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همين صفحه

سرمقاله

موازيكاريدربرنامهواجرا

خ��رداد  98دو برنام��ه
متف��اوت از دو نه��اد
اصل��ي سياس��تگذار
اقتص��ادي يعني وزارت
امور اقتصادي و دارايي
و سازمان برنامه و بودجه
كشور منتش��ر شد .دو
فرازجبلي
برنامهاي 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��الهاي 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 سياستهاي كنترلي در پيش
گرفتند در حالي كه در برنامه دوم كه همان زمان
به تصويب رسيده بود بحث سياستهاي تعديل
در برنامه ذكر شده بود.

صفحه 5

اقتصاد اجتماعي

بخشهايي از برنامه رونق توليد  98وزارت اقتصاد منتشر شد

رقابتبراياصالح اقتصادكشور

حفاظت از خاك
قانونمند شد
 14س��ال انتظار براي قانونمند شدن حفاظت از
خاك به پايان آمد و سرانجام در  ۱۳خرداد امسال
همزمان با هفته محيط زيس��ت ،اليحه حفاظت
از خاك به تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي و
تاييد ش��وراي نگهبان رس��يد و روز گذشته هم
رييسجمهور 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��الهاي اخير به معضل اساس��ي در
برخي استانهاي كش��ور به ويژه در استان فارس
تبديل شده بود .استاني كه ساالنه نزديك به 56
سانتيمتر 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��الهاي اخير به دغدغه
فعاالن محيطزيس��ت تبديل ش��ده بود اما حاال
كارشناس��ان بر اين باورند كه اين قانون ميتواند
معضالت از بين رفتن خاك كشور را حل كند.
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صفحه 3

فراخوان رييس قوه قضاييه از مردم و نخبگان
براي بهبود دستگاه قضايي

حوزه قضايي در مسير تحول

همين صفحه

انرژي

جهان

دوام كوتاهمدت تعديل
حساسيت نفت به خاورميانه

عقبنشينيهنگكنگ
در برابر خواست مردم
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صفحه 7

صنعت
رييس سازمان ملي استاندارد:

رتبه ايران در شاخص تجارت
فرامرزي ۴۵پله بهبود يافت

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت :تجميع
همكاريه��اي بين دس��تگاهي موجب ش��د در
چهار سال گذش��ته رتبه ايران در شاخص تجارت
فرامرزي از  ۱۶۱ب��ه  ۱۱۶بهبود 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��ازمانهاي گمرك ،غ��ذا و دارو و
دامپزشكي كشور افزود :با وجود اينكه توليد داخل
به وفور انجام ميشود ،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
نميشوند از طريق واردات تأمين شود .وي با اشاره
به امضاي تفاهمنامه سازمان ملي استاندارد ايران
با گمرك جمهوري اس�لامي ايران كه در حاشيه
اين ديدار انجام شد ،خاطرنشان كرد :براي تسريع
و تس��هيل در واردات كاال ،هماهنگيهاي الزم با
گمرك جمهوري اس�لامي ايران انجام ميش��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��ازمانهاي حاكميتي در قانون
تج��ارت فرامرزي آمده اس��ت وج��ود دارد؛ بحث
مديريت هماهنگ مرزي و مديريت واحد تجارت
فرامرزيجزوتكاليفياستكهبرايگمركتعيين
شدهاست«.مهديميراشرفي»افزود:سازمانهايي
كه مرتبط ب��ا ترخي��ص كاال در زمين��ه واردات و
صادرات هس��تند به هماهنگي بهتر و استفاده از
روشهايجديددرفرآيندترخيصنيازدارند.
وي ادامه داد :پيش اظه��اري در صادرات ،واردات
و كنترلهاي قبل از ورود كاال موجب ميشود تا
زمان ترخيص كاال كاه��ش يابد ،به همين دليل
پيگير اين موضوع هس��تيم ك��ه كنترلها قبل
از ورود انجام ش��ود و بع��د از ورود كاال كنترلها
به حداقل برس��د .رييس كل گمرك جمهوري
اسالميايرانگفت:اكنونصادراتكاالدرفرآيند
ترخيص كمتر از چند س��اعت و فرآيند واردات
كمتر از يك روز است ،اما معطلي كه در ترخيص
كاال ديده ميشود به كنترلهاي ساير سازمانها
برميگرددكهرفعاينموضوعدرتفاهمنامهديده
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 نظارتهاي كيفي
برايكاالهايمشمولاستاندارداجباريدرزمينه
واردات و صادرات و به تبع آن روانس��ازي انجام
تشريفاتگمركيمرتبطبرگزارشد،سازمانملي
استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسالمي ايران
تفاهمنامههمكاريامضاكردند.

موازيكاري در برنامه و اجرا
جنس موازيكاري است .بررس��ي بسته رونق توليد
وزارت اقتصاد نش��ان ميدهد كه حداقل  4نهاد 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 ميدهد .طبيعتا اجراي
همزمان دو برنامه زيرساختي توسط نهادها كه عمال
چارچوب عملكردي آنها را تحت تأثير قرار ميدهند
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
كوتاهمدت اثر دارد و بخشهايي همچون سياس��ت
ارزي و سياست تجاري ،سياستهاي پولي و اعتباري،
سياس��تهاي مالي و بودجه و سياس��تهاي بهبود
فضاي كسب و كار را در بر ميگيرد .بر همين اساس
عمال وزارتخانهها 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 (مسالهاي كه حداقل از ديدگاه دولت
عامل اصلي مشكالت توليد محسوب ميشود) .در اين
برنامه بحثهايي همچون تغيير ساختار درآمدهاي
نفتي ،اصالح ساختار يارانه انرژي و كاالهاي اساسي،
بحثهاي تأمي��ن حداقلهاي معيش��تي م��ردم و
انضباطماليمطرحاست.
ضرورت داش��تن يك برنامه جدي و منس��جم براي
مقابله با تحريم و مش��كالت كامال احساس ميشود.
ولي شايد اگر دولت به جاي دو برنامه موازي با توجه
به تحريمهاي برنامه توسعهاي را تغيير ميداد و اين
برنامه جديد به شكلي عامتر و جديتر مورد استفاده
قرار ميگرفت اثرگذاري آن به مراتب بيشتر بود.

خبر
بروجردي :معامالت خود در پتروشيمي را ادامه ميدهيم

يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس تاكيد كرد :اقدامات امريكا با وضع تحريمهاي
جديد و اضافه كردن تحريمها براي تس��ليم كردن و
وادار كردن ما به مذاكره است ،تصوري كه باطل است
و به هيچوجه زي��ر بار فش��ارهاي غيرمنطقي امريكا
نميرويم .عالالدين بروجردي در گفتوگو با ايسنا با
اشاره به تحريم اخير پتروشيمي از سوي امريكا گفت:
امريكا سياس��ت قديمي و نخ نماي چماق و هويج را
دنبال ميكند يعني از يك طرف ب��راي مذاكره پيام
داده و واسطه ميتراشند و تالش ميكند ايران و افكار
عمومي را فريب دهد كه در حال مذاكره بوده اما دولت
ايران قبول نميكند اما از طرف ديگر با ايجاد فشار و
خروج غيرقانوني از برجام تحريمه��اي جديد وضع
كرده و ليست تحريمهاي را بلندتر ميكند اقداماتي
كه همه برخالف توافقات و مقررات بينالمللي است.
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گزارش

سرمقاله
فراز جبلي|
مشاور سردبير|
خ��رداد  98دو برنام��ه متف��اوت از دو نه��اد اصل��ي
سياس��تگذار اقتصادي يعني وزارت امور اقتصادي
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد.
دو برنام��هاي 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 ،مسالهاي 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��تهاي كنترلي در
پيش گرفتن��د در حالي كه در برنام��ه دوم كه همان
زمان به تصويب رسيده بود بحث سياستهاي تعديل
در برنامه ذكر شده بود .هر چه جلو ميآييم اين روش
سياستهاي دوگانه خود را بيشتر نشان ميدهد .در
بعضي موارد اختالف به دليل تفاوت نظر دو قوه است.
براي مثال در دول��ت دوم احمدين��ژاد برنامههايي
در دس��تور كار بود كه كامال با قوانين مصوب مجلس
شوراي اسالمي مغايرت داشت و حتي گفته ميشد
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 طرحهاي دولت را
بگيرد .گاهي اين مس��اله از تفاوت ديدگاه مسووالن
از نظر اقتصادي ناش��ي ميش��ود .بعضي از دولتها
مانند دول��ت تدبير و امي��د اصرار به اس��تفاده از نظر
اقتصاددانان با ديدگاههاي مختل��ف دارد و به همين
دليل پارادكسهاي اساسي در دولت يازدهم را شاهد
بوديم .اما همپوش��اني امروز دو برنامه ارايه ش��ده از

عكس :ميزان

فارغ از عامالن ،مورد حمله قرار گرفتن نفتكشها
در دري��اي عمان ،محكي ش��د براي س��نجيدن
اهميت تنگه هرم��ز .قيمت نفت پ��س از حادثه
 4درصد باالرفت و البته در ادام��ه روز و در روز بعد
از حادثه كمي تعديل شد .با اين حال برخي بر اين
باورهستندكهواكنشهايفعليبازارنفتبعضادر
محيطي مصنوعي و كنترل شده رخ دادهاند و اگر
چنينفضايينبودقيمتهاواكنشهاييبهمراتب
شديدتري نشان ميدادند .فارغ از اينكه چه كساني
درحادثهروزپنجشنبه...

وي افزود :امريكاييها فكر ميكنند كه با وارد كردن
فشار و تحريم ميتوانند ما را تسليم و وادار به مذاكره
كنند؛ تصوري كه باطل اس��ت .ما به هيچوجه زير بار
فشارهاي غيرمنطقي امريكاييها نميرويم؛ البته كه
دنيا هم از هنجارش��كنيهاي ترامپ استقبال نكرده
است؛ نمونه آن توافق چين و روسيه درباره حذف دالر
از معامالت بينالمللي 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 نميدهيم كه اين كار از طريق
كشورهايي مثل چين و روسيه و خيلي از كشورهاي
ديگر ادامه پيدا ميكند امريكا هم در اين بين همچون
نفت فشار خود را ادامه خواهد يافت.

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

سياست خارجي ايران مبتني بر سياست برد -برد است

رييسجمه��وري در دومين مرحله از تور آس��يايي
خود ،ديروز به منظور شركت در پنجمين كنفرانس
«تعام��ل و اعتمادس��ازي در آس��يا (س��يكا)» در
تاجيكستان ،وارد دوش��نبه ش��د و در فرودگاه اين
شهر از س��وي ش��كور جان ظهوراف رييس مجلس
تاجيكستان مورد استقبال قرار گرفت .روحاني عالوه
بر حضور و سخنراني در كنفرانس سيكا ،با برخي از
سران و مقامهاي شركتكننده در اين اجالس ديدار
و گفتوگو ك��رد؛ ديداره��اي رو در رو با چهرههايي
چون اردوغان (رييسجمهوري تركيه) ،شيخ تميم
بن حمد آل ثاني (امي��ر قطر) و ...بخش��ي از برنامه
ديدار رييسجمهوري در تاجيكس��تان را تش��كيل
ميداد .فعل و انفعالي كه با توجه به تالش همهجانبه
امريكا براي ايجاد فش��ار اقتص��ادي و ارتباطي براي
كش��ورمان ،يك توفي��ق ديپلماتيك ب��راي ايران
محسوب ميشود و دستاوردهاي آن در آينده متوجه
هر دو طرف خواهد ش��د .بر اس��اس اي��ن دورنماي
مشخص اس��ت كه رييسجمهوري يكبار ديگر در
جريان س��خنرانياش در اين اجالس از ضرورت به
كارگيري ايده برد -برد در سياس��ت خارجي سخن
ميگويد و از كشورهاي عضو سيكا ميخواهد كه به
طرحهاي ايران ب��راي تنشزدايي و ايجاد يك كانال
ارتباطي براي گفتوگو و مذاكره ميان كش��ورهاي
منطقه بپيوندند.رييسجمهور دس��تيابي به سطح
قابل قبولي از صلح ،ثبات و توسعه را در شرايط امروز
جهان ،نيازمند گس��ترش همكاري و گفتوگوهاي
منطقهاي با هدف تقويت تفاهم دانست و تاكيد كرد:
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران مبتني بر
همكاري ،همافزاي��ي و يافتن راههاي 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 طرفهاي 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.
اي�ران مان�ع نفوذ و گس�ترش تروريس�م
به ديگر نقاط جهان شده است
رييسجمه��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
شايستهاي 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��تردهاي از موضوع��ات ،فرصتها،
چالشها و تهديدهاي مش��ترك ،فرصت مغتنمي
براي همفكري و رايزني در اختيار ميگذارد .روحاني
خطاب به سران كشورهاي حاضر در اجالس سيكا
گفت :ايران با بهرهگيري از همي��ن ميراث گرانبها،
به دنبال ارزشهايي است كه ش��ما در خالل چهار
دهه اخير در سياس��ت خارجي كشورمان مشاهده
كردهايد .از جمله ميتوان به؛ مبارزه با تروريس��م و
افراطگرايي كه چهرهاي خش��ك و خشن از اسالم
ارايه ميدهد ،پناه دادن به مردم بيگناهي كه اسير
جنگ و مصيبتهاي ناشي از آن ش��دهاند ،مبارزه
با يكجانبهگرايي 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 هستهاي تا شيميايي و
در نهايت تعامل سازنده با همه كشورهايي كه به اين
ارزشها 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 راههاي مواجهه ب��ا چالشها و
مقابلهباتهديداتموجوداستقبالكردهاست.
ايران نميتواند به صورت يكطرفه تنها
طرفمتعهدبهبرجامباقيبماند
روحاني گفت :مداخالت خارج��ي برخي قدرتها
در امور داخل��ي كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه،
سياس��تهاي قهرآميز يكجانبهگرايانه ،تروريسم و
افراطگرايي،پيمانشكنيوقانونگريزيآشكارآنان
در موضوعات مربوط به صل��ح و امنيت بينالمللي
ازجمله ق��رارداد مهم هس��تهاي ايران موس��وم به
برجام ،منطقه ما را ب��ه يك��ي از بحرانخيزترين و
بيثباتترين مناط��ق جهان تبديل كرده اس��ت.
رييسجمهوري به اجراي كامل تعهدات ايران برجام
اش��اره و يادآوري كرد :اجراي كامل تعهدات ايران
بارها به تأييد آژانس بينالمللي انرژي اتمي رسيده
و با وجود خ��روج امريكا و از س��رگيري تحريمهاي
غيرقانوني يكجانبه اين كش��ور و نيز حمايت ناچيز
س��اير طرفهاي موافقتنامه از آن ،همچنان معتقد
هس��تيم كه انجام تعهدات پذيرفته ش��ده توسط
همه طرفهاي ذيربط ،نقش مهم��ي در افزايش
ثبات منطقهاي و جهاني ايف��ا خواهد كرد .روحاني
تصريح كرد :ايران به صورت يك طرفه نميتواند تنها
طرف متعهد به برجام باقي بماند و ساير كشورها نيز

الزم است س��هم خود را براي حفظ اين توافق مهم
بپردازند .رييسجمهوري بيان كرد :اكنون كه نهايت
حسن نيت و شكيبايي اس��تراتژيك ما از يك سو و
قانونشكني امريكا از س��وي ديگر بر همگان ثابت
شده اس��ت ،جمهوري اس�لامي ايران ضمن اعالم
آمادگي براي هرگونه تعامل ،تصميم گرفته اس��ت
تا طبق بندهاي  ۲۶و  ۳۶برج��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��تهاي دولت فعلي امريكا در
بيثبات كردن كشورهاي منطقه به خوبي واقفيم.
وضعيت كنوني فلسطين ،عراق ،سوريه ،افغانستان
و يمن نمونههايي بارز از پيامدهاي اين سياست در
س��الهاي اخير است .اين سياس��تها ،ناقض حق
تعيين سرنوش��ت به عنوان يكي از حقوق اساسي و
ذاتي هم��ه ملتها در بس��ياري از كش��ورهاي اين
منطقهاست.
معضل ديرينه فلسطين همچنان مهمترين
عاملناامنيدرمنطقهاست
وي با بيان اينكه معضل ديرينه فلسطين ،همچنان به
عنوان مهمترين عامل ناامني و گسترش خشونت در
منطقه و جهان خودنمايي ميكند ،خاطرنشان كرد:
بيتوجهي جامعه بينالمللي 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��تهاي توس��عه طلبانه را به دنبال داشته و
موجب ش��ده اس��ت تا رس��يدن به راهحلي جامع و
عادالنه براي اين بحران ،بيش از گذشته از دسترس
دور شود .رييسجمهوري گفت :ما به عنوان كشوري
در تالقي كريدورهاي شمال -جنوب و شرق -غرب
با زيرساختهاي قوي صنعتي و تكنولوژيك ،نيروي
انساني تحصيلكرده و فرصتهاي بزرگ در بخش
انرژي ،معدن ،توريس��م و ترانزيت ،با آغ��وش باز از
تج��ار و بازرگانان و ش��ركتهاي
حض��ور و فعاليت ّ
كش��ورهاي عضو اين كنفرانس در ايران اس��تقبال
ميكنيم .روحاني با بيان اينكه تجار ،و شركتهاي
صنعتي و صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي
اي��ران ،در طرحهاي توس��عهاي كش��ورهاي عضو،
آمادگي مش��اركت دارند ،گفت :پيگيري سياس��ت
منطقهگراييفعالشاملايجادبازارمشتركتجارت،
انرژي و توريسم و تقويت ش��بكه راههاي جادهاي و
ريلي از سوي كش��ورهاي عضو نيز ميتواند موضوع
همكاري مشترك ما در جهت رشد اقتصادي و ارتقا
رفاه و كيفيت زندگي ملتهاي آسيايي باشد.
ادامه در صفحه2

رويموجخبر
عفووتخفيف ۵۸۲نفرازمحكومينتعزيرات
باموافقترهبري؛ايسنا|
مديركل نظارت بر اجراي احكام س��ازمان تعزيرات
حكومت��ي از عفو و تخفي��ف مج��ازات  ۵۸۲نفر از
محكومانسازمانتعزيراتحكومتيباموافقترهبر
معظم انقالب به مناسبت عيد فطر خبر داد .عليرضا
نورنژاددراينرابطهاظهاركرد:بهمناسبتفرارسيدن
عيد سعيد فطر تعداد  ۶۹۱نفر از محكومين محاكم
عمومي و انقالب ،س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح
و س��ازمان تعزيرات حكومتي از سراسر كشور مورد
عنايتمقاممعظمرهبري(مدظلهالعالي)قرارگرفته
كهازاينتعداد ۵۸۲،نفرازمحكومينسازمانتعزيرات
حكومتيمشمولعفوياتخفيفمجازاتواقعشدهاند.
ويافزود:بادستوررياستعاليسازماناينحكمبراي
اعمالبهاداراتكلاجراييسراسركشورابالغشد.
قان�ون حفاظ�ت از خ�اك براي اج�را ابالغ
شد؛پاد|
رييسجمهور قانون حفاظت از خاك را براي اجرا به
سازمانحفاظتمحيطزيستووزارتجهادكشاورزي
ابالغ كرد .قانون حفاظت از خاك كه  ۴خرداد ۱۳۹۸
در مجلس شوراي اسالمي و ۱۲خرداد ۹۸در شوراي
نگبان به تصويب و تاييد رس��يده براي اجرا ابالغ شد.
گفتنياست،ايناليحهبهپيشنهادمشتركسازمان
حفاظت محيط زيس��ت و وزارت جهادكشاورزي در
جلسه  ۳۰فروردين  ۱۳۹۴هيات وزيران به تصويب
رسيده بود .با توجه به اينكه مديريت و بهرهبرداري از
منابع خاك و جلوگيري از آلودگي و تخريب آن يكي
از مهمترين چالشهاي حال و آينده كش��ورهاي در
حال توسعه شناخته ميش��ود و يكي از داليل مهم
مديريت غير علمي و س��وء رفتار با خاك در كش��ور،
نبودقانونيجامعوفراگيراستكهبتواندفعاليتهاي
كليه آحاد جامعه ،دستگاهها و نهادهاي مرتبط را در
جهتجلوگيريازتخريبوآلودگيومديريتبهينه
خاككشورهماهنگنمايد،بنابراينبهمنظورحفظ
پايداريخاكوحفاظتكميوكيفي،كاربريصحيح
و بهرهبرداري بهينه از خ��اك و جلوگيري از تخريب
و آلودگ��ي آن و احياء ،اصالح و بهس��ازي خاكهاي
تخريب و آلوده شده ،اليحه مذكور تهيه و پس از طي
مراح��ل قانوني به صورت قانون ابالغ ش��د .گزارش
كاملدربارهاينموضوعرادرصفحه 12بخوانيد.
قاس�مي مديركل دفتر امور م�رزي وزارت
كشورشد؛پايگاهاطالعرسانيوزارتكشور|
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
قاسميآمدهاست:انتظارميرودازطريقبرنامهريزي
مناسب و شايسته و مبتني بر آخرين دستاوردهاي
علمي نس��بت به تحقق ايج��اد بازارچههاي مرزي،
ساماندهيمبادالتتجاريمرزنشيناندرچارچوب
قوانين و مقررات ،بهروزرساني امور اسناد مسافرتي و
بهبود تردد مسافريناز مرزهاي مجازكشور ،تعادلو
همكاريباستادهايمبارزهباموادمخدروقاچاقكاال
و انجام و پيگيري اجراي مصوبات مرتبط و… تالش
وكوششكنيد.
هلگااشميدباعراقچيديداركرد
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 گفتوگو با مس��ووالن وزارت امور خارجه در
تهران به سر ميبرد ،ديروز با «سيد عباس عراقچي»
معاون سياس��ي وزير امور خارجه و عضو ارش��د تيم
مذاكرهكننده هستهاي كشورمان ديدار و گفتوگو
كرد .طرفي��ن در اين دي��دار رايزنيهاي جامعي در
خصوصآخرينوضعيتبرجامدرپرتوتصميماخير
ايران ،و همچنين اقدامات و برنامههاي طرف اروپايي
براياجرايتعهداتبرجامياروپاداشتند.تبادلنظر
وبحثدرخصوصتحوالتمنطقهايوبينالمللياز
ديگرمحورهايگفتوگويديروزسيدعباسعراقچي
و هلگا اشميد بود .هلگا اشميد در حالي در تهران به
سر ميبرد كه پيش از سفر به ايران ،به امارات ،عمان
وقطررفتهبود.
تشكيككوربيندرخصوصاتهامزنيلندن
بهتهراندرحادثهنفتكشها؛ايلنا|
رهبرحزبكارگربريتانياگفتكهلفاظيهايدولت
اينكشورخطردرگيريباايرانراافزايشميدهد.به
گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه ايندپندنت« ،جرمي
كوربين» رهبر حزب كارگر بريتاني��ا ،درباره مقصر
دانس��تن ايران در قضيه حادث��ه انفجار نفتكشها
در درياي عمان بدون وجود «ش��واهد مستدل» به
دولت اين كش��ور هش��دار داد .وي همچنين گفت
كه لفاظيهاي دولت بريتانيا خطر درگيري با ايران
را افزاي��ش ميده��د .اين در حالي اس��ت كه وزارت
خارجهبريتانيادرسخنانيپوچمدعيشدكه«تقريبا
مطمئن» است كه ايران در حادثه انفجار دو نفتكش
در درياي عمان نقش داشته است .كوربين اما گفت:
«بريتانيابايددرراستايكاهشتنشهادرخليجفارس
گامبرداردنهآنكهدرپيخروجامريكاازتوافقهستهاي
بهتنشنظاميدامنبزند».
امنيت ،نشاط اجتماعي و رونق شهر در گرو
حياتشبانهتهران؛فارس|
نماينده مردم ته��ران در مجلس با بيان اينكه تهران
نيازمندحياتشبانهاستودراينزمينهدستگاههاي
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 گفتوگو با فارس اظهار كرد :طرح حيات ش��بانه
پايتخت اقدام مثبتي است كه به ويژه براي ايام گرم
يتواندمزايايمختلفيبرايشهرتهرانداشته
سالم 
باشد.اواضافهكرد :ما ميتوانيمبابوميسازي تجارب
سايركشورهااينتجاربمثبترادرپايتختوحتي
كالنشهرهايكشوراجراييكنيم.
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ايران

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

حوزه قضايي در مسير تحول

گروه ايران|
فراخوانرييسقوهقضاييهدرخصوصمشاركتجويي
از مردم و نخبگان در روند تحوالت دس��تگاه قضايي
منتشر ش��د .فراخواني كه در ادامه مسير برنامههايي
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 .حجتاالس�لام رييسي در حالي
مديريت خود را بر راس هرم قضايي كشور آغاز كرد كه
از منظر كارشناسان با توجه به سابقه سالها فعاليت
در حوزههاي قضايي بهترين گزينه براي پيشبرد پروژه
اصالحات در دستگاه قضايي محسوب ميشد.
حجتاالسالم رييسي در حالي كار خود را با دريافت
حكم رياست دس��تگاه قضا از مقام معظم رهبري در
17اس��فندماه آغاز كرد كه س��ابقه ديرينهاي در اين
قوه داشته و فعاليت قضايي خود را از سن  ۲۰سالگي
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 فعاليتهاي
خود را آغاز كرد.
مجموع��ه اي��ن تجربي��ات ميدان��ي از فعاليت در
بخشه��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 100
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 ديدگاهها،

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��انههاي اجتماعي
منتش��ر ش��ده ،آورده اس��ت« :امروزه با گس��ترش
دسترس��يهاي ارتباطات��ي ،ف��ارغ از چارچوبهاي
سنتي خش��ك و ديوانس��االرانه ،فضاي_مجازي و

رس��انههاي_اجتماعي به فرصتي ب��زرگ براي كم
ك��ردن فاصلههاي زماني و مكان��ي در ارتباطات و به
اشتراكگذاري 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 ميكند« :آسيبهاي 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 كمنظير 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��والهاي افكار عمومي،
يك حضور موثر و جريانساز را به نفع مردم رقم زد».
رييس ق��وه قضايي��ه در ادامه با اش��اره ب��ه اهميت

مشاركتهاي عمومي در بهبود وضعيت بخشهاي
مختلف تاكيد كرد« :نيل به «قوه قضاييه تراز انقالب
اسالمي» در گام دوم ،بدون مشاركت و نقشآفريني
مردم ،نخبگان و دلس��وزان انقالب ممكن نيست .در
مدت كوتاهي كه از مسووليتم در قوه قضاييه ميگذرد،
و پيش از آن نيز خصوصاً در دوره خدمت در آس��تان
قدس رضوي ،از نظرات ارزشمند كاربران رسانههاي
اجتماعي اس��تفاده كردهام و از اين پس نيز اميدوارم
خادمان ملت را در س��اخت ق��وه قضاييهاي مردمي،
انقالبي و ضد فس��اد ياري كنيد .بر اين اس��اس اعالم
ميكنم 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 رسانههاي
اجتماعي ،يكي از مس��يرهاي دريافت نظرات مردم و
نخبگان خواهد بود».
او در ادامه خاطرنش��ان كرد« :عالوه ب��ر اينكه مردم
عزيزمان ميتوانند رأس��اً نظرات خود را از اين مسير
منتقل كنند ،اينجانب نيز حسب مورد ،فراخوانهايي
جه��ت دريافت نظرات در خص��وص ايجاد ،اصالح يا
تكميل برخي رويهها ،رويكردها ،دس��تورالعملها و
آييننامهها اعالم خواهم ك��رد و در انتظار #نظرات
راهگشاي صاحبنظران 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 انسانهاي حقطلب
و عدالتخواه باشد .توفيق روزافزون ملت رشيد ايران
را خواس��تارم ».واقعيت آن اس��ت كه حجتاالسالم
رييسي تنها رييس در بين روساي قوه قضاييه در تاريخ
جمهوري اس�لامي است كه با سابقه فعاليت مستمر
حدود4دههاي مسير پيشرفت را در اين بخش اثرگذار
طي كرده است و با ابعاد و زواياي گوناگون اين بخش
به خوبي آشناست..

چهرهها
بازار سرمايه اعتنايي به
تحريمهاي جديد امريكا ندارد

آزادي بعد از بيان دانشجويان را
تضمينميكنيم

اگر تخلفات زياد باشد؛ شوراها
منحلميشوند

ميزان ارز همراه زائران ايراني
حج تمتع  ۲۰۰دالر تعيين شد

 67درصد از وابستگي
به بودجه خارج شديم

ر يي��س كميس��يو ن
اقتص��ادي مجلس دهم
معتقد است :هيچ چيزي
تحت عنوان تحريمهاي
جديد بر اقتص��اد ايران
تاثيرگذار نيس��ت و بازار
س��رمايه اعتناي��ي ب��ه
تحريمه��ا و تهديده��اي جديد امري��كا ندارد.
محمدرض��ا پورابراهيم��ي در گفتوگ��و با مهر،
تحريم پتروشيميها را شوي سياسي امريكا عليه
ايران خواند و گفت :امريكاييها تالش داشتند در
فضايي كه موضوع مذاكره با ايران مطرح ميشود
بتوانند با تحريم پتروشيميها 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 ميكند ،هر
كس��ي مدل رفتار سياس��ي رييسجمهور 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 واسطهگري
كنند ،از سوي ديگر پتروشيميها را تحريم كرد
و اين اقدام تعجب آور ب��ود .پورابراهيمي گفت:
پتروشيميها ش��ركتهاي خصوصي هستند و
ساز و كارهاي خود را براي فروش پيدا كردند لذا
تحريم براي آنها تأثيري ن��دارد .وي اضافه كرد:
اين شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد كه بازار
سرمايه حساس��يتي به تحريمهاي جديد ندارد،
پيش از اين هر زماني ك��ه امريكا جنگ رواني به
راه انداخت تأثير آن در بازار سرمايه ديده ميشد
اما اينبار بازار سرمايه واكنشي به اقدامات امريكا
نداش��ت .پورابراهيمي تأكيد كرد :م��ا از گردنه
تحريمه��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 تحريمها و
دشمنيهاي امريكا ندارد.

رييسنهادنمايندگيولي
فقيه در دانشگاهها گفت:
زمان��ي كه مق��ام معظم
يهاي
رهب��ري بر كرس�� 
آزادانديشي تاكيد دارند،
ما حمايت از كرس��يها
و عزيزان��ي ك��ه در اي��ن
كرسيها به بيان مطالب خود ميپردازند را وظيفه
خود ميدانيم .حجتالسالم مصطفي رستمي در
گفتوگو با ايلنا ،با اش��اره به عل��ت محافظهكارانه
رفتار كردن دانش��گاهها در مقابل تغيير گفت :اين
محافظ��هكاري در ميان مديران دانش��گاهي اعم
از مدي��ران عمومي ،فرهنگي و حتي تش��كلهاي
دانشجويي ديده ميشود و هيچ ارتباطي هم ندارد
به برخوردي كه به واسطه اظهارنظر در كرسيهاي
آزادانديشيبرايشاناتفاقافتادهاست.حجتالسالم
رستمي افزود :همين جا اعالم ميكنيم اگر موردي
باشدكهدانشجوييبهدليلاظهارنظردركرسيهاي
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 ميدانيم .بنابراين به نظر من ادعاي
اينكه امنيت آزادي بعد از بيان وجود ندارد ،موجب
محدوديت در فعاليت كرس��يهاي آزاد انديش��ي
شده و اين يك جفاست .رييس نهاد نمايندگي ولي
فقيه در دانشگاهها در پاسخ به اين سوال كه برخي
از روساي دانشگاهها از ترس دانشجويان براي بيان
نظرات خود خبر دادهاند و گفتهاند دانش��جويان از
عواقب بيان عقايد و افكار خود بيم دارند .علت اين
ترسها چيست؟ گفت :آنها بگويند چه دليلي دارد؟
ترس موهوم كه دليل توجيه بر كمكاري نيس��ت.
همان روس��اي دانش��گاهها به ما منتقل كنند كه
دانشجويان به خاطر كدام مساله از اظهارنظر ترس
دارند.بازهمتاكيدميكنم،اگرمورديازشخصيكه
در كرسيهاي آزادانديشي مورد برخورد قرار گرفته
باشد به ما معرفي شود.

مع��اون عمران و توس��عه
وزير كش��ور ب��ه تخلفات و
دستگيري برخي از اعضاي
شوراهاودهياريهاواكنش
نش��ان داد و اعالم كرد اگر
تخلفاتزيادباشدشوراهاي
متخلف منحل ميش��وند.
مهدي جمالينژاد در گفتوگو با ايلنا درباره تخلفات و
دستگيريبرخيازاعضايشورايشهرهاودهياريهااز
جملهدستگيريچندتنازاعضايشورايشهربيلهسوار
درروزهاياخيرگفت:نظارتهاوبازديدهايمستمرياز
سويسازمانشهرداريهاودهياريهايوزارتكشورو
مديراناستانيوسازمانبازرسياستانهاانجامميشود
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
باشيموسالمتاداريواخالقحرفهايدرايفايوظايف
ومسووليتهاتبلوروعينيتبيشترييابد.جمالينژاد
دربارهچراييوقوعاينتخلفاتازسويبرخيازاعضاي
شورايشهرهاودهياريهاتصريحكرد:بخشعمدهاي
از تخلفات ش��وراهاي روستا و دهياريها به دليل عدم
آشنايي كامل با قوانين و مقررات بوده و نميتوان آنها را
تخلفاتعمديدانست.دراينزمينهميتوانباآموزشو
توانمندسازينهادهايمحليتاحدزياديميزانتخلفات
راكاهشداد.ازهمينرودراينزمينهآموزشدهياريها
و شوراهاي اسالمي روستاها به صورت همگام در وزارت
كشورمبتنيبرآموزشهايشغليبرنامهريزيودرسال
جاري اجرايي ميش��ود .رييس سازمان شهرداريها و
دهياريهايكشوردربارهچگونگيبرخوردبانمايندگان
مختلفدرشوراهاگفت:چنانچهتخلفيازسوياعضاي
شوراياريها صورت بگيرد ،هيات رسيدگي به تخلفات
ش��وراها در شهرستان و استانها تشكيل ميشود و در
موارديكهاعضايشوراتخلفيراانجامميدهند،دراين
هياتهابررسيميشودوبهتناسبتخلفبرايچندماه
ازحضوردرشوراخلعشدهيابرايدورههايآتينيزآنها
راازثبتناممنعميكنند.

ريي��س س��ازمان حج و
زيارت با اش��اره به اينكه
ارز تخصيص��ي ب��راي
قيمتگ��ذاري حج ۹۸
بالغ ب��ر  70ه��زار ريال
اس��ت ،گفت :ميزان ارز
همراه زائران ايراني حج
تمتع  ۲۰۰دالر تعيين ش��د .به گزارش تسنيم،
عليرضا رش��يديان ديروز در حاش��يه همايش
آموزش��ي و توجيهي كارگزاران اس��تاني در حج
 ،98ارز تخصيصي ب��راي قيمتگذاري حج 98
را  70هزار ريال اعالم كرد و اظهار داش��ت :براي
قيمتگ��ذاري حج امس��ال دول��ت ارز  70هزار
ريالي را مبنا ق��رار داد و قيمت حج براي حجاج
ميانگين  250ريال تعيين ك��رد .وي افزود :ارز
همراه زائران حج امسال نيز  200دالر 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 ،كيفيتبخشي 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 برنامهريزي درست
همه خدمات تسهيل كرد.
وي افزود ش��ناخت آس��يبهاي حج سالهاي
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
 98را  35روز اع�لام 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 جريانهاي سياسي انجام ميشود.

عضو كميس��يون برنامه
و بودج��ه در مجل��س
گفت :بودجه  33درصد
وابس��ته به نفت است و
 67درصد از وابس��تگي
خارج شديم« .غالمعلي
جعفرزادهايمنآبادي»،
در گفتوگو 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 ميكند و
مجلس نميتواند 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  10درصد كاهش
خواهد يافت كه رقم قابل توجهي است .باالخره
اين بودجه  106سال ،وابسته به نفت بوده است
و نميتوان آن را بهطور يك مرتبه قطع كرد زيرا
كشور آسيب ميبيند .جعفرزاده ايمنآبادي بيان
كرد :باتوجه به دستور و تاكيد مقام معظم رهبري
در اين باره ،من فكر ميكنم 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 ميدانهاي مشترك داريم كه شيب آنها
به س��مت كشور طرف مقابل اس��ت كه برداشت
ميكند 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 برنامهريزي براي برداشت
داشته باش��يم و منابع ناش��ي از آن را به صورت
مش��روط در پروژهه��اي حوزهه��اي زيربنايي و
سرمايهاي هزينه كنيم.

ادامهازصفحهاول

سياست خارجي ايران مبتني بر سياست برد -برد است

رييسجمهوري تاكيد كرد :در شرايط امروز جهان،
يك كش��ور به تنهايي ق��ادر به مقابله ب��ا چالشها و
اس��تفاده از فرصتها نبوده و دستيابي به سطح قابل
قبولي از صلح ،ثبات و توس��عه ،نيازمند گس��ترش
همكاري و گفتوگوه��اي منطقهاي با هدف تقويت
تفاهم است.
وي گف��ت :سياس��ت خارجي جمهوري اس�لامي
ايران مبتني بر همكاري ،همافزايي و يافتن راههاي
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
گفتوگوهاي چندجانبه در قالب نشستهاي سيكا
را بسيار مفيد ،ضروري و كارگشا ميدانيم..

رايزنيدوجانبهوچندجانبهتنهاراهكاهش
مشكالتمنطقهاياست
يكي از ديدارهاي خبرساز رييسجمهوري در جريان
سفر به تاجيكس��تان ديداري بود كه روحاني با امير
قطر برگزار ك��رد .رييسجمهور ،گس��ترش روابط

با كش��ورهاي همس��ايه و دوس��ت به ويژه قطر را از
اولويتهاي 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
پنجميننشستسرانكنفرانستعاملواعتمادسازي
در آسيا (س��يكا) و در دوشنبه پايتخت تاجيكستان
برگزار ش��د ،گفت :جهان اس�لام نيازمند وحدت و
يكپارچگي اس��ت و دو كش��ور بيترديد ميتوانند 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 :ظرفيتهاي فراواني
براي تقويت بيش از پيش روابط اقتصادي دو كشور
وجود دارد كه بايد از اين ظرفيتها 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 گفتوگو ،همكاري
جمعي و پيگيري راههاي سياسي امكانپذير است.
امير قطر همچنين اظهارداشت :دوحه براي توسعه
روابط خود با تهران در هم��ه حوزههاي مورد عالقه
آماده است.

تهران عالقهمند به توسعه روابط با تركيه در
همهعرصههاست
بعد از ديدار با قطر نوبت به ديدار دو جانبه روحاني با
اردوغان رسيد؛ رييسجمهور با تاكيد بر اينكه تهران
عالقهمند به توسعه روابط با تركيه در همه عرصهها به
ويژه در حوزه اقتصادي است ،گفت كه بايد به تالشها
براي تقويت اين همكاريها و رساندن حجم مبادالت
ساالنه دو كشور به رقم  30ميليارد دالر افزوده شود.
روحان��ي ديروز در دي��دار «رجب طي��ب اردوغان»
رييسجمه��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

سالهاي اخير گامهاي ارزندهاي برداشته شده و اين
روند بايد شتاب بيشتري بگيرد.
روحاني همچنين همكاريه��اي منطقهاي ايران و
تركيه را با اهميت دانست و اظهارداشت :همكاريهاي
دوجانب��ه و س��هجانبه با روس��يه در حوزه مس��ائل
منطقهاي 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 رييسجمهور تركيه نيز در اين
ديدار گفت :روابط ايران و تركيه روابطي رو به توسعه
بوده و تقويت بيش از پيش اين روابط در عرصههاي
دوجانبه و منطقهاي بسيار حائز اهميت است.
وي افزود :تركيه مصمم است روابط خود را با تهران در
همه عرصهها 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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رقابت دستگاهها براي اصالح اقتصاد ايران
بخشهايي از بسته رونق توليد 98وزارت امور اقتصادي و
داراييمنتشرشدهاست.بررسيبندهايآننشانميدهد
كه آنچه در قالب اين بس��ته منتشر شده بسيار شبيه به
برنامهاياستكهچنديپيشسازمانبرنامهوبودجهدر
قالب«چارچوباصالحساختاربودجه»،منتشرشد.نكته
مهمايناستكههردودستگاهاصالحموارديرادردستور
كار دارند كه مربوط به ام��ور فراتر از حوزه وزارت اقتصاد
و س��ازمان برنامه و بودجه است .بنابراين ضمن ضرورت
ايجادهماهنگيبيندستگاههانظيرآنچهدرسال1394
و 1395در قالب ارايه بستههاي خروج غير تورمي از ركود
و خروج از ركود با حضور مسووالن دستگاههاي اقتصادي
ارايهشد،بهنظرميرسداينبرنامههاياصالحينيازمند
ارايه از سوي يك سازمان فراوزارتخانهاي باشد.
به گزارش «تعادل» ،چندي پيش فرهاد دژپسند از تهيه
بس��تهاي با عنوان «رونق توليد  ،»98در وزارت اقتصاد
خبر داد كه به گفته وزير ش��امل سياستگذاريهايي
براي ارتقاي رشد شاخصهاي اقتصادي در كشور است.
اين بسته كه در دو بخش چالشها و موانع رونق توليد و
راهبردهاي رونق توليد تنظيم شده اكنون براي مراجع
ذيربط 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 بخشهاي
توليدي ،ضعف تأمين مال��ي توليد و تنگناي اعتباري با
تأكيد بر چالشهاي بخش خصوصي ،مس��ائل تجارت
خارجي و انتقال ارز ،مشكالت تأمين مالي دولت و عدم
تعادلمنابعومصارفبودجه،خسارتناشيازسيلاخير
در كش��ور ،تورم انتظاري باال و كاهش رفاه مردم ،فضاي
كسبوكارنامساعد،پابرجابودنمشكالتينظيربانكها
و صندوقهاي بازنشس��تگي و معضل بيكاري پرداخته
شده است.
فارسهمچنيناخباريدربارهبخشاولاينبستهمنتشر
كرده است .به گفته اين خبرگزاري ،وزارت اقتصاد درباره
چالشبانكداريدركشورچنينآوردهاست:چالشنظام
بانكيازمهمترين مشكالتنظاماقتصاديكشوردرافق
زماني كوتاهمدت و ميانمدت است و عدم مداخله موثر و
به موقع احتمال بروز زيانهاي جبرانناپذيري بر اقتصاد
كشوردرپيخواهدداشت.بنابراينانجاممداخالتسريع،
هماهنگ و همهجانبه در زمينه اصالح نظام بانكي جهت
رفع نابسامانيهاي نظام پولي و بانكي و ثبات پولي كشور
ضروريبهنظرميرسد.
بر اساس بررس��يهاي صورتگرفته؛ نظام بانكي كشور
دچار عدم تعادلهاي شديد در ترازنامه (بدهي بزرگتر از
دارايي)،درآمدوهزينهپرداختيبابتسودسپردهبزرگتر
از درآمد حاصل از تسهيالت) و جريان نقدي شده است
(جريان نقد خروجي بزرگتر در مقايس��ه با جريان نقد
ورودي بانكها)  .مجموع اين عدم تعادلها سبب شده

اقتصادي زودبازده و كارآفري��ن ،عدم تأمين منابع الزم
بانكها از س��وي دولت جهت باز خريد اوراق مشاركت،
تجربه تبصرههاي الحاقي  35و  36به قانون بودجه سال
 1395كل كش��ور و به تصويب قوانين ناسازگار با ثبات
بانكي از سوي مجلس ،رفتار نمايندگان مجلس شوراي
اسالميدرارتباطباتسهيالتبانكي،رفتارفضاييناسازگار
با ثبات بانكي (احكام مربوط به ورشكستگي بدهكاران
بانكي،احكامديوانعدالتاداريبهنفعبانكهايمختلف
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
ميتوان به ضع��ف نظام وثيقهگي��ري ،فرآيند طوالني
رسيدگي به جرايم بانكي در قوه قضاييه و ساختار قانوني
ضعيف ماده ( )34ثبت اشاره كرد).
راهبردهايي براي رونق
همچنين در بخش دوم بس��ته رون��ق توليد كه تمركز
و تأكي��د اصليروي آن بوده س��عي ش��ده تا مهمترين
سياستها و راهبردها تبيين و در افق زماني كوتاهمدت
منجر به رونق توليد ش��وند .بخش��ي از اين راهبردها با
رويكرد حل مس��اله يا كاهش س��طح مشكالت جاري
طراحي شدهاند و برخي ديگر بهدنبال خلق فرصتها و
ظرفيتهاي جديد هستند .همچنين همه راهبردهاي
طراحيشده داراي آثار مثبت بلندمدت نيز هستند اما
جنبه تأثيرات كوتاهمدت آنها با توجه به شرايط خاص

كشور بيش��تر مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع
 4حوزه اصلي سياس��تگذاري كه  10راهبرد اساسي
و  34برنامه با دستاوردهاي مشخص و عملياتي را در بر
ميگيرند تدوين شده و بهشرح ذيل است:
الف :سياستهاي ارزي و تجاري
توس��عه بازارهاي صادراتي و نگاه مجدد به برنامههاي
جايگزينيواردات
سياستهاي ارزي براي رونق توليد
تثبيت و تعميق بازار ارز از طريق جريانسازي نوآورانه و
ارتقاي جريان تبادل اطالعات
ب :سياستهاي پولي و اعتباري
تجهيز منابع مالي جديد براي تأمين مالي بنگاههاي
توليدي
اصالحات كوتاهمدت نظام بانك��ي و تقويت رويكرد
بانكداريتوسعهاي
ابزارسازي براي كنترل تورم انتظاري
ج :سياستهاي مالي و بودجهاي
انضباط مال��ي ،تأمين مالي دول��ت و تقويت مخارج
عمرانيدولت
توس��عه بازار بدهي براي ايجاد ظرفيت جديد ايجاد
بدهيدولت
د:سياستهايبهبودفضايكسبوكار
شناساييو رفع موانعكليدي مخلكسبوكار
تقوي��ت جريان فيزيكي و مالي زنجي��ره توليد براي
رونقتوليد

به گزارش «تعادل» ،بررس��ي بندهاي اين بسته نشان
ميدهدكهدربخشراهبردهامشتركاتبسياريباآنچه
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  1394و  1395تيم
اقتصاديدولتشاملوزيراقتصاد،رييسبانكمركزي
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 دستگاههاي اقتصادي منجر ميشد
ولي با اين حال در تهيه بس��تههاي اقتصادي بين آنها
هماهنگيوجودداشت.بااينحالاكنونبهنظرميرسد
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 ديدهاند داشته باشند .به ويژه در شرايطي
كهظاهرابايكديگرهماهنگهمنيستند.
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 5سال گذشته به نظر ميرسد كه ارايه و
اجراي برنامههاي اقتصادي آن نياز به حمايت از جانب
شخصرييسجمهورداشتهباشد.

آخرينآمارازكودكانكار منتشرشد
مركز آم��ار و اطالعات راهبردي وزارت تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعيدربارهكاركودكگزارشيجامعتهيهكردهاست.
سيدنعمتاهللميرفالحنصري،رييسمركزآمارواطالعات
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.
بدينلحاظسازمانمللمتحدمقاولهنامهحقوقكودكرا
بهتصويبرساندهتاازاينرهگذرراهكارقانونيبرايمقابله
باموانعرشدكودكانميسرشود.طبقاينمقاولهنامه،انتظار
ميرود اين گروه از افراد اوقات خود را به تحصيل ،آموزش
بافراغتبگذرانند.ازاينروهرفعاليتيبهاستثناتحصيلو
فراغتكهاوقاتآنانرااشغالكند،مانعشناختهميشود.لذا
كاركردنكودكاننيزيكيازموانعنامبردهبهشمارميآيد.
درحقيقتاشتغالراميتوانعمدهتريندليلنپرداختنبه
تحصيلوفراغتكودكاندانست.
بهگزارش«تعادل»،همچنينازآنجاكهشرايطكاركودكان
درمقايسهبابزرگساالنبسيارمتفاوتاست.بنابراينسازمان
بينالملليكارباتاكيدبرمقاولهنامهحقوقكودكسازمان
ملل متحد ،دو مقاوله نامه حداقل سن كار (شماره )۱۳۸و
بدترين اشكال كار كودك (شماره  )۱۸۲را مورد تصويب
قرار داده است .طبق مقاوله نامه حداقل سن كار ،اشتغال
كودكان ۱۵س��اله و كمتر ممنوع است .البته در ماده ()۱
اين مقاوله نامه آش��كارا بيان شده ،سياستهاي ملي بايد
بهگونهاي تنظيم ش��ود تا افزايش تدريجي حداقل س��ن
قانونيكارمتناسببارشدكاملجسميوذهنيكودكان،
صورت پذيرد .در اين راس��تا قانون كار جمهوري اسالمي
ايران ،اش��تغال افراد زير ۱۵سال را ممنوع كرده و فعاليت
كودكان ۱۵تا ۱۸ساله را فقط با رعايت شرايط ويژه بدون
اشكال دانسته است.عالوه بر جنبههاي انساني و اخالقي
عنوان شده ،مبارزه با كار كودك از جنبه ديگري نيز قابل
تامل است ،عموما كارفرمايان بدان دليل كارگر كودك را
استخدامميكنندكهوينسبتبهكارگربزرگسالحاضر
استدرشرايطسختترامابادستمزدوامنيتشغليكمتر،
كاركند.صرفنظرازشرايطومزد،فرصتشغلياشغالشده
توسط كودك ،ميتواند براي يك كارگر بزرگسال فرصت
شغلي محسوب ش��ود بنابر اين اشتغال كودكان ميتواند
بر نرخ بيكاري بزرگساالن تاثيرگذارد .بدين جهت مبارزه
برايمحوكاركودكازديدگاهانسانيومقابلهبانرخبيكاري
بزرگساالنحايزاهميتاست.
 16ميليون كودك 6تا 19ساله
دربخشيازاينگزارشدربارهبررسيجمعيتگروهسني
 ۶-۱۹سالهآمدهاست:مطابقنتايجساالنهطرحآمارگيري

نيروي كار نش��ان ميدهد جمعيت  ۶تا  ۱۹ساله در سال
 ۱۳۹۶براي جامعه خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي،
 16ميليون و 966هزار و 712نفر برآرورد شده است كه از
اينتعداد 51.4درصدپسرو 48.4درصددخترهستند.
همچنين جمعيت ۶تا ۱۹س��اله طي سالهاي ۱۳۹۴تا
 ۱۳۹۶روندي افزايشي داشته و از  16ميليون و  417هزار
نفرسال 1394بهيكميليونو 696هزارنفردرسال1396
افزايشيافتهاست.طيسالهايمزبورروندافزايشيبراي
جمعيت ۶تا ۹س��اله و ۱۰تا ۱۴س��اله نيز برقرار است اما
جمعيت ۱۵تا ۱۹سالهدرسال ۱۳۹۶نسبتبهسال۱۳۹۵
كاهشيافتهاست.
بررسيوضعيتتحصيليجمعيت ۶-۱۹سالهكشورباهم
نش��ان ميدهد از كل جمعيت ۶تا۱۹ساله 98.5،درصد
باسواد هستند .از اين تعداد  51.6درصد به پسران و 48.4
درصد به دختران اختصاص دارد .از بين جمعيت با س��واد
اينگروهسني 168هزارو 234نفردرحالحاضرتحصيل
نميكنندوخارجازسيستمآموزشيهستندوسهمپسران
و دختران از اين تعداد به ترتيب 4،46و 53.6درصد است.
مالحظهميشودسهمدخترانباسواديكهدرحالحاضر
تحصيلنميكنند،بيشتراست.ازكلافراد ۶تا ۱۹سالهكه
درحالحاضرتحصيلنميكنند 36،هزارو 909نفرمربوط
بهگروهسني ۶تا ۹سالهو 155هزارو 98نفرمربوطبهگروه
س��ني ۱۰تا ۱۴ساله و يك ميليون و 490هزار و 339نفر
به گروه سني  ۱۵تا  ۱۹ساله اختصاص دارد .درست است
كه برخي از افراد گروه س��ني ۱۵تا ۱۹ساله پشت كنكور
هستند و موقتا از سيستم آموزشي خارج شدهاند ،اما براي
گروهسني ۶تا ۱۴سالهكهدرسنتحصيلهستندخروجاز
آموزشجايتاملداردوممكناستباهدفاشتغالباشد.
همچنان كه جمعيت ۶تا ۱۹ساله طي سالهاي۱۳۹۴
تا ۱۳۹۶رو به افزايش بوده است جمعيت باسواد در حال
تحصيل و جمعيت باسوادي كه در حال حاضر تحصيل
نميكند ،نيز روندي افزايشي داشته است .اين روند براي
گروههاي سني  ۱۵تا  ۱۹ساله باسواد و در حال تحصيل
معكوس و كاهشي است .همچنين جمعيت گروههاي
س��ني ۶تا ۹ساله و ۱۰تا ۱۴ساله كه باسواد بوده ولي در
حالحاضرتحصيلنميكند.درسال۱۳۹۶نسبتبهسال
 ۱۳۹۵كاهش يافته است در سال  ۱۳۹۶از كل جمعيت
 ۶تا  ۱۹س��اله  246هزار و  288نفر ( 1.5درصد) بيسواد
هستند .از اين تعداد 49.6درصد به پسران و 50.4درصد
به دختران اختصاص دارد .از كل جمعيت بيسواد گروه
سني ۶تا ۱۹ساله 115،هزار و 615نفر ( 46.9درصد) به
جمعيت ۶تا ۹س��اله و 53هزار و 418نفر ( 21.7درصد)
به جمعيت  ۱۰تا  ۱۴س��اله و  ۷۷هزار و  255نفر (31.4
درصد)بهجمعيت ۱۵تا ۱۹سالهاختصاصدارد.مقايسه

جمعيت گروه سني  ۶تا  ۱۹س��اله بر حسب وضع سواد
طي سالهاي ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶حاكي از آن است كه سهم
جمعيتبيسوادگروهسني ۶تا ۹سالهدرسالهاي۱۳۹۴
و  ۱۳۹۵معادل  2.1رصد بوده و در سال  ۱۳۹۶دو درصد
كاهشيافتهاست،همچنينسهمجمعيتبيسوادگروه
سني  ۱۵تا  ۱۹ساله روندي كاهشي داشته است و از ۱۶
درصد در سال ۱۳۹۴به 1.4درصد در سالهاي ۱۳۹۵و
 ۱۳۹۶كاهشيافتهاست.اماسهمجمعيتبيسوادگروه
سني ۱۰تا ۱۴ساله طي سالهاي مزبور تغييري نكرده و
 ۰٫۹درصد بوده است.
آمار كودك كار در ايران
بررسي وضع فعاليت كودكان ۱۰-۱۷ساله كشور در سال
 ۱۳۹۶نشان ميدهد كه از حدود 9ميليون كودك حدود
 ۴۹۹هزار كودك فعال (ش��اغل و در جس��توجوي كار
هستندكهنسبتبهسالهاي ۱۳۹۴و ۱۳۹۵باافزايش۹۶
درصدي و ۶۰۰درصدي روبرو بودهاند.
از ميان اين ك��ودكان حدود  ۴۱۰هزار كودك ش��اغل و
 ۸۹هزار كودك در جستوجوي كار بودهاند كه نسبت به
سالهاي  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵كودكان شاغل به ترتيب 10.2
و 11.5درصد افزايش و كودكان در جس��توجوي كار در
سال ۱۳۹۴باافزايش 7درصديودر سال ۱۳۹۵باكاهش
 13.5درصد روبرو بوده است.يافتههاي اين پژوهش طي
سالهاي ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶دربارهوضعفعاليتكودكانبيانگر
ايناستكهبيشتراينكودكانراپسرانتشكيلميدهند.
فزوني تعداد پسران نسبت به دختران ميتواند قابل توجه
باش��د .يكي از عللي كه معموال در مورد كمتر بودن تعداد
دختران ذكر ميشود اين است كه دختر بچهها وجودشان
درمنزلضروريتراستوكمترخيابانيميشوندوفرهنگ
و سنت خانوادهها مانع حضور كودكان دختر در مكانهاي
عموميميشود،درنتيجهپسرانبهگونهايجامعهپذيرتر
ميشوندكهخانهرازودتراززمانيترككنندكهمناسببه
نظر ميرسد.همچنين ممكن استبهعلتحضوربيشتر
دختراندرمنزل،فعاليتهايآنهاكهمنجربهكسبدرآمد
براي خود يا خانواده ميشود ،را در زمره اشتغال به حساب
نيايد.همچنين بررس��ي نرخ در جس��توجوي كار و نرخ
مشاركتاقتصاديكودكانكار ۱۰-۱۷سالهكشورحاكي
از آن اس��ت كه نرخ در جستوجوي كار كودكان۱۰-۱۷
ساله در سال ۱۳۹۶نسبت به سالهاي ۱۳۹۴و ۱۳۹۵به
ترتيب 0.9درصدو 4.1درصدكاهشداشتهاست.البتهاين
نرخبرايپسراندرسال ۱۳۹۶نسبتبهسالهاي ۱۳۹۴و
 ۱۳۹۵بهترتيب 1.5درصدو 4.2درصدكاهشداشتهاست،
ايندرحالياستكهنرخمذكوربرايدخترانبهترتيب1.8
درصدافزايشو 3.5درصدكاهشنشانميدهد.

مردم ،قدرت و منافع ()8

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

بخشهايي از برنامه رونق توليد  98وزارت اقتصاد منتشر شد

بانكهاي كش��ور از كاركرد اصلي خود كه شامل ايفاي
تعهدات تسهيالت دهي و تخصيص بهينه منابع است،
بازمانده وهمچنين سودآوري آنها با مشكل مواجه شود.
طبقبرآوردهاياوليهازصورتهايمالينظامبانكيموارد
ذيل قابل مشاهده است:
انجماد 35درص��د از داراييهاي نظام بانكي در امالك و
مستغالت راكد و مطالبات بانكها از دولت و عدم ايجاد
جريان نقدي توسط آنها.
وجودداراييهايموهوميبهميزان 40درصدداراييهاي
نظام بانكي به دليل محاس��به تسهيالت سوخت شده،
سودهاي موهومي اضافه شده به امالك و مستغالت و با
سايرسرمايهگذاريها.
 1506.5هزار ميليارد ريال مانده بدهي بانكها به بانك
مركزي در ش��هريور( 1397رشد 37.3درصدي بدهي
بانكها به بانك مركزي در شهريور سال 1397نسبت به
ماه مشابه سال قبل) .
 1504هزار ميليارد ريال انباش��ت مطالبات غيرجاري
(آش��كار) در پرتف��وي بانكه��ا (ح��دود 60درصد آن
مشكوكالوصول بوده و در ضمن مطالبات غيرجاري در
واقعيت بيش از 2برابر اين مبلغ است) .
 2297.7هزار ميليارد ريال انباشت مطالبات بانكها از
بخش دولتي در شهريور 52.2( 1397هزار ميليارد ريال
آن بابت بدهي شركتها و موسسات دولتي است).
نرخ بازده داراييها ( )ROAحدود -0.1درصد ( 28بانك
از 32بانكنرخبازدهداراييكوچكتروباحداكثرمساوي
با 1درصد برخوردارند) .
ميزان 4.8درصدي كفايت سرمايه شبكه بانكي (كسري
حساب سرمايه حدود  570هزار ميليارد ريال تا رسيدن
به سطح 8درصد) .
الف) علل اصلي و زمينه ساز اوليه وضعيت و بستري است
كه امكان تأثيرپذيري منفي سيستم بانكي از تكانههاي
اقتصادي را زمينهسازي كردهاند ،شامل:
تعدد بانكها و رقابت ناسالم آنها در بازار سپرده عدم استقرار حاكميت ش��ركتي ،شامل پاسخگويي،شفافيت،مسووليتپذيريوانصاف
 خصوصيسازي قبل از تنظيمگري مناسب و به تبع آنضعف در نظارت توسط مقام ناظر
 نبود نظام ارزشگذاري حرفهاي نقص نظام حسابرسي و گزارشگري مالي كارآمدب) عل��ل و عوام��ل تش��ديدكننده تكانهه��ا و عوامل
تشديدكنندهاي هستند كه در بستر آسيبپذيري نظام
بانكي،نابسامانيدربانكهاراايجادنمودهاند،شامل:
 بروز ركود اقتصادي به دليل تحريمها و كاهش قيمتنفت در دههگذشته
 رفتار ناس��ازگار نظ��ام تصميمگيري با ثب��ات بانكياز جمله وجودسلطهماليبهصورتتاريخي
 باال بودن نرخ حقيقي جذب سپردهدرخصوصرفتارناسازگارنظامتصميمگيريميتوانبه
موارد سلطه مالي دولت (اجراي طرحهايي نظير مسكن
مهر ،آييننام��ه اجرايي گس��ترش بنگاههاي كوچك

پاورقياقتصادي

نرخ مشاركت كودكان ۱۰-۱۷ساله در سال ۱۳۹۶نسبت
به س��الهاي ۱۳۹۴و ۱۳۹۵به ترتي��ب 0.8درصد و0.2
درصد افزايش داشته است .همچنين براي پسران در سال
 ۱۳۹۶نسبت به سالهاي ۱۳۹۴و ۱۳۹۵به ترتيب۱1.2
درصد و  0.5درصد افزايش مشاهده ميشود .همين طور
براي دختران در سال  ۱۳۹۶نسبت به سالهاي  ۱۳۹۴و
 ۱۳۹۵معادل 0.4درصدو 0.1درصدافزايشداشتهاست.
بررسيهانشانميدهدطيسالهاي ۱۳۹۴تا،1396نرخ
جستوجويكاردخترانبيشترازپسرانولينرخمشاركت
اقتصاديپسراندرمقايسهبادخترانباالتربودهاست.
وضعيت اشتغال كودكان ۱۰-۱۷ساله
مطابق برآورد سال ،۱۳۹۶از تعداد 378هزار و 119شاغل
 10تا  17ساله كش��ور  82.3درصد پس��ر و  17.7درصد
دختر هستند كه س��هم كودكان فوق در گروههاي عمده
فعاليت اقتصادي «كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري»
( 29.3درصد)« ،اس��تخراج معدن» ( 0.3درصد)« ،توليد
صنعتي (ساخت) » ( 19.5درصد)« ،تامين برق ،گاز بخار
و تهويه هوا» ( 0.8درصد)« ،آبرس��اني ،مديريت پسماند
فاضالبوفعاليتهايتصفيه»( 0.5درصد)«،ساختمان»
(7..12درصد)،و«سايرواظهارنشده»( 37.8درصد)است.
بر اساس استانداردهاي س��ازمانبينالمللي كار ()ILO
فعاليت اقتصادي اس��تخراج معدن و س��اختمان در زير
مجموعه گروههاي عمده فعاليت اقتصادي جزو فعاليت
اقتصاديپرخطرمحسوبميشود.درگروهسني۱0-۱۷
ساله،دربخشاستخراجمعدنفقطپسرانشاغلبودهاندكه
طبقبرآوردانجامشدهتعدادآنهااز ۵۵۱نفردرسال۱۳۹۴
به  ۱۴۳نفر در سال  ۱۳۹۶رس��يده و روند كاهشي 49.1
درصديرانشانميدهد.درفعاليتاقتصادي«ساختمان»،
تعداد شاغلين اين گروه سني از 47هزار و 357نفر در سال
 ۱۳۹۴به ۵۲هزار و 289نفر در سال ۱۳۹۶رسيده و روند
افزايشي 5.1درصديرانشان ميدهد.درگروه سني فوق،

درفعاليتاقتصاديكشاورزي،جنگلداريوماهيگيري
نيز تعداد شاغلين طبق برآورد صورت گرفته ،از 112هزار
و 845نفر در س��ال ۱۳۹۴به 120هزار و 329نفر در سال
96رسيدهاستكهبيانگرافزايشي 3.3درصدياست.
گروههايعمدهشغليجمعيتكودك
با نگاهي به توزيع كودكان شاغل  ۱۰-۱۷ساله بر حسب
گروههايعمدهشغليميتواننتيجهگرفتكهبيشترين
تعداد كودكان شاغل در گروه عمده شغلي «صنعتگران و
كاركنانمشاغلمربوط»استوازتعداد 91هزارو 996نفر
در سال ۱۳۹۴به تعداد ۱۲۴هزار و 679نفر در سال۱۳۹۶
رسيده كه روند افزايش��ي  16.4درصدي را نشان ميهد.
همچنينكمترينتعدادكودكانشاغلدراينردهسنيدر
گروهعمدهشغلي«تكنيسينهاودستياران»استوازتعداد
 ۵۸۸۶نفردرسال ۱۳۹۴بهتعداد ۶۰۳۹نفردرسال۱۳۹۶
رسيده كه روند افزايش��ي  1.3درصدي را نشان ميدهد
براساساستانداردهايسازمانبينالملليكار ILOمشاغل
«تكنيسينها و دس��تياران»« ،كاركنان ماهر كشاورزي،
جنگلداريوماهيگيري»«،صنعتگرانوكاركنانمشاغل
مربوط»«،متصديانومونتاژكارانماشينآالتودستگاهها
ورانندگانوسايلنقليه»و«كارگرانساده»درزيرمجموعه
گروههاي عمده شغلي ،جزو مش��اغل پرخطر محسوب
ميشوندكهدرجداولبهرنگقرمزمشخصشدهاست.
سهمكودكانشاغلدرگروههايعمدهشغلي«تكنيسينها
ودستياران»( 1.8درصد)«،كاركنانخدماتيوفروشندگان
( 17درص��د)« ،كاركنان ماهر كش��اورزي ،جنگلداري و
ماهيگي��ري» ( 18.4درصد)« ،صنعتگ��ران و كاركنان
مش��اغل مربوط» ( ۳۰درصد)« ،متصديان و مونتاژ كاران
ماش��ينآالت و دستگاهها و رانندگان وسايل نقليه» (2.8
درصد) و «كارگران ساده» ( 23درصد) را نشان ميدهد كه
بيشترين سهم مربوطبهگروه عمدهشغلي«صنعتگرانو
كاركنانمشاغلمربوط»با 30.0درصدمربوطميشود.

نويسنده :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
دوم ،ما بايد بفهميم كه ث��روت ملل بر دو قطب
ق��رار دارد  .ملتها با مولدتر ش��دن ثروتمندتر
ميشوند  -يعني آنكه به استانداردهاي زندگي
باالتر دست مييابند -و مهمترين 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
ميش��وند ،فراهم ميگردد و ملتها در نتيجه
سازماندهي سراسري خوب جامعه كه به مردم
اين امكان را ميدهد تا تعامل كنند ،تجارت كنند
و با امنيت سرمايهگذاري كنند ثروتمندتر رشد
ميكنند  .طراحي يك سازمان اجتماعي خوب
هممحصولدهههاشورومنطقاست،تحقيقات
تجربي كه سازمان بر چه مبنايي كار ميكند يا
عمل نميكند .اين تحقيقات منجر به نگاههايي
دربارهاهميتدموكراسيهاييكهدارايحكومت
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 بنگاهها با
محصوالتتازهايكهمصرفكنندگانميخواهند
موفق ميشوند .اين راه خوبي براي ثروتمند شدن
است .ديگران با اس��تفاده از قدرت بازارشان براي
استثمار از مصرفكنندگان يا كارگرانشان موفق
ميشوند .اين چيزي بيش از توزيع مجدد درآمدها
نيس��ت؛ اين ثروت كلي ملت را افزايش نميدهد.
واژه فني در علم اقتصاد «رانت» است  .رانتخواري
به دنبال آن است تا سهم بيشتري از كيك اقتصاد
ملت بگيرد ،درست برخالف خلق ثروت كه سعي
دارد اندازه كيك را بيشتر كند .سياستگذاران بايد
رانت را در هر بازاري ك��ه در آن رانتهاي بيش از
اندازه است به صفر
برسانند زيرا اينها
عالئمي هس��تند
كه اقتصاد ميتواند
موثرتر و كارآمدتر
كار كند :فيالواقع
بهرهبرداري ذاتي
در رانتهاي بيش
از ح��د اقتص��اد را
تضعيفميسازد.يكنبردموفقعليهرانتخواري
به هدايت مجدد منابع به خلق ثروت ميانجامد .
چه��ارم ،جامعهاي ك��ه كمتر دچار تفرقه ش��ده
باشد ،اقتصادي كه با برابري بيشتر باشد ،بهتر كار
ميكند .عليالخصوص ،نابرابري كه برمبناي نژاد،
جنسيتوقوميتباشدمنزجركنندهاست.اينيك
تغيير شكل از ديدگاهي بود كه پيش از اين بر علم
اقتصاد مسلط بوده ،ديدگاهي كه معاوضه ميكرد،
ديدگاهي كه ميگفت ي��ك نفر ميتواند فقط در
صورتيبرابريبيشترداشتهباشدكهرشدوبازدهي
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 ميرس��د و در زماني كه از
راههايي كه مثال از طريق اس��تثمار قدرت بازار يا
تبعيض نژادي حاصل ميشود ،بسيار زياد است .
بنابراين فقط با يك اليحه به هدف برابري بيشتري
درآمدي دست نمييابيم.
ما همچني��ن بايد از ايمان غلط ب��ه اقتصادي كه
ميگفت اگر ثروتمندان ثروتمندتر شوند فقيران
هم سود ميبرند دستبرداريم ،اين ايمان كه اگر
اقتصادرشدكند،همهنفعميبرند.ايناعتقادپايهو
اساسسياستهاياقتصاديجماحعرضهرييسان
جمهوري ح��زب جمهوريخواه از زم��ان رونالد
ريگان به بعد بوده اس��ت .آثار آن هم واضح است
كه منافع رشد به راحتي به پايينيها نميرسد  .به
رديفهاي گسترده جمعيت در امريكا و نقاط ديگر
دنياي پيش��رفته كه بعد از دههها درآمدهايشان
كه توسط سياستهاي جناح عرضه تقريبا ثابت و
در ركود مانده ،حتي با آنكه جي دي پي هم رشد
يافته،نگاهيبيندازيدكهچطوردرخشمونااميدي
زندگي ميكنند .بازارها به خودي خود لزوما به اين
مردم كمك نميكنند بلكه اين برنامههاي دولت
است كه ميتواند تفاوتي را ايجاد كند.
پنجم ،برنامهه��اي دولت براي دس��ت يابي به
رفاه مشترك نياز به تمركز بر توزيع درآمد بازار
– آنچه كه پيش از توزيع خوانده ميش��ود – و
توزيع مجدد دارد ،درآمدهاي��ي كه افراد بعد از
ماليات و انتقال از آن ل��ذت ميبرند .بازارها در
خأل وجود ندارند؛ آنها را بايد ساخت و راهي كه
ما براي ساخت آن ميرويم بر توزيع درآمد بازار
و رشد و بازدهي اثر ميگذارد .بنابراين ،قوانيني
كه سوءاس��تفاده از قدرت انحصاري شركتها
را اجازه ميدهد يا آنكه رييسان هياتمديره را
قادر ميس��ازد تا براي خودشان سهم بزرگي از
درآمد شان شركت را بردارند ،منجر به نابرابري
بيشتر و رشد كمتر ميش��ود  .دستيابي به يك
جامعه عادالنهتر نيازمند برابري فرصتها است
اما اين هم به نوبه خود نيازمند برابري بيش��تر
درآمدها و ثروت است .هميشه برخي از مزيتها
در بين نسلها منتقل ميشود به همين ترتيب
نابرابريهاي بيش از حد درآمدي و ثروت در يك
نسل به سطوح باالتر نابرابري در نسل بعد تفسير
ميشود.بخش��ي از اين راهحل 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 ميتواند
نابرابري را كاهش و عملكرد اقتصادي را افزايش
دهد .تركيب اث��رات نابراب��ري در فرصتهاي
آموزشي،مالياتهايبهشدتپايينكهازگذشته
باقي مانده به معناي آن است كه اياالت متحده در
حال خلق يك حكومت ارثي توانگر است .

اخبار
بانك رفاه بانكي سودآور
باضريبمطالباتپايين

دكتر محمدعلي س��هماني مديرعام��ل بانك رفاه
كارگران در حاش��يه بازديد از هشتمين نمايشگاه
بينالمللي ن��وآوري  -اينوتكس 2019كه در محل
دايمي نمايش��گاه بينالمللي تهران برگزار شد در
گفتوگوبااصحابرسانهبهتشريحآخرينوضعيت
عملكرديبانكپرداختواظهارداشت:بانكرفاهطي
يكسالگذشتهحدود 4هزارميلياردريالسودآوري
داشتهوجزوبانكهايسودآورنظامبانكيبودهاست.
بهگزارشروابطعموميبانكرفاهكارگران،مديرعامل
اينبانكباابرازخرسنديازسودآوريبانكرفاهگفت:
اين سود حاصل فعاليتهاي اصلي و عملياتي بانك
بودهاست.دكترسهمانيدرادامهبهتشريحوضعيت
مطالبات غيرجاري بانك رفاه در س��ال گذش��ته و
سهماههنخستسالجاريپرداختواظهارداشت:
ضريبمطالبات()NPLدربانكرفاه 3.7درصداست
كهدرمقايسهبانظامبانكيواستانداردهايرايجعدد
پايينونمايانگرحساسيت،توجهومديريتمطالبات
و رعايت بهداشت پروندههاي 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 98حتي يك روز هم
اضافهبرداشتازبانكمركزينداشتهاستوبانكرفاه
هماكنوندرشرايطنقدينگيمناسبيبهسرميبرد.
وي همچنين به رش��د مطلوب منابع اين بانك طي
سال گذشته و سه ماهه نخس��ت سال جاري اشاره
كردواظهارداشت:خوشبختانهبانكرفاهدرسال97
رشدمنابعيقريببه 40درصدراتجربهكردهاست.
مديرعامل بانك رفاه در خاتمه به عملكرد اين بانك
در واگذاري امالك و اموال مازاد اشاره و خاطرنشان
كرد :بانك رفاه در سال گذشته 10هزار ميليارد ريال
واگذاري اموال و امالك مازاد داشته كه عملكرد قابل
قبوليدرنظامبانكيمحسوبميشود.

بازگشت به مسووليتهاي
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:بانكرفاهكارگراندردورهمديريتفعليبانك
رفاه توانسته خدمات خوبي به كارگران ارايه دهد و از
طريق اعطاء تسهيالت به كارآفرينان باعث افزايش
رونقتوليدوكسبكارشدهاست.
وي با اش��اره به گامهاي بلند بانك رفاه در توس��عه
بانكداريديجيتالافزود:اينبانكهمچنينتوانسته
در خصوص توسعه بانكداري ديجيتال نيز گامهاي
بلنديبرداردوهمچنينباحمايتازتوليدكنندهها
واستارتاپهاييكهايدههايجديددربخشصنعت
وتوليددارندشرايطيفراهمكردهتاباسهولتبيشتر
بهتسهيالتموردنيازخوددسترسيداشتهباشند.
اع��زازي گفت :بانك رفاه در يك ماهه ابتداي س��ال
 ،98تعداد  15.508فقره تسهيالت قرض الحسنه
مشاغل خانگي ،اش��تغال زايي اعطاء و مبلغ بيش از
 1.778ميليارد ريال به معرفيشدگان كميته امداد
امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي و وزارت تعاون،
كارورفاهاجتماعيپرداختكردهاست
نماينده مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اهميت
عمل به مس��ووليتهاي اجتماعي افزود :پرداختن
به موضوع تس��هيالت بانكي به اين شكل ،عمل به
مسووليتهاي اجتماعي بانك رفاه قلمداد ميشود
وبا ادامه اين مسير ميتواند اميدرابه 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
االمكانشرايطيايجادشودتاكسانيكهبيمهتامين
اجتماعيهستندبتوانندازمزاياياينبانكبهرهمند
شوندوهمچنينسرمايههايخودرادراينبانكپس
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
كهبهنظر ميرسد تالشهايخوبيدراينزمينهدر
حالوقوعاست.

بانك رفاه پيشرو در مهندسي
مالي بانكي

محمد حسننژاد شهرس��تانهاي مرند و جلفا در
مجلس ش��وراي اس�لامي در خصوص اين موضوع
اظهارداشت:بانكرفاه،همانطوركهازنامآنپيداست
براي رفاه حال كارگران تشكيل شده بود و از اول هم
نيت بر اين بود كه به كارگران و بيمهشدگان تأمين
اجتماعي خدمات بدهد .اما از طرف نهادها حمايت
نشد و تأمين اجتماعي به جاي آنكه سرمايه خود را
به اين بانك بياورد و براي توليد و حمايت از كارگران
قدميبرداردپولهايخودرادرسايربانكهاگذاشت
كهالبتهتحتتأثيريكتفكرازباالبود،درآنزمانهم
بانك رفاه آنگونه كه انتظار ميرفت خدمات نداشت
ولي به هر حال جفاي زيادي در گذشته در حق اين
بانكشدهاست.ايننمايندهدرادامهگفت:بانكرفاه
اولين بانكي است كه مهندسي مالي بانكي را انجام
داده و س��پرده دو زيس��تي را راهاندازي كرده است،
بطوريكهسرمايهمردمروزهاحسابجاريوشبها
سپرده س��رمايهگذاري به حساب ميآمد و اينگونه
توانست حجم قابل توجهي از سرمايه را جمع كند.
حسننژاددرادامهگفت:درچندسالاخيروباحضور
سهمانياينبانكتكانهاييخوردهاستودولتنيز
حساب ويژهاي روي آن باز كرده و قرار است در انجام
پروژههاي آزاد راهي و بزرگ مشاركت داشته باشد و
فاينانس صورت گيرد .وي گفت :بانك رفاه در حال
پيداكردنخودوسامانگرفتناستواگروزارترفاه
ازآنپشتيبانيكندبهنظرمناينحركتروبهرشد
وتصاعديخواهدبود.
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بانك و بيمه

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

تاكيد بانكمركزي برهماهنگي عوامل بازارمتشكلارزي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بهدنبالمباحثمطرحشدهدرجلسهمديرانبازارمتشكل
ارزيوصرافيها،عصرشنبه 25خرداد،جلسهارزيرييس
كلبانكمركزيباكارشناسانومديرانارزيبانكمركزي
وبازارمتشكلارزيبرگزارشدوكارشناسانومديرانارزي
بانك مركزي و بازار متشكل ارزي در دفتر رييس كل بانك
مركزيموضوعاتمطرحشدهراموردبحثوتصميمگيري
قراردادند .بهگزارشتعادل،همتيرييسكلبانكمركزي
دراينجلسهبرهماهنگيكاملبينعواملمختلفمرتبطبا
بازارقبلازعملياتيشدنآنتاكيدكرد.طبقآخريناعالم
مسووالن ،قرار است بازار متشكل ارزي تا پايان خردادماه
اجراييشود .از سوي ديگر ،روز شنبه 25خرداد 98نرخ
لحظهاي دالر در س��امانه سنا به  12950تومان و نرخ
يورو به  14850تومان رسيد .همچنين براساس نرخ
ميانگينسامانهسنادرروزپنجشنبهنرخدالر،12990
يورو ،14815درهم ،3598يوآن ،1971پوند،16571
لير تركيه  2389تومان اعالم شد .در صرافيهاي ملي
و مجاز بانكي نيز يورو با قيمت خريد  14750و فروش
 14850و دالربا قيمت خريد 12850و فروش12950
معامله ميشود .در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نرخ
دالر به  13530تومان 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
 1342دالر رسيد و در نتيجه به دنبال افزايش قيمت دالر
در بازار آزاد به حدود 13530تومان ،قيمت طال و سكه نيز
افزايش يافته و مظنه يك مثقال طالي 17عيار يا آبشده
به  1ميليون و  872هزار توم��ان ،يك گرم طالي18عيار
 432هزار ،س��كه تمام طرح جديد  4ميليون و 705هزار
تومان ،سكه طرح قديم بهار آزادي  4ميليون و  550هزار،
نيم سكه 2ميليون و 500هزار ،ربع سكه 1ميليون و700
هزارتومانمعاملهشد.
دالر افزايشي و يورو كاهشي شد
بانكهاقيمتخريددالررانسبتبههفتهگذشتهافزايش
و قيم��ت يورو و پوند را كاهش دادند و اين در حالي اس��ت
كه قيمت دالر و يورو در صرافيهاي مجاز بانك مركزي با
افزايش ۵۰توماني روبرو بوده اس��ت .قيمت خريد دالر در
بانكها كه روز چهارشنبه هفته گذش��ته ۱۲هزار و۵۲۸
تومان بود ،به ۱۲هزار و ۵۷۶تومان رسيده است .اما قيمت
خريديورونسبتبههفتهگذشتهباكاهشهمراهشدوشعب
ارزي بانكها هر يورو را ۱۴هزار و ۱۰۴تومان ميخرند كه
قيمت اين ارز نيز حدود ۲۰۰تومان كاهش يافته است .هر
پوندانگليسنيزدرشعبارزيبانكهابهقيمت ۱۵هزارو
 ۸۵۱تومانخريداريميشود.
قيمتارزمسافرتيدربانكهاهمچنانازقيمتفروشآن
در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي
در بانكها ۱۴هزار و ۸۱۳تومان اعالم شده كه با احتساب
كارمزد به حدود ۱۵هزار و ۱۰۰تومان ميرسد.
اما صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به
هفته گذشته  ۵۰تومان افزايش دادند؛ بطوري كه قيمت

خريد دالر در اين صرافيها ۱۲هزار و ۸۵۰تومان و قيمت
ف��روش آن ۱۲ه��زار و ۹۵۰تومان اس��ت .اين صرافيها
همچني��ن ،هر يورو را ب��ه قيمت ۱۴ه��زار و ۷۵۰تومان
ميخرندو ۱۴هزارو ۸۵۰تومانميفروشندكهايننرخها
نيزنسبتبههفتهگذشته ۵۰تومانافزايشداشتهاست.
كارشناسانميگويندكهروزپنجشنبهشاخصارزي۵۰۰
تومانافزايشراتجربهكردوبهبهاي ۱۳هزارو ۵۵۰تومان
رسيد.دالركهتاروزچهارشنبهروندمنفيداشت،بارشدروز
آخرتوانستبازدهيهفتگيخودرابه ۱.۹درصدبرساند.
تحليلگران عموما دو نگاه را ب��راي توضيح اتفاقات هفته
گذشتهبهكاربردهاند:اوليننگاهنوساناتكاهشيوجهش
روزپنجشنبهرااززاويهديدانتظاراتبررسي ميكندونگاه
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��توزير ژاپن به ايران شكل
گرفته بود ،حال آنك��ه از نگاه گروه دوم ،تراز تجاري مثبت
عامل بنيادي كاهش قيمته��اي خردادماهي بود .هفته
گذشته سرنوشت سكه نيز به دالر گره خورده بود؛ به اين
ترتيب،درهفتهايكهسكهدرروزيكشنبهآنبهكمترين
قيمت در سال ۹۸رسيده بود ،پايان افزايشي رقم خورد كه
بازدهيهفتگيرانيزبارشد ۲.۶درصديمواجهكرد.عامل
اين افزايش رش��د دالر در روز پنج شنبه بود كه فلز گران
بهاي داخلي س��كه را نيز به قيمت  ۴ميليون و  ۶۸۰هزار
تومانرساند.
بازگشت به نرخ ابتداي سال
باوجودرفتوبرگشتقيمتارزدربازارآزاد،درنهايتنرخ
ارزدرمحدودهابتدايسالقرارگرفتهاست.
به عبارت ديگر ،رش��د اخير بازار س��هام بهصورت واقعي
(دالري)نيزبهميزانمتناظريحاصلشدهاست.درهمين
حال،همگامباافتارزدربازارآزاد،ازتبوتابتقاضادربورس
كاالكاستهشدهونرخمحصوالتمهمشركتهايبورسي
نظير فوالد و مس روند كاهشي داشته است كه در ترسيم
چش��مانداز آتي درآمد بنگاههاي بزرگ موثر است .تالقي
آرامشارزيورشداخيرتاحدزياديمنجربهنزديكشدن
كليت بورس به ارزش ذاتي شده است؛ وضعيتي كه ادامه
رش��د معنادار بازار سهام در سطح شاخص كل از محدوده
كنونيرامنوطبهتغييراتيدرسطحمتغيرهايكالننظير
قيمتهايجهانيونرخارزميكند.
 200دالر  7000توماني براي سفر حج
از سوي ديگر ،رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه
ارز تخصيصي براي قيمتگذاري حج  ۹۸بالغ بر  ۷۰هزار
ريال است ،گفت :ميزان ارز همراه زائران ايراني حج تمتع
 ۲۰۰دالرتعيينشد.
عليرض��ا رش��يديان اظه��ار داش��ت :دول��ت براي
قيمتگذاري حج امسال ارز  ۷۰هزار ريالي را مبنا قرار
داده اس��ت .ارز همراه زائران حج امسال نيز  ۲۰۰دالر
تعيينشدكهباتوجهبههماهنگيصورتگرفتهبابانك
عامل قبل از سفر در اختيار زائران قرار خواهد گرفت.

كاهش نوسان ارزي در سال ۹۸
ازسويديگر،عليصالحآباديكارشناسبانكيسال ۹۸را
سالكاهشنوساناتوثباتبازارارزپيشبينيكرد.
وي درباره تحليل وضعيت بازار ارز كشور ،اظهار داشت:
از آنجاي��ي كه بازار ارز س��ال  ۹۷را با نوس��ان و جهش
قيمتي پشت سر گذاشت ،پيشبيني من از اين بازار در
سال جاري ،بازاري با نوسان كمتر و به دور از هيجانات
لحظهاي 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،
سياستهاي ارزي متناسب با اين شرايط تدوين شد،
ادامه داد :البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه ۹۷
سالي بود كه بخشنامهها و دستورالعملها 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 بخشنامهها و
دستورالعملهاي جديد متناسب با اين شرايط تدوين
ميش��د كه همزمانبر 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��امانهها در كشور ،گفت:
اتفاقديگريكهسالگذشتهرخدادودرسالجديدشاهد
نتايجآنهستيم،اتصالسامانههايبانكمركزي،گمرك،

س��ازمان توس��عه تجارت و  ...به يكديگر است كه موجب
يكپارچگي اين سامانهها ش��د .لزوم بازگشت ارز حاصل
از صادرات يكي ديگر از اقدامات بس��يار خوب در سال۹۷
است ،زيرا اگر صادركنندهاي ارز حاصل از صادرات خود را
بازنگرداند،مشمولبرخيمقرراتميشودودرصورتادامه
اينروند،بهمراجعقضاييمعرفيخواهدشد.
صالح آبادي با تاكيد بر اينكه در نهايت تمام اين اتفاقها
موج��ب نظم دهي عرضه ارز غير نفتي ميش��ود ،گفت:
همانطور كه پيش از اين هم گفته شده بود ،به دليل اينكه
ميزانصادراتغيرنفتيكشورمعادلميزانوارداتكشور
استالبتهباحذفوارداتبرخيكاالهايلوكسكهخيلي
ضرورتينداردوممنوعاعالمشده،باصادراتغيرنفتيكل
واردات كشور تامين ميشود 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 بخشنامهها در حوزه ريالي سيستم بانكي بود .به عنوان
مثال در گذش��ته چكهاي تضميني بانكها با شرايط و
قوانين متفاوتي دس��ت به دست ميچرخيد ،اما در حال
حاضر غير قابل انتقال است و اين چكها 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

مهلت بانك مركزي به بانكها درخصوص تنظيم صورتهاي مالي ۹۷

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
به دنبال اجراي برنامه اص�لاح صورتهاي مالي بانكها
و موسسات اعتباري كش��ور كه با دستور بانك مركزي از
بهمنماه سال  94اعالم شد ،بانكها و موسسات اعتباري
به دليل رعايت مالحظات صورتهاي مالي جديد با قواعد
بانكداريبينالمللي،درچهارسالاخيردرتهيهصورتهاي
مالي سالهاي  96 ،95 ،94و امسال نيز براي صورتهاي
ماليسال 97باتاخيردرتهيهصورتهايماليوبستهشدن
نمادبانكهادربورسبرايچندماهمواجهشدهاندوبهنظر
ميرسد كه در سال جاري نيز براي تهيه صورتهاي مالي
خودبهزمانبيشترينيازدارندودرنتيجهبرگزاريمجامع
آنها نيز با تاخير برگزار خواهد ش��د .از اين رو بانك مركزي
مهلتبيشتريبرايآنهادرنظرگرفتهاست.
به گزارش تعادل ،در س��الهاي قب��ل بانكها براي تهيه
صورتهاي مالي خود با مش��كالتي مواجه شدهاند كه با
رعايت اس��تانداردهاي ifrsو فرمت جديد بانك مركزي،
حتي بانكهاي سود ده قبلي به بانكهاي زيان ده تبديل
شدند زيرا برخي طلبها و تعهدات انجام شدهاي كه دولت
تاييد نكرده بود يا درآمد آتي محسوب ميشد ،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 نميآمد .اختالف بين
سازمان حسابرس��ي و بانك مركزي و بانكها نيز يكي از

داليلتاخيردرارايهصورتهايماليبودهاست.همچنين
بانكها نميتوانس��تند درآمد خود از محل بنگاه داري يا
فروش دارايي را به عنوان درآمد عملياتي بانكي محسوب
كرده و صورتهاي مالي را س��ودآور كنن��د .در نتيجه در
سالهاياخيرعمالبانكهايبزرگباداراييبسياربهدليل
رعايتاستانداردهايجديدوفرمتجديدصورتهايمالي
عمال زيانده محسوب شدهاند و البته در اين مسير تالش
گستردهايبرايافزايشسرمايهوخروجازماده 141قانون
تجارت،كاهشهزينهجذبمنابع،كاهشاضافهبرداشتاز
بانكمركزي،تهاتربدهيها،كاهشمطالباتمعوق،بهبود
كفايتسرمايه،ساماندهيبنگاهداريوفروشاموالمازاد،
و ...انجام دادهاند.
البته در اين مس��ير ،مش��كالتي براي بانكها وجود دارد
و به دليل ش��رايط اقتصادي ،عمال بهبود ش��اخصهاي
مالي و داراييها به سختي امكان پذير است و همچنان بر
مطالباتمعوق،رشدهزينهها،رشداضافهبرداشت،افزايش
بنگاهداري و اموال مازاد آنها افزوده شده و در شرايط ركود
تورمي ،س��اماندهي اين ش��اخصها ،بهبود سود و درآمد
و خروج از زياندهي بس��يار مشكل اس��ت زيرا هر سال بر
رقم بدهي دولت ب��ه بانكها و افزايش مطالبات بانكها از
فعاالن اقتصادي ودولت اضافه شده و هزينه جذب منابع
نيزهمچنانباالست .برايناساس،بانكمركزيبهبانكها
و موسس��ات اعتباري مهلت داد كه اج��راي برخي از مواد

دستورالعمل شناسايي درآمد موسس��ات اعتباري براي
صورتهايماليسال ۹۷رابهتعويقبيندازند.
بانك مركزي در بخش��نامهاي به مديران عامل بانكها 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  ۹۷شوراي
محترم پول و اعتبار بخش��نامه مورخ  ۲۷خ��رداد  ۹۷به
شبكهبانكيابالغگرديد.چنانچهقب ً
النيزاعالمشدتدوين
دستورالعملمذكورباهدفاستفادهصحيحازمبنايروش
تعهدي،شناساييصحيحدرآمدهاومنطبقباقانونعمليات
بانكي بدون ربا و در چارچوب عقود اس�لامي كه نهايتا از
مديريت سود ،هموارسازي سود ،انتقال درآمدهاي آتي به
سالجاريوبالعكس،شناساييسودهايموهومونهايتاًارايه
اطالعاتغيرواقعيبهذينفعانوگمراهنمودنآنهاازعملكرد
واقعيموسساتاعتباريجلوگيرينمايد،انجامپذيرفت.
متعاقب ابالغ بخشنامه ياد شده درخواستهاي متعددي
از بانكها 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
صورتهايماليسال ۹۷ازمبنايدستورالعملمزبوربود.
بدينلحاظودرراستايمساعدتوهمراهيباشبكهبانكي
كشور،مراتببهشورايمحترمپولواعتبارگزارششدكه
متعاقبآنشورانيزدريكهزارودويستوهفتادويكمين

جلسهمورخ ۷خرداد ۹۸بهشرحذيلاتخاذتصميمنمود:
ش��وراي پول و اعتبار با تعوي��ق اجراي م��واد ۱۱،۸و۲۲
دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري مصوب
يك هزار و دويس��ت و چهل و هشتمين جلسه مورخ يكم
خردادماه ۹۷برايصورتهايماليسال ۹۷موافقتنمود.
شوراي پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسايي درآمد مطالبات
مشكوكالوصولدرصورتهايماليسال ۹۷تاكيدكردو
مقررداشتبانكهاوموسساتاعتباريغيربانكيبايدضمن
تمهيدالزاماتاجرايدستورالعملمذكوردرآمدهايخود
براي سال ۹۸و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل
يادشدهشناسايينمايند.
بانك مركزي در ادامه اين بخشنامه تاكيد كرده است كه
قطعنظرازمراتبپيشگفتهبرلزومتوجهواهتمامالزمبه
مواردذيلتاكيدمينمايد:بهموجباصولواستانداردهاي
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 گونهاي اتكاپذير
اندازهگيريكرد.
الزماستدرشناساييانواعدرآمدهاوهزينههااصلاحتياط
مبنايعملقرارگيردودرمواردوجودترديدوابهامبااهميت
در تحقق درآمد ،با هدف جلوگيري از شناسايي سودهاي
موهوم،شناساييدرآمدموكولبهرفعابهاممزبورشود.

سروس��امان يابد .صالح آبادي افزود :همچنين به نظر
من اتفاقي كه سال گذشته رخ داد اتصال سامانه سنا و
كد ملي در صرافيها 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  ۲۰۰۰دالر اسكناس را دارد و عالوه بر اين
سپردهگذاري ارزي در بانكها تسهيل شد كه به نظرم
اين اقدام هم در سر و سامان يافتن بازار ارز مفيد بود.
ويشفافيتوتعيينتكليفنقشصرافانرايكيديگر
از موارد مه��م در جلوگيري از تنش در بازار ارز و ايجاد
ثبات عنوان كرد و ادامه داد :نقش صرافيها در س��ال
گذشته تا حدودي مبهم بود ،اما اكنون وظيفه و نقش
آن در بازار و اقتصاد كشور شفاف مشخص شده است.
بهنظرمنسالگذشتهساليبودكهتماميايناتفاقها
رخ داد و با نظم و انتظام يافتن بازار ارز فعاليت صرافان
اتفاق افتاده و تحليل من اين است كه امسال سال ثبات
است،مگراينكهاتفاقيخارجازكنترلرخدهدكهاثرات
واقعي غير قابل پيش بيني داشته باشد زيرا همانطور
كه اخيراًشاهد بوديم با تحريم شركتهاي پتروشيمي
نهتنها تاثير منفي در بازار ارز نداشت بلكه روند كاهشي
بازار نيز ادامه داشت.
صالحآباديبرتاثيرتشكيلبازارمتشكلارزينيزتاكيدكرد
و گفت :نكته ديگر اينكه با آغاز به كار بازار متشكل ارزي به
دليلنزديكيبهنرخسناوتعادلدرعرضهوتقاضا،بطورحتم
باثباتوكاهشنوساناتمواجهخواهيمبود.

به دليل وجود تردي��د و ابهام بااهميت در خصوص وصول
مطالبات��ي كه بر اس��اس ضوابط مقرر در دس��تورالعمل
طبقهبن��دي داراييهاي موسس��ات اعتب��اري به طبقه
مشكوكالوصولمنتقلميشود،شناساييدرآمداينقبيل
مطالباتمتوقفگردد.
قضاوت حرفهاي متوليان در زمينه نحوه شناسايي درآمد
بسيارحائزاهميتبودهوباتوجهبهمعيارهاياصليتعيين
شدهدراينرابطه،نسبتبهشناساييسودووجهالتزامتاخير
تاديه دين اقدام گردد .ش��ايان ذكر است قضاوت حرفهاي
بايدبادرنظرگرفتنشرايطدرونيوبيرونيحاكمبررويداد
ماليوباتوجهبهمجموعهعواملتأثيرگذارواستداللهاي
موجوددررابطهباشناساييياعدمشناساييدرآمدوميزان
آنانجامشود.
باعنايتبهماهيتعقودمشاركتيكهمبتنيبرشراكتميان
بانكياموسسهاعتباريغيربانكيبامشترياست،رعايت
مفادضوابطاجراييناظربرقراردادهايمذكورالزامياست.
بانكمركزيدرپايانبهموسساتاعتباريتاكيدكردهكه
ضمن ابالغ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه
شمارهمورخ ۱۶مرداد ۹۶بهتماميواحدهايذيربطخود
ونظارتبرحسناجرايآندستوردهندكهتمهيداتالزمو
زيرساختهاياطالعاتيموردنيازبراياجرايدستورالعمل
مذكوربهنحويكهامكانتنظيمصورتهايماليسال۹۸
برمبنايدستورالعمليادشدهفراهمگردد،اتخاذشود.

نقدي بر صوري بودن قراردادهاي بانكي
حس�ينميثمي|مديرگ�روهبانكدارياسلامي
پژوهشكدهپوليوبانكي|
صرفا بخشي از معامالت شبكه بانكي كه در آنها هيچ نوع
فعاليت اقتصادي واقعي انجام نميشود صوري به حساب
آم��ده و موارد ديگر مانن��د «تخلف از مف��اد قراردادها» را
نميتوان صوري در نظر گرفت .يكي از شبهات و اشكاالتي
كه به صورت تكراري در رابطه با اجراي بانكداري بدون ربا
در بانكهاي كشور مطرح ميشود ،مساله «صوري بودن
قراردادها و عقود» است .در واقع اينطور مطرح ميشود كه
عمده معامالت و عقودي كه در شبكه بانكي بين بانكها و
مشتريان واقع ميشود 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
عملياتبانكيبدونربا،ايننتيجهحاصلميشودكهبايد
حداقلبين ۳تصويرحقوقي(يا ۳گروهازمعامالت)تفكيك
قائل شد و نميتوان به صورت كلي اظهارنظر كرد .در ادامه
بهتبييناينتصاويرپرداختهميشود.

عدمانجاممعامالتواقعي
در اين تصوير حقوقي ،مش��تري منابع را از بانك بر اساس
يكي از عقود اس�لامي دريافت ميكند ،ام��ا آن را در هيچ
فعاليت اقتصادي واقعي مورد استفاده قرار نميدهد .مثال
مشتريباارايهبرخيفاكتورهايصوريازبانكتسهيالت
فروشاقساطيياجعالهدريافتكردهوآنراصرفپرداخت
بدهيهاي گذش��ته خود ميكند .يا اينكه بر اساس عقد
مضاربهيامشاركتمدنيازبانكتسهيالتدريافتميكند،
درحاليكههيچبرنامهمشخصيبرايانجامتجارتياپروژه
اقتصاديندارد.
مثالديگردراينرابطهاستفادهازعقدبيعديندرشرايطي
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 ،چكهاي قرضگيرنده را تنزيل
كند .همانطور كه مشاهده ميشود در تمامي اين مثالها
تنهاصورتيازعقوداسالمي(مانند:فروشاقساطي،جعاله،
مضاربه و مشاركت مدني) وجود داشته و در عمل معامله

واقعياتفاقنميافتد.يعنياساسابينبخشپوليوبخش
واقعياقتصادهيچنوعارتباطمستقيميشكلنميگيرد.
در اينجا صوري بودن معامالت واضح بوده و شبهاتي مانند
ربابهصورتجديقابلتصوراست.

صورت اج��ازه بانك صحيح خواهند بود .در واقع ،در اينجا
ارتباط بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد برقرار شده،
اماازضوابطقراردادتخلفشدهاست.لذاصحتشرعياين
قراردادهامشروطبهتاييدبانكاست.

تخلف از مفاد قراردادها
برخالف تصوير اول ،در اين حالت تسهيالتگيرنده منابع
بانك را در فعاليتهاي اقتصادي واقعي وارد ميكند؛ اما از
برخيازشروطوضوابطقراردادتخلفميكند.مثالمشتري
از بانك تسهيالت فروش اقساطي براي خريد لوازم خانگي
دريافت كرده و آن را صرف هزينههاي درماني ميكند .يا
اينكهتسهيالتجعالهمسكندريافتكردهوآنرابهجاي
تعميرات،صرفخريدمسكنميكند.
ازمنظرشريعت،درتمامياينمواردهرچندمشتريازمفاد
وضوابطقراردادهاوعقوداسالميتخلفكرده،امانميتوان
اين معامالت را صوري در نظر گرفت .چرا كه اين قراردادها
به لحاظ حقوقي «عقد فضولي» محسوب ميشوند كه در

معامالتباانگيزهنهاييدستيابيبهمنابعنقد
گروهي ديگر از معامالت درشبكهبانكيباانگيزهنهايي
دستيابي به منابع نقد انجام ميشود .مثال مشتري با
استفاده از تسهيالت مرابحه بانكي نسبت به خريد يك
خودرو يا مسكن اقدام ميكند 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 ميكند .به نظر
ميرسد اساسا اين معامالت را نميتوان صوري در نظر
گرفت .زيرا آنچه در معامالت به لحاظ شرعي مهم است
ونبودآنمنجربهايجادشبههميشود«،قصدمعاملي»
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 نميشود.
تنه��ا تصوير حقوقي اول (عدم انجام معام�لات واقعي) را
ميت��وان در حقيقت معامالت صوري و داراي ش��بهه ربا
در نظر گرفت .اما معام�لات مرتبط با تصوير حقوقي دوم
(تخلف از مفاد قراردادها) از امكان تصحيح برخوردار بوده
و معامالت تصوير آخر (معامالت با انگيزه نهايي دستيابي
بهمنابعنقد)اساساصحيحوبدوناشكا لهستند.بنابراين،
اينكه در عرف عام هر س��ه تصوير مذك��ور صوري و ربوي
مطرحميشود،بهلحاظفنيوبادقتعلميصحيحبهنظر
نميرسد.البتهشبكهبانكيموظفاستتمامتالشخودرا
جهتبسترسازيبراياجرايصحيحوبدوناشكالتمامي
قراردادهابهكارگيرد.

بازار سرمايه
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كارگزاران فرابورسي در مجامع بينالمللي كسب هويت كردند

موج سواري بر بدهي ديگران
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 رتبههاي دوم و سوم توسط دو كارگزاري
عضو فرابورس ايران در رقابت ليگ قهرمانان فدراسيون
بورسهاي اروپايي و آسيايي خبر داد و افزود :اين دو رتبه
در حوزه بازار بدهي كسبش��ده و ايران در زمينه ارزش
معامالتصكوكدربينكلكشورهاياسالميدنيا،رتبه
دوم را داراست .اما سوالي كه مطرح ميشود ،اين است كه
اوراق مبتني بدهي فرابورس ،بر پايه چه بدهي هستند كه
اينميزانازافتخارآفرينيرابراياينبخشازبازارسرمايه
به ارمغان آورده اند؟
نگاهي بر تابلوي معامالت ،نشان ميدهد كه در تابلوهاي
فراب��ورس اوراق اجاره تامي��ن اجتماع��ي ،اوراق اجاره
هواپيماييماهان،اوراقاجارهلوتوسپارسيان،اوراقاجاره
اعتماد مبين ،اجاره ش��رت مخابرات ايران ،اجاره دولتي
آپرورشلوتوس،مرابحهدولتيتعاونلوتوس،اجارهدولتي
آپرورشملت،مرابحهكرمانموتور،اجارهتاميناجتماعي
سپهر،اجارهدولتيآپرورشتمدنومرابحهصنعتغذايي
كورش وجود دارند كه س��رجمع  12ورق بهادار پذيرش
شده را شامل ميش��ود .اما اين اوراق ،چرخش چنداني
ندارند كه بتوان گفت ميتواندكارگ��زاران اين بازار را به
رتبههاي جهاني فعاليت در بازار بدهي برساند.
اما در س��وي ديگر اين بازار ،اوراقي ديده ميش��ود كه بر
مبناي بدهي ديگران شكل گرفته و تنها بازار ثانويه آن،
فرابورس اس��ت .پرمعاملهترين اوراق فعلي ب��ازار ،اوراق
خزانه اسالمي اس��ت كه به دليل بازپرداخت بدهيهاي
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
نوسانگيري ،ميتواند 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 نميدهد 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

ميتواند خارج از بورس و حتي در خود سيس��تم بانكي
نيز به فروش برس��د ،در حالت مطلوب ،نوس��انگيري و
سفتهبازي 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
ميدهد ،اعطاي زودتر در بازه محدود حجمي و با هزينه
باالتر باشد.
برگ برنده خزانه اسالمي
اولين انتشار اين اوراق در تاريخ  8مهرماه  1394با قيمت
اس��ميهر ورقه يك ميليون ريال و سررسيد 23اسفند
 94انجام ش��د .با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 93
انتشار هزار ميليارد تومان از اين اوراق به تصويب رسيد،
 250ميليارد تومان آن در اختيار پيمانكاران قرار گرفت.
در واقع نگاه ريش��هاي به بازار اي��ن اوراق ،عيان ميكند
ك��ه اگر دولت ،هزينه پروژهها را س��روقت به پيمانكاران
ميپرداخت ،بدهي معوق در ارقام باال س��اخته نميشد
و نهايتا نياز به بازار پيش نميآمد كه به عنوان بازار ثانويه
براي معامالت قبل از سررس��يد اين اوراق ،نقش آفريني
كند ،فرابورس نميتوانست بر افتخار آفرينيهاي خود در
بازار بدهي مانور بدهد.
مزاياي اوراق خزانه
البته دستاورد اوراق خزانه درفرابورس ،تنها موج سواري
براي درياف��ت جوايز بينالمللي نبود بلكه مزاياي واقعي
هم دارد كه در اولين وهله ميتواند 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 بينالمللي كمك كرده و انتظارات بازار
از نرخ س��ود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف را نيز
مشخص ميكند .اين اوراق معاف از ماليات بوده و بهطور
كلي ميتوان گفت با انتشار اسناد خزانه اسالمي بهطور
همزمان دولت از طريق مديريت بدهيها ،بانك مركزي
از طريق كنترل نقدينگي و مردم به واس��طه اس��تخراج
نرخ بدون ريس��ك در يك بازار رقابتي ،منتفع ميشوند.
ضامن اين اوراق ،وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت و
خزانهداري كل كشور بازپرداخت اين اوراق در سررسيد
را در زمره ديون ممتاز دولت در نظر ميگيرد به نحوي كه

پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسالمي در سررسيد،
همرديف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان
درجه اهميت و اضطرار صورت ميگيرد .خزانهداري 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،درصورتنيازبهمنابعماليجهتادامهفعاليتهاي
خود ،ميتوانند اي��ن اوراق را در فرابورس ايران به فروش
رسانده و طلب خود را در سريعترين زمان ممكن به وجه
نقد تبديل كنند .همچنين اسناد خزانه اسالمي در تاريخ

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

ركورد جديد بازار سهام

گروه بورس|
در ادامه پيشرويهاي 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  814واحدي 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  ۸۱۴واحد
رشد كرد و به رقم  ۲۳۴هزار و  ۱۶۷واحدي رسيد
اما شاخص كل هم وزن  ۱۵۹واحد كاهش يافت و
در تراز  ۵۷هزار و  ۹۷۲نشست.
در هفته گذشته با افزايش قيمتها در بورس تهران
نماگر اصلي بازار رشد كرد و توانست براي اولينبار
به كان��ال  ۲۳۰هزار 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  ۹۵واحد افزايش
يافت و تا رقم  ۲۶۴ه��زار و  ۱۵۴واحدي باال رفت.
همچنين ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر كدام به
ترتيب  ۴۰۵و  ۲۵۱۹واحد رشد كردند.
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران با  ۲۹۳واحد تأثير
مثبت روز ش��اخصهاي بازار بيشترين نقش را در
افزايش اين شاخصها داشت.
پ��س از اين نماد بانك ملت گ��روه مپنا و مخابرات
ايران بيشترين تأثير افزايشي را روي شاخصهاي
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  ۱۵۸ ،۱۹۲و  ۱۰۸واحد
شاخصهاي بازار را با كاهش روبرو كردند.

دي��روز در گروه خ��ودرو و س��اخت قطعات ارزش
معام�لات رش��د نس��بتاً چش��مگيري داش��ت؛
بهطوريكه اين رقم به  ۲۲۸ميليارد تومان رسيد.
همچنين حج��م معامالت آن رق��م  ۹۳۹ميليون
سهم و اوراق مالي را پشت سر گذاشت .در اين گروه
نمادهايي همچون ايران خودرو و پارس خودرو با
بيش از  ۳درصد كاهش قيمت روبرو شد.
گروه محصوالت شيميايي ،گروه بانك و موسسات
اعتب��اري و همچني��ن گ��روه م��واد دارويي جزو
گروههايي بودند كه پس از خودروييها بيشترين
ارزش معامالت را از آن خود كردند.
ارزش معام�لات ب��ورس ته��ران ديروز ب��ه رقم
 ۱,۴۳۷ميليارد تومان رس��يد كه اين رقم ناشي از
دست به دست شدن  ۴.۷ميليارد سهم و اوراق مالي
است .تعداد معامالت اين بازار نيز به رقم  ۳۲۶هزار
و  ۱۴۵سهم رسيد.

سررسيد ،توسط شركت سپردهگذاري مركزي به حساب
هر يك از دارندگان اين اسناد واريز خواهد شد.درصورتي
كه دارندگان اسناد ،شماره حساب متمركز خود را اعالم
نكنند ،شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه
وجوه ،اين مبالغ را نزد خود نگه داشته و با مراجعه دارنده
اسنادواعالمشمارهحساببانكي،نسبتبهپرداختوجوه
مذكور اقدام ميكند.
قيمت بازاري اسناد خزانه اس�لامي در بازار سرمايه ،با
مكانيزمعرضهوتقاضامشخصخواهدشد.اينمكانيزم
در عرضه اوليه به يكي از دو روش ثبت سفارش و حراج
مشخص ميش��ود .در روش ثبت سفارش ،قيمتهاي
وارده توس��ط خريداران به صورت مخفي خواهد بود و
تعداد سفارشات وارده توسط خريداران بايد به صورت
افت  5واحدي آيفكس
نخستينروزازهفتهمعامالتيجديددربازارفرابورس
همزمانباافت 5واحديآيفكسباتغييرمالكيتيك
ميليارد و  632ميليون ورقه به ارزش بيش از  7هزار و
 600ميليارد ريال پايان پذيرفت .به گزارش مديريت
ارتباطات فراب��ورس ايران ،روز گذش��ته  25خرداد
شاخص كل فرابورس كه در دقايق ابتدايي معامالت
با افت نزديك به  50واحدي روبه رو شده بود با ادامه
دادوستدهاي بازار رو به افزايش گذاشت تا در نهايت
با  5واح��د كاهش ،در پايان بازار در نزديكي س��طح
 2هزار و  952واحدي قرار گيرد.
در حالي كه نم��اد «مارون» به تنهايي به اندازه 20.7
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  11واحد واحد
موجب ش��د ش��اخص كل فرابورس در پايان بازار با
 5واحد افت روبرو شود.معامالت سهام روز گذشته در
دو بازار اول و دوم ب��ا جابهجايي  156و  647ميليون
سهم به ارزش 734و 2هزار و 608ميليارد ريال خاتمه

تجمعي ،حداقل  ۸۰درصد از حج��م كل اوراق عرضه
شده باش��د .ضمناً قيمتي كه كشف ميش��ود ،بايد به
گونهاي باشد كه در آن قيمت ،حداقل  ۸۰درصد اوراق
عرضه شده به فروش برسد .در روش حراج نيز قيمت در
يك جلسه معامالتي و بر اساس رقابت خريداران تعيين
ميشود .در اين روش سفارش متقاضيان (خريداران) و
عرضهكنندگان (فروش��ندگان) در يك بازه زماني وارد
سامانهمعامالتيميشود،پسازآن،بهترينقيمتهاي
خريد (باالترين قيمتها) و بهترين قيمتهاي فروش
(پايينترين قيمتها) 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.
يافت .در بازار پايه نيز سهامداران 764ميليون سهم را
به ارزش 2هزار و 437ميليارد ريال ميان خود دست به
دست كردند .نگاهي به سهام مورد معامله در بازارهاي
فرابورس نشان ميدهد در حالي كه دو نماد «حآسا»
و «كمرجان» بيشترين رشد قيمتي را تجربه كردهاند،
نمادهاي «دماوند» و «زنگان» با باالترين افت قيمتي
روبرو شدهاند.همچنين نماد شركت سرمايهگذاري
ميراث فرهنگي با دادوستد 45ميليون سهم به ارزش
 315ميلياردريال،بيشترينرقمارزشمعامالتونماد
ذوبآهنباتغييرمالكيتبيشاز 157ميليونسهمبه
ارزش 276ميليارد ريال ،باالترين حجم معامالت را در
بازار سهام فرابورس در اختيار گرفتند.در بازار ابزارهاي
نوين مالي نيز روز جاري مجموع دادوستدهاي اوراق
بدهي،صندوقهايسرمايهگذاريقابلمعاملهواوراق
تسهيالت مسكن خريد و فروش  26ميليون ورقه به
ارزش يك هزار و 769ميليارد ريال را نتيجه داد .ديروز
در اين بازار اس��ناد خزانه اس�لامي با تاريخ سررسيد
 28مهرماه س��ال  1400در نماد «اخزا »7211براي
نخستينبارعرضهشدكهقيمتهرورقهآن 601هزار
ريال كشف قيمت شد.

رويداد
معاون نظارت بر بورسها درباره داليل شكلگيري حاشيهها حول تغيير بازار پايه مطرح كرد

اعالم خبر پيش از استعالم از كميته فقهي
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق
بهاداردرخصوصداليلشكلگيريبرخيحاشيههاحول
تغييربازارپايهگفت:تمامتصميماتومصوباتبازارسرمايه
براي بررس��ي به كميته فقهي ارجاع ميشوند ،لذا در اين
مورد هم انتظار اين بود كه قبل از هر گونه اظهارنظر و اعالم
رسانهايدربازارودامنزدنبهشايعات،ازكميتهفقهيكه
مرجع نهايي و فصل الخطاب در اين حوزه است ،استعالم
شود تا پيش داوري صورت نگيرد .پيشتر روزنامه تعادل
در گزارش��ي با عنوان «پاي مقام ناظر در بازار پايه لغزيد»
بههمينعملوارونهوغيرمتعارف سازمانپرداخت.
به گزارش سنا ،روز گذشته نشست خبري سومين دوره
ليگ س��تارگان بورس با حضور رييس كميته اين ليگ
و معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران س��ازمان بورس و
اوراق بهادار برگزار شد .ياسر فالح ،رييس كميته سومين
ليگ ستارگان بورس خبر داد :مسابقات امسال از  ۱۵تير
تا ۳۰مرداد در دانش��گاه الزهرا برگ��زار و تيمهاي برتر بر
اساسعملكردوبازدهيتاپنجمشهريورمعرفيميشوند.
بر اين اساس ،هر تيم در طول مسابقات ۲۰ميليون تومان
اعتبار دريافت ميكند ،در صورتي كه تيم سودي كسب
كند متعلق به خود اعضا اس��ت و در صورتي كه زيان كند
تا  ۱۵درصد زيان را س��ازمان بورس به عهده ميگيرد اما
زيانه��اي بيش از ۱۵درصد ،تي��م را از گردونه رقابتها
خارج خواهد كرد .
حسن اميري ،معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان
بورس و اوراق بهادار نيز در اين نشس��ت اعالم كرد :ليگ
س��تارگان بورس در س��ال ( ۹۶اولين س��ال برگزاري) با
حضور  ۱۰تيم و در سال  ۹۷با حضور  ۳۴تيم برگزار شد و
پيشبين��ي ميكنيم تا ش��نبه آينده دوم تي��ر كه زمان
ثبت نام در اين رقابت تمديد ش��ده است ،شمار تيمهاي
شركتكننده به حدود  ۵۰تيم برسد.وي استقبال از اين
دوره از ليگ ستارگان بورس را بسيار خوب توصيف كرد و

با بيان اينكه تيمهاي مختلفي از دانشگاههاي خارجي نيز
براي حضور در اين ليگ ثبت نام كردهاند ،افزود :تا به حال
نامنويسيتيمهاييازعراق،سوريهوعماننهاييشدهودو
تيم خارجي ديگر هم با سازمان بورس و اوراق بهادار در اين
زمينهدرحالمذاكرهاند.معاوننظارتبربورسهاوناشران
سازمانبورسواوراقبهادار،هدفازبرگزارياينمسابقات
راتمركزبرمباحثدانشجويي،گسترشعمقبازارسرمايهو
آشناييمديرانآيندهكشوربابازارسرمايهبرشمردواظهار
داشت:دانشجويانفعلي،آيندهسازانومديرانآتيكشور
هستند و با توجه به ظرفيتهاي خوب بازار سرمايه بازار
ميتوانندبهتوسعهاينبازاركمككنند.
اميري همچنين تقويت فرهنگ سرمايهگذاري ،ارتقاي
سوادماليوهمافزاييبينجامعهدانشگاهيوبازارسرمايه
را از ديگر اهداف برگزاري اين رقابتها دانست .
ويطيفاصليشركتكنندگاندرسومينليگستارگان
بورس را دانشجويان رشتههاي حس��ابداري ،مديريت و
اقتصاد ذكر كرد و افزود :البته ما محدوديتي قايل نيستيم
و دانشجويان ديگر رشتهها هم اگر با بازار سرمايه و اصول
معاملهگري آشنا باشند ،ميتوانند خود را در اين مسابقات
بيازمايند .معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران س��ازمان
بورسواوراقبهاداراظهارداشت:البتهبرايآشناييبيشتر
دانشجويانخارجيودانشجويانغيرمرتبطبابازارسرمايه
يك دوره آموزش��ي يك هفتهاي برگزار خواهيم كرد كه
حضور در آن اختياري است.
بهگفتهاميري،هرتيمشركتكنندهرابايديكسرپرست
همراهيكندكه اين سرپرستعضوهياتعلميدانشگاه
مرتبط بايد باشد .همچنين تيمها در هفته اول مسابقات
بايدحضورداشتهباشندودرهفتههايبعدفقطيكروزدر
هفتهرابرايانجاممعامالتبايدحضورداشتهباشند .ضمن
اينكهدانشگاههايبرتردورههايقبلنيزميتواننددوتيم
را در اين مسابقات شركت دهند .

بازبيني دستورالعملهاي سهگانه
معاون نظارت بر بورسها 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 شركتها،
كدهايرفتاريوهنجارهاييكهبايدتوسطناشرانمورد
توجه باشد و بازنگري در دستورالعملهاي انضباطي را
دنبالميكنيم.اميريبابياناينكهبخشيازپروندههاي
تخلفاتي ناشران ناش��ي از عدم آگاهي و ضعف دانش
مالي است ،يادآور شد :اعضاي هياتمديره و كساني كه
اطالعات را تهيه ميكنند ،بايد مسووليتهاي خود را
بهطور كامل بدانند و بپذيرند.معاون نظارت بر بورسها
و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين با بيان
اينكه دستورالعمل پذيرش و دستورالعمل انضباطي
مراحل نهايي تصويب خود را طي ميكند ،از كانونها
خواستديدگاههايپيشنهاديخودرابهسازمانبورس
ارس��ال كنند .وي افزود :در روزهاي آتي دستورالعمل
كدهاي رفتاري يا هنجارهايي را كه بايد توسط مديران
ناشرانموردتوجهقراربگيردمنتشرخواهيمكرد.
زمان ارايه اطالعات از ۲ماه به ۲روز رسيد
معاوننظارتبربورسهاوناشرانسازمانبورسواوراق
بهادار در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص
وضعيت ش��فافيت و گزارش دهي ش��ركتها گفت:
كشور ما در بين كش��ورهاي منطقه جزو كشورهايي
است كه اطالعات شركتها به صورت شفاف و  ۱۲بار
در سال ارايه ميشود؛ عالوه بر اين شركتها به صورت
سه ماهه و ش��ش ماهه و نه ماهه نيز اطالعات خود را
منتشرميكنند.
وي ادامه داد :اگر شركتها طي دوره ذكر شده اطالعات
خود را ارايه ندهند براي آنها پرونده تخلفاتي تشكيل

ميش��ود .معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان
بورس و اوراق بهادار ادامه داد :در حال حاضر تأخير در
عدم ارايه اطالعات از  ۵۰تا  ۶۰روز به  ۲تا  ۳روز كاهش
پيدا كرده و رشد خوبي در زمينه شفافيت اطالعات در
كشوربهدستآوردهايم.اميريگفت:برخيازشركتها
اطالعاتي را كه ارايه ميدهند 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 شركتهاي زيانده
نيز كه سهامشان در بازار خريد و فروش ميشود افزود:
ما وظيفه داريم كه در راس��تاي ش��فافيت اطالعات
اقدام��ات الزم را انجام دهيم و ش��ركتها بايد در اين
راس��تا اطالعات خود را به بازار عرضه كنند ،اما اينكه
مردم سهام اين شركتهاي زيانده را بخرند يا خير به
عهده خود آنان اس��ت ،زيرا خريد و فروش سهام صرفاً
بنا به سودآوري شركتها نيست ،بلكه به ارزش ذاتي
شركتها نيز توجه ميشود.
قوانين بازار پايه شرعي اعالم شد
معاون نظارت بر بورسها 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 كانونها ،فعاالن و نهادهاي مرتبط جلسهاي
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 دستورالعملهاي جديد بازار پايه تأكيد و
باقاطعيتاعالمكردكههيچمشكلغرريدرخصوص
اين دستورالعمل وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص داليل شكلگيري
برخي حاشيهها درخصوص بازار پايه گفت :در مسائل
شرعي و تخصصي ،طراحي س��واالت و شيوه پرسش
بسياربااهميتوتعيينكنندهاست؛لذااگربيانمساله
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 ميشوند
افزود :انتظار اين بود كه قبل از هر گونه اظهارنظر و اعالم
رسانهاي در بازار و دامن زدن به شايعات ،از كميته فقهي
كه مرجع نهايي و فصلالخطاب در اين حوزه اس��ت،
استعالم شود تا پيش داوري صورت نگيرد .

رويخطبازار
«حتايد» ۱۶۰۶ريال س�ود شناس�ايي كرد:
ش��ركت تايدواتر خاورميان��ه در صورتهاي مالي
۱۲ماهه اعالم كرد كه س��ود هر س��هم اين شركت
يك هزار و۶۰۶ريال است.
به گزارش س��نا ،ش��ركت تايدوات��ر خاورميانه در
اطالع��ات و صورتهاي مال��ي ۱۲ماهه منتهي به
 ۲۹اس��فند ۱۳۹۷سود هر س��هم يك هزار و ۶۰۶
ريال شناسايي كرد .اين س��ود در سال مالي۱۳۹۶
مبل��غ ۶۴۹ريال بوده كه در س��ال ۱۳۹۷با رش��د
 ۱۴۷درصدي همراه ش��ده است.اين شركت سود
عمليات��ي خ��ود را با رش��د  ۱۹۳درص��دي مبلغ
يك هزار و ۳۲۰ميليارد ريال ،سود خالص را با رشد
 ۱۴۷درصدي مبلغ يك هزار و  ۶۰۶ميليارد ريال و
سود انباشته پايان دوره را با رشد۱۳۵درصدي مبلغ
يك هزار و ۷۵۳ميليارد ريال منتشر كرد« .حتايد»
درآمدها و بهاي تمام ش��ده قراردادها را با سود يك
ه��زار و ۱۵۴ميليارد و  ۷۷۷ميلي��ون ريالي در اين
دوره منتش��ر كرد و درآمد محقق شده در اين دوره
را س��ه هزار و ۷۵۶ميليارد و  ۵۴ميليون ريال اعالم
كرد.اين شركت پيش بيني كرده كه در سال مالي
آينده درآمدي در حدود دو ه��زار و  ۳۰۵ميليارد و
۴۴۰ميليونريالخواهدداشت.
«غشاذر» مجوز افزايش نرخ گرفت :شركت
ش��ير پاس��توريزه پگاه آذربايجان غربي اعالم كرد
كه مجوز تغيير بي��ش از۱۰درصدي 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  ۱۰درصدي
نرخ ف��روش محصوالت را از كارگ��روه تنظيم بازار
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
وزارت صنعت و معدن و تجارت دريافت كرده است.
اين ش��ركت اعالم كرده اس��ت كه نرخ قبلي شير
خام  ۲۰ه��زار ريال بوده و نرخ جدي��د آن  ۲۳هزار
و ۹۰۰ريال تعيين ش��ده اس��ت« .غش��اذر» مبلغ
فروش محصول يا ارايه خدمت در س��ال مالي قبل
مبلغ يك ه��زار و۴۰۴ميليارد و ۵۵۱ميليون ريال
و نس��بت فروش محص��ول يا اراي��ه خدمت به كل
درآمد شركت در س��ال مالي قبل ۷۰درصد اعالم
شده است .يادآور ميشود؛ با توجه به مصوبه مورخ
۲۲خ��رداد ،۱۳۹۸كارگروه تنظيم ب��ازار گزارش
سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگانبا
اصالحقيمتشيرخامبامشخصات ۳.۲درصدچربي
و بار ميكروبي زير ۱۰۰هزار و تحويل درب دامداري
بهقيمت۲۳هزارو۹۰۰ريالموافقتشد.الزمبهذكر
است؛ به ازاي هر ۰.۱درصد افزايش يا كاهش درصد
چربي مبلغ ۳۶۰ريال متناسب با افزايش يا كاهش
درصدچربيبهقيمتخريداضافهياكسرخواهدشد.

بينالملل
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 سرمايهگذاران منتظر سياست جديد
بانكمركزيمبنيبركاهشياعدمكاهشنرخبهره
هستند،بهويژهكهدرروزهاياخيرانتظارعموميبراي
كاهش نرخ بهره بسيار افزايش يافته است.به گزارش
سنا ،ش��اخص اساند پي ظرف يك ماه گذشته پنج
درصدرشدداشتهاست.رشداخيربازاربيشترمديون
گزارشهاي مثبت اقتصاد و اظهارنظر مقامات بانك
مركزي ب��وده كه انتظار كاهش احتمالي نرخ بهره را
تقويتميكردند.حاالبازارانتظارداردكهدرنشستي
كه بانك مركزي به زودي برگزار ميكند نرخ بهره را
كاهشدهد.رشداخيروالاستريتپسازآنبهوقوع
پيوست كه در ماه م ه بازار به دليل نگراني بر سر ادامه
جنگهاي تجاري و كند شدن رشد اقتصاد جهاني
تا حدود هفت درصد س��قوط كرد .پيشبينيها در
خصوص كاهش نرخ به��ره با اظهارات رييس فدرال
رزروجروميپاولدرروزچهارمژوئنتقويتيافت.وي
گفتهبودبانكمركزيپاسخمناسبيبهريسكهاي
موجوددربازارخواهدداد.ميشلمير،اقتصاددانارشد
بانكمريللينجامريكادراينخصوصاظهارداشت:
انتظارهاايناستكهبانكمركزيدرنهايتتصميم
به كاهش نرخ بهره بگيرد اما ممكن اس��ت نرخ بهره
همچنانتامدتيدرحالتفعليباقيبماند.رويترزبه
نقلازآرتهوگان،استراتژيستارشدبازاردرشركت
نشنالسيكيوريتزدرنيويوركنوشت«،بازارتاحدي
متقاعدشدهكهنرخروبهكاهشاست.اماايناطمينان
وجودنداردكهچطورمااينقدرجلوترازتصميمبانك
رفته و از آن اطمينان حاصل كردهايم .ژان هاتزيوس،
اقتصاددانبانكگلدمنساكسدريادداشتينوشت:
اكثر دس��تاندركاران بانك مركزي پذيرفتهاند كه
سياست تجاري امريكا ريسكهايي را به اقتصادملي
تحميل كرده و مذاكرات تجاري را در ابهام قرار داده
است،امانظراتبانكيهانسبتبهتغييرسياستپولي
همچنان متفاوت هس��تند .برخي از سرمايهگذاران
اميددارندكهاجالسگروه ۲۰كهاواخراينماهبرگزار
ميشود بتواند اهرمي باشد تا گفتوگوهاي تجاري
امريكاوچينازبنبستفعليخارجشود.اگرايناتفاق
بيفتد شايد بانك مركزي امريكا تصوير روشنتري از
آينده داشته باشد و بتواند راحتتر نسبت به كاهش
نرخبهرهتصميمبگيرد.براساساعالمابزارنظرسنجي
شركت سي اماي ،حدود ۸۸.۴درصد از معامله گران
بورسانتظاركاهشنرخبهرهتادستكم ۰.۲۵درصد
در ماه ج��والي را دارند .رييسجمهور امريكا دونالد
ترامپگفتهاستكهفرقينميكندهمتايچينياش
به اجالس گ��روه ۲۰بيايد يا خير ،چراكه به هر حال
گفتوگوهايتجاريباچينديريازودبهنتيجهخواهد
رسيد.اماايناظهاراتهنوزمعلومنيستتاثيربسزايي
برتصميمبانكمركزيداشتهباشد.رويترزمينويسد،
حتي اگر نرخ بهره كاهش ياب��د لزوما اين كاهش به
جهشارزشسهاممنتجنخواهدشد.

اخبار
ممنوعيتمعاينهفني
براي اتوبوسهاي ۱۰ساله

پايگاهخبرياتاقاصنافتهران|رييساتحاديه
صنف مسافربري استان تهران گفت :در حال حاضر
شركتهاي سازنده «اتوبوس و مينيبوس» توليد
ندارند و قطعات يدكي اكثر اتوبوسهاي ما از خارج
وارد ميشود .عالوه براينكه خودروي جديدي وارد
نميشودبهخودروهايبااليعمر ۱۰سالهممعاينه
فنيدادهنميشود.عليانصافي،شركتهاتيدولتي
را از مقصران اصلي افزايش قيمت هزينه تعميرات و
خدمات اتوبوسها دانست و گفت :با وجود اينكه ما
داراي منابع نفتي زيادي هس��تيم اما قيمت روغن
توربو به ليت��ري  ۲۵هزار تومان و روغ��ن ايرانول به
ليتري  ۱۶هزار تومان رس��يده است .انصافي افزود:
قيمتتعويضروغناتوبوسدر ۱۰ماهگذشته۵۴۰
هزار تومان و تا دو هفته قبل  ۱ميليون تومان بود اما
هماكنون به يك ميليون و  ۸۰۰هزار تومان رسيده
است.اوبابياناينكهشاهرگحياتيهركشوريحمل
و نقل آن است گفت :در كل كشورهاي دنيا به حمل
و نقل سوبسيد داده ميشود .در ايران ۱۰۰سال قبل
سوبسيدهاباسودكمتريدادهميشدو ۸۲,۵درصد
آن را دولت و مابق��ي آن را راننده پرداخت ميكرد.
رييساتحاديهصنفمسافربرياستانتهرانيادآور
شد:درحالحاضرشركتهايسازندهاتوبوسوميني
بوستوليدندارندوقطعاتيدكياكثراتوبوسهايما
ازخارجواردميشود.عالوهبراينكهخودرويجديدي
وارد نميشود به خودروهاي باالي عمر ۱۰سال هم
معاينه فني داده نميشود و در نتيجه اتوبوسها هم
جريمه ميشوند .تكليف راننده بينوا در اين شرايط
چيست؟متاسفانههيچبرنامهريزيدراينبارهوجود
ندارد.ويكمهزينهترينراهكاربرايحلاينمشكل
را اج��راي اصل ۴۴قانون اساس��ي و واگذاري كار به
بخش خصوصي عنوان كرد و گفت ۸۰:درصد كارها
درايراندردستبخشخصولتياست.

قيمت پيشنهادي دامداران
پذيرفتهنشد

باشگاه خبرنگاران جوان | مديرعامل اتحاديه
دامداران كش��ور گفت :س��تاد تنظيم بازار به سبب
كاهش قدرت خريد خانوار ب��ا افزايش نرخ  ۲هزار و
 ۵۷۰توماني براي هر كيلوش��ير خام موافقت نكرد.
سعيدسلطانيدربارهآخرينوضعيتقيمتشيرخام
در بازار اظهار كرد :بر اساس تصميم كارگروه تنظيم
بازار قيمت هر كيلو شير خام تحويل درب دامداري
از ۲هزار تومان به ۲هزار و ۳۹۰تومان افزايش يافت
اين در حالي اس��ت كه اتحاديه بر اساس هزينههاي
توليد نرخ ۲هزار و ۵۷۰تومان را به ستاد تنظيم بازار
پيشنهاددادهبود.ويافزود:با توجهبهكاهش قدرت
خريدخانوارنرخپيشنهاديتوسطستادتنظيمبازار
پذيرفته نش��د و در نهايت چكشكاري روي قيمت
صورت گرفت .سلطاني ادامه داد :با توجه به افزايش
كرايههاي حمل و نقل برخي كارخانههاي لبني ۲تا
تميكنند
 ۳ماهباتأخيرمطالباتدامدارانراپرداخ 
و در مقاب��ل توليدكنندگان ۲تا ۳ماه قبل از تحويل
نهادههايداميپولراميپردازندكهاينامردركمبود
نقدينگيدامداراندامنميزند.
مديرعاملاتحاديهدامدارانبااشارهبهاينكهدرماههاي
اخير اختالف نرخ مصوب نهادههاي دامي با بازار آزاد
بسيارچشمگيربود،بيانكرد:درحالحاضرهركيلو
كنجاله س��ويا با درصدي كاهش نسبت به ماههاي
اخير ح��دود  ۴هزار توم��ان و ذرت و جو يك هزار و
 ۷۰۰تومان در بازار آزاد عرضه ميشود .به گفته او ،با
وجود اختصاص ارز  ۴هزار و  ۲۰۰توماني به واردات
نهادههاي دامي بايد ذرت و جو بر اساس نرخ مصوب
وزارتجهادكشاورزيدراختيارتوليدكنندگانقرار
گيرد كه متأسفانه برخي واردكنندگان با نرخهاي
باالتري اقدام به فروش نهادهها به دامداران ميكنند
كهاينامردركنارافزايشهزينههايحملونقلسود
دامدار را بسيار كاهش ميدهد .سلطاني با اشاره به
اينكه ۷۰درصدهزينههايتوليدبهنهادههايدامي
بازميگرددگفت:درسالجاريحدود ۱۵ميليونتن
انواعنهادههايداميهمچونجو،ذرتوكنجالهسويا
برايتأميننيازكشوربايدواردشودكهنوساننرخارز
در قيمت تمام شده محصوالت نهايي شير و گوشت
قرمزتأثيربسزاييدارد.

همدان ميزبان ميز تخصصي
صادرات پوشاك شد

ايرنا|معاوناموربازرگانيسازمانصنعت،معدنو
تجارتهمدانازانتخابايناستانبهعنوانميزبان
ميز صادرات پوش��اك خبر داد و گفت :اين رويداد
ملي توليد و صادرات پوشاك را به صورت تخصصي
بررس��ي ميكند .مجيد زريندالور اظهار كرد :هر
ساله سازمان توس��عه تجارت كشور ميزباني ميز
صادرات در يك يا چند رشته را بر اساس توانمندي
و ظرفيتهاي موجود به اس��تانها واگذار ميكند
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
تشكيلشدهاست،شاملميزهايكاالييوكشوري
بامشاركتمستقيمصادركنندگاناستكهطيآن
به شناسايي چالشهاي موجود و بررسي طرحهاي
توسعهاي ميپردازند.
معاوناموربازرگانيصنعت،معدنو تجارتهمدان
بااشارهبهاينكهميزتخصصيپوشاكاواخرامسالبا
حضورتوليدكنندگانوصادركنندگانبرجستهكشور
درهمدانبرگزارميشود،افزود:هماكنونشناسايي
ظرفيتهايصنفيوصنعتيتوليدكنندگانپوشاك
در كشور آغاز شده و به آسيبشناسي ،نيازسنجي و
مشكالتصادراتاينبخشميپردازيم.زريندالور
خاطرنش��ان كرد :در اس��تان همدان نيز واحدهاي
توليدي بسياري در زمينه پوشاك فعال هستند كه
تشويقوترغيبآنهابهصادراتوشناساييومعرفي
بازارهايهدفازديگربرنامههايميزپوشاكاست.
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تشكلها

نايبرييس اتاق تعاون ايران مطرح كرد

انتقاد از روند واگذاري بنگاه هاي زيانده

تعادل|
سرنوش��ت واگ��ذاري بنگاهه��اي دولت��ي به بخش
خصوصي چه شد؟ نايبرييس اتاق تعاون ايران روز
گذش��ته در نشس��ت خبري خود ناگفتههايي را در
مورد نحوه واگذاري شركتهاي دولتي مطرح كرد.
طبق اظهارات اسماعيل خليلزاده تنگستاني ،تنها
ش��ركتهاي زيانده كه در اختي��ار بخش دولت قرار
دارد و به سود دهي نرسيدهاند ،براي واگذاري به بخش
خصوصي معرفي ميشوند .اين در حالي است كه بايد
شركتهايي كه در توليد موفق هستند ،مورد واگذاري
قرار گيرند؛ همچنين بر اساس قانون اصل 44بايد ابتدا
صورتهاي مالي اين شركتها از زياندهي خارج شده
و سپس واگذار شوند .اما نكته قابل ذكر اينكه قرار بود
 30درصد درآمد حاصل از واگذاريها 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 تعاونيها واريز نشده
است .فارغ از اين ماجرا اما نايبرييس اتاق تعاون ايران
از الزامات قانوني براي واگذاري دو باشگاه فوتبالي پر
طرفدار نيز خبر داد .به گفته او ،طبق سياس��ت اصل
 ۴۴باشگاههاي 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 تصديگريهاي دولت
نايبرييس اتاق تعاون روز گذشته در نشست خبري
خود با اصحاب رس��انه ب��ه تش��ريح موضوعاتي در
خصوص «نحوه واگذاريهاي شركتهاي دولتي» و
«دستيابي مرزنشسينان به كارت بازرگاني» پرداخت.
او البته انتقاداتي هم به تصديگري دولت در اقتصاد
داشت؛ چراكه دولت به جاي ايفاي وظايف نظارتي و
حاكميتي ،بيش��تر در اجراي امور اقتصادي دخالت
دارد .نايبريي��س اتاق تع��اون ايران ب��ا بيان اينكه
بخش تعاون براي به دست گرفتن اداره تصديهاي
دولتي آمادگي دارد ،از دخالت دولت در امور اجرايي
تعاونيها انتقاد كرد.
اس��ماعيل خليلزاده تنگس��تاني ،گفت :دولت در
واگذاري شركتها تاكنون موفق نبوده است .او افزود:
اين در حالي اس��تكه طبق قانون قرار بود بخشي از
وجوه واگذاري ش��ركتها به حساب تعاونيها براي
تقويت تعاون واريز شود .به گفته خليل زاده ،قرار بود
 30درصد درآمد حاصل از واگذاريها در اختيار بخش
تعاون قرار گيرد ك��ه اين رقم حدود 18هزار ميليارد
تومان برآورد شده ،اما تاكنون يك ريال هم به حساب
تعاونيها واريز نشده است.

او كه رياس��ت اتاق تعاون استان تهران را نيز بر عهده
دارد ،در مورد ارتباط شركتهاي زير مجموعه شستا
و بخش تعاون هم گفت :نامههاي متعددي به دولت
نوشتهايم كه حسابهاي شستا و وزارت تعاون تجميع
شود و تمام ش��ركتهاي زير مجموعه شستا و ساير
شركتهاي تعاوني در بانك توسعه تعاون حساب باز
كنند .اما هنوز مشكالتي در اين زمينه وجود دارد كه
در تالش براي رفع آنها هستيم.
خليلزاده در مورد اينكه چرا س��امانه جامع مسكن
ب��راي جلوگيري از تخلفات در ش��ركتهاي تعاوني
مسكن ايجاد نميشود ،گفت :س��وال من اين است
كه كدامي��ك از دولته��ا بعد از انق�لاب در بخش
ش��ركتداري موفق بودهاند و چرا موفق نشدهاند .او
ادامه داد :هماكنون نيز در برخي از موارد بخشهاي
دولتي مانع از فعاليت تعاونيها ميشوند ،درحالي كه
س��رمايه تعاونيها متعلق به مردم است .او ادامه داد:
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بايد بر اساس وظايف
نظارتي و حاكميتي دخالت كنند ،اما دخالتهاي 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 كارتهاي 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 نميرسد ،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  ۱۰ميليون نفر از افرادي كه در مرزهاي كشور
زندگي ميكنند 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 عدهاي از مرزنشينان ميرسد .اين در حالي است
كه مرزنشينان روزي  ۲۰هزار تومان درآمد دارند ،اما
براي دريافت كارت خود از شركتهاي مربوطه بايد
 ۱۵ه��زار تومان هزينه بپردازند .به گفته خليل زاده،
اين امرموجب ش��ده ،كه عدهاي 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 نداشتهاند.
خليلزاده 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 شركتهاي

تعاوني گذاشته ش��د ،اما حتي يك مصاحبه در اين
زمينه انجام نداديم ،درحالي كه شركتهاي تعاوني
خوبي وجود دارند كه راهكارهاي مفيدي براي تنظيم
بازار به كارگرفتند .حتي شركتهاي استارتآپي در
بخش تعاون وجود دارند كه فرآيند توزيع را تس��ريع
كردند.
الزام در واگذاري سرخابيها
بخش ديگري از سخنان نايبرييس اتاق تعاون ايران
در زمينه واگذاريها بود .خليلزاده با بيان اينكه در
مورد نحوه واگذاريه��ا ايرادهايي وجود دارد ،اظهار
كرد :نبايد شركتهاي دولتي كه زيانده هستند سهام
آنها را به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كنيم ،بلكه
بايد ابتدا صورتهاي مالي آنها از زياندهي خارج شده
و بعد واگذار ش��وند .بنابه اظهارات او ،بايد مبلغي كه
براي پيشپرداخت اين واگذاريها اعالم ميش��ود،
كمتر شود تا توان خريد اين شركتها توسط بخش
تعاوني به وجودايد.
خليلزاده ادامه داد :ش��ركتهاي اعالمي در ليست
واگذاريها به دلي��ل پيش پرداخته��اي باال قابل
واگذاري به بخش خصوصي و تعاون نيس��تند و بايد
روانسازي الزم انجام شود و پيش پرداختها كمتر

ش��ود .او با تاكيد بر اينكه بايد ش��ركتهايي واگذار
ش��وند كه در توليد موفق باشند ،گفت :بر اين اساس
اتاق تعاون شركتها را بررسي ميكند اگر به صالح
باشد وارد شده و تقاضاي خود را اعالم ميكنيم ،اما به
واگذاري بنگاههاي شستا به بخش تعاون اعتقاد ندارم.
خليلزاده كه عضويت هياتمديره يكي از باشگاههاي
ورزشي را نيز بر عهده دارد؛ در مورد واگذاري دو باشگاه
استقالل و پرسپوليس گفت :اين باشگاههاي ورزشي
طبق سياس��ت اصل  ۴۴بايد واگذار شوند و اين الزام
قانوني اس��ت كه واگذاري صورت بگيرد .به گفته او،
باش��گاههاي 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 گفتههاي او،
ام��ا در حال حاضر اين دو باش��گاه از نظر مالي داراي
تراز منفي و بدهكار هس��تند ،خليلزاده تاكيد كرد:
اگر قرار بر واگذاري اين دو باشگاه باشد ،بايد انتخاب
هياتمديره 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 ميتوانند با تش��كيل شركتهاي سهامي
عام در قالب عدالت اجتماعي ،سهام اين دو باشگاه را
خريداري كنند .بنابراين اتاق تعاون و تعاونيها ،بايد

شركتهاي 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  ۷۰تا  ۸۰ميليارد تومان بدهي مالياتي در
باشگاه ورزشي استقالل وجود دارد.
خليلزاده همچنين با اش��اره به اينك��ه هزينههاي
باشگاه اس��تقالل از طريق خزانه پرداخت ميشود،
افزود :اين موضوع مهمي است كه ميتواند به شفافيت
حسابهاي مالي استقالل كمك كند .بنابه اظهارات
او ،از بهمنماه  ۹۷تاكن��ون  ۴۲ميليارد تومان منابع
درآمدي وارد باشگاه استقالل شده و همين چند روز
قبل  ۱۰ميليارد 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  ۷۰۰هزار 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 ميشود.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد
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عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است كه در
سال جاري به دليل پر شدن سدها امكان استفاده از
بيشتر ظرفيت نيروگاههاي 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
گفتوگو با پايگاه خب��ري اتاق تهران ،افزود :صنعت
برق ايران ظرفيت توليد  80هزارمگاوات برق را دارد
كه اين ميزان ب��راي جمعيت  80ميليوني 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 ميگردد .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 بينالمللي انرژي،
اي��ران يكي از بزرگترين سوبس��يدهاي جهان را به
انرژي پرداخت ميكند كه نزديك به  45ميليارد 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

رييس خانه صنعت تهران تشريح كرد

راه 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 داخليسازي است .سيدمحمدرضا
مرتضوي در گفتوگو 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 كردهاند ،اظهار كرد:
هر چقدر وابستگي واحدهاي توليدي به مواد اوليه وارداتي كمتر باشد
به همان ميزان آنها عملكرد مناس��بتري 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 ميكند
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
محصوالتپتروشيمي با عالمت سوالهايبسياري از توليدكنندگان
روبهرو اس��ت ،گفت :چه دليلي براي گران شدن مداوم محصوالت
پتروشيمي است امروز توليدكنندگان نيازمند تأمين مواد اوليه از
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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 كردهاند،
تصري��ح كرد :پيش از اين فروشها به صورت س��ه ماه��ه بود اما اين
واحدهاي توليدي به صورت يك ماهه نيز محصوالت خود را به فروش
ميرسانند .مرتضوي با اعالم اينكه البته واحدهاي توليدي هنوز در
بالتكليفيقراردارند،اظهاركرد:سرمايهدرگردشواحدهابسياراندك
شدهومنابعجديديدراختيارواحدهايتوليدقرارنميگيرد؛عالوهبر
اين خط اعتباري شركتها هم به روز نشده همين موضوع عامل شده
تا سرعت توسعه فعاليتها و حتي توليد محصول در سطح واحدهاي
توليديكاهشپيداكند.بهاعتقادرييسخانهصنعت،معدنوتجارت
تهران ،دولت در شرايط فعلي ميتواند با الزام خريد محصوالت ساخت
داخل كمك بس��زايي به توليدكنندگان كش��ور كند .امروز برخي از
واحدهايتوليديكه 18قطعهخودراازمحلوارداتتأمينميكردند
اين رقم را به  10قطعه رساندهاند .وي اضافه كرد :با ارتقا سطح ساخت
داخلميتوانازتأثيرمنفيفشارهايبينالملليوتحريمهايخارجي
بر ضد توليد كاست؛ عالوه بر اين دولت ميتواند با افزايش پروژههاي
عمراني فضا را براي فروش محصوالت داخلي فراهم آورد.

تغيير رويكرد مردم به خريد كاالي داخلي

رييساتاقاصنافگيالنازرويكردمصرفكنندگانبه
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 ۸هزار و۵۰۰واحد

مورد اقشار آسيب پذير جامعه با روشهاي خاص در
اين زمينه رفت��ار كرد .يارانه انرژي بايد به دهكهاي
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 ميشود .او تاكيد كرد:

نباي��د فراموش كرد كه كاهش مص��رف برق لزوما با
توصيههاي اخالقي و تبليغات رسانهاي 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 نيروگاههاي 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.

صنفي با ج��واز در تالش ،س��هم ۴۵درصدي 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

درخواست فعاالن اقتصادي از وزارت بهداشت

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 هفتهاي
كه كشور در ايام تعطيل نيمه خرداد ماه به سر ميبرد ،اطالعيهاي
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 ميشود.
به اين ترتيب ،ي��ك گروه  7و  8نفره به عنوان مس��ووالن قرارگاه
معرفي ش��ده و همچنين گروه ديگري ،شامل روساي تشكلهاي
حوزه دارو و تجهيزات نيز به عنوان مشاوران و اعضاي اتاق فكر اين
قرارگاه تعيين ش��دهاند 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 تشكلهاي ذيربط

اعظم كاالهاي بازار توليدداخلي است ويشترين كاالي
خارجيدرصنوفصوتيوتصويريوتلفنهمراهاست.
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.
مالياتبرارزشافزودهموضوعديگريبودكهيوسفيبه

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
سالهاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده و وزرا در مقطعي نسبت
به دريافت مشاوره از بخش خصوصي اهتمام ميورزيدند اما پس از
مدتي اين حركت به سردي ميگراييد .اما اميدواريم در اين دوره از
ظرفيت تشكلها بهرهبرداري صورت گيرد .او با بيان اينكه مديران
وزارت بهداش��ت به كرات از وجود رانت يا امضاهاي طاليي در اين
وزارتخانه انتقاد كردهاند ادامه داد :ديدگاه بخش خصوصي واقعي
نيز اين اس��ت كه بايد زمينههاي توزيع رانت برچيده ش��ود .براي
مثال ،تخصيص ارز دولتي به حوزه دارو و تجهيزات پزشكي منشأ
رانت است؛ چراكه هر امكان ويژهاي ،رانت ايجاد ميكند .از سوي
ديگر ،كميسيونهاي قانوني كه در مورد واردات ،ساخت ،ثبت و...
بدون حضور نمايندگان تشكلها تصميمگيري ميكنند ،زمينهساز
رانت ميش��وند .لذا يك نفر از تش��كلها بايد در اين كميسيونها
حضور يابند و نتايج جلسات بطور شفاف اطالعرساني شود .او افزود:
خواسته فعاالن اقتصادي نيز شفافسازي و حذف ريشههاي رانت
اس��ت .احتماال هدف از مديريت قرارگاهي ح��وزه دارو نيز همين
اس��ت و ما هم به عنوان تشكلهاي بخش خصوصي در اين زمينه
به وزارت بهداشت كمك خواهيم كرد.

آن پرداخت .وي افزود :اين قانون ابهامات زيادي دراجرا
دارد ،با توجه به عدم ثبات نرخها دراثر عوامل مختلفي
مثلنوساننرخارزدرمسيرتوليدتاعرضهكاال،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 شفافسازي الزم در اين ارتباط
صورت گيرد .اين مسوول صنفي با انتقاد از بيضابطه
بودن و عدم انطباق گسترش فروشگاههاي زنجيرهاي

با شرايط بازار شهرس��تانهاي كوچك ،به مشكالت
مالي واحدهاي بازرس��ي ونظارت اصناف اشاره كرد و
ادامه داد :با توجه به شرايط سخت اقتصادي اتحاديهها
واتاقه��اي اصناف ومش��كالت مالي اين تش��كلها،
پرداخت هزينه واحدهاي بازرسي اصناف يك بار مالي
بزرگ براي اتاقها واتحاديههاي صنفي است ،دراين
ارتباط پرداخت سهم اصناف از محل جرايم تخلفات
صنفي گام بزرگي در رفع مشكالت مالي بازرسي است.

انرژي
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دوام كوتاهمدت تعديل حساسيت نفت به خاورميانه

گروه انرژي|
ف��ارغ از عامالن ،مورد حمله ق��رار گرفتن نفتكشها در
درياي عمان ،محكي ش��د براي سنجيدن اهميت تنگه
هرمز .قيمت نفت پس از حادثه  4درصد باالرفت و البته
در ادامه روز و در روز بعد از حادثه كمي تعديل شد .با اين
حال برخي بر اين باور هستند كه واكنشهاي فعلي بازار
نفت بعضا در محيطي مصنوعي و كنترل شده رخ دادهاند
و اگر چنين فضايي نبود قيمتها واكنشهايي به مراتب
شديدتري نشان ميدادند.
فارغازاينكهچهكسانيدرحادثهروزپنجشنبهحملهبهدو
نفتكش در درياي عمان دست داشتهاند ،موضوع اساسي
كه بازار نفت به آن همواره توجه دارد امنيت خليج فارس
وبهويژهتنگههرمزاست.پنجشنبهبازارنفتبعدازحادثه
نفتكش با 4درصد 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
پروژههايي براي كاس��تن از اهمي��ت تنگه هرمز به اجرا
گذارند ،از سوي ديگر رقم گذر كردن محمولههاي نفتي
راازاينتنگههرباركمترازقبلاعالمكنند.بهعنوانمثال،
شاهد هس��تيم كه خبرگزاريهاي رويترز و بلومبرگ و
همچنينمقاماتسياسيامريكادرچندروزگذشتهارقام
ودرصدهايمربوطبهحجممحمولههاينفتيگذرندهاز
تنگه هرمز را پايين آوردهاند .اداره اطالعات انرژي امريكا،
در گذشته حجم نفت خامي كه در سال  2016در تنگه
هرمز جريان داش��ته است را روزانه  18.5ميليون بشكه
عنوان كرده بود و خبرگزاري رويترز در سال  2016اين
رقم را  30درصد كل تب��ادالت دريايي نفت خام و ديگر
س��وختها توصيف كرد .برآوردها اين بوده است كه در
سال  2017معادل روزانه  17.2ميليون بشكه و در سال
 2018روزانه 17.4ميليون بشكه نفت خام از تنگه هرمز
عبور كند .با اين حال ،در گزارش��ي كه بلومبرگ در روز
جمعه منتشر كرد عدد  20درصد براي توصيف سهمي
از نفت خام جهان كه از تنگه هرمز عبور ميكند 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  15درصد 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»
ميش��ود را  60ميليون بشكه در روز در نظر بگيريم20 ،
درصد اين مقدار معادل  12ميليون بش��كه در روز و 15
درصد آن معادل  9ميليون بش��كه در روزاست ،اعدادي
كه عالوه بر فاصله قابل توجه با تازهترين آمارهاي منابع

بدافزارها؛ چالش اصلي آينده انرژي جهان

ايسنا|
كارشناس��ان برآورد كردهاند انتش��ار و نفوذ بدافزارها
بزرگترين خطري اس��ت كه ميتواند صنعت انرژي
در جهان را تهديد كند .در سالهاي اخير كه حمالت
س��ايبري بهشدت رش��د كرده اس��ت ،موسسههاي
تحقيقاتي و تحليلي بسياري در جهان هشدار دادهاند
كه س��ال  ،۲۰۱۸سال حمالت سايبري و بدافزاري به
سازمانهاي بزرگ ،ش��ركتها و نهادهاي دولتي در
جهان خواهد بود .حاال تازهترين اخبار منتشر شده در
وب س��ايت «زد دي نت» نشان ميدهد كه هكرها و
مجرمان سايبري با توسعه و انتشار يك بدافزار معروف
قصد دارند به زيرس��اختهاي مربوط به شبكههاي
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  ۲۰۱۲مي�لادي بود ك��ه بداف��زار خطرناكي
تحت عن��وان ش��امون ( )Shamoonبه تجهيزات
حفاري و توليد نفت در عربس��تان سعودي به عنوان
بزرگترين توليدكننده نف��ت در جهان ،حمله كرد
و بخش انرژي اين كش��ور را تا مدتها با مش��كالت
و چالشهاي عظيم��ي مواجه ك��رد و در نهايت نيز
منجر به ايجاد خسارات هنگفت و جبرانناپذيري در
توليد نفت منطقه خاورميانه شد .بعد از آن اطالعات

و گزارشهاي ديگري منتشر ش��د كه نشان ميداد
هكرها توانس��تهاند در يك حمله سايبري با استفاده
از بدافزار ش��امون بالغ بر  ۱۰درصد 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 ميرسد 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 آوردهاند تا بتوانند از
اهميت خاص و بس��زايي كه از آن برخوردار اس��ت،
سوءاستفاده كرده و به اهداف خود دست يابند.
بر اساس گزارشهاي جديدي كه موسسه تحقيقاتي
دراگ��وس ( )Dragosدر اي��ن خصوص منتش��ر
كرده اس��ت ،بدافزار بهكار رفته توسط هكرها نسخه
بهروزرساني 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 كردهاند كه بدافزار مذكور
خطرناكتري��ن و بزرگتري��ن تهديدي اس��ت كه
هماكنون تمامي ش��ركتهاي 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
زيرساختهاي مربوطه ،خسارات جبرانناپذيري را
به بار خواهد آورد.

هزينه بيمه نفتكشها باال رفت

تس�نيم|هزينه بيمه ب��راي كش��تيهايي كه در
خاورميانه رفت و آمد ميكنند پ��س از حمله به دو
نفتكش در درياي عمان در روز پنجش��نبه حداقل
 10درصد باال رفته است و با احتمال افزايش بيشتر
درگيريهاي منطق��هاي باز هم باالتر م��يرود .به
گزارش رويت��رز ،اين حمالت تا حاال نگرانيهايي در
مورد كاهش جريان نفت خام در يكي از اصليترين
مسيرهاي كشتيراني جهان به وجود آورده و قيمت
نفترا4.5درصدافزايشدادهاست.برخيشركتهاي
كش��تيراني س��فارشهاي جديد را در خليج فارس
معلق كردهاند .نرخ كرايه كشتي براي نفتكشهايي
كه نفت را از خليج فارس به آسيا ميبرند ،به باالترين
حد طي دو ماه اخير و  13هزار دالر در هر روز رسيده
است كه دو هزار دالر نسبت به روز چهارشنبه بيشتر
است .بيمهكنندگان كشتي ميگويند بزرگترين
كش��تيهايي كه در خليج فارس حركت ميكنند،
ت��ا 200هزار دالر حق بيم��ه اضافي براي يك هفته
دريانوردي ميپردازند كه دو برابر چند روز گذش��ته
است .يك بيمهگر گفت« :شرايط تغيير كرده است.
اگر يكي از نفتكشها غرق ش��وند حق بيمه جنگي
ساالنهافزايشمييابد.ايناوليناتفاقنيستوآنچهما
ميبينيمحاكيازبدترشدنشرايطدرمنطقهاست».

عوامل كنترلكنندهاي كه درصدد كاهش اهميت مهمترين آبراه جهان هستند
جهاني از حجم نفت تبادلي در تنگه هرمز ،با يكديگر نيز
به مقدار شديدا قابل توجهي فاصله دارند.
كارشناس��ان عنوان ميكنند كه اياالت متحده در حال
استفادهازابزاركوچككردناعدادبرايكاستنازواكنش
شديد بازار به اتفاقهاي تنگه هرمز است ،ابزاري كه البته
نميتواند در دراز مدت و جايي كه بازار با واقعيتها روبرو
باشد موثر واقع شود.
همچنينبهنظرميرسداياالتمتحدهدرتالشاستكه
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 ميدهد بازار نفت قطعا بايد براي چنين منطقهاي
اهميت قائل باشد.
بازارباوجودآنكهشديدأتحتتاثيرفضاسازيرسانهايدر
موردجنگتجاريامريكاوچينقرارداشتهوباچشمانداز
مبهم اقتصادي روبرو اس��ت ،در حمالت پنجش��نبه به
نفتكشها در محدوده خليج فارس واكنش شديد نشان
داد و حدود  4درصد به قيمتهاي روز پنجش��نبه نفت
افزوده ش��د .هر چند بعضأ نش��انههايي از محدود بودن
اين واكنش ديده ميشود 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
تحليلميكندكه«بازارنفتنسبتبهحملهبهنفتكشها
در روز پنجشنبه 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  5درصد افزايش ميداد،
اما قيمتها در پايان روز پنجش��نبه فقط  2.2درصد باال
رفت ».و حتي در روز جمعه «در واكنش به اينكه آژانس
ي كرد كه براي ايجاد تعادل
بينالمللي انرژي پيشبين�� 
در عرضه و تقاضا ،قيمتها نزولي خواهند شد ،با اندكي
تعديلبهسمتپايينروبروشدهرچندقيمتهاهمچنان
باالتر از سطوح قبل از حمله نفتكشها قرار دارند».
بلومبرگ در تحليل خود ،عامل جنگ تجاري ميان چين
و امريكا را مطرح ميكند كه از اثر بحران در خليج فارس
بر بازار نفت ميكاهد« :كاهش رشد اقتصادي به همراه
باال رفتن توليد نفت شيل اياالت متحده ،سبب انباشت
ذخاير نفتي اين كشور شده است .بر اساس اداره اطالعات
انرژياياالتمتحده،ذخايرنفتخامامريكادرماهگذشته
جهشي  15ميليون و  700هزار بشكهاي داشته است كه

كوتاهازدنيايانرژي

اميدواري «الفالح»
به تعادل در بازار نفت

بزرگترين رشد ذخاير ماه مه از سال  1991است ».اين
وضعيت كه از نظر بلومبرگ يادآور وضعيت نفت در سال
 1991است ،بيانگر آن اس��ت كه در حال حاضر جنگ
تجاري اثر قويتري بر قيمت نفت دارد تا جنگ تانكرها؛
ذينفعان بازار نفت از واكنش جدي به نفتكشها ،حداقل
زماني كه به نفتكشهاي غولپيكر پر از نفت خام صدمه
ميزنند ،امتن��اع ميكنند .در ح��ال حاضر ،چيزي كه
واقعأ معاملهگران نفت را نگران ميكند ،عميقتر شدن
جنگ تجاري ميان چين و اياالت متحده امريكا اس��ت
كه بزرگترين مصرفكنندگان نفت جهان هستند و در
مجموع يكسوم نفت خام جهان را ميبلعند.
كند شدن رشد اقتصاد جهاني ،رشد تقاضاي نفت خام
را نيز كاهش ميدهد .روز پنجش��نبه ،اوپك هشدار داد
كه در نيمه اول س��ال جاري ،تنشهاي تجاري با شدت
بيش��تري ادامه يافت و در نتيجه سبب ضعيفتر شدن
رشد تقاضاي نفت خام جهان ش��د .شركت «آياچاس
ماركيت» كه يك ش��ركت مشاور است ،تخمين ميزند
كه مقدار كاهش در تقاضاي نفت خام در ماه مارس (كه
آخرينماهدارايدادههايقابلاطميناناست)،بيشترين
مقدار از سالهاي  2008و  2009كه 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
نفتكشها در حاشيه قرار گرفت« :شاخصهاي نفت خام
برنت و وست تگزاس اينترمديت مسلمأ در ساعتهاي
پس از نخستين گزارشها از حمله به نفتكشها افزايش
پيدا كردند ،اما فقط بخش��ي از كاهش قيمتهاي اوايل
هفته گذش��ته را جبران كردند .ش��اخص برنت در روز
پنجشنبه ،حتي زماني كه در اوج خود و باالتر از  62دالر
در هر بشكه قرار گرفت ،همچنان پايينتر از قيمتهاي
روز دوشنبه خود بود».
دهانه تنگه هرمز كه بلومبرگ مدعي اس��ت تقريبأ 20
درصد از محمولههاي نفتي جهان از آنجا عبور ميكند،
در كنترل ايران است.
پروژههايي مانند بندر فجيره كه حمله يك ماه پيش به
 4نفتكش در آن اتفاق افتاد نيز نمونههايي از پروژههاي با
هدف كاستن از اهميت تنگه هرمز هستند .اين بندر تنها
بندر امارات متحد عربي در درياي عمان است.
اهميت تنگه هرمز را ميتوان در داليل سفر  4روز پيش
آبهشينزو ،نخستوزير ژاپن به تهران نيز جستوجو كرد.
به گزارش «تعادل» ،ژاپن در س��ال  2017بعد از اياالت

خروج نفتكشهاي حادثهديده از آبهاي ايران
گروه انرژي|
دونفتكشحادثهديدهدرصبحروزپنجشنبه،ديروزشنبه
از آبهاي تحت نظارت ايران خارج ش��دند .يكي از اين دو
نفتكش روز جمعه و ديگري نيمروز شنبه به سمت امارات
حركتكردند.
مديركل بنادر و دريان��وردي هرمزگان با اعالم خبر خارج
ش��دن نفتكشهاي حادثه ديده از آبهاي تحت نظارت
ايران،گفت:براساسبررسيهايميداني،هيچگونهآلودگي
درياييمشاهدهنشدهو ۲۳نفردريانوردخارجيدرمرحله
طيشدنتشريفاتبازگشتهستند.
اهللمرادعفيفيپوراظهاركرد:نفتكش«كوكوكاكوريجس»
با پرچ��م پاناما و 21نفر خدمه روز جمعه به س��مت بندر
خورفكانحركتكرد.
ويادامهداد:نفتكش«فرانتالتير»باپرچمجزايرمارشال
هماكنون (نيمروز ش��نبه 25،خرداد) در فاصله36مايلي
از بندر جاسك به سمت محدوده فجيره/خورفكان كشور
اماراتدرحركتاست.
به گفته عفيفيپور ،يك فروند شناور يدك كش خارجي از
طريقدوطنابمهار،درحالانجامعملياتيدككشياين
شناوربهسمتمقصداستوهمزمانعملياتخنكسازي
بدنهشناور،نيزدرطولمسيرادامهدارد.
مديركلبنادرودريانورديهرمزگانبابياناينكه«آبهاي
سرزميني»درمحدودهتا 12مايليخطساحل«،آبهاي
همجوار يا تح��ت نظارت» در مح��دوده 12تا 24مايل و
آبهاي «منطقه انحصاري اقتص��ادي» در فاصله باالي

 24مايلي تعريف ميشود ،گفت :نفتكش «فرانت التير»
از محدوده آبهاي تحت نظارت ايران خارج ش��ده است.
عفيفيپور تصريح كرد :با هماهنگي صورت گرفته توسط
اداره كل بنادر و دريان��وردي هرمزگان23 ،نفر خدمه اين
شناورازبندرجاسكبهبندرعباسانتقاليافتهاندتاپساز
طي تشريفات بازگشت به وطن آنها بر اساس كنوانسيون
( MLCقانون كار دريايي) امش��ب از فرودگاه بينالمللي
بندرعباس،عازمدوبيشوند.
وي بيان كرد :با وجود اينكه نوع كشتيهاي حادثه ديده،
تانكر نفتكش بوده و محمولههاي آنها داراي ريسك باالي
زيستمحيطي است ،با اقدام به موقع تيمهاي امدادي در
مهار آتش و نظارتهاي عملياتي ،خوش��بختانه آلودگي
درياييناشيازنشتفرآوردههاينفتيمشاهدهنشدهاست.
وي گفت :طي 48ساعت 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
حضورداشتهاست.
وي مديريت زمان در بحث پايشهاي زيس��ت محيطي،
امدادرساني به نفتكشهاي حادثه ديده ،ارتباط با مالكان
شناورها،كشورهايصاحبپرچموشركتبيمهرابهعنوان
اقداماتصورتگرفتهطيدوروزاخيربرشمردوگفت:طي
اينمدت،پنجساعتپايشهواييدرمنطقهتوسطبالگرد
باهمراهيكارشناسانبنادرودريانورديانجامشد.عفيفي
پور اضافه كرد :از سوي ديگر ،مركز كنترل ترافيك دريايي
( )VTSبندر شهيد رجايي نظارت مستمري بر خروج اين

متحده و چي��ن بزرگترين واردكننده خالص نفت خام
محسوبميشد؛بهدنبالتغييردروضعيتواردكنندگي
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  2012تاكنون اين مناب��ع تنها 10
درصد تقاضاي اين كشور را پاسخگو بوده است .براساس
دادههاي  Eiaاگرچه سهم نفت خام از سبد انرژي ژاپن
از  80درصد در سال  1970به  45درصد در سال 2015
رسيده اس��ت اما همچنان اين نفت خام است كه منبع
اصلي تامين انرژي براي اين كشور به حساب ميآيد .در
عين حال ،بالغ ب��ر  82درصد نفت خام مورد نياز ژاپن از
خاورميانه تامين ميشود و عربستان نيز نقش اصلي را در
تامين آن بر عهده دارد.
بااينتفاسيربسياريبراينباورهستندكههرچندممكن
است در كوتاهمدت 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
منحرفكندامااينروندبطورقطعنميتواندبرايهميشه
ادام��ه يابد ،چرا كه همانطور كه بي��ژن زنگنه وزير نفت
ايران يك بار گفته است بازار نفت را حرف اداره نميكند،
واقعيتها اداره ميكنند.

دو نفتكش در مس��ير دريانوردي آنها در محدوده آبهاي
تحت نظارت ايران به س��وي منطقه انحصاري اقتصادي
داشتهاست.
مديركل بن��ادر و دريانوردي هرمزگان يادآور ش��د :مركز
هماهنگي جس��توجو و نجات دريايي ( )MRCCو تيم
معاون��ت دريايي اي��ن اداره كل به عنوان س��كاندار اصلي
مديريتبحرانسانحه،هماهنگيهايقابلتوجهيبامراكز
نالملليهمچونسازمانميمك(مركزمتقابلكمكهاي
بي 
اضطراري در دريا) مستقر در بحرين ،ورود به منطقه يك
فروند بالگرد عماني جهت پايش هوايي زيست محيطي
منطقهوارسالپيام( EGCسيستمارسالپيامهايايمني
بردبلند)بهكشورپاكستانداشتهاست.
عفيفيپور اظهار كرد :جلب همكاري شناورهاي عبوري،
نداجاوندساجهتمشاركتدرعمليات،هماهنگيبامركز
امآرسيس��ي چابهار ،ارسال پيام ناوتكس جهت تعيين و
اطالعرسانيمنطقهخطروهمچنينتعيينمحدودهايمن
براي تردد ش��ناورها از طريق ارسال اخطار دريايي توسط
 VHFازديگراقداماتاينمركزبودهاست.
صبحروزپنجشنبههمزمانباحضورآبهشينزونخستوزير
ژاپن در تهران منابعي در درياي عمان و پاكس��تان اعالم
كردندكهصدايانفجارشنيدهاند.متعاقبآناعالمشدكه
 2نفتكشكهازاماراتدرحالحملمحمولههايفرآورده
نفتيبهسمتژاپنبودندموردحملهقرارگرفتند.نفتكشها
درمحدودهآبهايايرانقرارداشتندوايرانعملياتامداد
ونجاتبهآنهاراانجامداد.

بهگزارشرويترز،خالدالفالح،وزيرانرژيعربستانروز
شنبهگفتاميدواراستتوليدكنندگاننفتبتوانند
بازارراقبلازسال 2020متعادلكنند.فالحدرحاشيه
اجالسوزرايانرژيومحيطزيستجي 20درژاپن
درموردوضعيتبازارفعلينفتگفت«:مااميدواريم
كهقبلازآغازسالآيندهبازاررامتعادلكنيم.ماداريم
رويآنكارميكنيم».فالحدراوايلهمينماهگفت
سازمانكشورهايصادركنندهنفتبهقراردادتمديد
توافقكاهشتوليدپسازماهژوئننزديكشدهاست
ولي هنوز مذاكرات بيشتري با كشورهاي غيراوپك
عضواينتوافقالزماست.

خط لوله حاشيهساز
دوباره باز ميشود

شانا| ش��ركت ترانسنفت روس��يه اعالم كرد كه
فعاليت خط لوله دروژبا از يكم ژوئيه امس��ال از سر
گرفتهميشود.بهگزارشخبرگزاريرويترزازمسكو،
سرگي آندرنوف ،معاون رييس شركت ترانسنفت
روسيهكهانحصاربهرهبرداريخطوطلولهنفتاين
كش��ور را در اختيار دارد ،اعالم كرد كه اين شركت
انتظار دارد فعاليت خط لوله دروژبا از يكم ماه ژوئيه
امسالبطوركاملازسرگرفتهشود.پسازمشاهده
آلودگيمادهكلردرنفتصادراتيازخطلولهدروژبا
درماهآوريلامسال،روسيهصادراتنفتازاينخط
لولهرامتوقفكرد.خطلولهدروژباباظرفيتصادرات
روزانهبيشازيكميليونبشكهنفت،نفتتوليدي
در روس��يه را پس از عبور از بالروس ،به مش��تريان
گوناگوندراروپاصادرميكند.

اعتصابدرصنعتنفتبرزيل

ايسنا| كاركنان شركت نفتي دولتي پتروبراس به
اعتصاب ۲۴ساعته سراسري برزيل عليه اصالحات
پيشنهاديدرقانونبازنشستگيپيوستند.كاركنان
پتروبراس در  ۹پااليش��گاه در هشت ايالت برزيل و
همچنينپايانهبندريدرپرنامبوكوبهاعتصابعليه
افزايش حداقل سن بازنشستگي و سهم مشاركت
كاركنان ،دس��ت زدند .در صنعت نفت ،كاركنان از
خصوصيس��ازي داراييهاي شركت نفتي دولتي
پتروب��راس كه دولت و مديريت جديد ش��ركت در
ماههاياخيرسرعتبخشيدهاندناراضيهستند.اوايل
امسال گزارشهايي منتشر شد كه حاكي از تصميم
دولت برزيل براي خصوصيسازي زيرمجموعههاي
شركتهاي دولتي بزرگ شامل پتروبراس بود زيرا
دولتدستراستيبرزيلدرصددكسب ۲۰ميليارد
دالر از فروش دارايي دولتي در س��ال ۲۰۱۹اس��ت.
روبرتو كاس��تلو برانكو ،مديرعامل جديد پتروبراس
گفت :خصوصيسازي اين شركت زير سوال نيست.
انتظار ميرود ف��روش داراييهاي فرعي پتروبراس
تحترياستكاستلوبرانكوادامهپيداكند.اينشركت
اواخر آوريل فروش چندين پااليش��گاه را تأييد كرد
و هفته گذشته با رگوالتور ضدانحصارطلبي برزيل
توافقي منعقد كرد كه به اين شركت اجازه ميدهد
داراييهايپاييندستيخودرابهفروشرساند.

گزارش
قطع همكاري  2مركز
بينالملليكشاورزي با ايران

مع��اون وزير جه��اد كش��اورزي گف��ت :دو مركز
«سيميت» و «ايكاردا» از پاييز سال گذشته و پس از
تحريمها 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 تحريمها 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 بينالمللي تحقيقات كشاورزي در
مناطقخشك،دركشورسوريهودرشهر حلبواقع
گرديده و در اكثر نقاط خشك و نيمه خشك جهان
داراي فعاليتهاي علمي و پژوهش��ي است كه در
نقشه زير نشان داده شده است .منابع مالي ايكاردا از
كمكهاي سازمانها و نهادهاي بينالمللي شامل:
بانك جهاني ،بانك توسعه آسيا ،اتحاديه اروپا ،مركز
توسعه اقتصادي-اجتماعي عرب،FAO، IFAD ،
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 ميشود.
مركز بينالمللي 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.
قطعروابطايندومركزبينالملليكشاورزيباايران
در حالي صورت گرفته كه تامي��ن غذا و دارو نبايد
تحت تحريمها قرار گيرد.
عباس كش��اورز در بازديد از مزرعه مقايس��ه ارقام
روس��تاي قزلجه حاجيلو شهرستان كبودراهنگ
اظهار كرد :كش��ت دي م در اس��تان همدان بسيار
شكننده است و اگر بارش باران مقداري تغيير كند
كشاورزان تحت تأثير قرار ميگيرند.
وي با اشاره به اينكه محصول دي م محدود است ادامه
داد :در كشاورزي كشور  ۴۰درصد آيش ۵۰ ،درصد
غله و ۸درصد حبوبات كشت ميشود.
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��مكار
آسيبپذيرترين 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 ۴۰سال روي مساله ديم
فكر كردم و دو بار از س��مت «ايكاردا» مامور شدم
افزود :نظريهاي از سمت ايران را روي ميز گذاشتيم
كه در كشت ديم  ۵محصول 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
آسيبشناسي و به حداقل رساندن مسائل حاصل از
تغييراتاقليميبود.
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 سالهاي استثنايي
در بارندگي هس��تند ام��ا با اين ح��ال از دهم
ت ماه باران نباريده است.
ارديبهش 
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
ي است.
معني كم خاكورز 
كشاورزباتأكيدبراينكهبايدهرچقدرميتوانيدبراي
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 بياناينكه براي اج��راي اين طرح همكاران
هشتمحصولكشتديمرامعرفيكردندافزود: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 دانههاي
روغني بكاريم افزود :در برخي مناطق كش��ور
ي محص��والت صيفي ه��م جواب
كش��ت برخ 
ميدهد بطور مثال ميتوان نخود فرنگي ديم در
برخي مناطق توليد كرد.
وي با اش��اره به اينكه غير از اس��تانهاي حاش��يه
خليج فارس و درياي خ��زر ،بقيه مناطق در ارتفاع
باالي  ۱۰۰۰متر از سطح دريا كشاورزي ميكنند
افزود :به اين نوع از كشاورزي ،كشاورزي كوهستاني
گفته ميشود و با دامداري عجين است.
كشاورزبااشارهبهاينكهدرسيستمجديدكشتديم
ميخواهيم مقداري سايه روي اراضي ديم داشته
باشيم ادامه داد :كشاورز دامدار نميتواند به خاطر ما
دامخودراكمكندپسبايدحتماًعلوفهموردنيازدام
را وارد كنيم تا امكان نگه داشتن ۴۰درصد در اراضي
كشاورزي وجود داشته باشد ،اين يك زنجيره است.
ويباتأكيدبراينكهدرخواستدارماينزنجيرههمه
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 ميكارد بايد در پاييز
بكارد افزود :گياه بايد از آب باران بعد از كش��ت
بهرهمند شود.
وي با بيان اينكه در كشت پاييز اگ ر گياه به سرما
ن آن وجود دارد
حساس است و امكان سبز شد 
بايد ديرتر كش��ت ش��ود افزود :ايننوع 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 تحريمها با ايران
همكاري رسمي ندارند افزود :اين پروژه در واقع
به سيميت و ايكاردا ربطي ندارد و پروژه جمهوري
اسالمي ايران است.
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دريچه

چه عواملي باعث حمايت از پوپوليسم ميشود

پوپوليسم،نوليبراليسم و عدالت توزيعي
صورتبندي انتزاعي ارسطو را ميتوان در دو موقعيت يك
كارگر نمونهوار در امريكاي امروز معنا كرد .تصور كنيد دو
نجار كه قابليتهاي كاريش��ان مثل هم است و باهم كار
مشترك و مشابه انجام ميدهند ولي يكي ،سفيدپوست
و مس��يحي اس��ت و در امريكا به دنيا آم��ده در حالي كه
ديگريعضويازاقليتهايقومياست(غيرسفيدپوست،
غيرمسيحي و مهاجر) .آنها در دو موقعيت درگير مقايسه
اجتماعيميشوند.

الرنس الشولر|
ترجمه :احمد سيف|
نقد اقتصاد سياسي |حمايتهاي انتخاباتي متفاوت
طبقات اجتماعي ،نژاده��ا ،و گروههاي قومي از نامزدهاي
انتخاباتي پوپوليس��تها و سياس��تهاي پوپوليس��تي
پرسشهايمتعدديراپيشميكشد.
چرا برخي بيش از ديگران به پوپوليسم پاسخ مثبت نشان
ميدهند؟آيامحاسباتمنطقيهزينهوفايدهدرتمايلشان
بهپوپوليسموجوددارد؟
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 نكتهاي است كه در اين
مقاله بر آن تأكيد خواهم داشت .بسياري از نويسندگان به
احساساتبسيارقويكهدركارزارهايسياسيپوپوليستها
ابراز ميشود اش��اره كردهاند ،ترس ،خشم ،سرخوردگي
ورنجش.بهسواليكهدربارهحمايتاحساسيازپوپوليسم
داريمبراساسسهمقولهميتوانپاسخداد.
مناسباتپوپوليسمبادموكراسي.
ظهور«انفجارپوپوليستي»كنونيوضديتپوپوليستها
باكثرتگرايي
رابطهكثرتگراييبااحساسبيعدالتيدرمحلكار.
 -1آيا پوپوليسم دموكراتيك است؟
پروفس��ور مود و روويرا كالتواسر كه هردو پژوهشگر علوم
سياسياند به اين پرس��ش كه آيا پوپوليسم دموكراتيك
استياخير،پاسخگفتهاند.بخشعمدهايازمباحثآنهابه
تفاوتبين«دموكراسيانتخاباتي»و«دموكراسيليبرالي»
مربوطميشود.پوپوليسممدافعدموكراسيانتخاباتياست
و تعريفشان از آن هم اين است كه اكثريت حاكم است و
حقحاكميتمردمهممحفوظاست(هيچقدرتيفراتراز
اراده مردم وجود ندارد)  .پوپوليسم با دموكراسي ليبرالي
مخالف است كه س��ه اصل اضافي دارد :حمايت از حقوق
اساسياقليتها،محدوديتهاييكهبايدازسوينهادهاي
مستقل،براي مثالدادگاههاي قانون اساسي،بر «استبداد
اكثريت»اعمالشودوابزارهاينظارتيكهبايدوجودداشته
باشد .مولر كه او هم پژوهشگر علوم سياسي است با اين دو
نويسندهموافقاستوليبرايبيانخودواژههايمتفاوتي
بهكار ميگيرد .از نظر مولر دموكراس��ي انتخاباتي درواقع
«دموكراسي غيرليبرالي» است (صص. )55،54،51،50
بسياري ازمباحثهها بدون درنظر گرفتن چارچوب نظام
سياسي در همين جا به پايان ميرسد .نويسندگان اشاره
ميكنند كه پوپوليس��م از گذار از حاكمي��ت اقتدارگرا به
دموكراسيانتخاباتيحمايتميكند.
مود و كالتواس��ر پوپوليسم را اينگونه تعريف ميكنند كه
يكايدئولوژياستكه«منطقپوپوليستي»داردوجامعه
را ش��امل دو زيرفرهنگ همگن ميدان��د« ،مردم ناب» و
« نخبگان فاس��د» و بر اين باور است كه سياست بايد اراده
عمومي«مردم»رابيانكند.اگراينتعريفازپوپوليسمرادر
نظربگيريمروشناستكهپوپوليسمبادموكراسيليبرالي
وكثرتگراييمخالفاست.مولرميگويدكهپوپوليستها
هميش��ه با كثرتگرايي مخالف هس��تند  .پوپوليستها
گاه پوپوليسم را در بس��تر يك ايدئولوژي ديگر به عنوان
ايدئولوژيميزبانقرارميدهند.پوپوليسمچپگرامعموالً
ازسوسياليسمبهعنوانايدئولوژيميزبانبهرهميگيرددر
حاليكهپوپوليسمراستگراازناسيوناليسم،اقتدارگراييو
حتيبوميگرايياستفادهميكند.
« - 2مردم» با نوليبراليسم مخالفاند؟
تاريخ پوپوليسم نشان ميدهد كه در چند دوره مشخص
شاهد تغيير «اجماع بنيادي درباره نقش دولت در اقتصاد
و در خارج بودهايم» .اين تحوالت از دوره اقتصاد لس��هفر تا
1929آغازميشود،بعدبهدورهليبراليسمنيوديلروزولت
( )1932-1968ميرسيم و س��پس از اوايل دهه 1970
نوليبراليسم شروع ميشود .مرحله پاياني دوره مخالفت با
نوليبراليسم را هم دربر ميگيرد كه از بحران 1991شروع
شدوبعدبابحرانماليجهانيسال 2008تشديدشد.
تازهتري��ن س��الهاي انفجار پوپوليس��م ت��ا انتخابات
رياس��تجمهوري امريكا در س��ال  ،2016را ميتوان
در واكن��ش فزاين��ده به شكس��تهاي جهانيكردن و
سياستهاي نوليبرالي درك كرد .پرسش اين است كه
چه كساني در نتيجه وعدههاي محققنشده بيشترين
زيانراديدند؟آياآنها«مردم»هستندكهشكوههايشان
را «دس��تگاه حاكم» نش��نيده است؟ ش��كوههاي آنها
چيست؟ رابطه بين اين شكوهها و هويت اجتماعيشان
درمقام«مردم»كداماست؟پاسخهايمنبهاينسواالت
كمك ميكن��د دريابيم كه چهگونه م��ردم بيعدالتي
توزيعي را تجربه كرده و چرا با تكثرگرايي مخالفاند.
ب��ه گفته جودي��س ،دورهاي كه از س��الهاي پاياني دهه

1980شروعميشودشاهدنااميديروزافزونازعدمتحقق
وعدههايجهانيكردن،نابرابريروزافزوندرتوزيعثروت،
بيكاري ،كس��ري تجاري ،صنعتزدايي و مهاجرتهاي
غيرقانونيهستيم(جوديسص.)45ايدئولوژينوليبرالي
كه اساس جهانيكردن اس��ت مدافع تجارت آزاد ،تحرك
آزاد سرمايه ،تحرك آزاد كارگران مهاجر ،نظارتزدايي از
بازارهاوغيرهاست.
پوپوليستها بارها در مخالفت با سياستهاي نوليبرالي و
دردفاع از كس��اني كه بيشترين صدمات را ديدهاند سخن
گفتهاند .اين روند با بحران مالي بزرگ جهاني سال2008
تشديد و موجب شد تا خيليها بر كمبودهاي سياست و
برنامه نوليبرالي واقف شوند .يكي از شكوههاي درازمدت
«طبقه مياني راديكال امريكا»– واژهاي كه اغلب بهجاي
«مردم» از آن اس��تفاده ميش��ود – اين است كه نخبگان
آگاهانهازمهاجرتاستفادهميكنندتاازميزانمزدبكاهند
لواركارارزانتضعيف
واتحاديههايكارگريراباهجومسي 
كنند.طبقهميانيراديكالبراينگماناستكه مهاجرت
سالهاياخيرفرصتهايشغليبرايشهروندانامريكايي
را كاهش داده اس��ت .آنها با با پرداخت ماليات بيشتر براي
پرداخت ياران��ه به طبقات پايين يا حتي مهاجران قانوني
براي تأمين هزينههاي بهداش��تي آنها مخالفاند  .آنها با
سياس��تهاي دولت اوباما براي مقابله ب��ا ركود بزرگ كه
بهنظر ميرس��يد به نفع طبقات پاييني است درحالي كه
طبقات مياني را ناديده ميگيرد موافق نبودند .فريد زكريا
در توضيح علت حمايت از پوپوليسم كنوني امريكا معتقد
اس��ت كه عوامل فرهنگي از عوامل اقتصادي مهمترند .او
به شواهد ارايهشده در پژوهشها اشاره ميكند كه نشان
ميدهندنگرانياقتصاديازنگرانيدربارهمسائلفرهنگي،
براي نمونه مهاجرت گس��ترده كه به صورت يورش��ي به
تمدنشاندرميآيد،بهمراتبكمتراست.واهمهفرهنگي
پوپوليستهاستكهبهصورتنژادپرستي،بيگانههراسيو
ناسيوناليسمنژاديدرميآيد.
تازهتري��ن كوش��ش پوپوليس��تها ب��راي بس��يج
«امريكاييهاي سفيدپوس��ت ك��ه از جهانيكردن و
جهان پساصنعتي زيان ديدهاند» در فعاليت انتخاباتي
ترام��پ در  2016خود را نمايان ميس��ازد .اس��اس
حمايت از ترامپ را ميتوان عمدتاً جمهوريخواهان،
رأيدهندگان طبقه مياني و طبقه كارگر سفيدپوست
توصيف كرد .براس��اس چند نظرخواهي كه در سال
 2016انجام گرف��ت ميتوان ماهيت «مردم» حامي
دونالد ترامپ را مشخص كرد .آنها عمدتاً از طبقه كارگر
هستند كه در بخش خدمات يا كارهاي غيريدي كار
ميكنند ،آموزش و ثروت كمتري دارند .از كساني كه
به ترامپ رأي دادهاند ،خبر داريم كه 70.1درصدشان
فارغالتحصي��ل كالج نبودند و 50درص��د آنها درآمد
ساالنهش��ان از  50ه��زار دالر كمتر ب��ود .آنان عمدتاً
فرزندان طبقه كارگر سفيدپوستي هستند كه فرايند
دوريشان از واش��نگتن از  1972آغاز شد دوري آنها
از زمان بحران بزرگ جهاني به بعد تش��ديد شد چون
هم وضعيت اقتصاديشان ناهنجارتر شد و هم اينكه
سياستهاي اجراشده عمدتاً به نفع طبقات بااليي و
اليههايباالييطبقهميانيبود.آنهابابرنامههايرفاهي
دولت اوباما مخالف بودند چون عمدتاً به نفع اقليتها

و فقرا بود و تأمينماليشان بار مالياتي اضافي بر دوش
طبقات مياني بود.
درنتيجهتعجبينداردكهحاميانترامپ،يعنياينتازهترين
جنبش پوپوليستي در امريكا با «اجماع واشنگتني» كه
نوليبراليس��م (يعني تازهترين مرحله در رابطه اقتصاد با
دولت) را تأييد ميكند مخالفان��د« .مردم» فرصتهاي
شغليراازدستميدهند،مزدشانثابتماندهاستوبايد
منتظرمالياتبيشتربرايتأمينماليبرنامههايحمايت
از اقليتها و مهاجران باشند و درباره آينده اقتصادي خود
نگراني دارند و همه اينها از آنروست كه «نخبگان فاسد»
سياس��تهاي نوليبرالي را پياده ميكنند و به شكوههاي
«مردم»بياعتناهستند.

مردم» هس��تند و به همي��ن دليل براي سياس��تهاي
پوپوليستي «توجيه اخالقي» ميتراشند .).به اين ترتيب
مولرپوپوليسمرا«اخالقگراييسياسي»ميخواندهرگاه
اخالقواردگفتمانسياسيميشودميتوانانتظارداشت
كه احساسات هم تحريك بش��ود .با توجه به اين شرايط
(يعنيواكنشمنفي«مردم»به سياستهاينوليبراليو
اخالقگرايانهبودن«منطقپوپوليستي»)چهگونهتجربيات
احساسي يك فرد در پيوند با عدالت توزيعي در محل كار
ميتواندفردراپوپوليستكند؟ميتوانبااستفادهازديدگاه
ارسطو درباره عدالت توزيعي به اين پرسش پاسخ داد .ولي
پيشازبررسيديدگاهارسطوبايددربارهمبانيكليعدالت
توزيعيبهچندنكتهاشارهكنم.

چه موقعيت�ي باعث حمايت احساس�ي
از پوپوليس�م ميش�ود؟ در يك دموكراسي
ليبراليزنجيرهايازمناسباتعلتومعلولي
درمحلكاربانژادپرستيكارگرخودبرتربين
سفيدپوستآغازميشود.باتوجهبهاحساس
برتري نژادي ،موقعيت برتر س�رمايهگذاري
ميراث�ي ،م�زد و ديگ�ر پاداشها ك�ه كارگر
خودبرتربيندريافتميكند،اگرباآنچهكه
يككارگراقليتدريافتميكند،برابرباشد،
اورابهسمتوسويباوربهبيعدالتيتوزيعي
رهنمون ميش�ود .تجربه خش�م احساسي
باعثميشودبهسويپوپوليسمجذبشود.
« -1منطق پوپوليس�تي» ب�ا كثرتگرايي،
حماي�ت از حقوق اقليتها مخالف اس�ت و
معتقد است كه دولت تنها بايد بازتاب اراده
عمومي«مردم»باشد-2.پوپوليسمهمچنين
بانوليبراليسمبهايندليلمخالفاستكهبه
زيان«مردم»بهنفعاقليتهاست

نگاهكليبهعدالتتوزيعي
عدالت توزيعي را ميت��وان به عنوان منطق توزيع (برابر يا
نابرابر)پاداشهادرجامعهدرككرد.براساساصلبرابري،
پاداشهاييمانندثروت،فرصتوامتياز،اگرچهبطورنابرابر،
امادرتناسببامعياريامعيارهايموردتوافق،توزيعميشود.
آنگاهگفتهميشوداينتوزيععادالنهاست.خواهچيزهاي
ارزشمندماديباشد،مثلثروت،ياغيرماديمثلفرصتها
(شغل ،امنيت ،ارتقا) ،يك فرد ميتواند سهم «عادالنه»ي
خود را براس��اس اين معيارها به دست بياورد ،يا برعكس
ميتواند در مقايسه فردي با ديگران احساس محروميت
نسبي داش��ته باش��د .از منظر روانشناس��ي اجتماعي،
معيارهايتوزيعنابرابر«جايگاهسرمايهگذاري»وپيآمدها
«جايگاه پاداش» (ثروت و غيره) ناميده ميشود .بهعالوه،
جايگاه س��رمايهگذاري ميتواند 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 شايستهس��االري ،پاداشها
براساسجايگاهسرمايهگذارياكتسابيبطورنابرابرتوزيع
ميشود.وليدرآريستوكراسي،توزيعنابرابرناشيازجايگاه
انتسابياست.

برش

-3چگونهمحلكارحاميپوپوليسمميشود؟
مولر و ديگر ناظران پديده پوپوليسم دايماً به احساساتي
بودنحاميانپوپوليسماشارهميكنند.دراغلبمواردآنها
ميگويند كه نيروي محرك پوپوليستها رنجش ،خشم
و سرخوردگي است  .بخش��ي از اين احساسها احتماالً
ميتواند به مباحث ارايهش��ده در باال عليه سياستهاي
نوليبرالي (جهانيك��ردن) كه بهوضوح براي بخش��ي از
جمعيتپيآمدهايمنفيداشتهاست(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» بهحاشيه راندهش��ده به اجراي سياستهاي
نوليبرالي خ��ود ادامه ميدهند .بخش ديگري از «منطق
پوپوليس��تي» اين احساس��اتي بودن حاميان را توضيح
ميدهد .اين منطق بار ديگر اين اس��ت كه «مرد ِم از نظر
اخالقي خالص» «نخبگان فاسد» را به چالش ميگيرند.
حتي با زبان اندكي خش��نتر« ،مردمي كه س��خت كار
ميكنند» با «آنها كه در اليههاي پاييني جامعه هستند
(و كار نميكنن��د و مثل انگل از نتيج��ه كار ديگران بهره
ميبرند)» مخالفاند  .به نظر مولر پوپوليستهايي كه در
قدرت هستند مدعياند كه «نماينده انحصاري اخالقي

مقابله با يأس ،ريشه پوپوليسم را ميخشكاند
شرايط سياس��ي و اقتصادي زمينههاي رش��د و اقبال به
پوپوليسمرافراهمكردهاست.جريانهايسياسيميتوانند
با عملكردي مدبرانه كشور را از پيامدهاي راهيابي دوباره
پوپوليسمبهعرصهقدرتدراماننگهدارند.بهگزارشايرنا،
فضاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايران اين روزها بيش
ازسالهايميانيدهه،۸۰مستعدرشدپوپوليسماست.اگر
دلسرديونااميديمردماز ۲جريانعمدهسياسيدرسال
،۸۴زمينهاقبالعموميبهشعارهايانتخاباتيعوامگرايانه
را فراهم كرد ،اكنون وضعيت اقتصادي جامعه هم مزيد بر
علتشدهوخطرنضجگرفتنعوامگراييدرعرصهسياسي
را تقويتكرده است .رويكار آمدن «محمود احمدينژاد»
درسال ۸۴اگرچهبرآينديازعواملمختلفبودكهبررسي
آنفرصتيمجزاراميطلبد،وليتالشاوبرايارايهچهرهاي
سادهزيستازخودكهدرميانهاصولگراييواصالحطلبيراه
سومي براي احياي ارزشهاي انقالبي و اداره بهينه جامعه
ميجست،درپيروزيانتخاباتياوتأثيرمهميداشت.افزون

بر اين ،موجس��واري بر نارضايتيهاي عمومي از عملكرد
دولتهاي پيشين بهويژه 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 ميدهند .فشارهاي
معيش��تي و س��رخوردگيهاي اقتصادي در كنار فضاي
نااميدي ،بياعتمادي عمومي و سرخوردگيهاي سياسي،
بستري مهيا براي پذيرش توده گرايي فراهم كرده است.
اجتناب از تكرار آسيبها و هزينههاي جبرانناپذيري كه
به موجب رس��وخ و حتي سيطره پوپوليسم در حوزههاي
مختلف سياس��ي ،اقتص��ادي و اجتماع��ي و فرهنگي بر
كشور تحميل شد ،چارهانديش��ي براي مقابله ريشهاي با
اين پديده و زمينههاي 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
چهرهها و گروههاي عوام گرا بر مطالبات و نارضايتيهاي
عمومي و پيروزي انتخاباتي آنها هشدار ميدهند .حدود
 ۹ماه ديگر يعني در اسفندماه ۹۸انتخابات مجلس برگزار
ميشودوگروههاوجرياناتسياسيهنوزبرنامهواستراتژي
روشني براي شركت در انتخابات معرفي نكردهاند .از سوي
ديگر تنگناهاي گوناگون ناش��ي از مشكالت ساختاري،
چالشهاي اقتصادي و تحريمها كه بر معيش��ت مردم اثر
گذاشته ،به احتمال زياد بر تصميم آنان و نتايج انتخابات
تأثيرخواهدگذاشت.
عوام گرايي مبتن��ي بر ادعاي حل مش��كالت اقتصادي،
اما هرگز به نتايج مورد انتظار مردم منتهي نش��ده است.
پوپوليس��تها به جاي آنكه راهبرد مشخص اقتصادي و
سياس��ي ارايه دهند ،بر موج نارضايتيهاي عمومي سوار
شده و با طرح شعارهاي عوامفريبانه ،آراي سلبي را به سوي
خود جذب ميكنند .آگاهسازي مردم نسبت به پيامدهاي

ديدگاه ارسطو درباره عدالت توزيعي
بهگفتهارسطووقتيمقايسهاجتماعيبهاينجاميرسدكه
به نظر ميآيد توزيع «پاداشها» غيرعادالنه است ،در آن
صورت«منازعهوشكايت»پيشميآيد.اوچندموقعيترا
كهبهاينسرانجامميرسدتوضيحميدهد.
«اگر آنان برابر نباشند ،آنچه را كه برابر باشد نخواهند
داش��ت ،در نتيجه منازعات و شكايتها زماني پيش
ميآيد كه يا برابرها پاداشي گرفتهاند كه نابرابر است يا
آنان كه نابرابرند سهم برابر دارند .بهعالوه ،اين نكته از
اين واقعيت هم بهوضوح روشن ميشود كه پاداشها
بايد براساس قابليتها باشد… اگرچه در همه موارد
بهروشني معلوم نميشود كه چه نوع قابليتي مد نظر
اس��ت .دموكراته��ا آن را با موقعي��ت آزادمرد بودن
همتراز ميدانند و مدافعان اوليگارشي هم آن را ناشي
از ثروت ميدانن��د (يا اينكه در خانوادهاي برجس��ته
به دنيا آمده باش��ند)  .عدال��ت ،در آن صورت ،چيزي
متناسب ميشود… عدالت «برابري نسبتها» است
(يعني قابليت افراد متناس��ب با پاداشهايي است كه
ميگيرند)».

گاه جبرانناپذير راهيابي پوپوليستها به اليههاي باال را
شايد بتوان مهمترين عنصر بازدارنده در اقبال عمومي به
اين جريان دانس��ت .اين وظيفه رسانهها و شخصيتهاي
سياسي تأثيرگذار است كه با سند و مدرك به مردم بگويند
كه تالش پوپوليستها براي تحقق شعارهاي انتخاباتي در
جايگاهحاكميتيجزپيش فروش سرمايههاياقتصاديو
سياسيآيندهكشوربرايمقاصدكوتاهمدتحاصليندارد؛
مسالهاي كه در سالهاي گذشته رخ داد و دولتهاي بعدي
را با مش��كالت جدي مواجه كرد .پرداخ��ت يارانه نقدي،
ساخت مس��كن مهر با ايرادات زيرس��اختي و … همه از
سياستهايي بود كه هزينههاي بيشماري را به كشورمان
(حتي در سالهاي بعد از رياستجمهوري احمدينژاد)
تحميل كرد .در وهله دوم اين وظيفه جريانهاي سياسي و
چهرههايحزبياستكهمطابقبامسائلكشوروانتظارات
روز جامعه ،استراتژي و برنامههاي مشخص و راهگشا ارايه
دهند و بر تفكر موجود اين روزهاي بدنه اجتماعي مبني بر

موقعيتالف:دريكدموكراسيليبرالي
«اگربرابرنباشند،آنچهراكهبرابراستنخواهندداشت»
نجارخودبرتربينسفيدپوستبراينباوراستكه«ارزش»
بايدبراساسموقعيتهايميراثيباشد.نژادسفيد،مذهب
مس��يحي و بوميبودن .نجار خودبرتربين سفيدپوست
ميگويد كه در مقايسه با نجار اقليت ،بايد ارزش او بيشتر
باشد .به نظر او كام ً
ال «عادالنه» است كه به او مزد بيشتري
پرداخت شود ولي هردو مزد برابر دريافت ميكنند .نسبت
پاداش به ارزش (موقعيت ميراثي برتر داشتن ولي دريافت
همانسطحمزد)براينجارخودبرتربينبانسبتپاداشبه
ارزشنجاراقليتمهاجر(يعنيموقعيتفرودستترميراثي
ولي مزد برابر) يكسان نيست .آنگونه كه ارسطو ميگويد
اينجاست كه به خاطر تصور بيعدالتي و نامنصفانه بودن
«منازعات و شكايت شروع ميشود» .بايد اشاره كنم كه در
يك دموكراسي ليبرالي ما كثرتگرايي هم داريم (يعني
احترام به حقوق اقليتها) كه اجازه ميدهد 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 ،كثرتگرايي يعني حمايت از حقوق
اقليتها (حقوق برابري كه پشتوانه قانوني دارد)  .ناگفته
روشن است كه نجار اقليت اين موقعيت را عادالنه ميداند
(دريافتمزدبرابربرايكاربرابر).
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
ميدان��د ،آموزش ،مهارت و تجربهان��دوزي .او ارزش خود
را با ارزش نج��ار خودبرتربين برابر ميداند .درنتيجه نجار
اقليتانتظارداردكهمزدعادالنهاوبامزدنجارخودبرتربين
برابرباشد.ولينجارخودبرتربيندرآمدبيشتريدارد.نجار
اقليت اين موقعيت را ناعادالنه ميداند .و باز اينجاس��ت
كه «منازعات و شكايت ش��روع ميشود» .در دموكراسي
انتخاباتي ،به حقوق اقليتها احترام گذاش��ته نميشود.
در اينجا با تبعيض ش��غلي روبرو هس��تيم .از منظر نجار
خودبرتربين ،ارزش او به خاطر قابليتهاي ميراثي او – يا
جايگاهسرمايهگذاري–بيشتراستدرنتيجهمزدبيشتري
كه دريافت ميكند از نظر او عادالنه است .درموقعيت ب با
وضعيتي روبرو هستيم كه در آن تبعيض شغلي براساس
قوميت«عادالنه»برآوردميشود.
چارچوب سياسي (دموكراس��ي انتخاباتي درمقابل
دموكراسي ليبرالي) به مقدار زيادي به درك واكنش
احساسي اين دو نجار در تصورشان از بيعدالتي (يعني
محروميت نسبي) كمك ميكند .نجار خودبرتربين
درموقعيت الف (يعني در شرايط دموكراسي ليبرالي)
احساسخشمروحيميكند(شكايت)وليدرموقعيت
ب (دموكراسي انتخاباتي) احس��اس رضايت خواهد
داشت.بهعكسنجارعضواقليتومهاجردرشرايطالف
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
ميگذارد ،شرايط الف يا ب و درنتيجه ،شاهد واكنش
متمايزاحساسيآنهاهستيم.
نتيجهگيري
به موضوع اصلي اي��ن مقاله برگرديم .چه موقعيتي باعث
حمايتاحساسيازپوپوليسمميشود؟دريكدموكراسي
ليبراليزنجيرهايازمناسباتعلتومعلوليدرمحلكاربا
نژادپرستيكارگرخودبرتربينسفيدپوستآغازميشود.با
توجهبهاحساسبرترينژادي،موقعيتبرترسرمايهگذاري
ميراثي،مزدوديگرپاداشهاكهكارگرخودبرتربيندريافت
ميكند ،اگربا آنچه كه يك كارگر اقليت دريافت ميكند،
برابر باش��د ،او را به سمتوسوي باور به بيعدالتي توزيعي
رهنمون ميش��ود .تجربه خشم احساسي باعث ميشود
به سوي پوپوليسم جذب شود« -1 .منطق پوپوليستي»
با كثرتگرايي ،حمايت از حقوق اقليتها مخالف است و
معتقداستكهدولتتنهابايدبازتابارادهعمومي«مردم»
باشد -2 .پوپوليسم همچنين با نوليبراليسم به اين دليل
مخالفاستكهبهزيان«مردم»بهنفعاقليتهاست.

استيصال تشكلهاي سياسي در برابر چالشهاي كشور
به ويژه در حوزه اقتصادي خط بطالن بكش��ند .تمركز بر
ارايه راهحلهاي عملياتي براي مش��كالت كشور به جاي
صفبندي سياس��ي و دعواهاي جناحي در برابر يكديگر،
به افزايش ش��اخص اعتماد و اميدواري عمومي در جامعه
ميانجامد .مقابله با ياس و س��رخوردگي ،ريشه توجه به
پوپوليسمراميخشكاند.ازهمينرواستكهبرخيناظران
از «گفتوگوي ملي» و تعامل س��ازنده ميان جريانهاي
سياسي به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي كشور نام
ميبرند.بهعبارتيبايدبهاينجمعبنديرسيدكهدرايران
امروزبازيبرد-باختمنتفياست،ياهمهنيروهايسياسي
ميبازند يا با گفتوگو و انتخابات آزاد ،سود ميبرند .بر اين
اس��اس همراهي و همكاري جريانهاي 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
رويكردنخواهدگذاشت.

بانكوبيمه
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افزايش تورم يكسال اخير عالوهبر رشد  30درصدي تعداد تراكنشها موجب شد

رشد   54درصدي مبلغ تراكنشها بهدنبال رشد 52درصدي قيمتها
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
افزايشقيمتارزدردوسالاخيروگرانيكاالهاوخدمات،
اثر خود را روي مبلغ تراكنشهاي بانكي گذاشته و مبلغ
تراكنشها با رشد قابل توجه  54درصدي در ارديبهشت
 98نسبت به ارديبهش��ت  97مواجه شده است و از نظر
تعدادنيزتراكنشهابارشدبانكداريالكترونيكوكاهش
معامالت چك و پول نقد ،رشد  30درصدي داشته است.

رشد  ۵۴درصدي مبلغ
به گزارش «تعادل» ،بررسي تعداد تراكنشهاي شاپركي
در ارديبهش��ت م��اه  ۱۳۹۸جاري نش��ان ميدهد كه
تعداد تراكنشها در مدت مش��ابه سال گذشته رشدي
۳۰.۱۲درصدي داشته و تعداد تراكنشهاي شاپركي در
ارديبهشت  ۹۷از يك ميليارد و  ۶۴۷ميليون تراكنش به
دوميلياردو ۱۴۳ميليونتراكنشدرارديبهشتماهسال
جاري افزايش يافته است .همچنين ارزش تراكنشهاي
شاپركي در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به فروردين
ماه  ۹۷بالغ بر ۵۴.۵۱درصد افزايش پيدا كرده است.
اثر محدوديت مبلغ تراكنش و چك تضميني
رشد  54درصدي مبلغ و  30درصدي تعداد تراكنشها،
نشان ميدهد كه متناسب با افزايش تورم ،رشد قيمت
كاالها و خدمات متاثر از افزايش قيمت ارز ،مبلغ و تعداد
تراكنشها افزايش يافته است .البته بخشي از رشد تعداد
ومبلغتراكنشهابهواسطهرشدشديدابزارهايپرداخت
در بانكداري الكترونيك ،شامل افزايش حساب و كارت
بانكي ،كارت هديه ،عابربانكها ،كارتخوان فروشگاهي،
اينترنت بانك ،موبايل بانك و نرم افزارهاي پرداخت رخ
داده است و بخش��ي نيز متاثر از كاهش سهم چكهاي
عادي و همچنين كاهش س��هم پول نقد در گردش رخ
داده است اما در عين حال بخش عمده اين افزايش مبلغ
و تعداد تراكنشها به خاطر كاهش ارزش ريال و نياز به
رقم و تعداد بيشتر تراكنش براي خريد كاالها و خدمات
صورت گرفته است.
اثر تورم  52درصدي
درعينحالبايدبررسيشودكهچهميزانازمبلغوتعداد
تراكنشها 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  98نس��بت به ارديبهشت  97معادل 52
درصد اعالم شده كه تقريبا نزديك به رشد  54درصدي
مبلغ تراكنشها در يكسال اخير يعني ارديبهشت 98به
ارديبهشت 97است .احتماال بخشي از رشد 54درصدي
مبلغحاصلرشدبانكداريالكترونيكوابزارهايپرداخت
الكترونيكي و كاهش سهم چك و پول نقد است و بخش
عمده آن حاصل اثر تورم نقطه به نقطه 52درصدي است.
در عين حال بخشي از رشد 30درصدي تعداد تراكنشها
ني��ز حكاي��ت از كاهش س��هم چكه��اي تضميني و
محدوديتهايياستكهبانكمركزيدرمبلغتراكنشها
ايجاد كرده و با جمعآوري چكهاي تضميني در گردش
و اجباري شدن نام ذي نفع و صدور چك در وجه ذينفع

و همچني��ن كاهش رقم مبل��غ پرداخ��ت كارتها به
 50ميليون و 100ميليون تومان در روز ،موجب شده كه
افرادبرايانجامخريدهايخودبهتعدادبيشتركارتبانكي
وهمچنينتعدادبيشترتراكنشهابامبلغكمتررويآورند
وهمينموضوعاثرزياديرويرشدتعدادتراكنشهاداشته
استومقايسهميانگينرقمهرتراكنشدرارديبهشت97
با رقم ميانگين رقم هر تراكنش در ارديبهشت 98و البته
با مالحظه اثر تورم روي ميانگين مبلغ در يكسال اخير،
ميتوانداثرمحدوديتهايبانكمركزيرابررشدتعدادو
مبلغتراكنشهانشاندهد.امادرهرصورتافزايشتعداد
تراكنشهابهخوبياثرمحدوديتمبلغتراكنشروزانهبه
خصوصبرايصرافيهاوخريدوفروشارزوهمچنيناثر
جمعآوري حدود 8هزار ميليارد تومان چك تضميني در
گردش در بازار را نشان ميدهد كه نياز به تراكنش بيشتر
برايحفظقدرتخريدوانجاممعامالتدرحدارقامقبلي
رامطرحكردهاست.
رش�د تراكنشه�ا در ارديبهش�ت نس�بت به
فروردين
گزارش اقتصادي ش��اپرك در ارديبهشت ماه  ۹۸نشان
ميدهد 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  ۱۴۳ميليون و ۶۴۹
هزار تراكنش با ارزش دو هزار و ۷۵۹ميليارد ريال دارد كه
نسبت به فروردين ماه  ۹۸بالغ بر  ۱۷.۳۴درصد در تعداد
و در حدود 50.42درصد 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 ۹۸نشان ميدهد كه به
تدريج موبايل جايگزين اينترنت و كارتخوان فروشگاهي
ميشود و در ارديبهشت  98در بخش ابزارهاي پذيرش
حاكي از رشد ۱.۶۸درصدي ابزار پذيرش موبايلي نسبت
به فروردين ماه سال جاري است؛ اين در حالي است كه
تعداد ابزارهاي پايانه فروشگاهي ۰.۹۶رشد و ابزار پذيرش
اينترنت��ي  ۰.۸۸درصد كاهش را تجربه كرده اس��ت؛ بر
اساس اين گزارش در حال حاضر تعداد مجموع ابزارهاي
شاپركي  ۰.۸۵درصد نسبت به فروردين ماه كاهش پيدا
كرده و به رقمي در حدود  ۹ميليون و  ۵۴۲هزار ابزارش
پذيرش رسيده است.
سهم ابزارهاي پذيرش در تعداد تراكنش
بر اساس اين گزارش ،دستگاههاي كارتخوان فروشگاهي
همچنان بيشترين سهم از تراكنشهاي شبكه پرداخت
رابهخوداختصاصدادهاند؛درارديبهشتماهسالجاري،
كارتخوانهاي فروش��گاهي  88درصد ،اب��زار پذيرش
اينترنتي 6درصد و ابزار پذيرش موبايلي بيش از 6درصد
از سهم بازار تراكنش ابزارهاي پذيرش را خود اختصاص
دادهاند؛ يكي از داليل عنوان ش��ده از س��وي شاپرك در
خصوص س��هم پايين تراكنشهاي موبايلي و اينترنتي
بحث تعداد بس��يار زياد كارتخوانهاي فروش��گاهي و

فراگير بودن اين ابزار در كنار اعمال محدوديت در زمينه
پرداختهاي موبايلي و اينترنتي است.
افزايش ۱۰درصدي سرانه تراكنش ابزارها
در ارديبهشت ماه ۹۸در حدود ۹ميليون و ۵۴۲هزار ابزار
پذيرش در شبكه پرداخت فعال بوده كه با استفاده از آنها
بالغ بر دو ميليارد و  ۱۴۳ميليون تراكنش انجام ش��ده و
سرانه تراكنش به ازاي هر ابزار پذيرش در گزارش شاپرك
با رشدي قابل توجه نسبت به فروردين ماه ۲۲۵تراكنش
اعالم ش��ده و  ۱۰.۲۵درصد رش��د را تجربه كرده است.
كارتخوان فروشگاهي :در گزارش اقتصادي ارديبهشت
ماه شركت شاپرك همچنان ابزار كارتخوان فروشگاهي
دربخشتعدادابزاروتراكنشدرشبكهپرداختبيشترين
سهم را دارد؛ در فروردين ماه حدود ۷ميليون و ۳۳۸هزار
كارتخوان فروشگاهي فعاليت داشته كه با استفاده از آنها
بالغبريكميلياردو ۸۸۵ميليونتراكنشبهثبترسيده
و س��رانه تعداد تراكنش ابزار كارتخ��وان  ۲۵۷تراكنش
اعالمشدهاستمتوسطتعدادتراكنشهرابزاركارتخوان
فروشگاهي درارديبهشتماه نسبتبه فروردينماه ۹۸با
رسيدن به عدد ۲۵۷تراكنش بالغ بر ۲۱.۹۱واحد افزايش
پيداكردهاست.ابزارپذيرشموبايلي:شاپركدرخصوص
ابزار پذيرش موبايلي تاكيد داشته كه با وجود حدود يك
ميلي��ون و  ۲۱۱هزار ابزار پذيرش موباي��ل بالغ بر ۱۳۰
ميليون تراكنش با موفقيت به ثبت رسيده و سرانه تعداد
تراكنش اين ابزار پذيرش با رشد  ۱۰.۹۵درصدي نسبت
به ماه گذشته به۱۰۸تراكنش رسيده است .ابزار پذيرش
اينترنتي :بر اساس گزارش منتشر شده بالغ بر  ۹۹۲هزار

نظارت بر تبديل بازارهاي انحصاري به رقابتي

پدرام داودي| صاحبنظر اقتصادي|
با توجه به ماده  ۵۹قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
 ۴۴قانون اساس��ي ،هيچ س��از و كاري براي پاسخگويي
شورايرقابتديدهنشده،درحاليكهاستقاللنبايدبدون
پاسخگويي به نهادي داده شود .حمايت از حضور بخش
خصوصي در اقتصاد و لزوم گس��ترش رقابت ،زمينهساز
دگرديس��ي در نحوه مداخله دولته��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 تصديگري به
تنظيمگري را ش��اهد بودهاند .تنظيمگ��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 ب ه صورت يك چارچوب از قواعد تعريف شده كه
اف��راد در مواجهه با يكديگرباي��د از آن تبعيت كنند .در
معناي اخص ،تنظيمگري ،به نهادي اطالق ميشود كه
به دليل شكست بازار در ايجاد حداكثر رفاه اجتماعي و با
هدفهاييهمچونحفظمحيطزيست،ايمنيوسالمت،
حمايت از مصرفكنن��دگان و حصول اهداف اجتماعي،
تاسيس ميشود .كارشناس��ان ،بازارهاي رقابتناپذير را
به خاطر برخي ويژگيها نظير انحصار طبيعي شايسته
حضور نهاد تنظيمگر ميدانند .اما هر بازار رقابتناپذيري
نياز به چنين نهادي ندارد .بلكه به منش��أ ايجاد انحصار

بستگي دارد .براي نمونه انواع انحصارات قانوني با حذف
قوانين ايجاكننده انحصار رفع ميش��ود و اثرات برخي از
انواع انحصار با سياستهاي 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 ميتوان دو دسته از بازارها
را نيازمند تنظيمگر دانس��ت بازاره��اي در حال گذار از
وضعيت انحصاري به رقابتپذير .اين دسته از بازارها كه
درحالتجديدساختارهستندنيازمندنهادهايتنظيمگر
موقت براي انجام موفقيتآميزتر فرآيند تجديد ساختار
هستند .با توجه به اينكه نهاد تنظيمگر موقت بخشي از
تجديد ساختار يك بخش يا يك بازار است ،لزوم تاسيس
اين نهاد به عنوان بخشي از فرآيند جامع خصوصيسازي
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 تنظيمگر داي م هس��تند كه به
واسطهقانونتشكيلميشوند.مهمترينمقررهدرقوانين
كشور در زمينه تش��كيل نهاد تنظيمگر ،ماده  ۵۹قانون
اجراي سياس��تهاي كلي اصل  ۴۴قانون اساسي است

كه در اين يادداش��ت نگاهي اجمالي به نقاط ضعف اين
ماده قانوني از منظر چارچوب سياستگذاري اقتصادي
شده است.
ماده ۵۹و اصالحات بعدي آن ،به تكليف شوراي رقابت در
پيشنهاد تاسيس تنظيمكنندههاي بخشي اشاره دارد .بر
اين اساس اگر شوراي رقابت بازاري را انحصاري و نيازمند
تنظيمگر 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  ۵۹برداش��ت صحيحي از
مفهوم تنظيمگري نداشته و مقرره مذكور ،نتيجهاي جز
تاسيس شعبهاي بخشي از شوراي رقابت به همراه نداشته
است .اهم ايرادات اين ماده را ميتوان ذيل سه سرفصل:
)۱عدمتفكيكمقامتنظيمگرومقامرقابت)۲،عدموجود
نگاه تخصصي در تاسيس تنظيمگر و )۳ابهام در استقالل
و پاس��خگويي اين نهاد جاي داد .نخس��تين و مهمترين
اشكال اين ماده عدم تفكيك بين نقش مقام رقابت و مقام
تنظيمگر است .ايرادي كه در تمامي فصل نهم قانون به
چشم ميخورد .شايد براي ديگر قسمتهاي اين قانون
چنين ايرادي محل نگراني نباش��د .اما براي ماده  ۵۹كه
انحصار در تبيين نهاد تنظيمگر دارد ،منشأ آسيبهاي
بسياري خواهد بود .از مصاديق اين عدم تفكيك ميتوان
به حضور اجباري دو قاضي در نهاد تنظيمگر اشاره كرد.

گزارش ويژه المانيتور از اقدامات بانك مركزي:

مهار بازار مالي با سختگيري بر نظامهاي پرداخت

بانك مركزي ايران با هدف مه��ار بازار مالي و حفظ ارزش
پولملي،برنظامهايپرداختسختگيريبيشترياعمال
ميكند .به گزارش ايبِنا ،المانيت��ور در گزارش ويژهاي به
بررسي اقدامات بانك مركزي ايران براي كنترل بازار مالي
ايرانپرداختهونوشتهاست:باسنگينترشدنتحريمهاي
امريكا و پيچيدهتر شدن وضعيت اقتصاد در ايران ،برقرار
كردن ثبات اقتصادي در كش��ور به مسالهاي حياتي بدل
شدهاست.بانكمركزيايرانبدينمنظوردرماههاياخير
سلسلهايازاقداماترادرنظامهايپرداختماليكشوربه
اجراگذاشتهتابازارهايماليوارزيكشوررابهترمديريت
كند .اين اقدامات جديد با هدف افزايش شفافيت ،مبارزه
با پولش��ويي و تقويت ارزش پول ملي ايران به اجرا درآمده
استوبهشدتدردوره مديريتعبدالناصرهمتيبربانك
مركزيموردتاكيدقرارگرفتهاند.همتيرويكرديفعالتر
و مس��تقلتر براي مديريت بانك مركزي ايران نسبت به

مديران پيش��ين خود اتخاذ كرده است .رييسكل سابق
بانكمركزيدرماهجوالي ۲۰۱۸ودرپيبرخيمشكالت
در مديريت بازار ارز از اين سمت كنار رفت .ريال به عنوان
پول ملي ايران در آن سال بالغ بر ۶۰درصد ارزش خود را از
دستداد،امادرماههاياخيرباثباتقيمتنسبيهمراهبوده
است.بانكمركزيدرماههايانتهاييسالگذشتهنسبت
به مسدود كردن فعاليت دستگاههاي كارتخوان (پوز) كه
در ايران مجوزشان صادر شده بود ،اما در خارج از مرزهاي
كشورمورداستفادهقرارميگرفتنداقدامكرد.درطولچند
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،ارمنستانوحتيكانادا
منتقل شده بودند .در بس��ياري از موارد از آنها براي خريد
ارزهايخارجياستفادهميشد.اقداميكهبهبيثباتيبازار

ارزدرداخلكشورمنجرميشد.درماهژوئنامسالازطريق
سيستمشاپرككهوابستهبهبانكمركزيايرانومسوول
سيس��تم پرداخت كشور است ،اعالم ش��د كه در ماههاي
پايانيسالگذشته،مجموعا ۱۳۰۴دستگاهپوزغيرقانوني
درخارجازمرزهايكشورشناساييوبلوكهشدهاست.يك
كارشناسسيستمپرداختماليدرايرانكهنخواستنامش
مطرحشوددراينزمينهبهالمانيتورگفت:همراستاباقوانين
بينالمللي،بانكمركزيايرانكامالحقداردكهايناقدامرا
انجامدهد،چراكهقوانينتصريحميكندكهدستگاههايي
كه فرآيندهاي پرداخت را انجام ميدهند اجازه پذيرش يا
معاملهباهرپوليغيرازارزمليكشورراندارند.
اين جاي س��ئوال دارد كه چرا نهاد مسوول مالي تاكنون
چشمشرابراينموضوعبستهبوده،چونايناقدامياست
كهممكناستبهپولشوييوجريانغيرقانونيارزهايديگر
بهكشورمنجرشود.بانكمركزيهمچنيندومحدوديت

ابزار پذيرش اينترنتي در ارديبهشت ماه  ۹۸فعال بودن
كه از طريق آنها  ۱۲۸ميليون تراكنش به ثبت رس��يده؛
سرانه تراكنش ابزار پذيرش اينترنتي با افزايش ۲۸.۱۸
درصدي از  ۱۰۵تراكنش در فروردين ماه سال جاري به
 ۱۲۹تراكنش افزايش يافته است.
مقايسه تعداد و مبلغ
بر اس��اس گزارش ،تع��داد و مبلغ تراكنشه��اي ابزار
كارتخوان فروش��گاهي در ارديبهشت ماه  ۹۸نسبت به
فروردين  ۹۸به ترتيب با افزايش  ۰.۱۱و  ۰.۹۶درصدي
همراه بوده است .تعداد و مبلغ تراكنشهاي ابزار پذيرش
اينترنتي به ترتيب افزايش ۰.۲۴درصدي و كاهش۰.۸۲
درصدي را به دنبال داشته و تعداد تراكنش ابزار پذيرش
موبايلي با كاه��ش  ۰.۳۵درصدي همراه ب��وده و مبلغ
تراكنشهاي ابزار پذيرش موبايلي ني��ز  ۰.۱۳۷درصد
كاهش پيدا كرده است.
اثر رشد تورم بر تعداد و مبلغ تراكنش
محاس��به تورم در گروههاي مختلف كااليي كه در سبد
هزينههاي خان��وار و مايحتاج عمومي وجود دارند و نياز
روزمره و ماهانه خانوارها اس��ت نيز نش��ان ميدهد كه
متناسببارشدقيمتهادرهرگروهكااليي،تعدادومبلغ
تراكنشهانيزرشدكردهاست .بهگزارشمركزآمارايران،
تورم نقطه به نقطه كشور در ارديبهشت ماه امسال به رقم
 ۵۲٫۱درصد رسيده ،اين در حالي است كه اين شاخص
درفروردينماهسالجاريمعادل ۵۱٫۴درصدبودهاست.
رشد قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور

در ميانگين  ۱۲ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال به
رقم  ۳۴٫۲درصد رسيده است كه اين شاخص در اولين
ماه س��ال جاري معادل  ۳۰٫۶درصد بوده است.بررسي
تورم ماهانه دو ماه ابتدايي امس��ال نشان ميدهد كه در
ارديبهشت ماه از شدت رشد اين نوع تورم كم شده است.
سبد كاالهاي مصرفي خانوارهاي كشور در ارديبهشت
ماهامسالنسبتبهفروردينماهامسالمعادل ۱٫۵درصد
گران شده اما اين شاخص در فروردين ماه معادل چهار
درصد بوده اس��ت .مجموعه خوراكيها در ارديبهشت
ماه نس��بت به فروردين ماه با تورم منفي  ۰٫۸درصدي
مواجه شده است .گروه سبزيجات كه شامل سبزيها و
حبوبات ميشود با تورم نقطه به نقطه  ۱۳۶٫۲درصدي
درارديبهشتماهبيشترينتورمراداشته،يعنيهرخانوار
ايراني براي خريد اين كاالها در ارديبهش��ت ماه امسال
نسبتبهسالگذشته ۱۳۶،درصدبيشترهزينهكردهاند.
اما اين گروه مصرفي تورم ماهانه منفي  ۱۰٫۷درصدي را
نسبت به فروردين ماه س��ال جاري داشته است ،اما اين
گروه در فروردين ماه امسال با تورم ماهانه  ۳۰٫۳درصد
بيشترين رشد قيمتي را نسبت به اسفند ماه سال  ۹۷از
آن خود كرد .كمترين تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه
امسال نيز با رقم ۲۱٫۳درصد از آن گروه آموزش است .به
جز گروه انرژي (آب ،برق و سوخت) با تورم ساالنه ۱۰٫۵
درصدي در ارديبهش��ت ماه امسال كه شامل يارانههاي
دولتي ميشوند ،آموزش در بخش تورم ساالنه نيز با رقم
 ۱۸٫۹درصد كمترين تورم را داش��ته است .دخانيات با
تورم ساالنه  ۱۱۸٫۸درصدي در ماه گذشته ،بيشترين
تورم ساالنه را از آن خود كرده است.

وظايفمقامرقابتكهباهدفصيانتازحقوقرقابت(منع
انحصار و تس��هيل رقابت) در بازارهاي رقابتپذير شكل
ميگيرد بايستي از وظايف مقام تنظيمگر تفكيك شود.
اين تفكيك هم از بعد تفكيك وظايف حكمراني و هم از
بعد تخصصيتر شدن حائز اهميت است.
كمترينآسيبعدموجودنگاهتخصصيبهنهادتنظيمگر
كه ريش��ه در عدم تفكي��ك وظايف مق��ام رقابت و مقام
تنظيمگر دارد ،واگ��ذاري بازارهاي تخصصي مثل برق،
مخابرات و غيره به افرادي است كه (احتماال) فاقد دانش
تخصصي-عمليات��ي در اين بخشها هس��تند .در واقع
مهمترين وج��ه تفاوت نهاد تنظيمگر و مق��ام رقابت در
اين است كه اعضاي نهاد تنظيمگر 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 تنظيمگر در قانون و تجميع امور پش��تيباني همه
تنظيمگراندرمركزمليرقابتنشاندهندهعدمتوجهبه
ساز و كار واقعي الزم براي ايجاد نهاد تنظيمكننده است.
عالوه بر آن محتمل اس��ت تجميع همه تنظيمگران در
مركز ملي رقابت منجر به فربه و غيرتخصصيشدن اين
مركز شده كه در نهايت چابكي و امكان واكنش بههنگام و
نگاه تخصصي را محدود ميكند .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 تنظيمگر
نيزميتواندمحملگفتمانمتخصصانحقوقيباشد.چه
اينكه دبيرخانه و پشتيباني آن به صراحت قانون در مركز
ملي رقابتي بوده كه رييس آن رييس شوراي رقابت است.
همچنين اين نهاد ،نميتوان��د تصميمي اتخاذ كند كه
توسط شوراي رقابت رد نشود .چه اينكه نبايد قبال و بعدا
با تصميمات شوراي رقابت در تعارض باشد .خاطرنشان
ميشود اين اختيارات ،پيشتر به صورت صوري از شوراي
رقابت سلب شده بود .در نهايت ،با توجه به اينكه اين نهاد
طبق ماده  ۵۹بايد 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.
دركالمپايانيبايدگفت،واگذارياموراقتصاديبهمردمبه
عنوانبخشيازچارچوباقتصادمقاوتي،يكيازضروريات
نظام اقتصادي كشور تشخيص داده شده كه بدون توجه
به ابزارهاي نوين سياس��تگذاري اقتصادي مانند نهاد
تنظيمگر،ممكناستباچالشجديروبروشود.ازاينرو،
شايستهاستتاباحميتبيشتردرتدوينقوانينمربوطبه
تشكيل نهاد تنظيمگر ،از تحميل آسيب به اقشار جامعه
اجتناب و حداكثر منافع عامه پيريزي شود.

خيلي مهم ديگر براي مبادالت روزانه مالي داخل كش��ور
تعيين كرده است .يكي از اين اقدامات تعيين سقف ۵۰۰
ميليونرياليبرايمبادالتماليازطريقكارتهايبانكي
وديگريسقفروزانهمبادالتمالييكميلياردرياليبراي
هرفردباكارتملياست.
كاربران مشخصي كه به س��قف پرداخت باالتري احتياج
دارن��د  -بهطور مثال ش��ركتهايي كه خ��ودرو خريد و
فروش ميكنند  -ميتوانند درخواس��ت استثنا شدن از
اين محدوديت سقف پرداخت را مطرح كنند .محدوديت
سقف ۵۰۰ميليونرياليدرابتداچندسالقبلمطرحشده
بود و حتي بيش از چهارسال قبل از سوي بانك مركزي در
سيستم بانكي كشور اعمال شد ،اما سيستم بانكي در برابر
اجرايآن مقاومت ميكرد،چراكهافراديكهاين مبادالت
مالي را انجام ميدادند عمدتا مشتريان بزرگي بودند كه از
دست دادنشان براي بانكها اتفاق بزرگي بود .با اينحال
در دو ماه اول پس از اينكه اين محدوديت در سال گذشته
بهاجراگذاشته شد ،مبادالت ماليكه ۵۰۰ميليونريال يا
بيشترارزشداشتندشاهدكاهش ۱۵درصديبودهاند.اين
محدوديتهاياخيراقداماتمكمليبودكهقراربوداثرات

محدود كردن دستگاههاي پوز را تقويت كند .پس از آنكه
استفاده از دستگاههاي پوز خارج از مرزهاي ايران ممنوع
شدهبود،برخيقانونشكنانچندينحسابدربانكهاي
مختلفبازميكردندتابتوانندمبادالتماليبيشتريانجام
دهن��د .محدوديتهاي اخير اين راه گريز را هم مس��دود
ميكند ،هرچند كه هنوز آنها ميتوانند با استفاده از كارت
مليدوستانوآشنايانخودمبادالتماليفراترازسقفهاي
تعيين ش��ده را به اجرا دربياورند ،فعاليت آنها اين روزها با
پيچيدگيها و سختيهاي بيش��تري مواجه شده است.
اين اتفاق درباره دستگاههاي پوز هم صدق ميكند .ناصر
حكيمي،معاونبانكمركزيدرامورفناوريهاينويناخيرا
در مصاحبهاي تاييد كرد كه «قانونشكنيهايي مثل اين
مواردهيچوقتتمامنخواهدشدوهراقدامپيشگيرانهايكه
انجامبگيرد،آنهاراهديگريپيداخواهندكرد.بنابراينچنين
اقداماتيمسووليتهايدايميوهميشگيبانكمركزيبه
شمارميروند».ويهمچنينبدوناشارهبهجزيياتبيشتر
از اقدام جديد بانك مركزي خبر داد كه قرار است براي هر
شهرونديكپروفايلاختصاصيتعريفشودكهنظارتهاي
قانونگذارراتقويتخواهدكرد.

يادداشت
چشمانداز بازار دارايي
بعد از كاهش التهاب ارز
محمدگلشاهي|كارشناساقتصادي|
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 ميتوان 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
خواهدشدواكنونكهقيمتبرخيخودروهاكاهش
يافته ،آيا ميتوان انتظار داشت كه قيمت مسكن نيز
كاهشيابد؟آيابازارمسكنهمچنانقصدادامهروند
افزايشي خود را در س��ال  ۱۳۹۸دارد يا به روزهاي
ثبات و وارد شدن دوباره به دوران ركود رسيده است؟
انتشارآمارتحوالتمسكندرارديبهشتماهازسوي
اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي نشان داد نه
تنهاروندافزايشقيمتمسكندرشهرتهرانمتوقف
نشدهبلكهركوردجديديرادرافزايشماهانهقيمت
به ثبت رسانده است .قيمت در بازار مسكن حركت
صعودي خود را از نيمه دوم سال  ۱۳۹۶شروع و در
سال ۱۳۹۷روند 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 اولينبار از سطح  ۱۰ميليون
تومان فراتر رفت؛ رقمي كه به اعتقاد برخي غيرقابل
ي آورد .اما
باور بود و زمينه ركود را در اين بازار فراهم م 
روند بازار در دو ماه ابتدايي سال جاري نشان داد كه
فعالبازارقصدورودبهدامنهكاهشيقيمترانداشته
وركودحاصلهنيزنهازبابتقيمتبااليواحدهابراي
فروش بلكه از بابت نااطميناني بازار بوده كه عرضه
ملك را كاهش داده است.
به عبارت دقيقتر 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 مياندازند .نكته جالبتر آنكه در
دو ماه اسفند  ۹۷و ارديبهشت  ۹۸شاهد باالترين
نرخ تورم ماهان��ه از ابتداي مهرماه  ۱۳۹۶تا پايان
ارديبهش��ت  ۹۸بوديم كه س��بب شده متوسط
قيمت در تهران به حدود  12ميليون و  700هزار
تومان به ازاي هر متر مربع برسد.
بهطور كلي بررس��ي تاريخي بازار مسكن در كشور
نش��ان ميدهد كه نمودار قيمت مسكن به صورت
پلكاني بوده است .به عبارت ديگر ،در چند سالي كه
بازار با ركود مواجه بوده ،شاهد ثبات قيمتها يا رشد
قيمتي بس��يار ماليم بودهايم (رشد قيمتي گاهي
حتي كمتر از تورم بوده است) و در مقطعي كوتاه با
شكلگيريرونقدربازارشاهدافزايششديدقيمتي
بودهايم .آخرين رشد شديد قيمتي در زمينه مسكن
مربوط به سال  ۱۳۹۱بود كه پس از آن در حدود ۵
سال بازار در آرامش نسبي بود.
اوايل س��ال  ۱۳۹۶آرام آرام زمان شروع دوره رونق
بود كه ناگاه با خروج امريكا از برجام و شروع دوباره
تحريمها مصادف ش��د و خواه ناخ��واه بر انتظارات
تورميجامعهتاثيرگذاشتوبازارهايمختلفكشور
ي كه تمايل مردم براي
را تحت تاثير قرار داد بهطور 
حفظ دارايي خ��ود در قالب خريد كاالهاي منقول
و غيرمنقول و س��اير داراييها افزايش يافت .حال
سوال اين اس��ت كه آيا بازار مسكن همچنان قصد
ادامه روند افزايشي خود را در سال  ۱۳۹۸دارد 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 ۲۰ماه گذشته (از ابتداي مهرماه
 ۱۳۹۶تا آخر ارديبهشت ماه )۱۳۹۸قيمت متوسط
ملك در تهران در حدود  ۱۷۲درصد رش��د داشته
در حالي كه مثال در بازار س��كه رشد قيمتي بيش
از  ۳۵۰درصد بوده اس��ت ،در كن��ار اين امر نبايد از
افزايشقيمتتمامشدهساختنيزغافلشدچراكه
آخرين گزارش مركز آمار در رابطه با تورم نهادههاي
ساختماني نشان ميدهد در سال  ۱۳۹۷نسبت به
سال پيش از آن با افزايش حدود ۴۸درصدي قيمت
نهادهها روبرو بودهايم.
اين تورم بيش��ترين ميزان تورم در سالهاي اخير
اس��ت و حتي در سال  ۱۳۹۱كه وضعيت اقتصادي
از نظر جهش دالر و افزايش قيمتها مش��ابه سال
گذش��ته بود باز ميزان تورم نهادههاي 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 بخشها تا چه ميزان نقطه تعادل
را تغيير داده و ت��وان افزايش قيم��ت را دارند.بازار
مسكن از آنجا كه معامالت در آن زمانبرتر از ساير
بازارها و نيازمند ميزان سرمايه باالتري است رشد
آهستهتري نس��بت به ديگر بازارها دارد اما در عين
حال نوسانات آن نيز بسيار كمتر و كاهش قيمتها
در آن آرامتر است .بنابراين انتظار كاهش قيمت در
اين بازار ب��ا ادامه وضعيت كنوني (ادامه تحريمها از
سوي امريكا) بعيد است و احتماال همچنان با ركود
تورميروبروخواهيمبود.بازارمسكنازآنجاكهتقريبا
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 طرحهايي مانند
ماليات بر خانههاي خالي يا ماليات بر امالك دوم به
بعد افراد با فشار براي افزايش عرضه كمي از ميزان
التهاباتبخشتقاضايبازاربكاهندكهالبتهلزومكار
ي طلبد.
كارشناسي دقيق را م 

اخبار
مقررات آزادسازي مكالمات
بينالملل تصويب شد
رگوالتوري|كميس��يون تنظي��م مق��ررات
ارتباطات ،مقررات آزادس��ازي خدمات مكالمه
صوتيبينالمللصادرهوواردهبهكشورراكهپيش
از اين تنها در انحصار شركت ارتباطات زيرساخت
بود ،تصويب كرد .اين مصوبه در راستاي پيشنهاد
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و بر
اساسمواردواطالعاتاعالمشدهازسويشركت
ارتباطات زيرساخت و بازخوردهاي دريافتي از
بخش ارتباطات كش��ور جايگزين مصوبه قبلي
در خصوص خدمات صوت بينالملل شده است.
برمبناي اين مصوبه كه ه ر يك از دارندگان پروانه
ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات مجاز به
ايجادشبكهدرحوزهارتباطاتثابت(اعمازسيمي
و بيسيم) و همراه ،مجاز به ارايه خدمت مكالمه
بينالملل نيز خواهند بود.

پيشبيني نزاع بر سر آب
توسط «هوش مصنوعي»

ديلي ميل| دانشمندان به تازگي يك ابزار هوش
مصنوعي توس��عه دادهاند كه ميتواند قبل از اينكه
درگيريهاييبرسرآبشكلبگيردآنهاراپيشبيني
كند .دانشمندان به تازگي يك ابزار هوش مصنوعي
توسعهدادهاندكهميتواندقبلازاينكهدرگيريهايي
برسرآبشكلبگيردآنهاراپيشبينيكند.سيستم
توس��عه يافته از دادههاي ماهوارههاي ناسا و ESA
استفاده ميكند تا منابع آب را نظارت كند .سپس
اينابزاركهمبتنيبرهوشمصنوعياستاطالعات
جمعآوري شده را تجزيه و تحليل ميكند تا نقاط
نزاع احتمالي را شناس��ايي كند .اين ابزار كه توسط
محققان هلندي توسعه يافته به جلوگيري از وقوع
نزاعهابرسرآبكمكويژهايميكند.اينابزارهوش
مصنوعيمنابعآبدرسراسرجهانرارديابيميكند
وازدادههاياجتماعي،اقتصاديوجمعيتشناختي
بهره ميبرد تا بحرانهاي بالقوهايي كه ممكن است
رخ دهد را شناسايي كند .محققان باور دارند ،در پي
گرماي جهاني مش��كالت عديدهاي بر سر مسائل
آب رخ خواهد داد كه اين ابزار به كاهش آنها كمك
ميكند.هوشمصنوعيباتحليلدادههايسازمان
فضايي اروپا و ناسا الگوهايي را در دادهها شناسايي
ميكندكهانسانهاقادربهانجامآننيستند.

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 كردهاند .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 ميدهند .اين امر در حالي
اتفاق ميافت��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  ۳۱مي۲۰۱۹
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 كردهاند 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 ميتواند 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 ميدهد .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 ميتواند 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«استي ال» و همين طور چاپگر
سه بعدي انجام ميش��ود .پهپاد يادشده براي
طي مسافتهاي كوتاه قابل استفاده است و از
آن ميتوان 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 100مگابيتي
در پروازهاي ايرفرانس
ونچربيت|شركتهواپيماييايرفرانسقصددارد
با اس��تفاده از فناوري الي – فاي خدمات اينترنت
پرس��رعت خود را با س��رعت 100مگابيت 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
 100مگابي��ت در ثانيه در پروازه��اي مختلف ارايه
دهد .خدمات يادشده توسط ايرفرانس با همكاري
شركتهايي همچون  Oledcommو Latécoère
 Groupو ني��ز دانش��گاه  Paul Sabatierارايه
ميشود .فناوري يادشده به مسافران پروازهايي كه
در ارتفاع حداكثر 30هزارپايي (حدود 9كيلومتر) از
سطح دريا انجام ميشود ،امكان ميدهد به خدمات
مختلفاينترنتيدسترسيداشتهباشند.
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دانش و فن

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات:

سيستمعامل گوشيهاي ايراني تغيير ميكند

گروه دانش و فن
وزيرارتباطاتوفناورياطالعاتازتغييرسيستمعامل
اندرويد در گوش��يهاي ايراني خبر داد و گفت :مدت
زيادي بود كه ميخواس��تيم سيستم عامل اندرويد را
در گوشيهاي ايراني تغيير دهيم تا از استارتاپهاي
داخلي حمايت كني��م؛ اين موضوع پيش نميرفت تا
اينكه گوگل و اپ استور اقدام به حذف اپليكيشنهاي
ايراني كردند و با اين كارشان باعث ايجاد همدلي شدند.
از همين رو به زودي نتيجه كار را اعالم ميكنيم.
محمدج��واد آذريجهرمي 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 پيادهسازي ،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��تهاي مرتبط با اينترنت
نس��ل پنجم در تهران انجام ميش��ود .وي همچنين
تأكيد ك��رد :فرآيندهاي آمادهس��ازي و تس��تهاي
مرتبط با اينترنت نسل پنجم در تهران انجام ميشود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس��خ به اينكه
آمادهسازيفرآيندهايبهكارگيرياينترنتنسلپنجم
در چه مرحلهاي اس��ت ،گفت :در مرحله آمادهسازي
زيرساختها هس��تيم ،بايد در فركانسهاي راديويي
تجديدنظر شود همچنين زيرساختهاي فيبر نوري
نيازمند اصالح است.
آذريجهرمي با اشاره به اينكه براي اجراي شبكه نسل
پنجم اينترنت نيازمند وضع برخي مقررات هستيم ،در
خصوصتأثيربهكارگيريآندرتعرفههاياينترنتنيز
گفت :اين نسل از اينترنت بر كاهش تأخير در اتصال،
افزايش سرعت و بهبود كيفيت تأثير زيادي دارد و تأثير
آنچناني بر قيمت تعرفهها نخواهد داشت.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص استفاده
از اينترنت نسل پنجم در بخشهاي دولت و خانگي نيز

گفت :پوشش عمده اينترنت نسل پنجم براي كاربران
خانگي است و ارتباطات ادارات كه شامل بخشهاي
خصوصي و دولتي و ش��ركتها است بيشتر از طريق
فيبر نوري خواهد بود.
وي در ادامه به وضعيت بودجه كشور اشاره و اعالم كرد:
دولت در سال  ۹۸بودجه را  ۴۰۷هزار ميليارد تومان و
با احتساب فروش ۱.۵ميليون بشكه نفت ۵۵دالري به
مجلسدادكهدرادامهاينبودجهبه ۴۴۸ميلياردتومان
تبديل شد .وي افزود :با فشارهايبينالمللي 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
ايناستكهدربرابرفشارهايبينالملليآسيبكمتري
ببينيم بنابراين بايد ببينيم بعد از نفت چه مولفههاي
درآمدي در اقتصاد داريم ،يكي از مولفهها ماليات است
مالياتعمدتاًازفعاليتهايبخشخصوصيوعمومي
گرفته ميش��ود .وي ادامه داد :بعد هم گمرك اس��ت
بنابراين وقتي نفت كم ميشود بايد راههاي درآمدي

دريچه

برخي دستگاهها پاسخ استعالمات دولت الكترونيك را نميدهند

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 بزرگترين كاري اس��ت
كه ميتوان انج��ام داد .او تصريح كرد :براي رفع موانع
ضرورتهايي وجود دارد يك��ي از اين ضرورتها هم
افزايي است تا از ظرفيتهاي موجود در كشور استفاده
شود .مث ً
ال ماشينآالت 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
همدليهستيم.
وي خاطرنش��ان كرد :اولويتبندي ه��م بايد در اين
راستا مشخص باشد يكي از وظايف مهم ستاد اقتصاد
مقاومتياولويتبندياستتاپروژههابهترتيباهميت
در دستور كار قرار گيرد .اولويت كه مشخص شد بايد
شاخصگذاري صورت بگيرد تا معلوم شود در چه بازه
زماني پروژه مورد نظر به پايان ميرسد.
وي اظهار كرد :نتيجه اين كارها نااميد كردن دشمن
و تكميلكنن��ده حضور مردم در عرص��ه نه گفتن به
استكبار جهاني است دش��من به فشار حداكثري دل
بستهوپارامترآنراجنگاقتصاديقراردادهاستفشار
حداكثريميتواندباابزارهمدليواستقامتحداكثري
به رشد حداكثري تبديل شود.
وزير ارتباطات در ادامه با بيان اينكه در فشار اقتصادي
كنوني خانواده تحتتأثير اس��ت افزود :متأسفانه اين
اتفاق رخ داده است وقتي فش��ار اقتصادي به خانواده
وارد شود خانواده از پارامترهاي استاندارد خود خارج
ميشوددراينشرايطبايدبهترويجسبكزندگيسالم
بپردازيم و الگوسازي كنيم .الگويي كه در ذهن مردم
شكل گرفته از بيدردي مديران حكايت دارد ،ما بايد
در اين شرايط در كنار مردم باشيم.
به گزارش خبرگزاريها ،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 ميتواند خطرات ايمني داش��ته باش��د اما اين در
دنيا بينظير نيست ،در اين مناطق روي نقشه هشدار
ميگذارند كه خلبان اشتباه نكند.
وي با بيان اينكه مديريت فرودگاه امام معتقد اس��ت
اگر پرواز بينالمللي در پيام شكل بگيرد فرودگاه امام
از رونق ميافتد 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.

سايبر

شناسايي بدافزار انتقال كاوشگر ارزديجيتال

مهر| مع��اون وزير ارتباطات با انتق��اد از عملكرد برخي
دستگاههاي دولتي در خصوص پروژه دولت الكترونيك
گفت :بيشترين اس��تعالمات مورد نياز دستگاهها 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 نميدهد .وي با اشاره به كارنامه دولت
الكترونيكي دس��تگاههاي اجرايي در دور پنجم ارزيابي
عملكرد دستگاهها افزود :در اين گزارش عملكرد ،وضعيت
دس��تگاهها به صورت جزيرهاي بهتر شده است اما هنوز
شهروندانطعمخدماتالكترونيكييكپارچهرانشنيدهاند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به اينكه
هدف ما در دولت الكترونيك ،اتصال سامانههاي مختلف
دستگاهها 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
ششموزارتارتباطاتدرارزيابيعملكرددولتالكترونيك
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 ميش��ود
كه براي الكترونيكي كردن اي��ن خدمات ،نيازمند زمان
بيشتريهستيم،بيانكرد:درحوزهامنيتنيزفرآيندهاي
الكترونيكي ،چالشهاي زمانبري است كه باعث شده رتبه
سازمان فناوري اطالعات و وزارت ارتباطات ،رتبه بااليي
نباشد اما س��عي ميكنيم وضعيت خود را ارتقا بخشيم.

معاونوزيرارتباطاتوفناورياطالعاتتأكيدكرد:بخشي
از وظايف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الكترونيك نيز
مربوط به اتصال بين دستگاهها به سامانه  GSBاست كه
اين موضوع را در ارزيابي عملكرد دستگاهها نياوردهايم كه
اگر آن را اضافه كرده بوديم ،رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه
ششم بود .رييس س��ازمان فناوري اطالعات ايران با بيان
اينكهكارنامهعملكرددستگاههادرحوزهدولتالكترونيك
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
گرفتهايم .ناظمي با اشاره به وضعيت امنيت سامانههاي
متصل به دولت الكترونيك گفت :بر مبناي تقسيمهايي
كه صورت گرفته ،نظارت بر امنيت دستگاههاي حياتي و
حساس با مركز راهبردي افتاي رياستجمهوري ،نظارت

بر كس��ب و كارهاي عمومي با پليس فتا و مس��ووليت بر
امنيت دس��تگاههاي 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
نميداني��م و بايد در اين پروتكلها همراه باش��يم ،افزود:
ما نس��بت به مس��ووليتي كه بر عهدهمان نبوده ،تاكنون
همراهيهاي الزم را با امنيت كس��ب و كارهاي عمومي
و نيز امنيت دستگاههاي حياتي و حساس انجام دادهايم.
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات درباره ضمانت
اجرايي پروژه دولت الكترونيك در كشور گفت :قوانين و
مقرراتي كه دستگاههاي اجرايي را ملزم به انجام مقررات
دولت الكترونيك ميكند ،مشخص است و دستگاههاي
نظارتي بايد در آن نظارت داش��ته باشند كه اين موضوع
بر عهده ما نيست .ناظمي اضافه كرد :ما گزارش عملكرد
دس��تگاههاي دولتي را به صورت ماهانه و ش��شماهه به
دستگاههاي ناظر ارايه ميدهيم و اين دستگاهها 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
پروژههاي دولت الكترونيك باش��د اما اين پيشنهاد مورد
پذيرش واقع نشد.

افتا| مركز افت��اي رياس��تجمهوري اعالم كرد:
بهتازگ��ي بدافزار جديدي با ن��ام BlackSquid
شناسايي شده اس��ت كه به منظور انتقال كاوشگر
رمزارز ،از اكسپلويتهاي مختلفي بهره ميبرد.
ه��دف اصل��ي بداف��زار  BlackSquidنص��ب
اس��كريپت كاوش رم��زارز  XMRigروي وب
س��رورها ،درايوه��اي ش��بكه و دس��تگاههاي
ذخيرهسازي قابل حمل است.
بداف��زار  BlackSquidاز اكس��پلويتهاي
خطرناكي از جمل ه �EternalBlue، Double
( ۶۲۸۷-۲۰۱۴-Pulsar، CVEاكس��پلويت
مربوط به باگ )Rejetto HTTP File Server
و ( ۱۲۶۱۵-۲۰۱۷-CVEنق��ص امنيت��ي در
 )Apache Tomcatو ۸۴۶۴-۲۰۱۷-CVE
(يك نق��ص  Shellدر  )Microsoft Serverو
سه اكسپلويت مرتبط با  ThinkPHPبهره ميبرد.
ع�لاوه ب��ر اي��ن اكس��پلويتهاBlackSquid ،
داراي قابليتهاي انجام حمله جس��توجو فراگير
( ،)Brute-forceضد مجازيسازي ،جلوگيري
از ديباگ ،تكنيكهاي ضد سندباكس و همچنين
انتشار به صورت كرم است.
فرايند آلودگي توس��ط اين بداف��زار از يكي از اين
س��ه نقطه آغاز ميش��ود ،يك صفح��ه وب آلوده،
اكسپلويتها يا درايوهاي شبكه قابل حمل.

به منظور جلوگيري از شناسايي و تحليل ،بدافزار
بررسيهاي مختلفي مانند وجود نامكاربري ،درايور
يا DLLهايي كه بيانگر سندباكس يا مجازيسازي
هستند را انجام ميدهد.
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 ميآورد و سپس
payloadهاي نهايي را اجرا و در ادامه بدافزار خود
را در شبكه منتشر ميكند.
payloadه��اي بداف��زار  BlackSquidدو
مولف��ه كاوش رمزارز  XMRigهس��تند كه يكي
از آنه��ا منبع آن اس��ت و ديگري در س��رور آلوده
دانلود ميشود .در صورتي كه يك كارت گرافيكي
 Nvidiaو  AMDدر سيس��تم هدف يافت شود،
مولفه ديگري منتقل ميش��ود تا رمزارز بيشتري
توسط پردازنده گرافيكي استخراج شود.

افزايش 30درصدي
هزينهتوليدآيفون

اپليكيشنفيسبوكبراي
جاسوسي داوطلبانه از كاربران

نسخه ديگري از مرورگر
مايكروسافت در راه است

تعميرخودروباعينكهوشمند
واقعيت افزوده

«سيلفيش»نامجديد
سيستم عامل «هواوي »

ديلي ميل| به گفته كارشناسان جنگ تجاري امريكا
و چين سبب ميشود هزينههاي توليد آيفون ۳۰درصد
افزايش يابد .احتمال دارد قيمت آيفون  ۱۱حدود ۳۰۰
پوندافزايشيابد.بهگفتهكارشناسانجنگتجاريميان
امريكا و چين احتماالً سبب ميشود هزينههاي توليد
محصوالت اپل س��ر به فلك بكشد و بنابراين قيمت آن
نيز بالطبع افزايش يابد .بيشتر گجتهاي شركت اپل در
چين ساخته ميشوند اماجنگ تجاري ميان دو كشور به
معناي آن است كه اپل مجبور ميشود محصوالت خود
را در نقاط ديگري توليد كند.
كارخانه «فاكس كان» كه بسياي از آيفونها را ميسازد
نيز اعالم ك��رده در صورت افزايش تعرفههاي ماليات بر
واردات محصوالت چيني ،محصوالت اپل را در واحدهاي
خود در كش��ورهاي ديگر توليد خواهد ك��رد .اگر اپل
موبايلهاي خود را خارج از چين توليد كند هزينههاي
آن حدود  ۳۰درصد افزايش مييابد.
بهنوشتهبلومبرگ،اينروندفقطبهآيفونمربوطنيست
تجهيزاتايپد ،اپلواچ و رايانههاي مك نيز در اين كشور
توليد يا سرهمبندي ميشود .رزمري كوتس مدير ارشد
اجرايي شركت خدمات مش��اوره بلوسيلك در اين باره
ميگويد :همزمان با انتق��ال توليد محصوالت از امريكا
به آسيا در  ۲۰سال گذش��ته ،تمام زنجيرههاي تأمين
ذخاير نيز به اين منطقه منتقل شدهاند .هرچند بسياري
از شركتهاي بزرگ ميتوانند مكان توليد محصوالت
خود را تغيير دهند اما اين بدان معنا نيس��ت كه چنين
تغييرييكشبهاتفاقميافتد.اينروندنيازمندآموزش
و استخدام كارگران بيشتري است .فرايند ايجاد دوباره
يك زنجيره تأمين ذخاير  ۱۲تا  ۱۸ماه طول ميش��ود.
به گفت��ه كوتس افزايش قيمتها ب��ه كاهش تقاضاي
خريداران منجر ميشود.

ياهوني�وز| فيسبوك روز گذشته از عرضه اپليكيشني
خبر داد كه به كاربران براي به اش��تراكگذاري داوطلبانه
اطالعاتشانبااينشبكهاجتماعيپولميدهد.فيسبوك
بااستفادهازاينبرنامهدرمييابدكههريكازكاربرانازچه
اپليكيشنهاييوبهچهمنظوراستفادهميكنند.
فيسبوك با اس��تفاده از برنامه يادشده قادر به جاسوسي
داوطلبانهازكاربرانخوداستوبهاطالعاتارزشمنديدر
موردنحوهاستفادهآنهاازاينترنتدستمييابد.
فيسبوك قبال دو اپليكيش��ن مش��ابه را براي ردگيري
فعاليتهاي كاربران و جاسوسي داوطلبانه از آنها طراحي
كرده بود ،ام��ا به دنبال افزايش انتقادات از اين ش��ركت و
اعتراضبهنقضحريمشخصيكاربرانونقضسياستهاي
مربوطبهاحترامبهكاربرانمجبورشدآنهاراحذفكند.
فيسبوك مدعي است اپليكيشن جديد كه Study
نام دارد ،با دو اپليكيشن قبلي تفاوت دارد و تنها براي
كاربران گوش��يهاي 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
برنامههاي مورد استفاده هر كاربر ،مدت زمان استفاده
ازآنهاوغيرهجمعآوريميشود.اماازآنهابرايردگيري
كلماتعبورياشناسههايكاربرياستفادهنخواهدشد.

زد دي نت | بهنظر ميرس��د ك��ه مرورگر اينترنتي
مايكروسافت اج بزودي به محيط و پلتفرم سيستم
عامل لينوكس نيز قدم خواهد گذاشت.
اين روزها كه جدال ميان مرورگرهاي اينترنتي از هر
زمانديگريبيشتروپررنگترشدهاست،مايكروسافت
به عنوان ش��ركت توس��عهدهنده مرورگر اينترنتي
مايكروسافت اج به تازگي اعالم كرده است كه قابليت
جديدي را به پلتفرم سيستم عامل لينوكس اضافه
خواهد كرد تا كاربران رايانههاي مبتني بر اين سيستم
عاملنيزبتوانندبهسادگيازخدمات،قابليتوامكانات
جديد و پيشرفته آن بهرهمند شوند.
مايكروسافت اج يكي از مرورگرهاي اينترنتي است كه
خيلي زود مورد محبوبيت و استقبال بينظير 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 گفتهاند.
چندي پيش ب��ود كه اخباري مبني بر موفقيت آن در
فضايمجازيمنتشرواعالمشدكهتعداددفعاتدانلود
آن از بيش از  ۵ميليون بار نيز عبور كرده و به زودي مرز
 ۱۰ميليون بار دانلود را نيز پشت سر خواهد گذاشت.
نسخه موبايل مرورگر مايكروسافت اج در اواخر سال
گذش��ته  ۲۰۱۷ميالدي بود كه منتشر شد و قابليت
و ويژگيهاي جديدي را براي اس��تفاده بهتر و بيشتر
كارب��ران ارايه ميداد .يك��ي از مهمترين قابليتهاي
آن بطور قطع همگامس��ازي رايانه ويندوزي و موبايل
كاربران بود و اين بدان معناست كه كاربران ميتوانند
ادامه وبگرديه��اي خ��ود را روي رايانه يا بالعكس
انجام دهند.

بيزينس تايمز| شركت بيامو از توليد عينك هوشمند
مبتنيبرفناوريواقعيتافزودهخبردادهكهبااستفادهازآن
ميتوانسرعتتعميرخودروهايمختلفراافزايشداد.
قرار است اس��تفاده از اين عينكها از ماه آينده آغاز شود و
كاربرد آنها سرعت تعمير خودروها را تا  ۷۵درصد افزايش
ميدهد .اين عينكها مجهز به هوش مصنوعي هستند و
لذااستفادهازآنهاسرعتتعميرخودروراازطريقشناسايي
سريع مشكالت افزايش ميدهد .استفاده از اين عينكها
دسترسي به اطالعات فني مورد نياز براي تعمير خودروها
را نيز تسهيل ميكند و در نهايت زمان انتظار هر مشتري
براي دريافت خودروي خود از تعميرگاه را به ميزان زيادي
كاهشميدهد.بابهكارگيرياينسيستم،تعميركارخودرو
ميتواندبهپايگاهدادهمفصلوگستردهايدسترسييابدكه
حاويجزئيتريناطالعاتفنيدرموردهريكازتوليدات
شركتبيامواست.يكيديگرازمزاياياينسيستمارتباط
تعميركاربامتخصصانومهندسانبيامواستكهمشاهده
آني و لحظه به لحظه روند تعمير را به صورت س��ه بعدي
از طريق اين عينك هوش��مند ممكن ميكند .تعميركار
همچنين ميتواند با صدور فرامين صوتي اسناد ،تصاوير
اضافي،توضيحاتونقشههايهربخشدرحالتعميررااز
طريقاينعينكبهصورتسهبعديمشاهدهكند.

رويداد

ج�ياسام آرنا| ش��ركت ه��واوي قص��د دارد در
موبايلهايخودازسيستمعاملجايگزين«سيلفيش
او اس» اس��تفاده كند كه مبتني بر لينوكس اس��ت.
درهمين راستا مذاكراتي بين هواوي و مقامات روسيه
انجام شده است.
هواويبهدليلتحريمهايامريكاقادرنخواهدبودازاين
پس از سيستم عامل اندرويد و همچنين سرويسهاي
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 OSاستفاده
ميكند .از س��وي ديگر ش��ايعاتي حاكي از آن بود كه
هواوي از  Ark OSاستفاده خواهد كرد و اين سيستم
در م��اه اكتبر عرضه ميش��ود .اما اكن��ون منابع آگاه
ادعا ميكنند هواوي قصد دارد از يك سيس��تم عامل
جايگزين ديگر به نام Sailfish OSاستفاده كند.
البته اين سيس��تم عامل مورد اس��تفاده هواوي بطور
دقيق  Sailfishنيس��ت بلكه ش��اخهاي از آن به نام
 Aurora OSاس��ت كه يك سيستم عامل موبايل
مبتني بر لينوكس اس��ت« .جيو پينگ» مدير ارشد
اجرايي هواوي نيز درباره استفاده از Sailfish OSبا
كنستانتين نوسكوف وزير توسعه ديجيتال ،ارتباطات
و رس��انههاي جمعي روس��يه مذاكره كرده است .در
حقيقت طبق گزارشهاي مختلف هواوي هماكنون
سيستم عامل مذكور را در برخي از دستگاههاي خود
آزمايش ميكند.
براساسگزارشمذكور،پينگازاحتمالانتقالبخشي
از روند توليد تراشه و دستگاههاي هواوي به روسيه نيز
سخن گفته است.

بنگاهها
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وظيفه اصلي ما ايجاد اشتغال دركشور است
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.
بهگزارشروابطعموميبنياد ِ
بركتستاداجراييفرمان
حضرت ام��ام (ره) ،محمد مخبر كه در مجمع عمومي
عادي ساالنه بنياد بركت سخن ميگفت ،افزود :تأمين
معيشت مردم ،جز با اشتغالزايي محقق نميشود.
وي با تأكيد بر ساماندهي اشتغالزايي در كشور تصريح
ك��رد :اهميت فعاليته��اي بنياد برك��ت از اين منظر
قابلتقديراست.اينبنياددررفعبرخيازمعضالتكشور
ازجمله بيكاري ،ميتواند نقش مهم و بسزايي را ايفا كند.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) خاطرنشان
كرد :بنياد بركت با وجود همه فعاليتها و اتفاقات خوبي
كه رقم زده است ،اما همچنان بايد براي رسيدن به نقطه
اي��دهآل 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 بيبرنامه نيست ،بلكه شرط اصلي فعاليتهاي
جهادي ،برخورداري از هوشمندي ،نظم ،ايثار ،تعامل ،از
خودگذشتگي و مشورتگيري است.
وي داشتن س�لامت 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
شاخصهاي بينالمللي هم مقبول و مورد تأييد است.

گ��روه صنعتي اي��ران خودرو در ح��ال حاضر بطور
ميانگينروازنهيكهزارو 500دستگاهخودروتحويل
مشتريانميدهدواينعدددرهفتههايآيندهبيشتر
خواهدشد.باادامهاينروند،تعدادخودروهايناقص
فعلي به حداقل خواهد رسيد .به گزارش ايكوپرس،
بهمنظورپاسخگوييوتاميننيازبازار،گروهصنعتي
ايرانخودروتكميلخودروهايناقصكفكارخانهرا
در اولويت قرار داده و قطعات تامين شده را به اين امر
اختصاصميدهد.بابهبودشرايطتاميندرروزهاي
اخير و به دليل تعهد ايران خ��ودرو به جامعه و لزوم
پاسخگوييبهنيازمشتريان،تكميلخودروهايناقص
دراولويتاينخودروسازقرارگرفتهوبرهميناساس
از تعداد توليد ناقص روزانه كه ب��ه آمار خودروهاي
كف ميافزود ،كاسته ش��ده است .از روز هفتم تا25
خردادماه حدود20هزار دستگاه خودرو تكميل و به
بازارعرضهشدهاست.درهمينپيوند،افزايشعرضه
سبب ايجاد تعادل در بازار و كاهش قيمت خودروها
شدهاست.

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

مستمر زايش مدلهاي اقتصادي داشته باشد و شاهد
يك تنوع مكانيس��مهاي اشتغالزايي 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 ميدهد و تالش و شفافيت مديران
اين بنياد تقدير كرد.

معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي:

عدم صدور مجوز صيد براي زنان ماهيگير خالف قانون اساسي است

هر روز صبح با دميدن نخستين شرارههاي خورشيد،
زنان جزيره هنگام با صداي مرغهاي دريايي از خواب
بيدار ميش��وند و تنها يا با دخترانشان ،برخي هم با
دوستان و همسايگانشان دل به دريا ميزنند و سوار
بر قايقها و بلمها به دنبال كسب روزي حالل راهي
كس��ب و كار خود ميش��وند .پاي صحبت هر كدام
از اين زنان كه بنش��يني كولهب��اري از تجربيات تلخ
و شيرين را با تو قس��مت ميكنند؛ تجربياتي كه از
زندگي پرفراز و نشيب در اين منطقه به دست آمده
است .اغلب اين زنان مهارت ماهيگيري را از مادران
يا مادربزرگانشان آموختهاند.
زناني كه در قرون گذشته در زمان غيبت مردهاشان
به جاي در خانه نشستن ،راهي دريا ميشدند و روزي
خود و فرزندانشان را از دريا كسب ميكردند؛ اينگونه
بود كه جزيره هنگام به منطقهاي مشهور شد كه در
آن زنان پا به پاي مردان ماهيگيري ميكنند و ارزش
افزوده ميآفرينند.
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
كردهاند؛ خبري كه بالفاصله در شبكههاي اجتماعي
و خبرگزاريها بازتاب داشت و تحليلهاي متعددي

در رد يا قبول يك چنين تصميمس��ازيهايي ارايه
شد .در واكنش به اين اقدام بود كه معاون ارتباطات
و پيگيري اجراي قانون اساس��ي رياس��تجمهوري

با صدور نامهاي 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 ،علياكبر 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  ۲۸ ،۲۱ ،۲۰و  ۴۳قانون اساسي ،دولت موظف
اس��ت بر مبناي اين اصول هم��ه امكانات خود را در
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه در تمام
زمينههاي مادي و معنوي بهكار گيرد.
ازاينرو دولت موظف اس��ت تمامي تالش و اهتمام
خود را بهمنظور ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد
ش��خصيت زن و احياي حقوق م��ادي و معنوي وي
بهكار 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  ۷۷و
 ۷۸و بهويژه ب��ا تصريح در ماده  ۸۳برخورداري برابر
در فرصتهاي ش��غلي را حق بنيادين زنان به شمار

ميآيد كه دولت زمينهس��از و مج��ري چنين تعهد
بنياديني است .عالوه بر اين بديهي است كه با عنايت
به مقررات قانون كار و تعهدات بينالمللي و نيز منشور
حقوق و مس��ووليتهاي 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 قطعاً
شغل صيادي و اش��تغالزايي براي بانوان در منطقه
هنگام (قشم) ،به دليل جايگاه زنان در نظام خانواده
بهويژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگيري از تبعات
منفي ناشي از بيكاري ،حائز اهميت است و ميبايست
به فعاليت اقتصادي و اشتغالزايي 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
ل آيد».
عم 

معاون مالي و اقتصادي سايپا:

سايپا  4هزار ميليارد ريال اوراق بهادار منتشر ميكند
معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا از
عرضه  4هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در سهماهه
نخست سال  98خبرداد و گفت :اين اوراق بهمنظور
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 4 :هزار ميلي��ارد ريال اوراق
بهادار مذكور با طول عمر چهارساله و با ركن ضامن
بانك ملي و تعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني شركت

تأمين سرمايه لوتوس پارسيان ،عرضه ميشود .وي
افزود :اين اوراق به عامليت فروش كارگزاري بانك
ملي ايران ،نرخ س��ود س��االنه اوراق  16درصدي و
همچنين با دفعات پرداخت سود هر سهماه يكبار
عرضه ميشود.
معاون مالي و اقتصادي گروه سايپا يادآور شد :عرضه
اوراق اجاره ،س��لف موازي اس��تاندارد و مرابحه از
سال  1395در دستوركار گروه خودروسازي سايپا
قرار گرفته و تاكن��ون بالغ بر  28هزار ميليارد ريال

كاهش توليد خودروهاي ناقص

روزانه  1500دستگاه خودرو
تحويل مشتريان ميشود

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) :

البته در راه خدمترساني به مردم نبايد احساس رضايت
ازخوددستدهدكههمينرضايتمندي،موجبشروع
افول خواهد شد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت اما م (ره) در ادامه
دق��ت هر چه بيش��تر در انتخاب تس��هيلگران ايجاد
اشتغال را خواستار شد و تأكيد كرد :تسهيلگران بنياد
بركت بايد نماد تدين و تعهد و تالش جهادي باشند ،و
عالوه بر لحاظ مالكهاي اخالقي و ايماني ،بايد بر كار
آنها نظارت مستمر داشت .مخبر با اشاره به نوسانات نرخ
ارز در يكسال گذشته يادآور ش��د :اولويت راهاندازي
طرحهاي اشتغالزايي بايد با طرحهايي باشد كه قابليت
صادرات محصوالت خود را دارند يا ميتوانند از واردات
يكياچندمحصولجلوگيريكنند.مديريتتخصيص
و توزين مناس��ب اعتبارات ،عمل به وعدهها و احساس
تعهدداشتنولزومطراحييكنرمافزاربرايرصدميزان
رضايتمندي ذينفع��ان از فعاليتهاي 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 فعاليتهاي بنياد
بركتبرپايهمشاركتاست،خاطرنشانكرد:همانگونه
كه فعاليتهاي اشتغالزاييبنياد با مشاركت خود مردم
به انجام ميرس��د ،اقدامات عمراني و زيربنايي نيز بايد
طبق همين رويه به پيش برود.
مخبر بر تكميل هر چه سريعتر پروژههاي نيمهتمام 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 ،فعاليتهاي انجام شده در آن استان
را رصد و پيگي��ري كند .رييس س��تاد اجرايي فرمان

ويژه

در چندين مرحله با هدف تأمين منابع مالي جهت
كمك به رونق توليد و مقابله با محدوديتهاي 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 سياستها،
سرمايه مورد نياز اين گروه جهت هدايت به سمت
خط��وط تولي��د و رونق و توس��عه اش��تغال فراهم
ميشود.

عنوانبرتربرقايالمدرشاخص
صيانتازحقوقشهروندي
ايالم|مدير دفت��ر روابط عمومي ش��ركت توزيع
برق اس��تان ايالم از كسب نمره عالي اين شركت در
ارزيابي شاخصهاي صيانت از حقوق شهروندي در
بين دستگاههاي اجرايي استان خبر داد .رضايتي با
اشاره به اينكه دفتر روابط عمومي در چند سال اخير
كوشيدهتاباحذففرآيندهايدستوپاگيروسهولت
در درسترسي مش��تريان به خدمات شرايط ارتباط
دوسويه را تسهيل بخشد ،بيان كرد :در حال حاضر
قسم عمدهاي از خدمات فروش و پس از فروش اين
شركتبهصورتغيرحضوريقابلدسترسياست.
ويادامهداد:تاچندروزآيندهاپليكيشناطالعرساني
براي وضعيت مديريت اضطراري بار در صورت اتفاق
قابل بهرهبرداري است و مردم شريف استان از طريق
ايناپليكيشنميتوانندبهخدماتبيشتريدسترسي
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 عمدهاي در اين
موفقيتدارند.

انتصابعضواصليهياتمديره
شركت آب منطقهاي مازندران
ساري|طي حكمي از سوي محمد حاجرسوليها
نماينده رييس مجمع عمومي و مديرعامل شركت
مادرتخصصيمديريتمنابعآبايرانحيدرداوديان
بهعنوانعضواصليهياتمديرهشركتآبمنطقهاي
مازندرانانتخابشد.دراينحكمبااشارهبهمفادبند
 4ماده  13اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي
مازندران و همچنين اش��اره به تعهد ،شايستگي و
سوابق ارزش��مند نامبرده به استناد مصوبه مجمع
عمومي عادي داوديان به مدت 2س��ال از تاريخ19
خرداد 98بهاينسمتمنصوبشد.شايانذكراست
حيدر داوديان هماكنون مس��ووليت معاونت طرح
توس��عه را در شركت آب منطقهاي استان مازندران
نيزعهدهداراست.

پيام تسليت درگذشت
تكنيسين اورژانس ۱۱۵

چهرههاياستاني
صادرات سوخت را به
تعاونيها واگذار كنيد

جزئياتعملياتاخاللگران
اقتصاديدرسيستانوبلوچستان

30درصد از پستهاي مديريتي
به زنان سپرده ميشود

توانايي خودكفايي در توليد
گوشت قرمز وجود دارد

 ۱۳۲مورد اظهارنامه كاالهاي
صادراتي در اردبيل صادر شد

خوزس�تان|مديرعامل
اتحادي��ه تعاونيه��اي
مرزنش��ينان خوزس��تان
خواستار واگذاري صادرات
فرآوردهه��اي س��وختي به
اين اتحاديه ب��ا هدف رونق
اقتصاديومعيشتيساكنان
مرزي اين اس��تان ش��د .غالمرضا معم��ارزاده ديروز در
گفتوگو با ايرنا افزود :اتحاديه تعاونيهاي مرزنشينان
خوزس��تان به عنوان يك تشكل اقتصادي غيردولتي با
 ۱.۷ميلي��ون عضو ظرفيتهاي زيادي ب��راي صادرات
فرآوردههاي 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
هماكنونسهميهسوختصادراتيمرزنشينانخوزستان
از طريق سازمان همياري شهرداريها صورت ميگيرد
بيان ك��رد :در صورت واگ��ذاري صادرات س��وخت به
تعاونيهاي مرزنش��ينان استان ،ضمن اينكه منطبق با
منافع كشور اس��ت انگيزه براي ماندگاري مرزنشينان
استاندرمناطقمرزيفراهمميشود.ويبااشارهبهاينكه
مذاكراتي با مسووالن خوزستان ،براي واگذاري صادرات
سوختبهتعاونيهايمرزنشينانصورتگرفتهافزود:با
توجهبهشرايطخاصكشوردرشرايطتحريمولزومتامين
منابع ارزي ،تعاونيهاي مرزنشينان با تجارب چند دهه
گذشتهدرزمينهصادراتميتوانندنقشآفرينيكنند.

سيستانوبلوچستان|
دادستان عمومي و انقالب
مركز اس��تان سيس��تان و
بلوچس��تان نحوه عمليات
متقلبان��ه  ۱۴اخاللگ��ر
ارزي در اي��ن اس��تان را
تش��ريح كرد.به گ��زارش
تسنيم ،حجتاالسالم موحديراد پس از پايان قرائت
كيفرخواست 14تنازاخاللگرانارزياستانسيستان
و بلوچستان ،مهر شركت ،پيشفاكتورها ،پروفرمها 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.متهمانباپيشفاكتورهايجعليدرسامانهجامع
تجارت ثبت كاال ميكردند و متعاقب آن از بانكها ارز و
يوروميگرفتند،آقايحميدرضارنودتقريباًازسال93در
كارمسائلبانكيوارزيبودهاستونزديكبه 15ميليون
ارزازبانكگرفتهاست.نمايندهدادستانافزود:اقدامات
وفرآيندمجرمانهدراينپروندهدردوگروهسازمانيافته
است؛ يكي از متهمان بهنام محمودرضا سليمانزاده در
هردوگروهمجرمانهفعاليتداشتهوباانجامثبتسفارش
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
بازارآزادفروشرفتهوصرفمصارفشخصشدهاست.

آذربايجانشرقي|معاون
رييسجمه��ور در ام��ور
زن��ان گف��ت :ب��ر اس��اس
دس��تور و تاكيد ش��خص
رييسجمه��ور ،مدي��ران
اس��تاني بايد تا  ۳۰درصد
از پستهاي 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 تالشهاي استانداري
دراستفادهازتوانمنديهايبانواندرحوزههايمختلف
اس��تان ،اظهار داشت :پورمحمدي در اين زمينه توجه
ويژهاي داش��تهاند كه بنده از اقدامات و تالشهاي اين
شخصيتعلميقدردانم.وي،ايجادبسترهايالزمبراي
توسعه عدالت اجتماعي را يكي از مهمترين آرمانهاي
انقالب اسالمي دانست و افزود :يكي از مهمترين ابعاد
عدالت،عدالتجنسيتياستكهدربرنامهششمتوسعه
و ساير برنامههاي توسعهاي ،توجه ويژهاي به اين مهم
شده و ش��خص رييسجمهور نيز تاكيد ويژهاي بر آن
دارد .ابتكار با اشاره به تشكيل ستاد ملي زن و خانواده و
حضور روحاني در جلسات اين ستاد ،تصريح كرد :پس
ازبرگزاريجلساتكارشناسيوتخصصيدراينستاد،
شاخصهاي ويژه عدالت جنسيتي ،تدوين و به تمامي
استانهاابالغشدهاست.

چهارمحال و بختياري|
معاون امور توليدات دامي
وزارت جه��اد كش��اورزي
گفت:باتوجهبهظرفيتهاي
كش��ور ميتوانيم 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 مناسبتها بايد كارهاي
انجام شده يادآوري شود تاعالوه بر شناسايي آسيبها
براي ادامه بهتر مسير تالش شود .معاون امور توليدات
دامي وزارت جهاد كشاورزي افزود :با تالشهاي انجام
شده در سالهاي اخير شاهد توليد پروتئينهاي دامي
وشيالتبيشازميانگينجهانيبرايمصرفهستيم،
اما همچنان جاي پيش��رفت وجود دارد .وي ادامه داد:
باتوجه به پتانسيلي كه در كشور وجود دارد ميتوانيم
در زمينه توليد گوشت قرمز به خوكفايي كامل برسيم
به عالوه دنيا ارزشگوشت قرمزكشور ما را ميداندپس
اگر در اين خصوص همت جدي كنيم فرصت صادرات
رانيزخواهيمداشت.رضاييخاطرنشانكرد:بايدعالوه
بر شناسايي بازار فروش و مصرف از تكنولوژيهاي روز
دنيابرايبهرهوريبيشتراستفادهكنيم،البتهميانگين
گاوداريهاي كشور از ميانگين در كشورهاي اروپايي
باالتراست.

اردبيل|مديركلاستاندارد
و تحقيقات صنعتي استان
اردبي��ل از ص��دور ۱۳۲
گواهينامه انطباق و تعيين
ماهيت كااله��اي صادراتي
درايناستانخبرداد.هاشم
عاليي در مصاحب��ه با ايرنا
با اش��اره به افزايش ۱۷م��وردي اظهارنامه صادراتي در
يك س��ال گذش��ته گفت :خرما ،كشمش ،سنگهاي
ساختماني،شنوماسهوآردازجملهاقالمصادراتياستان
بودهكهبرايآنهااظهارنامهصادراتيصادرشدهاست.وي
افزود :اين اقالم پس از ارزيابي و بررسي كارشناسان اداره
كلاستانداردوتحقيقاتصنعتياستاناردبيلبهمقصد
كشورهاي روسيه ،گرجس��تان ،امارات متحده عربي،
عراق و جمهوري آذربايجان صادر شد .عاليي بيان كرد:
برابر بند ۵ماده ۳قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان
ملياستاندارد،كنترلكيفيكاالهايصادراتيمشمول
استاندارداجباري،جلوگيريازصدوركاالهاينامرغوب
وهمچنينفراهمنمودنامكاناترقابتباكاالهايمشابه
خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي بر عهده س��ازمان
ملياستاندارداست.وياظهاركرد:بهمنظورتسهيلدر
روندنمونهبرداريونظارتبركيفيتكاالهايصادراتي
و وارداتي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان
اردبيلباداشتننمايندگيمستقردرگمرگبيلهسوار،
بهارايههرچهبهترخدمتمشغولاست.

ساري|سيدعباس موسوي رييس دانشگاه علوم
پزشكيمازندراندرپياميدرگذشتهمكاراورژانس
۱۱۵شهرستانجويبارراتسليتگفت.متنپيامسيد
عباسموسويبدينشرحاست«:درگذشتنابهنگام
همكارعزيزمانآقايسيدحامدميرقربانيتكنيسين
پايگاهاورژانس ۱۱۵جويبارباعثتـأثروتأسففراوان
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 ميخواهيم او را در سايه رحمت
جاويدانشقراردهد».

 ۲۱ميليارد ريال كاالي قاچاق
در غرب تهران كشف شد
تهران|فرمانده انتظامي ويژه غرب اس��تان تهران
گفت:مقاديرزياديكااليقاچاقبهارزش ۲۱ميليارد
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  ۱۰۰انبار و سوله در سطح شهرستان شهريار،
شناسايي و پس از كسب مجوز قضايي مورد بازرسي
قرار دادند .او بيان داشت :در بازرسي از اين محلها،
 ۲۶هزار و  ۵۰۰عدد انواع لوازم آرايشي و بهداشتي،
يكهزارو ۴۶۰مترپارچهخارجيقاچاق،يكهزارو
 ۹۰۰كارتنجكهايدربخارجيوهفتهزارقطعه
سيستمسوخترسانيخودروهايسواريكشفشد.
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به
اينكهدراينرابطهدومتهمدستگيروتحويلمراجع
قضايي ش��دند تصريح ك��رد :ارزش ريالي كاالهاي
مكشوفه ۲۱ميلياردريالبرآوردشدهاست.

اخبار
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 نميكند.
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 :تبصرهاي 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 تبصرهه��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 ۵
اصل  ۳قانون اساسي شناخته شد.

سهم  36درصدي واژگوني
از كل تصادفات

رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس
راهور ناجا گفت :در ارديبهش��ت ماه امس��ال
 ۳۶درصد از كل تصادفات از ش��كل واژگوني
بوده است.
از سوي ديگر  ٩.٢درصد 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��تماه  ۶۵درصد تصادفات رانندگي
در جادههاي كشور در محدوده  ۳۰كيلومتري
ش��هرها رخ داده و  ۳۵درص��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 محدودهها و عدم رفع
مش��كالت ايمني تردد مهمترين علت رخداد
تصادفات رانندگي در اين محدوده است.
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس
راهور ناجا تصريح كرد :برابر آمارها  ۶۲درصد
تصادف��ات ج��ادهاي در راهه��اي اصلي۲۵ ،
درصد در راههاي فرعي و  ۱۳درصد در راههاي
روستايي رخ ميدهد.
وي خاطرنشان كرد :در ارديبهشت ماه امسال
 ۳۶درصد از كل تصادفات از ش��كل واژگوني
بوده است .از سوي ديگر  ٩.٢درصد از تصادفات
نيز مربوط به عابران پياده بوده است.

 70هزار مبتال بهام اس
در كشور

يك متخصص مغز و اعص��اب ،از افزايش آمار
مبتاليان بهام اس در كشور خبر داد
مژگان قهاري ،در هماي��ش روز جهانيام اس
در هتل المپيك تهران ،گفت :شمار ثبت شده
افراد مبتال بهام اس  ۷۰هزار نفر است و روزانه
تعداد  ۸نفر با حضور در انجمنام اس به عنوان
بيمار جديد ثبت نام ميكنند.
وي افزود :بررس��ي و شواهد نشان ميدهد كه
روز به روز آمار افراد مبتال بهام اس در كشور در
حال افزايش است.
قه��اري گفت :اينكه بيم��اريام اس به عنوان
بيماري خاص تبديل ش��ود ديگر مطالبه اين
افراد بوده با اين تفاس��ير س��وال اين است كه
بنياد بيماريهاي خاص به صورت شفاف چه
جايگاهي ب��راي درمان و حماي��ت از بيماري
اماس دارد.
اين متخصص مغز و اعصاب ادامه داد۱۰ :درصد
جامعه را افراد كم توان تش��كيل ميدهد ،اين
آمار فقطام اس را ش��امل نميشود بايد توجه
داشت اين دس��ته از بيماران نياز به زندگي و
رفت و آمد در سطح شهر دارند ،بنابراين الزم
است فرهنگسازي صورت گيرد.
قهاري گفت :متاس��فانه تقريباً امكانات براي
فردي كه ناتوان اس��ت ،در س��طح شهر صفر
است .در ادامه اين همايش ،رحمتاهلل حافظي
عضو هياتمديره انجمناماس اظهار داش��ت:
شهر ما معلول است چرا كه نميتواند پذيراي
افراد كمتوان باشد.
وي گف��ت :هماكن��ون ميانگي��ن س��ني
 ۹و ۳ده��م درص��د جمعي��ت كش��ور باالي
۶۰س��ال اس��ت و پيشبين��ي ميش��ود طي
 ۳۰س��ال آينده  ۳۰درصد از جمعيت كش��ور
را افراد مس��ن تش��كيل دهند .از ش��هرداري
تقاضا داري��م مبلمان ش��هري را اصالح كند.
بهطوري كه در هر  ۱۰۰متر يك كنده درخت
قرار دهد تا افراد مس��ن و كمتوان خانهنشين
نش��وند .اين مهم يك نگرش زيبا ميخواهد و
هزينه زيادي نميخواهد.
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اقتصاداجتماعي

با ابالغ قانون از سوي رييسجمهور

حفاظتازخاك قانونمند شد

 14س��ال انتظار براي قانونمند شدن حفاظت از خاك به
پايان آمد و سرانجام در  ۱۳خرداد امسال همزمان با هفته
محيط زيست ،اليحه حفاظت از خاك به تصويب مجلس
شوراي اسالمي و تاييد شوراي نگهبان رسيد و روز گذشته
همرييسجمهوراينقانونرابراياجرابهسازمانحفاظت
محيط زيست و وزارت جهادكش��اورزي ابالغ كرد .اين در
حالي است كه فرسايش خاك در سالهاي اخير به معضل
اساسي در برخي استانهاي كشور به ويژه در استان فارس
تبديلشدهبود.استانيكهساالنهنزديكبه 56سانتيمتر
خاك خود را از دس��ت داده و در صدر جهان از اين نظر قرار
گرفته بود .ازطرف ديگر صادرات خاك هم در س��الهاي
اخيربهدغدغهفعاالنمحيطزيستتبديلشدهبوداماحاال
كارشناسانبراينباورندكهاينقانونميتواندمعضالتاز
بينرفتنخاككشورراحلكند.
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست
دربارهايناليحهبيانكرد:اليحهحفاظتازخاك،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 خاكهاي
خاكهايزراعيومرتعيدارد.
صادرات خاكه�اي زراعي و مرتعي ممنوع
خاكهايمعدنيآزاد
علي مريدي افزود :در قانون حفاظت از خاك چارچوبي
ب��راي نحوه ص��ادرات خاك و اينكه چ��ه خاكهايي
قابليت صادرات دارند تعيين ش��ده است كه بر اساس
آن خاكهاي معدني براي صادرات منع قانوني ندارد
اما صادرات خاكهايي ك��ه ارزش اكولوژيك دارند و
خاكهايي كه به امنيت غذايي ما مربوط ميش��وند
مانندخاكهايزراعيومرتعيممنوعاست.ويدرباره
ميزانصادراتخاكمعدنيگفت:ميزانصادراتخاك
معدني هيچ منع قانوني ندارد ،يعني هر حجم خاكي
كه از معادن اس��تخراج شده باشد ميتواند صادر شود
كه تشخيص آن در رده وظايف وزارت صنعت ،معدن و
تجارت است ،اما تشخيص خاكهاي مرتعي و زراعي
با جهاد كش��اورزي و خاكهايي 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
گزارشفائوتقريباًدوسومتنوعزيستيدرخاكوجوددارد
كهماازآنغافلبوديمبنابراينازاينجنبهنيزخاكبسيار
حايزاهميتاستاگردرجاييبهعنواناهميتاكولوژيك
خاك پي برده شود هم برداش��ت و هم صادرات خاك آن
منطقهممنوعخواهدبود.

فرسايشخاكعامليبراينابودياينمولفه
زيستي
وي ادامه داد :اولينبار اس��ت كه در كشور قانون جامع و
كاملي در رابطه با خاك داريم ،متأسفانه با وجود اهميتي
كهخاكداردماتاكنونقانونجامعيبرايحفاظتازآن
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 بخشهايي از قانون توس��عه پنجم توسعه ،يك
سريمحدوديتهاونظامهاييدررابطهباصادراتخاك
داشتيمكهاكنونديگربهقانوندايميومنسجمتبديل
شده است يعني آن موقع نيز خروج و صادرات خاكهاي
زراعيممنوعشدهبودامااكنونباتصويبقانونحفاظت
ازخاك،اينمواردباجديتبيشتريپيگيريخواهدشد.
وي افزود :در قانون حفاظت از خاك ،وظيفه هر دستگاه
در اين زمينه مش��خص شده اس��ت ،مث ً
ال متولي حوزه
فرسايش خاك ،جهاد كشاورزي است كه بايد به صورت
جديبودجههايمنسجموكامليبرايبحثجلوگيري
از فرسايش خاك و طرحهاي آبخيزداري دريافت كند.
مديركلدفترآبوخاكسازمانحفاظتمحيطزيست
تاكيد كرد :فرس��ايش خاك موضوع مهمي اس��ت كه
متأسفانهبهآنتوجهنميشوددرحاليكهازاهميتزيادي
برخوردار اس��ت ،به عنوان مثال در سيالبهاي اخير در
كشوربهويژهدراستانهايخوزستان،لرستانوگلستان
ميبينيمبيشترخسارتهاييكهسيالبواردكردمربوط
بهگلواليياستكههمراهباسيالببودودرمنازلمردم
و معابر عمومي رسوب كرد و خسارتهاي ناشي از سيل
را چندين برابر كرد .وي گفت :سوال اين است كه اين گل
و الي از كجا آمده است ،از مراتع و زمينهاي كشاورزي
بوده كه در باالس��ت خاك آنها شسته شده و عم ً
ال خاك
باالدست از بين رفته در واقع عمق خاكي كه در باالدست
براي بحثهاي كش��اورزي و رويشگاههاي مرتعي الزم
داشتيم،بخشزياديازآنشستهوازبينرفتهاستواگر
فكريجديبراياينموضوعنكنيمعم ً
البهمرورامنيت
غذاييمادچارمخاطرهميشود.
وي اظهار داشت :در نگاه اول ايران سرزمين وسيعي به
چش��م ميآيد در صورتي كه وقتي به لحاظ تخصصي
مطالعه ميكنيم ميبينيم كه در زمينه خاك مانند آب
محدوديتداريم،دركشورخاكمرغوبيكهبشوددرآن
كشاورزيخوبانجامداديارويشگاههايماحفظشوند
كمداريماگرازآنچههمكهداريمصيانتنكنيمدرآينده
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 ميشود قابل قياس با ميزان

قاچاق آن نيست مث ً
ال ميزان خاكي كه در سيالبهاي
اخير شسته و وارد منازل مردم شد به اندازه حجم  ۵۰تا
 ۱۰۰سال صادرات خاك بوده است ،بنابراين در حوزه
خاك اولويتهاي ما بايد به س��مت كنترل فرسايش،
مديريت و كاهش آلودگي و ميزان مصرف سموم پيش
رود .وي گفت :ميدانيم كه منشأ بسياري از بيماريها
و س��رطانها ميتواند 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
استفادهكنندودرمصرفآنزيادهروينكنندزيراكام ً
ال
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
متوليآنهستندوميتواننداكنونطبققانونحفاظت
از خاك اين مباحث را با جديت بيشتري دنبال كنند .به
گفته وي در زمينه پسماند نيز سازمان حفاظت محيط
زيستوشهرداريهامكلفندتانظارتكامليرويمراكز
دفنزبالهوامحايپسماندباايجادكمترينآلودگيبراي
خاك و آب داشته باشند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه:

 ۱۰درصد هزينه زندگي برخي خانوادهها صرف آموزش ميشود
معاون س��ابق س��ازمان برنامه و بودجه گفت :برخي
خانوادهها  ۱۰درصد كل هزينه زندگي را بابت آموزش
ميپردازند و بيش از  ۹درصد خانوادههاي ايراني براي
تحصيل فرزندانشان بايد وسايل زندگي را بفروشند.
محمدرضا واعظ مهدوي معاون سابق سازمان برنامه و
بودجهدربرنامه تلويزيونيپرسشگربا اشارهبه متوسط
سالهاي تحصيل در ايران گفت :اين شاخص در سال
 ۴.۲ ،۱۹۹۰سال بود كه در سال  ۲۰۱۷به  ۹.۸سال
رسيده است .سالهاي مورد انتظار براي تحصيل نيز
ديگر ش��اخص است كه از  ۹.۲س��ال در سال ۱۹۹۰
به  ۱۴.۹س��ال در سال  ۲۰۱۷رس��يده است .يعني
از كس��ي كه وارد مدرسه ميش��ود انتظار ميرود تا
 ۱۵سال در سيس��تم آموزش��ي بماند.وزن آموزش
در شاخص توسعه انس��اني وزن مهمي است و طبق
گزارشات بينالمللي ،در رديف كشورهاي با شاخص
توسعه انس��اني باال قرار گرفتهايم و جزو كشورهاي
خوب هستيم.
او با بيان اينكه بيش از  ۱۵ميليون دانشآموز در بيش
از  ۱۰۰هزار مدرس��ه داريم ،گفت :چالش اساسي در
شرايط فعلي پوش��ش آموزش و پرورش است .بيش
از  ۹۸.۶درصد جمعيت واجبالتعليم در دوره ابتدايي
تحت پوش��ش قرار دارند .اين نرخ در دوره دبيرستان
 ۸۰درصد است .آيا توزيع اين  ۱.۴درصد عدم پوشش
در همه كش��ور يكسان است؟ در اس��تان سيستان و

بلوچس��تان بيش از  ۶درصد 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 دهها هزار كودك و جوان ايراني داريم كه
نميتوانند به مدرسه بروند.
او افزود :شاخص هزينههاي كمرشكن آموزش عبارت
از خانوادههايي است كه  ۱۰درصد كل هزينه زندگي
را بابت آموزش ميپردازند .بيش از ۹درصد خانوادهاي
ايراني براي تحصيل فرزندانشان بايد وسايل زندگي را
بفروشند و از محل درآمدهاي عادي خود نميتوانند
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 هزينهها و درآمدهاي

دولت  ۱۳۰هزار ميليارد تومان است ۹۵ .هزار ميليارد
تومان فقط حقوق و دستمزد و ۱۲۰هزار ميلياردتومان
هزينه رف��اه اجتماعي اس��ت كه تقريب��ا معادل كل
درآمدهاي دولت است .صرفه جويي كه ميتوان انجام
داد جوابگوي اين مابهالتفاوت نيست .دولت بايد روي
درآمدها كار كند .بيش از  ۵۰هزار 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:تأثيرسياستهايدرونبخشيكمتراز۲۰
درصد است و  ۸۰درصد در كالن اقتصاد رخ ميدهد.
تالشوزرابايدممانعتازرشدتورموحفظقدرتخريد
دستمزدبگيرانواخذمالياتازفعاليتهايمولدباشد.
وي با طرح اين پرس��ش كه آيا آموزش و پرورش بايد
كاسه گدايي دست بگيرد؟ گفت :خير ،نبايد اينگونه
باشد.كالناقتصادبايدجوابگوباشد.وقتيدولتكسري
داردازكجابايدپولمطالباتومعوقاتمعلمانرابدهد؟
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
ميتوانند تاكيد كنند كه بايد بودجه كافي اختصاص
يابد ،در غير اين صورت دولت نميتواند با اين وضعيت
مطالبات را بپردازد .وزرا بايد به مسائل فرابخشي توجه
كنند و مراقب شاخصهاي نرخ ارز و… باشند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشريح كرد

حوزهزيرمجموعهيكوزارتخانهقرارداشتهباشدهمچنان
نميتواند به شكل عمومي بر عملكرد ساير دستگاهها در
حوزه جوانان نظارت داش��ته باش��د .او بيان كرد :در مدل
پيش��نهادي جديد حوزه جوانان ،همچنان معاونت يك
وزيرخواهدبود،دراينحالتجايگاهحقوقيحوزهجوانان
ارتقا پيدا نميكند و فقط از حوزه ورزش مستقل ميشود.
به عبارت ديگر اعتبارات حوزه ورزش و جوانان از يكديگر
مستقل ش��ده و تصميمگيري در مورد اعتبارات و مدل
هزينهها تغيي��ر خواهد كرد .البته ممكن اس��ت با توجه
به ساختار اداري در شهرس��تانها در اين خصوص دچار
مشكالتيشويم.معاونامورجوانانوزارتورزشوجوانان
گفت :طرح اخير مجلس ،آن چيزي نيست كه مدنظر ما و

جرايم مربوط به تخلفات خاك به صندوق
محيط زيست واريز ميشود
ويتاكيدكرد:يكيديگرازمواردمثبتيكهقانونحفاظتاز
خاكبرايمحيطزيستداشتهايناستكهجرايممربوط
بهتخلفاتخاكبهصندوقمليمحيطزيستواردميشود
تاصرفبرطرفكردنمشكلدرآنزمينهشود،پيشازاين
جرايمزيستمحيطيبهصندوقشهرداريووزارتكشور
واريزميشدكهدرجاهايديگريهزينهميشد،اماباتوجه
به اين قانون جرايم محيط زيس��تي در خصوص خاك به
صندوق ملي محيط زيست واريز ميشود تا صرف برطرف
شدنمشكالتمحيطزيستيشود.

نماينده مردم اهواز در مجلس  مطرح كرد

پرداخت نشدن خسارت كشاورزي به سيلزدهها

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي از پرداخت
ت كشاورزي به سيلزدگان انتقاد كرد.
نشدن خسار 
جواد كاظم نس��بالباجي ،درباره اوضاع و شرايط مردم
سيل زده خوزستان در روزهاي اخير گفت :در حال حاضر
اكثر مردم به منازلش��ان بازگشتند ،اما منازل آنها پر از
رطوبت اس��ت و امكانات زندگي از جمله وس��ايل منزل
كامالازبينرفتهاست .ازطرفيمتاسفانهتاكنونخسارت
كشاورزي به آنها پرداخت نشده و مردم در بالتكليفي به
سر ميبرند .كش��اورزان حتي اگر تالش ميكنند ،براي
كشت آينده خود را آماده كنند ،اما چيزي در دستشان
ت را انجام دهند.
نيست كه بخواهند كش 
نماينده مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره
به تخريب راههاي روستايي گفت :راههاي 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 ميكرد واقدامات
الزم را انجام ميداد كه متاسفانه تاكنون نتيجه ملموسي
مشاهده نشده است.
كاظمنس��ب الباجي بيان ك��رد :مردم خوزس��تان و به
خصوصكشاورزانوروستايياندربدترينشرايطزندگي
ميكنند ،اگرچه مسووالن دنبال آمارگيري هستند ،اما
من آن ق��درت الزم را براي انجام كاره��ا در اين منطقه
مشاهده نكردهام.
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 مهمترين موض��وع براي ما پرداخت خس��ارتهاي
كش��اورزان اس��ت كه هنوز پرداخت نشده و فقط گفته
ميشود؛ در حال برنامهريزي هستيم.
نماينده مردم اهواز گفت :در حال حاضر هوا در اين منطقه
بهشدت گرم است و منازل روستاييان اكثرا تخريب شده
است ،از سوي ديگر پول كشاورزان هنوز پرداخت نشده
و راههاي 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،
برنامهريزي مناس��بي صورت گيرد تا پول كش��اورزان
پرداخت ش��ود و چنانچه اين تسهيالت پرداخت شود،
تقريبا اكثر مسائل حل ميشود و اميدواري در دل مردم
ايجاد خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم كرد

آخرين وضعيت طرح احياي سازمان ملي جوانان

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��هاي كه اواخر
ماهرمضانتشكيلشد،تصميمگرفتهشدهتااينمعاونت
تبديل به يك سازمان مستقل ش��ود و زيرمجموعه نهاد
رياستجمهوريقراربگيرد.محمدمهديتندگويانافزود:
اينتصميمدقيقابراساسهمانطرحيبودكهنمايندگان
مجلس آن را پيشنهاد داده بودند .اما بعد از آن رايگيري،
برخينمايندگاندرموردتصميممذكورتشكيككردندتا
اينكههفتهگذشتهمجددابهشكلداخليدراينخصوص
رايگيري و تصميم گرفته شد تا معاونت جوانان در قالب
يكسازمانزيرنظروزارتورزشاحياشود.
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 نميافت��د و فقط رديفهاي
اعتباريوبودجهايحوزهجوانانبهشكلمستقلخواهد
بود اما در حوزه افزايش اختي��ارات حوزه جوانان تفاوتي
ايجاد نخواهد ش��د .تندگويان به ايسنا گفت :تا وقتي اين

آلودگ�ي خ�اك امني�ت غذاي�ي را به خطر
مياندازد
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست
گفت :موضوع ديگري كه در قانون حفاظت از خاك به آن
توجهشدهوبسيارهمحايزاهميتاستبحثآلودگيخاك
اس��ت ،آلودگي خاك موضوعي است كه كام ً
ال با سالمت
انسانوامنيتغذاييدرارتباطاست،يعنياگركوچكترين
آلودگي داخل خاك باشد به ويژه از جنس فلزات سنگين
بالفاصله توس��ط ريش��ه گياه جذب و وارد چرخه غذايي
ميشودكهكام ً
السالمتيمحصوالتغذاييوبهدنبالآن
سالمتيانسانرابهمخاطرهمياندازد،اينمسالهاياستكه
متأسفانهكام ً
الازآنغافلبودهايم.ويافزود:مصرفسموم
بيرويهوغيراستاندارددركشورجزومواردياستكهطبق
قانونحفاظتازخاكبايدكنترلونظارتشود،البتهقبل
از اين هم ص��ورت ميگرفت اما ديگر يك قانون محكمي
وجود دارد كه دس��تگاههاي مختلف را موظف به نظارت
و تهيه گزارش ميكند ،در واقع بايد دستگاههاي اجرايي
وضعيت را به مراجع نظارتي گزارش دهند و آنها نسبت به
تكاليفدستگاههايمختلف،موضوعرارسيدگيميكنند،
ازسويديگردستگاههاياجراييميتوانندبااستنادبهاين

قانون بودجههاي 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:دودستگاهمهميكهدراينحوزهدرگيرهستندجهاد
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
واگذارشدهاست.

تخصيص ١۶ميليون دالر ارز دولتي به كاغذ سيگار
دولتبود.ماازابتدامدافعاليحهدولتبراياحيايسازمان
ملي جوانان بوديم .طرح اوليه خود نمايندگان نيز به اين
صورتنبود.حدود 88نمايندهايكهطرحتفكيكرامجددا
مطرحكردهبودندخواستارجداشدنحوزهجوانانوتبديل
آنبهمعاونترياستجمهوريبودند.االنهمنميگويماين
اقدام بيفايده است .به هر حال تصميمگيريهاي حوزه
جواناندرداخلوزارتخانهموثراست.اماازنظرپاسخگويي
برسايرحوزههاتاثيريندارد.
تندگويان با اش��اره به داليل مخالفت نمايندگان مجلس
با احياي اين سازمان زير نهاد رياستجمهوري نيز اظهار
كرد:نمايندگانمعتقدندبااحياياينسازمانزيرنظرنهاد
رياستجمهوريامكاننظارتمجلسرويايننهادوجود
نداردوتنهازمانيكهاينبخشدرداخليكوزارتخانهفعال
باشد،وزيرپاسخگويمجلسخواهدبود.
وي تاكيد كرد :اين درحالي است كه پيشنهاد داده بوديم
در خصوص امكان نظارت نمايندگان ،طي تغيير ساختار
مذكور ،دو تا سه نماينده از كميسيونهاي مشخص عضو
دايميشورايعاليجوانانشوند.دونمايندهنيزعضوستاد
مليجوانانشوندتامجلسحضورمستقيمومستمردراين
بخشوسياستگذاريهايآنداشتهباشد.

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 تحريمهاي
ظالمانه امريكا ،شايد باورتان نشود كه ارز دولتي به
سيگار ميدهند و  ١۶ميليون دالر ارز دولتي ۴٢٠٠
توماني به كاغذ سيگار دادند؛ در حالي كه ما براي ارز
دولتي دارو بايد چانهزني كنيم.
عليرضا رييس��ي در نشس��ت خبري هفته مبارزه با
دخانيات گفت :اگر مرور تاريخي كنيد بحث مبارزه
با دخانيات نشان ميدهد سال  ،٩٣بحث 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 ٩۶
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

تحريمهاي ظالمانه امري��كا ،بحث تخصيص ارز به
دارو و تجهيزات پزشكي داريم و شايد باورتان نشود
كه ارز دولتي به سيگار ميدهند و  ١۶ميليون دالر
ارز دولتي  ۴٢٠٠توماني به كاغذ س��يگار دادند؛ در
حالي كه ما براي ارز دولتي دارو بايد چانهزني كنيم.
وي افزود :متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي
ارز نيمايي به واردات توتون ميدهند و  ١٧٠ميليون
دالر براي واردات توت��ون ارز نيمايي تخصيص پيدا
كرد و با وجود تحريم ،در س��يگار تحريم نيستيم و
برترين برندهاي سيگار ميتوانند حتي جلوي وزارت
بهداشت شعبه بزنند و مافياي قدرتمند در واردات
توتون و كاغذ سيگار دست دارند.

راهوشهرسازي
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«تعادل» وضعيت بازار رهن و اجاره واحدهاي دفتري را بررسي ميكند

دست انداز در مسير جهش قيمت واحدهاي اداري
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
درحالي كه قيمت واحدهاي مس��كوني طي يكسال
گذش��ته جه��ش چش��مگيري داش��ته و از مت��ري
 5ميليونو 980هزارتوماندرارديبهشتسالگذشته
به بيش از 12ميليون تومان در ارديبهشت سال جاري
افزايش يافته است ،اما اين رشد قيمت بيشتر مربوط به
واحدهاي مسكوني و تجاري ميشود و واحدهاي اداري
درگير اين جهش قيمت نشدهاند.
نگاهي به قيمت رهن و اجاره و همچنين خريد و فروش
واحده��اي اداري در  5منطقه تهران نش��ان ميدهد
كه ارزش اين واحدها نس��بت ب��ه واحدهاي تجاري و
مسكوني مش��ابه خود (از لحاظ متراژ و منطقه) طي
ماههاي گذشته رشد چنداني نداش��ته است و دليل
آن هم ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور و به ويژه
فعاليتهاي خدماتي است.
باالبودن قيمت واحدهاي مسكوني و تجاري حكايت
از آن دارد با وجود ركود اقتصادي ،زماني كه پاي تأمين
نيازهاياساسيازجملهسكونت،خريدمايحتاجزندگي
و ...در ميان باش��د ،تقاضا وجود دارد و به همين دليل
واحدهاي اداري كه ارايهدهنده فعاليتهاي خدماتي
هستند ،رش��د قيمتي چنداني را تجربه نكردهاند اما
واحدهاي مس��كوني و تجاري رش��د قاب��ل توجهي
داشتهاند.
در اين ميان ،تحليل و بررسي ارزش واحدهاي اداري
پايتختبهخوبينشانگروضعيتفعاليتهايخدماتي
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��يهاي ميداني روزنامه «تع��ادل» از واحدهاي
اداري  5منطق��ه پايتخت براس��اس اطالعات موجود
در س��ايتهاي تخصصي امالك نش��ان ميدهد 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
محدودهگستردهايحركتميكندوارزشرهنكامل
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 دادهان��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
گرانتر است.
پس از مناطق شمالي ،ارزش واحدهاي اداري مناطق
غربي ،مركزي ،شرقي و جنوبي قرار دارند.

شمال پايتخت
درحال��ي كه انتظار ميرف��ت ارزش وديعه واحدهاي
اداري موجود در شمال پايتخت باال باشد اما بررسيها
حكايت از آن دارد كه مح��دوده قيمتي وديعه در اين
مناطق در محدوده  200ميليون تومان اس��ت اگرچه
براي برخي واحدهاي اداري نوساز اين قيمت تا 450
ميليون تومان هم افزايش مييابد.
به عنوان نمونه رهن كامل يك واحد اداري  59متري
درمنطقهونككه18سالاززمانساختآنميگذرد،
 180ميليونتوماناست.اگرقصدرهنكامليكواحد
اداري 56متري در تجريش را داريد كه سال ساخت آن
 10سال است بايد به صاحب ملك 250ميليون تومان
بپردازيد .براي رهن كامل يك واحد اداري  70متري
در زعفرانيه كه عمر بناي آن  16سال است ،بايد 450
ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
ره��ن كامل يك واح��د اداري  44مت��ري در منطقه
ميرداماد با عمر بناي  20س��ال 160 ،ميليون تومان
است.
غرب پايتخت
وديعه واحدهاي مس��كوني در غ��رب پايتخت هم به
مناطق شمالي نزديك است و در محدوده 200ميليون
تومانحركتميكند،برايرهنكامليكواحداداري
 70متري نوساز در منطقه جنت آباد بايد 210ميليون
تومان به صاحب اين واحد بپردازيد.
رهن كامل يك واحد اداري  60متري نوساز در منطقه
شهران 240ميليون تومان است.
اگرخواهان رهن يك واحد اداري  55متري نوساز در
شهرك غرب هستيد بايد 300ميليون تومان در چنته
داشته باش��يد .يك واحد اداري  60متري در خيابان
شهرآرا با  16س��ال عمر بنا  200ميليون تومان رهن
كامل داده ميشود.
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 ميدهد كه
رهن اين واحدها هم تفاوت چنداني با مناطق شمالي
و غربي تهران ن��دارد ،اگر قصد رهن يك واحد اداري
 58متري در مفتح را داريد كه  20سال از ساخت آن
ميگذرد بايد  150ميلي��ون تومان به صاحب ملك
بپردازيد.
ره��ن كامل يك واح��د اداري  55مت��ري در خيابان
مطهري كه عمر بناي آن  10س��ال است ،حدود 155
ميليون تومان ميشود.
براي رهن كامل يك واحد اداري  70متري در چهارراه
وليعصر با عمر بناي  10سال ،بايد  130ميليون تومان
نقد داشته باشيد.
يك واحد اداري  65متري در خيابان س��هروردي و با
عمر بناي  18س��ال 200 ،ميلي��ون تومان براي رهن
گذاشته شده است.

شرق پايتخت
اگرچه براساس گزارشهاي 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
نميكند به عنوان نمونه ارزش رهن واحدهاي اداري
در مناطق يك واحد اداري  60متري در منطقه نارمك
با عمر بناي  20س��ال 110 ،ميليون تومان رهن داده
ميشود .يك واحد اداري  70متري نوساز در فلكه اول
تهرانپارس 175،ميليون تومان رهن داده ميشود.
اگر قصد رهن يك واحد  53متري در خيابان مجيديه
جنوبي را داريد كه 20سال از زمان ساخت آن ميگذرد
بايد 170ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد.
يك واحد اداري  61مت��ري در خيابان نيروهوايي با
 10س��ال عمر بنا 120 ،ميليون توم��ان رهن كامل
داده ميشود.

جنوب پايتخت
درحالي كه وديعه واحدهاي اداري جنوب پايتخت
نس��بت به س��اير مناطق تاحدودي پايينتر 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 ميشد.
به عن��وان نمونه يك واحد اداري نوس��از  23متري
در افس��ريه 130 ،ميليون تومان ره��ن كامل داده
ميشود.
براي رهن كامل يك واحد اداري  52متري در منطقه
بهارس��تان كه  7س��ال از س��اخت آن ميگذرد بايد
 45ميليون تومان در چنته داشته باشيد.
اگر خواهان رهن كامل يك واحد اداري  40متري در
منطقه خزانه هستيد بايد80ميليون تومان به صاحب
ملك بپردازيد.

رهنواحدهاياداريپايتخت(ميليونتومان)
شمال

مركز

غرب

جنوب

شرق

آدرس

متراژ

قيمت

آدرس

متراژ

قيمت

آدرس

متراژ

قيمت

آدرس

متراژ

قيمت

آدرس

متراژ

قيمت

ونك

59

180

جنتآباد

70

210

مفتح

58

150

نارمك

60

110

افسريه

23

130

تجريش

56

250

شهران

60

240

مطهري

55

155

تهرانپارس

70

175

بهارستان

52

45

زعفرانيه

70

450

شهركغرب

55

300

وليعصر

70

130

مجيديه

53

170

خزانه

40

80

ميرداماد

44

160

شهرآرا

60

200

سهروردي

65

200

نيروهوايي

61

110

-

-

-
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گروه راه و شهرسازي|
طي سالهاي 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 كالنشهر نيز
رش��د كردهاند و اين امر سبب بروز مشكالت بسياري
براي تهران شده است.مسووالن شهري نيز معتقدند
بايد با انج��ام برنامهريزي و ايجاد انگيزه مانع مهاجرت
افراد از شهر و روس��تاها به حاشيههاي كالنشهرها و
پايتخت شد .در س��الهاي اخير اداره كل حريم شهر
تهرانسياستهايخودرادردوقالبصيانتوحفاظت
از حريم و نيز اجراي پروژههايي براي نگه داشت حريم و
ساماندهي نقاط آسيبپذير تنظيم كرده است .پيشتر
حميد اسدبيگي ،معاون مديركل وقت اداره كل حريم
ش��هر تهران در گفتوگو با «تعادل» گفت��ه بود« :در
بخش صيانت و حفاظت از جديدترين روشهايي كه
در دنيا به كار گرفته ميشود ،استفاده ميكنيم .براي
مثال با تطبيق تصاوير ماهوارهاي به صورت س��االنه يا
 6ماه يك بار گزارش كلي اتفاقاتي كه در حريم ميافتد
را نس��بت به دوره قبلي مورد بررسي قرار ميدهيم 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 ميشود».همچنين تقويت نيروهاي حريمبان از
ديگر اقدامهاي شهرداري در حفاظت از حريم پايتخت
به شمار ميرود.
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 جنبههاي
اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي براي اين بخش از
پيكرهزيستمحيطيسرزمينماخطرناكاستوبايد
اقدامي جدي صورت بگيرد .پيش��نهاد ميكنم 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 كوچكتر نهادي ايج��اد كنيم تا اين

نهاد با همكاري وزارت كشور ،وزارت راه و شهرسازي،
شوراي شهر و شهرداري تهران ذيل كميسيون تهران
و كالنشهرها يا به موازات آن اقدامات نرم افزاري براي
رفتن به سمت يك مديريت هماهنگ انجام بدهد.اين
نهاد نوعي مديريت هماهنگ و ن��ه لزوماً يكپارچه در
مجموعهشهريبههمپيوستهوباسرنوشتواحدايجاد
ميكند 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،تصريحكرد:سالهااستدرخصوصحريم تهران
جوانب سنجيده ش��ده و اقدامات الزم صورت گرفته
اس��ت و توانس��تيم برنامههاي خود را طي زمانبندي
مش��خص پيش ببريم .حريم ته��ران  ۱۳۲۷كيلومتر
مربع است و  ۱۱منطقه شهرداري و  ۲۸ناحيه را درگير
مسائل جانبي خود كرده است تا بتواند با بررسي و انجام
كارهاي مطالعاتي از سرريز جمعيت به داخل شهرها
جلوگيري كند.در سالهاي گذشته حدود  ۳۰روستا

از حريم تهران عبور كرده و به تهران منتقل شده است و
بايد بگوييم در بحث حفظ حريم تهران ،مديريتهاي
شهري گذشته به خوبي عمل نكردهاند.
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
چالشه��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 نميدهد در بحث حفظ
حريم تهران با تمام ظرفي��ت و با  ۱۰۰درصد امكانات
اقدام كنند .حريم تهران چيزي نزديك به دو برابر عرصه
كل ش��هر تهران اس��ت و ما وظيفه داريم كه از حريم
 ۱۳۰۰كيلومتري پايتخت صيان��ت كنيم .اگر در اين
راس��تا برنامهاي 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
همانديشي 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 وسازي 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
خواهيمشد.بنابراينهمكاريجديوتنگاتنگيباهمه
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  ۵۰ساعت با كارشناسان شهرسازي برگزار
كرديم و توانستيم مش��كالت و چالشهاي پيش رو را
شناسايي و براي رفع آنها برنامهريزي كنيم.
قوانيناجراييمديريتحريمبازنگريشود
همچني��ن در اين همايش نوذر پور ،ش��هردار منطقه
 ۲۲گفت :ما تاكنون بيش��تر درب��اره نبايدهاي حريم
صحبت كردهايم و بايد اين رويك��رد را تغيير داده و بر
بايدهاي حريم متمركز شويم.در چندين محور بايد در
اداره و برنامههاي حريم ش��هر تهران تغيير ايجاد شود
و تهيه سند آسيبشناس��ي حريم شهر تهران يكي از
اولويتهاي اين تغييرات اس��ت كه اين موضوع جهت
افزايش مشاركت شهروندان با اهالي روستاهاي حريم،
واجب اس��ت.مناطق داراي حريم بايد با دهياريهاي
روستاهاي حريم خود در راستاي ماموريتهاي اجرايي
هماهنگباشندوبدينجهتشورايهماهنگيعمران
و خدمات شهري و روستايي در منطقه  ۲۲در راستاي
هماهنگي با دهياريهاي روستاهاي حريم ،ايجاد شده
است و در احصاء و حل مشكالت فيمابين برنامهريزي
وتصميمگيريميكنند.
شهردار منطقه  ۲۲با بيان اينكه مغايرت مساحتي كه
بين شوراي شهرس��ازي و معماري و ساير سازمانها
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
 ۵۰۰بنا در حريم منطقه  ۲۲بدون مجوز احداث شده
و با برنامهريزيهاي انجام ش��ده تمام آنها براي تعيين
تكليف به كميسيون ماده  ۱۰۰ارسال شدهاند .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.

 ۸۰درصددرآمدحريمدركجاهزينهميشود؟
زهرا نژاد بهرام ،عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران نيز
گفت:اقتصاديشدنحاشيهحريميكيازداليلمهمي
است كه باعث شده ما سالها درگير مساله حريم تهران
باشيم .فكر ميكنم ميتوانيم به مساله حريم از منظر
تعاملي نگاه كنيم چرا كه شبكه ارتباطي به وجود آمده
بين تهران و شهرهاي پيراموني عالوه بر تأمين نيازهاي
خودميتواندبخشيازنيازهايشهرتهرانراتأمينكند،
بنابراين همين الگو ميتواند در حفظ حريم موثر باشد.
رييسكميتهمعماريوشهرسازيشورايشهرتهرانبا
بياناينكهاينشبكهارتباطيقادراستعالوهبرنيازهاي
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 حاضر ۱۳۰۰كيلومتر
حريم تهران به منطقهاي پر از تعارض تبديل شده است.
تبصرهاي داريم مبني بر اينكه  ۸۰درصد درآمد توليد
شده در حريم بايد صرف توسعه حريم بشود.بنابراين با
الگوي پيشنهادي ميتوانيم 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
كالننظاماتتصميمگيريوتصميمسازيحريمتهران
حل نشود و مجموعه حاكميت به يك تصميم مشترك
و مبتني بر پيوس��تهاي مطالعاتي و آسيبشناسي
نرسند،فضايپيشرونگرانكنندهخواهدبود.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
بودهامامحققنشدهومردمرابهسمتمناطقبرخوردار
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 نميشود.
او افزود :تا زماني كه نتوانيم مشكالت را به دغدغه عموم
تبديل كنيم ،نميتوانيم 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
ديدبانهاي شهري موفقتر بوده است.

ايرانشهر
واكنش به احتمال ديواركشي
پيرامون تئاتر شهر
حجتنظري،عضوكميسيونفرهنگي-اجتماعي
شوراي شهر تهران در واكنش به احتمال ديواركشي
در حريم تئاتر شهر گفت :ما گفتيم كه ميخواهيم
شهر انسان محور داشته باشيم ،همان نقدي كه در
مورد محصور كردن چهارراه وليعصر وجود دارد ،در
مورداحتمالمحصورشدنتئاترشهرهموجوددارد.
بهگزارشايسنا،نظريدرموردجلسهبررسيوضعيت
پيراموني مجموعه تئاتر شهر و هماهنگي الزم براي
تصميمگيريدرخصوصپيامدهايسدمعبروحضور
دستفروشاندرچهارراهوليعصرگفت:بطوركليالزاما
اولين راه بهترين راه نيست .ممكن است اولين راهي
كهانتخابميكنيمسادهترينراهباشدامابايدبادقت
و برنامهريزي بيشتري مناسبترين راهحل را براي
اينمحدودهانتخابكنيم.مانميتوانيمدستفروشي
رااقداميكامالمنفيوغلطبدانيموبعدبگوييمبايد
دستفروشيراكناربگذاريم.اينقطعابهترينراهحل
نيست .سخنگوي كميسيون فرهنگي -اجتماعي
ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به انتظار بسياري از
هنرمندانبرايتبديلتئاترشهربهقطبگردشگري
گفت:اگرميخواهيممجموعهتئاترشهربهيكقطب
گردشگريفرهنگيوحتيميراثيتبديلشود،اتفاقا
باز هم حضور دستفروش��ان ميتواند به آنجا كمك
كند .البته حضوري ساماندهي شده و با ضابطه ،كه
مادرمصوبهمشاغلسياروبيكانونآنراپيشبيني
كردهايم .بر اين اساس ،در اطراف مجموعهاي مانند
تئاترشهردستفروشانطيفرآينديشفافميتوانند
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 ميش��وند .نظري با تاكيد
بر اينكه قطعا نبايد در اطراف مجموعه تئاتر ش��هر
ابزارآالت صنعتيواقالمغير مرتبطبه فروشبرسد،
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 زنيه��ا در مورد احتمال
ديواركشيدراطرافمجموعهتئاترشهرگفت:اينكه
بخواهيمفضاراايزولهكنيمتجربهنشاندادهكهاتفاق
خوبي نخواهد بود .نميتوان انتظار داشت كه فقط
افراد فرهنگيوعالقهمندانبه تئاتردراين فضا تردد
كنندوبقيهحقندارندواردشوند.چرابايديكفضاي
فرهنگيراازحضورديگرشهروندانمحرومكنيم؟
نظري با اشاره به يكي از تفاوتهاي مديريت شهري
اصالحطلبان با مديريت شهري قبلي گفت :ما يك
تفاوت عمده ب��ا مديريت قبلي داريم .بدين معنا كه
ما ميخواهيم شهر انسان محور داشته باشيم .با اين
تفكرنميشودهرجارامحصوركنيم.بهنظرمهمان
نقدي كه در مورد محص��ور كردن چهارراه وليعصر
وجوددارد،درمورداحتمالمحصورشدنتئاترشهر
هموجودداردوالبتهنميدانمدرنهايتايناتفاقرخ
ميدهديانه؟اينعضوكميسيونفرهنگياجتماعي
شورايشهرباتاكيدبراينكهمابايدبتوانيممجموعه
تاالر وحدت را هم از اين حصر خارج كنيم ،گفت :اگر
مردمنتوانندباامكانمختلففرهنگي،ميراثيواماكن
مهمشهرشانارتباطبرقراركنند،نميتوانيمهمهآنها
را شهروند شهر بدانيم چون آنها را از هويتشان دوره
كردهايمواينبرايشهروشهروندانشخطرناكاست.

وقوع روزانه  ۲۵۰۰تصادف
در پايتخت
فرمانده انتظام��ي تهران بزرگ گفت :روزانه بالغ بر
 2ه��زار و  ۵۰۰تصادف اعم از جرحي و خس��ارتي
در ته��ران رخ ميدهد كه در تمام اين موارد پليس
در صحنه حضور پيدا ميكند .به گزارش تس��نيم،
سردار حسين رحيمي اظهار كرد :آموزش و ارتقاي
توانمنديهاي مديران ،فرماندهان و روساي پليس
راهور در دستور كار قرار گرفته است.پليس در سال
 98به مراتب توانمندتر از سال گذشته شده است.
رحيمي افزود :شايد اگر يك دهه قبل ،كمكاريها و
رفتارها از سوي پليس مشاهده ميشد ،خيلي به آن
گاليه نميشد اما امروز كوچكترين 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 بهرهوري ،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 ميدهند .فرمانده
انتظامي تهران بزرگ با اش��اره ب��ه  30هزار تماس
روزانه با پلي��س  110در پايتخت ،ادامه داد :بالغ بر
 6هزار تماس روزانه با پليس  110درباره مس��ائل
ترافيكي،تصادفاتوامورراهنماييورانندگياست.
همچنين روزانه بالغ بر دو هزار و  500تصادف اعم
از جرحي و خس��ارتي در تهران رخ ميدهد كه در
تمام اين موارد پليس در صحنه حضور پيدا ميكند.
بطور ميانگي��ن روزانه در  300فق��ره از تصادفات
خس��ارتي و  60فقره تصادفات جرح��ي در تهران
كروكي كشيده ميشود و برخي از تصادفات نيز نياز
به كشيدن كروكي ندارند .فرمانده انتظامي تهران
بزرگ با بيان اينكه حدود 700مورد از 6هزار تماس
نيز مربوط به راهنمايي و مشاوره است ،متذكر شد:
حدود دو هزار تماس از  6هزار 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 400دوربين نظارتي در حال فعاليت است و هزار و
 350دوربيننيزتخلفاتسرعت،سبقتغيرمجازو
رفتارهاي خارج از عرف را كنترل ميكنند.در تهران
بيشازپنجهزارو 500تقاطعدارايچراغراهنمايي
و رانندگي است و روزانه هزار و 200نفر به ستادهاي
ترخيصمراجعهميكنندكهپيشازدريافتخودرو
بايد آموزش الزم را ببينند و اگر آموزشهاي الزم را
نبينند،خودرووموتورسيكلتتحويلآنهانميشود.

اخبار
شرايط مجوز موردي براي
كارت بازرگاني اعالم شد

تسنيم| مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات،
شرايط صدور مجوز موردي براي عدم مطالبه كارت
بازرگانيرااعالمكرد.سيدمهدينيازيدرمكاتبهاي
با روس��اي ادارات كل سازمانهاي صنعت و معدني
استانها،شرايطصدورمجوزمورديبرايعدممطالبه
كارتبازرگانيرااعالمكرد.براساساينمكاتبه،صدور
مجوز موردي براي واردات ماشين آالت ،تجهيزات،
اجزا و قطعات مربوط��ه مورد نياز واحدهاي توليدي
فاقدكارتبازرگانيتنهايكباروبرايمدتمشخص
(حداكثر6ماه) مجاز اس��ت و تمدي��د آن در صورت
داشتنشرايطالزمومعتبرمنعيندارد.

دريافت مابهالتفاوت ريالي
از برخيكاالهاي اساسي

مهر| براس��اس مصوبه كارگروه ملي تنظيم بازار
كش��ور ،از «كره ،حبوبات ،چ��اي و كاغذ وارداتي»
كه بع��د از تاريخ  ۱۸خردادم��اه  ۱۳۹۸ازگمركات
كشور ترخيص شوند ،به ازاي هردالر ۴۸۰۰،تومان
مابه التفاوت ريالي اخذ ميش��ود .در همين رابطه،
محمدرضا كالم��ي ،مديركل دفت��ر برنامهريزي
تامين ،توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت در نامهاي
به مهدي كس��رايي پور ،مديركل سياستگذاري
ارزي بانك مركزي ،تاريخ اخذ مابه التفاوت ريالي از
كاالهاياساسيوضروريكهگروهارزيآنهابهگروه
چهارم انتقال يافته را ابالغ كرد.
در اين نامه آمده است :با عنايت به طرح تصميمات
كميته ،بن��د  ۴-۳مصوبه كارگروه تنظي��م بازار با
حضور نمايندگان بانك مركزي در جلسه كارگروه
ملي تنظيم بازار كش��ور مورخ سيزدهم خردادماه
 ،۱۳۹۸مقرر ش��د دريافت مابهالتف��اوت ارزي به
ازاي ه��ر دالر  ۴,۸۰۰تومان از محمولههاي تامين
ارز ش��ده كره ،حبوبات ،چاي و كاغ��ذ كه از تاريخ
 ۱۸خ��رداد ( ۹۸بعد از پايان ماه مبارك رمضان) از
گمركات كشور ترخيص ميش��وند ،اجرايي شود.
براين اساس محمولههاي ترخيص شده قبل از ۱۸
خردادماه نيز با ارز  ۴,۲۰۰تومان مش��مول رصد،
پاي��ش و عرضه با نرخ مصوب س��ازمان حمايت بر
مبنايارز۴۲۰۰تومانيهستند.كالميدرنامهخود
به كسرايي پور خواستار ابالغ مصوبه تنظيم بازار به
بانكهاي عامل و گمرك شده است.

ثبت ركورد توليد
 ۳۰ميليون تن فوالد در 98

معاونامورمعادنوصنايعمعدنيوزيرصنعت،معدن
وتجارتگفت:سالگذشته ۲۵ميليونتنفوالددر
كشورتوليدشدوبرنامهتوليدفوالدبرايسالجاري
نيز  ۳۰ميليون تن است .به گزارش تسنيم ،جعفر
سرقينيافزود:ايرانباتوليد 25ميليونتنفوالددر
سالگذشتهتوانستدوكشورراپشتسربگذاردبه
طوري كه امروز در توليد فوالد رتبه دهم جهاني را
دارد.ويهمچنيناظهاركرد:كشوررتبهتكرقمي
توليدفوالدراباتوجهبهبرنامهريزيهايصورتگرفته
حداكثرتادوسالآيندهتجربهخواهدكرد.معاونامور
معادنوصنايعمعدنيوزيرصنعت،معدنوتجارت
گفت :به طوركلي در چشمانداز  20ساله كشور 55
ميليون تن ظرفيت براي فوالد منظور ش��ده است
يعنيدرسال 1404بايدبهظرفيتتوليد 55ميليون
تنفوالددرايرانرسيد.ويدرادامهافزود:برنامهمزبور
در سر لوحه كار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار
گرفت و از سال  1392بهشدت اين موضوع تعقيب
ش��د به گونهاي كه ظرفيت  18ميليون تني توليد
فوالدكشوردرششسالقبلباراهاندازيطرحهاي
مختلفامروزبه 35ميليونتندرسالرسيدهاست.
س��رقيني تصريح كرد :طرحهاي بسياري طي اين
شش سال در كشور راه افتاد و امروز  35ميليون تن
ظرفيت توليد فوالد در كشور وجود دارد .وي گفت:
مصرف فوالد با توجه به ركود ساخت و ساز درداخل
طيچندسالگذشتهبهحداقلرسيدهاست.معاون
وزير صنعت ،معدن و تج��ارت افزود :مصرف فوالد
هماكنوندركشور14تا15ميليونتنبيشترنيست
معني حرف اينكه اگر 30ميليون تن فوالد در ايران
توليدشودبايد 15ميليونتنرويريلصادراتقرار
گيرددرحاليكهسالگذشته 8,5ميليونتنفوالد
ازمملكتصادرشدهاست.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقهکرمانشاه
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صنعت،معدنوتجارت

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

مدل جديد شارژ مالي بنگاهها
تعادل|
وزارت صنعت ،معدن وتجارت در سال  98دو رويكرد
جديد را در چارت كاري خود براي رونق بنگاهها تعريف
كرده است؛ در رويكرد نخست با توجه به اينكه كمبود
نقدينگي همچن��ان مش��كل اول بنگاههاي توليدي
به ش��مار ميرود ،وزارت صنعت به دنبال اين اس��ت
تا با هدايت س��رمايههاي س��رگردان به سمت توليد،
طرحهاي صنعتي را از اين طريق شارژ مالي كند .اين
در حالي اس��ت كه  85درصد تامين مالي بنگاهها در
ايران از سوي بانكها انجام ميشود كه در دنيا بيسابقه
اس��ت .به همين منظور براي نجات بنگاههاي جوان
بايد سراغ شيوههاي جديد تامين مالي از طريق بازار
سرمايه پيش رفت .از آنسو ،با توجه به اينكه  10هزار
و  ۶۴۰طرح با پيش��رفت فيزيكي باالي  ۶۰درصد در
كشور موجود است ،وزارت صنعت به دنبال اين است
كه در سال جاري سرمايهگذاريهاي جديد را به سمت
واحدهاي ايجادي جديد سوق ندهد .براساس رويكرد
جديد تعريف شده ،مقرر شده استانها سرمايهگذاران
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 بنگاهها 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  ۸۰۰ميليارد تومان سرمايه در اختيار مردم
اكنونباپارادوكسنقدينگيروبهروهستيم؛بهعبارتي،
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
هدفگذاري 3ميليارددالريدرسال 98تعريفشدهتا
درگامنخست،براساسنيازكشورفعالسازيطرحهاي
نيمه تمام در دستور كار قرار بگيرد.
 7رويكرد راهبردي براي رونق توليد
براس��اس اعالم وزير صنعت ،مع��دن و تجارت ،هفت
رويكردراهبرديشامل«توسعهتوليدوتعميقساخت
داخل»« ،توسعه صادرات غير نفتي»« ،توسعه معادن
و صنايع معدني»« ،توس��عه فناوري و ش��ركتهاي
دانش بنيان با تغيير رويكرد از مونتاژكاري به نوآوري»،
«مديريتبازاروساماندهيلجستيكتجاري»«،بهبود
فضاي كس��ب و كار مرتبط با بخش صنعت ،معدن و
تجارت» و «تأمين منابع مالي و توسعه سرمايهگذاري
در راستاي تحقق دستورالعمل سال رونق توليد» در
چارت كاري س��ال  98وزارت 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 35برنامه براي اين ۷محوركاري وزارتخانه
در سال رونق توليد تدوين و برنامهريزي شده ،گفت :هر
هفته اين  ۷محور رصد و پايش ميشود و گزارشهاي
مربوطه به صورت منظم و مداوم به وزير صنعت ،معدن
وتجارت ارسال ميشود.
سعيد زرندي با بيان اينكه براي رونق توليد ،مشكالت
موجود بررسي و برنامه س��ال  ۹۸را بر دو اصل نگاه به
مقابلهباتحريمهاورونقتوليدتعريفشدهاست،عنوان
كرد :ش��اخصهاي كالن نش��انگر برخي چالشهاي
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 هزينههاي
توليد و بيثباتي در سياس��تها» تصري��ح كرد :ما در
وزارتخانه سعي كرديم در نيمه دوم سال  ۹۷كمترين
مقدار بخشنامه را داشته باشيم و در سال  ۹۸نيز فضا
راتثبيتكنيم.
يكطرحپايلوتمالي
اما مش��كالتي كه به گفته معاون وزير صنعت ،همچنان
بنگاههايتوليديرارنجميدهد«،كمبودنقدينگي»«،بيمه
تاميناجتماعي»«،مالياتوگمركات»است.بهطوريكهبه
گفتهزرندي،باافزايشهزينههايمبادالتي،هر ۱۰۰درصد
افزايش نرخ ارز ،ح��دود  ۸۹.۵درصد هزينههاي كاالهاي
وارداتيدرحوزهتوليدراباالميبرد.
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  ۱۰هزار و ۶۴۰
طرح با پيش��رفت كاري باالي ۶۰درصد در كشور موجود
است كه تامين مالي اين طرحها با استفاده از سرمايههاي
سرگردان مردمي در  ۳استان به صورت پايلوت در دستور
كار وزارتخانه صنعت قرار گرفته اس��ت .او با انتقاد از اينكه
سرمايههاي سرگردان سبب شد كه خودرو از يك كاالي
مصرفي به يك كاالي سرمايهاي است تبديل شود ،اظهار
كرد كه از اس��تانها درخواست كرديم كه سرمايهگذاران
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 ۸۰۰ميليارد تومان
سرمايهدردستمردماستكهعمدتادرحسابهايبانكي
آنهاستو ۲۰۰ميلياردتومانآننقدينگيكوتاهمدتاست.
از سوي ديگر ،از منظر زرندي ،درحال حاضر با پارادوكس
نقدينگي روبه رو هستيم؛ چراكه نقدينگي در دست مردم
باالودرواحدهايتوليديكماست.برهميناساس،جذب
بنگاههاي كوچك و متوسط در بازار سرمايه را در استانها
جلوخواهيمبرد.
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 ميخواهيم ب��ه جاي اينكه به دنبال مجوز براي
راهان��دازي يك واحد توليدي جديد باش��ند ،خريد و
احي��اي واحدهاي نيمه فعال و نيمه كار را مدنظر قرار
دهند.
البتهبراساسآماريكهزرنديدرموردآخرينوضعيت
صدور مجوزهاي سرمايهگذاري اعالم كرد ،شاهد رشد
صدور مجوز سرمايهگذاري هم در بخش داخلي و هم
خارجيهستيم.مطابقآماراعالمي،در ۲ماههنخست
سال جاري ( )98برابر با  ۱۴مجوز براي سرمايهگذاري
خارجي صادر ش��ده كه اين رقم در مدت مشابه سال
گذشته ( )97كه برابر با ۸مجوز بوده است ،رشد را نشان
ميدهد .همچنين در دومين ماه از سال  98برابر با ۳
هزار و  ۵۹۹مجوز صادر ش��ده كه رشد  25درصدي را
نشان ميدهد .در همين بازه زماني نيز ۵۲،هزار و۲۲۲
مجوز صنفي در  2ماه منتهي به ارديبهش��ت سال 98
صادر شده كه  ۶.۹درصد افزايش را تجربه كرده است.
«س��اماندهي ماليات بر ارزش افزوده» كه اين روزها
به يكي از دغدغههاي مه��م صاحبان بنگاهها تبديل
ش��ده ،موضوع ديگري بود كه مورد توجه معاون وزير
قرار گرف��ت .بنابه اظهارات او ،س��ازمان حمايت روي
طراحي سامانهاي براي ارايه نرخ مرجع محصوالت و
كاالها كار ميكند .اين در حالي است كه نبودن قيمت

واحد باعث سوءاستفاده برخي افراد سودجو از طريق
ارايه قيمتهاي مج��ازي را رقم زد .زرندي همچنين
با بيان اينكه مسوول ارزيابي اقتصادي بودن پروژهها
و طرحها بانكها هس��تند ،اظهار كرد :با تغيير نرخ ارز
ساماندهي جديدي براي اين ارزيابي با توجه به شرايط
جديد ارايه شد.
طرح تعميق ساخت داخل
معاونوزيرصنعت،اماازضرورتشكلگيرييكطرح
ملي براي تعميق س��اخت داخل سخن گفت و اولين
گام را ،شناسايي نيازها با تحليل وضعيت نوع كاالهايي
است كه وارد ميشوند ،عنوان كرد .بنابرآمار اعالمي او،
حدود ۱۲هزار واحد صنعتي با ظرفيت ۳۰تا ۵۰درصد
كار ميكنند و از  ۶۰هزار واحد صنعتي موجود حدود
 ۴۲هزار تا در داخل شهركها 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
برگزارميكنيم.
زرن��دي با بيان اينكه حدود  ۸۵درصد از قطعات مورد
نياز خودروها در سالهاي گذشته بوميسازي شده،
گفت :اولويت براي داخليسازي خودرو ،خودروهاي
پرمصرف و پرتيراژ است .به گفته او ،چون قطعهسازي
خودرو سرفصل تحريمها بود تا نارضايتي عمومي به
وجو د آيد .بر همين اساس ،نگاه متوليان صنعتي ،اين
است كه س��رمايهگذاريهاي جديد به سمت تكميل
واحدهاي موجود و تكميل واحدهاي زير ظرفيت برود.
او موضوع تأمين نياز دس��تگاهها را از ديگر برنامههاي
سال  98دانست و بيان كرد :از  ۴۲ميليارد دالر واردات
س��ال  ۹۷حدود  ۳۵ميليارد دالر آن مربوط به بخش
صنعت اس��ت و  ۵۵كد تعرفهاي به ارزش  ۱۲ميليارد
دالر بيش��ترين س��هم را در واردات اين بخش داشته
اس��ت .به گفته زرندي ،اما فعالسازي ظرفيت خالي
واحدهاي توليدي كش��ور از ديگر محورهاي مهمي
اس��ت كه در برنامه كاري متوليان صنعتي كشور قرار

گرفته،كهشاملاحيايواحدهايراكدواحيايظرفيت
واحدهايي است كه زير ظرفيت كار ميكنند.
اما «جذب س��رمايهگذاري براي جايگزين��ي واردات» با
هدفگذاري  ۳ميليارد دالر ،س��رفصل ديگري است كه
در چارت كاري اين وزارتخانه براي س��ال 98ترسيم شده
است .بهطوري كه به گفته زرندي ،رويكرد وزارتخانه اين
استكهتاحدامكان،واحدايجاديجديديشكلنگيردو
حركتبيشتربهسمتفعالسازيواحياوتكميلظرفيت
واحدهاي موجود باش��د .بر همين اساس« ،هدفگذاري
توسعه و رشد  ۲۵درصدي صنايع نس��اجي و پوشاك در
راستاي طرح توسعه نساجي و پوشاك»« ،توسعه صنايع
دريايي،ريليولوازمخانگي»و«ايجاد ۱۳هزارو ۱۰۰واگن»
بهطورويژهدردستوركارقرارگرفتهاست.
زرنديدرادامهبااشارهبهاينكه«افزايشصادراتغيرنفتي»،
اولويت ديگر وزارت صنعت در سال جاري است؛ گفت :در
موضوع صادرات غير نفتي صادرات به ۱۵كشور در دستور
كارقرارگرفتهاست؛حتيرصدآمارهانيزحاكيازايناست
كهحدود ۲۳.۴ميليارددالرازمجموع ۴۶ميليارددالركل
صادرات كشور در سال ۹۷مربوط به اين ۱۵كشور هم مرز
يا نزديك به ما است .زرندي در بخش بعدي صحبتهاي
خوددرموضوع«بهبودفضايكسبوكار»اصليترينكار
وزارتخانه را ساماندهي و توسعه سامانههاي الكترونيكي
دانست وافزود :ايجاد هلدينگهاي سرمايهگذاري توسط
خودمردمدرموضوعسرمايهگذاريوصادراترادردستور
كار داري��م .البته به گفته اين مقام مس��وول در وزارتخانه
صنعت ،رتبه فضاي كسب و كار در كشور بهبود يافته كه
بيشترينبهبوددرتجارتفرامرزيبهدستآمده،كهازرتبه
 ۱۶۶درسال ۲۰۱۸بهرتبه ۱۲۱در ۲۰۱۹ارتقاءيافتهاست.
زرندي همچنين با بيان اينكه تمركز در حوزه بازار سرمايه
را در دستور كار داريم ،گفت :سرجمع تسهيالت ارايه شده
بانكهااز ۳۱درصددرسال ۹۲به ۲۸درصدرسيدكهبهبود
اين نرخ را در دستور كار داريم.
«توسعه معادن كوچك» از ديگر برنامههاي كاري وزارت
صنعت در سال  98اس��ت؛ بنابه توضيحات زرندي ،براي
توس��عه اقتصادي به بخش معدن نگاه ويژهاي وجود دارد

كه فعالسازي معادن كوچك مقياس در دستور كار قرار
گرفته است .بنابه گفتههاي او ،احياي  ۱۵۰واحد كوچك
مقياس معدني هدفگذاري ش��ده كه از سرمايهگذاران
بخش خصوصي و شركتهاي معدني خواسته شده براي
تامينسرمايهآنمدلارايهدهند.زرندياعالمكردكهبراي
نوسازيتجهيزاتوماشينآالتمعدنيمدل ۳جانبهميان
«معاونتامورمعدنيوزارتخانه،ايميدرووصندوقحمايت
ازفعاليتهايمعدني»درحالتدويناست.
اظهارنظرمعاوندربارهسهموضوع
زرندي در ادامه صحبتهاي 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 سرمايهگذاريهاي جديد،
توسعه و آينده كشور به چرخه اقتصاد كشور بازگردد ،اما
سالگذشتهمقررشدبخشيازآنبرايتاميننيازوارداتي
صادركنندگان در اختيارش��ان قرار بگيرد .براين اساس،
مقرر شده براي صادركنندگان محصوالت پتروشيمي۶۰
درصد ارز صادراتي به سامانه نيما بازگردد ۱۰،درصد آن به
صورتاسكناسدراختيارصادركنندگانباشدو ۴۰درصد
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 ۵۰درصد عرضه
درسامانهنيما ۲۰،درصداسكناسو ۳۰درصدوارداتمواد
اوليهتعريفشدهاست.
«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 اينگونه پاسيخ داد« :تدوين
دستورالعمل قيمتگذاري 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 ميشود .او در مورد مش��كالتي كه براي دو برند
كرهايكهبااجراييشدنتحريمهابهوجودآمدنيزاينگونه
اظهارنظر كرد كه هيچ مشكلي از باب توليد و خدمات پس
ازفروشاينمحصوالتدركشوروجودندارد.

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
روزرافرصتمناسبيبرايمعرفيبرخيابعادمثبتوموثر
بخش توليد به عموم مردم عن��وان كرد .رضا رحماني در
جلسه مشترك با دست اندركاران برگزاري «روز صنعت

ومعدن»اظهاركرد:اهميتحمايتازتوليدهنوزآنچنان
كهشايستهاستدرجامعهنهادينهنشدهوايندغدغههم
بايد مورد عنايت خاص مردم باشد و هم ساير بخشهاي
دخيلدرحوزهكسبوكاركهبايدقدمهايهايمحكمتر
و موثرتري در اين مسير بردارند .او افزود :امروز براي تحقق

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
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نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) :یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ مندرج در جدول
فوق می باشد( در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو طرفه بانک ملت 9200030494با شناسه 30450نزد بانک ملت).

سالنکنفرانسمنطقه
رأس ساعت 10صبح

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 هایhttp://iets.mporg.ir,http://Monaghese.:
niopde.irاقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعیین ش�ده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سربسته و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه
پاسداران انقالب اسالمی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه – کدپستی 67147-6714799519اقدام و رسید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی :پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/04/12ساعت 10صبح در سالن کنفرانس منطقه می باشد.
*تضمین شرکت در مناقصه باید به مدت سه ماه از تاریخ آخرین تسلیم پیشنهاد تا ()98/07/10معتبر باشد تضمین (مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه )ارائه گردد.
شرایطمتقاضی:کلیهشرکتهایتوانمنددارای:
-1تصویربرابر با اصل گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی (رتبه بندی) در زمینه-1خدمات عمومی -2نگهداری و خدمات فضای سبز-3تأسیسات
-2ارایه تصویر برابر با اصل (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) و در صورت داشتن تغییرات ارایه گواهی امضا الزامیست.
-3کلیه اوراق مناقصه (شرح کار ،پیش نویس قرارداد و  )...ارایه شده باید به امضای تعهدآور فرد مجاز طبق اساسنامه برسد.
-4ارایه اصل گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامیست.
 -5در صورت عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
-6ارایه تصویر برابر با اصل گواهی معتبر صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
-7عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت(در صورت محرز سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد).
-8عدم سوء عملکرد در قراردادهای جاری و سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(حسب مورد استعالم بعمل خواهد آمد).
تذکراتمهم:شرکتکنندگانمیبایستقبلازتحویلپاکاتصورتجلسهتوجیهیرادریافتوباعلموآگهیکافیاعالمنرخنمایند،ضمناصورتجلسهتوجیهیجزءالینفکقراردادمیباشد.
ضمنا حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات :به هر تعداد بازگشایی انجام می گردد.
روابطعمومیشرکتملیپخشمنطقهکرمانشاه
تاریخ چاپ نوبت اول 98/03/26:نوبت دوم98/03/28 :

رونق توليد ،ايجاد يك باور عمومي ضرورتي غيرقابل انكار
استكهمتناسبباآنبايدفضاسازيالزمنيزصورتگيرد.
رحماني خاطرنشان كرد :با توجه به برنامههاي گسترده
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در خص��وص ل��زوم
فرهنگس��ازي در عرصه س��اخت داخ��ل و رونق توليد

اميدوارمبابرنامهريزيدقيق«،روزصنعتومعدن»سرآغاز
يكنگاهفرهنگيوسيعتردرسطحجامعهبرايپاسداشت
جايگاهاينبخشمهماقتصاديباشد.وزيرصنعتتصريح
كرد :در بخ��ش كالن و از نظر مقام معظم رهبري بخش
توليدآنچنانداراياهميتبودهكهدرچندسالاخيرجدا

از حمايتهاي بيدريغ صورت گرفته ،حتي در نامگذاري
سنوات هم ايش��ان ،اين حوزه را مورد توجه ويژه خود قرار
دادهان��د .رحماني گفت :جلب نظر و حمايتهاي مردم از
بخشتوليدوساختداخلميتوانداينزنجيرهراتكميل
كندوزمينهسازتوسعهپايداركشورشود.

در ديدار رييس اتاق ايران و سفير قزاقستان مطرح شد

تمايل قزاقستان به توسعه روابط اقتصادي با ايران

س��فير قزاقس��تان در ديدار با رييس اتاق بازرگاني
ايران از تمايل اين كشور به توسعه روابط اقتصادي
و سرمايهگذاري در ايران سخن گفت.
به گزارش ايس��نا ،برنامه هياتهاي تجاري بخش
خصوصي در ماههاي گذش��ته نش��ان ميدهد 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 برنامهريزيه��اي اقتص��ادي
قرار داشتند.
اين عملكرد در حالي به ثبت رس��يده ك��ه ايران با
تحريمهاي اياالت متح��ده امريكا محدوديتهايي
در توس��عه روابط خارجي خود داشته و بسياري از
س��رمايهگذاران خارجي نيز ب��راي ورود به ايران با
مزاحمته��اي امريكا مواجه هس��تند با اين وجود
اتاقهاي بازرگاني مشترك تالش كردهاند راه را براي
گس��ترش روابط ميان بخشهاي خصوصي فراهم
كنند و در اين ميان ديدار اخير س��فير قزاقستان در
ايران با ريي��س اتاق بازرگاني ايران بخش��ي از اين
برنامهريزي 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
طرحهاي سرمايهگذاري مش��ترك ميان دو كشور
را به عن��وان اصليترين 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 ظرفيته��اي بنادر اميرآباد ،ش��هيد
رجاي��ي و چابه��ار دارد و طرف ايران��ي وعده داده
كه ب��ا در اختيار گذاش��تن زمينهايي ش��رايط را
ب��راي س��رمايهگذاري 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 ميتوان��د به بخشه��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 هياتهاي
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
فعاليتهاي منطقهاي 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 همكاريها با اين كشور براي ما
اهميت جدي خواهد داشت .به گفته او ،با وجود تمام
فعاليتها هنوز س��هم ايران در تجارت منطقهاي به
جايگاه قابل دفاعي نرسيده و مشاركت با قزاقستان
ميتواند براي ما نتايج مثبتي داشته باشد .براساس
گفتههاي اين عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني
تهران ،پيگيريهاي ايران براي پيوس��تن به پيمان
اقتصادي اوراسيا كه بخش زيادي از آسياي ميانه و
اروپاي شرقي را در بر ميگيرد ،مقدمهاي بر گسترش
همين همكاريهاس��ت كه در صورت برنامهريزي
براي دور زدن تحريمها ميتواند چارهساز باشد.
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اليحه استرداد مظنونان به چين متوقف شد

عقبنشيني هنگكنگ در برابرخواست مردم

گروه جهان| سمانه قرباني|
پس از يك هفته جنجال و آش��وب سياسي كري لم
رهبر هنگكنگ ،اعالم كرد كه شوراي قانون گذاري
اين كشور پيگيري اليحه استرداد متهمان به چين را
برايمدتينامحدودمتوقفخواهدكرد.مخالفاناصلي
اين اليحه وكال ،سازمانهاي حقوقي با نفوذ ،صاحبان
صنايع ،اتاقه��اي بازرگاني ،روزنامهن��گاران ،فعاالن
و ديپلماتهاي غربي هس��تند .عقبنش��يني دولت
منطقهاي در اين موضوع كه پس از برگزاري اعتراضها
گس��ترده در هنگكنگ انجام شد ،يكي از مهمترين
عقبنش��ينيهاي دولت از س��ال  ۱۹۹۷ميالدي به
اين س��و يعني از زماني كه هنگكنگ بار ديگر تحت
حاكميت چين درآمد ،محسوب ميشود.
بهگ��زارش رويت��رز ،تظاهراته��اي اعتراض��ي در
هنگكنگ در يك هفته گذشته ادامه داشته و پليس
از گاز اش��كآور ،اس��پري فلفل و باتوم براي مقابله با
معترضاناستفادهكردهاست.اينشرايطشهرراآشفته
كرده و فشار سنگيني بر «كري لم» وارد كرده است .بر
اساس اليحه استرداد ،مجرمان هنگكنگ بايد براي
محاكمهبهچينفرستادهشوندمعترضانادعاميكنند
اين اليحه ،استقالل هنگكنگ چين را كه هماكنون
تحت عنوان «يك كش��ور دو نظام» اداره ميشود به
خطر مياندازد.
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��ورتهاي مكرر داخلي در
دو روز گذشته ،اكنون اعالم ميكنم كه دولت تصميم
گرفته تا اجراي اصالحات قانوني را متوقف كند ،ارتباط
خ��ود را با همه بخشهاي 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 كردهاند يك ش��نبه (امروز)
نيز با درخواس��ت بركناري «كري ل��م» به خيابانها
خواهند آمد.
توقف اليح��ه اس��ترداد مظنونان از زمان بازگش��ت

حاكميت هنگكنگ به چين در س��ال  ،1997يكي
از مهمترين چرخشهاي سياسي دولت هنگكنگ
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
اعتراضها ،بيم آن ميرفت كه فعاليتهاي اقتصادي
در هنگكنگ 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 هنگكنگ خواسته كه «فرصت
ديگ��ري به او بدهن��د ».او گفته ك��ه چندين دهه به
كشورش خدمت كرده و هنوز هم ميخواهد خدمت

كند و اين كار را انجام ميدهد .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.
شكافها در جبهه حاميان اليحه استرداد مظنونان به
چين جمعه زماني آشكار شد كه چند نفر سياستمدار
حاميپكنومشاورارشدكريلمگفتندكهبحثدرباره
اليحه بايد براي مدتي به تعويق بيفتد .پيش از اين در
مجلس قانونگذاري هنگكنگ نيز بر سر اين موضوع
ميان نمايندگان درگيري شديدي صورت گرفت كه
چند تن از نمايندگان زخمي شدند.
اليحهاستردادمتهمانبهچين،همساكنانهنگكنگ
و هم خارجيها و ش��هروندان چيني ساكن يا مسافر

در اين ش��هر جزيرهاي را دربرم��ي گرفت .در صورت
قانوني ش��دن اين اليحه ،متهماني كه از چين به اين
منطقه فرار ميكردند ب��راي محاكمه به خاك چين
مسترد ميش��دند .مخالفان اين اليحه ميگفتند كه
اين اليحه بهانهاي براي استرداد منتقدان دولت چين
به پكن است.
روزنامه «سينگ تائو چين» گزارش داده «هن ژنگ»
مقام ارش��د چيني ناظر بر سياستهاي هنگكنگ و
معاون نخستوزير 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
اليحهرابهتعويقبيندازدوگفتهكهاينتصميمازسوي

دولت مركزي (چين) نيز حمايت ميشود .توقف اين
اليحه اما دردسرهاي ناخواستهاي را هم براي پكن به
وجود ميآورد .اين در حالي است كه چين همين حاال
همدرگيركاهشرشداقتصادياستوبااياالتمتحده
نيز وارد جنگ تجاري شده است .چين كه تالش زيادي
براي تصويب اين اليحه داشته حاال اعالم كرده كه به
حاكميت قانون احترام ميگذارد .هنگكنگ توسط
چين و تحت نظام «يك كشور ،دو نظام سياسي» اداره
ميكند .هنگكنگ 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 هنگكنگ متهم ميكنند،
دخالتهايي مانند ممنوعيت اصالحات دموكراتيك،
دخالت در انتخابات ،و ناپديد ش��دن پنج كتابفروش
مستقر در هنگكنگ كه از  2015شروع به كاركرده
بودند و از منتقدان رهبران چين به ش��مار ميرفتند.
دولت چين اما دخال��ت در امور داخلي هنگكنگ را
رد ميكند.
در همين حال س��اوتچاينا گزارش داده كه چين در
اعتراضبهدخالتواشنگتندرامورداخليهنگكنگ،
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 هنگكنگ را نميپذيرد و از او خواسته
اس��ت خيلي ف��وري تمامي مداخالت كش��ورش در
هنگكنگ را متوقف كند.
نمايندگان كنگره امري��كا در گرماگرم اعتراضهاي
خيابانيمردمهنگكنگ،اليحهايارايهكردهبودندكه
بر اساس آن واشنگتن متعهد به كمك به خودمختاري
اين منقطه ميشد ،اين اليحه خشم چين را بر افروخته
است .دونالد ترامپ رييسجمهوري امريكا ،هم دو روز
پيش اعالم كرده بود كه ممكن است مساله هنگكنگ
را با رييسجمهوري چين در حاش��يه نشست سران
گروه ۲۰در ژاپن مطرح كند.

مهلت 45روزه واشنگتن براي محدود كردن روند مهاجرت

افشاي توافق محرمانه امريكا و مكزيك
مهلت ۴۵روزه 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 گامه��اي ضروري را ب��ردارد تا
توافقهاي دو جانبه اجرايي شوند.
مارسلو اوبراردو وزير خارجه مكزيك كه سرپرستي
هيات مذاكرهكننده اين كشور را بر عهده دارد يك
هفته پيش از برنامه اعزام حدود ش��ش هزار مامور
نيروهاي تازهتاسيس موسوم به گارد ملي به منطقه
مرزي گواتماال خبر داد .اين منطقه از گذرگاههاي
اصلي ورود غيرقانوني مهاجران براي عبور از مكزيك
و رسيدن به امريكا محسوب ميشود.
قرار اس��ت پ��س از پاي��ان مهل��ت ۴۵روزه ميزان
كارآمدي سياستهاي جديد مكزيك براي مقابله به
مهاجراني كه براي رسيدن به امريكا وارد اين كشور
ميشوند بررسي و ارزيابي شود .با توجه به تحوالت
هفتههاي آينده ،احتمال بازنگري در قوانين مكزيك
در مورد پناهجويان و مهاجران منتفي نيست.

گروه جهان|
مكزيك سندي را منتشر كرده است كه دونالد ترامپ
از آن به عن��وان توافقنامه الحاقي محرمانه در مورد
مهاجران سخن گفته بود .بر پايه اين توافق مكزيك
متعهد شده ظرف ۴۵روز 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.
بهگزارش دويچهوله ،در اين سند پيشبيني شده كه
مكزيك و امريكا براي تنظيم يك توافقنامه تعهدآور
ديگ��ر در ارتب��اط با مس��اله مهاج��ران غيرقانوني
همكاري كنند .بر پايه اي��ن توافق ،مكزيك متعهد
ميش��ود مهاجراني را كه از طريق اين كشور بطور
غيرقانوني وارد خاك امريكا شدهاند 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 توافقنام��ه ،انگيزه دولت
مكزيك براي انتشار علني آن شده است.
در توافقنامهاي كه مشاوران حقوقي وزيران خارجه
دو كش��ور امضا كردهاند ،دولت مكزيك بايد در يك

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

هشدار امريكا به هند درباره
خريد اس 400روسيه

پوتين :با جنگ كثيف در جهان
تجارت مخالف هستيم

ت ارشد امريكا با اشاره
گ�روه جهان|يك ديپلما 
به اين مساله كه اگر هند س��امانههاي دفاعي اس
 ۴۰۰از روس��يه بخرد ،روابط دهلينو و واشنگتندر معرض خطر ميافتد ،به اين مس��اله اشاره كرد
كه دهلينو بايد به دقت درباره چنين انتخابهاي
استراتژيكي فكر كند .بهگزارش راشاتودي ،آليس
ولز معاون دستيار وزير خارجه امريكا در امور جنوب
و مركز آسيا ،گفته« :از يك نقطهنظر خاص ،انتخاب
اس��تراتژيك بايد بر اين اساس گرفته شود كه چه
سيستمهايتسليحاتيوپلتفورمهاييرايككشور
ميتواند داش��ته باشد .خريد س��امانههاي دفاعي
اس ۴۰۰روسي ميتواند توانايي هند را در افزايش
و گسترش همكاري بين امريكا و دهلينو محدود
كند .واشنگتن نگران پيامدهاي توافق پنج ميليارد
دالري هند و روسيه بر همكاريهاي دفاعي ميان
واشنگتن و دهلينو است ».اين ديپلمات امريكايي
به كميته فرعي ام��ور خارجي مجلس نمايندگان
امريكا در امور آسيا گفته واشنگتن بهدنبال تصرف
بازار تسليحاتي هند است و تمايل دارد تا تجهيزاتي
را كه دولتهاي قبلي از بررسي فروش آنها به هند
امتناع كردند ،به اين كش��ور بفروش��د .آليس ولز
گفته« :در دولت ترامپ ،ما گفتهايم كه آماده كمك
به تأمين نيازهاي دفاعي هند هس��تيم ».تضمين
معامالت جديد نظامي يكي از اولويتهاي 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 تنشهاي تجاري دو كشور
همچنان به قوت خود باقي است.

گروه جهان|رييسجمهور روس��يه تاكيد كرده
مسكو قاطعانه مقابل هرگونه جنگ تجاري و جنگ
بدون قانون در عرصه تجارت بينالمللي ميايستد.
بهگ��زارش خبرگ��زاري آر تي ،والديمي��ر پوتين
رييسجمهور روسيه ،در كنفرانس تعامل و اقدامات
اعتمادساز در آسيا در تاجيكستان با تاكيد بر اينكه
حفظ اعتماد در ميان كشورها ضروري است ،گفته:
«با جنگهاي تجاري واقعي در سراسر جهان روبرو
هس��تيم .متاسفانه برخي كش��ورها بدون قاعده و
قانون مب��ارزه ميكنند آنها با ارع��اب و تهديد و با
ابزارهاي غيرتجاري رقبايشان را حذف ميكنند».
پوتين تصريح كرده« :ضروري است كه راهي براي
برونرفت 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
محدوديتهاي تجاري و اقتصادي مستثني شود».
رييسجمهوري روسيه در سخنان خود همچنين بر
ضرورت حلوفصل 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».پوتيندرادامهبرضرورتدستيابيبهراهحل
سياسيبرايبحرانسوريهوتسهيلبازگشتآوارگان
سوريبهكشورشان از سوي جامعهبينالمللي تأكيد
كرده و گفته تنها با حل و فص��ل بحرانها از طريق
گفتوگو و متحد شدن در زمينه مقابله با تروريسم
و نابودي آن ثبات در آسيا و جهان برقرار ميشود.

دريچه
درخواست تقسيم عادالنه
مهاجران در اتحاديه اروپا

گروه جهان|كشورهاي حوزه درياي مديترانه در
جنوباروپاوپرتغالخواستارتقسيمعادالنهمهاجران
در داخل اتحاديه اروپا شدند .اين كشورها با فعاليت
كشتيهاي امدادي خصوصي كه در سواحل ليبي
براينجاتجانمهاجرانفعاليتميكنندمخالفت
كردند .بهگ��زارش دويچهوله ،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،قبرسومالتادر
شهر والتا ،پايتخت مالتا خواستار اقدامات بيشتر در
مبارزهعليهقاچاقچيانانسانشدند.سرانكشورهاي
جنوب اروپا همچنين درخواست كردند كه تمامي
كشتيهاييكهدردريايمديترانهفعاليتميكنند
حقوقبينالملليرارعايتكنندومانعاقداماتگارد
ساحلي ليبي نشوند .پناهجويان در خود ليبي هم
سرنوشت تلخيدارند .فعاالنحقوقبشرونهادهاي
بينالمللي بارها گزارشهاي تكاندهندهاي درباره
وضعيت آنان دادهاند .آنها انتقاد ميكنند كه صدها
هزار مهاجر در اردوگاههاي ليب��ي به دام افتادهاند و
تحت شكنجه و بدرفتاري قرار ميگيرند .نهادهاي
حقوقبشريهمچنيناتحاديهاروپارامتهمكردهاند
كه از گارد س��احلي ليبي حمايت كرده است .ليبي
كشوريترانزيتبرايپناهجويانآفريقايياستكه
ميخواهندازطريقدريايمديترانهوارداتحاديهاروپا
شوند.اكثراينپناهجويانباقايقهايفرسودهازطريق
دريايمديترانهبهايتالياپناهميآورند.سفردشوارآنان
گاهيسرانجاميتلخداردوكمنيستندشماركساني
كه در مسير ايتاليا غرق ميش��وند .ژوزف ماسكان
نخستوزيرمالت،درنشستسرانكشورهايجنوب
اروپا گفته نيروهاي گارد س��احلي ليبي كار خود را
عالي انجام داهاند .ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا،
حدود يك سال است كه فعاليت كشتيهاي ناجي
پناهجويان را ك��ه خصوصي انجام ميگيرد ممنوع
اعالم كرده و در نتيجه پناهجويان مجبورند چندين
روز روي كشتي بمانند .حكومت ايتاليا اجازه نداده
تا اين كشتيها در بندرهايش لنگر بيندازند .دولت
راستگراي پوپوليستي ايتاليا هفته پيش قانوني را
تصويب كرد كه بر اساس آن كشتيهاي امدادي كه
براينجاتجانپناهجويانآفريقاييتالشميكنند
جريمه پرداخت كنند .ايتاليا خواسته بطور خودكار
پناهجويانميانكشورهايعضواتحاديهاروپاتقسيم
شوند .اين پيش��نهاد ايتاليا با مخالفت فرانسه روبرو
شده است .فرانسه خالف ايتاليا خواسته پناهجويان
بهنزديكترينبندركشورفرستادهشوند.

كوتاهازمنطقه
سهش��نبه در كنار نيروهاي گارد ملي ۸۲۵ ،مامور
سازمان امور مهاجران و  ۲۰۰همكار سازمان تامين
اجتماعي به مرز گواتم��اال در جنوب مكزيك اعزام
ميشوند.
دولت امريكا پيشتر اعالم كرده بود كه از دهم ژوئن
تعرفه گمركي كاالهاي وارداتي از مكزيك پنج درصد
افزايش مييابد و در صورت تعلل دولت مكزيك در
جلوگيري از هجوم مهاجران به امريكا اين تعرفهها
تا اكتبر س��ال جاري ،مرحله به مرحله تا ۲۵درصد
افزاي��ش خواهد ياف��ت .پس از امض��اي توافقنامه
يادشده در واش��نگتن ،دونالد ترامپ اعالم كرد كه
فع�لا از افزايش تعرفهه��اي گمركي ب��ر كاالهاي
وارداتي از مكزيك صرفنظر ميكند.
وعده كشيدن ديوار در مرز مكزيك
دونال��د ترام��پ از زم��ان مب��ارزات انتخاب��ات
رياس��تجمهوري در س��ال  ۲۰۱۶بستن مرزهاي
مشترك با مكزيك براي جلوگيري از ورود غيرقانوني
مهاجران به امري��كا را يكي از هدفهاي 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

درآمد ۱۳۵ميليون دالري دختر
و داماد ترامپ در 2018
گروهجهان|براساساسنادماليمنتشرشده،ايوانكا
ترامپ و جرد كوش��نر در دومين سال خدمتشان به
عنوانمشاورانرييسجمهوريامريكاتا ۱۳۵ميليون
دالر درآمد داشتهاند كه حاصل از داراييهاي امالك،
سهامها و اوراق بهادار و حتي فروش يك كتاب بوده
است .بهگزارش آسوشيتدپرس ،سهام ايوانكا ترامپ
در هتل خانوادگي آنها در واشنگتن در  ۲۰۱۸درآمد
 ۳.۹۵ميليون دالري داش��ته است .نام اين هتل كه
كانون گردهمايي ديپلماتها و البيگرهاي خارجي
است،دردوكيفرخواستفدرالآمدهوطبقآندونالد
ترامپ ممنوعيت قانون اساسي درباره پرداختهاي
دولت خارجي به رييسجمهوري امريكا را نقض كرده
اس��ت .دارايي پردرآمد ديگر ايوانكا ترامپ ،حاصل از
فروش كيف ،كفش ،زيورآالت است كه دستكم يك
ميليون دالر در  ۲۰۱۸عايدي داشت و نسبت به سال
ماقبل آنكه دس��تكم پنج ميليون دالر بود كاهش
نشان ميدهد .ايوانكا سال گذشته گفته بود اين كار
را براي تمركز بر شغلش به عنوان مشاور كاخ سفيد
تعطيل ميكند .اين افشاگري مالي همچنين نشان
ميدهد ،جرد كوشنر داماد رييسجمهوري امريكا
صدها هزار دالر از آپارتمانهايش در نيويوركسيتي
درآمد داشته است سهامش در شركت سرمايهگذاري
امالك و مستغالت «كادر» دستكم ۲۵ميليون دالر
ميارزد .وضعيت مالي فوق از سوي كاخسفيد منتشر
شد و در بايگاني دفتر اخالق دولت نگهداري ميشود.
اين مدارك نشان ميدهد حداقل درآمد اين زوج در
سال گذشته  ۲۸ميليون دالر از داراييهايي به ارزش
بيش از  ۱۸۰ميليون دالر بوده است.

رتبهاعتباريتركيهكاهشيافت

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 ميكنند 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 شدهاند .در تازهترين مورد مكزيكوسيتي
 ۷۶تبعه 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 بهدنب��ال اخراج ۱۰۵
مهاجر هندوراسي در روز پنجشنبه انجام شده است.
 ۴۲۴تبعه هندوراس��ي ديگر هم كه به اميد ورود به
اياالت متحده بطور غيرقانوني وارد مكزيك ش��ده
بودند ،اخيرا بازگردانده شدهاند.

كميسيونرعاليحقوقبشر
سازمان ملل به ونزوئال ميرود

تاكيد اجالس «سيكا» بر حق
تشكيلكشورفلسطيني

گروه جه�ان| كميس��يونر عالي حقوق بش��ر
س��ازمان ملل قرار اس��ت ماه جاري ميالدي به
ونزوئال سفري داشته باشد .بهگزارش خبرگزاري
فرانس��ه ،ميچل باچلت كميس��يونر عالي حقوق
بشر س��ازمان ملل ،قرار است در سفر به ونزوئال با
نيكوالس مادورو رييسجمهوري و خوآن گوآيدو
رهبر اپوزيسيون آن ،ديدار كند .باچلت كه پيش از
ورود به سازمان ملل رييسجمهوري سابق شيلي
بوده ،چندين ماه گفتوگوهايي را با دولت مادورو
داشته است .ونزوئال در پي بنبست سياسي ميان
گوآي��دو و مادورو با بحران اقتصادي و سياس��ي
روبروس��ت .دفتر حقوق بش��ر س��ازمان ملل در
بيانيهاي تأييد كرد ،سفر باچلت به ونزوئال  ۱۹تا
 ۲۱ژوئن خواهد بود و شامل ديدارهايي با گوآيدو و
چند تن از مقامهاي اپوزيسيون و دولت كاراكاس،
رهبران جامعه مدني و قربانيان نقضهاي حقوق
بشري و سوءاس��تفادهها ميشود .رييس حقوق
بشر س��ازمان ملل منتقد س��ركوبهاي صورت
گرفته از سوي مادورو بهويژه استفاده بيش از حد
از زور توسط سرويسهاي امنيتي در واكنش به
اعتراضها مشروع است .بيش از  ۳.۳ميليون نفر
از مردم ونزوئال از آغاز س��ال  ۲۰۱۶اين كشور را
بهدليل بحرانهاي اقتصادي و كمبود مواد غذايي
و دارويي ت��رك گفته و به كش��ورهاي همجوار
رفتهاند .اخيرا يك سناتور جمهوريخواه امريكا
با مطرح كردن بهانهاي جديد تأكيد كرده دولت
ترامپ باي��د به ونزوئال حمله كند تا كش��ورهاي
متخاصم ديگر مانند كرهشمالي را بترساند.

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  ۶۷با پايتختي قدس ش��رقي تاكيد كردند.
بهگزارشاسپوتنيك،دربيانيهپايانياجالسسيكادر
تاجيكستان آمده« :ما به حق فلسطينيان در تشكيل
كشور مس��تقل فلس��طين با حاكميت كامل درون
مرزهاي چهارم ژوئن  ۱۹۶۷با پايتختي قدس شرقي
متعهدهستيموقوياًازنقشتاريخيپادشاهيهاشمي
اردنبهعنوانحافظمكانهايمقدسدرشهرمقدس
قدس حمايت ميكنيم ».كشورهاي سيكا همچنين
درب��اره تنشها در خاورميانه اب��راز نگراني كرده و از
تماميطرفينخواستندقطعنامههايمرتبطسازمان
ملل متحد را اجرايي كنند تا به صلح ،ثبات و امنيت
در منطقه دست يابند .در اعالميه اجالس سيكا آمده:
«همچنين ضروري ميدانيم تا مذاكرات روند صلح
خاورميانه از سر گرفته شود تا درباره تشكيل دو كشور
مستقل بر اساس قوانين بينالمللي و قطعنامههاي
مرتبطسازمانمللوابتكارعملصلحعربيتصميمي
حاصلشودتاآنهادرصلح،هماهنگي،امنيتوآرامش
در كنار يكديگر همزيستي كنند ».كشورهاي عضو
سيكاهمچنينباهرگونهتصميميكجانبهكهمنجربه
ايجادتغييريدروضعيتكنونيقدسشود،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.

موسسهرتبهبنديامريكاييموديدرگزارشجديد
خودازتركيهاعالمكردچشماندازاقتصادياينكشور
همچنان منفي است و رتبه اعتباري اين كشور را از
 Ba3به B1كاهشداد.بهگزارشآناتولي،اينموسسه
در گزارش خود مهمترين ريسك موجود بر سر رتبه
اعتباري تركيه را مس��اله بحران تراز پرداختي اين
كشورعنوانكردهاست.مقاماتتركيهدرواكنشبه
اينكاهشرتبهتوسطمودي،نسبتبهبيطرفياين
موسسهابرازترديدكردند.ازاوتسالگذشتهتاكنون
چشماندازاقتصاديتركيهمنفيبودهاست.

بغداد حمله به منطقه سبز را
تكذيب كرد

خبرگزاريالسومريه بهنقل ازيك مقام ارشدكميته
امنيت ش��وراي بغ��داد ،گزارشها درب��اره اصابت
كاتيوشابهمنطقهالجادريه،درمنطقهسبزاينشهر
را تكذيب كرده است .پيشتر همين خبرگزاري به
نقل از منابع امنيتي عراق گزارش داده بود كه يك
گلولهكاتيوشابهساختمانيدرمنطقهالجادريهبغداد
در نزديكي سفارت امريكا اصابت كرده ،اما به كسي
آسيبي نرسيده است .منطقه سبز بغداد جايي است
كه اغلب سفارتهاي خارجي در آن واقع شده است.

لغو مجوز صادرات تسليحات
بلژيكي به عربستان

شوراي بلژيك عاليترين هيات قضايي اداري اين
كش��ور ،مجوز صادرات تس��ليحات به عربستان را
بهدليلتعديهاياينكشوردرجنگيمنلغوكرد.
بهگزارش خليج آنالين ،ديديه رندرز وزير خارجه
بلژيك ،پيشتر بهدليل ترديدها نسبت به استفاده از
تسليحات كشورش در جنگ يمن ،خواستار تعليق
فروش سالح به عربستان شده بود .عربستان يكي از
بزرگترينمشتريانتسليحاتبلژيكياستوارزش
تسليحاتيكهدر ۲۰۱۷ازاينكشورخريداريكرده
بود ،به حدود ۱۵۳ميليون يورو ميرسد.

حكم دادگاه بينالمللي
كيفري عليه امارات

دادگاه بينالمللي كيفري امارات متحده عربي را به
لغو اقدامات نژادپرستانه عليه قطريها ملزم كرده
است.بهگزارشايسنا،لولوهالخاطرسخنگويرسمي
وزارت خارجه قطر ،گفته دادگاه بينالمللي كيفري
امارات را به لغو اقدامات نژادپرستانه عليه قطريها
ملزم كرده و بعداً حكم نهاي��ي را در اين باره صادر
خواهدكرد.اوگفتهكههمزمانايندادگاهباشكايت
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
ومصراز ۵ژوئن ۲۰۱۷بامتهمكردنقطربهحمايت
از تروريسم روابط خود با اين كشور را قطع و مرزهاي
دريايي ،زميني و هوايي با قطر را مسدود كردند.
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عكس روز
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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 ميشد در ۹۶سالگي
درگذشت .هاليوود ريپورتر در گزارش خود نوشت :اين كارگردان ايتاليايي به سبب طراحيهاي صحنه چشمگير در اُپرا و سينما ،سبك
خاص كارگرداني و ساخت فيلمهاي اُپرايي ،مذهبي و حماسي و پرداختن به داستانهاي عاشقانههاي «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 ۱۹۹۰ميالدي نيز فيلم «هملت» را با بازي «مل گيبسون» ساخت كه در آن زمان به عنوان ستاره فيلمهاي اكشن شناخته
ميشد .اين كارگردان ايتاليايي كه اُپراهاي حماسي را نيز به روي صحنه ميبرد در سينما به سبك و سياق اُپرا كار ميكرد.

«سيامندرحمان» دربين10ستارهپاراوزنهبرداريقهرمانيجهان

كميته بينالمللي پارالمپيك «س��يامند
ورزشي رحم��ان» مليپ��وش ف��وق س��نگين
پاراوزنهبرداري ايران را ب��ه عنوان يكي از
10ستارهرقابتهايجهانيقزاقستانمعرفيكرد.سايت
كميتهبينالملليپارالمپيكدرفاصلهكمترازيكماهتا
آغاز رقابتهاي وزنهبرداري معلوالن جهان در قزاقستان
اقدامبهمعرفي ۱۰ستارهاحتمالياينتورنمنتكردكهنام
«سيامندرحمان»دربيناينستارههاديدهميشود.اين
سايتدربخشمعرفيرحماننوشتهاست«:همهچشمها
به قويترين ورزش��كار معلول دنيا خواهد بود كه تالش
ميكنديكركوردجهانيديگردررقابتهاينورسلطان
 ۲۰۱۹به ثبت برساند .رقابتهاي وزنهبرداري معلوالن
قهرماني جهان اواخر تيرماه به ميزباني شهر نور سلطان،
پايتخت كش��ور قزاقستان آغاز ميش��ود و مليپوشان
كشورمانباحريفانخودبرايكسبمدالهايرنگارنگ
مسابقهخواهندداد.اينمسابقهيكيازمراحلگزينشي
پارالمپيك ۲۰۲۰توكيوبهشمارميرود.رحمانوزنهبردار
فوقسنگينپارالمپيكيايراناستكهيكدههگذشته

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

مدال طالي بازيهاي پاراآسيايي  ۲۰۱۰گوانژو۲۰۱۴ ،
اينچئونو ۲۰۱۸جاكارتاازسيامندورزشكاريشناخته
شدهدرسطحرقابتهايبينالملليساختهاست.

بودجه «صفر» كميته المپيك براي فوتبال

پنجمیننشستسرانکنفرانستعاملواقداماتاعتمادسازآسیا«سیکا»بهمیزبانیتاجیکستانبرگزارشد.
ايستگاه

نمايشگاه تازههاي نشر
در حسينيه ارشاد

نمايش��گاه تازههاي بازار
نشر به زودي با آغاز فصل
تابس��تان در كتابخان��ه
عمومي حس��ينيه ارشاد
برپا ميشود .اين كتابخانه
برايپوياييمجموعهخود،
روزانهبازارنشررارصدكرده
ومنابعمناسبراازناشران
گوناگون تهيه و در قالب نمايشگاه كتاب ،در معرض
ديدمخاطبانخودميگذاردكهابتدايهرماهبرگزار
ميشود.اينكاربهگفتهمسووالنكتابخانهحسينيه
ارش��اد ،براي اس��تفاده از نظر منتقدانه و موثر اعضا
استفادهميشود.ب هاينترتيببرايتيرماهامسالهم
 ۲۴۰عنوانكتابباتنوعموضوعيبرايبزرگساالن،
 ۶۰عنوان براي گروههاي س��ني مختلف كودكان و
نوجوانان ۶۲،عنوانمنبعگوياشدهبراينابينايان۲۴،
عنوان لوح فشرده در موضوعات مختلف ۲۵ ،عنوان
كتاب براي كودكان ناشنوا و ۱۱عنوان نشريه جديد
درموضوعاتمختلفگردآوريشدهاند.ايننمايشگاه
بهمدتيكهفتهازاولتاهفتمتيربرپاخواهدشد.قابل
ذكر است براي انتخاب كتابهايي در اين نمايشگاه،
 ۳عامل نياز مخاطب ،موضوع كتاب و اعتبار ناش��ر،
نويسندهوتاريخنشرموردتوجهقرارميگيرد.

رمان جديد دولتآبادي
به چاپ دوم رسيد

رم��ان جدي��د محم��ود
دولتآبادي با نام «بيرون
در» بهتازگي توسط نشر
چشمهبهچاپدومرسيده
است .اين كتاب كه چاپ
اول��ش در س��يودومين
نمايش��گاه كتاب تهران
عرضه شد،بهتازگي و طي
روزهاي گذشته با چاپ دوم در بازار نشر حضور پيدا
كرده اس��ت .دولتآبادي نگارش اين رمان را ديماه
سال ۹۷به پايان رسانده است .رمان در واقع داستان
بلند«بيروندر»داستانزندگيزنيبهنامآفاقاست
كه در مقطع  ۳۵س��الگي او و شلوغيهاي پيروزي
انقالب روايت ميشود .در روزهايي كه داستان آفاق
تعريف ميشود ،تهران شلوغ ،تاريك و مخوف است.
داستان كتاب درباره جستوجويي است كه آفاق در
پيمرديكهيكبارآنهمبهمدتيكوتاهديدهاست،
انجامميدهد.اودرتماممدتجستوجودرپيعلت
همانمالقاتومشاهدهكوتاهاست.

«ظلمتدرنيمروز»بهبازارآمد

ترجم ه فارس��ي كتاب
«ظلم��ت در نيمروز»
مهمترينومعروفترين
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  ۳۰زبان زنده دنيا ترجمه ش��ده است و
داستان بلشويك كهنهكاري را روايت ميكند
كه در تصفيههاي استاليني دهه سي ميالدي
گرفتار ش��د و با خودزني به گناه نكرده اعتراف
كرد .مخصوصاً اقرار او ب��ه براندازي نظامي كه
ب��راي برپا ك��ردن آن خون دل خ��ورده بود از
مضحكترين جنبههاي س��ناريو ب��ود .آرتور
كس��تلر س��ال  ۱۹۰۵در بوداپست مجارستان
بهدنيا آمد و مرگ او سال  ۱۹۸۳در لندن اتفاق
افتاد .كستلر براي ادامه تحصيل به دانشگاه وين
رفت .مدتي خبرن��گار «جنگينيوزكرونيكل»
انگلستان در جنگ داخلي اسپانيا بود.

عكس   :مهر

بازار هنر

«زيرگنبد كبود» به پرديس تئاتر تهران ميآيد

نماي��ش «زيرگنبد كب��ود» با محوري��ت زندگي
توانيابان ذهني و حركتي به كارگرداني بابك تن از
 ۲۶تا  ۳۱خرداد در تماشاخانه استادمحمد پرديس
تئاتر تهران روي صحنه ميرود .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 ميتوانيم» ب��ه رخ مخاطبان
ميكش��ند .نمايس «زيرگنبد كبود» تماماً 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
اسالمدوست ،محمد ش��جاعي ،سوگند شجاعي،
طه ميرزاخاني ،محمدنبي رضازاده ،علي يعقوبي،
احس��ان حيدري ،حمزه يعقوبي ،مري��م باقري،
محمدحسنرجبيومحسنخواجهمهريزيايفاي
نقش ميكنند .از ديگر عوامل اين نمايش ميتوان

به مدير گ��روه نمايش مين��ا خانمحمدي ،مدير
صحنه مين��ا خانمحمدي 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 ميشود .نمايش «زير
گنبد كبود» با محوريت زندگي توانيابان ذهني و
حركتي به كارگرداني بابك تن از  ۲۶تا  ۳۱خرداد
در تماشاخانه اس��تادمحمد پرديس تئاتر تهران،
ساعت  ۱۹روي صحنه ميرود.

«حلزون»تنها نماينده ايران در جشنواره كشور آرژانتين
فيل��م كوت��اه «حلزون» ب��ه كارگردان��ي محمد
توريوري��ان به بخش مس��ابقه نهمين جش��نواره
« »CINEVERSATILآرژانتي��ن راه ياف��ت .به
گزارش ايسنا ،جشنواره «»CINEVERSATIL
آرژانتين اسامي  ۲۵فيلم 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
فيلمهاي كوتاه جشنواره «»CINEVERSATIL
با فيلمهايي از كش��ور امريكا ،شيلي ،اكوادور ،پرو،
مكزيك ،آرژانتين ،كلمبيا ،برزيل و اسپانيا به رقابت

خواهد پرداخت« .حلزون» داس��تان سه جوان را
روايت ميكند 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 ميخواهد آنها را از مرز رد كند باعث
ميشود براي آنها مشكالتي ايجاد شود.

جشنوارهفيلممونيخميزبان«تهرانشهرعشق»
فيلم «تهران ش��هر عش��ق» ب��ه كارگرداني علي
جابرانصاري به عنوان نماينده سينماي ايران در
جشنواره فيلم مونيخ آلمان به روي پرده ميرود.
به گزارش ايسنا« ،تهران شهر عشق» كه محصول
مشترك س��ينماي ايران ،هلند و بريتانياست در
بخش فيلمهاي مستقل بينالمللي سي و هفتمين
جشنواره فيلم مونيخ به نمايش گذاشته خواهد شد
و داستان آنكه يك طنز تلخ عاشقانه است درباره
 ۳نفر اس��ت كه در ميان هياهو و شلوغي تهران به
دنبال پ��ر كردن تنهايي خود هس��تند .اين فيلم
در بخش فيلمهاي مستقل بينالمللي جشنواره
فيلم مونيخ امسال در كنار  ۵۰اثر سينمايي ديگر
از كشورهاي مختلف جهان به روي پرده ميرود.
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 بودهاند .سي
و هفتمين جشنواره فيلم مونيخ از تاريخ  ۲۷ژوئن تا
 ۶جوالي ( ۶تا  ۱۵تيرماه) در آلمان برگزار ميشود
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.

اكران ۶فيلمكوتاههمزمانباسالروزتولدعباسكيارستمي
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 توفيقجو و «روشويي» به كارگرداني
جاب��ر رمضاني .جهت كس��ب اطالعات بيش��تر

از اخب��ار اي��ن اكرانه��ا ميتواني��د ب��ه صفحه
مج��ازي اين كمپي��ن در اينس��تاگرام به آدرس
 @ekranefilmkootahمراجعه كنيد.

براساسمصوبهكميتهالمپيك،اينكميتهدرمجموع۱۱
ميليارد و  ۸۸۹ميليون تومان تخصيص به فدراسيونها
خواهدداشت.كشتيوتكواندوبادريافتبيشازدوميليارد
تومانبيشترينسهمرادارند.كميتهمليالمپيكازميان
سهگزينهپيشروبرايبودجهسالجاريفدراسيونهاو
بااعمالنظراعضايهياتاجرايي،درموردتصويببودجه
باافزايش ۱۰درصديبهنتيجهرسيد.البتهكهشرايطبراي
فدراسيونهايالمپيكيتاحديمتفاوتاست؛ايندسته
فدراسيونهاميتوانندمتناسبباميزاندريافتيكميتهاز
خزانهوباتوجهبهبرنامهعملياتيخودبرايكسبسهميه
المپيك از تخصيص باالتري -در حد سقف تعيين شده-
برخوردار شوند امابه صورتكلي دريافتبودجه سال۹۷
بااعمال ۱۰درصدافزايشبرايهمهفدراسيونهايكسان
خواهدبودوهمهآنهابايدفعالروياينتخصيصحساب
كنند.برايناساسهمچونسالگذشتهكشتيوتكواندو
بيشتريندريافتيراازكميتهمليالمپيكخواهندداشت.
بودجهمصوبسالگذشتهكميتهمليالمپيكبراياين
دو فدراس��يون به ترتيب ۲ميليارد و يك ميليارد و۹۸۰
ميليون تومان بود .اين بودجه با اعمال ۱۰درصد افزايش
مورد نظر براي س��ال جاري به ۲ميليارد و ۲۰۰ميليون
تومانبرايكشتيو ۲ميلياردو ۱۷۸ميليونتومانبراي
تكواندو افزايش خواهد يافت .وزنهبرداري هم س��ومين
فدراسيون با تخصيص باال از كميته ملي المپيك است.
بودجه اين فدراسيون از يك ميليارد و ۸۶۰ميليون سال
گذشتهبه ۲ميلياردو ۴۶ميليونبرايسالجاريافزايش

پيدا كرده است .ساير فدراسيونها اما كمتر از دو ميليارد
دريافتيازكميتهمليالمپيكخواهندداشت.بسكتبال،
تيراندازي ،دووميداني ،قايقراني ،كاراته و ووشو باالي يك
ميليارد تخصيص دارند و بودجه ساير فدراسيونها هم
با توجه به جايگاه و برنامههاي ش��ان ،كمتر از اين سقف
تصويب شده است .در ميان فدراسيونها سه فدراسيون
كارگري،دانشآموزيودانشگاهيكمتريندريافتيرااز
كميتهمليالمپيكخواهندداشت.برايهريكازاينسه
فدراسيون ۵۵ميليون تومان تصويب شده است .شرايط
تخصيصكميتهمليالمپيكبهفدراسيونفوتبالباديگر
فدراسيونهامتفاوتاستبهطوريكهبراياينفدراسيون
بودجه مصوبي در نظر گرفته نميش��ود ام��ا در صورت
ارايه درخواست و فراهم بودن شرايط ،از مساعدت مالي
امتناع نميشود .كما اينكه سال گذشته هم كميته ملي
المپيكبهفدراسيونفوتبالكمكماليداشتاماخارج
از بودجه مصوب براي فدراسيونها .كمك مالي كميته

مليالمپيكبهفدراسيونفوتبالدرواقعبرايحمايتاز
تيمفوتبالاميدكهتيمالمپيكيبهحسابميآيد،انجام
ميشود.برهميناساسسالگذشتهكميتهمليالمپيك
 ۲۴۰ميليون تومان براي كمك به تيم اميد كه بازيهاي
آسيايي و انتخابي المپيك را در پيش داشت ،كمك كرد.
البتهامسالهمتيمفوتبالاميددرگيررقابتهايانتخابي
المپيك خواهد بود كه زمستان و در مرحله نهايي برگزار
ميش��ود .تيم اميد ايران كه به س��ختي مرحله نخست
انتخابي المپيك را پشت سر گذاش��ت با قرار گرفتن در
سيدچهارماينرقابتها(مرحلهنهايي)كارسختيپيش
رو دارد .در هر صورت بودجهاي براي فدراسيون فوتبال و
كمكبهتيماميدتوسطكميتهمليالمپيكپيشبيني
نشده اما اينكه همچون سال گذشته كمك مالي كميته
مليالمپيكبهاينفدراسيونوتيمهمبرسد،دورازذهن
نيس��ت .به گزارش مهر ،در اليحه پيشنهادي به مجلس
شوراي اس�لامي بودجه كميته ملي المپيك براي سال
جاري ۷۴ميلياردو ۲۰۰ميليونتومانتعيينشدهامادر
بودجهابالغياينرقمباكاهشچهاردرصديمواجهشد.
بدينترتيب۷۱ميلياردو۱۰۴ميليونتومانكلاعتباراتي
استكهكميتهمليالمپيكميتواندازسازمانمديريت
برنامهوبودجهكشوردريافتكند.براساسبودجهمصوب
برايفدراسيونها،كميتهمليالمپيكازمجموعبودجه
مصوب سال جاري خود بايد  ۱۱ميليارد و  ۸۸۹ميليون
تومان در اختيار فدراس��يونها قرار دهد البته به ش��رط
تخصيصكاملبودجهازسويخزانهدولت.

ميراثنامه

تپه  6هزار ساله ازنا در جدال با بيلهاي مكانيكي

 80درصد نيمه ش��مالي تپه  ۶هزار ساله ازنا را تسطيح
كردهاند آن هم در حالي كه چند روز قبل از آغاز عمليات
تخريب ،اقدامات براي تكميل پرونده ثبتي و اليهنگاري
محوطه آغاز ش��ده بود ،اما حاال لودرها بيمحابا در حال
تخريبوتسطيحنيميازمحوطهاند.بهترينبهانهبراي
تسطيحمحوطهتاريخي«كويكيوان»درشهرستانازنا،
ثبتملينبودناينمحوطهبودكهشهردارياينمنطقه
از استان لرستان ،آن را راحتتر در طرح توسعه شهري
براي تسطيح و ساختوساز پالكبندي قرار داده بود ،تا
سرانجامميراثفرهنگيبهفكرثبتمليمحوطهوبررسي
آن افتادو شهردارينيزدست ازكارنكشيد.با فروش اين
محوطهبه يك شخصحقيقياززمستان سالگذشته،
لودرها آماده كار ش��دند و حاال با وجود باستانشناسان،
همچنانكارتسطيحاينمحوطهتاريخيمتوقفنشده
است.قيمتزميندراينمحدودهبين ۵۰۰هزارتا۷۰۰
هزارتوماناست،امابرايآزادسازيبايدمحدودهايحدود
 ۶هزارمتربودجهسازمانميراثفرهنگيرادرنظرگرفت.
بهزادحسينيسربيشه،سرپرستهياتباستانشناسي
گمانهواليهنگاريمحوطهكويكيوان،دربارهاينموضوع
گفت:باانجاماقداماتموردنيازبرايتكميلپروندهثبتي،
مستندنگاري و تكميل بررسي باستانشناسي محوطه
كويكيواندرشرقشهرستانازنادراستانلرستانوارايه
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 ۲ماه ،بيش
از نيمي از اين تپه تخريب ش��د .او با بيان اينكه براساس
بررسي سطحي و جمعآوري يافتهها از برشهاي ايجاد
شدهبهويژهدربخشغربيمشخصشدتپهشاملدوران
مسسنگيميانهتااسالمياست،ادامهداد:دربررسيهاي
سطحيشواهديازسازههايحرارتي،تدفينهايانساني

وبهاحتمالبسيارسازههاييكهدرارتباطباذوبفلزبوده،
بهدستآمد،بنابراينبهنظرميرسدسازههايدستكند
بسياريدردلتپهحفرشدهباشند.ويكهدانشآموخته
دكترايباستانشناسياست،نمونهايازايندستكندها
با وس��عتي حدود ۱۲۰۰مترمربع را ب��ا دادههاي دوران
اشكاني /ساساني در دل اين تپه معرفي كرد و افزود :سه
ورودي از دستكند شناسايي شدهكه در جبهه غربي تپه
قابلمشاهدههستندوفاصلهبينورودياولوسوم۱۰۰
متر است ،تيم ثبت و شناسايي ،از طريق ورودي دوم كه
دربيندووروديديگرقرارگرفتهبهفضايدستكندوارد
شدوتقريباًحدود ۱۲۰۰مترمربعازآنراثبتوعكاسي
كرد.اوبابياناينكهاحتماالوروديهايبيشتريبههمراه
داالنها و اتاقهاي فراوان بايد در دل تپه وجود داش��ته
باشدكهمسدودشدهاند،ادامهداد:بهمنظورجلوگيرياز
تخريببيشترومشخصكردنوضعيتدورههايكوي
كيوانكاوشنجاتبخشيبهمنظوراليهنگارياضطراري،
تخليهدستكندوتعيينعرصهوحريمتپه«كويكيوان»
ازنابامجوزپژوهشگاهميراثفرهنگيوگردشگريدرحال
انجاماست.اينباستانشناسباابرازتأسفازوضعيتاين
محوطه و اينكه تخريب و تسطيح اين محوطه باستاني
دربرنامهايغيراصوليومنفعتطلبانهبرايعدهخاصي

تاريخنگاري

دهالويه از نيروهاي بعث عراق پس گرفته شد

 26خرداد سال  ،1360روستاي دهالويه براي نخستينبار 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  ۱۳۵۹مورد حمله نيروهاي عراقي قرار گرفت .اين در
حاليبودكهروستاتوانكميبرايمقابلهداشتواگرچهكمكهاييبهآنرسيد،ولي
بهدليل 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
زخميها و تخليه شهدا از منطقه وجود نداشت.سرانجام در  26خرداد  60نيروهاي
ش��هيد چمران طي عملياتي دهالويه را آزاد كردند .اما دشمن مجددا اين روستا را
اشغالكرد.دراينعملياتفرماندهنيرويخودي«(ايرجرستمي)»بهشهادترسيد.
هنگامي كه «شهيد چمران» براي معرفي فرمانده جديد عازم دهالويه شده بود ،در
اين منطقه بر اثر اصابت گلوله خمپاره بهشدت مجروح شد و هنگام انتقال به «اهواز»
به شهادت رسيد و دهالويه در 27شهريور 60طي عمليات «شهيد مدني» آزاد شد.

دردستوركارقرارگرفته،بيانكرد:باوجوديكهتاپيش
از انجام تعيين عرصه و حريم و مشخص كردن محدوده
باستانيتپه،هرگونهعملياتعمرانيبايدمتوقفشوداما
همچنانماشينآالتسنگينبهكارخودبرايتخريبتپه
ادامهميدهند.اوبااشارهبهموقعيتگمانهاليهنگاريدر
ضلعغربيكويكيوانافزود:اليههاوآثارمتنوعيمانند
س��اختارهاي معماري ،ابزارهاي سنگي ،پيكرك گلي،
توكنهايشمارشي،بقاياياستخواني(انسانيوجانوري)
و قطعات سفالي مربوط به هزاره چهارم پيش از ميالد در
محوطهشناساييشدهاست،گفت:عالوهبراينيافتهها
يك مهر مسطح سنگي و يك اثر مهر نيز به دست آمده
كهنشانازاهميتاينتپهدرهزارهچهارمپيشازميالد
دارد.بهگفت هوي،برايمشخصكردندقيقتردورههاي
مختلفسكونتدراينمحوطهدرحالمرگپسازپايان
اليهنگاريميتواندربارهنتايجكاملترانبحثكرد.اين
تپهباقدمتحداقل۶هزارسالهومعماريدستكندمربوط
بهدورانتاريخييكاثرباستانيبسيارشاخصاستكه
حفاظتونگهداريآنضرورياست.حسينيسربيشه
با بيان اينكه تپه به دو نيم تقس��يم شده و نيمه شمالي
آن تقريبا به تس��طيح  ۸۰درصدي رسيده ،اظهار كرد:
كاميونهايخاكبرداري،بيلمكانيكيولودركهوظيفه
خطير تسطيح را به عهده داشتهاند ،يك گام تا تخريب
نهاييپيشرودارند،نيازبهكاوشگسترده،براينجات
بخشيمحدودهباقيماندهدرتپهكويكيوانازنااولويتي
استكهنيازبهحمايتمسووالندارد.اينباستانشناس
بابياناينكهاينتپهدرونشهريباقدمتيحداقل ۶هزار
ساله و دستكندي كه قابليت سايت موزه شدن را دارد
نبايد تخريب شود ،ادامه داد :نسل ما اگر نميخواهد از
اينگونه آثار باستاني استفاده بهينه كند الاقل جهت
حفظآنبرايآيندگانكوشاباشد.

