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خ��رداد 98 دو برنام��ه متف��اوت از دو نه��اد اصل��ي 
سياس��ت گذار اقتصادي يعني وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد. 
دو برنام��ه اي كه هر دو بر اس��اس نياز روز كش��ور به 
داشتن استراتژي مقابله با مشكالت نوشته شده بود 
و در جاي خود هر دو الزم و ضروري است. اما موضوع 
همپوش��اني زياد اين دو برنامه است، مساله اي كه در 
ايران سبقه تاريخي دارد. زماني كه برنامه اول توسعه 
نوش��ته ش��د از ميانه راه به اصرار مديران وقت طرح 
تعديل اقتصادي به اجرا درآمد. زماني كه شكس��ت 
طرح تعديل مس��جل شد سياس��ت هاي كنترلي در 
پيش گرفتن��د در حالي كه در برنام��ه دوم كه همان 
زمان به تصويب رسيده بود بحث سياست هاي تعديل 
در برنامه ذكر شده بود.  هر چه جلو مي آييم اين روش 
سياست هاي دوگانه خود را بيشتر نشان مي دهد. در 
بعضي موارد اختالف به دليل تفاوت نظر دو قوه است. 
براي مثال در دول��ت دوم احمدي ن��ژاد برنامه هايي 
در دس��تور كار بود كه كامال با قوانين مصوب مجلس 
شوراي اسالمي مغايرت داشت و حتي گفته مي شد 
مجلس براي مقابله با دولت در قوانيني همچون قانون 
بهبود مستمر محيط كس��ب و كار با دادن امتيازات 
به بخش خصوصي قصد دارد جلو طرح هاي دولت را 
بگيرد. گاهي اين مس��اله از تفاوت ديدگاه مسووالن 
از نظر اقتصادي ناش��ي مي ش��ود. بعضي از دولت ها 
مانند دول��ت تدبير و امي��د اصرار به اس��تفاده از نظر 
اقتصاددانان با ديدگاه هاي مختل��ف دارد و به همين 
دليل پارادكس هاي اساسي در دولت يازدهم را شاهد 
بوديم. اما همپوش��اني امروز دو برنامه ارايه ش��ده از 

جنس موازي كاري است. بررس��ي بسته رونق توليد 
وزارت اقتصاد نش��ان مي دهد كه حداقل 4 نهاد مهم 
اقتصادي بايد براي اجرايي ش��دن اين برنامه تالش 
كنند در حالي كه چارچوب اصالح ساختار بودجه كه 
توسط سازمان برنامه تدوين شده است عمال برنامه راه 
جديدي به همين نهادها ارايه مي دهد. طبيعتا اجراي 
همزمان دو برنامه زيرساختي توسط نهادها كه عمال 
چارچوب عملكردي آنها را تحت تأثير قرار مي دهند 
غيرممكن است و مطمئنا هر دو برنامه با عدم توفيق 

كامل روبرو خواهند شد.
بس��ته رونق توليد وزارت اقتصاد بر رون��ق توليد در 
كوتاه مدت اثر دارد و بخش هايي همچون سياس��ت 
ارزي و سياست تجاري، سياست هاي پولي و اعتباري، 
سياس��ت هاي مالي و بودجه و سياس��ت هاي بهبود 
فضاي كسب و كار را در بر مي گيرد. بر همين اساس 
عمال وزارتخانه ها و نهادهاي متعددي درگير اجراي 
اين برنامه خواهند ش��د. در مقابل ام��ا برنامه اصالح 
بودجه با هدف تأمين بودجه و كاهش كسر بودجه در 
ايام تحريم است )مساله اي كه حداقل از ديدگاه دولت 
عامل اصلي مشكالت توليد محسوب مي شود(. در اين 
برنامه بحث هايي همچون تغيير ساختار درآمدهاي 
نفتي، اصالح ساختار يارانه انرژي و كاالهاي اساسي، 
بحث هاي تأمي��ن حداقل هاي معيش��تي م��ردم و 

انضباط مالي مطرح است. 
ضرورت داش��تن يك برنامه جدي و منس��جم براي 
مقابله با تحريم و مش��كالت كامال احساس مي شود. 
ولي شايد اگر دولت به جاي دو برنامه موازي با توجه 
به تحريم هاي برنامه توسعه اي را تغيير مي داد و اين 
برنامه جديد به شكلي عام تر و جدي تر مورد استفاده 

قرار مي گرفت اثرگذاري آن به مراتب بيشتر بود.

موازي كاري در برنامه و اجرا
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

موازي كاري در برنامه و اجرا
خ��رداد 98 دو برنام��ه 
نه��اد  دو  از  متف��اوت 
سياس��ت گذار  اصل��ي 
اقتص��ادي يعني وزارت 
امور اقتصادي و دارايي 
و سازمان برنامه و بودجه 
كشور منتش��ر شد. دو 
برنامه اي كه ه��ر دو بر 
اساس نياز روز كشور به داشتن استراتژي مقابله 
با مشكالت نوشته شده بود و در جاي خود هر دو 
الزم و ضروري اس��ت. اما موضوع همپوشاني زياد 
اين دو برنامه است، مس��اله اي كه در ايران سبقه 
تاريخي دارد. زماني كه برنامه اول توسعه نوشته 
شد از ميانه راه به اصرار مديران وقت طرح تعديل 
اقتصادي به اجرا درآمد. زماني كه شكست طرح 
تعديل مسجل شد سياست هاي كنترلي در پيش 
گرفتند در حالي كه در برنامه دوم كه همان زمان 
به تصويب رسيده بود بحث سياست هاي تعديل 

در برنامه ذكر شده بود.  
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انرژي

دوام كوتاه مدت تعديل 
حساسيت نفت به خاورميانه 
فارغ از عامالن، مورد حمله قرار گرفتن نفتكش ها 
در دري��اي عمان، محكي ش��د براي س��نجيدن 
اهميت تنگه هرم��ز. قيمت نفت پ��س از حادثه 
4 درصد باالرفت و البته در ادام��ه روز و در روز بعد 
از حادثه كمي تعديل شد. با اين حال برخي بر اين 
باور هستند كه واكنش هاي فعلي بازار نفت بعضا در 
محيطي مصنوعي و كنترل شده رخ داده اند و اگر 
چنين فضايي نبود قيمت ها واكنش هايي به مراتب 
شديد تري نشان مي دادند. فارغ از اينكه چه كساني 

در حادثه روز پنج شنبه...

اقتصاد اجتماعي

 حفاظت از خاك 
قانون مند شد

14 س��ال انتظار براي قانون مند شدن حفاظت از 
خاك به پايان آمد و سرانجام در 1۳ خرداد امسال 
همزمان با هفته محيط زيس��ت، اليحه حفاظت 
از خاك به تصويب مجلس ش��وراي اس��المي و 
تاييد ش��وراي نگهبان رس��يد و روز گذشته هم 
رييس جمهور اين قانون را براي اجرا به س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و وزارت جهادكشاورزي 
ابالغ ك��رد. اي��ن در حالي اس��ت كه فرس��ايش 
خاك در س��ال هاي اخير به معضل اساس��ي در 
برخي استان هاي كش��ور به ويژه در استان فارس 
تبديل شده بود. استاني كه ساالنه نزديك به 56 
سانتي متر خاك خود را از دس��ت داده و در صدر 
جهان از اين نظ��ر قرار گرفته ب��ود. ازطرف ديگر 
صادرات خاك هم در س��ال هاي اخير به دغدغه 
فعاالن محيط زيس��ت تبديل ش��ده بود اما حاال 
كارشناس��ان بر اين باورند كه اين قانون مي تواند 

معضالت از بين رفتن خاك كشور را حل كند.
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 فراخوان رييس قوه قضاييه از مردم و نخبگان 
براي بهبود  دستگاه قضايي

بخش هايي از برنامه رونق توليد 98 وزارت اقتصاد منتشر شد

حوزه قضايي در مسير تحول

رقابت براي اصالح اقتصاد كشور

صنعت

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: تجميع 
همكاري ه��اي بين دس��تگاهي موجب ش��د در 
چهار سال گذش��ته رتبه ايران در شاخص تجارت 
فرامرزي از 161 ب��ه 116 بهبود يابد كه در تعيين 
اين ش��اخص زمان، هزين��ه و تعداد اس��ناد موثر 
است. به گزارش س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران، 
»نيره پيروزبخت« در نشس��ت مش��ترك با روسا 
و مس��ووالن س��ازمان هاي گمرك، غ��ذا و دارو و 
دامپزشكي كشور افزود: با وجود اينكه توليد داخل 
به وفور انجام مي شود، الزم است براي تنظيم بازار، 
بخش��ي از كاالهاي مورد نياز مردم مثل كاالهاي 
اساس��ي يا برخي از كاالهايي ك��ه در داخل توليد 
نمي شوند از طريق واردات تأمين شود. وي با اشاره 
به امضاي تفاهمنامه سازمان ملي استاندارد ايران 
با گمرك جمهوري اس��المي ايران كه در حاشيه 
اين ديدار انجام شد، خاطرنشان كرد: براي تسريع 
و تس��هيل در واردات كاال، هماهنگي هاي الزم با 
گمرك جمهوري اس��المي ايران انجام مي ش��ود. 
رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز در 
حاشيه امضاي اين تفاهمنامه گفت: در يادداشت 
تفاهمنامه امروز، مواردي مانند تكاليفي كه براي 
گمرك و ساير س��ازمان هاي حاكميتي در قانون 
تج��ارت فرامرزي آمده اس��ت وج��ود دارد؛ بحث 
مديريت هماهنگ مرزي و مديريت واحد تجارت 
فرامرزي جزو تكاليفي است كه براي گمرك تعيين 
شده است. »مهدي ميراشرفي« افزود: سازمان هايي 
كه مرتبط ب��ا ترخي��ص كاال در زمين��ه واردات و 
صادرات هس��تند به هماهنگي بهتر و استفاده از 

روش هاي جديد در فرآيند ترخيص نياز دارند.
وي ادامه داد: پيش اظه��اري در صادرات، واردات 
و كنترل هاي قبل از ورود كاال موجب مي شود تا 
زمان ترخيص كاال كاه��ش يابد، به همين دليل 
پيگير اين موضوع هس��تيم ك��ه كنترل ها قبل 
از ورود انجام ش��ود و بع��د از ورود كاال كنترل ها 
به حداقل برس��د. رييس كل گمرك جمهوري 
اسالمي ايران گفت: اكنون صادرات كاال در فرآيند 
ترخيص كمتر از چند س��اعت و فرآيند واردات 
كمتر از يك روز است، اما معطلي كه در ترخيص 
كاال ديده مي شود به كنترل هاي ساير سازمان ها 
برمي گردد كه رفع اين موضوع در تفاهمنامه ديده 
ش��ده اس��ت. بر پايه اين گزارش، در حاشيه اين 
نشست كه به منظور تسريع و تسهيل در صدور 
مجوزهاي الزم با رعايت اعمال نظارت هاي كيفي 
براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري در زمينه 
واردات و صادرات و به تبع آن روان س��ازي انجام 
تشريفات گمركي مرتبط برگزار شد، سازمان ملي 
استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسالمي ايران 

تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 

رييس سازمان ملي استاندارد: 
رتبه ايران در شاخص تجارت 

فرامرزي ۴۵ پله بهبود يافت

جهان

 عقب نشيني هنگ كنگ 
در برابر خواست مردم
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يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تاكيد كرد: اقدامات امريكا با وضع تحريم هاي 
جديد و اضافه كردن تحريم ها براي تس��ليم كردن و 
وادار كردن ما به مذاكره است، تصوري كه باطل است 
و به هيچ وجه زي��ر بار فش��ارهاي غيرمنطقي امريكا 
نمي رويم. عالالدين بروجردي در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به تحريم اخير پتروشيمي از سوي امريكا گفت: 
امريكا سياس��ت قديمي و نخ نماي چماق و هويج را 
دنبال مي كند يعني از يك طرف ب��راي مذاكره پيام 
داده و واسطه مي تراشند و تالش مي كند ايران و افكار 
عمومي را فريب دهد كه در حال مذاكره بوده اما دولت 
ايران قبول نمي كند اما از طرف ديگر با ايجاد فشار و 
خروج غيرقانوني از برجام تحريم ه��اي جديد وضع 
كرده و ليست تحريم هاي را بلندتر مي كند اقداماتي 

كه همه برخالف توافقات و مقررات بين المللي است.

وي افزود: امريكايي ها فكر مي كنند كه با وارد كردن 
فشار و تحريم مي توانند ما را تسليم و وادار به مذاكره 
كنند؛ تصوري كه باطل اس��ت. ما به هيچ وجه زير بار 
فشارهاي غيرمنطقي امريكايي ها نمي رويم؛ البته كه 
دنيا هم از هنجارش��كني هاي ترامپ استقبال نكرده 
است؛ نمونه آن توافق چين و روسيه درباره حذف دالر 
از معامالت بين المللي است؛ اين يعني اكثر كشورها 
مخالف اقدامات غيرقانوني و هنجارش��كنانه امريكا 
هستند. بروجردي در مورد تحريم پتروشيمي گفت: 
پتروش��يمي از فرآوردهاي مهم صادراتي ما اس��ت؛ 
البته تحريم به آن معنا نيس��ت كه ما معامالت خود 
در پتروشيمي را انجام نمي دهيم كه اين كار از طريق 
كشورهايي مثل چين و روسيه و خيلي از كشورهاي 
ديگر ادامه پيدا مي كند امريكا هم در اين بين همچون 

نفت فشار خود را ادامه خواهد يافت.

بروجردي: معامالت خود در پتروشيمي را ادامه مي دهيم

خبر

رييس جمه��وري در دومين مرحله از تور آس��يايي 
خود، ديروز به منظور شركت در پنجمين كنفرانس 
»تعام��ل و اعتماد س��ازي در آس��يا )س��يكا(« در 
تاجيكستان، وارد دوش��نبه ش��د و در فرودگاه اين 
شهر از س��وي ش��كور جان ظهور اف رييس مجلس 
تاجيكستان مورد استقبال قرار گرفت. روحاني عالوه 
بر حضور و سخنراني در كنفرانس سيكا، با برخي از 
سران و مقام هاي شركت كننده در اين اجالس ديدار 
و گفت وگو ك��رد؛ ديداره��اي رو در رو با چهره هايي 
چون اردوغان )رييس جمهوري تركيه(، شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني )امي��ر قطر( و... بخش��ي از برنامه 
ديدار رييس جمهوري در تاجيكس��تان را تش��كيل 
مي داد. فعل و انفعالي كه با توجه به تالش همه جانبه 
امريكا براي ايجاد فش��ار اقتص��ادي و ارتباطي براي 
كش��ورمان، يك توفي��ق ديپلماتيك ب��راي ايران 
محسوب مي شود و دستاوردهاي آن در آينده متوجه 
هر دو طرف خواهد ش��د. بر اس��اس اي��ن دورنماي 
مشخص اس��ت كه رييس جمهوري يك بار ديگر در 
جريان س��خنراني اش در اين اجالس از ضرورت به 
كارگيري ايده برد- برد در سياس��ت خارجي سخن 
مي گويد و از كشورهاي عضو سيكا مي خواهد كه به 
طرح هاي ايران ب��راي تنش زدايي و ايجاد يك كانال 
ارتباطي براي گفت وگو و مذاكره ميان كش��ورهاي 
منطقه بپيوندند.رييس جمهور دس��تيابي به سطح 
قابل قبولي از صلح، ثبات و توسعه را در شرايط امروز 
جهان، نيازمند گس��ترش همكاري و گفت وگوهاي 
منطقه اي با هدف تقويت تفاهم دانست و تاكيد كرد: 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران مبتني بر 
همكاري، هم افزاي��ي و يافتن راه هاي دس��تيابي به 
منافع مشترك، سود متقابل و در يك كلمه، سياست 
برد- برد اس��ت. روحاني در اظهاراتي كه در اجالس 
داشت با اشاره به اين واقعيت كه برجام سندي چند 
جانبه اس��ت كه ايران به تنهايي ق��ادر به حفظ آن 
نيست و ساير طرف هاي برجام نيز بايد اين تعهدات 
را به انجام برسانند. تعهداتي كه چنانچه براي اجراي 
آن راهكاري انديشيده نشود، ايران آماده است تا در 

راستاي برجام تعهدات خود را كاهش دهد.

  ايـران مانـع نفوذ و گسـترش تروريسـم
به ديگر نقاط جهان شده است

رييس جمه��وري گف��ت: اي��ران به عنوان س��دي 
قدرتمند در مقابل تروريس��م تكفيري، در س��وريه 
و عراق عمل كرده و مانع نفوذ و گسترش تروريسم 
به ديگر نق��اط جهان ش��ده و از اين طريق س��هم 
شايسته اي در تأمين صلح و ثبات در منطقه و جهان 
ايفا كرده است. »حسن روحاني« ديروز در پنجمين 
نشست س��ران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در 
آسيا )سيكا( كه در شهر دوشنبه تاجيكستان برگزار 

شد، افزود: بدون ترديد، برگزاري نشست سران سيكا 
در شهر دوشنبه با توجه به شرايط كنوني منطقه و 
وجود طيف گس��ترده اي از موضوع��ات، فرصت ها، 
چالش ها و تهديدهاي مش��ترك، فرصت مغتنمي 
براي هم فكري و رايزني در اختيار مي گذارد. روحاني 
خطاب به سران كشورهاي حاضر در اجالس سيكا 
گفت: ايران با بهره گيري از همي��ن ميراث گرانبها، 
به دنبال ارزش هايي است كه ش��ما در خالل چهار 
دهه اخير در سياس��ت خارجي كشورمان مشاهده 
كرده ايد. از جمله مي توان به؛ مبارزه با تروريس��م و 
افراط گرايي كه چهره اي خش��ك و خشن از اسالم 
ارايه مي دهد، پناه دادن به مردم بي گناهي كه اسير 
جنگ و مصيبت هاي ناشي از آن ش��ده اند، مبارزه 
با يك جانبه گرايي ك��ه در آن يك كش��ور بخواهد 
با قدرت مادي و اعم��ال زور ديگران را به س��يطره 
خويش درآورد، مخالف��ت صريح با تولي��د هر نوع 
سالح كش��تار جمعي اعم از هسته اي تا شيميايي و 
در نهايت تعامل سازنده با همه كشورهايي كه به اين 
ارزش ها باور دارند، اشاره كرد. وي تصريح كرد: ايران 
به عنوان يك نقش آفري��ن كليدي در منطقه، بارها 
آمادگي خود را براي تدوين و تصويب سازوكارهاي 
دوجانبه و چندجانبه سياس��ي و امنيتي، به منظور 
تضمين صلح و امنيت همگاني اعالم كرده و در اين 
راه از هرگونه تعامل و تبادل نظر با كشورهاي عضو 
س��يكا در خصوص راه هاي مواجهه ب��ا چالش ها و 

مقابله با تهديدات موجود استقبال كرده است.

  ايران نمي تواند به صورت يك طرفه تنها 
طرف متعهد به برجام باقي بماند

روحاني گفت: مداخالت خارج��ي برخي قدرت ها 
در امور داخل��ي كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه، 
سياس��ت هاي قهرآميز يكجانبه گرايانه، تروريسم و 
افراط گرايي، پيمان شكني و قانون گريزي آشكار آنان 
در موضوعات مربوط به صل��ح و امنيت بين المللي 
ازجمله ق��رارداد مهم هس��ته اي ايران موس��وم به 
برجام، منطقه ما را ب��ه يك��ي از بحران خيزترين و 
بي ثبات ترين مناط��ق جهان تبديل كرده اس��ت. 
رييس جمهوري به اجراي كامل تعهدات ايران برجام 
اش��اره و يادآوري كرد: اجراي كامل تعهدات ايران 
بارها به تأييد آژانس بين المللي انرژي اتمي رسيده 
و با وجود خ��روج امريكا و از س��رگيري تحريم هاي 
غيرقانوني يكجانبه اين كش��ور و نيز حمايت ناچيز 
س��اير طرف هاي موافقتنامه از آن، همچنان معتقد 
هس��تيم كه انجام تعهدات پذيرفته ش��ده توسط 
همه طرف هاي ذي ربط، نقش مهم��ي در افزايش 
ثبات منطقه اي و جهاني ايف��ا خواهد كرد. روحاني 
تصريح كرد: ايران به صورت يك طرفه نمي تواند تنها 
طرف متعهد به برجام باقي بماند و ساير كشورها نيز 

الزم است س��هم خود را براي حفظ اين توافق مهم 
بپردازند. رييس جمهوري بيان كرد: اكنون كه نهايت 
حسن نيت و شكيبايي اس��تراتژيك ما از يك سو و 
قانون شكني امريكا از س��وي ديگر بر همگان ثابت 
شده اس��ت، جمهوري اس��المي ايران ضمن اعالم 
آمادگي براي هرگونه تعامل، تصميم گرفته اس��ت 
تا طبق بندهاي ۲6 و ۳6 برج��ام اجراي تعهداتش 
را ب��راي بازگرداندن توازن در تواف��ق مزبور كاهش 
دهد. در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب، به ناچار 
اقدامات بيشتري انجام خواهيم داد. روحاني گفت: 
همه به نقش سياس��ت هاي دولت فعلي امريكا در 
بي ثبات كردن كشورهاي منطقه به خوبي واقفيم. 
وضعيت كنوني فلسطين، عراق، سوريه، افغانستان 
و يمن نمونه هايي بارز از پيامدهاي اين سياست در 
س��ال هاي اخير است. اين سياس��ت ها، ناقض حق 
تعيين سرنوش��ت به عنوان يكي از حقوق اساسي و 
ذاتي هم��ه ملت ها در بس��ياري از كش��ورهاي اين 

منطقه است.

   معضل ديرينه فلسطين همچنان مهم ترين 
عامل ناامني در منطقه است

وي با بيان اينكه معضل ديرينه فلسطين، همچنان به 
عنوان مهم ترين عامل ناامني و گسترش خشونت در 
منطقه و جهان خودنمايي مي كند، خاطرنشان كرد: 
بي توجهي جامعه بين المللي به اقدامات نامش��روع 
رژيم اسراييل، اقدام غيرقانوني در امر انتقال سفارت 
امريكا به قدس ش��ريف و حمايت از الحاق ارتفاعات 
جوالن ب��ه قلم��رو رژيم صهيونيس��تي، اس��تمرار 
سياس��ت هاي توس��عه طلبانه را به دنبال داشته و 
موجب ش��ده اس��ت تا رس��يدن به راه حلي جامع و 
عادالنه براي اين بحران، بيش از گذشته از دسترس 
دور شود. رييس جمهوري گفت: ما به عنوان كشوري 
در تالقي كريدورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب 
با زيرساخت هاي قوي صنعتي و تكنولوژيك، نيروي 
انساني تحصيل كرده و فرصت هاي بزرگ در بخش 
انرژي، معدن، توريس��م و ترانزيت، با آغ��وش باز از 
حض��ور و فعاليت تّج��ار و بازرگانان و ش��ركت هاي 
كش��ورهاي عضو اين كنفرانس در ايران اس��تقبال 
مي كنيم. روحاني با بيان اينكه تجار، و شركت هاي 
صنعتي و صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي 
اي��ران، در طرح هاي توس��عه اي كش��ورهاي عضو، 
آمادگي مش��اركت دارند، گفت: پيگيري سياس��ت 
منطقه گرايي فعال شامل ايجاد بازار مشترك تجارت، 
انرژي و توريسم و تقويت ش��بكه راه هاي جاده اي و 
ريلي از سوي كش��ورهاي عضو نيز مي تواند موضوع 
همكاري مشترك ما در جهت رشد اقتصادي و ارتقا 

رفاه و كيفيت زندگي ملت هاي آسيايي باشد.
ادامه در صفحه 2

روحاني در نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا )سيكا(: 

سياست خارجي ايران مبتني بر سياست برد- برد است

گزارش



روي موج خبر

    عفو و تخفيف ۵۸۲ نفر از محكومين تعزيرات 
با موافقت رهبري؛ايسنا|

مديركل نظارت بر اجراي احكام س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي از عفو و تخفي��ف مج��ازات ۵۸۲ نفر از 
محكومان سازمان تعزيرات حكومتي با موافقت رهبر 
معظم انقالب به مناسبت عيد فطر خبر داد. عليرضا 
نورنژاد در اين رابطه اظهار كرد: به مناسبت فرا رسيدن 
عيد سعيد فطر تعداد ۶۹۱ نفر از محكومين محاكم 
عمومي و انقالب، س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح 
و س��ازمان تعزيرات حكومتي از سراسر كشور مورد 
عنايت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( قرار گرفته 
كه از اين تعداد، ۵۸۲ نفر از محكومين سازمان تعزيرات 
حكومتي مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع شده اند. 
وي افزود: با دستور رياست عالي سازمان اين حكم براي 

اعمال به ادارات كل اجرايي سراسر كشور ابالغ شد.

    قان�ون حفاظ�ت از خ�اك براي اج�را ابالغ 
شد؛پاد|

رييس جمهور قانون حفاظت از خاك را براي اجرا به 
سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادكشاورزي 
ابالغ كرد. قانون حفاظت از خاك كه ۴ خرداد ۱۳۹۸ 
در مجلس شوراي اسالمي و ۱۲ خرداد ۹۸ در شوراي 
نگبان به تصويب و تاييد رس��يده براي اجرا ابالغ شد. 
گفتني است، اين اليحه به پيشنهاد مشترك سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و وزارت جهادكشاورزي در 
جلسه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ هيات وزيران به تصويب 
رسيده بود. با توجه به اينكه مديريت و بهره برداري از 
منابع خاك و جلوگيري از آلودگي و تخريب آن يكي 
از مهم ترين چالش هاي حال و آينده كش��ور هاي در 
حال توسعه شناخته مي ش��ود و يكي از داليل مهم 
مديريت غير علمي و س��وء رفتار با خاك در كش��ور، 
نبود قانوني جامع و فراگير است كه بتواند فعاليت هاي 
كليه آحاد جامعه، دستگاه ها و نهاد هاي مرتبط را در 
جهت جلوگيري از تخريب و آلودگي و مديريت بهينه 
خاك كشور هماهنگ نمايد، بنابراين به منظور حفظ 
پايداري خاك و حفاظت كمي و كيفي، كاربري صحيح 
و بهره برداري بهينه از خ��اك و جلوگيري از تخريب 
و آلودگ��ي آن و احياء، اصالح و بهس��ازي خاك هاي 
تخريب و آلوده شده، اليحه مذكور تهيه و پس از طي 
مراح��ل قانوني به صورت قانون ابالغ ش��د.  گزارش 
كامل درباره اين موضوع را در صفحه 1۲ بخوانيد.

    قاس�مي مديركل دفتر امور م�رزي وزارت 
كشور شد؛ پايگاه اطالع رساني وزارت كشور|

وزير كشور در حكمي »حسين قاسمي« را به سمت 
مديركل دفتر امور مرزي وزارت كشور منصوب كرد. 
در حكم عبدالرضا رحماني فضلي خطاب به حسين 
قاسمي آمده است: انتظار مي رود از طريق برنامه ريزي 
مناسب و شايسته و مبتني بر آخرين دستاوردهاي 
علمي نس��بت به تحقق ايج��اد بازارچه هاي مرزي، 
ساماندهي مبادالت تجاري مرزنشينان در چارچوب 
قوانين و مقررات، به روزرساني امور اسناد مسافرتي و 
بهبود تردد مسافرين از مرزهاي مجاز كشور، تعادل و 
همكاري با ستادهاي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق كاال 
و انجام و پيگيري اجراي مصوبات مرتبط و… تالش 

و كوشش كنيد.

    هلگا اشميد با عراقچي ديدار كرد
دبيركل س��رويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا پيش 
از ظهر ديروز با سيدعباس عراقچي معاون سياسي 
وزي��ر امور خارجه ديدار كرد. هلگا اش��ميد كه براي 
انج��ام گفت وگو با مس��ووالن وزارت امور خارجه در 
تهران به سر مي برد، ديروز با »سيد عباس عراقچي« 
معاون سياس��ي وزير امور خارجه و عضو ارش��د تيم 
مذاكره كننده هسته اي كشورمان ديدار و گفت وگو 
كرد. طرفي��ن در اين دي��دار رايزني هاي جامعي در 
خصوص آخرين وضعيت برجام در پرتو تصميم اخير 
ايران، و همچنين اقدامات و برنامه هاي طرف اروپايي 
براي اجراي تعهدات برجامي اروپا داشتند. تبادل نظر 
و بحث در خصوص تحوالت منطقه اي و بين المللي از 
ديگر محورهاي گفت وگوي ديروز سيد عباس عراقچي 
و هلگا اشميد بود. هلگا اشميد در حالي در تهران به 
سر مي برد كه پيش از سفر به ايران، به امارات، عمان 

و قطر رفته بود.

    تشكيك كوربين درخصوص اتهام زني لندن 
به تهران در حادثه نفتكش ها؛ايلنا|

رهبر حزب كارگر بريتانيا گفت كه لفاظي هاي دولت 
اين كشور خطر درگيري با ايران را افزايش مي دهد. به 
گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه ايندپندنت، »جرمي 
كوربين« رهبر حزب كارگر بريتاني��ا، درباره مقصر 
دانس��تن ايران در قضيه حادث��ه انفجار نفتكش ها 
در درياي عمان بدون وجود »ش��واهد مستدل« به 
دولت اين كش��ور هش��دار داد. وي همچنين گفت 
كه لفاظي هاي دولت بريتانيا خطر درگيري با ايران 
را افزاي��ش مي ده��د. اين در حالي اس��ت كه وزارت 
خارجه بريتانيا در سخناني پوچ مدعي شد كه »تقريبا 
مطمئن« است كه ايران در حادثه انفجار دو نفتكش 
در درياي عمان نقش داشته است. كوربين اما گفت: 
»بريتانيا بايد در راستاي كاهش تنش ها در خليج فارس 
گام بردارد نه آنكه در پي خروج امريكا از توافق هسته اي 

به تنش نظامي دامن بزند.«

    امنيت، نشاط اجتماعي و رونق شهر در گرو 
حيات شبانه تهران؛فارس|

نماينده مردم ته��ران در مجلس با بيان اينكه تهران 
نيازمند حيات شبانه است و در اين زمينه دستگاه  هاي 
متولي از جمله نيروي انتظامي بايد همراهي الزم را 
داشته باشند، گفت: تهران براي توزيع بار ترافيكي و 
ايجاد روحيه نشاط نيازمند اين حيات شبانه است. 
داود محمدي عضو مجمع نمايندگان استان تهران 
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: طرح حيات ش��بانه 
پايتخت اقدام مثبتي است كه به ويژه براي ايام گرم 
سال مي  تواند مزاياي مختلفي براي شهر تهران داشته 
باشد. او اضافه كرد: ما مي توانيم با بومي سازي تجارب 
ساير كشورها اين تجارب مثبت را در پايتخت و حتي 

كالن شهرهاي كشور اجرايي كنيم.

ايران۲

فراخوان رييس قوه قضاييه درخصوص مشاركت جويي از مردم و نخبگان در روند تحوالت دستگاه قضايي

حوزه  قضايي  در مسير تحول
گروه  ايران|

فراخوان رييس قوه قضاييه در خصوص مشاركت جويي 
از مردم و نخبگان در روند تحوالت دس��تگاه قضايي 
منتشر ش��د. فراخواني كه در ادامه مسير برنامه هايي 
است كه رييس دستگاه قضا از زمان به دست گرفتن 
سكان هدايت دستگاه قضايي كشورمان آن را به عنوان 
يكي از اركان اصلي شيوه مديريتش بر ساختار قضايي 
معرفي كرده است. حجت االس��الم رييسي در حالي 
مديريت خود را بر راس هرم قضايي كشور آغاز كرد كه 
از منظر كارشناسان با توجه به سابقه سال ها فعاليت 
در حوزه هاي قضايي بهترين گزينه براي پيشبرد پروژه 

اصالحات در دستگاه قضايي محسوب مي شد.
حجت االسالم رييسي در حالي كار خود را با دريافت 
حكم رياست دس��تگاه قضا از مقام معظم رهبري در 
۱7اس��فندماه آغاز كرد كه س��ابقه ديرينه اي در اين 
قوه داشته و فعاليت قضايي خود را از سن ۲۰ سالگي 
به عنوان دادس��تان كرج آغاز كرده است. او دادستان 
همدان بوده و سپس جانشين دادستاني تهران شده و 
بعدها دادستان تهران و پس از آن در شمايل معاون اول 
قوه قضاييه و در نهايت رييس قوه قضاييه فعاليت هاي 

خود را آغاز كرد.
مجموع��ه اي��ن تجربي��ات ميدان��ي از فعاليت در 
بخش ه��اي كليدي دس��تگاه قضايي باعث ش��د تا 
رييس��ي با يك برنامه مدون براي اصالح س��اختار 
قضايي وارد ميدان مديريت بر اين دستگاه تاثيرگذار 
شود. اصالحاتي كه در دل برنامه ارايه شده توسط او 
گنجانده شد تا پروژه اصالح ساختار قضايي بر اساس 
يك برنامه مدون؛ از پيش تعيين شده و مورد وثوق 
كارشناسان در دستور كار قرار بگيرد. كمتر از ۱۰۰ 
روز بعد از رياس��ت بر قوه قضاييه ديروز فراخواني از 
س��وي رييس قوه قضاييه منتشر ش��د كه بر اساس 
آن از مردم و نخبگان خواس��ته ش��ده تا ديدگاه ها، 

پيش��نهادات و انتقادات خود را در خصوص تحول 
دستگاه قضايي با مسووالن در ميان بگذاريد. 

رييس دستگاه قضا در بخش��ي از اين فراخوان كه در 
صفحات رييس قوه قضاييه در رس��انه هاي اجتماعي 
منتش��ر ش��ده، آورده اس��ت: »امروزه با گس��ترش 
دسترس��ي هاي ارتباطات��ي، ف��ارغ از چارچوب هاي 
سنتي خش��ك و ديوان س��االرانه، فضاي_مجازي و 

رس��انه هاي_اجتماعي به فرصتي ب��زرگ براي كم 
ك��ردن فاصله هاي زماني و مكان��ي در ارتباطات و به 
اشتراك گذاري نظرات تبديل شده است. از اين فرصت 
بايد براي دريافت نظرات م��ردم و نخبگان از »ايده تا 

بازخورد« به بهترين نحو استفاده كرد.«
او در ادامه تاكيد مي كند: »آسيب هاي فضاي مجازي 
-كه در جاي خود بايد بطور جدي دنبال و رفع شود- 

نبايد ما مس��ووالن را دچار خطاي محاسباتي كند و 
موجب شود كه خود را از فرصت كم نظير ارتباط با مردم 
در اين بستر محروم كنيم. به تعبير رهبر معظم انقالب 
اسالمي بايد از فرصت با ارزش فضاي مجازي استفاده 
كرد و با اطالع از نظرات و س��وال هاي افكار عمومي، 
يك حضور موثر و جريان ساز را به نفع مردم رقم زد.«

رييس ق��وه قضايي��ه در ادامه با اش��اره ب��ه اهميت 

مشاركت هاي عمومي در بهبود وضعيت بخش هاي 
مختلف تاكيد كرد: »نيل به »قوه قضاييه تراز انقالب 
اسالمي« در گام دوم، بدون مشاركت و نقش آفريني 
مردم، نخبگان و دلس��وزان انقالب ممكن نيست. در 
مدت كوتاهي كه از مسووليتم در قوه قضاييه مي گذرد، 
و پيش از آن نيز خصوصًا در دوره خدمت در آس��تان 
قدس رضوي، از نظرات ارزشمند كاربران رسانه هاي 
اجتماعي اس��تفاده كرده ام و از اين پس نيز اميدوارم 
خادمان ملت را در س��اخت ق��وه قضاييه اي مردمي، 
انقالبي و ضد فس��اد ياري كنيد. بر اين اس��اس اعالم 
مي كنم تا زماني كه سامانه اختصاصي دستگاه قضايي 
براي ارتباط دو س��ويه با مردم و نخبگان در دسترس 
قرار بگيرد، صفحات متعلق به اينجانب در رسانه هاي 
اجتماعي، يكي از مس��يرهاي دريافت نظرات مردم و 

نخبگان خواهد بود.«
او در ادامه خاطرنش��ان كرد: »عالوه ب��ر اينكه مردم 
عزيزمان مي توانند رأس��ًا نظرات خود را از اين مسير 
منتقل كنند، اينجانب نيز حسب مورد، فراخوان هايي 
جه��ت دريافت نظرات در خص��وص ايجاد، اصالح يا 
تكميل برخي رويه ها، رويكردها، دس��تورالعمل ها و 
آيين نامه ها اعالم خواهم ك��رد و در انتظار #نظرات 
راهگشاي صاحب نظران و متخصصان اين امر خواهم 
بود. اميد اس��ت اين رويك��رد مورد رض��اي خداوند 
متعال از باب عمل به كريمه »و ش��اورهم في االمر« و 
موجب اعتماد و دلگرمي عموم انسان هاي حق طلب 
و عدالتخواه باشد. توفيق روزافزون ملت رشيد ايران 
را خواس��تارم.« واقعيت آن اس��ت كه حجت االسالم 
رييسي تنها رييس در بين روساي قوه قضاييه در تاريخ 
جمهوري اس��المي است كه با سابقه فعاليت مستمر 
حدود ۴دهه اي مسير پيشرفت را در اين بخش اثرگذار 
طي كرده است و با ابعاد و زواياي گوناگون اين بخش 

به خوبي آشناست..

سياست خارجي ايران مبتني بر سياست برد- برد است
رييس جمهوري تاكيد كرد: در شرايط امروز جهان، 
يك كش��ور به تنهايي ق��ادر به مقابله ب��ا چالش ها و 
اس��تفاده از فرصت ها نبوده و دستيابي به سطح قابل 
قبولي از صلح، ثبات و توس��عه، نيازمند گس��ترش 
همكاري و گفت وگوه��اي منطقه اي با هدف تقويت 

تفاهم است.
وي گف��ت: سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي 
ايران مبتني بر همكاري، هم افزايي و يافتن راه هاي 
دستيابي به منافع مشترك، س��ود متقابل و در يك 
كلمه، سياس��ت برد- برد است. در همين چارچوب، 
مشاركت با كشورهاي منطقه و استفاده از ساز و كار 
گفت وگوهاي چندجانبه در قالب نشست هاي سيكا 

را بسيار مفيد، ضروري و كارگشا مي دانيم..

    رايزني دوجانبه و چندجانبه تنها راه كاهش 
مشكالت منطقه اي است

يكي از ديدارهاي خبرساز رييس جمهوري در جريان 
سفر به تاجيكس��تان ديداري بود كه روحاني با امير 
قطر برگزار ك��رد. رييس جمهور، گس��ترش روابط 

با كش��ورهاي همس��ايه و دوس��ت به ويژه قطر را از 
اولويت هاي ثابت سياس��ت خارجي ايران برشمرد و 
تاكيد كرد: ثبات و امنيت كشورهاي منطقه به يكديگر 
پيوند خورده اس��ت و ما خواس��تار حاكميت روحيه 
اعتدال، برادري و حكمت ودورانديشي در روابط ميان 

كشورها هستيم.
روحاني روز ش��نبه در ديدار امير قطر كه در حاشيه 
پنجمين نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي 
در آسيا )س��يكا( و در دوشنبه پايتخت تاجيكستان 
برگزار ش��د، گفت: جهان اس��الم نيازمند وحدت و 
يكپارچگي اس��ت و دو كش��ور بي ترديد مي توانند با 

همكاري يكديگر در اين عرصه تالش كنند.
روحاني روابط ايران و قطر را برادرانه و دوس��تانه و به 
نفع مردم منطقه دانست و گفت: ظرفيت هاي فراواني 
براي تقويت بيش از پيش روابط اقتصادي دو كشور 
وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت ها در راستاي منافع 

دو ملت استفاده كرد.
ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني امير قط��ر نيز در اين 
ديدار گفت: قطر نيز بر اين اعتقاد است كه حل تمام 

اختالفات در منطقه تنها از طريق گفت وگو، همكاري 
جمعي و پيگيري راه هاي سياسي امكان پذير است.

امير قطر همچنين اظهارداشت: دوحه براي توسعه 
روابط خود با تهران در هم��ه حوزه هاي مورد عالقه 

آماده است.

    تهران عالقه مند به توسعه روابط با تركيه در 
همه عرصه هاست

بعد از ديدار با قطر نوبت به ديدار دو جانبه روحاني با 
اردوغان رسيد؛ رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تهران 
عالقه مند به توسعه روابط با تركيه در همه عرصه ها به 
ويژه در حوزه اقتصادي است، گفت كه بايد به تالش ها 
براي تقويت اين همكاري ها و رساندن حجم مبادالت 
ساالنه دو كشور به رقم ۳۰ ميليارد دالر افزوده شود.

روحان��ي ديروز در دي��دار »رجب طي��ب اردوغان« 
رييس جمه��وري تركيه ك��ه در حاش��يه پنجمين 
نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا 
)سيكا( و در دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار شد، 
گفت: براي توسعه و تعميق روابط ايران و تركيه طي 

سال هاي اخير گام هاي ارزنده اي برداشته شده و اين 
روند بايد شتاب بيشتري بگيرد.

روحاني همچنين همكاري ه��اي منطقه اي ايران و 
تركيه را با اهميت دانست و اظهارداشت: همكاري هاي 
دوجانب��ه و س��ه جانبه با روس��يه در حوزه مس��ائل 
منطقه اي و از جمله در فرآيند آس��تانه و بازس��ازي 
سوريه بس��يار با اهميت و در راستاي تقويت صلح و 

ثبات منطقه است.

رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه نيز در اين 
ديدار گفت: روابط ايران و تركيه روابطي رو به توسعه 
بوده و تقويت بيش از پيش اين روابط در عرصه هاي 

دوجانبه و منطقه اي بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: تركيه مصمم است روابط خود را با تهران در 
همه عرصه ها توسعه دهد. روساي جمهوري ايران و 
تركيه در اين ديدار همچنين بر مخالفت خود با تحريم 

و زورگويي در منطقه تاكيد كردند
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بازار سرمايه اعتنايي به 
تحريم هاي جديد امريكا ندارد
ن  كميس��يو يي��س  ر
اقتص��ادي مجلس دهم 
معتقد است: هيچ چيزي 
تحت عنوان تحريم هاي 
جديد بر اقتص��اد ايران 
تاثيرگذار نيس��ت و بازار 
س��رمايه اعتناي��ي ب��ه 
تحريم ه��ا و تهديده��اي جديد امري��كا ندارد. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي در گفت وگ��و با مهر، 
تحريم پتروشيمي ها را شوي سياسي امريكا عليه 
ايران خواند و گفت: امريكايي ها تالش داشتند در 
فضايي كه موضوع مذاكره با ايران مطرح مي شود 
بتوانند با تحريم پتروشيمي ها از ايران امتيازات 
جديدي بگيرن��د. وي ادبيات امري��كا را ادبيات 
جاهالنه خواند و افزود: امريكا از يك سو خواهان 
مذاكره اس��ت و از س��وي ديگر دعوا مي كند، هر 
كس��ي مدل رفتار سياس��ي رييس جمهور فعلي 
امريكا را كشف كند بايد جايزه نوبل دريافت كند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: 
دولت امريكا از يك سو روساي جمهور چند كشور 
را بس��يج كرده تا بين ايران و امريكا واسطه گري 
كنند، از سوي ديگر پتروشيمي ها را تحريم كرد 
و اين اقدام تعجب آور ب��ود. پورابراهيمي گفت: 
پتروشيمي ها ش��ركت هاي خصوصي هستند و 
ساز و كارهاي خود را براي فروش پيدا كردند لذا 
تحريم براي آنها تأثيري ن��دارد. وي اضافه كرد: 
اين شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بازار 
سرمايه حساس��يتي به تحريم هاي جديد ندارد، 
پيش از اين هر زماني ك��ه امريكا جنگ رواني به 
راه انداخت تأثير آن در بازار سرمايه ديده مي شد 
اما اين بار بازار سرمايه واكنشي به اقدامات امريكا 
نداش��ت. پورابراهيمي تأكيد كرد: م��ا از گردنه 
تحريم ه��ا عبور كرديم البته روزهاي س��ختي را 
پيش رو داريم و بايد اقتصاد كشور را با كارآمدي 
اداره كنيم كه اين موض��وع ربطي به تحريم ها و 

دشمني هاي امريكا ندارد.

آزادي بعد از بيان دانشجويان را 
تضمين مي كنيم

رييس نهاد نمايندگي ولي 
فقيه در دانشگاه ها گفت: 
زمان��ي كه مق��ام معظم 
رهب��ري بر كرس��ي  هاي 
آزادانديشي تاكيد دارند، 
ما حمايت از كرس��ي ها 
و عزيزان��ي ك��ه در اي��ن 
كرسي ها به بيان مطالب خود مي پردازند را وظيفه 
خود مي دانيم. حجت السالم مصطفي رستمي در 
گفت وگو با ايلنا، با اش��اره به عل��ت محافظه كارانه 
رفتار كردن دانش��گاه ها در مقابل تغيير گفت: اين 
محافظ��ه كاري در ميان مديران دانش��گاهي اعم 
از مدي��ران عمومي، فرهنگي و حتي تش��كل هاي 
دانشجويي ديده مي شود و هيچ ارتباطي هم ندارد 
به برخوردي كه به واسطه اظهارنظر در كرسي هاي 
آزادانديشي برايشان اتفاق افتاده است. حجت السالم 
رستمي افزود: همين جا اعالم مي كنيم اگر موردي 
باشد كه دانشجويي به دليل اظهارنظر در كرسي هاي 
آزادانديشي مورد برخورد قرار گرفته، حتما آن را به 
ما منعكس كند. البته ما موردي در اين زمينه نداريم 
و اگر چنين چيزي هم وجود داشته باشد، حمايت از 
او را وظيفه خود مي دانيم. بنابراين به نظر من ادعاي 
اينكه امنيت آزادي بعد از بيان وجود ندارد، موجب 
محدوديت در فعاليت كرس��ي هاي آزاد انديش��ي 
شده و اين يك جفاست. رييس نهاد نمايندگي ولي 
فقيه در دانشگاه ها در پاسخ به اين سوال كه برخي 
از روساي دانشگاه ها از ترس دانشجويان براي بيان 
نظرات خود خبر داده اند و گفته اند دانش��جويان از 
عواقب بيان عقايد و افكار خود بيم دارند. علت اين 
ترس ها چيست؟ گفت: آنها بگويند چه دليلي دارد؟ 
ترس موهوم كه دليل توجيه بر كم كاري نيس��ت. 
همان روس��اي دانش��گاه ها به ما منتقل كنند كه 
دانشجويان به خاطر كدام مساله از اظهارنظر ترس 
دارند. بازهم تاكيد مي كنم، اگر موردي از شخصي كه 
در كرسي هاي آزادانديشي مورد برخورد قرار گرفته 

باشد به ما معرفي شود.

اگر تخلفات زياد باشد؛ شوراها 
منحل مي شوند

مع��اون عمران و توس��عه 
وزير كش��ور ب��ه تخلفات و 
دستگيري برخي از اعضاي 
شوراها و دهياري ها واكنش 
نش��ان داد و اعالم كرد اگر 
تخلفات زياد باشد شوراهاي 
متخلف منحل مي ش��وند. 
مهدي جمالي نژاد در گفت وگو با ايلنا درباره تخلفات و 
دستگيري برخي از اعضاي شوراي شهر ها و دهياري ها از 
جمله دستگيري چند تن از اعضاي شوراي شهر بيله سوار 
در روزهاي اخير گفت: نظارت ها و بازديد هاي مستمري از 
سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور و 
مديران استاني و سازمان بازرسي استان ها انجام مي شود 
و معتقدم ميزان تخلفات نس��بت به تعداد اعضا بسيار 
اندك اس��ت. اما ساز و كارهاي الزم بايد تعريف و  تالش 
مضاعفي صورت گيرد تا همين ميزان تخلف را نداشته 
باشيم و سالمت اداري و اخالق حرفه اي در ايفاي وظايف 
و مسووليت ها تبلور و عينيت بيشتري يابد. جمالي نژاد 
درباره چرايي وقوع اين تخلفات از سوي برخي از اعضاي 
شوراي شهرها و دهياري ها تصريح كرد: بخش عمده اي 
از تخلفات ش��وراهاي روستا و دهياري ها به دليل عدم 
آشنايي كامل با قوانين و مقررات بوده و نمي توان آنها را 
تخلفات عمدي دانست. در اين زمينه مي توان با آموزش و 
توانمندسازي نهادهاي محلي تا حد زيادي ميزان تخلفات 
را كاهش داد. از همين رو در اين زمينه آموزش دهياري ها 
و شوراهاي اسالمي روستاها به صورت همگام در وزارت 
كشور مبتني بر آموزش هاي شغلي برنامه ريزي و در سال 
جاري اجرايي مي ش��ود. رييس سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور درباره چگونگي برخورد با نمايندگان 
مختلف در شوراها گفت: چنانچه تخلفي از سوي اعضاي 
شوراياري ها صورت بگيرد، هيات رسيدگي به تخلفات 
ش��وراها در شهرستان و استان ها تشكيل مي شود و در 
مواردي كه اعضاي شورا تخلفي را انجام مي دهند، در اين 
هيات ها بررسي مي شود و به تناسب تخلف براي چند ماه 
از حضور در شورا خلع شده يا براي دوره هاي آتي نيز آنها 

را از ثبت نام منع مي كنند.

ميزان ارز همراه زائران ايراني 
حج تمتع ۲۰۰ دالر تعيين شد
ريي��س س��ازمان حج و 
زيارت با اش��اره به اينكه 
ارز تخصيص��ي ب��راي 
قيمت گ��ذاري حج ۹۸ 
بالغ ب��ر 7۰ ه��زار ريال 
اس��ت، گفت: ميزان ارز 
همراه زائران ايراني حج 
تمتع ۲۰۰ دالر تعيين ش��د. به گزارش تسنيم، 
علي رضا رش��يديان ديروز در حاش��يه همايش 
آموزش��ي و توجيهي كارگزاران اس��تاني در حج 
۹۸، ارز تخصيصي ب��راي قيمت گذاري حج ۹۸ 
را 7۰ هزار ريال اعالم كرد و اظهار داش��ت: براي 
قيمت گ��ذاري حج امس��ال دول��ت ارز 7۰ هزار 
ريالي را مبنا ق��رار داد و قيمت حج براي حجاج 
ميانگين ۲۵۰ ريال تعيين ك��رد.   وي افزود: ارز 
همراه زائران حج امسال نيز ۲۰۰ دالر تعيين شد 
ك��ه با توجه به هماهنگي ص��ورت گرفته با بانك 
عامل قبل از س��فر در اختيار زائ��ران قرار خواهد 
گرفت و آغ��از پروازهاي رفت حج��اج ايراني به 
حج تمتع از دهه س��وم تيرماه سال جاري است. 
رشيديان، كيفيت بخشي و تسهيل ارايه خدمات 
براي زائران حج سال جاري را از اقدامات سازمان 
حج و زيارت دانست و گفت: سازمان حج و زيارت 
با انجام تدابير الزم براي ارايه همه خدمات س��فر 
براي حجاج حج امس��ال را با برنامه ريزي درست 

همه خدمات تسهيل كرد.
وي افزود ش��ناخت آس��يب هاي حج سال هاي 
گذش��ته براي مديران و عوامل حج امسال امري 
ضروري است كه بايد همراه با شرح وظايف نسبت 
به رفع اين مشكالت اهتمام داشته باشند. رييس 
سازمان حج و زيارت، مدت اقامت حجاج در حج 
۹۸ را ۳۵ روز اع��الم كرد و گف��ت: مذاكرات حج 
با طرف سعودي در حج امس��ال به دور از روابط 
سياس��ي حاكم بين اي��ران و عربس��تان صورت 
پذيرفت كه عمليات حج امس��ال در فضاي آرام 

و به دور از جريان هاي سياسي انجام مي شود.

  67 درصد از وابستگي
به بودجه خارج شديم

عضو كميس��يون برنامه 
و بودج��ه در مجل��س 
گفت: بودجه ۳۳ درصد 
وابس��ته به نفت است و 
۶7 درصد از وابس��تگي 
خارج شديم. »غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آبادي«، 
در گفت وگو با برنا، در خصوص»اهميت جداسازي 
وابستگي نفت از بودجه« گفت: در اين باره نخست 
بايد دولت دست به كار ش��ود. زيرا دولت اليحه 
بودج��ه را طبق قانون اساس��ي تنظيم مي كند و 
مجلس نمي تواند در تنظيم بودجه دخالت كند؛ 
مگ��ر اينكه به عنوان يك س��ند باال دس��تي اين 
كنت��رل را انجام دهد، آن ه��م در يك بازه زماني 
كه نبايد بيش��تر از سه سال باشد. به نظرمن جدا 
كردن وابستگي نفت از بودجه يك مرتبه مقدور 
نخواهد ش��د.  او در ادامه گفت: مطلع هستم كه 
وابستگي بودجه از نفت هر ساله ۱۰ درصد كاهش 
خواهد يافت كه رقم قابل توجهي است. باالخره 
اين بودجه ۱۰۶ سال، وابسته به نفت بوده است 
و نمي توان آن را به طور يك مرتبه قطع كرد زيرا 
كشور آسيب مي بيند. جعفرزاده ايمن آبادي بيان 
كرد: باتوجه به دستور و تاكيد مقام معظم رهبري 
در اين باره، من فكر مي كنم يك بازه زماني س��ه 
س��اله براي اين موض��وع تعريف ش��ود كه زمان 

مناسبي است. 
اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه اظهار كرد: 
يكسري ميدان هاي مشترك داريم كه شيب آنها 
به س��مت كشور طرف مقابل اس��ت كه برداشت 
مي كند كه براي آنها ه��م بايد فكري كنيم. پس 
به صفر رساندن وابستگي بودجه به نفت صحيح 
نيس��ت ولي بايد به حداقل ممكن برسانيم. بايد 
درباره ميدان مشترك برنامه ريزي براي برداشت 
داشته باش��يم و منابع ناش��ي از آن را به صورت 
مش��روط در پروژه ه��اي حوزه ه��اي زيربنايي و 

سرمايه اي هزينه كنيم.

چهره ها

ادامه از صفحه اول
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بخش هايي از برنامه رونق توليد 98 وزارت اقتصاد منتشر شد

رقابت دستگاه ها براي اصالح اقتصاد ايران

آخرين آمار از كودكان كار منتشر شد

بخش هايي از بسته رونق توليد 98 وزارت امور اقتصادي و 
دارايي منتشر شده است. بررسي بندهاي آن نشان مي دهد 
كه آنچه در قالب اين بس��ته منتشر شده بسيار شبيه به 
برنامه اي است كه چندي پيش سازمان برنامه و بودجه در 
قالب »چارچوب اصالح ساختار بودجه«، منتشر شد. نكته 
مهم اين است كه هر دو دستگاه اصالح مواردي را در دستور 
كار دارند كه مربوط به ام��ور فراتر از حوزه وزارت اقتصاد 
و س��ازمان برنامه و بودجه است. بنابراين ضمن ضرورت 
ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها نظير آنچه در سال 1394 
و 1395 در قالب ارايه بسته هاي خروج غير تورمي از ركود 
و خروج از ركود با حضور مسووالن دستگاه هاي اقتصادي 
ارايه شد، به نظر مي رسد اين برنامه هاي اصالحي نيازمند 

ارايه از سوي يك سازمان فراوزارتخانه اي باشد. 
به گزارش »تعادل«، چندي پيش فرهاد دژپسند از تهيه 
بس��ته اي با عنوان »رونق توليد 98«، در وزارت اقتصاد 
خبر داد كه به گفته وزير ش��امل سياست گذاري هايي 
براي ارتقاي رشد شاخص هاي اقتصادي در كشور است. 
اين بسته كه در دو بخش چالش ها و موانع رونق توليد و 
راهبردهاي رونق توليد تنظيم شده اكنون براي مراجع 

ذي ربط ارسال شده است. 
در بخش نخست اين بسته براي تبيين بهتر موضوعات 
مربوط به موانع توليد س��عي ش��ده با اس��تفاده از آمار و 
اطالعات اقتص��ادي اين موانع بطور علمي و براس��اس 
آخرين آمار و اطالعات در دس��ترس مورد بررس��ي قرار 
گيرد. در اي��ن بخش به موضوعاتي از قبيل وابس��تگي 
اقتصاد به نفت، نوسانات اثرگذاري نرخ ارز بر بخش هاي 
توليدي، ضعف تأمين مال��ي توليد و تنگناي اعتباري با 
تأكيد بر چالش هاي بخش خصوصي، مس��ائل تجارت 
خارجي و انتقال ارز، مشكالت تأمين مالي دولت و عدم 
تعادل منابع و مصارف بودجه، خسارت ناشي از سيل اخير 
در كش��ور، تورم انتظاري باال و كاهش رفاه مردم، فضاي 
كسب وكار نامساعد، پابرجابودن مشكالتي نظير بانك ها 
و صندوق هاي بازنشس��تگي و معضل بيكاري پرداخته 

شده است.
فارس همچنين اخباري درباره بخش اول اين بسته منتشر 
كرده است. به گفته اين خبرگزاري، وزارت اقتصاد درباره 
چالش بانكداري در كشور چنين آورده است: چالش نظام 
بانكي از مهم ترين مشكالت نظام اقتصادي كشور در افق 
زماني كوتاه مدت و ميان مدت است و عدم مداخله موثر و 
به موقع احتمال بروز زيان هاي جبران ناپذيري بر اقتصاد 
كشور در پي خواهد داشت. بنابراين انجام مداخالت سريع، 
هماهنگ و همه جانبه در زمينه اصالح نظام بانكي جهت 
رفع نابساماني هاي نظام پولي و بانكي و ثبات پولي كشور 

ضروري به نظر مي رسد.
بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته؛ نظام بانكي كشور 
دچار عدم تعادل هاي شديد در ترازنامه )بدهي بزرگ تر از 
دارايي(، درآمد و هزينه پرداختي بابت سود سپرده بزرگ تر 
از درآمد حاصل از تسهيالت( و جريان نقدي شده است 
)جريان نقد خروجي بزرگ تر در مقايس��ه با جريان نقد 
ورودي بانك ها( . مجموع اين عدم تعادل ها سبب شده 

بانك هاي كش��ور از كاركرد اصلي خود كه شامل ايفاي 
تعهدات تسهيالت دهي و تخصيص بهينه منابع است، 
بازمانده و همچنين سودآوري آنها با مشكل مواجه شود.

طبق برآوردهاي اوليه از صورت هاي مالي نظام بانكي موارد 
ذيل قابل مشاهده است: 

انجماد 35 درص��د از دارايي هاي نظام بانكي در امالك و 
مستغالت راكد و مطالبات بانك ها از دولت و عدم ايجاد 

جريان نقدي توسط آن ها.
وجود دارايي هاي موهومي به ميزان 40 درصد دارايي هاي 
نظام بانكي به دليل محاس��به تسهيالت سوخت شده، 
سودهاي موهومي اضافه شده به امالك و مستغالت و با 

ساير سرمايه گذاري ها.
1506.5 هزار ميليارد ريال مانده بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در ش��هريور 1397 )رشد 37.3 درصدي بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در شهريور سال 1397 نسبت به 

ماه مشابه سال قبل( . 
1504 هزار ميليارد ريال انباش��ت مطالبات غيرجاري 
)آش��كار( در پرتف��وي بانك ه��ا )ح��دود 60 درصد آن 
مشكوك الوصول بوده و در ضمن مطالبات غير جاري در 

واقعيت بيش از 2 برابر اين مبلغ است( . 
2297.7  هزار ميليارد ريال انباشت مطالبات بانك ها از 
بخش دولتي در شهريور 1397 )52.2 هزار ميليارد ريال 

آن بابت بدهي شركت ها و موسسات دولتي است(.
نرخ بازده دارايي ها )ROA( حدود 0.1- درصد )28 بانك 
از 32 بانك نرخ بازده دارايي كوچك تر و با حداكثر مساوي 

با 1 درصد برخوردارند( .
ميزان 4.8 درصدي كفايت سرمايه شبكه بانكي )كسري 
حساب سرمايه حدود 570 هزار ميليارد ريال تا رسيدن 

به سطح 8 درصد( .
الف( علل اصلي و زمينه ساز اوليه وضعيت و بستري است 
كه امكان تأثير پذيري منفي سيستم بانكي از تكانه هاي 

اقتصادي را زمينه سازي كرده اند، شامل: 
-تعدد بانك ها و رقابت ناسالم آنها در بازار سپرده

- عدم استقرار حاكميت ش��ركتي، شامل پاسخگويي، 
شفافيت، مسووليت پذيري و انصاف

- خصوصي سازي قبل از تنظيم گري مناسب و به تبع آن 
ضعف در نظارت توسط مقام ناظر
- نبود نظام ارزشگذاري حرفه اي

- نقص نظام حسابرسي و گزارشگري مالي كارآمد
ب( عل��ل و عوام��ل تش��ديد كننده تكانه ه��ا و عوامل 
تشديد كننده اي هستند كه در بستر آسيب پذيري نظام 

بانكي، نابساماني در بانك ها را ايجاد نموده اند، شامل: 
- بروز ركود اقتصادي به دليل تحريم ها و كاهش قيمت 

نفت در دهه گذشته
- رفتار ناس��ازگار نظ��ام تصميم گيري با ثب��ات بانكي 

از جمله وجود سلطه مالي به صورت تاريخي
- باال بودن نرخ حقيقي جذب سپرده 

در خصوص رفتار ناسازگار نظام تصميم گيري مي توان به 
موارد سلطه مالي دولت )اجراي طرح هايي نظير مسكن 
مهر، آيين نام��ه اجرايي گس��ترش بنگاه هاي كوچك 

اقتصادي زودبازده و كارآفري��ن، عدم تأمين منابع الزم 
بانك ها از س��وي دولت جهت باز خريد اوراق مشاركت، 
تجربه تبصره هاي الحاقي 35 و 36 به قانون بودجه سال 
1395 كل كش��ور و به تصويب قوانين ناسازگار با ثبات 
بانكي از سوي مجلس، رفتار نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در ارتباط با تسهيالت بانكي، رفتار فضايي ناسازگار 
با ثبات بانكي )احكام مربوط به ورشكستگي بدهكاران 
بانكي، احكام ديوان عدالت اداري به نفع بانك هاي مختلف 
و...(، ايجاد موسسات مالي غيرمجاز )مجوزهاي صادره از 
سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيروي انتظامي 
در سنوات گذش��ته و در زمينه س��اختارهاي نادرست 
مي توان به ضع��ف نظام وثيقه گي��ري، فرآيند طوالني 
رسيدگي به جرايم بانكي در قوه قضاييه و ساختار قانوني 

ضعيف ماده )34( ثبت اشاره كرد(.

   راهبردهايي براي رونق
همچنين در بخش دوم بس��ته رون��ق توليد كه تمركز 
و تأكي��د اصلي  روي آن بوده س��عي ش��ده تا مهم ترين 
سياست ها و راهبردها تبيين و در افق زماني كوتاه مدت 
منجر به رونق توليد ش��وند. بخش��ي از اين راهبردها با 
رويكرد حل مس��اله يا كاهش س��طح مشكالت جاري 
طراحي شده  اند و برخي ديگر به دنبال خلق فرصت ها و 
ظرفيت هاي جديد هستند. همچنين همه راهبردهاي 
طراحي شده داراي آثار مثبت بلندمدت نيز هستند اما 
جنبه تأثيرات كوتاه  مدت آنها با توجه به شرايط خاص 

كشور بيش��تر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع 
4 حوزه اصلي سياس��ت گذاري كه 10 راهبرد اساسي 
و 34 برنامه با دستاوردهاي مشخص و عملياتي را در بر 

مي گيرند تدوين شده و به شرح ذيل است: 
الف: سياست هاي ارزي و تجاري

 توس��عه بازارهاي صادراتي و نگاه مجدد به برنامه هاي 
جايگزيني واردات

 سياست هاي ارزي براي رونق توليد
 تثبيت و تعميق بازار ارز از طريق جريان سازي نوآورانه و 

ارتقاي جريان تبادل اطالعات
ب: سياست هاي پولي و اعتباري

 تجهيز منابع مالي جديد براي تأمين مالي بنگاه هاي 
توليدي

 اصالحات كوتاه مدت نظام بانك��ي و تقويت رويكرد 
بانكداري توسعه اي

 ابزارسازي براي كنترل تورم انتظاري
ج: سياست هاي مالي و بودجه اي

 انضباط مال��ي، تأمين مالي دول��ت و تقويت مخارج 
عمراني دولت

 توس��عه بازار بدهي براي ايجاد ظرفيت جديد ايجاد 
بدهي دولت

د: سياست هاي بهبود فضاي كسب وكار
 شناسايي و رفع موانع كليدي مخل كسب وكار

 تقوي��ت جريان فيزيكي و مالي زنجي��ره توليد براي 
رونق توليد

به گزارش »تعادل«، بررس��ي بندهاي اين بسته نشان 
مي دهد كه در بخش راهبردها مشتركات بسياري با آنچه 
سازمان برنامه و بودجه در قالب چارچوب كلي اصالح 

بودجه منتشر كرد وجود دارد.
البته تهيه بسته در تيم اقتصادي دولت حسن روحاني 
مسبوق به سابقه است. در س��ال 1394 و 1395 تيم 
اقتصادي دولت شامل وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي 
وقت و همچنين رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، با 
همكاري يكديگر دو بسته خروج غير تورمي از ركود و 
خروج از ركود تهيه كردند. با وجود همه انتقاداتي كه به 
ناهماهنگي بين دستگاه هاي اقتصادي منجر مي شد 
ولي با اين حال در تهيه بس��ته هاي اقتصادي بين آنها 
هماهنگي وجودد اشت. با اين حال اكنون به نظر مي رسد 
كه دو دستگاه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به صورت 
موازي با هم به دنبال اصالح س��اختارها و ايجاد تغيير 
در فضاي اقتصادي هستند كه با توجه به اينكه هر دو 
در سطح وزارت و معاونت هستند مشخص نيست كه 
قدرت فرادستگاهي براي اعمال آنچه در برنامه اصالح 
خود تدارك ديده اند داشته باشند. به ويژه در شرايطي 

كه ظاهرا با يكديگر هماهنگ هم نيستند.
الزم به ذكر است كه جايگاه قانوني وزارت اقتصاد در اين 
پروسه دست باال را دارد ولي با توجه به تجربه عملكرد 
اين دستگاه در 5 سال گذشته به نظر مي رسد كه ارايه و 
اجراي برنامه هاي اقتصادي آن نياز به حمايت از جانب 

شخص رييس جمهور داشته باشد.

 مركز آم��ار و اطالعات راهبردي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي درباره كار كودك گزارشي جامع تهيه كرده است. 
سيد نعمت اهلل ميرفالح نصري، رييس مركز آمار و اطالعات 
راهبردي در مقدمه اين گزارش آورده است: تداوم و ارتقاي 
تمدن هر جامعه مستلزم بالندگي كودكان آن است. براي 
نيل به اين هدف بايد امكانات خانوادگي و اجتماعي براي 
استعداديابي و سپس رشد استعداد كودكان فراهم شود. 
بدين لحاظ سازمان ملل متحد مقاوله نامه حقوق كودك را 
به تصويب رسانده تا از اين رهگذر راهكار قانوني براي مقابله 
با موانع رشد كودكان ميسر شود. طبق اين مقاوله نامه، انتظار 
مي رود اين گروه از افراد اوقات خود را به تحصيل، آموزش 
با فراغت بگذرانند. از اين رو هر فعاليتي به استثنا تحصيل و 
فراغت كه اوقات آنان را اشغال كند، مانع شناخته مي شود. لذا 
كار كردن كودكان نيز يكي از موانع نامبرده به شمار مي آيد. 
در حقيقت اشتغال را مي توان عمده ترين دليل نپرداختن به 

تحصيل و فراغت كودكان دانست.
به گزارش »تعادل«،همچنين از آنجا كه شرايط كار كودكان 
در مقايسه با بزرگساالن بسيار متفاوت است. بنابراين سازمان 
بين المللي كار با تاكيد بر مقاوله نامه حقوق كودك سازمان 
ملل متحد، دو مقاوله نامه حداقل سن كار )شماره 138( و 
بدترين اشكال كار كودك )شماره 182( را مورد تصويب 
قرار داده است. طبق مقاوله نامه حداقل سن كار، اشتغال 
كودكان 15 س��اله و كمتر ممنوع است. البته در ماده )1( 
 اين مقاوله نامه آش��كارا بيان شده، سياست هاي ملي بايد 
به گونه اي تنظيم ش��ود تا افزايش تدريجي حداقل س��ن 
قانوني كار متناسب با رشد كامل جسمي و ذهني كودكان، 
صورت پذيرد. در اين راس��تا قانون كار جمهوري اسالمي 
ايران، اش��تغال افراد زير 15 سال را ممنوع كرده و فعاليت 
كودكان 15 تا 18 ساله را فقط با رعايت شرايط ويژه بدون 
اشكال دانسته است.عالوه بر جنبه هاي انساني و اخالقي 
عنوان شده، مبارزه با كار كودك از جنبه ديگري نيز قابل 
تامل است، عموما كارفرمايان بدان دليل كارگر كودك را 
استخدام مي كنند كه وي نسبت به كارگر بزرگسال حاضر 
است در شرايط سخت تر اما با دستمزد و امنيت شغلي كمتر، 
كار كند. صرف نظر از شرايط و مزد، فرصت شغلي اشغال شده 
توسط كودك، مي تواند براي يك كارگر بزرگسال فرصت 
شغلي محسوب ش��ود بنابر اين اشتغال كودكان مي تواند 
بر نرخ بيكاري بزرگساالن تاثيرگذارد. بدين جهت مبارزه 
براي محو كار كودك از ديدگاه انساني و مقابله با نرخ بيكاري 

بزرگساالن حايز اهميت است. 

 16 ميليون كودك 6 تا 19 ساله
در بخشي از اين گزارش درباره بررسي جمعيت گروه سني 
19- 6 ساله آمده است: مطابق نتايج ساالنه طرح آمارگيري 

نيروي كار نش��ان مي دهد جمعيت 6 تا 19 ساله در سال 
1396 براي جامعه خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي، 
16 ميليون و 966 هزار و 712 نفر برآرورد شده است كه از 

اين تعداد 51.4 درصد پسر و 48.4 درصد دختر هستند.
 همچنين جمعيت 6 تا 19 س��اله طي سال هاي 1394 تا 
1396 روندي افزايشي داشته و از 16 ميليون و 417 هزار 
نفر سال 1394 به يك ميليون و 696 هزار نفر در سال 1396 
افزايش يافته است. طي سال هاي مزبور روند افزايشي براي 
جمعيت 6 تا 9 س��اله و 10 تا 14 س��اله نيز برقرار است اما 
جمعيت 15 تا 19 ساله در سال 1396 نسبت به سال 1395 

كاهش يافته است.
بررسي وضعيت تحصيلي جمعيت 19-6 ساله كشور با هم 
نش��ان مي دهد از كل جمعيت 6 تا 19ساله، 98.5 درصد 
باسواد هستند. از اين تعداد 51.6 درصد به پسران و 48.4 
درصد به دختران اختصاص دارد. از بين جمعيت با س��واد 
اين گروه سني 168 هزار و 234 نفر در حال حاضر تحصيل 
نمي كنند و خارج از سيستم آموزشي هستند و سهم پسران 
و دختران از اين تعداد به ترتيب 4،46 و 53.6 درصد است.

مالحظه مي شود سهم دختران باسوادي كه در حال حاضر 
تحصيل نمي كنند، بيشتر است. از كل افراد 6 تا 19 ساله كه 
در حال حاضر تحصيل نمي كنند، 36 هزار و 909 نفر مربوط 
به گروه سني 6 تا 9 ساله و 155 هزار و 98 نفر مربوط به گروه 
س��ني 10 تا 14 ساله و يك ميليون و 490 هزار و 339 نفر 
به گروه سني 15 تا 19 ساله اختصاص دارد. درست است 
كه برخي از افراد گروه س��ني 15 تا 19 ساله پشت كنكور 
هستند و موقتا از سيستم آموزشي خارج شده اند، اما براي 
گروه سني 6 تا 14 ساله كه در سن تحصيل هستند خروج از 
آموزش جاي تامل دارد و ممكن است با هدف اشتغال باشد. 
همچنان كه جمعيت 6 تا 19 ساله طي سال هاي 1394 
تا 1396 رو به افزايش بوده است جمعيت باسواد در حال 
تحصيل و جمعيت باسوادي كه در حال حاضر تحصيل 
نمي كند، نيز روندي افزايشي داشته است. اين روند براي 
گروه هاي سني 15 تا 19 ساله باسواد و در حال تحصيل 
معكوس و كاهشي است. همچنين جمعيت گروه هاي 
س��ني 6 تا 9 ساله و 10 تا 14 ساله كه باسواد بوده ولي در 
حال حاضر تحصيل نمي كند. در سال 1396 نسبت به سال 
1395 كاهش يافته است در سال 1396 از كل جمعيت 
6 تا 19 س��اله 246 هزار و 288 نفر )1.5 درصد( بيسواد 
هستند. از اين تعداد 49.6 درصد به پسران و 50.4 درصد 
به دختران اختصاص دارد. از كل جمعيت بي سواد گروه 
سني 6 تا 19 ساله، 115 هزار و 615 نفر )46.9 درصد( به 
جمعيت 6 تا 9 س��اله و53 هزار و 418 نفر )21.7 درصد( 
به جمعيت 10 تا 14 س��اله و 77 هزار و 255 نفر )31.4 
درصد( به جمعيت 15 تا 19 ساله اختصاص دارد.مقايسه 

جمعيت گروه سني 6 تا 19 س��اله بر حسب وضع سواد 
طي سال هاي 1394 تا 1396 حاكي از آن است كه سهم 
جمعيت بي سواد گروه سني 6 تا 9 ساله در سال هاي 1394 
و 1395 معادل 2.1 رصد بوده و در سال 1396 دو درصد 
كاهش يافته است، همچنين سهم جمعيت بي سواد گروه 
سني 15 تا 19 ساله روندي كاهشي داشته است و از 16 
درصد در سال 1394 به 1.4 درصد در سال هاي 1395 و 
1396 كاهش يافته است. اما سهم جمعيت بي سواد گروه 
سني 10 تا 14 ساله طي سال هاي مزبور تغييري نكرده و 

0٫9 درصد بوده است.

 آمار كودك كار در ايران
بررسي وضع فعاليت كودكان 17-10 ساله كشور در سال 
1396 نشان مي دهد كه از حدود 9 ميليون كودك حدود 
499 هزار كودك فعال )ش��اغل و در جس��ت وجوي كار 
هستند كه نسبت به سال هاي 1394 و 1395 با افزايش 96 

درصدي و 600 درصدي روبرو بوده اند.
 از ميان اين ك��ودكان حدود 410 هزار كودك ش��اغل و 
89 هزار كودك در جست وجوي كار بوده اند كه نسبت به 
سال هاي 1394 و 1395 كودكان شاغل به ترتيب 10.2 
و 11.5 درصد افزايش و كودكان در جس��ت وجوي كار در 
سال 1394 با افزايش 7 درصدي و در سال 1395 با كاهش 
13.5 درصد روبرو بوده است.يافته هاي اين پژوهش طي 
سال هاي 1394 تا 1396 درباره وضع فعاليت كودكان بيانگر 
اين است كه بيشتر اين كودكان را پسران تشكيل مي دهند. 
فزوني تعداد پسران نسبت به دختران مي تواند قابل توجه 
باش��د. يكي از عللي كه معموال در مورد كمتر بودن تعداد 
دختران ذكر مي شود اين است كه دختر بچه ها وجودشان 
در منزل ضروري تر است و كمتر خياباني مي شوند و فرهنگ 
و سنت خانواده ها مانع حضور كودكان دختر در مكان هاي 
عمومي مي شود، در نتيجه پسران به گونه اي جامعه پذيرتر 
مي شوند كه خانه را زودتر از زماني ترك كنند كه مناسب به 
نظر مي رسد. همچنين ممكن است به علت حضور بيشتر 
دختران در منزل، فعاليت هاي آنها كه منجر به كسب درآمد 
براي خود يا خانواده مي شود، را در زمره اشتغال به حساب 
نيايد.همچنين بررس��ي نرخ در جس��ت وجوي كار و نرخ 
مشاركت اقتصادي كودكان كار 17-10 ساله كشور حاكي 
از آن اس��ت كه نرخ در جست وجوي كار كودكان 10-17 
ساله در سال 1396 نسبت به سال هاي 1394 و 1395 به 
ترتيب 0.9 درصد و 4.1 درصد كاهش داشته است. البته اين 
نرخ براي پسران در سال 1396 نسبت به سال هاي 1394 و 
1395 به ترتيب 1.5 درصد و 4.2 درصد كاهش داشته است، 
اين در حالي است كه نرخ مذكور براي دختران به ترتيب 1.8 

درصد افزايش و 3.5 درصد كاهش نشان مي دهد. 

نرخ مشاركت كودكان 17-10 ساله در سال 1396 نسبت 
به س��ال هاي 1394 و 1395 به ترتي��ب 0.8 درصد و 0.2 
درصد افزايش داشته است. همچنين براي پسران در سال 
1396 نسبت به سال هاي 1394 و 1395 به ترتيب 11.2 
درصد و 0.5 درصد افزايش مشاهده مي شود. همين طور 
براي دختران در سال 1396 نسبت به سال هاي 1394 و 
1395 معادل 0.4 درصد و 0.1 درصد افزايش داشته است. 
بررسي ها نشان مي دهد طي سال هاي 1394 تا 1396، نرخ 
جست وجوي كار دختران بيشتر از پسران ولي نرخ مشاركت 

اقتصادي پسران در مقايسه با دختران باالتر بوده است. 

 وضعيت اشتغال كودكان 1۷-1۰ ساله 
مطابق برآورد سال 1396، از تعداد 378 هزار و 119 شاغل 
10 تا 17 ساله كش��ور 82.3 درصد پس��ر و 17.7 درصد 
دختر هستند كه س��هم كودكان فوق در گروه هاي عمده 
فعاليت اقتصادي »كشاورزي، جنگل داري و ماهيگيري« 
)29.3 درصد(، »اس��تخراج معدن« )0.3 درصد(، »توليد 
صنعتي )ساخت( « )19.5 درصد(، »تامين برق، گاز بخار 
و تهويه هوا« )0.8 درصد(، »آبرس��اني، مديريت پسماند 
فاضالب و فعاليت هاي تصفيه« )0.5 درصد(، »ساختمان« 
)12..7درصد(، و »ساير و اظهارنشده« )37.8 درصد( است. 
 )ILO( بر اساس استانداردهاي س��ازمان بين المللي كار
فعاليت اقتصادي اس��تخراج معدن و س��اختمان در زير 
مجموعه گروه هاي عمده فعاليت اقتصادي جزو فعاليت 
اقتصادي پرخطر محسوب مي شود. در گروه سني 10-17 
ساله، در بخش استخراج معدن فقط پسران شاغل بوده اند كه 
طبق برآورد انجام شده تعداد آنها از 551 نفر در سال 1394 
به 143 نفر در سال 1396 رس��يده و روند كاهشي 49.1 
درصدي را نشان مي دهد. در فعاليت اقتصادي »ساختمان«، 
تعداد شاغلين اين گروه سني از 47 هزار و 357 نفر در سال 
1394 به 52 هزار و 289 نفر در سال 1396 رسيده و روند 
افزايشي 5.1 درصدي را نشان مي دهد. در گروه سني فوق، 

در فعاليت اقتصادي كشاورزي، جنگل داري و ماهي گيري 
نيز تعداد شاغلين طبق برآورد صورت گرفته، از 112 هزار 
و 845 نفر در س��ال 1394 به 120 هزار و 329 نفر در سال 

96رسيده است كه بيانگر افزايشي 3.3 درصدي است.

 گروه هاي عمده شغلي جمعيت كودك
با نگاهي به توزيع كودكان شاغل 17-10 ساله بر حسب 
گروه هاي عمده شغلي مي توان نتيجه گرفت كه بيشترين 
تعداد كودكان شاغل در گروه عمده شغلي »صنعتگران و 
كاركنان مشاغل مربوط« است و از تعداد 91 هزار و 996 نفر 
در سال 1394 به تعداد 124 هزار و 679 نفر در سال 1396 
رسيده كه روند افزايش��ي 16.4 درصدي را نشان مي هد. 
همچنين كمترين تعداد كودكان شاغل در اين رده سني در 
گروه عمده شغلي »تكنيسين ها و دستياران« است و از تعداد 
5886 نفر در سال 1394 به تعداد 6039 نفر در سال 1396 
 رسيده كه روند افزايش��ي 1.3 درصدي را نشان مي دهد 
بر اساس استانداردهاي سازمان بين المللي كار ILO مشاغل 
»تكنيسين ها و دس��تياران«، »كاركنان ماهر كشاورزي، 
جنگلداري و ماهي گيري«، »صنعتگران و كار كنان مشاغل 
مربوط«، »متصديان و مونتاژ كاران ماشين آالت و دستگاه ها 
و رانندگان وسايل نقليه«و »كارگران ساده« در زير مجموعه 
گروه هاي عمده شغلي، جزو مش��اغل پرخطر محسوب 

مي شوند كه در جداول به رنگ قرمز مشخص شده است.
سهم كودكان شاغل در گروه هاي عمده شغلي »تكنيسين ها 
و دستياران« )1.8 درصد(، »كاركنان خدماتي و فروشندگان 
)17 درص��د(، »كاركنان ماهر كش��اورزي، جنگلداري و 
ماهيگي��ري« )18.4 درصد(، »صنعتگ��ران و كاركنان 
مش��اغل مربوط« )30 درصد(، »متصديان و مونتاژ كاران 
ماش��ين آالت و دستگاه ها و رانندگان وسايل نقليه« )2.8 
درصد( و »كارگران ساده« )23 درصد( را نشان مي دهد كه 
بيشترين سهم مربوط به گروه عمده شغلي »صنعتگران و 

كاركنان مشاغل مربوط« با 30.0 درصد مربوط مي شود.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )8( 

نويسنده: جوزف استيگليتز|
ترجمه: منصور بيطرف|

دوم، ما بايد بفهميم كه ث��روت ملل بر دو قطب 
ق��رار دارد . ملت ها با مولدتر ش��دن ثروتمندتر 
مي شوند - يعني آنكه به استانداردهاي زندگي 
باالتر دست مي يابند- و مهم ترين منبع افزايش 
مولدبودن، افزايش در دانش است . پيشرفت در 
فناوري بر بنيادهاي علمي قرار دارد كه توس��ط 
تحقيقات اساسي كه از سوي دولت تامين مالي 
مي ش��وند، فراهم مي گردد  و ملت ها در نتيجه 
سازماندهي سراسري خوب جامعه كه به مردم 
اين امكان را مي دهد تا تعامل كنند، تجارت كنند 
و با امنيت سرمايه گذاري كنند ثروتمندتر رشد 
مي كنند . طراحي يك سازمان اجتماعي خوب 
هم محصول دهه ها شور و منطق است، تحقيقات 
تجربي كه سازمان بر چه مبنايي كار مي كند يا 
عمل نمي كند. اين تحقيقات منجر به نگاه هايي 
درباره اهميت دموكراسي هايي كه داراي حكومت 
قانون، روند حقوقي، بررس��ي و توازن، و ميزبان 
بودن نهايي كه در كشور، ارزيابي و گفتن حقيقت 

دخيل هستند، شده است. 
سوم، نبايد ثروت يك ملت را با ثروت افراد مشخص 
در آن كش��ور قاطي كرد. برخي افراد و بنگاه ها با 
محصوالت تازه اي كه مصرف كنندگان مي خواهند 
موفق مي شوند. اين راه خوبي براي ثروتمند شدن 
است. ديگران با اس��تفاده از قدرت بازارشان براي 
استثمار از مصرف كنندگان يا كارگرانشان موفق 
مي شوند. اين چيزي بيش از توزيع مجدد درآمدها 
نيس��ت؛ اين ثروت كلي ملت را افزايش نمي دهد. 
واژه فني در علم اقتصاد »رانت« است . رانت خواري 
به دنبال آن است تا سهم بيشتري از كيك اقتصاد 
ملت بگيرد، درست برخالف خلق ثروت كه سعي 
دارد اندازه كيك را بيشتر كند. سياست گذاران بايد 
رانت را در هر بازاري ك��ه در آن رانت هاي بيش از 

اندازه است به صفر 
برسانند زيرا اينها 
عالئمي هس��تند 
كه اقتصاد مي تواند 
موثرتر و كارآمدتر 
كار كند: في الواقع 
بهره برداري ذاتي 
در رانت هاي بيش 
از ح��د اقتص��اد را 

تضعيف مي سازد. يك نبرد موفق عليه رانت خواري 
به هدايت مجدد منابع به خلق ثروت مي انجامد .

چه��ارم، جامعه اي ك��ه كمتر دچار تفرقه ش��ده 
باشد، اقتصادي كه با برابري بيشتر باشد، بهتر كار 
مي كند. علي الخصوص، نابرابري كه برمبناي نژاد، 
جنسيت و قوميت باشد منزجر كننده است. اين يك 
تغيير شكل از ديدگاهي بود كه پيش از اين بر علم 
اقتصاد مسلط بوده، ديدگاهي كه معاوضه مي كرد، 
ديدگاهي كه مي گفت ي��ك نفر مي تواند فقط در 
صورتي برابري بيشتر داشته باشد كه رشد و بازدهي 
 را قربان��ي كند. منافع حاص��ل از كاهش نابرابري 
به ويژه در زماني كه نابرابري به غايت خودش كه 
اكنون در امريكا اس��ت مي رس��د و در زماني كه از 
راه هايي كه مثال از طريق اس��تثمار قدرت بازار يا 
تبعيض نژادي حاصل مي شود، بسيار زياد است . 
بنابراين فقط با يك اليحه به هدف برابري بيشتري 

درآمدي دست نمي يابيم.
ما همچني��ن بايد از ايمان غلط ب��ه اقتصادي كه 
مي گفت اگر ثروتمندان ثروتمندتر شوند فقيران 
هم سود مي برند دست برداريم، اين ايمان كه اگر 
اقتصاد رشد كند، همه نفع مي برند. اين اعتقاد پايه و 
اساس سياست هاي اقتصادي جماح عرضه رييسان 
جمهوري ح��زب جمهوري خواه از زم��ان رونالد 
ريگان به بعد بوده اس��ت. آثار آن هم واضح است 
كه منافع رشد به راحتي به پاييني ها نمي رسد . به 
رديف هاي گسترده جمعيت در امريكا و نقاط ديگر 
دنياي پيش��رفته كه بعد از دهه ها درآمدهايشان 
كه توسط سياست هاي جناح عرضه تقريبا ثابت و 
در ركود مانده، حتي با آنكه جي دي پي هم رشد 
يافته، نگاهي بيندازيد كه چطور در خشم و نااميدي 
زندگي مي كنند. بازارها به خودي خود لزوما به اين 
مردم كمك نمي كنند بلكه اين برنامه هاي دولت 

است كه مي تواند تفاوتي را ايجاد كند.
پنجم، برنامه ه��اي دولت براي دس��ت يابي به 
رفاه مشترك نياز به تمركز بر توزيع درآمد بازار 
– آنچه كه پيش از توزيع خوانده مي ش��ود – و 
توزيع مجدد دارد، درآمدهاي��ي كه افراد بعد از 
ماليات و انتقال از آن ل��ذت مي برند. بازارها در 
خأل وجود ندارند؛ آنها را بايد ساخت و راهي كه 
ما براي ساخت آن مي رويم بر توزيع درآمد بازار 
و رشد و بازدهي اثر مي گذارد. بنابراين، قوانيني 
كه سوءاس��تفاده از قدرت انحصاري شركت ها 
را اجازه مي دهد يا آنكه رييسان هيات مديره را 
قادر مي س��ازد تا براي خودشان سهم بزرگي از 
درآمد شان شركت را بردارند، منجر به نابرابري 
بيشتر و رشد كمتر مي ش��ود . دستيابي به يك 
جامعه عادالنه تر نيازمند برابري فرصت ها است 
اما اين هم به نوبه خود نيازمند برابري بيش��تر 
درآمدها و ثروت است. هميشه برخي از مزيت ها 
در بين نسل ها منتقل مي شود به همين ترتيب 
نابرابري هاي بيش از حد درآمدي و ثروت در يك 
نسل به سطوح باالتر نابرابري در نسل بعد تفسير 
مي شود.بخش��ي از اين راه حل آموزش است اما 
فقط بخشي . در اياالت متحده فرصت نابرابري 
آموزشي بيش از هر كشور ديگري است و فراهم 
كردن آموزش بهتر ب��راي تمامي افراد مي تواند 
نابرابري را كاهش و عملكرد اقتصادي را افزايش 
دهد. تركيب اث��رات نابراب��ري در فرصت هاي 
آموزشي، ماليات هاي به شدت پايين كه از گذشته 
باقي مانده به معناي آن است كه اياالت متحده در 

حال خلق يك حكومت ارثي توانگر است .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



بانك و بيمه4اخبار

در جلسه ارزي رييس كل بانك مركزي با كارشناسان بازار متشكل مطرح شد 

تاكيد بانك مركزي بر هماهنگي عوامل بازار متشكل ارزي 

مهلت بانك مركزي به بانك ها در خصوص تنظيم صورت هاي مالي ۹۷

نقدي بر صوري بودن قراردادهاي بانكي

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
 به دنبال مباحث مطرح شده در جلسه مديران بازار متشكل 
ارزي و صرافي ها، عصر شنبه 25 خرداد، جلسه ارزي رييس 
كل بانك مركزي با كارشناسان و مديران ارزي بانك مركزي 
و بازار متشكل ارزي برگزار شد و كارشناسان و مديران ارزي 
بانك مركزي و بازار متشكل ارزي در دفتر رييس كل بانك 
مركزي موضوعات مطرح شده را مورد بحث و تصميم گيري 
قرار دادند.  به گزارش تعادل، همتي رييس كل بانك مركزي 
در اين جلسه بر هماهنگي كامل بين عوامل مختلف مرتبط با 
بازار قبل از عملياتي شدن آن تاكيد كرد. طبق آخرين اعالم 
مسووالن، قرار است بازار متشكل ارزي تا پايان خردادماه 
اجرايي شود.  از سوي ديگر، روز شنبه 25 خرداد 98 نرخ 
لحظه اي دالر در س��امانه سنا به 12950 تومان و نرخ 
يورو به 14850 تومان رسيد. همچنين براساس نرخ 
ميانگين سامانه سنا در روز پنج شنبه نرخ دالر 12990، 
يورو 14815، درهم 3598، يوآن 1971، پوند 16571، 
لير تركيه 2389 تومان اعالم شد. در صرافي هاي ملي 
و مجاز بانكي نيز يورو با قيمت خريد 14750 و فروش 
14850 و دالربا قيمت خريد 12850 و فروش 12950 
معامله مي شود. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نرخ 

دالر به 13530 تومان رسيد. 
همچنين در بازار طال، ب��ه دنبال افزايش اونس جهاني در 
روزهاي اخير، قيمت طال در روز ش��نبه ني��ز به هر اونس 
1342 دالر رسيد و در نتيجه به دنبال افزايش قيمت دالر 
در بازار  آزاد به حدود 13530 تومان، قيمت طال و سكه نيز 
افزايش يافته و مظنه يك مثقال طالي 17 عيار يا آب شده 
به 1 ميليون و 872 هزار توم��ان، يك گرم طالي18عيار 
432 هزار، س��كه تمام طرح جديد 4 ميليون و 705 هزار 
تومان، سكه طرح قديم بهار آزادي 4 ميليون و 550 هزار، 
نيم سكه 2 ميليون و 500 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 700 

هزار تومان معامله شد. 

  دالر افزايشي و يورو كاهشي شد
بانك ها قيمت خريد دالر را نسبت به هفته گذشته افزايش 
و قيم��ت يورو و پوند را كاهش دادند و اين در حالي اس��ت 
كه قيمت دالر و يورو در صرافي هاي مجاز بانك مركزي با 
افزايش 50 توماني روبرو بوده اس��ت. قيمت خريد دالر در 
بانك ها كه روز چهارشنبه هفته گذش��ته 12 هزار و 528 
تومان بود، به 12 هزار و 576 تومان رسيده است. اما قيمت 
خريد يورو نسبت به هفته گذشته با كاهش همراه شد و شعب 
ارزي بانك ها هر يورو را 14 هزار و 104 تومان مي خرند كه 
قيمت اين ارز نيز حدود 200 تومان كاهش يافته است. هر 
پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به قيمت 15 هزار و 

851 تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن 
در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ها 14 هزار و 813 تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود 15 هزار و 100 تومان مي رسد.
اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به 
هفته گذشته 50 تومان افزايش دادند؛ بطوري كه قيمت 

خريد دالر در اين صرافي ها 12 هزار و 850 تومان و قيمت 
ف��روش آن 12 ه��زار و 950 تومان اس��ت. اين صرافي ها 
همچني��ن، هر يورو را ب��ه قيمت 14 ه��زار و 750 تومان 
مي خرند و 14 هزار و 850 تومان مي فروشند كه اين نرخ ها 
نيز نسبت به هفته گذشته 50 تومان افزايش داشته است. 

كارشناسان مي گويند كه روز پنج شنبه شاخص ارزي 500 
تومان افزايش را تجربه كرد و به بهاي 13 هزار و 550 تومان 
رسيد. دالر كه تا روز چهارشنبه روند منفي داشت، با رشد روز 
آخر توانست بازدهي هفتگي خود را به 1.9 درصد برساند. 

تحليلگران عموما دو نگاه را ب��راي توضيح اتفاقات هفته 
گذشته به كار برده اند: اولين نگاه نوسانات كاهشي و جهش 
روز پنج شنبه را از زاويه ديد انتظارات بررسي مي كند و نگاه 
دوم، بيشتر نوس��انات خردادماهي را با استفاده از عوامل 
بنيادين به تحليل نشس��ت.  انتظارات كاهشي از نگاه اول 
بيشتر به واس��طه سفر نخس��ت وزير ژاپن به ايران شكل 
گرفته بود، حال آنك��ه از نگاه گروه دوم، تراز تجاري مثبت 
عامل بنيادي كاهش قيمت ه��اي خردادماهي بود. هفته 
گذشته سرنوشت سكه نيز به دالر گره خورده بود؛ به اين 
ترتيب، در هفته اي كه سكه در روز يك شنبه آن به كمترين 
قيمت در سال 98 رسيده بود، پايان افزايشي رقم خورد كه 
بازدهي هفتگي را نيز با رشد 2.6 درصدي مواجه كرد. عامل 
اين افزايش رش��د دالر در روز پنج شنبه بود كه فلز گران 
بهاي داخلي س��كه را نيز به قيمت 4 ميليون و 680 هزار 

تومان رساند.

  بازگشت به نرخ ابتداي سال
با وجود رفت و برگشت قيمت ارز در بازار آزاد، در نهايت نرخ 

ارز در محدوده ابتداي سال قرار گرفته است. 
به عبارت ديگر، رش��د اخير بازار س��هام به صورت واقعي 
)دالري( نيز به ميزان متناظري حاصل شده است. در همين 
حال، همگام با افت ارز در بازار آزاد، از تب وتاب تقاضا در بورس 
كاال كاسته شده و نرخ محصوالت مهم شركت هاي بورسي 
نظير فوالد و مس روند كاهشي داشته است كه در ترسيم 
چش��م انداز آتي درآمد بنگاه هاي بزرگ موثر است. تالقي 
آرامش ارزي و رشد اخير تا حد زيادي منجر به نزديك شدن 
كليت بورس به ارزش ذاتي شده است؛ وضعيتي كه ادامه 
رش��د معنادار بازار سهام در سطح شاخص كل از محدوده 
كنوني را منوط به تغييراتي در سطح متغيرهاي كالن نظير 

قيمت هاي جهاني و نرخ ارز مي كند.

  200 دالر ۷000 توماني براي سفر حج 
 از سوي ديگر، رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه 
ارز تخصيصي براي قيمت گذاري حج 98 بالغ بر 70 هزار 
ريال است، گفت: ميزان ارز همراه زائران ايراني حج تمتع 

200 دالر تعيين شد.
علي رض��ا رش��يديان اظه��ار داش��ت: دول��ت براي 
قيمت گذاري حج امسال ارز 70 هزار ريالي را مبنا قرار 
داده اس��ت. ارز همراه زائران حج امسال نيز 200 دالر 
تعيين شد كه با توجه به هماهنگي صورت گرفته با بانك 
عامل قبل از سفر در اختيار زائران قرار خواهد گرفت. 

  كاهش نوسان ارزي در سال ۹۸
 از سوي ديگر، علي صالح آبادي كارشناس بانكي سال 98 را 

سال كاهش نوسانات و ثبات بازار ارز پيش بيني كرد.
وي درباره تحليل وضعيت بازار ارز كشور، اظهار داشت: 
از آنجاي��ي كه بازار ارز س��ال 97 را با نوس��ان و جهش 
قيمتي پشت سر گذاشت، پيش بيني من از اين بازار در 
سال جاري، بازاري با نوسان كمتر و به دور از هيجانات 
لحظه اي اس��ت. نكته دوم بحث خروج امريكا از برجام 
بود كه به دليل اينكه اقدامي غيرمنتظره و كمتر پيش 
بيني شده بود، موجب شوك در بازار و برهم خوردن جو 
رواني حاكم بود كه خوش��بختانه اين شرايط پشت سر 
گذاشته ش��د. وي با تاكيد بر اينكه با گذشت اين دوره، 
سياست هاي ارزي متناسب با اين شرايط تدوين شد، 
ادامه داد: البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه 97 
سالي بود كه بخشنامه ها و دستورالعمل ها در حال تهيه 
و تنظيم بود كه خود موجب بالتكليفي در بازار شده بود. 
از آنجايي كه روند به سمت عرضه كمتر، كنترل تقاضا و 
همچنين ممنوعيت برخي كاالها بود بايد بخشنامه ها و 
دستورالعمل هاي جديد متناسب با اين شرايط تدوين 
مي ش��د كه هم زمان بر بود و هم به دليل عدم شفافيت 
مقررات، سواالت و ابهامات متعددي ايجاد شده بود كه 

به مرور زمان رفع شد.
وي با تاكيد بر اهميت اتصال س��امانه ها در كشور، گفت: 
اتفاق ديگري كه سال گذشته رخ داد و در سال جديد شاهد 
نتايج آن هستيم، اتصال سامانه هاي بانك مركزي، گمرك، 

س��ازمان توس��عه تجارت و ... به يكديگر است كه موجب 
يكپارچگي اين سامانه ها ش��د. لزوم بازگشت ارز حاصل 
از صادرات يكي ديگر از اقدامات بس��يار خوب در سال 97 
است، زيرا اگر صادركننده اي ارز حاصل از صادرات خود را 
بازنگرداند، مشمول برخي مقررات مي شود و در صورت ادامه 

اين روند، به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
صالح آبادي با تاكيد بر اينكه در نهايت تمام اين اتفاق ها 
موج��ب نظم دهي عرضه ارز غير نفتي مي ش��ود، گفت: 
همانطور كه پيش از اين هم گفته شده بود، به دليل اينكه 
ميزان صادرات غير نفتي كشور معادل ميزان واردات كشور 
است البته با حذف واردات برخي كاالهاي لوكس كه خيلي 
ضرورتي ندارد و ممنوع اعالم شده، با صادرات غيرنفتي كل 
واردات كشور تامين مي شود و مشكلي از اين جهت وجود 
ندارد. اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي، تقويت بخش 
ريالي سيستم بانكي را ديگر عامل مهم در ايجاد ثبات در 
بازار ارز، عن��وان كرد و افزود: اتفاق ديگري كه به نظر من 
سال گذشته رخ داد و مهم بود تعيين تكليف برخي موارد 
و بخشنامه ها در حوزه ريالي سيستم بانكي بود. به عنوان 
مثال در گذش��ته چك هاي تضميني بانك ها با شرايط و 
قوانين متفاوتي دس��ت به دست مي چرخيد، اما در حال 
حاضر غير قابل انتقال است و اين چك ها كه ابزار و عاملي 

براي پولشويي بود سر و سامان يافته است.
به گفت��ه وي، با اين اقدامات چرخش پول در كش��ور 
تا حدودي منظم و باعث ش��د افرادي كه با استفاده از 
ريال باعث ايجاد نوس��ان در بازار ارز بودند تا حدودي 

سروس��امان يابد. صالح آبادي افزود: همچنين به نظر 
من اتفاقي كه سال گذشته رخ داد اتصال سامانه سنا و 
كد ملي در صرافي ها بود زيرا پيش از اينكه اين اتصال 
نبود محدوديتي براي خريد وجود نداشت، اما با اتصال 
اين دو س��امانه به يكديگر هر فرد با يك كد ملي تنها 
امكان خريد 2000 دالر اسكناس را دارد و عالوه بر اين 
سپرده گذاري ارزي در بانك ها تسهيل شد كه به نظرم 

اين اقدام هم در سر و سامان يافتن بازار ارز مفيد بود.
وي شفافيت و تعيين تكليف نقش صرافان را يكي ديگر 
از موارد مه��م در جلوگيري از تنش در بازار ارز و ايجاد 
ثبات عنوان كرد و ادامه داد: نقش صرافي ها در س��ال 
گذشته تا حدودي مبهم بود، اما اكنون وظيفه و نقش 
آن در بازار و اقتصاد كشور شفاف مشخص شده است. 
به نظر من سال گذشته سالي بود كه تمامي اين اتفاق ها 
رخ داد و با نظم و انتظام يافتن بازار ارز فعاليت صرافان 
اتفاق افتاده و تحليل من اين است كه امسال سال ثبات 
است، مگر اينكه اتفاقي خارج از كنترل رخ دهد كه اثرات 
واقعي غير قابل پيش بيني داشته باشد زيرا همانطور 
كه اخيراً شاهد بوديم با تحريم شركت هاي پتروشيمي 
نه  تنها تاثير منفي در بازار ارز نداشت بلكه روند كاهشي 

بازار نيز ادامه داشت.
صالح آبادي بر تاثير تشكيل بازار متشكل ارزي نيز تاكيد كرد 
و گفت: نكته ديگر اينكه با آغاز به كار بازار متشكل ارزي به 
دليل نزديكي به نرخ سنا و تعادل در عرضه و تقاضا، بطور حتم 

با ثبات و كاهش نوسانات مواجه خواهيم بود.

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
به دنبال اجراي برنامه اص��الح صورت هاي مالي بانك ها 
و موسسات اعتباري كش��ور كه با دستور بانك مركزي از 
بهمن ماه سال 94 اعالم شد، بانك ها و موسسات اعتباري 
به دليل رعايت مالحظات صورت هاي مالي جديد با قواعد 
بانكداري بين المللي، در چهار سال اخير در تهيه صورت هاي 
مالي سال هاي 94، 95، 96 و امسال نيز براي صورت هاي 
مالي سال 97 با تاخير در تهيه صورت هاي مالي و بسته شدن 
نماد بانك ها در بورس براي چند ماه مواجه شده اند و به نظر 
مي رسد كه در سال جاري نيز براي تهيه صورت هاي مالي 
خود به زمان بيشتري نياز دارند و در نتيجه برگزاري مجامع 
آنها نيز با تاخير برگزار خواهد ش��د. از اين رو بانك مركزي 

مهلت بيشتري براي آنها در نظر گرفته است. 
به گزارش تعادل، در س��ال هاي قب��ل بانك ها براي تهيه 
صورت هاي مالي خود با مش��كالتي مواجه شده اند كه با 
رعايت اس��تانداردهاي ifrs و فرمت جديد بانك مركزي، 
حتي بانك هاي سود ده قبلي به بانك هاي زيان ده تبديل 
شدند زيرا برخي طلب ها و تعهدات انجام شده اي كه دولت 
تاييد نكرده بود يا درآمد آتي محسوب مي شد، مورد قبول 
قرار نگرفتند و در نتيجه بانك با زيان مواجه شده و برخي 
درآمدها از محل بن��گاه داري يا فروش دارايي و... به عنوان 
درآم��د عمليات بانكي به حس��اب نمي آمد. اختالف بين 
سازمان حسابرس��ي و بانك مركزي و بانك ها نيز يكي از 

داليل تاخير در ارايه صورت هاي مالي بوده است. همچنين 
بانك ها نمي توانس��تند درآمد خود از محل بنگاه داري يا 
فروش دارايي را به عنوان درآمد عملياتي بانكي محسوب 
كرده و صورت هاي مالي را س��ود آور كنن��د. در نتيجه در 
سال هاي اخير عمال بانك هاي بزرگ با دارايي بسيار به دليل 
رعايت استانداردهاي جديد و فرمت جديد صورت هاي مالي 
عمال زيان ده محسوب شده اند و البته در اين مسير تالش 
گسترده اي براي افزايش سرمايه و خروج از ماده 141 قانون 
تجارت، كاهش هزينه جذب منابع، كاهش اضافه برداشت از 
بانك مركزي، تهاتر بدهي ها، كاهش مطالبات معوق، بهبود 
كفايت سرمايه، ساماندهي بنگاه داري و فروش اموال مازاد، 

و... انجام داده اند. 
البته در اين مس��ير، مش��كالتي براي بانك ها وجود دارد 
و به دليل ش��رايط اقتصادي، عمال بهبود ش��اخص هاي 
مالي و دارايي ها به سختي امكان پذير است و همچنان بر 
مطالبات معوق، رشد هزينه ها، رشد اضافه برداشت، افزايش 
بنگاه داري و اموال مازاد آنها افزوده شده و در شرايط ركود 
تورمي، س��اماندهي اين ش��اخص ها، بهبود سود و درآمد 
و خروج از زيان دهي بس��يار مشكل اس��ت زيرا هر سال بر 
رقم بدهي دولت ب��ه بانك ها و افزايش مطالبات بانك ها از 
فعاالن اقتصادي ودولت اضافه شده و هزينه جذب منابع 
نيز همچنان باالست.  بر اين اساس، بانك مركزي به بانك ها 
و موسس��ات اعتباري مهلت داد كه اج��راي برخي از مواد 

دستورالعمل شناسايي درآمد موسس��ات اعتباري براي 
صورت هاي مالي سال 97 را به تعويق بيندازند.

بانك مركزي در بخش��نامه اي به مديران عامل بانك ها و 
موسسات اعتباري اعالم كرد: شناسايي درآمد موسسات 
اعتباري پس از تصويب در يك هزار و دويس��ت و چهل و 
هشتمين جلسه مورخ يكم خردادماه س��ال 97 شوراي 
محترم پول و اعتبار بخش��نامه مورخ 27 خ��رداد 97 به 
شبكه بانكي ابالغ گرديد. چنانچه قباًل نيز اعالم شد تدوين 
دستورالعمل مذكور با هدف استفاده صحيح از مبناي روش 
تعهدي، شناسايي صحيح درآمدها و منطبق با قانون عمليات 
بانكي بدون ربا و در چارچوب عقود اس��المي كه نهايتا از 
مديريت سود، هموارسازي سود، انتقال درآمدهاي آتي به 
سال جاري و بالعكس، شناسايي سودهاي موهوم و نهايتاً ارايه 
اطالعات غير واقعي به ذينفعان و گمراه نمودن آنها از عملكرد 

واقعي موسسات اعتباري جلوگيري نمايد، انجام پذيرفت.
متعاقب ابالغ بخشنامه ياد شده درخواست هاي متعددي 
از بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانك��ي واصل گرديد 
كه متضمن تقاضاي مهلت بيش��تر براي تامين قطعات 
اجراي دستورالعمل در شبكه بانكي و عدم امكان تنظيم 
صورت هاي مالي سال 97 از مبناي دستورالعمل مزبور بود. 
بدين لحاظ و در راستاي مساعدت و همراهي با شبكه بانكي 
كشور، مراتب به شوراي محترم پول و اعتبار گزارش شد كه 
متعاقب آن شورا نيز در يك هزار و دويست و هفتاد و يكمين 

جلسه مورخ 7 خرداد 98 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: 
ش��وراي پول و اعتبار با تعوي��ق اجراي م��واد 8، 11 و 22 
دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري مصوب 
يك هزار و دويس��ت و چهل و هشتمين جلسه مورخ يكم 
خرداد ماه 97 براي صورت هاي مالي سال 97 موافقت نمود. 
شوراي پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسايي درآمد مطالبات 
مشكوك الوصول در صورت هاي مالي سال 97 تاكيد كرد و 
مقرر داشت بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي بايد ضمن 
تمهيد الزامات اجراي دستورالعمل مذكور درآمدهاي خود 
براي سال 98 و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل 

ياد شده شناسايي نمايند.
بانك مركزي در ادامه اين بخشنامه تاكيد كرده است كه 
قطع نظر از مراتب پيش گفته بر لزوم توجه و اهتمام الزم به 
موارد ذيل تاكيد مي نمايد: به موجب اصول و استانداردهاي 
حس��ابداري بر مبناي روش تعهدي همچنان شناسايي 
درآمد، منوط به تحقق معيارهاي زير است: جريان منافع 
اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاري محتمل 
باش��د. مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه اي اتكاپذير 

اندازه گيري كرد.
الزم است در شناسايي انواع درآمدها و هزينه ها اصل احتياط 
مبناي عمل قرار گيرد و در موارد وجود ترديد و ابهام بااهميت 
در تحقق درآمد، با هدف جلوگيري از شناسايي سودهاي 

موهوم، شناسايي درآمد موكول به رفع ابهام مزبور شود.

به دليل وجود تردي��د و ابهام بااهميت در خصوص وصول 
مطالبات��ي كه بر اس��اس ضوابط مقرر در دس��تورالعمل 
طبقه بن��دي دارايي هاي موسس��ات اعتب��اري به طبقه 
مشكوك الوصول منتقل مي شود، شناسايي درآمد اين قبيل 

مطالبات متوقف گردد.
قضاوت حرفه اي متوليان در زمينه نحوه شناسايي درآمد 
بسيار حائز اهميت بوده و با توجه به معيارهاي اصلي تعيين 
شده در اين رابطه، نسبت به شناسايي سود و وجه التزام تاخير 
تاديه دين اقدام گردد. ش��ايان ذكر است قضاوت حرفه اي 
بايد با در نظر گرفتن شرايط دروني و بيروني حاكم بر رويداد 
مالي و با توجه به مجموعه عوامل تأثيرگذار و استدالل هاي 
موجود در رابطه با شناسايي يا عدم شناسايي درآمد و ميزان 

آن انجام شود.
با عنايت به ماهيت عقود مشاركتي كه مبتني بر شراكت ميان 
بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي با مشتري است، رعايت 
مفاد ضوابط اجرايي ناظر بر قراردادهاي مذكور الزامي است.

بانك مركزي در پايان به موسسات اعتباري تاكيد كرده كه 
ضمن ابالغ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه 
شماره مورخ 16 مرداد 96 به تمامي واحدهاي ذي ربط خود 
و نظارت بر حسن اجراي آن دستور دهند كه تمهيدات الزم و 
زيرساخت هاي اطالعاتي مورد نياز براي اجراي دستورالعمل 
مذكور به نحوي كه امكان تنظيم صورت هاي مالي سال 98 

بر مبناي دستورالعمل ياد شده فراهم گردد، اتخاذ شود.

حسلين ميثمي| مدير گلروه بانكداري اسلامي 
پژوهشكده پولي و بانكي |

صرفا بخشي از معامالت شبكه بانكي كه در آنها هيچ نوع 
فعاليت اقتصادي واقعي انجام نمي شود صوري به حساب 
آم��ده و موارد ديگر مانن��د »تخلف از مف��اد قراردادها« را 
نمي توان صوري در نظر گرفت. يكي از شبهات و اشكاالتي 
كه به صورت تكراري در رابطه با اجراي بانكداري بدون ربا 
در بانك هاي كشور مطرح مي شود، مساله »صوري بودن 
قراردادها و عقود« است. در واقع اينطور مطرح مي شود كه 
عمده معامالت و عقودي كه در شبكه بانكي بين بانك ها و 
مشتريان واقع مي شود صوري است و لذا با شبهات شرعي 
)مانند ربا( مواجه اس��ت. با اين حال با دقت در اين مساله و 
در نظر گرفتن ضوابط مطرح شده در فقه اسالمي و قانون 
عمليات بانكي بدون ربا، اين نتيجه حاصل مي شود كه بايد 
حداقل بين 3 تصوير حقوقي )يا 3 گروه از معامالت( تفكيك 
قائل شد و نمي توان به صورت كلي اظهارنظر كرد. در ادامه 

به تبيين اين تصاوير پرداخته مي شود.

  عدم انجام معامالت واقعي 
در اين تصوير حقوقي، مش��تري منابع را از بانك بر اساس 
يكي از عقود اس��المي دريافت مي كند، ام��ا آن را در هيچ 
فعاليت اقتصادي واقعي مورد استفاده قرار نمي دهد. مثال 
مشتري با ارايه برخي فاكتورهاي صوري از بانك تسهيالت 
فروش اقساطي يا جعاله دريافت كرده و آن را صرف پرداخت 
بدهي هاي گذش��ته خود مي كند. يا اينكه بر اساس عقد 
مضاربه يا مشاركت مدني از بانك تسهيالت دريافت مي كند، 
در حالي كه هيچ برنامه مشخصي براي انجام تجارت يا پروژه 

اقتصادي ندارد.
مثال ديگر در اين رابطه استفاده از عقد بيع دين در شرايطي 
اس��ت كه اس��ناد مبناي تنزيل واقعي )ناشي از معامالت 
اقتصادي( نباشد. مثال فردي بخواهد به فرد ديگري قرض 
دهد و به منظور فرار از ربا، چك هاي قرض گيرنده را تنزيل 
كند. همانطور كه مشاهده مي شود در تمامي اين مثال ها 
تنها صورتي از عقود اسالمي )مانند: فروش اقساطي، جعاله، 
مضاربه و مشاركت مدني( وجود داشته و در عمل معامله 

واقعي اتفاق نمي افتد. يعني اساسا بين بخش پولي و بخش 
واقعي اقتصاد هيچ نوع ارتباط مستقيمي شكل نمي گيرد. 
در اينجا صوري بودن معامالت واضح بوده و شبهاتي مانند 

ربا به صورت جدي قابل تصور است.

  تخلف از مفاد قراردادها
برخالف تصوير اول، در اين حالت تسهيالت گيرنده منابع 
بانك را در فعاليت هاي اقتصادي واقعي وارد مي كند؛ اما از 
برخي از شروط و ضوابط قرارداد تخلف مي كند. مثال مشتري 
از بانك تسهيالت فروش اقساطي براي خريد لوازم خانگي 
دريافت كرده و آن را صرف هزينه هاي درماني مي كند. يا 
اينكه تسهيالت جعاله مسكن دريافت كرده و آن را به جاي 

تعميرات، صرف خريد مسكن مي كند.
از منظر شريعت، در تمامي اين موارد هر چند مشتري از مفاد 
و ضوابط قراردادها و عقود اسالمي تخلف كرده، اما نمي توان 
اين معامالت را صوري در نظر گرفت. چرا كه اين قراردادها 
به لحاظ حقوقي »عقد فضولي« محسوب مي شوند كه در 

صورت اج��ازه بانك صحيح خواهند بود. در واقع، در اينجا 
ارتباط بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد برقرار شده، 
اما از ضوابط قرارداد تخلف شده است. لذا صحت شرعي اين 

قراردادها مشروط به تاييد بانك است. 

  معامالت با انگيزه نهايي دستيابي به منابع نقد
گروهي ديگر از معامالت در شبكه بانكي با انگيزه نهايي 
دستيابي به منابع نقد انجام مي شود. مثال مشتري با 
استفاده از تسهيالت مرابحه بانكي نسبت به خريد يك 
خودرو يا مسكن اقدام مي كند با اين هدف كه در آينده 
آن را فروخته و به س��ود دست پيدا كند. در اين حالت 
مشتري در واقع به خودرو يا مسكن نيازي نداشته و با 
هدف كسب سود تسهيالت را دريافت مي كند. به نظر 
مي رسد اساسا اين معامالت را نمي توان صوري در نظر 
گرفت. زيرا آنچه در معامالت به لحاظ شرعي مهم است 
و نبود آن منجر به ايجاد شبهه مي شود، »قصد معاملي« 
طرفين عقد در هنگام امضاي قرارداد است و نه »هدف 

نهايي« آنها از انجام معامله. لذا اگر مشتري در هنگام 
دريافت تس��هيالت مرابحه از قصد معاملي برخوردار 
باشد، عقد مرابحه بدون اشكال خواهد بود. به عبارت 
ديگر، اينكه هدف نهايي فرد دستيابي به سود است و 
رابطه مالي مرابحه را ابزاري براي آن قرار داده، منجر به 

صوري شدن قرارداد و ايجاد اشكال نمي شود.
تنه��ا تصوير حقوقي اول )عدم انجام معام��الت واقعي( را 
مي ت��وان در حقيقت معامالت صوري و داراي ش��بهه ربا 
در نظر گرفت. اما معام��الت مرتبط با تصوير حقوقي دوم 
)تخلف از مفاد قراردادها( از امكان تصحيح برخوردار بوده 
و معامالت تصوير آخر )معامالت با انگيزه نهايي دستيابي 
به منابع نقد( اساسا صحيح و بدون اشكال  هستند. بنابراين، 
اينكه در عرف عام هر س��ه تصوير مذك��ور صوري و ربوي 
مطرح مي شود، به لحاظ فني و با دقت علمي صحيح به نظر 
نمي رسد. البته شبكه بانكي موظف است تمام تالش خود را 
جهت بسترسازي براي اجراي صحيح و بدون اشكال تمامي 

قراردادها به كار گيرد.
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 بانك رفاه بانكي سودآور
با ضريب مطالبات پايين 

دكتر محمدعلي س��هماني مديرعام��ل بانك رفاه 
كارگران در حاش��يه بازديد از هشتمين نمايشگاه 
بين المللي ن��وآوري - اينوتكس 2019 كه در محل 
دايمي نمايش��گاه بين المللي تهران برگزار شد در 
گفت وگو با اصحاب رسانه به تشريح آخرين وضعيت 
عملكردي بانك پرداخت و اظهار داشت: بانك رفاه طي 
يك سال گذشته حدود 4 هزار ميليارد ريال سودآوري 
داشته و جزو بانك هاي سودآور نظام بانكي بوده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، مديرعامل 
اين بانك با ابراز خرسندي از سودآوري بانك رفاه گفت: 
اين سود حاصل فعاليت هاي اصلي و عملياتي بانك 
بوده است. دكتر سهماني در ادامه به تشريح وضعيت 
مطالبات غيرجاري بانك رفاه در س��ال گذش��ته و 
سه ماهه نخست سال جاري پرداخت و اظهار داشت: 
ضريب مطالبات )NPL( در بانك رفاه 3.7 درصد است 
كه در مقايسه با نظام بانكي و استانداردهاي رايج عدد 
پايين و نمايانگر حساسيت، توجه و مديريت مطالبات 
و رعايت بهداشت پرونده هاي اعتباري و تخصيص 
بهينه منابع اين بانك اس��ت. مديرعامل بانك رفاه 
در ادامه به عملكرد اين بان��ك در حوزه نقدينگي و 
مديريت آن پرداخت و گفت: بانك رفاه در سال 97 
و روزهاي س��پري شده از سال 98 حتي يك روز هم 
اضافه برداشت از بانك مركزي نداشته است و بانك رفاه 
هم اكنون در شرايط نقدينگي مناسبي به سر مي برد.

وي همچنين به رش��د مطلوب منابع اين بانك طي 
سال گذشته و سه ماهه نخس��ت سال جاري اشاره 
كرد و اظهار داشت: خوشبختانه بانك رفاه در سال 97 
رشد منابعي قريب به 40 درصد را تجربه كرده است.

مديرعامل بانك رفاه در خاتمه به عملكرد اين بانك 
در واگذاري امالك و اموال مازاد اشاره و خاطرنشان 
كرد: بانك رفاه در سال گذشته 10 هزار ميليارد ريال 
واگذاري اموال و امالك مازاد داشته كه عملكرد قابل 

قبولي در نظام بانكي محسوب مي شود. 

بازگشت به مسووليت هاي 
اجتماعي و اميد به اشتغال

به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران به نقل 
از پايگاه خبري نبض بازار، ضياءاهلل اعزازي نماينده 
شهرستان بناب در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داشت: بانك رفاه كارگران در دوره مديريت فعلي بانك 
رفاه توانسته خدمات خوبي به كارگران ارايه دهد و از 
طريق اعطاء تسهيالت به كارآفرينان باعث افزايش 

رونق توليد و كسب كار شده است.
وي با اش��اره به گام هاي بلند بانك رفاه در توس��عه 
بانكداري ديجيتال افزود: اين بانك همچنين توانسته 
در خصوص توسعه بانكداري ديجيتال نيز گام هاي 
بلندي بردارد و همچنين با حمايت از توليد كننده ها 
و استارتاپ هايي كه ايده هاي جديد در بخش صنعت 
و توليد دارند شرايطي فراهم كرده تا با سهولت بيشتر 

به تسهيالت مورد نياز خود دسترسي داشته باشند.
اع��زازي گفت: بانك رفاه در يك ماهه ابتداي س��ال 
98، تعداد 15.508 فقره تسهيالت قرض الحسنه 
مشاغل خانگي، اش��تغال زايي اعطاء و مبلغ بيش از 
1.778 ميليارد ريال به معرفي شدگان كميته امداد 
امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي پرداخت كرده است
نماينده مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اهميت 
عمل به مس��ووليت هاي اجتماعي افزود: پرداختن 
به موضوع تس��هيالت بانكي به اين شكل، عمل به 
مسووليت هاي اجتماعي بانك رفاه قلمداد مي شود 
و با ادامه اين مسير مي تواند اميد را به اردوگاه اشتغال 

بازگرداند.
وي گفت: البته الزم اس��ت ك��ه وزارت رفاه و تعاون 
از اين بانك حمايت بيش��تري داشته باشد و حتي 
االمكان شرايطي ايجاد شود تا كساني كه بيمه تامين 
اجتماعي هستند بتوانند از مزاياي اين بانك بهره مند 
شوند و همچنين سرمايه هاي خود را در اين بانك پس 
انداز كنند. اين بانك تالش دارد تا بتواند تسهيالت 
و ش��رايط بهتري را براي رفاه كارگران كشور فراهم 
كند، اما در اين راه نياز به همراهي مس��ووالن كشور 
و به خصوص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است 
كه به نظر مي رسد تالش هاي خوبي در اين زمينه در 

حال وقوع است.

بانك رفاه پيشرو در مهندسي 
مالي بانكي 

 محمد حسن نژاد شهرس��تان هاي مرند و جلفا در 
مجلس ش��وراي اس��المي در خصوص اين موضوع 
اظهار داشت: بانك رفاه، همانطور كه از نام آن پيداست 
براي رفاه حال كارگران تشكيل شده بود و از اول هم 
نيت بر اين بود كه به كارگران و بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي خدمات بدهد. اما از طرف نهاد ها حمايت 
نشد و تأمين اجتماعي به جاي آنكه سرمايه خود را 
به اين بانك بياورد و براي توليد و حمايت از كارگران 
قدمي بردارد پول هاي خود را در ساير بانك ها گذاشت 
كه البته تحت تأثير يك تفكر از باال بود، در آن زمان هم 
بانك رفاه آنگونه كه انتظار مي رفت خدمات نداشت 
ولي به هر حال جفاي زيادي در گذشته در حق اين 
بانك شده است. اين نماينده در ادامه گفت: بانك رفاه 
اولين بانكي است كه مهندسي مالي بانكي را انجام 
داده و س��پرده دو زيس��تي را راه اندازي كرده است، 
بطوري كه سرمايه مردم روزها حساب جاري و شب ها 
سپرده س��رمايه گذاري به حساب مي آمد و اينگونه 
توانست حجم قابل توجهي از سرمايه را جمع كند. 
حسن نژاد در ادامه گفت: در چند سال اخير و با حضور 
سهماني اين بانك تكان هايي خورده است و دولت نيز 
حساب ويژه اي روي آن باز كرده و قرار است در انجام 
پروژه هاي آزاد راهي و بزرگ مشاركت داشته باشد و 
فاينانس صورت گيرد. وي گفت: بانك رفاه در حال 
پيدا كردن خود و سامان گرفتن است و اگر وزارت رفاه 
از آن پشتيباني كند به نظر من اين حركت رو به رشد 

و تصاعدي خواهد بود.



روي خط بازار 

بين الملل

5 بازار سرمايه

كارگزاران فرابورسي در مجامع بين المللي كسب هويت كردند

معاون نظارت بر بورس ها درباره داليل شكل گيري حاشيه ها حول تغيير بازار پايه مطرح كرد

موج سواري بر بدهي ديگران

اعالم خبر پيش از استعالم از كميته  فقهي 

گروه بورس|سميرا   ابراهيمي| 
روز گذش��ته خبري مبني بر كس��ب مقام دوم و سوم دو 
كارگزار فعال فرابورس��ي در بخش معامالت بازار بدهي 
در ليگ مسابقات فياس منتشر شد. مديرعامل فرابورس 
ايران از كس��ب رتبه هاي دوم و سوم توسط دو كارگزاري 
عضو فرابورس ايران در رقابت ليگ قهرمانان فدراسيون 
بورس هاي اروپايي و آسيايي خبر داد و افزود: اين دو رتبه 
در حوزه بازار بدهي كسب ش��ده و ايران در زمينه ارزش 
معامالت صكوك در بين كل كشورهاي اسالمي دنيا، رتبه 
دوم را داراست. اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه 
اوراق مبتني بدهي فرابورس، بر پايه چه بدهي هستند كه 
اين ميزان از افتخار آفريني را براي اين بخش از بازار سرمايه 

به ارمغان آورده اند؟ 
نگاهي بر تابلوي معامالت، نشان مي دهد كه در تابلوهاي 
فراب��ورس اوراق اجاره تامي��ن اجتماع��ي، اوراق اجاره 
هواپيمايي ماهان، اوراق اجاره لوتوس پارسيان، اوراق اجاره 
اعتماد مبين، اجاره ش��رت مخابرات ايران، اجاره دولتي 
آپرورش لوتوس، مرابحه دولتي تعاون لوتوس، اجاره دولتي 
آپرورش ملت، مرابحه كرمان موتور،  اجاره تامين اجتماعي 
سپهر، اجاره دولتي آپرورش تمدن و مرابحه صنعت غذايي 
كورش وجود دارند كه س��رجمع 12 ورق بهادار پذيرش 
شده را شامل مي ش��ود. اما اين اوراق، چرخش چنداني 
ندارند كه بتوان گفت مي تواندكارگ��زاران اين بازار را به 

رتبه هاي جهاني فعاليت در بازار بدهي برساند.
اما در س��وي ديگر اين بازار، اوراقي ديده مي ش��ود كه بر 
مبناي بدهي ديگران شكل گرفته و تنها بازار ثانويه آن، 
فرابورس اس��ت. پرمعامله ترين اوراق فعلي ب��ازار، اوراق 
خزانه اسالمي اس��ت كه به دليل بازپرداخت بدهي هاي 
دولت به پيمانكاران منتش��ر شد و س��پس در فرابورس 
به عنوان بازار متشكل عرضه ش��د. در جايگاه بعدي نيز 
اوراق امتياز تس��هيالت مس��كن قرار دارند كه عالوه بر 
نوسان گيري، مي تواند به متقاضيان مسكن براي دريافت 
وام سريع مس��كن كمك كند. نگاهي بر ماهيت اين دو 
نوع اوراق، نش��اني از تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
مبتني بر اوراق بدهي را نش��ان نمي دهد كه در پش��ت 
صحنه آن بنگاه مولدي براي تامين س��رمايه در گردش 
خود اقدام به تامين تسهيالت از طريق بازار سرمايه كرده 
باشد. در واقع اوراق تس��هيالت مسكن، اوراقي است كه 

مي تواند خارج از بورس و حتي در خود سيس��تم بانكي 
 نيز به فروش برس��د، در حالت مطلوب، نوس��انگيري و 
سفته بازي نيز روي آن انجام نشود و منجر به وام مسكن 
ش��ود و تنها تفاوتش با وامي كه بانك با س��از و كار خود 
مي دهد، اعطاي زودتر در بازه محدود حجمي و با هزينه 

باالتر باشد. 

    برگ   برنده خزانه اسالمي 
اولين انتشار اين اوراق در تاريخ 8 مهرماه 1394 با قيمت 
اس��مي هر ورقه يك ميليون ريال و سررسيد 23 اسفند 
94 انجام ش��د. با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 93 
 انتشار هزار ميليارد تومان از اين اوراق به تصويب رسيد،

250 ميليارد تومان آن در اختيار پيمانكاران قرار گرفت. 
در واقع نگاه ريش��ه اي به بازار اي��ن اوراق، عيان مي كند 
ك��ه اگر دولت، هزينه پروژه ها را س��روقت به پيمانكاران 
مي پرداخت، بدهي معوق در ارقام باال س��اخته نمي شد 
و نهايتا نياز به بازار پيش نمي آمد كه به عنوان بازار ثانويه 
براي معامالت قبل از سررس��يد اين اوراق، نقش آفريني 
كند، فرابورس نمي توانست بر افتخار آفريني هاي خود در 

بازار بدهي مانور بدهد. 

   مزاياي اوراق خزانه
البته دستاورد اوراق خزانه درفرابورس، تنها موج سواري 
براي درياف��ت جوايز بين المللي نبود بلكه مزاياي واقعي 
هم دارد كه در اولين وهله مي تواند نرخ بازده واقعي بدون 
ريسك را مشخص كرده و همچنين از مسير دولتي، بازار 
بدهي را منبس��ط كند. همچني��ن اوراق خزانه به حفظ 
استقالل كشور با اس��تفاده از تامين مالي داخلي دولت و 
كاهش استقراض بين المللي كمك كرده و انتظارات بازار 
از نرخ س��ود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف را نيز 
مشخص مي كند. اين اوراق معاف از ماليات بوده و به طور 
كلي مي توان گفت با انتشار اسناد خزانه اسالمي به طور 
هم زمان دولت از طريق مديريت بدهي ها، بانك مركزي 
از طريق كنترل نقدينگي و مردم به واس��طه اس��تخراج 
نرخ بدون ريس��ك در يك بازار رقابتي، منتفع مي شوند.

ضامن اين اوراق، وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت و 
خزانه داري كل كشور بازپرداخت اين اوراق در سررسيد 
را در زمره ديون ممتاز دولت در نظر مي گيرد به نحوي كه 

پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسالمي در سررسيد، 
هم رديف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان 
درجه اهميت و اضطرار صورت مي گيرد. خزانه داري كل 
كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه 
اسالمي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به 
امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو 
اسناد خزانه اسالمي ريسك نكول نخواهند داشت.با توجه 
به وجود بازار معامالت ثانويه براي اسناد خزانه اسالمي، 
پيمانكاراني كه بدهي خود را با استفاده از اين اوراق تسويه 
كنند، درصورت نياز به منابع مالي جهت ادامه فعاليت هاي 
خود، مي توانند اي��ن اوراق را در فرابورس ايران به فروش 
رسانده و طلب خود را در سريع ترين زمان ممكن به وجه 
نقد تبديل كنند. همچنين اسناد خزانه اسالمي در تاريخ 

سررسيد، توسط شركت سپرده گذاري مركزي به حساب 
هر يك از دارندگان اين اسناد واريز خواهد شد.درصورتي 
كه دارندگان اسناد، شماره حساب متمركز خود را اعالم 
نكنند، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه، اين مبالغ را نزد خود نگه داشته و با مراجعه دارنده 
اسناد و اعالم شماره حساب بانكي، نسبت به پرداخت وجوه 

مذكور اقدام مي كند.
قيمت بازاري اسناد خزانه اس��المي در بازار سرمايه، با 
مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. اين مكانيزم 
در عرضه اوليه به يكي از دو روش ثبت سفارش و حراج 
مشخص مي ش��ود. در روش ثبت سفارش، قيمت هاي 
وارده توس��ط خريداران به صورت مخفي خواهد بود و 
تعداد سفارشات وارده توسط خريداران بايد به صورت 

تجمعي، حداقل 80 درصد از حج��م كل اوراق عرضه 
شده باش��د. ضمنًا قيمتي كه كشف مي ش��ود، بايد به 
گونه  اي باشد كه در آن قيمت، حداقل 80 درصد اوراق 
عرضه شده به فروش برسد. در روش حراج نيز قيمت در 
يك جلسه معامالتي و بر اساس رقابت خريداران تعيين 
مي شود. در اين روش سفارش متقاضيان )خريداران( و 
عرضه كنندگان )فروش��ندگان( در يك بازه زماني وارد 
سامانه معامالتي مي شود، پس از آن، بهترين قيمت هاي 
خريد )باالترين قيمت ها( و بهترين قيمت هاي فروش 
)پايين ترين قيمت ها( با يكديگر منطبق شده و معامله 
انجام خواهد ش��د. در اين ميان قيمت اين اوراق تحت 
تأثير دو عامل تعيين نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله 

تا سررسيد اوراق است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار درخصوص داليل شكل گيري برخي حاشيه ها حول 
تغيير بازار پايه گفت: تمام تصميمات و مصوبات بازار سرمايه 
براي بررس��ي به كميته فقهي ارجاع مي شوند، لذا در اين 
مورد هم انتظار اين بود كه قبل از هر گونه اظهارنظر و اعالم 
رسانه اي در بازار و دامن زدن به شايعات، از كميته فقهي كه 
مرجع نهايي و فصل الخطاب در اين حوزه است، استعالم 
شود تا پيش داوري صورت نگيرد. پيش تر روزنامه تعادل 
 در گزارش��ي با عنوان »پاي مقام ناظر در بازار پايه لغزيد« 

به همين عمل وارونه و غيرمتعارف سازمان پرداخت.
به گزارش سنا، روز گذشته نشست خبري سومين دوره 
ليگ س��تارگان بورس با حضور رييس كميته اين ليگ 
و معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار برگزار شد. ياسر فالح، رييس كميته سومين 
 ليگ ستارگان بورس خبر داد: مسابقات امسال از 15 تير 
تا30 مرداد در دانش��گاه الزهرا برگ��زار و تيم هاي برتر بر 
 اساس عملكرد و بازدهي تا پنجم شهريور معرفي مي شوند. 
بر اين اساس، هر تيم در طول مسابقات 20 ميليون تومان 
اعتبار دريافت مي كند، در صورتي كه تيم سودي كسب 
كند متعلق به خود اعضا اس��ت و در صورتي كه زيان كند 
تا 15 درصد زيان را س��ازمان بورس به عهده مي گيرد اما 
زيان ه��اي بيش از 15 درصد، تي��م را از گردونه رقابت ها 

خارج خواهد كرد .
حسن اميري، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز در اين نشس��ت اعالم كرد: ليگ 
س��تارگان بورس در س��ال 9۶ )اولين س��ال برگزاري( با 
 حضور 10 تيم و در سال 9۷ با حضور 34 تيم برگزار شد و 
پيش بين��ي مي كنيم تا ش��نبه آينده دوم تي��ر كه زمان 
ثبت نام در اين رقابت تمديد ش��ده است، شمار تيم هاي 
شركت كننده به حدود 50 تيم برسد.وي استقبال از اين 
دوره از ليگ ستارگان بورس را بسيار خوب توصيف كرد و 

با بيان اينكه تيم هاي مختلفي از دانشگاه هاي خارجي نيز 
براي حضور در اين ليگ ثبت نام كرده اند، افزود: تا به حال 
نام نويسي تيم هايي از عراق، سوريه و عمان نهايي شده و دو 
تيم خارجي ديگر هم با سازمان بورس و اوراق بهادار در اين 
زمينه در حال مذاكره اند.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از برگزاري اين مسابقات 
را تمركز بر مباحث دانشجويي، گسترش عمق بازار سرمايه و 
آشنايي مديران آينده كشور با بازار سرمايه برشمرد و اظهار 
داشت: دانشجويان فعلي، آينده سازان و مديران آتي كشور 
هستند و با توجه به ظرفيت هاي خوب بازار سرمايه بازار 

مي توانند به توسعه اين بازار كمك كنند.
اميري همچنين تقويت فرهنگ سرمايه گذاري، ارتقاي 
سواد مالي و هم افزايي بين جامعه دانشگاهي و بازار سرمايه 

را از ديگر اهداف برگزاري اين رقابت ها دانست .
وي طيف اصلي شركت كنندگان در سومين ليگ ستارگان 
بورس را دانشجويان رشته هاي حس��ابداري، مديريت و 
اقتصاد ذكر كرد و افزود: البته ما محدوديتي قايل نيستيم 
و دانشجويان ديگر رشته ها هم اگر با بازار سرمايه و اصول 
معامله گري آشنا باشند، مي توانند خود را در اين مسابقات 
بيازمايند .معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: البته براي آشنايي بيشتر 
دانشجويان خارجي و دانشجويان غير مرتبط با بازار سرمايه 
يك دوره آموزش��ي يك هفته اي برگزار خواهيم كرد كه 

حضور در آن اختياري است.
به گفته اميري، هر تيم شركت كننده را بايد يك سرپرست 
همراهي كند كه اين سرپرست عضو هيات علمي دانشگاه 
مرتبط بايد باشد. همچنين تيم ها در هفته اول مسابقات 
بايد حضور داشته باشند و در هفته هاي بعد فقط يك روز در 
هفته را براي انجام معامالت بايد حضور داشته باشند. ضمن 
اينكه دانشگاه هاي برتر دوره هاي قبل نيز مي توانند دو تيم 

را در اين مسابقات شركت دهند .

   بازبيني دستورالعمل هاي سه گانه
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، در ادامه اين نشست خبري از پيگيري سه 
دستورالعمل كليدي خبر داد و گفت: امسال سه برنامه 
اصالحي مهم شامل دستورالعمل پذيرش شركت ها، 
كدهاي رفتاري و هنجارهايي كه بايد توسط ناشران مورد 
توجه باشد و بازنگري در دستورالعمل هاي انضباطي را 
دنبال مي كنيم .اميري با بيان اينكه بخشي از پرونده هاي 
تخلفاتي ناشران ناش��ي از عدم آگاهي و ضعف دانش 
مالي است، يادآور شد: اعضاي هيات مديره و كساني كه 
اطالعات را تهيه مي كنند، بايد مسووليت هاي خود را 
به طور كامل بدانند و بپذيرند.معاون نظارت بر بورس ها 
و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين با بيان 
اينكه دستورالعمل پذيرش و دستورالعمل انضباطي 
مراحل نهايي تصويب خود را طي مي كند، از كانون ها 
خواست ديدگاه هاي پيشنهادي خود را به سازمان بورس 
ارس��ال كنند .وي افزود: در روزهاي آتي دستورالعمل 
كدهاي رفتاري يا هنجارهايي را كه بايد توسط مديران 

ناشران مورد توجه قرار بگيرد منتشر خواهيم كرد.

    زمان ارايه اطالعات از ۲ ماه به ۲ روز رسيد
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص 
وضعيت ش��فافيت و گزارش دهي ش��ركت ها گفت: 
كشور ما در بين كش��ورهاي منطقه جزو كشورهايي 
است كه اطالعات شركت ها به صورت شفاف و 12 بار 
در سال ارايه مي شود؛ عالوه بر اين شركت ها به صورت 
سه ماهه و ش��ش ماهه و نه ماهه نيز اطالعات خود را 

منتشر مي كنند.
وي ادامه داد: اگر شركت ها طي دوره ذكر شده اطالعات 
خود را ارايه ندهند براي آنها پرونده تخلفاتي تشكيل 

مي ش��ود .معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در حال حاضر تأخير در 
عدم ارايه اطالعات از 50 تا ۶0 روز به 2 تا 3 روز كاهش 
پيدا كرده و رشد خوبي در زمينه شفافيت اطالعات در 
كشور به دست آورده ايم.اميري گفت: برخي از شركت ها 
اطالعاتي را كه ارايه مي دهند به موقع است، اما كيفيت 
الزم را ندارد به همين دليل امسال سال افزايش كيفيت 
اطالعات است تا بتوانيم اعتماد مردم را به بازار سرمايه 
بيشتر كنيم.وي در خصوص برخي شركت هاي زيانده 
نيز كه سهام شان در بازار خريد و فروش مي شود افزود: 
ما وظيفه داريم كه در راس��تاي ش��فافيت اطالعات 
اقدام��ات الزم را انجام دهيم و ش��ركت ها بايد در اين 
راس��تا اطالعات خود را به بازار عرضه كنند، اما اينكه 
مردم سهام اين شركت هاي زيانده را بخرند يا خير به 
عهده خود آنان اس��ت، زيرا خريد و فروش سهام صرفًا 
بنا به سودآوري شركت ها نيست، بلكه به ارزش ذاتي 

شركت ها نيز توجه مي شود.

    قوانين بازار پايه شرعي اعالم شد
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس و 
اوراق بهادار همچنين با اش��اره به جلسه اخير كميته 

فقهي درخصوص بازار پايه فرابورس گفت: س��ازمان 
بورس براي رفع ابهامات قوانين بازار پايه هفته گذشته 
با حضور كانون ها، فعاالن و نهادهاي مرتبط جلسه اي 
تش��كيل داد و در آن جلسه به صراحت موضوع غرري 

بودن معامالت رد شد .
اميري افزود: كميته فقهي با بررسي جميع شرايط، بر 
شرعي بودن دستورالعمل هاي جديد بازار پايه تأكيد و 
با قاطعيت اعالم كرد كه هيچ مشكل غرري در خصوص 

اين دستورالعمل وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص داليل شكل گيري 
برخي حاشيه ها درخصوص بازار پايه گفت: در مسائل 
شرعي و تخصصي، طراحي س��واالت و شيوه پرسش 
بسيار با اهميت و تعيين كننده است؛ لذا اگر بيان مساله 
به صورت دقيق تشريح نش��ود، ممكن است ابهامات 

جديدي بر ابهامات قبلي اضافه شود.
اميري با اشاره به اينكه تمام تصميمات و مصوبات بازار 
سرمايه براي بررسي به كميته فقهي ارجاع مي شوند 
افزود: انتظار اين بود كه قبل از هر گونه اظهارنظر و اعالم 
رسانه اي در بازار و دامن زدن به شايعات، از كميته فقهي 
كه مرجع نهايي و فصل الخطاب در اين حوزه اس��ت، 

استعالم شود تا پيش داوري صورت نگيرد .

گروه بورس|
در ادامه پيش روي هاي هفته گذش��ته بازار سهام، 
روز گذشته شاخص اين بازار به سرزمين جديدي 
از ارقام باال دست يافت. بر اساس اطالعات شركت 
مديريت فناوري بورس، نماگر اصلي بازار س��هام 
گامي 814 واحدي برداشت و خود را به كانال 234 

هزار واحدي رساند. 
به گزارش »تعادل« روز گذشته شاخص كل بازده 
نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 814 واحد 
رشد كرد و به رقم 234 هزار و 1۶۷ واحدي رسيد 
اما شاخص كل هم وزن 159 واحد كاهش يافت و 

در تراز 5۷ هزار و 9۷2 نشست.
در هفته گذشته با افزايش قيمت ها در بورس تهران 
نماگر اصلي بازار رشد كرد و توانست براي اولين بار 
به كان��ال 230 هزار واحدي راه ياب��د. ديروز نيز با 
وجود كاهش شاخص هم وزن، شاخص كل بازده 

نقدي و قيمتي با رشد مواجه شده و از همين رو يك 
ركوردشكني جديد در اين شاخص به ثبت رسيد. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نيز امروز 95 واحد افزايش 
يافت و تا رقم 2۶4 ه��زار و 154 واحدي باال رفت. 
همچنين ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر كدام به 

ترتيب 405 و 2519 واحد رشد كردند.
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران با 293 واحد تأثير 
مثبت روز ش��اخص هاي بازار بيشترين نقش را در 

افزايش اين شاخص ها داشت. 
پ��س از اين نماد بانك ملت گ��روه مپنا و مخابرات 
ايران بيشترين تأثير افزايشي را روي شاخص هاي 

بازار داشتند.
فوالد خوزس��تان، فوالد مباركه اصفهان و خدمات 
انفورماتي��ك ني��ز در جهت عكس عم��ل كردند 
و هر ك��دام ب��ه ترتي��ب 192، 158 و 108 واحد 

شاخص هاي بازار را با كاهش روبرو كردند.

دي��روز در گروه خ��ودرو و س��اخت قطعات ارزش 
معام��الت رش��د نس��بتًا چش��مگيري داش��ت؛ 
به طوري كه اين رقم به 228 ميليارد تومان رسيد. 
همچنين حج��م معامالت آن رق��م 939 ميليون 
سهم و اوراق مالي را پشت سر گذاشت. در اين گروه 
نمادهايي همچون ايران خودرو و پارس خودرو با 

بيش از 3 درصد كاهش قيمت روبرو شد.
گروه محصوالت شيميايي، گروه بانك و موسسات 
اعتب��اري و همچني��ن گ��روه م��واد دارويي جزو 
گروه هايي بودند كه پس از خودرويي ها بيشترين 

ارزش معامالت را از آن خود كردند.
 ارزش معام��الت ب��ورس ته��ران ديروز ب��ه رقم

1,43۷ ميليارد تومان رس��يد كه اين رقم ناشي از 
دست به دست شدن 4.۷ ميليارد سهم و اوراق مالي 
است. تعداد معامالت اين بازار نيز به رقم 32۶ هزار 

و 145 سهم رسيد.

   افت 5 واحدي آيفكس
نخستين روز از هفته معامالتي جديد در بازار فرابورس 
همزمان با افت 5 واحدي آيفكس با تغيير مالكيت يك 
ميليارد و ۶32 ميليون ورقه به ارزش بيش از ۷ هزار و 
۶00 ميليارد ريال پايان پذيرفت. به گزارش مديريت 
ارتباطات فراب��ورس ايران، روز گذش��ته 25 خرداد 
شاخص كل فرابورس كه در دقايق ابتدايي معامالت 
با افت نزديك به 50 واحدي روبه رو شده بود با ادامه 
دادوستدهاي بازار رو به افزايش گذاشت تا در نهايت 
 با 5 واح��د كاهش، در پايان بازار در نزديكي س��طح

2 هزار و 952 واحدي قرار گيرد.
در حالي كه نم��اد »مارون« به تنهايي به اندازه 20,۷ 
واحد تاثير مثبت بر آيفكس داشت، اما ريزش قيمتي 
در نمادهاي »دماوند«، »كگهر«، »ذوب«، »شپاس«، 
»حخزر« و »سرچش��مه« و تاثيرگ��ذاري منفي اين 
نمادها بر آيفكس تا س��طح حداكثر 11 واحد واحد 
 موجب ش��د ش��اخص كل فرابورس در پايان بازار با

5 واحد افت روبرو شود.معامالت سهام روز گذشته در 
دو بازار اول و دوم ب��ا جابه جايي 15۶ و ۶4۷ ميليون 
سهم به ارزش ۷34 و 2 هزار و ۶08 ميليارد ريال خاتمه 

يافت. در بازار پايه نيز سهامداران ۷۶4 ميليون سهم را 
به ارزش 2 هزار و 43۷ ميليارد ريال ميان خود دست به 
دست كردند. نگاهي به سهام مورد معامله در بازارهاي 
فرابورس نشان مي دهد در حالي كه دو نماد »حآسا« 
و »كمرجان« بيشترين رشد قيمتي را تجربه كرده اند، 
نمادهاي »دماوند« و »زنگان« با باالترين افت قيمتي 
روبرو شده اند.همچنين نماد شركت سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با دادوستد 45 ميليون سهم به ارزش 
315 ميليارد ريال، بيشترين رقم ارزش معامالت و نماد 
ذوب آهن با تغيير مالكيت بيش از 15۷ ميليون سهم به 
ارزش 2۷۶ ميليارد ريال، باالترين حجم معامالت را در 
بازار سهام فرابورس در اختيار گرفتند.در بازار ابزارهاي 
نوين مالي نيز روز جاري مجموع دادوستدهاي اوراق 
بدهي، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق 
تسهيالت مسكن خريد و فروش 2۶ ميليون ورقه به 
ارزش يك هزار و ۷۶9 ميليارد ريال را نتيجه داد. ديروز 
در اين بازار اس��ناد خزانه اس��المي با تاريخ سررسيد 
28 مهرماه س��ال 1400 در نماد »اخزا۷211« براي 
نخستين بار عرضه شد كه قيمت هر ورقه آن ۶01 هزار 

ريال كشف قيمت شد. 

ركورد جديد بازار سهام
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس 
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 »حتايد« ۱۶۰۶ ريال س�ود شناس�ايي كرد: 
ش��ركت تايدواتر خاورميان��ه در صورت هاي مالي 
 12ماهه اعالم كرد كه س��ود هر س��هم اين شركت 

يك هزار و ۶0۶ريال است.
به گزارش س��نا، ش��ركت تايدوات��ر خاورميانه در 
اطالع��ات و صورت هاي مال��ي 12ماهه منتهي به 
29 اس��فند139۷ سود هر س��هم يك هزار و ۶0۶ 
ريال شناسايي كرد. اين س��ود در سال مالي139۶ 
مبل��غ ۶49ريال بوده كه در س��ال139۷ با رش��د 
14۷ درصدي همراه ش��ده است.اين شركت سود 
 عمليات��ي خ��ود را با رش��د 193 درص��دي مبلغ 
يك هزار و 320ميليارد ريال، سود خالص را با رشد 
14۷ درصدي مبلغ يك هزار و ۶0۶ ميليارد ريال و 
سود انباشته پايان دوره را با رشد 135درصدي مبلغ 
يك هزار و ۷53 ميليارد ريال منتشر كرد. »حتايد« 
درآمدها و بهاي تمام ش��ده قراردادها را با سود يك 
ه��زار و 154ميليارد و ۷۷۷ ميلي��ون ريالي در اين 
دوره منتش��ر كرد و درآمد محقق شده در اين دوره 
را س��ه هزار و ۷5۶ميليارد و 54 ميليون ريال اعالم 
كرد.اين شركت پيش بيني كرده كه در سال مالي 
آينده درآمدي در حدود دو ه��زار و 305 ميليارد و 

440ميليون ريال خواهد داشت.

 »غشاذر« مجوز افزايش نرخ گرفت: شركت 
ش��ير پاس��توريزه پگاه آذربايجان غربي اعالم كرد 
كه مجوز تغيير بي��ش از 10درصدي در نرخ فروش 

محصوالت را دريافت كرده است.
به گزارش س��نا، ش��ركت ش��ير پاس��توريزه پگاه 
آذربايجان غربي مجوز افزايش بيش از 10 درصدي 
نرخ ف��روش محصوالت را از كارگ��روه تنظيم بازار 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
وزارت صنعت و معدن و تجارت دريافت كرده است.

اين ش��ركت اعالم كرده اس��ت كه نرخ قبلي شير 
خام 20 ه��زار ريال بوده و نرخ جدي��د آن 23 هزار 
و 900 ريال تعيين ش��ده اس��ت. »غش��اذر« مبلغ 
فروش محصول يا ارايه خدمت در س��ال مالي قبل 
مبلغ يك ه��زار و 404ميليارد و 551 ميليون ريال 
و نس��بت فروش محص��ول يا اراي��ه خدمت به كل 
درآمد شركت در س��ال مالي قبل۷0 درصد اعالم 
شده است. يادآور مي شود؛ با توجه به مصوبه مورخ 
22خ��رداد1398، كارگروه تنظيم ب��ازار گزارش 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با 
اصالح قيمت شير خام با مشخصات 3.2 درصد چربي 
و بار ميكروبي زير 100هزار و تحويل درب دامداري 
به قيمت 23هزار و 900ريال موافقت شد.الزم به ذكر 
است؛ به ازاي هر 0.1 درصد افزايش يا كاهش درصد 
چربي مبلغ 3۶0ريال متناسب با افزايش يا كاهش 
درصد چربي به قيمت خريد اضافه يا كسر خواهد شد. 

 بازار در انتظار تصميم
بانك مركزي امريكا

تصميم كميته ب��ازار آزاد بانك مرك��زي امريكا، كه 
 قرار اس��ت هفته آينده اعالم ش��ود، تاثير بزرگي بر 
وال اس��تريت خواه��د گذاش��ت. در ح��ال حاضر، 
سهامداران و سرمايه گذاران منتظر سياست جديد 
بانك مركزي مبني بر كاهش يا عدم كاهش نرخ بهره 
هستند، به ويژه كه در روزهاي اخير انتظار عمومي براي 
كاهش نرخ بهره بسيار افزايش يافته است.به گزارش 
سنا، ش��اخص اس اند پي ظرف يك ماه گذشته پنج 
درصد رشد داشته است. رشد اخير بازار بيشتر مديون 
گزارش هاي مثبت اقتصاد و اظهارنظر مقامات بانك 
مركزي ب��وده كه انتظار كاهش احتمالي نرخ بهره را 
تقويت مي كردند. حاال بازار انتظار دارد كه در نشستي 
كه بانك مركزي به زودي برگزار مي كند نرخ بهره را 
كاهش دهد. رشد اخير وال استريت پس از آن به وقوع 
پيوست كه در ماه مه  بازار به دليل نگراني بر سر ادامه 
جنگ هاي تجاري و كند شدن رشد اقتصاد جهاني 
تا حدود هفت درصد س��قوط كرد. پيش بيني ها در 
خصوص كاهش نرخ به��ره با اظهارات رييس فدرال 
رزرو جرومي پاول در روز چهارم ژوئن تقويت يافت. وي 
گفته بود بانك مركزي پاسخ مناسبي به ريسك هاي 
موجود در بازار خواهد داد.ميشل مير، اقتصاددان ارشد 
بانك مريل لينج امريكا در اين خصوص اظهار داشت: 
انتظارها اين است كه بانك مركزي در نهايت تصميم 
به كاهش نرخ بهره بگيرد اما ممكن اس��ت نرخ بهره 
همچنان تا مدتي در حالت فعلي باقي بماند.رويترز به 
نقل از آرت هوگان، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
نشنال سيكيوريتز در نيويورك نوشت، »بازار تا حدي 
متقاعد شده كه نرخ رو به كاهش است. اما اين اطمينان 
وجود ندارد كه چطور ما اينقدر جلوتر از تصميم بانك 
رفته و از آن اطمينان حاصل كرده ايم. ژان هاتزيوس، 
اقتصاددان بانك گلدمن ساكس در يادداشتي نوشت: 
اكثر دس��ت اندركاران بانك مركزي پذيرفته اند كه 
سياست تجاري امريكا ريسك هايي را به اقتصادملي 
تحميل كرده و مذاكرات تجاري را در ابهام قرار داده 
است، اما نظرات بانكي ها نسبت به تغيير سياست پولي 
همچنان متفاوت هس��تند. برخي از سرمايه گذاران 
اميد دارند كه اجالس گروه 20 كه اواخر اين ماه برگزار 
مي شود بتواند اهرمي باشد تا گفت وگوهاي تجاري 
امريكا و چين از بن بست فعلي خارج شود. اگر اين اتفاق 
بيفتد شايد بانك مركزي امريكا تصوير روشن تري از 
آينده داشته باشد و بتواند راحت تر نسبت به كاهش 
نرخ بهره تصميم بگيرد.بر اساس اعالم ابزار نظرسنجي 
شركت سي ام اي، حدود 88.4 درصد از معامله گران 
بورس انتظار كاهش نرخ بهره تا دست كم 0.25 درصد 
در ماه ج��والي را دارند. رييس جمهور امريكا دونالد 
ترامپ گفته است كه فرقي نمي كند همتاي چيني اش 
به اجالس گ��روه 20 بيايد يا خير، چراكه به هر حال 
گفت وگوهاي تجاري با چين دير يا زود به نتيجه خواهد 
رسيد. اما اين اظهارات هنوز معلوم نيست تاثير بسزايي 
بر تصميم بانك مركزي داشته باشد.رويترز مي نويسد، 
حتي اگر نرخ بهره كاهش ياب��د لزوما اين كاهش به 

جهش ارزش سهام منتج نخواهد شد.

رويداد



تشكلها6اخبار

نايب رييس اتاق تعاون ايران مطرح كرد

انتقادازروندواگذاريبنگاههايزيانده
تعادل|

سرنوش��ت واگ��ذاري بنگاه ه��اي دولت��ي به بخش 
خصوصي چه شد؟ نايب رييس اتاق تعاون ايران روز 
گذش��ته در نشس��ت خبري خود ناگفته هايي را در 
مورد نحوه واگذاري شركت هاي دولتي مطرح كرد. 
طبق اظهارات اسماعيل خليل زاده تنگستاني، تنها 
ش��ركت هاي زيانده كه در اختي��ار بخش دولت قرار 
دارد و به سود دهي نرسيده اند، براي واگذاري به بخش 
خصوصي معرفي مي شوند. اين در حالي است كه بايد 
شركت هايي كه در توليد موفق هستند، مورد واگذاري 
قرار گيرند؛ همچنين بر اساس قانون اصل 44 بايد ابتدا 
صورت هاي مالي اين شركت ها از زياندهي خارج شده 
و سپس واگذار شوند. اما نكته قابل ذكر اينكه قرار بود 
30 درصد درآمد حاصل از واگذاري ها كه رقمي حدود 
18هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده، به بخش تعاون 
داده شود اما به گفته اين مقام مسوول در اتاق تعاون، 
تاكنون يك ريال هم به حساب تعاوني ها واريز نشده 
است. فارغ از اين ماجرا اما نايب رييس اتاق تعاون ايران 
از الزامات قانوني براي واگذاري دو باشگاه فوتبالي پر 
طرفدار نيز خبر داد. به گفته او، طبق سياس��ت اصل 
44 باشگاه هاي ورزشي »استقالل و پرسپوليس« بايد 
از ماهيت دولتي خارج شده و با رعايت قانون به مردم 
و هواداران دو باشگاه واگذار شود. اما از آنجايي كه اين 
دو باشگاه از نظر مالي داراي تراز منفي بوده و بدهكار 

هستند، واگذاري آنها در بن بست قرار گرفته است.

  انتقاد از تصدي گري هاي دولت
نايب رييس اتاق تعاون روز گذشته در نشست خبري 
خود با اصحاب رس��انه ب��ه تش��ريح موضوعاتي در 
خصوص »نحوه واگذاري هاي شركت هاي دولتي« و 
»دستيابي مرزنشسينان به كارت بازرگاني« پرداخت. 
او البته انتقاداتي هم به تصدي گري دولت در اقتصاد 
داشت؛ چراكه دولت به جاي ايفاي وظايف نظارتي و 
حاكميتي، بيش��تر در اجراي امور اقتصادي دخالت 
دارد. نايب ريي��س اتاق تع��اون ايران ب��ا بيان اينكه 
بخش تعاون براي به دست گرفتن اداره تصدي هاي 
دولتي آمادگي دارد، از دخالت دولت در امور اجرايي 

تعاوني ها انتقاد كرد.
 اس��ماعيل خليل زاده تنگس��تاني، گفت: دولت در 
واگذاري شركت ها تاكنون موفق نبوده است. او افزود: 
اين در حالي اس��ت  كه طبق قانون قرار بود بخشي از 
وجوه واگذاري ش��ركت ها به حساب تعاوني ها براي 
تقويت تعاون واريز شود. به گفته خليل زاده، قرار بود 
30 درصد درآمد حاصل از واگذاري ها در اختيار بخش 
تعاون قرار گيرد ك��ه اين رقم حدود 18هزار ميليارد 
تومان برآورد شده، اما تاكنون يك ريال هم به حساب 

تعاوني ها واريز نشده است. 

او كه رياس��ت اتاق تعاون استان تهران را نيز بر عهده 
دارد، در مورد ارتباط شركت هاي زير مجموعه شستا 
و بخش تعاون هم گفت: نامه هاي متعددي به دولت 
نوشته ايم كه حساب هاي شستا و وزارت تعاون تجميع 
شود و تمام ش��ركت هاي زير مجموعه شستا و ساير 
شركت هاي تعاوني در بانك توسعه تعاون حساب باز 
كنند. اما هنوز مشكالتي در اين زمينه وجود دارد كه 

در تالش براي رفع آنها هستيم.
خليل زاده در مورد اينكه چرا س��امانه جامع مسكن 
ب��راي جلوگيري از تخلفات در ش��ركت هاي تعاوني 
مسكن ايجاد نمي شود، گفت: س��وال من اين است 
كه كدامي��ك از دولت ه��ا بعد از انق��الب در بخش 
ش��ركت داري موفق بوده اند و چرا موفق نشده اند. او 
ادامه داد: هم اكنون نيز در برخي از موارد بخش هاي 
دولتي مانع از فعاليت تعاوني ها مي شوند، درحالي كه 
س��رمايه تعاوني ها متعلق به مردم است. او ادامه داد: 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد بر اساس وظايف 
نظارتي و حاكميتي دخالت كنند، اما دخالت هاي اين 

وزارتخانه بيشتر در امور اجرايي است. 
او با انتقاد از فرآيند توزيع كارت بازرگاني به مرزنشينان 
گفت: متأس��فانه به دليل اينكه در گذش��ته، وزارت 
بازرگاني وقت، توزيع كارت هاي بازرگاني در مرزها را 
به يك شركت واگذار كرده بود، بسياري از مرزنشينان 
موفق به دريافت كارت بازرگاني نشدند؛ براين اساس، 
دو حالت متصور است؛  در حالت اول كارت بازرگاني 
به دست مرزنشين نمي رسد، اما در حالت دوم به دليل 
اينكه مرزنشينان درآمد كافي ندارند، قادر به پرداخت 

هزينه براي دريافت كارت بازرگاني نيستند. 
او در اينجابه ذكر مثالي پرداخت و گفت: بطور نمونه 
براي 10 ميليون نفر از افرادي كه در مرزهاي كشور 
زندگي مي كنند و عضو اتحاديه مرزنش��ينان كشور 
هس��تند، بايد كارتي براي مج��وز واردات و صادرات 
داده شود كه اين كارت از طريق يك شركت واسطه به 
دست عده اي از مرزنشينان مي رسد. اين در حالي است 
كه مرزنشينان روزي ۲0 هزار تومان درآمد دارند، اما 
براي دريافت كارت خود از شركت هاي مربوطه بايد 
1۵ ه��زار تومان هزينه بپردازند. به گفته خليل زاده، 
اين امرموجب ش��ده، كه عده اي از مرزنشينان هنوز 
نتوانس��تند كارت واردات و صادرات خود را دريافت 
كنند يا اينكه پولي براي ارايه به آن شركت يا دريافت 

سهميه صادرات و واردات نداشته اند. 
خليل زاده با بيان اينكه مش��كالتي بر سر راه كسب و 
كارهاي نوپا در بخش تعاون وجود دارد، گفت: مشكل 
تعاون اين است كه تبليغات خوبي در معرفي كسب 
و كارهاي نوپا نداريم و اين ايراد كار ماست. او تصريح 
كرد: به عنوان مثال مس��ووليت تنظيم ب��ازار مرغ و 
گوشت از اسفندماه سال گذشته برعهده شركت هاي 

تعاوني گذاشته ش��د، اما حتي يك مصاحبه در اين 
زمينه انجام نداديم، درحالي كه شركت هاي تعاوني 
خوبي وجود دارند كه راهكارهاي مفيدي براي تنظيم 
بازار به كارگرفتند. حتي شركت هاي استارت آپي در 
بخش تعاون وجود دارند كه فرآيند توزيع را تس��ريع 

كردند.

  الزام در واگذاري سرخابي ها
بخش ديگري از سخنان نايب رييس اتاق تعاون ايران 
در زمينه واگذاري ها بود. خليل زاده با بيان اينكه در 
مورد نحوه واگذاري ه��ا ايرادهايي وجود دارد، اظهار 
كرد: نبايد شركت هاي دولتي كه زيانده هستند سهام 
آنها را به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كنيم، بلكه 
بايد ابتدا صورت هاي مالي آنها از زياندهي خارج شده 
و بعد واگذار ش��وند. بنابه اظهارات او، بايد مبلغي كه 
براي پيش پرداخت اين واگذاري ها اعالم مي ش��ود، 
كمتر شود تا توان خريد اين شركت ها توسط بخش 

تعاوني به وجود ايد. 
خليل زاده ادامه داد: ش��ركت هاي اعالمي در ليست 
واگذاري ها به دلي��ل پيش پرداخت ه��اي باال قابل 
واگذاري به بخش خصوصي و تعاون نيس��تند و بايد 
روان سازي الزم انجام شود و پيش پرداخت ها كمتر 

ش��ود. او با تاكيد بر اينكه بايد ش��ركت هايي واگذار 
ش��وند كه در توليد موفق باشند، گفت: بر اين اساس 
اتاق تعاون شركت ها را بررسي مي كند اگر به صالح 
باشد وارد شده و تقاضاي خود را اعالم مي كنيم، اما به 
واگذاري بنگاه هاي شستا به بخش تعاون اعتقاد ندارم.

خليل زاده كه عضويت هيات مديره يكي از باشگاه هاي 
ورزشي را نيز بر عهده دارد؛ در مورد واگذاري دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس گفت: اين باشگاه هاي ورزشي 
طبق سياس��ت اصل 44 بايد واگذار شوند و اين الزام 
قانوني اس��ت كه واگذاري صورت بگيرد. به گفته او، 
باش��گاه هاي ورزشي استقالل و پرس��پوليس بايد از 
ماهيت دولتي خارج ش��ده و با رعايت قانون به مردم 
و هواداران دو باشگاه واگذار شوند. بنابه گفته هاي او، 
ام��ا در حال حاضر اين دو باش��گاه از نظر مالي داراي 
تراز منفي و بدهكار هس��تند، خليل زاده تاكيد كرد: 
اگر قرار بر واگذاري اين دو باشگاه باشد، بايد انتخاب 
هيات مديره توس��ط مردم ص��ورت بگيرد و مالكيت 
اين دو باش��گاه به هواداران واقعي آن واگذار ش��ود. 
او ادامه داد: طرفداران و هواخواهان اين دو باش��گاه 
سرخابي مي توانند با تش��كيل شركت هاي سهامي 
عام در قالب عدالت اجتماعي، سهام اين دو باشگاه را 
خريداري كنند. بنابراين اتاق تعاون و تعاوني ها، بايد 

شركت هاي سهامي عام تعاوني تشكيل بدهند تا اين 
دو باشگاه خصولتي نشوند. رييس اتاق تعاون استان 
تهران همچنين در مورد ميزان بدهي باشگاه ورزشي 
پرسپوليس گفت: ميزان بدهي اين باشگاه به دليل تراز 
مالي منفي است كه از رقم دقيق آن اطالعي ندارم، اما 
فقط حدود ۷0 تا 80 ميليارد تومان بدهي مالياتي در 

باشگاه ورزشي استقالل وجود دارد.
خليل زاده همچنين با اش��اره به اينك��ه هزينه هاي 
باشگاه اس��تقالل از طريق خزانه پرداخت مي شود، 
افزود: اين موضوع مهمي است كه مي تواند به شفافيت 
حساب هاي مالي استقالل كمك كند. بنابه اظهارات 
او، از بهمن ماه ۹۷ تاكن��ون 4۲ ميليارد تومان منابع 
درآمدي وارد باشگاه استقالل شده و همين چند روز 
قبل 10 ميليارد تومان از دو شركت اپراتور همراه اول 
و ايرانس��ل دريافت كرديم. رييس اتاق تعاون استان 
تهران در بخش ديگري از سخنان خود در مورد قرارداد 
با مربي خارجي جديد به نام »استرا مارچولي« گفت: 
قرارداد با او ۷00 هزار يورو براي يك س��ال است كه 
طبق اين قرارداد سه دستيار خارجي نيز به همراه او 
در اي��ران حضور خواهند داش��ت. او افزود: به محض 
ورود »اس��ترا مارچول��ي« به ايران، قرارداد رس��مي 

بسته مي شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد

بيم و اميدهاي صنعت برق در تابستان 98
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است كه در 
سال جاري به دليل پر شدن سدها امكان استفاده از 
بيشتر ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي در كشور وجود 
دارد اما در كنار اين خبر خوب، بايد دقت كرد كه پيك 
مصرف برق در س��ال جاري نس��بت به سال گذشته 
يك ماه زودتر سر رسيده است. حميدرضا صالحي در 
گفت وگو با پايگاه خب��ري اتاق تهران، افزود: صنعت 
برق ايران ظرفيت توليد 80 هزارمگاوات برق را دارد 
كه اين ميزان ب��راي جمعيت 80 ميليوني كش��ور، 

عالوه بر مناسب بودن، زياد هم هست با اين حال هم 
چنان بعضي درباره عدم قط��ع برق در پيك مصرف 
ترديد دارند. او ادامه داد: اين ترديد به به عدم اصالح 
مس��ائل اقتصادي صنعت برق و مشكالت مالي اين 
حوزه باز مي گردد. عدم اصالح اقتصاد انرژي در كشور 
باعث شده اطمينان از عدم كمبود انرژي ايجاد نشود 
و اين درحالي اس��ت كه ظرفيت اسمي توليد برق در 
كشورمان، دس��ت ما را براي صادرات به كشورهاي 
همس��ايه هم باز كرده اس��ت. به گفت��ه صالحي نيا، 

اختصاص ياران��ه به حوزه ان��رژي از مصائب صنعت 
برق است. براساس اعالم سازمان بين المللي انرژي، 
اي��ران يكي از بزرگ ترين سوبس��يدهاي جهان را به 
انرژي پرداخت مي كند كه نزديك به 4۵ ميليارد دالر 
است. با اين حال آزادسازي اقتصاد برق از سوبسيد در 
شرايط كنوني به راحتي ممكن نيست. ارزش دارايي 
مردم و قدرت خريد به دليل نوسانات اقتصادي اخير 
كاهش يافته اس��ت. باتوجه به اين مس��اله، هرچند 
آزادسازي اقتصاد برق در اولويت قرار دارد اما بايد در 

مورد اقشار آسيب پذير جامعه با روش هاي خاص در 
اين زمينه رفت��ار كرد. يارانه انرژي بايد به دهك هاي 
پايين درآمدي تعلق بگيرد نه لزوما همه افراد جامعه.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ديگر چالش صنعت 
برق را مس��اله قيمت واقعي برق و عدم گنجاندن آن 
در اليحه بودجه دانست و گفت: براساس قانون بايد 
مابه التفاوت قيمت تمام ش��ده برق و قيمت تكليفي 
در قانون بودجه درج ش��ود. با اين كار گام بزرگي در 
آزادسازي اقتصاد انرژي انجام مي شود. او تاكيد كرد: 

نباي��د فراموش كرد كه كاهش مص��رف برق لزوما با 
توصيه هاي اخالقي و تبليغات رسانه اي ممكن نيست 
بنابراين بايد مس��اله اصالح اقتص��اد انرژي را جدي 
گرفت. به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در 
سال جاري به دليل پر شدن سدها امكان استفاده از 
بيشتر ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي در كشور وجود 
دارد اما در كنار اين خبر خوب، بايد دقت كرد كه پيك 
مصرف برق در سال جاري نسبت به سال گذشته يك 

ماه زودتر سر رسيده است.

تغيير رويكرد مردم به خريد كاالي داخلي 
رييس اتاق اصناف گيالن از رويكرد مصرف كنندگان به 
استفاده و خريد كاالهاي توليد داخلي خبرداد. عليرضا 
يوسفي بابيان اين مطلب به پايگاه خبري اتاق اصناف 
ايران گفت: نوسانات نرخ ارز و كاهش توجيه اقتصادي 
واردات كااله��اي خارجي و افزايش نرخ اين كاالها در 
كنار فرهنگسازي مصرف كاالي ايراني از جمله داليل 
اصلي تغيير رويكرد مردم به خريد ومصرف توليدات 
داخلي است. وي با اشاره به فعاليت 8هزار و۵00واحد 

صنفي با ج��واز در تالش، س��هم 4۵درصدي صنوف 
توليدي وخدمات فني راازاين تعداد متذكر شد و اضافه 
كرد: در بازار كمبود كاال نداريم اما ش��اهد تغيير نرخ 
كاالها روبه باال، در اثر عدم ثبات نرخ ارز هستيم كه اين 
موضوع در تشديد ركود وكاهش دادوستد واحدهاي 
صنفي تاثير باالي��ي دارد. رييس اتاق اصناف تالش در 
مورد كاالهاي موجود بازار توضيح داد: با توجه به عدم 
صرفه اقتص��ادي واردات دراثر افزايش نرخ ارز، بخش 

اعظم كاالهاي بازار توليدداخلي است ويشترين كاالي 
خارجي در صنوف صوتي و تصويري وتلفن همراه است.

يوسفي به ماليات عملكرد اصناف هم اشاره كرد وگفت: 
درآمد۲۵ميليوني در اين شهرستان از ماليات معاف 
است ليكن با توجه به ركود بازار وشرايط سخت صنوف 
درادامه حيات اقتصادي، انتظار مالحظه بيش��تري از 
اداره دارايي در تعيين ماليات عملكرد صنوف هستيم. 
ماليات برارزش افزوده موضوع ديگري بود كه يوسفي به 

آن پرداخت. وي افزود: اين قانون ابهامات زيادي دراجرا 
دارد، با توجه به عدم ثبات نرخها دراثر عوامل مختلفي 
مثل نوسان نرخ ارزدر مسير توليد تاعرضه كاال، وضعيت 
پرداخت مالي��ات برارزش افزوده نامش��خص وداراي 
ابهام اس��ت، بايد اين ماليات در مب��دا توليد يا واردات 
كاال دريافت شود وتا شفاف سازي الزم در اين ارتباط 
صورت گيرد. اين مسوول صنفي با انتقاد از بي ضابطه 
بودن و عدم انطباق گسترش فروشگاه هاي زنجيره اي 

با شرايط بازار شهرس��تان هاي كوچك، به مشكالت 
مالي واحدهاي بازرس��ي ونظارت اصناف اشاره كرد و 
ادامه داد: با توجه به شرايط سخت اقتصادي اتحاديه ها 
واتاق ه��اي اصناف ومش��كالت مالي اين تش��كل ها، 
پرداخت هزينه واحدهاي بازرسي اصناف يك بار مالي 
بزرگ براي اتاق ها واتحاديه هاي صنفي است، دراين 
ارتباط پرداخت سهم اصناف از محل جرايم تخلفات 
صنفي گام بزرگي در رفع مشكالت مالي بازرسي است.
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 ممنوعيت معاينه فني
براي اتوبوس هاي ۱۰ساله

پايگاه خبري اتاق اصناف تهران| رييس اتحاديه 
صنف مسافربري استان تهران گفت: در حال حاضر 
شركت هاي سازنده »اتوبوس و ميني بوس« توليد 
ندارند و قطعات يدكي اكثر اتوبوس هاي ما از خارج 
وارد مي شود. عالوه براينكه خودروي جديدي وارد 
نمي شود به خودروهاي باالي عمر 10 سال هم معاينه 
فني داده نمي شود. علي انصافي، شركت هاتي دولتي 
را از مقصران اصلي افزايش قيمت هزينه تعميرات و 
خدمات اتوبوس ها دانست و گفت: با وجود اينكه ما 
داراي منابع نفتي زيادي هس��تيم اما قيمت روغن 
توربو به ليت��ري ۲۵ هزار تومان و روغ��ن ايرانول به 
ليتري 1۶ هزار تومان رس��يده است. انصافي افزود: 
قيمت تعويض روغن اتوبوس در 10 ماه گذشته ۵40 
هزار تومان و تا دو هفته قبل 1 ميليون تومان بود اما 
هم اكنون به يك ميليون و 800 هزار تومان رسيده 
است.او با بيان اينكه شاهرگ حياتي هر كشوري حمل 
و نقل آن است گفت: در كل كشورهاي دنيا به حمل 
و نقل سوبسيد داده مي شود. در ايران 100 سال قبل 
سوبسيدها با سود كمتري داده مي شد و 8۲,۵ درصد 
آن را دولت و مابق��ي آن را راننده پرداخت مي كرد. 
رييس اتحاديه صنف مسافربري استان تهران يادآور 
شد: در حال حاضر شركت هاي سازنده اتوبوس و ميني 
بوس توليد ندارند و قطعات يدكي اكثر اتوبوس هاي ما 
از خارج وارد مي شود. عالوه براينكه خودروي جديدي 
وارد نمي شود به خودروهاي باالي عمر 10 سال هم 
معاينه فني داده نمي شود و در نتيجه اتوبوس ها هم 
جريمه مي شوند. تكليف راننده بينوا در اين شرايط 
چيست؟ متاسفانه هيچ برنامه ريزي در اين باره وجود 
ندارد. وي كم هزينه ترين راهكار براي حل اين مشكل 
را اج��راي اصل 44 قانون اساس��ي و واگذاري كار به 
بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: 80 درصد كارها 

در ايران در دست بخش خصولتي است.

همدان ميزبان ميز تخصصي 
صادرات پوشاك شد 

ايرنا | معاون امور بازرگاني سازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان از انتخاب اين استان به عنوان ميزبان 
ميز صادرات پوش��اك خبر داد و گفت: اين رويداد 
ملي توليد و صادرات پوشاك را به صورت تخصصي 
بررس��ي مي كند. مجيد زرين دالور اظهار كرد: هر 
ساله سازمان توس��عه تجارت كشور ميزباني ميز 
صادرات در يك يا چند رشته را بر اساس توانمندي 
و ظرفيت هاي موجود به اس��تان ها واگذار مي كند 
و امس��ال همدان به عنوان ميزبان ميز تخصصي 
پوشاك برگزيده شده اس��ت. وي افزود: ميزهاي 
تخصصي كه به همت سازمان توسعه تجارت ايران 
تشكيل شده است، شامل ميزهاي كااليي و كشوري 
با مشاركت مستقيم صادركنندگان است كه طي آن 
به شناسايي چالش هاي موجود و بررسي طرح هاي 

توسعه اي مي پردازند.
معاون امور بازرگاني صنعت، معدن و تجارت همدان 
با اشاره به اينكه ميز تخصصي پوشاك اواخر امسال با 
حضور توليدكنندگان و صادركنندگان برجسته كشور 
در همدان برگزار مي شود، افزود: هم اكنون شناسايي 
ظرفيت هاي صنفي و صنعتي توليد كنندگان پوشاك 
در كشور آغاز شده و به آسيب شناسي، نيازسنجي و 
مشكالت صادرات اين بخش مي پردازيم. زرين دالور 
خاطرنش��ان كرد: در اس��تان همدان نيز واحدهاي 
توليدي بسياري در زمينه پوشاك فعال هستند كه 
تشويق و ترغيب آنها به صادرات و شناسايي و معرفي 
بازارهاي هدف از ديگر برنامه هاي ميز پوشاك است. 

قيمت پيشنهادي دامداران 
پذيرفته نشد

باشگاه خبرنگاران جوان | مديرعامل اتحاديه 
دامداران كش��ور گفت: س��تاد تنظيم بازار به سبب 
كاهش قدرت خريد خانوار ب��ا افزايش نرخ ۲ هزار و 
۵۷0 توماني براي هر كيلوش��ير خام موافقت نكرد. 
سعيد سلطاني درباره آخرين وضعيت قيمت شير خام 
در بازار اظهار كرد: بر اساس تصميم كارگروه تنظيم 
بازار قيمت هر كيلو شير خام تحويل درب دامداري 
از ۲ هزار تومان به ۲ هزار و 3۹0 تومان افزايش يافت 
اين در حالي اس��ت كه اتحاديه بر اساس هزينه هاي 
توليد نرخ ۲ هزار و ۵۷0 تومان را به ستاد تنظيم بازار 
پيشنهاد داده بود. وي افزود: با توجه به كاهش قدرت 
خريد خانوار نرخ پيشنهادي توسط ستاد تنظيم بازار 
پذيرفته نش��د و در نهايت چكش كاري روي قيمت 
صورت گرفت. سلطاني ادامه داد: با توجه به افزايش 
كرايه هاي حمل و نقل برخي كارخانه هاي لبني ۲ تا 
3 ماه با تأخير مطالبات دامداران را پرداخت  مي كنند 
و در مقاب��ل توليدكنندگان ۲ تا 3 ماه قبل از تحويل 
نهاده هاي دامي پول را مي پردازند كه اين امر در كمبود 

نقدينگي دامداران دامن مي زند.
مديرعامل اتحاديه دامداران با اشاره به اينكه در ماه هاي 
اخير اختالف نرخ مصوب نهاده هاي دامي با بازار آزاد 
بسيار چشمگير بود، بيان كرد: در حال حاضر هر كيلو 
كنجاله س��ويا با درصدي كاهش نسبت به ماه هاي 
اخير ح��دود 4 هزار توم��ان و ذرت و جو يك هزار و 
۷00 تومان در بازار آزاد عرضه مي شود. به گفته او، با 
وجود اختصاص ارز 4 هزار و ۲00 توماني به واردات 
نهاده هاي دامي بايد ذرت و جو بر اساس نرخ مصوب 
وزارت جهاد كشاورزي در اختيار توليدكنندگان قرار 
گيرد كه متأسفانه برخي واردكنندگان با نرخ هاي 
باالتري اقدام به فروش نهاده ها به دامداران مي كنند 
كه اين امر در كنار افزايش هزينه هاي حمل و نقل سود 
دامدار را بسيار كاهش مي دهد. سلطاني با اشاره به 
اينكه ۷0 در صد هزينه هاي توليد به نهاده هاي دامي 
باز مي گردد گفت: درسال جاري حدود 1۵ ميليون تن 
انواع نهاده هاي دامي همچون جو، ذرت و كنجاله سويا 
براي تأمين نياز كشور بايد وارد شود كه نوسان نرخ ارز 
در قيمت تمام شده محصوالت نهايي شير و گوشت 

قرمز تأثير بسزايي دارد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران مطرح كردرييس خانه صنعت تهران تشريح كرد
درخواست فعاالن اقتصادي از وزارت بهداشتراه نجات توليد

ريي��س خانه صنعت تهران ب��ا بيان اينكه چ��را قيمت محصوالت 
پتروشيمي مدام در حال تغيير است، گفت: واحدهاي توليدي هنوز 
در بالتكليفي قرار دارند اما به هر ميزان س��اخت داخل محصوالت 
باال باش��د، توان فعاليت در بازار بيشتر خواهد ش��د. به گفته او، راه 
نجات توليد دستيابي به افزايش داخلي سازي است. سيدمحمدرضا 
مرتضوي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينكه در حال 
حاضر با بروز مشكالت در اقتصاد كشور واحدهاي توليدي كه درصد 
ساخت داخل بااليي دارند وضعيت بهتري پيدا كرده اند، اظهار كرد: 
هر چقدر وابستگي واحدهاي توليدي به مواد اوليه وارداتي كمتر باشد 
به همان ميزان آنها عملكرد مناس��ب تري را در سطح بازار خواهند 
داشت. وي با بيان اينكه همچنان مش��كالت نقل و انتقال ارز براي 
واحدهاي توليدي كه مواد اوليه خود را از محل واردات تأمين مي كند 
وجود دارد، افزود: اگر در شرايط فعلي واحدهاي توليدي تمركز خود 
را به افزايش س��اخت داخل و كنترل كيفيت محصوالت خود قرار 
دهند، بطور حتم سهم آنها در بازار افزايش پيدا خواهد كرد. رييس 
خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با اعالم اينكه هنوز افزايش قيمت 
محصوالت پتروشيمي با عالمت سوال هاي بسياري از توليدكنندگان 
روبه رو اس��ت، گفت: چه دليلي براي گران شدن مداوم محصوالت 
پتروشيمي است امروز توليدكنندگان نيازمند تأمين مواد اوليه از 

داخل كشور هستند و از طرف ديگر نقدينگي كافي براي خريد مواد 
اوليه گران را ندارند.

وي با بيان اينكه خوشبختانه آن دسته از واحدهاي توليدي كه ساخت 
داخل بااليي دارند از فروش نسيه به فروش نقدي گرايش پيدا كرده اند، 
تصري��ح كرد: پيش از اين فروش ها به صورت س��ه ماه��ه بود اما اين 
واحدهاي توليدي به صورت يك ماهه نيز محصوالت خود را به فروش 
مي رسانند. مرتضوي با اعالم اينكه البته واحدهاي توليدي هنوز در 
بالتكليفي قرار دارند، اظهار كرد: سرمايه در گردش واحدها بسيار اندك 
شده و منابع جديدي در اختيار واحدهاي توليد قرار نمي گيرد؛ عالوه بر 
اين خط اعتباري شركت ها هم به روز نشده همين موضوع عامل شده 
تا سرعت توسعه فعاليت ها و حتي توليد محصول در سطح واحدهاي 
توليدي كاهش پيدا كند. به اعتقاد رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
تهران، دولت در شرايط فعلي مي تواند با الزام خريد محصوالت ساخت 
داخل كمك بس��زايي به توليدكنندگان كش��ور كند. امروز برخي از 
واحدهاي توليدي كه 18 قطعه خود را از محل واردات تأمين مي كردند 
اين رقم را به 10 قطعه رسانده اند. وي اضافه كرد: با ارتقا سطح ساخت 
داخل مي توان از تأثير منفي فشارهاي بين المللي و تحريم هاي خارجي 
بر ضد توليد كاست؛ عالوه بر اين دولت مي تواند با افزايش پروژه هاي 

عمراني فضا را براي فروش محصوالت داخلي فراهم آورد.

عضو هيات رييس��ه اتاق تهران از تصميم وزارت بهداش��ت مبني 
بر مديري��ت قرارگاهي حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي خبر داد و 
خواستار روشن شدن شرح وظايف اين قرارگاه شد. ناصر رياحي با 
اعالم اين خبر و با اشاره به تغييرات صورت گرفته در سازمان غذا 
و دارو توضيح داد: وزير بهداشت از زماني كه تصدي اين وزارتخانه 
را بر عهده گرفت، تغييراتي در سازمان غذا و دارو ايجاد و نيروهاي 
كارآمد در سازمان غذا و دارو را شناسايي و حفظ كرد. اما در هفته اي 
كه كشور در ايام تعطيل نيمه خرداد ماه به سر مي برد، اطالعيه اي 
از س��وي اين وزارتخانه با اين مضمون صادر ش��د كه بخش دارو و 
تجهيزات پزش��كي از اين پس به صورت قرارگاهي اداره مي شود. 
به اين ترتيب، ي��ك گروه ۷ و 8 نفره به عنوان مس��ووالن قرارگاه 
معرفي ش��ده و همچنين گروه ديگري، شامل روساي تشكل هاي 
حوزه دارو و تجهيزات نيز به عنوان مشاوران و اعضاي اتاق فكر اين 
قرارگاه تعيين ش��ده اند و ظاهرا وزير بهداشت نيز خود فرماندهي 
اين قرارگاه را بر عهده خواهد داشت. او افزود: تصميم جديد وزير 
بهداش��ت و درمان براي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي تا حدودي 
مبهم اس��ت .از اين رو اميدواريم هر چه زودتر ش��رح وظايف اين 

قرارگاه مشخص شود.
رياحي »ايجاد اتاق فكر و به مش��اوره گرفتن تشكل هاي ذي ربط 

در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي« در اين قرارگاه را اقدام مثبتي 
ارزيابي كرد و ادامه داد: البته دريافت مشورت از بخش خصوصي در 
سال هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده و وزرا در مقطعي نسبت 
به دريافت مشاوره از بخش خصوصي اهتمام مي ورزيدند اما پس از 
مدتي اين حركت به سردي مي گراييد. اما اميدواريم در اين دوره از 
ظرفيت تشكل ها بهره برداري صورت گيرد. او با بيان اينكه مديران 
وزارت بهداش��ت به كرات از وجود رانت يا امضاهاي طاليي در اين 
وزارتخانه انتقاد كرده اند ادامه داد: ديدگاه بخش خصوصي واقعي 
نيز اين اس��ت كه بايد زمينه هاي توزيع رانت برچيده ش��ود. براي 
مثال، تخصيص ارز دولتي به حوزه دارو و تجهيزات پزشكي منشأ 
رانت است؛ چراكه هر امكان ويژه اي، رانت ايجاد مي كند. از سوي 
ديگر، كميسيون هاي قانوني كه در مورد واردات، ساخت، ثبت و... 
بدون حضور نمايندگان تشكل ها تصميم گيري مي كنند، زمينه ساز 
رانت مي ش��وند. لذا يك نفر از تش��كل ها بايد در اين كميسيون ها 
حضور يابند و نتايج جلسات بطور شفاف اطالع رساني شود. او افزود: 
خواسته فعاالن اقتصادي نيز شفاف سازي و حذف ريشه هاي رانت 
اس��ت. احتماال هدف از مديريت قرارگاهي ح��وزه دارو نيز همين 
اس��ت و ما هم به عنوان تشكل هاي بخش خصوصي در اين زمينه 

به وزارت بهداشت كمك خواهيم كرد.
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عوامل كنترل كننده اي كه درصدد كاهش اهميت مهم ترين آبراه جهان هستند

دوام كوتاه مدت تعديل حساسيت  نفت به خاورميانه 
گروه انرژي|

ف��ارغ از عامالن، مورد حمله ق��رار گرفتن نفتكش ها در 
درياي عمان، محكي ش��د براي سنجيدن اهميت تنگه 
هرمز. قيمت نفت پس از حادثه 4 درصد باالرفت و البته 
در ادامه روز و در روز بعد از حادثه كمي تعديل شد. با اين 
حال برخي بر اين باور هستند كه واكنش هاي فعلي بازار 
نفت بعضا در محيطي مصنوعي و كنترل شده رخ داده اند 
و اگر چنين فضايي نبود قيمت ها واكنش هايي به مراتب 

شديد تري نشان مي دادند.
فارغ از اينكه چه كساني در حادثه روز پنج شنبه حمله به دو 
نفتكش در درياي عمان دست داشته اند، موضوع اساسي 
كه بازار نفت به آن همواره توجه دارد امنيت خليج فارس 
و به ويژه تنگه هرمز است. پنج شنبه بازار نفت بعد از حادثه 
نفتكش با 4 درصد افزايش قيمت روبرو شد، در ادامه و در 
روز جمعه اما بازار تا حدودي هيجان روز اول را از دس��ت 

داد. اين ماجرا از چند جنبه قابل تحليل است. 
 غرب و به ويژه امريكا تالش دارند در حالي كه از يك سو 
پروژه هايي براي كاس��تن از اهمي��ت تنگه هرمز به اجرا 
گذارند، از سوي ديگر رقم گذر كردن محموله هاي نفتي 
را از اين تنگه هر بار كمتر از قبل اعالم كنند. به عنوان مثال، 
شاهد هس��تيم كه خبرگزاري هاي رويترز و بلومبرگ و 
همچنين مقامات سياسي امريكا در چند روز گذشته ارقام 
و درصدهاي مربوط به حجم محموله هاي نفتي گذرنده از 
تنگه هرمز را پايين آورده اند. اداره اطالعات انرژي امريكا، 
در گذشته حجم نفت خامي كه در سال 2016 در تنگه 
هرمز جريان داش��ته است را روزانه 18.5 ميليون بشكه 
عنوان كرده بود و خبرگزاري رويترز در سال 2016 اين 
رقم را 30 درصد كل تب��ادالت دريايي نفت خام و ديگر 
س��وخت ها توصيف كرد. برآوردها اين بوده است كه در 
سال 2017 معادل روزانه 17.2 ميليون بشكه و در سال 
2018 روزانه 17.4 ميليون بشكه نفت خام از تنگه هرمز 
عبور كند. با اين حال، در گزارش��ي كه بلومبرگ در روز 
جمعه منتشر كرد عدد 20 درصد براي توصيف سهمي 
از نفت خام جهان كه از تنگه هرمز عبور مي كند استفاده 
كردو در روز ش��نبه و تنها يك روز پس از انتشار گزارش 
بلومبرگ، مايك پومپئو، وزير امور خارجه اياالت متحده 

امريكا اين عدد را به 15 درصد تقليل داد.
بدون در نظر گرفتن اينكه آيا درصدهاي اعالم ش��ده از 
س��وي بلومبرگ و پمپئو به فاصله يك روز صحت دارند 
يا نه، اگر حجم نفت خامي كه روزانه در جهان »تجارت« 
مي ش��ود را 60 ميليون بشكه در روز در نظر بگيريم، 20 
درصد اين مقدار معادل 12 ميليون بش��كه در روز و 15 
درصد آن معادل 9 ميليون بش��كه در روزاست، اعدادي 
كه عالوه بر فاصله قابل توجه با تازه ترين آمارهاي منابع 

جهاني از حجم نفت تبادلي در تنگه هرمز، با يكديگر نيز 
به مقدار شديدا قابل توجهي فاصله دارند. 

كارشناس��ان عنوان مي كنند كه اياالت متحده در حال 
استفاده از ابزار كوچك كردن اعداد براي كاستن از واكنش 
شديد بازار به اتفاق هاي تنگه هرمز است، ابزاري كه البته 
نمي تواند در دراز مدت و جايي كه بازار با واقعيت ها روبرو 

باشد موثر واقع شود. 
همچنين به نظر مي رسد اياالت متحده در تالش است كه 
با استفاده از ابزاري مانند جنگ تجاري با چين، بازار نفت 
را تحت فشار قرار داده و از درجه حساسيت خليج فارس 
در معادالت قيمت نفت بكاه��د، حال آنكه اگر از فضاي 
رواني حاكم بر بازار نف��ت فاصله بگيريم و عوامل واقعي 
را مورد ارزيابي قرار دهيم، نگاهي ساده به ميزان ذخاير 
نفت خام جهان در خاورميان��ه در كنار اينكه همچنان 
نفت خام سوخت اصلي مورد اس��تفاده در جهان است 
نشان مي دهد بازار نفت قطعا بايد براي چنين منطقه اي 

اهميت قائل باشد. 
 بازار با وجود آنكه شديدأ تحت تاثير فضاسازي رسانه اي در 
مورد جنگ تجاري امريكا و چين قرار داشته و با چشم انداز 
مبهم اقتصادي روبرو اس��ت، در حمالت پنج ش��نبه به 
نفتكش ها در محدوده خليج فارس واكنش شديد نشان 
داد و حدود 4 درصد به قيمت هاي روز پنج ش��نبه نفت 
افزوده ش��د. هر چند بعضأ نش��انه هايي از محدود بودن 
اين واكنش ديده مي شود و از نظر بلومبرگ روند ماليم 
كاهشي قيمت نفت در روز جمعه نشان از واكنش كمتر 
از س��طح مورد انتظار بازار به اين حادثه دارد. بلومبرگ 
تحليل مي كند كه »بازار نفت نسبت به حمله به نفتكش ها 
در روز پنج شنبه همانند چند حادثه مشابه ماه گذشته 
واكنش كمي نش��ان داد و آرامش نسبي خود را از دست 
نداد.« در حالي كه »در گذشته، تنها تهديدي در بخش 
عرضه خاورميانه، قيمت نفت را 5 درصد افزايش مي داد، 
اما قيمت ها در پايان روز پنج ش��نبه فقط 2.2 درصد باال 
رفت.« و حتي در روز جمعه »در واكنش به اينكه آژانس 
بين المللي انرژي پيش بين��ي  كرد كه براي ايجاد تعادل 
در عرضه و تقاضا، قيمت ها نزولي خواهند شد، با اندكي 
تعديل به سمت پايين روبرو شد هر چند قيمت ها همچنان 

باالتر از سطوح قبل از حمله نفتكش ها قرار دارند.«
بلومبرگ در تحليل خود، عامل جنگ تجاري ميان چين 
و امريكا را مطرح مي كند كه از اثر بحران در خليج فارس 
بر بازار نفت مي كاهد: »كاهش رشد اقتصادي به همراه 
باال رفتن توليد نفت شيل اياالت متحده، سبب انباشت 
ذخاير نفتي اين كشور شده است. بر اساس اداره اطالعات 
انرژي اياالت متحده، ذخاير نفت خام امريكا در ماه گذشته 
جهشي 15 ميليون و 700 هزار بشكه اي داشته است كه 

بزرگ ترين رشد ذخاير ماه مه از سال 1991 است.« اين 
وضعيت كه از نظر بلومبرگ يادآور وضعيت نفت در سال 
1991 است، بيانگر آن اس��ت كه در حال حاضر جنگ 
تجاري اثر قوي تري بر قيمت نفت دارد تا جنگ تانكرها؛ 
ذي نفعان بازار نفت از واكنش جدي به نفتكش ها، حداقل 
زماني كه به نفتكش هاي غول پيكر پر از نفت خام صدمه 
مي زنند، امتن��اع مي كنند. در ح��ال حاضر، چيزي كه 
واقعأ معامله گران نفت را نگران مي كند، عميق تر شدن 
جنگ تجاري ميان چين و اياالت متحده امريكا اس��ت 
كه بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت جهان هستند و در 

مجموع يك سوم نفت خام جهان را مي بلعند.
كند شدن رشد اقتصاد جهاني، رشد تقاضاي نفت خام 
را نيز كاهش مي دهد. روز پنج ش��نبه، اوپك هشدار داد 
كه در نيمه اول س��ال جاري، تنش هاي تجاري با شدت 
بيش��تري ادامه يافت و در نتيجه سبب ضعيف تر شدن 
رشد تقاضاي نفت خام جهان ش��د. شركت »آي اچ اس 
ماركيت« كه يك ش��ركت مشاور است، تخمين مي زند 
كه مقدار كاهش در تقاضاي نفت خام در ماه مارس )كه 
آخرين ماه داراي داده هاي قابل اطمينان است(، بيشترين 
مقدار از سال هاي 2008 و 2009 كه جهان دچار بحران 

مالي شد، بوده است.

در گزارش روز جمعه بلومبرگ، تأكيد بيشتري بر روند 
كند كاهش��ي قيمت نفت در روز جمعه ش��د و رشد 4 
درصدي قيمت نفت در ساعات اوليه انتشار خبر حمله به 
نفتكش ها در حاشيه قرار گرفت: »شاخص هاي نفت خام 
برنت و وست تگزاس اينترمديت مسلمأ در ساعت هاي 
پس از نخستين گزارش ها از حمله به نفتكش ها افزايش 
پيدا كردند، اما فقط بخش��ي از كاهش قيمت هاي اوايل 
هفته گذش��ته را جبران كردند. ش��اخص برنت در روز 
پنج شنبه، حتي زماني كه در اوج خود و باالتر از 62 دالر 
در هر بشكه قرار گرفت، همچنان پايين تر از قيمت هاي 

روز دوشنبه خود بود.«
دهانه تنگه هرمز كه بلومبرگ مدعي اس��ت تقريبأ 20 
درصد از محموله هاي نفتي جهان از آنجا عبور مي كند، 

در كنترل ايران است.
پروژه هايي مانند بندر فجيره كه حمله يك ماه پيش به 
4 نفتكش در آن اتفاق افتاد نيز نمونه هايي از پروژه هاي با 
هدف كاستن از اهميت تنگه هرمز هستند. اين بندر تنها 

بندر امارات متحد عربي در درياي عمان است. 
اهميت تنگه هرمز را مي توان در داليل سفر 4 روز پيش 
آبه شينزو، نخست وزير ژاپن به تهران نيز جست وجو كرد. 
به گزارش »تعادل«، ژاپن در س��ال 2017 بعد از اياالت 

متحده و چي��ن بزرگ ترين واردكننده خالص نفت خام 
محسوب مي شد؛ به دنبال تغيير در وضعيت واردكنندگي 
اياالت متحده احتماال اكن��ون ژاپن به جايگاه دوم رفته 
اس��ت. منابع داخلي انرژي ژاپن بسيار محدود است به 
نح��وي كه از س��ال 2012 تاكنون اين مناب��ع تنها 10 
درصد تقاضاي اين كشور را پاسخگو بوده است. براساس 
داده هاي Eia اگرچه سهم نفت خام از سبد انرژي ژاپن 
از 80 درصد در سال 1970 به 45 درصد در سال 2015 
رسيده اس��ت اما همچنان اين نفت خام است كه منبع 
اصلي تامين انرژي براي اين كشور به حساب مي آيد. در 
عين حال، بالغ ب��ر 82 درصد نفت خام مورد نياز ژاپن از 
خاورميانه تامين مي شود و عربستان نيز نقش اصلي را در 

تامين آن بر عهده دارد. 
با اين تفاسير بسياري بر اين باور هستند كه هر چند ممكن 
است در كوتاه مدت امريكا بتواند با تند نگه داشتن آتش 
جنگ تجاري با چين هر چند به بهاي تخريب دورنماي 
رشد اقتصادي جهان، توجه نفت خام را كمي از خاورميانه 
منحرف كند اما اين روند بطور قطع نمي تواند براي هميشه 
ادام��ه يابد، چرا كه همانطور كه بي��ژن زنگنه وزير نفت 
ايران يك بار گفته است بازار نفت را حرف اداره نمي كند، 

واقعيت ها اداره مي كنند. 

خروج نفتكش هاي حادثه ديده از آب هاي ايران بدافزارها؛ چالش اصلي آينده انرژي جهان 
ايسنا|

كارشناس��ان برآورد كرده اند انتش��ار و نفوذ بدافزارها 
بزرگ ترين خطري اس��ت كه مي تواند صنعت انرژي 
در جهان را تهديد كند. در سال هاي اخير كه حمالت 
س��ايبري به شدت رش��د كرده اس��ت، موسسه هاي 
تحقيقاتي و تحليلي بسياري در جهان هشدار داده اند 
كه س��ال 2018، سال حمالت سايبري و بدافزاري به 
سازمان هاي بزرگ، ش��ركت ها و نهادهاي دولتي در 
جهان خواهد بود. حاال تازه ترين اخبار منتشر شده در 
وب س��ايت »زد دي نت« نشان مي دهد كه هكرها و 
مجرمان سايبري با توسعه و انتشار يك بدافزار معروف 
قصد دارند به زيرس��اخت هاي مربوط به شبكه هاي 
توزيع برق در كش��ورهاي مختلفي همچون اياالت 
متحده امريكا حمله كرده و با در دست گرفتن كنترل 
تجهيزات و ابزارهاي مربوطه، به اطالعات ارزشمندي 
دست يابند و نظم موجود در مراحل توليد و توزيع برق 

را با اختالالت گسترده روبرو كنند.
س��ال 2012 مي��الدي بود ك��ه بداف��زار خطرناكي 
تحت عن��وان ش��امون )Shamoon( به تجهيزات 
حفاري و توليد نفت در عربس��تان سعودي به عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده نف��ت در جهان، حمله كرد 
و بخش انرژي اين كش��ور را تا مدت ها با مش��كالت 
و چالش هاي عظيم��ي مواجه ك��رد و در نهايت نيز 
منجر به ايجاد خسارات هنگفت و جبران ناپذيري در 
توليد نفت منطقه خاورميانه شد. بعد از آن اطالعات 

و گزارش هاي ديگري منتشر ش��د كه نشان مي داد 
هكرها توانس��ته اند در يك حمله سايبري با استفاده 
از بدافزار ش��امون بالغ بر 10 درصد از سرورهاي اين 
ش��ركت حفاري نفت فعال در منطقه خاورميانه جز 
عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت، هند 

و همچنين اسكاتلند مختل كنند.
به نظر مي رسد كه هكرها و مجرمان سايبري به تازگي 
به سمت و س��وي حمله س��ايبري به صنعت انرژي 
همچون برق، نف��ت و گاز روي آورده اند تا بتوانند از 
اهميت خاص و بس��زايي كه از آن برخوردار اس��ت، 

سوءاستفاده كرده و به اهداف خود دست يابند.
بر اساس گزارش هاي جديدي كه موسسه تحقيقاتي 
دراگ��وس )Dragos( در اي��ن خصوص منتش��ر 
كرده اس��ت، بدافزار به كار رفته توسط هكرها نسخه 
به روزرساني شده همان بدافزاري است كه هفت سال 
پيش براي خراب كاري و اختالل صنايع پتروشيمي و 

نفت و گاز عربستان سعودي استفاده شده بود.
كارشناس��ان و تحليلگ��ران فعال در اين موسس��ه 
تحقيقاتي دريافته و اعالم كرده اند كه بدافزار مذكور 
خطرناك تري��ن و بزرگ تري��ن تهديدي اس��ت كه 
هم اكنون تمامي ش��ركت هاي فعال در صنعت برق 
و بطور كلي انرژي را ش��امل خواهد شد و در صورت 
بروز هرگونه حمله س��ايبري و بداف��زاري و نفوذ به 
زيرساخت هاي مربوطه، خسارات جبران ناپذيري را 

به بار خواهد آورد.

گروه انرژي| 
دونفتكش حادثه ديده در صبح روز پنج شنبه، ديروز شنبه 
از آب هاي تحت نظارت ايران خارج ش��دند. يكي از اين دو 
نفتكش روز جمعه و ديگري نيمروز شنبه به سمت امارات 

حركت كردند. 
مديركل بنادر و دريان��وردي هرمزگان با اعالم خبر خارج 
ش��دن نفتكش هاي حادثه ديده از آب هاي تحت نظارت 
ايران، گفت: بر اساس بررسي هاي ميداني، هيچ گونه آلودگي 
دريايي مشاهده نشده و 23 نفر دريانورد خارجي در مرحله 

طي شدن تشريفات بازگشت هستند.
اهلل مراد عفيفي پور اظهار كرد: نفتكش »كوكوكا كوريجس« 
با پرچ��م پاناما و 21 نفر خدمه روز جمعه به س��مت بندر 

خورفكان حركت كرد.
وي ادامه داد: نفتكش »فرانت التير« با پرچم جزاير مارشال 
هم اكنون )نيمروز ش��نبه، 25 خرداد( در فاصله 36مايلي 
از بندر جاسك به سمت محدوده فجيره/خورفكان كشور 

امارات در حركت است.
به گفته عفيفي پور، يك فروند شناور يدك كش خارجي از 
طريق دو طناب مهار، در حال انجام عمليات يدك كشي اين 
شناور به سمت مقصد است و همزمان عمليات خنك سازي 

بدنه شناور، نيز در طول مسير ادامه دارد.
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان با بيان اينكه »آب هاي 
سرزميني« در محدوده تا 12 مايلي خط ساحل، »آب هاي 
همجوار يا تح��ت نظارت« در مح��دوده 12 تا 24 مايل و 
آب هاي »منطقه انحصاري اقتص��ادي« در فاصله باالي 

24 مايلي تعريف مي شود، گفت: نفتكش »فرانت التير« 
از محدوده آب هاي تحت نظارت ايران خارج ش��ده است. 
عفيفي پور تصريح كرد: با هماهنگي صورت گرفته توسط 
اداره كل بنادر و دريان��وردي هرمزگان، 23نفر خدمه اين 
شناور از بندر جاسك به بندرعباس انتقال يافته اند تا پس از 
طي تشريفات بازگشت به وطن آنها بر اساس كنوانسيون 
MLC )قانون كار دريايي( امش��ب از فرودگاه بين المللي 

بندرعباس، عازم دوبي شوند.
وي بيان كرد: با وجود اينكه نوع كشتي هاي حادثه ديده، 
تانكر نفتكش بوده و محموله هاي آنها داراي ريسك باالي 
زيست محيطي است، با اقدام به موقع تيم هاي امدادي در 
مهار آتش و نظارت هاي عملياتي، خوش��بختانه آلودگي 
دريايي ناشي از نشت فرآورده هاي نفتي مشاهده نشده است. 
وي گفت: طي 48 ساعت بعد از وقوع حادثه، شناور مجهز 
به تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي اعزامي از بندر ش��هيد 
رجايي، جهت انجام اقدامات احتياطي در محل س��انحه 

حضور داشته است.
وي مديريت زمان در بحث پايش هاي زيس��ت محيطي، 
امدادرساني به نفتكش هاي حادثه ديده، ارتباط با مالكان 
شناورها، كشورهاي صاحب پرچم و شركت بيمه را به عنوان 
اقدامات صورت گرفته طي دو روز اخير برشمرد و گفت: طي 
اين مدت، پنج ساعت پايش هوايي در منطقه توسط بالگرد 
با همراهي كارشناسان بنادر و دريانوردي انجام شد. عفيفي 
پور اضافه كرد: از سوي ديگر، مركز كنترل ترافيك دريايي 
)VTS( بندر شهيد رجايي نظارت مستمري بر خروج اين 

دو نفتكش در مس��ير دريانوردي آنها در محدوده آب هاي 
تحت نظارت ايران به س��وي منطقه انحصاري اقتصادي 

داشته است.
مديركل بن��ادر و دريانوردي هرمزگان يادآور ش��د: مركز 
هماهنگي جس��ت وجو و نجات دريايي )MRCC( و تيم 
معاون��ت دريايي اي��ن اداره كل به عنوان س��كاندار اصلي 
مديريت بحران سانحه، هماهنگي هاي قابل توجهي با مراكز 
بين المللي همچون سازمان ميمك )مركز متقابل كمك هاي 
اضطراري در دريا( مستقر در بحرين، ورود به منطقه يك 
فروند بالگرد عماني جهت پايش هوايي زيست محيطي 
منطقه و ارسال پيام EGC )سيستم ارسال پيام هاي ايمني 

برد بلند( به كشور پاكستان داشته است.
عفيفي پور اظهار كرد: جلب همكاري شناورهاي عبوري، 
نداجا و ندسا جهت مشاركت در عمليات، هماهنگي با مركز 
 ام آر سي س��ي چابهار، ارسال پيام ناوتكس جهت تعيين و 
اطالع رساني منطقه خطر و همچنين تعيين محدوده ايمن 
براي تردد ش��ناورها از طريق ارسال اخطار دريايي توسط 

VHF از ديگر اقدامات اين مركز بوده است.
صبح روز پنجشنبه همزمان با حضور آبه شينزو نخست وزير 
ژاپن در تهران منابعي در درياي عمان و پاكس��تان اعالم 
كردند كه صداي انفجار شنيده اند. متعاقب آن اعالم شد كه 
2 نفتكش كه از امارات در حال حمل محموله هاي فرآورده 
نفتي به سمت ژاپن بودند مورد حمله قرار گرفتند. نفتكش ها 
در محدوده آب هاي ايران قرار داشتند و ايران عمليات امداد 

و نجات به آنها را انجام داد. 
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هزينه بيمه نفتكش ها باال رفت 
تس�نيم|هزينه بيمه ب��راي كش��تي هايي كه در 
خاورميانه رفت و آمد مي كنند پ��س از حمله به دو 
نفتكش در درياي عمان در روز پنج ش��نبه حداقل 
10 درصد باال رفته است و با احتمال افزايش بيشتر 
درگيري هاي منطق��ه اي باز هم باالتر م��ي رود. به 
گزارش رويت��رز، اين حمالت تا حاال نگراني هايي در 
مورد كاهش جريان نفت خام در يكي از اصلي ترين 
مسيرهاي كشتيراني جهان به وجود آورده و قيمت 
نفت را 4.5درصد افزايش داده است. برخي شركت هاي 
كش��تيراني س��فارش هاي جديد را در خليج فارس 
معلق كرده اند. نرخ كرايه كشتي براي نفتكش هايي 
كه نفت را از خليج فارس به آسيا مي برند، به باالترين 
حد طي دو ماه اخير و 13 هزار دالر در هر روز رسيده 
است كه دو هزار دالر نسبت به روز چهارشنبه بيشتر 
است. بيمه كنندگان كشتي مي گويند بزرگ ترين 
كش��تي هايي كه در خليج فارس حركت مي كنند، 
ت��ا 200 هزار دالر حق بيم��ه اضافي براي يك هفته 
دريانوردي مي پردازند كه دو برابر چند روز گذش��ته 
است. يك بيمه گر گفت: »شرايط تغيير كرده است. 
اگر يكي از نفتكش ها غرق ش��وند حق بيمه جنگي 
ساالنه افزايش مي يابد. اين اولين اتفاق نيست و آنچه ما 
مي بينيم حاكي از بدتر شدن شرايط در منطقه است«.

 اميدواري »الفالح« 
به تعادل در بازار نفت 

به گزارش رويترز، خالد الفالح، وزير انرژي عربستان روز 
شنبه گفت اميدوار است توليدكنندگان نفت بتوانند 
بازار را قبل از سال 2020 متعادل كنند. فالح در حاشيه 
اجالس وزراي انرژي و محيط زيست جي20 در ژاپن 
در مورد وضعيت بازار فعلي نفت گفت: »ما اميدواريم 
كه قبل از آغاز سال آينده بازار را متعادل كنيم. ما داريم 
روي آن كار مي كنيم«. فالح در اوايل همين ماه گفت 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت به قرارداد تمديد 
توافق كاهش توليد پس از ماه ژوئن نزديك شده است 
ولي هنوز مذاكرات بيشتري با كشورهاي غيراوپك 

عضو اين توافق الزم است.

 خط لوله حاشيه ساز 
دوباره باز مي شود 

شانا| ش��ركت ترانسنفت روس��يه اعالم كرد كه 
فعاليت خط لوله دروژبا از يكم ژوئيه امس��ال از سر 
گرفته مي شود. به گزارش خبرگزاري رويترز از مسكو، 
سرگي آندرنوف، معاون رييس شركت ترانسنفت 
روسيه كه انحصار بهره برداري خطوط لوله نفت اين 
كش��ور را در اختيار دارد، اعالم كرد كه اين شركت 
انتظار دارد فعاليت خط لوله دروژبا از يكم ماه ژوئيه 
امسال بطور كامل از سر گرفته شود. پس از مشاهده 
آلودگي ماده كلر در نفت صادراتي از خط لوله دروژبا 
در ماه آوريل امسال، روسيه صادرات نفت از اين خط 
لوله را متوقف كرد. خط لوله دروژبا با ظرفيت صادرات 
روزانه بيش از يك ميليون بشكه نفت، نفت توليدي 
در روس��يه را پس از عبور از بالروس، به مش��تريان 

گوناگون در اروپا صادر مي كند.

اعتصاب در صنعت نفت برزيل 
ايسنا|  كاركنان شركت نفتي دولتي پتروبراس به 
اعتصاب 24 ساعته سراسري برزيل عليه اصالحات 
پيشنهادي در قانون بازنشستگي پيوستند. كاركنان 
پتروبراس در 9 پااليش��گاه در هشت ايالت برزيل و 
همچنين پايانه بندري در پرنامبوكو به اعتصاب عليه 
افزايش حداقل سن بازنشستگي و سهم مشاركت 
كاركنان، دس��ت زدند. در صنعت نفت، كاركنان از 
خصوصي س��ازي دارايي هاي شركت نفتي دولتي 
پتروب��راس كه دولت و مديريت جديد ش��ركت در 
ماه هاي اخير سرعت بخشيده اند ناراضي هستند. اوايل 
امسال گزارش هايي منتشر شد كه حاكي از تصميم 
دولت برزيل براي خصوصي سازي زيرمجموعه هاي 
شركت هاي دولتي بزرگ شامل پتروبراس بود زيرا 
دولت دست راستي برزيل درصدد كسب 20 ميليارد 
دالر از فروش دارايي دولتي در س��ال 2019 اس��ت.

روبرتو كاس��تلو برانكو، مديرعامل جديد پتروبراس 
گفت: خصوصي سازي اين شركت زير سوال نيست.   
انتظار مي رود ف��روش دارايي هاي فرعي پتروبراس 
تحت رياست كاستلو برانكو ادامه پيدا كند. اين شركت 
اواخر آوريل فروش چندين پااليش��گاه را تأييد كرد 
و هفته گذشته با رگوالتور ضدانحصارطلبي برزيل 
توافقي منعقد كرد كه به اين شركت اجازه مي دهد 

دارايي هاي پايين دستي خود را به فروش رساند.
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چهعوامليباعثحمايتازپوپوليسمميشود

پوپوليسم، نوليبراليسم و عدالت توزيعي
الرنس  الشولر|

ترجمه:   احمد سيف|
نقد اقتصاد سياسي |حمايت هاي انتخاباتي متفاوت 
طبقات اجتماعي، نژاده��ا، و گروه هاي قومي از نامزدهاي 
انتخاباتي پوپوليس��ت ها و سياس��ت هاي پوپوليس��تي 

پرسش هاي متعددي را پيش مي كشد.
چرا برخي بيش از ديگران به پوپوليسم پاسخ مثبت نشان 
مي دهند؟ آيا محاسبات منطقي هزينه و فايده در تمايل شان 

به پوپوليسم وجود دارد؟
در يك مح��دوده محلي )ب��راي نمونه در مح��ل كار( آيا 
وضعيت��ي وجود دارد ك��ه موجب حمايت احساس��ي از 
پوپوليسم بشود؟ پرس��ش اخير نكته اي است كه در اين 
مقاله بر آن تأكيد خواهم داشت. بسياري از نويسندگان به 
احساسات بسيار قوي كه در كارزارهاي سياسي پوپوليست ها 
 ابراز مي شود اش��اره كرده اند، ترس، خشم، سرخوردگي 
و رنجش. به سوالي كه درباره حمايت احساسي از پوپوليسم 

داريم براساس سه مقوله مي توان پاسخ داد.
مناسبات پوپوليسم با دموكراسي.

ظهور »انفجار پوپوليستي« كنوني و ضديت پوپوليست ها 
با كثرت گرايي

رابطه كثرت گرايي با احساس بي عدالتي در محل كار.
 

  1- آيا پوپوليسم دموكراتيك است؟
پروفس��ور مود و روويرا كالتواسر كه هردو پژوهشگر علوم 
سياسي اند به اين پرس��ش كه آيا پوپوليسم دموكراتيك 
است يا خير، پاسخ گفته اند. بخش عمده اي از مباحث آنها به 
تفاوت بين »دموكراسي انتخاباتي« و »دموكراسي ليبرالي« 
مربوط مي شود. پوپوليسم مدافع دموكراسي انتخاباتي است 
و تعريف شان از آن هم اين است كه اكثريت حاكم است و 
حق حاكميت مردم هم محفوظ است )هيچ قدرتي فراتر از 
اراده مردم وجود ندارد( . پوپوليسم با دموكراسي ليبرالي 
مخالف است كه س��ه اصل اضافي دارد: حمايت از حقوق 
اساسي اقليت ها، محدوديت هايي كه بايد از سوي نهادهاي 
مستقل، براي مثال دادگاه هاي قانون اساسي، بر »استبداد 
اكثريت« اعمال شود و ابزارهاي نظارتي كه بايد وجود داشته 
باشد. مولر كه او هم پژوهشگر علوم سياسي است با اين دو 
نويسنده موافق است ولي براي بيان خود واژه هاي متفاوتي 
به كار مي گيرد. از نظر مولر دموكراس��ي انتخاباتي درواقع 
 »دموكراسي غيرليبرالي« است )صص50، 51، 54، 55( . 
بسياري ازمباحثه ها بدون درنظر گرفتن چارچوب نظام 
سياسي در همين جا به پايان مي رسد. نويسندگان اشاره 
مي كنند كه پوپوليس��م از گذار از حاكمي��ت اقتدارگرا به 

دموكراسي انتخاباتي حمايت مي كند.
مود و كالتواس��ر پوپوليسم را اينگونه تعريف مي كنند كه 
يك ايدئولوژي است كه »منطق پوپوليستي« دارد و جامعه 
را ش��امل دو زيرفرهنگ همگن مي دان��د، »مردم ناب« و 
» نخبگان فاس��د« و بر اين باور است كه سياست بايد اراده 
عمومي »مردم« را بيان كند. اگر اين تعريف از پوپوليسم را در 
نظر بگيريم روشن است كه پوپوليسم با دموكراسي ليبرالي 
و كثرت گرايي مخالف است. مولر مي گويد كه پوپوليست ها 
هميش��ه با كثرت گرايي مخالف هس��تند . پوپوليست ها 
گاه پوپوليسم را در بس��تر يك ايدئولوژي ديگر به عنوان 
ايدئولوژي ميزبان قرار مي دهند. پوپوليسم چپ گرا معمواًل 
از سوسياليسم به عنوان ايدئولوژي ميزبان بهره مي گيرد در 
حالي كه پوپوليسم راست گرا از ناسيوناليسم، اقتدارگرايي و 

حتي بومي گرايي استفاده مي كند.

   2  - »مردم« با نوليبراليسم مخالف اند؟
تاريخ پوپوليسم نشان مي دهد كه در چند دوره مشخص 
شاهد تغيير »اجماع بنيادي درباره نقش دولت در اقتصاد 
و در خارج بوده ايم« .اين تحوالت از دوره اقتصاد لس��ه فر تا 
1929آغاز مي شود، بعد به دوره ليبراليسم نيوديل روزولت 
)1968-1932( مي رسيم و س��پس از اوايل دهه 1970 
نوليبراليسم شروع مي شود. مرحله پاياني دوره مخالفت با 
نوليبراليسم را هم دربر مي گيرد كه از بحران 1991 شروع 

شد و بعد با بحران مالي جهاني سال 2008 تشديد شد .
تازه تري��ن س��ال هاي انفجار پوپوليس��م ت��ا انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا در س��ال 2016، را مي توان 
در واكن��ش فزاين��ده به شكس��ت هاي جهاني كردن و 
سياست هاي نوليبرالي درك كرد. پرسش اين است كه 
چه كساني در نتيجه وعده هاي محقق نشده بيشترين 
زيان را ديدند؟ آيا آنها »مردم« هستند كه شكوه هاي شان 
را »دس��تگاه حاكم« نش��نيده است؟ ش��كوه هاي آنها 
چيست؟ رابطه بين اين شكوه ها و هويت اجتماعي شان 
در مقام »مردم« كدام است؟ پاسخ هاي من به اين سواالت 
كمك مي كن��د دريابيم كه چه گونه م��ردم بي عدالتي 

توزيعي را تجربه كرده  و چرا با تكثرگرايي مخالف اند.
ب��ه گفته جودي��س، دوره اي كه از س��ال هاي پاياني دهه 

1980شروع مي شود شاهد نااميدي روزافزون از عدم تحقق 
وعده هاي جهاني كردن، نابرابري روزافزون در توزيع ثروت، 
بيكاري، كس��ري تجاري، صنعت زدايي و مهاجرت هاي 
غيرقانوني هستيم )جوديس ص 45( . ايدئولوژي نوليبرالي 
كه اساس جهاني كردن اس��ت مدافع تجارت آزاد، تحرك 
آزاد سرمايه، تحرك آزاد كارگران مهاجر، نظارت زدايي از 

بازارها و غيره است.
پوپوليست ها بارها در مخالفت با سياست هاي نوليبرالي و 
دردفاع از كس��اني كه بيشترين صدمات را ديده اند سخن 
گفته اند. اين روند با بحران مالي بزرگ جهاني سال 2008 
تشديد و موجب شد تا خيلي ها بر كمبودهاي سياست و 
برنامه نوليبرالي واقف شوند. يكي از شكوه هاي درازمدت 
»طبقه مياني راديكال امريكا«– واژه اي كه اغلب به جاي 
»مردم« از آن اس��تفاده مي ش��ود – اين است كه نخبگان 
آگاهانه از مهاجرت استفاده مي كنند تا از ميزان مزد بكاهند 
و اتحاديه هاي كارگري را با هجوم سيل وار كار ارزان تضعيف 
كنند. طبقه مياني راديكال بر اين گمان است كه مهاجرت 
سال هاي اخير فرصت هاي شغلي براي شهروندان امريكايي 
را كاهش داده اس��ت. آنها با با پرداخت ماليات بيشتر براي 
پرداخت ياران��ه به طبقات پايين يا حتي مهاجران قانوني 
براي تأمين هزينه هاي بهداش��تي آنها مخالف اند . آنها با 
سياس��ت هاي دولت اوباما براي مقابله ب��ا ركود بزرگ كه 
به نظر مي رس��يد به نفع طبقات پاييني است درحالي كه 
طبقات مياني را ناديده مي گيرد موافق نبودند. فريد زكريا 
در توضيح علت حمايت از پوپوليسم كنوني امريكا معتقد 
اس��ت كه عوامل فرهنگي از عوامل اقتصادي مهم ترند. او 
به شواهد ارايه شده در پژوهش ها اشاره مي كند كه نشان 
مي دهند نگراني اقتصادي از نگراني درباره مسائل فرهنگي، 
براي نمونه مهاجرت گس��ترده كه به صورت يورش��ي به 
تمدن شان درمي آيد، به مراتب كمتر است. واهمه فرهنگي 
پوپوليست هاست كه به صورت نژادپرستي، بيگانه هراسي و 

ناسيوناليسم نژادي درمي آيد.
تازه تري��ن كوش��ش پوپوليس��ت ها ب��راي بس��يج 
»امريكايي هاي سفيدپوس��ت ك��ه از جهاني كردن و 
جهان پساصنعتي زيان ديده اند« در فعاليت انتخاباتي 
ترام��پ در 2016 خود را نمايان مي س��ازد. اس��اس 
حمايت از ترامپ را مي توان عمدتًا جمهوري خواهان، 
رأي دهندگان طبقه مياني و طبقه كارگر سفيدپوست 
توصيف كرد. براس��اس چند نظرخواهي كه در سال 
2016  انجام گرف��ت مي توان ماهيت »مردم« حامي 
دونالد ترامپ را مشخص كرد. آنها عمدتًا از طبقه كارگر 
هستند كه در بخش خدمات يا كارهاي غيريدي كار 
مي كنند، آموزش و ثروت كمتري دارند. از كساني كه 
به ترامپ رأي داده اند، خبر داريم كه 70.1درصدشان 
فارغ التحصي��ل كالج نبودند و 50درص��د آنها درآمد 
ساالنه ش��ان از 50 ه��زار دالر كمتر ب��ود. آنان عمدتًا 
فرزندان طبقه كارگر سفيدپوستي هستند كه فرايند 
دوري شان از واش��نگتن از 1972 آغاز شد دوري آنها 
از زمان بحران بزرگ جهاني به بعد تش��ديد شد چون 
هم وضعيت اقتصادي شان ناهنجارتر شد و هم اينكه 
سياست هاي اجراشده عمدتًا به نفع طبقات بااليي و 
اليه هاي بااليي طبقه مياني بود. آنها با برنامه هاي رفاهي 
دولت اوباما مخالف بودند چون عمدتًا به نفع اقليت ها 

و فقرا بود و تأمين مالي شان بار مالياتي اضافي بر دوش 
طبقات مياني بود.

درنتيجه تعجبي ندارد كه حاميان ترامپ، يعني اين تازه ترين 
جنبش پوپوليستي در امريكا با »اجماع واشنگتني« كه 
نوليبراليس��م )يعني تازه ترين مرحله در رابطه اقتصاد با 
دولت( را تأييد مي كند مخالف ان��د. »مردم« فرصت هاي 
شغلي را از دست مي دهند، مزدشان ثابت مانده است و بايد 
منتظر ماليات بيشتر براي تأمين مالي برنامه هاي حمايت 
از اقليت ها و مهاجران باشند و درباره آينده اقتصادي خود 
نگراني دارند و همه اينها از آن روست كه »نخبگان فاسد« 
سياس��ت هاي نوليبرالي را پياده مي كنند و به شكوه هاي 

»مردم« بي اعتنا هستند.

  3- چگونه محل كار حامي پوپوليسم مي شود؟
مولر و ديگر ناظران پديده پوپوليسم دايمًا به احساساتي 
بودن حاميان پوپوليسم اشاره مي كنند. در اغلب موارد آنها 
مي گويند كه نيروي محرك پوپوليست ها رنجش، خشم 
و سرخوردگي است . بخش��ي از اين احساس ها احتمااًل 
مي تواند به مباحث ارايه ش��ده در باال عليه سياست هاي 
نوليبرالي )جهاني ك��ردن( كه به وضوح براي بخش��ي از 
جمعيت پي آمدهاي منفي داشته است )نابرابري، مزدهاي 
ثابت، بار مالياتي بيش��تر، بيكاري( مربوط باشد. عالوه بر 
آن، »نخبگان فاس��د« در صنعت و در دولت هم با غفلت 
از »مردم« به حاشيه رانده ش��ده به اجراي سياست هاي 
نوليبرالي خ��ود ادامه مي دهند. بخش ديگري از »منطق 
پوپوليس��تي« اين احساس��اتي بودن حاميان را توضيح 
مي دهد. اين منطق بار ديگر اين اس��ت كه »مردِم از نظر 
اخالقي خالص« »نخبگان فاسد« را به چالش مي گيرند. 
حتي با زبان اندكي خش��ن تر، »مردمي كه س��خت كار 
مي كنند« با »آن ها كه در اليه هاي پاييني جامعه هستند 
)و كار نمي كنن��د و مثل انگل از نتيج��ه كار ديگران بهره 
مي برند(« مخالف اند . به نظر مولر پوپوليست هايي كه در 
قدرت هستند مدعي اند كه »نماينده انحصاري اخالقي 

مردم« هس��تند و به همي��ن دليل براي سياس��ت هاي 
پوپوليستي »توجيه اخالقي« مي تراشند.(. به اين ترتيب 
مولر پوپوليسم را »اخالق گرايي سياسي« مي خواند هرگاه 
اخالق وارد گفتمان سياسي مي شود مي توان انتظار داشت 
كه احساسات هم تحريك بش��ود. با توجه به اين شرايط 
)يعني واكنش منفي »مردم« به سياست هاي نوليبرالي و 
اخالق گرايانه بودن »منطق پوپوليستي«( چه گونه تجربيات 
احساسي يك فرد در پيوند با عدالت توزيعي در محل كار 
مي تواند فرد را پوپوليست كند؟ مي توان با استفاده از ديدگاه 
ارسطو درباره عدالت توزيعي به اين پرسش پاسخ داد. ولي 
پيش از بررسي ديدگاه ارسطو بايد درباره مباني كلي عدالت 

توزيعي به چند نكته اشاره كنم. 

  نگاه كلي به عدالت توزيعي
عدالت توزيعي را مي ت��وان به عنوان منطق توزيع )برابر يا 
نابرابر( پاداش ها در جامعه درك كرد. بر اساس اصل برابري، 
پاداش هايي مانند ثروت، فرصت و امتياز، اگرچه بطور نابرابر، 
اما در تناسب با معيار يا معيارهاي موردتوافق، توزيع مي شود.

آن گاه گفته مي شود اين توزيع عادالنه است. خواه چيزهاي 
ارزشمند مادي باشد، مثل ثروت، يا غير مادي مثل فرصت ها 
)شغل، امنيت، ارتقا(، يك فرد مي تواند سهم »عادالنه«ي 
خود را براس��اس اين معيارها به دست بياورد، يا برعكس 
مي تواند در مقايسه فردي با ديگران احساس محروميت 
نسبي داش��ته باش��د. از منظر روان شناس��ي اجتماعي، 
معيارهاي توزيع نابرابر »جايگاه سرمايه گذاري« و پي آمدها 
»جايگاه پاداش« )ثروت و غيره( ناميده مي شود. به عالوه، 
جايگاه س��رمايه گذاري مي تواند اكتس��ابي باشد )يعني 
با آموزش و كس��ب مهارت به دس��ت آمده باشد( يا اينكه 
انتسابي باشد و با آن به دنيا آمده باشيد )براي نمونه، نژاد، 
مذهب، مليت، قوميت(. در شايسته س��االري، پاداش ها 
براساس جايگاه سرمايه گذاري اكتسابي بطور نابرابر توزيع 
مي شود. ولي در آريستوكراسي، توزيع نابرابر ناشي از جايگاه 

انتسابي است .

    ديدگاه ارسطو درباره عدالت توزيعي
به گفته ارسطو وقتي مقايسه اجتماعي به اين جا مي رسد كه 
به نظر مي آيد توزيع »پاداش ها« غيرعادالنه است، در آن 
صورت »منازعه و شكايت« پيش مي آيد. او چند موقعيت را 

كه به اين سرانجام مي رسد توضيح مي دهد.
»اگر آنان برابر نباشند، آن چه را كه برابر باشد نخواهند 
داش��ت، در نتيجه منازعات و شكايت ها زماني پيش 
مي آيد كه يا برابرها پاداشي گرفته اند كه نابرابر است يا 
آنان كه نابرابرند سهم برابر دارند. به عالوه، اين نكته از 
اين واقعيت هم به وضوح روشن مي شود كه پاداش ها 
بايد براساس قابليت ها باشد… اگرچه در همه موارد 
به روشني معلوم نمي شود كه چه نوع قابليتي مد نظر 
اس��ت. دموكرات ه��ا آن را با موقعي��ت آزادمرد بودن 
هم تراز مي دانند و مدافعان اوليگارشي هم آن را ناشي 
از ثروت مي دانن��د )يا اينكه در خانواده اي برجس��ته 
به دنيا آمده باش��ند( . عدال��ت، در آن صورت، چيزي 
متناسب مي شود… عدالت »برابري نسبت ها« است 
)يعني قابليت افراد متناس��ب با پاداش هايي است كه 

مي گيرند(.« 

صورت بندي انتزاعي ارسطو را مي توان در دو موقعيت يك 
كارگر نمونه وار در امريكاي امروز معنا كرد. تصور كنيد دو 
نجار كه قابليت هاي كاري ش��ان مثل هم است و باهم كار 
مشترك و مشابه انجام مي دهند ولي يكي، سفيدپوست 
و مس��يحي اس��ت و در امريكا به دنيا آم��ده در حالي كه 
ديگري عضوي از اقليت هاي قومي است )غيرسفيدپوست، 
غيرمسيحي و مهاجر(. آنها در دو موقعيت درگير مقايسه 

اجتماعي مي شوند.
 

    موقعيت الف: در يك دموكراسي ليبرالي
»اگر برابر نباشند، آن چه را كه برابر است نخواهند داشت« 

نجار خودبرتربين سفيد پوست براين باور است كه »ارزش« 
بايد براساس موقعيت هاي ميراثي باشد. نژاد سفيد، مذهب 
مس��يحي و بومي بودن. نجار خودبرتربين سفيدپوست 
مي گويد كه در مقايسه با نجار اقليت، بايد ارزش او بيشتر 
باشد. به نظر او كاماًل »عادالنه« است كه به او مزد بيشتري 
پرداخت شود ولي هردو مزد برابر دريافت مي كنند. نسبت 
پاداش به ارزش )موقعيت ميراثي برتر داشتن ولي دريافت 
همان سطح مزد( براي نجار خودبرتربين با نسبت پاداش به 
ارزش نجار اقليت مهاجر )يعني موقعيت فرودست تر ميراثي 
ولي مزد برابر( يك سان نيست. آنگونه كه ارسطو مي گويد 
اين جاست كه به خاطر تصور بي عدالتي و نامنصفانه بودن 
»منازعات و شكايت شروع مي شود«. بايد اشاره كنم كه در 
يك دموكراسي ليبرالي ما كثرت گرايي هم داريم )يعني 
احترام به حقوق اقليت ها( كه اجازه مي دهد تا يك كارگر 
اقليت درمقايس��ه با يك كارگر خودبرتربين كه ش��غل و 
مشخصات مهارتي مشابه دارند مزد مشابه دريافت كنند. 
از همه اينها گذشته، كثرت گرايي يعني حمايت از حقوق 
اقليت ها )حقوق برابري كه پشتوانه قانوني دارد( . ناگفته 
روشن است كه نجار اقليت اين موقعيت را عادالنه مي داند 

)دريافت مزد برابر براي كار برابر( .

   موقعيت ب: در يك دموكراسي انتخاباتي
»برابرها س��همي نابرابر دارند يا اينكه پاداشي نابرابر 

خواهند گرفت.«
نجار اقليت »ارزش« خود را براس��اس موقعيت اكتسابي 
مي دان��د، آموزش، مهارت و تجربه ان��دوزي. او ارزش خود 
را با ارزش نج��ار خودبرتر بين برابر مي داند. درنتيجه نجار 
اقليت انتظار دارد كه مزد عادالنه او با مزد نجار خودبرتربين 
برابر باشد. ولي نجار خودبرتربين درآمد بيشتري دارد. نجار 
اقليت اين موقعيت را ناعادالنه مي داند. و باز اين جاس��ت 
كه »منازعات و شكايت ش��روع مي شود«. در دموكراسي 
انتخاباتي، به حقوق اقليت ها احترام گذاش��ته نمي شود. 
در اين جا با تبعيض ش��غلي روبرو هس��تيم. از منظر نجار 
خودبرتربين، ارزش او به خاطر قابليت هاي ميراثي او – يا 
جايگاه سرمايه گذاري – بيشتر است درنتيجه مزد بيشتري 
كه دريافت مي كند از نظر او عادالنه است. درموقعيت ب با 
وضعيتي روبرو هستيم كه در آن تبعيض شغلي براساس 

قوميت »عادالنه« برآورد مي شود.
چارچوب سياسي )دموكراس��ي انتخاباتي درمقابل 
دموكراسي ليبرالي( به مقدار زيادي به درك واكنش 
احساسي اين دو نجار در تصورشان از بي عدالتي )يعني 
محروميت نسبي( كمك مي كند. نجار خودبرتربين 
درموقعيت الف )يعني در شرايط دموكراسي ليبرالي( 
احساس خشم روحي مي كند )شكايت( ولي در موقعيت 
ب )دموكراسي انتخاباتي( احس��اس رضايت خواهد 
داشت. به عكس نجار عضو اقليت و مهاجر درشرايط الف 
احساس رضايت دارد ولي درشرايط ب، احساس خشم 
روحي دارد )شكايت( . واضح است كه شرايط متفاوت 
سياسي بر تعاريف متفاوت آنها از موقعيت موجود اثر 
مي گذارد، شرايط الف يا ب و درنتيجه، شاهد واكنش 

متمايز احساسي آنها هستيم.
 

     نتيجه گيري
به موضوع اصلي اي��ن مقاله برگرديم. چه موقعيتي باعث 
حمايت احساسي از پوپوليسم مي شود؟ در يك دموكراسي 
ليبرالي زنجيره اي از مناسبات علت و معلولي در محل كار با 
نژادپرستي كارگر خودبرتربين سفيد پوست آغاز مي شود. با 
توجه به احساس برتري نژادي، موقعيت برتر سرمايه گذاري 
ميراثي، مزد و ديگر پاداش ها كه كارگر خودبرتربين دريافت 
مي كند، اگربا آن چه كه يك كارگر اقليت دريافت مي كند، 
برابر باش��د، او را به سمت وسوي باور به بي عدالتي توزيعي 
رهنمون مي ش��ود. تجربه خشم احساسي باعث مي شود 
به سوي پوپوليسم جذب شود. 1- »منطق پوپوليستي« 
با كثرت گرايي، حمايت از حقوق اقليت ها مخالف است و 
معتقد است كه دولت تنها بايد بازتاب اراده عمومي »مردم« 
باشد. 2- پوپوليسم همچنين با نوليبراليسم به اين دليل 

مخالف است كه به زيان »مردم« به نفع اقليت هاست.

مقابله با يأس، ريشه پوپوليسم را مي خشكاند 
شرايط سياس��ي و اقتصادي زمينه هاي رش��د و اقبال به 
پوپوليسم را فراهم كرده است. جريان هاي سياسي مي توانند 
با عملكردي مدبرانه كشور را از پيامدهاي راهيابي دوباره 
پوپوليسم به عرصه قدرت در امان نگه دارند. به گزارش ايرنا، 
فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران اين روزها بيش 
از سال هاي مياني دهه 80، مستعد رشد پوپوليسم است. اگر 
دلسردي و نااميدي مردم از 2 جريان عمده سياسي در سال 
84، زمينه اقبال عمومي به شعارهاي انتخاباتي عوام گرايانه 
را فراهم كرد، اكنون وضعيت اقتصادي جامعه هم مزيد بر 
علت شده و خطر نضج گرفتن عوام گرايي در عرصه سياسي 
را تقويت كرده است. روي كار آمدن »محمود احمدي نژاد« 
در سال 84 اگرچه برآيندي از عوامل مختلف بود كه بررسي 
آن فرصتي مجزا را مي طلبد، ولي تالش او براي ارايه چهره اي 
ساده زيست از خود كه در ميانه اصولگرايي و اصالح طلبي راه 
سومي براي احياي ارزش هاي انقالبي و اداره بهينه جامعه 
مي جست، در پيروزي انتخاباتي او تأثير مهمي داشت. افزون 

بر اين، موج س��واري بر نارضايتي هاي عمومي از عملكرد 
دولت هاي پيشين به ويژه در عرصه تحقق عدالت و تكيه بر 
شعارهاي توده پسندي چون آوردن نفت سر سفره مردم، 
پرداخت يارانه نقدي و… مقبول مردم افتاد و مسير تكيه 
زدن او بر باالترين كرسي مقام اجرايي كشور را هموار كرد. 
بس��ياري از ناظران امروز در خصوص خيزش دوباره عوام 
گرايي در عرصه سياسي كشور هشدار مي دهند. فشارهاي 
معيش��تي و س��رخوردگي هاي اقتصادي در كنار فضاي 
نااميدي، بي اعتمادي عمومي و سرخوردگي هاي سياسي، 
بستري مهيا براي پذيرش توده گرايي فراهم كرده است. 
اجتناب از تكرار آسيب ها و هزينه هاي جبران ناپذيري كه 
به موجب رس��وخ و حتي سيطره پوپوليسم در حوزه هاي 
مختلف سياس��ي، اقتص��ادي و اجتماع��ي و فرهنگي بر 
كشور تحميل شد، چاره انديش��ي براي مقابله ريشه اي با 
اين پديده و زمينه هاي نضج آن را ضروري س��اخته است. 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي پيش 

روي ما است. بسياري از ناظران در مورد امكان موج سواري 
چهره ها و گروه هاي عوام گرا بر مطالبات و نارضايتي هاي 
عمومي و پيروزي انتخاباتي آنها هشدار مي دهند. حدود 
9 ماه ديگر يعني در اسفندماه 98 انتخابات مجلس برگزار 
مي شود و گروه ها و جريانات سياسي هنوز برنامه و استراتژي 
روشني براي شركت در انتخابات معرفي نكرده اند. از سوي 
ديگر تنگناهاي گوناگون ناش��ي از مشكالت ساختاري، 
چالش هاي اقتصادي و تحريم ها كه بر معيش��ت مردم اثر 
گذاشته، به احتمال زياد بر تصميم آنان و نتايج انتخابات 

تأثير خواهد گذاشت. 
عوام گرايي مبتن��ي بر ادعاي حل مش��كالت اقتصادي، 
اما هرگز به نتايج مورد انتظار مردم منتهي نش��ده است. 
پوپوليس��ت ها به جاي آنكه راهبرد مشخص اقتصادي و 
سياس��ي ارايه دهند، بر موج نارضايتي هاي عمومي سوار 
شده و با طرح شعارهاي عوامفريبانه، آراي سلبي را به سوي 
خود جذب مي كنند. آگاه سازي مردم نسبت به پيامدهاي 

گاه جبران ناپذير راهيابي پوپوليست ها به اليه هاي باال را 
شايد بتوان مهم ترين عنصر بازدارنده در اقبال عمومي به 
اين جريان دانس��ت. اين وظيفه رسانه ها و شخصيت هاي 
سياسي تأثيرگذار است كه با سند و مدرك به مردم بگويند 
كه تالش پوپوليست ها براي تحقق شعارهاي انتخاباتي در 
جايگاه حاكميتي جز پيش فروش سرمايه هاي اقتصادي و 
سياسي آينده كشور براي مقاصد كوتاه مدت حاصلي ندارد؛ 
مساله اي كه در سال هاي گذشته رخ داد و دولت هاي بعدي 
را با مش��كالت جدي مواجه كرد. پرداخ��ت يارانه نقدي، 
ساخت مس��كن مهر با ايرادات زيرس��اختي و … همه از 
سياست هايي بود كه هزينه هاي بي شماري را به كشورمان 
)حتي در سال هاي بعد از رياست جمهوري احمدي نژاد( 
تحميل كرد. در وهله دوم اين وظيفه جريان هاي سياسي و 
چهره هاي حزبي است كه مطابق با مسائل كشور و انتظارات 
روز جامعه، استراتژي و برنامه هاي مشخص و راهگشا ارايه 
دهند و بر تفكر موجود اين روزهاي بدنه اجتماعي مبني بر 

استيصال تشكل هاي سياسي در برابر چالش هاي كشور 
به ويژه در حوزه اقتصادي خط بطالن بكش��ند. تمركز بر 
ارايه راه حل هاي عملياتي براي مش��كالت كشور به جاي 
صف بندي سياس��ي و دعواهاي جناحي در برابر يكديگر، 
به افزايش ش��اخص اعتماد و اميدواري عمومي در جامعه 
مي انجامد. مقابله با ياس و س��رخوردگي، ريشه توجه به 
پوپوليسم را مي خشكاند. از همين رو است كه برخي ناظران 
از »گفت وگوي ملي« و تعامل س��ازنده ميان جريان هاي 
سياسي به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي كشور نام 
مي برند. به عبارتي بايد به اين جمع بندي رسيد كه در ايران 
امروز بازي برد- باخت منتفي است، يا همه نيروهاي سياسي 
مي بازند يا با گفت وگو و انتخابات آزاد، سود مي برند. بر اين 
اس��اس همراهي و همكاري جريان هاي سياسي با دولت 
و مجلس برآمده از رأي مردم با محوريت حل مش��كالت 
جامعه، مجالي براي رش��د پوپوليسم و جذب مردم به اين 

رويكرد نخواهد گذاشت.

  چه موقعيت�ي باعث حمايت احساس�ي 
از پوپوليس�م مي ش�ود؟ در يك دموكراسي 
ليبرالي زنجيره اي از مناسبات علت و معلولي 
در محل كار با نژادپرستي كارگر خودبرتربين 
سفيد پوست آغاز مي شود. با توجه به احساس 
برتري نژادي، موقعيت برتر س�رمايه گذاري 
ميراث�ي، م�زد و ديگ�ر پاداش ها ك�ه كارگر 
خودبرتربين دريافت مي كند، اگربا آن چه كه 
يك كارگر اقليت دريافت مي كند، برابر باشد، 
او را به سمت وسوي باور به بي عدالتي توزيعي 
رهنمون مي ش�ود. تجربه خش�م احساسي 
باعث مي شود به سوي پوپوليسم جذب شود. 
1- »منطق پوپوليس�تي« ب�ا كثرت گرايي، 
حماي�ت از حقوق اقليت ها مخالف اس�ت و 
معتقد است كه دولت تنها بايد بازتاب اراده 
عمومي »مردم« باشد. 2- پوپوليسم همچنين 
با نوليبراليسم به اين دليل مخالف است كه به 

زيان »مردم« به نفع اقليت هاست

برش
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قطع همكاري 2 مركز 
بين المللي كشاورزي با ايران

مع��اون وزير جه��اد كش��اورزي گف��ت: دو مركز 
»سيميت« و »ايكاردا« از پاييز سال گذشته و پس از 

تحريم ها با ايران همكاري رسمي ندارند.
به گزارش فارس، معاون وزير جهاد كشاورزي اعالم 
كرد: دو مركز »سيميت« و »ايكاردا« از پاييز سال 
گذشته و پس از تحريم ها با ايران همكاري رسمي 
ندارند.او افزود: اين پروژه در واقع به سيميت و ايكاردا 

ربطي ندارد و پروژه جمهوري اسالمي ايران است.
»ايكاردا« مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در 
مناطق خشك،  در كشور سوريه و در شهر حلب واقع 
گرديده و در اكثر نقاط خشك و نيمه خشك جهان 
داراي فعاليت هاي علمي و پژوهش��ي است كه در 
نقشه زير نشان داده شده است. منابع مالي ايكاردا از 
كمك هاي سازمان ها و نهادهاي بين المللي شامل: 
بانك جهاني، بانك توسعه آسيا، اتحاديه اروپا، مركز 
 ،FAO، IFAD ،توسعه اقتصادي-اجتماعي عرب
صندوق مالي اوپك و كشورهاي چين، ايران، هند، 
تركيه، مراكش، مصر، پاكستان، اتريش، استراليا، 
بلژيك، كانادا، دانمارك، اتيوپي، فرانس��ه، آلمان، 
ايتاليا، ژاپن، نيوزلند، نروژ، هلند، امريكا، انگلستان، 

سوئد، سوييس و ... تامين مي شود.
مركز بين المللي تحقيقاتي ذرت و گندم )سيميت( 
» دفتر اصلي آن در مكزيك است و اين مركز در 14 
كشور ديگر شعبه دارد و پانزدهمين شعبه اين مركز 

در ايران داير است.
قطع روابط اين دو مركز بين المللي كشاورزي با ايران 
در حالي صورت گرفته كه تامي��ن غذا و دارو نبايد 

تحت تحريم ها قرار گيرد.
عباس كش��اورز در بازديد از مزرعه مقايس��ه ارقام 
روس��تاي قزلجه حاجيلو شهرستان كبودراهنگ 
اظهار كرد: كش��ت ديم  در اس��تان همدان بسيار 
شكننده است و اگر بارش باران مقداري تغيير كند 

كشاورزان تحت تأثير قرار مي گيرند.
وي با اشاره به اينكه محصول ديم  محدود است ادامه 
داد: در كشاورزي كشور 40 درصد آيش، 50 درصد 

غله و 8 درصد حبوبات كشت مي شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي با اشاره 
به اينكه كشت ديم در جريان فرسايش شديد است 

تأكيد كرد: بايد مراقب حاصلخيزي خاك بود.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه كش��اورزان دي��م  كار 
آسيب پذيرترين قش��ر كشور هس��تند ادامه داد: 
كشت ديم در برخي از مناطق مثل خراسان رضوي 

يك سال خوب و يك سال بد است.
»كشاورز« با اشاره به اينكه 40 سال روي مساله ديم 
فكر كردم و دو بار از س��مت »ايكاردا« مامور شدم 
افزود: نظريه اي از سمت ايران را روي ميز گذاشتيم 
كه در كشت ديم 5 محصول مدنظر قرار گيرد و اگر 

شرايط فراهم نشد محصوالت بعدي كمك كنند.
وي در رابط��ه با كاهش ش��كنندگي كش��ت ديم 
كشور در برابر نوس��انات اقليمي افزود: دومين گام 
آسيب شناسي و به حداقل رساندن مسائل حاصل از 

تغييرات اقليمي بود.
مع��اون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي با 
اشاره به اينكه امسال بارندگي عالي بود و پارسال 
ه��م در مقطعي بارندگي خوب ب��ود بيان كرد: 
سال گذشته و امسال جزو سال هاي استثنايي 
در بارندگي هس��تند ام��ا با اين ح��ال از دهم 

ارديبهشت  ماه باران نباريده است.
وي با بيان اينكه بر اساس فرمول، كشاورزان بايد به 
هر ميزان رطوبت وارد خاك شده را نگه دارند، افزود: 
بايد به هم زدن خاك را به حداقل رس��اند و اين به 

معني كم خاك ورزي  است.
كشاورز با تأكيد بر اينكه بايد هر چقدر مي توانيد براي 
سطح خاك پوشش نگهداريد تا از تماس مستقيم 
آفتاب به خ��اك جلوگيري كند تصريح كرد: با اين 
فرمول با »ايكاردا« صحبت كرديم و اين فكر از ايران 

سرچشمه گرفت اما مواد اوليه محدود بود.
وي با بيان اينكه براي اج��راي اين طرح همكاران 
هشت محصول كشت ديم را معرفي كردند افزود: در 
مورد كشت نخود در كشور انتظاراتي وجود داشت 
كه نخود رقم »سعيد« و رقم »آنا« وارد ميدان شدند.

مع��اون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزي با 
اشاره به اينكه در اراضي ديم كشور بايد دانه هاي 
روغني بكاريم افزود: در برخي مناطق كش��ور 
كش��ت برخي  محص��والت صيفي ه��م جواب 
مي دهد بطور مثال مي توان نخود فرنگي ديم در 

برخي مناطق توليد كرد.
وي با اش��اره به اينكه غير از اس��تان هاي حاش��يه 
خليج فارس و درياي خ��زر، بقيه مناطق در ارتفاع 
باالي 1000 متر از سطح دريا كشاورزي مي كنند 
افزود: به اين نوع از كشاورزي، كشاورزي كوهستاني 

گفته مي شود و با دامداري عجين است.
كشاورز با اشاره به اينكه در سيستم جديد كشت ديم 
مي خواهيم مقداري سايه روي اراضي ديم داشته 
باشيم ادامه داد: كشاورز دامدار نمي تواند به خاطر ما 
دام خود را كم كند پس بايد حتماً علوفه مورد نياز دام 
را وارد كنيم تا امكان نگه داشتن 40 درصد در اراضي 
كشاورزي وجود داشته باشد، اين يك زنجيره است.
وي با تأكيد بر اينكه درخواست دارم اين زنجيره همه 
با هم ديده شود افزود: اين زنجيره چندين اصل دارد 

و از مشكالت آن نبايد ترسيد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي با تأكيد 
بر اينكه اول كشاورز هرچه مي كارد بايد در پاييز 
بكارد افزود: گياه بايد از آب باران بعد از كش��ت 

بهره مند شود.
وي با بيان اينكه در كشت پاييز اگر  گياه به سرما 
حساس است و امكان سبز شدن  آن وجود دارد 
بايد ديرتر كش��ت ش��ود افزود: اين نوع كش��ت 

انتظاري نام دارد.
وي با اش��اره به اينكه دو مركز سيميت و ايكاردا 
از پاييز س��ال گذش��ته و بعد از تحريم ها با ايران 
همكاري رسمي ندارند افزود: اين پروژه در واقع 
به سيميت و ايكاردا ربطي ندارد و پروژه جمهوري 

اسالمي ايران است.



يادداشت 9 بانكوبيمه

افزايش تورم يك سال اخير عالوه بر رشد 30   درصدي تعداد تراكنش ها موجب شد

رشد54درصديمبلغتراكنشهابهدنبالرشد52درصديقيمتها

نظارت بر تبديل بازارهاي انحصاري به رقابتي 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
افزايش قيمت ارز در دوسال اخير و گراني كاالها و خدمات، 
اثر خود را روي مبلغ تراكنش هاي بانكي گذاشته و مبلغ 
تراكنش ها با رشد قابل توجه 54 درصدي در ارديبهشت 
98 نسبت به ارديبهش��ت 97 مواجه شده است و از نظر 
تعداد نيز تراكنش ها با رشد بانكداري الكترونيك و كاهش 
معامالت چك و پول نقد، رشد 30 درصدي داشته است. 

   رشد ۵۴ درصدي مبلغ 
به گزارش »تعادل«، بررسي تعداد تراكنش هاي شاپركي 
در ارديبهش��ت م��اه ۱398 جاري نش��ان مي دهد كه 
تعداد تراكنش ها در مدت مش��ابه سال گذشته رشدي 
30.۱۲درصدي داشته و تعداد تراكنش هاي شاپركي در 
ارديبهشت 97 از يك ميليارد و ۶47 ميليون تراكنش به 
دو ميليارد و ۱43 ميليون تراكنش در ارديبهشت ماه سال 
جاري افزايش يافته است. همچنين ارزش تراكنش هاي 
شاپركي در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به فروردين 

ماه 97 بالغ بر 54.5۱درصد افزايش پيدا كرده است.

 اثر محدوديت مبلغ تراكنش و چك تضميني 
رشد 54 درصدي مبلغ و 30 درصدي تعداد تراكنش ها، 
نشان مي دهد كه متناسب با افزايش تورم، رشد قيمت 
كاالها و خدمات متاثر از افزايش قيمت ارز، مبلغ و تعداد 
تراكنش ها افزايش يافته است. البته بخشي از رشد تعداد 
و مبلغ تراكنش ها به واسطه رشد شديد ابزارهاي پرداخت 
در بانكداري الكترونيك، شامل افزايش حساب و كارت 
بانكي، كارت هديه، عابر بانك ها، كارتخوان فروشگاهي، 
اينترنت بانك، موبايل بانك و نرم افزارهاي پرداخت رخ 
داده است و بخش��ي نيز متاثر از كاهش سهم چك هاي 
عادي و همچنين كاهش س��هم پول نقد در گردش رخ 
داده است اما در عين حال بخش عمده اين افزايش مبلغ 
و تعداد تراكنش ها به خاطر كاهش ارزش ريال و نياز به 
رقم و تعداد بيشتر تراكنش براي خريد كاالها و خدمات 

صورت گرفته است. 

   اثر تورم ۵2 درصدي 
در عين حال بايد بررسي شود كه چه ميزان از مبلغ و تعداد 
تراكنش ها به خاطر اثر نرخ تورم رشد كرده و در مقايسه با 
تورم، چه ميزان از قدرت خريد مردم و خريد واقعي كاالها 
و خدمات كاس��ته شده اس��ت. آمار تورم نقطه به نقطه 
در ارديبهشت 98 نس��بت به ارديبهشت 97 معادل 5۲ 
درصد اعالم شده كه تقريبا نزديك به رشد 54 درصدي 
مبلغ تراكنش ها در يكسال اخير يعني ارديبهشت 98 به 
ارديبهشت 97 است. احتماال بخشي از رشد 54 درصدي 
مبلغ حاصل رشد بانكداري الكترونيك و ابزارهاي پرداخت 
الكترونيكي و كاهش سهم چك و پول نقد است و بخش 
عمده آن حاصل اثر تورم نقطه به نقطه 5۲ درصدي است. 
در عين حال بخشي از رشد 30 درصدي تعداد تراكنش ها 
ني��ز حكاي��ت از كاهش س��هم چك ه��اي تضميني و 
محدوديت هايي است كه بانك مركزي در مبلغ تراكنش ها 
ايجاد كرده و با جمع آوري چك هاي تضميني در گردش 
و اجباري شدن نام ذي نفع و صدور چك در وجه ذي نفع 

 و همچني��ن كاهش رقم مبل��غ پرداخ��ت كارت ها به
50 ميليون و ۱00 ميليون تومان در روز، موجب شده كه 
افراد براي انجام خريد هاي خود به تعداد بيشتر كارت بانكي 
و همچنين تعداد بيشتر تراكنش ها با مبلغ كمتر روي آورند 
و همين موضوع اثر زيادي روي رشد تعداد تراكنش ها داشته 
است و مقايسه ميانگين رقم هر تراكنش در ارديبهشت 97 
با رقم ميانگين رقم هر تراكنش در ارديبهشت 98 و البته 
با مالحظه اثر تورم روي ميانگين مبلغ در يك سال اخير، 
مي تواند اثر محدوديت هاي بانك مركزي را بر رشد تعداد و 
مبلغ تراكنش ها نشان دهد. اما در هر صورت افزايش تعداد 
تراكنش ها به خوبي اثر محدوديت مبلغ تراكنش روزانه به 
خصوص براي صرافي ها و خريد و فروش ارز و همچنين اثر 
جمع آوري حدود 8 هزار ميليارد تومان چك تضميني در 
گردش در بازار را نشان مي دهد كه نياز به تراكنش بيشتر 
براي حفظ قدرت خريد و انجام معامالت در حد ارقام قبلي 

را مطرح كرده است. 

   رش�د تراكنش ه�ا در ارديبهش�ت نس�بت به 
فروردين 

گزارش اقتصادي ش��اپرك در ارديبهشت ماه 98 نشان 
مي دهد كه در ارديبهشت نيز نسبت به فروردين ماه كه با 
تعطيالت نوروزي مواجه بوده، رشد قابل توجهي داشته 
است و حكايت از ثبت دو ميليارد و ۱43 ميليون و ۶49 
هزار تراكنش با ارزش دو هزار و 759 ميليارد ريال دارد كه 
نسبت به فروردين ماه 98 بالغ بر ۱7.34 درصد در تعداد 
و در حدود 50.4۲ درصد در مبلغ افزايش پيدا كرده است 
كه ميزان افزايش حجم مبالغ نسبت به ماه گذشته بسيار 

باال بوده است.

   وضعيت تعداد ابزارهاي پذيرش 
گزارش اقتصادي ارديبهشت ماه 98 نشان مي دهد كه به 
تدريج موبايل جايگزين اينترنت و كارتخوان فروشگاهي 
مي شود و در ارديبهشت 98 در بخش ابزارهاي پذيرش 
حاكي از رشد ۱.۶8 درصدي ابزار پذيرش موبايلي نسبت 
به فروردين ماه سال جاري است؛ اين در حالي است كه 
تعداد ابزارهاي پايانه فروشگاهي 0.9۶ رشد و ابزار پذيرش 
اينترنت��ي 0.88 درصد كاهش را تجربه كرده اس��ت؛ بر 
اساس اين گزارش در حال حاضر تعداد مجموع ابزارهاي 
شاپركي 0.85 درصد نسبت به فروردين ماه كاهش پيدا 
كرده و به رقمي در حدود 9 ميليون و 54۲ هزار ابزارش 

پذيرش رسيده است.

   سهم ابزارهاي پذيرش در تعداد تراكنش
بر اساس اين گزارش، دستگاه هاي كارتخوان فروشگاهي 
همچنان بيشترين سهم از تراكنش هاي شبكه پرداخت 
را به خود اختصاص داده اند؛ در ارديبهشت ماه سال جاري، 
كارتخوان هاي فروش��گاهي 88 درصد، اب��زار پذيرش 
اينترنتي ۶ درصد و ابزار پذيرش موبايلي بيش از ۶ درصد 
از سهم بازار تراكنش ابزارهاي پذيرش را خود اختصاص 
داده اند؛ يكي از داليل عنوان ش��ده از س��وي شاپرك در 
خصوص س��هم پايين تراكنش هاي موبايلي و اينترنتي 
بحث تعداد بس��يار زياد كارتخوان هاي فروش��گاهي و 

فراگير بودن اين ابزار در كنار اعمال محدوديت در زمينه 
پرداخت هاي موبايلي و اينترنتي است.

  افزايش ۱۰ درصدي سرانه تراكنش ابزارها
در ارديبهشت ماه 98 در حدود 9 ميليون و 54۲ هزار ابزار 
پذيرش در شبكه پرداخت فعال بوده كه با استفاده از آنها 
بالغ بر دو ميليارد و ۱43 ميليون تراكنش انجام ش��ده و 
سرانه تراكنش به ازاي هر ابزار پذيرش در گزارش شاپرك 
با رشدي قابل توجه نسبت به فروردين ماه ۲۲5 تراكنش 
اعالم ش��ده و ۱0.۲5 درصد رش��د را تجربه كرده است. 
كارتخوان فروشگاهي: در گزارش اقتصادي ارديبهشت 
ماه شركت شاپرك همچنان ابزار كارتخوان فروشگاهي 
در بخش تعداد ابزار و تراكنش در شبكه پرداخت بيشترين 
سهم را دارد؛ در فروردين ماه حدود 7 ميليون و 338 هزار 
كارتخوان فروشگاهي فعاليت داشته كه با استفاده از آنها 
بالغ بر يك ميليارد و 885 ميليون تراكنش به ثبت رسيده 
و س��رانه تعداد تراكنش ابزار كارتخ��وان ۲57 تراكنش 
اعالم شده است متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان 
فروشگاهي در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه 98 با 
رسيدن به عدد ۲57 تراكنش بالغ بر ۲۱.9۱ واحد افزايش 
پيدا كرده است.ابزار پذيرش موبايلي: شاپرك در خصوص 
ابزار پذيرش موبايلي تاكيد داشته كه با وجود حدود يك 
ميلي��ون و ۲۱۱ هزار ابزار پذيرش موباي��ل بالغ بر ۱30 
ميليون تراكنش با موفقيت به ثبت رسيده و سرانه تعداد 
تراكنش اين ابزار پذيرش با رشد ۱0.95 درصدي نسبت 
به ماه گذشته به ۱08تراكنش رسيده است. ابزار پذيرش 
اينترنتي: بر اساس گزارش منتشر شده بالغ بر 99۲ هزار 

ابزار پذيرش اينترنتي در ارديبهشت ماه 98 فعال بودن 
كه از طريق آنها ۱۲8 ميليون تراكنش به ثبت رس��يده؛ 
سرانه تراكنش ابزار پذيرش اينترنتي با افزايش ۲8.۱8 
درصدي از ۱05 تراكنش در فروردين ماه سال جاري به 

۱۲9 تراكنش افزايش يافته است.

  مقايسه تعداد و مبلغ 
بر اس��اس گزارش، تع��داد و مبلغ تراكنش ه��اي ابزار 
كارتخوان فروش��گاهي در ارديبهشت ماه 98 نسبت به 
فروردين 98 به ترتيب با افزايش 0.۱۱ و 0.9۶ درصدي 
همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراكنش هاي ابزار پذيرش 
اينترنتي به ترتيب افزايش 0.۲4 درصدي و كاهش 0.8۲ 
درصدي را به دنبال داشته و تعداد تراكنش ابزار پذيرش 
موبايلي با كاه��ش 0.35 درصدي همراه ب��وده و مبلغ 
تراكنش هاي ابزار پذيرش موبايلي ني��ز 0.۱37 درصد 

كاهش پيدا كرده است.

   اثر رشد تورم بر تعداد و مبلغ تراكنش 
محاس��به تورم در گروه هاي مختلف كااليي كه در سبد 
هزينه هاي خان��وار و مايحتاج عمومي وجود دارند و نياز 
روزمره و ماهانه خانوارها اس��ت نيز نش��ان مي دهد كه 
متناسب با رشد قيمت ها در هر گروه كااليي، تعداد و مبلغ 
تراكنش ها نيز رشد كرده است.  به گزارش مركز آمار ايران، 
تورم نقطه به نقطه كشور در ارديبهشت ماه امسال به رقم 
5۲٫۱ درصد رسيده، اين در حالي است كه اين شاخص 
در فروردين ماه سال جاري معادل 5۱٫4 درصد بوده است. 
رشد قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور 

در ميانگين ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال به 
رقم 34٫۲ درصد رسيده است كه اين شاخص در اولين 
ماه س��ال جاري معادل 30٫۶ درصد بوده است.بررسي 
تورم ماهانه دو ماه ابتدايي امس��ال نشان مي دهد كه در 
ارديبهشت ماه از شدت رشد اين نوع تورم كم شده است. 
سبد كاالهاي مصرفي خانوارهاي كشور در ارديبهشت 
ماه امسال نسبت به فروردين ماه امسال معادل ۱٫5 درصد 
گران شده اما اين شاخص در فروردين ماه معادل چهار 
درصد بوده اس��ت. مجموعه خوراكي ها در ارديبهشت 
ماه نس��بت به فروردين ماه با تورم منفي 0٫8 درصدي 
مواجه شده است. گروه سبزيجات كه شامل سبزي ها و 
حبوبات مي شود با تورم نقطه به نقطه ۱3۶٫۲ درصدي 
در ارديبهشت ماه بيشترين تورم را داشته، يعني هر خانوار 
ايراني براي خريد اين كاالها در ارديبهش��ت ماه امسال 
نسبت به سال گذشته، ۱3۶ درصد بيشتر هزينه كرده اند. 
اما اين گروه مصرفي تورم ماهانه منفي ۱0٫7 درصدي را 
نسبت به فروردين ماه س��ال جاري داشته است، اما اين 
گروه در فروردين ماه امسال با تورم ماهانه 30٫3 درصد 
بيشترين رشد قيمتي را نسبت به اسفند ماه سال 97 از 
آن خود كرد. كمترين تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه 
امسال نيز با رقم ۲۱٫3 درصد از آن گروه آموزش است. به 
جز گروه انرژي )آب، برق و سوخت( با تورم ساالنه ۱0٫5 
درصدي در ارديبهش��ت ماه امسال كه شامل يارانه هاي 
دولتي مي شوند، آموزش در بخش تورم ساالنه نيز با رقم 
۱8٫9 درصد كمترين تورم را داش��ته است. دخانيات با 
تورم ساالنه ۱۱8٫8 درصدي در ماه گذشته، بيشترين 

تورم ساالنه را از آن خود كرده است.

پدرام داودي| صاحب نظر اقتصادي|
با توجه به ماده 59 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساس��ي، هيچ س��از و كاري براي پاسخگويي 
شوراي رقابت ديده نشده، در حالي كه استقالل نبايد بدون 
پاسخگويي به نهادي داده شود. حمايت از حضور بخش 
خصوصي در اقتصاد و لزوم گس��ترش رقابت، زمينه ساز 
دگرديس��ي در نحوه مداخله دولت ه��ا در ارايه خدمات 
عمومي ش��ده اس��ت؛ به نحوي كه بس��ياري از كشورها 
گذار ش��يوه  مداخله دولت در اقتص��اد از تصدي گري به 
تنظيم گري را ش��اهد بوده اند. تنظيم گ��ري گرچه واژه 
جديدي در ادبيات اقتصادي نيس��ت، اما اجماع بر س��ر 
يك برداشت مش��ترك از آن مشكل است. در حالت عام، 
تنظيم به  صورت يك چارچوب از قواعد تعريف شده كه 
اف��راد در مواجهه با يكديگر  باي��د از آن تبعيت كنند. در 
معناي اخص، تنظيم گري، به نهادي اطالق مي شود كه 
به دليل شكست بازار در ايجاد حداكثر رفاه اجتماعي و با 
هدف هايي همچون حفظ محيط زيست، ايمني و سالمت، 
حمايت از مصرف كنن��دگان و حصول اهداف اجتماعي، 
تاسيس مي شود. كارشناس��ان، بازارهاي رقابت ناپذير را 
به خاطر برخي ويژگي ها نظير انحصار طبيعي شايسته 
حضور نهاد تنظيم گر مي دانند. اما هر بازار رقابت ناپذيري 
نياز به چنين نهادي ندارد. بلكه به منش��أ ايجاد انحصار 

بستگي دارد. براي نمونه انواع انحصارات قانوني با حذف 
قوانين ايجا كننده انحصار رفع مي ش��ود و اثرات برخي از 
انواع انحصار با سياست هاي مالي و تغيير قوانين بخشي 
قابل تعديل است، مانند حذف مقررات مربوط به واردات 
و تعرفه براي خودرو يا ماليات بر انحصار مانند ماليات بر 
س��لطه فرودگاهي. بنابراين مي توان دو دسته از بازارها 
را نيازمند تنظيم گر دانس��ت بازاره��اي در حال گذار از 
وضعيت انحصاري به رقابت پذير. اين دسته از بازارها كه 
در حال تجديد ساختار هستند نيازمند نهادهاي تنظيم گر 
موقت براي انجام موفقيت آميزتر فرآيند تجديد ساختار 
هستند. با توجه به اينكه نهاد تنظيم گر موقت بخشي از 
تجديد ساختار يك بخش يا يك بازار است، لزوم تاسيس 
اين نهاد به عنوان بخشي از فرآيند جامع خصوصي سازي 
بايستي توسط نهادهاي عالي مانند وزارت اقتصاد، شوراي 
عالي اقتصاد و… احصا ش��ود. بازارهايي كه به واس��طه 
قانون يا ترجيحات عامه، دولت مكلف به بررسي شرايط 
بازار و تضمين استمرار دسترسي به كاال يا خدمت براي 
همه اقشار جامعه )مانند خدمات پستي( است. اين بازارها 
معموال نيازمند نهادهاي تنظيم گر دايم  هس��تند كه به 
واسطه قانون تشكيل مي شوند. مهم ترين مقرره در قوانين 
كشور در زمينه تش��كيل نهاد تنظيم گر، ماده 59 قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است 

كه در اين يادداش��ت نگاهي اجمالي به نقاط ضعف اين 
ماده قانوني از منظر چارچوب سياست گذاري اقتصادي 

شده است. 
ماده 59 و اصالحات بعدي آن، به تكليف شوراي رقابت در 
پيشنهاد تاسيس تنظيم كننده هاي بخشي اشاره دارد. بر 
اين اساس اگر شوراي رقابت بازاري را انحصاري و نيازمند 
تنظيم گر تشخيص دهد، مكلف است با شرايط مقرر شده 
در اين ماده نس��بت به پيشنهاد اساسنامه آن اقدام كند. 
اما مقنن در زمان نگارش ماده 59 برداش��ت صحيحي از 
مفهوم تنظيم گري نداشته و مقرره مذكور، نتيجه اي جز 
تاسيس شعبه اي بخشي از شوراي رقابت به همراه نداشته 
است. اهم ايرادات اين ماده را مي توان ذيل سه سرفصل: 
۱( عدم تفكيك مقام تنظيم گر و مقام رقابت، ۲( عدم وجود 
نگاه تخصصي در تاسيس تنظيم گر و 3( ابهام در استقالل 
و پاس��خگويي اين نهاد جاي داد. نخس��تين و مهم ترين 
اشكال اين ماده عدم تفكيك بين نقش مقام رقابت و مقام 
تنظيم گر است. ايرادي كه در تمامي فصل نهم قانون به 
چشم مي خورد. شايد براي ديگر قسمت هاي اين قانون 
چنين ايرادي محل نگراني نباش��د. اما براي ماده 59 كه 
انحصار در تبيين نهاد تنظيم گر دارد، منشأ آسيب هاي 
بسياري خواهد بود. از مصاديق اين عدم تفكيك مي توان 
به حضور اجباري دو قاضي در نهاد تنظيم گر اشاره كرد. 

وظايف مقام رقابت كه با هدف صيانت از حقوق رقابت )منع 
انحصار و تس��هيل رقابت( در بازارهاي رقابت پذير شكل 
مي گيرد بايستي از وظايف مقام تنظيم گر تفكيك شود. 
اين تفكيك هم از بعد تفكيك وظايف حكمراني و هم از 

بعد تخصصي تر شدن حائز اهميت است.
كمترين آسيب عدم وجود نگاه تخصصي به نهاد تنظيم گر 
كه ريش��ه در عدم تفكي��ك وظايف مق��ام رقابت و مقام 
تنظيم گر دارد، واگ��ذاري بازارهاي تخصصي مثل برق، 
مخابرات و غيره به افرادي است كه )احتماال( فاقد دانش 
تخصصي-عمليات��ي در اين بخش ها هس��تند. در واقع 
مهم ترين وج��ه تفاوت نهاد تنظيم گر و مق��ام رقابت در 
اين است كه اعضاي نهاد تنظيم گر بايد توانايي تخصصي 
در تنظيم جزييات بازار را داش��ته باشند. اما مقام رقابت 
باي��د از ديد عمومي نس��بت به جريانات حاك��م بر بازار 
برخوردار باش��د. عدم در نظر گفتن واحدهاي تخصصي 
براي تنظيم گر در قانون و تجميع امور پش��تيباني همه 
تنظيم گران در مركز ملي رقابت نشان دهنده عدم توجه به 
ساز و كار واقعي الزم براي ايجاد نهاد تنظيم كننده است. 
عالوه بر آن محتمل اس��ت تجميع همه تنظيم گران در 
مركز ملي رقابت منجر به فربه و غيرتخصصي شدن اين 
مركز شده كه در نهايت چابكي و امكان واكنش به هنگام و 
نگاه تخصصي را محدود مي كند. با توجه به اينكه برخي از 

بازارهاي تحت تنظيم مانند برق، نيازمند استمرار آني در 
ارايه خدمت هستند، ممكن است سبب نابساماني اوضاع 
چنين بازارهايي شود. مبهم بودن استقالل نهاد تنظيم گر 
نيز مي تواند محمل گفتمان متخصصان حقوقي باشد. چه 
اينكه دبيرخانه و پشتيباني آن به صراحت قانون در مركز 
ملي رقابتي بوده كه رييس آن رييس شوراي رقابت است. 
همچنين اين نهاد، نمي توان��د تصميمي اتخاذ كند كه 
توسط شوراي رقابت رد نشود. چه اينكه نبايد قبال و بعدا 
با تصميمات شوراي رقابت در تعارض باشد. خاطرنشان 
مي شود اين اختيارات، پيشتر به صورت صوري از شوراي 
رقابت سلب شده بود. در نهايت، با توجه به اينكه اين نهاد 
طبق ماده 59 بايد مس��تقل باشد هيچ ساز و كاري براي 
پاسخگويي در آن ديده نشده است. در حالي كه استقالل 

نبايد بدون پاسخگويي به نهادي داده شود.
در كالم پاياني بايد گفت، واگذاري امور اقتصادي به مردم به 
عنوان بخشي از چارچوب اقتصاد مقاوتي، يكي از ضروريات 
نظام اقتصادي كشور تشخيص داده شده كه بدون توجه 
به ابزارهاي نوين سياس��ت گذاري اقتصادي مانند نهاد 
تنظيم گر، ممكن است با چالش جدي روبرو شود. از اين رو، 
شايسته است تا با حميت بيشتر در تدوين قوانين مربوط به 
تشكيل نهاد تنظيم گر، از تحميل آسيب به اقشار جامعه 

اجتناب و حداكثر منافع عامه پي ريزي شود.

بانك مركزي ايران با هدف مه��ار بازار مالي و حفظ ارزش 
پول ملي، بر نظام هاي پرداخت سختگيري بيشتري اعمال 
مي كند. به گزارش ايِبنا، المانيت��ور در گزارش ويژه اي به 
بررسي اقدامات بانك مركزي ايران براي كنترل بازار مالي 
ايران پرداخته و نوشته است: با سنگين تر شدن تحريم هاي 
امريكا و پيچيده تر شدن وضعيت اقتصاد در ايران، برقرار 
كردن ثبات اقتصادي در كش��ور به مساله اي حياتي بدل 
شده است. بانك مركزي ايران بدين منظور در ماه هاي اخير 
سلسله اي از اقدامات را در نظام هاي پرداخت مالي كشور به 
اجرا گذاشته تا بازارهاي مالي و ارزي كشور را بهتر مديريت 
كند. اين اقدامات جديد با هدف افزايش شفافيت، مبارزه 
با پولش��ويي و تقويت ارزش پول ملي ايران به اجرا درآمده 
است و به شدت در دوره مديريت عبدالناصر همتي بر بانك 
مركزي مورد تاكيد قرار گرفته اند.همتي رويكردي فعال تر 
و مس��تقل تر براي مديريت بانك مركزي ايران نسبت به 

مديران پيش��ين خود اتخاذ كرده است. رييس كل سابق 
بانك مركزي در ماه جوالي ۲0۱8 و درپي برخي مشكالت 
در مديريت بازار ارز از اين سمت كنار رفت. ريال به عنوان 
پول ملي ايران در آن سال بالغ بر ۶0 درصد ارزش خود را از 
دست داد، اما در ماه هاي اخير با ثبات قيمت نسبي همراه بوده 
است. بانك مركزي در ماه هاي انتهايي سال گذشته نسبت 
به مسدود كردن فعاليت دستگاه هاي كارتخوان )پوز( كه 
در ايران مجوزشان صادر شده بود، اما در خارج از مرزهاي 
كشور مورد استفاده قرار مي گرفتند اقدام كرد. در طول چند 
سال گذشته هزاران دس��تگاه پوز در ايران كه به سيستم 
»شتاب« به عنوان سيستم اصلي پرداخت در ايران متصل 
بودند به خارج از مرزها و كشورهاي همسايه ازجمله عراق، 
افغانستان، تركيه، امارات، گرجستان، ارمنستان و حتي كانادا 
منتقل شده بودند. در بس��ياري از موارد از آنها براي خريد 
ارزهاي خارجي استفاده مي شد. اقدامي كه به بي ثباتي بازار 

ارز در داخل كشور منجر مي شد.در ماه ژوئن امسال از طريق 
سيستم شاپرك كه وابسته به بانك مركزي ايران و مسوول 
سيس��تم پرداخت كشور است، اعالم ش��د كه در ماه هاي 
پاياني سال گذشته، مجموعا ۱304 دستگاه پوز غيرقانوني 
در خارج از مرزهاي كشور شناسايي و بلوكه شده است. يك 
كارشناس سيستم پرداخت مالي در ايران كه نخواست نامش 
مطرح شود در اين زمينه به المانيتور گفت: همراستا با قوانين 
بين المللي، بانك مركزي ايران كامال حق دارد كه اين اقدام را 
انجام دهد، چرا كه قوانين تصريح مي كند كه دستگاه هايي 
كه فرآيندهاي پرداخت را انجام مي دهند اجازه پذيرش يا 

معامله با هر پولي غير از ارز ملي كشور را ندارند. 
اين جاي س��ئوال دارد كه چرا نهاد مسوول مالي تاكنون 
چشمش را بر اين موضوع بسته بوده، چون اين اقدامي است 
كه ممكن است به پولشويي و جريان غيرقانوني ارزهاي ديگر 
به كشور منجر شود. بانك مركزي همچنين دو محدوديت 

خيلي مهم ديگر براي مبادالت روزانه مالي داخل كش��ور 
تعيين كرده است. يكي از اين اقدامات تعيين سقف 500 
ميليون ريالي براي مبادالت مالي ازطريق كارت هاي بانكي 
و ديگري سقف روزانه مبادالت مالي يك ميليارد ريالي براي 

هر فرد با كارت ملي است. 
كاربران مشخصي كه به س��قف پرداخت باالتري احتياج 
دارن��د - به طور مثال ش��ركت هايي كه خ��ودرو خريد و 
فروش مي كنند - مي توانند درخواس��ت استثنا شدن از 
اين محدوديت سقف پرداخت را مطرح كنند. محدوديت 
سقف 500 ميليون ريالي در ابتدا چند سال قبل مطرح شده 
بود و حتي بيش از چهارسال قبل از سوي بانك مركزي در 
سيستم بانكي كشور اعمال شد، اما سيستم بانكي در برابر 
اجراي آن مقاومت مي كرد، چرا كه افرادي كه اين مبادالت 
مالي را انجام مي دادند عمدتا مشتريان بزرگي بودند كه از 
دست دادن شان براي بانك ها اتفاق بزرگي بود. با اين حال 
در دو ماه اول پس از اينكه اين محدوديت در سال گذشته 
به اجرا گذاشته شد، مبادالت مالي كه 500 ميليون ريال يا 
بيشتر ارزش داشتند شاهد كاهش ۱5 درصدي بوده اند. اين 
محدوديت هاي اخير اقدامات مكملي بود كه قرار بود اثرات 

محدود كردن دستگاه هاي پوز را تقويت كند. پس از آنكه 
استفاده از دستگاه هاي پوز خارج از مرزهاي ايران ممنوع 
شده بود، برخي قانون شكنان چندين حساب در بانك هاي 
مختلف باز مي كردند تا بتوانند مبادالت مالي بيشتري انجام 
دهن��د. محدوديت هاي اخير اين راه گريز را هم مس��دود 
مي كند، هرچند كه هنوز آنها مي توانند با استفاده از كارت 
ملي دوستان و آشنايان خود مبادالت مالي فراتر از سقف هاي 
تعيين ش��ده را به اجرا دربياورند، فعاليت آنها اين روزها با 
پيچيدگي ها و سختي هاي بيش��تري مواجه شده است. 
اين اتفاق درباره دستگاه هاي پوز هم صدق مي كند. ناصر 
حكيمي، معاون بانك مركزي در امور فناوري هاي نوين اخيرا 
در مصاحبه اي تاييد كرد كه »قانون شكني هايي مثل اين 
موارد هيچ وقت تمام نخواهد شد و هر اقدام پيشگيرانه اي كه 
انجام بگيرد، آنها راه ديگري پيدا خواهند كرد. بنابراين چنين 
اقداماتي مسووليت هاي دايمي و هميشگي بانك مركزي به 
شمار مي روند.« وي همچنين بدون اشاره به جزييات بيشتر 
از اقدام جديد بانك مركزي خبر داد كه قرار است براي هر 
شهروند يك پروفايل اختصاصي تعريف شود كه نظارت هاي 

قانونگذار را تقويت خواهد كرد.

گزارش ويژه المانيتور از اقدامات بانك مركزي:
مهار بازار مالي با سخت گيري بر نظام هاي پرداخت
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 چشم انداز بازار دارايي
بعد از كاهش التهاب ارز

محمد گلشاهي| كارشناس اقتصادي|
براي فعاالن اقتصادي اين پرس��ش مطرح است كه 
بع��د از كاهش التهاب ب��ازار ارز و همچنين كاهش 
قيمت دالر، روند بازاره��اي دارايي چگونه خواهد 
بود و آيا مي توان انتظار داشت كه قيمت كااليي كه 
متناس��ب با تورم و رشد نرخ دالر باال رفته، اكنون با 
كاهش نرخ ارز با روند كاهشي قيمت مواجه شود؟ 
به عنوان مثال، روند بازار مسكن، خودرو و... چگونه 
خواهد شد و اكنون كه قيمت برخي خودروها كاهش 
يافته، آيا مي توان انتظار داشت كه قيمت مسكن نيز 
كاهش يابد؟ آيا بازار مسكن همچنان قصد ادامه روند 
افزايشي خود را در س��ال ۱398 دارد يا به روزهاي 
ثبات و وارد شدن دوباره به دوران ركود رسيده است؟
انتشار آمار تحوالت مسكن در ارديبهشت ماه از سوي 
اداره بررسي  هاي اقتصادي بانك مركزي نشان داد نه 
تنها روند افزايش قيمت مسكن در شهر تهران متوقف 
نشده بلكه ركورد جديدي را در افزايش ماهانه قيمت 
به ثبت رسانده است. قيمت در بازار مسكن حركت 
صعودي خود را از نيمه دوم سال ۱39۶ شروع و در 
سال ۱397 روند آهسته صعودي خود را )البته به جز 

در فروردين ماه( حفظ كرد.
حتي بعد از كاهش التهابات ب��ازار ارز و آرام گرفتن 
نسبي اين بازارها، بازار امالك دست از افزايش قيمت 
برنداش��ت تا اينكه زنگ خطر به نوعي با گزارشات 
ابتداي سال به صدا درآمد چرا كه نرخ متوسط قيمت 
مسكن در تهران براي اولين بار از سطح ۱0 ميليون 
تومان فراتر رفت؛ رقمي كه به اعتقاد برخي غيرقابل 
باور بود و زمينه ركود را در اين بازار فراهم مي  آورد. اما 
روند بازار در دو ماه ابتدايي سال جاري نشان داد كه 
فعال بازار قصد ورود به دامنه كاهشي قيمت را نداشته 
و ركود حاصله نيز نه از بابت قيمت باالي واحدها براي 
فروش بلكه از بابت نااطميناني بازار بوده كه عرضه 

ملك را كاهش داده است.
به عبارت دقيق تر متقاضي براي خريد به خصوص 
در مناطق متوس��ط و پايين ش��هر وجود دارد اما 
مالكان به دليل احتمال افزايش قيمت در آينده يا 
ترس از عدم امكان خريد جايگزين، فروش ملك 
خود را به تعويق مي اندازند. نكته جالب  تر آنكه در 
دو ماه اسفند 97 و ارديبهشت 98 شاهد باالترين 
نرخ تورم ماهان��ه از ابتداي مهرماه ۱39۶ تا پايان 
ارديبهش��ت 98 بوديم كه س��بب شده متوسط 
قيمت در تهران به حدود ۱۲ ميليون و 700 هزار 

تومان به ازاي هر متر مربع برسد.
به طور كلي بررس��ي تاريخي بازار مسكن در كشور 
نش��ان مي دهد كه نمودار قيمت مسكن به صورت 
پلكاني بوده است. به عبارت ديگر، در چند سالي كه 
بازار با ركود مواجه بوده، شاهد ثبات قيمت ها يا رشد 
قيمتي بس��يار ماليم بوده ايم )رشد قيمتي گاهي 
حتي كمتر از تورم بوده است( و در مقطعي كوتاه با 
شكل گيري رونق در بازار شاهد افزايش شديد قيمتي 
بوده ايم. آخرين رشد شديد قيمتي در زمينه مسكن 
مربوط به سال ۱39۱ بود كه پس از آن در حدود 5 

سال بازار در آرامش نسبي بود.
اوايل س��ال ۱39۶ آرام آرام زمان شروع دوره رونق 
بود كه ناگاه با خروج امريكا از برجام و شروع دوباره 
تحريم ها مصادف ش��د و خواه ناخ��واه بر انتظارات 
تورمي جامعه تاثير گذاشت و بازارهاي مختلف كشور 
را تحت تاثير قرار داد به طوري  كه تمايل مردم براي 
حفظ دارايي خ��ود در قالب خريد كاالهاي منقول 
و غيرمنقول و س��اير دارايي  ها افزايش يافت. حال 
سوال اين اس��ت كه آيا بازار مسكن همچنان قصد 
ادامه روند افزايشي خود را در سال ۱398 دارد يا به 
روزهاي توقف و ثبات و وارد ش��دن دوباره به دوران 

ركود رسيده است؟
اين نكته را بايد در نظر داشت كه رشد قيمت مسكن 
نس��بت به بازارهاي ديگر از جمله دالر، سكه و طال 
كمتر بوده است. در ۲0 ماه گذشته )از ابتداي مهرماه 
۱39۶ تا آخر ارديبهشت ماه ۱398( قيمت متوسط 
ملك در تهران در حدود ۱7۲ درصد رش��د داشته 
در حالي كه مثال در بازار س��كه رشد قيمتي بيش 
از 350 درصد بوده اس��ت، در كن��ار اين امر نبايد از 
افزايش قيمت تمام شده ساخت نيز غافل شد چرا كه 
آخرين گزارش مركز آمار در رابطه با تورم نهاده  هاي 
ساختماني نشان مي دهد در سال ۱397 نسبت به 
سال پيش از آن با افزايش حدود 48 درصدي قيمت 

نهاده  ها روبرو بوده ايم.
اين تورم بيش��ترين ميزان تورم در سال هاي اخير 
اس��ت و حتي در سال ۱39۱ كه وضعيت اقتصادي 
از نظر جهش دالر و افزايش قيمت ها مش��ابه سال 
گذش��ته بود باز ميزان تورم نهاده  هاي ساختماني 
كمت��ر از اين ميزان بود. بنابراين م��ا از يك طرف با 
افزايش هزينه تمام ش��ده در قسمت عرضه روبرو 
هس��تيم و از طرفي براي حفظ ارزش پول با هجوم 
نقدينگي به بازارها به خصوص بازار مسكن و افزايش 
تقاضاي آن مواجه هس��تيم؛ يعني تعادل بازار از هر 
دو سوي عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گرفته و بايد 
ديد هر كدام از اين بخش ها تا چه ميزان نقطه تعادل 
را تغيير داده و ت��وان افزايش قيم��ت را دارند.بازار 
مسكن از آنجا كه معامالت در آن زمان برتر از ساير 
 بازارها و نيازمند ميزان سرمايه باالتري است رشد 
آهسته  تري نس��بت به ديگر بازارها دارد اما در عين 
حال نوسانات آن نيز بسيار كمتر و كاهش قيمت ها 
در آن آرام تر است. بنابراين انتظار كاهش قيمت در 
اين بازار ب��ا ادامه وضعيت كنوني )ادامه تحريم ها از 
سوي امريكا( بعيد است و احتماال همچنان با ركود 
تورمي روبرو خواهيم بود. بازار مسكن از آنجا كه تقريبا 
يك بازار با مشاركت بخش خصوصي است و بخش 
دولتي كمتر در آن نقشي دارد، امكان مداخله دولت 
در آن بر خالف ديگر بازارها كمتر است.البته دولت و 
مجلس نيز در نظر دارند با تصويب طرح هايي مانند 
ماليات بر خانه  هاي خالي يا ماليات بر امالك دوم به 
بعد افراد با فشار براي افزايش عرضه كمي از ميزان 
التهابات بخش تقاضاي بازار بكاهند كه البته لزوم كار 

كارشناسي دقيق را مي  طلبد.



دانش و فن10اخبار   Sun. Jun 16. 2019  1402   يك شنبه    26 خرداد 1398   12  شوال 1440  سال پنجم    شماره  

مقررات آزادسازي مكالمات 
بين الملل تصويب شد

رگوالتوري|كميس��يون تنظي��م مق��ررات 
ارتباطات، مقررات آزادس��ازي خدمات مكالمه 
صوتي بين الملل صادره و وارده به كشور را كه پيش 
از اين تنها در انحصار شركت ارتباطات زيرساخت 
بود، تصويب كرد. اين مصوبه در راستاي پيشنهاد 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و بر 
اساس موارد و اطالعات اعالم شده از سوي شركت 
ارتباطات زيرساخت و بازخوردهاي دريافتي از 
بخش ارتباطات كش��ور جايگزين مصوبه قبلي 
در خصوص خدمات صوت بين الملل شده است. 
برمبناي اين مصوبه كه هر  يك از دارندگان پروانه 
ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات مجاز به 
ايجاد شبكه در حوزه ارتباطات ثابت )اعم از سيمي 
و بي سيم( و همراه، مجاز به ارايه خدمت مكالمه 

بين الملل نيز خواهند بود.

پيش بيني نزاع بر سر آب 
توسط »هوش مصنوعي« 

ديلي ميل| دانشمندان به تازگي يك ابزار هوش 
مصنوعي توس��عه داده اند كه مي تواند قبل از اينكه 
درگيري هايي بر سر آب شكل بگيرد آنها را پيش بيني 
كند. دانشمندان به تازگي يك ابزار هوش مصنوعي 
توسعه داده اند كه مي تواند قبل از اينكه درگيري هايي 
بر سر آب شكل بگيرد آنها را پيش بيني كند. سيستم 
 ESA توس��عه يافته از داده هاي ماهواره هاي ناسا و
استفاده مي كند تا منابع آب را نظارت كند. سپس 
اين ابزار كه مبتني بر هوش مصنوعي است اطالعات 
جمع آوري شده را تجزيه و تحليل مي كند تا نقاط 
نزاع احتمالي را شناس��ايي كند. اين ابزار كه توسط 
محققان هلندي توسعه يافته به جلوگيري از وقوع 
نزاع ها بر سر آب كمك ويژه اي مي كند . اين ابزار هوش 
مصنوعي منابع آب در سراسر جهان را رديابي مي كند 
و از داده هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيت شناختي 
بهره مي برد تا بحران هاي بالقوه ايي كه ممكن است 
رخ دهد را شناسايي كند. محققان باور دارند، در پي 
گرماي جهاني مش��كالت عديده اي بر سر مسائل 
آب رخ خواهد داد كه اين ابزار به كاهش آنها كمك 
مي كند. هوش مصنوعي با تحليل داده هاي سازمان 
فضايي اروپا و ناسا الگوهايي را در داده ها شناسايي 

مي كند كه انسان ها قادر به انجام آن نيستند.

 عكس هزاران راننده 
در وب تاريك

ديل�ي ميل| تصاوي��ري ك��ه از اداره گمرك و 
حفاظت از مرزهاي امريكا س��رقت ش��ده بود، 
به تازگي در وب تاريك عرضه ش��ده است. اين 
تصاوير شامل صورت و پالك خودروي رانندگاني 
اس��ت كه از مرزهاي امريكا گذر كرده اند. پس از 
سرقت تصاوير مربوط به اداره گمرك و حفاظت 
از مرزهاي امريكا، هزاران تصوير رانندگان در وب 
تاريك براي فروش عرضه شده است. بسياري از 
اين تصاوير بطور واضح صورت راننده و ش��ماره 
پالك خودرو را نشان مي دهند. اين امر در حالي 
اتفاق مي افت��د كه چند روز قب��ل مقامات اداره 
گمرك و حفاظت از مرزهاي امريكا اعالم كردند 
پس از سرقت تصاوير هيچ نشاني از افشاي آنها در 
وب تاريك مشاهده نشده است. در ۳۱ مي  ۲۰۱۹ 
ميالدي اين اداره متوجه شد يكي از پيمانكارانش 
قوانين را زيرپا گذاش��ته و بدون اج��ازه كپي از 
تصاوير ش��ماره پالك و صورت رانندگاني كه از 
مرزهاي خاكي امريكا گذر كرده اند را در مخازن 
خود ذخيره كرده است. اداره گمرك و حفاظت از 
مرزهاي امريكا ميزان تصاوير فاش شده را اعالم 

نكرده است.

توليد پهپاد با دستان پرنده
نيواطلس| شركت يوبيونيكس از توليد پهپاد 
جديدي خبر داده كه داراي دو دس��ت كامال 
عملياتي اس��ت و مي تواند در هوا اشيايي را در 
اختيار بگيرد و بقاپد.    توليد بسياري از قطعات 
اين پهپاد با استفاده از چاپگر سه بعدي ممكن 
است و همين مساله سرعت ساخت و توليد آن 
را افزايش مي دهد.  در پهپاد يادش��ده از موتور 
كم سروصداي آرديونو نانو استفاده شده و ادعا 
گرديده كه اين پهپاد از انعطاف عملياتي بااليي 
برخوردار اس��ت و مي تواند وظايف مختلفي را 
انجام دهد.  چاپ س��ه بعدي قاب پالستيكي 
و سبك وزن اين پهپاد با اس��تفاده از يك نرم 
اف��زار رايگان»اس تي ال« و همين طور چاپگر 
سه بعدي انجام مي ش��ود. پهپاد يادشده براي 
طي مسافت هاي كوتاه قابل استفاده است و از 
آن مي توان براي حمل برخي وسايل ظريف و 
كوچك كه پهپادهاي عادي قادر به حمل آنها 
نيس��تند، اس��تفاده كرد. قيمت و زمان عرضه 

عمومي اين پهپاد هنوز اعالم نشده است.

 اينترنت 100 مگابيتي
 در پروازهاي ايرفرانس

ونچربيت| شركت هواپيمايي ايرفرانس قصد دارد 
با اس��تفاده از فناوري الي – فاي خدمات اينترنت 
پرس��رعت خود را با س��رعت ۱۰۰ مگابيت در ثانيه 
در پروازهاي مختلف ارايه دهد.، شركت هواپيمايي 
ايرفرانس قصد دارد با اس��تفاده از فن��اوري الي – 
فاي خدمات اينترنت پرس��رعت خود را با س��رعت 
۱۰۰ مگابي��ت در ثانيه در پروازه��اي مختلف ارايه 
دهد. خدمات يادشده توسط ايرفرانس با همكاري 
 Latécoère و Oledcomm شركت هايي همچون
Group و ني��ز دانش��گاه Paul Sabatier ارايه 
مي شود. فناوري يادشده به مسافران پروازهايي كه 
در ارتفاع حداكثر ۳۰ هزارپايي )حدود ۹ كيلومتر( از 
سطح دريا انجام مي شود، امكان مي دهد به خدمات 

مختلف اينترنتي دسترسي داشته باشند.

رويداد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات:

سيستمعاملگوشيهايايرانيتغييرميكند
گروه دانش و فن    

 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از تغيير سيستم عامل 
اندرويد در گوش��ي هاي ايراني خبر داد و گفت: مدت 
زيادي بود كه مي خواس��تيم سيستم عامل اندرويد را 
در گوشي هاي ايراني تغيير دهيم تا از استارتاپ هاي 
داخلي حمايت كني��م؛ اين موضوع پيش نمي رفت تا 
اينكه گوگل و اپ استور اقدام به حذف اپليكيشن هاي 
ايراني كردند و با اين كارشان باعث ايجاد همدلي شدند.

از همين رو به زودي نتيجه كار را اعالم مي كنيم.
محمدج��واد آذري جهرمي كه در حاش��يه برگزاري 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان البرزحضور داشت 
در خصوص آخرين وضعيت اجراي ش��بكه اينترنت 
نسل پنجم در كشور، اظهار كرد: فراگيري اجراي اين 
نس��ل از اينترنت در صورت پياده سازي، در كل كشور 

خواهد بود.
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه 
پوش��ش عمده اينترنت نس��ل پنجم ب��راي كاربران 
خانگي اس��ت، گفت: تس��ت هاي مرتبط با اينترنت 
نس��ل پنجم در تهران انجام مي ش��ود. وي همچنين 
تأكيد ك��رد: فرآيندهاي آماده س��ازي و تس��ت هاي 
مرتبط با اينترنت نسل پنجم در تهران انجام مي شود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس��خ به اينكه 
آماده سازي فرآيندهاي به كارگيري اينترنت نسل پنجم 
در چه مرحله اي اس��ت، گفت: در مرحله آماده سازي 
زيرساخت ها هس��تيم، بايد در فركانس هاي راديويي 
تجديدنظر شود همچنين زيرساخت هاي فيبر نوري 

نيازمند اصالح است.
آذري جهرمي با اشاره به اينكه براي اجراي شبكه نسل 
پنجم اينترنت نيازمند وضع برخي مقررات هستيم، در 
خصوص تأثير به كارگيري آن در تعرفه هاي اينترنت نيز 
گفت: اين نسل از اينترنت بر كاهش تأخير در اتصال، 
افزايش سرعت و بهبود كيفيت تأثير زيادي دارد و تأثير 

آن چناني بر قيمت تعرفه ها نخواهد داشت.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص استفاده 
از اينترنت نسل پنجم در بخش هاي دولت و خانگي نيز 

گفت: پوشش عمده اينترنت نسل پنجم براي كاربران 
خانگي است و ارتباطات ادارات كه شامل بخش هاي 
خصوصي و دولتي و ش��ركت ها است بيشتر از طريق 

فيبر نوري خواهد بود.
وي در ادامه به وضعيت بودجه كشور اشاره و اعالم كرد: 
دولت در سال ۹۸ بودجه را ۴۰۷ هزار ميليارد تومان و 
با احتساب فروش ۱.۵ ميليون بشكه نفت ۵۵ دالري به 
مجلس داد كه در ادامه اين بودجه به ۴۴۸ ميليارد تومان 
تبديل شد. وي افزود: با فشارهاي بين المللي مشكالتي 
در فروش نفت به وجود آمد كه اين اقدامات با شعار صفر 

كردن صادرات نفت صورت گرفت، اگرچه در اين ميان 
صادرات انجام و شعار صفر كردن به نتيجه نرسيده اما 

اما مشكل ايجاد شده است.
وزير ارتباطات اعالم كرد: هدف ستاد اقتصاد مقاومتي 
اين است كه در برابر فشارهاي بين المللي آسيب كمتري 
ببينيم بنابراين بايد ببينيم بعد از نفت چه مولفه هاي 
درآمدي در اقتصاد داريم، يكي از مولفه ها ماليات است 
ماليات عمدتاً از فعاليت هاي بخش خصوصي و عمومي 
گرفته مي ش��ود. وي ادامه داد: بعد هم گمرك اس��ت 
بنابراين وقتي نفت كم مي شود بايد راه هاي درآمدي 

جايگزين را در نظر بگيريم كه ماليات يكي از اينهاست. 
بنابراين بحث فرارهاي مالياتي را بايد محكم بگيريم.

جهرمي ادامه داد: كارگروه اقتصاد مقاومتي بناست كه 
در يك نگاه كلي اقداماتي انجام دهد تا اقتصاد كشور را 
در برابر فشارها مقاوم كند، اقدام اول رفع موانع فعاليت 
بخش خصوصي اس��ت اين بزرگ ترين كاري اس��ت 
كه مي توان انج��ام داد. او تصريح كرد: براي رفع موانع 
ضرورت هايي وجود دارد يك��ي از اين ضرورت ها هم 
افزايي است تا از ظرفيت هاي موجود در كشور استفاده 
شود. مثاًل ماشين آالت زمستاني راهداري در زماني كه 

نياز نيست در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. الزمه 
هم افزايي همدلي اس��ت كه در استان البرز شاهد اين 

همدلي هستيم.
وي خاطرنش��ان كرد: اولويت بندي ه��م بايد در اين 
راستا مشخص باشد يكي از وظايف مهم ستاد اقتصاد 
مقاومتي اولويت بندي است تا پروژه ها به ترتيب اهميت 
در دستور كار قرار گيرد. اولويت كه مشخص شد بايد 
شاخص گذاري صورت بگيرد تا معلوم شود در چه بازه 

زماني پروژه مورد نظر به پايان مي رسد.
وي اظهار كرد: نتيجه اين كارها نااميد كردن دشمن 
و تكميل كنن��ده حضور مردم در عرص��ه نه گفتن به 
استكبار جهاني است دش��من به فشار حداكثري دل 
بسته و پارامتر آن را جنگ اقتصادي قرار داده است فشار 
حداكثري مي تواند با ابزار همدلي و استقامت حداكثري 

به رشد حداكثري تبديل شود.
وزير ارتباطات در ادامه با بيان اينكه در فشار اقتصادي 
كنوني خانواده تحت تأثير اس��ت افزود: متأسفانه اين 
اتفاق رخ داده است وقتي فش��ار اقتصادي به خانواده 
وارد شود خانواده از پارامترهاي استاندارد خود خارج 
مي شود در اين شرايط بايد به ترويج سبك زندگي سالم 
بپردازيم و الگوسازي كنيم. الگويي كه در ذهن مردم 
شكل گرفته از بي دردي مديران حكايت دارد، ما بايد 

در اين شرايط در كنار مردم باشيم.
به گزارش خبرگزاري ها، وي در ادامه به مسائل استان 
البرز و فرودگاه پيام اش��اره و اعالم كرد: مسائل ايمني 
فرودگاه پيام به دليل مجاورت با باند فتح وجود دارد، 
اين مي تواند خطرات ايمني داش��ته باش��د اما اين در 
دنيا بي نظير نيست، در اين مناطق روي نقشه هشدار 

مي گذارند كه خلبان اشتباه نكند.
وي با بيان اينكه مديريت فرودگاه امام معتقد اس��ت 
اگر پرواز بين المللي در پيام شكل بگيرد فرودگاه امام 
از رونق مي افتد اما بين اين دو فاصله زيادي اس��ت. در 
هر حال بايد اس��تانداردهاي پروازي رعايت شود و تا 
زماني كه ايمن نشود من هم راضي نيستم فرودگاه پيام 

مسافربري شود.

ديلي ميل| به گفته كارشناسان جنگ تجاري امريكا 
و چين سبب مي شود هزينه هاي توليد آيفون ۳۰ درصد 
افزايش يابد. احتمال دارد قيمت آيفون ۱۱ حدود ۳۰۰ 
پوند افزايش يابد. به گفته كارشناسان جنگ تجاري ميان 
امريكا و چين احتمااًل سبب مي شود هزينه هاي توليد 
محصوالت اپل س��ر به فلك بكشد و بنابراين قيمت آن 
نيز بالطبع افزايش يابد. بيشتر گجت هاي شركت اپل در 
چين ساخته مي شوند اما جنگ تجاري ميان دو كشور به 
معناي آن است كه اپل مجبور مي شود محصوالت خود 

را در نقاط ديگري توليد كند.
كارخانه »فاكس كان« كه بسياي از آيفون ها را مي سازد 
نيز اعالم ك��رده در صورت افزايش تعرفه هاي ماليات بر 
واردات محصوالت چيني، محصوالت اپل را در واحدهاي 
خود در كش��ورهاي ديگر توليد خواهد ك��رد. اگر اپل 
موبايل هاي خود را خارج از چين توليد كند هزينه هاي 

آن حدود ۳۰ درصد افزايش مي يابد.
به نوشته بلومبرگ، اين روند فقط به آيفون مربوط نيست 
تجهيزات  اي پد، اپل واچ و رايانه هاي مك نيز در اين كشور 
توليد يا سرهم بندي مي شود. رزمري كوتس مدير ارشد 
اجرايي شركت خدمات مش��اوره بلوسيلك در اين باره 
مي گويد: همزمان با انتق��ال توليد محصوالت از امريكا 
به آسيا در ۲۰ سال گذش��ته، تمام زنجيره هاي تأمين 
ذخاير نيز به اين منطقه منتقل شده اند. هرچند بسياري 
از شركت هاي بزرگ مي توانند مكان توليد محصوالت 
خود را تغيير دهند اما اين بدان معنا نيس��ت كه چنين 
تغييري يك شبه اتفاق مي افتد. اين روند نيازمند آموزش 
و استخدام كارگران بيشتري است. فرايند ايجاد دوباره 
يك زنجيره تأمين ذخاير ۱۲ تا ۱۸ ماه طول مي ش��ود.

به گفت��ه كوتس افزايش قيمت ها ب��ه كاهش تقاضاي 
خريداران منجر مي شود.

 افزايش 30 درصدي
هزينه توليد آيفون 

ج�ي اس ام آرنا| ش��ركت ه��واوي قص��د دارد در 
موبايل هاي خود از سيستم عامل جايگزين »سيلفيش 
او اس« اس��تفاده كند كه مبتني بر لينوكس اس��ت. 
درهمين راستا مذاكراتي بين هواوي و مقامات روسيه 

انجام شده است. 
هواوي به دليل تحريم هاي امريكا قادر نخواهد بود از اين 
پس از سيستم عامل اندرويد و همچنين سرويس هاي 

گوگل پلي استور استفاده كند.
بنابراين ش��ركت چيني مذكور بايد نرم افزار سيستم 
عامل خود را به ش��يوه ديگري تهيه كند. پيش از اين 
شايعات مختلفي مطرح ش��د و حتي گزارش شد اين 
شركت از سيستم عامل Hong Meng OS استفاده 
مي كند. از س��وي ديگر ش��ايعاتي حاكي از آن بود كه 
هواوي از Ark OS استفاده خواهد كرد و اين سيستم 
در م��اه اكتبر عرضه مي ش��ود. اما اكن��ون منابع آگاه 
ادعا مي كنند هواوي قصد دارد از يك سيس��تم عامل 

جايگزين ديگر به نام Sailfish OS استفاده كند.
البته اين سيس��تم عامل مورد اس��تفاده هواوي بطور 
 دقيق Sailfish نيس��ت بلكه ش��اخه اي از آن به نام
 Aurora OS اس��ت كه يك سيستم عامل موبايل 
مبتني بر لينوكس اس��ت. »جيو پينگ« مدير ارشد 
اجرايي هواوي نيز درباره استفاده ازSailfish OS با 
كنستانتين نوسكوف وزير توسعه ديجيتال، ارتباطات 
و رس��انه هاي جمعي روس��يه مذاكره كرده است. در 
حقيقت طبق گزارش هاي مختلف هواوي هم اكنون 
سيستم عامل مذكور را در برخي از دستگاه هاي خود 

آزمايش مي كند.
براساس گزارش مذكور، پينگ از احتمال انتقال بخشي 
از روند توليد تراشه و دستگاه هاي هواوي به روسيه نيز 

سخن گفته است. 

 »سيلفيش« نام جديد
سيستم عامل »هواوي «

ياهوني�وز| فيس بوك روز گذشته از عرضه اپليكيشني 
خبر داد كه به كاربران براي به اش��تراك گذاري داوطلبانه 
اطالعاتشان با اين شبكه اجتماعي پول مي دهد. فيس بوك 
با استفاده از اين برنامه درمي يابد كه هر يك از كاربران از چه 

اپليكيشن هايي و به چه منظور استفاده مي كنند.
فيس بوك با اس��تفاده از برنامه يادشده قادر به جاسوسي 
داوطلبانه از كاربران خود است و به اطالعات ارزشمندي در 

مورد نحوه استفاده آنها از اينترنت دست مي يابد.
فيس بوك قبال دو اپليكيش��ن مش��ابه را براي ردگيري 
فعاليت هاي كاربران و جاسوسي داوطلبانه از آنها طراحي 
كرده بود، ام��ا به دنبال افزايش انتقادات از اين ش��ركت و 
اعتراض به نقض حريم شخصي كاربران و نقض سياست هاي 

مربوط به احترام به كاربران مجبور شد آنها را حذف كند.
 Study فيس بوك مدعي است اپليكيشن جديد كه
نام دارد، با دو اپليكيشن قبلي تفاوت دارد و تنها براي 
كاربران گوش��ي هاي اندرويدي در دس��ترس است، 
هر چند ممكن اس��ت نسخه س��ازگار با آيفون آن نيز 
توليد شود. از طريق اين اپليكيشن اطالعاتي در مورد 
برنامه هاي مورد استفاده هر كاربر، مدت زمان استفاده 
از آنها و غيره جمع آوري مي شود. اما از آنها براي ردگيري 
كلمات عبور يا شناسه هاي كاربري استفاده نخواهد شد.

اپليكيشن فيس بوك براي 
جاسوسي داوطلبانه از كاربران

بيزينس تايمز| شركت بي ام و از توليد عينك هوشمند 
مبتني بر فناوري واقعيت افزوده خبر داده كه با استفاده از آن 

مي توان سرعت تعمير خودروهاي مختلف را افزايش داد.
قرار است اس��تفاده از اين عينك ها از ماه آينده آغاز شود و 
كاربرد آنها سرعت تعمير خودروها را تا ۷۵ درصد افزايش 
مي دهد. اين عينك ها مجهز به هوش مصنوعي هستند و 
لذا استفاده از آنها سرعت تعمير خودرو را از طريق شناسايي 
سريع مشكالت افزايش مي دهد. استفاده از اين عينك ها 
دسترسي به اطالعات فني مورد نياز براي تعمير خودروها 
را نيز تسهيل مي كند و در نهايت زمان انتظار هر مشتري 
براي دريافت خودروي خود از تعميرگاه را به ميزان زيادي 
كاهش مي دهد. با به كارگيري اين سيستم، تعميركار خودرو 
مي تواند به پايگاه داده مفصل و گسترده اي دسترسي يابد كه 
حاوي جزئي ترين اطالعات فني در مورد هر يك از توليدات 
شركت بي ام و است. يكي ديگر از مزاياي اين سيستم ارتباط 
تعميركار با متخصصان و مهندسان بي ام و است كه مشاهده 
آني و لحظه به لحظه روند تعمير را به صورت س��ه بعدي 
از طريق اين عينك هوش��مند ممكن مي كند. تعميركار 
همچنين مي تواند با صدور فرامين صوتي اسناد، تصاوير 
اضافي، توضيحات و نقشه هاي هر بخش در حال تعمير را از 

طريق اين عينك به صورت سه بعدي مشاهده كند.

تعمير خودرو با عينك هوشمند 
واقعيت افزوده

زد دي نت | به نظر مي رس��د ك��ه مرورگر اينترنتي 
مايكروسافت اج بزودي به محيط و پلت فرم سيستم 

عامل لينوكس نيز قدم خواهد گذاشت.
اين روزها كه جدال ميان مرورگرهاي اينترنتي از هر 
زمان ديگري بيشتر و پررنگ تر شده است، مايكروسافت 
به عنوان ش��ركت توس��عه دهنده مرورگر اينترنتي 
مايكروسافت اج  به تازگي اعالم كرده است كه قابليت 
جديدي را به پلت فرم سيستم عامل لينوكس اضافه 
خواهد كرد تا كاربران رايانه هاي مبتني بر اين سيستم 
عامل نيز بتوانند به سادگي از خدمات، قابليت و امكانات 

جديد و پيشرفته آن بهره مند شوند.
مايكروسافت اج  يكي از مرورگرهاي اينترنتي است كه 
خيلي زود مورد محبوبيت و استقبال بي نظير كاربران 
رايانه و موبايل قرار گرفت و توانست با رقباي قدرتمند 
خود همچون گوگل كروم و فايرفاكس موزيال به رقابت 
بپردازد. حاال در شبكه اجتماعي رديت  كارشناسان از 
احتمال قوي ارايه و انتشار نسخه لينوكس اين مرورگر 

اينترنتي محبوب و پرطرفدار سخن گفته اند.
چندي پيش ب��ود كه اخباري مبني بر موفقيت آن در 
فضاي مجازي منتشر و اعالم شد كه تعداد دفعات دانلود 
آن از بيش از ۵ ميليون بار نيز عبور كرده و به زودي مرز 

۱۰ ميليون بار دانلود را نيز پشت سر خواهد گذاشت.
نسخه موبايل مرورگر مايكروسافت اج در اواخر سال 
گذش��ته ۲۰۱۷ ميالدي بود كه منتشر شد و قابليت 
و ويژگي هاي جديدي را براي اس��تفاده بهتر و بيشتر 
كارب��ران ارايه مي داد. يك��ي از مهم ترين قابليت هاي 
آن بطور قطع همگام س��ازي رايانه ويندوزي و موبايل 
كاربران بود و اين بدان معناست كه كاربران مي توانند 
ادامه وب گردي ه��اي خ��ود را روي رايانه يا بالعكس 

انجام دهند.

نسخه ديگري از مرورگر 
مايكروسافت در راه است

افتا| مركز افت��اي رياس��ت جمهوري اعالم كرد: 
 BlackSquid به تازگ��ي بدافزار جديدي با ن��ام
شناسايي شده اس��ت كه به منظور انتقال كاوشگر 

رمزارز، از اكسپلويت هاي مختلفي بهره مي برد.
ه��دف اصل��ي بداف��زار BlackSquid نص��ب 
اس��كريپت كاوش رم��زارز XMRig روي وب 
س��رورها، درايوه��اي ش��بكه و دس��تگاه هاي 

ذخيره سازي قابل حمل است.
BlackSquid از اكس��پلويت هاي  بداف��زار 
EternalBlue، Double�  ططرناكي از جمله
Pulsar، CVE�۲۰۱۴�۶۲۸۷ )اكس��پلويت 
 )Rejetto HTTP File Server مربوط به باگ
و CVE�۲۰۱۷�۱۲۶۱۵ )نق��ص امنيت��ي در 
 ۸۴۶۴�۲۰۱۷�CVE و )Apache Tomcat
)يك نق��ص Shell در Microsoft Server( و 
سه اكسپلويت مرتبط با ThinkPHP بهره مي برد.

 BlackSquid ،ع��الوه ب��ر اي��ن اكس��پلويت ها
داراي قابليت هاي انجام حمله جس��ت وجو فراگير 
)Brute�force(، ضد مجازي سازي، جلوگيري 
از ديباگ، تكنيك هاي ضد سندباكس و همچنين 

انتشار به صورت كرم است.
فرايند آلودگي توس��ط اين بداف��زار از يكي از اين 
س��ه نقطه آغاز مي ش��ود، يك صفح��ه وب آلوده، 

اكسپلويت ها يا درايوهاي شبكه قابل حمل.

به منظور جلوگيري از شناسايي و تحليل، بدافزار 
بررسي هاي مختلفي مانند وجود نام كاربري، درايور 
يا DLLهايي كه بيانگر سندباكس يا مجازي سازي 

هستند را انجام مي دهد.
بدافزار پس از نفوذ به يك وب س��رور، با استفاده از 
يك نقص اجراي كد از راه دور سطح دسترسي يك 
كاربر سيستمي محلي را به دست مي آورد و سپس 
payloadهاي نهايي را اجرا و در ادامه بدافزار خود 

را در شبكه منتشر مي كند.
payloadه��اي بداف��زار BlackSquid دو 
مولف��ه كاوش رمزارز XMRig هس��تند كه يكي 
از آنه��ا منبع آن اس��ت و ديگري در س��رور آلوده 
دانلود مي شود. در صورتي كه يك كارت گرافيكي 
Nvidia و AMD در سيس��تم هدف يافت شود، 
مولفه ديگري منتقل مي ش��ود تا رمزارز بيشتري 

توسط پردازنده گرافيكي استخراج شود.

شناسايي بدافزار انتقال كاوشگر ارزديجيتال
سايبر

مهر| مع��اون وزير ارتباطات با انتق��اد از عملكرد برخي 
دستگاه هاي دولتي در خصوص پروژه دولت الكترونيك 
گفت: بيشترين اس��تعالمات مورد نياز دستگاه ها بايد از 
س��وي قوه قضاييه و ناجا انجام گيرد كه اين دو دستگاه، 
خارج از حيطه دولت قرار دارند و در وضعيت فعلي، پاسخ 
استعالمات دولت را نمي دهد. وي با اشاره به كارنامه دولت 
الكترونيكي دس��تگاه هاي اجرايي در دور پنجم ارزيابي 
عملكرد دستگاه ها افزود: در اين گزارش عملكرد، وضعيت 
دس��تگاه ها به صورت جزيره اي بهتر شده است اما هنوز 
شهروندان طعم خدمات الكترونيكي يكپارچه را نشنيده اند. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به اينكه 
هدف ما در دولت الكترونيك، اتصال سامانه هاي مختلف 
دستگاه ها به يكديگر اس��ت، تصريح كرد: در صورتي كه 
اين امر محقق ش��ود، خدمات الكترونيكي شهروندمحور 
و يكپارچه خواهيم داشت. ناظمي در پاسخ به داليل رتبه 
ششم وزارت ارتباطات در ارزيابي عملكرد دولت الكترونيك 
گفت: تالشمان اين است كه اين رتبه را ارتقا دهيم. وي با 
بيان اينكه بخشي از فرآيندهاي سازمان فناوري اطالعات، 
مربوط ب��ه وظايف ش��وراي عالي انفورماتيك مي ش��ود 
كه براي الكترونيكي كردن اي��ن خدمات، نيازمند زمان 
بيشتري هستيم، بيان كرد: در حوزه امنيت نيز فرآيندهاي 
الكترونيكي، چالش هاي زمانبري است كه باعث شده رتبه 
سازمان فناوري اطالعات و وزارت ارتباطات، رتبه بااليي 
نباشد اما س��عي مي كنيم وضعيت خود را ارتقا بخشيم. 

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تأكيد كرد: بخشي 
از وظايف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الكترونيك نيز 
مربوط به اتصال بين دستگاه ها به سامانه GSB است كه 
اين موضوع را در ارزيابي عملكرد دستگاه ها نياورده ايم كه 
اگر آن را اضافه كرده بوديم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه 
ششم بود. رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران با بيان 
اينكه كارنامه عملكرد دستگاه ها در حوزه دولت الكترونيك 
روي س��ايت پايش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فايل 
آن در دس��ترس است، تأكيد كرد: در اين گزارش، ليست 
خدمات و درصد الكترونيكي شدن آن آورده شده است و 
ما به جاي ميزان تراكنش ه��ر خدمت، موضوع خدمات 
الكترونيكي شهروندي را به عنوان شاخص اصلي در نظر 
گرفته ايم. ناظمي با اشاره به وضعيت امنيت سامانه هاي 
متصل به دولت الكترونيك گفت: بر مبناي تقسيم هايي 
كه صورت گرفته، نظارت بر امنيت دستگاه هاي حياتي و 
حساس با مركز راهبردي افتاي رياست جمهوري، نظارت 

بر كس��ب و كارهاي عمومي با پليس فتا و مس��ووليت بر 
امنيت دس��تگاه هاي غيرحس��اس و غيرحياتي با وزارت 
ارتباطات است؛ به همين دليل در خصوص موضوع هك 
كه در سامانه تأمين اجتماعي اتفاق افتاد، بر اساس تقسيم 
كار صورت گرفته، مركز افتا در حيطه اين مسووليت قرار 
داشت. وي با بيان اينكه البته ما اين تقسيم كار را درست 
نمي داني��م و بايد در اين پروتكل ها همراه باش��يم، افزود: 
ما نس��بت به مس��ووليتي كه بر عهده مان نبوده، تاكنون 
همراهي هاي الزم را با امنيت كس��ب و كارهاي عمومي 
و نيز امنيت دستگاه هاي حياتي و حساس انجام داده ايم. 
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات درباره ضمانت 
اجرايي پروژه دولت الكترونيك در كشور گفت: قوانين و 
مقرراتي كه دستگاه هاي اجرايي را ملزم به انجام مقررات 
دولت الكترونيك مي كند، مشخص است و دستگاه هاي 
نظارتي بايد در آن نظارت داش��ته باشند كه اين موضوع 
بر عهده ما نيست. ناظمي اضافه كرد: ما گزارش عملكرد 
دس��تگاه هاي دولتي را به صورت ماهانه و ش��ش ماهه به 
دستگاه هاي ناظر ارايه مي دهيم و اين دستگاه ها بايد در 
خصوص ضمانت اجرايي اين پروژه اقدامات الزم را انجام 
دهند. حتي ما پيشنهادي را به مجلس و سازمان برنامه و 
بودجه ارايه كرديم كه در خصوص نحوه تخصيص بودجه، 
بازبيني صورت گيرد تا اين موضوع ضمانت اجرايي براي 
پروژه هاي دولت الكترونيك باش��د اما اين پيشنهاد مورد 

پذيرش واقع نشد.

 برخي دستگاه ها پاسخ استعالمات دولت الكترونيك را نمي دهند 
دريچه



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( :

معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي: 

وظيفه اصلي ما ايجاد اشتغال در كشور است

عدم صدور مجوز صيد براي زنان ماهيگير خالف قانون اساسي است

معاون مالي و اقتصادي سايپا: 
سايپا 4 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار منتشر مي كند

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به 
اينكه توجه به رفع معضل بيكاري در كش��ور از اهميت 
بااليي برخوردار است، تأكيد كرد: وظيفه اصلي ما ايجاد 

اشتغال در كشور است.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره(، محمد مخبر كه در مجمع عمومي 
عادي ساالنه بنياد بركت سخن مي گفت، افزود: تأمين 

معيشت مردم، جز با اشتغال زايي محقق نمي شود.
وي با تأكيد بر سامان دهي اشتغال زايي در كشور تصريح 
ك��رد: اهميت فعاليت ه��اي بنياد برك��ت از اين منظر 
قابل تقدير است. اين بنياد در رفع برخي از معضالت كشور 
از جمله بيكاري، مي تواند نقش مهم و بسزايي را ايفا كند.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان 
كرد: بنياد بركت با وجود همه فعاليت ها و اتفاقات خوبي 
كه رقم زده است، اما هم چنان بايد براي رسيدن به نقطه 
اي��ده آل تالش كند. اين بنياد كه م��ورد وثوق و اعتماد 
مردم است، بايد به جايي برس��د كه همه ، امور خيريه 
خود را از طريق بركت دنبال كنند. مخبر داشتن روحيه 
انقالبي و جهادي را شرط اصلي فعاليت در بنياد بركت 
ذكر و عنوان ك��رد: بنياد بركت ج��اي نيروهاي نخبه 
و جهادي اس��ت. روحيه جهادي نيز ب��ه معناي انجام 
كارهاي بي برنامه نيست، بلكه شرط اصلي فعاليت هاي 
جهادي، برخورداري از هوشمندي، نظم، ايثار، تعامل، از 

خودگذشتگي و مشورت گيري است.
وي داشتن س��المت نفس را از ديگر ملزومات فعاليت 
در بنياد بركت ناميد و افزود: بنياد بركت امروزه به يك 
آبرو براي كشور تبديل شده و عملكرد آن حتي به لحاظ 
شاخص هاي بين المللي هم مقبول و مورد تأييد است. 

البته در راه خدمت رساني به مردم نبايد احساس رضايت 
از خود دست دهد كه همين رضايت مندي، موجب شروع 

افول خواهد شد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام  )ره( در ادامه 
دق��ت هر چه بيش��تر در انتخاب تس��هيل گران ايجاد 
اشتغال را خواستار شد و تأكيد كرد: تسهيل گران بنياد 
بركت بايد نماد تدين و تعهد و تالش جهادي باشند، و 
عالوه بر لحاظ مالك هاي اخالقي و ايماني، بايد بر كار 
آنها نظارت مستمر داشت. مخبر با اشاره به نوسانات نرخ 
ارز در يك سال گذشته يادآور ش��د: اولويت راه اندازي 
طرح هاي اشتغال زايي بايد با طرح هايي باشد كه قابليت 
صادرات محصوالت خود را دارند يا مي توانند از واردات 
يك يا چند محصول جلوگيري كنند. مديريت تخصيص 
و توزين مناس��ب اعتبارات، عمل به وعده ها و احساس 
تعهد داشتن و لزوم طراحي يك نرم افزار براي رصد ميزان 
رضايت مندي ذي نفع��ان از فعاليت هاي بنياد بركت از 
ديگر مواردي بود كه رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( بر آن تأكيد كرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه اساس فعاليت هاي بنياد 
بركت بر پايه مشاركت است، خاطرنشان كرد: همان گونه 
كه فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد با مشاركت خود مردم 
به انجام مي رس��د، اقدامات عمراني و زيربنايي نيز بايد 

طبق همين رويه به پيش برود.
مخبر بر تكميل هر چه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام تا 
پايان شش ماهه نخست امسال تأكيد كرد و ادامه داد: 
الزم است براي هر اس��تان يك معين مشخص شود تا 
به شكل پيوسته، فعاليت هاي انجام شده در آن استان 
را رصد و پيگي��ري كند. رييس س��تاد اجرايي فرمان 

حضرت ام��ام )ره( در ادامه تصريح كرد: تمام الگوهاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت مورد تأييد است 
اما تيم تحقيق و توسعه فعال در اين بنياد بايد به شكل 

مستمر زايش مدل هاي اقتصادي داشته باشد و شاهد 
يك تنوع مكانيس��م هاي اشتغال زايي باشيم. مخبر در 
پايان از خدمات متنوع بنياد بركت كه به نمايندگي از 

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مناطق محروم 
سراسر كشور انجام مي دهد و تالش و شفافيت مديران 

اين بنياد تقدير كرد.

هر روز صبح با دميدن نخستين شراره هاي خورشيد، 
زنان جزيره هنگام با صداي مرغ هاي دريايي از خواب 
بيدار مي ش��وند و تنها يا با دخترانشان، برخي هم با 
دوستان و همسايگانشان دل به دريا مي زنند و سوار 
بر قايق ها و بلم ها به دنبال كسب روزي حالل راهي 
كس��ب و كار خود مي ش��وند. پاي صحبت هر كدام 
از اين زنان كه بنش��يني كوله ب��اري از تجربيات تلخ 
و شيرين را با تو قس��مت مي كنند؛ تجربياتي كه از 
زندگي پر فراز و نشيب در اين منطقه به دست آمده 
است. اغلب اين زنان مهارت ماهيگيري را از مادران 

يا مادربزرگانشان آموخته اند.
زناني كه در قرون گذشته در زمان غيبت مردهاشان 
به جاي در خانه نشستن، راهي دريا مي شدند و روزي 
خود و فرزندانشان را از دريا كسب مي كردند؛ اينگونه 
بود كه جزيره هنگام به منطقه اي مشهور شد كه در 
آن زنان پا به پاي مردان ماهيگيري مي كنند و ارزش 

افزوده مي آفرينند.
هفته گذش��ته اما خبر رس��يد كه برخ��ي نهادهاي 
مس��وول از ماهيگيري زنان بوم��ي جزيره هنگام به 

دلي��ل عدم كس��ب مجوزه��اي الزم و... جلوگيري 
كرده اند؛ خبري كه بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي 
و خبرگزاري ها بازتاب داشت و تحليل هاي متعددي 

در رد يا قبول يك چنين تصميم س��ازي هايي ارايه 
شد.  در واكنش به اين اقدام بود كه معاون ارتباطات 
و پيگيري اجراي قانون اساس��ي رياس��ت جمهوري 

با صدور نامه اي خطاب به رييس س��ازمان ش��يالت 
ايران، ممانعت از صدور مجوز صيد زنان ماهيگير را 

غيرقانوني و برخالف قانون اساسي دانست.
به گزارش پاد، علي اكبر گرجي در ابتدا با اش��اره به 
مقدمه قانون اساس��ي و نقش موثر زنان در تحكيم 
بنيان خانواده خاطرنش��ان س��اخت كه در راستاي 
اس��تيفاي حقوق زنان و با عنايت به اصول سوم )بند 
نهم( و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسي، دولت موظف 
اس��ت بر مبناي اين اصول هم��ه امكانات خود را در 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه در تمام 

زمينه هاي مادي و معنوي به كار گيرد.
ازاين رو دولت موظف اس��ت تمامي تالش و اهتمام 
خود را به منظور ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد 
ش��خصيت زن و احياي حقوق م��ادي و معنوي وي 
به كار گيرد. اين استاد حقوق عمومي در ادامه مطرح 
كرد: با استناد به منشور حقوق شهروندي و جايگاه 
زنان در دس��تيابي ب��ه حقوق اقتصادي م��واد ۷۷ و 
۷۸ و به ويژه ب��ا تصريح در ماده ۸۳ برخورداري برابر 
در فرصت هاي ش��غلي را حق بنيادين زنان به شمار 

مي آيد كه دولت زمينه س��از و مج��ري چنين تعهد 
بنياديني است. عالوه بر اين بديهي است كه با عنايت 
به مقررات قانون كار و تعهدات بين المللي و نيز منشور 
حقوق و مس��ووليت هاي زنان مصوب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، حق اش��تغال زنان پس از رسيدن 
به سن قانوني كار جزو حقوق مسلم برشمرده براي 

آنان است.
گرجي افزود: »از منظر اقتصادي و اجتماعي نيز قطعًا 
شغل صيادي و اش��تغال زايي براي بانوان در منطقه 
هنگام )قشم(، به دليل جايگاه زنان در نظام خانواده 
به ويژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگيري از تبعات 
منفي ناشي از بيكاري، حائز اهميت است و مي بايست 
به فعاليت اقتصادي و اشتغال زايي زنان در اين منطقه 

توجه خاصي مبذول گردد.
لذا مقتضي است كه سازمان شيالت ايران اقدامات 
شايسته و مناسبي در راس��تاي تسهيل مجوز صيد 
براي زنان ماهيگير آن منطقه اتخاذ نمايد تا از نقض 
صريح قانون اساس��ي و س��اير قوانين جلوگيري به 

عمل  آيد.«

معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا از 
عرضه ۴ هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در سه ماهه 
نخست سال 9۸ خبرداد و گفت: اين اوراق به منظور 
تأمين و پوشش كسري بخشي از نيازهاي نقدينگي 

اين گروه در حال انتشار است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« از س��ايپانيوز، مه��دي 
محمدرضايي گف��ت: ۴ هزار ميلي��ارد ريال اوراق 
بهادار مذكور با طول عمر چهارساله و با ركن ضامن 
بانك ملي و تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني شركت 

تأمين سرمايه لوتوس پارسيان، عرضه مي شود. وي 
افزود: اين اوراق به عامليت فروش كارگزاري بانك 
ملي ايران، نرخ س��ود س��االنه اوراق ۱6 درصدي و 
همچنين با دفعات پرداخت سود هر سه ماه يك بار 

عرضه مي شود.
معاون مالي و اقتصادي گروه سايپا يادآور شد: عرضه 
اوراق اجاره، س��لف موازي اس��تاندارد و مرابحه از 
سال ۱۳95 در دستوركار گروه خودروسازي سايپا 
قرار گرفته و تاكن��ون بالغ بر ۲۸ هزار ميليارد ريال 

در چندين مرحله با هدف تأمين منابع مالي جهت 
كمك به رونق توليد و مقابله با محدوديت هاي اين 

بخش، عرضه شده است.
محمدرضايي سياست گروه خودروسازي سايپا را 
استفاده از منابع و راهكارهاي داخلي جهت تأمين 
مالي توليد دانست و گفت: با اجراي اين سياست ها، 
سرمايه مورد نياز اين گروه جهت هدايت به سمت 
خط��وط تولي��د و رونق و توس��عه اش��تغال فراهم 

مي شود.

صادرات سوخت را به 
تعاوني ها واگذار كنيد

 خوزس�تان|مديرعامل 
تعاوني ه��اي  اتحادي��ه 
مرزنش��ينان خوزس��تان 
خواستار واگذاري صادرات 
فرآورده ه��اي س��وختي به 
اين اتحاديه ب��ا هدف رونق 
اقتصادي و معيشتي ساكنان 
مرزي اين اس��تان ش��د. غالمرضا معم��ار زاده ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: اتحاديه تعاوني هاي مرزنشينان 
خوزس��تان به عنوان يك تشكل اقتصادي غيردولتي با 
۱.۷ ميلي��ون عضو ظرفيت هاي زيادي ب��راي صادرات 
فرآورده هاي سوختي از مرزهاي زميني و دريايي استان 
دارد و بايد از ظرفيت آن براي رونق بخشيدن به اقتصاد 
محلي خوزستان اس��تفاده كرد. وي با اش��اره به اينكه 
هم اكنون سهميه سوخت صادراتي مرزنشينان خوزستان 
از طريق سازمان همياري شهرداري ها صورت مي گيرد 
بيان ك��رد: در صورت واگ��ذاري صادرات س��وخت به 
تعاوني هاي مرزنش��ينان استان، ضمن اينكه منطبق با 
منافع كشور اس��ت انگيزه براي ماندگاري مرزنشينان 
استان در مناطق مرزي فراهم مي شود. وي با اشاره به اينكه 
مذاكراتي با مسووالن خوزستان، براي واگذاري صادرات 
سوخت به تعاوني هاي مرزنشينان صورت گرفته افزود: با 
توجه به شرايط خاص كشور درشرايط تحريم و لزوم تامين 
منابع ارزي، تعاوني هاي مرزنشينان با تجارب چند دهه 

گذشته در زمينه صادرات مي توانند نقش آفريني كنند.

جزئيات عمليات اخاللگران 
اقتصادي در سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان| 
دادستان عمومي و انقالب 
مركز اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان نحوه عمليات 
متقلبان��ه ۱۴ اخاللگ��ر 
ارزي در اي��ن اس��تان را 
تش��ريح كرد.به گ��زارش 
تسنيم، حجت االسالم موحدي راد پس از پايان قرائت 
كيفرخواست ۱۴ تن از اخاللگران ارزي استان سيستان 
و بلوچستان، مهر شركت، پيش فاكتورها، پروفرم ها و 
اسناد جعلي را به رييس دادگاه ارايه داد. دادستان مركز 
استان سيستان و بلوچستان گفت: با وجود اين اسناد 
اين ش��ركت وجود خارجي ندارد و تمام اسناد جعلي 
است. متهمان با پيش فاكتورهاي جعلي در سامانه جامع 
تجارت ثبت كاال مي كردند و متعاقب آن از بانك ها ارز و 
يورو مي گرفتند، آقاي حميدرضا رنود تقريباً از سال 9۳ در 
كار مسائل بانكي و ارزي بوده است و نزديك به ۱5 ميليون 
ارز از بانك گرفته است. نماينده دادستان افزود: اقدامات 
و فرآيند مجرمانه در اين پرونده در دو گروه سازمان يافته 
است؛ يكي از متهمان به نام محمودرضا سليمان زاده در 
هر دو گروه مجرمانه فعاليت داشته و با انجام ثبت سفارش 
صوري ب��دون واردات كاال اقدام به دريافت حواله ارزي 
كرده است لذا بدون آنكه قصد واردات كاال داشته باشد 
اقدام به دريافت ارز دولتي كرده اس��ت كه اين ارزها در 
بازار آزاد فروش رفته و صرف مصارف شخص شده است.

30درصد از پست هاي مديريتي 
به زنان سپرده مي شود

آذربايجان شرقي|معاون 
رييس جمه��ور در ام��ور 
زن��ان گف��ت: ب��ر اس��اس 
دس��تور و تاكيد ش��خص 
رييس جمه��ور، مدي��ران 
اس��تاني بايد تا ۳۰ درصد 
از پست هاي مديريتي را تا 
پايان فعالي��ت دولت دوازدهم، ب��ه بانوان متخصص و 
كارآمد اختصاص دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
معصومه ابتكار ديروز در نشست بانوان برگزيده استان 
آذربايجان شرقي، با قدرداني از تالش هاي استانداري 
در استفاده از توانمندي هاي بانوان در حوزه هاي مختلف 
اس��تان، اظهار داشت: پورمحمدي در اين زمينه توجه 
ويژه اي داش��ته اند كه بنده از اقدامات و تالش هاي اين 
شخصيت علمي قدردانم. وي، ايجاد بستر هاي الزم براي 
توسعه عدالت اجتماعي را يكي از مهم ترين آرمان هاي 
انقالب اسالمي دانست و افزود: يكي از مهم ترين ابعاد 
عدالت، عدالت جنسيتي است كه در برنامه ششم توسعه 
و ساير برنامه هاي توسعه اي، توجه ويژه اي به اين مهم 
شده و ش��خص رييس جمهور نيز تاكيد ويژه اي بر آن 
دارد. ابتكار با اشاره به تشكيل ستاد ملي زن و خانواده و 
حضور روحاني در جلسات اين ستاد، تصريح كرد: پس 
از برگزاري جلسات كارشناسي و تخصصي در اين ستاد، 
شاخص هاي ويژه عدالت جنسيتي، تدوين و به تمامي 

استان ها ابالغ شده است.

توانايي خودكفايي در توليد 
گوشت قرمز وجود دارد

چهارمحال و بختياري| 
معاون امور توليدات دامي 
وزارت جه��اد كش��اورزي 
گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
كش��ور مي توانيم در زمينه 
تولي��د گوش��ت قرم��ز به 
خودكفايي كامل برس��يم. 
مرتضي رضايي ديروز در همايش تجليل از كشاورزان 
نمونه چهارمحال و بختياري، با اش��اره به هفته جهاد 
كش��اورزي اظهار كرد: در اين مناسبت ها بايد كار هاي 
انجام شده يادآوري شود تاعالوه بر شناسايي آسيب ها 
براي ادامه بهتر مسير تالش شود. معاون امور توليدات 
دامي وزارت جهاد كشاورزي افزود: با تالش هاي انجام 
شده در سال هاي اخير شاهد توليد پروتئين هاي دامي 
و شيالت بيش از ميانگين جهاني براي مصرف هستيم، 
اما همچنان جاي پيش��رفت وجود دارد. وي ادامه داد: 
باتوجه به پتانسيلي كه در كشور وجود دارد مي توانيم 
در زمينه توليد گوشت قرمز به خوكفايي كامل برسيم 
به عالوه دنيا ارزش گوشت قرمز كشور ما را مي داند پس 
اگر در اين خصوص همت جدي كنيم فرصت صادرات 
را نيز خواهيم داشت. رضايي خاطرنشان كرد: بايد عالوه 
بر شناسايي بازار فروش و مصرف از تكنولوژي هاي روز 
دنيا براي بهره وري بيشتر استفاده كنيم، البته ميانگين 
گاوداري هاي كشور از ميانگين در كشورهاي اروپايي 

باالتر است.

۱3۲ مورد اظهارنامه كاالهاي 
صادراتي در اردبيل صادر شد

اردبيل|مديركل استاندارد 
و تحقيقات صنعتي استان 
اردبي��ل از ص��دور ۱۳۲ 
گواهينامه انطباق و تعيين 
ماهيت كااله��اي صادراتي 
در اين استان خبر داد. هاشم 
عاليي در مصاحب��ه با ايرنا 
با اش��اره به افزايش ۱۷ م��وردي اظهارنامه صادراتي در 
يك س��ال گذش��ته گفت: خرما، كشمش، سنگ هاي 
ساختماني، شن و ماسه و آرد از جمله اقالم صادراتي استان 
بوده كه براي آنها اظهارنامه صادراتي صادر شده است. وي 
افزود: اين اقالم پس از ارزيابي و بررسي كارشناسان اداره 
كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل به مقصد 
كشورهاي روسيه، گرجس��تان، امارات متحده عربي، 
عراق و جمهوري آذربايجان صادر شد. عاليي بيان كرد: 
برابر بند 5 ماده ۳ قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان 
ملي استاندارد، كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول 
استاندارد اجباري، جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب 
و همچنين فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه 
خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي بر عهده س��ازمان 
ملي استاندارد است. وي اظهار كرد: به منظور تسهيل در 
روند نمونه برداري و نظارت بر كيفيت كاالهاي صادراتي 
و وارداتي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 
اردبيل با داشتن نمايندگي مستقر در گمرگ بيله سوار، 

به ارايه هر چه بهتر خدمت مشغول است.
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كاهش توليد خودرو هاي ناقص
روزانه 1500 دستگاه خودرو 

تحويل مشتريان مي شود

گ��روه صنعتي اي��ران خودرو در ح��ال حاضر بطور 
ميانگين روازنه يك هزار و5۰۰ دستگاه خودرو تحويل 
مشتريان مي دهد و اين عدد در هفته هاي آينده بيشتر 
خواهد شد. با ادامه اين روند، تعداد خودروهاي ناقص 
فعلي به حداقل خواهد رسيد.  به گزارش ايكوپرس، 
به منظور پاسخگويي و تامين نياز بازار، گروه صنعتي 
ايران خودرو تكميل خودروهاي ناقص كف كارخانه را 
در اولويت قرار داده و قطعات تامين شده را به اين امر 
اختصاص مي دهد. با بهبود شرايط تامين در روزهاي 
اخير و به دليل تعهد ايران خ��ودرو به جامعه و لزوم 
پاسخگويي به نياز مشتريان، تكميل خودروهاي ناقص 
در اولويت اين خودروساز قرار گرفته و برهمين اساس 
از تعداد توليد ناقص روزانه كه ب��ه آمار خودروهاي 
كف مي افزود، كاسته ش��ده است. از روز هفتم تا ۲5 
خردادماه حدود ۲۰هزار دستگاه خودرو تكميل و به 
بازار عرضه شده است. در همين پيوند، افزايش عرضه 
سبب ايجاد تعادل در بازار و كاهش قيمت خودروها 

شده است. 

عنوان برتر برق ايالم در شاخص 
صيانت از حقوق شهروندي

ايالم|مدير دفت��ر روابط عمومي ش��ركت توزيع 
برق اس��تان ايالم از كسب نمره عالي اين شركت در 
ارزيابي شاخص هاي صيانت از حقوق شهروندي در 
بين دستگاه هاي اجرايي استان خبر داد. رضايتي با 
اشاره به اينكه دفتر روابط عمومي در چند سال اخير 
كوشيده تا با حذف فرآيندهاي دست و پا گير و سهولت 
در درسترسي مش��تريان به خدمات شرايط ارتباط 
دوسويه را تسهيل بخشد، بيان كرد: در حال حاضر 
قسم عمده اي از خدمات فروش و پس از فروش اين 
شركت به صورت غيرحضوري قابل دسترسي است. 
وي ادامه داد: تا چند روز آينده اپليكيشن اطالع رساني 
براي وضعيت مديريت اضطراري بار در صورت اتفاق 
قابل بهره برداري است و مردم شريف استان از طريق 
اين اپليكيشن مي توانند به خدمات بيشتري دسترسي 
داش��ته باش��ند. رضايتي حصول نتايج مطلوب در 
ارزيابي را نتيجه تالش و زحمت يكايك پرسنل اين 
شركت دانس��ت و تصريح كرد: نيروهاي عملياتي و 
نيروهاي كانتر نشين شركت سهم عمده اي در اين 

موفقيت دارند.

انتصاب عضو اصلي هيات مديره 
شركت آب منطقه اي مازندران

ساري|طي حكمي از سوي محمد حاج رسولي ها 
نماينده رييس مجمع عمومي و مديرعامل شركت 
مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران حيدر داوديان 
به عنوان عضو اصلي هيات مديره شركت آب منطقه اي 
مازندران انتخاب شد. در اين حكم با اشاره به مفاد بند 
۴ ماده ۱۳ اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي 
مازندران و همچنين اش��اره به تعهد، شايستگي و 
سوابق ارزش��مند نامبرده به استناد مصوبه مجمع 
عمومي عادي داوديان به مدت ۲ س��ال از تاريخ ۱9 
خرداد 9۸ به اين سمت منصوب شد. شايان ذكر است 
حيدر داوديان هم اكنون مس��ووليت معاونت طرح 
توس��عه را در شركت آب منطقه اي استان مازندران 

نيز عهده دار است.

پيام تسليت درگذشت 
تكنيسين اورژانس 115

ساري|سيدعباس موسوي رييس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران در پيامي درگذشت همكار اورژانس 
۱۱5 شهرستان جويبار را تسليت گفت. متن پيام سيد 
عباس موسوي بدين شرح است: »درگذشت نا بهنگام 
همكار عزيزمان آقاي سيد حامد ميرقرباني تكنيسين 
پايگاه اورژانس ۱۱5 جويبار باعث ت�أثر و تأسف فراوان 
مجموعه همكاران دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
شده اس��ت.از خداوند منان براي آن عزيز سفركرده 
آم��رزش الهي و براي بازماندگان صبر و ش��كيبايي 
آرزومنديم. از خدا مي خواهيم او را در سايه رحمت 

جاويدانش قرار دهد. «

۲1 ميليارد ريال كاالي قاچاق 
در غرب تهران كشف شد

تهران|فرمانده انتظامي ويژه غرب اس��تان تهران 
گفت: مقادير زيادي كاالي قاچاق به ارزش ۲۱ ميليارد 
ريال در غرب اين اس��تان كشف و ضبط شد. سردار 
محسن خانچرلي در اين باره گفت: ماموران با انجام 
اقدامات فني و اطالعاتي محل دپو كاالهاي قاچاق 
را در ۱۰۰ انبار و سوله در سطح شهرستان شهريار، 
شناسايي و پس از كسب مجوز قضايي مورد بازرسي 
قرار دادند. او بيان داشت: در بازرسي از اين محل ها، 
۲6 هزار و 5۰۰ عدد انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، 
يك هزار و ۴6۰ متر پارچه خارجي قاچاق، يك هزار و 
9۰۰ كارتن جك هاي درب خارجي و هفت هزار قطعه 
سيستم سوخت رساني خودروهاي سواري كشف شد. 
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به 
اينكه در اين رابطه دو متهم دستگير و تحويل مراجع 
قضايي ش��دند تصريح ك��رد: ارزش ريالي كاالهاي 

مكشوفه ۲۱ ميليارد ريال برآورد شده است.

چهرههاياستاني
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حفاظت از خاك قانون مند شد

پرداختنشدنخسارتكشاورزيبهسيلزدهها۱۰درصدهزينهزندگيبرخيخانوادههاصرفآموزشميشود

14 س��ال انتظار براي قانون مند شدن حفاظت از خاك به 
پايان آمد و سرانجام در 1۳ خرداد امسال همزمان با هفته 
محيط زيست، اليحه حفاظت از خاك به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي و تاييد شوراي نگهبان رسيد و روز گذشته 
هم رييس جمهور اين قانون را براي اجرا به سازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارت جهادكش��اورزي ابالغ كرد. اين در 
حالي است كه فرسايش خاك در سال هاي اخير به معضل 
اساسي در برخي استان هاي كشور به ويژه در استان فارس 
تبديل شده بود. استاني كه ساالنه نزديك به 56 سانتي متر 
خاك خود را از دس��ت داده و در صدر جهان از اين نظر قرار 
گرفته بود. ازطرف ديگر صادرات خاك هم در س��ال هاي 
اخير به دغدغه فعاالن محيط زيست تبديل شده بود اما حاال 
كارشناسان بر اين باورند كه اين قانون مي تواند معضالت از 

بين رفتن خاك كشور را حل كند.
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست 
درباره اين اليحه بيان كرد: اليحه حفاظت از خاك، چندين 
سال در دولت، مجلس و ش��وراي نگهبان رفت و برگشت 
داش��ته است، در واقع اليحه جامعي اس��ت كه در رابطه با 
حفاظت كمي و كيفي خاك و مسائل مربوط به جلوگيري 
از فرس��ايش، آلودگي و صادرات خاك به ويژه خاك هاي 

خاك هاي زراعي و مرتعي دارد.

  صادرات خاك ه�اي زراعي و مرتعي ممنوع 
خاك هاي معدني آزاد

علي مريدي افزود: در قانون حفاظت از خاك چارچوبي 
ب��راي نحوه ص��ادرات خاك و اينكه چ��ه خاك هايي 
قابليت صادرات دارند تعيين ش��ده است كه بر اساس 
آن خاك هاي معدني براي صادرات منع قانوني ندارد 
اما صادرات خاك هايي ك��ه ارزش اكولوژيك دارند و 
خاك هايي كه به امنيت غذايي ما مربوط مي ش��وند 
مانند خاك هاي زراعي و مرتعي ممنوع است. وي درباره 
ميزان صادرات خاك معدني گفت: ميزان صادرات خاك 
معدني هيچ منع قانوني ندارد، يعني هر حجم خاكي 
كه از معادن اس��تخراج شده باشد مي تواند صادر شود 
كه تشخيص آن در رده وظايف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است، اما تشخيص خاك هاي مرتعي و زراعي 
با جهاد كش��اورزي و خاك هايي كه ارزش اكولوژيك 
دارند بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است كه 

صادرات آنها ممنوع و انجام آن مصداق قاچاق دارد.
مريدي با تاكيد بر اهميت حفظ خاك افزود: طبق آخرين 
گزارش فائو تقريباً دو سوم تنوع زيستي در خاك وجود دارد 
كه ما از آن غافل بوديم بنابراين از اين جنبه نيز خاك بسيار 
حايز اهميت است اگر در جايي به عنوان اهميت اكولوژيك 
خاك پي برده شود هم برداش��ت و هم صادرات خاك آن 

منطقه ممنوع خواهد بود.

  فرسايش خاك عاملي براي نابودي اين مولفه 
زيستي

وي ادامه داد: اولين بار اس��ت كه در كشور قانون جامع و 
كاملي در رابطه با خاك داريم، متأسفانه با وجود اهميتي 
كه خاك دارد ما تاكنون قانون جامعي براي حفاظت از آن 
نداشتيم و همين باعث شده بود در رابطه با بحث كنترل 
فرس��ايش، كاهش آلودگي و صيانت و حفاظت از خاك 
در برخي موارد خأل قانوني داشته باشيم. مريدي گفت: 
البته در بخش هايي از قانون توس��عه پنجم توسعه، يك 
سري محدوديت ها و نظام هايي در رابطه با صادرات خاك 
داشتيم كه اكنون ديگر به قانون دايمي و منسجم تبديل 
شده است يعني آن موقع نيز خروج و صادرات خاك هاي 
زراعي ممنوع شده بود اما اكنون با تصويب قانون حفاظت 
از خاك، اين موارد با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد. 
وي افزود: در قانون حفاظت از خاك، وظيفه هر دستگاه 
در اين زمينه مش��خص شده اس��ت، مثاًل متولي حوزه 
فرسايش خاك، جهاد كشاورزي است كه بايد به صورت 
جدي بودجه هاي منسجم و كاملي براي بحث جلوگيري 
از فرسايش خاك و طرح هاي آبخيزداري دريافت كند. 
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست 
تاكيد كرد: فرس��ايش خاك موضوع مهمي اس��ت كه 
متأسفانه به آن توجه نمي شود در حالي كه از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت، به عنوان مثال در سيالب هاي اخير در 
كشور به ويژه در استان هاي خوزستان، لرستان و گلستان 
مي بينيم بيشتر خسارت هايي كه سيالب وارد كرد مربوط 
به گل و اليي است كه همراه با سيالب بود و در منازل مردم 
و معابر عمومي رسوب كرد و خسارت هاي ناشي از سيل 
را چندين برابر كرد. وي گفت: سوال اين است كه اين گل 
و الي از كجا آمده است، از مراتع و زمين هاي كشاورزي 
بوده كه در باالس��ت خاك آنها شسته شده و عماًل خاك 
باالدست از بين رفته در واقع عمق خاكي كه در باالدست 
براي بحث هاي كش��اورزي و رويشگاه هاي مرتعي الزم 
داشتيم، بخش زيادي از آن شسته و از بين رفته است و اگر 
فكري جدي براي اين موضوع نكنيم عماًل به مرور امنيت 

غذايي ما دچار مخاطره مي شود.
وي اظهار داشت: در نگاه اول ايران سرزمين وسيعي به 
چش��م مي آيد در صورتي كه وقتي به لحاظ تخصصي 
مطالعه مي كنيم مي بينيم كه در زمينه خاك مانند آب 
محدوديت داريم، در كشور خاك مرغوبي كه بشود در آن 
كشاورزي خوب انجام داد يا رويشگاه هاي ما حفظ شوند 
كم داريم اگر از آنچه هم كه داريم صيانت نكنيم در آينده 
نزديك دچار مشكل خواهيم شد. مريدي تاكيد كرد: در 
چند سال اخير بيشتر توجهات به سمت قاچاق خاك 
سوق داده ش��د در حالي كه خسارتي كه از فرسايش و 
آلودگي خاك به كشور وارد مي شود قابل قياس با ميزان 

قاچاق آن نيست مثاًل ميزان خاكي كه در سيالب هاي 
اخير شسته و وارد منازل مردم شد به اندازه حجم 5۰ تا 
1۰۰ سال صادرات خاك بوده است، بنابراين در حوزه 
خاك اولويت هاي ما بايد به س��مت كنترل فرسايش، 
مديريت و كاهش آلودگي و ميزان مصرف سموم پيش 
رود. وي گفت: مي دانيم كه منشأ بسياري از بيماري ها 
و س��رطان ها مي تواند به بحث استفاده زياد از سموم و 
حتي سموم غيرمجاز در كش��اورزي برگردد، بنابراين 
كشاورزان بايد آگاه شوند تا از سموم درست و به موقع 
استفاده كنند و در مصرف آن زياده روي نكنند زيرا كاماًل 
هم به سالمت انس��ان و هم سالمت خاك گره خورده 
است. مريدي اظهار داشت: البته مصرف سموم به نوع 
آاليندگي، محصول، ش��رايط خاك و اقليم آن منطقه 
بستگي دارد كه سازمان حفظ نباتات و جهاد كشاورزي 
متولي آن هستند و مي توانند اكنون طبق قانون حفاظت 
از خاك اين مباحث را با جديت بيشتري دنبال كنند. به 
گفته وي در زمينه پسماند نيز سازمان حفاظت محيط 
زيست و شهرداري ها مكلفند تا نظارت كاملي روي مراكز 
دفن زباله و امحاي پسماند با ايجاد كمترين آلودگي براي 

خاك و آب داشته باشند.

    آلودگ�ي خ�اك امني�ت غذاي�ي را به خطر 
مي اندازد

مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: موضوع ديگري كه در قانون حفاظت از خاك به آن 
توجه شده و بسيار هم حايز اهميت است بحث آلودگي خاك 
اس��ت، آلودگي خاك موضوعي است كه كاماًل با سالمت 
انسان و امنيت غذايي در ارتباط است، يعني اگر كوچك ترين 
آلودگي داخل خاك باشد به ويژه از جنس فلزات سنگين 
بالفاصله توس��ط ريش��ه گياه جذب و وارد چرخه غذايي 
مي شود كه كاماًل سالمتي محصوالت غذايي و به دنبال آن 
سالمتي انسان را به مخاطره مي اندازد، اين مساله اي است كه 
متأسفانه كاماًل از آن غافل بوده ايم. وي افزود: مصرف سموم 
بي رويه و غير استاندارد در كشور جزو مواردي است كه طبق 
قانون حفاظت از خاك بايد كنترل و نظارت شود، البته قبل 
از اين هم ص��ورت مي گرفت اما ديگر يك قانون محكمي 
وجود دارد كه دس��تگاه هاي مختلف را موظف به نظارت 
و تهيه گزارش مي كند، در واقع بايد دستگاه هاي اجرايي 
وضعيت را به مراجع نظارتي گزارش دهند و آنها نسبت به 
تكاليف دستگاه هاي مختلف، موضوع را رسيدگي مي كنند، 
از سوي ديگر دستگاه هاي اجرايي مي توانند با استناد به اين 

قانون بودجه هاي الزم را از سازمان برنامه و بودجه دريافت 
كنند. مريدي با بيان اينكه بر اساس اين قانون وظيفه هر 
دستگاه در راستاي حفاظت از خاك مشخص شده است 
گفت: دو دستگاه مهمي كه در اين حوزه درگير هستند جهاد 
كشاورزي در بحث كنترل فرسايش، آلودگي و حفاظت از 
خاك است و ديگري سازمان حفاظت محيط زيست است 
كه در حوزه آلودگي خاك بحث نظارت و رسيدگي به آن 

واگذار شده است.

  جرايم مربوط به تخلفات خاك به صندوق 
محيط زيست واريز مي شود

وي تاكيد كرد: يكي ديگر از موارد  مثبتي كه قانون حفاظت از 
خاك براي محيط زيست داشته اين است كه جرايم مربوط 
به تخلفات خاك به صندوق ملي محيط زيست وارد مي شود 
تا صرف برطرف كردن مشكل در آن زمينه شود، پيش از اين 
جرايم زيست محيطي به صندوق شهرداري و وزارت كشور 
واريز مي شد كه در جاهاي ديگري هزينه مي شد، اما با توجه 
به اين قانون جرايم محيط زيس��تي در خصوص خاك به 
صندوق ملي محيط زيست واريز مي شود تا صرف برطرف 

شدن مشكالت محيط زيستي شود.

معاون س��ابق س��ازمان برنامه و بودجه گفت: برخي 
خانواده ها 1۰ درصد كل هزينه زندگي را بابت آموزش 
مي پردازند و بيش از ۹ درصد خانواده هاي ايراني براي 

تحصيل فرزندانشان بايد وسايل زندگي را بفروشند.
محمدرضا واعظ مهدوي معاون سابق سازمان برنامه و 
بودجه در برنامه تلويزيوني پرسشگر با اشاره به متوسط 
سال هاي تحصيل در ايران گفت: اين شاخص در سال 
1۹۹۰، 4.۲ سال بود كه در سال ۲۰1۷ به ۹.۸ سال 
رسيده است. سال هاي مورد انتظار براي تحصيل نيز 
ديگر ش��اخص است كه از ۹.۲ س��ال در سال 1۹۹۰ 
به 14.۹ س��ال در سال ۲۰1۷ رس��يده است. يعني 
از كس��ي كه وارد مدرسه مي ش��ود انتظار مي رود تا 
15 سال در سيس��تم آموزش��ي بماند.وزن آموزش 
در شاخص توسعه انس��اني وزن مهمي است و طبق 
گزارشات بين المللي، در رديف كشورهاي با شاخص 
توسعه انس��اني باال قرار گرفته ايم و جزو كشورهاي 

خوب هستيم.
او با بيان اينكه بيش از 15 ميليون دانش آموز در بيش 
از 1۰۰ هزار مدرس��ه داريم، گفت: چالش اساسي در 
شرايط فعلي پوش��ش آموزش و پرورش است. بيش 
از ۹۸.6 درصد جمعيت واجب التعليم در دوره ابتدايي 
تحت پوش��ش قرار دارند. اين نرخ در دوره دبيرستان 
۸۰ درصد است. آيا توزيع اين 1.4 درصد عدم پوشش 
در همه كش��ور يكسان است؟ در اس��تان سيستان و 

بلوچس��تان بيش از 6 درصد عدم پوش��ش داريم. در 
جنوب كرمان و شرق هرمزگان نيز عدم پوشش بيشتر 
است و اكنون زمان آن است كه سرپرست جديد وزارت 
آموزش و پرورش تمركز مديريت را روي اين موضوع 
قرار دهد. عالوه بر اين اتباع كشورهاي بيگانه يا كودكان 
داراي مادر ايراني و پدر خارجي هستند كه شناسنامه 
ندارند و شايد ده ها هزار كودك و جوان ايراني داريم كه 

نمي توانند به مدرسه بروند.
او افزود: شاخص هزينه هاي كمرشكن آموزش عبارت 
از خانواده هايي است كه 1۰ درصد كل هزينه زندگي 
را بابت آموزش مي پردازند. بيش از ۹ درصد خانواد هاي 
ايراني براي تحصيل فرزندانشان بايد وسايل زندگي را 
بفروشند و از محل درآمدهاي عادي خود نمي توانند 
خرج تحصيل را بدهند. بايد دولت به اين شاخص توجه 
كند. او با اش��اره به اينكه ايران كشوري جوان و باسواد 
اس��ت، اظهار كرد: تفاوت بين هزينه ها و درآمدهاي 

دولت 1۳۰ هزار ميليارد تومان است. ۹5 هزار ميليارد 
تومان فقط حقوق و دستمزد و 1۲۰ هزار ميلياردتومان 
هزينه رف��اه اجتماعي اس��ت كه تقريب��ا معادل كل 
درآمدهاي دولت است. صرفه جويي كه مي توان انجام 
داد جوابگوي اين مابه التفاوت نيست. دولت بايد روي 
درآمدها كار كند. بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان فرار 

مالياتي داريم.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه وزير 
آموزش و پرورش آينده بايد در حيطه فرابخشي تالش 
كند، گفت: تأثير سياست هاي درون بخشي كمتر از ۲۰ 
درصد است و ۸۰ درصد در كالن اقتصاد رخ مي دهد. 
تالش وزرا بايد ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خريد 
دستمزد بگيران و اخذ ماليات از فعاليت هاي مولد باشد.

وي با طرح اين پرس��ش كه آيا آموزش و پرورش بايد 
كاسه گدايي دست بگيرد؟ گفت: خير، نبايد اين گونه 
باشد. كالن اقتصاد بايد جوابگو باشد. وقتي دولت كسري 
دارد از كجا بايد پول مطالبات و معوقات معلمان را بدهد؟ 
توجه كنيم كه مسائل كالن در درون آموزش و پرورش 

قابل حل نيست و بايد به صورت فرابخشي حل شود.
وي تاكيد كرد: اگر بنيه مالي دولت تقويت ش��ود وزرا 
مي توانند تاكيد كنند كه بايد بودجه كافي اختصاص 
يابد، در غير اين صورت دولت نمي تواند با اين وضعيت 
مطالبات را بپردازد. وزرا بايد به مسائل فرابخشي توجه 

كنند و مراقب شاخص هاي نرخ ارز و… باشند.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي از پرداخت 
نشدن خسارت  كشاورزي به سيل زدگان انتقاد كرد.

جواد كاظم نس��ب الباجي، درباره اوضاع و شرايط مردم  
سيل زده خوزستان در روزهاي اخير گفت: در حال حاضر 
اكثر مردم به منازل ش��ان بازگشتند، اما منازل آنها پر از 
رطوبت اس��ت و امكانات زندگي از جمله وس��ايل منزل 
كامال از بين رفته است. از طرفي متاسفانه تاكنون خسارت 
كشاورزي به آنها پرداخت نشده و مردم در بالتكليفي به 
سر مي برند. كش��اورزان حتي اگر تالش مي كنند، براي 
كشت آينده خود را آماده كنند، اما چيزي در دست شان 

نيست كه بخواهند كشت  را انجام دهند.
نماينده مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به تخريب راه هاي روستايي گفت: راه هاي ارتباطي بين 
روستاها كامال تخريب ش��ده و نياز به ترميم و بازسازي 
دارد كه متاس��فانه هنوز كاري در اين خصوص صورت 
نگرفته است. بنياد مسكن نيز بايد ورود مي كرد و  اقدامات 
الزم را انجام مي داد كه متاسفانه تاكنون نتيجه ملموسي 

مشاهده نشده است.
كاظم نس��ب الباجي بيان ك��رد: مردم خوزس��تان و به 
خصوص كشاورزان و روستاييان در بدترين شرايط زندگي 
مي كنند، اگرچه مسووالن دنبال آمارگيري هستند، اما 
من آن ق��درت الزم را براي انجام كاره��ا در اين منطقه 

مشاهده نكرده ام.
او درباره تس��هيالتي كه قرار بود به مردم خوزس��تان به 

خصوص كش��اورزان پرداخت ش��ود، گفت: بخش��ي از 
تس��هيالت از سوي بنياد مس��كن پرداخت شده است، 
اما مهم ترين موض��وع براي ما پرداخت خس��ارت هاي 
كش��اورزان اس��ت كه هنوز پرداخت نشده و فقط گفته 

مي شود؛ در حال برنامه ريزي هستيم.
نماينده مردم اهواز گفت: در حال حاضر هوا در اين منطقه 
به شدت گرم است و منازل روستاييان اكثرا تخريب شده 
است، از سوي ديگر پول كشاورزان هنوز پرداخت نشده 
و راه هاي ارتباطي و ورودي ش��هرها نيز با مشكل مواجه 

هستند.
او درباره وقوع گرد و غبار در اين منطقه بعد از سيل گفت: 
مشكالت زيادي در منطقه وجود دارد كه انتظار داريم، 
برنامه ريزي مناس��بي صورت گيرد تا پول كش��اورزان 
پرداخت ش��ود و چنانچه اين تسهيالت پرداخت شود، 
تقريبا اكثر مسائل حل مي شود و اميدواري در دل مردم 

ايجاد خواهد شد.
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اليحه تابعيت فرزندان حاصل از 
ازدواج با مردان خارجي رد شد

سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري با 
خبرنگاران كه در محل شوراي نگهبان برگزار 
ش��د، خبر از رد ش��دن اليح��ه تعيين تكليف 
تابعيت فرزن��دان حاص��ل از ازدواج با مردان 

خارجي داد.
عباس��علي كدخداي��ي با اش��اره به بررس��ي 
اليحه اصالح قان��ون تعيين تكلي��ف تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي گف��ت: اين اليحه اص��وال مورد قبول 
هر فرد دلسوزي اس��ت و كليت قانوني هم كه 

فعال داريم، با اين اليحه تفاوتي نمي كند.
او افزود: البته تشريفاتي در قانون فعلي وجود 
دارد ك��ه مجلس آن تش��ريفات را حذف كرد 
و اعض��اي ش��وراي نگهبان معتق��د بودند كه 
در م��اده واحده اين اليح��ه مباحث كيفري و 
مسائل امنيتي بطور مطلق از متن مصوبه حذف 
شده اس��ت و اين مساله را خالف موازين شرع 

تشخيص دادند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره جزييات اين 
اليحه گفت: تبصره اي به اين اليحه در مجلس 
اضافه شده بود كه آن هم خالف موازين شرع 

و قانون اساسي شناخته شد.
او ادامه داد: اطالق اعطاي تابعيت نس��بت به 
م��واردي كه خوف بروز مش��كالت و مس��ائل 
امنيت وجود داشته باشد خالف موازين شرعي 
و قانون اساس��ي اعالم ش��د. كدخدايي گفت: 
همچني��ن در يكي از تبصره ه��اي اين اليحه، 
اطالق اعطاي پروانه اقامت به پدر مطرح شده 
است كه در اين مورد هم نسبت به مواردي كه 
خوف بروز مشكالت و مس��ائل امنيتي وجود 
داشته باشد خالف موازين شرع و مغاير بند 5 

اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.

 سهم 36 درصدي واژگوني 
از كل تصادفات

رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا گفت: در ارديبهش��ت ماه امس��ال 
۳6 درصد از كل تصادفات از ش��كل واژگوني 

بوده است. 
از سوي ديگر ٩.٢ درصد از تصادفات نيز مربوط 

به عابران پياده بوده است.
س��رهنگ نادر رحماني در تش��ريح اين خبر 
اظه��ار ك��رد: برابر تجزي��ه تحلي��ل آمارهاي 
ارديبهش��ت ماه 65 درصد تصادفات رانندگي 
در جاده هاي كشور در محدوده ۳۰ كيلومتري 
ش��هرها رخ داده و ۳5 درص��د بع��د از ۳۰ 

كيلومتري اتفاق افتاده است.
وي افزود: عجله و شتاب براي رسيدن به مقصد، 
خستگي و خواب آلودگي در نزديكي شهرها، 
ناكافي بودن نور در اين محدوده ها و عدم رفع 
مش��كالت ايمني تردد مهم ترين علت رخداد 

تصادفات رانندگي در اين محدوده است.
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا تصريح كرد: برابر آمارها 6۲ درصد 
تصادف��ات ج��اده اي در راه ه��اي اصلي، ۲5 
درصد در راه هاي فرعي و 1۳ درصد در راه هاي 

روستايي رخ مي دهد.
وي خاطرنشان كرد: در ارديبهشت ماه امسال 
۳6 درصد از كل تصادفات از ش��كل واژگوني 
بوده است.  از سوي ديگر ٩.٢ درصد از تصادفات 

نيز مربوط به عابران پياده بوده است.

 70 هزار مبتال به  ام اس 
در كشور

يك متخصص مغز و اعص��اب، از افزايش آمار 
مبتاليان به ام اس در كشور خبر داد

مژگان قهاري، در هماي��ش روز جهاني ام اس 
در هتل المپيك تهران، گفت: شمار ثبت شده 
افراد مبتال به ام اس ۷۰ هزار نفر است و روزانه 
تعداد ۸ نفر با حضور در انجمن ام اس به عنوان 

بيمار جديد ثبت نام مي كنند.
وي افزود: بررس��ي و شواهد نشان مي دهد كه 
روز به روز آمار افراد مبتال به ام اس در كشور در 

حال افزايش است.
قه��اري گفت: اينكه بيم��اري ام اس به عنوان 
بيماري خاص تبديل ش��ود ديگر مطالبه اين 
افراد بوده با اين تفاس��ير س��وال اين است كه 
بنياد بيماري هاي خاص به صورت شفاف چه 
 جايگاهي ب��راي درمان و حماي��ت از بيماري

 ام اس دارد.
اين متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: 1۰درصد 
جامعه را افراد كم توان تش��كيل مي دهد، اين 
آمار فقط ام اس را ش��امل نمي شود بايد توجه 
داشت اين دس��ته از بيماران نياز به زندگي و 
رفت و آمد در سطح شهر دارند، بنابراين الزم 

است فرهنگ سازي صورت گيرد.
قهاري گفت: متاس��فانه تقريبًا امكانات براي 
فردي كه ناتوان اس��ت، در س��طح شهر صفر 
است. در ادامه اين همايش، رحمت اهلل حافظي 
عضو هيات مديره انجمن  ام اس اظهار داش��ت: 
شهر ما معلول است چرا كه نمي تواند پذيراي 

افراد كم توان باشد.
 وي گف��ت: هم اكن��ون ميانگي��ن س��ني
۹ و ۳ده��م درص��د جمعي��ت كش��ور باالي 
6۰س��ال اس��ت و پيش بين��ي مي ش��ود طي 
۳۰ س��ال آينده ۳۰ درصد از جمعيت كش��ور 
را افراد مس��ن تش��كيل دهند. از ش��هرداري 
 تقاضا داري��م مبلمان ش��هري را اصالح كند. 
به طوري كه در هر 1۰۰ متر يك كنده درخت 
قرار دهد تا افراد مس��ن و كم توان خانه نشين 
نش��وند. اين مهم يك نگرش زيبا مي خواهد و 

هزينه زيادي نمي خواهد.

تخصيص١۶ميليوندالرارزدولتيبهكاغذسيگارآخرينوضعيتطرحاحيايسازمانمليجوانان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بيان اينكه در 
كميسيون اجتماعي مجلس در مورد احياي سازمان ملي 
جوانان چندين جلسه تشكيل ش��ده است، درباره احياي 
س��ازمان ملي جوانان گفت: در اولين جلس��ه اي كه اواخر 
ماه رمضان تشكيل شد، تصميم گرفته شده تا اين معاونت 
تبديل به يك سازمان مستقل ش��ود و زيرمجموعه نهاد 
رياست جمهوري قرار بگيرد. محمدمهدي تندگويان افزود: 
اين تصميم دقيقا بر اساس همان طرحي بود كه نمايندگان 
مجلس آن را پيشنهاد داده بودند. اما بعد از آن راي گيري، 
برخي نمايندگان در مورد تصميم مذكور تشكيك كردند تا 
اينكه هفته گذشته مجددا به شكل داخلي در اين خصوص 
راي گيري و تصميم گرفته شد تا معاونت جوانان در قالب 

يك سازمان زيرنظر وزارت ورزش احيا شود.
معاون ام��ور جوانان وزارت ورزش و جوان��ان در مورد آثار 
و نتايج احياي س��ازمان جوانان زيرنظر وزارت ورزش نيز 
توضيح داد: در صورت تصويب اين پيشنهاد براي سيستم 
اداري تف��اوت زيادي اتفاق نمي افت��د و فقط رديف هاي 
اعتباري و بودجه اي حوزه جوانان به شكل مستقل خواهد 
بود اما در حوزه افزايش اختي��ارات حوزه جوانان تفاوتي 
ايجاد نخواهد ش��د. تندگويان به ايسنا گفت: تا وقتي اين 

حوزه زيرمجموعه يك وزارتخانه قرار داشته باشد همچنان 
نمي تواند به شكل عمومي بر عملكرد ساير دستگاه ها در 
حوزه جوانان نظارت داش��ته باش��د. او بيان كرد: در مدل 
پيش��نهادي جديد حوزه جوانان، همچنان معاونت يك 
وزير خواهد بود، در اين حالت جايگاه حقوقي حوزه جوانان 
ارتقا پيدا نمي كند و فقط از حوزه ورزش مستقل مي شود. 
به عبارت ديگر اعتبارات حوزه ورزش و جوانان از يكديگر 
مستقل ش��ده و تصميم گيري در مورد اعتبارات و مدل 
هزينه ها تغيي��ر خواهد كرد. البته ممكن اس��ت با توجه 
به ساختار اداري در شهرس��تان ها در اين خصوص دچار 
مشكالتي شويم. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: طرح اخير مجلس، آن چيزي نيست كه مدنظر ما و 

دولت بود. ما از ابتدا مدافع اليحه دولت براي احياي سازمان 
ملي جوانان بوديم. طرح اوليه خود نمايندگان نيز به اين 
صورت نبود. حدود ۸۸ نماينده اي كه طرح تفكيك را مجددا 
مطرح كرده بودند خواستار جدا شدن حوزه جوانان و تبديل 
آن به معاونت رياست جمهوري بودند. االن هم نمي گويم اين 
اقدام بي فايده است. به هر حال  تصميم گيري هاي حوزه 
جوانان در داخل وزارتخانه موثر است. اما از نظر پاسخگويي 

بر ساير حوزه ها تاثيري ندارد.
تندگويان با اش��اره به داليل مخالفت نمايندگان مجلس 
با احياي اين سازمان زير نهاد رياست جمهوري نيز اظهار 
كرد: نمايندگان معتقدند با احياي اين سازمان زيرنظر نهاد 
رياست جمهوري امكان نظارت مجلس روي اين نهاد وجود 
ندارد و تنها زماني كه اين بخش در داخل يك وزارتخانه فعال 

باشد، وزير پاسخگوي مجلس خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه پيشنهاد داده بوديم 
در خصوص امكان نظارت نمايندگان، طي تغيير ساختار 
مذكور، دو تا سه نماينده از كميسيون هاي مشخص عضو 
دايمي شوراي عالي جوانان شوند. دو نماينده نيز عضو ستاد 
ملي جوانان شوند تا مجلس حضور مستقيم و مستمر در اين 

بخش و سياست گذاري هاي آن داشته باشد. 

معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با انتقاد از آنچه 
»دست داش��تن مافياي قدرتمند در واردات توتون 
و كاغذ س��يگار«، خواند، گفت: با وجود تحريم هاي 
ظالمانه امريكا، شايد باورتان نشود كه ارز دولتي به 
سيگار مي دهند و ١6 ميليون دالر ارز دولتي 4٢٠٠ 
توماني به كاغذ سيگار دادند؛ در حالي كه ما براي ارز 

دولتي دارو بايد چانه زني كنيم.
عليرضا رييس��ي در نشس��ت خبري هفته مبارزه با 
دخانيات گفت: اگر مرور تاريخي كنيد بحث مبارزه 
با دخانيات نشان مي دهد سال ٩٣، بحث ممنوعيت 
تبليغات تنباكوهاي معسل ابالغ شد، اما اين مصوبه 
را در ديوان عدالت ملغي كردند و وزارت بهداش��ت 
مجددا در اين زمينه ش��كايت كرد و در آبان ماه ٩6 
ديوان عدالت اداري راي داد كه تنباكوهاي معسل 
مصاديق تبليغ است و از آن زمان تاكنون هيچ اتفاقي 
نيفتاده و اين نشان قدرت مافياي موادمخدر است و 
بعد انتظار داريم كه يك كارشناس بهداشت محيط 

برود قليان بشكند و با دخانيات مبارزه كند.
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت به رقم نجومي 
تخصيص ارز به سيگار اش��اره كرد و گفت: با وجود 

تحريم هاي ظالمانه امري��كا، بحث تخصيص ارز به 
دارو و تجهيزات پزشكي داريم و شايد باورتان نشود 
كه ارز دولتي به سيگار مي دهند و ١6 ميليون دالر 
ارز دولتي 4٢٠٠ توماني به كاغذ س��يگار دادند؛ در 
حالي كه ما براي ارز دولتي دارو بايد چانه زني كنيم.

وي افزود: متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي 
ارز نيمايي به واردات توتون مي دهند و ١٧٠ ميليون 
دالر براي واردات توت��ون ارز نيمايي تخصيص پيدا 
كرد و با وجود تحريم، در س��يگار تحريم نيستيم و 
برترين برندهاي سيگار مي توانند حتي جلوي وزارت 
بهداشت شعبه بزنند و مافياي قدرتمند در واردات 

توتون و كاغذ سيگار دست دارند. 
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»تعادل« وضعيت بازار رهن و اجاره واحدهاي دفتري را بررسي مي كند 

دست انداز در مسير جهش قيمت واحدهاي اداري

۱۳۰۰كيلومتر حريم تهران؛ منطقه اي پر از تعارض 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
درحالي كه قيمت واحدهاي مس��كوني طي يك سال 
 گذش��ته جه��ش چش��مگيري داش��ته و از مت��ري
5 ميليون و 980 هزار تومان در ارديبهشت سال گذشته 
به بيش از 12 ميليون تومان در ارديبهشت سال جاري 
افزايش يافته است، اما اين رشد قيمت بيشتر مربوط به 
واحدهاي مسكوني و تجاري مي شود و واحدهاي اداري 

درگير اين جهش قيمت نشده اند. 
نگاهي به قيمت رهن و اجاره و همچنين خريد و فروش 
واحده��اي اداري در 5 منطقه تهران نش��ان مي دهد 
كه ارزش اين واحدها نس��بت ب��ه واحدهاي تجاري و 
مسكوني مش��ابه خود )از لحاظ متراژ و منطقه( طي 
ماه هاي گذشته رشد چنداني نداش��ته است و دليل 
آن هم ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور و به ويژه 

فعاليت هاي خدماتي است.
باالبودن قيمت واحدهاي مسكوني و تجاري حكايت 
از آن دارد با وجود ركود اقتصادي، زماني كه پاي تأمين 
نيازهاي اساسي از جمله سكونت، خريد مايحتاج زندگي 
و... در ميان باش��د، تقاضا وجود دارد و به همين دليل 
واحدهاي اداري كه ارايه دهنده فعاليت هاي خدماتي 
هستند، رش��د قيمتي چنداني را تجربه نكرده اند اما 
واحدهاي مس��كوني و تجاري رش��د قاب��ل توجهي 

داشته اند.
در اين ميان، تحليل و بررسي ارزش واحدهاي اداري 
پايتخت به خوبي نشانگر وضعيت فعاليت هاي خدماتي 
است و چون بازار اين واحدها كشش و پتانسيل جهش 
قيمتي را نداشته است، برهمين اساس ميزان وديعه 
پيش��نهادي صاحب��ان امالك براي ره��ن كامل اين 

واحدها، چندان قابل توجه نيست.
بررس��ي هاي ميداني روزنامه »تع��ادل« از واحدهاي 
اداري 5 منطق��ه پايتخت براس��اس اطالعات موجود 
در س��ايت هاي تخصصي امالك نش��ان مي دهد كه 
رهن كامل اي��ن واحدها در اغلب مناط��ق تهران )به 
غير از مناطق شمالي( كه شرايط يكساني از نظر متراژ 
دارند به هم نزديك است. اين درحالي است كه وديعه 
واحده��اي مس��كوني در نقاط مختل��ف پايتخت در 
محدوده گسترده اي حركت مي كند و ارزش رهن كامل 

اين واحدها قابل مقايسه با هم نيستند.
براساس گزارش ميداني روزنامه تعادل، مناطق شمالي 
پايتخت بيشترين ميزان وديعه را براي واحدهاي اداري 
به خود اختصاص داده ان��د اگرچه تفاوت قيمتي اين 

واحدها با واحدهاي موجود در غرب، مركز و شرق قابل 
مالحظه نيست اما با اين وجود نسبت به بقيه مناطق 

گران تر است.
پس از مناطق شمالي، ارزش واحدهاي اداري مناطق 

غربي، مركزي، شرقي و جنوبي قرار دارند.

   شمال پايتخت
درحال��ي كه انتظار مي رف��ت ارزش وديعه واحدهاي 
اداري موجود در شمال پايتخت باال باشد اما بررسي ها 
حكايت از آن دارد كه مح��دوده قيمتي وديعه در اين 
مناطق در محدوده 200 ميليون تومان اس��ت اگرچه 
براي برخي واحدهاي اداري نوساز اين قيمت تا 450 

ميليون تومان هم افزايش مي يابد.
به عنوان نمونه رهن كامل يك واحد اداري 59 متري 
در منطقه ونك كه 18سال از زمان ساخت آن مي گذرد، 
180 ميليون تومان است. اگرقصد رهن كامل يك واحد 
اداري 56 متري در تجريش را داريد كه سال ساخت آن 
10 سال است بايد به صاحب ملك 250 ميليون تومان 
بپردازيد. براي رهن كامل يك واحد اداري 70 متري 
در زعفرانيه كه عمر بناي آن 16 سال است، بايد 450 

ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
ره��ن كامل يك واح��د اداري 44 مت��ري در منطقه 
ميرداماد با عمر بناي 20 س��ال، 160 ميليون تومان 

است.

   غرب پايتخت 
وديعه واحدهاي مس��كوني در غ��رب پايتخت هم به 
مناطق شمالي نزديك است و در محدوده 200 ميليون 
تومان حركت مي كند، براي رهن كامل يك واحد اداري 
70 متري نوساز در منطقه جنت آباد بايد 210 ميليون 

تومان به صاحب اين واحد بپردازيد.
رهن كامل يك واحد اداري 60 متري نوساز در منطقه 

شهران 240 ميليون تومان است.
اگرخواهان رهن يك واحد اداري 55 متري نوساز در 
شهرك غرب هستيد بايد 300 ميليون تومان در چنته 
داشته باش��يد. يك واحد اداري 60 متري در خيابان 
شهرآرا با 16 س��ال عمر بنا 200 ميليون تومان رهن 

كامل داده مي شود.

   مركز پايتخت 
شايد تصور شود وديعه در مناطق مركزي كه بورس 

ادارات و مراكز تجاري پايتخت هستند بايد باال باشد 
اما گزارش ميداني روزنامه تعادل نش��ان مي دهد كه 
رهن اين واحدها هم تفاوت چنداني با مناطق شمالي 
و غربي تهران ن��دارد، اگر قصد رهن يك واحد اداري 
58 متري در مفتح را داريد كه 20 سال از ساخت آن 
مي گذرد بايد 150 ميلي��ون تومان به صاحب ملك 

بپردازيد.
ره��ن كامل يك واح��د اداري 55 مت��ري در خيابان 
مطهري كه عمر بناي آن 10 س��ال است، حدود 155 

ميليون تومان مي شود.
براي رهن كامل يك واحد اداري 70 متري در چهارراه 
وليعصر با عمر بناي 10 سال، بايد 130 ميليون تومان 

نقد داشته باشيد.
يك واحد اداري 65 متري در خيابان س��هروردي و با 
عمر بناي 18 س��ال، 200 ميلي��ون تومان براي رهن 

گذاشته شده است.

   شرق پايتخت 
اگرچه براساس گزارش هاي ميداني روزنامه »تعادل« 
همواره تفاوت ارزش رهن واحدهاي مسكوني در شرق 
تهران نسبت به مناطق شمالي، غربي و مركزي بسيار 
بوده است، اما اين موضوع درباره واحدهاي اداري صدق 
نمي كند به عنوان نمونه ارزش رهن واحدهاي اداري 
در مناطق يك واحد اداري 60 متري در منطقه نارمك 
با عمر بناي 20 س��ال، 110 ميليون تومان رهن داده 
مي شود. يك واحد اداري 70 متري نوساز در فلكه اول 

تهرانپارس، 175 ميليون تومان رهن داده مي شود.
اگر قصد رهن يك واحد 53 متري در خيابان مجيديه 
جنوبي را داريد كه 20 سال از زمان ساخت آن مي گذرد 

بايد 170 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد.
يك واحد اداري 61 مت��ري در خيابان نيروهوايي با 
10 س��ال عمر بنا، 120 ميليون توم��ان رهن كامل 

داده مي شود.

   جنوب پايتخت
درحالي كه وديعه واحدهاي اداري جنوب پايتخت 
نس��بت به س��اير مناطق تاحدودي پايين تر است، 
ام��ا بايد اين موضوع را هم در نظ��ر گرفت كه متراژ 
واحدهاي ذكرشده نسبت به متراژ واحدهاي اداري 
ساير مناطق كمتر است، بنابراين درصورت يكسان 
بودن متراژها اين تفاوت قيمتي كمتر ديده مي شد. 
به عن��وان نمونه يك واحد اداري نوس��از 23 متري 
در افس��ريه، 130 ميليون تومان ره��ن كامل داده 

مي شود.
براي رهن كامل يك واحد اداري 52 متري در منطقه 
 بهارس��تان كه 7 س��ال از س��اخت آن مي گذرد بايد

45 ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
اگر خواهان رهن كامل يك واحد اداري 40 متري در 
منطقه خزانه هستيد بايد80ميليون تومان به صاحب 

ملك بپردازيد.

گروه راه و شهرسازي|
طي سال هاي اخير حاشيه شهر تهران جمعيت زيادي 
را به خود جذب كرده اس��ت و همزمان با رش��د تهران 
روستاها و شهرهاي كوچك اطراف اين كالن شهر نيز 
رش��د كرده اند و اين امر سبب بروز مشكالت بسياري 
براي تهران شده است.مسووالن شهري نيز معتقدند 
بايد با انج��ام برنامه ريزي و ايجاد انگيزه مانع مهاجرت 
افراد از شهر و روس��تاها به حاشيه هاي كالن شهرها و 
پايتخت شد. در س��ال هاي اخير اداره كل حريم شهر 
تهران سياست هاي خود را در دو قالب صيانت و حفاظت 
از حريم و نيز اجراي پروژه هايي براي نگه داشت حريم و 
ساماندهي نقاط آسيب پذير تنظيم كرده است. پيش تر 
حميد اسدبيگي، معاون مديركل وقت اداره كل حريم 
ش��هر تهران در گفت وگو با »تعادل« گفت��ه بود: »در 
بخش صيانت و حفاظت از جديدترين روش هايي كه 
در دنيا به كار گرفته مي شود، استفاده مي كنيم. براي 
 مثال با تطبيق تصاوير ماهواره اي به صورت س��االنه يا

6 ماه يك بار گزارش كلي اتفاقاتي كه در حريم مي افتد 
را نس��بت به دوره قبلي مورد بررسي قرار مي دهيم تا 
متوجه ش��ويم ساخت و سازها براس��اس چه مجوزي 
انجام شده است. موارد غيرقانوني به راحتي شناسايي 
ش��ده و پرونده آنها براي صدور راي به مراجع قضايي 
ارسال مي شود.«همچنين تقويت نيروهاي حريم بان از 
ديگر اقدام هاي شهرداري در حفاظت از حريم پايتخت 

به شمار مي رود.
روز گذش��ته همايشي با حضور مس��ووالن شهري با 
عنوان »حريم« برگزارشد. عبدالرضا گلپايگاني معاون 
شهرسازي شهرداري تهران دراين همايش پيشنهاد 
داد تا كارگروهي با مشاركت ش��هرداران مناطقي كه 
حريم دارند، تش��كيل ش��ود. گلپايگاني با بيان اينكه 
در معاونت شهرس��ازي و معماري در وهله اول تالش 
كرديم حساس��يت درباره موضوع حريم را باال ببريم، 
گفت: تداوم تعارضات و تقابالت بين شهرداري تهران 
و شهرهاي پيرامون سم مهلكي است كه از جنبه هاي 
اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي براي اين بخش از 
پيكره زيست محيطي سرزمين ما خطرناك است و بايد 
اقدامي جدي صورت بگيرد. پيش��نهاد مي كنم مشابه 
مدلي كه در نهاد راهبري و پايش طرح تفصيلي ش��هر 
تهران پيش برديم و احيا كرديم، در كنار س��اير نهادها 
در يك مقي��اس كوچك تر نهادي ايج��اد كنيم تا اين 

نهاد با همكاري وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، 
شوراي شهر و شهرداري تهران ذيل كميسيون تهران 
و كالن شهرها يا به موازات آن اقدامات نرم افزاري براي 
رفتن به سمت يك مديريت هماهنگ انجام بدهد.اين 
نهاد نوعي مديريت هماهنگ و ن��ه لزومًا يكپارچه در 
مجموعه شهري به هم پيوسته و با سرنوشت واحد ايجاد 
مي كند چرا كه سرنوشت كشور به سرنوشت مديريت 

اين مجموعه گره خورده است.
معاون شهرس��ازي و معماري شهر تهران همچنين از 
مهندس شكري سرپرس��ت اداره كل حريم خواست 
كارگروهي با مشاركت ش��هرداران مناطقي كه حريم 
دارند، ايجاد كند تا به صورت مرتب در اين زمينه تبادل 

نظر و تجربه داشته باشند.
مجتبي شكري، سرپرس��ت اداره كل حريم تهران نيز 
با اش��اره به اينكه در بحث حريم تهران الزاماتي وجود 
دارد كه بايد به تمام آنها رسيدگي و جوانب آن سنجيده 
شود، تصريح كرد: سال ها است در خصوص حريم تهران 
جوانب سنجيده ش��ده و اقدامات الزم صورت گرفته 
اس��ت و توانس��تيم برنامه هاي خود را طي زمانبندي 
مش��خص پيش ببريم. حريم ته��ران 1327 كيلومتر 
مربع است و 11 منطقه شهرداري و 28 ناحيه را درگير 
مسائل جانبي خود كرده است تا بتواند با بررسي و انجام 
كارهاي مطالعاتي از سرريز جمعيت به داخل شهرها 
جلوگيري كند.در سال هاي گذشته حدود 30 روستا 

از حريم تهران عبور كرده و به تهران منتقل شده است و 
بايد بگوييم در بحث حفظ حريم تهران، مديريت هاي 

شهري گذشته به خوبي عمل نكرده اند.
او با بي��ان اينكه اكنون ش��اهد انقب��اض جمعيت در 
مناطق جنوبي و غرب تهران هستيم، بطوري كه جايي 
براي نفس كشيدن نيس��ت، عنوان كرد: يكي ديگر از 
چالش ه��اي موجود در بخش حري��م پايتخت وجود 
موان��ع حقيقي و حقوقي پيش پاي برخ��ي از مديران 
مناطق است كه اين امكان را نمي دهد در بحث حفظ 
حريم تهران با تمام ظرفي��ت و با 100 درصد امكانات 
اقدام كنند. حريم تهران چيزي نزديك به دو برابر عرصه 
كل ش��هر تهران اس��ت و ما وظيفه داريم كه از حريم 
1300 كيلومتري پايتخت صيان��ت كنيم .اگر در اين 
راس��تا برنامه اي نداشته باشيم، پايتخت آسيب جدي 

خواهد ديد.
سرپرست اداره كل حريم تهران با اشاره به ديداري كه 
با شهردار تهران داش��ت، گفت: در جلسه همفكري و 
هم انديشي كه در خدمت حناچي بوديم، تأكيد شهردار 
ته��ران بر اين موض��وع بود كه ديگ��ر در حريم تهران 
هيچگونه ساخت و ساز و تراكمي نداشته باشيم و اگر 
قرار است ساخت و سازي در حريم تهران اتفاق بيفتد، 

اين ساخت و ساز فقط از روي الزام باشد.
شكري ادامه داد: حريم تهران با فرمانداري ري، پرديس، 
شهر قدس و كن در ارتباط است و حريم مثل بخشي از 

زندگي است و بايد گفت، حريم يعني جواني، زندگي و 
اگر ما آن را بفروشيم و از بين ببريم، بطور حتم پشيمان 
خواهيم شد.بنابراين همكاري جدي و تنگاتنگي با همه 
دوس��تان خود در همه مناطق درگير حريم پايتخت 
داريم تا بتوانيم بحث بايدها و نبايدهاي حريم را پيش 
ببريم و به اهداف خود برس��يم .در اين راستا جلساتي 
نزديك به 50 ساعت با كارشناسان شهرسازي برگزار 
كرديم و توانستيم مش��كالت و چالش هاي پيش رو را 

شناسايي و براي رفع آنها برنامه ريزي كنيم.

   قوانين اجرايي مديريت حريم بازنگري شود
همچني��ن در اين همايش نوذر پور، ش��هردار منطقه 
22 گفت: ما تاكنون بيش��تر درب��اره نبايدهاي حريم 
صحبت كرده ايم و بايد اين رويك��رد را تغيير داده و بر 
بايدهاي حريم متمركز شويم.در چندين محور بايد در 
اداره و برنامه هاي حريم ش��هر تهران تغيير ايجاد شود 
و تهيه سند آسيب شناس��ي حريم شهر تهران يكي از 
اولويت هاي اين تغييرات اس��ت كه اين موضوع جهت 
افزايش مشاركت شهروندان با اهالي روستاهاي حريم، 
واجب اس��ت.مناطق داراي حريم بايد با دهياري هاي 
روستاهاي حريم خود در راستاي ماموريت هاي اجرايي 
هماهنگ باشند و بدين جهت شوراي هماهنگي عمران 
و خدمات شهري و روستايي در منطقه 22 در راستاي 
هماهنگي با دهياري هاي روستاهاي حريم، ايجاد شده 
است و در احصاء و حل مشكالت في ما بين برنامه ريزي 

و تصميم گيري مي كنند.
شهردار منطقه 22 با بيان اينكه مغايرت مساحتي كه 
بين شوراي شهرس��ازي و معماري و ساير سازمان ها 
وجود دارد بايد به يك رقم ثابت برسد، گفت: در غير اين 
صورت در آينده درباره حريم تهران با مشكالت اساسي 

روبرو خواهيم بود.
ن��وذر پور با بي��ان اينكه ب��راي محدوده حريم ش��هر 
 تهران بايد طرح و برنامه داشته باش��يم، افزود: بالغ بر
500 بنا در حريم منطقه 22 بدون مجوز احداث شده 
و با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده تمام آنها براي تعيين 
تكليف به كميسيون ماده 100 ارسال شده  اند. قوانين 
اجرايي مديريت حريم بايد بازنگري شود و شرح وظايف 
ادارات حري��م مناطق نيز بازنگري ش��ود و مناطق در 
مسائل خدمات شهري، حمل و نقل، پسماند و... حريم 

ورود پيدا كنند.

   ۸۰ درصد درآمد حريم در كجا هزينه مي شود؟
زهرا نژاد بهرام، عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز 
گفت: اقتصادي شدن حاشيه حريم يكي از داليل مهمي 
است كه باعث شده ما سال ها درگير مساله حريم تهران 
باشيم. فكر مي كنم مي توانيم به مساله حريم از منظر 
تعاملي نگاه كنيم چرا كه شبكه ارتباطي به وجود آمده 
بين تهران و شهرهاي پيراموني عالوه بر تأمين نيازهاي 
خود مي تواند بخشي از نيازهاي شهر تهران را تأمين كند، 
بنابراين همين الگو مي تواند در حفظ حريم موثر باشد.

 رييس كميته معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه اين شبكه ارتباطي قادر است عالوه بر نيازهاي 
اقتصادي و اجتماعي نيازهاي فرهنگي و اوقات فراغت 
را پوشش بدهد، گفت: الزم نيست در موضوع حريم به 
شهرهاي پيراموني احساس تحكم القا كنيم و آنها را به 
تقابل وادار كنيم، زي��را در حال حاضر1300 كيلومتر 
حريم تهران به منطقه اي پر از تعارض تبديل شده است. 
تبصره اي داريم مبني بر اينكه 80 درصد درآمد توليد 
شده در حريم بايد صرف توسعه حريم بشود.بنابراين با 
الگوي پيشنهادي مي توانيم جهت پيوستگي در تعامل 
مش��ترك بين تهران و شهرهاي پيراموني براي حفظ 
حريم اقدام كنيم . محمد س��االري رييس كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي اسالمي شهر تهران يكي 
ديگر از سخنرانان اين همايش گفت: اگر مساله حوزه 
كالن نظامات تصميم گيري و تصميم سازي حريم تهران 
حل نشود و مجموعه حاكميت به يك تصميم مشترك 
و مبتني بر پيوس��ت هاي مطالعاتي و آسيب شناسي 
نرسند، فضاي پيش رو نگران كننده خواهد بود.مجموعه 
س��رزميني ظرفيت محدودي دارد، اما س��ند آمايش 
سرزميني منجر به چنين انباشت جمعيتي در تهران 
شده است كه هدف آن توزيع عادالنه ثروت و امكانات 
بوده اما محقق نشده و مردم را به سمت مناطق برخوردار 
كوچانده است.مطالعات نشان داده است مساله حريم 
تهران اين است كه اگر مشكل تفرق سياسي و بخشي 
نگري را حل نكنيم، مساله حريم تهران حل نمي شود. 
او افزود: تا زماني كه نتوانيم مشكالت را به دغدغه عموم 
تبديل كنيم، نمي توانيم آن را حل كنيم بنابراين بايد 
به سمت مديريت هماهنگ شهري حركت كنيم و اين 
به معني دادن اختيار شهرهاي اقماري به شهر تهران 
نيس��ت گرچه كارنامه شهرداري تهران به دليل وجود 

ديد بان هاي شهري موفق تر بوده است.
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واكنش به احتمال ديواركشي 
پيرامون تئاتر شهر

حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي - اجتماعي 
شوراي شهر تهران در واكنش به احتمال ديواركشي 
در حريم تئاتر شهر گفت: ما گفتيم كه مي خواهيم 
شهر انسان محور داشته باشيم، همان نقدي كه در 
مورد محصور كردن چهارراه وليعصر وجود دارد، در 
مورد احتمال محصور شدن تئاتر شهر هم وجود دارد .

به گزارش ايسنا، نظري در مورد جلسه بررسي وضعيت 
پيراموني مجموعه تئاتر شهر و هماهنگي الزم براي 
تصميم گيري در خصوص پيامدهاي سدمعبر و حضور 
دستفروشان در چهارراه وليعصر گفت: بطوركلي الزاما 
اولين راه بهترين راه نيست. ممكن است اولين راهي 
كه انتخاب مي كنيم ساده ترين راه باشد اما بايد با دقت 
و برنامه ريزي بيشتري مناسب ترين راه حل را براي 
اين محدوده انتخاب كنيم. ما نمي توانيم دستفروشي 
را اقدامي كامال منفي و غلط بدانيم و بعد بگوييم بايد 
دستفروشي را كنار بگذاريم. اين قطعا بهترين راه حل 
نيست. سخنگوي كميسيون فرهنگي- اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به انتظار بسياري از 
هنرمندان براي تبديل تئاتر شهر به قطب گردشگري 
گفت: اگر مي خواهيم مجموعه تئاتر شهر به يك قطب 
گردشگري فرهنگي و حتي ميراثي تبديل شود، اتفاقا 
باز هم حضور دستفروش��ان مي تواند به آنجا كمك 
كند. البته حضوري ساماندهي شده و با ضابطه، كه 
ما در مصوبه مشاغل سيار و بي كانون آن را پيش بيني 
كرده ايم. بر اين اساس، در اطراف مجموعه اي مانند 
تئاتر شهر دستفروشان طي فرآيندي شفاف مي توانند 
به مدت محدودي حضور داش��ته باشند و اجناس 
مرتبط با فرهنگ و كاربري آن مجموعه را به فروش 
برسانند سپس گروه ديگر از دستفروشان بر اساس 
تقاضاي خود جايگزين مي ش��وند. نظري با تاكيد 
بر اينكه قطعا نبايد در اطراف مجموعه تئاتر ش��هر 
ابزار آالت صنعتي و اقالم غير مرتبط به فروش برسد، 
اظهاركرد: ما بايد به سراغ ساماندهي اين فضا برويم 
تا امكان حضور تمام اقشار جامعه در آن فراهم شود. 
نه اينكه بخواهيم محي��ط را ايزوله و محصور كنيم. 
او با اش��اره به برخي گمانه زني ه��ا در مورد احتمال 
ديواركشي در اطراف مجموعه تئاتر شهر گفت: اينكه 
بخواهيم فضا را ايزوله كنيم تجربه نشان داده كه اتفاق 
خوبي نخواهد بود. نمي توان انتظار داشت كه فقط 
افراد فرهنگي و عالقه مندان به تئاتر در اين فضا تردد 
كنند و بقيه حق ندارند وارد شوند. چرا بايد يك فضاي 

فرهنگي را از حضور ديگر شهروندان محروم كنيم؟
نظري با اشاره به يكي از تفاوت هاي مديريت شهري 
اصالح طلبان با مديريت شهري قبلي گفت: ما يك 
تفاوت عمده ب��ا مديريت قبلي داريم. بدين معنا كه 
ما مي خواهيم شهر انسان محور داشته باشيم. با اين 
تفكر نمي شود هرجا را محصور كنيم. به نظرم همان 
نقدي كه در مورد محص��ور كردن چهارراه وليعصر 
وجود دارد، در مورد احتمال محصور شدن تئاتر شهر 
هم وجود دارد و البته نمي دانم در نهايت اين اتفاق رخ 
مي دهد يا نه؟ اين عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي 
شوراي شهر با تاكيد بر اينكه ما بايد بتوانيم مجموعه 
تاالر وحدت را هم از اين حصر خارج كنيم، گفت: اگر 
مردم نتوانند با امكان مختلف فرهنگي، ميراثي و اماكن 
مهم شهرشان ارتباط برقرار كنند، نمي توانيم همه آنها 
را شهروند شهر بدانيم چون آنها را از هويتشان دوره 
كرده ايم و اين براي شهر و شهروندانش خطرناك است.

وقوع روزانه ۲۵۰۰ تصادف 
در پايتخت

فرمانده انتظام��ي تهران بزرگ گفت: روزانه بالغ بر 
2 ه��زار و 500 تصادف اعم از جرحي و خس��ارتي 
در ته��ران رخ مي دهد كه در تمام اين موارد پليس 
در صحنه حضور پيدا مي كند. به گزارش تس��نيم، 
سردار حسين رحيمي اظهار كرد: آموزش و ارتقاي 
توانمندي هاي مديران، فرماندهان و روساي پليس 
راهور در دستور كار قرار گرفته است.پليس در سال 
98 به مراتب توانمندتر از سال گذشته شده است. 
رحيمي افزود: شايد اگر يك دهه قبل، كم كاري ها و 
رفتارها از سوي پليس مشاهده مي شد، خيلي به آن 
گاليه نمي شد اما امروز كوچك ترين ضعف در اقدام 
و عملكرد پليس، مورد توجه مردم است.رحيمي با 
اشاره به شعار پليس مبني بر انجام وظايف با حداقل 
امكانات و حداكثر بهره وري، تصريح كرد: چند سال 
پيش قرار بود نيروهاي راهور فاتب سه برابر شود اما 
اين اتفاق روي نداد و اكنون نيز به خوبي نيروهاي 
راهور در تهران كار خود را انجام مي دهند. فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ با اش��اره ب��ه 30 هزار تماس 
روزانه با پلي��س 110 در پايتخت، ادامه داد: بالغ بر 
6 هزار تماس روزانه با پليس 110 درباره مس��ائل 
ترافيكي، تصادفات و امور راهنمايي و رانندگي است.

همچنين روزانه بالغ بر دو هزار و 500 تصادف اعم 
از جرحي و خس��ارتي در تهران رخ مي دهد كه در 
تمام اين موارد پليس در صحنه حضور پيدا مي كند.

بطور ميانگي��ن روزانه در 300 فق��ره از تصادفات 
خس��ارتي و 60 فقره تصادفات جرح��ي در تهران 
كروكي كشيده مي شود و برخي از تصادفات نيز نياز 
به كشيدن كروكي ندارند. فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ با بيان اينكه حدود 700 مورد از 6 هزار تماس 
نيز مربوط به راهنمايي و مشاوره است، متذكر شد: 
حدود دو هزار تماس از 6 هزار تماس روزانه مربوط 
به اخبار سدمعبر و سدمعبرها در سطح شهر تهران 
عامل بسيار تأثيرگذار در ترافيك شهر تهران است. 
او با اش��اره به تجهيز پليس تهران به مركز كنترل 
پيشرفته، اظهار كرد: اكنون پليس در تهران با هزار 
و 400 دوربين نظارتي در حال فعاليت است و هزار و 
350 دوربين نيز تخلفات سرعت، سبقت غيرمجاز و 
رفتارهاي خارج از عرف را كنترل مي كنند.در تهران 
بيش از پنج هزار و 500 تقاطع داراي چراغ راهنمايي 
و رانندگي است و روزانه هزار و 200 نفر به ستادهاي 
ترخيص مراجعه مي كنند كه پيش از دريافت خودرو 
بايد آموزش الزم را ببينند و اگر آموزش هاي الزم را 
نبينند، خودرو و موتورسيكلت تحويل آنها نمي شود.

رهن واحدهاي اداري پايتخت )ميليون تومان( 
جنوبشرقمركزغربشمال
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

از سوي معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمايي شد

مدلجديدشارژماليبنگاهها
تعادل |

وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال 98 دو رويكرد 
جديد را در چارت كاري خود براي رونق بنگاه ها تعريف 
كرده است؛ در رويكرد نخست با توجه به اينكه كمبود 
نقدينگي همچن��ان مش��كل اول بنگاه هاي توليدي 
به ش��مار مي رود، وزارت صنعت به دنبال اين اس��ت 
تا با هدايت س��رمايه هاي س��رگردان به سمت توليد، 
طرح هاي صنعتي را از اين طريق شارژ مالي كند. اين 
در حالي اس��ت كه 85 درصد تامين مالي بنگاه ها در 
ايران از سوي بانك ها انجام مي شود كه در دنيا بي سابقه 
اس��ت. به همين منظور براي نجات بنگاه هاي جوان 
بايد سراغ شيوه هاي جديد تامين مالي از طريق بازار 
سرمايه پيش رفت. از آن سو، با توجه به اينكه 10 هزار 
و ۶۴0 طرح با پيش��رفت فيزيكي باالي ۶0 درصد در 
كشور موجود است، وزارت صنعت به دنبال اين است 
كه در سال جاري سرمايه گذاري هاي جديد را به سمت 
واحدهاي ايجادي جديد سوق ندهد. براساس رويكرد 
جديد تعريف شده، مقرر شده استان ها سرمايه گذاران 
جديد را به س��مت خريد واحدهاي نيمه تمام و ارايه 
مدل براي افزايش ظرفي��ت واحدهاي موجود ببرند؛ 
اين مدل جديد ش��ارژ مالي بنگاه ها به صورت پايلوت 
در سه استان كشور اجرايي خواهد شد، چراكه به گفته 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
يك هزار و 800 ميليارد تومان سرمايه در اختيار مردم 
اكنون با پارادوكس نقدينگي روبه رو هستيم؛ به عبارتي، 
نقدينگي در دس��ت مردم باال و در واحدهاي توليدي 
كم است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه رويكرد اصلي 
وزارت صنعت احداث نش��دن واح��د صنعتي جديد، 
اس��ت، پروژه جذب سرمايه براي جايگزيني واردات با 
هدف گذاري 3 ميليارد دالري در سال 98 تعريف شده تا 
در گام نخست، براساس نياز كشور فعال سازي طرح هاي 

نيمه تمام در دستور كار قرار بگيرد. 

    7 رويكرد راهبردي براي رونق توليد
براس��اس اعالم وزير صنعت، مع��دن و تجارت، هفت 
رويكرد راهبردي شامل »توسعه توليد و تعميق ساخت 
داخل«، »توسعه صادرات غير نفتي«، »توسعه معادن 
و صنايع معدني«، »توس��عه فناوري و ش��ركت هاي 
دانش بنيان با تغيير رويكرد از مونتاژكاري به نوآوري«، 
»مديريت بازار و ساماندهي لجستيك تجاري«، »بهبود 
فضاي كس��ب و كار مرتبط با بخش صنعت، معدن و 
تجارت« و »تأمين منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري 
در راستاي تحقق دستورالعمل سال رونق توليد« در 
چارت كاري س��ال 98 وزارت صنعت، معدن وتجارت 
قرار گرفت. در همين راستا، روز گذشته، معاون طرح 
معاون طرح و برنامه وزير صنع��ت، معدن و تجارت با 
اعالم اينكه 35 برنامه براي اين ۷ محوركاري وزارتخانه 
در سال رونق توليد تدوين و برنامه  ريزي شده، گفت: هر 
هفته اين ۷ محور رصد و پايش مي شود و گزارش هاي 
مربوطه به صورت منظم و مداوم به وزير صنعت، معدن 

وتجارت ارسال مي شود .
سعيد زرندي با بيان اينكه براي رونق توليد، مشكالت 
موجود بررسي و برنامه س��ال 98 را بر دو اصل نگاه به 
مقابله با تحريم هاو رونق توليد تعريف شده است، عنوان 
كرد: ش��اخص هاي كالن نش��انگر برخي چالش هاي 
كش��ور بود. براي مثال، مباحثي كه در مورد انتقال ارز 
بود، روي مواداوليه كاالها اثرگذار بود. بنابراين نياز بود 
مباحث مربوط به ارز مديريت بيش��تري ش��ود. البته 
مسوول تامين ارز بانك مركزي است، اما تالش بر اين 
بود تا شرايط براي واحدهاي توليدي مدنظر قرار گيرد. 

زرندي در عين حال با اش��اره به »افزايش هزينه هاي 
توليد و بي ثباتي در سياس��ت ها« تصري��ح كرد: ما در 
وزارتخانه سعي كرديم در نيمه دوم سال 9۷ كمترين 
مقدار بخشنامه را داشته باشيم و در سال 98 نيز فضا 

را تثبيت كنيم. 

    يك طرح پايلوت مالي
اما مش��كالتي كه به گفته معاون وزير صنعت، همچنان 
بنگاه هاي توليدي را رنج مي دهد، »كمبود نقدينگي«، »بيمه 
تامين اجتماعي«، »ماليات و گمركات« است. به طوري كه به 
گفته زرندي، با افزايش هزينه هاي مبادالتي، هر 100 درصد 
افزايش نرخ ارز، ح��دود 89.5 درصد هزينه هاي كاالهاي 

وارداتي در حوزه توليد را باال مي برد.
اما وزارت صنعت به دنبال اجرايي كردن طرحي است كه از 
طريق آن قصد دارد تا سرمايه سرگردان را به سمت توليد 
هدايت كند؛ بنابه اظهارات زرندي، اكنون 10 هزار و ۶۴0 
طرح با پيش��رفت كاري باالي ۶0 درصد در كشور موجود 
است كه تامين مالي اين طرح ها با استفاده از سرمايه هاي 
سرگردان مردمي در 3 استان به صورت پايلوت در دستور 
كار وزارتخانه صنعت قرار گرفته اس��ت. او با انتقاد از اينكه 
سرمايه هاي سرگردان سبب شد كه خودرو از يك كاالي 
مصرفي به يك كاالي سرمايه اي است تبديل شود، اظهار 
كرد كه از اس��تان ها درخواست كرديم كه سرمايه گذاران 
جديد را به س��مت خريد واحدهاي نيمه تمام و ارايه مدل 
براي افزايش ظرفيت واحده��اي موجود ببرند. بنابر آمار 
اعالمي از س��وي زرندي، يك ه��زار و 800 ميليارد تومان 
سرمايه در دست مردم است كه عمدتا در حساب هاي بانكي 
آنهاست و ۲00 ميليارد تومان آن نقدينگي كوتاه مدت است. 
از سوي ديگر، از منظر زرندي، درحال حاضر با پارادوكس 
نقدينگي روبه رو هستيم؛ چراكه نقدينگي در دست مردم 
باال و در واحدهاي توليدي كم است. برهمين اساس، جذب 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در بازار سرمايه را در استان ها 

جلو خواهيم برد. 
در همين حال، زرندي در پاسخ به پرسش »تعادل«، 
مبني بر اينكه چرا با اين وضعيت همچنان شاهد رشد 
فزاينده صدور مجوزهاي صنعتي در كش��ور هستيم؛ 
گفت: براساس قانون اجازه اعمال محدوديت در زمينه 
صدور مجوزها را نداريم؛ اما از متقاضيان ورود به حوزه 
توليد مي خواهيم ب��ه جاي اينكه به دنبال مجوز براي 
راه ان��دازي يك واحد توليدي جديد باش��ند، خريد و 
احي��اي واحدهاي نيمه فعال و نيمه كار را مدنظر قرار 

دهند. 
البته براساس آماري كه زرندي در مورد آخرين وضعيت 
صدور مجوزهاي سرمايه گذاري اعالم كرد، شاهد رشد 
صدور مجوز سرمايه گذاري هم در بخش داخلي و هم 
خارجي هستيم. مطابق آمار اعالمي، در ۲ ماهه نخست 
سال جاري )98( برابر با 1۴ مجوز براي سرمايه گذاري 
خارجي صادر ش��ده كه اين رقم در مدت مشابه سال 
گذشته )9۷( كه برابر با 8 مجوز بوده است، رشد را نشان 
مي دهد. همچنين در دومين ماه از سال 98 برابر با 3 
هزار و 599 مجوز صادر ش��ده كه رشد ۲5 درصدي را 
نشان مي دهد. در همين بازه زماني نيز، 5۲ هزار و ۲۲۲ 
مجوز صنفي در ۲ ماه منتهي به ارديبهش��ت سال 98 
صادر شده كه ۶.9 درصد افزايش را تجربه كرده است. 

»س��اماندهي ماليات بر ارزش افزوده« كه اين روزها 
به يكي از دغدغه هاي مه��م صاحبان بنگاه ها تبديل 
ش��ده، موضوع ديگري بود كه مورد توجه معاون وزير 
قرار گرف��ت. بنابه اظهارات او، س��ازمان حمايت روي 
طراحي سامانه اي براي ارايه نرخ مرجع محصوالت و 
كاالها كار مي كند. اين در حالي است كه نبودن قيمت 

واحد باعث سوءاستفاده برخي افراد سودجو از طريق 
ارايه قيمت هاي مج��ازي را رقم زد. زرندي همچنين 
با بيان اينكه مسوول ارزيابي اقتصادي بودن پروژه ها 
و طرح ها بانك ها هس��تند، اظهار كرد: با تغيير نرخ ارز 
ساماندهي جديدي براي اين ارزيابي با توجه به شرايط 

جديد ارايه شد.

    طرح تعميق ساخت داخل
معاون وزير صنعت، اما از ضرورت شكل گيري يك طرح 
ملي براي تعميق س��اخت داخل سخن گفت و اولين 
گام را، شناسايي نيازها با تحليل وضعيت نوع كاالهايي 
است كه وارد مي شوند، عنوان كرد. بنابرآمار اعالمي او، 
حدود 1۲ هزار واحد صنعتي با ظرفيت 30 تا 50 درصد 
كار مي كنند و از ۶0 هزار واحد صنعتي موجود حدود 
۴۲ هزار تا در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر 
هستند. در همين راستا، سازمان گسترش و معاونت 
امور صنايع براي موضوع ساخت داخل ماموريت دارند 
و نمايش��گاه س��اخت داخل را در روز صنعت و معدن 

برگزار مي كنيم.
زرن��دي با بيان اينكه حدود 85 درصد از قطعات مورد 
نياز خودرو ها در سال هاي گذشته بومي سازي شده، 
گفت: اولويت براي داخلي سازي خودرو، خودرو هاي 
پرمصرف و پرتيراژ است. به گفته او، چون قطعه سازي 
خودرو سرفصل تحريم ها بود تا نارضايتي عمومي به 
وجود  آيد. بر همين اساس، نگاه متوليان صنعتي، اين 
است كه س��رمايه گذاري هاي جديد به سمت تكميل 
واحد هاي موجود و تكميل واحد هاي زير ظرفيت برود. 
او موضوع تأمين نياز دس��تگاه ها را از ديگر برنامه هاي 
سال 98 دانست و بيان كرد: از ۴۲ ميليارد دالر واردات 
س��ال 9۷ حدود 35 ميليارد دالر آن مربوط به بخش 
صنعت اس��ت و 55 كد تعرفه اي به ارزش 1۲ ميليارد 
دالر بيش��ترين س��هم را در واردات اين بخش داشته 
اس��ت. به گفته زرندي، اما فعال سازي ظرفيت خالي 
واحدهاي توليدي كش��ور از ديگر محورهاي مهمي 
اس��ت كه در برنامه كاري متوليان صنعتي كشور قرار 

گرفته، كه شامل احياي واحدهاي راكد و احياي ظرفيت 
واحدهايي است كه زير ظرفيت كار مي كنند.

اما »جذب س��رمايه گذاري براي جايگزين��ي واردات« با 
هدف گذاري 3 ميليارد دالر، س��رفصل ديگري است كه 
در چارت كاري اين وزارتخانه براي س��ال 98 ترسيم شده 
است. به طوري كه به گفته زرندي، رويكرد وزارتخانه اين 
است كه تا حد امكان، واحد ايجادي جديدي شكل نگيرد و 
حركت بيشتر به سمت فعال سازي و احيا و تكميل ظرفيت 
واحدهاي موجود باش��د. بر همين اساس، »هدف گذاري 
توسعه و رشد ۲5 درصدي صنايع نس��اجي و پوشاك در 
راستاي طرح توسعه نساجي و پوشاك«، »توسعه صنايع 
دريايي، ريلي و لوازم خانگي« و »ايجاد 13 هزار و 100 واگن« 

به طور ويژه در دستور كار قرار گرفته است.
زرندي در ادامه با اشاره به اينكه »افزايش صادرات غيرنفتي«، 
اولويت ديگر وزارت صنعت در سال جاري است؛ گفت: در 
موضوع صادرات غير نفتي صادرات به 15 كشور در دستور 
كار قرار گرفته است؛ حتي رصد آمارها نيز حاكي از اين است 
كه حدود ۲3.۴ ميليارد دالر از مجموع ۴۶ ميليارد دالر كل 
صادرات كشور در سال 9۷ مربوط به اين 15 كشور هم مرز 
يا نزديك به ما است. زرندي در بخش بعدي صحبت هاي 
خود در موضوع »بهبود فضاي كسب وكار« اصلي ترين كار 
وزارتخانه را ساماندهي و توسعه سامانه هاي الكترونيكي 
دانست وافزود: ايجاد هلدينگ هاي سرمايه گذاري توسط 
خود مردم در موضوع سرمايه گذاري و صادرات را در دستور 
كار داري��م. البته به گفته اين مقام مس��وول در وزارتخانه 
صنعت، رتبه فضاي كسب و كار در كشور بهبود يافته كه 
بيشترين بهبود در تجارت فرامرزي به دست آمده، كه از رتبه 
1۶۶ در سال ۲018 به رتبه 1۲1 در ۲019 ارتقاء يافته است. 
زرندي همچنين با بيان اينكه تمركز در حوزه بازار سرمايه 
را در دستور كار داريم، گفت: سرجمع تسهيالت ارايه شده 
بانك ها از 31 درصد در سال 9۲ به ۲8 درصد رسيد كه بهبود 

اين نرخ را در دستور كار داريم.
»توسعه معادن كوچك« از ديگر برنامه هاي كاري وزارت 
صنعت در سال 98 اس��ت؛ بنابه توضيحات زرندي، براي 
توس��عه اقتصادي به بخش معدن نگاه ويژه اي وجود دارد 

كه فعال سازي معادن كوچك مقياس در دستور كار قرار 
گرفته است. بنابه گفته هاي او، احياي 150 واحد كوچك 
مقياس معدني هدف گذاري ش��ده كه از سرمايه گذاران 
بخش خصوصي و شركت هاي معدني خواسته شده براي 
تامين سرمايه آن مدل ارايه دهند. زرندي اعالم كرد كه براي 
نوسازي تجهيزات و ماشين آالت معدني مدل 3 جانبه ميان 
»معاونت امور معدني وزارتخانه، ايميدرو و صندوق حمايت 

از فعاليت هاي معدني« در حال تدوين است. 

    اظهارنظر معاون درباره سه موضوع 
زرندي در ادامه صحبت هاي خود به سه موضوع ديگر كه 
از سوي خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت، به اظهارنظر 
پرداخ��ت. او در مورد بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات به 
كشور، گفت: اين ارز بايد براي سرمايه گذاري هاي جديد، 
توسعه و آينده كشور به چرخه اقتصاد كشور بازگردد، اما 
سال گذشته مقرر شد بخشي از آن براي تامين نياز وارداتي 
صادركنندگان در اختيارش��ان قرار بگيرد. براين اساس، 
مقرر شده براي صادركنندگان محصوالت پتروشيمي ۶0 
درصد ارز صادراتي به سامانه نيما بازگردد، 10 درصد آن به 
صورت اسكناس در اختيار صادركنندگان باشد و ۴0 درصد 
باقيمانده نيز صرف واردات مواد اوليه و غيره مورد نيازشان 
صرف ش��ود. به گفته او، براي صادركنندگان محصوالت 
غيرپتروشيمي، اما اين نسبت به صورت 50 درصد عرضه 
در سامانه نيما، ۲0 درصد اسكناس و 30 درصد واردات مواد 

اوليه تعريف شده است.
»مرجع كارشناسي قيمت خودرو سازمان حمايت است 
يا ش��وراي رقابت؟« پرس��ش ديگري بود ك��ه زرندي در 
پاسخ به آن به اصحاب رسانه اين گونه پاسيخ داد: »تدوين 
دستورالعمل قيمت گذاري خودرو« جزو وظايف سازمان 
حمايت اس��ت و تا زماني كه قانون جديد از سوي مجلس 
شوراي اسالمي ابالغ ش��ود، اين كار از سوي اين سازمان 
پيگيري مي شود. او در مورد مش��كالتي كه براي دو برند 
كره اي كه با اجرايي شدن تحريم ها به وجود آمد نيز اين گونه 
اظهارنظر كرد كه هيچ مشكلي از باب توليد و خدمات پس 

از فروش اين محصوالت در كشور وجود ندارد.

گام آخر تكميل زنجيره توليد
ش�اتا|وزير صنعت، مع��دن و تجارت با تاكي��د بر لزوم 
برگزاري مراسمي به مناسبت »روز صنعت و معدن«، اين 
روز را فرصت مناسبي براي معرفي برخي ابعاد مثبت و موثر 
بخش توليد به عموم مردم عن��وان كرد. رضا رحماني در 
جلسه مشترك با دست اندركاران برگزاري »روز صنعت 

و معدن« اظهار كرد: اهميت حمايت از توليد هنوز آنچنان 
كه شايسته است در جامعه نهادينه نشده و اين دغدغه هم 
بايد مورد عنايت خاص مردم باشد و هم ساير بخش هاي 
دخيل در حوزه كسب و كار كه بايد قدم هاي هاي محكم تر 
و موثرتري در اين مسير بردارند. او افزود: امروز براي تحقق 

رونق توليد، ايجاد يك باور عمومي ضرورتي غيرقابل انكار 
است كه متناسب با آن بايد فضا سازي الزم نيز صورت گيرد.

رحماني خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه هاي گسترده 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در خص��وص ل��زوم 
فرهنگ س��ازي در عرصه س��اخت داخ��ل و رونق توليد 

اميدوارم با برنامه ريزي دقيق، »روز صنعت و معدن« سرآغاز 
يك نگاه فرهنگي وسيع تر در سطح جامعه براي پاسداشت 
جايگاه اين بخش مهم اقتصادي باشد. وزير صنعت تصريح 
كرد: در بخ��ش كالن و از نظر مقام معظم رهبري بخش 
توليد آنچنان داراي اهميت بوده كه در چند سال اخير جدا 

از حمايت هاي بي دريغ صورت گرفته، حتي در نامگذاري 
سنوات هم ايش��ان، اين حوزه را مورد توجه ويژه خود قرار 
داده ان��د. رحماني گفت: جلب نظر و حمايت هاي مردم از 
بخش توليد و ساخت داخل مي تواند اين زنجيره را تكميل 

كند و زمينه ساز توسعه پايدار كشور شود.
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شرايط مجوز موردي براي 
كارت بازرگاني اعالم شد

تسنيم| مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات، 
شرايط صدور مجوز موردي براي عدم مطالبه كارت 
بازرگاني را اعالم كرد. سيد مهدي نيازي در مكاتبه اي 
با روس��اي ادارات كل سازمان هاي صنعت و معدني 
استان ها، شرايط صدور مجوز موردي براي عدم مطالبه 
كارت بازرگاني را اعالم كرد. بر اساس اين مكاتبه، صدور 
مجوز موردي براي واردات ماشين آالت، تجهيزات، 
اجزا و قطعات مربوط��ه مورد نياز واحدهاي توليدي 
فاقد كارت بازرگاني تنها يك بار و براي مدت مشخص 
)حداكثر ۶ماه( مجاز اس��ت و تمدي��د آن در صورت 

داشتن شرايط الزم و معتبر منعي ندارد.

دريافت مابه التفاوت ريالي
از برخي كاالهاي اساسي

مهر| براس��اس مصوبه كارگروه ملي تنظيم بازار 
كش��ور، از »كره، حبوبات، چ��اي و كاغذ وارداتي« 
كه بع��د از تاريخ 18 خردادم��اه 1398 ازگمركات 
كشور ترخيص شوند، به ازاي هردالر، ۴800 تومان 
مابه التفاوت ريالي اخذ مي ش��ود. در همين رابطه، 
محمدرضا كالم��ي، مديركل دفت��ر برنامه ريزي 
تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت در نامه اي 
به مهدي كس��رايي پور، مديركل سياست گذاري 
ارزي بانك مركزي، تاريخ اخذ مابه التفاوت ريالي از 
كاالهاي اساسي و ضروري كه گروه ارزي آنها به گروه 

چهارم انتقال يافته را ابالغ كرد.
در اين نامه آمده است: با عنايت به طرح تصميمات 
كميته، بن��د 3-۴ مصوبه كارگروه تنظي��م بازار با 
حضور نمايندگان بانك مركزي در جلسه كارگروه 
ملي تنظيم بازار كش��ور مورخ سيزدهم خردادماه 
1398، مقرر ش��د دريافت مابه التف��اوت ارزي به 
ازاي ه��ر دالر ۴,800 تومان از محموله هاي تامين 
ارز ش��ده كره، حبوبات، چاي و كاغ��ذ كه از تاريخ 
18 خ��رداد 98 )بعد از پايان ماه مبارك رمضان( از 
گمركات كشور ترخيص مي ش��وند، اجرايي شود. 
براين اساس محموله هاي ترخيص شده قبل از 18 
خردادماه نيز با ارز ۴,۲00 تومان مش��مول رصد، 
پاي��ش و عرضه با نرخ مصوب س��ازمان حمايت بر 
مبناي ارز ۴۲00توماني هستند. كالمي در نامه خود 
به كسرايي پور خواستار ابالغ مصوبه تنظيم بازار به 

بانك هاي عامل و گمرك شده است. 

ثبت ركورد توليد
۳۰ ميليون تن فوالد در 98 

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: سال گذشته ۲5 ميليون تن فوالد در 
كشور توليد شد و برنامه توليد فوالد براي سال جاري 
نيز 30 ميليون تن است. به گزارش تسنيم، جعفر 
سرقيني افزود: ايران با توليد ۲5 ميليون تن فوالد در 
سال گذشته توانست دو كشور را پشت سر بگذارد به 
طوري كه امروز در توليد فوالد رتبه دهم جهاني را 
دارد.وي همچنين اظهار كرد: كشور رتبه تك رقمي 
توليد فوالد را با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
حداكثر تا دو سال آينده تجربه خواهد كرد.معاون امور 
معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: به طوركلي در چشم انداز ۲0 ساله كشور 55 
ميليون تن ظرفيت براي فوالد منظور ش��ده است 
يعني در سال 1۴0۴ بايد به ظرفيت توليد 55 ميليون 
تن فوالد در ايران رسيد.وي در ادامه افزود: برنامه مزبور 
در سر لوحه كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
گرفت و از سال 139۲ به شدت اين موضوع تعقيب 
ش��د به گونه اي كه ظرفيت 18 ميليون تني توليد 
فوالد كشور در شش سال قبل با راه اندازي طرح هاي 
مختلف امروز به 35 ميليون تن در سال رسيده است. 
س��رقيني تصريح كرد: طرح هاي بسياري طي اين 
شش سال در كشور راه افتاد و امروز 35 ميليون تن 
ظرفيت توليد فوالد در كشور وجود دارد. وي گفت: 
مصرف فوالد با توجه به ركود ساخت و ساز درداخل 
طي چند سال گذشته به حداقل رسيده است. معاون 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت افزود: مصرف فوالد 
هم اكنون در كشور 1۴ تا 15 ميليون تن بيشتر نيست 
معني حرف اينكه اگر 30 ميليون تن فوالد در ايران 
توليد شود بايد 15 ميليون تن روي ريل صادرات قرار 
گيرد در حالي كه سال گذشته 8,5 ميليون تن فوالد 

از مملكت صادر شده است. 
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روابط عمومی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه

http://iets.mporg.ir.http://Monaghese.:از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت تمامی اسناد مناقصه از سایت های
niopde.irاقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعيين ش�ده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سربسته و ممهور به مهر شرکت به دبيرخانه این منطقه به آدرس ميدان سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه – کدپستی 6714799519-67147 اقدام و رسيد دریافت نمایند.
زمان بازگشایی: پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس منطقه می باشد.

*تضمين شرکت در مناقصه باید به مدت سه ماه از تاریخ آخرین تسليم پيشنهاد تا )98/07/10(معتبر باشد تضمين )مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه (ارائه گردد.
شرایط متقاضی: کليه شرکتهای توانمند دارای:

1-تصویربرابر با اصل گواهينامه تعيين صالحيت پيمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی )رتبه بندی( در زمينه 1-خدمات عمومی2- نگهداری و خدمات فضای سبز3-تأسيسات
2-ارایه تصویر برابر با اصل )اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات در روزنامه رسمی( و در صورت داشتن تغييرات ارایه گواهی امضا الزاميست.

3-کليه اوراق مناقصه )شرح کار، پيش نویس قرارداد و ...( ارایه شده باید به امضای تعهدآور فرد مجاز طبق اساسنامه برسد.
4-ارایه اصل گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت کليه شرکت کنندگان در مناقصه الزاميست.

5- در صورت عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی موجب رد صالحيت مناقصه گر خواهد شد.
6-ارایه تصویر برابر با اصل گواهی معتبر صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کليه شرکت های تابعه وزارت نفت)در صورت محرز سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.(
8-عدم سوء عملکرد در قراردادهای جاری و سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)حسب مورد استعالم بعمل خواهد آمد.(

تذکرات مهم: شرکت کنندگان می بایست قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجيهی را دریافت و با علم و آگهی کافی اعالم نرخ نمایند، ضمنا صورتجلسه توجيهی جزء الینفک قرارداد می باشد.
ضمنا حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات: به هر تعداد بازگشایی انجام می گردد.
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نوع تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: یکی از تضامين معتبر در آیين نامه تضمين معامالت دولتی و به مبلغ مندرج در جدول 
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سالن کنفرانس منطقه 
رأس ساعت 10 صبح

در ديدار رييس اتاق ايران  و سفير قزاقستان مطرح شد

س��فير قزاقس��تان در ديدار با رييس اتاق بازرگاني 
ايران از تمايل اين كشور به توسعه روابط اقتصادي 

و سرمايه گذاري در ايران سخن گفت.
 به گزارش ايس��نا، برنامه هيات هاي تجاري بخش 
خصوصي در ماه هاي گذش��ته نش��ان مي دهد كه 
بس��ياري از س��فرهاي انجام ش��ده، مي��ان ايران و 
كش��ورهاي منطقه بوده و آس��ياي ميان��ه، اروپاي 
ش��رقي، همس��ايگان خلي��ج ف��ارس و ش��ركاي 
مهم��ي همچون چين، افغانس��تان، ع��راق، هند و 
 قزاقس��تان؛ در رأس برنامه ريزي ه��اي اقتص��ادي

 قرار داشتند.
اين عملكرد در حالي به ثبت رس��يده ك��ه ايران با 
تحريم هاي اياالت متح��ده امريكا محدوديت هايي 
در توس��عه روابط خارجي خود داشته و بسياري از 
س��رمايه گذاران خارجي نيز ب��راي ورود به ايران با 
مزاحمت ه��اي امريكا مواجه هس��تند با اين وجود 
اتاق هاي بازرگاني مشترك تالش كرده اند راه را براي 
گس��ترش روابط ميان بخش هاي خصوصي فراهم 
كنند و در اين ميان ديدار اخير س��فير قزاقستان در 
ايران با ريي��س اتاق بازرگاني ايران بخش��ي از اين 
برنامه ريزي اس��ت. طبق اعالم اتاق بازرگاني ايران، 
در اين ديدار س��فير قزاقس��تان مس��ائلي همچون 

عضوي��ت كش��ورمان در پيمان اوراس��يا، برقراري 
پ��رواز مس��تقيم بين آلمات��ي و ته��ران و پيگيري 
طرح هاي سرمايه گذاري مش��ترك ميان دو كشور 
 را به عن��وان اصلي ترين اهداف خ��ود از اين ديدار 
برش��مرده اس��ت. براس��اس تاكيد او، قزاقس��تان 
نگاهي ويژه به توس��عه حضور خ��ود در بنادر ايران 
و اس��تفاده از ظرفيت ه��اي بنادر اميرآباد، ش��هيد 
رجاي��ي و چابه��ار دارد و طرف ايران��ي وعده داده 
كه ب��ا در اختيار گذاش��تن زمين هايي ش��رايط را 
 ب��راي س��رمايه گذاري قزاقس��تان در اي��ن عرصه 

فراهم كند.
غالمحس��ين ش��افعي، رييس اتاق بازرگاني ايران 

ني��ز اعالم كرده اس��ت ك��ه روابط تج��اري بين دو 
كش��ور مي توان��د به بخش ه��اي جدي��دي انتقال 
پي��دا كن��د و اي��ران آمادگ��ي آن را دارد ك��ه ب��ا 
برگ��زاري همايش مش��ترك و اع��زام هيات هاي 
 تج��اري ب��ه قزاقس��تان، راه را ب��راي بهب��ود 

روابط باز كند. 
در اي��ن رابطه س��يده فاطم��ه مقيم��ي، عضو اتاق 
بازرگاني تهران نيز نقش قزاقس��تان را در توس��عه 
فعاليت هاي منطقه اي ايران بس��يار مهم دانس��ته 
و اظهار كرد: با توجه به اينكه قزاقس��تان در مس��ير 
انتقال كاالها از چين به سمت آسيا و اروپا قرار دارد، 
مشاركت و توس��عه همكاري ها با اين كشور براي ما 
اهميت جدي خواهد داشت. به گفته او، با وجود تمام 
فعاليت ها هنوز س��هم ايران در تجارت منطقه اي به 
جايگاه قابل دفاعي نرسيده و مشاركت با قزاقستان 
مي تواند براي ما نتايج مثبتي داشته باشد. براساس 
گفته هاي اين عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني 
تهران، پيگيري هاي ايران براي پيوس��تن به پيمان 
اقتصادي اوراسيا كه بخش زيادي از آسياي ميانه و 
اروپاي شرقي را در بر مي گيرد، مقدمه اي بر گسترش 
همين همكاري هاس��ت كه در صورت برنامه ريزي 

براي دور زدن تحريم ها مي تواند چاره ساز باشد.

تمايل قزاقستان به توسعه روابط اقتصادي با ايران
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اليحه استرداد مظنونان به چين متوقف شد

مهلت 45روزه واشنگتن براي محدود كردن روند مهاجرت

عقب نشيني هنگ كنگ در برابر خواست مردم

افشاي توافق محرمانه امريكا و مكزيك

گروه جهان| سمانه قرباني|
 پس از يك هفته جنجال و آش��وب سياسي كري لم 
رهبر هنگ كنگ، اعالم كرد كه شوراي قانون گذاري 
اين كشور پيگيري اليحه استرداد متهمان به چين را 
براي مدتي نامحدود متوقف خواهد كرد. مخالفان اصلي 
اين اليحه وكال، سازمان هاي حقوقي با نفوذ، صاحبان 
صنايع، اتاق ه��اي بازرگاني، روزنامه ن��گاران، فعاالن 
و ديپلمات هاي غربي هس��تند. عقب نش��يني دولت 
منطقه اي در اين موضوع كه پس از برگزاري اعتراض ها 
گس��ترده در هنگ كنگ انجام شد، يكي از مهم ترين 
عقب نش��يني هاي دولت از س��ال ۱۹۹۷ ميالدي به 
اين س��و يعني از زماني كه هنگ كنگ بار ديگر تحت 

حاكميت چين درآمد، محسوب مي شود.
به گ��زارش رويت��رز، تظاهرات ه��اي اعتراض��ي در 
هنگ كنگ در يك هفته گذشته ادامه داشته و پليس 
از گاز اش��ك آور، اس��پري فلفل و باتوم براي مقابله با 
معترضان استفاده كرده است. اين شرايط شهر را آشفته 
كرده و فشار سنگيني بر »كري لم« وارد كرده است. بر 
اساس اليحه استرداد، مجرمان هنگ كنگ بايد براي 
محاكمه به چين فرستاده شوند معترضان ادعا مي كنند 
اين اليحه، استقالل هنگ كنگ چين را كه هم اكنون 
تحت عنوان »يك كش��ور دو نظام« اداره مي شود به 

خطر مي اندازد.
كري لم در نخستين حضور خود در انظار عمومي پس 
از روز چهارشنبه گذشته كه آشكارا از اليحه استرداد 
مظنونان به چين حمايت كرده، ش��نبه در نشس��تي 
خبري گفت: »پس از مش��ورت هاي مكرر داخلي در 
دو روز گذشته، اكنون اعالم مي كنم كه دولت تصميم 
گرفته تا اجراي اصالحات قانوني را متوقف كند، ارتباط 
خ��ود را با همه بخش هاي جامعه از س��ر گرفته و كار 
توضيحي بيش��تري انجام دهد و ب��ه نظرات مختلف 

جامعه گوش كند.«
با اين حال معترضان كه خواس��تار توقف دايمي اين 
اليحه هس��تند، تهديد كرده اند يك ش��نبه )امروز( 
نيز با درخواس��ت بركناري »كري ل��م« به خيابان ها 

خواهند آمد. 
توقف اليح��ه اس��ترداد مظنونان از زمان بازگش��ت 

حاكميت هنگ كنگ به چين در س��ال ۱۹۹۷، يكي 
از مهم ترين چرخش هاي سياسي دولت هنگ كنگ 
است كه تحت فش��ار افكار عمومي انجام شده است، 
اقدامي كه توانايي ك��ري لم را براي ادامه حاكميت بر 
اين شهر زير سوال برده است. به اعتقاد ناظران، با ادامه 
اعتراض ها، بيم آن مي رفت كه فعاليت هاي اقتصادي 
در هنگ كنگ كه دارنده عنوان آزادترين اقتصاد جهان 

است، مختل شود. 
كري لم به اين پرسش كه آيا ممكن است استعفا كند، 
پاسخ نداد و از مردم هنگ كنگ خواسته كه »فرصت 
ديگ��ري به او بدهن��د.« او گفته ك��ه چندين دهه به 
كشورش خدمت كرده و هنوز هم مي خواهد خدمت 

كند و اين كار را انجام مي دهد.  مذاكرات اليحه استرداد 
فوريه آغاز ش��د و كري لم اين اليح��ه را تا ماه جوالي 
تصويب كرد. اما معترضان اين معادله را تغيير دادند. 
شكاف ها در جبهه حاميان اليحه استرداد مظنونان به 
چين جمعه زماني آشكار شد كه چند نفر سياستمدار 
حامي پكن و مشاور ارشد كري لم گفتند كه بحث درباره 
اليحه بايد براي مدتي به تعويق بيفتد. پيش از اين در 
مجلس قانون گذاري هنگ كنگ نيز بر سر اين موضوع 
ميان نمايندگان درگيري شديدي صورت گرفت كه 

چند تن از نمايندگان زخمي شدند.
اليحه استرداد متهمان به چين، هم ساكنان هنگ كنگ 
و هم خارجي ها و ش��هروندان چيني ساكن يا مسافر 

در اين ش��هر جزيره اي را دربرم��ي گرفت. در صورت 
قانوني ش��دن اين اليحه، متهماني كه از چين به اين 
منطقه فرار مي كردند ب��راي محاكمه به خاك چين 
مسترد مي ش��دند. مخالفان اين اليحه مي گفتند كه 
اين اليحه بهانه اي براي استرداد منتقدان دولت چين 

به پكن است. 
روزنامه »سينگ تائو چين« گزارش داده »هن ژنگ« 
مقام ارش��د چيني ناظر بر سياست هاي هنگ كنگ و 
معاون نخست وزير چين در روزهاي اخير با كري لم در 
شهر شنژن چين مالقات كرده است. كري لم از تاييد 
خبر اين ديدار خ��ودداري كرد اما تصميم گرفت اين 
اليحه را به تعويق بيندازد و گفته كه اين تصميم از سوي 

دولت مركزي )چين( نيز حمايت مي شود.  توقف اين 
اليحه اما دردسرهاي ناخواسته اي را هم براي پكن به 
وجود مي آورد. اين در حالي است كه چين همين حاال 
هم درگير كاهش رشد اقتصادي است و با اياالت متحده 
نيز وارد جنگ تجاري شده است. چين كه تالش زيادي 
براي تصويب اين اليحه داشته حاال اعالم كرده كه به 
حاكميت قانون احترام مي گذارد. هنگ كنگ توسط 
چين و تحت نظام »يك كشور، دو نظام سياسي« اداره 
مي كند. هنگ كنگ در اموري چون آزادي اجتماعات، 
مطبوعات آزاد و قوه قضاييه مس��تقل خودمختاري 
دارد. اين در حالي است كه منتقدان بسياري چين را 
به دخالت گسترده در امور هنگ كنگ متهم مي كنند، 
دخالت هايي مانند ممنوعيت اصالحات دموكراتيك، 
دخالت در انتخابات، و ناپديد ش��دن پنج كتابفروش 
مستقر در هنگ كنگ كه از 20۱5 شروع به كاركرده 
بودند و از منتقدان رهبران چين به ش��مار مي رفتند. 
دولت چين اما دخال��ت در امور داخلي هنگ كنگ را 

رد مي كند.
در همين حال س��اوت چاينا گزارش داده كه چين در 
اعتراض به دخالت واشنگتن در امور داخلي هنگ كنگ، 
رابرت فوردن جانشين سفير امريكا در پكن را به وزارت 

خارجه فراخوانده است.
در اين گزارش آمده، »لي يو چنگ« معاون وزير خارجه 
چين به رابرت فوردن جانش��ين سفير امريكا در پكن 
كه در غياب سفير واشنگتن در پكن به وزارت خارجه 
احضار شده هشدار داده است پكن مداخله نيروهاي 
خارجي در امور هنگ كنگ را نمي پذيرد و از او خواسته 
اس��ت خيلي ف��وري تمامي مداخالت كش��ورش در 

هنگ كنگ را متوقف كند.
نمايندگان كنگره امري��كا در گرماگرم اعتراض هاي 
خياباني مردم هنگ كنگ، اليحه اي ارايه كرده بودند كه 
بر اساس آن واشنگتن متعهد به كمك به خودمختاري 
اين منقطه مي شد، اين اليحه خشم چين را بر افروخته 
است. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، هم دو روز 
پيش اعالم كرده بود كه ممكن است مساله هنگ كنگ 
را با رييس جمهوري چين در حاش��يه نشست سران 

گروه20 در ژاپن مطرح كند. 

گروه جهان| 
مكزيك سندي را منتشر كرده است كه دونالد ترامپ 
از آن به عن��وان توافق نامه الحاقي محرمانه در مورد 
مهاجران سخن گفته بود. بر پايه اين توافق مكزيك 
متعهد شده ظرف ۴5روز عبور مهاجران از اين كشور 
براي رسيدن به امريكا را محدود كند. مكزيك با فشار 
روز افزون اياالت متحده براي كنترل سيل مهاجران 

غيرقانوني از امريكاي التين روبروست.
به گزارش دويچه وله، در اين سند پيش بيني شده كه 
مكزيك و امريكا براي تنظيم يك توافق نامه تعهدآور 
ديگ��ر در ارتب��اط با مس��اله مهاج��ران غيرقانوني 
همكاري كنند. بر پايه اي��ن توافق، مكزيك متعهد 
مي ش��ود مهاجراني را كه از طريق اين كشور بطور 
غيرقانوني وارد خاك امريكا شده اند باز پس بگيرد.

امري��كا و مكزيك پ��س از دو دور مذاكره طوالني و 
فشرده بر س��ر مس��ائل تجاري و موضوع مهاجران 
غيرقانوني، هفتم ژوئن به توافقي دس��ت يافتند كه 
متن آن بطور كامل منتشر نشده بود. ظاهرا اظهارات 
چند روز پي��ش دونالد ترامپ در م��ورد وجود يك 
الحاقي��ه محرمانه در اين توافق نام��ه، انگيزه دولت 

مكزيك براي انتشار علني آن شده است.
در توافق نامه اي كه مشاوران حقوقي وزيران خارجه 
دو كش��ور امضا كرده اند، دولت مكزيك بايد در يك 

مهلت ۴5روزه براي مح��دود كردن تردد مهاجران 
غيرقانوني اقدام كند. مكزيك متعهد شده در صورتي 
كه شمار مهاجران در اين مهلت به شكل محسوسي 
كاه��ش نيابد تمام گام ه��اي ضروري را ب��ردارد تا 

توافق هاي دو جانبه اجرايي شوند.
مارسلو اوبراردو وزير خارجه مكزيك كه سرپرستي 
هيات مذاكره كننده اين كشور را بر عهده دارد يك 
هفته پيش از برنامه اعزام حدود ش��ش هزار مامور 
نيروهاي تازه  تاسيس موسوم به گارد ملي به منطقه 
مرزي گواتماال خبر داد. اين منطقه از گذرگاه هاي 
اصلي ورود غيرقانوني مهاجران براي عبور از مكزيك 

و رسيدن به امريكا محسوب مي شود.
قرار اس��ت پ��س از پاي��ان مهل��ت ۴5روزه ميزان 
كارآمدي سياست هاي جديد مكزيك براي مقابله به 
مهاجراني كه براي رسيدن به امريكا وارد اين كشور 
مي شوند بررسي و ارزيابي شود. با توجه به تحوالت 
هفته هاي آينده، احتمال بازنگري در قوانين مكزيك 

در مورد پناهجويان و مهاجران منتفي نيست.

   تشديد كنترل گذرگاه هاي مرزي
آن��درس مانوئل لوپ��ز اوب��رادور، رييس جمهوري 
مكزيك، جمعه از تش��ديد كنت��رل در ۶۸ گذرگاه 
مرزي خبر داد. مارس��لو ابرارد ني��ز اعالم كرده كه 

سه ش��نبه در كنار نيروهاي گارد ملي، ۸25 مامور 
سازمان امور مهاجران و 200 همكار سازمان تامين 
اجتماعي به مرز گواتم��اال در جنوب مكزيك اعزام 

مي شوند.
دولت امريكا پيشتر اعالم كرده بود كه از دهم ژوئن 
تعرفه گمركي كاالهاي وارداتي از مكزيك پنج درصد 
افزايش مي يابد و در صورت تعلل دولت مكزيك در 
جلوگيري از هجوم مهاجران به امريكا اين تعرفه ها 
تا اكتبر س��ال جاري، مرحله به مرحله تا 25درصد 
افزاي��ش خواهد ياف��ت. پس از امض��اي توافق نامه 
يادشده در واش��نگتن، دونالد ترامپ اعالم كرد كه 
فع��ال از افزايش تعرفه ه��اي گمركي ب��ر كاالهاي 

وارداتي از مكزيك صرف نظر مي كند.

   وعده كشيدن ديوار در مرز مكزيك
دونال��د ترام��پ از زم��ان مب��ارزات انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري در س��ال 20۱۶ بستن مرزهاي 
مشترك با مكزيك براي جلوگيري از ورود غيرقانوني 
مهاجران به امري��كا را يكي از هدف هاي اصلي خود 
عنوان كرده است. او وعده داده بود در مرز مشترك 
ميان دو كشور با هزينه مكزيك ديوار بكشد. ترامپ 
پس از خودداري مكزي��ك از تقبل هزينه اين طرح 
تالش كرد با اس��تفاده از بودجه وزارت دفاع ساخت 

ديوار مرزي را عملي كند كه اين كار نيز با مخالفت 
دادگاهي در امريكا ناكام مانده است. 

ظاه��را دولت دونالد ترامپ اكن��ون از طريق جنگ 
تجاري و تهديد به افزايش تعرفه گمركي بر كاالهاي 
وارداتي از مكزيك به اهداف خود براي كاهش شمار 
مهاجران تا حدودي نزديك ش��ده اس��ت. هر سال 
صدها هزار نفر كه اغلب شهروند كشورهاي گواتماال، 
السالوادور و هندوراس هستند تالش مي كنند براي 
رهايي از فقر، بيكاري و خش��ونت با عبور از مكزيك 

خود را به خاك امريكا برسانند. 
مناب��ع خبري هفته گذش��ته ب��ه نق��ل از ماموران 
مرزباني اياالت متحده گزارش دادند كه تنها در ماه 

مه جل��وي ورود ۱۴۴هزار مهاجر غيرقانوني در مرز 
مشترك امريكا و مكزيك گرفته شده و شماري از آنها 
بازداشت شده اند. در تازه ترين مورد مكزيكوسيتي 
۷۶ تبعه كوبايي كه بطور غيرقانوني در اين كش��ور 

حضور داشتند را اخراج كرده است. 
اسپوتنيك نوش��ته، اين شهروندان كوبايي به هاوانا 
بازگردانده شدند و نمايندگان كنسول كوبا ناظر اين 
روند بودن��د. عمليات مذكور به دنب��ال اخراج ۱05 
مهاجر هندوراسي در روز پنج شنبه انجام شده است. 
۴2۴ تبعه هندوراس��ي ديگر هم كه به اميد ورود به 
اياالت متحده بطور غيرقانوني وارد مكزيك ش��ده 

بودند، اخيرا بازگردانده شده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

هشدار امريكا به هند درباره 
خريد اس 400 روسيه

گ�روه جهان|يك ديپلمات  ارشد امريكا با اشاره 
به اين مساله كه اگر هند س��امانه هاي دفاعي اس 
-۴00 از روس��يه بخرد، روابط دهلي نو و واشنگتن 
در معرض خطر مي افتد، به اين مس��اله اشاره كرد 
كه دهلي نو بايد به دقت درباره چنين انتخاب هاي 
استراتژيكي فكر كند.  به گزارش راشاتودي، آليس 
ولز معاون دستيار وزير خارجه امريكا در امور جنوب 
و مركز آسيا، گفته: »از يك نقطه نظر خاص، انتخاب 
اس��تراتژيك بايد بر اين اساس گرفته شود كه چه 
سيستم هاي تسليحاتي و پلتفورم هايي را يك كشور 
مي تواند داش��ته باشد. خريد س��امانه هاي دفاعي 
اس۴00 روسي مي تواند توانايي هند را در افزايش 
و گسترش همكاري بين امريكا و دهلي نو محدود 
كند. واشنگتن نگران پيامدهاي توافق پنج ميليارد 
دالري هند و روسيه بر همكاري هاي دفاعي ميان 
واشنگتن و دهلي نو است.« اين ديپلمات امريكايي 
به كميته فرعي ام��ور خارجي مجلس نمايندگان 
امريكا در امور آسيا گفته واشنگتن به دنبال تصرف 
بازار تسليحاتي هند است و تمايل دارد تا تجهيزاتي 
را كه دولت هاي قبلي از بررسي فروش آنها به هند 
امتناع كردند، به اين كش��ور بفروش��د. آليس ولز 
گفته: »در دولت ترامپ، ما گفته ايم كه آماده كمك 
به تأمين نيازهاي دفاعي هند هس��تيم.« تضمين 
معامالت جديد نظامي يكي از اولويت هاي مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا، است كه قرار است اواخر 
ماه جاري در س��فرش به هند آنه��ا را مطرح كند. 
اين در حالي اس��ت كه تنش هاي تجاري دو كشور 

همچنان به قوت خود باقي است. 

پوتين: با جنگ كثيف در جهان 
تجارت مخالف هستيم

گروه جهان|رييس جمهور روس��يه تاكيد كرده 
مسكو قاطعانه مقابل هرگونه جنگ تجاري و جنگ 

بدون قانون در عرصه تجارت بين المللي مي ايستد.
به گ��زارش خبرگ��زاري آر تي، والديمي��ر پوتين 
رييس جمهور روسيه، در كنفرانس تعامل و اقدامات 
اعتمادساز در آسيا در تاجيكستان با تاكيد بر اينكه 
حفظ اعتماد در ميان كشورها ضروري است، گفته: 
»با جنگ هاي تجاري واقعي در سراسر جهان روبرو 
هس��تيم. متاسفانه برخي كش��ورها بدون قاعده و 
قانون مب��ارزه مي كنند آنها با ارع��اب و تهديد و با 
ابزارهاي غيرتجاري رقبايشان را حذف مي كنند.« 
پوتين تصريح كرده: »ضروري است كه راهي براي 
برون رفت از اين شرايط پيدا شود بايد قواعدي براي 
همكاري صادقانه اقتصادي ايجاد ش��ود. در نهايت 
امور مربوط به اصول انساني و اجتماعي به خصوص 
دارو و تجهيزات پزش��كي و كاالهاي اساسي بايد از 
محدوديت هاي تجاري و اقتصادي مستثني شود.«

رييس جمهوري روسيه در سخنان خود همچنين بر 
ضرورت حل وفصل سياسي بحران و مساله آوارگان 
سوري تأكيد كرده اس��ت. او گفته: »در حال حاضر 
نظام سوريه تسلط اكثر اراضي اين كشور را در دست 
دارد و حل و فصل مشكل آوارگان اين كشور ضروري 
است.« پوتين در ادامه بر ضرورت دست يابي به راه حل 
سياسي براي بحران سوريه و تسهيل بازگشت آوارگان 
سوري به كشورشان از سوي جامعه بين المللي تأكيد 
كرده و گفته تنها با حل و فص��ل بحران ها از طريق 
گفت وگو و متحد شدن در زمينه مقابله با تروريسم 

و نابودي آن ثبات در آسيا و جهان برقرار مي شود. 

درآمد ۱۳5ميليون دالري دختر 
و داماد ترامپ در 20۱8

گروه جهان|براساس اسناد مالي منتشر شده، ايوانكا 
ترامپ و جرد كوش��نر در دومين سال خدمتشان به 
عنوان مشاوران رييس جمهوري امريكا تا ۱۳5 ميليون 
دالر درآمد داشته اند كه حاصل از دارايي هاي امالك، 
سهام ها و اوراق بهادار و حتي فروش يك كتاب بوده 
است.  به گزارش آسوشيتدپرس، سهام ايوانكا ترامپ 
در هتل خانوادگي آنها در واشنگتن در 20۱۸ درآمد 
۳.۹5 ميليون دالري داش��ته است. نام اين هتل كه 
كانون گردهمايي ديپلمات ها و البي گرهاي خارجي 
است، در دو كيفرخواست فدرال آمده و طبق آن دونالد 
ترامپ ممنوعيت قانون اساسي درباره پرداخت هاي 
دولت خارجي به رييس جمهوري امريكا را نقض كرده 
اس��ت. دارايي پردرآمد ديگر ايوانكا ترامپ، حاصل از 
فروش كيف ، كفش، زيورآالت است كه دست كم يك 
ميليون دالر در 20۱۸ عايدي داشت و نسبت به سال 
ماقبل آنكه دس��ت كم پنج ميليون دالر بود كاهش 
نشان مي دهد. ايوانكا سال گذشته گفته بود اين كار 
را براي تمركز بر شغلش به عنوان مشاور كاخ سفيد 
تعطيل مي كند. اين افشاگري مالي همچنين نشان 
مي دهد، جرد كوشنر داماد رييس جمهوري امريكا 
صدها هزار دالر از آپارتمان هايش در نيويورك سيتي 
درآمد داشته است سهامش در شركت سرمايه گذاري 
امالك و مستغالت »كادر« دست كم 25 ميليون دالر 
مي ارزد. وضعيت مالي فوق از سوي كاخ سفيد منتشر 
شد و در بايگاني دفتر اخالق دولت نگهداري مي شود. 
اين مدارك نشان مي دهد حداقل درآمد اين زوج در 
سال گذشته 2۸ ميليون دالر از دارايي هايي به ارزش 

بيش از ۱۸0 ميليون دالر بوده است.

كميسيونر عالي حقوق بشر 
سازمان ملل به ونزوئال مي رود

گروه جه�ان| كميس��يونر عالي حقوق بش��ر 
س��ازمان ملل قرار اس��ت ماه جاري ميالدي به 
ونزوئال سفري داشته باشد. به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، ميچل باچلت كميس��يونر عالي حقوق 
بشر س��ازمان ملل، قرار است در سفر به ونزوئال با 
نيكوالس مادورو رييس جمهوري و خوآن گوآيدو 
رهبر اپوزيسيون آن، ديدار كند. باچلت كه پيش از 
ورود به سازمان ملل رييس جمهوري سابق شيلي 
بوده، چندين ماه گفت وگوهايي را با دولت مادورو 
داشته است. ونزوئال در پي بن بست سياسي ميان 
گوآي��دو و مادورو با بحران اقتصادي و سياس��ي 
روبروس��ت. دفتر حقوق بش��ر س��ازمان ملل در 
بيانيه اي تأييد كرد، سفر باچلت به ونزوئال ۱۹ تا 
2۱ ژوئن خواهد بود و شامل ديدارهايي با گوآيدو و 
چند تن از مقام هاي اپوزيسيون و دولت كاراكاس، 
رهبران جامعه مدني و قربانيان نقض هاي حقوق 
بشري و سوءاس��تفاده ها مي شود. رييس حقوق 
بشر س��ازمان ملل منتقد س��ركوب هاي صورت 
گرفته از سوي مادورو به ويژه استفاده بيش از حد 
از زور توسط سرويس هاي امنيتي در واكنش به 
اعتراض ها مشروع است. بيش از ۳.۳ ميليون نفر 
از مردم ونزوئال از آغاز س��ال 20۱۶ اين كشور را 
به دليل بحران هاي اقتصادي و كمبود مواد غذايي 
و دارويي ت��رك گفته و به كش��ورهاي همجوار 
رفته اند. اخيرا يك سناتور جمهوري خواه امريكا 
با مطرح كردن بهانه اي جديد تأكيد كرده دولت 
ترامپ باي��د به ونزوئال حمله كند تا كش��ورهاي 

متخاصم ديگر مانند كره شمالي را بترساند.

تاكيد اجالس »سيكا« بر حق 
تشكيل كشور فلسطيني

گروه جهان|كش��ورهاي عضو كنفرانس »تعامل 
و اقدام��ات اعتمادس��ازي در آس��يا« )س��يكا( در 
پنجمي��ن اجالس خود ب��ر تعهد خودش��ان مبني 
بر حق فلس��طينيان در ايجاد كش��ور مس��تقل در 
مرزهاي ۶۷ با پايتختي قدس ش��رقي تاكيد كردند. 
به گزارش اسپوتنيك، در بيانيه پاياني اجالس سيكا در 
تاجيكستان آمده: »ما به حق فلسطينيان در تشكيل 
كشور مس��تقل فلس��طين با حاكميت كامل درون 
مرزهاي چهارم ژوئن ۱۹۶۷ با پايتختي قدس شرقي 
متعهد هستيم و قوياً از نقش تاريخي پادشاهي هاشمي 
اردن به عنوان حافظ مكان هاي مقدس در شهر مقدس 
قدس حمايت مي كنيم.« كشورهاي سيكا همچنين 
درب��اره تنش ها در خاورميانه اب��راز نگراني كرده و از 
تمامي طرفين خواستند قطعنامه هاي مرتبط سازمان 
ملل متحد را اجرايي كنند تا به صلح، ثبات و امنيت 
در منطقه دست يابند. در اعالميه اجالس سيكا آمده: 
»همچنين ضروري مي دانيم تا مذاكرات روند صلح 
خاورميانه از سر گرفته شود تا درباره تشكيل دو كشور 
مستقل بر اساس قوانين بين المللي و قطعنامه هاي 
مرتبط سازمان ملل و ابتكارعمل صلح عربي تصميمي 
حاصل شود تا آنها در صلح، هماهنگي، امنيت و آرامش 
در كنار يكديگر هم زيستي كنند.« كشورهاي عضو 
سيكا همچنين با هرگونه تصميم يكجانبه كه منجر به 
ايجاد تغييري در وضعيت كنوني قدس شود، مخالفت 
كردند. كشورهاي عضو همچنين تعهد خودشان را به 
اصلي مبني بر اينكه هيچ كشوري حق ندارد در امور 
كشورهاي مستقل ديگر دخالت كند از جمله با هدف 

تغيير دولت مشروع اعالم كردند. 
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درخواست تقسيم عادالنه 
مهاجران در اتحاديه اروپا 

گروه جهان|كشورهاي حوزه درياي مديترانه در 
جنوب اروپا و پرتغال خواستار تقسيم عادالنه مهاجران 
در داخل اتحاديه اروپا شدند. اين كشورها با فعاليت 
كشتي هاي امدادي خصوصي كه در سواحل ليبي 
براي نجات جان مهاجران فعاليت مي كنند مخالفت 
كردند.  به گ��زارش دويچه وله، كش��ورهاي جنوب 
اروپا كه در حوزه درياي مديترانه واقع ش��دند شنبه 
درخواس��ت كردند كه تقسيم پناهجويان بر اساس 
معيارهاي همبستگي و تقسيم عادالنه پناهجويان 
انجام گيرد. سران كشورهاي حوزه درياي مديترانه، 
فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، يونان، قبرس و مالتا در 
شهر والتا، پايتخت مالتا خواستار اقدامات بيشتر در 
مبارزه عليه قاچاقچيان انسان شدند.  سران كشورهاي 
جنوب اروپا همچنين درخواست كردند كه تمامي 
كشتي هايي كه در درياي مديترانه فعاليت مي كنند 
حقوق بين المللي را رعايت كنند و مانع اقدامات گارد 
ساحلي ليبي نشوند.  پناهجويان در خود ليبي هم 
سرنوشت تلخي دارند. فعاالن حقوق بشر و نهادهاي 
بين المللي بارها گزارش هاي تكان دهنده اي درباره 
وضعيت آنان داده اند. آنها انتقاد مي كنند كه صدها 
هزار مهاجر در اردوگاه هاي ليب��ي به دام افتاده اند و 
تحت شكنجه و بدرفتاري قرار مي گيرند. نهادهاي 
حقوق بشري همچنين اتحاديه اروپا را متهم كرده اند 
كه از گارد س��احلي ليبي حمايت كرده  است. ليبي 
كشوري ترانزيت براي پناهجويان آفريقايي است كه 
مي خواهند از طريق درياي مديترانه وارد اتحاديه اروپا 
شوند. اكثر اين پناهجويان با قايق هاي فرسوده  ازطريق 
درياي مديترانه به ايتاليا پناه مي آورند. سفر دشوار آنان 
گاهي سرانجامي تلخ دارد و كم نيستند شمار كساني 
كه در مسير ايتاليا غرق مي ش��وند. ژوزف ماسكان 
نخست وزير مالت، در نشست سران كشورهاي جنوب 
اروپا گفته نيروهاي گارد س��احلي ليبي كار خود را 
عالي انجام داه اند. ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا، 
حدود يك سال است كه فعاليت كشتي هاي ناجي 
پناهجويان را ك��ه خصوصي انجام مي گيرد ممنوع 
اعالم كرده و در نتيجه پناهجويان مجبورند چندين 
روز روي كشتي بمانند. حكومت ايتاليا اجازه نداده 
تا اين كشتي ها در بندرهايش لنگر بيندازند.  دولت 
راست گراي پوپوليستي ايتاليا هفته پيش قانوني را 
تصويب كرد كه بر اساس آن كشتي هاي امدادي كه 
براي نجات جان پناهجويان آفريقايي تالش مي كنند 
جريمه پرداخت كنند. ايتاليا خواسته بطور خودكار 
پناهجويان ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تقسيم 
شوند. اين پيش��نهاد ايتاليا با مخالفت فرانسه روبرو 
شده است. فرانسه خالف ايتاليا خواسته پناهجويان 

به نزديك ترين بندر كشور فرستاده شوند.

رتبه اعتباري تركيه كاهش يافت
موسسه رتبه بندي امريكايي مودي در گزارش جديد 
خود از تركيه اعالم كرد چشم انداز اقتصادي اين كشور 
هم چنان منفي است و رتبه اعتباري اين كشور را از 
Ba۳ به B۱ كاهش داد. به گزارش آناتولي، اين موسسه 
در گزارش خود مهم ترين ريسك موجود بر سر رتبه 
اعتباري تركيه را مس��اله بحران تراز پرداختي اين 
كشور عنوان كرده است. مقامات تركيه در واكنش به 
اين كاهش رتبه توسط مودي، نسبت به بي طرفي اين 
موسسه ابراز ترديد كردند. از اوت سال گذشته تاكنون 

چشم انداز اقتصادي تركيه منفي بوده است. 

بغداد حمله به منطقه سبز را 
تكذيب كرد 

خبرگزاري السومريه به نقل از يك مقام ارشد كميته 
امنيت ش��وراي بغ��داد، گزارش ها درب��اره اصابت 
كاتيوشا به منطقه الجادريه، در منطقه سبز اين شهر 
را تكذيب كرده است. پيش تر همين خبرگزاري به 
نقل از منابع امنيتي عراق گزارش داده بود كه يك 
گلوله كاتيوشا به ساختماني در منطقه الجادريه بغداد 
در نزديكي سفارت امريكا اصابت كرده، اما به كسي 
آسيبي نرسيده است. منطقه سبز بغداد جايي است 
كه اغلب سفارت هاي خارجي در آن واقع شده است.

لغو مجوز صادرات تسليحات 
بلژيكي به عربستان 

شوراي بلژيك عالي ترين هيات قضايي اداري اين 
كش��ور، مجوز صادرات تس��ليحات به عربستان را 
به دليل تعدي هاي اين كشور در جنگ يمن لغو كرد. 
به گزارش خليج آنالين، ديديه رندرز وزير خارجه 
بلژيك، پيشتر به دليل ترديدها نسبت به استفاده از 
تسليحات كشورش در جنگ يمن، خواستار تعليق 
فروش سالح به عربستان شده بود. عربستان يكي از 
بزرگ ترين مشتريان تسليحات بلژيكي است و ارزش 
تسليحاتي كه در 20۱۷ از اين كشور خريداري كرده 

بود، به حدود ۱5۳ ميليون يورو مي رسد.

حكم دادگاه بين المللي 
كيفري عليه امارات 

دادگاه بين المللي كيفري امارات متحده عربي را به 
لغو اقدامات نژادپرستانه عليه قطري ها ملزم كرده 
است. به گزارش ايسنا، لولوه الخاطر سخنگوي رسمي 
وزارت خارجه قطر، گفته دادگاه بين المللي كيفري 
امارات را به لغو اقدامات نژادپرستانه عليه قطري ها 
ملزم كرده و بعداً حكم نهاي��ي را در اين باره صادر 
خواهد كرد. او گفته كه همزمان اين دادگاه با شكايت 
امارات و درخواست اين كشور براي لغو شكايت قطر 
در مقابل كميته مبارزه با تبعيض نژادي در سازمان 
ملل مخالفت كرده است. عربستان، امارات، بحرين 
و مصر از 5 ژوئن 20۱۷ با متهم كردن قطر به حمايت 
از تروريسم روابط خود با اين كشور را قطع و مرزهاي 

دريايي، زميني و هوايي با قطر را مسدود كردند.
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عكسروز

چهرهروز

كارگردان نامزد اسكار فيلم »رومئو و ژوليت« درگذشت
»فرانكو زافيرلي«، كارگردان نامزد اسكار فيلم »رومئو و ژوليت« كه بيشتر براي اقتباس از آثار »شكسپير« شناخته مي شد در ۹۶ سالگي 
درگذشت. هاليوود ريپورتر در گزارش خود نوشت: اين كارگردان ايتاليايي به سبب طراحي هاي صحنه چشمگير در اُپرا و سينما، سبك 
خاص كارگرداني و ساخت فيلم هاي اُپرايي، مذهبي و حماسي و پرداختن به داستان هاي عاشقانه هاي »شكسپير« به شهرت رسيده بود. 
فيلم »رومئو و ژوليت« عالوه بر نامزدي در شاخه بهترين فيلم و كارگرداني، موفق به كسب اسكار بهترين فيلمبرداري و طراحي صحنه 
شد. او در سال ۱۹۹۰ ميالدي نيز فيلم »هملت« را با بازي »مل گيبسون« ساخت كه در آن زمان به عنوان ستاره فيلم هاي اكشن شناخته 

مي شد. اين كارگردان ايتاليايي كه اُپراهاي حماسي را نيز به روي صحنه مي برد در سينما به سبك و سياق اُپرا كار مي كرد.

بازارهنر

»زيرگنبدكبود«بهپرديستئاترتهرانميآيد

»حلزون«تنهانمايندهايراندرجشنوارهكشورآرژانتين

جشنوارهفيلممونيخميزبان»تهرانشهرعشق«

اكران۶فيلمكوتاههمزمانباسالروزتولدعباسكيارستمي

نماي��ش »زيرگنبد كب��ود« با محوري��ت زندگي 
توان يابان ذهني و حركتي به كارگرداني بابك تن از 
۲۶ تا ۳۱ خرداد در تماشاخانه استادمحمد پرديس 
تئاتر تهران روي صحنه مي رود. در خالصه داستان 
»زيرگنبد كبود« نمايش آمده است: در اين نمايش 
معلوالن ذهن��ي حركتي اراده خ��ود را با حركت 
و الق��اي مفهوم »ما مي توانيم« ب��ه رخ مخاطبان 
مي كش��ند. نمايس »زيرگنبد كبود« تمامًا سفيد 
است، دنياي آنها سفيد است و حرفشان هم مفيد 
است. در اين نمايش ريحانه سلطان، وصال بابايي، 
حسين جوزاني، مصطفي قشقايي، ميالد قشقايي، 
عرفان خزاعي، محمدرضا فرخي، علي حس��يني، 
زهرا ميانجي، زينب آقاميري، فرزاد مظلومي، علي 
اسالم دوست، محمد ش��جاعي، سوگند شجاعي، 
طه ميرزاخاني، محمدنبي رضازاده، علي يعقوبي، 
احس��ان حيدري، حمزه يعقوبي، مري��م باقري، 
محمدحسن رجبي و محسن خواجه مهريزي ايفاي 
نقش مي كنند. از ديگر عوامل اين نمايش مي توان 

به مدير گ��روه نمايش مين��ا خان محمدي، مدير 
صحنه مين��ا خان محمدي و محمدرضا مظلومي، 
آهنگس��از رامي نظري، عكاس حامد اسدي اشاره 
كرد. ف��روش بليت اين نمايش ب��ه صورت همت 
عالي است كه عوايدي آن صرف درمان و نگهداري 
توان يابان ذهني و حركتي مي شود. نمايش »زير 
گنبد كبود« با محوريت زندگي توان يابان ذهني و 
حركتي به كارگرداني بابك تن از ۲۶ تا ۳۱ خرداد 
در تماشاخانه اس��تادمحمد پرديس تئاتر تهران، 

ساعت ۱۹ روي صحنه مي رود.

فيل��م كوت��اه »حلزون« ب��ه كارگردان��ي محمد 
توريوري��ان به بخش مس��ابقه نهمين جش��نواره 
»CINEVERSATIL« آرژانتي��ن راه ياف��ت. به 
 »CINEVERSATIL« گزارش ايسنا، جشنواره
آرژانتين اسامي ۲۵ فيلم را براي بخش كوتاه اين 
دوره اعالم كرد كه در اين ميان فيلم كوتاه »حلزون« 
به عنوان نماينده ايران در اين ليست حضور دارد. 
»حلزون« كه پيش از اين موفق به دريافت جايزه 
بهترين فيلم جش��نواره »مايلستون« امريكا شده 
و در چهاردهمين جش��نواره شرقي ژنو سويس از 
س��وي هيات داوران تقدير شد، در بخش مسابقه 
 »CINEVERSATIL« فيلم هاي كوتاه جشنواره
با فيلم هايي از كش��ور امريكا، شيلي، اكوادور، پرو، 
مكزيك، آرژانتين، كلمبيا، برزيل و اسپانيا به رقابت 

خواهد پرداخت. »حلزون« داس��تان سه جوان را 
روايت مي كند كه قصد دارند غيرقانوني توس��ط 
قاچاقچيان انس��ان از مرز عبور و خود را به كشور 
تركيه برس��انند اما اعتق��ادات مذهبي قاچاقچي 
انس��اني كه مي خواهد آنها را از مرز رد كند باعث 

مي شود براي آنها مشكالتي ايجاد شود.

فيلم »تهران ش��هر عش��ق« ب��ه كارگرداني علي 
جابرانصاري به عنوان نماينده سينماي ايران در 
جشنواره فيلم مونيخ آلمان به روي پرده مي رود.  
به گزارش ايسنا، »تهران شهر عشق« كه محصول 
مشترك س��ينماي ايران، هلند و بريتانياست در 
بخش فيلم هاي مستقل بين المللي سي و هفتمين 
جشنواره فيلم مونيخ به نمايش گذاشته خواهد شد 
و داستان آن كه يك طنز تلخ عاشقانه است درباره 
۳ نفر اس��ت كه در ميان هياهو و شلوغي تهران به 
دنبال پ��ر كردن تنهايي خود هس��تند. اين فيلم 
در بخش فيلم هاي مستقل بين المللي جشنواره 
فيلم مونيخ امسال در كنار ۵۰ اثر سينمايي ديگر 
از كشورهاي مختلف جهان به روي پرده مي رود. 
فروغ قجابگلي، مهدي ساكي، اميرحسام بختياري 
و بهناز جعفري بازيگران فيلم »تهران شهر عشق« 
هستند و علي جابرانصاري و مريم نجفي به صورت 

مشترك نگارش فيلمنامه آن را عهدار بوده اند. سي 
و هفتمين جشنواره فيلم مونيخ از تاريخ ۲۷ ژوئن تا 
۶ جوالي )۶ تا ۱۵ تيرماه( در آلمان برگزار مي شود 
كه با اعطاي جايزه ويژه جش��نواره ب��ه »آنتونيو 
بان��دراس« بازيگرمطرح اس��پانيايي و همچنين 
مروري بر آثار »بونگ جون هو« كارگردان اهل كره 
جنوبي همراه است كه امسال با فيلم »پارازيت« 

برنده نخل طالي بهترين فيلم شد.

با فرا رس��يدن فصل تابس��تان، »اكران تيرگان« 
از يك��م تير مصادف ب��ا هفتاد و نهمين س��الروز 
تولد عباس كيارس��تمي در سراس��ر كشور و در 
گروه »هنر و تجربه« آغاز خواهد ش��د. مجموعه 
آثار »اكران تيرگان« عبارتن��د از: »درياي تلخ« 
س��اخته فاطمه احم��دي، »آگهي ف��روش« به 
كارگرداني قصيده گلمكاني، انيميش��ن »داش 
آكل« س��اخته هاجر مهراني، »م��وج كوتاه« به 
كارگرداني محمد اس��ماعيلي، »س��ياه سرفه« 
ساخته رضا توفيق جو و »روشويي« به كارگرداني 
جاب��ر رمضاني. جهت كس��ب اطالعات بيش��تر 

از اخب��ار اي��ن اكران ه��ا مي تواني��د ب��ه صفحه 
مج��ازي اين كمپي��ن در اينس��تاگرام به آدرس 

ekranefilmkootah@  مراجعه كنيد.

تاريخنگاري

دهالويه از نيروهاي بعث عراق پس گرفته شد
۲۶ خرداد سال ۱۳۶۰، روستاي دهالويه براي نخستين بار از نيروي بعث عراق پس 
گرفته و مقدمات آزادي اين روس��تا فراهم شد. روس��تايي كوچك در شمال غرب 
سوسنگرد كه اواخر آبان ماه ۱۳۵۹ مورد حمله نيروهاي عراقي قرار گرفت. اين در 
حالي بود كه روستا توان كمي براي مقابله داشت و اگرچه كمك هايي به آن رسيد، ولي 
به دليل محاصره همزمان سوسنگرد، ارسال نيروهاي كمكي و تجهيزات با دشواري 
بس��ياري همراه بود. نيروهاي عراقي از هر س��و دهالويه را به محاصره در آورده و با 
تانك و نفربر به سمت شهر حركت كردند. وضعيت چنان دشوار بود كه امكان انتقال 
زخمي ها و تخليه شهدا از منطقه وجود نداشت.سرانجام در ۲۶ خرداد ۶۰ نيروهاي 
ش��هيد چمران طي عملياتي دهالويه را آزاد كردند. اما دشمن مجددا اين روستا را 
اشغال كرد. در اين عمليات فرمانده نيروي خودي »)ايرج رستمي(« به شهادت رسيد. 
هنگامي كه »شهيد چمران« براي معرفي فرمانده جديد عازم دهالويه شده بود، در 
اين منطقه بر اثر اصابت گلوله خمپاره به شدت مجروح شد و هنگام انتقال به »اهواز« 
به شهادت رسيد و دهالويه در ۲۷ شهريور ۶۰ طي عمليات »شهيد مدني« آزاد شد.

میراثنامه

تپه 6  هزار ساله ازنا در جدال با بيل هاي مكانيكي
8۰ درصد نيمه ش��مالي تپه ۶ هزار ساله ازنا را تسطيح 
كرده اند آن هم در حالي كه چند روز قبل از آغاز عمليات 
تخريب، اقدامات براي تكميل پرونده ثبتي و اليه نگاري 
محوطه آغاز ش��ده بود، اما حاال لودرها بي محابا در حال 
تخريب و تسطيح نيمي از محوطه اند. بهترين بهانه براي 
تسطيح محوطه تاريخي »كوي كيوان« در شهرستان ازنا، 
ثبت ملي نبودن اين محوطه بود كه شهرداري اين منطقه 
از استان لرستان، آن را راحت تر در طرح توسعه شهري 
براي تسطيح و ساخت وساز پالك بندي قرار داده بود، تا 
سرانجام ميراث فرهنگي به فكر ثبت ملي محوطه و بررسي 
آن افتاد و شهرداري نيز دست از كار نكشيد. با فروش اين 
محوطه به يك شخص حقيقي از زمستان سال گذشته، 
لودرها آماده كار ش��دند و حاال با وجود باستان شناسان، 
همچنان كار تسطيح اين محوطه تاريخي متوقف نشده 
است. قيمت زمين در اين محدوده بين ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ 
هزار تومان است، اما براي آزادسازي بايد محدوده اي حدود 
۶ هزار متر بودجه سازمان ميراث فرهنگي را در نظر گرفت. 
بهزاد حسيني سربيشه، سرپرست هيات باستان شناسي 
گمانه و اليه نگاري محوطه كوي كيوان، درباره اين موضوع 
گفت: با انجام اقدامات مورد نياز براي تكميل پرونده ثبتي، 
مستندنگاري و تكميل بررسي باستان شناسي محوطه 
كوي كيوان در شرق شهرستان ازنا در استان لرستان و ارايه 
آن به اداره كل ميراث فرهنگي استان لرستان؛ تخريب، 
براي تسطيح و توس��عه شهري توسط مالكان شخصي 
افزايش يافت، به ش��كلي كه پس از گذشت ۲ ماه، بيش 
از نيمي از اين تپه تخريب ش��د. او با بيان اينكه براساس 
بررسي سطحي و جمع آوري يافته ها از برش هاي ايجاد 
شده به ويژه در بخش غربي مشخص شد تپه شامل دوران 
مس سنگي ميانه تا اسالمي است، ادامه داد: در بررسي هاي 
سطحي شواهدي از سازه هاي حرارتي، تدفين هاي انساني 

و به احتمال بسيار سازه هايي كه در ارتباط با ذوب فلز بوده، 
به دست آمد، بنابراين به نظر مي رسد سازه هاي دستكند 
بسياري در دل تپه حفر شده باشند. وي كه دانش آموخته 
دكتراي باستان شناسي است، نمونه اي از اين دستكندها 
با وس��عتي حدود ۱۲۰۰ مترمربع را ب��ا داده هاي دوران 
اشكاني/ ساساني در دل اين تپه معرفي كرد و افزود: سه 
ورودي از دستكند شناسايي شده كه در جبهه غربي تپه 
قابل مشاهده هستند و فاصله بين ورودي اول و سوم ۱۰۰ 
متر است، تيم ثبت و شناسايي، از طريق ورودي دوم كه 
در بين دو ورودي ديگر قرار گرفته به فضاي دستكند وارد 
شد و تقريباً حدود ۱۲۰۰ متر مربع از آن را ثبت و عكاسي 
كرد. او با بيان اينكه احتماال ورودي هاي بيشتري به همراه 
داالن ها و اتاق هاي فراوان بايد در دل تپه وجود داش��ته 
باشد كه مسدود شده اند، ادامه داد: به منظور جلوگيري از 
تخريب بيشتر و مشخص كردن وضعيت دوره هاي كوي 
كيوان كاوش نجات بخشي به منظور اليه نگاري اضطراري، 
تخليه دستكند و تعيين عرصه و حريم تپه »كوي كيوان« 
ازنا با مجوز پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري در حال 
انجام است. اين باستان شناس با ابراز تأسف از وضعيت اين 
محوطه و اينكه تخريب و تسطيح اين محوطه باستاني 
در برنامه اي غيراصولي و منفعت طلبانه براي عده خاصي 

در دستور كار قرار گرفته، بيان كرد: با وجودي كه تا پيش 
از انجام تعيين عرصه و حريم و مشخص كردن محدوده 
باستاني تپه، هرگونه عمليات عمراني بايد متوقف شود اما 
همچنان ماشين آالت سنگين به كار خود براي تخريب تپه 
ادامه مي دهند. او با اشاره به موقعيت گمانه اليه نگاري در 
ضلع غربي كوي كيوان افزود: اليه ها و آثار متنوعي مانند 
س��اختارهاي معماري، ابزارهاي سنگي، پيكرك گلي، 
توكن هاي شمارشي، بقاياي استخواني )انساني و جانوري( 
و قطعات سفالي مربوط به هزاره چهارم پيش از ميالد در 
محوطه شناسايي شده است، گفت: عالوه بر اين يافته ها 
يك مهر مسطح سنگي و يك اثر مهر نيز به دست آمده 
كه نشان از اهميت اين تپه در هزاره چهارم پيش از ميالد 
دارد. به گفته  وي، براي مشخص كردن دقيق تر دوره هاي 
مختلف سكونت در اين محوطه در حال مرگ پس از پايان 
اليه نگاري مي توان درباره نتايج كامل تر ان بحث كرد. اين 
تپه با قدمت حداقل ۶ هزار ساله و معماري دستكند مربوط 
به دوران تاريخي يك اثر باستاني بسيار شاخص است كه 
حفاظت و نگهداري آن ضروري است. حسيني سربيشه 
با بيان اينكه تپه به دو نيم تقس��يم شده و نيمه شمالي 
آن تقريبا به تس��طيح 8۰ درصدي رسيده، اظهار كرد: 
كاميون هاي خاكبرداري، بيل مكانيكي و لودر كه وظيفه 
خطير تسطيح را به عهده داشته اند، يك گام تا تخريب 
نهايي پيش رو دارند، نياز به كاوش گسترده، براي نجات 
بخشي محدوده باقي مانده در تپه كوي كيوان ازنا اولويتي 
است كه نياز به حمايت مسووالن دارد. اين باستان شناس 
با بيان اينكه اين تپه درون شهري با قدمتي حداقل ۶ هزار 
ساله و دستكندي كه قابليت سايت موزه شدن را دارد 
نبايد تخريب شود، ادامه داد: نسل ما اگر نمي خواهد از 
اين گونه آثار باستاني استفاده بهينه كند الاقل جهت 

حفظ آن براي آيندگان كوشا باشد.

ايستگاه

نمايشگاه تازه هاي نشر
 در حسينيه ارشاد

نمايش��گاه تازه هاي بازار 
نشر به زودي با آغاز فصل 
تابس��تان در كتابخان��ه 
عمومي حس��ينيه ارشاد 
برپا مي شود. اين كتابخانه 
براي پويايي مجموعه خود، 
روزانه بازار نشر را رصد كرده 
و منابع مناسب را از ناشران 

گوناگون تهيه و در قالب نمايشگاه كتاب، در معرض 
ديد مخاطبان خود مي گذارد كه ابتداي هر ماه برگزار 
مي شود. اين كار به گفته مسووالن كتابخانه حسينيه 
ارش��اد، براي اس��تفاده از نظر منتقدانه و موثر اعضا 
استفاده مي شود. به  اين ترتيب براي تيرماه امسال هم 
۲۴۰ عنوان كتاب با تنوع موضوعي براي بزرگساالن، 
۶۰ عنوان براي گروه هاي س��ني مختلف كودكان و 
نوجوانان، ۶۲ عنوان منبع گويا شده براي نابينايان، ۲۴ 
عنوان لوح فشرده در موضوعات مختلف، ۲۵ عنوان 
كتاب براي كودكان ناشنوا و ۱۱ عنوان نشريه جديد 
در موضوعات مختلف گردآوري شده اند. اين نمايشگاه 
به مدت يك هفته از اول تا هفتم تير برپا خواهد شد. قابل 
ذكر است براي انتخاب كتاب هايي در اين نمايشگاه، 
۳ عامل نياز مخاطب، موضوع كتاب و اعتبار ناش��ر، 

نويسنده و تاريخ نشر مورد توجه قرار مي گيرد.

رمان جديد دولت آبادي
 به چاپ دوم رسيد

رم��ان جدي��د محم��ود 
دولت آبادي با نام »بيرون 
در« به تازگي توسط نشر 
چشمه به چاپ دوم رسيده 
است. اين كتاب كه چاپ 
اول��ش در س��ي ودومين 
نمايش��گاه كتاب تهران 
عرضه شد، به تازگي و طي 

روزهاي گذشته با چاپ دوم در بازار نشر حضور پيدا 
كرده اس��ت. دولت آبادي نگارش اين رمان را دي ماه 
سال ۹۷ به پايان رسانده است. رمان در واقع داستان 
بلند »بيرون در« داستان زندگي زني به نام آفاق است 
كه در مقطع ۳۵ س��الگي او و شلوغي هاي پيروزي 
انقالب روايت مي شود. در روزهايي كه داستان آفاق 
تعريف مي شود، تهران شلوغ، تاريك و مخوف است. 
داستان كتاب درباره جست وجويي است كه آفاق در 
پي مردي كه يك بار آن هم به مدتي كوتاه ديده است، 
انجام مي دهد. او در تمام مدت جست وجو در پي علت 

همان مالقات و مشاهده كوتاه است.

»ظلمت در نيمروز« به بازار آمد 
ترجمه  فارس��ي كتاب 
»ظلم��ت در نيمروز« 
مهم ترين و معروف ترين 
رمان آرتور كس��تلر با 
ترجمه اسداهلل امرايي 
به بازار كتاب عرضه شد. 
اين كتاب هش��تمين 
رمان بزرگ قرن بيستم 

از مجموع��ه صد رمان منتخب قرن اس��ت و به 
بيش از ۳۰ زبان زنده دنيا ترجمه ش��ده است و 
داستان بلشويك كهنه كاري را روايت مي كند 
كه در تصفيه هاي استاليني دهه سي ميالدي 
گرفتار ش��د و با خودزني به گناه نكرده اعتراف 
كرد. مخصوصًا اقرار او ب��ه براندازي نظامي كه 
ب��راي برپا ك��ردن آن خون دل خ��ورده بود از 
مضحك ترين جنبه هاي س��ناريو ب��ود. آرتور 
كس��تلر س��ال ۱۹۰۵ در بوداپست مجارستان 
به دنيا آمد و مرگ او سال ۱۹8۳ در لندن اتفاق 
افتاد. كستلر براي ادامه تحصيل به دانشگاه وين 
رفت. مدتي خبرن��گار »جنگينيوزكرونيكل« 

انگلستان در جنگ داخلي اسپانيا بود. 

»سيامند رحمان«  در بين 10 ستاره پاراوزنه برداري قهرماني جهان 

بودجه»صفر«كميتهالمپيكبرايفوتبال

كميته بين المللي پارالمپيك »س��يامند 
رحم��ان« ملي پ��وش ف��وق س��نگين 
پاراوزنه برداري ايران را ب��ه عنوان يكي از 
۱۰ستاره رقابت هاي جهاني قزاقستان معرفي كرد. سايت 
كميته بين المللي پارالمپيك در فاصله كمتر از يك ماه تا 
آغاز رقابت هاي وزنه برداري معلوالن جهان در قزاقستان 
اقدام به معرفي ۱۰ ستاره احتمالي اين تورنمنت كرد كه نام 
»سيامند رحمان« در بين اين ستاره ها ديده مي شود. اين 
سايت در بخش معرفي رحمان نوشته است: »همه چشم ها 
به قوي ترين ورزش��كار معلول دنيا خواهد بود كه تالش 
مي كند يك ركورد جهاني ديگر در رقابت هاي نور سلطان 
۲۰۱۹ به ثبت برساند. رقابت هاي وزنه برداري معلوالن 
قهرماني جهان اواخر تيرماه به ميزباني شهر نور سلطان، 
پايتخت كش��ور قزاقستان آغاز مي ش��ود و ملي پوشان 
كشورمان با حريفان خود براي كسب مدال هاي رنگارنگ 
مسابقه خواهند داد. اين مسابقه يكي از مراحل گزينشي 
پارالمپيك ۲۰۲۰ توكيو به شمار مي رود. رحمان وزنه بردار 
فوق سنگين پارالمپيكي ايران است كه يك دهه گذشته 

افتخارات فراواني براي ورزش ايران كس��ب كرده است. 
۲ مدال ط��الي پارالمپيك ۲۰۱۲ لن��دن و ۲۰۱۶ ريو، 
پنج مدال طال و يك نقره مسابقات قهرماني جهان و سه 

مدال طالي بازي هاي پاراآسيايي ۲۰۱۰ گوانژو، ۲۰۱۴ 
اينچئون و ۲۰۱8 جاكارتا از سيامند ورزشكاري شناخته 

شده در سطح رقابت هاي بين المللي ساخته است.

بر اساس مصوبه كميته المپيك، اين كميته در مجموع ۱۱ 
ميليارد و 88۹ ميليون تومان تخصيص به فدراسيون ها 
خواهد داشت. كشتي و تكواندو با دريافت بيش از دو ميليارد 
تومان بيشترين سهم را دارند. كميته ملي المپيك از ميان 
سه گزينه پيش رو براي بودجه سال جاري فدراسيون ها و 
با اعمال نظر اعضاي هيات اجرايي، در مورد تصويب بودجه 
با افزايش ۱۰ درصدي به نتيجه رسيد. البته كه شرايط براي 
فدراسيون هاي المپيكي تا حدي متفاوت است؛ اين دسته 
فدراسيون ها مي توانند متناسب با ميزان دريافتي كميته از 
خزانه و با توجه به برنامه عملياتي خود براي كسب سهميه 
المپيك از تخصيص باالتري- در حد سقف تعيين شده- 
برخوردار شوند اما به صورت كلي دريافت بودجه سال ۹۷ 
با اعمال ۱۰ درصد افزايش براي همه فدراسيون ها يكسان 
خواهد بود و همه آنها بايد فعال روي اين تخصيص حساب 
كنند. بر اين اساس همچون سال گذشته كشتي و تكواندو 
بيشترين دريافتي را از كميته ملي المپيك خواهند داشت. 
بودجه مصوب سال گذشته كميته ملي المپيك براي اين 
دو فدراس��يون به ترتيب ۲ ميليارد و يك ميليارد و ۹8۰ 
ميليون تومان بود. اين بودجه با اعمال ۱۰ درصد افزايش 
مورد نظر براي س��ال جاري به ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
تومان براي كشتي و ۲ ميليارد و ۱۷8 ميليون تومان براي 
تكواندو افزايش خواهد يافت. وزنه برداري هم س��ومين 
فدراسيون با تخصيص باال از كميته ملي المپيك است. 
بودجه اين فدراسيون از يك ميليارد و 8۶۰ ميليون سال 
گذشته به ۲ ميليارد و ۴۶ ميليون براي سال جاري افزايش 

پيدا كرده است. ساير فدراسيون ها اما كمتر از دو ميليارد 
دريافتي از كميته ملي المپيك خواهند داشت. بسكتبال، 
تيراندازي، دووميداني، قايقراني، كاراته و ووشو باالي يك 
ميليارد تخصيص دارند و بودجه ساير فدراسيون ها هم 
با توجه به جايگاه و برنامه هاي ش��ان، كمتر از اين سقف 
تصويب شده است. در ميان فدراسيون ها سه فدراسيون 
كارگري، دانش آموزي و دانشگاهي كمترين دريافتي را از 
كميته ملي المپيك خواهند داشت. براي هر يك از اين سه 
فدراسيون ۵۵ ميليون تومان تصويب شده است. شرايط 
تخصيص كميته ملي المپيك به فدراسيون فوتبال با ديگر 
فدراسيون ها متفاوت است به طوري كه براي اين فدراسيون 
بودجه مصوبي در نظر گرفته نمي ش��ود ام��ا در صورت 
ارايه درخواست و فراهم بودن شرايط، از مساعدت مالي 
امتناع نمي شود. كما اينكه سال گذشته هم كميته ملي 
المپيك به فدراسيون فوتبال كمك مالي داشت اما خارج 
از بودجه مصوب براي فدراسيون ها. كمك مالي كميته 

ملي المپيك به فدراسيون فوتبال در واقع براي حمايت از 
تيم فوتبال اميد كه تيم المپيكي به حساب مي آيد، انجام 
مي شود. بر همين اساس سال گذشته كميته ملي المپيك 
۲۴۰ ميليون تومان براي كمك به تيم اميد كه بازي هاي 
آسيايي و انتخابي المپيك را در پيش داشت، كمك كرد. 
البته امسال هم تيم فوتبال اميد درگير رقابت هاي انتخابي 
المپيك خواهد بود كه زمستان و در مرحله نهايي برگزار 
مي ش��ود. تيم اميد ايران كه به س��ختي مرحله نخست 
انتخابي المپيك را پشت سر گذاش��ت با قرار گرفتن در 
سيد چهارم اين رقابت ها )مرحله نهايي( كار سختي پيش 
رو دارد. در هر صورت بودجه اي براي فدراسيون فوتبال و 
كمك به تيم اميد توسط كميته ملي المپيك پيش بيني 
نشده اما اينكه همچون سال گذشته كمك مالي كميته 
ملي المپيك به اين فدراسيون و تيم هم برسد، دور از ذهن 
نيس��ت. به گزارش مهر، در اليحه پيشنهادي به مجلس 
شوراي اس��المي بودجه كميته ملي المپيك براي سال 
جاري ۷۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده اما در 
بودجه ابالغي اين رقم با كاهش چهاردرصدي مواجه شد. 
بدين ترتيب ۷۱ ميليارد و ۱۰۴ ميليون تومان كل اعتباراتي 
است كه كميته ملي المپيك مي تواند از سازمان مديريت 
برنامه و بودجه كشور دريافت كند. بر اساس بودجه مصوب 
براي فدراسيون ها، كميته ملي المپيك از مجموع بودجه 
مصوب سال جاري خود بايد ۱۱ ميليارد و 88۹ ميليون 
تومان در اختيار فدراس��يون ها قرار دهد البته به ش��رط 

تخصيص كامل بودجه از سوي خزانه دولت.

ورزشي
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