
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

هيچناگفتهاي
دربرجام
وجودندارد

كاهشهزينهمسكن
باحذف

واسطهمالكيتي

 وزير امور خارجه 
در موسسه صلح سيپري

»تعادل« نقش واسطه ها در هزينه خريد 
آپارتمان را بررسي مي كند

نيـاز اقتـصاد ايـران

صفحه13 صفحه9

   Vol.6  No .1457  Thu. Aug 22. 2019  پنج شنبه    31 مرداد 1398  20  ذيحجه 1440  سال ششم  شماره 1457 16صفحه  قيمت:4000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4162000  تومان

شاخص بورس
266127

نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل 
متحد حفظ امنيت خليج فارس را وظيفه كشورهاي 
ساحلي آن دانس��ت و گفت: دخالت نيروهاي خارجي 
در اين آب��راه راهبردي، بي ثبات كنن��ده و ناپذيرفتني 
است. به گزارش ايرنا از نيويورك، مجيد تخت روانچي 
در نشست ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد كه با 
موضوع صلح و امنيت بين المللي با تمركز بر چالش هاي 
خاورميانه برگزار شد، افزود: اصلي ترين و طوالني ترين 
منازعه خاورميانه مساله فلس��طين است. تا زماني كه 
اين بحران حل نشود، صلح و امنيت در خاورميانه برقرار 
نخواهد ش��د. او ادامه داد: اشغال غيرقانوني فلسطين 
عامل اصلي اين مش��كل بوده و بنابراي��ن حل آن نيز 
فقط از طريق پاياِن اشغال ميس��ر است و هيچ راه حل 
جادويي هم براي آن وجود ندارد. تخت روانچي اضافه 
كرد: تاكنون همه ابت��كارات اين اصل مه��م را ناديده 
گرفته و شكست خورده اند. طرح به اصطالح »معامله 
قرن« نيز به همي��ن دليل قطعا محكوم به شكس��ت 
است. سرزمين فلسطين فروشي نيست و آرمان، عزت 
و كرامت، و حقوق مس��لم يك ملت را نمي توان خريد. 
وي با بيان اينكه امريكا از طريق حمايت از اشغالگري، 
مسوول طوالني شدن اين درگيري بوده است، تصريح 
كرد: دخالت اين كش��ور تقريبًا در همه منازعات ديگر 
منطقه نيز آشكار است. نماينده ايران در سازمان ملل 
متحد تاكيد كرد: نشانه هاي دخالت امريكا را به راحتي 
مي توان در افغانستان، عراق، سوريه و يمن، حمايت از 

برخي گروه هاي تروريستي و خيلي اقدامات غيرقانوني 
از جمله حمالت سايبري در خاورميانه، رديابي كرد. او 
اضافه كرد: يكي از ريشه هاي اصلي بي ثباتي و ناامني 
در منطقه حس��اس ما حضور نظامي امريكا از طريق 
اس��تقرار بيش از 70 هزار نيرو در سراس��ر خاورميانه، 
شامل حضور نظامي فعال در همه كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، جز ايران است. تخت روانچي تاكيد كرد: 
تعداد تأسيس��ات نظامي خارجي در خاورميانه نيز از 
چهار مورد در س��ال 1990 به 41 مورد در سال 2018 
افزايش يافته كه تقريبا همه آنها متعلق به امريكا است. 
اين باالترين تمركز تأسيسات نظامي خارجي در جهان 
است. وي خاطرنش��ان كرد: عالوه بر خروج غيرقانوني 
امريكا از برجام، يكي ديگر از داليل بي ثباتي خاورميانه، 
سرازير شدن بي رويه سالح هاي امريكايي به اين منطقه 
است كه آن را به يك بشكه باروت تبديل كرده است. او 
ادامه داد: همچنين ما نبايد ماهيت و آثار بي ثبات كننده 
راهبرد »تفرقه بينداز و حكومت كن« امريكا از طريق 
اختالف افكني دايمي بين كشورهاي منطقه را ناديده 
بگيريم. اظهارات ايران هراسانه توسط مقامات امريكايي 
نيز با همين هدف انجام مي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه 
ايران به دنبال رويارويي نيست، افزود: اما نمي توانيم در 
برابر نقض حاكميت خود بي تفاوت باشيم و بي تفاوت 
نخواهيم بود. بنابراين، براي حفظ امنيت مرزها و تأمين 
منافع خويش، با قوت تمام از حق ذات��ي دفاع از خود 

استفاده خواهيم كرد. 

نماينده ايران در سازمان ملل: 
ايران به دنبال رويارويي نيست احسان طيبي|

كارشناس بازار سرمايه|
 در هفته گذشته شاهد آن بوديم كه پس از حدود سه هفته 
رخوت و سستي در معامالت بورس و فرابورس تهران اين 
بازارها دوباره با رشد مواجه شدند و ارزش بورس تهران به 
موجب بيشتر ش��دن تقاضا ركورد ريالي تازه اي را به ثبت 
رساند. افزايش ارزش معامالت در روزهاي اخير و اختالف 
كم مقدار ارزش معامالت حقيقي و حقوقي حكايت از آغاز 
دور تازه اي از ورود جريان نقدينگي به بازار س��هام دارد.  به 
نظر مي رسد بازار سرمايه كه اغلب هفته هاي مرداد ماه را 
به دليل ميل به تامل سرمايه گذاران و لزوم ارزيابي مجدد 
ريسك هاي موجود در خوابي تابس��تانه به سر برده است، 
حاال به نزديك شدن به زمان گزارش هاي ماهانه و روزهاي 
پاياني تابستان خود را براي گزارش هاي شش ماهه آماده 
مي كند. در اي��ن ميان با نگاهي به نماگره��اي موجود در 
بازار س��رمايه مي توان دريافت كه در دوره ياد شده اقبال 
به نمادهاي كوچك تر بازار بيشتر بوده است. به خصوص 
اينكه رش��د تقاضا در تابلوهاي فرعي فرابورس، كه همان 
نمادهاي بازار پايه اي را در بر مي گيرند، باعث ش��ده بود تا 
در هفته هاي قبل شاهد افت كمتر ارزش معامالت سهام 
فرابورسي ها نسبت به بورسي ها باشيم. مي توان گفت كه 
دليل تداوم تمايل س��رمايه گذاران به خصوص حقيقي ها 
براي سرمايه گذاري بيش از هر چيز از ثبات قيمت دالر در 
بازار آزاد نشات مي گيرد. در واقع قيمت ارز كه در هفته ها و 
ماه هاي اخير به محرك مناسبي براي افزايش بهاي سهام 
در بازار بدل ش��ده بود، در روزهاي اخير و پس از آنكه بيم 

بازار نسبت به تداوم كاهش آن كم شد، به گواه رواني تازه اي 
براي افزايش تقاضا بدل شده است. با توجه به متغيرهايي 
كه بر قيمت دالرتاثير مي گذارد، بعيد به نظر مي رسد كه 
قيمت دالر در ماه هاي پي��ش رو افت قيمت قابل توجهي 
را تجربه كند. با اين حال اين انتظار بيهوده نخواهد بود كه 
طي دوره پيش رو شاهد رشد اندك قيمت ارز باشيم. نكته 
ديگري كه در مردادماه بسيار به چشم آمد و نشان داد كه 
به عنوان عامل تحليل��ي و رواني مه��م در تصميم گيري 
سرمايه گذاران اثر گذاشته است، ميزان دارايي شركت ها و 
نياز آنها به انجام افزايش س��رمايه است. فعاالن بازار كه در 
يك ماه اخير و در سايه افزايش ترديدها نبست به تاثيرات 
جنگ تجاري و پيامده��اي آن بر سودس��ازي نمادهاي 
دالري، چرخش قابل توجهي به س��مت شركت هاي كم 
بازده اما دارايي دار كرده بود، نشان داد كه براي كسب سود 
منتظر هموار شدن مسير سرمايه گذاري عقاليي نخواهد 
ماند و براي حداكثر كردن بازده حتي اگر الزم باشد ريسك 
معامله كردن در ب��ازار پايه را نيز به ج��ان خواهد خريد. از 
همين رو بود كه به شركت هاي مشمول ماده 141 قانون 
تجارت باز هم به مركز توجه بازار رفتند. اما انتظار مي رود 
كه در ش��هريور، با افزايش تقاضا در نمادهاي داراي عقبه 
بنيادي همچون فوالدي ها، پتروش��يمي ها و پااليشي ها 
نمادهاي افزايش سرمايه محور بازار، سهامي كه مشمول 
ماده 141 ش��ده اند، يكه تاز تقاضا در ب��ورس و فرابورس 
نخواهند بود. چرا كه در نهايت بازار به س��مت نمادهايي 
خواهد رفت كه سود سازي خوبي دارند و مي توانند سودي 

معقول را نصيب سهامداران كنند. 

ثبات قيمت ارز آزاد، سرمايه ها را در بورس نگه مي دارد
گزارشيادداشت

همينصفحه

يادداشت

ثبات قيمت ارز آزاد، سرمايه ها 
را در بورس نگه مي دارد

احسان طيبي|
 در هفته گذشته شاهد آن بوديم كه پس از حدود 
س��ه هفته رخوت و سس��تي در معامالت بورس و 
فرابورس تهران اي��ن بازارها دوباره با رش��د مواجه 
شدند و ارزش بورس تهران به موجب بيشتر شدن 
تقاضا ركورد ريالي تازه اي را به ثبت رساند. افزايش 
ارزش معامالت در روزهاي اخير و اختالف كم مقدار 
ارزش معامالت حقيقي و حقوقي حكايت از آغاز دور 
تازه اي از ورود جريان نقدينگي به بازار س��هام دارد.  
به نظر مي رسد بازار س��رمايه كه اغلب هفته هاي 
مرداد ماه را به دليل ميل به تامل س��رمايه گذاران و 
لزوم ارزيابي مجدد ريس��ك هاي موجود در خوابي 
تابستانه به سر برده است، حاال به نزديك شدن به 
زمان گزارش هاي ماهانه و روزهاي پاياني تابستان 
خود را براي گزارش هاي شش ماهه آماده مي كند. 
در اين ميان با نگاهي به نماگرهاي موجود در بازار 

سرمايه مي توان دريافت كه ...
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بازار سرمايه

 مديريت ريسك
 با رنگ آميزي

قرار است كه به زودي مقررات جديد بازار پايه 
فرابورس اعالم ش��ود و طبق آن، شمايل فعلي 
اين بازار، دس��تخوش تغيير و تحوالت ش��ود. 
س��هام حاضر در اين گ��روه، بر اس��اس ميزان 
ريسكي كه به س��رمايه گذاران وارد مي كنند، 
در بازارهاي زرد، نارنجي و قرمز دس��ته بندي 
مي شوند و ش��ايد اين رنگ بندي تنها موردي 
است كه از اولين دستورالعمل تغييرات بازار پايه 

در دستورالعمل فعلي تغيير به جا مانده باشد.

انرژي

 دنياي جذاب
 اندازه گيري نفت

 نادي صبوري| 
2 ميليون بشكه، 5 ميليون بش��كه، 100 هزار 
بشكه، توليد 1 ميليون بش��كه در روز كم شده 
اس��ت و قيمت چند دالر باالتر رفته است، آمار 
ذخاير تجاري نفت خام امريكا 500 هزار بشكه 
باال رفته و باعث ش��ده قيمت ها 0.5 درصد افت 
كنند، تقاضاي دني��ا براي نفت خام امس��ال 2 
ميليون بش��كه باال تر رفته و براي قيمت ها خبر 
بدي اس��ت و هزاران هزار عدد ديگر كه هر روز 
با جابه جا شدن دنياي نفت را روي انگشتانشان 
مي چرخانند، اما اين اعداد از كجا مي آيند؟  بشر 
به صورت سنتي از »بش��كه« براي اندازه گيري 
اس��تفاده مي ك��رد و تا س��ال ها قب��ل از اينكه 
نفتكش هاي امروزي به وجود بيايند عمال نفت 
در بش��كه هاي چوبي ب��ه س��فرهاي دور و دراز 
مي رفت. در ادامه هر چند با توليد نفتكش هاي 

جديد نفت ديگر عمال با »بشكه« جابه جا نشد...
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت:

اليحه »اصالح قانون پولي و بانكي كشور« به مجلس ارسال شد

مقررات زائد و موانع توليد را رفع كنيد

»پارسه«نامجديد»ريال«

دولت

محمد باق��ر نوبخ��ت مع��اون رييس جمه��ور و 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، شيوه نامه 
اجرايي پرداخت حق��وق و مزاياي كاركنان و تمام 
پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد دستگاه هاي 
اجرايي موضوع م��اده 18 ضواب��ط اجرايي قانون 
بودجه س��ال 1۳98 كل كش��ور را اب��الغ كرد. به 
گزارش مركز اطالع رس��اني، روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در ماده دو 
اين شيوه نامه عنوان شده است كه به منظور ايجاد 
هماهنگ��ي در پرداخت حقوق و مزاياي مس��تمر 
كاركنان، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظف 
هستند كه ليست حقوق و مزاياي فوق العاده مستمر 
كاركنان خود را مطابق آخرين حكم كارگزيني به 
صورت ماهانه در سامانه خزانه داري كل، حداكثر 
تا بيستم هر ماه در سقف تخصيص صادره از سوي 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور بارگذاري كرده و با 
امضاي باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از 
طرف وي و امضاي ذي حساب يا مسوول امور مالي 
مربوط حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادي 
و دارايي درخواست وجه كنند. بر اساس ماده پنج 
اين شيوه نامه، س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
موظف است كه اطالعات كاركنان رسمي، پيماني 
و قراردادي شناسنامه دار را به تفكيك شماره ملي و 

به صورت برخط به خزانه داري كل ارسال كند.

ابالغ آيين نامه پرداخت حقوق 
و مزاياي كاركنان دولت

كشاورزي

ش��ركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد: از شروع 
عمليات خريد تضميني گندم تاكن��ون بيش از 7 
ميليون و400 هزار تن گندم درقالب يك ميليون 
و 21۶ محمول��ه از كش��اورزان كش��ور خريداري 
شده است. به گزارش چهارشنبه شركت بازرگاني 
دولتي ايران، بهاي اين مقدار گندم خريداري شده 
در كش��ور بالغ بر 128هزار و 22 ميليارد ريال بوده 
اس��ت كه تاكنون بالغ بر 111 هزار و ۳۶۳ ميليارد 
ريال معادل 87 درص��د از مطالب��ات گندم كاران 
كشور پرداخت شده اس��ت. بيشترين مقدار خريد 
تضميني گندم مربوط به اس��تان هاي خوزستان، 
كردستان، فارس، گلس��تان و كرمانشاه بوده است. 
همچنين مقدار ۳47 هزار و 7۶ تن دانه روغني كلزا 
از كلزاكاران كشور خريداري شده است. در خبري 
ديگر هم مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران از آغاز خريد حمايتي محصول گوجه فرنگي 
توسط اين سازمان در سطح كش��ور با قيمت يك 
هزار و 150 تومان براي هر كيلوگرم از اين محصول 
خبر داد. به گزارش سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران، حس��ين ش��يرزاد با اش��اره به مصوبه خريد 
كارگروه تصميمات كميته محصوالت كشاورزي در 
خصوص خريد گوجه فرنگي حمايتي گفت: طبق 
تصميم گيري چهل و نهمين جلسه كارگروه تنظيم 
بازار در تاريخ 20 مرداد، قرار ش��د س��ازمان تعاون 
روستايي كشور نس��بت به اطالع رساني گسترده 
در خصوص خريد مازاد گوجه فرنگي توليد شده از 
طريق رسانه هاي عمومي اقدام تا از ظرفيت موجود 
از سوي توليد و مصرف كنندگان براي تنظيم بازار 
گوجه فرنگي اس��تفاده بهينه ص��ورت پذيرد. وي 
اظهارداشت: با توجه به كاهش قيمت گوجه فرنگي 
و به منظور جلوگيري از ضرر و زيان كش��اورزان و 
از بين رفت��ن انگيزه توليد اين محصول، س��ازمان 
مركزي تعاون روس��تايي به نمايندگ��ي از دولت 
نسبت به خريد حمايتي گوجه فرنگي در قالب ساز 
و كار تعريف ش��ده و با رعايت سقف قيمت 1150 
تومان به ازاي هر كيلوگرم تحويل درب مراكز خريد 
كنند. وي به عقد قرارداد با كارخانجات رب سازي 
نسبت به فروش گوجه فرنگي خريداري و اخذ رب 
فرآوري ش��ده اش��اره كرد و گفت: براساس مصوبه 
ستاد ملي تنظيم بازار، سازمان برنامه و بودجه كشور، 
مكلف به تامين و اختصاص منابع م��ورد نياز براي 
اجراي اين طرح از طريق بانك هاي عامل هستند. 
معاون وزير جهاد كشاورزي از ادامه دار بودن عمليات 
خريد حمايتي ب��ا قيمت مصوب ت��ا زمان تعديل 
قيمت به تشخيص وزارت جهاد كش��اورزي اشاره 
كرد و افزود: س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان مكلف به محاسبه هزينه هاي تبعي و 
اجرايي طرح براي تامين هزينه هاي مذكور از طريق 

سازمان برنامه و بودجه كشور است.

 خريد تضميني گندم
 از 4‚7 ميليون تن گذشت

جهان

هشدار بانك جهاني درباره 
بحران نامرئي آب 
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رييس جمه��ور، قانون »حماي��ت از توس��عه صنايع 
پايين دس��تي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از 
س��رمايه گذاري مردمي« را براي اجرا ب��ه وزارت نفت 
و سازمان برنامه و بودجه كش��ور ابالغ كرد. به گزارش 
مهر، حجت االس��الم حس��ن روحاني رييس جمهور، 
قانون »حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام 
و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي« 
را براي اجرا ب��ه وزارت نفت و س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور ابالغ كرد. بر اين اساس، دولت موظف است طبق 
تكاليف اين قانون، از طريق وزارت نفت نسبت به صدور 
و بازنگري مجوز طرح ها تا س��قف دو ميليون بشكه در 
روز و اعطاي تنفس خوراك، از س��رمايه گذاران بخش 
غيردولتي براي جذب سرمايه گذاري مردمي حمايت 
كند. در هنگام بهره برداري از واحد احداث شده، تطبيق 
كميت و كيفيت انواع فرآورده هاي توليدي براس��اس 
مجوز اوليه صادره، بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت 
وجود هرگونه مغايرت موظف اس��ت مي��زان تنفس 
خوراك را متناسب با طرح اجرا شده تعديل شده و به 

اطالع صندوق توسعه ملي برساند. خوراك تحويلي به 
واحدهاي مذكور از نظر قواع��د مالي در حكم صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي 
اجراي اين قانون صرفا از محل س��هم ساالنه صندوق 
توسعه ملي در سقف سهم س��االنه آن صندوق تأمين 
مي شود. تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه 
ملي بابت بازپرداخت اقس��اط تنفس خ��وراك، عالوه 
بر سهم صندوق توس��عه ملي از محل فروش خوراك 
به آنها طي سنوات آتي اس��ت. همچنين، دولت مجاز 
اس��ت در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك، قرارداد 
دريافت بخشي از درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي 
طرح ها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت 
اقساط، جهت تسويه بدهي از آن طرح اخذ كند يا پس 
از بهره برداري از طرح، سهام سهامداران شرك مجري 
طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراك اخذ نمايد. گفتني 
است، اين قانون در جلسه علني 24 تير 1۳98 مجلس 
شوراي اس��المي تصويب و 1۶ مرداد 1۳98 به تأييد 

شوراي نگهبان رسيد. 

از سوي رييس جمهور ابالغ شد 
صنايع پايين دستي نفت خام  قانون حمايت از توسعه  

خبر

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد 
ظريف براي مذاكره با عربستان را »درست و هوشمندانه« 
توصيف كرد و با بيان اينكه عربستان عالمت هايي داده  كه 
نشان مي دهد مايل به بهبود روابط است گفت كه بايد از 
اين فرصت اس��تفاده كرد. علي مطهري در يادداشتي با 
عنوان »ضرورت بهبود روابط با عربس��تان و امارات« كه 
در ايسنا منتشر شد، نوش��ت: »حل مشكالت اقتصادي 
بستگي زيادي به سياست خارجي كش��ور دارد. امريكا 
و اس��راييل از اختالفات كش��ورهاي منطقه خاورميانه 
حداكثر اس��تفاده را مي برند. روابط ايران با عربس��تان و 
امارات چند سالي است كه به دليل برخي ندانم كاري هاي 
س��ه طرف به س��ردي گراييده و ضرر آن را م��ردم اين 
كشورها تحمل مي كنند و سود آن را امريكا و اروپا و گاه 
روسيه و چين مي برند، چنان كه س��ود وضعيت فروش 
نفت ايران را بيشتر روسيه مي برد. چرا كشورهاي اسالمي 
بايد به گون��ه اي عمل كنند كه س��ودش را بيگانه ببرد؟ 
مطابق اسالم، زمان تحريم ايران همه كشورهاي اسالمي 
بايد از ايران حمايت كنند، ولي مي بينيم اكثر آنها در كنار 
امريكا قرار گرفته اند. يكي از علل آن اختالفات بي اساسي 
است كه بر پايه فرقه گرايي ميان آنها ايجاد شده است و به 

عبارت ديگر به جاي اتحاد اسالمي تفرقه و تشتت بر آنها 
حاكم است. قطعا عرب ها در موضوع سوريه و يمن دچار 
اشتباهات فاحش ش��ده اند ولي ما نيز آنها را ترسانده ايم 
و آنها از ترس ما به دامان اس��راييل افتاده اند. آرمان هاي 
اسالمي ما مانند آزادي فلس��طين جز با همكاري ساير 
كشورهاي اسالمي و جز با اتحاد اسالمي تحقق نمي يابد. 
ما نبايد به گونه اي عمل كنيم كه كش��ورهاي اس��المي 
اين گونه برداشت كنند كه ايران مي خواهد حكومت هاي 
آنها را ساقط و يك حكومت ش��يعي روي كار آورد. شعار 
ما بايد اسالم باش��د نه فرقه گرايي. اكنون شرايط خوبي 
براي بهبود روابط با عربس��تان و امارات پديد آمده است. 
پيشنهاد آقاي ظريف براي مذاكره با عربستان پيشنهاد 
درس��ت و هوشمندانه اي اس��ت. هر دو كش��ور امارات و 
عربستان عالمت هايي داده اند كه نشان مي دهد مايل به 
بهبود روابط هستند. امارات به خاطر دوري از ايران دچار 
ضعف اقتصادي شده و عربستان نيز احساس مي كند كه 
راهي كه در يمن مي رود پايان خوشي ندارد و هر دو كشور 
دريافته اند كه آن گونه كه آنها خيال مي كردند امريكا قصد 
نابودي و بلكه توان نابودي حكومت ايران را ندارد. بايد از 

اين فرصت استفاده كرد.«

مطهري: پيشنهاد ظريف  براي مذاكره با عربستان هوشمندانه است

مجلس با حكم رييس جمهوري
»مونسان« سرپرست وزارت 

ميراث فرهنگي شد
رييس جمهور در حكمي علي اصغر مونسان را به 
سرپرستي وزارت تازه تاسيس ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي منصوب كرد. به 
گزارش روز چهارش��نبه پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، حس��ن روحان��ي رييس جمه��وري در 
حكمي علي اصغر مونس��ان را به سرپرس��تي 
وزارت تازه تاسيس ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي منص��وب ك��رد. نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي طرح ي��ك فوريتي 
تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري را تصويب كردند كه پس از تاييد 
ش��وراي نگهبان در تاريخ 2۶ مرداد از س��وي 
علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
به رييس جمهوري ابالغ ش��د. حسن روحاني 
نيز بيس��ت و هش��تم مرداد 1۳98 در اجراي 
اصل 12۳ قانون اساس��ي جمهوري اس��المي 
ايران قانون تش��كيل »وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي« را براي اجرا به نهاد 
رياست جمهوري و سازمان اداري و استخدامي 

كشور ابالغ كرد.

خجستهميالدحضرتامامموسيكاظمعليهالسالمرابهمسلمينجهانتبريكميگوييم



روي موج خبر

  اساس�نامه س�ازمان هواپيمايي كشوري 
تصويب شد؛ پاد|

هي��ات وزيران در جلس��ه ديروز خود به رياس��ت 
رييس جمهور، اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري 
را تصويب كرد. اين اساسنامه به  منظور ارتقاي ايمني 
و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي 
و فرودگاهي تهيه و به تصويب س��تاد آيين نامه ها، 
دستورالعمل ها و اسناد راهبردي نيز رسيده است. 
بر اساس اين اساسنامه، سياست گذاري، برنامه ريزي 
و تنظي��م مقررات در زمينه ه��اي فني، اقتصادي، 
بازرگاني داخلي و بين الملل��ي حمل و نقل هوايي 
كش��ور و همچنين ايمني پروازها و بهبود كيفيت 
خدمات مس��افر و بار و محموالت پستي و توسعه 
آنها و اجراي تعهدات، مقررات، استانداردها، الزامات 
و توصيه هاي مقرر شده توسط سازمان بين المللي 
هواپيمايي كشوري )ايكائو( در كليه امور هوانوردي 
كش��وري همچنين، نظارت بر كليه فعاليت هاي 
هواپيمايي كش��وري از جمله مهم ترين وظايف و 
اختيارات اين سازمان است. همچنين  در ادامه اين 
جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي 

پس از بحث و بررسي، تصويب شد.

  صنعت دفاعي ايران صحنه هراس و وحشت 
دشمنان ملت است

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مناسبت 
روز صنعت دفاعي با صدور بيانيه اي آورده اس��ت: 
صنعت دفاعي ايران صحنه هراس و وحشت دشمنان 
ملت ايران به ويژه رژيم تروريس��تي و جنگ افروز 
امريكاست. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
بيانيه اي را در گراميداشت سي و يكم مرداد ماه روز 
صنعت دفاعي صادر كرد كه در بخش��ي از آن آمده 
است: » توليد قدرت تعيين كننده امنيتي در منطقه 
كه امروز وحشت حداكثري در اردوگاه دشمنان را 
رقم زده اس��ت كه تبلور بخشي از آن با به كارگيري 
موش��ك هاي متن��وع، نقطه زن و ب��ا فناوري هاي 
ناشناخته توسط نيروهاي مسلح، عظمت و كارايي 
خود را به رخ جهانيان كشيده، منجر به جلوگيري از 
هر گونه اقدام خيره سرانه و ماجراجويانه قدرت هاي 

استكباري شده است.«

  مذاك�ره با ظري�ف، صريح و س�ازنده بود؛ 
ايسنا|

وزير امور خارجه س��وئد ضمن اشاره به محورهاي 
ديدارش با وزير امور خارجه ايران، اين مذاكرات را 
صريح و س��ازنده خواند. مارگوت والستروم با اشاره 
به ديدارش با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در استكهلم در پيامي توييتري نوشت: امروز 
مذاكراتي صريح و س��ازنده در ديدار ب��ا وزير امور 
خارجه ظريف در استكهلم داشتم. ]اين مذاكرات[ 
بر وضعيت حقوق بشر در ايران، مسائل منطقه اي از 
جمله يمن و خليج فارس و همچنين برجام معطوف 
بود. وي افزود: مذاكره در زمان ترديد، ضرورت دارد.

  خبر درگي�ري ام با ظريف »فيك« اس�ت؛ 
باشگاه خبرنگاران|

نماينده تهران گفت: انتشار خبر درگيري ام با وزير 
امور خارجه در رس��انه ها فيك است. كاظم جاللي 
رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
درباره اخباري كه در رس��انه ها مبني بر درگيري او 
با وزير امور خارجه منتش��ر شده بود، گفت: فردي 
در رس��انه ها اينگونه منتش��ر كرده بود كه بنده با 
آقاي ظريف درگير ش��دم و به بيمارستان رفته ام، 
درحالي كه يادم نمي آيد كه آخرين بار چه زماني به 
وزارت امور خارجه رفته ام. جاللي با بيان اينكه فكر 
مي كنم در سال جديد اصال آقاي ظريف را نديده ام، 
گفت: دقيقا به خاطر ندارم؛ ش��ايد هم آقاي وزير را 
در كميسيون هاي مجلس يا در راهروهاي مجلس 
ديده باش��م؛ اما اصال به خاطر ندارم كه دو نفره در 

جايي بوده باشيم. 

  توافق دولت و مجلس بر س�ر قبول شدگان 
آزمون قوه قضاييه؛ ايسنا |

 سخنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
از انعق��اد توافق��ي مي��ان دولت و مجلس بر س��ر 
قبول ش��دگان آزمون قوه قضاييه خبر داد.  حسن 
نوروزي در خصوص آخرين وضعيت پذيرفته شدگان 
آزمون اس��تخدامي قوه قضاييه گفت: مقرر شد به 
جاي هر فردي كه در قوه قضاييه بازنشسته مي شود 
دو نيرو به كارگيري ش��ود؛ مقرر شد قوه قضاييه به 
حد توان اين نيروها را جذب كند و ما بقي را با كمك 
اعتباري دولت اس��تخدام كنند. يحيي كمالي پور 
نايب رييس كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
در اين خصوص در تاريخ ٢٥ تير ماه سال جاري به 
ايسنا گفته بود: در جلسه امروز كميسيون مقرر شد 
كه ظرف يك ماه وضعيت تمامي پذيرفته شدگان 
آزمون استخدامي قوه قضاييه تعيين تكليف شود، 
بر اين اس��اس قرار است ۴۰۰۰ نفر از اين عزيزان از 
منابع خود قوه قضاييه مش��غول كار شوند و مابقي 
آنها نيز پس از بررسي ها مشغول كار شوند و مشكل 

آنها برطرف شود.

  جبه�ه پاي�داري از م�دل انتخاباتي خود 
رونمايي مي كند؛تعادل|

دبيركل جبهه پاي��داري از تدوين مدل انتخاباتي 
تش��كل متبوع خود براي ايجاد ائتالف در جريان 
اصولگرايي خبر داد.  مرتضي آقاتهراني در حساب 
رسمي خود در توييتر نوشت:  »به لطف الهي پس از 
نشست هاي متعدد مدل پيشنهادي ائتالف جريان 
انقالبي، در جلسات شوراي مركزي پايداري تدوين 
شده كه توسط س��خنگوي جبهه پايداري اعالن 
خواهد شد.« پيش از اين دبيركل جبهه پايداري در 
۲۳ تيرماه درباره برنامه انتخاباتي اين جبهه و مدل 
هم افزايي و وحدت جريان هاي انقالبي براي انتخابات 
مجلس آينده گفته بود كه ما بر اساس بررسي ها و 
اس��تفاده از تجارب گذشته خودمان با جريان هاي 
انقالبي براي انتخابات مجلس در سال جاري به مدلي 

براي هم افزايي و وحدت رسيده ايم.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت:

مقررات زائد و موانع توليد را رفع كنيد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صب��ح ديروز )چهارش��نبه( در دي��دار رييس جمهور و 
اعض��اي هيات دول��ت، با اش��اره به لزوم قدرشناس��ي 
مسووالن از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همكاري 
و هم افزايي قواي س��ه گانه، »اقتص��اد« و »فرهنگ« را 
دو مساله مهم كش��ور خواندند و با تأكيد بر توجه كامل 
مسووالن به »توليد داخلي« به عنوان »كليد اصلي حل 
مشكالت موجود« نكات مهمي را درباره »رهايي كشور 
از وابستگي به درآمد نفت«، »توجه ويژه به بخش هاي 
پيشران اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي و شركت هاي 
دانش بنيان«، »ضرورت تغيي��ر نگاه به توليد كننده به 
عنوان رزمنده جنگ اقتصادي« و »لزوم جهت گيري و 
هدف گذاري پيشرفت اقتصادي به سمت تأمين عدالت و 
ريشه كن كردن فقر« بيان كردند و مسووالن وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسيت 
بيشتر و مقابله جدي و هوشمندانه با هجوم همه جانبه 

دشمن به مباني ديني، انقالبي و اخالقي فراخواندند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي اين ديدار با تبريك عيد 
سعيد غديرخم و سالروز والدت حضرت امام موسي بن 
جعفر عليه السالم و همچنين هفته دولت، و گراميداشت 
ي��اد و خاطره ش��هيدان رجايي و باهن��ر گفتند: هفته 
دولت شاخص و نشانه اي است كه با يادآوري خدمات و 
تالش هاي يك سال گذشته، از يك طرف مي تواند مايه 
دلگرمي باشد و از طرف ديگر، چنانچه اين تالش ها با دو 
شرط مهم »حركت جهادي« و »نيت الهي« همراه شود، 

زمينه ساز بركات زيادي در جامعه خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از بركات هفته دولت 
را »ارزيابي اعضاي دولت از عملكرد يك ساله خود و نقاط 
قوت و ضعف آن« برش��مردند و افزودند: مسووالن بايد 
دوران مس��ووليت را كه يك لطف الهي براي خدمت به 
مردم است، قدر بدانند و از اين طريق، براي عرصه بسيار 

دشوار آخرت زاد و توشه فراهم كنند.
ايش��ان با اشاره به گذشت 6 س��ال از عمر دولت، تأكيد 
كردند: دو س��ال باقيمان��ده از دوران دولت، مدت زمان 
كمي نيست و بايد به دور از گرفتار شدن در برخي آفات، 
مسائل مهم كشور را »اولويت بندي«، و اولويت ها را يك 
به يك پيگيري كرد. رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از 
آفات دولت ها در طول سال هاي مختلف را »گرفتار شدن 
به فروع و حواشي« دانستند و گفتند: دولت در اين دو سال 
باقيمانده، از حواشي و مسائل فرعي كه متأسفانه با ظهور 
فضاي مجازي، امكان آن بيش��تر هم شده است، فاصله 

بگيرد و مسائل اصلي را در اولويت كاري خود قرار دهد.
رهب��ر انقالب دو اولوي��ت اصلي كش��ور را »اقتصاد« و 
»فرهنگ« برش��مردند و در سخنانشان درباره موضوع 
اقتصاد با اشاره به تأثيرگذاري مشكالت موجود برطبقات 
ضعيف و متوس��ط، توليد داخلي را كليد اصلي حل اين 
مش��كالت خواندند و افزودند: البته به دس��ت آوردن و 
چرخاندن اين كليد در قفل مش��كالت اقتصادي آسان 

نيست اما بايد اين كار را انجام داد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي علت نامگذاري امسال به نام 
»رونق توليد« را توجه ب��ه پيش بيني ها درباره افزايش 
كارشكني هاي بيگانگان برشمردند و خاطرنشان كردند: 
بهترين مقابله با اين دشمني ها، رونق توليد است كه به 
فضل الهي در اين زمينه حركتي در بخش هاي مختلف 
ديده مي شود كه به نوبه خود نشان دهنده ظرفيت هاي 
بالقوه در سراسر كشور است، بنابراين مسووالن بايد توليد 

داخلي را اساس كار قرار دهند.
ايشان سپس در تبيين اولويت ها در زمينه اقتصاد، بر سه 
مس��اله تمركز كردند: »قطع وابستگي به صادرات نفت 
خام«، »توجه به پيش��ران هاي اقتصادي كه مي توانند 
موتور محركه ديگر بخش ها قرار گيرند« و »ضرورت تغيير 

نگاه مسووالن و دستگاه ها به توليد كنندگان«.
رهبر انقالب، درآمد آسان صدور نفت خام را باليي بزرگ 
دانستند و يادآور شدند: اين مشكل ديرينه واقعًا به ضرر 

پيشرفت كشور تمام شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به كشورهايي كه بدون 
توليد يك قطره نفت، به پيش��رفت چشمگيري دست 
يافته اند، گفتند: حتي در شرايط غيرتحريمي نيز كنترل 
بازار نفت از جمله قيمت گذاري و ميزان خريد، دس��ت 
مصرف كننده هاي بزرگ دنيا يعني كشورهاي غربي است 
و آنها مي توانند براساس منافع خود و جهت گيري هاي 

سياسي توليدكنندگان را تحت فشار بگذارند.
ايش��ان تبديل نفت خام ب��ه فرآورده ه��اي مختلف را 

راه اصل��ي رهايي از وابس��تگي به ص��ادرات نفت خام 
برشمردند و افزودند: همچنان كه بارها گفته شده است، 
مي توانيم با استفاده از انديشمندان و صنعتگران، عالوه بر 
فرآورده هاي فعلي نظير گاز و بنزين، در آينده به تركيبات 
و توليدات ديگري دس��ت يابيم كه ارزش صادراتي آنها 

چندين برابر نفت خام باشد.
رهبر انقالب اسالمي، توجه ويژه رييس جمهور، وزارت 
نفت و ديگر دس��تگاه ها را به ساخت پااليشگاه ضروري 
دانستند و افزودند: مشكل هزينه توليد پااليشگاه را نيز 
مي توان با نقدينگي موجود در كش��ور و مديريت قوي 

حل كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در زمينه رونق توليد، برخي 
بخش هاي اقتصادي را داراي قدرت تحريك و فعال كردن 
بخش هاي ديگر خواندند و گفتن��د: بايد به بخش هاي 
پيشران نظير مسكن، كشاورزي، خودرو، لوازم خانگي   
همچنين اقتصاد دانش بنيان توجه ويژه كرد چرا كه فعال 
شدن هر كدام از اينها مي تواند بخش هاي مختلف ديگر 
را به حركت وا دارد و حركت عمومي اقتصادي كشور را 

به كلي متحول كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در نكته مهم ديگري، تغيير نگاه 
مجموعه دولت، مسووالن و دستگاه ها به توليد كنندگان را 
ضروري خواندند و با مقايسه توليدكنندگان با رزمندگان 
س��ال هاي دفاع مقدس تأكيد كردند: توليدكنندگان 
رزمندگان جنگ اقتصادي با دشمنان هستند و بايد با اين 
چشم به آنها نگاه كرد. ايشان با انتقاد مجدد از مشكالت 
موجود بر سر راه ايجاد واحدهاي توليدي گفتند: گاهي 
براي فعاليت يك واحد توليدي بايد نه از ۷ خوان بلكه از 
۷۰ خوان عبور كرد كه مسووالن بايد اين مشكل جدي را 

حل و مقررات زائد و موانع توليد را رفع كنند.
رهبر انقالب در همين زمينه، نگاه ويژه دولت به بنگاه هاي 
متوسط و كوچك را خواستار شدند و افزودند: اين نگاه 
ويژه، ركن اصل��ي در اقتصاد مقاومتي اس��ت كه همه 
مسووالن آن را پسنديده اند و قول اجرا داده اند كه البته 

كارهايي هم شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اگر به نكات 
گفته شده اهتمام جدي شود، تحريم ها واقعا به فرصت 
تبديل مي شود، همان گونه كه در ماه هاي اخير نيز چون 
واردات برخي كاالها دشوار ش��ده، برخي مسووالن به 
ش��ركت هاي دانش بنيان مراجعه كرده اند و مقداري از 
ظرفيت هاي جوانان، ش��ركت هاي دانش بنيان، جهاد 
دانش��گاهي و مجموعه هاي توليدي به كار گرفته شده 
است. رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان 
رونق توليد را نيازمند ۴ نهاده دانستند: »نيروي انساني«، 

»سرمايه«، »فناوري« و »مديريت اقتصادي«.
ايشان نيروي انساني ايراني را انصافًا بي نظيربرشمردند و 
گفتند: اين واقعيت امروز مورد اذعان انديشمندان برخي 

كشورهاي ديگر نيز قرار دارد.
رهبر انقالب اس��المي، نقدينگي حداق��ل ۱۸۰۰ هزار 
ميلياردي و نيز فناوري قابل قبول در بسياري از زمينه ها 

را دو نهاده قابل قبول ديگر خواندند و افزودند: اما در بخش 
مديريت اقتصادي با وجود تالش هاي قابل تقدير، بايد با 
حساسيت بيش��تر برنامه ريزي و عمل كرد تا مشكالت 

موجود در روند رونق توليد كاهش محسوس يابد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي شكل گيري نوعي تحرك در 
س��ال جاري در زمينه هاي توليد صنعتي، كشاورزي، 
انرژي، پتروشيمي و لوازم خانگي را امري مبارك خواندند 
و با تأكيد بر لزوم تقويت كامل اين حركت افزودند: اين 
واقعيت نش��ان مي دهد كساني كه از بن بست در كشور 

حرف مي زنند، كاماًل اشتباه مي كنند.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه اين واقعيات بايد 
انگيزه و اميد و تالش مديران را افزون تر كند، يك نكته 
بس��يار مهم را درباره هدف رونق و پيش��رفت اقتصادي 

كشور بيان كردند.
ايشان گفتند: از نظر اسالم، ِصرِف ثروتمند شدن كشور، 
مطلوب نيس��ت بلكه هدِف پيشرفت اقتصادي، تأمين 
عدالت اجتماعي و ريشه كن كردن فقر است وگرنه مانند 
كشورهاي پيشرفته اي مثل امريكا مي شويم كه طبقات 

ضعيف همچنان مشكالت عميقي دارند.
رهبر انقالب اس��المي در ادامه س��خنان خود با اشاره 
به »فرهنگ« ب��ه عنوان اولويت ديگر كش��ور، گفتند: 
در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وس��يع 
بيگانگان مواجه هستيم و همه مسووالني كه با مسائل 
فرهن��گ مرتبط هس��تند، بايد به اي��ن موضوع توجه 
جدي داشته باشند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: 
دشمنان نظام اس��المي صراحتا مي گويند كه غلبه بر 
جمهوري اس��المي و حاكميت اسالم با جنگ نظامي و 
تحريم اقتصادي امكان پذير نيست و بايد با نفوذ فرهنگي 
و تأثيرگذاري ب��ر ذهن ها و مغزها و تحريك هوس ها به 
اين هدف رسيد. ايشان با اشاره به اقدامات سازمان يافته 
ضدفرهنگي و ضدارزشي خاطرنشان كردند: بايد مانع 
نفوذ اين اقدامات س��ازمان يافته در توليدات فرهنگي 
همچون هنر، س��ينما، كتاب و تئاتر شد. رهبر انقالب 
اس��المي با تأكيد بر اينكه »ما معتقد به بس��تن فضاي 
فرهنگي كشور نيستيم اما با ولنگاري فرهنگي به شدت 
مخالفيم« گفتند: ما در شرايطي هستيم كه جبهه مقابل 
ما و دستگاه هاي اس��تكباري، همه امكانات فرهنگي و 
هنري خود را براي ضربه زدن به نظام اس��المي، به كار 
گرفته اند و ما بايد برنامه ريزي جدي در مقابل اين جبهه 
داشته باشيم. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره 
به برخي اقدامات ضدفرهنگي سازمان يافته اما پنهان در 
جامعه، افزودند: بايد دستگاه هاي فرهنگي اعم از وزارت 
ارشاد، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم و صداوسيما و حتي دستگاه هاي اطالعاتي   

روي اين مسائل به شدت حساس باشند.
ايشان يكي از نكات مهم در عرصه امور فرهنگي را نقش 
مديران ارش��د و مديران مياني دستگاه ها برشمردند و 
تأكي��د كردند: اگر مديران در خصوص مس��ائل ديني، 
فرهنگي و اعتقادي دستگاه هاي تحت مديريت خود، علنًا 

مراقبت و نقش آفريني كنند، قطعا تأثيرگذار خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي ابراز نگراني نسبت به مساله حجاب 
در جامعه را، بجا و صحيح دانستند و خاطرنشان كردند: 
حجاب يك حكم شرعي و يك مساله قانوني است و در اين 
زمينه بايد در درجه اول دستگاه هاي دولتي و حكومتي 
و مديران آنها مراقبت كنند تا براساس قانون عمل شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رعايت موازين ديني و ظواهر 
مذهبي را از جانب مديران در بدنه دستگاه ها تأثيرگذار 
دانس��تند و گفتند: بايد حركت ديني در كشور تقويت 
ش��ود كه اين موضوع به پيشرفت هاي مادي نيز كمك 

خواهد كرد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود به لزوم تعامل، 
همكاري و هم جهتي قواي سه گانه اشاره كردند و با تأييد 
سخنان رييس جمهور مبني بر ضرورت هم افزا بودن سه 
قوه، افزودند: در برخورد با متخلفان بايد منصفانه و عاقالنه 
و هوشمندانه عمل شود و دستگاه هاي نظارتي به گونه اي 
عمل كنند كه از اقدامات آنها برداشت هاي تبعيض آميز و 

غرض آلود و مچ گيري صورت نگيرد.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه قوه مجريه مياندار 
و عهده دار وظيفه سنگين اداره كشور است، خاطرنشان 
كردند: همه بايد به اين واقعيت توجه كنند البته مسووالن 
دولتي نيز باي��د صبر و تحمل خ��ود را افزايش دهند و 
براي كوچك ترين موضوع يا مش��كلي، بي تابي نكنند. 
»نترس��يدن از دش��من« توصيه ديگر حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به مسووالن دولت بود كه گفتند: برخي اوقات 
سخناني را مي شنوم كه نشانه بيمناك بودن از دشمن 
است، در حالي كه از دشمن، واقعًا نبايد ترسيد زيرا اين 
دشمن از ابتداي انقالب اسالمي وجود داشته و هر كاري 

هم كه توانسته كرده اما به موفقيت نرسيده است.
ايشان افزودند: امريكا، اروپا و حتي شوروي سابق در اين 
۴۰ س��ال هر اقدامي را كه مي توانستند عليه جمهوري 
اس��المي انجام دادند اما به نتيجه نرسيدند. البته آزار و 
اذيت و زحمت به وجود آورده اند ولي نتوانسته اند مانع از 

حركت و پيشرفت نظام اسالمي شوند.
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به پيشرفت ها و افزايش 
توانايي هاي جمهوري اسالمي در عرصه هاي سياسي، 
دفاع��ي و اقتصادي تاكيد كردند: دش��من هيچ غلطي 
نمي تواند بكند و ۴۰ سال دوم جمهوري اسالمي قطعًا 
از ۴۰ سال اول، براي ما بهتر و براي دشمنان بدتر خواهد 
بود. ايشان در بخش پاياني سخنان خود به موضوع كشمير 
اشاره كردند و با ابراز ناراحتي از وضع مسلمانان اين منطقه 
گفتند: ما با دولت هند روابط خوبي داريم اما انتظار و توقع 
از دولت هند اين است كه سياستي منصفانه در قبال مردم 
نجيب كش��مير در پيش بگيرد و به مردم مسلمان اين 

منطقه زور گفته نشود.
رهبر انقالب اسالمي وضعيت كنوني منطقه كشمير و 
اختالفات هند و پاكستان در اين زمينه را نتيجه اقدامات 
انگليس خبيث هنگام خروج از شبه قاره هند دانستند و 
گفتند: انگليسي ها براي استمرار درگيري در كشمير، 

تعمداً اين زخم را در اين منطقه برجاي گذاشتند. پيش از 
سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي روحاني رييس جمهور 
در سخناني با اشاره به اقدامات صورت گرفته در كمك به 
آسيب ديدگان زلزله كرمانشاه در سال ۹6 و سيل سال 
۹۸، از استمرار خودكفايي در برخي بخش ها از جمله در 
توليد گندم خبر داد و خاطرنشان كرد: با وجود تحريم ها، 
در ذخيره و تأمين كاالهاي اساس��ي در شرايط خوب و 

اطمينان بخشي قرار داريم.
آقاي روحاني با اشاره به نوسانات در بازار كاال و ارز در سال 
گذشته، گفت: با وجود تالش هاي همه جانبه امريكا براي 
جلوگيري از صادرات و واردات كاال، توانس��تيم در بازار 
تعادل و ثبات ايجاد كنيم. رييس جمهور با تجليل از صبر 
و مقاومت ملت ايران در برابر فشارها گفت: امروز در سطح 
جهاني امريكا به عنوان يك پيمان شكن منزوي شناخته 
مي شود و از لحاظ حقوقي، اولين بار در دو نوبت امريكا را 

در مجامع حقوقي جهاني محكوم كرديم.
رييس جمهور، تحريم هاي امريكا را اقدامي تروريستي 
دانست و خاطرنشان كرد: امروز امريكا دست به تروريسم 
اقتصادي عليه همه ملت ايران و كودكان و زنان و مردان 
ايراني زده است. آقاي روحاني با اشاره به گام هاي متقابل 
ايران در كاهش تعهدات برجامي گفت: مسير صحيح و 
درستي را در كاهش تعهدات انتخاب، و تأكيد كرده ايم 
صبر ما ح��دي دارد و در برابر بي تعهدي آنها نمي توانيم 
تعهد كام��ل بپذيريم. رييس جمهور ب��ا بيان اينكه اگر 
مذاكرات با ۱+۴ موفق باش��د مي تواند شرايط را عوض 
كند، گفت: اگر گفت وگوها ناموفق باشد، به مسير خود 

ادامه خواهيم داد.
آقاي روحاني افزود: قدرت هاي جهاني مي دانند كه در 
ص��ورت تحريم كامل نفت و به صفر رس��اندن صادرات 
نفت ايران، آبراه هاي بين المللي نمي تواند امنيت سابق را 
داشته باشد، بنابراين فشار يكجانبه عليه ايران نمي تواند 
ب��ه نفع آنها باش��د و امنيت ش��ان را در منطقه و جهان 

تضمين نمي كند.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اقدامات بانك مركزي و بخش اقتصادي دولت براي ايجاد 
آرامش در بازار گفت: قيمت ارز تا حدي متعادل ش��ده، 
ضمن اينكه نسبت به تأمين كاالهاي اساسي و ضروريات 

زندگي مردم اطمينان داريم.
آقاي روحاني افزود: آمارها نشان مي دهد از ارديبهشت 
ماه امسال، تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به كاهش است.

رييس جمهور سياست دولت را فروش فرآورده هاي نفتي 
به جاي فروش نفت خام اعالم كرد و افزود: براي اين كار 
پااليشگاه هاي موجود را توس��عه داده و پااليشگاه هاي 

جديد ايجاد خواهيم كرد.
رييس جمهور گفت: در قدم اول توانستيم در زمينه نفت 
گاز و گازوييل خودكفا شويم و به صادرات برسيم و امروز 
هم در زمينه بنزين خودكفا شده و بنزين صادر مي كنيم.

آق��اي روحاني ادامه داد: بايد مص��رف بي رويه بنزين را 
كاهش دهيم كه چارچوب مناس��بي را در شوراي عالي 

هماهنگي اقتصادي براي اين هدف، تصويب كرده ايم.
رييس جمهور با اشاره به دستور رهبر انقالب درباره تغيير 
و اصالح ساختار بودجه خاطرنشان كرد: هر چند در اين 
مورد مقداري تأخير داريم اما تحريم فرصتي براي تغيير 

ساختار بودجه به وجود آورده است.
آقاي روحاني از كاهش بيكاري خبر داد و با اشاره به توسعه 
نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان گفت: گردشگري 
نيز ۴۳ درصد نسبت به سال قبل بيشتر و حدود ۳۰۰ هزار 

اشتغال در اين حوزه ايجاد شده است.
رييس جمهور با اشاره به تحول در روستاها در زمينه آب، 
برق، راه، بهداشت و درمان و ارتباطات خاطرنشان كرد: 
روزانه ۲۰ روس��تا به شبكه ملي اطالعات و ۱۰ روستا به 
گاز وصل مي شود، ضمن اينكه هر هفته ۳۰ روستا به آب 

آشاميدني متصل مي شود.
آقاي روحاني با اشاره به توجه ويژه دولت به قشر ضعيف 
و تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيس��تي گفت: همه 
موفقيت هاي دولت تا امروز در سايه لطف خدا، هدايت 
رهبري و حضور و حمايت مردم بوده و اگر اين سه نبود، 
ناتوان تر از آن بوديم كه در برابر يك توطئه عظيم جهاني 

كشور را اداره، و نيازهاي مردم را تأمين كنيم.
رييس جمهور با اشاره به ضرورت هم افزايي هر سه قوه 
تأكيد كرد: اگر همه دستگاه ها در كنار هم قرار بگيريم و 
همديگر را ياري كنيم، با شتاب بيشتر از تحريم ها عبور 
مي كنيم، حل مشكالت مردم سريع تر مي شود و امريكا 

را به زانو در خواهيم آورد.

در بيانيه سپاه به مناسبت روز صنعت دفاعي تاكيد شد

 تمركز بر ارتقاي ظرفيت هاي دفاعي در دستور كار نيروهاي مسلح 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با پاسداشت 
۳۱ مردادماه روز صنعت دفاعي،  تمركز نظام سلطه و 
استكبار بر محدودسازي ظرفيت ها و قابليت هاي دفاعي 
كشور را بيانگر موفقيت و تأثير راهبردي اين عرصه در 
ناكام س��ازي راهبردها و سناريوهاي ضد ايراني جبهه 

دشمن دانست.
به گزارش روابط عمومي كل س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي، در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: عرصه 
صنعت دفاعي كش��ور پس از پيروزي انقالب اسالمي 
و عبور از عصر وابستگي، حقارت و عقب ماندگي هاي 
تاريخي ناش��ي از حاكميت رژيم پهلوي و استياليي 
اياالت متحده امريكا بر مقدرات دفاعي و نظامي ايران، 
در پرت��و رويكرد ام��ام راحل )ره( و انديش��ه هاي ناب 
دفاعي خلف صالح ايشان مقام عظماي واليت و رهبري 
ام��ام خامنه اي عزيز )مدظله العال��ي( با بهره گيري از 
سرمايه انساني خالق و داراي اعتماد به نفس كم نظير 
و انديشمندان و متخصصين متعهد به مرحله اي ورود 
پيدا كرده است كه اين عرصه نمايشگاهي از عظمت، 
 پوياي��ي، چابكي و ورزيدگي ب��راي رفع نياز  نيروهاي 
مس��لح و مدافع ايران اس��المي را در معرض جهانيان 

قرار داده است. در ادامه اين بيانيه ارتقاي ظرفيت هاي 
توليدي در بخش هاي مختلف، رشد نخبگي و توسعه 
شبكه هاي دانش بنيان و افزايش سرعت دست يابي به 
سامانه ها و فناوري هاي پيشرفته و راهبردي دفاعي از 
جمله دستاوردهاي عرصه صنعت دفاعي كشور آن هم 
در شرايط سخت و محدوديت آفرين تحريم، قلمداد 
و تصريح شده است: در شرايطي كه سردمداران نظام 
سلطه و جبهه معاندين انقالب و نظام اسالمي با وجود 
ناتواني از مصاف با نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران همچنان با حقد و حس��د توسعه گزينه تحريم 
را دنبال مي كنند، تمركز بر راهبرد بالندگي و ارتقاي 
ظرفيت هاي دفاعي كش��ور، با همت و هوش��مندي 
حوزه صنعت دفاعي و نيروهاي مس��لح در دستور كار 
مجموعه س��ازمان هاي نظامي و دفاعي كشور به ويژه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار داشته و لحظه اي از 
انديشيدن و عمل به اين ضرورت غفلت ناپذير درنگ 

نخواهند كرد.
اين بيانيه خاطرنش��ان كرده اس��ت: دس��تاوردها و 
توانمندي هاي سترگ حوزه صنعت دفاعي كشور در 
عرصه هاي زميني، دريايي و هوافضا كه متناس��ب با 

استانداردهاي نوين جهاني و متناسب با پاسخگويي 
موفق به تهديدات متصور فراروي كشور حاصل شده، 
جمهوري اس��المي ايران را به ق��درت برتر و بالمنازع 
منطقه و در تراز رقابت با قدرت هاي فرامنطقه اي قرار 

داده است.
در ادامه اين بيانيه با اش��اره ب��ه قابليت ها، مزيت ها و 
ويژگي هاي عرصه صنعت دفاع كش��ور آمده اس��ت: 
واقعيت هاي موج��ود در وضعيت امروز صنايع دفاعي 
كش��ور، الگوها و فرمول هاي قدرت سازي و شكوفايي 
را الهام بخش س��اير بخش ها به ويژه ح��وزه اقتصاد و 
صنعت قرارداده و در بعد فراملي نيز توانسته است نقش 
راهبردي خود را در زواياي مختلف مقاومت اس��المي 
منطقه در جدال با جنگ هاي نيابتي و تروريس��تي و 
اخيرا در مقابله با تجاوز پهپاد راهبردي امريكا و نفتكش 

متخلف انگليس، آشكار سازد.
اين بيانيه در پايان با تعظيم به مقام ش��امخ شهيدان 
هميش��ه جاويد عرصه صنعت دفاعي كشور و تبريك 
اي��ن روز فرخنده به آحاد كاركن��ان و مديران خدوم، 
واليت مدار و انقالبي وزارت دفاع و ديگر فعاالن اين حوزه 
راهبردي و حساس در نيروهاي مسلح تأكيد كرده است: 

بي ترديد صنعت دفاعي »نماد اقتدار و رونق توليد ملي« 
به شمار رفته و با برخورداري از توانمندي هاي سرشار 
بومي و قابليت هاي پاسخگويي به نيازهاي نظام و ملت 
ايران در عرصه هاي بازدارندگي دفاعي، تحت منويات 

و فرامين فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي 
)مدظله العال��ي( در هنگامه خطر و تهديد،  درس هاي 
سخت و پشيمان كننده اي  به جبهه دشمنان انقالب و 

ميهن اسالمي خواهد بود.
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3 كالن

پيشنهاد يك اقتصاددان به دولت براي برقراري عدالت در دستمزدها:

پرداختي هاي حقوق متناسب با ارزش توليد نهايي باشد

هر كه بامش بيش، برفش بيشتر!

تنها راه نجات بودجه »ماليات« است

گروه اقتصاد كالن|
عضو هيات علمي دانشلگاه آزاد اسلالمي بيان 
مي كند كه شيوه اعالم حقوق و مزاياي كاركنان 
دسلتگاه ها در سلامانه خزانه داري كل كشلور 
في نفسله اقدام بدي نيسلت و دولت اين اقدام 
را براي شلفافيت هرچه بيشلتر و پاسخگويي 
به اذهان عمومي انجلام مي دهد اما اينكه تا چه 
اندازه اين گام مي تواند محقق و موفق باشد بايد 
بگويم دولت به صورت صد درصدي پيروز نخواهد 
شلد، چرا كه به اندازه كافي از خود اختيار ندارد 
تا از يكسري دسلتگاه هاي وابسته به حكومت 
مانند قوه قضاييه، آسلتان قدس رضوي و صدا 
وسليما بخواهد كه به دولت جواب پلس داده و 
ريز داده هاي اطالعاتي حقلوق و مزاياي خود را 
در سامانه درج كنند همان گونه كه دستگاه هاي 
مذكور تا به حال چنين اقدامي را انجام نداده اند. 
به گزارش »تعادل« پس از گذشلت دو سلال از 
ماجراي افشلاي فيش هاي حقوقي و فشارهاي 
فراوان براي انتشارحقوق و مزاياي كاركنان دولت 
و نهاد هاي غير دولتي و همچنين سردرگمي ها 
براي پذيرفتن مسووليت سامانه ميان وزارتخانه 
اقتصاد و سلازمان استخدامي كشلور باالخره 
تكليف آن گونه كه بايد مشخص و به دستگاه ها 
ابالغ شد. در اين تكليف محمد باقر نوبخت رييس 
سازمان برنامه و بودجه تمامي دستگاه ها را مكلف 
كرده است كه اطالعات حقوق و مزاياي كاركنان 
خود را براي ثبت تمام پرداخت ها تا بيسلتم هر 
ماه در سامانه خزانه داري كل كشور درج كنند. 
در اين بخشلنامه آمده است كه به منظور ايجاد 
هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي مسلتمر 
كاركنان، دسلتگاه هاي اجرايي ملي و اسلتاني 
موظفند ليست حقوق و مزاياي كاركنان خود را 
مطابق آخرين حكم كارگزيني به صورت ماهانه 
در سامانه خزانه داري كل كشور حداكثر تا بيستم 
هر ماه در سقف صادره از سوي سازمان برنامه و 
بودجه، بارگذاري نموده و با امضاي باالترين مقام 
دستگاه اجرايي يا مسوول امور مالي ارسال كنند. 
»تعادل« در گفت وگو با قدرت اهلل امام وردي عضو 
هيات علمي دانشلگاه آزاد اسلالمي به صورت 
مشروح به اين موضوع پرداخته است كه دولت 
تا چه اندازه شرايط و عزم به اجرا رساندن چنين 
اقداملي را دارد و از طرفي چه اصالحاتي بايد در 
نظام دسلتمزد و مزاياي ايلران صورت بگيرد تا 
به صورت يكسان عدالت ميان كاركنان دولتي و 
غير دولتي برقرار شود؟ كه در ادامه مي خوانيم: 

    آيا شليوه اعالم حقوق و مزايا از سوي دولت در 
سامانه خزانه داري كل كشور شيوه مناسبي است؟

من گمان نمي كنم اين ش��يوه دردي را از نيروي انساني 
دوا كند چرا كه اين موضوع بيشتر بر ثبت، ضبط، كنترل 
و ارزيابي ميزان دريافتي اش��خاص اس��ت كه بسياري از 
دستگاه ها ممكن است به اين بروكراسي اداري تن ندهند 
اما في نفسه اتفاق بدي نيست و به شفافيت هر چه بيشتر 
حقوق و مزاي��اي افرادي كه غالب جامعه به دنبال ميزان 
حقوق دريافتي آنها هستند كمك مي كند، اما آن چيزي 
كه در اين چندين و چند س��ال مشاهده كرده ايم قوانين 
سفت و سختي بوده كه در ابتدا ايجاد شده و بالعكس نتيجه 
منفي به بار آورده است بطور مثال قانون بازنشسته ها، اين 
قانون در حقيقت به افراد ذي دفع كمك كرد كه از امكانات 
دولتي سوءاستفاده كنند و حقوق هاي بسيار باال دريافت 
كنند و همه افرادي كه قرار بود تحت كنترل قرار بگيرند، 
قانون را دور زدند و قشر عظيمي از بازنشستگان كه حقوق 
و مزاياي دريافتي آنها پاسخگوي تورم فعلي نيست گرفتار 
ش��دند و اين قش��ر هزينه آنها را پرداخت كرد، يا قوانين 
ديگر كه هر از چندگاهي وضع مي شوند و افراد ذي ربط 
با استفاده از رانت و فرصت ها در حاكميت به راحتي از آن 

به صورت قانوني سرپيچي كرده و هيچ گونه هزينه اي نيز 
در قبال آن پرداخت نمي كنند و در نهايت هم تبعات آن 
گريبان گير اقشار پايين دست جامعه مي شود كه اين افراد 

در حاكميت دستي ندارند.
    نظام دستمزد و مزايا را در ايران چگونه ارزيابي 
مي كنيد و چه راهكاري را براي اصالح نظام دستمزد 

و مزايا پيشنهاد مي دهيد؟
من ش��يوه پرداخت حقوق و مزايايي كه دولت در پيش 
گرفته را نمي پس��ندم، چرا كه دولت خواست با افزايش 
حقوق 400 هزار توماني مي��ان كارمندان عدالت برقرار 
كند و بر اين منطق بود كه با ايجاد عدالت پرداختي ميان 
كارمندان، شكاف درآمدي را كاهش دهد و در اين بين از 
ديد دولت هر كس كه از يك سقفي بيشتر يا كمتر حقوق 
و مزايا دريافت مي كرد، ناعدالتي رخ داده بود در صورتي 
كه اين رويكرد دولت كامال با عدالت منافات دارد چرا كه 
معتقدم افراد بايد بر اساس توانايي و شايستگي هاي خود 

حقوق دريافت كنند.
متاس��فانه با س��ردرگمي هايي كه دولت در سال جاري 
ايجاد كرد موجب شد بسياري از كارمندان در سازمان ها  
و نهادها مطابق سقف تعيين شده حقوق دريافت نكنند 

و تكليف آنها هنوز مش��خص نيست، هر كس براي خود 
س��قفي را تعيين كرده و مطابق با آن ب��ه كاركنان خود 
حقوق مي پردازد، من گمان مي كنم با توجه به مشكالت 
كسري بودجه كه اكنون گريبان دولت را گرفته و از طرفي 
سازمان ها در پرداخت حقوق  دچار مشكل هستند اتفاق 
رضايت بخشي نخواهد افتاد و اين نه تنها عدالت نيست بلكه 

دولت نقش مروج بي عدالتي را ايفا مي كند.
    شما چه پيشنهادي داريد؟

در همه جاي دنيا كاركنان بر اس��اس ميزان كارايي خود 
حق��وق دريافت مي كنند بنابراين اگ��ر افزايش حقوقي 
بخواهد اتفاق بيفتد بايد متناس��ب با ارزش توليد نهايي 
نيروي عامل باش��د، اگر بخواهيم غير از اين عمل كنيم 
درواقع در يك اصل اقتصادي در دنيا دست برده ايم، چرا 
كه ما در اقتصاد مي گوييم سهم عامل توليد از توليد حداقل 
برابر ارزش توليد نهايي آن است اما در ايران اينگونه نيست 
و دولت مي خواهد با افزايش 400 هزار توماني حقوق ها 

علم عدالت در دست بگيرد.
    مگر عدالت بد است؟ 

خير، اما بايد عدالت را با پرداخت مساوي و يكسان حقوق 
بنابر شايس��تگي و توانايي هاي افراد معنا كنيم، در اينجا 

افرادي كه كارمند دولت نيستند چگونه مشمول اقدامات 
عدالت گرايانه دولت مي شوند؟ عدالت چگونه براي اقشار 
ضعيف تر جامعه تعريف مي شود؟ دولت بايد پاسخگو باشد 
چرا كه لزوما برابري عدالت نيست. اگر بياييم از پايه به حل 
مشكالت بپردازيم بيشتر به نتيجه خواهيم رسيد يعني 
اگر بياييم حداقل حقوق ها را بر اس��اس حداقل معيشت 
قرار دهيم تا نيازمندي هاي اقشار جامعه برطرف شود و از 
طرفي براساس توانمندي ها و كارايي افراد حقوق و مزايا 

پرداخت كنيم، بسياري از اين چالش ها حل خواهد شد.
    دولت تلا چه ميزان عزم و شلرايط دارد تا نظام 

حقوق و دستمزد خود را اصالح كند؟
واقعيت اين است كه زماني براي دولت فعلي باقي نمانده و 
حداقل 3 الي 4 سال زمان مي برد كه يك سيستم راه اندازي 
شود و ببيند آيا كارايي دارد يا خير؟ متاسفانه وضعيتي كه 
براي دولت وجود دارد اين است كه عمر زيادي ندارد و تا 
پايان آن چيزي باقي نمانده اس��ت و من گمان نمي كنم 
كه دولت عزمي راس��خ براي انجام اين مهم داشته باشد 
و به صورت بنياني بخواهد اين سيس��تم را اصالح كند و 
اگر هم بخواهد يك حركت اساسي و اصولي انجام بدهد 
به عمر دولت فعلي قد نمي دهد و نتايج مثبت و منفي آن 
براي دولت بعدي خواهد بود كه با توجه به مش��كالت و 
محدوديت هايي كه در حال حاضر دولت در آن غوطه ور 

است هيچ اقدام ثمر بخشي صورت نخواهد گرفت.
    دسلتگاه ها تا چه ميزان به شليوه اعالم حقوق 

مزاياي كاركنان خود تن مي دهند؟
من گمان نمي كنم دستگاه هايي كه بايد اين كار را بكنند 
به اين قضيه تن دهند و راضي به افشاي حقوق و مزاياي 
خود ش��وند. قوه قضاييه و آس��تان قدس رضوي، صدا و 
سيما و نهاد هاي حكومتي ديگر دستگاه هايي هستند كه 
اطالعات خود را در سامانه بارگذاري نكرده اند و اين نهاد ها 
با توجه به شرايط و موقعيتي كه دارند ممكن است در كنار 
دولت قرار نگيرند بلكه در مقابل دولت باشند و طبيعتا اين 
نهاد ها پاسخگوي درخواست هاي دولت نيستند و تن به 
اين قوانين و مقررات نخواهند داد و در نهايت اگر اين نهادها 
پاسخگو نباشند چه كساني مي خواهند پاسخگو باشند؟ و 
چگونه دولت مي تواند اين نهادها را كنترل كند؟ بنابراين 
شيوه اعالم حقوق و دستمزد كاركنان سازمان ها و نهاد ها 
ناكارآمد خواهد بود و دولت نمي توان��د در اين زمينه به 
صورت صد درصدي عمل كند چرا كه دولت بايد از خود 
اختيار تام داش��ته باش��د تا بتواند يكسري دستگاه هاي 
وابسته به حاكميت را كنترل كند كه اين اختيار را ندارد، 
در نتيجه اين اقدام در حد سازمان هايي پيش خواهد رفت 
كه مستقيما زيرنظر دولت هستند و دولت در نهاد هايي كه 
غير دولتي محسوب مي شوند و فراتر از اختيار آن هستند 

نمي تواند موفق عمل كند.

گروه اقتصاد كالن| 
رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: هر مدير استاني 
كه در وصول درآمد مالياتي استان خود كارآمد تر عمل كند 
و ميزان بيشتري از ماليات را وصول كند از اعتبارات استاني 
بيشتري بهره مند خواهد شد و در مقابل هر مديري كه در 
وصول اين درآمدها به حداقل راضي شود، مواخذه شده و 
اعتبارات حداقلي را دريافت خواهد كرد. به گزارش »تعادل« 
ضرب المثل »هركه بامش بيش، برفش بيشتر« حكايت 
نظام »درآمد، هزينه« سازمان امور مالياتي است كه قصد 
دارد با تنظيم و اصالح اين نظام به شناس��ايي و وصول هر 
چه سريع تر فرارهاي مالياتي در استان هاي كشور پرداخته 
و به عدالت مالياتي دست يابد، از اين رو اميد علي پارسا در 
سفر خود به استان قزوين به اين موضوع پرداخته است كه 
اين سازمان چه سياست هايي را در راستاي تحقق عدالت 
مالياتي و همچنين حمايت از توليد كنندگاني كه با توجه 
به ركود اقتصادي در كشور، ماليات واحد هاي آنها افزايش 
يافته و ملزم به پرداخت آن هستند، در پيش گرفته و اين 
سياست ها تا چه ميزان توانسته با موفقيت رو به رو شود؟ 

كه در ادامه به صورت مشروح مي خوانيم: 
اميدعلي پارسا در حاشيه س��فر خود به قزوين با اشاره به 
سياست هاي حمايتي اين س��ازمان از توليدكنندگان به 
دليل افزاي��ش ماليات واحدهاي توليدي با توجه به ركود 
اقتصادي حال حاضر بيان كرد: طي بخش��نامه اي كه در 
راستاي حمايت از توليد در سال رونق توليد ابالغ كرديم و 
از جهتي مي تواند به عنوان يك فرصت ويژه تلقي شود اين 

است كه اگر هر واحد توليدي تا پايان مهر ماه سال جاري، 
اصل بدهي مالياتي خود را پرداخ��ت كند از ۱00 درصد 
بخشودگي جرايم برخوردار خواهد شد و اين جرايم كه فشار 
زيادي بر توليدكنندگان وارد مي كند، براي برخي واحدها 
دو تا سه برابر اصل وام و تسهيالت توليدكنندگان است و 
اين معافيت مي تواند يك فرصت طاليي و خوبي باشد تا 
توليدكنندگان و صنعتگران از آن بهره ببرند و ما انتظار داريم 
صاحبان واحدها از اين حمايت دولت براي حل بخشي از 
مشكالت مالي خود استفاده كنند. اميدعلي پارسا هر گونه 
فرار و فساد مالياتي را خط قرمز خود دانسته و اظهار مي كند: 
سازمان امور مالياتي با هر گونه فساد و فرار مالياتي برخورد 
كرده و چند موضوع مهم را پيگيري مي كند، در حالي كه 
دنبال وصول ماليات براي انجام پروژه هاي عمراني و اداره 
كشور و همچنين پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت 
است، به صورت همزمان با فرار مالياتي و فساد اداري هم 
برخورد مي كند و اميدواريم با انجام اين مهم بتوانيم دين 
خود را در سال رونق توليد به اقتصاد كشور ادا كنيم. پارسا 
افزود: كارت هاي بازرگاني صوري، شركت هاي صوري و كار 
به نام ديگران، كتمان درآمدها و غيره از راه هاي متعدد فرار 
مالياتي در كشور است كه شناسايي اين ساز و كارها در همه 
جاي دنيا با دسترسي سازمان امور مالياتي به ريز داده هاي 
مربوط به امور پولي و بانكي و شغلي افراد و دستگاه ها صورت 
مي گيرد كه اين فرآيند در كشور ما با قدرت و سرعت آغاز 
ش��ده و به خوبي پيش مي رود و مطابق با ماده ۱۶۹ مكرر 
قانون ماليات هاي مس��تقيم دستگاه هاي اجرايي دولتي 

مكلف هستند كه ريز داده هاي مرتبط با افراد را در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار دهند. رييس سازمان امور مالياتي 
ادامه داد: سازمان امور مالياتي بستري را فراهم كرده است 
كه از طريق سامانه پايانه هاي فروشگاهي و به صورت ساده 
تركارتخوان ها، تمامي معامالت كاال و خدمات در تمامي 
نقاط كشور در اين بستر صورت بگيرد كه به واسطه رصد 

معامالت، امكان كارهاي جعلي و صوري از بين برود.

    تحقق عدالت مالياتي، هدف نظام مالياتي
اميدعلي پارس��ا اذعان كرد: در حال حاضر كشور درگير 
اقتصاد زيرزميني شده است و هنوز علت بسياري از موارد 
قاچاق و اين نوع از اقتصاد را نمي دانيم و نمي توان بر مبناي 
حدسيات و برآوردها با اطمينان سخن بگوييم اما بايد اشاره 
كرد كه هدف نظام مالياتي پياده كردن عدالت مالياتي است 
تا هم كارايي نظام مالياتي را باال برده باشد و هم از اين طريق 
بودجه مورد نياز كشور تامين شود و كارهاي مديريتي نيز 
به بهترين شكل صورت پذيرد. پارسا اضافه كرد: شرط الزم 
براي تحقق عدالت مالياتي، اصالح قوانين است و سازمان 
امور مالياتي در اين راستا اقدامات خوبي داشته است بطور 
مثال با تعريف پايه هاي جديد مالياتي تراكنش هاي بانكي 
كس��اني را كه بيش از ۵ ميليارد تومان در سال تراكنش 
بانكي دارند بررسي كرديم و در اين زمينه اطالعات خوبي 
در خصوص فاصله آنچه اين افراد پرداخت مي كنند با آنچه 
بايد پرداخت شود جمع آوري كرديم تا هدف و شعار اصلي 
خود را در رسيدن به تحقق عدالت مالياتي محقق كنيم. 

وي تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي چند برنامه را مدنظر 
دارد، اول اينكه حداكثر درآمدهايي كه طبق قانون مشمول 
ماليات هستند را وصول كنيم، مگر آنكه معافيت داشته 
باشند، دوم اينكه از توليدكننده واقعي حمايت كنيم كه 
طبق اين برنامه امسال معافيت بخشودگي ۱00 درصدي 
جرايم مالياتي توليدكنندگان در دستوركار قرار دارد و از 
طرفي اين اختيارات و حمايت ها تنها براي امسال است و 
سال آينده حداكثر اختياري كه مديران خواهند داشت ۵0 
درصد است، لذا توصيه مي شود تا پايان مهر و ۶ ماه فرصت 
داده شده از آن استفاده شود. رييس سازمان امور مالياتي 
اظهار مي كند كه توسعه بخشيدن به پايه هاي مالياتي كشور 
را اولويت اين سازمان قرار داده است و آنطور كه مشخص 
است قصد دارد در جهت تحقق عدالت مالياتي در اقتصاد 
كشور، به غير از ماليات دريافتي كنوني از منابع مغفول مانده 
هم ماليات اخذ كرده و يك سيستم مالياتي عادالنه را در 

كشور پياده كند.

    حمايت هاي نا محدود و نا مشروع نداريم
اميدعلي پارس��ا حد و حدود سياست هاي حمايتي اين 
س��ازمان از اس��تان هاي كشور را مش��خص كرد و گفت: 
سياست هاي حمايتي سازمان امور مالياتي حمايت هاي 
بدون حساب، نامش��روع، نامحدود و بي نظم نيست، لذا 
اميدواريم فضايي را فراهم كنيم ت��ا مجموع درآمدهاي 
استان هاي كش��ور افزايش پيدا كند و از محل آن بتوانيم 
تخصيص بيشتري به استان ها بدهيم و در حال حاضر هيچ 

راهي براي افزايش اعتبارات استان هاي كشور جز دريافت 
وصولي ها بر اساس اصول نيست كه بايد با رعايت انصاف 
صورت بگيرد و در اين راستا از مديران استان ها خواسته ايم 
فرارهاي مالياتي را شناسايي و برخورد كنند و هر مديري 
در اين مورد موفق عمل كرده و وصولي ها را باال ببرد تشويق 

شده و اعتبارات بيشتري خواهد گرفت.

    وصول بيشتر ماليات؛ شرط استفاده حداكثري 
از اعتبارات استان ها

رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: اميدواريم سال 
آينده نظام »درآمد، هزينه« را به گونه اي تنظيم و اصالح 
كنيم تا همه اس��تان ها به صورت مس��تقل بتوانند با هر 
روشي كه به صالح شان است درآمدهاي خود را به حداكثر 
برس��انند و مالك ارزيابي مديران همين موضوع است و 
هر مدير استاني كه در وصول درآمد مالياتي استان خود 
كارآمد تر عمل كند و ميزان بيش��تري از ماليات را وصول 
كند از اعتبارات استاني بيشتري بهره مند خواهد شد و در 
مقابل هر مديري كه در وصول اين درآمدها به حداقل راضي 
شود، مواخذه شده و اعتبارات حداقلي را دريافت خواهد 
كرد، با اين روش تالش مي كنيم هر مدير استاني به اندازه 
توان، موفقيت و وصولي خود از اعتبارات عمراني استفاده 
كند و مديران استان ها اختيار دارند هم صالح مردم را در 
نظر بگيرند و هم عدالت مالياتي را پياده كنند و با شناسايي 
و وصول فرارهاي مالياتي به افزايش درآمدهاي اس��تان 

خود كمك كنند.

سيد احسان حسينی درباره راهکارهای خروج از بحران 
کسری بودجه سال ۹8 گفت: پس از اعمال تحريم  های 
نفتی ميزان صادرات کشورمان از 2.۵ ميليون بشکه به 
زير ۵00 هزار بشکه در روز رسيد و همين موضوع باعث 
شد که دولت و مجلس ش��ورای اسالمی ناچار به انجام 
برخی اصالحات در س��اختار بودجه سال جاری شوند. 
اين کارشناس اقتصادی افزود: در بودجه سال ۹8 برای 
دول��ت حدود 478 هزار ميلي��ارد تومان درآمد تعيين 
ش��ده بود که بايد حدود ۱۵0 هزار ميليارد تومان آن از 
راه فروش نفت خام تامين می  شد. اما پس از تحريم  های 
نفتی و کاهش صادرات و نوسانات قيمت جهانی نفت، 
مشخص نيست چه ميزان از اين مبلغ تامين خواهد شد. 
براين اس��اس نمی  توان روی درآمدهای نفتی ايران در 
سال جاری خيلی حساب باز کرد. حسينی تصريح کرد: 
در چنين شرايطی دولت برای تامين کسری ۱۵0 هزار 
ميلياردی مذکور راهکارهای چهارگانه  ای ارائه دادند: 
خصوصی  س��ازی، فروش اوراق، برداش��ت از صندوق 
توس��عه ملی و اس��تفاده از تنخواه. اما با نگاهی به اين 
راهکارها بايد گفت پيشنهادهای دولت از چاله درآمدن 
و به چاه افتادن است. اين کارشناس اقتصادی همچنين 
خاطر نشان کرد: هر يک از اين راه  حل  ها که مورد تصويب 

شورای سران نيز قرار گرفته تبعات سنگينی برای اقتصاد 
کشور خواهد داشت. طبق اين مصوبه قرار است از محل 
خصوصی س��ازی حدود ۱0هزار ميليارد تومان تامين 
بودجه صورت بگيرد. با توجه به روال خصوصی  سازی، 
بايد گفت اين کار موجب تحت الشعاع قرار گرفتن زندگی 
کارگران خواهد شد. زيرا هزينه اين راهکار از جيب کارگر 
است. خصوصی  سازی ش��ايد التيام بخش کوتاه  مدتی 

باشد اما راهکار اساسی به شمار نمی  رود.

    فروش اوراق آينده فروشی است
وی با اشاره به فروش اوراق اسالمی به عنوان راهکار دوم 
گفت: عالوه ب��ر ۵۱ هزار ميليارد تومان فروش اوراق در 
بودجه قرار است حدود 38 هزار ميليارد تومان نيز اضافه 
بر اين مقدار به فروش برس��د تا از اين راه تامين بودجه 
شود. اين در حالی است که فروش اوراق، آينده فروشی 
کشور اس��ت زيرا دولت موظف خواهد بود سال آينده 
عالوه بر اصل پول، سود آن را نيز به خريداران پرداخت 
کند. در ش��رايطی که مش��خص نيس��ت س��ال ديگر 
تحريم های نفتی برداشته شود، کشور در کنار کسری 
بودجه با بدهی  های اوراق فروش نيز مواجه خواهد شد. 
بنابراين اين راهکار اصال جنبه کارشناس��ی ندارد.اين 

تحليلگر مس��ائل اقتصادی در مورد راهکار برداشت از 
صندوق توس��عه ملی افزود: صندوق توسعه ملی قلک 
دولت نيست که هر زمان الزم داشته باشد بتواند از آن 
برداش��ت کند. اين صندوق ذخيره استراتژيک کشور 
است و اگر خالی ش��ود معلوم نيست سال آينده دولت 
چ��ه خواهد کرد. کما اينکه در حال حاضر بس��ياری از 
پروژه  های صنعتی و پيش ��برنده کش��ور نياز به منابع 
صندوق دارن��د. بنابراين منابع اين صن��دوق برای روز 
مبادا اس��ت و اين تفکر که دولت مي تواند هر زمان الزم 
داشته باشد از آن بردارد، تفکر غلطی است. وی در ادامه 
درباره امکان استفاده دولت از تنخواه برای جبران کسری 
فروش نفت بيان کرد: در جلسه سران قوا، دولت مجوز 
يافت که 20 هزار ميليارد تومان از تنخواه استفاده کند. 
تنخواه يعنی دولت بتواند خلق پول کند. با اين کار پايه 
پولی کش��ور افزايش می  يابد که نتيجه آن وارد آوردن 
شوک  های تورمی به اقتصاد در سال آينده خواهد بود. با 
اين توصيفات بايد گفت چهار راهکار ارائه شده اصولی و 
اساسی نيست و صرفا موجب فشار بر دهک  های پايين 
جامعه مي شود. حسينی راه  حل درست برای حل کسری 
بودجه کشور را دس��تيابی به درآمدی پايدار دانست و 
تصريح کرد: اکثر کشورهای پيشرفته دنيا تامين بودجه 

خود را از طريق درآمدهای مالياتی انجام می  دهند، در 
حالی که در کش��ور ما فقط 33 درص��د بودجه با بحث 
ماليات بس��ته می شود. گزارش ها نش��ان می دهد که 
حدود 3۶ درصد GDP کشور برای مشاغل و افراد است 
اما اين قش��ر فقط ۶ درصد از کل ماليات يعنی حدود ۹ 
هزار ميليارد تومان ماليات می  پردازند.اين کارشناس 
اقتصادی ادامه داد: در حالی که بايد س��هم از GDP با 
سهم از ماليات برابر باشد و ميزان واقعی ماليات اين قشر 
حدود 7۵ هزار ميليارد تومان است. بنابراين الزم است 
اصالحات اساس��ی در نظام مالياتی کشور انجام دهيم 
تا مانع فرارهای مالياتی ش��رکت  ها  و اصناف خصوصی 
شويم.وی با تقسيم ماليات به سه بخش گفت: جريانات 
درآمدی افراد س��ه بخش مش��اغل و افراد، شرکت ها و 
حقوق و دس��تمزدها هس��تند. در ايران ماليات بخش 
حقوق و دستمزدها به طور کامل دريافت می  شود اما در 
دو بخش ديگر اين کار صورت نمی  گيرد. از رقم ۱۵0 هزار 
ميليارد تومان کس��ری بودجه، می  توان آن را از ماليات 
مشاغل و اصناف، پزشکان و وکال تامين کرد. پزشکان 
به عنوان مشاغل خاص حدود 7 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتی دارند. اگر مش��اغل خاص را به رستوران دارها، 
آهن  فروش  ها، آرايش��گران زنانه، هتل داران و... توسعه 
دهيم اين عدد به بي��ش از ۱00 ه��زار ميليارد تومان 
هم می  رسد. حسينی تاکيد کرد: نکته مهم آنکه اين ها 

فرار مالياتی است. در حالی که ما بخشی به نام معافيت 
مالياتی هم داريم که الزم است مورد اصالح قرار بگيرد. 
برای مثال بازيگران از پرداخت ماليات معاف هس��تند. 
با توجه به اين مس��ائل اگر مانع فرار مالياتی، معافيت 
و انحراف مالياتی ش��ويم، قطعا کسری بودجه دولت نه 
تنها در سال جاری حل می شود بلکه کال از اقتصاد نفتی 
نيز رها می شويم. اين کارشناس اقتصادی متولی اصلی 
رس��يدن به درآمد پايدار را س��ازمان امور مالياتی ذکر 
کرد و گفت: اين سازمان بايد با تمام نهادهای اطالعاتی 
تعهدنامه ای امضا کند تا اطالعات حساب  ها در اختيارش 
قرار بگيرد. اخيرا مديرکل بازرسی، مبارزه با پول شويی 
و فرار مالياتی سازمان امور مالياتی عنوان کرد در حال 
حاضر همه دس��تگاه ها در اين امر همکاری می  کنند و 
وی همچنين وعده داد تا سه، چهار ماه آينده اين قضيه 
ساماندهی شود. با توجه به اين نکات، بايد انتظار داشت 
مشکل فرار مالياتی و عدم شفافيت  ها نيز به زودی حل 
ش��ود.وی در پايان افزود: با توجه به اظهارات اين مقام 
سازمان امور مالياتی مبنی بر همکاری همه دستگاه  ها 
با اين س��ازمان، س��ازمان امور مالياتی بايد در چند ماه 
باقی مانده به تصويب بودجه ۹۹، اصالحات ساختاری 
ماليات��ی را انجام دهد تا مش��کل دريافت مالياتی حل 
گردد زيرا راهکار اصلی تامين کس��ری بودجه ناشی از 
تحريم  های نفتی، بحث جلوگيری از فرار مالياتی است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )59(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

زماني كه كش��وري مثل اياالت متحده، آن قدر كم 
پس انداز مي كند كه حتي سرمايه گذاري ضعيفش 
از پس اندازش جلو مي زند، مجبور مي شود از خارج 
براي تامين مالي كسري هايش سرمايه جذب كند. 
زماني كه سرمايه به كشور وارد مي شود، نرخ تسعير به 
خاطر آنكه سرمايه گذاران ارزهاي شان را به ارز داخلي 
تبديل مي كنند، باال مي رود. يعني، زماني كه سرمايه 
وارد اياالت متحده مي شود، ارزش دالر نسبت به مثال 
يورو، باال مي رود. پس در اين صورت كاالها و خدمات 
امريكايي براي اروپايي گران تر و باعث مي ش��ود كه 
صادرات امريكايي به نسبت كاهش يابد. همچنين اين 
به معناي آن است كه هزينه كاالهاي اروپايي پايين تر 
بشود و در نتيجه واردات اياالت متحده بيشتر مي شود. 
اين يك ربودن واقعي اس��ت: همان طور كه واردات 
اياالت متحده بيشتر مي شود، اشتغال در صنايعي 
كه رقيب واردات هستند ناپديد مي شود. اين همان 
چيزي است كه سبب تقاضا براي »حمايت« مي شود 
– حمايت در برابر واردات خارجي، كه اين حمايت يا 
مي تواند از طريق محدود كردن ميزان واردات باشد 

يا از طري��ق ماليات 
ب��ر واردات خارجي 
)تعرفه وارادت(. در 
بازارهاي به ش��دت 
حت��ي  رقابت��ي، 
تعرفه ه��اي پايين 
هم مي تواند فروش 
خارجي را مس��دود 
كند. از آنجا كه كل 
كس��ري تج��اري 

معادل كمبود پس انداز داخلي به س��رمايه گذاري 
داخلي است، سياس��ت هايي كه در تعيين كسري 
تجاري مطرح است، از آن دست سياست هايي است 
كه بر كل پس انداز ملي يا س��رمايه گذاري ملي اثر 
مي گذارد. بنابراين اليحه مالياتي سال 20۱7 بيشتر 
بر خود ماليات تاثير مي گذارد تا بر هر توافق نامه تجاري 
دوجانبه. در اينجا نشان مي دهيم كه آن چگونه كار 
مي كند: زماني كه اليحه مالياتي سال 20۱7 تصويب 
شد، اين اليحه به شدت كسري آتي دولت را افزايش 
داد و به ط��ور همزمان ميزان س��رمايه اي كه اياالت 
متحده در نهايت مجبور مي شود براي تامين مالي 
از خارج وارد كند را باال برد. اين مورد آخر ارزش دالر 
را افزايش مي دهد و در پي آن كسري تجاري را. اين 
يك رابطه س��اده است: افزايش در كسري مالي نوعا 
منجر به افزايش در كسري تجاري مي شود و اين امر 
بدون در نظر گرفتن موفقيت هاي ترامپ در مذاكره 
توافق نامه هاي تجاري، حقيقت دارد. توافق نامه هاي 
تجاري مهم است، اما مهم تر از آن الگوي تجاري است 
تا كس��ري تجاري. تغيير الگوي تجاري به نوبه خود 
بر كس��ري دوجانبه تجاري اثر مي گذارد )كس��ري 
تجاري ميان دو كشور( حتي اگر آنها كسري تجاري 
چندجانبه را )كل كسري تجاري، اختالف ميان كل 
ارزش صادرات و واردات اياالت متحده است( عمدتا 
بدون تغيير كنار بگذارند. اگ��ر بگوييم مثال اياالت 
متحده 2۵ درصد تعرفه بر چين ببندد، اياالت متحده 
از چين كمتر پوش��اك وارد مي كند و بيشتر از يك 
كشور ديگر مثال مالزي آن را وارد مي كند و از آنجا كه 
لباس هاي مالزيايي اندكي گران تر از لباس هايي است 
كه در چين توليد مي ش��ود )كه اگر گران تر نبودند 
ما از مالزي لباس وارد مي كرديم( هزينه پوشاك در 
اياالت متحده افزايش و به نوبه خود استاندارد زندگي 
امريكايي كاهش مي يابد. بدون در نظر گرفتن موفقيت 
ترامپ در مذاكرات توافق نامه هاي تجاري، بعيد است 
كه اين تنها راه محدود بازگش��ت توليد صنعتي به 
اياالت متحده باشد. حتي اگر توليد برگردد، آن فقط 
توليد كارخانجاتي خواهد بود كه به شدت سرمايه بر 
و اس��تفاده محدودي از كارگران است. عالوه بر اين، 
نمي شود گفت كه اشتغال تازه در همان مكان هايي 
رخ خواهد داد كه اشتغال از دست رفته است. بنابراين 
حمايت گرايي مشكل آنهايي را كه شغل هاي صنعتي 

را از دست داده اند حل نخواهد كرد. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

افتتاح 50 كارگاه آموزش 
فني و حرفه اي در كشور

 رييس س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
از افتتاح ۵0 كارگاه آموزش��ي در قالب ۱۶ پروژه 
عمراني در 7 اس��تان كش��ور در هفته دولت خبر 
داد. به گزارش مهر به نقل از سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور، س��ليمان پاك سرشت گفت: 
اين كارگاه ها در۱۶ پروژه ه��اي عمراني با هدف 
توسعه مهارت آموزي و بهبود و ارتقاي دسترسي 
كارجويان و شاغالن به آموزش هاي فني و حرفه اي 
در 7 استان كشور افتتاح مي شود.  رييس سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور اف��زود: ۱۶پروژه 
عمراني- آموزش��ي اين س��ازمان، در ۱7 هزار و 
۱۹۶ مت��ر مربع و با زيربناي آموزش��ي ۱2هزار و 
۵7۵ متر مربع آماده بهره برداري است كه شامل 
۵0 كارگاه آموزش��ي است. وي، افزود: پروژه هاي 
مذكور با صرف هزينه اعتبار اس��تاني حدود 48 
هزار و ۶3۵ ميليون ريال بر اساس نياز استان هاي 
كشور به آموزش هاي مهارتي، در آذربايجان شرقي 
)3 پروژه در شهرستان تبريز و۱ پروژه شهرستان 
خسروشاه(، البرز )2 پروژه در مركز استان(، ايالم 
)۱ پروژه در شهرس��تان س��رابله(، چهارمحال و 
بختياري )۱ پروژه در شهرستان بروجن(، خراسان 
جنوبي )۱ پروژه در شهرس��تان قائن(، زنجان )3 
پروژه درشهرستان خدابنده، ۱ پروژه در شهرستان 
ابهر، ۱ پروژه در شهرس��تان زنجان( و ۱ پروژه در 

مركز استان يزد افتتاح مي شوند. 



بانك و بيمه4اخبار

ارسال اليحه »اصالح قانون پولي و بانكي كشور« به مجلس

واريز 3  هزار ميليارد تومان حق بيمه ثالث به حساب 3 ارگان
نهادهايي كه از حق بيمه عوارض دريافت مي كنند

» پارسه« نام جديد»ريال«
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

براس��اس اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور، 
واحد پ��ول ايران به تومان تغيير مي يابد و هر تومان 
براب��ر ۱۰۰۰۰ ريال جاري و معادل يكصد پارس��ه 
اس��ت. به عبارت ديگر، هر پارسه معادل ۱۰۰ ريال 
جاري يا ۱۰ تومان فعلي است. پيش از اين با معرفي 
تومان به عن��وان پول جديد، ب��راي واحدهاي پول 
خرد يك تومان معادل ۱۰۰ ريال معرفي ش��ده بود 
كه در تصميم گيري جديد به جاي ريال از واژه پارسه 

استفاده شده است. 
به گ��زارش »تعادل«، هيات دول��ت، اليحه »حذف 
چهار صفر از پ��ول ملي و تغيير واحد پ��ول ملي« را 
براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي 

ارسال كرد.
به گزارش »پايگاه اطالع رس��اني دفتر هيات دولت« 
وجود تورم مزمن و كاهش ق��درت خريد واحد پول 
ملي در يك دوره زماني بلندمدت س��بب شده است 
تا ضمن كاهش كارايي پول ملي در تسويه معامالت 
روزانه، مش��كالتي هم چون اس��تفاده از ارقام بزرگ 
در مبادالت روزم��ره، افت حيثيت ظاهري پول ملي 
در مقايس��ه با ساير اس��عار بين المللي و بزرگ شدن 
ارقام متغيرهاي كالن اقتصادي مانند توليد ناخالص 
داخلي، نقدينگي و بودجه بروز نمايد. اين امر همچنين 
موجب شده تا سرانه اسكناس در كشور افزايش يابد 
و مسكوكات نيز به مرور از جريان نظام  هاي پرداخت 

نقدي خارج شوند.
با اجراي طرح اصالح نظام پولي در قالب حذف چهار 
صفر از پول ملي و بازنگري در اقطاع اسكناس و سكه، 
عالوه بر بهبود ايف��اي نقش اين اب��زار در نظام هاي 
پرداخت كشور، مشكالت مذكور نيز تخفيف مي يابد. 
در اين راستا، دكتر حسن روحاني، اليحه اصالح قانون 
پولي و بانكي كش��ور را براي طي تشريفات قانوني به 

مجلس ارسال كرد.
براس��اس اين اليحه واحد پول ايران به تومان تغيير 
مي يابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ريال جاري و معادل 

يكصد پارسه است.
برابري پول هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و 
فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
در چارچوب نظام ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و 
عنداللزوم تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي 

پول، محاسبه و تعيين مي شود.
دوره گردش م��وازي و اعتبار همزم��ان »تومان « و 
»ريال « كه در اين قانون “دوره  گذار “ ناميده مي شود، 
حداكثر دو س��ال خواهد بود. طريق��ه جمع آوري و 
شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال از جريان 
طبق قانون پولي و بانكي كشور حسب مورد، تعيين 

يا اجرا مي شود.
پس از پاي��ان دوره  گذار، تعهداتي ك��ه پيش از اين 
براساس واحد پول ريال ايجاد شده است، تنها با واحد 

پول تومان قابل ايفا خواهد بود.

  پارسه غيركاربردي و غيرقابل استفاده است
براس��اس س��ابقه تاريخي، توم��ان اولين بار حدود 
7۰۰سال پيش و به صورت عرفي و غير رسمي وارد 

ادبيات م��ردم كوچه و بازار مي ش��ود و در آن دوره 
مع��ادل ۱۰ هزار دينار طال بوده اس��ت. اما بعدها به 
جهت كاه��ش ارزش پول، به تدري��ج در دوره هاي 
مختلف يك تومان ي��ا ۱۰ هزار دينار، ارزش خود را 
از دست داده و س��رانجام در ابتداي دوره رضاخان، 
ب��ا حذف يك صفر از ۱۰ هزار دين��ار، تومان معادل 
ي��ك هزار دينار يا ۱۰ ريال يا 3.66 گرم طال معرفي 
مي شود كه هر ريال نيز معادل ۱۰۰ دينار بوده است. 
كس��اني كه در ابتداي دهه ۱35۰ زندگي كرده اند 
خاطرشان هست كه يك تومان معادل 2۰ شاهي يا 
۱۰۰ دينار بوده و حتي سكه هاي 5۰ ديناري يا ۱۰ 

شاهي در بازار رايج بود. 
 اين روند كاهش ارزش پول تا روزگار ما ادامه يافته 
و اكنون به مرحله اي رسيده كه تومان كه روزگاري 
۱۰ هزار دينار طال بوده ديگر قابل اس��تفاده در بازار 
نيس��ت و عمال ۱۰۰۰ توماني كوچك ترين واحدي 
است كه در بازار و كس��ب وكار و معامالت استفاده 
مي شود لذا تصميم به حذف چهار صفر گرفته شده 
است تا يك تومان جديد معادل ۱۰ هزار ريال رايج به 

پول ملي رسمي و رايج كشور تبديل شود. 
اما همان طور كه روند تاريخي نشان مي دهد، تومان 
هيچگاه به صورت رس��مي پول ملي ايران نبوده اما 
از 7۰۰ س��ال پيش به صورت عرفي رايج شده است 
و اكنون كه عمال ارزش توم��ان به كلي از بين رفته و 
ديگري آثاري از تومان 7۰۰ سال اخير نيست، عمال 
با مرگ تومان 7۰۰ سال اخير، پولي با نام تومان قرار 
است پول رسمي و رايج كشور شود، كه ديگر هيچ اثري 

از ارزش و اعتبار 7۰۰ ساله خود ندارد. 
به عبارت ديگر، تومان 7۰۰ س��ال اخير مرد، تومان 

جديد معادل ۱۰۰۰ تومان قبلي متولد شد. 
يعني زماني ما تومان را به عنوان پول رس��مي و رايج 
كش��ور برگزيده ايم، كه عمال از بي��ن رفته و ارزش و 
اعتبار معامله اي و مبادل��ه اي ندارد و تنها نامي از آن 

باقي مانده است. 
براين اساس، كارشناسان با اشاره به اين روند تاريخي، 
نام هاي ديگري را براي پول ملي ايران پيشنهاد كرده 
بودند كه از جمله پارسه، پارس، ايراني، شكل، دريك، 

دينار و... بوده است. 
البته دولت و بانك مركزي و مجلس در اليحه اصالح 
نظام پولي و بانكي كش��ور واژه هايي مانند پارس��ه 
را انتخاب كرده اند كه عمال ب��ه جهت ارزش پايين 
معامالتي آن قابل استفاده نخواهد بود. زيرا در حال 
حاضر حتي براي خريد نان و بليت مترو و اتوبوس نيز 
نمي توان از پارسه معادل يك صدم تومان استفاده 
كرد و حداقل بايد از تومان يا چند تومان براي خريد 

نان و بليت مترو و اتوبوس استفاده شود. 
در نتيجه كلمه پارس��ه نيامده از بين رفته و غيرقابل 
اس��تفاده ش��ده اس��ت به خص��وص آنكه ب��ا تورم 
5۰ درصدي فعل��ي، پيش بيني مي ش��ود كه حتي 
ارزش تومان جديد با اضافه ش��دن صفرهاي ديگر، 
عمال كاهش يافته و با اين رشد 23 درصدي نقدينگي، 
عمال چند سال ديگر بايد واحد پول جديدي با حذف 

صفرهاي ديگر، جايگزين شود. 
لذا واژه اي به زيبايي پارسه از ابتدا غيرقابل استفاده 

شده است و مشخص نيست كه دولت و بانك مركزي، 
بر اساس چه مبنايي پارسه را واحد پول خرد انتخاب 
كرده اند.  اگر قرار باش��د كه به همان ارزش عرفي و 
تاريخي توم��ان احترام بگذاريم، شايس��ته بود كه 
پارس��ه معادل ۱۰۰۰ تومان فعلي يا ۱۰ هزار ريال 
معرفي و ب��ه عنوان پولي جديد اعالم ش��ود. از اين 
طريق هم ب��ه ارزش عرفي تومان مع��ادل ۱۰ هزار 
دينار در 7۰۰ سال پيش احترام گذاشته ايم و روند 
ح��ذف صفرها و تبديل پول ملي را دقيق و با رعايت 
امانت تاريخ��ي اجرا كرده ايم و هم واحد پول جديد 
با كلمه زيباي پارسه را به گونه اي انتخاب كرده ايم 
كه كاربردي و قابل استفاده و متداوم باشد و در عين 
حال ي��ك كلمه ايراني را به ج��اي يك كلمه تركي 

مغولي تومان انتخاب كرده ايم. 
از اين رو شايس��ته اس��ت كه نمايندگان مجلس، با 
نظر سنجي از مردم و اقوام ايراني نقاط مختلف كشور، 
در اين زمينه تدبير كنند و انتخابي مناس��ب و مورد 

قبول كوچه و بازار انتخاب شود. 
كلمه تومان ي��ا محاوره اي آن تومن، به س��ادگي در 
بيان مردم جا گرفته و 7۰۰ س��ال است كه استفاده 
مي شود اما كلمه ايراني نيست. كلمه پارسه يك واژه 
خوش آهنگ و وزين و سنگين و رنگين ايراني و نشانه 
تاريخ و تمدن و افتخارات ايراني است اما به راحتي در 
كالم و زبان نمي چرخد و به خصوص در گوشه و كنار 
كشور كه كلمات را كوتاه يا محاوره اي و منقطع بيان 
مي كنند، طبيعي اس��ت كه پارسه به خوبي استفاده 
نخواهد شد و مدتي زمان مي برد تا مردم تومان را كنار 
گذاش��ته و پارسه را استفاده كنند لذا مشكل تنها در 
لحن و آهنگ كلمه پارسه است كه ممكن است مورد 

استقبال قرار نگيرد.  اما تجربه تاريخي نشان مي دهد 
هر واژه اي كه اولين بار در كش��ور وارد شود حتي اگر 
موقتي باش��د تا پايان باقي مي ماند و كلمه تومان نيز 
در 7۰۰ سال گذشته بدون آنكه رسمي باشد در عرف 
و معامالت متداول بوده است. به عنوان مثال، وقتي 
كلمه ال 9۰ به عنوان يك حرف مجهول براي پروژه 
س��اخت يك خودروي فرانس��وي وارد ادبيات ايران 
ش��د، هيچگاه فرصت حذف شدن نيافت و وقتي اين 
خودرو با نام كلمه لوگان فرانسوي رونمايي شد، مردم 
همچنان نام ال 9۰ را استفاده كرده و نام تندر9۰ نيز 

استفاده نشد. 
از اين رو، الزم اس��ت نماين��دگان مجلس نيز به اين 
نكته دقت داشته باش��ند كه كلمه پارسه و تومان را 
بايد به شكلي انتخاب و جايگزين كرد كه بتواند قابل 

استفاده باشد. 
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه با توجه به كاهش 
ارزش پول، تورم مزمن و ساختاري ايران كه هر سال از 
ارزش پول ملي مي كاهد و در 4۰ سال اخير موجبات 
حذف 4 صفر را فراهم كرده، الزم است كه ارزش پول 
ملي به گونه اي انتخاب شود كه در سال هاي بعد نيز 
قابل استفاده باشد و لذا شايسته است كه تومان جديد 
معادل ۱۰۰۰ تومان فعلي، به عنوان پول خرد معرفي 
شود و پارسه معادل ۱۰۰ تومان جديد به عنوان واحد 

پول ملي اعالم شود. 

  پيشنهاد پارسه معادل 10 تومان جديد 
از اي��ن طريق توم��ان جديد كه پول خ��رد و ۱۰۰۰ 
تومان فعلي است به راحتي جا افتاده و پارسه معادل 
۱۰ تومان جدي��د نيز معرفي خواهد ش��د و فرصت 

خواهد يافت كه در آينده نيز مورد استفاده قرار گيرد. 
در آن صورت يك دالر كه معادل ۱2۰۰۰ تومان فعلي 
است معادل ۱2 تومان جديد خواهد بود و پارسه نيز 
كه معادل ۱۰ تومان اس��ت نرخ برابري دالر را معادل 
يك دالر مس��اوي ۱.2 تومان پارس��ه قاب��ل مبادله 

خواهد كرد. 
در آن صورت در كالم ي��ا محاوره نيز هر چه مردم به 
كار بگيرند قابل اس��تفاده و كاربردي خواهد بود. چه 
پارسه و چه تومان هر كدام پول ملي باشد در محاوره 
نيز قابل اس��تفاده خواهد بود و س��ال هاي سال قابل 
استفاده خواهد بود. اما پارسه با ساختار فعلي معادل 
يك صدم تومان جديد، عمال كاربردي نخواهد داشت 
و به زودي فراموش خواهد ش��د و همچنان تومان با 
اضافه ش��دن صفرهاي جديد در كوچه و بازار مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
 

  4 بار تنزل رسمي ريال در دوران پهلوي
در سال هاي قبل از انقالب حداقل 4 بار كاهش ارزش 
رسمي ريال داش��ته ايم. در تاريخ 27 اسفند ۱3۰8 
ارزش ريال مع��ادل ۰.366۱۱9۱ گرم طال يا به قول 
قديمي ها زر ناب بود كه در سال هاي ۱3۱۰، ۱32۰، 
۱336 و ۱35۰ با 4 بار تنزل رس��مي، عاقبت ارزش 

ريال به ۰.۰۱۰8۰55گرم طال رسيد.
طي 87 سال گذشته ارزش هر گرم طال 9 هزار برابر 
كاهش يافته است. اگر ارزش تومان را از زمان چنگيز 
تاكنون بررس��ي كنيم مي بينيم كه هر يك تومان از 
۰۰۰ر52۰ قيراط طال در زمان چنگيز به 5 صد هزارم 
گرم طال در سال جاري كاهش ارزش داده يعني تورم 

هميشه بوده است.

صنعت بيمه مكلف است 3۰۰۰ميليارد تومان از اصل 
حق بيمه ش��خص ثالث دريافتي را طبق بودجه نزد 
خزانه داري واريز كنند كه اين مبالغ، در اختيار نيروي 
انتظامي، سازمان راهداري و اورژانس قرار مي گيرد.

به گزارش مهر، صنعت بيمه در ايران سال ها بار اصلي 
خود را  روي يك پاش��نه گذاش��ته است و آن صدور 
بيمه نامه هاي شخص ثالث است؛ موضوعي كه شايد 
صنعت بيمه بيشتر با آن شناخته مي شود؛ اگرچه طي 
سال هاي اخير، تنوع بيشتري به خدمات بيمه اي داده 
شده است. در واقع، با ورود صدور بيمه نامه هاي عمر 
و زندگي از سوي شركت هاي بيمه، سبد محصوالت 
ارايه شده اندكي متنوع تر شده است؛ اما هنوز هم بار 
اصلي پرتفوي ش��ركت هاي بيمه، روي همان بيمه 

شخص ثالث مي چرخد.
در اين ميان مروري هم بر آمارها و س��وانحي كه هر 
ساله صنعت بيمه كشور را در بخش خرد خود، درگير 
كرده و سهم عمده اي از منابع مالي آن را مي بلعد، به 
خوبي نش��ان مي دهد كه بيمه شخص ثالث به دليل 
دربرگيري و گستردگي خود، بخش بسيار عمده اي 
از سهم گردش كار ساالنه شركت هاي بيمه را به خود 
اختصاص مي دهد؛ به اين معنا كه س��االنه، ماهانه يا 
حتي روزانه جان 37۰ هزار نفر از مردم بر اثر حوادث 
رانندگي در معرض خطر ق��رار مي گيرد كه به گواه 
آمارها، حدود ۱7 هزار نفر هم، در همين مسير جان 
خود را از دس��ت مي دهند؛ به عالوه اينكه شماري از 
اين تعداد، مصدوم ش��ده وعده اي نيز قطع نخاعي و 
تعدادي آواره هم به اين جمع اضافه مي شوند. البته 
مدت ها است كه انتش��ار اين اخبار به دليل فراواني، 
براي بسياري از مردم عادي شده و البته هيچگاه هم 

به صورت ريشه اي به آن پرداخته نمي شود.
تمام اينها در ش��رايطي اس��ت ك��ه در گزارش هاي 
عملكردي كه ميان دستگاه هاي مختلف دست اندركار 
در صنعت بيمه از پليس گرفته تا شركت هاي بيمه، 
منتشر مي شود، به خوبي نشان داده مي شود كه تعداد 
جانباختگان در حوادث رانندگي، طي دو سال اخير 
نه تنها كاهش نداشته، بلكه در مسير افزايشي نيز گام 
برداشته شده است. بيس��ت و سوم مردادماه بود كه 

رييس پليس راهور ناجا در گزارشي از عملكرد خود 
در حوزه تصادفات رانندگي، اگرچه از برخي اقداماتي 
صحبت به ميان آورد كه در راستاي كاهش سوانح و 
حوادث رانندگي صورت گرفته، اما اذعان كرد كه باز 
هم در اين حوزه گام هايي هرچند كوچك در راستاي 
كاهش آمار تلفات جاده اي برداشته شده كه به گفته 
سردار هاديانفر، با وجود همه تالش ها و حمايت هاي 
مادي و معنوي، متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث 
رانندگي در دو س��ال اخير، نه تنها كاهشي نداشته 
اس��ت؛ بلكه اين تع��داد، روندي افزايش��ي را تجربه 
مي كند. روندي كه تقريبا نزديك به فاجعه اس��ت؛ 
به گونه اي كه در هر دوس��اعت ي��ك نفر، در جريان 

حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهند.
جدا از پرداختن چرايي وج��ود چنين آماري كه در 
جاي خ��ود بايد به آن به عنوان يك ركورد نگاه كرد، 
شايد نقطه عطف مطالب گفته شده از طرف رييس 
پليس راه��ور كه براي اهالي صنع��ت بيمه جالب و 
شايد دردناك باشد اين جمله است كه بيمه مركزي 
چگونه حاضر اس��ت ديه اين همه كشته و مجروح و 
خسارت خودرو را بدهد ولي حاضر نيست يك بيستم 

آن را براي كاهش كشته اختصاص دهد؛ جمله اي كه 
عالوه بر داشتن بارمعنايي حقوقي و علمي، مي تواند 
در صورت پيگيري اهالي صنعت بيمه منجر به تغيير 
در برخي مواد و تبصره هاي برخي از اسناد و قوانين 

باالدستي مانند قانون بودجه نيز شود.
در اين ميان كارشناس��ان صنع��ت بيمه مي گويند 
كه ب��ه ص��ورت منطقي، بيم��ه مركزي ب��ه عنوان 
نهادحاكميت��ي، ناظ��ر و سياس��ت گذار بيمه هاي 
بازرگاني در كشور، مس��تقيما وظيفه پرداخت ديه 
كشته شدگان و مجروحان ناشي از حوادث را ندارد؛ 
بلكه اين موضوع توسط شركت هاي بيمه اي صورت 
مي گي��رد و بيمه مركزي فقط موظ��ف به نظارت بر 
اجراي اين بند است، بنابراين گفتن اين حرف از زبان 
افرادي كه قاعدتا بايد از فرآيندهاي پرداخت خسارت 
به آسيب ديدگان آگاهي داشته، شايد منطقي نباشد؛ 
ضمن اينكه مطابق با قوانين بودجه سنواتي از سال 
۱386 ت��ا پاي��ان ۱39۱ ش��ركت هاي بيمه مكلف 
بوده اند مع��ادل ۱۰ درصد حق بيمه ش��خص ثالث 
را باب��ت اقدامات نيروي انتظام��ي در جهت كاهش 
حوادث رانندگي به خزانه واري��ز نمايند كه البته از 

س��ال ۱392 به بعد به جاي ۱۰ درصد مذكور، مبلغ 
ثابتي براي اين منظور در نظر گرفته ش��ده است؛ به 
نحوي كه طبق تبصره ۱۰قانون بودجه سال ۱396 
اين رقم معادل 25۰۰ ميليارد ريال تعيين شده است.

يك مقام مس��وول در صنعت بيمه در اين خصوص 
مي گويد: بر اساس بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه 
98، ش��ركت هاي بيم��ه مكلف اند مبلغ س��ه هزار 
ميلياردريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را 
به درآمد عمومي رديف ۱6۰۱۱۱ جدول شماره )5( 
قانون بودجه نزد خزانه داري واريز كنند كه اين مبالغ، 
در اختيار نيروي انتظامي، سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي و سازمان اورژانس كشور قرارمي گيرد 
تا در رديف هاي مربوط به اين دس��تگاه ها در جدول 
ش��ماره )7( اي��ن قان��ون در امور منج��ر به كاهش 
تصادفات ومرگ و مير هزينه ش��ود و س��ازمان هاي 
مذكور موظفند هرسه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه 

كرد خودرا به بيمه مركزي گزارش دهند.
وي افزود: بر اين اس��اس و مطابق با اطالعات متقن، 
صنعت بيمه كش��ور طي هفت س��ال گذشته مبلغ 
۱4، 272 ميلي��ارد ريال به خزانه  داري كل كش��ور 
ب��راي اختصاص به ني��روي انتظامي واري��ز كرده و 
مطابق قانون اين نيرو مكلف بوده اس��ت اين مبالغ 
را در ام��ور منجر به كاهش تصادف��ات و مرگ و مير 
ناشي از آنها هزينه نمايد كه البته از نحوه هزينه كرد 
اين مبالغ، نه تنها تقريبا گزارش��ي به بيمه مركزي 
منعكس نمي شود؛ بلكه بعضا برنامه ها و پيشنهادات 
تبليغاتي – فرهنگي ارايه ش��ده به نيروي انتظامي 
براي توسعه فرهنگ ترافيك و كاهش متوفيان ناشي 
از تصادفات، به بيمه مركزي و ش��ركت هاي بيمه اي 

حواله مي شود.
اين كارشناس صنعت بيمه ادامه داد: به باور بسياري 
عدم اراي��ه گزارش از نحوه هزينه ك��رد مبالغ پيش 
گفت، دو دليل بيشتر ندارد؛ يا اينكه اين مبالغ صرف 
هزينه هاي ديگري به غير از محل هاي قانوني تصويب 
ش��ده كه بهتر اس��ت از آن به هزينه هاي پشتيباني 
واضافه كاري ها ياد ش��ود، ش��ده يا اينكه نهاد هاي 
مذكور آنقدر قدرت دارند ك��ه خود را بي نياز از ارايه 

گزارش ها مي دانند؛ ضمن اينكه مش��خص نيس��ت 
منابع حاص��ل از درآمدهايي چون جريمه و عوارض  

مشابه در چه جاهايي هزينه مي شود.
وي اظهار داشت: بر اساس آمارهاي موجود، ظرف چند 
سال اخير، از محل منابع مالي در اختيار بيمه مركزي 
)ماده 27 قانون اصالح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 
سال ۱387( كمك هاي مستقيم و قانوني مانند خريد 
تعداد 5۰ دس��تگاه خودرو س��مند، خريد 7۰ واحد 
پارك ترافيك سيار با تجهيزات كامل، پرداخت مبلغ 
5۰ ميليارد ريال براي تقويت ناوگان خودرويي پليس 
راهور از جمله خريد تعداد 3۰ دستگاه خودرو سوزوكي 
ويتارا و 55 دس��تگاه خودرو س��مند در سال ۱394، 
پرداخت مبلغ 5۰ ميليارد ريال براي خريد دوربين هاي 
ليزرگان كنترل سرعت وسايل نقليه و نيز خريد تعداد 
۱75 دستگاه دوربين در سال ۱394، پرداخت مبلغ 
46 ميليارد ريال براي خريد خودرو در سال ۱398 نيز 
براي تحقق هدف كاهش متوفيان ناش��ي از حوادث 
رانندگي به نيروي انتظامي اختصاص پيدا كرده است.

اين مقام مس��وول در صنعت بيمه ادام��ه داد: تمامي 
32 ش��ركت داراي مجوز بيمه هاي بازرگاني در طول 
سال برنامه هاي متعدد ومختلفي رادر راستاي وظايف 
تبليغاتي و اطالع رس��اني خود اجرام��ي كنند كه هر 
كدام از اين تبليغات به نوب��ه خود مي تواند تاثير خود 
را بر كاهش تلفات و مصدوميت هاي ناشي از حوادث 
رانندگي داشته باشد، جاي تعجب اينجاست كه چگونه 
رييس پليس راهور در جمع خبرنگاران اذعان مي كند 
كه بيمه مركزي و صنعت بيمه كشور، حاضر است ديه 
متوسط 22۰ميليون توماني، 6هزار و 534 نفر را بدهد؛ 
ولي حاضر نيستند يك دهم يا يك بيستم كه اين فاصله 
يك دهم تا يك بيستم نيز خود عددي مي شود، اين پول 
را در اختيار دستگاه هاي اجرايي مثل پليس و اورژانس 
قرار بدهند كه كاهش كشته اتفاق بيفتد، در پاسخ به 
اين گزاره مي توان گفت هيچ تضميني وجود ندارد كه 
اگر مبالغ ديگري به جز مبالغ ناشي از اجراي قانون به 
نهادهايي چون نيروي انتظامي اختصاص يابد، تعداد 
متوفيان ناشي از حوادث رانندگي كم شود و سرنوشتي 

مشابه مبالغ قانوني پيدا نكند.
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ايران براي
حفظ ارزش پول چه كرد؟

شبكه خبري بلومبرگ در گزارشي ويژه به اقدامات 
بانك مركزي و دولت ايران براي حفظ ارزش پول ملي 
پرداخت و نوشت: ايران در حفظ ارزش پول ملي موفق 
بوده است.به گزارش »تعادل«، در اين گزارش آمده 
است: تحريم هاي امريكا با هدف آسيب به اقتصاد ايران 
درحال اجراست. ايران نيز براي مقابله با اين سياست ها 
برنامه هايي را براي بهبود وضعيت اقتصادي خود به 
اجرا درآورده است. يكي از آخرين اقدامات ايران براي 
كاهش فشارها انجام اصالحات در ساختار پولي و پول 
ملي اين كشور بوده است.تشديد تحريم ها و كاهش 
درآمدهاي نفتي، فشارهاي موجود بر ريال را بيشتر 
از هميشه كرده است. ايران مدت زيادي تالش كرده 
بود ارزش پول ملي را حفظ كند و مانع از كاهش ارزش 
ريال شود و در اين راس��تا نرخ رسمي برابري ريال و 
دالر را 42۰۰۰ ريال به ازاي هر دالر حفظ كرده است.

با كاهش عرضه ارزهاي خارجي در سيس��تم بانكي، 
تقاضا براي ارز در بازار سياه ايران بيشتر شد. از ابتداي 
س��ال 2۰۱9 تا اوايل ماه مه، ري��ال حدود 3۰ درصد 
ارزش خود را از دست داد و هر دالر در بازارهاي ايران 
۱5 هزار و 6۰۰ تومان دادوستد مي شد.ايران در مقابله 
با اين وضعيت، سيستمي از چند نرخ متفاوت ارز ايجاد 
كرد تا وضعيت بازار سياه را مديريت كند. پس از آن 
بود كه ساختار »نيما« براي استفاده تاجران در سال 
گذشته ايجاد شد؛ اما خيلي از صادركنندگان ترجيح 
مي دادند كه ارز خود را در بازار غيررس��مي به فروش 
برسانند، چون نرخ ارز در سامانه نيما به نرخ رسمي ارز 
نزديك بود. اما در ماه هاي اخير بانك مركزي ايران اجازه 
داده كه نرخ ارز در سامانه نيما باالتر رود تا شركت هاي 
بيشتري تشويق شوند ارز خود را در اين سامانه عرضه 
كنند. از سوي ديگر، دولت ايران اعالم كرده كه قصد 
دارد چهار صفر از ارز ملي ايران حذف كند.بلومبرگ در 
ادامه مي نويسد: اقدامات دولت و بانك مركزي در باال 
بردن ارزش ريال موفق شد. از ماه مه تاكنون ارزش ريال 
بيش از 3۰ درصد افزايش يافته و نرخ برابري آن با دالر 
به كانال ۱۱ هزار توماني رسيده كه خيلي نزديك به 
نرخ ارز در سامانه نيما است.چارلز رابرتسون، اقتصاددان 
ارش��د در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملي ايران 
مي گويد: حذف صفرها مي تواند تاثير رواني داش��ته 
باشد. اگر برابري ارز ايران و امريكا معادل ۱2 تومان به 
ازاي هر دالر باشد خيلي بهتر از آن است كه معادل ۱2 
هزار تومان به ازاي هر دالر باشد. ايران همچنان تالش 
مي كند كه بازار ارز غير رسمي و نرخ ارز در سامانه نيما 

را در شرايط با ثبات حفظ كند.

حباب سكه به 87 هزار تومان 
كاهش يافت

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
در شرايطي كه نرخ اونس طالي جهاني در مرز ۱5۰۰ 
دالر جا خوش كرده اس��ت، قيمت ارز نيز ثابت مانده 
و صرافي هاي مجاز بانكي ن��رخ دالر را ۱۱7۰۰ و نرخ 
يورو را ۱32۰۰ تومان اعالم كردند. در سامانه سنا نيز 
نرخ لحظه اي دالر به ۱۱7۰۰ و يورو به ۱32۰۰ تومان 
رس��يد و در بازار معامالت آزاد و نقدي دالر ۱۱66۰ 
تومان معامله ش��د.به گزارش »تعادل«، در بازار طال 
نيز يك مثقال طال ۱ ميلي��ون و 8۰6 هزار، يك گرم 
طالي۱8عيار 4۱7 هزار، س��كه امامي طرح جديد 
4 ميلي��ون و ۱62 هزار، نيم س��كه 2 ميليون و ۱5۰ 
هزار، ربع س��كه ۱ ميليون و 35۰ هزار و سكه گرمي 
95۰ هزار تومان معامله مي شود. كارشناسان بازار طال 
معتقدند كه حباب قيم��ت مثقال۱7عيار 23.39۰ 
تومان، حباب يك گرم۱8عي��ار 4۱6.5۰۰، حباب 
قيمت گرم۱7عيار5.4۰۰، حباب قيمت سكه امامي 
نس��بت به بازار داخلي87.3۰۰، حباب قيمت سكه 
امامي نسبت به بازار داخلي با ماليات278.3۰۰ حباب 
قيمت سكه امامي نس��بت به بازار جهاني34.5۰۰ 
حباب قيمت س��كه امامي نس��بت به بازار جهاني با 
ماليات 335.9۰۰ حباب قيمت نيم  سكه نسبت به 
بازار داخلي98.6۰۰ حباب قيمت نيم سكه نسبت به 
بازار داخلي با ماليات84.2۰۰ حباب قيمت نيم سكه 
نسبت به بازار جهاني72.2۰۰ حباب قيمت نيم سكه 
نس��بت به بازار جهاني با مالي��ات۱۱3.۰۰۰ حباب 
قيمت ربع س��كه نس��بت به بازار داخلي3۱4.3۰۰ 
و حباب قيمت ربع س��كه نس��بت به بازار داخلي با 
ماليات222.9۰۰ حباب قيمت ربع سكه نسبت به 
بازار جهاني3۰۱.۱۰۰ حباب قيمت ربع سكه نسبت 
به بازار جهاني با ماليات2۰8.5۰۰ تومان است. در بازار 
ارز رس��مي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد 
كه بر اساس آن نرخ 25 ارز كاهش و قيمت ۱3 واحد 
پولي ديگر مانند يورو و پوند افزايش يافت. نرخ دالر و 
8 ارز ديگر نيز ثابت ماند. دالر امريكا بدون تغيير 42 
هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 
57 ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه 5۱ هزار و ۱۰6 
ريال و هر يورو نيز با 29 ريال رشد نسبت به روز دوشنبه 
46 هزار و 6۱3 ريال ارزش گذاري شد.بازار ارز درگير 
نوسان نبود و قيمت ها تا حدودي از ثبات برخوردار بود، 
هر دالر در بازار تا ۱۱ هزار و 7۰۰ تومان معامله شد كه 
تفاوتي چنداني با قيمت صرافي هاي منتخب و بانك ها 
نداشت. صرافي هاي منتخب بانك مركزي براي دالر تا 
۱۱ هزار و 7۰۰ تومان قيمت گذاري كردند. براي يورو 
نيز نرخ به ۱3 هزار و 2۰۰ تومان رسيد كه اين قيمت ها 
تقريبا هم سطح بازار است. اين در حالي است كه در 
معامالت بازار هر يورو بين ۱3 هزار و 2۰۰ تا ۱3 هزار و 
25۰ تومان و دالر حدود ۱۱ هزار و 7۰۰ تومان معامله 
شده است.اما بانك ها براي خريدار ارز از مشتريان براي 
دالر ۱۱ هزار و 48۰ تومان را اعالم كردند و يورو را نيز 
حدود ۱2 هزار و 74۰ تومان خريدند. ارز مس��افرتي 
هم كه مدت هاست تفاوتي با بازار ندارد و گاهي باالتر 
از قيمت بازار نيز در بانك ها ارايه مي شود، براي ديروز 
حدود ۱3 هزار و 33۰ تومان در هر يورو قيمت خورد كه 
باالتر از نرخ بازار بود.مسافران مي توانند در سال يك بار 
با ارايه ويزاي توريستي خود براي كشورهاي همسايه 
و مشترك المنافع تا 5۰۰ يورو و ساير كشورها تا هزار 

يورو ارز مسافرتي دريافت كنند.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

قوانين بازار پايه، از وضع دستورالعمل تا اجرا و اصالحات بررسي شد

مديريتريسكبارنگآميزي
گروه بورس| 

قرار است كه به زودي مقررات جديد بازار پايه 
فرابورس اعالم ش�ود و طبق آن، شمايل فعلي 
اين بازار، دس�تخوش تغيير و تحوالت ش�ود. 
س�هام حاضر در اين گ�روه، بر اس�اس ميزان 
ريسكي كه به س�رمايه گذاران وارد مي كنند، 
در بازارهاي زرد، نارنجي و قرمز دس�ته بندي 
مي شوند و ش�ايد اين رنگ بندي تنها موردي 
است كه از اولين دستورالعمل تغييرات بازار پايه 

در دستورالعمل فعلي تغيير به جا مانده باشد.
 

» ب��ازار پايه« از جمله بازارهاي فرابورس اس��ت كه 
مطابق با ماده ۴ دس��تورالعمل پذي��رش، به منظور 
عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران 
راه اندازي ش��ده اس��ت. پس از ثبت ش��ركت  ها نزد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مدارك ارايه شده از 
جانب ش��ركت ها در كميته عرض��ه فرابورس مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد و سپس در فهرست نرخ هاي 

بازار پايه فرابورس درج مي شوند. 
الزم به ذكر است اين شركت ها فرآيند پذيرش را طي 
نمي كنند و در واقع شركت هاي درج شده در بازار پايه 

در سه دسته طبقه بندي مي شوند: 
شركت هايي كه درخواستي مبني بر پذيرش ندارند و 
به دليل الزام قانوني طبق ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه 
جمهوري اسالمي ايران بايد در بازار پايه درج شوند. 
مطابق با ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري 
اسالمي ايران به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در 
اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار 
كليه اش��خاصي كه تاكنون نس��بت به انتشار اوراق 
بهادار اقدام كرده اند مكلفند نس��بت به ثبت آن نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند و عدم ثبت، 

تخلف محسوب مي شود.
ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد 
اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده 
)۴۵( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
منتش��ر كنند و معامالت اوراق بهادار ثبت  شده در 
سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس 
داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از 
آنها حسب  مورد امكان پذير بوده و معامله اوراق بهادار 

مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
شركت هايي كه نزد سازمان بورس ثبت شده اند، اما 

شرايط پذيرش را ندارند.
ش��ركت هايي كه به دليل از دس��ت دادن ش��رايط 
بازارهاي بورس يا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذيرش 
مي ش��وند، در بازار پايه درج مي شوند. مقررات ارايه 
اطالعات در اين بازار به مراتب س��اده تر از بازار اول و 

دوم است.
در همين رابطه بهنام محس��ني، مع��اون بازارهاي 
خارج از بورس فرابورس ايران اظهار كرد كه بازار پايه 
فرابورس ايران از سال ۱۳۹۰ بر اساس قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه كشور ايجاد شده است. مطابق 
اين بازار معامالت سهام شركت هايي كه اقدام به ثبت 
نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار را داشتند، تنها از 
طريق بازار پايه فراب��ورس ايران يا از طريق پذيرش 
در يكي از بازارهاي اصلي امكان پذير بود و سپس بر 
اساس قانون احكام دايمي كشور قانون مزبور به يك 
قانون دايمي تبديل و بازار پايه روند خود را ادامه داد.

   ضرورت تغييرات بازارپايه چيست؟
اساسا وجود چند مشكل، باعث شد كه فرابورس ايران 
به فكر ايجاد تغيير دستورالعمل معامالت بازار پايه 
توسط بيفتد. برخي مش��كالت موجود در بازار پايه 
منجر به تغيير قوانين اين بازار شد كه از آن جمله بايد 
به افزايش تعداد پرونده هاي تخلفاتي و مجرمانه، عدم 

وجود شفافيت اطالعاتي در ش��ركت هاي بازار پايه 
و نبود بازيگران معتبر در بازار اع��م از بازارگردانان، 
صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي پوششي 
اش��اره كرد. مواردي همچون معطوف ش��دن توجه 
عموم به عنوان اعضاي كانال ه��اي تلگرامي به بازار 
پاي��ه و در نتيجه تبعيت از مدي��ران كانال و كاهش 
ضريب نفوذ تحليل هاي بنيادي، افزايش دستكاري 
بازار از طريق س��يگنال دهي، اثر كهربايي موجود در 
نوس��انات نزديك به سقف و كف قيمت، تالش براي 
تخمين عمق بازار توسط مشتريان برخط در مرحله 
پيش گش��ايش با ورود يا ويرايش سفارش��ات و در 
نهايت افشاي عمق بازار توسط معامله گران، مهم ترين 
عواملي هستند كه منجر به تغيير و اصالح قوانين بازار 

پايه در دستورالعمل جديد آن شدند.

   عكس العمل فعاالن بازار
اما تصميم اوليه فرابورس ب��راي ايجاد تغييرات كه 
قرار ب��ود از خرداد ماه اجرايي ش��ود، باعث اعتراض 
سرمايه گذاران اين بازارها شد. به اين ترتيب، فعاالن 
بازار با مراجعه به دفتر فقها و استفتاء درخصوص بازار 
پايه، بحث مس��ائل فقه��ي را در اين خصوص پيش 
كشيدند كه كميته فقهي سازمان بورس با برگزاري 

جلساتي به اين ابهامات پاسخ داد. 
يك��ي از مهم ترين س��واالتي كه در ل��واي اعتراض 
پرسيده مي شد، اين بود كه در صورتي كه در معامله 
س��هام، هريك از متقاضيان خريد و فروش بر اساس 
تحلي��ل اقتصادي از اطالعات مالي ش��ركت )كه در 
دسترس عموم متقاضيان است(، قيمت پيشنهادي 
خ��ود را »بدون اطالع از قيمت پيش��نهادي س��اير 
خري��داران و فروش��ندگان« ارايه كن��د و معامله بر 
مبناي بهترين قيمت پيش��نهادي كه حين انشاي 
عقد مشخص و معلوم است توسط بورس )به عنوان 
برگزاركننده حراج و ناظر معام��الت( انجام و اعالم 

شود، آيا چنين معامله اي صحيح است؟ 
پاسخ كميته فقهي به اين پرسش اين است كه بله اين 

معامله صحيح است.
اما س��وال بعدي اين بود كه آيا عدم علم و اگاهي هر 
ي��ك از متقاضيان خريد و فروش نس��بت به قيمت 
پيشنهادي ساير خريداران و فروشندگان تاثيري در 
صحت عقد دارد؟ كميته فقهي در پاسخ به اين سوال 

نيز گفته بود كه خير ندارد.
و اما سوال سوم اين بود كه آيا عدم اطالع متقاضيان 
خريد و فروش از قيمت پيشنهادي ساير خريداران 
و فروش��ندگان خللي در اركان معامله ايجاد و آن را 

غرري مي كند و موجب بطالن آن مي شود؟
كه در اين مورد نيز كميته فقهي غرري بودن معامالت 

را رد كرده بود. 
 يكي ديگر از س��واالت اين بود كه آيا آنچه از ديدگاه 
فقهي و شرعي براي صحت عقد الزم و ضروري است 
معلوم و مشخص بودن قيمت سهام در زمان انشاي 
عقد و تحقق معامله است يا علم و آگاهي خريداران 
بالقوه )متقاضيان خريد( به قيمت هاي پيشنهادي 

همديگر، آن هم قبل از انجام و تحقق معامله؟
 پاسخ اين بود كه خير، علم و آگاهي خريداران نسبت 

به قيمت پيشنهادي ديگران ضرورتي ندارد.
نكته ديگري ك��ه در خالل اعتراض��ات به تغييرات 
قوانين مطرح ش��د، اين ب��ود كه اين مس��اله باعث 
قيمت گذاري نش��ود. به اين معنا كه سازمان بورس 
و نهاد ناظ��ر، قيمت تعادل��ي را از محل قيمت هاي 
پيشنهادي به دست آورد و آن قيمت تعادلي به بازار 
اعالم شود و خريداران و فروشندگان محدوده اي را 

براي معامالت خود رعايت كنند.
 به عبارتي كف قيمت و س��قف آن بر مبناي قيمت 
تعادلي به دس��ت آمده به عنوان مح��دوده قيمتي 

معامله اعالم گ��ردد. براي مثال محدوده جواز تغيير 
قيمت، شامل قيمت توافقي A ريال به عالوه يا منهاي 
۲ درصد يا ۳ درصد باشد كه نتيجه اين باشد كه افراد 
اختيار داشته باشند با قيمت كمتر يا بيشتر نسبت به 
قيمت تعادلي معامله كنند. البته در حد دامنه اي كه 
سازمان بورس اعالم مي كند. )مثال به عالوه يا منهاي 

۲ تا ۳ درصد( 
در نهايت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس 
ايران پس از برگزاري چندين جلس��ه متعدد در اين 
خصوص، به كمك كانون نهادهاي س��رمايه گذاري 
و كانون كارگ��زاران بورس اوراق به��ادار، فراخواني 
را جهت حضور فع��االن بازار و ارايه پيش��نهادات و 
انتقادات در خصوص تغيير قواني��ن بازار پايه اعالم 
كردند. بنابراين مقرر ش��د كه نظرات اصالحي كليه 
فعاالن بازار توس��ط كانون هاي فوق جمع آوري و به 

صورت يكجا به سازمان بورس منعكس شود.
به همين منظور، فعاالن بازار، پيشنهادات و انتقادات 
خود را به دبيرخانه كانون نهادهاي سرمايه گذاري و 

كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار ارسال كردند.
اين نظرات به سازمان بورس و اوراق بهادار منعكس و 
در جلسه اي كه دوم تيرماه در سازمان  بورس برگزار 
شد، روي س��ه پيش��نهاد جمع بندي نهايي  صورت 
گرفت. تدريجي بودن اجرايي ك��ردن  مقررات بازار 
پايه، دامنه نوسان محدود و امكان وجود بازارگردان 
در بازار  پايه، مواردي است كه شوراي عالي بورس در 

خصوص آن تصميم گيري كرد.

   در جلسه فعاالن بازار چه گذشت؟ 
طي اين جلس��ه اعضاي ش��وراي عالي ب��ورس در 
خصوص جوانب مختلف اين دستورالعمل به بحث و 
بررسي پرداختند اما جمع بندي نهايي نظرات اعضا 

به جلسه آتي اين شورا موكول شد.
اما پيش از جلسه شوراي عالي بورس براي جمع بندي 
نهايي قوانين جدي��د بازار پايه، جلس��ه اي تبييني 
و توجيهي با حض��ور فعاالن اين ب��ازار در فرابورس 

برگزار شد.
براي اين نشست، جمعي از فعاالن اين بازار به نحوي 
كه بتوانند به عن��وان نماينده اي از تمامي مخاطبان 
بازار پايه باش��ند انتخاب شدند كه براي اين موضوع 

معياره��اي متعددي مدنظر قرار گرفته اس��ت و در 
نهايت ۶ گروه مختلف از فعاالن و ناشران بازار پايه به 

اين نشست دعوت شده اند.

   برگزاري جلسه شوراي عالي بورس 
پس از كسب نظر از كانون نهادهاي سرمايه گذاري، 
كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، ناش��ران بازار 
پايه و فع��االن حقيق��ي و حقوقي، نه��اد ناظر بازار 
س��رمايه جمع بندي خود را در اختيار شوراي عالي 

بورس قرار داد.
از س��وي ديگر به دليل ابهامات مطرح شده فقهي در 
مورد مكانيزم هاي معامالتي و نحوه نمايش مظنه هاي 
قيمتي و اثرات آن بر انجام داد و س��تد سهام، كميته 
فقهي س��ازمان بورس موضوع را بررسي و اعالم كرد 

در اين رابطه مشكل شرعي وجود ندارد.
در نهايت مقرر ش��د اصالح مقررات افشا، پذيرش و 
معامالت بازار پايه فرابورس در هش��ت بند عملياتي 

شود. 
در جلسه شوراي عالي بورس به لزوم انجام اصالحات 
در بازار پايه، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و انضباطي براي 
برخورد با تخلفات ناش��ران بازار پاي��ه، طبقه بندي 
ش��ركت ها در تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز و حراج 
ناپيوسته و كشف قيمت در تابلوي هاي فوق حداقل 
يك بار در هفته با تش��خيص سازمان بورس و اوراق 

بهادار تاكيد شد.
تسهيل امكان انتقال به تابلوها و بازارهاي باالتر طي 
فرآيند پذيرش از ديگر موارد مورد تاكيد شوراي عالي 
بورس بود و در روزهاي بعد از كش��ف قيمت، دامنه 
نوسان هاي فوق الذكر اعمال مي شود و قيمت پايه هر 

روز، قيمت كشف شده در روز حراج ناپيوسته است.
همچنين مقرر شد نمايش مظنه هاي خريد و فروش 
مرحله اي و با اعالم قبلي باش��د. اما فعاًل مظنه هاي 
خري��د و فروش ب��راي ۶ ماه طبق روال س��ابق قابل 

رويت است.
اعضاي شوراي عالي بورس و مديران سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارتقاي سالمت بازار سرمايه و افزايش 
اعتماد و اطمينان فعاالن را اصول تدوين سياست ها 
مي دانند و تاكيد مي كنند هر اصالحي در بازار تنها با 
رضايت حداكثري فعاالن بازار سرمايه انجام مي شود.

   شكل تغييرات چگونه خواهد بود؟
به اين ترتيب روند تغييرات قوانين به اين شرح است 
كه اصالحات بازار پايه به تدريج انجام ش��ود و حذف 
مظنه ها نيز به يك باره اجرايي نشود. بنابراين حذف 
مظنه ها در اين مرحل��ه از اصالحات بازار پايه اتفاق 

نمي افتد و در مراحل بعدي اجرايي مي شود.
مساله زمان بندي اجراي دستورالعمل حتما از طرف 
فرابورس اعالم مي ش��ود تا اگر كسي فرصت ورود به 
اين بازار يا فرصت خروج از اين بازار را خواس��ت اين 
فرصت مهيا باش��د. طبق دستورالعمل، طبقه بندي 
ش��ركت ها در دو مقطع مردادم��اه و دي ماه صورت 
مي گيرد و در واقع موعد بعدي براي  رتبه بندي ناشران 
در تابلوهاي بازار پايه دي ماه است.  حذف مظنه هاي 
قيمتي به ص��ورت دوره اي خواهد بود و در ۶ ماه اول 

عملياتي نخواهد شد.
دامنه نوس��ان ديگر يك ريال��ي نخواهد بود و از يك 
تا س��ه درصد به تفكيك بازارها دامنه نوسان وجود 

خواهد داشت.

   رنگ بازارها و مقررات 
رنگ بازارها بر اس��اس ميزان ريس��ك شركت هاي 
موجود در اين بازارها خواهد بود. به اين ترتيب دربازار 
زرد، دامنه نوسان ۳ درصد است و از يك مرحله حراج 
تا حراج بعدي عملياتي ش��ود. حداقل هفته اي يك 
آكشن )فرابورس نيز مي تواند پيشنهاد بيش از يك 
ح��راج را با توجه به وضعيت بازارها ارايه كند( . البته 
ام��كان معامله در تمامي روزه��اي معامالتي وجود 

خواهد داشت.
در بازار نارنجي، دامنه نوسان ۲ درصد است كه دامنه 
نوس��ان از يك مرحله حراج تا حراج بعدي عملياتي 
ش��ود. حداقل هفته اي يك آكش��ن )فرابورس نيز 
مي تواند پيش��نهاد بيش از يك ح��راج را با توجه به 
وضعيت بازارها ارايه كند( - امكان معامله در تمامي 

روزهاي معامالتي وجود خواهد داشت.
اما در بازار قرمز، دامنه نوسان ۱ درصد است و حداقل 
هفته اي يك آكشن )فرابورس نيز مي تواند پيشنهاد 
بي��ش از يك حراج را با توجه به وضعيت بازارها ارايه 
كند( . در اين بازار هم امكان معامله در تمامي روزهاي 

معامالتي وجود خواهد داشت.

يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به لزوم فرهنگ سازي درست در اين 
بازار، گفت: با شناخت ابزارهاي مختلف مالي مي توان همه افراد جامعه 
را كه تمايل به سرمايه گذاري دارند به نحوي به سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه تشويق كرد؛ بايد بدانيم كه در زمان هاي عدم رونق نيز فرصت هاي 

سرمايه گذاري در بازار سرمايه كشور كم نيست.
به گزارش ايسنا، علي جبل عاملي، در پاسخ به اينكه در حال حاضر كه بازار 
با رشد مواجه شده چطور مي توان سرمايه هاي خرد مردم عادي را به سمت 
بازار سرمايه هدايت كرد به نحوي كه هم مردم عادي از سرمايه گذاري 
در اين بازار منتفع شوند و هم نقدينگي جديد به بازار بيايد؟ اظهار كرد: 
هنگامي كه در سطح جامعه صحبت از بازار سرمايه مي شود، شايد در 
ابتدا كسب سود از طريق خريد و فروش سهام به ذهن متبادر شود، در 
حالي كه تنوع ابزارهاي س��رمايه گذاري در اين بازار به حدي است كه 
ش��امل روش هاي متعددي بوده و تمامي سليقه ها را پوشش مي دهد. 
وي با اشاره به ابزارهاي مالي مختلفي كه در بازار سرمايه وجود دارد، بيان 
كرد: هر فردي، در هرسني و در هر نقطه اي از كشور با هر ميزان سرمايه، 
تأكيد مي كنم با هر مبلغي از ۱۰۰ هزار تا ميلياردها تومان، مي تواند در اين 
بازار اقدام به سرمايه گذاري كند. اين روش هاي مختلف كه برخي بدون 
ريسك و برخي ديگر توأم با ريسك هستند طبيعتا بازده انتظاري متفاوتي 
را نصيب سرمايه گذاران خود مي كنند و تمامي سطوح ريسك پذيري 
اف��راد را دربر مي گيرد، يعني مي توانيد تمامي افراد جامعه را كه تمايل 
به س��رمايه گذاري دارند به نحوي به سرمايه گذاري در اين بازار تشويق 
كنيد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: گاهي اوقات شنيده مي شود كه 
نبايد مردم را با تبليغات و استفاده از رسانه ها به سرمايه گذاري تشويق 
كرد، چراكه ممكن است در اثر نوسانات بازار متحمل زيان شوند و بعدا 
دردسر مي شود، اين حرف درست نيست، چراكه بايد در كنار تبليغات، 
فرهنگ سازي و آموزش در خصوص مفهوم ريسك و بازده و نيز رابطه اين 
دومفهوم با يكديگر براي مردم صورت بگيرد و با توضيح ابزارهاي مختلف 
سرمايه گذاري از جمله صندق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت، مختلط، 

در سهام، سبدهاي سرمايه گذاري و غيره براي هر ذائقه ريسك محصول 
مناسب را معرفي كرد. جبل عاملي ادامه داد: اين وظيفه از يك سو متوجه 
نهادهاي ناظر و از سوي ديگر به عهده نهادهاي مالي است كه مستقيما 
با مشتريان در تماس هستند. نهادهاي ناظر مسوول معرفي و آموزش 
اين مفاهيم در رسانه هاي جمعي و سطح جامعه هستند و نهادهاي مالي 
متولي آموزش مستقيم و نيز ارايه مشاوره دقيق و صحيح به مشتريان 
و مخاطبان خود. اين امر هم محدود به زمان رونق بازار نيست حتي در 
زمان هاي تعادل يا عدم رونق نيز فرصت هاي س��رمايه گذاري در بازار 
سرمايه كشور كم نيست. نبايد از مشاركت آحاد مردم ترسيد، البته هيجان 
بي مورد هم نبايد ايجاد كرد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر نياز به 
فرهنگ سازي درست براي سرمايه گذاري در بازارهاي مولد، گفت: روال 
منطقي آن چيزي است كه در كشورهاي پيشرفته در قبال سرمايه گذاران 
انجام مي شود، يعني فرهنگ سازي، آموزش و مشاوره صحيح. يادمان 
باشد كه در ميان بازارهاي مختلف سرمايه گذاري مانند ارز، مسكن و طال 
تنها بازار شفاف و قانونمند كه به بخش واقعي اقتصاد كمك مي كند و 
منجر به هدايت و كنترل نقدينگي مي شود، بازار سرمايه است و اين مدعا 
در بررسي عملكرد تأمين مالي و حضور شركت هاي در بورس طي اين 
چند سال كه از تصويب قانون بازار اوراق بهادار مي گذرد قابل اثبات است. 
جبل عاملي در پاسخ به اينكه چطور مي توان صندوق هاي سرمايه گذاري 
را بيش��تر در جامعه رواج داد تا عامه مردم با آن آش��نا شوند، بيان كرد: 
صندوق هاي سرمايه گذاري را بايد به عنوان واسطه اي براي سرمايه گذاري 
غير مستقيم مردم در بورس و اوراق بهادار دانست. ابزاري كه با توجه به 
تنوع تعدادي و محتوايي آن طيف وسيعي از ساليق را شامل مي شود از 
صندوق درآمد ثابت بدون ريسك با پرداخت ماهانه تا صندوق در سهام با 
رشد سريع و البته ريسك بيشتر. امكان سرمايه گذاري در اين صندوق ها 
از ۱۰۰ هزار تومان تا ميلياردها تومان فراهم شده و مي تواند نقدينگي 
درخوري را جذب كرده و در اختيار ناشران اوراق بدهي جهت تأمين مالي 
شركت هاي توليدي و خدماتي و حتي سازمان ها و پروژه هاي دولتي كند.

رشد حضور مردم در بازار سهام به واسطه فرهنگ سازي
يك كارشناس بازار سهام عنوان كرد

گروه بورس| 
آمار معامالت بورس نش��ان مي دهد كه همه شاخص هاي اين 
بازار در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته با تقريبا با رشد بيش 

از يك درصدي رو به رو شده اند.
 بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين روز تمامي 
ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص 
كل با ۳ هزار و ۱۸۶ واحد رشد معادل ۱.۲۱ درصد به ۲۶۶ هزار 
و ۱۲۷ واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۸۶۰ واحد 
افزايش معادل ۱.۲۱ درصد به ۷۱ هزار و ۸۹۴ واحد، ش��اخص 
كل »هم وزن« با ۱۶۵۹ واحد رش��د معادل ۲.۳۶ درصد به ۷۲ 
هزار و ۱۲۵ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با ۱۱۱۲ واحد 
افزايش، معادل ۲.۳۶ درصد به ۴۸ هزار و ۳۳۹ واحد، شاخص 
آزاد شناور با ۳۹۳۰ واحد رش��د، معادل ۱.۳۱ درصد به ۳۰۳ 
هزار و ۷۶۳ واحد، ش��اخص بازار اول ب��ا ۱۷۷۴ واحد افزايش 
مع��ادل ۰.۹۳ درصد به ۱۹۳ هزار ۳۶۷ واحد و ش��اخص بازار 
دوم با ۸۸۸۴ واحد رش��د مع��ادل ۱.۶۷ درصد، به ۵۴۱ هزار و 

۴۰۵ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر در روز قبل ۷ نماد »فارس با ۳۱۶ واحد، همراه 
با ۱۹۶ واحد، شبندر با ۱۴۳ واحد، وپاسار با ۱۱۶ واحد، كچاد 
با ۱۱۰ واحد، حكشتي با ۹۵ واحد و پارسان با ۸۷ واحد « رشد، 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
اين گزارش مي افزايد، ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي 
نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »انتشار و 
چاپ با ۷۹۷۸۴ واحد صعود معادل ۹.۰۵ درصد به ۹۶۱ هزار 
و ۷۶۷ واحد، اطالع��ات و ارتباطات با ۱۶ واحد افزايش معادل 
۴.۶۷ درصد به ۳۷۱ واحد، س��اير معادن با ۳۰۷۳ واحد صعود 
مع��ادل ۴.۳۰ درصد به ۷۴ ه��زار و ۴۸۷ واحد، زغال س��نگ 
۳۳۰واحد رش��د معادل ۴.۱۲ درصد به ۸ ه��زار و ۳۴۵ واحد، 

كاشي و سراميك با ۳۳۲ واحد افزايش، معادل ۳.۹۶ درصد به 
۸ هزار و ۷۳۳ واحد، كاني غير فلزي با ۴۵۰ واحد رشد معادل 
۳.۸۵درصد به ۱۲ هزار و ۱۶۸ واحد، حمل و نقل با ۲۷۲ واحد 

افزايش معادل ۳.۵۵ درصد به ۷ هزار و ۹۵۰ واحد« رسيد. 
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار سهام مشخص 
مي كند كه قيمت س��هام نماده��اي »چافس��ت، بالبر، كدما، 
غدشت، كخاك، كهمدا و س��صفها« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »وبهمن، ونوين، غگرجي، وآذر، س��يمرغ، لبوتان و 
تسه ۹۷۰۷« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند 

و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز چهارشنبه بورس، در 
۳۳۵ هزار نوبت معامالتي، ۳ ميليارد و ۱۳۸ ميليون برگه اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۱ هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان در بورس معامله 
ش��د كه به جز ۲۴ ميليارد تومان سهام »ش��يراز« كه در بطور 
بلوكي مورد معامله قرار گرفت باق��ي ان ارزش معامالت خرد 
بود. ارزش بورس تهران در اين روز براي اولين بار به ۹۷۷ هزار 
و ۴۲۰ ميليارد تومان رسيد. بر اين اساس ارزش دالري بورس 

تهران هم اكنون در حدود ۸۴ ميليارد تومان است.
در پايان معامالت ديروز، آيفكس نيز همپاي شاخص كل بورس 
با رش��د نزديك به ۴۵ واحدي به ارتفاع ۳هزارو ۵۷۹ رس��يد. 
در ميان نمادهاي فرابورس��ي »دماون��د«، »هرمز«، »بمپنا«، 
»شاوان«، و »دي« در مجموع با ۲۱ واحد رشد بيشترين تاثير 

را بر شاخص كل فرابورس داشتند. 
اما نمادهاي »ذوب« و »ميدك��و« جمعا با ۴ واحد افت مانع از 
رشد بيشتر آيفكس شدند. گفتني است در پايان اين روز ارزش 
معامالت فرابورس هب هزار و ۲۰ ميليارد تومان بالغ شد كه از 
اين ميان ۸۲۹ ميليارد تومان آن ارزش معامالت خرد س��هام 

بوده است.

خيز 2‚1 درصدي شاخص بورس در آخرين روز هفته
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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  صدور مج�وز افزايش س�رمايه »لوتوس«: 
شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان اعالم كرد كه 
سازمان بورس اوراق و بهادار مجوز افزايش سرمايه اين 
شركت را صادر كرده است. به گزارش سنا، »لوتوس« 
در گزارشي اعالم كرد كه در اجراي قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اس��المي ايران )مص��وب آذرماه 
۱۳۸۴(، تقاضاي افزايش س��رمايه و انتش��ار سهام 
جديد شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان در اين 
سازمان مورد بررسي قرار گرفت. براساس رسيدگي 
انجام ش��ده، مواردي حاكي از مغاي��رت با قوانين و 
مقررات مربوط در انتش��ار س��هام مالحظه نشده و 
افزايش سرمايه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، از 
نظر اين سازمان بدون مانع است. سرمايه فعلي اين 
شركت ۵هزار ميليارد ريال است كه با افزايش يك 
هزار ميليارد ريالي به مبلغ ۶هزار ميليارد ريال معادل 
۲۰درصد افزايش مي يابد. قرار اس��ت اين افزايش 
س��رمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران و 
آورده نقدي تامين ش��ود و هدف از اين اقدام اصالح 
ساختار مالي، جلوگيري از خروج نقدينگي از شركت 
و تقويت توان مالي و عملياتي است. مجمع عمومي 
فوق الع��اده »لوت��وس« مي تواند با انج��ام افزايش 
سرمايه از مبلغ ۶هزار ميليارد ريال به مبلغ ۱۰هزار 
ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدي موافقت كرده و اختيار عملي ش��دن 
آن را به مدت ۲س��ال به هيات مديره تفويض كند 
تا هيات مديره ش��ركت پس از اخذ مجوز از سازمان 
نسبت به عملي ش��دن آن اقدام كند. خاطرنشان 
مي شود: شروع پذيره نويس��ي حداكثر تا ۶۰روز از 

تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. 

  »پارس« براي هرس�هم ۲۷۸5ريال س�ود 
ساخت: شركت پتروشيمي پارس در صورت هاي 
مالي ۳ماهه ابتداي س��ال جاري از س��ود ۲ هزار و 
۷۸۵ريالي براي هرسهم خبر داد. شركت پتروشيمي 
پ��ارس در اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ۳ ماهه 
منتهي به ۳۱خرداد۱۳۹۸ براي هر س��هم ۲ هزار 
و ۷۸۵ريال س��ود س��اخت كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۱۹۵درصد افزايش يافته است. 
اين ش��ركت در مدت مورد گزارش نسبت به مدت 
مشابه سال مالي۱۳۹۷، سود عملياتي را با افزايش 
۱۹۳درصدي مبلغ ۱۶ه��زار و ۲۷۳ميليارد ريال، 
سود خالص را با افزايش ۱۹۵درصدي مبلغ ۱۶هزار 
و ۷۱۰ميليارد ريال و س��ود انباشته پايان دوره را با 
افزايش ۱۱۲درصدي مبلغ ۷۸هزار و ۵۰۰ميليارد 
ريال اع��الم كرده اس��ت. »پ��ارس« در دوره مالي 
م��ورد گزارش فروش خ��ود را ۹۰۳ه��زار و ۵۳ تن 
انواع محصوالت به مبلغ ۳۹هزار و ۱۵ميليارد ريال 
اعالم كرده كه س��ود ناخالص از اين محل ۱۲هزار 
و ۱۶۳ميليارد ريال بوده اس��ت. اين ش��ركت براي 
دوره ۹ماه��ه منتهي به ۲۹اس��فند۱۳۹۸، ميزان 
۳ميليون و ۱۷۸هزار تن محصول به مبلغ ۱۲۴هزار 
و ۶۷۹ميليارد ريال پيش بيني فروش كرده است. 
»پارس« در تش��ريح اهداف و راهبردهاي خود در 
خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرده است 
كه دستيابي و تحقق برنامه توليد پيش بيني شده 
در بودجه س��ال ۹۸ از طريق رفع تنگناهاي توليد و 
جلوگيري از توقفات توليد با برنامه ريزي منسجم 
و توسعه سهم فروش هاي داخلي به منظور كاهش 
اثرات تحريم ضمن حفظ سهم بازارهاي صادراتي به 

منظور حفظ درآمدهاي ارزي خواهد بود.

  تخصيص س�ود ۱۷5ريالي براي هرس�هم 
»امي�د« در ۶ماه:  ش��ركت تامين س��رمايه اميد 
در اطالعات و صورت ه��اي مالي ۶ماهه منتهي به 
۳۱خرداد۱۳۹۸، س��ود هرسهم را ۱۷۵ريال اعالم 
كرد. به گزارش س��نا، اين ش��ركت در اطالعيه اي 
منتشر شده سود عملياتي را يك هزار و ۱۰۴ميليارد 
ريال، س��ود خالص را مبلغ يك ه��زار و ۴۸ميليارد 
ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره را مبلغ يك هزار 
و ۶۹۲ميلي��ارد ريال اعالم كرده اس��ت. »اميد« در 
برآوردي كه از تغييرات هزينه هاي عمومي، اداري، 
تشكيالتي و خالص س��اير درآمدها )هزينه ها( ي 
عملياتي دارد اعالم كرده اس��ت كه در دوره ۶ماهه 
منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۸ پيش بيني كرد هزينه هاي 
عمومي و اداري متناس��ب با روند شاخص عمومي 
قيمتها افزايش داشته باشد. با توجه به مصوبه جلسه 
مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ ۱۶ مهر۱۳۹۷ 
مبني بر افزايش س��رمايه ش��ركت از مبلغ ۴هزار و 
۹۰۰ميليارد ريال ب��ه مبلغ ۷هزار ميلي��ارد ريال 
طي ۲مرحله ك��ه در مرحله اول از مبل��غ ۴هزار و 
۹۰۰ميليارد ريال به مبلغ ۶ه��زار ميليارد ريال در 
تاريخ ۱۶ ارديبهشت۱۳۹۸ به ثبت رسيد و مرحله 
دوم طي س��ال جاري در اختي��ار هيات مديره بوده 
و از محل مطالبات حال شده س��هامداران و آورده 
نقدي در ش��رف انجام است. اين شركت در تشريح 
س��اير برنامه هاي با اهميت خود اعالم كرده است 
كه پيش بيني مي ش��ود كه ۱۰ هزار و ۶۰۰ميليارد 
ريال اوراق بدهي اعم از صكوك، مشاركت، سلف و 
ساير اوراق بهادار كه درآمد و بهاي تمام شده حاصل 
از بازارگرداني و تعهد پذيره نويس��ي اوراق ياد شده 

منتشر مي شود.

  »دتماد« محص�والت جديد روانه بازار كرد: 
شركت توليد مواد اوليه داروپخش از ارايه محصوالت 
جديد به بازار خبر داد. »دتم��اد« در معرفي و ارايه 
محصوالت جديد اعالم كرده است اين محصوالت 
شامل شربت گايا كدين و قرص متادون ۲۰ميلي گرم، 
قرص متادون ۴۰ميلي گ��رم و قرص بوپرو نورفين 
۲ميلي گرم مي شود كه در پيش بيني بودجه سال۹۸ 
محاسبه شده و به ميزان ۵درصد از فروش كل سال 
جاري را تخصيص داده است. اين شركت زيان انباشته 
صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي۱۳۹۷ 
را به مبلغ ۹۶۷ميليارد ۸ميليون ريال اعالم كرده و 
با توجه به س��هم ۱۰درصدي اين شركت از شركت 
گسترش بازرگاني داروپخش، آثار مالي زيان آن بر 
عملكرد شركت پس از بررس��ي و در جريان انجام 
فرآيند انحالل و تسويه آن شركت، اعالم خواهد شد. 



يادداشت

اخبار

تشكلها6

در نشست كميته ماده 12 انجام شد

عضو اتاق بازرگاني تهران: 

ماليات از درآمد سرمايه گذار در بوته نقد 

ارزش اظهار شده برخي از كاالهاي وارداتي واقعي نيست

تعادل |
روند »درياف��ت ماليات از درآمد س��رمايه گذاران بخش 
خصوصي در ح��وزه فعاليت هاي عمراني و راه س��ازي« 
موضوعي است كه بارها مورد اعتراض فعاالن اقتصادي قرار 
گرفت، اما واكاوي اين مساله اين بار در دستور كار كميته 
ماده 12 اتاق ايران رسيد. در اين نشست، مشكالت مربوط 
به ماليات مس��تقيم پروژه هاي عمراني مشاركتي حوزه 
صنعت احداث با عنوان دريافت ماليات از سود مورد انتظار 
سرمايه گذار شركت هاي قانوني احداث پروژه هاي عمراني 
بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع 
پولي و مالي كشور مصوب سال 1366 و مشكالت مرتبط 
با دريافت ماليات بر ارزش افزوده از سرمايه گذاري و سود 
حاصل از آن در پروژه هاي عمراني مشاركتي حوزه صنعت 
احداث، مورد واكاوي قرار گرفت. در اين نشست، معاونت 
حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به اين اعتراض، پيشنهاد 
كرد كه با همكاري سازمان امور مالياتي از درآمد دقيق دولت 
از اين بخش مطلع شوند و پس از بررسي هاي الزم در مورد 
امكان معافيت از پرداخت ماليات، اين معافيت را به عنوان 
مشوقي براي س��رمايه گذاران در نظر بگيرند. البته نائب 
رييس اتاق ايران، به معضل ديگر سرمايه گذاران در حوزه 
ماليات ها نيز گريزي زد. بنابه اظهارات حسين سالح ورزي، 
در حال حاضر عالوه بر 25 درصد ماليات مستقيم، 9 درصد 
ماليت بر ارزش افزوده هم دريافت مي شود كه هيچ گونه 
محمل قانوني ندارد. او بر اين باوراس��ت كه برداشت هاي 
اشتباه از قانون، موجب شده اين ماليات هم دريافت شود. 
از اين رو، مقرر ش��د كه بررس��ي هاي الزم در اين زمينه 

صورت گيرد. 

       درخواست براي معافيت مالياتي سرمايه گذاران
در ابتداي اين نشست، حسين سالح ورزي، نايب رييس 
اتاق ايران در تش��ريح اين مساله گفت: س��رمايه گذاران 
حوزه احداث و مش��اركت عمومي و خصوصي مشكالتي 
در ارتباط با ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده دارند. آنها 
بر اين باورند كه درآمد آنها از س��رمايه گذاري كه در حوزه 
عمراني داش��ته اند، بايد معاف از ماليات باشد؛ چراكه اين 
معافيت در مورد درآمدهاي ديگر ش��ركا از جمله مردم و 

بانك، رعايت مي شود.
قباد چوب دار، مديرعامل گروه بين المللي آبادراهان پارس 
هم با اش��اره به اينكه در اين بخ��ش ماليات ها به صورت 
سليقه اي دريافت مي شود، گفت: متأسفانه شاهد تناقضاتي 
هستيم كه اعتراض هاي ش��ديدي را در پي داشته است. 
فعاالن اين بخش در يك استان ماليات معمولي پرداخت 
مي كنند، اما در اس��تان ديگري ميزان دريافت ماليات ها 
سنگين تر است. به گفته او، سال قبل با امضاي معاون اول 
رييس جمهور تفسيري در اين باره صورت گرفت تا مشكل 
سرمايه گذاران حل شود اما متأسفانه اين تفسير هم تنها 
مشكالت برخي از فعاالن اين حوزه را برطرف كند و امروز 
حدود 40 تا 50 درصد س��رمايه گذاران حوزه راه سازي به 
دليل تفسيرهاي متناقض همچنان با مشكالت گذشته 

دست به گريبان هستند.

در ادامه اين نشست، ش��اپور محمدي، نماينده دولت در 
كميته موضوع ماده 12 و رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با توجه به تعريفي كه از توليد در علم اقتصاد وجود 
دارد، تصريح كرد: در علم اقتصاد به هر فرآيندي كه منجر 
به ايجاد ارزش افزوده ش��ود توليد گفته مي ش��ود كه اين 
فرآيند در راه سازي نيز انجام مي شود، زيرا توليد خدمت و 
زيرساخت صورت مي گيرد. از طرفي بنگاه توليدي، صرفا 
كارخانه نيست، شركت س��رمايه گذاري حوزه مسكن يا 
راه سازي نيز يك واحد توليدي به حساب مي آيد. به نظر 

مي رسد در اين راستا مي توان چنين تفسيري داشت.
وي تأكيد ك��رد: اگر فرض كنيم در يك پروژه راه س��ازي 
بخشي از سرمايه توس��ط بانك، بخش ديگر توسط اوراق 
و بخشي هم توسط خود سرمايه گذار آورده شود، عايدي 
دو بخش اول »مشمول معافيت مالياتي« است اما در مورد 
بخش سوم، چون سود تلقي مي شود، معافيت مالياتي ندارد. 
بخش خصوصي با اين نگاه مشكل دارد و مي گويد نبايد اين 
عايدي را به عنوان سود در نظر گرفت، بلكه درآمدي است 
كه به دليل سرمايه گذاري به دست آورده و بايد مشمول 
ماليات شود. براساس اظهارات وي اين نوع درآمد، درآمد 
بهره ناميده مي شود كه بايد از ماليات معاف باشد. حال براي 
اينكه مشكل را حل كنيم، مي توان با تصويب هيات دولت، 
فعاليت هاي عمراني و راه س��ازي را هم جزو توليد در نظر 
بگيريم و اين بخش را هم از پرداخت ماليات معاف كنيم. 
محمدباقر الفت، نماينده قوه قضاييه در كميته ماده 12 و 
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز 
گفت: يك اصل وجود دارد مبني بر اينكه از سود حاصل از 
فعاليت هاي اقتصادي و تجاري بايد ماليات پرداخت شود و 
معافيت هاي مالياتي استثنا است و موارد استثنا را نمي توان 
با تفسير به اصل موضوع تسري دهيم. اينكه آيا يك فعاليت 

توليد محسوب مي شود يا نه، به صراحت قانوني نياز دارد.
وي افزود: براي بهره مندي از معافيت مالياتي بايد صراحت 
قانوني وجود داشته باشد و با تفسير خود نمي توان از معافيت 
مالياتي استفاده كرد؛ همه بايد ماليات پرداخت كنند و تنها 
در مواردي كه قانون استثنا قائل شده است، ماليات پرداخت 
نمي شود. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضايي��ه ادامه داد: فعاالن اين بخش ب��راي بهره مندي از 
معافيت مالياتي بايد حتماً قانوني در اين ارتباط وجود داشته 
باشد زيرا با قياس نمي شود از معافيت مالياتي بهره گرفت.

وي تصريح كرد: در صورتي كه مشوق معافيت مالياتي به 
نفع عموم جامعه باشد مي توانيم در اين كميته به هيات 
دولت نامه نوشته و پيشنهاد كرد كه از سود سرمايه ها در 

پروژه هاي راه سازي ماليات دريافت نشود.
از سوي ديگر، عبدالرضا عچري، مديركل دفتر رسيدگي 
و اس��ترداد س��ازمان امور مالياتي تأكيد كرد: براي اينكه 
معافيت مالياتي شامل فعاليت هاي اقتصادي شود صراحت 
قانوني نياز است تا گرفتار تفسير نشويم، بعد از تفسيري 
كه به امضاي معاون اول رييس جمهور ابالغ ش��د، وزارت 
راه و شهرس��ازي و وزارت اقتصاد بر اساس همان ابالغيه، 
بخش هايي كه شامل معافيت مي شدند را شناسايي و اعالم 
كردند و س��ازمان امور مالياتي هم بر اساس همان جدول 

عمل مي كند. حال اگر مميزي در استاني به شيوه ديگري 
عمل مي كند، موضوع بايد به صورت موردي به س��ازمان 
اعالم ش��ود نه اينكه به طور كلي ش��يوه اجرا را زير سوال 
برد. وي ادامه داد: جنبه ديگر اين مس��اله مربوط به آورده 
خود سرمايه گذار در پروژه هاي عمراني است كه در مورد 
سودي كه دريافت مي كند و مالياتي كه از اين بخش گرفته 
مي شود، صراحت قانوني وجود ندارد. براي همين گاهي 
شاهد رفتارهاي متناقض از س��وي سازمان امور مالياتي 
هس��تيم. بايد براي اين بخش هم فكري شود تا سازمان 
هم گرفتار دستگاه هاي نظارتي نشود. لعيا جنيدي، معاون 
حقوقي رييس جمهور در جمع بندي با اشاره به روشن بودن 
تفسيري كه سال گذشته از س��وي معاون اول ابالغ شده 
است، تشريح كرد: در صورتي كه در عمل مشكلي وجود 
دارد و تشخيص داديد كه درك مميز سازمان امور مالياتي 
از اين دستورالعمل ها متفاوت است آن را به ما اطالع دهيد تا 
به مساله رسيدگي كنيم. او ادامه داد: در مورد بخش معافيت 
و سودي كه به سرمايه گذار بخش خصوصي تعلق مي گيرد، 
ماده 138 را مي توان تفسير كرد، اما اصل كلي در پرداخت 
ماليات اس��ت. از طرفي مي توان قيد تولي��د را هم در نظر 
گرفت و با استناد به اصول حقوقي رايج در سطح بين المللي 
و اي��ران، رفتار كرد و در مورد معافيت مالياتي نظر داد، اما 
بايد به س��ازمان امور مالياتي هم حق داد، چون مي تواند 
اين اظهارات را به عنوان تفسير از قانون در نظر بگيرد و در 
آن تش��كيك كند و در نهايت با اختالف بين دو وزارت راه 
و اقتصاد مواجه شويم. به اعتقاد جنيدي مشكل اينجاست 

كه اين اختالف يك بار به هيات وزيران رفته و رأي نياورده 
اس��ت. با اين حال وي با توجه به اهميت حل اين مس��اله 
پيش��نهاد داد كه آمادگي دارم در صورت همكاري آقاي 
محمدي و سازمان امور مالياتي با اطالع دقيق از درآمدهاي 
مالياتي اين بخش، در صورت بزرگ نبودن درآمد، اقدامات 
اقناعي الزم را انجام دهم. با اين استناد كه درآمد سازمان 
امور مالياتي از اين بخش زياد نيس��ت اما رقم براي بخش 
خصوصي قابل مالحظه است. بنابراين مي توان با توجه به 
لزوم ارايه برخي مشوق ها، بخش خصوصي را از پرداخت 
اين ماليات مع��اف كرد. معاون حقوق��ي رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: در هر حال هدف دولت از دريافت ماليات 
هم رونق بخش��يدن به توليد و حماي��ت از فعاليت هاي 
اقتصادي اس��ت. اگر چنين مش��وق هايي در نظر گرفت، 
مي توان در رونق توليد و سرمايه گذاري كار اساسي كرد. در 
ادامه سالح ورزي به مشكل ديگر سرمايه گذاران در حوزه 
ماليات ها اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر عالوه بر 25 
درصد ماليات مستقيم، 9 درصد ماليت بر ارزش افزوده هم 
دريافت مي شود كه هيچ گونه محفل قانوني ندارد. متأسفانه 
برداشت هاي نادرست از قانون، موجب شده اين ماليات هم 
دريافت شود. مقرر شد در اين رابطه نيز بررسي هاي الزم 
صورت گيرد. در ادامه اين نشست مراتب اعتراض به ادامه 
دريافت هزينه جداگانه ارايه خدمات تفكيكي و افراز امالك 
موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوي سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور و سازمان نظام مهندسي اختصاص پيدا كرد. 
اين موضوع در شصت و چهارمين نشست اين كميته نيز 

مطرح شده بود. سارا غريبي، كارشناس دبيرخانه كميته 
ماده 12 با اش��اره به مصوبه اي كه در شصت و چهارمين 
نشست اين كميته مطرح شده بود، گفت: در آن نشست 
مقرر ش��ده بود كه آيين نامه مذك��ور در معاونت حقوقي 
رياست جمهوري بررس��ي و با همكاري قوه قضاييه از دو 
بار پرداخت براي يك خدمت جلوگيري شود. از آن زمان، 
جلسات مختلفي برگزار شد. نظر جمع در آخرين نشست 
اين بود كه متأس��فانه براي نقش��ه برداري در سه جا وجه 
دريافت مي شود، بنابراين بايد بررسي هاي بيشتري روي 
مساله انجام شود. در اين راستا لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رييس جمهور براي جمع بندي موضوع ابتدا به تش��ريح 
مساله پرداخت. بر اساس اظهارات وي سازمان ثبت اسناد 
بابت نقشه برداري هزينه اي دريافت مي كند كه همچنان 
اين اقدام طبق روند گذشته خود انجام مي شود. بعد از مدتي 
تفاهم نامه بين اين سازمان و سازمان نظام مهندسي امضا 
مي شود و طبق اين تفاهم نامه اين سازمان هم به صورت 
جداگانه ش��روع به دريافت هزينه اي بابت نقشه برداري 
مي كند كه طبق رأي ديوان عدالت اداري اين تفاهم ابطال 
مي شود. هرچند همچنان سازمان نظام مهندسي هزينه 

مربوطه را بي توجه به رأي ديوان دريافت مي كند.
وي ادامه داد: از آنجا كه نشست هاي تخصصي در مورد اين 
مساله مدت هاست شروع شده، اجازه دهيد بررسي هاي 
بيشتر انجام شود و نظر نهايي را اعالم كنيم. در اين رابطه 
اگر نياز به مشورت و رفع ابهامي بود از نظرات سازمان ثبت 

استفاده خواهيم كرد.

يك عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران معتقد 
اس��ت با توجه به فراهم نبودن مقدم��ات الزم براي ثبت 
اطالعات حقيقي كاالهاي وارداتي و اعتبارسنجي دقيق 
آنها، عمال اطالعاتي كه از ارزش برخي از كاالهاي وارداتي 
به ثبت مي رسد، واقعي نيست. مهراد عباد در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در سال هاي گذشته نحوه ثبت اطالعات 
كاالهاي وارداتي به اين شكل بود كه واردكننده ارزش كاالي 
خود را در دايره ارزش كاالهاي وارداتي به ثبت مي رساند 
و با توجه به اينكه فرايند اين ثبت ارزش، طوالني و دشوار 
بود عمال بسياري از ديگر واردكنندگان براي ثبت اطالعات 
جديد اقدام نمي كردند و كاالي جديد را بر اس��اس همان 
نرخ هايي كه از گذشته به ثبت رسيده بود، وارد مي كردند. به 
گفته او، با توجه به اينكه در سال هاي قبل تنها بحث پرداخت 
تعرفه كاالهاي وارداتي مطرح بود و مسائلي همچون سهميه 
ارز يا تعهدات ارزي وجود نداشت؛ بسياري از واردكنندگان 

ارزش كاالهاي وارداتي خود را پايين تر از نرخ واقعي اعالم 
مي كردند و عمال گمرك نمي توانست تعرفه واقعي كاالها 
را دريافت كند. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه 
نمي توان انتظار داشت ميزان ارزش يك كاال در طول زمان 
ثابت باقي بماند، تصريح كرد: ما امروز در سامانه ارزش كاال 
شاهد آن هستيم كه يك نرخ مشخص براي واردات كاال در 
نظر گرفته شده كه در بسياري از آنها افزايش قيمت قطعي 
است، اما عمال نرخ سامانه در اين زمينه تغيير نكرده است. 
يك كاالي مشخص بسته به نوع برند، كشور صادركننده و 
ميزان خلوص يا نوع، مي تواند قيمتي متفاوت را تجربه كند 
و از اين رو لزوم تغيير در اين سامانه بسيار واضح است. عباد 
با اشاره به تغيير رويه برخي واردكنندگان از سال گذشته 
با توجه به تغيير سياست هاي ارزي دولت، توضيح داد: در 
سال هاي قبل واردكننده صرفا به دنبال آن بود، تا تعرفه اي 
كمتر براي واردات خود پرداخت كند، اما امروز با توجه به 

اينكه برخي كاالهاي واردات��ي ارز دريافت مي كنند يا به 
عنوان بخشي از تعهدات ارزي صادركنندگان در نظر گرفته 
مي شوند، برخي از واردكننده ها ارزشي باالتر از ارزش واقعي 
كاالهاي خود را به سامانه ارايه مي كنند كه باز هم ارزش هاي 
اعالمي را از واقعيت دور مي كند. او افزود: در شرايط فعلي 
واردكننده ابتدا بايد براي واردات در سامانه ثبت سفارش 
كند، سپس با تاييد وزارت صنعت، به بانك مركزي مراجعه 
كرده و در حوزه ارز اسناد مورد نياز را دريافت كند و سپس 
براي واردات كاال اقدام كند. كار تا زمان ورود كاال به كشور 
مشكلي ندارد؛ اما در آن زمان ميزان ارزش كاال بايد رصد 
ش��ده و اطالعات الزم درباره آن به ثبت برسد. در صورتي 
كه واردكننده كااليي را با توجه به ارزش هاي ثبت ش��ده 
وارد كند و كمتر از 10 درص��د باال يا پايين تر از آن نرخ به 
كشور بياورد، مشكلي نخواهد داشت اما در غير اين صورت 
بايد جريمه پرداخت كند. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني 

تهران، امروز گمرك با دو دسته آمار غيرواقعي روبه روست. 
از يك سو، واردكنندگاني كه براي پرداخت تعرفه كمتر، 
ارزش واقعي كاالي خود را پايين مي آورند و از سويي برخي 
واردكنندگان براي دريافت ارز بيشتر يا رفع تعهدات ارزي، 
قيم��ت كاالي وارداتي خود را باالتر مي برند. او در پاس��خ 
به اينكه چگونه مي توان ارزش واقعي كاالهاي وارداتي را 
رصد كرد، توضيح داد: در هفته هاي گذشته بحث تشكيل 
كارگروه تعيين ارزش كاالهاي وارداتي و صادراتي از سوي 
گمرك مطرح ش��ده كه اميدواريم در آينده اي نزديك به 
نتيجه برسد، هرچند براي اجرايي شدن آن نياز به پيگيري 

مقدماتي جدي وجود دارد. 
عباد با بي��ان اينكه امكانات گمرك براي بررس��ي دقيق 
برخي كاالها كافي نيست، تصريح كرد: براي مثال گازهاي 
آزمايشگاهي كه وارد مي شوند، براي تشخيص كيفيت و 
خلوص نياز به دستگاه هايي دارند كه در ايران وجود ندارد 

و براي تجهيز آنها به منابع اعتباري قابل توجه وجود دارد. 
تفاوت قيمت برخ��ي از اين كااله��ا در درجه بندي هاي 
مختلف بعضا چند صد دالر است و اگر نتوان آنها را به درستي 
تشخيص داد، به راحتي امكان دور زدن قواعد وجود دارد. 
او با بيان اينكه اساسا آنچه در اقتصاد ايران انجام مي شود در 
بسياري از كشورهاي دنيا منسوخ شده، افزود: امروز ديگر 
دولتي به چگونگي واردات كاال ورود نمي كند زيرا تفاوت ها 
خيلي بيشتر از آن است كه بتوان بر آن نظارت كرد. براي 
مثال امكان آن وجود دارد كه قيم��ت واردات يك كاال از 
چين، اروپا يا امريكا متفاوت باش��د يا حتي قيمت همان 
كاال در يك كشور بسته به برند يا كيفيت متفاوت باشد و 
نمي توان به طور كامل بر آن نظارت كرد. از اين رو اين نوع 
نظارت به نظر مي رسد چندان مرسوم نيست اما با توجه به 
شرايط گمرك حتي همين شيوه نيز به درستي انجام نشده 

و ارزش كاالهاي وارداتي، واقعي نيست.

الزامات حذف صفر از پول ملي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه درباره حذف 
صفر از پولي ملي نبايد شتابزده عمل كرد، گفت: بايد ارزش اقتصادي پول 
ملي با ارزش انتفاعي كاال و خدمات توسط عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان 
در يك سبد تطبيقي قرار گيرد و سپس آن تطبيق در بازار ملي، منطقه و 
جهاني مورد مقايسه قرار گيرد. رضا پديدار در گفت وگو با فارس ادامه داد: 
زماني كه پول در دنيا شكل گرفت مردم به يك اتحاد واحد رسيدند كه آن 
اتحاد جايگاه آنها را در تعيين ارزش كاال و خدماتشان تعيين مي كرد؛ حاال 
اگر بخواهيم اين عناصر را تغيير دهيم تغيير اين شاخص ها بايد براساس 
ضرورت هايي باش��د كه نظام ملي و اقتصادي كشور به آن رسيده باشد.  
او بيان كرد: تغيير ش��اخص ها بايد براساس ضرورت هايي باشد كه نظام 
ملي و اقتصادي كش��ور به آن رسيده باشد. اينكه بر اثر توسعه اقتصادي 
يا ضريب كاهش عرضه و تقاض��ا و تغيير در قيمت ها كه پايه پول ملي را 
تشكيل مي دهد، تغييراتي را انجام دهيم به طور موثر روي روند عرضه و 
تقاضا اثرگذار خواهد بود به طريقي كه مي تواند رضايت نس��بي را براي 
عرضه كنندگان كاال و تقاضا كنندگان كاال و خدمات داش��ته باشد. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه با شيوه اي كه دولت 
در مورد حذف 4 صفر از پولي ملي اعالم كرده اس��ت اصال موافق نيست، 
گفت: چرا 4 صفر كم كني��م؟ واحد پولي مان كه تعيين ارزش يك كاال و 
خدمات اس��ت، در تناسب خودش در بازار ملي و منطقه اي و جهاني چه 
جايگاهي دارد؟ يك واحد پول ملي ما در توليد ملي در مقايسه يك واحد 
توليد همان كاال در يك كش��ور ديگر با يك ارز ديگر و يك شاخص ديگر 
چقدر تطابق دارد.  پديدار ادامه داد: به نظر مي آيد در ابتدا الزم است كه به 
فونداسيون اقتصادي توجه شود، فونداسيون اقتصادي مثل فونداسيون 
ساختمان اس��ت و اگر آسيب ديده باش��د بايد براي آن چاره اي اساسي 

انديشيد، البته در يك نظر سنجي ملي و نه شتابزده كه امروز از سوي بانك 
مركزي و شوراي پول و اعتبار صورت مي گيرد.  او افزود: بايد يك نظرخواهي 
انجام دهيم و ارزش اقتصادي پول مل��ي با ارزش انتفاعي كاال و خدمات 
توسط عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان در يك سبد تطبيقي قرار گيرد 
و آن وقت آن تطبيق را اول در بازار ملي نگاه كنيم سپس در بازار منطقه و 
در نهايت هم در بازارهاي جهاني و در آخر بگوييم كه ارزش يك واحد كاال 
و خدمات ما در س��بد متنوع خود در مقايسه با بازارهاي جهاني يا ارزها و 
پول هاي جهاني چه وضعي دارد. اين فعال اقتصادي عنوان كرد: اين كار 
حدود 12 سال پيش در تركيه انجام شد و يك ميليون لير تركيه را برابر 
يك دالر تعيين كردند و آنجا بود كه براي خودشان يك شاخص گذاشتند 
و شاخص شان ارز بين المللي به اسم دالر بود و آمدند يك ميليون لير برابر 
يك دالر را ارزيابي كردند و سپس 6 صفر را برداشتند و آنها اعالم كردند 
كه يك لير برابر يك دالر اس��ت اين اتفاق در كشور ما نيفتاده است و اين 
مطالعه اقتصادي، مالي و سرمايه گذاري و انتفاعي در توليد كاال و خدمات 
و عرضه كاال و خدمات و تقاضا در مقابل عرضه صورت نگرفته است؛ لذا من 
به عنوان يك فعال اقتصادي توجيه نيستم كه بگويم كار من باعث كاهش 
يا تقويت ارزش پول مي شود. هيچ كس نمي داند؛ لذا بهتر است كه بانك 
مركزي و شوراي پول و اعتبار فراخواني عمومي اعالم كند و نظرات موافق 
و مخالف و نظرات منطق��ي را دريافت كند. او افزود: بعد از جنگ جهاني 
كمتر از 20 درصد كشورهاي جامعه جهاني اقدام به برداشتن صفر از پول 
ملي خود كردند و پول 80 درصد به همان شكل قبلي ماند و تغييري ايجاد 
نكردند. ما در اتاق بازرگاني در كميسيون پول و اعتبار و پول و سرمايه اين 
را اعالم كرده ايم كه بخشي از كار كارشناسي را انجام مي دهيم تا شاخصي 

كه باعث تقويت پول ملي مي شود را به دست آوريم.

آيا قانون تجارت بعد از 85 سال اصالح مي شود؟
باتوجه به كاستي ها قانون تجارت از حدود دو دهه پيش بحث اصالح قانون 
تجارت مطرح شده است و در نهايت تدوين اليحه قانون تجارت از اوايل دهه 
80 در دولت اصالحات كليد خورد. به گزارش اتاق بازرگاني تهران، كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس بعد از 85 سال و باتوجه به تحوالت مهم اقتصادي كه 
در سطح جهان رخ داده است به دنبال تغيير قانون تجارت ايران است؛ در اين 
راستا نمايندگان مجلس در مرحله اول تغيير قراردادهاي تجاري را در دستور 
كار قرار داده اند. قانون تجارت جزو مهم ترين قوانين اقتصادي در هر كشور 
است كه براساس آن اصول تجارت داخلي و بين المللي استوار مي شود اما در 
اين بين مصوبه قوانين مربوط به تجارت در كشور ما به 85 سال پيش )سال 
1311( باز مي گردد و باوجود تحوالت بسيار گسترده در اين حوزه قوانين 
آنچنان كه بايد و شايد تغيير نكرده و اصالح نشده اند و عمال قوانين مربوطه 
نتوانسته اند خود را با تغييرات رخ داده در حوزه تجارت به خصوص تجارت 
الكترونيك )و تكنولوژي( هماهنگ كنند. باتوجه به كاستي ها قانون تجارت 
از حدود دو دهه پيش بحث اصالح قانون تجارت مطرح شده است و در نهايت 
تدوين اليحه قانون تجارت از اوايل دهه 80 در دولت اصالحات كليد خورد و 
اين اليحه در روزهاي پاياني اين دولت )سال 1384( به مجلس تقديم شد 
ولي به مدت 6 سال مورد بي مهري قرار گرفت تا در نهايت در دي ماه 1390 
در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب رسيد و مجلس شوراي اسالمي هم 
حدود 5 ماه بعد به اجراي آزمايشي آن براي 5 سال راي مثبت داد اما شوراي 
نگهبان در نهايت اين مصوبه را رد كرد و بيش از 7 س��ال اقدام عملي براي 
بررسي مجدد اصالح قانون تجارت صورت نگرفت تا اينكه دوباره كميسيون 
قضايي مجلس به فكر اصالح قانون تجارت افتاده است. البته باتوجه به حجم 
باالي مواد اين اليحه كميسيون قضايي مجلس تصميم گرفته است كه اليحه 
قانون تجارت به 5 قسمت تقسيم شود و در 5 مرحله به صحن علني مجلس 

برود كه اولين كتاب قانون آن مربوط به قراردادهاي تجاري مي شود كه در 
331 ماده به صحن علني مجلس رفته و قرار است در دستور كار قرار گيرد. اما 
سوال اصلي اين است كه در اليحه »قانون تجارت – قراردادهاي تجاري« چه 
مواردي تغيير خواهد كرد و نگاه قانونگذاران چگونه است؟ طبق پيش نويس 
اليحه: » مصوبه كميسيون قضايي در خصوص بخش قراردادهاي تجارتي 
اليحه تجارت كه مشتمل بر 331 ماده است، با رويكرد روزآمد كردن، رفع 
خألها و نواقص نظام حقوقي كشور در حوزه قراردادهاي تجاري، قضازدايي، 
تسهيل انعقاد و اجراي قراردادهاي تجاري، حمايت از مصرف كنندگان در 
قراردادهاي تجاري و شفاف سازي در اين حوزه تهيه شده است.« در اين بين 
»پيش بيني امكان تعديل قرارداد )ماده 39( « يكي از موارد مهم تغييرات 
است. در س��ال هاي گذش��ته به خصوص در زمان هايي كه با تالطم هاي 
اقتصادي رو به رو بوده ايم عمال بسياري از قراردادها قابليت اجرايي شدن را از 
دست داده اند حاال باتوجه به اين اتفاقات در قوانين پيش بيني هايي قرار است 
صورت گيرد: » با توجه به تغييراتي غيرقابل پيش بيني كه ممكن است در 
عرصه بازار و فعاليت هاي اقتصادي به وقوع بپيوندد؛ ضروري است راهكاري 
در قراردادهاي تجاري مورد پيش بيني قرار گيرد تا ضمن توجه به اصل لزوم 
قراردادها، بتواند قراردادهاي مذكور را متناسب با تغييرات صورت گرفته، 
هماهنگ سازد.« از ديگر موارد»پيش بيني احكام الزم در خصوص وثيقه 
تجارتي« است. در اليحه آمده است: » با توجه به دو معيار سرعت و امنيت 
در حوزه تجارت، ضروري است تا احكام خاصي براي وثيقه تجارتي به ويژه 
در خصوص به اجرا گذاشتن وثايق مربوط براي وصول طلب، مورد توجه و 
پيش بيني قرار گيرد كه مصوبه مذكور به اين امر توجه داشته است. در اين 
بخش مولفه هاي مربوط به سنجش فضاي كسب وكار در حوزه مربوط به 

دريافت اعتبار مدنظر قرار گرفته است.«
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 حقوق مشتريان
 و توسعه صنعتي

امير حيدري| 
دبير اجرايي انجمن مديريت كيفيت ايران|

فضاي رقابتي كس��ب و كار در هزاره سوم موجبات 
افزيش عرضه در مقابل تقاض��ا را به گونه اي فراهم 
ساخته است كه گويي بنگاه هاي اقتصادي در سراسر 
دنيا با محدوديت بازار مواجه شده اند و اين در حالي 
است كه حلقه هاي رقابت هر روز تنگناي بيشتري 
مي يابند. در چنين فضايي است كه مشتريان ديگر 
نه به عنوان خريدار و مولد سود، بلكه به عنوان عامل 
سرنوشت ساز براي بقاي بنگاه هاي اقتصادي مطرح 
مي شوند و عدم توجه به حقوق آنها اسباب نيستي يك 
مجموعه اقتصادي را فراهم خواهد ساخت، بنابراين 
ش��ناخت حقوق مش��تريان و مصرف كننده عامل 
نخستين يك فرايند اقتصادي خواهد بود. از سوي 
ديگر يك بنگاه اقتصادي در جريان فعاليت خود در 
مجموعه از ذي نفعان محيط گرديده است كه عبارتند 
از حاكميت، جامعه، سهامداران، كاركنان، شركا و از 
همه مهم تر مشتريان. از آنجا كه ادامه فعاليت يك 
بنگاه اقتصادي در گرو تامين رضايت مشتريان است 
بايد تالش كنند تا رابطه خود را با ساير ذي نفعان نيز 
در پرتو اصل مشتري محوري تعريف، تبيين و اجرا 
كند. چنانچه بنگاه ها ميان رضايت مشتري و رضايت 
سهامداران يا كاركنان ناچار به انتخاب شدند، قطعا 
بايد رضايت مش��تري را در اولويت نخس��ت خود 
قرار دهند و از آنجا كه دامنه رضايت مش��تريان هر 
محصولي اعم از توليدي و خدماتي با ذي نفعان ديگر 
يك بنگاه اقتصادي مرتبط است؛ بنابراين ساير ذي 
نفعان بنگاه هاي اقتصادي نيز اعم از دولت، كاركنان، 
سهامداران و شركا بايد به اين درك برسند كه براي 
رضايت مشتري احترام الزم را قايل شوند و اين ميسر 
نخواهد شد؛ مگر در يك رابطه منظم و قانونمند ميان 
ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي و مشتريان. از اين رو، 
قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه توسط 
دولت و س��اير دس��تگاه هاي قانونگذار و قضايي در 
كشور پيگيري مي شوند نه در خالف جهت منافع 
توليدكنندگان كاال و خدمات كه در راستاي حمايت 
از توسعه و پيشرفت آنها خواهد بود. به عبارت ديگر، 
هر مقدار كه حاكميت و جامعه به صورت قانونمند در 
تامين حقوق مشتريان يك بنگاه اقتصادي دقيق تر 
عمل كنند به همان ميزان بس��تر الزم براي رشد و 
ش��كوفايي آن بنگاه اقتصادي را فراهم ساخته اند؛ 
درست به همين دليل است كه نقش دستگاه هايي 
كه به طور مستقيم با ابعاد گوناگون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان ارتباط دارند در توسعه اقتصادي 
غيرقابل انكار اس��ت. از س��وي ديگ��ر مي دانيم كه 
بزرگ ترين ح��ق از حقوق مش��تريان، كيفيت در 
معناي كامل آن اس��ت؛ چراكه كيفيت كامل ابعاد 
گوناگون خواس��ت مش��تري را در بر مي گيرد كه 
مرغوبيت، سالمت، قيمت و... در يك كالم نيازهاي 
مشتري را تامين مي كنند. بنابراين رفتار بنگاه هاي 
اقتصادي از يك طرف و قواني��ن حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان از سوي ديگر بايد بر مبناي حصول 

كيفيت نهادينه شوند.

صادرات تخم مرغ ايران
به عراق، قاچاق نيست

ايلنا| مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار 
ميهن با بيان اينكه كشور عراق در راستاي حمايت از 
توليد داخلي خود درخواست براي واردات تخم مرغ 
از ايران را بطور رسمي اعالم نكرده است،  اظهار كرد: 
عراقي ها به طور رس��مي اعالم نكرده اند كه خواهان 
واردات تخم مرغ از ايران هس��تند؛ اما صادرات ما به 
اين كشور بر اساس درخواست عراقي ها و به صورت 
رسمي انجام مي شود. رضا تركاشوند ادامه داد: اتحاديه 
مركزي مرغداران تخم گذار ميهن به عنوان يكي از 
متوليان صادرات تخم مرغ درخواست هاي متعددي 
از تجار عراقي  براي ارسال اين محصول به كشور عراق 
دريافت مي كند. او با تاكيد بر اينكه صادرات تخم مرغ 
از كشور ما با تاييد بهداشتي س��ازمان دامپزشكي 
كشورمان انجام  مي ش��ود، افزود: در هر حال ميزان 
توليد تخم مرغ در كشور عراق كمتر از نياز آنها است 
به همين دليل اگر ما درخواست تجار عراقي را پاسخ 
ندهيم، سراغ كشور ديگري براي تامين نياز مي روند.

 تركاش��وند در پاس��خ به اينكه آيا موافقت سازمان 
دامپزشكي كشور عراق نيز براي واردات تخم مرغ از 
ايران اخذ شده است، گفت: به نظر مي رسد موافقت 
سازمان دامپزش��كي عراق براي واردات تخم مرغ از 
ايران اخذ نشده است، اما براي ورود تخم مرغ ايران نيز 

مانع تراشي نمي كنند. 

مسووالن از روند واردات 
دارو اطالعي ندارند

اتاق ته�ران| رييس اتحاديه واردكنندگان دارو با 
اشاره به اينكه چندي پيش بانك مركزي گزارشي 
درباره واردكنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند تهيه 
كرد و به دولت فرستاد بدون اينكه به فرايند واردات 
توجهي كند، گفت: براساس قانون شركت ها از زماني 
كه ارز الزم براي واردات دريافت مي كنند، شش ماه 
براي رفع تعهد ارزي فرصت دارند. متاس��فانه بانك 
مركزي بدون توجه به قانون فهرستي را براي رييس 
دولت فرستاد، فهرستي كه هيچ نظر كارشناسي و 
فني درباره آن اظهار نشده است.  ناصر رياحي درباره 
صحبت هاي وزير بهداشت در راستاي واردات كابل 
برق به جاي تجهيزات پزشكي نيز اظهار كرد: دولت 
به پرونده هاي تخلف در واردات دارو اش��اره مي كند 
و از واردات كاب��ل برق و مكمل ه��اي خراب غذايي 
مي گويند، درحالي كه اين پرونده ها متعلق به سال ها 

پيش از برقراري ارز 4200 توماني است. 
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»تعادل«بررسيميكند

دنياي جذاب اندازه گيري نفت
گروه انرژي| نادي صبوري| 

2 ميليون بشكه، 5 ميليون بشكه، 100 هزار بشكه، 
توليد 1 ميليون بشكه در روز كم شده است و قيمت 
چند دالر باالتر رفته است، آمار ذخاير تجاري نفت 
خام امريكا 500 هزار بش�كه باال رفته و باعث ش�ده 
قيمت ه�ا 0.5 درصد افت كنند، تقاض�اي دنيا براي 
نفت خام امسال 2 ميليون بشكه باال تر رفته و براي 
قيمت ها خبر بدي است و هزاران هزار عدد ديگر كه 
هر روز با جابه جا شدن دنياي نفت را روي انگشتانشان 

مي چرخانند، اما اين اعداد از كجا مي آيند؟ 

بشر به صورت سنتي از »بشكه« براي اندازه گيري استفاده 
مي كرد و تا س��ال ها قبل از اينكه نفتكش هاي امروزي به 
وجود بيايند عمال نفت در بشكه هاي چوبي به سفرهاي دور 
و دراز مي رفت. در ادامه هر چند با توليد نفتكش هاي جديد 
نفت ديگر عمال با »بشكه« جابه جا نشد اما نفت به اين يكاي 
اندازه گيري وفادار ماند و هنوز معروف ترين نماد براي نشان 

دادن هر مقداري از نفت بشكه است. 
اما دنياي »اندازه گيري« در نفت دنيايي بس��يار پيچيده 
و جذاب اس��ت. محمد زاهدي كارشناسي ارشد پژوهش  
مهندسي نفت در مقاله اي با عنوان »بررسي داليل كسري و 
سرك در تجارت نفت خام« مي نويسد: »نفت و فراورده هاي 
نفتي كاالهاي باارزشي هستند باتوجه به حجم زياد تجارت 
و نقل و انتقال جهاني روزانه آن هرگونه اختالف و كسري 
هرچند كم س��رمايه زيادي را ش��امل مي شود«. خب به 
خاطر همين ارزش است كه سيستم هاي اندازه گيري يا 
metering هم دانش خيلي ويژه و هم تجهيزات خيلي 

مهمي را مي طلبند. 
مي خواهيم كمي عقب برويم و از سر چاه نفتي شروع كنيم، 
چطور مي شود كه گفته مي ش��ود از اين چاه هر روز مثال 
100 هزار بشكه نفت خام برداشت مي شود. يك كارشناس 
فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي در مورد فرآيندي كه 
برداشت روزانه از يك چاه نفتي طي مي كند به »تعادل« 
مي گويد: »هر چاه برنامه و پيش بيني توليد پنج ساله دارد، 
تجهيزي به نام »چوك ولو« داخل لوله گذاشته مي شود 

كه آن اجازه خروج مقدار معيني نفت از چاه را مي دهد.«
اين تجهيز كه در اصطالح مهندسي از آن در دسته شيرآالت 
صنعتي كه براي »خفه كردن سيال« استفاده مي كنند ياد 
مي شود اجازه نمي دهد كه فشار چاه نفت بيفتد. كارشناس 
فرآيندهاي نفت مي گويد: »اگر بخواهند جريان از يك چاه 
نفتي را باالتر ببرند قطر چوك را تغيير مي دهند« مقدار اين 
تغيير را مهندسان مخزن با در نظر گرفتن فاكتورهايي مثل 
اينكه مخزن بر اثر جريان باال صدمه نبيند تعيين مي كنند.  

رضا وثوق مديرهفته نامه س��رزمين انرژي در مورد اينكه 
چطور رفتار با مخزن حساسيت هاي ويژه اي دارد مي گويد: 
»مي شود اصطالحا چاه را به توليد بيشتر تشويق كرد ولي 
چون مخزن موجودي زنده است ممكن است رفتار دفعي 

نشان بدهد و در نهايت به افت توليد منجر شود«
تا اينجاي ماجرا مش��خص است كه كاري بسيار پيچيده 
در ميزان برداشت نفت خام از هر چاه طي مي شود، كاري 
كه تصميم اشتباه يا محاسبات غلط در آن مي تواند عواقب 
سختي داشته باشد، اما بعد از اينكه نفت از چاه استخراج شد، 
و به ويژه وقتي پاي »فروش« و در واقع »صادرات« نفت به 
ميان بيايد، حساسيت شكلي متفاوت نيز به خود مي گيرد. 
براي س��فر دريايي يك محموله كوچك يا بزرگ نفتي، 
چهار شكل مختلف مي توان متصور شد، ممكن است يك 
تك محموله در يك بندر بارگيري شود و در بندري ديگر 
تخليه، در اين حالت اين محموله يك سفر ساده دريايي 
داشته است. اما ممكن اس��ت در يك بندر چند محموله 
بارگيري شود و فقط در يك بندر تخليه كه در اصطالح به 
آن سفر چند محموله اي مي گويند. حالت سوم وقتي است 
كه محموله هاي نفتي ما در جاهايي راهش��ان از هم جدا 
مي شود و چند محموله در يك بندر بارگيري مي شوند و 
در چند بندر تخليه. گاهي هم پيش مي آيد كه محموله ها 
سفرهاي كشتي به كشتي را از سر مي گذرانند كه اين شايد 

پيچيده ترين سفر دريايي آنها باشد. 
پس اگر قرار باشد هر مقدار نفت صادر بشود بايد از يكي از اين 
چهار روش جلو برود اما اين بخش از ماجرا قدري پيچيده 
است كه اساسا واحدهايي تحت عنوان »نظارت بر صادرات« 
در آن فعاليت مي كنند، وظيفه آنها اعمال نظارت هاي الزم 
بر عمليات اندازه گيري كمي و كيفي مرتبط با صادرات، 
واردات و مبادالت نفت است. آنها چطور اين وظيفه را انجام 
مي دهند؟ روش بسته به دسترسي به سيستم هاي هوشمند 
مي تواند متفاوت باشد اما كليت كار به اين شكل است كه با 
كنترل هاي لحظه اي، سامانه هاي اندازه گيري دقيق خودكار 
در مبادي تحويل نفت و در شركت هاي توليدكننده يك 
محصول اين اطمينان را ايجاد كنند كه نفتي كه دارد صادر 
مي شود همان مقدار و همان كيفيتي است كه در قرارداد 

فروش آمده است.
در زمان تولي��د، در زمان نقل و انتق��ال در پايانه، در يك 
پااليشگاه و در نهايت موقع توزيع ممكن است نفت خام 
با كسري آمار روبه رو شود، براي اينكه اين كسري ها اتفاق 
نيفتد مراقبتي ويژه الزم است چيزي شبيه به جابه جا كردن 
كودكي كه روي زمين خوابش برده به تخت خوابش كه مبادا 

در كيفيت خواب او خدشه اي وارد شود. 
محمد زاهدي پژوهشگر نفت مي نويسد: »به خاطر ارزش 

باالي نفت، الزم است كه در نقل و انتقاالت بين المللي آمار 
و ارقام كشتي و ساحل مورد توافق فرستنده و گيرنده باشد 

و از اين بابت در مصالحه و آشتي باشند.«
طبق گزارش نهادهايي همچون آژانس بين المللي انرژي، 
در دنيا هر روز چيزي حدود 50 ميليون بشكه نفت رد و بدل 
مي شود، اين يعني نفتكش هاي فراواني كه اين بندرگاه را به 
سوي نقطه اي ديگر ترك مي كنند و حجم بااليي از بشكه ها 
كه بايد خريدار و فروشنده بر سر دقت و صحت آن به توافق 

رسيده باشند. 
در اين بين پيش مي آيد كه در محموله ها كس��ري اتفاق 
بيفتد، طبق اطالعاتي كه در مقاله »بررسي داليل كسري 
و س��رك در تجارت جهاني نفت« نوشته محمد زاهدي، 
از بودن آب در محموله ها و تغيير چگالي تا نشتي يكي از 
شيرآالت كه اگر نشتي به بيرون باشد ماجراي آلودگي را هم 
پيش مي آورد همه و همه ممكن است آشتي بين خريدار و 
فروشنده را بر هم بزند. فقط هم اينها نيستند، مثال ممكن 
است خطوط لوله انتقال پر نبوده باشند يا تجهيزاتي كه 
اندازه گيري با آنها انجام مي شود دقت كافي نداشته باشند. 

طبيعتا مثل هر كاري ديگري خطاي انس��اني هم نقش 
خودش را در معادالت بازي مي كند. 

براي اينكه در اين اختالف ها كار به جاهاي باريك نكشد، 
كشورها تالش مي كنند در تجهيزات اندازه گيريشان به 
اس��تانداردهاي جهاني مثل آخرين استانداردهاي نفتي 
IP, API, ASTM, ISO پايبند باش��ند. س��امانه هاي 
اندازه گيري كمي و كيفي با در نظر گرفتن اين استانداردها 
در آزمايش هاي كارخانه اي و آزمايش هاي ميداني تالش 
مي كنند احتمال ايجاد اختالف را به كمترين حد ممكن 
برسانند. به همان اندازه كه كميت محموله هاي نفتي اهميت 
دارد، اندازه گيري كيفيت هم فرآيندي بسيار ظريف است و 

با دقت زياد انجام مي شود. 
حاال اگر بين مقدار حجمي و وزني نفت يا فرآورده نفتي در 
بارنامه و ميزان تخليه شده اختالف باشد، مثل هر خريد 
و فروش ديگ��ري حتما خريدار معترض مي ش��ود، اما از 
آن جايي كه نفت عنوان پرمعامله ترين كاالي جهاني در 
بورس را هم يدك مي كشد از هر كاالي ديگري پيچيده تر 
است، طبيعي است دعواي بين خريدار و فروشنده اش نيز 

پيچيده، تكنيكي و جذاب باشد.  البته جذاب براي يك ناظر 
بيروني، فرستنده و گيرنده نفت براي اينكه تا حد ممكن 
درگير اين پروسه نشوند عموما از كس��ري 0.25 درصد 
چشم پوشي مي كنند و مي گذارند معامله بي دردسر جوش 
بخورد. يكي از داليلي كه آنها براي تعيين اين حدود دارند 
اين است كه تجهيزاتي كه كش��ورها براي اندازه گيري و 
مترينگ استفاده مي كنند متفاوت است و خب ممكن است 

تا حدودي ارقامي ناهمسان را نشان بدهند. 
شايد نكته  اي كه حس��اب اندازه گيري را از ديگر ابعاد بازار 
نفت جدا مي كند اين باشد كه وقتي پاي اين بخش به ميان 
مي آيد همه عوامل درگير خواهان اين هستند كه دقت كار 
باالتر برود و به نوعي منافع همه تقريبا يكسان است. محمد 
زاهدي در نتيجه گيري مقاله اش در اين مورد مي نويسد: 
»فرآيند كنترل كسري در دنياي صنعت نفت امروزي مورد 
درخواست همگان است. اتخاذ رويه هاي ارزيابي استراتژيك 
عمليات در ترمينال هاي نفتي در سراسر دنيا مي تواند جلوي 
ضررهاي ميليون دالري به نفع يا ضرر مشتريان نفتي فارغ 

از خريدار يا فروشنده را بگيرد.« 

مدیرعاملشرکتملینفتازتعریف۷۹۱پروژهمسوولیتهایاجتماعیخبرداد

مسوولیت اجتماعی نفت یا دولت؟
گروه انرژی|

حضور نفتي ها در مناطق جنوبي ايران و همزيس��تي 
كاركن��ان ميادين نفتي با مردم��ان آن خطه بيش از 
110 سال قدمت دارد. از زمان نخستين اكتشاف نفت 
در خاورميانه تا به امروز، دو جنگ جهاني رقم خورد و 
در ايران دو انقالب به پيروزي رسيد، دو بار حكومت ها 
ساقط شدند و بارها دولت ها تغيير كردند، اما اكتشاف، 
حفاري و اس��تخراج نفت و در نتيج��ه حضور پررنگ 
كاركنان و تأسيس��ات نفتي پايه ثاب��ت زندگي مردم 
خوزستان بوده است. تا جايي كه در برخي مواقع وزارت 
نفت عمال به جاي دولت شناخته مي شود و انتظارات از 
اين وزارتخانه، به بيشتر از حيطه وظايف و اختيارات آن 
تسري پيدا مي كند. اين مساله زماني تشديد مي شود 
كه سازمان هاي مسوول نيز از بار مسووليت شانه خالي 
مي كنند و از اين رو پروژه هاي مسووليت اجتماعي نفت 
اهميت و جلوه بيشتري پيدا مي كنند. ديروز مسعود 
كرباسيان، مديرعامل شركت ملي نفت ايران در صفحه 
اينستاگرام خود بيان كرد كه امس��ال ۷۹1 پروژه در 
قالب مس��ووليت هاي اجتماعي نفت تعريف شده كه 

تعداد ۴1۶ مورد آن مربوط به مناطق سيل زده است.
كرباسيان افزود: »بررسي تعداد ۷۹1 پروژه گوياي آن 
اس��ت كه 2۷۸ پروژه خدماتي، 1۷۴ پروژه آموزشي، 
1۳۷ پروژه ورزشي، 122 پروژه بهداشتي و ۸0 پروژه 
در حوزه راه، تعريف شده است. ميزان اعتبار مورد نياز 
براي اجرايي شدن ۷۹1 پروژه شركت ملي نفت ايران 

در مناطق نفتخيز و س��يل زده، بيش از هزار ميليارد 
تومان اعالم ش��ده كه تاكنون 2۹۷ ميليارد تومان آن 

هزينه شده است.«
كرباسيان در يادداش��ت خود آورده است: »ساكنان 
مناطق نفتخيز مردماني صبور، با وسعت نظري بلند و 
ستودني هستند كه سختي زيست در مناطق صنعتي 
نفتي را به جان خريده اند و براي آباداني اين سرزمين 
در صنعت نفت ايران با نهايت سخاوت حضور دارند. 
مناطق نفتخيز به س��بب حضور گسترده تاسيسات 
نفتي از برخي مزيت هاي طبيعي و زيس��ت محيطي 

محروم شده اند.«
ب��ه گزارش ايرنا، وي اين را هم اضافه كرد كه بخش��ي 
از پروژه هاي ش��ركت ملي نفت ايران در حوزه تأمين 
نيازهاي رفاهي، آموزشي و فرهنگي ساكنان مناطق 
نفتخيز به ثمر نشسته و ابراز اميدواري كرد با همراهي 
تمام نهادهاي مسوول هر چه زودتر آباداني و بازسازي 
مناطق سيل زده تحقق يابد و همزمان امكاناتي در شأن 

مردم مناطق نفتخيز در اختيار آنها قرار گيرد.
همچنين در خبري مجزا، كيوان ياراحمدي، مجري 
طرح توسعه ميدان نفتي آذر نيز از تكميل و راه اندازي 
پروژه انتقال آب رودخانه چنگوله با احداث آبگير روي 
اين رودخانه خبر داد كه به گفته وي آثار زيست محيطي 
مطلوبي براي اكوسيس��تم منطقه ميدان نفتي آذر به 

همراه خواهد داشت.
به گزارش ش��انا، ياراحمدي گفت: احداث آبگير روي 

رودخانه چنگوله با توجه به پوش��ش گياهي مناسب، 
سبب ايجاد يك زيستگاه و اكوسيستم طبيعي براي 
جانوران منطقه ش��ده است كه س��االنه هزاران پرنده 

مهاجر فصلي را به خود جذب مي كند.
وي ادامه داد: همچنين در ساخت سازه اين آبگير، سعي 
بر كاهش آثار منفي اكوسيستم آبي بوده، به طوري كه با 
احداث نردبان ماهي )Fish ladder( از تخريب چرخه 

حيات در رودخانه چنگوله جلوگيري شده است.
مجري طرح توس��عه ميدان نفتي آذر افزود: با احداث 
و تكميل فعاليت هاي مربوط به س��ازه اصلي آبگير و 
ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب حدفاصل آبگير تا واحد 
فرآورش مركزي )CPF( ميدان آذر، برداشت و انتقال 
آب از ايستگاه پمپاژ احداثي جنب رودخانه چنگوله به 
مخزن احداث ش��ده در مجاورت CPF فراهم شد و به 
اين ترتيب، كل نيازهاي آبي اين ميدان براي مصارف 
صنعتي واحد CPF و همچنين مصارف بهداشتي واحد 

CPF و اقامتگاه دايم بهره بردار تامين شده است.
بر اس��اس اين گزارش، براي زيرسازي و تحكيم بستر 
سازه  آبگير روي رودخانه چنگوله، مالت سنگ و بتن 
به ميزان بيش از ۷ ه��زار و 200 مترمكعب مصرف و 
در ساخت س��ازه هاي آبگير نيز بيش از ۹ هزار و 100 
مترمكعب بتن ريزي و ۴20 تن ميلگرد اجرا شده است.

ياراحمدي اظهار كرد: براي انتقال آب از ايستگاه پمپاژ 
جنب آبگير تا مخزن آب مجاور واحد CPF، يك خط 
لوله 10 اينچي به طول ۴0 كيلومتر احداث شده است. 

روزچهارشنبهبرنت5‚۱درصدرشدكرد

عبور قیمت طالي سیاه از سقف 60 دالر
گروه انرژي|

نگراني از كاهش رش��د اقتصادي كشورهاي جهان و 
انتش��ار گزارش جديدي از كاهش بيش از حد ذخاير 
نفت امريكا باعث شد تا هر بشكه نفت برنت در معامالت 
روز چهارشنبه با ۹0 سنت معادل 1.5 درصد افزايش 
به ۶0 دالر و ۹۳ س��نت در هر بشكه برسد. نفت خام 
امريكا براي تحويل در معامالت آتي نيز با افزايش 5۹ 
سنتي معادل 1.05 درصدي روبه رو بود و با 5۶ دالر و 

۷2 سنت در هر بشكه مبادله شد.
طبق گزارش جديد موسس��ه نفت امريكا، موجودي 
نفت خام امريكا ۳.5 ميليون بشكه در هفته منتهي به 
1۶ اوت كاهش يافت و به ۴۳۹.۸ ميليون بشكه رسيد، 
در حالي ك��ه تحليلگران انتظار 1.۹ ميليون بش��كه 
كاهش را داشتند. ذخاير نفت در كراشينگ اوكالهاما، 
قط��ب عرضه نفت امريكا 2.۸ ميليون بش��كه در روز 
كاهش يافت. پااليش نفت خام 11۷ هزار بش��كه در 

روز افزايش يافته است.
بر اس��اس گزارش تس��نيم، اطالعات گروه صنعتي 
موسسه نفت امريكا نش��ان مي دهد ذخاير نفت خام 
امريكا هفته گذشته در شرايطي سقوط كرد كه ذخاير 
بنزين اين كشور هم كاهش يافته و موجودي ميعانات 

گازي آن افزايش يافته است.
ذخاير بنزين ۴0۳ هزار بشكه در روز كاهش يافت در 
حالي كه تحليلگران انتظار 1۶۹ هزار بشكه افزايش 

را داشتند.

ذخاير ميعانات گازي امريكا نيز كه شامل ديزل و نفت 
گرمايشي مي شود 1.۸ ميليون بشكه در روز افزايش 
داشت. تحليلگران انتظار ۳1۴ هزار بشكه افزايش را 

براي اين محصول داشتند.
واردات نف��ت خ��ام امريكا هفته گذش��ته 2۳۳ هزار 
بش��كه در روز كاهش يافت و به ۷.5 ميليون بشكه در 

روز رسيد.
به گزارش رويترز، ادوارد مويا، تحليلگر ارشد بازار در 
موسس��ه “اواندا “ گفت: قيمت نفت با انتشار گزارش 
جديد انجمن نفت از حمايت كافي برخوردار شد. وي 
با اش��اره به توقف خريد نفت چين از ونزوئال و تمديد 
محدوديت صدور نفت استان آلبرتاي كانادا گفت: با 
تمديد صدور نفت سنگين كانادا بايد منتظر ماند و ديد 
پااليشگاه هاي امريكا با مانع جديد تامين نفت مورد نياز 

خود چگونه برخورد خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، از سوي ديگر صادرات نفت عربستان 
به عن��وان بزرگ تري��ن صادركننده نف��ت جهان در 
ماه ژوئن كاهش پيدا كرده اس��ت. ي��ك مقام آگاه در 
وزارت انرژي عربستان به رويترز اطالع داده است كه 
در ماه هاي اوت و س��پتامبر، عربستان صادرات هفت 
ميليون بشكه نفت در روز را هدف گذاري كرده است.

استفان اينس، تحليلگر بازار در موسسه »وي ام« گفت: 
روند موج��ود در بازار نفت احتماال تا زمان رس��يدن 
مذاكرات تجاري امريكا و چين به يك چارچوب كلي 

ادامه خواهد يافت.

عقبنشینيبازیگراننفتيازحمایتنرخطاليسیاه
ايرنا| نشريه بلومبرگ در گزارش��ي نوشت كه انتظار 
كاهش توليد نفت از سوي عربستان به منظور نجات بازار 
جهاني اين فرآورده نادرست است، زيرا برخالف تصورات، 
اين كشور تحمل كاهش مداوم بهاي نفت را ندارد و تالش 

چنداني در اين زمينه نخواهد كرد.
اين نش��ريه روز چهارشنبه در گزارشي درباره بازار نفت 
افزود: عربستان آن طور كه به نظر مي رسد، تمايل چنداني 
به تالش براي حمايت و كمك به افزايش بهاي نفت ندارد؛ 
تنها نتيجه اي كه مي توان از اقدامات مقامات س��عودي 
گرفت اين است كه اين كشور تحمل كاهش مداوم بهاي 

نفت را ندارد.
پس از اينكه به��اي نفت خام ب��ه پايين ترين حد خود 
در هفت ماه گذش��ته رس��يد، عربس��تان با كشورهاي 
توليدكنن��ده اين ف��رآورده تماس گرفت ت��ا در مورد 
واكنش هاي سياسي احتمالي مذاكره كنند. روسيه به 
عنوان يكي از توليد كنندگان كليدي نفت غير “اوپك “ 
در بيانيه اي كه از طريق وزارت انرژي اين كشور منتشر 
شد، اعالم كرد: بسيار مهم است كه به وسيله عرضه نفت 

به اندازه تقاضاي بازار، مسووالنه رفتار شود.
بلومبرگ نوشت: ممكن است از بيانيه روسيه اين گونه 
برداشت شود كه اين كشور به توافق جهاني براي كاهش 

توليد نفت، پايبند است؛ اما در واقع اين طور نيست.

به نوشته اين نشريه، ميزان توليدات نفت خام روسيه در 
نيمه نخست ماه آگوست )مرداد( روزانه بيش از 11.۳2 
ميليون بش��كه بود، اين ميزان حدود 1۸0 هزار بشكه 
بيش��تر از توليد ماه ژوئيه اين كش��ور بود كه از سهميه 
توليد روزانه 11 ميليون و 1۹0 هزار بشكه در روز بيشتر 
بوده است. با اين حال روسيه در سه ماهه منتهي به ژوئيه 
)تير- مرداد( كمتر از ميزان سهميه توليدات نفت خام 
خود، توليد داشته كه تنها دليل آن وجود آلودگي در خط 
لوله »دروژبا« )طوالني ترين خط لوله نفتي جهان و يكي 

از بزرگ ترين شبكه هاي خط لوله نفت در جهان( بود.
در واقع مسكو ممكن است بهتر از رياض كاهش بهاي نفت 
را تحمل كند. اوپك، روسيه و شماري ديگر از كشورهاي 
غيرعضو اين س��ازمان در چارچوب ائتالفي معروف به 
»اوپك پالس«، پيشتر توافق كردند كاهش توليد 1.2 
ميليون بشكه در روز را تا پايان سه ماهه اول سال 2020 

تمديد كنند.
اعمال تحريم هاي »دونالد ترام��پ« رييس جمهوري 
امريكا عليه صادرات نفت اي��ران و ونزوئال، از ماه نوامبر 
)آذر- دي( سال گذشته باعث افزايش درآمدهاي نفتي 
روسيه شده است. اما تكليف ديگر شركاي نفتي عربستان 
در اوپك چيست. يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان نفت 
اوپك، يعني عراق نيز كمك چنداني در اين زمينه انجام 

نداده است. طبق اطالعات بلومبرگ از تردد كشتي ها، 
صادرات نفت عراق در نيمه نخست ماه آگوست )مرداد( 
امسال به باالترين حد خود در سه ماه اخير رسيده و ارسال 
نفت به شرق آفريقا از سوي اين كشور نيز افزايش داشته 
است. رياض كه پيشتر توليدات نفت را دو برابر تعهدات 
خود در ماه دس��امبر )دي( كاهش داده است، نشان داد 
كه تمايلي براي به دوش كش��يدن بار كنترل و حمايت 
از بهاي نفت به تنهايي ندارد. “خالد الفالح “ وزير انرژي 
عربستان، در نشست پيشين اوپك در ماه ژوئيه تأكيد 
كرد كه اين كشور پيشتر نيز به اندازه كافي توليدات خود 

را كاهش داده است.
عربس��تان با اعالم آمادگي براي هرگون��ه اقدام الزم به 
منظور كمك به كنترل قيمت نفت، توانست براي مدت 
كوتاهي به رشد قيمت ها كمك كند، اما وعده عربستاني ها 
هيچ وقت آن  طور كه برخي گم��ان مي كردند، معنادار 

نبوده و رياض به تعهداتش پايبند نيست.
مقامات عربستان در راستاي تعهدات خود اعالم كردند 
كه اين كش��ور در ماه س��پتامبر صادرات نفت را به زير 
هفت ميليون بش��كه در روز كاهش خواهد داد؛ اما اين 
موضوع به خريداران بالقوه و تقاضاي آنها بستگي دارد 
و در صورت افزايش تقاضا، تعهدات عربستان شروع به 

كاهش خواهد كرد. 

مصرفجهانينفتدرسراشیبي
تسنيم| قيمت نفت خام برنت تا حاال 2۷ دالر در هر بشكه 
يا بيش از ۳0 درصد نسبت به آخرين اوج قيمت كاهش يافته 
است. ولي يك دوره قيمت پايين نفت الزم است تا رشد توليد 
شيل امريكا مهار شود و مصرف نفت براي مصرف كنندگان 

به صرفه تر باشد تا تعادل بازار حفظ شود.
به گزارش رويترز، مصرف جهاني نفت خام با سريع ترين 
سرعت طي 5 سال گذشته رو به كاهش است. فعاليت هاي 
كارخانه اي و جريان تجارت در سراس��ر جهان كند شده و 

توليد خودرو كاهش يافته است.
تقاضا در 1۸ كشور برتر مصرف كننده نفت كه هر كدام بيش 
از يك ميليون بشكه نفت در روز مصرف مي كنند، تقريبًا 
0.2 درصد در سه ماه مارس تا مه، در مقايسه با سال گذشته 
كاهش يافته اس��ت. مصرف نفت با سريع ترين سرعت از 
سه ماهه س��وم 201۴ رو به كاهش است. پنج سال پيش، 
كاهش مصرف نفت به همراه افزايش توليد شيل در امريكا و 
مخالفت عربستان براي كاهش توليد باعث شد قيمت نفت 

بين سال هاي 201۴ تا 201۶ سقوط كند.
در حال حاضر هم رش��د مصرف نفت متوقف شده و توليد 
شيل دوباره رو به افزايش است ولي كاهش توليد عربستان 
سعودي جلوي سقوط قيمت نفت را گرفته است. قيمت 
قراردادهاي آينده نفت خام برنت تا حاال 2۷ دالر در هر بشكه 
يا بيش از ۳0 درصد نسبت به آخرين اوج قيمت كاهش يافته 

است. بين ژوئن 201۴ و ژانويه 201۶، قيمت نفت ۹0 دالر يا 
۷۷ درصد سقوط كرد. ولي يك دوره قيمت پايين نفت الزم 
است تا رشد توليد شيل امريكا مهار شود و مصرف نفت براي 

مصرف كنندگان به صرفه تر باشد تا تعادل بازار حفظ شود.
به نظر مي رسد اين هدف دست يافتني است چون تعداد 
چاه هايي كه براي نفت در امريكا حفر مي شود طي نه ماه 

گذشته 120 حلقه يا 1۳ درصد كاهش يافته است.
رش��د توليد نفت خام امريكا 1.۶ ميليون بشكه در روز به 
صورت ساالنه كاهش يافته كه نسبت به 2 ميليون بشكه 

پايان 201۸ كمتر است.
معموالً ۳ تا ۴ ماه طول مي كشد تا تغيير شاخص قيمت نفت 
بر نرخ حفاري امريكا تاثير بگذارد و تأثير اين تغيير قيمت بر 

توليد نفت امريكا ۹ تا 12 ماه طول مي كشد.
كاهش مداوم قيمت نفت از اكتبر 201۸ باعث مي ش��ود 
رشد توليد نفت امريكا در سه ماهه چهارم 201۹ و نيمه اول 

2020 كندتر شود.
اگر اقتصاد جهان دچار ركود نش��ود و مصرف نفت دوباره 
كاهش پيدا نكند، توليد و مصرف نفت بايد در اواسط 2020 
متعادل شود. خطر ركود در حال حاضر بزرگ ترين عامل 
تاثيرگذار بر قيمت نفت است چون تعيين مي كند كه آيا 
كاهش اخير قيمت براي تعادل دوباره بازار كافي اس��ت يا 

كاهش هاي بيشتر و طوالني مدت ترين الزم است. 
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 نقص فني نفتكش ایراني
در دریاي سرخ

ايلنا| يكي از كش��تي هاي شركت ملي نفتكش 
ايران در درياي سرخ دچار نقص فني شد. كشتي 
HELM در ساعت ۶:۳0 صبح روز سه شنبه 2۹ 
مرداد به وقت تهران در ۷5 مايلي شمال بندر ينبع 
در درياي سرخ دچار نقص فني شد. جبل عاملي، 
مدير فني ش��ركت ملي نفتكش در اين خصوص 
گفت: كاركنان كش��تي در ح��ال برطرف كردن 
نقص ايجاد شده هستند و شناور از لحاظ ايمني در 
شرايط پايدار و با ثبات است. وي خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه كاركنان كش��تي در وضعيت ايمن 
به سر مي برند. جبل عاملي با بيان اينكه اقدامات 
الزم براي رفع مشكل كشتي در حال انجام است، 
افزود: كاركنان كشتي در وضعيت آمادگي كامل به 
سر برده و در حال رفع مشكل ايجاد شده هستند.

تكذیب افزایش ذخایر میدان 
نفتي آزادگان

ايسنا| مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت 
اعالم كرد: در حال حاضر ب��ه دنبال افزايش توليد 
ميدان نفتي آزادگان هستيم و براي اين موضوع نيز 
برنامه هايي را در نظر داريم. تورج دهقاني درباره اخبار 
شنيده شده درباره افزايش ذخيره درجاي ميدان 
نفتي آزادگان  اظهار كرد: با توجه به اينكه عمليات 
اكتشافي جديدي صورت نگرفته، ذخيره اثبات شده 
اين ميدان حدود ۳0 ميليارد بشكه است. به گفته 
وي، بر اس��اس برنامه ريزي ها، قصد داريم با ذخيره 
فعلي توليد اين ميدان را افزايش دهيم. ميدان نفتي 
آزادگان يكي از بزرگ ترين ميدان هاي نفتي ايران 
است كه در س��ال 1۳۷۶ كشف شد؛ اين ميدان در 
محدوده اي به وسعت 20 در ۷5 كيلومتر، در 100 
كيلومتري غرب اهواز در منطقه دش��ت آزادگان 
واقع شده اس��ت. ظرفيت ميدان نفتي آزادگان ۳۳ 
ميليارد بشكه نفت تخمين زده شده است؛ ميدان 
نفتي آزادگان به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم 
مي شود، البته برخي آن را يك ميدان واحد مي دانند، 
بخش شمالي اين ميدان در مجاورت ميدان مجنون 
عراق قرار دارد. قرارداد توسعه اين ميدان، زمستان 
سال 1۳۸۷ با ش��ركت )سي.ان.پي.سي( چين به 
ارزش 2 ميليارد دالر امضا شد، طبق قرارداد توسعه 
اين ميدان، توليد روزانه 150 هزار بش��كه نفت در 
مرحله نخست و توليد 2۶0 هزار بشكه در مرحله 

دوم برنامه ريزي شده بود.

كاهش تولید نفت در روسنفت
ش�انا| به گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو، 
روسنفت روس��يه روز سه ش��نبه اعالم كرد كه 
توليد نفت اين ش��ركت در س��ه ماه دوم امسال 
نسبت به س��ه ماه پيش از آن 2.۷ درصد كاهش 
يافت كه محدوديت تزريق نفت به خطوط لوله 
روسيه پس از حادثه مشاهده آلودگي در چند ماه 
گذشته، مهم ترين دليل آن بوده است. روسنفت 
كه بزرگ ترين شركت سهامي نفتي جهان است، 
اعالم كرد ميانگين توليد روزانه نفت اين شركت 
در سه ماه دوم سال 201۹ ميالدي، ۴ ميليون و 

۶20 هزار بشكه بوده است.
اين ش��ركت اعالم كرد: در دوره محدوديت هاي 
موقت��ي براي تزري��ق نفت به ش��بكه خط لوله 
ترانسنفت )شركت انحصاري بهره برداري خطوط 
لوله نفت روسيه(، روسنفت وادار شد توليد نفت 
خود را 1.۷ ميليون تن كاهش دهد. روس��نفت 
همچنين اعالم كرد كه كاهش عرضه براي اجراي 
توافق جهاني كاه��ش توليد نفت از ديگر داليل 
افت توليد اين شركت در سه ماه دوم سال 201۹ 
ميالدي بوده اس��ت. با اين همه، توليد نفت اين 
شركت در مجموع نيمه ماه نخست سال جاري 
ميالدي 2 درصد نسبت به پارسال بيشتر شد و به 

۴ ميليون و ۶۸0 هزار بشكه در روز رسيد.

 كشف ذخایر جدید گاز 
طبیعي در چین

ايرنا| ش��ركت ملي نفت چين اع��الم كرد كه در 
استان »سي چوان« واقع در جنوب غرب اين كشور 
ذخاير جديد گاز طبيعي به مقدار حدود 100ميليارد 
متر مكعب كشف كرده است. براساس اين گزارش 
اين ميدان تازه كشف شده با ايجاد ظرفيت توليد 
ساالنه 2 ميليارد متر مكعب گاز، مي تواند ساالنه 
نياز 10 ميليون خان��واده به گاز طبيعي را برآورده 
كند. در سي چوان تاكنون يك هزار و 200 ميليارد 
مترمكعب گاز طبيعي كش��ف شده است. شركت 
س��ينوپك چين نيز تاكنون در اين استان بيش از 
120 ميليارد مترمكع��ب گاز طبيعي توليد كرده 
است. با اين كش��ف جديد، ظرفيت توليد شركت 
نفت چين در اين استان به 12ميليارد مترمكعب 
رسيد. موسسه تحقيقات فناوري و اقتصاد شركت 
ملي نفت چين اعالم كرده اس��ت كه واردات نفت 
و گاز طبيعي اين كش��ور در سال 201۹ ميالدي 
افزايش خواهد يافت مصرف گاز طبيعي اين كشور 
در س��ال 201۸ ميالدي هم 1۸.1 درصد افزايش 
يافت و به 2۸0 ميليارد و ۳00 ميليون متر مكعب 
رسيد.  چين سال 201۷ ميالدي هم 2۳5 ميليارد 
و 200 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مصرف كرد 
ك��ه 1۷ درصد بيش از س��ال 201۶ ميالدي بود. 
چين از سال 1۹۹۳ ميالدي به يكي از بزرگ ترين 
وارد كنندگان نفت و گاز جهان تبديل شده است و 
اكنون نزديك به ۶0 درصد از نفت مورد نيازش را از 
خارج تامين مي كند.  اين كشور همچنين با هدف 
تامين انرژي خود، اولين مسير انتقال گاز طبيعي 
از آسياي مركزي به اين كش��ور را در سال 200۹ 
ميالدي مورد بهره برداري قرار داد و اكنون سه خط 
لوله براي انتقال گاز قزاقستان و ازبكستان به چين 
وجود دارد كه س��االنه 55 ميليارد متر مكعب گاز 

طبيعي را به چين منتقل مي كند.
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ايران در عصر هسته اي 

جهان چگونه ايران هسته اي را قبول كرد
روز گذش�ته بخش اول از پژوهش »ايران در عصر 
هسته اي« نوشته علي اكبر داريني را خوانديد. اين 
پژوهش كه از سوي مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياس�ت جمهوري منتش�ر ش�ده ب�ه الزام�ات و 
ضروريات راهبردي هسته اي شدن ايران پرداخته 
است . در بخش پاياني اين پژوهش، نويسنده به اين 
موضوع مي پردازد كه ايران چگونه و با چه سياستي 

»ايران هسته اي« را به جهان قبوالند.

   5. نه به بمب
رهبران ايران در باالترين سللطح بارها اعللام كرده بود 
كه جمهوري اسللامي به دنبال دستيابي به جنگ افزار 
هسته اي نيست اما غربي ها باور نمي كردند. يوشكا فيشر، 
وزير خارجه پيشين آلمان، در سفر به ايران در ۱۱ مرداد 
۱۳۸۵ )۲ آگوست ۲۰۰۶( به نويسنده اظهار داشت ايران 
به اين زودي ها نيازي به اورانيوم غني شده ندارد و شتاب 
تهران براي غني سازي مايه بدگماني درباره نيات ايران شده 
اسللت. او گفت: »ايران اكنون نيازي به سوخت هسته اي 
ندارد. شما بايد نخست رآكتور هسته اي آب سبك بسازيد 
تا به سوخت هسته اي نياز داشته باشيد. شتاب ايران در 
غني سازي اورانيوم سللبب بي اعتمادي مي شود. اگر هم 
سوخت را براي نيروگاه اتمي بوشهر بخواهيد، روسيه آن 
را تأمين خواهد كرد. معني ندارد كسي برنامه هسته اي 
خود را با غني سازي آغاز كند. وانگهي، رآكتور آب سنگين 
در چارچوب استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي معني 

و مفهومي ندارد.«
بنابراين غربي ها بر اين باور بودند كه ايران اهداف ديگري 
دارد و در پي رفتن به سوي ساخت ساح اتمي است. اما 
هدف ايران از پافشاري بر غني سازي اورانيوم ساخت بمب 
نبود. ساخت سللاح اتمي تا اندازه زيادي بيش از آنكه به 
توانمندي فني كشللورها وابسته باشللد به اراده سياسي 
حكومت ها بستگي دارد. سللاخت بمب اتمي خدمت به 

دشمنان ايران و خودزني بود. 
رهبرمعظم انقاب فتوايي در ممنوعيت كاربرد سللاح 
هسته اي صادر كرده بود. ايشان در خطبه هاي نماز جمعه 
۱۵ آبان ۱۳۸۳ )۵ نوامبللر ۲۰۰۴( عنوان كرد: »تهمت 
مي زنند )غربي ها( كه مي خواهند )ايراني ها( ساح اتمي 
درست كنند. نه. ما به فكر ساح اتمي نيستيم. من بارها 
گفته ام سللاح اتمي ما اين ملت اند. سللاح اتمي ما اين 
جوان هايند. ما سللاح اتمي نمي خواهيم... ساح اتمي، 
توليدش، نگه داشللتنش و به كار بردنللش، هر كدام يك 
اشكالي دارد. ما نظر شرعي خودمان را هم گفته ايم. روشن 

است و همه مي دانند. دعوا سر اين نيست.«
ايشان در ۹ شللهريور ۱۳۹۱ )۳۰ آگوسللت ۲۰۱۲( نيز 
هنگام گشايش شانزدهمين نشست سران جنبش عدم 
تعهد در تهران فرمود: »جمهوري اسامي ايران استفاده 
از ساح هسته اي و شيميايي و نظاير آن را گناهي بزرگ 
و نابخشودني مي داند. ما شعار »خاورميانه عاري از ساح 
هسته اي« را مطرح كرده ايم و به آن پايبنديم. اين به معني 
چشم پوشي از حق بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي 
و توليد سوخت هسته اي نيست. استفاده صلح آميز از اين 
انرژي، براساس قوانين بين المللي، حق همه كشورهاست... 
ساح هسته اي نه تأمين كننده امنيت و نه مايه تحكيم 
قدرت سياسي اسللت، بلكه تهديدي براي هر دو است«. 
رهبر افزود: »من تأكيد مي كنم كه جمهوري اسامي هرگز 
در پي تسليحات هسته اي نيست و نيز هرگز از حق ملت 
خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي چشم پوشي 
نخواهد كرد. شعار ما »انرژي هسته اي براي همه و ساح 
هسته اي براي هيچ كس« است. ما بر اين هر دو سخن پاي 
خواهيم فشرد و مي دانيم كه شكستن انحصار چند كشور 
غربي در توليد انرژي هسته اي در چارچوب معاهده عدم 
اشاعه به سود همه كشورهاي مستقل و ازجمله كشورهاي 

عضو جنبش عدم تعهد است.«
از سوي ديگر، آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها گواهي 
كرده بود كه تأسيسللات اعام شده ايران به سوي ساح 
هسته اي منحرف نشده است. حتي برآوردهاي اطاعاتي 
امريكا نيز مي گفتند ايران برنامه تسللليحات اتمي خود 
را در پاييللز ۱۳۸۲ )۲۰۰۳( متوقف كرده و هيچ نشللاني 
از انحراف ايران به سللوي ساخت بمب ديده نشده است. 
هدف ايران چيره شللدن بر فناوري غني سللازي و فراهم 
كردن بازدارندگي پنهان در چارچوب NPT بود نه ساخت 
واقعي بمب. به بيان ديگر، هدف ايران اين بود كه به يكي 
از پيچيده تريللن فناوري ها در جهان دسللت يابد تا ارا ده 
ملي را به نمايش بگذارد، سوخت هسته اي توليد كند تا از 
وابستگي ايران به بيگانگان بكاهد و در صورت خودداري 
روسيه و ديگران از دادن سوخت بتواند دست كم به شكل 
محدود نياز خود را برطرف سازد، خودباوري ملي را تقويت 

كند و قدرت چانه زني خود در سطح جهاني را افزايش دهد.
جيمز كاپر، مدير وقت اطاعات ملي امريكا، ۱۲ مارس 
۲۰۱۳ در نشسللت كميته اطاعاتي سللنا گفت ايران از 
دانش ساخت ساح هسته اي برخوردار است اما تصميم 
سياسي براي توليد آن نگرفته. او اظهار داشت: »ارزيابي 
جامعلله اطاعاتي اين اسللت كه ايران در حال توسللعه 
ظرفيت هاي هسللته اي براي باال بردن امنيت، پرسللتيژ 
و نفوذ منطقه اي خود اسللت تا اگللر تصميم به انجام اين 
كار بگيرد به اين كشللور توانايي توسعه جنگ افزارهاي 
هسته اي بدهد. ايران تصميم نگرفته ساح هاي هسته اي 
توليد كنللد و ما نمي دانيم آيا ايران سللرانجام تصميم به 
ساخت ساح هسته اي خواهد گرفت يا نه«. او همچنين 
افزود: »پيشرفت هاي فني در ظرفيت هسته اي ايران اين 
ارزيابي ما را تقويت مي كند كلله ايران از ظرفيت علمي، 
فني و صنعتي برخوردار است تا سرانجام ساح هسته اي 
توليد كند... موضوع اصلي اراده سياسللي براي انجام اين 

كار است.« 
بسته شدن پرونده ابعاد نظامي احتمالي با قطعنامه تاريخي 
شللوراي حكام آژانس كه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ )۱۵ دسللامبر 
۲۰۱۵( با اجماع به تصويب رسيد به بيش از يك دهه ادعاها 
و اتهامات درباره اينكه آيا ايران در گذشته برنام هاي براي 
ساخت جنگ افزار هسته اي داشته يا نه پايان داد و روشن 
ساخت كه برنامه هسته اي ايران به سوي ساح هسته اي 

منحرف نشده است. 

   6. اقتدار و تثبيت غني سازي
با ادامه و تشديد مناقشه هسته اي، انباشت ذخاير اورانيوم 
غني شللده قدرت چانه زني ايران بر سللر ميللز مذاكره با 
كشورهاي ۱+۵ )امريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه 
و آلمان( را باال برد. مواد هسللته اي غني شده اصلي ترين 
دارايي ايران بر سر ميز مذاكره بود. افزايش ذخاير اورانيوم 
غني شده و تشللديد تحريم ها به ويژه تحريم هاي نفتي و 
بانكي يكجانبه غرب عليه ايران از يك سو شرايط را حاد 
كرده و از سوي ديگر هر دو طرف را وادار به بازگشت به ميز 
مذاكره و گفت وگوهاي جدي كرده بود. با اين همه، رويكرد 
تقابلي و شعارهاي پرهزينه و كم فايده دولت احمدي نژاد 

مذاكرات هسته اي با ۱+۵ را به بن بست كشانده بود. 
پيروزي روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۹۲ 
و دنبال كردن رويكرد »اعتدال« و »تعامل سللازنده« با 
جهان نفس تاز ه اي به مذاكرات به بن بست رسيده دميد تا 
هر دو سو با ديپلماسي بتوانند  گره ها را باز كنند و به توافقي 
مرضي الطرفين دسللت يابند. جايگزين شدن فرهنگ 
كانتي در دولت روحاني فضاي تند بين المللي عليه ايران را 
تا انداز ه اي تلطيف كرد. خنثي كردن پروژه امنيتي سازي 
پرونده هسته اي و تبديل آن به يك موضوع سياسي فني 
راه را براي پايان دادن به مناقشه هموار كرد. براي شكستن 
فضاي خصمانه و بر هم زدن اجماع جهاني عليه ايران نياز 
به گفتمان نويني بود كه با گفتمان تازه در دولت روحاني 

راه هموار شد.
دولت روحاني به دنبال يك توافق برد- برد بود؛ به گونه اي 
كه هم ايران بتواند اصل برنامه غني سازي اورانيوم را حفظ 
كند و هم نگراني هاي غرب درباره فعاليت هاي هسته اي 

ايران برطرف و اطمينان فراهم شللود كه ايران به سللوي 
ساح هسللته اي گام برنخواهد داشللت و تحريم ها هم 

برداشته شود.
روحاني بارها در سخنان تلويزيوني و مصاحبه با خبرنگاران 
روشن ساخت اگر امريكا و هم پيمانانش بخواهند به انگيزه 
شكسللت ايران يا ايران بخواهد با هدف شكست غرب در 
سر ميز مذاكره به پيروزي دست يابند و خواسته هاي خود 
را به ديگري تحميل كنند، چنين مذاكراتي به سرانجام 
نخواهد رسيد چون بازي برد- باخت پايدار نخواهد بود. از 
يك سو پر بودن دست ايران غرب را وادار به امتيازدهي در 
بر ميز مذاكره كرد و از سوي ديگر وجود اراده سياسي واقعي 
در تهران و واشللنگتن براي يافتن راه حل، زمينه را براي 
دستيابي به توافق هسته اي برنامه جامع اقدام مشترك 

)برجام( در سال ۱۳۹۴ هموار كرد.
امريكا به دنبال برچيدن تك تك پيچ و مهره هاي برنامه 
هسته اي ايران )اوباما، ۲۰۱۳( بود اما در چارچوب برجام، 
ايران به غني سازي زير ۵ درصد ادامه داد. اين بدان معني 
بود كه شش قدرت جهاني- پنج هموند دايم شوراي امنيت 
سازمان ملل - و آلمان رسما براي نخستين بار در تاريخ حق 
ايران را براي غني سازي به رسميت شناختند. بنابراين، 
امريكا در هدف خود مبني بر محروم كردن ايران از فناوري 
غني سازي اورانيوم ناكام ماند و زيرساخت هسته اي ايران 

دست نخورده باقي ماند.
از سوي ديگر، با دستيابي به برجام، برنامه هسته اي ايران 
كه به پروند ه هاي امنيتي تبديل شده و به عنوان تهديدي 
براي صلح و امنيت جهاني معرفي مي شللد ديگر تهديد 
شمرده نشد. افزون بر آن، شوراي امنيت سازمان ملل با 
تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ و تأييد برجام، همه قطعنامه هاي 
الزام آور تحريمي پيشين خود را كه ايران را ملزم به توقف 
غني سازي و توقف ساخت رآكتور آب سنگين اراك كرده 
بود برداشللت؛ بدون اينكه ايران يك روز اين قطعنامه ها 

را اجرا كند.
روحاني پس از اعام توافق جامع هسللته اي در وين، در 
۲۳ تير ۱۳۹۴ )۱۴ جوالي ۲۰۱۵( گفت ايران به دنبال ۴ 
هدف بزرگ بود و به همه اين اهداف دست يافت. او افزود: 
»ما در اين مذاكرات ۴ هللدف را دنبال مي كرديم. هدف 
اول آن بود كه توانمندي هسللته اي و فناوري هسللته اي 
را بتوانيم در داخل كشور ادامه دهيم. هدف دوم اين بود 
كه تحريم هاي غلط و ظالمانه و غيرانسللاني را لغو كنيم. 
هدف سللوم اين بود كه كليه قطعنامه هايي كه از ديد ما 
قطعنامه هاي غيرقانوني بود، در شوراي امنيت سازمان ملل 
آنها را لغو كنيم و هدف چهارم اين بود كه پرونده هسته اي 
ايران را از فصل 7 منشللور ملل متحد و از شوراي امنيت 
خارج كنيم كه در توافق امروز و در اين برنامه جامع اقدام 

مشترك هر ۴ هدف حاصل شده است.«
بسياري از كارشناسان خارج شدن ايران را از زير فصل 7 
منشور سازمان ملل كه برنامه هسته اي ايران را تهديدي 
براي صلح و امنيت جهاني معرفللي مي كرد بزرگ ترين 

دستاورد برجام مي دانند.
در برابر آن، ايران نيز امتيازهاي زيادي به طرف مقابل داد. 
برچيده شللدن ۱۳ هزار سانتريفيوژ )از مجموع ۱۹ هزار 
سانتريفيوژ- كه ۱۰ هزار در حال كار و ۹ هزار نصب شده اما 

غيرفعال بودند؛ يعني ايران به مدت ۱۰ سال تنها با ۵۰۶۰ 
سانتريفيوژ IR-۱ در نطنز غني سازي خواهد كرد و ۱۰۰۴ 
سانتريفيوژ IR-۱ نيز در تأسيسات فردو پابرجا خواهد بود 
اما اورانيوم غني نخواهند كرد(، فروش ۹7۰۰ كيلوگرم 
)نزديك به ۱۰ تن( ذخيره اورانيوم غني شده ۵/ ۳ درصد به 
روسيه و كاهش ذخاير اورانيوم غني شده از ۱۰ تن به ۳۰۰ 
كيلوگرم به مدت ۱۵ سال، ممنوعيت غني سازي باالي 
۳.۶7درصد به مدت ۱۵ سال و... بخشي از امتيازاتي بود كه 
ايران به غرب واگذار كرد تا اصل غني سازي در خاك ايران 
را حفظ كند. ايران پيش از برجام نزديك به ۱۰ تن اورانيوم 
غني شده ۳.۵ درصد و ۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده 
۲۰ درصد داشت و از نگاه فني به اين معني بود كه اگر ايران 
تصميم سياسي براي ساخت بمب مي گرفت، مي توانست 

در مدت سه ماه به جنگ افزار هسته اي دست يابد.
بزرگ ترين خط قرمز امريكا و مهم ترين خواسته غرب اين 
بود كه توانمندي گريز ايران از سه ماه به يك سال افزايش 
يابد. اين امتيازي بود كه رهبللران ايران دادند و بدون آن 
برجام به دست نمي آمد. باراك اوباما، رييس جمهور و ديگر 
مقام هاي امريكايي بارها اعام كردند در چارچوب برجام 
زمان گريز ايران به سوي جنگ افزار هسته اي از سه ماه به 

يك سال رسيده است.
ايران نمي توانست در دهه ۱۳۸۰ ش به چنين توافقي با 
غرب دسللت يابد چون در آن زمان دستش پر نبود اما با 
گذر زمان و چيره شدن بر فناوري غني سازي و همچنين 
انباشت ذخاير اورانيوم غني شللده در دولت احمدي نژاد 
دست خود را پر ساخت. ايران بدون برخورداري از فناوري 
غني سللازي اورانيوم و نزديك به ۱۰ تن ذخيره اورانيوم 
غني شده نمي توانست به چنين توافقي با ۱+۵ دست يابد 
يا غربي ها را وادار سازد تا ادامه غني سازي در خاك ايران 
را بپذيرند و به تحريم هاي هسته اي نيز پايان دهند. برجام 
توانست از تعطيلي تأسيسات غني سازي نطنز جلوگيري 
كند. تا پيش از دستيابي به برجام، ايران تقريبا همه ذخاير 
اورانيللوم خام )كيك زرد( خود را مصللرف كرده بود اما با 
برجام توانست براي نخستين بار در دو دهه گذشته در برابر 

فروش اورانيوم غني شده به روسيه كيك زرد وارد كند.
به گفته محمود علوي، وزيللر اطاعات، بدون برجام، 
برنامه غني سازي در ايران مي خوابيد چون ذخاير كيك 
زرد رو بلله پايان بود. او ۲۴ اسللفند ۱۳۹۵ )۱۴ مارس 
۲۰۱7( در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شللبكه دو 
سلليما گفت: »پيش از انقاب ۵۵۰ تن كيك زرد وارد 
كشور شد و تا زماني كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد 
۵۰ تن از اين ۵۵۰ تن باقي مانده بود كه خوراك سلله 
ماه كارخانه توليد گاز UF۶ اصفهان بود. وقتي اين ۵۰ 
تن تمام مي شللد، ۱۹ هزار سانتريفيوژ كه هيچ، حتي 
اگر ۱۰۰ هزار سانتريفيوژ هم داشتيم، وقتي كيك زرد 
و اورانيوم طبيعي نداشتيم كه غني سازي كنيم، تمام 

سانتريفيوژها مي خوابيد .«
پس از دسللتيابي به برجللام، ايران تا پايان سللال ۱۳۹۵ 
بيش از ۳۶۰ تن كيك زرد وارد كشللور كرد و تأسيسات 
غني سازي نطنز به كار خود ادامه داد و نخوابيد. اما در كنار 
برخورداري از فناوري غني سازي، نظام جمهوري اسامي 
براي پايداري و بقاء خود نيازمند پيشرفت اقتصادي، انتقال 

تكنولوژي هاي پيشللرفته به داخل، كاهش وابستگي به 
درآمدهاي نفتي و سللرانجام برخورداري از يك اقتصاد 
درون زا تقويللت توليد ملي و افزايللش صادرات كاالهاي 

غيرنفتي است.

   7. نتيجه
ايران به دليل جايگاه اسللتراتژيك خللود در خاورميانه و 
برخورداري از منابع غني زيرزميني همواره از يك سللو 
ميدان رقابت قدرت هاي بزرگ و از سوي ديگر در معرض 
فشللارها و تهديدهاي بي شللمار بوده اسللت. با پيروزي 
انقاب اسامي در سال ۱۳۵7 و استقرار نظام جمهوري 
اسامي، ايران به دليل نوع حكومت، راهبردها و آرمان هاي 
ايدئولوژيك و ناهمراهي با قدرت هاي بزرگ با تحريم ها و 
چالش هاي اقتصادي، تكنولوژيكي و امنيتي جدي روبرو 
شللد. تجربه ناگوار جنگ خونين هشت سللاله با عراق به 
ايران آموخت كه بايد روي پاي خود بايسللتد و نيرومند 
شللود تا حرف زور نشللنود. توسللعه برنامه موشك هاي 
بالستيك متعارف بخشللي از نياز ملي ايران براي ايجاد 
بازدارندگي در برابر دشمنان و جبران كمبودها در صنايع 
هوايي نظامي بود درك واقعيت هللا ترديدي براي ايران 
باقي نگذاشت كه در كنار تأمين بخشي از برق موردنياز 
خود از طريق نيروگاه هاي اتمللي در آينده، بايد كنترل 
كامل چرخه سوخت هسللته اي را در دست گيرد و براي 
ارتقاي امنيت ملي خود به فناوري غني سللازي اورانيوم 
دسللت يابد. تدبيرگران ايراني دريافتند كه دستيابي به 
فناوري پيچيده غني سللازي اورانيللوم مي تواند در برابر 
دشللمنان بازداندگي پديد آورد و راه را بر تازش احتمالي 
آنها ببندد. اين راهكار پاسللخي به يك نيللاز ملي بود تا 
هم جايگاه بين المللي و قللدرت چانه زني ايران را باال برد 
 و هللم بازدارندگي پايدار براي كشللور فراهم كند؛ بدون

 اينكه دست به ساخت بمب اتمي بزند يا قوانين بين المللي 
را زير پا بگذارد.

بلله بياني ديگر، هدف ايللران اين بود كه با دسللتيابي به 
فناوري غني سللازي اورانيوم اهرمي نيرومند و قانوني به 
دسللت آورد و به توانمنللدي بازدارندگي پنهان يا حصار 
هسته اي دسللت يابد تا بتواند با بهره گيري از آن در برابر 
خواسته هاي قدرت هاي غربي ايستادگي كند و غرب را 
وادار سازد كه جمهوري اسامي را همان گونه كه هست 
به رسميت بشناسد. ضمن اينكه با آن زندگي كند و اعتبار 
 NPT بين المللي به دست آورد بدون آنكه تعهدات خود در

را زير پا بگذارد. 
به نمايش گذاشتن اراده ملي و خودباروي، توليد سوخت 
هسته اي و كاهش وابسللتگي به بيگانگان از ديگر داليل 
برناملله غني سللازي در ايران بللود. از نگاه ايللران، انجام 
غني سازي نماد اعمال حق حاكميت ملي بود. از ياد نبريم 
كه امريللكا و هم پيمانان اروپايي اش بلله دنبال برچيدن 
غني سللازي از خاك ايران بودند. آ نها پس از سللرپيچي 
ايران از اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر توقف 
غني سازي دست به تحريم هاي گسترده عليه ايران زدند 
تا با فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك ايران را وادار كنند 
دست از غني سللازي بردارد. اما ايران با انباشت اورانيوم 
كم غني شللده )۳.۵ تا ۵ درصد( و اورانيوم غني شده ۲۰ 
درصد و برخورداري از يك رآكتور آب سنگين در آستانه 
بهره بللرداري امريكا را ناكام گذاشللت و غللرب را وادار به 

امتيازدهي بر سر ميز مذاكره كرد.
ايران بدون برخورداري از فناوري غني سللازي و داشتن 
ذخيره قابل توجهي از اورانيوم غني شده نمي توانست غرب 
را وادارد كه براي نخسللتين بار در تاريخ، حق غني سازي 
ايران هرچند زير ۵ درصد را بپذيرد، قطعنامه هاي الزام آور 
شللوراي امنيت را لغو كند، ايران را از زير فصل 7 منشور 
سازمان ملل رها سازد و تحريم هاي هسته اي را نيز بردارد. 
ايران محدوديت هاي زيادي را براي يك دهه و در مواردي 
بيش از يك دهه پذيرفت تا بتواند اصل غني سازي در خاك 
خود را حفظ كند، اجماع جهاني عليه خود را بشكند، فضاي 
خصمانه را برهم زند و زنجير تحريم ها را از دسللت و پاي 

خويش بردارد.
اما برخورداري از فناوري غني سللازي و انباشت اورانيوم 
غني شللده به تنهايي براي رسيدن به توافق با ۱+۵ كافي 
نبود. كنار گذاشللتن سياسللت تقابل و در پيش گرفتن 
رويكرد »اعتدال« و »تعامل سللازنده« در دولت روحاني 
بود كه زمينه را براي دسللتيابي به برجللام فراهم كرد و 
بدون آن دسللتاوردهاي گرانسللنگ در برجام به دست 
نمي آمد. و مهم تر آنكه در كنار توانايي هسته اي آنچه بستر 
بازدارندگي، پايداري نظام جمهوري اسللامي و امنيت 
ملي را فراهم مي كند پيشرفت اقتصادي، گسترش رفاه 
عمومي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و سرانجام 

برخورداري از يك اقتصاد درون زاست. 
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ايران و كابوس هاي كاخ سفيد
محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي ايران در 
متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت هر چه 
به پايان خود نزديك مي شود، بر نگراني ها در كاخ 
سللفيد افزوده و تكاپو بين مقامات امريكايي براي 

دايمي ساختن اين محدوديت ها افزايش مي يابد.
به گللزارش ايرنا، يكي از مسللائلي كلله در توافق 
هسته اي بين ايران و ۱+۵ بسترساز خروج امريكا 
از آن شد به محدوديت هاي برمي گشت كه براي 
ايران در زمينه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي 
موشللكي، تسليحاتي و هسللته اي در نظر گرفته 
شللده بود و در گذر زمان از ايران برداشته مي شد؛ 
موضوعي كه در يكسللال اخيللر مقامات مختلف 
تيللم »دونالد ترامپ« توجهي ويژه به آن داشللته 
و در فرصت هاي مختلف خواسللتار دايمي شدن 

محدوديت هاي برجامي بر ايران شده اند.
بيسللت ونهم مرداد ماه نيز در جريللان برگزاري 
نشست »صلح و امنيت خاورميانه« شوراي امنيت 
سللازمان ملل، »مايك پمپئو« وزير امور خارجه 
ترامپ بار ديگر به محدويت هللاي در نظر گرفته 
براي ايران در حوزه تسليحاتي اشاره كرد و خواستار 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي و مسافرتي سازمان 
ملل متحد عليه ايران شد؛ تحريم هايي كه اكتبر 

۲۰۲۰ پايان خواهد يافت.
اين نخستين باري نيست كه پمپئو نگراني خود را از 
پايان محدوديت هاي تسليحاتي ايران آشكارا بيان 
مي كند. وي دوشنبه بيست و يكم مردادماه هم با 
انتشار يك پيام توئيتري از نگراني كاخ سفيد نسبت 
به پايان محدوديت هاي موقتي اعمال شده بر ايران 
در برجام و قطعنامه شوراي امنيت پرده برداشت 
و با درج ساعتي با شماره معكوس كه پانزده ماه و 
اندي را نشان مي داد، نوشت: زمان در حال سپري 
شدن است. اين زماني اسللت كه پيش از به اتمام 
رسيدن مهلت تحريم تسليحاتي سازمان ملل براي 
ايران و ممنوعيت سفر قاسم سليماني باقي مانده 
است. ما از متحدان و شركايمان مي خواهيم فشار بر 
حكومت ايران را افزايش داده و رفتار بي ثبات كننده 

آن را متوقف كنند.
اشاره پمپئو به تحريم هاي تسليحاتي است كه در 
متن قطعنامه ۲۲۳۱ بازه زماني پنج سللاله براي 
آن در نظر گرفته شللده و حدود يك سللال آينده 
اين محدوديت به پايان مي رسللد. ضمن اينكه در 
قطعنامه مذكور براي فعاليت هاي موشكي ايران 
نيز محدوديتي هشللت ساله در نظر گرفته شده و 
بعد از اين زمان، فعاليت هاي ايران در اين زمينه به 

شرايط عادي بازخواهد گشت.
جدا از فعاليت هاي تسليحاتي و موشكي، يكي ديگر 
از نگراني هاي امريكا به »بند غروب برجام« ارتباط 
مي يابد؛ بندي كه برپايه آن پس از ۱۰ سال ايران 
مي  تواند سانتريفيوژهاي غني سازي را افزايش دهد 
و پس از ۱۵ سللال نيز اجازه دارد بر حجم اورانيوم 
كمتر غني  شده خود بيفزايد. بند مورد نظر يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي رايزنان هسته اي ايران بود 

كه در طول مذاكرات دو ساله به دست آمد.
هميللن اصل محدوديللت زماني چلله در جريان 
مذاكرات هسللته اي و چه در فضاي پسابرجام به 
دغدغه و ابزار نگراني دشمنان تبديل شده است. 
 آنها معتقدند پس از انقضاي زمان تعيين شللده و 
عادي سازي فعاليت هاي هسته اي ايران، تهران با 
سرعت چشمگيري به راه خود ادامه داده و رقبا را 
از صحنه خارج خواهد ساخت؛ با چنين نگرشي، 
دشللمنان از هر فرصتي براي زير سوال بردن اين 
بند استفاده كرده ولي تاكنون راه به جايي نبرده اند.

يكي از راهكارهاي امريكايي ها براي جلوگيري از 
پايان محدوديت هللاي برجامي، خروج از برجام و 
تاش براي خارج ساختن تهران از توافق بود. از اين 
رو شاهد سخت ترين تنگناها و شديدترين تحريم ها 
بر ايران بللوده ايم بطوري كه مقامللات امريكايي 
مدعي اند كه شللرايط نابسامان اقتصادي در ايران 

نتيجه فشار آنها بر تهران است.
به عنوان نمونه در يكسال اخير سران واشنگتن در 
راستاي سياست »فشللار حداكثري« بر ايران، در 
پي صفرسازي صادرات نفت ايران برآمده اند. اخيرا 
پمپئو مدعي شده كه امريكا توانسته جلوي فروش 
۲ ميليون و 7۰۰ هزار بشللكه نفت ايران را بگيرد. 
همچنين »برايان هوك« رييس گروه اقدام ايران 
در وزارت خارجه امريكا هم اخيرا در نشستي مدعي 
شده كه صادرات روزانه نفت ايران از دو ميليون به 
۱۰۰ هزار بشكه نفت رسيده است. اين ادعاها در 
حالي مطرح مي شوند كه برخي از رسانه ها و منابع 
خبري همچنللان از فروش نفت ايللران به برخي 

شركاي سنتي خبر مي دهند.
 از ديگر راهكارهللاي امريكا براي فشللار بر ايران،

 ائتاف سللازي بين المللي در خليج فارس است؛ 
ائتافي كلله هر چند رييس گروه اقللدام ايران در 
وزارت خارجه امريكا مدعي شده شمار استقبال 
كنندگان از آن به ۳۰ كشللور مي رسللد اما از نگاه 
ناظللران راه به جايي نخواهد برد به دو دليل اصلي 

كه در ادامه خواهد آمد.
نخست اينكه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 
همچون عربستان و امارات كه در بدو ورود ترامپ 
به كاخ سفيد روي او براي مواجهه با ايران حساب 
ويژه اي باز كرده بودند، اينللك نااميد از ترامپ به 
سوي ايران سيگنال هاي مثبت مي فرستند. دوم، 
واگرايي در دو سللوي آتانتيللك و اختاف بين 
تروئيكاي اروپا با امريكا است. بطوري كه فرانسه، 
آلمللان و انگليس بلله عنوان تروئيللكاي اتحاديه 
همواره از برجام حمايت مي كنند و درصدد اجراي 
»اينستكس« و نجات توافقي هستند كه براي آن 

بيش از يك دهه زحمت كشيده اند.
حتي انگليس كه در چند قدمي خروج از اتحاديه 
قللرار دارد و برخللي بر ايللن باورند كلله در فضاي 
پسابرگزيت سياست همسوتري با امريكا خواهد 
داشللت چند روز پيللش با رفللع توقيف نفتكش 
»گريس۱« حامل نفت ايران در جبل الطارق نشان 
داد كه ائتاف دريايي امريكا شكننده تر از آن چيزي 

است كه به نظر مي رسد.

ايران فريب امارات را نمي خورد 

رفتار تهران با ابوظبي كامال حساب شده است
امارات متحده عربي جديدا نسبت به ايران تغيير موضع 
داده است. اماراتي ها بعد از حمله به نفتكش ها و تشديد 
تنش ميان ايران و امريكا احسللاس خطللر كرده اند و به 
صرافت افتاده اند كه دست از رفتارهاي سابق خود بردارند. 
سال ها خصومت و تشديد ايران هراسي و تحريك اياالت 
متحده عليه ايران تنها بخشي از رفتارهاي خصمانه امارات 

متحده عربي عليه ايران بوده است. 
اماراتي ها در حالي تغيير رويه داده اند كه گمان نمي رود 
راهبرد ايران سللتيزي آنها تغيير كرده باشد. راهبرد آنها 
همچنان ضديت با ايران و دشمني با كشورمان در هر جا و 
مكان و در هر لحظه ممكن است. آنها تنها با توجه به شرايط 

تغيير تاكتيك داده اند.
سيد علي موسوي خلخالي، با بيان اين مطلب در ديپلماسي 
ايراني افزود: اماراتي ها در طول ساليان گذشته، به ويژه بعد 
از روي كار آمدن دونالد ترامپ در كاخ سفيد همه تاش 
خللود را به كار بردند تا رويكللرد او و دولتش را عليه ايران 

به شللدت خصمانه كنند، و حتي محمد بن زايد، يكي از 
سردمداران ايران ستيزي در جهان عرب، چنان در گوش 
ترامپ عليه ايران خواند كه رويكرد ضد عربسللتاني او به 
رويكرد ضد ايراني تبديل شللد. ترديدي نيسللت كه او از 
چهره هاي موثر در تحريك ترامپ در خروج از برجام بود. 
امارات متحده عربي حتي زودتر از عربسللتان سعودي و 
ديگر كشورهاي عربي رويكرد تخريبي خود را عليه ايران 
آغاز كرد، بستن حسللاب ايراني ها در بانك هاي امارات، 
تاش براي جلوگيري از مراودات مالي با ايران، دستگيري 
بي دليللل ايراني ها، بدرفتللاري با شللهروندان ايراني در 
فرودگاه هاي امارات و آزار تجللار ايراني همگي در زماني 
انجام مي شللدند كه اياالت متحده هنوز از برجام خارج 
نشللده بود و هنوز تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 

اعمال نشده بودند.  
مي توان گفت امارات بيش از هر كشور ديگري در جهان 
براي پيشللبرد سياسللت ضدايراني و ايران سيتزي خود 

براي امريكايي ها خودشلليريني كرده است.  اين رفتارها 
بعد از خروج امريكا از برجام تا همين سه ماه پيش بسيار 
تشللديد شللدند تا آنجا كه به قول يكي از مقامات عالي 
كشللورمان امارات حتي خبيث تر از اسراييل عليه ايران 

رفتار كرده است. 
بنابراين ايران چگونه مي تواند بللاور كند كه امارات واقعا 
دست از خباثت و رفتارهاي خصمانه عليه ايران كشيده 

است؟! 
شللايد بتوان رفتارهاي امللارات را با نقش شللغال ها در 
انيميشين »شير شاه« مقايسه كرد. هنگامي كه ُاسكار، 
شير شر )كه بي شباهت به دونالد ترامپ نيست( توسط 
جمعي شغاِل فرصت طلب احاطه شده بود و آنها اوامر او را 
اجرا مي كردند و حتي به اسكار خط مي دادند كه چگونه 

عليه شير سيمبا )قهرمان داستان( عمل كند. 
نقش امارات بي شباهت به آن شغال ها نبوده است. در اين 
انيميشين مي بينيم كه چگونه شغال ها بعد از كشته شدن 

اسكار مي ترسند و به صرافت مي افتادند و به دست و پاي 
سيمبا مي افتند تا آنها را ببخشد.

ايران هيچللگاه نمي تواند رفتارهاي خصمانلله امارات را 
فراموش كند. اماراتي ها چگونه انتظار دارند ايران به راحتي 
از كنار ميلياردها دالر خسارتي كه عليهش در طول اين 
سال ها وارد شده است، بگذرد؟ آن رفتارهاي خصمانه و به 
دور از انصاف و دليل با شهروندان ايراني و بستن راه هاي 
اقتصادي كشور چگونه مي تواند از ذهن و خاطر ايراني ها 

فراموش شود؟
مي تللوان گفت بعد از سللقوط پهپللاد امريكايي و قصه 
نفتكش ها، اماراتي ها دريافتند كه دل خوش بودن به اياالت 

متحده و دونالد ترامپ سودي براي آنها ندارد.
 براي همين ترسيدند در تشديد بحران ميان ايران و امريكا، 
در صورتي كه جنگي پيش بيني نشده در بگيرد كه ابعاد 
آن مي تواند كل منطقه خاورميانه را درگير كند، آنها نيز 
هدف قرار بگيرند و بي شك با توجه به شدت خصومت و 

ميزباني از دشمن امريكايي در خاك خود، خسارت هايي 
پيش بيني نشده متوجه آنها شود.  برخي ها برآورد مي كنند 
كه در صورت بروز جنگ امارات يكي از كشورهايي باشد كه 
بيشترين ميزان خسارت را متحمل شود، شايد در حدود 

هزار ميليارد دالر در تمامي ابعاد اقتصادي.
نكته عجيب اينكه كساني كه خود در كاخ هاي شيشه اي 
نشسته اند چگونه بي محابا دل به توفان مي سپارند و بدون 
انديشيدن به عواقب كارهايشان چنان تند خصمانه رفتار 

مي كنند؟! 
بنابراين برخاف آن چه تصور مي شللود و عده اي تصور 
مي كنند، ايران نه فريب امللارات را مي خورد و نه ضربات 
سنگيني كه به ويژه بر پيكره اقتصادي كشور در سال هاي 

اخير وارد شده است را فراموش مي كند. 
رفتار ايران با امارات كاما حساب شده و به دور از هيجان 
و احساسات است و هر گام را متناسب با گام طرف مقابل 

بر مي دارد. 



گزارش 9 ايران

وزير امور خارجه در موسسه صلح سيپري:

 هيچ ناگفته اي در برجام وجود ندارد
گروه ايران|

وزير امور خارجه كش��ورمان معتقد است كه موضوع 
ناگفته اي در برجام وجود ن��دارد و همه ابعاد و زواياي 
اجرايي آن روشن و مشخص است. ظريف در ادامه تاكيد 
مي كند: »ما به آنچه )در برجام( پذيرفته بوديم عمل 
كرديم اما به نظر مي رس��د كه طرف مقابل مي خواهد 
مسائلي را به ما ديكته كند كه در متن برجام به آن مسائل 
اشاره و به صراحت بيان شده است و هيچ چيز ناگفته اي 

در توافق وجود ندارد.«
در آخري��ن مرحله از ت��ور اروپايي ظريف ب��ه اروپا و 
اس��كانديناوي »محم��د جواد ظريف« در موسس��ه 
بين المللي تحقيقات صلح استكهلم گفت: در شرايط 
فعلي »بشريت« موضوع اصلي حقوق بين الملل است، 
حقوق بين الملل بايد براي همه باشد و نبايد براي آن 

استثناء قائل شويم.
به گزارش ايرن��ا، وزير امور خارجه يادآور ش��د: امروز 
تحوالت امنيتي در افغانستان و س��وريه، اروپا و همه 
جهان را تحت تاثير قرار مي دهد، اين نش��انه اهميت 
ناامني در عرصه هاي مختلف است و اين نشان مي دهد 

چند جانبه گرايي انتخاب نيست بلكه الزام است.
ظريف خاطرنشان كرد: به دست آوردن امنيت در دنيا 
به تنهايي كافي نيس��ت بلكه نيازمند همكاري همه 

كشورهاي دنيا است.
رييس دستگاه ديپلماس��ي افزود: به نظر مي رسد در 
سال ۲۰۱۶ در امريكا انقالب شده است؛ چرا كه خود 
را متعهد به رعايت حقوق بين الملل نمي دانند و كسي 
چون جان بولتون از حقوق بشر به عنوان ابزاري براي 
فشار عليه ديگران استفاده مي كند و اگر نتواند حقوق 

بين الملل را ناديده مي گيرد.
وزير امور خارجه افزود: زماني كه كش��وري بخواهد به 
قيمت ناامني ديگران، در امنيت بماند، با غافلگيري هاي 
ناخوشايندي مواجه مي شوند، نمونه آن امريكا است كه 
با بودجه سرسام آور نظامي، نتوانسته امنيت شهروندان 

خود را تأمين كند.
ظريف به پايبندي ايران به تعهداتش براساس برجام 
اشاره كرد و گفت: ما به آنچه پذيرفته بوديم عمل كرديم 
اما به نظر مي رسد كه طرف مقابل مي خواهد مسائلي را 
به ما ديكته كند در حالي كه در متن برجام به آن مسائل 
اشاره و به صراحت بيان شده است و هيچ چيز ناگفته اي 

در توافق وجود ندارد.
وزير امور خارجه گفت: از زماني كه امريكا از برجام خارج 
ش��د هنوز اروپايي ها به تعهداتشان عمل نكرده اند در 
حالي كه ايران همچنان بر تعهداتش باقي مانده است. 
وي ادامه داد: ايران رفتار پيش بيني ش��ده اي دارد؛ در 
مقابل بايد رفتار پيش بيني ش��ده نيز دريافت شود اما 
دولت ترامپ چنين رويك��ردي ندارد. رفتار نابخردانه 
امريكا پيش بيني شده نيست و آنها خارج از چارچوب 

رفتار مي كنند.

ظريف با بي��ان اينكه ما با دولتي روبه رو هس��تيم كه 
تعهداتش را زيرپا گذاشته است، اظهار داشت: حدود 
۳۰ س��ال قب��ل، قطعنام��ه ۵۹۸ را داش��تيم. درباره 
مسائل منطقه اي، نشس��تي در شوراي امنيت برگزار 
و قطعنامه اي در اين باره صادر ش��د و براساس توافق 
صورت گرفت��ه، ايران به تمامي تعه��دات خود عمل 

كرده است.
وزير امور خارجه در پاسخ به س��والي درباره وضعيت 
حقوق بشر و زنان در ايران گفت: ما كشوري در منطقه 

هستيم كه به مردم خود متكي هستيم.
وي افزود: شما مدعي هستيد مردم خود را تحت فشار 
قرار مي دهي��م؛ در حالي كه در هر انتخاباتي ش��اهد 
مش��اركت ۷۰ درصدي مردم هس��تيم. آنها مجبور 
نيستند در انتخابات شركت كنند، ولي از كشورشان 
حمايت مي كنند. وي ادامه داد: )منافقين( كه در جنگ 
ايران و عراق در كنار صدام قرار گرفتند. آنها حتي ديگر 
نمي توانند در عراق زندگي كنند چون مورد نفرت مردم 
آن كشور هستند. ظريف در ادامه گفت: در ايران نماينده   

اقليت هاي مذهبي در مجلس حضور دارند.

   سفير بعدي ايران در فنالند، زن است
ظريف در بخش ديگري از س��خنان خود سفير بعدي 
ايران در فنالند را يك زن معرفي كرد و در ادامه به قضيه 

خاشقجي اش��اره كرد و گفت: با وجود تكه تكه كردن 
خاش��قجي، ولي هيچ كس حاضر نشد حتي يك دالر 

از سرمايه گذاري هاي خود را از عربستان خارج كند.
وي در بخشي سخنانش با اش��اره به توقيف نفتكش 
ايران، اظهار داشت: اين اولين نفتكش ما بود كه توسط 
دول��ت جبل الطارق توقيف ش��د و تحريم ه��اي اروپا 

فرامرزي نيست. 
وزير امور خارجه افزود: امريكا در حال اعمال تروريسم 
اقتصادي عليه ملت ايران است، حقوق بين الملل بايد 

توسط همه كشورها رعايت شود.
ظري��ف در ادامه به تعهدات برجامي اروپا اش��اره كرد 
و گفت: اروپ��ا ۱۱ تعهد در زمينه خري��د نفت ايران، 
سرمايه گذاري در ايران و انجام تبادالت مالي و بانكي 
و... داده است و تعهد داده روابط تجاري را عادي سازي 

كند و از اروپا مي خواهيم به تعهدات خود عمل كند.
رييس دس��تگاه ديپلماسي در پاسخ به سوالي مبني 
بر عالقه من��دي براي توافق جديد ب��ا ترامپ، گفت: 
توافق هس��ته اي با چشم باز حاصل ش��ده است. ما 
چون پيش بيني كرده بوديم توافق از س��وي يكي از 
طرف ها نقض شود، سازوكاري در چارچوب برجام در 
نظر گرفته شد. با امريكا در اين باره ساعت ها مذاكره 
كرديم. ما از برجام خارج نشديم و در چارچوب برجام 

عمل كرده ايم.

گام سوم كاهش تعهدات محكم تر از گام هاي قبلي است
ظريف با اشاره به گام س��وم كاهش تعهدات برجامي 
گفت: اين گام قطعا محكم تر از گام هاي قبلي خواهد 

بود. ما گزينه هاي خود را به اروپا اعالم كرده ايم.
وي با بيان اينكه جزو تنها كشورهايي هستيم كه حامي 
خارجي نداشته ايم، ادامه داد: آيا ما به امريكا، روسيه، 
غرب و چين اتكا كرديم؟ آنها بارها عليه ما در شوراي 
امنيت قطعنامه صادر كردند، خيلي از كشورها در زمان 

جنگ تحميلي در كنار عراق قرار گرفتند.
رييس دستگاه ديپلماس��ي با اشاره به تسليحاتي كه 
امريكا و غرب و س��ايرين در اختيار عراق قرار دادند و 
مانع از خريد تسليحات توسط ايران شدند، اظهار كرد: 
انگليسي ها حتي تانك هاي  »چيفتن« كه ما خريديم 
را به ما تحويل نداد و هنوز هم پول آن را به ما برنگردانده 

است. ما فقط به مردم خود متكي بوديم.
ظريف با بيان غيرقانوني بودن همجنس گرايي و شرب 
خمر در ايران، گفت: قوانين ما براساس قواعد اسالمي 
است و اين را پنهان نمي كنيم. اقليت هاي مسيحي در 
ايران حضور دارند و مي توانند قواعد مذهبي و ... خود 

را انجام دهند.
وزي��ر امور خارج��ه گفت: آخري��ن باري ك��ه درباره 
همجنس گراها اظهارنظر كردم روزنامه »بيلد«  نوشته 
بود كه ظريف از كشتن همجنس گراها دفاع مي كند، 

ولي مي گويم كسي نمي تواند در مالء عام قوانين كشور 
را ناديده بگيرد. 

وي در پاسخ به س��والي درباره توقيف نفتكش حامل 
نفت ايران و نفتكش »استنا ايمپرو« گفت: كشتي ما 
در جبل الطارق هي��چ اقدام غيرقانوني صورت نداده و 
نفتكش انگليسي قواعد بين المللي را نقض كرده بود. ما 
درباره خدمه نفتكش استنا ايمپرو با نگاه بشردوستانه 

برخورد مي كنيم.
ظريف درب��اره »احمدرض��ا جاللي« ك��ه اطالعات 
دانشمندان هس��ته اي را در اختيار موس��اد قرار داده 
است، با اشاره به ترور دانشمندان هسته اي ايران گفت: 
اطالعاتي كه اين ش��خص در اختيار س��رويس هاي 
جاسوسي قرار داد باعث شهادت افراد بيگناهي شد. با 
خانواده اين افراد ديدار كردم، دختر شهيد رضايي نژاد 
دختر كوچكي بود وقتي من از مذاكرات بازگشتم و به 
استقبال من آمد. اين يك جنايت بزرگ بود كه نمي تواند 

بدون مجازات بماند. 
وزير خارجه گفت: بهترين سناريو براي جهان، بازگشت 
ترامپ به برجام نيست، بلكه بيدار شدن طرف هاي ديگر 

برجام از اين تهديد است.
وي در پاسخ به سوالي درباره فعاليت آزاد خبرنگاران كرد 
در ايران بيان كرد: ايراني ها و كردها براي قرن هاست با 
هم ارتباط دارند، خبرنگار ك��رد مثل خبرنگار ايراني 
اس��ت و بايد به قوانين احت��رام بگذارند. اگر جمعيت 
كردها در ايران را با ديگر نقاط دنيا مقايسه كنيد، شاهد 
خواهيد بود كه وضعي��ت كردها در ايران بهتر از ديگر 

نقاط جهان است.
ظريف بيان كرد: اگر من با كردها مخالف بودم نخستين 
سفير كرد ايراني را در ويتنام منصوب نمي كردم و اگر 
با سني ها مشكلي داشتم، نخستين زن اهل سنت را در 

برونئي به عنوان سفير منصوب نمي كردم.

   پيروزي از طريق نظامي حاصل نمي شود
يان الياسون رييس هيات مديريه موسسه سيپري نيز 
در اين نشست با تأكيد بر اهميت برجام عنوان كرد: نياز 
است اين توافق حفظ شود و من در اين خصوص دو بار به 
ايران سفر كردم. من از عدم اجراي تعهدات اروپا متاسفم 
و معتقدم اينستكس به عنوان راه حلي براي اين موضوع 

بايد عملياتي شود.
وي افزود: مشكل بزرگي درباره خطر جنگ در منطقه 
وجود دارد و قطعا يك توافق منطقه اي مي تواند در اين 
زمينه موثر باش��د و ما در اين موسسه تالش مي كنيم 

نقش خود را ايفا كنيم.
الياس��ون گفت: بايد تالش كنيم مانع از وقوع چنين 
بحران هايي در ساير نقاط جهان شويم و اجازه ندهيم 

منطقه به سمت بحران جديدي برود.
وي ادامه داد: در دنياي امروز پيروزي از طريق اقدامات 

نظامي حاصل نمي شود.

رئيس مجلس:

 مسووالن در برابر صف آرايی دشمنان، وفاق ملی را حفظ کنند
رييس مجلس شورای اسالمی مي گويد: در شرايط 
فعلی مسووالن، در برابر صف آرايی دشمنان، وفاق 

ملی و هم افزايی را حفظ کنند.
به گزارش خانه ملت، علی الريجانی ديروز در آيين 
افتتاح فاز يک مجتمع توليد فيبر نوری نيرا و بازديد 
از منطقه سلفچگان عنوان کرد: از اقدامات مثبت در 
روند اقتصادی کش��ور، توليد فيبر نوری است که از 
نظر امنيتی، دسترس��ی آسان و کاهش هزينه های 

توليد دارای اهميت است.
الريجانی افزود: از محصوالت اين مجتمع می توان در 
حوزه راديو، تلويزيون و مخابرات بهره برداری کرد، 
ايجاد اين مجتمع وابس��تگی ما را به اين تکنولوژی 
کاهش می دهد، من خوشحالم که از اين مجموعه و 

تکنولوژی های آن بازديد کرده ام.
وی اظهار کرد: اگر هوشياری برای حکمرانان وجود 
داش��ته باش��د بايد حلقه های مفق��وده را در توليد 
بشناس��ند و اتکای خود را به خارج از کش��ور از بين 
ببرند، در وضعيت تحريم الزم است به توانمندی های 
خود توجه داش��ته باشيم. رييس مجلس بيان کرد: 

امروز بيش از ۲۶ درصد وابس��تگی در منس��وجات 
وجود دارد در حالی که توليدکننده پنبه و ابريش��م 
بوده ايم اما امروز بايد آن را وارد کنيم. وی خاطرنشان 
کرد: کش��وری مث��ل جمهوری اس��المی ايران که 
دش��منان فراوانی دارد بايد ظرفيت های خود را در 
رونق توليد به خوبی بشناس��د، برای اينکه مشکل 
تولي��د را حل کنيم بايد مدي��ران به وظيفه خود در 
تسهيل توليد و سرمايه گذاری توجه داشته باشند.

الريجانی عنوان کرد: در استان ها بايد به استانداران 
و بخش های مختلف اختيارات الزم داده ش��ود تا بر 

اساس قانون مشکالت توليد را رفع کنند.
وی تصريح کرد: مديران باي��د بهترين تصميم ها را 
برای برون رفت از مش��کالت بگيرند، متاسفانه دل 
و ج��رات مديران اجرايی در اس��تان ها کاهش پيدا 
کرده و به دليل واهمه داش��تن نمی توانند تصميم 
درستی بگيرند، به دليل واهمه داشتن مدير اجرايی، 
واحدهای توليدی و صنعت��ی نمی توانند به خوبی 
عمل کنند، دس��تگاه های اجرايی شجاعت را نبايد 
از بين ببرند که مديران اجرايی نتوانند به درس��تی 

تصميم بگيرند. رييس مجلس ش��ورای اس��المی 
افزود: اگر کس��ی بخواهد انقالبی عمل کند بايد در 
برابر اختالف افکنی های دشمنان ايستادگی کند و 
با هم افزايی، گسست ها را کاهش دهد تا در کشور به 

توسعه اقتصادی دست يابيم. 
وی بيان کرد: در ش��رايط فعلی مسووالن، در برابر 
صف آرايی دشمنان، وفاق ملی و هم افزايی را حفظ 
کنند، همچنين ش��رايط تبليغاتی و سياسی بايد به 

نحوی باشد که ذهن ها متمرکز در توليد باشد.
الريجانی افزود: نبايد به گونه ای شرايط پيش برود 
که تشتت در ميان باشد، از طرفی رسانه ها بايد فضای 
اميدواری در کش��ور به وجود آورند زيرا دليلی برای 

يأس وجود ندارد. 
وی بيان کرد: به طور حتم بايد مزيت ها و ظرفيت های 
اقتصادی و صنعتی را شناس��ايی کرده و رخنه ها را 
مسدود و مسير را هموار کنيم تا رونق توليد تحقق 
پيدا کند. رييس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: مش��کالت مربوط به استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده بايد به خوبی بررسی شود تا توليد کنندگان 

و صادرکنندگان با مشکلی در روند فعاليت های خود 
مواجه نباش��ند. وی گفت: استان قم دارای ظرفيت 
های مهم صنعتی و گردشگری و توليدی است و اين 

اس��تان به يک جهش در حوزه صنعت و توليد نياز 
دارد و بايد از همه توان و مزيت ها در جهت توسعه و 

رشد استفاده کند.
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امريكا از چه نگران است؟
مقام��ات امريكايي اي��ن روزها در م��ورد مفاد 
توافقنام��ه اي ابراز نگران��ي مي كنند كه بيش از 
يك سال پيش با خروج از آن بزرگ ترين اشتباه 

استراتژيك خود را مرتكب شدند.
حدود يك سال و سه ماه پيش امريكا در اقدامي 
يك جانبه از برجام خارج ش��د و اكنون مقامات 
امريكايي نگران مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ هستند كه 

پس از برجام و بر اساس آن تصويب شد. 
ظاهرا مقامات امريكايي در زمان خروج از برجام 
برآورد درس��تي از اقدام خود نداش��ته اند وحاال 
دريافته ان��د كه ب��ا اين خروج چه خ��ود را از چه 
ظرفيت هايي محروم كرده اند. اكنون اين سوال 
مطرح است كه امريكا به كدام يك از اهداف خود از 
اين اقدام دست يافته است؛ احتماال يكي از اهداف 
اصلي امري��كا از خروج از برج��ام منزوي كردن 
تهران بوده است؛ تصور امريكايي ها اين بود كه با 
خروج امريكا از برجام ايران هم از اين توافق خارج 
مي شود و امكان اعاده مجدد پروژه امنيتي سازي 
ايران و اعمال تحريم هاي بين المللي عليه تهران 
فراهم مي ش��ود. اما برخالف تصور كاخ س��فيد، 
ترامپ با خارج كردن امريكا از توافق هس��ته اي 
كاري كرد كه جامعه جهاني و به ويژه ش��ركاي 
اروپايي آن بخ��ش عمده اي از توجه خود را روي 
حفظ توافق هسته اي متمركز كنند. ايران با ماندن 
در برجام، و بهره گيري از ظرفيت هاي آن روابط 
ديپلماتيك خود را تقويت و تالش كرده و توانسته 
اعتب��ار ايران را در عرصه جهاني بهبود بخش��د، 
به همين دليل نگراني هاي امروز امريكا خريداري 

در جامعه جهاني ندارد.
بر اس��اس قطعنامه ۲۲۳۱ كه در س��ال ۲۰۱۵ 
تصويب شد، برخي محدوديت ها از جمله در مورد 
خريد و فروش تسليحات متعارف و فروش موادي 
با كاربرد دوگانه نظامي باقي ماند. خريد و فروش 
سالح هاي متعارف يا موادي با كاربرد دوگانه تنها 
با اطالع ش��وراي امنيت و پس از بررسي در يك 
كميسيون مش��ترك مجاز بود. با اين حال و بر 
اساس اين قطعنامه اين محدوديت ها حداكثر در 
يك ظرف زماني ۵ ساله بعد از شروع اجراي توافق 
برجام باقي مي ماند و اين محدوديت ها به اضافه 
محدوديت س��فر برخي مقامات ايراني از جمله 
سردار قاسم سليماني در اين مدت لغو خواهد شد.
حال برايان هوك، نماينده وي��ژه امريكا در امور 
ايران كه به همراه مايك پمپئو وزير خارجه اين 
كشور براي حضور در نشست شوراي امنيت درباره 
خاورميانه به نيويورك س��فر كرده بود، در مورد 
پايان برخي از محدوديت هاي ايران بر اس��اس 

قطعنامه ۲۲۳۱ ابراز نگراني كرده اند.
رييس برنامه اق��دام وزارت امور خارجه  امريكا از 
اقدامات اخير ايران در خصوص كاهش تعهدات 
برجامي نيز ابراز نگراني كرد و گفت: ايران نبايد 
غني سازي اورانيوم داشته باشد، اگر اين مساله 
حل ش��ود ديگر نگران نخواهيم بود تا ايران وارد 
دوره گريز به سمت توليد س��الح اتمي برود. ما 
مشتاق همكاري با انگليس درباره ايران هستيم، 
ما اختالفات تاكتيكي با اروپا داريم اما طيف زيادي 
از اشتراكات هم وجود دارد. هرگز نبايد ايران به 

سمت دستيابي به سالح اتمي برود.
هرچند وجهي از اين اظهارات در راستاي جنگ 
رواني و تبليغاتي عليه تهران قابل ارزيابي است 
بااين حال به نظر مي رسد مقامات امريكايي امروز 
واقعا نگراني هايي هم دارند و امروز متوجه تبعات 
خروج يك جانبه و سياس��ت فش��ار حداكثري 
عليه ايران مي شوند. اگرچه امريكا با بهره گيري 
از ابزارهايي ك��ه در اختيار دارد اي��ران را تحت 
فشارهاي بي سابقه اي قرار داده است با اين وجود 
هنوز نتوانسته دستاورد قابل اعتنايي كسب كند. 
به ويژه كه امروز و با رفع ۶ قطعنامه تحريمي عليه 
ايران، امريكا ابزارهاي حقوقي الزم را براي اعمال 
فشار عليه تهران در اختيار ندارد. در همين زمينه 
رضا نصري كارشناس حقوق بين الملل امروز در 
توييتي نوش��ت: »اگر برجام نبود نفتكش هاي 
ايران در تمام دنيا به حكم شوراي امنيت توقيف 
شده بودند. اين طور نبود كه امريكا مجبور شود از 
يك قاضي در يك دادگاه محلي براي توقيف يك 
كش��تي حكم بگيرد و بعد توسط متحدين اش 

سنگ روي يخ شود.«
امري��كاي ترامپ امروز در حال��ي در يك انزواي 
خود ساخته قرار گرفته كه بسياري از دوستان و 
متحدين نزديكش مصرانه از او خواسته بودند كه 

از برجام خارج نشود. 
ترامپ تقريبا به تمامي خواسته ها  وهشدارهاي 
متحدين سنتي خود و حتي همكاران نزديكش 
در كاخ سفيد بي اعتنايي كرد؛  ايران حدود يك 
سال بعد از خروج امريكا از برجام سياست صبر 
راهبردي را در پيش گرفت و در واقع سهم خود 
را براي حفظ تواف��ق چندجانبه برجام پرداخت 
كرد.  با اين حال انتظ��ار تامين منابع اقتصادي 
پيش بيني شده در برجام انتظار و مطالبه بحقي 
است كه ايران از شركاي برجام دارد. از ارديبهشت 
ماه سال جاري ايران از برنامه خود براي كاهش 
تعه��دات برجامي اش رونماي��ي و اعالم كرد كه 
ديگر به محدوديت هاي پيش بيني شده در برجام 

پايبند نخواهد بود. 
اكنون زمان مناسبي براي ارزيابي نتايج سياست 
فش��ار حداكثري امريكاي ترام��پ عليه تهران 
وخروج امريكا از برجام است؛ مقامات امريكايي 
اذع��ان مي كنند كه ديگ��ر امكان اس��تفاده از 
ظرفيت هاي پيش بيني شده دربرجام را ندارند 
آن هم زماني كه محدوديت هاي پيش بيني شده 
به ويژه درحوزه هاي تسليحاتي و نظامي كم كم 
به اتمام مي رسد. ديگر نه زيرساخت هاي حقوقي 
فش��ار بر تهران همچون قطعنامه هاي شوراي 
امنيت در اختيار امريكاست و نه به واسطه اقدامات 
خارج ازعرف ترامپ، امريكا از وجاهت اخالقي و 

سياسي در عرصه بين المللي برخوردار است. 

چهرهها

اقتدار امروز، مقدمه اي براي بدل شدن 
ايران به يك قدرت شكست ناپذير است
رييس س��تادكل نيروهاي مسلح گفت: 
امروز نظام به س��طحي از اقتدار رسيده 
كه دش��من را به يأس و نااميدي كشانده 
و اين توانمندي مقدمه اي اس��ت تا ايران 
به عنوان يك قدرت شكس��ت ناپذير در 
سطح بين المللي بروز و ظهور داشته باشد. 
به گزارش ايسنا، سردار سرلشكر محمد 
باقري در جريان بازديد از س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور با اشاره 
به اينكه سازمان پدافند غيرعامل كشور با طرح ريزي و برنامه ريزي 
مناسب در مقابله با تهديدها در عرصه هاي مختلف با همكاري دولت، 
وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان هاي لشكري و كشوري آمادگي هاي 
مناسبي ايجاد كرده است، گفت: اين سازمان در حوزه بازدارندگي و 
دفاع غيرنظامي موفق عمل كرده است و همكاري هاي بيشتر مسووالن 
مي تواند اقتدار دفاعي را افزايش دهد. رييس ستادكل نيروهاي مسلح با 
تاكيد بر اينكه پدافند غيرعامل به موازات اقتدار دفاعي در حوزه نظامي 
حركت روبه رشد و صعودي را مي پيمايد، افزود: با عنايت خداوند متعال 
سازمان پدافند غيرعامل كشور امنيت كشور را در حوزه هاي حساس 
هسته اي، زيستي، سايبري و شيميايي تأمين و تضمين خواهد كرد. 
وي  يادآور شد: اعتماد به جوانان متخصص و مومن در حوزه هاي علمي 
پدافند غيرعامل در اين سازمان سبب ايجاد يك باور علمي و عملي و 

تبلور ايده »ما مي توانيم« شده است.

 مطالبه مردم از قوه قضاييه 
مبارزه با فساد است

معاون اول قوه قضاييه گفت: شرايط فعلي 
در فضاي مجازي و غيرمجازي به گونه اي 
است كه در برخي موارد تشخيص حق و 
باطل سخت شده از سويي ديگر مطالبه 
بحق مردم مبارزه با فس��اد توس��ط قوه 
قضاييه است. به گزارش ايرنا حجت االسالم 
غالمحس��ين محس��ني اژه اي ديروز در 
آيين تكريم و معارفه رييس كل دادگستري استان خوزستان بيان 
كرد: فضاي مسموم در برخي موارد، كمبود نيروي انساني و همچنين 
تجهيزات بخشي از مشكالت موجود دستگاه قضا است و اگر قضات 
بخواهند در اين ميدان عادالنه حكم صادر كنند بايد به خداوند متعال، 

قرآن كريم و ائمه اطهار)ع( پناه ببرند.
وي با اشاره به اينكه قضاوت امر خطيري است ادامه داد: قضات دادگاه ها 
هر كدام پرونده هاي بسياري را ديده و مورد قضاوت قرار داده اند اما بايد 
براي يك بار هم پرونده اعمال خود را بررسي كنند؛ اگر قضات عمل به 

عدالت را در خود نهادينه نكنند نمي توانند آن را در جامعه اجرا كنند.
اوافزود: ممكن است قضات دليلي براي طوالني شدن زمان بازداشت ها 
داشته باشند اما مشاهده شده كه زمان بازداشت هاي موقت در اين 
استان حتي به بيش از چهار ماه نيز رسيده كه بايد رييس دادگستري 
و دادستان با به كارگيري برخي ابتكار عمل هاي فوق العاده اين زمان 

را كاهش دهند.

ادبيات حاكم بر كاخ سفيد، ترغيب كننده 
رشد تروريسم در جهان است

دس��تيار وي��ژه رييس مجل��س در امور 
بين المل��ل گفت: امري��كا ب��ه اقدامات 
مداخله جويان��ه در منطقه ادامه مي دهد 
و ادبي��ات تن��د حاك��م بر كاخ س��فيد 
ترغيب كننده رش��د تروريس��م و افراط 
گرايي در جهان اس��ت. ب��ه گزارش مهر، 
لوان جاگاريان س��فير روسيه در تهران با 
حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس شوراي اسالمي و 
مديركل امور بين الملل ديدار و گفت وگو كرد. اميرعبداللهيان با اشاره 
به همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي مختلف پارلماني، سياسي و 
اقتصادي خاطرنشان كرد: روابط پارلماني تهران مسكو نمونه خوبي براي 
توسعه مناسبات در همه زمينه ها به شمار مي رود. وي افزود: مناسبات 
پارلماني و سياسي دو كشور ممتاز است ليكن با توجه به ظرفيت هاي 
گسترده موجود در دو كشور، همكاري هاي اقتصادي _ فرهنگي نيازمند 
شتاب بيشتري است. دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل با 
اشاره به اقدامات خالف عرف امريكا در منطقه و جهان، خاطرنشان كرد: 
امريكا به اقدامات تحريك آميز و مداخله جويانه در منطقه ادامه مي دهد 
و ادبيات تند حاكم بر كاخ سفيد ترغيب كننده رشد تروريسم و افراط 
گرايي در جهان است. سفير روسيه در تهران نيز با استقبال از گسترش 
مراودات دو كشور گفت: رفت و آمدهاي سياسي مقامات دو كشور به 
تقويت همكاري ها و تعامالت بين دو كشور ايران و روسيه كمك مي كند.

اگر امنيت نباشد فعاليت هاي اقتصادي 
امكان پذير نيست 

امير خانزادي گفت: اگر امنيت نباش��د 
فعاليت هاي اقتصادي و توسعه هاي مرتبط 
با آن امكان پذير نيست و زيرساخت هاي 
اجتماعي، مدني و همه آن چيزي كه يك 
كشور براي پيشرفت و ترقي و توسعه به 
آن نيازمند است دست نيافتني مي شود.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران، امير دريادار 
حسين خانزادي در آستانه ۳۱ مرداد »روز صنعت دفاعي« در بازديد 
از سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع يزد با اشاره به مفهوم »امنيت« 
به عنوان يك موضوع بس��يار پيچيده و با اهميت در همه كشورها 
گفت: وظيفه اصلي برقراري امنيت براي انجام مجموعه گسترده اي 
از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي به عهده دولت هاست تا حدي كه 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( مي فرمايند امنيت اگر نباشد تمامي 
دستاوردهاي بش��ري دست نيافتني است. او اضافه كرد: اگر امنيت 
نباشد فعاليت هاي اقتصادي و توسعه هاي مرتبط با آن امكان پذير 
نيست و زيرساخت هاي اجتماعي، مدني و همه آن چيزي كه يك 
كشور براي پيش��رفت و ترقي و توس��عه به آن نيازمند است دست 
نيافتني مي شود. امير خانزادي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به دستاورد هاي انقالب اسالمي گفت: به بركت انقالب اسالمي 
بيش از چهار دهه است كه ملت ما طعم امنيت را در باالترين سطح 

آن چشيدند.



دانش و فن10اخبار فناوري

رسانه هاي نوين در اختيار فرديت

شبکه های اجتماعی ما را خودپسند کرده است؟
گروه دانش و فن     

نويسنده:    مهدی کاشفی فرد | پژوهشگر ارتباطات|
وقتی دنیای واقعی خود را خالی از تحسین و مملو از 
تلخی های زندگی می دانیم، ترجیح فرِد خودپسند، 
بازگشت به فضايی است که برای او دل چسب تر است.

تحلیلیروانشناختی
حضور گسترده رسانه های اجتماعی نوین در زندگی ما، 
ما را با پرس��ش هایی اساسی در ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، روان شناختی، ارتباطی و… روبه رو 
کرده اس��ت. البته، نمی توان منکر آثار مثبت شبکه های 
اجتماعی ش��د اما به آثار منفی و مخرب آن نیز بایستی 
توجه کرد؛ آثاری که تبعات تربیتی و ملموسی را با خود 
به همراه داشته است. چیزی که مشخص است، آن است 
که سیر تحول رسانه ها، از رسانه های جمعی به رسانه های 
فردی رس��یده اس��ت؛ البته، این به این معنا نیست که 
رسانه های جمعی دیگر حضور ندارند. در نسبت انسان با 
انواع رسانه ها فرمول ساده ای وجود دارد: انسان در نسبت 
با رسانه های جمعی، به صورت عنصری در اجتماع تلقی 
می شود و همین انس��ان در نسبت با رسانه های فردی بر 
ابعاد فردی خود تمرکز می کند. رسانه های اجتماعی نوین 
فرصت های نامحدودی از شکل گیری فردیت را برای ما به 
وجود آورده اند؛ فرصت هایی مانند مصرف رسانه ای، نمایش 
فردیت و خود، استفاده از محتوای خودخواسته و…. ما 
امروز واحدهایی فردی تر شده ایم. درست، مانند انسان هایی 
که در جزیره هایی جدا از هم زندگی می کنند. این جزیره، 
در عصر کنونی، گوش��ی های تلفن همراه اس��ت. البته، 
اس��تفاده از تمثیل جزیره، استعاره ای است که قرار است 
فاصله ما انسان ها را از همدیگر نشان دهد و اال، گوشی های 
تلفن همراه، امروزه، با استفاده از اینترنت، ما را به دنیاهایی 
گسترده متصل می کند. همه ما در دنیای مجازی می توانیم 

دنیای خود را داشته باشیم.

حاکماندنیاهاییخودساخته
در رسانه های جمعی آنچه در تولید محتوا نقشی اساسی 
دارد، مناسبات اقتصادی، بازاری و سیاسی جوامع است و نظر 
مخاطبان از طریق ارسال بازخورد به تولیدکنندگان می رسد. 
گاه این نظرات در تولید برنامه های آتی به کار می رود و گاه 
به این نظرات توجهی نمی شود. اما، رسانه های نوین، فضایی 
کاربرپسندتر دارند و کاربر می تواند خود در انتخاب محتوا و 
حتی در تولید محتوا، به صورتی که خشنودی اش را به همراه 

داشته باشد، دست به استفاده از رسانه ها و تولید محتوا بزند. 
برای مثال، پلتفرمی مانند اینستاگرام را تصور کنید. کاربران 
)کاربر در اینجا مراتب مختلفی دارد و اشخاص حقیقی و 
حقوقی را شامل می شود( در آن صفحه ای شخصی دارند 
و خود دست به تولید محتوا می زنند یا مثال در پیام رسانی 
مانند تلگرام، افراد خود انتخاب می کنند که در معرض چه 
پیام هایی رسانه ای قرار گیرند. در واقع، می توان گفت که 
ما در رسانه های نوین، دنیاهای خودساخته خود را داریم. 
خودمان، خودمان را به تصویر می کشیم و بروز می دهیم، 
خودمان انتخ��اب می کنیم و خودم��ان تولید می کنیم. 
رسانه های نوین را می توان رسانه هایی دانست که در اختیار 
فردیت ما قرار گرفته است. حتی، فرهنگ هایی رفتاری که 
در فضایی مانند اینستاگرام شکل می گیرد، نیز، در جهت 
تقویت فردیت است؛ مانند عکس های Selfie که در آن، 
چیزی که اهمیت دارد، من هس��تم. اما، چنین فضایی، ما 
را چگونه تربیت می کند؟ آیا این فضا، آسیب های اخالقی 

از جمله خودپس��ندی را نیز به هم��راه دارد؟ اگر بله، این 
خودپسندی تا کجا دامن گیر ما خواهد بود؟ بی تردید، وقتی 
کاربری به لحاظ روان��ی در فضای مجازی، فردیت خود را 
در خطر بیند، خود را محق می داند که از فردیت خود دفاع 

کند. ش��اید بتوان رفتارهایی مانند فحاشی، قلدری های 
سایبری، کاله برداری ها و خشونت های مجازی را ریشه دار 
در اولویت یافتن فرد در فضای مجازی دانست. ما در فضای 
مجازی خود را بروز می دهیم آن هم به بهترین شکلی که 
می خواهیم باشیم. در همه زمینه ها نظر می دهیم و خود را 
صاحب نظر می دانیم. کسی را که با ما مخالفت کند، آماج 
شدیدترین حمالت قرار می دهیم. از لحظه لحظه زندگی 
خود برای دیگران تصویر به اشتراک می گذاریم. همه این ها 
این فرضیه را به ذهن ما می رس��اند: فضای مجازی ما را، به 

افرادی خودپسند بدل کرده است.

زندگی،اینجا،دردنیایواقعی،نیزجریاندارد
آیا خودپس��ندی ما، اگر آن را آس��یبی اخالقی بدانیم، در 
فضای مجازی خالصه می شود؟ روان شناسان خودپسندی 
را، به عنوان آسیبی روانی برای نیاز وافر به تحسین و تأیید 
دیگران تعریف کرده اند. در رسانه های اجتماعی، مکانیسم 

ساده و آسانی برای تحسین در همه جا وجود دارد: الیک. 
از آنجایی که دوست داش��تن و دوست داشته ش��دن برای 
کاربرانی که از رسانه های اجتماعی به طور فزاینده ای استفاده 
می کنند، ضروری است، افراد، حتی زمان هایی که آنالین 
نیس��تند، نیاز وافر خود به دوست داشته شدن و تحسین 
را حفظ می کنند و به صورت ناخودآگاه دوس��ت دارند که 
دیگران، نیز، در دنیای واقعی آنها را تحسین و تأیید کنند. ما 
نفع خود را در تحسین شدن می بینیم و در فضای مجازی به 
آن عادت می کنیم و اگر کسی ما را تحسین نکند، عصبانی 
می ش��ویم. اما، خودپسندی، به ش��دت، با تقویت فردیت 
همراه است و به لحاظ روانی، تأیید دیگران در فضای مجازی 
استفاده از رسانه های اجتماعی را برای ما دل پذیرتر می کند.

وقتی دنی��ای واقعی خ��ود را خالی از تحس��ین و مملو از 
تلخی های زندگی می دانیم، ترجیح فرِد خودپسند، بازگشت 
به فضایی است که برای او دل چسب تر است: فضای مجازی. 
ما ترجیح می دهیم تا با دیگرانی در فضای مجازی زندگی 
کنیم که ما را تأیید می کنند، زبان به تحسین ما می گشایند 
و ما را دوس��ت دارند تا این که بخواهیم ب��ا افرادی زندگی 
کنیم که از ما در دنیای واقعی توقعات زیادی دارند. چنین 
خودپسندی و فردگرایی آسیب زایی می تواند روابط واقعی ما 
را تحت الشعاع خود قرار دهد. پدری را تصور کنید که همسر و 
فرزندانش قدردان زحمات او نیستند و از او توقع دارند تا برای 
زندگی راحت تر آنها پول خرج کند. در واقع پدر، برای افراد 
خانواده خود، صرفا، کیسه پول است. پدر هم به عنوان انسان، 
دوست دارد تا برای دیگران خودنمایی کند و دیگران نیز او را 
تأیید و تحسین کنند. این نیاز روانی از سوی خانواده تأمین 
نمی ش��ود و در مقابل پدر این تحسین را در فضای مجازی 
و اینستاگرام، از سوی دنبال کننده هایش دریافت می کند. 
در واقع، به نیازی که در وجود انس��ان قرار دارد، یعنی نیاز 
به تحسین، در جایی غیر از خانواده برای پدر خانواده پاسخ 
پیدا می شود. تحسین شدن برای پدر احساسی مطلوب و 
خوشایند است و در مقابل، زندگی واقعی از سوی خانواده برای 
او زندگی پرتوقع، پرخرج، خالی از عاطفه و تحسین و در یک 
کالم، ناخوشایند است. در چنین حالتی این نیاز پدر، از آن 
جهت که از سوی افراد واقعی )افراد خانواده( پاسخی درخور 
نگرفته است، به آسیبی اخالقی، تحت عنوان خودپسندی، 
بدل می شود و پدر خانواده برای تحسین زمان بیشتری را در 
فضای مجازی سپری می کند. به این ترتیب، خودپسندی پدر 
خانواده و همچنین، خودپسندی سایر اعضای خانواده، رابطه 

اعضای خانواده را با یکدیگر دچار آسیب می کند.
منبع: باشگاه انديشه
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قدیميتریندوربینوب
جهانخاموشميشود

دوربین موسوم به Fogcam كه در سال ۱۹۹۴ 
میالدي به منظور نظ��ارت بر تغییرات آب و هوا 
در دانشگاه ایالت سن فرانسیسكو نصب شد و از 
آن زمان تاكنون بطور مستمر روشن بوده است، 

خاموش مي شود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبري بي بي سي، 
اكنون جف ش��وارتز و دن ونگ س��ازندگان این 
دوربین قصد دارند آن را براي همیش��ه خاموش 
كنند زیرا به اعتقاد آنها دیگر فضاي مناسبي براي 

قرار دادن دوربین وجود ندارد.
به گفت��ه آنها دوربی��ن در تاریخ ۳۰ آگوس��ت 
س��ال جاري میالدي خاموش خواهد شد. البته 
وب سایتي كه امكان دسترسي به این دوربین را 
فراهم مي كرد همچنان به كار خود ادامه مي دهد.

به گفته شوارتز نصب اولین دوربین وب زنده دنیا 
در سال ۱۹۹۳ میالدي در دانشگاه كمبریج الهام 
بخش او براي راه اندازي این دوربین بوده اس��ت. 
دوربی��ن وب كمبریج كه ب��راي مراقبت از یك 
قهوه جوش عمومي نصب شده بود، در سال ۲۰۱۱ 

میالدي خاموش شد.
در سال ۱۹۹۴ ش��وارتز و ونگ دو برنامه نویس 
جوان بودند و از پ��روژه راه اندازي دوربین وب به 
عنوان روشي براي تمرین برنامه نویسي و آشنایي 

با فناوري هاي اولیه وب استفاده مي كردند.
ب��ه گفته آنها ای��ن دوربین یك پ��روژه كوچك 
آزمایشي بود كه توانست حیات خود را از روزهاي 
آغازین دنیاي اینترنت، به مدت ۲۵ سال رقم بزند.

پاككردنسابقهفعالیت
باتنظیماتجدیدفیسبوك

قرار اس��ت فیس��بوك گزین��ه اي موس��وم به 
Off-Facebook Activity را به تنظیمات 
خود اضافه كند تا كاربران بتوانند تمام برنامه ها و 
وب سایت هایي را كه اطالعات مرتبط با فعالیت 
آنها را براي فیسبوك ارسال مي كنند، مشاهده 
كنند. فیس��بوك از این اطالعات براي نمایش 

هدفمند تبلیغات خود استفاده مي كند.
به گزارش ایرنا، همچنین قرار است گزینه اي در اختیار 
كاربران قرار گیرد تا با پاك كردن سابقه فعالیت خود، 
مانع ردگیري آن توسط فیسبوك شوند. اكنون این 
گزینه تنها در كشورهاي ایرلند، كره جنوبي و اسپانیا 
در اختیار كاربران قرار گرفته است، اما هدف نهایي 

فیسبوك ارایه این امكانات در سراسر جهان است.
این اقدامات فیس��بوك در حالي انجام مي شود كه 
اپل و موزیال پیش از این تدابیري را براي ممانعت از 
ردگیري فعالیت آنالین كاربران از طریق مرورگرهاي 

آنها اتخاذ كرده اند.
عالوه بر این، مقامات نظارتي آلمان اعالم كردند این 
شركت باید روش هاي جمع آوري و ادغام اطالعات 
كارب��ران را به میزان قابل توجهي محدود كند، مگر 
اینك��ه كاربران بطور صری��ح در این خصوص اعالم 
رضایت كنند. به گفته فیس��بوك هر كاربر موبایل 
بطور متوسط ۸۰ برنامه دارد كه ماهانه ۴۰ مورد از آنها 
را مورد استفاده قرار مي دهد. برنامه هایي كه گزینه 
Off-Facebook Activity نمایش مي دهد، یك 
فهرست طوالني خواهد بود. در صورت استفاده كاربر 
از این گزینه و غیرفعال كردن دسترسي فیسبوك 
به اطالعات ش��خصي، هنوز هم اطالعات توس��ط 
فیسبوك جمع آوري مي ش��ود؛ اما این اطالعات به 
صورت ناشناس بوده و نام كاربر مذكور در اطالعات 

درج نمي شود.
بیش از یك س��ال است كه فیس��بوك در حال 
 Off-Facebook آماده س��ازي گزین��ه
Activity است و مارك زاكربرگ سال گذشته 
در كنفرانس توسعه دهندگان F۸ متعهد شد این 
ویژگي امكان كنترل اطالعات شخصي را توسط 

كاربران در اختیار آنها قرار مي دهد. 

هوآويدرایراندفتردارد؟
یك مقام كانادایي مدعي شد كه شركت هوآوي یك 

دفتر در ایران دارد.
به گزارش ایلنا بلومبرگ نوشت: یك مقام كانادایي 
مدعي است كه مدیر ارشد مالي شركت هواوي به 
یك مقام مرزي كانادایي گفته است كه این شركت 
یك دفتر در ایران دارد - در این صورت تایید این خبر 
ادعاي ایاالت متحده امریكا مبني بر نقض تحریم ها 
علیه ایران توسط این شركت چیني تایید مي شود. 
چندي پیش مدیر ارش��د مالي ش��ركت هوآوي با 
اتهام نقض تحریم هاي مالي امریكا علیه ایران روبرو 
شده بود. این در حالي است كه ایتنا در خبري دیگر 
گزارش دادكه        بنیان گذار و مدیرعامل شركت هواوي 
گفت فشار امریكا روي این شركت كار را به مرگ و 

زندگي كشیده است.
رن ژنگ في، مدیرعامل هواوي در جمع كاركنان این 
شركت حاضر شد و وضعیت فعلي را به یك میدان 
جنگ تشبیه كرد. هواوي از ماه مي وارد لیست سیاه 
امریكا شد و شركت هاي امریكایي از انجام معامله با 
این غول چیني منع ش��دند. با این حال كاخ سفید 
روز گذشته با اعطاي معافیت موقت ۹۰ روزه براي 

همكاري با این شركت موافقت كرد.
هواوي كه وابس��تگي نرم افزاري و سخت افزاري 
زیادي به امریكا دارد تبدیل به یكي از اصلي ترین 
میادی��ن زورآزمایي جنگ تج��اري بین چین و 
امریكا شده است. رن با اشاره به اینكه هواوي نیاز 
به خوني تازه در رگ هایش دارد گفت: وارد بازي 
مرگ و زندگي ش��ده ایم و باید بااستعدادترین و 
ماهرترین افراد را براي همكاري استخدام كنیم. 
رییس این غول چیني با تاكید بر ضرورت افزایش 
بهره وري این ش��ركت گفت نیاز است نیروهاي 
مازاد تعدیل ش��وند. همچنین ه��وآوي به روند 
خرید تجهیزات مورد نیاز خود در مدت معافیت 
تحریمي سرعت خواهد بخشید تا پاسخگوي نیاز 

مشتریانش باشد.

  وقتی کاربری به لح�اظ روانی در فضای 
مجازی، فرديت خود را در خطر بیند، خود 
را مح�ق می داند که از فردي�ت خود دفاع 
کند. شايد بتوان رفتارهايی مانند فحاشی، 
قلدری ه�ای س�ايبری، کاله برداری ه�ا 
و خش�ونت های مج�ازی را ريش�ه دار در 
اولويت يافتن فرد در فضای مجازی دانست. 
ما در فضای مجازی خود را بروز می دهیم آن 
هم به بهترين شکلی که می خواهیم باشیم

برش

اعمال محدوديت براي افتتاح حساب توسط كالهبرداران تلفنيچرا اتصال كارت سوخت به كارت بانكي اجرا نشد؟
اتصال كارت سوخت به كارت بانكي كه یكي از ثمرات دولت الكترونیكي بود 
و میلیاردها تومان صرفه جویي را در پي داشت، در حالي لغو شد كه با وجود 
نارضایتي مردم و مسووالن فناوري اطالعات، مشخص نیست چه كسي از 
لغو این پروژه بهره مي برده اس��ت!؟ به گزارش ایسنا، موضوع اتصال كارت 
سوخت به كارت بانكي، آبان ماه سال گذشته توسط وزیر ارتباطات و فناوري 
اطالعات مطرح شد. محمدجواد آذري جهرمي آن زمان از تصمیم دولت 
براي اتصال كارت سوخت به كارت بانكي خبر داد و گفت: ۱۰ میلیون خودرو 
در كشور كارت سوخت ندارند كه باید ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه براي آن 
مي شد، درحالي  كه با استفاده از ظرفیت دولت الكترونیكي و با هماهنگي بین 
دستگاهي و طرح اتصال به كارت بانكي این میزان صرفه جویي خواهد شد.

او همچنین درباره مزایاي این طرح گفته بود: به جاي اینكه مردم در صف 
بایستند تا در پلیس +۱۰ ثبت نام كنند كه بعد از یك هفته پستچي كارت 
سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه اي را پرداخت كنند، با مراجعه به پورتال 
ملي پخش و پاالیش با فش��ردن سه گزینه، كارت بانكي به كارت سوخت 
متصل مي شود. امیر ناظمي - رییس سازمان فناوري اطالعات - نیز با اشاره 
به اقداماتي كه در حوزه دولت الكترونیكي و دولت هوشمند انجام شده است، 
گفته بود: در طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي و تبادل اطالعات بین 
آنها از صدور ۱۰ میلیون كارت سوخت و هزینه زیرساخت ها و اتصاالت چند 
میلیاردي جلوگیري شد. حتي تا اردیبهشت ماه سال جاري نیز همچنان 
تصمیم به اتصال كارت سوخت و كارت بانكي بود تا جایي كه زیبا اسماعیلي 
-سخنگوي پیشین شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران- 
گفته بود: اشخاصي كه از نخستین فراخوان ثبت نام كارت سوخت تاكنون 
در س��امانه دولت همراه ثبت نام و كارت بانكي به سامانه معرفي كرده اند، 
نیازي به دریافت كارت سوخت ندارند و كارت بانكي جایگزین كارت سوخت 
خواهد شد. اما در نهایت اواخر تیرماه اعالم شد كارت بانكي زماني قابلیت 
اجرایي دارد كه سهمیه بندي اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه اي براي 
سهمیه بندي بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال كارت بانكي به كارت 
سوخت اجرایي نمي شود. در عین حال استفاده از كارت سوخت شخصي از 
تاریخ ۲۰ مردادماه اجباري شده است و همه افرادي كه به هر عنواني كارت 
سوخت ندارند، مي تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضاي صدور كارت كنند.

پس از آن این شائبه مطرح شد كه اشكاالت فني مانع از اتصال كارت سوخت 
به كارت هاي بانكي ش��ده اما وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات درباره این 
موضوع گفت: اشكال فني در اتصال سیستم كارت بانكي به سوخت وجود 
ندارد. سناریوي اول در این زمینه، دونرخي بود كه قابلیت كار كردن داشت، 
اما در سناریوي تك نرخي، به نظر مي رسد استفاده از كارت بانكي با سیكل 

فعلي شركت پخش و پاالیش، همخواني نداشته باشد. از آن پس شركت ملي 
پست نیز در تالش است كارت هاي سوخت را به مالكان خودروها برساند و از 
طرفي افراد براي دریافت این كارت ها، باید به مراكز پستي مراجعه كنند كه 
به نظر مي رسد این موضوع انتقادهاي زیادي را در پي داشته است و در حالي 
كه حتي روزهاي پایاني هفته  گذشته نیز دفاتر پستي براي تحویل كارت هاي 
سوخت باز بودند، اما هنوز كارت هایي هستند كه در پست مانده اند و از طرفي 

افراد زیادي از روند طوالني و بي نظم دریافت كارت هایشان شكایت دارند.
انتقاد از این فرآیند به شبكه اجتماعي توییتر هم كشیده شده و رییس سازمان 
فناوري اطالعات در پاسخ به توییت یكي از كاربران از روند انتظار مردم در صف 
دریافت كارت سوخت، نوشت: لجاجت مي تواند به حدي باشد كه مردم را 
ساعت ها توي صف هاي مختلف نگه دارند، اما مبادا كه از فناوري اطالعات و 
شفافیت بهره ببرند. گیرم كه نمي توانید به كارت بانكي اعتماد كنید؛ به ثبت نام 
الكترونیكي هم نمي توانستید؟ فقط مي توانم بگویم متاسفم! در عین حال رضا 
باقري اصل - دبیر شوراي اجرایي فناوري اطالعات- نیز در توییتر خود برنده  
مواجهه كارت  هوشمند سوخت با پروژه  »هر كارت بانكي، یك كارت سوخت« 
را نظام اداري غیرشفاف، ناكارآمد و فرآیند غیرقابل  نظارت و تك بانكي دانست 
و نوشته است: بازنده مردم در صف و اعتماد مردم البته آنهایي كه امیدشان 
را براي تغییر زود از دست مي دهند. به نظر مي رسد اینكه چرا اتصال كارت 
سوخت به كارت بانكي كه در ابتدا یكي از ثمره هاي دولت الكترونیكي بود و 
میلیاردها تومان صرفه جویي را در پي داشت، به یك باره لغو شد و دالیلي از 
جمله عدم سهمیه بندي یا تك نرخي بودن بنزین را براي این موضوع عنوان 
كردند، نه تنها مورد س��وال كاربران و مالكان خودرویي است كه این روزها 
باید بخشي از وقت خود را براي دریافت كارت سوخت در صف هاي طوالني 
بگذرانند، بلكه مسووالن فناوري اطالعات هم چندان دل خوشي از لغو این 

پروژه ندارند؛ هرچند در این زمینه مدعي اند كاري از دستشان برنمي آید.

مدیركل پیشگیري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاییه از مسدود 
شدن حساب هاي بانكي افراد كالهبردار، پولشو و حساب هاي متصل به 
آنها و اعمال محدودیت براي افتتاح حساب جدید براي این قبیل افراد خبر 
داد. علیرضا ساوري مدیركل پیشگیري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه 
قضاییه در گفت وگو با خبرگزاري میزان، از مسدود شدن حساب هاي بانكي 
افراد كالهبردار، پولشو و حساب هاي متصل به آنها و اعمال محدودیت براي 
افتتاح حساب جدید براي این قبیل افراد خبر داد.  وي گفت: در سال هاي 
اخیر كالهبرداري با ش��گرد تماس تلفني و هدایت سوژه به پاي دستگاه 
خودپرداز، به بهانه برنده شدن در مسابقات یا قرعه كشي هاي اپراتور هاي 
تلفن همراه كشور و انتقال وجوه از كارت بانكي سوژه به كارت هاي بانكي 
افراد پولشو و كالهبردار از افزایش قابل توجهي برخوردار گردیده است. 
ساوري بیان داشت: معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه 
در خصوص مقابله و كاهش این نوع كالهب��رداري در گام اول تاكنون با 
هماهنگي و همكاري موثر روساي پلیس هاي تخصصي ناجا، اپراتور هاي 
س��ه گانه تلفن همراه، صدا و سیما و سایر دستگاه هاي ذي ربط اقدامات 
قابل توجهي را در راستاي »ارتقاء آگاهي هاي عمومي« و »آگاهي بخشي 
پیشگیرانه« و انعكاس و انتشار آن از طریق صدا و سیما، رسانه ها، شبكه هاي 
اجتماعي و آشنایي مردم با شیوه ها و شگرد هاي كالهبرداري مذكور كرده 
است. مدیركل پیشگیري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاییه افزود: 
عالوه بر آن در گام دوم پس از انجام مكاتبات و هماهنگي هاي اولیه از طریق 
برگزاري نشست هاي تخصصي و توجیهي با مس��ووالن ذي ربط وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و پلیس هاي تخصصي ناجا تعداد ۱۵۰۰۰ 
سیم كارت هاي مورد استفاده كالهبرداران تلفني با هماهنگي دادستاني 

كل كشور و دستور مقام قضایي مسدود شد.
وي ادامه داد: با هماهنگي معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه 
قضاییه و پلیس آگاهي ناجا و با دستور معاونت فضاي مجازي دادستاني 
كل كشور، ۱۸۶۰۰ حساب بانكي مورد استفاده در كالهبرداري مالي از 
طریق كارت به كارت مسدود و محدودیت هایي براي افتتاح حساب جدید 
براي صاحبان این حس��اب ها نیز ایجاد مي گردد. این مقام قضایي اظهار 
كرد: بررس��ي هاي كارشناسي نش��ان مي دهد در آخرین استعالم انجام 
ش��ده در تاریخ ۹۸.۰۴.۰۱ خوشبختانه شاهد كاهش حدود ۴۰ الي ۶۰ 
درصدي وقوع این جرم از زمان انسداد خطوط تلفن همراه در پلیس هاي 
آگاهي استان هاي سراسر كشور بوده ایم. كه این موضوع به عنوان موفقیت 
قابل توجه براي جامعه پیش��گیري كشور محس��وب مي گردد. ساوري 
گفت: در گام س��وم پیش��گیري و مقابله با این جرم متناسب با اطالعات 

دقیق جمع آوري شده از حساب هاي بانكي و كارت هاي بانكي نسبت به 
»پیگیري انسداد تمامي كارت هاي بانكي به كار رفته در این جرم« اقدام 
گردیده است. مدیركل پیشگیري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاییه 
تصریح كرد: با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده و با ابالغ معاونت امور 
فضاي مجازي دادستاني كل كشور و دستورات صادره، حساب هاي بانكي 
افراد كالهبردار و پولشو و حساب هاي متصل به آنان مسدود و محدودیت 
براي افتتاح حساب جدید براي این قبیل افراد« ایجاد مي شود. وي افزود: 
همچنین بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران از طریق سیستم كاشف 
بر حسن اجراي این تصمیم نظارت عالیه را به عمل خواهد آورد و بر مبناي 
دستورات صادره قضایي با اعمال محدودیت هاي كارشناسي و فني از افتتاح 

حساب جدید براي این قبیل افراد اقدام خواهد كرد.
ساوري بیان داشت: در راستاي كنترل و كاهش این جرم گام هاي دیگري 
نیز طراحي شده است كه متعاقبًا به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید.

مدیركل پیشگیري هاي وضعي معاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع 
جرم قوه قضاییه گفت: از مردم مي خواهیم به هشدارها، انذار ها و مطالبي 
كه به عنوان آگاهي بخشي به آنان ارایه مي شود دقت و توجه و عنایت 
ویژه اي داشته باشند. ساوري خطاب به ش��هروندان تاكید كرد: براي 
واریز وجه به حساب شما به هیچ عنوان نیاز به حضور شما پاي دستگاه 
خود پرداز نیست. كشاندن شما به پاي دستگاه ATM یا خودپرداز به 
بهانه هاي مختلف از جمله برنده ش��دن در قرعه كشي ها و از شیوه ها و 
شگرد هاي كالهبرداري اس��ت لذا با كمي دقت فرصت را از مجرمین 
اطراف خود سلب كنیم. وي در پایان گفت: عواقب هر گونه سوءاستفاده 
احتمالي از حس��اب ها و كارت هاي بانكي بر عه��ده مالكین حقوقي و 
صاحبان حساب هاي بانكي است لذا از قرار دادن كارت هاي بانكي خود 

در اختیار سایرین اكیداً خودداري كنید.

آمار آلودگي اينترنتي يك سال اخير در كشور
گزارش آلودگي هاي اینترنتي ۱۲ ماه اخیر ثبت شده نشان 
مي دهد كه بیش��ترین آلودگي هاي بات ن��ت در ماه  مرداد 
و بیشترین آلودگي از نوع آس��یب پذیري در ماه فروردین 
س��ال جاري صورت گرفته اس��ت.  به گزارش ایسنا، مركز 
ماهر )مدیری��ت امداد و هماهنگي رخداده��اي رایانه اي( 
آمار آلودگي یك سال اخیر كشور را منتشر كرده است. در 
نمودارهاي مقابل تعداد آي پي هاي ایران كه براي آنها گزارش 
آلودگي در ۱۲ ماه اخیر ثبت ش��ده، قابل مش��اهده است. 
منحني distinct تعداد  IPهایي را نشان مي دهد كه براي 
آنها حداقل یك مورد گزارش آلودگي ثبت شده و منحني 
total مجموع كل آلودگي هاي این IP ها را نمایش مي دهد.

بات نت )Botnet( ش��بكه اي از چندی��ن كامپیوتر 
اس��ت كه مخفیان��ه و بدون اط��الع صاحبانش��ان، 
توسط یك بات مس��تر )Bot Master( براي انجام 
فعالیت هاي مخرب و اغلب حمالت DDoS یا ارسال 
 ایمیل هاي هرزنامه تحت كنترل گرفته ش��ده است.

همچنین آس��یب پذیري )Vulnerability( به معني 
ضعف در روش هاي امنیتي سیستم، كنترل هاي داخلي، یا 
پیاده سازي است، كه مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 
این نمودارها حاكي از آن اس��ت كه بیشترین بات نت ها در 
مردادماه سال جاري و كمترین آنها در آبان ماه سال گذشته 
رخ داده است. همچنین بیشترین آسیب پذیري ها مربوط به 
فروردین ماه سال جاري و كمترین آسیب دیدگي در مرداد 

ماه رخ داده است.

پراكندگيشبكههايباتمرتبطباكشورایران
درسطحجهان

بات نت ها شبكه هایي هستند كه با در اختیار گرفتن 
مجموعه اي از كامپیوترها كه بات نامیده مي ش��وند، 
تشكیل مي ش��وند. این شبكه ها توس��ط یك یا چند 
مهاجم كه Botmasters نامیده مي شوند، با هدف 
انج��ام فعالیت هاي مخرب كنترل مي گردند. س��رور 

 )C&C( شبكه هاي بات به عنوان سرور فرمان و كنترل
شناخته مي شود، كه معمواًل از طریق IRC و اغلب براي 
مقاصد بدخواهانه، مانند DDoS مي تواند گروه را از راه 
دور كنترل كند. در نقشه ۳ پراكندگي سرورهاي فرمان 
و كنترل بات كه بیشترین فعالیت را در ایران داشته اند، 

نشان داده شده است.

آمارآلودگيهايیكماهاخیركشوربهتفكیك
ناماستان

نموداره��اي درص��دي، فعال تری��ن ش��بكه هاي بات و 
آس��یب پذیري در ۳۰ روز اخیر را نش��ان مي دهد. این آمار 
حاكي از آن اس��ت كه فعال ترین آلودگي ها به ترتیب براي 
استان هاي تهران با بیش از ۷۰۹ هزار، اصفهان با بیش از ۲۲۹ 
هزار و گیالن با بیش از ۱۹۰ هزار آلودگي است. استان هاي 
چهارمحال و بختیاري با ۱۶۴ و كهگیلویه و بویراحمد با ۱۹۴ 

آلودگي هم كمترین میزان آلودگي را داشتند.
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ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

»تعادل«موضوعمهاجرتروستاييانبهشهرهارابررسيميكند

در جست وجوي يك شغل پردرآمد
گروهبنگاهها|

موضوع مهاجرت روستاييان به شهرها پديده اي است 
كه طي سال هاي اخير در ايران به يك امر عادي تبديل 
شده و بسياري از كالن شهرها را با چالش مواجه كرده 
است؛ آن گونه كه مسووالن اجرايي كشورمان يكي از 
ابرچالش هاي پيش روي كش��ور را موضوع مهاجرت 
روستاييان به ش��هرها عنوان مي كنند. از سوي ديگر 
جامعه شناسان معتقدند كه علل تأثيرگذار بر مهاجرت 
روس��تاييان به ش��هرها در ايران از 4 بع��د اقتصادي، 
اجتماع��ي، فرهنگي، جمعيت ش��ناختي و طبيعي، 
كش��اورزي قابل بررس��ي اس��ت كه از اين ميان بعد 
اقتصادي نقش عمده اي ايفا مي كند و روستاييان در 
تالش براي بهبود زندگي خويش و درآمدزايي بيشتر 
و يافتن مشاغل پرسودتر دست به مهاجرت مي زنند. 
اخيرا مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار اطالعات 
تازه اي از داليل اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها 
منتشر كرده كه با اس��تفاده از اعداد و ارقام آماري آن 
مي توان نوري به ابعاد پنهان موضوع مهاجرت به شهرها 
انداخت.بررسي علت مهاجرت از شهرها و روستاها در 
سال گذشته نشان مي دهد كه علت ۱۰ درصد از اين 

مهاجرت ها براي »جست وجوي شغل« بوده است.

   داليل مهاجرت از روستاها به شهرها از نگاه 
يك اقتصاددان

عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور لرستان گفت: توسعه 
روستايي بهترين راهكار براي جلوگيري از مهاجرت 

روستاييان به شهرهاست.
مسعود س��عادت مهر با بيان اينكه پديده مهاجرت از 
دو جهت قابل بررس��ي است يكي مهاجرت از شهر به 
روستا و ديگري از روستا به شهر است، افزود: چنانچه 
مهاجرت حالت دوطرفه داشته باشد براي اقتصاد هيچ 
مشكلي ايجاد نمي شود بلكه به نفع آن است زيرا نيروي 
كار براساس توانايي و بهره وري در اين دو )شهر و روستا( 
توزيع مي شود و اين مهاجرت دو طرفه مساله اي منطقي 
است. وي ادامه داد: فارغ التحصيالن رشته كشاورزي 
مي توانند براساس تخصص و كارايي خود به روستا رفته، 
زمين، اجاره و به كار كشاورزي و دامپروري بپردازند و 
بالعكس روستايياني كه تخصص كشاورزي ندارند به 
شهر مهاجرت كرده و به فعاليت هاي شهري مشغول 
ش��وند در اين صورت كارايي اقتصاد افزايش، توليد و 

رشد اقتصادي نيز بيشتر مي شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور لرستان اضافه 
كرد: معمواًل در ايران و دربيش��تر كش��ورها مهاجرت 
از روستا به ش��هر انجام مي شود و سبب مشكالتي در 

اقتصاد مي شود.
سعادت مهر اضافه كرد: نيروي كار از روستا به شهر نوعي 

مهاجرت از بخش توليد به مصرف اس��ت، به عبارتي 
افرادي كه در روستا مي توانند به كارهاي كشاورزي و 
دامپروري مشغول شوند و توليد را در اقتصاد افزايش 
دهند هنگام مهاجرت به شهر تبديل به نيروي بيكار 
ش��ده و تنها مصرف را افزايش مي ده��د. اين درحالي 
است كه مهاجرت از روستا به شهر باعث كاهش توليد 
و افزايش بيكاري و رشد شهرنشيني شده و همگام با 
رشد شهرنشيني، دولت بايد خدمات عمومي از قبيل 
فضاي سبز، جاده، خيابان، مسكن و... را تأمين كند و 

اين موضوع بودجه زيادي را بر دولت تحميل مي كند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: از آنجايي كه دولت ها 
معموال با منابع مالي محدودي مواجهند ممكن است 
تن به كسري بودجه داده و عواقب اين كسري بر اقتصاد 
خطرناك خواهد بود و س��بب ايجاد تورم در كش��ور 
مي شود. عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور لرستان بيان 
كرد: مهاجرت از روستا به شهر باعث گستردگي بيكاري 
در شهرها شده و معضالت اجتماعي از قبيل اعتياد و 

بزه كاري ها را در پي دارد.
سعادت مهر بهترين راهكار براي جلوگيري از مهاجرت 
روستاييان به شهرها را توسعه روستايي ذكر كرد و با 
بيان اينكه دولت زيرساخت هاي بهداشتي، عمراني و 
خدماتي را در روستاها فراهم كند تا آنها لحاظ آموزشي، 
بهداشت و امكانات رفاهي )آب لوله كشي، گاز، برق و...( 
مجهز شوند، خاطرنش��ان كرد: دولت بايد محصوالت 
كش��اورزي را به صورت تضميني و با قيمت مناسب 
از كش��اورز خريداري كند يا ش��رايط صادرات آنها را 
به كشورهاي خارجي فراهم س��ازد تا كشاورز هنگام 
برداشت محصول كه عرضه محصوالت كشاورزي به 
يك باره وارد بازار مي ش��ود از كاهش قيمت ها متضرر 
نش��ود. اين دكتراي اقتص��اد افزود: دول��ت بايد براي 
حمايت از روس��تاييان و براي س��اخت و ساز و ترميم 
بافت هاي ساختماني فرس��وده وام هايي را در اختيار 
اهالي روستا قرار دهد. همچنين دولت تسهيالت الزم 
براي فعاليت هاي كش��اورزي روستاها در اختيار آنان 
و فارغ التحصيالن رشته هاي كش��اورزي و دامپروري 
قرار داده و نظارت كند تا تسهيالت در راستاي همين 
فعاليت ها هزينه شود. اين مدرس دانشگاه يادآور شد: 
با انجام اقدامات مذكور نه تنها مهاجرت از روس��تا به 
شهر كاهش مي يابد بلكه ممكن است نتيجه معكوس 
ش��ود و عده اي از شهرنشينان در روستاها مستقر و به 

فعاليت هاي توليدي بپردازند.

   نقطه تعادل كجاست؟
اسداهلل نقدي عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي 
دانشگاه بوعلي سينا همدان نيز در خصوص وضع فعلي 
جمعيت شهري و روستايي كشور مي گويد: در طول 

نيم قرن اخير به طور دايم از تعداد روس��تاها و نسبت 
جمعيت روستانشين ايران كاسته شده است.بطوري 
كه از حدود ۶۰ هزار نقطه روس��تايي در سال ۱۳۳۵ 
اكنون تعداد روس��تاهاي داير كشور به كمتر از نصف 
رسيده اس��ت. همچنين در سرشماري سال ۱۳۹۰ 
از ۷۵ ميليون جمعيت، ۵۳،۶ ميليون نفر ش��هري و 
2۱،4 ميليون نفر روس��تايي بودند. نسبت جمعيت 
در ح��ال حاضر ح��دود 22 تا 2۵ درصد )با انتش��ار 
نتايج سرشماري ۱۳۹۵ مي توان نسبت دقيق را هم 
مالحظه كرد( روستانشين در كشور داريم. در عوض 
رقم مطلق جمعيت شهري كشور از ۵،۹ ميليون نفر 
ب��ه حدود ۵۵ ميليون نفر و تعداد ش��هرها از ۱۹۹ به 

۱۱4۸ بالغ شده است.
وي در گفت وگو با خبرگزاري كش��اورزي به عوامل 
موثر در مهاجرت از روس��تاها به ش��هر اشاره كرده و 
مي افزايد: مهم ترين عامل را مي توان اقتصادي دانست. 
ركودي كه روستاها دچار آن شده اند و پيشرفت هاي 
پي درپي و رش��د بي رويه و تجمالت شهري از عوامل 
موثر مهاجرت از روس��تاها به شهر است. شنيده ها از 
شهر بسيار فريبنده هستند، اما گرفتاري هاي فراوان 

و پيچيدگي هاي بسياري دارد.

نقدي اضافه مي كن��د: برخورداري بس��يار نابرابر از 
مواهب توس��عه علت العلل مهاجرت هاي روستايي 
است و مس��ائلي مانند درآمد، كار، تحصيل، كمبود 
آب و زمين در ادامه نمود خود را نمايان مي كنند. در 
طول س��ه دهه گذشته حدود ۵۰ ميليون نفر در بين 
نقاط جابه جا شده اند؛ حدود ۱۵ ميليون نفر مستقيم 
و مقدار چند برابر هم غيرمستقيم از روستاها به نقاط 

شهري مهاجرت كرده اند.
وي در خص��وص عم��ق محروميت ه��اي پنهان در 
روستا ها مي گويد: تحوالت اجتماعي مناطق روستايي 
را هم در نورديده است و رنج برخي مسائل در جامعه 

روستايي از عمق بيشتري برخوردار شده است .
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: مي گويند صاحب 
كاري با وجود اينكه به كارگرش حقوق اندك مي داد 
مي ديد كه كارگرش هميش��ه ش��اد و سرحال بر سر 
كارش حاضر مي ش��ود. يك روز بعد از كار، كارگرش 
را تا خانه اش تعقيب مي كند. صاحب كار مي بيند آن 
كارگ��ر از وقتي كه به خانه مي رود با همس��رش يك 
زندگي شاد و بي غم و قانعي دارند. يعني با هرچه كه 
دارند خوش هستند، نه با آنچه در ذهن دارند. صاحب 
كار قصد مي كند اين خوش��ي و شادي را از بين ببرد. 

براي او اين پرس��ش مطرح بود كه چ��را با درآمد باال 
زندگي خوش و خرمي ندارد، اما كارگرش با حقوقي 
اندك زندگ��ي خوش و خرمي دارد. فردا به كارگرش 
حقوق بيشتري داد. چند ماهي اين كار را تكرار كرد. 
روز به روز كارگر غمگين تر و افسرده تر سر كار مي آمد. 
بعد از مدتي صاحب كار باز دوباره كارگر را تعقيب كرد. 
ديد بله ديگر آن خوشي و خرمي وجود ندارد و تمامي 
دعوا و مشاجره بر سر پول بيشتر است. رابطه شهر و 
روستا هم همين گونه خراب شد. روستايي تا وقتي در 
روستاي خود بود، به آنچه داشت قانع بود، تا وقتي به 
ش��هر آمد و مشكالت يك به يك بروز كردند و دست 

آخر توقعات كاذب روستايي باال رفت.
اظهارنظرهاي كارشناسي در اين زمينه نشان مي دهد 
كه همچنان موضوعات معيش��تي و م��وارد مربوط 
به اش��تغالزايي داليل اصلي و ريش��ه اي مهاجرت به 
شهرهاس��ت. واقعيتي كه دولت با س��رمايه گذاري 
پايدار در حوزه كسب و كار مشاغل روستايي مي تواند 
جريان آن را معكوس كند. تخصيص ۱.۵ميليارد دالر 
از صندوق توسعه ملي اولين گام از مسيري است كه 
در نهايت بايد روستاها را به محلي براي زندگي و كار 

تبديل كند.

امضاي تفاهمنامه فوالد خوزستان و توليدكنندگان داخلي
سومين روز نمايشگاه تخصصي بومي سازي قطعات، 
تجهيزات و مواد گروه فوالد خوزستان با امضا تفاهمنامه 
همراه بود. اولين نمايش��گاه بومي سازي با حضور ۶۵ 
شركت از صنايع كوچك قطعه ساز، تامين كنندگان و 
سازندگان تجهيزات مرتبط با صنعت فوالد به ميزباني 
گروه فوالد خوزستان از 2۳ مردادماه ۹۸ به مدت سه 

روز در نمايشگاه بين المللي اهواز برگزار شد. 
در اين س��ه روز مدي��ران بخش ه��اي مختلف فوالد 
خوزستان در نشست هايي با متخصصان شركت هاي 
تامين كنن��ده و توليدكننده به صورت مس��تقيم به 

گفت وگو پرداختند.

   سياست اصلي گروه فوالد خوزستان تامين 
نياز از داخل است

علي محمدي مديرعامل فوالد خوزستان با اعالم اين 
مطلب از آمادگي كامل براي پذيرش صنايع كوچك 
داخلي خبر داد و اظهار داشت: اولويت اول و آخر استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي اس��ت؛ حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان، صنايع داخلي، قطعه سازان و سازندگان 
تجهيزات از برنامه هايي اس��ت كه در سال هاي اخير 

گروه فوالد خوزستان سرلوحه كار خود قرار داده است.
وي گفت: اولين نمايشگاه بومي سازي فرصت مناسبي 
بود كه ش��ركت هاي داخلي توانمندي هاي خود را به 
نمايش بگذارند.  محمدي خاطرنش��ان كرد: كارخانه 

ميدركس، بومي سازي كاتاليست و كوره پاتيلي در فوالد 
خوزستان با موفقيت كامل و به دست تواناي متخصصان 
داخلي بومي سازي شد؛ بنابراين با حمايت همه جانبه 
گروه فوالد خوزستان از صنايع كوچك عالوه بر رونق 

توليد و گردش سرمايه داخلي، به پايداري امنيت شغلي 
در استان خوزستان كمك شاياني مي شود. 

در ادامه اين گزارش س��عيد قاس��م زاده مدير بخش 
نگهداري و تعميرات شركت فوالد خوزستان هدف از 
برپايي اين نمايشگاه را شناسايي سازندگان تجهيزات 
و قطعاتي دانس��ت كه تاكنون نتوانس��تيم براي آنها 
س��ازنده اي پيدا كنيم.  وي اظهار داش��ت: نمايشگاه 
فرصت مناسبي بود كه شركت هاي جديد و دانش بنيان 
آمادگي خود را براي تامين برخي قطعات اعالم كنند. 

  قاسم زاده تحريم را مسيري براي رسيدن به خودباوري 
و اتكا به توانايي متخصصان داخلي دانس��ت و افزود: 
تحريم هميشه وجود داشته و اخيرا تشديد پيدا كرده 
اس��ت، اما هيچ گاه باعث كاهش توليد فوالد نش��ده و 
ساالنه ش��اهد رشد توليد نس��بت به سال هاي پيش 
هستيم؛ از طرفي استفاده از مهندسي معكوس باعث 
شده، تجهيزات مورد نياز صنعت فوالد را كه پيش از اين 
از خارج وارد مي شد، با كيفيت بهتري در كشور توليد 
كنيم. وي ادامه داد: يكي از اهداف اصلي شركت حمايت 
از توليد ملي است؛ از سال ۷۸ شركت فوالد بومي سازي 
قطعات را در پيش گرفته و بومي سازي 2۵ هزار قطعه 

در گروه فوالد خوزستان برگ زريني در صنعت است؛ 
لذا اين مسير تا دستيابي به بومي سازي تمامي قطعات 

صنعت ادامه دارد.
مدير تعميرات و نگهداري تاكيد داشت: براي تحقق اين 
هدف به سوي قطعه  سازان، صاحبان صنايع، سازندگان 
تجهيزات و شركت هاي دانش بنيان دست ياري دراز 
مي كني��م و اطمين��ان مي د هيم در هم��ه  مراحل در 

كنارشان هستيم.
 در روز پاياني نمايشگاه بومي سازي با حضور مديران 
گروه فوالد خوزستان و نمايندگان شركت هاي حاضر 
در نمايشگاه در زمينه هاي فني، مهندسي، نظرسنجي 
اف��كار، اش��تغال و كارآفريني و همچني��ن آموزش، 

تحقيقات و پژوهش تفاهمنامه هايي امضا شد.
 گفتني است نمايشگاه بومي س��ازي با حضور پرشور 
صنايع كوچك قطعه ساز، تامين كنندگان و سازندگان 
تجهيزات مرتبط ب��ا صنعت فوالد ب��ه ميزباني گروه 
فوالد خوزستان از 2۳ مردادماه ۹۸ به مدت سه روز در 
نمايشگاه بين المللي اهواز برگزار شد و در پايان تمامي 
شركت كنندگان از سوي گروه فوالد خوزستان مورد 

تقدير قرار گرفتند. 

 

خريدتوافقيخرمادرسيستان
وبلوچستانآغازشد

سيستانوبلوچستان| 
مدي��ر س��ازمان تع��اون 
سيس��تان  روس��تايي 
بلوچس��تان گف��ت:  و 
خري��د توافق��ي خرما در 
شهرس��تان هاي جنوبي 
اين اس��تان آغاز شد و تا 
پايان فصل برداشت ادامه دارد. عبدالحميد رسولي 
ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين نهاد براي 
كوتاه كردن دست سودجويان و ايجاد فرصتي همراه 
با حمايت مالي براي كشاورزان به منظور فروش بهتر 
محصوالت شان و برقراري آرامش در بازار اين اقدام 
را به اجرا در آورده است. وي ادامه داد: در اين راستا ۶ 
مركز خريد تضميني خرما در شهرستان هاي جنوبي 
سيستان و بلوچستان داير شده است. مدير سازمان 
تعاون روستايي سيستان و بلوچستان گفت: سال 
گذشته حدود 2۰۰ تن خرماي درجه يك مضافتي 
از كشاورزان استان خريداري و در مجموع افزون بر 

۹۷ ميليارد ريال به آنان پرداخت شد.
وي صادرات خرماي توليدي سيستان و بلوچستان 
به ديگر كش��ورها را از جمله مهم ترين برنامه هاي 
اين نهاد براي معرفي ظرفيت هاي بخش كشاورزي 

استان ذكر كرد.

پرداخت8600ميليونريال
وامكمبهرهبهصنعت

لرس�تان| مديرعام��ل 
شركت شهرك هاي صنعتي 
لرستان از پرداخت ۸۶۰۰ 
ميليون ريال وام كم بهره به 
واحدهاي صنعتي اس��تان 
خبر داد.  بختي��ار رازاني در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
شركت شهرك هاي صنعتي استان در راستاي حمايت از 
واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي 
از محل اعتب��ارات كمك هاي فن��ي و اعتباري 4۳۷۷ 
ميليون ريال به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها 
و نواحي در سال ۹۷ وام پرداخت كرده است. وي اضافه 
كرد: با تصويب در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان 
۳ درصد يارانه سود تسهيالت پرداخت و مبلغ 4۳۰۹ 
ميليون ريال در قالب تفاهمنامه با بانك صنعت و معدن 
آماده پرداخت تسهيالت به واحدهاي صنعتي است. او 
در ادامه از پرداخت ۸۶۰۰ ميليون ريال وام كم بهره به 
واحدهاي صنعتي براي خريد ماش��ين آالت خبر داد و 
گفت: راه اندازي بيش از ۶ واحد صنعتي راكد و باال بردن 
ظرفيت توليد از ديگر برنامه هاي اين شركت است. رازاني 
افزود: شناسايي ۳۰ واحد صنعتي غيرفعال و ۱۸ واحد 
صنعتي داراي ظرفي��ت خالي جهت باال بردن افزايش 

ظرفيت آنها  از ديگر برنامه هاي اين شركت است.

ترابريمسافراندريايي
از۷ميليوننفرسفرگذشت

هرم�زگان| مدي��ركل 
بن��ادر و دريان��وردي 
هرم��زگان از تراب��ري 
درياي��ي بالغ بر ۷ ميليون 
و ۱۸۹ هزار نفر س��فر در 
پايانه ه��اي مس��افري 
دريايي اين استان و رشد 
چشمگيري در عمليات صادراتي و ترانزيت نفتي و 

غيرنفتي طي چهارماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرآنالين، اهلل مراد عفيفي پور با تشريح 
گزارش��ي از عملك��رد مجموعه ۷۱ بندر اس��تان 
هرمزگان در چهار ماه نخست سال ۹۸، اظهار كرد: 
از مجموع ۳4 ميليون و 24۶ هزار و ۶۳۸ تن كاالي 
جابه جا شده در اين بنادر، 2۳ ميليون و ۱۳۵ هزار 
تن مربوط به كاالهاي غيرنفتي با رشد ۷درصدي 
و ۱۱ميلي��ون و ۱۱۱ هزار تن به فرآورده هاي نفتي 
اختصاص دارد. وي حجم صادرات غيرنفتي از طريق 
بنادر تجاري اين استان را ۱4 ميليون و ۱۶4 هزار و 
۷۹4 تن با رشد ۱۱.4 درصدي اعالم كرد و افزود: از 
آغاز سال ۹۸ تا ابتداي مردادماه جاري، يك ميليون 
و 2۶۳ هزار و ۸۰4 تن از اين كاالها، با رش��د مثبت 
2۵درصدي ترانشيپ و يك ميليون و 2۸۶ هزار تن 

نيز ترانزيت شد.

داربستيشدن5هزارهكتاراز
باغهايانگوردراستانقزوين
قزوين|رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي استان 
قزوي��ن گفت: ب��ه منظور 
افزايش تولي��د و كيفيت 
محصول در ح��ال حاضر 
۵هزار هكتار از باغات انگور 
اين استان داربستي شده 
است. به گزارش ايلنا، فاطمه خمسه رييس سازمان 
جهاد كشاورزي استان در بازديد رييس سازمان جهاد 
كشاورزي استان همدان، فرماندار مالير و مسووالن 
جهاد كش��اورزي استان همدان و شهرستان مالير و 
باغداران پيشرو اين استان از داربستي شدن ۵ هزار 
هكتار از باغات انگور استان خبر داد و گفت از اين ميزان 
بيش از 4 هزار هكتار با سيستم هاي آبياري نوين اجرا 
شده است. خمسه با اشاره به برنامه هاي سال جاري 
افزود: امسال هم طرح داربستي در بيش از ۱۰۰ هكتار 
از باغات انگور استان در دست اجرا است. خمسه اضافه 
كرد: همچنين مصوبه دولت در اجراي داربستي كردن 
هزار هكتار از باغات انگور در استان اجرا شده است. اين 
مقام مسوول با اشاره به تاثيرگذاري مثبت اين الگوها 
در بهبود شاخص هاي توليد تاكيدكرد: با اجراي باغات 
داربستي؛ ضمن افزايش توليد؛ كيفيت محصول نيز 

افزايش خواهد يافت.

590ميلياردريالاعتباراربعين
اختصاصيافت

اي�ام|اس��تاندار ايالم 
گف��ت: اعتب��ار اربعين از 
2۵۰ ميليارد ريال س��ال 
گذش��ته به ۵۹۰ ميليارد 
ري��ال در س��ال ج��اري 
افزاي��ش پيدا ك��رده كه 
تاكنون 2۹۰ ميليارد ريال 
آن ابالغ شده است. به گزارش ايرنا، قاسم سليماني 
دشتكي ديروز در همايش مش��ترك فرمانداران و 
ائمه جمعه اظهار كرد: همچنين ۳۰۰ ميليارد ريال 
اعتبار در سفر هيات بلند پايه اقتصادي به اين استان 
براي تكميل جاده ايالم مهران اختصاص يافته است.

وي يادآور ش��د: امس��ال ۶۰۰ چش��مه سرويس 
بهداشتي در پايانه مرزي مهران، بركت و اربعين و 
همچنين بدره عراق ايجاد شده و ۶ هزار متر مربع 
سايه بان نيز احداث شده است. استاندار ايالم تاكيد 
كرد: جدا كردن مسير ورودي و خروجي پايانه بركت 
بوسيله يك زيرگذر و 2 كنارگذر يكي ديگر از كارهاي 

بزرگي است كه در اربعين امسال انجام شده است.
سليماني دش��تكي افزود: با توجه به مجاني شدن 
و حذف ويزا در اربعين امس��ال پيش بيني مي شود 
حدود چهار ميليون زائر از مرز مهران تردد كنند كه 

مديريت آن نيازمند كمك همه است.
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مديرعاملگروهخودروسازيسايپا
اعالمكرد

تحويل ۵۳ هزار محصول سايپا 
در مرداد ماه

 مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: با وجود 
تعطيالت تابستاني خودروسازان، بخش هاي تكميل 
كاري و معاونت فروش گروه خودروس��ازي س��ايپا 
فعال هس��تند و نس��بت به تكميل، تجاري سازي 
و تحوي��ل محصوالت اين گروه اق��دام مي كنند.  به 
گزارش سايپانيوز،  سيدجواد سليماني افزود: تا روز 
2۷ مردادماه ۹۸ بيش از 4۳هزار دس��تگاه خودرو از 
محصوالت گروه خودروسازي سايپا تحويل مشتريان 
ش��ده و با برنامه ريزي و تالش��ي كه صورت گرفته و 
تكميل و تحويل خودروهايي ك��ه از قبل با كمبود 
قطعات توليد شده بودند، پيش بيني مي كنيم اين 
عدد به بيش از ۵۳ هزار خودرو تا پايان مردادماه برسد.
سليماني با بيان اينكه ۸ تا ۱۰ هزار محصول تكميل 
و تجاري س��ازي شده نيز در فرآيند فروش و تحويل 
به مش��تريان قرار دارد، اف��زود: تالش م��ا در گروه 
خودروس��ازي سايپا بر اين است تا با افزايش توليد و 
عرضه، عالوه بر كاهش تعهدات معوق، بازار را نيز به 
نفع مشتريان و مردم، تنظيم كنيم. مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا همچنين به اجراي موفق توليد 
»عبور مستقيم« در خطوط توليد سايپا اشاره كرد و 
گفت: بعد از اينكه بحران ايجاد شده بر اثر تحريم هاي 
بين المللي را مديريت كرديم، با اجراي برنامه هاي 
مختلف از جمله پويش بومي سازي قطعات مورد نياز 
و تقويت زنجيره تامين، از ابتداي تيرماه توليد »عبور 
مستقيم« را در خطوط و سالن هاي توليد سايپا اجرا 
كرديم. سليماني ادامه داد: در تيرماه بخشي از توليدات 
سايپا به شكل عبور مستقيم بود اما به مرور سهم اين 
شيوه توليدي اضافه شد تا اينكه در مردادماه موفق 
شديم تمام محصوالت س��ايپا را بطور كامل و بدون 
كمبود قطعه توليد كنيم و اگ��ر ارز مورد نياز تامين 
شود همين روند ادامه دارد. به گفته سليماني توليد به 
شيوه »عبور مستقيم« در زماني محقق مي شود  كه 
خودرو به صورت كامل و بدون كسري قطعه توليد 
شده و مستقيما از خط توليد جهت عرضه به مشتري 

تحويل معاونت فروش مي شود.

مطالبات چايكاران شمال 
واريز شد

رييس سازمان چاي كشور از پرداخت 2 ميليارد تومان 
از مطالب��ات چايكاران گيالن و مازن��دران خبر داد. 
حبيب جهانساز، گفت: 2 ميليارد تومان از بهاي برگ 
سبز چاي، روز چهارشنبه به حساب چايكاران شمال 
كشور واريز شده است. او افزود: با واريز اين مبلغ تاكنون 
۱۹۸ ميليارد تومان از بهاي برگ سبز خريداري شده 
به چايكاران استان هاي گيالن و مازندران پرداخت 
شده است. رييس سازمان چاي كشور اظهار داشت: 
چايكاران شمال تاكنون ۹۹ هزار تن برگ سبز چاي 
به ارزش 2۶۳ ميليارد تومان از باغ هاي شان چيدند 
كه ۵۵ درصد آن درجه يك و بقيه درجه دو بود. او با 
بيان اينكه امس��ال 22 هزار تن چاي خشك هم در 
كارخانه هاي چايسازي استان هاي گيالن و مازندران 
توليد شده است، تصريح كرد: برگ سبز چاي در سه 

مرحله بهاره، تابستانه و پاييزه برداشت مي شود.

 توليد تسمه تير ورق
 در ذوب آهن اصفهان

اصفهان| ذوب آهن براي تنوع بخش��ي به س��بد 
محصوالت خود و تضمين ايمني سازه هاي فوالدي 
كشور، تس��مه تيرورق توليد كرد. يوسف زاده مدير 
مهندس��ي نورد در گفت وگو با خبرنگار ما و با اعالم 
خبر فوق، گفت: تس��مه توليد ش��ده در نورد ۶۵۰ 
ذوب آهن اصفهان در س��ازه هايي كاربرد دارد كه از 
تيرورق استفاده مي شود. وي توليد محصول جديد را 
در راستاي تضمين ايمني اينگونه سازه ها ارزيابي كرد 
و افزود: براي استفاده از تيرورق كه به روش جوشكاري 
ورق انجام مي شود دو مش��كل عمده وجود داردكه 
ايمني سازه ها را به مخاطره مي اندازد:  اول، برشكاري 
ورق هاي عريض به اندازه هاي موردنظر كه در برش 
ورق س��طح كناري ورق ضمن ناهموار بودن حاوي 
زائده هاي برش است كه عمدتا برطرف نمي شوند؛ 
مش��كل دوم نيز به جوشكاري غير پيوسته و قطع و 
وصل هاي مكرر روي ورق هاي برش خورده مربوط 
است، كه اين دو عامل باعث مي شود سطح ايمني سازه 

نسبت به استفاده از تسمه به يك سوم كاهش يابد .

صنايع كوچك خراسان 
شمالي صادرات محور نيستند

بجنورد|  معاون امور صنايع و معادن خراسان 
ش��مالي گفت: بيشتر صنايع كوچك موجود در 
اين استان صادرات محور نيستند.  رضازاده  افزود: 
بيشتر صنايع مشغول به كار در اين استان زماني 
راه اندازي ش��ده اند كه موض��وع توليد محصول 
صادرات محور آن قدر مطرح نبوده است، بنابراين 
امكان توليد چني��ن محصوالتي در اين واحدها 
وجود ندارد مگر اينكه خط��وط موجود را به روز 
كند. از سوي ديگر براي به روز كردن اين خطوط 
نياز به ارايه تسهيالت ارزان قيمت است كه چنين 

تسهيالتي نيز فعال در استان موجود نيست.

چهرههاياستاني
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حسيني: حافظه گرايي آفت آموزش و پرورش شده است 

تالشي براي دوري از نمره گرايي در مدارس 

ازموريانهفسادتاپزشكانمالياتپرداز

درس مي خوانيد تا نمره خوبي داش��ته باشيد و به قول 
معروف كارنامه اي درخشان. آفت نمره گرايي نه تنها در 
مدرسه كه حتي در دانشگاه نيز گريبان شما را رها نخواهد 
كرد. لذا در روزهاي انتخاب واحد يكي از مهم ترين مالك 
دانشجويان براي انتخاب استاد، چگونگي نمره دادن او در 

پايان ترم است و نه ميزان مهارت و دانش او. 
اما واقعا نمرات كارنامه تا چه حد مويد توانايي هاي علمي 
و عملي دانش آموزان و دانش��جويان اس��ت؛ آيا از نمره 
بيست يك دانش آموز مي توان نتيجه گرفت كه او كامال 
بر يك درس مسلط است و آن را خوب فرا گرفته است و 
در مقابل، آيا نمره صفر دانش آموز ديگر واقعا بيانگر اين 
مطلب است كه او در طول سال، كمترين بهره اي از كالس 

و درس نبرده است. 
سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پرورش گف��ت: كانون 
نظام پهن پيكر تعليم و تربيت دانش آموزان هس��تند 
و تمام تالش دس��ت اندركاران اين حوزه اين است كه 
دانش آموزان در فرآيند تعليم و تربيت به حيات طيبه 
برسند. سيدجواد حس��يني در آيين اختتاميه نهمين 
دوره اردوي ملي دانش آموزان پيش��تاز سراسر كشور 
در نيشابور گفت: كانون نظام پهن پيكر تعليم و تربيت 
دانش آموزان هستند و تمام تالش دست اندركاران اين 
حوزه اين است كه دانش آموزان در فرآيند تعليم و تربيت 

به حيات طيبه برسند.
او ادامه داد: فلسفه وجودي سيستم آموزش و پرورش 
خدمت به دانش آموزان و پياده سازي اهداف سند تحول 
بنيادين است، در همين راستا شعار اصلي ما دانش آموز 
محوري، دانش آموز باوري و دانش آموز ياوري اس��ت. 
حس��يني برگزاري اين اردوها و همچنين رقابت هاي 
علم��ي، ديني و فرهنگي، آموزش��ي، پرورش��ي و ... را 
جريانات مهم در راس��تاي تحقق تربيت تمام ساحتي 
دانست و افزود: بطور ويژه اردوي دانش آموزان پيشتاز، 
حركتي بزرگ در جه��ت دوري از نظام تعليم و تربيت 
آموزش زده و نمره گراست. سرپرست وزارت آموزش و 

پرورش اظهار كرد: اردوهاي دانش آموزي نقش مهمي در 
راستاي تحقق آموزه هاي اصلي يادگيري يعني دانستن 
براي زيستن و زيس��تن براي بهتر زيستن و همچنين 
دوري از حافظه گرايي و نم��ره گرايي كه امروز به آفت 

آموزش و پرورش تبديل شده اند دارند.
او افزود: امروز باي��د دانش آموزاني خودباور و توانمند و 
تاب آور و پاس��دار طبيعت، عالقه مند به مهارت آموزي 
و داراي روحيه نش��اط اجتماعي داش��ته باشيم كه به 

خودكنترلي برس��ند و اين اردوها بهترين مامن براي 
پياده سازي آموزه هاي س��ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش و رس��يدن به اهداف مدنظر است، ضمن اينكه 
ب��اور داريم برگ��زاري گردهمايي ه��اي دانش آموزي 
از اين دس��ت، موقعيت هاي جديد يادگي��ري را براي 

دانش آموزان فراهم مي كند.
حس��يني با بيان اينكه برگزاري اين اردوها بزرگ ترين 
نقش را در افزايش س��رمايه اجتماع��ي دانش آموزان 

دارند تصريح كرد: دانش آموزاني كه با يادگيري مهارت 
ارتباط با ديگران، اعتماد به خ��ود و ديگران و محيط و 
دانش آموزي كه قدرت فعاليت هاي گروهي را دارد قطعا 

در مسير رسيدن به حيات طيبه گام برخواهد داشت.
سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش در پايان گفت: 
اردوي دانش آموزان پيشتاز بهترين نشان از تحقق شعار 
راهبردي هر دانش آموز يك نقش و يك تش��كل است 
و معبري اساس��ي براي تحقق آموزه هاي س��ند تحول 

بنيادين اس��ت كه بر كنش آموزي دانش آموزان تاكيد 
دارد. رضا ياري، فعال صنفي آموزش و پرورش در اين باره 
مي گويد: يكي از آفت هايي كه نظام آموزشي و خانواده ها 
را در رابطه با دانش آموزان تهديد مي كند، هدف شدن 
نمره و نمره گرايي اس��ت و بارها توس��ط كارشناسان 
تعليم و تربيت اين خطر گوشزد شده است و متاسفانه 
»حفظ گرايي« اگر بر يادگيري پژوهش محور ارجحيت 
داشته باش��د، چوب كاري آسيب هاي روحي و رواني را 
دانش آموزان خواهند خورد . در برخي مدارس توس��ط 
اولياي آموزشي و خانواده ها به حدي بر نمره 20 تاكيد 
مي شود كه تمام نكات مثبت فعاليت هاي دانش آموز و 
پيشرفت هاي او ناديده گرفته شده و آنها را به افرادي فاقد 
اعتماد به نفس، تو سري خور، خسته و رنجور، نا اميد و 

شكست خورده تبديل كرده است. 
او معتقد اس��ت اما سيس��تم حذف نم��ره در مدارس 
ابتدايي هم به ش��يوه درستي اجرايي نشده و در نهايت 
دانش آموزان به س��مت حفظ كردن متون س��نگين 
كتاب هاي درسي پيش مي رود و عالقه اي به يادگيري 

پيدا نمي كند. 
به عقيده داوري، تبعات منفي نمره گرايي، تنها در نمره 
و معدل ختم نمي شود، بلكه از نظر رواني نيز پيامدهايي 
را به دنبال خواهد داشت . نظام آموزشي كه تنها مالك 
خود را به نمره محدود كرده است، و دانش آموز نيز تنها 
بر همين اساس تشويق مي شود، موجب تحقير و ناديده 
گرفتن دانش آموزي مي شود كه از قدرت تفكري نقاد يا 
توانايي كارهاي عملي و حرفه اي برخوردار است و اين 
موضوع يك ضعف آشكار براي يك نظام آموزشي است. 
حاال سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش بر اهميت 
برگزاري اردوهاي آموزش��ي براي دوري از نمره گرايي 
تاكيد مي كند، اما با توجه به نحوه برگزاري اين اردوها 
و تاكيد حسيني بر دستيابي به حياط طيبه، آيا تالش 
براي دوري از نمره گراي��ي، منجر به افزايش بار علمي 

دانش آموزان مي شود يا نه. 

در س��الي كه گذشت، پزش��ك و پزش��كي و دارو و 
تجهيزات، از جمله سوژه هاي اصلي رسانه ها بودند و 
چالش هايي چون فساد در نظام سالمت، ماليات، فرار 
مالياتي و نصب پايانه فروشگاهي در مطب ها، كمبود 
پزشك و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، پزشكان 
بي��كار و مهاج��رت و... برخي موضوعات��ي بودند كه 
مناقشاتي را هم در سطح جامعه و هم ميان مسووالن 

و كارشناسان حوزه سالمت موجب شدند.
يكم شهريور ماه، زادروز ابن سينا و روز پزشك، بهانه اي 
شد تا مروري بر مهم ترين حواشي مطرح شده در حوزه 

پزشك و پزشكي كشور داشته باشيم.
جداي از بحث استعفاي سيدحسن قاضي زاده هاشمي 
- وزير سابق بهداشت - در دي ماه سال گذشته به دليل 
آنچه كه كمبود بودجه و برخي مش��كالت بيان شد و 
همچنين آمدن دكتر س��عيد نمكي بر مسند وزارت 
بهداش��ت و به دنبال آن ايجاد برخي تغييرات به ويژه 
اصالحات اقتص��ادي در برنامه هاي طرح تحول نظام 
سالمت و همچنين مباحث مربوط به كمبودهاي گاه 
و بيگاه دارو و تجهيزات و اقدامات انجام شده در جهت 
تامين دارو و دور زدن تحريم ها، مباحثي نيز نظير فساد 
در حوزه پزش��كي به ويژه در ح��وزه دارو و تجهيزات 
پزشكي، ماليات گروه پزشكي و ماجراي نصب كارتخوان 
و كمبود پزشك يا نيروي مازاد پزشكي و ... نيز از جمله 
موضوعات خبرساز مرتبط با پزشك و پزشكي كشور در 

سالي كه گذشت بود.

ازامضاهايطالييتامبارزهباموريانهفساد
سعيد نمكي پس از ورود به وزارت بهداشت، نخستين 
تغيير را در سازمان غذا و دارو رقم زد و با طرح اظهاراتي 
مبني »امضاهاي طاليي در س��ازمان غذا و دارو«، از 
فساد در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي پرده برداشت 
و در ادامه فعاليتش در مسند وزير بهداشت، در يكي 
از س��خنراني هايش با اش��اره به آنچه كه »دو كانون 
فساد در وزارت بهداشت« خواند، گفت: »با يك فساد 
سازمان يافته در دارو و تجهيزات پزشكي و حتي برخي 
شركت هاي وابسته به وزارت بهداشت درگير بوديم و 
ابايي ندارم بگويم بسياري از اين شركت هاي وابسته 
به هيات امناي ارزي هر يك به نوعي مشكل دارند.«

در مجموع »گم ش��دن يك ميليارد و ۳00 ميليون 
يورو ارز رسمي كشور در حوزه تجهيزات پزشكي«، 
»عمل نكردن۱0 شركت واردكننده تجهيزات پزشكي 

ارزبگير به تعهدات شان«، »واردات مفتول برق به جاي 
استنت قلبي«، »سامانه تيتك و راز سر به ُمهر سازمان 
غذا و دارو«، »بازداشت سه متخلف ارزي در سازمان 
غذا و دارو« و ... از جمله عناوين جنجالي منتسب به 
حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي هستند كه با حضور 
وزير جديد بهداش��ت خبرساز ش��دند؛ عناويني كه 

اظهارات و تحليل هاي متفاوتي را به دنبال داشتند.
در هر حال، وزير بهداشت در آخرين سخنراني خود در 
اين زمينه، ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام 
شده در جهت ايجاد ش��فافيت در وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو و تشريح اين اقدامات، تاكيد كرد: 
» با پديده اي به نام موريانه فس��اد در ساختار اجرايي 
كش��ور و در درون وزارت بهداشت مبارزه مي كنيم و 
اين را به فال نيك مي گي��رم و اميدوارم اثرات مثبت 

آن را ببينيم.«

پزشكاِنمالياتپردازيافراريازماليات!
هر سال در روزهاي داغ خرداد و تير كه موِسم چرتكه 
انداختن صنوف مختلف براي پرداخت ماليات ش��ان 
است، تب و تاب درباره بحث ماليات هاي پزشكي هم 
باال مي گيرد؛ مساله اي كه البته حواشي زيادي را هم 
به دنبال دارد؛ به طوري كه همواره عده اي در رس��اي 
ماليات دهي درست و به موقع پزشكان سخن مي گويند 
و برخي هم داد سر مي دهند كه هيهات پزشكان از زير 

بار پرداخت ماليات فرار مي كنند.
امسال هم به سياق هر سال بحث ماليات هاي پزشكي 
از ابتداي سال داغ بود. اين بار اما برخي به نقل از مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي آمار و ارقامي را 
درباره فرار مالياتي پزشكان عنوان و اعالم كردند كه 
ماليات پزشكان شش هزار و ۸00 ميليارد تومان است 
كه بخشي از آن پرداخت نشده و فرار مالياتي محسوب 
مي شود؛ موضوعي كه البته همان زمان از سوي وزير 
بهداشت و صنف پزشكان تكذيب و بعد از چند هفته 
مشخص شد كه اين گزارش مبناي درستي نداشته 
است. دكتر محمدرضا ظفرقندي، رييس كل سازمان 
نظام پزشكي كشور نيز در اين باره اعالم كرد كه در اين 
زمينه جلس��ات متعددي با نمايندگان سازمان امور 
مالياتي داشتيم و منشأ برخي ارقامي كه درباره فرار 
مالياتي پزشكان مطرح مي شود، مركز پژوهش هاي 
مجلس ب��ود كه در اين زمينه آم��اري را اعالم كرده 
بودند، اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسي 

مجدد، خود مركز پژوهش ها و نمايندگان س��ازمان 
امور مالياتي اعداد و ارقام اعالم شده را تكذيب كردند.

۲مصوبهمالياتيمجلسيهابرايپزشكان
در بحبوح��ه جنجال مالياتي پزش��كان ب��ود كه در 
كميسيون تلفيق در حين بررسي اليحه بودجه سال 
۹۸، تصوي��ب دو مصوبه مرتبط با پزش��كان نيز رقم 
خورد؛ يكي الزام پزش��كان به نصب پايانه فروشگاهي 
)كارتخوان( در مطب ها و ديگري هم كسر ۱0 درصد 
از حق الزحمه آنها از س��وي مراك��ز درماني به عنوان 
ماليات. باز هم برخي موافق اجراي اين دو مصوبه بودند 
و برخي هم معتقد بودند كه جدا كردن پزشكان از ساير 
صنوف به نوعي اجحاف و تبعيض در حق اين قشر كه 
همچنان جزو سه گروه مرجع اصلي جامعه هستند، 

محسوب مي شود.
اين دو مصوبه در حالي مطرح ش��د كه سازمان نظام 
پزش��كي و وزارت بهداش��تي ها بارها اع��الم كرده اند 
كه پزش��كان بخ��ش دولت��ي از آنجايي ك��ه كارمند 
دولت محس��وب مي ش��وند، به صورت كاماًل قانوني 
و مطاب��ق با معياره��اي قانوني ماليات ش��ان پيش از 
دريافت درآمد، كسر و پرداخت مي شود. بر اين اساس 
بهداشت و درماني ها معتقدند كه پزشكان بخش دولتي 
خوش حساب ترين پرداخت كنندگان ماليات هستند.

حال برخي از كارشناسان حوزه سالمت مي گويند كه 
انگشت مجلسي ها در دو مصوبه اخيرشان درباره ماليات 
پزشكان بيشتر به سوي پزشكان بخش خصوصي نشانه 
رفته است؛ چراكه پزشكان بخش دولتي با درآمد كمتر، 
بيش از پزشكان بخش خصوصي با درآمد بيشتر، ماليات 
مي دهند.  از طرفي باز هم سازمان نظام پزشكي معتقد 
اس��ت كه نبايد به دليل تخلف ع��ده اي قليل جامعه 
پزشكي را از ساير اصناف جدا كرد. هرچند كه به هرحال 
چندي پيش هم سازمان امور مالياتي ضرب االجلي را 
براي پزشكان جهت نصب كارتخوان در مطب هايشان 
تعيين كرد و قرار شد تا تاريخ ۳۱ مرداد ماه همه پزشكان 
در مطب هايشان كارتخوان بگذارند. هرچند كه با وجود 
تعيين اين ضرب االجل سازمان نظام پزشكي مي گويد 
كه براي شفاف سازي درآمد پزشكان و عمل به قانون 
پزش��كان اين اقدام را انجام مي دهند. به هر حال بايد 
ديد كه در نهايت دعواي مالياتي جامعه پزشكي به كجا 
خواهد رسيد و آيا مي توان يك بار براي هميشه به اين 

بحث ها پايان داد.

داستانپرحاشيه»كمبودپزشك«
»كمبود جدي پزشك در كشور«؛ يكي ديگر از حواشي 
اخير درباره پزشكان بود؛ بطوري كه دكتر ايرج حريرچي- 
معاون كل وزارت بهداشت اعالم كرد كه در حال حاضر 
در كش��ور شاخص تعداد پزش��ك عمومي، متخصص و 
دندانپزش��ك ۱.۶ به ازاي هر ۱000 نفر جمعيت است. 
اين درحالي اس��ت كه كف مورد نيازم��ان در اين زمينه 
2.۵ نفر به ازاي هر ۱000 نفر است. البته با وجود تربيت 
نيروهاي پزشكي كه داشتيم، تعدادي از اين افراد به دليل 
مالحظاتي كه در انتخاب دانش��جو وجود داشته و بنابر 
شرايطي كه داش��تند، به خارج از كشور رفته اند. همين 
صحبت ها كافي بود كه داس��تان پرحاشيه اي از كمبود 
پزشك در كشور ش��روع و به بحث هايي چون مهاجرت 
پزش��كان و لزوم افزايش ظرفيت پذيرش دانش��جوي 
پزشكي مطرح ش��ود. بر همين اس��اس عده اي بر لزوم 
افزايش ظرفيت دانشگاه هاي علوم پزشكي تاكيد و اعالم 
كردند كه پزش��كان در راستاي حفظ منافع و بازار خود، 
اج��ازه افزايش ظرفيت هاي پزش��كي را نمي دهند. اين 
درحالي بود كه سازمان نظام پزشكي در پاسخ به چنين 
اظهاراتي اعالم كرد كه افزايش ناگهاني و بدون بررس��ي 
كارشناسي ظرفيت هاي پزش��كي منجر به اُفت كيفي 
آموزش ش��ده و در نهايت كيفيت ارايه خدمات درماني 
به مردم را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين رييس كل 
س��ازمان نظام پزشكي مطرح كرد كه افزايش دو برابري 
ظرفيت هاي پزش��كي كه برخي گروه هاي فش��ار آن را 

مطرح مي كنند، ۸0 هزار ميليارد تومان هزينه دارد.

چراپزشكانايرانيمهاجرتميكنند
مهاجرت پزشكان ايراني هم يكي از ماجراهاي پرحاشيه 

و هميش��گي در حوزه سالمت كشور اس��ت كه اما و 
اگرهاي زيادي را هم به دنبال دارد. برآورد مي شود كه 
در حوزه پزشكان عمومي ساالنه ۳00 الي ۳۵0 نفر و در 
حوزه تخصصي هم ساالنه ۳00 نفر از فارغ التحصيالن 
ما به خارج از كشور مهاجرت مي كنند. حال از يك سو 
برخي كارشناسان از مهاجرت پزشكان گاليه دارند و 
معتقدند براي پوشاندن ضعف ناشي از كمبود پزشكاني 
كه مهاجرت كرده اند، بايد ظرفيت دانشجويان پزشكي 
افزايش يابد. از سوي ديگر اما عده اي از كارشناسان حوزه 
سالمت اعتقاد دارند كه مهاجرت پزشكان ابعاد مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... دارد و ابتدا 
بايد اين مسائل را حل و فصل كرد تا بتوانيم سرمايه هاي 
ملي مان را نگه داريم. از طرفي برخي هم اعالم مي كنند 
كه بر اساس الگوهاي جهاني سطح درآمد پزشكان بايد 
متناسب با شرايط هر كشور، عددي معقول باشد و اين 
سطح درآمد بطور مستقيم با بحث مهاجرت پزشكان 
مرتبط اس��ت. بنابراين اگر با افزايش بي رويه و بدون 
پشتوانه تعداد پزشك، سطح درآمد روزبه روز كاهش 
يابد، نه تنها توفيقي در حل مش��كل كمبود پزش��ك 
نخواهيم داش��ت، بلكه پزشكان بيشتري به مهاجرت 
به كش��ورهايي كه درآمد باالتري برايشان دارد، روي 
مي آورند. اميد مي رود كه در روز پاسداشت پزشكان، 
متوليان حوزه سالمت بتوانند با همراهي كارشناسان 
اين حوزه، سازمان نظام پزشكي و خود پزشكاني كه بار 
ارايه خدمات بهداش��تي و درماني به مردم را به دوش 
مي كشند، با رويكردي منطقي و به دور از سياسي كاري 
و روش هاي هيجاني اين حواشي را حل و فصل كنند تا 
نه پزشكان متضرر شوند و نه اعتماد عمومي نسبت به 

اين سرمايه هاي كشور كاهش يابد. 

  Thu. Aug 22. 2019  1457   پنج شنبه    31 مرداد 1398   20 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره 

نظارتبرآمبوالنسهاي
خصوصيافزايشمييابد

معاون فني و عمليات س��ازمان اورژانس كش��ور از 
افزايش نظارت ها بر آمبوالنس هاي خصوصي خبر داد. 
حسن نوري درباره افزايش نظارت بر آمبوالنس هاي 
خصوصي اظهار ك��رد: نظارت  ب��ر آمبوالنس هاي 
خصوصي كه گفته شده بعضي هنرپيشه ها و معلمان 
كنكور براي فرار از ترافيك پايتخت از آنها اس��تفاده 
مي كنند، تشديد مي ش��ود. قطعا در تمام حوزه ها 
تخلفات��ي انجام مي ش��ود بنابر اي��ن در اين زمينه 
تمهيداتي را براي جلوگي��ري از تخلفات احتمالي 
آمبوالنس هاي خصوصي انديشيده ايم. او درباره يكي 
از مهم ترين تمهيدات انديشيده شده، گفت: يكي از 
مهم ترين تمهيدات، برچسب سالمت آمبوالنس هاي 
خصوصي بود، يعني اگر آمبوالنس هاي خصوصي 
ش��رايط و ضوابط فني و عمليات��ي را رعايت كنند 
برچسب سالمت دريافت مي كنند، همچنين اگر پس 
از دريافت برچسب نيز تخلفاتي توسط آمبوالنس هاي 
خصوصي انجام شود، برچسب سالمتشان باطل شده 
و ديگر اجازه فعاليت نخواهند داشت. معاون فني و 
عمليات اورژانس كشور كه در يك برنامه تلويزيوني 
صحبت مي كرد، افزود: اگر تخلفي اتفاق بيفتد قطعا 

به صورت جدي با آن برخورد خواهد شد.

نميتوانيممعلمانخوبرا
نگهداريم

رييس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان 
و دان��ش پژوهان جوان با تاكيد ب��ر اهميت دادن به 
مدال آوران كشور و تشويق آنها گفت: اگر بناست در 
سياست هاي كالن كشور مدال آوري را به عنوان يك 
ارزش تلقي كنيم، بايد براي آن برنامه ريزهاي دقيقي 
داشته باش��يم. فاطمه مهاجراني درباره چرايي افت 
تيم هاي المپيادي ايران در مسابقات جهاني امسال 
به ايلنا گفت: رتبه ما امسال در المپياد زيست شناسي 
نسبت به سال گذشته با دو پله افت مواجه شد، اين 
در حالي اس��ت كه در سال گذش��ته به دليل اينكه 
ميزبان بوديم و دانش آموزان درگير س��فر نبودند و 
اصط��كاك كمتري در اين خصوص وجود داش��ت 
رتبه چهارم جهاني را كسب كرديم، اما امسال رتبه 
ششم جهان را به دست آورديم. او در ادامه با اشاره به 
شرايط دانش آموزان ايراني در ديگر المپيادها گفت: 
در رشته فيزيك به دليل اينكه ميزباني به عهده رژيم 
صهيونس��تي در تالويو بود، دانش آم��وزان ما در آن 
شركت نكردند، اما در رشته شيمي ما پيشرفت بسيار 
خوبي داش��تيم و از رتبه ۱۹ جهان در سال گذشته 
امسال به رتبه ششم دست پيدا كرديم. اگر بخواهيم 
در اين رشته نمره ها را قياس كنيم، مي بينيم كه به 
نسبت سال گذشته بهتر بوده است. رييس مركز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان اش��اره كرد: در اين 
ميان رتبه ما در المپياد كامپيوتر بهتر شده و در رتبه 
چهارم جهان ايستاديم، الزم به ذكر است كشور ژاپن 
كه قهرمان س��ال 20۱۷ جهان شد، امسال در رتبه 
پنجم و بعد از كشور ايران قرار گرفت. سال گذشته رتبه 
دانش آموزان ما در المپياد كامپيوتر ۱۴ بود و حاال اين 
رتبه به چهار در سطح جهان رسيده است. او در ادامه 
اظهار كرد: چند نكته بسيار مهم در زمينه المپيادها 
وجود دارد و آن اين اس��ت كه المپي��اد يك ميدان 
رقابتي است. ما در اين ميدان رقابتي بايد حواسمان 
هم به خودمان و هم به رقيب باشد. طبيعتا در فضايي 
كه رقبا بسيار جدي كار و سرمايه گذاري مي كنند، 
علي الخصوص كشورهاي جنوب شرق آسيا، ما نيز 
بايد تالش ها و اقدامات جدي داشته باشيم. به عنوان 
مثال حتي امريكا در اين خصوص بسيار جدي است و 
كارهاي فراواني كرده به همين دليل اينگونه كشورها 
مدال هاي خوبي كس��ب كرده اند. رييس مركز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
بيان كرد: ما نمي تونيم از باشگاه دانش  پژوهان جوان 
كه استقالل مالي و تصميم گيري ندارد و درگير يك 
ساختار بروكراتيك است، انتظار داشته باشيم مانند 
كشورهاي ديگر مدال كس��ب كند. در حال حاضر 
سلطه برخي از دانشگاه هاي آموزش و پرورش روي 
باشگاه زياد شده به حدي كه دانش آموزان ما خيلي 
اوقات فكر مي كنند كه باشگاه زير مجموعه دانشگاه 

آموزش و پرورش است و اين اتفاق خوب نيست. 

تعللدرارايهاليحهحمايتاز
حقوقحيوانات

رييس فراكسيون محيط زيس��ت مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه دولت و ق��وه قضاييه در ارايه 
اليحه حمايت از حقوق حيوانات تعلل كرده اند گفت 
كه پيش نويس طرح حمايت از حقوق حيوانات و منع 
حيوان آزاري آماده اس��ت. محمدرضا تابش با اشاره 
به انتشار فيلمي از كشتن سگ هاي ولگرد با روشي 
نامتعارف از سوي يكي از پيمانكاران شهرداري تهران 
گفت: به ضرس قاطع اعالم مي كنم كه دولت و قوه 
قضاييه در ارايه اليحه منع آزار حيوانات تعلل كرده اند 
و اين تعلل در چنين موضوعي كه تا اين اندازه مورد 
توجه افكار عمومي است باعث ايجاد هزينه مي شود؛ 
ما استاد اهمال كاري، تعلل و ايجاد هزينه براي كشور 
هستيم. او به ايس��نا گفت: از چند سال گذشته و در 
دولت اول آقاي روحاني با كمك مجلس سازمان هاي 
مردم نهاد )سمن( ها مركب از هنرمندان مطرح كشور، 
حقوقدانان و بعضا روحانيان تشكيل شده كه در زمينه 
منع حيوان آزاري فعاليت مي كنند. ما از چند سال 
پيش با اين تشكل در ارتباط بوديم و قرار بود دولت 
اليحه منع حيوان آزاري را بدهد يا در مجلس طرحي 
در اين زمينه ارايه كنيم كه البته در صورتي كه طرح 
ارايه شود اين احتمال وجود دارد كه شوراي نگهبان به 
دليل ايجاد بار مالي براي دولت آن را رد كند. بر همين 
اساس از زمان دولت قبل با معاون حقوقي وقت دولت 
مذاكره كرديم و خواستيم اين اليحه هر چه زودتر با 
كمك سمن ها و افراد عالقه مند به حقوق حيوانات 
و با نظر اعضاي فراكس��يون محيط زيس��ت تقديم 

مجلس شود.

هشدار؛ »شيشه «ای جديد با قيمت ارزان در راه است
معاون کاهش تقاضا و توس��عه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۱0 سال مبارزه بی امان 
و برخورد با آشپزخانه های توليد شيشه توسط پليس 
باعث شده مقام استفاده شيشه از رتبه دوم پايين آيد و 

امروز در رده سوم و چهارم نشسته است.
سعيد منتظرالمهدی در کنگره بين المللی دانش اعتياد 
با بيان اينکه سوء مصرف مواد مخدر به دو هزار سال قبل 
از ميالد مسيح باز می گردد که در برهه ای برای رفع آالم 
و دردها و در برهه ای برای رفع خألهای عاطفی و روانی 
بوده گفت: بخش اعظمی از روان و زبان مس��ئولين و 
دولتمردان معطوف مقابله با پديده شيوع اعتياد است، 
چنان جريان اقتصادی و سودآوری مواد مخدر باالست 
که بعيد می دانم سوداگران مرگ به اين راحتی دست از 
قاچاق مواد مخدر بردارند. معاون کاهش تقاضا و توسعه 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار 
کرد: طی دو دهه اخير شاهد افزايش ۳۳00 درصدی 

توليد ترياک و زمين کشت در افغانستان بوديم. در سال 
20۱۵ ساليانه ۴۵00 تن کش��ت می شد که در سال 
20۱۷ به  ۹ هزار تن رسيد. همچنين در سال 20۱۸ به 
سبب کم آبی، کاهش پيدا کرد و طبيعتا امسال با باران ها 

افزايش پيدا خواهد کرد.

مرگروزانه۱۰تندرايران
بهدليلمصرفموادمخدر

به گفته وی، ساليانه ۴۵0 هزار نفر به سبب سوء مصرف 
مواد مخدر در دنيا و در ايران روزانه ۱0 نفر جان خود را 
از دست می دهند و به عبارتی در سال، ۳ هزار و ۶00 نفر 
جان خود را از دست می دهند. او با بيان اينکه ترياک با 
۶۷ درص��د در جايگاه اول مصرف قرار دارد، گفت: بعد 
از آن حشيش، گل، ماری جوانا با ۱2 درصد و در مقام 
سوم شيشه با ۸ درصد و هروئين با ۷% در مقام چهارم 
قرار دارد. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 

مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ۱0 سال مبارزه 
بی امان و برخورد با آشپزخانه های توليد شيشه توسط 
پليس باعث ش��ده مقام استفاده شيش��ه از رتبه دوم 
پايين آيد و امروز در رده س��وم و چهارم نشسته است. 
به گفته منتظرالمهدی طی اين سال ها شاهد افزايش 
۵ درصدی ش��يوع مواد مخدر در کشور بوديم، اين در 
حالی است که در دنيا شاهد افزايش ۳0 درصدی شيوع 
مواد مخدر بوده ايم. همچنين در سن ۱۵ تا ۶۴ سال، 
2۷۵ ميلي��ون نفر در دنيا مص��رف کننده مواد مخدر 
هستند که تعداد مصرف کننده در ايران به دو ميليون 

و ۸00 تن می رسد.

هزينهساالنه۱۶۷تريليونتومانی
موادمخدربرکشور

وی ادامه داد: هزينه مواد مخدر طی يکسال در کشور 
۱۶۷ تريليون تومان است، اين رقم هزينه ای است که 

بخشی از آن صرف اعتياد و مصرف، بخشی صرف هزينه 
دولت برای مبارزه و بخشی ديگر صرف کاهش بهره وری 
و از کار افتادگی نيروی انسانی می شود به عبارت ديگر 
اين رقم معادل  ۴۷ درصد بودجه عمومی کش��ور و به 
تعبيری ۱۱ درصد توليد ناخالص ملی در کشور می شود. 
وی ادام��ه داد: بالغ بر ۴۵0 ميليون نفر در دنيا مصرف 

کننده مواد مخدر هستند.
وی گفت: دکتر صرامی )يکی از مس��ئوالن س��تاد( 
چن��دی پيش اظهار کردند که شيش��ه جديدی در 
راه است و در افغانس��تان شيشه جديدی با قيمتی 
پايين تر از قيمت قبل توليد می شود و اين در آينده 
برای ما زنگ خطری اس��ت لذا بايد تالش کنيم که 
ذائقه ها به س��مت شيش��ه نروند. منتظرالمهدی با 
بيان اينک��ه ۴0 درصد مصرف کنندگان حش��يش 
اعالم می کنند که اين م��اده هيچ ضرری برای بدن  
ندارد گفت: نگرش منفی در افراد س��بب شده است 

مصرف حشيش افزايش يابد. او با بيان اينکه امروز با 
دو پديده مواجه هستيم افزود: اولين پديده، پدران 
غايب در خانواده ها است؛ پدران برای به دست آوردن 
لقمه ای نان حالل مجبورند در چند شيفت کار کنند  
حال آنکه فرزندان کوچک نيازمند پدر هستند و اين 
خأل را بايد با توانمندسازی و عزتمند کردن مادران 

در خانواده ها جبران کنيم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه افزود: سرطان در 
دنيا افزايش يافته است، اگر دستگاه های ماموگرافی 
و سونوگرافی بيشتر و رايگان شود بخش اعظمی می 
توانند به راحتی درتش��خيص زودرس اين سرطان 
پيش��ی بگيرن��د. منتظرالمه��دی در ادام��ه گفت: 
کماکان ايران در درمان در رتبه های برتر نسبت به 
جهان ق��رار دارد همچنين روش های ديگر در حال 

بازنگری است. 
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»تعادل«نقشواسطههادرهزينهخريدآپارتمانرابررسيميكند

كاهش هزينه مسكن با حذف واسطه مالكيتي 

همهايرالينهايداخليگرانفروشندانجامكدامپروازداخليدرفرودگاهامام)ره(باصرفهاست

گروه راه و شهرسازي|
مسكن به عنوان يك كاالي ضروري براي خانوارها، به 
دليل جهش هاي قيمتي در يك سال و نيم گذشته، 
اين روزها در كانون توجه مس��ووالن و كارشناس��ان 
قرار گرفته است. بحث اصلي اين محافل، حول محور 
راهكاره��اي كاه��ش قيمت خريد و اجاره مس��كن 
تمركز يافته اس��ت و هر نهاد يا كارشناس��ي تالش 
مي كند نقطه هاي هزينه ساز براي متقاضي مصرفي 
را شناس��ايي و معرفي كند. از همين رو، در شرايطي 
كه اتحاديه مشاوران امالك بر اين باور است كه حق 
كميسيون دريافتي توس��ط بنگاه ها اندك است و به 
همين دليل  پيش��نهاد افزايش اين حق كميسيون 
از نيم درصد ب��ه يك درصد را به ات��اق اصناف ايران 
ارايه كرده، برخي نمايندگان مجلس مسيري خالف 
جهت اين خواسته را طي مي كنند و از پرداخت حق 
كميسيون بنگاه ها بر اساس متراژ واحد مسكوني يا 
در نظر گرفتن حق كميس��يون ثابت سخن به ميان 
مي آورند. در اين حال، برخي از كارشناس��ان عنوان 
مي كنند، در صورتي كه انبوه سازان همزمان مالكيت 
نداشته باشند و صرفا پيمانكار پروژه هاي بزرگ باشند، 
 هزينه هاي خريد مس��كن براي متقاضي مصرفي تا

40 درصد كاهش خواهد يافت. دولت نيز به نوبه خود 
راهكارهاي متع��ددي را ارايه كرده و اجرا مي كند، از 
جمله پيشنهاد دريافت كامل هزينه ساخت در زمان 
عقد قرار داد و تقس��يط هزينه زمي��ن )دولتي( طي 
مدتي حدود 10 سال. به گفته مسووالن دولتي در اين 
صورت،  خانوارهاي داراي 250 تا 300 ميليون تومان 
پول نقد مي توانند خانه دار شوند. اما فراتر از همه اين 
موارد، همانطور كه مركز پژوهش ها پيش از اين اعالم 
كرده بود،  بايد گفت كه مس��اله مسكن و سرپناه در 
اقتصاد نفت سوز ايران، بخشي از پازل بزرگ اقتصاد 
 كالن كش��ور اس��ت و تا زماني كه تورم هاي ناشي از 
درآمدهاي نفتي مهار نشود و مكانيسم صحيح تزريق 
منابع حاصل از فروش نفت به بدنه اقتصاد به درستي 
طراحي و اجرا نش��ود، مسكن همچنان يك »كاالي 
سرمايه اي« باقي خواهد ماند. شاهد اينكه هم اينك 
حدود 2.5 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در 
كشور وجود دارد و تعداد واحدهاي مسكوني كشور 
اگر نگوييم بيشتر از تعداد خانوارها نيست،  كمتر هم 
نخواهد بود. در همين حال، مشاهدات ميداني فراز و و 
فرود بازار مسكن طي چند دهه اخير نشان مي دهد كه 
همزمان با اوج گيري قيمت مسكن، تكاپو براي ارايه 
راهكارهاي درون بخشي بازار مسكن از سوي دولت و 
كارشناسان دولتي و غير دولتي فزوني مي گيرد و پس 
از آن مساله مس��كن تا بازگشت چرخه رونق و ركود 
بعدي به فراموشي سپرده مي شود. با اين حال، مرور 
برخي راهكارهاي درون بخشي بازار مسكن خالي از 

لطف نيست.

 تعرفه ثابت به عنوان حق كميسيون بنگاه ها 
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس با اشاره به اينكه افزايش قيمت مسكن به نفع 
بنگاه هاي معامالت مس��كن اس��ت، مي گويد: اكنون 
بنگاه ها مي توانند در افزايش قيمت مسكن نقش داشته 
باشند چراكه افزايش قيمت به نفع آنان نيز هست. ما بايد 
به اين سمت برويم كه ديگر حق كميسيون بنگاه ها به 

قيمت مسكن وابسته نباشد.
رضايي كوچي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به اينكه 
اكنون بنگاه ها در معامالت مسكن نيم درصد از قيمت 
معامله را به عن��وان حق كميس��يون اخذ مي كنند، 
مي افزايد: مشخص اس��ت زماني كه حق كميسيون 
بنگاه ها بر اساس درصدي از قيمت معامله تعيين شود 
افزايش قيمت نيز به نفع بنگاه داران خواهد بود. بايد يك 
تعرفه ثابت بر اساس متراژ خانه به عنوان حق كميسيون 
بنگاه ها در معامالت مسكن تعريف شود تا ديگر بنگاه ها 

در افزايش قيمت مسكن نقشي ايفا نكنند.

 حذف حق كميسيون از قيمت مسكن
نايب رييس كميسيون عمران مجلس نيز با اشاره به 
اينكه اكنون هر چقدر قيمت مسكن باالتر رود بنگاه ها 
در معامالت خود سود بيشتري كسب خواهند كرد، 
اظهار مي كند: اينكه اكنون بنگاه ها نيم درصد از قيمت 
فروش س��اختمان را به عنوان حق كميس��يون اخذ 
مي كنند، باعث مي شود تا خود بنگاه ها نيز به افزايش 
قيمت تمايل داشته باشند، بايد يك تعرفه ثابت براي 

تعيين حق كميسيون بنگاه تعريف شود.
س��يد احس��ن علوي در گفت وگو با ايسنا مي گويد: 
در گام اول دول��ت بايد اپراتورهايي را تعيين كند كه 
رابط بين م��ردم و دولت باش��ند و در گام بعدي نيز 
حق كميسيون بنگاه ها بايد از قيمت ساختمان جدا 
شود. اينكه اكنون بنگاه ها نيم درصد از قيمت فروش 
ساختمان را به عنوان حق كميسيون اخذ مي كنند، 
باعث مي ش��ود تا خود بنگاه ها نيز به افزايش قيمت 

تمايل داشته باشند.
وي اظهار مي كند: اكنون هرچقدر قيمت مس��كن و 
معامله باالتر رود مسلما به نفع بنگاه دار است. چراكه 
س��ود آنها بيشتر خواهد ش��د. دولت بايد يك تعرفه 
ثابت بر اس��اس متراژ س��اختمان تعيين كند تا حق 
كميسيون ها در معامالت مسكن بر اين اساس تعيين 
شود.نماينده مردم سنندج در مجلس تصريح مي كند: 
زماني كه با باالرفتن قيمت امالك س��ود بنگاه ها نيز 
در معامالت بيشتر مي شود مسلما بنگاه ها نيز طرفدار 
افزايش قيمت خواهند بود. اين يك اش��كال اساسي 
اس��ت كه باعث متضرر ش��دن خريدارها مي ش��ود. 
كميس��يون عمران هنوز اين موضع را در قالب طرح 
درنياورده اس��ت اما با مكاتباتي كه با دولت دارد اين 

موضوع را دنبال مي كند.

 راهي براي كاهش هزينه ساخت
بازار مسكن اين روزها تحت تاثير ركود توليد نسبت به 
سال هاي پاياني دهه ۸0 و ابتدايي دهه ۹0 همچنين 
فضاي سوداگرانه، شرايط خوبي را تجربه نمي كند. هر 
چند كه توليد مسكن بر اساس تعداد پروانه هاي صادره 
در زمس��تان ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ بر اساس اعالم 
مركز آمار ايران، رش��د 25 درصدي داش��ته است كه 
نتيجه آن در روزهاي اخير و با آغاز روند كاهشي قيمت 

مسكن ظهور و بروز يافته است.
به گزارش مهر، در اين ميان يكي از راه هاي بهبود وضع 
بازار، توليد انبوه مسكن است. بر اساس مطالعات طرح 
جامع مس��كن، بازار اين كاال در كشور نيازمند ساالنه 
س��اخت حدود يك ميليون واحد مسكوني است كه 
برخي از كارشناس��ان اين نياز را تا 2 ميليون واحد نيز 
تخمين مي زنند. از طرفي استفاده از راهكارهاي موفق 
در زمينه ساخت مسكن، مي تواند تا حد زيادي منجر 

به بهبود شرايط توليد و عرضه شود.

 كاهش ۴۰ درصدي هزينه مسكن
يكي از سياست هايي كه در سال هاي اخير مطرح شده، 
سياست تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي 
است. در اين سياس��ت، انبوه ساز تنها نقش سازنده را 
در پروژه ايفا مي كند و پس از اتمام پروژه هيچ سهمي 

در واحدهاي مسكوني تكميل شده ندارد. در حقيقت 
به جاي مالكيت بر واحدهاي مس��كوني، روند ساخت 
مسكن را مديريت مي كند. اين سياست در پروژه مسكن 
ويژه تهرانسر، منجر به تجربه اي موفق در صنعت ساخت 

مسكن كشور شد.
ابوالفضل نوروزي، كارشناس مسكن در نقد و بررسي 
برنامه دولت براي س��اخت مس��كن مش��اركتي در 
گفت وگويي اظهار مي كند: عمده هزينه خريد مسكن 
براي متقاضيان به 3 بخش تقس��يم مي ش��ود. اولين 
هزينه خريد مسكن، هزينه زمين است. به طور ميانگين 
حدود 55 درصد هزينه يك خانه را هزينه زمين شامل 
مي شود. دومين، هزينه خريد مسكن، هزينه ساخت 
خانه است. سومين هزينه خريد هم، بحث بهره تورمي 

مالك است.
به گزارش »تعادل«، هزينه عوارض و ماليات، و همچنين 
حق كميس��يون بنگاه ها را نيز بايد به 3 هزينه عمده 

خريد مسكن اضافه كرد.
اين كارشناس مسكن با بيان اين نكته كه دولت موظف 
است هزينه هاي ساخت مسكن را براي مردم كاهش 
دهد، مي افزايد: هزينه بهره مالكانه زماني به متقاضي 
تحميل مي شود كه مالك و سازنده يكي شوند. درواقع 
سازنده به سبب كسب سود بيشتر، زماني اين واحدهاي 
مس��كوني را به بازار عرضه مي كند ك��ه قيمت ها در 

باالترين حد خود باش��د. در واقع با اعطاي مالكيت به 
متقاضي مي توانيم 30 تا 40 درصد هزينه مس��كن را 

كم كنيم.
نوروزي در بي��ان راه حل رفع ايراد ب��زرگ طرح هاي 
توليد انبوه مسكن، يعني مالكيت سازنده بر واحدهاي 
مسكوني مي گويد: در حقيقت، انبوه ساز بايد تنها نقش 
سازنده داشته باشد. يعني منبع درآمد انبوه ساز ساخت 
مسكن باشد و س��ودي در فروش نداشته باشد. به اين 

ترتيب از داللي و احتكار جلوگيري خواهد شد.
وي درباره نحوه عقد قرارداد در اين شيوه ساخت مسكن 
مي افزايد: يك قرارداد سه جانبه بين دولت و سازنده و 
متقاضي مسكن بسته مي شود. بر اساس اين سياست، 
راهكارهاي متفاوتي مي توان پي��اده كرد اما اصل اين 
است كه مالك آن خانه ها مردم باشند و سازنده صرفًا 
سازنده باشد.اين كارشناس درباره راهكارهاي توليد 
انبوه مس��كن اضافه مي كند: دول��ت مي تواند هزينه 
س��اخت را بر اساس سياس��ت هاي خود، به شكل وام 
س��اخت در اختيار مردم قرار دهد. در راهكاري ديگر 
دولت مي تواند بدون پرداخت تس��هيالت كل هزينه 
ساخت را به عهده مردم بگذارد. همچنين در اين مدل 
هزينه زمي��ن پس از تحويل واحد ب��ه متقاضي، طي 
اقساطي از وي اخذ مي شود. اما براي دهك هاي پايين 

مي توان هزينه مسكن را حذف كرد.

انتقال بخشي از پروازهاي داخلي از فرودگاه مهرآباد به 
فرودگاه امام خميني)ره( با مسائل و حواشي بسياري 
همراه بود و به گفته يك كارشناس هواپيمايي، عملياتي 
شدن پروازهاي داخلي كه تنها با يك ايرالين آن هم به 
صورت موردي كه مشخص نيست چند تا بليت فروخته 
شده يا نش��ده به معني انتقال نيست و به جاي اينكه 
بدون مطالعه چنين تصميمي را اجرايي كنيم بايد در 
وهله نخست، بررسي هاي كارشناسي و برنامه ريزي 

براي آن انجام داد.
به گزارش ايسنا، در پي افتتاح ترمينال سالم فرودگاه 
امام خميني )ره( بخشي از پروازهاي خارجي ترمينال 
يك به ترمينال س��الم منتقل و مقرر شد تا بخشي از 
پروازهاي داخل��ي از فرودگاه مهرآباد به ترمينال يك 

فرودگاه امام )ره( انتقال يابد.
البته پيش از اين نيز حسن خوشخو معاون بهره برداري 
شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره( جزييات 
اي��ن انتقال را مطرح ك��رده و گفته بود ك��ه برخي از 
ايرالين ها در اين زمينه ابراز تمايل كرده اند و با توجه 
به برنامه ريزي هاي انجام شده تا شهريورماه اين هدف 
محقق مي شود و اميدواريم نخستين پرواز به مقصد 
مشهد باش��د.البته اين پرواز زودتر از اين موعد اما به 
صورت نمادين از س��وي كيش اير ب��ه مقصد كيش 

حركت كرد و قرار بود مقصد بعدي مشهد باشد.
خوش��خو درباره اينكه اين انتقال چه صرفه اي براي 
مسافران و توجيهي براي شركت هاي هواپيمايي دارد، 
نيز گفت: بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و 
تسهيالت پيش بيني شده براي ايرالين هاي داوطلب 
انجام پروازهاي داخل��ي در فرودگاه امام )ره(، قيمت 
بليت اين پروازها نس��بت به نرخ هاي كنوني، ارزان تر 
خواهد بود و اين خود حق انتخاب دادن به مردم است.

در اين رابطه عليرضا منظري معاون س��ابق سازمان 
هواپيمايي كشوري نظر ديگري دارد و معتقد است كه 
اين نوع پروازها به شرط آنكه قيمت بسيار مناسب تري 
نسبت به پروازهاي فرودگاه مهرآباد داشته باشد و براي 
پروازهاي كوتاه استفاده نشود مي تواند صرفه اقتصادي 
داشته باشد و به رونق آن نيز اميدوار بود. تا زماني كه 
فرودگاه مهرآباد وجود دارد نمي توان درباره  پروازهاي 
كوتاه چنين سياستي را اتخاذ كرد و آن را به فرودگاه 
امام خميني)ره( انتقال داد، چراكه هم از نظر زماني و 
هم از نظر اقتصادي براي مسافر به صرفه نيست و اگر 
همه پروازهاي داخلي هم به فرودگاه امام خميني)ره( 
منتقل شود مس��افر ترجيح مي دهد براي پروازهاي 
كوتاه از وسيله نقليه ش��هري يا حمل و نقل عمومي 

جاده اي براي مسافرت استفاده كند.
او ادام��ه داد: چراك��ه اگر به عنوان مثال يك مس��افر 
بخواهد پرواز حدود 40 دقيق��ه اي را در فرودگاه امام 
)ره( تجرب��ه كند بايد ضمن ص��رف هزينه  باال حدود 
200 هزار توماني براي مس��ير رفت و برگشت به اين 
فرودگاه چندين س��اعت زمان هم بايد صرف كند كه 
در اين ش��رايط مسافر قطعا ترجيح مي دهد از وسيله  

ديگري استفاده كند.
منظ��ري گفت: انتقال پروازه��اي داخلي به فرودگاه 
امام)ره( براي مس��يرهاي طوالني مانند قشم، و بندر 
عباس امكانپذير است اما به شرط اينكه قيمت بليتي 
كه مسافر از فرودگاه امام مي گيرد ارزان تر از مهرآباد 
باشد و اين ارزاني با در نظر گرفتن هزينه رفت و برگشت 
مسافر باشد. يعني اگر يك مسافر فرودگاه امام)ره( را 
براي پرواز به مقصدي مانند بندر عباس انتخاب مي كند 
با در نظر گرفتن هزينه رفت و برگشتش به فرودگاه امام 
قيمت بليت اش نسبت به فرودگاه مهر آباد كمتر باشد.

وي با اش��اره به اينك��ه ش��ركت هاي هواپيمايي نيز 
مش��كالت متعددي براي انتقال پروازهاي داخلي به 
فرودگاه امام )ره( دارن��د، صريح كرد: نكته بعدي كه 
وجود دارد اين است كه خود شركت هاي هواپيمايي با 
كمبود هواپيمايي كه دارند برايشان به صرفه است كه 
بخشي از پروازهاي داخلي خود را به فرودگاه امام)ره( 
انتقال دهند، چراكه در روز يك هواپيما در ش��رايط 
كنون��ي تنها مي تواند پ��روازش را از ام��ام يا مهرآباد 

انجام دهد.
از ابتدا كه مراحل س��اخت فرودگاه امام خميني)ره( 
آغاز شده بود و اين فرودگاه به بهره برداري رسيد قرار 
بود به دليل مباحث زيست محيطي و مزاحمت هايي 
كه مي تواند پروازهاي فرودگاه مهرآباد براي تهراني ها 
داشته باشد، پروازهاي اين فرودگاه به فرودگاه امام)ره( 
منتقل شود و در حال حاضر اين طرح به صورت نيمه 

تمام و ناقص اجرا شده است.
او اظهار كرد: هم اكنون نيز با در نظر گرفتن ش��رايط 
و وضعيت ش��ركت هاي هواپيمايي و اين دو فرودگاه 
مي توان همه پروازهاي داخلي را به تدريج به فرودگاه 
امام منتقل ك��رد و اين اتفاق مس��لما خواهد افتاد و 
فرودگاه مهرآباد نيز به فرودگاه كوچكي تبديل مي شود 
كه بخش��ي از پروازهاي مس��يرهاي كوتاه، چارتري، 
ايرتاكس��ي و غي��ره در آنجا انجام خواهد ش��د. براي 
 انتقال پروازهاي داخلي به فرودگاه امام خميني)ره(

بايد مطالعات و برنامه ريزي هاي فراواني انجام شود و 
نمي توان به صورت دستوري به شركت هاي هواپيمايي 
در اين زمين��ه امر و نهي ك��رد. كما اينك��ه در مورد 
نخس��تين پرواز داخلي فرودگاه امام)ره( نيز همين 
اتفاق افتاد. بليت فروشي صورت نگرفت و فقط چند 

نفر از مسووالن تهران را به مقصد كيش ترك كردند.

عباس تابش، رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
در سركش��ي به دفاتر فروش بليت دو شركت »قشم اير و 
زاگرس«، با اعالم محرز بودن تخلفات گرانفروشي اين دو 
شركت از گرانفروشي همه ايرالين هاي دولتي و خصوصي 
داخلي خبر داد و گف��ت: اضافه پول دريافتي به خريداران 

برگردانده مي شود.
 به گزارش تس��نيم، عباس تابش در بازدي��د از دو ايرالين 
قشم اير و زاگرس كه با حضور مسووالن تعزيرات حكومتي 
نيز همراه بود، اظهار كرد: تا پيش از مرداد ماه سال گذشته، 
قيمت گذاري ب��راي نرخ فروش بلي��ت هواپيما به عهده 
شركت هاي هواپيمايي بود ولي با مصوبه 2۹ مرداد ماه امسال 
شوراي عالي سران قوا، سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به عنوان تنها مرجع قيمت گذاري و ستاد 
تنظيم بازار به عنوان مرجع ابالغ قيمت عرضه كاالها و ارايه 
خدمات تعيين شد كه متاسفانه با وجود مكاتبات صورت 
گرفته با سازمان هواپيمايي براي ارايه مستندات مبنايي 
تعيين نرخ بليت هواپيما، شركت هاي هواپيمايي و ايرالين ها 
تا اين لحظه هيچ مستنداتي براي نرخ گذاري خود به اين 

سازمان اعالم نكرده اند.
او افزود: ما در مذاكره با س��ازمان هواپيمايي تاكيد كرديم 
حاضريم قيمت هاي آذر ماه سال گذشته كه مصادف با اوج 
جهش هاي ارزي در كشور بود را مبناي محاسبات تعيين نرخ 
بليت هواپيما قرار دهيم ولي متاسفانه باز هم اين سازمان و 
شركت هاي هوايي، مستندات نرخ گذاري هاي خود را به اين 
سازمان اعالم نكردند و در گزارش هاي دريافتي ما از نرخ هاي 
فروش بليت ايرالين ها مش��خص شده است كه متاسفانه 
تمامي ايرالين هاي داخلي، امروز نرخ خود را حتي از نرخ آذر 
ماه سال گذشته نيز باالتر برده اند و قطعًا در اين نرخ گذاري 
تخلف داشته اند.او در پاسخ به اينكه آيا شركت هاي هوايي 
دولتي نيز گرانفروشي داشته اند يا خير تصريح كرد: متاسفانه 

در تمامي ش��ركت هاي هواپيمايي با گرانفروشي مواجه 
هستيم و البته براي سازمان حمايت مصرف كنندگان هيچ 
تفاوتي ميان ش��ركت هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد 
و ما به هيچ وجه اجازه نخواهيم داد هيچ شركتي به مردم 
اجحاف كند. البته اين انتظار از شركت هاي دولتي هست 
كه بايد بي��ش از ديگر ش��ركت ها در جهت حفظ حقوق 
مصرف كنندگان تالش كنند. تابش در بازديد از دفاتر فروش 
دو شركت قشم اير و زاگرس، با تاكيد بر محرز بودن تخلف 
آنها در نرخ گذاري بليت هايشان، از ارسال پرونده تخلف اين 

دو شركت به سازمان تعزيرات حكومتي خبر داد.
به گزارش تسنيم، بعد از محرز شدن تخلف اين دو شركت، 
رييس سازمان حمايت از آنها خواست تا پايان وقت اداري 
ليست تمامي بليت هاي فروش رفته به همراه قيمت فروش 
آنها از تاريخ اول تير ماه امسال تا 30 مرداد ماه را به كارشناسان 
اين سازمان تحويل دهند تا ميزان تخلف و گرانفروشي اين 
دو شركت هوايي به صورت دقيق مشخص شود.با مشخص 
شدن دقيق ميزان تخلف اين دو شركت هواپيمايي، همكاران 
ما در سازمان تعزيرات، اضافه وجوه دريافتي اين دو شركت 
را به خريداران بليت كه حقشان ضايع شده، عودت خواهند 
داد.وي همچنين از آنها خواس��ت تا س��ريعًا قيمت هاي 
فروش بليت هايشان را به قيمت هاي آذر ماه سال گذشته 
تغيير دهند.رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در واكنش به ادعاي مسووالن فروش اين 
دو ش��ركت كه مدعي بودند نرخ گذاري هاي آنها بر اساس 
نرخ س��قف و كف اعالمي از سوي س��ازمان هواپيمايي و 
انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي كشور است گفت: 
تنها مرجع بررس��ي نرخ ها و قيمت ها سازمان حمايت و 
تنها مرجع اعالم قيمت، ستاد تنظيم بازار است و بر اساس 
 قانون، سازمان هواپيمايي و انجمن صنفي مذكور، مجاز به 

نرخ گذاري و اعالم قيمت نيستند.

پيشنهاد۱۶استانداردمليبرايمديريتشهري
حامد مظاهريان معاون برنامه ريزي، توس��عه شهري 
و امور ش��ورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انساني 
ش��هرداري تهران گفت: 1۶ استاندارد پيشنهادي در 
حوزه مديريت شهري با نظارت شهرداري تهران و كمك 
شهرداري كالن شهرها تدوين ش��ده و آماده تصويب 

توسط سازمان ملي استاندارد است.
به گزارش ايسنا حامد مظاهريان گفت: از سال 13۹1 
تفاهم نامه مش��تركي بين س��ازمان ملي استاندارد و 
شهرداري تهران منعقد شده و بر اساس آن، مسووليت 
تدوين استانداردهاي ملي در حوزه مديريت شهري به 
شهرداري واگذار شده و  شهرداري تهران نيز با همكاري 
شهرداري برخي كالن شهرها موفق شده تاكنون 1۶ 
استاندارد را در اين خصوص آماده و به سازمان استاندارد 

پيشنهاد دهد.

او با بيان اينكه اين استانداردها در حوزه هاي مختلف 
شامل پسماند، خدمات شهري، حمل و نقل عمومي، 
معماري و س��اير حوزه هاي مرتبط با مديريت شهري 
تدوين شده است، ادامه داد: در آخرين موردي كه انجام 
شده، براي اولين بار استاندارد مربوط به آواربرداري يا 
پسماند ساختماني ناشي از سوانح و محيط كار با نظارت 
شهرداري تهران و توسط شهرداري همدان تدوين شده 
كه آماده ارسال به كميته هاي تخصصي سازمان ملي 

استاندارد جهت تصويب و ابالغ است.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه استانداردها بايد به خوبي اجرا 
و بر آن نظارت شود، تاكيد كرد: البته استانداردسازي 
نيازمند پايش و بازنگري مداوم است و از اين جهت نيز 
بايد بعد از تدوين استانداردها، براي اصالح و بازنگري در 
آنها نيز پيگيري الزم انجام شود.معاون شهردار تهران، 

در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به نظام 
جامع ارزيابي عملكرد در شهرداري تهران كه از سال 
گذشته اجرايي شده است، گفت: فرآيندهاي سنتي و 
گزارش گيري در ارزيابي عملكرد بايد جاي خود را به 
فرآيندهاي برخط و هوشمند بدهد تا مديران شهري 
بتوانند هر لحظه با پايش سيستم ها، نسبت به اصالح 
فرآيندها اقدام كنند.او ارايه پيش��نهادهاي اصالحي 
براي بهبود مديريت و فرآيندها را يكي از اولويت هاي 
اداره كل ارزيابي عملكرد دانست و افزود: يك سازمان 
پويا بايد بتواند هر روز، خود را مطابق با ش��رايط تغيير 
دهد و همزمان با رفع اشكاالت در جهت بهبود فرآيندها 
حركت كند.مظاهريان، يكي از اولويت هاي شهرداري 
را چابك س��ازي سيستمي دانس��ت و گفت: با وجود 
تورم نيروي انساني در شهرداري تهران، اما همچنان 

بسياري از بخش هاي شهرداري نسبت به كمبود نيرو 
گاليه داشته و درخواس��ت نيرو دارند. در بخش هايي 
نيز به واسطه حجم كار، نيروي انساني رضايت شغلي 
الزم را ندارد. راهكار حل اين مشكل، افزايش بهره وري 
در سازمان اس��ت.توجه به ارتقاي بهره وري، عالوه بر 
افزايش كيفيت كار، مي تواند رضايت نيروي انس��اني 
را ني��ز ارتقاء دهد. او يك��ي از اقدامات مه��م در دفاتر 
خدمات الكترونيك ش��هر را تسهيل در فرآيند صدور 
پروانه ساختماني دانست و گفت: بانك جهاني يكي از 
شاخص هاي مهم رتبه بندي كشورها را موضوع صدور 
پروانه هاي ساختماني دانسته؛ به طوري كه سه شاخص 
زمان، تعداد مراحل و كيفيت صدور پروانه ساختماني 
را مالك قرار داده و كشورها را بر اساس آن رتبه بندي 
كرده است.كشور ما به لحاظ آماري وضعيت خوبي در 

حوزه زمان صدور پروانه ساختماني ندارد، وقتي چنين 
ش��اخصي در ارايه خدمات به شهروندان، تا اين اندازه 
براي كشورهاي توس��عه يافته مهم است، پس ما نيز 
بايد به اين شاخص توجه و براي بهبود آن تالش كنيم.

مظاهريان با اش��اره به اينكه 1۷3 فرآيند براي صدور 
پروانه ساختماني بايد انجام شود، ادامه داد: بسياري از 
اين فرآيندها به صورت سيستمي و سريع قابل انجام 
است و از اين جهت، الزم است تا مطالعات ضروري انجام 
شود و در يك همكاري بين بخشي، اين فرآيندها اصالح 
شود.عمده شهرونداني كه به دفاتر مراجعه مي كنند 
درخواست هاي مهمي از مديريت شهري دارند و از اين 
جهت، مي توان آنها را شهرونداني موثر دانست كه بايد 
به خواسته هايشان توجه و تالش كرد تا بهترين خدمات 

در كمترين زمان به آنها ارايه شود.
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 وضعيت هواي تهران
در مرداد ماه

پايتخت نشينان در مرداد ماه امسال پنج روز هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس تنفس كردند كه علت 

آن افزايش غلظت آالينده ازن بود.
به گزارش ايسنا، هواي پايتخت طي مرداد ماه امسال 
2۶ روز در ش��رايط س��الم و 5 روز در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس به دلي��ل افزايش غلظت 
آالينده ازن قرار داشت همچنين در يك روز از اين ماه 
غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 نيز در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس بود اما به دليل آنكه آالينده 
ازن غلظت به مراتب بيشتري نسبت به ذرات معلق 
كمتر از 2.5 ميكرون داشت به عنوان AQI )آالينده 

شاخص( در آن روز اعالم شد.
گفتني است كه آالينده ازن در مرداد ماه نسبت به 
 ماه گذش��ته در پايتخت روند كاهشي داشته است 
چرا كه طي تيرماه اين آالينده 13 روز از هواي پايتخت 
 را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه يك روز از اين 
13 روز با شاخص ميانگين 1۶0 در شرايط ناسالم 
براي همه قرار داشت.بر اس��اس اطالعات شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران »آالينده ازن« طي مرداد 
ماه سال ۹۷ و ۹۶ نيز سه روز در شرايط ناسالم براي 

گروه هاي حساس بود.

احتمال يك طرفه شدن شمال 
خيابان هاي وليعصر و شريعتي

حميد موسوي شهرداري منطقه يك از بررسي يك 
طرفه شدن خيابان وليعصر )عج(، شريعتي و استفاده 

از مونوريل براي حل ترافيك توچال خبرداد.
به گزارش ايس��نا حميد موسوي با بيان اينكه يكي 
از مشكالت منطقه يك، ترافيك شديد معابر است 
گفت: مش��اوران در حال بررسي و شبيه سازي يك 
طرفه كردن خيابان وليعصر از پارك وي به س��مت 
شمال، خيابان شهرداري از تجريش به قدس و خيابان 
شريعتي از ميدان قدس تا پل صدر هستند تا بتوانيم 
رينگ ترافيكي جديدي را طراحي كنيم و ش��اهد 

كاهش ترافيك در اين معابر باشيم.
موس��وي با بيان اينك��ه مش��اوران در حال تعيين 
مس��يرهاي جايگزين هستند گفت: هنوز تصميم 
قطعي در اين خصوص اتخاذ نشده است اما با اجراي 
اين مهم، مي توانيم اميدوار باش��يم كه سطح پياده 
خيابان ش��هرداري را نيز در راس��تاي توسعه پياده 
محوري توسعه دهيم.ش��هردار منطقه يك با بيان 
اينكه براي كاهش بار ترافيكي خيابان ولنجك نيز 
پيشنهاداتي مطرح است كه كارشناسان ترافيكي در 
حال مطالعه و انتخاب بهترين پيشنهاد هستند گفت: 
در نظر داريم كه پايانه گردشگري در كنار نمايشگاه 
بين المللي طراحي كنيم تا با استفاده از مدهاي حمل 
 ونقل��ي جديد همچون مونوريل ي��ا تراموا ترافيك

2.2 كيلومتري ولنجك به توچال را كه به خصوص در 
ايام تعطيل شدت مي گيرد، حل كنيم.

 اتوبوس هاي برقي
به مركز تهران مي آيند

پيمان سنندجي مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران 
از راه اندازي يك خط اتوبوس برقي در منطقه مركزي 
پايتخت خبر داد و گفت: 15 اتوبوس به زودي در اين 

زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد.
به گزارش فارس پيمان سنندجي، مديرعامل شركت 
اتوبوسراني تهران، درمورد به كارگيري اتوبوس هاي 
برقي در پايتخت اظهار كرد: اتوبوس هاي برقي ابتدا 
براي منطقه 12 در نظر گرفته شده چرا كه اين منطقه 
در محدوده مركزي ش��هر قرار دارد و بيشتر گرفتار 
آلودگي و ترافيك است.او افزود: خط در نظر گرفته 
شده مسير شوش تا ميدان راه آهن است و به زودي 
15 اتوبوس برقي در اين محدوده فعاليت خود را آغاز 
مي كنند كه اكنون اقداماتي همچون كابل كش��ي 
براي اس��تفاده از اتوبوس هاي برقي در دست انجام 
است.مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران تصريح 
كرد: اي��ن اتوبوس هاي برقي هم��ان اتوبوس هاي 
بازسازي شده قبلي هستند چرا كه اتوبوس هاي برقي 
مي توانند يك ميليون كيلومتر پيمايش داشته باشند 
و اتوبوس هايي كه قرار است دراين محدوده استفاده 
كنيم هنوز 500 هزار كيلومتر هم پيمايش نداشته اند. 
اتوبوس هاي بازسازي شده شكل و فرم جديد دارند 
و تالش مي كنيم در محدوده هاي مركزي آمار آنها 

را افزايش دهيم.

ورود دادستاني كل كشور  به 
مساله گودهاي پرخطر پايتخت

سيد اميرحسين شمس مديركل حقوقي شهرداري 
تهران با بيان اينكه شهرداري به دنبال تعيين تكليف 
قرارداد در مساله گود جنب برج ميالد است، از تشكيل 
كميته و ستاد حفظ حقوق بيت المال در شهرداري 

تهران در آينده اي نزديك خبر داد.
به گزارش ايلنا، س��يد اميرحسين شمس با تاكيد 
بر لزوم پيگيري حقوق عامه در شهرداري تهران از 
افزايش تعامالت اين سازمان با قوه قضاييه خبر داد 
و اظهار كرد: خوشبختانه رييس قوه قضاييه به بحث 
حقوق عامه توجه بسيار ويژه اي دارد و زماني هم كه 
دادستان كل كش��ور بود شوراي حفظ بيت المال را 
در دادستاني كل كشور راه اندازي كرد. در نخستين 
مالقاتي هم كه به همراه شهردار تهران با آقاي رييسي 
داشتيم، وي تاكيد زيادي به حساسيت حقوق عامه 
و مردم داشت و از آنجايي كه شهرداري تهران به طور 
مستقيم با حقوق عامه در ارتباط است، رييس قوه 
قضاييه تاكيد كرد ك��ه موقعيت مجموعه حقوقي 
ش��هرداري تهران، حساس و خطير است.مديركل 
حقوقي ش��هرداري تهران همچنين از تش��كيل و 
راه اندازي كميته حفظ حقوق بيت المال در شهرداري 
در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: رييس قوه قضاييه 
و شهردار تهران حساسيت ويژه اي در اين باره دارند 

و ما هم اين موضوع را به جد دنبال خواهيم كرد.
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آمارهاي وزارت صمت منتشر شد

وضعيت توليد و تجارت در تابستان
تعادل|

آمارهاي منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از محصوالت منتخبي صنعت��ي تا پايان تيرماه 
 98 نش��ان از اي��ن دارد ك��ه از 24 محص��ول منتخب،
 13 محصول با رش��د مثب��ت مواجه بوده، ام��ا در مقابل

11 محصول افت توليد را تجربه كرده اند. »كارتن، سيگارت، 
تراكتور، نئوپان و يخچال و فريزر« پنج محصول منتخبي 
هستند، كه بيشترين رشد توليد را داشته اند. دراين ميان 
اما، توليد محصوالتي چون »كاميون هاي كشنده، اتوبوس، 
ميني بوس و ون، كمباين، انواع سواري و انواع تلويزيون« 
تا پايان تيرماه 98 با افت روبرو بوده اس��ت. البته آمارهاي 
وزارت صنعت، نشان از ثبات در تراز تجاري دارد. همچنين 
تحليل هاي آماري، حاكي از ص��دور 8 هزار و 3۵۵ فقره 
جواز تاسيس صنعتي از آغاز سال تا پايان تيرماه است كه 
در مقايسه با سال گذشته 24.1 درصد رشد نشان مي دهد. 
البته آمارها، اشتغال مجوزهاي تاسيس صنعتي در بازه 
زماني ياد ش��ده را 2۰۰ هزار و 9۷2 نفر پيش بيني كرده، 
كه در مقايسه با چهار ماهه سال 98 رشد 31.2 درصدي 

نشان مي دهد.

 آمارها از توليد تا تجارت
بنابر اعالم مرك��ز آمار ايران، در س��ال 9۷ به قيمت پايه 
سال 9۰، رشد ارزش افزوده در بخش صنعت 6.۵ درصد 
كاهش، معدن )ساير معادن به جز نفت و گاز( ۰.8 درصد 
رشد و بازرگاني )عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران( 6 
درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين اين روند در فصل 
چهارم سال 9۷ در بخش صنعت 12.2 درصد، معدن )ساير 
معادن جز نفت و گاز( 1.3 درصد و گروه خدمات )عمده 
و خرده فروشي، هتل و رستوران( 1۰.9 درصد كاهش را 

نشان مي دهد. 
از سوي ديگر، بر اساس جديدترين آمارهاي تجاري كشور 
در چهار ماهه ابتدايي امس��ال كه توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منتشر شده، تراز تجاري كشور مثبت باقي 
مانده است. آمارها نشان مي دهد؛ در اين بازه زماني، حدود 
۵۰ ميليون ت��ن كاال، با ارزش تقريبي 14.6 ميليارد دالر 
برابر با 12.9 ميليارد يورو صادرات غيرنفتي داشته است. 
به اين ترتيب در پايان دوره چهار ماهه ابتدايي سال 98 در 
قياس با مدت مشابه سال قبل، صادرات ايران از نظر يورويي 
رشدي 1.18 درصدي را به ثبت رسانده است. وزن صادرات 
ايران در اين مدت نيز افزايشي بيش از 31 درصدي را تجربه 
كرده و البته صادرات ايران از نظر دالري كاهشي حدودا ۷ 
درصدي داشته است. در بخش واردات نيز تا پايان تيرماه، 
ايران حدودا 12 ميليون تن واردات داشته كه ارزش دالري 
آن 14.3 ميليارد و ارزش يورويي آن 12.۷ ميليارد تخمين 
زده مي شود. طبق اين آمارها، ارزش واردات ايران در اين 
دوره در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ وزني 
افزايش��ي ۰.8۵ درصدي و از نظر ارزش يورويي افزايش 
2.16 درصدي داشته است. همچنين ارزش دالري واردات 
ايران در طول اين مدت كاهشي حدودا 6 درصدي داشته 
اس��ت. به اين ترتيب با ثبت 12.9 ميليارد يورو صادرات 
و 12.۷ ميليارد يورو واردات در س��ال جاري، تراز تجاري 
ايران با ارزش 2۰۰ ميليون دالري مثبت باقي مانده است.

 صدرنشينان رشد توليد
اما جزييات آمار مقدماتي توليد منتخبان صنعتي نشان از 
اين دارد كه تا پايان تيرماه 98، »كارتن، سيگارت، تراكتور، 
نئوپان و يخچال و فريزر« ۵ محصولي هستند، كه باالترين 
ميزان رش��د توليد را داشته اند. اين داده ها حكايت از رشد 
۵3.3 درصدي توليد كارتن طي چهار ماه نخست سال 98 
دارد. در اين مدت بالغ بر 2۵1.8 هزار تن كارتن در كش��ور 
توليد شده كه در اين رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل 
164.3 درصد بوده است. اين محصول در مدت زماني ياد 
شده باالترين آمار رشد توليد را به خود اختصاص داده است. 
پس از اين محصول، »سيگارت« با رشد 42.4 درصدي در 
توليد در جايگاه دوم قرار دارد؛ چراكه توليد اين محصول در 
چهار ماهه نخست امسال معادل 18 ميليارد نخ بوده، كه 
اين ميزان توليد در مدت مشابه سال 9۷ رقمي معادل 12.۷ 

ميليارد نخ را نشان مي دهد. 
»تراكتور« نيز با توليد 6 هزار و 124 دس��تگاه در چهار ماه 
منتهي به تير 1398 س��ومين محصول منتخب صنعتي 
با بيشترين رشد توليد اس��ت. توليد اين محصول در اين 
بازه زماني، معادل 4 هزار و ۷4۵ دستگاه بوده است كه در 
مقايس��ه با ميزان توليد آن در مدت مشابه امسال رشدي 
29.1 درصدي را به نام خود ثبت كرده است. اما رتبه چهارم 
توليدات صنعتي در اين مدت به »نئوپان« مي رسد. توليد 
اين محصول در سال 9۷ معادل 18۵.2 هزار مترمكعب بوده 
كه با رشد 2۷ درصدي خود اين رقم را در مدت مشابه امسال 
به 23۵.2 هزار مترمكعب رس��انده است. همچنين توليد 
»يخچال و فريز« نيز در پي ممنوعيت واردات محصوالت 
مشابه خارجي به كشور با رشد 1۵.6 درصدي مواجه شده 
است. توليد اين محصوالت تا پايان تيرماه 9۷ معادل 316 
هزار دستگاه بوده كه در چهار ماه نخست سال 98 به 36۵.3 
هزار دستگاه رسيده است. ميزان توليد اين محصوالت در 
چهار ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه آن در سال 

گذشته رشد 1۵.6 درصدي را نشان مي دهد.

 خودروها در سرازيري توليد
اما داده هاي منتشر شده از سوي وزارت صمت حاكي از آن 
است كه »كاميون هاي كشنده، اتوبوس، ميني بوس و ون، 
كمباين، انواع سواري و انواع تلويزيون« وضعيت خوبي در 
توليد نداشته اند. پرونده اين محصوالت تا پايان تيرماه 98 با 
افت توليد بسته شده است. آمارهاي موجود نشان مي دهد، 
»كاميون هاي كشنده« در چهار ماه نخست سال 98 افت 
6۷.6 درصدي را تجربه كرده است. توليد اين محصول تا 
پايان تيرماه 9۷ برابر با 4 هزار و 934 دستگاه بوده كه اين رقم 
در مدت مشابه سال 98 به يك هزار و 6۰2 دستگاه رسيده 
است. اما دومين محصولي كه افت توليد 61.2 درصدي را 
تجربه كرده، »اتوبوس، ميني بوس و ون« است. توليدات اين 
محصوالت در چهار ماه نخست سال 9۷ معادل يك هزار و 
4۵8 دستگاه بوده كه ميزان توليد آنها تا پايان تيرماه امسال 

به ۵66 دستگاه رسيده است. 
توليد »كمباين« در مدت زمان ياد ش��ده سال 9۷ معادل 
231 دس��تگاه بوده كه تا پايان تيرماه س��ال 98 به 124 
دستگاه رسيده است. مقايسه توليد اين محصول در چهارماه 
نخست سال هاي 9۷ و 98 با يكديگر نشان دهنده افت 46.3 

درصدي توليد اين محصول است. توليد »انواع سواري« نيز 
در كشور افت 38.4 درصدي را نشان مي دهد. ميزان توليد 
اين محصوالت در چهار ماهه نخست سال 9۷ معادل 4۰۰.۷ 
هزار دس��تگاه بوده كه در پايان تيرماه 98 به 246.۷ هزار 
دستگاه رسيده است. الزم به ذكر است، توليد محصوالت 
خودرويي كشور بنا به مشكالت تامين قطعه و موانع واردات 
مواد اوليه آنها با مشكل مواجه شده و روند توليد آنها را كند 
كرده است. اما ديگر محصولي كه افت توليد را دركارنامه خود 
به ثبت رسانده، »انواع تلويزيون« است. اين توليد تلويزيون 
در مدت چهار ماهه نخست س��ال 9۷ معادل 23۰.6 هزار 
دستگاه بوده كه در پايان تيرماه 98 به 16۷.4 هزار دستگاه 

رسيده، كه نشان از افت 2۷.4 درصدي دارد. 

 اما حال و روز معدني ها چگونه است؟ 
تحليل داده هاي آماري حكايت از اين دارد، كه توليد »ظروف 
چيني، كاتد مس و چيني بهداشتي« در باالترين سطح رشد 
قرار داش��ته و اما در مقابل»شمش آلومينيوم، كنستانتره 
ذغالسنگ و س��نگ آهن« در سراشيبي توليد قرار دارند. 
داده ها نش��ان مي دهد، توليد ظروف چين��ي در چهار ماه 
نخست س��ال 98 معادل 18.۵ هزار تن است كه اين رقم 
در مدت مشابه سال گذشته معادل 1۵ هزار تن بوده است. 
مقايس��ه توليد اين محصول در مدت زماني هاي ياد شده 
رشد 23.3 درصدي را نشان مي دهد. همچنين توليد »كاتد 
مس« با رش��د 21.8 درصدي در مقام دوم قرار دارد. توليد 
اين محصول در بازه زماني ياد شده برابر با 91 هزار تن است 
كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۷4.۷هزار 
تن بوده است. »چيني بهداشتي« نيز از ديگر محصوالت 

معدني، كه با رشد 21.1 درصدي در مقام سوم قرار مي گيرد. 
توليد اين محصول در چهار ماه نخست سال 98 برابر با 33 
هزار تن است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل 

2۷.3 هزار تن بوده است.
اما در اين ميان »شمش آلومينيوم« باالترين ميزان افت 
توليد را در ميان محصوالت منتخب معدني داشته است. 
توليد اين محصول در چهار ماه نخس��ت سال 9۷ معادل 
123.4 هزار تن بوده كه در مدت زمان مشابه امسال آن به 
83.۷ هزار تن رسيده، كه نشان از افت 32.2 درصدي توليد 
»شمش آلومينيوم« دارد. »كنستانتره ذغالسنگ« هم با 
افت 9.8 درصدي در شرايط نامساعدي قرار دارد. بطوريكه 
مطابق آمارها، تا پايان تيرماه 9۷ توليدات اين محصول برابر 
با ۵4۵.۷ هزار تن بوده كه در 4 ماه نخس��ت سال جاري به 
492.3 هزار تن رسيده است. از سوي ديگر، »سنگ آهن« 

نيز با افت توليد 3.9 درصدي روبه رو بوده است. 

 رشد صدور مجوزها 
در بخش ديگري از آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
از رشد صدور مجوزها حكايت دارد. بنابر آمار اعالمي، تا پايان 
تيرماه 98 برابر با 8 هزار و 3۵۵ فقره جواز تاسيس صنعتي 
صادر شده است كه در مقايسه با سال گذشته 24.1 درصد 
رشد را نش��ان مي دهد. بررسي آمارها همچنين حاكي از 
صدور يك هزار و 91۰ پروانه بهره برداري صنعتي در چهار 
ماه نخست امسال است كه در مقايسه با مدت مشابه گذشته 

رشد 16.4 درصدي داشته است. 
همچنين آمارها، اشتغال مجوزهاي تاسيس صنعتي را در 
اين مدت 2۰۰ هزار و 9۷2 نفر پيش بيني كرده است. اين 

آمارها در مقايسه با چهار ماهه شال 9۷ رشد 31.2 درصدي 
نش��ان مي دهد. همچنين پيش بيني اشتغال پروانه هاي 
بهره برداري صنعتي صادره در اين مدت 31 هزار و 29 نفر 
اس��ت كه در مقايسه با سال گذشته، رش��د 3.3 درصدي 

داشته است. 
اين آمارها، ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس صنعتي 
صادر شده را 9۷۰ هزار و 248 ميليارد ريال پيش بيني كرده 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 26.3 درصد رشد 
نشان مي دهد. سرمايه پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادره 
در اين مدت نيز با افت ۵4.۵ درصدي در مقايسه با چهار ماهه 
پارسال 12۵ هزار و 48۷ ميليارد ريال پيش بيني شده است.

 افت سرمايه گذاري خارجي 
همچنين آمارهاي وزارت صمت حكايت از افت 6۰ درصدي 
سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت 
طي چهار ماهه س��ال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دارد. بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه ۵۵4 ميليون و 4۰۰ 
ه��زار دالر طرح صنعتي، معدني و تجاري طي چهار ماهه 
امسال در هيات سرمايه گذاري خارجي تصويب شده، كه در 
مقايسه با آمار سه ماهه امسال بدون تغيير مانده است. اين 
آمار مربوط به 24 طرح تجاري، صنعتي و معدني است كه 
در سه ماهه نخست امسال مصوب شده بودند و بنابراين، در 
تيرماه امسال هيچ طرح جديدي در هيات سرمايه گذاري 
خارجي به تصويب نرسيد. در چهار ماهه نخست پارسال، 
24 طرح صنعتي، معدني و بازرگاني با سرمايه گذاري 346 
ميليون و 3۰۰ هزار دالري در هيات سرمايه گذاري خارجي 

مصوب شده بود.

مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كردسرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح كرد 

نقش موثر بخش خصوصي در تحريم شكنيبازگرداندن اعتماد به صادركنندگان با اصالح سياست ارزي 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سياست هاي اخير بانك 
مركزي درس��ت تر از گذشته است و سبب شده كه اعتماد به بخش 

خصوصي و صادركنندگان برگردانده شود.
محمدرضا مودودي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره راه اندازي بازار 
متش��كل ارزي اظهار كرد: اين ب��ازار در نظر دارد ب��ه نوعي فضاي 
مبادله پول و ارز را تس��هيل كند و آن را از بند بروكراسي هاي اداري 
همچون بازگشت ارز به سامانه نيما و نرخ تعييني كه سبب دغدغه 

صادركنندگان و توليدكنندگان است، خارج كند.
او اف��زود: اين بازار تالش دارد كه جريان بازار را به س��مت بازار آزاد 
هدايت كند و ميان ارز حاصل از صادرات، تقاضا براي اين ارز و نحوه 
تامين آن ارتباط برقرار كند و به نوعي اين ارتباط را تس��هيل كند، 
بيشترين هدف اين بازار خروج ارز از چند نرخي و حركت به سمت 
شفافيت اس��ت. سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران در پاسخ 
به اينكه برخ��ي منتقدين معتقدند ايجاد اين ب��ازار به چند نرخي 
شدن ارز دامن مي زند، عنوان كرد: سياست هاي اخير بانك مركزي 

درست تر از گذشته است و سبب شده كه اعتماد به بخش خصوصي 
و صادركنندگان برگردانده شود.مودودي تصريح كرد: خبر خوبي كه 
رييس بانك مركزي اعالم كردند اين است كه در سال 9۷ حدود 62 
درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور بازگشته و اگر 
در سياست هاي ارزي اصالحاتي ايجاد شود، ديگر نيازي به تشكيل 
بازار متش��كل ارزي نيس��ت. او اضافه كرد: در حقيقت ما نبايد وارد 
چند نرخي شدن ارز شويم، زيرا زمينه ايجاد فساد، رانت و انحراف از 

برنامه هاي كالن اقتصادي را فراهم مي كند.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران در پاسخ به اينكه عده اي 
معتقدند كه اين بازار نيز مش��ابه بازار آتي س��كه ب��وده و نتيجه اي 
نخواهد داش��ت، گفت: تا زماني كه دولت به بخش خصوصي ورود 
كند و به صورت تكليفي و دستوري عمل كند، اين جريانات وجود 
دارد. در حقيقت ب��ازار بايد تعيين كننده باش��د و هرچه فضا براي 
هم پوشاني عرضه و تقاضا فراهم تر باشد، اين اتفاقات خطرناك كمتر 

رخ خواهد داد.

مشاور عالي وزير صمت تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي را محل 
تجميع نخبگان حوزه اقتصاد توصيف كرد و فعالسازي ظرفيت هاي 
بالقوه تش��كل هاي بخش خصوص��ي در دوره تحريم را يك ضرورت 

دانست.
به گزارش شاتا، صادق نجفي اظهار كرد: تشكل هاي اقتصادي بخش 
خصوصي از جمله اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي جزو با 
سابقه ترين تشكل ها و نماينده افراد زبده عرصه هاي مختلف تجاري، 
معدني و صنعتي كشور هستند. توجه به قابليت هاي اجرايي و مشورتي 
اين تشكل ها براي برون رفت از بسياري از مشكالت چاره ساز بوده و اين 
مجموعه ها مي توانند عالوه بر بازوي مشورتي در حوزه اجرا نيز كمك 

شايان توجهي به بخش دولتي كنند.
او افزود: تفويض اختيارات بخش دولتي به تشكل هاي بخش خصوصي 
همواره نتيجه بخش بوده و مي توان در سايه اعمال دقيق وظايف نظارتي 
دولت، از توان باالي اين مجموعه ها در انس��جام بخش��يدن به شكل 
خدمات قابل ارايه به مردم هم تس��هيل قابل مالحظه اي ايجاد كرد.

نجفي تاكيد كرد: رويكرد كنوني وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل 
تفويض اختيارات و حمايت از عملكرد تشكل ها و انجمن هاي تخصصي 
استوار شده است. با تاكيد شخص وزير صمت و پيرو جلسات كارشناسي 
مكرر در سطح وزارتخانه، انتقال برخي اختيارات در دستور كار وزارت 
صنعت قرار گرفته است. در اين خصوص ماموريتي براي معاونت طرح 
و برنامه وزارت صنعت تعيين شده اس��ت كه بر مبناي ظرفيت هاي 
تخصصي تشكل ها و انجمن ها امور قابل تفويض به آنها واگذار شود. او 
تاكيد كرد: البته هم در نحوه واگذاري و هم در مرحله مسووليت پذيري و 
پاسخگويي، الزامات قانوني و نظارت هاي دقيق بر نحوه عملكرد تشكل ها 
هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. در شرايط 
كنوني كشور فعالسازي همه ظرفيت ها براي عبور از مشكالت تحريم 
يك ضرورت بوده و خوشبختانه تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي 
در سايه 4۰ س��ال تجربه انواع محدوديت و ممنوعيت هاي خارجي، 
راهكارهاي خوبي هم براي گذار از شرايط تحميلي موجود مي دانند كه 

حتما بايد اين فرصت ها و تجربيات به كار بسته شوند.
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 توزيع ۴۰ ميليون
دفتر مشق دولتي

تس�نيم| قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني 
از برنامه ريزي اي��ن وزارتخانه براي توزيع 3۰ تا 4۰ 
ميلي��ون دفترچه هاي دانش آموزي ب��ا ارز 42۰۰ 
توماني بين اقش��ار هدف از جمل��ه دانش آموزان 
خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 
در شبكه هاي توزيع خاص و منتخب خبر داد. حسين 
مدرس خياباني با اشاره به اقدامات برنامه ريزي شده 
براي توزي��ع دفترچه هاي مش��ق دانش آموزي با 
ارز دولتي براي اقش��ار هدف اظه��ار كرد: در طرح 
بازگشايي مدارس، براي اجرايي كردن 2 برنامه در 
دست انجام است؛ برنامه نخست، توزيع دفترچه هاي 
دانش آموزي به عنوان شاخص لوازم التحرير است كه 
قرار است در قالب اتحاديه ها، تعاوني هاي كارگري 
و فرهنگيان و حتي تعاوني ه��اي مصرف محلي و 
منتخب فروش��گاه هاي زنجيره اي توزيع ش��ود. او 
گفت: بخشي از اين دفاتر از طريق كاغذ دولتي با ارز 
42۰۰ توماني توليد شده و توليدكنندگان اين دفاتر 
مشخص و تضامين الزم از آنها گرفته شده و تعداد 
قابل توجهي از اين دفاتر در قالب شبكه هاي منتخب 
توزيع خواهد شد و تعداد اين دفاتر دولتي بين 3۰ تا 

4۰ ميليون دفتر دانش آموزي است. 
قائم مقام وزير صنعت ادامه داد: اكنون با توجه به 14 
ميليون دانش آموز فعلي كشور و سرانه مصرف 1۰ 
دفترچه براي هر دانش آموز، نياز كشور حدود 14۰ 
ميليون دفترچه دانش آموزي است، اما واقعيت آن 
است كه قرار نيس��ت تمام اين نياز، با دفاتر دولتي 
تامين ش��ود، بلكه ما به دنبال آن هستيم كه دفاتر 
دانش آموزي اقشار هدف كه تمامي آنها مشخص 
شده اند و دانش آموزان خانواده هاي تحت پوشش 
بهزيس��تي و كميته امداد نيز جزو آنها هستند، با 
ارز دولتي تامين ش��ود. او ادام��ه داد: دومين اقدام، 
توزيع س��اير اقالم لوازم التحري��ر و مايحتاج كه با 
همكاري اصن��اف در قالب نمايش��گاه مهر برگزار 
مي شود؛ در اين نمايشگاه هاي عرضه مستقيم، در 
تالشيم تا بتوانيم قيمت ها را در بازار كنترل كنيم. 
در اين نمايشگاه، لوازم التحرير عرضه شده بعضًا با 
قيمت هايي بين 1۰ تا 1۵ درصد زير قيمت بازار به 

دست مصرف كنندگان خواهد رسيد.

 انتقادات غيرواقعي
براي صدور كارت بازرگاني

اتاق ايران| نايب رييس اتاق تهران معتقد اس��ت 
كارت بازرگان��ي مجوزي براي ص��ادرات و واردات 
نيست؛ در اتاق بازرگاني تنها صالحيت افراد براي 
دريافت كارت تعيين مي شود و ضوابط را ارگان هاي 
دولتي مشخص مي كنند؛ ازاين رو منتسب كردن 
انحرافات و سوءاستفاده عده اي از كارت بازرگاني به 
اتاق مصداق ظلم است و دولت بايد در شرايط خاص 
توجه ويژه اي به نظر بخش خصوصي داشته باشد. 
عالء ميرمحمدصادقي درباره داليل سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني و شكل گيري كارت بازرگاني 
موسوم به »يك بارمصرف يا اجاره اي«، گفت: يكي 
از مهم تري��ن عادت هاي غلط جا افت��اده در برخي 
از افراد و همچنين س��ازمان هاي دولتي اين است 
ك��ه كوتاهي هاي خودش��ان را به گ��ردن ديگران 
مي اندازند. عرصه اقتصاد هم از اين موضوع مستثنا 
نيس��ت و اگر ضعفي در فرايد صادرات و واردات يا 
كارت بازرگاني احساس شود، سازمان هاي دولتي 
اين مشكل را به گردن اتاق بازرگاني مي اندازند. او 
عنوان كرد: كارت بازرگاني مجوزي براي صادرات و 
واردات نيست؛ عملكرد اين كارت مانند گواهينامه 
رانندگي است كه يك نهاد مانند اداره راهنمايي و 
رانندگي، گواهينامه ها را بر اساس معيارهاي خود 
صادر مي كند، ام��ا تعيين ديگر ضواب��ط بر عهده 
سازمان هاي دولتي اس��ت. بر همين اساس كارت 
بازرگاني را نبايد به منزله ابزاري در نظر گرفت كه بر 
اساس آن مشخص شود فردي كار خالف انجام داده 
يا خير. او با اش��اره به وظيفه اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي در حوزه كارت بازرگاني تشريح 
كرد: تعيين صالحيت اشخاص براي مبادرت به امر 
صادرات يا واردات بر عهده اتاق هاي بازرگاني است اما 
اينكه ضوابط به چه شكل بايد باشد، خارج از وظايف 
اتاق بازرگاني است. نايب رييس اتاق تهران با انتقاد 
از برخي اظهارنظرها ك��ه كارت بازرگاني را مقصر 
قاچاق و تخلف در حوزه كسب وكار معرفي مي كند، 
تأكيد كرد: چني��ن بحث هايي مصداق بارز ظلم به 
اتاق بازرگاني است؛ درصورتي كه اتاق  هاي بازرگاني 

در اين عرصه كاماًل بي تقصير هستند.

بهاي جهاني سنگ آهن 
همچنان در مدار نزولي

ايرنا| جديدترين گزارش نشريه اس اند پي گلوبال 
پلتس نشان مي دهد، بهاي هر تن سنگ آهن در بازار 
وارداتي چين در ادامه روند نزولي خود با 2۵ س��نت 
كاهش به سطح 88 دالر و 4۵ سنت رسيد. به گزارش 
بيزينس تايمز، بهاي سنگ آهن در چهار معامالت 
پي در پي صورت گرفته در بازار سنگ آهن داليان به 
سبب افت تقاضاي اين ماده معدني، با كاهش قيمت 
روبرو بوده است. اين در حالي است كه بنابر پيش بيني 
شركت استخراج معادن بريتانيايي-استراليايي بي اچ 
پي، كه به عنوان بزرگ ترين شركت معادن و فلزات 
جهان شناخته مي شود، كاهش تقاضا در بازار سنگ 
آهن، متاثر از افت تقاضا در بازار وارداتي چين و مختل 
ش��دن صادرات برزيل و اس��تراليا در ماه هاي اوليه 
2۰19، در سه سال آينده نيز ادامه مي يابد و اين ماده 
معدني در مدت زمان مذكور نوسان قيمت را تجريه 
خواهد كرد. از سوي ديگر، بنابر پيش بيني اين شركت 
معدني، بهاي سنگ آهن صادراتي بزريل و استراليا نيز 
افزايش مي يابد. بي اچ پي همچنين بر اين باور است كه 
سياست هاي وارداتي چين كه بزرگ ترين توليد كننده 
فوالد در جهان به شمار مي آيد، يكي از مهم ترين داليل 

نوسان قيمت در بازار سنگ آهن به شمار مي آيد. 

انتشار خبر بازداش��ت مديران ايران خودرو، واكنش بازار 
خودرو را به همراه داش��ت؛ بطوريكه اين موضوع در كنار 
افزايش تحويل خودرو از سوي خودروسازان باعث كاهش 
قيمت ها در بازار شده است. به گزارش خبرگزاري فارس، 
دو روز پيش سخنگوي دولت از بركناري مديرعامل ايران 
خودرو به دليل افزايش غيرقانوني قيمت خودرو خبر داد و 
در پي اين مساله، عصر روز دوشنبه هاشم يكه زارع مديرعامل 
ايران خودرو بازداشت شد. پيش از آن نيز دو نفر از مديران 
ارشد اين شركت خودرويي بازداشت شده بودند. پيش از 
بازداشت مديران ايران خودرو نيز تعدادي از مديران شركت 
ساپيا بازداشت شده بودند و خبر ممنوع الخروجي مديرعامل 

اين شركت نيز در خبرگزاري فارس منتشر شد.
اين اتفاقات در ش��رايطي كه تحويل خودرو هم از س��وي 
شركت هاي خودروس��از كمي سرعت گرفته است، باعث 
شد تا قيمت خودرو در بازار روندي كاهشي داشته باشد. اين 
تأثير عالوه بر اينكه قيمت خودروهاي ايران خودرو را كاهش 
داد باعث كاهش قيمت محصوالت سايپا نيز شده است. در 
اين وضعيت با وجود تعطيلي تابستانه كارخانه، محصوالت 
شركت سايپا اين روزها فاكتور مي شود و شركت به مشتريان 
خودرو تحويل مي دهد. اين موضوع نيز بر قيمت هاي بازار 
اثرگذار بوده است. همچنين مي توان به تأثير بازداشت چند 
نفر از مديران سايپا و برخورد با چند نمايندگي پرفروش اين 
گروه خودروسازي طي روزهاي گذشته اشاره كرد كه باعث 

وارد شدن شوك به بازار خودرو شده بود. به اين ترتيب اكنون 
بازار خودرو مقداري كنترل شده و همانطور كه برخورد با 
برخي مفاسد اقتصادي در حوزه ارز روي قيمت دالر تاثير 
گذاشت، برخورد با برخي مديران صنعت خودرو نيز كاهش 

قيمت ها را در بازار به همراه داشته است.

 يكه تازي خودروسازان در بازار خودرو
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو با بيان اينكه خبر 
بازداش��ت برخي مديران صنعت خودرو بر بازار تاثيرگذار 
بوده است، اظهار كرد: اكنون روزهاي تعطيلي را پشت سر 
مي گذاريم و بايد منتظر باش��يم خبر بازداشت مديران در 
هفته آينده بر بازار خودرو اثر بيشتري داشته باشد و شاهد 
كاهش قيمت محصوالت ايران خودرو و سايپا باشيم. سعيد 
موتمني با اشاره به افزايش قيمت 4 محصول ايران خودرو در 
يك ماه گذشته همزمان با كاهش قيمت ها در بازار، گفت: 
اين مساله باعث شد تا قيمت ها در بازار روندي افزايشي پيدا 
كند و با اينكه ايران خودرو اعالم كرد كه افزايش قيمت ها 
ناشي از اشتباه نرم افزاري بوده است اما اين مساله در بازار 
بار رواني داشت و جبران آن هفته ها به طول مي انجامد. او با 
بيان اينكه خودروسازان ادعا مي كردند كه مي توانند بازار را 
مديريت كنند، افزود: خودروسازان يكه تاز بازار خودرو شدند 
و با قيمت ها بازي مي كردند كه اين مساله باعث شده بود تا از 
كاهش قيمت ها در بازار جلوگيري شود. موتمني با اشاره به 

اينكه بازداشت برخي مديران خودرويي از جمله مدير ايران 
خودرو و همچنين مدير 1۰ تا 1۵ نمايندگي شركت هاي 
خودروساز كه خريد عمده مي كردند و تعيين كننده قيمت ها 
بودند، بر بازار اثرگذار است، گفت: بازداشت سرشاخه هاي 
نابساماني قيمت خودرو باعث مي ش��ود تا قيمت در بازار 
روندي كاهشي داشته باشد و در صورتي كه عرضه خودرو 
از سوي خودروسازان تداوم داشته باشد ريزش قيمت ها را 
شاهد خواهيم بود. اكنون اين مساله را در بازار خودروهاي 
وارداتي شاهد هستيم و مي بينيم كه با توجه به عدم خريد 
مردم،  كاهش قيمت ها در مورد خودروهاي وارداتي اتفاق 
افتاده است. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تاكيد كرد: 
زماني كه قيمت خودرو در بازار كاهش مي يابد خودروسازان 
بايد قيمت محصوالتشان را كاهش دهند نه اينكه با افزايش 
قيمت هايشان به بازار سيگنال مثبت دهند. مديرعامل جديد 
ايران خودرو بايد براي جمع شدن حاشيه بازار خودرو تالش 

كند تا اختالف قيمت بازار و كارخانه كم شود.
مدير يك نمايندگي سايپا نيز در ابن باره گفت: هر ساله در تير 
و مرداد ماه با افزايش تقاضا و التهاب بازار خودرو روبرو بوديم 
اما امس��ال تقاضاي زيادي براي خريد خودرو وجود ندارد. 
عليرضا پورحسني ادامه داد: قيمت خودروها باال رفته و در 
مقابل، كسب و كار مردم ضعيف شده و قدرت خريد خودرو 
در كشور به اندازه قبل وجود ندارد. در عين حال، افرادي كه 
در خريد خودرو سرمايه گذاري كرده بودند حاال با ركود بازار 

به فكر فروش خودروهايشان هستند و مجبورند قيمت اين 
خودروها را كاهش دهند. به گفته او، انتشار اخبار بازداشت 
مديران شركت هاي خودروساز باعث شده تا قيمت ها در 
بازار روند كاهشي داشته باشد. البته افزايش تحويل خودرو 

از سوي خودروسازان هم بي تأثير نيست.

 افت 1۰۰ تا 25۰ ميليوني قيمت خارجي ها
يك فروشنده خودروهاي خارجي در بازار نيز با اشاره به تأثير 
كاهش نرخ ارز بر قيمت خودروهاي خارجي، گفت: اكنون 
بازار خودروهاي خارجي كاهش��ي است و شاهد كاهش 
قيمت 1۰۰ تا 2۵۰ ميليون توماني اين خودروها هستيم. 
علي اصيلي ادامه داد: قيمت س��انتافه كه به يك ميليارد و 
1۰۰ ميليون تومان رسيده بود حاال با كاهش 23۰ ميليون 
توماني به 8۷۰ ميليون تومان رسيده است. سراتو وارداتي 
نيز كه قيمتش تا 6۰۰ ميليون تومان هم باال رفته بود حاال 
در بازار با قيمت 4۷۰ ميليون تومان عرضه مي شود كه به 
اين ترتيب 13۰ ميليون تومان كاهش قيمت داشته است. 
به گفته او، قيمت النترا نيز با افت 12۰ ميليون توماني در 

بازار به 48۰ ميليون تومان رسيده است.
بر اساس اين گزارش، بررس��ي بازار خودرو نشان مي دهد 
قيمت پرايد با كاهش يك تا 2 ميليون توماني طي روزهاي 
اخير به 44 ميليون و 3۰۰ هزار تومان در روز جاري رسيده 
است. همچنين قيمت ساندرو با افت ۵ ميليون توماني به 

1۷2 ميليون تومان و قيمت »ساندرو استپ وي« با افت 8 
ميليون توماني به 182 ميليون تومان كاهش يافته است. 
قيمت سايپا 111 نيز از 49 ميليون تومان به 4۷.۵ ميليون 
تومان طي روزهاي اخير كاهش يافته و هر دستگاه »تيبا« 
نيز با افت قيمت 2 ميليون توماني در بازار با نرخ ۵2 ميليون 

تومان به مشتريان عرضه مي شود.
 قيمت »تيبا« 2 نيز كه ماه پيش 6۰ ميليون تومان بود حاال 
در بازار به ۵۷ ميليون تومان رس��يده است. در مورد تندر 
مدل E2 پارس خودرو نيز مي توان به افت قيمت ۵ ميليون 
توماني اين خودرو و عرضه آن با قيمت 12۵ ميليون تومان 
اشاره كرد. قيمت پارس تندر  نيز در بازار با كاهش 2 ميليون 
توماني به 128 ميليون تومان رسيده است. قيمت كوييك 
سايپا نيز با افت 3.۵ ميليون توماني در بازار به 64.۵ ميليون 

تومان رسيده است. 
 در بررس��ي محصوالت ايران خودرو ني��ز بايد به كاهش

3 ميليون توماني قيمت پژو 2۰6 تيپ ۵ و عرضه اين خودرو 
با قيمت 9۵ ميليون تومان در بازار اشاره كنيم. پژو 2۰6 تيپ 
2 نيز افت قيمت 2 ميليون توماني را تجربه كرده و حاال با 
قيمت 84 ميليون تومان به مشتريان عرضه مي شود، پژو 
 4۰۵ نيز كاهش 2 ميليون توماني را داشته و حاال با قيمت

 8۵ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شود. در مورد پژو 
2۰۰8 هم بايد به افت 1۰ ميليون توماني قيمت اين خودرو 
و عرضه آن با قيمت 32۰ ميليون تومان در بازار اشاره كنيم.

افت قيمت خودرو در پي بازداشت مديران خودروساز



15 جهان

آب آلوده رشد اقتصادي و امنيت غذايي جهان را تهديد مي كند 

هنگ كنگ به سوي ركود اقتصادي مي رود

هشدار بانك جهاني درباره بحران نامرئي آب 

چينبهدنبالجايگزينكردن»شنژن«با»هنگكنگ«

گروه جهان| 
جهان با بحران نامرئي آب روبروست. تاثيرات اين بحران 
به مراتب گسترده تر و عميق تر از خشكسالي هاي قبلي بوده 
و نيازمند توجه و اقدام فوري است. بانك جهاني هشدار داده 
بحران نامريي كيفيت آب مي تواند رشد اقتصادي جهان را 
تا يك سوم كاهش داده، سالمتي عمومي را تهديد كرده و 

امنيت غذايي را به خطر بيندازد.
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود آورده: در حالي كه 
بيش��تر توجه ها به حجم آب معطوف شده است از جمله 
حجم آب بسيار زياد در سيالب ها، و حجم آب بسيار كم در 
خشكسالي ها؛ كيفيت آب بطور قابل توجهي ناديده گرفته 
شده است. اين در حالي است كه بحران كيفيت آب در حال 
از بين بردن يك سوم اقتصاد بالقوه مناطقي است كه با بحران 
شديد كيفيت آب مواجه هستند و اين مشكل همچنين 
تهديدي جدي براي سالمتي مردم و محيط زيست است. 
ديويد مالپاس رييس گروه بانك جهاني، در اين باره گفته: 

»آب تميز عامل اصلي رشد اقتصادي است.«
در گ��زارش ۱۴۲صفح��ه اي بانك جهاني آم��ده، نتايج 
پژوهش هاي جديد نشان مي دهد كه چگونه عواملي مانند 
باكتري ها، فاضالب شهري، مواد شيميايي و پالستيك ها 
مي توانند اكسيژن آب را از بين ببرند و آب را به حدي مسموم 

كنند كه براي انسان و اكوسيستم خطرناك باشد. 
بانك جهاني در اين گزارش نهادهاي بين المللي، دولتي 
و محلي را به افزايش توجه به موضوع آلودگي آب دعوت 
كرده و هشدار داده است كه اين بحران نياز به حل سريع 
دارد، چرا كه مي تواند مردم را با قحطي و محيط زيست را با 

نابودي مواجه كند.
بنا براعالم بانك جهاني، اثراتي كه منابع آبي بي كيفيت براي 
سالمت، كشاورزي و محيط زيست به دنبال دارد، فراتر از آن 
چيزي است كه تاكنون تصور مي شد. زماني كه اثرگذاري 
بر تمام بخش ها با هم ديده مي ش��ود، مي توان مشاهده 
كرد كه آب ه��اي آلوده و بي كيفيت س��هم قابل توجهي 
در كاهش رش��د اقتصادي كش��ورها دارند. آالينده هاي 
شناخته شده همچون آلودگي هاي ناشي از سيستم هاي 
آب وفاضالب، در كنار مواد آالينده جديد نظير مواد غذايي، 

پالستيك ها، مواد شيميايي، آلودگي هاي پزشكي و... در 
ح��ال حاضر اصلي ترين اثرگ��ذاري را در اين حوزه دارند. 
عواملي مانند تغيير كاربري زمين براي كشاورزي، صنعتي 
و ساختمان سازي، نابودي جنگل ها، تغييرات اقليمي كه 
باعث به هم خوردن الگوهاي متداول بارندگي مي ش��ود، 
عدم رعايت استانداردهاي محيط زيستي و غيره، باعث از 
بين رفتن كيفيت آب مي شود. براي نمونه هر چند نيتروژن 
براي كشت محصوالت كشاورزي ضروري است، اما ماده اي 
پرنوسان و بي ثبات محسوب مي شود. بطور معمول، بيش 
از نيمي از كودهاي نيتروژن اس��تفاده شده در زمين هاي 

كشاورزي وارد آب و هوا مي شوند. ورود اين ماده به منابع 
آبي مي تواند منجر به كاهش س��طح اكسيژن آب و ايجاد 
نواحي مرده شود، وضعيتي كه براي رسيدگي به آن شايد 
به قرن ها زمان نياز باشد. در هوا، ورود نيتروژن مي تواند به 
شكل گيري اكسيد نيتروژن منجر شود. اكسيد نيتروژن 
نوعي گاز گلخانه اي است كه بيش از ۳۰۰ برابر نسبت به 
كربن دي اكسيد در تجمع گرما در جو قوي تر عمل مي كند. 
به همين خاطر اس��ت كه بس��ياري از محققان معتقدند 
جهان امروز از مرز هاي امن مجاز ب��راي ورود نيتروژن به 
محيط زيس��ت عبور كرده است. به عقيده آنها نيتروژن با 

پيشي گرفتن از كربن در حال حاضر بزرگ ترين آالينده 
خارجي جهان محسوب مي شود.

بر اساس بررسي ها، تبادل سرنوشت سازي ميان استفاده از 
نيتروژن به عنوان كود وجود دارد، جايي كه منافع كشاورزي 
آن در برابر مخاطراتي كه براي سالمت انسان ها به همراه 
دارد قرار مي گيرد. البته با يك حساب سرانگشتي مي توان 
اين تبادل را ارزيابي كرد: در س��طح جهاني استفاده يك 
كيلوگرم اضافي از كودهاي نيتروژن در هر هكتار افزايش 
بازدهي ۴ تا ۵ درصدي محصوالت كشاورزي را به همراه 
دارد. با اين حال جريان ورود اين كودها به محيط زيست و 

نيتراتي كه وارد منابع آبي مي شود به اندازه اي خطرناك 
است كه احتمال سركوب رشد كودكان را ۱۱ تا ۱۹ درصد 
افزايش مي دهد، اثرگذاري كه در ادامه سال هاي زندگي نيز 
رشد افراد را تا ۲درصد محدود مي سازد. بنابراين مي توان 
نتيجه گرفت يارانه هايي كه به كودهاي ش��يميايي اعطا 
مي شود، پيش از اينكه منافع كشاورزي ايجاد كند، جان 
انس��ان ها را به خطر مي اندازد.  اين عوامل به همراه از بين 
رفتن خاك مرغوب، خشكسالي ها، توفان و استفاده بي رويه 
از منابع زيرزميني آب باعث مي شود كه ساالنه توليدات 
محصوالت كشاورزي به اندازه تغذيه ۱۷۰ميليون نفر از 
بين برود. در اين گزارش آمده كه از بين رفتن كيفيت آب و 
خاك در بخش هاي گسترده اي از جهان در حال وقوع است 

و بايد سريع جلو اين پديده گرفته شود.
در سال هاي گذشته نيز، گزارش هاي متعددي از تاثيرات 
مخرب فعاليت انساني بر محيط زيست منتشر شده است، 
از جمله انتشار ساالنه حدود ۳۳ ميليارد تن دي اكسيد كربن 
از طريق سوخت هاي فسيلي كه منجر به گرمايش زمين 
مي شود و همچنين رهاسازي فاضالب صنعتي و خانگي 
به طبيعت و رودخانه ها، وج��ود بيش از پنج تريليون تن 
آالينده هاي پالستيكي در درياها و اقيانوس ها و موارد ديگر.

به گزارش بانك جهاني، نمك نيز به عنوان اصلي ترين عنصر 
آالينده از زمان عهد باستان نقشي روزافزون در آلودگي هاي 
خاكي و آبي سراسر مناطق جهان دارد. امروزه منابع آبي و 
خاكي نمكي در سراسر جهان در حال گسترش هستند، 
به خصوص در مناطق ساحلي كم عمق، مناطق خشك 
آبياري شده و حاشيه شهرها. اين روند اثر ويرانگري براي 

بازدهي محصوالت كشاورزي به همراه دارد.
در گزارش بانك جهاني آمده كه كش��ورهاي غني و فقير 
به طور مشابه از كيفيت پايين منابع آبي رنج مي برند و رشد 
اقتصادي و توسعه يافتگي نمي تواند امنيت آبي كشورها را 
تضمين كند؛ چرا كه آلودگي منابع آبي با رشد اقتصادي 
كاهش نمي يابد بلكه افزايش رفاه جوامع منجر به تشديد 
تنوع آلودگي ها مي ش��ود. براي مث��ال اياالت متحده به 
تنهايي س��االنه بيش از ۱۰۰۰ ماده شيميايي جديد وارد 

محيط زيست مي كند. 

گروه جهان| 
پس از هفته ها تظاه��رات، درگيري هاي خونين و تجمع 
چهار روزه در فرودگاه بين المللي هنگ كنگ، اعتراض ها 
اكنون وارد سومين ماه خود شده و هيچ نشانه اي دال بر كم 
شدن دامنه آن ديده نمي شود. اين تحوالت باعث شده كه 
هنگ كنگ جدي ترين بحران خود را از سال ۱۹۹۷ تاكنون 
تجربه كند. در اين ميان كري الم رييس اجرايي دولت محلي 
هنگ كنگ، با هشدار نسبت به تبعات ادامه اعتراض ها بر 
رش��د اقتصادي هنگ كنگ خواستار مذاكره با معترضان 
شده است. او همچنين اعضاي كابينه خود را از تعطيالت 
تابستاني فراخوانده است. در اين ميان يك رسانه آلماني نيز 
از تالش پكن براي جايگزين كردن منطقه اقتصادي شنژن با 

هنگ كنگ به دليل تداوم اعتراض ها خبر داده است. 
بنا بر گزارش ها، پاول چان وزير اقتصاد منطقه هنگ كنگ 
نيز نسبت به تاثير اعتراض ها بر خرده فروشي، حمل و نقل و 
بخش هاي خدماتي منطقه هشدار داده است. آمار اقتصادي 
منتشر شده درباره حمل ونقل و خرده فروشي نشان مي دهد 
كه هنگ كنگ وارد دوره دشواري خواهد شد. رشد توليد 
ناخالص داخلي هنگ كنگ در سه ماهه دوم تنها ۰.6 درصد 

افزايش داشته است. 
شبكه ان بي سي هم با اشاره به تاثير اعتراض ها بر اقتصاد 
هنگ كنگ نوشته: اعتراض هاي هنگ كنگ ابتدا در حد 
راهپيمايي هاي مسالمت آميز پايان هفته برگزار مي شد 
ولي اين روزها به مس��اله اي روزانه در اي��ن جزيره بدل 

شده است. تقابل پياپي پليس با معترضان كه به استفاده 
مكرر از گازاشك آور در مقابل پرتاب بمب هاي آتش زاي 
منتهي مي شود، بسياري از كسب وكارهاي ُخرد و كالن 
هنگ كنگ را به كسادي كشانده است. تاكنون شركت هاي 
والت ديزني و پرادا نس��بت به تاثير منفي اعتراض ها بر 
كسب وكارشان هشدار داده اند و بسياري از شركت هاي 
هواپيمايي ناگزير شده اند به دليل اشغال فرودگاه توسط 
معترضان، پروازهاي خود را لغو كنند. همچنين از ابتداي 
جوالي تاكنون ارزش ب��ورس هنگ كنگ بيش از6۰۰ 

ميليارد دالر كاهش يافته است. 
با كاهش رش��د اقتصادي، صادرات س��اعت س��ويس به 
هنگ كنگ به عن��وان بزرگ ترين بازار محصوالت لوكس 
جهان در ماه ژوئن گذشته ۲۷درصد كاهش يافته و در همين 
مدت بين ۳۰ تا ۵۰درصد از شمار گردشگران خارجي كاسته 
شده است. در همين حال، ۱۹درصد از حجم فعاليت قطار 
شهري هنگ كنگ كاسته شده و در پي لغو ۲۰۰ پرواز، بهاي 
سهام شركت هواپيمايي كاتاي، هواپيمايي تحت پرچم 
هنگ كنگ ۲۰درصد افت كرده است. در گران ترين بازار 
مسكن جهان، قيمت ها روند نزولي به خود گرفته، بطوري كه 
ارزش امالك منطقه مهم شهر كه در نزديكي فرودگاه سابق 
»كاي تاك« قرار دارد به پايين ترين سطح در دو سال گذشته 
رسيده است. پيش بيني هاي نهادهاي مالي مهم جهان از 
جمله بانك امريكا نيز از كاهش۱۰درصدي قيمت امالك و 
مستغالت خبر مي دهند. در چنين شرايطي پيش بيني ها 

از ورود اقتصادي هنگ كنگ ب��ه دوره ركود حكايت دارد، 
ركودي كه به معناي پايان روزه��اي خوش جزيره ثبات 

اقتصادي خواهد بود.
در همين حال روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه از تالش 
چين براي كاستن از نقش هنگ كنگ در مبادالت بازرگاني 
جهاني خبر داده اس��ت، اقدامي كه مي تواند آهنگ رشد 
اقتصادي هنگ كنگ را ُكند كند. كريستوف هاين تحليلگر 
اقتصادي نشريه فرانكفورتر آلگماينه، نوشته: »چين بر آن 
است تا شهر شنژن را تبديل به مركز مالي بين المللي كند. 
هدف از اجراي اين سياست جلب سرمايه گذاران خارجي به 

سرزمين چين است.« 
بر اساس اين گزارش، چين براي تبديل شنژن به يك مركز 
مالي بين المللي تمهيداتي پيش بيني كرده است كه از يكسو 
سرمايه گذاري خارجي در اين شهر را تسهيل مي كند و از 
سوي ديگر، به سرمايه گذاران خارجي امكان مي دهد سود 
حاصله از فعاليت هاي اقتصادي خود را از چين خارج كنند.

آمادگيدولتمحليبرايگفتوگو
در اين ميان كري لم رييس دولت محلي، از آمادگي خود 
براي گفت وگو با معترضان سخن گفته است. به گزارش 
دويچه ول��ه، كري لم گفته ب��راي برون رف��ت از بحران 
سياس��ي و يافتن يك راه حل جامع حاضر به گفت وگو 
با معترضان اس��ت. رييس دول��ت محلي هنگ كنگ از 
ديالوگ پيشنهادي به مثابه نقطه عطفي در اوضاع بحراني 

ياد كرده و ابراز اميدواري كرده كه گفت وگو با معترضان 
بتواند زمينه هاي بازگشت آرامش به هنگ كنگ را فراهم 
آورد. ظرف هفته هاي گذشته بسياري از نيروهاي وابسته 
به دولت چين و ارتش سايبري اين كشور با بهره گرفتن 
از ش��بكه هاي اجتماعي اقدام به تبليغ عليه معترضان 

كرده بودند. 
اب��راز آمادگي دولت چين براي گفت وگو با معترضان در 
شرايط صورت مي گيرد كه رويكرد خشن پليس و نيروهاي 
انتظامي براي مقابله با معترضان ظرف هفته هاي گذشته 
به انتق��اد نيروهاي مدافع حقوق بش��ر در هنگ كنگ و 
همچنين در كشورهاي ديگر دامن زده بود. معترضان از 
مقامات دولتي هنگ كنگ خواسته بودند تا درباره رويكرد 
خشن پليس و نيروهاي انتظامي تحقيق كند. اين در حالي 
است كه دولت محلي هنگ كنگ مدعي شده كه اقدامات 

الزمه در اين زمينه صورت گرفته و نياز به تحقيق و بررسي 
بيشتر پيرامون اين موضوع وجود ندارد.  از سوي ديگر خبر 
دستگيري يكي از كارمندان كنسولگري بريتانيا منتشر 
شده است. گفته مي شود كه اين فرد براي انجام ديدارهاي 
تجاري به شنژن، واقع در مرز هنگ كنگ سفر كرده و پس از 
آن، به مدت چند روز هيچ اطالعي از او منتشر نشده است.

اخبار منتشر شده از سوي گاردين حكايت از آن دارند كه 
كارمند كنسولگري ۲۸ساله توسط مسووالن دولت چين 
در شهر شنژن دستگير شده است. اين همكار كنسولگري 
بريتانيا در هنگ كنگ هشتم اوت به شنژن سفر كرده بود. 
وزارت خارجه بريتانيا نس��بت به سرنوش��ت اين فرد ابراز 
نگراني كرده است. گفته شده است كه اين فرد پس از انجام 
ديدارهاي خود در شنژن در مسير بازگشت به هنگ كنگ 

توسط ماموران انتظامي چين دستگير شده است. 

دريچه

كوتاهازمنطقه

آمادگي امريكا براي ازسرگيري 
مذاكرات با كره شمالي 

گروه جهان| نماينده امريكا در امور كره ش��مالي 
چهارشنبه بر  آمادگي كش��ورش براي ازسرگيري 
مذاكرات با پيونگ يانگ تاكيد كرد. به گزارش رويترز، 
استيون بيگان كه براي مذاكره با مقامات كره جنوبي 
در سئول به سر مي برد تاكيد كرده به محض اعالم 
آمادگي كره ش��مالي براي مذاكره، واشينگتن نيز 
آماده است. بيگان گفته تمركزش بر »غيرهسته اي 
كردن« كره شمالي خواهد بود. اظهارنظر نماينده 
امريكا در حالي منتشر مي ش��ود كه پيونگ يانگ 
در حدود سه هفته گذشته دست كم شش موشك 
كوتاه برد را آزماي��ش كرده و در اين مدت مذاكرات 
ميان امريكا و كره جنوبي از يك س��و و كره شمالي 
از س��وي ديگر به هيچ وجه پيشرفت نداشته است. 
اخيرا رييس جمهوري اياالت متحده گفته بود كه از 
رهبر كره شمالي »نامه بسيار زيبايي« دريافت كرده 
و ممكن است دوباره با او مالقات كند. دونالد ترامپ 
و كيم جونگ اون، رهبران دو كشور، در روز ۳۰ ژوئن 
)حدود دو ماه پيش( در ديداري از پيش اعالم نشده، 
در منطقه مرزي دو كره با يكديگر ديدار و موافقت 
كردند كه گفت وگوهاي دو طرف از سر گرفته شود. 
رويترز همچنين به نقل از روزنامه ژاپني يوميوري 
نوشته كه طبق ارزيابي تازه وزارت دفاع اين كشور 
كره شمالي مدتي است كه موفق شده كالهك هاي 
اتمي خ��ود را كوچك كند تا براي س��وار كردن بر 
موشك هاي بالستيك مناسب باشد. اين در حالي 
است كه طبق ارزيابي پيشين كه در ماه ژانويه سال 
جاري منتشر شد كره شمالي در اين زمينه تنها به 

سطح قابل توجهي رسيده بود.

دونالد ترامپ: كاهش ماليات ها 
را در نظر داريم

گروه جهان| دونالد ترامپ كه بهبود اوضاع اقتصادي 
امريكا را برگ برنده رياست جمهوري خود مي داند 
گفته كاه��ش ماليات بر درآمد را ب��ه عنوان اهرمي 
موقت براي تقويت اقتصاد كش��ورش در نظر گرفته 
است. بسياري از اقتصاددانان با توجه به ادامه جنگ 
تجاري ميان واشنگتن و پكن، از وقوع يك دوره ركود 
در آينده نزديك خبر داده اند. به گزارش بي بي سي، 
كاخ س��فيد ابتدا گزارش ها درباره اين ايده ترامپ را 
رد كرد اما رييس جمه��وري امريكا ضمن تاييد اين 
گمانه زني ها گفت: »ماليات بر درآمد چيزي است كه 
ما درباره آن داريم فكر مي كنيم و گمان كنم بسياري 
از افراد از كاهش آن اس��تقبال كنند.« امريكايي ها 
بخشي از درآمد خود را به طور ماهانه از فيش حقوق 
خود ب��راي هزينه هاي بيمه درماني، بازنشس��تگي 
و تامين اجتماعي پرداخ��ت مي كنند كه ميزان آن 
بسته به درآمدشان متغير است. ترامپ در چند روز 
گذشته بارها به رشد اقتصادي امريكا و گمانه زني هاي 
مرتبط با ركود قريب الوقوع اشاره كرده و گفته: »ما با 
ركود اقتصادي خيلي فاصله داريم.« با اين حال، تنش 
تجاري ميان دو غول نخست اقتصاد جهان، امريكا و 
چين، كارشناسان را نگران كرده است. آنها مي گويند 
بهبود نسبتا سريع شاخص هاي اقتصادي در دو سال 
گذشته كه از نظر آنها نتيجه كاهش ماليات ها از سوي 
دولت ترامپ بود اكنون اثربخش��ي خود را از دست 
مي دهد و ادامه جنگ تعرفه ها سرعت رشد اقتصادي 
را كند خواهد كرد. با وجود اين ترامپ مي گويد: »كم 
كردن ماليات يكي از داليلي ب��ود كه اكنون اوضاع 

اقتصادي اينقدر قوي شده است.« 

احتمال 70درصدي وقوع 
ركود اقتصادي در اروپا 

گروه جهان| كارشناسان اقتصادي با اشاره به كاهش 
محسوس نرخ رشد كش��ورهاي اروپايي در ماه هاي 
اخير مي گويند ك��ه منطقه يورو اكنون بر لبه پرتگاه 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش ياه��و فاينانس، محمد 
الريان اقتصاددان ارشد موسس��ه بيمه اي آليانتس 
آلمان، گفته: »نه تنه��ا در منطقه يورو بلكه هر پنج 
اقتصاد بزرگ اروپايي داراي مشكالت خود هستند. 
در واقع هيچ پيش��رفتي محسوس��ي ايجاد نشده و 
سياست قاطع تقويت رشد نيز مشاهده نشده است.« 
الريان شانس وقوع ركود اقتصادي در منطقه يورو را 
۷۰درصد عنوان كرده است. اين اظهارات تنها كمي 
پس از آن بيان مي ش��ود كه بانك مركزي آلمان در 
گزارشي نسبت به تداوم رش��د اقتصادي منفي اين 
كشور هشدار داد. بزرگ ترين اقتصاد اروپا در سه ماهه 
دوم سال براي نخس��تين بار در طول يك دهه اخير 
كوچك شد و رشد منفي ۰.۱درصد را تجربه كرد. با 
اين حال بانك مركزي آلمان هش��دار داده به دليل پا 
برجا بودن مشكالت به ويژه در بخش صنعت، خطر 
تداوم رشد منفي در فصل هاي بعدي نيز وجود دارد. از 
سوي ديگر مساله چگونگي خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا مس��اله اي است كه به ابعاد نگراني ها از وضعيت 
اقتصادي اروپا دامن زده است. ساندي تايمز اخيرا با 
استناد به اسناد محرمانه گزارش كرده احتمال بروز 
قحطي موادغذايي و س��وختي در بريتانيا در صورت 
اجرايي ش��دن برگزيت بدون توافق وجود دارد. وي 
گفته: »هر پنج اقتصاد بزرگ اروپايي رش��د زير يك 
درصد داشتند كه نااميد كننده بود، آلمان و ايتاليا نيز 

رشد منفي و صفر درصدي را تجربه كردند.« 

استعفاي نخست وزير براي 
محدود كردن راست هاي ايتاليا
گروه جهان| جوزپه كونته نخس��ت وزير ايتاليا، 
پس از حمله اي شديد به ماتئو سالويني وزير كشور، 
اس��تعفا كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، كونته 
گفته ماتئو سالويني با بي مسووليتي و براي منافع 
شخصي و حزبي يك بحران سياسي تازه در ايتاليا 
ايجاد كرده است.تصميم كونته براي استعفا به منظور 
خنثي كردن تالش هاي سالويني گرفته شد كه با 
ارايه پيش��نهاد راي عدم اعتماد به دولت، درصدد 
سرنگون كردن آن و برگزاري انتخابات زودهنگام 
پارلماني است. سالويني اميدوار است كه حزب او با 
برگزاري چنين انتخاباتي، بتواند به تنهايي از اكثريت 
پارلماني برخوردار شود و تشكيل دولت آينده را خود 
بر عهده گيرد. ائتالف دولتي ناهمگِن ايتاليا كه دوام 
آن از مدت ها پيش ناممكن به نظر مي رسيد، از هفته 
گذشته به بحران گراييد و با ارايه پيشنهاد عدم اعتماد 
از سوي نمايندگان »ليگ«، يكي از دو نيروي سياسي 
تش��كيل دهنده دولت، به شكاف ميان اين حزب و 
متحد دولتي آن، جنبش »پنج س��تاره« انجاميد. 
س��الويني اعالم كرده ديگ��ر نمي تواند به ائتالف با 
حزب پنج ستاره ادامه دهد. حال كناره گيري كونته 
به رييس جمهوري ايتاليا فرصت مي دهد امكانات 
تدارك يك ائتالف ديگر براي تش��كيل دولت را به 
آزمون بگذارد. احزاب چپ و چپ ميانه اعالم آمادگي 
كرده اند كه در ائتالف با جنبش »پنج س��تاره«، در 
تشكيل يك دولت تازه شركت مي كنند و اينچنين 
»ليگ«، حزب راست افراطي را در انزوا قرار مي دهند. 
لوئيجي دي مايو رهبر حزب پنج ستاره، با حمايت 

از كونته گفته كار با او برايش افتخاري بوده است. 

نيكالس مادورو ارتباط با 
امريكايي ها را تاييد كرد 

گروه جهان|در پي انتشار گزارش هايي از مذاكره 
حكوم��ت ونزوئال با كاخ س��فيد، رييس جمهور اين 
كشور تاييد كرده كه دو طرف ماه هاست با يكديگر 
در ارتباط هس��تند. به گ��زارش آسوش��يتدپرس، 
يك مقام ارش��د دولت امريكا پيش��تر گفته بود كه 
واش��نگتن بطور مخفيانه مذاكراتي را با رهبر حزب 
حاكم دولت نيكالس مادورو انجام داده اس��ت. حال 
نيكالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال، تاييد كرده 
كه ماه هاس��ت كه به ارتباط با دول��ت دونالد ترامپ 
چراغ سبز داده است. مادورو هدف از اين ارتباط گيري 
را تالش براي ترميم روابط با واشنگتن عنوان كرده 
است. نيكالس مادورو از افشاي جزييات اين مذاكرات 
و اينكه چه مقام هايي با واشنگتن در ارتباط بوده اند 
خودداري كرده است.  مذاكرات مادورو و دولت امريكا 
در حالي است كه واشنگتن آشكارا اعالم كرده كه از 
خوان گوايدو رهبر مخالفان دولت مادورو، حمايت 
مي كند و به مانند۵۰ كشور ديگر، رياست جمهوري 
گوايدو را به  رسميت مي شناسد. نيكالس مادورو كه 
همچنان قدرت را در دست دارد و ارتش نيز از او پيروي 
مي كند، از حمايت روسيه، تركيه و چند كشور ديگر 
برخوردار است. برخي ناظران بر اين باورند با توجه به 
اينكه جزيياتي از مسائل مورد مذاكره ميان طرفين 
منتشر نشده، هنوز نمي توان چشم اندازي روشن از 
نتايج اين مذاكرات متصور شد اما اينكه دولت دونالد 
ترامپ پس از ماه ها فشارهاي سياسي و ديپلماتيك به 
مذاكره مستقيم روي آورده نشان از ضعف راهبردهاي 
كاخ سفيد در قبال ونزوئال و تاب آوردن كاراكاس در 

برابر هجمه هاي واشنگتن است.
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ماراتنمذاكراتبرگزيتي
جانسونبااروپاييها

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا چهارشنبه با سفر 
به برلين ماراتن مذاكرات فشرده با رهبران اروپايي و 
مقام هاي بين المللي مهم را در سايه تهديد برگزيت 
بدون توافق آغاز كرده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، بوريس جانسون در نخستين سفر خارجي 
خود به عنوان نخس��ت وزير بريتانيا براي متقاعد 
كردن آنگال مركل صدراعظم آلمان، و بعد امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، تالش مي كند تا 
باب مذاكرات دوب��اره روي توافق خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا كه فعال منتفي اس��ت، گشوده شود. 
مواضع جانسون اختالفاتي ميان او و ديگر رهبران 
اروپايي كه معتقدند توافق خروج نهايي است، ايجاد 
كرده است. دونالد تاسك رييس شوراي اتحاديه اروپا، 
سه شنبه تاكيد كرده اين نهاد با درخواست جانسون 
موافقت نخواهد كرد. اين در حالي است كه جانسون 
در نامه اي به او بار ديگر خواستار تغييراتي در توافق 
برگزيت شده و يك راه حل موقتي براي حل مساله 
مرزهاي بين ايرلند و ايرلند شمالي پس از برگزيت را 
پيشنهاد داده است. نشريه اشپيگل نوشته، جانسون 
در اين نامه چهار صفحه اي تصريح كرد، هدف بايد 
حذف طرح بحث برانگيز Backstop از توافق باشد. 
جانسون گفته لندن و بروكسل پيشتر درباره موارد 
 Backstop احتمالي جايگزين براي طرح موسوم به
توافق كرده اند. او پيشنهاد داده اين طرح بحث برانگيز 
درباره مرزهاي ايرلند با يك سري تعهدات جايگزين 
شود كه بر اساس آن راه حل جايگزين براي اين مساله 
هر چه س��ريع تر در دوران انتقالي مورد توافق قرار 
گيرد. يكي از مهم ترين انتقادات به توافق برگزيت، 
مساله مرز ميان جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي بود. 
جمهوري ايرلند عضو اتحاديه اروپاست و قرار است 
عضو اين اتحاديه باقي بماند. ايرلند شمالي اما جزيي 
از خاك بريتانياست. پس از جنگ هاي خونين داخلي 
ميان دو ايرلند، قرارداد بلفاست در سال ۱۹۹۸ امضا 
و بر مبناي آن قرار شد براي جلوگيري از درگيري، 
مرزي ميان اين دو كشور نباشد. حاال با خروج بريتانيا 
و به تبع آن ايرلند شمالي از اتحاديه اروپا، مشخص 
نيس��ت كه مرز ميان دو كشور چگونه خواهد شد. 
طرحي موسوم به Backstop يا »پشتيبان« يكي 
از راه هاي پيشنهاد شده براي حل اين معضل است 
كه با اجراي آن از بازگش��ت »مرز سخت« يا همان 
مرز فيزيكي بين دو ايرلند جلوگيري شده و بريتانيا 
موظف مي ش��ود براي مدتي محدود در چارچوب 

مقررات گمركي اتحاديه اروپا عمل كند.

پاكستان:ازهندبهالهه
شكايتميبريم

با ادامه وضعيت فوق العاده در بخش كش��مير هند، 
پاكستان گفته خود را آماده مي كند كه شكايتي در اين 
باره به ديوان جهاني دادگستري در الهه هلند تسليم 
كند. شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاكستان، تصريح 
كرده ادعاي اسالم آباد مبني بر نقش حقوق بشر توسط 
دولت هند در كشمير كه اكثريت آن مسلمانند را محور 
شكايت خود به دادگاه الهه قرار خواهد داد. اتهامي كه 
هند آن را رد مي كند. اسالم آباد اين تصميم را پس از آن 
گرفته كه نارندا مودي نخست وزير هند، خودمختاري 
كشمير هند را لغو كرد. تصميمي كه با واكنش تند 

پاكستان روبرو شده است. 

انفجارزاغههايمهمات
حشدشعبيدرعراق

يك زاغه مهمات متعلق به گروه حشد شعبي در شمال 
بغداد منفجر شده است. علت وقوع اين انفجار اعالم 
نشده است. ماه گذشته نيز يك پادگان نيروهاي حشد 
شعبي در منطقه آمرلي در استان صالح الدين و پايگاه 
»ابومحمد المحمداوي« در استان ديالي عراق هدف 
حمالت مشكوك قرار گرفت. هفته گذشته هم انبار 
راكتي نيروهاي حشد شعبي در پادگان »الصقر« در 

حومه جنوبي بغداد دستخوش حريق شد. 

پناهجويانسوريبايد
استانبولراترككنند

فرمانداري اس��تانبول به هزاران پناهجوي سوري 
فرصت داده تا آن شهر را ترك كنند. اكنون كه اين 
مهلت پايان يافته، وضعيت هزاران شهروند سوري 
در تركيه ناروشن است. س��وريه تا حدي از جنگ 
و خش��ونت فاصله گرفته اما هنوز از امنيت خبري 
نيست. به گفته كارشناسان اين فرمان حدود ۳۰۰ 
هزار شهروند سوري را شامل مي شود. عده زيادي از 
پناهجويان در اماكن ديگر ثبت نام شده، اما از فشار 
شرايط به استانبول پناه آورده اند، زيرا اين شهر امكان 
زندگي بهتر است. جمعيت ها و انجمن هايي كه به 
نمايندگي از پناهجويان س��وري سخن مي گويند 
اميدوار هستند كه فرمانداري استانبول در تصميم 
خود تجديدنظر كند، اما هنوز وضعيت ناروشن است. 

خليلزاد:امريكاآمادهتوافق
باطالباناست

نماينده ويژه امريكا براي صلح افغانستان اعالم كرده 
براي دور نهم مذاكره با طالبان به سمت قطر حركت 
كرده است. زلمي خليل زاد گفته امريكا براي توافق 
آماده است و اكنون بايد ديد كه آيا طالبان هم آماده 
است يا خير. به گزارش بي بي سي، وزارت خارجه امريكا 
آغاز دور نهم مذاكرات خليل زاد با طالبان را بخشي از 
تالش براي پايان جنگ افغانستان عنوان كرده است. 
خروج نيروهاي خارجي يكي از مهم ترين خواسته هاي 
طالبان در مذاكرات شان با امريكا و همچنين از موارد 

مورد اختالفي در اين مذاكرات بوده است.
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عكسروز

چهرهروز

»زيرخاكي« با پژمان جمشيدي ساخته مي شود 
سريال جديد جليل سامان با نام »زير خاكي« ديروز، چهارشنبه، در تهران كليد مي خورد. سريال تازه جليل سامان با نام »زير خاكي« 
امروز به تهيه كنندگي رضا نصيري نيا در تهران كليد مي خورد. پژمان جمش��يدي بازيگر نقش اول اين سريال است كه در دو فصل 
توليد مي شود و ژاله صامتي، هادي حجازي فر، گوهر خيرانديش، نادر فالح، اميد روحاني و اصغر نقي زاده از ديگر بازيگران آن هستند. 
»زيرخاكي« كه با گذشت دو سال از پخش آخرين ساخته تلويزيوني سامان يعني »نفس« براي توليد آماده خواهد شد، سريالي مفرح 
است كه در دو فصل و ۲۵ قسمت ساخته مي شود. پژمان جمشيدي بازيكن سابق تيم هاي فوتبال پرسپوليس، سايپا و پاس تهران در سال 
9۲ در مجموعه تلويزيوني پژمان به عنوان بازيگر نقش آفريني كرد. طرح اوليه اين سريال با ايده خود پژمان جمشيدي شكل گرفته بود. 

بازارهنر

جديدترين آمار فروش گيشه سينماها

»پيراهن بي درز مريم« در بوته نقد

  »من تاجي ام« به صحنه مي رود

آمار فروش فيلم هاي سينمايي در مردادماه امسال 
نشان مي دهد كه آثار اكران شده در اين ماه نزديك 
به ۲۲ و نيم ميليارد تومان وارد چرخه گيشه سينماي 
كش��ور كرده اند و به اين ترتيب ح��دود دو ميليون 
مخاطب نيز پاي تماش��اي اين فيلم ها نشسته اند. 
بر اس��اس آمار و اطالعاتي كه تا ديروز، ۳۰مردادماه 
در سامانه فروش س��ينماي ايران قرار گرفته، فيلم 
سينمايي »جانان« به كارگرداني كامران قدكچيان 
ك��ه از ۱۶ مردادماه روي پرده رفته اس��ت، تا امروز 
بيش از ۱۶۵ ميليون تومان فروش داشته كه از اين 
مقدار بيش از ۸۸ ميلي��ون تومان حاصل فروش در 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم سينمايي كه 
دو هفته از اكرانش مي گذرد ۵۴ س��ينما در اختيار 
دارد. فيلم »ايده اصلي« ساخته آزيتا موگويي پس 
از دو هفت��ه نمايش در مجموع حدود يك ميليارد و 
۳۱۵ ميليون تومان فروش داشته و حدود 9۷ هزار 
مخاطب در س��ينماها به تماش��اي آن نشسته اند. 
اين فيلم س��ينمايي ۱۲۲ سينما در اختيار دارد و از 
مجموع فروشش به تفكيك ۸۱۰ ميليون تومان در 
سينماهاي تهران فروش داشته است. فيلم سينمايي 
»قسم« به كارگرداني محسن تنابنده كه از 9 مردادماه 
در س��ينماها به نمايش درآمد، تا امروز بيش از يك 
ميليارد تومان فروش داشته كه از اين مقدار حدود 
9۰۰ ميليون تومان حاصل ف��روش در تهران بوده 
است. اين فيلم سينمايي اكنون 9۵ سينما در اختيار 
دارد. فيلم »تپلي و من« ساخته حسين قناعت كه 
براي گروه س��ني كودك و نوجوان س��اخته شده و 
خانواده ها مخاطب آن هس��تند، پس از حدود يك 
ماه نمايش، حدود يك ميليارد تومان فروش داشته 

و ۱۰۳ هزار نفر آن را در ۱۵۲ سينما تماشا كرده اند. 
فيلم سينمايي »سركوب« به كارگرداني رضا گوران 
نيز پس از چهار هفته نمايش و با در اختيار داشتن ۸۶ 
سينما، در مجموع ۷۳۷ ميليون تومان فروش داشته 
و به تفكيك ۵9۰ ميلي��ون از آن حاصل فروش در 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم با درون مايه اي 
اجتماعي با محدوديت س��ني ۱۲+ سال روي پرده 
سينماها رفته اس��ت. فيلم »قصر شيرين« ساخته 
س��يدرضا ميركريمي كه از دوم مردادماه روي پرده 
رفت، پس از گذشت حدود يك ماه اكران، دو ميليارد 
و ۳۰۰ ميليون تومان فروش داشته كه از اين مقدار 
يك ميليارد و ۴۰۵ ميليون تومان حاصل فروش در 
سينماهاي تهران بوده است. اين فيلم با جذب بيش از 
۱9۲ هزار مخاطب در ۱۳۲ سينما نمايش دارد. فيلم 
سينمايي »نيوكاسل« به كارگرداني محسن قصابيان 
كه از ۲۶ تيرماه نمايش��ش روي پرده سينماها آغاز 
شده، تا امروز با در اختيار داشتن ۱۵۰ سينما، يك 
ميليارد و ۵۵۲ ميليون تومان فروش داشته و از اين 
مقدار به تفكيك بيش از ۸۷۵ ميليون تومان حاصل 
فروش در سينماهاي تهران بوده است. تاكنون ۱۴۳ 

هزار نفر، مخاطب اين فيلم سينمايي بوده اند.

رمان »پيراهن بي درز مريم« نوش��ته ندا كاووسي فر به 
بهانه انتشار چاپ دوم مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. 
رمان »پيراهن بي درز مريم« نوش��ته ندا كاووس��ي فر 
داستان نويس ساكن شيراز، كه به تازگي چاپ دوم آن 
توسط نشر نيماژ به بازار كتاب عرضه شده است، جمعه 
يكم شهريورماه ساعت ۱۸:۳۰ در كافه كتاب نيماژ مورد 
نقد و بررس��ي قرار مي گيرد. احمد ابوالفتحي و حميد 
بابايي دو نويسنده اي هستند كه به عنوان منتقد مهمان 
در اين نشست كه هشتمين نشست از سلسله جلسات 
موس��وم به »كتاب جمعه نيماژ« است سخن خواهند 
گفت و سهند آدم عارف به عنوان مجري و منتقد حضور 
دارد. صمد طاهري، منصور عليمرادي، مهدي اشرفي 
و... از ديگر مهمانان اين برنامه هستند. »پيراهن بي درز 
مريم« ماجراي دختري به نام نيلوفر را روايت مي كند كه 
در پي آشنا شدن با مردي به نام احمد، قدم به خانه اي در 
شمال كشور مي گذارد و آن جا با حقايق و عجايبي درباره 
دختري به نام مريم روبه رو مي ش��ود. همزمان رازهايي 
درباره زندگي نيلوفر و اعضاي خانواده اش كه زماني در 
نقش مبارزاني آرمان خواه ظاهر شده اند و مريم با قصه گره  
مي خورند و به مرور گشوده مي شوند.  در توضيح اين رمان 

آمده است: »پيراهن بي درز مريم تجربه نسلي  است درگير 
بهبود جهان و آفرينش حماسه هاي بزرگ. نسلي كه به 
دست فرومايگاني مثله شدند و عجيب اينكه برخالف 
باقي قهرمانان جهان به فراموشي سپرده مي شدند، اگر 
نبوديم كه بنويسيم شان و بنويسندشان.«  چاپ دوم 
اين رمان با قيمت پشت جلد ۲۴۰۰۰ تومان روانه بازار 
نشر شده و مورد استقبال عالقه مندان به رمان ايراني قرار 
گرفته است. ندا كاووسي فر در كارنامه كاري خود رمان 
نوجوان »سه تركه بر دوچرخه، من ميمون و پدر« را دارد 
كه برنده جايزه گام اول سال ۸9 شده است. همچنين 
مجموعه داستان »خواب با چشمان باز« كاووسي فر سال 

۱۳۸۸ برنده جايزه هفت اقليم شده است. 

نمايش »من تاجي ام« از رمان بلند نيمه تمامي از 
محمد زعفراني به نام »تاجي« برداشت شده از دوم 
شهريورماه در تماشاخانه نوفل لوشاتو روي صحنه 
مي رود. طرح متن »من تاجي ام« از رمان بلند نيمه 
تمامي از محمد زعفراني به نام »تاجي« برداشت 
شده و بصورت كارگاهي همراه با محمد شبدار و 
راضيه بهرامي دراماتورژي ش��ده است. اين افراد 
از شهريورماه ۱۳9۷ مش��غول كار روي اين متن 
و طراحي هاي مربوط به اجرا هس��تند و در مدت 
يك سال به مرحله اجرا رسيده است. اين نمايش 
مونولوگي است در سه پرده و يك پرده موخره كه 
زندگي دختر خزانه دار ناصرالدين ش��اه را از زبان 
نديمه، گربه و صندوقچه جواهرش بازگو مي كند. 
در اين نمايش از آثار موسيقي استاد محمد بهارلو و 

آثار نقاشي وحيد چماني در دكور، پوستر و بروشور 
استفاده شده است.   بازيگران اين نمايش كه از دوم 
شهريورماه در سالن ش��ماره دو تماشاخانه نوفل 
لوشاتو ساعت ۲۰ روي صحنه مي رود شامل   راضيه 
بهرامي، مهسا دامرودي،   ستاره  اهلل دادي و   عاطفه 

ظفري مي شوند.

تاريخنگاري

نخست وزيري يك روزه عال ءالسلطنه 
س��ي و يكم مرداد ۱۲9۵، عالءالس��لطنه يك روز پس از فرم��ان رييس الوزرايي 
احمدشاه از مقام خود استعفا كرد و دگربار وثوق الدوله مامور تشكيل كابينه شد. 

عالءالسلطنه كه وزير مختار ايران در لندن بود پس از صدور فرمان مشروطيت، بعد 
از ۱۸ س��ال به ايران فراخوانده و متصدي وزارت امور خارجه شد و به جاي خويش 
مشيرالملك فرزندش را وزير مختار در لندن نمود و رياست كابينه وزارت خارجه را به 
فرزند ديگرش حسين معين الوزاره سپرد. عالءالسلطنه در عصر مشروطيت در بيشتر 
كابينه ها عضويت داشت تا اينكه در ۱۲9۲ از سوي ناصرالملك نايب السلطنه ايران 
در غياب مجلس به نخست وزيري انتخاب شد. در مدت كوتاه نخست وزيري خود، نه 
تنها كار مثبتي انجام نداد بلكه مشكالت مملكت را افزون كرد و به دولت هاي روس 
و انگليس امتيازاتي داد. روس ها از وي امتياز راه آهن از جلفا به تبريز و از صوفيان تا 
درياچه اروميه و كشف و استفاده معادن حريم راه را گرفتند و انگليس ها نيز امتياز 
راه آهن خرمش��هر به خرم آباد و ساختن اسكله در جنوب را گرفتند.  دومين باري 
كه او به نخست وزيري رسيد همان سال ۱۲9۵ بود و ازسوي احمد شاه بود كه يك 
روز بيشتر دوام نياورد و استعفا كرد. عالءالسلطنه در ۱۲9۶ براي بار ديگر از سوي 
سلطان احمدشاه به نخست وزيري رسيد. كهنسالي و بيماري او موجب شد اين بار 
هم كار مثبتي انجام ندهد و در عوض سازمان پليس جنوب را كه انگليس ها در فارس 
و بوش��هر تشكيل داده بودند، به رسميت شناخت. در ۱۲9۷ بيمار شد. چندي در 
بستر افتاد تا سرانجام در همان سال درگذشت. او مجموعا دو بار نخست وزير، هشت 
مرتبه وزير خارجه، سه دفعه وزير علوم و معارف، دو بار وزير فوائد عامه و تجارت و 
يك بار وزير عدليه بوده است. در ميانسالي با دختر ميرزا محمد مجدالملك سينكي 

كه از رجال سياس��ت و ادب بود ازدواج كرد. همين وصلت در ترقي او تأثير زيادي 
داش��ت.  هنگام مرگ دارايي چشمگيري از او باقي نماند. او را چهار پسر بود. فرزند 
اولش مهدي مش��يرالملك كه پس از مرگ پدر، عالءالسلطنه لقب گرفت نزديك 
پانزده سال وزيرمختار در لندن بود. فرزند ديگرش محمد، پزشك كارآمدي شد و در 
تهران شهرتي يافت. فرزند ديگر او حسين، نزديك شصت سال مقامات عالي از جمله 
نخست وزيري داشت. جمشيد فرزند ديگر او در وزارت امور خارجه رشد نسبي كرد. 

میراثنامه

از خانه منسوب به »پدر چاي ايران« دست كشيدند
به نظر مي رسد مالكان امروزي خانه منسوب به پدر چاي ايران، خيال شان راحت شده 
كه اين عمارت ديگر متعلق به پدر چاي ايران نيست و تصميم شان براي مرمت نه تنها 
عوض شده كه خانه را به هيچ انگاشته اند، حاال بخش مسكوني خانه كه تا همين سه 
چهار سال قبل دست كم سالم مانده و بخشي ازتزئيناتش باقي بود، حاال ديگر چيزي 
براي از دس��ت دادن ندارد. نخست گفتند خانه متعلق به كاشف السلطنه )پدر چاي 
ايران( است، با رِد اين فرض و پيدا شدن سندهاي جديدي از خانه، عمارِت منسوب 
شده به او را چيزي ش��بيه به خانه »محسن مقدم« دانستند كه مالكانش به واسطه 
عالقه مندي شان، تزئيناِت مختلِف قديمي را خريداري كرده و در بخش هاي مختلف 
خانه نصب كرده بودند، اما تزئيناِت خانه را در گالري ها پيدا كرديم! با وجود تعلق نداشتن 
خانه به »كاشف السلطنه« و حذف شدِن تزئينات مربوط به بنا، ميراث فرهنگي پا عقب 
نگذاشت و اعالم كرد اين خانه هم به واسطه قدمِت باالي ۵۰ ساله اش و توجهي كه 
مالك بنا به آن كرده و تزئينات��ي كه هنوز بخش هايي از آن باقي مانده )بود(، بايد در 
فهرست آثار ملي ثبت شود. مدتي بعد خبر رسيد، سازمان زيباسازي تهران خانه را 
خريده و قول داده تا آن را به ش��كل روز اول درآورد، خبري كه خوشحال كننده بود، 
اما حاال به نظر مي رسد منظوِر مسووالن زيباسازي از روِز اول، همان تبديل شدن به 
»باغ عصمت خديري« مالك اوليه زميِن بنا بوده البته باِغ بدون درخت، تا خانه اي كه 
منوچهر و هوشنگ صانعي آن را مشابه خانه »مقدم« ساخته بودند! به گزارش ايسنا، 
اسفند ۱۳9۲ بود كه خبر رسيد، خانه »محمد ميرزا كاشف السلطنه« مشهور به »پدر 
چاي ايران« و نخستين واردكننده چاي به ايران، در غفلت سازمان ميراث فرهنگي 
در حال غارت ش��دن است. كاشي كاري ها و ملحقات نفيس اين خانه  در طول زمان، 
غارت شده است تا در آينده نزديك، توسط مالك بنا تخريب شود. خانه اي كه تا قبل از 
انقالب مصر، به صورت اجاره اي در اختيار دفتر حافظ منافع مصر در ايران بود اما پس 
از انقالب مصر، اين بنا تخليه و متروكه شد و در همان زمان )۱۳9۲( براساس اطالعات 
اهالي محل با همكاري سرايدار يا مالك قبلي خانه و با همدستي عتيقه فروشان محدوده 
خيابان شريعتي و منطقه شميران، كاشي ها، درها و پنجره هاي باارزش، آيينه كاري ها 
و هر شيء ارزشمند به كار رفته در اين بنا به وسيله تيشه و پتك كنده شده اند و به نوعي 
بنا در حال غارت شدن بود. با انتشار خبرها و رو شدن اسنادي از خانه، مسلم شد كه 
اين بنا متعلق به دهه ۴۰ است و در همان زمان مالك توسط چند استادكار رشته هاي 
مختلف، خانه را به وضعيت تاريخي مناسب و زيبايي تبديل كرده بود، اما پس از مدتي 
مالك، خانه را به يك شخص بسازوبفروش فروخت و او نيز از آن زمان با ايجاد تغييراتي 
در بنا قصد تخريبش را داشت تا آنكه ۲۷ بهمن ۱۳9۴ سيد محمد بهشتي، مشاور سابق 
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رييس سابق پژوهشگاه اين سازمان به 
ايسنا اعالم كرد: خانه منسوب به »پدر چاي ايران« كه متعلق به اين شخص نيست، 

توسط سازمان زيباسازي خريداري شده و در حال حاضر پيمانكار در حال آواربرداري 
خانه است و قرار اس��ت تا طراحي اين بنا براي ايجاد يك مركز فرهنگي باشد. بعد از 
گذشت سه س��ال و نيم از ان حرف ها به جاي اينكه امروز خانه صانعي ها را كه روزي 
مي شد نام آن را ُقِل »خانه مخسن مقدم« ناميد، بايد خانه متروكه اي دانست كه گويا 
سازمان زيباسازي هم از پِس بازسازي و مرمتش برنيامده است! و از سوي ديگر خانه 
ديوار به ديوار آن هم كه گويا از همه جا و همه چيز بي خبر اس��ت، چند طبقه باالتر از 
ارتفاع مجاز در كنار يك خانه تاريخي باال رفته است. براساس آخرين اسناد، اين بناي 
تاريخي در سال ۱۳۳۵ شمسي ساخته شد، با توجه به عكس هايي كه پيش از اين از 
بنا منتشر شده بود و ذهن همه به سمت قاجاري بودن آن بود، آن ساختمان در دوره 
پهلوي دوم ساخته شد، بنابراين شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران مصوبه اي 
را به تصويب رسانده كه به موجب آن بناهاي ۵۰ سال به باال از خطر تخريب و نابودي 
نجات پيدا مي كنند. مصوبه اين شورا تاكيد دارد، بازسازي بناهاي ساخته شده تا سال 
۱۳۴۰ هجري شمسي، صرفا به صورت عين به عين امكانپذير خواهد بود. اين مصوبه 
به اين معني است كه مالكان بناهاي ۵۰ سال به باال نمي توانند بناي خود را با خروج از 
ثبت تخريب كنند و به جايش برج بسازند و اگر هم تخريب كردند، بايد با همان ارتفاع 
عين به عين خانه را بسازند. هر چند طرح تفضيلي براي معماري شهر تهران فاجعه 
رقم زده، اما با توجه به اين قانون، خريدار خانه قطعًا نبايد اين خانه را تخريب كند و اگر 
اين كار را انجام دهد كه متأسفانه چنين شده، بايد پوسته )جداره و تزئينات بيروني( 
بنا مانند خانه »شيباني« نگهداري شود و آن بارديگر عين به عين ساخته شود كه قطعًا 

به نفع خريداري كه قصد برج سازي دارد، نيست. 

ايستگاه

»ماتريكس« چهار 
ساخته مي شود

اتهامات »وودي آلن« 
درست نيست

سرانجام به صورت رسمي 
اعالم شد قسمت چهارم 
»ماتريكس« با بازي كيانو 
ريوز س��اخته مي ش��ود. 
به گ��زارش ورايت��ي، النا 
واچوفسكي براي نوشتن 
و كارگردان��ي قس��مت 
چهارم ماتريكس و ساخت 

چهارمين فيل��م در جهان داس��تاني »ماتريكس« 
بازمي گردد و كيانو ريوز و كري-آن ماس نيز بار ديگر 
نقش هايشان را در قالب شخصيت هاي نئو و ترينيتي 
تكرار مي كنند. وارنر برادرز پيكچرز و ويليج رودشاو 
پيكچرز تهيه كننده و توزيع كننده جهاني اين فيلم 
خواهند بود. توبي امريش رييس گ��روه وارنر برادرز 
ديروز اين خبر را اعالم كرد و گفت: ديگر بيش��تر از 
اين نمي توان در انتظار بازگشت »ماتريكس« ماند. 
او از بازگش��ت النا واچوفس��كي هم خبر داد و گفت 
او نويس��نده، كارگردان و تهيه كنن��ده فصل جديد 
»ماتريكس« خواهد بود. عالوه بر واچوفسكي فيلمنامه 
توسط آلكساندر همون و ديويد ميچل نوشته شده بود. 
گفته مي شود توليد فيلم از سال آينده شروع خواهد 
شد. از جزييات داستان جديد اطالعي در دست نيست 
و روشن نيست كه نقش موفئوس را كه در فيلم هاي 
اصلي الرنس فيشبورن برعهده داشت چه كسي ايفا 
مي كند. گفته مي شود شايد بازيگر جوان تري به جاي 
وي انتخاب شود. سه فيلم قبلي »ماتريكس« بيش 
از ۱.۶ ميليارد در جهان فروش داش��تند كه هر سه 
قسمت را النا و ليلي واچوفسكي نوشته و كارگرداني 
كرده بودند. واچوفسكي از اينكه جهان داستاني كه 
۲۰ سال پيش خلق شده هنوز اينقدر تازه است ابراز 
خوشحالي كرد و گفت از اينكه اين شانس را پيدا كرده 

تا با دوستانش دوباره كار كند، خوشوقت است.

بازيگ��ر فيل��م جدي��د 
س��ينمايي »وودي آلن« 
با دفاع از اي��ن كارگردان 
۸۳ س��اله اع��الم كرد كه 
كامال از هم��كاري با وي 
خوشحال است و اين مرد 
يك ش��كارچي جنسي 
نيست. به گزارش هاليوود 

ريپورتر، پس از اعتراضات فراوان به »جينا گرشون« 
براي همكاري با »وودي آلن« در فيلم جديدش، اين 
بازيگر هاليوودي در صفحه اجتماعي خود اعالم كرد 
كه بررس��ي هاي بس��ياري در اين باره انجام داده ام و 
مي توانم با وجدان راحت بگويم كه از همكاري با »آلن« 
بسيار خوشحالم.  »جينا گرشون« يكي از بازيگران فيلم 
جديد »وودي آلن« با نام »جشنواره ريفكين« است كه 
در شهر سن سباستين اسپانيا مقابل دوربين رفته است 
و با بازي »كريستوفر والتز« بازيگر برنده اسكار، »واالس 
شاون«، »النا آيانا« و »لوئي گارل« بازيگر فرانسوي 
همراه اس��ت و در آخرين روزهاي فيلمبرداري قرار 
دارد.  »جينا گريشون« در پاسخ به سيل انتقادهايي 
كه در صفحه اينستاگرامي او براي همكاري با »وودي 
آلن« منتشر شده، نوشت: فكر نمي كنم اين حقيقت 
داشته باشد. ش��ما واقعا بايد تمام تحقيقات را انجام 
دهيد و همه مقاالت را پيش از باور كردن اين اتهام ها 
مطالعه كنيد و تنها بر اساس ادعاهاي ديگران تصميم 
نگيريد. من بررسي هاي زيادي انجام داده ام و با وجدان 
راحت مي توانم بگويم كه از همكاري با »وودي آلن« 
خوشحالم و اين مرد يك شكارچي جنسي نيست. در 
سال ۱99۲، »ديالن فارو« دخترخوانده »وودي آلن«، 
او را به آزار و اذيت جنسي متهم كرد و اگرچه تحقيقات 
مدركي براي اثبات گناه »آلن« پيدا نكرد اما وي نزديك 

به سه دهه است كه با اين اتهامات رو به رو است. 

چهار  فرنگي  كار، قيد حضور در اردوي تيم ملي را زدند

انبار نخاله يا پروژه ساختمان ۱۵ طبقه فدراسيون فوتبال؟ 

در حالي كه از شب گذشته برخي اخبار 
حكايت از قهر ۴ فرنگي كار تيم ملي از اردو 
دارد، اما تاكنون هيچ كدام از مس��ووالن 
كادر فني تيم ملي و فدراس��يون كش��تي در اين باره 
حاضر به پاس��خگويي نشده اند. سه شنبه شب برخي 
اخبار حكايت از قهر سامان عبدولي، محمدرضا گرايي، 
حسين نوري و مهدي علياري از اردوي تيم ملي كشتي 
فرنگي داشت.  به گزارش ايسنا، شنيده ها حاكي از اين 
است كه اين ملي پوشان پس از آنكه از تركيب نفرات 
تيم ملي در رقابت هاي جهاني قزاقس��تان آگاه شدند 
نسبت به تصميم محمد بنا سرمربي تيم ملي و كادر فني 
اعتراض كردند و در نهايت وقتي پاسخ قانع كننده اي 
درياف��ت نكردند تصميم گرفتن��د اردوي تيم ملي را 
ترك كنند. اين كشتي گيران به برگزار نشدن مسابقه 

انتخابي و چرايي انتخاب نشدن شان معترض بودند.

پروژه احداث س��اختمان جديد فدراسيون فوتبال 
س��ال گذش��ته با حضور ريي��س كنفدراس��يون 
فوتبال آس��يا كلنگ زني ش��د اما اين پروژه طبق 
چشم اندازهاي فدراس��يون فوتبال پيش نمي رود. 
پروژه س��اختمان جديد فدراسيون فوتبال از زمان 
حضور مهدي تاج در سمت رياست اين فدراسيون 
مطرح شد و بعد از اهداي يك قطعه زمين از سوي 
وزارت ورزش و جوانان به اين فدراسيون كه در كنار 
 كمپ تيم هاي ملي قرار دارد، روند بررس��ي و ارايه 
پلت فرمي از اين س��اختمان به فدراسيون فوتبال 
انجام شد. طبق پلت فرم ارايه شده كه تصويري از آن 
را مشاهده مي كنيد، اين ساختمان ۱۵ طبقه خواهد 
داشت كه در مجموع ۲۱ هزار متر مربع متراژ مي شود 
كه طبقه نخست آن به موزه فدراسيون فوتبال ايران 
اختصاص مي يابد. شش طبقه از اين ساختمان در 
زير زمين و 9 طبقه روي زمين ساخته مي شود. اين ها 

اطالعاتي بود كه مهدي تاج در مراسم كلنگ زدني 
اين بنا به خبرنگاران و مس��ووالن حاضر در مراسم 
ارايه كرد. او گفت كه احتماال ظرف دو س��ال آينده 
اين پروژه كه موجب تجميع ادارات و سازمان هاي 
فدراسيون فوتبال مي شود، خاتمه خواهد يافت. به 
گزارش ايسنا، در نهايت بعد از بررسي هاي طوالني، 
با حضور شيخ سلمان در تهران، كلنگ اين ساختمان 

زده شد و ماشين آالت س��بك و سنگين در مقابل 
چشمان رييس AFC مشغول به كار شدند اما پس 
از حدود ۱۰ ماه از آن زمان محل احداث اين پروژه 
به منطقه اي متروكه تبديل شده و آثاري از ساخت 
و ساز در آن ديده نمي شود. به نظر مي رسد به داليل 
مختلفي از جمله ركود اقتصادي و بحران ارزي در 
ايران، پروژه احداث س��اختمان فدراسيون فوتبال 
مطابق انتظارات پيش نرفته و چه بسا رو به عقب گام 
برداشته اس��ت.  تنها اقدام فدراسيون فوتبال براي 
ساخت اين بنا، خالي كردن يك تريلي ماسه و يك 
تريلي آجر در محل پروژه است كه به نظر مي رسد 
اي��ن مصالح س��اختماني نيز مربوط ب��ه تعميرات 
مهمانس��راي كمپ تيم هاي ملي باشد. ديگر اتفاق 
جالب طي اين ماه ها، تخليه نخاله هاي ساختماني 
 در محل اين پروژه اس��ت كه به طور كلي يك اقدام

 رو به عقب در جهت احداث اين بنا است.

ورزشي
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