايران بدهد اما با اين حال 
نمي داند چه رفتاري را بايد در پيش بگيرد. في الواقع زماني 
كه نفتكش حامل نفت ايران در جبل الطارق توسط بريتانيا 
توقيف شد بس��ياري از كارشناسان داخل انگلستان اين 
رفتار را خالف سياست هاي بريتانيا دانسته و آن را همسو 
با سياس��ت هاي ترامپ تلقي كردند. اما متاسفانه دولت 
بريتانيا يا نتوانست يا نخواست به اين توصيه ها گوش دهد.

 اما آخرين وضعيت نفتكش بريتانيايي چيست؟
به گفته  اهلل مراد عفيفي پور، مديركل بنادر و دريانوردي 
اس��تان هرمزگان؛ بررسي هاي كارشناس��ي علل وقوع 
حادثه دريايي اين نفتكش كه محموله اي به همراه نداشته 
است؛ توس��ط كارشناس��ان اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان هرمزگان آغاز شده است. وي با بيان اينكه نفتكش 
»استينا ايمپرو« تحت پرچم كشور انگلستان است و ۲3 
خدمه دارد، اظهار داشت: 1۸ نفر از خدمه اين شناور مليت 
هندي دارند و پنج نفر خدمه ديگر هم از كشورهاي روسيه، 
فيليپين و لتوني هس��تند، البته فرمانده نفتكش، داراي 
مليت هندي اس��ت. مديركل بنادر و دريانوردي استان 
هرمزگان گفت: براي حفظ ايمني كشتي فعال خدمه در 
كش��تي حضور دارند و در حال حاضر همه ۲3 خدمه، در 
محل كار خود در نفتكش هستند.عفيفي پور اضافه كرد: 
در صورت لزوم و بر مبناي درخواست مقام قضايي، ممكن 
اس��ت خدمه براي انجام مصاحبه هاي تخصصي و فني 
فراخوانده شوند.وي گفت: به منظور رعايت ضوابط ايمني 
و استانداردهاي بين المللي دريانوردي همه همكاري هاي 
الزم براي هدايت ايمن و دقيق تانكر »اس��تينا ايمپرو« و 
لنگراندازي در موقعيت مناسب، از س��وي اين اداره كل 

صورت پذيرفته است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد

پيگيري منع به كارگيري بازنشستگان
رييس سازمان بازرسي كل كشور بار ديگر تاكيد كرد كه 
اين س��ازمان پيگير وضعيت به كارگيري بازنشسته ها در 

بخش هاي گوناگون است.
به گزارش ايسنا، ناصر سراج در حاشيه بازديد از نمايشگاه 
الكامپ در پاس��خ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت نامه 
معاون اول رييس جمهور درباره بازگشت شوراي رقابت در 
بحث نرخ گذاري خودرو، گفت: ما نامه نوشتيم و هنوز جواب 
قانع كننده اي دريافت نكرديم؛ وزير هم خيلي موافق نيست.

وي ادامه داد: زماني كه خودم در شوراي رقابت بودم فرمولي 
داشتيم كه آن را پيگيري مي كرد و نياز نبود هر روز قيمت 
ماشين باال و پايين برود. ما از بانك مركزي استعالم مي كرديم 
و در داخل آن فرمول قيمت بيرون مي آمد اما متاس��فانه 

خودروسازان قانع نبودند.
سراج تصريح كرد: متاسفانه از شوراي رقابت اين اختيارات 
را گرفتند در حالي كه طبق قانون كسي نمي تواند اختيارات 
شوراي رقابت را كم كند اما متاسفانه اين كار انجام شد.رييس 
س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور افزود: ما اكنون ١٨٠ هزار 
خودروي دپو شده در سايت ها داريم و اخيرا هياتي فرستاديم 

و از شهرهاي استان مازندران تعداد ماشين هاي زيادي در 
مازندران توزيع نكردند كه مكلف كرديم آن را توزيع كنند.

س��راج خاطرنش��ان كرد: در ماه آينده جلسه اي با حضور 
خودروس��ازان، قطعه س��ازان و تعزيرات برگزار و بررسي 
مي شود مشكل كجاست.رييس سازمان بازرسي كل كشور 
درباره آزمون سردفتري گفت: بررسي اين موضوع را به ديوان 
عدالت اداري داديم ان شاءاهلل ديوان تصميم را اعالم مي كند.

 ماجراي انتخابات شوراياري ها
سراج در پاسخ به سوال ايس��نا درباره نامه رييس سازمان 
بازرسي كل كشور به رؤساي قوا مبني بر غيرقانوني بودن 
انتخابات شوراياري ها و واكنش هاي مختلف به اين اظهارنظر، 
گفت: انتخابات ش��وراياري ها صد در صد غيرقانوني است. 
وزارت كش��ور دادخواس��تي براي ابطال مصوبه سال ٧٨ 
شوراي ش��هر اعالم كرده بود اما به داليلي انصراف داد.وي 
افزود: انتخابات بايد در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ 
قانون اساسي انتخابات شوراي شهر و روستا و دهستان و... 
آمده است اما هيچ جا اسمي از شوراياري برده نشده است. 

شايد شوراياري بتواند خدمات خوبي ارايه دهد اما مشكل 
اين اس��ت كه قانون نداريم.رييس س��ازمان بازرسي كل 
كشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسي نظارت بر حسن 
جريان و اجراي صحيح قوانين بر عهده ما است. نماينده ها 
مصاحبه كردند و به مجلس هم بردند و در كميسيون شوراي 
مجلس اين موضوع رد شد. ما مشكل نداريم كه شوراياري 
باشد يا نباشد، مشكل اين است قانون نيست. بر اساس چه 
قانوني مي خواهند شوراياري را بررسي كنند.وي ادامه داد: 
هزينه هايي كه براي ش��وراياري از قانون بودجه عمومي و 
دولتي هزينه مي شود را چه كسي بايد پاسخ دهد؟ ما دنبال 
اين هستيم. اگر تمكين كردند بهتر. بعدا فرصت دارند اليحه 
بدهند و قانون آن را تصويب كنند، در غيراين صورت ما هم 
قبلش اقدام خواهيم كرد و هم بعد از آن و اگر هزينه اي در 

اين رابطه شد فردي كه اين هزينه را كرده مسوول است.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه آيا سازمان بازرسي 
اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان را پيگيري 
مي كند؟ گفت: آن را بررسي مي كنيم و همچنان ادامه دارد 
و هر خبرنگاري اگر فردي را در اين زمينه س��راغ دارد به ما 

اعالم كند.رييس س��ازمان بازرسي كل كشور در پايان در 
رابطه با گراني خودرو گفت: گراني مربوط به تعزيرات است 

و در جلسه با خودروسازان، تعزيرات را هم دعوت كرديم و 
راجع به اين موضوع هم صحبت خواهيم كرد.

اظهارات مشاور امنيت ملي 
امريكا نمادي از بدعهدي است

دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي در يادداش��تي كوتاه 
نوش��ت: اظهارات مشاور 
امنيت ملي اياالت متحده 
امريكا كه ط��ي آن حقوق 
اي��ران براي غني س��ازي 
اورانيوم را نفي كرده است، 
نمادي از بدعه��دي، يكجانبه گرايي و ناديده گرفتن 
مجموعه هنجارهاي بين المللي بوده و فاقد هرگونه 
ارزش و اعتبار حقوقي اس��ت .به گ��زارش دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي، دريابان علي شمخاني در اين 
يادداشت اظهار داشت: غني سازي اورانيوم براي مصارف 
صلح آميز، حق همه كشورهايي است كه عضو معاهده
NPT هستند و قابل سلب يا اعطاء نيست.وي عنوان 
كرد: امريكايي ها چنين تفسيري از NPT نداشتند و 
ايران در سال 13۹1 وادارشان كرد كه به چنين حقي 
اعتراف كنند و بعد پاي ميز مذاكره بنشينند.نماينده 
مقام معظم رهبري در اين يادداشت بيان كرد: پذيرش 
حق قانوني ايران براي غني س��ازي اورانيوم از س��وي 
امريكا، شرط وروداين كشور به مذاكرات هسته اي بود 
و نه نتيجه ان.شمخاني تصريح كرد: كشورهاي ۵+1 
در موافقت نامه برجام بر حق قانوني ايران براي داشتن 
غني سازي اورانيوم از س��وي 1+۵ صحه گذاشتند و 
بر آن تاكيد كردند و قطعنامه ۲۲31 ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد، حق غني سازي ايران را تبديل به 
سندي بين المللي و الزام آور براي كشورهاي جهان كرد.

شمخاني در اين يادداشت يادآور شد: اظهاراتي از اين 
دست نشان مي دهد كه اقدام ايران براي كاهش پلكاني 
تعهدات برجامي تنها مسير مواجهه با كشوري است كه 

پذيرش هرگونه تعهد را برنمي تابد.

خروج امريكا از برجام تهديد عليه 
ديپلماسي چندجانبه است

س��خنگوي وزارت خارجه 
اي��ران در گفت وگ��و با يك 
روزنامه لبناني اعالم كرد كه 
خروج امريكا از برجام تهديد 
خطرناكي عليه ديپلماسي 

چندجانبه است.
به گزارش مهر، »سيد عباس 
 موس��وي« در گفت وگو با روزنامه لبنان��ي »االخبار« 
درخصوص آخرين تحوالت مربوط به توافق هسته اي 
گفت: مذاكرات در خصوص توافق هس��ته اي ضرورتًا 
ناموف��ق نب��وده و نخواهد ب��ود. هنوز مس��افت ميان 
درخواس��ت هاي ايران و دس��تاوردهاي ملموسي كه 
جمهوري اس��المي ايران به دنبال آن است زياد است. 
نشست وين س��ازنده بود. ما لفظ شكست ابتكارات را 
در خصوص توافق هس��ته اي قبول نداريم. مهم ترين 
موضوعي كه بررس��ي شده، مكانيس��م تبادل تجاري 
)اينستكس( است. ما از كشورهاي اروپايي انتظار داريم 
موضوع ف��روش نفت ايران را با جديت بررس��ي كنند.

موس��وي تصريح كرد: توقعات ما تاكن��ون به صورت 
كامل محقق نش��ده است اما گام هاي مثبتي كه اتخاذ 
شده استحقاق پيگيري را دارد. درست است كه منافع 
اقتصادي اي��ران در چارچوب برجام محقق نش��د اما 
محافظت از آن منافع ايران را تامين مي كرد چرا كه توافق 
هسته اي منافع سياسي و امنيتي براي دو طرف نيز داشت 
اما در سايه سياست هاي ويرانگر امريكا و تالش ها براي 
توقف صادرات نفت ايران وارد مرحله جديدي شديم. ما 
به هيچ وجه با عدم پايبندي ديگر كشورها به تعهدات خود 
مسامحه نمي كنيم.وي افزود: تهران كاهش تدريجي 
تعهدات برجامي خود را آغاز كرده است البته ادامه يافتن 

توافق هسته اي و باقي ماندن آن به نفع همه است. 

 اثر رواني 
تحريم ها خنثي شد

عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با بيان اينكه 
صنعت امس��ال شروع به 
پيش��رفت و توسعه كرده، 
اظهار كرد كه امس��ال اثر 
روان��ي تحريم ه��ا خنثي 
شده و اتفاقات و صحبت ها 
باعث تغيير در بازار نمي شود.به گزارش ايسنا، علي 
آقامحمدي در اولين ميز تخصصي تعميق س��اخت 
داخل در صنع��ت خودرو، اظهار ك��رد: تنها راه حل 
تغيي��ر تراز تج��اري 3۰ ميلي��ارد دالري منفي كه 
نتيجه تحريم هاي گس��ترده امريكا اس��ت، توسعه 
توليد داخل است.وي با بيان اينكه جنگ اقتصادي با 
امريكا، جنگ بلندمدت و قطعي است، تصريح كرد: 
امريكا در برجام قصد نداش��ت تحريم ها را بردارد و 
توافق نامه ب��ه گونه اي بود كه يك س��ري تحريم ها 
تعليق شد و با يك امضاي رييس جمهور اين كشور 
برگش��ت؛ بنابراين بايد از چتر تحريم خارج شويم، 
نه اينكه مش��كالت خود را به ص��ورت مقطعي حل 
كنيم.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد 
بر اينكه اس��تراتژي قطعي ما در زمينه توليد كاالي 
ايراني و رونق توليد قرار نيست مقطعي باشد، افزود: 
1۲ زنجيره در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود 
دارد كه همه بايد به خودكفايي برسند.آقامحمدي 
با بيان اينكه زنجيره سازي مي تواند قدرت تحريم ها 
را از بين ببرد، تصريح كرد: اثر رواني تحريم امس��ال 
خنثي شده و مانند گذشته صحبت ها و اقدامات طرف 
خارجي باعث به هم ريختگي بازار نمي شود.وي افزود: 
در زمستان سال گذشته صنعت زمين خورد، اما حاال 

شروع به پيشرفت و باال رفتن كرده است. 

نحوه فراخواندن مردم به سمت 
دين نبايد توهين آميز باشد

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجل��س دهم ب��ا تاكيد بر 
 اينك��ه پاي��ه دين اس��الم 
بر مبناي اخالق است، بيان 
كرد: متاسفانه برخي افراد 
به خودشان اجازه مي دهند 
به نام دين هر برخوردي كه 
مي خواهند با مردم انجام دهند.پروانه سلحشوري در 
گفت وگو با ايلنا، درباره توهين سخنران يك همايش 
به زنان و اينكه آيا خانم هايي كه پوششي متفاوت دارند 
بايد مورد توهين، تحقير و تمسخر قرار گيرند، گفت: 
در دين ما گفته شده حتي حق بدرفتاري با دشمن را 
نداريد چه برسد به كسي كه هموطن شماست، اين 
رفتارها به دور از اخالق اس��ت.وي ادامه داد: افسوس 
بيشتر اين اس��ت كه يك مرد در يك مجلس زنانه به 
خودش اج��ازه مي دهد عالوه بر اينكه ش��وخي هاي 
جنسيتي انجام دهد، زناني كه نوع پوشش شان تاحدي 
متفاوت تر از آنچه تعريف شده است را )حتي خجالت 
مي كشم اين كلمه را بر زبان بياورم( با حيوان مقايسه 
كند.سلحشوري يادآوردشد: مساله بعدي اين است كه 
اگر اين افراد از سوي جوامعي كه اين گونه صحبت ها 
را مطرح مي كنند واكنش مثبت نمي گرفتند، رعايت 
برخي از مسائل را مي كردند اما مشاهده مي كنيم آن 
آقا به خانم ها توهين مي كن��د و زنان حاضر در جمع 
به او مي خندند و برايش دس��ت مي زنند و تشويقش 
مي كنند! آن خانم ها حتي لحظه اي فكر نمي كنند اين 
آقا به  همجنس شان توهين مي كند. او  اظهار داشت: 
اين يعني اينكه خود افرادي كه به دنبال امر به معروف 
و نهي از منكر هس��تند و در ترويج آداب ديني تالش 

مي كنند چنين برخوردهايي را نمي پسندند.

تاسيسات هسته اي فردو 
تعطيل نشده است

سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي درب��اره برخي اخبار 
حاش��يه اي در خص��وص 
تعطيلي فردو اظهار داشت: 
ب��ا وج��ود برخ��ي اخبار، 
تاسيسات هسته اي فردو 
به كار خود ادامه مي دهد و 
مركز ملي خأل در اين مجموعه فعال است و تحقيق و 

توسعه را روي شيرآالت خأل انجام مي دهد.
به��روز كمالوندي در واكنش به برخ��ي اخبار درباره 
تعطيلي تأسيسات هسته اي فردو، گفت: اين تأسيسات 
تعطيل نشده و مركز ملي خأل در اين مجموعه فعال بوده 
و تحقيق و توسعه را روي شيرآالت خأل انجام مي دهد.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه تصريح كرد: 
ش��يرآالت خأل در صنايع پيچيده هسته اي كاربرد 
دارد و ديويد آلبرايت تحليلگر هسته اي امريكايي نيز 
در گزارش اخير خود به پيشرفت اين فناوري اذعان 
كرده اس��ت.بنا بر گزارش خانه ملت، وي با اشاره به 
قرار گرفتن ايران در رديف كشورهاي داراي فناوري 
كوانتوم گفت: اتف��اق مهم و ارزش��مند ديگري كه 
در س��ازمان انرژي اتمي در حال وقوع است ورود به 
دروازه هاي انقالب فناوري دنيا يعني كوانتوم بوده كه 
در دهه هاي آينده تحول زيادي در توسعه ارتباطات 
و س��اخت پردازشگرهاي فوق س��ريع ايجاد خواهد 
كرد.او خاطرنشان كرد: مركز ملي كوانتوم به زودي 
آزمايش ارتباط ذرات كوانتومي با فاصله بيش از يك 
متر را انجام خواهد داد و ايران اولين كشور خاورميانه 
و جهان اسالم خواهد بود كه به اين فناوري دست پيدا 
كرده است و جزو معدود كشورهاي دنيا در عرصه مهار 

ذرات كوانتومي و فوتون ها قرار مي گيرد.
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چهره ها

 گفتني است، شناور Stena Impero يك تانكر 
نفت كش با قابليت حمل مواد نفتي و ش�يميايي 
است كه 183 متر طول و 49هزار و 683 تن وزن 
دارد. اين كش�تي در سال 2018 ميادي ساخته 

ش�ده اس�ت و با پرچم كشور انگلس�تان تردد 
مي كند. اين ش�ناور ظرفيت حمل 46 ميليون و 
576 هزار ليتر مايعات )نفت يا مواد ش�يميايي( 
را دارد.آمارهاي موجود نشان مي دهد كه روزانه 

حدود 14 ميليون بشكه نفت از تنگه هرمز صادر 
و وارد بازارهاي جهاني مي شود، همچنين ساالنه 
حدود 50 هزار كشتي از اين تنگه عبور مي كند كه 

بيشتر آنها تانكرهاي نفتي هستند.

برش
جزئيات بيشتر درباره تانكر »استينا ايمپرو«



پاورقي  اقتصادي 3 كالن

رييسكميسيوناقتصاديمجلسدرگفتوگوبا»تعادل«ازطرحيخبردادكههمهدهكهايدرآمديازسهميهبنزينبرخوردارميشوند

درجريانامضايتفاهمنامهمياندووزيرمطرحشد

آرزويديرينملتايراندرسنداصالحساختاربودجهمحققميشود

وعده تحقق اهداف دولت الكترونيك تا پايان دولت دوازدهم

پرداختتسهيالترونقتوليدبرايطرحهاينيمهتمامباپيشرفتفيزيكي۶۰درصد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد براي اداره مملكت هيچ راهي جز اجراي 
سند اصالح س�اختار بودجه نداريم. اكنون دولت 
با مس�ائل مهمي مثل بدهي به تامين اجتماعي و 
مسائل مربوط به صندوق بازنشستگي روبه روست 
كه چاره اي جز مديريت دخل و خرج خود ندارد. او 
همچنين مي گويد به دنبال اجراي طرحي است كه 
به موجب آن به همه ايرانيان سهميه بنزين تعلق 
بگيرد و به اين ترتي�ب دهك هاي پايين درآمدي 
هم كه ممكن است بسياري از آنها حتي يك خودرو 
هم نداشته باشند بتوانند از يارانه مربوط به بنزين 

بهره مند شوند. 

به گزارش »تعادل«، اكنون مدتي است كه دولت سند اصالح 
ساختار بودجه را  ارايه كرده است. سندي كه بسياري از آن به 
عنوان آمال و آرزوهاي بودجه اي ياد كرده اند. به اين معني 
كه اين سند قابليت اجرا شدن ندارد. با اين همه با توجه به 
موضوعاتي مانند شدت گرفتن تحريم هاي ظالمانه امريكا 
عليه ايران و همچنين به مشكل خوردن فروش نفت ايران، 
اجراي آن ضروري به نظر مي رسد. با اين حال اجراي برخي 
بندهاي آن از جمله اصالح نظام تخصيص يارانه هاي پنهان و 
همچنين اصالح نظام مالياتي و به اين ترتيب جانشين شدن 
ماليات به جاي نفت با دشواري روبه روست. درباره اين موارد 
و بررسي ضرورت هاي مربوط به اجراي سند اصالح ساختار 
بودجه با الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي به گفت وگو پرداختيم كه در ادامه مشروح 

آن را مالحظه مي كنيد.
  بعضي از كارشناس�ان معتقدند س�ند اصالح 
س�اختار بودجه كه اين روزها توسط دولت ارايه 
شده گرچه ايده آل است ولي قابليت اجرا ندارد. 

چه نظري داريد؟
راجع به برنامه اصالح ساختار بودجه چند موضوع مطرح 
است، مساله اول اين است كه آيا در شرايط حاضر با توجه به 
تحريم امكان عملي كردن و اجرايي كردن اين برنامه ميسر 
است؟ عده اي با اجرايي كردن اين سند مخالفت مي كنند 
چرا كه مي گويند در شرايط حاضر جامعه و مردم به دليل 
فشار هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها و مشكالت مختلف 
داخلي، اقتصاد ايران كش��ش اج��راي آن را ندارد و ما بايد 
عملياتي كردن اين سند را به زمان ديگر و شرايط بهتري 
موكول كنيم. البته عده اي هم معتقدن��د اتفاقا اين زمان 
بهترين زمان براي اصالح ساختار بودجه است. كارهايي كه 
در شرايط عادي نمي توان انجام داد در شرايط بحراني - مانند 
شرايط كنوني كه فشارهاي خارجي بر كشور وجود دارد- 
مي توان آنها را بهتر هم به ثمر رساند . ضمن اينكه ما ال جرم 
ملزم به انجام اين عمل جراحي هستيم. به اين معنا كه ما 
انتخاب ديگري نداريم و عمل جراحي جزو الزامات كار است. 
با توجه به اينكه سال هاي سال است موضوع اصالح ساختار 
بودجه به تعويق افتاده است. اگر اين بيماري اقتصاد ايران 
اكنون جراحي نشود احتمال خطر وجود دارد و لذا حتما 
بايد آستين هايمان را باال بزنيم و عمل جراحي را انجام دهيم.

اكنون برخي آيتم ها و شاخص هاي اقتصادي نگران كننده اند؛ 
از جمله رشد وحش��تناك 24 درصدي نقدينگي. حجم 
نقدينگي اكنون به بيش از 2 هزار هزار ميليارد تومان رسيده 

است. اگر در يك كشور رشد نقدينگي باال باشد، تبديل به 
يك كوه مي شود. اگر به وضعيت نقدينگي در سال گذشته 
توجه كنيد متوجه مي شويد كه سال گذشته همين موقع 
حجم نقدينگي 1500 هزار هزار ميليارد تومان بود اما اكنون 
از 2000 هزار ميليارد تومان عبور كرده است كه اين وضعيت 

نگران كننده است.
  اكنون 70 درصد بودجه عمومي كشور صرف حقوق 
و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي و همچنين 
پرداخت مستمري به بازنشستگان و... مي شود. دولت 

عزمي براي كاستن اين قبيل هزينه هاي خود دارد؟
اكنون بودجه كش��ور با مس��ائل عمده اي روبه رو است. از 
جمله مسائل مربوط به بدهي به سازمان تامين اجتماعي 
همچنين مس��ائل مربوط به صندوق هاي بازنشس��تگي 
فوالد تا صندوق بازنشستگي كشوري و... رقم ها وحشتناك 
است. در هر صورت همه  اينها باعث شده است كه 300 هزار 
ميليارد تومان از 448 هزار ميليارد تومان كل بودجه عمومي 
صرف حقوق و مزايا و مستمري شود. اين پرداخت ها فقط 
مرتبط با حقوق كارمندان و نظاميان نيست. شامل حقوق 
بازنشستگان از جمله بازنشسته هاي فرهنگي هم مي شود. 
از س��وي ديگر با روند موجود تا دو سال ديگر ممكن است 
بودجه اي براي حقوق شهرداري ها هم مصرف شود، چرا كه 
شهرداري ديگر نمي تواند حقوق پرسنل خود را پرداخت كند 
و ناچار از دولت كمك مي گيرد. از طرف ديگر سازمان تامين 
اجتماعي هم كه هنوز سنگيني بارش روي شانه هاي دولت 
نيامده است به اين هزينه ها اضافه شود. با اين وجود مي بينيم 
كه ديگر راهي باقي نمانده است و در لبه پرتگاه هستيم و 
راه انتخابي پيش روي ما نيست. روي سخن من با افرادي 
است كه مخالف اجراي اين اصالحات هستند و مي گويند 

سند اصالح ساختار بودجه موجب ايجاد تنش هاي شديد 
اجتماعي مي شود. من بايد در جواب به آنها بگويم كه مگر 
راه ديگري هم باقي مانده است؟ انتخابي نيست. بايد درد 
اين جراحي عظيم اقتصادي را تحمل كنيم. هر چه زودتر 
انجام شود همان اندازه به صالح مملكت است. تاكنون نيز 

مدت هاست كه به تعويق افتاده است. 
  با توجه به گسترده بودن اصالحات الزم آيا اجراي 

همه بخش هاي اين برنامه امكان پذير است؟
اين برنامه آرزوي ديرين ملت ايران اس��ت و مي توان آن  را 
كارهاي انجام نشده و سال به سال به تاخير افتاده دانست. 
كارهايي كه بايد طي س��ال هاي قبل و بعد از انقالب و طي 
برنامه اول دوم و س��وم توسعه انجام مي شده است. اكنون 
ما انباشتي از مطالبات داريم كه انگشت روي هر كدام كه 
مي گذاريم مي بينيم جزو ضروريات و الزامات است. با اين 
حال ما بايد دس��ت به انتخاب بزنيم و اولويت بندي كنيم. 
مسائلي ضروري پيش روي ماست كه نمي توان به آن توجه 
نداشت. در اينكه توجه به اين امور ضروري است شكي نداريم 
اما بايد طبق شرايط، آنها را اولويت بندي كرد و گام به گام 

پيش رفت چون هر كدام از آنها مكمل يكديگر هستند.
مثال اگر به نظام بانكي نپردازيم و تنها به نظام مالياتي بپردازيم 
يا به نظام بورس و اوراق و بهادار نپردازيم و به بازار مالي توجه 
نكنيم، نمي توانيم ساير بخش ها را مديريت كنيم، چرا كه 
همه اين موارد مكمل يكديگر هستند. اينكه نظام اقتصادي 
ما بانك محور است به اين معناست كه ما بازار مالي متناسبي 
نداريم و فرهنگ توجه به بازار مالي را هم نداريم. بايد در اين 

زمينه برنامه ريزي كنيم. 
  در كل نظرتان راجع به سند اصالح ساختار بودجه  

چيست؟ برنامه را چطور ارزيابي مي كنيد؟

طبق بررسي ها به نظر مي رس��د كار بسيار خوب و نسبتا 
تميزي را س��ازمان برنامه و بودج��ه و مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي با همكاري يكديگر انجام داده اند و 
نمي توان گفت كه ايده آل يا عملي نيست. البته براي اجراي 
اين برنامه الزاماتي هم بايد رعايت شود. مثال اينكه عزم ملي 
حتما بايد پشت سر آن باشد به اين معنا كه همه دستگاه هاي 
مربوطه يعني صدا و س��يماي جمهوري اسالمي در كنار 
نيرو هاي مسلح و ائمه جمعه و هم مجلس شوراي اسالمي 
و هم قوه قضاييه و هم قوه مجريه همه بايد براي اجراي آن 
همكاري كنند و آن را به عنوان يك قس��م مشترك، يك 
آرمان مشترك، هدف مشترك و پروژه مشترك جلو ببرند.

نكته مهم ديگر اين اس��ت كه بايد در داخ��ل خود دولت 
هماهنگي وجود داشته باش��د چون هرچه جلوتر برويم 
احتمال اينكه اختالفاتي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي با 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد با بانك مركزي، وزارت 
كشاورزي با سازمان جهاد كشاورزي و... ايجاد شود زياد است. 
اين هنر دولت است كه دستگاه ها را با يكديگر هماهنگ كند 
و اجراي اين برنامه را به شيوه اي درست به سرانجام برساند. 
نكته مهم ديگر اين اس��ت كه مجلس ش��وراي اسالمي 
مصوبات خود را بايد با محورهاي س��ند اصالح س��اختار 

بودجه تنظيم كند. 
  نظام اداري ما چقدر پذيراي اجراي اين سند است؟
 سيستم اداري ما بايد خود را با اين اصالحات متناسب كند، 
در حال حاضر سيستم اداري براي خود چرخ ديگري مي زند 
و اين چرخ هرز شده اس��ت. در همين موضوع استخراج و 
فروش نفت، ببينيد از چاه نفت تا باك بنزين چه مسيري طي 
مي شود؟ از لحظه اي كه ما نفت خام را استخراج مي كنيم تا 
زماني كه به پااليشگاه رفته و تبديل به انواع و اقسام فرآورده ها 

و بعد حمل مي شود و مي آيد و به باك هاي بنزين مي رود يك 
زنجيره به هم پيوسته است كه در اين پروسه نمي دانيم كه 

چه اتفاقاتي مي افتد؟
  نقش همكاري مردم را چطور ارزيابي مي كنيد؟ به 
نظر شما دولت در ايران سرمايه اجتماعي الزم براي 

اجراي اين سند با اصالحات گسترده دارد؟
در حلقه الزاماتي كه اجراي سند اصالح ساختار بودجه را 
ميسر مي كند بحث مردم مطرح است. بودجه رابطه مالي 
بين مردم و حكومت اس��ت. مردم پول مي دهند، ماليات 
مي دهند دولت هم در قبال آن به مردم خدمات مي دهد. 
تاكنون نفت به جاي مباحث مالي مردم نشسته بود و در واقع 
نفت نقش ماليات را در بودجه ايفا مي كرد و حاال قرار است 
كه نفت از بودجه خارج شود. به اين ترتيب كه بودجه بندي 
كشور بر اساس نفت صفر بسته شود. وقتي نفت از بودجه 
خارج شود ماليات ها پر رنگ مي شود و در نتيجه مردم نقش 
پر رنگ تري ايفا مي كنند. براي اينكه مردم بتوانند اين بار را 
به دوش بكشند هم بايد برنامه ريزي صحيح صورت بگيرد و 
هم مردم بايد نشاط، اميد و اعتماد الزم را داشته باشند. اين 
برنامه چيزي كم دارد و آن هم پيوست اجتماعي و فرهنگي 
است. بايد بررسي هاي الزم صورت بگيرد تا معلوم شود چه 
كار مي شود انجام داد كه مردم انگيزه داشته باشند؟ انگيزه 
در سايه اميد به آينده ايجاد مي شود، اميد به آينده هم در 
سايه اعتماد به مسووالن و اعتماد به خود و اطرافيان انجام 
مي پذيرد. سوال اين است كه چه بايد كنيم؟ چه كنيم كه 
مردم از اين فضاي غم آلود و اخم و عصبانيت بيرون بيايند 
و ذره اي نشاط اجتماعي بيشتري داشته باشند؟ اگر به  آن 
موارد توجه نشود مردم با روحيه خسته و كوفته و نا اميد و 
بي اعتماد به سر برند ديگر كشش بار سنگين را نخواهند 
داش��ت. تاكيد مي كنم كه اين مورد هم جزو الزامات كار 
محسوب مي شود و بايد به آنها توجه كنيم. بايد كمربند ها را 
سفت و سخت ببنديم و يك بار براي هميشه تصميم بگيريم.
  به نظر شما مردم چقدر با موضوع افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي كنار مي آيند؟ اي�ن مورد يكي از 

بندهاي اصالح ساختاري بودجه است.
براي اين موضوع تدابيري انديشيده شده است. بايد مكانيسم 
تعيين قيمت  حامل هاي انرژي را به گونه اي تنظيم كنيم كه 
مردم با شنيدن اينكه قيمت بنزين، آب، گاز خانگي يا برق 
گران شده است خوشحال شوند! به جاي اينكه ناراحت شوند 
خوشحال شوند. علي الخصوص مردم محروم و مستضعف 
و دهك هاي پايين درآم��دي. من اكنون به دنبال طرحي 
هستم كه طبق آن قبل از اينكه پولي از مردم دريافت شود 
سهميه آنها به حسابشان واريز خواهد شد. آنجا مردم تصميم 
مي گيرند كه اين سهميه خود را استفاده كنند مثال با آن 
سوار ماشين شوند يا آن را بفروشند.  به اين ترتيب بسياري 
از مردمي كه خودرو ندارند هم از س��هميه بنزين بهره مند 
خواهند شد. در گذشته از يارانه هاي مربوط به بنزين صرفا 
كساني بهره مند مي شدند كه خودرو داشتند و به اين ترتيب 
افرادي كه خودروي بيشتري داشتند و به عبارتي ثروتمندتر 
بودند از يارانه بيشتري بهره مند بودند ولي اكنون و با اجراي 
اين طرح وضعيت فرق خواهد كرد. اين طرح در رسيدن به 
اهداف عدالت طلبانه كمك كرده و در عين حال به جبران 
كسري بودجه منجر خواهد شد. ضمن اينكه اجراي آن به 

جلوگيري از انسداد اجتماعي و سياسي كمك مي كند.

وزير اقتص��اد و وزير كار تفاهمنام��ه اي امضا كردند كه به 
موجب آن قرار است كميته همكاري تبادل داده ميان اين دو 
وزارتخانه تشكيل شود. فرهاد دژپسند در جريان امضاي اين 
تفاهمنامه وعده داد كه تا پايان دولت دوازدهم اهداف دولت 
الكترونيك محقق شود. به گزارش »تعادل«، روز گذشته 
محمد شريعتمداري و فرهاد دژپسند به منظور گسترش 
همكاري هاي مشترك و در راستاي بهبود سياست گذاري 
برنامه ريزي در زمينه تبادل داده و اطالعات، تفاهم نامه امضا 
كردند. اين تفاهم نامه بر تب��ادل داده و اطالعات در زمينه 
شناسايي بهتر اقش��ار كم درآمد، امور بيمه اي و حمايتي، 
جلوگيري از فرار مالياتي و بيمه اي، تكميل پايگاه اطالعات 
موديان مالياتي و هدفمند سازي يارانه هاي نقدي و غير نقدي 
تاكيد دارد.بر اساس مفاد اين تفاهمنامه، كميته همكاري 
تبادل داده تشكيل خواهد شد. فرهاد دژپسند در اين مراسم 
گفت:  توافق اخير در راستاي شكل گيري كامل نظام مالياتي 
كشور بوده و براي افزايش درآمد مالياتي هم بايد پايه هاي 
مالياتي افزايش يابد و هم راه هاي فرار مالياتي بسته شود. در 
هفته گذشته به عنوان هفته فرهنگ مالياتي صاحب نظران 

به بيان ايده هاي خود در اين زمينه پرداختند.
وزي��ر اقتصاد اف��زود: بنده در اين راس��تا در جلس��ه اي با 

رييس جمهور بر رونمايي و بهره برداري از اقتصاد هوشمند 
تاكيد داشتم. در اقتصاد، هوشمند بسياري از مولفه هاي 
اقتصادي از سطح فعلي فراتر رفته و بايستي به نظام بيمه، 
ماليات، بورس و فضاي كس��ب و كار ديجيتال و هوشمند 
برس��يم. وزير اقتصاد با بيان اينكه فرآيند طوالني و زمانبر 
كسب مجوزها قابل قبول نيس��ت، گفت: بايد روند صدور 
مجوزها س��رعت گيرد و يكي از دستگاه هاي كه در زمينه 
تبادل اطالعات با وزارت اقتصاد همكاري تنگاتنگي داشته 
و در اسرع وقت تفاهمنامه مربوطه امضا شد وزارت كار بوده 
است. اين همكاري ها در زمينه ماليات ثابت نمي ماند و به 

سرعت در ساير سطوح تسري پيدا مي كند.
وي تاكيد كرد: وزارت ارتباط��ات و وزارت راه نيز با وزارت 
اقتصاد در زمينه تبادل اطالعات تعامل مناس��بي دارند. 
رونمايي از سامانه هاي جديد نش��ان دهنده تالش وزارت 
اقتصاد در الكترونيكي كردن امور است و اميدواريم تا پايان 
دولت دوازدهم به اهداف تعيين شده در دولت الكترونيك 
دس��ت پيدا كنيم.  دژپسند همچنين در مراسم رونمايي 
3 طرح الكترونيكي وزارت اقتصاد در نمايش��گاه الكامپ 
گفت: موضوع اقتصاد كالن، بازارهاي مالي و تجارت، اقتصاد 
هوشمند از برنامه هاي پيش بيني شده براي فعاليت شبكه 

تحليلگران جوان است. شناخت نيازها، مشكالت جامعه و 
انتقال آن به وزارت اقتصاد از ديگر ماموريت هاي اين شبكه 
اس��ت و وزارت اقتصاد در زمينه كسب نظرات نخبگان و 
دريافت سازوكارهاي اجرايي نيز از اين گروه تحليلي بهره 
خواهد برد، در عين حال، دانشجويان دكترا و كارشناسي 
ارشد اقتصاد در اين شبكه حضور خواهند داشت و از نظرات 

آنها استفاده مي شود.
وزير اقتصاد در ادامه رونمايي از سامانه هاي مذكور گفت: 
وقتي كه بحث تحقق اقتصاد هوشمند مطرح شد، مي توان 
به ابر فرصت ها فكر كرد و امروز اميد تحقق اين هدف كامال 
قابل مشاهده اس��ت. هم ابعاد مكاني و هم زماني در قالب 
سامانه هاي يادش��ده حذف مي شوند و بيش از ميليون ها 
برگ كاغذ نيز صرفه جويي مي شود. در قالب سامانه مالياتي 
نيز تقاضا براي سفر حذف و روابط چهره به چهره نيز حذف 

خواهد شد.
دژپسند اضافه كرد: عرضه اطالعات مودي بدون دستكاري 
باعث ح��ذف اجحاف به م��ودي و تحقق حق��وق دولت 
خواهد شد. سامانه شبكه تحليلگران جوان اقتصاد ايران 
نيز امروز رونمايي مي ش��ود و ما ناچار نيستيم براي برون 
رفت از مشكالت تنها به نيروهاي چند دستگاه تكيه كنيم. 

نيروهاي فراواني از تحليلگران اقتصادي را داريم كه مي توانند 
پيشنهادات و راهكارهاي خود براي برون رفت از مشكالت 
ارايه دهند. م��ا مي توانيم بدون قيد زمان و مكان از نظرات 
اقتصاددانان جوان بهره مند شويم. براي اينكه نظام انگيزشي 
زا نيز ديده باشيم، ساختار طراحي شده و مباحث مادي نيز 
مطرح است. ش��وراي راهبري به رياست معاون اقتصادي 
وزارتخانه پيش بيني ش��ده و يك شوراي راهبري ده نفره 

فعال خواهد بود.
دژپسند ادامه داد: شوراي فناوري اطالعات نيز در وزارتخانه 
طراحي شده كه بتوانيم دستاوردهاي علمي در انجام امور 

داشته باشيم. در قالب سامانه برون سپاري سازمان مالياتي، 
فرايند ص��دور مجوزها و يكپارچه س��ازي اقدامات بهبود 
خواهد يافت. در قالب درگاه الكترونيكي س��هامداران نيز 
پروژه هايي تعريف شده و از سال گذشته سامانه شناسايي 
مشتري به صورت الكترونيكي رونمايي شد و در حال حاضر 
يك ميليون و 200 هزار ركورد ثبت شده است. درگاه واحد 
سهامداران كه رونمايي مي شود طيف وسيعي از اطالعات 
را ارايه مي كند و بيش از 600 هزار مراجعه در س��ال حذف 
مي شود. سامانه جديد بيش از 400 ميليون ركورد اطالعاتي 

را ارايه خواهد كرد.

مديركل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت كار 
با اشاره به اينكه تسهيالت رونق توليد براي طرح هاي 
نيمه تم��ام با پيش��رفت فيزيكي 60درص��د پرداخت 
مي شود، گفت: در جهت صيانت از نيروي كار و پايداري 
توليد و حمايت از 1841 بنگاه، حدود 315 هزار شغل 
تثبيت شد. كريم ياوري، مديركل حمايت از مشاغل و 
بيمه بي��كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
شناسايي ورصد، پيگيري و بررسي و رسيدگي و حل و 
فصل مشكالت بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار در ابتدا 
به عهده س��هامداران- مال��كان- كارفرمايان و مديران 
بنگاه هاي اقتصادي است و چنانچه موفق به حل مشكل 
نشوند از طريق وزارتخانه صادر كننده مجوز تاسيس و 
بهره برداري و پس از آن از طريق كارگروه هاي استاني و 
ملي تسهيل و رفع موانع توليد بايستي پيگيري و اقدام 
صورت گي��رد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حل و 

فصل مش��كالت بنگاه هاي اقتصادي در جهت صيانت 
از نيروي كار و تثبيت اش��تغال و پايداري توليد و حفظ 
حيات اقتصادي بنگاه ها را  رصد و پيگيري مي كند. اين 
موضوع از اولويت هاي كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع 
توليد استان هاي كشور و كارگروه ملي به شمار مي رود. 
وي گفت: در جهت صيانت از نيروي كار و پايداري توليد و 
حفظ حيات اقتصادي بنگاه ها در سال 97 با حمايت هاي 
موثر از 1841 بنگاه موجبات تثبيت حدود س��يصدو 
پنجاه هزار نفر شغل فراهم آمد مسائل مربوط به حدود 
1350 بنگاه مشكل دار را با جديت رصد، پيگيري و دنبال 
مي كنيم. ياوري بيان ك��رد: براي صيانت از نيروي كار، 
كارفرمايان، كار آفرينان و سرمايه گذاران و حفظ حيات 
بنگاه هاي اقتصادي و پايداري توليد و تثبيت اش��تغال 
رسيدگي حل و فصل مش��كالت بنگاه هاي اقتصادي 
مش��كل دار ضروري اس��ت. كارفرمايان، كار آفرينان و 

سرمايه گذاراني كه بخواهند هر گونه تغيير يا بازسازي 
خط توليد و جابه جايي كارگاه و ماشين آالت به منظور 
كاهش وابس��تگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي 
سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت دهند 
يا اصالح س��اختار انجام دهند كارگ��ران آنان در طول 
زمان تغيير اقتصادي با مصوبه ش��وراي عالي كار تحت 
پوش��ش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ياوري بيان كرد: 
تمام كارگراني كه مشمول قانون كار و تامين اجتماعي 
بوده و در اثر خسارت ناشي از سيل در كشور، كار خود را 
براي مدت محدودي از دست داده اند از حمايت پرداخت 
مقرري بيمه بيكاري بهره مند ش��ده اند و تعداد حدود 
4800 نفر از كارگران بيمه شده وجود دارند كه در حادثه 
ناشي از سيل از كار بيكار شده اند و مقرري ماهانه بيمه 
بيكاري دريافت مي كنند. از سوي ديگر حسب دستور 
تأكي��د وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي تمام امكانات 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ابتداي شروع سيل 
در كش��ور در اختيار حادثه ديدگان ناشي از سيل قرار 
گرفته و خدمات رساني تمام اركان وزارتخانه به حادثه 
ديدگان تا رسيدن به شرايط عادي ادامه خواهد داشت. 
ياوري در بخشي ديگر از سخنانش به مشكالت بنگاه هاي 
اقتصادي اش��اره ك��رد و گفت: مش��كالت بنگاه هاي 
اقتصادي فقط نقدينگي نيست بلكه پاره اي از مشكالت 
درون كارگاهي است همانند )باال بودن هزينه هاي توليد، 
انباش��ت محصوالت توليدي، نياز به اصالح س��اختار، 
اختالف بين سهامداران، بعضًا سوء مديريت و..( . البته 
بخش برون كارگاهي همانند )ركود صنعت، تحريم ها، 
واردات بي رويه، قاچاق كاال، مطالبات از ساير سازمان ها 

و...( هم وجود دارد. 
وي ادامه داد: درسال 1397 بنگاه هاي اقتصادي از محل 
رونق توليد براي تثبيت اشتغال و بهينه كردن خطوط 

توليد و ادامه فعاليت، حدود بيش از چهار هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت دريافت كرده اند. در سال 1398 نيز 
طرح رونق توليد براي واحدهاي صنعتي و معدني كوچك 
و متوسط اجرا مي شود. همچنين بنگاه هايي كه نياز به 
بازسازي و نوسازي دارند و همچنين طرح هاي نيمه تمام 
با پيشرفت فيزيكي 60درصد اجرا مي توانند از تسهيالت 
بهره مند ش��وند.  ياوري بيان كرد: استانداران به عنوان 
رييس كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به همراه كليه 
اعضاء كارگ��روه به گونه اي برنامه ريزي كنند كه هر روز 
يك بنگاه مشكل دار يا بحراني را مورد بازديد قرار داده و از 
محل بنگاه با همفكري مديران، كارفرمايان و سهامداران 
كارگران مشكالت آنها را بررسي و رسيدگي و حل و فصل 
كنند. مديران و كارفرمايان بنگاه هاي اقتصادي متقاضي 
اصالح س��اختار اقتصادي بايد طرح خود را به تصويب 

وزارتخانه ذي ربط برسانند.
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 تشريح نتايج سفر وزير
از زبان غريب آبادي

سفير و نماينده دايم ايران نزد سازمان هاي بين المللي 
در وين، با اشاره به حضور فرهاد دژپسند در چهلمين 
اجالس وزراي صندوق اوپك براي توسعه بين المللي 
)اوپك(، اظهار كرد كه وزي��ر امور اقتصادي و دارايي 
كشورمان، در ابتداي اين نشست با اجماع و به مدت 
يك سال، به عنوان رييس شوراي وزيران اوفيد انتخاب 
شد. مهم ترين مصوبه اجالس وزراي اوفيد نيز تصويب 
اصول عمومي راهبرد جديد اين صندوق براي كمك به 
كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي با درآمد 
پايين بوده است.  كاظم غريب آبادي افزود: وزير اقتصاد 
در حاشيه اجالس اوفيد با همتايان خود از كشورهاي 
عراق، الجزاير و كويت نيز ديدار و درخصوص توسعه 
روابط و همكاري هاي اقتصادي دوجانبه، گفت وگو 
كرد.  ديدار با مديركل اوفيد نيز از ديگر برنامه هاي وزير 
امور اقتصادي و دارايي به وين بود. برابر اظهارات نماينده 
دايم كش��ورمان، طرفين، در اين ديدار درخصوص 
راهكارهاي توس��عه كارآمدي اوفيد و هدايت منابع 
آن به سمت كشورهاي نيازمند و پيشگيري از مواجه 
شدن احتمالي اين صندوق با هر گونه چالش احتمالي 
در آينده، گفت وگو كردند. وزير اقتصاد در جريان اين 
ديدار، از دكتر الخليفه، مديركل صندوق اوفيد، دعوت 

كرد تا در آينده نزديك به ايران سفر كند.
ديدار با لي يونگ، مديركل سازمان توسعه صنعتي 
ملل متحد )يونيدو( نيز از ديگر برنامه هاي وزير امور 

اقتصادي و دارايي كشورمان در وين بود.

مردم، قدرت و منافع)34( 

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  تصوير بزرگ 
اجازه دهيد با يك سوال ساده شروع كنيم: آيا دليلي 
وجود دارد كه نش��ان دهد چرا قيمت تلكام از جمله 
پهناي باند بايد از بسياري از كش��ورها باالتر باشد و 
خدمات آن بسيار ضعيف تر؟ بس��ياري از ابداعات و 
ابتكارات در همين جا در اياالت متحده صورت گرفته 
اس��ت. مردم ما از نهادهاي تحقيقاتي و آموزشي كه 
بنيادهاي روشنگري را فراهم آورده اند حمايت كرده اند. 
تلكام اكنون يك فناوري جهاني است كه نيازمند نيروي 
كار كمتري است، بنابراين نمي تواند دستمزدهاي 
باالتري داش��ته باشد كه اكتش��افات را فراهم سازد. 
جواب به اين معما ساده است: قدرت بازار. رشد قدرت 
بازار بسياري از جواب به معما كه در فصل قبل مطرح 
شده بود را در بر دارد، اينكه چگونه به نظر مي رسد كه 
مبدع ترين اقتصاد در جهان رشد بسيار كمي دارد و 
اين رشد اينقدر كم است كه منافع آن به شهروندان 
عادي هم كم مي رس��د. قدرت بازار به شركت ها اين 
امكان را مي دهد تا مصرف كننده را با شارژ قيمت هاي 
باالتري ك��ه در غير اي��ن صورت مي توانس��تند به 

شيوه هاي گوناگون 
از امتيازهاي ديگري 
بهره ببرند، استثمار 
مي كنند. قيمت هاي 
باالت��ر ب��ه هم��ان 
اندازه دستمزدهاي 
پايين تر به كارگران 
آس��يب مي رساند. 
در نبود قدرت بازار، 
نيروه��اي رقاب��ت 

دسترسي به سود را به سمت صفر هدايت مي سازند اما 
همانطور كه خواهيم ديد اين دسترسي به سودها است 
كه در ريشه نابرابري رو به رشد امريكا قرار دارد .  قدرت 
بازار به شركت ها اين امكان را مي دهند تا كارگران را با 
دستمزد كمتر از آنچه كه در غير اين صورت دريافت 
نمي كردن��د و نيز با گرفتن امتيازات ني��روي كار به 
شيوه هاي ديگر به طور مستقيم استثمار كنند. قدرت 
بازار به قدرت سياسي ترجمان مي شود. منافع زيادي 
كه توسط قدرت بازار ايجاد مي شود به شركت ها اين 
امكان را مي دهد تا در سياست پول زده ما نفوذ بخرند 
و قدرت سياسي و سودشان را تقويت كنند؛ مثال اين 
كار از طريق تضعيف اتحاديه ها و تقويت سياس��ت 
رقابتي، آزاد گذاشتن بانك ها در استثمار شهروندان 
عادي و جهاني سازي به شيوه اي كه قدرت چانه زني 
كارگران را كمتر سازد، صورت مي گيرد. دو راه وجود 
دارد تا كشورها بتوانند ثروتمند شوند: گرفتن ثروت 
از ديگر كشورها، درست مثل آن كاري كه قدرت هاي 
اس��تعماري انجام مي دادند يا خلق ثروت از طريق 
ابداع و يادگيري. مورد آخر تنها منبع حقيقي خلق 
ث��روت براي جهان اس��ت . همين طور ب��راي افراد، 
افراد مي توانند با استثمار ديگران – در جوامع بدون 
حكومت قانون، نوعا از طريق قدرت خشن يا با حكومت 
ناعادالنه قانون توسط بردگي – ثروتمند شوند. اما در 
اقتصاد مدرن امريكا آنها اين كار را با روش هاي تند و 
تيزتر انجام مي دهند. آنها مي توانند اين كار را با اعمال 
قدرت بازار، شارژكردن قيمت هاي باال انجام دهند 
. آنها مي توانند از ساختار قيمت گذاري غير شفاف، 
مثل كاري كه در بخش مراقبت هاي پزشكي صورت 
مي گيرد استفاده كنند . آنها مي توانند در غارتگري 
وام، دس��تكاري بازار، تج��ارت دروني ي��ا هر رفتار 
آزار دهنده اي كه مشخصه بخش مالي است دخيل 
باشند . فساد ش��كلي از »غارتگري ثروت« است. در 
كشورهاي كمتر توس��عه يافته، فساد به ساده ترين 
روش به شكل دادن پول نقد در پاكات سفيد است . در 
»سبك فساد امريكايي« اين شكل بسيار پيچيده تر 
است مثل تصويب قانون كه تضمين مي كند يك نفر 
مي تواند براي چيزي كه به دولت مي فروش��د )مثل 
قراردادهاي دفاعي و بنگاه هاي دارويي( بيشتر دريافت 
كند يا آنكه براي منابع طبيعي كه بالحق متعلق به 
مردم است كمتر دريافت كند )مثل بنگاه هاي نفتي و 
معدني يا شركت هاي چوب كه از زمين هاي عمومي 

استفاده مي كنند(.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
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»تعادل« از ثبات بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

كاهش نرخ دالر و نرخ بهره امريكا در انتظار تحوالت آينده

ادامهروندكاهشي،حبابقيمتهاراتخليهميكند

افزايش پول داغ و تيغ دو لبه رشد نقدينگي و پايه پولي

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
بازار طال و ارز، روز شنبه 29 تيرماه 98، با وجود اخبار 
مختلف سياسي، روند با ثبات و نزولي خود را طي كرد 
و در شرايطي كه اونس جهاني طال نيز به 1425 دالر 
رسيده، نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي 11840 
توم��ان، در صرافي هاي مجاز بانك��ي و ملي 11700 
تومان، در سامانه سنا 11650 تومان اعالم شد و متاثر 

از آن، نرخ طال و سكه نيز كاهش داشت.
به گزارش تعادل، در سامانه سنا نرخ لحظه اي دالر به 
11650 و يورو به 13550 تومان رس��يد و سامانه سنا 
نرخ ميانگين روز پنج شنبه را براي دالر 11604، يورو 
13390، درهم 3255، يوآن 1809، پوند 14725، لير 

تركيه 2229 تومان اعالم كرد. 
در بازار آزاد معام��الت نقدي نيز دالر تا 11840، يورو 
13550، پوند 14916، درهم 3247 و لير تركيه 2108 
تومان نوسان داشت. در بازارطال نيز با اعالم اونس جهاني 
طال به قيمت 1425 دالر، مظنه مثقال 17 عيار يا طالي 
ّآبشده با 20 هزار تومان كاهش، 1 ميليون و 696 هزار 
تومان، گ��رم طالي 18 عيار 392 هزار تومان، س��كه 
امامي 4 ميليون و 22 هزار، سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و 900 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 220 هزار، ربع سكه 
1ميليون و 350 هزار، س��كه گرمي 960 هزار تومان 
معامله شدندو تمام اين اقالم نسبت به روز پنجشنبه و 

جمعه كاهش ارزش داشته اند. 

  ادامه روند كاهشي
حباب قيمت را تخليه مي كند

از س��وي ديگر، عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس، روند كاهش��ي نرخ ارز و سكه را 
ناشي از سياست هاي مناسب بانك مركزي دانست و 
گفت: با ادامه اين رويه حباب نرخ ارز و س��كه تخليه 

مي شود.
شهباز حسن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر 
مناسب بودن سياست هاي اتخاذي بانك مركزي در 
حوزه هاي مختلف، گفت: كاهش نرخ ارز و سكه نتيجه 
مفيد بودن سياست ها و تشديد نظارت ها است.نماينده 
مردم سيرجان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه 
ادامه روند فعلي در بازار ارز و س��كه حباب نرخ ها را به 
حداقل ممكن خواهد رساند، تصريح كرد: با تداوم اين 
رويه نگهداري ارزهاي خانگي ديگر سودي نداشته و 
اين نيز خود به كاهش دوباره نرخ ها كمك مي كند.وي 
با تاكيد بر اينكه رسيدن نرخ ارز به كانال 8 هزار تومان 
و ثبات قيمتي آن از اهداف مس��ووالن اس��ت، گفت: 
خوش بختانه با كاهش ن��رخ ارز و طال بازارهاي موازي 
نيز به تدريج روند كاهش نرخ ها را تجربه خواهند كرد.

حسن پور بيگلري با بيان اينكه همزمان با گراني ارز و 
سكه بازارها با شوك قيمتي مواجه شدند، افزود: در حال 
حاضر نيز شايد برخي سواس��تفاده كنندگان در برابر 
كاهش نرخ ها مقاومت كنند، اما عزم مس��ووالن براي 

رصد بازار اين اجازه را نخواهد داد.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م، با تاكيد بر اينكه 
روند كاهشي نرخ ارز و سكه باز هم ادامه خواهد داشت، 
تصريح كرد: بطور حتم ادامه اين روند نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاري در اين دو حوزه ريسك بااليي داشته و 
به صالح نيست.حسن پور بيگلري با بيان اينكه مردم بايد 
به سمت سرمايه گذاري در امور توليدي باشند، گفت: 
عامل اصلي تورم رخ داده در بازار سرمايه گذاري در ارز 
و سكه بوده كه اين فرآيند خود به داغ شدن بيشتر بازار 
و ناهماهنگي قيمت ها منجر شده است. مجلس آماده 
كمك به دولت به ويژه بانك مركزي در مسير كاهش هر 

چه بيشتر نرخ ها در بازار ارز و سكه است. 

 استعالم از بانك مركزي و گمرك
درباره تخصيص ارز دولتي 

همچنين س��خنگوي كميس��يون اصل 90 مجلس 
شوراي اسالمي دونرخي بودن ارز را موجب ايجاد رانت 
و فساد دانست و گفت كه اين كميسيون منتظر دريافت 
استعالمات از بانك مركزي و گمرك درباره تخصيص 

ارز دولتي است.بهرام پارسايي اظهار كرد: بعد از چند 
نرخي شدن ارز شكاياتي به كميسيون اصل 90 رسيد 
كه به آن ورود كرديم و سال گذشته استعالمي از بانك 
مركزي درب��اره ميزان ارزهاي تخصيص داده ش��ده 
اعم از ارز نيمايي و ارز دولتي صورت گرفت. البته آنها 
اطالعاتي در اختيار ما گذاشتند اما دريافت كنندگان 
ارز 6 ماه فرصت داش��تند تا كاالي موردنظرش��ان را 
وارد كش��ور كنند. سال گذش��ته اين موضوع كاماًل 
قابل رس��يدگي نبود زيرا زمان زيادي از تخصيص ارز 

نگذشته بود.
وي افزود: جديداً استعالمي از بانك مركزي در مورد 
ارزهاي تخصيص يافته، ميزان ارز، نوع ارز و نوع كاالي 
وارد ش��ده صورت گرفته و همزمان از گمرك كشور 
نيز اس��تعالم ش��ده كه چه كاالهايي طي اين مدت 
وارد و ترخيص ش��دند و بر اساس چه ارزي بوده است 
كه مي توان با بررسي و تطابق آنها به نتيجه رسيد كه 
ارزهاي اختصاص داده شده در راستاي واردات كاالي 

مربوطه بوده و در جهت مربوطه هزينه شده يا خير؟.
نماينده مردم ش��يراز در مجلس خاطرنش��ان كرد: 
براساس اطالعات ما از مراجع نظارتي، بخش زيادي از 
ارزهاي تخصيصي خروجي نداشتند كه بدانيم در آن 
راستا هزينه شده اند يا خير و اين نگراني وجود دارد كه 
تخلفاتي صورت گرفته باش��د، البته در اين باره بعد از 

بررسي كامل اطالع رساني خواهد شد.
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس دونرخي بودن 
ارز و س��وخت را موجب ايجاد رانت و فساد دانست و 
يادآور شد: تعدادي از افراد متخلف در اين زمينه كامال 
حرفه اي شده اند و يادگرفتند پيش فاكتورهايي بياورند 
كه قيمت واقعي كااليشان را چند برابر نشان مي دهد 
و مابقي ارز دريافتي را به گونه ديگري هزينه مي كنند. 
انتظار ما از نهادهاي نظارتي هم اين است كه ياد بگيرند 

كه چگونه با اين افراد سودجو و مفسد برخورد كنند.
وي ب��ا ابراز اميدواري نس��بت به تس��ريع گمرك در 
پاسخگويي به كميس��يون اصل 90، اظهار كرد: آنها 
يك ماه براي پاسخگويي فرصت دارند و اگر نياز باشد، 
كميسيون از گمرك نيز بازديد ميداني خواهد كرد و 
نحوه ترخيص كاالهايي كه با ارز دولتي وارد شده اند را 
بررسي مي كند.پارسايي در پايان ابراز اميدواري كرد 
كه تخلفات صورت گرفته در زمينه تخصيص ارز دولتي 

به صورت گسترده و سازمان يافته نباشد.

   كاهش ارزش دالر و تقويت طال 
نتيجه نظرس��نجي اين هفته كيتكو درباره تغييرات 
قيمت طال در هفته پيش رو سرمايه گذاران و تحليلگران 

معتقدند قيمت ها رشد خواهدكرد.
كارشناسان با اعالم احتمال كاهش عمدي ارزش دالر 
توسط ترامپ معتقدند كه امريكا قصد دارد ارزش دالر را 
عامدانه كاهش دهد تا بتواند به كشورهاي ديگر صادرات 
بيشتري داشته باشد. »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امريكا قص��د دارد ارزش دالر را براي افزايش صادرات 
كاهش دهد و در اظهارات مختلف خود گفته اس��ت 
كه چي��ن و اتحاديه اروپا به صورت عامدانه ارزش پول 
ملي خ��ود را كاهش مي دهند تا براي تجارت با امريكا 

رقابت پذيري بيشتري داشته باشند.
دونالد ترامپ پيش از اين گفته بود: »نرخ بهره به صورت 
تاريخ��ي در ميزان پاييني قرار دارد پس كش��ورهاي 
اروپايي نرخ ارز خود را پايين نگه مي دارند تا بتوانند از 

اين طريق درآمد بيشتري از صادرات كسب كنند«.
برخي از كارشناس��ان معتقدند ك��ه به دليل ارزش 
ب��االي دالر، اين كش��ور در بس��ياري از موقعيت ها 
ترجيح مي دهد كاالهاي مورد نياز خود را وارد كند 

تا اينكه دست به توليد آنها بزند.

  شاخص دالر متاثر از تحوالت خليج فارس
وجود اخبار مثبت و منفي متعدد باعث شد تا شاخص 

دالر دچار نوسان زيادي شود.
به گزارش رويت��رز، هر چند كه مديران ارش��د بانك 
مركزي امريكا با عقب نشيني نسبتا محسوس از مواضع 

قبلي خود اعالم كردند كه هنوز نسبت به كاهش نرخ 
بهره مصمم نيستند، تنش ها در منطقه خليج فارس 
باعث شد تا دالر نتواند بطور كامل از اين شرايط بهره 
گيرد. جان ويليامز، رييس دفتر منطقه اي فدرال رزرو 
در نيويورك با اش��اره به تالش اين نهاد براي برقراري 
تعادل بين نرخ بهره و تورم گفت: سياست كاهش نرخ 
بهره سريع در دستور كار قرار ندارد.جاشوا تدبير، مدير 
پوشش ريسك در موسسه »وسترن يونيون بيزينس 
سالوشنز« گفت: نظر مديران بانك مركزي به معناي 
تغييرات فوري در سياس��ت هاي پولي نيس��ت و اين 
مساله باعث شد تا دالر شروع به بازيابي خود كند. دالر 
به اخبار مرتبط با بانك مركزي امريكا حساسيت زيادي 

پيدا كرده است.

   نقشه دولت ترامپ براي »دالر«
 اظهارات اخير وزير خزانه داري امريكا ش��ائبه دخالت 

دولت اين كشور در بازار ارز را تقويت كرده است.
به گزارش بلومبرگ، استيون منوچين، وزير خزانه داري 
امريكا در حاشيه اجالس وزراي دارايي گروه هفت در 
شهر پاريس گفته است كه تغييري در سياست گذاري 
دالر در حال حاضر ايجاد نخواهد شد اما ممكن است در 

آينده، امريكا اين مساله را مورد توجه قرار دهد.
شاون اوزبورن، كارشناس مالي در بانك »اسكوشيا« 
و خوان پرادا، كارشناس مالي بانك “باركلي “ گفته اند 
كه اظه��ارات منوچي��ن دره��ا را ب��ه روي تغيير در 

سياست گذاري هاي پولي امريكا گشوده است.
دونالد ترامپ تاكنون بارها و بارها از بانك مركزي امريكا 
به دليل كاهش ندادن نرخ بهره انتقاد كرده و شركاي 
بزرگ تجاري اين كشور از جمله اتحاديه اروپا و چين را 

به كاهش تعمدي نرخ ارز خود متهم كرده است.
ترامپ پيش تر گفته بود اروپا و چين دستكاري زيادي 
در نرخ ارز خود انجام مي دهند و امريكا يا بايد با اين بازي 

تطبيق يابد يا به شيوه احمقانه فعلي ادامه دهد.
اوزبورن در همين رابطه گفت: ريسك مداخله دولت 
امري��كا در بازار ارز بيش از پيش افزايش يافته اس��ت. 
دالر آش��كارا در رادار كاخ س��فيد قرار گرفته است و با 
توجه به رشد ضعيف تر اقتصادي و نبود هيچ پيشرفت 
اميدوار كننده اي در مذاكرات تجاري با چين، احتمال 
زيادي وجود دارد كه واشنگتن ترغيب به مداخله شود.

آخرين بار امريكا در سال 2000 ارزش دالر را به شكل 
تعمدي پايين آورد.

وزير خزانه داري امريكا در پاسخ به پرسش خبرنگاري 
كه نظر وي را در خصوص اتهام ترامپ به بانك مركزي 

اروپا مبني بر كاهش تعمدي ارزش يورو پرسيده بود، 
گفت: نظري در خصوص اس��تراتژي دالر ندارم و فعال 
نمي خواهم چي��زي در خصوص نرخ براب��ري دالر و 

يورو بگويم.

   زيرزميني شدن  بيت كوين
از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر چه 
در ش��رايط كنوني به اس��تخراج بيت كوين به عنوان 
راهي براي درآمدزايي و ارزآوري نگاه مي ش��ود، اما در 
شرايطي كه ضوابط مشخصي براي اين كار وجود ندارد، 
اگر اين روند به صورت زيرزميني ادامه پيدا كند، نه تنها 
درآمدي نصيب دولت نخواهد كرد بلكه آماري هم از 

دخل و خرج آن به دست نمي آيد.

  بازار ارز و طال در هفته گذشته
بازار ارز و طال هفته گذشته را با روند نزولي نرخ ارز و طال 
به پايان رساند اما روز پنج شنبه 27 تيرماه 98، نرخ دالر 
كه تا 11 هزار تومان در روز چهارشنبه كاهش يافته بود 
مجددا افزايش يافت و در بازار آزاد و معامالت نقدي به 

12040 تومان رسيد. 
روند نزولي ب��ازار ارز و طال ادامه ياف��ت و نرخ دالر در 
كانال 11 هزار تومان پايين ت��ر رفت و در حالي كه در 
صرافي هاي مجاز بانك��ي و ملي نرخ دالر به 11500 و 
يورو به 13400 تومان معامله مي ش��د، در بازار آزاد و 
معامالت نقدي نرخ دالر به 12 هزار تومان رسيد. نرخ 
س��امانه س��نا نيز براي دالر به 11855 و براي يورو به 
13481 تومان، لير تركيه 2187، درهم 3262، يوآن 
1789 و پوند انگليس 14661 تومان اعالم كرده است. 
در بازار طال نيز اونس طال در بازار جهاني به 1422 دالر 
رسيده و با اعالم نرخ دالربه 12040 تومان، نرخ طال و 
سكه نيز نسبت به چهارشنبه افزايش يافته است. مظنه 
مثقال 17 عيار يا طالي ّآبشده 1 ميليون و 715هزار 
تومان، گ��رم طالي 18 عيار 395 هزار تومان، س��كه 
امامي 4 ميليون و 62 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 200 
هزار، ربع سكه 1 ميليون و 350 هزار، سكه گرمي 970 

هزار تومان معامله شدند. 
روز جمعه نيز اونس جهاني طال به 1440 دالر افزايش 
يافت، هر گرم 18 عيار به 396 هزار، مظنه مثقال 17 
عيار يا طالي آبشده 1 ميليون و 715 هزار، سكه امامي 

4 ميليون و 62 هزار تومان معامله شد. 
اما در روزهاي قبل از آن، تركش هاي افت كانالي دالر به 
بازار سكه نيز اصابت كرد و اين فلز گرانبها پس از 6 ماه به 
زير 4 ميليون تومان رفت. روز سه شنبه سكه 290 هزار 

تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهاي 3 ميليون و 
970 هزار تومان رسيد. اين بيشترين ميزان افت قيمت 
سكه در 10 ماه گذشته بود تا ارزش اين فلز گرانبها به 

كمترين مقدار از اواخر دي ماه برسد.

 430 ميليون دالر خرج سيل مي شود
با مجوز 5000 ميليارد توماني كه دولت براي برداشت 
از صندوق توسعه ملي به منظور جبران خسارت سيل 
دريافت كرده، احتماال حدود 430 ميليون دالر از ذخاير 

ارزي صرف اين موضوع خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اخيرا دولت مجوز مقام معظم رهبري 
براي برداش��ت 5000 ميليارد توماني از محل منابع 
صندوق توسعه ملي را براي جبران بخشي از خسارت 

ناشي از سيل ابتداي سال جاري دريافت كرد.
گرچه هنوز مشخص نيست كه دقيقا چند ميليون دالر 
بابت اين رقم از صندوق دريافت خواهد شد و با چه ساز و 
كاري باشد، اما با توجه به اينكه مبناي تبليغ منابع ارزي 
صندوق، نرخ سامانه نيما است، اينگونه برآورد مي شود 
كه حدود 430 ميليون دالر بابت اين 5000 ميليارد 
تومان از صندوق برداشته شود در حال حاضر نرخ دالر 
در سامانه نيما نسبت به مدت گذشته افزايش يافته و 
حدود 11 هزار و 600 تومان است كه تفاوت چنداني با 
بازار آزاد ندارد.خس��ارت ناشي از سيل در ابتداي سال 
جاري در چند استان كش��ور حدود 38 هزار ميليارد 
تومان برآورد شد كه دولت اعالم كرد 26 هزار ميليارد 
تومان آن از محل بودجه و تسهيالت بانكي است بطوري 
كه 23 هزار ميليارد تومان بودجه اي و 3000 ميليارد 
ديگر را فعال بانك ها تقب��ل كرده اند. 12000 ميليارد 
تومان ديگر بالتكليف باقي مانده بود كه به نظر مي رسيد 

دولت از صندوق توسعه ملي برداشت كند.
البته در ابتداي وقوع س��يل بحث برداشت از صندوق 
پيش آم��د و رييس جمهور طي نامه اي درخواس��ت 
برداشت دو ميلياردي را مطرح كرده بود كه مقام معظم 
رهبري اين موضوع را مش��روط به اين كردند كه ابتدا 
از منابع بودجه اي و بانكي اس��تفاده شده و در صورت 
لزوم از صندوق كمك گرفته شود.از 12000 ميليارد 
تومان باقي مانده فعال 5000 ميليارد تومان از صندوق 
برداشت خواهد شد و مانده آن تكليف مشخصي ندارد 
ولي بعيد نيست كه بار ديگر صندوق هدف قرار بگيرد.

گرچه تاكنون ساز و كار برداشت 5000 ميليارد توماني 
از صندوق مشخص نشده اما طبق اعالم قبلي اين منابع 
به صورت تسهيالت به دولت ارايه خواهد شد و بابت آن 

ميزان مشخصي دالر به ريال تبديل مي شود.

مهدي هاديان |
چرخش انباشت نقدينگي از شبه پول به پول هرچند كه 
ريسك نقدينگي براي برخي بانك هاي ناسالم را افزايش 
مي دهد، اما با كاهش هزينه تمام شده جذب منابع، ضرر 

و زيان عملياتي بانك ها را نيز كاهش مي دهد.
به تازگي آمار و اطالعات بخش پولي كشور در ماه هاي 
پاياني سال 97 به صورت رسمي توسط بانك مركزي 
منتشر شده است و لذا به واسطه واكاوي اين آمار و ارقام 
تا حدودي امكان ارزيابي تحوالت پولي در س��الي كه 
التهابات ارزي مشخصه برجس��ته آن بود فراهم شده 
اس��ت. به همين منظور، در ادامه برخي از نكات قابل 

توجه اين گزارش بررسي مي شود.
پايه پولي در انتهاي سال 97 به 266 هزار ميليارد تومان 
رس��يده است كه با توجه به نرخ رشد 24 درصدي آن، 
باالترين نرخ رشد طي دوره 1397-1392 محسوب 
مي شود. اين ميزان رشد معادل تزريق 52 هزار ميليارد 
تومان پول پرقدرت به اقتصاد كش��ور در سال گذشته 
است. اما اينكه اين پول ها از چه منابعي به جامعه تزريق 
شده نيز مهم اس��ت. در حالي كه طي سال هاي قبل و 
بطور دقيق تر تا اواسط سال گذشته، حجم پايه پولي از 
محل افزايش استقراض شبكه بانكي از بانك مركزي 
در حال افزايش بود، اين روند به واسطه برخي اقدامات 
در نيمه دوم س��ال گذشته متحول و در مجموع باعث 
شد كه از 52 هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي سال 

گذش��ته، 25 هزار ميليارد تومان آن از محل افزايش 
ارزش ذخاير خارجي بانك مركزي و 24 هزار ميليارد 
تومان نيز ناشي از افزايش بدهي بخش دولتي به بانك 

مركزي صورت گيرد.
همچنين بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز صرفا 6 هزار 
ميليارد تومان افزايش داشته كه معادل رشد 5 درصدي 
اين جزو از پايه پولي است. به عبارت ديگر دو جزو خالص 
ذخاير خارجي و بدهي بخش دولتي مهم ترين منابع 
افزايش پايه پولي در سال گذشته بوده اند درحالي كه 
در سال هاي قبل مهم ترين منبع تزريق پول پرقدرت 
افزايش اس��تقراض بانك ها از بانك مركزي بوده و در 
مقابل بدهي هاي بخش دولتي سهم چنداني در رشد 

پايه پولي نداشته است.
افزايش ارزش ذخاير خارجي بانك مركزي به واسطه 
التهاب��ات ارزي دور از انتظار نيس��ت ولي در خصوص 
تغيير منبع رش��د پايه پولي از بدهي بانك ها به بدهي 
دولت بايد توجه داشت كه اين امر نه به واسطه تغيير 
روابط و مناسبات شبكه بانكي با بانك مركزي و از سوي 
ديگر افزايش تامين مالي كسري بودجه توسط بانك 
مركزي بلكه به دليل عمليات حس��ابداري و ناشي از 
تهاتر سه جانبه بدهي هاي شبكه بانكي، بخش دولتي 
و بانك مركزي طبق بن��د »و« تبصره 5 قانون بودجه 
1397 اس��ت كه در نهايت باعث شد بخشي از بدهي  
بانك ها و موسس��ات اعتباري به بانك مركزي از اين 

سرفصل منفك و به سرفصل بدهي هاي بخش دولت به 
بانك مركزي منتقل شود.به عبارت ديگر اين عمليات 
صرفا تركيب منابع پايه پولي در ترازنامه بانك مركزي 
را تغيير داده است و تغيير رفتاري محسوب نمي شود. 
البته بايد اذعان كرد كه عدم افزايش س��قف نرخ سود 
سپرده در سال گذشته و ملزم كردن بانك ها به رعايت 
آن و همچنين تغيير روش محاسبه سود سپرده ها از روز 
شمار به ماه شمار از جمله اقدامات موثر سياست گذار 
پولي بوده كه سبب شده ناترازي بانك هاي مشكل دار 
كنترل ش��ود و با هداي��ت اضافه برداش��ت ها به بازار 
بين بانكي در مجموع روند افسار گسيخته بدهي بانك ها 

به بانك مركزي كنترل و مديريت شود.
نكته  ديگري كه بايد به آن توجه داش��ت اين است كه 
بدهي بخش دولتي شامل بدهي دولت و شركت هاي 
دولتي است و از آنجا كه در سال گذشته عالوه بر اينكه 
مطالبات بانك مركزي از شبكه بانكي به مطالبات اين 
نهاد از دولت منتقل شده، بخشي از بدهي شركت هاي 
دولتي نيز طبق ماده 6 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 به بدهي دولت 
به بانك مركزي منتقل شده و لذا در مجموع بدهي هاي 
دولت با افزايش 172 درصدي مواجه شده است كه اين 
امر باعث برجستگي رشد و سهم رشد اين جزو از پايه 

پولي بيش از ساير اجزا آن شده است.
در س��ال گذش��ته 352 هزار ميليارد تومان به انباره 

نقدينگي اضافه شده كه به معناي توليد متوسط روزانه 
هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد ايران اس��ت. 
در نتيجه اين فرآيند، نقدينگي از 1530 هزار ميليارد 
تومان در ابتداي سال 97 به 1882 هزار ميليارد تومان 
در انتهاي س��ال بالغ گش��ته اس��ت )البته اين ميزان 
نقدينگي در اواس��ط سال گذش��ته در يادداشت هاي 
قبلي پيش بيني ش��ده بود( . با وجود توليد اين حجم 
انبوه از نقدينگي، با توجه به نرخ رشد 23 درصدي آن 
در اوج التهابات ارزي، اين نرخ نه تنها نس��بت به دوره 
1397-1392 نرخ قابل قبولي محسوب مي شود بلكه 

از ميانگين سي ساله آن )27درصد( نيز كمتر است.
اين تحوالت نش��ان مي دهد كه سياس��ت گذار پولي 
به واسطه اتخاذ سياس��ت هاي كنترلي توانسته است 
تا حدود زيادي نرخ رش��د نقدينگي را مديريت كند. 
با وجود اين، بررس��ي تركيب نگه��داري نقدينگي به 
شكل پول و شبه پول آثار اين التهابات را به خوبي نشان 
مي دهد. در حالي كه رش��د نقدينگي 23 درصد بوده 
رشد پول 47 درصد و رشد ش��به پول 20 درصد بوده 
اس��ت. رش��د 47 درصدي جزو پول كه طي سه دهه 
گذشته بي سابقه بوده بيانگر آن است كه در سال 97 
پديده پول داغ برجسته شده و به همين جهت است كه 
التهابات بازارهاي مالي نيز از نوسان شديد و بي سابقه اي 

برخوردار شده است.
در واقع در س��ال هاي قبل از 1397، حدود 90 درصد 

نقدينگي خلق شده به شبه پول تبديل مي شد ولي از 
اوايل سال گذشته، انباش��ت نقدينگي از شبه پول به 
پول تغيير يافته و نقدينگي با سرعتي بيشتر از گذشته 
به ش��كل پول نگهداري مي ش��ود كه بيانگر افزايش 
تقاضاهاي معامالتي پول و در اصطالح همان داغ شدن 
پول است. چرخش انباشت نقدينگي از شبه پول به پول 
باعث شد كه نسبت شبه پول به پول كه در سال هاي 
قبل از 97 به حدود 7 رسيده بود در انتهاي سال 97 به 
حدود 5٫6 كاهش يابد. كاهش سهم شبه پول هر چند 
كه ممكن است برخي بانك هاي مشكل دار را با ريسك 
نقدينگي مواجه كند، اما هزينه تمام شده جذب منابع 
در شبكه بانكي را كاهش مي دهد و در نتيجه با كاهش 
ضرر و زيان عملياتي نقش موثري در كاهش استقراض 
بانك ها از بانك مركزي و بهبود حس��اب سرمايه آنها 

خواهد داشت.
در مجم��وع، تحوالت پايه پولي و نقدينگي در س��ال 
گذشته نشان مي دهد كه اقدامات سياست گذار پولي 
به ويژه در نيمه دوم سال 97 تا حدودي توانسته است 
ناترازي بانك ها را كاه��ش دهد و با كنترل نقدينگي، 
انتظارات عمومي را در جهت كاهش فشارهاي تورمي 
سال جاري هدايت كند. با وجود اين، اين تحوالت نافي 
تدوام اعمال اقدامات اصالح��ي براي بهبود وضعيت 
شبكه بانكي و رساندن نسبت هاي مالي آنها به مقادير 
قانوني و استانداردهاي متعارف بين المللي نخواهد بود.
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اثر شوك ارزي بر تنگناي بودجه

شرط برگزاري مجامع بانك ها

علي مروي| 
مدير انديشكده حكمراني شريف|

وضع ماليات بر درآمد شخصي عالوه بر اثرگذاري 
جدي روي درآمدهاي مالياتي مي تواند نقش كليدي 
در كاهش نابراب��ري و افزايش عدالت اجتماعي در 
جامعه ايفا كند. بازگشت تحريم ها و وقوع شوك 
ارزي در سال گذش��ته باعث شد كه ركود حاكم 
بر بنگاه هاي توليدي وخيم تر ش��ده و تعطيلي يا 
تعديل نيروي گسترده در بخش قابل توجهي از 
بنگاه ها به وقوع بپيوندد. از س��وي ديگر، تحريم 
فروش نفت اي��ران و كاه��ش درآمدهاي نفتي 
نس��بت به آنچه در بودجه 98 پيش بيني شده، 
اتكاي دولت به درآمدهاي غيرنفتي )كه عمده آن 
درآمدهاي مالياتي اس��ت( را بيش از پيش كرده 
اس��ت. در اين ش��رايط، بيم آن مي رود كه فشار 
بودجه اي با توجه به سازوكار سنتي ماليات ستاني 
در كشور به بنگاه هاي توليدي سرپامانده منتقل 
شود. اين در حالي است كه انعطاف مالياتي بيشتر 
و حتي كاهش نرخ ماليات ب��ر درآمد بنگاه هاي 
توليدي در شرايط ركودي فعلي سياستي است 
كه بايستي در جهت حمايت از توليد مدنظر قرار 
گيرد. دوگانه فوق  كه غيرقابل جمع به نظر مي رسند، 
با اجراي س��ريع و هوش��مندانه ماليات بر مجموع 
درآمد خانوار قابل حل هس��تند. در نظام مالياتي 
 كشورهاي توسعه يافته، ماليات بر درآمد شخصي

 )personal income tax( و مالي��ات بر ارزش 
افزوده دو جزو كليدي محسوب مي شوند. تجارب 
كشورها مويد آن است كه ماليات بر درآمد شخصي 
به عنوان يك پايه مالياتي مهم مورد توجه بوده است. 
اج��راي ماليات بر ارزش افزوده در كش��ور با وجود 
كاس��تي هاي موجود توانس��ته است نقش مهمي 
در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت داشته باشد. 
در راس��تاي كاهش تكيه بر درآمدهاي نفتي الزم 
است تا پايه ماليات بر درآمد شخصي نيز مورد توجه 
جدي قرار بگيرد. ماليات بر درآمد شخصي مي تواند 
بر انواع درآمد شخص )شامل حقوق، سود سپرده، 
اجاره بهاي امالك، عايدي س��رمايه( يا بر مجموع 
درآمد فرد وضع شود. در ماليات بر مجموع درآمد 
كليه عوايد شخص از منابع مختلف درآمدي پس 
از كسر بخشودگي هاي مقرر در قانون با »نرخ هاي 
تصاعدي« مش��مول ماليات قرار مي گيرد. الزمه 
اجراي اين سياس��ت مالياتي، تكمي��ل اظهارنامه 
مالياتي در پايان هر سال براي هر فرِد فعال اقتصادي 
است. اعطاي اعتبار مالياتي )يا همان استرداد بخشي 
از ماليات كسر شده به افراد در صورتي كه درآمدشان 
از حد تعيين شده در سال كمتر باشد( مي تواند انگيزه 
ارايه اظهارنامه توسط افراد را افزايش دهد. اينگونه 
برنامه هاي حمايتي در اغلب كشورهاي پيشرفته 
با عناويني چون »اعتبار مالياتي افراد شاغل« اجرا 
مي ش��ود.اجراي ماليات بر مجموع درآمد خانوار با 
اعمال حد معافيت باال چهار اثر مفيد خواهد داشت: 
اول اينك��ه منب��ع مالياتي جديدي ب��راي دولت 
ايجاد مي كند كه مي توان��د هم جايگزين كاهش 
درآمدهاي نفتي و هم جايگزين بخشي از ماليات 
بر درآمد بنگاه هاي توليدي ش��ود. متعاقبا دولت 
مي تواند با فراغ خاطر نرخ ماليات بر درآمد بنگاه هاي 
توليدي را كاهش دهد.دوم اينكه اعمال حد معافيت 
باال باعث مي ش��ود كه عمال اي��ن ماليات صرفا به 
ثروتمندترين دهك اصاب��ت كند و 9 دهك ديگر 
ب��ا اين ماليات درگير نش��وند. در نتيج��ه، اجراي 
آن عالوه بر بهبود توزي��ع درآمد و افزايش عدالت 
مالياتي، مالحظات اجتماعي قابل توجهي نخواهد 
داشت.سوم اينكه اجراي ماليات بر مجموع درآمد 
خانوار اب��زار كارآمدي را در اختيار سياس��ت گذار 
ب��راي تنظيم گري انگيزه ه��اي فعالين اقتصادي 
قرار مي دهد و سياس��ت گذار مي تواند از اين ابزار 
براي اموري مانند مقابله با رفتارهاي س��فته بازانه 

در بازارهايي مانند ارز، طال و مسكن استفاده كند.
چهارم اينكه اج��راي اين نوع مالي��ات بانك هاي 
اطالعاتي دولت را تكميل مي كن��د. اين امر باعث 
مي شود كه خطاي تشخيص در اجراي سياست هاي 
مختلف حمايتي و خصوصا اعطاي يارانه ها به حداقل 
برسد. دليل يكپارچگي نظام مالياتي و يارانه اي در 
اكثر كشورهاي با سطح اقتصادي مناسب هم به اين 

امر برمي گردد.

 بانك مركزي باتوجه به عدم برگزاري مجامع برخي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري، به آگاهي مي رساند 
كه از جمله ش��رايط الزم براي انجام بررس��ي هاي 
مربوط و صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي عادي 
ساالنه، »وصول صورت هاي مالي امضا شده توسط 
هيات مديره به انضم��ام پيش نويس نهايي گزارش 
حسابرس مستقل« � حداقل يك ماه قبل از تاريخ 

برگزاري مجمع عمومي � است.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك به 
عنوان مقام ناظر و مرجع صدور مجوز برگزاري مجامع 
بانك ها و موسسات اعتباري، به موجب مفاد تصريح 
شده بخشنامه هاي ابالغي و با ارسال نامه هاي متعدد 
به نظام بانكي كشور، شرايط الزم براي صدور مجوز 

برگزاري مجامع عادي ساالنه را اعالم كرده است.
براين اس��اس و باتوجه به عدم رعايت موارد فوق، به 
خصوص عدم ارسال گزارش هاي اشاره شده يا ارسال 
ديرهنگام مستندات الزم از سوي برخي بانك ها، عماًل 
امكان بررسي و صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي 

اين گروه از بانك ها فراهم نيست.
در پايان يادآور مي شود، به استناد مفاد قانون تجارت و 
ضوابط و مقررات مربوط، مسووليت تهيه صورت هاي 
مالي هر بانك با هيات مدي��ره آن و اظهارنظر راجع 
به صورت ه��اي مالي در چارچوب اس��تانداردهاي 
حسابداري و حسابرسي، برعهده حسابرس مستقل 

آن بانك يا موسسه اعتباري است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« وضعيت اصالح و استراحت بازار سهام را بررسي مي كند 

رفت و برگشت زيان و بازده
گروه بورس|سميرا   ابراهيمي| 

 طي روزهاي اخير، بورس��ي ها اوقات چندان خوش��ي را 
پشت سر نگذاشتند. بازار در حال استراحت است و شاخص ها 
ريزشي هستند. تحليلگران مي گويند كه اين استراحت 
بازار تا پايان فصل مجامع و رسيدن گزارش هاي يك ماهه 
و س��ه ماهه به طول خواهد انجاميد. از سوي ديگر قيمت 
دالر در سامانه س��نا و بازار آزاد رو به نزول رفته و به قيمت 
ارز نيمايي نزديك شده است. اين موضوع به منزله آن است 
كه ديگر از رشد دالري در بورس خبري نيست. در چنين 
شرايطي كه حجم نقدينگي وارد شده در بورس، در باالترين 
حد تاريخي خود قرار دارد، نوع چينش گروه سهامي كه به 
رشد و سودآوري در سبد سرمايه گذاران منجر شود، كمي 

سخت تر از روزهاي قبل شده است. 

  كدام گروه رو به رشد است؟ 
ديروز در ميان كاالهاي اساس��ي، تنه��ا قيمت نفت رو به 
افزايش بود. با توجه به اينكه عمده فروش محصوالت توليدي 
پااليشگاه ها، فروش داخلي است، ممكن است اين افزايش 
نرخ نفت )كه البته خود ريسك ناماليمات سياسي را افزايش 
داده( منجر به رشد ارزش شركت هاي پااليشگاهي در بازار 
سرمايه شود. اما در بازار فلزات اساسي، نه تنها خبري از صعود 
نيست، بلكه در اكثر بورس هاي كااليي دنيا، آهن، اسلب، 
بيلت، فوالد و مس روند آرام رو به نزول داشتند. شايد بتوان 
همين موضوع را دليلي براي ريزش شاخص گروه فلزات در 
بورس تهران قلمداد كنيم. اما فارغ از اين موضوع، موردي 
كه مطرح مي شود، آن است كه در ميان آنچه تحليلگران 
بزرگ بازار مي گويند، مبني بر اينكه دوران رشد قيمت سهام 
كوچك به پايان رسيده، با آنچه در بازار مشاهده مي شود، 

اختالف وجود دارد. 
در روز شنبه شاخص بازار دوم بورس تهران، تنها شاخص 
مثبت اين بازار بود كه در كنار قرمزپوش��ي شاخص كل، 
 شاخص كل هم وزن، شاخص وزني – ارزشي، شاخص 30 
شركت بزرگ و ...، برگ سبز تحفه بازار بود. بازار دوم بورس 
تهران، در واقع بخشي از بورس تهران است كه شركت هاي 
كوچك را پذيرش كرده اس��ت. حداقل سرمايه ثبتي آن 
مي تواند 20 ميليارد تومان باشد و مي تواند تنها 10 درصد 

از آن را به عنوان سهام ش��ناور در بازار عرضه كند. حقوق 
صاحبان سهام نسبت به كل دارايي ها مي تواند 15 درصد 
باشد كه كه در كنار اين شاخص در بازار اول و بازار فرعي كه 
به ترتيب بايد 30 درصد و 20 درصد باشد، ناچيز تر است. بايد 
اشاره كرد كه حداقل سرمايه ثبتي در بازار اول بورس تهران 
100 ميليارد تومان و در بازار فرعي، 50 ميليارد تومان است. 
بنابراين با يك نگاه گذرا به تابلوي معامالتي كه در آن شاخص 
كل بورس ريزشي بوده اما شاخص فرابورس صعود آرامي را 
تجربه كرده است، مي توان گفت كه هنوز بازارسهام به رشد 

سهام كوچك اميدوار است. 

  زير پوست بازار 
فعاالن بازار مي گويند كه گزارش هاي 3 ماه، نويد بازگشت 
روزهاي خوب به بازار است. اما اين روزهاي خوب، همراه با 
رشد سهام بنيادين بازار كليد خواهد خورد. با اين حال به 
نظر مي رسد كه طبق عادت رفتار سنتي بازار، هجوم ريسك 
باعث شده كه بخش قابل توجهي از پول هاي بازار به سمت 
ابزارهاي درآمد ثابت برود. از سوي ديگر مشاهده مي شود 
كه گزارش هاي 3 ماهه شركت هاي دارويي، گزارش هاي 
مناسبي نسبت به س��اير صنايع است و اين موضوع باعث 
خواهد شد كه سهام گروه دارويي در آينده ميان مدت بازار 
روند رو به رشد داشته باشد. از طرف ديگر به دليل آنكه طي 
ماه هاي اخير و در زمان اوج حركتي بازار، سهامداران خرد 
زيادي وارد بازار ش��دند كه عموما دانش تحليل باال و توان 
ريسك ندارند، در روزهاي استراحت بازار به وفور موج فروش 
ديده مي شود. در نتيجه اين اتفاق است كه طي اين روزها، 
خريد حقوقي ها افزايش يافته، اما كيفيت اين خريد، خريد 
سهام در قيمت هاي پايين است و تا راه اندازي موج صعودي 
بازار، زمان بر خواهد شد. اما حقيقي ها، صف هاي فروش را 
پر كرده اند. اين رويه كه از آن تحت عنوان دومينوي فروش 
نيز ياد مي شود، با توجه به فشار فروش در پايان روز معامالتي 
گذشته و همچنين اخبار و تنش هاي سياسي دو روز گذشته، 
بازار را در اين انتظار فرو برده اس��ت كه استراحت و اصالح 
شاخص را زمان بر كند. اما در مجموع به نظر مي رسد بازار 
سرمايه به رشد خود ادامه مي دهد و البته صنايع صادرات 
محور به ويژه پتروشيمي ها، كاموديتي ها و صنايع فلزي كه 

از مزيت نسبي برخوردار هستند و با وجود تحريم ها عملكرد 
قابل قبولي داشته اند، براي س��رمايه گذاران بلندمدت از 

ظرفيت بهتري براي سرمايه گذاري برخوردار باشند.

   خطر تازه واردها
در همين رابطه، سيد رضا فاطمي، كارشناس بازار سرمايه 
نيز مي گويد: هم اكنون احتمال ريزش مجدد شاخص بورس 
وجود دارد. زيرا برخي از افراد در بازار، با اطالعات اندك از روند 
معامالت بورس وارد بازار شدند و اقدام به خريد سهم كردند، 
اين افراد تازه وارد با كوچك ترين خبري احس��اس ترس 
مي كنند و تصميم به فروش سهام در اختيار خود مي گيرند 

كه اين موضوع تا حدودي بر ريزش ش��اخص بورس دامن 
خواهد زد.اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به نظر مي رسد 
كه بازار در كوتاه مدت به دليل تصميمات هيجاني از سوي 
سهامداران ريزش داشته باشد اما در بلندمدت بورس بهترين 

بازار براي سرمايه گذاري خواهد بود.
وي اظهار كرد: افرادي كه تازه وارد بورس مي ش��وند نبايد 
چندان نگران نوس��ان هاي موجود در بازار سرمايه باشند 
بلكه بايد بيش��تر به س��مت صندوق هاي سرمايه گذاري 
بروند و تالش ما هم هدايت مردم به س��مت صندوق هاي 
سرمايه گذاري است.فاطمي با اعتقاد بر اينكه تمام بازارها 
فرصتي براي خريد و فروش محسوب مي شوند مگر اينكه 

با برخي از محدوديت ها مواجه باش��ند، گفت: با توجه به 
نوسان هاي ش��ديدي كه بازار سرمايه در اين مدت تجربه 
كرد به نظر مي رسد كه ديگر ش��اهد سرمايه گذاري هاي 
چندان چشمگيري در اين بازار نخواهيم بود.اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: به نظر مي رسد كه در وضعيت فعلي 
افراد از سرمايه گذاري در بازار سرمايه انصراف دهند و از اين 

بازار خارج شوند.
وي افزود: براساس آمارهاي به دست آمده از ميزان سودآوري 
تمامي بازارها در 10 سال گذش��ته، دالر يك هزار و ٣٠٠ 
درصد، طال يك هزار و ٦٠٠ درصد، مسكن يك هزار و ٣٠٠ 
درصد و بازا سرمايه يك هزار و ٩٤١ درصد بازدهي داشتند.

گروه  بورس|
روز گذشته بيشتر نمادها در بورس و فرابورس ايران 
با كاهش قيمت روبرو ش��دند. به موجب اين كاهش 
شاخص بورس تهران به ميزان 353 واحد افت كرد. 
افت ياد شده كه در مجموع 0.14 درصد از ارزش بورس 
تهران را كاس��ت بيش از هر چيز از نمادها »كگل« و 

»فملي« تاثيرپذيرفت.
شاخص بورس تهران در اين روز تنها نماگري نبود كه 
با افت مواجه شد. در اين روز جزييات داد و ستدهاي 
بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي دهد 
كه اغلب شاخص هاي معامالتي در بازار سهام با كاهش 

مواجه ش��دند.بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت 
رسيده در روز قبل اكثر شاخص هاي بورس با ريزش 
دسته جمعي اما كم ش��يب مواجه شدند. بطوري كه 
ش��اخص كل با )353( واحد كاهش معادل )0.14( 
درصد به 24۶ هزار 43۷ واحد رسيد. شاخص قيمت 
»وزني- ارزش��ي« با )۹۷( واحد افت معادل )0.14( 
درصد به ۶۷ هزار ۸۹۷ واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با )21۶( واحد رشد معادل )0.3۶( درصد به 5۹ هزار 
و ۷42 واحد، ش��اخص قيمت »ه��م وزن« با )14۶( 
واحد افزايش، معادل )0.3۶( درصد به 40 هزار و 3۹۸ 
واحد، ش��اخص آزاد ش��ناور با )۸01( واحد كاهش، 

معادل )0.2۹( درصد به 2۷4 هزار و ۸2 واحد، شاخص 
بازار اول با )۶14( واحد افت معادل )0.34( درصد به 
1۸1 هزار ۷5۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۸۷5 واحد 
افزايش معادل 0.1۸ درصد به 4۸۹ هزار و 335 واحد 
رسيد.از سويي ديگر جزييات داد و ستدهاي اين روز 
مشخص مي كند كه در روز گذشته سه نماد »كگل با 
)241( واحد، فملي با )231( واحد، ش��بندر با )۷۷( 
واحد و اخابر با )23۶( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي 

را در كاهش شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، روز جاري اكثر شاخص صنايع 
تاالر شيش��ه اي با ريزش مواجه ش��دند بطوري كه 

شاخص صنايع »محصوالت چرمي با 313 واحد رشد 
معادل 4.20 درصد به ۷ هزار و ۷۷۹ واحد، محصوالت 
فلزي با )۷50( واحد كاهش معادل )1.41( درصد به 
52 هزار و 332 واحد، س��يمان با )24( واحد ريزش 
معادل )1.42( درصد به يك هزار و ۷1۶ واحد، كانه 
فلزي با )1111( واحد كاهش معادل )1.50( درصد 
به ۷3 هزار و 151 واحد، حمل و نقل با )123( واحد 
افت ش��ديد، معادل )1.۹2( درصد به ۶ هزار و 32۷ 
واحد، انتش��ار و چ��اپ )12۸5۹( واحد افت معادل 
)2.1۷( درصد به 5۸0 هزار و 24۷ واحد، ساير معادن 
با )21۷۷( واحد كاهش معادل )4.۶4( درصد به 44 

هزار و ۷25 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار 
سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي »شفن، 
پرداخت، خفنر، غنوش، قزوين، غچين و كفپارس« 

بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »شسينا، بالبر، 
سرود، تكشا، بنيرو، وساخت و سهگمت« بيشترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان اولين روز معامالتي بورس در 
هفته جاري، در 334 ه��زار و 30۸ نوبت معامالتي، 
2 ميليارد و ۸۸۷ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۸ هزار و ۹4۹ ميليارد تومان در بورس معامله ش��د و 
ارزش بازار به ۹22 هزار و 401 ميليارد تومان رسيد.

همچنين در پايان معامالت در فرابورس ايران شاخص 
كل اين بازار ۶ واحد رشد كرده و به رقم 3213 واحد 
 رس��يد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به 1۷۶ هزار
 ميليارد                                                                                                        تومان رسيد. در روزي كه گذشت معامله گران 
فرابورس بيش از 1.۶ ميليارد برگه بهادار و حق تقدم 
 در قال��ب 1۹۸ ه��زار نوبت معامله و ب��ه ارزش ۶۹4 

ميليارد                                                                                                        تومان دادوستد كردند.

افت ۳۵۳ واحدي شاخص بورس در نخستين روز هفته
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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  سرمايه »وخاور« به ۱۰ هزار ميليارد مي رسد
 س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با افزايش س��رمايه
43 درصدي بانك خاورميانه از محل سود انباشته و 

ساير اندوخته ها موافقت كرد.
به گزارش سنا، افزايش سرمايه سه هزار ميليارد ريالي 
بانك خاورميانه از مبلغ هفت هزار ميليارد ريال به 
مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از س��ود انباشته و ساير 
اندوخته ها از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد.

افزايش س��رمايه بانك خاورميانه به منظور بهبود 
نس��بت كفايت س��رمايه و افزايش س��قف فردي 
تس��هيالت و تعهدات خواهد بود.الزم به ذكر است 
تصويب افزايش سرمايه به مبلغ ياد شده منوط به 
تصوي��ب صورت هاي مالي س��ال ۹۷ بانك و احراز 
كفايت س��ود انباش��ته پس از اعمال ميزان س��ود 
تقس��يمي مصوب مجمع عمومي عادي س��االنه و 

كسري ذخاير احتمالي است.
بر اساس اين گزارش، انجام افزايش سرمايه »وخاور« 
حداكثر تا ۶0 روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير 
خواهد بود. عدم انجام افزايش سرمايه در مهلت مقرر، 
موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ 

مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

  رشد ۱۸.۹هزار ميليارد ريالي پرتفوي بورسي 
»وسپه«

شركت سرمايه گذاري س��په در صورت هاي مالي 
۶ماهه اعالم كرد كه پرتفوي بورسي شركت با رشد 
1۸هزار و ۹01ميليارد و 1۶2ميليون ريالي همراه 
شده است.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
شركت سرمايه گذاري سپه در اطالعات و صورت هاي 
مالي ۶ماهه منتهي به 31خرداد13۹۸، سود هرسهم 
را 244ريال اعالم كرد.اين شركت در گزارش منتشر 
شده خود سود عملياتي را يك هزار و ۶۷5ميليارد 
ريال، س��ود خالص را يك هزار و ۶31ميليارد ريال 
اعالم كرده است.»وسپه« در صورت وضعيت پرتفوي 
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اعالم كرد 
كه ارزش بازار اين پرتف��وي در مدت مورد گزارش 
با افزايش ۸هزار و 4۷3ميلي��ارد ريالي به 2۹هزار و 
1۹ميليارد ريال رسيده است. همچنين بهاي تمام 
شده آن با افزايش يك هزار و ۷2ميليارد ريالي به مبلغ 
10هزار و 11۸ميليارد ريال بالغ شده است. اين در 
حالي است كه در پايان اين دوره مالي پرتفوي بورسي 

اين شركت به 1۸هزار و ۹01ميليارد ريال رسيد.
اين شركت ارزش سهام بورسي خريداري شده در 
اين دور را يك هزار و ۸۷۶ميليارد و 440ميليون ريال 
اعالم كرده است و مبلغ كل سهام واگذاري ها را يك 
هزار و 5۹۸ميليارد و ۸۶1ميليون ريال منتشر كرده 
اس��ت. اين در حالي است كه سود اين واگذاري ها را 

425ميليارد و ۷33ميليون ريال اعالم كرد.
»وسپه« در تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
در خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرد كه ش��ركت 
قصد دارد در بورس اوراق به��ادار تهران و فرابورس 
ايران از طريق سرمايه گذاري در سهام شركت هاي 
پذيرفته ش��ده حضور موثر داشته باشد و به صورت 
سيس��تماتيك، همه جانبه و دايمي ش��ركت هاي 
سرمايه پذير و به ويژه شركت هاي موجود در سبد 
دارايي هاي بورس��ي و فرابورسي شركت را بررسي 
كند.اين ش��ركت قصد دارد پرتفوي سهام با هدف 
كاهش ريسك و افزايش بازدهي سرمايه گذاري ها 
را اص��الح كند و همچني��ن پرتفوي در راس��تاي 
صنايعي كه از ثبات نسبي و سطح اطمينان بيشتري 
برخوردار هستند را گسترش دهد. عالوه بر اين در 
بازارهاي موازي و رصد بازارهاي بين المللي جهت 
حداكثر كردن ثروت سهامداران و ذي نفعان و كسب 
بيشترين بازده تجزيه و تحليل همزمان داشته باشد.

اين شركت اعالم كرد كه قصد دارد افزايش سرمايه 
به منظور اصالح ساختار مالي، جلوگيري از كوچك 
شدن سبد دارايي ها و استفاده از فرصت هاي پيش رو 
را به مرحله عملياتي برساند.»وسپه« در تالش است 
كيفيت و پايداري س��ود خالص شركت را از طريق 
خروج تدريجي از سهام شركت هاي كم بازده و زيانده 
افزايش دهد و مشكل نقدينگي و سرمايه گذاري در 
سهام شركت هاي كم ريس��ك و داراي بازده نقدي 

باال را حل كند.

  »ش�فارس« در هر سهم خود از زيان به 
سود رسيد

ش��ركت صنايع ش��يميايي فارس در دوره 3 ماهه 
منتهي به 31 خرداد ماه 13۹۸، به ازاي هر س��هم 
 خود 4۷ ريال سود كنار گذاشت. اين شركت در دوره 
3 ماهه مشابه در سال گذشته، 5 ريال زيان به ازاي هر 

سهم شناسايي كرده بود.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، شركت 
صنايع شيميايي فارس با سرمايه ۶2۹ ميليارد و ۶0۷ 
ميليون ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه 
نخست دوره مالي منتهي به 2۹ اسفند 13۹۸ را به 

صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت صنايع ش��يميايي فارس در دوره ياد شده، 
مبلغ 2۹ ميليارد و 4۷0 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 4۷ ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال ۹۷ افزايش چشمگيري داشته است.شركت 
صنايع شيميايي فارس، افزايش ۸۸ فروش را از جمله 
داليل عمده افزايش سود نس��بت به دوره گذشته 
عنوان كرده اس��ت.با احتساب زيان انباشته ابتداي 
سال در نهايت مبلغ ۷4 ميليارد و 200 ميليون ريال 
زيان انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور شد.»شفارس« در دوره 3 ماهه نخست سال 
مالي منتهي به اس��فند ۹۷، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ 3 ميليارد و 150 ميليون ريال زيان خلص 
محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ 5 ريال زيان به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داده بود.همچنين بر اساس 
اين گزارش، شركت صنايع شيميايي فارس افزايش 
توليد و فروش، بهبود فرآيند توليد و اصالح تكنولوژي 
توليد و رشد فروش پارافرمالدئيد صادراتي را از جمله 
اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص توليد 
و فروش محصوالت خود در دوره ۹ ماهه منتهي به 

2۹ اسفند 13۹۸ عنوان كرده است.

به گفته يك كارش��ناس بازار سرمايه، اكنون در خصوص 
كليت بازار نگراني خاصي وجود ندارد. به نظر من بازار در حال 
نشان دادن بيش واكنش به نرخ ارز است؛ اين رفتار مشابه 
انفعالي است كه در ابتداي رشد نرخ ارز بازار با آن دست به 
گريبان بود.به گزارش سنا، اين كارشناس بازار سرمايه به 
بررسي وضعيت بازار در روزهاي اخير پرداخت و گفت: در 
حال حاضر با توجه به روند اصالحي كه در قيمت دالر شاهد 
هستيم و نيز فشاري كه عرضه اوليه ها در بازار ايجاد كرده اند، 
اندكي از شدت روند صعودي كاسته شده است.وي ادامه 
داد: البته اين راهبرد بلندمدت بانك مركزي است كه هدف 
دالر تك نرخي را با نزديك كردن نرخ بازار به نرخ دالر دولتي 
محقق كند؛ اين موضوع سبب مي شود تا بازار از ترس ريزش 
بيشتر نرخ ارز، مقداري فشار فروش ايجاد كند.اميرباقري 
افزود: در اين ميان، متاسفانه برخي از سهامداران حقوقي با 
رفتارهايي در نمادهاي بزرگ به اين اصالح دامن مي زنند؛ 
در نظر داشته باشيد كه اين رفتارها در بلندمدت نه تنها براي 
بازار سازنده نيست، بلكه تخريب كننده هم هست.وي تاكيد 
كرد: صرفا با فشار سرمايه و پول، سهم ها رشد نمي كنند، 
بلكه بايد براي آنها بستر مهيا شود؛ زماني كه حقوقي هاي 
بازار اجازه رشد به سهام بنيادي بازار را نمي دهند، تحليل 
نقش كمرنگي مي تواند ايفا كند.وي توضيح داد: از آنجاييكه 
بسياري از س��بدهاي بازار و پرتفوي ها در شرايط اصالح 
نرخ ارز در س��ود هس��تند و مبادرت به فروش سهام خود 

مي كنند، ولي در حال حاضر در كليت بازار اشكال و خطري 
وجود ندارد؛ به ويژه در سهم هاي بنيادي اگر سهامداران 
حقوقي همت كنند و يار بازار باشند.اميرباقري در خصوص 
مجامع اظهار ك��رد: مهم ترين بحث در مجامع، محوريت 
EPS و تقسيم آن است كه نشان دهنده ميزان سود ساخته 
شده و ميزان تقسيم آن بين سهامداران است. در بررسي 
بلندمدت، »شركت هاي رشدي« از شركت هاي بنيادي 
مجامع درخشانتر و سهامداران راضيتري دارند و سهامداران 
در ميان مدت بازار با اين شركت ها با ريسك كاهش ارزش 
كمتري رو به رو هستند.وي در خصوص صنايع پيشروي 
كنوني گفت: در حال حاضر با توجه به آزادس��ازي نسبي 
نرخ گندله و محصوالت سنگ آهن، اولويت با شركت هاي 

سنگ آهني است. 
همچنين به نظر من با توجه به اصالح عمليات بانكي، روند 
رو به رشد سهام بانكي ادامه دار خواهد بود، البته شايد نه 
به شدت گذشته اما به هر حال گروه بانكي هم خالي از توجه 
نخواهد بود.به گفته اين كارش��ناس، در مجموع صنايع 
بنيادي مانند سنگ آهني ها و بعد پتروپااليشي ها در شرايط 
حاضر و در آينده نزديك بيشتر مورد اقبال بازار قرار خواهند 
گرفت.اميرباقري در پايان خواستار نظارت هر چه بيشتر 
نهادهاي ناظر بر سهم هايي شد كه به خصوص توسط برخي 
حقوقي ها از ارزش واقعي خود منحرف مي شوند؛ اتفاقي كه 

سالمت بازار سرمايه را تحت خطر قرار مي دهد.

سنگ آهني ها و پتروپااليشي ها مورد اقبالند
كارشناس بازار سرمايه:

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: پيش نويس عرضه 
سهام عدالت به بورس از يك سال و نيم گذشته در مجلس 
در حال بررسي اس��ت كه به نظر مي رسد پيگيري هاي 
مربوط به آن در حال طي كردن روزهاي پاياني خود است.

به گزارش ايرنا، عبداهلل پوري حس��يني روز گذش��ته با 
اشاره به آخرين اقدامات صورت گرفته در راستاي خريد 
و فروش س��هام عدالت در بازار س��رمايه افزود: آخرين 
اقدامي كه از س��وي سازمان خصوصي سازي براي ورود 
سهام عدالت به بورس انجام ش��د مربوط به چهار سال 
گذشته اس��ت، در اين زمينه پيش نويس اليحه تهيه و 
بعد از ارايه اصالح��ات الزم، تاييد آن را از وزارت اقتصاد 
 و دارايي كس��ب كرديم كه در آخر پيش نويس مذكور 

در اختيار هيات وزيران قرار گرفت.وي ادامه داد: س��از و 
 كار تصويب پيش نويس اليحه بر عهده دولت و بعد از آن 
در اختيار مجلس اس��ت، بنابراين نبايد اقدام خاصي از 
جانب ما صورت گيرد.پوري حسيني با بيان اينكه ما در 
حال همكاري با دولت و مجلس براي به سرانجام رساندن 
اين پيش نويس هس��تيم، گفت: اين پيش نويس از يك 
س��ال و نيم گذشته در مجلس در حال بررسي است كه 
به نظر مي رس��د بررسي و پيگيري هاي مربوط به آن در 
حال طي كردن روزهاي پاياني خود است.رييس سازمان 
خصوصي س��ازي اظهار داش��ت: اميدواريم با تصويب 
پيش نويس ارايه شده، اشكاالت مربوط به وضع موجود 
برطرف و ديگر مشمولين از شرايط حاضر اذيت نشوند.

وي با بيان اينكه ما از همان ابتدا به دنبال ايجاد يك واسطه 
بين شركت هاي سرمايه پذير و مشمولين سهام عدالت 
بوديم، گفت: امكان اعطاي سهام به صورت مستقيم از 
سوي شركت هاي سرمايه پذير به 4۹ ميليون نفر وجود 
ندارد و اجراي چنين اقدامي عواقب نامطلوبي را با خود 
به همراه خواهد داشت.رييس سازمان خصوصي سازي با 
تاكيد بر اينكه از سال ۸4 تاكنون در حال بحث و مذاكره 
براي تعيين واس��طه مابين شركت هاي سرمايه پذير و 
مشمولين سهام عدالت هستيم، گفت: از نظر ما صندوق 
قابل معامله در بورس بهترين گزينه براي اين اقدام است 
و غير از آن باق��ي گزينه ها از ايرادات��ي برخوردارند كه 

نمي توانند چندان در اين كار موفق باشند.

مراحل پاياني بررسي اليحه عرضه سهام عدالت در بورس
رييس سازمان خصوصي سازي مطرح كرد

درگاه الكترونيكي سهامداران )دارا( امروز با حضور وزير 
امور اقتصادي و دارايي و رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در حاشيه بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي 

الكامپ رونمايي شد.
به گزارش سنا، فرهاد دژپسند در مراسم رونمايي از سامانه 
دارا، ضمن مثبت ارزيابي كردن اين س��امانه به اهميت 
حذف ابعاد مكاني و زماني در راه اندازي آن اشاره كرد و اين 
اقدام را گامي در جهت كمك به محيط زيست دانست. 
وي گفت: هنوز با اقتصاد هوشمند فاصله داريم ولي سعي 
مي كنيم اين فاصله را با كمك متخصصان كاهش دهيم.

دژپسند سپس به پيشرفت هاي الكترونيك بازار سرمايه 
اشاره كرد و افزود: اميدوارم با اقداماتي كه سازمان بورس و 
اوراق بهادار و اركان مختلف بازار سرمايه انجام مي دهند، 
اين بازار به 10 بورس برتر الكترونيك و هوشمند جهان 
تبديل شود.مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
هم در اين مراسم گفت: از طريق اين سامانه، سهامداران 
مي توانند عملكرد معامالت خود را در بازه هاي مختلف تا 
يكسال گذشته باز بيني كنند و از اتفاقاتي كه براي دارايي 

آنها مي افتد، مطلع شوند.
حسين فهيمي تصريح كرد: سازمان بورس در نظر دارد 
تا اين سامانه به زودي با اتصال به سامانه اي ديگر در كنار 
نهادهاي نظارتي ديگري قرار بگيرد و به آنها متصل شود 
تا از اين طريق شناسايي مشتريان قبل از انجام هر گونه 

فعاليتي انجام ش��ود.وي اظهار داشت: اين شركت سال 
گذشته با راه اندازي س��امانه جامع اطالعات مشتريان 
)س��جام( براي نخستين بار اطالعات س��هامداران بازار 
س��رمايه را به صورت e-KYC دريافت كرد و هم اكنون 
يك ميليون و 200 هزار نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند.

فهيمي افزود: سامانه الكترونيكي سهامداران نيز انبوهي 
از اطالعات را در اختيار سهامداران قرار خواهد داد بطوري 
كه سهامداران بازار سرمايه از اقصي نقاط جهان مي توانند 

اطالعات مورد نياز خود را از اين سامانه دريافت كنند.
مديرعامل سمات اظهار داش��ت: اولين داشبوردي كه 
اس��تفاده كنندگان اين درگاه به آن دسترسي خواهند 
داشت، »س��بد دارايي« است. يعني فرد قادر خواهد بود 
به تركيب دارايي و ميزان آن در هر نماد دسترسي داشته 
باشد كه طيفي از اطالعات شامل ارزش ريالي، تعداد سهام، 
درصد از كل و نوع دارايي را در برخواهد گرفت. ضمن اينكه 
اين سبد دارايي، قابليت جست وجو بر اساس بازه زماني را 
هم دارد و اين امكاني است كه پيش از اين براي دريافت آن 
هموطنان از هر نقطه اي از كشور بايد حضوري به شركت 
سپرده گذاري يا مراكز سه گانه استاني مراجعه مي كردند.

فهيمي، دومين داشبورد درگاه تخصصي ذي نفعان بازار 
سرمايه را داشبورد »گزارش گردش معامالت« ذكر كرد 
و گفت: اين داشبورد بسيار حايز اهميت است و عالوه بر 
اينكه گزارش جديدي را در اختيار هموطنان قرار مي دهد، 

امكان نظارت بر فعاليت كارگزاران از طريق سهامداران را 
فراهم و از بسياري از تخلفات و ناهنجاري هاي احتمالي 
جلوگيري مي كند. اين داش��بورد، همچنين اطالعات 
مربوط به گردش معامالت را ت��ا يك روز قبل در اختيار 

خواهد گذاشت و قابليت گزارش گيري نيز دارد.
سومين داشبورد از درگاه تخصصي ذي نفعان بازار سرمايه 
كه مديرعامل سمات به آن اشاره كرد، داشبورد »مجامع« 
بود. به گفته فهيمي، سهامداران از طريق اين داشبورد، اين 
امكان را پيدا خواهند كرد كه اطالعات مجامع شركت را به 
صورت متمركز در اختيار داشته باشد. سهامدار همچنين 
به ليست مجامع دسترسي دارد و با كليك كردن روي هر 
كدام از آنها مي تواند اطالعيه آن را از سامانه كدال بازخواني 

كند و در جريان جزييات مجمع قرار گيرد.
وي افزود: با راه اندازي نسخه جديد اين اپليكيشن، عالوه 
بر اينكه خدمات شركت سپرده گذاري مركزي در سطح 
كشور گسترش خواهد يافت، سهامداران قادر خواهند 
بود به صورت الكترونيك در مجامع عمومي ش��ركت ها 
حضور يابند و اين امر ش��فافيت را در بازار سرمايه ارتقا، 
هزينه برگ��زاري مجامع را كاه��ش و كارايي مجامع را 

افزايش خواهد داد.
فهيمي، »اطالعيه هاي نماد« را داشبورد ديگري از درگاه 
تخصصي ذي نفعان بازار سرمايه )دارا( دانست كه براي 

مديريت صحيح پرتفوي سهامداران كاربرد دارد.

درگاه الكترونيكي سهامداران )دارا( رونمايي شد
با حضور وزير اقتصاد

مديرعامل ش��ركت ب��ورس تهران درباره تأس��يس 
تابلوي بازار برتر در بورس تهران گفت: ش��ركت هايي 
مي توانند در بازار برتر پذيرش ش��وند كه حداقل نمره 
اطالع رساني شان كمتر از ۷0 نباشد. همچنين قرار است 
در بازار برتر دامنه نوسان قيمت سهم ها افزايش يابد.

به گزارش ايسنا، علي صحرايي درباره ويژگي هاي بازار 
برتر كه قرار است در بورس رونمايي شود، اظهار كرد: 
هيات مديره بورس تهران اين پيشنهاد را داده كه تابلوي 
بازار برتر در بورس رونمايي شود. قرار است در بازار برتر 
دامنه نوس��ان قيمت سهم ها افزايش يابد.وي توضيح 
 داد: ش��ركت هايي كه حداقل نمره اطالع رساني شان

كمتر از ۷0 نباشد، سرمايه شان حداقل 1.000 ميليارد 

تومان و سهام شناورش��ان حداقل 25 درصد باشد يا 
اينكه سهام آزاد شناورشان از نظر ريالي 1.500 ميليارد 

تومان باشد مي توانند در اين بازار ليست شوند.
صحرايي اف��زود: با لحاظ گزارش هاي حس��ابرس در 
صورت هاي مالي ش��ركت هايي كه مي توانند در اين 
بازار ليست شوند، پيشنهاد به سازمان بورس ارايه شده 
اس��ت. اخيراً اين موضع را به س��ازمان بورس داده ايم 
و منتظر هس��تيم كه اي��ن موضوع را بررس��ي كنند.

مديرعامل ش��ركت بورس تهران در پاسخ به اينكه آيا 
قوانين بازارگرداني اين بازار نس��بت ب��ه ديگر بازارها 
تفاوتي وجود دارد؟ گف��ت: خير؛ اما در اين بازار وجود 

بازارگردان الزامي است.

كدام شركت ها در بازار برتر بورس پذيرش مي شوند؟
مديرعامل شركت بورس عنوان كرد
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در يك گزارش پژوهشي، ناكارايي سيستم تجاري كشور واكاوي شد

مديرعامل مركز شماره گذاري كاال و خدمات ايران خبر داد

الزامات هفتگانه توسعه صادرات 

عضويت 90 هزار فعال صنعتي در مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات

تعادل| گروه تجارت |
چ�را ايران با وج�ود اينكه ح�دود 1.2 درصد از 
مس�احت خش�كي، جمعيت و توليد ناخالص 
داخلي جهان را در اختيار دارد، اما س�هم آن از 
صادرات جه�ان، به نيم درصد هم نمي رس�د؟ 
از س�وي ديگر، با توجه به سرمايه گذاري هايي 
كه طي دو دهه گذش�ته در بخش »پتروشيمي 
و فوالد« كش�ور صورت گرفته و در حال حاضر 
بين 65 تا 70 درصد از صادرات غيرنفتي كشور 
را اين اقالم به خود اختصاص داده اند، اما س�هم 
صادرات محصوالت خام و مواد اوليه در تركيب 
كل صادرات كشور، همچنان كماكان رقمي حدود 
50 تا 60 درصد است و كاهش محسوسي نداشته 
اس�ت؟ در پاسخ به چنين پرسش�ي، »مسعود 
كمالي اردكان�ي« عضو هيات علمي موسس�ه 
مطالع�ات و پژوهش ه�اي بازرگان�ي، عواملي 
چ�ون »بازيگران كوچ�ك مقي�اس، بازارهاي 
محدود، ضعف زيرس�اخت هاي تج�اري وعدم 
ظرفيت سازي در بخش توليد صادراتي« را جزو 
مهم ترين داليل عدم توفيق ايران در كسب سهم 
مناس�ب خود از تجارت جهاني عنوان مي كند. 
اين در حالي اس�ت كه براي رس�يدن به رش�د 
21.7 درصدي صادرات غيرنفتي )برنامه ششم 
توس�عه( بايد حداقل نيمي از رش�د 8 درصدي 
پيش بيني شده، به ايجاد ظرفيت هاي صادراتي 
تعلق بگيرد. به اين معني كه بايد منابع حاصله 
به ص�ورت گزينش�ي در پروژه ه�اي صادراتي 
رقابت پذير، هزينه شود كه تأمين سرمايه اي به 
ميزان ساالنه 60 تا 80 ميليارد دالر در هر سال نياز 
دارد. اين پژوهشگر همچنين در اين گزارش به 
بيان مهم ترين الزامات توسعه صادرات غيرنفتي 

پرداخته است. 

  آمار صادرات ايران
بررسي آمار تجارت خارجي ايران نشان از اين دارد كه 
ارزش صادرات س��ال 97 با افت نزديك به ۶ درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال 9۶ به رقم ۴۴ ميليارد و 
۳۱۰ ميليون دالر رس��يده و وزن صادرات با احتساب 
افت نزديك به۱۲ درصدي نسبت به سال 9۶ به ۱۱7 
ميليون و ۲۲۸ هزار تن رسيده است. از سوي ديگر، آمار 
صادرات به تفكيك گروه هاي كااليي »پتروش��يمي، 
ميعانات گازي و ساير كاالها« نيز حكايت از اين دارد كه 
اين گروه هاي كااليي، در سال 97 هم از نظر وزني و هم 
ارزشي نسبت به سال 9۶ با افت شديد مواجه شده اند. 
بطور ي كه در س��ال 9۶ صادركنندگان ۳۴ ميليون و 
۱77 هزارتن محصوالت پتروش��يمي را به ارزش ۱۴ 
ميليارد و ۱۵۰ ميليون دالر صادر كرده اند، كه نسبت 
به مدت مشابه سال 9۶ به لحاظ ارزشي افت بيش از ۲ 
درص��دي و به لحاظ وزني افت نزديك به ۱۳ درصدي 

داشته است. همچنين در سال 97 صدور 9 ميليون و 
۴۸۱ هزار تن ميعانات گازي به ارزش ۴ ميليارد و 9۳۵ 
ميليون دالر محقق شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
9۶ از نظر وزني كاهش نزديك به ۴۵ درصدي و از لحاظ 
ارزشي افت بيش از ۳۰ درصدي را تجربه كرده است. 
همچنين صادرات 7۳ ميليون و ۵7۰ هزارتن س��اير 
كاالها در سال 97 ارزش��ي معادل ۲۵ ميليارد و ۲۲۵ 
ميليون دالر داش��ته كه آمارها حاكي از اين است كه 
وزن صادرات اين گروه كااليي نسبت به سال 9۶ افت 
نزديك به ۴ درصدي داش��ته و ارزش صادرات كاهش 
نزديك به يك درصدي را تجربه كرده است. اما مطابق 
آمار تجارت خارجي در دو ماه نخست سال 9۸، ميزان 
صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور )به استثناي 
نفت خام، نفت كوره و نفت س��فيد و همچنين بدون 
صادرات از محل تج��ارت چمداني( معادل ۳۰ هزار و 
۲7۳ هزارتن ب��ه ارزش ۸ ميليارد و ۴۱۲ ميليون دالر 
گزارش مي ش��ود، كه بيانگر رشد ۸ درصدي صادرات 
نسبت به دوماهه سال 97 است. اما همچنان در زمينه 
صادرات غيرنفتي با توجه به برنامه هاي تعريف شده، با 

عقب ماندگي صادراتي مواجه هستيم. 
با توجه به اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد نفتي، دولتي و 
غيررقابتي است و همواره در پايين ترين سطح زنجيره 
جهان��ي ارزش از طريق فروش عمدتا مواد خام و اوليه 
با اقتصاد جهان تعامل داش��ته است. به خصوص آنكه 

تاكنون بطور جدي در معرض رقابت خارجي و حضور 
بازيگران ب��زرگ، كارا و توانمند اقتص��اد جهاني قرار 
نگرفته و اين عارضه موجب ناكارايي سيستم تجاري 
كشور شده اس��ت، كه در ادامه برخي از ويژگيهاي آن 

مورد اشاره قرار مي گيرد. 
۱. بازيگران محدود و كوچك مقي��اس: در دهه ۶۰ و 
7۰ وفق سياست جايگزيني واردات، توليد در مقياس 
محلي، اس��تاني و بعضا ملي در داخل تعقيب شد كه 
نتيجه آن ايجاد واحدهاي پراكنده كوچك با ظرفيت 
غيررقابتي حتي در سطح بازار داخلي بود. درحال حاضر 
از مجموع ح��دود ۸ هزار ش��ركت حقيقي و حقوقي 
صادراتي، ۵۰۰ شركت اول صادراتي ايران حدود ۸۵ 
درصد كل صادرات غيرنفتي كشور را انجام مي دهند. 
فقط يك شركت باالي يك ميليارد دالر صادرات دارد 
و حدود پنجاه شركت، باالي ۱۰۰ ميليون دالر و حدود 
چهارصد شركت، باالي ۵۰ ميليون دالر صادرات دارند. 
۲. بازارهاي صادراتي محدود: عدم بهبود فضاي كسب 
وكار، افزايش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده باال، 
تغيير پي در پ��ي قوانين و مقررات تجاري، عدم وجود 
روابط كارگزاري بانكي با كش��ورهاي هدف صادراتي 
ناش��ي از تحريم هاي بين المللي، بنگاه هاي كوچك 
مقياس، عدم اس��تفاده مناس��ب از ابزاره��اي مدرن 
بازاريابي توسط بنگاه ها، بازارهاي غيرساختار يافته و 
در حال تغيير همس��ايه باعث از دست رفتن بسياري 

از فرصت هاي تجاري ش��ده و روابط تجاري در سطح 
كشورهاي محدودي باقي مانده اس��ت. اين موارد در 
نهايت موجب شده تا در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات 
كشور در ۱۰ بازار و حدود 9۰ درصد صادرات كشور در 

۲۰ بازار محقق مي گردد.
۳. ضعف زيرس��اخت هاي تجاري: از ديگر عوامل كه 
صادرات كشور را چالش مواجه كرده است، بحث مربوط 
به زيرساخت هاي تجاري است. كمبود زيرساخت ها 
نظير ريل، هواپيماي باري و مسافربري، كاميون و نبود 
شركتهاي لجس��تيكي بزرگ، بندر و كشتي، جاده و 
خطوط منظم هوايي و درياي��ي به مقاصد صادراتي و 
امكانات تكنولوژيكي مدرن كافي در بنادر و گمركات 
براي كاهش هزينه و زمان بارگيري و تخليه كاال موجب 
تضعيف فرآيند صادرات مي شود. از سوي ديگر، كمبود 
منابع حمايتي و تشويقي تخصيصي به توسعه صادرات 

غيرنفتي انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است.
۴. عدم ظرفيت سازي توليد صادراتي: ارزيابي ها نشان 
از اين دارد كه در طول ۵۰ س��ال گذشته اقتصاد ايران 
۶.۶ برابر شده است. در حالي كه در همين مدت اقتصاد، 
»هند« ۱۳.۵ برابر، اقتصاد »مالزي« ۲۰ برابر، اقتصاد 
»كره جنوبي« ۳۴ برابر، اقتصاد »چين« ۶۳ برابر رشد 
داشته است. 7۲ درصد صادرات »ويتنام« و ۴۵ درصد 
صادرات »چين« از محل سرمايه گذاري خارجي در اين 
كشور بوده است. توسعه صادرات در نظام جهاني كنوني 

نيازمند ارتباط عميق با اقتصادهاي ساير كشورهاي 
دنيا و عضويت و ارتقا در زنجيره جهاني توليد است. 

از سوي ديگر، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت 
جهاني )WTO( باعث افزاي��ش هزينه هاي مبادله 
كاال و پ��ول به واس��طه اعم��ال تعرف��ه و عدم جذب 
سرمايه گذاري خارجي شده است. سرمايه گذاري هايي 
كه ط��ي دو دهه گذش��ته در بخش »پتروش��يمي و 
فوالد« انجام شد و منجر به جهشي در توليد صادراتي 
كشور گرديد؛ به دليل كمبود سرمايه وفضاي كسب 
وكار نامناسب در بخش هاي پايين دستي اين صنايع 
تعميق نيافته است. همچنين سهم صادرات غيرنفتي 
از توليد ناخالص داخلي در طول س��ال هاي گذشته 
بطور متوس��ط حدود 7.۵ درصد برآورد مي شود. در 
صورتي كه هدف گ��ذاري رش��د ۸ درصدي مطلوب 
نظر دولت باشد، ساالنه بايد ۵۰ ميليارد دالر به توليد 
ناخالص داخلي كشور افزوده شود، كه با احتساب سهم 
7.۵ درصدي صادرات، صادرات غيرنفتي كشور بايد 
ساالنه ۳.7۵ ميليارد دالر افزايش يابد. از ديگر موارد 
قابل ذكر اينكه، براي رسيدن به رشد ۲۱.7 درصدي 
صادرات غيرنفتي )برنامه ششم توسعه( بايد حداقل 
نيمي از رش��د ۸ درصدي پيش بيني شده، به ايجاد 
ظرفيت هاي صادراتي تعلق بگيرد. به اين معني كه بايد 
منابع حاصله به صورت گزينشي در پروژه هاي صادراتي 
رقابت پذير، هزينه شود كه تأمين سرمايه اي به ميزان 

ساالنه ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دالر در هر سال نياز دارد.
با ذكر آنچه كه گفته شد، براي اينكه صادرات توسعه 
يابد چه بايد كرد؟ اين پژوهشگر در ادامه به بيان الزاماتي 
مي پردازد، كه صادرات براي اينك��ه روي ريل رونق و 
توسعه قرار بگيرد، بايد در دستور كار متوليان تجاري 

كشور قرار بگيرد.
۱. توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند ظرفيت سازي در 
محصوالت رقابت پذير و تغيير رويكرد حمايت از توليد 
داخلي به حمايت از توليدات صادراتي و تالش در جهت 
بهبود فضاي كس��ب و كار است. ۲. ظرفيت سازي در 
توليدات صادراتي نيازمند تعريف، شناسايي و حمايت 
از پروژه هاي بزرگ صادراتي )نظير پتروشيمي و فوالد( 
در صنايع بخش خصوصي اس��ت. ۳. ايجاد وتوس��عه 
مگاپروژه ه��ا نيازمند جذب و هدايت س��رمايه هاي 
داخلي و خارجي اس��ت. ۴. همچنين رقابت پذيري و 
توسعه صادرات، عالوه بر سرمايه، نيازمند تكنولوژي 
و دانش فني اس��ت. ۵. جذب س��رمايه هاي خارجي، 
انتقال تكنولوژي و دانش فني نيازمند تنش زدايي در 
روابط سياسي و اقتصادي با دنيا است. ۶. عضويت در 
سازمان تجارت جهاني به بهبود فضاي كسب و كار و 
جذب سرمايه خارجي كمك خواهد كرد. 7. تخصيص 
مشوق هاي حمايتي موثر از توسعه صادرات غيرنفتي، 
تالش براي ايجاد توليد با مقياس رقابتي و شكل گيري 
ش��ركت هاي بزرگ صادراتي از ديگ��ر الزامات مهم 

توسعه صادرات است.

مديرعامل مركز شماره گذاري كاال و خدمات ايران با 
اشاره به عضويت 9۰ هزار توليد كننده و واردكننده 
در اي��ن مركز گفت: مركز ملي ش��ماره گذاري كاال 
و خدمات اي��ران كليد حل معضل مهم كش��ور در 
خصوص جعل، قاچاق، لجستيك، توزيع و مديريت 

زنجيره تأمين كاال است.
عليرضا ملك��ي در گفت وگو با فارس، با تاكيد بر لزوم 
دريافت كد كاال و شناسه جهاني )GS۱( تأكيد كرد 
و گفت: مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات ايران 
با ايجاد يك زبان مش��ترك ميان تمامي ذي نفعان و 
فعاالن حوزه كسب وكار، سهولت، كارآيي، اطمينان، 
شفافيت و يكپارچگي را در زنجيره هاي تأمين مختلف 

تضمين مي كند.
 از سويي ديگر اين سازمان با توانمندسازي شركت ها 
در امر شناسايي، ثبت، رهگيري و رديابي كاالها در 
سراسر زنجيره تأمين، ابزاري قدرتمند براي موفقيت 

واحدهاي كسب وكاري در دنياي رقابتي و بدون مرز، 
مهيا كرده است. مديرعامل مركز شماره گذاري كاال 
و خدمات ايران بيان كرد: هدف و ماموريت  اصلي اين 
مركز توسعه سيستم كد گذاري و استفاده از فناوري 
رمزينه )باركد( جهت نوين س��ازي و مكانيزه  كردن 
 EAN استفاده از استانداردهاي بين المللي سازمان
اروپ��ا كه از ابتداي س��ال ۲۰۰۵ اين س��ازمان به نام 

سازمان جهاني GS۱ تغيير نام داد، بوده است.
او اظهار كرد: همانطور كه سازمان ثبت احوال جهت 
شناس��ايي و ثبت اطالعات هويتي اشخاص در ايران 
براي هر فرد كد ملي صادر مي كند، همچنين پليس 
مهاجرت نيز به همي��ن منظور جهت ثبت اطالعات 
هويتي هر فرد در سطح بين الملل كد گذرنامه صادر 
مي كند، براي شناس��ايي كاال و خدم��ات نيز نياز به 
يك كد يونيك در يك س��ازمان يكتا در سطح ملي و 
بين المللي همانند سازمان هاي مذكور است، كه اين 

وظيفه طبق مصوبه هيات وزيران بر عهده مركز ملي 
شماره گذاري كاال و خدمات ايران است.

ملكي تأكيدك��رد: يكي از معايب مهم س��امانه هاي 
موازي ايج��اد كد جديد داخلي براي اقالمي اس��ت 
كه قبال ك��د معتب��ر دريافت كرده اند ك��ه برخالف 
استانداردهاي رهگيري GS۱، فرآيند صدور كد داراي 
ساختار مش��خص و واحدي نبوده و براي هر دسته از 
كاالها از يك رويه اس��تفاده مي كن��د و تأمين كننده 
مجبور اس��ت براي ارتباط با هر سازمان از يك مدل 
خاص استفاده كند كه اين به مفهوم تكرار عمليات و 
ايجاد سيستم هاي اضافي است و هزينه مضاعفي بر 

زنجيره تأمين و لجستيك تحميل مي كند.

  ايجاد زبان مشترك براي تجارت
او افزود: گس��تره  پروژه هاي در حال انجام توس��ط 
اين مركز كه همگي با رويك��رد اصلي »ايجاد زبان 

مشترك و تسهيل تجاري« براي بخش هاي مختلف 
كسب وكار در حال توسعه اند، نشان دهنده ظرفيت 
باالي اين مركز در پاسخ گويي به نيازهاي حوزه  هاي 
مختل��ف بازرگان��ي، صنعت و بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي كشور و نيز توانمندي در ارايه  راهكارهاي 

مبتني بر استانداردهاي بين المللي است.
مديرعامل مركز ش��ماره گذاري كاال و خدمات ايران 
اضافه كرد: تاكنون 9۰ هزار توليد كننده و واردكننده 
از سراسر ايران به عضويت اين مركز درآمده اند و پايگاه 
داده  اي با اطالعات بيش از ۳.۶ ميليون قلم كاال در اين 
مركز شكل گرفته است كه با وجود برداشتن الزام اخذ 
ايران كد در ثبت سفارش، هرروز به تعداد كدهاي اين 

بانك اطالعاتي افزوده مي شود.
او ادام��ه داد: ب��ه نظر مي رس��د كه طراح��ان اين 
سيستم، چرخه تبادل كاالها را فقط به رفع محدود 
نياز خ��ود دانس��ته و اين ام��ر را مس��تقل از نظام 

يكپارچه )از منظر اس��تانداردهاي جهاني GS۱( و 
مكانيزاسيون لجستيك كش��ور مي دانند. انتخاب 
اين رويه به دليل وجود تناقض هايي با استانداردهاي 
فراگير مورداس��تفاده در زنجيره هاي تأمين ملي و 
بين المللي موجب شكل گيري سيستم هاي مستقل 
مكانيزه لجستيك بدون سازگاري با استانداردهاي 
جهاني در س��طح كشور خواهد ش��د. بدين منظور 
 اين س��رمايه گذاري پ��س از مدتي بالاث��ر خواهد 

شد.
ملكي اف��زود: به منظور جلوگي��ري از اتالف منابع و 
دوب��اره كاري، هرگونه راه حلي در ح��وزه كدينگ از 
طريق اين مركز و تعامل با مركز ملي ش��ماره گذاري 
كاال و خدمات ايران انجام شود. زيرا اين مركز در طول 
۲۴ س��ال فعاليت خود گام هاي مهمي در اين حوزه 
برداشته، و س��رمايه دانشي ارزشمندي در اين مركز 

انباشته  شده است.

به دنبال افت نرخ ارز و افزايش عرضه

قيمت ها در بازار خودرو كاهش يافت
رييس اتحاديه نمايشگاه داران وفروشندگان خودرو تهران از كاهش 
قيمت خودروهاي وارداتي در بازار به دنبال افت نرخ ارز در حدود يك 
هفته اخير و كاهش قيمت در بازار خودروهاي داخلي به دليل افزايش 

عرضه به بازار در روزهاي اخير خبر داد.
سعيد موتمني در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: قيمت خودروهاي 
وارداتي ارتباط مستقيم با نرخ ارز دارد به همين دليل با توجه به كاهش 
نرخ ارز در هفته گذشته، قيمت اين خودروها در بازار با كاهش روبرو 

شده است.
او ادامه داد: به عنوان مثال ش��اهد كاهش حدود ۳۵ ميليون توماني 
قيمت خودروي سراتو، كاهش ۱۵ ميليون توماني قيمت سانتافه و ۵۰ 
تا ۶۰ ميليون توماني قيمت خودروهاي گران قيمت تر وارداتي بوده ايم.

رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران عنوان كرد: 
البته فعال آينده بازار ارز مش��خص نبوده و نرخ آن بايد به ثبات نسبي 
برسد، تا تاثير نرخ ارز بر بازار خودرو بطور دقيق و دايمي مشخص شود. 
تغيير اساسي قيمت  خودروها در بازار زماني خود را نشان مي دهد كه 

قيمت ارز هفته ها در يك نرخ ثابت بماند.
او اف��زود: هر خودروي وارداتي يك قيمت جهاني دارد؛ زماني كه نرخ 
دالر تغيير مي كند، قيمت جهاني آن به عالوه 9۵ درصد تعرفه گمركي، 
قيمت داخلي تقريبي خودرو را نشان مي دهد؛ در اين صورت نرخ ارز بر 

روي قيمت خودرو تاثيرگذار خواهد بود.
موتمني با بيان اينكه در خودروهاي داخلي تغيير نرخ ارز تاثير چنداني 
ندارد، افزود: دليل اين موضوع اين اس��ت كه بط��ور مثال، زماني كه 

دالر در كان��ال قيمتي ۱۸ هزار تومان بود، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ تقريبا 7۰ 
ميليون تومان بود؛ در حال حاضر كه دالر در پايه ۱۱ هزار تومان است، 
با وجود اينكه كاهش يافته، اما قيمت اين محصول در بازار 9۴ ميليون 
تومان است. اكنون هم فروش��ندگان و هم خريداران خودرو، بيشتر 
منتظر مشخص شدن تكليف قيمت ارز هستند تا بتوانند درباره بازار 

تصميم گيري كنند.
او همچنين از كاهش قيمت خودروهاي داخلي خبر داد وگفت: بطور 
معمول قيمت خودروه��اي داخلي در بازار به مي��زان عرضه به بازار 
بستگي دارد. طي بررسي هاي ۱۰ روز اخير مي بينيم كه محصوالت 
ايران خودرو، اكثرا كاهش قيمت داشته اند؛ چراكه عرضه اين خودروها 

به بازار افزايش داشته و بهتر بوده است.
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با ذكر مورد 
اعالم كرد: بطور مثال قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۵، از ۱۰۱ ميليون تومان به 
9۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است. سمند از ۸۶ ميليون تومان 
به 7۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان كاهش قيمت داشته  است. قيمت پژو 
۴۰۵ از ۸۲ ميليون تومان به 7۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است. 
اين كاهش قيمت ها در بازار خودرو ناشي از افزايش عرضه به بازار است.

او اظهار كرد: در مقابل اما در گروه سايپا طي ۱۰ روز گذشته تغييري در 
قيمت ها ديده نمي شود؛ همچنان پرايدهاي سايپا ۱۱۱ با ۴9 ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان، سايپا ۱۳۱ با ۴۵ ميليون تومان و تيبا با ۵۲ ميليون 
و 7۰۰ ه��زار تومان مورد معامله قرار مي گيرند؛ چراكه اين ش��ركت 

خودروي چنداني فاكتور و تحويل مشتري نكرده است.

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو: 

پژو ۳۰۱ »ايرانيزه« شده  است
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در پاسخ به انتقاد 
عده اي كه پژو ۳۰۱ توليدي ايران خودرو را متفاوت از نسخه اي كه قرار 
بوده در پسابرجام در كشورمان توليد شود مي دانند، گفت: با افتخار 
اعالم مي كنيم كه توليد اين خودرو كه »ايرانيزه« شده افتخار ماست.

مازيار بيگل��و در گفت وگو با ايرنا اف��زود: موتور اين خ��ودرو، موتور 
بهبوديافته مشهور تي. يو TU۵( ۵( است كه پيش از اين با موفقيت 
در ساير مدل هاي پژوي توليدي كش��ورمان به كارگيري شده بود و 
رضايتمندي از اين موتور وجود دارد. قطعات اين خودرو نيز متناسب 

با توان قطعه سازان كشورمان داخلي سازي شده است.
او، در عين حال از سوءتفاهم پيش آمده براي عده اي در برنامه دوشنبه 
گذشته )۲۴ تير( راه اندازي خط توليد آزمايشي پژو ۳۰۱ انتقاد كرد 
و يادآور شد: اين برنامه افتتاح »خط توليد« پژو ۳۰۱ بود نه افتتاح و 

رونمايي از اين خودرو.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ادامه داد: بطور 
معمول خط توليد خودروها بين ۶ تا 9 ماه زودتر راه اندازي مي شود تا 
قطعاتي كه در آنها به خودكفايي مي رس��يم را به خودروهاي در حال 
ساخت برسانيم. همه قطعه سازاني كه در توليد اين خودرو مشاركت 
دارند، با اطمينان از بازار بس��يار خوب آينده آن س��خن مي گويند و 
ريسك حضور در اين پروژه را با وجود بدهي ۲۲ هزار ميليارد توماني 

خودروسازان به قطعه سازان پذيرفته اند.
او عنوان كرد: ريسك اصلي براي خودروسازان و قطعه سازان، در وهله 
نخست نارضايتي مردم است و بايد بپذيريم كه ديگر بازار كششي براي 

خودروهاي قديمي مثل پرايد يا پژو ندارد و بايد جايگزين شوند. هر قدر 
اين موضوع به تاخير بيفتد، جايگزيني خودروها سخت تر خواهد بود.

اين مقام صنفي افزود: فراموش نكنيم كه قرار نيست هميشه ارتباطمان 
با جهان قطع باشد، بر اين اس��اس بايد براي روزي كه گشايش هاي 
جديدي در روابط بين الملل مان ايجاد مي شود برنامه داشته و محصولي 

براي رقابت داشته باشيم.
او گفت: سايپا نيز همانند ايران خودرو چنين پروژه هايي را در برنامه دارد 
و به زودي از محصوالت جديدي كه قرار است در اين گروه ساخته شود، 
رونمايي خواهد شد. اگر زماني محصوالت داخلي باب ميل مردم نباشد 
ممكن است اتفاقاتي نظير راه اندازي پويش »نخريدن خودروي صفر 
كيلومتر« در سال 9۴ راه بيفتد، بر اين اساس بايد با ارايه محصوالت 

جديد و به روز مطابق سليقه هاي مردم عمل كنيم و آماده باشيم.
بر اساس اين گزارش، پس از خروج ش��ركاي خارجي از بازار ايران 
گروه صنعتي ايران خودرو عزم خود را جزم كرد تا با تقويت زنجيره 
ارزش توليد، محصول پژو ۳۰۱ را به صورت مستقل و بدون حضور 
شريك خارجي به توليد برساند. گروه صنعتي ايران خودرو توانست 
با توس��عه همكاري با قطعه س��ازان توانمند، ارتباط با مراكز دانش 
بنيان و همچنين نهادها و مراكزي كه با توليد قطعات با تكنولوژي 
باال توانمندي حمايت از صنعت خودرو را دارند بتواند نتيجه اقتدار و 
مقاومت در برابر تحريم هاي ظالمانه غرب را با توليد محصول جديد 
و به كارگيري دانش و تخصص جوانان و متخصصان ايراني به منصه 

ظهور برساند.
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 قيمت گوشي متناسب
با افت نرخ دالر كاهش نيافت

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و 
تصويري و تلفن همراه گفت: با وجود كاهش نرخ ارز 
در هفته گذشته به دليل عدم تامين نياز بازار، قيمت 
تلفن همراه متناسب با افت ارزش دالر، كاهش نيافت.
ابراهيم درس��تي با اش��اره به اينك��ه در ابتداي ماه 
جاري اعالم شد بازار طي دو هفته آينده مورد رصد 
و پايش ق��رار خواهد گرفت تا وضعيت واردات و رفع 
نياز بازار تلفن همراه به صورت دقيق مورد مطالعه و 
تصميم گيري قرار گيرد، اظهار كرد: در چند هفته اخير 
اتفاق خاصي در بازار تلفن همراه رخ نداده و مي توان 
اين موضوع را در هفته گذش��ته كه قيمت دالر افت 
داشت اما قيمت تلفن همراه تغيير نداشت، مشاهده 
كرد. او عنوان كرد: عدم تاثيرگذاري كاهش نرخ ارز 
بر قيمت تلفن همراه گ��واه آن را دارد كه بازار تلفن 
همراه با كمبود عرضه مواجه اس��ت و بايد شرايط به 
گونه اي برنامه ريزي شود كه نياز بازار به لحظه تامين 
و رفع شود، كه البته تاكيد بر آن است كه تامين نياز 
از طريق مبادي رسمي انجام شود. درستي بيان كرد: 
شركت هاي واردكننده رسمي براي چند روز آينده 
درخواست فرصت داش��ته اند تا با رصد بازار و انجام 
تشريفات قانوني واردات تلفن همراه، شرايط بهتري 
را براي بازار رقم بزنند؛ از اين رو در روز دوش��نبه آتي 
جلسه اي در زمينه بررسي شرايط بازار و ارايه امكانات 

مرتبط با واردات كاال برگزار خواهد شد.

بي توجهي اپليكيشن هاي 
فروش كيك به قوانين صنفي 

ايس�نا| ريي��س اتحادي��ه دارن��دگان قن��ادي، 
شيريني فروش��ي و كاف��ه قن��ادي ته��ران گفت: 
فروش��گاه هاي مج��ازي عرضه كيك و ش��يريني 
استعالمي در زمينه شرايط صنفي واحدهاي خود 
نگرفته اند. علي بهرمند درباره رشد و ارتقاي فناوري 
و تأثير آن بر كسب و كارهاي صنفي گفت: اتحاديه 
در زمينه ورود واحدهاي صنفي به فضاي مجازي و 
فناوري هاي به روز تاكيد ويژه اي داش��ته و خواسته 
شده واحدهاي صفني بطور مستقيم از فناوري هاي 
روز اس��تفاده كنند. او اظهار ك��رد: در ماه هاي اخير 
برنامه هاي كاربردي و سايت هاي بسياري در زمينه 
توليد و عرضه كيك و شيريني فعال شده اند كه تا به 
امروز بسياري از اين سايت ها و برنامه هاي كاربردي با 
اتحاديه ارتباطي نگرفته اند و شرايط صنفي و تخصصي 
واحدهاي معرفي شده و فعال در اين برنامه ها به تاييد 
اتحاديه نرسيده است. بهرمند عنوان كرد: در صنف 
شيريني پز ۱۸۰ قلم كاال به عنوان مواد مصرفي مورد 
استفاده قرار مي گيرد، كه 7۰ درصد اين اقالم از طريق 

واردات در كشور تامين مي شود. 

ضرورت واگذاري 
پااليشگاه ها به اهل فن

اتاق بازرگاني تهران|رييس كميس��يون انرژي 
و محيط زيس��ت اتاق تهران با اش��اره به م��اده ۴۰ 
قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴ قانون 
اساسي، از پيش��نهاد اتاق بازرگاني تهران به هيات 
اجرايي واگذاري ها مبني بر واگذاري بخشي از سهام 
پااليشگاه ها و شركت هاي پااليشي به بخش  خصوصي 
بابت رد ديون خبر داد. رض��ا پديدار با بيان اينكه بر 
اس��اس اين ماده از قانون اصل ۴۴، هيات واگذاري 
وظيفه قيمت  گذاري بنگاه ها و تعيين تكليف بنگاه هاي 
مش��مول واگذاري را برعهده دارد، اف��زود: به دنبال 
درخواست هاي قبلي اتاق بازرگاني مبني بر واگذاري 
بخشي از سهام شركت هاي پااليشي و پااليشگاه ها 
بابت رد ديون به بخش خصوص��ي، هيات واگذاري 
طي مصوبه اي واگذاري بخشي از سهام پتروشيمي 
هلدينگ خليج فارس را در دس��توركار قرار داد و در 
فاز اول، قرار شد بخشي از س��هام پااليشگاه الوان و 
پااليشگاه شيراز از طريق بورس واگذار شود. او با اين 
توضيح كه توصيه اتاق بازرگاني تهران درباره واگذاري 
۲۰ درصد از سهام اين شركت ها به فعاالن اقتصادي 
كه با دولت قرارداد دارند، همچنان به قوت خود باقي 
اس��ت، افزود: با اين واگذاري ها، عالوه بر آنكه دولت 
بدهي خود به بخش خصوصي را تسويه خواهد كرد، 
امور اجرايي اين پااليش��گاه ها نيز به اهل فن سپرده 
خواهد شد و زمينه ارتقاي بهره وري صنايع اين بخش 
فراهم مي شود. براي پيگيري جدي اين پيشنهاد كه 
مي تواند كارساز باشد، نامه اي از سوي اتاق بازرگاني 
تهران به مقصد رياست جمهوري ارسال خواهد شد. 

نرخ خدمات خشكشويي در 
فضاي مجازي منطقي نيست

ايسنا|رييس اتحاديه خشكش��ويي ولباسشويي 
تهران گفت: برنامه هاي اينترنتي ارايه دهنده خدمات 
خشكش��ويي بايد قيمت گذاري خ��ود را با توجه به 
درجه بن��دي واحد صنفي و نرخنام��ه اتحاديه، ارايه 
كنند كه متاسفانه براي تمام واحدها يك نرخ ثابت از 
سوي برنامه ارايه مي شود. ابوالفضل رجب زاده درباره 
تاثير كس��ب و كارهاي نوين و ورود فناوري به صنف 
خشكشويي و لباسش��ويي، گفت: واحدهاي صنفي 
زيرنظر اتحادي��ه داراي ۴ رتب��ه درجه بندي ممتاز، 
درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ هس��تند كه مش��تري با 
حضور در واح��د صنفي از درجه كيف��ي و نرخنامه 
متناسب با درجه كيفي واحد مطلع مي شود. او اظهار 
كرد: متاس��فانه در برنامه هاي كاربردي و سايت هاي 
اينترنتي، اطالعات كامل واحدهاي خشكشويي وجود 
ندارد و مشتري در زمان انتخاب واحد صنفي نسبت 
به شرايط و امكانات آن واحد هيچگونه اطالعي ندارد. 
رييس اتحاديه خشكشويي و لباسشويي شهرستان 
تهران ادامه داد: متاسفانه برنامه هاي اينترنتي فعلي در 
فرآيند همكاري با واحدهاي خشكشويي و لباسشويي 
توجهي به درجه بندي واحد، نرخنامه رسمي اتحاديه 
و جواز كسب از اتحاديه ندارند و در حال حاضر يكي از 
مكان هايي كه برخي از برنامه هاي مرتبط با خشكشويي 

معرفي مي كنند، يك كارگاه در محيط باغ است.



نگاه 7 انرژي

تحريم هاي اتحاديه اروپا   احزاب مخالف تركيه را به هم نزديك كرده است

گنجينه نفتي، عامل اختالف در همه جا
گروه انرژي|

ظاهرأ تنش هاي سياس�ي مرب�وط به نفت تنها 
به خليج فارس محدود نمي ش�ود. در حالي كه 
تنش هاي خاورميانه حول محور صادرات نفت 
رو به فزوني اس�ت، كم�ي آن طرف تر در درياي 
مديترانه، بحث حق اكتش�اف و اس�تخراج آن 
اس�ت كه كش�ورها را رودرروي هم ق�رار داده 
اس�ت. موضوع اكتش�اف نفت بيش از پيش به 
يكي از چالش هاي مهم تركيه ب�ا اتحاديه اروپا 
تبديل شده و جزيره قبرس كه از 45 سال پيش 
به دو بخش شمالي ترك و جنوبي يوناني تقسيم 
شده است، در كانون اين چالش قرار دارد. منابع 
نفت و گاز آب هاي اطراف اين جزيره به ش�كل 
متوازني در شمال و جنوب تقسيم نشده است 
و اين مس�اله، تركيه را كه از طرفي خود يكي از 
واردكنندگان انرژي بوده و از طرف ديگر خود را 
قيم ساكنان قبرس شمالي مي داند، ترغيب به 
انجام عمليات حفاري در اين آب ها كرده است. 
در عين حال، اتحاديه اروپا در حمايت از قبرس 
جنوبي كه تح�ت قيموميت يونان ق�رار دارد، 
آن�كارا را با وضع تحريم هايي تحت فش�ار قرار 
داده است تا از اين تصميم خود دست بردارد، اما 
حاصل اين فشارها تاكنون فقط نزديك تر شدن 
احزاب مخالف حزب حاكم تركيه به رجب طيب 
اردوغان و همبس�تگي بيشتر سياست مداران 
اين كش�ور در خصوص اقدامات نفتي مربوط به 

قبرس بوده است.

تنش هاي روزافزون در خليج فارس بر سر صادرات نفت 
با ازدياد نيروي نظامي، س��اقط كردن پهباد و مصادره 
نفتكش در جريان است. كمي  آن طرف تر اما، كشورها 
بر سر حق خود در اكتشاف و استخراج نفت و گاز از بستر 

درياي مديترانه دچار اختالف شده اند. 
در حالي كه يونان و اتحاديه اروپا بر حق قبرس جنوبي 
بر اس��تخراج منابع نفت و گاز نزديك به سواحل اين 
كشور تأكيد مي كنند، روز جمعه، ۲۸ تير دولت تركيه 
چهارمين كشتي حفاري خود را عازم اين آب ها كرد. 
هم زمان كمال قيليچ داراوغلو، رهبر حزب جمهوري 
خلق تركيه ضمن انتقاد از اتحاديه اروپا اعالم كرد كه اين 
حزب از سياست دولت رجب طيب اردوغان در رابطه 

با حفر گاز و نفت در آب هاي قبرس حمايت مي كند. 
تركيه تاكنون ب��راي حفر گاز و نف��ت در اين منطقه 

تالش ه��اي زيادي به خرج داده و ب��ا واكنش اتحاديه 
اروپا روبرو شده است. اين اتحاديه در آخرين اقدام، روز 
دوشنبه هفته گذشته تحريم هايي عليه تركيه اعمال 
كرد. بر اساس اين تحريم هاي اتحاديه اروپا، تخصيص 
پول ه��اي عمراني ب��ه تركيه كاهش خواه��د يافت و 
گفت وگو با مقامات تركيه درباره توافق بر سر حمل و 

نقل هوايي تعليق مي شود.
آنكارا اما تحريم هاي اتحاديه اروپا را جدي نگرفت. عالوه 
بر آنكه سياست تحريمي اتحاديه اروپا در قبال تركيه، 
دولت و بزرگ ترين حزب اپوزيس��يون اين كشور را به 
يكديگر نزديك تر كرد، واكنش مقامات رسمي تركيه را 

نيز به دنبال داشت. 
در اين راستا مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه 
بيان كرد كه اين تحريم ها مانعي براي اكتشاف منابع 
نف��ت و گاز در آب هاي قب��رس نخواهند بود. او ضمن 
تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا به تركيه به ويژه در زمينه 
مهاجرت پناهجويان��ي كه در تركيه به س��ر مي برند 
نيازمند است، تصريح كرد: »آنها ناچارند با ما همكاري 

و گفت وگو كنند«.
وزارت ام��ور خارج��ه تركيه ني��ز در بياني��ه اي اعالم 
ك��رد: »تركيه با قاطعيت به حماي��ت از حقوق خود و 
قبرسي هاي ترك تبار ادامه خواهد داد و فعاليت هاي 
خ��ود را نيز تقوي��ت خواه��د كرد.«مقام هاي قبرس 
جنوبي نيز گفته اند كه عليه هر شركت نفت و گازي كه 
با پشتوانه كشتي هاي تركيه مبادرت به حفاري براي 
اكتش��اف گاز كند، دست به اقدام حقوقي خواهند زد. 
اين كش��ور عليه مقام هاي سه شركت بين المللي كه 
با يكي از كش��تي هاي تركيه كه در 4۲ مايلي ساحل 
قب��رس به عمليات اكتش��اف نف��ت و گاز مي پردازد، 
همكاري كرده اند، ح��دود ۲۰ حكم جلب بين المللي 

صادر كرده است.
در عين حال، شوراي امنيت سازمان ملل گفته است كه 
براي جلوگيري از تشديد تنش ميان تركيه و اتحاديه 
اروپا و چگونگي اكتشاف گاز و نفت در آب هاي قبرس 
نشستي برگزار خواهد كرد.كشمكش بر سر قبرس و 
منابع زيرزميني آن 4۵ س��ال پيش آغاز شد و به نظر 
مي رسد كه در آينده نزديك نيز به پايان نخواهد رسيد. 
در سال ۱۹۷4 دولت نظامي يونان كه با كودتا قدرت را 
به دست گرفته بود، قصد تسخير جزيره قبرس را كرد. 
تركيه به اين اقدام واكنش نشان داد و با اعزام سربازان 
خود به شمال ترك نشين قبرس، از تصرف كامل اين 

كشور توسط نظاميان يونان جلوگيري كرد.

نخستين پيامد اين تنش، جابه جايي ساكنان مناطق 
شمال و جنوب قبرس بود، به اين معنا كه يوناني تباران 
قبرس از منطق��ه تحت كنترل تركيه به جنوب كوچ 
كردند و ترك تباران اين جزيره به ش��مال آن.پيامد 

ديگر، ايجاد دو دولت در دو پاره  جزيره بود. 
دولت بخش جنوب��ي )جمهوري قب��رس( از جانب 
بس��ياري از كش��ورها به رسميت ش��ناخته شد و به 
اتحاديه اروپا پيوست، در حالي كه دولت قبرس شمالي 
را فقط آنكارا به رسميت شناخته است.در سال ۲۰۰4 
س��ازمان ملل طرحي براي اتحاد دو بخش جزيره و 
پيوستن قبرس متحد به اتحاديه اروپا تهيه كرد كه در 

بخش جنوبي قبرس رأي كافي نياورد. 
دولت تركي��ه اميدوار بود كه از طريق اين انعطاف در 
مناقشه قبرس بتواند آسان تر به عضويت اتحاديه اروپا 
درآيد.از سال ۲۰۰۰ كه ذخاير قابل توجه گاز و نفت 
در زير آب هاي قبرس كشف شد، تنش ميان يونان و 
تركيه و در نتيجه اتحاديه اروپا و تركيه شدت گرفت. 

در واقع منابع زيرزميني در آب هاي جنوب قبرس واقع 
شده اند به همين دليل جمهوري قبرس با اسراييل، 
مصر و يونان قراردادي براي حفر مشترك گاز و نفت 
بست. آنها براي اين منظور با شركت هاي نفت »اني«، 
»اكسون موبيل« و توتال قرارداد بسته اند.تركيه اما 
تاكيد مي ورزد كه محل كش��ف ذخاير زيرزميني از 
نظر جغرافيايي ب��ه تركيه تعلق دارد، به همين دليل 
شمال قبرس نيز بايد از كشفيات سهمي داشته باشد.

قبرس جزيره اي در شمال ش��رقي درياي مديترانه 
اس��ت كه از شمال با كشور تركيه و از شرق با سوريه، 
لبنان و فلسطين اشغالي مرز آبي دارد. نزديك ترين 
همسايه اين كشور، تركيه با فاصله اي ۷۰ كيلومتري 
اس��ت. اين جزيره با كشور يونان فاصله بيش از ۵۰۰ 

كيلومتري دارد.
تركي��ه در خاك خود منابع ان��رژي قابل توجهي در 
اختيار ندارد، اين كشور براي تامين نيازهايش ناگزير 
به واردات است. ۷4 درصد از كل انرژي مورد نياز اين 

كش��ور و نزديك ۹۸ درصد نف��ت و گاز طبيعي  اين 
كش��ور با واردات از همس��ايه هايش تامين مي شود. 
ديلي صباح چندي پيش گزارش داد كه واردات نفت 
خام تركيه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 
با ۷۸ درصد افزايش روبرو شده و به ۲.3 ميليون بشكه 
در روز رسيده است. عراق، روسيه و ايران از مهم ترين 
تامين كننده هاي نفت خام تركيه هستند كه در مورد 
سوم اين كش��ور براي تداوم واردات با آنچه كه ايران 
»قل��دري امريكا« براي جلوگيري ديگر كش��ورها از 

خريد نفت از ايران مي نامند روبرو شده است. 
تركيه همچنين سال هاست از ايران گاز طبيعي وارد 
مي كند و بين دو كشور قراردادي در اين زمينه وجود 
دارد كه ۵ س��ال ديگر موعد آن خواه��د بود. عمده 
منابعي كه انرژي اين همس��ايه غربي ايران را تامين 
مي كنند »نفت« و »گاز« هستند، دقيقا همان چيزي 
كه كشتي ها براي حفاري آن به سوي قبرس مي روند 

و هيچ چيز جلودارشان نيست. 
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توقیف نفتکش انگلیسی و 
اعمال قانون دریاها

گروه ان�رژی| عباس آخوندي، وزير پيش��ين 
مسكن، راه و شهرسازي و سياست مدار ايراني 
در يادداش��تي در پايگاه خب��ري نفت خبر، به 
بررسي توقيف كشتي انگليسي در تنگه هرمز 
كه جمعه عص��ر اتفاق افتاد پرداخت. وي بيان 
كرد كه »اقدام انگليس در توقيف كش��تي اي 
كه محموله متعلق ب��ه ايران را حمل مي كرد، 
خالف قانون و مقررات دريانوردي و بيشتر در 
قالب يك نماي��ش خوش رقصي انگليس براي 
ترامپ صورت گرفت. او مي گويد كه در اجراي 
تحري��م اتحاديه اروپا دس��ت به اي��ن كار زده 
است. حال آنكه با وجود گذشت چندين سال 
از تصميم اتحادي��ه اروپا در اين باره، هيچ يك 
از كشورهاي عضو آن را تاكنون اجرا نكرده اند 
و اكن��ون انگليس رندانه در آس��تانه خروج از 
اتحاديه به فكر اجراي آن افتاده است. افزون بر 
اين، تصميم هاي يك جانبه فاقد ارزش حقوقي 
بين المللي است. به هر روي، هر چند، غرب در 
مفهوم كّل��ي خود به دليل موقعيت سياس��ي 
متعارضي كه با ايران دارد، ب��ا ايران همراهي 
نداشت، ولي اقدام بريتانيا را نيز تحسين نكرد. 
بقيه كش��ورهاي جهان حت��ي جانب احتياط 

بيشتري گرفتند.«
آخون��دي افزود: »ه��ر چند دس��تگاه اداري 
انگليس در مرحله تصميم س��ازي مس��تقل از 
دولت مستقر در اين كشور عمل مي كند، ولي 
تصميم گيري بر عهده دولت مس��تقر اس��ت. 
دولت در وضعيت فعلي در انگليس در حضيض 
ضعف خود قرار دارد و نمي تواند هيچ تصميم 
جدي بگي��رد. حتي با فرض آنك��ه يكي از دو 
كانديداي حزب محافظه كار به قدرت برسند، 
در شرايطي كه اقدام پيشين آنان فاقد وجاهت 
قانوني بين المللي بوده و همچنين موقعيت از 
هم پاش��يدگي درون حزبي شان، هيچ كدام در 
وضعيتي نيستند كه بتوانند تصميم ُپرريسكي 
بگيرند. از همين رو، هم چنان كه جرمي هانت 
اعالم داش��ته، مجبورند كه زم��ان بخرند و به 

اقدام هاي ديپلماتيك تن در دهند.«
وي در خص��وص موقعي��ت سياس��ي اكنون 
انگلس��تان و كشورهاي حاش��يه خليج فارس 
در مواجهه با اقت��دار ايران اظهار كرد: »بوريس 
جانسون كه به گفته رسانه ها احتمال به قدرت 
رس��يدنش در هفته آتي بيشتر است، نماد يك 
انگليس��ي نوعي اس��ت. ُپرگو، ِرند و متمايل به 
تحميل هزين��ه تصميم هاي خ��ود به ديگري 
اس��ت. ليكن، اين بار كمتر كس��ي حاضر است 
هزين��ه اقدام هاي انگليس را بپ��ردازد. امريكا، 
آش��كارا مي گويد كه هر كس در منطقه كشتي 
در حال تردد دارد، خود هزينه دفاع از ماِل خود 
را بپردازد. با توجه به تمايل رس��مي انگليس به 
خروج از اتحاديه اروپ��ا، اين اتحاديه نيز حاضر 
نيس��ت هزينه ه��اي مخاطراتي ك��ه انگليس 
خلق مي كن��د را بپردازد. ام��ارات هم به خوبي 
متوجه شده اس��ت كه در اين بازي، نگاه امريكا 
و متحدان��ش به وي، در نقش يك گاو ش��يرده 
كه بايد دوشيده شود اس��ت و در صورت وقوع 
حادثه اي اولين كش��وري است كه صدها بلكه 
حتي تا هزار ميلي��ارد دالر صدمه خواهد ديد. 

بنابراين، تا حدودي پا پس كشيد.«
آخون��دي در پايان تصريح ك��رد: »نقطه قوت 
اس��تراتژيك ايران ك��ه به صورت مس��تقل و 
قدرتمند عمل مي كند، در اين موقعيت ناشي 
از دو واقعي��ت اس��ت. يك��ي ق��درت نظامي و 
درك درس��ت از موقعيت خود و ديگر بازيگران 
منطق��ه اي و ديگري اقدام در چارچوب قانون و 
مقررات بين المللي است. صورت مساله اين است 
كه اين كشتي انگليسي با يك كشتي صيادي در 
آب هاي تحت مسووليت ايران تصادم مي كند. 
با بي توجهي از كن��ار آن عبور مي كند. و اكنون 
با دستور مقام قضايي در توقيف است. البته اين 
موضوع بايد به صورت حقوقي مورد بررسي قرار 
گيرد. ليكن، نكته مهم اعم��ال قانون درياها از 
سوي ايران است. هر چند، طرفداران نظريه نظِم 
جهاني مبتني ب��ر زور؛ واقع گرايان، تنها به زور 
تكيه مي كنند، ولي حتي ترامپ كه سمبل اين 
اقل مشروعيت  نظريه است، نتوانست اصِل حدِّ
بين المللي اقدام هاي خود را بطور كامل ناديده 
بگيرد. از ي��اد نبريم كه هنوز اق��دام از مجراي 
دولت و وزارت اموِر خارجه، پايبندي به برجام و 
عمل در چارچوب آن و رفع موانع FATF امكان 
عمِل گسترده تري را فراروي ايران قرار مي دهد 

و راهكار است.«

به دنبال تنش ها در منطقه

كاسبي سوخت رساني اماراتي ها كساد شد 
گروه انرژي| 

برخي منابع خبري عنوان كرده اند كه پس از تنش ها 
و رخدادهاي اخير در تنگه هرمز، بندر الفجيره امارات 
در حال از دست دادن بازار فروش سوخت به كشتي ها 
و شناورهاي دريايي )بانكرينگ( و روي آوردن آنها به 
سنگاپور براي سوخت گيري است. الفجيره بندري است 
كه امارات سرمايه گذاري هاي سنگيني روي توسعه آن 

انجام داده است.
بر اس��اس گزارش اين خبرگ��زاري، مناب��ع تجاري 
مي گويند كه مسائل و مشكالت مربوط به نفتكش ها 
در منطقه خليج فارس مشتريان سوخت كشتي بندر 

الفجيره امارات را كاهش داده است.
اين مناب��ع افزودند كه اين رخداده��ا در تنگه هرمز و 
درياي عمان هزينه بيمه كشتي ها و نفتكش ها را باال 

برده در نتيجه آنها تالش دارند تا توقف اين كشتي ها در 
مناطق خطرناك را كاهش دهند.رويترز گزارش داد كه 
قيمت يك تن نفت كوره با گوگرد كه در بندر الفجيره در 
گذشته پنج تا ۱۰ دالر گران تر از سوخت در سنگاپور 
بود در دو هفته اخير ۷۰ دالر ارزان تر از سنگاپور شده 
اس��ت. بانكرينگ به مثابه پمپ بنزين دريايي بوده و 
فرآورده هاي سنگين پااليش��ي از جمله نفت كوره و 
نفت گاز )گازوئيل( جهت تأمين سوخت كشتي ها ارايه 
مي كند و تجارت پر س��ودي است.در ميان ۲۰۰ بندر 
جهان كه اين قابليت را دارند، بنادر سنگاپور، الفجيره، 
هوستون و رتردام در بانكرينگ شهرت بيشتري دارند.

طبق اين گ��زارش با افزايش بيمه كش��تي ها مالكان 
كش��تي ها ترجيح مي دهند به جاي الفجيره به بندر 

سنگاپور و برخي نيز به سريالنكا و هند روي آورند.

منطقه الفجيره يكي از شيخ نشين هاي امارات است 
كه فعاليت خود در بخش بانكرينگ را از س��ال ۱۹۹۷ 
آغاز كرد و دومين پايانه سوخت رساني جهان و اولين 
پايانه سوخت رساني در منطقه خليج فارس و درياي 
عمان است. به گزارش »تعادل«، اماراتي ها الفجيره را 
تنها بندري در جهان كه »چند منظوره« است توصيف 
مي كنند. اين بندر در ساحل شرقي امارات متحد عربي 
است كه تنها ۷۰ مايل دريايي با تنگه هرمز فاصله دارد. 
ساخت اين بندر در س��ال ۱۹۷۸ شروع شد و در سال 

۱۹۸3 پايان يافت.
اداره اطالعات ان��رژي امريكا حجم نفت خامي كه در 
سال ۲۰۱6 در تنگه هرمز جريان داشته است را روزانه 
۱۸.۵ ميليون بش��كه عنوان كرده اس��ت. رويترز اين 
رقم را 3۰ درصد كل تبادالت دريايي نفت خام و ديگر 

سوخت ها در سال ۲۰۱6 توصيف مي كند. برآوردها اين 
بوده است كه در سال ۲۰۱۷ معادل روزانه ۱۷.۲ ميليون 
بشكه و در سال ۲۰۱۸ روزانه ۱۷.4 ميليون بشكه نفت 
خام از تنگه هرمز عبور كند. تنگه هرمز همچنين تنها 
مس��ير براي صادرات ال ان جي از س��وي بزرگ ترين 

توليدكننده آن يعني قطر است. 
ام��ارات با همكاري عربس��تان س��رمايه گذاري هاي 
كالني روي اين بندر انجام داده اس��ت. امارات متحده 
عرب��ي هم اكنون در حال س��اخت بزرگ ترين مخزن 
ذخيره س��ازي نفت خام جهان در بندر فجيره اس��ت 
كه مي تواند تا ۱4 ميليون بش��كه نفت خام را در خود 

نگه دارد.
۲۲ ارديبهشت ماه امسال بود دو نفتكش كه در ادامه 
مشخص شد به عربستان س��عودي و امارات متحده 

عربي تعلق دارند در الفجيره منفجر شدند.  به گزارش 
»تعادل« در سال ۲۰۱۲ و پس از آنكه تهديد مبني بر 
بسته شدن تنگه هرمز از سوي ايران جدي شد، امارات 
متحده عربي عمليات ساختماني خط لوله اي موسوم به 
حبشان-فجيره را آغاز كرد كه خودشان مدعي هستند 
توانسته است روي كاغذ سه چهارم صادرات نفت امارات 
را انجام دهد. در واقع امارات به دنبال اين اس��ت كه با 
توسعه اين بندر، در صورت بسته شدن تنگه هرمز بتواند 
رقمي مشخص از صادرات نفت خام خود را ادامه دهد. 
در مورد رقم دقيقي از نفت خام كه اين بندر مي تواند 
آن را انتقال بدهد در منابع مستقل نفتي خبري منتشر 
نشده است، رسانه هايي همچون گلف نيوز ادعا كرده اند 
كه به وس��يله خط لوله حبشان-جفيره امكان انتقال 
روزانه ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت خام وجود دارد.

قصه تنش در خاورميانه و قيمت هايي كه افسارگسيخته باال خواهند رفت 

چطور ممكن است تنش در منطقه مردم را از نفت زده كند؟ 
گروه انرژي| 

در گزارشي كه در نشريه د استار منتشر شده و تسنيم آن را 
ترجمه كرده است، نگاهي جالب و كمتر ديده شده به مساله 
تنگه هرمز و نفت خام شده است. در اين گزارش نويسنده 
مي گويد هر تنش��ي در تنگه هرمز روي ديگر س��كه نفت 
كه تالطم شديد قيمتي را نشان مي دهد و در نتيجه يك 
جنگ در خاورميانه مردم را از نفت دورتر مي كند و يادآوري 
مي كند كه به يك محصول خطرناك تكيه كرده اند .نفت به 
خودي خود طي ۱۰ تا ۱۵ سال آينده از بين مي رود و اين 
جنگ فقط كار را سريع تر مي كند. در واقع اين بخش از اين 
گزارش، فارغ از نگاه هاي معمول كه فقط به اينجا بس��نده 
مي كنند كه اگر جنگي آغاز ش��ود قيمت تا اين مقدار باال 
مي رود به چيزي مهم تر نگاه كرده است، اينكه جامعه انساني 
ممكن است بعد از چنين تحوالتي در قيمت نفت، ديگر به 
اين كاال عالقه اي نداشته باشد. در اين گزارش آمده است 

كه افزايش قيمت نفت و گاز، باال رفتن هزينه هاي بيمه و 
حمله به زيرساخت هاي انرژي و بانكداري احتمااًل برخي از 
تاثير هاي اوليه تنش هاي تنگه هرمز است.  درگيري طوالني 
مدت در خليج فارس باعث ركود در اقتصادهاي امريكا و كل 
جهان مي شود و حتي باعث مي شود جنبش جهاني دوري 
از س��وخت هاي فسيلي شتاب بگيرد. در اينجا به برخي از 

پيامدهاي اين تنش ها از نظر تحليلگران كاال مي پردازيم: 

   آیا تنگه هرمز بسته مي شود؟
 يان برمر، رييس و بنيانگذار اوراس��يا گروپ، يك شركت 
مش��اوره و تحقيقات ريسك هاي سياس��ي گفت جريان 
نفت و ساير كاالها از طريق تنگه هرمز، حتي با وجود خطر 
احتمالي هدف قرار گرفتن نفتكش ها توسط ايران بايد ادامه 
يابد.در يك جنگ بزرگ ايران مي تواند تنگه هرمز را ببندد 
و مين هاي دريايي كار بگذارد. هزينه هاي بيمه به ش��دت 

افزايش مي يابد يا ديگر هيچ پوشش��ي ارايه نخواهد شد. 
مالكان كشتي هم بدون پوشش بيمه تمايلي براي به خطر 

انداختن كشتي هايشان ندارند.

   قیمت نفت و گاز چگونه عكس العمل نشان 
مي دهد؟

بالفاصله پس از شروع جنگ، قيمت نفت تا ۱۰۰ دالر در هر 
بشكه يا حتي باالتر از آن افزايش مي يابد. ولي احتماال روي 
۸۰ دالر در هر بشكه ثابت خواهد ماند. در حالي كه افزايش 
توليد نفت شيل امريكا مي تواند تاثير آن را تا حدي تعديل 
كند، ولي قادر نخواهد بود اخت��الل عظيم در توليد نفت 
خاورميانه را جبران كند.  قيمت نفت در اين دوره بستگي 
دارد به ازسرگيري رفت و آمد ايمن نفت از تنگه هرمز. در 
صورت بروز يك درگيري كام��ل در منطقه، قيمت نفت 
از ۱۰۰ دالر در هر بش��كه مي گذرد و احتماال به ۱۵۰ دالر 

مي رسد ولي در صورت محدود بودن درگيري ها، نفت روي 
همان ۸۰ دالر در هر بشكه خواهد ماند.  هرچقدر قيمت نفت 
افزايش يابد، دوبرابر آن قيمت گاز طبيعي مايع باال مي رود. 
ولي بازار گاز طبيعي مايع اكنون با عرضه بيش از حد مواجه 
است و تحت سلطه قطر قرار دارد . قطر روابط خوبي با ايران 

دارد بنابراين مورد هدف تهران قرار نمي گيرد.

   زیرساخت هاي انرژي خاورمیانه تا چه حد 
آسیب پذیر هستند؟

 ابوظبي در امارات متحده عربي آسيب پذيرترين منطقه در 
صورت آغاز يك درگيري است، چون تاسيسات نفتي آن 
در منطقه اي كوچك متمركز شده اند، بر خالف عربستان 
سعودي كه تاسيسات نفتي اش پراكنده هستند.  احتمااًل 
حمالت س��ايبري ايران هم بر اهداف ان��رژي و بانكداري 

عربستان و امارات افزايش مي يابد.

   برخي تاثیرات غیر مستقیم آن چه هستند؟
 ژاپن، هند و كره جنوبي برخي از آس��يب پذيرترين 
اقتصادها در برابر جنگ خلي��ج فارس خواهند بود 
كه دليل آن هم وابس��تگي بيش از حدشان به نفت 
خام اين منطقه اس��ت. هند بيش از ۸۰ درصد نفت 
مصرفي خود را وارد مي كند و حدود دو س��وم آن از 

خاورميانه مي آيد.
 قيمت باالتر نفت اقتصاد امريكا و كل جهان را رو به 
ركودمي برد. فلزات صنعتي با ركود اقتصادي ضربه 
مي خورند و قيمت طال با وجود قدرت دالر افزايش 
مي ياب��د. جنبش اخير دور ش��دن از س��وخت هاي 

فسيلي هم تشديد مي شود.
 يك جن��گ در خاورميان��ه م��ردم را از نفت دورتر 
مي كن��د و ي��ادآوري مي كند كه به ي��ك محصول 

خطرناك تكيه كرده اند.

رمز جديد كارت هاي سوخت چيست؟  پاييز فصل توليد گاز از فاز 14
گروه انرژي|  مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس از 
راه اندازي واحد توليد گاز س��وخت پااليشگاه فاز ١٤ 
پارس جنوبي تا اواخر مهرماه امسال خبرداد. به گزارش 
نفت و گاز پارس، محمد مش��كين فام پ��س از بازديد 
ميداني از پااليش��گاه در حال س��اخت فاز ١٤ پارس 
جنوبي و نشس��ت با پيمانكاران اين بخش اظهار كرد: 
فاز ١٤ آخرين و اولويت دارترين طرح باقي مانده پارس 
جنوبي است كه توليد روزانه يك ميليارد فوت مكعب 
گاز )روزانه ۲۸.۲ ميليون مترمكعب( از دو سكوي فاز 
نخست آن محقق شده است و دو سكوي باقيمانده نيز 

تا پيش از زمستان امسال نصب و توليدي مي شوند. 
وي گفت: برداش��ت حداكث��ري گاز از ميدان پارس 
جنوبي اولويت وزارت نفت اس��ت و در فاز ١٤ پارس 

جنوبي با رس��يدن ب��ه ظرفيت تولي��د ٥٦ ميليون 
مترمكعب گاز ترش، اين برنامه تكليفي بطور كامل 

محقق خواهد شد.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس به تحرك ايجاد شده 
در بخش پااليشگاهي اين فاز اشاره كرد و افزود: پيش از 
اين در بخش تامين كاالهاي فله اي باقيمانده پااليشگاه 
فاز ١٤ عقب ماندگي وجود داشت كه با تالش و مديريت 

كارفرما اين اقالم تامين مي شود.
وي خاطرنش��ان كرد: تالش مي كنيم همه اين اقالم 
وارد پااليشگاه شود و واحدهايي كه تكميل مي شوند، 

سريع تر در اختيار گروه راه انداز قرار بگيرند.
مشكين فام با اشاره به تكميل مكانيكال واحد توليد گاز 
سوخت )واحد١٢٢( پااليشگاه فاز ١٤ گفت: اين واحد 

پيش نياز روشن شدن مش��عل بوده و نخستين واحد 
پااليشگاهي است كه با دريافت گاز از خط سراسري، 

در مدار بهره برداري قرار مي گيرد. 
وي افزود: با عملياتي شدن اين واحد در اواخر مهرماه 
امسال، به تدريج سرويس هاي جانبي وارد مدار توليد 
خواهد شد. توسعه بخش هاي باقي مانده فازهاي ١٣ 
و ٢٢ تا ٢٤، س��اخت اسكله خدماتي صادراتي منطقه 
پارس ۲، احداث نيروگاه س��يكل تركيبي و همچنين 
پروژه مخازن ذخيره سازي و اندازه گيري ميعانات گازي 
از ديگر طرح هاي در حال اجراي شركت ملي نفت ايران 
در پارس جنوبي است كه مديرعامل شركت نفت و گاز 
پ��ارس در جريان بازديد ميداني، روند توس��عه آنها را 

مطلوب ارزيابي كرد.

صدا و س�يما| رم��ز كارت هاي س��وخت به صورت 
پيش فرض، چهار رقم س��مت راست كد ملي مالكان 

خودرو است
باتوجه به اينكه يكي از س��واالت رايج بين مالكاني كه 
داراي كارت سوخت هستند، نحوه بازيابي رمز كارت 
سوخت است، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
اع��الم كرده رمز اي��ن كارت ها بص��ورت پيش فرض 
چهاررقم آخر كد ملي مالك خودرو اس��ت. اما اگر نام 
مالك فعلي خودرو با نام ثبت شده در روي كارت سوخت 
مغايرت دارد يا افراد رمز كارت سوخت خود را از حالت 
پيش فرض تغيير داده باشند، در صورت فراموش كردن 
رمز كارت هوشمند سوخت، براي بازيابي آن بايد به يكي 
از نواحي يا مناطق ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران در سراسر كشور مراجعه كنند. جهت انجام 
فرآيند حذف رمز كارت هوشمند سوخت همراه داشتن 
مدارك هويتي مالك و مدارك شناسايي خودرو الزامي 
است. همچنين حضور مالك وسيله نقليه جهت حذف 
رمز كارت ضروري بوده و در صورت درخواست توسط 
شخص ديگر با ارايه وكالتنامه محضري يا برگه انحصار 
وراثت حذف رمز كارت س��وخت امكان پذير است. در 
دست داش��تن اصل كارت هوشمند س��وخت داراي 
فيزيك سالم بدون چسب خوردگي و شكستگي و... نيز 

جهت حذف رمز الزامي است.
متقاضيان مي توانند در صورت هر گونه ابهام و پرسش 
ضروري با ش��ماره تلفن ۰۹6۲۷ مركز پاس��خگويي 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تماس بگيرند.

پيك شرق

انفجار در واحدي گازي در چین 
گروه انرژي| يك واحد صنعتي گازي در چين 
عصر جمعه به ش��كل مهيبي دچار انفجار شد 
و دست كم ۱۰ كشته بر جاي گذاشت. تصاوير 
مهيب اين انفجار نش��ان مي ده��د كه يكي از 
برج هاي اين نيروگاه ك��ه عظمت زيادي دارد 
ناگهان فرو مي ريزد و تكه ه��اي آن با صدايي 
گوش خ��راش به زمين برخ��ورد مي كند. اين 
واحد در شهر ييما استان هنان چين قرار دارد. 
خبرگزاري فرانسه نوشته است كه اين انفجار 
مهيب ك��ه در يك تاسيس��ات گازي در مركز 
چين رخ داد، باعث شكس��ته شدن شيشه ها و 
درب هاي ساختمان ها تا شعاع سه كيلومتري 
شد.ايرنا نوشته كه فروردين امسال نيز به دليل 
آتش سوزي در يك كارخانه شيميايي ساخت 
آفت كش در ش��رق چين 6۲ تن كشته و 64۰ 

تن نيز زخمي شدند. 



دريچه8گزارش

راهكاري براي بهبود نظام غذا و تغذيه  پايدار

از دموكراسي غذايي تا جنبش آهسته خوردن 
ساره عدالتي |

مقد مه
 امروزه غذا و تغذيه، بيش��تر از اينكه تنها ابزار زيستي در 
جهت تامين نياز هاي فيزيولوژيك باش��د، در گفتمان 
زندگي روزمره، به مثابه يك پديده اجتماعي، سياس��ي 
و زيس��ت محيطي به آن پرداخته و نقد مي شود. ليكن 
مصرف كنن��دگان غ��ذا عمدت��ا، خ��ود را در خصوص 
تاثيرگذاري بر نظام هاي غذا و تغذيه قدرتمند نمي دانند، 
نسبت به اثرات زيست محيطي انتخاب هاي غذايي شان 
احساس مسووليت نمي كنند و منتظر اقدامات سياستي 
باال به پايين هستند. در اين مقاله به فرآيند دموكراسي 
غذايي و محيط زيست به عنوان راهكارهاي پيشنهادي 
در جهت دس��تيابي به رژيم هاي غذايي پايدار پرداخته 
خواهد شد و سعي بر آن اس��ت كه به سواالتي همچون 
ارتباط بين سرمايه داري و نظام هاي غذا و تغذيه چگونه 
است؟ دموكراسي غذايي و محيط به چه معناست و چگونه 
مي توان آن را در جهت بهبود نظام  هاي غذا و تغذيه فعلي 

به كار برد ؟ پاسخ داده شود.

   سرمايه داري و نظام هاي غذا و تغذيه كنوني
بازيگران و چرخش قدرت در نظام هاي غذا و تغذيه فعلي، 
در نگاه كالن، اندك و تحت تاثير سازمان هاي چند مليتي 
محدود است. چنانكه بر طبق مستندات موجود و بر اساس 
آمارهاي اخذ شده از بازارهايي غذايي جهان، دوازده شركت 
اصلي كه چهل ش��ركت واس��طه را در زير مجموعه خود 
دارد، كنترل زنجيره غذايي جهان را در دس��ت گرفته اند 
و حاكميت مطلق خود را بر بازار غله، گوشت، محصوالت 
لبني، روغن، چربي، ميوه، سبزيجات، شكر و ادويه جهان، 
اعمال مي كنند. به بياني نظام هاي غذا و تغذيه در سطوح 
مختلف توليد، عرضه و مصرف عالوه بر اينكه در سطح ملي، 
تحت تاثير وضعيت اجتماعي و فرهنگي است، در سطح 
كالن تر، متاثر از اقتصاد سياس��ي، تعامالت برون مرزي و 
روابط فرهنگي، سياسي، اقتصادي هر كشور با كشورهاي 
ديگر است. جهاني ش��دن كه محصول ادغام اقتصادها از 
راه بازارهاي ميان مرزي اس��ت، منجر به گسترش روابط 
اجتماعي، فرهنگي اقتصادي و سياسي ميان انسان ها از 
صورت ملي به صورت جهاني شده است، در زندگي روزمره 
و بر س��ر سفره غذايي مردم نيز نش��ت كرده است و نظام 
كشاورزي، توليدات غذايي، عادات مصرفي و ذائقه افراد را در 
كشورها تحت تاثير قرار داده است. لذا، نظام هاي غذا و تغذيه 
فعلي ماحصل نظام هاي سرمايه داري است كه براي نيل به 
سود بيشتر همواره درصدد ارتقاي توان توليدي و مصرفي 
بدون توجه به اثرات زيست محيطي آن بوده اند و نسبت به 
تبعات زيست محيطي رژيم هاي غذايي بي تفاوت است 
و از تمامي ظرفيت هاي محيط زيستي استفاده كرده اند. 
افزون بر  اين در چنين نظامي، روزبه روز با تبديل ش��دن 
غذا به يك تجارت جهاني و افزايش مصرف فست فودها، 
به تدريج فاصله ميان مردم و كشاورزي كم شده و ارتباط 
بين مردم و غذا بيشتر در سطح يك مصرف كننده منفعل 

باقي مانده است .

   دموكراسي غذايي و اهميت آن
دموكراسي از واژه يوناني دموس به معناي مردم و كراتيا به 
معني قدرت برآمده است. دموكراسي از آغاز شكل گيري 
در يونان باستان به صورت مش��اركت مستقيم مردم در 
امور عمومي مطرح گش��ت، با گس��ترده شدن جوامع در 
دوران جديد دموكراسي به مشاركت غيرمستقيم مردم 
اشاره داش��ت و در واقع دموكراسي نمايندگي جاي خود 
را به دموكراس��ي مس��تقيم يوناني داد. اما در اواخر قرن 
بيس��تم، در مبحث دموكراسي، شاهد يك تغيير پاراديم 
هس��تيم چنانچه موضوعات جديدي همچون مس��ائل 
زيس��ت محيطي و غذا در دموكراس��ي مطرح گش��تند 
كه هر دو به عنوان يك پتانس��يل در جهت دس��تيابي به 
نظام هاي غذا و تغذيه و رژيم هاي غذايي پايدار مي توانند 
كمك كننده باشد)8(. رژيم هاي غذايي پايدار، الگوهاي 
مصرفي هستند كه عالوه بر مالحظات سالمت، نسبت به 
حفاظت از زمين و حيوانات دغدغه مند است، همچنين بر 
وجوه انساني و مباحث چگونگي توزيع و عدالت در توليد و 
مصرف غذا در اقشار مختلف جامعه و مالحظات اقتصادي 
توجه ويژه اي دارد. در دموكراسي محيط زيست، دولت ها 
ملزم به توجه به ترجيحات زيست محيطي مردم هستند 
و اين مهم، نيازمند بهبود اصول شفاف سازي مديريت ها 
و مشاركت عمومي در تصميم گيري هاي محيط زيستي 
از سوي عموم جامعه اس��ت. دموكراسي يا مردم ساالري 
غذايي نيز حق همه مردم براي رژيم غذايي پايدار، كافي، 
مغذي و ايمن را مطرح مي نمايد كه شامل حق مشاركت 
در تصميم گيري و دسترس��ي ش��فاف ب��ه اطالعات در 
ارتباط با آن است. دموكراس��ي غذايي به خودكارآمدي 
شهروندي، بهبود سواد غذا و تغذيه شهروندان و درگيري 
افراد به صورت محلي در حوزه غذا و تغذيه تاكيد دارد و در 
مقابل مفاهيم كنترل و ديكتاتوري غذايي است. تغييرات 
كوچك، تدريجي و گام به گام در زندگي روزمره، مي تواند 
نقطه شروعي باشد براي اينكه سياست هاي كشاورزي و 
غذايي را تحت تاثير خود قرار دهد كه در بحث دموكراسي 

غذايي مطرح است. دموكراسي غذايي تفكر »با غذايي كه 
مي خوريد راي بدهيد« ))vote with your fork يك 
جريان اساسي است، چرا كه تصميمات روزمره اي كه در 
انتخاب هاي غذايي خود داريم، اينكه چه مي خوريم و از كجا 
تهيه مي كنيم، اگرچه كوچك هستند اما عمال پيام هايي 

هستند كه چه چيزي، براي ما از اهميت برخوردار است.
دموكراسي غذايي معتقد است كه اعمال تغيير در نظام هاي 
غذا و تغذيه تنها از طريق سياست هاي باال به پايين امكان 
پذير نيست و به نقش مردم و تصميم گيري هاي روزانه شان 
بر تغيير تاكيد دارد و مصرف كننده را نسبت به اين موضوع 
حساس مي كند كه انتخابات براي تعيين سرنوشت غذايي 
و سالمت وي و نسل هاي آتي اش هر روز در حال وقوع است. 
در واقع، دموكراسي محدود به راي دادن هاي رسمي نيست 
بلكه مي بايست به حوزه غذا و تغذيه نيز وارد شود. در واقع 
مصرف كننده با غذايي كه مي خورد، به شركت توليدي، 
بسته بندي غذايي و بازاريابي اش راي مثبت داده است. به 
بيان ديگر، ذهن مخاطب در مردم ساالري غذايي به چالشي 
دعوت مي شود كه با سواالتي همچون با هر انتخاب غذايي 
به چه سياس��تي راي دهيد؟ همراه است. راي به كاهش 
نابرابري هاي تغذيه اي، راي به كاهش ش��يوع چاقي، راي 
به افزايش دسترسي غذاي سالم، راي به كشاورزي مخرب 
محيط زيست يا كشاورزي پايدار، ترويج كشاورزي محلي 
و بومي سازي كشاورزي، راي به هزينه هاي سالمت كمتر، 
راي به توليد گازهاي گلخانه اي كمتر، راي براي سهم غذايي 
كوچك تر، راي براي هدردهي غذايي يا حفظ آن. به عبارتي، 
هر كدام از انتخاب هاي فردي يك پيام دارند. من غذاي سالم 
مي خواهم. من محيط زيست سالم مي خواهم كه همه از 

بطن انتخاب ها به نحوي اعالم و خواسته مي شود. 
اما ايده دموكراسي غذايي بطور جدي، توسط چه كساني 
مطرح گرديد؟ واژه دموكراس��ي غذاي��ي در دهه مياني 
1990 توسط آكادمي سياس��ت گذاري تغذيه بريتانيا و 
توسط پروفسور Tim Lang مطرح گرديد. وي موسس 
مركز سياست گذاري تغذيه در لندن است. به اعتقاد وي، 
دموكراسي غذايي مي بايس��ت تالش كند تا در فرهنگ 
جا باز كند. عالوه بر اين غذا به عنوان هسته اصلي فرآيند 
دموكراسي است. عدالت و برابري در نظام هاي غذا و تغذيه 

نيز يكي از ابعاد دموكراسي غذايي است.
Welsh  و هم��كاران ني��ز در س��ال 1988 با همكاري 
انجمن سياست گذاري غذايي تورنتو، بحث دموكراسي و 
مردم ساالري غذايي و نقش شهروندي در ارتباط با غذا را 
مطرح نمودند. آنها معتقدند كه براي حل مشكالت زيست 
محيطي مرتب��ط با نظام هاي غذا و تغذي��ه، نابرابري هاي 
تغذيه اي، گرسنگي و تغذيه ناسالم نبايد تنها منتظر تغييرات 
عمده و باال به پايين در تغيير س��اختاري نظام هاي غذا و 
تغذيه بود، بلكه با اقدامات در زمينه شهروندي در حوزه غذا، 
مي توان برخي از مشكالت را حل كرد. مشاركت مردمي افراد 
در حوزه غذا و تغذيه از ترويج تغذيه با شير مادر تا تجارت 
جهاني غذا مي تواند راهگشا باشد. حركات اجتماعي در باب 
حق بر غذا و انعكاس خبري آن در رسانه هاي مجازي ممكن 
است گامي در جهت اين باشد تا دولت ها مشكالت مربوطه 
را در دستور كار قرار دهند. در دموكراسي غذايي، تمركز از 
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ريشه هاي كاهش
 همدلي اجتماعي 

طرح جديد جم��ع آوري ك��ودكان كار از ديد 
بسياري از فعاالن مدني اقدامي براي پاك كردن 
صورت مساله است؛ مساله اي كه خود زوايايي از 
يك آفت ويرانگر اجتماعي را به تصوير مي كشد 
و اين آفت چيزي نيست جز گسترش بي تفاوتي.

ايرنا با بيان اين مطلب در گزارش��ي افزود: يكي 
از مباحث جامعه شناس��ي ارتباطات در حوزه 
كنش هاي جمعي، تكرار يك واقعه اجتماعي به 
صورت متوالي است كه بعد از مدتي براي جمع 
پذيرفته مي ش��ود. به عبارتي تكرار يك رخداد 
اجتماعي، بعد از مدتي براي افراد عادي ش��ده 
و ن��وع نگاه و واكنش به آن ني��ز تغيير مي كند. 
تكرار صحنه هايي از اف��راد نيازمند يا كودكان 
كار به صورت روزمره و بر س��ر چهار راه ها، يكي 
از مواردي اس��ت كه بر اثر تكرار روزانه مي تواند 
 از ميزان ترحم و همدلي در راس��تاي كمك به 
هم نوع كاسته، زمينه هاي بي مهري و بي تفاوتي 

اجتماعي را در جامعه فراهم سازد.
تكرار صحنه هايي از اين نوع مي تواند بعد از مدتي 
يك طبقه پذيرفته شده را به وجود آورد كه اين 
طبقه فرهنگ و هنجار مختص خود را داشته، 
با نمادهاي ظاه��ري و دروني خ��ود به عنوان 
يك قش��ر پذيرفته شده در جامعه تبديل شود. 
هنجارهاي اين قشر كه مبتني بر عادتواره هاي 
خشونت و بزهكاري است، از هر گونه مشاركت 
در راس��تاي منافع جمعي پرهيز كرده و به يك 
قشر جامعه ستيز مبدل مي شود كه ناخودآگاه 
همدلي اجتماعي با ساير اقشار را از دست داده 
و در اثر انزواي گروهي، برچسب قشر آسيب زا 
را هم به خود اختصاص مي دهد. اين موضوع در 
طول زمان مي تواند جامعه را به سمت يك نظام 

كاستي هدايت كند.
در »نظام كاستي« )طبقاني( كه امكان تحرك 
عمودي افراد از يك قش��ر به قش��ر ديگر وجود 
ندارد، سبك زندگي مخصوص يك گروه براي 
افراد درونش پذيرفته ش��ده و كنشگران تحت 
هيچ شرايطي به لحاظ ذهني و رواني به خود اين 
اجازه را نمي دهند كه بخواهند از شرايط فعلي 
خود رها شده و امكان رشد و ارتقاي اجتماعي 
داشته باش��ند. ايجاد نظام كاستي از نوع بسيار 
خفيف يكي از آسيب هايي است كه بر اثر كاهش 

همدلي اجتماعي به وجود خواهد آمد.
واكنش ه��اي ش��تابزده و مقطع��ي ب��ه اين 
قش��ر از جامعه يكي از راهكارهايي اس��ت كه 
معمواًل مس��ووالن براي مواجه با كودكان كار 
بر مي گزينن��د؛ نكته اي كه تجارب گذش��ته 
از شكس��ت آنه��ا حكاي��ت دارد. طرح��ي كه 
اخي��راً در تهران به اج��را در آم��ده و موجب 
اعتراض بس��ياري از نهادهاي مدني و فعاالن 
حوزه كودك ش��ده يك��ي از همين طرح هاي 
ضربت��ي در مواجهه ب��ا پديده ك��ودكان كار 
اس��ت. به گفته »ناهيد تاج الدي��ن« نماينده 
م��ردم اصفهان در مجلس اي��ن طرح از جمله 
اقداماتي اس��ت كه به جاي پرداختن به خود 
مس��اله و يافتن راه حل هاي مبتني بر پژوهش 
علمي، بيشتر به فكر پاك كردن صورت مساله 
است. گزارشاتي مبني بر نبود فضاي كافي در 
خصوص جمع آوري كودكان كار يكي از نقاط 
ضعف اي��ن طرح ضربتي اس��ت كه در صورت 
ادامه مي تواند منجر به زير زميني ش��دن اين 
فعاليت ها ش��ده و بطور كل از محدوده كنترل 
و نظارت دس��تگاه هاي ذي ربط خارج شود كه 
اين امر آبس��تن آسيب هايي بسيار جدي تر در 

اين زمينه است.
اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته نظير فرانسه، سوئد، نروژ و… بعد از سال ها 
تحقيق و بررسي جوانب مساله، مسائل و مشكالت 
را به صورت ريشه اي و اساسي حل و فصل كرده اند. 
مسلماً يكي از مواردي كه مي توان در زمينه كاهش 
كودكان كار بدان اشاره داشت، تقويت بنيان هاي 
خانوادگي اس��ت و بنابر نظر كارشناس��ان منشأ 
بسياري از اختالفات خانوادگي و تهديدات خانواده 
در ايران، فقر و مس��ائل اقتصادي است. در همين 
راستا و بنابر نظر »رونالد اينگلهارت« جامعه شناس 
معاصر امريكايي كه ضرورت توسعه اجتماعي را 
توس��عه اقتصادي و تقويت بنيان هاي اقتصادي 
مي داند، تقويت بنيان ه��اي اقتصادي خانواده به 
صورت منظم و برنامه ريزي شده- نه در اثر ايجاد 
رانت اقتص��ادي- يكي از م��وارد مهم در كاهش 
آسيب هاي خانواده و بروز پديده كودكان كار است.

اجراي طرح هاي ضربتي در خصوص مس��ائل 
اجتماع��ي و به منظور حل آن ن��ه تنها باري از 
مشكالت اجتماعي بر نمي دارد، بلكه منجر به 
صرف هزينه هاي گزاف از سوي دولت مي شود 

كه در عمل عايدي براي جامعه ندارد.
گذشتن از كنار بسياري از معضالت اجتماعي 
نظير كودكان كار، مددجويان و افرادي كه تحت 
هر شرايطي عضو اين جامعه بوده و در آن زندگي 
مي كنند از جمله صحنه هايي است كه به كرات 
در زندگي روزمره با آن مواجه مي شويم و بنابر 
داليل متعدد به راحتي از آن چشم مي پوشيم؛ 
جامعه اي كه از اواس��ط قرن بيستم تا پايان آن 
با مش��اركت و همدلي خود اتفاقات بي نظيري 
مانند ملي شدن صنعت نفت، انقالب سال ۵۷ و 
دوران جنگ هشت ساله را از سر گذرانده امروزه 
با چنان مشكالتي دست و پنجه نرم مي كند كه 
اعتراض فعاالن مدني و بسياري از صاحبنظران 
اين حوزه را به اين مساله موجب شده و لذا الزم 
است تا با ارايه راهكارهاي علمي تر و دقيق تر با 

آن مواجه شد.
 نتاي��ج آخري��ن تحقيقات در زمينه س��نجش 
سرمايه اجتماعي ايرانيان نشان مي دهد كه ميزان 
مشاركت اجتماعي داوطلبانه ايرانيان طي دو دهه 

اخير كاهش قابل توجهي داشته است.

اينفوگرافيك »شهرهاي بيش از يك 
ميليون نفر سال 1395 در گذر زمان«

اين اينفوگرافيك نشانگر آن است كه در سال ١٣٩٥ 
از هر 100 نفر جمعيت س��اكن در ايران 11 نفر در 

شهر تهران زندگي مي كردند.
اينفوگرافي��ك »ش��هرهاي بيش از ي��ك ميليون 
نفر س��ال 139۵ در گ��ذر زمان« با تاكي��د بر روند 
تغييرات جمعيتي ش��هرهاي بي��ش از يك ميليون 
نفر سال ١٣٩٥ منتشر ش��د. در اين اينفوگرافيك 
جمعيت ش��هرهاي بيش از يك ميليون نفر س��ال 
139۵ ب��ر اس��اس نتايج سرش��ماري هاي عمومي 

نفوس و مس��كن به تصوير كش��يده شده است. اين 
اينفوگرافيك نش��انگر آن است كه در سال ١٣٩٥ از 
هر 100 نفر جمعيت ساكن در ايران 11 نفر در شهر 
تهران زندگي مي كردند. همچنين بيش از يك چهارم 
جمعيت كشور در شهرهاي پر جمعيت )بيش از يك 
ميليون نفر ساكن( بوده اند. در سال 139۵ جمعيت 
شهر تهران به عنوان پرجمعيت ترين شهر ايران سه 
برابر شهر مش��هد )دومين شهر پرجمعيت( و هشت 

برابر اهواز )هشتمين شهر پرجمعيت( بوده است.

آناليز بر روي غذا، به مردم و زندگي اجتماعي روزانه به عنوان 
قلب نظام هاي غذا و تغذيه مي رود. س��نجش دموكراسي 
غذايي بر پايه اين است كه چه ميزان افرادي كه تحت تاثير 
سياست هاي غذايي قرار مي گيرند در فرآيند تصميم گيري 
مشاركت دارند. هميلتون معتقد است كه اجزاي مختلف 
نظام هاي غذا و تغذيه از جمله مصرف كنندگان مي بايست 
در فرآيند تصميم گيري ش��ركت نمايد. اين امر عالوه بر 
فعالي��ت و تالش مردمي، روحيه مش��اركت پذيري را نيز 
در سياس��ت گذاري مي طلبد. دموكراسي غذايي مردم را 
از مصرف كنندگان س��اكن به شهروندان مسووليت پذير، 
فعال، و آگاه در زمينه غذا، تغذيه و سالمت هدايت مي كند، 
جنبش هاي اجتماعي را به عن��وان يكي از نيروهاي مهم 
اجتماع��ي كه مي تواند در جهت رس��يدن ب��ه رژيم هاي 
غذايي پايدار تسهيل كننده باشد را مطرح مي كند و مردم 
را به عنوان شهروندان غذايي )Food Citizens( مد نظر 
مي گيرد. در واقع مفهوم شهروندي غذايي در خصوص اين 
است كه مشاركت مردم در رفتارهاي مرتبط با غذا و تغذيه 
در جه��ت حمايت و تقويت دموكراس��ي و نه تهديد براي 
تغيير در نظام هاي غذايي پايدار محافظ محيط زيست و 
عدالت محور باشد. به بياني شهروند غذايي كسي است كه 
خود را نسبت به انتخاب هاي غذايي خود متعهد و مسوول 
مي داند. دموكراسي غذايي در مقابل مفهوم كنترل غذايي 
است، دموكراسي غذايي، نه يك اتفاق يك شبه، بلكه يك 

فرآيند است .

   مشاركت شهروندي و ارتباط آن با دموكراسي 
غذايي

در دهه 19۷0 اصطالح مشاركت شهروندي براي اولين بار 
توسط سازمان بهداشت جهاني در بحث مراقبت هاي اوليه 
بهداشتي مطرح شد. در سال هاي اخير به نقش مشاركت 
شهروندي به عنوان يك عنصر محوري در تحقق دموكراسي 
غذايي و نظام هاي غذايي پايدار توجه بيشتري شده است. 
بر اس��اس تعريف Driskell مشاركت بر حسب ميزان 
اختيار در تصميم گيري در دو بعد عدم مشاركت )دستكاري 
و تقل��ب، تزئين، مس��اوات طلبي نمايش��ي( و بعد ديگر 
مشاركت كه شامل بسيج اجتماعي، مشاركت، مشاوره، 
مس��ووليت پذيري مردم و سهيم ش��دن در تصميمات، 
قابل خالصه شدن است. به عبارتي مشاركت تشريفاتي 
و س��اختي و در مقابل مش��اركتي كه قدرت واقعي براي 

اثرگذاشتن بر نتايج فرآيند مشاركت دارد، دو طيف متفاوت 
هستند، كه در حوزه غذا و تغذيه نيز قابل تامل است.

   دموكراسي غذايي در عمل
دموكراسي غذايي فرآيندي است كه در آن كنترل نظام هاي 
غذا و تغذيه توسط مردم عادي تمرين مي شود كه از سطوح 
پايين فرد و خانواده ش��روع و به سطوح هاي باالتر محلي، 

منطقه اي و شهري نيز مي رسد.
به طور مثال، در بعد فردي، خانواده مركز اصلي دموكراسي 
در عمل اس��ت. با اين رويكرد، ديگر غذا خوردن تنها يك 
عمل فردي و بر اساس تمايالت و ذائقه فردي نيست، بلكه 
يك فعاليت سياسي است. بطوري كه هر تصميم كوچك 
و روزم��ره در خصوص غذا و تغذيه در منزل و آش��پرخانه 
نمايانگر ارزش هاي فردي، مسووليت پذيري اجتماعي و 
اخالقيات اس��ت. از خريد ميوه ها و پرتغال هاي محلي در 
حمايت از كش��اورزي بومي تا نه به فست فودها و خوردن 
غذاهاي خانگي، مثال  هايي از مس��ووليت پذيري افراد در 
سطح فردي است. قابل توجه است كه دموكراسي غذايي 
به دنبال جس��ت وجوي راه حل هاي راديكالي و تغييرات 
بنيادي و انقالب در نظام هاي غذا و تغذيه فعلي نيست بلكه 
به مفهوم بازسازي و اصالح نظام هاي غذا و تغذيه اي است 

كه هم اكنون وجود دارند .

   جنبش ها و كمپين هاي مرتبط با دموكراسي 
غذايي

پياده س��ازي دموكراس��ي غذاي��ي تنه��ا مح��دود ب��ه 
تصميم گيري هاي فردي در ح��وزه انتخاب هاي غذايي 
نيست و مي تواند طيف وسيع تري از فعاليت ها را دربرگيرد. 
به اختصار به فعاليت هاي كمپين ه��ا و جنبش هايي در 
سراسر جهان مي پردازيم كه مثال هايي از تمرين و تجربه 
دموكراسي غذايي و مشاركت فعاالنه مردم در حوزه غذا 

و تغذيه است.

   پروژه دموكراسي غذايي در ميشيگان
اين پروژه در جست وجوي آن است كه موجبات افرايش 
مشاركت عمومي مردم در امر تصميم گيري در حوزه غذا و 
تغذيه را افزايش دهد و بر اين اعتقاد است كه براي رسيدن 
به رژيم هاي غذايي پايدار، تك تك شهروندان مي بايست 
در ديالوگ عمومي، مشاركت فعاالنه داشته باشد. در اين 

پروژه، از جامعه آكادميك و عموم مردم در جهت افزايش 
اطالع رس��اني در خصوص نظام هاي غذا و تغذيه دعوت 
مي ش��ود و به جمع آوري راه حل هاي آنها در زمينه آينده 

غذايي بهتر مي پردازند.

   كشاورزي شهري »Urban Agriculture« و 
باغچه هاي خانگي

كشاورزي ش��هري با ايجاد فرصت براي ش��هروندان در 
جهت مشاركت در نظام هاي غذا و تغذيه در حوزه توليد، 
آنها را از صرف مصرف كننده بودن دور مي كند. بر خالف 
مدل اقتصادي نئو كالسيك در نظام غذا و كشاورزي كه بر 
بازار آزاد، رقابت فردي، همكاري شركت هاي چند مليتي 
و سودآوري حداكثري متمركز است، كشاورزي شهري 
در جه��ت بازس��ازي مفه��وم Agriculture به جاي 
Agribusiness خواهد بود كه به عنوان يكي از نظام هاي 
غذا و تغذيه جايگزين مطرح ش��ده است. نظام هاي غذا و 
تغذيه جايگزين به معناي اين نيست كه نظام هاي سنتي 
غذا و تعذيه و به اصطالح Big Food كنار گذاشته شود، 
بلكه به اين مفهوم است كه فرصت ها براي مشاركت مردم 

افزايش مي يابد .

» Slow Food« جنبش غذا خوردن آهسته   
غذا خوردن آهسته جنبشي اس��ت كه از سال 1986 در 
ايتاليا ش��روع و در اروپا گسترش پيدا كرده است. نهضت 
غذا خوردن آهس��ته يا غذاي آهسته ابتكار جهاني است 
كه نسبت به پيامدهاي محيطي و اجتماعي نظام هاي غذا 
و تغذيه نگران است، نهضت جهاني را زير سوال مي برد و 
جزئي از جنبش اروپاي آهسته است.. كارلوپتريني، خبرنگار 
ايتاليايي درباره غذاها، اولين كسي بود كه در سال 1986 
جنبش غذاي آهسته را پايه ريزي كرد. اين اتفاق همزمان 
با افتتاح ش��عبه مك دونالد در رم بود. در حال حاضر، اين 
جنبش، ب��ه عنوان يكي از بازيگران اصل��ي در حمايت از 
غذاهاي محلي و بومي مطرح است. جنبش غذاي آهسته، 
فقط مربوط به سالمتي نيست، بلكه يك نوع شيوه زندگي 
است. اعضاي جنبش آهسته خوري مي گويند« ما معتقديم 
كه لذت بردن، حق اوليه هر كسي است، بنابراين مسووليت 
حفاظت از سنت هاي غذايي و فرهنگي كه درك اين لذت 
را ممكن مي كند هم بر عهده همه مردم است. حركت آنها 
بر اساس اين مفهوم كه »رابطه محكمي بين بشقاب شما و 
سياره تان وجود دارد« شكل گرفته است. آنها معتقدند كه 
همه مردم در توليد غذا با هم شريك هستند و به جاي كلمه 
مصرف كننده، شركاي توليد را پيشنهاد مي كند، چرا كه 
هر فرد با مطلع شدن از فرايند توليد چيزي كه مي خورد، 
درگير شدن در آن و حمايت از كسي كه آن را توليد مي كند، 

بخشي از كار را به عهده گرفته است .
در ايران، مي ت��وان به فعاليت گروه هاي مختلف خيرين، 
در جهت مبارزه با گرس��نگي در گروه هاي آس��يب پذير 
به عن��وان نم��ودي از دموكراس��ي غذايي اش��اره نمود، 
اگرچه به نظر مي رس��د كه نياز اس��ت در احقاق بهتر آن، 
با مشاركت فعاالنه تر، به مطالبه گري بپردازند و بر چرخه 
سياس��ت گذاري در حوزه نظام غذا و تغذيه، موثرتر عمل 
نمايند. وارد شدن انجمن هاي مردم نهاد محيط زيست و 
علوم اجتماعي به اين حوزه و برپايي ديالوگ هاي شهروندي 
در حوزه غذا و تغذيه اتفاق خوبي در اين زمينه خواهد بود 

كه اميد است، به آن توجه گردد.

   نتيجه گيري
ش��واهد علمي، تصاوير، اخبار و گزارش��ات روزانه، بدون 
ترديد، نشان مي دهد كه مي بايست بيش از پيش نگران 
آينده آب، خاك، منابع زيست محيطي و تامين غذا و تغذيه 
سالم براي همه اقشار جامعه بود. دموكراسي غذايي كه بر 
انتخاب هاي غذايي آگاهانه، مسووالنه و متعهدانه مبتني 
بر آينده نگري مردم تاكيد مي نمايد، مي تواند ديالوگي نو 
ميان مردم و سياستمداران اين حوزه برقرار نمايد و در جهت 
اصالح نظام هاي غذا و تغذيه گام بردارد. سرمايه گذاري در 
زمينه فعاليت در حوزه شهروندي غذا، افزايش مشاركت 
مردمي در فرآيند سياست گذاري غذا و تغذيه از طريق ايجاد 
س��ازوكارهاي مديريتي مشاركت جو و همچنين ارتقاي 
سواد غذا و تغذيه در جهت انتخاب هاي مسووالنه غذايي از 
سنين كودكي در اين زمينه بسيار موثر خواهد  بود، چرا كه 

رهبران آينده، بدون شك، كودكان امروز هستند.
منبع:  شمس

    شواهد علمي، تصاوير، اخبار و گزارشات روزانه، بدون ترديد، نشان مي دهد كه مي بايست بيش از پيش نگران آينده آب، خاك، منابع زيست محيطي و تامين 
غذا و تغذيه سالم براي همه اقشار جامعه بود. دموكراسي غذايي كه بر انتخاب هاي غذايي آگاهانه، مسووالنه و متعهدانه مبتني بر آينده نگري مردم تاكيد مي نمايد، 
مي تواند ديالوگي نو ميان مردم و سياستمداران اين حوزه برقرار نمايد و در جهت اصالح نظام هاي غذا و تغذيه گام بردارد. سرمايه گذاري در زمينه فعاليت در حوزه 
شهروندي غذا، افزايش مشاركت مردمي در فرآيند سياست گذاري غذا و تغذيه از طريق ايجاد سازوكارهاي مديريتي مشاركت جو و همچنين ارتقاي سواد غذا 

و تغذيه در جهت انتخاب هاي مسووالنه غذايي از سنين كودكي در اين زمينه بسيار موثر خواهد  بود، چرا كه رهبران آينده، بدون شك، كودكان امروز هستند

برش



يادداشت 9 پرونده

با  اقدامات بانك مركزي براي جمع آوري چك هاي تضميني بدون نام طي يك سال گذشته رخ داد

سخنگوي كانون صرافان ايرانيان: 

بازار چك ساماندهي شد

هيچصرافيبيتكوينخريدوفروشنميكند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
تعداد چك هاي رمزدار در خرداد 98 نسبت به خرداد 
97 از نظر تع��داد 6.7 - درصد و از نظر مبلغ 27.7- 
درصد كاهش داشته است كه اين كاهش را مي توان 
ب��ه دليل اثرات ركود نس��بي بخش هاي اقتصادي و 
كاه��ش معامالت قطعي در ب��ازار، حذف چك هاي 
تضميني بدون نام در بازار در اثر اقدامات بانك مركزي 
در جمع آوري چك هاي تضميني بدون نام، اثرات نرخ 

ارز و... ارزيابي كرد. 
به گزارش »تع��ادل«، در خرداد 98، چ��ك رمزدار از 
نظر مبلغ 64 درصد و از نظ��ر تعداد 13 درصد در كل 
چك هاي وصول شده بانك ها سهم داشته است. اين 
در حالي اس��ت كه قبل از اقدامات بانك مركزي و در 
ش��هريور 97، س��هم رمزدار از نظر تعداد 11 و از نظر 
مبلغ 80 درصد بوده است و اين موضوع نشان مي دهد 
كه اقدامات بان��ك مركزي براي جمع آوري چك هاي 
تضميني بدون نام و گردش آن در بازار و كنترل سرعت 
حركت نقدينگي در بازار ارز و طال، باعث كاهش تعداد 
و مبلغ چك هاي رمزدار شده است و چك هاي رمزدار و 
تضميني قابل توجهي در 9 ماه اخير از بازار جمع شده 
است.   از مهرماه سال 97 كه بانك مركزي با اقداماتي 
ش��امل جمع آوري چك هاي تضميني بدون نام و در 
گردش بازار و كاهش سقف تراكنش ها،  عمال سرعت 
گردش پول و نقدينگي در بازار ارز و طال را كاهش داد، 
در اكثر ماه هاي 8 ماه اخير، رشد مبلغ و تعداد چك هاي 
رمزدار منفي بوده است و در ماه هاي آبان، آذر، بهمن، 
فروردين و خرداد، مبلغ چك رمزدار نسبت به ماه قبل 
از آن به ترتيب 16-، -1، 21-، 53- و 47- درصد رشد 
منفي داشته و تنها در ماه هاي دي، اسفند و ارديبهشت 
رشد مثبت داشته كه متاثر از پايان سال ميالدي، پايان 
سال خورش��يدي و يك ماه بعد از تعطيالت نوروزي، 
اين سه ماه با رشد مثبت همراه شده است اما در بقيه 
ماه ها متاثر از فضاي كالن اقتصاد و كسب وكار و ركود 
نسبي، رشد مبلغ چك رمزدار منفي بوده است از نظر 
تعداد چك رمزدار نيز در ماه هاي آبان، آذر، فروردين و 
خرداد رشد منفي داشته است.  كارشناسان معتقدند 
كه معموال حدود 8 هزار ميليارد تومان چك تضميني 
و رمزدار بدون نام در بازار در جريان بود كه اكنون اين 
رقم حذف شده و چك هاي تضميني و رمزدار بايد به 
نام خود شخص ذي نفع خريدار يا دريافت كننده صادر 
شود و امكان حواله كرد به نام ديگري را ندارد و لذا اين 
موضوع احتماال يكي از داليل عمده كاهش چك هاي 
رمزدار بوده است. البته رقم كاهش چك رمزدار صادره 
در اين يكسال 52 هزار ميليارد تومان بوده كه از 189 
هزار ميليارد تومان در خرداد 97 به 137 هزار ميليارد 
تومان در خرداد 97 رسيده و در نتيجه تحوالت يكسال 
اخير، ركود در معامالت و ركود بخش هاي اقتصادي، 
اثر تورم و نرخ ارز بر معامالت اقتصادي، كاهش تقاضاي 
خريد كاال، گراني كاالها و كاهش قدرت خريد مردم و 
مصرف كنندگان و... منفي شدن رشد سرمايه گذاري و 
رشد اقتصادي و... همگي مي تواند از داليل عمده كاهش 

حجم چك هاي رمزدار باشد.

وص�ول۹۲۹هزارفق�رهچكرمزداردر
كشور

براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، حدود ٩٢٩ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي بالغ بر ١٣٧١ هزار ميليارد 
ريال در خردادماه ١٣٩٨، در كل  كشور وصول شد كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 22.1 
درصد و 47.8 درصد كاهش داشته است. در ماه مورد 
بررسي در استان تهران معادل ٢٩٩ هزار فقره چك 
رمزدار به ارزشي بالغ بر ٧٨٨ هزار ميليارد ريال وصول 
ش��د.در ماه مذكور 48.2 درص��د از تعداد چك هاي 
رمزدار وصولي در سه اس��تان تهران )32.2 درصد(، 
خراسان رضوي )8.1 درصد( و اصفهان )7.9 درصد( 
وصول ش��ده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با 
ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 68.5 درصد از 
ارزش چك ه��اي فوق در اس��تان هاي تهران )57.5 
درصد(، اصفهان )5.7 درصد( و خراسان رضوي )5.3 

درصد( وصول شده است.

چكه�ايوصول�يبرحس�بع�اديو
رمزدار

حدود ٦ ميليون و 900 هزار فقره چك در خردادماه 
١٣٩٨، در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد بالغ 
بر ٥ ميليون و 900 هزار فق��ره عادي و بالغ بر 900 
هزار فقره رمزدار بوده اس��ت. بر اين اس��اس در كل 

كش��ور 86.4 درصد از كل تعداد چك هاي وصولي، 
عادي و 13.6 درصد رمزدار بوده اس��ت. در ماه مورد 
بررسي، در كل كشور حدود ٢١٢٠ هزار ميليارد ريال 
چك وصول ش��د كه بالغ بر ٧٤٨ هزار ميليارد ريال 
چك عادي و بال��غ بر ١٣٧١ هزار ميليارد ريال چك 
رمزدار است. به عبارتي در كل كشور 35.3 درصد از 
كل ارزش چك هاي وصولي، ع��ادي و 64.7 درصد 

رمزدار بوده است.
اين در حالي اس��ت كه در شهريور 97،  دركل كشور 
بال��غ بر 9.4 ميليون فقره چ��ك وصول گرديد كه از 
اين تع��داد حدود 8.4 ميليون فق��ره عادي و حدود 
١/١ ميليون فقره رمزدار بوده اس��ت. بر اين اس��اس 
دركل كش���ور 88.7 درصد از كل تعداد چك هاي 
وصولي، عادي و 11.3 درصد رمزدار بوده است بالغ 
بر ٣٨١٢ هزار ميلي�ارد ري�ال چ�ك وص�ول شد ك�ه 
حدود ٧٥٣ هزار ميلي��ارد ريال چك عادي و حدود 
٣٠٦٠ هزار ميليارد ريال چ�ك رم�زدار م�ي باش�د. 
به عبارتي در كل كش�ور 19.7 درص�د از ك�ل ارزش 
چك هاي وص�ولي، ع�ادي و 80.3 درص�د رم�زدار 

بوده است.

چكبرگشتي
حدود ٦١٧ ه��زار فقره چك به ارزش��ي حدود ٩٤ 
ه��زار ميليارد ريال در خردادماه ٩٨، در كل كش��ور 
برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
6.1 درصد كاهش و از نظر مبلغ 1.2 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
براس��اس تازه ترين آم��ار بانك مرك��زي، بالغ بر 6 
ميلي��ون و 500 هزار فق�ره چك به ارزش��ي حدود 
٨٤٢ هزار ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٨، در كل 
كش��ور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبل�غ ب��ه ترتيب 9.2 درصد و 15.1 درصد كاهش 
نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران 
حدود دو ميليون و 200 هزار فق�ره چك ب�ه ارزشي 
بالغ بر ٤٤٠ هزار ميليارد ريال مبادله شد.چك هاي 
وصولي بر حس��ب عادي و رمزدار نشان مي دهد كه 
در خردادماه ١٣٩٨، دركل كشور حدود ٦/٩ ميليون 
فقره چك وصول گرديد كه از اي�ن تع�داد بالغ بر ٥/٩ 
ميليون فقره عادي و بالغ بر ٠/٩ ميليون فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اس��اس دركل كشور ٨٦/٤ درصد 
از كل تعداد چك هاي وصولي، عادي و ١٣/٦ درصد 

رمزدار بوده است در ماه مورد بررسي، در كل كشور 
حدود ٢١٢٠ ه�زار ميلي���ارد ري�ال چ�ك وص�ول 
گردي�د ك���ه بالغ بر ٧٤٨ هزار ميلي��ارد ريال چك 
عادي و بالغ بر ١٣٧١ هزار ميليارد ريال چك رمزدار 
م�ي باش���د. به عبارتي در كل كشور ٣٥/٣ درص�د 
از ك���ل ارزش چك هاي وص�ولي، ع���ادي و ٦٤/٧ 
درص�د رم�زدار بوده استدر خردادماه ١٣٩٨، دركل 
كشور حدود ٩٢٩ هزار فقره چك رمزدار ب�ه ارزش�ي 
ب�الغ ب�ر١٣٧١ هزار ميليارد ريال وصول گرديد كه 
نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ ب�ه ترتي�ب 
٢٢/١ درص�د و ٤٧/٨ درصد كاهش داشته است در 
ماه مورد بررس��ي در استان تهران معادل ٢٩٩ هزار 
فقره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٧٨٨ هزار 
ميليارد ريال وصول گردي��د. ٧ در ماه مذكور ٤٨/٢ 
درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان 
ته�ران )٣٢/٢ درص�د(، خراسان رضوي )٨/١ درصد( 
و اصفهان )٧/٩ درص�د( وص�ول گردي�ده اس�ت ك�ه 
بيش�ترين س�هم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچن��ين ٦٨/٥ درص��د از ارزش چك هاي 
ف��وق در اس��تان هاي ته����ران )٥٧/٥ درص��د(، 
اصفهان )٥/٧ درصد( و خراسان رضوي )٥/٣ درصد( 

وصول گرديده است.
در خرداد ماه س��ال ج��اري 50.9 درص��د از تعداد 
چك هاي مبادله اي كل كشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رض�وي مبادله شده كه به ترتيب 
ب��ا 33.1 درصد، 9.9 درصد و 7.9 درصد بيش��ترين 
س��هم را در مقايس��ه با ساير اس��تان ها دارا بوده اند. 
همچني��ن 64.2 درص��د از ارزش چك هاي فوق در 
س��ه اس��تان تهران )52.3 درصد(، خراسان رضوي 
)6 درصد( و اصفهان )5.9 درصد( مبادله ش��ده كه 
بيشترين س�هم را در مقايس��ه با ساير استان ها دارا 

بوده اند.

چكهايوصولي
بالغ بر 5 ميليون و 900 هزار فق�ره چك به ارزش��ي 
بالغ ب�ر ٧٤٨ هزار ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٨، 
در كل كش�ور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبل��غ به ترتيب 9.5 درص��د و 16.7 درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. در ماه مورد بررسي، در كل 
كشور 90.6 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
88.9 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول 

شد. در خردادماه ١٣٩٨، در استان تهران حدود دو 
ميليون فقره چك به ارزشي حدود ٣٩٥ هزار ميليارد 

ريال وصول شد.
در ماه مورد بررس��ي در اس��تان تهران از نظر تعداد 
91.4 درصد و از نظ�ر ارزش 89.8 درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادله اي وصول شده است. در ماه مذكور 
در بين ساير اس��تان هاي كشور بيش��ترين نسبت 
تعداد چك هاي وصول��ي به كل چك هاي مبادله اي 
در استان، به ترتيب به اس��تان هاي گ�يالن )92.9 
درص��د(، البرز )92.2 درصد( و ي��زد )91.7 درصد( 
اختصاص يافته و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)84.5 درصد(، كرم��ان )86 درصد( و چهارمحال و 
بختي��اري )86.7 درصد( پايين ترين نس��بت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در 
اس��تان را به خود اختص��اص داده ان��د.در ماه مورد 
بررس��ي، در بين ساير اس��تان هاي كشور بيشترين 
نسبت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي 
مبادله اي در استان به ترتيب به استان هاي كهگيلويه 
و بويراحم��د )93.6 درصد(، اي��الم )92.2 درصد( و 
گيالن )91.5 درصد( اختصاص يافته و استان هاي 
كردستان )83.5 درصد(، هرمزگان )84.4 درصد( و 
كرمان )84.6 درصد( كمترين نسبت ارزش چك هاي 
وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله شده در استان 

را به خود اختصاص داده اند.

چكهايبرگشتي
حدود ٦١٧ ه��زار فقره چك به ارزش��ي حدود ٩٤ 
هزار ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٨، در كل كشور 
برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
6.1 درصد كاهش و از نظر مبلغ 1.2 درصد افزايش 
نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 
بالغ بر ١٨٦ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٤٥ هزار 
ميليارد ريال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسي، در 
كل كشور 9.4 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي 
و 11.1 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت 
داده شده است. در ماه مورد بررسي، در استان تهران 
8.6 درص��د از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 10.2 
درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده 

شده است.
در م��اه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيش��ترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل 

ارزش چك هاي مبادله شده در استان ب�ه ترتيب به 
استان هاي كردستان )16.5 درصد(، هرمزگان )15.6 
درص��د( و كرمان )15.4 درص��د( اختصاص يافته و 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )6.4 درصد(، ايالم 
)7.8 درصد( و گيالن )8.5 درصد( كمترين نس��بت 
ارزش چك هاي برگش��تي ب��ه كل ارزش چك هاي 
مبادله شده در اس��تان را به خود اختصاص داده اند.

در خردادماه ١٣٩٨، در كل كشور حدود ٥٩٣ هزار 
فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٨٨ ه�زار ميليارد 
ريال به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده 
شده است. در واقع دركل كشور از نظ�ر تعداد ٩٦/١ 
درصد و از نظ��ر ارزش ٩٤/٤ درصد از كل چك هاي 
برگشتي به داليل كس�ري ي�ا فق�دان موجودي بوده 
اس��ت. در م�اه م�ورد بررس���ي، در اس�تان ته�ران 
ح�دود ١٧٦ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود 
٤٢ هزار ميلي��ارد ريال به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي برگشت داده شده است. در واقع در استان 
تهران از نظر تعداد ٩٤/٣ درصد و از نظر ارزش ٩٣/١ 
درصد از ك�ل چك هاي برگش�تي ب�ه دالي�ل كسري 

يا فقدان موجودي بوده است.(

چكهايبرگشتيبهتفكيكعلل
حدود ٥٩٣ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٨٨ هزار 
ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٨، در كل كش��ور به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 96.1 درصد 
و از نظر ارزش 94.4 درصد از كل چك هاي برگشتي 

به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
در ماه مورد بررسي، در استان تهران حدود ١٧٦ هزار 
فقره چك به ارزشي حدود ٤٢ هزار ميليارد ريال به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
اس��ت. در واقع در اس��تان تهران از نظر تعداد 94.3 
درصد و از نظر ارزش 93.1 درصد از ك�ل چك هاي 
برگشتي به داليل كس��ري يا فقدان موجودي بوده 

است.
در خردادماه ١٣٩٨، در كل كشور حدود ٦١٧ هزار 
فقره چك به ارزش��ي حدود ٩٤ هزار ميلي�ارد ريال 
برگشت داده ش��ده است كه نسبت ب�ه م�اه قب�ل از 
نظ�ر تع�داد ٦/١ درص�د ك�اه��ش و از نظ�ر مبل�غ 
١/٢ درص��د افزايش نش��ان مي دهد. در م��اه مورد 
گ�زارش، در اس���تان ته�ران ب�ال��غ ب�ر ١٨٦ ه�زار 
فق�ره چ�ك ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر ٤٥ هزار ميليارد 
ريال برگشت داده ش��د .در ماه مورد بررسي، در كل 
كشور ٩/٤ درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
١١/١ درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت 
داده شده است. در ماه مورد بررسي، در استان تهران 
٨/٦ درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و ١٠/٢ 
درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده 

شده است.
در خ�ردادم�اه ١٣٩٨، در ك�ل كش�ور ب�الغ ب�ر ٦/٥ 
ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود ٨٤٢ هزار 
ميليارد ريال مبادله گردي�د ك�ه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل 
از نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب ٩/٢ درصد و ١٥/١ 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. در ماه مورد گ�زارش 
در اس�تان ته�ران ح�دود ٢/٢ ميلي�ون فق�ره چ�ك 
ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٤٤٠ هزار ميليارد ريال مبادله 
گرديد . در خردادم��اه ١٣٩٨، ٥٠/٩ درصد از تعداد 
چك هاي مبادله اي كل كشور در سه اس�تان ته�ران، 
اص�فهان و خراس�ان رض�وي مبادل�ه گردي�ده اس�ت 
ك�ه ب�ه ترتي�ب ب�ا ٣٣/١ درص�د، ٩/٩ درص�د و ٧/٩ 
درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچن��ين ٦٤/٢ درص��د از ارزش چك هاي 
ف��وق در س��ه اس��تان ته��ران )٥٢/٣ درص��د(، 
خراسان رضوي )٦/٠ درصد( و اصفهان )٥/٩ درصد( 
مبادله گرديده اس���ت ك�ه بيش���ترين س�هم را در 
مقايس��ه با س��اير اس��تان ها دارا بوده اند -چك هاي 
وصولي نيز نشان مي دهد كه در خ�ردادم�اه ١٣٩٨، 
درك�ل كش���ور ب�الغ ب�ر ٥/٩ ميلي�ون فق�ره چ�ك 
ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ٧٤٨ هزار ميليارد ريال وصول 
گرديد كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتي���ب ٩/٥ درص�د و ١٦/٧ درصد كاهش نش��ان 
مي دهد در ماه مورد بررس��ي، دركل كش��ور ٩٠/٦ 
درص��د از كل تعداد چك ه��اي مبادل��ه اي و ٨٨/٩ 
درص�د از كل مبلغ چك هاي مبادله اي وصول گرديد 
 در خ�ردادم���اه ١٣٩٨، در اس���تان ته�ران ح�دود
 ٢/٠ ميلي���ون فق�ره چ���ك ب�ه ارزش���ي ح�دود

٣٩٥ هزار ميليارد ريال وصول گرديد.

سخنگوي كانون صرافان ايرانيان درباره ادعاي خريد و 
فروش بيت كوين توسط صرافي ها گفت: هيچ صرافي 
را نمي شناسيم كه اقدام به خريد و فروش بيت كوين 
كند، چراكه اگر اين كار هم انجام ش��ود، هيچكس آن 
را بطور رسمي انجام نمي دهد، اما در صورت مواجهه 
با چنين مواردي آنها را به نهادهاي مسوول در اين باره 

معرفي مي كنيم.
به گزارش ايسنا، چند سالي مي شود كه خريد و فروش 
رمزارزها در دنيا بيش از پي��ش مورد توجه مردم قرار 
گرفته و افراد بيشتري در اين حيطه فعاليت دارند. البته 
در مدت اخير، قيمت اين رمز ارزها به ويژه مهم ترين و 
مشهورترين آنها كه بيت كوين نام دارد، نوسانات شديد 
قيمتي داشته و پس از يك دوره رشد ناگهاني قيمت، بار 
ديگر در مدار نزول قرار گرفت و قيمت آن كاهش يافت.

با فراگير شدن بيت كوين، خريد و فروش و ساير راه هاي 

درآمدزاي آن در ايران نيز بطور غيررسمي رايج شد و 
اين در حالي اس��ت كه بر اساس قانون، خريد و فروش 
بيت كوين در ايران ممنوع است.البته اين روزها در ايران 
بيش از خريد و فروش بيت كوين، اس��تفاده از ماينرها 
)استخراج كننده ها( رواج بيشتري يافته و برخي افراد با 
واردات ماينر به دنبال ايجاد درآمدي براي خود هستند. 
اين ماينرها ب��رق زيادي مصرف مي كنند و همين امر 
سبب شده برخي افراد با استفاده از برق هاي صنعتي 
و كشاورزي كه قيمت ارزان تري دارد، براي ماينينگ 
اس��تفاده كنند، اما دولت در هفته هاي اخير با جديت 
اين موضوع را پيگيري كرده و گفته مي شود كه وزارت 
نيرو نيز در حال بررسي براي وضع تعرفه اي درخصوص 

ماينينگ بيت كوين است.
اين در حالي است كه هنوز خريد و فروش بيت كوين 
در ايران ممنوع ب��وده، اما نكته جالب تر اينكه تاكنون 

م��واردي از برخورد با فعاالن اين رمزارز اعالم نش��ده 
است.

همچنين شنيده ها حاكي از ورود برخي صرافي ها به 
خريد و فروش بيت كوين است و اين در حالي است كه 
بانك مركزي ممنوعيت خريد و فروش بيت كوين يا هر 
رمزارز ديگري را مورد تاكيد قرار داده است. اما در اين 
رابطه كامران سلطاني زاده، سخنگوي كانون صرافان 
ايراني��ان با بيان اينكه طبق قان��ون خريد و فروش ارز 
مجازي تاكنون به صورت رسمي هم قابل تاييد نبوده 
اس��ت، اظهار كرد: تا زماني كه قانون اين اجازه را به ما 
ندهد، خريد و فروش بيت كوي��ن را انجام نمي دهيم، 
اما در عين حال تبليغات گس��ترده اي در شبكه هاي 
اجتماع��ي در اين خصوص ديده مي ش��ود كه صراف 

هم نيستند و كسي هم با آنها برخوردي نكرده است.
وي با تاكي��د بر اينكه مخالف فعالي��ت غيرقانوني در 

هر موردي هس��تيم، تصريح كرد: در اي��ن موارد بايد 
زيرس��اخت قانوني ايجاد شود كه فعاليت ها به فضاي 
غيررسمي سوق پيدا نكند. سخنگوي كانون صرافان 
ايرانيان ادامه داد: ما هيچ صرافي را نمي شناس��يم كه 

اقدام به خريد و فروش بيت كوين كند، چراكه اگر اين 
كار هم انجام شود، هيچكس آن را بطور رسمي انجام 
نمي دهد، اما در صورت مواجهه با چنين مواردي آنها 

را به نهادهاي مسوول در اين باره معرفي مي كنيم.
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تعيينسقفدفعاتامهال
مطالباتبانكي

حسين    ميثمي| 
هر چند مي توان براي امهال بانكي روش هاي ُمجازي 
در فقه و حقوق اس��المي پيدا كرد، اما وجود امكان 
امهال به  معني ُمجاز بودن »انباشت پيوسته بدهي« 
در بانكداري بدون ربا نيس��ت. اخيراً شوراي فقهي 
بانك مركزي موض��وع مهم »امهال بانك��ي« را در 
دس��تور كار قرار داده و انتظار مي رود بعد از بررسي 
ابعاد اجرايي و عملياتي آن و تصويب نهايي شوراي 
پول و اعتبار، در قالب »دستورالعمل امهال مطالبات 
موسسات اعتباري« به نظام بانكي ابالغ شود. با توجه 
به اهميت موضوع امهال بانكي و نقشي كه مي تواند 
در مديريت مطالبات غيرجاري )در هر يك از طبقات 
سررسيدگذشته، معوق يا مشكوك الوصول( در نظام 
بانكي كشور داشته باش��د، به نظر مي رسد بررسي 
ابعاد اين موضوع و بطور خاص تبيي��ن انواع امهال 
بانكي نيازمند بررسي بيشتر است. نكته كليدي در 
مساله امهال بانكي تفاوت رويكرد بانكداري بدون ربا 
با بانكداري متعارف است. در واقع، يكي از تفاوت هاي 
مهم اين دو نوع بانكداري آن است كه تمديد بدهي ها 
در بانكداري متعارف بدون هيچگونه محدوديتي انجام 
مي شود، اما در بانكداري بدون ربا افزايش مبلغ بدهي 
در مقابل زمان )كه نتيجه تمديد محسوب مي شود( 
به لحاظ شرعي با چالش ربا مواجه بوده و قابل پذيرش 
نيست. با اين حال مي توان با استفاده از ظرفيت هاي 
فقه و حقوق اس��المي راهكارهاي جايگزيني براي 
امهال بانكي متعارف در نظر گرفت كه سه مورد اصلي 
آن عبارت اند از: تمديد، تجديد و تبديل قراردادها. در 
ادامه به توضيح هر يك از اينگونه ها پرداخته مي شود.

الف- تمديد
يكي از روش هاي مجاز امهال بانكي در بانكداري بدون 
ربا تمديد است كه در رابطه با مطالبات غيرجاري ناشي 
از برخي عقود اس��المي قابليت اجرا دارد. به عبارت 
ديگر، گروهي از عقود اس��المي ذاتًا قابليت تمديد 
دارد. اين گروه ش��امل آن دسته از قراردادهاست كه 
در اثر آنها بدهي و طلب براي بانك ايجاد نمي شود، 
بلكه بانك اموالي  را به تملك خود در مي آورد )مانند 
مشاركت مدني و اجاره( . البته شرط تمديد در اين 
دسته از عقود، ادامه يافتن موضوع قرارداد است. زيرا 
خاتمه  يافتن موضوع تامين مالي به  معني ايجاد بدهي 
قطعي مش��تري به بانك خواهد بود و ديگر قابليت 

تمديد از بين مي رود.
به عنوان مثال، مي توان فرض كرد يك بانك يا موسسه 
اعتباري به يك مش��تري )كه توليدكننده قطعات 
خودرو اس��ت( مبلغ 100 ميليارد ريال تسهيالت 
مشاركت مدني جهت توسعه خط توليد يك قطعه 
مش��خص خودرو اختصاص داده اس��ت. نرخ سود 
انتظاري 18 درصد و مدت قرارداد نيز يك سال است. 
در سررسيد، مشتري به بانك مراجعه مي كند و اعالم 
مي دارد صرفاً مي تواند سود مشاركت يك ساله با بانك 
را بپردازد، ولي امكان بازپرداخت اصل منابع را ندارد.

در اينجا با توجه به اينكه موضوع ش��ركت )توسعه 
خط تولي��د( ادامه دارد و مش��تري نيز توليدكننده 
خوش سابقه اي بوده و بانك مي داند موقتًا با مشكل 
مواجه شده، امكان تمديد قرارداد مشاركت قبلي با 
نرخ هاي سود قبلي يا نرخ هاي سود جديد فراهم است. 
گويا بانك فرصت دوباره اي به مشتري مي دهد كه با 
منابع بانك فعاليت اقتصادي كند و به سود دست يابد. 

ب- تجديد
تجديد ق��رارداد، روش ديگر ُمجاز براي انجام امهال 
بانكي است. منظور از تجديد، فسخ و خاتمه قرارداد 
قبلي و انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع )با موضوع 
يكسان( بين بانك و مشتري است. مطالبات غيرجاري 
مرتبط با عقود غيرمشاركتي )مانند: فروش اقساطي، 
مرابحه و استصناع( مي تواند با استفاده از روش تجديد، 
امهال ش��ود. به عنوان مثال، بانك ق��رارداد فروش 
اقساطي قبلي مشتري را فسخ كرده و قرارداد فروش 

اقساطي جديد،  با وي منعقد مي كند.
البته ش��رط جايز بودن امهال مطالبات با استفاده از 
روش تجديد قرارداد، موجود بودن كاالهاي موضوع 
قرارداد و امكان حصول سود از آنها در آينده است. زيرا 
اگر موضوع قرارداد از بين رفته باشد، طبعا فسخ قرارداد 
قبلي و انعقاد قراردادي جديد با همان عنوان قبلي و 

همان موضوع امكان پذير نخواهد بود.
پ- تبديل

آخرين روش ُمجاز امهال بانكي تبديل قرارداد است. 
به اين معني كه قرارداد جديدي با مش��تري منعقد 
شده و از منابع حاصل از آن جهت بازپرداخت بدهي 
قبلي مشتري استفاده مي شود. در رابطه با برخي از 
عقود غيرمشاركتي )مانند مرابحه( مي توان در كنار 
روش تجديد از راهكار تبديل قرارداد به قراردادهاي 
ديگري مانند اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد 
دين اس��تفاده كرد. ويژگي اين سه عقد آن است كه 
منابع آزاد براي مشتري فراهم مي كنند كه مي تواند از 
آنها جهت تسويه بدهي هاي قبلي خود استفاده كند.

به عن��وان مثال، بان��ك مي تواند اس��ناد تجاري 
بدهكاراني را كه از يك سو بدهي غيرجاري دارند و 
از سوي ديگر اسناد تجاري واقعي در اختيار دارند، 
با اس��تفاده از ابزار خريد دين تنزيل و از آن محل، 

مطالبات معوقه خود را تسويه كند.
نكته پاياني آنكه هر چند مي توان براي امهال بانكي 
روش هاي ُمجازي در فقه و حقوق اسالمي پيدا كرد، 
اما نبايد فراموش كرد كه وجود امكان امهال به  معني 
ُمجاز بودن »انباشت پيوسته بدهي« در بانكداري 
بدون ربا نيست. زيرا شيوه هاي مجاز امهال فقط 
مخصوص شرايطي است كه بنگاه اقتصادي شرايط 
اقتصادي مثبتي دارد و صرفاً به صورت موقت داراي 
مشكالت نقدينگي شده است. بنابراين، اگر بانك 
مي داند وضعيت بنگاه اقتصادي مناسب نيست و 
هر اندازه مهلت بيشتر يا تسهيالت جديد به اين 
بنگاه ضعيف )و بعضًا ورشكسته( پرداخت شود، 
مشكالتش برطرف نخواهد ش��د، اساسًا نبايد از 
راهكار امهال استفاده كند. بنابراين توصيه مي شود 
در دس��تورالعمل امهال حتما سقفي براي تعداد 

دفعات امهال و زمان آن در نظر گرفته شود.

   قبل از اقدامات بانك مركزي و در ش�هريور 
97، سهم رمزدار از نظر تعداد 11 و از نظر مبلغ 80 
درصد بوده است و اين موضوع نشان مي دهد كه 
اقدامات بانك مركزي براي جمع آوري چك هاي 
تضميني بدون نام و گردش آن در بازار و كنترل 
س�رعت حركت نقدينگي در ب�ازار ارز و طال، 
باعث كاهش تعداد و مبل�غ چك هاي رمزدار 
شده است و چك هاي رمزدار و تضميني قابل 
توجهي در 9 ماه اخير از بازار جمع شده است.  

از مهرماه سال 97 كه بانك مركزي با اقداماتي 
شامل جمع آوري چك هاي تضميني بدون نام 
و در گ�ردش بازار و كاهش س�قف تراكنش ها، 
 عمال سرعت گردش پول و نقدينگي در بازار ارز 
و طال را كاهش داد، در اكثر ماه هاي 8 ماه اخير، 
رشد مبلغ و تعداد چك هاي رمزدار منفي بوده 
است و در ماه هاي آبان، آذر، بهمن، فروردين و 
خرداد، مبلغ چك رمزدار نسبت به ماه قبل از 
آن به ترتيب 16-، -1، 21-، 53- و 47- درصد 

رشد منفي داشته و تنها در ماه هاي دي، اسفند 
و ارديبهش�ت رشد مثبت داش�ته كه متاثر از 
پايان س�ال ميالدي، پايان سال خورشيدي و 
يك ماه بعد از تعطيالت نوروزي، اين سه ماه با 
رشد مثبت همراه شده است اما در بقيه ماه ها 
متاثر از فضاي كالن اقتصاد و كسب وكار و ركود 
نسبي، رشد مبلغ چك رمزدار منفي بوده است 
از نظر تعداد چ�ك رمزدار نيز در ماه هاي آبان، 
آذر، فروردين و خرداد رشد منفي داشته است.

برش



دانش و فن10اخبار

به دليل نارضايتي كاربران در دستور كار قرار گرفت 

افزايش سرعت و كيفيت اينترنت بدون تغيير قيمت 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با اش��اره اينكه 
دغدغه كاربران اينترنت استفاده از اينترت با كيفيت 
و بدون مشكل است،  گفت: درصدد هستيم تا كيفيت 
و س��رعت اينترنت را بدون افزايش قيمت و با همان 
قيمت قبلي ارتقا دهيم .  محمدجواد آذري جهرمي در 
حاشيه امضاي تفاهم با وزارت آموزش و پرورش براي 
هوشمند س��ازي مدارس در جمع خبرنگاران گفت: 
يكي از در خوالست هاي مهم مردم،  حتي در مناطق 

محروم افزايش سرعت اينترنت است .
امروز از همين رو اگر چه تعرفه گذاري براي مشتركان 
كم مصرف انجام شده اما بسته هايي كه قيمت پايين تر 
دارد، س��رعتش هم پايين اس��ت و باعث نارضايتي 
كاربران شده است، به همين دليل درصدد هستيم تا 
با حفظ قيمت، س��رعت و كيفيت اينترنت را افزايش 

بدهيم . 
در ادامه وزير ارتباطات در خصوص س��اماندهي بازار 
گوشي موبايل و قيمت باالي گوشي در شرايط فعلي 
گفت: با توجه به بي ثباتي در بازار تلفن همراه جلساتي 
را با وزارت صمت و برخي دستگاه هاي مرتبط برگزار 
كرده ايم تا بتوانيم وضعيت بازار تلفن همراه را به ثبات 
برس��انيم،  اين در حالي است براي س��اماندهي بازار 
گوش��ي نيز كميته رجيس��تري به اين موضوع ورود 
كرده و بحث سفارش گوشي از طريق اين كميته در 

حال پيگيري است.
وي در ادام��ه از هوشمند س��ازي تمام��ي مدارس تا 
پايان سال خبر داد و گفت: بيش از ۱۰ سال است كه 
موضوع مدارس هوش��مند مطرح شده اما به نتيجه 
نرسيده است، چرا كه تاكنون موضوع هوشمند سازي 
مدارس به صورت قانون مطرح نبوده اما هم اكنون در 
قانون برنامه شش��م توسعه، هوشمندسازي مدارس 
به وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش تكليف ش��ده 
اس��ت. در اين رابطه براي تقس��يم مسووليت ملي و 
ضمانت اجرايي اين قانون، امروز تفاهم نامه اي با وزارت 

آم��وزش و پرورش امضاء كرده ايم ت��ا در صورتي كه 
گلوگاه بودجه اي اين پروژه رفع شود، هوشمندسازي 

مدارس اجرايي شود.
وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه هوشمند سازي مدارس 
از مناطق محروم آغاز خواهد شد، اظهار داشت: اتصال 
مدارس تا پايان س��ال ۹۸ به شبكه ملي اطالعات در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به صورت رايگان 
و در مناطق ش��هري با تأمين هزينه انجام مي شود. 
همچنين در بعد خدمات محتواي الكترونيك نيز با 

نظارت وزارت ارتباط��ات و آموزش و پرورش، بخش 
خصوصي و استارت آپ ها محصوالت خود را به صورت 

ابري به مدارس ارايه مي كنند.
وي با اش��اره به تجهيز مدارس براي هوشمندسازي 
گفت: تجهيز رايانه در مدارس و اس��تفاده از بردهاي 
هوش��مند و ايج��اد امكان��ات در م��دارس از جمله 
برنامه هايي اس��ت كه در اين تفاهم نامه ديده ش��ده 
اس��ت و تمامي اي��ن اقدامات با هدف تربيت نس��ل 
آينده براي ارتقاي سواد آموزش��ي در كشور و ايران 

هوشمند عملياتي مي شود. آذري جهرمي در خصوص 
محدوديت استفاده از گوشي تلفن همراه در مدارس 
گف��ت: اين موضوع تنها مربوط به ايران نمي ش��ود و 
بسياري از كشورها اين محدوديت را در مورد مدارس 

اعمال مي كنند. 
ما معتقدي��م اينكه مدارس تجهي��زات الكترونيكي 
ندارند، دليلي براي اس��تفاده از موبايل نمي ش��ود و 
اين برداش��ت غلط است كه با يك كامپيوتر و موبايل 
مدارس هوشمند شود. بلكه هوشمند سازي مدارس 

بايد در فرآيندهاي مختلف اجرايي شود و تنها آوردن 
مظاهر تكنولوژي مدارس را هوشمند نمي كند.

وي در ادامكه به سند توسعه شهر هوشمند اشاره كرد 
و گفت: توسعه فناوري شهر هوشمند وظيفه وزارت 
ارتباطات است اما مديريت رسيدن به شهر هوشمند 
به عهده شهرداري هاست. تفاهم نامه اي پيش از اين 
با ش��هرداري تهران و منطقه آزاد كيش و شهرداري 
شيراز منعقد كرديم تا مدل مفهومي شهر هوشمند 
در منطقه آزاد كيش پياده سازي شود و پس از آن اين 
سند را به عنوان مرجع براي ساير شهرها پياده سازي 
كني��م.،  اما به دليل تغيي��رات مديريتي اين موضوع 

پيش نرفت.
وي اف��زود:  براي پيش��برد اين مهم باز ه��م در دوره 
مديريت جديد شهرداري موضوع را مطرح كرديم و 
در حال حاضر كارگروهي براي اجراي اين پروژه آغاز 
به كار كرده است كه در نهايت به يك سند پيشنهادي 
كه مورد تصويب شوراي شهر است، برسيم و بر مبناي 
آن بتوانيم ساير شهرها را هوشمند كنيم. اين در حالي 
است كه به نظر مي رس��د فرآيند قانونگذاري توسعه 
شهر هوش��مند و الزامات آن در مجلس به زمان نياز 

داشته باشد .
همچنين س��يد جواد حس��يني سرپرست آموزش 
و پ��رورش در جمع خبرن��گاران از ارايه الكترونيكي 
كارنامه و پرونده سالمت و بهداشت به دانش آموزان 
از مهرماه خب��رداد و گفت: اين امر در مدارس��ي كه 
بسترهاي الكترونيك آنها فراهم است، انجام خواهد 
شد. وي در درخصوص تعداد مدارس هوشمند گفت: 
بيش از ۱۲۲ هزار كالس درس هوشمندسازي شده 
است و تخته هوشمند در كالس ها وجود دارد، البته 
نرخ برخ��ورداري از امكانات فناورانه متفاوت اس��ت 
به طوري كه در برخي مناطق به ازاي هر صد دانش آموز 
۷ كامپيوتر داريم اما در برخي مناطق به ازاي هر صد 
دانش آموز نيم كامپيوتر وجود دارد.همچنين ۱۲هزار 

محتواي آموزشي هوشمند نيز توليد شده است .

ايسنا | 
نتايج نظرس��نجي  اخير ايس��پا گوياي آن اس��ت كه 
۷۰ درص��د مردم ايران، حداقل از يكي از ش��بكه هاي 

اجتماعي مجازي استفاده مي كنند.
 نتايج نظرسنجي ملي مركز افكارسنجي دانشجويان 
ايران )ايس��پا( كه در روزه��اي ۱۷ و ۱۸ تيرماه ۹۸ به 
صورت تلفني و با جامعه آماري شهروندان كل كشور 
)اعم از ش��هر و روستا( انجام شده است نشان مي دهد 
كه ۷۰ درصد مردم ايران، حداقل از يكي از شبكه هاي 

اجتماعي مجازي استفاده مي كنند.
در رابطه با همين موضوع، يكي ديگر از نظرسنجي هاي 
ايسپا كه در اسفند ۹۷ انجام شد، نشان داد كه ۷۱ درصد 
جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله از تلگرام و ۴۹ درصد اين جوانان 

از اينستاگرام استفاده مي كنند.
يكي ديگر از نظرس��نجي هاي ايسپا كه در اسفند ۹۷ 
انجام شده بيانگر اين است كه در سال ۹۷، ۵۴ درصد 
مردان از تلگرام، ۲۸ درصد از اينستاگرام، ۲۴ درصد از 
واتس آپ و ۳ درصد نيز از پيام رسان سروش استفاده 

مي كردند.

همچنين، ديگر نظرس��نجي ايسپا كه در اسفند سال 
۹۷ انجام ش��ده بيانگر اين اس��ت كه ۵۸ درصد زنان 
از تلگرام، ۳۱ درصد آنها از اينس��تاگرام، ۲۷ درصد از 
واتس آپ و همچنين ۲ درصد از پيام رس��ان سروش 

استفاده مي كردند.
عالوه بر آن، يكي از نظرسنجي هاي ايسپا كه مهرماه 
۹۷ انجام ش��ده نشان مي دهد كه با وجود فيلترينگ، 
هم چنان بيش از ۴۷ درصد كاربران از تلگرام استفاده 
مي كنند. همچنين نتايج نظرسنجي نشان مي دهد 
استفاده از واتس آپ بعد از فيلتر تلگرام افزايش يافته 

است.

ديلي ميل |  شركت امريكايي »ويرجين اوربيت« قصد 
دارد ماهواره ه��اي كوچكي را از ط��رف »نيروي هوايي 

سلطنتي انگليس« به فضا پرتاب كند.
اين ش��ركت كه متعلق به »ريچارد برانسون«، كارآفرين 
و سرمايه گذار انگليسي است، توافق نامه اي را با »نيروي 
هوايي سلطنتي انگليس« امضا كرده تا نسبت به پرتاب 
ماهواره ه��اي كوچك براي اين س��ازمان اقدام كند. اين 
شركت سعي دارد يك سيستم پرتاب هوايي ابداع كند و 

با كمك آن، يك موشك را به مدار پايين زمين بفرستد.
ويرجين اوربيت در حال س��اخت يك سيس��تم پرتاب 
ماهواره است كه ماهواره ها از طريق راكت هاي حامل كه 
به زير بال ي��ك هواپيماي مخصوص بوينگ ۷۴۷-۴۰۰ 
متصل مي شود، به مدار برده شوند. سپس اين راكت ها در 
ارتفاع باال از هواپيما جدا شده، موتور آنها روشن مي شود و 

محموله هاي خود را در مدار زمين قرار مي دهند.
البت��ه از اين روش جديد تنها براي ارس��ال ماهواره هاي 
كوچك مي توان استفاده كرد و ماهواره هاي بزرگ دولت 
و س��ازمان هاي نظامي را از اين طري��ق نمي توان به فضا 

ارسال كرد.
ويرجين اوربيت اميدوار اس��ت تا با اين كار، قابليت هاي 
پرتاب فضاپيما را به انگليس بياورد. نزديك ترين تجربه 
انگليس در اين حوزه در سال ۱۹۷۱ و زماني بود كه يك 
ماهواره را با يك موشك به فضا پرتاب كرد اما ماهواره روي 
يك سكوي پرتاب در استراليا فرود آمد. ويرجين اوربيت 
به تازگي اعالم كرده كه قص��د دارد يك پايگاه فضايي را 
در شهر كورنوال بسازد و اميدوار است آن را در اوايل دهه 

آينده افتتاح كند.

سي نت |  بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه ميزان 
وفاداري كاربران به گوش��ي هاي هوش��مند آيفون به 
پايين ترين حد خود در سال هاي گذشته رسيده است.

ب��ه تازگي با تحقيقات جديد خود اع��الم كرده اند كه 
كاربران جهاني همچون س��ال هاي قبل ديگر تمايل 
چندان زيادي به خريداري گوشي هاي آيفون از خود 
نش��ان نمي دهند و اين طور كه آمارها نشان مي دهد 
ميزان وفاداري آنها به آيفون كاهش بي سابقه اي پيدا 

كرده است.
همچنين آنها در گزارش منتشر شده خود خاطرنشان 
كرده اند مدت زماني كه كاربران از گوشي هاي آيفون 
خود نگهداري و اس��تفاده مي كنند، نيز با ۱۵ درصد 

كاهش مواجه بوده است.
پيش تر در گزارشي عنوان ش��ده بود كه ۳۸ هزار نفر 
از كارب��ران در جهان از ماه اكتب��ر تاكنون به تعويض 
گوشي هاي خود با جديدترين گوشي هاي اندرويدي 

از برندهاي ديگر همچون سامسونگ اقدام كرده اند.
اين بدان معناست كه ۲۶ درصد از كاربران گوشي هاي 
آيفون ۱۰ خود را با يك گوشي ديگر از برندهاي ديگر 
تعويض و جابه جا كرده اند؛ اين در حالي است كه آمارها 
نش��ان مي دهد تنها ۷.۷ درصد از كاربران سامسونگ 

گوشي هوشمند خود را به برند اپل تغيير داده اند.
به عبارتي ديگر، بالغ بر ۹۲ درصد از كاربران گوشي هاي 
مبتني بر سيستم عامل اندرويد همچنان تمايل دارند 
كه از گوش��ي هاي اندرويدي اس��تفاده كنند و براي 
س��ال هاي آينده نيز در همين محيط و رابط كاربري 

نيز باقي بمانند.

زددي نت |  هكرها با سوءاستفاده از آسيب پذيري يك 
نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني يا اي آر پي، موفق به 
نفوذ به ۶۲ موسس��ه آموزش عالي اعم از كالج و دانشگاه 

شده اند.
وزارت آم��وزش امريكا با صدور بياني��ه اي اين موضوع را 
تأييد كرده است. آسيب پذيري يادشده مربوط به ماژول 
Ellucian Banner Web Tailor در برنامه اي آر پي 
موسوم به الوسين بنر است كه به دانشگاه ها امكان مي دهد 
تا برنامه هاي كاربردي تحت وب خودش��ان را بر مبناي 

عاليقشان تغيير داده و دستكاري كنند.
آس��يب پذيري يادش��ده ماژول ديگري را در اين برنامه 
موس��وم به خدمات تش��خيص هويت تح��ت تأثير قرار 
مي دهد كه براي مديريت حساب هاي كاربري افراد قابل 

استفاده است.
حفره هاي امنيتي مذكور به هكرها امكان مي دهد تا از راه 
دور به نشس��ت هاي تحت وب كاربران در زمان استفاده 
از اين برنامه نف��وذ كرده و به حس��اب هاي كاربري آنان 

دسترسي يابند.
ش��ركت Ellucian س��ازنده اي��ن برنامه ب��راي رفع 
آسيب پذيري يادشده در ماه مه گذشته وصله اي نرم افزاري 
را عرضه كرد، اما بي توجهي بسياري از دانشگاه ها و كالج ها 
براي نصب وصله يادشده نفوذ به ماژول هاي مذكور و حمله 

هكري به ۶۲ دانشگاه و كالج را ممكن كرده است.
هكرها بعد از نفوذ دست به طراحي هزاران حساب كاربري 
قالبي دانشجويي در دانشگاه هاي مختلف زده اند و تنها 
در يك بازه زماني ۲۴ ساعته حدود ۶۰۰ حساب كاربري 

جعلي ساخته اند.

نيواطلس | شناسايي عكس هاي تقلبي توليدشده 
با هوش مصنوعي كار ساده اي نيست، اما طراحي يك 
الگوريتم جديد هوش مصنوعي حل اين مشكل را هم 

تسهيل مي كند.
 افزايش توليد عكس ها و ويدئوهاي تقلبي با استفاده از 
هوش مصنوعي مي تواند چالش هاي جدي اجتماعي و 
سياسي در جهان ايجاد كند، از همين رو شبكه عصبي 
جديد بر مبناي الگوريتمي ويژه ابداع شده كه مي تواند 

اين عكس ها و ويدئوهاي قالبي را شناسايي كند.
اين الگوريتم تازه كه در دانشگاه كاليفرنيا ابداع شده با 
بهره گيري از انبوهي از عكس هاي واقعي و قالبي تغذيه 
شده است. مرزهاي عكس هاي قالبي و دستكاري شده 
بطور دقيق براي الگوريتم هوش مصنوعي مش��خص 
شده و مقايسه آنها با عكس هاي واقعي درك الگوريتم 

يادشده را افزايش مي دهد.
اگر چه تفاوت هاي عكس هاي واقعي و جعلي توليد شده 
با هوش مصنوعي براي انسان ممكن نيست، اما بررسي 
پيكسل به پيكسل آنها توسط الگوريتم هوش مصنوعي 
تازه، شناسايي نمونه هاي تازه آنها را امكان پذير مي كند.

در ح��ال حاضر اين سيس��تم تنها براي شناس��ايي 
عكس هاي جعل��ي قابل اس��تفاده اس��ت، اما گروه 
طراح آن در تالش هستند تا اين خدمات را در مورد 
ويدئوهاي قالبي مبتني بر هوش مصنوعي نيز ارايه 
دهند. براي اين كار تحليل فريم به فريم اين ويدئوها 
ضروري اس��ت لذا چنين كاري وقت گير خواهد بود. 
البته بايد توجه داشت كه دقت اين فناوري هرگز ۱۰۰ 

درصد نخواهد بود.

آسين ايج |   برخي هكرها و كالهبرداران با طراحي 
فايل هاي صوت��ي و تقليد دقي��ق از صداي مديران 
ش��ركت هاي تجاري با سوءاس��تفاده از پيش��رفت 
فن��اوري ه��وش مصنوع��ي، در ح��ال وارد آوردن 

خسارات مالي سنگين هستند.
پيشرفت فناوري هوش مصنوعي اگر چه از جهاتي به 
نفع دنياي فناوري تمام شده، اما زمينه سوءاستفاده 
و فريبكاري را نيز فراهم آورده و برخي كالهبرداران 
حرفه اي با تقليد صداي واقعي مديران شركت هاي 
فناوري اين اصوات را در تماس تلفني با زيردستان 
آنها پخ��ش كرده و دس��تورات دروغين��ي را براي 

پرداخت پول از طرف آنها صادر مي كنند.
يافته هاي محققان امنيتي نش��ان مي دهد، جانيان 
آنالين از اصوات طراحي ش��ده ب��ا هوش مصنوعي 
براي جازدن خود به عنوان مديران و كاركنان ارشد 
شركت هاي فناوري سوءاستفاده مي كنند و به عنوان 
مثال به مدير مالي يك ش��ركت دستور مي دهند تا 
مبالغ كالني را از حس��اب يك ش��ركت به حسابي 

ديگر منتقل كنند.
تا به حال از اين روش براي س��رقت پول در چندين 
مورد اس��تفاده ش��ده و متخصصان امنيت سايبري 
هش��دار مي دهند اگر روش هاي نوين امنيتي براي 
مقابله با اين نوع اقدامات وضع نش��ود، در آينده اي 
نزدي��ك ش��اهد گس��ترش آن خواهيم ب��ود. علت 
موفقيت اي��ن روش، كيفيت باالي فايل هاي صوتي 
تهيه ش��ده بدين ش��يوه به علت پيش��رفت هوش 

مصنوعي است.

ايرنا | 
نتايج يك مطالعه جديد نشان داد كه تنها با استفاده از 
پست هاي فيس بوكي مي توان تا ۲۱ اختالل و بيماري 
از جمله ديابت، فشارخون، اضطراب و افسردگي را در 

كاربران پيش بيني كرد.
در اين پژوهش اطالعات ۹۹۹ داوطلب كه با به اشتراك 
گذاشتن س��وابق پزشكي خود و پس��ت هاي خود در 
 شبكه هاي اجتماعي موافقت كرده بودند و نزديك به

 ۲۰ ميليون كلمه م��ورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و 
محققان الگوهاي زباني از جمله كلمات، عبارات، گروه 
كلمات مرتبط و ارتباط آماري آنها با ۲۱ دسته بندي 
استاندارد تشخيص هاي پزشكي را مورد بررسي قرار 
دادند. آنها در گام بعدي از سه الگو براي تجزيه و تحليل 
شرايط جامعه آماري خود استفاده كردند؛ يكي از اين 
الگوها زبان پست فيس بوكي را تحليل مي كرد، الگوي 
بعدي متغيرهايي چون سن و جنسيت را مورد بررسي 
قرار مي داد و الگوي سوم اين دو گروه از داده ها را با هم 

تركيب مي كرد.
يافته ه��اي اي��ن مطالعه نش��ان داد كه پس��ت هاي 

فيس بوكي به تنهايي ۲۱ بيماري را پيش بيني كرده و 
در پيش بيني ۱۰ بيماري ديگر در مقايسه با داده هاي 

آماري موفق تر عمل مي كنند.
با اس��تفاده از اين روش مي توان عالوه بر بيماري هاي 
خاصي چون ديابت، اختالالت رواني چون اضطراب، 
افس��ردگي و روان پريش��ي را نيز در برخ��ي بيماران 

پيش بيني كرد.
اندرو شوارتز استاديار علوم كامپيوتر و مولف ارشد اين 
پژوهش مي گويد: »پيش بيني هاي مبتني بر زبان ما 
به همان خوبي ش��اخصه توده بدني فرد در تشخيص 
ديابت دقيق بود. اگ��ر الگوهاي زبان��ي را هم ارز ژنوم 

بگيريم خواهيم ديد كه بيماري هاي مشابه الگوهاي 
زباني مشابهي دارند.«

»زبان ديجيتال ما آن ابع��اد از زندگي مان را به تصوير 
مي كشد كه كاماًل با آنچه در داده هاي سنتي پزشكي 
توصيف شده اند، تفاوت دارد. با بررسي طيف وسيعي 
از اخت��الالت و بيماري ها، تصوي��ري از ارتباط ميان 
اي��ن بيماري ها به دس��ت آمده كه مي تواند س��اخت 
نرم افزارهاي جديد مبتني بر هوش مصنوعي را در حوزه 

پزشكي ممكن كند.«
داده هاي فيس بوكي در جريان اين پژوهش گاه بطور 
مستقيم و گاه غيرمس��تقيم بيماري ها و اختالالت 
خاص را پيش بيني مي كردند. به عنوان نمونه، اگرچه 
كلماتي چ��ون »بطري« )bottle( و »نوش��يدني« 
)drink( ب��ه روش��ني از اعتياد به ال��كل در كاربر 
مورد نظر حكايت دارد، جالب اس��ت بدانيد براساس 
يافته ه��اي برآمده از اي��ن مطالعه، ش��انس ابتالي 
كاربراني كه اغلب از كلمات و عباراتي چون دعا كردن 
در پست هاي خود استفاده مي كنند به ديابت، ۱۵ برابر 

بيشتر از سايرين است.

حضور 70 درصد ايراني ها در شبكه هاي اجتماعي

 ويرجين اوربيت ماهواره
 به فضا ارسال مي كند

 وفاداري كاربران به آيفون
كم شده است

 حمله هكري با سوءاستفاده
از يك نرم افزار

 شناسايي عكس هاي قالبي
 با هوش مصنوعي 

دستبرد مالي به شركت هاي 
تجاري فناوري

شناسايي بيماري با پست هاي فيس بوك 
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رويداد

كاربر فراسو

اينستاگرام مسدود شدن اكانت 
كاربران را خبر مي دهد

جي اس ام آرنا | اينستاگرام از اين پس به صاحبان 
حساب هاي كاربري كه قصد مسدودسازي آنها را دارد، 
اطالع رساني خواهد كرد. چندي پيش بود كه اخبار 
و گزارش هاي متعددي از سوي كاربراني كه حساب 
كاربري آنها بدون اطالع قبلي از سوي شبكه اجتماعي 
اينستاگرام مسدود و بسته شده بود، منتشر شد كه 
نشان دهنده ش��كايت و نارضايتي آنها در خصوص 
عدم اطالع رساني از سوي اينستاگرام مبني بر بسته 
ش��دن ناگهاني اكانتش��ان بود. حاال اينستاگرام به 
عنوان يكي از بزرگ ترين و موفق ترين شركت هاي 
زيرمجموعه فيس بوك اعالم كرده است كه از اين پس 
مسدودسازي اكانت هاي كاربراني كه برخي از قوانين 
و مقررات اين ش��بكه اجتماعي را نقض كرده اند، به 
اطالع آنها خواهد رسيد. بدين ترتيب كاربران صفحات 
اينستاگرامي قادر خواهند بود قبل از آنكه اكانتشان 
بسته و مسدود شود و ديگر به محتواي آن دسترسي 
نداشته باشند، از اين اتفاق آگاه شوند و اقدامات الزم را 
براي پشتيبان گيري از اطالعات حساب كاربري شان 
را انجام دهند. اينس��تاگرام قبال اعالم كرده بود آن 
دسته از كاربراني كه به نقض برخي قوانين همچون 
انتشار محتواي غيراخالقي، فروش داروهاي قاچاق، 
تسليحات نظامي و تروريستي، انتشار اخبار كذب و 
دروغين و همچنين برخ��ي ديگر از كارهاي خالف 
قوانين شبكه هاي اجتماعي اقدام مي كنند، مسدود 

خواهند شد.

طراحي شبكه مشابه سوييفت 
براي ارزهاي ديجيتال

آس�ين ايج | ژاپن رهبري تالش هاي بين المللي 
براي راه اندازي يك ش��بكه مش��ابه با سوئيفت را بر 
عهده گرفته و اميدوار است اين شبكه ظرف چند سال 
آينده راه اندازي شود. قرار است اين شبكه بين المللي 
پرداخت ارزهاي ديجيتال از قابليت هايي مش��ابه با 
شبكه سوئيفت برخوردار باشد كه بانك ها از آن براي 
تبادل پيام و پول اس��تفاده مي كنند. هدف اصلي از 
راه اندازي شبكه يادشده مقابله با پول شويي اعالم شده 
است. زمان دقيق راه اندازي اين شبكه مشخص نيست، 
ولي انتظار مي رود اين كار تنها چند س��ال به طول 
بينجامد. ژاپن قصد دارد براي تسريع در اين زمينه با 
ديگر كشورهاي جهان همكاري كند. هنوز مشخص 
نيست اين شبكه چگونه عمل مي كند. وزارت دارايي 
ژاپن و آژانس خدمات مالي اين كش��ور قصد دارند 
ساختار شبكه مذكور را طراحي كنند. ژاپن در اين 
زمينه بطور رسمي اظهارنظر نكرده است. اين كشور، 
اولين كشور جهان است كه در سال ۲۰۱۷ قوانيني را 
براي تبادل ارزهاي ديجيتال در سطح ملي وضع كرد.
ارزهاي ديجيتال ماهيتي نامنظم و بدون قانون دارند 
و مشخص نيست آيا اين اقدام ژاپن با واكنش مثبت 
خريداران و فروش��ندگان ارزهاي ديجيتال مواجه 
خواهد ش��د يا خير. فقدان قوانين��ي براي مديريت 
ارزهاي ديجيتال باعث نگراني بانك هاي مركزي و 

دولت ها در سراسر جهان شده است.

 تجهيز آيفون جديد 
به فناوري واقعيت افزوده

آسين ايج | پيش از اين اعالم شده بود آيفون هاي 
عرضه ش��ده در س��ال ۲۰۱۹ به دوربين هاي س��ه 
گانه عكاس��ي و فيلمبرداري مجهز خواهند بود، اما 
قرار اس��ت خدمات واقعيت افزوده هم از طريق اين 
گوشي ارايه شود. اپل كه در يك سال اخير نتوانسته با 
امكانات افزوده شده به مدل هاي جديد گوشي آيفون 
كاربران را راضي كند، قصد دارد يك حس��گر جديد 
سه بعدي موسوم به ToF را به اين گوشي بيفزايد كه 
پيش از اين برخي گوشي هاي اندرويدي از آن بهره 
مند بودند. حس��گر يادشده براي اندازه گيري دقيق 
مسافت با استفاده از تلفن هاي همراه به كار مي رود 
و كاركرد ديگر آن در صورت افزوده ش��دن به پشت 
آيفون امكان پذير شدن ارايه خدمات واقعيت افزوده 
به كاربران عالقه مند است. اين حسگر براي ارتقاي 
كيفيت عكس برداري نيز مفيد بوده و عمق بيشتري 
به تصاوير تهيه ش��ده مي بخشد. گفته مي شود اپل 
براي افزايش سازگاري گوشي آيفون با اين حسگر، 
ويژگي ه��اي خاصي را در به روزرس��اني سيس��تم 
عامل iOS 13 در نظر گرفته است. حسگر يادشده 
مي تواند فاصله اشيا را تا فاصله حداكثر ۴.۵ متري به 
دقت اندازه گيري كند كه اين رقم بيش��تر از توانايي 
محاسباتي گوشي هاي اندرويدي خواهد بود. اپل اخبار 

منتشر شده در اين زمينه را رد يا تأييد نكرده است.

غرامت 700  ميليون دالري 
براي نشت اطالعات 

انگجت | نش��ت اطالعات صدها ميلي��ون نفر از 
شركت امريكايي تحليل داده اكوئيفاكس باعث شد 
اين شركت تنها در امريكا موظف به پرداخت غرامتي 
۷۰۰ ميليون دالري شود. در جريان حمله هكري 
منجر به اين نش��ت اطالعات��ي اطالعاتي همچون 
آدرس، شماره هاي تامين اجتماعي و حتي اطالعات 
گواهي نامه هاي رانندگي بيش از ۱۴۳ ميليون نفر 
تنها در امريكا به دست هكرها افتاد. اين اتفاق در دو 
سال پيش جنجال گسترده اي را موجب شد و پليس 
و برخي نهادهاي دولت��ي در امريكا از اكوئيفاكس 
شكايت كردند. بر اساس اطالعات منتشر شده توسط 
رس��انه ها اين ش��ركت موظف به پرداخت غرامتي 
سنگين ش��ده كه رقم آن نزديك به ۶۹۰ ميليون 
دالر اعالم ش��ده است. قرار است جزييات بيشتر در 
اين زمينه پس فردا اعالم ش��ود. البته ممكن است 
اكوئيفاكس در ديگر كشورهاي جهان نيز مجبور به 
پرداخت غرامت هايي سنگين شود. در سال ۲۰۱۷ 
هكرها با سوءاستفاده از يك آسيب پذيري در يكي 
از نرم افزارهاي مورد استفاده اكوئيفاكس توانستند 
اطالعات خصوصي صدها ميليون مشتري و كاربر 

اين شركت را سرقت كنند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در بازديد از اشتغال هاي ايجادشده در شرق مازندران خبر داد

راه اندازي  ۸۰۰ طرح اشتغال زايي جديد در مازندران 
گروهبنگاهها|

با سفر مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( به مازن��دران، ايجاد ۸۰۰ طرح 
اش��تغال زايي در اين اس��تان در دس��تور كار قرار 

گرفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بني��اد بركت س��تاد 
اجراي��ي فرمان حضرت امام )ره(، مهندس س��عيد 
جعفري، مديران و معاونان بنياد بركت از طرح هاي 
اشتغال زايي در شرق استان مازندران بازديد كردند. 
جعفري در حاش��يه اين بازديد گف��ت: بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تاكنون ۳۰۰ 
طرح اشتغال زايي در ش��رق مازندران ايجاد كرده، 
همچنين ۵۹۰ طرح اشتغال زايي اجتماع محور را با 
اعتباري بالغ بر ۴۵۰ ميليارد ريال در شهرستان هاي 

نكا، گلوگاه و بهشهر به بهره برداري رسانده است. 
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( افزود: براي امس��ال ني��ز ايجاد ۸۰۰ طرح 
اش��تغال زايي اجتماع محور ب��ا ۹۰۰ ميليارد ريال 
اعتبار در ۳ شهرس��تان مذكور به عالوه شهرستان 
سيمرغ كه به دليل جاري شدن سيل دچار خساراتي 
ش��ده اس��ت، در دس��تور كار اين بنياد ق��رار دارد. 
راه اندازي اين تعداد طرح اشتغال زايي، زمينه شاغل 
ش��دن ۲ هزار نفر را در قالب مشاغل خرد و خانگي 

فراهم خواهد آورد.
 وي خاطرنشان كرد: ايجاد اش��تغال و كاهش نرخ 
بي��كاري در ش��رق مازن��دران به خاط��ر ظرفيت و 
پتانسيل هاي گردشگري و زيرساخت هاي اقتصادي 
در منطقه جزو برنامه هاي بنياد بركت در مازندران 
به ش��مار مي رود كه از سوي س��تاد اجرايي فرمان 

حضرت امام )ره( هدف گذاري شده است.

به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، از سال گذشته بازديدهاي ميداني 
مس��تمري از روند اجراي طرح هاي اشتغال زايي در 

مناطق هدف استان مازندران انجام شده است.
جعف��ري تأكي��د ك��رد: بازارياب��ي محص��والت و 

فرآورده ه��اي توليدي براي ف��روش، ديگر اولويت 
بنياد بركت در شرق مازندران است.

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( همچنين در جمع تسهيل گران اقتصادي 
و اجتماعي اين بنياد نيز گفت: بنياد بركت يك نهاد 

ارزش��ي، انقالبي و جهادي اس��ت كه قانون مداري، 
مردم داري و نظم را در سرلوحه آموزش خود دارد. ما 
در بنياد بركت به دنبال تحقق بخشيدن به منويات 

رهبر معظم انقالب هستيم.
جعفري بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 

امام)ره( را نهادي توسعه گر خواند و افزود: ما به دنبال 
پرداخت وام و تسهيالت نيستيم، بلكه در پي ايجاد 
اش��تغال پايدار، رف��ع محروميت و توانمندس��ازي 
اقتص��ادي و اجتماعي جوامع روس��تايي به عنوان 
يكي از اهداف خود هستيم. با وجودي كه از ابتداي 
انقالب تاكنون امكانات زيادي به روستاها برده شده 
اما هم چنان نرخ بيكاري و مهاجرت در اين مناطق 

زياد است.
وي تأكي��د كرد: اگر بتوانيم اش��تغال پاي��دار را در 
روستاها ايجاد كنيم، بالطبع امكانات رفاهي به دنبال 
رون��ق توليد و ارتقاي معيش��ت مردم به روس��تاها 

خواهند رفت.
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( تس��هيل گري اقتص��ادي و اجتماعي را 
فرصتي مغتنم براي خدمت گ��زاري ذكر و خطاب 
به تسهيل گران تصريح كرد: خداوند شما را دوست 
دارد كه در مس��ير خدمت به مردم قرار داده است و 
اين خدمت رس��اني خالصانه و بي ريا قطعًا هم براي 
خودتان و هم براي مردم نتايج ارزش��مندي خواهد 

داشت.
جعفري بر اطالع و آگاهي تس��هيل گران از جامعه 
هدف خود تأكيد كرد و يادآور شد: ما به دنبال ايجاد 
ش��غلي كه بازار آن در منطقه وجود ندارد، نيستيم. 
تس��هيل گران بايد مباحثي هم چون ايجاد حلقه و 
زنجيره تولي��د و عرضه به بازار را ب��ا جديت هر چه 
بيشتر در دستور كار خود قرار دهند. ديدار با احمد 
حسين زادگان استاندار مازندران، از ديگر برنامه هاي 
س��فر مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام )ره( و هيات همراه او در س��فر به اين 

استان بود.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند

تاثير كاهش قيمت »دالر« بر سفره مردم
با كاهش تدريجي قيمت دالر در بازار پول و س��رمايه 
ايرانيان؛ بسياري از خانواده هاي ايراني به دنبال يافتن 
پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند كه تاثير اين 
كاهش قيمت چه زماني و تا چه اندازه اي بر سفره هاي 
طبقات كمتر برخودار نمودار خواهد ش��د و اساسا آيا 
توقع بازگش��ت دامنه قيمت ها به نقطه قبل از نوسان 
در بخش هايي چون مس��كن، پوشاك، اقالم مصرفي 
و... آيا توقع معقولي است يا نه؟  يك كارشناس مسائل 
اقتصادي در پاسخ به اين پرسش ها مي گويد مشخص 
ش��دن آثار كاهش قيمت دالر در بازار زمان بر است و 

حدود دو ماه طول خواهد كشيد.
علي حيات نيا با اش��اره به روند كاهش��ي نرخ ارز كه از 
چندي قبل به صورت تدريجي آغاز و اكنون ش��دت 
گرفته، گفت: در ش��رايطي كه هنگام افزايش قيمت 
دالر گاهي تاثير آن را به صورت روزانه بر اقالم و كاالها 
شاهديم، اما مشخص شدن اثر كاهش دالر بر قيمت 

كاالها زمان بر است و حدود دو ماه زمان نياز دارد.
به گفته حيالت نيا، دو ماه زمان مناس��بي اس��ت كه 
كاالهاي موجود در بازار فروش برود و كاالهاي جديد 
ب��ا قيمت جديد وارد بازار ش��ود. وي ادام��ه داد: البته 
اين تاثير براي كاالهاي مختلف متفاوت اس��ت و ابتدا 
خود را در كاالهاي وارداتي كه قيمت تمام ش��ده آنها 

مستقيما بر اساس دالر است، نشان مي دهد. همچنين 
شاخص هاي متعددي از جمله ميزان عرضه و تقاضا، 
تعرفه هاي گمركي، الگوي مصرف و... نيز مي تواند بر 
اين زمان موثر باشد. حيات نيا تاكيد كرد: به عالوه بايد 
مشخص شود كه اين روند كاهشي دايمي است، متوقف 
مي شود يا دچار نوس��ان خواهد شد و شايد بخشي از 
عكس العلمل ديرهنگام بازار به كاهش قيمت دالر ناشي 
از اين موضوع باشد. وي با بيان اينكه بعد از كاهش قيمت 
دالر معموال براي كاهش قيمت اجناس مقاومت هايي 
ه��م رخ مي دهد، افزود: اين مقاومت عمدتا از س��وي 

توزيع كنندگان و عرضه كنندگان است.
به گفته اين كارشناس مس��ائل اقتصادي، در چنين 
مواردي برخي از رفتارهاي نادرس��ت اقتصادي مانند 
كاهش عرضه و احتكار هم صورت مي گيرد تا جلوي 
كاهش قيمت ها در بازار گرفته ش��ود و عده اي بتوانند 
به منافع خود برسند. حيات نيا از نقش مهم نظارت ها و 
شفاف سازي در چنين شرايطي ياد كرد و گفت: دولت 
بايد نظارت بيش��تري خصوصا درمورد كاالهايي كه 

امكان احتكار آنها وجود دارد، اعمال كند.
وي گفت: ب��ه عالوه هم اكن��ون باي��د از تصميم ها و 
سياست هايي كه ممكن است دوباره به افزايش قيمت 

دالر منجر شود خودداري شود.

   قيمت ها شكسته خواهند شد
در همين خصوص پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان 
بر اين باور است كه افزايش و كاهش قيمت ها متناسب 
با تغيير نرخ ارز، تابع فرمول اقتصادي ساده اي است كه 
به تناسب عمل كرده و به مرور زمان قيمت ها را در بازار 

واقعي مي كند.
محمدرض��ا پورابراهيم��ي در گفت وگ��و ب��ا تابناك 
درخصوص اين موضوع اظهار داش��ت: آثار تغييرات 
حاصل از ن��رخ ارز روي كاال ها بر اس��اس طبقه بندي 
كااليي متفاوت است، به گونه اي كه روي برخي كاال ها 
تأثير نرخ ارز آني اثر مي گذارد، حال آنكه در برخي ديگر 
از كاال ها با تأخير همراه است و در مورد برخي ديگر از 

كاال ها به بازه زماني بلندمدتي نياز است.
وي افزود: قيمت ها بسته به نوع و جنس كاال ها كاهش 
پيدا مي كند؛ اگر بخواهي��م تأثير آني نرخ ارز بر كاال را 
بسنجيم، بهترين مثال آن طالست. زماني كه نرخ ارز 
كاهش مي يابد، نرخ طال س��ريع با نرخ ارز تعديل پيدا 
مي كند؛ پس اين رابطه در مورد اين نوع كاال ها لحظه اي 
است؛ اما در برخي از كاالها، تأخير چند هفته اي وجود 
دارد؛ مثال در مورد خودرو يا در لوازم الكترونيكي مانند 
تلفن و گوشي و كامپيوتر وضعيت به همين شكل است 
يا در برخي  ديگر از كاالها ديركرد چند ماهه است و در 

مواردي هم طوالني م��دت بوده كه البته دليل آن نيز 
وضعيت عرضه و تقاضا در بازار اس��ت كه كوتاه مدت و 
بلندمدت شرايط خود را تبيين مي كنند؛ بنابراين، طال 
كه خريد و فروش آن بر اساس رابطه خطي است، قيمت 
آن لحظه اي اعالم مي شود، ولي در مورد لوازم خانگي 
و مواردي مانند آن، كه نياز به مواد اوليه و پروسه توليد 

چند ماهه دارد، شرايط فرق مي كند.
اين نماينده يادآور شد: البته ثبات قيمت ها و نوسانات 
نيز بر قيمت اجناس اثر دارد؛ براي مثال قيمت ارز � كه 
امروز از ۱۵۰۰۰ تومان به ۱۳۰۰۰ تومان رسيده � براي 
چه مدتي مي تواند ثبات داشته باشد و آيا ميانگين آن در 
چند ماه آينده كمتر مي شود يا باز هم قرار است قيمت ها 

افزايش داشته باشد؟! 
همه اين عوامل و تحليل ها، باعث مي شود تا پيش بيني 
در آين��ده نرخ امروز را تعيين كن��د. در واقع زماني كه 
قيمت ارز تغيير مي كند، نمي توان اثر آن را با رويكرد 
طال يا خودرو يا مواردي از اين دست ارزيابي كرد، چون 
در بسياري موارد، فرآيند توليد يك كاال، نياز به زمان 

زيادي دارد.
وي در پاس��خ به اينكه چرا در زمان افزايش قيمت ارز، 
كاال ها به سرعت گران مي ش��ود، اما هنگام ارزاني ارز، 
بايد چندين ماه پروسه پشت سر گذارند، گفت: كشش 

قيمتي نسبت به افزايش قيمت هميشه وجود دارد و اين 
در همه جاي جهان همين گونه است، اما مقاومت در 

مقابل كاهش قيمت بيشتر از كاهش آن است.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: زماني كه 
مقاومت ص��ورت مي گيرد اگر مردم بتوانند ش��رايط 
را تحم��ل كنند، اين وضعيت در بلندمدت شكس��ته 
مي شود؛ به عبارت ديگر، اگر ارز كاهش قيمت پيدا كند 
و بازار نيز نسبت به اين شرايط )نخريدن كاال مقاومت 
كند( بعد از مدتي قيمت ها خود به خود تعديل مي يابد. 
شكي نيست كه قيمت ها با كاهش قيمت ارز كاهش 
پيدا خواهد كرد، اما در برخي موارد، به زمان بيشتري 

نياز است تا اثر خود را نشان دهد..
به نظر مي رسد س��ونامي افزايش قيمت ها كه بعد از 
نوس��ات اخير اقتصادي و خروج ترامپ از برجام سير 
صع��ودي به خود گرفته ب��ود؛ آرام آرام در حال مهار و 
رس��يدن به محدوده قيمت منطقي است؛ توازني كه 
از طريق هماهنگي تمام نهادهاي مس��وول و نظارت 
دقيق بازار حاصل شده است و به اعتقاد تحليلگران در 
ادامه اثر خود را روي سفره هاي مردم عادي نيز خواهد 
گذاش��ت. تاثيري كه براي مشاهده آن همچنان بايد 
منتظر ماند تا روزهاي آينده و اخباري كه در اين زمينه 

منتشر مي شود.
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 خريد ۶۷ هزارتن
 برگ سبز چاي از چايكاران

رشت| رييس سازمان چاي كشور گفت: ۶۷ هزار و 
۸۰۰ تن برگ سبز چاي از چايكاران گيالن و مازندران 
خريداري شده است. حبيب جهانساز رييس سازمان 
چاي كش��ور گفت: از نهم ارديبهشت آغاز برداشت 
برگ سبز چاي تا امروز ۶۷ هزار و ۸۰۰ تن برگ سبز 
چاي از چايكاران گيالن و مازندران خريداري شد كه 
۵۰ هزار تن معادل ۷۴ درصد آن درجه يك و ۱۷ هزار 
تن معادل ۲۶ درصد بقيه درجه دو بود. وي با اشاره به 
اين ميزان چاي خريداري شده، افزود: تاكنون ۱۶۹ 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان از ۲۰۴ ميليارد تومان 
بهاي برگ سبز خريداري شده به حساب چايكاران 
واريز ش��د و بقيه هم به تدريج پرداخت مي ش��ود. 
رييس سازمان چاي كشور گفت: امسال ۱۵ هزار و 
۹۷ تن چاي خشك هم در كارخانه هاي چاي سازي 
گيالن و مازندران توليد شده است. حبيب جهانساز با 
بيان اينكه، برداشت برگ سبز چاي امسال با توجه به 
مساعد بودن شرايط آب و هوايي در مقايسه با پارسال 
افزايش خوبي داشت، افزود: امسال قيمت هر كيلوگرم 
برگ سبز چاي درجه يك ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه 

دو ۲ هزار و ۲۰۰ تومان است.

 توليد برق در مازندران
 با مشكل مواجه است

س�اري| مديرعامل ش��ركت ب��رق منطقه اي 
مازندران و گلستان گفت: در زمينه توليد برق در 
استان مازندران با مشكل مواجه هستيم. حسين 
افضلي ديروز در جلسه شوراي برنامه ريزي استان 
مازندران با اش��اره به ميزان توليد برق در استان 
مازندران گفت: در زمينه توليد با مشكل مواجه 
هستيم. وي خواس��تار تالش و حمايت مجمع 
نمايندگان مازندران ب��راي تأمين اعتبار الزم و 
افزايش ظرفيت هاي توليدي برق در استان شد. 
وي با اش��اره به تخصيص اعتب��ار ۲۵۰ ميليارد 
توماني ب��راي اجراي پروژه هاي برق در اس��تان 
مازندران از جذب ۵۰ درصدي اين اعتبار خبر داد.

 اجراي طرح زوج و فرد
 از دوم شهريور در تبريز

تبريز| مديرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تبريز از اجراي طرح زوج و ف��رد از دوم 
شهريور در تبريز خبر داد. اصغر آدي بيگ، در جمع 
خبرنگاران با تش��ريح نحوه اجراي طرح زوج و فرد 
در هسته مركزي شهر تبريز اظهار داشت: براساس 
تصميم شوراي ترافيك اس��تان آذربايجان شرقي، 
طرح زوج و فرد از دوم شهريور امسال در هسته مركزي 

تبريز اجرا مي شود.
وي افزود: تالش شده تا همه معايب و مشكالتي كه 
در طرح قبلي كه اواخر سال گذشته به مدت ۱۵ روز 
اجرا ش��د برطرف شود تا در اجراي جديد به مشكل 
نخوريم. مديرعامل س��ازمان حمل و نقل ترافيك 
شهرداري تبريز با اش��اره به اهداف اجراي اين طرح 
عنوان كرد: ه��دف از اجراي اين طرح كاهش تراكم 
خودرويي و ترافيك سنگين در هسته مركزي شهر 
به  خصوص در پيك ترافيكي است و همه مسووالن 
استان و مديريت شهري و شوراي شهر به دنبال عملي 

شدن اين هدف هستند.

 بازداشت مدير 
تور گردشگري

مشهد|دادس��تان بخش زبرخان شهرستان 
نيش��ابور در پ��ي حادثه واژگون��ي وانت حامل 
گردش��گران دس��تور بازداش��ت مدير اين تور 
گردشگري و راننده خودروي را صادر كرد. در پي 
حادثه ديروز واژگوني يك خودروي نيسان كه 
حامل گردشگراني در مسير رودخانه شهر خرو 
از توابع شهرستان نيشابور بود، ۲۴ نفر مصدوم و 

يك نفر كشته شد.
دادستان بخش زبرخان شهرستان نيشابور در 
پي اين حادثه روز شنبه دستور بازداشت مدير 
اين تور گردشگري و راننده خودروي ياد شده را 
صادر كرد. خرو در مسير جاده مشهد به نيشابور 

و در ۱۱۰ كيلومتري مشهد قرار دارد.

آزادي 2 گروگان توسط 
رزمندگان قرارگاه قدس

زاهدان| با تالش رزمندگان قرارگاه منطقه اي قدس 
نيروي زميني سپاه، ۲ گروگان كرماني در سيستان و 
بلوچستان آزاد شدند. »ذوالفقار حيدري« ۱۴ ساله 
در ۲۵ آذرماه ۹۶ توسط باندهاي سازمان يافته و اشرار 
منطقه جنوب شرق از شهرستان ازروئيه استان كرمان 
ربوده مي شود و س��ه ماه بعد »حميد زحمتكش« 
۳۴ساله نيز از شهرس��تان فسا استان فارس توسط 
همان گ��روه نيز مورد ربايش ق��رار مي گيرد. هر دو 
گروگان كه با انگيزه اخاذي ربوده شدند پس از ربايش 
به كشور پاكستان منتقل مي شوند و به مدت ۲۱ ماه 
در منطقه ريگستان پاكستان در اسارت به سر مي برند. 
نهايتا طي يك اقدام اطالعاتي در تاريخ ۲۷ تيرماه ۹۸ 
اين دو گروگان به همت رزمندگان قرارگاه منطقه اي 

قدس آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

رونمايي از نقشه استراتژي 
منابع انساني شركت گاز البرز

كرج| مدير منابع انس��اني شركت گاز استان البرز 
معتقد اس��ت، مديري��ت منابع انس��اني، مديريت 
سرمايه هاي انساني است و تقويت روحيه پاسخگويي 
اولويت اين مديريت است. مهدي زاده حسين با اشاره 
به نقش و جايگاه منابع انساني در سازمان ها تصريح 
كرد: افرادي ك��ه در اين حوزه مش��غول به فعاليت 
مي شوند بايد از روحيه پاسخگويي برخوردار باشند تا 
بتوانند به مطالبات همكاران پاسخ  بدهند. از آنجايي 
 كه منابع انساني سرمايه هر سازماني است، در نتيجه 

بايد تمام جوانب كار در نظر گرفته شود.

اختصاص۳۰ ميليارد تومان به پروژه جاده ايالم به مهران
ايالم| استاندار ايالم گفت: در نظر داريم 
به خاطر رفع معضل ترافيك در ايام اربعين 
پايانه بركت را از پل زائر جدا كنيم.  به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، قاسم سليماني دشتكي 
ديروز در جمع خبرنگاران از افزايش تردد 
زوار در اربعين امس��ال خب��ر داد و گفت: با 
توجه به حذف ويزا و تس��هيل در تردد زوار 
پيش بيني مي شود نسبت به سال گذشته اربعين باشكوه تري داشته 
باشيم. وي ادامه داد: در نظر داريم به خاطر رفع معضل ترافيك در ايام 

اربعين پايانه بركت را از پل زائر جدا كنيم. وي افزود: همچنين براي 
رفاه حال زوار در نظر داريم براي بيش از ۱۱ هزار نفر س��ايبان و ۶۰۰ 
سرويس بهداشتي همراه با حمام احداث كنيم. استاندار ايالم با اشاره 
اهتمام جدي در پروژه هاي مسير اربعين، تصريح كرد: اولويت اصلي 
پروژه هاي عمراني اس��تان بر تكميل پروژه هاي اربعين تمركز يافته 
است. وي ادامه داد: در اين راستا پيگير پرداخت مطالبات پيمانكاران 
اين پروژه ها هس��تيم كه خوشبختانه در نشس��ت هيات عاليرتبه 
اقتصادي به استان مقرر گرديد ۳۰ ميليارد تومان به پروژه جاده ايالم 

به مهران اختصاص يابد.

افزايش قيمت مرغ قابل پيش بيني بود
زنجان|رييس سازمان جهادكشاورزي استان 
زنجان با بيان اينكه همواره در اين فصل شاهد 
كاه��ش جوجه ريزي در بخش هاي ش��مالي 
كشور هس��تيم، گفت: افزايش قيمت مرغ در 
اين بازه زماني قابل پيش بيني بود. به گزارش 
ايلنا، حسين جعفري با اشاره به اينكه كاهش 
جوجه ري��زي كاهش عرضه م��رغ را به همراه 
دارد، عنوان كرد: كاهش قيم��ت مرغ در ماه هاي اخير خود عامل كاهش 
جوجه ريزي ها در استان بود كه در ادامه عاملي براي كاهش عرضه و در نهايت 

افزايش قيمت مرغ گرم شد. وي با اشاره به اينكه هم اكنون استان زنجان در 
زمينه جوجه ريزي مشكلي ندارد، افزود: در تير ماه يك ميليون و ۸۰۰ هزار 
قطعه جوجه ريزي انجام شده است. او   با اشاره به اينكه جوجه ريزي در تير ماه 
سال جاري نسبت به ميانگين مشابه سال گذشته ۶۰ هزار قطعه افزايش 
داش��ته است، افزود: هم اكنون شركت پشتيباني امور دام مرغ را به قيمت 
۱۳هزار تومان خريداري كرده و ذخاير خوبي در اين حوزه در كشور وجود 
دارد. وي با اشاره به اينكه خرده فروشان مرغ گرم به ازاي هر كيلو، ۵۰۰ تومان 
سود دريافت مي كنند، گفت: با احتساب ۸ درصد ماليات بر نرخ تمام شده 

براي مصرف كننده، بهاي تمام شده مرغ افزايش پيدا مي كند.

چهرههاياستاني

رييس سازمان ملي استاندارد:

۳۰1 توقعات مشتريان را برآورده خواهد كرد
رييس سازمان ملي استاندارد معتقد است: مردم و مشتريان توقعات 
زيادي از خودروسازان دارند كه محصول ۳۰۱ ايران خودرو مي تواند 
بخش عظيمي از اين نيازها را برآورده كند. نيره پيروزبخت در بازديد 
از سالن گروه صنعتي ايران خودرو در نخستين نمايشگاه فرصت هاي 
س��اخت داخل و رونق توليد گفت: عزمي در ميان خودروسازان به 
خصوص ايران خودرو كه حجم زيادي از نياز بازار را تامين مي كند، 
براي ساخت داخل قطعات شكل گرفته كه قابل توجه است. وي افزود: 
برخي از قطعات خواه ناخواه بايد از منابع خارجي تامين شوند اما براي 
ساخت قطعاتي كه امكان توليد داخل دارند با مشاركت شركت هاي 
دانش بنيان و قطعه س��ازان عزمي براي توليد به وجود آمده اس��ت. 
پيروزبخت نمايش��گاه رونق توليد را فرصتي براي تبادل اطالعات 
ميان خودروسازان و قطعه سازان دانست و گفت: به نظر مي آيد اين 

همدلي و عزم براي داخلي سازي به وجود آمده است.
وي با اش��اره به راه اندازي خط توليد آزمايشي ۳۰۱ در ايران خودرو 
گفت: داخلي سازي ۶۱ درصد محصول به تاييد رسيده و قرار است 
به ۸۰ درص��د افزايش يابد، اميدواريم اين س��طح از خودكفايي به 
درصد باالتري نيز برس��د تا اين خودرو بدون وابستگي به خارج به 

دست مردم برسد.
 همچنين ديروز خبر رسيد كه شركت ساپكو درراستاي بومي سازي 
قطعات پيش��رفته خودرو با حضور وزير صم��ت و مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خ��ودرو، ۲۱پ��روژه ب��ه ارزش ۴۲۰ميلياردتومان با 
۱۷س��ازنده داخلي امضاء ك��رد. به گزارش ايكوپرس، در حاش��يه 

برگزاري نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد، قرارداد 
ساخت قطعات با تكنولوژي باالبين مديرعامل ساپكو و ۱۷ سازنده 

برتر داخلي به امضاءرسيد.
بر اس��اس اين گزارش، با اج��راي اين ۱۷ ق��رارداد، براي دناپالس 
توربوشارژ به ازاي هر خودرو ۲۲۵ يورو و براي ديگر خودروها بطور 
متوس��ط ۸۰يورو كاهش ارزبري برآورد شده است و در مجموع و با 
لحاظ تيراژ ساالنه ۵۰۰ هزار دستگاه در سال، ۳۸ ميليون يورو صرفه 
جويي ارزي براي صنعت قطعه سازي كشور به ارمغان خواهد آورد.

گفتني است، اين قراردادها به دنبال اعالم طرح ملي جهاد خودكفايي 
از س��وي ساپكو و بس��يج صنايع مختلف براي كاهش وابستگي در 

صنايع با ارزبري و دانش فني باال به بار نشسته است.

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت انجام شد

امضاي قرارداد داخلي سازي  ميان گروه سايپا و قطعه سازان
قرارداد همكاري گروه خودروس��ازي سايپا و شركت هاي قطعه ساز 
داخلي در زمينه بومي س��ازي قطعات خودرو، با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت و جمعي از مديران ارش��د صنعتي و اقتصادي كشور 
به امضا رسيد.  به گزارش »تعادل« از سايپانيوز، در حاشيه برگزاري 
نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد، باحضور 
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقيمي معاون امور 
صنايع وزارت صنعت، معاونان و مديران ارشد وزارت صمت، جمعي 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، سيدجواد سليماني مديرعامل 
گروه خودروس��ازي س��ايپا و مديران صنايع كش��ور، نخستين ميز 
تخصصي تعميق ساخت داخل برگزار شد و چند قرارداد مهم همكاري 
ميان گروه س��ايپا و قطعه س��ازان داخلي جهت توسعه بومي سازي 

قطعات امضا شد.
در اين مراسم فرشاد مقيمي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سخناني گفت: قراردادهايي كه امروز به ارزش ۷۴۰۰ ميليارد 
ريال ميان خودروسازان و ش��ركت هاي قطعه ساز داخلي امضا شد، 
نخستين گام در بومي سازي قطعات و رفع كامل وابستگي به بازارهاي 
خارجي اس��ت.  وي افزود: اين قراردادها در مجموع ۸۵ ميليون يورو 
صرفه جويي ارزي براي كشور به همراه خواهد داشت و ۳۲ قطعه ساز، 

تعداد ۳۵ قطعه پيشرفته خودرو را توليد مي كنند.
در اين مراسم شركت سازه گستر س��ايپا قرارداد همكاري در زمينه 
ساخت قطعات پيشرفته خودرويي با شركت هاي پاژ، صبوران پليمر، 
گردون، پرستوقالب، فرمان خودرو سپاهان، برازش صنعت، سازه هاي 

هيدروليك، دناكو موج افزار و فراسلي تبريز به امضا رساند. مگاموتور 
سايپا نيز با شركت هاي ريزان فلز توس، نيمه هادي عماد، رينگ خودرو 
پارس، ايركاپارت و رويال صنعت س��امانه قراردادي در زمينه ساخت 

قطعات پيشرفته امضا كرد.
اين قراردادها در زمينه ساخت قطعاتي از جمله جلوآمپر، جك گازي، 
جعبه فرمان هيدروليك، رينگ پيس��تون، ايموباليزر CIM، پمپ 
هيدروليك، سنسور اكسيژن، دريچه گاز برقي، دنده برنجي و تعداد 
زيادي قطعات ديگر بود كه ميان گروه خودروسازي سايپا و شركت هاي 
مذكور امضا ش��د. داخلي سازي اين قطعات و استفاده در محصوالت 
توليدي گروه سايپا، ساالنه ۱۱ ميليون يورو صرفه جويي ارزي براي 

كشور به همراه خواهد داشت.
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طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی بي خطرنكردن پسماندهاي عفوني جرم است

پسماندهاي بيمارستاني و مجرماني كه محاكمه نمي شوند 

تشكيل كالس درس در انباري و آشپزخانه منازل!

روزانه حدود 100 تن پسماند پزشکی از نوع زباله های 
عفونی و زباله های تیز و برنده تنها از مراکز درمانی سطح 
ش��هر تهران به سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری 
تحویل داده می شود اما این وضعیت در حالی است که 
تکلیف پسماندهای پزشکی سایر مراکز خرد درمانی از 
جمله هزاران مطب فعال معلوم نیست. از طرف دیگر 
روند بي خطرسازي و امحاي زباله هاي بیمارستان ها هم 
آنچنان اصولي انجام نمي شود و آن طور كه مسووالن 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت مي گویند وضعیت 
در شهرستان ها به س��بب كمبود نظارت از تهران هم 
وخیم تر است. با این حال اگرچه مطابق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اسالمی بی خطر نکردن پسماندهای عفونی و به 
خطر انداختن سالمت، بهداشت و محیط زیست جامعه 
جرم است اما این بحران هر روز ابعاد پیچیده تری پیدا 
كرده و درگیر پاسکاری میان سازمان های متولی شده 
و گاه به فراموشی سپرده می شود. بیمارستان ها با این 
بهانه كه بودجه الزم را براي بي خطرس��ازي زباله هاي 
عفوني ندارند، مسوولیت قانوني خود را به درستي انجام 
نمي دهند و از طرف دیگر شهرداري ها هم وقتي پاي 
جمع آوري زباله هاي بیمارستاني به میان مي آید، هزینه 
حمل و نقل را تا س��ه برابر قیمت زباله عادي افزایش 
مي دهند اما در این میان كارشناسان مدیریت پسماند 
معتقدند مشكل فقط پول نیس��ت بلكه نظارت هاي 
ضعیف و عم��ل نكردن ب��ه وظایف قانوني از س��وي 
دستگاه هاي مسوول گره ماجراي پسماندهاي عفوني 
را آن قدر كور كرده كه دیگر اخطاریه هاي محیط زیستي 
راه به جایي نمي برند و محیط زیست به عنوان نهاد ناظر 

باید از راه قانون براي برخورد با متخلفان اقدام كند.
 

   چرا دفع زباله هاي بيمارستاني به گره كور 
تبديل شد؟

س��رانه تولید پس��ماند عفونی در 90 درصد مناطق 
کشور بیشتر از استانداردهای جهانی است. حال آنكه 
كارشناسان مدیریت پسماند معتقدند تولید کنندگان 
پسماند تکلیف قانونی خود را براي بي خطرسازي این 
گروه از زباله ها درست انجام نمي دهند كه این موضوع به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم سالمت مردم را به خطر 
مي اندازد. امید خوش نظر درباره این موضوع به »تعادل« 
گفت:  بر اساس ضوابط و قوانین پسماندهایی که به مرکز 
دفن می رسند باید توسط دستگاه های امحای موجود 
در مراکز درمانی کامال بی خطر و عاری از میکروب شده 
باشند اما متأسفانه بخش عمده ای از این پسماندها به 
درستی تفکیک و بی خطر نمی شوند. برچسب گذاری 
کیسه پس��ماندهای پزش��کی هم ناقص بوده و تمام 
اینها به معنی آن است که تولید کننده پسماند تکلیف 
قانونی خود را درس��ت انجام نداده و پیمانکار سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری هم به درستی عمل نکرده 
چرا که پس��ماندهای پزشکی را قبل از بی خطرسازی 
تحویل گرفته اس��ت. این وضعیت در حالی است که 

مراکز درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی اصرار دارند 
پسماندهایشان توسط دستگاه های بی خطرساز عاری 
از میکروب و تبدیل به پسماند عادی می شوند و ادامه 
مدیریت آنها مانند سایر پسماندهای شهری برعهده 
ش��هرداری است و ش��هرداری نباید هزینه ای بیشتر 
از پس��ماندهای عادی از مراک��ز درمانی مطالبه کند، 
در حالی که ش��هرداری بدون توجه به بی خطرسازی 
پسماندهای بیمارستانی، تعرفه پسماندهای پزشکی را 
دریافت می کند و دقیقا چرخه معیوب امحاي زباله هاي 
بیمارستاني هم از همین نقطه شروع مي شود. زماني 
كه بیمارستان ها با وجود بي خطركردن زباله ها باز هم 
باید هزینه سه برابري پرداخت كنند، در نتیجه ترجیح 
مي دهند از ابتدا تمركز و هزین��ه خود را روي اتوكالو 
كردن یا بي خطر كردن این زباله ها نگذارند و پسماند 
عفوني را با همان حالت به شهرداري تحویل دهند، حال 
آنكه شهرداري ها هم تجهیزات الزم براي امحاي این 
زباله ها را ندارند و نتیجه چنین وضع آشفته اي تبدیل 

به آرادكوه تهران مي شود. 
او افزود:  موض��وع دیگري كه باید ب��ه آن توجه كرد،  
نداشتن ضمانت اجرایي اخطاریه هاي محیط زیست 
به مراكز متخلف اس��ت. نم��ی توان نس��بت به این 
موضوع بی اهمیت بود كه س��ازمان محیط زیس��ت 
هرواح��د صنعت��ی را موظ��ف می كند تا مش��اوری 
برای پس��ماندهایش داشته باش��د اما چرا این اجبار 

در بیمارس��تان ها مبن��ی بر حضور مش��اور مربوطه 
وجود ندارد؟ زماني كه از مسووالن سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت درباره این موضوع پرس��یده مي شود 
معموال اعالم مي كنند،  به بیمارس��تان هاي متخلف 
اخطاریه داده اند اما س��وال اینجا اس��ت که ضمانت 
اجرای این اخطاریه های زیس��ت محیطی چیست و 
آیا امکان دارد که یک مرکز درمانی یا بیمارستانی به 
دلیل بی خطر نکردن پسماندهای خود تعطیل شوند؟ 
تاكنون كدام بیمارستان در این راستا پلمب و تعطیل 
شده است كه بخواهد نشان دهد اخطاریه ها ضمانت 

اجرایي دارد. 
خوش نظر با اش��اره به اختالف نظر وزارت بهداشت و 
سازمان محیط زیست در زمینه پسماندهاي عفوني 
بیان ك��رد: موضوع دیگري كه باید ب��ه آن توجه كرد 
این است كه بیمارس��تان ها هم زیر بار اخطاریه هاي 
محیط زیست نمي روند چرا كه میان این دو دستگاه 
بر س��ر این موضوع اختالف نظر وج��ود دارد. از نظر 
قانونی مس��وولیت نظارت بر مدیریت پس��ماندهای 
بیمارستانی و چگونگی بی  خطرسازی این پسماندها 
با وزارت بهداش��ت است. اما مسوولیت تشخیص حد 
آالیندگی زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی 
به عهده سازمان محیط زیست است. سازمان محیط 
زیست و وزارت بهداش��ت بر سر نوع پسماندی که به 
شهرداری تحویل داده می ش��ود اختالف نظر دارند. 

سازمان محیط زیست تاکید دارد که این زباله ها حتی 
بعد از بی خطرسازی در بیمارستان ها تبدیل به زباله 
عادی نمی شوند و مسوولیت مدیریت آنها همچنان با 
وزارت بهداشت است و باید روش دفع متفاوتی نسبت 
به پسماندهای عادی داشته باشند در حالي كه وزارت 
بهداشت چنین دیدگاهي را نمي پذیرد. بنابراین اگر 
واقعا دستگاه هاي مسوول اهتمامي براي حل معضل 
زباله هاي بیمارس��تاني دارند، بای��د در یك كارگروه 
مشحص یك بار براي همیشه تعریف دقیقي از زباله  
بیمارستاني و حدود آالیندگي آن ارائه كرده و وظیفه 
هر سازمان از ابتدا تا انتهاي مرحله دفع مشخص شود. 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست هم نباید تنها 
به اخطاریه بسنده كند بلكه اگر یك بار از راه قانوني و 
قضایي با متخلفان برخورد شود شاید نقش و جایگاه 

نظارتي این سازمان جدي تر گرفته شود.

   درآمدزايي شهرداري از زباله هاي عفوني
اظهارات خوش نظر در حالي است كه مسووالن سازمان 
حفاظت محیط زیست، معتقدند تالش شهرداري براي 
درآمدزایي از زباله هاي بیمارستاني كه هزینه مراكز 
تولیدكننده ای��ن زباله ها را افزای��ش مي دهد،  عامل 
بروز بسیاري از كارشكني هاست. مسعود تجریشي، 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور درباره این موضوع بیان كرد: مشکلی که 

در این زمینه وجود دارد، این اس��ت که شهرداری ها 
پسماندهای بیمارستانی را زباله های خطرناک اعالم 
کردند از همین رو بیمارستان ها باید هزینه بیشتری 
برای حمل و امحاء این زباله ها پرداخت کنند. متاسفانه 
ش��هرداری ها نباید قیمت زباله های بیمارس��تانی را 
افزایش می دادند و از جمع آوری پسماندهای بهداشتی 

کسب درآمد می کردند.
او افزود:  موضوع پس��ماندهای بیمارستانی در جلسه 
شورای عالی کالنشهرها مطرح شد، در آن جلسه به این 
نتیجه رسیدیم که اگر هزینه جمع آوری پسماندهای 
بیمارس��تانی را کاهش دهیم یا حتی سوبسید برای 
آن نیز پرداخت شود راحت تر می توانیم پسماندهای 
پزشکی را جمع آوری کنیم. بنابراین مقرر شد که قیمت 
جمع آوری پسماندهای بهداشتی و بیمارستانی کاهش 
پیدا کند، در حال حاضر نیز در حال تدوین آیین نامه ها 

هستیم تا در کارگروه کالنشهرها به تصویب برسد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور گفت: وقتی مصوبات را بررسی می کردم، 
نمی دانم چه چیزی باعث ش��ده بود ک��ه با طرح این 
مصوبه در شورای شهر، قیمت جمع آوری پسماند سه 
برابر شده بود. وقتی هزینه جمع آوری پسماند افزایش 
پیدا کرد، وزارت بهداشت و بیمارستان ها به دنبال این 
بودن��د که از یک مجرای قانون��ی راهی پیدا کنند که 
پسماندهای بیمارستانی را پسماند ویژه اعالم کنند نه 
پسماند خطرناک، چراکه اگر پسماند های بیمارستانی 
پسماند ویژه شود، بنابراین هزینه آن نیز کاهش پیدا 
می کند. بنابراین ما تصمیم گرفتی��م به جای تغییر 

آیین نامه ها هزینه را کاهش دهیم.
تجریشی خاطرنشان کرد: بیمارستان های بسیاری 
بودند که در زمینه پسماند دچار تخلف شده و ما به آنها 
اخطار دادیم و در برخ��ی موارد حتی آنها را به دادگاه 
معرفی کردیم، برخی از این بیمارس��تان ها نیز تا مرز 
پلمب هم پیش می رفت و در نهایت بیمارستان مجبور 
می شد، سیستم جمع آوری پس��ماند مانند اتوکالو 

خود را اصالح کند.
او با اشاره به پس��ماندهای بیمارستانی در شهرهای 
کوچک، تصریح کرد: در مراکز درمانی و درمانگاه های 
در ش��هرهای کوچ��ک متاس��فانه هی��چ نظارتی بر 
جمع آوری پس��ماندهای بیمارس��تانی نیس��ت. در 
بسیاری از مطب های پزشکان اقدامات جراحی انجام 
می شود که در خصوص جمع آوری پسماندهای این 
مطب ها هیچ نظارتی نمی شود. ما تالش می کنیم پس 
از تعدیل هزینه جمع آوری پس��ماند پایش هایمان را 
گسترش دهیم و از آنجا که در شهر مشهد جمع آوری 
پسماندهای بیمارس��تانی به خوبی عمل شده است، 
در نظر داریم ش��هر مش��هد را به عنوان مرکز پایش 
انتخاب کرده و نمونه های الزم را به آنجا ارسال کرده 
تا در آنجا بررس��ی شود و از این طریق نظارت هایمان 

را گسترش دهیم.

در حالي كه عضو ش��وراي سیاس��ت گذاري و نظارت 
ب��ر مراكز و مدارس غیردولت��ي از تحصیل 11 درصد 
جمعیت دانش آم��وزي در م��دارس غیردولتي خبر 
مي دهد، سخنگوي كمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس از ارایه مجوز به خانه هاي مسكوني با كاربري 
مدارس غیردولتي انتقاد كرد و گفت: برخي در انباري و 
آشپزخانه كالس تشكیل مي دهند كه باید بسته شود. 

به كسي كه مكان ندارد نباید مجوز بدهیم.
قدرت اهلل علیزاده درباره جای��گاه مدارس غیردولتي 
در مهارت آموزي با بیان اینكه در سندتحول بنیادین 
آموزش و پرورش ب��ه موضوع مهارت آموزي اش��اره 
شده اس��ت به گونه اي كه هر دانش آموز حداقل یك 
مهارت را طي دوران تحصیل آموخته باشد، گفت: طي 
دهه هاي گذشته، دانش آموز دم دستي ترین مهارت ها 
نظیر فراگیري زبان خارجي را طي تحصیل به خوبي 
فرانگرفته اس��ت، مشكل كجاس��ت؟ براي این امر در 
شوراي سیاست گذاري مدارس غیردولتي راهكارهایي 

داریم.
او افزود: باید نح��وه آموزش و قواع��د و مقررات مورد 
بازنگ��ري و اصالح قرار بگی��رد. میرزایي با اش��اره به 
اش��تغالزایي در بخش غیردولتي گفت: یك میلیون 
نفر در مدارس غیردولتي مش��غول به كار ش��ده اند. از 
این منظر چه مقدار از مدارس غیردولتي حمایت شده 
است؟ قانون تاسیس مدارس غیردولتي تصویب شده 

اما بندهاي حمایتي آن معطل مانده است. عضو شوراي 
سیاست گذاري و نظارت بر مراكز و مدارس غیردولتي 
افزود: در سال هاي گذشته، در هر جلسه شورا تعدادي 
درخواست توقف فعالیت مدارس غیردولتي به دست 
ما مي رسد. دو مشكل داریم: یك مشكل قوانین دست 
و پاگیر براي مدارس غیردولتي است، مثال در ماده ۲0 
قانون مدارس غیردولتي آمده كه آموزشگاه ها از محل 
درآمد خود ۴ درصد به حساب دولت بریزند كه غیر شهر 
تهران در هیچ جاي دیگر اجرا نمي شود. این۴ درصد 

عالوه بر مالیات است.
او ادامه داد: 11 درصد جمعیت دانش آموزي در مدارس 
غیردولتي تحصیل مي كنند كه اگر این مدارس را نادیده 
بگیریم، بار سنگیني به دوش دولت تحمیل مي شود. 
میرزایي با بیان اینكه تاكي چندهزار مدرسه غیردولتي 
باید تاوان كار ناپخته یك موسس در زاهدان و آن اتفاق 
تلخ را پس بدهند، گفت: فكر نمي كنم ۳0 مدرسه بیشتر 
باشند كه هزینه باال مي گیرند و آبروي دیگر مدارس را 
مي برند. اگر مدرسه اي همان ۵ میلیون شهریه مصوب را 
بگیرد، بیش از سه چهارماه دوام نمي آورد. بحث تجارت 

مطرح نیست. هركس آمده، با انگیزه كار آمده است.
میرحمایت میرزاده، س��خنگوي كمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس ش��وراي اس��المي نیز در برنامه 
تلویزیوني پرسشگر با بیان اینكه نظام آموزشي ما تئوري 
است و براي چنین نظام آموزشي، مهارت آموزي اهمیت 

ندارد و تا زماني كه سایه شوم كنكور وجود دارد كاري 
نمي توان از پیش برد، به تبلیغات موسسات كنكوري 
در رس��انه ها انتقاد كرد و گفت: باید مدرك گرایي به 
مهارت گرای��ي تغییر كند. لزوما م��درك گرایي براي 

دانش آموزان، شغل نخواهد شد.
او افزود: كشور به مهارت نیاز دارد. مالك در استخدام ها 
باید مهارت باشد و نه مدرك؛ هنرستان هاي غیردولتي 
نیز عمدتا رشته هاي حسابداري و كامپیوتر دارند و براي 
رشته هاي دیگر كه هزینه بر هستند كمتر فضا مهیاست. 
میرزاده با بیان اینكه یك علت وجود صندلي خالي در 
مدارس غیردولتي و به ویژه هنرستان هاي غیردولتي 
این است كه مردم پول ندارند و هزینه آن باالست گفت: 
اتفاقا فرهنگ كش��ور ما ضدبخش غیردولتي نیست. 
تسهیالت و امكانات الزم براي بخش غیردولتي دیده 
شده به شرط آنكه اشتغال زایي كند. قرار نیست بخش 
دولتي پول بگیرد ولي ضمانتي براي استفاده بهینه از 

آن نداشته باشد.
س��خنگوي كمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به مش��كالت مالي آموزش و 
پرورش ادامه داد: دولت تا آخر سال9۷، 10هزار میلیارد 
تومان به فرهنگیان بدهكار است كه اگر تسویه نشود تا 
آخر سال جاري به ۴0 هزار میلیارد تومان هم مي رسد. 
او با اشاره به تصویب قانون دایمي شدن تاسیس مدارس 
غیردولتي گفت: خیلي جاها مجوز تكراري و در جاي 

نادرست صادر شده است و به همین  علت نباید خیلي 
نگران ظرفیت خالي در مدارس غیردولتي باشیم.

میرزاده با بیان اینكه دولت تسهیالت و كمك هایي به 
مدارس غیردولتي هم مي كند، اظهار كرد: متاسفانه 
به خانه هاي مس��كوني مجوز مدارس غیردولتي داده 
شده است. برخي در انباري و آشپزخانه كالس تشكیل 
مي دهند كه باید بس��ته شود. به كسي كه مكان ندارد 
نباید مجوز بدهیم. به انباري و پشت بام و آشپزخانه نباید 
مجوز تشكیل كالس بدهیم. برخي بچه هاي ما زنداني 
ش��ده اند، كالس پنجره ندارد، پارتیشن بندي است. 
خانواده ها بروند كالس هاي درس فرزندشان را ببینند. 

جایي كه استاندارد نیست، نباید كالس درس بشود.

او در واكن��ش به یك نمونه ش��هریه ۲۵ میلیوني یك 
مدرسه غیردولتي گفت: كجاي دنیا فوق برنامه از اصل 
برنامه جلو مي افتد؟ گاهي انجمن اولیاء و مربیان درست 
عمل نمي كنند. هیچ كدام از این برنامه ها لزوما در روند 
آموزش تاثیر مثبت ندارد. هتل باز نكرده ایم، مدرسه 
باز كرده ایم. سخنگوي كمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: موسسي كه مدرسه 
باز مي كند بداند قانون فقط بند اول یعني شهریه مصوب 
را قبول دارد و بندهاي بعدي را انجمن اولیاء و مربیان 
تعیین مي كند و آن هم بع��د اول مهر، باید برنامه ها را 
تصویب كند و بعد پول را بگیرد. باید مدارس ما بند اول را 
دریافت و مابقي را به جلسه اولیاء و مربیان واگذار كنند.
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 تسهيالت  به كارفرماياني
كه معلوالن را به كار گيرند

معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزیستي 
كشور گفت: امسال متعهد ش��ده ایم ۵۴ هزار 
ش��غل براي مددجویان تحت پوش��ش ایجاد 
كنیم. ذوالفقار یزدان مهر با اش��اره به تخریب 
۲۵90واحد مس��كوني مددجویان بهزیستي 
در زلزله س��ال 9۶ اس��تان كرمانش��اه گفت: 
خوش��بختانه از همان زمان ع��زم جدي براي 
بازسازي واحدهاي مددجویان شكل گرفت و 
امروز شاهد افتتاح دو هزارمین واحد مسكوني 

مددجویان هستیم.
او افزود: در كنار س��اخت واحد مسكوني براي 
مددجویان زلزله زده، بهزیستي از ساخت واحد 
مس��كوني براي دیگر مددجوی��ان خود غافل 
نمان��ده و هم اكنون 1۵ هزار واحد مس��كوني 
توسط قرارگاه خاتم)ص(، ۵۲۵۲ واحد توسط 
قرارگاه محرومیت زدایي سپاه و شش هزار واحد 
دیگر توسط بسیج س��ازندگي در حال ساخت 
است. وي افزود: همچنین ساخت ۶۵۸۸ واحد 
مسكوني براي خانوارهاي دو معلوله كشور در 
حال ساخت اس��ت كه از این تعداد 1۷۸ واحد 

سهم استان كرمانشاه است.
یزدان مه��ر ادامه داد: براي س��اخت هر یك از 
این واحدها ۴0 میلیون تومان تسهیالت و ۳0 
میلیون تومان كمك بالعوض پرداخت ش��ده 
است. یزدان مهر با اشاره به تورم و گراني مصالح 
گفت: با توجه به این شرایط باید براي هر واحد 
1۲ میلیون تومان تامین مي ش��د تا فشاري به 
مددجویان در بخش سهم آورده وارد نشود. در 
همین راستا همایش خیرین در مشهد برگزار 
شد و خوشبختانه در همان مراسم مشكل تامین 
این مبلغ ب��راي ۴۷ واحد مددجویان اس��تان 

كرمانشاه مرتفع شد.
یزدان مهر اظهار كرد: امروز هم استاندار تامین 
۵0 درصد از این مبلغ را براي 1۳1 واحد باقي 
مانده خانوارهاي دو معلول استان فراهم كردند. 
یزدان مهر در ادامه اش��اره اي ه��م به اقدامات 
بهزیستي در بحث اشتغال مددجویان داشت و 
افزود: امسال متعهد شده ایم ۵۴ هزار شغل براي 

مددجویان تحت پوشش ایجاد كنیم.
وي افزود: در همین راستا به هر كارآفریني كه 
معلوالن و مددجویان بهزیستي را به كار گیري 
كند مبلغ ۵0 میلیون تومان تس��هیالت داده 
مي ش��ود. یزدان مهر تصریح ك��رد: همچنین 
۲۳ درص��د حق بیمه س��هم كارفرما براي این 
افراد پرداخت مي ش��ود و براي تثبیت اشتغال 
معلوالن پرداخت این مبلغ تا پنج س��ال ادامه 

خواهد داشت.

۴۰ درصد عطاري ها غيرمجازند
مدیركل ام��ور فرآورده هاي طبیعي، س��نتي 
و مكمل س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به نحوه 
س��اماندهي ف��روش داروه��اي گیاه��ي در 
داروخانه ها و عطاري ها گفت: حدود ۶0 درصد 
از عطاري ه��اي موج��ود در س��طح عرضه در 
صنف مربوطه ثبت نام شدند و ۴0 درصدشان 
عطاري هاي غیرمجازن��د. بنابراین در بهترین 
حالت مي توانی��م عطاري هایي را مورد نظارت 
قرار دهی��م كه در صنف ثبت ش��ده اند. مهناز 
خانوي درباره وضعیت عرضه داروهاي طبیعي 
در كش��ور، گفت: اساسا داروهاي طبیعي فقط 
و فقط باید از داروخانه تامین ش��وند. بنابراین 
تنها محل رسمي عرضه اي كه اجازه فروش هر 
داروي گیاهي، داروي سنتي و مكمل تغذیه اي 
كه واجد مجوز از اداره كل فرآورده هاي طبیعي 

باشد، داروخانه است. 
وي با بیان اینكه طبق بخش��نامه سازمان غذا 
و دارو در س��ال 1۳9۸ تم��ام این فرآورده هاي 
باید برچسب اصالت هم داشته باشند، به ایسنا 
گفت: در نتیجه عالوه بر اینكه فروش ش��ان در 
محل داروخانه است، وجود برچسب اصالت هم 
ضمانتي بر اصالت محصول است. حتما كدي 
كه روي محصول وجود دارد باید از طریق سامانه 
اصالت به صورت پیامك یا تماس با ش��ماره اي 
كه روي برچسب هك شده است،  چك شود تا 

اصالت آن تایید شود. 
در این زمینه در پایان س��ال گذش��ته با دفتر 
طب سنتي وزارت بهداشت نشستي مشترك 
داشتیم و فهرس��تي را از فرآورده هایي كه حق 
فروش در عطاري ها دارند، تعیین كردیم. باید 
توجه كرد ك��ه داروي طبیعي واجد مجوز حق 
فروش در عطاري را ندارد. وي با بیان اینكه گیاه 
دارویي بسته بندي شده،  دمنوش، روغن گیاهي 
و بطور كلي فرآورده هایي ك��ه ادعاي درماني 
ندارند، حق فروش در عطاري ها را دارند، با اشاره 
به تخلفات در این زمینه اظهار كرد: عطاري ها 
یك صنف هستند و س��ازمان غذا و دارو طبق 
قانون سازوكاري براي نظارت و ورود مستقیم 
به عطاري ه��ا را ندارد. در ح��ال حاضر وزارت 
كشور به عنوان ناظر بر عطاري ها عمل مي كند.

 خان��وي با بیان اینكه نمي ت��وان گفت كه این 
روند تاكنون به صورت 100 درصد در برخورد 
با تخلفات این حوزه پاسخگو بوده است، گفت: 
مشكلي كه در این زمینه وجود دارد این است 
كه ح��دود ۶0 درصد از عطاري ه��اي موجود 
در س��طح عرض��ه در صنف ثبت نام ش��دند و 
۴0درصدشان عطاري هاي غیرمجازند كه خود 
صنف و وزارت كشور هم عمال فهرستي از آنها 
ندارد. به عبارتي در بهترین حالت ما مي توانیم 
عطاري هایي را م��ورد نظارت قرار دهیم كه در 
صنف هس��تند. س��اماندهي این وضعیت نیز 
راهكارهاي متعددي دارد. عالوه بر اینكه باید 
صنایع داروسازي و داروخانه ها حمایت شوند، 
باید سازوكاري دیده شود و عطاري ها هم شكل 

قانوني به خود بگیرند.

خريد زمين و تجهيز ساختمان با بودجه تامين دارو 
چند روز پیش بود كه وزیر بهداش��ت از خرید كاالهایي 
عجیب بي ربط با دالر ۴۲00 تومان��ي واردات دارو خبر 
داد و حاال مسوول امور توزیع س��ازمان غذا و دارو گفت: 
برخي دانش��گاه ها بودجه دارو را براي تامین هزینه هاي 
دیگ��ر از قبیل خرید تجهیزات پزش��كي، خرید زمین و 
توسعه دانش��گاه ها یا تجهیز كردن ساختمان هایشان 

صرف كردند.
علي رزازان در ارتباط با چرایي ایجاد وقفه در دسترسي 
برخي بیماران صعب العالج به دارو در دو هفته گذش��ته 
گفت: درباره دسترس��ي بیماران صعب العالج به دارو با 
توجه به اهمیتي كه این گروه بیماران براي وزارت بهداشت 
دارند، الزاماتي براي شركت هاي توزیع دارو وجود دارد كه 
در صورت ایجاد وقفه غیرقانوني در دسترسي بیماران به 
دارو به هر دلیل ش��ركت متخلف تعلیق مي شود تا خط 
قرمزه��اي وزارتخانه را زیر پا نگذارن��د. مطابق قوانین و 
مقررات جاري سازمان غذا و دارو شركت هاي پخش دارو 
ملزم به رعایت توزیع عادالنه و پوشش حداكثري سراسر 

كشور به منظور افزایش دسترسي مردم به دارو هستند.
او در رابطه با ایرادات در برخي دانش��گاه ها گفت: برخي 
دانشگاه ها زماني كه بودجه دریافت كردند و بنا بود این 
بودجه ها را صرف مخارج دارویي كنند و پول شركت ها را 
بدهند، بودجه دارو را براي تامین هزینه هاي دیگر صرف 
كردند. این بودجه صرف مخارجي از قبیل خرید تجهیزات 
پزشكي، خرید زمین و توسعه دانشگاه ها یا تجهیز كردن 
ساختمان هایش��ان ش��د كه این موجب شد، مطالبات 
شركت ها از دانشگاه ها زیاد شود. وي به ایلنا گفت: تمركز 
عرضه داروهاي خ��اص در داروخانه هاي دولتي موجب 
افزایش مطالبات شركت هاي توزیع كننده دارو از بخش 
دولتي شد و از سرمایه گذاري بخش خصوصي در خصوص 
توزیع و عرضه داروهاي خاص كمترین بهره برداري صورت 
گرفت. البته بخ��ش خصوصي هم در این زمینه تمایلي 
نش��ان نداد. زیرا مارژین یا همان حاشیه سود داروهاي 
خاص پایین اس��ت و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه 
نیس��ت و بخش خصوصي هم وارد این حوزه نمي شود. 

البته انجمن ها و س��ندیكاهاي دارویي بارها پیش��نهاد 
كرده است تا حاشیه سود داروهاي خاص افزایش یابد تا 
بخش خصوصي مایل به همكاري شود. تا زماني كه این 
مارژین افزایش پیدا نكند، بخش خصوصي وارد نمي شود 

و بدهي هاي بخش دولتي هم بسیار باال است.
رزازان افزود: ب��ا وجود آنكه تحریم ه��اي اقتصادي 
آسیب بس��یاري به صنعت دارویي كشور وارد كرده 
است، اما این صنعت با همكاري بخش هاي مختلف 
دولت با وجود همه مش��كالت به كار خود ادامه داده 
است تا نیاز كش��ور به دارو را مرتفع كند و دسترسي 
مردم به دارو افزایش یابد. او ضمن تقدیر از همكاري 
شركت هاي تولید و توزیع دارویي تا امروز گفت: اگر 
گزارش هایي مي رسد با این مضمون كه كمبودهاي 
دارویي در مناطق كشور دیده شده است، ممكن است 
مربوط به عدم مدیریت مناسب بخش ها و كج سلیقگي 
مسووالن آن منطقه باشد. وگرنه در صورت گزارش 
كمبود داروی��ي در هر نقطه از كش��ور با هماهنگي 

شركت پخش و دانشگاه هاي مربوطه، اقدامات فوري 
در خص��وص رفع مش��كل انجام خواه��د پذیرفت. 
مس��وول توزیع س��ازمان غذا و دارو در شرح اقدامات 
برخي دانشگاه ها اظهار كرد: مطابق قانون مدیریت و 
سرمایه گذاري بعضي از داروخانه هاي بیمارستان هاي 
دولتي به بخش خصوصي واگذار شد كه بعضا برخي از 
این اشخاص حقیقي یا حقوقي به دلیل تاخیر پرداخت 
مطالبات از بیمه ها و سوء  مدیریت موجب بي نظمي در 
پرداخت شركت هاي پخش و ایجاد برخي كمبودهاي 

دارویي در برخي مناطق شدند.
او با تاكید بر اینكه دولت هرگز از چنین افرادي حمایت 
نمي كند، گفت: البته باید پرونده هاي آنها بررسي شود تا 
بفهمیم بدهي آنها به شركت هاي پخش به چه علت بوده 
است. دانشگاه ها مي بایست در واگذاري این داروخانه ها به 
بخش خصوصي از اعتبارسنجي انجمن ها و سندیكاهاي 
دارویي اس��تفاده كنند. او در ارتباط با عدم دسترس��ي 
بیماران هموفیلي به دارو در یكي از مناطق كشور افزود: در 
صورتي كه اقدامات دانشگاه مربوطه در مورد رفع كمبود 
دارو كافي نبوده باشد، باید بالفاصله به سازمان غذا و دارو 
اعالم كند. تا اقدام فوري از طرف س��ازمان انجام پذیرد. 

مسوولیت هرگونه اهمال در این خصوص به عهده دانشگاه 
مربوطه است، زیرا سازمان برنامه ریزي الزم را جهت تامین 
داروهاي خاص انجام داده است، لذا هیچ كمبودي در این 

مورد وجود ندارد.
رزازان گفت: شركت هاي پخش دارو با وجود مارژین پایین 
داروهاي خاص هیچ��گاه توزیع این داروها را دچار وقفه 
نكرده اند، زیرا به اهمیت و ارزش این داروها براي سالمت 
بیماران واقف هستند. بنابراین در صورت وجود گزارش 
كمبود قطعا باید تمام جوانب بررسي شود. مسوول امور 
توزیع سازمان غذا و دارو با تاكید بر عواقب تخطي از قوانین 
و مقررات جاري از سوي شركت هاي توزیع كننده دارویي 
بیان كرد: اگر تایید شود كه شركت دارویي یا پخش دارو، 
در خصوص توزیع داروهاي خاص تخطي  كرده است، قطعا 
شركت متخلف تعلیق خواهد شد. شركت هاي توزیع ملزم 
به رعایت قوانین هستند و به عكس العمل هاي سازمان در 
خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات جاري آگاه هستند. 
واقعیت آن است كه تمام داروخانه هاي دانشگاهي ما در 
سراسر كشور به تمام شركت هاي پخش بدهكارند و با این 
حال هنوز از آنها دارو دریافت مي كنند و هیچ اختاللي در 

این زمینه وجود ندارد.
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رييس جمهوري از شهرداري كالنشهرها خواست براي كاهش فشار اقتصادي به مستاجران برنامه ريزي كنند

توپاجارهارزانمسكندرزمينشهرداريها

كاهش »ازن« در هواي تهران با كمتر شدن تردد خودروها 

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه بازار خريد و فروش مسكن در ركود تورمي 
عميقي فرورفته و نرخ كرايه بها هم در س��ه چهارماه 
اخير رش��د قابل توجهي داشته است، حسن روحاني، 
رييس جمهور از شهرداران كالنشهرها خواست تا براي 
كاهش فشار اقتصادي بر مس��تاجران طرحي را براي 
اجاره ارزان قيمت تدوين و اجرا كنند. در شرايطي اين 
درخواست ديروز از س��وي رييس جمهور مطرح شد 
كه طي چند هفته اخير مقام هاي دولتي از اعطاي وام 
وديعه مسكن براي كمك به مستاجران خبر داده بودند 
و حتي يك منبع آگاه به يكي از خبرگزاري هاي داخلي 
جزييات طرح اعط��اي وام وديعه )اعطاي وام وديعه تا 
سقف 100 ميليون تومان به موجر و پرداخت سود 24 
درصدي وام وديعه توسط مستاجر( را اعالم كرده بود. هر 
چند هنوز تكليف وام وديعه مسكن مشخص نيست، اما 
پيشنهاد ورود شهرداري ها به بازار اجاره، مثبت ارزيابي 
مي شود و تجربه هاي جهاني نيز بر آن صحه مي گذارند، 
چرا كه در كشورهاي پيش��رفته، شهرداري ها متولي 

اجاره داري حرفه اي به شمار مي روند.
  به گزارش »تعادل«، اواسط ارديبهشت ماه وزارت راه 
و شهرسازي بس��ته اي را با محوريت ابزار ماليات براي 
ساماندهي بازار مسكن براي هر دو بخش خريد و فروش 
و رهن و اجاره رونمايي كرد، پس از آن هم وزارت اقتصاد 
دو راهكار براي رونق اين بازار ارايه داد كه مجموع اين 
راهكارها يا اجرايي نشدند يا درصورت عملياتي شدن، 

اثرگذاري آنها زمانبر است. 
نيمه اول سال 97 بود كه حسن روحاني خبر از واگذاري 
زمين هاي دولتي بال استفاده براي ساخت و ساز مسكن 
در بافت هاي فرسوده را داد، اواخر خرداد سال جاري هم 
به تدوين پروژه اي براي خانه دار كردن كارمندان دولت 
اشاره كرد. ديروز اما روحاني در نشست با مديران ارشد 
بخش مسكن با اش��اره به ضرورت افزايش هماهنگي 
و تمركز ميان دستگاه هاي مسوول در بخش مسكن 
گفت: كمك به مردم در بخش مسكن موجب افزايش 
رفاه، آسايش و امنيت آنان شده و ضمن ايجاد سرمايه 
براي مردم، ارايه خدمات رفاهي و اجتماعي به آنان را 

تسهيل خواهد كرد.
او به منظور پيگيري اج��راي طرح هاي دولت تدبير و 
اميد در اين بخش گفت: موضوع مسكن يكي از مسائل 
مهم اجتماعي، اقتصادي و رفاهي مردم بوده كه كاهش 
دغدغه آنان در اين بخش در توس��عه اش��تغال و رشد 

اجتماعي كشور هم تأثيرگذار است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم در حوزه هاي مختلف مرتبط با بخش مسكن 
از جمله مسكن شهري و روستايي، تكميل پروژه هاي 
مربوط به طرح مسكن مهر و احياء بافت فرسوده، اظهار 
كرد: بايد تالش كنيم تا در 2 س��ال باقيمانده از دولت 
گامي مهم در بخش مسكن به انجام برسانيم كه در اين 
راستا دولت بايد از سرمايه هايي كه در اختيار دارد، مانند 
ارايه خدمات ارزان قيمت، تسهيل در ارايه جواز، اعطاي 
زمين و كمك بانك ها براي سرمايه گذاري در ساخت 

مسكن استفاده كند.
رييس جمه��وري با تأكيد بر ضرورت اهتمام بيش��تر 
مسووالن در احياء بافت هاي فرسوده گفت: بايد تالش 
كنيم تا با تكميل طرح هاي گذشته در زمينه مسكن و 
ايجاد و بازسازي خانه هايي كه در مناطق مختلف كشور 
به واسطه بالياي طبيعي تخريب يا دچار آسيب شده، 

مسكن مورد نياز مردم را تأمين كنيم.
روحاني با ابراز تأس��ف از وقوع حادثه آتش س��وزي در 
ميدان حسن آباد تهران اظهار كرد: آثار و ابنيه تاريخي 
نشان دهنده هويت ملي و تاريخي و هنر ايرانيان بوده و 
ارزشي ملي، فرهنگي و باستاني دارد كه بايد از آنها به 

خوبي حفظ و حراست كرد.
رييس جمهور افزود: بايد هر آنچه از گذشته براي كشور 
باقيمانده را پاس بداريم، چرا كه آثار و ابنيه تاريخي مانند 
ميدان نقش جهان اصفهان نشان دهنده هنر و همت 
بلند ايرانيان با مهندسي و معماري دقيق است. او با بيان 

اينكه شهرداري ها بايد برنامه اي فوري براي بازسازي 
و مقاوم سازي ابنيه تاريخي و ساماندهي اماكن مجاور 
آنها كه امكان حادثه آفريني دارند، داشته باشند، گفت: 
براساس قول ش��هردار تهران ميدان حسن آباد ظرف 
مدت 6 ماه به حالت قبلي بازگشته و اقدامات بعدي براي 

حفاظت از اين اثر تاريخي انجام خواهد شد.
روحاني با اشاره به گزارش هاي ارايه شده در اين جلسه 
از سوي مسووالن دستگاه هاي ذي ربط در بخش مسكن 
اظهاركرد: در اين راستا بنياد مسكن انقالب اسالمي 
در بخش مسكن روستايي 200 هزار مسكن در سال 
جاري و 200 هزار مسكن سال آينده ايجاد و وزارت راه 
و شهرسازي هم امسال و سال آينده در مجموع 400 
هزار مس��كن را ايجاد و 500 هزار مسكن هم تكميل 
خواهد كرد. رييس جمهوري ادامه داد: ايجاد اين تعداد 
مسكن رقم قابل توجهي است كه بايد بر مبناي قولي كه 
دستگاه ها داده اند، تا پايان سال 98 و 99 تكميل شود.

او تالش و سرمايه گذاري در زمينه احياء بافت فرسوده در 
شهرها را اقدامي ارزشمند دانست و گفت: كارهايي نظير 
احياء بافت هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني در 
شهرها موجب رفاه بيش��تر و افزايش سرمايه زندگي 
براي مردم خواهد بود. روحاني با اشاره به اجراي طرح 
تأمين مسكن كارمندان توسط وزارت راه و شهرسازي 
گفت: اگر بتوانيم با برنامه ريزي مناسب ظرف مدت چند 
سال واحدي مسكوني براي كارمندان ايجاد كرده و در 
اختيارشان قرار دهيم، اقدامي بسيار خوب براي جواناني 
است كه تازه مشغول به كار شده و با اين كار دغدغه آنها 

در زمينه تأمين مسكن كاهش خواهد يافت.

   واكنش روحاني به افزايش اجاره مسكن
رييس جمهوري با انتقاد از گزارش ها و اعداد و ارقامي 
كه در زمينه افزايش اجاره بها از سوي برخي رسانه ها 
منتش��ر مي ش��ود، گفت: براس��اس آمار وزارت راه و 
شهرسازي در بخش مسكن استيجاري بطور متوسط 
در تهران مي��زان اجاره بها 30 درصد افزايش يافته كه 
اين رقم اميدواركننده است البته مطلوب نبوده اما در 
عين حال با آمار و ارقامي كه اين روزها منتشر مي شود، 

متفاوت است.
رييس جمهوري تصريح كرد: ش��هرداران كالنشهرها 
مي توانند طرحي براي اجاره ارزان مسكن به اقشاري 
كه تحت فشار اقتصادي هستند، داشته باشند كه در 

اين راستا بايد برنامه ريزي كنند.
روحاني با اش��اره به اهميت اجراي طرح احياء بافت 
فرسوده در نقاط مختلف كش��ور گفت: هر جا زمين 
دولتي مناس��ب براي س��اخت و س��از وج��ود دارد، 
ضروري اس��ت كه براي ساخت مس��كن در اختيار 
دس��تگاه مربوطه قرار گيرد. رييس جمهور با اش��اره 
به تالش  بخش هاي مختلف براي بازس��ازي مناطق 
آسيب ديده از حوادث و بالياي طبيعي، به ويژه سيل 
و زلزله گفت: براساس وعده وزير كشور و رييس بنياد 
مسكن انقالب اسالمي تا نيمه مردادماه سال جاري 
در مناطق س��يل زده همه منازل مسكوني كه نياز به 
ترميم داشته تحويل مالكان خواهد شد و اين اقدامي 

ارزشمند است.
او افزود: همچنين خانه هايي كه نياز به بازسازي كامل 
داشته اند نيز با تالش دستگاه هاي مربوط تا پايان سال 

تكميل و در اختيار م��ردم در اين مناطق قرار خواهد 
گرفت. رييس جمهوري با بيان اينكه موضوع مسكن از 
نگراني هاي مردم به شمار مي رود، گفت: امروز آنهايي كه 
مستأجر بوده و در بافت هاي فرسوده زندگي مي كنند 
و مس��كن مس��تقلي ندارند هر يك به گونه اي دچار 
مشكل هستند كه دولت وظيفه دارد در اين زمينه به 

آنها كمك كند.
روحاني افزود: اگر بتوانيم در منطقه اي كه امكان ارايه 
خدمات گوناگون در آن وجود داشته باشد، يك شهر 
متوس��ط با معماري كه يادي از معم��اري جمهوري 
اس��المي ايران را زنده كند، ايجاد كنيم، اقدامي حايز 

اهميت خواهد بود.
رييس جمهور اظهار كرد: اين جلس��ات از اين پس به 
صورت فصلي براي بررسي دقيق و ساماندهي بخش 
مسكن برگزار مي ش��ود، چرا كه معتقديم بايد تمركز 
و هماهنگي ميان دستگاه ها در بخش مسكن بيش از 

پيش تقويت شود.

  آغاز اجراي برنامه اقدام ملي 
معاون وزارت راه و شهرسازي، از آغاز ساخت 57 هزار 
و 800 واحد از 400 هزار واحد برنامه ريزي ش��ده در 
قالب »برنام��ه اقدام ملي«خب��ر داد و گفت: به زودي 
رييس جمهور س��اخت 150 هزار واحد را كلنگ زني 
مي كند. به گزارش مهر، مازيار حسيني درباره جزييات 
جلسه صبح ديروز مديران ارشد حوزه مسكن با حضور 
وزير راه و شهرسازي كه در حضور رييس جمهور برگزار 
شد، اظهاركرد: يكي ديگر از برنامه هاي اجرايي وزارت 

راه و شهرسازي در بخش مسكن، تكميل طرح مسكن 
مهر است و با دستور رييس جمهور مقرر شد 165 هزار 
واحد مسكن مهر كه مشكل انشعابات دارند، با همكاري 
وزارت نيرو به زودي وارد مدار تحويل شده و در اختيار 
متقاضيان قرار داده شوند. به گفته حسيني، در چند 
ماه اخير 115 هزار واحد مسكن مهر تكميل شده و به 
زودي پرونده اين طرح در سراسر كشور بسته خواهد 
شد. دبير شوراي عالي مس��كن اظهار كرد: قرار است 
بنياد مسكن طي دو سال آينده، 200 هزار واحد مسكن 
روستايي را بسازد. او يادآورشد: در مجموع يك ميليون 
و 100 هزار واحد مسكوني طي دو سال آينده ساخته و 

در اختيار مردم گذاشته مي شود.

   نگاهي به راهكارهاي رييس جمهوري 
رييس جمهوري از همان آغاز ب��ه كار دولت دوازدهم 
به اجراي دو اقدام مهم يعني بازسازي بافت فرسوده و 
نوسازي ناوگان حمل و نقل در سال هاي آتي اشاره كرد، 
موضوعاتي كه ش��ايد در همان چند ماه ابتدايي مورد 
توجه قرار گرفت اما نگاهي به اقدامات انجام شده در اين 
دوبخش طي دوسال گذشته به خوبي نشان مي دهد كه 
اجراي اين دو گام به دست فراموشي سپرده شده است 

يا حداقل با جديت خاصي پيگيري نمي شود.
اما در ش��رايطي كه بازس��ازي بافت فرسوده به عنوان 
يكي ازبخش هاي حوزه مسكن چندان مورد توجه قرار 
نگرفت، رييس جمهوري با بغرنج ترشدن وضعيت بازار 
مسكن، برنامه هايي را براي رونق اين بازار ارايه داد كه 
شامل ساخت 400 هزار واحد مسكوني از سوي دولت، 
خانه داركردن كارمندان دولت و ... مي شود، دراين ميان 
و با توجه به اينكه اين اقدامات، گام هايي درون بخشي 
براي رونق بازار مسكن به نظر مي رسد كه نمي توان به 
اثرات مثبت آنها دل خوش كرد. چون مش��كل اصلي 
بازار مسكن، نابساماني در اقتصاد كالن كشور است و تا 
زماني كه اين بخش بهبود نيابد نمي توان به ساماندهي 

بازار مسكن اميدوار بود.

   خانه دار كردن كارمندان 
اواخر خردادماه سال جاري، رييس جمهوري از تدوين 
طرحي براي خانه داركردن كارمندان دولت خبر داد 
كه براساس آن طي 5 سال، 5 ميليون واحد مسكوني 
براي كارمندان ساخته مي شود اما جزييات اين طرح 
هنوز و با گذش��ت يك ماه از رسانه اي شدن، به صورت 
رسمي منتشر نشده اس��ت. به گفته عباس فرهاديه، 
مديركل دفتر اقتصاد مسكن در وزارت راه و شهرسازي 
در اين طرح تامين هزينه آماده سازي زمين و اخذ پروانه 
از محل آورده اوليه متقاضيان است و همچنين تامين 
كل هزينه ساخت توسط ش��ريك سازنده و پرداخت 
قيمت عرصه يا عرصه و اعيان در اقساط 20 ساله است 
و اتمام ساخت در اين طرح حداكثر دو سال پيش بيني 

شده است.

   واگذاري زمين دولتي 
اگرچه رييس جمهوري نخس��تين بار بهمن ماه سال 
96 از واگذاري زمين هاي دولتي براي ساخت و ساز 
مسكن خبر داد اما اين موضوع از اوايل سال 97 رسمي 
شد و ابالغيه آن دراختيار تمام نهادهاي دولتي قرار 
گرفت، با اين حال به گفته معاون وزيرراه و شهرسازي 
تقريب��ا هيچ كدام از اين س��ازمان ها و ارگان ها اقدام 
موثري براي اجراي ابالغيه رييس جمهوري نداشتند 
و حتي ضرب االجل ه��اي روحاني هم در اين زمينه 

تاثيري نداشت.
درحالي ك��ه وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت اقتصاد 
برنامه هاي��ي براي رونق بازار اجاره و كاهش فش��ار به 
مس��تاجران با ارايه طرح هايي از جمله ارايه معافيت 
ماليات��ي ب��ه صاحبخانه ه��ا، پرداخ��ت وام وديعه به 
مس��تاجران دارند، رييس جمهوري توپ را به زمين 
شهرداري هاي كالنشهرها مي اندازد و خواهان همكاري 
آنها براي تدوين طرحي براي واگذاري خانه هاي ارزان 

قيمت به مستأجران است.

گروه راه و شهرسازي|
هر چند آلودگي هواي تهران داليل بس��يار دارد اما بايد 
توجه داش��ت كه نوع آالينده هاي هوا نيز متفاوت اند.در 
فصول سرد سال كه شاهد اينورژن و وارونگي دما هستيم 
افزايش هيدروكربن ه��ا ذرات معلق و ريزگردها از جمله 
عوامل موثر در آلودگي هواي شهر محسوب مي شوند. اما 
به گفته مسووالن شهري در تابستان افزايش ميزان ازن 
باعث آلودگي هواي تهران شده است. اين آالينده به طور 
مستقيم در هوا منتشر نمي شود بلكه توسط واكنش هاي 
شيميايي بين اكس��يدهاي نيتروژن و تركيبات آلي فرار 
ايجاد مي ش��ود و ميزان ازن در تابس��تان و در وسط روز 
بيش از ساير مواقع است. ازن هنگامي تشكيل مي شود كه 
آالينده هاي منتشره ازخودروها، نيروگاه ها، پااليشگاه ها، 
كارخانه هاي شيميايي و ساير منابع در حضور نور خورشيد 
واكنش شيميايي انجام مي دهند.مديركل محيط زيست 
شهرداري تهران معتقد است؛ ازن موجود در هواي تهران 

با كاهش تردد خودروها كمتر مي شود.
به گزارش ايلنا، صدرالدين علي پور مديركل محيط زيست 
ش��هرداري تهران درباره آلودگي ناشي از ازن در سطح 
ش��هر تهران گفت: اگرچه پايش ازن از گذشته صورت 
مي گرفت، اما خيلي دقيق و با استفاده از سيستم آنالين و 
به صورت منظم نبوده است، از طرفي تعداد ايستگاه هاي 
ثبت آاليندگي ازن نيز كافي نبود، اما طي دو سال گذشته 
پاي��ش ازن به صورت دقيق تري انج��ام و به عنوان يك 

آالينده جدي در نظر گرفته شده است.
او با اش��اره به ناديده گرفتن آاليندگي ازن در آلودگي 

هواي تهران افزود: آالينده »ناكس« كه يكي از عوامل 
توليد ازن است، در دماي باالي احتراق و از خودروهاي 
در حال حركت متصاعد مي ش��ود كه منبع جديدي 
نيست و واكنش آن با نور خورشيد در فصل گرم منجر 

به توليد آالينده ثانويه ازن مي شود.
علي پور با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته »ناكس« با 
دقت بيشتري اندازه گيري ش��ده است، افزود: در نتيجه 
به تازگي متوجه اين آالينده شده ايم، اما اين اشكال كار 
ما اس��ت كه در هر برهه زماني روي آالينده اي كه انتشار 
بيشتري دارد، تمركز مي كنيم. براي مثال يك زمان تمركز 
در بحث آلودگي هواي تهران تنها روي كربن مونوكسيد 
بوده است، در تمام برنامه ريزي ها و پايش ها با جديت اثرات 
منفي آن بحث و دنبال مي شد و در نهايت با اقدامات صورت 
گرفته ميزان آاليندگي كربن مونوكسيد كاهش يافت، 

اما در آن مقطع از مساله ذرات معلق ) PM( غفلت شد.
او با بيان اينكه در مقطع ديگري صرفا به مساله ذرات معلق 
پرداخته شد، گفت: در ش��هر تهران كه اطراف آن منابع 
ريزگرد وجود دارد و حتي از مرزهاي خارجي نيز ريزگردها 
وارد مي شوند، در صورت نبود خودرو نيز آلودگي ناشي از 
ذرات معلق محتمل است و اين شاخص دقيقي نيست كه 
آلودگي را صرفا به خودرو يا يك منبع طبيعي ربط دهيم.
زماني كه آالينده ناك��س مي رود، هيدروكربن ها و ذرات 
معلق افزايش مي يابن��د، پس با برقراري ارتباط همزمان 
بين اين آالينده ها مي توان پي برد، آاليندگي چه ميزان 
برپايه تردد خودروها، آلودگي صنايع و منشأ طبيعي است.
او با بيان اينكه تمركز روي يك آالينده خاص باعث غفلت 

از س��اير آالينده ها در اين سال ها شده است، تصريح كرد: 
پرداختن بيش از حد به ذرات معلق باعث شد، توجه ها صرفا 
روي خودروهاي ديزلي باشد و سهم خودروهاي بنزيني را 
كمتر نشان دهيم و در نتيجه از سهم آاليندگي ناكس  غافل 
مانديم.پايش آالينده هاي هوا بايد به صورت همزمان انجام 
شود، كليد حل كارشناسي آلودگي  هواي تهران بررسي تاثير 
آالينده ها روي مولفه هاي ديگر و يك برنامه ريزي جامع و 
يكپارچه اس��ت. از طرفي س��هم منابع ثابت كه در اطراف 
شهر در حال فعاليت هستند، در آلودگي هواي تهران نيز 

در نظر گرفته شود.
او با تاكيد بر اينكه در تهران نيازمند يك ليست سياهه 
انتشار هستيم كه مرجع هر اقدامي در بحث آلودگي 
هوا است، بر لزوم همكاري نهادهاي بين المللي براي 
تدوين اين ليس��ت تاكيد كرد و افزود: ليست سياهه 
انتشار آالينده ها كه براساس نوع خوردو، تنوع خودرو، 
كيفيت سوخت و وضعيت آب و هوايي تدوين مي شود، 
بايد با كمك يك نهاد بين المللي تهيه شود، زيرا ممكن 
است دس��تگاه ها با دخالت در تدوين آن تالش كنند، 
س��هم خود در آاليندگي كاهش دهن��د. اگرچه توان 
داخلي براي رسيدن به اين ليست وجود دارد، اما براي 
آنكه حرف و حديث ها كم شود، بهتر است از يك نهاد 
بين المللي كمك گرفت، از طرفي هنوز هم ما از اطالعات 
جايكا كه مربوط به بيست واندي سال پيش است، به 

عنوان منبع استفاده مي كنيم.
علي پور افزود: پس از تهيه ليست سياهه انتشار بايد براي 
كاهش آلودگي هوا برنامه ريزي شود و سپس براساس 

نوع آالينده و زمان انتش��ار سياست گذاري ها در حوزه 
سوخت، خودرو، صنعت و تمام مواردي كه در آاليندگي 

دخيل هستند، تبيين شوند.
وي با اشاره به تكاليف دس��تگاه هاي اجرايي در آلودگي 
هوا نيز گفت: نه با بهبود كيفيت هوا مي توان مدعي شد 
كه با كمك ش��هرداري آلودگي كاهش يافته و نه اگر هوا 
خيلي آلوده باشد ، مي توان گفت شهرداري مقصر است. 
شهرداري تهران يك دستگاه در كنار ده ها دستگاه ديگر 
است.حوزه هاي س��وخت، صنايع  و دولت كه بايد بودجه 
كافي را در اختيار دس��تگاه ها قرار دهند،  همه در كاهش 
آلودگي هوا س��هم دارند. دولت بايد بودجه كافي را براي 
توسعه حمل ونقل عمومي كه محور اصلي كاهش ترافيك 
و كاهش آلودگي هوا اس��ت، اختصاص دهد. همچنين 
تكاليف و س��هم مردم نيز در كنار دستگاه هاي اجرايي  و 
 شهرداري مشخص شود و با هر مجموعه با توجه به نقشي 
كه در آلودگي دارد، به لحاظ قانوني برخورد صورت گيرد.

مديركل محيط زيست ش��هرداري تهران تاكيد كرد: با 
اجراي اين شيوه  است كه مي توانيم مساله آلودگي هوا در 
تهران را به نقطه روش��ني برسانيم و در غير اين صورت، 
يك غفلت از سناريوي آلودگي هوا مدام مطرح مي شود 
و صرفا براساس خواست خود يا مساله اي كه تب آن داغ 
است، حرف هايي مي زنيم و اقداماتي انجام مي دهيم. شيوه 
عمل ما اكنون به اين صورت اس��ت كه در فصل آلودگي 
درباره آن حرف هايي مي زنيم و بعد از اتمام فصل، آن را تا 

سال آينده به فراموشي مي سپاريم.
او درباره در نظ��ر گرفتن ش��اخص هاي آلودگي هوا در 

فصل هاي مختل��ف و برنامه ريزي براس��اس آنها اظهار 
داش��ت: بايد براساس نوع شرايط، شاخص هاي مختلف 
مورد بررسي قرار گيرند، اما طي سال هاي گذشته تمركز 
تنها روي ذرات معلق بوده است، در حالي كه ازن آالينده 
فصل گرم است و آن را ناديده گرفتيم، از طرفي انباشت 

كربن مونوكسيد در فصل سرد بارزتر است.
علي پور با بيان اينكه مهم ترين عامل بررسي آالينده ها منبع 
توليد آلودگي است، افزود: نوع خودروها و كيفيت آنها بايد 
دسته بندي و براساس ليس��ت سياهه، مدلسازي صورت 
گيرد و همچنين ميزان آلودگي مشخص شود. برنامه ريزي 
براس��اس اين موارد اولويت ها را براي ما مشخص مي كند. 
اينكه در هر فصل سال بر كدام منبع آاليندگي تمركز كنيم، 

تنها درصورت داشتن يك سناريو مشخص خواهد شد.
مديركل محيط زيس��ت ش��هرداري ته��ران درباره 
راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت كاهش ازن در فصل 
تابستان گفت: از آنجايي كه منبع ازن بيشتر خودروها 
هستند، در نتيجه پيش��گيري از گسترش آن با اصل 
تردد ارتب��اط دارد. از طرفي بايد نق��ش جايگاه هاي 
سوخت را نيز در ايجاد ازن در نظر بگيريم. در فصل گرم 
بخار بيشتري از جايگاه هاي سوخت متصاعد مي شود. 
ما سياست اش��تباهي داريم كه به جايگاه ها براي اين 
هدر رفت بنزين پول مي دهيم. وقتي ضرر جايگاه دار را 
پرداخت مي كنيم، انگيزه ايجاد مكانيسم هاي كنترلي 
در جايگاه هاي سوخت را كمتر مي كنيم، البته انتشار 
اين آلودگي ها و اثرات محلي آنها در طرح كهاب كنترل 

مي شده كه البته اكنون اين اقدام كمرنگ شده است.
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مانع ملكي در بازسازي 
بافت هاي فرسوده پايتخت

معاون استاندار تهران با اشاره به قرار گيري امالك 
اوقافي در محدوده بافت هاي فرس��وده و مشكل 
نداشتن سند رسمي اين امالك گفت: وجود اين 
امالك به مانعي براي اجراي طرح هاي بازآفريني 

شهرها تبديل شده است.
به گزارش ايس��نا، محمد تقي زاده گفت: ابالغي 
بر اساس مباني قانوني به شهرستان هاي استان 
تهران شده است تا اقدامات الزم در جهت اجراي 
طرح هاي بازآفريني انجام شود و اين هماهنگي 
وجود دارد كه در خصوص بازآفريني بافت هاي 
فرسوده، اقدامات جدي آغاز شود اما در اين روند 

با مشكالتي مواجه هستيم كه بايد مرتفع شود.
او افزود: بخش��ي از موانع جدي ما براي نوسازي 
بافت هاي فرسوده، موانع حقوقي و قانوني است 
و بايد امور را به صورت توام��ان در اين حوزه و با 
هماهنگي بين بخش��ي پيش ببريم. بازآفريني 
بافت هاي فرس��وده در ش��هر تهران، موضوعي 
چندبعدي بوده و در برگيرنده مسائل اجتماعي و 
اقتصادي مختلف است لذا نياز است با هماهنگي 
دس��تگاه هاي مختلف اين كار انجام ش��ود. در 
حقيقت با وجود ارزش اف��زوده اي كه در تهران 
مطرح است طرح بازآفريني 18 محله اين شهر، 
طرح بسيار س��نگيني قلمداد مي شود و تمامي 
دستگاه هاي مرتبط در اين حوزه بايد هم افزايي 

الزم را داشته باشند.
وي ادام��ه داد: در حال حاض��ر در تهران عمده 
امالك اوقافي در منطقه 12 قرار گرفته است كه 
در اين محدوده بافت فرس��وده بسيار زياد است 
و در روند نوس��ازي به واسطه حضور اين امالك 
مشكالتي ايجاد شده است. تعيين تكليف اسناد 
قولنامه اي با ثبت اسناد است كه بايد براي اجراي 
قانون از همه ظرفيت ها بهره گرفته ش��ود. الزم 
است كارگروهي متشكل از شهرداري، اداره كل 
اوقاف، ثبت اسناد و سازمان مستغالت شهرداري 
تهران تشكيل ش��ود و امالك اوقافي فرسوده در 

تهران تعيين تكليف شوند.
او تاكيد كرد: البته در ساير شهرستان هاي استان 
تهران همانند پرديس نيز اين مشكل وجود دارد 
به ش��كلي كه براي اجراي بازآفريني شهري به 
واسطه نداشتن سند رس��مي امالك با مشكل 
مواجه هستيم. با توجه به كاستي هاي منابع در 
پايتخت، منازل قولنامه اي و اوقافي بايد در اولويت 

اقدام قرار بگيرند.
معاون اس��تاندار تهران با اشاره به اينكه مسائل 
اجتماعي در اجراي نوسازي بافت هاي فرسوده 
از اهميت بسزايي برخوردار است، افزود: در طرح 
بازآفريني شهري بايد محله محوري در اولويت 
قرار گيرد و طرح با توجه به ظرفيت ها و فرهنگ و 

آداب و رسوم همان منطقه اجرايي شود.

تركيب شغلي كانديداهاي 
انتخابات شوراياري ها 

نايب رييس ستاد هماهنگي شوراياري ها گفت: 
تضمين ه��اي الزم ب��راي برگ��زاري انتخابات 

شوراياري ها از طرف دولت داده شده است.
به گ��زارش ايلن��ا، ميالني در نشس��ت خبري 
پنجمين دوره انتخابات ش��وراياري هاي ش��هر 
تهران با اشاره به اينكه در آغاز فعاليت انتخابات 
شوراياري ها و هفته تبليغاتي قرار داريم، گفت: 
ستاد برگزاري انتخابات شوراياري ها تمام توان 
خود را براي مش��اركت حداكث��ري مردم به كار 
گرفته اس��ت. وي اظهار كرد: اي��ن انتخابات در 
تاريخ چه��ارم مردادم��اه در 352 محله برگزار 
خواهد ش��د. در حدود 12 هزار نفر واجد شرايط 
حضور در اين انتخابات هستند و صالحيت 98 
نفر از افراد احراز نش��ده اس��ت. اميدواريم با اين 
رويكرد شورا و ش��هرداري مبني بر حداقل عدم 
احراز هويت مش��اركت شهروندي افزايش قابل 

توجهي داشته باشد.
ميالني در ادامه آ ماري از تركيب شغلي كانديداها 
را ارايه كرد و گفت: بر اساس اين آ مار 23 درصد 
كانديداها از اصن��اف، 4 درصد زنان خانه دار، 10 
درصد فعاالن حوزه مسكن، 2 درصد دانشجويان، 
15 درص��د كارمندان دول��ت، 5 درصد وكال، 5 
درصد پزش��كان و 2 درصد كارمندان شهرداري 
هستند.تضمين هاي الزم براي برگزاري انتخابات 
از سوي دولت داده شده اس��ت. وي در پاسخ به 
سوالي درباره نامه رييس بازرسي كل كشور اظهار 
كرد: مهم ترين نكته در نامه آ قاي سراج اين بود 
كه موضوع برگزاري انتخابات ش��وراياري ها به 
تصميم گيري سران س��ه قوه منوط شده است 
اكنون اين موافقت اخذ شده و آقاي هاشمي در 
جلسه روز يكشنبه ش��وراي شهر اين موافقت را 
اعالم خواهد كرد. هماهنگي بين س��ه قوا براي 

برگزاري انتخابات شوراياري ها وجود دارد.

  دماي پايتخت 2  درجه 
خنك تر مي شود

امروز و چن��د روز آينده اهواز با بيش��ينه دماي 
50درجه باالي صف��ر گرم ترين مركز اس��تان 
خواهد بود، همچنين در چند روز آينده تهران با 
2 درجه كاهش، 38 درجه خواهد بود. به گزارش 
فارس، براساس تحليل آخرين داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناسي،   در دو روز آينده به ويژه در 
ساعات بعد از ظهر و اوايل شب، در شمال و غرب 
هرم��زگان، جنوب فارس و جنوب سيس��تان و 
بلوچستان افزايش ابر، بارش پراكنده باران و رعد 
و برق و وزش باد پيش بيني مي شود. آسمان تهران 
در چند روز آينده  ص��اف تا كمي ابري گاهش با 
وزش باد  پيش بيني مي شود؛ بيشينه و كمينه دما 
امروز در تهران 38 و 29 درجه خواهد بود. امروز 
ش��هركرد با كمينه دماي 14 درجه باالي صفر 

خنك ترين مركز استان خواهد بود

نكات مهم اظهارات رييس جمهوري درنشست با مديران ارشد بخش مسكن
 استفاده از سرمايه هاي در اختيار دولت مانند ارايه خدمات ارزان قيمت، تسهيل در ارايه جواز

 اعطاي زمين و كمك بانك ها براي سرمايه گذاري در ساخت مسكن 

 تكميل طرح هاي گذشته در زمينه مسكن و ايجاد و بازسازي خانه هايي كه در مناطق مختلف كشور
 به واسطه بالياي طبيعي تخريب يا دچار آسيب شده است

 ساخت 200 هزار مسكن طي سال جاري و 200 هزار واحد در سال آتي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي در بخش مسكن روستايي
ساخت 400 هزار مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي در امسال و سال آينده و تكميل 500 هزار مسكن

برنامه ريزي مناسب براي ساخت واحدهاي مسكوني براي كارمندان ظرف مدت چند سال

برنامه ريزي شهرداران كالنشهرها براي تدوين طرحي به منظور اجاره ارزان مسكن به اقشاري كه تحت فشار اقتصادي هستند

واگذاري زمين دولتي مناسب براي ساخت و ساز

تحويل تمام واحدهاي مسكوني نيازمند ترميم در مناطق سيل زده تا نيمه مردادماه سال جاري
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»تعادل«ازراهكارهايتسهيالتيبرايتامينسرمايهدرگردشواحدهايتوليديگزارشميدهد

مسيرتامينماليبنگاهها
تعادل|

چگونه مي توان بنگاه هاي توليدي را در برابر ش��وك  هاي 
ناشي از تحريم ها، واكسينه كرد؟ آيا اعطاي تسهيالت مالي 
مي تواند راهكار خوبي براي حفظ بقاي واحدهاي صنعتي 
باشد؟ »افزايش هزينه بنگاه ها در شرايط تورمي همراه با 
سخت تر شدن مبادالت مالي و تجاري با كشورهاي مقصد 
از يكس��و و افزايش نرخ ارز از س��وي ديگر« شرايط را براي 
ادامه فعاليت واحدهاي توليدي سخت كرده است. برهمين 
اساس، صاحبان بنگاه ها در چنين شرايطي بيشتر از قبل 
نيازمند حمايت هاي مالي هستند. اما آمارها از روند تزريق 
نقدينگي به واحدهاي توليدي به چه ش��كلي رقم خورده 
است؟ ارزيابي ها نشان مي دهد، طي سال هاي 95 تا 97 بطور 
متوسط تعداد فقره تسهيالت پرداختي به بنگاه ها، نزديك 
به 6 درصد رشد داش��ته در حالي كه متوسط رشد ارزش 
تسهيالت در اين مدت 18.7 درصد بوده و عدم تقارن بين 
مبلغ و تعداد تسهيالت با وجود رشد مبلغ تسهيالت، گوياي 
اين است كه تعداد تسهيالت اعطايي متناسب با ارزش آن، 
افزايش نداشته است. از آن سو، مطابق داده هاي آماري در اين 
بازه زماني، سهم »بنگاه هاي كوچك و متوسط« از تسهيالت 
بانكي، كوچك تر هم شده است. بر اين اساس به منظور ترميم 
شكاف ايجاد شده در تسهيالت پرداختي به بنگاه ها، عالوه 
بر اينكه رشد حقيقي تسهيالت پرداختي بايد مثبت شود. 
دوم اينكه شكاف ميان نرخ ارز نيمايي و سنا بايد به حداكثر 
3 درصد كاهش يابد و از س��وي ديگر، كنترل دس��توري 
قيمت براي كاالهايي كه ارز ترجيحي دريافت نمي كنند، 
نيز حذف شود. اما براساس گفته هاي معاون اداره اعتبارات 
بانك مركزي، يكي از اهداف سياست گذار مالي در سال 98 
اين است كه 65 درصد تسهيالت بانك ها به بخش سرمايه 

در گردش مورد نياز بنگاه ها تخصيص پيدا كند.

    عوامل اثرگذار بر تشديد تقاضا براي اعتبار 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي پيش تر در 
گزارشي اصلي ترين مشكل تامين مالي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط را »مشكل دريافت تسهيالت از بانك ها« معرفي 
كرده و ش��كاف مالي ميان بنگاه هاي كوچك، متوسط و 
بزرگ در بانك ها و بازارهاي مالي را مورد نظر قرار داده بود. 
بر اس��اس اين گزارش وجود اين شكاف، رشد و گسترش 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط را در كش��ور دچار اختالل 
كرده و باعث مي شود تا فقط بنگاه هاي بزرگ در بازار باقي 
بمانند. بنگاه هاي بزرگ هم به دليل عدم انعطاف پذيري 
در برابر شوك هاي اقتصادي، تاثير نامناسبي را در فضاي 
كسب وكار مي گذارند؛ اما بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
فضاي كسب وكار كشور، انعطاف پذيري مناسبي را در برابر 
شوك هاي اقتصادي از خود نشان مي دهند. در همين راستا، 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نيز در 
گزارشي از »افزايش هزينه هاي بنگاه به دليل تورم داخلي، 
عدم انجام تبادالت مالي و تجاري، پيچيده تر شدن و افزايش 

بوروكراسي در ادارات دولتي« صحبت به ميان آورده است 
و در ادامه مواردي چون »رش��د دو برابري قيمت كاالهاي 
واسطه اي مورد نياز در بورس كاال، قيمت گذاري دستوري 
و عدم امكان جبران افزايش هزينه ها و قيمت تمام شده در 
قيمت نهايي فروش كاال، افزايش نرخ ارز، افزايش هزينه هاي 
انبارداري و ماندگاري باالي كاال در گمركات و هزينه باالي 
حمل و نقل، محدوديت منابع ارزي و عدم امكان تامين ارز 
مورد نياز براي واردات اقالم واسطه اي، عدم اختيار استفاده 
از منابع ارزي خود بنگاه، تشديد فشارها و سختگيري هاي 
سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي براي دريافت 
مطالبات غيرمنطقي و عدم اجراي مصوبات، الزام به پرداخت 
برخي عوارض مربوط به سال هاي قبل از جمله يك درصد 
فروش معادن بدليل كسري بودجه، افزايش سهم هزينه 
مالي در قيمت تمام شده بنگاه ها و عدم امكان تامين مالي از 
طريق بازار سرمايه و عدم اختيار بنگاه براي تعديل هزينه ها« 
را از جمله داليل تشديد تقاضا براي اعتبار عنوان كرده است. 

    بررسي روند تسهيالت پرداختي به بنگاه ها
پيش از اين در تبصره 18 اليحه بودجه تصويب شد تا 10 
هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي و 10 هزار 
ميليارد تومان از منابع داخلي بانك ها براي رونق توليد به 
واحدهاي كوچك و متوسط توليدي ارايه شود. همچنين 

بخشنامه تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بانك 
مركزي اصالح ش��د و بر اس��اس آن ماده 5 دستورالعمل 
اصالحي، بانك ها و موسس��ات اعتباري موظف ش��دند با 
تسهيالت يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر 
ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا داليل مخالفت خود را 
همراه با مستندات مربوط به هيات خبرگان موضوع ماده 
)٦٢( قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور ارجاع كنند. در ادامه روند تسهيل 
ارايه اعتبار به بنگاه ها بانك مركزي طرح تامين مالي مولد را 
ابالغ كرد كه براساس آن با كمترين نياز به انبساط اعتباري 
و اثر تورمي، نياز زنجيره توليد صنعت به سرمايه در گردش 
پاسخ داده ش��ود و از انحراف منابع به سمت فعاليت هاي 

غيرمولد به خوبي ممانعت شود.
در اين زمينه، نمايندگان دولت و بخش خصوصي استان 
تهران در نشس��ت ش��وراي گفت وگوي اس��تان تهران، 
موضوعات مهم و مختلف حوزه اقتص��اد از جمله اعطاي 
تسهيالت بانكي به بخش خصوصي براي تامين سرمايه 
در گردش را مورد بررسي قرار دادند. در اين نشست، معاون 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران با اشاره به اينكه داده هاي 
بانك مركزي نش��ان مي دهد كه طي س��ال گذش��ته در 
مجموع 774 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي پرداخت 
شده است، گفت: آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه روند 

حقيقي تسهيالت پرداختي نظام بانكي كشور از سال 95 
به بعد، نزولي بوده  بطوري كه اين ميزان در س��ال گذشته 
نسبت به سال 96، در حدود 16 درصد كاهش داشته است. 
مريم خزاعي همچنين از كاهش سهم سرمايه در گردش 
از تسهيالت پرداختي در س��ال 97 نسبت به سال پيش 
از آن خبر داد و گفت: اين در حالي اس��ت كه سهم ايجاد و 
توسعه در اين بازه زماني با رشد همراه بوده است. به گفته او، 
سهم مسكن و ساختمان و همچنين بازرگاني از تسهيالت 
پرداختي در س��ال 97 نسبت به س��ال پيش از آن، رشد 
داشته و اين در حالي است كه سهم بخش صنعت و معدن و 
خدمات كاهشي بوده است. خزاعي با اشاره به اينكه متوسط 
جهاني نسبت تسهيالت پرداختي به بخش خصوصي به 
توليد ناخالص داخلي در سال 2017 ميالدي معادل 105 
درصد بوده  است، افزود: اين نسبت در كشور از سال 95 به 
بعد، نزولي بوده و طي سال 97 به 32 درصد رسيده است. او 
در اين رابطه، به منابع آماري بانك جهاني از نسبت اعتبارات 
پرداختي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي برخي 
كش��ورها در سال 2017 اش��اره كرد وگفت: در حالي اين 
ميزان در كش��ورهايي مانند »ژاپن، چين و جمهوري كره 
جنوبي«، به ترتيب معادل 169، 156 و 145 درصد است 
كه اين نس��بت در ايران 40.8 درصد گزارش ش��ده است. 
معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران سپس به وضعيت 

تسهيالت پرداختي بانكي در كشور طي سال هاي 95 تا 97 
گريزي زد. بنابر آمار اعالمي از سوي او، طي اين بازه زماني، 
بطور متوس��ط تعداد فقره تسهيالت پرداختي نزديك به 
6 درصد رشد داش��ته در حالي كه متوس��ط رشد ارزش 
تسهيالت در اين مدت 18.7 درصد بوده و عدم تقارن بين 
مبلغ و تعداد تسهيالت با وجود رشد مبلغ تسهيالت، نشان 
مي دهد، تعداد تسهيالت متناسب با ارزش، افزايش نداشته 
است. به گفته وي، داده هاي بانك مركزي همچنين نشان 
مي دهد كه طي اين بازه زماني، سهم بنگاه هاي كوچك و 
متوسط از تسهيالت بانكي، كوچك تر شده است. خزاعي 
سپس به برخي راهكارهاي پيشنهادي اتاق تهران به منظور 
ترميم شكاف ايجاد شده در تسهيالت پرداختي به بنگاه ها 
اش��اره كرد و گفت: عالوه بر آنكه رشد حقيقي تسهيالت 
پرداختي بايد مثبت ش��ود، شكاف ميان نرخ ارز نيمايي و 
سنا بايد به حداكثر 3 درصد كاهش يابد و كنترل دستوري 
قيمت براي كاالهايي كه ارز ترجيحي دريافت نمي كنند نيز 

بايد حذف شود.

    هدف گذاري مالي بانك مركزي براي بنگاه ها
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي )نماينده بانك مركزي( 
نيز در اين نشست، توضيحاتي درباره وضعيت تسهيالت 
پرداختي به بنگاه ها ارايه داد وگفت: از كل تسهيالت 209 
هزار ميليارد توماني پرداخت��ي بانك ها به بخش صنعت 
ومعدن كشور در س��ال 97 معادل 78 درصد آن در قالب 
سرمايه در گردش بوده است. محمدحسين اينانلو با بيان 
اينكه طي دو ماهه سال جاري نيز ميزان تسهيالت پرداختي 
بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي رقمي معادل 92 هزار 
ميليارد تومان بوده و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
رشد 34 درصدي داشته  است، افزود: طي اين مدت، بخش 
صنعت و معدن كش��ور 30 هزارميليارد تومان تسهيالت 
بانكي دريافت كرده است. به گفته او، هدف بانك مركزي 
اين است كه در سال جاري، 65 درصد تسهيالت بانك ها 
به بخش سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه ها تخصيص پيدا 
كند. از سوي ديگر، رييس بازرگاني خارجي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران نيز دراين نشست در گزارشي 
به تشريح وضعيت صادرات و واردات اين استان طي مدت 
سه ماهه سال 98 پرداخت. هوشنگ رضايي ثمرين با بيان 
اينكه طي اين مدت، ارزش صادرات غيرنفتي كشور 11.5 
ميليارد دالر در مقابل 10.3 ميليارد دالر واردات بوده است، 
افزود: طي اين مدت، ميزان ثبت سفارش كاالهاي اساسي 
به حدود 7.6 ميليارد دالر رسيد كه كل تخصيص ارز براي 
اين ميزان ثبت سفارش، در حدود 3 ميليارد دالر بوده است. 
او سپس به ميزان تخصيص ارز استان تهران از آذرماه سال 
97 تا تيرماه سال 98 اشاره كرد و افزود: طي اين مدت، در 
مجموع نزديك به 21 ميلي��ارد و 600 ميليون يورو ثبت 
سفارش در استان تهران به ثبت رسيده كه از اين ميزان، 69 

درصد پرونده ها تاييد و 26 درصد آن رد شده است. 

وزيرصنعت،معدنوتجارتمطرحكرد
پافشاريبروارداتكاالهايممنوعه

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه 90 درصد 
كااله��اي وارداتي به كاالهاي اساس��ي، م��واد اوليه و 
نهاده هاي دامي اختصاص دارد، گفت: كاالهاي ممنوعه 
گروه چهار كه در گمرك رسوب كرده در حال شناسايي 
اس��ت و به هيچ عنوان با ترخيص آنها موافقت نخواهد 
شد. حجم كاالهاي ممنوعه گروه چهار رقم پاييني است 
و تمهيداتي انديشيده شده كه تا جايي كه امكان دارد، 
اين كاالها از مبادي حركت نكنند. واردات كاالهاي گروه 
چهار ممنوع است و واردكنندگان اين كاالها بايد بدانند 
كه ما با ترخيص آنها موافقت نمي كنيم و حتي در اين 
مورد برخورد قانوني نيز خواهد شد. به گزارش تعادل، 
رضا رحماني روز گذش��ته در حاشيه اولين ميز تعميق 
ساخت داخل در صنعت خودرو از اجراي بسته ساماندهي 
صنعت خودرو در كشور خبر داد و گفت: از وقتي من به 
وزارت صنعت آمده ام مجوز پيش فروش به خودرويي ها 
نداده ام. بسته ساماندهي صنعت خودرو به خودروسازان 
ابالغ ش��ده تا با اجراي آن ايراد صنعت خودرو برطرف 
شود. در اين راستا 5 محور به صورت هفتگي مورد پايش 
وزارت صنع��ت قرار مي گيرد كه آم��ار توليد و گزارش 
تعهدات خودروس��ازان از جمله اين محورها اس��ت. او 

توضيح داد:  80 درصد توليد روزانه خودروس��ازان بايد 
بابت پاس��خگويي به تعهدات قبلي اختص��اص يابد و 
20 درصد بقيه بابت فروش فوري تخصيص يابد. ارايه 
گ��زارش هفتگي در مورد خودروه��اي موجود در كف 
پاركينگ خودروس��ازان از ديگر محورهاي مورد توجه 
وزارت صنعت است و طبق جديدترين آمار طي هفته  
گذشته تعداد خودروهاي كف پاركينگ ها 6.1 درصد 
كاهش داشته و در مورد ايران خودرو حدود يك درصد 
بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت واگذاري امالك 
و اموال خودروسازان را از ديگر محورهاي مدنظر وزارت 
صنعت براي بهبود وضعيت صنعت خودرو عنوان كرد و 
گفت: طي نامه اي كه به وزير اقتصاد نوشتم، اعالم كرديم 
كه سهام ايران خودرو در بانك پارسيان واگذار شود. اموال 
غيرتوليدي خودروسازان، شركت هاي زير مجموعه آنها 
و همچنين خود شركت هاي خودروساز بايد طي سال 
98 و 99 واگذار شوند، و  ميزان داخلي سازي خودروها 
ني��ز به صورت هفتگ��ي توس��ط وزارت صنعت پايش 
مي شود. رابطه خودروسازان با قطعه سازان بايد تقويت 
شود و خودروسازان نبايد دنبال كار قطعه سازي باشند.  
او با بيان اينكه براي تقويت ساخت داخل با انجمن هاي 

مختلف توليدي، توافق كرده ايم تا نيازهايشان را از طرق 
مختلف از جمله وب سايت هاي خودشان اعالم كنند، 
گفت: واردات در صنعت خودرو خيلي زياد است، حتي 
بيشتر از آنچه ما تصور مي كنيم. يكي از آثار تحريم، ايجاد 
فرصت براي افزايش داخلي سازي است و ما نيز در آذر 
ماه اين اخطار را به خودروسازان داديم كه بايد قطعات 
وارداتي چين را داخلي سازي كنند كه خودروسازان اين 
قطعات را براي داخلي سازي معرفي كردند. رحماني ادامه 
داد: برخي فكر مي كنند ما نسبت به ايرادات خودروسازان 
بي تفاوتيم در حالي كه اين طور نيس��ت، بلكه آذر، دي 
و بهمن سال گذشته دغدغه ما حيات و ممات صنعت 
خودرو بود و بايد اشتغال موجود در اين صنعت و حيات 
توليد را پيگيري مي كرديم.خودروس��ازان بيش از يك 
ميلي��ون تعهد بر تحويل خودرو داش��تند كه  اكثر اين 
افراد م��ردم عادي بودند و دالل نبودن��د. او اظهار كرد: 
بخشي از خودروها به واردات وابسته بودند كه تحريم ها 
مشكل آفرين ش��د و توليد برخي مانند سوزوكي، فعال 
متوقف شد ولي ما سياست اورژانسي در پيش گرفتيم 
و خودروهاي پرتيراژ را توليد كرديم تا به تعهدات مردم 

پاسخ داده شود.

مديرعاملشركتتهيهوتوليدموادمعدنيايران:
احيايمعادنكوچكپاسخبهنيازداخل

ايرنا| مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
با اشاره به  احياي معادن كوچك گفت: اين معادن عالوه 
بر تامين نياز داخل، مي تواند رويكرد به بازارهاي صادراتي 
داش��ته باش��د. وجيه اهلل جعفري تصريح ك��رد: موضوع 
احياي معادن كوچ��ك در اواخر 96 كليد خورد، واقعيت 
اينكه س��رمايه گذاراني بودند چون نياز به مصرف برخي 
اقالم معدني داش��تند، معادن غيرفعال در ارتباط با حوزه 
عملكردشان را خواس��تار بودند تا امكان تهيه مواد اوليه 
موردنيازشان فراهم شود. به گفته او، برخي مزيت ها وجود 
دارد كه با تجميع معادن كوچك مي توان از آن بهره گرفت، 

در واقع چنانچه 10 معدن كوچك كه در يك ش��عاع قرار 
گرفته اند، مي توانند نسبت به ايجاد يك واحد فرآوري اقدام 
كرده و اين امكان فراهم مي شود كه بازار توليدشان فراهم 
شود، بنابراين سرمايه گذار بخش خصوصي با ايجاد يك 
واحد فراوري مي تواند از مزيت آن برخوردار شود. جعفري 
توضيح داد: ارزيابي معادن كوچك مقياس گوياي آن است 
كه آنها از نظر زير ساخت، نقدينگي، مسائل حقوقي و فني 
مشكل دارند و متقاضي اينگونه معادن كه مصرف كننده 
ماده معدني استخراجي هم هستند، به اين ترتيب بخشي 

از مشكالتش قابل برطرف شدن است.
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نشانه هاي شتاب در واگذاري 
سهام خودرويي ها 

ايسنا| يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي گفت: هرگونه ش��تاب و عجله در 
واگذاري سهام دولت در ايران خودرو و سايپا آن هم 
بدون توجه به اقتضائات و تهديدهاي چنين اقدامي 
قطعا ناپخته و غيرسنجينده اس��ت و انجام چنين 
كاري را به نفع س��هام داران و مشتريان محصوالت 
ش��ركت هاي خودروس��ازي نمي دانم. محمدرضا 
نجفي با اشاره به قصد دولت در به صفر رساندن سهام 
خودش در ايران خودرو و سايپا، عنوان كرد: اگر تا اين 
لحظه با پديده افراط و تفريط مديران دولتي در اداره 
شركت هاي بزرگ خودروس��ازي روبرو بوديم، با به 
صفر رسيدن سهام دولت در ايران خودرو و سايپا بايد 
منتظر كنار رفتن پرده جديدي از افراط و تفريط ها در 
اين شركت ها باشيم. او اظهار كرد: اينكه تصور شود با 
واگذاري 14 درصد سهام باقي مانده دولت در ايران 
خودرو و واگذاري 17.3 درصد بقيه سهام دولت در 
س��ايپا موجب خروج صنعت خودروسازي از سلطه 
نگاه بسته دولتي ها مي شود، غيردقيق و نادرست است. 
اساسا نحوه مديريت و مالكيت دولتي در شركت هاي 
خودروسازي به دليل تركيب سهام داران اين شركت ها 
و تو در تو بودن اين س��هام، چني��ن ادعايي را باطل 
مي كند. رييس هيات تحقيق و تفحص از عملكرد 
صنعت خودروسازي كشور با بيان اينكه تعجيل در 
سبك و شيوه واگذاري سهام دولت در شركت هاي 
خودروس��از را مذموم، غيرمفيد و مخرب مي دانم، 
افزود: در صورت اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به اين شيوه واگذاري بايد شاهد انحرافات جديدي در 
مالكيت و عملكرد شركت هاي خودروساز بود به بيان 
روشن تر قطار گرفتاري ها و مشكالت كشور به دليل 
شيوه نادرست واگذاري ها و نتايج ناگزير آن البته با 
تغيير ريل، همچنان به مسير ناكجا آباد خودش ادامه 
طريق خواه��د داد. او بيان كرد: در خودروس��ازي با 
صنعتي مواجه هستيم كه كامال غير رقابتي و انحصاري 
است. اصرار بر چنين شيوه اي آن هم در دوران تشديد 
تحريم هاي اقتصادي امريكا، حركتي ش��تابنده در 

مسير غلط است.

 مشتريان »رامك خودرو«
مبلغ اضافي نپردازند

ايسنا| مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان گفت: كساني كه از شركت رامك 
خودرو محصول��ي پيش خريد كرده اند؛ اگر تكميل 
وجه كرده اند مانند كساني هستند كه قرارداد قطعي 
در دس��ت دارند و بايد بدون پرداخت مبلغ اضافي، 
خودروي خود را دريافت كنن��د. افرادي كه اقدام به 
پيش خريد خودرو از اين ش��ركت كرده اند، تاكنون 
قرارداد قطعي به ما ارايه نكرده اند اما سه روال وجود 
دارد. عباس تابش با اش��اره به پرونده قضايي رامك 
خودرو در قوه قضاييه، اظهار كرد: اعتقاد س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين است 
كه كس��اني كه قرارداد قطعي در دست دارند، بدون 
پرداخت مابه التفاوت خودروي خود را تحويل بگيرند.

او درباره كساني كه خريد مشاركتي داشته اند، نيز 
گفت: قوه قضاييه بايد درباره كساني كه به صورت 
مشاركتي خودرو پيش فروش كرده اند، نظر دهد؛ 
چراكه اعتقاد مش��تري اين اس��ت كه بايد ظرف 
120روز خ��ودرو را تحويل مي گرفته و در آن زمان 
پول مشتريان براي پرداخت باقي مبلغ خودرو آماده 
بوده است؛ بنابراين اگر به هر دليلي فروشنده نتوانسته 
خودرو را به مشتريان تحويل دهد، مشتريان بايد جزو 
خريداران با قرارداد قطعي محسوب شوند. تابش با 
تاكيد بر اينكه قوه قضاييه بايد از نظر حقوقي اعالم 
كند، قرارداد اين خريداران قطعي محسوب مي شود 
يا خير، اظهار كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان به عنوان مرجع كارشناسي آماده 
است تا نظر كارشناسي خود را در تمام مراجع قضايي 

حاكميتي اعالم كند. 

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

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

مهرمسجد امام رضا عليه السالم
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 درتاريخ ۹۸/۴/15 مفقود گرديده 
و فاقد اعتباراست



15 جهان

انتقادها از بانك مركزي امريكا تشديد شده است

نخست وزير پاكستان راهي اياالت متحده شد

حمله وال استريت به فدرال رزرو

عمران خان در جست وجوي صلح با ترامپ

گروه جهان| 
وال اس��تريت از بانك مركزي امريكا )ف��درال رزرو( 
به دليل ايجاد آشفتگي در حركت بازار به تندي انتقاد 
كرده است. در ش��رايطي كه دونالد ترامپ تقريبا هر 
روزه از ف��درال رزو به دليل كاهش ن��دادن نرخ بهره 
انتقاد مي كند، وال اس��تريت نيز با اش��اره به سخنان 
غيرعادي يك��ي از مقامات كليدي اي��ن نهاد درباره 
احتمال كاهش 50 درصدي نرخ بهره و سپس تكذيب 
آن، از رويكرد فدرال رزرو كه باعث آشفتگي بازار شده 
انتقاد كرده اس��ت. فايننشال تايمز نوشته، اين انتقاد 
تند و تيز از روابط نه چندان حسنه بازار سهام و بانك 
مركزي امريكا در آستانه يك كاهش تاريخي نرخ بهره 

خبر مي دهد. 
انتقاد شديد وال استريت از سخنراني »جان ويليامز« 
مدي��ر دفتر منطقه اي بانك مركزي امريكا در ش��هر 
نيويورك و يكي از كليدي ترين سياست گذاران مالي 
اياالت متحده است. اين سخنراني در شرايط بسيار 
حساسي ايراد شد؛ درست زماني كه براي اقتصاددانان 
و س��رمايه گذاران در حال بررسي كردن احتماالت و 
حدود احتمالي كاهش نرخ بهره در ماه آينده هستند. 
به نوشته فايننش��ال تايمز، تا پنج شنبه كارشناسان 
بازار س��رمايه اتفاق نظر داش��تند كه فدرال رزرو 25 
واحد از ن��رخ بهره را كاهش خواه��د داد. اين ميزان 
كاس��تن از ن��رخ بهره با توج��ه به تضعي��ف اقتصاد 
جهان��ي و تنش ه��اي تج��اري سياس��تي مطمئن 
به ش��مار مي رف��ت اما ج��ان ويليامز در س��خنراني 
خود به رق��م غيرع��ادي 50درص��دي كاهش نرخ 
بهره اش��اره كرد. اين اقدام باعث ش��د تا فدرال رزرو 
 نيويورك توضيحي غيرعادي بدهد مبني بر اينكه نظر

 جان ويليامز قرار نيست تا در نشست ماه آينده روساي 
بانك هاي مركزي امريكا مطرح شود يا مورد بررسي 
قرار بگيرد. »ديويد راس��نبرگ« اقتصاددان ارشد و 
تحليلگر شركت مديريت دارايي گلوسكين شف گفته: 
»فكر مي كنم وقتي صحبت از گفت وگو با افكارعمومي 
است افراد بسياري در فدرال رزرو داريم كه مي خواهند 
اين كار را انجام بدهند و اين دقيقا كاري است كه باعث 

مي شود تا تخم سردرگمي كاش��ته شود. زماني بود 
كه فدرال رزرو به شفاف نبودن به اندازه كافي متهم 
مي شد. اين نهاد حاال دقيقا از آن سوي بام افتاده است، 
به ويژه درباره زمان مناس��ب براي اعالم كردن برخي 
موارد و چيزهايي كه اختالفات نظر زيادي بر سر آنها 

وجود دارد.« 

   انتقاد دوباره ترامپ 
اما داستان به انتقاد وال اس��تريت از فدرال رزرو ختم 
نمي شود. پس از آنكه مدير دفتر منطقه اي بانك مركزي 
امريكا در نيويورك مجبور شد تا بيانيه اي صادر كرده و 

احتمال كاهش گسترده نرخ بهره )50درصدي( توسط 
اين نهاد را ضعيف بخواند، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، بار ديگر پيكان تند انتقاد خود را به سوي جروم 
پاول رييس فدرال رزرو نشانه رفت و از اين نهاد به دليل 

كاهش ندادن نرخ بهره انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رييس جمهور امريكا 
در اظهاراتي كه ب��ار ديگر نگراني ها از تالش او براي 
كاهش استقالل بانك مركزي را تشديد كرده، قويا 
فدرال رزرو خواس��ته تا روند افزايش��ي نرخ بهره را 
متوقف و معكوس كند. ترامپ در توييترش نوشته: 
امري��كا در رقابت جهاني به س��ر مي برد و برنده اين 

رقابت شده است. اما اين پيروزي به لطف فدرال رزرو 
به دست نيامده است.

ترامپ در بخش ديگري از انتقادات خود گفته: »مديران 
فدرال رزرو به قدر كافي كار نكرده اند و سريع هم تصميم 
نمي گيرند. مي توانس��تيم از اينكه االن هستيم بهتر 
باشيم. االن اين ش��انس را داريم كه ثروت و موفقيت 
را براي امريكا به همراه آوريم. رشد را متوقف نكنيد! “ 
تنها در سال گذشته بانك مركزي امريكا چهار مرتبه 
نرخ بهره را كاهش داد اما به نظر مي رسد تا ۱0روز ديگر 
براي نخستين بار در يك دهه اخير شاهد كاهش نرخ 

بهره در امريكا خواهيم بود.

   نقشه براي دالر
خبرگزاري بلومبرگ نيز در گزارش��ي با اش��اره به 
اظهارات اخير وزير خزانه داري امريكا نوشته شائبه 
دخالت دولت امريكا در بازار ارز جدي است. در اين 
گزارش آمده: اس��تيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا، در حاشيه اجالس وزراي دارايي گروه هفت 
در ش��هر پاريس گفته تغييري در سياست گذاري 
دالر در ح��ال حاضر ايجاد نخواهد ش��د اما ممكن 
اس��ت در آينده، امريكا اين مس��اله را مورد توجه 
قرار دهد. »ش��اون اوزبورن« كارشناس مالي بانك 
اسكوش��يا، و »خوان پرادا« كارشناس مالي بانك 
باركل��ي، مي گويند اظهارات منوچي��ن درها را به 
روي تغيي��ر در سياس��ت گذاري هاي پولي امريكا 

گشوده است.
دونالد ترامپ تاكنون بارها و بارها از بانك مركزي 
امريكا به دليل كاهش ندادن نرخ بهره انتقاد كرده 
و شركاي بزرگ تجاري اين كشور از جمله اتحاديه 
اروپا و چين را به كاهش تعمدي نرخ ارز خود متهم 
كرده اس��ت. ترامپ پيش تر گفته بود اروپا و چين 
دس��تكاري زيادي در نرخ ارز خود انجام مي دهند 
و امريكا يا بايد با اين بازي تطبيق يابد يا به ش��يوه 

احمقانه فعلي ادامه دهد.
اوزبورن در همين رابطه گفته: »ريس��ك مداخله 
دولت امريكا در بازار ارز بيش از پيش افزايش يافته 
است. دالر آش��كارا در رادار كاخ سفيد قرار گرفته 
و با توجه به رش��د ضعيف تر اقتصادي و نبود هيچ 
پيش��رفت اميدواركنن��ده اي در مذاكرات تجاري 
با چين، احتمال زيادي وجود دارد كه واش��نگتن 
ترغي��ب به مداخله ش��ود.« آخرين ب��ار امريكا در 
س��ال 2000 ارزش دالر را به شكل تعمدي پايين 
آورد. وزير خزانه داري امريكا در پاس��خ به پرسش 
خبرن��گاري كه نظر او را در خص��وص اتهام ترامپ 
ب��ه بانك مركزي اروپ��ا مبني ب��ر كاهش تعمدي 
ارزش يورو پرسيده بود، گفته: »نظري در خصوص 
اس��تراتژي دالر ندارم و فعال نمي خواهم چيزي در 

خصوص نرخ برابري دالر و يورو بگويم.« 

گروه جهان| 
عمران خان نخست وزير پاكس��تان، شنبه به دعوت 
همت��اي امريكايي خود در س��فري س��ه روزه راهي 
اياالت متحده ش��د. روند صلح افغانس��تان، بحران 
اقتصادي پاكس��تان و مس��ائل مربوط به اختالف با 
هند محور مذاكره عمران خان و دونالد ترامپ خواهد 
بود. كارشناس��ان ب��ر اين باورند ك��ه عمران خان در 
اين س��فر تالش خواهد كرد تا يخ بي اعتمادي ميان 
امريكا و پاكستان را كه از زمان روي كار آمدن دونالد 
ترامپ قطورتر هم شده، بشكند. در اين ميان برخي 
منابع پاكستاني از البي گس��ترده محمد بن سلمان 
وليعهد سعودي، و برخي سناتورهاي جمهوري خواه 
براي متقاعد كردن ترامپ به ميزباني از نخست وزير 

پاكستان خبر داده اند. 
نشريه پاكستاني »اكس��پرس تريبيون« همزمان با 
راهي ش��دن عمران خان به س��وي امريكا نوشت كه 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي، با جرد 
كوش��نر داماد ترامپ، البي كرده تا توانسته رضايت 
كاخ س��فيد براي دعوت از عمران خان را كسب كند. 
در اين گزارش آمده: »بن س��لمان توانس��ت از نفوذ 
ش��خصي خود در دولت امريكا به ويژه البي با كوشنر 
استفاده كرده و سفر رسمي نخست وزير پاكستان به 

واشنگتن را نهايي كند.« 

گفته ش��ده، تالش براي انجام ش��دن س��فر رس��مي 
عمران خان به امريكا زماني آغاز شد كه ترامپ دسامبر 
سال گذشته با ارسال نامه اي به نخست وزير پاكستان 
خواس��تار همكاري اس��الم آباد براي پيشبرد صلح در 
افغانستان شد. منابع مطلع گفته اند كه پاكستان و امريكا 
در نظر دارند براي كاهش بي اعتمادي بين دو كشور كه 
زمان روي كار آمدن دولت ترامپ به شدت افزايش يافته، 
گفت وگو كنند. عمران خان قرار است دوشنبه )فردا( با 

ترامپ ديدار كند.
در گزارش اكسپرس تريبيون آمده كه عالوه بر بن سلمان، 
ليندسي گراهام سناتور جمهوري خواه و از سياستمداران 
نزديك ترامپ نيز تالش كرده تا رييس جمهوري امريكا 
را قانع كند كه با عمران خان ديدار كند. نانسي پلوسي 
رييس مجلس نمايندگان امري��كا، مايك پمپئو وزير 
خارجه امريكا و اعضاي شوراي مشترك بازرگاني امريكا 
و پاكستان نيز از جمله سياستمداراني هستند كه قرار 

است با عمران خان ديدار كنند.

   فشار براي اجرايي شدن صلح 
همزمان با س��فر عمران خان به اي��االت متحده، يك 
مقام امريكايي گفت��ه كه دونالد ترام��پ در ديدار با 
نخست وزير پاكستان او را براي كمك به پيشرفت روند 
صلح افغانستان تحت فشار قرار خواهد داد. اسپوتنيك 

به نقل از اين مقام امريكايي نوشته: »هدف اين ديدار 
تحت فش��ار قرار دادن پاكستان براي همكاري قوي 
در زمينه پيش برد روند صلح افغانس��تان است. ما از 
پاكستان مي خواهيم طالبان را براي آتش بس دايمي 
و شركت در مذاكرات بين افغان ها كه دولت افغانستان 
نيز در آن حضور خواهد داشت، تحت فشار قرار دهد.« 
ترامپ بارها اعالم كرده اس��ت كه قص��د پايان دادن 
ب��ه جنگ در افغانس��تان و خ��روج نيروهاي نظامي 
اياالت متحده از اين كشور را دارد. جنگ افغانستان 
طوالني تري��ن حضور امريكا در يك جنگ اس��ت. به 
اعتق��اد ناظران، همكاري با پاكس��تان در اين زمينه 
مي تواند نقش تعيين كننده اي ايفا كند تا گروه هاي 
تندرو ديگر از خاك پاكس��تان به عنوان پايگاه خود 

براي ورود به افغانستان استفاده نكنند.
همچنين پيش بيني مي شود كه ترامپ از پاكستان 
بخواهد ش��كيل آفري��دي را آزاد كن��د. آفريدي به 
س��يا كمك كرده بود كه حضور اسامه بن الدن را در 
پاكس��تان تاييد كند. »فرزانه شيخ« كارشناس امور 
بين الملل درباره ديدار عمران خ��ان و ترامپ گفته: 
»از آنجايي ك��ه هيچ يك از اي��ن دو قابل پيش بيني 
نيستند، پيش��رفت مذاكرات كامال به فضايي ديدار 
اين دو سياس��تمدار بس��تگي دارد.«  عمران خان در 
شرايطي راهي امريكا شده كه ترامپ 20۱۸ پاكستان 

را به فريبكاري در روند مبارزه با تروريسم متهم كرده 
و كمك هاي مالي امريكا به اس��الم آباد را قطع كرد. 
حال پاكس��تان اميدوار اس��ت كه دستگيري حافظ 
س��عيد بنيانگذار گ��روه تندروي لش��كر طيبه كه از 
سوي امريكا در فهرس��ت گروه هاي تروريستي قرار 
گرفته )تنها چند روز پيش از سفر عمران خان( پيام 
مثبتي ب��راي ترامپ باش��د. رييس جمهوري امريكا 
در واكنش به دس��تگيري حافظ سعيد گفته كه اين 
اتفاق نتيجه نتيجه فشار دولت او به اسالم آباد بوده تا 
عليه ستيزه جويان قاطعانه تر رفتار كند. در حمالت 
چه��ار روزه به بمبئ��ي كه در س��ال 200۸ رخ داد و 
حافظ س��عيد يكي از متهمان كليدي آن است بيش 
از ۱۶0نفر كشته شدند. امريكا براي بازداشت حافظ 

سعيد ۱0ميليون دالر جايزه تعيين كرده بود.  موضوع 
ديگري كه احتماال در دستوركار سفر عمران خان قرار 
دارد، بررسي اختالفات هند و پاكستان بر سر كشمير 
خواهد بود. شاه محمود قريشي وزير خارجه پاكستان، 
پيش��تر گفته: »عمران خان در س��فر رسمي خود به 
واش��نگتن امريكايي ها را درخصوص از س��رگيري 
گفت وگوهاي صلح ميان پاكس��تان و هند و ضرورت 
حل مناقشه كشمير متقاعد خواهد كرد.«  نخست وزير 
پاكستان در شرايطي عازم امريكا شده كه كشورش 
كه با بحران پرداخت بدهي  هايش روبرو است و براي 
حل اين چالش جدي به دريافت كمك مالي از صندوق 
بين المللي پول نياز دارد. اين كشور همچنين شديدا 

به سرمايه گذاري خارجي نياز دارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پارلمان لبنان بودجه سال مالي 
۲۰۱۹ را تأييد كرد

گروه جهان| نخست وزير لبنان در سخناني از تأييد 
بودجه سال مالي 20۱۹ اين كشور در پارلمان خبر داد. 
در همين حال بيروت شامگاه جمعه شاهد درگيري 
معترضان به بودجه و نيروهاي امنيتي اين كشور بود. 
به گزارش اسپوتنيك، سعد حريري نخست وزير لبنان، 
گفته پارلمان كشورش در جلسه اي بودجه سال مالي 
20۱۹ را ب��ا ۸۳ رأي موافق در مقابل ۱۸ رأي مخالف 
و ي��ك رأي ممتنع تأييد كرده اس��ت. اي��ن درحالي 
است كه ائتالف دولتي حريري تالش مي كند بدهي 
عمومي لبنان را تحت كنترل خود قرار دهد. حريري 
همچنين گفته: »اميدواريم دولت بزودي طرح بودجه 
2020 را آماده كند تا تمامي سازمان ها به روال منظم 
خود باز گردند.« نخس��ت وزير لبنان در ادامه با اشاره 
به اعتراضات نس��بت به برخي بندهاي بودجه گفته: 
»موضع بازنشس��تگان نظامي در اعتراض به برخي از 
بندهاي بودجه را درك مي كنيم اما تالش مي كنيم كه 
در اوضاع بسيار دشوار اقتصادي كارهاي غير ممكن را 
ممكن كنيم و همه شاهد وضعيت منطقه هستند كه از 
ركود اقتصادي رنج مي برد. ما به عنوان يك دولت بايد 
سريع تر تالش كنيم. اين بودجه دير تصويب شد و به 
دنبال آن صحبت هاي زيادي درباره اين تأخير صورت 
گرفت اما اين مساله به دليل نبود دولت در سال گذشته 
بود و اين دولت در ماه فوريه گذشته تشكيل شد.« او 
همچنين ابراز اميدواري كرده دولت طبق چارچوب 
زماني تعيين شده در قانون اساسي لبنان طرح بودجه 
سال 2020 را نيز آماده كند. نخست وزير لبنان در ادامه 
بر ضرورت همكاري براي حل و فصل بحران هاي كنوني 
كشورش به ويژه بحران در سطح نفت و كمبود برق و 

آب تأكيد كرده است. 

 بدهي كشورهاي اروپايي
 به 86 درصد رسيد 

گروه جهان| نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي 
كش��ورهاي اروپايي به حدود ۸۶ درصد رس��يد. به 
گزارش ايس��نا، مركز آمار اتحاديه اروپا اعالم كرده تا 
پايان سه ماهه چهارم س��ال 20۱۸ نسبت بدهي به 
توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو منطقه يورو به 
۸5.۹ درصد و در سطح اتحاديه اروپا به ۸0.۷ درصد 
رسيده است كه اين رقم در مقايسه با سه ماهه سوم 
س��ال در س��طح منطقه يورو 0.۸ درصد و در سطح 
اتحاديه اروپا 0.۶ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. در 
اين مدت ۱5.۸ درصد بدهي كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا به ش��كل بدهي هاي مبتني بر ارزهاي خارجي 
و ۱۳.۹ درصد ش��امل س��پرده ها بوده است. در بين 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باالترين نسبت بدهي 
به توليد ناخالص داخلي تا پايان سال 20۱۸ مربوط 
ب��ه يونان ب��ا ۱۸۱.۹ درصد بوده اس��ت و پس از اين 
كش��ور، ايتاليا با ۱۳۴ درصد، پرتغال با ۱2۳ درصد، 
بلژيك با ۱05.۱ درصد و قبرس با ۱05 درصد ديگر 
كشورهايي هس��تند كه بدهي آنها بزرگ تر از اندازه 
اقتصاد آنها است. از سوي ديگر كمترين ميزان بدهي 
به توليد ناخالص داخلي مربوط به استوني با ۸.۱ درصد 
است و پس از اين كشور، بلغارستان با 2۱.2 درصد و 
لوكزامبورگ با 2۱.۳ درصد قرار دارند. طبق گفته اين 
مركز اروپايي، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي 
فرانسه و اسپانيا ۹۷ درصد، انگليس ۸0 درصد، اتريش 
۷۸ درصد، آلمان ۷۴ درصد و هلند حدود ۶0 درصد 
اندازه گيري شده اس��ت. اتحاديه اروپا 2۸ عضو دارد 
كه شامل ۱۹ كش��ور منطقه يورو به عالوه بريتانيا، 
بلغارستان، مجارستان، لهس��تان، دانمارك، سوئد، 

كرواسي، جمهوري چك و روماني است.

راي دادگاه امريكايي به فروش 
كشتي توقيفي كره شمالي 

گروه جهان| دادگاه فدرال ناحيه جنوبي نيويورك 
به فروش كشتي باري كره شمالي كه امريكا به اتهام 
نقض تحريم هاي بين المللي آن را توقيف كرده بود، 
راي داد. به گزارش رويترز، بازپرس��ان دادگاه فدرال 
ناحيه جنوبي نيويورك چندي پيش خواستار موافقت 
اين دادگاه با فروش كشتي توقيف شده كره شمالي 
شده بودند. اين بازپرسان اعالم كردند با والدين »اوتو 
وارمبير« دانشجوي امريكايي كه پس از آزادي از زندان 
در كره شمالي، درگذش��ت، به توافق رسيدند. وقتي 
بازپرس��ان براي مصادره اين كشتي باري مظنون به 
حمل و نقل زغال سنگ كره شمالي و نقض تحريم ها، 
دادخواست خود را در دادگاه ثبت كردند، والدين اوتو 
ش��كواييه اي عليه مالك اين كشتي تنظيم كردند. 
والدين اوت��و گفتند، با توجه ب��ه اينكه پيونگ يانگ 
پاسخي به درخواست آنها در رابطه با پرداخت غرامت 
مرگ پسرش��ان نداد، چ��اره اي جز توقي��ف دارايي 
كره ش��مالي ندارند. ارزش اين كشتي يك ميليون و 
500 تا سه ميليون دالر تخمين زده مي شود كه پس 
از رايي كه دادگاه فدرال ناحيه جنوبي نيويورك صادر 
كرد، اين پول به والدين اوتو پرداخت مي شود. امريكا 
دو ماه پيش كشتي باري حامل زغال سنگ كره شمالي 
موس��وم به وايز آنس��ت WISE HONEST را در 
سواحل اندونزي توقيف كرد. مقامات امريكا مدعي 
شدند، اين كش��تي با حمل غيرقانوني زغال سنگ 
از كره ش��مالي، تحريم هاي امريكا و سازمان ملل را 
نقض كرده است. نماينده كره شمالي در سازمان ملل 
در نامه اي خطاب به دبيركل اين سازمان، به توقيف 
كشتي باري اين كشور به بهانه نقض تحريم ها از سوي 

امريكا اعتراض كرده بود. 

كره جنوبي در پيمان امنيتي با 
ژاپن تجديد نظر مي كند

گروه جهان|كره جنوبي اعالم كرده به تالفي اقدام 
ژاپن براي جلوگيري از صدور شماري از اقالم فناوري 
پيشرفته به اين كشور، همه گزينه ها از جمله تجديدنظر 
در پيمان امنيتي و نظامي دو كشور را در نظر مي گيرد. 
خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي به نقل از »كيم هيون 
چونگ« معاون اداره امنيت نهاد رياس��ت جمهوري 
كره جنوبي آورده، ژاپن با اين ممنوعيت يكجانبه حقوق 
و مقررات بين المللي را نقض كرده است و براي مقابله با 
اين اقدام كره جنوبي همه گزينه ها از جمله تجديدنظر 
در پيمان نظامي تبادالت اطالعات را بررسي مي كند. 
اختالفات دو كش��ور زماني ش��دت گرفت كه دادگاه 
كره جنوبي اعالم كرد ش��ركت نيپ��ون ژاپن به دليل 
به كارگيري اجباري نيروي كار از كره و پرداخت نكردن 
دستمزد آنها در دوران استعمار بايد غرامت بپردازد. دو 
كشور در زمينه هاي مختلف از جمله مالكيت بر جزاير 
دوكدو در درياي ش��رقي، بردگان جنس��ي در دوران 
اس��تعمار و همچنين نحوه پرداخ��ت غرامت به اين 
افراد داراي اختالفات جدي هستند و ممنوعيت اخير 
صادرات اقالم فني پيشرفته از سوي ژاپن به كره جنوبي 

نيز باعث شده تا زخم هاي كهنه دو كشور سر باز كند.
معاون اداره امنيت نهاد رياست جمهوري كره جنوبي 
تاكيد كرده اگر اختالفات تاريخي هم ميان دو كشور 
وج��ود دارد باي��د با ديپلماس��ي حل و فصل ش��ود و 
كره جنوبي خود را مقيد ب��ه آن مي داند اما ژاپن با اين 
ممنوعيت دس��ت به حركتي تالفي جويانه زده است. 
دو كش��ور 20۱۶ يك توافقنامه تبادل اطالعات ميان 
س��اختارهاي نظامي امضا كردند كه حاال كره جنوبي 
مي گويد براي مقابله با اقدام��ات ژاپن همه گزينه ها 

از جمله بررسي دوباره اين توافق را در نظر مي گيرد.

هلند مسووليت نسبي كشتار 
سربرنيتسا را پذيرفت

گروه جهان| هلند مسووليت نسبي قتل ۳50مسلمان 
بوسنيايي در ۱۹۹5 را پذيرفت. اين افراد كه از يك پايگاه 
سازمان ملل متحد اخراج شده بودند توسط صرب هاي 
بوسني به قتل رسيدند. به گزارش رويترز، ديوان عالي 
س��وئد حكمي را كه قبال در مورد حكومت هلند صادر 
شده بود تاييد و ميزان مسووليت اين كشور در كشتار 
سربرنيتسا را ۱0درصد اعالم كرد. پيرو اين امر وزارت 
دفاع هلند اعالم كرد كه حكم ديوان عالي را مي پذيرد 
و در نتيجه هلند مسووليت خساراتي را كه ديوان عالي 
تعيين كرده مي پذيرد. حكم ديوان عالي هلند راه را براي 
پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان و بازماندگان 
كشتار سربرنيتسا هموار مي كند. در اين حادثه حدود 
۸ هزار مرد و پس��ر مسلمان بوسني به قتل رسيدند تا 
بزرگ ترين كش��تار پس از جنگ جهاني دوم در خاك 
اروپا رقم بخورد. ديوان بين المللي دادگستري اين حادثه 
را به عنوان نسل كشي به رسميت شناخته است. تعيين 
۱0درصد مسووليت براي هلند در اين حادثه به اين معنا 
خواهد بود كه مدعيان به احتمال زياد فقط حدود چند 
هزار يورو غرامت دريافت خواهند كرد. با وجود اين صدور 
اين حكم مي تواند براي كشورهايي كه با اعزام نيرو در 
ماموريت هاي پاسداري از صلح مشاركت مي كنند يك 
مبناي حقوقي جديد تعيين كند. در جنگ بوسني در 
۱۹۹5 صدها نيروي حافظ صلح هلندي مامور حفاظت 
از منطق��ه  »مح��دوده امن« بودند. هزاران مس��لمان 
بوسنيايي به اين منطقه پناه برده و ۳50 نفر از آنها وارد 
پايگاه نيروهاي هلندي شده بودند. در حكم ديوان عالي 
هلند آمده: »اين افراد مي توانستند در پايگاه هاي هلند 
بمانند، اما با تحويل دادنشان به صرب هاي بوسني در 

معرض مرگ قرار گرفتند.« 
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امريكا پذيرش مهاجران را
 به صفر مي رساند 

گروه جهان| دولت امريكا در نظر دارد در سال آينده 
ميالدي شمار پذيرش مهاجران را به صفر برساند. 
اين مساله در عمل تعطيلي برنامه مهاجرتي امريكا را 
در پي خواهد داشت. منابع آگاه از روند گفت وگوها 
ميان مقامات امنيتي و سرويس شهروندي و مهاجرت 
امريكا ب��ه پوليتيكو گفته اند، يك��ي از برنامه هايي 
كه در نظر گرفته ش��ده، به صفر رس��اندن ش��مار 
پذيرش مهاجران در امريكا است. همچنين برنامه 
منعطف تري نيز از سوي مقامات امنيت ملي امريكا در 
نظر گرفته شده كه شمار پذيرش شهروندان تازه را به 
۳000 تا ۱0 هزار نفر كاهش مي دهد. مدافعان حقوق 
مهاجران به پوليتيكو گفته اند كه چنين تغييري در 
برنامه مهاجرتي امريكا مي تواند شكس��ت بزرگي 
براي گروه هايي باشد كه به اسكان مهاجران كمك 
مي كنند. اين اقدام همچنين مي تواند هزاران نفري 
را كه در ميانه روند درخواست پناهندگي هستند، از 
دستوركار خارج كند. رييس جمهور امريكا قوانين 
مهاجرتي اين كشور را بدترين قوانين در دنيا مي داند 
و از كنگره اين كش��ور خواسته تا قوانين مهاجرتي 
سختگيرانه تري را به تصويب برساند. ترامپ با دفاع از 
محدوديت هاي جديد و با استناد به شمار رو به رشد 
پناهجوياني كه قصد ورود به امريكا را دارند، اصالح 
سيستم هاي مهاجرتي پيشين را ضروري مي داند. 
دولت ترامپ هفته گذش��ته يك قانون جديد ارايه 
كرد كه بر اساس آن همه مهاجراني كه مي خواهند 
از طريق مرز جنوبي امريكا وارد اين كش��ور شوند، 
نخس��ت بايد مراحل درخواست پناهندگي خود را 
در يك كشور سوم كه در مسير خود به امريكا از آن 
گذشته اند، طي كرده باشند.  رييس جمهور امريكا از 
زمان ورود به رقابت هاي انتخاباتي بار ها اعالم كرده 
بود با ورود غيرقانوني مهاجران به اين كشور مقابله 
خواهد كرد. او چندي پيش هم به نيرو هاي سازمان 
اعمال مهاجرت و گمرك امريكا دستور داده بود روند 
اخراج مهاجران غيرقانوني را ك��ه با وجود دريافت 
اخطار، هنوز خاك امريكا را ترك نكرده اند، آغاز كند. 
اين عمليات بازداشت مهاجران يك شنبه آغاز شد و 
ترامپ حتي روند پيشروي آن را بسيار موفقيت آميز 
توصيف كرد. ترامپ در حالي اين طرح ضدمهاجرتي 
جديد را ارايه ك��رده كه در هفته هاي اخير مقامات 
امريكايي زيادي از وضع بد اردوگاه هاي بازداش��ت 
مهاجران در امريكا انتقاد كرده اند. دولت امريكا هم 
اعالم كرده علت اصلي پرحجم بودن اين اردوگاه ها 
هجوم بي س��ابقه پناهجويان از كش��ور هايي مثل 

گواتماال، هندوراس و السالوادور است.

رياض ميزباني نيروهاي 
امريكايي را تأييد كرد

ملك سلمان پادشاه عربستان سعودي، طرح ميزباني 
از نيروه��اي نظامي امريكا در اين كش��ور با هدف 
افزايش امنيت ثبات را تأييد كرده است. به گزارش 
رويترز، همزمان ارتش امريكا اعالم كرده پنتاگون 
مجوز استقرار نيروهاي امريكايي و منابع مورد نياز 
در عربستان سعودي را صادر كرده است. اخيرا دو 
مقام پنتاگون تأييد كردند دولت امريكا قصد دارد 

500نظامي را به عربستان سعودي اعزام كند.

تركيه اعتبار اتحاديه اروپا را
 به چالش مي كشد

وزير دفاع جديد يونان تاكيد كرده حفاري  گازي 
غيرقانوني تركيه در نزديكي قبرس در واقع محك 
زدن اعتب��ار اتحاديه اروپا به عنوان حافظ منافع 
ان��رژي اعضايش در مديترانه اس��ت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، نيكوس پاناگيوتوپولوس گفته 
يونان فعاليت تركيه در آب هايي كه قبرس حقوق 
اقتصادي انحصاري دارد با نگراني بس��يار دنبال 
مي كند. يك كشتي تركيه اي در حال حفاري در 
غرب قبرس است و كشتي ديگري بزودي حفاري 
در شرق اين جزيره را كه بين يوناني ها و ترك ها 
تقسيم شده است، آغاز مي كند. دولت تركيه تاكيد 
دارد اقداماتش در راستاي حفظ حقوق انرژي خود 

و قبرس ترك نشين است. 

 تظاهرات عراقي ها
عليه فساد و كمبود خدمات

ساكنان چندين استان عراق تظاهرات گسترده اي 
را عليه فس��اد و كمب��ود خدم��ات و فرصت هاي 
ش��غلي برگزار كردن��د. به گزارش س��ومريه نيوز، 
استان هاي نجف، كربال، الديوانيه، ميسان، االنبار، 
نينوا، بابل، واسط، ذي قار و كربال روز جمعه شاهد 
تظاهرات گسترده مردم عليه فساد و نبود خدمات 
و فرصت هاي شغلي بود. تعدادي از تظاهركنندگان 
در استان بصره در مقابل ساختمان استانداري تجمع 
كرده بودند. نيروهاي امنيتي تدابير امنيتي شديدي 

را براي حمايت از تظاهركنندگان اتخاذ كردند. 

 برگزاري انتخابات
در مناطق قبايلي پاكستان 

مناطق قبايلي پاكس��تان در شمال غرب اين كشور 
كه اخيرا به ايالت خيبرپختونخوا الحاق ش��ده براي 
نخس��تين بار در تاريخ اين كشور ش��اهد برگزاري 
انتخابات عمومي بود. به گزارش رسانه هاي پاكستاني، 
راي گيري براي تعيين سرنوش��ت ۱۶كرسي باقي 
مانده مجلس ايالتي شنبه تحت تدابير امنيتي آغاز 
شد. انتخابات پاكس��تان مرداد سال گذشته برگزار 
ش��ده بود، اما پس از الحاق مناطق قبايلي به ايالت 
خيبرپختونخواه تعداد كرسي هاي مجلس ايالتي با 
توجه به سهميه جديد مناطق قبالي افزايش يافت 
و براي تعيين سرنوش��ت آن انتخابات ميان دوره اي 

ايالتي براي اولين در مناطق قبايلي برگزار شد.
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عكسروز

چهرهروز

معمار آسمانخراش هاي مشهور جهان درگذشت
»سزار پلي« معمار برجسته جهان كه طراحي برخي از بلندترين آسمانخراش هاي سراسر جهان همچون برج هاي دوقلو »پتروناس« 
را در كارنامه خود دارد، درگذشت. به گزارش نيويورك تايمز، اين معمار نامدار آرژانتينيـ  امريكايي روز جمعه و در سن ۹۲ سالگي 
درگذشت. از ديگر آثار مهم اين هنرمند مي توان به طراحي ساختمان »مركز مالي جهاني« واقع در نيويورك و ساختمان »مركز طراحي 
آرام« كه به خاطر شيشه هاي آبي رنگ  نما شناخته شده است و همچنين برج »سيلسفورس« واقع در »سانفرانسيسكو« اشاره كرد.

»پلي« در طول دوران فعاليتش به عنوان يك معمار، صدها جايزه معتبر در زمينه طراحي و معماري دريافت كرد كه از مهم ترين آنها 
مي توان به مدال طالي سال ۱۹۹۵ موسسه معماران امريكايي اشاره كرد. 

بازارهنر

جزئيات سومين فستيوال »موسيقي الكترونيك تهران«

ماجراي دندان طالي گمشده در »غسالخانه« 

بازگشت لعيا زنگنه به تئاتر پس از ۲۷ سال

يكي از دبيران هنري سومين فستيوال 
»موسيقي الكترونيك تهران« ضمن 
ــي از برگزاري اين رويداد  ارايه جزييات
در دانشگاه تهران از داليل عدم حضور 
تعدادي از هنرمندان خارجي در اين 
ــخن گفت. مهدي جاللي كه  دوره س
به همراه سارا اباذري به عنوان دبيران 
ــتيوال »موسيقي  هنري سومين فس

الكترونيك تهران« به فعاليت مشغولند، با اشاره به 
جزييات برگزاري اين رويداد به ميزباني دانشگاه 
ــق برنامه ريزي هايي كه از  تهران توضيح داد: طب
مدت ها پيش براي برگزاري دوره سوم اين رويداد 
انجام داده بوديم، قرار بر اين بود تا عالوه بر حضور 
تعدادي از گروه ها و هنرمندان داخلي، حدود پنج 
هنرمند مهمان از كشورهاي آلمان، سوييس و يونان 
ــته باشند كه فكر مي كنم   در اين دوره حضور داش
با توجه به توانايي هر كدام از آنها مي توانستيم شاهد 
برگزاري يك رويداد بسيار عالي در حوزه موسيقي 
ــفانه در روند  ــتيك باشيم. اما متاس الكتروآكوس
صدور ويزا با وجودي كه اين افراد هزينه بليت رفت 
ــت را نيز خود تهيه كرده بودند، به مشكل  و برگش
ــق زمان بندي جدول  ــم و در آخرين دقاي خوردي
ــديم كه نمي توانيم ميزبان  ــنواره متوجه ش جش
ــيم از اين رو سومين فستيوال  اين هنرمندان باش
موسيقي الكترونيك تهران بدون حضور گروه هاي 
ــود. او به مهر گفت: سومين  خارجي برگزار مي ش
فستيوال موسيقي الكترونيك تهران از روز شنبه 
بيست و نهم تيرماه با حمايت معاونت فرهنگي و 
مديريت دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در 

ــگاه تهران و خانه نمايش »دا« با  دانش
ــامبل  اجراي گروه هاي »يارآوا«، آنس
ــدادي از هنرمندان  »خانه رويا« و تع
 در قالب اجراهاي تك نوازي آغاز شد .

ــع زير مجموعه  ــتيوال در واق  اين فس
مسابقه آهنگسازي رضا كرويان برگزار 
مي شود كه امسال شاهد برگزاري دوره 
ــوم فستيوال  چهارم جايزه و دوره س
ــابقه ملي آهنگسازي موسيقي  خواهيم بود. مس
ــان« در  ــزه رضا كروي ــتيك »جاي ــرو آكوس الكت
شرايطي برگزار مي شود كه طي سال هاي گذشته 
ــورهاي ايتاليا، اروگوئه، آلمان،  هنرمنداني از كش
ــان در برنامه هاي  ــوييس، تايوان و يون امريكا، س
ــان دهنده  ــدا مي كردند كه اين نش ــور پي ما حض
اهميت اين رويداد براي ما و سايرهنرمندان است. 
جاللي درباره سابقه برگزاري فستيوال موسيقي 
الكترونيك تهران و مسابقه آهنگسازي موسيقي 
ــتيك »جايزه رضا كروريان« گفت:  الكتروآكوس
ــيقي الكتروآكوستيك  مسابقه آهنگسازي موس
ــه صورت ملي  ــزه رضا كرويان« ب با عنوان »جاي
ــازاني كه در  ــازان ايراني يا آهنگس )براي آهنگس
ايران زندگي مي كنند( برگزار مي شود. اما با توجه 
ويژه اي كه كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي 
اروپايي به اين مسابقه داشتند، از سال دوم مسابقه، 
ــم مرتبط با آن، فستيوالي تحت  همزمان با مراس
عنوان »فستيوال بين المللي موسيقي الكترونيك 
تهران« نيز توسط گروه يارآوا برگزار مي شود كه در 
آن آثار هنرمندان كشورهاي مختلف نيز در كنار 

آهنگسازان ايراني به اجرا درمي آيند. 

ــالخانه تهران« با  كارگردان »۵۶، غس
ــاره به اينكه اين نمايش، اثري طنز  اش
ــت عنوان كرد  با چاشني سياست اس
ماجراهاي نمايش در يك غسالخانه و 
در سال ۵۶ رخ مي دهد. مهسا احمدزاده 
ــالخانه  كه اين روزها نمايش »۵۶، غس
ــاخانه ديوار چهارم  تهران« را در تماش
روي صحنه دارد، درباره اجراي اين اثر 

ــي به مهر گفت: اين نمايش به نويسندگي  نمايش
اميرعلي آزادان از ۱۶ تيرماه اجراي خود را آغاز كرده 
ــفانه از آنجا كه نمايش ما از بازيگران  است اما متاس
چهره بي بهره است و عوامل و بازيگران از قشر دانشجو 
ــتقبال مناسبي روبرو نشده است  هستند كار با اس
ــه اين نمايش از همه ويژگي هاي جذب  در حالي ك
ــت. او درباره داستان نمايش  مخاطب برخوردار اس
توضيح داد: ماجراهاي »۵۶، غسالخانه تهران« در 
ــال ۵۶ و اوج درگيري ها و شورش هاي مردم رخ  س
مي دهد. اتفاقات در يك غسالخانه مي افتد و داستان 
ــود كه افرادي را كه درگيري ها  از اينجا آغاز مي ش
ــالخانه اي مي فرستند كه  ــده اند به غس ــته ش كش

ــور آنجا  ــم ۲ مرده ش ــي و كاظ اميرعل
هستند. در ميان اين مرده ها فردي به 
نام داوود سگ سيبيل هم وجود دارد كه 
باعث شكل گيري اتفاقاتي در داستان 
ــود. احمدزاده ادامه داد: ۲ دندان  مي ش
جلويي داوود سگ سيبيل طال است و 
يكي از مرده شورها مي خواهد با برداشتن 
اين دندان ها به زندگي اش سروسامان 
ــي دندان ها در حلق جنازه  دهد اما طي رخدادهاي
مي افتد و اتفاقات بامزه و طنزي را رقم مي زند. اين 
شخصيت در واقعيت هم وجود داشته و از افراد الت و 
لمپن آن دوران بوده است. البته بقيه شخصيت هاي 
ــتند كه ورود  ــنده هس نمايش زاييده تخيل نويس
ــتان باعث پيچيده تر شدن شرايط  هركدام به داس
ــود. او اظهار كرد: اين نمايش بيشتر از اينكه  مي ش
ــد ديالوگ محور است از همين  موقعيت محور باش
رو تماشاگران تا پايان جذب ديالوگ ها و رخدادهاي 
پيچيده داستان مي شوند. ماجراهاي »۵۶، غسالخانه 
ــتي محسوب مي شود كه  تهران« نمايشي رئاليس
باوجود طنز بودن با چاشني سياست نيز همراه است.

ــال با نمايش  ــه پس از ۲۷س لعيا زنگن
ــندگي رسول كاهاني  »اتينا« به نويس
ــردار به تئاتر  ــين ِدي و كارگرداني حس
بازمي گردد. زنگنه پس از ۲۷سال دوري 
از تئاتر با نمايش »اتينا« به نويسندگي 
ــين  ــول كاهاني و كارگرداني حس رس
ــترك  ــي مش ــردار و تهيه كنندگ ِدي
محمدرضا يوسف زاده و محدثه كاظمي 

ــي رود. لعيا  ــاخانه مهرگان روي صحنه م در تماش
زنگنه بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون كه نخستين 
حضور حرفه اي خود بر صحنه تئاتر را با علي رفيعي 
ــال هاي شن« در سال ۱۳۷۱  در نمايش »يادگار س
ــگاه هنر  ــت، فارغ التحصيل دانش ــه كرده اس تجرب
ــا هدايت محمدعلي  ــته نمايش بوده و ب تهران رش

ــمي وارد عرصه  ــا قاس ــاورز و ثري كش
تلويزيون شد. از ديگر عوامل اين نمايش 
مي توان به عطيه كاظمي )مدير توليد(، 
شروين بختياري )انتخاب موسيقي(، 
ــتيار اول كارگردان  حسين بنياد )دس
ــهيال اكبرزاده، عرفان  و برنامه ريز(، س
ــتياران كارگردان(، سارا  ــمس )دس ش
ــاور  حدادي )مدير روابط عمومي و مش
رسانه اي و تبليغات - you studio( اشاره كرد. ديگر 
بازيگران اين اثر نمايشي متعاقبا اعالم خواهند شد. 
نمايش »اتينا« از ۱۰ مرداد در تماشاخانه مهرگان 
ــول كاهاني و كارگرداني حسين  به نويسندگي رس
ديردار روي صحنه خواهد رفت و بليت فروشي اين 

اثر نمايشي به زودي براي مخاطبين باز خواهد شد.

میراثنامه

داربست ها در حسن آباد باال رفتند!
داربست ها روي بدنه تاريخي نيمه سوخته ضلع شمال غربي ميدان حسن آباد 
باال رفته اند، آن هم كمتر از ۴۸ ساعت بعد از پايان آتش سوزي. حاال اين ميدان 
هشت گنبدي كه يكي از گنبدهايش را از دست داده و گنبد ديگرش نيم خيز در 
حال ريزش است، منتظر دستور بعدي شهردار تهران مانده؛ در حالي كه ميراث 
ــتوري را نديده و نشنيده...  اگر جنبه حفاظت  فرهنگي هنوز هيچ طرح يا دس
ــوزي را در نظر  ــته بعد از آتش س براي جلوگيري از تخريب هاي احتمالي پوس
نگيريم، مي توان اين فرمان را بيشتر به يك دستور احساسي بعد از آتش سوزي 
نسبت داد تا دستوري براي تهيه طرح و وروِد هر چه سريع تر كارشناساِن ميراث 
فرهنگي و سازمان زيباسازي، طرحي عملياتي براي آن بچينند. خبر را روابط 
ــهر داري منطقه ۱۱ تهران اعالم كرده كه بر اساس آن، »با دستور  عمومي ش
ــط سازمان زيباسازي و با مشاركت  شهردار تهران در كمتر از ٤٨ ساعت توس
شهرداري منطقه ١١، مرمت و بازسازي ضلع شمال غربي حسن آباد كه دچار 
حريق شده بود آغاز شد«. به ميدان حسن آباد هم كه برويد، داربست ها دور تا 
دور اين ضلِع تاريخي را گرفته اند و هنوز كارگران در حال نصب داربست روي 
طبقات بااليي ترند، اما به جز چند آتش نشاني كه در بخش هاي مختلف طبقه 
دوم تردد دارند و كاسباني كه حاال مغازه هايشان درگير آتش شده و خودشان 
هم با احتياط قصد راه انداختن كاسبي شان را دارند، خبري از هيچ طرح، نقشه 

يا اتفاق ديگري از سوي شهرداري نيست. 
ــالمي، معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي و  ــن شيخ االس  محس
گردشگري، اما درباره دستور شهردار تهران به ايسنا مي گويد: اينكه اكنون چه 
كاري بايد كرد، به بررسي هاي بيشتري نياز دارد. احتماال پروژه مرمت از سوي 
شهرداري تهران، به سازمان زيباسازي داده شود، بنابراين روز شنبه ۲۹ تير در 
نامه اي به سازمان زيباسازي، به آنها اعالم شد، اداره كل ميراث فرهنگي استان 
تهران، آماده  ارايه طرح ها و نظرات كارشناسي است تا هر چه سريع تر مرمت اين 
بناي تاريخي آغاز شود. او با تاكيد بر اينكه هنوز هيچ حرف يا طرح يا نقشه اي 
ــتان تهران داده نشده است، اظهار مي كند: هر  به اداره كل ميراث فرهنگي اس
چند در قدم نخست بايد كارهاي حفاظتي، آواربرداري روي اين بناي تاريخي 
ــود، از سوي ديگر سقف طبقه اول نيز در معرض خطر است و احتماال  انجام ش
نياز به زدن جك دارد تا سقف پايين نيايد، بنابراين براي انجام چنين كارهاي 
اضطراري نيز، زدن داربست ضروري به نظر مي رسد، امابايد براي بازسازي اين 

بناي تاريخي، طرح و نقشه آن نخست تهيه و براي بررسي به ميراث فرهنگي داده 
شود. او با اشاره به نماي شمالي، بدنه آتش گرفته در اين ميدان كه بر خالف سه 
ضلع ديگر در آن بخش نيز داراي نما است، بيان مي كند: بدنه هاي تاريخي ديگر، 
ــته تاريخي در بخش جلويي در ميدان دارند، اما در اين ضلع كه  فقط يك پوس
مقابل سازمان آتش نشاني نيز مي شود، در بخِش پشتي آن نيز، دو درگاِه ورودي 
و تزئينات وجود دارد كه در حال حاضر با يك ديوار الحاقي پوشانده شده است، 
براي حذف آن ديوار نيز، نياز به انجام يك كار جامع داريم. شيخ االسالمي از لزوم 
انجام يك كار آسيب شناسي جدي تري در اين بناي تاريخي در ميدان حسن 
ــهرداري وسازمان  آباد خبر مي دهد و مي گويد: معاونت ميراث فرهنگي به ش
ــازي اعالم مي كند كه آماده  ايجاِد يك كميته مشترك است تا با ايجاد  زيباس

كارگروهي كارشناسانه، سريع تر كارهاي مرمت آن انجام شود. 
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري، همچنين درباره 
اعالم اعتبار مورد نياز اوليه براي مرمت اين بناي تاريخي در چند روز گذشته، 
ــات اضطراري مي داند و تاكيد مي كند: هر  آن را برآورد اوليه براي انجام اقدام
بار كه از اين اثر و آسيب هاي وارد شده به آن ديدن مي كنم، با نكاِت جديدتري 
مواجه مي شوم، بنابراين انجام آسيب شناسي جدي تري روي اين بدنه تاريخي 

احساس مي شود.

ايستگاه

دنباله هاي »هالووين«
 در راه است

»شير شاه« انفجاري 
آغاز مي كند

دو فيلم جديد »هالووين« 
ــال ۲۰۲۰ و  ــراي س ب
ــينماها  ۲۰۲۱ راهي س
ــزارش  ــوند. به گ مي ش
ــال  ــي، يونيورس ورايت
پيكچرز اعالم كرد ۲ فيلم 
»هالووين« پشت سر هم 
ــال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  در س

اكران مي شوند. اين استوديو هر چند چيزي درباره 
»هالووين« سال پيش با بازي جيمي لي كورتيس 
ــوردون گرين  نگفت كه به  ــه كارگرداني ديويد گ ب
پرفروش ترين ادامه بر اين مجموعه ترسناك بدل 
شد و در سراسر جهان ۲۵۰ ميليون دالر فروخت اما 
به نظر مي رسد همان روند ادامه مي يابد. اولين فيلم از 
اين مجموعه با عنوان »هالووين مي كشد« ۱۶ اكتبر 
۲۰۲۰ اكران مي شود و »هالووين پايان مي يابد« يك 
سال بعد ۱۵ اكتبر ۲۰۲۱ راهي سينماها مي شود. 
ــن كارگرداني مي كند و كورتيس  هر ۲ فيلم را گري
در آنها در نقش اصلي ظاهر خواهد شد. اين خبر را 
جان كارپنتر كارگردان و نويسنده اوليه اين فيلم ها 
ــال  ــر خود نيز تأييد كرد. فيلم س در صفحه توئيت
پيش »هالووين« يازدهمين دنباله بر اين مجموعه 
و پنجمين قسمتي بود كه جيمي لي كورتيس در 
نقش »لوري استرود« بازي كرد و ادام هاي بر فيلم 
ــال ۱۹۷۸ بود كه جان كارپنتر  اصلي محصول س
 آن را كارگرداني كرده بود. فيلم سال پيش با امتياز

ــد و  ــايت راتن توميتوز روبرو ش  ۷۹ درصدي در س
كارپنتر تهيه كننده اجرايي فيلم بود و آهنگ آن را نيز 
ساخت. فيلم هالووين اصلي سال ۱۹۷۸ به كارگرداني 
كارپنتر برمبناي فيلمنامه خود وي با مايكل ۶ ساله 
شروع مي شد كه خواهر نوجوانش را در سال ۱۹۶۳ 
مي كشد و اكنون بعد از ۱۵ سال، درست چند روز قبل 

از جشن هالووين، مايكل از زندان مي گريزد.

براساس آمار پيش فروش 
ــن »شير  بليت، انيميش
ــروش ۱۸۵  ــا ف ــاه« ب ش
ميليون دالري در امريكاي 
شمالي شروعي انفجاري 
ــاي افتتاحيه  را در روزه
ــه خواهد كرد.  خود تجرب
به گزارش ورايتي، »شير 

شاه« كمپاني ديزني فروشي ۱۸۵ ميليون دالري را در 
آخر هفته افتتاحيه خود تنها در امريكاي شمالي تجربه 
خواهد كرد. اولين آمار حكايت از اين دارد كه »شير 
شاه« دومين افتتاحيه بزرگ سال ۲۰۱۹ در امريكاي 
ــت مي كند و جايگزين  ــمالي را به نام خودش ثب ش
»شگفت انگيزهاي ۲« مي شود كه سال پيش ۱۸۲.۷ 
ميليون دالر در اولين آخر هفته افتتاحيه اش فروش 
كرد و نهمين فيلم پرفروش امريكا در همه تاريخ شد. 
اين آمار بر مبناي پيش فروش بليت ها به دست آمده 
ــن ۱۵۰ تا ۱۸۰ ميليون دالر از نمايش  كه چيزي بي
در ۴۷۲۵ سالن سينما است. تعداد سالن هاي سينما 
ــكن بوده است. اين فيلم كه كارش را از  نيز ركوردش
پنج شنبه شب در سينماها شروع كرد در همان شب 
اول ۲۳ ميليون دالر فروخت. اين بزرگ ترين فروش 
پيش نمايش فيلمي از ديزني پس از »انتقام جويان: 
پايان بازي« است كه ۲۵ آوريل با فروش ۶۰ ميليون 
دالري در شب نخست ركورد گذاشت و در اولين آخر 
هفته اكرانش ۳۵۷ ميليون دالر به دست آورد. »شير 
شاه« را جان فاورو كارگرداني كرده و فيلم بر مبناي 
ــاخته شده است.  ــن موفق سال ۱۹۹۴ س انيميش
نقدهايي كه تاكنون در سايت راتن توميتوز منتشر 
شده امتيازي ۵۶ درصدي به اين فيلم داده اند، اما در 

ميان تماشاگران جايگاه متفاوتي داشته است.

واكنش ويلموتس به قرعه تيم ملي در مقدماتي جام جهاني

قهرماني خاكسار، عباسعلي و پورشيب در كاراته آسيا

ــي دور دوم رقابت هاي  ــم قرعه كش مراس
انتخابي جام جهاني ۲۰۲۲ و جام ملت هاي 
ــيا ۲۰۲۳ چين در مقر كنفدراسيون  آس
فوتبال آسيا برگزار شد. در اين قرعه كشي، تيم ملي فوتبال 
كشورمان در گروه C با تيم هاي عراق، بحرين، هنگ كنگ 
ــد.  مارك ويلموتس سرمربي تيم  و كامبوج هم گروه ش
ملي، درباره قرعه تيم ملي ايران در اين رقابت ها به سايت 
فدراسيون فوتبال عنوان كرد: در وهله نخست بايد بگويم 
كه قرعه تيم ملي آسان نيست. بطور حتم، حريفان در اين 
مسابقات با همه توان خود به ميدان خواهند آمد و شاهد 
رقابت سطح بااليي خواهيم بود.  ويلموتس درباره اينكه 
كدام تيم را رقيب اصلي تيم ملي در گروه سوم مسابقات 
ــه تك تك حريفان مان احترام  مي داند؟ اظهار كرد: ما ب
مي گذاريم. با اين وجود هدف مان تنها يك چيز است و 

آن تالش بي وقفه براي كسب  عنوان نخست گروه است.

در ادامه رقابت هاي كاراته قهرماني آسيا در ازبكستان، 
طروات خاكسار، حميده عباسعلي و ذبيح اهلل پورشيب 
به مدال طال رسيدند و رزيتا عليپور و تيم كاتاي بانوان 
نيز به مدال نقره دست يافتند. همچنين ۴ برنز ديگر 
ــد. در ادامه رقابت هاي  ــز از آن نمايندگان ايران ش ني
ــيا ۲۰۱۹ در تاشكند ازبكستان،  كاراته قهرماني آس
ــال، ۲ نقره و  ــب ۳ مدال ط ــران صاح ــدگان اي نماين
ــار در ديدار فينال وزن  ــدند. طراوت خاكس ۴ برنز ش
۵۵- كيلوگرم مقابل سوينچ راخيموآ از ازبكستان ۷ بر 
صفر به برتري رسيد و صاحب مدال طال شد. در ديدار 
ــيب  پاياني وزن ۸۴- كيلوگرم مردان، ذبيح اهلل پورش
ــاجان از اردن قرار گرفت و  در فينال مقابل محمود س
يك بر صفر به برتري رسيد و دومين مدال طالي تيم 
ايران در اين رقابت ها را كسب كرد. در فينال وزن ۶۸+ 
كيلوگرم تيم ملي بانوان حميده عباسعلي در پيكار با 
»سوفيا براتسوالو« از قزاقستان صاحب برتري ۴ بر ۲ 
شد و طال گرفت. حميده عباسعلي در نخستين مبارزه 
خود موفق شد، »موخالريم كاكيمجونوآ« از ازبكستان 
را با نتيجه ۸ بر صفر شكست دهد. عباسعلي در دور دوم 
»پرشكا ميتال« از هند را با نتيجه ۸ بر صفر شكست داد. 
عباسعلي در ادامه اين رقابت ها نماينده هنگ كنگ را با 
نتيجه ۹ بر صفر شكست داد و راهي فينال شانزدهمين 

دوره مسابقات قهرماني آسيا شد.
در فينال وزن ۶۱- كيلوگرم بانوان شانزدهمين دوره 
رقابت هاي قهرماني آسيا ازبكستان، رزيتا عليپور در 
ديدار فينال مقابل يين ژيااويان چيني پس از تساوي 
ــا راي داوران در  ــر - صفر در وقت قانوني مبارزه ب صف
هانتي نتيجه را واگذار كرد و نقره گرفت. كاتاي تيمي 
بانوان ايران با تركيب الناز تقي پور، شادي جعفري زاده و 
نجمه قاضي زاده كه به ديدار فينال راه يافته بود به دليل 
آسيب ديدگي شادي جعفري زاده در جريان تمرينات 
ــه زانو، از حضور در ديدار فينال و مبارزه با تيم  از ناحي
ــانزدهمين  ژاپن انصراف داد تا صاحب مدال نقره ش
ــود. تيم ايران دور  دوره رقابت هاي قهرماني آسيا ش
اول با تيم هاي هنگ كنگ، بنگالدش، هند و ويتنام 

ــب امتياز ۲۴.۳۴ به عنوان تيم  همگروه بود كه با كس
ــد. در كاتاي انفرادي بانوان،  اول راهي ديدار فينال ش
فاطمه صادقي كه روز گذشته به دور دوم صعود كرده 
ــا كاتاروهايي از  ــابقات خود ب بود امروز و در دوم مس
اندونزي، ويتنام و هنگ كنگ همگروه بود و توانست با 
كسب امتياز ۲۴.۱۴ به ديدار رده بندي راه يابد. صادقي 
ــدار رده بندي به مصاف آدا وونگ از كره جنوبي  در دي
رفت و با امتياز ۲۴.۳۶ باالتر از حريف كره اي قرار گرفت 
و مدال برنز اين بخش را از آن خود كرد. كاتاي تيمي 
مردان هم با تركيب ابوالفضل شهرجردي، علي زند و 
ميالد فرازمهر در دور دوم رقابت خود امروز با تيم هاي 
كويت، اندونزي و ژاپن همگروه شد و با كسب امتياز ۲۵ 
پس از تيم ژاپن به عنوان تيم دوم راهي ديدار رده بندي 
ــب مدال برنز به مصاف تيم  گرديد. اين تيم براي كس
هنگ كنگ رفت و توانست با غلبه بر اين تيم مدال برنز 

را بر گردن آويزد. 
ــگري در جدول  ــن عس ــرم بهم در وزن ۷۵- كيلوگ
ــعادي از پاكستان را ــانس مجدد، غالم عباس س  ش

۲ بر صفر مغلوب كرد و در ديدار رده بندي نيز با غلبه 
برداستونبك اوتابااليف ازبكستاني به مدال برنز رسيد. 
ــج زاده با برتري ــجاد گن  در وزن ۸۴+ كيلوگرم نيز س
 ۵ بر ۲ مقابل نماينده قرقيزستان صاحب مدال برنز شد.

ورزشي

تاريخنگاري

قيام   سي تير 
ــورمان است كه  ــي ام تير ماه ۱۳۳۱ يكي از فرازهاي مهم تاريخ معاصر كش س
وقايع آن با صنعت نفت و تحوالت مربوط به آن گره خورده است. آنچه از آن با 
عنوان قيام سي تير ياد مي شود، در تداوم مبارزات مردم ايران براي حفظ نفت 
به عنوان يك سرمايه ملي و نسل هاي آينده كشور، رقم خورد. بهانه رخداد سي 
تير البته كنار گذاشتن دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت- كه هدايت جريان 
ــدن نفت را در مقابل بيگانگان بر عهده داشت- و جايگزيني احمد قوام  ملي ش
ــاه و با همكاري مجلس شوراي ملي بود. محمد مصدق  به فرمان محمدرضا ش
ــتگاه حاكمه در دولت خود به ستوه آمده بود، انتقال  كه از كارشكني هاي دس
وزارت جنگ را از شاه و دربار به دولت خواستار شده و در پي رد اين درخواست، 
استعفاي خود را از نخست وزيري اعالم كرد. مخالفان مصدق كه گمان مي كردند 
ــت آمده است، دست به كار شدند و انتصاب احمد قوام  فرصت مناسبي به دس
ــلطنه( را به نخست وزيري در دستور كار قرار دادند. در پي آن، قوام از  )قوام الس
ــت وزير معرفي شد و شاه نيز فرمان  سوي مجلس شوراي ملي به عنوان نخس
ــت وزيري وي را صادر كرد. محمد قوام نيز بالفاصله با صدور اطالعيه اي  نخس
تهديد آميز تغيير مواضع و سياست هاي دولت را اعالم كرد. خوشبختانه آنچه 
ــر ۱۳۳۱ رخ داد، حوادثي بود كه به  ــا ۳۱ تي ــاس تاريخي ۲۵ ت در مقطع حس
عقب نشيني نيروهاي ضد ملي و طرفداران غارت سرمايه هاي كشور انجاميد. 

هماهنگي رهبران جنبش، مردم، بازار و دانشگاهيان در آن مقطع سبب شد كه 
قيام سي تير نتيجه دهد و شاه در مقابل خواست ملت عقب نشيني كرده و دكتر 
محمد مصدق را به نخست وزيري بازگرداند؛ اتفاقي كه متاسفانه در برخي مقاطع 

حساس ديگر رخ نداد و به سرنگوني دولت ملي مصدق منجر شد.
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