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متاسفانه در سال هاي 95 تا اوايل س��ال 97 نظارت بر 
بخش خودرو كش��ور به درستي انجام نش��د و مديران 
ارشد خودروس��ازي هاي بزرگ كش��ور بدون توجه به 
خواست مشتريان هر سياستي كه منافع آنها را تامين 
مي كرد، اجرايي مي كردند؛ اما با اتخاذ سياس��ت هاي 
جديد در زمينه برخورد با فس��اد از س��وي رييس قوه 
قضاييه و همچنين سياست هاي س��ختگيرانه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت هر روز بخش��ي از فس��اد در 
اين بخش مهم صنعتي خود را نش��ان مي دهد. از زمان 
برخورد با فساد در بخش هاي مديريتي صنعت خودرو 
مشخص شد كه بيش��ترين فس��اد مديران بازداشتي 
اين صنعت در سال هاي 9۶ و اوايل س��ال 97 رخ داده 
است كه خوشبختانه در طول چند ماه گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در يك همكاري گس��ترده 
و تنگاتن��گ با دس��تگاه هاي نظارتي توانس��ته برخي 
گلوگاه هاي فساد در صنعت خودرو را شناسايي و با آن 
برخورد كند. ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه رضا 
رحماني در وضعيت بحراني مديريت وزارتخانه صمت 
را بر عهده گرفته و خيلي از چالش ها و تهديدهاي پيش 
روي اين وزارتخانه را به فرصت تبديل كرد. در واقع آقاي 
رحماني با عملكرد صحيح صنعت خودرو را سامان داد 

و با افزايش توليد خودرو مشكالت و چالش هاي خودرو 
را برطرف كرد. 

از اين منظر بايد گفت از زماني كه رضا رحماني سكان 
وزارت صنعت، معدن وتجارت را به دست گرفته است، 
شاهد سياس��ت گذاري هايي صحيحي و كارآمدي در 
زمينه مبارزه با فساد و گره گش��ايي از مشكالت توليد 
بوده و هستيم. بطوريكه وزارتخانه مذكور با كمك قوه 
قضاييه بخشي از فسادهاي موجود در زيرمجموعه هاي 
وزارت صمت شناس��ايي كرده و با پيگيري هاي هر دو 
سازمان مسوول توانس��تند برخي از مفسدين در اين 
حوزه را شناس��ايي و براي رفع آنها چاره انديشي كنند. 
قطعا اي��ن برخوردها باع��ث اعتماد و اطمين��ان افكار 
عمومي در مورد مبارزه با فساد ش��ده است؛ چراكه به 
صورت ملموس در حال درك ش��رايط موجود و همت 
مس��ووالن براي رفع موانع هس��تند. پرونده هايي كه 
در حال حاضر بررس��ي و منجر به بازداشت شده است 
مربوط به مديران اسبق شركت س��ايپا و ايران خودرو 
بوده كه رضا رحماني وزير صنع��ت، معدن و تجارت با 
انتصاب جواد سليماني در سايپا و بركناري هاشم يكه 
زارع و جايگزيني فرشاد مقيمي در ايران خودرو رسما 
سياس��ت خود را در زمينه مبارزه با فس��اد در صنعت 
خودرو نشان داده اس��ت. بر همين اساس، بايد به آقاي 

رحماني براي پيشبرد اهدافش فرصت بيشتري داد.  

»رحماني« گلوگاه هاي فساد را شناسايي كرد
سخن نخست

حامد عادلي نيك-  مسعود افشاري مفرد |
پژوهشگران موسسه مطالعات

 و پژوهش هاي بازرگاني|
دنياي امروز، دنياي تغييرات س��ريع فناورانه است و اين 
تغييرات از 2 راه عمده بر بخش ه��اي صنعتي، معدني و 
تجاري تأثير مي گذارد: نخست ارتقاء بهره وري يا تكميل 
زنجيره هاي ارزش موجود و دوم ايجاد زنجيره هاي ارزش 
جديد. اين تغييرات در ايران نيز به صورت محسوسي به 
وجود آمده و بخش هاي خدمات و تا حدي صنعت، نقطه 
تمركز فناوران و ن��وآوران بوده اما در اي��ن ميان، تاكنون 
فعاليت قابل توجهي در زمينه معدن مشاهده نشده است. 
اين در حالي اس��ت كه جاي گيري روي كمربند فلززايي 
آلپ- هيماليا، جايگاه ويژه اي را براي اي��ران به لحاظ دارا 
بودن منابع معدني فراهم مي سازد. تنوع بيش از ۶4 نوع 
ماده معدني كشف ش��ده در ايران، ذخيره قطعي بالغ بر 
55 ميليارد تن از انواع كاني ها، جاي��گاه دوم معادن مس 
)۶ درصد ذخاير جهان(، جايگاه نهم معادن س��نگ آهن 
)2 درصد ذخاير جه��ان(، رتبه يازدهم معادن س��رب و 
روي )3.5 درصد جهان(، رتبه دهم معادن آلومينيوم در 
دنيا و 2.5 درصد ذخاير زغال س��نگ كك ش��و و حرارتي 
جهان، بخشي از مزيت هاي نس��بي اين بخش در اقتصاد 
ايران به شمار مي رود.. به اين موارد، بايد برخورداري از 10 
معدن فعال در مرتبه جهاني )عالوه بر نفت و گاز( شامل 
5 معدن آه��ن، 2 معدن مس، 3 معدن س��رب و روي و 2 
كانسار طال را نيز اضافه كرد. به عنوان مثال مي توان پنج 
معدن »سنگ آهن س��نگان، چادرملو، چغارت، گل گهر 
و هرمز، ذخاير بزرگ مس سرچش��مه و سونگون، ذخاير 
سرب و روي مهدي آباد و انگوران، ذخاير طالي زرشوران 
و س��اري گوني« را نام ب��رد كه همگ��ي از ذخاير معدني 
بزرگ و مطرح جهان هس��تند.  با وجود اين ذخاير غني، 
از ظرفيت هاي ارزش افزايي صنايع معدني در كش��ور به 
صورت محدودي بهره برداري صورت مي گيرد. بطوري كه 
بر اس��اس داده هاي مركز ملي آمار ايران، س��هم صنايع 
معدني از صادرات كشور در س��ال 1394، بر حسب وزني 
بالغ بر 21 درصد و بر حسب ارزشي كمتر از 3 درصد بوده 
است. اين امر مبين عدم تكميل زنجيره ارزش در صنايع 
پايين دس��تي بخش معدن و قيمت نسبي پايين فروش 
محصوالت صنايع معدني كشور است. همچنين ضريب 
پيوند پيشين بخش معدن با صنعت در سال 1394 نسبت 
به س��ال 1380 نصف ش��ده كه اين امر به معني كاهش 

دستاوردهاي بخش معدن در تامين نهاده هاي مورد نياز 
توليدات صنعتي است.  از همين رو توجه بيشتر به توسعه 
صنايع پايين دس��ت معادن و بهره ب��رداري حداكثري از 
ظرفيت هاي اين بخش، به ويژه در شرايط تحريمي فعلي 
اجتناب ناپذير اس��ت. يكي از مهم ترين راهكارهاي ارتقاء 
ارزش افزوده بخش معدن در اقتصاد كشور، همراه شدن 
با تغييرات فناورانه و تالش براي دميدن روح تازه نوآوري 
و فناوري در كالبد اين بخش است. تجربيات كشورهايي 
از قبيل استراليا، امريكا وكانادا نشان مي دهد كه مي توان 
با بهره گيري از ظرفيت استارت آپ هاي فعال در حوزه هاي 
لجستيك، بازاريابي و بازرگاني، هزينه هاي معدن كاري را 
كاهش داد. به عنوان نمونه، استفاده از فناوري هاي نوين 
مانن��د بالك ِچي��ن )Block-chain( در بخش ه��اي 
زنجيره تأمين و لجستيك شركت هاي معدني، موضوعات 
مربوط به هوشمندس��ازي نظام توزيع مانند پلتفرم هاي 
اطالعاتي لجس��تيك )NLIP( در زمينه معدن يا ايجاد 
بانك ه��اي اطالعاتي از مع��ادن و ظرفيت هاي هر معدن 
 ،)RockMass Technologies مانند اس��تارت آپ(
برنامه ريزي حم��ل و نقل معدن��ي )مانند اس��تارت آپ 
AVA Solutions(، نقش��ه برداري پيش��رفته )مانند 
 Acoustic Zoom و .Imago Inc اس��تارت آپ هاي
Inc.( يا تجارت ديجيت��ال معدني )مانند اس��تارت آپ 
Open Mineral AG( در زمين��ه مع��دن، از جمل��ه 
مواردي هس��تند ك��ه مي ت��وان از طريق ش��ركت هاي 
اس��تارت آپي و با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
به نظام معدني كشور تزريق نمود.  براي دستيابي به اين 
هدف، بهره گي��ري از تجربيات راه ان��دازي »فن بازارهاي 
تخصصي« براي شناساندن توانمندي هاي شركت هاي 
فناور نوپا به فعاالن حوزه هاي اقتصادي، مي تواند راهگشا 
باش��د. اين فن بازارهاي تخصصي را مي توان در همكاري 
با »مركز فن بازار ملي ايران« مس��تقر در پ��ارك فناوري 

پرديس ايجاد نمود.
 اين مرك��ز، تجربي��ات مناس��بي در زمين��ه برگزاري 
رويدادهاي فناورانه مانند »رويداد هماوردي نو« در حوزه 
پالس��تيك و پليمر و با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران و نيز در حوزه فوالد دارد. مطابق 
اطالعات مركز فن بازار ملي، هم اينك 104 شركت فناور و 
دانش بنيان در حوزه معدن و تجهيزات پيشرفته ساخت و 
توليد، 15 شركت در حوزه مواد پيشرفته سراميكي، 39 
شركت در حوزه مواد پيشرفته كامپوزيتي و 51 شركت 

در حوزه مواد پيشرفته فلزي در كشور مشغول به فعاليت 
هستند كه اين شركت ها بالغ بر5۶0 محصول دانش بنيان 
و فناور ارايه نموده اند.  در همين راس��تا، مي توان با ايجاد 
ارتباط موثر ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بطور 
خاص سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران )ايميدرو(، اقدامات الزم براي اتصال ش��ركت هاي 
فناور به شركت هاي معدني و ارتقاء توانمندي فناورانه در 
اين بخش مهم  از اقتصاد مل��ي را از طريق راه اندازي »فن 
بازار تخصصي معدن« انجام داد. بدين ترتيب وزارتخانه 
مي تواند با معرفي بهت��ري از نيازمندي ها و ظرفيت هاي 
بخش معدن و ارايه برخي مش��وق ها، تعدادي از فعاالن 
اس��تارت آپي را به اين س��مت جذب نمايد. شركت هاي 
معدني نيز مي توانند با ورود به حوزه استارتاپ، خود را با 
استانداردهاي روز دنيا همگام كرده و تجارت را با بهترين 

فاكتورها از نظر زمان و هزينه انجام دهند. 
پيشنهادها

براي شكل گيري اكوسيستم دانش بنيان و استارت آپي 
در بخش معدن الزم اس��ت موارد ذيل در دستور كار قرار 

گيرند: 
1- تس��هيل قواعد و مقررات: قانون تجارت فعلي، ظرف 
مناس��بي براي فعاليت هاي اس��تارت آپي نيست و بعضًا 
موانعي براي فعاليت هاي نوين و فناورانه ايجاد مي نمايد. 
به عنوان مثال، ايجاد مانع در مس��ير ادغام شركت هاي 
كوچك يا س��كوت در خصوص اكتس��اب شركت هاي 
فناوري محور توسط شركت هاي بزرگ، از جمله مواردي 
اس��ت كه موانع حقوقي بس��ياري را براي ش��ركت هاي 
دانش بنيان ايجاد نموده اس��ت. لذا يك��ي از عمده ترين 
فعاليت هاي زيرس��اختي مورد انتظار از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مشورت و همكاري با فعاالن استارت آپي 
براي شناسايي مسائل دس��ت و پاگير يا تعريف نشده در 
قانون تجارت و يافتن راه حل هايي براي ايجاد تغييرات در 

بخش هايي از آن است. 
2- اقدامات ترويجي: از جمله شناس��ايي ش��ركت هاي 
فناوري محور يا استارت آپ هاي فعال در زمينه معدن در 
سطح دنيا و اطالع رساني به فعاالن بخش معدن در كشور 

3- ايجاد »فن بازار تخصصي معدن« در كشور: با همكاري 
سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو( و مرك��ز فن بازار ملي ايران در جهت توس��عه 
كاربرد فناوري در معادن كش��ور و اتصال ش��ركت هاي 

دانش بنيان اين حوزه به شركت هاي بزرگ معدني.

فن بازار تخصصي؛ راهكار رسوخ فناوري در بخش معدن
يادداشت

 همين صفحه  

سخن نخست

»رحماني« گلوگاه هاي 
فساد را شناسايي كرد

آرش كجوري|
كارشناس خودرو|

متاسفانه در سال هاي 95 تا اوايل سال 97 نظارت 
بر بخش خودرو كش��ور به درس��تي انجام نشد و 
مديران ارشد خودروسازي هاي بزرگ كشور بدون 
توجه به خواست مشتريان هر سياستي كه منافع 
آنها را تامين مي كرد، اجرايي مي كردند؛ اما با اتخاذ 
سياس��ت هاي جديد در زمينه برخورد با فساد از 
سوي رييس قوه قضاييه و همچنين سياست هاي 
سختگيرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز 
بخشي از فساد در اين بخش مهم صنعتي خود را 
نشان مي دهد. از زمان برخورد با فساد در بخش هاي 
مديريتي صنعت خودرو مشخص شد كه بيشترين 
فساد مديران بازداش��تي اين صنعت در سال هاي 
9۶ و اوايل سال 97 رخ داده است كه خوش بختانه 
در طول چند ماه گذش��ته وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در يك همكاري گسترده و ...

 صفحه 4  

بانك و بيمه

 خريد 100 دالر هم
 سهميه ارزي را مسدود مي كند

احسان شمشيري|
رييس ش��وراي عالي كانون صرافان ايرانيان از رقم 
ورودي بازار متشكل ارزي براي صرافان انتقاد و در 
عين حال به داليل كاهش قيمت ارز در هفته هاي 
اخير اشاره كرد. كامران سلطاني زاده روز دوشنبه در 
نشستي خبري در خصوص داليل كاهش قيمت 
ارز، اظهار كرد: با مديريت بانك مركزي و همكاري 
صرافي ها وضعيت بازار ارز در ماه هاي اخير مطلوب 

بوده و تقاضاي كاذب از اين بازار خارج شده است.

راه و شهرسازي

عبور بازار اجاره از گردنه 
سخت تابستان

شهال روشني|
به گفته كارشناس��ان تمديد قراردادها، تعديل 
قيمت ف��روش، كاهش معام��الت، مهاجرت به 
ش��هرهاي اطراف، ورود امالك نوس��از به بخش 
اجاره و نگراني موج��ران از خال��ي ماندن خانه 
در آخرين م��اه از فص��ل جابه جاي��ي، منجر به 
مهار انتظارات تورمي در بازار اجاره  ش��ده است. 
اين عده معتقدند قرارداده��اي جديد اجاره در 
شهريورماه نس��بتًا راكد و بيشتر معامالت منجر 
به تمديد قراردادها و قراردادهاي پشت نويس��ي 
خواهد ش��د. بر اس��اس آمارهاي بانك مركزي 
بررسي شاخص كرايه مس��كن اجاره اي در شهر 
تهران و در كل مناطق ش��هري در تيرماه س��ال 
جاري مويد رش��د به ترتي��ب مع��ادل 24.8 و 
22.5درصدي نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
است. اين رقم بنا به استناد آمارهاي غيررسمي 

بازار در مردادماه نيز اندكي رشد داشته است.
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رييس جمهوري در همايش دستاوردهاي دولت 
در توسعه زيرساخت هاي روستايي

نگاه »تعادل« به افزايش ارزش بازار سهام

 بايد قدرت و ديپلماسي را 
با هم داشته باشيم

بورس 1000 تريليون توماني شد

برجام

»محمدج��واد ظري��ف« وزي��ر ام��ور خارجه 
جمهوري اس��المي اي��ران عصر روز دوش��نبه 
به وقت محل��ي در پكن ب��ا »وانگ ي��ي« وزير 
امور خارج��ه جمهوري خلق چين دي��دار و در 
خصوص مهم ترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و 
بين المللي گفت وگو و تبادل نظر كرد. به گزارش 
ايرنا طرفين در اين ديدار ضمن تاكيد بر روابط 
تاريخي و راهبردي دو كشور بر توسعه و تعميق 
آن در حوزه هاي سياس��ي، اقتصادي، تجاري، 
فرهنگي و انرژي و ساير زمينه هاي مورد عالقه 
تاكيد كردن��د. وزير امور خارج��ه چين در اين 
ديدار برجام را دستاورد مهم ديپلماسي و نماد 
چند جانبه گرايي توصيف ك��رد و با رد هرگونه 
يكجانبه گرايي، عزم چي��ن را براي همكاري با 
ايران و جامعه جهاني براي حفظ اين دستاورد 
مهم بين المللي يادآور شد. »وانگ يي« با اشاره 
به س��ومين س��فر ظريف به چين در يك سال 
گذش��ته گفت كه اين س��فرها بيانگر اهميت 
روابط دو كش��ور و تحرك ديپلماسي در ميان 
چين و ايران است.  او گفت در اين ديدار ضمن 
بررسي مسائل دو جانبه، منطقه اي و بين المللي 
مي توانيم در مورد عرصه هاي همكاري مشترك 
دو كش��ور طوري برنامه ريزي كنيم كه چين و 
ايران بتوانند به رشد و توسعه خود ادامه دهند. 
وزير امور خارجه ايران ه��م در اين ديدار گفت 
بي توجهي به قوانين بين المللي و تحقير حقوق 
بين الملل افزايش يافته است به همين دليل نياز 
است دو كشور ايران و چين به عنوان دوستاني 
قديمي با يكديگر همكاري بيش��تري داش��ته 
باشند. ظريف بخش هاي اقتصادي و فرهنگي 
را مهم تري��ن حوزه ه��اي همكاري دو كش��ور 
عنوان كرد و گفت: چين و اي��ران مي توانند در 
زمينه هاي علمي، نوآوري و فناوري، اقتصادي، 
تجاري و مس��ائل امنيتي ب��ا يكديگر همكاري 
كنند. وي با اش��اره به روابط دوستانه، ديرينه و 
نزديك دو كش��ور گفت چين و اي��ران نه تنها 
در حوزه ه��اي دو جانبه بلكه در س��ازمان هاي 
بين المللي و منطقه اي هم هم��كاري خوبي با 
يكديگر دارند. س��خنگوي وزارت امور خارجه 
چين در مورد س��فر »محمدج��واد ظريف« به 
پكن گفته بود چين و ايران همواره در چهار دهه 
گذش��ته روابط پايدار و رو به رشدي داشته اند 
و وزراي خارج��ه دو كش��ور در پك��ن درب��اره 
موضوعات بين المللي و منطقه اي مورد عالقه دو 
طرف گفت وگو مي كنند. گنگ شوانگ تصريح 
كرد پكن آمادگ��ي دارد به منظور حفظ صلح و 
ثبات در خليج فارس تالش هاي مشترك خود 
را با ايران ادامه دهد. ظريف بعد از دو روز اقامت 

در پكن، راهي ژاپن و مالزي خواهد شد.

ظريف با همتاي چيني خود ديدار كرد 
عزم چين براي حفظ برجام

صنعت،معدن و تجارت

فرشاد مقيمي مديرعامل 
ايران خودرو شد 
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وزير كش��ور گف��ت: س��رمايه دولت ها اعتم��اد ملت 
است و س��رمايه اجتماعي باالترين س��رمايه دولت ها 
و حاكميت ها محس��وب مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، 
عبدالرضا رحماني فضلي در آيين اختتاميه پانزدهمين 
جش��نواره ش��هيد رجايي در زنجان، اظهار ك��رد: اگر 
بين دول��ت و ملت رابطه نب��ود، دولت موفق نش��ده و 
بي اعتمادي ايجاد ش��ده و اين باعث شكس��ت در كار 
مي ش��ود؛ اگر توانس��ته ايم بعد از انقالب، آن  را حفظ 
كنيم، اعتماد متقاب��ل بين دولت و ملت ب��ود و اين به 
خاطر مش��روعيت دولت ها ب��وده و اي��ن نكته مهمي 
اس��ت. وي تصريح كرد: اگ��ر به تبليغات رس��انه هاي 
خارجي توجه كنيم، خواهيم ديد ك��ه هر ايرادي كه از 
نهادهاي حاكميتي سر بزند، رس��انه ها در تبليغات به 
جاي اينكه ضعف ها را به افراد منتسب كنند به نهادها 
منتسب خواهند كرد و عنوان مي كنند دولت، مجلس 
يا نهادهاي ديگر اينگونه هس��تند و دلي��ل اين امر آن 
است كه مهم ترين دستاوردهاي انقالب شكل گرفتن 
و مقبوليت و مشروعيت اين نهادها است. اين مسوول 
ادامه داد: پس در اين شرايط اگر مشكالت را به نهادي 
ارتباط دهيم، اس��اس اعتماد و اميد مردم را نسبت به 
نهادهاي حاكميتي خدشه دار كرده ايم و وقتي اين اتفاق 
رخ دهد مردم اميد خود را از دست مي دهند. بايد به اين 
موارد دقت كنيم و اگر مشكلي اس��ت نبايد به نهادي 

مرتبط كنيم، بلكه بايد به دنبال اص��الح بوده تا هر روز 
اعتماد بيشتر و عميق تر شود. وزير كشور با بيان اينكه 
متاسفانه در برخي موارد در تخريب ها همه مشكالت 
را تعميم به همه چي��ز داده و به خاط��ر منافع فردي يا 
مخالفت با فردي، به دنبال تخريب همه چيز هستند كه 
اين كار درست نيست، افزود: تقاضايم از همه اين است 
كه بايد بدانيم همه ما رفتني هستيم، اما اين نظام پابرجا 
است. مردم پاي حكومت و نظام، شهيد داده و مقاومت 
كرده اند و اين نظام بايد به اهداف خود برسد، پس بايد 
براي تقويت نهادها و ايجاد اعتماد به اين نهادها كاري 
كنيم. اگر اين امر محقق شود، مردم اعتماد مي كنند و 
اين خود، گام بزرگي به شمار مي رود. وي با بيان اينكه 
دشمن انتظار داشت چهل س��الگي انقالب را نبينيم، 
اظهار كرد: تحريم ها بسيار شديد است؛ هر نوع خدمت 
و كاال را براي ما ممنوع كرده اند. ما در درگيري بس��يار 
بزرگي هستيم ؛ البته نگذاشتيم آسيب جدي به كشور 
وارد شود؛ چراكه بزرگ ترين عنصر قدرت ما در كشور، 
مردم هستند؛ اين مردم هستند كه اگر سختي مي بينند 
تحمل مي كنند. اين مردم هستند كه به رهبري اعتماد 
دارند و به دول��ت پايبندند و دولت را ي��اري مي كنند. 
اگر نگاه اينگونه باشد كه پيوند دولت و ملت را افزايش 
دهيم، قطعا موفق خواهيم. در غير اين صورت مشكل 

پيش خواهد آمد. 

وزير كشور:  سرمايه دولت ها، اعتماد ملت است

خبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

پيامك نمايند. 



روي موج خبر

  قرائت پيام رهبري در مراسم ارتحال آيت اهلل 
محسني در هلند؛ باشگاه خبرنگاران|

مراس��م ارتحال آي��ت اهلل العظمي حاج ش��يخ 
محمدآصف محسني در مركز اسالمي »ايمان« 
در ش��هر روتردام برگزار ش��د.  در اين مراسم كه 
عليرضا كاظمي س��فير ايران در هلند، فرزندان 
مرحوم آيت اهلل محسني، روحانيون، ديپلمات ها 
و جمع كثيري از شيعيان مقيم هلند از كشور هاي 
ايران، افغانس��تان، عراق، تركي��ه و هلند در آن 
شركت داشتند، متن پيام هاي تسليت مقام معظم 
رهبري، رييس جمهور و وزي��ر خارجه ايران به 
مناسبت ارتحال اين فقيه عاليقدر توسط يكي 
از ديپلمات هاي كش��ورمان قرائت شد. در پيام 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي كه در اين مراس��م 
قرائت ش��د، آمده اس��ت: »ده ها سال مجاهدت 
في سبيل اهلل در ميدان هاي سياسي و فرهنگي 
و علمي و اجتماعي در كشور اسالمي افغانستان 
و همراه با مردم شجاع و غيور آن سامان، كارنامه 
افتخارآميز اين روحاني بلندپايه را نشان مي دهد 
و بركات مس��تمر و ماندگار آن، ميراث ارزشمند 

معنوي آن بزرگوار است. «

  حمايت هاي ايران، روسيه و حزب اهلل قابل 
ارزش گذاري نيست؛تسنيم|

مشاور رسانه اي و سياسي رييس جمهوري سوريه 
با تقدير از حمايت هاي ايران، روسيه و حزب اهلل 
لبنان از نظام دمشق تاكيد كرد كه تمامي اراضي 
سوريه آزاد خواهد شد. به گزارش السومريه نيوز، 
»بثينه ش��عبان« طي سخناني در يك همايش 
ملي در حماه با اشاره به تاريخ 10هزارساله سوريه، 
خاطرنشان كرد، جنگ عليه سوريه كه بيش از 
100 كشور با تمام توانمندي و امكانات خود آن 
را آغاز كرده اند در واقع مصداق بارز جنگ جهاني 
است. مشاور رييس جمهوري سوريه در ادامه از 
حمايت هاي روس��يه، ايران و حزب اهلل لبنان از 
دولت و ارتش س��وريه در امر مبارزه با تروريسم 
قدرداني كرد و اظهار داشت: چنين حمايت هايي 

قابل ارزش گذاري نيست.

  بسيج فرمول حل مشكالت است؛  روابط 
عمومي بسيج|

رييس سازمان بسيج مستضعفين معتقد است: 
بسيج، يكي از مهم ترين فرمول هاي حل مشكالت 
كشور است از اين رو بايد روحيه بسيجي حفظ 
شود. سردار »غالمرضا سليماني« در نشست هم 
انديشي مسووالن اس��تاني سازمان حفظ و آثار 
و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس ادامه داد: ما يك 
مكتب دفاعي در كشورمان داريم كه برگرفته از 
سبك انقالب اسالمي است كه موجب پيروزي ما 
در دوران دفاع مقدس شد و همين سبك، باعث 
پيروزي جبهه مقاومت در عراق و سوريه در مقابل 
داعش شد. سليماني خاطرنشان كرد: در دوران 
دفاع مقدس، پير و جوان به صورت داوطلبانه پا 
در ميدان نبرد گذاشتند بايد تالش كنيم چنين 
فرهنگ و معرفتي همچنان در نسل هاي امروزي 

و آينده جريان داشته باشد

  تهي�ه وثيقه هاي ميلي�اردي در كمتر از
 ۵ دقيقه توسط متهمان اقتصادي

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات گروه 
جهانباني از متهمان بانك س��رمايه در شعبه ۳ 
دادگاه ويژه جرايم اقتصادي به رياس��ت قاضي 
مسعودي مقام برگزار شد. محمدرضا جهانباني 
فرزند علي، متهم رديف اول به جرم مشاركت در 
اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل 
۶ هزار و ۴0 ميليارد ريال مال به صورت نامشروع 
است. در جلسه ديروز دادگاه قاضي مسعودي مقام 
در واكن��ش به اظهارات جهانبان��ي گفت: ۶0۴ 
ميليارد تومان تس��هيالت دريافت كرده ايد كه 
كاال هاي اساسي را وارد كشور كنيد، اما نمي دانيم 
چرا اين تسهيالت از جيب فرد ديگري در آمدند.

وي ادامه داد: خانم ش��ما در ۵ دقيقه براي تمام 
متهمان وثيقه آورده است، اگر پول و ملك داريد 

آنها را بفروشيد و بدهي خود را پرداخت كنيد.

  حقوق و تكاليف حق العمل كار در معامالت 
تجاري تعيين شد؛ خانه ملت|

نمايندگان مجلس حقوق و تكاليف حق العمل كار 
را در معامالت تجاري تعيين كردند. نمايندگان 
مجلس دي��روز م��وادي از اليحه تج��ارت را به 
تصويب رساندند كه بر اساس ماده ۶۷ اين اليحه 
حق العمل كاري عقدي اس��ت كه به موجب آن 
شخصي مقابل ديگري )آمر( تعهد مي كند كه به 
نام خود و حساب او معامله كند. همچنين در ادامه 
جلسه وكالي ملت حقوق و تكاليف حق العمل 
كار را مش��خص كرده اند كه بر اس��اس ماده ۶۸ 
اين اليحه حق العمل كار باي��د آمر را از اقدامات 
خود آگاه كند و در صورت انجام دادن معامله به 
فوريت مراتب را با ذكر مشخصات و زمان معامله 
به او اطالع دهد. مطابق با ماده ۶۹ اليحه تجارت 
حق العم��ل كار مكلف به بيمه ك��ردن موضوع 
معامله نيست مگر آنكه آمر دستور داده يا قانون 

مقرر كرده باشد.

  دولت نبايد بزرگ شود؛ مهر|
نايب رييس مجلس دهم مي گويد: مخالف تشكيل 
وزارت بازرگاني هستم و معتقدم كه دولت نبايد 
بزرگ ش��ود. مسعود پزش��كيان درباره تشكيل 
وزارت بازرگاني گفت: ما موظفيم كه طبق قانون 
طرح ها و لوايح را بر اساس نوبت بررسي شان در 
دس��تور كار صحن علني قرار دهيم. پزشكيان 
خاطرنشان كرد: براي حل مشكالت كشور نبايد 
به دنبال تشكيل وزارتخانه جديد باشيم، بلكه بايد 
اختيارات از پايتخت به استان ها و از استان ها به 
شهرستان ها واگذار شود و سپس براي هر يك از 
اين بخش ها وظايف خاصي تعريف شود و از آنان 
بخواهيم كه درباره عملكردشان پاسخگو باشند.

ايران2

رييس جمهوري در همايش دستاوردهاي دولت در توسعه زيرساخت هاي روستايي:

بايدقدرتوديپلماسيراباهمداشتهباشيم
گروه  ايران|

»اگر بدانم كه به جلسه اي بروم و با كسي مالقات كنم كه 
در نتيجه كشور آباد شده و مشكالت مردم حل مي شود، 
دريغ نمي كنم؛ اصل منافع ملي ما است.« اين عبارات 
مهم ترين بخش از اظهاراتي است كه رييس جمهوري 
ديروز در همايش��ي با موضوع دستاوردهاي دولت در 
حوزه توس��عه روستايي و به فاصله چند ساعت پس از 
سفر غيرمترقبه ظريف به محل اجالس جي ۷ مطرح 
كرده است؛ عباراتي كه بالفاصله بعد از طرح آن، دامنه 
وسيعي از واكنش ها را در س��طح رسانه و شبكه هاي 

اجتماعي در پي داشت.
رييس جمهوري اما با تاكيد بر اينكه براي حفظ منافع 
ملي بايد با هر دو دست قدرت و ديپلماسي كار كنيم، 
خاطرنش��ان كرد: »براي حل و فصل مشكالت بايد از 
قدرت نظامي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
خود استفاده كنيم.« روحاني در همايش دستاوردهاي 
دولت در توسعه زيرس��اخت هاي روستايي مي گويد: 
گويي در گوش بعضي ها پنبه است و هر چه ما مي گوييم 
آنها مي گويند مذاكره چه خاصيتي دارد، بعد از مذاكره 
به جاي يك ميليون بشكه نفت، دو ميليون و ۸00 هزار 
بشكه نفت صادر كرديم. ميلياردها دالر به كشور آورديم 
هر ماه يك ميليارد دالر از پول هاي خود را آزاد كرديم 
قطعنامه هايي كه امريكا براي آنها 20 س��ال زحمت 
كشيد را مثل بت تخريب كرديم، سرمايه خارجي جذب 
ش��د؛ البته وقتي شركت هاي خارجي به كشور آمدند 
عده اي نگفتند اين شركت ها آمدند اما وقتي شركت ها 

رفتند آنها مي گويند چر اين شركت ها رفتند؟
رييس جمهور ادام��ه داد: وزير خارجه م��ا به پاريس 
مي رود سپس با ما مش��ورت كرده و دوباره به پاريس 
برمي گردد. ما با مس��ووالن مربوطه مش��ورت و بحث 
داري��م و بايد كارمان را انجام دهيم، جايي كه احتمال 
موفقيت حتي 10 تا 20 درصد وجود دارد هم بايد جلو 
رفت و نبايد فرصت را از دس��ت بدهي��م، البته قدرت 
داخلي و توليد ملي در راس همه كارهاي ماست؛ زيرا 
توليد و قدرت ملي به ما فرصت مي دهد كه با دنيا حرف 
بزنيم. احياي صنعت، كشاورزي، خدمات و روستاها به 
معناي توانمند شدن قدرت ملي است. روحاني اظهار 
كرد: روستايي بودن قبل انقالب كمي با خودكم بيني 
توام بود. طرف با شرمساري مي گفت روستايي و دهاتي 
هستم. شهرنشيني و مركزنشيني به عنوان افتخار بود، 

اصال در تهران متولد شدن افتخار بود.
وي ادام��ه داد: پيروزي انقالب يك��ي از اصالحاتي كه 
در ذهن ما ايجاد كرد يكسان بودن مردم شهرنشين و 

روستانشين بود، حتي اينكه كسي بگويد من روستايي 
هستم نوعي تقدس هم يافته است.

  مهاجرت به خاطر امكانات
روحاني خاطرنشان كرد: يكي از عوامل مهاجرت از اينجا 
شروع مي ش��ود كه طرف فكر مي كند در شهر جايگاه 
اجتماعي اش باالتر اس��ت، اما امروز اب��دا اين تفكر در 
جامعه ما وجود ندارد. امروز تمام مردم احساس مي كنند 
شهر و رستا، شرق و غرب، شمال و جنوب از نظر جايگاه و 
منزلت اجتماعي برابر هستند. همه ما نسبت به آباداني و 
توسعه روستاها يك وظيفه سنگين احساس مي كنيم.

وي ادامه داد: فردي كه در شهر بود از فضاي بهداشت و 
كسب و كار و رفاه بيشتري برخوردار و او كه در روستا بود 
از اين امكانات محروم بود. شايد يادمان رفته االن برق و 
آب به وفور به همه جا رسيده است، اما آنها كه در روستا 
بزرگ شدند خاطرشان هست كه وقتي مي گفتند در 
اين روستا دو سال ديگه برق مي آيد چه قدر نشاط ايجاد 
مي ش��د. رييس جمهور افزود: جاده آسفالتي نه، بلكه 

جاده معمولي يك آرزوي بزرگ بود. روستاهايي بود كه 
حدود چهل تا پنجاه سال پيش در يك فصل هايي امكان 
نداشت تردد در آنها صورت بگيرد و در يك فصل هايي 
فقط ماشين هاي شاسي بلند رفت و آمد مي كرد. گاز كه 
اصال در روستا نبود. نفت سفيد كه به روستا مي رسيد 
شبيه معجزه بود. مركز بهداش��تي، درماني و حضور 
پزشك هم همين طور بود. سالي يك بار پزشك به روستا 
مي رفت و روستا و شرايط زندگي اش از شهر جدا بود، 
اين در حالي است كه در شهرها يك رفاه نسبي حاكم 
بود. وي گفت: انقالب اين مسير را براي ما هموار كرد. 
مقداري هم تكنولوژي اين مسير را هموار كرده است، 
االن كل دنيا را مي گويند دهكده جهاني. شما در اين 
انتخابات   مي بينيد كه اولين عالمت پيروزي را روستاها 
اعالم مي كنند. اولين راي ها براي روس��تاهاي بسيار 
كوچك اس��ت همان راي مي شود معيار تا راي تهران 

شمرده شود، اين نكته مهمي است.
روحاني گفت: ارتباطات مردم چنان به هم نزديك شده 
است كه آگاهي مردم روستاي ما امروز به اندازه شهر و 

گاهي باالتر است. امروز در دانشگاه ها هم همين طور 
است بسياري از نخبگان، اساتيد و طالب و مراجع بزرگ 
ما روستايي بودند. رييس جمهور تصريح كرد: من بسيار 
افتخار مي كنم كه در دولت يازدهم و دوازدهم يكي از 
دستاوردهاي ما توسعه روستاها بوده است. قبال اين كار 
مي شده اما توسعه در دولت يازدهم سرعت بيشتري 
گرفت. 1۴ هزار روس��تا تا قبل دولت يازدهم و در اين 
شش سال بيش از 1۴ هزار روستا گازكشي شده است. 
در آمار استان ها استحكام خانه هاي روستايي و رشدها 

كامال مشخص بوده است.

  چرايي احياي روستاها
وي با طرح اين پرس��ش كه »چرا بايد روس��تا را احيا 
كنيم؟« گفت: پاسخ اوليه اش مشخص است، آنها هم 
داراي حقوق برابر هستند، اما پاسخ بعدي اين است كه 
اگر روس��تا آباد نشود شهرها را نابود كرديم. روستا آباد 
نشود مهاجرت و حاشيه نشيني ايجاد مي شود. بر اساس 
اين گزارش، روحاني با بيان اينكه در شرايط فشار دشمن 

راهي جز توسعه كشور، رونق توليد و همكاري بيشتر 
نداريم، اظهار كرد: دولت براي حل مش��كالت از هيچ 
مسيري كوتاهي نمي كند. معتقدم براي منافع كشور 
از هر ابزاري بايد استفاده كرد. اگر بدانم كه به جلسه اي 
بروم و با كسي مالقات كنم كه در نتيجه كشور آباد شده و 
مشكالت مردم حل مي شود، دريغ نمي كنم؛ اصل منافع 
ملي ما است. وي ادامه داد: يك سال است كه شديدترين 
تحريم ه��ا را بر ما وارد كردند ما ه��م در برابر تحريم ها 
ايس��تاديم. تعهدات خود را هم كاهش داديم، اما بين 
مراحل كاهش تعهد دو ماه وقت گذاشته ايم تا فرصت 
ديپلماسي داشته باشيم. خواست ملت ما عزت، استقالل 
و همزمان كاهش زحمت و فشار و افزايش رفاه است. اگر 
بنا باشد با فشار به مردم كشور را اداره كنيم كه هر كسي 
بلد اس��ت كشور را اداره كند. ما مي ايستيم تا به اهداف 
و منافع و امنيت كش��ور به عظمت برسيم، جايي بايد 
ايستاد كه منافع وجود دارد. ما براي دفاع از منافع ملي 
و استقالل كشور مي ايستيم، خسته نمي شويم و از هر 
ابزاري براي حل مسائل استفاده مي كنيم. رييس جمهور 
در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطاتي در روستاها كار بسيار بزرگي 
است كه انجام شده است، گفت: اكنون يك روستايي با 
اينترنت مي تواند يك گردشگر اروپايي را به خانه خود 
دعوت كند و صنايع دس��تي خود را به سايرين معرفي 
كند. راه حذف داللي، استارتاپ ها و فضاي مجازي است. 
اكنون يك روستايي مي تواند از خانه خود محصولش را 
در هر بازاري بفروشد. وي ادامه داد: قبل از سال ۹2 هر 
يك متر مكعب آب ۹20 گرم محصول خشك مي داد، 
اما امروز يك متر مكعب آب 1۴۵0 گرم محصول خشك 
مي دهد. اين يعني تحول در بذر و نوع كشت. ما اكنون 
مي توانيم با آب كمتر محصول بيش��تر برداشت كنيم 
البته نمي توانيم زمين را خيلي توسعه دهيم ولي بايد 
كيفيت محصول را افزايش دهيم خودكفايي در گندم 
يا توليد بيشتر دانه هاي روغني نشانه تحول در بخش 
كشاورزي است.  رييس جمهور با بيان اينكه در زمينه 
گازرساني، آب آشاميدني و برق رساني، راه روستايي، 
بهداشت و درمان، ارتباطات و گردشگري آمارهاي ما 
قابل مقايسه با آمارهاي جهاني است، تصريح كرد: ۸۴ 
درصد مردم روس��تاها و نزديك ب��ه 100 درصد مردم 
شهري به استثناي استان سيستان و بلوچستان اكنون 
به گاز دسترسي دارند. ما در بعضي روستاها مهاجرت 
معكوس داريم زيرا در ش��هرها آلودگ��ي هوا، آلودگي 
صوتي، ترافيك و گاهي ناامني و مسائل اخالقي داريم 

در حالي كه هوا و فضاي روستا سالم تر است.

سخنگوي دولت:

نفت آدريان دريا فروخته شد
چند ساعت پس از سفر خبرساز وزير امور خارجه كشورمان 
به فرانسه محل برگزاري اجالس جي۷، سخنگوي دولت 
رودر روي خبرن��گاران ايس��تاد تا موضع رس��مي دولت 
درخصوص تداوم برجام و راهكارهاي اجرايي براي تحقق 
منافع ايران از اين سند بين المللي را تشريح كند. طبيعي 
بود كه در يك چنين شرايطي جهت گيري پرسش ها سمت 
و سوي ديپلماسي و اقتصادي پيدا كنند.  سخنگوي دولت 
در پاس��خ به برخي شائبه ها در خصوص عالقه دولت براي 
مالقات ظريف با مقامات بلندپايه امريكايي با اعالم اينكه در 
جريان سفر ظريف به فرانسه هيچ تمايلي از سوي ايران براي 
مالقات با امريكايي ها وجود نداشته است، گفت: به نظر ما 

امريكايي ها از سفر ظريف مطلع بودند.
علي ربيعي ديروز در نشست خبري هفتگي با اهالي رسانه در 
پاسخ به پرسشي مبني بر سفر اخير وزير خارجه به فرانسه و 
مسائلي كه درباره مخفيانه بودن اين سفر در رسانه ها مطرح 
شده بود، اظهار كرد: س��فر آقاي ظريف ارتباطي با گروه۷ 
نداش��ت. ما از حسن نيت فرانس��ه در اين زمينه استقبال 
مي كني��م اما دخالتي در مذاكرات فرانس��ه با امريكا براي 
برجام نداريم. فرانسه اين كار را به ابتكار عمل خود آغاز كرده 
است كه ما از اين موضوع تقدير مي كنيم. ربيعي ادامه داد: 
همچنين ادعايي كه درباره مخفيانه بودن اين سفر مطرح 
شده بود كامال از سوي ما رد مي شود. به نظر ما امريكايي ها 
هم از اين سفر مطلع بودند هر چند كه ادعا مي كنند غافلگير 
شدند اما اين موضوع به ناكارآمد بودن دستگاه ديپلماسي 
خودشان باز مي گردد. هر چند كه باز هم تاكيد مي كنيم به 
نظر ما اين يك ادعاست كه آنان از اين سفر خبر نداشتند. وي 
با تاكيد بر اينكه ما درباره هيچ چيز جز در چارچوب برجام 
حاضر به مذاكره نيستيم،  اظهار كرد: ما براي هر گونه مذاكره 
تنها در چارچوب برجام حاضر به گفت وگو هستيم و درباره 
مسائل موشكي يا مسائلي مشابه آن گفت وگويي نخواهيم 
داشت. مقامات فرانسوي هم در گفت وگو با رييس جمهور 
كش��ورمان در چارچوب برجام مذاكره كرده و مي كنند. 
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ديگر درباره اينكه آيا 

محمدجواد ظريف در سفر مجدد به فرانسه قصد ابالغ پيامي 
را داشته يا نه؟ اظهار كرد: همان طور كه تاكيد كردم اين سفر 
بنا به درخواست طرف فرانسوي انجام شد، كه ايشان مجبور 
شدند دوباره به فرانسه روند اما از آنجا كه اين مذاكره كوتاه بود 
ماندن ايشان در آنجا دليلي نداشت. در نتيجه ايشان بازگشت 

و البته پيام خاصي هم در كار نبوده است.

  تش�كر از چين براي قبول بازطراحي راكتور 
اراك 

ربيعي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه سفير چين 
گفته است اين كش��ور براي راه اندازي مجدد راكتور اراك 
برنامه ريزي كرده است، گفت: اين توافق در همان چارچوب 
برنامه برجامي ما با چين انجام ش��ده و ما خواهان سرعت 
بخشيدن بيش��تر به اين پروژه هس��تيم. هر چند كه من 
نمي توانم زمان دقيقي براي اينكه پروژه كي به پايان مي رسد 
اعالم كنم؛ چرا كه متغيرهاي زيادي در اين موضوع دخيل 
هستند اما به طور كلي ما خواهان اين هستيم كه فشارهاي 
امريكا براي جلوگيري از چنين طرح��ي به حداقل خود 
برسد و از چين نيز براي قبول بازطراحي راكتور اراك تشكر 
مي كنيم. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي ديگر درباره 
موضع دولت در باب انتقادهاي اخير از سفر ظريف به فرانسه 
اظهار كرد: من به روشني در اين زمينه مواضع خود را اعالم 
كردم. ما در زمين ترامپ بازي نمي كنيم، بلكه مي خواهيم 
آنها را وادار كنيم در موضوعي كه ما آن را احقاق حق خودمان 
مي دانيم بيايند و بنشينند و نتيجه بهتري به دست  آيد. اتفاقا 
ما در اين زمينه واكنش��ي عمل نكرديم و كنشگري فعال 
بوديم تا جايي كه قضاوت رس��انه هاي خارجي حداقل از 
برخي رسانه هاي داخلي در اين زمينه منصفانه تر بوده است. 
آنان شهادت دادند كه در اين زمينه برگ برنده با ايران است 
و چارچوب هاي منطقي بحث از سوي ما دنبال شده است 
و ايران هر آنچه در تعهد بوده را دنبال مي كند اما به هر حال 
آزادي است و دوستان هم مي توانند ديدگاه هايشان را در 

اين زمينه بيان كنند.

   بانك مركزي اسامي بدهكاران بانكي را اعالم 
كرد

وي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه رييس كل بانك 
مركزي اخيرا اعالم كرده بود كه نام دانه درشت ها در مفاسد 
اقتصادي را اعالم خواهد كرد، گفت: ديروز با آقاي همتي در 
اين زمينه صحبت كردم. اينها افرادي هستند كه در يك 
بازه زماني 20 ساله اقدام به دريافت وام نمودند اما از اجراي 
تعهدات خود نسبت به آن سر باز زدند و هر چند كه در اين 
زمينه من عدد دقيق و كامال درستي را نمي توانم مطرح كنم 
اما به نظر مي رسد ميزان مجموع اين ارقام به 20 هزار ميليارد 
تومان مي رسد كه بانك مركزي اسامي اين افراد را جمع آوري 
كرده و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه كرده تا همزمان 
پرونده اين افراد در قوه قضاييه هم روي ميز قرار گرفته و ما 
تاكيد داريم كه بايد تاخيرها در بازپرداخت وام با اصل و فرع 

آن حتما دريافت شود.

  به دنبال كاهش خام فروشي هستيم
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه سياست دولت براي 
كاهش خام فروشي چيس��ت؟ اظهار كرد: ما به دنبال اين 
هستيم كه خام فروشي را كاهش دهيم و در سال هاي اخير 
هم تراز واردات و صادرات ما به سمت صادرات مثبت شده 
اس��ت اما در مورد فرآورده هاي نفتي به دنبال اين هستيم 
كه پتروشيمي ها و مواد نفتي مورد نظر در اين موضوع كه 
مي توانند ارز آوري خوبي براي ما داش��ته باشند را از خام 
فروشي بيرون بكشيم . وي ادامه داد: پيش بيني ما اين است 
كه براي تامين منابع جهت سرمايه گذاري در پروژه هايمان 
مي توانيم از مردم استفاده كنيم و بخشي را هم از صندوق 
توسعه ملي به اين طرح ها اختصاص دهيم كه سرمايه خوبي 
هم جذب شده اس��ت اما در حوزه معدن نيز به دنبال اين 
هستيم كه خام فروشي را كم كنيم؛ چرا كه معتقديم هم به 
ايجاد اشتغال كمك مي كند و هم در مورد پتروشيمي ها كم 
كردن خام فروشي موجب مي شود كه منابع الزم مالي براي 

تجهيز زيرساخت ها را به دست آوريم.

  اطالعي از مقصد نهايي آدريان دريا نداريم 
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه 
اخيرا مطرح شده مقصد كشتي آدريان دريا از يونان به قطر 
تغيير يافته است،  اظهار كرد: مقصد اين كشتي را صاحب 
نفت آن مش��خص مي كند. ما نفت را فروخته ايم و اوست 
كه تصميم مي گيرد كشتي كجا پهلو بگيرد كه با ما نيز اين 
موضوع را چك نمي كند اما الزم است باز هم از سياست هاي 
غلط امريكا كه به كشورهاي مختلف فشار مي آورد تا اين 
كش��تي را در بندرگاه هاي خود نپذيرن��د و آنان را تهديد 
مي كند گاليه و محكومش كنيم  اما همان طور كه گفتم 
ما اطالعي از مقصد نهايي آدريان دريا نداريم و كشوري كه 
نفت آن را خريده اين موضوع را مشخص مي كند. سخنگوي 
دولت با اشاره به موضوع بازداشت مديرعامل ايران خودرو 
تاكيد ك��رد: ما هيچ اطالع ديگري در دولت درباره فس��اد 
ايشان نداريم جز اينكه افزايش قيمت ها تخلفي بوده كه بايد 
به آن رسيدگي مي شده است. درباره مديريت ايران خودرو 
بحث هاي متعددي شكل گرفته است اما غير از آنچه درباره 
افزايش قيمت ها بوده ما چيز ديگري نمي دانيم و قوه قضاييه 
است كه بايد اين موضوع را دنبال كند. ربيعي در پاسخ به 
پرسشي ديگر در مورد شركت هايي كه ارز دولتي دريافت 
كردند اما كااليي به كشور وارد نكردند و اينكه پيگيري ها به 
كجا رسيده است؟ اظهار كرد: همان طور كه گفتيم در هر 

وزارتخانه كميته اي تشكيل شده كه درباره بخش كشاورزي  
صنعت و معدن موارد گزارش هاي كميته ها را اعالم كرده اند 
اما هن��وز در وزارت بهداش��ت و درمان گ��زارش نهايي را 
نگرفته اند، اما از ميان آن شركت هايي كه ارز گرفته اند و در 
واردات تاخير داشته اند يا خللي در كارشان بوده  است پنج 
پرونده موجود بوده است كه آنها را آماده ارسال به قوه قضاييه 

كرده ايم و فكر مي كنم االن در اختيار مسووالن قرار دارد. 

  روحاني در س�فر به نيوي�ورك در چارچوب 
برجام كارخواهد كرد

وي در پاسخ به اين پرسش كه سخنان امروز آقاي روحاني 
درباره اينكه اگر بدانيم مالقات با سران يك كشور منافع 
ملي ما را دنبال مي كند آن را انجام خواهيم داد و معناي آن 
در آستانه سفر ايشان به نيويورك چيست؟ اظهار كرد: اين 
گفته رييس جمهوري بيان چنين نكته اي است كه ما از 
هيچ چيز اگر منافع ملي مان را تامين كند سر باز نمي زنيم. 
يعني مردم بدانند كه اگر فريب و دروغي در كار نباشد و 
منافع ملي ما تامين شود از هيچ كاري فروگذار نمي كنيم 
اما هيچ مصوبه اي در امروز و فردا براي اين مساله و اينكه 
آقاي روحاني در س��فر به نيويورك خ��ارج از چارچوب 
برجام موضوعي را مطرح كنند نداريم و ايشان در همين 

چارچوب به كار خود در نيويورك خواهند پرداخت.
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چهره ها

فعاليت هيچ واحد توليدي به دليل اتهام مديرانش نبايد متوقف شود
رييس قوه قضايي��ه با بي��ان اينكه فعاليت 
توليدي هيچ كارخان��ه و كارگاهي به دليل 
اتهام��ات مديرانش نبايد متوقف ش��ود، بر 
حمايت كامل دس��تگاه قضايي از مديراني 
كه در شرايط تحريم، »جسورانه، مبتكرانه و 
مجاهدانه« در جهت حل مشكالت مردم قدم 
برمي دارند، تاكيد ك��رد. به گزارش اداره كل 
روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با بزرگداشت ياد و خاطره شهداي دولت به ويژه شهيدان 
رجايي و باهنر، هفته دولت را به همه خدمتگزاران در دولت جمهوري 
اس��المي تبريك گفت و افزود: بايد از همه كس��اني كه در دولت براي 
گره گشايي از زندگي مردم شهرها و روستاها حركت جهادي و مخلصانه 

دارند، قدرداني كنيم. رييسي با تاكيد بر لزوم حمايت تمام قد از مديراني 
كه به ويژه در شراط تحريم، شجاعانه، مبتكرانه، مدبرانه و جسورانه تدبير 
مي كنند، تصميم مي گيرند و دست به اقدام مي زنند، خاطرنشان كرد: 
برخي مطرح مي كنند كه روند مبارزه با مفاسد ممكن است باعث شود 
دست يك مدير براي انجام وظايفش بلرزد در حالي كه اين تصور نادرستي 
اس��ت. ما در اين روند، دولت، مجلس و رسانه ها را كنار خود مي بينيم و 
معتقديم همه بايد نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند. در حركت ايجابي 
نيز بايد همه از توليدكنندگان باكفايتي كه به تعبير مقام معظم رهبري 
مجاهدانه عمل مي كنند، حمايت حقوق��ي، قضايي، اقتصادي، مالي و 

تسهيالتي كنند تا بتوانند با جرات و شجاعت، كار را خود را پيش ببرند.
رييس قوه قضاييه، مبارزه با فس��اد را الزمه كار اقتصادي سالم دانست 

و تاكيد كرد: امنيت اقتصادي بدون مبارزه با فساد امكان پذير نيست.

دست برتر ايران در  »جنگ ۵ اليه اي« با امريكا
رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور 
با اش��اره به اينكه امروز با امري��كا در ۵ اليه 
حس��اس و راهبردي درگير هستيم، گفت: 
اي��ران در جمع اي��ن اليه ها دس��ت برتر را 
داراس��ت. به گزارش مهر، سردار غالمرضا 
جاللي در نشست روساي كميته، معاونين 
و مدي��ران پدافند غيرعامل دس��تگاه هاي 
اجرايي با اشاره به اينكه در سال گذشته مجموعه اي از تهديدات دشمن 
را از سرگذرانديم، گفت: دشمن در سال گذشته با تسلط بر شبكه هاي 
اجتماعي و تالش براي شرطي سازي اقتصاد تالش داشت تا كشور را به 
سمت ناامني و اغتشاش پيش ببرد. وي با بيان اينكه امريكايي ها تالش 
داشتند يك دوقطبي دروغين معيشت- امنيت به راه بيندازند، افزود: 

كارزار دروغين جنگ نيز صرفا براي پيشبرد اين تاكتيك رسانه اي بود 
تا مردم فكر كنند معيشت آنها منوط به آن است كه ايران در برابر امريكا 
كوتاه بيايد. رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به اينكه ما 
امروز با امريكا در ۵ اليه حساس و راهبردي سياسي، نظامي، اقتصادي، 
امنيتي و سايبري درگير هستيم، گفت: به عنوان يك فرد مطلع مي گويم 
كه ايران در جمع اين اليه ها دست برتر را داراست كه اين مهم با هدايت 
رهبري انقالب، ايستادگي مردم و مسووالن به دست آمده است. سردار 
جاللي در ادامه با بيان اينكه به نظر ما مهم ترين ميدان جنگ در اليه 
اقتصادي رقم مي خورد، افزود: امريكايي ها مدعي هستند مدرن ترين 
جنگ اقتصادي را عليه ايران اعمال مي كنند و دالر را تبديل به يك سالح 
جنگي عليه ما و ديگر كشورها كرده اند. با اين حال هنوز در ميان برخي 

از مسووالن ادبيات جنگ اقتصادي جا نيفتاده است.
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مركز آمار ايران از تورم 78 درصدي خوراكي ها در استان بوشهر خبر داد 

»كردستان« در صدر و »قم« در كف جدول تورم ساالنه
گروه اقتصاد كالن|

آن گونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است بيشترين 
تورم ساالنه در ميان استان هاي كشور را مردم كردستان 
احساس كرده اند. تورم ساالنه در مردادماه در اين استان 
به 50.8 درصد رسيده است. همچنين كمترين تورم 
ساالنه را هم مردم قم احس��اس كرده اند، تورم دوازده 
ماهه منتهي به مرداد ماه 1398 براي مردم قم 35.7 
درصد بوده است. در ميان استان هاي كشور نيز مردم 
بوش��هر تورم خوراكي ها را بيش��تر از س��اير استان ها 
احساس كرده اند همچنانكه تورم خوراكي ها در مرداد 

ماه براي اين استان 78 درصد محاسبه شده است.
به گزارش »تعادل«، آن گونه كه مركز آمار ايران درباره 
تورم اس��تان ها گزارش داده است در مرداد ماه 1398 
عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور )100=1395( 
به 180.8 رس��يد كه نس��بت به ماه قب��ل 0.6 درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
 در اين ماه بيش��ترين نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهاي 
كشور مربوط به استان لرستان با 2.8 درصد افزايش 
بوده اس��ت. بعد از آن هم به ترتيب استان هرمزگان 
با تورم ماهانه 2.3 درصد و استان ايالم با 1.5 درصد 
بيش��ترين تورم ماهانه را داش��ته اند و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اس��تان كردس��تان و استان 
آذربايجان غربي با 0.4 درصد كاهش اس��ت. بعد از 
آن اس��تان آذربايجان ش��رقي و قزوين با منفي 0.3 
درصد تورم قرار گرفته اند. گفتني است در مرداد ماه، 
تورم ماهانه هشت استان منفي و 24 استان زير يك 

درصد بوده است.
همچني��ن درص��د تغيير ش��اخص كل نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه ب��ه نقطه( براي 
خانوارهاي كشور در مرداد ماه به 41.6 درصد رسيد. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ايالم 54.6 درصد بود. پس از آن نيز اس��تان لرستان 
با تورم 52.3 درصد و خراسان جنوبي 50.9 درصد 

بيشترين تورم نقطه اي در استان ها را داشته اند.
 كمترين تورم نقطه اي استان ها هم مربوط به استان 
فارس با 34.6 درصد بود پس از آن نيز اس��تان قم با 
تورم نقطه اي 35.7 درصد و اس��تان همدان با تورم 
نقطه اي 38.5 درصد به ترتيب كمترين تورم نقطه اي 

در ميان استان ها را داشتند.

همچنين تورم نقطه اي هشت استان بين 30 تا 40 
درصد، تورم 20 اس��تان بين 40 تا 50 درصد و تورم 

سه استان هم باالي 50 درصد بوده است.
 همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه 
1398 براي خانوارهاي كش��ور به عدد 42.2 درصد 
رس��يد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان كردستان )50.8 درصد( و پس از آن نيز ايالم 
با تورم ساالنه 50.07 درصد و چهارمحال و بختياري 

با تورم 50.2 درصد قرار دارد.
كمتري��ن تورم س��االنه ه��م مربوط به اس��تان قم 
ب��ا ت��ورم 35.7 درصد بوده اس��ت و پ��س از آن نيز 
اس��تان هرم��زگان با ت��ورم 36.8 درص��د و كرمان 
ب��ا 39.2 درصد اس��ت. از بين اس��تان هاي كش��ور 
7 اس��تان ت��ورم س��االنه بي��ن 30 ت��ا 40 درص��د 

داش��ته اند، 21 اس��تان تورم بين 40 تا 50 درصد و 
 3 اس��تان تورم س��االنه باالي 50 درصد داشته اند.

گفتني است دراين ماه تورم ساالنه از تورم نقطه اي 
پيشي گرفته و به اين ترتيب اكنون تورم ساالنه قادر 

است وضعيت تورم در اقتصاد ايران را نشان دهد.

وضعيتتورمشهريدراستانها
همچنين در م��رداد ماه 1398 عدد ش��اخص كل 
براي خانوارهاي ش��هري )100=1395( به 179.7 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش 
نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي ش��هري مربوط به استان لرستان با 3.1 
درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان كردستان با 0.4 درصد كاهش است.

 درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي ش��هري 
كشور 40.8 درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان ايالم 53.7 
درصد، خراسان جنوبي 52.4 درصد، لرستان 51.9 
درصد اس��ت و كمترين آن مربوط به استان فارس 
32.5 درصد، قم 35.5 درص��د و همدان 37 درصد 
اس��ت.  نرخ تورم دوازده ماهه منته��ي به مرداد ماه 
1398 براي خانوارهاي شهري به عدد 4.41 درصد 
رس��يد . بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ايالم 50.02 درصد، كردستان 49.4 درصد و 
كرمانشاه 49.3 درصد است. كمترين نرخ تورم هم 
مربوط به اس��تان هرمزگان 35.4 درصد، قم 35.5 

درصد و كرمان 35.7 درصد است.

وضعيتتورمدرروستاها
همچنين در مرداد ماه 1398 عدد شاخص كل براي 
خانوارهاي روستايي )100=1395( به 187.1 رسيد 
كه نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيش��ترين ن��رخ تورم ماهان��ه خانوارهاي 
روستايي مربوط به استان لرستان با 2.1 درصد افزايش 
و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 

يك درصد كاهش است. 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روستايي 46.1 
درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان ايالم 59.9 درصد و كمترين آن مربوط به استان 
كرمان 40.6 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 
به مرداد ماه 1398 براي خانوارهاي روستايي به عدد 
46.6 درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان كردستان 55.9 درصد و كمترين آن 

مربوط به استان البرز 39.1 درصد است.

بوشهربابيشترينتورمخوراكي
همچني��ن بررس��ي وضعي��ت ت��ورم خوراكي ه��ا و 
آشاميدني ها و دخانيات نش��ان مي دهد در مرداد ماه 
بيشترين تورم ساالنه خوراكي مربوط به بوشهر با 78 
درصد است. پس از آن نيز استان چهارمحال بختياري 
70.3 درصد و استان سيس��تان و بلوچستان با 66.5 

درصد بيشترين تورم را ميان استان ها دارند. 
همچنين كمترين تورم خوراكي ها مربوط به زنجان 
به 53.1 درصد، كرمان 57.5 درصد و س��منان 58.1 

درصد بوده است. 
گفتني است هر 31 استان در مرداد ماه تورم باالي 50 
درصد را در گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات 

تجربه كرده اند.
بررس��ي ها در وضعيت تورم غير خوراكي ها هم نشان 
مي دهد بيش��ترين نرخ تورم در اين گروه براي ايالم با 
تورم 48.4 درصد بوده است، پس از آن هم لرستان با 
تورم 48.3 درصد و خراسان جنوبي 46.1 درصد قرار 
داشته است. كمترين تورم در اين گروه نيز مربوط به 
استان فارس با 28 درصد، بوده است. پس از آن نيز قم 
با تورم 28.3 درصد و كرمانش��اه با تورم 29.2 درصد 

قرار گرفته اند.

پاورقي اقتصادي

خبر كالن

تدوينبودجه99برمبناي
اصالحاتساختاري

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه گف��ت: روند 
اصالحات ساختار بودجه روندي است كه در آن 
منافع و مصالح مردم و كشور به صورت شفاف و 
نظارت شده لحاظ شده است.  محمدباقر نوبخت 
در پنجمين جلسه س��تاد تهيه و تدوين اليحه 
بودجه س��ال 1399 كل كش��ور گفت:  در روند 
اصالحات ساختاري بودجه   منافع و مصالح مردم 
و كش��ور را به صورت شفاف و نظارت شده لحاظ 
كرده ايم. همچنين  حمي��د پورمحمدي معاون 
اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه كشور نيز در 
اين باره  اظهار كرد: اگر مي خواهيم از روند موجود 
كه معايب و نواقصي دارد، گ��ذر كنيم و به روند 
مطلوب برسيم، ضرورت دارد كه در مورد برخي 
مفاهيم كليدي و اساسي به اجماع و اتقان برسيم .

مردم،قدرتومنافع)63(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

ش��ركت هاي امريكاي��ي گاليه مند هس��تند كه 
غيرعادالنه است، چين ش��رط ورود به آن كشور را 
سرمايه گذاري مشترك مي داند )كه اين شامل شريك 
شدن مالكيت معنوي هم است(. چين جواب مي دهد 
هيچ كس شركتي را محبور نمي كند كه وارد چين 
بش��ود؛ آنهايي كه وارد مي شوند شرايط را مي دانند. 
چين يك كشور در حال توسعه است – البته از نوع 
بسيار بزرگ آن – با درآمد سرانه اي معادل يك پنجم 
درآمد سرانه اياالت متحده. چين براي پر كردن اين 
شكاف با كشورهاي پيشرفته به ويژه پر كردن شكاف 
دانشي بايد به سختي كار كند و در برخي حوزه ها كه 
از اهميت قابل توجهي برخوردار اس��ت، به گونه اي 
مديريت ش��ده كه اين كار صورت گيرد. هيچ قانون 
بين المللي يا حتي توصيه شده اي براي سرمايه گذاري 
مشترك كه كاري را الزام بكند وجود ندارد. هرچند 
كه موفقيت امروزه چين يك امر كلي اس��ت و هيچ 
ارتباطي به سرمايه گذاري مشترك با بنگاه هاي غربي 
يا دزديدن مالكيت معنوي ندارد. در برخي حوزه ها 

مانن��د رس��انه هاي 
اجتماع��ي و هوش 
مصنوعي تقريبا اين 
كشور پيشتاز است. 
تعداد ثبت اختراعاتي 
كه دريافت مي كند 
به طور اعجاب آوري 
رو به افزايش است. در 
بسياري از حوزه هاي 
ديگر، تقريبا شكاف 

دانشي را كه آن كش��ور از كشورهاي پيشرفته جدا 
مي كرد، پر شده اس��ت. دولت ترامپ در تجارتش با 
چين به دنبال آن اس��ت كه بعد از آنكه اس��ب ها فرار 
كردند دره��اي طويله را ببن��دد. همچنان كه كه ما 
ايده هاي خنده دار تجارت با چين را كه منجر به چين 
دمكراتيك مي شود را پشت سر گذاشتيم، يك سوال 
اصلي پيش مي آيد: چگونه مي توان با كشوري با چنين 
سيستم اقتصادي متفاوت يك تجارت كامال بازداشت؟ 
داش��تن مثال يك »ميدان همس��طح بازي« با يك 
كشوري كه نه تنها به امر خصوصي توجهي نمي كند 
بلكه تمايل شديد بسانس��ور دارد و وب سايت هايي 
را كه از لحاظ سياس��ي براي آنها ناخوش��ايند است 
مسدود مي كنند، چه معنايي مي دهد؟ اين موارد براي 
مدت هاي مديدي بيشتر به شكل خاموش، به بحث 
گذاشته شده اس��ت. بازارهاي نوظهور و كشورهاي 
در حال توس��عه بحث مي كنند ت��ا زماني كه اياالت 
متح��ده و اتحاديه اروپا بر يارانه دادن به كش��اورزي 
اصرار مي ورزند – بخش��ي كه ميلياردها مردم فقير 
در سراسر جهان براي زندگي كردنشان به آن وابسته 
هستند – نمي توان از سيستم عادالنه تجاري در جهان 
صحبت كرد. اياالت متحده ادعا مي كند كه يارانه هاي 
پنهان به اقتصاد چين نفوذ كرده اس��ت؛ چين ادعا 
مي كند كه چنين يارانه اي در تمامي اقتصادها است 
از جمله يارانه هاي بزرگ كش��اورزي، پرداخت هاي 
بزرگ به بخ��ش مالي و هزينه هاي گزاف تحقيقاتي 
وزارت دفاع كه برخي از منافع آن )مثل هواپيماهاي 
بويينگ( به محصوالت مشتري ترجمه مي شود. اروپا 
همچنين به اين يارانه هاي پنهان هواپيمايي اعتراض 
دارد درس��ت همان طور كه اياالت متح��ده درباره 
كمك هاي شفاف تر اروپا به ايرباس گاليه مند است. 
ما اكنون با يك واقعيتي مواجه هستيم كه كشورهاي 
مختلف اقتصادشان را به شيوه هاي اساسا متفاوتي كه 
ارزش ها و اعتقاداتشان را بازتاب مي دهد، سازماندهي 
مي كنند. هر كسي سرمايه داري به سبك امريكايي با 
آن قدرت شركتي اش و نابرابري كه دارد نمي خواهد و 
يقينا هر كسي هم  سطح نفوذ چين در اقتصاد يا ورود 
به امر خصوصي را نمي خواهد. يك سيستم ارزشي آن 
هم آزاد از قيد و بند جهاني سازي، نمي تواند كار كند؛ 
اما سيستمي هم كه در آن قواعد بازي مستقيما توسط 
يك كشور يا كشور ديگري هم ديكته شود كار نمي كند. 
ما مجبوريم يك شكل جديد از جهاني سازي را پيدا 
كنيم كه مبتني بر برخي از نس��خه هاي همزيستي 
مس��المت آميز باش��د و آن را حتي اگر ما سيس��تم 
اقتصادي كامال متفاوتي داريم به رسميت بشناسد، 
هنوز نواحي بزرگي وج��ود دارند كه ما مي توانيم در 
تجارت مثمر ثمر باشيم. ما نياز به حداقل مجموعه اي 
از قواعد داريم - نوعي حاكميت قانون كه مي شود آن را 
به مثابه يك محموعه پايه اي از قواعد جاده تلقي كرد. ما 
نه مي توانيم ديگران را وادار كنيم تا سيستم مقرراتي ما 
را اتخاذ كنيم و نه بايد ما را وادار كنند تا سيستم ديگران 
را در پيش بگيريم  و اين براي همه ما خوب است در 
صورتي كه اين قواعد جهاني بشوند، چند جانبه بشوند 

و تمامي كشورها بتوانند  روي آن توافق كنند .

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور: 

حقوق2ميليونكارمندشفافميشود
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور از شفاف سازي 
حقوق 2ميليون كارمند دولت تا آخر شهريور خبر داد. و 
گفت: همه ساله براي جبران خروجي نيروي انساني دولت 
كه به بازنشستگي مي انجامد يا براي بعضي از واحدهاي 
جديد دولت كه به بهره برداري مي رسند نسبت به تامين 
نيروي انس��اني بر اساس ش��اخص ها عمل مي كنيم او  
گفت: امسال حدود 30 تا 32 هزار نفر نيروي انساني براي 
ورود به مرحله اول آزمون اس��تخدامي خواهيم داشت، 
لذا مجوزها را صادر مي كنيم؛ ولي دستگاه ها بايد براي 
استخدام تامين اعتبار كنند، تا پايان هفته به دستگاه ها 

مهلت داده ايم كه تامين اعتبار صورت گيرد.
جمشيد انصاري با اش��اره به اينكه بايد بهترين نيروها 
در دستگاه هاي اداري جذب شوند، بيان كرد: نيروهاي 
جذب ش��ده در دس��تگاه هاي دولتي طي چهار سال 
گذشته توسط آزمون هاي استخدامي جذب شده اند، 
سازمان سنجش تجربه خوبي در برگزاري آزمون دارد 
لذا آزمون ها از استانداردهاي الزم برخوردار است و كمتر 
مورد اعتراض قرار مي گيرد، اما در اين بين سواالتي چاپ 
و فروخته مي شود كه داوطلبان مي توانند از آنها استفاده 
كنند اما هنوز به مرحله برگزاري كالس نرس��يده ايم، 
سياست هاي كلي اصالح نظام اداري از سال 89 توسط 
مقام معظم رهبري انقالب ابالغ ش��ده است و در طول 
اين مدت تالش شده بخش قابل توجهي از سياست ها 

به قانون تبديل شود.
انصاري با يادآوري اينكه رعايت عدالت استخدامي در 
قانون مديريت خدمات كش��وري به تصويب مجلس 
رسيده است،  اضافه كرد: بر مبناي سياست ها در سال 93 
نقشه راه اصالح نظام اداري در شوراي عالي به تصويب 
رس��يد، لذا مرحله اول آن از س��ال 94 تا 96 به مدت 3 

سال توسط دستگاه ها در قالب 8 برنامه مشخص اجرا 
شد به طوري كه با ارزيابي عملكرد نياز هاي كشور احصا 
شد و همچنين برنامه اصالح نظام اداري در مرحله دوم 
با 10 محور به تصويب رس��يد كه سال 97 اولين سال 
اجراي مرحل��ه دوم بود و ما همه س��اله در اين ايام كه 
هفته دولت است عملكرد برنامه اصالح نظام اداري را در 
قالب شاخص عمومي توسط دستگاه هاي اجرايي مورد 
ارزيابي قرار مي دهيم به طوري كه از دستگاه هايي كه 

خوب عمل كرده اند تقدير مي شود.
وي با اشاره به اينكه ارتقاي  سالمت نظام اداري و مقابله 
با فساد و ارتقاي بهره وري در نظام اداري و اجرايي كشور 
دو برنامه اي بودند كه در مرحله دوم به برنامه هاي قبلي 
اضافه شد، گفت: تا س��ال 99 اين مرحله ادامه دارد تا 
بتوانيم قبل از تصويب برنامه هشتم توسعه نسبت به 

ارزيابي آن اقدام كنيم.
انصاري با تصريح به اينك��ه برخي از قوانين بايد تغيير 
پيدا كند، افزود: هيات گزينش در حال كار كردن  روي 
اين موضوع است، در سياست هاي كلي ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري بندي تحت عنوان ارتقاي فرهنگ 
س��ازماني وجود دارد به طوري كه فرهنگ س��ازماني 
مطلوب از دو ش��اخص عمومي و اختصاصي برخوردار 
است، در محور ش��اخص عمومي تمامي دستگاه هاي 
اجراي��ي بايد مجموعه خود را م��ورد توجه قرار دهند، 
اما در شاخص هاي اختصاصي هر دستگاهي متناسب 
با ماموريت خود به تعريف ش��اخص هاي اختصاصي 

پرداخته است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد به اينكه 
»هر سال بايد بتوانيم 10 درصد رشد در نهادينه شدن 
شاخص ها در دستگاه هاي اجرايي داشته باشيم« ادامه 

داد: براي اين موضوع ستاد مركزي در نظر گرفته شده 
است به طوري با توجه به نياز هاي نظام اداري برنامه هاي 

اجرايي را به جلو پيش مي بريم.
وي ب��ا تاكيد بر ضرورت آسيب شناس��ي عملكردها و 
مسووليت ها گفت: اين موضوع بايد مستمر در دستور 
كار مديران اعم از سه قوه و دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد 
و آنان سعي كنند منافذ بروز و ظهور فساد را محدود تر 
كنند، در واقع ما بيشتر از اينكه به مقابله با فساد اولويت 
دهيم بايد به سالمت نظام اداري اهميت بدهيم چرا كه 
هرچه نظام به سمت سالمت برود فساد كمتر مي شود.

وي با بيان اينكه دستگاه هايي كه با مسائل مالي سر و 
كار دارند و دريافت يا پرداختي دارند اينها بايد سريع تر 
به سمت الكترونيكي شدن بروند، افزود: ما مشكالتي 
در نظام اداري و اجرايي كش��ور داريم و تالش كرده ايم 
با سرعت بيشتري به سمت دولت الكترونيك حركت 
كنيم و در اين راس��تا نيز 23 پروژه اصلي براي استقرار 
دولت الكترونيك تعريف كرده ايم كه اگر عملياتي شود 
دولت الكترونيك محقق خواهد شد و هر گونه ارتباط و 
تماس را بين ارباب رجوع و دستگاه هاي اجرايي كمتر 
خواهد ك��رد چه اينكه ما ديديم در حوزه بهداش��ت و 
درمان سيستم س��المت الكترونيكي به بهره برداري 
رسيده اس��ت و تا پايان س��ال 99 اين 23 طرح اصلي 
دولت الكتروني��ك را اجرايي خواهيم كرد كه از جمله 
هرجا دريافت و پرداختي داريم آنها را به س��مت دولت 

الكترونيك سوق مي دهيم.
انصاري با ابراز اينكه نظام اداري كار گروهي و تيمي است 
و سلسله مراتبي دارد، گفت: هر كسي كه در موفقيت 
دستگاه نقش داشته باشد مورد تشويق قرار مي گيرد، 
تنبيهات در قانون نيز تعبيه شده است و كساني كه به 

ش��اخص ها عمل نكنند آن دستگاه را با قانون تطبيق 
مي دهيم، در بحث تشويق نيز در جشنواره شهيد رجايي 

دستگاه هاي برتر را معرفي مي كنيم.
وي با اش��اره به رعاي��ت عدالت در پرداخ��ت در نظام 
اداري عنوان كرد: بايد در نظام پرداخت هاي خودمان 
عدالت نسبي داشته باشيم  االن در نظام اداري ما تعداد 
محدودي از دس��تگاه ها يا به دليل مقررات خاصي كه 
دارند توانس��تند از مجاري قانوني ب��ه مقررات خاص 
دس��ت پيدا كنند يا به دليل دسترس��ي به منابعي كه 
دارند، متوسط پرداختي شان متفاوت از دستگاه هاي 
ديگر اس��ت، حدود 2 ميليون و 270 هزار نفر كارمند 
دول��ت داريم ك��ه از نظام مديريت خدمات كش��وري 

تبعيت مي كنند.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه 
اين تفاوت پرداخت در مشاغل مشابه در برخي اوقات 
تا 2 برابر فرق مي كند ادامه داد: عمده اين تفاوت ها در 
سال هاي 90 به بعد ايجاد شده است، سامانه حقوق و 
مزايا ابزاري اس��ت كه تفاوت ها را نشان مي دهد لذا بر 
اساس تكليف برنامه ششم توسعه در مدت يك سال از 
آغاز اين برنامه، دولت بايد اين سامانه را طراحي و مستقر 

كند كه در موعد مقرر آن را انجام داديم.
وي با اظهار اينكه »در اسفند سال 1396 طراحي سامانه 
را به پايان رسانديم و به دولت اعالم آمادگي كرديم كه 
سامانه را مستقر كنيم، اما دولت تكليف كرد به مدت چند 
ماه به صورت آزمايشي، سامانه را فعال كنيم تا اطالعات 
دستگاه ها وارد شود«، اضافه كرد: در 6 ماه نخست سال 
97 براي بخش قابل توجهي از دستگاه ها اين اطالعات 
را وارد و ب��ه دولت اعالم كرديم تعدادي از دس��تگاه ها 
همكاري الزم را براي ورود اطالعاتشان نمي كنند، البته 

دستگاه هايي مانند نيرو هاي مسلح از نظر قانوني معاف 
از وارد كردن اطالعات هستند، زيرا به علل امنيتي نبايد 
مشخصات كاركنان نيرو هاي مسلح را در سامانه وارد 
كرد، به هيات وزيران اع��الم كرديم اطالعات حقوق و 
مزاياي بيش از يك و نيم ميليون نفر از كاركنان دولت 
را در سامانه وارد و اعالم كرديم اگر همه همكاري كنند 
مي توانيم تا شهريور امس��ال، اطالعات همه را در اين 

سامانه بارگذاري كنيم.
انصاري ب��ا ابراز اينك��ه »اميدواريم تا پايان ش��هريور 
اطالعات حدود 2 ميليون نف��ر از كاركنان دولت را در 
سامانه بارگذاري كنيم« گفت: براي همه دستگاه هاي 
اجرايي گزينه اي به نام مشاهده حقوق مديران در سامانه 
پايگاه اطالعاتي ايجاد شده اس��ت و از روزي كه دولت 
اجازه ده��د اين گزينه فعال مي ش��ود و دريافتي هاي 
مديران قابل مشاهده خواهد بود، دستگاه هاي نظارتي 
هم با دسترسي به اين سامانه اطالعات مورد نياز خود را 

به دست مي آورند.
وي عنوان كرد: تجربه نش��ان داده است كه در شرايط 
تحريم اگر نتوانيم با اقتدار بيشتري بازار را مديريت كنيم 
به مردم آسيب مي رس��د، دولت با طرحي كه مجلس 
ارايه كرده موافق است به طوري كه با تصويب اين طرح، 
مديريت موثرتري بر بازار، قيمت ها و كاال هاي اساسي 

خواهيم داشت.
انصاري با تصريح به اينكه »بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه در جهت چابك س��ازي بايد 15 درصد نيروي 
انساني دولت به جز آموزش و پرورش كاهش پيدا كند 
و 15 درصد از پست هاي سطوح مديريت را كم كنيم« 
گفت: در شرايط جنگ اقتصادي الزم است تصميمات 

فوري و متفاوتي اتخاذ شود.

ضرورت استفاده از ظرفيت هاي مالي جامعه در جهت رونق توليد 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به حجم نقدينگي 
2 هزار هزار ميليارد توماني مي توان با نگاه از زواياي مثبت 
ظرفيت هاي مالي جامعه را جهت رونق توليد به كار بگيريم 
و براي استفاده از اين حجم نقدينگي، ايجاد بنگاه هاي بزرگ 
مقياس مانند صنايع معدني، پااليشگاه و پتروشيمي از سوي 

بخش خصوصي اقدامي ضروري است.
فرهاد دژپسند به مناسبت هفته دولت در برنامه تلويزيوني 
تيتر امشب حضور يافت و به پرسش هاي ضبط شده برخي 

از شهروندان در رابطه با اوضاع اقتصادي كشور پاسخ داد.
وي با اش��اره به ظرفيت هاي كشور براي رونق توليد بيان 
كرد: ما با توجه به ظرفيت هاي خوبي كه در جامعه داريم 
اعم از توانمندي هاي انساني، ظرفيت هاي مالي، فيزيكي 
و طبيعي، توانستيم 8 سال جنگ را با پيروزي پشت سر 
بگذاريم، اكنون هم با توجه به حجم نقدينگي 2 هزار هزار 
ميليارد توماني مي توان با نگاه از زواياي مثبت ظرفيت هاي 
مالي جامعه را جهت رونق توليد به كار بگيريم منتها براي 
استفاده از نقدينگي ايجاد بنگاه هاي بزرگ مقياس مانند 
صنايع معدني، پااليشگاه و پتروش��يمي از سوي بخش 
خصوصي اقدامي ضروري اس��ت و در اين بين بايد روشي 
طراحي ش��ود تا بخش خصوصي20 درصد آورده داشته 
باشد و مابقي را از س��رمايه هاي مردمي بازار بورس تهيه 
كند، عالوه بر اينكه طي يك سال گذشته بورس رشد 140 

درصدي را به خود ديده است و تبديل به تكيه گاهي براي 
حفظ ارزش دارايي هاي مردم ش��ده است و شركت هاي 
بورسي نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشتند و به 
عقيده من سرمايه گذاري در بورس عالوه بر اينكه تهديد 
نقدينگي را تبديل به فرصت مي كند، تهديد هاي ديگر را 

هم برطرف مي كند.
دژپسند در ارتباط با واگذاري ها گفت: در حال حاضر دولت 
شركت هاي زيادي براي واگذاري دارد، يا بايد آنها را به قيمت 
نازل بفروش��يم، يا از ظرفيت هاي انساني استفاده كنيم و 
مديريت ش��ركت ها را به بهترين طرح و برنامه مديريتي 

واگذار كنيم.
وزير اقتصاد در پاس��خ به پرس��ش ش��هروندي مبني بر 
كمبود اعتبار بانك ها براي تخصيص وام ادامه داد: منابع 
قرض الحسنه محدود اس��ت و اولويت با زوج هاي جوان و 
خس��ارت ديدگان از حوادث طبيعي است. ممكن است 
مردم از دوندگي براي دريافت وام خسته شده باشند كه به 
زودي شرايطي فراهم خواهد شد كه اين روند تسهيل يابد.

س��وال يك ش��هروند ديگر از وزير اقتصاد اين بود كه آيا 
مي توانيد جاي يك بازنشس��ته يك روز زندگي كنيد كه 
دژپسند در پاسخ به اين شهروند گفت: بازنشستگان قشر 
مظلوم جامعه هستند. اولويت دولت هميشه تامين مطالبات 
بازنشستگان بوده است، من واقعا شرايط بازنشستگان را 

درك مي كنم. در دولت يازدهم و دوازدهم يكي از مواردي 
كه خوب به آن توجه شده، رفع مشكالت بازنشستگان بوده 
و دولت با وجود محدوديت منابع بيش از وسع خود در اين 

زمينه تالش كرده است.
فرهاد دژپسند درباره حفظ ارزش پول ملي اظهار كرد: ارزش 
پول ملي به قدرت و توان توليد، وضعيت اقتصاد كش��ور و 
تورم برمي گردد و به واسطه نوع نگرش حاكميتي در كشور، 
دش��منان در كمين تضعيف و ايجاد شوك در اقتصاد ما 
هستند و دولت بايد شوك هاي بيروني را كنترل و مديريت 
كند و در اين باره بايد بگويم تا حدودي در بازار ارزثبات حاكم 

شده است و پول ملي در حال تقويت است.
وي به راهكارهاي دولت براي تقويت پول ملي اشاره كرد 
و گفت: دولت براي سياس��ت ارز كميته 5 نفره تش��كيل 
داد و مقرر شد، به گونه اي سياست گذاري كند تا تقاضاي 
غيرمعمول كنترل و عرضه ارز از كانال هاي مختلف بيشتر 
شود و در اين رابطه هرچه بتوانيم نرخ ارز را واقعي تر كنيم 
زمينه هاي كاهش هزينه توليد و قيمت كاالها را فراهم كرده 
و در زندگي مردم ملموس خواهد بود. دژپس��ند درپاسخ 
به پرسش ش��هروندي مبني بر آينده بازار مسكن اذعان 
كرد: وزارت راه و شهرسازي در خصوص قيمت مسكن و 
سامان آن تصميماتي را اتخاذ كرده كه در آخر هفته جاري 
اعالم خواهد شد اما دولت از طريق عرضه مسكن و ايجاد 

تسهيالت براي رونق در ساخت مسكن تالش مي كند بازار 
را متعادل كند.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي در مورد مشكالت ترخيص 
كاال از گمرك بيان كرد: بايد بين گمرك و پايانه ها و بنادر 
تفكيك صورت گيرد. برخي مش��كالت ترخيص كاال ها 
مربوط به بنادر است نه گمرك به گونه اي كه در برخي بنادر 
مواردي بوده كه ثبت س��فارش نشده يا مبدا ارز مشخص 
نبوده در واقع كاال به مرحله اظهار نامه گمركي نرس��يده 

است كه ترخيص شود.
وي ادامه داد: گمرك توانسته كاهش قابل توجه اي در زمان 
ترخيص كاال ها ايجاد كند به گونه اي كه دوره زماني 26 روزه 

براي ترخيص كاال به 4 روز كاهش يافته است.
وي در پاس��خ به س��والي درباره اخذ ماليات از پردرآمد ها 
توضي��ح داد: جامعه حقوق بگيران به ط��ور ثابت ماليات 
مي پردازند، آيا در چنين شرايطي اجازه داريم از افرادي كه 
درآمد زياد دارند ماليات نگيريم. ماليات دين يك صاحب 

درآمد به 80 ميليون جمعيت كشور است.
وزير اقتصاد گفت: امسال رويكرد سازمان امور مالياتي با 
راه اندازي سيستم هاي هوشمند، افزايش درآمد مالياتي 
از طريق به تور انداختن فرار هاي مالياتي است، اما اين امر 
نبايد به اقتصاد و توليد و تجارت درست آسيب بزند. در واقع 

امسال وصولي ماليات را با حفظ اصول افزايش مي دهيم.

دژپسند در ادامه تصريح كرد: ما هنوز وابسته به نفت هستيم 
و بايد از بودجه نفتي رهايي يابيم. چون متكي به نفت هستيم 

اگر درآمد نفتي آسيب ببيند روي اقتصاد اثرگذار است.
وي ادامه داد: تراز تجاري در چند سال اخير مثبت شده و 
اين امر سبب مي شود به نيازمندي هاي توليد كمك كنيم. 
رشد اقتصادي در سال 91 و 92 خيلي منفي بود. در دولت 
يازدهم بس��ته اي براي توليد در نظر گرفته ش��د در سال 
93 رشد مثبت ش��د و تا 96 ادامه داشت در سال 97 رشد 

اقتصادي منفي شد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: ما بايد به سمت درست كردن محيط 
كسب و كار برويم و سرمايه گذار وارد ميدان شود. بايد تامين 
منابع را از نظام بانكي جدا كنيم و به سراغ بازار سرمايه برويم. 

بايد اقتصاد را مردمي كنيم.
دژپسند در پاسخ به درخواست يكي از شهروندان مبني بر 
افزايش يارانه نقدي گفت: افزايش يارانه از بودجه دولتي، 
نقدينگي را افزايش مي دهد و اثر تورمي دارد . براي اين كار 
بايد قيمت حامل ها را افزايش دهيم و اين يك بسته سياستي 

است كه بايد آناليز و تحليل شود.
عضو كابينه دولت درباره امكان ثبت نام مجدد سهام عدالت 
گفت: طبق قانون در حال حاضر مجاز به بازگشايي سايت 
ثبت نام سهام عدالت نيستيم، اين موضوع در اليحه دولت 

آمده و اگر به تصويب مجلس برسد اجرايي مي شود.
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 مستثني شدن آزادراه 
تهران - شمال از نسبت مالكانه 

گروه بانك و بيمه | مستثني شدن شركت احداث 
و بهره برداري آزادراه تهران- شمال از رعايت نسبت 
مالكانه به شبكه بانكي ابالغ شد. به گزارش »تعادل«، 
بانك مركزي در بخش��نامه اي ب��ه تمامي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري تصويب نامه هي��ات وزيران در 
خصوص مستثني شدن شركت احداث و بهره برداري 
آزادراه تهران- شمال از شمول تامين حداقل ۲۵ درصد 
از رقم كل دارايي ها از طريق حقوق صاحبان سهام را به 
شبكه بانكي ابالغ كرد. يادآور مي شود، هيات وزيران 
در جلسه ۲۶ تيرماه س��ال جاري به پيشنهاد وزارت 
راه و شهرسازي با مس��تثني شدن شركت احداث و 
بهره برداري آزادراه تهران- ش��مال از شمول تامين 
حداقل ۲۵ درصد از رقم كل دارايي ها از طريق حقوق 
صاحبان سهام موافقت كرد.  گفتني است، در راستاي 
كاهش ريسك هاي مرتبط با عدم بازگشت به موقع 
تسهيالت بانكي براس��اس مصوبات هيات وزيران و 
دستورالعمل هاي ابالغي بانك مركزي، مشترياني 
حق دريافت تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري 
را دارند كه حداق��ل ۲۵ درصد از رقم كل دارايي هاي 

آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تامين شده باشد.

 فروش اموال مازاد
 راهكار افزايش سرمايه بانك ها

عضو كميسيون اقتصادي مجلس فروش اموال مازاد 
بانك ها را راهكار مناسبي براي افزايش سرمايه نظام 
بانكي دانست. سيدتقي كبيري در گفت وگو با ايِبنا با 
تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه بانك ها مي تواند توانايي 
آنها در حوزه تسهيالت دهي را ارتقا دهد، گفت: فروش 
ام��وال مازاد بانك ها راهكار مناس��بي براي افزايش 
سرمايه آنها است. نماينده مردم خوي و چايپاره در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه با الكترونيكي 
شدن بسياري از كارها در شبكه بانكي وجود شعبات 
بسيار ديگر مفهومي ندارد، افزود: مجلس مجوز فروش 
اموال مازاد را به بانك ها داده، از اين رو محدوديتي در 
اين حوزه وج��ود ندارد. وي با تاكيد بر اينكه بانك ها 
در حال حاضر نيز براي ارايه وام هاي قرض الحس��نه 
با محدوديت منابع مواجه نيستند، تصريح كرد: براي 
ارايه وام ازدواج نيز منابعي ساالنه در اختيار بانك ها 
ق��رار مي گيرد، از اي��ن رو تعلل در ارايه اي��ن نوع وام 

پذيرفتني نيست.

يك چهارم خدمات بانكداري 
الكترونيك در تهران

گروه بانك و بيمه|
بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي بالغ 
بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه 
پايانه ش��عبه، 343 ميليون كارت بانكي از سوي 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري در سراس��ر 
كشور راه اندازي شده است كه از اين تعداد بيش 
از ۲۷ درصد كارت هاي بانكي، بيش از ۲۲ درصد 
خودپردازها و بي��ش از ۲0 درصد كارتخوان هاي 
ش��عب در اس��تان تهران فعال اس��ت. اين نكته 
نش��ان مي دهد كه تهران به تنهاي��ي نزديك به 
يك چهارم كل امكانات پرداخ��ت الكترونيك و 
بانكداري الكترونيك را به خود اختصاص داده است.  
به گزارش »تعادل«، اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش ابزارهاي 
پرداخت شبكه بانكي را به تفكيك تا پايان خرداد 
ماه ۹۸ اعالم كرد؛ در اين گزارش عملكرد سه ماهه 
ابتدايي س��ال جاري در بخش هاي كارت بانكي، 
خودپرداز و پايانه شعبه در دو قسمت استان تهران 
و ساير استان ها منتشر شده كه بر اساس آن، بالغ بر 
34۱ ميليون و 3 هزار كارت بانكي )بدون احتساب 
يك ميليون و ۹۷۸ هزار كارت پول الكترونيك( از 
سوي شبكه بانكي تا پايان سه ماهه اول سال جاري 
صادر ش��ده و بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و 
۷۱ هزار دستگاه پايانه شعبه )كارتخوان شعبه( در 

شبكه بانكي فعال هستند.
الزم به ذكر اس��ت كه بر اساس آمار منتشر شده 
گزارش اعالمي برخي بانك ها از جمله انصار، ايران 
زمين، سرمايه، توسعه صادرات، تجارت، صنعت 
و معدن، س��امان، پارسيان و پست بانك ايران در 
خصوص ابزارهاي پرداخت به روز نبوده و متعلق به 
سال هاي گذشته است و همچنين گزارش ابزارهاي 
پرداخت موسسه اعتباري ملل نيز اعالم نشده كه بر 
همين اساس مي توان انتظار داشت كه هم اكنون 
تعداد كارت هاي بانكي، خودپردازها و پايانه هاي 
شعبه بيشتر از رقم اعالمي در اين گزارش باشد. بر 
اساس گزارش منتشر شده از سوي اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي ت��ا پايان خرداد ماه بالغ بر 
34۱ ميليون و 3 ه��زار و 3۹۹ كارت بانكي از نوع 
برداشت، اعتباري، خريد يا هديه در شبكه بانكي 
صادر شده كه بانك ملي ايران با تعداد ۶3 ميليون 
و 3۹0 هزار و 3۶۶ كارت، بيشترين صدور كارت 
بانكي در ميان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
كشور را داشته و بانك هاي سپه، ملت، پارسيان و 
صادرات در رده هاي بعدي قرار دارند؛ از س��ويي 
ديگر بانك خاورميانه كمترين تعداد كارت برداشت 
را در ش��بكه بانكي صادر كرده است؛ الزم به ذكر 
است كه اين آمار با احتساب تعداد كارت هاي كيف 
پول الكترونيك بالغ بر 34۲ ميليون و ۹۸۲ هزار 
كارت بانكي است. استان تهران: آمار منتشر شده 
از صدور كارت بانكي در استان تهران حاكي از آن 
است كه در پايتخت بالغ بر ۹۲ ميليون و ۷۶0هزار 
و ۹۱ كارت بانكي توسط شبكه بانكي صادر شده 
كه از اين ميان بيشترين سهم از كارت هاي بانكي 
صادره متعلق به بانك هاي پارسيان، سپه و ملي 
ايران اس��ت. به عبارت ديگر، بي��ش از ۲۷درصد 

كارت هاي بانكي در تهران فعال است.  
س��اير اس��تان ها: آمار نش��ان مي دهد در س��اير 
استان هاي ايران حدود ۲4۸ ميليون كارت بانكي 
صادر ش��ده كه بانك ملي، سپه و ملت بيشترين 

كارت صادر شده را در اختيار خود دارند. 

انتقاد از محدوديت خريد سهميه ارزي

خريد100دالرهمسهميهرامسدودميكند
گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|

رييس ش��وراي عالي كانون صراف��ان ايرانيان از رقم 
ورودي بازار متش��كل ارزي براي صرافان انتقاد و در 
عين حال به داليل كاهش قيم��ت ارز در هفته هاي 

اخير اشاره كرد.
كامران سلطاني زاده روز دوشنبه در نشستي خبري 
در خصوص داليل كاهش قيم��ت ارز، اظهار كرد: با 
مديريت بانك مركزي و همكاري صرافي ها وضعيت 
بازار ارز در ماه هاي اخير مطلوب بوده و تقاضاي كاذب 

از اين بازار خارج شده است.
وي با بيان اينكه س��فته بازي در بازار ارز ديگر وجود 
ندارد، گفت: سياست هاي اخير بانك مركزي منجر به 
خروج مصرف كننده هاي غيرضروري از بازار ارز شده و 
در حال حاضر فقط مصرف كننده واقعي در بازار است.

رييس ش��وراي عالي كانون صراف��ان ايرانيان افزود: 
از س��وي ديگر بانك مركزي مانند گذشته در قيمت 
عرضه ارز دخالت نمي كند و قيمت فعلي، قيمتي است 
كه بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص مي شود؛ 
به عبارت ديگر همان ارزي كه از سوي صادركننده وارد 

كشور مي شود، به متقاضيان نيز به فروش مي رسد.
سلطاني زاده با اشاره به محدوديت در سقف خريد ارز 
از س��وي بانك مركزي، تصريح كرد: برخي افراد كه 
مصرف كننده اصلي ارز هم نبودند، با خريد و فروش 
حجم زيادي از ارز، مش��كل ايجاد مي كردند كه اين 

مشكل نيز اكنون وجود ندارد.
وي همچني��ن درخصوص جلوگيري از معامالت ارز 
در بازارهاي غير رسمي و فضاي مجازي، اظهار كرد: 
قيمت گذاري و خري��د و فروش ارز در فضاي مجازي 
س��بب مي ش��د تا در بازار ايجاد تقاضاي كاذب شود 
كه نهادهاي نظارتي، پليس فت��ا و نهادهاي امنيتي 
با كانال هايي كه در فضاي مجازي خريد و فروش ارز 

انجام مي دادند، برخورد كردند.
رييس ش��وراي عالي كانون صرافان ايرانيان با اشاره 
به محدوديت تعداد دفعات خريد ارز در سامانه سنا، 
گفت: در حال حاضر مشكلي كه در بازار ارز داريم اين 
اس��ت كه هر مسافري اگر يك بار در سامانه سنا براي 
خريد ارز اقدام كند و كمتر از ۲000 يورو بخرد، ديگر 

نمي تواند به سقف خريد ۲000 يورو خود برسد.
سلطاني زاده افزود: بنابراين متقاضيان ارز يا بايد همه 
ارز خ��ود را يك جا بخرند، در غي��ر اين صورت حتي 
با خريد ۱00 دالر هم كد ملي ش��ان قفل مي ش��ود 
و نمي توانن��د ديگر خريد كنن��د. وي ابراز اميدواري 
كرد كه بانك مركزي اين موضوع را پيگيري كرده و 
مديريت مناسب را در اين باره انجام دهد و گفت: هنوز 
بانك مركزي ارتباطي با ما در مورد تامين ارز اربعين 
نداش��ته، اما اميدوارم كه همكاري الزم و هماهنگي 
در زمان مناسبي انجام شود تا شاهد مشكالت سال 
گذشته نباش��يم. رييس شوراي عالي كانون صرافان 
ايرانيان با بيان اينكه بازار متشكل ارزي يك شركت 
غيردولتي است كه مديريت خاص دارد، تصريح كرد: 
اينگونه شركت ها معموال هزينه خود را از سود انجام 
معامالت در بازار تامين مي كنند و بخشي كه صراف ها 
اندكي با آن مشكل دارند بحث وروديه بازار است كه 
مش��خص نيس��ت چه مقدار از آن بازار درآمد كسب 

خواهند كرد؟
س��لطاني زاده با بيان اينكه بازارها معم��وال وروديه 
ندارند، اظهار كرد: اگر بخواهيم بازاري ايجاد كنيم كه 
موفق باشد بايد براي آن مشوق بگذاريم، اما وروديه 
۲۵ميليون توماني براي صرافان مشوق نيست، بلكه 

زياد و بازدارنده  است.

  كاهش نرخ ها 
روز دوش��نبه 4 ش��هريور ۹۸، در ب��ازار ارز نرخ ها به 
روند كاهش��ي خود ادامه داد و قيمت  ارزهاي رايج در 
كشور نس��بت به روز يكش��نبه با كاهش همراه شده 
اس��ت. صرافي هاي مجاز بانك مرك��زي قيمت دالر 
را نس��بت به روز گذش��ته ۲۵0 تومان كاهش دادند؛ 
به طوري كه قيمت خري��د دالر در اين صرافي ها ۱۱ 

هزار و ۲۵0تومان و قيمت فروش آن ۱۱ هزار و 300 
تومان است. اين صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار 
و ۶۵0 تومان مي خرند و ۱۲۷00 تومان مي فروشند 
كه 300 تومان كاهش قيمت داشته است. به گزارش 
»تعادل«، در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نرخ دالر 
۱۱۱۸0 تومان معامله شد اما براي معامالت فردايي 
دالر ۱۱۲۷0 تومان داد و ستد مي شود. در سامانه سنا 
نيز با كاهش 300 توماني نسبت به روز يكشنبه، نرخ 
لحظ��ه اي يورو به ۱۲۷00 و دالر ب��ه ۱۱۲00 تومان 
رسيد.  سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در 
روز يكشنبه 3 شهريور را نيز براي دالر ۱۱۵۲۶، يورو 
۱۲۹4۱، درهم30۸۱، يوآن ۱۷۲۲، پوند ۱40۶۱ و 
لير تركي��ه ۲۱۲۱ تومان اعالم كرد. در بازار طال نيز با 
افزايش نرخ اونس جهاني طال به قيمت ۱۵۲۸ دالر، و 
كاهش نرخ دالر به محدوده ۱۱۱۸0 تومان، قيمت طال 
و س��كه كاهش يافته و مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي 
آبشده ۱ ميليون و ۷۷4 هزار، گرم ۱۸ عيار 4۱0 هزار، 
س��كه امامي طرح جديد 4 ميليون و ۶0 هزار تومان، 
نيم سكه ۲ ميليون و ۱40 هزار، ربع سكه ۱ ميليون و 
330 هزار و سكه گرمي ۹۵0 هزار تومان معامله شد. 

  دالر به كانال ۱۰ هزار تومان برگشت
كاهش قيمت ارز سبب ش��د تا قيمت خريد دالر در 
بانك ه��ا به زير ۱۱ هزار تومان و ي��ورو نيز به كمتر از 
۱3هزار تومان برسد. بانك ها روز چهارم شهريور هر 
دالر امري��كا را ۱0 ه��زار و ۹۷4 تومان خريدند كه با 

كاهش حدود ۲۵0 توماني همراه بوده است. 
همچنين هر ي��ورو در بانك ها به قيم��ت ۱۲ هزار و 
۲۲۷تومان خريداري مي ش��ود كه قيم��ت اين ارز 
نيز ح��دود 300 تومان، كاهش يافته اس��ت. قيمت 
خري��د هر پوند انگلي��س در بانك ها ني��ز ۱3 هزار و 
4۶۷ تومان اس��ت. قيمت ارز مسافرتي كاهش 300 
توماني داشت به طوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ه��ا ۱۲هزار و ۸4۲ تومان اعالم ش��ده كه با 
احتس��اب كارمزد به حدود ۱3 ه��زار و ۲00 تومان 
مي رسد.صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر 
را ۲۵0تومان كاهش دادند؛ به طوري كه قيمت خريد 
دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و ۲۵0 تومان و قيمت 

فروش آن ۱۱ هزار و 300 تومان است.
 اي��ن صرافي ه��ا هر ي��ورو را ب��ه قيم��ت ۱۲ هزار و 
۶۵0توم��ان مي خرن��د و ۱۲ ه��زار و ۷00 توم��ان 
مي فروشند كه نس��بت به روز قبل از آن 300 تومان 

كاهش قيمت داشته است.

  بازتاب جهاني سقوط دالر در ايران 
 از سوي ديگر، قيمت دالر امريكا در جريان معامالت 
روز يكشنبه بازار آزاد تهران به پايين ترين حد در ۷ماه 
گذشته رس��يد تا اين موضوع مورد توجه رسانه هاي 

خارجي هم قرار بگيرد.
يورونيوز به كاهش قابل توج��ه قيمت دالر در ايران 
واكنش نش��ان داد و نوش��ت: توافق س��ران ۷ كشور 
صنعتي و ثروتمند جهان در خصوص ارسال پيام به 
ايران كه در پي تالش امانوئل ماكرون، رييس جمهوري 
فرانسه براي جلب نظر همتاي امريكايي خود، دونالد 
ترامپ به منظور اتخاد سياستي منعطف در برابر ايران 
رخ داد، موجب ش��د تا طي دو روز نخس��ت برگزاري 
نشست گروه ۷ قيمت دالر در بازار آزاد تهران حدود 

3۵0 تومان كاهش يابد.
بر همين اس��اس، بانك مركزي ايران روز يكش��نبه 
نرخ عرضه دالر در س��امانه رسمي س��نا را ۱۱ هزار و 
4۵0تومان تعيين كرد كه نسبت به اولين روز هفته 
۱۵0 تومان كاهش يافت. همزمان بهاي فروش دالر در 
بازار آزاد تهران نيز با تشديد روند نزولي ظهر يكشنبه 

به ۱۱ هزار و 4۵0 تومان رسيد.
اين ن��رخ، عصر روز يكش��نبه و با انتش��ار خبر فرود 
هواپيماي دولتي ايران در شهر محل برگزاري نشست 
گروه هفت، شيب تندتري به خود گرفت و تا ۱۱ هزار 
و ۲۸0 تومان پايين آمد. نرخ دالر در بازار آزاد تهران 
آخرين بار در هفته دوم بهمن ماه گذشته به ۱۱ هزار و 
۲۸0 تومان رسيده بود و طي هفت ماه گذشته همواره 
باالتر از اين نرخ داد و س��تد شده بود. در همين حال 
نرخ فروش يورو نيز طي مبادالت روز يكش��نبه بازار 

ارز تهران تا ۱۲ هزار و ۷00 تومان عقب نشيني كرد.

  ثبات و پايداري نرخ ها در بازار ارز
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اش��اره به ثبات حاكم بر بازار ارز، افزود: ساماندهي 
بازار ارز خود به خود بازارهاي موازي را نيز درگير روند 

كاهش نرخ ها خواهد كرد.
حسينعلي حاجي دليگاني  در گفت وگو با ايِبنا با بيان 
اينكه بيش از كاهش نرخ ارز، ثبات و پايداري قيمت 
آن اهميت دارد، گفت: مهم ترين مساله در حوزه نرخ 
ارز ثبات آن است زيرا نوس��ان ارزي مي تواند بازار را 

متشنج كند. 
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه مديريت مناس��بي براي بازار ارزي 
كشور حاكم شده است، افزود: با مديريت حاكم شده 

بر بازار ارز بايد ش��اهد ثبات نرخ باش��يم. وي با بيان 
اينكه بهترين اقدام بانك مركزي براي س��اماندهي 
ارزي مديري��ت وضعيت به جاي توزي��ع منابع بوده 
است، تصريح كرد: در زمان مديريت رييس كل جديد 
بانك مركزي با كمترين توزيع ارز بازار به ساماندهي 

نزديك شده است.
حاجي دليگان��ي گفت: ثبات فعلي بازار ارز ناش��ي از 
مديريت مناس��ب اعمال شده اس��ت. وي ادامه داد: 
بانك مرك��زي اكنون پس از كاهش ن��رخ ارز بايد بر 
سياست هايي كه به ثبات قيمتي كمك مي كند دست 
بزند.  عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��وراي اسالمي يادآور ش��د: تالش ها براي 
ساماندهي بازار ارز خود به خود بازارهاي موازي را نيز 

درگير روند كاهش نرخ ها خواهد كرد.

  قيمت طالي جهاني باال رفت
از س��وي ديگر، قيمت طال در معامالت روز دوشنبه 
ب��ازار جهاني تحت تاثير تش��ديد اقدام��ات تجاري 
تالفي جويانه امريكا و چين كه تقاضا براي دارايي هاي 
امن را تقويت ك��رد، به ركورد باالي جديدي افزايش 
يافت. هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
جاري بازار سنگاپور 0.۹ درصد رشد كرد و به ۱۵3۹ 
دالر و ۷0 سنت رسيد.در بازار معامالت آتي امريكا، هر 
اونس طال 0.۸ درصد افزايش يافت و به ۱۵4۹ دالر و 
۵0 سنت رسيد. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، 
پس از اقدام پك��ن در وضع تعرفه تالفي جويانه روي 
۷۵ ميلي��ارد دالر كاالي امريكاي��ي، اعالم كرد روي 
واردات ۵۵0 ميلي��ارد دالر كاالي چيني پنج درصد 

ديگر تعرفه اضافه مي كند.
استفن اينس، يكي از شركاي شركت ونگارد ماركتس 
در اين باره گفت: طال از توفان توييتري ترامپ در روز 
جمعه س��ود برد.بازارهاي س��هام در واكنش به اين 
تحوالت سقوط كردند و بازارهاي سهام آسيا ريزش 
روز جمعه بازار امريكا را دنبال و عقب گرد پيدا كردند. 
معامله گران همچنين اخبار نشس��ت گروه هفت را 
دنبال مي كنند تا شايد ترامپ در اين نشست درباره 
تعرفه ها تغيير عقيده دهد. اما كاخ سفيد اعالم كرده 
ترامپ افس��وس خورده كه چرا زودتر تعرفه ها روي 
كاالهاي چيني را افزايش نداده است. طال بخشي از 
رشد قيمتي كه ابتداي معامالت داشت را تحت تاثير 
س��ودگيري معامله گران از دس��ت داد. در اين بين، 
ي��ك روزنامه دولتي چين به نق��ل از ليو هي، معاون 
نخست وزير اين كشور نوشت: چين با تشديد جنگ 

تجاري مخالف است. جروم پاول، رييس بانك مركزي 
امريكا روز جمعه گفته بود بانك مركزي براي حفظ 
سالمت اقتصاد اقدامات مقتضي را انجام خواهد داد اما 

درباره كاهش سريع نرخ هاي بهره قولي نداد.
بازارها روي كاهش ۲۵ واحدي نرخ هاي بهره در ماه 
ميالدي آينده و كاهش ۱00 واحدي آنها تا پايان سال 

آينده حساب باز كرده اند.
 بر اس��اس گزارش رويترز، ش��اخص دالر امريكا روز 
جمع��ه تحت تاثير اف��ت بازده اوراق خزان��ه در برابر 
س��بدي از ۶ ارز بزرگ 0.۵ درصد سقوط كرده بود و 

نزديك همين سطح ايستاد.
كاهش بازده اوراق خزانه و ضعيف شدن ارزش دالر، 
هزينه نگهداري طال كه بازدهي ندارد را كمتر مي كند.

به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال 
براي تحويل فوري ممكن است به محدوده ۱۵4۶ تا 

۱۵۶۹ دالر صعود كند.
موجودي ط��الي »اس پي دي آر گلد تراس��ت« كه 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان است، روز جمعه 0.۵۸ درصد رشد كرد و به 
۸۵۹.۸3 تن رسيد.در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر 
اونس نقره براي تحويل فوري ۱.3 درصد افزايش يافت 
و به ۱۷ دالر و ۶۲ سنت رسيد. هر اونس پالتين براي 
تحويل فوري با يك درصد افزايش، ۸۶۲ دالر معامله 
شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.۵ درصد 

افزايش، در ۱4۶۷ دالر و ۲3 دالر ايستاد.

  ركورد دالر مربوط به چه سالي است؟
همچنين برخي كارشناس��ان معتقدند كه برخالف 
ادعاي ترامپ، باالترين سطح ثبت شده دالر مربوط 

به سال ۲0۱۹ نيست و در سال ۱۹۸۵ بوده است. 
به گزارش بيزينس اينسايدر، دونالد ترامپ چهارشنبه 
هفته گذشته در توييتر خود ادعا كرد كه ارزش دالر 
به باالترين سطح تاريخ خود رسيده است اما اين ادعا 
درست نيس��ت، اگر چه دالر در ماه ژوئيه به باالترين 
سطح خود در سال ۲0۱۹ رسيد اما هنوز ارزش دالر 
فاصله زيادي با ركورد ثبت شده خود در تاريخ امريكا 
دارد. دونال��د ترامپ كه بارها بر اهميت تضعيف دالر 
در جريان جنگ تجاري با چين تاكيد كرده اس��ت، 
سياست بانك مركزي امريكا را عامل اصلي باال بودن 
ارزش دالر در مقايسه با همتايان مهم اين ارز مي داند. 
اين نخستين باري نيست كه دالر در برابر همتايانش 
نيرومند ظاهر ش��ده و جالب اس��ت بدانيد كه دالر 
ركوردهايي بس��يار باالتر از ركوردهاي فعلي خود را 

نيز داشته است. 

  شاخص دالر
ش��اخص دالر كه نرخ برابري اين ارز در مقابل يورو، 
پوند، فرانك، دالر كانادا و دالر اس��تراليا را مي سنجد 
اكنون در سطح ۹۸.۱۹ واحدي قرار دارد اما ركورد اين 
شاخص مربوط به بيست و پنجم فوريه سال ۱۹۸۵ با 
ثبت عدد ۱۶4.۷۲ واحد است. بدان معنا كه شاخص 

دالر اكنون 40 درصد از ركورد خود فاصله دارد.
دالر اكنون به ازاي ۱.۱۱ يورو مبادله مي شود اما با در 
نظر گرفتن ميانگين نرخ برابري دالر در برابر چهار ارز: 
فرانك سوييس، پوند انگليس، فرانك فرانسه و دويچه 
مارك آلمان )آلمان و فرانسه بعدها عضو منطقه پولي 
يورو شدند( ركورد دالر در برابر ارزهاي اروپايي مربوط 
به بيست و ششم فوريه ۱۹۸۶ است كه ميانگين دالر 
در برابر ارزهاي اروپايي به 0.۶4 درصد رس��يد. بدان 
معنا كه دالر اكن��ون 4۲ درصد از ركورد خود فاصله 
دارد. اكن��ون ه��ر دالر ب��ه ازاي ۱0۶.4۷ ين مبادله 
مي شود اما ركورد آن مربوط به سيزدهم ژانويه ۱۹۷۱ 
با 3۵۸.44 ين است. بدان معنا كه شاخص دالر اكنون 

۲3۷ درصد از ركورد خود فاصله دارد.
اكنون هر دالر به ازاي.۷.0۶ يوان مبادله مي شود اما 
ركورد آن مربوط به بيس��ت و پنجم ژانويه ۱۹۹4 با 
۸.۷3 يوان اس��ت. بدان معنا كه شاخص دالر اكنون 

۲4 درصد از ركورد خود فاصله دارد.

بانكداري اجتماعي؛ انديشيدن وراي سود
رسول خوانساري|

بانك اجتماعي به مثلث »سود، مردم و محيط زيست« 
توج��ه دارد و به همين خاطر بايد ت��الش كند تا در 
جهت منافع عموم جامعه گام بردارد و تنها سودآوري 

را مالك عمل قرار ندهد.
اگر كس��ب وكاري سودآور نباش��د، شكست خواهد 
خورد. ولي اگر يك كسب وكار تنها بر مدار سودآوري 
بچرخ��د و به فك��ر خدمت به جامعه نباش��د، تداوم 
نخواهد داشت و محكوم به شكست خواهد بود. توجه 
به اين ديدگاه، موجب ش��ده تا بسياري از بنگاه هاي 
اقتصادي، تنها سودآوري را مالك فعاليت خود قرار 
ندهند و در كنار هدف گذاري براي كس��ب س��ود و 
كارايي، تالش كنند تا اهداف خود را همسو با اهداف 

جامعه قرار دهند.
با وجود وقوع بحران هاي مالي در چند دهه گذشته، 
در طول نيم قرن پيش اقتصاد جهان بيش از ۶برابر 
ش��ده اس��ت و در اين ميان بس��ياري از بنگاه هاي 
اقتصادي با افزايش سودآوري و رشد مستمر درآمد 
مواج��ه بوده اند. هرچند رش��د و توس��عه اقتصادي 
و افزاي��ش س��ودآوري و تقويت ش��ركت ها موجب 
افزايش رفاه نسبي جوامع شده است، ولي چالش هاي 
اجتماعي گوناگوني نيز در جوامع وجود دارد؛ مواردي 
از قبيل عدم دسترسي عادالنه به امكانات، مشكالت 
زيس��ت محيطي، فقر و غيره از جمله اين چالش ها 
به ش��مار مي آيند كه همچنان در بسياري از جوامع 

وجود دارند.

به منظور رفع اين چالش ها و كمك به توسعه پايدار، 
امروزه س��اختارهاي گوناگوني پديد آمده  و س��عي 
كرده اند در قالب هاي مختلف همچون موسس��ات 
خيريه، س��ازمان هاي مردم نهاد و مانند آن، بخشي 
از مش��كالت جوامع را حل كنن��د. هرچند اينگونه 
ساختارها مي تواند تا حدي به حل مشكالت اجتماعي 
و زيست محيطي كمك كند ولي با توجه به الزامات 
عص��ر كنوني، كافي نيس��تند. از اين رو بس��ياري از 
سازمان هاي انتفاعي نيز سعي مي كنند در راستاي 
عمل به مس��ووليت اجتماعي خ��ود در جهت رفع 
چالش هاي اجتماع��ي گام بردارند و در كنار اهداف 

اقتصادي، اهداف اجتماعي را نيز دنبال كنند. 
بانك ها به عنوان يك��ي از بزرگ ترين و اثرگذارترين 
سازمان هاي انتفاعي، نقش مهمي در كمك به توسعه 
اقتصادي كشورها دارند و به دليل گستره فعاليت هاي 
تامين مالي و س��رمايه گذاري خ��ود، مي توانند در 
راستاي مسووليت پذيري اجتماعي گام هاي بزرگي 
بردارن��د. بدين منظ��ور بانك ها مي توانن��د با ايجاد 
زمينه هاي رش��د توليد و اش��تغال موجبات بهبود 

شرايط رفاهي و اقتصادي جامعه را فراهم آورند.
رويكرد بانكداري اجتماع��ي از جمله رويكردهايي 
اس��ت كه با ه��دف فعالي��ت در زمينه مس��ووليت 
اجتماعي و كمك به رفاه جوامع شكل گرفته است. 
اين رويكرد به  ويژه پس از بحران مالي س��ال ۲00۸ 
مورد توجه قرار گرفت. بانكداري اجتماعي در فضاي 
امروزي دو جنبه كلي دارد؛ در جنبه نخست، مفهوم 

بانك��داري اجتماعي غالب��ًا به بانك��داري مبتني بر 
رسانه هاي اجتماعي مرتبط مي شود.

در جنبه دوم كه موضوع اصلي نوشتار جاري است، 
مسووليت اجتماعي بانك ها به  عنوان كاركرد اصلي 
بانكداري اجتماعي در نظر گرفته مي شود؛ عناويني 
از جمله بانكداري مس��ووالنه، بانك��داري اخالقي، 
بانكداري پايدار، بانكداري س��بز و بانكداري مبتني 
بر ارزش ها غالبًا به اين رويكرد اشاره دارند. البته در 
جهان ام��روزي اين دو رويكرد تا ح��د زيادي به هم 
نزديك شده اند و بانك ها از رسانه هاي اجتماعي در 
جهت تحقق مس��ووليت اجتماعي نيز بهره برداري 

مي كنند.
توجه بانك ب��ه رويكرد مس��ووليت اجتماعي از آن 
جهت اهميت دارد كه بانك عالوه بر تالش در جهت 
سودآوري، به اثرات اجتماعي و اقتصادي فعاليت هاي 
خود بر جامعه نيز نگاهي داش��ته باش��د تا عالوه بر 
ايفاي نقش موثر در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي و 
ثروت آفريني براي سهامداران خود، به اين نكته نيز 
توجه داشته باش��د كه در قبال مسائلي همانند رفاه 
جامعه، محيط زيس��ت و مانند آن نيز مسوول است 
و دامنه ذي نفعان آن تنها محدود به س��هامداران يا 

سپرده گذاران نمي شود.
در واق��ع در بانك��داري اجتماعي، تالش مي ش��ود 
تا خط مش��ي ها و راهبردهاي س��ازماني با نيازهاي 
اقتصادي و اجتماعي و محيط زيس��تي جامعه گره 
بخورد. البته بايد توجه داشت كه مقصود از مسووليت 

اجتماعي بانك صرفا فداكاري در راس��تاي برآوردن 
خواسته هاي ديگران نيس��ت، بلكه اقدامات مربوط 
به مسووليت اجتماعي بايد به گونه اي انتخاب شود 
و به عمل درآيد كه منافع بلندمدت بانك و جامعه را 

به طور همزمان در پي داشته باشد.
بانك اجتماعي به مثلث »سود، مردم و محيط زيست« 
توج��ه دارد و ب��ه همي��ن خاطر بايد ت��الش كند تا 
در جه��ت منافع عموم جامع��ه گام ب��ردارد و تنها 
س��ودآوري را مالك عمل قرار نده��د. در خصوص 
ابع��اد بانك��داري اجتماعي، مدل ه��ا و ديدگاه هاي 
گوناگوني ارايه ش��ده كه يك��ي از معروف ترين آنها، 
مدل كارول اس��ت. در اين مدل چه��ار حوزه اصلي 
براي بانكداري اجتماعي مطرح شده كه عبارتند از: 
مس��ووليت هاي اقتصادي )همانند تخصيص بهينه 
منابع، افزايش رفاه ذي نفعان و غيره(، مسووليت هاي 
قانون��ي )همانن��د رعايت قوانين و مق��ررات بانكي، 
رعايت الزامات مندرج در اس��ناد باالدستي و غيره(، 
مسووليت هاي اخالقي )همانند احترام به ارزش ها و 
هنجارهاي جامعه، پرهيز از فعاليت هاي غيرمجاز و 
غيره( و مسووليت هاي بشردوستانه )همانند حفظ 
محيط زيست، كمك هاي عام المنفعه و غيره( . توجه 
به رويكرد بانكداري اجتماعي س��بب مي شود تا در 
بلندمدت، سرمايه اجتماعي خوبي براي بانك فراهم 
ش��ود و با ارزش آفريني پايدار، اه��داف اقتصادي و 
اجتماعي را به هم پيوند بزند. در بانكداري اجتماعي، 
س��ود حاصل از فعاليت ها و مبادالت پولي نه هدف 

نهاي��ي، بلكه الزمه اي براي رس��يدن ب��ه مقاصدي 
باالتر است؛ مقصدي كه در بر دارنده تعهد به محيط 
پيراموني و جامعه انساني است و سود باالتر اين امكان 

را فراهم مي  كند تا هدف باالتري محقق شود.
در ايران نيز طي ساليان اخير برخي بانك ها گام هاي 
مثبتي ب��راي عمل ب��ه مس��ووليت اجتماعي خود 
برداش��ته اند و در فعاليت ه��اي گوناگوني همچون 
احداث مراك��ز آموزش��ي و درماني، مش��اركت در 
طرح هاي كالن ملي و حمايت از طرح هاي دوستدار 
محيط زيس��ت مش��اركت داش��ته اند. اي��ن ام��ر با 
ش��كل گيري بانك هاي قرض الحسنه و سامان دهي 
منابع قرض الحس��نه، شكل منس��جم تري به خود 
گرفت و اين بانك ها تالش كردند تا گام هاي موثري 
در زمينه هاي مختلف همانند اشتغال زايي و كاهش 

فقر بردارند.
به نظر مي رس��د توجه بانك هاي كش��ور به رويكرد 
بانك��داري اجتماعي، ع��الوه بر مزاياي��ي كه براي 
جامعه دارد، موجب مي شود تا بانك ها نيز از جايگاه 
بهتري در اذهان عمومي برخوردار شوند و با سرمايه 
اجتماعي مناس��ب تري در كشور فعاليت كنند. اين 
امر به ويژه با پديد آمدن برخي اقدامات نادرست در 
برخي برهه هاي زماني كه موجب خدش��ه دار شدن 
اعتماد عمومي به بانك ها شده، نه يك انتخاب بلكه 
ي��ك ضرورت خواهد بود ك��ه مي تواند ضمن كمك 
به بهبود عملكرد بانك ه��ا، در ايجاد رضايت جامعه 

موثر واقع شود.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

نگاه »تعادل« به افزايش ارزش بازار سهام

بورس 1000 تريليون توماني شد
گروه بورس|سميرا ابراهيمي|

پس از پايان معامالت روز گذش��ته بازار سهام، شاهد 
ركورد ش��كني هاي عجيب��ي از س��وي پارامترهاي 
نش��ان دهنده وضعيت بورس تهران و فرابورس ايران 
بوديم. عالوه بر ركورد شكني كه در اين بخش از سوي 
شاخص كل رخ داد، ارزش بازار بورس تهران نيز از مرز 

هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفت. 
در واقع ارزش بازار بورس ته��ران بر عدد 1004 هزار 
ميليارد تومان بالغ شده كه نسبت به روز سوم شهريور 
كه ارزش بازار 983 هزار ميليارد تومان بود، رشد قابل 
توجهي داشته، هرچند بر آهنگ رشدي حركت مي كند 
كه از حدود يك ماه پيش آغاز ش��ده است. ارزش بازار 
فرابورس نيز در روز گذشته به 377 هزار ميليارد تومان 

بالغ شده است.
داليل رشد بازار س��هام در روز گذشته را در سطر اول 
اخبار، سفر ظريف به فرانسه و صحبت وي در اجالس 
گروه 7 توصيف مي كنند. اما بايد توجه داشت كه اين 
ارزش بازار از يك سو حاصل افزايش تقاضا و رشد ارزش 
سهام با همان سرمايه هاي قبلي و از سوي ديگر ورود 
پول جديد به بازار سهام است. در همين رابطه احسان 
عامري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« 
در خصوص رسيدن ارزش بازار بورس به رقم ياد شده، 
گفت: بررسي آمار سپرده هاي بانكي از دو ماه ارديبهشت 
و خرداد، نشان مي دهد كه 26 درصد سپرده هاي بانكي 
افزايش پيدا كرده و تسهيالت نيز حدود 19 درصد رشد 
كرده است. هنگامي كه اين فرآيندها را در كنار ثبات نرخ 
ارز و شرايط اقتصاد سياسي نگاه كنيم، متوجه خواهيم 
شد كه بخشي از اين نقدينگي كه 14 الي 15 ماه اخير در 
اقتصاد ايران رها شده بود و به صورت مداوم از بازارهاي 
مختلف مانند ارز به طال و از آن به بورس حركت مي كرد، 
النه گذاري شده و بخش��ي از آن به بانك برگشته و از 

سرعت گردش پول، كاسته شده است. 
وي در ادامه افزود: حال كه اي��ن ارزش بازار در بورس 
تهران را مشاهده مي كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه  
احتماال بخش عم��ده اي از آن به دليل ورود پول هاي 
جديدي باشد كه شامل پول هوشمند نيز مي شود. در 
اين برهه 15 ماهه، مقادير زيادي نقدينگي از بانك ها 
خارج شد سپس بانك مركزي ماه شمار بودن را تبديل 
به روز شمار كرد. اما اكنون گفته مي شود كه نقدينگي 

در حال بازگش��ت به سيس��تم بانكي است و احتمال 
ورود به سرمايه گذاري در بخش هايي مانند طال و دالر 

وجود ندارد. 
عامري خاطرنشان كرد هر چندبرخي از اقتصاددانان 
معتقدند كه اين موضوع به منزله عميق ش��دن ركود 
اس��ت اما به هر حال اين جابه جايي پول، باعث شد كه 
بخش زيادي از پول ها به س��مت بازار سرمايه بيايند و 
به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق صندوق هاي 

سرمايه گذاري، وارد اين بازار شود. 

    سهم بورس از نقدينگي سرگردان
هم اكنون گفته مي شود كه نقدينگي حوالي 2200 هزار 
ميليارد تومان است و مجموع ارزش بازار سهام، عددي 
به اندازه نيمي از اين نقدينگي را نشان مي دهد. البته 
اين موضوع به منزله آن نيست كه نيمي از نقدينگي به 
سمت بازار سهام آمده است، بلكه تنها مقايسه اي بين 

اين دو بخش است. 
عامري در تشريح اين موضوع گفت: حدود 60 درصد 
از نقدينگي كه گفته مي شود سرگردان است، در بخش 
دارايي ها قفل شده است. در واقع تمام اين رقم، سيال 
نيست بلكه 30 تا 40 درصد از آن سيال است و با هزينه 
كم مي تواند تبديل به دارايي ديگري شود. حال ممكن 
است بخشي از آن هم به سمت بازار سهام آمده باشد، 
اما نمي توانيم دقيقا بگوييم كه چه ميزان از نقدينگي 

سرگردان در اين بخش است. 

    صعود  بورس تا كجا؟ 
مدير آم��وزش كان��ون كارگ��زاران ب��ورس در ادامه 
درخصوص وضعي��ت بازار س��هام در روزها و ماه هاي 
پيش رو گفت: آنچه كه رص��د وضعيت تغييرات بازار 
در يك��ي دو روز اخير نش��ان مي دهد، اين اس��ت كه 
حساسيت بازار نسبت به عوامل بيروني باالر رفته است 
و شامل حوادث اقتصاد سياسي و اجتماعي و همچنين 
ريسك هاي سيستماتيك كه در اقتصاد كشور وجود 
دارد، مي ش��ود. در واقع اين ح��وادث را كه مي بينيم، 

متوجه مي شويم كه اثرگذاري بيشتر شده است. 
وي افزود: حال اگر تكنيكالي نگاه كنيم، شايد به گفته 
تكنيكال ها ش��اخص بتواند 300 هزار واحد را هم رد 
كند اما از نظر نگاه اقتصادي گفته مي ش��ود كه چشم 

اقتصاد رو به بيرون است. اين منظور را مي توان راجع 
به بحث هاي بين الملل هم داشت. تمام اين موارد نشان 
مي دهد كه چشم بازيگران به جاي نگاه به عوامل بنيادي 
دروني،  رو به بيرون است و تغييرات سياسي و منطقه اي 

آينده بازار را مشخص خواهد كرد.

    فصل جديد رشد بورس در راه است
از س��وي ديگر، يك فعال بازار س��رمايه معتقد است  
كه صعود چشمگير ش��اخص بورس در بازار، به دليل 
گزارش مثبت عملكرد مرداد ماه شركت ها و نگاه بازار 
به ش��ركت هاي بزرگ اس��ت كه باعث رشد شاخص 
بورس و نيز هم مسير شدن شاخص هم وزن و شاخص 
كل با يكديگر شده است.  همايون دارابي در اين رابطه 
مي گويد كه در چند وقت اخير شركت هاي بزرگ در 

حال درجا زدن بودند كه در صورت آسودگي خاطر بازار 
از بازار جهاني ش��اهد رشد اين شركت ها در معامالت 
بورس خواهيم بود. دارابي اظهار كرد: بعد از گذشت چند 
هفته از درجا زدن و كاهش ورود نقدينگي به بورس به 
نظر مي رسد كه اكنون نقدينگي بيشتري در حال ورود 
به بازار سرمايه است و حتي روز گذشته شاهد افزايش 
18 درصدي ارزش معامالت نس��بت به روز شنبه در 

بازار سرمايه بوديم.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: جريان نقدينگي كه 
در حال ورود به بازار سرمايه است قوي به نظر مي رسد و 
اين موضوع نشان دهنده خروج نقدينگي از ديگر بازارها 

مانند ارز و بانك و نيز ورود آن به بورس است.
وي با تاكيد بر كنترل نرخ س��ود بانكي از سوي بانك 
مركزي گفت: ب��ا توجه به اين موضوع ت��ا حدودي از 

نقدينگي موجود در بانك ها وارد بازار س��رمايه ش��ده 
كه اين اتفاق زمينه رش��د چشمگير شاخص بورس را 

فراهم كرده است.
دارابي پيش بيني خود از روند بورس در روزهاي آينده 
را اينگونه بيان كرد كه در صورت عدم انتشار خبرهاي 
بد سياسي و اقتصادي شاهد بهبود وضعيت معامالت 

در بازار سرمايه خواهيم بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه به انتشار گزارش 6 ماهه 
شركت ها در مهر ماه اشاره و بيان كرد: انتشار گزارش 
6 ماهه شركت ها مثبت به نظر مي رسد به همين دليل 
مي توان گفت كه اين موضوع به ش��دت ب��ر روند بازار 
س��رمايه تاثيرگذار خواهد بود و احتمال اينكه شاهد 
دور جديدي از رش��د بازار سرمايه در اين زمان باشيم 

بسيار زياد است.
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  سود هر سهم »غش�هداب« افزايشي بود: 
شركت كشت و صنعت ش��هداب ناب خراسان در 
دوره 3 ماه��ه منتهي به 31 خرداد م��اه 1398، به 
ازاي هر سهم خود 124 ريال سود كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته كه سود هر 
سهم 41 ريال اعالم شده بود، افزايش 202 درصدي 
را نش��ان مي دهد. به گزارش سنا، شركت كشت و 
صنعت ش��هداب ناب خراسان با سرمايه يك هزار و 
330ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 
3ماهه نخست دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 
را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
كشت و صنعت شهداب ناب خراس��ان در دوره ياد 
شده، مبلغ 165 ميليارد و 426 ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 124 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 202 درصدي 
برخوردار است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ 617 ميليارد و 281 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
شد. »غشهداب« در دوره 3 ماهه نخست سال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
54 ميليارد و 441 ميليون ريال سود خالص محقق 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 41 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود شناسايي كرده بود.

  درآمد »س�بهان« تغيير چنداني نداشت: 
شركت  س��يمان بهبهان با انتشار گزارش عملكرد 
فعاليت يك ماهه منتهي به 31 مرداد ماه اعالم كرد  
كه در درآمد تجمعي خود نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته، با كاهش 9 درصدي مواجه بوده است. 
همچنين درآمد تجمعي ش��ركت صنايع سيمان 
غرب تا دوره ياد ش��ده، تنها يك درصد رشد داشته 
است. ش��ركت س��يمان بهبهان در دوره يك ماهه 
منتهي به 31 مرداد ماه 1398، معادل 94 ميليارد 
و 585ميليون ريال درآمد داشته است. »سبهان« 
براس��اس عملكرد 5 ماهه سال مالي منتهي به 29 
اسفند ماه 1398، مبلغ 435 ميليارد و 628 ميليون 
ريال درآمد داش��ته است كه نسبت به مدت مشابه 
در سال مالي گذش��ته، كاهش 9 درصدي را نشان 
مي دهد. درآمد 5ماهه »س��غرب« تنها يك درصد 
افزايش يافت: شركت صنايع سيمان غرب در دوره 
يك ماهه منتهي به 31مرداد م��اه 1398، از محل 
فروش محصوالت خود 120 ميليارد و 169 ميليون 
ريال درآمد داشته است. »سغرب« براساس عملكرد 
5 ماهه سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، 
مبلغ 531 ميليارد و 165 ميليون ريال درآمد داشته 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، 

حكايت از افزايش يك درصدي دارد.

  افزايش درآمد 5 ماهه »كاسپين«: شركت 
داروسازي كاسپين تامين در دوره يك ماهه منتهي 
به 31 مرداد م��اه 1398، مع��ادل 363 ميليارد و 
110 ميليون ريال درآمد داشته است. »كاسپين« 
براساس عملكرد 5 ماهه سال مالي منتهي به 29 
اس��فند ماه 1398، مبلغ يك هزار و 328 ميليارد 
و 331 ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت 
به مدت مش��ابه در سال مالي گذشته، افزايش 63 

درصدي را نشان مي دهد.

  درآم�د 5 ماه�ه »دارو« ۸۹ درصد افزايش 
يافت: شركت كارخانجات داروپخش در دوره يك 
ماهه منتهي به 31 مرداد ماه 1398، از محل فروش 
محصوالت خود 749 ميليارد و 646 ميليون ريال 
درآمد داشته است. »دارو« براساس عملكرد 5 ماهه 
سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 2هزار 
و 787 ميليارد و 458 ميليون ريال درآمد داش��ته 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، 

حكايت از افزايش 89 درصدي دارد.

  كسب درآمد 5 هزار ميلياردي »دعبيد« طي 
۸ ماه: شركت داروسازي دكتر عبيدي در دوره يك 
ماهه منتهي به 31 مرداد ماه 1398، از محل فروش 
محصوالت خود 740 ميليارد و 920 ميليون ريال 
درآمد داشته است. »دعبيد« براساس عملكرد 8ماهه 
سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1398، مبلغ 5هزار 
و 484 ميليارد و 747 ميليون ريال درامد داش��ته 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، 

افزايش 47 درصدي را نشان مي دهد.

  كسب سود ۲۷۳ ميليارد ريالي »وصنعت« 
از واگذاري هاي خود: ش��ركت س��رمايه گذاري 
توسعه صنعت و تجارت در دوره يك ماهه منتهي به 
31 مرداد ماه 1398، خريدار و فروشنده سهام چند 
شركت بورس��ي بود و از واگذاري هاي خود معادل 
273 ميليارد و 245 ميليون ريال سود كسب كرد. 
شركت س��رمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت با 
سرمايه 4هزار و 500 ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 
31مرداد 98 را حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت 
سرمايه گذاري توس��عه صنعت و تجارت با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به 31 مرداد سال جاري 
اعالم كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 7 
هزار و 505 ميليارد و 721 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل 12 هزار و 561 ميليارد و 195 ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين ش��ركت طي اين مدت با كاهش 498ميليارد 
و 444 ميلي��ون ريال به 7 ه��زار و 7 ميليارد و 277 
ميليون ريال رسيد. درحالي كه ارزش بازار شركت 
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت با افزايش 155 
ميليارد و 126 ميليون ريال معادل 12 هزار و 716 
ميليارد و 321 ميليون ريال محاسبه شد. »وصنعت« 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 813 ميليارد و 356 ميليون ريال به مبلغ 
يك هزار و 86 ميلي��ارد و 601 ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت 273 ميليارد و 245ميليون ريال 

سود كسب كرد.

رونق معامالت در بورس تهران موجب شد تا طي روز گذشته شاهد 
رشد 5 هزار و 646 واحدي نماگر اصلي بورس تهران باشيم. اين رشد 
كه سبب شد تا سطح شاخص كل اين بازار به 274 هزار و 871 واحد 
برس��د، بيش از هر چيز به واسطه رشد قيمت در نمادهاي حاضر در 

صنايع فلزي- معدني و پتروشيمي ها روي داد. 
بر اساس آمارهاي معامالتي، روز قبل اكثر شاخص هاي بورس با رشد 
مواجه شدند به طوري شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 1517 واحد 
افزايش معادل 2.10 درصد به 73 هزار و 877 واحد، ش��اخص كل 
»هم وزن« با 2216 واحد رشد معادل 3.01 درصد به 75 هزار و 937 
واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 1483 واحد افزايش، معادل 3.01 
درصد به 50 هزار و 832 واحد، ش��اخص آزاد شناور با 7380 واحد 
رشد، معادل 2.41 درصد به 314 هزار و 182 واحد، شاخص بازار اول 
با 4607 واحد افزايش مع��ادل 2.36 درصد به 199 هزار 849 واحد 
و شاخص بازار دوم با 9223 واحد رشد معادل 1.68 درصد، به 558 
هزار و 611 واحد رس��يد. از سويي ديگر روز گذشته 7 نماد »فوالد با 
316 واحد، پارسيان با 196 واحد، رمپنا با 143 واحد، پارس با 116 
واحد، وغدي��ر با 110 واحد، فملي با 95 واح��د و كگل با 87 واحد« 
رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
اين گزارش مي افزايد كه در اين روز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي 
نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »كاشي و سراميك 
با 468 واحد صعود معادل 5 درصد به 9 هزار و 703 واحد، انتش��ار و 
چاپ با 51309 واحد افزايش معادل 5 درصد به يك هزار و 78 واحد، 
فني و مهندس��ي با 104 واحد صعود معادل 4.67 درصد به 2 هزار و 
344 واحد، وسايل ارتباطي؛ 318 واحد رشد معادل 4.60 درصد به 7 
هزار و 243 واحد، ساير مالي با 174 واحد افزايش، معادل 4.32 درصد 
به 4 هزار و 228 واحد، منس��وجات با 165 واحد رشد معادل 4.19 

درصد به 4 هزار و 122 واحد و م��واد دارويي با 1097 واحد افزايش 
معادل 3.69 درصد به 30 هزار و 847 واحد« رسيد.

در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار سهام مشخص 
مي كند: قيمت سهام نمادهاي »حفارس، كترام، تنوين، خزر، دتماد، 
وتوس و كفرا« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »وبهمن، ونوين، 
خمحور، وپارس،  هاي وب، البسا و خگستر« بيشترين كاهش قيمت را 

در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل بورس اوراق بهادار 
تهران، در 371 هزار نوبت معامالتي، 4 ميليارد و 979 ميليون برگه 
اوراق بهادار به ارزش 15 هزار و 809 ميليارد تومان در بورس معامله 
شد. در فرابورس نيز وضعيت شباهت زيادي به معامالت بورس تهران 
داش��ت. ديروز در فرابورس ايران نيز شاخص كل در پايان معامالت 
با افزايش 92 واحد به رقم 3 هزار 653 واحد رسيد. ارزش بازار اول و 
دوم فرابورس ايران طي معامالت اين روز به بيش از 202 هزار ميليارد 

تومان رسيد.
در روز قبل معامله گران فرابورس بيش از 1.8 ميليارد سهام حق تقدم 
و اوراق مال��ي در قالب 244 هزار نوبت معامله و به ارزش 1218 هزار 

ميليارد تومان داد و ستد كردند.
روز گذش��ته عمده نمادهاي مهم فرابورسي در تقويت شاخص كل 
نقش داشته اند كه مي توان به نماد شركت هاي سنگ آهن گهر زمين، 
كگهر، پتروشيمي مارون، مارون، پتروشيمي زاگرس، زاگرس، سهامي 
ذوب آهن اصفهان، ذوب، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، ميدكو، 
توليد نيروي برق دماوند، دماوند، توليد برق عسلويه مپنا، بمپنا بوده اند.

نمادهاي پربيننده فرابورس ش��امل ذوب آهن اصفهان، بانك دي، 
صنايع كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، توسعه و عمران 

استان كرمان، ريل پرداز سير و توليد ژالتين كپسول ايران بوده اند.

شاخص در آستانه فتح كانال 275 هزار واحدي
مروري بر معامالت بورس و فرابورس

به گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه، وجود فياس در شرايط پس 
از تحريم بسيار مهم اس��ت، در اين شرايط مي توانيم به تبادل سهام 
كشورهاي عضو پرداخته و فصل جديدي از معامالت را در منطقه آغاز 
كنيم؛ اين موضوع به قوي تر شدن روابط سياسي اعضا و كشورهاي 

منطقه هم مي انجامد.«
به گزارش سنا، شركت بورس اوراق بهادار تهران ديروز ميزبان فياس 
و به دنبال آن نواخته شدن زنگ معامالت توسط معاون دبيركل اين 

فدراسيون )حسن فهيمي راد( در تاالر شيشه اي بود.
فهيمي راد كه از پيشكسوتان بازار سرمايه و معاون اجرايي دبيركل 
سازمان كارگزاران بورس در زمان مديريت رجايي سلماسي است، در 
خصوص روند شكل گيري اين فدراسيون به سنا گفت: نخستين جرقه 
تشكيل فياس در سال 1995 ميالدي با حضور چند كشور آسيايي و 
اروپاي شرقي در تركيه زده شد. الزم به ذكر است كه دومين مجمع 

عمومي ساالنه اين فدراسيون در سال 75 و در اصفهان برگزار شد. 
وي يكي از اهداف مهم از تشكيل اين فدراسيون را امكان معامله سهام 
كشورهاي عضو دانست و گفت: البته به دليل محدوديت هاي ارزي 
موجود هنوز اين موضوع امكانپذير و عملياتي نشده است؛ هرچند كه 
در اين خصوص جلساتي برگزار و كارهاي كارشناسي انجام شده است.

اين پيشكسوت بازار سرمايه در خصوص مزاياي فياس اظهار كرد: راه 
برون رفت از بازار داخلي استفاده از فضاي اين فدراسيون است، تا از 
اين طريق بتوانيم پول، تكنولوژي و شركت هاي جديد را وارد فضاي 

اقتصادي كشور كنيم.
فهيمي تاكيد كرد: با ايجاد امكان معامالت در اين فدراسيون، امكان 
خريد سهم بورس هاي ديگر و نيز فروش سهام بازارمان در بورس هاي 
ديگر كشورها ايجاد خواهد شد كه اين روند در مجموع به استحكام 

روابط بين كشورها مي انجامد.

وي وجود فياس را در شرايط پس از تحريم بسيار مهم دانست و افزود: 
در اين ش��رايط مي توانيم به تبادل سهام كشورهاي عضو پرداخته و 
فصل جديدي از معامالت را در منطقه آغاز كنيم كه اين موضوع به 
قوي تر شدن روابط سياسي اعضا و كشورهاي منطقه هم مي انجامد.

گفتني است، فرابورس ايران از سوم شهريورماه، ميزبان هفتمين دوره 
 )FEAS( آموزشي ويژه اعضاي فدراسيون بورس هاي اروپايي آسيايي
تحت عنوان آنسايت ترينينگ است. اين رويداد با هدف انتقال دانش 
ميان بورس ها و نهادهاي مالي منطقه و آشنايي كاركنان بورس ها با 

دستاورد نهادهاي متناظر خود برپا مي شود.
در چارچوب كاري آنسايت ترينينگ، فدراسيون بورس هاي اروپايي- 
آس��يايي در نظر دارد از چشم اندازهاي مختلفي به مبحث مديريت 
پروژه نگاهي بيندازد، همچنين مسائلي مانند اكوسيستم هاي مديريت 
پروژه، چگونگي به ثمر نش��اندن پروژه ها، مديريت پروژه در عرصه 
خدمات، ابزار و تكنيك هاي مديريت پروژه و... نيز در معرض بحث و 

گفت وگو و هم انديشي اعضا قرار خواهد گرفت.
الزم به يادآوري است، فدراس��يون بورس هاي اروپا- آسيايي كه به 
اختصار FEAS ناميده مي شود، در تاريخ 16 مه  1995 با هدف ايجاد 
يك محيط منصفانه، كارا و شفاف در بازار بين اعضاي فدراسيون و با 
همت بورس اوراق بهادار تهران تاسيس شد و همواره تالش كرده تا در 
حد امكان موانع داد و ستد و تبادل دانش و تجربه را بين اعضاي گروه 
برطرف كند. در ضمن تقويت سطح همكاري، توسعه بازارهاي اوراق 
بهادار كشورهاي عضو، ارتقاي روابط بين المللي و ارايه فرصت هاي 
پذيرش و داد و س��تد اوراق بهادار منتش��ر ش��ده در سطح منطقه، 
يكپارچه سازي قوانين و مقررات و استفاده از فناوري جديد براي داد و 
ستد و امور پاياپاي در بازارهاي اوراق بهادار نيز از ديگر اهداف تشكيل 

فدراسيون بوده است.

تحكيم روابط منطقه با شكل گيري معامالت سهام فياس
پيشكسوت بازار سرمايه مطرح كرد

سقوط سنگين بورس هاي آسيايي با تشديد جنگ تجاري
كشتي سهام آسيايي امروز در حالي كه جديدترين دور 
تش��ديد تنش هاي تجاري بين چين و امريكا، اعتماد 
به نفس اقتصاد جهاني را به لرزه درآورده، غرق ش��د و 

سرمايه گذاران به اوراق قرضه و طال پناه آوردند.
به گزارش رويترز، انتظار مي رود سهام ساير نقاط جهان 
هم روند سقوط سهام آسيايي را دنبال كنند. شاخص 

اي ميني اس اندپي500، تا به اينجاي امروز 0.7 درصد 
افت كرده است. شاخص سهام يورواستاكس50 اروپا 
هم در ساعات كار بازارهاي آسيايي 1.1 درصد سقوط 

كرده است.
سود اوراق 10 ساله امريكا به پايين ترين سطح خود از 
اواسط 2016 تاكنون رسيد، در حالي كه قيمت جهاني 

طال تا باالترين سطح خود از آوريل 2013 باال رفت.
روز جمعه، تنها چند س��اعت پ��س از اينكه چين در 
تالفي تعرفه ه��اي قبلي، تعرف��ه واردات 75 ميليارد 
دالر از كاالهاي امريكايي را 5 تا 10 درصد افزايش داد، 
رييس جمهور ترامپ هم تعرفه واردات 550 ميليارد 

دالر از كاالهاي چيني را 5 درصد باال برد.

گس��ترده ترين ش��اخص س��هام آس��يا اقيانوس��يه 
ام اس س��ي آي در حال��ي 2.0 درصد س��قوط كرد كه 
ش��اخص نيكي ژاپن 2.13 درص��د از ارزش خود را از 

دست داد.
در بازار چين شاخص كامپوزيت شانگهاي 1.27 درصد 
س��قوط كرد، در حالي كه ش��اخص هانگ سنگ در 

هنگ كنگ، با سقوط سنگين 2.98 درصدي روبه رو 
ش��د.اي اس اكس اس��تراليا 1.53 درصد و كوس��پي 
كره جنوبي 1.57 درصد از ارزش خود را از دست دادند.

در بازار ارز، با هجوم سرمايه گذاران به سوي سرمايه هاي 
امن نظير ين ژاپن، نرخ برابري دالر با يوآن تا 104.47 

پايين آمد.

جاماندگان سهام عدالت چه كساني هستند
حدود دو ميليون نفر از مشموالن هستند كه ثبت نام آنها انجام شده و 
برگه هاي سهام عدالت ميان آنها نيز توزيع شده، اما اسامي آنها در سامانه 
سهام عدالت موجود نيست. به گزارش ايِبنا، طرح سهام عدالت در حالي 
از س��ال 1385 تاكنون در حال اجرا است كه بر اساس آن از محل سود 
سهام تخصيص يافته به مشموالن، اقساط اين سهام طي مدت 10 سال 
تسويه شده است. بر اين اساس از سال 96 و با پايان يافتن مهلت تسويه 
اقساط سهام عدالت، سود اين سهام به صورت نقدي به مشموالن در حال 
پرداخت است. در سال جاري نيز رفته رفته مجامع سال 1397 شركت ها 
در حال برگزاري است كه پس از پايان اين زمان، واريز سود سهام عدالت 
مربوط به سال مالي 1397 شركت هاي سرمايه پذير به مشموالن آغاز 
خواهد شد. در اين ميان اما موضوع قابل توجه، تاخيري چند ساله اي است 
كه در آزادسازي اين سهام به وجود آمده كه بنابر اعالم رييس كميسيون 
ويژه اصل 44 مجلس علت اينكه تصويب اليحه آزادسازي سهام عدالت 
در مجلس طول كش��يد، اين بود كه نظرات اتحاديه هاي تعاوني سهام 

عدالت و كانون سهام عدالت را گرفتيم، االن جمع بندي اليحه آزادسازي 
سهام عدالت در كميس��يون ويژه اصل 44 انجام شده و آخرين نظرات 
اتحاديه هاي تعاوني سهام عدالت و كانون هاي سهام عدالت نيز دريافت 
شده، هم اكنون جمع بندي كميسيون نهايي شده و ظرف هفته جاري 
به هيات رييسه مجلس ارايه مي كنيم تا در صحن مجلس و در جلسات 
علني بررسي شود. جدا از اين موضوع، نكته قابل بيان ديگر در خصوص 
طرح توزيع سهام عدالت اين اس��ت كه جداي از 49 ميليون نفري كه 
سهام عدالت به آنها تعلق گرفته است، حدود 2 ميليون نفر از مشموالن 
هستند كه ثبت نام آنها انجام شده و برگه هاي سهام عدالت ميان آنها نيز 
توزيع شده است، اما اسامي آنها در سامانه سهام عدالت موجود نيست و به 
اصطالح به آنها »جاماندگان سهام عدالت« اطالق مي شود. در خصوص 
اين دسته از مشموالن نيز به تازگي وزير امور اقتصادي و دارايي گفته 
است ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، پس از تصويب اليحه مربوطه در 

مجلس امكان پذير خواهد بود.

افزايش حداقل سرمايه نهادهاي مالي اصالح شد
مدير نظارت بر نهادهاي مالي تصميم هيات مديره سازمان بورس درباره 
افزايش حداقل سرمايه نهادهاي مالي شامل تامين سرمايه ها، سبدگردان، 

مشاور سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي را ابالغ كرد.
به گزارشسنا، محمدرضا معتمد در ابالغيه اي به كليه متقاضيان دريافت 
مجوز تاسيس و فعاليت شركت هاي تامين سرمايه، سبدگردان، مشاور 
سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي اعالم كرد: بر اساس مصوبه 26 
تير ماه هيات مديره سازمان بورس با توجه به تغيير شاخص قيمت ها طي 
سال هاي اخير، ريسك ها، نيازمندي ها و منابع مورد نياز كسب و كار در 
خصوص افزايش حداقل سرمايه نهادهاي مالي شامل شركت هاي تامين 
سرمايه، سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي به 
شرح زير تصميم گيري شد. حداقل سرمايه شركت هاي تامين سرمايه 
مبلغ 500 ميليارد تومان تعيين شد. حداقل سرمايه ثبت و پرداخت شده 
شركت هاي سبدگردان، مشاوره سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي 
به ترتيب مبالغ 4، 3.5 و 2.5 ميليارد تومان تعيين شد. سرمايه پرداخت 

شده و نيز جمع حقوق صاحبان سهام شركت هاي متقاضي تبديل به 
شركت هاي سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي 
نبايد به ترتيب از مبالغ 4، 3.5 و 2.5 ميليارد تومان كمتر باشد. در مورد آن 
دسته از متقاضياني كه عالوه بر فعاليت اصلي اقدام به اخذ مجوز فعاليت 
ديگري مي كنند حداقل سرمايه اضافي براي مجوز فعاليت سبدگرداني، 
مشاور سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي به ترتيب مبالغ 4، 3.5 و 
2.5 ميليارد تومان و براي اخذ مجوز   فعاليت مشاور عرضه و مشاور پذيرش 

براي هر كدام يك ميليارد تومان تعيين شد.
آن دس��ته از نهادهاي مالي كه در حال حاضر موافقت اصولي تاسيس 
و مجوز فعاليت تامين سرمايه، س��بدگرداني، مشاور سرمايه گذاري، 
پردازش اطالعات مالي، مشاور عرضه يا مشاور پذيرش اخذ كرده اند و 
سرمايه آنها كمتر از حداقل هاي مذكور در بندهاي فوق است، مكلفند 
ظرف مدت 2 سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، سرمايه را به مبالغ تعيين 

شده افزايش دهند.



تشكلها6اخبار

در نشست كميسيون معادن اتاق ايران تشريح شد

از سوي كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران صورت گرفت

دست اندازهاي دولتي براي فعاالن معدني

رمزگشايي از ناپديد شدن ارز دارويي

بازگشت موتورسيكلت هاي فرسوده از پاركينگ ها به خيابان 

تعادل |
نشس��ت صبحانه كاري اتاق ايران روز گذش��ته با حضور 
فعاالن معدني برگزار ش��د. »صدور بخشنامه هاي متعدد 
در زمينه فعاليت معدنكاران و شيوه عرضه محصوالتشان 
در بازارهاي داخلي و خارجي« مهم ترين موضوعي بود كه 
مورد انتقاد فعاالن حوزه معدن قرار گرفت. آنها اين رويه ها 
را كه همگي ناظر بر تقويت دولت بوده و اينكه رويكردي بر 
مبناي تقويت و حضور بخش خصوصي وجود نداردمورد 
اعتراض قرار دادند. بنابه اظهارات اعضاي تشكل هاي معدني، 
اين بخشنامه ها و تصميمات، رانت گسترده اي براي عده اي 
خاص در بخ��ش معدن ايجاد كرده كه تا پيش از اين هيچ 
فعاليت معدني نداش��ته اند، اما به دليل فرصتي كه دولت 
با سياس��ت گذاري هاي اش��تباه براي آنها به وجود آورده، 
توانسته اند اختالالت گسترده اي در اين حوزه به وجود آورند. 
از اين رو، فعاالن معدني بر چند موضوع مهم تاكيد ورزيدند و 
خواهان پيگيري دولت دراين زمينه شدند. نخستين خواسته 
آنها اين بود كه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تغيير كند و صدور بخش نامه هاي يك شبه و غيركارشناسي 
كه ش��امل انواع محدوديت ها اس��ت، متوقف شود. ديگر 
خواسته آنها، »آزادسازي بهاي شمش و برگرداندن توازن 
به زنجيره فوالد« بود. »استفاده جدي و صحيح از ظرفيت 
تشكل ها و اتاق ايران و در نهايت تهيه يك گزارش از ميزان 
خسارت هايي كه تصميمات اخير معاونت معدني وزارتخانه 
به بخش خصوصي وارد كرده و ارايه آن به نهادهاي متولي 
به منظور جبران آنها« از ديگر انتظارات تشكل هاي معدني 

از دولتمردان بود. 

  در نشست تشكل هاي معدني چه گذشت؟ 
فعاالن حوزه معدن مي گويند كه صدور بخشنامه هاي 
در ماه ه��اي گذش��ته در حوزه مع��دن و صنايع معدني 
سبب شده تا سيستم فروش و صادرات اين محصوالت 
با اختالالت گسترده اي روبرو شود. البته بنابه اظهارات 
آنها، س��ال ۹۷ كه نهضت فراوري تعريف ش��ده از سوي 
وزارت صمت به ثمر نشس��ت، اما صدور بخشنامه هاي 
متعدد در حوزه زنجيره فوالد س��بب ش��ده تا بخشي از 
صادرات و اشتغال زايي اين حوزه متوقف گردد. در همين 
راستا، فعاالن و تشكل هاي معدني، روز گذشته در اتاق 
اي��ران گردهم آمدند ت��ا دولتمردان را نس��بت به اثرات 
منفي اين نوع سياس��ت گذاري هاي اشتباه آگاه سازند. 
»قيمت گذاري دستوري شمش فوالد و اعالم ممنوعيت 
صادرات كنستانتره سنگ آهن به بهانه تأمين نياز داخل و 
سياست هاي ضد حمايتي معاونت معدني وزارت صمت 
و اجب��ار به عرضه محصوالت معدن��ي در بورس كاال كه 
به صورت غيرشفاف و دستوري عمل مي كند« از ديگر 
موضوعاتي بود كه در نشست فعاالن و تشكل هاي معدني، 

مورد واكاوي قرار گرفت.
 در همين رابطه، رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران، تغيير ديدگاه معاونت معدني وزارت صمت را 
خواستار شد و تأكيد كرد: مشكالتي كه امروز زنجيره فوالد 
را آزار مي دهد، ناش��ي از سياست گذاري هاي يك شبه و 
غيركارشناسي اين معاونت است. بهرام شكوري، در مورد 
بي توجهي ها به بخش خصوصي گفت: معاون اول و وزير 
صنعت، معدن و تجارت كه در همايش تشكل ها حاضر 
بودند، مجدد بر ل��زوم دريافت نظرات بخش خصوصي 

پيش از تصميم گيري ها، تأكيد كردند اما همچنان روند 
گذشته دنبال مي شود. 

اين فعال اقتصادي در ادامه به تش��ريح وضعيت حاكم بر 
زنجيره فوالد و انتقادهايي كه نسبت به عملكرد متوليان اين 
حوزه وجود دارد، پرداخت. به باور او، دولت نه تنها از بخش 
معدن كه قرار است جايگزين نفت شود، حمايت نمي كند 
بلكه با مانع تراش��ي هاي مختلف از رش��د و توسعه آن نيز 

جلوگيري مي كند. 
شكوري، در بخش ديگري از صحبت هاي خود، از دلسردي 
فع��االن اين حوزه گفت و سياس��ت هاي دول��ت را عامل 
بيكاري بخش زيادي از كارگراني دانس��ت كه پيش از اين 
در كارخانه هاي معدني فعاليت مي كردند اما امروز به دليل 

مشكالت كارخانه ها، تعديل شده اند. 
اما »تصميم گيري دولت براي وضع عوارض 30 درصدي 
براي صادرات كنستانتره و گندله« موضوع مهمي بود كه 
به شدت مورد انتقاد رييس كميسيون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران قرار گرفت. ش��كوري، اين تصميم 
دولت را يك ديوار جديد و زمينه ساز رانت خواري براي 
عده اي خاص توصيف كرد. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران همچني��ن از دخالت هاي بي مورد دولت در 
قيمت گذاري و رويه عرضه محصوالت معدني در بازار 
انتقاد كرد وگفت: متأس��فانه معاون��ت معدني وزارت 
صمت با وضع انواع عوارض به نه��اد درآمدزاي دولت 
تبديل شده اس��ت. فاجعه اينجاست كه اين منابع به 
جاي سرمايه گذاري در زيرساخت هاي معدن به خزانه 
واريز مي شود. به گفته او، براي برگرداندن تعادل به اين 
بازار بايد اصل رقابت را حاكم كنيم و عرضه و تقاضا را 
جدي بگيريم. تنظيم بازار در دل فعاليت هاي متوازن 

زنجيره به وجود مي آيد. 

  چالش هاي صادراتي و آمار توليد
از سوي ديگر، نايب رييس كميسيون معدن اتاق ايران تقويت 
زنجيره را منوط به صادرات دانست و گفت: در شرايط امروز 
عالوه بر رشد صادرات بايد تقاضاي داخلي را هم تحريك 
كنيم كه اين نيازمند توس��عه صنايع پايين دستي است. 
خوشبختانه اين ظرفيت ها شكل گرفته و كل زنجيره كامل 
است اما مداخله هاي دولت در قيمت گذاري ها مشكل ساز 
شده است. به گفته سجاد غرقي، تصميمات نادرست دولت 
منجر به ايجاد مشكالتي در ايفاي تعهدات صادراتي بخش 
خصوصي در بازارهاي جهاني و نيز تكميل زنجيره هاي توليد 
شده كه بايد به آن رسيدگي شود. اين فعال معدني همچنين 
با بيان اينكه يكي از ش��ريان هاي اصلي تأمين مالي براي 
توسعه و فعاليت هاي ارزي صادرات بخش معدن و صنايع 
معدني است، افزود: تحريك تقاضاي داخلي امري مهم به 
شمار مي رود اما بخشي از ظرفيت خالي توليد داخل بايد به 

صادرات اختصاص يابد.
رييس انجمن سنگ آهن از خسارت هاي مالي، حقوقي و 
اعتباري كه بخش خصوصي را تهديد مي كند، سخن گفت 
و از بي توجهي مس��ووالن براي جبران اين خسارت ها كه 
ناشي از تصميمات نادرست آنها است، اظهار تأسف كرد. 
مهرداد اكبريان، سياست هاي دولت را در راستاي حمايت 
از اقتصاد دولتي توصيف كرد وگفت: به دليل نقاط ضعف 
دولت و ارايه بخش نامه هاي نادرس��ت و غيركارشناسي، 
زمينه ب��راي رانت خواري ايجاد مي ش��ود. آن��گاه دولت 
براي مقابله با فس��اد موج��ود، وضعيت را ب��راي حركت 
بخش خصوصي واقعي پيچيده تر مي كند. يعني فعاالن 
اقتصادي بايد خس��ارت پرداخت كنند و هيچ مس��وولي 
 پاس��خگوي آثار و عواقب ناشي از تصميمات خود نيست.

او به برخي اظهارنظرها در مورد اينكه كارخانه هاي ذوب آهن 

و فوالد به دليل نبود مواد اوليه براساس ظرفيت اسمي خود، 
توليد نمي كنند، تأكيد كرد: ظرفيت توليد فوالد در كشور 
حدود 34 ميليون تن است كه بطور متوسط ساالنه حدود 
25 ميليون تن توليد مي شود؛ كه نشانگر اين است كه حدود 
۹ ميليون تن ظرفيت توليد خالي وجود دارد، كه ربطي به 

نبود كنستانتره ندارد. 
اكبريان با بيان اينكه ميزان صادرات فوالد در بهترين حالت 
حدود ۷ ميليون تن اس��ت، گفت: از طرفي ميزان مصرف 
داخل��ي نيز بالغ بر 12 تا 13 ميليون تن برآورد مي ش��ود. 
بنابراين طبق آمار ميزان عرضه از تقاضا بيشتر است و نبايد 
نگران قيمت بود؛ يعني تالش دولت براي قيمت گذاري و 
تنظيم بازار اشتباه است. اين عضو كميسيون معدن اتاق ايران 
از ارسال نامه و تشريح وضعيت موجود براي رييس جمهور، 
معاون اقتصادي ايشان و رييس اتاق ايران خبر داد وگفت: 
بخش معدن در بدترين ش��رايط ح��دود 1.5 ميليون تن 
مازاد در محصول كنستانتره دارد كه مي تواند صادر شود، 
در نتيجه سهميه بندي اين محصول براي صادرات اقدام 

بي معني است. 

  ديگر خواسته فعاالن معدني چه بود؟ 
در بخش ديگري از اين نشس��ت، رييس خان��ه معدن از 
تدوين نقش��ه راهي حدود 5 س��ال قبل به همت دولت و 
بخش خصوصي به منظور كاهش خام فروشي و جلب توجه 
فعاالن اين حوزه به اهميت ف��رآوري محصوالت معدني 
س��خن گفت و تصريح كرد: نهض��ت ف��رآوري از همان 
زمان ش��روع ش��د و نتيجه آن را سال ۹۷ ش��اهد بوديم. 
متأسفانه كل سرمايه گذاري هايي كه در آن زمان صورت 
 گرفت، امروز با اين بخش نامه ها در حال نابودي هس��تند.

محمدرضا بهرامن، از توقف پيگيري برنامه هاي توسعه اي 

كارخانه هاي معدني ب��ه دليل دخالت هاي دولت خبر داد 
وگفت: عملكرد دولت نشان مي دهد، اعتقادي به اشتغال زايي 
ندارد؛ چون سياست هايي برخالف اين جهت اتخاذ مي كند. 
بر اساس اظهارات او، بسياري از توليدكنندگان كه نهضت 
فرآوري را دنبال كردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به 
كشور برگرداندند. به نحوي كه اين ارزها در زنجيره توليد 
و توسعه هزينه شد، اما دولت آن را نديد مي گيرد. بهرامن 
توجه به اصل رقابت و عدم قيمت گذاري محصوالت معدني 
توسط دولت را خواسته اصلي تشكل هاي معدني عنوان كرد. 
اميرحسين كاوه، دبير سنديكاي لوله و پروفيل از مشكل 
واحدي كه كل زنجيره را دربرگرفته انتقاد كرد و گفت: علت 
اين مشكل نه از تحريم است و نه به دليل كمبودهايي كه 
امروز در اقتصاد شاهد آنها هستيم، بلكه ناشي از تصميمات 
اشتباهي است كه توسط معاونت معدني وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گرفته مي ش��ود. به گفته او، ت��ا به امروز 
هيچگاه ش��اهد كمبود در بازار لوله و محصوالت پروفيلي 
نبوديم بنابراين تالش دولت براي تنظيم بازار اين محصول 
بي معناست. از طرفي به ما مي گويند توليدات خود را براي 
شفافيت در بورس كاال عرضه كنيد. سئوال اينجاست كه 
آيا بورس محل خرده فروشي است؟ سوق دادن اين حوزه 
به سمت بورس يك انحراف بزرگ است. او سازوكار بورس 
را براي ح��وزه لوله و پروفيل غيرمفيد ارزيابي كرد و افزود: 
به نظر مي رسد وزارت صمت در قامت بازارياب بورس كاال 

فعاليت مي كند. 
اين فعال اقتصادي ممنوعيت صادرات در اين بخش را خالف 
نياز و مصلحت جامعه برشمرد و تشريح كرد: متأسفانه شاهد 
نابه ساماني مديريتي هستيم؛ از يك طرف هدف برنامه هاي 
خود را تنظيم بازار اعالم مي كنند، اما در عمل بازار را از تنظيم 

خارج كرده اند. 
محمد كشاني، عضو هيات مديره انجمن فوالد نيز از اهميت 
اصالح قيمت شمش فوالد براي اصالح كل زنجيره توليد، 
سخن گفت و ادامه داد: پايين نگه داشتن دستوري قيمت 
شمش حتي باعث شده تا بازارهاي صادراتي نيز در برابر آن 
واكنش نشان دهند. اين فعال معدني ناكارآمدي بورس را 
مورد اشاره قرار داد وگفت: ما را مجبور مي كنند كه محصول 
خود را در بورس عرضه كنيم، از طرفي مشخص مي كنند كه 
فقط بايد يك ميزان تعيين شده از محصول را به فردي خاص 

و با قيمتي مشخص بفروشي؛ اينكه ديگر بورس نيست. 

  احتمال از دست رفتن بازار چين 
در بخش ديگري از اين نشست، كيوان جعفري تهراني، 
تحليلگر بازار بين المللي معدن از دعواي چين و امريكا 
و مشكالتي كه براي حوزه معدن درپي دارد، صحبت به 
ميان آورد. به گفته او، در شرايطي كه بين چين و امريكا 
به وجود آمده، پيش بيني مي شود كه چين، ايران را وجه 
مصالحه قرار دهد و واردات آهن اسفنجي، سنگ آهن و 
HBI از ايران را متوقف كند. اين در حالي است كه ايران 
حدود ۹1 درصد به بازار چين وابستگي دارد. جعفري 
تهراني با اش��اره به اينكه همين شرايط سال گذشته 
بين تركيه و امريكا به وجود آمد و تركيه، ايران را وجه 
مصالحه قرار داد و امروز بازار تركيه را از دس��ت داديم، 
افزود: از طرفي به اروپا هم كه نمي توانيم صادر كنيم و 
بازارهايي مثل تايلند و ديگر كشورهاي جنوب شرق 

آسيا هم كه به حد موردنياز ما بزرگ نيستند. 

رييس كميسيون اقتصاد س��المت اتاق بازرگاني تهران 
و تعدادي از فع��االن بخش خصوصي در صنعت دارويي 
كش��ور، با انتق��اد از نام��ه رييس كل بان��ك مركزي به 
رييس جمهور مبني بر ع��دم انجام تعهدات ارزي برخي 

شركت هاي دارويي توضيحاتي را ارايه دادند. 
به گزارش تسنيم، محمود نجفي عرب در نشست خبري 
به منظور شفاف سازي موضوع اختصاص ارز دولتي به دارو 
با اشاره به موضوعات مطرح شده در حوزه دارو و تجهيزات 
پزش��كي و ارز دولتي اين بخش اظهار كرد: متاسفانه در 
حوزه سالمت به ويژه در بخش دارو و تجهيزات پزشكي، 
موضوعاتي در س��طح ملي مطرح ش��ده و عالوه بر اين 
موضوعات نيز تحريم هاي اخير باعث شده تا كار در اين 
حوزه پيچيده تر از گذش��ته شود و اين درحالي است كه 
شركت هاي توليدكننده دارو و صنعت داروسازي كشور از 
ابتداي انقالب درخشش خيره كننده اي داشته و شايد اين 
توفيقات را بتوان بي نظير خواند. او با اشاره به ارايه برخي 
آمارهاي نادرست از حوزه دارو گفت: متاسفانه برخي ها 
در تالشند تا به بخش س��المت آسيب بزنند و آمارهاي 
نادرس��تي را ارايه مي دهند درحالي كه ما معتقديم اگر 
رانت، تخلف يا خالفي در اين مجموعه رخ داده حتمًا بايد 
به اين تخلفات رسيدگي و در مسير قانوني با آنها برخورد 
ش��ود ولي بعضًا مواردي مطرح مي ش��ود كه بدون هيچ 

استنادي است.
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران با 
انتقاد از نامه رييس كل بانك مركزي به رييس جمهوري 

مبني بر عدم رفع تعهد ارزي برخي ش��ركت هاي داخلي 
بيان كرد: متاسفانه چندي پيش رييس كل بانك مركزي 
در نامه اي ب��ه رييس جمهور، نام تعدادي ش��ركت هاي 
دارويي را ذكر كردند و مدعي ش��دند كه اين ش��ركت ها 
تعهدات ارزي خود را انجام نداده اند؛ اين درحالي بود كه 
اين آمار درست نبود و بر اساس همين آمار، به نظر مي رسد 
رييس جمهور هم ناراحت شدند و رييس دفتر ايشان اين 
نامه را به وزير بهداشت منعكس كرد. او با تاكيد بر اينكه اتاق 
بازرگاني از همان ابتدا مخالف اختصاص ارز 4200 توماني 
به همه بخش ها از جمله بخش دارود بود، در پاسخ به اين 
سوال كه چرا با وجود تخصيص ارز 4200 توماني، دارو در 
كشور گران شده است با رد هرگونه افزايش غيرمتعارف 
قيمت دارو در كشور گفت: يك نكته قابل توجه اين است 
كه ارز تخصيصي 4200 توماني به داروهاي وارداتي، همه 
هزينه ها را پوش��ش مي دهد ولي ب��راي داروهاي توليد 
داخل، ميزان ارزبري اي��ن توليدات بين 20 تا 60 درصد 
است؛ اين يعني ارز دولتي تنها 20 تا 60 هزينه هاي توليد 
دارو را پوشش مي دهد و ساير هزينه هاي توليد مثل ساير 

هزينه هاي كشور دچار تورم شده است.
نجفي عرب تاكيد كرد: بررسي نرخ كليت دارو در كشور 
نش��ان مي دهد كه هر ساله رشد قيمت دارو در كشور به 
نسبت سال قبل بيش از 13 درصد نبوده و هيچ افزايش 
غيرمتعارفي را در كليت داروهاي كشور نداشته ايم. او در 
پاسخ به اين سوال كه در صورت حذف ارز 4200 توماني 
از صنعت دارويي كشور، قيمت ها چقدر افزايش مي يابد 

گفت: اين موضوع به شكل كاماًل دقيق قابل بررسي است 
ولي تصور و برآورد فعلي ما اين است كه با حذف ارز دولتي، 
به ميزان 30 درصد بر قيمت فعلي دارو اضافه خواهد شد. 
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران با 
بيان اينكه ما به هيچ وجه خواهان حذف سوبسيد دارو و 
افزايش هزينه ها از جيب مردم نيستيم اضافه كرد: البته 
پيشنهاد ما اين است ارز دولتي كه به عنوان سوبسيد به 
صنعت دارويي كشور داده مي شود، به شكل ديگري در 
قالب پوشش هاي بيمه اي پرداخت شود تا پرداختي مردم 

بابت دارو، افزايش نيابد.

  هيچ ارز دارويي گم نشده  است
مديرعامل شركت داروسازي دانا كه نام شركتش در نامه 
رييس كل بانك مرك��زي به رييس جمهور آمده بود نيز 
با اش��اره به برخي مشكالت صنايع دارويي كشور گفت: 
صنعت داروسازي كشور همواره جزو افتخار ايران بوده و 
در شرايطي كه برخي اقالم و كاالها همچون سيب زميني 
و پياز دچار كمبود مي شود، هيچگاه شايد كمبود اساسي 
دارو در بازار نبوديم و بعضًا مثل هركشور ديگري با كمبود 
در چند قلم محدود دارويي مواجه ش��ده ايم. اما چندي 
پيش س��وءتفاهمي پيش آمد و بعضي از روزنامه ها نيز 
عنوان كردند ارز دارويي گم شده است درحالي كه اصال 
چنين موضوعي صحت نداشت و ش��ركت ما بر اساس 
اس��ناد بانكي، 2.8 درص��د تعهد ايفا نش��ده دارد و اين 
درحالي اس��ت كه طبق بخش��نامه 28 خرداد ماه بانك 

مركزي، فعاليت شركت ها تا سقف 30 درصد تعهد ارزي 
ايفا نشده، بالمشكل است و بانك ها مجاز به همكاري با 
آنها هس��تند. احمد خازري با اشاره به تالش فعاالن اين 
بخش براي تامين داروي مورد نياز كش��ور در ش��رايط 
تحريمي و پيچيده ش��دن واردات داروي ساخته شده يا 
مواد اوليه مورد نياز توليد دارو در كشور ادامه داد: پيش 
از تحريم ها نحوه واردات دارو به كشور اينگونه بود كه بعد 
از شناس��ايي توليدكننده خارجي، يك حساب ال سي 
بازگش��ايي مي ش��د و ما 10 درصد س��فارش خود را به 
حساب توليدكننده واريز مي كرديم و مابقي پول را بعد 
از تحويل كاال و در اقساط چند ماهه پرداخت مي كرديم 
ولي با شروع تحريم ها نه تنها بايد 100 درصد پول دارو را 
در زمان سفارش پرداخت كنيم، بلكه با مشكالت متعدد 
انتقال پول، خريد دارو، انتقال دارو و... به كشور مواجهيم. او 

گفت: متاسفانه فرايند انتقال ارز با توجه به تحريم ها دچار 
مشكالت فراواني شده و در چين تنها يك بانك و در هند 
نيز تنها يك بانك حاضر به همكاري با ما است و در اروپا 
نيز هيچ بانكي با ما كار نمي كرد و به همين دليل انتقال 
پول به شدت سخت و زمان بر ش��ده است و حتي حمل 
داروي خريداري شده هم به شدت سخت و زمان بر شده 
چراكه هيچ شركت حمل و نقل دريايي و هوايي حاضر به 
انتقال محموله هاي دارويي به ايران نيست و ما مجبوريم 
براي واردات دارو، مسيرهاي جايگزيني را انتخاب كنيم. 
خازري مشكل نقدينگي و حتي ترخيص دارو از گمركات 
و حتي مش��كالت پس از ترخيص را بخشي از مشكالت 
واردات دارو در شرايط فعلي دانست و آمار منتشره درباره 
عدم ايفاي تعهدات ارزي از س��وي واردكنندگان دارو را 

غيرواقعي عنوان كرد.

عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان موتورسيكلت 
با بيان تردد 8 تا ۹ ميليون موتورس��يكلت در س��طح 
كشور، مدعي شد: موتورسيكلت هايي كه توسط پليس 
راهنماي��ي و رانندگي از برخي اف��راد متخلف گرفته 
مي شود، عموما فرسوده هستند و بايد از پاركينگ به 
مراكز اسقاط فرس��تاده شود يا به كشورهاي همسايه 
فروخته ش��وند، اما اكنون اين موتورسيكلت ها بعد از 
مدتي دوباره سند دريافت مي كنند و در داخل كشور 

به مردم فروخته مي شوند.
به گزارش ايسنا، ابوالفضل حجازي در نشست خبري 

خود با اش��اره ب��ه اينكه ب��ا حمايت هاي ده��ه ۷0 و 
80 م��ا در بخش موتورس��يكلت به 60 ت��ا ۷0 درصد 
خودكفايي رس��يديم، اظهار كرد: اگر اين حمايت ها 
ادامه داشت اكنون ايران صادركننده موتورسيكلت بود. 
او با بيان اينكه در سال ۹5 بيش از 850 هزار دستگاه 
موتوسيكلت توليد ش��د، از كاهش توليد در سال هاي 
۹6 به بعد خبر داد و توليد بيش از نياز كشور در سال ۹5 
و كاهش تقاض��ا را از جمله داليل آن عنوان كرد. عضو 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان موتورسيكلت با 
بيان اينكه اقشار با درآمد پايين بيشتر از موتورسيكلت 

استفاده مي كنند، تصريح كرد: بيش از ۷0 درصد قدرت 
خريد مردم در اين بخش كم شده و بيشتر كساني كه 
از موتورسيكلت اس��تفاده مي كنند به تعمير و خريد 

موتورهاي فرسوده رو آورده اند.
حجازي با بيان اينكه اكنون بيش از ۹0 درصد واحدهاي 
توليدي، موتورس��يكلت برقي نيز مونت��اژ مي كنند، 
افزود: اخيرا يك كارخانه در كشور مجوز توليد باطري 
موتورسيكلت هاي برقي را گرفته كه فقط از نيروهاي 
بهزيستي اس��تفاده مي كند. او قيمت موتورسيكلت 
برقي را ميان ۷ تا 35 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: 

استقبال مردم از موتورسيكلت هاي برقي بستگي به 
سرمايه گذاري دولت دارد كه بتواند به مردم تسهيالت 
طوالني مدت پرداخت كند. عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان موتورسيكلت با بيان اينكه به دليل ركود 
بازار نيمي از توليدات سال جاري در كارخانه هاست، 
افزود: واردات اين كاال نيز با ارز نيمايي آزاد اس��ت، اما 
به دليل ركود تقريبا انجام نمي ش��ود. او همچنين از 
تعطيلي بيش از ۹0 درصد قطعه سازان موتورسيكلت 
خبر داد و گفت: به دليل كاه��ش توليد و ورود برخي 
برندها و مدل هاي جديد در بازار، توليد قطعات در تعداد 

كم توجيه اقتصادي ندارد به همين دليل براي برخي 
موتورسيكلت هاي خاص كمبود قطعه وجود دارد، اما 
۷0 درصد قطعات موتورهاي معمولي توليد داخل بوده 
و مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد. حجازي با بيان 
اينكه همه كارخانه ها كاال و مواد مورد نياز توليد تا سال 
آينده را دارند، تصريح كرد: در صنعت موتورس��يكلت 
قطعه س��ازان مطالبات��ي از توليدكنن��دگان ندارند و 
پرداخت ها نقدي انجام مي شود. همچنين ۹۹ درصد 
توليدكنندگان موتورسيكلت از الستيك هاي داخلي 

استفاده مي كنند و در اين بخش مشكلي وجود ندارد.
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اتصال شبكه هاي بانكي ايران 
و روسيه 

ايرنا| سفير روسيه در ايران خبر داد: شبكه هاي 
بانك��ي ايران و روس��يه در آين��ده اي نزديك به 
يكديگر متصل مي شود؛ از اين طريق انتقال پول 
بين دو كشور به راحتي انجام خواهد شد. »لوان 
جاگاريان« در ديدار با مديرعامل شركت سهامي 
نمايشگاه هاي بين المللي ايران اظهار كرد: از اين 
پس برگزاركنندگان نمايشگاه ايراني در روسيه 
از تس��هيل صدور رواديد بهره مند خواهند شد. 
او با تاكيد بر لزوم گس��ترش رواب��ط اقتصادي 
 بين روس��يه و ايران، افزود: سه روز ديگر نشست 
سه جانبه رييس��ان جمهوري اس��المي ايران، 
روسيه و تركيه برگزار مي شود و در ديدار روساي 
جمهوري ايران و روسيه بر گسترش اين تعامالت 
تاكيد خواهد شد. همچنين مديرعامل شركت 
سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي ايران براي 
ميزباني از نمايشگاه هاي روس ابراز عالقه مندي 
كرد و افزود: اولين گام براي صادرات، شناساندن 
محصوالت است و برگزاري نمايشگاه گام مهمي 
براي معرفي محصوالت و توسعه صادرات و واردات 

بين ايران و روسيه محسوب مي شود.

سياست هاي اقتصادي 
يكپارچه الزمه توسعه

اتاق اصناف ايران| عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه تفكيك 
وزارت صمت به دو بخش صنعت و معدن و بخش 
بازرگاني مي تواند موثر باش��د، گف��ت: در همه 
كشورهاي توسعه يافته سياست هاي اقتصادي 
يكپارچه بوده و فعاليت وزارتخانه ها تفكيك شده 
است. رسول خضري افزود: در تمامي كشورهاي 
توس��عه يافته فعاليت وزارتخانه ها بسته به نوع 
حجم و وس��عت بخش صنع��ت، معدن و بخش 
بازرگاني و تجارت ادغام ش��ده يا تفكيك ش��ده 
هستند اما سياست هاي اقتصادي شان به صورت 
يكپارچه ب��وده و همين مس��اله عامل موفقيت 
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته است. او تصريح 
كرد: اكنون وزارت صمت يا وزارت كار و رفاه امور 
اجتماعي به وزارتخانه هاي عريض و طويل تبديل 
شده اند كه گستردگي كار در اين حوزه شايد به 
نوعي وزير را سردرگم كند و نتيجه مطلوب حاصل 
نشود. خضري بيان كرد: بخش بازرگاني و بخش 
صنعت و معدن از پايه هاي اصلي اقتصاد كشور به 
حساب مي آيند كه توجه و تمركز بيشتري بايد از 
سوي وزارتخانه صورت گيرد و به عقيده اينجانب 
تفكيك وزارتخانه مي تواند مثمر ثمر واقع شود. 

»ايران« اولويت هاي تركمنستان 
در توسعه روابط اقتصادي 

ايرنا| سفير تركمنستان در تهران گفت: ايران از 
اولويت هاي دولت تركمنستان در توسعه روابط 
اقتصادي با كش��ورهاي همس��ايه است. احمد 
كاكابايوويچ قربانوف افزود: برگزاري نمايش��گاه 
توليدات اس��تان آخال اين كش��ور در مش��هد 
مي تواند گام مهمي براي توس��عه همكاري هاي 
دوجانبه ميان ايران و تركمنستان باشد. او اضافه 
كرد: برگزاري نمايش��گاه هاي تركمنس��تان در 
ايران استمرار خواهد داشت و اتفاق خوبي براي 
توسعه روابط دو كشور رقم خواهد خورد. سفير 
تركمنستان در تهران گفت: تركمنستان و ايران 
سطح همكاري ها و دوستي هاي سودمند خود را 
ارتقا خواهند داد. قربانوف افزود: بعد از سال هاي 
استقالل تركمنستان، رابطه اين كشور با ايران 
در حوزه هاي مختلف همواره گرم و نزديك بوده 
كه اين مهم از طريق پيگيري مسووالن دو دولت 

محقق شده است. 

موضوع هاي كالن و ملي را  در 
حوزه انرژي دنبال مي كنيم

ات�اق بازرگاني اي�ران| حميدرضا صالحي، 
رييس كميس��يون انرژي درب��اره راهبردهاي 
كميسيون انرژي اتاق ايران در دوره نهم گفت: 
براي بخش ه��اي مختلف انرژي كميته هايي را 
تش��كيل مي دهيم. حميدرضا صالحي درباره 
برنامه ها، خط مشي و راهبردهاي اين كميسيون 
در دوره جديد هيات نمايندگان اتاق ايران اظهار 
كرد: همه كميسيون هاي اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران نقش مشورتي دارند؛ 
اين كميس��يون ها در اليه ها و س��طوح متعدد 
در تصميم هايي كه در اتاق ها گرفته مي ش��ود، 
تاثيرگذار هس��تند. اما در كنار نقش مشورتي 
بايد به اين نكته توجه داشت كه مجهز شدن به 
سالح دانش كمك مي كند تا مطالبه گري بخش 
خصوصي با دقت، ديد باز، پيگيرانه و مس��تمر 
ادامه يابد. او افزود: نكته مهم در كميس��يون ها 
اين اس��ت كه همه كميس��يون هاي اتاق ايران 
از تركيب نمايندگان شهرس��تان ها، تشكل ها 
و فعاالن بخش خصوصي تش��كيل  شده است، 
بنابراين اين تركيب مي توان��د به مطالبه گري 
بيشتري بينجامد. اما شرط آن، مطالعه و تقسيم 
كار در كميس��يون اس��ت. به گفت��ه صالحي، 
كميسيون ها بايد فراتر از وظايف تشكلي عمل 
كنند و نبايد در عمل و در مسير كار همديگر را 
مختل كنند يا موازي كاري انجام دهند. بايد كار 
كميس��يون ها فراتر از هر هدف تشكلي باشد. 
كميسيون ها موضوع هاي كالن و ملي را دنبال 
مي كنن��د. او ادامه مي دهد: ما در كميس��يون 
انرژي تالش مي كنيم ك��ه موضوع هاي كالن 
حوزه انرژي را استخراج كرده و براي پيشبرد آن 
راهكارها و راهبردهايي را ارايه دهيم و با كمك 
هيات رييس��ه اتاق ايران بر عملياتي شدن اين 

موارد متمركز شويم.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« به بهانه اعالم خبر فروش نفت آدريان دريا بررسي مي كند 

ديروز روابط پكن و واشنگتن ابتدا باعث كاهش سپس باعث رشد قيمت طالي سياه شد

چطور امريكا در ماجراي گريس 1 نقاب از چهره برداشت؟ 

پينگ پنگ چين و امريكا با نرخ نفت

گروه انرژي| 
ايران نفت خام آدريان دريا را فروخته است. 
اين خب�ر را دي�روز علي ربيعي س�خنگوي 
دولت در نشس�ت خب�ري اش اع�ام كرد تا 
نقط�ه پايان�ي بر قصه پ�ر فراز و نش�يب اين 
نفتكش بگذارد كه 13 تير ماه در جبل الطارق 
 با مان�ع بريتانيا روبه رو ش�ده ب�ود، بگذارد. 
به بهانه اين اتف�اق در گزارش پيش رو تاش 
كرديم به اين ماج�را هم نگاه كنيم كه چطور 
امريكا در 40 روز توقيف گريس 1 تاش داشت 
به صورت علني رد پاي�ي از خود در ماجرا به 
جا نگذارد اما در نهاي�ت با حكم عدم تمديد 
بازداش�ت گري�س 1 از ط�رف دادگاه عال�ي 
جبل الطارق مجبور شد نقاب از چهره بردارد 
و به صدور حكم هاي دادگاهي بعضا گاف دار و 
نوشتن پيام هاي توييتري سريع السير براي 

دردسرسازي رو بياورد. 

ديروز دوشنبه 4 شهريور ماه، چيزي حدود 50 روز 
بعد از پنجشنبه اي كه اعالم شد نفتكش گريس 1 
توسط نيروي دريايي انگلستان توقيف شده است، 
خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي ايران به نقل 
از علي ربيعي سخنگوي دولت اعالم كرد كه ايران 
نفت خ��ام اين نفتكش كه بع��د از آزادي از توقيف 
نامش به آدري��ان دريا 1 تغيير يافته بود را فروخته 
است. همزمان اسپوتنيك و العالم فارسي نوشتند 
كه ايران نه تنها نفت خام بلكه خود نفتكش آدريان 

دريا را هم فروخته است. 
پيش تر حميد بعيدي نژاد سفير ايران در انگلستان 
گفته بود كه طبق بارنامه  محموله نفتي موجود در 
اين نفتكش متعلق به شركت ملي نفت ايران است. 
»تع��ادل« به منظ��ور دريافت اطالع��ات تكميلي 
فروش نفت خام آدريان دريا با ش��ركت ملي نفت 
تماس برقرار كرد اما اين ش��ركت در اين خصوص 

نظري نداد. 
خبر فروش نفت خام آدريان دريا بعد از آن منتشر 
مي ش��ود كه چند رو قبل اخباري در مورد مقاصد 
احتمال��ي آدريان دريا اعالم مي ش��د، ان پي آر دو 
روز پيش نوش��ت كه ابتدا قرار بوده آدريان دريا به 
طرف يونان برود اما يون��ان به خاطر ترس از اينكه 
امريكا برايش دردسر درست كند از پذيرش آدريان 
امتناع كرده اس��ت. بعد مقصد اي��ن نفتكش روي 
وب س��ايت هاي رصدگر تردد كشتي ها، بندري در 

تركيه اعالم مي شود. 
اين روزها اگر خبرآدريان دريا را جست وجو كنيد 
حتما چي��زي در مورد مواض��ع امريكا در موردش 
پيدا مي كنيد، در چهل روز توقيف اين نفتكش در 

جبل الطارق ماجرا به شكل ديگري پيش مي رفت 
 و اساس��ا حرف��ي از نقش امري��كا در مي��ان نبود.

پنجشنبه 13تير ماه دولت محلي جبل الطارق در 
بيانيه اي اعالم كرد ك��ه تفنگداران نيروي دريايي 
سلطنتي بريتانيا يك نفتكش را كه حامل نفت خام 
ايران به مقصد سوريه بود در سواحل اين سرزمين 
توقيف كرده اند. اين دولت محلي مدعي شد كه اين 
نفتكش حامل نفت خام ايران بوده و حركت آن به 
سمت پااليشگاه بانياس نقض تحريم هاي اتحاديه 

اروپا محسوب مي شود.
ايران از هم��ان ابتدا ادعاي اينك��ه مقصد گريس 
1 س��وريه بوده را رد كرد و اق��دام بريتانيا را نوعي 
دزدي درياي��ي و كاري غيرقانون��ي توصيف كرد. 
در مي��ان اظهارنظرهاي��ي ك��ه از س��وي طرفين 
 درگي��ر ماج��را مط��رح مي ش��د، امري��كا هي��چ 

حضوري نداشت. 
گريس 1 از اواسط تير ماه تا 22 مرداد ماه در توقيف 
بود. اين وسط اتفاق هاي جنجالي ديگري هم افتاد 
كه در راس��ش توقيف نفتكش »اس��تينا ايمپرو« 
متعلق به بريتانيا توس��ط ني��روي نظامي ايران در 

تنگه هرمز بود. از هم��ان ابتدا مقامات ايران اعالم 
كردند كه اين نفتكش به درخواست سازمان بنادر 
و دريانوردي و به خاط��ر رعايت نكردن اصل عبور 
بي ضرر در آب هاي مرزي ايران توقيف شده است. 
روزنام��ه ايران كه ارگان رس��مي دولت جمهوري 
اسالمي محسوب مي شود پس از اين واقعه نوشت 
كه گرچه ناظران سياس��ي اين روي��داد را اقدامي 
تالفي جويانه از سوي ايران تعبير كردند اما »استينا 
ايمپرو« نه با هدف تالفي جويي كه با هدف اجراي 
تام و تمام مقررات دريايي كش��تيراني در آب هاي 
س��رزميني كه پيش تر به دليل رعايت مناس��بات 

مسالمت آميز ناديده گرفته مي شد، توقيف شد.
توقي��ف نفتك��ش بريتانياي��ي موج جدي��دي از 
اظهارنظره��ا از س��وي مقامات مختل��ف درگير را 
سبب ش��د اما در اين بين همچنان امريكا خود را 
به ماجرا وارد نمي كرد و تالش داش��ت نشان ندهد 
كه نقشي مش��خص در توقيف گريس 1 دارد. تنها 
اظهارنظرهايي كه مي توانس��ت به نوعي به شكل 
غيرمستقيم به مساله ارتباط پيدا كند اين بود كه 
در تمام اين روزها دولت دونالد ترامپ در تالش بود 

كه نظر مس��اعد قدرت هاي جهاني را براي طرحي 
موس��وم به ائتالف دريايي كه طبق ادعايش براي 
مقابله با تهدي��د ايران براي كش��تيراني در خليج 

فارس بود را جلب كند. 
در اي��ن روزه��ا دونالد ترامپ ك��ه  گاهي جمالتي 
شبيه به اين مي گفت كه امريكا وابستگي نفتي به 
خاورميانه ندارد و آنهايي كه نياز دارند بايد در تامين 
امنيت آنجا نقش داشته باشند، درباره گريس 1 ولي 
هيچ مقامي در امريكا صحبت نمي كرد نه ترامپ، نه 

هيچ دادگاه اياالتي و محلي و نه پمپئو. 
اما اين وضعيت نتوانس��ت بيش از دو الي سه هفته 
دوام بياورد. 22 مرداد ماه دادگاه عالي جبل الطارق 
حكم آزاد شدن گريس 1 از بازداشت را صادر كرد 
و اينجا بود كه باالخره نام امريكا وارد ماجرا ش��د؛ 
رس��انه ها همچني��ن مقامات جبل الط��ارق اعالم 
مي كردند كه امريكا خواستار تمديد بازداشت شده 
است ولي جبل الطارق موافقت نكرد و در نهايت اين 

بازداشت به پايان رسيد. 
از روز آزادي گري��س 1 به آدري��ان دريا تغيير نام داد 
كه دليلش از س��وي حميد بعيدي نژاد س��فير ايران 

در انگلس��تان تغيير پرچم نفتك��ش از پاناما به ايران 
اعالم ش��د. به دنبال آزادي گريس چند روز اخباري 
غيررس��مي و حدس و گماني در م��ورد اينكه حاال 
نفتكش و خدمه اش رهسپار كجا خواهند شد منتشر 

مي شد.
امريكا آنقدر براي اينكه گريس 1 همچنان توقيف 
بماند هول بود كه خبرگزاري اسپوتنيك نوشت كه 
دادگاه منطقه كلمبيا در امري��كا كه حكم توقيف 
نفتكش ايراني »آدريان دريا« و محموله نفت آن را 
صادر كرده، تاريخ توقيف اين كشتي در جبل الطارق 

و نام آن را اشتباه درج كرده است.
در اين بي��ن امريكا ك��ه در پ��روژه متقاعد كردن 
جبل الطارق به تمديد بازداشت گريس ناكام مانده 
بود س��ريعا دست به كار ش��د و از طريق يك پيغام 
توييتري از طرف مايك پمپئو وزير امور خارجه اش 
نوشت كه هر كس به آدريان دريا به هر نحوي كمك 
كند از ط��رف امريكا تنبيه مي ش��ود. دليل چنين 
اقدامي از طرف پمپئو اين اعالم شد كه اين نفتكش 

به سپاه مربوط است. 
مشخص نيست كه آدريان دريا و خدمه اش دقيقا 
بعد از آزادي چه فرآيندي را طي كردند اما مشخص 
اس��ت كه در حال حاضر موض��وع حداقل به ايران 

ارتباطي مستقيم پيدا نمي كند.
 اينكه مقصد كش��تي كجاست احتماال كمي بعد با 
حدس و گمان و آمار رصدگرهاي تانكر مش��خص 
مي شود اما علي ربيعي سخنگوي دولت گفته است 
كه مقصد اين كش��تي را صاحب نفت آن مشخص 
مي كند. ما نفت را فروخته ايم و اوس��ت كه تصميم 
مي گيرد كش��تي كجا پهلو بگيرد ك��ه با ما نيز اين 
موضوع را چ��ك نمي كند اما الزم اس��ت باز هم از 
سياست هاي غلط امريكا كه به كشورهاي مختلف 
فشار مي آورد تا اين كشتي را در بندرگاه هاي خود 
نپذيرن��د و آن��ان را تهديد مي كند گالي��ه كنيم و 
محكومش نماييم اما همانطور كه گفتم ما اطالعي 
از مقصد نهايي آدريان دريا نداريم و كش��وري كه 
نفت آن را خريده اين موضوع را مشخص مي كند.

در تكمي��ل نقش امري��كا در ماجراجويي پيرامون 
نفتكش گريس 1 ديروز جان بولتون مشاور امنيت 
ملي كاخ سفيد هم وارد گردونه شده و اعالم كرد كه 
نفت نفتكش آدريان دريا كه به مقصد تركيه حمل 

مي شود نبايد در بندر يا دريا تخليه شود. 
به گزارش »تعادل« به نقل از شانا سخنگوي دولت 
ايران ديروز گفته اس��ت كه امريكا با سياست هاي 
نادرستي كه اعمال و اين كشتي را رصد مي كند و 
ساير كشورها را براي نپذيرفتن اين كشتي تهديد 
مي كند، س��ندي براي مداخله گري آنها در سطح 

جهاني است.

گروه انرژي| 
قيمت نفت صبح روز دوش��نبه كه بازارها پس از دو روز 
تعطيلي باز ش��دند به دليل تش��ديد تنش هاي تجاري 
ميان چين و اياالت متحده امريكا ابتدا كاهش يافت. بازار 
نفت همچنين تحت تأثير سفر روز يكشنبه محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه ايران به ش��هر بياريتز فرانسه 
محل برگزاري نشست جي 7 قرار داشت، اما پس از آنكه 
پكن و واشنگتن اظهار كردند كه مي توانند جنگ تجاري 
را )كه باعث كاهش چشم انداز اقتصاد جهاني و تقاضاي 
نفت خام شده است(، آسان تر بگيرند، قيمت نفت روند 

افزايشي به خود گرفت. 
بهاي معامالت آتي نفت برنت، صبح دوشنبه ۶3 سنت 
يا 1.1 درصد كاهش پيدا كرد و به 5۸ دالر و 71 س��نت 
در هر بشكه رسيد. در ادامه روز اما، شاخص جهاني نفت 
برنت 33 سنت يا 0.۶ درصد نسبت به آخرين معامالت 
روز كاري گذش��ته رشد كرد و به 59 دالر و ۶7 سنت در 
هر بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي نفت امريكا نيز ابتدا 
با ۶۸ سنت يا 1.3 درصد كاهش به 53 دالر و 49 سنت 
در هر بشكه رس��يد، اما در ادامه 33 سنت يا 0.۶ درصد 
به نسبت آخرين معامالت روز كاري گذشته رشد كرد و 

به 54 دالر و 50 سنت در هر بشكه رسيد.دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا ديروز گفت پس از آنكه چيني ها 
با مقامات امريكايي تماس گرفتند و خواستار بازگشت 
به مذاكرات شدند، معتقد شده كه پكن به دنبال توافق 
تجاري است. ليو هي، معاون نخست وزير و مذاكره كننده 
برتر چيني پيش تر گفته بود پكن مايل است كه مسائل را 

آرام حل كند و با تشديد تنش ها مخالف است.
در روزهاي اخير با افزايش تنش هاي تجاري ميان چين 
و امريكا، نگراني ه��ا درباره اقتصاد جهاني افزايش يافته 
اس��ت. وزارت بازرگاني چين هفته گذشته اعالم كرده 
بود كه تعرفه هاي 5 درصدي يا 10 درصدي بر كاالهاي 
وارداتي از امريكا اعمال خواهد كرد كه شامل نفت خام، 
محصوالت كشاورزي و هواپيماهاي كوچك نيز مي شود.

ترامپ نيز در تالفي اعالم كرد كه به شركت هاي امريكايي 
مستقر در چين دستور مي دهد كه از چين خارج شده 
و به س��اخت محصوالت در امري��كا روي آورند. »بيارن 
شيلروپ« تحليلگر موسسه »SEB« بيان كرد: بازار نفت 
نسبت به اثرات ثانويه رش��د تنش تجاري ميان چين و 
امريكا نگراني دارد. دومين نگراني در بازار نفت اين است 
كه چين اكنون آماده تقابل با امريكا در فضاي جهاني نفت 

 OANDA است. جفري هالي، تحليلگر بازار در شركت
اظهار كرد: تنها موضوعي كه مي تواند ابرهاي تيره را از 
روي بازاره��اي نفت كنار بزند مذاكرات امريكا و چين و 
تصميم دوجانبه آنها براي عقب گرد از مواضع اخير خواهد 
بود. همچنين، سرمايه گذاران در مورد اينكه آيا به زودي 
نرخ بهره در اياالت متحده كاهش مي يابد يا خير، حدس 

و گمان مي زنند.
به گزارش رويترز، جروم پاول، رييس صندوق فدرال رزرو 
امريكا بيان كرد كه اقتصاد امريكا در مرحله مطلوبي به سر 
مي برد و فدرال رزرو در زمان مقتضي وارد عمل خواهد 
شد تا توسعه اقتصادي فعلي را در همين مسير حفظ كند.

اما نگراني ها در مورد احتمال ركود اقتصادي با داده هاي 
ثبت شده اي كه نش��ان مي دهد صنايع توليدي اياالت 
متحده امريكا نخستين ماه انقباضي خود در تقريبأ يك 
دهه گذشته را سپري كرده اند، تقويت شد.شركت هاي 
انرژي اياالت متحده هفته گذشته بيشترين كاهش دكل 
نفتي را در حدود 4 ماه گذشته داشتند و تعداد دكل ها از 
ژانويه 201۸ به كمترين ميزان خود رسيد. دليل كاهش 
دكل ها اين بود كه توليدكنندگان هزينه هاي حفاري و 

تكميل پروژه ها را قطع كردند.
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كشف يك ميدان نفتي
در پاكستان

تس�نيم| به گزارش هلنيك شيپينگ نيوز، 
ذخاي��ر جديد نفت و گاز در كوهات پاكس��تان 
كشف ش��ده كه روزانه 1۸44 بشكه نفت خام 
توليد مي كند. شركت ميادين نفتي پاكستان با 
25 درصد سهم شركت و نفت و گاز بين المللي 
MOL مجارس��تان اين اكتش��اف را در فالت 
كوهات در ايالت خيبر پختونخواي پاكس��تان 
انجام دادند.آزمايشات اوليه بسيار اميدواركننده 
بوده و ذخاي��ري معادل روزانه 1۸44 بش��كه 
نفت خ��ام و 1۸.25 ميليون فوت مكعب گاز را 
نشان داده اس��ت. توليد اقتصادي از اين ذخاير 
در دسامبر س��ال جاري آغاز خواهد شد. سهم 
شركت ميادين نفتي پاكستان از اين اكتشاف 
25 درصد اس��ت. طبق گفته ش��ركت ميادين 
نفتي پاكستان، اين ذخاير جديد هيدروكربن 
در ميدان نفتي ماكوري كش��ف ش��ده اند. اين 
اكتشاف جديد به بهبود امنيت انرژي پاكستان 
كمك مي كند.اين ميدان نفتي 20 درصد توليد 
نفت پاكس��تان را كه معادل 17 هزار بشكه در 
روز است، برعهده دارد. ۶ اكتشاف در اين بلوك 
انجام ش��ده، اولي در 2002 و آخرين اكتشاف 
در 2011 بوده اس��ت. شركت توس��عه نفت و 
گاز پاكستان، ش��ركت نفت پاكستان و شركت 
ميادين نفتي پاكس��تان به ترتيب با 20، 20 و 
2۸ درصد مالكيت اين بلوك نفتي را در اختيار 
دارند. شركت MOL مسوول انجام اكتشافات 
بيشتر است و 145 ميليون فوت مكعب در روز 
گاز طبيعي توليد مي كند.متخصصان مي گويند 
اكتش��اف نفت و گاز يك پيشرفت بزرگ براي 
پاكستان اس��ت چون ذخاير خارجي ارزشمند 
اين كش��ور را حفظ مي كند و ميزان واردات را 
كاهش مي دهد. به اي��ن ترتيب تعادل تجارت 
بهبود مي يابد و اقتصاد پاكستان با كاهش كسري 

تجاري به سمت ثبات پيش مي رود.

آخرين وضعيت كارت سوخت
تسنيم| مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران گف��ت: توصيه ما به 
مالكان خودرو اين است كه در جايگاه ها از كارت 
سوخت شخصي اس��تفاده كنند چرا كه عرضه 
بنزين از طريق كارت سوخت جايگاه داران در 
آينده محدودتر خواهد ش��د.مدير برنامه ريزي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با 
بيان اينكه بيش از يك ميليون كارت س��وخت 
در باجه هاي ش��ركت پس��ت باقي مانده است 
افزود: هموطنان براي رصد كارت سوخت خود 
و دريافت آن مي توانند به سايت پليس مراجعه 
نمايند كه دراين س��ايت حتي به صورت جزئي 
منطقه پستي كه كارت سوختشان در آن موجود 
است نشان داده مي شود.شهرام رضايي با اشاره 
ب��ه اعمال محدوديت ه��اي جديد در خصوص 
عرضه بنزين به رانندگان از طريق كارت سوخت 
جايگاه داران گفت: پيش از اين صاحبان خودرو 
مي توانستند به راحتي روزانه ۶0 ليتر بنزين در 
يك جايگاه دريافت كنند اما از ابتداي شهريور 
فقط مي توانن��د 30 ليتر درياف��ت كنند و بعد 
از قط��ع و وصل كارت به دس��تگاه و همچنين 
س��پري ش��دن اندكي زم��ان دوباره اق��دام به 
دريافت 30 ليتر ديگر مي كنند.مدير برنامه ريزي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران 
افزود: توصيه ما به مالكان خودرو اين است كه 
در جايگاه ها از كارت سوخت شخصي استفاده 
كنند چ��را كه عرض��ه بنزي��ن از طريق كارت 
سوخت جايگاه داران در آينده محدودتر خواهد 
شد.رضايي خاطرنش��ان كرد: از 22 مرداد كه 
استفاده از كارت سوخت شخصي در جايگاه ها 
الزامي شده بود تعداد استفاده كنندگان از كارت 
سوخت شخصي بسيار كم بود اما اين تعداد در 
چند روز اخير به 10 درصد رسيده است و ما هر 

10 روز اين موضوع را رصد خواهيم كرد.

پيش بيني پايان رشد
توليد نفت امريكا

شانا| يكي از باورهايي كه جلو رشد قيمت نفت 
را گرفته، اين است كه توليد نفت امريكا هر سال 
افزايش خواهد يافت، اما در واقعيت شركت هاي 
نفتي امريكايي در حال كاهش بودجه حفاري و 
تكميل چاه هاي خود هستند و شمار دكل هاي 

فعال حفاري هر هفته در حال كاهش است.
به گزارش پاي��گاه اينترنتي اويل پرايس، امروز 
چاه ه��اي جدي��د نفتي ك��ه در امري��كا كامل 
مي شوند، براي جبران نرخ افت توليد چاه هاي 

كنوني اين كشور كافي نيستند.
بانك امريكايي ريمون��د جيمز به تازگي برآورد 
كرده كه در سه سال گذشته نرخ افت توليد در 
چاه هاي نفت امريكا از يك ميليون و ۶00 هزار 
بشكه در روز به 3 ميليون و 200 هزار بشكه در 
روز افزايش يافته است.آمار چاه هاي حفاري شده 
اما تكميل نشده در امريكا اكنون به سطح عادي 
بازگشته بنابراين، شمار چاه هاي در حال حفر و 
شمار چاه هاي در حال تكميل اكنون برابر است. 
براي حفظ توليد نفت امريكا در س��طح كنوني 
الزم است هر سال 12 هزار چاه افقي حفر شود و 
شمار چاه هاي تكميل شده در امريكا بايد افزايش 
بسيار بيشتري داشته باشد.در سه سال گذشته، 
90 درصد از رش��د توليد نفت جهان مربوط به 
امريكا بوده اس��ت و اگر رشد توليد نفت امريكا 
متوقف شود، عرضه جهاني نفت براي هماهنگي 
با تقاض��ا دچار چالش خواهد ش��د.توليد نفت 
امريكا همچنان ظرفيت رشد دارد، اما اگر قيمت 
نفت بسيار باالتر از سطح امروز افزايش نيابد، اين 

رشد توليد محقق نخواهد شد. 

رقابت پااليشگاهي در چين قيمت محصوالت پااليشي را پايين آوردآمارها از افت شديد صدور نفت ونزوئال و رشد شديد صدور نفت مالزي به چين خبر مي دهند

كاهش 25 درصدي سود »سينوپك« چينصدور نفت ونزوئال به چين با برند مالزي
گروه انرژي|تحريم هاي امريكايي سبب شد واردات نفت چين از 
ونزوئال در ماه ژوئيه امسال كاهش يابد. به گزارش خبرگزاري رويترز 
از پكن، داده هاي گمرك چين روز يكشنبه نشان داد واردات نفت 
اين كش��ور از ونزوئال در ماه ژوييه امس��ال ۶2 درصد نسبت به ماه 

پيش از آن كاهش يافته است.
نفت دريافتي چين از ونزوئال در ماه ژوييه به 703 هزار و 742 تن، 
معادل ميانگين روزانه 1۶5 هزار و 720 بشكه رسيد، در حالي كه 

اين رقم در ماه ژوئن امسال 275 هزار و ۶4۶ بشكه در روز بود.
به گزارش ش��انا، دولت امريكا در ماه آگوست امسال فشار بر دولت 
ونزوئال را افزايش داد و تهديد كرد هر شركتي را كه با دولت ونزوئال 

همكاري كند، تحريم مي كند.
از طرف ديگر، آمار گمركي نشان داد واردات نفت چين از مالزي در 
ژوييه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزايش پيدا كرد.

به گزارش ايسنا، آمار منتشره از سوي اداره كل گمرك چين نشان 
داد واردات نفت چين از مالزي در ژوييه به 1.35 ميليون تن افزايش 
يافت كه بيش از دو برابر واردات انجام گرفته در مدت مش��ابه سال 
گذش��ته بود. اين رقم نزديك ركورد واردات ماه مه بود كه به 1.3۸ 
ميليون تن در مقايس��ه با 5.17 ميليون تن در مدت مش��ابه سال 
201۸ بالغ شد.اما لي، تحليلگر موسسه »رفينيتيو اويل ريسرچ« 
برآورد كرد كه حدود 500 هزار ت��ن از نفتي كه در ژوييه از مالزي 

وارد ش��د، نفت ونزوئال بوده كه توسط ش��ركت روس نفت روسيه 
تامين شده است.

پس از اينكه شركت هاي بازرگاني بزرگ مانند ويتول و ترافيگورا از 
ترس نقض تحريم هاي ثانويه امريكا، خريد نفت ونزوئال را متوقف 
كردند، روس نفت پا پيش گذاشت و تجارت نفت ونزوئال را افزايش 
داد.نفت ونزوئال كه عمدتا نفت سنگين Merey است، يا مخلوط 
مي ش��ود يا در قطب صادرات مجدد مالزي به كشتي هاي ديگري 
منتقل شده و به نام گريدهاي جديدي مانند سينگما و »مال بِِلند« 
عرضه مي شود.عمده اين محموله هاي نفتي به استان شاندونگ در 
شرق چين كه قطب پااليش��گاه هاي مستقل است همچنين بندر 

تيان جين واقع در شمال اين كشور مي رود.
تا پي��ش از ماه مه، واردات نفت چين از مال��زي تنها به گريد نمينا 
محدود بود كه از نفت غرب آفريقا تهيه مي شود و شركت چم چاينا 
خري��دار آن بود.تنها بخ��ش كوچكي از نفتي ك��ه در مالزي توليد 
مي شود و معموال سبك و داراي سولفور اندك است، به چين صادر 

مي شود.
بر اس��اس گزارش رويترز، رشد صادرات مالزي برخالف افت توليد 
نفت شركت پتروناس است. توليد اين شركت نفت و گاز در سه ماهه 
اول بر مبناي س��ال به سال 1.3 درصد كاهش پيدا كرد و به معادل 

2.4 ميليون بشكه رسيد. 

تسنيم| شركت سينوپك چين گزارش داد كه درآمدش در نيمه 
اول سال ميالدي جاري 24.7 درصد كاهش يافته كه دليل آن رشد 
سريع ظرفيت پااليشگاهي داخلي و ضعف تقاضا براي محصوالت 
پااليش شده است. به گزارش رويترز، شركت نفت و مواد شيميايي 
چين يا همان شركت س��ينوپك گزارش داد كه درآمدش در نيمه 
اول سال ميالدي جاري 24.7 درصد كاهش يافته كه دليل آن رشد 
سريع ظرفيت پااليشگاهي داخلي و ضعف تقاضا براي محصوالت 
پااليش شده است.سينوپك، بزرگ ترين پااليشگاه آسيا سود ۶ ماه 
اول سال ميالدي جاري را طبق اس��تانداردهاي حسابداري چين، 
31.34 ميليارد يوان )4.42 ميليارد دالر( اعالم كرد.سود اين شركت 
در س��ه ماهه آوريل تا ژوئن 14.7۶ ميليارد يوان بود كه نس��بت به 
14.7۶ ميليارد يوان سه ماه اول افزايش داشت ولي 27 درصد نسبت 
به سال گذشته كاهش يافته بود.درآمد اين شركت در ۶ ماه اول سال 
ميالدي جاري 15.3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت و به 

1.5 تريليون يوان رسيد.
سينوپك طي بيانيه اي اعالم كرد: »تقاضاي داخلي براي محصوالت 
نفتي پااليش شده طي ۶ ماه اول سال جاري رشد داشت ولي رقابت 

در بازار به خاطر عرضه باالي اين محصوالت بسيار شديد بود«.
حاشيه سود پااليش��گاهي در پااليش��گاه هاي چين پس از آغاز به 
كار دو كارخانه بس��يار ب��زرگ هنگلي پترو كميكال��ز و ژيجيانگ 

پتروكميكال كاهش يافت. مجموع ظرفيت اين دو پااليشگاه حدود 
۸00 هزار بش��كه در روز است.تقاضا براي محصوالت پااليش شده 
نفتي مخصوصًا بنزين و ديزل هم در بحبوحه كاهش فروش خودرو و 
كند شدن رشد اقتصادي ضعيف است.برخي توليدكنندگان سوخت 
مجبور شدند با كاهش حاشيه هاي سود توليد خود را محدود سازند.

ميانگين حاشيه سود پااليشگاهي نفت در سينوپك 3۸3 يوان در 
هر تن در نيمه اول 2019 گزارش شد كه 1۶1 يوان در هر تن معادل 

29.۶ درصد نسبت به سال گذشته كمتر بود.
پاالي��ش نفت در س��ينوپك در اي��ن دوره 123.92 ميلي��ون تن يا 
حدود 5 ميليون بش��كه در روز بود كه نسبت به 4.۸7 ميليون بشكه 
در روز نيمه اول 201۸ باالتر بود.اين ش��ركت اعالم كرد كه 141.۶۸ 
ميليون بش��كه در روز نفت خام توليد كرده كه 1.4 به صورت ساالنه 
كاهش داش��ته و توليد 509.5 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي اين 
شركت 7 درصد نسبت به همين دوره در سال گذشته افزايش نشان 
داده است. سينوپك قصد دارد اكتشاف و توسعه نفت و گاز خود را در 
نيمه دوم سال جاري ميالدي افزايش دهد و انتظار دارد در اين دوره 
142 ميليون بشكه در روز نفت خام و 507 ميليارد فوت مكعب گاز 

طبيعي توليد كند.
اين شركت همچنين قصد دارد 124 ميليون تن نفت خام در فاصله 

جوالي تا دسامبر پااليش كند.
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نخستوزيرسابقشهادتميدهد

روزي كه نزديك بود ژاپن نابود شود

آتشتوسعهپوپوليستيبرجانزيستبوم

نويسنده:  كان نائوتو٭|
يكسال مانده به برگزاري مسابقات المپيك در توكيو، 
ژاپن س��عي دارد به دنيا چنين وانمود كند كه منطقه 
فوكوشيما كه بر اثر سونامي و فاجعه ناشي از آن در ۱۱ 
مارس ۲۰۱۱ ويران شد، به وضعيت عادي بر گشته است.

واقعيت چيزي جز اين است. نخست وزير ژاپن در آن ايام 
مشكالت مرتبط با مديريت اين فاجعه را بازگو مي كند. از 
آن زمان وي براي توقف فعاليت هاي هسته اي غير نظامي 

به مبارزه ادامه مي دهد.
هنوز پس از هشت سال، هفته دشواري كه به دنبال زلزله 
بزرگ شرق ژاپن و سونامي و فاجعه اتمي فوكوشيما در 
ماه مارس ۲۰۱۱ گذشت، همچنان در روح و ذهن من 
حك شده است. خوابگاه من در كانتي Kantei )اقامتگاه 
نخس��ت وزير( واقع ش��ده بود. در مواقعي كه تنها بودم 
هميشه با يونيفورم مخصوص مامورين اطفاي حريق 
كه در موقعيت هاي اضطراري الزامي بود بر روي كاناپه 
سالن استراحت چرت مي زدم و تنها براي رفع خستگي 
جسمي دراز مي كشيدم، ضمن آنكه همواره به اقداماتي 

كه مي بايست انجام شود فكر مي كردم.
از آنجايي كه هرگز مس��ووليت اجرايي در رابطه با امور 
هسته اي نداش��تم، اطالعاتم در اين موارد به آنچه طي 
تحصيالت دانشگاهي ام درباره فيزيك كاربردي فراگرفته 
بودم محدود مي شد. با مطالعه گزارشات مرتبط با فاجعه 
چرنوبيل از خساراتي كه حادثه اتمي مي تواند به وجود 
بياورد مطلع بودم ولي هرگز تصور نمي كردم كه رويدادي 

با وسعتي به مراتب عميق تر در ژاپن رخ دهد.
نيروگاه هس��ته اي ش��ماره ۱ فوكوش��يما )داييش��ي 
Daiichi( ك��ه حادثه در آن رخ داد، ش��امل ۶ راكتور 
هس��ته اي و ۷ استخرسرد كننده سوخت هاي بازمانده 
بود. نيروگاه ش��ماره ۲ )داييني Daini( كه در فاصله 
۱۲ كيلومتري واقع شده، داراي ۴ راكتور و ۴ استخربود. 
ظرفيت مجموعه اين دو نيروگاه نزديك به ۹ ژيگاوات 
يعني بيش از دو برابر نيروگاه اتمي چرنوبيل بالغ مي شد.

روز ۱۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و ۴۶ دقيقه بعد از ظهر، 
هنگامي كه زلزله اي با شدت ۹ ريشتر در شرق ژاپن رخ 
داد، بالفاصله به مركز مديريت بحران در طبقه زير زمين 
محل سكونت رسمي ام رفتم. گزارش هاي اوليه حاكي 
از اين بود كه همه نيروگاه هاي هس��ته اي منطقه طبق 
پروتكل مربوط به موقعيت ه��اي اضطراري از فعاليت 
باز داشته شده اند. چيزي كه به من آرامش مي داد. ولي 
مدت كمي پس از آن مطلع مي شويم كه سونامي نه تنها 
نيروگاه داييشي را دچار آب گرفتگي كرده بلكه همزمان 
موتورهاي ديزلي ژنراتور برق ايمني را نيز در آب فروبرده 
اس��ت. در عمل هيچ گونه منبع انرژي الكتريكي براي 
راكتورهاي ۱ تا ۴ وجود ندارد. در يك نيروگاه حتي پس 
از قطع انشقاق هسته اي، مواد س��وختي به آزاد كردن 
مقدار زيادي ان��رژي ادامه مي دهند. بدون وجود منبع 
انرژي براي سردكردن، حرارت باال موجب ذوب شدن 
هسته راكتورمي شود. با آگاهي از اين امر حس مي كنم 

كه خون در رگهايم لخته مي شود.
هفته پس از حادثه اتمي به يك كابوس شباهت دارد. در 
بعد از ظهر ۱۲ مارس انفجار هيدروژن در راكتور شماره 
۱ رخ داد. روز ۱۳ مارس هس��ته راكتور شماره ۳ ذوب 
مي ش��ود، چيزي كه در روز ۱۴ مارس به انفجار مجدد 
هيدروژن مي انجامد. صبح زود روز ۱۵ مارس محفظه 
مهاركننده راكتور شماره ۲ آسيب مي بيند و مقدار زيادي 
راديو اكتيو در فضا پخش مي شود. تقريبا همزمان با آن 
در بخش فوقاني راكتور شماره ۴ نيز انفجار هيدروژني 

رخ مي دهد.
مطالع��ات بعدي نش��ان داد ك��ه در روز حادثه، حدود 
س��اعت ۱۸ بخش مركزي راكتور ش��ماره ۱ شروع به 
ذوب ش��دن كرده بود. اين روند تا سوراخ شدن مخزن 
نگهدارنده ادامه داش��ته، كوريوم حاص��ل از اين ذوب 

شدن با پخش شدن روي حصار بتوني، آخرين محفظه 
 مهار كننده را مورد تهديد قرار مي دهد. در زمان حادثه

 Three Mile Island در اي��االت متح��ده امري��كا 
در سال ۱۹۷۹، بخش��ي از هسته مركزي راكتور ذوب 
شده بود ولي به مخزن راكتور آسيبي وارد نشده بود. در 
فوكوشيما براي اولين مرتبه در دنيا بخش هاي مركزي 
سه راكتور ذوب شده و به سوراخ شدن مخازن قرنطينه 

منجر شد.
مدت كمي پس از حادثه، اياالت متحده از شهروندانش 
مي خواهد حد اقل ۸۰ كيلومتر از محل راكتورها فاصله 
بگيرند. مي بايد به بدترين عواقب بينديشم. اگر چاره اي 
براي مهاركردن وضعيت وجود نداشته باشد و در صورتي 
كه هم��ه راكتورهاي فوكوش��يما ذوب ش��وند، مقدار 
زي��ادي مواد راديو اكتيو تا هفته ها و حتي ماه ها در فضا 
 Kondo پخش خواهد شد. از آقاي كوندو شون سوك
Shunsuke رييس كميسيون انرژي هسته اي ژاپن 
مي خواهم وضعيت را بر آورد كن��د. گزارش وي در ۲۵ 
مارس تحت عنوان » بدترين سناريوها« تخليه ساكنين 
در ش��عاع حداقل ۲۵۰ كيلومت��ري را توصيه مي كند. 
چنين منطقه وسيعي ش��هر توكيو را در بر مي گيرد و 
۴۰ در صد جمعيت ژاپن يعني ۵۰ ميليون نفر را شامل 
مي شود. تخليه ساكنين براي يك دوره چندين ده ساله 
حتي موجوديت ژاپن به عنوان يك ملت را مورد سوال 

قرار مي دهد.
در چني��ن موقعيت��ي در ش��ب بي��ن ۱۴ و ۱۵ مارس 
 Shimizu Masataka آقاي ش��يميزو ماس��اتاكا
 )TEPCO( مديركل كمپاني انرژي الكتريكي توكيو
از وزي��ر اقتصاد، تج��ارت و صنايع آق��اي كاييدا بانري 
daBanriKaie متناوبا مي خواه��د در مورد تخليه 
افرادي كه در نيروگاه هس��ته اي فوكوشيما � داييشي 
مشغول به كار هستند اقدام كند. از زمان بروز حادثه در 
مورد جوابي كه به چنين درخواست هايي مي توانستم 
بدهم با خودم فكرمي كردم. مي دانستم كه در چرنوبيل 
بيش از بيس��ت نفر از مامورين آتش نشاني درجريان 
اطفاي حريق جان باخته اند و تع��داد زيادي از افرادي 
كه در س��اخت س��اركوفاژ )تابوت( راكتور حادثه ديده 
ش��ركت كرده بودند در معرض تشعشعات راديواكتيو 
قرار گرفته اند. بدون دخالت آنها بطور قطع نتايج ناشي 

از حادثه بمراتب شديد تر بوده و منطقه وسيع تري غير 
قابل سكونت مي شد.

درخواست مقام مسوول TEPCO قابل دفاع بود، ولي 
من به عنوان نخس��ت وزير نمي توانستم تنها به امنيت 
كارمندان فكر كنم. مي بايست به اين نيز مي انديشيدم 
كه در صورت تخليه نيروگاه چه اتفاقي مي افتد. وقتي 
يك آتش سوزي در يك نيروگاه برق حرارتي رخ مي دهد، 
حتي موقعي كه آتش س��وزي به مخزن مواد سوختي 
سرايت مي كند مي دانيم كه با تمام شدن ذخيره سوخت 
آتش سوزي خاتمه مي يابد. در چنين حالتي اگر وضعيت 
بحراني شود مي بايد اقدام به تخليه كارمندان كرد وحتي 
ممكن است الزم ش��ود مامورين اطفاي حريق را هم از 

محل دور كرد.

هدف:حذفانرژيهستهاي
)انرژيهستهايصفر(

وضعيت در هنگام بروز ي��ك حادثه اتمي اصوال متفاوت 
است. اگر مهندس��يني كه مديريت نيروگاه را در اختيار 
دارند از محل دور شده و نيروگاه را بدون كنترل بگذارند، 
بخش هاي اصلي )قلب( هر ۶ راكتور يكي پس از ديگري 
ذوب ش��ده و مخازن حفاظتي نابود مي ش��وند و مقادير 
فوق العاده زي��ادي مواد راديو اكتيو پخش خواهد ش��د، 
حتي ب��دون اش��اره به مواد س��وختي ذخيره ش��ده در 
استخرهاي س��رد كننده. اگر عالوه بر اين، چهار راكتور 
نيروگاه فوكوش��يما داييني واقع در ۱۲ كيلومتري اين 
محل نيز الزم شود تخليه شوند ژاپن در چه وضعيتي قرار 
مي گيرد؟. بدون مراقبت، پلوتونيوم موجود در زباله هاي 
اتمي تشعشعات فراواني با عمر مفيد ۲۴ هزار ساله را در 
فضا پخش مي كند. بنابراين خطر نابودي كشورمان و حتي 
خطر سرايت به كشورهاي مجاور كه در برابر اين ريسك 

ساكت نمي ماندند وجود داشت.
به اين موضوع توجه داشتم كه تصميم به تخليه نيروگاه به 
عنوان آخرين راه حل از وظايف من در مقام نخست وزيري 
خواهد بود. ب��راي اداره كردن تكنيكي نيروگاه و كنترل 
عواقب حادثه چاره اي جز نگهداري حداقلي از كارمندان 
TEPCO، شركت مسوول، در محل نداشتيم.از رييس 
اين شركت آقاي شيميزو خواستم به دفترم بيايد تا به او 
بگويم چاره اي جز اين نداريم و نمي بايد نيروگاه را تخليه 

كنيم. چيزي كه وي پذيرفت. مشتركا طرحي براي تشكيل 
اطاق بحران تنظيم كرديم كه تحت مديريت من با حضور 
اعضاي دولت و مديران شركت تپكودر دفتر مركزي اين 
شركت تشكيل مي ش��د. در تاريخ ۱۵ مارس ساعت پنج 
صبح براي اعالم اين موضوعات به آنجا رفتم: » فكر مي كنم 
ش��ما اولين افرادي هس��تيد كه وخامت اوضاع را درك 
مي كنند، تا زماني كه هر اقدام ممكن براي مهار كردن اين 
وضعيت انجام نشده، حتي به قيمت جانمان امكان ترك 
محل حادثه را نداريم و نمي توانيم بگذاريم تحوالت بدون 
كنترل ادامه يابد. همه شما مستقيما درگير هستيد. آماده 
گذشتن از جان خويش باش��يد و از هيچ كوششي دريغ 
نكنيد، همه اطالعات ض��روري را منتقل كنيد. اهميتي 
ندارد كه چه بهايي بايد بپردازيم. زماني كه ژاپن مي تواند 
در آستانه نابودي باشد هيچ كس نمي تواند راه فرار بجويد، 
همه شما و آقاي مديركل، شما هم مصمم به هر اقدامي 
باشيد. كساني كه بيش از ۶۰ سال سن دارند به محل حادثه 
بروند. من هم به نوبه خود آماده هر كاري هس��تم. امكان 

عقبگرد وجود ندارد.«
كاميون هاي اطفاي حريق توانستند به تدريج براي سرد 
كردن راكتورها آب به داخل آنها تزريق كنند. از تاريخ ۱۵ 
مارس شرايط به تدريج در سايه كوشش همه � كارمندان 
تپكو، مامورين آتش نش��اني، افراد پلي��س، نظامي ها و 
نيروهاي پدافند و غيره � كه با به خطر انداختن جان خود 
در محل مبارزه كردند، مهارشد. كوشش هاي آنها با چند 
اتفاق خوش��ايند كه مي توان به عنوان يك موهبت به آن 
نگاه كرد همراه بود. در نتيجه آن از ذوب شدن زائده هاي 
اتمي در استخر سرد كننده راكتورشماره ۴ پيشگيري شد. 
به دنبال انفجار هيدروژن كه خس��اراتي را در ساختمان 
راكتور به وج��ودآورد، مقامات ايمني هس��ته اي اياالت 
متحده )NRC( نسبت به توقف سرد شدن اين سازه ها كه 
در خارج از محفظه نگاه دارنده )قرنطينه( قرار داشت نگران 
بودند. خوش��بختانه مقدار كافي آب در آن وجود داشت. 
عالوه بر اين باال رفتن فشار در راكتور شماره ۲ صبح روز 
۱۵ مارس به محفظه نگاه دارنده خسارت وارد كرد ولي به 

نابود شدن آن منجر نشد.
چرا مي بايد در حال حاضر » هسته اي صفر« را به عنوان 
هدف نهاي��ي انتخاب كرد؟. اولين دليل آن اينس��ت كه 
نمي توان احتمال بروز حادثه )اتمي( را پيش بيني كرد. 

حادثه فوكوشيما بدنبال زمين لرزه و سونامي متعاقب آن 
رخ داد. با وجود اين آيا از بروز چنين فاجعه اي در فرانسه 
ودر كشورهاي ديگري كه احتمال بروز چنين پديده هاي 
طبيعي بطور خيلي استثنايي وجود دارد درامان خواهيم 
ب��ود؟. فالكت هايي ك��ه در Three Mile Island در 
 سال ۱۹۷۹ يا در چرنوبيل در ۱۹۸۶ به وجود آمد ناشي از 
زمين لرزه يا سونامي نبود، بلكه دليل آنها خطاهاي انساني 
بود. و اين چيزي است كه نمي تواند با ۱۰۰ در صد اطمينان 

قابل پيشگيري باشد.
دليل دوم به اين واقعيت ارتباط دارد كه يك حادثه اتمي 
با وسعت بزرگ مي تواند به تخليه ميليون ها نفراز ساكنين 
و حتي نابودي يك كشور منجرشود. سقوط هواپيما ها يا 
غرق شدن كشتي ها ممكن است باعث از بين رفتن افراد 
زيادي ش��وند، ولي يك حادثه اتمي قادراست خسارات 
بي شماري را به وجود آورد. تصور كنيد كه يك منطقه در 
شعاع ۲۵۰ كيلومتري يك نيروگاه اتمي براي ده ها سال 
غير قابل سكونت شود. خسارات و تلفات ناشي از آن معادل 

و حتي بيشتر از يك جنگ بزرگ خواهد بود.
در جلس��ه اي كه در آن شركت داش��تم آقاي گرگوري 
 NRC سرپرست آن موقع Gregory Jaczko ژاكزكو
اظهارداشت كه نيروگاه هاي هسته اي نبايد در مناطقي كه 
در صورت بروز حادثه خطراتي را براي ساكنين به وجود 
مي آورند ساخته شوند. در حالي كه هيچ كشوري وجود 
ندارد كه درآن كسي در شعاع حداقل۲۵۰ كيلومتري يك 

نيروگاه هسته اي سكونت نداشته باشد.
سومين دليل اين اس��ت كه در آينده نزديك اين امكان 
وجود خواهد داش��ت كه با استفاده از انرژي هاي طبيعي 
الكتريسته توليد كرد تا جايگزين اتم يا انرژي هاي فسيلي 
شود. در سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۴۳ نيروگاه هسته اي ساخته 
شده در دنيا تقريبا ۱۰ در صد كل الكتريسته توليد شده 
را عرضه كرده اند و اين سهم در طول سال ها تغيير نكرده 
اس��ت. پس از حادثه فوكوشيما، س��اخت نيروگاه هاي 
هسته اي در تمام كشورها به جز چين و هندوستان متوقف 
شده است. در اياالت متحده، آلمان، انگلستان، ژاپن و غيره 
تعداد نيروگاه هاي در حال فعاليت كاهش مي يابد. بر عكس 
سهم الكتريسيته توليد شده از طريق انرژي هاي جايگزين 
مثل توربين هاي بادي يا انرژي خورشيدي رو به افزايش 
است. با افزودن هيدروالكتريسيته، انرژي هاي جايگزين 
در حال حاضر ۲۶ در صد الكتريسيته توليد شده در سطح 
جهاني را تشكيل مي دهد.در حدود سال ۲۰۵۰ اين امكان 
وجود خواهد داشت كه بدون نياز به انرژي هسته اي يا مواد 

سوختي فسيلي مقدار كافي الكتريسته توليد شود.
برخي فكر مي كنند ك��ه انرژي هاي جايگزيني )تجديد 
پذير( كافي نخواهد بود، ولي تشعش��عات خورشيدي بر 
روي زمين مع��ادل تقريبآ ده هزار برابر انرژي اس��ت كه 
مورد استفاده انسان ها قرار مي گيرد. به عبارت ديگر كافي 
اس��ت مقدار ناچيزي از اين انرژي را ب��راي رفع نيازهاي 
كنوني تبديل كنيم. الزاما اين انرژي ها به ش��رايط جوي 
وابسته بوده و ناپايدارند. با وجود اين استفاده هوشمندانه 
از پيش بيني هاي هواشناس��ي، فناوري هاي رايانه اي و 
همچنين تكنيك هاي كنترل تقاضا، در حال حاضرعرضه 
پايدار الكتريسته توليد شده از انرژي هاي جايگزيني را در 

بسياري از كشورها امكان پذيرساخته است.
سرچشمه بسياري از بحران هاي جهاني را مي بايد در 
اختالفات مرتبط با منابع انرژي جست وجو كرد. مفيد 
بودن انرژي هاي جايگزيني تنه��ا در رابطه با تاثيرات 
آن در محيط زيس��ت نيس��ت، آنها اين امتياز را دارند 
كه خود كفايي در توليد انرژي را امكان پذير مي كنند. 
اغلب كش��ورها قادر خواهند بود الكتريسته مورد نياز 

خود را توليد كنند.
٭نخست وزير ژاپن از 8 ژوئن ۲۰۱۰ تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۱.
 وي در آن زمان رهبر حزب دموكرات )چپ ميانه( بود.
منبع: لوموند ديپلماتيك

چندهفته اي از وقوع آتش س��وزي گسترده در جنگل 
آم��ازون مي گ��ذرد. تحليلگران سياس��ت هاي »ژايير 
بولس��ونارو« رييس جمهوري راستگراي برزيل را كه بر 
تقدم توسعه بر محيط زيست اصرار دارد، دليل تحريك 
كشاورزان و تجار اين كشور به نابودي جنگل جهت كسب 

سودهاي بيشتر مي دانند.
به گزارش ايرنا، موضوع حفاظت از محيط زيست و تثبيت 
شرايط زمين به يكي از دلمشغولي هاي اصلي افكارعمومي 
و حتي بسياري از رهبران و مقام هاي ارشد سياسي تبديل 
شده است. در همين حين، آتش سوزي مهيبي كه از چند 
هفته قبل در حال نابودي جنگل هاي آمازون است به شدت 
مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. اهميت اين رخداد به 
اندازه اي است كه گفته مي شود يكي از موضوع هاي اصلي در 
نشست رهبران هفت كشور صنعتي جهان در بياريتز پاريس 
وضعيت اسف بار آمازون اعالم شد. حتي برخي رسانه ها اعالم 
داشتند براي »امانوئل مكرون« رييس جمهوري فرانسه 
موضوع محيط زيس��ت به اندازه اي مهم بود كه وي آن را 

بحراني براي همه كشورهاي جهان توصيف كرد.
رييس جمهوري فرانسه تالش داشت تا محور اصلي بيانيه 
پاياني نشست را هم به اين موضوع اختصاص دهد اما از آنجا 
كه در خصوص نوع واكنش و حساسيت »دونالد ترامپ« 
رييس جمهور امريكا نس��بت به اين موض��وع ترديدهاي 
جدي وجود داشت، وي از ارايه بيانيه نهايي به صورت كامل 

خودداري كرد.

تشديدتخريبمحيطزيست
اهميت جنگل ها در حفظ تعادل محيط زيست، تلطيف 
و تصفيه هواي آل��وده و كاهش ميزان دي اكس��يد كربن 
بر كسي پوشيده نيس��ت. حتي برخي كارشناسان حفظ 
اكوسيستم هاي سبز و جنگلي را براي بقاي حيات بشريت 
ضروري مي دانند. اكسيژن فراواني كه جنگل هاي آمازون 
براي كره زمين توليد مي كنند سهم قابل توجهي در چرخه 

زيستي كره زمين و حتي در زمينه مقابله با گرم شدن كره 
خاكي دارد. دانش��مندان اعتقاد دارند جنگل  هاي باراني 
آمازون به عنوان ريه هاي زمين عمل مي كنند به گونه اي 
كه حدود يك پنجم اكسيژن مورد نياز ما را تامين مي كنند. 
اما آتش سوزي كنوني مانعي جدي در اين فرآيند به شمار 
مي رود ضمن اينكه دود و حرارت ناشي از آن هم عاملي براي 

تسريع روند گرم شدن زمين محسوب مي شود.
با اين حال، نابودي جنگل ها كه مهم ترين عامل آن انسان ها 
هستند با س��رعت هرچه تمام تر در حال پيشروي است. 
جنگل زدايي به علت فعاليت هاي انس��اني در همه نقاط 
جهان با هدف استفاده از ظرفيت هاي مادي و سودآوري آن 
از سوي افراد و برخي دولت ها دنبال مي شود. به نوشته نشريه 
»تايم« در چند دهه اخير شدت نابودي جنگل ها در برزيل به 
اندازه اي سريع بوده است كه تاكنون حدود ۴۰ گونه جانوري 

در اين منطقه جغرافيايي محو شده اند.
جنگل هاي باراني آمازون بيش از دو ميليون مايل مربع 
)نزديك به ۶ ميليون كيلومترمربع( وس��عت دارند و به 
نظر مي رسد آتش سوزي كنوني در آمازون نيز در همين 
چرخه جنگل زدايي گرفتار شده است. با گذشت نزديك 
به س��ه هفته، اين آتش چند ايالت برزيل را در بر گرفته 
و حتي ۶ استان ديگر اين كشور را مورد تهديد قرار داده 
است. با وجود آماده باش ارتش برزيل اما آتش سوزي ها 

رو به گسترش است.
از نگاه برخي رس��انه ها و كارشناس��ان نكته مهم اينجا 
است اگرچه آتش سوزي در آمازون هرساله رخ مي دهد 
اما اتفاق امس��ال بي س��ابقه اس��ت. در مقاب��ل، برخي 
نهادها همچون س��ازمان فضانوردي امريكا )ناس��ا( با 
مقايسه شرايط كنوني و گذشته عنوان مي كنند ميزان 
آتش سوزي  هاي آمازون در حد متوسط هرساله قرار دارد. 
با اين حال، وقوع اين آتش س��وزي پيامدهاي گسترده 
سياسي را در داخل و خارج از برزيل به همراه داشته كه 
فراتر از مجادله توئيتري روساي جمهور فرانسه و برزيل 

است. برخي مقام هاي اروپايي برزيل را تهديد كرده اند در 
صورتي كه اقدام مناسبي را براي مقابله با اين آتش سوزي 
و حفظ محيط زيست اتخاذ نكند آنها هم در توافق تجارت 
آزاد اين اتحاديه با كشورهاي جنوب امريكا )مركوسور( 
تجديد نظر مي كنند. اين توافق مهم كه پس از نزديك 
به دو دهه مذاكره حاصل شد، دستاورد مهم و تاريخي به 
ويژه براي كشورهاي امريكايي جنوبي به شمار مي رود.

توسعه؛اولويتدولتراستگرايبرزيل
بسياري »ژايير بولس��ونارو« رييس جمهوري برزيل را به 
بي توجهي به حفاظت از محيط زيست متهم مي كنند و وي 
را به دليل ناديده گرفتن تدابير مناسب در جهت جلوگيري 
از وقوع آتش سوزي مقصر مي دانند. به نوشته نشريه »تايم« 
سياست هاي دولت در برزيل به اندازه اي ضد محيط زيستي 
ارزيابي مي شود كه موسسه هاي پژوهشي و گروه هاي فعال 
زيست محيطي حتي برزيل را خطرناك ترين كشور براي 

طرفداران محيط زيست مي دانند.
در اين زمينه نكته قابل توجه تر آن اس��ت كه چندي قبل 
رييس جمهوري برزيل موض��وع حفاظت از جنگل هاي 
آمازون را مانعي در مسير پيشرفت اين كشور و انجام پروژه 
توس��عه اقتصادي خود توصيف كرده بود. همچنين كنار 
كش��يدن از پيمان اقليمي پاريس و كاهش جريمه براي 
آسيب زنندگان به جنگل ها هم از جمله وعده هاي انتخاباتي 
رييس جمهوري راستگرا و پوپوليس��ت برزيل بود. وي در 
كمتراز يك سال گذشته هم نشان داد كه به شدت بر تقدم 

توسعه بر حفظ محيط زيست اعتقاد دارد.
 تارنم��اي ش��بكه خب��ري »س��ي. ب��ي. اس ني��وز« هم 
خط مشي هاي مقامات برزيلي در ناديده گرفتن موضوع 
گرم ش��دن كره زمين را عاملي براي آتش س��وزي مهيب 
كنوني در آمازون دانست و افزود اگرچه رييس جمهوري 
اين كشور در سرتاسر جهان مقصر شناخته مي شود اما وي 
به كشورهاي جهان هشدار داد در امور داخلي برزيل دخالت 

نكنند. در حالي كه جنگل هاي آمازون نقش مهمي را براي 
تعادل در كره زمين دارند اما رييس جمهوري تندروي اين 
كشور با دادن اجازه نابودي جنگل به كشاورزان، دامداران 
و تجار چوب بر سرعت نابودي جنگل و ساكنان بومي آن 

به شدت افزوده است.
بولسونارو در پاسخ توئيتري به ابراز نگراني مكرون نسبت به 
بحران جهاني نابودي آمازون اظهار داشت كه اين سخنان 
احساساتي براي اهداف سياسي صورت مي گيرد و كمكي 
به حل مشكل انجام نمي دهد. وي در كنار برخي مقام هاي 
برزيلي، رسانه ها را هم به بزرگنمايي اين اتفاق در حد يك 
فاجعه متهم كرد. با اين حال رييس جمهوري برزيل اعتراف 
كرد منابع كافي براي مقابله با آتش سوزي را در اختيار ندارد. 
وي افزود آمازون به بزرگي قاره اروپا است و چگونه مي توان 

با اقدامات مجرمانه در آن مبارزه كرد.
به نوشته اين تارنما، عالوه بر اثرات جهاني آتش سوزي، 
ساكنان بومي آمازون نيز از اين حادثه به شدت آسيب 
ديده اند. ضمن اينكه بولسونارو از ابتداي سال ۲۰۱۹ كه 
به رياست جمهوري رسيد حقوق اين گروه را به شدت 
محدود و نهادهاي حامي آنه��ا يا طرفداران بوميان در 

دولت را منزوي ساخته است.  در چند ماهي كه از آغاز 
دوره رياس��ت جمهوري بولس��ونارو مي گذرد بر ميزان 
آتش سوزي ها به شدت افزوده شده است. گفته مي شود از 
ابتداي ۲۰۱۹ بيش از ۷۵ هزار مورد آتش سوزي در جنگل 
آمازون رخ داد كه بسيار بيش��تر از سال قبل و باالترين 
ميزان از سال ۲۰۱۳ است. موسسه ملي تحقيقات فضايي 
برزيل هم اعالم كرد در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته 
بيش از ۱۶۰۰ مورد آتش س��وزي تازه در اين جنگل ها 
گزارش شده بود. به نوشته تارنماي خبري »نيوز دات كام« 
رسانه هاي جهان حتي از عمدي بودن اين آتش سوزي 
گسترده س��خن مي گويند. اين آتش سوزي ها با هدف 
پاكسازي جنگل و استفاده از زمين آن براي اهداف تجاري 
انجام مي شود. بنا بر اعالم سازمان »آمازون واچ« كه يك 
نهاد غيردولتي است بسياري از كشاورزان كه چنين كاري 
را انجام مي دهند به واسطه سياست هاي دولت پوپوليست 
برزيل كه خود را به شدت حامي تجارت نشان مي دهد به 
اين اقدام تحريك مي شوند. كارشناسان بولسونارو را به 
ارسال پيام هايي كه به كشاورزان مجوز چنين اقدامي را 

مي دهد، متهم مي كنند.
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جنگاوريخاكي-آبي،
كليدجاهطلبيهايچين

چين در گزارش ۲۴ ج��والي درباره صنايع دفاعي 
اس��تفاده از قدرت در برابر »جدايي طلبان تايواني« 
را رد نكرد و همين مساله سبب شد كه توانايي هاي 
چين در حمالت خاكي-آبي مجددا مورد توجه قرار 
بگيرد چرا كه چين در هر گونه تالش احتمالي براي 
يكپارچه سازي مجدد جزيره با سرزمين مادر، به اين 
توانايي ها اتكا خواهد كرد. در چند ماه گذشته تصاوير 
متعددي منتشر شده اند كه از پيشرفت چشمگير 
در ساخت اولين باند فرود بالگرد روي كشتي چين 
از نوع »۰۷۵« داش��تند. اين جديدتري��ن مورد در 
نوسازي هاي مداوم قابليت هاي جنگاوري خاكي-آبي 
چين به شمار مي رود. قابليت هاي خاكي-آبي چين يا 
قابليت اين كشور در استفاده از نيروي هوايي و زميني 
در يك س��احل ديگر يك عنصر مه��م در ماموريت 
نظامي چين محسوب مي ش��ود. اين قابليت اخيرا 
در برنامه ريزي هاي استراتژيك چين در اولويت قرار 
گرفته و اين در حالي است كه منافع جهاني چين رو 
به افزايش است و اين كشور مي خواهد از اين منافع به 

خوبي محافظت كند.
توانايي پياده كردن نيرو شايد در تالش براي تصرف 
جزايري كه ادعاي مالكيت آنه��ا را دارد، مهم ترين 
استراتژي دريايي چين در درياي چين جنوبي باشد 
چرا كه مجبور است با كشورهاي منطقه در اين آب ها 
رقابت كند. اما مساله مهم تر براي چين اين است كه 
توانايي قابل اتكاي خاكي-آبي در تحقق هدف سياسي 
و نظامي بازگرداندن كنترل تايوان به سرزمين چين، 

نقش اساسي دارد.

قابليتخاكي-آبيسهجزئي
ديپلماسي ايراني به نقل از اس��ترتفور گزارش داد: 
جداي از يك س��ري ويژگي هاي اساسي، مي توان 
گفت تالش ه��اي چين براي توس��عه قابليت هاي 
نظامي دريايي اساسا از سه جزء تشكيل مي شوند. 
اولي، ناوگان دريايي بزرگ چين با حدود ۶۰ كشتي 
بزرگ است كه عمده آنها از گونه هاي »۰۷۲« هستند 
كه با هدف جابه جايي نيروها، محموله هاي باري و 
خودروهايي مانند تانك ها و پياده س��ازي مستقيم 
آنها در ساحل از طريق درهاي جانبي يا سطوح شيب 
دار، طراحي شده اند. اين ناوگان با حدود ۱۰۰ فروند 
هواپيماي نظامي با قابليت ف��رود خودكار تكميل 
مي شود. اگرچه اين كشتي ها و هواپيماها مي توانند 
در پياده سازي نيرو در جريان هر گونه حمله خاكي-

آبي نقشي اساسي ايفا كنند، اما حركت مستقيم آنها 
به سمت ساحل آنها را در برابر پدافند دفاعي ساحلي 
آس��يب پذير مي كند. دومي، ناوگان دريايي چين 
متشكل از اسكله هاي سيار خاكي-آبي است كه تا 
به امروز، توانمندترين كشتي ها در خدمات نظامي 
به شمار مي رود. چين تاكنون ساخت ۸ فروند از اين 
كشتي ها را كه با هدف جابه جايي نيروها و خودروها 
از طريق اسكله هاي سيار طراحي شده اند، تكميل 
كرده است. با توجه به اينكه لزومي به كناره گرفتن 
اين كشتي ها در ساحل وجود ندارد، دوام و انعطاف 
كش��تي هاي نوع »۰۷۱« باالتر از ديگر كشتي هاي 
چين است. سومي، كشتي هاي نوع »۰۷۵« هستند 
كه چين در حال ساخت ۳ فروند از آنهاست. تفاوت 
اساسي اين كش��تي ها با نوع »۰۷۱« در تمركز آنها 
بر عمليات با بالگرد اس��ت كه همين مساله كاهش 
اندازه اسكله و در مقابل گسترش آشيانه بالگردها و 
امكانات حمل و نقل هوايي را ممكن ساخته. با ورود 
اين كشتي ها به ناوگان دريايي چين، اين كشور همه 
عناصر الزم براي آزمايش قابليت جنگاوري خاكي-

آبي خود را خواهد داشت و مي تواند نيروهاي دريايي و 
زميني را به ساحل هاي دوردست اعزام كند.

موانعموجود
با وجود پيشرفت هاي قابل توجه چين در گسترش 
قابليت هاي خاكي-آبي، هنوز برخي موانع بر طرف 
نشده اند و برنامه چين نقاط ضعف زيادي دارد. يكي از 
اين كاستي ها كمبود بالگرد براي پر كردن آشيانه هاي 
كشتي هايي است كه به زودي ساخت آنها تمام خواهد 
شد. چين تاكنون در ساخت بالگردهاي مورد نياز خود 
به مشكل برنخورده بود چون حتي كشتي هاي نوع 
»۰۷۱« هم تنها توانايي حمل ۴ بالگرد را داشتند. اما 
هر يك از كشتي هاي نوع »۰۷۵« قابليت حمل حدود 
۳۰ فروند بالگرد را خواهند داش��ت و اين به معناي 
افزايش شديد نياز به دارايي هاي هوانوردي خواهد 
بود. دومين مس��اله به قايق هاي بادي مدل »۷۲۶« 
مربوط مي شود كه چين از آن براي انتقال نيروهاي 
خود از كشتي هاي نوع »۰۷۱« و »۰۷۵« به ساحل 
اس��تفاده مي كند. اين كرجي ها از آنجايي كه پياده 
كردن نيروها بدون نزديك شدن كشتي به ساحل را 
فراهم مي آورند، يك دارايي مهم براي ناوگان دريايي 
چين محسوب مي شوند. اگرچه از اين قايق هاي بادي 
به تعداد نياز وجود دارد، اما برخي شنيده ها حاكي از 
آن هستند كه اين قايق ها توانايي جابه جايي وزن هاي 
باال را ندارند و قدرت موتور آنها كم است و قرار است 
كه يا تعمير ش��وند يا كال با ي��ك نمونه قدرتمندتر 
جايگزين شوند. نهايتا اينكه پيشرفت چشمگير چين 
در تقويت ناوگان خاكي-آبي، اين كشور هنوز براي 
حمله به تايوان در بازه زماني نزديك با مش��كالتي 
مواجه است. در حال حاضر چين در اولين موج اعزام 
نيرو توانايي پياده كردن حدود چهار لشكر )نزديك 
به ۴۰ هزار س��رباز( را در تايوان دارد. اضافه ش��دن 
كشتي هاي »۰۷۵« به ناوگان دريايي توانايي هاي 
جنگاوري خاكي-آبي چي��ن را تقويت مي كند، اما 
هنوز هم نمي تواند تضمين كننده چنين عمليات 
مخاطره آميزي باش��د. اما جداي از محدوديت هاي 
ياد شده، ناوگان خاكي-آبي چين به سرعت در حال 
تكامل است و در تكميل كشتي هاي نوع »۰۷۵« در 
كنار كشتي هاي »۰۷۱« توانايي چين را براي اعزام 
نيرو بطور قابل توجهي افزايش مي دهد. در دراز مدت، 
چين با حل مش��كالت باقي مانده و تقويت بيشتر 
ناوگان خاكي-آبي خود مي تواند روي اين قابليت براي 

پيروزي در درگيري عليه تايوان كامال حساب كند.
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عبور بازار اجاره از گردنه سخت تابستان

3 عامل قيمت هاي باال در بازار اجاره

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
به گفته كارشناسان تمديد قراردادها، تعديل 
قيمت فروش، كاهش معاملالت، مهاجرت به 
شهرهاي اطراف، ورود امالك نوساز به بخش 
اجاره و نگراني موجران از خالي ماندن خانه در 
آخرين ماه از فصلل جابه جايي، منجر به مهار 
انتظارات تورمي در بازار اجاره  شلده اسلت. 
اين علده معتقدند قراردادهلاي جديد اجاره 
در شهريورماه نسلبتًا راكد و بيشتر معامالت 
منجلر بله تمديلد قراردادهلا و قراردادهاي 

پشت نويسي خواهد شد.
بلر اسلاس آمارهاي بانلك مركزي بررسلي 
شاخص كرايه مسكن اجاره اي در شهر تهران 
و در كل مناطق شلهري در تيرماه سال جاري 
مويد رشلد به ترتيلب معلادل 24.8 و 22.5 
درصدي نسلبت به ماه مشابه سال قبل است. 
اين رقم بنا به استناد آمارهاي غيررسمي بازار 

در مردادماه نيز اندكي رشد داشته است.
اين در حالي اسلت كه متوسط رشد قيمت هر 
مترمربع از واحد مسكوني در تيرماه نسبت به 
ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 91.5 درصد رشلد داشته است. بنابراين 
به وضوح مي توان ديد بازار اجاره مسلكن در 
تيرماه نسبت به قيمت خريدوفروش مسكن 

با رشد قابل توجهي روبرو بوده است.
همچنين بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري 
در شلهر تهلران و در كل مناطق شلهري در 
خردادماه سلال جاري مويد رشلد به ترتيب 
معادل 23 و 20.7 درصدي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است. اين ارقام در حالي ارايه شد كه 
متوسط قيمت هر مترمربع از واحد مسكوني 
نسلبت به ماه قبل 4.9 و نسلبت به ماه مشابه 

سال قبل 104.3 درصد بوده است.
اين آمارها نشلان مي دهد، براي اولين بار طي 
سلال هاي اخير يلك نلوع عقب ماندگي بين 
قيمت مسكن و اجاره بها ايجادشده و به گفته 
كارشناسان بازار مسلكن تنها دليل آن رشد 
نامتعارف بازار مسكن طي ماه هاي اخير است.
چنانچه ذكرشده قيمت متوسط هر مترمربع از 
واحد مسكوني در تيرماه نسبت به خردادماه 
حدود 0.4 درصد رشلد داشته است، درحالي 
كه اين ميلزان در اجاره بهلا در تهران معادل 
24.8 درصد بوده است. اين ارقام در خردادماه 
نسلبت به ارديبهشلت در بخش مسكن 4.9 
درصد و در بخش اجاره 23.0 درصد بوده است. 
به طوركلي از تحليل رابطله اجاره بها و قيمت 
مسلكن در تهلران مي توان دريافلت كه اين 
فرمول از روند متعارف خود خارج  شده است. 
داده هاي رسلمي از معامالت خريلد و اجاره 
آپارتملان در پاييلز نشلان مي دهد نسلبت 
متوسلط مبللغ اجلاره بله ميانگيلن قيمت 
آپارتمان در پايتخت 62 برابر شده است. اين 
اختلالف قيمت در ماه خرداد به ارديبهشلت 

حدود 42 برابر بوده است. 
به طورمعمول موجران بر اساس قيمت واحد، 
ارزش رهن كامل را محاسلبه و در نهايت وزن 
رهن و اجاره ماهانه را تعيين مي كنند. اين در 
حالي است كه افزايش قابل مالحظه اجاره بها 
به قيمت مسلكن طي ماه هاي اخير به شلدت 
افزايشلي بوده و نرخ هاي تعيين شده توسط 
موجران به هيچ عنلوان منطقي نبوده و خارج 
از عرف اسلت. همله اين موارد گفته شلده تا 
متوجه شويم طي ماه هاي اخير تورم عمومي 
تأثير بسيار سنگيني بر قيمت اجاره داشته و 
موجران براي جبران كسري جيب خود به علت 
افزايش نرخ تورم دست در جيب مستأجران 
كرده اند. به باور كارشناسان بخش مسكن اين 

زياده خواهلي موجران همچنلان در ماه هاي 
آتلي نيز تكرار خواهد شلد چراكه با كاهش و 
تعديل نرخ تلورم، نرخ اجلاره همچنان روند 

روبه بااليي دارد.
بنا بلر آمارهلاي موجلود 7 ميليلون خانوار 
اجاره نشين در كشلور وجود دارد و بر اساس 
نتايج سرشماري سلال 95 آمار اجاره نشيني 
در مناطق شلهري ايران به حدود 37 درصد 

افزايش يافته است.

   دولت و راهكار تنظيم اجاره بها
در همين زمينه پرويز كاكايي، كارشناس امور بانكي 
بابيان اينكه در پي نوس��انات اخير خط فقر تا بيش 
از ۵ ميليون تومان قد كش��يده است و اين در حالي 
است كه حداقل مزد ماهيانه هنوز يك ميليون و 600 
هزار تومان است و در اكثر مناطق كشور تنها كفايت 
اجاره يك واحد مس��كوني را ندارد، گفت: وضعيت 
غيرقابل دسترس بودن مسكن اوج آشفتگي عملكرد 
مسووالن است و البته اوج توانايي مافياي مسكن كه 

مردم و نظام را يكجا به زانو درآورده است.
كاكايي افزود: طي سال هاي اخير با وجود تأكيدات 
فراوان مسووالن دولتي و ذي نفعان بخش مسكن به 
اخذ ماليات بر خانه هاي خالي، ايجاد مس��كن هاي 
استيجاري و ورود دولت به بخش قيمت گذاري اين 

بازار همچنان آشفته و خارج از عرف جامعه است.
وي با اش��اره به اينكه اگر دولت به دنبال فقرزدايي 
از جامعه كنوني اس��ت، بايد نگرش بهتري به بخش 
مسكن داشته باشد و هر دم از يك طرح سوخته مانند 
تام كاد )مس��كن براي كارمندان دولتي( رونمايي 
نكند، گفت: يكي از راهكارها مس��كن اس��تيجاري 
است. دولت مي تواند با همكاري و همياري نهادهاي 

مختلف در اين بخش به صورت جد ورود پيدا كند.
اين كارشناس امور بانكي گفت: البته دولت همواره 
تأكيد كرده كه بودجه او به ته ديگ رس��يده است، 
اما بايد منابع مالي ايجاد اين مس��كن ها را از طريق 
ش��بكه بانكي تأمين، عوارض، اخ��ذ اجاره متعارف 
مسكن، اخذ ماليات از خانه هاي دوم و چندم تامين 
كند. به طوركلي تجربه مسكن استيجاري سال هاي 
قبل توسط كش��ور هلند اجرا و اين كشور توانست 
يك بار براي هميش��ه مشكل مسكن را رفع  و رجوع 
كند. اجراي طرح هايي  مانند طرح مسكن استيجاري 
مي تواند، سرآغازي براي سامان دادن به بازار مسكن، 

چه ازنظر معماري و ساخت و چه ازنظر كنترل نرخ 
اجاره و نرخ خانه باشد.

   راهكار مسكن استيجاري 
اما در اين زمين��ه محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرس��ازي بابيان اينك��ه ضريب ايجاد مس��كن 
اس��تيجاري در بازار مسكن كش��ور بسيار كوچك 
اس��ت، گفت: مطابق با سرشماري سال 9۵ حدود 
7.2 درص��د از جمعيت كش��ور مس��تأجر بوده و 
بخش اعظمي از اين افراد از توانمندي مالي بااليي 
برخ��وردار نيس��تند، بنابراين دولت باي��د در اين 
بخش ب��ه يك اقدام ملي بزرگ دس��ت بزند تعداد 
واحدهاي در نظر گرفته ش��ده امكان تأثير در بازار 

اجاره را ندارد.
وي گف��ت: ب��ر اس��اس آم��ار منتشرش��ده تعداد 
مس��تأجران نسبت به پنج س��ال گذشته 4 درصد 
افزايش پيداكرده است. طبق اين آمار مستأجرها از 
26.6 درصد در سال ۱۳90 به ۳0.7 درصد در سال 
۱۳9۵ افزايش يافته است. طبق آمار بانك مركزي 
در تير س��ال ۱۳97 رش��د قيم��ت خريدوفروش 
مس��كن ش��هر تهران ۵4.2 درصد به ثبت رسيده 

است. 
درحالي كه افزايش اجاره بها ۱۳.6 درصد اعالم شده 
اس��ت. بنابراين فاصله 40.6 درصدي بين اين دو 
ش��اخص وجود دارد؛ اما اين مورد در تيرماه سال 
جاري وخيم تر ش��ده چراكه بنا بر اعالم آمارهاي 
بانك مركزي در سال جاري فاصله افزايش اجاره بها 
نسبت به قيمت خريدوفروش مسكن بيشتر شده 

است.
مهري گفت: اين طرح ش��ايد در شهرهاي كوچك 
نس��خه نجات بخش باشد اما در شهرهاي بزرگ به 
علت شكاف بين قيمت مسكن و توان خريد مردم، 
عم��ده تقاضاهاي جديد بازار مس��كن كه ناش��ي 
از ازدواج و ط��الق بر تعداد متقاضي��ان بازار اجاره 

تحميل خواهد شد.
مهري گفت: بر اس��اس آمارهاي غيررسمي هزينه 
ماهانه در بازار اجاره بدون وديعه در تهران و مناطق 
شهري از ۵00 هزار تومان تا چندين ميليون تومان 
است و بخش اعظمي از مستأجران مجبور هستند 
بخش زيادي از درآمد خود را هرماه به موجر تقديم 
كنند. بنابراين اين عده اندوخته اي نخواهند داشت 
كه بتوانند ملك ش��خصي خريداري كرده و ملك 

اس��تيجاري را به دولت پس بدهند. اين كارشناس 
شهرس��ازي گفت: اگر در سال 90 با حقوق ماهانه 
يك ميليون و ۸۵ هزار توم��ان و پس انداز مقداري 
از آن 20 سال طول مي كش��يد تا صاحب خانه اي 
7۵ متري در تهران ش��ود، حاال با حقوق ماهانه ۳ 
ميليون و 66۸ هزار تومان ۵۳ سال طول مي كشد 
تا صاحب همين خانه شود بنابراين به نظر مي رسد 
تنها راهكار براي رهايي از نرخ اجاره هاي سنگين، 
نظارت ش��ديد دولت بر بازار اجاره و توليد مسكن 
اس��ت. مهري گفت: بر اس��اس آمارهاي رس��مي 
متوس��ط هزينه پرداختي براي اجاره بها در انتهاي 
سال ۱۳9۱، مبلغي در حدود 6 ميليون و 6۵0 هزار 
تومان بود كه در سال ۱۳96 به ۱4 ميليون تومان 
افزايش يافت و بنا بر آمارهاي جمع آوري شده از كف 
بازار، اين قيمت با احتساب هزينه رهن به باالي ۱4 

ميليون تومان رسيده است. 
به عبارت ديگ��ر هزين��ه پرداخت��ي خانوارها براي 
اجاره بها در بازه هاي يادش��ده بيش از ۱۱0 درصد 
است.  همچنين بر اساس نتايج سرشماري عمومي 
سال ۱۳90 تعداد خانوارهاي اجاره نشين كشور ۵ 
ميليون و 607 هزار خانوار بود. اما در سرش��ماري 
س��ال ۱۳9۵ تعداد خانوارهاي اجاره نش��ين به 7 
ميليون و 2۵0 هزار خانوار افزايش پيداكرده است 
كه بيانگر افزايش 29 درصدي جمعيت خانوارهاي 

اجاره نشين در اين ۵ سال است.
وي بابيان اينك��ه اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي 
و توجه ب��ه طرح اقدام مل��ي مي تواند نجات بخش 
بازار اجاره باش��د، گفت: بر اساس آخرين آمارهاي 
ارايه ش��ده از بانك مركزي ش��اخص به��اي اجاره 
مس��كن در مناطق ش��هري ايران در سه ماهه دوم 
س��ال ۱۳97 به ع��دد ۱۱۸.۸ درصد و نس��بت به 
س��ه ماهه مشابه سال قبل ۳.6 و نسبت به سه ماهه 
مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد افزايش يافت. حال با 
توجه به آمارهاي غيررس��مي به دست آمده از بازار 
مس��كن مطمئن اين نرخ در سه ماهه ابتداي سال 

جاري نيز روند افزايشي داشته است.
اين كارشناس شهرسازي بابيان اينكه بدون ترديد 
روند رشد اجاره بها در ماه هاي آتي با كاهش روبرو 
خواهد ش��د، گفت: بنا بر آمارهاي درج شده از نرخ 
تورم اين نرخ به صورت ماهانه در حال كاهش است 
و مطمئن��ا اين نرخ بر بازار اج��اره نيز تأثير خواهد 

گذاشت.

   نرخ اجاره در مسير نزولي
وي گفت: در روزهاي آتي شاهد كاهش نرخ اجاره به 
چند دليل شامل اتمام فصل جابه جايي، كاهش بخش 
تقاضاي موثر در بازار اجاره، تمديدهاي متعدد و تأثير 
كاهش نرخ تورم عمومي بر بازار مسكن خواهيم بود.

وي درنهايت گفت: به نظر مي رسد اليحه تمديد مهلت 
قراردادهاي اجاره مس��كن در بره��ه كنوني بهترين 
راهكار براي كاهش قيمت اجاره ها باشد. اليحه الحاق 
يك ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر 
كه در جلس��ه هيات دولت تصويب ش��ده براس��اس 
اي��ن ماده واح��ده، موجران واحدهاي مس��كوني در 
قراردادهاي رسمي يا عادي جاري اجاره مكلفند پس 
از انقضاي زمان قرارداد، درصورت درخواست مستأجر 
با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون، قرارداد اجاره 
مربوط را براي يك سال ديگر تمديد كنند، به نحوي كه 

حداقل مدت اجاره دو سال باشد.

   رابطه نرخ تورم و بازار اجاره
در همين راس��تا ش��اهين افتخاري، كارشناس بازار 
مس��كن نيز بابيان اينكه همواره رابطه مستقيم بين 
نرخ تورم عمومي و قيمت اج��اره وجود دارد، گفت: 
نرخ تورم نقطه اي مردادماه ۱۳9۸ در مقايس��ه با ماه 
قبل 6. 4 واحد درصد كاهش يافته اس��ت. نرخ تورم 
نقطه اي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به 
ترتيب ۵6. 6 و 2.۳۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه اي 
هر دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته 
است. وي گفت: بررسي تاريخچه نرخ تورم در كشور 
از سال ۱۳۸۳ تاكنون نش��ان مي دهد اين نرخ تورم 
بي سابقه بوده است. پيش ازاين، بيشترين نرخ تورم ۱2 
ماهه در مهرماه 92 و به ميزان حدود ۳6 درصد رقم 
خورده بود؛ اما بررسي تغييرات ماهانه شاخص قيمت 
)متوسط قيمت سبد كااليي مصرف كننده(، حكايت 
از آن دارد كه ش��اخص قيمت ها در تيرماه امس��ال 
نسبت به تيرماه 97 )تورم نقطه به نقطه( به ميزان 4۸ 
درصد رشد كرده است. اين شاخص بيشترين مقدار 
خود را در ارديبهشت ماه امسال در سطح ۵2.۱ درصد 
ثبت كرد و بعد از آن وارد روند نزولي ش��د تا اينكه در 
تيرماه به 4۸ درصد رسيد. متوسط قيمت ها در تيرماه 
امس��ال نس��بت به خردادماه، 2.۸ درصد رشد كرده 
است. اين شاخص )كه به آن تورم ماهانه مي گويند( 
در ارديبهشت و خرداد به ۱.۵ و 0.۸ درصد افت كرده 
بود؛ اما در تيرماه، به نسبت ماه قبل، رشد بيشتري را 
ثبت كرده است. البته چنانچه ذكرشده ميزان تورم 

در مردادماه با كاهش قابل توجهي روبرو شده است.
وي گفت: اين كاهش نرخ تورم كاهش قيمت مسكن 
و اجاره بها را به دنبال خواهد داش��ت اما از آنجايي كه 
ماه شهريور آخرين ماه فصل جابه جايي است، انتظار 

مي رود اين كاهش در بخش اجاره چشم گير نباشد.
افتخاري گفت: البته بر اساس آمارهاي به دست آمده 
بهاي اجاره بها در مرداد سال جاري نسبت به ماه تير 
حدود ۱.4 درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
22.۸ درصد و نس��بت به دوازده ماهه منتهي به سال 
جاري نسبت به دوره مش��ابه سال قبل 2۳.4 درصد 
رش��د داش��ته اس��ت انتظار مي رود با وجود افزايش 
تمديدهاي مكرر در بازار اج��اره اين نرخ در آخرين 
فصل جابه جايي نيز رش��د اندكي داشته باشد. البته 
انتظار مي رود بعد از ماه جاري قيمت مسكن و اجاره 

روند كاهشي داشته باشد.
اين كارشناس مسكن گفت: معضل اجاره در شهرهاي 
بزرگ كه گريبان اقشار كم درآمد را گرفته در نتيجه 
نبود سياست گذاري درست براي مقابله با خانه هاي 
خالي، نبود ساخت وساز متناسب با نياز جامعه است.

وي گفت: ب��ازار اجاره نيازمند طرح هاي جامع مانند 
اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي، ايجاد و توليد متعدد 
مسكن براي اقش��ار مصرفي، اصالح وضعيت كالن 

اقتصادي و ساخت و تو جه به طرح اقدام ملي است. 

با ورود به آخرين ماه تابستان، 
فصل جابه جايي ه��ا در بازار 
مس��كن به اوج خود رسيده 
است. در سال جاري با توجه 
به كنترل نس��بي قيمت ارز، 
آثار واقعي ناش��ي از افزايش 
قيمت ارز و نوس��انات شديد 
در س��ال 97 را در بازار شاهد 
هس��تيم به گونه اي كه نرخ 
تورم در شهريور ماه به بيش از 42 درصد رسيده است. 
اين افزايش تورم كه مسكن نيز بخشي از آن را تشكيل 
مي دهد، موجب شده سهم پرداخت اجاره بها به بيش 

از ۵0 درصد مجموع هزينه هاي خانوار در ماه برسد.
با بررس��ي و مش��اهده وضعيت بازار اجاره بها در اين 
م��اه، ش��اهد قيمت گذاري هاي متفاوت نس��بت به 
س��ال گذش��ته و عمدتًا بدون ضابطه هستيم. بخش 
قابل توجهي از اين نابساماني ها به دليل عدم كنترل و 
نظارت در بازار مسكن از سوي نهادهاي متولي دولتي 

و خصوصي است.
از سال 92 تاكنون دولت وعده هاي متفاوتي در مورد 
تامين مس��كن و كنترل بازار داده است، اما هيچ كدام 
از اين طرح ها با وجود گذشت بيش از 6 سال و رفت و 
آمد چندين وزير مسكن به نتيجه نرسيده است. اين 
طرح ها و پروژه ها كه تحت عنوان طرح هاي حمايتي 
و كنترلي مطرح ش��د، هر يك قرار بود برطرف كننده 
بخش��ي از مش��كالت جاري و آينده در بازار مسكن 
باشد، اما هيچ يك از آنها در عمل اجرايي نشد. عالوه 

بر اين طرح ها، ساير اقدامات كنترلي در جهت تثبيت 
قيمت اجاره و ترغيب مالكان به عرضه واحدهاي خالي 
از سكنه نيز هرگز فراتر از حد حرف و وعده نرفت. در 
حال حاضر بازار مس��كن در يك حالت تورم و ركود و 
رها شدگي به سر مي برد. بازاري كه در آن سودجويان 
بيش از سازندگان توان توزيع و تعيين قيمت در بازار 

را در اختيار دارند.
بازار رهن و اجاره نيز متاثر از همين قيمت گذاري هاي 
كاذب، اع��داد و ارقام بعضا عجيبي را ش��اهد اس��ت، 
به طوري كه در برخي ش��هرهاي اطراف تهران نظير 
ش��هريار و پرديس افزايش قيمت اجاره بها نس��بت 
به س��ال گذش��ته در برخي مناطق رشد حدود ۳00 
درصدي را داشته اس��ت. البته بخشي از اين افزايش 
نامتع��ارف قيمت ه��ا در بازارهاي مختل��ف از جمله 
مسكن، ناشي از نگراني مالكان و فروشندگان نسبت 
به نوسانات آينده بازار رخ مي دهد و اين نگراني موجب 
تعريف حاشيه سود نامتعارف و بيش از نرخ تورم براي 
ارايه خدمات و فروش كاالها مي ش��ود. بازار مس��كن 
نيز در فصل رهن و اجاره به دليل تنظيم قراردادهاي 
يكساله براي واگذاري، تحت تاثير اين دو عامل است. 
عامل اول افزايش بيش از ۱00درصدي قيمت ملك 
در سال 9۸ نسبت به سال 97 است كه موجب افزايش 
نرخ اجاره بها شده اس��ت. عامل دوم نرخ تورم بيش از 
40 درصدي در سال جاري است كه باعث شده تا اين 
نرخ روي تعيين قيمت يك ساله اجاره بها و رهن امالك 
تاثير قابل توجهي بگذارد. اين دو عامل به همراه عامل 
سومي به نام طمع و سودجويي موجب تعيين برخي 

قيمت هاي كاذب و نامعقول در اين بازار ش��ده است. 
شرايط امسال بازار رهن و اجاره به گونه اي رقم خورده 
كه باعث تغيير در بافت جمعيتي برخي نقاط حاشيه اي 

در كالن شهرها نيز شده است.
در حال حاضر بخشي از قشر متوسط جامعه به دليل 
افزايش شديد قيمت رهن و اجاره بها در مقابل افزايش 
ناچيز ميزان درآمدها، مجبور به مهاجرت به مناطق 
حاشيه اي و شهرهاي اطراف كالن شهرها شده اند. اين 
امر عالوه بر تاثيرات غير قابل انكاري كه از نظر فرهنگي 
و اجتماعي بر اين قشر خواهد گذاشت، موجب تغييرات 
در بافت فرهنگي اين مناطق نيز خواهد شد. عدم اراده 
ج��دي دولت و مجلس براي ورود به بحث مس��كن و 
كنترل اين بازار، قطعًا تبعاتي جدي تر و سنگين تر از 
بروز نوسانات نسبت به ساير بازارها در دراز مدت خواهد 
داشت. جدا كردن سياست گذاري در بخش مسكن از 
س��اير بخش ها و تفكيك قائل شدن بين اين بخش از 
ساير بخش هاي تحت حمايت دولت، موجب آشفتگي 
و سرگرداني مصرف كنندگان و تامين كنندگان در اين 
بازار ش��ده است. بايد توجه داشت كه بخش مسكن و 
تامين آن، بخشي از تامين امنيت ملي را در بر مي گيرد. 
عدم توجه به تامين نيازهاي اوليه افراد در جوامع، كه 
مس��كن بخش مهمي از آن را شامل مي شود موجب 
بروز ناامني در ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي 
جوامع خواهد ش��د.  تغييرات نرخ اجاره بها در ساير 
نقاط كش��ور نيز متاثر از ش��رايط اقتصادي جامعه و 
نوسانات موجود در بازار مسكن تغييرات و جهش هاي 
قابل توجهي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. 

پس از كالن شهرها، مراكز استان ها و شهرهاي جديد 
اطراف كالن شهرها، چشمگيرترين نوسانات را در بازار 
رهن و اجاره مسكن داشته اند. البته بايد اين نكته را نيز 
مد نظر قرار داد كه متاسفانه تنها عاملي كه در برخي 
نقاط و مناطق موجب كنت��رل قيمت و جلوگيري از 
افزايش شديد نرخ فروش، رهن و اجاره بهاي مسكن 
ش��ده، ناتواني خريداران و متقاضيان و نبود مشتري 
براي اين بازار ها بوده اس��ت، ب��ه همين دليل در اكثر 
ش��هرهاي كوچك با جمعيت متوس��ط شاهد رشد 
ماليم تر قيمت ها با وجود ميزان ب��االي تورم در بازار 
رهن و اجاره هس��تيم. تاثير عمده ديگر اين نوسانات 
ش��ديد در قيمت رهن و اجاره، ايجاد تغيير در سمت 
تقاضا در س��اير بازارها است. اگر اولويت بندي مخارج 
خانوار را با توجه به رشد 20 درصدي درآمد ها در كنار 

افزايش بيش از ۱00درصدي قيمت ها در نظر بگيريم، 
به وضوح ش��اهد كمرنگ شدن و خروج برخي كاالها 
از سبد خريد خانوار هستيم، به طوري كه امروز شاهد 
افزايش مصرف كاالهاي خوراكي و پوشاك ارزان قيمت 
و كاهش مصرف كاالهاي اساسي و گرانقيمت مانند 
گروه پروتئين ها و لبنيات در سبد خريد خانوار هستيم. 
از آنجايي كه مس��كن به عنوان مهم ترين اولويت در 
سبد خانوار كه زيربناي تشكيل خانواده است، يكي از 
تاثيرگذارترين عوامل در ورود و خروج ساير كاالها به 
سبد خانوار محسوب مي شود، بنابراين تغييرات شديد 
در نرخ خريد و رهن و اجاره امالك به طور مس��تقيم 
روي ساير نيازهاي خانوار تاثير مي گذارد. از اين رو بايد 
بخشي از تغييرات و ركود در ساير بخش هاي اقتصاد را 

در تورم و نوسانات بازار مسكن جست وجو كرد.
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هشتگ دواي درد
تنظيم بازار اجاره نيست

گروه راه و شهرسازي| به گفته كارشناسان بازار 
اجاره در شهريورماه تحت تأثير چند مولفه اساسي 
قرارگرفته است. اين مولفه ها شامل مباحث سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي اس��ت. بنا به اعتقاد مشاوران 
ام��الك در حال حاض��ر قيمت بازار مس��كن در دو 
بخش فروش و اجاره دچار افزايش شده و دو بخش 
س��رمايه گذار و مصرفي را به چالش كشانده است. 
در همين رابطه، قاموس مش��اور ام��الك در اطراف 
پاسداران بابيان اينكه از ابتداي سال جاري دو بخش 
خريدوفروش و اجاره تحت تأثير مباحث سياس��ي 
و اقتصادي به چالش كش��يده ش��ده است گفت: با 
افزايش نرخ ارز از ابتداي س��ال جاري تورم عمومي 
كشور افزايش داش��ته و اين افزايش بر بازار مسكن 
نيز تأثيرگذار بوده است. وي گفت: در دوماهه اخير 
كه فصل جابه جايي محسوب مي شود با وجود ثبات 
نسبي اقتصادي نه تنها نرخ اجاره روند كاهشي نداشته 
بلكه موجران در مناطق شمال شهر پايتخت حاضر به 
ارايه تخفيف هم نيستند. قاموس گفت: البته برخي 
از موجران به خصوص در مناطق ۳ و7 تخفيف هاي 
خوبي به مستأجران ارايه مي دهند اما اين تخفيفات 
همگوني با روند افزايشي قيمت ها ندارد. وي افزود: با 
توجه به آمارهاي حاصله از كف بازار اجاره اين بازار از 
ابتداي سال جديد دچار نوسانات قيمتي ۳0 تا 40 
درصدي شده است اما تخفيف هاي موجران همواره 
كمتر از 20 درصد اس��ت. اين مشاور امالك در ادامه 
بابيان اينكه به نظر مي رسد بازار اجاره در روزهاي آتي 
به علت ايام محرم دچار تغييرات كيفي و كمي شود 
گفت: كيفي ازاين جهت كه به علت كاهش تقاضاي 
اجاره، موجران نيازمند و پول الزم تخفيفات خود را 
نزديك به نرخ افزايش قيمت اجاره خواهند رساند. وي 
در خصوص تغيير كمي بازار اجاره در ماه شهريور نيز 
گفت: با توجه به نزديكي به ماه محرم تعداد معامالت 
مسكن كاهش مي يابد. قاموس گفت: در حال حاضر 
ساده ترين و سهل الوصل ترين راهكار براي حل معضل 
اجاره بها در درون ثبات اقتص��ادي و افزايش درآمد 
اقشار مصرفي است. وي درنهايت گفت: براي تنظيم 
بازار اجاره مي توان ي��ك راهكار كوتاه مدت ازجمله 
تعيين و ضابطه مند كردن قيمت ها از سوي نهادهاي 
حاكميتي و چند راهكار بلندمدت مانند تهيه مسكن 
اس��تيجاري، اخذ ماليات از خانه هاي خالي و توجه 
به امر توليد و توزيع مس��كن متصور شد. در صورت 
اجراي اين موارد مي توان انتظار داشت بازار مسكن 
در بخش اجاره اندك��ي آرام بگيرد.در همين زمينه 
عباسي مشاور امالك در اطراف فرمانيه بابيان اينكه 
در حال حاضر موجران مناطق شمال به هيچ عنوان 
حاضر به ارايه تخفيف نيستند گفت: از ابتداي سال 
جاري اجاره هاي مس��كن از ماهي 2 تا ۳ ميليون به 
ماهي 7 تا ۱۵ ميليون مبدل شده اند.  وي با اشاره به 
اينكه متأسفانه در بخش اجاره موجران مناطق ديگر 
پايتخت هم از مناطق شمالي پايتخت تبعيت مي كنند 
گفت: در حال حاضر از تهرانسر تا ري دچار نوسانات 
اجاره ش��ده و موجران به دنبال اين مورد هستند كه 
كسري هزينه هاي خود را از طريق جيب مستاجر پر 
كنند.  اين مشاور امالك گفت: در حال حاضر يك ملك 
۱۸0 متري ۱۵ ساله در فرمانيه ۵00 ميليون وديعه 
و ۱2 ميليون تومان اجاره مي خواهد درحالي كه اين 
ملك به هيچ عنوان در ح��د و اندازه اين ميزان وديعه 
و اجاره بها نيست. وي بابيان اينكه بيشتر مستاجران 
مناطق شمالي مالكان امالك متراژ پايين در مناطق 
مركزي و شرقي تهران هستند گفت: اين مافيا باعث 
شده نرخ اجاره بها در تمامي نقاط كشور به طرز عجيبي 
از هيچ عرف و ساختاري تبعيت نكند. عباسي در ادامه 
خاطرنشان كرد: مسووالن براي تنظيم بازار اجاره بايد 
ابزارهاي مالياتي براي مناطق شمال شهر اعمال كنند 
چراكه سرمنشأ تاخت وتاز قيمت مسكن از مناطق 
شمالي پايتخت نشأت مي گيرد. اين مشاور امالك 
بابيان اينكه ما به عنوان مشاوران امالك مدافع كاهش 
نرخ اجاره بها هستيم تأكيد كرد: رابطه مستقيمي بين 
درآمد ما مشاوران امالك و تقاضاي مصرفي وجود دارد 
و بدون ترديد زماني كه تعداد مستاجران كاهش يابد 
درآمد ما نيز كاهش مي يابد. موسوي مشاور امالك در 
منطقه ۱۱ بابيان اينكه قيمت هاي كنوني بازار اجاره 
به طرز عجيبي در حال افزايش است گفت: خيلي از 
مستأجران دهك هاي مياني پايتخت به دنبال كوچ به 
سمت مناطق جنوبي پايتخت هستند چراكه توانايي 
پرداخت اجاره بها ندارند. وي گفت: از طرف ديگر به 
علت افزايش اجاره بها ازآنجايي كه بسياري از امالك 
فاق��د متقاضي مصرفي واقعي ب��وده مالكان مجبور 
شدند با علم به اينكه اجاره ها بي رويه رشد كرده است 
تا حدودي با مس��تأجران همكاري كنند. البته اين 
تخفيفات نيز دواي درد اي��ن بخش نبوده و نخواهد 
بود. موسوي گفت: به نظر مي رسد بازار اجاره در آينده 
با ش��يب كمتري روند افزايشي قيمتي داشته باشد 
چراكه توانايي متقاضيان مصرفي براي اجاره به علت 
تورم عمومي باال افت داشته است و از طرفي دولت در 
رابطه با تبليغات متعدد در خصوص مسكن استيجاري 
به دنبال كنترل و كاهش قيمت اجاره بها است. اين 
مشاور امالك در بخش ديگر سخنان خود بابيان اينكه 
دولت بداند با راه اندازي “هشتگ صاحب خانه خوب 
“بازار اجاره كنترل نمي شود تأكيد كرد: دولت به دنبال 
مقصر جلوه دادن موجر براي افزايش نرخ اجاره بها است 
و با اين تبليغات مي خواهد كم كاري خود را بر دوش 
موجران بيندازد. وي درنهايت گفت: دواي درد تنظيم 
بازار اجاره راه اندازي هشتگ نيست بلكه دولت بايد نگاه 
جدي تري به مقوله ساخت وساز و توليد انبوه مسكن 
داشته باشد. محمدي مشاور امالك در ري بابيان اينكه 
وضعيت اجاره بها در اين منطقه نيز به شدت آشفته 
است گفت: در حال حاضر بخش اعظمي از ساكنان 
اين منطقه جز دهك هاي پايين جامعه هس��تند و 
متأس��فانه موجران تخفيف هاي خوبي ب��ه آن ارايه 
نمي دهند. وي گفت: در حال حاضر در منطقه ما چند 
صد خانه خالي وجود دارد كه موجران حاضر به ارايه 
اين امالك به بازار اجاره نيستند چراكه به دنبال فروش 

اين امالك هستند.

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز

يادداشت
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تاييد و تكذيب ابطال ابالغيه بانك مركزي درمورد ارزهاي مجازي

پاسكاري رمز ارزها بين بانك مركزي و وزارت ارتباطات
گروه دانش و فن |

پس از ابالغيه بانك مرك��زي در خصوص ممنوعيت 
فعاليت رمزارزها، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
عنوان كرد با ابطال اين ابالغيه، سازمان فناوري اطالعات 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه اي را براي 
رمزارزها تدوين خواهند كرد و اما به نظر مي رسد هنوز 
تصميم نهايي درباره آينده ارزهاي مجازي گرفته نشده 

يا اين تصميم هنوز اعالم نشده است.
ارزهاي مجازي ديجيتال در ماه ه��اي اخير به لحاظ 
اس��تفاده از فناوري هاي نوين مورد توجه مس��ووالن 
بانكي و ارتباطي كش��ور قرار گرفته اند؛ البته داستان 
رمزارزها از سال گذش��ته در ايران به صورت جدي تر 
مطرح شد و حتي بانك مركزي آيين نامه رمزارزها را 
منتشر كرد، اما اين روند نيمه تمام ماند و تصميم قطعي 
در خصوص آن گرفته نشد. اكنون با ورود دستگاه هاي 
دولتي به اين امر، فعاليت در حوزه رمزارزها براي مردم 
نيز شناخته شده تر شد و افراد بيشتري به اين حوزه ورود 
كردند. در صدر ارزهاي ديجيتال، بيت كوين قرار دارد 
كه از افراد معمولي با مصرف برق خانگي تا شركت هايي 
با مصرف برق صنعتي را به خود مش��غول كرده است 
و ب��ا يك جس��ت وجو در فضاي اينترن��ت مي توان به 
سايت هايي رسيد كه نس��بت به فروش دستگاه هاي 
اس��تخراج ارز ب��ا عنوان ماينر و خريد و ف��روش ارز 

ديجيتالي اقدام مي كنند. 
از طرفي در ماه هاي اخير، استخراج بيت كوين به يكي 
از خبرسازترين موضوعات مش��ترين بين حوزه نيرو 
و فناوري اطالعات تبديل ش��د. بطوري كه با افزايش 
مصرف برق، از طرف وزارت نيرو اعالم شد كه برق ارزاني 
كه در ايران براي فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي عرضه 
مي شود، براي سرمايه گذاران بيت كوين بسيار به صرفه 
بوده و موجب هجوم آنها به ايران شده است تا با استفاده 
از موقعيت موجود اقدام به اس��تخراج ارزهاي مجازي 
كنند. اما از آنجايي كه طبق آمار و ارقام منتشرش��ده 
از س��وي وزارت نيرو، قيمت استخراج هر بيت كوين 
در جهان ۷۰۰۰ دالر اس��ت و براي هر بيت كوين ۷۲ 
هزار كيلووات ساعت برق مصرف مي شود، اين ميزان 
برق به اندازه مصرف ۲۸ مشترك است و علت افزايش 
برق در ماه هاي اخير هم همين موضوع است؛ هرچند 
برخي از فعاالن حوزه توليد برق، نقش ماينينگ و بيت 
كوي��ن در بحران توليد برق در كش��ور را رد كردند اما 
وزارت نيرو بر آن شد كه با استخراج كنندگان ارزهاي 
ديجيتال برخورد كند. وزارت نيرو حتي عنوان كرد از 
آنجا كه در ساعت اوج مصرف، محدوديت ها سنگين تر 
اس��ت، فعاالن اين حوزه بايد به صورت مديريت شده 
و شناخته شده به ش��بكه متصل باشند و نه به صورت 
مخفيانه و در نقاطي كه امكان رصد آنها وجود ندارد. اما 

در گيرودار تصميم وزارت نيرو درباره چگونگي برخورد 
با فعاالن ارزهاي مجازي، بانك مركزي مهر ممنوعيت 
را بر فعالي��ت متعامالن ارز مج��ازي زد. بدين ترتيب 
بانك مركزي در ابالغيه 19 تير ماه، با استناد به قانون 
پولي و بانكي كشور )مصوب سال 1۳۵1 و اصالحات 
بعدي آن( كه توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي 
پرداخت را در انحصار بانك مركزي قرار داده است، اين 
بانك ضمن تاكيد مجدد به فعاالن حوزه پولي و بانكي 
كشور مبني بر رعايت و اجراي مصوبه سي امين جلسه 
شوراي عالي مبارزه با پولشويي در خصوص رمزارزها و با 
اشاره به مخاطرات ناشي از معرفي و استفاده از رمزارزها، 
نكاتي را اعالم كرد. بنا بر اين ابالغيه، اعالم شد انتشار رمز 
ارز با پش��توانه ريال، طال و فلزات گران بها و انواع ارز در 
انحصار بانك مركزي است. همچنين تشكيل و فعاليت 
اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني 
بر فناوري زنجيره بلوك، از نظ��ر اين بانك، غيرمجاز 
محسوب مي ش��ود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني 
اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره 
شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي كنند را براي خود 
محفوظ مي داند. بانك مرك��زي همچنين اعالم كرد 
موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در 
كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس 
از اتخاذ تصميمات الزم، ضوابط آن مطابق با مقررات و 
مصوبه فوق ابالغ مي شود و هرگونه ضرر و زيان ناشي 
از فعاليت بر اساس شبكه هاي پولي و پرداخت مبتني 
بر فناوري زنجيره اي بلوك و كسب و كارهاي مرتبط با 

آن، متوجه ناشران، پذيرندگان و متعامالن آن است.
نمي توان از اش��اره اي��ن موضوع صرف نظ��ر كرد كه 
پرداختن به حوزه ارزهاي مجازي و بيت كوين، پديده 
تازه اي است كه نه تنها در ايران، بلكه در همه جاي دنيا 
شفافيت كاملي درباره آن وجود ندارد. درواقع به نظر 
مي رس��د هنوز قانون جامعي براي برخورد با ارزهاي 
مجازي در همه كش��ورها تصويب نش��ده است؛ براي 
مثال در برخي كشورها مانند امريكا، روسيه و چين در 
ابتدا ممنوعيت هايي براي آن اعمال كردند اما به تدريج 
زماني كه متوجه شدند معماري اين نرم افزار و شبكه 
به گونه اي است كه اين ممنوعيت ها روي آن اثر ندارد، 
سياست هاي خود را تغيير دادند يا برخي كشورها مانند 
سوييس و كشورهاي كوچك اروپايي از ابتدا رويكرد 
مثبتي به آن داشتند. محمدجواد آذري جهرمي- وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات- دوم مرداد از تالش براي 
امكان قانوني شدن بيت كوين در كشور گفته بود، زيرا 
به اعتقاد برخي از دولتي ها، استفاده صادركنندگان و 
وارد كنن��دگان از رمز ارز )بيت كوين(، امكان جديدي 
براي روان سازي و گسترش مبادالت در شرايطي است 
كه برخي تهديدهاي تحريمي فشار هايي را در برخي 

قسمت ها وارد مي كنند. از طرفي اگرچه به نظر مي رسد 
مسووالن در وزارت نيرو يا بانك مركزي تمايل چنداني 
به استخراج بيت كوين توسط فعاالن اين حوزه ندارند، 
در مقابل مسووالن حوزه ارتباطي كشور عالقه زيادي 
به اين موضوع نشان مي دهند. حتي وزارت صنعت هم 
در اين مورد با اين اعتق��اد كه توليد بيت كوين مزايا و 
معايب فراواني دارد و بايد در اين خصوص همه جوانب 
آن ديده شود، استخراج ارزهاي ديجيتال را به عنوان 

يك صنعت شناسايي كرد.
همچنين امي��ر ناظم��ي- رييس س��ازمان فناوري 
اطالعات- از تدوين مصوبه هيات دولت براي استخراج 
رمزارز در راستاي شناختن استخراج رمزارزها به عنوان 
يك صنعت خبر داد كه در نهايت 1۳ مرداد، آيين نامه 
استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده ابالغ 
شد. به واس��طه اين آيين نامه اعالم ش��د »استفاده از 
رمزارزها )فرآورده هاي پردازش��ي رمزنگاري ش��ده( 
صرفًا با قبول مسووليت خطرپذيري )ريسك( از سوي 
متعامالن صورت مي گيرد و مشمول حمايت و ضمانت 
دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادالت 
داخل كشور مجاز نيست. براساس اين مصوبه، استخراج 
فرآورده ه��اي پردازش��ي رمزنگاري ش��ده رمزارزها 

)ماينينگ( با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز است. همچنين سازمان ملي اس��تاندارد ايران 
موظف است با همكاري وزارت خانه هاي نيرو و ارتباطات 
و فناوري اطالعات، برچس��ب انرژي و استانداردهاي 
كيفيت ت��وان الكترونيكي و اس��تانداردهاي فناورانه 
مرتبط براي توليد و واردات تجهي��زات فرآورده هاي 
پردازش رمزنگاري شده رمزارزها )ماينينگ( را تدوين 
و ابالغ كند.« البته يكي از موارد اين آيين نامه كه مورد 
انتقاد وزارت ارتباطات قرار گرفت، بند مربوط به نحوه 
تعيين قيم��ت برق بود، زيرا به اعتق��اد اين وزارتخانه 
قيمت برق را بايد عرضه و تقاضا تعيين كند و نبايد براي 
آن قيمت مصوب تعيين شود. اين آيين نامه همچنين 
فعاالن ح��وزه رمزارز در ايران را اقناع نكرد تا جايي كه 
مطرح شد در نظر گرفتن تعرفه صادراتي از سوي هيات 
دولت براي ماينينگ ها، مهر پاياني بر اين فعاليت بخش 

خصوصي در كشور است.
در عين حال، مس��ووالن حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، هم��واره به موضوع رمزارزه��ا ديد مثبتي 
داشتند و با وجود اينكه خريد و فروش رمزارزها از سوي 
بانك مركزي ممنوع اعالم ش��ده يا درباره اس��تخراج 
بيت كوين همواره مناقش��اتي وجود داشته است، اما 

به نظر مي رس��د وزارت ارتباطات به دنبال راهي براي 
بهره گي��ري از منافع اين فناوري اس��ت. طي آخرين 
اظهارنظرها، محمدجعفر نعناكار -مديركل حقوقي 
سازمان فناوري اطالعات- روز يكشنبه در صفحه توييتر 
خود اعالم كرد »ابالغيه بانك مركزي درباره رمزارزها 
باطل و قرار شده با همكاري سازمان فناوري اطالعات 
ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه اي براي 

نشر كريپتوها تدوين و ابالغ شود.«
هرچند اين موضوع توس��ط بانك مركزي تاييد نشد 
و حتي ش��بكه خبري اقتصاد و بانك ايران، اعالم كرد 
اين خبر صحت ندارد، اما نهايتا اين خبر توسط وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شد. در اين شرايط به 
نظر مي رسد هنوز بخش هاي باالدستي درباره چگونگي 
برخورد با ارزهاي مجازي به اجماع نظر نرسيده اند، از 
طرفي بانك مركزي به واسطه قانون پولي و بانكي كشور، 
خود را رگوالتور ارزه��اي مجازي مي داند و در مقابل، 
بهره گيري ارزهاي مجازي از فناوري روز بالك چين، 
وزارت ارتباطات را بر آن داش��ته كه به اين حوزه وارد 
شود و البته هنوز مشخص نيست تصميم نهايي درباره 
نحوه ادامه فعاليت رمزارزها چيست و توسط كدام نهاد 

گرفته مي شود.
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كاربران امريكايي خريد و تعويض گوشي هايشان را به 
اندازه سه سال يا بيشتر به تعويق مي اندازند و علت اصلي 
اين مساله هم گران تر شدن گوشي هاي با كيفيت و رده 

باالي شركت هاي مختلف است.
ب��ه گ��زارش ديجيات��و، تحقيقات ش��ركت تحليل 
آماري Strategy Analytics نش��ان مي دهد كه 
گوش��ي هاي اپل به صورت ميانگين ب��راي مدت 1۸ 
ماه فعال هستند و اين رقم براي گوشي هاي هوشمند 
سامسونگ به 16.۵ ماه مي رسد. با اين اوصاف به نظر 
عصر تعويض سال به سال گوشي ها به پايان خود رسيده 
است. فروش گوشي هاي هوشمند طي سال گذشته در 
سراسر دنيا به نصف رسيده و به اعتقاد برخي از محققان 
اي��ن صنعت طي چند ماه آتي بدترب��ن وضعيت را در 
بخش فروش تجربه خواهد كرد. استراتژي آناليتيكس 
از ۲۵۰۰ نفر كاربر گوشي هاي موبايل در امريكا كه بين 
1۸ تا 64 سال داش��تند به صورت آنالين نظرسنجي 
انجام داد. به گفته ديويد كر -نايب رييس اين شركت- 
عوامل متعددي باعث اتخاذ چنين تصميمي از طرف 
كاربران شده است. براي مثال كاربران عقيده دارند كه 
به روزرساني هاي اعمال شده در گوشي هاي جديد آنها 
را براي خريد و تعويض اسمارت فونشان قانع نمي كند. 
عالوه بر اين قيمت سرسام آور گوشي هاي پرچمدار هم 
دليل ديگري براي اين موضوع است. در واقع كر عقيده 
دارد ك��ه با اينكه خيلي ها از اهمي��ت قابليت ۵G گاه 
هستند، اما افزايش قيمت در گوشي هاي ۵G مي تواند 
مانع بزرگي سر راه خريد يك دستگاه جديد باشد. فقط 
هفت درصد ش��ركت كنندگان در نظرسنجي اعالم 
كردند كه بعد از عرضه، گوشي هاي ۵G با قيمت باالي 

1۰۰۰ دالر را خريداري مي كنند.
با توجه به اينكه درآمدها در بخش فروش گوشي هاي 
هوشمند شركت هاي بزرگ با كاهش محسوسي رو به 
رو شده، كمپاني هايي همچون اپل در تالش هستند 
تا اين كسري درآمد را با تقويت بخش هاي ديگر مثل 
سرويس هاي TV و موزيك جبران كنند. با اين حال آمار 
اين تحقيق نشان مي دهد كه كاربران اپل و سامسونگ 
وفاداري خوبي به اين برندها دارند و در صورتي كه اين 
شركت ها بتوانند مدل خاص و گيرايي به بازار عرضه 
كنند ق��ادر به ترغيب كاربران ب��راي خريد و تعويض 

گوشي هايشان خواهند بود.

پژوهش جديد محققان در مورد مضرات ش��بكه هاي 
اجتماعي براي نوجوانان نش��ان مي دهد اس��تفاده از 
موبايل و ش��بكه هاي اجتماعي براي سالمت روحي 

نوجوانان ندارد.
به گزارش ديجياتو، محققان دانشگاه كاليفرنيا، ارواين 
)University of California. Irvine( با تحقيق 
روي مدت زمان خيره ش��دن نوجوانان به نمايش��گر 
گوشي، به دنبال ارتباطي ميان اين موضوع با احتمال 
مبتال شدن نوجوانان به بيماري هاي روحي بودند، اما 
ارتباطي ميان اس��تفاده از فناوري ها و احتمال دچار 
شدن به بيماري هاي روحي پيدا نكردند. محققان در 
آزمايش خ��ود روي بيش از دو هزار فرد جوان تحقيق 
و بط��ور ويژه مدت زمان اس��تفاده از تلفن همراه را در 
4۰۰ نوجوان بين 1۰ تا 1۵ س��ال اندازه گيري كردند. 
آنها همچني��ن در طول م��دت آزمايش روزانه س��ه 
مرتبه وضعيت روحي نوجوانان را بررسي كردند. آنها 
مي خواستند بدانند آيا استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
در يك روز خاص، ش��دت بيماري روحي را در آن روز 
بيشتر مي كند يا نه. آنها در هر دو حالت هيچ ارتباطي 
بين ابتال به بيماري هاي رواني و استفاده از تكنولوژي ها 
پيدا نكردند. Michaeline Jensen -نويس��نده 
اصلي اين تحقيق و پروفسور روانشناسي در دانشگاه 
كاروليناي شمالي مي گويد: »برخالف باور عمومي كه 
استفاده از گوشي و وقت گذراني در شبكه هاي اجتماعي 
را براي سالمت روحي جوانان مضر مي داند، ما داليل 
منطقي ميان اين دو عامل با ريسك ابتال به بيماري هاي 

روحي پيدا نكرديم.«
محققان مي گويند اگر والدين مي خواهند از وارد آمدن 
آسيب به سالمت روحي نوجوانان خود جلوگيري كنند، 
بايد به جاي جر و بحث در مورد مضرات ش��بكه هاي 
اجتماعي براي نوجوانان، روي باال بردن كيفيت كلي 
-Candice Odgers .زندگي آنه��ا تمركز كنن��د
پروفسور علوم روانشناسي از دانشگاه كاليفرنيا، ارواين- 
در همين رابطه مي گوي��د: »والدين بايد بحث كردن 
در مورد اثرات منفي اس��تفاده از موبايل و شبكه هاي 
اجتماعي روي سالمت روحي نوجوانان را تمام كنند. 
به جاي بحث كردن، به دنبال راهكارها براي پشتيباني 
كردن از آنها به بهترين شكل چه در دنياي واقعي و چه 

در فضاي مجازي باشيد.« 

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از 
تدوين آيين نامه جامع براي صدور گواهي تاييد نمونه 
تجهيزات ارتباطي با هدف افزايش كنترل كيفيت در 

ورود تجهيزات ارتباطي به كشور خبر داد.
به گزارش مهر، حسين فالح جوشقاني ادامه داد: اين 
آيين نامه در راس��تاي بازنگري مصوبه ۵۳ كميسيون 
تنظيم مق��ررات ارتباطات، تدوين مي ش��ود. چرا كه 
واردكنندگان تجهيزات ارتباطي و فناوري اطالعات به 
اين مصوبه انتقاداتي داشتند كه هم اكنون در حال رفع 
اين مشكالت هستيم. وي همچنين اظهار كرد: در اين 
آيين نامه رفع تضاد منافع براي واردكنندگان تجهيزات، 
مصرف كنندگان و آزمايشگاه هايي كه نسبت به صدور 
گواهي تاييد نمونه اين تجهي��زات اقدام مي كنند، در 
نظر گرفته شده تا به يك راهكار مشخص و قابل دفاع 
برس��يم. تغيير در فرايندهاي مربوط به صدور گواهي 
تاييد نمونه و ورود تجهيزات حوزه ICT به كش��ور با 
هدف تسهيل گري و چابك سازي، حذف مقررات زائد، 
به روزرساني ضوابط و سازگار كردن آن با شرايط روز، 
انجام مي شود. معاون وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: 
در اين آيين نامه بررسي هاي مربوط به رعايت كيفيت 
تجهيزات و دستگاه هاي واردشده به كشور يا توليدشده 
در داخل در حوزه هاي س��ازگاري الكترومغناطيسي 
)EMC(، س��المت و ايمني و تطابق با استانداردها و 
ضوابط راديوئي ديده شده است كه در آزمايشگاه هايي 
كه از رگوالتوري اعتبارنامه درياف��ت كرده اند، انجام 
مي شود. پيش از اين اعضاي كميسيون شبكه رايانه اي 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي با انتقاد از رگوالتوري 
در ص��دور گواهي تاييد نمونه تجهيزات عنوان كردند 
كه سياس��ت گذاري در اين باره كه به مصوبه 1۲ سال 
قبل بازمي گردد، به دليل فرآين��د زمان بري كه دارد، 
به قاچ��اق و ورود كاالي بي كيفي��ت كمك مي كند. 
مردادماه امس��ال نيز س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
در نامه اي به فالح جوشقانی رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات، با اش��اره به اقدام رگوالتوري براي 
تهيه پيش نويس ضوابط تاييد نمونه تجهيزات ارتباطی 
و فناوري، خواستار اعمال نظر كارشناسي كميسيون 
شبكه سازمان نصر در اين آيين نامه شد تا نگراني هاي 
واردكنندگان تجهيزات ارتباطي مرتبط با روند اجرا و 

عملياتي شدن اين آيين نامه، مرتفع شود. 

در حال��ي كه ش��هرداري تهران مدتي قب��ل به علت 
صدور مجوز تاكسي هاي اينترنتي از اتحاديه كشوري 
كسب وكارهاي مجازي شكايت كرد، . رييس اتحاديه 
كش��وري كس��ب وكار مجازي معتقد اس��ت اين كار 
مانع تراش��ي در مس��ير كارآفرينان كشور محسوب 

مي شود.
به گزارش ايرن��ا، موضوع قانوني ي��ا غيرقانوني بودن 
فعاليت تاكسي هاي آنالين طي ماه هاي گذشته، يكي 
از موضوع��ات مورد بحث در رس��انه ها بوده و معموال 
اتفاق نظري در اين خصوص وجود ندارد. معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران و مديرعامل سازمان 
تاكس��يراني نيز جزو منتقدان فعاليت اين شركت ها 
بدون نظارت شهرداري بر آنها هستند و آن را غيرقانوني 

مي دانند.
آخرين خبر در مورد اين اختالف نظر، شكايت شهرداري 
از اتحاديه كسب وكارهاي مجازي براي مجوزدهي به 
اي��ن شركت هاس��ت. اتحاديه ويژه كس��ب وكارهاي 
مجازي در سال 96 با تشكيل جلسه توسط دادستان 
كل كشور با حضور نمايندگان وزارت كشور، شهرداري، 
پليس و... به عن��وان مرجع اصلي مجوزدهي و نظارت 
بر كس��ب وكارهاي آنالين ايجاد شد و مجوز فعاليت 
تاكس��ي هاي آنالين نيز توس��ط اي��ن اتحاديه صادر 
مي ش��ود. به اعتقاد رضا الفت نس��ب- رييس اتحاديه 
كسب وكارهاي مجازي، اين شكايت در حالي صورت 
گرفته كه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفي، اتحاديه تنها 
مرجع صالحيت دار براي صدور مجوز كسب وكارهاي 
مجازي و از جمله تاكسي هاي آنالين است و نهادهاي 
دولتي از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت 
فضاي مجازي دادس��تان كل كشور، معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و هيات مقررات زدايي، همگي 
طي اين سال ها مجوز فعاليت اين سامانه ها را به رسميت 
شناخته اند. اتحاديه مدعي است شهرداري بدون توجه 
به مسير قانوني  تصويب دستورالعمل نظارت بر فعاليت 
تاكسي هاي آنالين، بر مجوز جديد اصرار دارد و دنبال 
اين است كه با تحميل هزينه اضافي به اين كسب وكارها، 
مانعي براي رشد و توسعه آنها بتراشد. كارآفرينان جوان 
كشور و كسب وكارهاي آنالين، طي سال هاي اخير در 
برابر مانع تراش��ي ها عقب ننشسته و همواره در مسير 

حركت شان استوار و پايدار بوده اند. 

شركت ميزباني وب »هاستينگر« به علت دسترسي 
غيرمجاز به ديتابيس خود، از ترس لو رفتن اطالعات 
مشتريان آنها را وادار به تغيير رمز عبور خود كرده است.

به گزارش ديجياتو، شركت هاستينگر با انتشار پستي 
در وبالگ ش��ركت، خبر درز اطالعات مش��تريان را به 
ش��كل عمومي اعالم كرد. اين شركت مي گويد هكر يا 
هكرها به وسيله توكن دسترسي كه روي سرور يافت 
مي شود، بدون نياز به نام كاربري و پسورد به سيستم ها 
دسترسي  پيدا كرده بودند. هكر موفق شده با دسترسي 
به سيستم هاي شركت به يك ديتابيس API نيز نفوذ 
كند. ديتابيس مذكور حاوي داده هاي حساسي مانند نام 
كاربري، آدرس ايميل و پسوردهايي بوده كه با الگوريتم 
رمزنگاري SHA-1 روي ديتابيس ذخيره شده بودند. 
مهندسين شركت مذكور بعد از اطالع از احتمال باالي 
هك ش��دن الگوريتم رمزنگاريSHA-1، قرار اس��ت 
پس��وردهاي مش��تريان را با الگوريتم هاي قوي تري 
رمزن��گاري كنند. آنها بعد از اين دسترس��ي غيرمجاز 
موقتًا تمامي پسوردها را با الگوريتم SHA-۲ رمزنگاري 
كرده اند. مقامات شركت هاس��تينگر با ارسال ايميلي 
مشتريان خود را در جريان درز اطالعاتي ديتابيس خود 
قرار داده و آنها را نس��بت به تغيير رمز عبور در جريان 
گذاشتند. مسووالن شركت هاستينگر اعالم كرده اند 
هيچ يك از اطالعات بانكي مش��تريان به سرقت نرفته 
است. اما يكي از مشترياني كه از درز اطالعاتي تحت تأثير 
قرار گرفته، اين شركت را به منحرف كردن افكار عمومي 
متهم كرده است. مشتري مورد بحث با بخش پشتيباني 
ش��ركت چت كرده و كارمند اين بخش ب��ه او گفته با 
دسترسي به ديتابيس API مي توان به اطالعات مالي 
مشتريان نيز دست يافت. البته او تأكيد كرده اين شركت 
داده هاي پرداخت مشتريان را ذخيره نمي كند. مشتري 
شاكي مدعي ش��ده شركت هاس��تينگر از درگاه هاي 
متفاوتي براي پرداخت هزينه اس��تفاده مي كند ولي 
 Balys Kriksciunas .نامي از آنها به ميان ني��اورد
مديرعامل شركت  هاستينگر مي گويد هرگونه ادعاي 
مطرح شده توسط بخش پشتيباني صحت نداشته و لو 
رفتن هرگونه اطالعات مالي مشتريان را تكذيب كرد. 
  API مسووالن شركت  هاستينگر مي گويند ديتابيس
مذكور حاوي داده هاي بيش از 14 ميليون مش��تري 

است. اين شركت بيش از ۲9 ميليون مشتري دارد.

امريكايي ها گوشي هايشان را 
سه سال نگه مي دارند

شبكه هاي اجتماعي ضرري 
براي سالمت روحي ندارند

كنترل كيفيت واردات تجهيزات 
ارتباطي افزايش مي يابد

تالش  براي تسهيل فعاليت 
كارآفرينان

فاش شدن اطالعات ميليون ها 
مشتري هاستينگر

رويداد

 اتصال 5400  روستا 
به شبكه ملي اطالعات

بيش از ۵4۰۰ روس��تاي جديد در دو سال اخير 
به ش��بكه ملي اطالعات متصل ش��دند و تعداد 
روستاهاي داراي دسترسي به محتواي داخلي 
شبكه ملي به بيش از ۳۷ هزار روستا رسيده است.

به گزارش ايس��نا، مهم ترين محورهاي عملكرد 
دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت اعالم شد. 
بر اساس اين آمار، پيشرفت هاي اليه زيرساخت 
ش��بكه ملي اطالعات حاكي از آن است كه اليه 
زيرساخت شبكه ملي اطالعات مطابق سند تبيين 
الزامات مصوب آذرماه 1۳9۵ شوراي عالي فضاي 
مجازي، ۸۰ درصد تحقق يافته است. همچنين بنا 
بر اين آمار، دولت در توليد ۷۰ درصد تجهيزات 
مورد نياز شبكه ثابت كشور و ۳۰ درصد تجهيزات 
موردنياز شبكه سيار به خودكفايي رسيده است 
و تجهيزات و سامانه هاي امنيتي مورد نياز شبكه 
ملي اطالعات ه��م تماما به صورت داخلي انجام 
مي شود و خودكفايي در اين زمينه 1۰۰ درصد 
است. در اين مدت، بيش از ۵4۰۰ روستاي جديد 
به ش��بكه ملي اطالعات متصل شده اند و تعداد 
روستاهاي داراي دسترسي به محتواي داخلي 
شبكه ملي به ۳۷ هزار و 4۷ روستا افزايش يافته 
است. همچنين بيش از ۸۷ درصد مدارس شهرها 
و روستاهاي باالي ۲۰ خانوار به خصوص مناطق 
محروم به شبكه ملي اطالعات متصل شده اند و 
با وزارت آموزش و پرورش براي هوشمندسازي 
مدارس و اج��راي ماده 6۷ قانون برنامه شش��م 
توسعه تفاهم نامه اقدام مشترك امضا شده است. 
در زمينه پيشرفت هاي اليه هاي خدمات )دولت 
الكترونيكي( و محتواي شبكه ملي اطالعات نيز با 
انجام بيش از 4۵۰ ميليون استعالم در بستر مركز 
ملي تبادل اطالعات كه رش��د قابل مالحظه  اي 
نسبت به س��ال گذشته داشته اس��ت، مراجعه 
حضوري مردم ب��ه ادارات دولتي، ده ها ميليون 
كاهش يافته است. شكل گيري خدمات پركاربرد 
بومي بر بستر شبكه ملي اطالعات نظير محتواي 
كودك، نقشه، مس��يرياب و موتور جست وجو، 
با هدف انج��ام حمايت هاي تحقيقات��ي و ارايه 
تسهيالت جهت توس��عه محتواي بومي اتفاق 
افتاده است. همچنين طراحي و حمايت از توليد 
سيستم  عامل اندرويد بومي و تلفن  همراه ايراني به 
منظور مقابله با تهديدات و استقالل از تحريم هاي 
گوگل ص��ورت گرفته اس��ت. طبق اي��ن آمار، 
ترافيك VOD  در دو س��ال اخير، ۳۰۰ درصد 
رشد يافته و تماشاي تلويزيون اينترنتي بر بستر 
شبكه ملي اطالعات نيز 1۰۰ درصد رشد داشته 
اس��ت. همچنين تعداد كاربران پيام رسان  هاي 
بومي به بيش از ۲۰ ميليون كاربر افزايش يافته 
اس��ت و تعداد اپليكيشن  هاي بومي تلفن همراه 
به بي��ش از ۲۵۰ هزار عدد رس��يده كه حاكي از 
افزايش دو برابري در اين زمينه است. يكي ديگر 
از اقداماتي كه در راس��تاي حقوق ش��هروندي، 
شفافيت و پاسخ گويي در دولت دوازدهم صورت 
گرفته، مشتري مداري و حمايت از حقوق مردم 
با طراحي و توسعه سامانه دريافت و رسيدگي به 
شكايات 19۵ مبتني بر مكان نماي جغرافيايي 
است كه زمان پاسخ گويي را از 9 روز به هفت روز 
كاهش داده اس��ت. همچنين جهت حمايت از 
حقوق مصرف كننده و كنترل كيفيت خدمات با 
بهره برداري آزمايشي سامانه اندازه گيري كيفيت 
خدمت )QoS( و كيفيت تجربه )QoE( اينترنت 

كشور، ابزارهاي نظارتي توسعه يافته است.
همچني��ن محمدج��واد آذري جهرم��ي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات- روز گذشته با ارايه 
گزارشي به رييس جمهوري درباره دستاوردهاي 
دولت تدبير و اميد در توس��عه زيرس��اخت هاي 
شبكه اي و ارتباطي، اظهار كرد: در ابتداي دولت 
يازدهم 4۵۰۰ روستا تلفن همراه داشتند. امروز 
۳4 هزار و 9۰ روستا تلفن همراه دارند. يعني اگر 
متوسط س��االنه را مد نظر قرار دهيم، متوسط 
اتصال روس��تاها تا قبل از دول��ت يازدهم حدود 
9۰۰ روستا در سال بوده و در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم ما متوس��ط 49۳1 روستا را در سال 
متصل كرديم. او با اش��اره به اتصال روستاها به 
شبكه ملي اطالعات بيان كرد: در اتصال به شبكه 
ملي اطالع��ات، در ابتداي دول��ت يازدهم عدد 
اتصال به ش��بكه ملي اطالعات صفر بوده و هيچ 
روس��تايي به اين ش��بكه متصل نبوده است. در 
ابتداي دولت دوازدهم اين عدد به 1۸ هزار و 1۰۰ 
روستا رسيده و امروز ۳۰ هزار و ۷99 روستا يعني 
بالغ بر ۷۸ درصد روستاهاي كشور به شبكه ملي 
اطالعات متصل هستند. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با اشاره به تاثير اتصال روستاها به شبكه 
ملي اطالع��ات اظهار كرد: اثر اي��ن موضوع اين 
است كه امروز در كشور 19 هزار و ۲۵۰ مدارس 
روستايي مان به شبكه ملي اطالعات متصلند و 
۳۸۲۵ روس��تا باقي مانده است كه متصل شود. 
اتصال مدارس روستايي براي آموزش الكترونيك 
اس��ت، اينكه ثبت نام ها و فرآيندهايي كه وزارت 
آموزش و پرورش اعالم مي كند از اين طريق انجام 
شود، در تدريس هم مورد استفاده قرار مي گيرد. 
آذري جهرمي همچنين خاطرنشان كرد: مجموعا 
1۷ هزار و 49۲ خانه بهداش��ت در روس��تاها به 
سالمت الكترونيك متصل هستند، ۸91 خانه 
بهداشت ديگر مانده است كه در حال تحقق اين 
موضوع هستيم. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
همچنين خاطرنش��ان كرد: خدمات زيادي در 
زمينه آب، برق، گاز، ارتباطات و راه به روستاييان 
رسيده است كه اين خدمات زمينه ساز مهاجرت 
معكوس به روستاها، رونق توليد، توليد ثروت و 
كاهش فقر و آس��يب هاي اجتماعي در روستاها 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر 1۷ هزار كس��ب و 
كار خانگي محصوالت خود را از طريق ش��بكه 
ملي اطالعات و از طريق يك اس��تارت آپ به نام 

»باسالم« عرضه مي كنند.
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در قالب الگوي جديد اشتغال زايي مبتني بر اقتصاد مردمي آغاز شد

معاون اول رييس جمهوري:

توزيع 4 هزار دام سنگين در سيستان و بلوچستان به همت بنياد بركت

اشتغال زايي، تامين ارز و توسعه صادرات مهم ترين نيازهاي كشور هستند

گروهبنگاهها|
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( 
با به كارگي��ري الگوي جديد كس��ب وكار در مناطق 
روستايي، اجراي يك هزار طرح اشتغال زايي را در استان 

سيستان و بلوچستان كليد زد.
به گ��زارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره(، در مراسمي با حضور محمود 
عسكري آزاد رييس هيات مديره بنياد بركت، معاونان 
و مديران اشتغال زايي اين بنياد و احمدعلي موهبتي 
استاندار سيستان و بلوچستان، فرآيند ايجاد يك هزار 
طرح اش��تغال زايي مبتن��ي بر الگ��وي مردم محور و 
برنامه ه��اي محروميت زدايي س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( و مطابق با سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي در 5 شهرس��تان و 200 روستاي اين استان 

آغاز شد. 
براس��اس اين گزارش، در يك هزار طرح اشتغال زايي 
مذكور كه در قالب مدل هاي اجتماع محور »سحاب« 
)س��رمايه گذاري حمايت��ي اش��تغال زايي بركت( و 
»آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال 
نيروي انساني( و در روستاهاي 5 شهرستان زاهدان، 
زابل، نيم��روز، هيرمند و هامون اس��تان سيس��تان 
و بلوچس��تان به اج��را درمي آيد، به ه��ر خانوار چهار 
رأس گوس��اله واگ��ذار و پ��س از پاي��ان دوره 6 ماهه 
پرواربندي، از آنها خريداري مي شود. در ادامه، مجدداً 
به هر متقاضي چهار رأس گوس��اله ديگر تحويل داده 
مي ش��ود تا اين فرآيند براي دومين  مرتبه در س��ال 
تكرار شود. به اين ترتيب، ضمن تأمين دوباره سرمايه 
اوليه براي اش��تغال، س��ود حاصل از فروش دام هاي 
پرورش يافت��ه، به عن��وان درآمد متقاضي��ان منظور 
مي شود. هر متقاضي اشتغال مشمول اين طرح، بطور 

 متوسط در ماه 15 ميليون ريال درآمد خواهد داشت.
الزم به توضيح است، در تمام اين مراحل، بنياد بركِت 
س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام )ره( فقط نقش 
تس��هيل گر را دارد و همه امور از جمل��ه واردات دام از 
كشور پاكستان، قرنطينه، حمل و نقل به شمال استان 
سيستان و بلوچستان و بطور مشخص منطقه زابلستان، 
پش��تيباني، تأمين علوفه و خوراك، خريد به نرخ روز، 
كش��تار دام ها و توزيع در بازار داخلي توس��ط بخش 
خصوصي انجام مي شود. به عبارت ديگر، بنياد بركت 
در نقش يك تس��هيل گر، بخش خصوصي را به مردم 

مرتبط مي كند.
اج��راي طرح هاي اش��تغال زايي جديد بني��اد بركِت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در سيستان و 
بلوچستان، عالوه بر فراهم آوردن بيش از 2 هزار شغل 
در مناطق محروم اين استان، باعث رونق توليد، ايجاد 
معيشت پايدار، توانمندسازي اقتصادي، تحقق اقتصاد 
مردمي، كمك به تأمين گوشت در داخل كشور، افزايش 
امنيت مواد غذايي و تبديل سرمايه هاي مردم با ارزش 

افزوده بيشتر خواهد شد.
پرورش اين 4 هزار رأس گوس��اله به ش��كل صنعتي، 
اعتب��اري مع��ادل قيمت خود آنه��ا را ب��راي تأمين 
زيرساخت هاي نگهداري مي طلبيد كه با الگوي جديد 
كسب وكار طراحي شده توسط بنياد بركت، عماًل بخش 
س��رمايه گذاري ثابت حذف مي ش��ود و صرفه جويي 

اقتصادي و ارزي چشم گيري را در پي دارد.
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( براي 
اجراي اين يك هزار طرح اشتغال زايي مطابق با اقتصاد 
مقاومتي در سيستان و بلوچستان، بيش از 900 ميلياد 
ريال اعتبار در نظر گرفته اس��ت. اين طرح ها قابليت 

تعميم و اجرا در ساير مناطق اين استان را نيز دارند.

رييس هيات مديره بنياد بركت و هيات همراه همچنين 
در جلسه شوراي استان سيستان و بلوچستان حضور 
يافتند. عسكري آزاد در اين جلسه، ضمن تشريح مدل ها 
و طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، به تبيين اقدامات انجام ش��ده و در 

دست اقدام اين بنياد در استان سيستان و بلوچستان 
پرداخت.

گفتني اس��ت، بني��اد بركِت س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت امام )ره( تا به امروز 2350 طرح اشتغال زايي 
را در استان سيستان و بلوچستان به بهره برداري كامل 

رس��انده و 1668 طرح ديگر را نيز در دست اقدام دارد. 
14شهرستان و 404 روستاي سيستان و بلوچستان 
تحت پوشش فعاليت هاي اش��تغال زايي بنياد بركت 
قرار دارند و در همين راستا، 68 مجري و تسهيل گر در 
اين استان مشغول به فعاليت و خدمت رساني هستند.

يك��ي از ظرفيت ه��اي مهم كش��ورمان در مواجهه با 
تحريم هاي اقتصادي بدون ترديد مناطق آزاد هستند 
كه با توجه به ويژگي هايي كه در حوزه توليد، بازاريابي 
و صادارت دارند مي توانند تاثير شايان توجهي در رشد 
شاخص هاي اقتصادي و معيشتي كشور داشته باشند . 
با توجه به اين اهميت است كه كارگروهي براي بررسي 
مسائل و مش��كالت مناطق ويژه اقتصادي به رياست 
معاون اول رييس جمهور تش��كيل ش��ده تا مسائل و 
مشكالت اين مناطق را از منظر كالن مورد ارزسابي قرار 
دهند.  معاون اول رييس جمهوري ديروز در جلسه اي 
كه به اين منظور تشكيل شده بود، گفت: اشتغالزايي، 
تأمين ارز، توسعه صادرات و كاهش واردات غيرضروري 
به عنوان مهم تري��ن ضرورت ها و نيازهاي اصلي امروز 

كشور هستند.
به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري روز دوشنبه در جلسه 
بررسي مسائل و مشكالت مناطق ويژه اقتصادي كه با 
حضور مديران مناطق ويژه اقتصادي كشور به رياست 
وي برگزار شد، از اشتغالزايي، تأمين ارز، توسعه صادرات 
و كاه��ش واردات غيرض��روري به عن��وان مهم ترين 
ضرورت ها و نيازهاي اصلي امروز كشور ياد كرد و اظهار 
داش��ت: مديران مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به 
عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي، تمركز اصلي 

خود را بر اين سياست ها معطوف كنند.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به گزارش عملكرد 
مناطق ويژه اقتصادي كشور طي چند سال اخير، بيان 
كرد: حجم صادرات از مناطق ويژه اقتصادي در سال 96 
بيش از 20 ميليارد دالر بوده است كه رقمي بسيار باال و 

گوياي توانمندي و عملكرد مطلوب اين مناطق است.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه بايد مناطق ويژه اقتصادي 

بطور جدي مورد حمايت قرار گيرند، خاطرنشان كرد: 
نبايد اجازه دهيم كه برخي مسائل و چالش ها، فعاليت 
اين مناطق كه سهم مهمي در توسعه صادرات غيرنفتي 

كشور دارند را با مشكل مواجه كند.

    كانون توليد و صادرات  براي كشور  
معاون اول رييس جمه��وري از زحمات و تالش هاي 
مديران مناطق ويژه اقتصادي و نيز دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد تجاري- صنعت��ي و ويژه اقتصادي 
قدرداني كرد و با تأكيد بر اهميت مناطق ويژه اقتصادي 
در اقتصاد و صادرات كش��ور اضافه ك��رد: اين مناطق 
كانون هايي براي توليد و صادرات هستند كه به منظور 
تسهيل در فعاليت، از برخي مقررات سختگيرانه معاف 

شده اند. جهانگيري با تأكيد بر اينكه مديران كشور بايد 
حساسيت ويژه اي نسبت به رفع موانع پيش روي توليد 
و حل مس��ائل توليدكنندگان داشته باشند، تصريح 
كرد: البته برخي از محدوديت ها در حقيقت مقررات 
و قوانيني هس��تند كه براي س��اماندهي امور تدوين 
شده اند؛ نظير آنكه توليدكنندگان بايد مطابق قانون 
ماليات بپردازند، به مسائل زيست محيطي توجه كنند 
و نحوه تأمين ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.

وي ادامه داد: اما در كنار اين مقررات، گاهي برخي موانع 
جزيي وجود دارد كه روند توليد و فعاليت اقتصادي را با 
مشكل مواجه مي كند كه در بسياري از اينگونه موارد، 
مس��ووالن دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه مي توانند 
به ج��اي مكاتب��ات اداري و فراينده��اي طوالني، با 

راه حل هايي ساده و قابل اجرا، اين مشكالت را با سرعت 
حل و فصل كنند.

    عدم ورود به  چرخه طوالني اداري
معاون اول رييس جمهوري از مسووالن دستگاه هاي 
اجرايي خواس��ت موارد و مش��كالتي را كه مي توان از 
طريق گفت وگو يا در جلسه اي كوتاه برطرف كرد وارد 
پيچ و خم هاي اداري و فرايند طوالني نكنند تا مشكالت 
مردم، بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي با سرعت هر 
چه بيشتر مرتفع شود. جهانگيري همچنين با اشاره 
به بيانات مقام معظم رهبري مبن��ي بر ضرورت رفع 
موانع پيش روي تولي��د و فعاالن اقتصادي كه تبديل 
به هفت خوان شده اند، افزود: مقصود ايشان مشكالت 
و موانع بس��يار بزرگ و ناشناخته يا چالش هاي خاص 
نيست بلكه گاهي مشكالت بسيار كوچك كه به سادگي 
از طريق گفت وگوي مس��ووالن دستگاه ها قابل حل 
اس��ت، وقتي وارد چرخه مكاتبات اداري و فرايندهاي 
طوالني مي شود مي تواند به مانعي بزرگ بر سر راه توليد 

و فعاالن اقتصادي تبديل شود.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به برخي مقررات و 
تصميمات كه به صورت مقطعي در كشور اتخاذ شده و 
امروز به مانعي بر سر راه توليد و فعاالن اقتصادي تبديل 
شده اند، گفت: بايد در راستاي رونق توليد و تسهيل امور 
براي فعاالن اقتصادي، با در نظر گرفتن شرايط امروز 
كشور، اينگونه مقررات مقطعي شناسايي و نسبت به 
اصالح يا رفع آنها اقدام شود. در اين جلسه كه وزير امور 
اقتصادي و دارايي، ريي��س كل بانك مركزي، رييس 
سازمان امور مالياتي كش��ور و رييس كل گمرك نيز 
حضور داشتند، گزارشي از عملكرد سال 9۷ مناطق ويژه 

اقتصادي شامل حجم سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
در اي��ن مناطق، حجم ص��ادرات و واردات به تفكيك 
سال هاي مختلف، ميزان اش��تغال و تعداد واحدهاي 

توليدي فعال در اين مناطق ارايه شد.

    مشكل رفع تعهد ارزي واحدهاي توليدي
براس��اس اين گ��زارش حجم ص��ادرات مناطق ويژه 
اقتصادي در سال 96 بيش از 20 ميليارد دالر و ميانگين 
اشتغال در 25 منطقه ويژه اقتصادي ۷ هزار و 83۷ نفر 
بوده است و اين در حالي است در مقايسه با شهرك هاي 
صنعتي، ميانگين اش��تغال در 808 شهرك صنعتي 

كشور هزار و بيست و سه نفر است.
در ادامه اين جلس��ه برخي مسائل و چالش هاي پيش 
روي مناطق ويژه اقتصادي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و پس از ارايه پيشنهادات و راهكارهاي مختلف از 
سوي نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط و مديران مناطق 

ويژه اقتصادي، تصميمات الزم اتخاذ شد.
مش��كل رفع تعهد ارزي واحدهاي توليدي مس��تقر 
در مناطق، دوگانگي در سيس��تم ثبت سفارش، عدم 
پذي��رش مجوزهاي صادره مناطق از س��وي بانك ها، 
س��ازمان امور مالياتي و دس��تگاه هاي خدمت رسان، 
عدم امكان ورود برخي از ماش��ين آالت خط توليد كه 
در فهرس��ت اوليه اعالمي وزارت صمت نيست، عدم 
اس��ترداد ماليات ارزش افزوده كااله��اي صادراتي در 
مهلت مقرر و صدور بخش��نامه هاي مغاير قانون اين 
مناطق توسط دستگاه هاي مختلف از جمله گمرك و 
بانك مركزي از اهم مسائل و مشكالتي بودند كه در اين 
جلسه مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم براي 

رفع اين چالش ها اتخاذ شد.

كمك حذف ۴ صفر از پول ملي 
به حفظ ارزش پول كشور

اس��تاندار  مرك�زي| 
مركزي معتقد اس��ت: با 
حذف 4 صفر اضافه از پول 
ملي، از كاهش ارزش پول 
كشور جلوگيري خواهد 
شد. به گزارش »تعادل« از 
روابط عمومي استانداري، 
سيدعلي آقازاده در مراسم افتتاح ساختمان مديريت 
شعب يكي از بانك هاي كشور با بيان اينكه در طول 
يك سال و نيم گذشته بر اثر تحريم هاي ظالمانه اي 
كه شكل گرفت، كاهش ارزش پول ملي اتفاق افتاد، 
بيان كرد: با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد، 
بانك ها مي توانند محل و منبعي براي كنترل تورم 
باشند و مي طلبد كه همه به ويژه سيستم بانك داري 
با اعطاي تس��هيالت ارزان قيمت در مسير كاهش 
ن��رخ تورم حرك��ت كنن��د. وي در خصوص اليحه 
دولت در ارتباط با حذف صفر از پول  ملي اضافه كرد: 
صفرهاي اضافه موجود عالوه بر تحميل هزينه هاي 
سرسام آور به كشور، س��بب كاهش ارزش پول نيز 
مي شوند، همچنين ضرب سكه، چاپ اسكناس و... 
نيز هزينه هاي سنگيني براي كشور به همراه دارد. 
استاندار مركزي تصريح كرد: مدت هاست كه واحد 
پول ايران در لس��ان مردم از ريال ب��ه تومان تغيير 
كرده و نياز است اين ناهماهنگي رفع شده و حداقل 
ارزش پول ايران اسمًا با ارزهاي ديگر برابر و از تعداد 
صفرهاي اضافي كاسته شود. اميدواريم مجلس اين 
اليحه كارشناسي شده كه در دولت تدبير و اميد تهيه 

و تدوين شده را مصوب كند. 

واردات بيش از 7000 دام 
سنگين از مرزهاي خشكي

سيس�تانوبلوچستان|
و  سيس��تان  اس��تاندار 
بلوچس��تان گفت: تاكنون 
بيش از هفت هزار راس دام 
س��نگين از طريق مرزهاي 
خشكي وارد اس��تان شده 
اس��ت. به گزارش ايس��نا 
احمدعلي موهبتي در برنامه حرف حساب شبكه استاني 
هامون بيان كرد: هدف اصلي ما عالوه بر تامين بخشي از 
نياز كشور و شكستن قيمت گوشت قرمز در سطح كشور؛ 

مزيت احياي اشتغال 15 هزار نفري براي استان است.
اس��تاندار ادامه داد: تقاضاي ما از مس��ووالن كشوري و 
به ويژه معاون اول رييس جمهور در س��فر به استان اين 
بود كه؛ پروژه هاي وعده داده شده مسووالن كشوري در 
سفرهاي مختلف به استان محقق شود، شاخص هاي 
عمومي توسعه استان به ميانگين شاخص هاي كشوري 
برسد و با توجه به س��رمايه گذاري كالن دولت در بندر 
شهيد بهشتي  و از آنجايي كه پشتيباني اين بندر مهم 
توسط بزرگراه چابهار-  ميلك و راه آهن چابهار -زاهدان- 
ميلك- سرخس امكانپذير خواهد بود، براي اجراي اين 
پروژه مهم اعتبار الزم در نظر گرفته شود.   با موافقت رهبر 
معظم انقالب به دولت اجازه داده شد، يك ميليارد دالر از 
محل صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه مهم راه آهن 
تخصيص يابد. وي  افزود: با پيگيري هاي انجام شده به 
ويژه در سفر مقامات دولتي و همچنين سفر روساي قواي 
قضاييه و مقننه به استان؛ اعتبارات قابل توجهي براي 
ساماندهي حاشيه نشيني ش��هرهاي زاهدان و چابهار 

اختصاص يافته است.

امنيت پايدار در مرزهاي كشور 
حاكم است

زنجان| وزير كشور امنيت 
حاكم در مرزهاي كش��ور را 
خوب و پاي��دار اعالم كرد و 
گفت: در شرق كشور رصد 
مس��تمر در مرزه��ا انجام 
مي ش��ود. به گزارش مهر، 
عبدالرض��ا رحماني فضلي 
دي��روز در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به س��وال مهر 
درخصوص امنيت مرزهاي كشور، گفت: ما در مرزهاي 
شرقي افغانستان و پاكس��تان با ضعف كنترل مرزي از 
طريق همسايگان مواجه هستيم و زحمت اصلي آن بر 
دوش نيروهاي ارتش، سپاه و ناجا است كه خوشبختانه 
امنيت اين مرزها هم به خوبي توس��ط اين نيروها انجام 
مي ش��ود.  وزير كش��ور تأكيد كرد: طبق دستور مقام 
معظم رهبري رقم قابل توجهي از محل صندوق توسعه 
براي توسعه، تجهيز و تمهيدات الزم براي امنيت مرزها 
هزينه خواهد شد و رهبري به اين امر بسيار تأكيد دارند.  
رحماني فضلي بابيان اينكه در غرب كشور مشكل خاصي 
در مرزها نداريم، گفت: همكاري ما با كشور عراق خوب 
است و اين كشور هم بالطبع همكاري خوبي با ما دارد و در 
مرزهاي تركيه هم مشكل خاصي نداريم و وضعيت خوب 
است.  وي به اقدامات انجام شده براي اربعين اشاره كرد و 
افزود: براي اربعين باقوت و قدرت تمهيدات الزم با كشور 
عراق انجام گرفته است و مرز خسروي هم از امسال اضافه 
مي شود. در مجموع چهار مرز براي اربعين پيش بيني شده 
اس��ت كه 2 نقطه مرز در خوزستان و 2 نقطه مرز هم در 
اس��تان هاي ايالم و كرمانشاه پيش بيني شده است و ما 

آمادگي كامل براي اربعين داريم. 

 هزينه ۵هزار ميليارد ريالي
 در بخش كشاورزي

چهارمحالوبختياري| 
ن  ما ز س��ا يي��س  ر
ي  ز ر و كش��ا د جها
چهارمح��ال و بختياري 
گفت: در 6 س��ال دولت 
تدبي��ر و امي��د تاكنون 
اف��زون ب��ر 5 ه��زار و 
400ميليارد ريال در بخش كشاورزي اين استان 
هزينه شده است. ذبيح اهلل غريب ديروز همزمان با 
هفته دولت در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: در 
6سال گذشته تاكنون يك هزار و 600 ميليارد ريال 
در بخش صنايع تبديلي، يك هزار و 200 ميليارد 
ريال در بخش دامپروري و مابقي در بخش باغات، 
زراعت، توس��عه گلخانه ها، آب و خاك و شيالت و 
زنبور عسل بوده است .  به گفته وي، سهم اشتغال 
بخش كش��اورزي در سال 92 حدود 16 درصد به 
ثبت رسيده بود كه طبق مركز آمار كشور اين رقم 
امسال به باالي 22 درصد افزايش و ارزش افزوده 
توليدات بخش كش��اورزي نيز در زمان يادشده از 
12 درصد به 19 درصد ارتقاء يافته است .  رييس 
سازمان جهادكش��اورزي چهارمحال و بختياري 
گفت: محصوالت كش��اورزي اين استان در طول 
عمربا بركت انقالب اسالمي از 296 هزار تن به يك 
ميليون و 400 هزار تن در بعد از انقالب رسيد كه 
اين رقم حدود 5 برابر افزايش داشته است. غريب، 
ميزان محصوالت زراعي اوايل انقالب اين اس��تان 
را 221 هزار تن اعالم كرد و افزود: در س��ال زراعي 

جاري اين رقم به 913 هزار تن رسيده است. 

بهره برداري از ٢٦ پروژه برقي 
در استان هاي فارس و بوشهر
فارس| مديرعامل شركت 
برق منطقه اي فارس اعالم 
كرد ك��ه در گراميداش��ت 
هفت��ه دولت امس��ال، ٢٦ 
عنوان پروژه برقي استان هاي 
فارس و بوشهر به مناسبت 
هفته دولت ب��ا اعتبار ١٧٠ 

ميليارد و 349 ميليون توماني به بهره برداري مي رسد.
به گزارش ايسنا، عبدالعزيز كريمي ديروز بيان كرد: ١٦ 
پروژه از مجموع پروژه هاي قابل افتتاح در استان فارس 
و مابقي در اس��تان بوشهر واقع ش��ده است. وي افتتاح 
خط 132 كيلوولت عسلويه با اعتبار 13 ميليارد و 500 
ميليون تومان، خ��ط 132 كيلو ولت كنگانكنگان 2 با 
اعتبار 10 ميليارد تومان، خط 66 كيلو ولت ششده 2 در 
شهرستان فسا با اعتبار 2 ميليارد تومان، افزايش ظرفيت 
خط هادي 66 كيلو ولت دهنوباباحاجي با اعتبار 3 ميليارد 
تومان، اتصال خط 66 كيلو ولت پست 230 الر با اعتبار 
550 ميليون تومان، باز سازي پايه H خط 66 كيلو ولت 
الر با هزينه 250 ميليون تومان و سيم كشي فيبر نوري 
خط 132 كيلوولت كنگان- عسلويه با اعتبار 10 ميليارد 
تومان از جمله طرح هاي مورد افتتاح در هفته دولت است. 
به گفته مديرعامل شركت برق منطقه اي فارس، احداث 
نيروگاه خورشيدي توس��ط بخش خصوصي با اعتبار 
100 ميليارد تومان از ديگر طرح هاي قابل افتتاح است.

كريمي گفت: افتتاح پس��ت 132 كيلو ولت كنگان 2، 
احداث پست 20/63 كيلوولت ششده فسا 2 و ... در 12 
ايستگاه منطقه بوشهر از جمله پروژه هاي مورد احداث 

در استان فارس و بوشهر است.
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تحقق صددرصدي تعميرات  
براي تامين گاز در زمستان 98

مشهد|  رييس تعميرات اساسي و نوسازي شركت 
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از تحقق 100 درصدي 
فعاليت هاي برنامه ريزي شده تعميرات اساسي 98 
اين مجتمع گازي خبرداد. ناصر نوذري در گفت وگو 
با خبرنگار تعادل در مش��هد با اعالم اين خبر افزود: 
جهت آماده س��ازي كليه واحدهاي عملياتي براي 
توليد بي وقفه گاز در ماه هاي س��رد سال، تعميرات 
اساسي پااليشگاه در شش ماهه اول سال و روزهاي 
گرم و طاقت فرس��اي تابس��تان انجام مي شود. وي 
بيان داش��ت: برنامه تعميرات اساسي امسال در دو 
واح��د تصفيه گاز، دو واحد بازياف��ت گوگرد و واحد 
ذخيره سازي و همچنين تعميرات ميان دوره اي در 
ساير واحدها صورت مي پذيرد. نوذري خاطرنشان 
كرد: از زمان آغاز تعميرات اساسي تاكنون 361 هزار 
و 800 نفر ساعت كار انجام ش��ده است و در بخش 
تعميرات اساسي شاهد پيشرفت 100 درصدي و در 
بخش تعميرات ميان دوره اي شاهد پيشرفت فيزيكي 
90 درصدي هستيم. وي يادآور شد: تمامي عمليات 
مذكور توسط پيمانكاران و نيروي انساني بومي منطقه 

به انجام رسيده است.

مشكل بزرگ ذوب آهن 
تامين سنگ آهن است

اصفهان| يزدي زاده مديرعامل شركت سهامي 
ذوب آه��ن اصفه��ان مي گوي��د: مش��كل بزرگ 
ذوب آهن، تامين س��نگ آهن است. يزدي زاده در 
ادامه مي گويد: در سال گذشته عالوه بر تحريم ها، 
اعتصاب كاميون داران و بحران آب موفق شديم به 
ركورد 2ميلي��ون و 410 هزار تن توليد چدن با دو 
كوره بلند توليد دست يابيم. يزدي زاده افزود: امسال 
نيز برنامه داريم به  كارگيري كوره سوم در نيمه دوم 

امسال به 3 ميليون و پنجاه هزار تن برسيم.

آماده سازي پروژه هاي 
آبرساني  بعد از ۲۰ سال

زاه�دان| دو پروژه بزرگ زيردان و پيش��ين براي 
آبرساني به 200 هزار نفر از بي آب ترين روستاييان 
ايران حاال كه بعد از 20 سال آماده شد ه اند، پيمانكاران 
براي تكميل تعلل مي كنند. مجتمع هاي آبرساني 
زيردان و پيشين از دو س��د بزرگ باالدستشان قرار 
است شاخص آبرساني در بلوچستان را متحول كنند، 
استاني كه برآوردهاي وزارت نيرو مي گويد كمترين 
سرانه دسترسي به شبكه آب در ايران را دارد و ۷00 
هزار نفر جمعيت روستايي اش ش��بكه آب ندارند. 
سد زيردان، بزرگ ترين و مهم ترين سد بلوچستان 
اس��ت كه 20۷ ميليون متر مكع��ب ظرفيت دارد و 
حاال به صدقه س��ر بارندگي هاي اخير پر شده و قرار 
است با تكميل شبكه پايين دستش به صدهزار نفر از 
روستاييان بي آب و محروم بلوچستان آبرساني كند. 
سد پيشين هم هرچند به  بزرگي زيردان نيست اما 

مثل آن اميد صدهزار روستايي پايين دستش است.

دستگيري نوجوان 16 ساله با 
6۰۰ ميليون كالهبرداري

كرج|  فرمانده انتظامي شهرس��تان ساوجبالغ از 
دستگيري نوجوان 16 ساله اي كه با سرقت اطالعات 
كارت بانكي افراد اقدام به 21 فقره برداشت غيرمجاز 
از حساب شهروندان در سطح كشور كرده بود، خبر 
داد. سرهنگ مهدي فضلي عليش��اه گفت: در پي 
مراجعه فردي به پليس فتا و اعالم شكايت، پيگيري 
موضوع در دستوركار پليس فتا شهرستان ساوجبالغ 

قرار گرفت.
وي افزود: كارشناس��ان پليس فتا در بررسي هاي 
اوليه متوجه شدند كه اين مبلغ از حساب نامبرده 
برداشت شده و به حساب فرد ديگري واريز شده كه 
پس از دعوت به پليس فتا در خصوص موضوع اظهار 
بي اطالعي كرد و با توجه به اينكه تحقيقات نيز صحت 
گفته هاي وي را تاييد مي كرد تحقيقات وارد مرحله 
جديدتري شد و با انجام اقدامات پليسي در نهايت 
محرز شد كه فردي كه به حساب بانكي وي دسترسي 
داش��ته و از كارت بانكي اش سوءاس��تفاده كرده، 
پسر 16 ساله اوست كه بالفاصله با هماهنگي هاي 
صورت گرفته در ش��هر جديد هشتگرد دستگير 
شد.سرهنگ فضلي عليشاه تصريح كرد: اين پسر 
16 ساله درخصوص تبليغات خريد اپليكيشن در 
گروه هاي ش��بكه هاي اجتماعي افراد را ترغيب به 
ورود به درگاه خريد اينترنتي مي كرد و از اين طريق 
اطالعات حساب طعمه هاي خود را به سرقت برده و 

متعاقبا حساب آنها را خالي مي كرد.

تالش شهرداري براي تحقق 
۳۰۰ ميليارد اوراق مشاركت

كرج| ش��هردار كرج با اشاره به اينكه در بودجه 
امسال 550 ميليارد اوراق مشاركت ديده شده كه 
تاكنون 250 ميليارد تومان آن محقق شده، گفت: 
تالش مي كنيم مابقي در سال جاري محقق شود.

علي اصغر كمالي دي��روز در آيين افتتاح تقاطع 
غيرهمسطح واليت در منطقه باغستان، اظهار 
كرد: باالي 50 درصد از عمليات اجراي اين تقاطع 
توسط اكيپ هاي اماني ش��هرداري انجام شده 
است، در تقاطع غيرهمسطح واليت بخش هاي 
سازه اي و زيرسازه اي توسط يك پيمانكار و مابقي 
كار توسط سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري 
كرج  به س��رانجام رسيده است. ش��هردار كرج 
افزود: در اجراي اين پ��روژه صدهزار مترمكعب 
خاكبرداري، ش��ش هزار مترمكعب بتن ريزي 
يا ش��ش هزار تن آسفالت به كار برده شده است. 
كمالي زاده اش��اره ك��رد: ارزش پ��روژه تقاطع 
غيرهمس��طح 48 ميليارد تومان اس��ت كه به 
صورت 100 درصد از منابع ش��هرداري تهيه و 

اجرا شده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

هر ۴ استان شمال غرب،  فاقد تجهيزات براي خاموش كردن آتش بودند

ارسباران در آتش مسووالن متعدد، سوخت 
كمبود تجهيزات، مديريت ضعيف و تعدد مس��ووالن 
و فرمانده��ان در مديري��ت بحران، آتش س��وزي در 
جنگل هاي ارس��باران را تبديل به يك فاجعه محيط 
زيستي كرد. س��ازمان مديريت بحران، استانداري ها، 
هالل احمر، آتش نشاني، ارتش و... همگي در موضوعات 
اينچنيني مس��وولند اما هيچ يك پاسخگو و مسوول 
نهايي نيس��تند.  ازس��وي ديگر آنطور كه نمايندگان 
مجلس مي گويند هر چهار استان شمال غرب كشور 
اع��م از آذربايجان ش��رقي و غربي، اردبي��ل و زنجان 
فاقد تجهيزات براي خاموش كردن آتش ارس��باران 
بودند. قلي اهلل قلي زاده گفته است: توجهي به اقدامات 
پيشگيرانه قبل از وقوع حادثه و توزيع عادالنه امكانات 
و تجهيزات نش��ده اس��ت، مثال در حادث��ه اي مانند 
آتش سوزي تا اثبات صحت وقوع حادثه به مركز، كار از 

كار گذشته و خسارات زيادي به ما وارد مي شود.
قل��ي زاده اضافه ك��رد: در آتش س��وزي جنگل هاي 
ارس��باران هم با اين معضل مواجه ش��ديم و با وجود 
وعده هاي متعدد از سوي مبادي مختلف، بالگردها پس 
از ش��ش روز به خداآفرين اعزام شدند. تمامي عوامل 
اس��تاني اعم از سپاه، ارتش، بسيج، هالل احمر، منابع 
طبيعي و محيط زيس��ت، مرزباني، نيروهاي نظامي و 
انتظامي، مس سونگون، مردم منطقه و ساير ارگان هاي 

مرتبط براي اطفاء حريق پاي كار آمدند.
حاال آتش بطور كامل اطفا شده است. البته مسووالن 
استاني مي خواهند بالگردهايي كه به منطقه اعزام شده 

چند روزي همان جا باشند. 
اما از طرفي، رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي با 
اشاره به ورود مدعي العموم به آتش سوزي جنگل هاي 
ارسباران، گفته است: دادستان شهرستان خدا آفرين از 
همان لحظات اوليه در كنار ساير عوامل در محل حضور 
پيدا كرده است و دستورات جهت بررسي عمدي بودن 

يا نبودن آتش سوزي صادر شده است.
موس��ي خليل اللهي ادامه داد: همچنين طي نامه اي 
از دادستان شهرس��تان مربوطه خواسته ام تا كساني 
را ك��ه در نگهداري، حفاظت ي��ا اطفاء حريق تخلف و 
سهل انگاري داشته اند شناسايي و به دستگاه قضايي 
معرفي شوند. در همين رابطه ماموريتي نيز به معاونت 
پيشگيري استان آذربايجان شرقي و معاون دادستان 

مركز اس��تان در امور حقوق عامه جهت بررسي علل و 
عوامل وقوع آتش سوزي محول شده است كه در حال 
حاضر شروع به بررسي موضوع كرده اند تا كساني كه در 

اين رابطه تعلل و قصوري داشتند، معرفي شوند.
اما مش��كل تعدد مدي��ر در مديري��ت بحران هايي از 
اين دست، مش��كلي نيس��ت كه با ورود دادستاني و 
مدعي العموم حل ش��ود. عضو هيات رييس��ه مجمع 
نمايندگان آذربايجان شرقي، معتقد است: بطور قطع 
اگر فرماندهي و مديريت واحد وجود داشت خسارات 
آتش سوزي جنگل هاي ارسباران به حداقل مي رسيد.

معصومه آقاپور عليش��اهي با انتقاد از نبود فرماندهي 
واحد در بحران ها، گفت: يكي از مشكالت اساسي در 
حوادث زيست محيطي نبود مركز بحران هاي زيست 

محيطي است و مشخص نيست چه دستگاهي متولي 
مديريت بحران است.

نماينده مردم شبس��تر در مجلس شوراي اسالمي با 
انتقاد از اينكه آتش سوزي جنگل هاي ارسباران پس 
از 5 روز مهار و كنترل شد، به خانه ملت گفت: به دليل 
نبود فرماندهي و مديريت واحد جنگل هاي ارسباران 
5 روز در آتش سوختند و از بين رفتند. او با بيان اينكه 
متوليان مديريت بحران بايد از آتش سوزي جنگل هاي 
ارس��باران درس عبرت بگيرند، ادامه داد: متاس��فانه 
س��ازمان مديريت بحران از بودج��ه و امكانات كافي 
برخوردار نيست و تنها كار مفيدش در بحران ها نظارت 
و ارايه گزارش است؛ در اين رابطه وجود اين سازمان با 

نبودش چه تفاوتي دارد؟

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي، با 
تاكيد بر اينكه در كشور خأل زيادي در رابطه با مديريت 
بحران ها وجود دارد، افزود: هر چند تمامي دستگاه ها 
بايد از س��ازمان مديريت بحران حرف شنوي داشته 
باشند اما متاسفانه حرف شنوي ندارند و نبود فرماندهي 
واحد باعث شد تا 5 روز پس از آتش سوزي جنگل هاي 

ارسباران در نهايت دستوري صادر شود. 
آقاپور يادآور شد: س��ازمان مديريت بحران 65 رديف 
دارد ام��ا مناب��ع ندارد و هيچ دس��تگاهي ني��ز به آن 
پاس��خگو نيس��ت بنابراين بود و نبودش فرقي ندارد. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
در مورد برخ��ي اظهارنظرها مبني بر كمبود امكانات 
و بالگرد در حادثه آتش سوزي جنگل هاي ارسباران، 

گفت: بالگرد و امكانات به اس��تان رسيد، اما متاسفانه 
فرماندهي و مديريت واحد وجود نداش��ت و اگر وجود 
داشت خسارت ها به حداقل مي رسيد البته اين معضل 
را در تمامي بحران هاي كشور شاهد بوديم. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، ادامه داد: »بطور قطع حتي اگر 
در بحران ها كمبود امكانات داشته باشيم اما فرماندهي 
واحد و به خط كردن امكانات كشوري را داشته باشيم 
به خوبي مي توانيم بحران ها در سريع ترين زمان كنترل 

و مديريت كرد.« 
به هر حال در شرايطي كه به نظر مي رسد آتش سوزهاي 
ارسباران تقريبا متوقف شده است خبر سوختن 300 

هكتار از اين جنگل  ها بسيار غم انگيز است.
در ماج��راي آتش س��وزي گس��ترده در جنگل هاي 
ارسباران كاستي هاي بسيار زيادي نمود كرد، از كمبود 
تجهيزات گرفته ت��ا بي اطالعي برخي از مس��ووالن 
نسبت به ش��رايط دقيق آتش س��وزي و البته مساله 
سوءمديريت در رابطه با كنترل منابع طبيعي از جمله 
همين جنگل ها. به هر حال اكنون 300 هكتار از يكي از 

بزرگ ترين تنفس گاه هاي ايران نابود شده است.
اين آتش سوزي ها كه سه مصدوم هم بر جاي گذاشت 
از اواي��ل تابس��تان آغاز ش��ده بود و ب��ه گفته حميد 
قاس��مي مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان 
ش��رقي از ابتداي تابس��تان 25 مورد آتش سوزي در 
اين جنگل ثبت شده اس��ت. يكي از داليل اينكه چرا 
آتش سوزي هاي رخ داده در اين جنگل خيلي دير اطفا 
شد به »صعب  العبور« بودن اين منطقه برمي گردد اما 
سوال ديگري كه بالفاصله به وجود مي آيد اين است كه 
مگر مسووالن نسبت به صعب العبور بودن اين منطقه از 
قبل آگاهي نداشتند؟ پس چطور امكاناتي مانند بالگرد 
مخصوص اطفاي حريق براي آن در نظر نگرفتند؟ مگر 
نه اينكه آتش سوزي چيزي است كه در جنگل زياد رخ 
مي دهد و پيش بيني آن راحت است؟ در اين ميان بايد 
وظيفه وظيفه ستاد بحران كش��ور را نيز بيشتر مورد 

بررسي قرار داد.
اكنون خبر مي  رسد مهار آتش سوزي اين جنگل ها در 
مرحله لكه گيري است. مهار كامل آتش انجام گرفته، 
اما نيرو هاي موجود در منطقه براي لكه گيري و تثبيت 

مهار تالش مي كنند.

فقط ۲۷ درصد دانش آموزان رشته تجربي در كنكور قبول مي شوند 
مديركل دفتر آموزش متوس��طه نظري گفت: نظام 
جامع راهنمايي و مشاوره در دستور كار شوراي عالي 
قرار گرفته و احتماال تا پيش از شروع سال تحصيلي به 

مدارس ابالغ خواهد شد.
عباس سلطانيان با اشاره به عدم استقبال دانش آموزان 
به رش��ته رياض��ي و فيزيك گف��ت: در بحث هدايت 
تحصيل��ي دانش آموزان در ش��اخه نظ��ري يكي از 
رش��ته هايي كه در دهه ش��صت و هفت��اد طرفداران 
بيشتري نسبت به ديگر رشته ها داشت، رشته رياضي 
فيزيك ب��ود، در آن زمان پوش��ش تحصيلي در اين 
رش��ته آمار بااليي داشت. از ابتداي سال هاي ۹0، ۹۱ 
و ۹2 ش��يب ورود به رشته رياضي نزولي بوده و تعداد 
دانش آموزان در اين رشته به تدريج كاهش پيدا كرد و 
اين كاهش آمار در شركت كنندگان كنكور سراسري 

ديده مي شود.
او ادام��ه داد: وقت��ي در آم��وزش و پ��رورش تع��داد 
دانش آموزان رش��ته رياضي كاه��ش يابد، خروجي 
ديپلمه ها و متقاضي ورود به رشته هاي فني مهندسي 
در زير گروه آزمايشي رياضي نيز كاهش پيدا مي كند، 
ام��ا بالعكس در س��ال هاي اخي��ر با افزاي��ش تعداد 
دانش آموزان به رش��ته تجربي و به خصوص در رشته 
انساني را ش��اهد بوده ايم.  البته در حال حاضر نسبت 
دانش آموزان تجربي طي چهار پنج سال اخير حدود 
۷/۴ كاهش پيدا كرده، يعني توانسته ايم رشته تجربي 
را از نظر افزايشي مهار كنيم؛ اما رشته انساني كه جزو 
سياست هاي ماست، هم افزايش كمي و هم افزايش 
كيفي كه مد نظرمان بوده را داش��ته و در چند س��ال 
گذش��ته تعداد دانش آموزان در رشته ادبيات و علوم 
انس��اني افزايش يافته اس��ت. مديركل دفتر آموزش 
متوس��طه نظري به ايلنا گفت: در حال حاضر در پايه 
دهم شاخه نظري، ۴3درصد از دانش آموزان در رشته 
انساني، ۴۱درصد در رشته تجربي و حدود ۱5درصد 

در رشته رياضي فيزيك مشغول به تحصيل هستند. 
اگر بخواهيم از نظر كلي تمام شاخه ها بررسي كنيم، 
دانش آموزان��ي كه در پايه نهم حدود يك ميليون نفر 
هس��تند، وقتي وارد پايه دهم مي ش��وند توزيع آنها 
در تمام رش��ته هاي رياضي، تجربي، انساني، علوم و 
معارف، هنرستان هاي فني حرفه اي يا هنرستان هاي 
كار دانش به اين ترتيب است كه حدود ۴۱/2۸درصد 
از دانش آموزان در رش��ته تجربي، ح��دود 26درصد 
در رشته انس��اني و حدود ۱0درصد در رشته رياضي 
هس��تند. او در ادامه توضيح داد: اي��ن نوع آمار داليل 
زيادي دارد كه مهم ترين علت آن، اين است كه بسياري 
از دانش آموزاني كه سال هاي قبل در درس هاي رياضي 
و علوم نمرات بااليي مي گرفتن��د و تمايل به ورود در 
رشته رياضي داشتند يا صرفا به خاطر پزشك شدن، 
داش��تن درآمد باال و در ادامه وجود تبليغات زياد اين 
رشته ها تمايل بيشتري پيدا كرده و وارد رشته تجربي 
و رياضي شدند. عالوه بر اينها خانواده ها نيز تمايل دارند 
فرزندانشان رشته  هاي داروسازي، دامپزشكي، پزشكي 

و دندانپزشكي را انتخاب كنند.
سلطانيان با بيان اينكه امس��ال حدود 63۷ هزار نفر 
دانش آموز رشته تجربي در كنكور شركت كرده بودند، 
گفت: نتايج كنكور نشان مي دهد كه حدود 2۷درصد از 
دانش آموزان رشته تجربي قبول مي شوند و بقيه پشت 
كنكور باقي مي مانند و معنايش اين است كه ۹0درصد 
اي��ن دانش آموزان براي قبول ش��دن در رش��ته هاي 
پزشكي كنكور مي دهند و چون ظرفيت اين رشته ها 
محدود است پشت كنكور مي مانند، از طرفي مهارت 
هم ندارند و به خيل بيكاران كش��ور اضافه مي شوند. 
به همي��ن دليل از ابتداي س��ال بحث آش��نا كردن 
دانش آموزان و خانواده ها را با رشته هاي تحصيلي آغاز و 
روي اين مورد بسيار كار كرديم. مديركل دفتر آموزش 
متوسطه نظري گفت: مشاوران مدارس اهداف دوره 

متوسطه و به خصوص رشته هاي فني مهندسي كه در 
دانشگاه ها تدريس مي شود و ظرفيت هاي بسيار خوبي 
كه در اين قضيه وجود دارد را براي دانش آموزان روشن 
كرده اند. يكي دو س��ال پيش نيز مقام معظم رهبري 
در رابطه با كاهش تمايل دانش آموزان و ورودشان به 
رشته رياضي و رشته هاي علوم پايه و فني مهندسي 
در دانشگاه ها مطالبي را در قالب تذكر به وزارت علوم و 
آموزش و پرورش مطرح كرده بودند مبني بر اينكه به 

اين موضوع توجه شود.
او اظهار كرد: وقتي مي گوييم دانش آموزان براي ورود 
به رشته رياضي در بحث هدايت تحصيلي منعي ندارند 
يعني براي اينكه دانش آموزان مستعد، دغدغه ثبت 
نام هم نداشته باشند، ورود به رشته رياضي را به شرط 
اينكه دانش آموز بر اساس ضوابط هدايت تحصيلي كف 
امتياز الزم را آورده باش��ند، اولويت الف قرار داده ايم؛ 
يعني همه دانش آموزاني كه ش��رايط الزم براي احراز 
رشته را داشته باشند مي توانند خيلي راحت در رشته 
رياضي ثبت نام كنند. مسائلي مانند تبليغات گسترده 
براي رشته تجربي، تمايل خانواده ها، تبليغات صدا و 
سيما و بسياري موارد ديگر باعث مي شود كه در هدايت 
دانش آموزان براي رشته رياضي در اين چند سال اخير 

دچار مشكل شويم.
 سلطانيان با اشاره به اينكه احتماال امسال نيز افزايش 
دانش آموزان در رشته رياضي درصد كمي را شامل شود 
گفت: فرايند ثبت نام تا آخر شهريور ماه زمان مي برد و 
بايد ببينيم كه تا آن لحظه چند درصد به دانش آموزان 
رياضي اضافه خواهد شد و فعال نمي توان آمار دقيقي 

داد و تا پايان شهريور مي توان آمارها را اعالم كرد.
او اعالم كرد: بحث بازنگري در فرايند هدايت تحصيلي 
را با توجه به اينكه نظام جامع راهنمايي و مشاوره در 
دستور كار شوراي عالي قرار گرفته در دستور كار داريم 
كه تا قبل از ش��روع س��ال تحصيلي به مدارس ابالغ 

خواهد ش��د. در نظام راهنمايي و مش��اوره، مشاوران 
بايد از دوره ابتدايي تا پايان دوره اول متوسطه فرايند 
راهنمايي، مش��اوره و اس��تعداديابي دانش آموزان را 
داش��ته باش��ند تا وقتي دانش آموز به پايه نهم دوره 
متوسطه اول رس��يد، خيلي راحت بتوانيم اظهارنظر 
كنيم كه توانمندي دانش آموز به چه صورتي است و 
كدام شاخه و رشته را مي تواند انتخاب كند. مديركل 
دفتر آموزش متوسطه نظري گفت: از آنجا كه هدايت 
تحصيلي كه توسط همكاران ما در واحدهاي مشاوره 
انجام مي ش��ود به صورت نقطه اي فق��ط در دوره اول 
متوسطه صورت مي گيرد، بنابراين چندان دقيق نيست 
و نماي كاملي از استعدادها و توانايي هاي دانش آموزان 
را نشان نمي دهد تا دانش آموزان بتوانند با استفاده از 
اين اطالعات رش��ته هاي خود را انتخاب كنند. هدف 
اصلي ما اين اس��ت كه در هداي��ت تحصيلي وظيفه 
داريم به دانش آموزان راهنمايي و مش��اوره بدهيم تا 
دانش آموز توانايي ها، استعدادها، عاليق خود، حرف 

و مش��اغل مختلف در جامعه و رشته هاي دانشگاهي 
را بشناسد و با محدوديت هاي خود آشنا شود، سپس 
بتواند مناسب ترين ش��اخه و رشته تحصيلي خود را 

انتخاب كند.
او با اشاره به اينكه انتقادهايي به هدايت تحصيلي وارد 
شده اس��ت، گفت: طي دو سه س��ال اخير كه فرايند 
هدايت تحصيلي شروع ش��د، انتقادات زيادي وجود 
داشت كه شايد آموزش و پرورش، دانش آموزان را براي 
ورود به رش��ته هاي فني و حرفه اي و كاردانش اجبار 
مي كند؛ در صورتي كه چنين اتفاقي نيفتاده اس��ت، 
فضا هم كامال باز است تا دانش آموزان بر اساس عالقه 
و آگاهي خود بتوانند انتخاب رش��ته كنند. متاسفانه 
بعضا شاهديم دانش آموزاني كه انتخاب رشته مي كنند 
و از آنجا كه براي ورود به برخي رش��ته ها اصرار دارند، 
در پايان پايه دهم يا يازدهم درخواس��ت تغيير رشته 
مي دهند؛ در واقع به اين درك مي رسند كه نمي توانند 

در آن رشته تحصيل كنند.
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از اليحه مقابله با 
حيوان آزاري چه خبر؟

مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت آخري��ن وضعيت اليح��ه مقابله با 
حيوان آزاري را تش��ريح كرد و گفت: به پيش��نهاد 
معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري قرار شده است 
ك��ه پيش نويس تهيه ش��ده براي اليح��ه مقابله با 
حيوان آزاري در قالب يك اليحه مستقل و جامع به 
دولت ارايه شود. معصومه حسين پور با اشاره به سابقه 
تدوين اليحه مقابله با حي��وان آزاري اظهاركرد: در 
سال ۹۴ در سازمان حفاظت محيط زيست جلسات 
متعددي با حضور متخصصان و چند حقوقدان برگزار 
و پيش نويس اليحه مقابله با حي��وان آزاري تهيه و 
به دولت ارس��ال ش��د.  او ادامه داد: بنا به تصميمات 
كميسيون لوايح در دولت مقرر شد اليحه مقابله با 
حيوان آزاري در قالب مواد الحاقي به قانون مجازات 
اس��المي از طرف قوه قضاييه م��ورد پيگيري قرار 
گيرد. مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيست در پايان گفت: معاونت حقوقي 
رياست جمهوري ارديبهشت امسال پيشنهاد داد كه 
پيش نويس اليحه مقابله با حيوان آزاري با مشاركت 
سازمان حفاظت محيط زيست و ساير نهادهاي متولي 
از جمله سازمان شهرداري ها و سازمان دامپزشكي 
تكميل شود بطوري كه عالوه بر مسائل جرم انگاري، 
احكام حمايتي نيز به اين اليحه اضافه شود كه اين 

موضوع در حال پيگيري است.

گواهينامه موتورسيكلت براي 
زنان مغايرتي با قانون ندارد 

مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده از 
برگزاري نشست ها و پيگيري  مكاتبات جهت ارايه 
»گواهينامه موتورس��يكلت براي زنان« خبر داد و 
گفت: به اين جمع بندي رسيديم كه هيچ مغايرت 
قانوني در اين زمينه وج��ود ندارد. معصومه ابتكار 
با بيان اينكه هيچ مخالفت��ي براي ارايه گواهينامه 
موتورس��يكلت به زنان وجود ندارد، افزود: مغايرت 
قانوني وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داش��ته 
باشند بايد بتوانند گواهي نامه موتورسيكلت دريافت 
كنند و اگر هم در آيين نامه اي مش��كل يا سياست 
نانوش��ته اي داريم اميد اس��ت كه برطرف شود. او 
درباره تاثير موتورس��يكلت بر محيط زيست نيز به 
ايسنا گفت: در دوران فعاليت خود در محيط زيست 
طرف دار موتورسيكلت برقي بودم و بر اين باورم كه 
موتورهاي بنزين��ي، دو زمانه و چهار زمانه آلودگي 
زيادي ايجاد مي كند به همين دليل از اين موضوع 
بسيار حمايت مي كنم، به نظر موضوع موتور و هم 
دوچرخه بخشي از آن به موضوع سالمت و بخشي 
ديگر به حفظ محيط زيس��ت بازمي گردد. معاون 
رييس جمه��ور در امور زن��ان و خان��واده در ادامه 
استفاده از موتورسيكلت و دوچرخه را سبك زندگي 
خوب دانس��ت و گفت: در حال حاضر كم تحركي 
آسيب زاست، پس چه اشكالي وارد است اگر بتوانيم 
چنين فعاليت هايي را گس��ترش دهيم؟ ابتكار با 
اشاره به اينكه مش��كل و مانع قانوني در اين زمينه 
وجود ندارد، تاكيد كرد: در اين زمينه پيگيري هايي 
انجام داديم؛ بطور خاص در زمينه ارايه گواهي نامه 
موتورس��يكلت براي زنان نشست ها و مذاكراتي را 
برگزار كرديم و پيگيري هاي مكاتباتي را نيز در اين 
راستا انجام داديم و به اين جمع بندي رسيديم كه 

هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد.

 مخالفت وزارت بهداشت 
با توليد سواري هاي ديزلي

رييس گروه سالمت هواي مركز سالمت محيط 
و كار وزارت بهداشت ضمن اعالم مخالفت وزارت 
بهداش��ت با ورود خودروه��اي ديزلي به چرخه 
حمل  و نقل كشور، از شهرداري  تهران خواست تا 
اقدامات جدي تري جهت كاهش آلودگي هواي 

ناشي از كاركرد اتوبوس هاي ديزلي انجام دهد.
مدتي اس��ت كه ايران خودرو ديزل از س��ازمان 
حفاظت محيط زيست درخواست كرده است كه 
براي توليد سواري ديزلي مجوز صادر كند. سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز پيش از اين مخالفت 
جدي خود را با اين درخواس��ت اعالم كرده بود. 
اكنون پس از انجام تحقيقات كارشناس��ي شده 
توس��ط ۱3 دانشگاه كش��ور در خصوص توليد 
سواري ديزلي و اعالم مخالفت اين دانشگاه ها با 
ورود سواري ها به ناوگان حمل ونقل كشور، وزارت 
بهداشت نيز مخالفت خود را با ورود خودروهاي 

ديزلي به چرخه حمل و نقل كشور اعالم كرد.
عباس شاهس��وني، رييس گروه سالمت هواي 
مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداشت، در 
واكنش به اظهاراتي مبني ب��ر ورود خودروهاي 
ديزلي به بازار گفت: از سال 20۱3 آالينده هاي 
خودروهاي س��واري ديزلي توس��ط س��ازمان 
بهداش��ت جهاني به عنوان ذرات س��رطان زاي 
قطعي براي انسان ها شناخته شد و به دنبال آن 
توليد اين خودروها در كشورهاي غربي و اروپايي 

كاهش چشمگيري پيدا كرد.
وي با اش��اره به اينكه خودروهاي سواري ديزلي 
20 برابر بيش از خودروهاي بنزيني ذرات معلق 
توليد مي كنند، اف��زود: عالوه بر مي��زان باالي 
ذرات توليدي توس��ط اين خودروها، مش��كل 
ديگر توليد آالينده ناكس است. اين آالينده كه 
متشكل از »مونوكسيد نيتروژن« و »دي اكسيد 
نيتروژن« است، پيش س��ازِ آالينده ازن است و 
مي توان��د تهديدي جدي براي ك��ودكان، زنان 
باردار، سالمندان و... باشد. شاهسوني ادامه داد: 
ذرات توليد شده توس��ط اين خودروها سه برابر 
رهنمود سازمان بهداشت جهاني است و با ورود 
آنها به چرخه حمل ونقل كشور، هرآنچه تالش 
نظير كنترل سوخت، احتراق و ...در جهت كاهش 
آلودگي هوا انج��ام داده ايم، به هدر خواهد رفت 

و مشكل آلودگي هوا چندين برابر خواهد شد.

كاهش هزينه هاي كمرشكن بستري روستاييان 
وزير بهداشت در تشريح آخرين دستاوردهاي دولت در 
حوزه س��المت، كاهش هزينه هاي كمرشكن بستري 
به ويژه براي روس��تاييان از رقم باالي 35 درصد به پنج 
درصد را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه روستايي 
خواند.  به گزارش ايسنا، دكتر سعيد نمكي در حاشيه 
مراس��م دس��تاوردهاي دولت تدبير و اميد در توسعه 
زيرساخت هاي روستايي با حضور در جمع خبرنگاران و 
در پاسخ به سوال ايسنا درباره اقدامات وزارت بهداشت در 
دولت تدبير و اميد به ويژه در حوزه روستايي، گفت: امروز 
با حضور آقاي رييس جمهور از فعاليت هاي روس��تايي 
در بخش هاي مختلف در حوزه س��المت، برق رساني، 

آبرساني و غيره بازديد شد.
وي افزود: در حوزه بهداش��ت و درمان در سال هاي بعد 
از انقالب دستاوردهاي بسيار زيادي داشته ايم. در دولت 
تدبي��ر و اميد نيز به ويژه در زمين��ه اجراي طرح تحول 
نظام س��المت، صرف منابع ويژه براي بخش سالمت و 
افزايش سه درصدي سهم سالمت از جي دي پي، توسعه 
مراكز بهداشتي و درماني در قالب مراكز جامع سالمت 
در مناطق مختلف روس��تايي و حاشيه شهرها، توسعه 
پايگاه هاي س��المت، افزايش پوشش واكسيناسيون، 
افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، كاهش 
هزينه هاي كمرشكن بستري به ويژه براي روستاييان 

از رقم باالي 35 درصد به پنج درصد، پوشش داروهاي 
اساس��ي به خصوص براي روس��تاييان و پوشش بيمه 
همگاني جوامع كمتر برخوردار و روس��تاييان در قالب 
بيمه همگاني سالمت از دس��تاوردهاي بسيار مهمي 
است كه در دولت يازدهم و دوازدهم محقق شد. نمكي 
همچنين درباره اقدامات انجام ش��ده جهت توس��عه 
تخت هاي بيمارستاني به ايسنا گفت: در حوزه درمان 
نيز حدود 23 هزار تخت بيمارستاني در دولت تدبير و 
اميد به تخت هاي بيمارستاني كشور اضافه شده است و 
امسال هم در نظر داريم تا پايان سال 6 هزار تخت جديد 
را به مجموعه تخت هاي كشور اضافه كنيم. در اين زمينه 
اولويت مان را بر ۴0 بيمارستان در مناطق كمتر توسعه 
يافته مانند استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبي، هرمزگان، كرمانشاه، ايالم و ... يا در استان هاي 
برخورداري كه لكه ها يا نقاط كمتر برخوردار دارند، قرار 
داده ايم. به عنوان مثال در استان تهران، اسالمشهر يكي 
از نقاط كمتر برخوردار محسوب مي شود كه بيمارستان 

نداشته است.

  تامين 400 خانه بهداشت عشايري با بهورز بومي
 نمك��ي با بي��ان اينك��ه 600 مركز و خانه بهداش��ت، 
آموزشگاه هاي بهورزي، محل زيست پزشكي و ... را در 

روستاها و مناطق كمتر برخوردار تدارك ديده ايم، گفت: 
همچنين در حوزه بهداشت قرار است ۴00 خانه بهداشت 
عشايري را آماده بهره برداري كنيم كه ۱۸ مورد از آنها در 
فارس افتتاح مي شود. اين براي اولين بار است كه براي 
عش��اير كوچ رو امكاناتي در اين زمينه فراهم مي كنيم. 
بر اين اساس عش��اير در ييالق و قشالق با كمك بهورز 
بومي و در يك كانكس��ي كه داراي يخچالي است كه با 
پنل خورشيدي برق مي گيرد و براي نگهداري واكسن 
استفاده مي شود و با تمام امكانات خانه بهداشت به مردم 

خدمت ارايه مي دهيم.
نمكي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درباره وضعيت سامانه 
تيتك و روند ايجاد شفافيت در سازمان غذا و دارو، گفت: 
ارز مربوط به دارو و تجهيزات پزشكي را به سرعت رديابي 
كرديم و همچنين تعدادي از متخلفين در اين زمينه به 
دستگاه قضايي معرفي شدند. اخيرا هم پنج پرونده را ارايه 

داده ايم كه در حال بررسي هستند.
او افزود: خوشبختانه نقاط قوت و ضعف سامانه تيتك 
را ه��م ارزيابي ك��رده و اصالح مي كني��م. بطوري كه 
اطالع رساني به مردم و ذي نفعان به صورت به روز و شفاف 
در سامانه قرار گيرد. اميدواريم تا پايان شهريورماه بتوانيم 
صاحب يك سامانه شفاف و مورد اعتماد براي مردم در 

سازمان غذا و دارو باشيم. 

تعيين  تكليف مدارس جنجالي بنياد شهيد
اوايل تيرماه اخب��اري مبني بر احتم��ال پلمب ۱۱ 
مدرسه تحت مالكيت بنياد ش��هيد منتشر و در پي 
آن در روز ده��م تيرماه دو مدرس��ه ابتدايي دخترانه 
»زيوري« در منطقه 2 و مدرس��ه پس��رانه »شهداي 
هسته اي« در منطقه 3 تهران پلمب شدند. همان زمان 
مذاكراتي ميان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، 
بنياد شهيد و استانداري تهران آغاز و توافقاتي براي 
رفع مشكل و بازگشايي مدارس حاصل شد، با اين حال 
چند روز گذشته والدين اين دو دبستان از به مزايده 

رفتن و تخليه اين دو مدرسه خبر دادند.
منصور اردس��تاني، مديركل دفت��ر حقوقي امالك و 
حمايت قضايي وزارت آموزش  و پرورش درباره علت 
تخليه اين دو مدرسه با وجود توافقات حاصله و تكليف 
دانش آموزان اين دو مدرسه توضيحاتي ارايه و به ايسنا 
گفت: ديروز، دوشنبه، جلس��ه خوبي با بنياد شهيد 
پيرام��ون اين مدارس برگزار ش��د و توافقات حاصله 
از س��وي طرفين در حال پيگيري اس��ت. از مجموع 
مدارس تحت مالكيت بنياد در ش��هر تهران، قرارداد 
اجاره ۱0 مورد منعقد ش��ده و مابقي تا همين هفته 

نهايي مي شود. 
او درباره دو مدرسه پلمب شده »شهداي هسته اي« 
و »ش��هيد زيوري« كه درچن��د روز اخير تخليه و به 

مزايده گذاشته شده اند نيز گفت: در حال هماهنگي 
هستيم و اين دو مدرسه در دستور خريد قرار گرفته اند. 
پيشنهاد خريد اين دو ملك را داده ايم و با بنياد شهيد 
هم توافقات اوليه داش��ته ايم. ارزش گ��ذاري اين دو 
مدرس��ه نيز از طريق هيات هاي كارشناس��ي انجام 
مي ش��ود. مديركل دفتر حقوقي ام��الك و حمايت 
قضايي وزارت آموزش  و پ��رورش درباره بالتكليفي 
خانواده ها كه نمي دانند آيا بايد پرونده فرزندانشان را 
از اين دو مدرسه دريافت و در مدرسه ديگري ثبت نام 
كنند يا خير؟ گفت: خانواده ها نگران نباش��ند تا ۱5 
شهريور تكليف اين دو مدرسه را مشخص مي كنيم؛ 
فعال وارد توافق شديم و نتيجه نهايي را قطعا تا نيمه 

شهريور اعالم مي كنيم.
او ادامه داد: در چند روز گذش��ته اين دو ملك پلمب 
شده و عمليات اجرايي از سوي مراجع قضايي اجرا شد 
اما اكنون اين دو ملك در دستور خريد قرار گرفته اند. 
احتمال ضعيفي وجود دارد كه آموزش و پرورش نتواند 
اي��ن دو ملك را خريداري كند ام��ا در هر صورت اگر 
اين اتفاق رخ نداد، آموزش و پرورش وظيفه دارد كه 
فضاي جايگزين مناسب را براي ثبت نام دانش آموزان 
اين دو مدرسه درنظر گرفته و آنها را در مدارس مجاور 

ساماندهي كند.
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5 دليل تورم منفي ملك در مردادماه

پيشنهاد تخصيص بودجه 4800 ميليارد توماني به مترو

گروه راه و شهرسازي|
درشرايطي كه براس��اس تازه ترين آمار منتشرشده 
از سوي اتحاديه مش��اوران امالك، حجم معامالت 
مس��كن در مردادماه نسبت به تيرماه، كاهش يافته 
اس��ت، گزارش دفت��ر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي هم حكايت از اف��ت 3 درصدي قيمت 

مسكن در ماه گذشته در مقايسه با تير ماه دارد.
كاهش قيمت مسكن در مرداد ماه نسبت به ماه قبل 
درحالي صورت گرفته است كه طي 4 سال گذشته 
روند قيمت ها در بازار صعودي بوده و اين نخستين بار 
است كه ش��اهد افت قيمتي طي 45 ماهه گذشته 
بوده ايم، برطبق آمار تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در مردادماه، نرخ رش��د قيمت مسكن در معامالت 
خريد آپارتمان براي اولين بار بعد از آبان سال 94 به 
زير صفر رس��يد، درآبان 4 سال پيش قيمت اسمي 
آپارتمان ها در مسير تخليه حباب قيمتي مسكن بعد 

از يك دوره جهش قيمتي كاهش يافت.
در مرداد ماه سال جاري، متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني در معامالت خريد و فروش آپارتمان 
در پايتخت به 13 ميليون و180 هزار تومان رسيد، 
اين در حالي است كه اين ميزان در ماه قبل )تيرماه 
98( برابر با 13 ميليون و600 هزار تومان بود كه اين 
موضوع نشان ازكاهش نزديك به نيم ميليون توماني 
متوسط قيمت فروش هر مترمربع آپارتمان مسكوني 

در شهر تهران در اين ماه دارد.
در اين ميان اگرچه تورم ماهانه قيمت مسكن كاهش 
يافت اما تورم ساالنه افزايش يافت و ميانگين قيمت 
هر مترمربع مسكن در ش��هر تهران طي اين ماه در 
مقايسه با ماه مشابه سال قبل، 77 درصد رشد كرد 
درحالي كه تورم نقطه اي مسكن در تيرماه )مقايسه 
قيمت مسكن در تير 98 نسبت به تير 97(، معادل 

99 درصد گزارش شده بود.
البته روند تورم س��االنه يا نقطه اي از ارديبهشت به 
بعد روندي كاهشي را درپيش گرفته بود و در حالي 
كه تورم نقطه اي ارديبهشت ماه 112 درصد به ثبت 
رسيد، در خردادماه اين ميزان افزايش قيمت معادل 
107 درصد و در تيرماه به كمتر از 100 درصد يعني 
95 درصد رسيد و در نهايت تورم نقطه اي مسكن در 
مردادماه به كمترين حد خود از ابتداي سال جاري 

تاكنون )معادل 77 درصد( رسيد.

   كاهش نرخ ارز و افت قيمت مسكن
تحليل آمارهاي وزارت راه و شهرس��ازي و اتحاديه 
مش��اوران امالك درباره تحوالت بازار مس��كن در 
مردادماه نش��ان از همراهي كاهش قيمت ها با افت 
حجم معامالت دارد، اما سوال اين است كه چرا پس 
از گذش��ت 4 سال، ش��اهد كاهش تورم نقطه اي در 

بازار مس��كن بوديم،  چه عواملي موجب رشد منفي 
3 درصدي قيمت ش��ده اس��ت و آيا اين روند منفي 

تداوم خواهد داشت؟ 

    اثر افت نرخ ارز روي مسكن
عباس اكبرپور، استاد دانش��گاه درباره داليل كاهش 
قيمت مسكن در مرداد ماه نسبت به تيرماه به »تعادل« 
مي گويد: مجموعه اي از علل در افت قيمت مس��كن 
اثرگذاربوده اس��ت و يكي از اين عوامل كاهش نرخ ارز 
است كه موجب مي شود كه ش��اهد افت قيمت تمام 

كاالها و خدمات از جمله مسكن هستيم.

اكبرپور اضافه مي كند: زماني كه قيمت ارز كاهش 
مي يابد، خريداران بالقوه در انتظار قيمت مس��كن 
افت كند بنابراين تمايل آنها براي خريد مسكن كم 
مي شود تا التهاب بازار كاهش يابد و قيمت ها متعادل 

شود كه افت تقاضا، قيمت ها را تعديل مي كند.
او ادامه مي دهد: سوداگران و دالالني كه طي ماه هاي 
گذشته قيمت مس��كن را به ويژه در فضاي مجازي 
باال نگه داشته اند، چاره اي ندارند جز اينكه قيمت ها 
را تاحدودي كاهش دهند چون خريداران مصرفي 
با افزايش قيمت ها از بازار مسكن فاصله مي گيرند، 
بنابراي��ن تنها راه ب��راي جذب متقاض��ي مصرفي، 

كاهش قيمت ها است.  به گفته اين استاد دانشگاه، 
فروش��ندگان مس��كن به دليل نگران��ي از كاهش 
قيمت ها در شرايط كنوني و با افت حجم معامالت، 
ترجيح مي دهند كه ملك خود را به فروش برسانند 
و نقدينگي به دس��ت آم��ده را در بازاره��اي ديگر 

سرمايه گذاري كنند.
اكبرپور اظهار مي كن��د: عالوه بر اين عوامل، فضاي 
بين المللي هم بر اعتم��اد عمومي و بهبود بازارهاي 
اقتصادي موثر اس��ت ط��ي يكي دوماهه گذش��ته 
رايزني هاي مثبتي ب��راي افزايش روابط بين المللي 
بين ايران و س��اير كش��ورها انجام گرفته است كه 

توانسته به بهبود عملكرد بازار سرمايه، ارز و... كمك 
كن��د و بازارها را از التهاب خ��ارج كرده و در تثبيت 

قيمت ها اثر مثبت داشته است.

    رشد تورم ملك شهريور هم منفي مي شود
او مي افزايد: درواقع مجموعه عوامل اقتصادي و سياسي 
موجب كاهش قيمت مسكن در مردادماه شده است و 
پيش بيني مي شود كه روند كاهشي در قيمت مسكن 

طي شهريور ماه سال جاري هم ادامه يابد.
اين استاد دانشگاه بيان مي كند: كاهش نرخ ارز، در افت 
قيمت مصالح هم موثرخواهد بود و همين موضوع به 
كاهش قيمت واحدهاي ساخته شده در ماه هاي جاري 

نسبت به ماه هاي گذشته كمك كند.
اكبرپور كاهش قيمت مسكن مي تواند بارقه هاي اميد 
به تثبيت اقتصادي و رونق اس��ت، البته اين افت بايد 

ادامه دار باشد مي تواند نشانه خوبي باشد.
اگر ش��رايط بين المللي بدون التهاب پي��ش برود، در 
داخل ش��اهد افزايش اعتماد و واقعي سازي قيمت ها 
خواهيم بود، هنگامي كه قيمت ها بطور ناگهاني افزايش 
مي يابد نشان دهنده كاهش اعتماد عمومي نسبت به 
تصميم هاي اقتصادي است و كاهش قيمت ها به معناي 

بازگشت اعتماد عمومي به جامعه است.

    تناقض در آمار وزارت راه و اتحاديه
عالوه بر كاهش قيمت مس��كن در مردادماه نسبت به 
تيرماه، حجم معامالت هم در ماه گذش��ته نسبت به 
نخستين ماه فصل تابستان افت كرده است، براساس 
گزارشي كه روز شنبه )2 مرداد( در روزنامه »تعادل« 
به چاپ رسيد، رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
آماري از حجم معامالت مسكن در مرداد ماه ارايه كرد 
كه برطبق آن طي 27 روز نخس��ت اين م��اه 3 هزار و 
508 معامله به ثبت رس��يده است اما بررسي گزارش 
منتشرشده دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
اين گزارش تعداد مبايعه نامه ها 2931 فقره بوده است، 
درواقع آم��ار اتحاديه رقم باالت��ري را براي واحدهاي 

معامله شده نشان مي دهد. 
گزارش اتحاديه حاكي از كاهش 76 درصدي معامالت 
در مردادماه سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته دارد، درحالي كه آمار دفتر اقتصاد مس��كن 
حكايت از افت 77 درصدي قراردادهاي خريد و فروش 

امضا شده دارد. 
به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك، بررسي بازار 
مسكن شهر تهران طي 27 روز نخست مرداد سال 98، 
حكايت از آن دارد كه در مردادماه 98، در مجموع  16 
هزار و 627 قرارداد خريد و فروش و رهن و اجاره امضا 
شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

كاهش 47درصدي داشته است.

گروه راه و شهرسازي|
روز گذشته مترو ميدان محمديه و بسيج و 8.5 كيلومتر 
از بخش ش��رقي خط 7 متروي تهران با حضور رييس 
سازمان برنامه و بودجه و مسووالن شهري افتتاح شد. 
محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه در 
اين مراس��م گفت: در جريان شديدترين تحريم هاي 
تاريخي كش��ور قرار داريم كه از سال گذشته شروع و 
تاكنون ادامه دارد. اين تحريم ها تكانه هاي شديدي به 
كشور وارد كرد كه نمونه آن را در تغييرات نرخ ارز شاهد 
بوديم. سياست هاي ما آرامش دهي و مديريت تكانه ها 
بود، آنچه در بازار ارز مش��اهده مي كنيد حاصل تدبير 
دولت بوده و قطعا »باد« قيمت ها را پايين نياورده است.

او درباره برنامه هايي كه دولت براي شهرداري ها دنبال 
مي كند، گفت: آثار تحريم ها روي منابع مالي ما كامال 
محس��وس اس��ت و بودجه 448 هزار ميليارد توماني 
را تا س��قف 386 هزار ميليارد تومان در س��ال جاري 
تقليل داده و با توجه به محدودي��ت منابع، كارها را با 
اولويت بندي انجام مي دهيم. سياس��ت هاي سازمان 
برنامه و بودجه در دو بخش هزينه هاي جاري و عمراني 
در حال انجام است. از افكار عمومي مي پرسم كه آيا با 
وجود س��ختي هاي موجود، يك روز پرداخت يارانه و 
حقوق در اين شرايط به تاخير افتاده است؟ ما به آنچه 
كه مربوط به مردم و س��فره هاي آنها مي ش��ود دقت 

كافي داريم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: سياست 
ما در حوزه هزينه هاي جاري مشخص است و جامعه 
بداند كه دولت به اين بخش عمل مي كند. اما در بخش 
عمراني نيز با وجود آنكه منابع نسبت به سال گذشته 
محدودتر شده و بودجه عمراني كه در سال گذشته 54 
هزار ميليارد تومان بوده است، در سال جاري به 43 هزار 
ميليارد تومان محدود شد اما اين بودجه با اولويت بندي 
توزيع خواهد شد كه در آن توسعه حمل و نقل شهري 

نيز در نظر گرفته مي شود.
او با اشاره به اينكه سياست دولت توسعه شبكه حمل و 
نقل ريلي است، افزود: دولت همزمان موضوع اشتغال را 
نيز دنبال مي كند. شهرداري تهران نيز در ارتباط با اين 
توسعه ش��بكه ريلي آماده باشد و آن را گسترش دهد. 
در اين هفته از همكارانمان در شهرداري، شوراي شهر 
و شركت هاي واگن سازي دعوت مي كنيم تا طرحي را 
آماده كرده و به ما ارايه دهند. مي توانيم تا سقف 4800 
ميليارد تومان به شهرداري كمك كنيم و اولويت ما براي 

شهرداري تهران غيرقابل انكار است.

    مترو واجب تر از قوت اليموت 
محسن هاشمي، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 

نيز همزمان با افتتاح بخش هايي از خط 7 مترو تاكيد 
كرد: تجهيزات متحرك اين خط هنوز تامين نش��ده 
اس��ت. خط 6 و 7 با حداقل ظرفيت كار خواهند كرد 
و اميدواريم به زودي شاهد ايجاد ظرفيت قابل قبولي 
براي اين كريدوره��اي راهبردي حمل ونقل عمومي 

شهر تهران باشيم.
او ادامه داد: س��اخت مترو از قوت اليموت براي تهران 
واجب تر اس��ت، به خصوص در شرايط تحريم، ركود و 
تورم كه مترو عالج هر سه درد است. چراكه هم مي توان 
با ساخت داخل كردن مترو، با تحريم مقابله كرد و در 
خيلي از بخش ها، ما توان اين كار را داريم، در تمامي در 
بخش هاي تجهيزات ثابت و متحرك پيش رفته مترو 
مانند واگن، نيرورساني، تهويه، سيگنالينگ، كنترل، 
مخابرات، اسانسور، پله برقي و تيكتينگ، قدرت ساخت 
داخل در بخش خصوصي و صنايع دولتي و دفاعي داريم 

و از ساخت داخل نتيجه گرفته ايم.
هاشمي تصريح كرد: ما نبايد شاهد اين باشيم كه از 4 
دستگاه حفار مترو كه با خون دل و زحمات فراوان تامين 
شدند، به دليل توقف ساخت دو دستگاه از تهران خارج 
شود و با همين رويه ممكن است دو دستگاه ديگر نيز 
به پروژه هاي فعال خارج تهران برده شوند در حالي كه 

خطوط 8 تا 11 متروي آماده ساخت است.
هاشمي با بيان اينكه توس��عه مترو در بخش داخلي 
را مي ت��وان با جذب س��رمايه گذاري در مجتمع هاي 
ايستگاهي نيز پيش برد گفت: در تهران 200 ايستگاه 
مترو وجود دارد كه هريك ظرفيت ساخت چند مجتمع 
ايستگاهي، خدماتي و مسكوني را در اطراف خود دارد 
و از اين محل مي توان هزينه س��اخت خطوط جديد و 
تكميل خطوط فعل��ي را تامين كرد كه اگر موضوع به 
صورت جدي از سوي ش��هرداري پيگيري شود شورا 
آماده اس��ت تا با مصوب��ات مورد نياز از توس��عه مترو 

حمايت كند.
او تاكيد كرد: اگر متروي تهران را با متروي پكن مقايسه 
كنيم، مي بينيم كه اين دو شبكه تقريبا همزمان ساخت 
خود را آغاز كردند و زماني كه ما در حال ساخت سه خط 
مترو بوديم، متروي پكن دو خط داش��ت و امروز كه ما 
هفت خط با 2.5 ميليون سفر را بطور ناقص بهره برداري 
مي كنيم. متروي پكن 20 خط فعال با 390 ايستگاه به 
طول 630 كيليومتر دارد كه بطور متوسط روزانه 10.5 
ميليون سفر انجام مي دهد و ركود 13.5 ميليون مسافر 
را زده و قرار است تا دوسال آينده طول اين شبكه به هزار 

كيلومتر به ظرفيت 18 ميليون مسافر برسد. 
تفاوت اين دو ش��بكه در حالي است كه دولت چين 
يارانه س��وخت نمي دهد واز س��وخت ه��م ماليات 
دريافت مي كند يعني حمل و نق��ل با خودرو براي 

دولت چين منافع ندارد نه مث��ل ايران كه درتهران 
روزانه 200 ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت شود.

    ۲درخواست معاون شهردار از نوبخت
در ادامه مراسم محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهردار تهران از نوبخت درخواست كرد 
مجوزهاي اوراق مشاركت در همان سال مالي محقق 
شود و محوريت طرح نوس��ازي اتوبوس ها با سازمان 

برنامه و بودجه باشد.
او در اين مراسم گفت: واقعيت اين است كه در زمان 
تعطيلي خط 7 در سال 96 بحث هاي بسياري مطرح 
ش��د، اما در آن زمان به صراحت بيان كردم كه هيچ 
دليلي جز ناامني و تكمي��ل نبودن خطوط براي اين 
اخذ اين تصميم وجود ندارد. به عقيده ما، هيچ قصد 
سياس��ي را نبايد در كار مردم دخال��ت داد و قطعًا ما 
از اين امر پرهيز مي كنيم. ام��روز راه اندازي خطوط 
مترو با ايمني كامل و س��رفاصله اس��تاندارد قطارها 
انجام مي شود، تا قبل از تعطيلي خط 7 در سال 96، 
دو هزار ميليارد براي ايجاد آن هزينه شده بود، اما از 
روزي كه مجبور به تعطيلي اين خط شديم تا به امروز 
هزار ميليارد تومان ديگر هزينه شده است. اين هزار 
ميليارد در دوره اي هزينه ش��د كه كشور درگير يك 

جنگ اقتصادي است. 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با تأكيد 
براينكه از اين پس الزم است كه تمركز بيشتري روي 
ناوگان حمل و نقل عمومي داشته باشيم، تصريح كرد: 
بنا به دس��تور آقاي نوبخت رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه، از محل منابع تبصره 18 به زودي منابعي براي 
تأمين واگن هاي جديد در اختيار شهرداري تهران قرار 
خواهد گرفت. اين دس��تور كمك��ي براي حل معضل 

ناوگان حمل ونقل عمومي خواهد بود. 
پورسيدآقايي اضافه كرد: در سال جاري براي توسعه 
مترو، ه��زار و 600 ميليارد تومان اوراق مش��اركت با 
موافقت وزارت كش��ور دريافت كرده ايم، اما نكته اين 
است كه اوراق مش��اركت هرسال را سال بعد مي توان 
به منابع تبديل كرد. اگر دستگاه هاي ذي ربط از جمله 
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي كمك كنند كه 
اوراق مش��اركت س��ال 98 را در همين سال به دست 
بياوريم، كمك بسياري به توسعه خطوط مترو خواهد 

بود تا اينكه يك فاصله يك ساله ايجاد شود. 
به گفته معاون شهردار تهران، در صورت تامين بودجه 
اوراق مشاركت سال 98، رقم مذكور در كنار هزار و 300 
ميليارد تومان حاصل از فروش اوراق مشاركت در سال 
97، امكان سرمايه گذاري بيش از دو هزار و 900 ميليارد 

توماني در مترو را فراهم مي كند. 

پورس��يدآقايي با بيان اينك��ه بايد ع��الوه برمترو به 
اتوبوسراني نيز توجه شود، تصريح كرد: وضعيت امروز 
اتوبوس��راني، وضعيت مناسبي نيس��ت و اتوبوس ها 
سني بيش از 10 سال دارند و بايد اتوبوس هاي نوساز 
جايگزين شوند. در قالب طرح نوس��ازي كه از جانب 
دولت پيشنهاد ش��ده، 19هزار دستگاه اتوبوس براي 
شهرهاي كش��ور بايد خريداري شود اما از آنجايي كه 
راهبري اين طرح، ملي اس��ت س��ازمان هاي ذي ربط 
بايد ورود پيدا كنند و پيشنهاد مي كنم سازمان برنامه 
و بودجه محوريت اين موضوع را بر عهده گيرد. بعد از 
گذش��ت يك س��ال و نيم از بحث طرح نوسازي هنوز 
يك دس��تگاه اتوبوس در قالب اين طرح تامين نشده 
اس��ت، در صورتي كه رييس جمهور تأكيد بسياري بر 

اجراي آن دارد.

    جزييات مسكن استيجاري 
پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در اين مراسم پيشنهاد 
توسط ما ارايه شده و شهرداري ها اين توانايي را دارند 
كه مسكن استيجاري ارايه دهند و اگر دولت تسهيالتي 
كه به بخش خصوصي مي دهد به شهرداري ها نيز بدهد 
مي توانيم به مسكن مورد حمايت يا مسكن اجتماعي 
ورود يابيم.اگر اين مساله نياز به قانون داشته باشد انجام 
خواهيم داد و اگر ايين نامه اي نياز باش��د آن را بررسي 
مي كنيم. البته پيش نويس مصوبه آن قرار اس��ت در 

هيات وزيران تهيه شود.
شهردار تهران نيز در حاشيه مراسم افتتاح رسمي 8.5 
كيلومتر از بخش شرقي خط 7 مترو در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: تأمين 2 هزار واگن مترو را براي سال جاري 
در دستور كار قرار داده ايم و 4 شركت واگن سازي در اين 
زمينه اعالم آمادگي كرده اند كه اميدواريم موفقيت هاي 

زيادي در اين زمينه حاصل شود.

    گم شدن دريچه هاي چدني كف خيابان 
روز گذش��ته خبري مبني بر دزديده شدن مجسمه 
برنزي قيصر امين پور در منطقه 2 منتشر شد. شهردار 

در پاسخ به سوالي در مورد گم شدن اين مجسمه گفت: 
اين موضوع را شنيده ام ولي فرصت نكرده ام گزارش آن 
را بخوانم. قطعا اين موضوع را پيگيري مي كنم البته اين 
تنها مشكل نيس��ت و در زمينه گم شدن دريچه هاي 
چدني كف خيابان هم مس��اله داريم و هم��ه اينها را 

پيگيري خواهيم كرد تا موضوع حل شود.
حناچي با اشاره به اينكه اتصال و گسترش شبكه ريلي 
از سياست هاي اصلي شهرداري تهران است، گفت: در 
همين راستا اتصال متروي تهران به پرند، اسالمشهر و 
هشتگرد نيز دنبال مي شود. با وجود اينكه ما با چيني ها 
توس��عه مترو را آغاز كرديم و در ح��ال حاضر آنها از ما 
جلوتر هس��تند اما در رنكينگ جهاني از جهات طول 
مسير و جابه جايي مس��افر، متروي تهران داراي رتبه 

پانزدهم در جهان است. 

    افزايش تعداد ايستگاه هاي خط 7 
علي امام، مديرعامل شركت مترو تهران با اشاره به اينكه 
تا پايان سال خط 7 داراي 16 ايستگاه خواهد بود، گفت: 
در يك ماه آينده راه اندازي ايستگاه امام حسين)ع( را 
در دستوركار داريم.22 كيلومتر از خط 7 با 10 ايستگاه 
كامل شده و آماده استفاده براي مردم است. در 20 ماه 
گذشته راه اندازي سيستم سيگنالينگ در خط 7 در 
كل 22 كيلومتر مسير انجام شده و سيستم حفاظت 

اتوماتيك قطارها هم تشكيل شده است.
مديرعامل شركت مترو تهران با اش��اره به راه اندازي 
س��امانه تهويه و مهپاش براي اطفاي حريق در خط 7 
گفت: همه موارد الزم براي اطفاي حريق انجام شده و 
سيستم برق رساني خط 7 نيز تكميل شده است. خط 
7 در سه بخش ايس��تگاه مهديه، نواب صفوي، ميدان 
صنعت و ايس��تگاه بس��يج تا مهديه راه اندازي شده و 
تا پايان سال 16 ايس��تگاه در خط 7 خواهيم داشت. 
در خط 6 مترو نيز تا پايان س��ال شاهد اتفاقات خوب 
خواهيم بود و تا يك ماه آينده راه اندازي ايستگاه امام 
حسين )ع( و تا پايان س��ال راه اندازي ايستگاه تربيت 

مدرس تا كوهسار را داريم.
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احتمال اصالح برخي از 
برنامه هاي تامين مسكن دولت

سرپرس��ت جديد معاونت امور مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه برنامه هاي اين 
وزارتخانه در حوزه مسكن قائم به شخص نيست گفت: 
برخي برنامه هاي تامين مسكن شايد نياز به اصالحات 
داش��ته باش��د. محمود محمودزاده در گفت وگو با 
فارس، در پاسخ به اين سوال كه معاون سابق مسكن و 
ساختمان وزير راه و شهرسازي از چند طرح با نام هاي 
»تام كاد« )تامين مسكن كاركنان دولت(، »تام فاز« 
)تامين مالي به روش فروش اقساطي زمين( و »تام 
اج« )تامين مس��كن اجاره اي( خبر داده بود كه قرار 
اس��ت براي خانه دار كردن مردم اجرايي ش��ود، آيا 
اين طرح ها ادامه خواهد يافت اظهار داش��ت: در اين 
خصوص نمي توان فعال اظهارنظر كرد؛ چراكه بايد 
اين طرح ها را مورد بررسي دقيق قرار داد. وي افزود: 
قطعا روندي كه وزارت راه و شهرسازي داشته است 
قائم به شخص نيست و برنامه  اي است كه بايد انجام 
شود و ممكن است كه يك اصالحات يا اضافه شدن 
به آن برنامه ها به وجود بيايد، اما در مجموع سياست 
كلي قائم به شخص نخواهد بود و سياست هاي وزارت 
راه و شهرس��ازي اس��ت و با قوت انجام خواهد شد. 
محمودزاده گفت: از اوايل هفته آينده شايد بهتر بتوان 
در خصوص برنامه هاي مسكن يا ساير موارد مربوط به 
حوزه مسكن و اجاره ارايه و استراتژي جديد را اعالم 
كرد. روز يكشنبه،  محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي 
در حكمي »محمود محمودزاده« را سرپرست جديد 
معاونت امور مسكن و ساختمان اين وزارتخانه معرفي 

و جايگزين مازيار حسيني منصوب كرد.

تمركز زدايي از بنادر امارات
با حمل كاال به عمان و قطر 

معاون س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: در شرايط 
تحريم كش��ورمان، اين عالقه مندي براي شكست 
تمركز كاال ايراني در بنادر امارات وجود دارد و بنادر 
كش��ورهاي عمان و قطر مي توانند جايگزين بنادر 
امارات براي ترانش��يپ، تخليه و بارگيري كاالهاي 
ايراني باشند. جليل اسالمي، معاون سازمان بنادر و 
دريانوردي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به برنامه دولت 
براي تمركززدايي ترانشيب بار و كاهش وابستگي از 
بنادر امارات متحده عرب��ي، اظهار كرد: اين موضوع 
سياست جديدي نيست و از گذشته به دنبال اجرايي 
كردن اين برنامه بوده ايم.  وي افزود: چشم اندازي براي 
توسعه حمل و نقل كشور وجود دارد و راهبردهايي 
هم براي تحقق اين چش��م انداز در نظر گرفته شده 
اس��ت. در اين ميان نكته اصلي اين است كه وظيفه 
داريم بنادر كشورمان و ارتباط بنادر ايران با ساير بنادر 
دنيا را توسعه دهيم. معاون امور دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي با بيان اينكه تحقق اين اهداف را در دو 
جهت دنبال مي كنيم، گفت: از طريق پاسخگويي 
مناسب به تجارت كش��ور و نقش آفريني در سطح 
منطقه و بين الملل اهداف مورد نظر را دنبال مي كنيم. 
وظيفه ما اين است كه امكانات سخت افزار و نرم افزاري 
را به نحوي مديريت كنيم كه اوال در خدمت تجارت 
كش��ور باش��د و روند تجاري را تسهيل و همچنين 
كاركرد منطقه اي و بين المللي خود را هم حفظ كند. 
اسالمي با اش��اره به نقش بنادر امارات متحده عربي 
در منطقه اظهار ك��رد: بنادر امارات به غير از كاركرد 
ملي خود، به منطقه توزيع و ترانش��يپ كاال تبديل 
شده اند و جزو بنادر هاب منطقه هستند. وي با بيان 
اينكه مجموعه شرايط سياسي و اقتصادي سال هاي 
گذشته باعث شده بنادر امارات به بنادر هاب منطقه 
تبديل شوند، گفت: در شرايطي كه ظرفيت تجاري 
و جمعيت ايران و ميزان مصرف در كشورمان بسيار 

بيشتر از امارات است.

سرنوشت دوشغله ها
در شهرداري تهران

يك عضو شوراي شهر تهران در خصوص دو شغله هاي 
شهرداري توضيح داد. به گزارش مهر، حجت نظري در 
پاسخ به اينكه مدتي پيش در خصوص دوشغله هاي 
شهرداري تهران هشدار داده بوديد، اين تذكر به كجا 
ختم شد؟ گفت: پاسخي كتبي به اين تذكر داده نشد و 
معاون وقت توسعه منابع انساني )دكتر شيخ( مواردي 
را به صورت شفاهي مطرح كردند، البته در ابتدا اصل 
موضوع را انكار كردند و وقتي چند مثال نقض مطرح 
شد، اعالم شد اين افراد سرپرست هستند و به زودي 
موارد اعالم شده، اصالح مي ش��ود. وي ادامه داد: در 
مدت كوتاهي چند نفر از كساني كه مد نظر ما بودند 
و نسبت به آن شناخت داشتيم كه دوشغله هستند، 
تعيين تكليف شدند از جمله مديرعامل برج ميالد 
كه همزمان مديركل انتصابات بود و ظرف كمتر از 
10 روز، س��مت مديركل انتصابات را تحويل داده و 
در حال حاضر سرپرست ديگري، اين مسووليت را 
بر عهده دارد يا معاون عمراني شهردار كه مديركل 
همان معاونت نيز بود، در خصوص ايشان نيز تعيين 
تكليف شد. نظري با بيان اينكه شهرداري براي تعيين 
تكليف برخي از سمت ها از جمله افرادي كه به جز 
سمت خود، در هيات مديره سازمان ها و شركت ها 
نيز حضور دارند، مهلت خواس��ته اس��ت، گفت: از 
ليست اوليه ما، بيشتر مديران تعيين تكليف شده اند 
و شايد دو، سه نفري باقي مانده باشند اما يك مورد 
خالف قانون نيز قابل پذيرش نيس��ت و بايد اصالح 
شود. در اين خصوص شهرداري از ما زمان خواسته 
است. وي در خصوص اينكه به تازگي ليست جديدي 
از دوشغله هاي شهرداري منتشر شده است، تصريح 
كرد: ليس��ت جديد نديده ام بنابراين نمي توانم در 
خصوص آن اظهارنظر كنم اما ما پيگير اصالح اين رويه 
هستيم و در صورت اطالع، اين موضوع را پيگيري 
مي كنيم.اين عضو ش��وراي شهر تهران در پاسخ به 
اينكه برخي براي فرار از عنوان دوشغله، قراردادهاي 
خود را تغيير وضعيت داده و ساعتي كرده اند گفت: 
بايد ديد ميزان حضور آنها در شهرداري در تعريف 

شغل مي آيد يا خير. 

اگرچه ميانگين قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در ماه گذشته افت كرده است اما بر اساس آمار اعالم شده از سوي وزارت راه و شهرسازي 
متوس�ط قيمت هر مترمربع آپارتمان در 4 منطقه روند كاهش�ي نداشته اند. متوسط قيمت در منطقه يك در تيرماه 31 ميليون و 858 هزار 
تومان بوده است، اين رقم در مرداد به 29 ميليون و 212 هزار تومان كاهش داشته است. كمترين قيمت هم براي منطقه 19 بوده با 5 ميليون 
و 806 هزار تومان براي هر مترمربع.متوس�ط قيمت در اين منطقه 7 ميليون و 133 هزار تومان اعالم شده است. بيشترين مبايعه نامه براي 
منطقه 5 با 367 فقره بوده اس�ت، متوس�ط قيمت در اين منطقه روند نزولي داش�ته و به 16 ميليون و 331 هزار توم�ان به ازاي هر مترمربع 

كاهش يافته است .

كاهش قيمت ها در 18 منطقه تهران

ذرهبين
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روند صادرات و واردات ايران با قاره سبز در نيمه نخست 2019 چگونه رقم خورده است؟

تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال 2019 داراي كسري و به حدود منفي 1,7 ميليارد يورو رسيد

آناليز آماري تجارت با اروپا

تعادل|
آمار منتش�ر ش�ده از تجارت خارجي كشور 
نش�انگر اين اس�ت كه در نيمه نخس�ت سال 
2019، ارزش تج�ارت اي�ران و اتحادي�ه اروپا 
حدود 2.6 ميليارد يورو بوده كه از اين مقدار، 
ح�دود 418 ميليون يورو مرب�وط به صادرات 
اي�ران به اتحادي�ه اروپ�ا و 2 ميلي�ارد و142 
ميليون يورو مربوط به واردات ايران از اتحاديه 
اروپ�ا بوده اس�ت. بررس�ي هاي آم�ار حاكي 
از اي�ن اس�ت ك�ه ارزش ص�ادرات اي�ران به 
اتحادي�ه اروپا در نيمه نخس�ت س�ال 2019 
نسبت به مدت مشابه سال 2018 با كاهش 93 
درصدي مواجه شده كه عامل اصلي آن كاهش 
صادرات »سوخت هاي معدني، روان كننده ها 
و محصوالت مرتبط« اس�ت. همچنين ارزش 
واردات ايران از اتحادي�ه اروپا نيز 53 درصد 
كاهش يافته ك�ه اصلي ترين عامل آن كاهش 
واردات ماش�ين آالت و تجهي�زات حم�ل و 
نق�ل از اتحاديه اروپ�ا در مدت مذك�ور بوده 
اس�ت. اما مقاصد صادراتي و واردتي ايران در 
اتحاديه اروپا در نيمه نخس�ت سال 2019 چه 
كش�ورهايي هس�تند؟ آمارها حكايت از اين 
اس�ت كه صادركنندگان ايراني چهار كش�ور 
»آلم�ان، ايتاليا، بلژي�ك و اس�پانيا« را براي 
صدور كاالهايشان انتخاب كرده اند. در مقابل 
اما واردكنندگان ترجيح داده اند كه محصوالت 
و كااله�اي مورد نياز داخل را از چهار كش�ور 

»آلمان، ايتاليا، هلند و فرانسه« وارد كنند.

  آمارهاي تجارت 2019 با اروپا
تجارت كااليي)صادرات و واردات(ايران و اتحاديه اروپا 
در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 2.6 ميليارد يورو 
بوده كه نسبت به 6 ماهه نخس��ت سال 2018برابر با 
10.7 ميليارد يورو يعني76 درصد كاهش يافته است. 
اين كاهش هم در اقالم كااليي صادراتي ايران به اتحاديه 
اروپا و هم در اقالم كااليي وارداتي ايران از اتحاديه اروپا 
مشهود اس��ت. تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا كه در 
نيمه نخست سال 2018 مثبت و حدود 1.5 ميليارد 
يورو بوده در 6 ماهه نخست سال 2019 داراي كسري 
و به حدود منفي 1.7 ميليارد يورو رسيده است. علت 
منفي ش��دن تراز تجاري ايران و اتحاديه اروپا كاهش 
حدود 93 درصدي ص��ادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا 
نسبت به مدت مشابه قبل بوده است. در همين مدت 
كاهش 53 درص��دي واردات ايران از اتحاديه اروپا نيز 

اتفاق افتاده است.

  روند صادرات به قاره سبز
به گ��زارش معاونت بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
تهران، ايران در نيمه نخس��ت س��ال 2019 حدود 

418 ميليون ي��ورو كاال به اتحاديه اروپا صادر كرده 
كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال 2018 
حدود 93 درصد كاهش داشته است. عامل مسلط 
در كاهش ص��ادرات ايران ب��ه اتحادي��ه اروپا در 6 
ماهه ابتدايي س��ال 2019 كاهش ص��ادرات گروه 
س��وخت هاي معدني، روان كننده ه��ا و محصوالت 
مرتبط ايران به كش��ورهاي اتحاديه اروپا( با س��هم 
حدود منفي 89 واحد درصدي( بوده است. عالوه بر 
اين، كاهش صادرات كاالهاي گروه س��اخت و مواد 
و محص��والت غذايي به ترتيب با س��هم منفي 2.1 
درصدي و منفي 1.6 درصدي از جمله ديگر عوامل 
موثر در كاه صادرات ايران به اتحاديه اروپا بوده اند. 
عالوه بر ارزش صادرات، مقدار صادرات كااليي ايران 
به اتحاديه اروپا نيز در 6 ماهه نخس��ت سال 2019 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش چشمگيري 
داش��ته و از مجموع حدود 15 ميليون تن در 6 ماه 
ابتدايي سال 2018 به حدود 427 هزار تن در 6 ماه 
ابتدايي سال 2019 رسيده است( كاهش حدود 97 
درصدي( . با توجه به كاهش بيشتر در مقدار صادرات 
نسبت به ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا به نظر 
مي رسد، قيمت كاالهاي صادراتي ايران به اتحاديه 
اروپا در 5 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزايش داشته است.
بررسي روند ماهانه ارزشي و مقداري صادرات كااليي 
ايران به اتحاديه اروپا در سال 2019 و مقايسه آن با 
ماه هاي مش��ابه سال 2018 حاكي از كاهش شديد 
ارزش و مقدار ص��ادرات در ماه هاي ابتدايي س��ال 

2019 نسبت به سال 2018 است.
از سوي ديگر، مقايسه گروه كاالهاي صادراتي ايران 
به اتحاديه اروپا در 6 ماهه نخس��ت س��ال 2019 و 
مدت مشابه سال قبل حاكي از تغيير قابل توجه در 
گروه كاالهاي صادراتي ايران به اتحاديه اروپا در سال 
جاري است. بطوريكه س��هم صادرات سوخت هاي 
معدني، روان كننده ها و محص��والت مرتبط از كل 
ص��ادرات از 88 درص��د در 6 ماهه س��ال 2018 به 
0.5 درص��د در 6 ماهه س��ال 2019 كاهش يافته 
اس��ت. با كاهش س��هم صادرات در گروه صادرات 
س��وخت هاي معدني در 6 ماهه سال 2018، سهم 
صادرات در س��اير گروه ها در 6 ماهه س��ال 2019 

افزايش يافته است.

  مقاصد اروپايي صادرات
اما صادركنندگان ايراني كدام كش��ورهاي اروپايي 
را براي صدور كاالهايشان انتخاب كرده اند؟ آمارها 
حكايت از اين دارد كه چهار مقصد عمده صادراتي 
ايران به اتحادي��ه اروپا در نيمه نخس��ت 2019 به 
ترتيب ارزش صادرات، ش��امل كشورهاي »آلمان، 
ايتاليا، بلژيك و اس��پانيا« هس��تند. با اين حال، در 
نيمه نخس��ت س��ال 2019 صادرات ايران به اكثر 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا( جز 6 كشور )كاهش 
يافته اس��ت. بيش��ترين كاهش صادرات ايران در 6 
ماهه اول سال 2019 نس��بت به مدت مشابه سال 
2018 مربوط به كش��ورهاي »فرانسه، يونان، هلند 
و اس��پانيا« بوده اس��ت. همچنين موثرين عامل در 
كاهش ص��ادرات ايران ب��ه اتحادي��ه اروپا، كاهش 
صادرات ايران به كش��ورهاي ايتاليا( با سهم حدود 
منفي 27.60 درصد )، اسپانيا( با سهم منفي 19.7 
درصد )، فرانس��ه( با س��هم منف��ي 18.8 درصد )و 
يونان( با س��هم حدود منفي 16 درصد )بوده است. 
از آن سو، در 6 ماهه نخس��ت سال 2019 نسبت به 
مدت مشابه سال 2018 صادرات ايران به كشورهاي 
»بلژيك، روماني، بلغارس��تان، دانم��ارك، لتوني و 

قبرس« افزايش يافته است.

  واردات كااليي از اتحاديه اروپا
همچنين مطابق آمار منتشر شده، در نيمه نخست 
س��ال 2019 واردات كااليي اي��ران از اتحاديه اروپا 
حدود 2.1 ميليارد يورو بوده كه نس��بت به 6 ماهه 
نخست سال 2018 حدود 53 درصد كاهش داشته 
اس��ت. مقدار واردات ايران از اتحاديه اروپا نيز در 6 
ماهه نخست سال 2019 حدود 1064 هزار تن بوده 
كه نسبت به نيمه نخست سال 2018 برابر 963 هزا 
تن با 9.4 درصد كاهش مواجه شده است. با توجه به 
كاهش 53 درصدي ارزش واردات ايران از اتحاديه 
اروپا نس��بت به كاهش 9.4 درصدي مقدار واردات 
به نظر مي رس��د، قيمت كااله��اي وارداتي ايران از 
اتحاديه اروپا در 6 ماهه سال 2019 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل كاهش يافته است.
روند ارزش��ي ماهانه واردات اي��ران از اتحاديه اروپا 
حاك��ي از كاه��ش ش��ديد ارزش واردات در 6 ماه 
ابتدايي سال 2019 نسبت به سال 2018 است. روند 
مقداري واردات ايران از اتحاديه اروپا در نيمه نخست 

س��ال 2019 نوس��اني بوده، بطوري كه در ماه هاي 
»فوريه و مارس « اين س��ال با افزايش نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال ماقبل، روبرو بوده اما پس از آن 
با كاهش شديد در »آوريل و مي« مواجه شده و پس 
از آن در ماه »ژوئن« با افزايش نسبت به ماه قبل خود، 
به 170 هزار تن و بيشتر از ژوئن 2018 رسيده است. 
عامل مسلط در كاهش واردات ايران از اتحاديه اروپا 
در نيمه نخست 2019 كاهش واردات ماشين آالت 
و تجهيزات حمل ونقل ايران از اتحاديه اروپا( با سهم 

حدود منفي 37 واحد درصدي( بوده است.
پ��س از آن كاهش واردات مواد ش��يميايي س��اير 
محص��والت مرتبط و مصنوعات س��اخته ش��ده به 
ترتيب با س��هم منفي 4.9 واح��د درصدي و منفي 
2.5 واحد درصدي از ديگر عوامل در كاهش واردات 
ايران از اتحاديه اروپا بوده اند. مقايسه گروه كاالهاي 
واردات ايران از اتحاديه اروپا در 6 ماهه نخست سال 
2019 و مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد، سهم 
واردات گروه كااليي ماشين آالت و تجهيزات حمل 
ونقل و كاالهاي گروه ساخت، در 6 ماهه نخست سال 
2019 نسبت به مدت مش��ابه سال 2018 كاهش 
يافته و سهم ساير گروه هاي كااليي در مدت مذكور 

افزايش يافته است.

  مبادي اروپايي واردات
اما ايران كدام كشورهاي اروپايي را براي واردات خود 
برگزيده است؟ آمارها نشانگر اين است كه چهار مبدا 
عمده وارداتي ايران از اتحاديه اروپا در نيمه نخست 
سال 2019 به ترتيب ارزش واردات شامل»آلمان، 
ايتاليا، هلند و فرانسه« هس��تند. اما مطابق آمارها، 
در 6 ماه��ه نخس��ت س��ال 2019 واردات ايران از 
اكثر كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا( جز 2 كش��ور 
بلغارس��تان و قبرس )كاهش يافته است. در مقابل 
بيش��ترين كاهش واردات ايران در  6ماهه ابتدايي 

سال 2019 نسبت به مدت مش��ابه سال 2018 به 
ترتيب از كشورهاي» لتوني، سوئد، اسلواكي، روماني 
و اس��پانيا« بوده اس��ت. همچنين موثرين عامل در 
كاهش واردات ايران از اتحاديه اروپا، كاهش واردات 
از كشورهاي آلمان( با سهم حدود منفي 14 درصد 
)، ايتاليا )با سهم حدود منفي 9 درصد )، فرانسه( با 
سهم حدود منفي 6 درصد )و اسپانيا( با سهم حدود 

منفي 5 درصد بوده است.
اين تحليل در ادامه چند نكته را مورد توجه قرار داده 
است؛ نخست اينكه بر اساس آمارهاي منابع خارجي 
مشخص است كه تجارت كااليي ايران با بخش اعظم 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسيار كاهش يافته به 
نحوي كه منجر به منفي شدن تراز تجاري طي نيمه 
نخس��ت 2019 شده است. از س��وي ديگر، به دليل 
سهم قابل توجه فرآورده هاي نفتي از صادرات ايران 
به اروپا، با افت صادرات اين گروه از محصوالت شاهد 
افت تراز تجاري ايران با اروپا هس��تيم كه ش��اهدي 
بر عدم تنوع محص��والت صادراتي ايران و در نتيجه 
آسيب پذيري باالي آن از منظر كاهش صادرات نفت 
است. براين اس��اس، به نظر مي رسد، حتي توافقات 
قبلي در مورد باقي ماندن ايران در برجام، مانع از افت 
تجارت في مابين نش��ده و عم��ال آنچه موجب ركود 
تج��ارت كااليي بين ايران و اروپا مي ش��ود، نه تاييد 
دولت هاي مرتبط بلكه محدوديت ايجاد شده براي 
بنگاه هاي اروپايي از س��وي تحريم هاي اعمال شده 
توسط امريكا است و ظاهرا كميسيون اروپا نمي تواند 
نقش��ي در تغيير روند تجاري داشته باشد. بخشي از 
افت واردات كااليي ايران از اروپا به اس��تثناي مساله 
تحريم، مي تواند ناشي از سختگيري ها، محدوديت ها 
و ممنوعيت هاي وارداتي باشد كه توسط دولت ايران 
وضع شده و به صورت مستمر دستگاه هاي ذي ربط 
در حال انتش��ار فهرس��ت هاي گوناگون از كاالهاي 

ممنوع وارداتي هستند.
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فرشاد مقيمي مديرعامل 
ايران خودرو شد 

ايسنا| فرشاد مقيمي، معاون صنايع وزير صنعت، 
معدن و تجارت به عن��وان مديرعامل جديد ايران 
 خودرو انتخاب شد. براس��اس جديدترين اخبار به 
دست آمده فرشاد مقيمي جايگزين هاشم يكه زارع 
شد. درست يك هفته پيش علي ربيعي، سخنگوي 
دولت در نشس��ت خبري خود با اصحاب رس��انه از 
بركناري هاش��م يكه زارع، مديرعام��ل وقت ايران 
 خودرو به دليل تغيير قيمت خودرو بدون هماهنگي 
با وزارت صنعت، خبر داد و گفت كه عباس علي آبادي، 
مديرعامل مپنا به عنوان مديرعام��ل جديد ايران 
خودرو ش��روع به كار خواهد كرد. ب��ا اين حال اين 
اتفاق نيفتاد و علي آبادي به داليلي كه رس��ما اعالم 
نش��د، براي مديرعاملي ايران  خودرو انتخاب نشد. 
گروه صنعتي اي��ران  خودرو يك هفته اخير را بدون 
مديرعامل گذراند تا اينكه ديروز فرش��اد مقيمي، 
معاون صنايع وزير صنعت، مع��دن و تجارت براي 
مديرعاملي اين گروه صنعتي انتخاب شد. مقيمي 
پيش از معاونت امور صنايع وزارت صنعت؛ معاون 
برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران بود. او تحصيلكرده رشته كارشناسي 
مهندسي صنايع و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي 
از دانش��گاه علم و صنعت است. پايگاه اطالع رساني 
گروه صنعتي ايران خودرو نيز اعالم كرد: »اعضاي 
هيات مديره ايران خودرو، با اتفاق آراء، فرشاد مقيمي را 
به عنوان جوان ترين مديرعامل اين گروه خودروسازي 
منصوب كردند«. طبق اعالم ايران خودرو، عضويت 
در هيات مديره  و مدير برنامه ريزي راهبردي سازمان 
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران و رياست انجمن  

بهره وري از ديگر سوابق مقيمي است.

تراز مثبت تجاري در مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي

فرينا| مش��اور رييس جمهور و دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به صادرات مناطق ويژه 
اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: از ابتداي دولت يازدهم 
تاكنون بي��ش از 120 ميلي��ارد دالر از مناطق ويژه 
اقتصادي ما صادر شده و در مقابل حدود30 ميليارد 
دالر واردات داشته ايم. يعني يك تراز چشمگير مثبت 
تجاري در اقتصاد مناطق ويژه اقتصادي شاهد بوديم 
كه اين هم جزو عملكرد خوب اين سياس��ت است. 
مرتضي بانك نوسان نرخ ارز و تحريم ها در يك سال 
گذشته را از جمله چالش ها و مشكالت مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي خواند و افزود: با تالش جامعه هدف 
اين مناطق يعني سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي، 
امروز مناطق به سمت كاهش آثار چالش ها در حركت 
هستند و اين روند مثبت ارزيابي مي شود. بانك با اشاره 
به اينكه با وجود محدوديت ها در حوزه سرمايه گذاري، 
بخش خصوصي يك پاي ثابت س��رمايه گذاري در 
مناطق آزاد است، گفت: حجم سرمايه گذاري ها در 
مناطق آزاد در سال 96 حدود چهار هزارو 800 ميليارد 
تومان و در سال 97 به شش هزارو 790 ميليارد تومان 
با رش��د حدود 40 درصدي همراه ب��وده كه اين امر 
نشان دهنده عزم و اراده فعاالن اقتصادي در مناطق 
آزاد است. اما در حوزه سرمايه گذاري خارجي، شاهد 
كاهش فرآيند سرمايه گذاري بوديم كه اين موضوع با 

توجه به شرايط اقتصادي كشور كامال طبيعي است.

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1( موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر كار

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز: 1398-3207

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي

2- داشتن امكانات، نيروي متخصص، توانايي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه مورد نظر و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
3- داشتن گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و ساير مجوزهاي الزم در خصوص مناقصه مربوطه.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
ج( برآورد هزينه ها:

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 5.000.000.000 )پنج ميليارد( ريال مي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي:
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند، مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس 
از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين 
شركت به آدرس: www.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 
20 جاده بروجرد- س�ه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- س�اختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 232 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 

33673701-086 و تلفن شماره 33491085-086 آماده پاسخگويي مي باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك 
درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك 
هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود:

WWW.IKORC.IR     :آدرس اينترنتي
WWW.SHANA.IR                                                             

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

طراحي و خريد، نصب و راه اندازي سيستم اتوماتيك/ دستي تزريق 198/15
250.000.000يك سال شمسيگاز كلر

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل  از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نوبت اولآگهي تجديد مناقصه

اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي

شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه )به ريال(مبلغ برآورد )به ريال(پروژهرديف

19.828.130.468992.000.0002098003377000174ادامه عمليات اجرايی مجتمع اداری شهرستان سيمرغ1

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در ساختمان يا ابنيه الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/06/03

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت14/00مورخه   98/06/06
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت14/00 مورخه   98/06/16

زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت 08/00 مورخه   98/06/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

 برگ سبز خودرو پرايد تاکسی تيپ GLXI مدل 1388رنگ 
زرد خورشيدی به شماره پالک 977 ت 43 ايران 15   و  شماره 
موتور  3300650 ش�ماره شاس�ی S1412288119643 بنام  
يعقوب رسولی مجارش�ين  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری کار هيوندا  تيپ سانتافا مدل 2014 
رنگ سفيد روغنی به ش�ماره پالک55-11498 منطقه آزاد 
ارس  و  ش�ماره موتور  G6DFDA179038 ش�ماره شاسی 
CMHSN81EDEU048841 بن�ام  محمد نان�وای خانه پز 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودی



15 جهان

ترامپ از حضور در مذاكرات محيط زيستي گروه 7  سر باز زد 

تالش احزاب ايتاليا براي كنار گذاشتن راست هاي افراطي 

»سياست خارجي« دردسر انتخاباتي آقاي رييس جمهور 

قمار سياسي »همه يا هيچ« سالويني

گروه جهان| 
»باال گرفتن احتمال ركود، جنگ هاي تجاري و كمپين 
انتخاباتي باعث ش��د ك��ه ترامپ در نشس��ت گروه7 
تحقيرش��ده به نظر برس��د.« اين نظر بيل كريستول 
تحليلگر سياسي نومحافظه كار امريكايي، درباره حضور 
رييس جمه��وري اياالت متحده در نشس��ت رهبران 
كشورهاي صنعتي در فرانسه است. از سوي ديگر برخي 
ناظران با اشاره به سياست خارجي جنجالي ترامپ كه 
دستاوردهاي آن كمتر از هزينه هايش به نظر مي رسد، 
پيش بيني كرده اند كه سياس��ت خارجي مي تواند به 
يكي از مش��كالت جدي او در رقابت ه��اي انتخاباتي 

2020 تبديل شود. 
نشريه گاردين نيز با اشاره به غيبت دوشنبه دونالد ترامپ 
در گفت وگوهاي گروه7 بر سر تغييرات آب وهوايي در 
روز پاياني نشست نوش��ته: »رييس جمهوري امريكا 
مهم ترين جلسه اين نشست را از دست داد، جلسه اي 
كه در آن رهبران جهان بر س��ر تش��كيل صندوقي به 
ارزش20 ميليون دالر براي مقابله با آتش سوزي هاي 

طبيعي از جمله در آمازون توافق كردند.«
ترامپ در ش��رايطي از حض��ور در اي��ن گفت وگوها 
خ��ودداري كرده كه بارها مخالفت خ��ود را با هرگونه 
سياس��ت محيط زيس��تي آش��كارا اع��الم ك��رده 
اس��ت. اختالف ترامپ و كش��ورهاي گ��روه7 تنها به 
تغييرات آب وهوايي محدود نمي ش��ود. گفته ش��ده، 
درخواست هاي ترامپ براي پذيرش مجدد روسيه در 
نشست گروه هفت هم باعث دلخوري كشورهاي حاضر 
در نشست شده است. ناظران با اشاره به حضور نه چندان 
موفق ترامپ در نشست پاريس و انتشار اخباري مبني 
بر قدرت گيري مجدد داعش در س��وريه، باال گرفتن 
جنگ تجاري با چين و اروپا و از سرگيري آزمايش هاي 
موشكي كره شمالي معتقدند كه شكست هاي پياپي 
ترامپ در سياست خارجي مي تواند راه او را براي پيروزي 

دوباره در انتخابات سخت كند.
به نظر مي رسد كه اين مساله خود ترامپ را هم نگران 
كرده است. به همين دليل رييس جمهوري امريكا در 

فرانسه هم بار ديگر به رسانه ها حمله و آنها را متهم كرده 
است كه تالش دارند تا شانس او را براي پيروزي دوباره 
در انتخابات از بين ببرند. ترامپ گفته كه رس��انه هاي 
خب��ري گفت وگوهاي او با رهبران جه��ان در بياريتز 

فرانسه را بطور نامناسبي پوشش داده اند. 
ترامپ يك ش��نبه ش��ب در توييترش نوشت “نگران 
اس��ت يك ركود و روابط تنش آلود با ديگر كشورهاي 
عضو گروه7 پوشش��ي بيش از حد الزم پيدا كنند تا به 
محبوبيت او لطمه بزنند. “ رييس جمهوري امريكا اندكي 
بعد مدعي شد كه رسانه هاي خبري براي از ريشه كندن 

امريكا تالش مي كنند.  يكي از رسانه هايي كه به سياست 
خارجي ترامپ حمله كرده، پايگاه خبري هيل است. 
در گزارش اين رسانه آمده كه بروز برخي ناكامي ها در 
دستيابي به اهداف كليدي سياست خارجي، پيروزي 

ترامپ در انتخابات 2020 را زير سوال برده است. 
مذاكرات صلح با طالبان و پايان دادن به جنگ افغانستان 
نيز همچن��ان در هاله اي از ابهام ق��رار دارد. داعش در 
س��وريه و عراق در حال قدرت گرفتن مجدد است. در 
همين حال كره ش��مالي هم آزمايش هاي موش��كي 
خود را از س��ر گرفته است. شكست داعش و مذاكره با 

كره شمالي زمينه هايي هستند كه ترامپ در توييتر و 
كمپين انتخاباتي خود به عنوان دو دستاورد بزرگ خود 
از آنها ياد مي كند و بروز هرگونه اختالل در پيشرفت اين 
مسائل مي تواند پيام هاي انتخاباتي ترامپ را زير سوال 

ببرد و رقباي دموكرات او را قدرتمندتر كند.
كره شمالي از اواخر ماه جوالي هفت موشك كوتاه  برد 
را آزمايش كرده كه تازه ترين اين آزمايش ها، يك شنبه 
صورت گرفته است. پيونگ يانگ گفته اين آزمايش ها 
را در اعتراض به مانور نظامي مش��ترك كره جنوبي و 
امريكا انجام داده است. مذاكرات در سطح كاري ميان 

كره ش��مالي و امريكا هم با وجود تواف��ق دو طرف در 
تازه ترين دي��دار دونالد ترامپ و كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي در مرز دو كره، هنوز از سر گرفته نشده اند. 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در روزهاي اخير درباره 
آزمايش هاي موشكي كره شمالي ابراز نگراني كرده و 
تاييد كرده كه مذاكرات به اندازه اي كه اميدوار بوده اند، 

سريع پيش نمي رود. 
ترامپ اما اي��ن آزمايش ها را به دلي��ل كوتاه برد بودن 
نگران كننده ندانسته و گفته است كه اين آزمايش هاي 
موش��كي ناقض تعهد صورت گرفته مي��ان او و كيم 
نيستند. در همين حال، گزارش ها در خاورميانه حاكي 
از تجديد حيات داعش هستند و روزنامه نيويورك تايمز 
نيز به تازگي گزارشي درباره قدرت يافتن مجدد داعش 
در عراق و سوريه منتش��ر كرده است. همچنين يك 
بازرس كل دريافته كه كاهش نيروهاي امريكا در سوريه 
به اين معنا است كه واشنگتن منابع كافي براي نظارت 
بر اردوگاه هاي آوارگان را در اختيار ندارد؛ اردوگاه هايي 
كه داعش احتم��اال از آنها براي جذب اعضاي جديد و 
بازگرداندن نيروهايي استفاده مي كند كه اين گروه را 
ترك كرده اند. داعش همچنين در تالش است تا نفوذ 
خود را در افغانستان گسترش دهد؛ جايي كه مسووليت 
حمله به يك مراسم عروس��ي در كابل را كه منجر به 
كشته ش��دن ۸0 نفر و مجروح شدن بيش از ۱۵0 تن 
شد، بر عهده گرفت. اين در حالي است كه ترامپ اخيرا 
در پاسخ به پرسشي درباره ظهور مجدد داعش گفته، 
اين گروه بطور عمده از بين رفته و مسووليت كشورهاي 

ديگر است كه به مبارزه با آن ادامه دهند.
ترامپ همچنين به دنبال دستيابي به توافقي با طالبان 
پيش از پايان دوره نخست رياست جمهوري اش است 
كه مي تواند به خروج امريكا از افغانستان بينجامد. اندي 
كايزر از اعضاي تيم انتقالي ترامپ، مي گويد: »ترامپ 
و مش��اوران ارش��دش به دنبال آن هستند كه پيش از 
انتخابات 2020 به تعهدات دوره اول خود عمل كنند. 
اما ترام��پ در اين روند در بن بس��تي گي��ر افتاده كه 

پيشرفتي در آن حاصل نمي شود.« 

گروه جهان| 
احزاب سياس��ي ايتاليا با هدف جلوگي��ري از برگزاري 
انتخاب��ات زودهن��گام و ق��درت گرفتن بي��ش از پيش 
راس��ت هاي افراطي تالش دارند تا پيش از پايان مهلت 
قانوني )سه ش��نبه( دولت جديد را تشكيل دهند. اين در 
حالي است كه ماتئو سالويني رهبر حزب دست راستي 
»ليگ ش��مال« با خروج از دولت ائتالفي و درخواس��ت 
برگزاري انتخابات زودهنگام، قصد دارد تا دولت اكثريت يا 
دولت ائتالفي با حضور احزاب راستگرا را تشكيل دهد؛ اما 
اگر احزاب سياسي مخالف موفق شوند تا اختالفات را كنار 
گذاشته و دولت ائتالفي بدون حضور حزب ليگ تشكيل 
دهند، آنگاه سالويني نه تنها دولت اكثريت يا موافق خود 
را نخواهد داشت، بلكه حيات سياسي اش نيز با تهديدي 

جدي مواجه خواهد شد. 
گاردين با اشاره به مذاكره احزاب سياسي نوشته كه بحث 
اصلي ميان حزب ضدتش��كيالتي »جنبش ۵ستاره« به 
رهب��ري لوئيجي دي مايو و حزب چ��پ ميانه دموكرات 

تعيين، نخست وزير آينده ايتاليا است. 
گفته ش��ده، نيكالي زينگارتي رهبر حزب دموكرات، با 
درخواس��ت دي مايو براي بازگردان��دن جوزپه كونته به 
عنوان نخست وزير مخالفت كرده است. جوزپه كونته هفته 
گذشته از سمت نخست وزيري استعفا كرد تا اين فرصت 
را به رييس جمهوري بدهد كه دولتي جديد تشكيل داده 
و مانع از برگزاري انتخابات زودهنگام شود. كونته خود در 

نشست گروه7 در فرانسه گفته كه انتظار ندارد تا بار ديگر 
نخست وزير شود. او همچنين تاكيد كرده كه حاضر نيست تا 
بار ديگر رهبري دولت ائتالفي متشكل از جنبش پنج ستاره 
و حزب ليگ را برعهده بگيرد.  ايتاليا ماه گذشته و با خروج 
حزب ليگ به رهبري سالويني )وزير كشور( از دولت ائتالفي 
و درخواس��ت برگزاري انتخابات زودهن��گام وارد بحران 
سياسي شد. سالويني با متهم كردن جنبش پنج ستاره به 
كارشكني اعالم كرد كه ديگر قادر به همكاري با دي مايو 
نيست. برخي ناظران بر اين باورند كه او قماري را آغاز كرده 
كه شايد زودتر از حد تصور به حيات سياسي اش پايان دهد. 
يورونيوز در اين باره نوش��ته: وقتي در م��ارس 20۱۸ و 
در پايان انتخابات پارلمان��ي ايتاليا، حزب لگا به رهبري 
ماتئو سالويني توانست ۱7 درصد آرا را به خود اختصاص 
دهد، كمتر كسي تصور مي كرد يك سال و نيم بعد، اين 
سياستمدار پر س��ر و صداي ايتاليايي، به پايان راه خود 
نزديك شده باشد. س��الويني و حزب ليگ هر چند پس 
از جنبش ۵ ستاره، چه در انتخابات سنا و چه در مجلس 
نمايندگان در جاي دوم قرار گرفتند، اما اين سياستمدار 
راست گرا، با تش��كيل ائتالفي از ديگر جريان هاي دست 
راستي موفق ش��د با ۳7 درصد بزرگ ترين ائتالف در هر 
دو مجلس را تشكيل دهد. اين در حالي بود كه جنبش ۵ 
ستاره كه مجموعه اي از فعاالن ضد تشكيالتي را تشكيل 
مي داد با حدود ۳۳ درص��د در جاي دوم قرار گرفت. بعد 
از آن بود كه اين دو گروه با تش��كيل ي��ك ائتالف، براي 

 نخس��ت وزير جوزپه كونته با يكديگر به توافق رسيدند. 
اين ائتالف نسبتا ناهمگون با برگزاري انتخابات پارلمان 
اروپا بيش از گذشته شكننده شد. پس از پايان شمارش 
آرا، مشخص ش��د كه حزب راست گراي ليگ به رهبري 
س��الويني، با ۳۳.6درص��د در صدر ق��رار گرفت و حزب 
دموكرات )چپ ميانه( با 2۳ و نيم و جنبش ۵ ستاره با ۱6.6 
درصد در جاي سوم قرار گرفتند. اين نتايج سبب شد تا وزير 
كشور به دنبال قبضه كردن قدرت در ايتاليا باشد. اختالفات 
ميان سالويني و كونته روز به روز بيشتر مي شد و جنبش ۵ 
ستاره ائتالف خود با ليگ را در حال پايان مي ديد.  سالويني 
كه در يك سال و نيم گذش��ته شاهد افزايش محبوبيت 
خود در جامعه ايتاليا بود تصميم گرفت دست به قماري 
سياسي بزند. او از كونته خواست تا دولت را منحل كند و 
انتخاباتي تكراري برگزار شود. سالويني به دنبال اين بود 
كه با انحالل دولت و برگزاري انتخابات زودرس به تنهايي 
دولت جديد را تشكيل دهد يا دست كم با همراهي ديگر 
احزاب راستگراي ديگر به حضور گروه هايي چون جنبش 

۵ ستاره بي نياز شود. 

  ائتالف چپ و پوپوليست ها
جوزپه كونته 20 اوت به دليل آنچه بي مس��ووليتي وزير 
كشور مي خواند از سمت خود استعفا كرد. حال زمزمه هايي 
از احتمال ائتالف حزب دموكرات و جنبش ۵ ستاره شنيده 
مي شود، احتمالي كه مي تواند كابوس سالويني باشد. رهبر 

حزب ليگ هرچند در ابتدا گمان نمي كرد خبري از اين 
ائتالف باشد، اما در روزهاي پيش از استعفاي كونته، با پي 
بردن به اين احتمال شروع به تعريف و تمجيد از سرجيو 
ماتارال رييس جمهوري ايتاليا كرده اس��ت. كسي كه در 
شرايط بحراني كنوني، به اصلي ترين شخصيت سياسي 
ايتاليا بدل مي شود و نظرات او تا اندازه زيادي تعيين كننده 

آينده سياسي اين كشور چكمه است. 
ماتارال كه از ابتدا هم رابطه خوبي با سالويني و سياست هاي 
دست راستي او نداشت، نگاه مثبتي به بروكسل و همچنين 
حزب دموكرات دارد. اين در حالي اس��ت كه حزب ليگ 
شديدا ضد اتحاديه اروپا است و رويكردهايش به ويژه در 
حوزه مهاجرس��تيزي با آرمان هاي رهب��ران كنوني اين 

اتحاديه در تضاد جدي است.
در روزه��اي آينده بايد منتظر مذاك��رات ميان جنبش 

۵س��تاره و حزب دموكرات ماند. ح��زب دموكرات هفته 
گذش��ته به جنبش ۵ ستاره پيش��نهاد داد تا با همراهي 
يكديگر دولت ائتالفي را تشكيل دهند. اگر اين دو حزب 
بتوانند دست به چنين كاري بزنند، سالويني و حزب ليگ از 
صحنه كنار مي رود و بايد به بودن در اپوزيسيون در پارلمان 
ايتاليا عادت كند. اما اگر خبري از ائتالف نباشد انتخابات 
زودرس )احتماال اكتبر( برگزار خواهد شد. آن طور كه نتايج 
نظرسنجي ها مي گويد در انتخابات زودهنگام، سالويني 
مي تواند با همراهي ديگر احزاب راستگرا دولت تشكيل 
دهد. اما نگراني سالويني بيشتر از آنجاست كه اگر دولت 
ائتالفي دموكرات ها و پوپوليس��ت ها تشكيل شود، هيچ 
تضميني وجود ندارد ك��ه در انتخاباتي كه بعدها برگزار 
خواهد شد، او و حزب راديكال دست راستي اش همچنان 

به اندازه امروز جايگاه و مقبوليت داشته باشند.

دريچه

كوتاه از منطقه

اجراي دور دوم تحريم هاي 
ضد روسي امريكا

گروه جهان|دور دوم تحريم هاي امريكا عليه مسكو 
در ارتباط با مس��موميت جاس��وس دوجانبه س��ابق 
روسيه از امروز )دوشنبه( به مرحله اجرا گذاشته شد. 
به گزارش اسپوتنيك، رييس جمهوري امريكا دومين 
دور از تحريم ها عليه روس��يه را امضا كرده اس��ت. اين 
تحريم ها به بهانه مسموم ش��دن سرگئي اسكريپال 
در س��ال 20۱۸ در بريتانياس��ت كه به دولت روسيه 
نسبت مي دهند. اياالت متحده مدعي است روسيه به 
كنترل تسليحات شيميايي و بيولوژيكي و قانون امحاي 
جنگ افزار )CBW( پايبند نيست؛ اتهامي كه مسكو 
نمي پذيرد. دور اول تحريم هاي امريكا طبق قانون ۱۹۹۱ 
س��ي بي دبليو در 27 اوت 20۱۸ اجرا شد. طبق بسته 
اول، اياالت متحده از ارايه كمك به روسيه طبق قانون 
كمك خارجي ۱۹6۱خودداري كرد اما اين شامل كمك 
انسان دوستانه فوري، غذا يا ديگر محصوالت كشاورزي 
نمي شد. عالوه بر اين، وزارت خارجه امريكا طبق قانون 
كنترل صادرات تس��ليحات به فروش سالح به روسيه 
خاتمه داد كه اين شامل صادرات محصوالتي مي شد 
كه براي همكاري در فضا، پرتاب هاي تجاري در فضا و 
آيتم هايي كه براي تضمين امنيت پروازهاي غير نظامي 
ضروري است. واشنگتن همچنين از ارايه هرگونه اعتبار، 
تضمين هاي اعتبار و كمك مالي به روسيه خودداري 
كرد. براساس اطالعيه وزارت خارجه امريكا، تازه ترين 
دور از تحريم ها به بانك هاي امريكايي اجازه ارايه وام يا 
هر اعتبار ديگري به دولت روسيه را نمي دهد، مگر اينكه 
با هدف خريد غذا يا ساير محصوالت كشاورزي باشد. 
واشنگتن همچنين متعهد شد با ارايه يا تمديد وام ها 
براي مسكو از سازمان هاي مالي بين المللي مخالفت كند.

 استفاده از بمب اتم 
براي مقابله با توفان

گروه جهان| دونالد ترامپ در جلسه اي پيشنهاد 
كرده با پرت��اب بمب اتمي به مرك��ز توفان پيش 
از شكل گيري و رس��يدن آن به اياالت متحده، از 
وقوع آن جلوگيري ش��ود. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، ترامپ در جلس��ه اي با مقامات بلندپايه 
درباره خطرات توفند ها گفته: »چرا آنها را با بمب 
اتمي نابود نمي كني��م؟« رييس جمهوري امريكا 
درباره ايده خود گفته: »اين توفان ها در س��واحل 
غرب آفريقا آغاز به شكل گرفتن مي كنند و مسير 
اقيانوس اطل��س را در پيش مي گيرن��د. چرا ما با 
پرتاب يك بمب اتمي به مرك��ز توفان، آن را نابود 
نمي كنيم؟ چرا اين كار را نكنيم؟« گفته شده، يكي 
از مقامات حاضر در جلس��ه در پاسخ به پيشنهاد 
رييس جمهوري امريكا گفته است: »ما پيشنهاد 
شما را بررس��ي خواهيم كرد.«  پيشنهاد نابودي 
توفان ه��اي ب��زرگ )توفند( با بم��ب اتمي، براي 
اولين بار در دهه۵0 و توسط يك دانشمند كه براي 
دولت آيزنهاور كار مي كرده، مطرح شد. از آن زمان 
تا به امروز، در برهه هاي مختلف اين پيش��نهاد به 
عنوان راه حلي براي خنثي كردن توفان هاي بزرگ 
و گردباد ها مطرح مي شود اما جامعه علمي معتقد 
است به كار بردن چنين روشي، موثر نخواهد بود. 
ترامپ براي اولين بار در 20۱7 گفته بود كه براي 
جلوگيري كردن از برخورد توفان ها شايد بايد آنها را 
بمباران كرد. يك مقام كاخ سفيد بدون اينكه نامي 
از او ذكر شود، در واكنش به اين خبر گفته: »هدف 
او جلوگيري از به وقوع پيوستن توفان و برخود آن 

با امريكاست. اين بد نيست. هدف او بد نيست.«

دستگيري ده ها نفر در شديدترين 
درگيري هاي هنگ كنگ

گروه جهان|در جريان شديدترين درگيري ها بين 
پليس و معترضان هنگ كنگي ۳6 معترض دستگير 
شدند كه جوان ترين آنها ۱2 سال سن دارد. به گزارش 
يورونيوز، معترضان هنگ كنگي براي مواجهه با پليس از 
كوكتل مولوتوف و همچنين سنگ و آجر استفاده كردند 
و پليس نيز در پاسخ به آنها از خودروهاي آب پاش و گاز 
اشك آور استفاده كرد. در اين اعتراضات براي نخستين بار 
يك پليس از اس��لحه اش استفاده و تيرهوايي شليك 
كرد. همچنين 6 پليس ديگر نيز سالحشان را به حالت 
آماده در دست گرفته بودند. دولت محلي هنگ كنگ 
در بيانيه اي اعالم كرده: »تش��ديد اقدامات غيرقانوني 
و خش��ونت بار معترضان راديكال، نه تنه��ا ظالمانه و 
شوكه كننده است بلكه هنگ كنگ را در وضعيت بسيار 
خطرناكي قرار مي دهد.« اعتراضات روز يك ش��نبه از 
جمله خشن ترين مواجهه معترضان با پليس از زمان 
تشديد اعتراضات در اواسط ماه ژوئن محسوب مي شود. 
معترضان هنگ كنگي راهپيمايي هاي بيشتري براي 
روزها و هفته هاي آينده برنامه ريزي كرده اند. از اين جمله 
مي توان به تظاهرات در محل ساختمان هاي شركت 
هواپيمايي  »كاتاي پاس��يفيك« در چهارشنبه اشاره 
كرده كه براي اعتراض به آنچه معترضان »ترور سفيد« يا 
رفتارهاي ناشناس براي ايجاد جو ترس در بين معترضان 
برگزار خواهد ش��د. اين شركت هواپيمايي بيشترين 
درخواست را براي تعليق كاركناني كه در اعتراض هاي 
ضددولتي مشاركت يا از معترضان حمايت مي كنند، 
مطرح كرده اس��ت. معترضان، مخالف اليحه استرداد 
متهمان به چين هستند كه بر اساس آن هنگ كنگ 

مي تواند متهمان را براي محاكمه به چين بفرستند.

سقوط سهام در بازارهاي آسيا 
با باال گرفتن جنگ تجاري 

گروه جهان| نگراني سرمايه گذاران از باال گرفتن 
جنگ تجاري امريكا و چين باعث س��قوط شديد 
بازارهاي سهام در شرق آسيا شده است. به گزارش 
بي بي سي، دونالد ترامپ جمعه اعالم كرد كه تعرفه  
واردات تقريبا تمام كاالهاي چيني به امريكا افزايش 
پيدا مي كند. پي��ش از آن چين گفته بود كه تعرفه 
واردات كاال از امري��كا را باال مي ب��رد و ماليات هاي 
جديدي براي بعضي كاالهاي وارداتي وضع مي كند. 
در چين، شاخص هنگ سنگ بازار مالي هنگ كنگ 
۳.2درصد س��قوط كرد و هم زمان ش��اخص بازار 
ش��انگهاي با افت ۱.۳درصدي روبرو شد. شاخص 
نيكي در بازارهاي مالي ژاپن هم 2.۳درصد كاهش 
داشت.  امريكا جمعه اعالم كرد كه روند افزايش تعرفه  
واردات روي2۵0ميليارد دالر كاالهاي چيني، از 2۵ 
به ۳0درصد را آغاز مي كند. اين افزايش تعرفه از روز 
اول اكتبر )كمي بيش از يك ماه ديگر( اجرا مي شود. 
امريكا همچنين اعالم كرد كه تعرفه هاي تازه اي كه 
چندي پيش روي ۳00 ميليارد دالر ديگر از كاالهاي 
چيني وضع كرده ب��ود، از ۱0 درصد به ۱۵ درصد 
افزايش پيدا مي كند. افزايش تعرفه  واردات اين كاالها 
از ماه سپتامبر ش��روع مي شود. اين تصميم امريكا 
بعد از آن اعالم ش��د كه چين در تازه ترين اقدامش 
در جنگ تجاري گفت قصد دارد تعرفه واردات 7۵ 
ميليارد دالر كاالي امريكايي را باال برد و ماليات هاي 
تازه اي روي آن وضع كند. دو اقتصاد بزرگ دنيا در 
يك سال گذشته درگير جنگي تجاري شده اند كه در 
آن هر دو طرف بطور متقابل تعرفه كاالهاي وارداتي 

را باال و باالتر مي برند. 

تشكيل ابر راديواكتيو در اثر 
انفجار مركز نظامي روسيه

گروه جهان| س��ازمان هواشناس��ي روسيه سه 
هفته پس از انفجار در مركز نظامي نوينوكسي در 
شهر سورودوينسك استان آرخانگلسك )در شمال 
غربي روس��يه( اعالم كرد كه براثر اين حادثه براي 
مدت كوتاه ابري متش��كل از گازه��اي راديواكتيو 
به وجود آمد. به گزارش ايرنا، س��ازمان هواشناسي 
روس��يه اعالم كرده اي��ن انفجار موج��ب افزايش 
كوتاه مدت تشعشعات راديواكتيو شد كه بر اثر آن 
ابري از گازهاي راديواكتيو پديد آمد.در اين گزارش 
به تحقيقات سازمان هواشناسي شمال غرب روسيه 
و س��ازمان علمي تايفون در محل حادثه اشاره شد 
كه بر اساس آن وجود چند عنصر راديواكتيو پس از 
انفجار در محل حادثه ثبت شد. سازمان هواشناسي 
روسيه در ادامه مي گويد كه بر اوضاع آرخانگلسك 
از روز هش��تم ماه اوت تا 2۳ ماه اوت نظارت كرده و 
اكنون تشعشعات راديواكتيوي وجود ندارد. انفجار 
در كشتي در ميدان نظامي در استان آرخانگلسك 
در شمال غرب روسيه ماه گذشته رخ داد و بر اثر اين 
حادثه پنج نفر از كاركنان شركت روس اتم كشته و 
سه نفر ديگر مجروح شدند. به گفته يك مقام اداره 
اطالعات و اخبار شركت روس اتم، حادثه هنگام كار 
در ارتباط با مراحل مهندسي و فني منابع ايزوتوپي 
تغذيه كننده س��وخت مايع موتور موشك رخ داد. 
مقام هاي روس��يه در ابتدا درباره اين حادثه به ويژه 
افزايش تشعش��عات راديواكتيو سكوت كردند. اما 
پس از اينكه برخي رس��انه ها از افزايش تشعشعات 
در محل انفجار خبر دادند، برخي مقام هاي روسيه 

گوشه هايي از اين حادثه را بازگو كردند. 
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 هشدار درباره نفوذ
 »سم ناسيوناليسم« در اروپا

گروه جهان| رييس جمهوري آلمان در مراس��م 
يادبود قرباني��ان جنايات نازي ها در ش��مال ايتاليا 
نسبت به تحرك دوباره نژادپرستان هشدار داد. 7۵ 
سال پيش منطقه فيويتس��انو شاهد يك سلسله از 
بي رحمانه ترين قتل عام ه��اي نازي هاي آلمان بود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، فرانك والتر اشتاين ماير 
در مراسم يادبود قربانيان جنايت هاي نازي هاي آلمان 
در شمال ايتاليا گفت كه كشتارهاي نيروهاي اس اس 
در اين منطقه ضرورت مقاومت در برابر ناسيوناليسم 
افراطي و نژادپرس��تي را به همه ي��ادآوري مي كند.  
رييس جمهوري آلمان تاكيد كرده، به ويژه در شرايط 
كنوني كه سم ناسيوناليس��م دوباره در حال نفوذ در 
سرزمين هاي اروپايي است، بايد درس هاي جنايات 
س��ال ۱۹۴۴ را به خاطر آورد. اين مقام ارشد آلماني 
تاكيد كرده كه اروپاييان بايد ب��ه احترام قربانيان و 
بازماندگان جنايات ناسيونال سوسياليسم، براي آزادي 
و دموكراسي، براي حقوق بشر و انسانيت و براي اروپاي 
متحد � و چه بسا امروز شديدتر از قبل � مبارزه كنند. 
اشتاين ماير تصريح كرده اروپاي متحد در نهايت بر 
پايه چنين وعده هايي شكل گرفته: »نه به ناسيوليسم 
افسارگسيخته، نه به جنگي دوباره در قاره ما، نه به تكرار 
نژادپرستي و خشونت و آزار و تعقيب.«  او تاكيد كرده 
كه سفر به فيويتسانو براي او به عنوان رييس جمهور 
آلمان و يك شهروند آلماني راهي به غايت دشوار است. 
درخواست رييس جمهوري آلمان براي بخشش با 
تشويق شديد حاضران در مراسم يادبود قربانيان در 
فيويتسانو روبرو شده است.  در اوت ۱۹۴۴ سربازان 
يك واحد زرهي ارتش اس اس به تالفي چند عمليات 
پارتيزان هاي ايتاليايي عليه اشغالگران، طي روزهاي 
متوالي به چند منطقه در فيويتسانو بيش از ۳20 نفر 
را كه اغلب كودك، زن و سالمند بودند قتل عام كردند. 
نازي هاي آلمان در ماه هاي مه و سپتامبر همين سال 
نيز در چند منطقه ديگر فيويتسانو مرتكب جنايت 
جنگي ش��دند كه در مجموع بي��ش از ۴00 قرباني 
برجا گذاشت. اش��تاين ماير در سخنان خود با لحن 
تند و كم سابقه اي از اينكه در آلمان واكاوي جنايات 
فيويتسانو بسيار دير صورت گرفته به شدت انتقاد كرد. 
رييس جمهوري آلمان در بازديد از شمال ايتاليا با دو 
بازمانده قتل عام هاي سال ۱۹۴۴ نيز مالقات كرد؛ زني 
۸0 ساله كه در پنج سالگي مادر و پنج نفر از بستگانش 
توس��ط نيروهاي اس اس به قتل رسيدند و زني ۸7 
ساله كه در جريان كشتار فيويتسانو، پدر و مادر بزرگ 

و چند نفر ديگر از نزديكانش قرباني شدند.

طالبان: جنگ با دولت 
افغانستان تمام نمي شود

در حالي كه مذاكره كننده ه��اي امريكا و طالبان به 
تالششان براي به نتيجه رس��اندن مذاكراتشان در 
خصوص خارج شدن نيروهاي خارجي از افغانستان 
ادامه مي دهند، منابع وابسته به طالبان گفته اند هرگونه 
توافق با امريكا به معني پايان دادن به جنگ با دولت 
افغانستان نخواهد بود. به گزارش رويترز، مقام هاي 
طالبان و امريكا از سال گذشته تاكنون مشغول مذاكره 
با يكديگر در كشور قطر در مورد توافقي بر مبني خروج 
نيروهاي آمريايي از افغانستان در ازاي تضمين طالبان 
به عدم دسيسه چيني گروه هاي شبه نظامي بين المللي 
در داخل خاك افغانستان براي دست زدن به حمالت 

تروريستي بوده اند. 

استعفاي 5 ژنرال ارتش تركيه 
پنج ژن��رال ارتش تركيه در پي برگزاري نشس��ت 
شوراي عالي نظامي در اوايل ماه جاري از سمت خود 
استعفا كردند. به گزارش جمهوريت، شوراي عالي 
نظامي تركيه به رياست رجب طيب اردوغان اول اوت 
تشكيل جلسه داد تا به بررسي ترفيع ها، اخراج ها، 
تغييرات و جايگزين كردن ها در ميان رده هاي ارشد 
ارتش بپردازد. گفته شده، استعفاي اين پنج ژنرال به 
عنوان واكنشي به تصميمات اتخاذ شده از سوي شورا 
صورت گرفته است. افسران بازنشسته ارتش تركيه 
تصميمات اخير اين شورا را تالشي براي كوچك تر 

ساختن ارتش تركيه توصيف كردند.

»مودي «پروژه چندميليون 
دالري را در بحرين كليد زد

نخس��ت وزير هند در سفر به بحرين پروژه چندين 
ميليون دالري توس��عه »معبد هندو« را كليد زد. 
به گزارش ايسنا، اقدامات توس��عه معبد هندو كه 
200 سال پيش ساخته شده و از قديمي ترين معابد 
موجود در كش��ورهاي حوزه خليج فارس به شمار 
مي آيد شامل يك موزه و مركز آموزشي مي شود. اين 
معبد توسط »ثاثاي بهاتيا هندوس«، يك شهروند 
هندي ساخته شد كه وي روابط تجاري متمايزي 
با كشورهاي خاورميانه داشت. نارندرا مودي براي 
نخستين بار از زمان انتصابش به عنوان نخست وزير 
هند به بحرين س��فر كرده و در جريان آن با خليفه 

بن سلمان همتاي بحريني خود، ديدار كرده است.

آغاز تحويل بخش دوم 
»اس400« روسي به آنكارا 

وزير دفاع تركيه اعالم كرده فرآيند تحويل دومين 
سري از محموله سامانه موشكي اس-۴00 به اين 
كشور، از سه شنبه )امروز( آغاز مي شود. به گزارش 
رويترز، با وجود هشدارها مبني بر اعمال تحريم از 
سوي امريكا، محموله اوليه اين سيستم موشكي 
در ماه ژوئن از س��وي روس��يه به تركيه تحويل 
داده شده بود. واشنگتن بارها گفته اين سامانه، با 
سيستم هاي ناتو ناسازگار است و از تركيه خواسته 

بود تا از خريد اين سامانه خودداري كند.
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عكسروز

چهرهروز

رده بندي سني فيلم ها به مميزي دوم تبديل نشود
منوچهر محمدي با تاكيد بر حياتي بودن رده بندي سني فيلم ها معتقد است: به هيچ وجه رده بندي سني نبايد به مميزي دوم تبديل شود. اين 
تهيه كننده سينما درباره اجراي طرح رده بندي سني فيلم ها به ايسنا گفت: رده بندي سني فيلم ها براي سينماي ايران امري ضروري، الزم و حياتي 
است و اگر از ُبعد تربيتي به آن نگاه كنيم، همه فيلم ها نمي توانند براي همه سنين مناسب باشند و از طرف ديگر اگر فكر كنيم تمام محصوالت سينماي 
ايران براي تمام سنين مناسب هستند، اشتباه استراتژيكي در سياست گذاري كرده ايم. او در ادامه افزود: نداشتن رده بندي سني موجب محدوديت 
در سوژه ها و موضوعاتي خواهد شد كه همكاران فيلمساز اعم از فيلمنامه نويس و كارگردان؛ بخواهند به اين موضوعات بپردازند. تهيه كننده 

»مارمولك« يادآور شد: رده بندي سني از ُبعد تربيتي، اجتماعي و مسائل فرهنگي كه مختص جامعه ايراني ما است به شدت امر ضروري است. 

بازارهنر

ركورددار جوايز جشن خانه سينما كيست؟

جشن ۸۹ سالگي همايون خرم برگزار مي شود

»جنگ خاموش« در گالري محيطي خانه هنرمندان

چن��د روز بيش��تر ت��ا برگ��زاري 
بيست ويكمين جشن بزرگ سينماي 
ايران و معرف��ي برندگان تنديس خانه 
سينما باقي نمانده و فعال ركورددار اين 

جشن دست نيافتني است.
20 سال از برگزاري جشن خانه سينما 
مي گذرد و در اين دو دهه سينماگران 
مختلف��ي تندي��س اين جش��ن را كه 

مهم تري��ن جايزه صنف��ي خود مي دانن��د به خانه 
برده اند. در اين بين تعدادي از فيلمسازان و بازيگران 
و نيز ديگر دست اندركاران فيلم هاي سينمايي بيش 
از يك تنديس را برنده  ش��ده  و حتي صاحب ركورد 
شده اند؛ ركوردهايي كه بعضي در دسترس و بعضي 
ديگر فعال دور از دسترس هستند مثل تعداد جوايزي 
كه اصغر فرهادي از جشن خانه سينما گرفته است.

اين فيلمساز تاكنون 10 تنديس جشن خانه سينما 
را در مقام كارگردان، تهيه كننده و فيلمنامه نويس 
دريافت كرده و فاصله زيادي با ديگر فيلمسازاني كه 

آنها هم خودشان نويسنده كارشان هستند، دارد.
فرهادي در دوره هفتم جش��ن خانه س��ينما براي 
فيلمنام��ه »رق��ص در غبار« كه به طور مش��ترك 
نوشته ش��ده بود تنديس گرفت و بعد در دوره دهم 
تنديس بهترين كارگرداني را براي فيلم »چهارشنبه 
س��وري« دريافت ك��رد. او چهار س��ال بعد جايزه 
بهترين كارگردان��ي و بهترين فيلم را براي »درباره 
الي« گرفت و يك س��ال بعد يعني در دوره پانزدهم 
تنديس هاي بهترين فيلمنامه نويس، بهترين فيلم و 
بهترين كارگرداني باز هم به فرهادي اهدا شد. او اين 
سه تنديس را در دوره نوزدهم جشنواره براي فيلم 

»فروشنده« دوباره دريافت كرد.

بعد از فرهادي، مريال زارعي از بازيگراني 
است كه بيش��ترين تنديس را از خانه 
س��ينما گرفته؛ او براي فيلم هاي »دو 
زن«، »س��ربازهاي جمع��ه«، »درباره 
ال��ي« و »ش��يار 143« در نقش هاي 
مكمل و اصلي چه��ار تنديس دريافت 
كرده و بعد هم ش��هاب حسيني با سه 
تنديس براي فيلم هاي »فروشنده« و 
»جدايي ...« و نيز »درباره الي« و »پرسه در مه« )در 
يك دوره( و نيز گوهر خيرانديش با سه تنديس براي 
»بانو«، »دعوت« و »واكن��ش پنجم« ركوردداران 

بعدي هستند.
در بخش كارگرداني و بازيگري داريوش مهرجويي 
)ليال(، ابراهيم حاتمي كيا )ارتفاع پس��ت و آژانس 
شيشه اي(، پرويز پرس��تويي )مارمولك و }رواني 
و آژانس شيشه اي و مرد عوضي{ يك دوره(، ليال 
حاتمي )آب و آتش و رگ خواب(، سعيد روستايي 
)ابد و ي��ك روز(، نويد محمدزاده )اب��د و يك روز 
و ب��دون تاريخ بدون امضا(، فرش��ته صدرعرفايي 
)كافه ترانزيت و كوچه بي نام(، رخشان بني اعتماد 
)خون بازي و زير پوست ش��هر(، عليرضا داودنژاد 
)مصائب ش��يرين(، رسول صدرعاملي )دختري با 
كفش هاي كتاني و من ترانه 15 س��ال دارم(، رضا 
كيانيان )خانه اي روي آب و يه بوس كوچولو(، پانته آ 
پناهي ه��ا )گس و الك قرمز(، حس��ين محجوب 
)رنگ خدا و من ترانه....(، باران كوثري )خون بازي 
و كوچه بي نام(، صابر ابر )ميناي ش��هر خاموش و 
درباره الي( و خسرو شكيبايي )ستاره بود و اتوبوس 
شب( از جمله هنرمنداني هستند كه تا به حال از 

جشن خانه سينما دو تنديس گرفته اند.

آيي��ن نكوداش��ت هش��تاد و نهمين 
س��الروز تولد اس��تاد همايون خرم روز 
چهارش��نبه، شش��م ش��هريورماه در 
فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود. 
آيين نكوداشت هشتاد و نهمين سالروز 
تولد اس��تاد همايون خ��رم، نوازنده و 
آهنگساز موس��يقي ايراني، ساعت 1۸ 
روز چهارشنبه ششم ش��هريورماه در 
فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود. 

اين برنامه با حضور ميالد كيايي، عليرضا پور اميد، 
جواد بطحايي، هاش��م احمدوند، بابك ش��هركي، 
درشن آنند، رضا مهدوي، رضا خرم، فريبرز جعفري با 
سخنراني و پخش كليپ قطعاتي ماندگار از آثار استاد 
همايون خرم در كنار پيشكسوتان و اهالي موسيقي 
برگزار مي شود. همايون خرم نوازنده نامدار ويولن، 

موس��يقيدان، آهنگس��از متولد سال 
130۹ بوشهر اس��ت. وي در سن 10-

11 سالگي به مكتب استاد صبا راه پيدا 
كرد، از 14 سالگي در راديو اجرا داشت 
و در برنامه گلها، به عنوان آهنگ س��از، 
سوليس��ت ويولن و رهبر اركستر آثار 
ارزشمندي از خود برجاي گذاشت. اين 
هنرمند تحصيالت دانشگاهي خود را در 
رشته مهندسي برق ادامه داد و داراي مدرك درجه 
1 هنري )معادل مدرك دكترا( از شوراي ارزشيابي 

هنرمندان كشور بود. 
زنده ي��اد خرم ع��الوه ب��ر تس��لط در نوازندگي و 
بداهه نوازي، آهنگسازي خالق و كم نظير و تسلط به 
ظرايف نظري و تئوريك موسيقي ايراني پژوهشگري 

با ارزش و محققي ممتاز به شمار مي رفت.

نمايش��گاه عكس »جنگ خاموش« در 
گالري محيطي خانه هنرمن��دان ايران 
داير است. نمايشگاه گزيده اي از مجموعه 
عكس هاي مهدي حس��يني ب��ا عنوان 
»جنگ خاموش« درباره تحريم هاي دارو 
و دالالن دارويي در كش��ور اس��ت كه در 
گالري محيطي خانه هنرمندان ايران داير 
است. مهدي حسيني با اشاره به برگزاري 

اين نمايشگاه اظهار داشت:  تحريم هاي دارويي ايران 
براي بيماران خاص و خانواده  شان خيلي سخت بود، 
گران شدن دارو وكمياب ش��دن آن باعث شد برخي 
توانايي خريد دارو را نداشته باشند كه در برخي موارد 
باعث مرگ بيمار مي شد. او ادامه داد: تحريم هاي دارويي 
جنگي خاموش به دور از هياهو و جنجال رسانه اي بود 
كه بيماران و خانواده هاي آنان را مظلومانه قرباني دالالن 
تحريم ها كرده ب��ود. اين هنرمند افزود: پدر خودم نيز 
مبتال به بيماري سيروز كبدي بود و ما در تحريم هاي 
دارويي قرار داشتيم، همين موضوع براي من انگيزه شد 

و تصميم گرفتم تا اين تحريم را به تصوير 
بكش��م، تعداد 55 فريم عكس از زندگي 
بيماران خاص و دردها و رنج هاي درونشان 
را به تصوير كش��يدم كه 1۸ قطعه آن در 
گالري محيطي خانه هنرمندان به نمايش 
درآمده است. حسيني گفت: اين عكس ها 
نه تنها بيان دردها و رنج  بيماران اس��ت 
بلكه به جريان هاي اجتماعي آن روزهاي 
ايران نيز توجه دارد و معضالت اجتماعي  كه تنها يكي 
از جنگ هاي خاموش جامعه  ما در ده س��ال گذشته 
است را به نمايش گذاشته شده اس��ت. او اظهار كرد: 
در تهيه اين مجموعه محمدمهدي رحيميان، فرهاد 
سليماني، محمد نوروزي، سعيد كيايي، محمد حسين 
ايرواني و مرضيه شفيع خاني همكاري كردند كه از آنها 
تشكر مي كنم. نمايشگاه عكس »جنگ خاموش« كه 
با حمايت چاپ كوفا برگزار شده است، تا 30 شهريور 
در گال��ري محيطي خان��ه هنرمندان اي��ران ميزبان 

عالقه مندان است.

تاريخنگاري

ميليونري كه مي خواست دولت آشتي ملي تشكيل بدهد 
پنجم ش��هريور 135۷، جعفر ش��ريف امامي با اس��تعفاي جمش��يد آم��وزگار از 

نخست وزيري، مامور تشكيل كابينه شد. او نام دولت خود را آشتي ملي نهاد.
شريف امامي در دهه چهل و در دوره اي كه توليد بنياد پهلوي را به عهده داشت، با چند 
تن از منسوبين خود در كرج يك دامداري ايجاد كرد و با بهاءالدين كهبد سرمايه  دار 
معروف، به شهرك  سازي و آپارتمان  فروشي پرداخت و به يكي از ثروتمندان درجه 
اول ايران تبديل ش��د. از آغاز تابستان 135۷ شمسي، با اوج گيري جريان انقالب و 
پررنگ تر شدن محوريت امام خميني در انقالب، رژيم پهلوي و حاميان آن به اين 
نتيجه رس��يدند كه بايد راه ديگري براي كنترل آنچه در حال وقوع است برگزيد، 
اينچنين بود كه جمشيد آموزگار بعد از يك دوره نه چندان طوالني نخست وزيري 

جاي خود را به جعفر شريف امامي داد.
در اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا درباره زمينه هاي نخست وزيري شريف امامي 
آمده است: »نياز چنداني به پيشگويي يا تحليل سرامدان داخلي يا ناظران رسمي و 
غيررسمي خارجي براي شناخت فرد يا جرياني كه رهبري جنبش ضد شاه را برعهده 
داش��ت، نبود. در اين زمان ديگر آيت اهلل العظمي خميني آشكار و انكارناشدني به 
رهبر بي چون و چراي انقالب اسالمي تبديل شده بود. در اين شرايط، دولت جمشيد 
آموزگار كه عمدتا با هدف حل و فصل مشكالت اداري و اقتصادي بر سر كار آمده بود، 
پس از يك سال، كارآيي خود را از دست داد. فصل كه به ميانه رسيد، آموزگار جاي 
خود را به جعفر شريف امامي داد كه با برنامه سرعت بخشيدن به آزادي هاي سياسي، 
اجازه دادن به فعاليت احزاب سياسي مخالف، بازگرداندن دانشجويان مخالف اخراجي 
به دانشگاه ها، گفت وگو با رهبران مسوول تر جامعه مذهبي و دستگيري خرابكاران 
و عوامل تخريب و آتش سوزي وارد صحنه ش��د، چنانكه در گزارش هاي گوناگون 
امريكايي و بريتانيايي آمده، گمان شاه بر اين بود كه شريف امامي با استفاده از سابقه 
خانوادگي روحاني خود خواهد توانست به مصالحه با رهبري روحاني نهضت دست 
يابد.« اينچنين بود كه در پي بركناري جمشيد آموزگار از سمت نخست وزيري، در 

روز 5 شهريور 135۷ جعفر شريف امامي با شعار »دولت آشتي ملي« و با اختيارات 
تام از س��وي شاه به مقام صدارت رس��يد. آزادي مطبوعات در دوره نخست وزيري 

شريف امامي رخ داد. 
شريف امامي س��رانجام در پي گسترش اعتراض ها به عملكردش در تاريخ 14 آبان 
135۷ از صدارت استعفا داد و جاي خود را به دولت نظامي ارتشبد غالمرضا ازهاري 
س��پرد. شريف امامي ثروت زيادي در دوران حيات خويش اندوخت و به گفته يكي 
از نزديكانش به نام احمد ش��يباني، وي هنگام خروج از ايران در بهمن ماه 5۷، 1۷ 
ميليون دالر به حساب خود در خارج از كشور واريز كرده بود. شريف امامي در روزهاي 
اوج گيري انقالب و پيش از ورود امام به ايران به انگليس پناهنده شد و بعد از چندي 
به امريكا رفت. او سرانجام در 26 خرداد سال 13۷۸ در سن ۸۷ سالگي در نيويورك 

امريكا درگذشت و سپس در حومه همان شهر به خاك سپرده شد.

ايستگاه

يك تازه وارد در مكان اول 
امريكا

در هفته اي كه گذشت، 
فيلم تازه وارد »فرش��ته 
س��قوط كرده اس��ت« 
در راس باكس آفي��س 
امريكا قرار گرفت و فيلم 
تارانتينو در بازار جهاني از 
مرز فروش »لعنتي هاي 
بي آبرو« عب��ور كرد. به 

گزارش هاليوود ريپورتر، »فرش��ته سقوط كرده 
اس��ت« فيلمي كه در آخر هفته اخير اكرانش را 
در امريكا و سينماهاي جهان شروع كرد، كارش 
را با رقمي باالتر از حد انتظار يعني 21.3 ميليون 
دالر در امريكا ش��روع كرد. اين موفقيت موجب 
شد تا »سريع و خشن: هابز و شاو« و »شيرشاه« 
كه اكنون چهارمين و ششمين هفته اكران شان 
را تجربه كردند، به رده هاي پايين تري نقل مكان 
كنند. فيلم اكشن ماجرايي »فرشته سقوط كرده 
است« محصول كمپاني الينزگيت با بازي جرارد 
باتلر و مورگان فريم��ن كه اين بار نيك نولت هم 
به آنها پيوس��ته سومين قسمت از يك مجموعه 
اكشن است. اين فيلم به كارگرداني ريك رومن وو 
ماجراي 2 قسمت قبلي »المپيوس سقوط كرده 
اس��ت« محصول 2013 و »لندن س��قوط كرده 
اس��ت« 2016 را ادامه مي دهد. در اين قس��مت 
جادا پينكت اسميت و لنس ردييك نيز به گروه 
بازيگران اضافه شده اند . داستان اين فيلم درباره 
مايكل بنينگ با بازي باتل��ر به عنوان يك مامور 
سرويس امنيتي است كه به اشتباه به تالش براي 
كش��تن رييس جمهوري با ب��ازي فريمن متهم 
مي شود. تقريبا نيمي از خريداران بليت 35 سال به 
باال بودند. در مكان دوم پرفروش ها »پسران خوب« 
جاي گرفته كه هفته پيش فيلم نخست فهرست 
بود. اين فيلم كمدي از كمپاني يونيورسال پيكچرز 
با فروش 11.۸ ميليون دالر ديگر، فروش داخلي 
خود را به 42.1 ميليون دالر رس��اند و در سراسر 

جهان در مجموع 4۹ ميليون دالر فروخت. 

  يك انيميشن نماينده  ژاپن 
در اسكار 2020

يك انيميش��ن به عنوان 
نماين��ده رس��مي ژاپن 
بهتري��ن  ش��اخه  در 
فيلم بين المللي اس��كار 
2010 انتخاب ش��د. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
انيميش��ن  »زنده ماندن 
با تو« س��اخته »ماكوتو 

ش��ينكاي«، دومين انيميشني اس��ت كه پس از 
»ش��اهزداه  مونونوكه« به عنوان نماينده ژاپن در 
بخش بهترين  فيلم بين المللي معرفي مي شود. اين 
انيميشن رمانتيك در سينماهاي ژاپن از مرز فروش 
100 ميليون دالري گذشت و به اولين فيلم ژاپني 
تبديل شد كه از سال 2016 تاكنون توانسته به اين 
ركورد دست پيدا كند. انيميشن »نام تو« ديگر اثر 
»شينكاي«، در س��ال 2016 به فروش كلي 35۸ 
ميليون دالر دست يافت و ركورد »شهر اشباح« را 
نيز شكست. همچون دو اثر پيشين »شينكاي«، دو 
شخصيت اصلي داستان يك مرد و زن جوان هستند 
كه يكي از آنها اهل »توكيو« و ديگري به حومه اين 
ش��هر تعلق دارد. عناصر ماورايي نقش پررنگي در 
اين انيميشن دارند. »زنده ماندن با تو« داستان پسر 
نوجواني به نام »هوداكا« را روايت مي كند كه براي 
مالقات دختري با نيروه��اي فراطبيعي و توانايي 
تغيير در آب و هوا، به ش��هر سفر مي كند. داستان 
انيميش��ن در دوره اي روايت مي ش��ود كه ژاپن با 
مش��كل بارش باران هاي مفرط مواجه است. نود و 
دومين دوره جوايز اسكار در نهم فوريه سال 2020 

برگزار مي شود.

میراثنامه

نشانه هاي سوزاندن اجساد در آذربايجان شرقي
دو فصل نخست كاوش كورگان هاي جنوبي غرب شهرستان كليبر در محدوده 
سد پيغام چاي، كشف شواهدي از سوزاندن جسد در سه كورگان كاوش شده در 
اين محدوده را به دنبال داشت. نسرين قهرماني، سرپرست هيات كاوش محوطه 
كورگان هاي جنوب غربي كليبر اظهار كرد: در عمليات نجات بخشي آثار در معرض 
خطر س��د و با توجه به درخواست آب منطقه اي آذربايجان شرقي در فصل اول، 
قرار ش��د بدون انعقاد قرارداد و با پرداخت هزينه هاي مربوط به كاوش مطالعات 
باستان شناختي كورگان ها انجام ش��ود و كاوش هاي فصل هاي بعدي با انعقاد 
قرارداد بين پژوهشگاه ميراث فرهنگي و آب منطقه اي آذربايجان شرقي تداوم يابد.

قهرماني با بيان اينكه به دنبال موافقت نكردن آب منطقه اي براي انعقاد قرارداد و به 
جهت باارزش بودن مطالعات فصل اول، فصل دوم با كمك هاي انجام شده ، افزود: 
كورگان هاي ش��اهليق و قره داشلي 1 و 2 كه در جنوب روستاي نوجه ده و غرب 
روستاي پيغام واقع شده اند، شواهدي مبني بر سنت جسدسوزي در هزاره اول 
پيش از ميالد دارد كه اندازه كورگان ها هر كدام بيانگر اين سنت در گذشته هستند.

اين باستان شناس با اشاره به اينكه با آزمايش هاي به دست آمده روي خاكستر، 
اين نظريه پذيرفته يا رد مي شود، ادامه داد: اين كورگان ها متعلق به اقوام اسكيت 
يا سكا است. همان طور كه هرودوت توصيف مي كند سكاها به گورستان هاي خود 
بيش از همه دارايي خود ارج مي گذاشتند. او با تاكيد بر اينكه آيين تدفين، رسم 
فوق العاده مرموز و باشكوهي بوده كه با زحمت بسيار فراواني انجام مي گرفته كه 
اين كورگان ها اس��نادي در اثبات مدعاي مورخين در اين خصوص است، گفت: 
در بزرگ ترين كورگان به نام »شاهليق« وجود 20 اليه سنگ چين، شن و ماسه 

و گل كوبيده حكايت از انجام اين رسم پرتشريفات دارد.
او با اشاره به اينكه ابزارهاي سنگي يافت شده بيانگر اين است كه اين كورگان ها 
با زحمت و دقت فراوان برپا مي شدند، بنابراين اكنون به دليل همان وسعت، اين 
كورگان نياز به يك فصل كاوش مجدد دارد.، اظهار كرد: در كورگاني ديگر كه از آن 

نيز خاكستر به دست آمده، سنت قرباني مشاهده شد، چهار كودك تكه تكه شده، 
در سطح باالي خاكستر بين يك سنگ چين منظم دفن شده بودند، جنسيت دو 
كودك مونث و جنسيت دو كودك ديگر به جهت متالشي بودن قابل شناسايي 
نبود. اين باستان شناس با اشاره به اينكه با توجه به سنگ ساب آرايش، سنجاق هاي 
مفرغي زنانه به نظر مي آيد اين كورگان متعلق به يك بانو باشد گفت: اشياي به 
دست آمده شامل پيكرك هاي كوچك سفالي، ژتون هاي سفالي، سنگ ابسيدين، 
سرباره هاي آهن، سنجاق هاي مفرغي، قاب هاي بازي و قطعات سفال، دندان هاي 

اسب و تدفين جانوري است كه به صورت نذورات به متوفي هديه شده اند.
قهرماني تاكيد كرد: آريايي هايي كه اجساد مردگان خود را مي سوزاندند به اين 
اعتقاد داشتند كه جس��م مرده همراه با روح او به وسيله ايزد آتش، روانه جهان 

ديگر مي شود.

آغاز بليت فروشي الكترونيكي هفته دوم ۷2 ساعت قبل از بازي ها

كالدرون: بازي با تراكتور مثل فينال است

مدير س��امانه بليت فروش��ي هوشمند 
ورزشگاه هاي كشور با بيان اينكه ثبت نام 
و تهيه بليت ه��اي الكترونيك��ي نياز به 
فرهنگ س��ازي دارد، گفت: در هفته دوم رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال براي جلوگيري از ازدحام تماشاگران 
براي ورود به ورزشگاه آزادي، بليت فروشي براي بازي 
اس��تقالل و فوالد ۷2 س��اعت قبل از شروع اين ديدار 
انجام خواهد ش��د. علي اصغر انتظار خير درباره برخي 
مش��كالت ايجاد ش��ده در هفته نخس��ت رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال براي تماشاگران به خاطر مشكالت 
نرم افزاري گيت هاي ورودي اظهار كرد: در هفته نخست 
بازي هاي ليگ  برتر فوتب��ال گيت هاي ورودي از نظر 
نرم افزاري هيچ مشكلي نداشت و به نظر مي رسد هنوز 
فرهنگ اس��تفاده از چنين گيت هايي براي مردم جا 
نيفتاده و تماشاگران به اين باور نرسيدند كه براي ورود 
به ورزشگاه و تماشاي بازي تيم منتخب خود بايد بليت 
مي گرفتند. برخي از تماشاگران فكر مي كردند تنها با 
كارت ملي و بدون تهيه بليت مي توانند وارد ورزشگاه 

شوند كه اين باور اشتباه نياز به فرهنگ سازي دارد.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس مي گويد كه بازي 
كردن در زمين تراكتور س��خت است اما به تيمش 

كامال اطمينان دارد.
گابريل كالدرون، سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در 
حاشيه تمرين روز دوشنبه تيمش اظهار كرد: اولين 
بازي تراكتور را ديدم. آنها بازيكنان جديدي گرفته اند 
و يكي از آنها حتما بازي مي كند. مي دانيم كه سال قبل 
به آنها باختيم و بازي كردن در آن زمين سخت است. 
تمام بازي هاي اين ليگ سخت هستند. به تيمم كامال 
اطمينان دارم و به همه حريفان احترام مي گذارم. اين 
دومين فينال ماست. او ادامه داد: فينال را بايد برد يا 
مساوي كرد. تراكتور سرمايه گذاري زيادي كرده است 
و آنها مي خواهند قهرمان شوند. هزينه زيادي براي 
همين هدف مي كنند. ما قهرمان بوديم و مي خواهيم 
قهرماني را تكرار كنيم. اين يك بازي 6 امتيازي براي 

هر دو تيم است.
كالدرون درباره تركيب تيمش در بازي با تراكتور هم 

گفت: روز بازي متوجه تركيب مي شويد. نمي توانم 
قبل از بازي تركيب را اعالم كنم. مطمئنا ما تغييرات 
خيلي زيادي نخواهيم داشت. مسلما من بازيكنان را 
بيشتر مي شناسم و آنها هم من را بيشتر مي شناسند. 
بازيكنان خيلي مهمي در تيم داريم. 16 بازيكن در 
اين تيم هس��تند كه هر كدام مي توانند در تركيب 
اصلي باش��ند. من 11 بازيك��ن را انتخاب مي كنم. 
مطمئنا تغييرات م��ا كم خواهد بود. به همين روش 

ادامه مي دهم و ايده من اين است كه هر 16 بازيكن 
مي توانند در تركيب اصلي باش��ند. او درباره جونيور 
هم توضي��ح داد: او در تمرين مصدوم ش��د و امروز 
تمرين نك��رد. بايد صبر كنيم تا متوجه ش��ويم چه 

وضعيتي دارد.
سرمربي پرسپوليس درباره دنيزلي، سرمربي تراكتور 
كه سابقه حضور در پرسپوليس را دارد هم اظهار كرد: 
تمام تيم هايي كه مقابل ما بازي مي كنند انگيزه بااليي 
دارند. بعد از 3 قهرماني ما همه مي خواهند جلوي ما 
برنده باش��ند. اين طبيعي است و ما خوشحاليم كه 
اين گونه است. مي دانيم كه هر بازي يك فينال است.

او درباره كيفيت  توپ ه��اي ليگ برتر هم بيان كرد: 
بازيكنان اعت��راض مي كنند پس حق با آنهاس��ت. 
مطمئنا بازيكنان نظرشان مهم تر است چون آنها با 
توپ ها بازي مي كنند. اميدوارم مسووالن مشكل را 
حل كنند. يك توپ خ��وب در كيفيت بازي خيلي 

تاثيرگذار است.

ورزشي
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