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سعيد اسالمي |
 عضو شوراي عالي بورس|

تغيير واحد پ��ول ملي از ريال به توم��ان كه ديروز در 
هيات دولت تصويب شد، در وهله اول اتفاقي عجيب 
و احتماال پر از آثار اقتصادي به نظر مي رس��د، اما اگر 
بخواهيم نگاه واقع بينانه به اين تغييرات داشته باشيم، 
مثل اين اس��ت كه آب از آب ت��كان نمي خورد، بلكه 
تنها ظرف آب عوض مي ش��ود. اين موضوع در تمام 
بخش هاي اقتصادي كش��ور قابل تعميم است اما اگر 
بخواهيم بطور خاص بازار س��رمايه را مورد بررس��ي 
قرار دهيم، بايد بپذيريم كه حذف 4 صفر، به صورت 
مستقيم بر بازار سرمايه تاثيري نخواهد داشت بلكه 
تاثيرات آن  در بلندمدت بر بازار سرمايه نيز تاثيرگذار 
خواهد بود. هرچند در واقعيت، اقتصاد كالن كشور هم 

تاثيرات بلندمدتي در اين بخش نخواهد ديد. 
اين موض��وع بر رفتار س��رمايه گذاران بازار س��رمايه 
اثري نخواهد داش��ت زيرا س��رمايه گذاران بورسي بر 
اساس تغييرات بنيادي، رفتار خود را تغيير مي دهند، 
 اما بط��ور كلي تغيي��رات در بخ��ش كالن اقتصادي 
مي تواند به دامنه بازار سرمايه هم برسد. گزارش هاي 
مالي نيز تا دو س��ال تحت تاثير اين تغييرات در اقالم 
ترازنامه اي خواهند ب��ود، اما در نهاي��ت تاثير تغيير 
اقتصادي به همراه نخواهد داش��ت. اگر حذف 4 صفر 
صورت بگيرد، بايد ديد كه اصالح حس��اب ها و خرده 
اعشاري حساب ها به چه شكل صورت خواهد گرفت 

و در اين مساله بايد به گزارشگري مالي دقت كرد كه 
گزارش هاي مالي قبل و بعد از اين اتفاق بايد قابليت 

همسان سازي را داشته باشد.
البته به دليل حذف اعشارها، ممكن است تورم اندكي 
به اقتصاد كشور دوباره تزريق ش��ود كه به دليل رند 

شدن عددهاي قيمتي رخ مي دهد. 
ادبيات اقتصادي كش��ور ما به اين ش��كل اس��ت كه 
تغييرات واحد پولي در بلندم��دت، تورم هاي جزيي 
ايجاد مي كند و از آن مهم تر، تاثيرات رواني در اقتصاد 
كش��ور دارد و براي چاپ پول، هزينه اي را به كش��ور 

تحميل مي كند.
اما اگر فكر كنيم كه با حذف 4 صفر و تغيير واحد پول 
ملي، مشكلي از اقتصاد كش��ور حل مي شود، اشتباه 
مي كنيم. اين تغييرات، اصالحات جزيي است كه در 
راستاي اصالحات اساسي كه اقتصاد ايران به آن نياز 

دارد، بايد انجام شود.
سياست گذاران اقتصادي كش��ور ما بايد بپذيرند كه 
حذف 4 صف��ر نمي تواند جاي اصالح سياس��ت هاي 
پولي و مالي غلط را بگيرد. ض��رورت اولي در اقتصاد 
ايران، اين است كه حضور قاطع حاكميت در كسب و 
كارها از بين برود و همچنين ريسك هاي اقتصادي و 
سياسي بين المللي نيز كم شود تا بخش مولد اقتصاد 
ايران، فرصت نفس كشيدن پيدا كند. حذف 4 صفر از 
واحد پولي، اين مشكالت را حل نمي كند و تصور حل 

به اين واسطه، تصور اشتباهي است. 

 سرمايه گذاران بورس
از تغيير واحد پول متاثر نمي شوند حسين حقگو|

تحليگر اقتصادي|
دولت ها متاس��فانه در كش��ورمان كمتر داراي نظريه 
با ثب��ات اقتص��ادي بوده اند. ش��ايد بدي��ن علت كه 
توسعه اقتصادي كمتر محور حكمراني كشور بوده و 
مالحظات سياسي تنظيم كننده تدابير در حوزه هاي 
مختلف داخل��ي و خارج��ي. همين ضعف اساس��ي 
و بنيادين و فقدان يك چارچوب ش��فاف و س��ازگار 
سياس��ت گذاري مبتني بر علم اقتصاد و مورد اجماع 
ملي سبب حاكميت سياست گذاري مبتني بر آزمون 
و خطا و تكرار اشتباهات شده است. اين در حالي است 
كه بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي و نهادها 
و تشكل هاي وابسته به آنها به دفعات دولت ها را از اين 
راه و روش بر حذر داش��ته و نتايج محتوم اين س��وئ 
سياست ها را گوش��زد نموده اند. متاس��فانه اما كمتر 
گوشي اين سخنان را شنيده و تغييري در راه و روش 

معمول ايجاد شده است. 
اما اتاق ايران بار ديگر با انتش��ار بياني��ه اي 8 ماده اي 
پيشنهادهايي را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور 
برون رف��ت از چالش هاي بزرگ مبتالب��ه ارايه نموده 
است. اين پيش��نهادها كه در چارچوب نظريه اقتصاد 
آزاد و رقابت��ي و مبتن��ي بر كاهش حض��ور دولت در 
حوزه كاالي خصوصي است از جمله عبارتند از: توقف 
تخصيص دالر 4200 توماني، حركت به سوي اجراي 
سياس��ت ارز تك نرخي، تخصيص منابع ايجادشده از 
محل حذف ارز ترجيحي به پرداخ��ت يارانه نقدي به 
اقشار آسيب پذير و كمك به توليدات ملي، بازپرداخت 
بدهي هاي دولت به بخش خصوصي، بانك ها و تامين 
اجتماعي از محل ساير منابع آزادشده ناشي از حذف 
ارز يارانه اي، افزايش سهم واردات در مقابل صادرات در 
بسته ارزي بانك مركزي به منظور زمينه سازي براي 
بازگرداندن كليه ارزهاي صادراتي به داخل كشور و.... 

 در همين حال ات��اق تهران نيز به عن��وان ديگر نهاد 
كانوني بخش خصوصي سه راهكار خود براي كسري 
بودجه 100 تا 150 هزار ميليارد توماني كشور عنوان 
كرده است. راهكارهايي ش��امل كاهش 10 درصدي 
بودجه 1277 ه��زار ميلي��ارد توماني ش��ركت ها و 
موسسات دولتي، حذف دالر 4200 توماني و اصالح 
يارانه هاي پيدا و پنه��ان حدود 900 ه��زار ميليارد 

توماني. متاسفانه اما دولت تا اين زمان به اين راه حل ها 
واكنش مثبتي نش��ان نداده و راهكارهاي اس��تفاده 
از حس��اب ذخيره ارزي، فروش اوراق مالي اس��المي 
و برداش��ت 45 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه 
ملي و واگذاري و مولدسازي دارايي هاي دولت را براي 
كسري بودجه در پيش گرفته است كه در چارچوب 
راه و روش ه��اي معم��ول و مالوف دولت ه��ا تاكنون 
و فاقد چارچوب نظري متناس��ب با توس��عه با ثبات 

اقتصادي است.
دولت باي��د بپذيرد با اي��ن راه و روش و ب��دون نظريه 
علمي اقتص��ادي و حكمران��ي جزي��ره اي آن هم در 
شرايط كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي و افزايش هر 
روزه هزينه هاي اداره كش��ور، به تنهايي امكان و توان 
اداره كشور را ندارد. دولت بايد بپذيرد موتور توسعه در 
بيرون از دولت و از درون جامعه و با بهره گيري از منابع 
فكري و مادي آن روشن مي شود و دولت وظيفه تامين 

»كاالي عمومي«را برعهده دارد. 
دولت باي��د بپذي��رد اي��ن صنعتگ��ران و بنگاه هاي 
اقتصادي اند كه كش��ور را اداره مي كنند و »شكوفايي 
يك كشور در گرو شرايطي اس��ت كه بر اقتصاد خرد 
آن كش��ور حاكم باش��د و تا وقتي در س��طح اقتصاد 
خرد، وضع به شيوه اي مناسب بهبود نيابد، اصالحات 
سياس��ي و اقتصادي در س��طح كالن به ب��ار نخواهد 

نشست« )مزيت رقابتي كشورها- مايكل پورتر( 
بر اين اس��اس الزم اس��ت بيش از هر زم��ان ديگري 
امكان نقش آفرين��ي فعاالن اقتص��ادي و صنعتگران 
و تشكل هاي وابس��ته به آنان را براي حضور در عرصه 
كالن اقتصادي كشور فراهم شود. همچنانكه به كرات 
از سوي عالي ترين مقامات و مس��ووالن كشور وعده 
داده شده اس��ت و از جمله رييس جمهور كه چندي 
پيش تاكيد كرد ه اس��ت كه: »هميشه اعضاي دولت 
را تش��ويق كردم كه بدون مشورت با بخش خصوصي 
تصميم نگيرند و اگر تصميمي بدون مشورت با بخش 
خصوصي اتخاذ ش��ود، قبول نمي كنم« و نيز »رقابت 
بخش دولتي با بخش خصوصي را كامال غلط و اشتباه 
است«. تنها از اين مس��ير و به كارگيري خرد جمعي 
اس��ت كه مي توان از بازتوليد انديش��ه هاي ناصحيح 
و مضر ب��راي اقتصاد، پرهي��ز و امكان غلبه توس��عه 

اقتصادي بر مالحظات سياسي را فراهم نمود.

واقعيت هايي كه دولت بايد بپذيرد!
يادداشتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

واقعيت هايي كه دولت 
بايد بپذيرد!

متاس��فانه  دولت ه��ا 
در كش��ورمان كمت��ر 
داراي نظري��ه ب��ا ثبات 
اقتصادي بوده اند. شايد 
بدين علت كه توس��عه 
اقتص��ادي كمتر محور 
حكمراني كش��ور بوده 
و مالحظات سياس��ي 
تنظيم كننده تدابير در حوزه هاي مختلف داخلي 
و خارجي. همين ضعف اساسي و بنيادين و فقدان 
يك چارچوب شفاف و س��ازگار سياست گذاري 
مبتني بر علم اقتصاد و مورد اجماع ملي س��بب 
حاكميت سياست گذاري مبتني بر آزمون و خطا 
و تكرار اشتباهات شده است. اين در حالي است كه 
بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصادي و نهادها 
و تشكل هاي وابسته به آنها به دفعات دولت ها را از 

اين راه و روش بر حذر داشته و ...

حسين  حقگو

 همين صفحه  

يادداشت

سرمايه گذاران بورس از تغيير 
واحد پول متاثر نمي شوند

سعيد اسالمي |
تغيير واحد پول ملي از ريال ب��ه تومان كه ديروز 
در هيات دولت تصويب ش��د، در وهله اول اتفاقي 
عجيب و احتم��اال پر از آث��ار اقتص��ادي به نظر 
مي رس��د، اما اگر بخواهيم نگاه واقع بينانه به اين 
تغييرات داشته باش��يم، مثل اين است كه آب از 
آب تكان نمي خورد، بلكه تنه��ا ظرف آب عوض 
مي شود. اين موضوع در تمام بخش هاي اقتصادي 

كشور قابل تعميم است...

دولت

اليحه اصالح م��اده )14( قانون برنامه شش��م 
توسعه درخصوص س��اماندهي نحوه فعاليت 
صندوق هاي قرض الحسنه، پس از تصويب در 
هيات دولت، از س��وي رييس جمه��وري براي 
طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي 
ارسال شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
هيات دولت، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهوري ديروز- چهارشنبه- 
اليحه اصالح م��اده )14( قانون برنامه شش��م 
توسعه درخصوص نحوه فعاليت صندوق هاي 
قرض الحس��نه تك ش��عبه اي و صندوق هاي 
قرض الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسالمي 
را كه به پيش��نهاد بانك مرك��زي و به منظور 
جلوگيري از سوء استفاده سودجويان از اعتماد 
و اموال عمومي در جلسه 2۳ تير 1۳98 دولت 
به تصويب رسيد جهت طي تشريفات قانوني به 

مجلس ارسال كرد. 
مطابق اين تصميم، صندوق هاي قرض الحسنه 
تك شعبه اي با جذب منابع ساالنه تا ۳0 ميليارد 
ريال و نيز صندوق هاي قرض الحس��نه زيرنظر 
س��ازمان اقتصاد اس��المي در تمام��ي مراحل 
تأس��يس، اعطاي مجوز، نظارت ب��ر فعاليت، 
تغيي��رات ثبتي، بازس��ازي، ادغ��ام، انحالل و 
تصفيه، مش��مول نظارت و اخذ مجوز از بانك 
مركزي هستند. بر همين اساس، اين اقدام به 
منظور رفع مغايرت موجود ميان قوانين احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور و برنامه ششم 
توس��عه صورت گرفت. براس��اس اين گزارش، 
مطابق قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور، تأس��يس، ثبت، فعاليت و انحالل كليه 
نهادهاي پولي و اعتباري از جمله صندوق هاي 
قرض الحسنه با اخذ مجوز از بانك مركزي و به 
موجب مقررات مصوب ش��وراي پول و اعتبار 
امكان پذير اس��ت در حالي كه به موجب قانون 
برنامه ششم توسعه، صندوق هاي قرض الحسنه 
مرب��وط از اقدام��ات نظارت��ي بان��ك مركزي 

مستثني شده اند.  

اليحه ساماندهي صندوق هاي 
قرض الحسنه به مجلس رفت

خبر

معاون اقتصادي رييس جمهوري با اش��اره به 
نزديك شدن قيمت ارز در بازار آزاد به قيمت 
س��امانه نيما گفت: با تك نرخي ش��دن ارز و 
كاهش التهابات در ب��ازار ارز مي توان اميدوار 
بود ت��ا رانت كاه��ش پيدا ك��رده و تخصيص 
منابع منطقي تر ش��ود. محم��د نهاونديان در 
حاش��يه جلس��ه ديروز هيات دولت در جمع 
خبرن��گاران با اش��اره ب��ه اينكه ه��دف همه 
سياس��ت گذاران و كارشناس��ان اين است كه 
موج تورمي كه با التهابات ارزي ايجاد ش��د را 
مهار كنند، افزود: البته تشخيص ها و ارزيابي ها 
متفاوت اس��ت و اينكه تخصيص ارز رس��مي 
)دالر 4200 تومان��ي( ت��ا چه ح��د به هدف 
رسيده در مورد كاالهاي مختلف مانند برنج، 
دارو،  نهاده هاي دامي و... در ارزيابي ها متفاوت 

است.
وي افزود: اما آنچه قطعي است اهتمام دولت 
به تامين كاالهاي اساس��ي م��ردم با كمترين 
مشكل اس��ت در همين رابطه برخي كاالها از 
اين ليست خارج ش��ده و اين بحث همچنان 

ادامه دارد.
نهاونديان با تاكيد بر اينك��ه در مورد اجرايي 
شدن اينستكس موضوع مهم تخصيص وجوه 
قابل استفاده اس��ت، گفت: از همين رو يا بايد 
اروپايي ها در خريد از ايران ب��ه ويژه در مورد 
ص��ادرات نفت اقدام ج��دي انج��ام دهند، يا 
اعتباراتي براي آن در نظر بگيرند يا ارز حاصل 
از صادرات ايران به كش��ورهاي ديگر وارد آن 

شود.
به گفته مع��اون اقتص��ادي رييس جمهوري، 
اينس��تكس ظرف مفيدي مي تواند باش��د اما 
حتما بايد مظروفي مناس��ب در آن قرار گيرد 
به اين معنا كه بايد در آن درآمد ارزي حاصل 
از صادرات ايران به اروپا يا غير اروپا وارد ش��ود 
يا اعتباراتي در نظر گرفته ش��ود، در غير اين 
صورت تعيي��ن رييس اينس��تكس اهميتي 

ندارد.
وي به ح��ذف دالر در مبادالت با كش��ورهاي 
ديگر اش��اره كرد و افزود: اين موضوع يكي از 
سياست هاي كش��ور اس��ت كه به جاي دالر 
از ارزه��اي دو جانب��ه در مبادالت اس��تفاده 
كنيم. اين اقدام با برخي كش��ورها آغاز شده و 

توافقاتي نيز صورت گرفته است.
 نهاوندي��ان ادامه داد: در سياس��ت هاي ارزي 
كش��ور نيز بحث واردات در مقاب��ل صادرات 
از توج��ه و امكان بيش��تري برخوردار ش��ده 
كه مي تواند ب��ه اين موضوع كم��ك كند زيرا 
صادركننده مي تواند با هر توافقي كه با طرف 

مقابل دارد براي واردات نيز اقدام كند.

  نهاونديان : كاهش رانت
با تك نرخي شدن ارز

شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد: از ابتداي 
فصل برداش��ت تاكنون، بيش از ۶ ميليون و ۳20 
هزار تن گندم به ارزش بي��ش از 109 هزارو ۳۶9 

ميليارد ريال از كشاورزان خريداري شده است.
به گزارش چهارش��نبه ش��ركت بازرگاني دولتي 
ايران، تاكن��ون بابت تحوي��ل 984 ه��زار و 18۶ 
محموله بيش از 85 ه��زار و 99۶ ميليارد ريال به 

گندمكاران پرداخت شده است.
اين مبلغ مع��ادل 78 درص��د از مجموع مطالبات 
گندمكاران است و مابقي مطالبات كشاورزان نيز به 

زودي پرداخت مي شود.
خريد تضميني گندم امس��ال از اواخر اس��فند از 
شهرستان جيرفت واقع در جنوب كرمان آغاز شد 

و تا اواخر مهر در سراسر كشور ادامه خواهد داشت.
بنابراين طبق مصوبه ش��وراي اقتصاد هركيلوگرم 
گن��دم معمولي با اف��ت چهاردرص��د مفيد و يك 
درصد غيرمفيد ي��ك هزار و 700 توم��ان و گندم 
دوروم يك هزار و 770 تومان بايد خريداري ش��ود 

كه طبق جدول پاكي بطور متوس��ط هر كيلوگرم 
گندم نان با قيمت متوس��ط ه��زار و 7۳۶ تومان 

خريداري مي شود.
در س��ال زراعي 9۶ - 97 نزديك به 9 ميليون تن 
گندم به ارزش بيش از 114 ه��زار ميليارد ريال با 
مبلغ مصوب هزار و ۳00 تومان و گندم دوروم هزار 

و ۳۳0 تومان خريداري شده بود.
وقوع سيل در ابتداي س��ال جاري تا 25 فروردين 
بيش از 1۳ هزار ميلي��ارد تومان به توليدكنندگان 
زيربخش هاي مختلف بخش كش��اورزي خسارت 
وارد كرد كه بيشترين خس��ارت ها مربوط به 200 
هزار هكتار اراضي گندم و سه هزار ميليارد تومان 
خسارت به كشت و صنعت استان خوزستان بوده 
است. طبق قانون، وزارت جهاد كشاورزي هر سال 
بايد در اواخر مرداد نرخ خريد تضميني كارشناسي 
ش��ده گندم توس��ط دولت را تا پيش از آغاز فصل 
زراعي جدي��د ارايه و ت��ا پايان ش��هريور نرخ ها به 

كشاورزان اعالم شود.

۶.۳ ميليون تن گندم خريد تضميني شد

كشاورزي

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تست موشکی 
جمهوری اسالمی ايران را روندی طبيعی برشمرد.

به گزارش ايس��نا، امير س��رتيپ حاتمی وزير دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مس��لح در حاشيه جلسه هيئت 
وزرا در جم��ع خبرن��گاران در مورد اخبار منتش��ره 
در موردآزمايش موش��کی ايران گف��ت: برنامه های 

تحقيقاتی نيروهای مسلح هر سال تدوين و به موقع 
اجرا می ش��ود و در کل دنيا اين کارها طبيعی است 
اگر بر روی بعضی از موضوعات کار رس��انه ای خاص 
می کنند دنبال اهداف خاص خودش��ان هستند اما 
نيروهای مس��لح برنامه هايش��ان کام��اًل مرتب اجرا 

می شود از جمله تست موشک.

وزير دفاع: تست موشکی ايران طبيعی است

دفاعي

سالروزشهادتحضرتاماممحمدتقيعليهالسالمراتسليتميگوييم

رايزني هاي ايران و فرانسه  در خصوص مسايل منطقه اي » تعادل« مصوبه جديد دولت را  بررسي مي كند

 گفت وگوي تلفني
  100 دقيقه اي 

روحاني و ماكرون 
 تاثير حذف 4 صفر

 بر اقتصاد ايران
يكي از تصميمات نامناسبي كه دولت مي توانست در 
اين مقطع حساس اقتصاد ايران بگيرد همين تصميم 
حذف چهار صفر از پول ملي است! اكنون كه كشور 
در تحريم اس��ت و تورم ركورد 25 س��ال گذشته را 
شكسته و به باالترين سطح خود رسيده است، سطح 
عمومي قيمت ها باال رفته است، دولت به جاي آنكه 
به آحاد مشكالت جامعه رسيدگي كند و راه كارهاي 
الزم را براي برون رفت از وضعيت كنوني پيش بيني 
كند، راهكارهاي��ي را به مرحله اج��را مي گذارد كه 
مي تواند ايجاد سرگرمي براي مردم و بازي كردن با 
اعداد تلقي ش��ود. هيچ يك از كارشناسان اقتصادي 
با حذف صفر از پول ملي مخالف نيس��تند ولي براي 
اخذ چنين تصميمي و اجراي آن »زمان« بسيار مهم 
اس��ت. اكنون مردم از دولت انتظارات ديگري دارند، 
انتظار دارند معيشت آنان را س��اماندهي كند، بازار 

كاالها را تنظيم كند. 

با حذف 4 صفر از پول ملي نحوه محاسبه و مراودات 
بورس و ش��بكه بانكي ساده سازي مي ش��ود.از روز 
نخس��ت كه بحث حذف يك صفر مطرح شده بود، 
پيشنهاد شد كه 4 صفر حذف ش��ود چراكه با توجه 
به هزينه هاي س��نگين ح��ذف صفرها، اي��ن اقدام 
منطقي تر اس��ت. با اين اقدام، تمام محاس��به هاي 
بخش حسابداري تغيير يافته و اسناد و مدارك عوض 
مي ش��ود.با حذف 4 صفر ساده سازي عددها صورت 
مي گيرد و تقريبا محاس��به عددها آسان تر مي شود، 
براين اساس مجلس با حذف 4 صفر موافق بوده و در 
طرح بانكداري نيز به آن توجه كرده اس��ت.با حذف 
4 صفر از پ��ول ملي مراودات بورس و ش��بكه بانكي 
كشور ساده سازي مي ش��ود و اين اقدام براي كشور 
مفيد خواهد بود. حذف 4 صفر كه در هيات دولت به 
تصويب رسيده بايد به مجلس ارسال و پس از بررسي 

و تصويب اجرايي شود. 

 از آنجايي كه در خبرهاي مربوط ب��ه تغيير واحد پول 
ملي تاكنون به اجزا واحد جديد هيچ اش��اره اي نشده 
است، مي توان انتظار داشت كه بيشترين تاثير احتمالي 
را بر نماده��اي مورد معامله در كمتر از قيمت اس��مي 
شاهد باش��يم. مس��لما اين رويداد بيش از انكه تاثيري 
بر روند درآمدزايي ش��ركت ها داشته باشد بر رويه هاي 
تحليلي و مقايس��ه هايي كه كارشناس��ان با اطالعات 
س��نوات قبلي انجام مي دهند، اثر خواهد گذاشت. چرا 
كه تغيي��ر همزمان واح��د پولي و حذف صف��ر از روي 
اسكناس ها بدون ش��ك در كوتاه مدت موجب سخت 
ش��دن كار فعاالن بازار و لزوم به كار بستن دقت بيشتر 
خواهد ش��د. با اين حال بروز مش��كالت محاسباتي يا 
تغيي��رات كوتاه مدت مان��ع از هماهنگ ش��دن بازار با 
تغييرات احتمالي نخواهد شد. از اين رو نمي توان متصور 
بود كه در بلندمدت جريان معامالت در بازارهاي مالي 

كشور از اين بابت صدمه ببينند.

 بهتر است اين تصميم
 به وقت ديگر موكول شود

محاسبه و مراودات بورس 
 و شبكه بانكي ساده  مي شود

حاشيه امن بورس در زمان 
خداحافظي ريال

بهروز زارع كارشناس بازار سرمايه: محمدرضا پورابراهيمي:حيدر مستخدمين حسيني:
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روي موج خبر

   موضع رهبر انقالب درباره جنايت اخير رژيم 
آل خليفه در بحرين

در پي ش��هادت دو ت��ن از جوانان بحريني توس��ط 
رژيم آل خليفه بحرين، حساب توئيتر عربي پايگاه 
اطالع رس��اني دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر انقالب 
اس��المي، موضعي از حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
واكنش به اين جنايت را منتش��ر كرد. رهبر انقالب 
درباره اين حادثه فرمودند: »ظلم  و زور پايدار نخواهد 
ماند و تصميم  و اراده  ملت هاي  عدالت  طلب  سرانجام  
پيروز خواهد شد.« رژيم آل خليفه در ادامه سركوب 
معترضان خود، روز شنبه هفته جاري دو تن از جوانان 
بحريني به نام هاي احمد الماللي ۲۴ س��اله و علي 

العرب ۲۵ ساله را پس از شكنجه، اعدام كرد.

   ارس�ال اليح�ه س�اماندهي صندوق هاي 
قرض الحسنه به مجلس ؛پاد|

اليحه اصالح ماده )۱۴( قانون برنامه شش��م توسعه 
درخصوص س��اماندهي نحوه فعاليت صندوق هاي 
قرض الحسنه، پس از تصويب در هيات دولت، از سوي 
رييس جمهوري براي طي مراحل قانوني به مجلس 
شوراي اس��المي ارسال ش��د. مطابق اين تصميم، 
صندوق هاي قرض الحس��نه تك شعبه اي با جذب 
منابع س��االنه تا ۳۰ ميليارد ريال و نيز صندوق هاي 
قرض الحسنه زيرنظر س��ازمان اقتصاد اسالمي در 
تمامي مراحل تأس��يس، اعطاي مج��وز، نظارت بر 
فعاليت، تغييرات ثبتي، بازس��ازي، ادغام، انحالل و 
تصفيه، مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانك مركزي 
هستند. بر همين اس��اس، اين اقدام به منظور رفع 
مغايرت موجود ميان قوانين احكام دايمي برنامه هاي 

توسعه كشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت.

   ابراهيم اميني سرپرست حزب اعتماد ملي 
استان تهران شد؛تعادل|

 ابراهيم اميني، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي 
با حكم الياس حضرتي، قائم مقام اين حزب، به عنوان 
سرپرست حزب اعتماد ملي استان تهران منصوب 

شد. در حكم حضرتي خطاب به اميني آمده است: 
»ب��رادر عزيز و بزرگ��وارم، جن��اب آقاي دكتر 

ابراهيم اميني
با سالم و عرض ادب

احتراما ب��ا عنايت به تجارب و س��وابق درخش��ان 
حضرتعالي و همچنين عالقه و اعتماد مردم و فعاالن 
سياسي به ويژه اعضاي محترم و فعال حزب اعتماد 
ملي در استان تهران به جنابعالي، بدين وسيله شما 
را به عنوان سرپرست حزب اعتماد ملي استان تهران 
منصوب مي كنم و توفيقات روزافزون شما را از ايزد 
متعال خواستارم. اميدوارم در سازماندهي و توسعه 
حزب در استان تهران و همچنين استفاده از تمامي 
ظرفيت ها، خاصه با بهره گيري از همكاري و همراهي 
فعاالن سياسي اين استان، بتوانيد هر چه زودتر نمونه 
و الگويي از يك فعاليت حزبي منسجم و تشكيالتي را 
در عرصه سياسي اجتماعي كشور به نمايش بگذاريد. 
قطعا در انجام اين ماموريت مهم، اينجانب به اتفاق 
تمام كادرهاي اصيل حزب در كنار شما خواهيم بود. 
ان شاءاهلل بتوانيم در اين شرايط حساس، كمك حال 

كشور و انقالب و نظام اسالمي مان باشيم.
برادر و يار هميشگي شما

الياس حضرتي، قائم مقام حزب اعتماد ملي«

   مالديو: خواهان احي�اي روابط خود با ايران 
هستيم؛ايلنا|

مالديو اعالم كرد كه خواهان احي��اي روابط خود با 
ايران است. به گزارش آواس، »عبداهلل شهيد« وزير 
خارجه مالديو، درباره روابط كشورش و ايران گفت: 
ما به دنبال آن هستيم تا روابط خود و كشورهاي ديگر 
مانند ايران را احيا و تقويت كنيم. وي افزود: ما براي 
اين هدف مذاكراتي با كشورهاي مختلف داشته ايم.

تالش ما براي تقويت دوباره روابط خود با ايران ادامه 
دارد. وزير خارجه مالديو تاكيد كرد: ما خواهان احياي 
روابط ديپلماتيك با ايران هستيم. االن امكان آن وجود 
ندارد كه من تاريخ دقيقي براي از سر گيري روابط خود 

با ايران اعالم كنم.

   دعوت س�وريه از ش�ركت هاي ايراني براي 
بازسازي اين كشور؛ تسنيم|

سفير سوريه در تهران با اشاره به تحريم ها عليه ايران 
و سوريه گفت: اين مساله فرصت همكاري بيشتري 
براي ايران و سوريه فراهم كرده و با توجه به زمينه هاي 
فراوان سرمايه گذاري در سوريه شركت هاي ايراني 
مي توانن��د از اين فرصت ها بهره مند ش��وند. عدنان 
حسن محمود در ديدار با مديرعامل شركت سهامي 
نمايشگاه هاي بين المللي از برگزاري شصت و يكمين 
دوره نمايشگاه بين المللي اين كش��ور در آينده اي 
نزديك خبر داد و از شركت هاي ايراني براي حضور در 
اين نمايشگاه به منظور سرمايه گذاري در روند بازسازي 
سوريه دعوت به عمل آورد. وي همچنين اعالم كرد: 
تسهيالت ويژه اي براي حضور شركت هاي ايراني در 
سوريه در نظر گرفته ش��ده است. حسن محمود به 
تحريم هاي ظالمانه اعمالي عليه ايران و سوريه اشاره 
كرد و افزود: اين مساله فرصت همكاري بيشتري براي 
ايران و س��وريه فراهم كرده و با توجه به زمينه هاي 
فراوان سرمايه گذاري در سوريه، شركت هاي ايراني 

مي توانند از اين فرصت ها بهره مند شوند.

   سوئد خواس�تار پيوس�تن به اينستكس 
است؛ايرنا|

سفير س��وئد در روس��يه اعالم كرد كه كشورش 
خواستار پيوستن به ساز و كار اقدام مالي اروپا با 
ايران )اينستكس( است. پيتر اريكسون ديروز به 
ريانووستي گفت: س��وئد مي خواهد به تجارت با 
ايران ادامه دهد و به همين خاطر قصد پيوستن به 
اينستكس را داريم. سفير سوئد در روسيه گفت: 
در سال نخست پس از امضاي برجام، سوئد تجارت 
خوبي با ايران داش��ت و اس��تكهلم اميدوار است 
وضعيت بهبود يابد. سفير سوئد در ادامه مصاحبه 
تصريح كرد: روسيه با سياست امريكا در برابر برجام 

و خروج از اين توافق بين المللي موافق نيست. 

ايران2

رايزني هاي دولت درخصوص مسايل منطقه اي و امنيتي

گفت وگوي  تلفني 100 دقيقه اي روحاني با ماكرون 
گروه ايران|

»اقتصاد با چاشني ديپلماسي« عنواني است كه مي توان 
براي نشست روز گذش��ته اعضاي كابينه با خبرنگاران 
انتخاب كرد؛ در روزي كه هيات دولت سرانجام تكليف 
يكي از خبرس��ازترين مصوبات اقتصادي اش را با حذف 
۴صفر و تبديل واحد پولي از ريال به تومان را روشن كرد؛ 
طرحي كه گفته مي شود دولت از ۴سال پيش و در زمان 
كابينه يازدهم نيز قصد اجراي آن را داش��ته كه به دليل 
مخالفت علي طيب نيا وزير وقت اقتصاد دولت يازدهم 
اين پروسه از دستور كار خارج شد تا سال 98 كه يك بار 
ديگر ضرورت تصويب يك چنين طرحي احساس شده 
است. همچنين در اين روز واعظي از گفت وگوي تلفني 
۱۰۰ دقيق��ه اي روحاني با ماك��رون،  رييس جمهوري 
فرانس��ه در س��ه ش��نبه ش��ب خبر داد.   در كنار بحث 
حذف ۴صفر، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه هم 
براي چهارمين هفته متوالي راهي حياط دولت ش��د تا 
دورنمايي از مهم ترين تصميمات ديپلماسي كشور در 
موضوعات گوناگون را پيش روي خبرنگاران بگشايد.  وزير 
امور خارجه با بيان اينكه اينستكس نبايد وسيله اجراي 
دستورات  امريكا باشد، تاكيد كرد: اينستكس يك مرحله 
مقدماتي بوده است كه هنوز بطور كامل عملياتي نشده 
و اگر هم عملياتي شود، حتما ضرورت دارد كه پول نفت 
وارد آن شود. ظريف در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل 
در خصوص ارس��ال نامه به مقام معظ��م رهبري درباره 
تخريب هاي دامنه دار برخي افراد و جريانات سياسي با 
موضوع برجام هم گفت: نعمتي در كشور پس از انقالب 
وجود دارد و آن، نعمت، چند صدايي و داشتن ديدگاه هاي 
مختلف توس��ط گروه هاي مختلف و مردم است. چند 
صدايي در كشور، تضارب آرا، نقد و گفت وگو، يك نعمت 
در كشور ما اس��ت اما تخطئه، افترا و توهين كفران اين 
نعمت اس��ت. در داخل نبايد به گونه اي عمل ش��ود كه 
دشمن سوءاستفاده كند. امريكا چون در مقابل تهاجم 
ديپلماتيك ما چاره ديگري نداشت مطرح كرد كه وزير 
امور خارجه ايران قدرت بيان نظريات نظام را ندارد.  وي 
افزود: نبايد دوستان چنين بهانه هايي به دشمن بدهند 
كه چنين سخناني را مطرح كنند. نقد با افترا فرق مي كند. 
من با تمام وجودم آم��اده ام كه از آزادي بيان دفاع كنم؛ 
همانطور كه در وزارت امور خارجه و كالس هايم فرصت 
بيان نظرات مخالف داده شده است اما به اين معنا نيست 
كه دروغ بگوييم، توهين كنيم و افترا بزنيم و دستگاهي كه 
بايد در برابر بيگانگان از منافع كشور و همان گروه هايي كه 
تهمت مي زنند و سريال مي سازند تا به ما افترا بزنند، از آنها 

بيش از ديگران از حقوق شان دفاع مي كنيم. 

توهينهاييكهذخيرهآخرتميشوند
وزير امور خارجه در ادامه پاسخ به پرسش »تعادل« با 
بيان اينكه قرار نيس��ت اقداماتي كه انجام مي شود كه 
مخل وحدت ملي و اعتقاد ما باش��د، عنوان كرد: اين 
اقدامات اعتماد مردم به مسووالن را خدشه دار مي كند. 
هر چقدر به بنده توهين شود، آن را ذخيره آخرت خود 
مي دانم. فكر مي كن��م در آخرت آنقدر بار گناهان من 
سنگين اس��ت كه اين توهين ها از بار گناهان من كم 
مي كند و به همين خاطر، سپاسگزار كساني هستم كه 
به من توهين مي كنند و افترا مي زنند ولي اين مساله 

براي امنيت ملي خطرناك است. 
وي اضافه كرد: برخي مقاله نوشتند و گفتند كه ظريف 
كار شيكي انجام داده است اما اقدامي را در جهت منافع 
ملي انجام دادم و مقام معظم رهبري كه همواره پاسدار 
منافع ملي بوده اند و به هر موضوعي نس��بت به منافع 
ملي و حفظ كيان جمهوري اس��المي كمتر اهميت 
دادند و با لطفي كه هميش��ه نسبت به بنده داشتند و 
با نگاه خطاپوشي كه به بنده داشتند، دوباره ما را مورد 

شفقت، رحمت و محبت خود قرار دادند. رييس دستگاه 
ديپلماسي اضافه كرد: بنده همواره سپاسگزار ايشان 
بودم ب��ا وجود - نمي خواهم بگوي��م ناجوانمردي ها- 
مهرورزي هاي بيش از اندازه اي كه در اين چند سال به 
بنده شده، محبت كردند و دلگرمي  بنده و همكاران را 

فراهم كردند.

فرجامبرجام
محمدجواد ظريف درباره جلسه روز يك شنبه كميسيون 
مشترك برجام گفت: جلسه كميسيون مشترك برجام، 
جلس��ه اي چالش��ي بود و ما مواضع خودمان را درباره 
ضرورت اجراي تعهدات اعضاي ديگر برجام مخصوصًا 
كشورهاي اروپايي كه تعهدات مشخصي را از ارديبهشت 
و خرداد ماه سال 9۷ مطرح كردند، تعهداتي هم در قالب 
خود برجام دارن��د و تعهداتي هم بعد از خروج امريكا از 
برجام اضافه بر تعهدات برجامي، قبول كردند، كامال براي 
آنها تشريح كرديم. وي با بيان اينكه به آنها تشريح كرديم 
كه اين تعهدات اجرا نشده است، اظهار داشت: اينستكس 
ي��ك مرحله مقدماتي بوده اس��ت، هن��وز بطور كامل 
عملياتي نشده و اگر هم عملياتي شود، حتما ضرورت دارد 
كه پول نفت وارد آن شود و اينگونه نباشد كه اينستكس 
وسيله اي براي اجراي دس��تورات امريكا باشد و آنها به 

اروپايي ها بگويند اينستكس چگونه مي تواند كار كند.
رييس دس��تگاه ديپلماس��ي با بيان اينكه اينستكس 
وسيله اي براي اجراي تعهدات اروپا و تعهداتي كه بعد 
از رفتن امريكا ايجاد شده، اس��ت، تصريح كرد: معلوم 
است كه اينستكس نمي تواند با موافقت امريكا كار كند. 
اينستكس بايد به عنوان اقدام اروپايي در كار گرفته شود 
و آنها بايد اين جرات را به خودشان بدهند كه بر اساس 

تعهداتشان عمل كنند و نه منويات امريكايي ها.
ظريف با بيان اينكه اين موضوع در جلس��ه كميسيون 
مشترك مطرح شده اس��ت، گفت: نتيجه كميسيون 
مشترك اين بوده است كه اعضاي كميسيون مشترك 
يك بار ديگر بر تعهداتشان تأكيد كردند. اما بايد ببينيم 
آنها چگونه اين كار را انجام مي دهند. اما در شرايط كنوني 
و تا زماني كه اقدامات الزم صورت نگرفته، حتما گام سوم 

ايران عملي خواهد شد.

تنشهايامروزناشيازتروريسماقتصادي
امريكاست

وي با اش��اره به نامتعادل خوانده شدن طرح توقف در 
برابر توقف از س��وي رييس جمهور خاطرنشان كرد: 
همانطور كه آقاي روحاني، همكارانم و بنده عرض شده 
اس��ت، اقداماتي كه اروپا تاكنون كرده هيچ تناسبي با 
تعهداتشان و توقعاتشان نداشته است. آنها اگر بخواهند 
توقعاتش��ان عملي شود يا تعهداتش��ان را اجرا كنند، 

موظف هستند آنچه را تعهد كرده اند، انجام دهند.
وزير امور خارجه افزود: آنها خودش��ان تعهداتشان را 
نوش��ته و اعالم كرده اند كه فروش نفت ايران، حمل و 
نقل نفت ايران، بازگش��ت درآمد نفت ايران به كشور 
است. ما فعال از بقيه تعهداتشان مانند سرمايه گذاري 
در ايران و س��اير اموري كه هس��ت، عبور مي كنيم و 
مي خواهيم در حد همين تعهدات اوليه ش��ان يعني 
فروش نفت ايران و بازگشت درآمدهاي نفتي ايران را 
اجرا كرده و توقع داشته باشند. ظريف در پاسخ به سوالي 
درباره تالش امريكا و اروپا براي حضور مجدد ايران در 
پاي ميز مذاكره گفت: ما هيچ وقت ميز مذاكره را ترك 
نكرديم. امريكايي ها بودند كه ميز مذاكره را ترك كرده 
و تعهداتشان را زير پا گذاش��تند. ما هيچ وقت ابايي از 
مذاكره درباره موضوعاتي كه درباره آنها توافق كرديم، 
براي اجراي آنها نداشتيم. آنهايي كه ميز مذاكره را ترك 
كردند، بايد تعهداتش��ان را اجرا كنند و آنهايي هم كه 

ادعا مي كنند هنوز در پاي ميز مذاكره حضور دارند، بايد 
اقداماتي كه در ميز مذاكره به انجام آن متعهد شده اند 
را اجرا كنند تا كار پيش برود و از تنش جلوگيري شود.  
وي افزود: مش��خص اس��ت تنش ها و مشكالت امروز 
ناشي از تروريس��م اقتصادي امريكا و ناتواني اروپا در 
اجراي تعهداتش است كه به معناي همراهي با تروريسم 

اقتصادي امريكا است. 

پاسخبههمتايامريكايي
عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره درخواست پمپئو 
براي گفت وگو با رسانه هاي ايراني ابراز داشت: اگر من 
به امريكا س��فر مي كنم، به س��ازمان ملل متحد سفر 
مي كنم. درخواست هايي توسط نمايندگان مطبوعات 
و رسانه هاي امريكا با من مطرح مي شود كه من براساس 
احترامي كه براي مردم امريكا قائل هستم، به برخي از 
آن درخواست ها پاسخ مثبت مي دهم. دعواي ما با مردم 
امريكا نيست بلكه با سياست هاي حكومت امريكا است.

ظريف با بيان اينكه عمده مصاحبه هايم زنده نيست، 
عنوان كرد: همه آنها در محل اقامت من انجام مي شود 
چون اجازه ندارم به اس��توديوها ب��روم. پمپئو اكنون 
سياست تبليغاتي آغاز كرده است در حالي كه پيش از 
اين تعداد زيادي از درخواست هاي مصاحبه با مقامات 
امريكا بوده اس��ت كه همه آنها را رد كرده اند ولي االن 
مي خواهد بگويد ما نمي توانيم با مردم ايران صحبت 
كنيم كه اين ترفند بس��يار س��خيفي است چون آنها 
فرصت صحبت با مردم ايران داش��ته اند ولي صحبت 
نكردند.  وي اضافه كرد: آنها م��ردم ايران را هدف قرار 
دادند جنگ اقتصادي عليه دولت نيس��ت بلكه عليه 
مردم و كودكان مريض است. حاال در اين شرايط توقع 
دارند مردم با عالقه به حرف هاي آنها گوش دهند. خب 
با خبرنگاراني كه پيش از اين درخواست مصاحبه دادند، 

مصاحبه كنند.

گفتوگوباماكرونوسايراعضاي۱+۴را
ادامهميدهيم

ظريف درباره پاسخ روحاني به رييس جمهور فرانسه هم 
گفت: ما مطرح كرده ايم كه امريكا بايد تعهدات خود را 

اجرايي كرده و از تروريسم اقتصادي و اعمال فشار براي 
متوقف شدن فروش نفت ايران دست بردارد. اروپا هم 
تعهداتي دارد كه بايد آن را اجرايي كند.  وي ادامه داد: 
صحبت روحاني با ماكرون در اين زمينه است و ماكرون 
هم اعالم كرده است هم با امريكا و هم در داخل اروپا در 
حال رايزني است. ما هيچ گاه مخالف گفت وگو نيستيم 
و گفت وگو با ماكرون و س��اير اعضاي اروپايي برجام و 

۱+۴ را ادامه مي دهيم.

اماراتهمسايهماست؛اميدوارماعضايتيم
بكاهشيابد

وزير ام��ور خارجه درب��اره  تغيير رويكرد ام��ارات در 
مس��ائل منطقه اي بيان كرد: ما همواره اعالم كرده ايم 
كه عالقه مند به ارتباط با همسايگان هستيم. امارات 
همانند عربستان و بحرين همسايه ما است و مقامات 
جمهوري اس��المي اي��ران هميش��ه اع��الم كردند 
عالقه مند به روابط خوب با همس��ايگان هستيم. اگر 
آنها سياست هاي خود را تغيير داده و دست از دخالت 
در امور داخلي كش��ورها بردارند. من اميدوارم اعضاي 

تيم ب كاهش يابد و به نتانياهو و بولتون محدود شود.

گفتوگوباعربستان
ظريف درباره س��فر مقامات عراقي و ت��الش براي حل 
و فصل توقي��ف نفتكش ها يادآور ش��د: مقامات عراقي 
دوستان ما هستند. ما با دوستان خود هميشه گفت وگو 
مي كنيم و معتقديم گفت وگو با دوستان هميشه مفيد 
اس��ت.  وي درباره گفت وگو با عربس��تان بيان كرد: اگر 
عربستان س��عودي آماده گفت وگو باش��د، ما هميشه 
آماده گفت وگو با همس��ايگان خود هس��تيم. هيچ گاه 
باب گفت وگو با همس��ايگان خود را نبستيم و نخواهيم 
بس��ت. رييس دس��تگاه ديپلماس��ي درخصوص سفر 
رييس جمه��ور به مجمع عمومي س��ازمان ملل گفت: 
در دستور كار اس��ت ولي تصميم قطعي نگرفته نشده 
اس��ت. وي درباره  س��فر رييس جمهور فرانسه به ايران 
اظهار داش��ت: بعد از س��فر رييس جمهور به پاريس در 
زمان سلف ماكرون از رييس جمهور فرانسه دعوت شده 
است ولي تاكنون پيشنهادي براي سفر به تهران دريافت 

نكرده ايم. ما چندين س��ال پيش اين دعوت را كرده ايم 
و هر وقت تصميم براي س��فر بگيرند ما هماهنگي ها را 

انجام مي دهيم.

تماستلفنيماكرونباروحاني۱00دقيقه
طولكشيد

رييس دفتر رييس جمهور با اش��اره ب��ه گفت وگوي 
تلفني روس��اي جمهور ايران و فرانس��ه، خاطرنشان 
كرد: ديش��ب نزديك به ۱۰۰ دقيقه تماسي كه آقاي 
ماكرون با آقاي روحاني داشتند به طول انجاميد كه اين 
موضوع نشان دهنده آن است كه ما هم در منطقه و هم 
در دنيا منطق داريم و ديدگاه هايي كه مطرح مي كنيم 
هم درباره مسائل امنيتي و هم در رابطه با ساير مسائل 

حرف براي گفتن داريم.

مالكانمسكننسبتبهمستاجرانانصاف
بهخرجدهند

وزير راه و شهرسازي نيز گفت: انتظار اين است كساني 
كه صاحب مسكن هستند، انصاف به خرج دهند و اين 
مالحظه را براي هم نوعان خود و شهروندان مستاجر 
قايل باشند. محمد اس��المي در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح تامين مسكن 
كاركنان دولت، گفت: به ويژه اين طرح براي جوانان و 
كساني كه به تازگي اس��تخدام شده اند، مفيد است تا 
بتوانند در يك زمان معين صاحب مسكن شوند و اين 
اميدواري را داشته باشند. وي افزود: اين طرح به آقاي 
روحاني داده شده است و در جلسات شوراي مشورتي 
بحث ه��اي اقتصادي هم مطرح ش��ده و در س��ازمان 
برنامه و بودجه هم مسائل اقتصادي اش پيگيري شده 
و اميدواريم به زودي اين طرح را ارجاع دهند تا بتوانيم 
ابالغ كنيم. البته ما مقدم��ات آن را هم فراهم كرديم. 
وزير مسكن افزود: آماري كه مركز آمار و بانك مركزي 
ثبت كرده است نشان مي دهد كه رشد اجاره بها، بطور 
متوسط در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، ۳۰ درصد است و آماري كه اتحاديه امالك 
مي دهد هم همين اس��ت. مصاديق زيادي هم وجود 
دارد كه مالك آمده و رقم ديگري را مطرح كرده است. 

ماموريت مجتمع ويژه جرايم 
اقتصادي كامال متفاوت است

دادستان تهران خطاب به 
قضات مجتم��ع اقتصادي 
گفت: م��ا در اين مجموعه 
مي خواهي��م كس��اني را از 
تيغ عدال��ت بگذرانيم كه 
از صاحبان نفوذ در كش��ور 
هستند. بنابراين ماموريت 
ما در اين مجتمع كاماًل متفاوت است و بايد درك كنيم 
كه چه ماموريتي در اين شرايط اقتصادي به ما محول 
شده است. به گزارش دادستاني تهران، دادستان تهران 
در ادامه بازديدهاي خود از نواحي دادس��راي عمومي و 
انقالب تهران، از دادسراي ناحيه ۳۲ ويژه جرايم اقتصادي 
بازديد و ضمن بررسي وضعيت شعب از تالش هاي قضات 
و كاركنان اين دادسرا تقدير و تشكر كرد. علي القاصي 
در نشستي كه با حضور قضات و كاركنان اين مجموعه 
برگزار ش��د، افزود: امروز اولويت در دس��تگاه قضايي، 
برخورد با مفاسد اقتصادي، به كيفر رساندن مرتكبين در 
سريع ترين زمان و جلب اعتماد و اميدواري مردم در اين 
حوزه است. چون آنها كساني هستند كه با دست اندازي 
به حقوق عمومي و بيت المال موجب آسيب به معيشت 
مردم شده اند و مردم از دستگاه قضايي انتظار رسيدگي 
به موقع و قاطع دارند. دادستان تهران افزود: عمده مفاسد 
كالن اقتصادي در تهران اتفاق مي افتد و به همين علت 
كليه پرونده هاي اقتصادي را در مجموعه اي به نام مجتمع 
قضايي اقتصادي متمركز كرده ايم. البته پرونده هايي كه 
در اين مجتمع رسيدگي مي شود، فقط مربوط به تهران 
نيست بلكه بعضًا كل كش��ور را نيز در بر مي گيرد. اين 
مجتمع اقتصادي بنا به دستور رييس محترم قوه قضاييه 
بنا شده تا فرآيند رسيدگي به اين جرايم در يك پروسه 
زماني سريع و دقيق بررسي و با يك حساسيت و مديريت 

بهتر تعقيب و دنبال شود.

رسانه هاي دشمن سعي مي كنند 
شرايط فعلي را بحراني اعالم كنند
سخنگو و مس��وول روابط 
عموم��ي كل س��پاه گفت: 
قدرت تنها قدرت نظامي و 
اقتصادي نيست، بلكه امروز 
رس��انه ها ابزار قدرت تلقي 
مي شوند. به گزارش ايسنا، 
س��ردار رمضان شريف، در 
همايش تجليل از خبرنگاران استان خراسان جنوبي، 
اظهار كرد: هر رس��انه اي صاحبي دارد كه در راس��تاي 
اهدافش خبر توليد مي كند و امروز بايد سواد رسانه اي را 
در جامعه باال ببريم. سخنگوي سپاه تصريح كرد: متاسفانه 
امروز در داخل كشور در مواجهه با رسانه ها با چند مشكل 
اساسي مواجه هستيم و مشكل اوليه اين است كه مفهوم 
اوليه رسانه ها را به رسميت نشناخته ايم. سردار شريف 
با بيان اينكه امروز با رس��انه ها عمليات انجام مي شود، 
تصريح كرد: در دنيا سواد رسانه قبل از سواد كالسيك 
مطرح شده اس��ت. وي ادامه داد: در دنياي امروز انسان 
باس��واد، فردي است كه بتواند روابط عاطفي با خانواده 
خود و محيط اطرافش برقرار كند، س��واد مالي، سواد 
رسانه اي و در نهايت سواد كالسيك داشته باشد. سخنگو 
و مسوول روابط عمومي كل سپاه با بيان اينكه رسانه ها 
قادر هستند دارايي هاي ارزشمند يك ملت را بي نهايت 
ضعيف و نداشته هاي خود را فوق العاده قدرتمند جلوه 
دهند، اظهار كرد: رسانه هاي دشمن همواره قدرت ايران 
را ناديده گرفته و سعي كرده اند شرايط فعلي را بحراني 
اعالم كنند. سردار شريف با اشاره به اينكه دشمن بايد 
بداند ملت ايران ديگر دچار غافلگيري مجدد مانند جنگ 
تحميلي نخواهد شد، افزود: داشته اصلي خود را معنويت 
و مردم داري مي دانيم. وي گفت: اولين وظيفه خبرنگاران 
اين است كه از تاريخ چهل ساله انقالب اسالمي به خوبي 

آگاه شده و آن را براي مردم تبيين كنند .

 نمي خواهيم منافع خود را
براي امريكا به خطر بيندازيم

رييس جديد اينستكس بر 
ضرورت ت��الش اروپا براي 
نجات برج��ام تاكيد كرد و 
گفت: ايران كشوري است 
كه آن را نمي توان به راحتي 
تص��رف كرد. هرگ��ز نبايد 
در اقدام نظامي عليه ايران 
حضور داشته باشيم. نمي خواهيم منافع خود را به خاطر 
امريكا به خطر بيندازيم. به گزارش ايلنا به نقل از دويچه 
وله، »برند اربل« رييس جديد اينستكس، در گفت وگو 
با يك پايگاه تحليلي آلماني، درباره برجام گفت: توافق 
هسته اي يك دستاورد مهم در زمينه ديپلماسي است. ما 
خواهان تداوم آن هستيم. اين توافق گام مهمي است كه 
آلمان براي حفاظت از اسراييل برداشته است. هر چند 
كه آنها خود از اين موضوع آگاه نيستند و از برجام انتقاد 
مي كنند.  وي در ادامه افزود: مخالفت اسراييل با توافق 
هسته اي در حالي است كه خود يك قدرت هسته اي مهم 
است. اما ايران هرگز در مسير دستيابي به سالح هسته اي 
نبوده است. رييس جديد اينستكس در ادامه در مورد 
درگيري نظامي با ايران گفت: ايران كشوري است كه آن را 
نمي توان به راحتي تصرف كرد. ايران يك كشور قدرتمند 
است. ما بارها اعالم كرده ايم كه هرگز نبايد در اقدام نظامي 
عليه ايران حضور داشته باشيم. نمي خواهيم منافع خود 
را به خاطر امريكا به خطر بيندازيم. اين مقام آلماني در 
ادامه گفت: آلمان روابط خوبي با ايران دارد و مي توانيم به 
عنوان يك ميانجي خوب براي حل مشكالت عمل كنيم. 
اما اقدامات ما بايد در راستاي كار گروهي صورت بگيرد 
و با ساير كشورهاي اروپايي در اين راستا همكاري كنيم. 
وي همچنين گفت: ايران بعد از خروج امريكا از برجام 
تحت فشارهاي زيادي قرار گرفته است. ما بايد بتوانيم 
تمام تالش خود را به كار بگيريم تا برجام را نجات دهيم.

چرا پليس امنيت اقتصادي 
تشكيل شده است

سخنگوي ناجا گفت: پليس 
امنيت اقتص��ادي در حوزه 
قاچاق طي چهار ماه نسبت 
به مدت مش��ابه درس��ال 
گذشته، ۱۵8درصدافزايش 
كشفيات داش��ته است. به 
گزارش مهر، س��ردار احمد 
نوريان سخنگوي ناجا در نشست خبري كه ديروز برگزار 
شد با توجه به اهميت تشكيل پليس امنيت اقتصادي 
اظهار كرد: در راستاي تحقق فرامين رهبر معظم انقالب 
در سال رونق توليد رهنمود ايشان مبني بر تامين امنيت 
كه الزمه تحرك و رونق اقتصادي است و بنا بر اقتضائات 
جامعه و شرايط جنگ اقتصادي پيچيده شدن سازمان 
جرم و مجرمين اقتصادي با هدف پيش بيني و پيشگيري 
و مقابله با جرايم اقتصادي و كمك به تامين س��المت 
ساختارهاي اقتصادي كشور با تدبير فرماندهي ناجا اين 
پليس از 98/۱/۱۷ تشكيل شد. سردار نوريان تصريح 
كرد: عمال بخش��ي از كارآگاهان زبده و مجرب پليس 
در مجموعه اي تحت عنوان پلي��س امنيت اقتصادي 
سازماندهي شدند. س��خنگوي ناجا گفت: قاچاق كاال 
و ارز، جرايم پول��ي و بانكي، جرايم حوزه بورس، جرايم 
مالياتي، جرايم پولشويي، تسهيالت غيرمجاز بانكي و 
زمين خواري جرايمي هستند كه در اولويت رسيدگي 
پليس امنيت اقتصادي قرار دارند. وي افزود: ظرف ۴ ماه 
گذشته اين پليس توانسته با تعامل و همكاري مراجع 
قضايي و سازمان هاي اطالعاتي و امنيتي و دستگاه ها و 
وزارتخانه هاي دولتي نقش قابل توجهي در پيشگيري و 
مقابله با مفاسد و جرايم اقتصادي داشته باشد. پليس 
امنيت اقتصادي در حوزه قاچاق طي چهار ماه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته ۱۵8 درصد افزايش كشف 

داشته است .

اعضاي هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات تعيين شدند

سخنگوي شوراي نگهبان 
گفت: اعضاي هيات مركزي 
نظارت ب��ر يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي و انتخابات اولين 
ميان دوره اي پنجمين دوره 
مجلس خب��رگان رهبري 
انتخاب ش��دند. به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي 
قائم مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان با اعالم اينكه 
اعضاي هي��ات مركزي نظارت ب��ر انتخابات مجلس و 
ميان دوره اي خبرگان مش��خص ش��دند، گفت: اولين 
دستور جلسه روز )چهارشنبه( شوراي نگهبان، تعيين 
اعضاي هيات مركزي نظارت بر يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس و انتخابات اولين ميان دوره اي پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبري بود كه در اس��فند ماه برگزار 
مي ش��ود. وي افزود: براس��اس انتخاب اعضاي شوراي 
نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي، صادقي مقدم و ره پيك، 
كدخدايي به همراه حجت االسالم محسني اژه اي عضو 
خارج از شوراي نگهبان به عنوان اعضاي هيات مركزي 
نظ��ارت بر يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي و انتخابات اولين ميان دوره اي پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبري انتخاب ش��دند كه ان شاء اهلل 
برنامه ها و دستور كار اين هيات متعاقبا اعالم خواهد شد. 
براساس ماده ۱ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي مصوب )۱۳۶۵/۵/9( و ماده 
۲ آيين نامه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبري مص��وب )۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳8۵(، پيش 
از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان ۵ نفر از افراد 
مسلمان و مطلع و مورد اعتماد )به عنوان هيات مركزي 
نظارت بر انتخابات( با اكثري��ت آراء انتخاب و به وزارت 

كشور معرفي مي شوند. 
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خبر 3 كالن

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با »تعادل« از تاثير حذف 4 صفر از پول ملي بر اقتصاد كالن گفت: 

بهتر است حذف 4 صفر  به وقت ديگر موكول شود

پيشنهاد گمرك براي تسريع در روند ترخيص كاالتورم توليد كننده صنعت بر قله 88.7 درصد ايستاد 

يك اقتص�اددان كه در دولت هاي پيش�ين معاون 
وزير اقتص�اد و معاون رييس كل بانك مركزي بوده 
مي گويد حذف صفر از پول ملي گرچه تجربه اي موفق 
در كش�ورهاي جهان است ولي زمان اجراي چنين 
تصميمي در ش�رايط كنوني اقتصاد ايران نيست. 
چرا كه اكنون سطح عمومي قيمت ها به صورت قابل 
مالحظه اي باال رفته، سطح معيشت مردم نزول كرده 
و رشد اقتصادي منفي شده است. در چنين شرايطي 
دولت بهتر است به دنبال راهكارهاي مناسب براي 
بهبود شاخص هاي كالن باشد. بنابراين با اين همه 
مشكلي كه اقتصاد ايران با آن روبرو است تصميم 
حذف 4 صفر از پول ملي اقدامي ضروري نيست و به 
نظر مي رسد دولت مي خواهد صرفا با اين كار مردم را 
سرگرم كند و يا از نظر رواني تحميل تورم هاي باال به 

اقتصاد كشور را برايشان سهل تر كند.
در ادام�ه مش�روح گفت وگوي »تع�ادل« با حيدر 

مستخدمين حسيني را مي خوانيد: 

  حذف چهار صفر از پول ملي در اين شرايط اقتصاد 
ايران را چطور ارزيابي مي كنيد؟ آيا چنين تصميمي 

در مقطع كنوني الزم است؟
يكي از تصميمات نامناسبي كه دولت مي توانست در اين 
مقطع حساس اقتصاد ايران بگيرد همين تصميم حذف 
چهار صفر از پول ملي اس��ت! اكنون كه كشور در تحريم 
است و تورم ركورد 25 سال گذشته را شكسته و به باالترين 
سطح خود رسيده است، سطح عمومي قيمت ها باال رفته 
است، دولت به جاي آنكه به آحاد مشكالت جامعه رسيدگي 
كند و راهكارهاي الزم را براي برون رفت از وضعيت كنوني 
پيش بيني كند، راهكارهايي را به مرحله اجرا مي گذارد كه 
مي تواند ايجاد س��رگرمي براي مردم و بازي كردن با اعداد 

تلقي شود.
  يعني به عنوان يك كارشناس اقتصادي با حذف 

چهار صفر از پول ملي مخالف هستيد؟
هيچ يك از كارشناسان اقتصادي با حذف صفر از پول ملي 
مخالف نيس��تند ولي براي اخذ چنين تصميمي و اجراي 
آن »زمان« بسيار مهم است. اكنون مردم از دولت انتظارات 
ديگري دارند، انتظار دارند معيشت آنان را ساماندهي كند، 
بازار كاالها را تنظيم كند. وضعيت بازار كاال در ايران كامال 
نامناسب است هر روز كه مردم به بازار مي روند با جهش قيمت 
يك نوع كاال رو به رو مي ش��وند. يك روز مواد غذايي اعم از 

ميوه، سيب زميني و گوجه فرنگي و... يك روز لوازم خانگي و..
از سوي ديگر اكنون نارضايتي نسبت به تصميمات دولت 
وجود دارد. مثال وضعيت دالرهايي كه براي واردات تخصيص 
داده مي شود يا دالرهايي كه براي صادرات تخصيص داده 
مي شود ولي بر نمي گردد. اين موارد دغدغه هاي مردم است 
ولي دولت پاسخ قانع كننده به آن نمي دهد ولي در عوض 
تصميم مي گيرد به اقدامات غيرضروري مانند حذف 4صفر 

دست بزند.
  برخي مي گوين�د دولت اصال امكان حذف 4 صفر 
از پول ملي را تا پايان دوره خ�ود ندارد چه ارزيابي 

داريد؟
به هر حال حذف 4 صفر از پول ملي يك پروسه طوالني و 
زمان بر است. اكنون پس از تصويب در هيات دولت بايد به 
مجلس برود و بعد مجلس آن را بررسي كند. بايد ببينيم كه 
مجلس كه در آخر سال خود قرار دارد، حاضر است به اين 

بحث ورود كند يا اين موضوع بايد به مجلس بعدي برود؟
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است تازه به فرض 
تصويب حذف 4 صفر از پول ملي در مجلس، در ش��وراي 

نگهبان هم بررسي خواهد شد. 
اگر قرار باشد 4 صفر حذف شود بايد قانون پولي و بانكي كشور 
تغيير كند. در بند يك قانون پولي و بانكي كشور آمده است 
كه واحد پول ايران ريال اس��ت. بنابراين بايد اين ماده يك 
تغيير كند. همين پس از تصويب مجلس به شوراي نگهبان 
مي رود و شوراي نگهبان هم بايد ساير موارد را بررسي   كند 
كه مشكل شرعي نداشته و با قانون اساسي منافات نداشته 
باشد. در نظر بگيريد كه قانون پولي و بانكي بعد از انقالب 

تغيير نكرده است.
  پيشنهاد شما به دولت چيست؟

به هر حال به نظر من دولت بايد در موقعيت مناسب تري 
تصميم به حذف 4 صفر از پول ملي مي گرفت. تاكيد مي كنم 

كش��وري كه با تورم وركود مواجه است و همچنين رشد 
اقتصادي آن منفي شده است چرا بايد به دنبال مصوبه حذف 
صفر از پول ملي باشد؟ اصال چنين زماني وقت مناسبي براي 
حذف صفر از پول ملي نيست. نگاهي به وضعيت كشورهايي 
كه صفر را از پول ملي خود حذف كردند بيندازيد. تركيه در 
شرايطي كه نس��بتا به ثبات رسيده بود چنين كاري كرد. 
آلمان هم بعد از جنگ جهاني اق��دام به حذف 14 صفر از 
پول ملي كرد. زماني كه ديگر اقتصادش درگير ركود نبود. 
اصوال اجراي چنين مصوباتي نياز به بس��تر مناسب دارد و 
اين بستر در اقتصاد ما اكنون فراهم نيست. در مجموع من 
حذف صفرها از پول ملي را طرح خوبي مي دانم كه يكي از 

سازوكارهاي اقتصادي كارآمد است ولي در زمان مناسب.
  اصال حذف صفره�ا از پول ملي تاثيري بر اقتصاد 

كالن دارد؟
تاثير واقعي بر اقتصاد كالن نخواهد داشت ولي تاثير رواني 

دارد. مثال فرض كنيم كااليي در گذشته 10 هزار ريال بوده 
اكنون يك تومان خواهد بود. بنابراين افراد از نظر رواني ممكن 
است احساس كنند كه پول كمتري خرج كرده اند. همچنين 
مثال فرض كنيد اگر قرار باشد كااليي كه يك )هزار( هزار 
تومان است س��ه ريال افزايش يابد، افزايش آن به صورت 
1.0003 خواهد بود. بر اساس 4 واحد عددي الزم است كه 
قيمتي از يك به دو برسد. به اين ترتيب ممكن است مردم 
چندان كه قيمت ها رشد مي كند متوجه افزايش قيمت ها 
نشوند. ولي به هر حال مانع افزايش قيمت ها نيست. در واقع 

هيچ تاثيري در مهار تورم ندارد.
  چه تاثيري در پروسه هاي حسابداري در شركت ها 

خواهد گذاشت؟ 
در شركت ها هم در ثبت 4 عدد صرفه جويي خواهد شد. 
با اين حال هيچ تاثيري بر تورم و ارزش پول ملي كش��ور 
نخواهد داش��ت در نتيجه زمان اين تصميم حاال نيست. 
احتماال توضيح بان��ك مركزي اكنون درباره اين تصميم 
اين باش��د كه اجراي آن به اي��ن زودي ها محقق نخواهد 
ش��د و پروس��ه اجراي آن زمان بر اس��ت. ولي با اين حال 
ب��از هم به نظر من توجيه ن��دارد و دولت بايد تصميمات 
اساس��ي مانند تنظيم بازار، فضاي كسب و كار، معيشت 
مردم، افزايش س��طح درآمد مردم را در دس��تور كار قرار 
دهد. تصميمات اقتصادي به هم مرتبطند و بر هم تاثير 
مي گذارند، تصميم گيري درباره همه اين بخش ها بايد به 
صورت يكپارچ��ه صورت گيرد. با اين حال ترجيح دولت 
اين بوده كه تصميم كم نتيجه اي مانند حذف صفر از پول 
ملي را اولويت دهد. من فكر مي كنم هدف دولت از چنين 
تصميمي اين بوده كه به صورت كوتاه مدت مردم ايران را 
سرگرم كند و از نظر رواني اين احساس در آنها ايجاد شود 

كه تورم كمتر كاهش مي يابد.
   تحليل�ي وج�ود دارد كه اتفاق�ا اين تصميم 
تورم زاست، چرا كه با حذف صفرها قيمت ها به 

سمت باال ميل مي كند، چه نظري داريد؟ 
دليل افزايش تورم مي تواند اين باشد كساني كه كاال عرضه 
مي كنند به دليل كوچكي اعداد تمايل نشان دهند كه كاالها 
را گران تر بفروشند. بنابراين از اين ناحيه احتمال افزايش تورم 
وجود دارد. به همين دليل است كه مي گويم اكنون وقت 
چنين تصميمي نيست. در شرايطي كه اقتصاد ايران درگير 
تورم سنگين است چرا بايد دولتمردان ما به فكر تصميمي 
باشند كه  فايده اي براي اقتصاد ندارد و حتي ممكن است تا 

حدي تورم هم ايجاد كند.

طبق گزارش مركز آمار ايران تورم نقطه اي توليدكننده صنعت در بهار سال 
98 به 88.7 درصد و تورم نقطه اي بخش خدمات به 27.3 درصد رس��يده 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده اس��ت 
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد ٥٤٥.٤ 
رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل )٤٧٩.٩(، ١٣.٧ درصد افزايش داشته 
است. همچنين تورم نقطه اي بخش صنعت به 88.7 درصد و تورم ساالنه آن 
به 77.2 درصد رسيده است. گفتني است تورم نقطه اي توليد كننده صنعت 

نسبت به فصل قبل )89.2 درصد(، كاهش داشته است.
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل به��ار ١٣٩٨ به عدد 
٥٤٥.٤ رس��يد كه نسبت به ش��اخص فصل قبل )٤٧٩.٩(، ١٣.٧ درصد 

افزايش داشته  است.
همچنين زير بخش هاي زير به ترتيب بيشترين تأثير را در تغييرات فصلي 

اين شاخص داشته اند: 
ش��اخص قيمت توليدكننده در زير بخش »صنايع توليد زغال س��نگ- 
پااليش��گاه هاي نفت« با ١٠.٥ درصد افزايش نسبت به فصل قبل از عدد 
٥٣٨.٢ به ٥٩٤.٦ رس��يد و بيش��ترين تاثير در افزايش شاخص كل فصل 
بهار را داشته  است. رشته فعاليت »توليد فرآورده هاي نفتي تصفيه شده« 
با ١٠.٥ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيش��ترين تاثير را در افزايش 
شاخص اين زير بخش داشته  است. در فصل مورد بررسي، شاخص قيمت 
توليدكننده »توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر« با ٢١.٠ درصد 
افزايش نسبت به ش��اخص فصل قبل )٤٠٢.٧( و رسيدن به عدد ٤٨٧.٢، 
رتبه دوم تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل توليدكننده بخش صنعت 
داشته است. رشته فعاليت  هاي »توليد وسايل نقليه موتوري«با ٢١.٠ درصد 
و »توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آن ها« با ١٥.١ 
درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين 

زيربخش داشته اند.
همچنين بر مبناي گزارش مركز آمار ايران، شاخص كل قيمت توليد كننده 
بخش هاي خدم��ات )بر مبناي ١٠٠=١٣٩٠( در فص��ل بهار ١٣٩٨ برابر 
است با ٣٤٧.٨ كه نسبت به فصل قبل٥.٩ درصد افزايش يافته است. تورم 
نقطه اي تورم توليدكننده در بهار به 32.6 درصد رسيده و تورم ساالنه آن 

نيز 27.3 درصد است. تورم نقطه اي اين گروه در فصل قبل 22.2 درصد بود. 
شاخص قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات مشتمل بر هشت بخش 
است كه عبارتند از »تعمير وسايل نقليه موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي 
شخصي و خانگي«، »هتل و رستوران«، »حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات«، 
»واسطه گري هاي مالي )بيمه(«، »مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و 
كار«، »آموزش«، »بهداشت و مددكاري اجتماعي« و »ساير فعاليت هاي 
خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي«. گزارش شاخص قيمت توليد كننده 
بخش هاي خدمات بصورت فصلي و ساالنه منتشر مي شود. شاخص كل 
قيمت توليد كنن��ده بخش هاي خدمات بر مبناي س��ال 1390 در فصل 
بهار ١٣٩٨ برابر است با ٣٤٧.٨ كه نسبت به فصل قبل٥.٩ درصد افزايش 

يافته است.
همچنين تغييرات شاخص بخش هاي خدمات نيز به شرح ذيل است: 

ش��اخص گروه »خدمات تعمير وس��ايل نقليه موتوري، موتورسيكلت و 
كاالهاي ش��خصي و خانگي« در فصل بهار١٣٩٨برابر است با ٤٣١.٠، كه 
نسبت به فصل قبل ٦.٨ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه »خدمات 
هتل و رس��توران« در فصل بهار١٣٩٨برابر اس��ت با ٥٣٩.٣ كه نسبت به 
فصل قبل ١٣.٦ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه »خدمات حمل 
و نقل، انبارداري و ارتباطات« در فصل بهار ١٣٩٨برابر اس��ت با ٤٣٥.٩ كه 
نسبت به فصل قبل ٧.٣ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه »خدمات 
واسطه گري هاي مالي )بيمه(« در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣٦٦.٩ كه 
نس��بت به فصل ١٨.٢ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه »خدمات 
مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و كار« در فصل بهار ١٣٩٨برابر است 
با ٢٤٥.١ كه نس��بت به فصل قبل ٤.٥ درصد افزايش يافته است.شاخص 
گروه »خدمات آموزش« در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣١٠.١ كه نسبت 

به فصل قبل ٠.٣ درصد افزايش يافته است.
 ش��اخص گروه »خدمات بهداش��ت و مددكاري اجتماعي« در فصل بهار 
١٣٩٨برابر است با ٤٦٣.٦ كه نسبت به فصل قبل ٢.٨ درصد افزايش يافته 
است. شاخص گروه »خدمات ساير فعاليت هاي خدمات عمومي، اجتماعي 
و شخصي« در فصل بهار ١٣٩٨برابر است با ٣٥٤.٨ كه نسبت به فصل ٥.٦ 

درصد افزايش يافته است.

گمرك ايران به ستاد تنظيم بازار پيشنهاد داد جهت تسريع در ترخيص 
كاالها، كارگروه بررس��ي و تعيين ارزش كليه اقالم وارداتي و صادراتي 

تشكيل شود.
به گزارش مهر، گمرك ايران به س��تاد تنظيم بازار پيشنهاد داد جهت 
تسريع در ترخيص كاالها، كارگروه بررسي و تعيين ارزش كليه اقالم 

وارداتي و صادراتي تشكيل شود.
مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرك ايران در نامه اي خطاب به معاون 
بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير كارگروه تنظيم 
بازار در راس��تاي نحوه رس��يدگي به ارزش كاال، پيشنهاد داد كارگروه 
بررس��ي و تعيي��ن ارزش كليه اق��الم وارداتي و صادراتي متش��كل از 
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اس��المي 
ايران(، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و مع��ادن ايران و اتحاديه صنف مربوطه 

تشكيل شود. 
در نام��ه معاون فني و امور گمركي گمرك ايران خطاب به معاون وزير 

صمت آمده است: 
نظر به اينكه صورتجلس��ه تصميمات بند 1 دس��تور بيست و سومين 
كارگروه تنظيم بازار طي نامه ش��ماره 66877/60 م��ورخ 98/2/31 
با عنوان رييس كل گمرك جمهوري اس��المي ايران ارس��ال گرديده 
و پيگي��ري تصميمات ابالغي صورتجلس��ه مذكور طي نامه ش��ماره 
109722/60 مورخ 98/4/18 به اين س��ازمان واصل گرديده اس��ت، 
متعاقب پيگيري هاي صورت پذيرفته از سوي گمرك ايران، مراتب به 
عنوان يكي از بندهاي مصوبات كميته بررسي مشكالت رسوب كاال و 
ترخيص آن از گمركات طي نامه ش��ماره 79073 مورخ 98/4/25 از 
سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به استحضار رياست محترم 
جمهوري رسيده و با توجه به دستور مقام محترم رياست جمهوري مبني 
بر پيگيري مصوبات اعالمي تا حصول نتيجه، مراتب به دفاتر ستادي و 
گمركات اجرايي ابالغ گرديده اس��ت. مع الوصف با عنايت به اينكه در 
تاريخ 98/4/31، طي نامه شماره 122269/60 واصله از آن مرجع اعالم 
گرديده مواردي توسط گمرك رعايت و اين موارد جايگزين مصوبه بند1 

دستور سوم شماره 301109/60 مورخ 23/11/97 كارگروه تنظيم بازار 
قرار گيرد، همچنين با عنايت به وجود ابهامات متعدد در خصوص نحوه 
اجراي تصميمات ابالغي صورتجلسه بند 1 دستور سوم بيست و سومين 
كارگروه تنظيم بازار، خواهشمند است دستور فرماييد در جهت بررسي 
دقيق تر موضوع، جلسه اي فوق العاده در اين خصوص تشكيل و مباحث 
مطروحه و نحوه اقدام در خصوص موضوعات رس��يدگي به ارزش كاال 

در اين جلسه جمع بندي و به مراجع مربوطه جهت اقدام ابالغ گردد.
مزيد استحضار با عنايت به اينكه وفق مفاد ماده 19 آيين نامه اجرايي 
قان��ون امور گمركي »گم��رك مي تواند در بررس��ي ارزش معامالتي 
كاالهاي��ي كه دايما تغيير قيم��ت مي يابد )بورس��ي(، از منابع معتبر 
بين المللي )منابع اطالعاتي( و بازارهاي بين المللي استفاده و بر مبناي 
آن، ارزش گمركي را تعيين نمايد.« با ملحوظ نظر قرار دادن پروس��ه 
واردات كاال و شرايط تحريم پيشنهاد مي گردد موضوع ذيل نيز عالوه بر 

مورد فوق الذكر در دستور جلسه اشاره شده قرار گيرد.
پيشنهاد گمرك: تش��كيل كارگروه بررسي و تعيين ارزش كليه اقالم 
وارداتي و صادراتي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)گمرك جمهوري اس��المي ايران(، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
ايران و اتحاديه صنف مربوطه كه ارزش كل اقالم وارداتي و صادراتي با 
ملحوظ نظر قرار دادن كليه مواد قانوني و مقرراتي در اين كميته مصوب 
و بانك اطالعاتي متشكله مبناي تعيين ارزش اقالم و كاالها در هنگام 
ثبت س��فارش، انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال و مواعد پس از 

ترخيص قرار گيرد.
ش��ايان ذكر اس��ت موضوعات مطروحه در اين خصوص، مالحظات 
دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط، مراجع مورد استناد در رسيدگي هاي 
مربوطه و ساير موارد مرتبط در جلسه مذكور تعيين تكليف گرديده تا با 
بررسي موضوعات مربوط به ارزش در اين كميته چندجانبه هيچ ايستايي 
در خصوص رسيدگي به ارزش كاال در مراحل قبل از اظهار كاال به گمرك 
)زمان ثبت سفارش( يا در مرحله انجام تشريفات گمركي و همچنين 

مراحل بعد از ترخيص كاال )تسويه با بانك مربوطه( به وجود نيايد.
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سيب زميني همچنان در صدر 
جدول تورم ماهانه

طبق گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، 
از 24 قل��م كاالي خوراكي مصرفي مردم در تير 
ماه امس��ال، 10 قلم كاالي خوراكي تورم ماهانه 

منفي داشته اند.
طبق گزارش منتش��ر شده از س��وي مركز آمار 
ايران، از 24 قلم كاالي خوراكي مصرفي مردم در 
تير ماه امسال، 10 قلم تورم ماهانه منفي را از آن 
خود كرده اند. همچنين بررسي تورم نقطه اي آنها 
نشان مي دهد در مجموع از ميان اقالم خوراكي 
5 قل��م از خوراكي ها تورم نقطه اي س��ه رقمي 
را تجربه كرده اند و س��يب زميني ك��ه از اقالم پر 
مصرف خوراكي در ميان ايرانيان است با تجربه 
380.4درصد تورم نقطه اي و 17.6درصد تورم 
ماهانه با باالترين ميزان تورم همچنان جايگاه خود 
را در صدر جدول اقالم خوراكي حفظ كرده است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته مركز آمار ايران 
جزييات تغييرات قيمتي اقالم خوراكي در تير ماه 
امسال را منتشر كرد. مطابق با آمار منتشر شده از 
سوي اين مركز آماري، قيمت هر كيلوگرم برنج 
درجه يك در تير ماه س��ال 1398 به 23 هزار و 
302 تومان رسيده است. اين قلم 2.6 درصد تورم 

ماهانه و 67.1 درصد تورم نقطه اي داشته است.
همچنين قيم��ت برنج خارج��ي درجه يك در 
اين ماه به هر كيلو 8863 تومان رس��يده است. 
تورم ماهان��ه اين قلم منفي ش��ش دهم درصد 
و تورم س��االنه آن نيز 15.1 درصد بوده اس��ت.
گوشت گوسفندي نيز در تيرماه بطور ميانگين 
به قيمت هر كيلو 98 هزار و 905 تومان فروخته 
شده است. اين قلم تورم ماهانه اي معادل منفي 
س��ه دهم درصد را داشته اس��ت، تورم نقطه اي 
اين قلم 100.1 درصد بوده اس��ت گوشت گاو يا 
گوس��اله نيز در ماه گذشته به هر كيلو 90 هزار و 
928 تومان رسيده اس��ت. تورم ماهانه اين قلم 
منف��ي 2.2 درصد ولي تورم نقط��ه اي آن 111 
درصد شده است. مرغ ماشيني نيز در تير ماه به 
قيمت هر كيلو 12 ه��زار و 633 تومان فروخته 
شده است. تورم ماهانه اين قلم كاال 8.1 درصد و 
تورم نقطه اي آن معادل 64.4 درصد بوده است.

هر ليتر شير پاستوريزه در ماه گذشته به رقم هر 
كيلو 5229 تومان رسيده است. تورم ماهانه اين 
قلم كاال 9.2درصد و تورم نقطه اي آن نيز 80.2 

درصد بوده است.
همچنين هر 500 گرم پنير ايراني پاس��توريزه 
در تير ماه 9683 تومان فروخته ش��ده اس��ت. 
تورم ماهانه اين قل��م 8.2 درصد و تورم نقطه اي 
آن 60.1درصد بوده است.هر كيلوگرم تخم مرغ 
ماش��يني هم در تير ماه، به قيمت 9309 تومان 
فروخته شده است در حالي كه تورم ماهانه اين 
قلم 19.3 درصد و تورم نقطه اي آن 13.4درصد 
بوده اس��ت.هر كيلو س��يب زرد درختي نيز در 
تيرماه 10 هزار و 69 تومان فروخته شده است، 
تورم ماهانه اين قلم منفي 2.2 و تورم نقطه اي آن  
80.4 درصد بوده است.هر كيلو پياز نيز در تير ماه 
به قيمت 3525 تومان فروخته شده است. تورم 
ماهانه اين قلم منفي 21.8درصد و تورم نقطه اي 
آن 104.1 درصد بوده است.تورم ماهانه شكر نيز 
در تير ماه منفي 12.6 درصد بوده و تورم نقطه اي 
آن 88.3 درصد. قيمت هر كيلو شكر در اين ماه 

به 6498 تومان رسيده است.
قيمت هر كيلوگرم رب گوجه فرنگي نيز در تير ماه 
به 21 هزار و 866 تومان رسيده است. تورم ماهانه 
اين قلم 2.6درصد و تورم نطقه اي آن نيز 240.9 

درصد بوده است.
چاي خارجي بسته اي نيز در تير ماه به هر كيلو 
38هزار و 554 تومان فروخته ش��ده است. تورم 
ماهان��ه اين قل��م 10 درصد و تورم س��االنه آن 

54.4درصد بوده است.
از بين 24 قلم خوراكي مصرفي ايرانيان، 10 قلم 
خوراكي ت��ورم ماهانه منفي داش��ته اند. به اين 
ترتيب كه ت��ورم برنج خارجي درجه يك معادل 
منفي 0.6 درصد، گوشت گوسفند معادل منفي 
0.3، گوش��ت گاو يا گوس��اله معادل منفي 2.2 
درص��د، موز معادل منفي 11.5 درصد، س��يب 
درخت��ي زرد مع��ادل منفي 2.2درص��د، خيار 
معادل منفي 13.8 درصد، گوجه فرنگي معادل 
منفي 20.8درصد، س��يب زميني معادل منفي 
21.8درص��د، قند معادل منف��ي 10.5 درصد 
و ش��كر معادل منفي 12.6 درصد بوده اس��ت. 
همچنين بيش��ترين تورم ماهانه نيز به ترتيب 
متعلق به تخم مرغ ماشيني با 19.3 درصد تورم، 
سيب زميني با 17.6 درصد تورم، پرتغال محصول 
داخل با 15.2درصد تورم، ماس��ت پاس��توريزه 
با 10.9درصد تورم و چاي خارجي بس��ته اي با 

10درصد تورم بوده است.
ب��ر مبناي آمار هاي منتش��ر ش��ده از بين اقالم 
مصرفي مردم تورم نقطه اي اين قلم س��ه رقمي 
بوده اس��ت. به اين ترتيب تورم گوشت گوسفند 
معادل 100.1درصد، گوش��ت گاو يا گوس��اله 
معادل 111 درصد، سيب زميني معادل 380.4 
درصد، پياز مع��ادل 104.1 درصد و رب گوجه 
فرنگي مع��ادل 240.9درصد بوده اس��ت. اقالم 
مذكور بيشترين افزايش را نسبت به تير ماه سال 
پيش داشته است.گفتني است سيب زميني در 
بين آمار اقالم خوراكي منتش��ر ش��ده باالترين 
تورم نقطه به نقطه با 380.4 درصد از تير ماه سال 
پيش تا تير ماه امسال راتجربه كرده است. اين كاال 
جزو پر مصرف ترين اقالم خوراكي مصرفي بين 

خانوار هاي ايراني است .
در ميان اقالم خوراكي مصرفي مردم تورم نقطه اي 
خيار با 8.3 درصد، تخم مرغ ماش��يني با 13.4 
درصد، برنج خارج��ي درجه يك با 15.1 درصد 
و كره پاس��توريزه )كره حيواني( با 18.6درصد 
كمتري��ن ت��ورم را در ميان تورم ه��اي نقطه اي 

داشته اند.

مردم، قدرت و منافع )43(
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  قدرت بازار ضعيف شده كارگران
 بهره برداري شركت ها از قدرت بازار فقط نيمي از داستان 
اس��ت . ما اكن��ون با يك مش��كل رو به فزاين��ده قدرت 
تك خريدار )monopsony( روبرو هس��تيم، توانايي 
شركت ها در استفاده از قدرت بازارشان بر آنهايي كه از اينها 
كاال و خدمات مي خرند و به ويژه بر كارگران. تك خريدار به 
موقعيتي ارجاع مي شود كه فقط يك خريدار يا يك كارفرما 
در بازار است . درست همانطور كه انحصار به مرحله اي گفته 
مي شود كه چندين بازار است و يك فروشنده، مي تواند 
چندين بازار وجود داش��ته باش��د و يك خريدار. پيش از 
اين كه به قدرت انحصار پرداخته بوديم منظور ما اين بود 
كه شركت ها قدرت ويژه بازار را دارند و اين قدرت به اندازه 
كافي است كه بتواند قيمت ها را براي سود بيشتر باالتر از 
سطح رقابت ببرد. ما پيش از اين در اين كتاب بحث كرده 
بوديم كه تغييرات اقتصادي منجر به افزايش در قدرت بازار 
شده است حداقل در بسياري از بخش هاي مهم اقتصاد. 

بطور مش��ابه، آنچه كه ما را نگران مي كند تقليل قدرت 
چانه زني كارگران و دستمزدشان است.

در جايي كه دستمزدها با تقاضا براي نيروي كار با عرضه 
آن منطبق است تنظيم مي شود، مدل رقابتي استاندارد، 
بازارهاي كار »ذره اي« دارد. هيچكس قدرت بازار ندارد . 
قطع كار يك كارگر پيامدي بر ش��ركت ندارد يعني آنكه 
ش��ركت به بازار نيروي كار مي رود تا يك كارگر مشابه با 
همان دستمزد را پيدا كند و مهم تر آنكه يك كارگري كه 
اخراج مي شود هم هيچ پيامدي براي كارگر ندارد زيرا يك 

شغل هم ارز در همان سطح دستمزد پيدا مي كند.
اما اين دنيايي نيست كه ما در آن زندگي مي كنيم . شركت 
مي تواند به آس��اني يك كارگر را جايگزين كند شايد به 
خوبي كارگر اول نباش��د اما تقريبا هست . از طرف ديگر، 
كارگر نوعا قادر نيس��ت كه به سرعت و راحت يك شغل 
هم ارز جانشين پيدا كند به ويژه در زماني كه نرخ بيكاري 
باال باش��د . اگر يك شغل در دس��ترس باشد كه شايد در 
شهر ديگري باشد نيازمند آن است كه فرد جابه جا شود. 
اين اختالل براي كارگر و خانواده اش هزينه زا است . دوره 

طوالني بدون شغل يك گزينه ساده نيست چون وام رهن 
خانه، خودرو و ديگر پرداخت هاي باالي ماهانه وجود دارد. 
كوتاه سخن آنكه، يك عدم تقارن بااليي از قدرت بازار به 

نفع كارفرما وجود دارد .
درست همانطور كه قدرت بازار در بازار محصول )بازار كاال 
و خدمات( به شركت ها اين امكان را مي دهد تا قيمت ها 
را باالتر از آنچه كه نبايد باشد، باالتر ببرد و از هزينه توليد 
هم باالتر ببرد، در بازار نيروي كار هم قدرت بازار شركت ها 
را قادر مي سازد تا دستمزدها را پايين تر از آنچه كه نبايد 

باشد پايين بياورد .
در حالي كه اين كار غيرقانوني است، بسياري از شركت هاي 
پيش��رو ما با كمك يكديگر كه معم��وال مخفي هم نگه 
مي دارند، دس��تمزدها را پايين نگه داش��ته اند؛ و فقط از 
طريق دادخواهي اس��ت كه اين س��وء عملكردها روشن 
شده است . اپل تحت مديريت استيو جابز با كمك گوگل، 
اينتل و آدوب، توافق كردند كه كاركنان يكديگر را شكار 
نكنند – اين به آن معنا است كه آنها موافقت كرده بودند 
كه در اين زمينه رقابت نكنند. كارگراني كه تحت تاثير اين 

توافق قرار گرفته بودند عليه اين توطئه ضدرقابتي شكايت 
كردند؛ اين شكايت با جريمه 415 ميليون دالري خاتمه 
يافت. ديستي و مجموعه اي از استوديوهاي فيلمبرداري 
بطور مش��ابه در يك دعوي قضاي��ي عليه آنها كه توطئه 
غيرقانوني ضدش��كار را اعمال كرده بودن��د با پرداخت 
جريم��ه گزافي ماجرا را فيصله دادن��د. حتي توافق هاي 
فست فودها هم شروط ضد شكار دارند . آنها مي دانند كه 
رقابت دستمزدها را باال مي برد . بسياري از قراردادها بر يك 
فرد محدوديت هايي را از قبول ش��غل از طرف يك رقيب 
اعمال مي كند، كه تاثير آن كاهش رقابت و دستمزد است .

درس��ت همانطور ك��ه آدام اس��ميت از خطر ائتالف 
ش��ركت ها براي باال بردن قيمت ها آگاه بود، نگران آن 
هم بود كه ائتالف آنها با يكديگر دستمزدها را سركوب 
كند . »ارباب ها هميش��ه و همه جا در پي نوعي فريب 
هستند كه بطور يكسان و ائتالفي دستمزدهاي نيروي 
كار را باالتر از نرخ ترجيحي ش��ان نبرند ]...[ ارباب ها 
گاهي اوقات براي پايين تر آوردن دستمزد نيروي كار 
حتي پايين تر از اين نرخ وارد ائتالف ويژه اي مي شوند . 

آنها هميشه اين كار را با نهايت سكوت و مخفي كاري 
انجام مي دهند.«

به نظر مي آيد كه او به خوبي پيش بيني كنش هاي رهبران 
تجاري قرن بيست و يكم را، حال مي خواهد در سيليكون 

ولي باشد يا هاليوود، مي كرد.

پاورقي  اقتصادي



بانك و بيمه4نگاه

تومان جديد معادل 10 هزار ريال فعلي  يا  100 ريال جديد خواهد شد

»تعادل« از كاهش نرخ ارز و طال در بازار گزارش مي دهد

اليحه حذف ۴ صفر از پول ملي در دولت تصويب شد

بانك مركزي: نرخ سكه يك ماهه ۷ درصد كاهش يافت

 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
هيات دولت در جلس��ه چهارش��نبه 10 م��رداد 98 به 
رياست حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني 
رييس جمهوري، اليحه پيشنهادي بانك مركزي مبني 
بر تغيير واحد پول مل��ي از ريال به تومان و حذف چهار 
صفر را به تصويب رساند. پيش از اين نيز موضوع حذف 
ريال و انتخاب تومان به عنوان واحد پولي در هيات دولت 
مطرح ش��ده بود اما موضوع حذف چهار صفر كه مورد 
توجه كارشناسان اقتصادي و فعاالن كسب وكار و مردم 
بوده، به عنوان طرح مطالعاتي بانك مركزي در دستور كار 

بوده و روند اجرايي آن مورد توجه نبوده است. 
 به گزارش »تع��ادل«، اين تصمي��م دولت براي حذف 
چهارصف��ر، با هدف حفظ كارايي پول ملي، تس��هيل و 
بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نق��د در تبادالت پولي 
داخلي، هماهنگي با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره 

واحد پول ملي رواج يافته است، اتخاذ شد.
كاهش هزينه چاپ و نشر اسكناس و سكوك و نيز رفع 
مشكالتي از قبيل اس��تفاده از ارقام بزرگ در مبادالت 
ساده روزمره، معضالت ش��مارش و حمل حجم باالي 
اسكناس و س��كه و خارج شدن مس��كوكات از چرخه 
مبادالت اقتصادي كش��ور، از ديگر اه��داف اليحه ياد 

شده است.

   ارايه جزييات اليحه تبدي�ل ريال به تومان 
يكشنبه آتي

 در اين زمينه، رييس دفتر رييس جمهور نيز اعالم كرد 
كه رييس كل بانك مركزي جزييات اليحه تبديل ريال 
به تومان را يكشنبه هفته آتي در جلسه هيات دولت ارايه 
مي دهد.محمود واعظي با اشاره به مصوبه 10 مرداد 98، 
هيات دول��ت درباره حذف چهار صفر از پول ملي افزود: 
در اين جلس��ه كليات اين اليحه به تصويب رسيد و قرار 
شد رييس كل بانك مركزي يكشنبه جزييات اين اليحه 
را در جلس��ه هيات دولت ارايه دهد ك��ه در اين زمينه 
تصميم گيري خواهد ش��د.وي گفت: بحث حذف صفر 
از پول ملي پي��ش از اين هم مطرح بوده چراكه موضوع 
ريال فقط در مبادالت بانكي در كشور صورت مي گيرد، 

اما موضوع تومان در ميان مردم رايج است.

   تاثي�ر ح�ذف ۴ صفر از پول ملي در سيس�تم 
بانكي 

 همچنين عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس در اين 
زمينه گفت: با حذف ۴ صفر از پول ملي نحوه محاس��به 
و مراودات بورس و ش��بكه بانكي ساده سازي مي شود.

محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به مصوبه هيات دولت 
درباره حذف ۴ صفر از پول ملي گفت: از روز نخست كه 
بحث حذف يك صفر مطرح شده بود، پيشنهاد شد كه 
۴ صفر حذف شود چراكه با توجه به هزينه هاي سنگين 
حذف صفرها، اين اقدام منطقي تر است. نماينده مردم 
كرمان و راور در مجلس، با بي��ان اينكه با حذف ۴ صفر 
از پول ملي نحوه محاسبه ساده تر مي شود، افزود: با اين 
اقدام، تمام محاسبه هاي بخش حسابداري تغيير يافته و 

اسناد و مدارك عوض مي شود.

   ساده سازي عددها با حذف ۴ صفر
وي ادامه داد: با حذف ۴ صفر ساده سازي عددها صورت 
مي گيرد و تقريبا محاسبه عددها آسان تر مي شود، براين 
اس��اس مجلس با حذف ۴ صفر موافق ب��وده و در طرح 
بانكداري نيز به آن توجه كرده است.پورابراهيمي با بيان 
اينكه حذف چهار صفر از پول ملي در راستاي امور ثبتي و 
حسابداري است و نگهداري حساب ها را راحت تر خواهد 
ك��رد، تاكيد كرد: با حذف ۴ صف��ر از پول ملي مراودات 
بورس و شبكه بانكي كش��ور ساده سازي مي شود و اين 

اقدام براي كشور مفيد خواهد بود.

   اليحه حذف ۴ صفر بايد به مجلس ارسال شود
وي با اشاره به تبديل ريال به تومان در مراودات روزمره 
افزود: حذف ۴ صفر كه در هيات دولت به تصويب رسيده 
بايد به مجلس ارسال و پس از بررسي و تصويب اجرايي 
شود. با توجه به كاهش ارزش پول در سال هاي گذشته 
حتما بايد اصالح اعداد و ارقام در دستور كار قرار بگيرد.

   سابقه تاريخي 
اگرچه تومان اولين بار در 700 سال پيش و هنگام تسلط 
مغوالن به بازار ايران وارد شد و واژه تومان يا 10 هزار وارد 
رابطه مبادله دينار طال شد اما از آن زمان به صورت كامال 
غير رسمي و البته به صورت عرفي مطلق حاكم شده است 

يعني دولت ها ريال، دينار، شاهي، عباسي و قران را به كار 
مي گرفتند اما تومان در همه دوره ها معادل داشته و توسط 
مردم استفاده مي شده است. . مغوالن براي يك پادگان با 
10 هزار سرباز از تومان استفاده مي كردند و يك توماني يا 
يك تومان سرباز را 10 هزار سرباز مي گفتند. اين واژه تركي 
مغولي وقتي وارد بازار ايران شدو معادل 10 هزار گرم طال 
يا 10 هزار دينار طال نام گرفت. بعدها به دليل جنگ ها و 
كاهش ارزش پول و مشكالت ديگر، در هر دوره اي تومان 
معادل چند هزار يا چند صد ش��اهي، عباس��ي، قران و... 
كاهش ارزش داد و بيش��ترين كاهش ارزش ها را در دوره 
قحطي بزرگ 1285 تا 1310 يعني انتهاي سلطنت قاجار 
داشته است. در ابتداي سلطنت رضاخان، سرانجام به واحد 
پول سروسامان داد و ريال را واحد پول ملي تعريف كرد و 
ارزش يك تومان به 7 گرم و بعدها به 3.6 گرم طال رسيد. 
اما اين كاهش ارزش به شكل هاي ديگر ادامه يافت و واحد 
پول ايران كه روزگاري يك تومان معادل يك دالر بوده، به 
7 تومان در مقابل يك دالر در سال 1357 رسيد و امروز 

دالر به 12 هزار تومان رسيده است
اين نكته نشان مي دهد كه در 700 سال اخير واحد پول 
ايران كه روزگاري يك تومان 10 هزار گرم طال بوده در اين 
مدت حداقل ۴ ميليارد برابر كاهش ارزش داش��ته و يك 
تومان 700 سال پيش معادل ۴ ميليارد تومان امروز است 
و در صورتي كه با حذف چهار صفر، تومان جديد جايگزين 
1000 تومان قبلي شود. عمال حالت عرفي يك تومان كه 
از 700 سال پيش تاكنون ثابت بوده از بين مي رود و براي 
هميشه حذف مي ش��ود. اما از سوي ديگر، براي اولين بار 
تومان به عنوان واحد پول رسمي در اقتصاد ايران حاكم 
خواهد شد و زماني به عنوان پول رسمي پذيرفته مي شود 
كه ديگر از ارزش ثابت عرفي خود فاصله گرفته و به حيات 
قبلي خود پايان مي دهد يعني تومان ثابت در اين 700 سال 
پيش، با مرگ خود، عمال پول جديدي با همان نام و البته 

به ارزش يك هزارم آن را به دنيا مي آورد.

   سابقه حذف صفر در جمهوري اسالمي
حذف صفر از پول ملي ايران در جمهوري اسالمي تاكنون 
چندين بار مطرح ش��ده، اما به دليل نگراني از آثار كاهش 
رسمي ارزش پول هيچ گاه اقدامات اجرايي به صورت جدي 
در راستاي آن انجام نگرفته است. اين در حالي است كه در 
كشورهاي ديگر جهان كه معموال با انقالب، رفرم سياسي و 
تحوالت گسترده مواجه شده اند، تغيير واحد پول ملي نيز 
يكي از اتفاقاتي بوده كه به دنبال انقالب و رفرم سياسي رخ 
داده است. حتي با سقوط دولت قاجاريه در ايران و به قدرت 
رسيدن رضاخان، دينار و قران تبديل به ريال شدند و با حذف 
يك صفر از ارزش توم��ان، هر تومان معادل 1000 دينار و 
يك ريال معادل 100 دينار و تومان معادل 10 ريال معرفي 
و واحد پول ملي ريال نام گرفت كه در آن زمان تقريبا معادل 

7 دهم گرم طال ارزش داشته است. 
براين اس��اس، يك ض��رورت عمده ب��راي تغيير واحد 
پول كه در چهار دهه اخير بايد انجام مي ش��د، اكنون به 
سمت اجرايي شدن حركت مي كند.  نخستين جرقه از 
جدي شدن حذف چهار صفر از پول ملي زماني زده شد 
كه بانك مركزي از اسكناس 50 هزار توماني جديد خود 
رونماي��ي كرد و در طراحي اين اس��كناس نكاتي وجود 
داش��ت كه توجه برخي را به خود جلب كرد. استفاده از 
رنگ آميزي متفاوت در ارقام چاپ شده روي اسكناس و 
چهار صفر بعد از عدد 50 با رنگ متفاوت و كم رنگ تر و 
عدد 50 به طور جداگانه نشان داد كه بانك مركزي و مردم 
در معامالت تمايل بسياري به حذف چهار صفر دارند. 16 
دي ماه 97 عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از 
بررسي اليحه حذف چهار صفر از پول ملي، در دولت خبر 
داد. البته در اليحه قبلي مطرح شده بود كه با پيشنهاد 
بانك مركزي طرح اصالح نظام پولي كشور در قالب حذف 
چهار صفر از واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد 
و بازنگري در اقطاع اسكناس و مسكوك در دستور كار 
دولت قرار گرفته است.واحد پولي ملي جديد تحت عنوان 
»تومان« تعريف مي شود كه هر »تومان« معادل ده هزار 
)10000( ريال فعلي و يكص��د )100( »ريال جديد« 
خواهد بود. اما به دليل مشكل رابطه تاريخي تومان و ريال 
كه هميشه 10 ريال در برابر تومان بوده، مشخص بود كه 
اين موضوع بايد اصالح شود و تومان بايد جايگزين 10 

هزار ريال شود و عمال ريال حذف شود. 

   اعتبار بخشيدن به پول ملي در بازار جهاني 
يكي از ضرورت هاي حذف چهار صفر، موضوعي است كه 
در مبادالت بين المللي به پول ايران اعتبار مي دهد زيرا در 
گذشته ريال ايران در برابر دالر 7 تومان به ازاي يك دالر 

بوده و در حاضر نيز در بازار جهاني پول هاي معتبر مانند 
يورو، پوند، دالر در برابر يكديگر با نسبت 1.2 يا 1.5 برابر 
تعريف مي ش��وند در حالي كه ريال ايران در برابر دالر به 
حدود 120 هزار ريال رسيده كه حداقل چهار صفر اضافه 

در اين موضوع ديده مي شود. 
به عبارت ديگر، حذف چه��ار صفر باعث بهبود اعتبار و 
آبروي بين المللي ايران در بازار جهاني مي ش��ود. ضمن 
اينكه مردم در معامالت و مب��ادالت بانكي، عمال از 10 
ه��زار ريال به عنوان كوچك ترين واحد پولي اس��تفاده 
مي كنند و حتي يك نان با 20 قيمت هزار ريال خريداري 
مي شود يا بليت مترو و اتوبوس با عدد باالي 10 هزار ريال 
خريداري مي ش��ود. براين اس��اس با حذف چهار صفر، 
ارزان تري��ن كاالها و خدمات يعن��ي بليت حمل و نقل 
عمومي يا نان به يك تا 2 تومان رسيده و مانند كشورهاي 
ديگر جهان معامله آسان و باعدد كوچك انجام مي شود. 
به عنوان مثال در تركيه براي اس��تفاده از سرويس هاي 
عمومي، چرخ دستي در فرودگاه، خريد يك بطري آب، از 
سكه يك ليره استفاده مي شود. در حالي كه در ايران عمال 
استفاده از س��كه يك توماني يا دوتوماني متداول نيست 
و ضرب س��كه به دليل قيمت باالتر ارزش ذاتي فلز نيكل 
استفاده شده در آن، نسبت به ارزش اسمي سكه ممكن 
نيست زيرا به محض ضرب سكه، از دور خارج شده و آب 
شده و از بازار خارج مي شود. اما با حذف چهار صفر، مي توان 
سكه هايي با ارزش اسمي باالتر از ارزش ذاتي نيكل به كار 
گرفته در آن ضرب كرد. به عنوان مثال اگر ارزش اسمي 
سكه 10 توماني و 5 توماني باشد و نيكل آن ارزش كمتري 

داشته باشد، سكه در بازار متداول خواهد شد. 
چاپ اسكناس نيز با هزينه هايي كه براي دولت دارد بايد 
مقرون به صرفه باشد و كوچك ترين اسكناس با توجه به 
قيمت كاغذ به كار گرفته شده در آن و مالحظات امنيتي 
ديگر، حداقل بايد 10 تومان باشد و بقيه پول هاي خرد 

زير 10 تومان، بايد با سكه ضرب شود.
در حال حاض��ر اگرچه 98 درصد مب��ادالت و نقدينگي 
درگردش جامعه و بازار كسب وكار با تراكنش كارت هاي 

بانكي يا چك انجام مي شود و به تدريج به سمت استفاده 
از نرم افزارهاي موبايلي براي دريافت و پرداخت حركت 
خواهد كرد. اما حداقل براي بخش��ي از مبادالت، امكان 
اس��تفاده از پول هاي خريد 1 توماني تا 5 توماني فراهم 
نيست و كمبود اسكناس يا سكه به خوبي احساس مي شود. 
لذا براي تامين اين پول هاي خرد نيز ضروري است كه چهار 
صفر حذف شود. از سوي ديگر، مردم در مبادالت بانكي، 
خودپردازه��ا و كارتخوان ها و مراجعه به ش��عب بانكي و 
ادارات، همواره چهار صفر اضافه را در جلوي ارقام مورد نظر 
ثبت مي كنند كه هيچ ضرورتي براي آن وجود ندارد و عمال 
در ذهن همه مردم حذف شده است و حتي اسكناس چك 
پول 50 هزار توماني با عدد 50 به خوبي مورد پذيرش مردم 
قرار گرفته است و بي ارزش بودن اين چهار صفر تاجايي 
پيش رفته كه شكل ظاهري بسياري از اسكناس هاي 500 
توماني و 50 هزار توماني جديد شبيه هم است يا اسكناس 
50 هزار توماني قديم و دو هزار توماني شبيه هم بوده و در 
موردي ديگر اسكناس 10 هزار توماني و يك هزارتوماني 
جديد شبيه هم است و همه اين موارد موجب اشتباه در 

پرداخت و محاسبات مي شود. 

   به كارگيري اعداد بزرگ در ش�اخص هاي 
كالن اقتصادي 

مش��كل اضافه بودن چهار صفر يا كاهش ارزش پول ملي 
در چهل سال اخير، روي كار روزنامه نگاران و كارشناسان 
نيز اثر گذار بوده تا جايي كه در حال حاضر ميزان نقدينگي 
كشور را به بيش از 2000 هزار ميليارد تومان افزايش داده و 
در بيان اعداد به ريال و تومان و استفاده از كلمه هزار ميليارد 
تومان مشكالتي را در انتقال مفاهيم ايجاد كرده است. براين 
اساس، در صورتي كه رشد پايه پولي كشور به دليل كاهش 
درآمد نفت و منابع دولت و رشد مخارج كشور ادامه يابد و 
حجم نقدينگي همچنان به صورت فزاينده اي در سال 98 
و سال هاي بعد ادامه يابد عمال استفاده از بسياري از واژه ها 
مانند هزار هزار ميلي��ارد تومان يا ميليون ميليارد تومان، 
مشكل س��از خواهد بود و لذا الزم است كه با حذف چهار 

صفر به جاي اس��تفاده از واژه 2000 هزار ميليارد تومان يا 
20 هزار هزار ميليارد ريال نقدينگي كشور بگوييم 2000 

ميليارد تومان .

   چسبندگي قيمت هاي خرد به سمت باال 
يكي از اتفاقاتي كه معموال بعد از حذف چهار صفر يا چند 
صفر در كش��ورهاي ديگر رخ داده، گرايش اعداد خيلي 
ريز به سمت كوچك ترين س��كه يا واحد پولي موجود 
اس��ت. به عنوان مثال بس��ياري از خريدهاي كوچك و 
ارق��ام ريز كه قبال قيمتي ح��دود 200 تا 1000 تومان 
داش��ته اند، اكنون به س��مت 1 تومان حركت مي كنند 
زيرا كوچك ترين واحد پولي 1 تومان است و اگر كاال يا 
خدمتي ارزش كمتري از 1000 تومان داش��ته، اكنون 
به سادگي به سمت 1 تومان حركت مي كند. در نتيجه 
بسياري از اعداد و قيمت ها كه قبال مثال 10500 تومان 
يا ۴800 تومان يا 3200 تومان بوده اكنون به سمت باال 
گرد مي شود و چسبندگي قيمت به سمت باال دارد و اين 
اعداد به ترتيب 11، 5 و ۴ تومان خواهد شد و اين موضوع 
از نظر رواني و خبري، در روزهاي اول خريدار ومشتري 
را تاحدودي آزار خواهد داد. اما از آنجا كه پيش بيني ها 
حكايت از آن دارد كه رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم در 
سال جاري و سال هاي بعد ادامه دارد، لذا به سرعت اعداد 
كوچك زير 10 هزار تومان فعلي نيز ارزش مبادله اي خود 
را از دست مي دهند و همان طور كه امروز 10 هزار ريالي 
يا 1000 توماني از كل مبادالت حذف شده، در آينده نيز 
10 توماني كم ارزش خواهد شد. زيرا در حال حاضر، هر 
سبد خريد يك خانوار كم جمعيت نيز حداقل باالي 50 
هزار تومان است در حالي كه در گذشته اين سبد خريد 
بين 5 تا 10 هزار تومان قيمت داش��ت و ظرف ده سال 

اخير عمال بين 3 تا 10 برابر رشد كرده است.

   دو رقمي بودن رابطه مبادله تومان با دالر 
اقدام حذف چهار صفر اگرچه دير هنگام بوده و سال هاست 
كه اقتصاد ايران در انتظار آن اس��ت اما مي تواند به اعتبار 
پول ايران و راحتي مبادالت توس��ط مردم كمك كند و 
همان طور ك��ه روزگاري دالر 7 تومان بوده، اكنون نيز به 
12 تومان در برابر دالر برسد. البته بر اثر رشد پايه پولي و 
نقدينگي در سال هاي آينده، نياز به حذف يك صفر ديگر 
متناسب با ارزش ارزهاي معتبر جهاني نيز مطرح خواهد 
شد زيرا پول ايران بايد بتواند ارزش مبادله اي حداقل دو 
رقمي در برابر دالر و يورو و پوند داشته باشد. در حال حاضر 
ارزش مبادله يك دالر معادل 120 هزار ريال است كه با 
حذف چهار صفر به 12 تومان معادل يك دالر مي رسد. 
اما اين رابط��ه دو رقمي پول ايران در برابر دالر، بايد ادامه 
يابد و به محض رسيدن دالر به باالي 100 تومان، بايد يك 
صفر ديگر حذف ش��ود تا به زير 100 واحد پول ايران در 
برابر يك دالر برسد و دو رقمي شود و با ديجيتالي شدن 
پول ه��ا و معامالت، هيچ گاه نبايد اجازه داد كه پول ايران 
در برابر دالر و يورو سه رقمي شود و پول معتبر پولي است 
كه در برابر پول هاي ديگر ارزش خود را حداقل با نسبت 

دو رقمي حفظ كند. 

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز چهارش��نبه 10 مرداد 98، نرخ ارز و طال بار ديگر 
كاهش يافت و نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي 
به 11850 تومان رس��يد. در صرافي ها نيز نرخ دالر به 
12 هزار و يورو به 13650 تومان رس��يد. در س��امانه 
س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11950 و يورو 13600 

تومان رسيد.
همچنين در بازار طال ب��ا افزايش اونس جهاني طال 
به 1۴32 دالر و البت��ه كاهش نرخ دالر، يك مثقال 
17 عيار يا طالي آبش��ده به 1 ميليون و 7۴6 هزار، 
هرگ��رم طالي 18 عيار به ۴03 هزار تومان، س��كه 
طرح جديد ب��ه ۴ ميليون و 60 هزار، نيم س��كه به 
2 ميليون و 270 هزار، ربع س��كه 1 ميليون و ۴80 
هزار و س��كه گرمي 960 هزار تومان معامله ش��د.  
همچنين قيم��ت ارز در بانك ها و صرافي هاي مجاز 

بانك مركزي كاهش يافت.

بانك ها نهم مرداد قيمت دالر را كاهش دادند؛ به طوري 
كه قيمت خري��د دالر در بانك ها ب��ه 11 هزار و 65۴ 
تومان رسيد. ش��عب ارزي بانك ها هر يورو را 12 هزار 
و 999 تومان مي خرند هر پوند انگليس هم در شعب 
ارزي بانك ها به قيمت 1۴ هزار و 163 تومان خريداري 
مي شود.قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه 
قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 13 هزار و 653 
تومان اعالم ش��ده كه با احتساب كارمزد به حدود 1۴ 

هزار تومان مي رسد.

   نرخ ارز در صرافي هاي بانكي
اما صرافي هاي مجاز بان��ك مركزي قيمت دالر را 50 
تومان كاهش دادند؛ به طوري كه قيمت خريد دالر در 
اين صرافي ها 11 هزار و 900 تومان و قيمت فروش آن 
12 هزار تومان است.اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 

13 هزار و 550 تومان مي خرند و 13 هزار و 650 تومان 
مي فروشند كه 50 تومان كاهش داشته است.

   بانك مركزي: نرخ سكه يك ماهه ۷ درصد 
كاهش يافت

آمارهاي بانك مركزي حاكي از آن اس��ت كه با وجود 
افزايش 1۴1 درصدي قيمت سكه در سه ماهه نخست 
سال 98 نسبت به سه ماهه 97، قيمت سكه طرح جديد 
در خرداد ماه امسال نسبت به ارديبهشت ماه حدود 7 

درصد كاهش يافته است.
به گزارش تعادل، براساس آمار بانك مركزي، متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در 
بازار آزاد شهر تهران در خردادماه سال جاري ۴ ميليون و 
52۴ هزار و 800 تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل 6.5 
درصد كاهش و نسبت ب�ه م�اه مشابه سال قبل 105.9 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر 

نرخ فروش س��كه مذكور در ماه ياد ش��ده به ترتيب ۴ 
ميليون و 303 هزار و 300 تومان و ۴ ميليون و 716 هزار 
و 700 تومان بوده است. در خردادماه ١٣٩٨ متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار آزاد شهر تهران ۴ ميليون و 663 هزار و 800 تومان 
بود كه در مقايسه با ماه قبل 6.9 درصد كاهش و نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل 105.3 درصد افزايش نشان 
مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه 
مذكور در ماه ياد شده به ترتيب ۴ ميليون و ۴53 هزار 
و 300 تومان و ۴ ميليون و 855 هزار تومان بوده است.

در س��ه ماه اول س��ال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش 
يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با 
طرح قديم ۴ ميلي��ون و 675 هزار و 600 تومان و با 
طرح جديد ۴ ميليون و 83۴ هزار و 900 تومان بود 
كه نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتيب ١٤٠ 

درصد و 1۴1.1 درصد افزايش يافته است.

   ادامه روند كاهشي نرخ دالر با روند كنوني
كارشناسان اقتصادي معتقدند در صورتي كه شرايط 
فعلي ماندگار باشد، روند كاهشي نرخ دالر ادامه خواهد 
يافت. به هرحال مديريت بازار در اختيار بانك مركزي 
اس��ت و اين بانك براساس منابع خود و شرايط بازار به 
نوعي اين بازار را مديريت ش��ناور مي كند.تقريبا همه 
فعاالن اقتصادي متفق القول هس��تند ك��ه نرخ 13 تا 
1۴ هزار توماني براي ارز به نوعي حباب دارد و قيمت 
واقعي نيست. از سوي ديگر در صورتي كه شرايط فعلي 
ماندگار باش��د، روند كاهش��ي نرخ دالر ادامه خواهد 
يافت ولي اگر اتفاقات ديگري رخ بدهد، توافقي صورت 
بگيرد، تحريم ها كمتر ش��ده يا برداش��ته شود، حتي 
امكان پايين تر آمدن نرخ ها از كانال 11 هزار تومان نيز 
وجود دارد. البته عكس اي��ن موضوع نيز وجود دارد و 
وقوع اتفاقاتي خارج از موضوعات كنوني نيز مي تواند 

در افزايش نرخ ارز موثر باشد.
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اصالح قانون بانكي در پيچ آخر
وهاب قليچ| در اواخر دوره مجلس دهم، تصميمي 
جدي مبني بر به س��رانجام رس��اندن طرح »قانون 
جامع بانك��داري جمهوري اس��المي ايران« گرفته 
شده است.بنا به شنيده هايي از كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، طرح »قانون جامع بانكداري 
جمهوري اس��المي ايران« در پيچ آخر قرار گرفته و 
قرار است به زودي نهايي شود. طرحي كه پيش از اين 
نيز بارها وعده هايي مبني بر نهايي شدن آن به گوش 
رسيده بود اما به ظاهر اين بار با توجه به نزديك شدن 
به اواخر دوره مجلس دهم، تصميم جدي مبني بر به 
سرانجام رس��اندن اين طرح گرفته شده است.طرح 
»قانون جامع بانكداري جمهوري اسالمي ايران« كه 
از تلفيق و تجميع »طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
ايران«، »طرح بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران«، 
»طرح تاسيس بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران« 
و يك اليحه »اصالح قانون پولي و بانكي كشور« ايجاد 
شده است، چند س��الي است كه محل نقد و بررسي 
صاحبنظران بانكي و اقتصادي قرار گرفته اس��ت.از 
آنجاكه پرداخ��ت به تمام زواياي اين طرح از حوصله 
يادداشت خارج است، در اينجا تنها به چند نكته مهم از 
آخرين نسخه منتشر شده آن اشاره مي شود: - ِصرف 
تصميم دول��ت دوازدهم و مجلس دهم در بازبيني و 
اصالح قوانين بانكي با توجه به گذشت 36 سال از تاريخ 
تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا درخور تقدير 
بوده و مي توان آن را گامي مثبت در جهت تحول نظام 
پولي و بانكي كشور قلمداد كرد.- گرچه نقش مجلس 
در تدوين طرح پيشنهادي بسيار پررنگ است اما با 
توجه به آنكه نظام بانكي مجري اصلي اين قانون است، 
نياز است كه اين طرح با هماهنگي و همفكري بانك 
مركزي و شبكه بانكي نهايي و تصويب شود. البته گفته 
شده در مراحل تدوين، ارزيابي و بررسي اين طرح در 
مجلس از نظرات و پيشنهادات بانك مركزي، وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي و جمع��ي از صاحب نظران 
بانكي استفاده شده است.- اين طرح نسبت به قوانين 
قبلي قدمي رو به جلو ارزيابي مي شود؛ چراكه در اين 
طرح به مباحث مرتبط با حاكميت شركتي، نظارت 
و شفافيت بانكي، گزارشگري مالي، ورشكستگي و 
سازوكارهاي بين المللي توجه بيشتري شده؛ مباحث 
مرتبط با بانك��داري الكترونيك و فناوري هاي نوين 
مالي نظير پول هاي رمزپايه مورد اش��اره قرار گرفته 
و همچنين به ابعاد فقهي و ش��رعي عمليات بانكي 
توجه بيشتري شده اس��ت كه از جمله آن مي توان 
به تقويت ش��وراي فقهي بانك مركزي و اصالح رويه 
جريمه تاخير تاديه اشاره كرد.- در ساختار جديدي 
كه اين طرح پيشنهاد داده است، هيات عالي جايگزين 
شوراي پول و اعتبار مي شود. در اين طرح هيات ع�الي، 
نه�اد مستقلي ناميده شده اس��ت كه در چارچوب 
قوانين مصوب مجلس ش��وراي اس��المي، ه�دايت 
بان�ك مرك�زي و سياست هاي پ�ولي و ارزي كش�ور 
را برعه�ده دارد. نح�وه انتخ�اب و جايگزيني اعضاي 
هي��ات عالي به گونه اي اس��ت كه ثب��ات و پايداري 
سياست هاي اتخاذش��ده و استقالل بانك مركزي از 
مداخالت بخش هاي دولت�ي و خصوص�ي را ت�ا حدود 
زيادي تضمين مي كند. با نگاهي به ساير تدابير طرح 
)همچون ايجاد كميته سياست گذاري پولي و ارزي 
و كميته مقررات گذاري و نظ��ارت بانكي( مي توان 
نشانه هاي ديگري از افزايش استقالل و اختيار عمل 
بانك مرك��زي و ارتقاي كارآم��دي تصميمات اخذ 
شده در آن را مش��اهده نمود.- در خصوص ابزارهاي 
سياس��ت هاي پولي به بانك مركزي امكان استفاده 
از روش ه��ا و ابزارهايي همچون عمليات ب��ازار باز، 
تأمين كسري نقدينگي كوتاه مدت اشخاص تحت 
نظارت، اعطاي تس��هيالت ميان مدت به اش��خاص 
تحت نظارت، وضع سپرده قانوني و پذيرش سپرده 
ويژه داده ش��ده اس��ت. انتظار مي رود با به كارگيري 
روش ها و ابزارهاي مذكور، قدرت سياس��ت گذاري 
بانك مركزي تقويت شود.- تداركي براي ايجاد بانك 
توس��عه جمهوري اس��المي ايران، با هدف ورود به 
عرصه هايي كه بخش خصوصي، آمادگي يا تمايلي 
براي ورود به آن عرصه ها را ندارد، ديده ش��ده است. 
ماموريت اصلي اين بانك ايجاد اعتبار بلندمدت براي 
تأمين مالي»طرح هاي كالن توسعه اي« و پشتيباني 
از »بانك هاي توسعه اي بخشي« از طريق ايجاد اعتبار 
كوتاه مدت براي آنها، به منظور تأمين سرمايه درگردش 
ارزان قيمت موردنياز واحدهاي توليدي بيان ش��ده 
است.- در تجهيز و تخصيص منابع بانكي اصالحاتي 
صورت گرفته اس��ت. رابطه حقوقي س��پرده گذار با 
بانك در سپرده قرض الحسنه، »وكالت براي اعطاي 
ق�رض الحس�نه« تعريف شده اس�ت. پيشنهاد ايجاد 
سپرده س��رمايه گذاري عام و سپرده سرمايه گذاري 
خاص و نيز اعطاي تس��هيالت با نرخ س��ود معين و 
تسهيالت با نرخ سود نامعين و محدوديت گذاري و 
جهت دهي در پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه از 
ديگر پيش��نهادات اين طرح است.- اصالح و تقويت 
احكام مربوط به توقف، ورشكستگي و انحالل بانك 
شامل بازسازي موسسه اعتباري،  ادغام بانك متوقف 
در بانك ديگر و انحالل بانك   از ديگر نكات برجسته 
اين طرح است. اين اقدامات كمك مي كند بانك هاي 
داراي مشكل به نحو س��الم تر و سريع تري اصالح يا 
تعيين تكليف شده تا خدش��ه اي به ثبات و آرامش 
مجموعه نظام بانكي وارد نشود.ناگفته پيداست كه 
نظام بانكي كش��ور با وجود تمامي اقدامات مثبت و 
جنبه هاي مفيد خود در برخي از جنبه هاي حقوقي و 
عملياتي با خألها و ضعف هايي مواجه است كه اصالح 
قانون بانكداري مي تواند تا حد مطلوبي اين نواقص را 
برطرف نمايد.آنچه در اينجا نيازمند توجه مضاعف 
و توصيه موكد اس��ت، پرداختن به ريشه هاي اصلي 
مشكالت نظام بانكي و علل بنيادين ايجاد عوارضي 
همچون »ناترازي برخ��ي از بانك ها«، »حجم باالي 
مطالبات معوق و دارايي هاي منجمد بانكي« و »وجود 
چالش هاي ش��رعي در اجراي برخي از قراردادهاي 
بانكي« است كه اميد مي رود در دور آخر بررسي اين 
طرح، به نحو مطلوب��ي مورد عنايت قانونگذاران قرار 
گيرد و نظام اقتصادي كشور را از ثمرات و بركات خود 

بهره مند سازد.
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رويداد

روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه

»تعادل«آثاراحتماليتغييراتپولمليبرفعاليتبازارسهامرابررسيميكند

حاشيه امن بورس در زمان خداحافظي ريال
گروه بورس| محمدامين خدابخش|

معامالت يك روز ديگر در بورس تهران خاتمه يافت و بازار 
آنچنان ك��ه در روزهاي قبل ش��اهد آن بوديم، با حركتي 
كجدار و مريز مسير روزانه خود را پيمود. بورس و فرابورس 
كه در ماه ها و هفته هاي اخير رشدي خيره كننده را از خود 
به نمايش گذاشتند و با صورت هاي مالي اغلب چشم نواز 
شركت ها، توانسته اند بيشتر نمادها را دست پر راهي مجامع 
عمومي ساالنه كنند. همين امر سبب شد تا با پايان فصل 
مجامع شاهد كند شدن جريان نقدينگي ورودي به معامالت 
باشيم. در امتداد همين رويداد است كه پس از يك دوره رونق 
و همزمان با رخوت بازارهاي موازي همچون طال و ارز شاهد 

آرام شدن فضاي معامالتي در بازار سرمايه باشيم. 
در چنين ش��رايطي اگرچه ب��ازار وارد دوره ركود نش��ده 
اما مي توان انتظار داش��ت كه با كمتر ش��دن حجم اخبار 
واصله از درون ش��ركت ها و آرامش خاطري كه بس��ياري 
از س��رمايه گذاران از گزارش هاي ميان دوره اي به دس��ت 
آورده اند، شاهد پر رنگ شدن تاثير اخبار بيرون از بازار سرمايه 

بر عملكرد بازارها باشيم. 
يكي از مسائلي كه تاثير بالقوه قابل توجهي بر عملكرد ذهني 
آحاد مردم به خصوص معامله گران حاضر در بازارهاي مالي 
دارد، رويدادهاي تورمي و تصميماتي است كه در حوزه هاي 
خرد و كالن از آن ناشي مي شود. در اين باره حذف صفر از 
پول ملي كه هر از گاهي بحث آن در محافل تصميم سازي و 
دانشگاهي داغ مي شود باز بر سر زبان ها افتاده است. اقتصاد 
كشور كه در سال گذشته به واسطه تحريم هاي خصمانه 
و يكجانبه اياالت متحده، مصائب بس��ياري را به خصوص 
در زمينه كاهش ارزش پول ملي متحمل ش��ده است، از 
قرار معلوم دارد خود را براي ورود به دوره جديدي از تاريخ 
مبادالت پولي آماده مي كند. دليل اين مدعا اليحه اي است 
كه روز گذشته در هيات دولت به راي گذاشته شد. بر اين 
اساس مقرر شده تا اليحه ياد شده پس از آنكه گزارش نهايي 
در روز يكشنبه هفته پيش رو به سمع و نظر هيات دولت 
رس��يد، به مجلس ارجاع داده شود. در صورتي كه مجلس 
شوراي اسالمي واحد پول ملي كش��ور را از ريال به تومان 
تغيير دهد و همزمان چهار صفر را در غالب تصويب آن به 
صورت قانون از واحد پولي حذف كند، اين قضيه رسميت 

خواهد يافت. 
در همين باره روزنامه »تعادل« به بررسي اثرات احتمالي 
اين رويداد بر رفتار معامله گ��ران و روند كلي معامالت در 
بازار سرمايه پرداخته و ضمن نگاهي به اوضاع كالن اقتصاد 
كشور، تبعات خرد اين تصميم را در معرض نگاه كارشناسان 

قرار داده است.

     اعمال تغييرات در مقطع فعلي آري يا نه؟
در حوزه اقتصاد كالن همان طور كه پيشتر نيز مورد تاكيد 
كارشناسان قرار گرفته است و تجربيات ساير كشورها نيز 
مويد آن است، حذف صفر از پول ملي نيازمند انجام تدابير 
پايه اي اس��ت تا پس از اعمال تغييرات ياد شده كشور در 
مسير قبلي گام برندارد و فشارهاي تورمي آتي، هزينه اي 
انجام ش��ده براي اين امر را خنثي نكند. در همين راستا 
ضمن انجام مصاحبه اي با احس��ان عامري كارش��ناس 
اقتصادي به واكاوي تصميم ياد شده و تبعات آن پرداختيم. 
عامري با اشاره به آمار اقتصادي منتشر شده در خصوص 
تورم نقطه به نقطه گفت: با نگاهي به اطالعات منتش��ر 
ش��ده در ماه هاي ارديبهش��ت و خرداد مي توان دريافت 
كه رويه كنترل تورم و تدابيري كه در اين زمينه از سوي 
تصميم س��ازان اقتصادي انديشيده ش��ده تقريبا به ثمر 
نشسته و تورم مصرف كننده نسبت به سال قبل از وضعيت 
بهتري برخوردار اس��ت. از اين رو مي توان گفت كه براي 
حذف صفر از پول ملي نسبت به گذشته از وضعيت بهتري 

برخوردار هس��تيم. با اين حال از آنجا كه هنوز جزييات 
عملياتي اين طرح از س��وي بانك مركزي منتشر نشده 
آنچه حايز اهميت خواهد ب��ود، مقادير خرد واحد پولي 
جديد است. وي ادامه داد: در صورتي كه پول خرد واحد 
ياد شده به درستي معين نشده باشد مي توان شاهد تغيير 
برخي متغيره��اي كالن اقتصادي به خصوص انتظارات 
تورمي بود، چراكه در صورت نياز به روند كردن قيمت ها 
در اين واحد پولي ممكن اس��ت ت��ورم انتظاري در ميان 
مصرف كنندگان افزايش يابد و شاهد تغيير در قيمت هاي 

واقعي در اين زمينه باشيم.
عام��ري مباحث ياد ش��ده در خص��وص قيمت هاي 
انتظاري را به معامالت بازار سهام تعميم داد و افزود: از 
آنجا كه بازار سهام در گذشته نيز نشان داده كه ممكن 
است نگاهي پيش نگر به مسائل اينچنيني داشته باشد 
از اين رو بعيد نخواهد بود كه در صورت استنباط بازار 
از آينده متفاوت قيمت ها ش��اهد تاثيرپذيري جهت 
معامالت در برخي از نمادها باشيم. با اين حال اظهارنظر 

قطعي در مقطع زماني فعلي و تا زمان مشخص شدن 
كامل جزييات طرح غير ممكن خواهد بود.

     نگاه بازار به حذف صفرها
سپس براي روشن تر شدن تاثيرات احتمالي اين تصميم 
نظر بهروز زارع كارش��ناس بازار سرمايه را جويا شديم. از 
آنجايي كه در خبرهاي مرب��وط به تغيير واحد پول ملي 
تاكنون به اجزاي واحد جديد هيچ اشاره اي نشده است، 
مي توان انتظار داشت كه بيش��ترين تاثير احتمالي را بر 
نمادهاي مورد معامله در كمتر از قيمت اس��مي ش��اهد 

باشيم.
وي با اش��اره به اين امر كه صرف حذف چند صفر از روي 
اس��كناس  در گردش موجب حصول نتاي��ج بنيادي در 
صحنه اقتصادي و حوزه هاي متاثر از آن نمي شود، افزود: 
مسلما اين رويداد بيش از آنكه تاثيري بر روند درآمدزايي 
شركت ها داشته باشد بر رويه هاي تحليلي و مقايسه هايي 
كه كارشناسان با اطالعات سنوات قبلي انجام مي دهند، 

اثر خواهد گذاش��ت، چرا كه تغيير همزمان واحد پولي و 
حذف صفر از روي اسكناس ها بدون شك در كوتاه مدت 
موجب سخت شدن كار فعاالن بازار و لزوم به كار بستن 

دقت بيشتر خواهد شد.
وي تاكيد كرد: با اين حال بروز مش��كالت محاسباتي يا 
تغييرات كوتاه مدت مانع از هماهنگ شدن بازار با تغييرات 
احتمالي نخواهد شد. از اين رو نمي توان متصور بود كه در 
بلندمدت جريان معامالت در بازارهاي مالي كشور از اين 

بابت صدمه ببينند.

     قانون تجارت هم بايد اصالح شود
اما از هيجانات و رويكردهاي سرمايه گذاران كه بگذريم و نگاه 
خود را به مسائل فني و تاثير تغييرات اينچنيني بر افشاي 
اطالعات و شركت ها معطوف كنيم، مسائل جالب تر خواهد 
شد. از آنجا كه در حسابداري فرض بر ثبات واحد پولي است 
و تغيير واحد پول در واقع به تغيير واحد اندازه گيري كمي 
رويدادها مي انجامد بايد ديد كه در صورت تصويب تغييرات 
ياد شده در پول ملي، دستورالعمل هاي تدوين شده در آينده 
چه رويه اي را در خصوص اطالعات افشا شده در دوره هاي 
مالي قبل، پيش خواهند گرفت. براي مثال صورت هاي مالي 
در نخستين سال واحد پول شدن »تومان« مقايسه اقالم 
مندرج را به چه نحوي انجام خواهند داد؟ آيا ممكن است 
شاهد لزوم تغيير و همگام سازي تمامي اطالعات مندرج در 
تارنماي كدال باشيم؟ جواب اين سوال ها هرچه كه باشد 
مسلما هم اكنون تنها احتمال است و از قطعيت برخوردار 
نخواهد بود. اما آنچه مسلم است حسابداران را از به كارگيري 
صفرهاي بي شمار در اسناد و گزارش ها راحت خواهد كرد و 

بر دقت فعاليت هاي مالي مي افزايد.
در اين خصوص ضمن مصاحبه با عباس وفادار عضو جامعه 
حس��ابداران رس��مي در خصوص تاثير پذيري رويه ها و 
استانداردهاي حسابداري از حذف 4 صفر و تغيير واحد پولي 

سوال كرديم كه پاسخ وي به شرح زير است: 
حذف صفر از واحد پول ملي تاثيري بر گزارش��گري مالي 
شركت ها نخواهد داشت و صرف تغيير ظاهر اسكناس به 
تغيير رويه هاي حسابداري منجر نمي شود. اين كار فقط به 
تغيير ظاهر صورت هاي مالي و ملموس تر شدن اعداد وارقام 
منجر خواهد شد و از اين رو اتفاق مثبتي براي حسابداران و 
حسابرسان منتهي خواهد شد. ارزش اسمي شركت ها نيز 
در اين مدت به 0.1 تومان تغيير مي كند و شايد الزم باشد 
كه با توجه به قديمي بودن تاريخ تصويب قانون تجارت كه 
به س��ال 1347 باز مي گردد نيز به دليل حذف و تغييرات 
اعمال شده شاهد تغيير و همگام سازي اعداد مندرج باشيم.

حف��ظ ارزش پول و كس��ب بازدهي قابل قب��ول يكي از 
دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران ايراني است. ريسك هاي 
متع��دد اقتصادي س��بب ش��ده اس��ت كه بس��ياري از 
س��رمايه گذاران تحت تأثير هيجانات و شايعات، سرمايه 
خود را مدام از بازاري به بازار ديگر ببرند و چه بسا كه در اين 
ميان متحمل ضرر و زيان هاي هنگفت نيز بشوند. مديرعامل 
شركت س��بدگردان الگوريتم در گفت وگو با سنا، ضمن 
بيان مطلب فوق اظهار كرد: اين در حالي است كه آشنايي 
حداقلي با اصول اوليه تعيين تركيب سبد دارايي ها نه تنها تا 
حد زيادي از بروز زيان هاي ناشي از شتاب زدگي جلوگيري 
مي كند، بلكه مي تواند رشد پايدار سرمايه را در بلندمدت 
نيز به دنبال داشته باشد. آرش آقاقليزاده يكي از راهكارهاي 

مديريت ريسك سبدهاي سرمايه گذاري را متنوع سازي 
آن بر اس��اس كالس هاي مختلف دارايي دانست و گفت: 
ابزارهاي با درآمد ثابت به دليل همبستگي پايين بازدهي 
خود با بازدهي بازار سهام يكي از اصلي ترين ابزارهاي كاهش 
ريسك سبد به شمار مي روند؛ البته سهم اين دارايي ها در 
سبد به ميزان ريسك پذيري افراد بستگي دارد. وي ادامه 
داد: اين دارايي ها مي توانند در شرايط نامساعد اقتصادي يا 
در زماني كه بازار سهام يك روند نزولي را تجربه مي كند به 
كمك بازدهي سبد سرمايه گذاران بيايند. اين كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص مزاياي دارايي هاي با درآمد ثابت 
توضيح داد: اين دارايي ها از مزاياي متعددي برخوردارند 
كه مي تواند براي اكثر سرمايه گذاران جذاب باشد. حفظ 

سرمايه اوليه، وجود جريان درآمدي مستمر و نقد شوندگي 
باال از مهم ترين اين ويژگي ها به شمار مي روند؛ هرچند كه 
در حال حاضر بس��ياري از مردم بخشي از سرمايه خود را 
در س��پرده هاي بانكي قرار داده و به نوعي استراتژي هاي 
س��رمايه گذاري با درآمد ثابت را دنبال مي كنند، اما بازار 
سرمايه نيز فرصت هاي س��رمايه گذاري زيادي را در اين 
حوزه ارايه مي كند. اوراق مشاركت دولتي و شركتي، انواع 
صكوك، اوراق رهني، اسناد خزانه اسالمي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت ابزارهايي هستند كه مي توانند 
در مقايسه با سپرده هاي بانكي از جذابيت هاي بيشتري 
برخوردار باشند. مديرعامل شركت سبدگردان الگوريتم 
اضافه كرد: ممكن اس��ت برخي افراد ابزاره��اي با درآمد 

ثابت بازار سرمايه را مشابه با سپرده هاي بانكي بدانند. بايد 
گفت كه هرچند برخي ويژگي ها ميان هر دو مش��ترك 
اس��ت ولي تفاوت هاي مهمي نيز در اين ميان وجود دارد. 
در واقع سپرده هاي بانكي بيشتر كاركرد پس انداز دارند تا 
سرمايه گذاري؛ اين سپرده ها براي پوشش تعهدات مالي 
كوتاه مدت يا اهداف مالي در آينده اي نه چندان دور مورد 
استفاده قرار مي گيرند. وي تصريح كرد: بايد توجه داشت 
به دليل عدم امكان افتتاح سپرده هاي بانكي با سررسيد 
بيشتر از يكسال، تخصيص بخش زيادي از سرمايه به اين 
سپرده ها مي تواند سرمايه گذاران را با ريسك سرمايه گذاري 
مجدد مواجه سازد و ممكن است سرمايه گذاران در پايان 
عمر سپرده خود قادر به تمديد آن با نرخ هاي قبلي نباشند.

آقاقليزاده س��پرده هاي بانكي را سبب كاهش انعطاف در 
اس��تراتژي هاي س��رمايه گذاري عنوان كرد و گفت: اگر 
سرمايه گذار با توجه به تغيير شرايط اقتصادي يا بهبود اوضاع 
در بازار سهام تصميم به تغيير تركيب دارايي هاي خود و 
افزايش درصد سرمايه گذاري در سهام بگيرد، در صورت 

انتقال منابع س��پرده  به دليل وجود نرخ شكست، متضرر 
خواهد شد؛ در حالي كه در مقابل اوراق با درآمد ثابت با دوره 
سررس��يد طوالني تر يا صندوق هاي با درآمد ثابت بدون 
سررسيد قرار دارند كه فروش آنها در هر زمان جريمه اي به 
دنبال نخواهد داشت. وي تاكيد كرد: در سال هاي گذشته 
با توجه به نرخ هاي ترجيحي باالي س��پرده هاي بانكي، 
سپرده گذاري در بانك ها براي افراد جذاب بود، اين در حالي 
بود كه اكثر موسسات مالي و اعتباري نيز نرخ هاي بسيار 
باالتري را به سپرده گذاران خود پيشنهاد مي كردند و از اين 
طريق موفق به جذب سرمايه قابل توجهي هم شدند، اما 
اخيراً با توجه به كاهش نرخ سود بانكي، ماه شمار شدن سود 
سپرده ها و همچنين مسائل پيش  آمده در رابطه با برخي 
از موسس��ات مالي و اعتباري كه موجب سلب اطمينان 
س��رمايه گذاران ش��د، مي توان گفت تا حدي از جذابيت 
سپرده هاي بانكي كاسته شده و ساير دارايي هاي با درآمد 
ثابت مي توانند سهم بيشتري را در سبد سرمايه گذاران به 

خود اختصاص دهند.
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تسه جان گرفت
اگرچه كاهش ۶4.۶ درصدي معامالت مس��كن از 
عوامل مهم توقف رشد ماهانه قيمت است، اما همين 
اتفاق سبب شد تا قيمت اوراق تسهيالت مسكن در 
بازار سرمايه با رشد مواجه شود. به گزارش مهر، رشد 
0.4 درصدي قيمت مسكن در تيرماه امسال نسبت 
به ماه قبل از آن )خرداد ۹۸( نشان دهنده توقف رشد 
ماهانه قيمت مسكن اس��ت. اين توقف رشد ماهانه 
قيمت مس��كن و ارس��ال پالس هاي مثبت از سوي 
فروشندگان »پول الزم« به اندك خريداران »دست 
به نقد« براي ف��روش واحدهاي مس��كوني خود با 
تخفيف هاي نامتعارف، رشد محدود اوراق گواهي حق 
تقدم تسهيالت مسكن را هم در پي داشته است. به 
گونه اي كه در معامالت اين اوراق در يك هفته منتهي 
به ۹ مرداد، قيمت تعدادي از نمادهاي معامالتي اوراق 
تسهيالت مس��كن مرز 47 هزار تومان را رد كرد و با 
توجه به اينكه اين رشد قيمت در ساير اوراق تسهيالت 
مسكن مشهود بود، تابلوي نماد معامالتي »تسه« 
سراسر سبزپوش ش��د. در حالي كه در دو روز اخير، 
گران ترين اوراق تس��هيالت مسكن در بازه قيمتي 
4۵ تا 4۶ هزار تومان قرار داشت، امروز نماد معامالتي 
تسه ۹711 )اوراق تسهيالت مسكن صادره در بهمن 
۹7( با نرخ 47 هزار و ۵00 تومان به عنوان گران ترين 
نماد اوراق تسهيالت مسكن معامله شد. همچنين 
نمادهاي معامالتي ۹۶1۲ )اوراق تسهيالت مسكن 
صادره در بهمن ۹۶(، تسه ۹۸01 )اوراق تسهيالت 
مسكن صادره در فروردين ۹۸(، تسه ۹۸03 )اوراق 
تسهيالت مسكن صادره در خرداد ۹۸( و تسه ۹۸04 
)اوراق تسهيالت مسكن صادره در تير ماه ۹۸( ديگر 
نمادهاي اوراق تسهيالت مسكن هستند كه امروز 
در بازه باالي 47 هزار تومان به فروش رسيدند. ساير 
نمادهاي معامالتي اوراق تس��هيالت مسكن نيز با 
اندكي افزايش نسبت به هفته هاي اخير در بازه 44 
تا 4۶ هزار تومان معامله شدند. نرخ معامالت امروز و 
روزهاي اخير در حالي است كه در دو هفته گذشته، 
نرخ برخي از نمادهاي معامالتي اوراق تس��هيالت 
مس��كن به زير 40 هزار تومان س��قوط ك��رده بود. 
بيش��ترين حجم معامله اوراق تسهيالت مسكن به 
نماد معامالتي تسه ۹۸04 برمي گردد كه با توجه به 
اينكه در روزهاي اخير اين برگه ها به دارندگان حساب 
سپرده ممتاز بانك عامل بخش مسكن واگذار شده، 
ارايه اين حجم از اوراق به بازار سرمايه كامال طبيعي 
است. اين نماد معامالتي در روز جاري با حدود 7 هزار 
برگه بيش��ترين ميزان حضور در بازار را دارد. ضمن 
اينكه براي اي��ن برگه ها، صف خريد و فروش حدودا 
۵00 نفري ايجاد شد. در رتبه دوم نيز اوراق تسهيالت 
مسكن صادره در بهمن ۹۶ )تسه ۹۶11( با ارايه ۶ هزار 
و ۵00 برگه قرار داشت كه حدودا 140 نفر در صف 
خريد اين برگه ها ايستادند. به نظر مي رسد ورود اين 
حجم بزرگ از برگه هاي تسه ۹۶11 در بازار سرمايه، 
به دليل بيم دارندگان اين اوراق از كاهش بيشتر نرخ 
اوراق تسهيالت مسكن در نيمه دوم سال جاري و عدم 
فروش آنها تا پي��ش از تاريخ انقضاي آنها )بهمن ماه 
امسال( باشد. ورود ناگهاني اين تعداد اوراق تسهيالت 
مسكن در معامالت روز جاري، سبب افت حدودا يك 
درصدي قيمت اين نماد معامالتي نسبت به ديروز 
شده اس��ت. بيش��ترين ارزش معامالت امروز اوراق 
تسهيالت مسكن را نيز همين دو نماد كه فروشي بيش 
از ۶ هزار برگه داشتند، به خود اختصاص داده اند كه 
حدود 300 ميليون تومان به ازاي هر يك از نمادهاي 
معامالتي »تسه ۹۶11« و »تسه ۹۸04« بوده است.

    تعيين سود ۹۰ ريالي هر سهم »بمپنا«:  مجمع 
عمومي شركت توليد برق عسلويه مپنا تقسيم مبلغ 
يك هزار و ۹0 ريال سود نقدي و يك هزار ۸43 ريال 
سود خالص براي هر سهم اين شركت را در مجمع به 
تصويب رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومي عادي 
ساالنه شركت توليد برق عسلويه مپنا براي سال مالي 
منتهي به ۲۹ اسفند ماه 13۹7 در روز دوشنبه 31 
تير ماه 13۹۸ برگزار ش��د. دس��تور جلسه مجمع 
عمومي س��االنه »بمپنا« براي دوره مالي ذكر شده 
به شرح زير بوده است:  استماع گزارش هيات مديره 
و ب��ازرس قانوني، تصويب صورت هاي مالي س��ال 
)دوره( مال��ي منتهي به ۲۹ اس��فند م��اه 13۹7، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين 
حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين 
پاداش هيات مديره. براساس گزارش منتشر شده 
در خصوص اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع 
عمومي شركت توليد برق عسلويه مپنا عبارت است 
از:  س��ود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ ۹0 ريال و 
سود خالص به ازاي هر سهم ۸43 ريال تصويب شد. 
سود خالص ۶13 ميليارد و 3۹۸ ميليون ريال و سود 
انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، ۵ 

هزار و 7۲1 ميليارد و ۵3۲ ميليون ريال اعالم شد.

    فروش ۳۷هزارميليارد ريالي محصوالت 
»شپديس« در تير۱۳۹۸:شركت پتروشيمي 
پرديس در گزارش فعالي��ت يك ماهه منتهي به 
31تير13۹۸، فروش خود را ۸هزار و 3۲۵ميليارد 
و ۲۹۸ميلي��ون ريال اعالم كرد. اي��ن گزارش در 
حالي منتشر شده است كه »شپديس« از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان تير13۹۸ توانسته ۲ميليون 
و 40۲ه��زار و ۵۶تن انواع محص��والت خود را به 
ارزش 4۵ه��زار و 7۸0ميلي��ارد و4۲7ميلي��ون 
ريال به فروش برس��اند. گفتني است؛ در اطالعيه 
شفاف سازي منتشره شده خود اعالم كرده است كه 
نرخ فروش اوره داخلي تير ماه از طريق هماهنگي 
با انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي و 
به صورت علي الحساب تعيين شده است. بديهي 
اس��ت هر گونه تغيير احتمالي در نرخ هاي اعمال 
ش��ده، از طريق سامانه كدال به اطالع سهامداران 

خواهد رسيد.

سرانجاماولينعرضهمحمولهستارهخليجفارسدربورسانرژي

موفقيت 30 درصدي فروش بنزين به افغانستان از بورس 
گروه بورس| 

روز گذشته براي اولين بار، محموله بنزين صادراتي در 
بورس انرژي عرضه شد و با 30 درصد موفقيت به پايان 
رسيد. البته اين به معناي آن نيست كه هيچ خريداري 
پا به ميدان نگذاش��ت، بلكه خريداران آمدند اما قصد 
خريد به قيمت ارايه ش��ده، كمتر از كل تقاضا بود.  در 
اطالعيه عرضه اي كه در سايت بورس انرژي قرار گرفت، 
حداقل قيمت عرضه، ۵۸1 دالر در نظر گرفته ش��ده 
بود. حداقل مي��زان خريد نيز 1000 تن بود، در حالي 
كه كل محموله را 10 هزار تن تشكيل مي داد. مقصد 
اين محموله كه در رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه 
شد نيز افغانستان بود و تحويل در محل انجام مي شد. 
بررسي جزيي كيفيت اين محموله، گوياي آن است كه 
بنزين اكتان ۹1 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران بوده و از محصوالت پااليشگاه ستاره خليج فارس 
است. همچنين گفته مي شود كه قصد فروش بنزين از 
طريق رينگ صادراتي بورس انرژي به كشورهاي عراق 

و پاكستان نيز در دستور كار است. 

    3 هزار تن بنزين به افغانستان رفت
بر اساس اطالعيه عرضه، تحويل محموله قرار بود از انبار 
پااليشگاه ستاره خليج فارس به مقصد افغانستان انجام 
شود. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان 
تس��ويه نقدي نيز وجود نداشت. نرخ تسعير ارز براساس 
ميانگين نرخ هاي خريد و فروش نقدي دالر در س��امانه 
س��نا قرار بود انجام شود و واريز 10درصد پيش پرداخت 
جهت انجام معامله نيز الزامي است.  در ابتدا تك خريداري 
كه پا به ميدان گذاش��ت، قيمت 470 دالر براي هر تن را 
پيشنهاد كرده بود و قصد خريد هزار تن داشت كه به دليل 
عدم كاهش قيمت توسط عرضه كننده، اين معامله صورت 
نگرفت. اما به نظر مي رس��د كه در ادامه همان خريدار يا 
خريدار ديگري، 3 ه��زار تن خريد بنزين به قيمت ۵۸1 

دالر را انجام داده است. 

      اطالعات گيج كننده در سامانه مديريت فناوري 
يكي از ايراداتي كه سيستم مديريت فناوري بورس تهران 
در پذيرش اطالعات عرضه در سايت داشت، اين بود كه 

اعداد گيج كننده را به قيمت ها اضافه ك��رده بود. به اين 
صورت كه براي قيمت پايه، رق��م ۵۸1 دالر براي هر تن 
در نظر گرفته ش��ده اما حداقل قيمت پايه نيز ۵.۸1 دالر 
براي هر تن درج ش��ده و همچني��ن حداكثر قيمت پايه 
نيز 11۵۶ دالر ب��ود كه در واقع يك بازه قيمتي بس��يار 
گسترده و غيرمنطقي را در معرض ديد سرمايه گذاران و 

رصد كنندگان اين سايت، قرار مي داد. 
حامد نعيم نژاد، مدير بخش بورس انرژي كارگزاري اقتصاد 
بيدار )كارگزار عرضه كننده بنزي��ن در بورس انرژي( در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص اطالعاتي كه در اطالعيه 
عرضه بنزين در بخش بورس انرژي سايت tsetmc آمده، 
گفت: اين حداقل و حداكثر قيمت بر اساس مكانيزم هايي 
است كه در اين سيستم از قبل تعريف شده،  آمده است. 
اما اين بازه پرتي است و در واقع حداكثر و حداقل قيمت 

بستگي به كشش بازار دارد.
نعيم نژاد در توصيف اين موضوع گفت: اگر تقاضا بيشتر 
از عرضه باش��د، با توجه به صرفه اقتصادي براي بازرگان 
در لحظه آخر، قيمت به كارگزار اعالم مي ش��ود و همان 

قيمت را سفارش مي گذارند. اين عدد ممكن است ۵۸1 
دالر و يك سنت باشد يا اينكه 11۵۶ دالر باشد. اما نكته 
قابل تامل اين است كه رقم ۵۸1 دالر براي خريد توسط 
بازرگانان افغانستان توجيه نداشته كه معامله اي صورت 
بگيرد.  به گفته اي��ن كارگزار، با توجه به اطالع رس��اني 
گس��ترده اي كه در اخبار انجام ش��ده، گفته مي شود كه 
برنامه عرضه مستمر بنزين در بورس انرژي در نظر گرفته 
شده است. اما اگر بخش كارشناسي هم رعايت شود و به 

نحوي باشد كه منافع ملي لحاظ شود اما توجيه اقتصادي 
هم براي بازرگانان وجود داشته باشد، احتمال موفقيت 
فروش در اين بازار بيشتر خواهد بود. نعيم نژاد دليل عدم 
موفقيت كامل فروش بنزين در اين عرضه را نيز عدم توجيه 
پذيربودن براي خريدار عنوان كرد و گفت: اگر بررس��ي 
كارشناسي براي هزينه هاي گمركي و هزينه حمل و نقل 
صورت مي گرفت، متوجه مي شدند كه قيمت هاي ارايه 

شده آيا براي خريدار توجيه اقتصادي دارد يا ندارد. 

بورس انرژي

نگاه بازار
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 شاخص بورس در روز گذشته با رشد 1۵47 واحدي 
در پايان معامالت به ۲۵4 هزار و 44۵ واحد رسيد.

ب��ر اس��اس آماره��اي معامالت��ي، دي��روز هم��ه 
ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص كل با 1۵47 واحد رشد معادل 0.۶1 

درصد به ۲۵4 هزار و 44۵ واحد، ش��اخص  قيمت 
»وزني- ارزش��ي« ب��ا 41۸ واح��د افزايش معادل 
0.۶1 درصد به ۶۲ هزار و 1۶ واحد، ش��اخص كل 
»هم وزن« با ۸1۵ واحد رش��د معادل 1.33 درصد 
به 41 هزار و ۵7۸ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با ۵۲4۶ واحد افزايش، معادل 1.33 درصد به 41 

هزار و ۵7۸ واحد رسيد. از سوي ديگر امروز ۶ نماد 
» فارس با ۲11 واحد، شبندر با 1۵۵ واحد، شتران 
با 13۵ واحد، ش��بريز با 1۲۹ واحد، نوري با 113 
واحد و ش��پنا با ۹1 واحد « رش��د، بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.  به 
اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز چهارشنبه 

ركوردجديدشاخصدرمحدوده254هزارواحد
ب��ورس، در ۲۵۹ هزار نوبت معامالتي، ۲ ميليارد و نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

۵47 ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و 
11۶ ميليارد تومان در بورس معامله ش��د و ارزش 
بازار به ۹34 هزار و 400 ميليارد تومان رسيد. در 
پايان معام��الت فرابورس ايران نيز ش��اخص كل 
4۸ واحد تقويت شده و به رقم 3هزار و 374 واحد 
رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش 

از 1۸4 هزار ميليارد تومان رسيد. 
در روز گذشته معامله گران در فرابورس ايران بيش 
از 1.1 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 

1۸۵ هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 717 ميليارد 
تومان داد و ستد كردند. نمادهاي مارون،  دماوند، 
كگوهر، ش��اوان، بمپنا، ش��راز، در تقويت شاخص 
فراب��ورس اثرگ��ذار بودند و نم��اد ذوب مربوط به 
ذوب آهن اصفهان بيشترين اثر كاهشي در شاخص 
فرابورس را داشته است. ديروز نمادهاي پر بيننده 
فرابورسي مربوط به ذوب آهن اصفهان، بانك دي، 
اعتب��اري ملل، توس��عه و عمران اس��تان كرمان، 
ريل پرداز سير، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و 

پتروشيمي زاگرس بوده است.

يككارشناسبازارسرمايهاظهاركرد

مديريتريسكبامتنوعسازيسبدسرمايهگذاري



تشكلها6اخبار

در همايش معاونان امور بازرگاني و توسعه تجارت وزارت صنعت مورد تاكيد قرار گرفت

ضرورت تدوين نقشه راه تنظيم  بازار
تعادل|

تنظيم بازار در شرايط جنگ اقتصادي از جمله 
ضرورت هايي اس�ت كه در دستور كار متوليان 
بازرگاني كش�ور ق�رار گرفته اس�ت. به همين 
دليل اس�ت كه از زمان خروج امري�كا از برجام 
مسووالن كش�ور در تالش هستند تا شرايط را 
به نحوي فراهم كنند تا نيازهاي داخلي به ويژه 
براي كاالهاي اساسي با مش�كل مواجه نشود. 
هر چند در ابتداي اين راه، ابالغيه ها و مصوبات 
مختلفي صادر شد كه به دليل عجله در صدور آنها 
فعاالن اقتصادي آنها را كارشناسي نشده خطاب 
مي كردند و بازار صادرات و واردات كشور را تحت 
تاثير خود قرار داده بودند؛ اما امروز مس�ووالن 
متوجه ضرورت توجه ويژه به امر كارشناس�ي 
در اين حوزه ش�ده اند. از اين رو، مقامات وزارت 
صنعت، معدن و تج�ارت در همايش »معاونين 
امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها« اين امر را بررسي كرده 
و به اين نتيجه رسيدند كه تهيه نقشه راه براي 
تنظيم بازار از جمله ضرورت هايي است كه بايد 
مد نظر قرار گيرد. اين وزارتخانه براي رسيدن به 
هدف مذكور در حوزه بازرگاني دو بخش داخلي 
و بازرگاني خارج�ي را دنبال مي كند كه تنظيم 
بازار و توس�عه صادرات دو مح�ور اين برنامه ها 
اس�ت. همچنين تاكيد ش�ده، كه تنظيم بازار و 
سياست هاي آن به هيچ وجه نبايد ضرر و خللي 
به توليد وارد كرده و چرخ توليد را متوقف كند. 
اين مسووالن معتقدند كه صادرات در اين شرايط 
از نان شب هم واجب تر است؛ چراكه به توليد و 
اشتغال كمك مي كند و در اين راستا بايد توجهي 

ويژه به رايزنان بازرگاني كشور داشت. 

   جلوگيري از ايجاد خلل در توليد با تنظيم بازار
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني 
در همايش معاونين امور بازرگاني و توس��عه تجارت 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با اشاره به 
اينكه تهيه نقشه راه براي تنظيم بازار كه از تاكيدهاي 
مقام معظم رهبري نيز هست را دنبال مي كنيم، گفت: 
در حوزه بازرگاني دو بخش داخلي و بازرگاني خارجي 
را دنبال مي كنيم كه تنظيم بازار و توسعه صادرات دو 

محور اين برنامه ها است. 
حس��ين مدرس خياباني با بيان اينك��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي در تنظيم بازار موفق عمل نكرد؛ چون هم 
خود متولي بخش توليد بود و هم برخي ابزارهاي تنظيم 
بازار را در اختيار نداشت، افزود: پراكندگي مسووليت ها 
سبب ش��د تا هفته قبل دولت وظايف تنظيم بازاري 
را كه در قانون انتزاع به وزارت جهاد س��پرده شده بود 
دوباره به وزارت صم��ت بازگرداند. او تنظي��م بازار را 

موضوعي فرابخش��ي و مربوط به كل كش��ور دانست 
وگفت: تامين معيشت مردم موضوع و مساله مهم كشور 
است و مشاركت حداكثري همه دستگاه ها در تنظيم 
بازار ضروري اس��ت. تنظيم بازار و سياست هاي آن به 
هيچ وجه نبايد ضرر و خللي به توليد وارد كرده و چرخ 
توليد را متوقف كند؛ همچنين در برخي موارد نبايد با 
ايجاد سركوب قيمتي به سمت تعطيلي توليد برويم. 
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني ادامه داد: براي 
تنظيم بازار، هم مصرف كننده و هم توليد كننده هر دو 
تو امان و در كنار هم در نظر گرفته شوند و ما بايد هر دو 

را در نظر بگيريم تا آسيب نبينند. 
او با اشاره به برخي قيمت گذاري هاي مصوب در ستاد 
تنظيم بازار، بيان كرد: قيمت مصرف كننده ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ تومان براي مرغ، قيمتي اس��ت متعادل كه نه 
مصرف كننده آسيب مي بيند و نه توليد كننده متضرر 
مي شود. مدرس خياباني درباره نقش اطالع رساني در 
تنظيم بازار، گفت: اطالع رساني قيمت از اولويت هاي 
كاري ما در حوزه تنظيم بازار است كه اپليكيشني براي 
اعالم و رصد قيمت ۱۰۰ قلم كاالي مصرفي و مورد نياز 
مردم در حال راه اندازي اس��ت. در تنظيم بازار، رسانه 
و تعامل با رسانه جهت اعتماد س��ازي و اطالع رساني 
درست و به موقع خيلي مهم است. وفور كاال و فراواني 
كاال در تنظيم بازار مقدم بر قيمت اس��ت كه اين مورد 

بايد لحاظ شود. او افزود: در تنظيم بازار ضروري است 
كه قدرت پيش بيني خود را باال ببريم تا افزايش قيمت 
ناگهاني كاالها را بتوانيم پيش بيني و مديريت كنيم 
و فروش��گاه هاي زنجيره اي يكي از جاهايي است كه 
افزايش ناگهاني قيمت ها را مي تواند به ما هشدار دهد تا 

بتوانيم سريع مديريت كنيم.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني بيان كرد: تقويم 
كااليي براي رصد كاالها در فصول و ماه هاي خاص سال 
داشته باشيم و تقويم توليد و تقويم مصرف براي رصد 
كاالها در زمان هاي خاص )مانند ماه مبارك رمضان، 
بازگشايي مدارس( و تقويم كااليي به تفكيك جغرافياي 

محل توليد كاالها را بايد تدوين كنيم. 
او تنظي��م ورود و خروج كاال را يكي از ابزارهاي تنظيم 
ب��ازار معرفي ك��رد و گفت: اس��تان هاي توليد كننده 
كاالها در ابتدا خود رصد كنند و كمبود كااليي اگر در 
استانشان اتفاق مي افتد هشدار دهند تا بتوانيم سريع 

مديريت كنيم.
مدرس خياباني با اعالم اينكه تنظيم بازار بدون حضور 
اصناف يك شوخي است، گفت: ۳ ميليون واحد صنفي 
با ۷ ميليون اشتغال مستقيم ظرفيت قابل اعتنايي است 
و اتحاديه ها بايد كار اجرايي كنند و بازرسان براي نظارت 
به اتاق اصناف بياييند، كار اتحاديه ها نبايد اجرايي باشد. 
او درباره وضعيت معيش��تي كنوني مردم نيز، تصريح 

كرد: فشار روي مردم زياد است، نبايد در اتاق دربسته 
بنش��ينيم، حتما توليد بايد با در نظر گرفتن معيشت 

مردم حمايت شود.
اين مقام مس��وول با اعالم اينكه صادرات در ش��رايط 
كنوني از نان ش��ب هم واجب تر است، گفت: صادرات 
به توليد و اشتغال كمك مي كند و بايد تقويت شود و 
روي صادرات فوق العاده بايد كار شود. او با بيان اينكه 
كاركرد رايزنان بازرگاني بايد تقويت شود، افزود: امسال 
براي صادرات به ۱۵ كشور همسايه هدف گذاري شده، 
كه رايزنان در اين كشورها بايد مستقر شوند و رايزنان 
بايد اطالعات بازاريابي براي حضور و توسعه كاالهاي 
صادراتي و اطالعات وضعيت رقباي صادراتي كشورمان 
را رصد و پايش كنند. مدرس خياباني با تأكيد بر اينكه 
صادرات در حوزه استان هاي مرزي تقويت شود، اضافه 
كرد: بازارچه هاي مرزي بايد رونق پيدا كنند، وقتي همه 
مسيرها را بستند نبايد مس��يرهايي را كه خود داريم، 
مانند همين بازارچه هاي م��رزي را خودمان تعطيل 
كنيم. همچنين از ظرفيت هاي بنادر استفاده شود، مثاًل 
بنادري مانند چابهار و انزلي پتاتسيل هاي خوبي دارند. 
استفاده از فناوري هاي نوين و هوشمند در بازرسي و 
نظارت بر بازار بايد در دس��تور كار قرار بگيرد و حضور 
بازرسان و ناظران در بازار براي رصد و پايش قيمت ها، 

بايد منطبق بر سامانه هاي هوشمند و اي تي باشد.

   موفقيت در تامين اكثر كاالهاي مورد نياز 
همچنين معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت در اين همايش گفت: در تامين اكثر قريب به 
اتفاق كاالها توفيق داشتيم و بايد اين اقدامات به درستي 
به اطالع مردم برسد. عباس قبادي بيان كرد: اطالع از 
ميزان توليد هم در محصوالت صنعتي و هم كشاورزي 
براي رصد به موقع بازار ضروري است و معاونان بازرگاني 
سازمان هاي صمت استاني در جهت پيش بيني و رصد 
و گزارش مي��زان توليد و ميزان كاالهاي استانش��ان 
بكوش��ند تا بتوانيم تصميمات كارشناسي و به موقع 
بگيريم. او با تاكيد بر اينكه نظارت بر قيمت گذاري در 
زمان هاي خاص بايد مدنظر قرار بگيرد، گفت: به عنوان 
مثال اكنون زمان بازگشت حجاج است كه نظارت بر 
رستوران هايي كه از مهمانان حجاج پذيرايي مي كنند 
بايد در نظر گرفته ش��ود. قبادي با اش��اره به موضوع 
الس��تيك افزود: ش��رايط تامين برخي كاالها مانند 
الستيك حساس بود كه با پيگيري هاي الزم به حالت 
عادي بازگش��ت و كمبودي نداريم. او درباره سبوس 
نيز گفت: قيمت مصوب سبوس ۱۲۵۰ تومان است، با 
همين قيمت كه مصوبه تنظيم بازار است جلو مي رويم. 
برنامه هاي مختلفي براي تنظيم قيمت نان مطرح شده 
و به زودي با هماهنگي وزارت كشور براي تنظيم بازار 

اين كاال از رييس جمهور دستورات الزم را مي گيريم.

   مديريت بدون ريسك »جهادي« نيست
در ادامه اين همايش مديركل دفتر بازرس��ي، ارزيابي 
عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز گفت: مديران در شرايط خاص اقتصادي 
بايد ريس��ك پذير باش��ند و مديري كه ريسك نكند 
نمي تواند جهادي عمل كند. در شرايط جنگ اقتصادي 
همه ش��رايط فرق مي كند و اولويت ها عوض مي شود، 
شرايط جنگ اقتصادي اين موضوع را اقتضا مي كند. اكبر 
صادقي بيان كرد: با اعالم اينكه اكثر شكايات از استان ها 
و شهرستان ها در حوزه اصناف و اتحاديه ها است، افزود: 
تدوين نظام نامه ها براي مديريت اين موضوع ضرورت 
دارد و اصالح فرآيندها در راستاي پاسخگويي به شكايات 
وتكريم ارباب رجوع الزم اس��ت. او الكترونيكي كردن 
فرآيندها را براي ش��فافيت و مبارزه با فس��اد ضروري 
دانست و گفت: سامانه هاي وزارت صمت در اين راستا 
است و نبايد ارباب رجوع براي دريافت خدمتي سردرگم 
باشد و لزوم پاسخگويي سريع ضروري است. اين مقام 
مسوول تفويض برخي اختيارات س��تاد وزارتخانه به 
استان ها را در راستاي تسريع امور دانست و بيان كرد: در 
نظام نامه ارزيابي عملكرد همه موارد تدوين و تبيين شده 
است كه با توجه به آن، شاخص هاي عملكردي را افزايش 
خواهيم داد. او يادآوري كرد: جزو ۶ دستگاه برتر از لحاظ 
سالمت اداري هستيم و برخي استان ها كه از اين لحاظ 

سطح و عملكرد پاييني دارند آسيب شناسي كنند.

دبير سنديكاي توليدكنندگان آلومينيوم:

بازار عراق را به شركت هاي ترك واگذار كرديم
دبير س��نديكاي توليدكنندگان آلومينيوم اظهار كرد: 
با وجود آنكه گم��رك آمار دقيق��ي از واردات پروفيل 
آلومينيوم نمي دهد؛ اما همچنان برخي با استفاده از خأل 
قانوني و تح��ت عناوين ديگر اقدام به واردات مي كنند، 
در حالي كه ما بطور كامل نياز داخل را تامين مي كنيم 
و اگر قيمت گذاري شمش واقعي شود، توانايي صادرات 

نيز داريم.
ابوالفضل رضاي��ي در گفت وگو با ايلن��ا درباره آخرين 
وضعي��ت توليدكنندگان اين صنف گف��ت: با توجه به 
تحريم ها و افزايش قيم��ت ارز و محدوديت در واردات 
برخي كاالهاي صنايع پايين دستي آلومينيوم، توليد 
اين محصول افزايش پيدا كرده و ب��ازار از ركود مطلق 
سال هاي قبل خارج شده است. هر چند همين عوامل 
باعث ش��ده كه قيمت مواد اوليه افزايش پيدا كند و به 

صنايع پايين دستي فشار زيادي وارد شود.

او ادامه داد: ايرالكو و آلومينيوم المهدي دو قطب توليد 
آلومينيوم كش��ور هس��تند و در ماه ه��اي اخير توليد 
شمش ايرالكو افزايش پيدا كرده اما توليد بيلت به دليل 
كاهش كيفيت و ساير مشكالت فني كم شده است. در 
مجموعه المهدي نيز به دليل ضعف نظارت س��ازمان 
خصوصي سازي در دو سال گذش��ته هر روز توليد آن 
كاهش پيدا كرده است؛ اكنون توليد بيلت اين مجموعه 
كمتر از ۲۰ هزار تن شده و اين محصول مواد اوليه صنايع 
الكترومان است و براي پروفيل هاي آلومينيومي، صنايع 
حمل و نقل، خودرو و ماشين س��ازي استفاده مي شود 
اين خأل پيش آمده در بازار، باعث ش��ده كه شركت ها 
خودش��ان بدون هيچ برنامه ريزي مشخصي به سمت 
توليد بيلت بروند و سرمايه در گردش و نقدينگي خود 
را به جاي اينكه در صنعت تخصصي خودشان مصرف 
كنند در اين بخش س��رمايه گذاري كردند؛ همين امر 

باعث شد كه يك دفعه مصرف ش��مش آلومينيوم در 
كشور افزايش پيدا كند. رضايي با بيان اينكه اين اتفاق 
باعث شد، انحصارگرايي از دستان ايرالكو و المهدي خارج 
ش��ود، افزود: در نگاه اول اين اتفاق براي صنعت كشور 
مثبت بود؛ اما عدم نظارت، برنامه ريزي و كاهش كيفيت 
در بلندمدت باعث شد كه يك رقابت منفي در بازار شكل 
بگيرد و از همه بدتر اينكه ما در اين صنعت يك برند بوديم 
و اكنون كيفيت توليد ما به اندازه اي كاهش پيدا كرده كه 

نمي توانيم اين محصول را صادر كنيم.
او درب��اره صادرات آلومينيوم گفت: بازار ايران نس��بت 
به صادرات ارزش افزوده بيش��تري براي ايرالكو دارد. بر 
همين اساس اين ش��ركت تمام توان خود را براي بازار 
ايران گذاشته است؛ اما به دليل اينكه براي تامين آلومينا 
نياز به ارز داشت؛ بخش محدودي از توليد خود را صادر 
كرد. البته هرگونه صادرات توسط صنايع پايين دستي 

ممنوع است. اين درحالي است كه توليد شمش كشور 
س��االنه ۲۵۶ تا ۲۶۰ هزارتن است و نياز كشور نزديك 

۳۵۰ هزارتن است.
رضايي با انتقاد از قيمت گذاري آلومينيوم توسط ستاد 
تنظيم بازار گفت: اين قيمت گذاري به گونه اي اس��ت 
كه صنايع پايين دس��تي ما كه مصنوعات آلومينيومي 
توليد مي كنن��د در حال واگ��ذاري بازار هاي صادراتي 
خود هس��تند و اين در حالي اس��ت كه قيمت جهاني 
ش��مش 4۲ تا 4۵ دالر است و ما آن را به مصرف كننده 
داخلي ۷۰ تا ۱۰۰ دالر باالتر مي فروشيم. جالب اينكه 
اين عدد در ش��رايط عادي اس��ت و زماني به علت كم 
ش��دن ش��مش در بازار، قيمت ها در بورس كاال ۱۰ تا 
۲۰ درصد باالتر از قيمت عرضه به فروش مي رفت، اين 
مدل قيمت گذاري با وجود اعتراضات مكتوب ما و ساير 
تشكل ها همچنان ادامه دارد و نتيجه اين شده، كه بازار 

مصنوعات آلومينيوم��ي را در عراق به رقباي تركيه اي 
واگذار كرديم، بايد توجه داشت كه اختالف قيمت ۱۰۰ 

دالري را به هيچ عنوان نمي توان مديريت كرد.
او درب��اره واردات عن��وان كرد: با وج��ود آنكه گمرك 
آمار دقيق��ي از واردات پروفيل آلومينيوم نمي دهد، اما 
همچنان برخي با استفاده از خأل قانوني و تحت عناوين 
ديگر اق��دام به واردات مي كنن��د؛ در حالي كه ما بطور 
كامل نياز داخل را تامين مي كنيم و اگر قيمت گذاري 
شمش واقعي ش��ود توانايي صادرات داريم. بطور كلي 
نگاه سياست گذاران ما حمايت از صنايع باال دستي است 
تا تقويت و حمايت از صنايع پايين دس��تي و بايد توجه 
داشت كه عراق و افغانستان فقط محل صادرات صنايع 
غذايي، برق و گاز نيست؛ بلكه بايد با حمايت از صنايع 
پايين دستي از صادرات كاالي ساخته شده حمايت شود 

تا ارزش افزوده بيشتري براي كشور داشته باشد.

عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش ايران:
فرصت هايي كه با تحريم هاي داخلي از دست رفت

عضو هيات مديره جامع��ه صنعت كفش ايران با اش��اره به افزايش ۲۵ 
درصدي صادرات كفش در سال گذشته به دليل افزايش نرخ ارز، عنوان 
كرد: در سال ۹۷ به دليل افزايش نرخ ارز، واردات قاچاق كفش نيز طي 

اين سال ۷۱ درصد كاهش يافته است.
علي لشگري درباره اثر افزايش قيمت ارز بر توليد و صادرات كفش به اتاق 
بازرگاني تهران گفت: وقتي ارز داخلي در برابر ارز خارجي تضعيف  مي شود، 
صادرات بايد در مدار رشد قرار گيرد. بر اين اساس، در سال ۹۷ ما شاهد 
روند صعودي صادرات كفش بوديم؛ اما اكنون به دليل روند رو به كاهش 
دالر، قيمت هاي صادراتي محصول ما براي طرف هاي خارجي افزايش 
پيدا كرده و سطح تقاضاي آنها افت كرده است. در عين حال، بسياري از 
شركت هاي خارجي كه نسبت به واردات كفش ايراني اقدام  مي كردند، 
اكنون سعي  مي كنند، ريالي خريد كنند و اين به نفع توليدكننده هاي 
ايراني نيس��ت. او با بيان اينك��ه مواد اوليه داخلي به وي��ژه موادي كه از 
بورس كاال تامين  مي شود، تابع نرخ پايه نيمايي است و اين نرخ از ابتداي 
فروردين ماه رو به افزايش گذاشته است، افزود: نرخ ارز در سامانه نيما از 
8 هزار تومان به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزايش يافته و در بازار آزاد نرخ ارز 
روندي كاهشي داشته است. با وجود اينكه انتظار عموم اين است كه با 
كاهش قيمت دالر، قيمت كاالها نيز كاهش پيدا كند، بايد بگويم كه مواد 
اوليه صنعت با ارز نيمايي تهيه  مي شود و چون ارز نيمايي رو به رشد بوده، 
قيمت تمام شده افزايش يافته و انتظارات مصرف كنندگان براي كاهش 
قيمت محصول، باعث تشديد ركود شده و در واقع، آنها خريدهاي خود 

را به عقب  مي اندازند.
اين فعال اقتصادي گفت: اين مساله بايد به اطالع مردم برسد كه قيمت 
محصوالت نهايي، تابع قيمت نيمايي است كه هزينه هاي سربار مانند 
حمل و نقل، دستمزد و اجاره بها نيز به آن اضافه  مي شود. به همين دليل 

در صورت كاهش صادرات، اين نگراني وجود دارد كه توليد نيز كاهش پيدا 
كند يا سرريز توليد صادراتي وارد بازار داخل شود و تعادل عرضه و تقاضا را 
به هم بريزد. او به ميزان صادرات كفش اشاره كرد و گفت: ميزان صادرات 
كفش در سال ۱۳۹۷حدود ۱۱۵ ميليون دالر برآورد شده كه در مقايسه با 
۹۲ ميليون دالر سال ۱۳۹۶ از رشد حدود ۲۵ درصد برخوردار بوده است. 
صادرات كفش در سال ۱۳۹۷ به لحاظ وزني رشد ۶۱ درصدي را تجربه 
كرده اما متوس��ط قيمت هر كيلو كفش صادراتي، ۲۲.4 درصد كاهش 
يافت. در مقابل، ارزش واردات رسمي كفش در سال گذشته 8.۶ ميليون 
دالر برآورد شده، كه در مقايس��ه با ۳8 ميليون دالر سال ۱۳۹۶ حدود 
۷۱ درصد كاهش يافته است. به گفته لشگري، بيشترين سهم صادرات 
كفش ايران، متعلق به كشور عراق با ۶۳.۵ درصد، افغانستان با ۲۰ درصد و 
آذربايجان با ۶.۵ درصد است. مهم ترين مساله اي كه در سال هاي گذشته، 
صنعت كفش را تهديد  مي كرد، قاچاق بود؛ بطوري كه در سال هاي ۹۳ 
و ۱۳۹۲ ارزش قاچاق كفش به رقم ۵۰۰ ميليون دالر نيز  مي رسيد. اما 
پس از آن، به دليل افزايش نرخ دالر هم واردات رسمي و هم قاچاق كاهش 
يافته و اقبال مصرف كنندگان ايراني به مصرف محصول داخلي بيشتر 
شده و اين يك فرصت طاليي و تاريخي براي برندهاي كفش كشور است. 
اما مايه تاسف است كه به دليل خودتحريمي هاي داخلي، انتظاري كه 
توليدكنندگان داخلي از اين موقعيت داشتند، محقق نشد و ما با افزايش 
شديد قيمت مواد اوليه و كاهش شديد قدرت خريد مردم مواجه شديم.

او با بيان اينكه اشتغال موجود در صنعت كفش تا دو برابر قابل افزايش 
است، توضيح داد: اكنون بالغ بر۵۰۰ هزار نفر در بخش توليد و توزيع كفش 
مشغول به كار هستند و اين صنعت نقش لوكوموتيو را دارد كه در صورت 
تحرك بيشتر  مي تواند ساير صنايع از جمله، پتروشيمي، چرم طبيعي 

ومصنوعي و همچنين نساجي را به حركت درآورد.

رييس اتاق اصناف ايران خبر داد
دستور رييس جمهور براي تامين مالي بازرسي اصناف

رييس اتاق اصناف ايران از دستور ويژه رييس جمهور براي تامين مالي بخش 
بازرس��ي و نظارت اصناف بر بازار خبر داد و گفت: با تعديل نرخ ارز، شاهد 
كاهش قيمت كاالها خواهيم بود. سعيد ممبيني در گفت وگو با خبرگزاري 
مهر گفت: با پيگيري وزير صنعت، معدن و تجارت و دستور رييس جمهور، 
قرار بر اين است كه حق السهم بازرسي اصناف از محل جرايم تخلفات صنفي 
پرداخت شود، كه اين امر، كمك شاياني به تامين مالي بخش بازرسي اصناف 
خواهد كرد؛ چراكه ظرف يك و نيم س��ال اخير، به دليل عدم پرداخت اين 
منابع از سوي دولت، اجراي برنامه هاي مرتبط با بازرسي اصناف، متوقف 
ش��ده بود كه اكنون با اين تصميم، اميدواري وجود دارد كه بخش بازرسي 
اصناف پوياتر شود. او افزود: به لحاظ تامين كاال نيز اتفاقات خوبي رخ داده و 
پيش بيني مي شود تا با تزريق به موقع اين كاالهاي اساسي به بازار، خالءهاي 
مرتبط با تامين كاال نيز برطرف شود؛ چراكه اگر بازار به لحاظ كااليي تامين 
نباشد، بازرسي اثر نخواهد داشت. اكنون مي توان به جرات گفت كه كمبود 
كاالهاي اساسي در بازار وجود ندارد و در حوزه توزيع نيز، توافقاتي صورت 
گرفته تا بتوان همزمان با سرعت بخشي به ترخيص كاالها، تزريق آنها را نيز 
در بازار آغاز كرد و بازار را بيش از شرايط كنوني، تامين نمود. بر اين اساس، 
بطور قطع ظرف هفته هاي آينده، شاهد آرامش بيشتري در بازار كاالهاي 
اساسي خواهيم بود. رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه با تعديل نرخ ارز، 
افت قيمت در بازار كاالهاي اساسي را در آينده اي نزديك شاهد خواهيم بود، 
گفت: بر اين اساس همانطور كه افزايش نرخ ارز در سال گذشته با تاخيري 
چند ماهه به افزايش قيمت كاالها در بازار منتهي شد، هم اكنون نيز با تعديل 
نرخ ارز، ظرف هفته هاي آينده ش��اهد كاهش نرخ در بازار خواهيم بود. او با 
بيان اينكه اصناف با توجه به فصل هشت قانون نظام صنفي كشور، ماموريت 
رسيدگي به تخلفات واحدهاي صنفي در حوزه بازرسي اصناف را به عهده 
داشته و طي سال هاي اخير نيز تالش كرده تا از زماني كه وظيفه و مسووليت 

نظارت بر بازار را بر عهده گرفته است، تالش خوبي در اين عرصه داشته باشد؛ 
گفت: در مقابل برخي اشكاالت نيز در اين رابطه بروز كرده كه شكل گيري آن، 
به عهده اصناف كشور نبوده است. ممبيني افزود: ايرادهاي مرتبط بر حوزه 
تامين كاال در بازار، عمومًا از طريق اصناف رخ نمي دهد و زماني كه تامين و 
عرضه كاال به موقع انجام نشود، بطور قطع بازرسي ها نيز اثرگذار نخواهد بود، 
اگرچه به نظر مي رسد، با بازگشت شركت بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني 
امور دام به وزارت صنعت، معدن وتجارت، عمال اين دو تامين كننده عمده 
كاالهاي اساسي نزديك تر به حوزه تصميم سازي هاي منطبق بر تنظيم بازار 
در وزارت صمت شده و بر همين اساس، وضعيت تامين كاالهاي اساسي در 
بازار بهتر خواهد شد. او تصريح كرد: به موازات برطرف شدن خألهاي موجود 
در تامين كاالهاي اساسي، بازرسي اصناف نيز در دو محور اصلي استفاده از 
ابزارهاي نوين مبتني بر فناوري اطالعات و راه اندازي سامانه هاي بازرسي 
آنالين و نيز تامين منابع مالي مورد نياز براي بازرسي اصناف، تالش دارد تا 
بتواند بازار را آرام نگاه دارد و اجازه تخلفات مرتبط با قيمت كاالهاي اساسي را 
ندهد؛ چراكه هم اكنون بازار به لحاظ حجم كاالهاي اساسي با مشكلي مواجه 
نيست و بايد نظارت ها را قوي كرد تا مردم كاالهاي خود را با سهولت بيشتري 
به دست آورند. ممبيني با بيان اينكه به زودي از سامانه بازرسي آنالين اصناف 
رونمايي خواهد شد، افزود: تالش داريم تا با افزايش بهره وري و به كارگيري 
سامانه هاي الكترونيكي بيشترين كارايي را در بحث نظارت در بازار داشته 
باشيم و به صورت همزمان، قيمت كاالهاي اساسي در نقاط مختلف كشور 
را رصد نماييم تا بتوانيم شرايط بازار را پيش بيني كنيم. او اظهار كرد: اگرچه 
التهاباتي طي ماه هاي اخير در بازار كاالهاي اساسي به چشم خورد؛ اما اصناف 
تالش دارند با تامين به هنگام كاالها، به اجراي تصميمات دولتي كمك كرده و 
اين اميدواري وجود دارد كه در هفته هاي آينده، بازار به سمت شرايط آرام تري 

همراه با كاهش قيمت ها، پيش رود.
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 اصالحات ساختاري
الزمه حذف صفر از پول ملي

ايلنا| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه 
حذف صفر از پول ملي كش��ور بايد به همراه برخي 
اصالحات بنيادي در ساختار اقتصادي پولي و مالي 
كشور باشد، گفت: اينكه بخواهيم فقط به اثرات رواني 
اين اتفاق دلخوش كنيم هيچ فايده اي براي كش��ور 
ندارد. شايد در كوتاه مدت اثرگذار باشد و حتي تورم 
را كنترل كند اما بطور حتم پ��س از چند ماه دوباره 
به شرايط قبل بازخواهيم گشت و حتي امكان دارد 
شرايط بدتر شود. حسين س��الح ورزي اظهار كرد: 
نمي توان در اين مورد به صورت تك بعدي اظهارنظر 
كرد؛ اما واضح است كه اگر اين اقدام به همراه برخي 
اصالحات در ساختار اقتصادي نباشد يك اقدام بيهوده 
و هزينه زا است و ما فقط اسكناس هاي خود را تغيير 
داديم و نرم افزارهاي بانكي را دوباره برنامه نويس��ي 
كرديم. او با اشاره به س��ابقه حذف صفر از پول ملي 
در كش��ورهاي مختلف، عنوان كرد: تعداد زيادي از 
كشورها عمدتا براي كنترل تورم و جلوگيري از سقوط 
ارزش پول دست به اين اقدام زدند اما تعداد محدودي 

در اين زمينه موفق بودند كه آخرين آن تركيه بود.

مشكالت قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مرتفع شود

اتاق اصناف ايران|  نماينده اتاق اصناف ايران در 
اس��تان تهران درباره اخذ ماليات برارزش افزوده در 
سال هاي اخير، گفت: اجراي صحيح قانون ماليات بر 
ارزش افزوده كمك موثر به واحدهاي صنفي خواهد 
كرد و در ش��رايط امروز اخذ ماليات بر ارزش افزوده 
ضررهاي جبران ناپذيري را ب��راي اصناف به همراه 
داشته است. ابوطالب شيركوند افزود: توافق مالياتي 
امس��ال رضايت اصناف ورامين را به همراه داشت و 
نسبت به ماليات علي الراس سال هاي گذشته شرايط 
بهتري براي اصناف ايجاد شد. يكي از مشكالت اصناف 
مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، دريافت ماليات 
به صورت مضاعف است كه در مراحل مختلف از توليد 
تا محل عرضه در چند نوبت اخذ مي شود كه اين مساله 
فضاي امن كس��ب و كار را با مشكل همراه مي كند. 
او با بيان اينك��ه دريافت ماليات بر ارزش افزوده در 4 
صنف »طالفروشان، امالك، نمايشگاه داران خودرو 
و رستوران داران« باعث ركود اين صنوف شده، اظهار 
كرد: صنف مشاوران امالك بيش از ۵ سال است كه 
با ركود مواجه هس��تند و در حال حاضر اعضاي اين 
صنف در شهرستان ورامين بين ۲۰ الي ۳۰ ميليون 
براي پرداخت ماليات برارزش افزوده جريمه شده اند 
كه عادالنه نيست. شيركوند تاكيد كرد: زماني كه يك 
كااليي خريداري مي ش��ود تنها يك بار بايد ماليات 
برارزش افزوده آن محاسبه ش��ود و نفر بعد كه اين 
كاال را مي خرد نبايد مجدداً ماليات بر ارزش افزوده را 
بپردازد و اين كار اشتباه است و بايد ماليات عملكرد 
براي تشخيص ضوابط كاري در نظر گرفته شود تا يك 
بار مالياتي كه اخذ شده است به عنوان سند موجود 

باشد و ديگر از كل مبلغ كاال ماليات دريافت نشود.

روند كاهشي قيمت كاالهاي 
اساسي آغاز شد

اتاق اصناف اي�ران|   رييس اتحاديه كش��وري 
فروشگاه هاي زنجيره اي از آغاز روند كاهشي قيمت 
كاالهاي اساسي خبر داد و گفت: اين روند كاهشي 
به س��بب افزايش ميزان عرضه است؛ به طول مثال 
هم اكنون رب گوجه فرنگي از ۲۲ ه��زار به ۱4 هزار 
تومان كاهش پيدا كرده كه اين كاالها در فروشگاه هاي 
زنجيره اي قابل خريد اس��ت. اميرحسين فخريان 
عنوان كرد: توزيع كنندگان كاال خواستار حذف دالر 
4۲۰۰ توماني از واردات كاالهاي اساسي هستند و 
اكنون در عرضه كاالهايي كه ارز دولتي مي گيرند با 
مشكل مواجه هس��تند و ميزان عرضه آنها با برخي 
مشكالت مواجه بوده است. درخواست ما اين است كه 
واردات كاالهاي اساسي با ارز نيمايي صورت گيرد تا 
بر روي توزيع آنها نيز مشكلي به وجود نيايد. او تصريح 
كرد: ما در سطح فروشگاه هاي زنجيره اي به صورت 
مرتب نرخ ۲۷ قلم كاالي ض��روري مورد نياز مردم 
را رصد مي كنيم و اميدواريم س��امانه وزارت صنعت 
معدن و تجارت ب��راي رصد قيمت ۱۰۰ قلم كاالي 

اساسي نيز منجر به نتيجه مناسب تر شود.

دعوت از شركت هاي ايراني 
براي بازسازي سوريه

ايلنا|   سفير سوريه از شركت هاي ايراني به منظور 
حضور در اين كش��ور و س��رمايه گذاري در س��وريه 
دعوت كرد. عدنان حس��ن محمود سفير سوريه در 
ايران در ديدار با مديرعامل ش��ركت نمايشگاه هاي 
ايران از برگزاري ش��صت و يكمين دوره نمايش��گاه 
بين المللي اين كشور در آينده اي نزديك خبر داد و 
از شركت هاي ايراني براي حضور در اين نمايشگاه به 
منظور سرمايه گذاري در روند بازسازي سوريه دعوت 
به عمل آورد. او همچنين اعالم كرد: تسهيالت ويژه اي 
براي حضور شركت هاي ايراني در سوريه در نظر گرفته 
شده اس��ت. حسن محمود  افزود: اين مساله فرصت 
همكاري بيشتري براي ايران و سوريه فراهم كرده و 
با توجه به زمينه هاي فراوان سرمايه گذاري در سوريه، 
شركت هاي ايراني مي توانند از اين فرصت ها بهره مند 
شوند. در بخش ديگري از اين ديدار، بهمن حسين زاده، 
مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران به همزماني اين جلسه با نوزدهمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت س��اختمان اش��اره كرد و گفت: 
ش��ركت هاي حاضر در اين نمايشگاه آذر ماه امسال 
در سوريه حضور مي يابند و در نمايشگاهي به منظور 
شركت در بازسازي سوريه رقابت خواهند داشت. وي 
از تهاتر ۶ هزار متري فضاي نمايشگاهي بين ايران و 
سوريه خبر داد و افزود: شركت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي ايران از شركت هاي خصوصي براي حضور 

در نمايشگاه سوريه حمايت خواهد كرد.



طالي سياه 7 انرژي

بررسي »تعادل« از تنفس خوراك پتروپااليشگاه ها در گفت وگو  با رييس بازنگري در قراردادها

پااليشگاه سازي »اقتصادي« راه چاره است 
گروه انرژي| فرداد احمدي|

بهار 98 فصل حمله هاي رسانه اي به مديريت وزارت نفت 
و بيژن زنگنه بود. در موج انتقاداتي كه گاهي پاي نهادهاي 
ديگري مثل وزارت اطالعات را وسط مي كشيد و آنان را به 
تكذيب ادعاهاي مطرح شده وامي داشت، موضوع »ساخت 
پااليشگاه و پتروپااليشگاه« هم مطرح شده و ادعا مي شد 
وزير نفت با افزايش ظرفيت پااليشگاهي مخالف و طرفدار 
خام فروشي است. نكته اما اينجاست كه در طرح پيشنهادي 
»ساخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه« مطرح شده است كه 
وزارت نفت به منظور حمايت از سرمايه گذاري ها، به مدت 
2 سال خوراك واحدهاي تأسيس شده را به صورت يارانه اي 
تأمين كند. در نهايت عصر سه شنبه بيژن زنگنه وزير نفت 
بعد از آنكه در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با 
حضور نمايندگان قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در جلسه اي 
حضور يافته بود عنوان كرد كه آيين نامه اجرايي اين طرح 
به زودي تهيه مي شود. اسداهلل قره خاني عضو كميسيون 
انرژي هم گفته است كه قرار است همكاري وزارت نفت و 
قرارگاه خاتم االنبياء )ص( به منظور توسعه پتروپااليشگاه ها 
پس از تدوين آيين نامه هاي اجرايي آغاز شود. روزنامه تعادل 
در مصاحبه با مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري در 
قراردادهاي نفتي، درباره توجيه اقتصادي پروژه هاي احداث 
پااليشگاه و پتروپااليشگاه در صورت حمايت دولتي به شكل 
اعطاي خوراك پرسيد و حسيني ضمن تاييد حمايت دولت 
از پروژه ها در شرايط خاص، پاسخ داد كه اعطاي خوراك 
رايگان به پااليشگاه ها مي تواند باعث شود كه در درازمدت 
پااليشگاه ها با مشكل توجيه اقتصادي روبرو شوند و حمايت 
دولت از س��رمايه گذاران مي تواند از راه هاي ديگري مثل 

تأمين ارز خوراك براي پااليشگاه تأمين شود.
طي ماه هاي اخير رسانه هاي اصولگرا جرياني رسانه اي را با 
عنوان »توسعه پااليشگاه ها و پتروپااليشگاه ها با تنفس دو 
ساله خوراك براي اين واحدها« دنبال مي كردند و چندين 
گزارش به اين موضوع اختص��اص دادند. به عنوان مثال، 
فارس در 18 اسفند 1397، خبري با عنوان »پتروپااليشگاه 
فرصتي براي صادرات فراورده نفتي به كشورهاي همسايه« 
منتشر كرد. 6 روز بعد سعيد جليلي، دبير پيشين شوراي 
عالي امنيت ملي و نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 
92، پيش از خطبه هاي نماز جمعه 24 اس��فند سال 97 
همزمان با اينكه داشت پيشنهاد »بستن تنگه هرمز« را 
مطرح مي كرد پيشنهاد واحدهاي پتروپااليشي را هم از 

تريبون نماز جمعه عنوان كرد. 
اين روند ادامه پي��دا كرد و 28 فروردين امس��ال، فارس 
در گزارش��ي تصويري ب��ا عنوان »خام فروش��ي در عصر 
پتروپااليشگاه« به انتقاد از زنگنه، وزير نفت در خصوص 
عملكرد وي در احداث پااليشگاه و پتروپااليشگاه پرداخت. 
اين روند با 7 گزارش در ارديبهشت، 8 گزارش در خرداد و 

15 گزارش در تيرماه ادامه پيدا كرد.
همزمان وزارت نفت و به خصوص شخص وزير در ماه هاي 
گذشته شاهد افزايش فشارها و انتقادات از طرف جريان 

اصولگرا بود كه پيگيري رش��ته انتقادات فزاينده ماه هاي 
اخير به مديريت وزارت نفت، سرآخر ما را به نامه مشهور 
تعدادي از نمايندگان مجلس كه با واكنش ش��ديد بيژن 
زنگنه در نشس��ت خبري دهه فجر 97 اش مطرح ش��د 
مي رساند. ازقضا، يكي از انتقاداتي كه در نامه مذكور به بيژن 
زنگنه، وزير نفت منتسب شد، مخالفت كردن وي با ساخت 
پااليش��گاه و نداش��تن عزم كافي براي توسعه اين بخش 
بود. چهارمين مورد در قسمت »راهكارهاي ميان مدت و 
بلندمدت مقابله با تحريم ها در بخش نفت و گاز« نامه مذكور 
به »حمايت از احداث پااليش��گاه هاي كوچك در داخل 
و خارج از كش��ور با امكان فروش خوراك به آنها و تسويه 
مالي مدت دار« اختصاص داشت و در توضيح آن آورده شد 
كه توسعه ظرفيت هاي پااليشگاهي و پتروپااليشگاهي 
كشور در داخل و خارج از كشور مي تواند منجر به خنثي 
ش��دن بخش اعظمي از تحريم هاي نفتي شود. بالفاصله 
بعد از اين توضيحات، نگارندگان نامه ادعا كردند كه وزير 
نفت اق��دام موثري را جهت اجرايي نم��ودن راه حل هاي 
پيشنهادي، از جمله احداث پااليشگاه و پتروپااليشگاه به 

عمل نياورده است.
در حالي كه موج فشارها به وزير نفت در 2 هفته اخير به طرز 
محسوسي فروكش كرده بود ديروز، اسداهلل قره خاني، عضو 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به نشستي 
كه عصر روز سه شنبه با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت و سعيد 

محمد اسالمي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، 
به شانا گفت: »در اين نشست به همكاري دوجانبه وزارت 
نفت و قرارگاه خاتم االنبيا)ص( براي توسعه پتروپااليشگاه ها 
پس از تدوين آيين نامه هاي اجرايي و تصويب آن از سوي 
دولت، اشاره و مقرر ش��د اين همكاري با توسعه فعاليت 
پتروپااليشگاهي شركت پااليش نفت آناهيتاي كرمانشاه 

توسط قرارگاه خاتم آغاز شود.«
قره خاني همچنين بيان كرد كه قرار است قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا )ص( در زمينه ساخت پارك هاي پتروشيمي، 
تكميل ظرفيت توليد پااليش��گاه ميعانات گازي ستاره 
خليج فارس و ديگر پروژه هاي صنعت نفت با وزارت نفت 

همكاري كند.عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه كميته  سه جانبه  وزارت نفت، قرارگاه 
خاتم االنبياء)ص( و مجلس شوراي اسالمي تشكيل خواهد 
شد تا مشكالت و برخي چالش هاي پيش رو برطرف شود، 
تصريح كرد: »اگر مشكل قانون گذاري در فعاليت هاي اين 
دو مجموعه وجود داشته باش��د مجلس نيز بدون ترديد 

به منظور همكاري هرچه بيشتر ورود خواهد كرد.«
در اين رابط��ه، روزنامه تعادل در مصاحبه اي تلفني از 
مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري در قراردادهاي 
نفتي پرسيد كه آيا اعطاي خوراك رايگان به پااليشگاه ها 
و پتروپااليش��گاه هاي تازه تأسيس سياست حمايتي 
مناسبي است و مي تواند كمك كند كه اين صنايع در 
درازمدت به توجيهي اقتصادي برسند يا خير؟ حسيني 
در اين خصوص بيان كرد: »اصوال براي آنكه پروژه اي 
منطقي باش��د و براي سرمايه گذار كه به دنبال كسب 
سود است و وزارت نفت كه به دنبال ايجاد هماهنگي 
در صنايع با توجه به برنامه هاي آينده حوزه نفت است 
هم خواني داشته باش��د، پروژه بايد توجيه اقتصادي 
داشته باشد. در تئوري »فيزيبيليتي« يا اقتصادي بودن 
پروژه ها، هر پروژه اي كه از ابتدا با اما و اگر و كمك گرفتن 
شروع شود، با گرفتاري روبرو شده و در نهايت با شكست 
روبرو خواهند ش��د. بنابراين خود پروژه بايد از ابتدا بر 
پايه هاي محكمي استوار شود.« وي افزود: »گاهي تحت 

تأثير شرايطي خاص يا فشارها ممكن است پروژه هايي 
تعريف ش��ود. به عنوان مثال ممكن است يك پروژه 
50 هزار بش��كه اي تعريف ش��ود، اما در ادامه وقتي به 
شرايط بازار نگاه مي كنيم مي بينيم كه اين روزها پروژه 
پااليشگاهي زير 100 هزار بشكه اي اقتصادي نيست. يا 
يك تكنولوژي خاص را انتخاب مي كنيم و بعد متوجه 
مي ش��ويم كه اين تكنولوژي ها گران تمام مي شوند و 
بازده خوبي هم ندارند، در صورتي كه تكنولوژي هاي 
مدرن وجود دارد كه همان كار را ارزان تر و با بازده بهتر 

انجام مي دهد.«
حس��يني با تأكيد بر توجه به اقتصادي بودن پروژه و 
انتخاب ظرفيت هاي مناسب و جانمايي پااليشگاه ها 
اظهار كرد: »اگر هدف پااليشگاه صادراتي است، پروژه 
بايد در كنار مسيرهاي آبي احداث شود و اگر فرآورده 
قرار است در بازار داخلي عرضه شود، سرمايه گذار بايد 
يك قرارداد محكم با دولت ببن��دد، زيرا در ايران فقط 

دولت توزيع كننده فرآورده هاي پااليشگاهي است.«
وي بيان كرد: »اگر قرار باش��د يك پااليشگاه از ابتدا با 
كمك رس��اني هاي دولت آغاز به كار كند، پااليشگاه 

مذكور در دراز مدت با شكست مواجه خواهد شد.«
او در ادامه مي گويد: »البته گاهي ش��رايطي خاص بر 
يك صنعت يا يك كشور حاكم مي شوند و زيست آن 
صنعت را از حالت طبيعي خارج مي كنند. در اين شرايط 
كه اتفاقا اكن��ون بر صنعت نفت و پااليش ايران حاكم 
است، ممكن است ريسك سرمايه گذاري بيشتر شده و 
مشوق هايي براي سرمايه گذاري ها الزم باشد. حسيني 
در اين رابطه بيان كرد: »در شرايط خاص، دولت بايد به 
سرمايه گذاران كمك كند. اما اينكه اين كمك را به شكل 
فرآورده نفتي رايگان انجام دهد، راه هاي بهتري هم براي 
كمك دولت به سرمايه گذاران و كاستن از ريسك آنان 
وجود دارد. ش��ايد اقدام درست تر اين باشد كه معادل 
ارزي آن نفتي كه قرار است خوراك پااليشگاه باشد را از 
صندوق توسعه ملي يا از جاي ديگري اختصاص دهند تا 
حساب و كتاب بازپرداخت، سود يا زيان آن بطور شفاف 

مشخص باشد و كارها به صورت منطقي پيش برود.«
وي ادام��ه مي دهد: »راه ديگر اين اس��ت ك��ه از ابتدا 
قراردادي بس��ته ش��ود كه مع��ادل مثال 2 س��ال از 
سرمايه گذار پول خوراك گرفته نشود، و در عوض آنها 
بدهكار شوند و بعدا از درآمدهاي آتي پااليشگاه، زماني 
كه دولت در حال خريد فراورده هاي آن پااليشگاه است، 

پول خوراك اعطا شده را از آنها بردارد.«
حسيني كه در جريان تغييرات مدل قراردادهاي صنعت 
نفت ايران نقش مسوول اصلي را داشت مي گويد: »با 
چنين چارچوب هايي نه حق مردم خورده مي شود و نه 

فسادي يا رانتي شكل مي گيرد.«
حس��يني در پايان تأكيد كرد: »هرگونه مشوقي كه 
موجب شود كه پااليشگاه »اقتصادي« ساخته شود، 

براي كشور مفيد خواهد بود.«

»تعادل« در گفت وگو با مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي بررسي مي كند

سياست بهينه صدور مجوز پتروشيمي ها براي ايران 
گروه انرژي| نادي صبوري |

يك موسسه تحقيقاتي در حوزه انرژي پيشنهاد كرده 
است براي اينكه تقاضاي گاز در بخش پتروشيمي در 
س��ال هاي پيش رو در ايران مديريت شود، بايد صدور 
مج��وز براي واحده��اي خوراك گازي كمتر ش��ده و 
خوراك مايع ها افزايش پيدا كند. غالمحسين نجابت 
مديرعامل اسبق ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي اما 
اين پيشنهاد را به چالش كشيده و اعتقاد دارد اگر افق 
صادراتي گاز ايران در دهه هاي پيش رو تغييري نكند، 
همچنان براي حاكميت منطقي تر اس��ت كه گاز را به 
عنوان خوراك در اختيار صنايع مانند پتروش��يمي و 

فوالد قرار دهد. 
به گزارش »تعادل«، مركز مطالعات زنجيره ارزش در 
گزارشي مي نويس��د كه ايران از حيث شاخص شدت 
مصرف ان��رژي در دنيا در رتبه 18 قرار گرفته اس��ت، 
همين موضوع نيز سبب ش��ده است كه بهينه سازي 
در بخش انرژي از اولوي��ت و اهميت بااليي برخوردار 
باش��د. از همين رو در بند 7 سياست هاي انرژي، بند 
7 سياس��ت هاي اصالح الگوي مصرف، بند 4، 8 و 15 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و بندهاي 11، 14 و 15 
برنامه ششم توسعه بر كاهش مصرف انرژي تأكيد شده 
است. از طرفي بيش از 80 درصد مصرف انرژي كشور از 
طريق گاز تأمين مي شود؛ لذا كاهش مصرف اين حامل 

انرژي داراي اولويت دو چندان است.
در ادام��ه اين گزارش عنوان ش��ده اس��ت كه با توجه 
به بهره ب��رداري از مخ��زن عظيم پ��ارس جنوبي كه 
60 درصد گاز كش��ور را تأمين مي كند و بزرگ ترين 

مخزن گاز جهان است، نگراني ها در باب امنيت عرضه 
گاز كاهش يافت اما پيش بيني هاي اخير راجع به اين 
مخزن نش��ان مي دهد كه ممكن اس��ت رفتار ميدان 
گازي پارس جنوبي در سال هاي آتي دچار تغيير شود 
و با كاهش فش��ار مخزن، حجم توليد گاز كاهش پيدا 
كند. لذا مي بايست با نگاهي كارشناسانه از هم اكنون 
به دنبال افزايش عرضه و كاهش رشد تقاضا بود. كاهش 
رشد تقاضا از دو طريق»بهينه سازي مصارف فعلي« و 
»جلوگيري از تقاضاي جديد« قابل تحقق اس��ت. اما 
تقاضاي جديد گاز كه در بخش هاي خانگي و تجاري، 
صنعت، حمل ونقل و پتروش��يمي اتفاق خواهد افتاد، 

چگونه قابل پيشگيري است؟
در اينجا غالمحسين نجابت كه در گذشته مديرعامل 
شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده و حاال نيز در اين 
صنعت فعاليت مديريتي مي كند در نقد اين ديدگاه به 
»تعادل« مي گويد: »مخازن گازي كه تا حاال در ايران 
كشف شده مخازن مناسبي هس��تند و دسترسي به 

منابع گازي نيز بيشتر از خوراك مايع است.« 
اما مرك��ز مطالعات زنجي��ره ارزش پيش��نهاد كرده 
اس��ت كه در قبال تقاضاي جديددر پتروشيمي بايد، 
اس��تانداردهاي س��ختگيرانه براي طرح هاي جديد 
وضع ش��ود. در اين گزارش آمده است: » ضمن اينكه 
هر بخ��ش از تقاضا نياز به مواجه��ه اي متفاوت دارد. 
به عنوان مث��ال راهكارهاي كاه��ش تقاضاي بخش 
خانگي غالبا از طريق راهكارهاي قيمتي و بخش هاي 
صنعت، حمل ونق��ل و نيروگاه��ي از طريق فناوري 
اس��ت. البته ناگفته نماند كه تمام��ي راهكارها بايد 

در قال��ب صحيح حكمراني و رگوالتوري اجرا ش��ود.
اجراي قوانين و استانداردهاي سختگيرانه جديد بايد 
ابتدا در بخش هايي از تقاضا اعمال ش��ود كه كشش 
آن را از لحاظ فناوري و س��رمايه گذاري داشته باشد. 
پرسودترين بخش تقاضاي گاز كشور، زنجيره ارزش 
آن و پتروشيمي ها هستند. پتروشيمي هاي گازي به 
سرعت در كشور در حال رشد و بهره برداري هستند 
كه دليل آن فناوري ساده تر )سرمايه گذاري كمتر( و 
خوراك ارزان تر به نسبت پتروشيمي هاي خوراك مايع 
است. براي جلوگيري از افزايش تقاضاي روزافزون گاز 
و نيز ايجاد توازن در سبد محصوالت پتروشيمي كشور 
نياز اس��ت تا از تعداد طرح هاي پتروش��يمي خوراك 
گازي كاسته و بر تعداد طرح هاي پتروشيمي خوراك 

مايع افزوده شود.«
نجابت در م��ورد تمايل س��رمايه گذاران به واحدهاي 
خ��وراك گازي و دليل آن مي گويد: »اكنون اگر ش��ما 
بخواهيد يك واحد توليد اتيلن با خوراك گازي احداث 
كنيد اتان براي شما در هر تن زير 300 دالر قيمت خواهد 
 NGL داشت اما در مورد خوراك مايع مثال اگر بخواهيد از
اس��تفاده كنيد 600 الي 700 دالر در هر تن هزينه بر 
خواه��د بود.« او به وضع اين واحدها در دنيا هم اش��اره 
كرده و مي گويد: »در دنيا هم اكنون واحدهاي اتيلني كه 
مثال با خوراك نفتا كار مي كنند كاهش ظرفيت داده اند 
و هر چند هنوز واحدهاي جديد با خوراك نفتا احداث 
مي ش��ود اما ظرفيت آنها كم اس��ت.«  مركز مطالعات 
زنجيره ارزش اما در گزارش خ��ود اين باور را دارد كه با 
وضع قوانين رگوالتوري امكان تغيير دادن جريان تمايل 

سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي در ايران وجود دارد، 
در گزارش اين مركز عنوان شده است كه :

پيش��نهاد مي ش��ود كه تنها به طرح هايي در بخش 
خوراك گاز مجوز اعطا ش��ود كه ش��ركت ذي  ربط، 
خ��وراك گاز خود را قبال از طري��ق اجراي طرح هاي 
بهينه سازي، تأمين كرده باش��د. يعني يك شركت 
براي دريافت مجوز تأس��يس پتروش��يمي خوراك 
گازي، مي بايس��ت متعهد ش��ود كه خوراك خود را 
از طريق طرح هاي بهينه س��ازي مص��رف گاز تأمين 
مي كند. در اين صورت يا شركت ذي  ربط از تأسيس 
پتروش��يمي گازي منصرف مي ش��ود يا ب��ه اجراي 
طرح هاي بهينه س��ازي مصرف گاز از طريق خود يا 
شركت هاي بهينه س��از مي پردازد تا به اندازه مصرف 
خود، صرفه جوي��ي ايجاد نمايد. در اي��ن صورت در 
ازاي افزاي��ش پتروش��يمي هاي گازي، مصرف گاز 
در كش��ور افزايش نخواهد يافت. از آنجايي كه براي 
توليد هر ميليون تن متانول در س��ال، نياز به مصرف 
3 ميليون مترمكعب گاز در روز است، دريافت مجوز 
يك پتروشيمي يك ميليون تني متانول نياز به اجراي 
طرح هاي��ي دارد كه روزان��ه 3 ميليون مترمكعب در 

مصرف گاز صرفه جويي ايجاد كند.
مركز مطالعات زنجيره ارزش معتقد است كه ظرفيت 
صرفه جوي��ي در مص��رف گاز طبيع��ي حداقل 125 
ميلي��ون مترمكع��ب در روز )مع��ادل 300 ميليون 
بشكه معادل نفت خام در س��ال( است. اين ظرفيت 
صرفه جوي��ي صرف��ا از طري��ق Efficiency يعني 
افزايش بهره وري قابل دس��ت يابي است. ميزان قابل 

توجهي از گاز از طريق افزايش Sufficiency يعني 
رفع نياز به اس��تفاده از انرژي قابل تحقق خواهد بود. 
ضعف هاي فعلي موجود در بخش انرژي كشور اغلب 
چندوجهي هستند كه اين موضوع باعث مي شود كه 
راهكارهاي تك بعدي پاسخگوي رفع اين نقاط ضعف 
نباش��د. از طرفي اصلي ترين مساله موجود در بخش 
انرژي كش��ور، مس��اله مديريت و حكمراني است كه 
فضاي توس��عه را جذاب يا غيرج��ذاب مي كند. لذا با 
حل اين مساله مي توان بخش هاي بزرگي از معضالت 
س��رمايه و فناوري را حل كرد و س��رعت توسعه را در 

جهت صحيح آن افزايش داد.
اما نظر مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي 
در اين مورد نيز جالب است. او در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا اگر سرمايه گذاران به احداث واحدهاي خوراك 
گاز تمايل دارند اين براي حاكميت نيز بهترين سياست 
است كه گاز را در اختيار آنها قرار دهد مي گويد: »براي 
اينكه بتوان نظر دقيقي در اين مورد داد بايد آماري از 
توليد گاز و هيدروكربور در 20 سال آينده ايران وجود 
داش��ته باش��د و با خوراك مايع همراه نفت كه همان 
NGL ها هستند مقايسه شود، در آن وضعيت مي شود 

گفت چه تصميمي براي حاكميت بهتر است«
او بر اين باور است كه: »در گزارشي هاي معمول به اين 
دليل كه فعال امكان صادرات LNG براي ايران وجود 
ندارد و در صادرات گاز با خط لوله هم به جز تركيه پروژه 
ديگري به ثمر نرسيده است همچنان براي مجموعه 
كشور منطقي است كه گاز به عنوان خوراك در صنايع 

پتروشيمي و فوالد و امثالهم به مصرف برسد.«

رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و افغانستان: 

تهران و كابل مصمم به حل و فصل آب هاي مشترك هستند 
گروه انرژي| »ايران و افغانس��تان مصمم هستند 
مس��ائل مربوط به دو حوضه آبريز مش��ترك را حل 
و فص��ل كنند.« اي��ن جديدترين خبر اعالم ش��ده 
از مذاكرات آبي دو كش��ور اس��ت. چال��ش ايران با 
افغانستان در آب هاي مرزي قدمتي 150 ساله دارد. 
از س��ال 1383 تا ح��اال ايران و افغانس��تان بيش از 
18 اجالس در دو كش��ور با عنوان » كميته مشترك 
كميس��اران آب هيرمند« تش��كيل دادند و از سال 
گذشته هيات دولت در ايران تغييراتي را ايجاد كرد 
تا مذاكرات سمت و سوي اقتصادي نيز به خود بگيرد. 
در همين راس��تا ديروز وزير نيرو با اش��اره به س��فر 

يك روزه خود به كشور افغانس��تان درباره برگزاري 
اجالس كميس��يون مش��ترك اقتصادي گفت: دو 
كش��ور مصمم هستند مس��ائل مربوط به دو حوضه 

آبريز مشترك را حل و فصل كنند.
رضا اردكانيان به خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران 
گفت: در ديدارهايي كه با مقام هاي ارش��د كش��ور 
افغانستان انجام شد اين همت وجود دارد كه هر دو 
كشور بخواهند مسائل مابين خود در اين حوضه هاي 

آبريز را به خوبي حل و فصل كنند.
وي ادامه داد: مرزبندي در دو حوضه آبريزي كه در آن 
باهم زندگي مشترك مي كنيم يك امر قابل مرزبندي 

نيست و نمي شود قسمتي از آن پرآب و قسمتي كم 
آب باشد يا قسمتي توسعه يافته و بخش ديگر توسعه 
نيافته باشد اين امري روشن است و بر اين اساس اين 
همت وجود دارد كه مسائل مابين حل و فصل شود.

وزير نيرو گفت: فروردين امس��ال ب��ود كه دولت به 
پيش��نهاد وزارت امورخارجه مسووليت كميسيون 
مش��ترك اقتصادي ايران و افغانس��تان را به وزارت 
نيرو محول كرد و بر اين اساس مقررشد سفري براي 

بررسي مسائل بين دو كشور انجام شود.
اردكانيان افزود: اما مدتي به خاطر مديريت سيالب ها 
در كشور و س��اير برنامه ها اين سفر به تعويق افتاد و 

به لحاظ اينكه اجالس كميس��يون مشترك بايد در 
كابل برگزار ش��ود قرار شد سفر كوتاهي به اين شهر 
براي مالقات با مسووالن ارشد دولت افغانستان كه 

اين سفر ديروز انجام شد .
وي ادامه داد: در اين س��فر هم با رييس جمهوري و 
هم رييس هيات اجرايي افغانستان و هم با وزير آب 
و انرژي و هم وزير امور ماليه كه رييس كميس��يون 
مشترك است جلسه هاي خوبي برگزار شد هرچند 
آنها مشغول برگزاري كمپين هاي رياست جمهوري 
هستند كه در مهرماه برگزار خواهد شد ولي همگي 
مصمم بودند فصل جديدي از توسعه روابط اقتصادي 

با ايران دنبال ش��ود.عضو هيات دولت گفت: توسعه 
روابط اقتص��ادي در بخش هاي مختل��ف از جمله 
توسعه روابط در چابهار، بازارچه هاي مرز و راه آهن، 
ترانزي��ت و در بخث اس��تفاده از فرآورده هاي نفتي 
و در موض��وع مه��م آب، محيط زيس��ت و برق مد 
نظر قرار گرفت و بر اين اس��اس آقاي اش��رف غني 
رييس جمه��وري، وزي��ر ماليه را موظ��ف كرد كار 
گروهي مركب از 5 وزير تشكيل شود و از طرف ايران 
همچنين كميته اي ش��كل گيرد و در نيمه شهريور 
نخستين جلسه را براي پيگيري پروژه هاي مشترك 

برگزار خواهيم كرد.
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نفت به باالي 65 دالر رفت 
گروه انرژي| قيمت نفت با تكيه بر اخبار امريكا درباره 
كاهش ذخيره سازي و همچنين كاهش نرخ بهره در 
اين كشور براي پنجمين روز افزايشي بود و باالي 65 
دالر در هر بشكه رفت.كاهش ذخيره سازي نفت در 
امريكا و تقويت كاهش نرخ بهره در اين كشور باعث 
تقويت قيمت نفت در بازارهاي جهاني شده است تا 
آنجا كه قيمت اگرچه در هفته جاري جهش قيمتي 
نداشت اما آهس��ته و پيوسته روند رشد را طي كرده 
و اكنون نفت برنت باالي 65 دالر معامله مي ش��ود.

كاهش نرخ بهره در امريكا از دو جنبه مي تواند بر بازار 
نفت اثر گذار باشد. از يك سو باعث مهاجرت سرمايه در 
دست سوداگران به بازار نفت و معامالت آتي مي شود 
و از سوي ديگر امكان تامين نقدينگي را براي فعاالن 
حوزه انرژي بيش��تر مي كند.بر همين اساس ديروز 
قيمت نفت برنت با 45 س��نت افزايش به بشكه اي 
65 دالر و 8 سنت رسيد. نفت شاخص امريكا نيز 33 
س��نت باال رفت و 58 دالر و 38 سنت قيمت خورد.

قيمت سبدنفتي اوپك نيز از سوي دبيرخانه اوپك، با 
افزايش 83 سنتي در مرز 65 دالر قرار گرفت.جاناتان 
بارات، تحليلگر بازار نفت در اين باره گفت: »بازار خيلي 
نسبت به نتيجه نشست فدرال رزرو خوش بين است. 
كاهش نرخ بهره مي تواند به رش��د تقاضا براي نفت 
كمك كند.«سياست گذاران بانك مركزي امريكا از 
روز سه شنبه نشس��ت دو روزه خود را آغاز كرده اند و 
انتظار مي رود براي اولين بار از زمان بحران مالي سال 
2008 نرخ به��ره را كاهش دهند.ميزان هزينه كرد 
مصرف كنندگان امريكايي و ش��اخص قيمت ها در 
ماه ژوئن رشدي ضعيف داشته و اين نشان مي دهد 
كه رشد اقتصادي امريكا كند شده است. اين آمارها 
موجب ش��ده تا فدرال رزرو براي جلوگيري از افت 
بيشتر رشد اقتصادي دست به كار شود.دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا روز سه شنبه بار ديگر از فدرال 
رزرو خواست كه نرخ بهره را نه به صورت جزئي بلكه 
به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. اما به گفته بارات 
بعيد است فدرال رزرو نرخ بهره را بيش از حد كاهش 
دهد.با وجود رشد قيمت ها، قيمت نفت برنت به دليل 
نگراني ها در مورد ميزان تقاضا همچنان در مسير ثبت 
كاهش قيمت ماهانه قرار دارد. احتمال در پايان امروز 
نفت برنت كاهش قيمت ماهانه حدودا 2 درصدي را 
به ثبت خواهد رساند.البته كاهش ذخاير نفت امريكا 
در هفته هاي اخير نشان مي دهد كه نگراني ها از افت 
تقاضا فعال جدي نيست.ويرندرا چاوهان، تحليلگر 
نفت از موسسه »انرژي اسپكتس« در رابطه با سياست 
پولي جديد ف��درال رزرو براي تقويت اقتصادي، روز 
دوشنبه به ش��بكه »سي ان بي سي« گفت: »امسال 
بدون شك رشد جهاني تقاضاي نفت كند مي شود، اما 
سياست هاي تضعيف پولي از سوي بانك هاي مركزي 
ممكن است كمك كند كه رشد تقاضا از سطح فعلي 
باالتر برود.«ماجراي ابهام در ميزان رشد تقاضا البته 
همچنان بر بازار نفت خام سايه افكنده است، چاوهان 
در اين زمينه گفته بود: »بدون ش��ك تقاضاي نفت 
كاهش يافته است و بخش عمده اي از اين كاهش تقاضا 
به خاطر مسائل مربوط به چين و امريكا است؛ يعني 
جنگ تجاري.«البته تازه ترين آمار از شاخص مديران 
خريد چين از افزايش نسبت به ماه قبل حكايت دارد 

هر چند همچنان به حد انتظار باال نيست. 

كوتاه از دنياي انرژي

ثبت ركورد در فروش
بورسي گاز مايع

فارس| ركورد فروش گاز ماي��ع صادراتي ايران در 
بورس انرژي شكسته شد. ديروز محموله 1000 تني 
گاز مايع اصفهان در رين��گ صادراتي بورس انرژي 
عرضه شد و با قيمت 32 هزار و 337 ميليارد ريال به 
فروش رسيد. مجموع تقاضاي درج شده در تابلوي 
بورس براي خريد اين محموله 7605 تن بوده است.

همچنين محموله 1000 تني گاز مايع ش��ازند در 
رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه ش��د و با قيمت 
31 هزار و 372 ميليارد ريال به فروش رسيد. مجموع 
تقاضاي درج شده در تابلوي بورس براي خريد اين 
محموله 5000 تن بوده است.به عالوه، محموله 1000 
تني گاز مايع تبريز در رينگ صادراتي بورس انرژي 
عرضه شد و با قيمت 28 هزار و 826 ميليارد ريال به 
فروش رسيد. مجموع تقاضاي درج شده در تابلوي 
بورس براي خريد اين محموله 1000 تن بوده است.

عالوه بر اين، محموله 1000 تني گاز مايع آبادان در 
رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه ش��د و با قيمت 
31 هزار و 792 ميليارد ريال به فروش رسيد. مجموع 
تقاضاي درج شده در تابلوي بورس براي خريد اين 

محموله 7400 تن بوده است.

معافيت موقت 4 شهر از كارت 
هوشمند سوخت

تسنيم| شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با 
اعالم اينكه برنامه استفاده از كارت هوشمند سوخت 
شخصي از تاريخ 20 مرداد براي كل كشور به قوت خود 
باقي ست تصريح كرد اين برنامه به جز 4 شهر در بقيه 
نقاط كشور به صورت تدريجي اجرا مي شود.شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در واكنش به خبر 
»اجراي مصوب كارت سوخت از 20 مرداد فقط در 
4 شهر« نوشت: »برنامه استفاده از كارت هوشمند 
سوخت شخصي از تاريخ 20 مرداد سال جاري براي 
كل كشور همچنان به قوت خود باقي ست و انتظار 
م��ي رود هموطنان عزيز از تاريخ مذكور نس��بت به 
سوختگيري با كارت سوخت شخصي اقدام فرمايند. 
لكن در چهار كالن شهر تهران، كرج، تبريز و اصفهان 
پس از تاريخ مذكور محدوديت هايي در سوختگيري 
با كارت جايگاه ها صورت مي پذيرد و در ساير شهرها 
نيز به تدريج اعمال خواهد شد و جهت رفاه حال عموم 
مردم اجراي طرح استفاده از كارت سوخت شخصي 

تدريجي و مرحله به مرحله است.«

مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري
در قراردادهاي نفتي
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رويكرد تركيه به اس 400 روسيه 

بي اطميناني به غرب يا قدرت برتر روسيه 

چشم انداز سياست خارجي اتحاديه در دوره پساانتخابات پارلمان

سحرتقيپور|
اساسا هر كشور عضو ناتو خود مي تواند تصميم بگيرد كه چه 
تجهيزاتي را بخرد اما خريد سامانه پدافند موشكي اس۴۰۰ 
روسيه توس��ط تركيه به يك چالش جدي ميان تركيه و 
متحد اين كش��ور يعني اياالت متحده، در سازمان پيمان 
آتالنتيك شمالي) ناتو (تبديل شده است. تركيه با توجه 
به ناامني در مرزهاي خود )عراق و سوريه( و عدم حمايت 
از سوي متحدانش در ناتو پيشنهاد روسيه در زمينه خريد 
اس ۴۰۰ را مورد توجه قرار داد كه اين امر تنش با امريكا را 
افزايش داد، تركيه با دريافت اين سامانه اكنون از جانب امريكا 
 تحت فشار قرار گرفته است. اياالت متحده در پاسخ به خريد 
 اس ۴۰۰ تركيه از روسيه، اين كشور را از برنامه جنگنده هاي 
اف 35 ح��ذف نمود. اي��ن خريد با مخالف��ت پنتاگون و 
هشدارهاي پي در پي واش��نگتن روبرو بود كه اگر تركيه 
سيستم روسي را دريافت كند تحريم هاي اقتصادي و حذف 
از شركت در برنامه هاي نظامي امريكا در مورد تركيه اجرايي 
مي شود. در اين راستا اين سوال مطرح مي شود كه با توجه 
به اهميت اين سامانه دفاعي براي تركيه و از طرفي فشارهاي 
 امريكا بر اين كشور تا چه اندازه روابط دو كشور را مي تواند 
تحت تاثير قرار بدهد و چرا تركيه با آگاهي از تحريم هاي 
امريكا در شرايط اقتصادي كنوني همچنان بر داشتن اين 

سامانه پافشاري مي كند؟

   اس 400 
اس۴۰۰ به روزتري��ن تكنولوژي نظامي ب��ا توانايي هاي 
بسيار باال مي باشد، اين س��امانه مي تواند هدف را تا 6۰۰ 
كيلومتري مشخص كند، در فاصله 6۰ كيلومتري هدف هاي 
بالستيك را مشخص مي كند، در ۴۰۰ كيلومتري هدف هاي 
ايروديناميك و همچنين توان نشان گرفتن اهداف ده متر 
پايين تر را نيز دارا مي باش��د كه در مقايسه با پاتريوت هاي 
امريكا توان بس��يار بااليي دارد. پاتريوت ها اهداف حداقل 
6۰ مت��ر باالتر را مي توانند مورد اصابت قرار بدهند. برخي 
تحليلگران نظامي معتقدند كه سامانه موشكي اس ۴۰۰ 
خريداري ش��ده تركيه مي تواند يك پيام سياسي داشته 
باشد و آن عدم اعتماد »آنكارا« به كشورهاي غربي است. 
زيرا تركيه با وجود هش��دارهاي كش��ورهاي عضو پيمان 
آتالنتيك ش��مالي و امريكا مبادرت به خريد اين سيستم 
كرده است. مي توان گفت؛ خريد سامانه موشكي اس ۴۰۰ 
بدان معناست كه تركيه به وعده هاي امريكا پيرامون انتقال 
تكنولوژي س��امانه هاي دفاع موشكي امريكايي همچون 
پاتريوت اطمينان ن��دارد و به همين جهت اقدام به خريد 
سامانه موش��كي اس ۴۰۰ از روسيه كرده است. اما روسيه 
ساز و كار ساخت و انتقال تكنولوژي سامانه اس ۴۰۰ را در 
اختيار تركيه قرار مي دهد همين موضوع »آنكارا« را براي 
خريد اين سيستم روسي مصمم كرد. مشابه امريكايي سامانه 
اس-۴۰۰، پاتريوت نام دارد. برتري سامانه اس۴۰۰ نسبت 
به آن، اهميت بسيار زيادي دارد. اينكه تركيه به عنوان يك 
كشور عضو سازمان ناتو، پدافند هوايي روسيه را براي دفاع 
هوايي و موشكي خود ترجيح داده است، به اين معني است 
كه روس��يه از نظر فناوري و برتري در اين زمينه از امريكا 

پيشي گرفته است.

   اهميت اس 400 براي تركيه
تركيه انگيزه ها و داليل مختلفي دارد: 

1-توافق براي خريد اين سامانه تاكنون در ارتقاي مناسبات 
روس��يه و تركيه موثر بوده اس��ت. تركيه با روسيه منافع 
ژئوپلتيكي دايم��ي دارد و نمي توان��د آن را ناديده بگيرد. 
همچنين تركيه توانست با جلب نظر روسيه چند عمليات 
مهم در شمال سوريه در مناطق عفرين و منبج و جرابلس 
انجام دهد كه اين عمليات ها براي منافع تركيه در شرايط 
عدم همراهي و حتي مخالفت غرب و ناتو جنبه استراتژيك 

داشت.
2- ضعف رهبران عرب در برابر امريكا و باج دادن آنها براي 
پر كردن جيب شركتهاي امريكايي با خريد تسليحات باعث 
تحقير آنها توسط ترامپ و بازخورد منفي آن در افكار عمومي 
كشورهاي اسالمي و عربي منطقه شده است. اما اردوغان 
با مقاومت در برابر اين فش��ارها به دنبال حفظ شخصيت 
كاريزماتيك خود به عنوان مهم ترين چهره حزب عدالت و 

توسعه و همچنين افكار عمومي منطقه است.

3-امريكا همواره از تحويل سامانه هاي پاتريوت به تركيه 
خودداري مي كرد اما اردوغان با اين اقدام باعث ايجاد سياست 
موازنه مثبت و رقابت بين روسيه و امريكا براي جلب نظر 
به س��وي تركيه شد تا جايي كه امريكا در ماه هاي گذشته 
پيشنهاد فروش س��امانه پاتريوت را به تركيه داد و »مولود 
چاوش اوغلو« وزير خارجه تركيه اواسط اسفند ماه گذشته 

از توافق براي خريد پاتريوت خبرداد
با اين حال تركيه به تعهدات غرب اطمينان چنداني ندارد به 
عنوان مثال مواضع مشكوك امريكا در جدال بين اردوغان 
و عبداهلل گولن، شخص شماره يك كودتاي 2۰16 تركيه 
كه در ايالت پنسيلوانياي امريكا زندگي مي كند همچنين 
تركيه در مناطق حساس سوريه به متحدين كليدي خود در 
ناتو اعتماد ندارد مانند حضور نيروهاي فرانسوي و امريكايي 
در منبج سوريه پس از عمليات تركيه در عفرين كه پيامي 

هشدار دهنده براي تركيه بود. 
 از ط��رف ديگ��ر احتم��ال تروريس��تي اع��الم نم��ودن 
اخوان المسلمين توسط امريكا به اين بي اعتمادي و تيره 
شدن روابط دامن ميزند؛ بنابراين تركيه با تجهيز خود به 

اس ۴۰۰ تالش مي كند اين عدم اطمينان را جبران كند.
۴- ساختارمنطقه خاورميانه براساس توازن قواست. با خريد 
اس ۴۰۰ توسط عربستان و تجهيزسيستم گنبد آهنين 
رژيم صهيونيستي به سامانه هاي موشكي امريكايي، تركيه 
نيز براي حفظ توازن قوا خود را ناچار به تقويت سامانه هاي 

دفاعي خود با اس ۴۰۰ مي بيند.
5- سامانه اس ۴۰۰ براي تركيه مقرون به صرفه تر است؛ 
هزينه تحويل آن به تركيه 2.5 ميليارد دالر است كه يك 
ميليارد دالر از سامانه پاتريوت ارزان تر است و از طرف ديگر 
طبق توافق تركيه و روسيه، بهاي آن نبايد با دالر پرداخت 
ش��ود همچنين تركيه مي تواند بهاي آن را پس از تحويل 
پرداخت كند. ضمن آنكه روسيه در بحث تكنيك و ساخت 

آن نيز با تركيه همكاري خواهد كرد .

   چرايي مخالفت امريكا با خريد اس 400
امريكا و ناتو به داليل مختلفي مخالف مجهز شدن تركيه 
به اس ۴۰۰ هستند. خريد تسليحات نظامي سنگين مثل 
سامانه هاي دفاع موشكي باعث مي ش��ود تا تركيه روابط 
راهبردي خود با روسيه را در سال هاي آينده براساس اين 
تجهيزات تنظيم و تقويت كند و اين مس��اله ممكن است 
همزمان باعث كاهش روابط راهبردي تركيه با امريكا شود 
بنابراين واشنگتن نزديك شدن بيش از حد تركيه به روسيه 

را مخالف منافع خود مي داند.
امريكا همواره به دنبال برتري نظامي اسراييل نسبت به ساير 
كشورهاي خاورميانه است و مجهز شدن تركيه به اس ۴۰۰ 
برخالف برتري اسراييل ارزيابي مي كند همچنين با خريد 

اس ۴۰۰ وابستگي هاي نظامي تركيه به خريد تجهيزات 
نظامي امري��كا كاهش پيدا مي كند و اين منجر به كاهش 
نفوذ يك طرفه و روابط نامتقارن واشنگتن و تركيه مي شود.

امريكايي ها معتقدن��د با خريد اس ۴۰۰ توس��ط تركيه 
اطالعات طبقه بندي شده برخي رادار گريزها مانند اف 35 
براي روسيه فاش مي شود اما تركيه در مقابل اعالم نموده 
كه يونان عضو ديگر ناتو با داشتن اس 3۰۰ مشكلي براي ناتو 

ايجاد ننموده است.
اما باي��د اذعان كرد يكي از مهم ترين داليل مخالت امريكا 
آسيب زيادي اس��ت كه به صادرات صنايع نظامي امريكا 
 وارد مي ش��ود، زيرا با خري��د اس ۴۰۰ عمالجنگنده هاي 
اف 15 و اف 16 دراطراف اين سامانه ها بي مصرف خواهند 
شد و رقابت براي خريد اس ۴۰۰ در خاورميانه و شمال آفريقا 
گسترش پيدا خواهد كرد. كشورهايي مثل يونان، مراكش 
و الجزاير ناچار به تغيير تجهيزات نظامي خود مي شوند كه 
 اين باعث افت ش��ديد تقاضا براي جنگنده هاي اف 15 و

 اف 16 مي ش��ود. چون تنها اف 35 جنگنده قابل استفاده 
مي شود و امريكا نيز در فروش آن دچار محدوديتهاي امنيتي 
است. بنابراين ممكن است بسياري از كشورهاي خريدار 
سابق براي جبران نقض جنگنده هاي امريكايي تصميم به 
تقويت موشكي خود با سامانه هاي اس ۴۰۰ بگيرند. بنابراين 
اقدام تركيه براي امريكا بسيار حساس و نگران كننده است.

اكنون اياالت متحده و ساير شركاي برنامه اف 35 در تصميم 
مربوط به تعليق تركيه از اين برنامه و روند حذف كامل اين 
كشور از برنامه جنگنده هاي اف 35 اتفاق نظر دارند. تركيه 
بيش از 9۰۰ قطعه از جنگنده اف 35 را توليد مي كند و با 
حذف تركيه از اين برنامه، چرخه توليد تجهيزات مورد نياز 
اف 35 به ساير كارخانه ها كه عمدتا در خاك امريكا است، 
منتقل خواهد شد. تركيه قطعا فرصت هاي شغلي زيادي را 
از دست خواهد داد و با اين تصميم از فرصت هاي اقتصادي 
زيادي در آينده محروم خواهد ش��د. لذا در همين راس��تا 
وزارت خارجه تركيه با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: »از امريكا 
مي خواهيم تا در اين اش��تباه تجديدنظر كند چرا كه اين 

تصميم مي تواند به ضرر روابط راهبردي دو كشور باشد«.

   اهداف روسيه از فروش اس400 به تركيه
تحويل سامانه دفاع موشكي اس ۴۰۰ به آنكارا، به طرز قابل 
توجهي تنش هاي موجود ميان تركيه و امريكا را تشديد 
كرده است؛ فرصتي كه براي روس��يه بسيار مهم است. از 
نظر كرملين، خريد س��امانه اس ۴۰۰ روي��دادي موقت 
نيست، بلكه پايه اي است براي بازسازي روابط تاريخي اي 
كه با آمدن غربي ها و همچنين برخي سياست هاي داخلي 
تركيه تضعيف شده بود. در همين رابطه ئونيد اسلوتسكي 
رييس كميته امور خارجي دوماي روس��يه در مصاحبه با 

شبكه تلويزيوني راشا تودي گفت؛ »صادرات اس ۴۰۰ به 
تركيه نخستين شليك روسيه در منطقه بوده و مسكو به 
صادرات و فروش جنگ افزارهاي خود به منطقه خاورميانه 
ادامه خواهد داد، تركيه اولين نشانه است. سامانه اس ۴۰۰ و 
سيستم هاي تسليحاتي پيشرفته تر روسيه قطعا در منطقه 
ظاهر خواهند شد. ما با هم همكاري نزديك خواهيم كرد و 
حجم اين همكاري بسيار بزرگ خواهد بود. مطمئن هستم ما 
مي بايست اينگونه همكاري ها را به هر طريق ممكن افزايش 
دهيم«. گزارش هاي اوليه درباره مذاكرات روسيه و تركيه 
براي خريد سامانه اس ۴۰۰ در نوامبر 2۰16 به بيرون درز 
كرد. در نهايت تركيه در دسامبر سال 2۰17 قراردادي به 
ارزش 2.5 ميليارد دالر براي خريد چهار واحد از سامانه هاي 
پدافند هوايي اس ۴۰۰ با روسيه منعقد كرد. بخشي از اين 
قرارداد به صورت نقدي از سوي تركيه پرداخت شد و باقي آن 
به صورت گرفتن وام از دولت روسيه تامين شد. اين معامله 
بزرگ ترين قرارداد تس��ليحاتي بين مسكو و آنكارا از سال 
2۰۰8 به اين طرف است. اين معامله نشان دهنده توسعه 
همكاري هاي استراتژيك روسيه و تركيه پس از تنش هاي 
شديد ميان دو كشور در اواخر سال 2۰15 ميالدي و پس 
از اسقاط يك هواپيماي جنگي روسي از سوي تركيه كه در 
حال ماموريت در سوريه بود است. مقامات واشنگتن و ناتو 
طي چند ماه اخير مكرراً اعالم كردند كه تجهيزات نظامي 
ساخت روسيه با سيس��تم هاي ناتو هماهنگي نداشته و 
تحويل موشك هاي اس۴۰۰ به تركيه، به تحريم هاي قابل 
توجهي عليه آنكارا منجر خواهد شد. عالوه بر اين، اين سامانه 
روسي مي تواند يك خطر امنيتي درباره جمع آوري و انتقال 
اطالعات پيرامون جنگنده هاي پيشرفته اف 35 باشد. از 
اين رو در مقر ناتو در بروكس��ل اعالم ش��د كه نگراني هاي 
عميقي در رابطه با تحويل موشك هاي اس ۴۰۰ به تركيه به 
وجود آمده است. دفتر مطبوعاتي ناتو اعالم كرد، همانطور 
كه »ينس اس��تولتنبرگ« دبيركل اين س��ازمان پيشتر 
گفته، اعضاي ناتو اين حق را دارند كه بطور مستقل درباره 
استفاده از انواع تسليحات نظامي تصميم گيري كنند ولي 
سامانه هاي موشكي روسيه با سامانه هاي سپر ضد موشكي 
ناتو هماهنگي و هم گرايي نداشته و اين مساله يك مشكل 
جدي بشمار مي رود. »واسيلي كاشين« كارشناس ارشد 
مدرسه اقتصاد دانشگاه دولتي مسكو نيز در گفت وگويي 
گفت: »اگر كش��وري متحد امريكا نباشد، اصاًل نمي تواند 
جنگنده ه��اي اف-35 را خريداري كند و به محض اينكه 
كشوري روابطش با واشنگتن تيره شود، اين هواپيماها به 
امريكا بازگردانده مي شوند. سيستم جنگنده هاي اف-35 
فناوري اي دارد كه به فروشنده اجازه مي دهد تا اطالعات 
مربوط به وضعيت هواپيما، تعداد و مدت پروازهاي آنها را 
ارس��ال مي كند. بدين ترتيب اگر تركيه در هر صورت اين 

جنگنده ها را دريافت كند، عماًل به امريكا وابسته خواهد 
بود«. اكنون امريكا تركيه را از اين برنامه حذف نموده است. 
معموال معامالت تسليحاتي روس��يه و مفاد قراردادي آن 
به شدت محرمانه هستند. اما در اين مورد به نظر مي رسد 
دو طرف بطور عمدي جزييات تحويل اين سامانه موشكي 
از زمان بارگيري در روسيه تا تخليه در تركيه را با انتشار فيلم 
و عكس اطالع رساني مي كنند. واحدهاي سامانه اس ۴۰۰ 
شامل چندين كاميون س��نگين، حمل كننده هاي ويژه، 
رادارهاي مختلف، تجهيزات، موشك ها، پرتاب كننده ها و 
لوازم ديگر است. اما با توجه به كوچك بودن هواپيماهاي 
انتقال دهنده، اين س��امانه طي چند روز ارس��ال شد و هر 
دفعه آن بطور جداگانه اطالع رساني شد. انتقال اين سامانه 
طي يك هفته و چهارده محموله هوايي ارسال شد تا هم در 
زمان انتقال آن تسريع صورت پذيرد و هم اينكه واشنگتن 
در لحظات آخر نتواند جلوي اين معامله را بگيرد. طبيعتا 
ارس��ال سامانه اس ۴۰۰ به شيوه سنتي ارزان تر و سريع تر 
مي توانست باشد. در روش سنتي اين سامانه با قطار به بندر 
درياي سياه منتقل مي شد و سپس با يك محموله و از طريق 
كشتي بطور مخفي و مستقيم به تركيه ارسال مي شد. اما 
به نظر مي رسد مس��كو قصد داشت تا حداكثر تبليغات را 
پيرامون اين معامله انجام دهد و از اين طريق بتواند با تحريك 
واشنگتن شديدترين تنش و اختالف را ميان اعضاي ناتو 
ايجاد كند. توليد يك واحد كامل س��امانه اس ۴۰۰ بطور 
معمول نياز به حدود 2۴ ماه از ابتدا تا انتها دارد. اما به گفته 
مديرعامل شركت فروشنده اين سامانه، معامله اس ۴۰۰ با 
تركيه سبب جابه جا شدن اين ركورد شد. معاون وزير دفاع 
روسيه نيز اعالم كرد كه تحويل تمامي اجزاي سامانه اس 
۴۰۰ به تركيه در سال 2۰19 تكميل خواهد شد؛ هر چند 
آموزش نيروهاي تركيه براي استفاده از اين سامانه به زمان 

بيشتري نياز دارد .

   نتيجه
تركيه به علت موقعيت و ش��رايط خاص خود نقش حلقه 
اتصال مواصالتي را در ابعاد ارتباطات زميني، دريايي و هوايي 
بين دو قاره اروپا و آسيا را بازي مي كند و در بعد نظامي نيز 
از موقعيت ممتازي براي كنترل مناطق هم جوار در شمال 
درياي سياه، منطقه قفقاز، كشور بزرگ ايران و عراق و غرب 

آسيا برخوردار است.
از س��وي ديگر، نحوه گسترش تأسيسات نظامي، تركيب 
و اس��تقرار پايگاه هاي هوايي، درياي��ي و موقعيت نظامي 
سواحل آن كش��ور در درياي سياه، اژه و مديترانه و تسلط 
بر دو گذرگاه اس��تراتژيك داردانل و بس��فر ارزش نظامي 
خاصي به اين كشور بخشيده است. تركيه هميشه گرايش 
شديدي به غرب داشته و عضويت در ناتو يكي از نشانه هاي 
بارز آن بوده اس��ت. روابط تركيه با ناتو و امريكا نيز در طول 
اين ساليان تقريبًا خوب بوده و امريكا هميشه در راستاي 
تقويت روزافزون تركيه اقدامات فراواني انجام داده و به جز 
سال 197۴ كه با اشغال قبرس شمالي توسط تركيه روابط 
دوطرفه به سردي مي گرايد، تقريباً همكاري هاي دو كشور 
بسيار خوب ارزيابي مي شده است. اما اردوغان با تالش براي 
دست يابي به سالح هاي اس ۴۰۰ روسي و مديريت دانش 
آن تالش مي نمايد تا از سيطره ارتش اياالت متحده امريكا 
خارج  ش��ده و خود را تقريبًا در حالت باالنس ميان غرب و 
شرق قرار دهد. به عبارت ديگر تركيه با تالش براي تهيه اس 
۴۰۰ و نزديكي به روسيه و در مراحل بعدي به چين قصد 
دارد تكيه گاهي مطمئن تر براي خود دست وپا كند و از نفوذ 

ناتوي امريكايي بر ارتش خود بكاهد.
بايد گفت روسيه نيز هر كاري انجام مي دهد تا معامله اش 
با تركيه تحت فشارهاي واشنگتن لغو نشود. حتي احتمال 
آن مي رود كه روسيه سامانه اي كه بطور اختصاصي براي 
نيروهاي دفاع هوايي خود طراحي كرده است را در اختيار 
تركيه قرار دهد. در واقع ارزش اصلي معامله سامانه موشكي 
اس ۴۰۰ براي پوتين تقويت همكاري ميان روسيه و تركيه 
نيست بلكه افزايش تنش ميان آنكارا و واشنگتن است. يك 
روز پس از حذف شدن تركيه از برنامه توليد اف-35، روسيه 
اعالم كرد براي مذاكره درباره فروش جنگنده هاي پيشرفته 
س��وخو-35 به تركيه آمادگي دارد. اقدامي كه مي تواند به 

فاصله بيشتر آنكارا از واشنگتن منجر شود
منبع:شمس

تركيب سياسي پارلمان اروپا در پي انتخابات اخير، بسياري 
از كارشناس��ان را به اين نتيجه رسانده كه همان رويه پنج 
سال گذشته در دوره جديد نيز تكرار خواهد شد؛ دوره اي 
كه به احتمال قوي با »فشار اقتصادي« بر مسكو و در مقابل، 
اتخاذ سياست »صبر، سكوت و واكنش محتاطانه« در برابر 

واشنگتن همراه باشد.
به گزارش ايرنا، در جريان دور نهم انتخابات پارلمان اروپا كه 
در روزهاي آغازين مردادماه )دوم تا پنجم« براي تعيين 751 
نماينده در بين 28 كشور عضو برگزار شد؛ تكليف پارلمان 
براي يك دوره پنج ساله ديگر از سوي شهروندان اتحاديه و 

با راي مستقيم آنها مشخص شد.
پارلمان اروپا در كنار كميسيون اروپا و شوراي وزيران نقش 
قانون گذاري به خصوص در حوزه تنظيم بودجه را در اتحاديه 
اروپا بر عهده دارد. عالوه بر نقش تقنيني، اين پارلمان داراي 
نقش نظارتي بركميسيون اروپاس��ت تا جايي كه كابينه 
كميسيون اروپا براي شروع فعاليت خود ملزم به اخذ رأي 

اعتماد پارلمان است.
با وجود اين امتيازات و مزايايي كه پارلمان اروپا در طول چند 
دهه اخير به دست آورده است، لكن، اين نهاد فراملي داراي 
سه نقطه ضعف اساسي است كه باعث شده عماًل پارلمان 
تبديل به نهادي برخوردار از نقش هاي فرعي شود. نخست 
اينكه پارلمان اروپا از اختيارات قانون گذاري كامل برخوردار 
نيست و اين ش��وراي وزيران است كه حرف اصلي و آخر را 
درباره »بايدها« و »نبايدها« در حوزه تقنيني بيان مي كند. 
دوم، در بسياري از موارد، شوراي وزيران قبل از اعالم رسمي 
نظر پارلمان اروپا، درباره يك طرح تصميم گيري مي كند يا 

اينكه سياست ناديده انگاري نظر پارلمان اروپا را در پيش 
مي گيرد. سومين موضوع اين است كه كميسيون اروپا كه 
بخش عمده مصوب��ات و قوانين اتحاديه اروپا را به تصويب 
مي رس��اند، موظف به ارايه گزارش به پارلمان در خصوص 

اين مصوبات خود نيست.
 در مجموع، با وجود موقعيت ها و دس��تاوردهاي فراواني 
كه پارلمان اروپا در جهت افزاي��ش نفوذ و اختيارات خود 
داشته است، پارلمان كماكان به نوعي يك نهاد مشورتي 
در ساختار اتحاديه اروپا محسوب مي شود تا يك پارلمان 
واقعي و تصميم گيرنده. مهم ترين دليل اين امر نيز آن است 
كه اختيارات قانوني پارلمان هنوز بسيار كمتر از پارلمان هاي 

ملي است.

   انتخابات پارلمان اروپا )2019(؛ 
نتايج و مالحظات

بر اس��اس نتايج نهايي انتخابات پارلم��ان اروپا، گروه 
سياسي دست راستي و محافظه كار »حزب مردم اروپا« با 
)178( رأي و گروه سياسي چپ ميانه رو و سوسياليست 
»ائتالف سوسياليس��ت ها و دمكرات ه��اي مترقي« با 
)153( رأي توانستند بيشترين كرسي هاي پارلمان را 
به خود اختصاص دهند. با اين حال، دستيابي به اكثريت 
منوط به در اختيار داش��تن حداقل 376 رأي است كه 
در اين دوره انتخابات براي نخستين بار، اين دو ائتالف 

نتوانستند اكثريت را كسب كند.
بر اين اساس، تنها گزينه پيش روي اين دو گروه سياسي 
طرفدار همگرايي اتحاديه اروپا، ائتالف با گروه سياسي 

»ائتالف ليبرال ها و دمكرات ها« است كه حزب امانوئل 
مكرون، رييس جمهور فرانس��ه، نقشي تعيين كننده 
در اين گروه سياس��ي دارد. در صورت شكل گيري اين 
ائتالف، اكثريت در اختيار گروه هاي سياسي ميانه روي 
طيف چپ و راست همچون دوره قبلي پارلمان اروپا قرار 
خواهد گرفت. بطور كلي در مورد نتايج انتخابات اخير 
پارلمان اروپا مي توان گفت كه رهبر گروه سياسي »حزب 
مردم اروپا«كه بيشترين نماينده را در اختيار دارد، بايد به 
عنوان رييس كميسيون اروپا معرفي شود. رهبر اين گروه 
سياسي شخصي به نام »مانفرد وبر« از كشور آلمان است. 
با اين حال، با توجه به آنك��ه »ائتالف ليبرال ها« باعث 
خواهد شد تا »حزب مردم اروپا« و »ائتالف سوسياليست 
ها« در اكثريت باقي بمانند، امانوئل مكرون، رهبر كليدي 
ائتالف ليبرال ها خواهان تغيير در اين رويه انتخاب رييس 
كميسيون اروپا بوده و به دنبال پيگيري رويكرد مذاكره 
براي انتخاب رييس جديد كميسيون اروپاست. از طرف 
ديگر، » اروپاي ملت ها و آزادي« و »آزادي و دموكراسي 
مس��تقيم اروپا« تنها دو گروه سياسي در پارلمان اروپا 
به ش��مار مي آيند كه كامال قائل به مل��ي گرايي بوده و 
مخالف اتحاديه اروپا هستند. با اين حال، بر اساس آيين 
نامه داخلي پارلمان اروپا، شرط شكل گيري يك گروه 
سياسي، حضور حداقل 25 نماينده از حداقل 7 كشور 
عضو است و اين در حالي است كه گروه سياسي »آزادي 
و دموكراس��ي مس��تقيم اروپا« تنها از نمايندگان سه 
كش��ور آلمان، ايتاليا و انگليس تشكيل شده است. لذا، 
به احتمال زياد، اين گروه سياسي در »اروپاي ملت ها و 

آزادي« ادغام خواهد شد و اين گروه راست افراطي را به 
سومين گروه سياسي بزرگ پارلمان در اروپا با 112 عضو 

تبديل خواهد كرد.
سياس��ت خارجي و امنيت��ي اتحاديه اروپ��ا از جمله 
حوزه هايي به شمار مي آيد كه مسووليت تصميم گيري 
در خصوص آن بر عهده دولت ها و در سطح شوراي وزيران 
و شوراي سران اتحاديه بوده و نهادهاي فراملي همچون 
كميسيون اروپا يا پارلمان اروپا كمترين تأثيرگذاري را 
در در اين حوزه دارند. با اين حال، ساختار چرخ دنده اي 
اتحادي��ه اروپا باعث ش��ده دولت هاي عض��و به دنبال 
همسويي و همگرايي اين دو نهاد فراملي با مواضع خود 
باشند تا هرچه بهتر اين چرخ دنده هاي اتحاديه اروپا روي 
يكديگر حركت كنند و سياست هاي داخلي و خارجي 
اتحاديه با سهولت بيشتر و هزينه كمتري به اجرا درآيد.

بر اين اساس، اينكه قدرت در كدام نقطه پارلمان متمركز 
شود، از اهميت راهبردي براي دولت هاي عضو و بطور 
كلي مجموعه اتحاديه اروپا برخوردار است. انتخابات اخير 
پارلمان اروپا بيانگر قطعي بودن ائتالف سه گروه سياسي 
»حزب مردم اروپا«، »ائتالف سوسياليست ها« و »ائتالف 
ليبرال ها« به منظور كسب اكثريت در پارلمان خواهد بود 
و اين بدين معني است قدرت در پارلمان اروپا در اختيار 
جريان هاي ميانه قرار خواهد گرفت. در واقع، در صورت 
شكل گيري چنين اكثريتي، مسيري كه اتحاديه اروپا در 
پيش رو خواهد داشت، بطوركلي و با كمترين اصطكاك 
همان مسيري خواهد بود كه در حداقل پنج سال اخير 

پيموده شده است.

   فرجام  سخن
نتايج انتخابات اخير پارلمان اروپا مويد آن اس��ت كه 
رويه و سياست پيشين اروپا كماكان پابرجا خواهد بود. 
بر اين اساس، توصيه هايي جهت بهره برداري از سوي 
دستگاه هاي مس��وول در جمهوري اسالمي ايران به 

خصوص مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد مي شود.
نخس��ت، بهره برداري از ظرفيت البي گري در سطح 
پارلمان اروپا؛ در شرايطي كه جريان ميانه رو قدرت را در 
سطح اتحاديه اروپا در اختيار خواهد داشت و اين جريان 
در قبال جمهوري اس��المي ايران قائل به ادامه مسير 
گذشته در چارچوب توافق برجام است، اين ضرورت 
ايجاب مي كند در شرايط خطيري كه اياالت متحده 
امريكا در تالش براي به شكست كشاندن تالش هاي 
ديپلماتيك ايران و( اتحاديه )اروپا بوده و خواستار انزواي 
ايران است، جمهوري اسالمي از ظرفيت البيگري كه در 
سطح اتحاديه اروپا مشروعيت دارد، بهره برداري نمايد.

تقويت ديپلماس��ي پارلماني ايران با پارلمان اروپا؛ با 
توجه به فعاليت گ��روه پارلماني ايران- اتحاديه اروپا 
در بروكسل، ضرورت دارد گروه متناظر آن در مجلس 
شوراي اسالمي تعامل و تماس بيشتري با نمايندگان 
اين گروه پارلماني داش��ته باش��د تا از اين طريق ولو 
مح��دود هم نگرش هاي منفي نس��بت به جمهوري 
اس��المي را نزد افكار اين نمايندگان برطرف نمايند 
و هم اينكه بتوانند از ظرفيت اي��ن نمايندگان براي 
بهره برداري از نقش مشورتي آنان در سطح پارلمان و 

ديگر نهادها استفاده كنند.
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 ناتواني امريكا 
در خالصي از خاورميانه

جيمز هولمز در نش��نال اينترست نوشت: درد 
مزمني كه به جان مقامات اياالت متحده افتاده، 
در هر دو حزب مشترك است. مقامات دولت هاي 
جمهوري خواه و دموكرات به يك اندازه س��عي 
مي كنند ميزان حض��ور نظامي در خاورميانه و 
به ويژه در منطقه خليج فارس را كاهش دهند و 

توجه را به اولويت هاي مهم تر جلب كنند. 
به گزارش ديپلماسي ايراني، دولت اوباما در سال 
2۰12 وع��ده داد كه توجه خود را از خاورميانه 
به صحنه اقيانوس آرام و مقابله با چين معطوف 
كند. ترامپ و زيردس��تانش هم ادعا كردند كه 
عصر رقابت بر سر قدرت برتر آغاز شده است. آنها 
هم همانند نامزدهاي دموكرات اشاراتي مبني بر 
تمايل به توزيع مجدد منابع ديپلماتيك و نظامي 
اياالت متح��ده در مناطق يوروآس��يا از جمله 
درياي چين جنوبي يا درياي بالتيك داشته اند. 
اين يك استراتژي درس��ت است. استراتژي به 
تعيين و پيشبرد اولويت ها مربوط مي شود و تنها 
در صورتي امكان پذير خواهد بود كه اولويت هاي 
كم اهميت تر كمتر مورد توجه قرار بگيرند. اين 
يك اصل در علوم سياسي جهاني است و حتي 

قدرت هاي برتر نيز از آن مستثني نيستند.
اما حتي وقتي روساي جمهوري اياالت متحده 
ترجيح مي دهند ك��ه توجه خ��ود را به رقابت 
 در برابر چين و روس��يه معطوف كنند، منطقه 
خليج ف��ارس مانع از آن مي ش��ود ك��ه اياالت 
متحده و متحدانش آنجا را ت��رك كنند. ايران 
هم يكي از تاثيرگذارترين كشورها در اين زمينه 
اس��ت. به ندرت پيش مي آيد ك��ه روزي بدون 
تبادل اظهارات ش��ديد الحن بين ايران و غرب 

سپري شود.
بيشتر اتفاقات اخير در آب ها و آسمان ها رخ داده 
است. آخرين اتفاق اين بوده كه يك هواپيماي 
س��بك نظامي اياالت متحده كه براي عمليات 
جاسوسي طراحي ش��ده، يك هواپيماي بدون 
سرنش��ين ايران را در فاصله هزار ياردي رزمناو 
»باكسر« زده اس��ت. )ايران اين مس��اله را كه 
هواپيماي بدون سرنشين متعلق به آن بوده، رد 
كرده اس��ت.( چند هفته پيش از اين اتفاق هم 
ايران با يك موشك ضد هوايي، هواپيماي بدون 
سرنشين امريكايي را كه در حال پرواز در نزديكي 

ساحل آن بوده، منهدم كرده است.
تهران بارها به بس��تن تنگه هرمز هشدار داده 
است.سپاه پاس��داران انقالب اس��المي اخيرا 
توقيف يك تانكر نفتكش با پرچ��م پاناما را در 
نزديكي امارات متحده عربي تاييد كرده است. به 
گفته سخنگوي سپاه، اين كشتي به اتهام قاچاق 
نفت از ايران توقيف شده است. ايران چند هفته 
پس از اين اتفاق هم يك كشتي بريتانيايي را در 

آب هاي خليج فارس توقيف كرده است.
ني��روي دريايي اياالت متح��ده در تالش براي 
مديري��ت رويداده��ا در آب ه��اي خاورميانه، 
نيروهاي خود را در منطقه تقويت كرده اس��ت 
و سعي دارد از ديپلماس��ي با زور حمايت كند. 
كشتي باكسر و ناو مجهز به هواپيماها با قابليت 
حمل كالهك هسته اي آبراهام لينكلن در حال 
حاضر تحت حمايت ناوگان پنجم اياالت متحده 
در بحرين در منطقه هستند. اين در حالي است 
كه اياالت متحده از مدت ها پيش كاهش شمار 
نيروهاي خود در اين منطقه را در دس��توركار 
استراتژيك خود داشته است. الزم به ذكر است 
كه نيروي دريايي اياالت متحده تنها ۴ رزمناو 
با نيروي آبراهام لينكلن و 3 كش��تي عملياتي 
مشابه باكس��ر دارد. اين بدان معناست كه از 7 
ناوگان دريايي اياالت متحده 2 تاي آن مشغول 
ماموريت در محدوده خليج فارس هستند و 5 
تاي ديگر در باقي جهان پخش شده اند. ظاهرا 
تهران بيش��ترين نقش را در وادار كردن اياالت 
متحده به مان��دن در منطقه ايفا كرده اس��ت. 
ايران با كمترين هزينه و اعزام شمار اندكي نيرو 
توانسته بيشترين هزينه را به ابرقدرتي وارد كند 
كه به نيروهايش ب��راي رقابت در صحنه هايي 
مهم تر ني��از دارد. جاي تعجب ندارد كه دريادار 
علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران، 
 گفته كش��تي هاي خارجي در زم��ان ورود به 

خليج فارس مي گويند »وارد جهنم شديم«. 
جهنم قطعا از لحاظ استراتژيك واژه مناسبي براي 
اين منطقه است. آنچه جاي هيچ شك و ترديدي 
ندارد اين اس��ت كه اي��ران مي تواند هزينه هاي 
سنگيني را از نظر فرصت اقدام به اياالت متحده 
تحميل كند و در حال حاض��ر هم همين كار را 
مي كند. به هر حال، هر ناوگان دريايي كه ايران را 
زيرنظر بگيرد به اين معناست كه فرصت زيرنظر 
گرفتن ناوگان چيني يا روس��ي يا حتي فرصت 

استراحت در خانه را از دست داده است.
ايران و بريتانيا شايد در حال حاضر روابط خيلي 
خوبي نداشته باشند، اما استراتژي ايران بطور 
ش��گفت انگيزي به بريتانيا شبيه است. در سال 
18۰8 ني��روي دريايي س��لطنتي بريتانيا يك 
گروه را به شبه جزيره ايبري، مرز غربي فرانسه 
تحت كنترل ناپلئون، اعزام ك��رد. اين رويكرد 
اگرچه خ��ود در بردن جنگ تاثيري نداش��ت، 
اما اين نيروهاي اعزامي توانايي شكس��ت دادن 
دشمنان در صحنه جنگ را داشتند و به نيرويي 
سرنوشت ساز در درگيري گسترده تبديل شدند. 
استراتژي ايران هم مشابه استراتژي ولينگتون با 
اندكي تغييرات است. اول اينكه هزينه درگيري 
براي ايران خيلي كمت��ر از بريتانيا در آن زمان 
خواهد بود، چون اعزام نيرو به آبهاي نزديك براي 
آن كم هزينه تر است. ارتش ايران مي تواند قدرت 
خود را از طريق استفاده از اندك نيروي نظامي 
همچون موشك هاي زمين به هواي مستقر در 
ساحل يا هواپيماها و قايق هاي ساده قدرت خود 

را نشان دهد و امريكا را به دردسر بيندازد.



ويژه

عملكرد فوالد خوزستان در ارزآوري و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي قابل تقدير است
در هماي��ش روز ملي صنعت و مع��دن كه روز 
يكشنبه ۳۰ تيرماه ۹۸ در سالن همايش هاي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در 
اهواز برگزار ش��د، معاون وزير صمت و رييس 
هيات عامل ايميدرو اقدامات فوالد خوزستان 
را در ارزآوري، حماي��ت از بنگاه هاي اقتصادي 
و توجه به موضوع بومي سازي قطعات مورد نياز 

قابل تقدير دانست.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي، دكتر خ��داداد 
غريب پور، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
در اين همايش اظهار داش��ت: خوزستان نماد 
مقاومت، ايستادگي و متعلق به همه ايران است و 
به همين دليل در هر كجا كه باشيم به اين استان 
و مردمان شريف آن افتخار كرده و از هر فرصتي 

براي توسعه صنعت آن كمك خواهيم كرد.
وي با اش��اره به برگزاري جلسه اي مشترك با 
مديرعامل ش��ركت فوالد خوزستان گفت: در 
اين جلس��ه به اتفاق آقاي كش��اني مديرعامل 
زحمتك��ش ف��والد خوزس��تان در خصوص 
س��رمايه گذاري هايي ك��ه قرار اس��ت در اين 
اس��تان انجام شود، به نتايج مثبتي رسيده ايم؛ 
خوشبختانه براي توسعه استان بيش از ۱۰ هزار 
ميليارد تومان پروژه در نظر گرفته شده است. 
در ابتدا فوالد خوزستان با ظرفيت ۱/۸ ميليون 
تن وارد مدار توليد شد. بعد از جنگ ۲ ميليون 
تن به ظرفيت آن افزوده شد و ظرفيتش به ۳/۸ 
ميليون تن رس��يد؛ در طرح توسعه آن نيز قرار 

است اين ظرفيت به 5/۲ ميليون تن برسد.
ريي��س هيات عام��ل ايميدرو تاكيد داش��ت: 
اقدام فوالد خوزستان در ارزآوري يك ميليارد 
دالري در اين شرايط حساس براي كشور قابل 
تقدير اس��ت و در سه ماهه اول سال نيز بيش از 
۴۰ درصد افزايش درآمد داشته است. اين آمار 
با زحمات كاركن��ان و برنامه ريزي هاي هيات 
مديره و مديرعامل اين شركت به وقوع پيوسته 
اس��ت.  غريب پور همچنين فوالد خوزستان را 
يك بنگاه مادر دانست و در اين خصوص گفت: 
تالش اين شركت در سه ماهه اول سال و توجه 
به زنجيره فوالد باعث رونق توليد در شركت هاي 

فوالد اكس��ين، فوالد كاويان و نورد لوله ش��ده 
است كه اين موضوع نقش اين شركت بزرگ را 
به عنوان بنگاه مادر در استان خوزستان به خوبي 
نمايان ساخته و حمايتش از بنگاه هاي اقتصادي 

كوچك بي نظير است. 
وي افزود: در اين س��ه واحد صنعتي ۴۷ درصد 
رشد داشته ايم؛ اين يعني فعاليت شركت فوالد 
خوزس��تان با يك نگاه مادرانه به صنايع استان 
اس��ت؛ به اين ترتيب شركت فوالد اكسين كه 
توليد آن به يك ميليون تن هم نمي رسيد، حاال 
حدود يك ميليون تن توليد دارد؛ اين نگاه ويژه 
فوالد خوزستان مسبب شد مجوز ۲۰ هزار ُتن 
توليد خارج از بورس نيز توسط دولت به فوالد 

خوزستان داده شود.
غريب پ��ور اذعان داش��ت: امي��دوارم با درايت 
مديرعامل و تالش كاركنان فوالد خوزستان، 
گروه ملي صنعتي ف��والد ايران نيز مانند ديگر 
بنگاه هاي اقتصادي استان با اين مدل و توسط 

فوالد خوزستان رونق بگيرد.
معاون وزير صمت در خصوص ساير فوالدسازها 
گفت: اين ش��ركت ها تا دو ماه آينده صادرات 
خود را پيش ف��روش كرده اند؛ ما در ش��ادگان 
طرح فوالدسازي داريم و در انديمشك و اروند 
نيز ش��ركت فوالد خواهيم داش��ت؛ كار فوالد 
انديمشك آغاز شده است و در اروند نيز به زودي 

فعاليت هاي اجرايي آغاز خواهد شد.
غريب پور با اشاره به ايفاي نقش مسووليت هاي 
اجتماعي از سوي فوالد خوزستان تصريح كرد: 
همان گونه كه استحضار داريد اين شركت ۲۸ 
ميليارد تومان به س��يل زدگان اس��تان كمك 
كرد و در اين زمينه پيش��تاز بود؛ فوالدسازان و 
شركت هاي بزرگ صنعتي و معدني در حادثه 
سيل اخير بر اعطاي ۱۰۰ ميليارد تومان كمك 
مالي ب��ه س��يل زدگان توافق كردن��د و فوالد 
خوزستان فراتر از مسووليت، كمك رساني كرد 

و وظيفه ملي خود را به خوبي انجام داد.
رييس هيات عامل ايميدرو در ادامه به اهميت 
بومي س��ازي قطعات در ش��رايط فعلي اشاره 
كرد و اظهار داش��ت: در حال حاضر نمايشگاه 

بومي س��ازي در تهران با حضور ش��ركت هاي 
بزرگ صنعتي و معدني افتتاح ش��ده است؛ در 
اس��تان نيز با محوريت فوالد خوزس��تان اين 

نمايشگاه برگزار خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد: عملكرد فوالد خوزستان در 
ساليان گذشته و همچنين بومي سازي بسياري 
از قطعات و حمايت از صنايع داخلي از سوي اين 
شركت قابل تقدير است؛ لذا برگزاري نخستين 
نمايشگاه بومي سازي قطعات، تجهيزات و مواد 
گروه فوالد خوزس��تان كه در تاريخ ۲۳ لغايت 
۲5 مردادماه ۹۸ در اهواز برگزار خواهد ش��د، 
به توس��عه صنايع كوچ��ك، توليدكنندگان و 
تامين كنندگان داخلي كمك شاياني خواهد 

كرد.
وي افزود: صنايع استان مي توانند همان گونه 
كه در صنع��ت نف��ت و گاز توانايي هاي باالي 

خود را نش��ان داده ان��د، در اين نمايش��گاه از 
نيازهاي صنعت فوالد اس��تان هم آگاه ش��ده 
و از اين فرصت اس��تفاده حداكث��ري را ببرند؛ 
خوش��بختانه فوالد خوزستان س��امانه اي به 
اين منظور تهيه و قطع��ات و تجهيزات خود را 
جهت اشتراك گذاري با صنعتگران استاني به 
نمايش گذاشته است و ساير شركت ها نيز با اين 
مدل مي توانند در ش��رايط سخت تحريم هاي 
بين المللي مانع از وابس��تگي به خارج ش��ده 
و از ط��رف ديگ��ر اين نمايش��گاه، صنعتگران 
خوزستان را تقويت خواهد كرد. رييس هيات 
عامل ايميدرو افزود: اولويت اول ما بومي سازي 
و حمايت از فناوري هاي بومي اس��ت؛ در حال 
حاضر در شركت فوالد اكسين به دنبال توليد 
لوله براي وزارت نفت هس��تيم و به مرور زمان 
توليد هاي داخلي نيز جا خواه��د افتاد؛ فوالد 
خوزستان اين كار را آغاز كرده است؛ البته اين 
كار به مقداري زمان نياز دارد تا اعتماد س��ازي 

الزم براي شركت ها صورت گيرد.
در ادامه اين همايش رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشت: فوالد خوزستان در 
بخش صادرات و ورود مواد اوليه نياز به حمايت 

سازمان صمت دارد. 
وي افزود: اگر صادرات نبود، شركت بزرگي مانند 
فوالد خوزستان كه ۱۲ هزار تن اشتغال مستقيم 
ايجاد كرده است، امكان داشت زمينگير شود. 

 نظري در ادامه تاكيد كرد: در شرايط تحريم كه 
واحد هاي صنعتي درگير مشكالت هستند، اين 
شركت س��ر پاي خود ايستاده و با قدرت به كار 

خود ادامه مي دهد.
ريي��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خوزس��تان ب��ا توصيه ب��ه هم��كاري تمامي 
شركت هاي صنعتي استان براي جهش مناسب 
در بحث توليد، اذعان داشت: امروز خوزستان در 

بخش محصوالت فوالدي با اشتغال مستقيم 
۲۰ هزار تن، يكي از استان هاي رتبه دار كشور 
است؛ ظرفيت توليد اسمي فوالد در خوزستان 
۹ ميليون ُتن اس��ت.  وي افزود: سازمان صمت 
به عنوان يك سازمان تاثيرگذار در سطح كشور 
و با دارا بودن نقش توسعه اي در صنايع استاني، 
ش��ركت ها را در برابر احتمال وقوع تهديدهاي 

جدي در آينده، حمايت مي كند.
نظري با اشاره به توليد فوالد خام در استان تاكيد 
كرد: توليد در استان باالتر از ظرفيت اسمي است 
و اميدواريم با استفاده از اين ظرفيت توليد، به 
بخش هاي ديگر فوالدي نيز كمك رساني شود. 
وي با اش��اره به موانع پيش روي ش��ركت هاي 
صنعتي افزود: ت��ا كن��ون ۲5 درصد ظرفيت 
واحدهاي فوالدي ما به  كار گرفته ش��ده است؛ 
در واق��ع ۷5 درصد ظرفيت واحد هاي فوالدي 
استان هنوز به كارگيري نشده است؛ بخشي از 
مشكالت اين واحدها از گذشته است كه دولتي 
بوده اند و بخشي ديگر مربوط به مشكالت ارزي 

است. 
رييس سازمان صمت خوزستان با اشاره به نقش 
كليدي استان در صنعت كش��ور خاطرنشان 
كرد: ما به اين استان دين داشته و معتقديم كه 
خوزس��تان از موقعيت هاي ممتازي برخوردار 
ب��وده و خون تازه ب��ه رگ هاي كش��ور تزريق 
مي نمايد؛ با وجود انگيزه و س��ابقه درخش��ان 
مع��اون وزي��ر صم��ت، از س��ازمان ايميدرو و 
وزارتخانه اين انتظار مي رود كه به كمك صنايع 

خوزستان بيايد.
وي در پايان س��خنان خود با ابراز خرس��ندي 
از حضور در جمع تالش��گران عرص��ه توليد، 
روز صنع��ت و معدن را ب��ه تمامي صنعتگران 
اس��تان تبريك گفت��ه و با آرزوي س��المتي و 
بهروزي براي آنان گفت: آينده بهتر مس��تلزم 

ع��زم و اراده همگاني اس��ت. در ادامه غالمرضا 
شريعتي استاندار خوزستان اظهار داشت: فوالد 
خوزس��تان با حمايت از زنجيره پايين دستي 
خود، كمك شايان ذكري به حيات صنعت فوالد 
در استان نموده است. شريعتي گفت: همراهي و 
همكاري شركت فوالد خوزستان براي راه اندازي 
و حركت شركت هاي زنجيره پايين دستي خود 
مانند نورد لوله، فوالد اكس��ين، كاويان و گروه 
ملي صنعتي فوالد اي��ران مي تواند كمك قابل 
توجهي به صنعت اس��تان نمايد و عملكرد سه 
ماهه نخست اين ش��ركت در سال جاري گواه 

اين امر است.
وي افزود: صنعت و معدن در توليد، اش��تغال، 
ايجاد ارزش اف��زوده، درآمدزاي��ي، صادرات و 
س��همي كه در توليد ناخالص ملي دارد نقش 

بسزايي در استان و كشور ايفاد مي كند. 
شريعتي تاكيد داش��ت: در اقتصاد مقاومتي، 
با توجه به ذخاير غني معدني و امكانات بالقوه  
همچون انرژي فراوان، دسترس��ي به آب هاي 
بين المللي و نيروي تحصيلكرده، ضرورت توجه 
به بخش صنعت و معدن را پررنگ نموده است؛ 

از اين  رو بايد به اين بخش توجه بيشتري شود.
 استاندار خوزستان در پايان سخنان خود ابراز 
اميدواري نمود، با ميدان داري بخش خصوصي 
در اقتصاد، پيش��نهادها و راهكارهاي درست 
اتخاذ مي گردد و مسير پيش رو بهتر و درست تر 

از گذشته سپري خواهد شد. 
در بخش پاياني اين همايش با حضور معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت، اس��تاندار خوزستان، 
رييس سازمان صمت خوزستان و مديرعامل 
شركت شهرك هاي اس��تان از محمد كشاني 
مدير عامل فوالد خوزس��تان به عنوان شركت 
تولي��دي برتر با اعطاي تندي��س و لوح تقدير، 

قدرداني شد.
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دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خبرداد

تحويل ماهواره مخابراتي »ناهيد ۱« تا دو هفته ديگر 
گروه دانش و فن   

در حالي كه چندي پيش رييس پژوهشگاه فضايي، 
درباره روند تحويل ماه��واره ناهيد يك اعالم كرده 
بود؛ تنها يك قدم تا تحويل اين ماهواره به ايستگاه 
زميني باقي مانده اس��ت،  چرا ك��ه فرآيند تكميل 
پروژه ماهواره ناهيد ۱ در حال نهايي ش��دن است و 
به زودي اين ماه��واره براي پرتاب و قرار گرفتن در 
مدار به نهادهاي مربوطه تحويل داده مي ش��ود. در 
همين خصوص وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
سه شنبه ش��ب در توييتي نوشت كه آزمايش هاي 
نهايي ماهواره مخابراتي ناهيد۱ به پايان رسيد.در 

راه پيشرفت توقف ممنوع!
محمد جواد آذري جهرمي در اين توييت تاكيد كرد 
كه آزمايش نهايي اين ماه��واره مخابراتي به پايان 
رسيده است. زيباست نه ؟ وي همچنين روز گذشته 
در حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص ماهواره 
مخابراتي ناهيد يك در جمع خبرنگاران گفت: اين 
ماهواره احتماال ظرف يكي دو هفته آينده براي در 

مدار قرار گرفتن تحويل وزارت دفاع مي شود.
وي افزود: كار پژوهشگرهاي پژوهشگاه فضايي در 
خصوص اين ماهواره پايان يافته و تست هاي نهايي 
مربوطه نيز انجام ش��ده است و احتماال ظرف يكي 
دو هفت��ه آينده ماهواره ب��راي در مدار قرار گرفتن 
تحويل وزارت دفاع مي شود.وي با بيان اينكه سيكل 
آماده سازي براي ارسال ماهواره در وزارت دفاع انجام 
مي ش��ود، افزود: ايرادات دو پرتاب قبل استخراج و 
برطرف ش��ده اس��ت و اميدواريم كه اين ماهواره با 

موفقيت در مدار قرار بگيرد.
وزير ارتباط��ات در ادامه در خصوص اندرويد توليد 
داخل نيز گفت: تعدادي از گوش��ي هاي اندرويدي 
تولي��دي داخلي براي مردم ارس��ال ش��د و از آنها 

خواس��تيم كه به م��ا گزارش بدهن��د، تقريبا ۱۰۰ 
محور از ايراداتي كه در گوش��ي بوده االن مس��تند 
ش��ده كه به ش��ركت توليدكننده فرستاديم و يك 
برنامه حمايتي براي تروي��ج آن در بازار نيز در نظر 
داريم كه به زودي در اين باره صحبت و اطالع رساني 

بيشتري مي كنيم.
جهرمي درباره آخرين وضعيت شبكه ملي اطالعات 
نيز گفت: ش��بكه ملي اطالعات يك فرآيند است، 
بخش زيرس��اخت آنكه مربوط به وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��ت، گزارش آن ارايه شده و 
اقدامات مربوط به پيشرفت كارهاي آن ادامه دارد، 
ولي در بخش خدمات محتوا، سند مدوني در كشور 
نيست و بنا شده با تالش مركز ملي تبادل اطالعات، 
سند آن نيز به شوراي عالي فضاي مجازي ارايه شود.
وي گفت: نگاه به ش��بكه ملي اطالعات، فرهنگي و 
محتوايي اس��ت، كاراكتري كه انتقال فرهنگي به 
جامعه مي كند، براي ما دهه شصتي ها، پسر شجاع 
و بل و سباستين بود، االن كاراكترهاي بتمن، بن تن، 
الك پشت هاي نينجا و باب اسفنجي انتقال مطالب 
فرهنگي به جامعه را انجام مي دهند؛ با مسائل فني، 
موضوع اين كاراكترها درست نمي شود بلكه محتوا و 
كاراكترها و خدماتي كه مي خواهند تعليم و تربيت را 

به نسل بعدي ارايه دهند بايد اصالح شود.
وزير ارتباط��ات ادامه داد: آن وظيفه ها مورد غفلت 
است و بايد تالش جدي تري شود و ما نيز بايد آن را 
تقويت كنيم، منتها آن درخواستي كه روي شبكه 
ملي اطالعات وجود دارد بخش عمده محتوايي است 
و بايد يك حركت جدي صورت گيرد و يك عزم در 

دستگاه ها ايجاد شود.
آذري جهرم��ي همچني��ن درباره سوء اس��تفاده از 
مسافران براي رجيستري گوشي تلفن همراه اظهار 

كرد: مسووليت برگزاري جلسات كميته رجيستري 
با وزارت ارتباطات است، اما در اين خصوص طبيعتا 
بايد كميته رجيستري به آن ورود پيدا كند.وي بيان 
كرد: مثال شما مي گوييد ممكن است منبع آب شهر 
را مسموم كنند و مردم مسموم شوند، اما نمي شود 
منبع آب را بست؛ اين يك حق قانوني است كه براي 

مسافرين قرار داده ش��ده كه مي توانند ۸۰ دالر بار 
همراه مس��افر را با خود بياورند، حال اين ميزان بار 
همراه مي تواند گوشي تلفن همراه هم باشد و ممكن 
است عده اي سوءاستفاده كنند. آذري جهرمي ادامه 
داد: براي حل ريشه اي مس��اله، بايد مشكل تامين 
گوش��ي تلفن همراه در كشور حل شود و اين سفت 

كردن پيچ، پروژه ثبت گوش��ي تلفن همراه مشكل 
را حل نمي كند، االن واردات قانوني گوش��ي همراه 
به دليل مسائل ثبت س��فارش و تخصيص ارز، يك 
مقدار مشكل است و بايد اين مساله را بپذيريم، اما 
از طرفي ت��ا زماني كه بازار ني��از دارد از هر طريقي 

وارد مي كنند.
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ساينس ديلي| پژوهشگران امريكايي نوعي ردياب 
بي سيم براي بررسي سالمتي ابداع كرده اند كه قابليت 

انعطاف پذيري دارد.
ش��ايد يك ردياب پوشيدني بي س��يم كه با تجهيزات 
الكترونيكي انعطاف پذير ساخته ش��ده، بتواند امكان 
بررسي ساده سالمت بزرگساالن، نوزادان و خردساالن 
را در بلندمدت فراهم كند و مشكالتي مانند جراحت و 
حساسيت پوس��تي را كه بر اثر استفاده از حسگرهاي 
چس��بنده و ژل هاي رسانا ايجاد مي ش��وند، به همراه 

نداشته باشد.
اين ردياب نرم و راحت مي تواند داده هاي مربوط به نوار 
قلب، ضربان قلب، تنف��س و فعاليت هاي حركتي را به 
يك اب��زار قابل حمل مانند تلفن همراه يا تبلت منتقل 
كند. تجهيزات الكترونيك اي��ن ردياب، روي يك اليه 
قابل كش��ش قرار دارند و با چند رابط، به الكترودهايي 
از جنس طال متصل مي شوند.وون هونگ يئو، استاديار 

موسسه فناوري جورجيا گفت: اين ردياب سالمتي، براي 
خردساالني كه هميشه در حال حركت هستند، سودمند 
خواهد بود زيرا اين ابزار نرم مي تواند خود را با فعاليت هاي 
گوناگون تطبيق دهد. اين ردياب طوري طراحي شده 
كه بتواند از عهده بررسي الكترونيكي سالمتي افرادي 
كه پوست حساسي دارند و ردياب هاي معمولي به آنها 

آسيب مي رسانند، برآيد.
از آنجا كه اين ردياب، خود را با پوست مطابقت مي دهد، 
مشكالت متداول الكترودهاي ساخته شده از فلز و ژل 
را ندارد. اين ابزار مي تواند سيگنال هاي دقيقي را از بدن 
شخصي كه در حال حركت، دويدن يا باال رفتن از پله ها 

است، دريافت كند.
يئو اف��زود: هنگامي كه يك الكت��رود معمولي را روي 
قفسه س��ينه مي گذاريد، حركات گوناگون از نشستن 
گرفته تا راه رفتن ثبت مي شوند. از آنجا كه ابزار ما نرم و 
تطبيق پذير است، مي تواند همراه با پوست حركت كند 

و اطالعاتي را ارايه دهد كه حس��گرهاي معمولي قادر 
به ارايه آنها نيستند.دكتر كوين ماهر متخصص قلب و 
عروق كودكان گفت: ارزيابي مداوم با يك ردياب بي سيم 
مي تواند به ارزيابي سالمت كودكان بهبود ببخشد و به 
پزشكان كمك كند تا نشانه هاي ابتدايي بيماري را پيش 
از پيشرفت آن تشخيص دهند.وي افزود: ممكن است 
به دست آوردن داده هاي پيوسته در مورد سيستم هاي 
تنفسي و قلبي عروقي، بتواند امكان تشخيص پيشرفته 
را براي ما فراهم كند تا تغييرات صورت گرفته در وضعيت 
باليني بيمار و واكنش او نس��بت به درمان را تشخيص 
دهيم. ابزار رديابي تنفس، مي تواند امكان تشخيص و 

درمان به موقع بيماري را فراهم كند.
در اين ردياب، از س��ه الكترود طال استفاده شده كه در 
غش��ايي حاوي تجهيزات پ��ردازش الكترونيكي قرار 
گرفته اند. قطر اين ردياب، فقط سه اينچ است اما نسخه 
پيشرفته تر آنكه در حال ساخت است، نيمي از اين اندازه 

را خواهد داشت. نيروي اين ردياب بي سيم، با يك باتري 
كوچك قابل شارژ تامين مي شود اما شايد نسخه هاي 
آين��ده آن، به باتري هايي با سيس��تم ش��ارژ مبتني بر 

فركانس راديويي مجهز باشند.
يئو و همكارانش به خاطر نياز به معاينه سرپايي كودكان، 
بر كاربردهاي اين ردياب در ك��ودكان تمركز دارند اما 
نتايج به دست آمده از آزمايش اين ردياب مي تواند براي 
گروه هاي ديگر بيماران از جمله بزرگساالني كه پوست 

حساسي دارند نيز به كار برود.
يئو افزود: بيماران مي توانند اين ردياب را براي چند روز 
و شايد دو هفته به كار ببرند. غشاي اين ردياب، ضد آب 
است؛ در نتيجه يك بزرگس��ال مي تواند با آن به حمام 
برود. عناص��ر الكتريكي ردياب، پس از اس��تفاده قابل 
بازيافت هستند.اين ردياب، در دو نون ابداع شده است؛ 
در نخس��تين نوع آن، از نوار پزشكي استفاده مي شود و 
براي استفاده كوتاه مدت در بيمارستان ابداع شده اما در 
نوع دوم، از نوار پزشكي االستومر استفاده شده كه نرم 
اس��ت و براي مراقبت از زخم به كار مي رود. ردياب نوع 
دوم مي تواند مدت بيشتري روي پوست باقي بماند.يئو 

ادامه داد: اين ابزار كامال خشك هستند و براي دريافت 
سيگنال ها از پوست، نيازي به استفاده از ژل ندارد. هيچ 
جزو ديگري ميان پوس��ت و حسگر قرار نمي گيرد؛ در 
نتيجه استفاده از آن س��اده است.از آنجا كه اين ردياب 
مي تواند براي مدت طوالني مورد استفاده قرار بگيرد، 
قادر است داده هاي مربوط به نوار قلب را براي مشخص 

كردن بيماري هاي قلبي ثبت كند.
يئو اضافه كرد: ما براي بررس��ي سيگنال ها، يادگيري 
ماش��يني را به كار مي بريم و آنها را با داده هاي به دست 
آمده از گروه هاي بزرگ تري از بيماران مقايسه مي كنيم. 
اگر ردياب يك مورد غيرمعمول را شناسايي كند، آن را 
به يك تلفن همراه هوشمند يا هر ابزار ديگري كه قابليت 

اتصال به اينترنت داشته باشد، انتقال مي دهد.
يئو و همكارانش قصد دارن��د در مراحل بعد، اندازه اين 
ردياب را كاهش دهند و ويژگي هايي را به آن اضافه كنند 
تا پارامترهاي مربوط به دما، خون، اكسيژن و فشار خون 
را مورد بررسي قرار دهند. آنها در نظر دارند تا يك آزمايش 
باليني را نيز براي بررسي عملكرد اين ردياب در ارزيابي 

سالمتي افراد انجام دهند.

بررسي سالمتي با يك ردياب بي سيم انعطاف پذير
دريچه

نيو اطلس| محققان يك س��اق دست 
مجهز به ماژول الكتريكي ابداع كرده اند كه 
روي دست كاربر قرار مي گيرد و كشيدگي 
بيش از حد عضالت دس��ت كاربر را به او 

هشدار مي دهد.
س��ندروم  هاي كارپال تونل و ماوس آرم 
و همچنين مش��كل آرنج تني��س بازان، 
دو نكته مش��ترك دارد. اين مشكالت در 

نتيجه كشيدگي ماهيچه به وجود مي آيند و گجتي جديد براي درمان 
آنها ابداع شده است.

محققان دانماركي اين گجت ب��ه نام MLI Elbow را ابداع كرده اند 
كه هدف از آن هشدار به كاربر درباره فعاليت هايي است كه به چنين 
مشكالتي منجر مي شود. »MLI«در اين دستگاه در حقيقت »شاخص 

بار عضالني« است.
 اين گجت ش��بيه يك ماژول الكترونيكي است كه به ساق دستي از 
جنس االستيكي متصل شده است. اين ساق دست روي ساعد كاربر را 

مي پوشاند.هنگامي كه كاربر از رايانه خود 
استفاده مي كند، تنيس بازي مي كند يا 
حتي در معدن كار مي كن��د، الكترودها 
و حس��گرهاي ديگر در م��اژول فعاليت 
ماهيچه و الگوي حركات آن را اندازه گيري 
مي كنند. اطالعات جمع آوري شده از اين 
طريق به وسيله بلوتوث به يك اپليكيشن 
در موبايل كاربر ارسال مي شود. در مرحله 
بعد اين اطالعات به يك سرور مبتني بر سرويس ابر فرستاده مي شود 

تا به وسيله الگوريتم هاي هوش مصنوعي مورد بررسي قرار گيرد.
اگر مشخص ش��ود كه ماهيچه هاي كاربر در برابر فش��ار زيادي قرار 
دارند، اپليكيشن به كاربر هشدار مي دهد. اين اپليكيشن همچنين 
ميزان بار ماهيچه را بطور دقيق نشان مي دهد و به كاربر اعالم مي كند 
براي كاهش اين ب��ار چه كاري بايد انجام دهد. عالوه بر آن اين ماژول 
با اس��تفاده از بازخورد لمسي به كاربر هشدار مي دهد. در حال حاضر 
گجت با قيمت۱۵۷ دالر در وب سايت كيك استارتر عرضه شده است. 

ساق دستي با ماژول الكتريكي كه از كشيدگي عضالت جلوگيري مي كند
كاربر

ديلي ميل| محققان سيستمي توسعه 
داده اند كه با بررس��ي اس��كن هاي مغزي 
افراد، آنچه آنان مي خواهند بر زبان بياورند 

را پيش بيني مي كند.
يك گجت جديد با قابليت خوانش ذهن 
مي تواند فعاليت هاي مغزي را تعبير كند. 
اين گجت حتي مي تواند قبل از آنكه فرد 
چيزي را به زبان بي��اورد، آن را پيش بيني 

كند.محققان براي اين منظور از اسكن هاي مغز افرادي كه به سواالتي 
گوش كردند و پاسخ دادند استفاده كردند و سيستمي توسعه دادند كه 

فعاليت هاي مغزي مربوط به سخن گفتن را رمزگشايي مي كند.
 اين گجت كه »رمزگش��اي عصبي« نام گرفته پس از ارتقا مي تواند به 
افرادي كمك كند كه به دليل بيماري يا جراحات نمي توانند س��خن 
بگويند.در همين راستا »ادوارد چانگ« يكي از عصب شناسان دانشگاه 
كاليفرنيا سن فرانسيسكو و همكارانش فعاليت هاي قشر مغزي ۳بيمار را 

ضبط كردند. اين سه نفر به دليل ابتال به صرع تحت درمان بودند.

 هركدام از بيماران به مجموعه اي از سواالت 
گ��وش دادند و در مرحله بع��د با توجه به 
پاسخ هايي از پيش تعيين شده، به سواالت 
جواب دادند. به اين ترتيب دانش��مندان 
توانس��تند اطالعات فعاليت هاي مغزي 
مربوط به درك گفتار و سخن گفتن آنان را 

جمع آوري كنند.
در مرحله بعد از اين اطالعات براي آموزش 
سيستمي استفاده شد كه مي تواند با توجه به اسكن هاي مغزي فرايند 
س��خن گفتن را رديابي و رمزگشايي كند.پس از آن در آزمايشي ديگر 
از ش��ركت كنندگان درخواست شد تا به دلخواه خود به مجموعه اي از 
سواالت با صداي بلند پاسخ دهند . محققان در اين مرحله نيز اسكن هايي 
از قشر مغزي شركت كنندگان تهيه كردند.محققان با كمك اين اسكن ها 
توانستند مدل رمزگشايي مغز را براي رديابي آنچه افراد گوش مي دهند يا 
درباره آن سخن مي گويند به كار گيرند و حتي پيش بيني كنند آنها چه 

چيزي را مي شنوند يا بر زبان مي آورند.

سيستمي كه سخنان افراد را پيش بيني مي كند
رويداد

تك كرانچ| ناسا قصد دارد در پروژه بازگشت انسان به 
ماه با شركت هاي بيشتري همكاري كند.

ناسا فراخواني را ارايه داده تا شركت هاي بيشتري را براي 
همكاري در پروژه »سرويس تجاري حمل بار قمري« 
)CLPS( جذب كند. اين س��ازمان قصد دارد تا با همه 
ش��ركت هايي كه در نوامبر سال گذشته انتخاب شده 

بودند، همكاري كند.
ناسا در اين پروژه قصد دارد فرودگرهاي قمري تجاري را 
به سطح ماه بفرستد تا با كمك آنها، برنامه هاي پژوهشي 
و علمي آينده را انجام دهد. اين سازمان در جست وجوي 
شركت هاي بيشتري است تا در آماده كردن فرودگرهاي 
قمري همكاري كنند. قراردادهاي اين پروژه احتماال 
مي توانند تا ۲.۶ ميليارد دالر بودجه را فراهم كنند و تا 

سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشند.
CLPS، نخستين مرحله برنامه آرتميس ناسا است كه 
براي فرستادن اولين فضانورد زن به ماه طراحي شده و 
 CLPS قرار است انسان را به ماه بازگرداند. تمركز پروژه
روي وس��ايل حمل و نقل رباتيك اس��ت و قرار نيست 
پروژه اي براي ساخت فضاپيماي حامل انسان باشد. در 
واقع، هدف اين است كه ابزار ناسا براي انجام آزمايش هاي 
علمي توسط فرودگر به سطح ماه فرستاده شود و بررسي 
دقيق تري از وضعيت اين سياره صورت گيرد تا مقدمات 
الزم براي فرود انس��ان روي سطح ماه فراهم شود.ناسا 

قصد دارد با اين شركت ها و هر شركت جديد ديگري كه 
پس از اين فراخوان به فهرست اضافه شود، همكاري كند 
تا فرودگرهاي قمري در اندازه كوچك و متوسط را به ماه 
بفرستد.ناسا در پايان ماه مه اعالم كرد كه بيش از ۲۵۰ 
ميليون دالر را ب��ه قراردادهاي مربوط به اين ماموريت 
اختصاص داده است. سه شركتي كه در ابتدا از ميان اين 
۹ شركت انتخاب شدند، استروبوتيك، اينتويتيو ماشينز 
و اربيت بياند بودند. اربيت بياند روز گذشته اعالم كرد 
كه به خاطر مشكالت داخلي شركت نمي تواند از عهده 
اين قرارداد بر ايد و ناچار است از ادامه همكاري منصرف 
شود.ناسا باور دارد كه اين شركاي تجاري مي توانند با 
روشي بي سابقه به پيش��برد دانش انسان در مورد ماه 
كمك كنند. اين شركت ها با فراهم كردن فرصت هاي 
بيشتر مي توانند توانايي انسان را براي بررسي بيشتر و 

بهتر ماه افزايش دهند.

ماهر| مركز ماهر نس��بت ب��ه در معرض خطر بودن 
گوش��ي هاي اندروي��دي به حمالت ش��نود از طريق 
ضعف سنس��ور حركتي »شتاب سنج« اين گوشي ها 

هشدار داد.
محققان امنيتي در اوايل ماه ج��اري، بيش از ۱۳۰۰ 
برنامه  اندرويد كش��ف كردند كه اطالعات حس��اس 
كاربران را حتي پس از رد مجوز دسترسي، جمع آوري 

مي كنند.
تحقيقات نش��ان مي دهد كه توس��عه دهندگان اين 
اپليكيشن ها با اس��تفاده از كانال هاي پنهان و جانبي، 
به جم��ع آوري اطالعات مكان، شناس��ه هاي تلفن و 

آدرس هاي كاربران خود مي پردازند.
يكي از اين حمالت كه توس��ط تع��دادي از محققان 
امنيتي سايبري كشف شده است، مي تواند به برنامه هاي 
مخرب اجازه  دهد تا صداهاي خارج شده از بلندگوهاي 
گوشي هاي هوش��مند را بدون نياز به مجوز دستگاه، 

شنود كنند.
اين حمله كه »Spearphone« ناميده مي ش��ود، 
از يك سنس��ور حركتي مبتني بر س��خت افزار با نام 
شتاب سنج استفاده مي كند كه در اكثر دستگاه هاي 
اندرويد وج��ود دارد. اين س��خت افزار مي تواند بدون 
هيچ گونه محدوديتي توسط هر نرم افزاري كه روي يك 
دستگاه نصب شده است )حتي با مجوز صفر( دسترسي 

پيدا كند.شتاب س��نج، يك سنسور حركتي است كه 
با اندازه گيري سرعت زمان تغيير، با توجه به مقدار يا 
جهت، به برنامه هاي كاربردي، اجازه  نظارت بر حركت 

دستگاه از جمله شيب، لرزش و چرخش مي دهد.
اين حمله زماني رخ مي دهد كه قرباني، تماس تلفني يا 
تماس ويديويي را در حالت بلندگو قرار مي دهد يا در 

حال گوش دادن به يك فايل رسانه اي است.
از آنجايي كه بلندگوي داخلي يك گوش��ي هوشمند 
در س��طحي يكس��ان با سنس��ورهاي حركتي قرار 
دارد، هنگام��ي ك��ه حال��ت بلندگو فعال مي ش��ود، 
صداهاي بلندي را در بدنه  گوش��ي توليد مي كند و به 
اينگونه حمالت اجازه مي دهد تا به س��ادگي، برخي از 
ويژگي هاي گفتاري كاربر ازجمله جنس��يت )با دقت 
بيش از ۹۰درصد(، هويت )با دقت بيش از ۸۰درصد( و 

حتي كلمات را شناسايي كنند.

خوش��بختانه اين حمله نمي تواند براي ضبط صداي 
كاربران يا محيط اطراف آن مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا 
به قدري قوي نيست كه بتواند بر حسگرهاي حركتي 

گوشي تأثير بگذارد.
براي مقابله با چنين حمالتي، پلتفرم اندرويد مي تواند 
سياست هاي كنترل دسترسي سختگيرانه اي را اجرا 

كند كه استفاده از اين سنسورها را محدود مي كند.
وجود يك سياست كنترل دسترسي كنترل شده براي 
سنسورها و اجراي مدل مجوز استفاده  صريح توسط 
برنامه ها، اغلب نمي تواند جلوي اين حمالت را بگيرد؛ 
زيرا بسياري از كاربران به مجوزهاي خواسته شده توجه 

جدي نمي كنند.
ساخت داخلي گوشي هوشمند بايد به گونه اي باشد 
كه سنس��ورهاي حركتي، از ارتعاشاتي كه به وسيله  
بلندگوهاي گوشي ايجاد مي شوند، عايق بندي شوند. 
يك راه براي اجراي اين رويكرد اين اس��ت كه اطراف 
بلندگوهاي ساخته ش��ده را از مواد ارتعاشي ناشي از 
لرزش هايي كه از بلندگوهاي گوشي ايجاد مي شوند، 

تخليه يا خنثي كنند.
به كاربران توصيه مي ش��ود كه براي محافظت از خود 
در برابر اين حمله، به برنامه هايي كه دانلود مي كنند و 
وب سايت هايي كه هنگام بازديد از آنها نياز به استفاده از 

ويژگي هاي بلندگو دارند، بسيار دقت كنند.

جذب شركت هاي جديد براي پروژه بازگشت انسان به ماه مركز ماهر هشدار داد: خطر شنود گوشي هاي اندرويدي
فضا سايبر

بررسي بالك چين و رمز ارز 
در بانك مركزي

فارس| مع��اون وزير ارتباطات و رييس س��ازمان 
فناوري اطالعات گفت: دولت آيين نامه اي تصويب 
كرده كه مربوط به استخراج رمز ارزهاست در حالي كه 
بخش رمز ارز و ايجاد آن و توكن ها از موضوعاتي است 

كه توسط بانك مركزي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
امير ناظمي معاون معاون وزير ارتباطات، با اشاره به 
سطح بندي رمز ارزها توضيح داد: آنچه در جامعه به 
عنوان رمز ارز شناخته مي شود داراي سه سطح كامال 
جداگانه است كه بايد در ابتدا اين قضيه براي مخاطبان 
شفاف سازي شود.وي افزود: فناوري رمز ارزها داراي 
سه سطح تكنولوژي بالك چين، رمز ارز و ماينينگ يا 
استخراج رمز ارز است كه موضوعي كه در حال حاضر 
مورد بررسي قرار گرفته سطح سوم است. ناظمي تاكيد 
كرد: آيين نامه اي كه دولت به آن پرداخته استخراج 
رمز ارزهاست در حالي كه بخش رمزارز و ايجاد آن و 
توكن ها از موضوعاتي است كه توسط بانك مركزي 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد.وي در پايان خاطرنشان 
كرد: براي رمزارزها و تكنولوژي بالك چين منتظر 
پيشنهادات بانك مركزي هستيم ولي در حال حاضر 
وزارت ارتباطات روي موضوع ماينينگ يا استخراج 

رمزارز فعاليت مي كند.

كالهبرداري هزارگيگابايتي 
از كاربران واتساپ

آسين ايج| محققان ش��ركت امنيتي اي ست، از 
يك كالهب��رداري تازه از كارب��ران برنامه واتس اپ 
خبر داده اند كه در قالب آن متني فريبنده براي افراد 

مختلف ارسال مي شود.
در اين متن به افراد وعده داده شده كه ۱۰۰۰گيگابايت 
فضاي رايگان براي ذخيره سازي اطالعات به مناسبت 
دهمين سالگرد فعاليت واتس اپ به عالقه مندان هديه 
داده مي شود.كاربران براي استفاده از اين هديه بايد 
به يك س��ايت قالبي مراجعه كنند كه هيچ ارتباط 
رس��مي با دامنه واتس اپ ندارد و به نظر مي رسد با 
هدف كالهبرداري و س��رقت اطالعات خصوصي 
افراد طراحي شده است.در سايت يادشده از كاربران 
خواسته شده تا برخي اطالعات شخصي خود را وارد 
كنند تا بتوانند هديه شان را دريافت كنند. همچنين 
از هر كاربر خواس��ته مي ش��ود تا لينك اين سايت 
كالهب��ردار را براي افراد ديگر در فهرس��ت تماس 
خود ارسال كند.شركت اي س��ت از كاربران واتس 
اپ خواس��ته از كليك كردن روي هر لينك ارسالي 
كه در آنها وعده درياف��ت ۱۰۰۰ گيگابايت فضاي 
ذخيره سازي رايگان داده شده، جدا خودداري كنند.

 كاهش درآمد »اپل«
از فروش »آيفون«

ورج| گزارش س��ه ماهه س��وم ۲۰۱۹ اپل نش��ان 
مي دهد درآمد اين ش��ركت از فروش آيفون كاهش 

يافته و به ۲۵.۹۹ ميليارد دالر رسيده است.
اپل آمار درآمد سه ماهه سوم ۲۰۱۹ ميالدي خود را 
اعالم كرده است. طبق اين آمار درآمد شركت در اين 
سه ماهه ۵۳.۸ ميليارد دالر است. اين رقم يك درصد 

بيش از آمار سال گذشته است.
 نكته مورد توجه در اين گزارش، درآمد ۲۵.۹۹ ميليارد 
دالري مربوط به فروش آيفون اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه در آمد اين بخش در سال گذشته ۲۹.۴۷ 
ميليارد دالربوده است. اين آمار نشان مي دهد براي 
نخس��تين بار پس از ۲۰۱۲ ميالدي، كمتر از نصف 
درآمد اپل از فروش آيفون تامين شده است.از سوي 
ديگر بخش سرويس هاي اپل در ۳ ماهه سوم ۲۰۱۹ 
ميالدي ۱۱.۴۶ ميليارد دالر درآمدزايي داشته است. 
همچنين درآمد بخش گجت هاي پوشيدني نيز به 
دليل محبوبيت نسل دوم ايرپاد رشدقابل توجهي را 
تجربه كرده است.در كنار اين موارد ميزان فروش رايانه 
مك نيز ۵.۸۲ ميليارد دالر و اي پد ۵.۰۲۳ ميليارد دالر 
ذكر شده است. البته درآمد اپل از فروش اي پد در سال 
گذشته ۴.۶۴۳ دالر ميليارد دالر بوده است. به هرحال 
در آمد اپل در سه ماهه آينده توجهات بيشتري را به 
خود جلب مي كند زيرا نخستين سه ماه هاي خواهد 
بود كه ف��روش آيفون ه��اي ۲۰۱۹ و همچنين دو 
س��رويس »اپل تي وي« و »اپل آركايد« را نيز دربر 
مي گيرد. اپل تخمين مي زند درآمد سه ماهه چهارم 

اين شركت ۶۱تا۶۴ ميليارد دالر باشد.

نرم افزاري كه خنده هاي 
مصنوعي را شناسايي مي كند

نيو اطلس| محقق��ان نرم افزاري اب��داع كرده اند 
كه با اس��تفاده از هوش مصنوعي قادر به شناسايي 

لبخندهاي مصنوعي است.
در آينده نزديك افراد به سختي مي توانند رايانه ها را 
گول بزنند و وانمود كنند خوشحال هستند. در همين 
راستا محققان دانشگاه بردفورد انگليس نرم افزاري 
ابداع كرده اند كه مي تواند خنده هاي مصنوعي را 
شناسايي كند. محققان به رهبري »حسن يوگيل« 
در اين پژوهش از دو مخزن اطالعاتي استفاده كردند 
كه در يكي از آنها ويدئوهايي از افراد در حال خنده 
واقعي و در ديگري كليپ هايي از افراد با خنده هاي 
مصنوعي وجود داشت. در مرحله بعد از الگوريتم هاي 
مبتني بر هوش مصنوعي اس��تفاده شد تا صورت 
افراد در اين ويدئوها عالمت گذاري ش��ود. به اين 
ترتيب الگوريتم مشخص كرد بخش هاي مختلف 
صورت از جمله دهان، گونه ها و چش��مان هنگام 
لبخند تا چه حد تغيير مي كنند. هرچند تمايزهايي 
بين دو گروه وجود داشت اما مهم ترين آنها مربوط 
به چشمان بود. افرادي كه بطور واقعي مي خنديدند 
ماهيچه هاي دور چشمان خود را ۱۰ درصد بيشتر 
از افرادي حركت مي دادند كه لبخندشان مصنوعي 
بود.  اين نرم افزار پس از آموزش توانست ويدئوهاي 
افراد در حال خنده را ارزيابي كند وبطور دقيق واقعي 

بودن لبخند فرد را تشخيص دهد.



ويژه
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11 بنگاهها

دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه مطرح كرد

ضرورت توليد و سرمايه گذاري مشترك در عراق
گروهبنگاهها|

دبير ستاد توس��عه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه 
و مشاور معاون اول رييس جمهور تاكيد مي كند كه دوره 
صرف صادرات به عراق در حال اتمام اس��ت و بايد به فكر 
سرمايه گذاري و توليد مشترك در بازار اين كشور بود. حسن 
دانايي فر در جلسه بررسي موانع و مشكالت فراروي تجار 
و صادركنندگان استان فارس با اعالم اين اظهارات بيان 
كرد: ١٥ كشور پيراموني ايران، در سال ٢٠١٨ حدود هزار 
ميليارد دالر واردات داش��تند كه ٢.٥ درصد از آن سهم 
ايران بوده كه از اين ميزان، ٩ ميليارد دالر آن به عراق رفته 
و همين عدد ما را به يك قضاوت مي رساند.وي افزود: بايد 
شرايط محيطي را تشخيص دهيم و اگر تصورمان اين باشد 
كه صادراتمان به عراق همانند س��ال هاي ١٩٩٠ باشد، 
اشتباه است؛ چرا كه يك دوره بعد از ٢٠٠٣ و سقوط صدام 
و پس از آن دوره پس��ا داعش را داريم.دبير ستاد توسعه 
روابط اقتصادي ايران با عراق و س��وريه با تاكيد بر اينكه 
بايد بدانيم كه عراق يك كش��ور رقابتي است و مشكلي 
براي واردات از هيچ كجاي دنيا ندارد، ابراز كرد: بايد خود 
را متناسب با شرايط تنظيم كنيم، زيرا نمي شود گفت تا 
ابد مي خواهيم نمك و بستني به عراق صادر كنيم، بلكه 
بايد خود را به جاي مس��ووالن عراقي بگذاريم.دانايي فر 
اظهار كرد: بايد در نظر داشت كه اگرچه فسادهايي وجود 
دارد و با هر كيفيتي كاال به عراق ارسال شده اما امروز در 
دوره پس��ا داعش، اولويت عراق، كنترل واردات و تنظيم 
بازار است.وي ادامه داد: در موضوع صادرات به عراق نياز 
به مشاوره داريم، چرا كه وضعيت عراق متفاوت شده و باز 

هم تغيير خواهد كرد.

   ۱۳ س�ال قبل ۷۶۰ ميلي�ون دالر صادرات كاال 
داشتيم االن ۱۲.۵ ميليارد دالر

 ب��ه گفته مش��اور مع��اون اول رييس جمه��ور، ايران
١٣ سال قبل ٧٦٠ ميليون دالر صادرات داشت اما امروز 
به صادرات ٩ ميليارد دالري تنها در بخش كاال رسيده و 
با احتساب بخش انرژي به صادرات ١٢.٥ ميليارد دالري 

رسيده است كه نشان از برنامه و اراده دارد.

دانايي فر يادآور ش��د: در گذش��ته تنها س��ه گذرگاه 
صادراتي داشتيم اما امروز به ١٨ گذرگاه افزايش يافته 
اس��ت.وي گفت: حدود ٨٧ پرواز هر هفته بين ايران و 
عراق انجام مي شود و از نظر سازمان هواپيمايي عراق 
مشكلي نداريم.دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران 
با عراق و سوريه همچنين بيان كرد: گردشگري سالمت 
و درمان به ساز و كار نياز دارد؛ فارس قطب درمان كشور 
اس��ت و كس��ي در آن ترديد ندارد و ما نيز از راه اندازي 
شركت هاي گردش��گر سالمت و س��ياحت حمايت 
مي كنيم. دانايي فر پيش��نهاد كرد كه نمايشگاهي از 

صنايع دستي فارس در عراق برپا شود.

    با حذف ويزا تعامالت ايران و عراق پررنگ تر 
شده است

از سوي ديگر دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
نيز موضوع ح��ذف رواديد ميان 2 كش��ور را يكي باعث 
شكوفايي اقتصادي دو كشور ارزيابي مي كند و با اعالم اينكه 
شهرك هاي صنعتي مشترك آزاد در مرزهاي مشترك دو 
كشور راه اندازي خواهد شد، گفت: با حذف ويزا تعامالت دو 

كشور پررنگ تر شده است.
سيدحميد حس��يني ديروز در جلسه بررسي موانع و 
مشكالت فراروي تجار و صادركنندگان استان فارس، 
اظهار كرد: س��ال گذش��ته فرصت هايي از بازار عراق، 
سوريه، قطر و افغانس��تان ايجاد شد كه از فرصت بازار 
عراق به خوبي اس��تفاده كرديم.وي با يادآوري اينكه 
اس��تفاده از فرصت بازار عراق موجب ش��ده كه امروز 
صدها ش��غل در ايران به صادرات اين كش��ور وابسته 
باشد، افزود: زيرس��اخت هاي عراق نابود شده و نياز به 
بازسازي دارد.دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق ادامه داد: زيرس��اخت هاي نيروي انساني عراق 
دچار تزلزل شده و با بروز جنگ، تعداد قابل توجهي از 
نيروهاي متخصص، اين كشور را ترك كرده اند.حسيني 
خاطرنشان كرد: هنوز امنيت كامل در عراق برقرار نشده 
و فضا براي حضور سرمايه گذار خارجي آماده نيست، 
عالوه بر آن فضاي نامساعد كسب و كار و بروكراسي در 

اين كشور، فرصت خوبي براي ايران ايجاد كرده است.
به گفته وي، نمودار تجاري ايران و عراق روند صعودي 
را نشان مي دهد و در حال حاضر ايران رتبه اول صادرات 
به عراق را دارد و پ��س از ما چين و تركيه در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند.

 ص�ادرات ۹۰۰۰ قل�م كاال توس�ط ۲۰۰۰ 
صادركننده ايراني به عراق

دبي��ركل ات��اق مش��ترك بازرگان��ي اي��ران و عراق 
ب��ا بيان اينكه ب��ازار عراق به اندازه س��ه ب��ازار عمان، 

قطر و س��وريه اس��ت و بهتري��ن فضا ب��راي صادرات 
واحده��اي كوچك صنعتي كش��ور به وج��ود آورده 
اس��ت ابراز كرد: در حال حاضر ۹۰۰۰ قلم كاال توسط 
2۰۰۰ صادركنن��ده ايراني به عراق صادر مي ش��ود. 
 حسيني همچنين يادآور ش��د كه بازار عراق يك بازار

 ٦٥ ميلي��ارد دالري واردات��ي اس��ت و ٢٥ درص��د 
سرمايه گذاري پيش بيني شده براي بهسازي و نوسازي 

عراق در بخش توليد مسكن خواهد بود.
 وي اف��زود: جمعيت عراق تا س��ال ٢٠١٨، نزديك به

 ٣٨ ميليون نفر اعالم ش��د كه ٦٥ درص��د آن زير ٢٥ 

سال است. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
همچنين با بيان اينكه تزانزيت به عراق بطور جدي در 
حال پيگيري است، گفت: اين موضوع راه ما را به بازار 
سوريه و لبنان در شرايط تحريم باز مي كند و ٥٥ ساعته 
از تهران به لبنان مي رس��يم. وي همچنين اين نويد را 
به صادركنندگان جديد به ع��راق داد كه در كنار ارايه 
اطالعات و ارتباطات، البي گري در بازار پيچيده عراق 
براي صادركنندگان انجام خواهد شد. حسيني گفت: 
با حذف ُمهر وي��زا، تعامالت ايران و ع��راق دوطرفه و 

پررنگ تر شده است.

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه:

دريافت يارانه صرفه جويي سوخت از شركت بهينه سازي مصرف سوخت كليد خورد
شركت بهينه سازي مصرف س��وخت به نمايندگي از 
وزارت نفت از س��ال ۹۴ مطابق با م��اده ۱2 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از محل 
صرفه جويي در مصرف س��وخت و مطاب��ق با قوانين و 
مقررات مبالغي را براي توسعه طرح متروي تهران و ديگر 
كالن شهرهاي كشور بايد بپردازد.  به گزارش »تعادل«  از 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حومه فرنوش نوبخ��ت نايب رييس 
هيات مديره و مديرعامل با اشاره به اينكه ورود واگن هاي 
جديد و تعداد س��فر ها بايد در بازه هاي زماني سه  ماهه 
از س��وي معاونت حمل و نقل و ترافيك به نمايندگي از 
شهرداري تهران و شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
به نمايندگي از وزارت نفت اعالم ش��ود افزود: شركت 
ملي نفت ايران از منابع حاصل از صرفه جويي سوخت 
ناشي از حذف سفرهاي اضافي با سوخت فسيلي تعهد 
كرده است به ازاي هر سفر اضافي نسبت به دوره مبنا، 
۹.۸ سنت به شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
پرداخت كند. وي تصريح كرد: اين قرارداد تنها با ورود 
واگن جديد و در صورت تحقق افزايش س��فر نسبت به 
دوره مبناي منتخب شده پرداخت صرفه جويي ارزي 
عملي مي ش��ود. نوبخت در ادامه با بيان اينكه طي اين 
دوره تاكنون تعدادي قطار به ناوگان مترو اضافه ش��ده 

اس��ت افزود: ظرفيت هر واگن بر اساس جدول شوراي 
اقتصادي حدود س��ه هزار و ۸۰۰ نفر اعالم شده است. 
نوبخت خاطرنشان كرد: آمار واگن ها و تعداد سفرها از 
جانب شركت بهره برداري مترو به معاونت حمل و نقل 
و ترافيك كه به نمايندگي از ش��هرداري تهران مكلف 
است فهرس��ت واگن هاي جديد را به وزارت نفت اعالم 

كند، داده خواهدشد تا بعد از تاييد، شركت بهينه سازي 
مصرف سوخت نس��بت به اخذ عملكرد و بازپرداخت 
مبالغ حاصل از صرفه جويي اقدام كنند. گفتني است آمار 
سفرها و واگن هاي اضافه شده نسبت به دوره مبنا )سال 
۱۳۹۶( براي شركت بهينه سازي ارسال شده و منتظر 
تاييد كارشناسان شركت بهينه سازي مصرف سوخت 

در قالب يك تيم اندازه گيري و صحه گذاري مي باشيم.
سابقه طرح توسعه مترو از محل كاهش مصرف سوخت 
به اين شرح است كه شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
به نمايندگي از وزارت نفت در سال هاي۸۱-۸۰نسبت 
به پرداخت كمك بالعوض/ يارانه سود تسهيالت براي 
توس��عه مترو در ش��هر تهران از محل كاهش مصرف 
سوخت و مطابق با قوانين و مقررات آن زمان اقدام كرد 
و مبالغي را براي توس��عه طرح متروي تهران در اختيار 
شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( قرار داد. در 
سال هاي بعد، مطابق با قوانين بودجه ساالنه و مجلس، 
امكان حمايت از طرح هاي كاهش مصرف س��وخت از 
جمله توسعه مترو ميسر نبود تا اينكه در سال ۹۳ مطابق 
با قانون بودجه و از سال ۹۴ مطابق با ماده ۱2 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، امكان 
حمايت از طرح هايي كه منتهي به كاهش مصرف سوخت 
مي شود در چارچوب موارد اعالم شده در قانون فراهم شد 
كه شرط اصلي آن تصويب طرح ها و اختصاص بودجه 
در شواري اقتصاد است. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه تاكيد كرد اولين صورت وضعيت 
اين قرارداد از جانب شركت بهره برداري متروي تهران 
تهيه و به شركت بهينه س��ازي مصرف سوخت ارسال 
گرديده است. همچنين از همكاري جناب آقاي دكتر 

دالويز مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
كه جه��ت انعقاد ق��رارداد و حل مش��كالت فيمابين 
اجرايي همكاري صميمانه اي داشتند، قدرداني نموده 
و اميدواريم پرداخت صورت وضعيت هر چه س��ريعتر 
انجام گردد تا به تامين قطعات يدكي مورد نياز ناوگان 

ريلي كمك شود.
الزم به توضيح است طي 2۰ سال بهره برداري از مترو؛ 
اولين قراردادي است كه بصورت مستقيم كمك هاي 
دولت��ي پرداخت خواهد ش��د و در س��ال ۱۳۹۷ يازده 
ميليارد تومان از طريق دولت بصورت يارانه به اين شركت 
پرداخت گرديد و هر چقدر اين كمك ها بيشتر و منابع 
مالي تامين شود، خدمات بيشتري به شهروندان ارايه 
و درحفظ و نگهداري ناوگان موجود اقدام خواهد ش��د. 
قيمت تمام شده براي هر سفر بسيار فراتر از قيمت فعلي 
بليت بوده )بيش از ۱۰ برابر( و انتظار مي رود صرفه جويي 
انرژي براي كل مسافراني كه توسط مترو جابه جا شده اند 
پرداخت ش��ود تا بخش��ي از هزينه هاي جاري حمل 
مس��افري مترو جبران و امكان توسعه سرمايه گذاري 
براي بهره برداري بهتر توسط شركت بهره برداري مترو 
فراهم ش��ود ليكن قرار داد فعلي با شركت بهينه سازي 
فقط اضافه ش��دن ناوگان و مسافر؛ نسبت به سال مبنا 

را در نظر مي گيرد.

۱۴۰هزار تن ذرت آلوده 
وارداتي در خوزستان

خوزستان|نايب رييس 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
گف��ت: ۱۴۰ هزار تن ذرت 
آلوده وارداتي در خوزستان 
از سال گذش��ته در انبارها 
مان��ده كه بايد به س��رعت 
تعيي��ن تكليف ش��ود. به 
گزارش مهر، امير خجسته ديروز در حاشيه بازديد از 
اسكله هاي بندرامام اظهار كرد: با توجه به اينكه يكي از 
وظايف كميسيون اصل ۹۰ اين است كه ضمن نظارت 
دقيق بر سه قوه به ش��كايت ها نيز به موقع رسيدگي 
كند؛ در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي توفيق حاصل 
ش��د كه در خوزستان حاضر و بررس��ي هاي خود را از 
بندر امام ش��روع كنيم. وي اف��زود: اولويت حضور ما 
مربوط به كاالهاي اساسي است كه ۱۸ ميليارد دالر در 
سال گذشته و ۱۴ ميليارد دالر امسال براي كاالهاي 
اساسي با توجه به ش��دت تحريم ها پيش بيني شده 
است. نايب رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس تصريح 
كرد: بر اس��اس گزارش هاي دريافتي ۱۰ هزار شركت 
واردكننده كاالي اساسي هستند كه يك هزار و ۷۵۰ 
شركت بر اساس حسابرسي، صورت هاي مالي خوبي 
نداشته و ۳۶۵ شركت نيز براي آنها ۷۰ روز مدت زمان 
در نظر گرفته شده تا كاالي اساسي وارد كنند. وي بيان 
كرد: همچنين از دولت خواسته ايم كه نظارت دقيقي بر 
واردات كاالهاي اساسي داشته باشند تا كاالي اساسي 
 به موقع به دس��ت مردم برسد. خجس��ته گفت: اين 
۱۴ ميليارد دالر براي امسال پيش بيني شده اما آنگونه 
كه بررس��ي كرديم، كاالي اساسي به خوبي به دست 
مردم نرسيده و شركت هاي مربوطه بايد در اين زمينه 

پاسخگو باشند. 

 نهادينه كردن مطالبه صلح
از سوي كودكان جهان

اصفهان|»روياي كودكان 
سيل زده را بسازيم« شعار 
و محور جشنواره كودكان 
و نوجوانان امس��ال است. 
پوس��تر س��ي و دومي��ن 
جشنواره فيلم هاي كودكان 
و نوجوان��ان اصفه��ان ب��ا 
مختصات جهان��ي، توجه به ويژگي ه��اي تاريخي و 
جغرافياي��ي اصفهان و اي��ران و نيز نگاه ب��ه جهان از 
زاويه ديد كودكان، رونمايي شد. به گزارش »تعادل« 
قدرت اهلل ن��وروزي، در اي��ن آيين با بي��ان اينكه اين 
جشنواره با همت همه كودكان و در سطح بين المللي 
برگزار مي شود، اظهار كرد: اين جشنواره ابزاري براي 
برقراري ارتب��اط ميان همه كودكان جهان با يكديگر 
است و مي تواند مطالبه صلح و دوستي را ميان كودكان 
ايران��ي و اصفهاني نهادين��ه كند. وي ادام��ه داد: اين 
جش��نواره به دنبال پيوند همه كودكان ايران است و 
به همين منظور پيام آن را بيان روياي كودكان سيل 
زده مي دانيم تا دل همه فرزندان اين سرزمين به ويژه 
كودكان سيل زده كشورمان، با هنر هنرمندان ايران و 
از دريچه دوربين فيلمسازان، شاد شود. شهردار اصفهان 
تصريح كرد: البته مديريت شهري اصفهان ارديبهشت 
ماه امسال و در هفته فرهنگي، همه برنامه هاي مربوط 
به اين هفته را لغو و برنامه هايي را براي همدردي و كمك 
به مردم سيل زده در شهر برپا كرد. وي با بيان اينكه ما 
در اين اقدام در پي ايجاد شادي در بين كودكان مناطق 
سيل زده بوديم، گفت: براي تسري پيام صلح و دوستي 
همچنين در نظ��ر داريم، از حضور خواهرخوانده هاي 
شهر اصفهان در جش��نواره فيلم كودكان و نوجوانان 

نيز استفاده كنيم. 

عدم صدور رأي پرونده فساد مالي 
مديركل سابق گمرك همدان

همدان|مديركل گمرك 
اس��تان هم��دان درب��اره 
وضعيت پرونده فساد مالي 
مدي��ركل س��ابق گمرك 
استان گفت: پرونده گمرك 
همدان درحال رس��يدگي 
بوده و هنوز رأي صادر نشده 
است. به گزارش ايس��نا، مرتضي نجفي ديروز در جمع 
خبرن��گاران از صادرات بيش از ۳۰ ميليون دالر كاال در 
۳ ماهه ابتداي امس��ال خبر داد و ا ظهار كرد: در ۳ ماهه 
ابتداي امسال ۳۰ ميليون و ۴۷2 هزار دالر كاال از گمرك 
 اس��تان همدان صادر شده است. وي با اشاره به افزايش 
۶۸ درصدي ارزش كاالهاي صادراتي، تصريح كرد: در ۳ 
ماهه امسال ۱۷۷ هزار و ۱۵۰ تن كاال از گمركات استان 
همدان صادر شده اس��ت. نجفي با بيان اينكه ۳,۰۰2 
ميليارد ريال كاال از گمرك اس��تان همدان صادر شده 
است، ادامه داد: بيشترين صادرات استان به كشورهاي 
افغانس��تان و عراق بوده است. مديركل گمرك استان 
همدان يادآور شد: س��يم مسي بدون عايق، كشمش، 
س��يمان و كلينكر، ميلگرد عاج دار، موت��ور كولر، انواع 
وازلين بهداشتي، ميله مسي، شور و ترشيجات، سفال، 
فروسيليس، ظروف تفلون و لبنيات از كاالهاي صادراتي 
اس��تان همدان بوده اس��ت. وي تركيه، ع��راق، چين، 
پاكستان، افغانستان، بلغارستان، اوكراين، هند، امارات 
عربي و هلند را كشورهاي مقصد صادرات استان دانست 
و بيان كرد: ميزان كش��ورهاي مقصد نشان دهنده اين 
است كه بازاريابي خوبي در زمينه صادرات در استان انجام 
گرفته است. نجفي  تصريح كرد: بيشترين آمار صادرات 
۳ ماهه امسال مربوط به كاالهاي صنعتي بوده و بعد از 

آن مواد معدني و كشاورزي و صنايع دستي بوده است.

تهيه بسته هاي پيشنهادي به 
سرمايه گذاران حوزه گردشگري
كرمان|سرپرس��ت اداره 
كل ميراث فرهنگي، استان 
كرم��ان ب��ا بي��ان اينكه با 
آغوش باز از سرمايه گذاران 
دش��گري  گر صنع��ت 
اس��تقبال مي كنيم، اظهار 
كرد: به زودي بس��ته هاي 
س��رمايه گذاري متنوع��ي را جه��ت پيش��نهاد ب��ه 
سرمايه گذاران عالقه مند به حوزه گردشگري استان 
كرمان آماده خواهيم كرد و در تالش هستيم با حذف 
بروكراسي اداري زمينه هرگونه سرمايه گذاري در اين 
استان را فراهم آوريم. به گزارش خبرآنالين، فريدون 
فعالي در ديدار فرماندار شهرستان بم با اشاره به اينكه 
مديريت در صنعت گردش��گري نيازمند روابط بين 
دستگاهي و اراده همگاني است، افزود: بايد با مديريت 
منابع و چگونگي اس��تفاده از ظرفيت ه��اي موجود 
گردشگري، به س��وي افقي اميدبخش قدم برداريم. 
وي با بيان اينكه بهره ب��رداري از پروژه هاي اولويت دار 
بخش هاي مختلف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري در دستور كار است، افزود: در حال حاضر 
تم��ام تمركز اي��ن اداره كل روي س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي ش��اخص، با همكاري فرمانداران و مديران 
مرتبط در شهرستان هاي مختلف استان كرمان است. 
فعالي با بيان اينكه با آغوش باز از سرمايه گذاران صنعت 
گردش��گري اس��تقبال مي كنيم، اظهار كرد: به زوي 
بسته هاي سرمايه گذاري متنوعي را جهت پيشنهاد 
به سرمايه گذاران عالقه مند به حوزه گردشگري استان 
كرمان آماده خواهيم كرد و در تالش هستيم با حذف 
بروكراسي اداري زمينه هرگونه سرمايه گذاري در اين 

استان را فراهم آوريم.

بررسي پرونده گوشت هاي 
غير بهداشتي هتل هاي مشهد

خراسانرضوي|رييس 
شبكه دامپزشكي شهرستان 
مش��هد گف��ت: پرون��ده 
گوشت هاي غير بهداشتي 
در هتل ه��اي مش��هد در 
دامپزشكي خراسان رضوي 
در دست بررس��ي است. به 
گزارش ايلنا محمد جوادي نژاد در جلسه ستاد اجرايي 
خدمات سفر خراس��ان رضوي با بيان اين مطلب افزود: 
موضوع ادعاي كشف دو تن گوشت آلوده در هتل هاي 
پنج ستاره مشهد در دست بررسي است و بايد توجه داشت 
كه مفهوم گوشت آلوده با غير بهداشتي متفاوت است. 
رييس شبكه دامپزشكي شهرستان مشهد گفت: تاكنون 
2۰۷ كيلوگرم از گوشت هاي كشف شده غير بهداشتي 
تشخيص داده شده اند كه البته هنوز صاحب كاال مي تواند 
به اين نتيجه اعتراض كند. وي ادامه داد: ش��ش بازرس 
از ۱۵ بازرس دامپزش��كي در چهار پرونده گوشت هاي 
غير بهداشتي در هتل هاي مشهد نقش داشته اند. رييس 
شبكه دامپژشكي شهرستان مش��هد گفت: در روز اول 
بازرسي به دليل انجماد محموله نمي توان بازرسي دقيقي 
انجام داد به همين دليل محموله صورتجلسه شده و به 
مرحله ارزيابي مي رود و در اين پرونده با توجه به بررسي ها 
و آزمايش هاي انجام ش��ده به ج��ز 2۰۷ كيلوگرم بقيه 
محموله آزاد شد. جوادي نژاد افزود: در تخم مرغ موضوع 
نشانه گذاري مطرح است كه در همين بازرسي ها بيش از 
۴۰۰ كيلوگرم تخم مرغ نشانه گذاري نداشته اند و اگر يك 
مرغداري مقداري از تخم مرغ هايش نشانه گذاري نداشته 
باشد معدوم نمي شود بلكه بايد مراحل انجام آزمايش را 
طي كند و به علت نداشتن هويت براي خريدار كاالي فاقد 

هويت تلقي مي شود.
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تكذيب افزايش بهاي 
محصوالت ايران خودرو

ايران خودرو در اطالعي��ه اي هرگونه افزايش بهاي 
محصوالت خود را تكذيب كرد.  به گزارش ايكوپرس، 
پيرو اخب��ار منتشر ش��ده مبني ب��ر افزايش بهاي 
محصوالت شركت ايران خودرو در سال ۹۸، به اطالع 
هموطنان گرامي مي رساند، اين شركت هيچ گونه 
اعالم افزايش قيمتي طي روز هاي اخير نداشته است.  
در اين اطالعيه تصريح شده، با توجه به مكانيزه بودن 
صدور دعوتنامه در ايران خ��ودرو، به علت به وجود 
آمدن ايراد نرم افزاري، تعداد اندكي از دعوتنامه هاي 
ارسال شده با بهايي مغاير با قيمت مصوب شركت صادر 
شده كه اين تعداد دعوتنامه نيز در اسرع وقت اصالح و 

مجددا ارسال خواهد شد.

۱۲۰ساعت خدمات رايگان 
پاكسازي زباله به جاي حبس

رشت|رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
رودبار گفت: متخلف زنده گيري س��هره در محاكم 
قضايي رودبار به ۱2۰ ساعت خدمات رايگان پاكسازي 
زباله به عنوان مجازات جايگزين حبس محكوم شد. 
رامين حسين زاده گفت: اين متخلف كه بصورت مكرر و 
با تجهيزات كامل زنده گيري، در منطقه رستم آباد اقدام 
به صيد و زنده گيري تعدادي پرنده سهره و نهايتا فروش 
آن مي كرد، ضمن تشكيل پرونده تخلف، به مراجع 
قضايي شهرستان رودبار معرفي شد. وي افزود: در راي 
صادره از دادگاه به سبب عدم سابقه كيفري و ندامت 
و پشيماني، قاضي پرونده اقدام به صدور راي با عنوان 
مجازات جايگزين كرده است. حسين زاده خاطرنشان 
كرد: به موجب اين حكم، فرد خاطي بايد تحت نظارت 
حفاظت محيط زيست و پليس راه شهرستان، به مدت 
۱2۰ ساعت زباله هاي مسير جاده رستم آباد به امامزاده 

هاشم را جمع آوري كند.

اجراي طرح »سينما اميد«
در ۲۰ شهر فاقد سينماي كشور

تسنيم|معاون توس��عه مديريت و منابع انساني 
س��ازمان س��ينمايي كش��ور گف��ت: ب��ا توجه به 
برنامه ريزي هاي انجام شده طرح »سينما اميد« در 
2۰ شهر فاقد س��ينما اجرايي مي شود. رمضانعلي 
حيدري خليلي در نشست با شهردار ياسوج با اشاره 
به روند اجرايي اين طرح در شهرهاي مختلف كشور 
عنوان ك��رد: امضاي تفاهمنامه و جانمايي زمين در 
شهر ايالم مركز استان ايالم، ايرانشهر در سيستان و 
بلوچستان، گناوه در بوشهر، بانه در كردستان، ماكو 
در آذربايجان غربي و انديمشك در خوزستان انجام 
ش��ده و هم اكنون در مرحله تهيه نقش��ه و طراحي 
س��ازه و انتخاب پيمانكار است. حيدري خليلي ابراز 
كرد: ميناب در هرمزگان، تربيت حيدريه در خراسان 
رضوي، ياسوج در كهگيلويه و بويراحمد، بم در كرمان 
و طبس در خراسان جنوبي از جمله شهرهايي هستند 
كه شهرداري هاي آنها براي اجراي سينما اميد اعالم 
آمادگي كرده اند. وي خاطرنش��ان كرد: اين طرح در 
شهرهاي پرجمعيتي كه در مراكز استان سينما ندارند 
و شهرداري ها آماده براي مشاركت در احداث سينما در 

پارك مركزي شهر هستند اجرا خواهد شد.

افزايش نگران كننده بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي

سمنان|نماينده مردم شهرس��تان هاي گرمسار 
و آرادان در مجل��س ده��م گف��ت: ن��رخ بي��كاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي كش��ور در سال ۹۸ به 
۴۷ درصد رس��يده اس��ت. غالمرضا كاتب ديروز در 
همايش اشتغال گرمسار با بيان اينكه بيكاري يكي از 
معضالت اصلي حال حاضر كشور است اظهار داشت: 
بايد راهكارهاي عملي براي رفع اين معضل در كشور 
انديشيده شود. وي با اشاره به اينكه همه ساله شمار 
زيادي از فارغ التحصيالن دانشگاهي به آمار بيكاران 
كشور افزوده مي شوند افزود: نرخ بيكاري ۴۰ درصدي 
اين قشر ۱۰ سال اخير به ۴۷ درصد رسيده كه بايد 
گفت با توجه به همه تالش هاي ايجاد شده اما در اين 

زمينه وضعيت نگران كننده است.

۲ نفر در پرونده رب هاي گوجه 
فاسد در دماوند بازداشت شدند

تهران|دادستان عمومي و انقالب شهرستان دماوند 
از بازداشت دو نفر مالك و متصرف ۳۵۰ تن رب گوجه 
فاسد و مواد كنسانتره آب ميوه كشف شده در يكي از 
سردخانه هاي اين شهرستان خبر داد. حسن ابراهيمي 
 بس��ابي اظهار داشت: روز گذش��ته توسط تعزيرات 
حكومتي شرق استان تهران، اصناف و ديگر نهادهاي 
مربوطه، ۳۵۰ تن رب گوجه فاسد و مواد كنسانتره 
آب ميوه در يكي از سردخانه هاي دماوند كشف شد 
كه در اين راستا دستورات قضايي الزم صادر گرديد. 
وي ادامه داد: عالوه بر پلمب سردخانه تا تعيين تكليف 
قضايي، دو نفر كه مال��ك و متصرف اين اقالم بودند 
نيز بازداشت ش��دند؛ آنان به صورت غيربهداشتي 
و غير اس��تاندارد اين محصوالت را در سردخانه نگه 
داشته بودند و با توجه به اينكه در سردخانه نگهداري 
مي ش��د، قطعا قصد امحا نبوده و ب��ه دنبال اهداف 

سودجويانه بودند.

چهرههاياستاني
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دارو، در كشاكش دالر و فساد
ريحانه جاويدي|

معضل فسادهاي مالي در حوزه دارو و هزينه كرد ارز دولتي 
در مصارفي غير از دارو و تجهيزات پزش��كي مدتي است به 
سوژه داغ حوزه بهداشت و درمان تبديل شده، برخي فعاالن 
صنعت دارو معتقدند آنچه زمينه فس��اد در اين صنعت را 
هموار مي كند، چند نرخي بودن ارز اس��ت به همين دليل 
پيشنهاد آزاد ش��دن يا به عبارت ديگر تك نرخي شدن ارز 
دارو را به عنوان راه حلي براي پايان فس��ادهاي مالي در اين 
حوزه مطرح كردند، با اين حال مسووالن سازمان غذا و دارو 
معتقدند درخواست هايي كه پيرامون تغيير سياست هاي 
دول��ت مبني بر تك نرخي ش��دن ارز ب��راي واردات دارو و 
تجهيزات پزشكي از سوي توليدكنندگان و واردكنندگان 
اين محصوالت مطرح شده است تنها با يك شرط قابليت 
اجرا دارد و آن هم اين است كه در جهت حمايت از بيماران 
به عنوان مصرف كننده اين محصوالت، مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتي و ارز نيمايي از سوي دولت در اختيار بيمه ها قرار گيرد 
تا از اين طريق قيمت دارو افزايش پيدا نكرده و به مردم فشار 
مضاعف وارد نش��ود. حال سوال آن است كه در صورت آزاد 
شدن نرخ ارز دارو و تجهيزات و تخصيص ارزيابي نيمايي به 
آن، آيا سازمان هاي بيمه گر توانايي پرداخت مابه التفاوت آن 
را دارند؟ آيا مشكل فسادهاي مالي حوزه دارو با تخصيص 
ارز نيمايي حل مي شود؟  كارشناسان اقتصادي در پاسخ به 
اين سوال بر اين باورند كه چنين شرطي آن هم در وضعيتي 
كه دولت بزرگ ترين بدهكار مالي به بيمه هاست، نتيجه اي 
جز افزايش حجم بدهي به سازمان هاي بيمه گر نداشته كه 
در نهايت هم شيب ورشكستگي بيمه ها را تندتر مي كند. 
محمدرضا واعظ مهدوي، رييس انجمن اقتصاد سالمت و 
كارشناس دارو، درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: پيش 
از اينكه وارد آزاد شدن نرخ ارز دارو بشويم، نكته مهمي كه 
بايد به آن توجه كنيم اين است كه اصوال مكانيزم هاي قيمتي، 
نمي توانند به عنوان جايگزين سياست هاي درست حاكميتي 
و اقتصادي باشند. مكانيزم هاي قيمتي فقط در بستري قادر 
به عمل هستند كه نهادهاي توسعه،  سامان پيدا كرده و دانش 
و تكنولوژي پيشرفت كرده باشند در اين صورت سيگنال 
قيمت مي تواند اين مس��ير را پيش ببرد اما در شرايطي كه 
هيچ كدام از اين س��اختارها را در كشور نداريم، بازي كردن 
با مكانيزم قيمتي سرنوشتي جز شكست ندارد.او افزود: اما 
متاسفانه در عرصه اقتصاد كالن شاهد آن بوديم كه از مدت ها 
قبل اين موضوع از طرف گروه هايي مطرح مي شد كه دولت تا 
چه زماني قرار است نرخ ارز را كنترل كند؟ در واقع با اين قبيل 
جوسازي ها به دولت فشار آوردند كه سد راه كنترل نرخ ارز 
نشود. در نهايت دولت تحت تاثير اين فشارها كنترل نرخ ارز 

را از دست داد و اكنون شاهد آن هستيم كه در مدت كوتاهي 
كه نرخ ارز به بازار سپرده شده تمام ابعاد اقتصاد به چه حال 
و روزي دچار شده است. شرايطي كه اكنون در حال تجربه 
آن هستيم ناشي از همين وضع است كه سوداگران بازار ارز 
از نوسانات سوءاستفاده كرده و در نهايت تورم افزايش پيدا 
كرد. اگر در زمان كنترل دولت بر نرخ ارز، يك مشكل داشتيم، 
اكنون با بيش از صد مشكل دست و پنجه نرم مي كنيم. از 
تامين ارز دانشجويي تا قيمت گوشت، مسكن و در نهايت دارو 
و درمان اما اين تصور كه مشكالت اقتصادي با بازي با قيمت ها 

حل مي شود، تصوري غيرعلمي است.

    سياست هاي غلط عامل فشار مضاعف
بر توليد دارو

يكي از حوزه هايي كه از نوس��انات بازي با نرخ ارز آس��يب 
بس��ياري ديد، دارو و تجهيزات پزشكي است ، تاجايي كه 
نوسانات نرخ ارز راه را براي فسادهاي مالي در اين حوزه باز 
كرد اما رييس انجمن اقتصاد سالمت، معتقد است آنچه 

بيشتر از نرخ ارز به صنعت دارو آسيب زد، سياست هاي غلطي 
بود كه هر روز شرايط را براي توليد داخل سخت تر كرد. واعظ 
مهدوي درباره اين موضوع بيان كرد : بطور مشخص آنچه در 
زمينه دارو به ما آسيب مي زند،  سياست هاي غلطي است كه 
از سال هاي گذشته در اين حوزه اتخاذ شد كه باعث شده 
قيمت گذاري واردات بر اس��اس قيمت بازار انجام شود اما 
قيمت گذاري داروي توليد داخل با موشكافي هاي كميسيون 
ماده 20 اما در واقع با فشار بر قيمت توليد داخلي عمال اين 
صنعت را با بحران مواجه كرديم. در حالي كه سال 92، ارز 
دولتي هزار تومان بود، امروز ارز دولتي براي توليد چهار هزار 
تومان شده است در همين حال هزينه نيروي انساني و ساير 
خدمات و زيرساخت ها براي توليد دارو، چند برابر شده اما 
قيمت داروي داخلي بطور متوسط فقط 32 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت.  او افزود: توليدكننده اي كه هزينه هايش 
چهار برابر شده آن هم به جز موارد جانبي و صنايع بسته بندي 
كه بايد با ارز نيمايي تهيه ش��ده و در واقع هشت برابر شده 
است، مگر چقدر حاشيه سود دارد كه چنين فشاري را هم 

تحمل كند؟  در همين شرايط قيمت داروي وارداتي بطور 
ميانگين از سال 92 تاكنون، 600درصد افزايش داشته حال 
آنكه توليد داخل تنها 32 درصد و اين سياست غلط دارويي 
ماست. امروز توليدكننده داخلي با انواع فشارها مواجه شده 
و هر روز ضعيف تر مي شود در حالي كه واردات دارو رشد پيدا 
كرده است. شركت هاي وارداتي را مي بينيم كه در سال 97 
بيش از 1.2 ميليارد يورو واردات داشتند با افزايش قيمت 6 
برابري اما فشار اين هزينه بر دوش بيمه ها مي افتد و آنها هم 
قدرت پرداخت ندارند. اين كارشناس دارو بيان كرد: نتيجه 
چنين حمايتي از داروهاي وارداتي، به اينجا ختم شده كه 
كارانه پزش��ك و پرس��تار به تعويق افتاده و سود به جيب 
واردكننده دارو سرازير مي ش��ود در واقع تمام اركان نظام 
سالمت در حال پرداخت سوبسيد به واردات دارو هستند. 
راه ح��ال خروج از چنين وضعي اين نيس��ت كه ارز را تك 
نرخي كنيم بلكه چرخه معيوب بايد اصالح شود. نهادهاي 
حمايت از توليد داخل ايجاد شده و كيفيت داروهاي داخلي 
افزايش پيدا كند اما آنچه در عمل شاهدش هستيم اين است 

كه نهادهاي دخيل در سياس��ت گذاري دارويي به سمتي 
مي روند كه اعتنا به توليد داخل كم شده و فشار قيمت در 
نهايت به آنجا ختم شود كه كيفيت داروهاي داخلي كاهش 
پيدا كند كه در نهايت انتهاي اين چرخه معيوب نابودي توليد 
داخلي است. او افزود: در چنين وضعي اگر ارز هم قرار باشد 
براي توليد داخلي گران شود، فشارها چند برابر شده و نياز 
به نقدينگي بيشتر مي شود، هزينه توليد گسترش يافته و 
بدهي توليدكننده بيشتر مي شود در نتيجه چاره اي نيست 
جز اينكه قيمت داروي توليد داخل افزايش بيشتري پيدا 
كند. 97 درصد داروهاي مصرفي كشور توليد داخل است و 
سه درصد وارداتي اما اين سه درصد امروز حدود 1.2 ميليارد 
يورو ارز مصرف مي كند درحالي كه براي 97 درصد ديگر 
حدود 600 ميليون يورو ارز پرداخت مي كنيم كه فشار آن 
مستقيم بر بيمه ها وارد مي شود. در شرايط فعلي بيمه ها 
75 درصد هزينه درمان سرپايي و 90 درصد هزينه درمان 
بس��تري را پرداخت مي كنند حال در شرايطي كه بدهي 
انباشته دولت به بيمه ها هر روز بيشتر مي شود چرا بايد بار 
مالي بيش��تري به آن تحميل كنيم مگر آنكه قصد داشته 

باشيم بيمه ها را بطور كامل ورشكسته كنيم.

     بروز سودجويي با آزادشدن نرخ ارز دارو
اظهارات واعظ مهدوي در حالي است كه طاهر موهبتي، 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت، بر اين باور است كه آزاد 
شدن ارز دارو با افزايش سودجويي و بي نظمي در پرداخت 
همراه اس��ت. او درباره اين موضوع بيان كرد: با آزاد كردن 
قيمت دارو، دو ب��ازار به وجود مي آيد؛ ب��ازار اول از طريق 
كاهش قيمت دارو توسط بيمه ها تشكيل شده و بازار دوم 
بازار آزادي است كه مورد حمايت بيمه نيست. از آنجايي كه 
دفترچه هاي بيمه، براي تعدد نسخه يا تعداد داروي نوشته 
شده س��قف ندارند، اين احتمال نيز وجود دارد كه افراد با 
مراجعه مكرر به پزشك، دارو دريافت كرده و آن را در بازار 
آزاد به فروش رسانند. بنابراين اين خطر وجود دارد كه بعضابا 
هدف سودجويي از دفترچه بيمه خود به عنوان ابزاري براي 
درآمدزايي استفاده شود. او افزود: نكته قابل توجه ديگر نيز 
آن اس��ت كه ارايه مابه التفاوت ارز دولتي و نيمايي از سوي 
دولت به بيمه ها مي تواند با تاخير همراه باشد. در حال حاضر 
اين مابه التفاوت ب��ه واردكنندگان و توليد كنندگان دارو و 
تجهيزات پزشكي ارايه مي شود كه در صورت اجراي طرح 
مذكور، بايد به سازمان هاي بيمه گر پرداخت شود. بنابراين 
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه معموال پرداخت ها در 
سال هاي اول اجراي طرح ها منظم است، اما متاسفانه پس 
از مدتي با بي نظمي پرداخت از سوي دولت مواجه مي شويم.

درخواست موتورسازها؛ عقب نشيني از قانون هواي پاك؟!
موتورسيكلت هاي كاربراتوري به چرخه توليد و شماره گذاري 
بازمي گردد؟ اخيرا دو ش��ركت موتورسيكلت ساز از دولت 
درخواس��ت كردن��د كه مج��وز ش��ماره گذاري 12 هزار 
موتورس��يكلت كاربراتوري را صادر كند؛ درخواستي كه 
عالوه بر مخالفت س��ازمان حفاظت محيط زيست حتي 
ص��داي انجمن موتورسيكلت س��ازان را ه��م درآورد. دو 
شركت موتورسيكلت ساز كه سازمان محيط زيست قصد 
ندارد فعال نام آنها را فاش كند؛ از دولت خواستند كه مجوز 
پالك گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري را صادر كند. 
مهدي ميرزايي رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم، با اشاره 
به جزييات بيش��تر در مورد اين درخواست، مي گويد: دو 
توليدكننده موتورسيكلت در اوايل سال گذشته نيز مجوز 
پالك گذاري موتورس��يكلت هاي كاربراتوري را در دولت 
مطرح كردند كه با مخالفت كميسيون زيربنايي، صنعت 
و محيط زيست مواجه ش��د. تمامي ادله و بهانه هايي كه 
اخيرا از س��وي اين دو توليدكننده مطرح شده، سال قبل 
هم ارايه شده بود و اعضاي كميسيون زيربنايي با علم به اين 
استدالالت به درخواست شماره گذاري اين موتورسيكلت ها 
رأي منفي دادند. او با تأكيد بر اينكه بر اساس مصوبه دولت 
در سال 95، توليد و شماره گذاري موتورهاي كاربراتوري 
ممنوع اس��ت، اظهارمي كند: در همان سال 95 در مرحله 
نهايي شدن مصوبه »ممنوعيت شماره گذاري موتورهاي 
كاربراتوري« فرصت يك ماهه به موتورسيكلت سازان داده 
شد تا اطالعات محصوالت خود را كه تا قبل از تاريخ مصوبه 
توليد شده به منظور شماره گذاري به پليس ارسال كنند 
كه ضمن اتالف زمان توانستند فهرست ۴00 هزار موتور 
را كه حتي تعدادي از آنها پس از تاريخ مصوبه )2 تير 95( 

توليد شده بودند، پالك گذاري كنند. رييس مركز ملي هوا و 
تغيير اقليم با بيان اين نكته كه مصوبه تيرماه 1395 فرصت 
كافي براي توليدكنندگان براي تطابق با قانون همچنين 
ش��ماره گذاري كليه توليدات قبل را فراه��م آورده بود، به 
ايسنا مي گويد: تمامي توليدكنندگان فرصت داشتند تا در 
زمان مقرر نسبت به شماره گذاري موتورسيكلت هاي خود 
اقدام كنند و اگر ادعا مي شود دو شركت به دليل بي اطالعي 
نتوانسته اند اقدام به موقع انجام دهند، بطور قطع تبعات اين 
سهل انگاري به خود واحد توليدي برمي گردد و نبايد با ورود 
موتورهاي كاربراتوري به سطح شهر، تاوان اين سهل انگاري 

را مردم پس بدهند.

     خشت اول چون نهد معمار كج
تا ثريا مي رود ديوار كج 

ميرزايي معتقد اس��ت كه هرگونه اس��تثنا قائل شدن در 
موضوعات اينچنيني موجب ترغيب ساير توليدكنندگان 
براي دريافت مجوزهاي مشابه مي شود بنابراين موافقت 
با درخواس��ت اين دو شركت سازنده موتورسيكلت باعث 
مي ش��ود توليدكنندگاني ك��ه در حال حاض��ر تعدادي 
موتورس��يكلت كاربرات��وري در انباره��اي خ��ود دارند 
نس��بت به دريافت مجوز مش��ابه به طريق يكسان اقدام 
كنند. در آن صورت نمي توان دلي��ل قانع كننده اي براي 
درخواست كنندگان جديد مطرح كرد. رييس مركز ملي 
هوا تأكيد مي كند: صدور چنين مجوزي اجحاف در حق آن 
دسته از موتورسيكلت سازاني است كه همواره به مصوبات 
و قوانين كش��ور احترام گذاشته و درجهت بهبود كيفيت 
محصوالت خود گام برداش��ته اند. بطور قطع با مش��اهده 

عملكردهاي اينچنيني توليدكنندگان باكيفيت نيز اشتياق 
و عالقه به رعايت قوانين ابالغي را از دست خواهند داد. به 
دنبال درخواست دو ش��ركت موتورسيكلت سازي براي 
شماره گذاري 12 هزار موتورسيكلت كاربراتوري، بهمن 
ضيامقدم- دبير انجمن موتورسيكلت س��ازان ايران؛ نيز 
مخالفت خود را با اين درخواس��ت اعالم كرده اس��ت و در 
گفت وگو با ايس��نا، مي گويد: اگر گفته مي شود كه انجين 
)engine( موتورسيكلت هاي كاربراتوري از قبل از مصوبه 
س��ال 95 ثبت سفارش و وارد كشور ش��ده است مي توان 
نسبت به تغيير سيستم سوخت رساني اينها اقدام كرد كه 
بر كاهش ذرات معلق تاثير قابل توجهي دارد. او مي افزايد: 
انجمن صنعت موتورسيكلت ايران در جريان اين درخواست 
نبوده اس��ت اما به تازگي متوجه ش��ديم كه دو ش��ركت 
توليدكننده موتورس��يكلت از دولت درخواست كرده اند 
كه براي شماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري آنان 
مجوز صادر كند. انجمن موتورسيكلت سازان ضمن اعالم 
مخالفت در اين باره، به زودي نامه اي به دولت ارسال خواهد 
كرد. وي با بيان اينكه انجمن موتورسيكلت سازان، مخالف 
توليد و ش��ماره گذاري موتورهاي كاربراتوري اس��ت ولي 
به منظور حماي��ت از توليد داخل و جلوگيري از هدررفت 
س��رمايه اين دو شركت موتورسازي، پيش��نهاداتي دارد، 
تصريح مي كند: با توجه به اينكه امكان تغيير سوخت رساني 
اين موتورسيكلت ها از كاربراتوري به انژكتوري در كشور 
فراهم است، پيش��نهاد ما تغيير سيستم سوخت رساني 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري مورد بحث به انژكتوري و 
سپس شماره گذاري آنها است.  به گفته دبير انجمن صنعت 
موتورسيكلت  ايران، امكان تغيير »سيستم سوخت رساني« 

از كاربراتوري ب��ه انژكتوري وج��ود دارد و در حال حاضر 
تعدادي از شركت هاي داخلي دانش و توانايي انجام چنين 
طرحي را دارند. با اين روش مي توان از اتالف س��رمايه نيز 

جلوگيري كرد. 

     دولت كوتاه نيايد و مجوزي صادر نكند
محس��ن پورس��يد آقايي معاون ش��هرداري ته��ران نيز 
در گفت وگو با ايس��نا در اي��ن باره گفت: ش��ماره گذاري 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري از ابتداي سال 1397 ممنوع 
است و اميدواريم دولت در مقابل درخواست توليدكنندگان 
براي ش��ماره گذاري 12 هزار موتورس��يكلت كاربراتوري 
مقاومت كن��د و مجوزي صادر نكن��د. او اضافه كرد: يكي 
از داليل اصلي افزايش آالينده ازن در تابس��تان امس��ال 
خروج »ناكس« از اگزوز اين موتورهاي كاربراتوري اس��ت 
چراكه هر موتور كاربراتوري پنج برابر يك خودروي يورو 2 
آلودگي توليد مي كند. ما به دنبال آن هستيم كه موتورهاي 

كاربراتوري موجود را نيز از رده خارج كنيم و حاال موتورسازان 
به دنبال كس��ب موافقت دولت براي ش��ماره گذاري اين 
موتورها هستند. قطعا در جلسه هيات دولت اين موضوع 
بررسي خواهد شد اما بعيد مي دانم مجددا دولت بخواهد 
فرصتي را به موتورسيكلت سازان بدهد. شايد بتوان گفت 
كه عملكرد دولت در چند ماه اخير مبني بر تعويق يا تعليق 
در برخي مواد مهم از قانون هواي پ��اك از جمله ماده 11 
آيين نامه ماده 2 قانون هواي پاك )اسقاط موتورسيكلت هاي 
فرسوده در ازاي توليدات جديد( و ماده ۸ قانون هواي پاك 
)خروج وسايل نقليه فرسوده(، منجر به رواج يك رويه و سنت 
غلط در برابر مصوبات و قوانين مربوط به كاهش آلودگي هوا 
مي شود. بي ش��ك رأي منفي دولت به درخواست جديد 
شماره گذاري كاربراتوري ها مي تواند اين اميد را زنده نگه 
دارد كه قرار نيست همه مواد قانون هواي پاك كه سال ها 
براي تدوين و تصويب آن زحمت كشيده شد؛ يكي پس از 

ديگري به حذف كشيده شود.
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واكنش پليس به ادعاي 
»زماني« پس از دستگيري 

دستگيري خواننده اي به نام حامد زماني و يكي از 
همراهانش در فرودگاه مهرآباد همچنان حواشي را 
به دنبال داشته و در تازه ترين اظهارنظرات، اين فرد 
در گفت وگويي ويديويي مدعي شده كه ماموران 
پليس او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، ادعايي 
كه سخنگوي نيروي انتظامي آن را رد كرده است. 
احمد نوريان درباره ادعاي مطرح ش��ده از سوي 
اين خواننده درب��اره برخورد پليس با خودش در 
فرودگاه مهرآباد به ايسنا گفت: توضيحات در اين 
زمينه از سوي رييس پليس فرودگاه هاي كشور 
ارايه و مشخص شد كه فرد همراه اين خواننده اقالم 
ممنوعه همراه داشته است كه اقدامات قانوني در 
اين زمينه انجام شد. او در مورد مصاحبه اخير اين 
متهم و ادعاي اينكه پليس به وي ش��وكر زده و او 
را مورد ضرب و شتم قرارداده است، گفت: چنين 
مساله اي نبوده و شوكر و ضرب و شتم نبوده است. 
در فيلم هايي هم كه وجود دارد ايش��ان در حال 
داد و فرياد با ماموران پليس اس��ت، در حالي كه 
ماموران در حال انجام وظيفه خود بر اساس قانون 
بودند. سخنگوي ناجا با بيان اينكه براي ما تفاوتي 
ندارد كه چه كسي تخلف كرده باشد و حتما با آن 
برخورد خواهيم كرد، اظهاركرد: در اين موضوع 
نيز فرد همراه اين خواننده اقالم ممنوعه داشته 
و به همين دليل ماموران براي بررس��ي بيشتر او 
را به بخشي ديگر انتقال داده اند كه متاسفانه اين 

خواننده رفتار نامناسبي از خود نشان داده است.

 ورود »مجرمان عادي«
 به زندان بايد كمتر شود

معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه با بيان اينكه بيشترين آسيب را از تكرار 
جرايم زنداني��ان مي بينيم، گف��ت: اميدواريم 
افرادي كه واجد شرايط استفاده از مجازات هاي 
جايگزين هستند، بيش��تر بتوانند از اين شرايط 
اس��تفاده كرده و مجرمان ع��ادي را كمتر وارد 
زندان كني��م. محمدباقر الفت درب��اره اقدامات 
موثر در خصوص كاهش جمعيت زندانيان گفت: 
وظيفه اصالح و تربيت در قانون جديد ش��وراي 
عالي پيشگيري به عهده شوراي عالي پيشگيري 
از وقوع جرم گذاشته ش��ده است، يعني در واقع 
يك وظيفه همگاني براي 22 دس��تگاه مختلف 
كه عضو شوراي پيشگيري هستند، تعريف شده 
اس��ت. او ادامه داد: قطعا در دستور كار جلسات 
بعدي ش��وراي عالي پيش��گيري بحث اصالح و 
تربيت زندانيان را حتما مد نظر قرار مي دهيم و 
اميدواريم افرادي كه وارد زندان مي شوند، مجددا 
مرتكب تكرار جرم نش��وند. مع��اون اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، به ايلنا گفت: 
در حال حاضر بيشترين آسيب را از تكرار جرايم 
زندانيان مي بينيم. الفت در پاس��خ به اين سوال 
كه چه اقدامات��ي مي تواند باع��ث كاهش ورود 
زندانيان جرايم غيرعمد به زندان ها شود، تصريح 
كرد: مي توان از مجازات هاي جايگزين حبس در 
خصوص اين دسته از زندانيان استفاده كرد، اين 
مجازات ها ظرفيت جديدي است كه قانونگذار در 
قانون مجازات اسالمي در سال 92 به آنها اشاره 
كرده اس��ت. او ادامه داد: در خصوص استفاده از 
مجازات هاي جايگزين نيز آموزش هاي الزم به 
قضات ارايه ش��ده است. همچنين با رايزني هاي 
صورت گرفته دس��تگاه هايي كه بايد در اجراي 
مجازات هاي جايگزي��ن با قوه قضاييه همكاري 

داشته باشند، به ميدان آمده اند. 

طرح جامع مرزباني ناجا 
ابالغ شد

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، طرح 
جامع مرزباني ناجا مصوب فرماندهي معظم كل قوا 
را رسما ابالغ كرد. به گزارش پايگاه خبري پليس، 
سردار حسين اشتري در حاشيه برگزاري مراسم 
ابالغ رسمي طرح جامع مرزباني نيروي انتظامي 
گفت: از س��ال 95، نظرات و مطالب��ات خود در 
خصوص طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهي 
مرزباني ناجا را به ستاد كل نيروهاي مسلح ابالغ 
كرديم. وي افزود: بعد از رايزني هاي متعدد، طرح 
جامع ساختار و سازمان فرماندهي مرزباني ناجا 
در اول تيرماه س��ال جاري مورد تأييد و تصويب 
فرماندهي كل ق��وا حضرت آيت اهلل العظمي امام 
خامنه اي )مدظله العالي( قرار گرفت و اين مهم از 
سوي ستاد كل نيروهاي مسلح براي اجرا به نيروي 
انتظامي ابالغ شد. فرمانده نيروي انتظامي گفت: 
طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهي مرزباني 
ناجا داراي ستاد كامل »تخصصي« و »عمومي« 
اس��ت. بر اس��اس اين طرح، ارتق��اء فرماندهي 
مرزباني ناجا به مثابه يك نيرو در تابعيت مستقيم 
فرمانده ناجا اس��ت و موجب تقوي��ت مرزباني و 
امنيت مرزها خواهد شد. وي ادامه داد: بر اساس 
اين طرح، جاي��گاه مرزباني، ح��وزه اختيارات و 
نفرات و تجهيزات آن ارتقا مي يابد. سردار اشتري 
خاطرنش��ان كرد: در اي��ن طرح، ضم��ن ارتقاء 
فرماندهي مرزباني ناجا به مثابه يك نيرو، تقويت 
س��ازمان رزم، ترابري، تح��رك زميني، دريايي، 
هوايي و قدرت مقابله با تهديدات مرزي در مرزهاي 
خشكي و آبي ارتقاء چش��مگيري داشته است. 
وي تأكيد كرد: در اين طرح رس��الت فرماندهي 
مرزباني ناجا »حفظ، مراقبت و كنترل مرزهاي 
جمهوري اسالمي ايران و استيفاي حقوق دولت 
و اتباع مرزنشين كشور« منظور و اعالم شده است. 
فرمانده نيروي انتظامي با اش��اره به وجود هشت 
هزار و 755 كيلومتر مرز آبي و خاكي در كش��ور 
خاطرنش��ان كرد: مرزبانان با اقتدار و هوشياري 
در تمام مرزها اس��تقرار دارند و با روحيه جهادي 

و انقالبي از مرزهاي كشور محافظت مي كنند.

نگهبانانجنگلهايشمال۸ماهاستكهحقوقنگرفتهاند
ابتداي امسال بود كه سازمان جنگل ها اعالم كرد كه قصد برگزاري مناقصه 
بين شركت هاي بهره بردار از جنگل هاي شمال را دارد تا از بين آنها نيروهاي 
حفاظتي متعهد را انتخاب كند اما برگزاري اين مناقصه و انتخاب برنده آن 
ماه ها طول كشيد و اين سبب شده كه نگهبانان جنگل و قرق بانان از هشت 
ماه گذشته دستمزدي دريافت نكرده  باشند. جلوي ورودي جنگل منطقه 
چمن مكارود كالردشت يك تابلوي آبي ديده مي شود كه روي آن نوشته 
دژباني. دژباني اتاقك كوچكي است با حداقل امكانات. نگهبان ورودي 
جنگل صداي خودرو را كه مي شنود از اتاقك بيرون مي آيد تا ببيند چه خبر 
است بر خالف انتظارم او نه لباسي پوشيده كه نشان دهد نيروي حفاظت از 
جنگل است و نه نشان مخصوصي دارد. او مردي ميانسال است كه وظيفه 
حفاظت از جنگل و جلوگيري از ورود و خروج قاچاقچيان چوب را به عهده 
دارد. به طور كلي جنگل هاي كالردشت چهار ورودي دارد كه ابتداي هر 
چهارتاي آنها نيروي نگهباني مستقر است چرا كه قاچاقچيان براي ورود و 
خروج از يكي از اين خروجي ها استفاده مي كنند. نگهبانان جنگل در واقع 
در حكم محيط بانان محيط زيست و ضابط قضايي هستند با اين تفاوت كه 
لباس فرم و اسلحه ندارند. مهرنوش مرادي  نگهبان ورودي جنگل منطقه 
چمن مكارود، مي گويد: ما تعداد محدودي شوكر و اسپري فلفل داريم اما 
صرفا با اينها كه نمي توانيم با قاچاقچيان مقابله كنيم عالوه بر اين لباس 
فرم نداريم تا متخلفان و حتي گردشگران منطقه متوجه شوند كه ما نيروي 
سازماني هستيم. جان جنگل هاي كالردشت دست همين نگهبانان است 
اما به گفته آنها هشت ماهي هست كه حقوق نگرفته اند. مرادي مي گويد: 

از دي ماه پارسال تاكنون دستمزدي نگرفته ايم و منبع درآمدي به جز اين 
كار نداريم. كامران پور مقدم - رييس شوراي عالي جنگل - پيش از اين به 
ايسنا توضيح داده بود كه قرقبانان و نگهبانان جنگل پيش از اين در واقع 
نيروهاي شركت هاي بهره برداري از جنگل ها بودند. با اجراي طرح تنفس 
قرار شد كه اين نيروها به عنوان محافظان جنگل مشغول به كار شوند و 
هزينه آنان را سازمان جنگل ها بپردازد اما ابتداي امسال بود كه سازمان 
جنگل ها درصدد برآمد تا مناقصه اي بين شركت هاي بهره بردار برگزار كند 
و از طريق آن با نيروهاي حفاظتي شركت هايي كه به تعهدات خود پايبندتر 
هستند قراردادهاي حفاظتي منعقد كند اما گويا طي كردن پروسه قانوني 
اين كار سبب شده است كه اين نيروها طي هشت ماه اخير حقوقي دريافت 
نكنند. جواد فالح كه رييس اداره منابع طبيعي شهرستان كالردشت را 
برعهده دارد به ايسنا مي گويد: قرارداد قرقبان ها و نگهبانان جنگل تا پايان 
سال 97 بود. پس از كش و قوس هاي فراوان در تاريخ 2 مرداد ماه امسال 
برنده هاي مناقصه سازمان جنگل ها اعالم شد و در حال طي كردن سير 
قانوني براي انعقاد قراردادهاي جديد هستيم. متاسفانه فرايند برگزاري 
مناقصه به طول انجاميد و سبب شد كه حقوقي به اين نيروها پرداخت 
نشود. فالح مي گويد: در حال حاضر نيروي من ممكن است يك نيسان 
قاچاق چوب را از خروجي رد كند چون ۸ ماه اس��ت كه حقوق نگرفته و 
معيشتش به خطر افتاده است اما وقتي براي من تامين اعتبار صورت گيرد 
و حقوق نيروهايم را به موقع بپردازم، مي توانم سختگيري بيشتري روي 

موضوعات حفاظتي انجام دهم. 

23مرداد؛آخرينمهلتپزشكانبرايثبتنامكارتخوان
سرانجام موضوع كارتخوان در مطب هاي پزشكي به نتايج ملموسي رسيد. 
گرچه سازمان نظام پزشكي هرگونه ارتباط بين ماليات و نداشتن كارتخوان 
در برخي مطب هاي پزشكي را رد مي كرد اما حاال معاون نظارت و برنامه ريزي 
سازمان نظام پزشكي با اشاره به تفاهم با سازمان امور مالياتي براي ثبت نام 
كارتخوان پزشكان، گفت: توصيه مي شود كه پزشكان حساب هايي را كه 
مربوط به درآمدهاي پزشكي است، به كارتخوان نصب كنند كه بر اساس 
آن شفاف سازي انجام شود. محمد جهانگيري درباره ضرب االجل سازمان 
امور مالياتي كش��ور مبني بر دريافت كارتخوان تا بيست وسوم مرداد ماه 
از سوي پزش��كان، گفت: طبق بند »ي« تبصره شش قانون بودجه سال 
139۸، كليه مشاغل و ِحرف پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي 
كه مجوزهايشان از سوي سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و سازمان 
دامپزشكي ارايه مي شود، بايد نسبت به راه اندازي و استفاده از سامانه فروش 
اقدام كنند.او افزود: طي جلسات مشتركي كه با سازمان امور مالياتي كشور، 
بانك مركزي و سازمان بازرسي كل كشور داشتيم، براي بسترسازي در جهت 
تحقق و اجراي اين قانون اقداماتي انجام شد. در عين حال بانك مركزي هم 
اعالم كرد كه در زمينه نصب كارتخوان در رشته هاي مختلف جامعه پزشكي 
هم رشد خوبي را داشته ايم. بر اين اساس قرار شد اين كارتخوان ها كه طبق 
تبصره دو ماده 169 قانون ماليات مستقيم، براي همه مشاغل الزامي است 
و ما هم بايد اين اقدام را انجام دهيم، كارتخوان ها را با فراخواني كه سازمان 
امور مالياتي مي دهد، ثبت كنند. جهانگيري ادامه داد: شماره حساب هايي 
كه براي ارايه خدمات درماني پزشكان استفاده مي شود، به اين كارتخوان ها 

متصل مي شود و به عنوان سامانه اي است كه رصد خواهد شد. طبق قوانيني 
كه وجود دارد سازمان امور مالياتي امروزه به تمام حساب ها و تراكنش ها 
دسترسي دارد و اين اقدام كار جديدي نخواهد بود. كارتخوان ها از گذشته هم 
از سوي سازمان امور مالياتي قابل پيگيري بودند. او با بيان اينكه ما در راستاي 
شفاف سازي اين اقدام را انجام مي دهيم، به ايسنا گفت: حساب درآمدي كه 
پزشكان از خدمات پزشكي كسب مي كنند، با ساير تراكنش هايشان، جدا 
است. توصيه مي شود كه پزشكان حساب هايي را كه مربوط به درآمدهاي 
پزشكي است، به كارتخوان نصب كنند كه بر اساس آن شفاف سازي انجام 
ش��ود. بنابراين اين تفاهم انجام و شش شركت براي ثبت كارتخوان براي 
پزشكان مشخص شده و جامعه پزشكي بايد تا 23 مرداد ماه اقدام به ثبت نام 
كارتخوان كنند و احتماال از تاريخ يكم مهر ماه سال جاري بايد اين موضوع 

فراگير شود تا قانون اجرا شود.
جهانگيري تاكيد كرد: بارها و بارها اعالم كرديم كه نصب كارتخوان براي رصد 
مالياتي نيست و بحث اصلي رفاهي خواهد بود. هرچند كه نصب آن يكي 
از مالك هاي راستي آزمايي تراكنش هاي بانكي است. البته در حال حاضر 
همچنان از نظر قانون مالك بررسي مالياتي، اظهارنامه و دفاتر است. حال 
يكي از مالك ها هم مي تواند تراكنش هاي بانكي باشد. وي تاكيد كرد: جامعه 
پزشكي اين همكاري را در راستاي شفاف سازي انجام داده و از آن حمايت 
مي كند. اين اقدام در راس��تاي اجراي قانون است. در عين حال پزشكاني 
كه اكنون كارتخوان دارند، بايد فقط شماره كارتخوان شان را اعالم كنند و 
فقط در سامانه ثبت نام مي كنند و نيازي نيست كه كارتخوان جديد بگيرند.
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»تعادل« طرح هاي دولت براي خانه داركردن اقشار مختلف را بررسي مي كند 

رونق مسكن تابع افزايش درآمد خانوار

محسن هاشمي عنوان كرد 

تامين 70 درصد درآمد شهرداري ها از جريمه هاي ساختماني 

گروه راه و شهرسازي|
ط��ي دو م��اه گذش��ته، دو طرح از س��وي دول��ت براي 
خانه داركردن كارمندان و نيروهاي مس��لح مطرح شده 
است، به تازگي هم نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
پيشنهادي را براي صاحبخانه شدن كارگران مطرح كرده و 
پيشنهاد داده كه در اين طرح از مدل اجاره به شرط تمليك 
استفاده و توان اقتصادي كارگران هم در نظر گرفته شود.

۲۸ خرداد سال جاري، رييس جمهور از برنامه دولت براي 
خانه دار كردن كارمندان دولت خبر داد و گفت: »كارمندان 
از روز اول استخدام با اختصاص بخش كمي از حقوق خود 
تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و 
مراحل آماده سازي و تكميل اين طرح در دست بررسي 
است تا جوانان در ابتداي شروع كار خود دغدغه مسكن 

نداشته باشند.«
فرداي آن روز هم وزير راه و شهرسازي جزييات بيشتري 
از طرح مسكن اقساطي براي كارمندان ارايه كرد وگفت: 
طرحي با مشاركت خود دستگاه هاي اجرايي و در يك 
سطح فراگير در كشور در حال تهيه هست تا كارمندان 
از ب��دو ورود به حوزه كاري خ��ود در صندوق پس انداز 
مسكن پس انداز كرده و اقس��اط منازل دريافتي خود 
را در ۱۵ سال پرداخت كنند. پس از اعالم جزييات اين 
طرح، قراردادي بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت دفاع 
براي خانه داركردن نيروهاي مسلح امضا شد كه به گفته 
وزيردفاع، در مجموع كاركنان پس از ۱۵ سال خدمت، 
صاحب مسكني مي ش��وند كه با مشاركت خودشان، 
بانك ها و كمك سازمان ساخته شده است. بررسي اين 
دو طرح و پيشنهاد نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
حكايت از آن دارد كه دولت تصميم دارد تا با دسته بندي 
اقشار مختلف جامعه به خانه دارشدن آنها كمك كند 
در حالي كه به نظر مي رسد تا زماني كه شرايط اقتصاد 
كالن كشور بهبود نيابد و توان اقتصادي خانوارها افزايش 
پيدا نكند، اينگونه راهكارها پاسخگوي نياز متقاضيان 
مصرفي خريد مسكن نخواهد بود و با گروه بندي اقشار 
مختلف جامعه به كارمندان، كارگران و نيروهاي مسلح 
و... نمي توان شرايط مناس��بي را براي خانه داركردن 

مردم فراهم كرد.

    ضرورت افزايش درآمد خانوار
به گفته فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن، 
بخش مس��كن به خودي خ��ود نمي تواند موتور رش��د 
اقتصادي باشد و تقاضا براي مسكن ناشي از درآمد خانوار 

است و درآمدها هم از ساير بخش ها نشات مي گيرند. 

يزداني معتقد است: اساسا بخش مسكن نمي تواند پيشران 
رشد باشد بلكه همواره تحت تاثير درآمدهاي نفتي بوده 
است. او در گفت وگو با ايلنا ادامه مي دهد: با نگاهي به دوران 
رونق بازار مسكن در سال هاي ۷۶، ۸۲ و ۸۶ مي بينيم كه 
سهم مسكن در رشد اقتصادي قابل توجه نبوده است، هر 
چند كه ادعاهايي مبني بر اينكه بخشي از كاهش ركود 
سال آينده متاثر از رونق بخش مسكن خواهد بود وجود 
دارد، اما اين پيش بيني ها درس��ت نيست چراكه اساسا 
شاهد افزايش نرخ رشد اقتصادي نخواهيم بود كه مسكن 
هم در آن نقش داشته باشد. يزداني همچنين مي گويد: 
آينده اقتصادي ايران به ش��دت وابس��ته به فاكتورهاي 
سياسي اس��ت، بنابراين پيش بيني ش��رايط اقتصادي 
سال آينده منطقي به نظر نمي رسد و قابل اتكا نيست. اما 
عالوه بر مديرعلمي طرح جامع مسكن كه معتقد است 
براي رونق بازار مسكن بايد شاخص هاي كالن اقتصادي 
بهبود يابد، ديگر كارشناسان و فعاالن بخش مسكن هم 
معتقدند كه ساخت و ساز و حمايت دولت در اين بخش 

به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد، به عنوان نمونه چندي 
پيش حسن محتشم، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان 
تهران در گفت وگو با »تعادل« مط��رح كرد تا زماني كه 
اقتصاد كالن كش��ور رونق نيابد نمي توان به بهبود بازار 

مسكن اميدوار بود.

    شرط بهبود شاخص هاي كالن 
در شرايطي كه دولت تالش دارد تا با تقسيم بندي اقشار 
مختلف جامعه ب��راي هر كدام از آنها برنامه ويژه اي را به 
منظور خانه دار شدن در نظر بگيرد، كارشناسان بخش 
مسكن معتقدند كه اين طرح ها، اثرگذاري كوتاه مدتي 
دارن��د و تمركز دول��ت بايد بر بهب��ود وضعيت اقتصاد 

كالن باشد. 
از ارديبهشت سال گذش��ته و همگام با افزايش نرخ ارز، 
قيمت مسكن و ساير كاالها و خدمات به شدت رشد كرد، 
قيمت مسكن بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافت و مابقي 
كاالها و خدمات هم رشد ۲ تا 3 برابري را تجربه كردند، 

دراين ميان، با افزايش قيمت كااله��ا به ويژه كاالهاي 
اساس��ي و از سوي ديگر عدم افزايش متناسب درآمدها 
و حقوق كارمن��دان و كارگران، توان اقتصادي خانوارها 
به شدت كاهش يافت و در اين ميان بسياري از متقاضيان 
مصرفي كه به دنبال خريد مسكن بودند، منصرف شدند 
و به ادامه اجاره نشيني رضايت دادند، برخي ديگر مجبور 
به خريد واحد مسكوني در مناطق ارزان قيمت تر شدند 
و تصميم به خريد خانه هايي با متراژ كوچك تر گرفتند يا 
اينكه واحدهاي مسكوني با عمر باال را براي خريد انتخاب 
كردند به عبارت ديگر برنامه آتي بسياري از متقاضيان 

مصرفي به شدت تغيير كرد. 
بررسي آمار و تحوالت بازار مسكن طي يك سال گذشته 
و همراس��تا با افزايش چش��مگير قيمت ها هم نش��ان 
مي دهد كه حجم معامالت كاهش حدود ۷۰ درصدي 
داشته است. درواقع، جهش قيمتي در بخش مسكن و 
ساير كاالها و خدمات، تاثير مستقيم و غيرقابل انكاري 
برخانه دار ش��دن مردم داشته است، موضوعي كه مركز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي هم در گزارشي 
كه به تازگي منتشركرد به آن اشاره كرده است. براساس 
گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس، تحريم ها، كاهش 
فروش نفت، كاهش ارزش پول ملي و س��اير مشكالت 
اقتصادي در يك سال گذشته سبب تشديد مشكل توليد 

و عرضه مسكن در كشور شده است.
اما فارغ از تحليل شرايط موجود اقتصادي كشور و تاثير 
آن بر بازار مسكن، مركز پژوهش هاي مجلس راهكارهايي 
را هم براي بهبود وضعيت اين بازار پيش��نهاد كرده كه 
شامل 3 راهكار فرابخش��ي و ۱3 راهكار است، 3راهكار 
فرابخشي عبارتند از »گذار به دوران ثبات اقتصادي«، 
»كاهش جذابيت س��وداگري در بازارهاي موازي مانند 
طال و ارز« و »كاهش ريس��ك سرمايه گذاري مسكن« 
اما ۱3راهكار فوري )براي سال 9۸(، كوتاه مدت )تا پايان 
دولت دوازدهم( و ميان مدت )تا سال ۱4۰4( به عنوان 

راهكارهاي درون بخشي مسكن هم ارايه شده است.
مهم ترين راهكارهاي فوري كه براي رونق بخش مسكن 
مطرح شده است، »تامين زمين براي طرح هاي توسعه 
مسكن در طرح هاي جامع ش��هري در مناطق مناسب 
متناس��ب با تقاضا« و»وضع ماليات بر خانه هاي خالي، 
و معامالت مكرر در جهت كنترل س��وداگري و كاهش 
سودآوري فعاليت هاي غيرمولد در مسكن به عنوان كاالي 
مصرف است. اثرگذارترين راهكارهاي كوتاه مدت و ميان 
مدتي هم كه مي تواند اثرگذاري بيشتري به همراه داشته 
باشد، عبارتند از افزايش سقف وام و تسهيالت مسكن، 
افزايش طول مدت بازپرداخت و كاهش مبلغ اقس��اط 
به منظور توانمندس��ازي اقشار متوس��ط براي خانه دار 
شدن.«، »حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني 
كوچك متراژ متناسب با روند تقاضاي معامالت مسكن« 
و رفع موانع عملياتي شدن و تسريع طرح هاي بازآفريني 
شهري و نوسازي محالت هدف در بافت فرسوده. در اين 
ميان، مجموع اظهارات كارشناسان و پژوهش انجام شده 
توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي حكايت 
از اين دارد كه ارايه راهكارهاي درون بخشي براي بهبود 
بازار مس��كن و خروج آن از ركود تورمي به تنهايي كافي 
نيست و تا زماني كه شاخص هاي كالن اقتصادي بهبود 
نياب��د و درآمد خانوارها و به تب��ع آن توان اقتصادي آنها 
افزايش نيابد، نمي توان به رونق بازار مسكن اميدوار بود. 
از همين رو، دسته بندي گروه هاي اجتماعي و درآمدي 
و تالش براي حمايت از خانه دار شدن آنها نوعي انحراف 
از دس��ت يابي به راه حل ريشه اي و واقعي صورت مساله 

ارزيابي مي شود.

نبود درآمد پايدار در شهرداري ها باعث شده بعضا ۷۰ درصد 
از درآمدشان از جريمه هاي كميسيون ماده ۱۰۰ تأمين شود 
و همين امر سبب افزايش تخلفات نيز شده است. محسن 
هاش��مي، رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران در جلسه 
مشترك برخي از اعضاي اين شورا با فرمانداري شميرانات 
با بيان اينكه نبود درآمد پايدار در شهرداري ها باعث شده 
بعضا ۷۰ درصد از درآمدش��ان از جريمه هاي كميسيون 
ماده ۱۰۰ )كميس��يون رسيدگي كننده به عمليات هاي 
ساختماني بدون پروانه يا خالف پروانه كه بعضا به جاي قلع 
و قمع ساختمان حكم به پرداخت جريمه مي دهد( تأمين 
ش��ود، گفت: وزارتخانه هاي متولي باوجود ميلي كه براي 
تحقق درآمد پايدار وجود دارد هيچگاه در اين رابطه تالش 
نداشته اند و امكاناتي را ايجاد نكرده اند.البته در تهران به دليل 
وجود طرح تفصيلي شرايط بهتر و قانونمندتر است. رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران همچنين انتقاد كرد: مجموعه 

وزارت كشور در عين حال كه باوجود وظايف قانوني خود مانع 
تفويض اختيار به شوراي شهر و شهرداري مي شود، متوقع 
هم هست و انتظار برطرف سازي مشكالت را از ما دارد. تنها 
حدود يك سوم از اختيارات قانوني را در شوراي شهر داريم 
اما با اين حال براي رفع مشكالت تالش مي كنيم. ساختار 
نظام جمهوري اسالمي مشخص است اما از مجلس شوراي 
اسالمي، دولت، شوراي شهر و ... همواره از اختيار و دخالت 
ديگر دستگاه ها گله مند هستيم. او افزود: تعارض ها زياد است 
و مشكالت را گردن يكديگر مي اندازيم؛ بيشتر مسووالن 
كشور به جاي اينكه مسووليت بپذيرند و راهكار پيدا كنند، 
سياه نمايي مي كنند.هاشمي خطاب به مسووالن شميرانات 
گفت:  مشكالت را طوري مطرح مي كنيد كه انگار مسووالن 
اجرايي و دولتي مقابل تان نشسته اند در حالي كه وظايف 
شوراي اسالمي شهر تهران مشخص است؛ ارايه خدمات 
آموزشي، بهداشتي و ... در قانون آمده اما بودجه آنها بايد در 

برنامه ريزي ها تصويب شود لذا مسوول متولي در آن جلسه 
تالش كند. اين مقام مسوول با اشاره به گاليه هاي فرماندار 
شميرانات از مسائل شهري پايتخت در شمال تهران بيان 
كرد: اگر ش��رايط منطقه يك ما آنقدر بد باشد كه مطرح 
مي كنيد پس وضعيت مناطق ديگ��ر تهران گفتن ندارد. 
شهرستان شميرانات متشكل از شهر شميران )منطقه يك 
و شمال و ش��رق منطقه دو تهران( و دو بخش لواسانات و 
رودبارقصران با جميعتي افزون بر ۶۰۰ هزار نفر در شمال و 

شمال شرقي تهران واقع شده است.

    لزوم حفظ حريم شهر از ساخت و سازها
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز در جلسه 
مشترك فرمانداري ش��ميرانات با اشاره به موضوع حريم 
تهران گفت: ساخت و سازهايي كه در فشم و رودبار قصران 
صورت مي گيرد، در حريم توسط بخشداري مجوز به آنها 

داده مي شود نه ش��هرداري تهران. بنابراين از فرمانداري 
شميرانات درخواست مي كنم موضوع حريم را جدي بگيرد 
چرا كه طرح ساختاري آن توسط شوراي عالي شهرسازي 
مصوب و ابالغ ش��ده اما در اس��تانداري م��ورد توجه قرار 
نمي گيرد. او افزود: حريم تهران بايد حفظ شود. با توجه به 
اشكال س��اختاري كه وجود دارد و وزارت كشور نمي تواند 
منابع مالي الزم را تأمين كند، مجوز اين ساخت و سازها داده 
مي شود، اما نبايد حريم تهران به اين دليل فروخته شود. به هر 
دليلي امروز با اين شرايط مواجه شديم و بايد به يكديگركمك 
كنيم تا اين مش��كالت ح��ل و فصل ش��ود. از فرمانداران 
درخواست مي شود با عنايت به خدماتي كه شهرداري ها 
به حوزه حريم ها مي دهند نسبت به مجوز ساخت و سازها 
نظارت كامل داشته باشند. او ادامه داد: شوراي شهرستان 
به صورت مداوم تشكيل مي شود اما ظاهرا تعامل با شهرداران 
به خوبي شكل نگرفته است، چرا كه در اين جلسه مشكالت 

جزئي به عنوان دغدغه ش��هرداران مطرح مي شود كه در 
شوراي شهرستان قابل حل و فصل است. اين عضو شوراي 
شهر تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع 
ترافيك منطقه يك شهرستان شميرانات اشاره كرد و گفت: 
در مورد ترافيك پيشنهاداتي توسط شهردار منطقه يك ارايه 
شد مبني بر اينكه خيابان يك طرفه شود. در حال حاضر 
تهران داراي طرح جامع ترافيك است كه مشغول بازنگري 
آن هستيم. تجربه يك طرفه كردن خيابان در وليعصر وجود 
دارد كه مناس��ب نبود و حيات را در اين خيابان از بين برد. 
بي ترديد بايد از روش هاي نوين براي حل معضل ترافيكي 
در اين زمينه بهره بگيريم. ما مدعي انسان محوري در شهر 
تهران هس��تيم اما راه را براي تردد بيشتر خودروها فراهم 
مي كنيم. شهرداران مناطق يك و دو كه مناطق شان داراي 
طرح تفصيلي هستند، بايد هر هدف گذاري را براساس اين 

طرح ها انجام دهند.

حناچي از موافقت روحاني با پيشنهادش خبر داد

آمادگي شهرداري تهران براي ساخت مسكن استيجاري
گروه راه و شهرسازي| 

پي��روز حناچي، ش��هردار ته��ران ديروز با اع��الم اينكه 
رييس جمهور در جلسه هيات دولت با پيشنهاد بنده در 
مورد طرح مسكن استيجاري ارزان قيمت موافقت كرد، از 
آمادگي شهرداري براي اجراي سريع اين طرح خبر داد. اين 
در حالي است كه شهرداري وارث ۵۵ هزار ميليارد تومان 
بدهي است و بودجه ۱۷ هزار ميليارد توماني سال 9۷ اين 
نهاد حدود ۵ هزار ميليارد تومان كسري داشت و همچنين 
هم اينك بسياري از طرح هاي نيمه تمام شهرداري تهران و 
از جمله خريد واگن هاي قطار به منظور بهره برداري كامل 
از مترو با مشكل نبود يا كمبود شديد منابع مالي مواجه 
است. در چنين شرايطي، حناچي گفته است، شهرداري 
به عنوان بزرگ ترين اجاره دار در شهر، بيشترين ابزار را در 
دست دارد تا اين طرح را به صورت سريع و كم هزينه اجرا 
كند.  به گزارش»تعادل«، اواخر تيرماه سال جاري، حسن 
روحاني رييس جمهوري در نشستي با مديران ارشد بخش 
مسكن اعالم كرد، شهرداران كالنشهرها مي توانند طرحي 
براي اجاره ارزان مسكن به اقشاري كه تحت فشار اقتصادي 
هستند، داشته باشند و بايد در اين راستا برنامه ريزي كنند. 
چندي بعد عباس فرهاديه، مديركل دفتر سرمايه گذاري و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي توضيحاتي بيشتري 
ارايه كرد و گفت: »تصميم وزارت راه اين است كه از ظرفيت 
استارت آپ ها براي آغاز اجراي طرح اجاره داري حرفه اي 
در ايران استفاده شود. يكي از روش هاي ساماندهي بازار 
اجاره بها از طريق استارت آپ ها است چون بستر مناسبي 
براي انتق��ال اطالعات دارند و بهتر مي توانند به ش��فاف 
ش��دن قراردادهاي اجاره كمك كنند.« در همين حال، 
كارشناس��ان بر اين باورند كه دولت مي تواند واحدهاي 
مسكوني مهر بدون متقاضي را به مستاجران واگذار كند و 
هر چه سريع تر احداث 4۰۰ هزار مسكن را به اتمام برساند. 

دولت بايد بخش خصوصي را به احداث مسكن استيجاري 
تشويق كند، چرا كه اين اقدام در اكثر كشورها به ويژه در 
كشور تركيه در حال اجرا است و به گونه اي مشكل اجاره 

نشيني تا حدي مرتفع شده است.

    شهرداري آماده است
بعد از صحبت هاي روحاني، پيروز حناچي پيشنهاد ورود 
ش��هرداري تهران به مسكن استيجاري را مطرح كرد كه 
مورد موافقت دولت قرار گرفته است. شهردار تهران روز 
گذشته با اعالم اينكه رييس جمهور در جلسه هيات دولت با 
پيشنهاد بنده در مورد طرح مسكن استيجاري ارزان قيمت 
موافقت كرد، توضيح داد: شهرداري به عنوان بزرگ ترين 
اجاره دار در شهر، بيشترين ابزار را در اين زمينه در دست 
دارد تا اين طرح را به صورت سريع اجرا كند. در بسياري از 
كشورهاي دنيا موضوع مسكن اجتماعي يا مسكن براي 
كم درآمدها توسط شهرداري ها پيگيري مي شود؛ در اين 
راستا از دولت خواستيم پشتيباني هايي كه در حوزه هاي 

مختلف انجام مي شود را به شهرداري ها معطوف كنيم.
او تاكيد كرد: شهرداري به عنوان بزرگ ترين اجاره دار در 
شهر، بيشترين ابزار را در دست دارد تا اين طرح را به صورت 
سريع و كم هزينه اجرا كند.  حناچي با بيان اينكه قرار شد 
اين موضوع با محوريت وزارت كشور تعقيب شود، گفت: 
اعتقاد بر اين است كه قانون شهرداري ها ظرفيت انجام اين 
كار را دارد اما شايد الزم باشد براي توسعه اين امر  مصوبه 
هيات وزيران هم داشته باشيم و البته چگونگي اجراي اين 
طرح در آينده مشخص خواهد شد.اگر تاريخ چهار دهه بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي را بررسي كنيم، متوجه مي شويم 
سهم هزينه مسكن در س��بد خانوار در اين سال ها از ۱۲ 
درصد به باالي ۵۰ درصد افزايش يافته است و اگر هر چه 
زودتر براي اين امر تدبيري انديشيده نشود، مساله مسكن 

از موضوعي اجتماعي به موضوعي امنيتي تبديل مي شود. 
او در اين باره توضيح داد: در جلسه اخير هيات دولت در اين 
زمينه راهكارهاي زيادي مطرح شد. ما هم پيشنهاد داديم با 
حمايت دولت از ظرفيت شهرداري ها براي توسعه مسكن 
استفاده شود كه از اين موضوع استقبال و حتي پيشنهاد 
ش��د ظرفيت هاي قانوني براي تحقق اين امر پيش بيني 
ش��ود البته به نظر من در ماده ۵۵ قانون شهرداري ها اين 
ظرفيت وجود دارد و دولت هم آماده همكاري است. همه 
بايد تالش كنيم تا قدمي براي حل مشكل مسكن اقشار 

كم درآمد برداريم.

    دليل مخالفت با اجاره داري در ايران
به باور گروهي از كارشناسان مس��كن،  در ايران ساخت 
مسكن استيجاري، سوددهي ندارد و بيشتر بحث اجتماعي 
دارد. كشورهايي كه عمدتا مهاجرفرست هستند، بحث 
تملك را بهب��ود مي دهند و وابس��تگي هاي اقتصادي و 
اجتماعي را افزايش مي دهند. به عنوان نمونه ش��اخص 
تملك انگليس ۶۰ درصد است اما اين شاخص درباره ولز 
و ايرلند حدود ۸۰ درصد است. درواقع در جزيره بريتانيا، 
انگليس كه مهاجرپذير است شاخص تملك پايين تري 
دارد و ولز و ايرلند كه مهاجرفرس��ت هس��تند، شاخص 
تملك باالتري دارند. در واقع دولت ها با كاهش يا افزايش 
شاخص تملك تالش مي كنند تا ميزان وابستگي اجتماعي 
و اقتصادي شهروندان را كنترل كنند. درحال حاضر تقريبا 
به پايين ترين حد ش��اخص تملك در كشور رسيده ايم و 
اين شاخص به ۵4 تا ۵۵ درصد براي خانواده هاي شهري 
رسيده است كه با شاخص تملك كشورهايي مانند فرانسه 
برابري مي كند. در واقع ايران در زمره كشورهايي است كه 
بيشترين حجم از اجاره نشيني را تجربه مي كند. از همين 
رو، دولت بايد به فكر افزايش شاخص تملك مسكن باشد 

تا راه اندازي اجاره داري حرفه اي. در همين حال، گروهي 
ديگر از كارشناسان مس��كن با تاييد و تشويق همكاري 
دولت و ش��هرداري براي ساخت مس��كن اجاره اي ارزان 
قيمت اظهار مي كنند: لزومي ندارد كه واحدهاي مسكوني 
ساخته شده فقط در اختيار مستأجران قرار گيرد و مي تواند 
اين واحدها به صورت اجاره به شرط تمليك به زوج هاي 
جوان يا خانواده هاي كم درآمد فروخته ش��ود. به عنوان 
نمونه متقاضي مي تواند ۵۰ درصد مبلغ واحد مسكوني 
را پرداخ��ت كند و ۵۰ درصد مابقي را اجاره دهد و پس از 

تكميل هزينه، خانه در اختيار خريدار قرار گيرد. 

    اتفاق اميدوار كننده در تهران
شهردار تهران با اشاره به برگزاري انتخابات شوراياري ها 
اظهاركرد: در ش��رايطي كه تمام آمارها نشان مي داد در 
حوزه سرمايه اجتماعي ريزش شديدي را تجربه خواهيم 
كرد، اتفاقي در ش��هر تهران افتاد كه اميدوار كننده بود. 
برگزاري انتخابات شوراياري ها ماهيت درخواست هاي 
ش��هروندان را نش��ان داد و اين در حالي ب��ود كه اين بار 
تبليغات چندان شكل كاغذي نداشت و بيشتر در فضاي 

مجازي صورت گرفت. در اداره محالت بايد به عرق محلي 
ش��هروندان توجه كنيم. هر چه ميزان مش��اركت مردم 
در مديريت ش��هري افزايش پيدا كند، هزينه هاي اداره 
شهر كاهش مي يابد و در اين شرايط مي توانيم بسياري 
از مشكالت شهر را با بهره گيري از ظرفيت سرمايه هاي 
اجتماع��ي برطرف كني��م. حناچي با تقدير از دس��ت 
اندركاران برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراياري ها 
تصريح كرد: اقدام��ي كه در زمينه برگ��زاري انتخابات 
شواياري ها انجام شد، از نظر اجرايي كارستان بود چراكه 
تاكنون در كشورمان تجربه برگزاري انتخابات الكترونيك 
آن هم به شكل گسترده را نداشتيم اما اين امر در تهران 
در قالب انتخابات شوراياري ها محقق شد. البته حمايت و 
پشتيباني نهادهايي چون وزارت كشور نيز بسيار تاثيرگذار 
بود.  شهردار تهران با بيان اينكه در مديريت شهري تا جاي 
ممكن بايد اولويت را به اقدامات مورد نياز مردم اختصاص 
دهيم، تصريح كرد: حتي اگر در محله اي مجبور به انجام 
كاري شديم كه مردم آن را قبول ندارند بايد افراد را نسبت 
به ضرورت انجام كار قانع كنيم. اقناع سازي شهروندان در 

خصوص اجراي پروژه ها بسيار مهم است. 
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پرونده انتخابات شوراياري ها 
روي ميز ديوان عدالت اداري

رييس كميسيون ش��وراها و امور داخلي مجلس از 
احتمال ابطال انتخابات شوراياري ها از سوي ديوان 
عدالت اداري خبر داد. به گزارش تسنيم، محمدجواد 
كوليوند، رييس كميسيون ش��وراها و امور داخلي 
مجلس با اشاره به برگزاري انتخابات شوراياري ها در 
روز جمعه گفت: حدود ۷۰ نماينده پيش از برگزاري 
اين انتخابات طي نامه اي به وزير كشور خواستار عدم 
برگزاري اين انتخابات ش��ده بودند. او با بيان اينكه 
برگزاري انتخابات شوراياري ها سازوكار مشخصي 
ندارد، ادامه داد: در انتخابات ش��وراياري ها مشخص 
نيست كه چه نهاد يا فردي كانديداها را تاييد صالحيت 
مي كند يا اينكه اگر فردي رد صالحيت شد، بايد به چه 
مرجعي شكايت كند يا اينكه اگر يك كانديدايي پس از 
برگزاري انتخابات شكايتي داشت بايد به چه مرجعي 
شكايت كند؟ نماينده مردم كرج در مجلس تصريح 
كرد: با وجود اينكه به شوراي شهر تهران بارها درباره 
اشكاالت موجود در انتخابات شوراياري ها تذكراتي 
داده ش��د، اما اين انتخابات برگزار ش��د كه سازمان 
بازرسي نيز پرونده انتخابات را به ديوان عدالت اداري 
ارجاع داد. رييس كميس��يون شوراها و امور داخلي 
مجلس ب��ا بيان اينكه ديوان عدال��ت اداري در حال 
بررسي اين انتخابات است، اظهار كرد: احتمال اينكه 
برگزاري اين انتخابات از سوي اين ديوان ابطال شود 

نيز وجود دارد.

تفاهم نامه  شهرداري با سازمان 
مالياتي براي تعديل اجاره مسكن

به تازگي تفاهم نامه اي ميان س��ازمان امور مالياتي 
و ش��هرداري تهران براي يكپارچه س��ازي آمارهاي 
امالك، مجوزهاي صادره، پروانه س��اخت و گواهي 
پايان كار س��اختمان امضا ش��ده اس��ت و به گفته 
امامي معاون شهرداري تهران موجب اثرگذاري در 
بازار مسكن خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، بر اساس 
موضوع تفاهم نامه ميان سازمان امور مالياتي كشور و 
شهرداري تهران كه 3۱ تير امسال ميان دو طرف امضا 
شد، تبادل اطالعات مورد نياز »سازمان امور مالياتي« 
و »شهرداري تهران« از طريق اتصاالت الكترونيكي 
بين مراكز، شبكه ها و س��امانه هاي رايانه اي بين دو 
طرف يا ضبط و ارسال اطالعات مورد نياز »سازمان 
 )GSB( امور مالياتي« از طريق بستر تبادل اطالعات
روي وسايل و محيط هاي الكترونيكي تسهيل خواهد 
شد. در تفاهم نامه ميان »س��ازمان امور مالياتي« و 
»شهرداري تهران« قرار است، نمايندگان هر دو طرف 
جدول زمانبندي براي برقراري ارتباط سيس��تمي 
براي تبادل اطالعات تهيه كنند. اطالعات مورد نياز 
»سازمان امور مالياتي« آن طور كه در اين تفاهم نامه 
قيد شده، شامل اقالم و اطالعات موجود درباره امالك، 
مجوزهاي صادره، پروانه س��اخت، گواهي پايان كار 
س��اختمان، اطالعات اراضي باير و ساير اطالعات و 
جزيياتي است كه در كارگروه مورد توافق دو طرف 
صورت گرفته و مربوط به ابتداي سال ۱39۵ به بعد 
اس��ت. همچنين اطالعاتي كه بين دو طرف مبادله 
مي شود در چارچوب وظايف قانوني بوده و جزييات آن 
محرمانه تلقي مي شود. به همين دليل هم افشاي آن 
جز در مواردي كه در قانون مصرح شده، ممنوع است.

از طرف ديگر براي ايجاد امكان تبادل اطالعات، هر دو 
طرف، از شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، شماره 
ملي براي اشخاص حقيقي و شماره اختصاصي براي 
اتباع خارجي در سامانه ها استفاده مي شود.  در قبال 
اين اطالعات، »سازمان امور مالياتي« متعهد شده 
كه خط ارتباطي بين اين س��ازمان و »شهرداري« 
در بستر ملي تبادل اطالعات برقرار شود. همچنين 
»سازمان مالياتي« بر اساس قوانين باالدستي امكان 
دسترس��ي برخط )آنالين( به فهرست بدهكاران 
مالياتي را فراهم خواهد كرد. ارايه اطالعات سابقه 
كس��بي به »ش��هرداري« به صورت استعالمي يا 
گروهي بر اساس توافق نمايندگان دو طرف انجام 
خواهد شد. س��اير ش��رايط تفاهم نامه هم بر اين 
موضوع تاكيد دارد كه اطالعات مورد نياز دو طرف 
در چارچوب، ساختار و جزييات اطالعات مورد تبادل 
در نشست  كارگروه مشترك با حضور نمايندگان 
اعالم و در دوره هاي مختلف حسب نياز دو طرف به 

روزرساني مي شود. 

2 علت اصلي فوت تهراني ها 
در بهار

بيماري هاي قلبي و عروقي و بيماري هاي دستگاه 
تنفس��ي از داليل اصلي مرگ  و مي��ر تهراني ها در 
سه ماهه نخست س��ال 9۸ بود. به گزارش ايسنا، 
ثبت احوال اس��تان تهران در گزارشي از سه ماهه 
نخست سال 9۸ اعالم كرد: در بهار سال جاري ۱4 
هزار و ۱۲ نفر در استان تهران به داليل مختلف فوت 
كردند كه آمار دقيق آن به تفكي��ك در فروردين 
444۵نفر، در ارديبهش��ت 49۲۶ و خرداد 4۶4۱ 
بوده است. بيش��ترين عامل مرگ و مير در استان 
تهران بيماري هاي قلبي و عروقي با س��هم حدود 
43 درص��د در ماه هاي مختلف با اندكي كاهش يا 
افزايش و بيماري هاي دستگاه  تنفسي با حدود ۱4 
درصد در ماه هاي مختلف با اندكي كاهش و افزايش 
همراه بود. در جايگاه سوم و چهارم اين رتبه بندي، 
بيماري هاي عفوني و انگلي و سرطان و تومورها با 
س��هم درصدي حدود ۱۰ درصد با اندكي كاهش 
و افزايش در ماه هاي مختلف قرار گرفته اند.  در اين 
گزارش آمده اس��ت، عوامل ديگري مانند حوادث 
غيرعمدي، بيماري دس��تگاه ادراري و تناس��لي، 
ناهنجاري هاي م��ادرزادي، بيماري ه��اي دوران 
حول تولد، بيماري هاي خون ساز و دستگاه ايمني، 
بيماري هاي غدد، تغذيه و متابوليك، بيماري هاي 
رواني و اخت��الل رفتاري، بيماري هاي سيس��تم 
عصبي، بيماري هاي دستگاه گوارش، بيماري هاي 
اسكلتي و عضالني، عالئم تعريف شده و ساير موارد 

نيز از داليل مرگ ومير تهراني ها بوده است.
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مجلس شوراي اسالمي براي چالش هاي بخش توليد راهكارهايي تجويز كرد

هفت خان  توليد
كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون 
اساسي مجلس ش��وراي اسالمي در سال رونق توليد 
براي تحقق اين ش��عار اقدام به آسيب شناسي بخش 
واقعي اقتصاد كش��ور و ارايه راهكارهاي سياستي با 
هدف رونق توليد و مقابله با تحريم ها در سال 1398 
كرده است. براساس گزارشي كه اين كميسيون تهيه 
كرده، 7 چالش اصلي توليد احصاء و راهكارهايي براي 
حل آنها تجويز شده است. اما هفت چالشي كه توليد را 
درگير مي كند و در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته 
است شامل »تأمين مالي، نظام مالياتي، نظام بيمه اي، 
نظام تجاري، نظام ارزي و محيط كسب وكار و فناوري 

اطالعات« است. 

   رويكردهاي كالن رونق توليد
گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 
44 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي در ارتباط 
با احصا راهكارهايي براي رونق توليد، در حال حاضر 
با همكاري ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس در 
مرحله نهايي قرار داش��ته و در نوبت قرائت در صحن 
علني مجلس ق��رار دارد. در اين گزارش مفهوم رونق 
توليد، تبيين ش��ده تا با ايجاد يك درك مشترك از 
مفهوم رونق توليد بتوان تحت يك سازوكار واحد بر 
رونق بخش��ي و افزايش تحرك بخش واقعي اقتصاد 
تمركز و س��پس راهكارهاي سياستي را مطرح كرد. 
اما در اي��ن گزارش، منظور از رون��ق توليد مجموعه 
فعاليت هايي در نظر گرفته شده، كه از تعميق ركود 
جلوگي��ري و از ظرفيت ه��اي خال��ي موجود بخش 
واقعي اقتصاد استفاده مي كند؛ به عبارت ديگر مفهوم 
رونق توليد مجزا از پروژه هاي رايج اقتصاد مقاومتي، 
طرح ها يا پروژه هاي توسعه اي يا برنامه هاي اجرايي 
معمول دستگاه هاي اجرايي است و در حوزه اجرايي 
شامل برنامه هايي اس��ت كه با تحريك ظرفيت هاي 
موجود، موجبات رونق توليد را حداكثر تا پايان سال 
1398 فراهم مي كند. در بخش ابتدايي اين گزارش، 
رويكردهاي كالن رونق توليد در قالب 7 محور بنيادي 
بررسي ش��ده، سپس در بخش بعدي آسيب شناسي 
بخش واقعي اقتصاد كشور و در نهايت در بخش آخر، 
راهكارهاي سياس��تي تحقق رونق توليد به تفكيك 
بخش واقعي اقتصاد كش��ور م��ورد ارزيابي و تحليل 

قرار مي گيرد.
در اين گزارش، با هدف جامعيت و شمول پذيري رونق 
توليد در ابعاد كالن هفت محور بنيادي »تأمين مالي، 
نظام مالياتي، نظام بيمه اي، نظام تجاري، نظام ارزي، 
محيط كسب وكار و فناوري« مورد تأكيد قرار گرفته 

كه الزم اس��ت قبل از ورود به آسيب شناس��ي بخش 
واقعي به منظور دس��تيابي به اهداف رونق توليد در 

سال جاري، مورد واكاوي قرار گيرد.
1- تأمين مالي: در بخش تأمين مالي نكات سياستي 
كليدي كه براي رونق توليد احصا ش��ده اند، مواردي 
چون »اجراي راهبرد توسعه اي توليد، يعني هدفمند 
بودن سياست ها، حذف رانت پاشي، پيش شرط هاي 
حمايتي و زمانبندي سياست هاي حمايتي؛ اجراي 
موث��ر م��واد 8 و 14 قانون حداكثر اس��تفاده از توان 
توليدي و خدماتي كش��ور و حمايت از كاالي ايراني 
مصوب 15 ارديبهش��ت 98 به ترتي��ب روش تأمين 
مالي فكتورينگ و امكان نقل و انتقال ديون و معافيت 
ماليات��ي افزايش س��رمايه از محل تجدي��د ارزيابي 
دارايي ها با هدف حل مشكل واحدهاي داراي مشكل 
ماده 141 قان��ون تجارت و افزاي��ش اعتبار واحدها 
جهت بهره مندي از تسهيالت نظام بانكي و رسوخ و 
تقويت رويكرد فناوري مالي يا فين تك ها  در تأمين 
مالي واحدهاي خرد و تا حدودي بنگاه هاي كوچك و 

متوسط.« را در بر مي گيرد. 
2. نظ��ام مالياتي: آنچه كه بايد در نظام مالياتي مورد 
رعايت قرار گيرد، شامل مواردي چون »تعيين تكليف 
قطعي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در كوتاه مدت و 
تدوين و تصويب ماليات بر سرمايه به صورت تصاعدي 

در نگاه بلندمدت« است. 
3- نظام بيمه اي: همچنين براساس تحليل صورت 
گرفته در نظام بيم��ه اي و ضمانتنامه اي اجراي موثر 
موارد زير از اهميت كليدي برخوردار است: »اجراي 
موث��ر ماده 11 قانون حداكثر ب��ا هدف حذف اعمال 
ضريب يا روش نس��بت مزد به كل كار انجام يافته در 
پيمان هاي غير عمراني، گسترش ابزارهاي تضمين 
مانند موسس��ات تضمي��ن و پوش��ش هاي بيمه اي 
موضوع م��اده 9 قانون حداكث��ر و همچنين تقويت 
ش��كل گيري كنسرس��يوم هاي بيمه اي در راستاي 

تخفيف آثار تحريم.«
4- نظ��ام تجاري: ام��ا در رويكرده��اي كالن رونق 
توليد و در مبحث نظام تجاري و گمركي، مهم ترين 
موضوعاتي كه در س��ال رونق توليد ضروري اس��ت 
مورد تأكيد ق��رار گيرند عبارتن��د از: »برآورد ارزش 
محموله هاي صادراتي بر اساس قيمت هاي مرجع به 
صورت علي الحساب و تعيين ارزش قطعي صادرات 
پس از ارايه اس��ناد و مدارك مثبته معامله و افزايش 
سرعت و تسهيل گري در مبادالت تجاري، ساماندهي 
كارت هاي بازرگاني و ضرورت احراز هويت و صالحيت 
بازرگان��ان و رتبه بندي كارت ه��اي بازرگاني، ارتقاء 

ديپلماسي تجاري كش��ور و مسيرگشايي حاكميت 
تعامل دوجانبه يا چندجانب��ه وزارت امور خارجه با 
وزارتخانه هاي ذي ربط براي فعاالن بخش خصوصي.«

5- نظام ارزي: در بخش نظام ارزي توصيه هاي سياستي 
زير مي تواند راه گش��ا باشد. در وهله نخست، به اعتقاد 
 بخ��ش خصوصي و فع��االن اقتصادي كش��ور حدود 
70 تا 80 درصد مشكل توليد كشور، نرخ ارز و تغييرات 
آن و بي ثباتي اقتصاد كالن منتش��ر شده از ناحيه نرخ 
ارزاس��ت، بر همين اساس، ثبات ارز در تحرك بخشي 
به رونق توليد بس��يار حائز اهميت و كليدي اس��ت و 
بايد در دستوركار قرار بگيرد. از ديگر مواردي كه بايد 
در اين بخش م��د نظر قرار بگيرد ش��امل »مديريت 
نرخ ارز و ح��ذف ران��ت ناش��ي از ارز 4200 توماني، 
ترغيب صادركنن��دگان به ف��روش ارز در كانال هاي 
ايجادشده توسط بانك مركزي با كاهش شكاف بين 
نرخ ارز بازار رس��مي و غيررسمي، ايجاد تقويت شعب 
بانك هاي ايراني مستقر در كشورهاي همسايه يا تعيين 

صرافي هاي متعهد بانك مركزي.« است.
6- محيط كس��ب وكار: براس��اس گ��زارش مجلس 

شوراي اسالمي، در مبحث بهبود محيط كسب وكار، 
اجرا و نظارت بر مواد زمين مانده قانون بهبود محيط 
و كس��بوكار جهت تحرك بخشي بيشتر رونق توليد 
در سال جاري بس��يار حائز اهميت است. در همين 
راستا، »تقويت ديپلماس��ي اقتصادي و تجاري مواد 
9 و 10، ساماندهي توليدكنندگان كوچك و متوسط 
جهت دسترس��ي به بازار مصرف توسط شهرداري ها 
ماده 16، جلوگي��ري از تغيير مكرر و خلق الس��اعه 
سياست ها و مقررات در راستاي ايجاد ثبات و امنيت 
اقتصادي و سرمايه گذاري ماده 24، اجراي ماده 18 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، مبني بر 
خارج نمودن كاالهاي پذيرفته شده در بورس از نظام 
قيمت گذاري دس��توري، تعيين قاع��ده كاري براي 
تهاتر بين صادركنندگان و واردكنندگان براي كاهش 
مش��كالت نقل وانتقال ارزي در كش��ورهاي مقصد 
صادراتي.« جزو مواردي است كه در اين بخش از سوي 

مجلس شوراي اسالمي احصا شده است.
7. فناوري اطالعات: در نهايت و براساس اين گزارش، 
بخش فن��اوري اطالعات در س��ال رون��ق توليد، از 

سه منظر مي تواند تس��هيل گر و كمك كننده باشد: 
نخست از منظر استفاده از فناوري براي تأمين مالي 
توليد در قالب فناوري مالي يا فين تك ها، دوم از منظر 
تسهيل گري در حوزه فراهم سازي زيرساخت توليد 
در قالب بازمهندسي و جايگزيني فرآيندهاي نظارتي، 
رهگيري دقيق مصارف حمايتي از طريق پلتفرم هاي 
تحت وب و تس��هيل گر در حوزه بازاريابي و توس��عه 
استارت آپ ها و س��وم امكان راه اندازي انواع جديدي 
از كسب وكارهاي اينترنتي و مشاغل خانگي. دراين 
ميان اين نكته قابل ذكراست كه در بخش فين تك ها 
و بهره من��دي از فناوري هاي جدي��د در تا مين مالي 
بخش توليد و تحرك بيشتر استارت آپ ها الزم است 
كه نهاد رگوالتوري براي تنظيم كار بين نظام بانكي و 
فين تك ها، مستقل از بانك مركزي بوده و در مراحل 
اوليه، كليه تأمي��ن مالي هاي خرد و كوچك كامال به 
سمت فناوري هاي جديد فين تك ها كه از چابكي باال، 
سرعت خدمات دهي باال و هزينه پاييني برخوردارند؛ 
شيفت پيدا كند و نظام بانكي هم با فراغ بال بيشتري 

به وظايف اصلي خود بپردازند.

قطعيت بخشودگي جرايم مالياتي

تشكيل صندوق پژوهش و فناوري فوالد 

توانمندي هاي بخش خصوصي در بازسازي عراق
س��ازمان امور مالياتي در بخشنامه اي كه ابالغ شد، 
شرايط جديد بخشودگي جرايم مالياتي را اعالم كرد. 
بر اساس اين بخشنامه، موديان مالياتي در صورتي 
كه مانده بدهي قطعي شده خود را طبق شرايط اعالم 
شده، پرداخت كنند مش��مول قطعيت بخشودگي 

جرايم خواهند شد.
به گ��زارش اتاق بازرگاني تهران، اين بخش��نامه در 
حالي هش��تم مردادماه امسال با امضاي رييس كل 
امور مالياتي به ادارات كل مالياتي سراسر كشور ابالغ 
شد كه سال گذشته رييس اتاق بازرگاني تهران در 
نامه اي به معاون اول رييس جمهور نس��بت به عدم 
وجود س��ازوكار مدون بخشودگي جرايم در ادارات 
امور مالياتي انتقاد كرد و خواستار شفافيت و وحدت 
رويه هاي متخده براي فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي 

بخش خصوصي شد. 
مكاتب��ه مذك��ور با دس��تور صري��ح مع��اون اول 
رييس جمهور مبني بر حل مشكل ياد شده به دبير 
ستاد اقتصاد مقاومتي ارجاع شد. در اين راستا، طي 
هفته گذشته معاون كسب و كار و مدير امور مالياتي 
اتاق بازرگان��ي تهران با حضور در جلس��ه اي كه به 
دعوت رييس امور اقتصاد مقاومتي و شواري اقتصاد 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ دوم مرداد 
ماه 98 برگزار ش��د، پيش��نهادات خود را در رابطه 
نحوه اتخاذ راهكاره��اي عملياتي براي رفع معضل 
مذكور ارايه دادند. سرانجام تالش اتاق تهران براي 
رس��يدگي به مش��كل بخش��ودگي جرايم مالياتي 
بنگاه ها به نتيجه رسيد و خوشبختانه در بخشنامه 
روز گذشته )8 مرداد 1398( سازمان امور مالياتي، 
انعكاس راهكارهاي پيشنهادي اتاق تهران به خوبي 

مشهود است. 
مسعود خوانس��اري، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران، ضمن قدرداني از اين اقدام 

س��ازمان امور مالياتي، به تمام��ي فعاالن اقتصادي 
بخ��ش خصوصي توصي��ه كرد فرصت اس��تفاده از 
مزاياي بخشنامه مذكور را كه پس از حدود سه سال 
مطالبه م��داوم پارلمان بخ��ش خصوصي پايتخت 

فراهم شده است، مغتنم بشمارند.
در بخش��نامه جديد كه به امضاي اميدعلي پارسا، 
رييس س��ازمان امور مالياتي كل كش��ور رس��يده 
و ب��ه ادارات كل امور مالياتي سراس��ر كش��ور ابالغ 
ش��ده، آمده اس��ت: »با توجه به اينكه سال 1398 
به نام س��ال رونق توليد مزين شده، لذا اين سازمان 
در راس��تاي حماي��ت از تولي��د و كاالي ايراني و به 
منظور حماي��ت از فعاالن اقتص��ادي، رعايت اصل 
تكريم ارباب رج��وع و افزايش رضايتمندي موديان 
محترم مالياتي، تصميماتي به شرح زير در خصوص 
بخش��ودگي جرايم مالياتي قابل بخش��ش موضوع 
ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 
27/11/1380 و م��واد 169، 190، 193، 197 و 
199 قان��ون ماليات هاي مس��تقيم و مواد 22 و 23 
قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي موديان اشخاص 
حقيقي و اش��خاص حقوقي غيردولتي، اتخاذ تا در 
صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده خود )اعم 
از اص��ل بدهي و جرايم غير قابل بخش��ش( تا پايان 
س��ال جاري، در اجراي مقررات م��اده 191 قانون 
ماليات هاي مستقيم به عنوان مودي خوش حساب 
از اين حيث و در اين مرحله تلقي و به شرح زير مورد 

بخشودگي قرار گيرد: 
1- در ص��ورت پرداخت مانده بدهي قطعي ش��ده 
تا تاري��خ 1398/7/30 مع��ادل 100 درصد جرايم 

قابل بخشش.
2- در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي ش��ده از 
تاريخ 1398/8/1 تا تاريخ 1398/8/30 براي موديان 
واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه 

كس��ب توليدي از مراجع ذيربط، معادل 98 درصد 
جرايم قابل بخشش و براي ساير موديان 96 درصد 

جرايم قابل بخشش.
3- در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي ش��ده از 
تاريخ 1398/9/1 تا پايان سال جاري براي موديان 
واحده��اي تولي��دي داراي پروانه بهره ب��رداري و 
پروانه كس��ب توليدي از مراجع ذي رب��ط، به ازاي 
هر ماه معادل 2 درصد و براي س��اير موديان معادل 
4درصد، از درصد بخش��ودگي موضوع بند )2( فوق 

كسر مي گردد.
4- ميزان بخشودگي جرايم براساس تاريخ پرداخت 

مانده بدهي قطعي شده هر يك از سنوات است.
5- براي بخشودگي جرايم در اجراي اين بخشنامه، 
موديان ياد شده مي بايست درخواست بخشودگي 
جرايم را به اداره امور مالياتي تسليم تا در اجراي اين 

بخشنامه مورد بخشودگي قرار گيرد.
6- مودي��ان مذكور كه قبل از ابالغ اين بخش��نامه 
نس��بت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده خود 
اقدام نموده اند، مي توانند درخواس��ت بخشودگي 
جرايم خ��ود را حداكثر تا تاري��خ1398/12/20 به 
ادارات ام��ور مالياتي تس��ليم تا مورد بخش��ودگي 

قرار گيرد.
7- موديان محت��رم مالياتي مي توانند براي هر يك 
از سنوات با پرداخت بدهي مالياتي آن سال، از مفاد 

اين بخشنامه بهره مند شوند.
8- اس��تفاده از مفاد اين بخشنامه براي بخشودگي 
جرايم عملكرد و دوره هاي مالياتي سال هاي 1395، 
1396 و 1397 ب��راي مودياني ك��ه طبق مقررات 
ماده 169 قانون ماليات هاي مس��تقيم و آيين نامه 
اجرايي تبصره )3( اين ماده مكلف به ارسال فهرست 
معامالت هستند، منوط به ارسال فهرست معامالت 

هر يك از سال هاي مذكور تا 1398/7/30 است.

فعاالن صنعت ساختمان ايران و عراق طي يك گردهمايي 
مشترك با يكديگر مالقات كردند. در اين نشست بر آمادگي 
هر دو طرف براي توسعه سطح مناسبات اقتصادي تأكيد شد. 
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق كه ميزبان هيات عراقي 
و طرف هاي ايراني در حوزه صنعت ساختمان بود، ضمن 
تأكيد بر توانمندي هاي صنعتي ايران، خواستار مشاركت 

فعال بخش خصوصي در روند بازسازي عراق شد.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، بر اساس آمار و اطالعاتي 
كه از س��وي دولت عراق منتش��ر ش��ده است، ميزان 
خسارت هاي ناشي از جنگ با داعش حدود 45ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه براي بازسازي آن به 88 ميليارد 
دالر منابع نياز است. در اين راستا با توجه به اراده سياسي 
قوي هر دو دولت ايران و عراق براي توس��عه مناسبات 
اقتصادي با يكديگر، هيات مديره اتاق مشترك ايران 
و عراق معتقدند، ايران ظرفيت هاي الزم براي حضور 
گسترده تر در اين بازار و سرمايه گذاري هاي مشترك 
ب��ا طرف هاي عراق��ي را دارد. در نتيج��ه دولت بايد با 
فراهم كردن بسترها و حمايت هاي الزم، زمينه را براي 

بهره برداري مفيد از فرصت ايجاد شده، مهيا كند.
در اين راستا، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران توانمندي هاي 
دو كشور را در حدي توصيف كرد كه بخش هاي خصوصي 
دو طرف مي توانند با كار مش��ترك بخش قابل توجهي از 
نيازهاي يكديگر را برآورده كنند. هر دو كش��ور از فرهنگ 
و پيشينه مشتركي برخوردارند كه با توجه به آن مي توان 
عالوه بر روابط اقتصادي، سطح ارتباطات دو ملت را باال برد. 
محمداميرزاده رويكرد دولت ايران در مورد توسعه روابط 
اقتصادي با كشورهاي همسايه را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
اگر قرار است در اين مسير موفق عمل كنيم و به نتيجه دلخواه 
برسيم بايد بخش خصوصي شاهد حمايت هاي كافي از سوي 
دولت باشد. ايران از نظر صنايع دريايي، راه سازي، خدمات 
فني مهندسي، تكنولوژي تأمين برق و ساير صنايع، جايگاه 
خوبي را به دست آورده و مي تواند با سرمايه گذاري در عراق، 

تأثير پررنگي در روند بازسازي اين كشور داشته باشد.
در ادامه اين نشس��ت، دبيركل اتاق مش��ترك ايران و 
عراق با اش��اره به پروژه هاي بزرگي كه در عراق توسط 
بخش خصوصي ايران در حال اجراس��ت، تأكيد كرد: 
ايران در بخش مسكن و خدمات فني مهندسي عراق، 
مزيت رقابتي دارد و بايد از اين موقعيت استفاده كرده و 
توانمندي هاي خود را از قوه به فعل تبديل كند. البته در 
اين مسير مشكالتي هم وجود دارد، به ويژه در شرايط 
تحريم، ادامه كار با پيچيدگي هاي بيشتري روبرو است.

سيد حميد حسيني با بيان اينكه فعاالن اقتصادي ايراني 
مي توانند با الحاق به شركت هاي عراقي در مناقصه هاي 
اين كشور حضور داشته باشند، افزود: در اين وضعيت 
نبايد فقط روي فروش كاال و خدمات تمركز داش��ته 
باشيم؛ آنچه موجب حضور قدرتمند ايران در بازار عراق 
مي شود، مشاركت و سرمايه گذاري در اين كشور است. 
از طرفي حضور در نمايشگاه هاي استاني عراق مي تواند 
براي معرفي توانمندي هاي صنعتي ايران مفيد باشد. 
او دوري و ع��دم همكاري الزم بين طرف هاي ايراني و 
عراقي را عامل حضور واسطه ها در خالل تجارت بين 
آنها دانس��ت كه در نهايت منجر به افزايش بهاي تمام 
شده كاال و خدمات مي شود. به باور حسيني اگر فعاالن 
اقتصادي دو كشور روابط نزديك تري با يكديگر داشته 
باش��ند، قادرند با حذف واس��طه ها، كميت و كيفيت 

تجارت خود را باال ببرند.
محمدشكرچي، معاون وزير راه و شهرسازي و رييس مركز 
تحقيقات اين وزارتخانه نيز با تأييد آنچه در اين نشست به 
عنوان راهكارهاي توسعه مناسبات اقتصادي مطرح شد، 
تأكيد كرد: ايران ظرفيت بزرگ مهندسي در اختيار دارد كه 
با كمك آن مي تواند حضور چشم گيري در روند بازسازي 
عراق داشته باش��د. هم اكنون مهندسان ايراني پروژه هاي 
بزرگي را در عراق دنبال مي كنند كه در صورت حمايت هاي 
دو دولت، مي توانند روند اجرا اين پروژه ها را سريع تر كنند. 
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قيمت خودرو كاهش مي يابد
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفته هاي اخير 
قيمت خودرو سير كاهشي داشته و مطمئن باشيد ما 
هم با افزايش قيمت برخورد خواهيم كرد. برنامه كلي 
تثبيت قيمت است و در اين باره چندين اقدام الزم 
است كه يكي از آنها توليد است. خوشبختانه اكنون 
اين امر بعد از نوسانات قيمت، نسبتاً به حالت متعادلي 

رسيده و توليد مرتب در حال انجام است.
به گزارش مهر، رضا رحماني در حاشيه نشست هيات 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: گفته شده كه 
يكي از خودروسازان افزايش قيمت داشته، اما بعد هم 
اطالعيه دادند كه اشتباه سيستمي بوده؛ بنده هم به 
سازمان حمايت دس��تور دادم كه موضوع را بررسي 
كرده تا ببينند واقعا اشتباه سيستمي بوده يا تصميمي 
پشت آن بوده اس��ت. حتما اگر برخالف مصوبات، 
تصميم به افزايش قيمت داشتند، برخورد مي كنم و 
اگر اشتباه سيستمي هم باشد باز هم بررسي مي كنيم؛ 
چراكه ما هيچ مصوبه اي براي افزايش قيمت نداشتيم.

او درباره مجوزهاي صنعت و معدن به »رمز ارزها« با 
بيان اينكه هنوز مصوبه آن ابالغ نشده است، افزود: 
تصميم اوليه دولت اين است كه استخراج رمز ارزها به 
رسميت شناخته شود اما بهره برداري از آن نه، يعني 

تنها مي توانند آن را استخراج و صادر كنند.
وزير صنعت، معدن و تج��ارت درباره قيمت روغن 
موتور، اظهار كرد: ارايه قيمت بيشتر از مصوبه ستاد 
تنظيم بازار، بدون ترديد خالف است و حتما برخورد 
ميداني انجام مي شود.او با بيان اينكه سازمان حمايت 
از مصرف كننده و سازمان تعزيرات در حال پيگيري 
قيمت مرغ هستند، عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزي 
توضيحات الزم را در اين خص��وص دادند. روزهاي 
اخير نوس��اناتي به وجود آمده و اكنون ستاد تنظيم 
بازار مصوبه اي داشته كه پيگيري مي شود تا قيمت 
را بر اساس مصوبه معقول كنيم. رحماني افزود: آن 
زمان وزارت جهاد كشاورزي و اتحاديه هاي مربوطه 
درخواست افزايش 14 هزار توماني مرغ را داشتند؛ 
اما بر اساس محاسباتي كه انجام شد، ديدند زير آن 
قيمت براي توليدكننده صرفه اقتصادي ندارد. ستاد 
تنظيم بازار با همه بررسي ها، قيمت 12 و 900 تومان 
را تصويب كرد. اينكه قيمت فعال نوسان دارد بخشي 
ناشي از عرضه و بخشي ناشي از سوءاستفاده ها است.

تنوع اندك سبد اقالم صادراتي 
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت با تاكيد بر لزوم 
افزايش سهم تجارت خارجي كشور براي افزايش 
درآمدهاي ارزي، از محدود بودن سبد اقالم صادراتي 
كش��ور انتقاد كرد و گفت: در شرايط فعلي جنگ 
اقتص��ادي و وضعيت تحريم ها، تنه��ا راه موجود، 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي كش��ور براي 
خنثي كردن توطئه ها اس��ت و برهمين اس��اس 
بايد سهم تجارت خارجي كش��ور را براي افزايش 
درآمدهاي ارزي ارتقاء دهيم. به گزارش تس��نيم، 
محمدرضا مودودي در نخستين نشست مشترك 
هم انديش��ي حمايت حقوقي و قضاي��ي از تجارت 
خارجي كش��ور با بيان اينكه استراتژي اقتصادي 
در زمان جنگ اقتصادي با استراتژي در زمان صلح 
متفاوت است، افزود: به همين دليل است كه امروز 
و در شرايط جنگي، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي 
بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي اين اس��ت كه 
اقداماتي كه امروز در شرايط تحريم انجام مي دهند 
بعدها پيگرد قانوني خواهد داشت يا نه. سرپرست 
سازمان توس��عه تجارت تاكيد كرد: اكنون تعداد 
اقالم صادراتي ما با ارزش باالتر از 50 ميليون دالر، 
تنها 130 قلم است و اين 130 قلم كاال، 37ميليارد 
دالر از صادرات ما را تش��كيل مي دهد و اين س��بد 
صادراتي، بس��يار محدود است. شركت هاي عمده 
صادراتي كشور حدود 80 شركت است ولي تعداد 
اين شركت هاي عمده در كشور تركيه 1600 شركت 
اس��ت. او همچنين بر ل��زوم افزايش حمايت هاي 
قضايي و حقوقي از فعاالن اقتصادي براي توس��عه 

صادرات كشور حمايت كرد.

ايران خودرو افزايش قيمت را 
پس گرفت

فارس| ايران خودرو اعالم كرد كه افزايش قيمت 
برخ��ي محصوالتش به علت به وج��ود آمدن ايراد 
نرم اف��زاري ب��وده و قيمت ها اصالح خواهد ش��د. 
روابط عمومي ايران خودرو اعالم كرد كه پيرو اخبار 
منتشر شده مبني بر افزايش بهاي محصوالت شركت 
ايران خودرو در سال 98، به اطالع هموطنان گرامي 
مي رس��اند، اين ش��ركت هيچ گونه اعالم افزايش 
قيمتي طي روز هاي اخير نداش��ته اس��ت. در اين 
اطالعيه تصريح ش��ده، با توجه ب��ه مكانيزه بودن 
صدور دعوتنام��ه در ايران خودرو، به علت به وجود 
آمدن ايراد نرم افزاري، تعداد اندكي از دعوتنامه هاي 
ارسال شده با بهايي مغاير با قيمت مصوب شركت 
صادر شده كه اين تعداد دعوتنامه نيز در اسرع وقت 

اصالح و مجددا ارسال خواهد شد.
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همكاري ها- مناقصه و مزايده، نسبت به تهيه اوراق اقدام نموده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/05/26 نسبت به تكميل و الحاق مدارك درخواستي و تحويل 
آن با ذكر موضوع و شماره مناقصه در پاكت دربسته الك و مهر شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني مناقصه گذار تحويل و رسيد دريافت دارند. 
توجه: در اين مناقصه پاكت حاوي مستندات ارزيابي كيفي و پاكت هاي الف ب ج مناقصه همزمان جمع آوري مي گردد لذا پس از بازگشايي پاكت ارزيابي كيفي و 

مشخص شدن شركت هاي حائز شرايط، پاكات الف ب ج آنها مطابق با ترتيب ذكر شده در اسناد مناقصه بازگشايي مي گردد.

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
RIPI-T- 9704497 شماره

نوبت دوم

شماره مجوز: 1398-2728

دبيرخانه كميسيون مناقصات

رييس هيات عامل ايميدرو با اش��اره به اينكه جايگاه 
صدور ضمانتنامه، ارايه تسهيالت و سرمايه گذاري در 
زمينه تحقيق و پژوهش و فناوري بومي خالي اس��ت، 
گفت: صندوق پژوهش و فناوري فوالد با 100 ميليارد 
تومان اعتبار با مشاركت ايميدرو و شركت هاي زنجيره 

فوالد تشكيل مي شود.
به گ��زارش ايميدرو، خداداد غريب پور در نشس��ت با 
مديران شركت هاي زنجيره فوالد، گفت: در نظام بانكي 
تسهيالت و سرمايه گذاري در زمينه تحقيق و پژوهش 
به عنوان حلقه مفقوده تلقي مي شود كه به تازگي بانك 
تجارت، پروانه معدن گل گهر را به عنوان وثيقه بانكي 
پذيرفته اس��ت. او ادامه داد: گرچ��ه 80 درصد تامين 
مالي در كش��ور توس��ط نظام بانكي انجام مي شود اما 
بانك ها اكنون ش��رايط مناسبي براي ارايه تسهيالت 
ندارند. صندوق توسعه سرمايه گذاري هاي معدني در 

حوزه ضمانتنامه كمك مي كند؛ اما س��رمايه گذاري 
نمي كن��د. ايميدرو در كنار بخش خصوصي اس��ت و 
زمينه هاي مختلف از جمله آموزش، پژوهش و فناوري 

به شركت هاي خصوصي خدمات مي دهد.
رييس انجمن توليدكنندگان ف��والد ايران نيز در اين 
نشست با اشاره به اينكه برگزاري جشنواره بومي سازي 
انجم��ن در دي 97 با اس��تقبال فراوان مواجه ش��د، 
گفت: در اين جش��نواره، صدها تفاهم نامه همكاري 
براي س��اخت تجهيزات صنعت فوالد امضا شد. بهرام 
سبحاني به خدمات صندوق پژوهش و فناوري فوالد 
اش��اره كرد و گفت: اين صندوق در زمينه هايي شامل 
ارايه تس��هيالت با نرخ ارز ترجيحي به ش��ركت هاي 
دانش بني��ان و تامين كنندگان واجد ش��رايط و ارايه 
خدمات ضمانتنامه اي براي طرح هاي بومي س��ازي 
واجد شرايط خدمات مي دهد. از ديگر خدمات صندوق 

مذكور، سرمايه گذاري خطرپذير در طرح هاي فناورانه 
بومي سازي در زنجيره آهن و فوالد است.

دبير انجم��ن توليدكنندگان فوالد اي��ران نيز گفت: 
طبق خواسته سورنا س��تاري، معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور، صن��دوق پژوهش و فناوري فوالد بايد 
تقاضا محور باش��د. آنچه در اساس نامه صندوق قابل 
توجه است اينكه سهامداران صندق داراي سود ساالنه 
در سرمايه صندوق يا حساب بستانكاري هستند. رسول 
خليفه سلطاني تصريح كرد: فضاي صندوق، همكاري 
مشترك با ايميدرو اس��ت و ما براي عضويت ثابت در 
دبيرخانه ايميدرو اعالم آمادگي مي كنيم. تاسيس اين 
صندوق مي تواند گام اوليه اي براي تاسيس صندوق در 
صنايع معدني ديگر نظير مس، آلومينيوم، سرب و روي 
و غيره در ايميدرو باشد كه به تبع آن، تحول بزرگي را 

شاهد خواهيم بود.
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دومين  مناظره  رقباي  انتخاباتي ترامپ  برگزار شد 

برگزاري مذاكرات تجاري چين و امريكا در شانگهاي 

تقابل جناح »ميانه رو« و »پيش رو« حزب دموكرات

نيويورك تايمز: هيچ توافقي در كار نيست 

گروه جهان| 
مناظره نامزدهاي حزب دموك��رات براي انتخابات 
رياست جمهوري 2020 در شرايطي برگزار شد كه 
س��ي ان ان در گزارشي برني سندرز و اليزابت وارن را 
برندگان اين نبرد خوانده است. سي ان ان با اين حال 
اشاره كرده كه عملكرد برني سندرز در اين مناظره به 
مراتب بهتر از وارن بوده است. در بخشي از اين گزارش 
آمده: »سندرز كه متوجه شده در مناظره اول چندان 
قدرتمند ظاهر نشده، اين بار با توپ پر و آتشين آمد و 

تا آخر مناظره نيز اين انرژي را حفظ كرد.«
دومي��ن دور از مناظره بين 20 نامزد حزب دمكرات 
شب سه شنبه و ش��ب چهارش��نبه در دو گروه ۱0 
نفره برگزار ش��د. رويترز هم درباره عملكرد سندرز 
و وارن در انتخاب��ات نوش��ت، اليزاب��ت وارن و برني 
سندرز در مناظره سه شنبه ش��ب قويا از برنامه ها و 
سياست هاي پيشروانه خود دفاع كردند؛ در حالي كه 
رقباي ميانه روي دموكرات اغلب برنامه هاي آنان را 
غيرواقعي و به لحاظ سياسي غيرقابل اجرا خواندند. در 
مناظره سه شنبه تمامي كانديداهاي حزب دموكرات 
بر س��ر يك موضوع اش��تراك نظر داش��تند: فوريت 
شكس��ت دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوري خواه 
در انتخابات رياس��ت جمهوري 2020. آنها اما س��ه 
ساعت تمام از مواضع و رويكردهاي يكديگر به شدت 

انتقاد كردند. 
رويت��رز با اش��اره به اينك��ه رقابت ها نش��ان دهنده 
تفاوت ه��اي ايدئولوژيك بين نامزدهاي دو س��وي 
حزب دموكرات است، نوش��ته: اختالف ميان جناح 
ميانه رو و پيشرو حزب دموكرات اين پرسش كليدي 
را در مناظره اخير برجسته تر كرد: كدام نامزد بهترين 
موقعي��ت را دارد تا در انتخابات س��ال آينده بتواند 
ترامپ را شكس��ت دهد؟ جناح ميان��ه رو به رهبري 
استيو بوالك فرماندار مونتانا ادعا كرد كه دموكرات ها 
با گرايش افراط��ي خود به جناح چپ در مناظره ماه 
گذشته در ميامي، خطر شكست در انتخابات را بيشتر 
كردند. بوالك گفت: »آخرين مناظره را ببيند. به نظر 
مي رس��د كه مردم عادي به جاي آمار و ارقام بيشتر 

دوست داشتند كه بدانند آيا صداي آنان را شنيده ايم 
و قرار است به بهتر شدن زندگي آنان كمكي كنيم.« 
جناح پيشرو در مقابل ادعا كرد كه سياست هاي آنان 
راي دهندگان را به هيجان آورده و باعث مي ش��ود تا 
تمايز اساسي ميان آنان و ترامپ را تشخيص دهند. 

بيم��ه درمان��ي يك��ي از مهم ترين محوره��اي اين 
مناظره بود. اليزابت وارن در بخش��ي از اين مناظره 
گفت: »معتقدم كه بيمه براي همه الزم است. همه 
ميليونرها و طبقه متوسط بايد در اين طرح مشاركت 
كنند. اين خوشايند نيست كساني كه بيمه ندارند، 
بميرند. بيمه درماني براي همه بايد اصالح ش��ود و 

ادامه يابد. واش��نگتن )كاخ س��فيد( در حال حاضر 
براي ثروتمندان به خوبي كار مي كند. ش��ركت هاي 
فعلي هزينه ها را به س��مت مردم هول مي دهند و از 
پرداخت آن سر باز مي زنند. اما ما دموكرات هستيم 
و تالش نمي كنيم مراقبت هاي بهداشتي را از كسي 
بگيريم. اين همان كاري است كه جمهوري خواهان 

انجام مي دهند.« 
وارن همچني��ن گفت��ه: »مس��اله كيف��ري كردن 
ورود غيرقانون��ي به داخل كش��ور نيس��ت بلكه اين 
مساله ابزاري براي ترامپ مي ش��ود تا كودكان را از 
خانواده هايش��ان جدا كنند. ما بايد به حزبي تبديل 

ش��ويم كه تالش مي كن��د تا دموكراس��ي و اقتصاد 
براي همه كار كند. مي دانم چه چيزي در اين كشور 
شكس��ته اس��ت، مي دانم چگونه آن را برطرف كنم 
و ب��راي تحقق آن مي جنگم. تغيي��رات آب و هوايي 
يك بحران موجود در جهان ما اس��ت. اين مس��اله 
زندگي هم��ه را در س��ياره ما به خط��ر مي اندازد... 
در ح��ال حاضر كل ب��ازي )موافقتنامه ه��ا( به نفع 
شركت هاي چند مليتي اس��ت اما براي افراد اينجا 
در امريكا كاراي��ي ندارد. ما بايد بگوييم برتر پنداري 
سفيدپوس��ت چيس��ت: تروريس��م داخل��ي؛ و اين 
تهديدي براي اياالت متحده اس��ت..«  برني سندرز 

نيز در بخش هاي��ي از اين مناظره گفته: »500 هزار 
امريكايي در خيابان مي خوابند در حالي كه آمازون 
درآمد سرشاري دارد. ما يك حفاظت قوي در مرزها 
داريم. ترامپ يك نژادپرس��ت و بيگانه هراس است. 
بايد اين سوال را پرسيد چرا مردم دو هزار مايل پياده 
به س��مت امريكا مي آيند، اين ريش��ه در مشكالت 
موجود در كشورهايشان مثل هندوراس دارد. ما بايد 
نژادپرستي، جنسيت زدگي و بيگانه هراسي ترامپ را 
متوقف كنيم و در يك جنبش بي سابقه جمع شويم 
تا نه تنها ترامپ را شكست دهيم بلكه اقتصاد و دولت 

خود را دگرگون كنيم. 
مس��اله اصلي كه ما دركنگره در م��ورد آن صحبت 
نمي كنيم، س��طح عظيم درآمد و نابرابري ثروت در 
اين كشور است. ما به يك انقالب سياسي نياز داريم 
كه به اين ميلياردرها و شركت ها بگويد كه الزم است 
پرداخت عادالنه س��هم خود را آغاز كنند. من فقط 
تالش نمي كن��م خطرناك تري��ن رييس جمهوري 
تاريخ خود را كه يك نژادپرست و جنسيت  زده است، 
شكس��ت دهم. من در تالش هس��تم تا اين كشور را 
متحول كنم و در كنار طبقه كارگر امريكا بايستم.« 

در مناظره سه ش��نبه عالوه بر برني سندرز و اليزابت 
وارن، پيت بوتيجيج، بتو اورورك، امي كلوباچر، جان 
هيكنلوپر، تيم رايان، جان داليني، مريان ويليامسون، 
استيو بوالك ديگر نامزدهاي حزب دموكرات براي 
انتخابات رياس��ت جمهوري 2020 حضور داشتند. 
ده نامزد ديگر چهارش��نبه ش��ب مناظره كردند كه 
مهم ترين چهره هاي آن جو بايدن معاون باراك اوباما 
در دوران رياست جمهوري او، و كامال هريس سناتور 

ايالت كاليفرنيا، بود.
مانند مناظره ماه پيش، نظرس��نجي هاي سراسري 
پيش از اين مناظره، از پيشتازي جو بايدن در ميان 
راي دهن��دگان دموكرات حكايت داش��ت. برخي از 
اعضاي وفادار حزب دموكرات معتقدند بايدن نامزدي 
ميانه روتر و از نظر سياس��ي مطمئن تر براي تقابل با 
ترامپ غيرقابل پيش بيني اس��ت ك��ه پايگاهش در 
ميان راي دهندگان محافظه كار همچنان قوي است.

گروه جهان| 
مذاكرات تجاري چين و امري��كا با هدف پايان دادن 
به جنگ تجاري يك س��اله دو كشور، چهارشنبه در 
شانگهاي برگزار ش��د. پكن بدون اشاره به جزييات 
اين مذاكرات، آن را كارآمد خوانده است. گفته شده، 
خري��د محصوالت كش��اورزي امريكا توس��ط چين 
يكي از مهم تري��ن محورهاي مذاكرات بوده اس��ت. 
نيويورك تايمز با اشاره به منتشر نشدن جزييات اين 
نشست نوشته: »در چشم انداز اين گفت وگوها هيچ 
توافقي ديده نمي شود. آنچه مشخص است دو طرف 
براي پايان دادن به جن��گ تجاري كه اقتصاد جهان 
را تح��ت تاثير ق��رار داده و بازاره��ا را متالطم كرده، 

پيشرفت هاي بسياري اندكي داشتند.«
اين مذاكرات، نخستين گفت وگوي رودرروي طرفين 
پ��س از آتش بس توافق ش��ده دونالد ترامپ و ش��ي 
جين پينگ روساي جمهور دو كشور، در ژوئن است. 

به گزارش رويت��رز، نمايندگان تجاري امريكا و چين 
چهارش��نبه اعالم كردند كه در ماه سپتامبر بار ديگر 
بر سر حل مسائلي كه به جنگ تجاري ميان دو طرف 
انجاميده است با يكديگر مذاكره مي كنند. نمايندگان 
پكن و واش��نگتن همچنين اعالم كردند كه افزايش 
خريد محصوالت تجاري امريكا از سوي چين يكي از 
موضوعاتي بود كه در اين نشست مطرح شده است. 

يكي از قربانيان جنگ تجاري چين و امريكا، كشاورزان 

امريكايي هس��تند. نگراني هاي كشاورزان امريكايي 
پس از آن جدي تر ش��د كه چين از مذاكره با روسيه 
براي توس��عه روابط تجاري و جايگزيني اين كشور با 
امريكا در زمينه واردات محصوالت كش��اورزي خبر 
داد. وزارت بازرگاني چين اخيرا اعالم كرده كه پكن 
و مس��كو قصد دارند روابط تجاري خ��ود را به ويژه از 
طريق واردات دانه سويا و ديگر محصوالت كشاورزي 
از روسيه توسعه دهند. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، كه براي انتخابات رياست جمهوري 2020 به 
آراي كشاورزان نياز دارد، تنها چند ساعت پيش از آغاز 
دور جديد مذاكرات تجاري دو كشور با انتقاد دوباره از 
رويه هاي تجاري چين در سلسله توييت هايي هشدار 
داد »در صورت ادامه روند فعلي، رويكرد واش��نگتن 

سختگيرانه تر خواهد شد.«
دونالد ترامپ همچنين با هش��دار نس��بت به اقدام 
احتمالي چين در راستاي منتظر شدن براي پيروزي 
يك دموكرات در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
در توييترش نوش��ت: »اگر آنها اي��ن كار را كنند در 
صورت پيروزي دوباره من توافق تجاري سخت تري 
در انتظار آنها خواهد بود. چين بدترين عملكرد ساالنه 
را در 27 سال گذشته اتخاذ كرده است. آنها قرار بود 
از ما محصوالت كشاورزي بخرند اما هيچ نشانه اي از 
اي��ن رويكرد آنها وجود ندارد. مش��كل ما با چين هم 
دقيقا همين اس��ت. آنها همكاري نمي كنند. اقتصاد 

ما در سه سال گذشته بسيار بزرگ تر از اقتصاد چين 
شده است.«

از آغاز مذاكرات تجاري چين و امريكا از فوريه 20۱۸، 
دو كشور ۱۱ نشست دو جانبه برگزار كردند كه تاكنون 
نتيجه ملموسي نداشته اس��ت. روزنامه خلق ارگان 
حزب كمونيست چين، در سرمقاله چهارشنبه خود 
بدون اش��اره به نام دونالد ترامپ نوشت: »همزمان با 
ش��روع مذاكرات، برخي امريكايي ه��ا براي منحرف 
كردن مساله اصلي، دوباره شروع به كوبيدن بر طبل 
كردند.«  راديو بين المللي چين هم چهارشنبه هشدار 
داده بود كه برخي از امريكايي ه��ا نه تنها با صداقت 
شايس��ته براي حل مس��ائل در م��ورد آن اظهارنظر 
نمي كنند بلكه تفاه��م ديدار رهبران دو كش��ور در 
حاشيه نشست گروه20 در ژاپن را نيز نقض مي كنند 
و به نظر مي رس��د كه هدف شان اين است كه با ادامه 
اعمال فشار عليه چين در جريان مشورت، امتيازات 

بيشتري به دست بياورند.
رييس جمهوري چين نيز چهارش��نبه در نشس��ت 
فصلي كميت��ه »پوليت ب��ورو« با اش��اره ضمني به 
مقاومت پكن در برابر درخواس��ت هاي غيرمتعارف 
امريكا گفته كه پكن مي  تواند با تهديد جنگ تجاري 
با امريكا را به فرصت تبديل كند. خبرگزاري شينهوا 
نوشته، شي جين پينگ در جمع اعضاي پوليت بورو 
كه از باالتري��ن مقام��ات و تصميم گيرندگان حزب 

كمونيست چين هس��تند، گفته است كه كشورش 
براي مديريت مخاطرات و چالش هاي جديد بايد به 
توان بالقوه داخلي خود، از جمله وس��عت و پهناوري 

كشور، تكيه كند.
دوازدهمين دور مذاكرات چين و امريكا در شرايطي 
برگزار شده كه طيف گسترده اي از موضوعات، محل 
مناقش��ه دو كشور اس��ت كه از آن جمله مي توان به 
تحريم ش��ركت بزرگ چيني هوآوي از سوي امريكا، 
تنش ها بر س��ر اعم��ال تعرفه تجاري، مناقش��ه در 
درياي چين جنوبي، مداخالت امريكا در امور داخلي 
هنگ كنگ و قرارداد 2ميليارد دالري فروش س��الح 

امريكا به تايوان اشاره كرد. 
پس از شكس��ت مذاكرات چين و امريكا در ماه مي، 
دونالد ترامپ مبلغ تعرفه بر كاالهاي چيني را به 200 

ميليارد دالر افزايش داد و تهديد كرد كه تعرفه هاي 
۳00 ميليارد دالري بر واردات چين اعمال مي كند. او 
درعين حال گفته كه اين كار را تا زماني كه مذاكرات 
ادامه دارد، انجام نمي دهد. شن دينگلي استاد دانشگاه 
و مقي��م ش��انگهاي مي گويد: »توييت ه��اي ترامپ 
نشان دهنده ضعف و نيز اشتياق او براي امضاي يك 

توافقنامه است.«
دونالد ترام��پ در تبليغات انتخاباتي خود در س��ال 
20۱6 وعده داده بود كه مانع سوءاستفاده هاي تجاري 
چين خواهد شد و رويه هاي غيرمنصفانه اين كشور 
در تبادالت تج��اري را تغيير خواهد داد. او در همين 
راستا آوريل 20۱۸ ميالدي خواستار بررسي مساله 
زيرپا گذاشتن حقوق مالكيت معنوي از سوي سازمان 

جهاني تجارت شد.

دريچه

كوتاه از منطقه

درخواست دادستان روسيه 
براي برخورد با معترضان 

گروه جهان| دادس��تان كل كش��ور روسيه اعالم 
ك��رده با كس��اني كه ب��دون اجازه دولت دس��ت به 
تظاهرات مي زنند بايد به شدت برخورد كرد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، چند روز پس از برگزاري تظاهرات 
27 ج��والي كه به بازداش��ت ۱۴00 نف��ر انجاميد، 
دادس��راي كل روس��يه خواس��تار برخورد شديد با 
برگزاري هرگونه تظاهرات غيرمجاز در اين كش��ور 
شده است.  الكساندر بوكس من معاون دادستان كل 
روس��يه، گفته: »سيتم قضايي كشور بايد به شدت با 
برگزاري تظاهرات و تظاهركنندگان برخورد كند و 
به برگزاري هرگونه تظاهرات غيرمجاز پايان بخشد.«  
اين درحالي اس��ت كه اعضاي اپوزيس��يون مشغول 
گفت وگو با مقامات اين كشور هستند تا بتوانند از يك 
سو گردهمايي جديدي را در روز هاي آينده راه اندازي 
كنند و از سوي ديگر اجازه راه يافتن نامزدان شان به 
انتخابات محلي روس��يه را به دست آورند. قرار است 
انتخابات ش��هرداري ها در روس��يه در ماه سپتامبر 
سال جاري برگزار شود. سازمان ملل متحد از اعمال 
خشونت توسط پليس عليه تظاهركنندگان در روسيه 
ابراز نگراني كرده است. س��ازمان ملل متحد نيز راه 
نيافتن 57 نماينده اپوزيسيون به انتخابات محلي را 
پرسش برانگيز خوانده است.  رويترز همچنين خبر 
داده كه درخواس��ت آزادي الكس��ي ناوالني منتقد 
كرملين كه به دليل بيماري در بيمارس��تان نظامي 
به سر مي برد، از س��وي دادگاه روسيه رد شده است. 
وكيل ناوالني اعالم كرده س��لولي كه ناوالني در آن 
زنداني اس��ت عامل بيماري موكلش بوده و احتمال 
اينكه بيماري او ناشي از مسموميت باشد، وجود دارد.

سيسي: مردم اصالحات 
اقتصادي را نپذيرند، مي روم 

گ�روه جه�ان| رييس جمهوري مص��ر از وجود 
نگراني هاي گسترده در موسسات دولتي درخصوص 
اتخاذ اقداماتي در راستاي اصالحات اقتصادي خبر 
داده است. به گزارش ارم نيوز، عبدالفتاح سيسي در 
حاشيه كنفراس جوانان گفته: »تمام كساني كه در 
دولت از اتخاذ تصميمات اصالحات اقتصادي نگران 
هستند همگي  اين سوال را دارند كه آيا اين اصالحات 
اجرا خواهد شد يا خير. نگراني هايي وجود دارد، همه 
نگران بودند، حت��ي در رأي گيري درخصوص اجرا 
شدن يا نشدن اين تصميمات هم نگراني هايي وجود 
دارد و اگر اتفاقي بيفتد، مصر فرو خواهد پاشيد. من 
خودم را در اين مساله مستثني نمي دانم اما به دولت 
گفتم اين تصميم اتخاذ خواهد شد و حتي اگر مردم 
با اصالحات اقتص��ادي مخالفت كنند من از دولت 
خواهم خواست استعفا كند تا بدين ترتيب انتخابات 
زودهنگام رياس��ت جمهوري برگزار شود و من هم 
قدرت را تحويل خواهم داد.«  صندوق بين المللي 
پول اخيرا اعالم كرده بررسي برنامه وام ۱2ميليارد 
دالري مص��ر را تكميل كرده و اين مس��اله به مصر 
اجازه مي دهد دو ميليارد دالر ديگر از وام اين نهاد را 
برداشت كنند. اين قسط پاياني كمك مي كند كه 
رقم وام به برنامه تامين اعتبار سه ساله اي كه پيشتر 

در 20۱6 به تاييد رسيده بود دست پيدا كند. 
بنا بر اعالم صندوق بين المللي پول، مصر در س��ال 
مال��ي ۱9-20۱۸ به م��ازاد بودج��ه دو درصدي 
پيش بيني شده دست پيدا كرده و بسيار مهم است 
بودجه ريزي را طوري انجام ده��د كه اوراق قرضه 

عمومي را در سطوح پايين حفظ كند.

سرعت رشد اقتصادي فرانسه 
كاهش يافته است 

گروه جهان|كاهش سرعت رشد اقتصادي فرانسه 
در سه ماه دوم س��ال ميالدي جاري همزمان با ركود 
توليد در اقتصاد آلمان، ريسك اقتصادي اتحاديه اروپا را 
افزايش داده است. به گزارش يورونيوز، موسسه ملي آمار 
و مطالعات اقتصادي فرانسه اعالم كرده رشد اقتصادي 
اين كشور در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي به 2دهم 
درصد رسيده است. اين در حالي است كه پيش بيني  
اقتصاددانان از حصول ن��رخ ۳ دهم درصدي حكايت 
داشت. البته اگنس پني ير-روناشر وزير مشاور در امور 
اقتصادي فرانسه، ابراز اميدواري كرده روند رو به رشد 
سرمايه گذاري ها موجب خلق فرصت هاي شغلي و رونق 
بيش��تر اقتصاد اين كشور خواهد شد. اشاره او به تاثير 
ميان مدت محرك اقتصادي ۱9 ميليارد يورويي امانوئل 
ماكرون، رييس جمهوري فرانسه و طرح كاهش ماليات 
اقشار پردرآمد و كارآفرينان است. كارشناسان معتقدند، 
افت رشد اقتصادي فرانسه متاثر از كاهش سطح تقاضا 
براي محصوالت صنايع خودروس��ازي، پالستيك و 
الكتروني��ك و افزايش بي اعتمادي توليدكنندگان به 
آينده اقتصاد فرانسه و اتحاديه اروپاست. در همين حال، 
بانك مركزي آلمان هم از افزايش احتمال شروع دوره 
ركود اقتصادي در اين كشور خبر داده است. برآوردهاي 
اقتصاددانان نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي اتحاديه 
اروپا در س��ه ماهه دوم 20۱9 به 2 دهم درصد كاهش 
خواهد يافت. در چنين شرايطي، ماريو دراگي، رييس 
بانك مركزي اروپا هم نسبت به وخامت بيشتر اوضاع 
اقتصادي اتحادي��ه اروپا هش��دار داد و اعالم كرد كه 
سياست هاي پولي اين اتحاديه احتماال در ماه سپتامبر 

آينده تغيير خواهد كرد.

فراخوان تظاهرات انجمن 
مشاغل حرفه اي در سودان 

گروه جهان| انجمن مش��اغل حرفه اي س��ودان در 
واكنش به كش��ته ش��دن 5 دانش آم��وز در تظاهرات 
مس��المت آميز در اس��تان كردفان، از مردم خواست 
پنج شنبه )امروز( به خيابان ها بيايند. به نوشته روزنامه 
سوداني الراكوبه، انجمن مشاغل حرفه اي سودان كه 
نقش كليدي در اعتراض هاي اخير داش��ته، با انتشار 
بيانيه اي اعالم ك��رده: »اين تظاهرات با ش��عار »قتل 
دانش آموز، قتل ملت است« و با مشاركت رهبران ائتالف 
آزادي و تغيير در خارطوم انجام خواهد شد. اين انجمن 
بر مسالمت آميز بودن اعتراض ها براي تحقق اهداف و 
خواسته ها تاكيد كرده است. كميته مركزي پزشكان 
س��ودان اخيرا اعالم كرده شمار قربانيان حوادث اخير 
االبيض با جان باختن يكي از مجروحان به ش��ش نفر 
رسيد. برخي منابع نيز شمار كشته شدگان تظاهرات 
دوشنبه را ۸ نفر تخمين زده اند. به گزارش فرانس2۴، 
صندوق كودكان س��ازمان ملل )يونيسف( با اشاره به 
اينكه كشته شدگان ۱5 تا ۱7س��اله بودند، خواستار 
تحقيق در اين مورد ش��ده اس��ت. عبدالفتاح البرهان 
رييس شوراي نظامي سودان، نيز در واكنش به حوادث 
اخير و كشته شدن دانش آموزان سوداني در تظاهرات 
مسالمت آميز االبيض تاكيد كرده قتل مردم جنايتي 
نابخشودني است كه بايد به سرعت با آن برخورد كرد. 
اين تظاهرات را دانش آموزان س��وداني در اعتراض به 
كمبود سوخت و نان برگزار كردند كه با شليك گلوله به 
سوي معترضان مواجه شد. اعتراض هاي مردمي سودان 
از ۱9 دسامبر 20۱۸ به علت افزايش قيمت نان آغاز شد، 
اما به سرعت رنگ و بوي سياسي گرفت و در نهايت به 

سرنگوني دولت عمر البشير منجر شد.

هشدار ميلياردر امريكايي 
درباره وقوع جنگ طبقاتي 

گروه جه�ان| يك ميلياردر مش��هور امريكايي 
گفته اقتصاد اي��االت متحده بايد تغيير كند وگرنه 
پيامدهاي منفي زيادي گريبان گير امريكا خواهد 
شد. به گزارش سي ان بي س��ي، ري داليو ميلياردر 
مشهور امريكايي كه مديريت يك صندوق پوشش 
ريسك س��رمايه گذاري بزرگ در امريكا را بر عهده 
دارد به س��ي بي اس گفته: »نظام سرمايه داري بايد 
اصالح ش��ود، نياز به رها كردن آن نيس��ت اما مثل 
هر چيز ديگري بايد اصالح ش��ود تا بهتر كار كند، 
درست مثل يك ماشين، هواپيما يا هر چيز ديگري. 
فكر مي كنم روياي امريكايي گم شده است چرا كه 
اقتصاد امريكا براي همه شهروندان خود فرصت هاي 
برابري ايجاد نكرده است.« داليو در بخش ديگري 
از س��خنان خود با اشاره به افزايش شكاف طبقاتي 
در جامعه امريكا گفته: »فكر مي كنم اگر ش��رايط 
تغيير نكند يك جنگ ب��زرگ بين طبقه ثروتمند 
و فقير راه مي افتد. مردم در اي��االت متحده داراي 
شرايط زندگي بسيار متفاوتي هستند و اين سطح 
از اختالف، ناعادالنه اس��ت.« ري داليو كه ثروت او 
بيش از ۱9ميليارد دالر برآورد ش��ده است، گفته 
اگر رييس جمهور بود به دليل نابرابري باال در امريكا 
اعالم وضعيت اضطراري مي كرد و كاستن از شكاف 
طبقاتي را يكي از اولويت هاي كشور اعالم مي كرد. 
اين ميلياردر امريكايي خواهان اصالح نظام مالياتي 
در امريكا شده و گفته است: »ثروتمندان بايد ماليات 
بيشتري بپردازند و اين قابل بحث نيست اما وظيفه 
دولت اين است كه دالرهاي مالياتي را به شيوه اي 
به كار گيرد كه بهره وري در اقتصاد را افزايش دهند.« 
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كره شمالي باز هم آزمايش 
موشكي انجام داد

گروه جهان| كره شمالي دو موشك بالستيك 
كوتاه برد آزمايش كرده است. اين دومين آزمايش 
موشكي كره شمالي ظرف يك هفته است. ناظران 
آزمايش موشكي كره شمالي را واكنشي به مانور 
نظامي مش��ترك امريكا و كره جنوب��ي ارزيابي 
مي كنن��د. منابع نظامي كره جنوبي س��حرگاه 
چهارشنبه از آزمايش موشكي جديد كره شمالي 
خبر دادند. بر اساس اطالعات منتشر شده از سوي 
مقامات كره جنوبي، اين دومين آزمايش موشكي 
كره شمالي ظرف هفته گذشته است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، دو موش��ك آزمايش شده از 
نوع بالستيك كوتاه برد بوده اند. گفته مي شود كه 
اين دو موش��ك از نقطه اي واقع در نزديكي شهر 
ساحلي ونسان شليك شده اند. برد اين موشك ها 
250 كيلومتر و ارتفاع آنه��ا ۳0 كيلومتر اعالم 
شده است. مقامات وزارت دفاع ژاپن از آزمايش 
موشكي جديد كره شمالي ابراز تاسف كرده اند. به 
باور آنها هرگاه موشك هاي آزمايش شده از نوع 
موشك هاي بالستيك بوده باشد، نقض قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل به حساب خواهد آمد.

موشك هاي زمين به زمين بالستيك مي توانند 
كالهك هاي شيميايي، بيولوژيك و اتمي حمل 
كنند. تاكش��ي ايوايا، وزير دفاع ژاپن اعالم كرده 
است كه موشك هاي شليك شده در محلي خارج 
از محدوده آب هاي ژاپن فرود آمده اند. در ماه اوت 
)ماه آينده مي��الدي( واحدهاي نظامي امريكا و 
كره جنوبي مجددا اقدام به برگزاري يك رزمايش 
نظامي خواهن��د كرد. ناظران بر اي��ن باورند كه 
آزمايش هاي جديد موشكي كره شمالي واكنش 
اين كش��ور به برگزاري اين مانور اس��ت. شبكه 
سي ان ان آزمايش موشكي كره شمالي را نشانه 
ناامي��دي رهبران كره ش��مالي از گفت وگوهاي 
رهبران سه كشور امريكا، كره شمالي و كره جنوبي 
ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه رهبران 
كره شمالي بر اين باورند كه كره جنوبي سياست 
ناصادقان��ه اي در قبال همس��ايه ش��مالي خود 
دنبال مي كند. كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، 
كره جنوبي را متهم به آن كرده كه با وجود سخن 
گفتن از صلح، عم��ال در خفا در پي تجهيز خود 
به جنگ افزارهاي تهاجمي و همچنين شركت 
در مانورهاي نظامي مش��ترك با متحدان خود 
است. در حال حاضر 2۸ هزار سرباز امريكايي در 
خاك كره جنوبي مستقر هستند.  دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، هفته گذشته در واكنش 
به آزمايش موش��كي كره ش��مالي گفته بود كه 
پيونگ يانگ به يك آزمايش كوچك دست زده 
ك��ه البته او را نگران كرده اس��ت. روابط پرتنش 
پيونگ يانگ و واشنگتن از سال گذشته و پس از 
نخستين ديدار ميان رهبران دو كشور آرام شد. با 
اين حال چشم انداز عاري كردن شبه جزيره كره 

از تسليحات هسته اي روشن به نظر نمي رسد.

 ده ها كشته در حمله طالبان
به اتوبوسي در هرات

در اثر حمله طالبان به يك اتوبوس در مسير قندهار 
به هرات دست كم ۳۴ نفر كشته شده اند. افزون بر 
آن ده نفر ديگر از مسافران اين اتوبوس نيز در اثر اين 
انفجار مجروح شده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
پ��س از انفجار اخير در كاب��ل، خبر از حمله به يك 
اتوبوس مسافربري در جاده قندهار به هرات منتشر 
شده است. همه كساني كه در اثر اين انفجار كشته و 

مجروح شده اند، غيرنظامي بوده اند.

شهادت متهم ۱۱سپتامبر 
عليه عربستان

متهم اصلي حمالت تروريستي ۱۱ سپتامبر 200۱ 
امريكا اعالم آمادگي كرده است كه اگر دولت امريكا 
به دنبال اع��دام او نباش��د، حاضر اس��ت در پرونده 
دادخواست خانواده هاي قربانيان عليه دولت عربستان 
شهادت بدهد. به گزارش رويترز، در جريان حمله به 
ساختمان پنتاگون و برج هاي دوقلو حدود سه هزار 
نفر كشته و تقريبا دو برابر اين تعداد نيز زخمي شدند. 

شيخ محمد در زندان گوانتانامو بازداشت است.

پاكستان قوانين ضدپولشويي 
را سخت تر مي كند

دولت پاكستان در راستاي عمل به تمهيدات گروه 
ويژه اقدام مال��ي )FATF(، ضم��ن اعمال قوانين 
س��خت گيرانه تر در بحث مبارزه با پولشويي، روند 
شناس��ايي و بازداش��ت متخلفان مالي را تشديد 
كرده است. به گزارش رسانه هاي پاكستان، هرگونه 
حمل ونقل يا استفاده از ارز باالي ۱0هزار دالر ملزم 
به دريافت مجوز از بانك مركزي پاكستان است و در 
صورت تخلف حكم ۱0سال حبس با اعمال شاقه 
و ۳0 هزار دالر جريمه عليه متخلفان صادر خواهد 
شد. فرآيند شناسايي و بازداشت گروه هاي متهم به 

فعاليت هاي غيرقانوني نيز تشديد شده است.

 تعطيلي انديشكده 
نزديك به رياض در واشنگتن 

رييس مركز “الموسس��ه العربيه “ كه مقر آن در 
واشنگتن قرار دارد، اعالم كرد، به دليل اختالفات 
موجود ميان تامين كنندگان بودجه، اين مركز 
فعاليت هاي��ش را متوقف مي كن��د. به گزارش 
الجزيره، علي الشهابي كه رياست مركز را برعهده 
دارد گفته اعضاي هيات مديره تصميم گرفتند 
اين مركز را تعطيل كنند. الش��هابي در پي قتل 
جمال خاشقجي، به دليل دفاع از وليعهد عربستان 

به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
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عكسروز

چهرهروز

بانويي كه نخستين نامزد عضويت در شوراي جهاني موزه ها شد
طيبه )گلناز( گلصباحي نخستين شخص و بانوي ايراني، براي عضويت هيات اجرايي شوراي بين المللي موزه ها )۲۰19-۲۰۲۲( 
نامزد شد، تا به عنوان يك ايراني، در شوراي سياست گذاري شوراي جهاني موزه ها نقش داشته باشد. اين موزه دار در گفت وگو با 
ايسنا مي گويد: شوراي بين المللي موزه ها - ايكوم جهاني - حدود بهمن سال گذشته از اعضاي اين شورا، دعوت كرد تا واجدين 
شرايط، كانديداتوري خود را براي - عضويت در جايگاه هاي گوناگون هيات اجرايي شوراي بين المللي موزه ها - از طريق فرم ها 
و مدارك موجوِد قابل ارايه به اين شورا اعالم كنند. درخواست كانديداتوري من نيز به واسطه يكي از كميته هاي بين المللي اين 

شورا يعني كميته موزه ها و مجموعه هاي آالت موسيقي كه در آن عضو هستم، ارايه شد.

بازارهنر

ديگر نمي توانستيم محبوبيت »فيتيله« را داشته باشيم

آقاي اسميت  در برج ميالد

اصواتي كه انديشه را  به مقصد رهايي رهسپار  مي كند

تهيه كننده مجموعه  »دوقلوها« درباره 
علت تغيير نام و ساختار برنامه »فيتيله« 
و همچنين بازخ��ورد برنامه جديد در 
بي��ن مخاطب��ان، توضيحات��ي را ارايه 
كرد. مهدي بصيري درباره علت توقف 
ساخت »دوقلوها« خاطرنشان كرد: اين 
مجموعه شامل 1۰۰ قسمت است كه 
۴۰ قسمت آن توليد شده است و ضبط 

ادامه قسمت ها هم به زودي آغاز مي شود. او در ادامه 
درباره ريسك تغيير س��اختار يك برنامه كودك از 
استيجي به نمايشي اظهار كرد: كاري كه پيش از اين 
ارايه مي شد، تركيبي بود؛ كاري كه موسيقي زيادي 
داشت و حضور بچه ها در استوديو خود به خود باعث 
هيجاني مي شد كه به جذابيت برنامه كمك مي كرد؛ 
ضمن اينكه ما اگر االن باز هم »فيتيله« مي ساختيم، 
نمي توانستيم آن بازخورد و محبوبيت قبل را داشته 
باشيم؛ چرا كه االن سليقه مخاطب تلويزيون تغيير 
كرده است. آقايان حميد گلي، علي فروتن و محمد 
مس��لمي بازيگر بوده اند و در برنام��ه »فيتيله« هم 
آيتم ها نمايش��ي بود و اين گونه نبود كه صرفا اجرا 
داش��ته باش��ند. ش��ايد مخاطب كمي با مجموعه 
»دوقلوها« دير ارتباط برقرار كن��د آن هم به دليل 
ذهنيتي است كه از برنامه  فيتيله اي ها داشتند. اين 
تهيه كننده تلويزيون سپس به ايسنا گفت: ما بعد از 

مدت طوالني كه به تلويزيون برگشتيم، 
تصميم گرفتيم با يك كار نمايش��ي و 
متفاوت از سري قبل »فيتيله«را روي 
آنتن ببريم. به همين منظور به سمت كار 
كمدي رفتيم كه توليد آن خيلي سخت 
و هزينه هاي توليد آن باالست. اما چون 
انتظار مخاطب فيتيله، همان دس��ت و 
جيغ و هوراست، شايد اين مجموعه كمي 
جاي خود را هنوز پيدا نكرده اس��ت. بصيري درباره 
بازخورد مجموعه دوقلوها در بين مخاطبان توضيح 
داد: معموال در آثار 9۰ قسمتي تلويزيون، هميشه تا 
1۵ قسمت اول مخاطب باآن ارتباط برقرار نمي كند. 
اينكه به قصه عادت كند و ش��خصيت ها را بشناسد 
زمان مي برد. او سپس ابراز اميدواري كرد كه مجموعه 
»دوقلوها« جواب دهد و مورد استقبال بچه ها واقع 
شود. اين تهيه كننده درباره چارچوب قصه »دوقلوها« 
كه موضوع سالمت است، توضيح داد: پي رنگ قصه 
»دوقلوها« به موضوع سالمت برمي گردد و اين امر با 
همكاري وزارت بهداشت صورت گرفته است. تالش 
كرديم در بحث پيشگيري و پيام هايي كه به موضوع 
سالمت ارتباط پيدا مي كند، كار از جذابيتي برخوردار 
باشد و در عين حال به صورت كمرنگ و غيرمستقيم 
پيام هايمان را داشته باشيم؛ چرا كه مخاطب از گرفتن 

پيام هاي مستقيم خسته شده است.

عليرضا طليس��چي كه چندي پيش با 
انتش��ار موزيك ويديوي »سختگيرم« 
برگرفته از فيلم »آقا و خانم اس��ميت« 
توانست نظر بسياري از مخاطبان را جلب 
كند، سه شنبه شب در مركز همايش هاي 
برج ميالد ته��ران روي صحن��ه رفت. 
كنس��رت عليرضا طليسچي، سه شنبه 
هشتم مردادماه سال جاري در دو سانس 

برگزار و به دليل اس��تقبال مخاطب��ان، براي تاريخ 
۲9 مردادماه تمديد ش��د. كنسرت با پخش آهنگ 
»ديوونه دوست داش��تني« و نماي��ش ويديويي از 
اجراهاي گذش��ته عليرضا طليسچي آغاز شد و اين 
خواننده پس از اجراي قطعه »منو درياب« گفت: »به 
هفتمين و هشتمين سانس كنس��رت من در سال 
1398 خوش آمديد. امشب براي همه ما خاطره انگيز 
خواهد ش��د چراكه بعد از اجراهاي م��رداد، تا دو ماه 
كنس��رتي نخواهيم داش��ت. مي خواهم با انرژي كه 
امشب از شما مي گيرم، اين دو ماه براي من به خوبي 
بگذرد.« »تو فكر ميكني كي اي«، » نفس كي بودي 
تو«، »به خودم بد كردم«، »آي دل خودم«، »ديوونه 
دوست داش��تني«، »آخرش قشنگه« انتخاب هاي 

بعدي اين خواننده براي اجراي سه شنبه 
شب بود كه با همخواني حاضران همراه 
شد و نوبت به اجراي قطعه »سختگيرم« 
رس��يد كه موزيك ويدي��وي آن با بازي 
عليرضا طليس��چي و هاني��ه غالمي و 
برگرفته از فيلم »آقا و خانم اس��ميت« 
مورد توجه بسياري از مخاطبان موسيقي 
قرار گرفته بود. اي��ن قطعه در حالي كه 
موزيك ويديوي آن روي نمايش��گرهاي سالن براي 
تماشاگران به نمايش گذاشته ش��د، به اجرا درآمد. 
»زندگي جونم«، »دلي«، »اي داد بر من« و »عزيزي« 
ديگر قطعات اجرايي در كنسرت عليرضا طليسچي 
بودند. شهرام شاه حسيني )كارگردان(، بهنام باني، 
حامد برادران و آنوئيل ملهم پور )خواننده و آهنگساز(، 
دكتر مسعود صابري، ايمان ابراهيمي، علي لهراسبي 
و سيما تيرانداز مهمانان ويژه اين كنسرت بودند كه 
به تماشاي كنسرت نشستند . آرتين زماني )كيبورد(، 
اميرحسين آزموده )پركاشن(، كاميار عبدي )درامز(، 
مرسل وطني )ساكس��يفون(، محمد عارف، مهراد 
حيدري و علي شقاقي )گيتار( اعضاي اركستر عليرضا 
طليسچي را به رهبري آرتين زماني تشكيل مي دادند.

س��ام اصفهاني درباره آلب��وم »مانترا« 
مي گويد: فارغ از س��بك و سياق، خلق 
اثر، قراريس��ت ب��راي ثب��ت بي قراري 
احوال خالق اش. حربه ايست به عبور از 
خمش هاي روزمره و اعجازيست تابيده 
از دنياي درون خالق به منظر  هس��تي. 
سام اصفهاني درباره چند و چون آلبوم 
جديدش »مانترا« ك��ه روز جمعه 11 

مردادماه باحضور نادر مشايخي، هوشيار خيام، ماني 
جعفرزاده، رضا فرهادي و بهنام ابوالقاس��م در شهر 
كتاب مركزي رونمايي مي شود، گفت: »مانترا« پس از 
»مانداالي درون«، دومين تجربه  شخصي  من در قالب 
انتشار مجموعه اي براي سولوي پيانوست؛ اصواِت 
راوي دنياي دروني من با خاس��تگاه ش��رق و غرب، 
اين ب��ار در مقطعي  تازه و نگرگاهي متفاوت از حيث 
زمان و زيستن. اصفهاني افزود: مانند مجموعه اول در 
اثر حاضر نيز ضمن بهره مندي از اصول كمپوزيسيون 
موسيقي غربي و علمي، از مصالح موسيقايي، رنگ و 

بيان موسيقي ايراني به طور عامدانه اي 
استفاده شده است. سام اصفهاني افزود: 
در قطعاتي كه پيشوند »پانوراما« دارند، 
مس��تقيما وامدار الگوهاي تماتيك يا 
ريتميك موسيقي دستگاهي مقامي و 
محلي ايران زمين بوده ام و ساير قطعات 
رويكردي غيرمس��تقيم به نشانه هاي 
موس��يقي ايراني دارند. سام اصفهاني 
درباره انتخاب عنوان »مانترا« نيز گفت: انتخاب اين 
عنوان، عالوه بر غرابت و ش��وق من به نگرش شرق 
و ارتباط معنايي با فضاي موسيقي حاضر كنايه اي 
است از اصواتي كه انديشه را به مقصد رهايي رهسپار 
مي كند. »مانترا« آوا يا كلمه اي است تكرار شونده با 
صوتي مشخص كه در ريشه سانسكريت، از دو بخش 
»مان« به معناي فكر ك��ردن و »ترا« به معناي آزاد 
شدن است. توالي مكرر اين آوا در مراقب، امواج مغز 
را به سطح خلسه وار آلفا مي رساند و ذهن مشوش را 

رهسپار فراغتي مسكوت مي كند.

تاريخنگاري

اجراي موفقيت آميز عمليات نصر 
دهم مرداد 1366، عمليات نصر 6 با رمز يا اباعبداهلل الحسين )ع( به وسيله رزمندگان 
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران با هدف انهدام نيروهاي دشمن و بيرون 
راندن بقاياي آنها از منطقه عملياتي ميمك، به مرحله اجرا درآمد.  عمليات نصر6 يكي 
از سنگين ترين نبردهاي انجام شده در ارتفاعات ميمك در طول سال هاي دفاع مقدس 
است. به كارگيري 6 تيپ از نيروي زميني ارتش در مقابل بيش از حدود 1۵ تيپ عراقي 
در يك منطقه محدود نيمه كوهستاني، شدت نبرد در منطقه را به خوبي نشان مي دهد. 
اهميت مواضع از دست رفته در حمله عراقي ها حدود يك هفته قبل از اين عمليات ايجاب 
مي كرد كه به هر شكل ممكن دشمن از منطقه عقب رانده شده و وضعيت نيروهاي ايراني 
در اين ارتفاعات بهبود يابد؛ لذا در ساعت چهار صبح دهم مردادماه 1366 عمليات نصر 
6 آغاز شد و بعد از 13 روز نبرد مداوم با ايثارگري و خلق حماسه هاي فراموش نشدني 
توسط سربازان و رزمندگان دالور نيروي زميني ارتش، تمامي اهداف پيش بيني شده 
تصرف شد و خسارات قابل توجهي به عراق وارد آمد. خلبانان هوانيروز با به كارگيري 
3۰ فروند بالگرد و 3۵۰ ساعت پرواز توانستند 37۵ نفر مجروح را تخليه، ۴۴6 رزمنده را 
هلي برن و ۵/۲ تن مهمات و تداركات را به منطقه حمل كنند. اين عمليات نتايج مثبتي 
را براي ايران دربر داشت كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:  تپه هاي 67۰، 
6۴۲، كله قندي قسمتي از تپه شهدا به تصرف نيروهاي ايراني درآمد. 11 تيپ عراقي 
از 3۰ الي 9۰ درصد متحمل ضايعات و خس��ارات شدند. نزديك به ۴۲ پاتك سبك و 
سنگين دشمن در طول روزهاي نبرد دفع شد. 1۵ هزار عراقي كشته و زخمي شدند كه 

فرمانده تيپ يك كماندوي »سپاه يكم« عراق جزو كشته شدگان بوده و 1۰۲ عراقي 
ديگر به اس��ارت درآمدند. 18 دستگاه تانك و 9 دستگاه نفربر همراه 11 عراده توپ و 
بيش از 1۲۰ دس��تگاه انواع خودرو دشمن هم منهدم شد و تعداد قابل توجهي سالح 

سبك و مقادير فراواني تجهيزات و مهمات به غنيمت درآمد.

میراثنامه

ردپاي هنر يوناني در ارتش مشهور چين
ش��باهت هاي سبك ساخت مجس��مه هاي مشهور »ارتش س��فالين« چين و 
مجسمه هاي باستاني يونان، سبب شده تا برخي باستان شناسان نظريه ساخت 
ارتش مشهور چيني تحت نظر يك مجسمه ساز يوناني را ارايه دهند. به گزارش 
گريك ريپورتر، »ارتش س��فالين« چين در شهر »شي آن« توسط يك كشاورز 
كه به طور اتفاقي حين حفاري زمينش به تكه هايي از مجسمه برخورد در سال 
1971 كشف شد. »ارتش سفالين« شامل هشت هزار سرباز، 13۰ ارابه به همراه 
۵۲9 اسب و 1۵۰ اسب  س��واري مي شود كه در فاصله يك مايلي مقبره »چين 
ش��ي هوآن« اولين امپراتور چين كه در سال ۲۲1 پيش از ميالد اين سرزمين را 
متحد كرد، مدفون شده  بود. باستان شناسان معتقدند اين ارتش عظيم سفالين به 
منظور محافظت از امپراتور در زندگي پس از مرگش در اين مكان قرار گرفته اند. 
ساخت آرامگاه  امپراتور»هوآن« از سال ۲۴6 پيش از ميالد و درست در زماني كه 
اين امپراتور به روي تخت نشست، آغاز شد.  در مجموع 7۰۰ هزار كارگر در ساخت 
اين آرامگاه مش��اركت داشته اند. اين مجس��مه ها كه در اندازه واقعي يك انسان 
ساخته  شده اند و هركدام چهره واقعي و منحصر به فرد خود را دارند سبب شده تا 
باستان شناسان نظريه ساخت ارتش مشهور چيني تحت نظر يك مجسمه ساز 
يوناني را ارايه دهند. يوناني ها به عنوان اولين مردمي كه قادر به ساخت مجسمه  با 
ويژگي هاي بسيار نزديك به واقعيت بودند، شناخته مي شوند. مجسمه ها در چين 
پيش از ساخت مجس��مه هاي ارتش سفالين، تنها در مقياس ۲۰ سانتي متري 
ساخته مي شدند. پروفسور »لوكاس نيكل«، رييس دپارتمان تاريخ هنر آسيا در 
دانش��گاه »وين« معتقد است ساخت اين مجسمه هاي اسرارآميز به دست يك 
هنرمند يوناني صورت گرفته اس��ت. او در مصاحبه اي بيان كرد: »معتقدم يك 
هنرمند يوناني براي آموزش دادن مجسمه س��ازان چيني در اين كشور حضور 

داش��ته است.« با اين حال تحقيقاتي كه طي س��ال هاي اخير در مناطق اطراف 
»سين كيانگ« انجام شده، اطاالعاتي مبني بر سكونت اروپايي ها در بازه زماني ۲۵9 
تا ۲1۰ پيش از ميالد در منطقه نزديك به كشف اين مجسمه ها ارايه داده است. 
باستان شناس ارشد موزه مقبره امپراتور »چين شي هوآن« بيان كرد: »ما شواهدي 
در رابطه با وجود ارتباط چين و غرب در دوره  پيش از استفاده از جاده ابريشم به 
دست آورده ايم. ما مي دانيم كه »ارتش سفالين« و مجسمه هاي برنزي كه در اين 
منطقه كشف شده، همگي تحت تاثير هنر و شيوه مجسمه سازي يونان ساخته 
شده اند.« يك توضيح منطقي در رابطه با نحوه تاثير هنر يونان بر چين مي تواند 
ورود مجسمه هاي يوناني به آسياي مركزي پس از پيروزي هاي »اسكندر« باشد.

ايستگاه

حضور ۸ فيلمساز زن در 
بخش رقابتي سن سباستين

نظر برد پيت درباره قتل هاي 
خانواده منسون 

بخش رقابتي »كارگردانان 
نو« اين دوره از فستيوال 
سن سباستين بر خالف 
فس��تيوال ونيز ش��امل 
كارگردان��ان زن بس��يار 
بيش��تري خواهد بود. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
فستيوال فيلم بين المللي 

سن سباستين ليس��ت بخش رقابتي »كارگردانان 
نو« خود را اعالم كرد كه همراه با يك جايزه ۵۰ هزار 
يورويي براي كارگ��ردان و توزيع كننده فيلم برنده 
خواهد بود. هش��ت فيلم از 1۴ فيلم انتخاب ش��ده 
امسال نخستين س��اخته هاي كارگردان ها و بقيه 
پروژه هاي دومي هستند كه سازندگان شان قبال در 
اين فستيوال مشاركت داشته اند. مهم تر از آن، هشت 
فيلم هم توسط كارگردانان زن ساخته شده اند كه با 
توجه به انتقادها از كمبود كارگردانان زن در ليست 
رقابتي امسال فستيوال ونيز، جالب است. برنده سال 
گذشته بخش رقابتي كارگردان ها جوان ترين برنده 
تاريخ آن هم بود. هيروشي اكوياما ۲۲ ساله پارسال 
توانسته بود با فيلم »مسيح« برنده شود. نخستين و 
دومين ساخته كارگردان ها همچنين مي تواند براي 
دريافت »جايزه جوانان« رقابت كند كه توسط يك 
هيات داوران 3۰۰ نفره از جوانان بين 18 تا ۲۵ سال 
اهدا مي شود. از جمله فيلم هاي امسال مي توان به 
نخستين نمايش »ش��ب پراكنده« اشاره كرد كه 
توسط ۲ كارگردان اهل كره جنوبي به نام هاي كيم 
سول و لي جيهونگ ساخته شده و درباره خواهرها و 
برادراني است كه بعد از طالق والدين شان با جدايي 
آنها مواجه هس��تند. هينده بوژم��ا از تونس با فيلم 
»روياهاي نورا« وارد فستيوال شده كه داستان زني را 
تعريف مي كند كه مي خواهد از شوهر خالفكارش جدا 
شود. اسوتال تسوتسوركووا كارگردان بلغاري هم كه 
قبال با فيلم »تشنگي« محصول ۲۰1۵ در فستيوال 
حاضر شده بود امسال با فيلم »خواهر« درباره اثرات 
دروغ يك نوجوان روي يك خانواده بازگشته است. 

بازيگر نامي هاليوودي 
مي گويد: رسوايي هاي 
تهيه كننده هاليوودي 
از اين نظر شبيه جرايم 
خانواده منسون بودند 
كه پاي��ان يك دوران را 
رقم زدند. ب��ه گزارش 
هالي��وود ريپورتر، برد 

پيت در مصاحبه اي جدي��د قتل هاي مرتكب 
شده توسط خانواده منسون را كه تقريبا ۵۰ سال 
پيش هاليوود را به لرزه درآورد با رسوايي هاروي 
واينس��تين در سال ۲۰17 مقايس��ه كرد. اين 
بازيگر محبوب كه براي معرفي فيلم جديدش 
»روزي روزگاري در هاليوود« ساخته كوئنتين 
تارانتينو با ساندي تايمز بريتانيا صحبت مي كرد، 
توضيح داد ك��ه چطور والدين او قتل ش��ارون 
تيت بازيگر و ش��ش نفر ديگر به دست اعضاي 
خانواده منس��ون را به عنوان تغييري بزرگ در 
شهر لس آنجلس و آن دوران مي ديدند. او گفت: 
وقتي والدين من اين مساله را توصيف مي كردند 
آن را به عنوان پاياني ب��ر انقالبي كمال گرايانه 
مي ديدند. والدين من هنوز همان آدم ها هستند 
اما اين رخداد همانند از دست رفتن روياي آنها 
بود. پيت اضافه كرد: اي��ن قتل ها و تيرگي آنها 
باعث پايان دادن به بسياري از اميدهاي والدين 
من براي تزريق كردن ايدئولوژي عشق و صلح 
به بقيه دنيا شدند و كامال نمايان گر پاياني آني 

بر يك عصر بودند. 

بهنام يخچالي به ليگ بسكتبال چين پيوست

چه كساني مقصر تعويق ليگ برترند؟ 

ملي پوش بسكتبال ايران براي فصل بعد 
با تيم نانجينگ چين قرارداد بست. ديروز 
چهارش��نبه، نهم مرداد م��اه 1398 چند 
رسانه چيني از پيوس��تن بهنام يخچالي گارد راس تيم 
ملي بسكتبال ايران به تيم نانجينگ براي بازي در ليگ 
CBA )ليگ حرفه اي بسكتبال چين( خبر دادند. در حال 
حاضر بهنام يخچالي به همراه تيم ملي ايران در اردوهاي 
تداركاتي كه به ميزباني روسيه پيگيري مي شود حضور 
دارد. او فصل گذشته در تيم پتروشيمي ماهشهر حضور 
داشت. ملي پوشاني چون صمد نيكخواه بهرامي، حامد 
حدادي و ارس��الن كاظمي نيز پيش از يخچالي سابقه 
حضور در ليگ بسكتبال چين را داشتند.  بهنام يخچالي 
دهكردي متولد 137۴ در شهركرد، با 1.91 سانتي متر قد 
بازيكن گارد دوم، پست ۲ و عضو تيم ملي بسكتبال ايران 
در رده هاي پايه و مسابقات كاپ آسيا ۲۰1۲ توكيو و تيم 

باشگاهي پتروشيمي است. 

ليگ برتر فوتبال ايران همچنان در حالت تعليق قرار 
گرفته و تاريخ آغاز مسابقات هم مشخص نيست با اين 
توجيه از جانب فدراسيون فوتبال كه منتظر تكميل 
و رفع نواقص ورزش��گاه ها هس��تيم اما به راستي در 
اين ش��رايط بحراني نقش و جايگاه تعريف شده خود 
فدراس��يون فوتبال كه متولي اصلي فوتبال كشور به 
شمار مي رود كجاست؟ از نخستين روزي كه ماجراي 
ضرورت تغيير س��اختار و شكل برگزاري رقابت هاي 
ليگ، وضعيت ورزشگاه ها، ساختار فرهنگي باشگاه ها 
و موارد متعدد ديگر س��خن به ميان آمده فدراسيون 
فوتبال تنها نقش منتقد نس��بت به شرايط موجود را 
پيدا كرده و تمامي عوام��ل و عناصر موجود از جانب 
اين فدراس��يون به عنوان مقصر معرفي مي شوند اما 
هيچ كس اشاره اي به نقش و جايگاه خود فدراسيون 
 فوتبال و البته سازمان ليگ در اين ماجراها نمي كند. 
به گ��زارش مهر، ليگ به دليل س��اختار نامناس��ب 
ورزش��گاه ها به تعوي��ق افت��اده و حاال فدراس��يون 
فوتب��ال اين طور وانمود مي كند ك��ه وزارت ورزش و 
جوانان متولي پرداخت اعتب��ارات به منظور تكميل 
ورزشگاه هاست اما كسي نمي پرسد كه استاندارد سازي 
و پيگيري اين پروژه چرا در س��ال هاي گذشته گام به 
گام از جانب فدراسيون آغاز نش��د كه امروز يك باره 
چنين فشاري را به كليه استاديوم ها و ورزشگاه ها وارد 
آورد؟ چرا از محل درآمدهاي ليگ فوتبال كشور براي 
تكميل و تجهيز استاديوم ها استفاده نشد و حاال فوتبال 
در انتظار كمك دولت براي رفع نواقص اس��تاديوم ها 
مانده است؟ فدراسيون فوتبال به صورت غيرمستقيم 
عدم تامين اعتبارات را عامل تاخير در آماده س��ازي 

ورزشگاه ها مي داند اما به عدم تامين درآمد هاي ليگ 
طي ساليان گذشته و ورشكستگي برخي از باشگاه هاي 
خصوصي به همين دليل اش��اره اي نمي كند كه اگر 
ميلياردها تومان از درآمد تبليغات دور زمين را كسب 
كرده بودند شايد برخي از آنها مثل سپيدرود رشت و 
استقالل اهواز به دسته هاي پايين تر سقوط نمي كردند! 
موضوع مشكالت فرهنگي از ديگر مسائلي است كه 
فدراس��يون باز هم در آن نقش منتقد دلسوز را بازي 
مي كند و تنها به ارايه راهكارها و دس��تورالعمل هاي 
جديد اكتفا كرده است. قرار است باشگاه ها ديگر كانون 
و رييس كانون نداشته باشند و تنها معاون فرهنگي هر 
باشگاه متولي امور فرهنگي است اما كسي نمي پرسد 
ك��ه در ح��وزه معاون��ت فرهنگي خود فدراس��يون 
فوتبال و س��ازمان ليگ چه مي گذرد؟ همه عوامل و 
عناصر برگزاري از نگاه فدراسيون مقصر هستند جز 
هيات هاي فوتبال اس��تان ها كه در واقع نمايندگان 
قانوني فدراسيون در هر اس��تان محسوب مي شوند 
و به طور قطع هرگونه كوتاه��ي و تقصير در برگزاري 
بازي ها بايد متوجه همين هيات ها باشد. هيات هايي كه 

هرگز متهم يا مقصر شناخته نمي شوند، هيچ تغييري 
هم در رويك��رد و نحوه فعاليت آنها صورت نمي گيرد 
و همچنان با همان روال س��ابق به كار و سوء مديريت 
خودشان در برگزاري بازي ها ادامه خواهند داد. در اين 
معادله مقصر تعليق ليگ نه فدراسيون فوتبال است 
نه سازمان ليگ و نه حتي هيات هاي فوتبال. انگشت 
اتهام به سوي هر كسي مي رود غير از بانيان و مسووالن 
اصل��ي كه متوليان حقيقي فوتب��ال و البته مقصران 
اصلي تمامي مشكالت فوتبال هستند اما اصالح را از 
خودشان آغاز نخواهند كرد. حاال وزارت ورزش مسوول 
و مقصر است كه بايد با بودجه بيت المال مشكالت و 
نواقص ورزش��گاه ها را رفع كند در حالي كه بخشي از 
منافع حاصل از برگزاري ليگ به جيب فدراس��يون و 
سازمان ليگ مي رود اما هزينه ها متوجه وزارت ورزش 
است. باشگاه ها س��اختار فرهنگي خودشان را تغيير 
داده و برنامه فرهنگي س��االنه خود را ارايه مي دهند 
اما در فدراسيون و سازمان ليگ مثل هميشه خبري 
از برنامه تاثيرگذار فرهنگي نيست. نيروي انتظامي و 
ساير ارگان ها نيز مس��وول برقراري نظم و امنيت در 
مس��ابقات و حتي مقصر احتمالي در صورت بروز هر 
مشكلي هستند اما هيات هاي فوتبال و برگزاركنندگان 
اصلي بازي ها هيچ مسووليت و تقصيري ندارند! حكم 
كميته استيناف در تبرئه مس��ووالن سازمان ليگ و 
هيات فوتبال خوزستان بهترين نمونه و مصداق براي 
شرايط امروز ساختار مديريتي فوتبال كشور در اين 
اوضاع نابسامان بود، مقصراني كه نقش قرباني را بازي 
مي كنند و به جاي پاسخگويي اتهامات و تقصير را به 

گردن ديگران مي اندازند.

ورزشي
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