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وزير امورخارجه گف��ت: همانطور كه رييس جمهوري 
در نامه اوليه خود نوش��ت، در صورت اقدام اروپايي ها 
براي اجراي تعهدات برجامي، هنوز امكان بازگش��ت 
ايران از اجراي گام س��وم وجود دارد. ب��ه گزارش خانه 
ملت، »محمدجواد ظريف« در حاش��يه نشس��ت روز 
يكشنبه كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي، اظهار داشت: مذاكرات ايران با 
اروپايي ها ادامه پيدا مي كند، ضمن اينكه در زمينه گام 
سوم كاهش تعهدات برجامي نيز پيشنهاداتي مطرح 
ش��ده و در مراحل آخر تصميم گيري ق��رار داريم، اگر 
اروپايي ها اقدامات الزم را تا روز پنجشنبه انجام ندهند، 
براساس تصميمي كه در ۱۷ ارديبهشت ماه ابالغ شده 
نامه اي به اروپايي ها خواهيم نوشت و اجراي گام سوم را 

به آنها ابالغ مي كنيم.

  پيشنهادهاي دولت 
در مورد اجراي گام سوم مشخص است

وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا مصاديق 
گام سوم مشخص شده يا خير، بيان كرد: پيشنهادهاي 
دولت در مورد گام سوم مشخص است و به محض اينكه 
تصميم قطعي اتخاذ شود، رس��ما آن را اعالم مي كنم. 
ظريف در پاس��خ به اين س��وال كه بعد از ديدار شما با 
آقاي مكرون، آقاي روحاني با رييس جمهور فرانس��ه 
گفت وگو كرده و همچنين آقاي عراقچي قرار است به 
اين كشور سفر كند و چنين ارزيابي مي شود كه اين بار 
پيشنهاد مناسبي از سوي فرانسوي ها ارايه شده است، 
بيان كرد: جمهوري اسالمي ايران هيچگاه ميز مذاكره 
را ترك نكرده است و هميش��ه اعالم كرده كه ما براي 
اجراي برجام آمادگي داريم و اگر اروپايي ها به تعهدات 
خود عمل كنند، ايران نيز اجراي تعهدات خود را از سر 
مي گيرد. اقدام��ي كه ايران انج��ام داده در چهارچوب 
بند ۳۶ برج��ام اس��ت و گفت وگوهاي خ��ود را ادامه 
مي دهيم. وزير خارجه در پاس��خ به اين سوال كه علت 
سفر عراقچي به فرانسه چيست، تصريح كرد: در ۲ دور 
گفت وگويي كه من در فرانسه داشتم و گفت وگوهايي 
كه آقاي عراقچي و مس��ووالن بانك مركزي خواهند 
داشت، در مورد چگونگي اقدام اروپا صحبت مي شود. 
ظريف در پاس��خ به س��والي ديگري مبني بر اينكه در 
چه صورتي ايران گام س��وم كاهش تعهدات برجامي 
را برمي دارد؟ افزود: بايد با اروپايي ها گفت وگو كنيم تا 
مشخص شود كه چگونه آنها مي توانند تعهدات خود را 
اجرا كنند و نحوه اجراي تعهدات اروپا موضوع گفت وگو 
است، اگر آنها بتوانند به تعهدات خود عمل كنند فِبها، 
وگرنه گام س��وم را بر مي داريم. ظريف اظهار داش��ت: 
همانطور كه رييس جمهوري در نامه اوليه خود نوشتند، 
در صورت اق��دام اروپايي ها هنوز امكان بازگش��ت از 
اجراي گام سوم وجود خواهد داشت. وزير امور خارجه 
در تش��ريح مهم ترين محور جلسه كميسيون امنيت 

ملي و سياس��ت خارجي مجلس، بيان كرد: مهم ترين 
محور اين جلس��ه، گزارش��ي بود كه از سفرهاي خود 
به كش��ورهاي اروپايي و چين ارايه كردم و همچنين 
گزارشي را نيز از سفري كه به روس��يه خواهم داشت 
بيان كردم. همچنين ادامه ديپلماسي فعال جمهوري 
اسالمي را به اطالع عضو كميسيون امنيت ملي رساندم 

و به سواالت آنها پاسخ دادم.

اينسـتكس مقدمـه اي بـراي اجـراي   
تعهدات اروپا است

وي در خصوص وضعيت اينستكس، گفت: همانطور 
كه از ابتدا هم گفتيم، اينستكس مقدمه اي براي اجراي 
تعهدات اروپا اس��ت و اروپايي ها و ساير اعضاي برجام 
۱۱ تعهد داده اند. البته ما به هيچ وجه چين و روسيه را 
در كنار اروپا قرار نمي دهيم زيرا چين و روس��يه روابط 
خود را با ايران ادامه دادند ام��ا اروپايي ها تقريبا روابط 
تجاري خود را با ايران قطع كردن��د و ضرورت دارد كه 
آنها اقدامات الزم را انجام دهن��د. ظريف با بيان اينكه 
اقداماتي كه اروپايي ها كردند بس��يار مشخص است و 
در چند اعالميه، از جمله اعالميه وزراي خارجه ايران 
و وزراي خارجه ۳ كشور اروپايي مشخص شده است، 
اظهار داشت: در ۲ اعالميه كميسيون مشترك برجام در 
سطح وزرا و چندين اعالميه در سطح مديران سياسي، 
تعهدات اروپايي ها اعالم شده است، لذا اينستكس از نظر 
ما يك اقدام مقدماتي است كه خود اروپايي ها اين ساز 
و كار را براي اجراي تعهداتش��ان پيشنهاد كردند. وي 
افزود: اجراي تعهدات كش��ورهاي اروپايي براي ايران 
مهم است، حال اينكه اين چه مقدماتي بايد براي اجراي 
اين تعهدات فراهم ش��ود، به ايران مربوط نمي ش��ود. 
وزير امورخارجه گفت: در مورد اينستكس حرف هاي 
متفاوتي از اروپايي ها ش��نيده ايم لذا توجه ما بيشتر به 
تعهدات واقعي اس��ت.همچنين محمد جواد ظريف 
وزير امور خارجه تاكيد كرد: ما با روسيه و چين روابط 
همه جانبه و راهبردي داريم و آنها برخالف اروپايي ها 
روابط خود را با ايران در زمينه هاي مختلف گس��ترش 
دادند. ظريف گفت: جمهوري اسالمي ايران يك نگاه 
واحد به همه كش��ورهاي باقيمانده در برج��ام ندارد و 
حساب چين و روسيه را جدا مي داند. وي خاطرنشان 
كرد: ما با روس��يه و چين روابط همه جانبه و راهبردي 
داريم و آنها برخالف اروپايي ها روابط خود را با ايران در 
زمينه هاي مختلف گسترش دادند. وزير امور خارجه 
كش��ورمان تصريح كرد: آنچه كه در خصوص عمل به 
تعهدات ۱+۴ بيان مي شود عمدتا معطوف به سه كشور 
اروپايي عضو برج��ام و اتحاديه اروپاس��ت كه با وجود 
تالش هاي فراوان نتوانستند تا اين لحظه گام مهم و قابل 
قبولي بردارند كه اگر در فرصت كوتاه باقيمانده چنين 
كنند جمهوري اس��المي ايران نيز در اجراي گام سوم 

كاهش تعهدات خود تجديد نظر خواهد كرد.
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اولتيماتوم ظريف به اروپا 
سخنگوي كميس��يون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي 
گفت: طبق گزارش سازمان تعزيرات حكومتي ۱۷ هزار 
ش��اكي به دليل دريافت نكردن خودرو ش��كايت خود را 
ثبت كرده اند. »بهرام پارسايي«  روز گذشته در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا با توضيح نشست روز يكشنبه كميسيون 
اصل ۹۰ افزود: يكي از محورهاي دس��تور كار كميسيون 
اصل ۹۰ بررس��ي ۲۷۰ خودروي��ي بود ك��ه در گمرك 
استان خوزستان مانده است و تصميم گرفته شد با توجه 
به گزارش س��ازمان تعزيرات حكومتي مبني بر شكايت 
۱۷ هزار متقاض��ي كه خودرو خ��ود را دريافت نكرده اند، 
جلسه اي با حضور وزير صنعت،  معدن و تجارت و سازمان 
تعزي��رات حكومتي برگزار و تصميم��ي در اين خصوص 
اتخاذ شود. نماينده مردم ش��يراز در مجلس دهم شوراي 
اس��المي تصريح كرد: واردكنندگان خ��ودرو هم مدعي 
هستند ثبت سفارش داشته اند اما خودرو خود را تحويل 
نگرفته اند؛ گاهي خريدار و فروشنده مقصر نيستند بلكه 
صدور بخشنامه هاي ناگهاني يا بسته شدن ناگهاني ثبت 
سفارش موجب تاخير در تحويل خودرو مي شود. پارسايي 
محور بعدي نشست اخير كميسيون اصل ۹۰ را ذرت هاي 
وارداتي آل��وده عنوان كرد و گفت: محم��ود حجتي وزير 
جهاد كشاورزي در اين نشس��ت حضور داشت و راجع به 

بيش از ۱۰۰ ت��ن ذرت كه چند س��ال در گمرك مانده و 
آلوده شده است، مواردي مطرح شد. وي ادامه داد: با توجه 
به موازي كاري ها در تاييد نهاده ه��اي دامي يا بقيه مواد 
مصرفي كشور و همچنين وجود يك سري ناهماهنگي ها 
و عدم انس��جام در تصميم گيري موجب مي ش��ود بيش 
از ۱۰۰ تن ذرت در گم��رك باقي بماند و هم صاحب كاال 
متضرر ش��ود و هم آلودگ��ي نهاده ه��اي دامي خطرش 
افزايش يابد. سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ خاطرنشان 
كرد: بايد راهكاري ياف��ت تا تصميم گيرنده و تمام كننده 
يكي باشد و مسووليت نظارت را از مبدا برعهده بگيرند تا 
تاجر و بازرگان متضرر نشود و اين نظارت فقط محدود به 
زمان ورود كاال نش��ود. وي افزود: در جمع بندي قرار شد 
گمرك، استاندارد، جهاد كشاورزي، بهداشت و تعزيرات 

نتيجه اي به كميسيون اصل ۹۰ ارايه دهند. 
پارسايي با اشاره به اينكه ظاهرا رييس جمهور دستور داد 
اين ذرت ها امحا يا مرجوع يا با دريافت تاييديه هر كشوري 
به آن كشور صادر شود، اظهار داشت: شاخص استاندارد 
كش��ور ما با كش��ور ديگر متفاوت اس��ت مثال در بحث 
نهاده هاي دامي شاخص آلودگي در كش��ور ما ۵ درصد و 
در كشور ديگري ۲۰ درصد اس��ت بنابراين اين كشورها 

مي توانند ذرت هاي آلوده را بپذيرند. 

سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ : 

شكايت ۱۷ هزار نفر بابت تحويل نگرفتن خودرو 

گزارشخودرو
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سخن نخست

نقش ايران در مخاطره انداختن 
جايگاه دالر در اقتصاد جهاني؟

اخي��را در گفت وگ��و 
ب��ا دوس��تي پيرامون 
اقتصادي  مش��كالت 
كشور كه تحريم هاي 
نفتي را موجب اصلي 
آن مي دانند، يادآوري 
از  تلخ��ي  واقعي��ت 
تصميم مجلس هفتم 
درباره تثبيت قيمت بنزين درليتري 8۰تومان 
به بهان��ه جلوگي��ري از افزايش ن��رخ تورم كه 
زمينه ساز مشكالت اقتصادي امروز شد، بغض 
گلويم را فشرد و اشك در چش��مانم حلقه زد. 
بحث بازگشت كارت سوخت يا سهميه بندي 
سوخت و ادامه پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي 
يارانه هاي س��وخت و... از موضوعاتي است كه 
دل دوس��تان انقالب اسالمي و نظام جمهوري 

اسالمي ايران را مي سوزاند و ...

محمود خاقاني
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صنعت،معدن و تجارت

پي ريزي پنجره جديد 
تجارت  با اوراسيا

تعادل| مس��ير جديدي براي تج��ارت خارجي 
ايران در حال ترسيم شدن اس��ت. براساس اعالم 
رسمي متوليان تجاري كش��ور، ايران به اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا پيوند خواهد خورد اما به عضويت 
آن درنمي آيد؛ چراكه اين فقط اجرايي شدن يك 
موافقتنامه تجاري بين طرفين اس��ت. بر همين 
اساس، با طي شدن فرآيند قانوني تصويب داخلي، 
موافقتنامه اقتصادي منطقه اي موقت در راستاي 

شكل گيري تجارت آزاد بين ايران و ...

بازار سرمايه

بورس، يكه تاز جذابيت 
ميان بازارهاي موازي

محمد امين خدابخش|
معامالت روز يكشنبه در بورس تهران با رشد هزار 
و ۹۷۵ ش��اخص كل اين بازار خاتمه يافت. بازار 
سرمايه كش��ور كه در امتداد رونق چند ماه اخير 
خود از هفته گذشته تاكنون حجم تقريبا خوبي از 
تقاضا را شاهد بوده است، توانسته در روزهاي اخير 
ضمن ثبت ركوردهايي جديد در نماگرهاي اصلي 
بورس و فرابورس، شاهد رشد قيمت در نمادهايي 
باشد كه به گفته بسياري از كارشناسان، وضعيت 
بنيادي بس��يار خوبي دارند. اي��ن قضيه اگرچه 
طبيعي به نظر مي رس��د، از آن جهت قابل توجه 
است كه در يك ماهه مياني تابستان و به واسطه 
رونق قابل توجهي كه در بازار پايه ش��كل گرفته 
بود، اصالح��ي زماني را آغ��از كردند كه منجر به 
درجازدن تقريبي قيمت در بسياري از اين نمادها 
شده بود.  در واقع مي توان گفت، حد نوسان تقريبا 

باالي نمادهاي بازار پايه كه...
5
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شوراي عالي معماري و شهرسازي در راستاي ساخت مسكن تصويب كرد

اولتيماتوم ظريف به اروپا 

آزادسازي زمين 26 پادگان

كشاورزي

معاون ام��ور زراع��ي وزارت جهاد كش��اورزي 
با بي��ان اينكه نگ��ران تولي��د گندم، ش��كر و 
دانه هاي روغني دربخش كش��اورزي به دليل 
قيمت گذاري دس��توري دولت هستيم، گفت: 
اين امر دچار ابهام است. »عباس كشاورز« روز 
گذش��ته در هفتمين همايش سراس��ري آغاز 
كش��ت محصوالت زراع��ي ۹۹- ۱۳۹8 افزود: 
دولت تدبير و امي��د موفقيت هاي خوبي در اين 
زمينه به دست آورده تا جايي كه در توليد شكر 
به خودكفايي رس��يده ايم، اما امس��ال باوجود 
بارندگي هاي مناسب نتوانستيم به ميزان كافي 
چغندرقند خري��داري كني��م. وي علت پايين 
بودن ميزان توليدات كشاورزي از جمله گندم 
و كلزا را وقوع س��يل در ابتداي سال در بيش از 
۲۰ اس��تان كش��ور عنوان كرد و اظهارداشت: 
با وجود ظرفيت ها و توان توليد كش��ور، امسال 
توليد گندم بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن و كلزا بين 
۲۰ تا ۳۰ هزارتن كاهش داش��ته است. معاون 
وزير جهاد كشاورزي تغيير نرخ ارز را براي برخي 
محصوالت كش��اورزي مطل��وب ارزيابي كرد 
و افزود: تغيير نرخ ارز موجب ش��د تا نرخ برخي 
محصوالت كش��اورزي از وضعي��ت خوبي در 
بحث عرضه داخلي و صادراتي برخوردار ش��ود. 
وي ضمن تاكيد بر اينك��ه در هيچ نقطه از دنيا 
برنج در اقليم هايي مانند ايران كشت نمي شود، 
گفت: با وجود مصوبه ممنوعيت كشت برنج در 
استان هاي غيرشمالي، همچنان اين محصول 
در استان هاي غيرشمالي كشور كشت مي شود 
كه ادامه اين روند به نفع كشاورزان اين مناطق 
نيست زيرا اكنون اس��تان فارس دچار معضلي 
شده كه چندي بعد استان گلس��تان نيز با آن 
روبرو مي ش��ود. كش��اورز با بيان اينكه مصرف 
كودهاي ش��يميايي براي كش��ت برنج مناسب 
و كافي نيست و با اين مش��كل در استان گيالن 
روبه رو هس��تيم، افزود: بحث بذر برنج از اهميت 
ويژه اي ب��راي ما برخوردار اس��ت ك��ه بايد نگاه 
جدي به اين موضوع ش��ود. وي مس��اله افزايش 
۳.۵ برابري قيم��ت تراكتوره��ا و كمباين هاي 
وارداتي را يادآور ش��د و گفت: بخش كشاورزي 
بايد با فناوري روز اداره ش��ود، بنابراين نيازمند 
دستگاه ها و ماشين هاي مدرن بخش كشاورزي 
اس��ت، درحالي كه اكنون كمباين ه��اي توليد 
داخل امكان برداشت محصول در مزارع توليدي 
بيش از پنج تا ۶ تن به باال را ندارند. كشاورز ضمن 
تاكيد ب��ر اينك��ه كارخانه هاي داخلي س��ازنده 
تراكتور و كمباين نياز بخش كشاورزي را برطرف 
نمي كنند، اظهارداش��ت: رويكرد وزارت صنعت 
در واردات ماشين هاي كشاورزي بايد تغيير كند. 

معاون وزير كشاورزي مطرح كرد
 آينده مبهم در بخش كشاورزي 
به دليل قيمت گذاري دستوري

مجلس

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه از 
ديدگاه اقتصاددانان قيمت واقعي ارز از رقم هاي 
كنوني كمتر است، گفت: بودجه كشور بايد در 
قالب ملي و استاني تنظيم و شوراي برنامه ريزي 
استان ها در مورد جزييات بودجه تصميم گيري 

كند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، علي الريجاني، 
روز گذش��ته در دي��دار ب��ا اعض��اي مجم��ع 
نمايندگان استان مركزي و استاندار اين استان، 
با اشاره به ضرورت رفع مشكالت كارخانه هاي 
هپك��و و آذرآب، گفت: وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت پيشنهاد مورد نظر نمايندگان و دولت 
براي رفع مشكالت اين واحدهاي صنعتي را به 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارايه دهد 

تا در دستور كار اين شورا قرار گيرد.
رييس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
اختيارات بودجه اي استانداري ها بايد افزايش 
پيدا كند، افزود: بهتر اس��ت بودجه كش��ور در 
قالب ملي و استاني تنظيم و شوراي برنامه ريزي 
استان ها در مورد جزييات بودجه تصميم گيري 
كند كه براي اين منظور ايجاد سازوكار افزايش 
اختيارات اس��تانداري ها توس��ط كميس��يون 

برنامه، بودجه و محاسبات ضروري است.
رييس قوه مقننه با اش��اره به عزم مجلس براي 
جلوگيري از انحراف بودجه اي افزود: هرگاه در 
جابه جايي بودجه تخلفي صورت گرفته باشد، 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات گزارشي 

از آن براساس ماده ۲۳۴ ارايه خواهد كرد.
رييس مجلس شوراي اسالمي درباره نرخ ارز، 
بيان كرد: از ديدگاه اقتصاددانان قيمت واقعي 
ارز از رقم هاي كنوني كمتر اس��ت، در واقع نرخ 
ارز در ماه هاي گذش��ته غيرمتع��ارف بود و به 

دليل عمليات رواني افزايش پيدا كرد.

رييس مجلس شوراي اسالمي: 
قيمت واقعي ارز از رقم هاي 

كنوني كمتر است

جهان

 جنگ تجاري 
به سفره خانوار رسيد
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قاضي مس��عودي مقام گفت: در پرونده بانك سرمايه 
و پتروشيمي موضوع س��ازمان يافتگي به وضوح ديده 
مي شود و حتي رد پايي از بيرون مرزها هم وجود دارد. 
به گزارش مهر، قاضي مسعودي مقام در نشست بررسي 
جرايم اقتصادي كه در مجتمع ش��هيد بهش��تي قوه 
قضاييه برگزار شد با بيان اينكه موضوع جرايم اقتصادي 
در دانشگاه هاي ما تدريس نمي ش��ود و مغفول مانده 
است، گفت: از سال ۹۲ در قانون مجازات اسالمي سعي 
شد تا جرايم اقتصادي تا حدودي مورد احصا قرار گيرند. 
وي با بيان اينكه جرايم اقتصادي در قانون تعريف نشده 
است، بيان كرد: در قوانين ما بيشتر به مصاديق جرايم 
اقتصادي توجه شده است. با اين حال هيچگونه اجماعي 
در جرايم اقتصادي وجود ندارد، متأسفانه در كشور ما 
بدون توجه به مس��ائل اقتصادي حقوق تعريف شده 
داراي خدشه است و قانون گذار ما براي آنكه از دنيا عقب 
نباشد اين قانون را تدوين كرده است. وي در خصوص 
تعريف جرايم اقتصادي توضي��ح داد: تعريف واحدي 
درباره اين جرايم بيان نشده است و برخي كشورها بر 
اساس فعاليت اقتصادي، عده اي هم در رابطه با انگيزه 
افراد اين جرم را تعريف كرده اند. مسعودي مقام گفت: 
در سياست اقتصادي سه محور پولي، درآمدي و مالي 
وجود دارد، اگر بخواهيم جرم را عليه سياست اقتصادي 

بدانيم بايد هر بخش را به ص��ورت مجزا تعريف كنيم. 
رييس شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي افزود: 
در كشور ما بانك مركزي سياست هاي مالي را تعيين 
مي كند و به همين دليل بايد تعاريف مجزا گفته شود. 
مسعودي مقام تصريح كرد: بخشي از جرايم اقتصادي 
سياس��ت هاي پولي را ناديده مي گيرن��د البته ممكن 
است برخي هم سياست هاي درآمدي را نقض كنند و 
ممكن است كاركنان دولت و اشخاص عادي در راستاي 
نقض اين سياست ها حركت كنند. وي ادامه داد: ممكن 
اس��ت ش��ركت هايي با تباني ماموران دولت و شخص 
ثالث اقدام به ايجاد ضرر براي معام��الت دولتي كند. 
قاضي رسيدگي كننده به پرونده هاي فساد اقتصادي 
گفت: در پرونده بانك س��رمايه و پتروشيمي موضوع 
سازمان يافتگي به وضوح ديده مي شود و حتي رد پايي 
از بيرون مرزها هم وجود دارد و آنها با رفتار مجرمانه خود 
به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعيف هستند. وي با بيان 
اينكه جرايم اقتصادي نياز به كار تخصصي دارد، گفت: 
صفحات پرنده اقتصادي به يك ميليون و حتي صدها 
جلد مي رسد. بيش از ۱۷ ميليون عمليات بانكي وجود 
دارد و همين موضوع سبب مي ش��ود كه كارشناسي 
پرونده چندسال طول بكشد و به همين دليل مرور زمان 

در اين پرونده معنا ندارد.

قاضي مسعودي مقام:  
سازمان يافتگي در پرونده بانك سرمايه مشهود است

خبر
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   رييس جمهور به ارمنستان سفر مي كند؛ پاد|
سفير ايران در ارمنستان اعالم كرد: رييس جمهور 
كشورمان به دعوت نخس��ت وزير ارمنستان به اين 
كشور همسايه س��فر مي كند. سيد كاظم سجادي 
ديروز در حاشيه يازدهمين نشست ستاد هماهنگي 
روابط اقتصادي خارجي در پاسخ به سوالي در ارتباط 
با س��فر رييس جمهور به ارمنستان و اخبار منتشر 
شده در اين زمينه اظهار كرد: نخست وزير ارمنستان 
از آقاي روحاني براي سفر به اين كشور دعوت كرده 
است و آقاي رييس جمهور نيز براساس اين دعوت و 
انجام گفت وگو با مقامات ارمنستان به اين كشور در 
زمان مشخص خود سفر خواهند كرد. وي همچنين 
در مورد تكميل جاده كريدور شمال به جنوب از راه 
ارمنستان و مس��ائلي كه در اين زمينه بين ايروان و 
تهران مطرح است، گفت: اخيرا با وزير راه در اين زمينه 
گفت وگوهايي داشتيم و قرار شده در راستاي انجام 
تعهدات صورت گرفته از سمت ايران براي تكميل اين 
آزاد راه اقدامات و فعاليت هايي صورت بگيرد و وزارت 
راه با همكاري بخش خصوصي در اين زمينه ورود كند.

   مرز خسروي از روزهاي آينده بازگشايي 
خواهد شد؛ مهر|

رييس پليس كشور گفت: مرز خسروي از روزهاي 
آينده بازگشايي خواهد شد. سردار حسين اشتري، 
در حاشيه نشس��ت صميمي با جمعي از پزشكان 
و بازدي��د از بيمارس��تان امام س��جاد )ع( در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ماموريت هاي 
ناجا، گسترش خدمات درماني، امري ضروري است 
و به اين منظور تدوين طرح جامع توسعه بهداشت و 
درمان در دستور كار پليس قرار دارد. وي يادآور شد: 
مطابق با توافقات صورت گرفته از روزهاي آينده مرز 
خسروي بازگشايي مي شود و هماهنگي هاي الزم 
براي عبور و م��رور زائران اباعبداهلل از اين مرز انجام 
ش��ده اس��ت. فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: با 
توجه به حجم زائران در محرم و به ويژه در اربعين، 
لزوم بازگش��ايي اين مرز كاماًل احس��اس مي شد و 

خوشبختانه امسال مرز خسروي بازگشايي شد.

   كم�ك نامزده�اي انتخاب�ات مجل�س 
به خيريه ها جرم تلقي مي شود؛ ايلنا|

سخنگوي وزارت كشور گفت: براي شفاف سازي 
صورت هاي مال��ي داوطلب��ان انتخابات مجلس 
هرگونه كمك به خيريه ها از س��وي اين اشخاص 
جرم انگاري مي شود. سيد سلمان ساماني درباره 
كمك هاي خيره نامزدهاي انتخابات مجلس كه 
جرم انگاري مي شود، گفت: اين جرم انگاري از زمان 
ثبت نام در انتخابات و برمبناي آخرين اصالحيات 
مجلس كه در سوم خرداد ۹۵ به تصويب رسيد و 
شوراي نگهبان هم تاييد كرد، الزم االجرا است. وي 
افزود: به هيات هاي بازرسي اعالم كرديم اين موارد 
جرم هستند و اگر جايي مشاهده شود و در رصدها 

قرار گيرد، برخورد مي شود.

   اصالح مصوبه مجوز پرداخت حق عضويت 
ايران در سازمان هاي بين المللي؛ پاد|

هيات دولت ب��راي تأمين نظر هيات بررس��ي و 
تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي 
اس��المي، مصوبه مجوز پرداخت سهميه و حق 
عضويت ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي را 
اصالح كرد. براساس اين مصوبه، طبق ماده )۳۰( 
قانون برنامه و بودجه كش��ور »تمامي اعتبارات 
جاري و عمران��ي كه در بودج��ه عمومي دولت 
به تصويب مي رسد، توس��ط كميته اي مركب از 
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان 

برنامه و بودجه كشور تخصيص داده مي شود.«.

   بخشنامه آيت اهلل رييسي درباره نظارت 
موثر بر كاهش تخلفات اداري؛ ميزان|

بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص فراهم 
كردن موجبات نظارت موثر بر كاهش تخلفات 
اداري ابالغ ش��د. در بخش��نامه قوه قضاييه در 
خصوص فراهم ك��ردن موجبات نظارت موثر بر 
كاهش تخلف��ات اداري خطاب به روس��اي كل 
دادگستري هاي سراسر كش��ور آمده است: »به 
منظ��ور فراهم كردن موجبات نظ��ارت موثر بر 
كاهش تخلفات اداري و تسهيل و تسريع اعمال 
مجازات هاي اداري مقرر در بندهاي )الف( و )ب( 
ماده۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به 
كارمندان متخلف، به اين وس��يله اختيار اعمال 

تنبيهات مذكور در بندهاي: 
ال��ف � )اخط��ار كتب��ي ب��دون درج در پرونده  

استخدامي( 
ب � )توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي( 

ماده مرقوم، به ش��خص رييس كل دادگستري 
اس��تان محول مي نمايم تا در موارد مقتضي، به 

شرح مزبور عمل و اقدام نمايد.«

   پرونده متهمان بازداشتي بايد سريع پيگيري 
شود؛  اداره ارتباطات قوه قضاييه- ميزان|

دادس��تان تهران كنت��رل و بازدي��د از وضعيت 
زندان ها را از ديگر وظايف دادستان ها عنوان كرد و 
گفت: پرونده هايي كه متهم آنها در بازداشت به سر 
مي برد بسيار حساس و مهم هستند و بايد سريعًا 
و ب��دون فوت وقت تعيين تكليف ش��وند.»علي 
القاصي«، در مراس��م معارفه سرپرس��ت جديد 
دادس��راي ناحيه ۵ )صادقيه( خطاب به قضات 
دادس��را افزود: برخورد ما در مواجهه با اصحاب 
پرونده بايد يكسان باشد و رفتار ما با صاحبان جاه 
و مقام بايد همان رفتاري باشد كه نسبت به مردم 
عادي داريم و در اين مرحله است كه انسانيت و 
خداگرايي خود را ثابت مي كنيم. القاصي پيگيري 
حقوق عامه را از وظايف مدعي العموم دانست و 
افزود: در خصوص حقوق عامه به خصوص تصرف 
اراضي ملي نبايد منتظر ش��كايت سازمان هاي 
مربوطه باشيم. چه بسا فساد در همين سازمان ها 
اتفاق افتاده اس��ت و ما بايد نسبت به پيگيري و 

احقاق حقوق عامه كوشا باشيم.

ايران2

اسماعيل هنيه در نامه اي به رهبر معظم انقالب اسالمي از بيانات ايشان در ديدار هيات حماس تشكر كرد 

مقاومت تا پيروزي نهايي تجديدناپذير است؛ ايران پيشران قواي حق است
آقاي اس��ماعيل هنيه رييس دفتر سياس��ي جنبش 
مقاومت اس��المي فلس��طين )حماس( در نامه اي به 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، با ابراز تش��كر و قدرداني از 
حمايت صريح رهبر معظم انقالب اسالمي از مقاومت 
فلسطين در ديدار هيات اعزامي حماس و اعالم آمادگي 
ايران براي تجهيز مقاومت به آنچه براي انجام وظيفه به 
آن نياز دارد، تأكيد كرد: بار ديگر رويكرد تجديدناپذير 
خود را براي حضور در س��نگر مقاومِت پايدار در كنار 
همه ق��واي حق و عدال��ت و آزادگي و پيش��ران همه 
آنها جمهوري اس��المي ايران، تا پيروزي نهايي اعالم 

مي كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 
آقاي هنيه در اين نامه خطاب به رهبر انقالب اسالمي 
گفته است: خداي بزرگ را سپاسگزارم كه وجود شما را 
به ما ارزاني داشت و از او مي طلبيم كه نعمتهايش را بر 
شما عنايت فرموده و بالهايش را از شما دور بدارد و شما 
را از حيله و مكر دشمنان ظالم و مستبد در امان بدارد.

رييس دفتر سياسي حماس همچنين از استقبال ممتاز 
رهبر معظم انقالب و مسووالن جمهوري اسالمي ايران 

از هيات اعزامي حماس تشكر كرده است.
آقاي هنيه خاطرنش��ان كرده اس��ت: هيات اعزامي، 

من را در جريان اخبار و ديدارهاي انجام ش��ده در اين 
سفر قرار دادند، به ويژه اخبار مربوط به مالقات آنان با 
حضرتعالي و بيانات صريحتان در مساعدت و حمايت 
ويژه و گسترده از مقاومت و برادران فلسطيني خود و 
نيز اعالم آمادگي براي مجهز كردن آنها به هر آنچه براي 
انجام وظيفه مقاومت خود به آن نيازمندند. سخناني 
كه موجب مس��رت فراوان ما شد و افق هاي وسيعي را 
پيش ِروي ما گشود و تأثيرات فراواني در ابعاد راهبردي 
و صحنه ميداني با دش��من صهيونيس��تي به همراه 

خواهد داشت.
رييس دفتر سياس��ي حماس با تشكر از مواضع رهبر 
انقالب اسالمي افزوده است: رويكرد تجديدناپذير خود 
را براي حضور در سنگر مقاومت پايدار در كنار همه قواي 
حق و عدالت و آزادگي و پيش��ران همه آنها جمهوري 
اس��المي ايران، تا پيروزي نهاي��ي اعالم مي كنيم و به 

نصرت و وعده هاي الهي اطمينان كامل داريم.
آقاي هنيه در اين نامه خير و بركت و محقق شدن همه 
خواس��ته هاي رهبر معظم انقالب و امت اسالمي در 
پيروزي، اقتدار، امنيت، رفاه، نابودي دشمنان و آزادي 
فلسطين و قدس ش��ريف را از خداوند بزرگ مسألت 

كرده است.

معاون وزير خارجه تشريح كرد 

تالش اروپا براي رسيدن به توافق با ايران
گروه ايران|

در شرايطي كه هر روز خبر تازه اي درباره ارايه پيشنهادات 
تازه براي احياي برجام در فضاي رسانه اي منتشر مي شود، 
معاون وزير خارجه كشورمان از تالش مداوم اروپاييان 
براي جلب توجه ايران و رس��يدن به يك توافق پايدار با 
كشورمان براي تداوم برجام، خبر مي دهد. اظهاراتي كه 
نشان مي دهد ايران و اروپا بيشتر از هر زمان ديگري در 
مسير تحقق ابعاد و زواياي مختلف برجام قرار گرفته اند. 
مسيري كه بعد از خروج ترامپ از برجام مي رفت تا يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي حقوقي نظام بين الملل را با خطر 
فروپاش��ي مواجه كند، با به كارگيري صبر استراتژيك 
تهران و تالش هاي ديپلماسي بازيگران اثرگذار دوباره 
در مسير تعيين شده قرار مي گيرد.  در اولين گام براي 
احياي برجام، فرس��تاده ويژه رييس جمهور فرانسه به 
تهران آمد و با رييس جمهور حسن روحاني ديدار كرد. 
به گفته برخي منابع خبري فرانسه در اين پيام پيشنهاد 
داده بوده كه پاريس با واشنگتن بر سر معافيت ايران در 
صادرات مقدار مشخصي نفت در مدتي محدود به توافق 
برسد در مقابل تهران گام هاي خود در كاهش تعهدات 
هسته اي در برجام را متوقف كند. ايران اگرچه تاكيد كرد 
كه پنجره ديپلماسي باز است ولي پيشنهاد اوليه فرانسه 
را رد كرد. بعد از اين مرحله ايران تالش كرد تا تصويري 
واقعي از مطالبات اقتصادي و ارتباطي اش ذيل برجام را 
در قالب يك برنامه مشخص به طرف اروپايي ارايه كند؛ 
مطالباتي كه هرچند هنوز در مسير تحقق قرار نگرفته 
اما پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه در ادامه با قبول 
پيشنهادات ايران به سرانجام مورد نظر ختم خواهد شد.

معاون وزير امور خارجه كش��ورمان ديروز در حاش��يه 

يازدهمين نشست س��تاد هماهنگي روابط اقتصادي 
خارجي در ارتباط با مذاكرات اخير ايران و فرانسه و انجام 
گام سوم كاهش تعهدات برجامي از سوي ايران اظهار كرد: 
همان طور كه اطالع داريد شب گذشته )شنبه شب( بار 
ديگر مذاكرات مفصلي بين روساي جمهور ايران و فرانسه 
انجام شد و آقاي رييس جمهور در اين گفت وگوي تلفني 
بار ديگر تاكيد كردند در صورتي كه ايران در اين مذاكرات 
به نتايج مورد نظر خود دس��ت پيدا نكند گام س��وم را 
برمي دارد. وي با بيان اينكه اين گام، گام مهمي خواهد بود، 
افزود: اميدواريم طرف هاي مقابل در مدت باقي مانده به 
تعهدات خود عمل كنند به نحوي كه ايران احساس كند 
، مي تواند از منافع اقتصادي برجام برخوردار و نظراتش در 

زمينه پايبندي طرف هاي مقابل به اين توافق بين المللي 
تامين ش��ود. اين ديپلمات ارشد كشورمان تاكيد كرد: 
برداشت شخصي من اين اس��ت كه اروپايي ها در حال 
تالش در اين زمينه هستند و اميدواريم كه اين تالش ها 

و همكاري ها به نتيجه برسد.

   استفاده از ظرفيت هاي همسايگان
انصاري ب��ا تاكيد بر اينكه يك��ي از اولويت هاي اصلي 
ايران در عرصه سياس��ت خارجي گسترش تعامالت 
و ارتباطات با كشورهاي همس��ايه است، اظهار كرد: 
روابط ايران با دو كشور ارمنستان و آذربايجان در حوزه 
انرژي رو به گسترش است. غالمرضا انصاري در تشريح 

نتايج و جزييات نشست اقتصادي با اين كشورها گفت: 
در اين نشس��ت سفراي ايران در دو كشور ارمنستان و 
آذربايجان و همچنين استانداران استان هاي گيالن، 
اردبيل و آذربايجان شرقي حضور داشتند. در اين جلسه 
بحث هاي خوبي در ارتباط با اهميت گسترش روابط با 

اين دو كشور و موانع پيش رو انجام شد.
انص��اري با بيان اينكه در م��ورد همكاري هاي بانكي، 
گمركي، انرژي و ترانزيت و همچنين موضوع تجارت 
در اين جلسه بحث هاي جدي و خوبي صورت گرفت، 
خاطرنش��ان كرد: روابط ايران با دو كشور آذربايجان 
و ارمنس��تان دوس��تانه و رو به جلو اس��ت و ما شاهد 
همكاري هاي ايران با اين كشورها در زمينه گردشگري، 
س��المت، تجارت و ... هس��تيم. اين ديپلمات ارش��د 
كش��ورمان با بيان اينكه روابط تجاري ايران با اين دو 
كشور بيش از يك ميليارد دالر است به همكاري هاي 
ايران با دو كشور ارمنستان و آذربايجان در حوزه انرژي 
اشاره كرد و گفت: اين همكاري ها نيز در زمينه گاز و نفت 
رو به رشد است و ما در زمينه تجارت شاهد تنوع خوبي 
در روابط با اين دو كش��ور هستيم. انصاري به ظرفيت 
دو كش��ور ارمنس��تان و آذربايجان در بحث تعامالت 
اقتصادي و تجارتي با ايران اشاره كرد و افزود: اميدواريم 
با فعال شدن هر چه بيش��تر كريدور شمال به جنوب 
روند همكاري ها با اين دو كشور گسترش بيشتري پيدا 
كند. وي همچنين با بيان اينكه جاده مهم ترانزيتي بين 
ايران و ارمنستان در حال تكميل شدن است و اين به 
گسترش تجارت بين دو كشور كمك مي كند، گفت: 
ما نتاي��ج مذاكرات صورت گرفته در اين جلس��ه را به 

سازمان هاي مختلف ابالغ مي كنيم.

  گسترش روابط پولي و بانكي
انصاري همچنين در پاس��خ به اين سوال كه به نظر 
مي رس��د يكي از مهم ترين مسائل در روابط تجاري 
ايران با دو كش��ور ارمنس��تان و آذربايجان مسائل 
بانكي و پولي اس��ت آيا در اين جلسه در اين ارتباط 
و رفع موانع موجود صحبتي ش��د، گفت: اراده س��ه 
كشور ايران، ارمنستان و آذربايجان توسعه تعامالت 
اس��ت و من فكرمي كنم كه مشكل زيادي در حوزه 
مورد اشاره بين سه كشور وجود ندارد. وي همچنين 
با اشاره به فراهم ش��دن مقدمات پيوستن ايران به 
اتحاديه اوراسيا و عملي شدن اين موضوع در آينده 
نزديك تصريح كرد: تحقق اين موضوع زمينه را براي 
رش��د همكاري بين ايران و ارمنستان و كشورهايي 
چون روس��يه و قرقيزس��تان فراهم مي كند و اراده 
جمعي در اين زمينه وجود دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
در ارتباط با مسائل پولي و بانكي راهكار وجود دارد و 
ما در اين زمينه از راهكارهايي چون استفاده از پول 
ملي، تهاتر، پول هاي غير ملي و ديگر روش ها استفاده 
مي كنيم، ادامه داد: تالش ما در اين چارچوب است 
كه به طرف تجاري مان آس��يبي وارد نشود. انصاري 
در پايان صحبت هاي خود با تاكيد بر اينكه ايران در 
گسترش همكاري هاي خود با كشورهاي همسايه 
داراي اراده جدي اس��ت و جهت ايجاد تس��هيالت 
بيشتر در اين زمينه تالش مي كند، ادامه داد: البته 
اين گسترش تعامل به ظرفيت كشورهاي همسايه 
نيز بس��تگي دارد ولي همان طور كه اشاره شد اراده 
ما گس��ترش همكاري ها در حوزه ه��اي مختلف با 

كشورهاي همسايه است. 

در جلسه اي به رياست روحاني انجام شد

بررسي الزامات و سازوكارهاي اجراي موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
همزمان با افزايش مراودات ارتباطي و سياسي كشورمان 
با كشورهاي عضو اوراس��يا، الزامات و سازوكارهاي اجراي 
موافقتنامه تج��ارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراس��يا در 
جلسه اي با حضور رييس جمهور مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در اين جلسه كه ديروز در دفتر رييس جمهور تشكيل 
شد، وزرا  و مسووالن دستگاه هاي ذي ربط گزارشي از آخرين 

جزييات برنامه ريزي براي اجراي موافقتنامه تجارت آزاد با 
اوراس��يا ارايه كردند كه بر مبناي آن مركز تجارت و توسعه 
صادرات با منطقه اوراسيا در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تشكيل مي شود. روحاني در اين جلسه با تاكيد بر حداكثر 
استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاي ايجاد شده در پي پيوستن 
جمهوري اس��المي ايران به موافقتنامه اتحاديه اقتصادي 

اوراسيا، بر توسعه مناسبات اقتصادي با كشورهاي منطقه، 
تكميل و توسعه زير ساخت ها و تسهيالت الزم به ويژه در 
زمينه حمل و نقل دريايي و ريلي را حايز اهميت توصيف كرد. 
رييس جمهور همچنين لزوم ترسيم تصوير روشن از نوع و 
حجم صادرات و واردات با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا، ترسيم سازوكارهاي عملياتي دقيق به منظور رونق 

توليد و افزايش صادرات را مورد تاكيد قرار داد. بر اين اساس، 
ايران از اوايل آبان ماه امس��ال رسما وارد اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا خواهد شد و براي نخستين بار پس از پيروزي انقالب 
اسالمي است كه در يك موافقتنامه اقتصادي منطقه اي به 
شكل فعال وارد مي شود. مجموع حجم تجاري كشورهاي 
عضو اين اتحاديه در حال حاضر حدود 7۵۳ ميليارد دالر و 

بازاري با 2۰۰ ميليون جمعيت را شامل مي شود كه استفاده 
از اين ظرفيت مي تواند جهش و تحولي در مناسبات اقتصادي 
كشورمان ايجاد كند. روساي جمهوري روسيه و ارمنستان از 
روحاني دعوت كرده اند تا در اجالس بعدي اين اتحاديه كه 
به زودي به ميزباني نخست وزير ارمنستان و در ايروان برگزار 

خواهد شد، شركت كند.
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چهره ها

 شايد وحدت اصولگرايان 
صددرصدي نباشد

عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام و دبيركل 
جامعه اسالمي مهندسين 
گف��ت: ش��ايد در جري��ان 
وحدت اصولگرايان به عدد 
صد در صد نرسيم، اما سعي 
خود را خواهيم كرد و البته 
طبيعي است كه نقدهايي هم وجود دارد اما بايد تالش 
كنيم اين جريان يك جريان فراگير اصولگرايي باشد. به 
گزارش ايس��نا، محمدرضا باهنر ديروز در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا برخي مي گويند اصولگرايان براي پيروزي 
در انتخاب��ات مجلس به دنبال مش��اركت پايين مردم 
هستند، اظهار كرد: سخناني از اين قبيل توسط رقيب به 
ما نسبت داده مي شود و اصاًل صحت ندارد، چرا كه يكي 
از راهبردهاي هميشگي جريان اصولگرايي، مشاركت 
حداكثري مردم در انتخابات است. از سوي ديگر اگر آمار 
حضور مردم در انتخابات  دوره هاي قبلي را با هم مقايسه 
كنيم اين فرضيه قطعا رد مي شود. تحليل هاي حاشيه اي 
عموما تاريخ مصرفي كوتاه مدتي براي شكست احتمالي 
دارد. وي با تاييد اين موضوع كه جبهه پايداري در جلسات 
شوراي ائتالف اصولگرايان حضور ندارد، تاكيد كرد: آنها 
به شكل رسانه اي خطاب به شوراي ائتالف حرف مي زنند 
كه بهتر است اين روش را كنار بگذارند و با دوستان شوراي 
ائتالف بنشينند و صحبت كنند. اينكه يك سري معيار را 
وسط بگذاريم، كار خوبي است، اما مشكل اين است كه 

ترازوي دقيقي براي سنجش اين معيارها وجود ندارد.

 ضرب شستي كه شبح جنگ 
را از منطقه فراري داد

رييس س��ازمان پدافند 
غير عامل كش��ور گفت: 
اشراف نيروي هاي مسلح 
بر آس��مان ايران و ساقط 
كردن پهپاد جاسوس��ي 
امري��كا، ضرب شس��تي 
بود كه با به ه��م ريختن 
معادالت نظامي دشمن، شبح جنگ را فراري داد. به 
گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللي رييس سازمان 
پدافند عامل كش��ور، در ابتداي اين مراسم با اشاره 
به تاكيد ويژه رهبر معظم انقالب بر موضوع پدافند 
غيرعامل اظهار داشت: در شرايط كنوني، موضوع 
پدافند غيرعامل از حساس��يت بيشتري برخوردار 
است و بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گرفته شود. 
تهديد، آسيب پذيري، پيامدهاي ناشي از آن و پدافند 
غيرعامل، ۴ موضوع مهم در مسير مقابله با تهديدات 
است، از همين رو ما بايد تهديدات و آسيب پذيري ها 
را شناسايي و براساس آن الگوهاي پدافند غيرعامل را 
تهيه و تدوين كنيم. راهبرد كاهش تعهدات برجامي 
سبب شده تا دشمن در منگنه قرار گيرد و ديپلماسي 
كشور فضاي تحرك بيشتري داشته باشد.  سردار 
جاللي با اش��اره به اش��راف نيروهاي مسلح و رصد 
حريم هوايي كشور و انهدام پهپاد جاسوسي امريكا 
گفت: ضرب شست نيروهاي نظامي ايران، بخشي از 
قدرت واقعي بازدارندگي ايران اسالمي را نشان داد 

و دشمن را غافلگير كرد.

در ايران كسي طرفدار مذاكره 
با امريكا نيست

معاون حقوقي و پارلماني 
وزارت دف��اع گفت: امروزه 
در داخل جمهوري اسالمي 
ايران كسي طرفدار مذاكره 
ب��ا امريكا نيس��ت؛ چرا كه 
مي دانن��د اين دش��من و 
ترامپ قابل اعتماد نيستند. 
سردار رضا طاليي نيك در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
مجموعه اركان نظام، قواي سه گانه و همچنين نيروهاي 
مس��لح تحت هدايت هاي فرماندهي معظم كل قوا، 
امروز در شرايطي هستند كه دشمن را منفعل كرده اند، 
اتفاقاتي كه در اين يك يا دو ماه اخير افتاده و ابتكار عمل 
و خالقيت دفاعي و سياسي جمهوري اسالمي ايران، 
يك واكنش فعالي بود به اينكه دش��من نمي تواند در 
مقابل اين ملت و در مقابل اين نظام همچون گذشته 
تعرضي را داش��ته باش��د و بخواهد با نفوذ خود بر اين 
سرزمين تسلط پيدا كند. وي ادامه داد: ابتكار عملي كه 
در شكار پهپاد پيشرفته و جاسوسي انجام شد، اقتداري 
كه در برابر تعرض ب��ه نفتكش حامل نفت جمهوري 
اسالمي ايران صورت گرفت و دفع تجاوزي كه قاطعانه 
انجام شد، معادالت و محاس��بات دشمن را به هم زد. 
معاون پارلماني و حقوقي وزارت دفاع افزود: امروزه در 
داخل جمهوري اسالمي ايران كسي طرفدار مذاكره 
با امريكا نيست؛ چرا كه مي دانند اين دشمن و ترامپ 
قابليت اعتماد ندارند و تا زماني كه توبه نكنند هيچ گونه 

مذاكره اي با ترامپ انجام نخواهد شد.

ردپاي برخي مداحان معروف 
در پرونده هاي اقتصادي

رييس بس��يج مداح��ان از 
دستگيري مداحان اسراييلي 
خبر مي ده��د و از طرفي با 
دستگيري برخي مفسدان 
اقتص��ادي پ��اي مداحان 
معروف به ميان مي آيد. در 
روزهايي كه انتقادات زيادي 
به عملكرد اقتصادي و اخالقي برخي مداحان وارد است، 
يوس��ف ارجوني، رييس بس��يج مداحان كشور با بيان 
اينكه در اسراييل مداحاني براي تخريب عاشورا تربيت 
مي شوند، از دستگيري عده اي از آنها در داخل كشور خبر 
داد. وي افزوده است كه امروز طبق آمار رسمي بيش از 
۱۵۰ هزار مداح در كش��ور داريم كه آمار غيررسمي دو 
برابر اين مقدار تخمين زده مي شود. ارجوني با اشاره به 
بيانات مقام معظم رهبري در جمع مداحان در سال ۹7 
گفت: رهبر معظم انقالب بر اين مساله تأكيد داشتند كه 
مواظب تفرقه هاي دشمن باشيم و حرف تفرقه انگيز در 
مراسم و عزاداري ها نزنيم. وي درباره ارتباط ويژه برخي 
از مداحان معروف و رس��انه اي با مفس��دين اقتصادي 
گفت: اين به خاطر دنياطلبي اين دسته از مداحان است. 
مداحان با اين افراد ارتباط داشتند و از آنها 2۰۰ ميليون 
و ۳۰۰ ميليون پول مي گرفتند. يكي از همين آقايان كه 
با اين افراد ارتباط داشت مي گفت من به اندازه هيكلم طال 
دارم! خانه هاي آن چناني و ماشين هاي گران قيمت دارند 
كه خودشان و همسرانشان سوار مي شوند. امام حسين 
)ع( ملعبه اي شده در دست ما مداحان كه پول دربياوريم. 

شدت التهابات در اقتصاد 
ايران كاهش يافت

ي  د قتص��ا ا ن  و مع��ا
رييس جمهور شاخص هاي 
اقتصادي س��ه ماه اخير را 
نشان دهنده كاهش شدت 
التهابات در اقتص��اد ايران 
عنوان ك��رد و گفت: هم در 
بازار ارز و هم در تورم كاهش 
فشارهاي تورمي را شاهد هستيم. محمد نهاونديان در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به رويكرد دولت در جلسات 
ستاد اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: با پشت سر گذاشتن 
دوره مديريت بحران كه در ۱8 ماه گذش��ته بر اقتصاد 
ايران گذش��ت، برنامه ريزي و آمادگي اقدام اقتصادي 
براي 2۴ ماه پيِش رو در دستور كار دولت قرار گرفته است. 
وي شاخص هاي اقتصادي سه ماه اخير را نشان دهنده 
كاهش ش��دت التهابات در اقتصاد اي��ران عنوان كرد و 
ادامه داد: هم در بازار ارز و هم در تورم، كاهش فشارهاي 
تورمي را شاهد هستيم. نهاونديان با اشاره به روند رشد 
در بخش هاي پيشران اقتصاد  تصريح كرد: اين بخش ها 
نيز توانسته اند رشد منفي را كه بر اقتصاد ايران در سال 
گذش��ته به دليل تحريم ها تحميل شد به رشد مثبت 
تبديل كنند. وي ايجاد رش��د مثبت براي بخش هاي 
مختلف اقتصادي در ۳ م��اه اخير را مورد توجه قرار داد 
و از صنايع غذايي، شيميايي، فوالد، خودرو، كشاورزي 
و گردش��گري به عنوان نمونه هاي اين رش��د ياد كرد. 
نهاونديان از پيش بيني هايي خبر داد كه برآورد مجموعه 

اقتصاد ايران در سال ۹8 را مثبت مي دانند.



3 كالن

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »تعادل« از برداشت بي رويه دولت از منابع صندوق توسعه ملي انتقاد كرد

دستگاه ناظر نبايد همدست متخلفان شود
گروه اقتصاد كالن|

يكي از نمايندگان مجلس ش�وراي اسالمي با 
انتقاد از دس�تگاه هاي ناظر ب�ر عملكرد دولت 
مي گويد طبق گزارش ديوان محاسيات كشور، 
دولت در اجراي بودجه 62 درصد انحراف داشته 
اس�ت بنابراين مجلس بايد به آن ورود مي كرد 
كه متاسفانه كوتاهي كرده است. در عين حال 
ديوان محاسبات وظايف خود را درست انجام 
نداده اس�ت. قطع�ا وظيفه ديوان محاس�بات 
صرفا خواندن گزارش تخلفات نيس�ت. وقتي 
نمايندگان به دادس�تان ديوان محاسبات راي 
مي دهن�د، اين راي براي دكور نيس�ت، بايد به 
تخلفات رس�يدگي و با متخلفين برخورد كند 
نه اينكه در برخي مواقع با متخلفين همدست 

و همراه شود.
به گ�زارش »تع�ادل«، آن گون�ه كه اخب�ار از 
تصميمات سران سه قوه درباره راه هاي جبران 
كسري بودجه به گوش مي رسد دولت بنا دارد 
امسال براي جبران كسري هاي خود از طرقي 
مانند منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند 
موضوعي كه مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي 
قرار گرفته اس�ت، چرا كه به گفته آنها دولت با 
صندوق توسعه ملي مانند قلك برخورد كرده 
و هر جا كه به منابعي نياز دارد، به عنوان اولين 

راهكار به صندوق مراجعه مي كند. 
در همين زمينه با س�يد ناصر موسوي الرگاني، 
يكي از اعضاي كميس�يون اقتص�ادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت وگو كرديم. او مي گويد ما 
كمي از اهداف تاس�يس صن�دوق ذخيره ارزي 
دور شده ايم و به جاي اينكه منابع اين صندوق 
پس اندازي براي فعاليت ه�اي اقتصادي بخش 
خصوصي و از همه مهم تر نسل هاي آينده باشد به 
مفري براي دست اندازي دولت تبديل شده است 
تا به اين بهانه كسري هاي بودجه خود را جبران 
كند در حالي كه اگر دولت هزينه هاي جاري خود 
و همچنين همايش ه�ا و بريز و بپاش هاي بدون 
خروجي خود را كاهش دهد به راحتي مي تواند 

كسري هاي بودجه خود را جبران كند.
وي همچنين مي گويد بنا بر گزارش هاي خوانده 
شده در مجلس توسط ديوان محاسبات كشور، 
دولت در اجراي بودجه سال 1397، معادل 62 
درصد انحراف داشته است و عالوه بر مجلس، 
ديوان محاسبات نيز در پيگيري اين انحرافات 
كوتاهي ك�رده اس�ت. در ادامه مش�روح اين 

گفت وگو را مي خوانيم: 

   اخيرا در نشس�ت س�ران س�ه ق�وه يكي از 
راهكارهاي جبران كسري بودجه، انتشار اوراق 

پيش بيني شده، چه تحليلي داريد؟
همان گونه كه مطلع هستيد صندوق ذخيره ارزي سال ها 
پيش با اين هدف تاسيس شد كه درصدي از فروش نفت 
را براي نس��ل هاي آينده و بخش هاي خصوصي ذخيره 
كند. به اين دليل كه اگر روزي خواستند از اين منابع براي 
فعاليت هاي اقتصادي خود اس��تفاده كنند اين امكان را 
داشته باشند. اما متاسفانه سرنوشت صندوق ذخيره ارزي 
طوري شد كه ناگهان بيدار شديم و به خود آمديم و ديديم 
كه ديگر منابعي در صندوق ذخيره ارزي باقي نمانده است.

 حدودا 8 س��ال پيش بود يعني درس��ت اواخر مجلس 
هشتم كه مقام معظم رهبري پيشنهاد تاسيس صندوق 
توسعه ملي را دادند و بنا بر آن، اساسنامه اي نوشته شد. 
مطابق با اين اساسنامه قرار بود بخش دولتي هيچگونه 
دسترسي و امكاني براي استفاده از ذخاير صندوق توسعه 
ملي نداشته باشد و تنها براي توسعه صنعت و اشتغال در 
بخش خصوصي اين منابع به كار گرفته شود. قرار بر اين 
بود كه اين منابع به صورت ارزي پرداخت شود. طبق اين 
اساسنامه در مجلس ش��وراي اسالمي مصوبه اي مطرح 
شد كه دو عدد 10 درصد تبديل به ريال شود و در اختيار 
بخش خصوصي قرار بگيرد. حال اين دو درصد ش��امل 
چه بخش هايي مي ش��د؟ قرار ب��ود 10درصد در اختيار 
فعاالن بخش صنعت و 10 درصد در اختيار فعاالن بخش 

كشاورزي قرار گيرد. 
 البته متاس��فانه ما در سال هاي اخير ش��اهد بوديم كه 
برداشت هاي زيادي از منابع صندوق توسعه ملي صورت 
گرف��ت و اين صندوق به حال بد صن��دوق ذخيره ارزي 
دچار شد. قرار بوده سال اول 20 درصد از فروش نفت به 
صندوق واريز شود و هرسال 3 درصد به آن اضافه شود. با 
اين حال دولت به آن عمل نكرد و همواره بهانه جويي هايي 
داش��ت مانند »ما پولي نداريم كه بتوانيم مقدار درآمد 
خود را افزايش دهيم«. در نهاي��ت هم دولت همان 20 
درصد را واريز كرد. در حالي كه بايد 26 درصد به صندوق 
واريز مي كرد. س��ال هاي متوالي دولت براي واريز آن 6 
درصد فرصت گرفت. محقق نشد و بعد از دو سال دوباره 
برنامه ريزي كرد كه سهم صندوق از منابع ارزي را تا 29 
درصد افزايش دهد، اما باز به همان 20 درصد بازگشت. 
اكنون گزارش ها حاكي از آن است كه همين 20 درصد 
هم به صندوق توس��عه ملي واريز نمي شود و در ازاي آن 

برداشت هاي بي رويه صورت مي گيرد.
  دولت مگر راه ديگري هم براي جبران كس�ري 

بودجه دارد؟
به نظر من درست اين است  دولت به جاي اينكه براي 
جبران كسري بودجه پول تزريق كند كمي هزينه هاي 

ج��اري را كاهش دهد. چرا كه در حال حاضر بعضي از 
هزينه ها ضروري نيست، برخي از برگزاري همايش ها و 
يك سري جلسات بي خروجي اصال ضرورتي ندارد. يك 
مثال براي شما مي زنم، سال ها پيش وقتي مي خواستند 
همايش مبارزه با فساد برگزار كنند خدمت مقام معظم 
رهبري رسيدند و آن را با ايشان در ميان گذاشتند اتفاقا 
مقام معظم رهبري تاييد كردند و گفتند همايش خوبي 
است اما خروجي اين همايش چيست؟ چه نتيجه اي 
براي مردم دارد؟ دولت مي تواند درس بگيرد و برخي 
هزينه هايي كه خروجي ندارد را انجام ندهد و يك سري 
از آنها را كاهش دهد و از اين محل نيز كس��ري بودجه 

خود را جبران كند.
   در كل چه ارزيابي از عملكرد صندوق توسعه 
ملي داريد. به هر حال قرار بر اين بود كه بخشي 
از منابع آن در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد

اگر دول��ت منابع صندوق توس��عه مل��ي را به بخش 
خصوصي واگذار مي كرد و بخش خصوصي هم با منابع 
اين صندوق اشتغال و توسعه ايجاد مي كرد باعث رونق 
و افزايش صادرات غير نفتي و افزايش درآمدهاي دولت 
مي شد. با اين حال چنين نشد و اكنون وضعيت چنين 

است كه برخي از سرمايه گذاران و توليدكنندگان ماه ها 
در نوبت مي مانند و مي روند و مي آيند و در انتها هم به 
علت بهانه هاي واهي مبلغي دست آنها را نمي گيرد. از 
طرفي هم از منابع صندوق براي كارهاي غير ضروري 
استفاده مي كنند مي توان با قاطعيت گفت كه اين كارها 
خيانت به اين صندوق و اساسنامه  نوشته شده آن است.
   يك�ي از راه ه�اي ديگ�ر دولت ب�راي جبران 
كس�ري بودجه منابع به دس�ت آم�ده از محل 
واگذاري انتشار اوراق است. آن را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
با مشاهده انتشار اوراق مشاركتي كه هرساله در بودجه 
تصويب مي شود مي توان به اين نتيجه رسيد كه حجم 
بدهي دولت روزبه روز سنگين و سنگين تر مي شود، با اين 
اوضاع بايد ب��ه اين موضوع هم فكر كرد كه در دوره هاي 
آينده هر كسي با هر توان و قدرتي بيايد نمي تواند اين همه 
بدهي را جبران كند، دولت بعدي از كجا سرمايه بياورد 
كه بتواند اصل و سود اين اوراق مشاركت را به كساني كه 

خريداري كردند پرداخت كند؟
   به هر حال دولت دس�تگاه ناظر اس�ت. ش�ما 
نمي توانستيد جلوي خطاهاي دولت را بگيريد؟

مجلس طي س��ال هاي اخير در وظيفه قانوني خود 
كه همان نظ��ارت بر اجراي قوانين ب��وده، كوتاهي 
كرده است. رييس ديوان محاسبات به مجلس آمد 
و درباره تفريغ بودجه س��ال 96 در مجلس گزارش 
داد و گفت 62 درصد انحراف در اجراي بودجه وجود 
داشته اس��ت. اين يعني چه؟ مگر62 درصد انحراف 
آمار كمي است؟ متاسفانه مجلس شوراي اسالمي 
به اين انحرافات ورود نكرد. در حالي كه نمايندگان 
مجلس بايد اين موضوع را مطرح مي كردند كه چرا 
قانوني را كه تصويب كردند درس��ت اجرا نشده؟ در 
ش��رايطي كه براي تصويب آن 2 ماه جلس��اتي را با 
اين هزينه هاي س��نگين برگ��زار كرده ايم. چرا بايد 
62 درصد انح��راف دراجراي قانون وجود داش��ته 
باشد؟ اين موضوع درباره ديوان محاسبات هم صدق 
مي كند. وظيفه ذاتي ديوان محاسبات چيست؟ آيا 
فقط خواندن گزارش است؟ وقتي كه نمايندگان به 
دادس��تان ديوان محاسبات راي مي دهند، اين راي 
براي دكور نيس��ت، بايد به تخلفات رس��يدگي و با 
متخلفين برخورد كند نه اينك��ه در برخي مواقع با 

متخلفين همدست و همراه شود.

ناپايداري نرخ باالي ارز در اقتصاد ايران

تنبيهمالياتيصادركنندگانيكهارزبرنميگردانند
معاون وزير اقتصاد با بيان اينك��ه به طور قطع ارز با نرخ باال 
در اقتصاد ايران پايدار نخواهد بود و به همين دليل ش��اهد 
بازگشت قيمت ها هستيم، گفت: از لحاظ واقعيت اقتصادي 
كش��ور نرخ دالر 18 هزار توماني هم نمي توانس��ت پايدار 
باشد چراكه اقتصاد كشور قابليت تحمل اين نرخ را نداشت.
محمدعلي دهقان دهنوي، معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد 
در گفت وگو با ايلنا درباره داليل كاهش و ثبات نرخ ارز در بازار 
اظهار كرد: قيمت ارز در سال گذشته به اوج رسيد كه ناشي از 
عوامل سياسي بود و زماني كه اثر تحوالت سياسي كمرنگ تر 
مي شود، انتظارات فعاالن بازار هم تغيير مي كند. بنابراين در 

شرايطي كه انتظارات به سمت مثبت حركت كند با كاهش 
نرخ ارز در بازار مواجه مي شويم و زماني هم كه افق سياسي 
نامطلوب به نظر برسد، قيمت ارز افزايش مي يابد.وي تاكيد 
كرد: اما از لحاظ واقعيت اقتصادي كشور نرخ دالر 18 هزار 
توماني هم نمي توانست پايدار باشد چراكه اقتصاد كشور 
قابليت تحمل اين نرخ را نداشت. به طور قطع توليدكننده با 
نرخ دالر 18 هزار تومان قادر به فروش محصول خود نبود و 
واردكنندگان هم نمي توانستند با اين نرخ براي مواد اوليه يا 
كاالهاي وارداتي خود در بازار مشتري پيدا كنند. معاون وزير 
اقتصاد با تاكيد بر اينكه اين نرخ دالر نمي توانست جوابگوي 

درآمدهاي مردم باش��د، ادامه داد: به طور قطع ارز با نرخ باال 
در اقتصاد ايران پايدار نبود و به همين دليل است كه شاهد 
بازگشت قيمت ها هستيم.دهقان دهنوي با بيان اينكه افق 
سياسي در كش��ور مطلوب تر به نظر مي رسد، اظهار كرد: 
خوشبختانه با رفع برخي بدبيني ها، شرايط سياسي كشور 
هم به ثبات بيشتري رسيد. واقعيت اين است كه در مقطعي، 
برخي خطر جنگ را پيش رو مي ديدند و در آن شرايط كنترل 
بازار ارز هم سخت بود اما در حال حاضر اين تهديد بطور كلي 
از افق سياسي كشور خارج و مشخص شد كه به دليل توان 
باالي نظامي و قدرت سياسي كشورمان احتمال بروز جنگ 

وجود ندارد. وي با بيان اينكه تمام اين عوامل باعث ش��دند 
كه انتظارات فعاالن بازار به سمت مثبت حركت كند، گفت: 
بخش قابل توجه اي از اين بهبود شرايط ناشي از مديريت 
شرايط اقتصادي كشور است. در طول يك سال گذشته با 
وجود افت و خيزها، در مجموع شرايط كشور مديريت شد 
و بانك مركزي توانست بازار را كنترل كند، تجارت خارجي 
تحت كنترل در آمد و بازار ساماندهي شد و به سمت آرامش 
حركت كرد. معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه آيا 
قيمت ارز باز هم در بازار ريزش خواهد داش��ت، تاكيد كرد: 
اين موضوع قابل پيش بيني نيست اما در مجموع شرايط به 

سمت بهبود در حال حركت است و اگر بتوانيم همين مسير 
را دنبال كنيم و به احياي رشد اقتصادي و توليد كمك كنيم، 
فضاي رو به رشدي خواهيم داشت و اقتصاد به ثبات مي رسد. 
وي همچنين با اشاره به نقش برگشت ارز صادراتي در كنترل 
بازار ارز گفت: خوشبختانه با توجه به مشوق ها و تنبيه هايي 
كه در نظر گرفته ش��ده، برگشت ارز صادراتي رو به افزايش 
است.دهقان دهنوي همچنين درباره تنبيه صادركنندگاني 
كه نسبت به برگشت ارز صادراتي اقدام نمي كنند، ادامه داد: 
صادر كننده اي كه نسبت به فروش ارز در سامانه نيما اقدام 

نكند مشمول ماليات خواهد شد.

شرايط بازار كار به زيان كارگر است 
شهباز حسن پور، كمبود كار و ناتواني دولت در اشتغالزايي 
را چالش بزرگ كشور دانست و گفت: امروز افراد بسياري 
براي پيدا كردن كار به ه��ر دري مي زنند و حتي ناچار 
مي شوند كه از خانه و كاشانه خودشان به ديگر شهرها 
كوچ كنند. بنابراين به ج��رات مي توانيم ادعا كنيم كه 
داشتن كار براي بسياري از نيروهاي مولد كشور به آرزو 

تبديل شده است. 
ش��هباز حسن پور با اش��اره به اينكه وضعيت نامناسب 
اقتصادي باعث ش��ده افراد بس��ياري بيكار باشند، به 
ايلنا گفت: بس��ياري از اين افراد براي بار اول اس��ت كه 
مي خواهن��د وارد بازار كار ش��وند اما بس��ياري از اين 
جويندگان كار شاغالن ديروز هستند كه از بحران هاي 

اقتصادي نگران ش��ده و نگران از دست دادن كارشان 
هستند.وي فش��ار رواني ناش��ي از كمبود كار و ضعف 
اش��تغالزايي را متوج��ه كارگران دانس��ت و گفت: در 
شرايطي كه بازار كار ثبات ندارد، كسي كه مورد تهديد 
قرار مي گيرد نيروي كار است.نماينده سيرجان با اشاره 
به اينكه در شرايط ناپايدار، كارگران به ابزار توليد تبديل 
مي ش��وند، گفت: كارفرمايي كه براي خريدن يك پيچ 
با ده ها فروش��نده تماس مي گيرد تا ارزان ترين مورد را 
خريداري كند، وقتي ببيند كارگر زياد اما كار كم است، 
ش��رايط را خودش تعيين مي كن��د و كارگري را به كار 
مي گيرد كه دس��تمزد پايين تر بگيرد اما كار بيشتري 
انجام دهد.وي از نبود امنيت شغلي براي كارگران ابراز 

تاسف كرد و گفت: قراردادهاي كوتاه مدت و حتي سفيد 
امضا نتيجه بحران اشتغالزايي اس��ت و كار را به جايي 
مي رس��اند كه كارگر قبل از آنكه لباس كار برتن كند، 
رضايت مي ده��د كه همه حق و حقوق��ش را گرفته و 
اين بدترين شرايط براي كارگران كشورمان و مصداق 
تحقير كارگران است.حسن پور با تاكيد بر اينكه ديگر 
قراردادهاي كاري باعث آرامش خاطر كارگر نمي شوند، 
گفت: وقتي با نيروي كار قرارداد موقت يا س��فيد امضا 
بسته مي شود مفهومش اين اس��ت كه هرگاه كارفرما 
اراده كند مي تواند كارگر را اخراج كند و او نيز حق هيچ 
اعتراضي را ندارد. در اين شرايط آيا كارگر مي تواند براي 
فرداي خودش برنامه ريزي كند آن هم درست هنگامي 

كه اطمينان ندارد فردا كه به محل كار مراجعه مي كند او 
را به كارگاه راه مي دهند يا خير.

وي بسياري از قراردادهاي كار را غيرمنطقي و غيرانساني 
دانس��ت و گفت: وقتي در قالب ق��رارداد كار به كارگر 
تحميل مي شود كه بايد بيشتر كار كند و كمتر حقوق 
بگيرد و حق اعتراض هم نداشته باشد، كجاي اين قرارداد 

انساني و منطقي است؟
عضو كميس��يون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه امروز 
كارگران بس��ياري بدون قرارداد و هي��چ برنامه اي كار 
مي كنند، گفت: البته زياد ه��م تفاوتي ندارد زيرا وقتي 
قرارداد سفيد امضا مطرح شد و كارگر كاغذ سفيدي را 
امضا مي كند كه همه مزاياي خودش كه در اصل مزاياي 

خانواده اش اس��ت را واگذار مي كن��د، اگر قراردادي هم 
نداشته باشد زياد تفاوتي نمي كند.وي با اشاره به مشكالت 
اقتصادي كه باعث تعطيلي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي 
ش��ده، گفت: كارگران به خوبي از ش��رايط خبر دارند و 
مي دانند كه اگر از محل كارشان اخراج شوند بايد مدت ها 
بيكار بمانند و ماه ها دنبال كار بگردند.حسن پور با اشاره 
به اينكه بسياري از كارگران حتي بيمه نيستند، گفت: 
متاسفانه در بس��ياري از بنگاه هاي اقتصادي كارگران 
را بيمه نمي كنند و نتيجه آن مي ش��ود كه كارگر پس 
از سپري ش��دن دوران جواني و هنگامي كه به مزاياي 
بازنشس��تگي نياز دارد، متوجه مي شود كه هيچ سابقه 

بيمه اي ندارد تا بتواند بازنشسته شود.
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يكبخشماليناكارآمد،
يكاقتصادناكارآمد

يكي از توابع مح��وري بخش مالي واس��طه گري 
ناميده مي شود. واسطه گري، آنهايي كه دسترسي 
به پول هاي م��ازاد دارند با آنهايي ك��ه نياز به پول 
بيش��تر دارند را كنار هم قرار مي دهن��د. اين يك 
فرآيند با قدمت اس��ت: در يك اقتصاد كش��اورزي 
بدوي اوليه، يك كشاورز مي توانست بذرهاي مازاد 
خود را به همس��ايه پيشنهاد بدهد. در يك اقتصاد 
مدرن، واسطه گري ش��امل گرفتن پول پس انداز 
از خانوارهايي اس��ت كه يا براي بازنشستگي شان 
يا پرداخت قسط خانه ش��ان يا براي تامين هزينه 
دانشگاه فرزندانشان كنار گذاشته اند تا آن را براي 

سرمايه گذاري بخش شركتي به كار بيندازند.
همچنان كه بانكداري متحول ش��د، واسطه گري 
ه��م به ط��ور فزاين��ده اي از ي��ك رابط��ه مي��ان 
پس انداز كنندگان و ش��ركت ها به توسعه و ايجاد 
شغل هاي تازه منتقل شد. در عوض، بانك ها ميان 

پس انداز كنندگان 
ي��ي  ها ر ا نو خا و 
كه مي خواس��تند 
بيش��تر از آنچه كه 
درمي آورند پس انداز 
كنند واسطه گري 
مي كن��د مث��ال، از 
طري��ق وام ده��ي 
اعتب��اري.  كارت 
كارت  وام ده��ي 

اعتباري به اين خاطر س��ودده بود كه خيلي راحت 
مي ش��د از مصرف كنن��ده امتياز گرف��ت، آنها را با 
نرخ هاي بهره غصبي، هزينه ديركرد )حتي آنهايي 
كه ديركرد هم نمي كنند(، هزينه اضافه برداش��ت 
و ديگر موارد ش��ارژي، ش��ارژ كرد. اين به ويژه در 
دوره اي ك��ه مقررات زداي��ي روي مي دهد، قيد و 
بندها از رفتار غارتگرانه بانك ها برداشته مي شود، به 
حقيقت مي پيوندد. بانك ها مي توانند با استفاده از 
قدرت بازار، تمامي جوانب را به سمت خود بكشند 
و هزينه ه��اي باالبر مش��تريان و بازرگانان به طور 
همزمان تحمي��ل كنند. عالوه بر اي��ن بانك ها در 
وام دهي خودش��ان مي توانند مشتريان را راحت تر 
از شركت ها استثمار كنند؛ خيلي راحت مي شود از 
آنها پول درآورد تا از وام دهي به شركت هاي كوچك و 
متوسط )اس ام يي ها(. بنابراين، شركت هاي متوسط 
و كوچك يا هم��ان اس ام ايي ها هر بار به س��ختي 
مي توانند پول بگيرند به ويژه از بانك هاي بزرگ. در 
واقع در سال 2016 سال ها بعد از بحران، وام دهي به 
اس ام ايي ها )تعديل نشده با تورم( 14 درصد پايين تر 
از آنچه كه در س��ال 2008 بود، ش��د. در برخي از 
كشورهاي اروپايي، اين كاهش حتي بيشتر هم بود . 
بدين ترتيب، بانك ها در يكي از نواحي محوري كه 
واس��طه گري ميان پس اندازكنن��دگان درازمدت 
و س��رمايه گذاران درازم��دت، الزم ب��ود، يك كار 
ضعي��ف انجام داده اند .در سراس��ر دنيا، بس��ياري 
از پس اندازكنن��دگان درازم��دت هس��تند؛ مثل 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي؛ بنياده��اي خيريه 
و دانش��گاهي؛ و صن��دوق حاكميتي ث��روت، كه 
پول را براي نس��ل هاي آتي كش��ور نگه مي دارند. 
بس��ياري از نيازهاي مهم ترين سرمايه گذاري هم 
دراز مدت است مثل زيرس��اخت ها و مقاوم سازي 
سيس��تم انرژي دنيا براي بازتاب واقعيت تغييرات 
آب و هوايي . اما ايس��تادن ميان س��رمايه گذاران 
درازمدت و پس انداز كنندگان درازمدت، كوته نظري 
بازارهاي مالي است. بانكداران به راحتي با وظايف 
تصميم س��ازي تخصيص منابع درازمدت منطبق 
نشده اند. آنها پروژه هايي را مي خواهند كه بازگشت 
سريع داشته باشند . و آنها با وظايف ايجاد محصوالت 
مالي كه به مديريت ريس��ك درازمدت كمك كند 

منطبق نشده اند.
بانك هاي توسعه اي چندمليتي عمومي هم مانند 
بانك جهاني، بانك س��رمايه گذاري زيرس��اخت 
آسيا، بانك توس��عه جيد و بانك توسعه آفريقا كه 
بر توس��عه هاي درازمدت متمركز هستند، شروع 
به نقض عهد كرده اند. اما آنها دچار كمبود سرمايه 
هستند و نمي توانند به طوركامل براي يك سيستم 

مالي خصوصي ناكارآمد آماده بشوند.

تعداد دام س��بك موج��ود در بهره برداري هاي 
پرورش دهنده دام س��بك كش��ور در مرداد ماه 
١٣٩٨ با كاهش ٥,٣ درصدي نسبت به ماه قبل 
به ٦٠.١ ميليون رأس رسيد. نتايج طرح آمارگيري 
اندازه گيري تغييرات ماهانه تعداد دام سبك، در 
مرداد ماه ١٣٩٨ نشان مي دهد كه تعداد گوسفند 
و بره موج��ود در دامداري هاي كش����ور ٤٣,٦ 
ميليون رأس و تعداد بز و بزغاله ١٦,٥ ميليون رأس 
بوده كه نسبت به ماه قبل به ترتيب ٦ و ٣,٦درصد 

كاهش يافته است.
طبق يافته هاي ديگر اين طرح آمارگيري، تعداد 
٢٣٢ ه��زار رأس بره و ٢١٨ ه��زار رأس بزغاله در 
اين م��اه در بهره برداري ه��اي پرورش دهنده دام 
سبك كشور متولد شده است. بررسي تركيب گله 
و روند تغييرات تعداد دام س��بك در مدت اجراي 
طرح نش��ان مي دهد كه عالوه ب��ر كاهش زايش 
دام ها، افزايش تعداد كش��تار دام هاي پرواري )در 
كشتارگاه ها و خارج از آن به ويژه به مناسبت عيد 
سعيد قربان( مي تواند از مهم ترين علل كاهش دام 

سبك دامداري هاي كشور در اين ماه باشد.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

آيا كاهش نرخ تورم صحت دارد؟مطالبه بخش تعاون از درآمدهاي خصوصي سازي ۱۸۵۰۰ ميليارد تومان شد
معاون وزير تعاون از افزاي��ش ميزان مطالبه بخش 
تعاون از درآمدهاي ناش��ي از واگذاري شركت هاي 
دولتي به بخش خصوصي خب��رداد و گفت: ميزان 
مطالبه ب��ه 18 هزار و ۵00 ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت.محمدجعفر كبيري در گفت وگو ب��ا مهر با 
اشاره به عدم اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش تعاون 
در شرايط فعلي اقتصادي كش��ور اظهار داشت: در 
قوانين مختلف ب��ر تقويت بخش تع��اون به همراه 
روش ها و برنامه هاي عملياتي تاكيد شده است. آن 
چيزي كه امروز به عن��وان مهم ترين دغدغه بخش 
تعاون مي توان از آن نام برد تخصيص س��هم تعاون 
از درآمدهاي ناش��ي از خصوصي سازي ها به استناد 

اصل 29 قانون اساسي است.
وي با بيان اينكه با وجود تحقق درآمدهاي ناش��ي 
از خصوصي س��ازي در س��نوات گذش��ته، بودجه و 
اعتبارات س��هم تعاون پرداخت نش��ده است ادامه 
داد: اين اعتبارات براي توس��عه بخش تعاون است 
چراكه معتقديم توسعه بخش تعاون نيازمند تقويت 
نهادهاي مالي مانند بانك توس��عه تعاون و صندوق 

ضمانت سرمايه گذاري بخش است.
معاون وزير تعاون افزود: ظرفيت هاي بانك توسعه 
تع��اون و صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري تعاون 
براي توس��عه بخش بس��يار محدود اس��ت و اگر به 
نحوي مطالبه بخش تعاون از درآمدهاي ناش��ي از 
خصوصي سازي تهاتر شود خروجي آن مي تواند تأثير 

قابل توجهي در توسعه بخش داشته باشد.
كبي��ري با اش��اره ب��ه افزاي��ش مطالب��ات بخش 
تع��اون از درآمده��اي ناش��ي از خصوصي س��ازي 
ط��ي يك ماه گذش��ته گف��ت: هر روز كه س��ازمان 
خصوصي ش��ركتي را واگذار مي كن��د به مطالبات 
بخش تعاون اضافه مي ش��ود و در ح��ال حاضر اين 
 ميزان ب��ه بيش از 18 ه��زار ۵00 ميلي��ارد تومان 

رسيده است.
وي ادامه داد: اگر زمين��ه تهاتر اين مطالبات فراهم 
ش��ود، مي توانيم بخش تعاون را به واس��طه جذب 
اين منابع از بودجه ج��اري بي نياز كنيم. همچنين 
ام��كان تس��هيالت ده��ي ارزان قيم��ت و ضمانت 
س��رمايه گذاري هاي بيشتر با ريس��ك باالتر فراهم 

مي ش��ود. در حال حاضر با منابع محدود توانستيم 
ط��رح تأمين مالي خرد تضمين ش��ده را راه اندازي 
كنيم كه در اين راستا اصل سرمايه خرد مردم كه به 
صورت مستقيم در طرح هاي توليدي سرمايه گذاري 
مي كنند، را تضمي��ن مي كنيم اما قطع��ًا اگر اصل 
س��رمايه صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري بخش 
تعاون افزايش يابد امكان پوشش ريسك هاي باالتر 
و تضمين حجم باالتري از س��رمايه گذاري ها فراهم 

خواهد شد.
معاون وزير تعاون با بيان اينكه طي هفته هاي آينده 
تهات��ر مطالبه بخ��ش تعاون را با جديت بيش��تري 
پيگيري مي كنيم، افزود: مس��تندات قانوني را مهيا 
كرديم. البته قبول داريم كه ش��رايط كشور خاص 
است و دولتي منابعي براي تخصيص اين اعتبارات 
ندارد ام��ا روش ه��ا و راهكارهايي را ب��راي وصول 
مطالب��ات بخش تعاون از محل درآمد ش��ركت ها و 
بنگاه هاي واگذار ش��ده به بخ��ش خصوصي آماده 
كرديم كه اميدواريم مورد پذيرش سازمان برنامه و 

دولت قرار گيرد.

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس درباره برخي ادعاها 
مبني بر كاهش نرخ تورم توضيحاتي ارايه كرد.

محمد حس��ن نژاد عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
در گفت وگو با خان��ه ملت، درباره كنترل تورم، گفت: در 
حال حاضر موضوعي به نام كنترل تورم در كشور وجود 
ندارد، در واقع كاهش ش��تاب تورم همانند اين است كه 
فرد با سرعت غيرمجاز 1۵0 كيلومتر بر ساعت در خيابان 
حركت مي كند ام��ا پس از مدتي اين س��رعت به 130 
كيلومتر كاهش پيدا مي كند؛ سرعت همچنان باال بوده 
اما كاهش پيدا كرده است.نماينده مردم مرند و جلفا در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تورم ماهانه كشور از 
۵ درصد به 3,۵ درصد كاهش پيدا كرده است، افزود: تورم 
از بين نرفته و قيمت ها كاهشي نشده بلكه سرعت افزايش 
بهاي كاالها كاهش پيدا كرده است.وي كاهش كشش 
قيمتي تقاضا را دليل كم شدن نرخ تورم دانست و اظهار 
كرد: قدرت خريد مردم مشخص بوده و مصرف كننده تا 
رده قيمتي معيني، از خريد منصرف نمي شود اما با افزايش 
نرخ كاالها مصرف كننده نيز از خريد منصرف مي شود؛ 
به طور مثال مصرف كننده تمايل دارد ماهي س��المون 

نروژي مصرف كند اما زماني كه اين كاال افزايش قيمت 
افسارگسيخته داشته باشد كااليي جايگزين مانند ماهي 

قزل آال استفاده مي كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه همواره 
تورم ناشي از فشار عرضه يا تقاضا است، اضافه كرد: تورم 
ايجاد شده در ماه هاي گذش��ته در كشور ناشي از فشار 
تقاضا نبود بلكه عرضه كاال كاهش پيدا كرد به همين دليل 

قيمت ها افزايشي شد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه نرخ 
تورم كاهش پيدا كرده اما عرضه افزايش��ي نداش��ته در 
واق��ع به دليل گراني كاالها مردم ناچار ش��دند تقاضاي 
خود را كاهش دهند.عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
تورم 4 درصدي ماهانه را تورمي افسارگيس��خته خواند 
و تصريح كرد: به طور مثال دولت قيمت گوش��ت ۵ هزار 
توماني را به ۵0 هزار تومان افزايش مي دهد اما زماني كه 
با اعتراض مردم مواجه مي شود با ادعاي اينكه گوشت را 
ارزان كرده، آن را با قيمت 40 هزار تومان در بازار به فروش 
مي رساند در اين شرايط با وجود گران شدن گوشت، دولت 

ادعاي ارزان شدن نيز دارد.
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درخشش بانك رفاه در 
جشنواره ملي   روابط عمومي ها 
 روابط عمومي بانك رفاه در چهاردهمين جشنواره 
ملي انتشارات روابط عمومي هاي كشور، پنج عنوان 
برتر در س��طح ملي را كس��ب كرد. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، چهاردهمين جشنواره ملي 
انتشارات روابط عمومي با حضور سعيد رضا عاملي دبير 
شوراي عالي فرهنگي، زهرا سعيدي رييس فراكسيون 
رسانه و روابط عمومي مجلس و محمد خدادي معاون 
امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و تني چند از اساتيد، پيشكسوتان، متخصصان 
و كارگزاران روابط عمومي هاي سراسر كشور در مركز 
همايش هاي س��ازمان مديريت صنعتي )س��ازمان 
مطالعات و بهره وري نيروي انساني( برگزار شد. بر اين 
اساس و با توجه به آراء داوران جشنواره، روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران در حوزه هاي مختلف انتش��ارات 
شامل بروشور، كتاب و محصوالت خالقانه حائز رتبه 
نخست در سطح ملي و در بخش هاي سرمقاله و پوستر 
به ترتيب به جايگاه هاي دوم و سوم ملي دست يافت. 
در اين مراس��م، از روابط عمومي بانك رفاه به عنوان 
برگزيده چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط 
عمومي تجليل به عمل آمد و روابط عمومي بانك رفاه 
كارگران موفق به دريافت تقدير نامه و تنديس زرين 

اين جشنواره شد.

    بان�ك رف�اه 10دس�تگاه آمبوالن�س ب�ه 
علوم پزشكي  مشهد اهدا كرد

 بانك رفاه كارگران همزمان با هفته دولت و در راستاي 
ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي در حوزه سالمت، 
۱۰ دس��تگاه آمبوالنس به منظور توس��عه ناوگان 
بيمارستاني به دانش��گاه علوم پزشكي مشهد اهدا 
كرد. به گزارش روابط عموم��ي بانك رفاه كارگران، 
در مراس��م اه��داي  اين آمبوالنس ها ك��ه با حضور 
مسووالن بانك رفاه و دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 
تعدادي از مشتريان، پزشكان و اصحاب رسانه برگزار 
شد، آرمان مدير شعب بانك رفاه استان طي سخناني 
اظهار داشت: بانك رفاه كارگران، بانك عامل در حوزه 
سالمت كشور است و در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي، تاكنون تعداد 32 دس��تگاه آمبوالنس به 
دانشگاه و مردم شريف استان خراسان رضوي اهدا 
كرده اس��ت كه اميدواري��م آمبوالنس هاي اهدايي 

سفيران سالمت و عافيت براي مردم باشند.  
وي در ادامه به خدمت رساني و اختصاص شرايط و 
امكانات بيشتر براي جامعه پزشكي كشور از سوي 
بانك رفاه اشاره كرد و گفت: اعتقاد داريم خريداران 
خدمت از دانشگاه علوم پزشكي مردم بزرگوار استان 
هستند و ارايه خدمات روزآمد به مردم تكليف سازماني 
و اخالقي ماس��ت.  در ادامه دكتر محمد رضا دارابي 
رييس دانشگاه علوم پزشكي اين استان ضمن قدرداني 
از حمايت هاي بانك رفاه كارگران گفت: دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد با 7۰ سال قدمت بزرگ ترين دانشگاه 
شرق كشور است كه ارتباط بسيار خوبي با بانك رفاه 
دارد و اين بانك نيز به خوبي خدمات و تعهدات مورد 
نظر را ارايه داده است.  رييس دانشگاه علوم پزشكي 
خراس��ان رضوي در ادامه افزود: بانك رفاه توانايي و 
پتانسيل بااليي براي ارايه خدمت در حوزه سالمت 
دارد و همين امر باعث ت��داوم همكاري هاي بانك و 

دانشگاه علوم پزشكي شده است.

درگاه تعامل   بيمه گذاران و 
مشتريان» بيمه ايران  من« 

 درگاه تعامل الكترونيكي بيمه  گذاران و مشتريان بيمه 
ايران تحت عنوان »بيمه ايران من« طي مراسمي در 
روز شنبه نهم ش��هريور رونمايي و راه اندازي شد. به 
گزارش روابط عمومي بيمه ايران، رييس هيات مديره 
و مديرعامل بيمه ايران طي سخناني در آيين رونمايي 
از اين پروژه ارزش��مند و جديد، با تاكيد براهميت 
بهره گيري بيش از پي��ش از ظرفيت هاي فنآوري 
اطالعات )IT( در طراحي، توليد و ارايه خدمات بيمه 
به مشتريان و مخاطبان و ضرورت مهيا كردن بستر 
تعامل شايس��ته و اثرگذار با  بيمه  گذاران و خدمات 
گيرن��دگان گفت: ام��روزه در بازارهاي مختلف و از 
جمله بازارهاي مالي و بيمه با ورود نرم افزارهاي جديد، 
استفاده از ابزار الكترونيك و ديجيتال جاي خودش را 
به سرعت باز كرده و به عنوان يك تحول مهم در كسب 
و كارها مطرح شده است. آقاي پوركياني با اشاره به 
اينكه بهره گيري از ظرفيت ها و ابزار الكترونيكي در 
فضاي جديد كس��ب و كارضرورتي اجتناب ناپذير 
است، افزود: تحوالت ديجيتالي پديده اي است كه در 
حال حاضر منشأ دگرگوني و توسعه در كليه صنايع و 
خدمات بوده و اين موضوع از رويكرد و حالت انتخاب 
خارج ش��ده و ورود به اين فضا و استفاده از ابزارهاي 
الكترونيك و ديجيتال در عرصه ارتباطات و تعامل با 
مخاطبان و مشتريان و خدمات رساني ها به يك اجبار 
بدل شده است و چه بسا نبود شناخت و درك صحيح 
و عميق از آن و همچنين نداشتن آمادگي براي همسو 
شدن با آن نتايج نامطلوب و جبران ناپذيري را براي 
هر كسب و كار به دنبال داشته باشد.  مديرعامل بيمه 
ايران  گفت: در صنعت بيمه و همچنين در شركت 
س��هامي بيمه ايران نيز اين انتظار وجود داشت كه 
قدم هاي اساس��ي و موثري در اين زمينه  برداريم و 
خوشبختانه با تجاربي كه در سال هاي گذشته براي 
اجراي برخي طرح ها از جمل��ه طرح حامي و طرح 
سفر نوروزي كسب كرده ايم، زمينه و شرايط را براي 
عملي ساختن استفاده فراگير از اين ظرفيت ها فراهم 
كرده و توانستيم اين پروژه مهم را راه اندازي كنيم. 
رييس هيات مديره بيمه ايران ادامه داد: براي شبكه 
فروش ما كه بازوان توانمند بيمه ايران هستند هم 
دغدغه هايي وجود داشت كه زمينه براي بهره  گيري 
از اين فضا در فعاليت هاي حرفه اي هرچه زودتر فراهم 
شود. به همين جهت ما هم با برنامه ريزي دقيق و در 
نظر گرفتن مالحظاتي و ايجاد فرصت مناسب براي 
شبكه فروش كه جاي خودش را در فضاي جديد باز 
كند، به دنبال اين بوديم كه در اين مسير، پايداري 
اقدامات و منافع ما، نمايندگان و ذي نفعان همه را با 

هم درنظر بگيريم. 

خروج از عدم تعادل ترازنامه به بانك ها كمك خواهد كرد

 اصالح بانكي با توجه به وضعيت متفاوت بانك هاي خصوصي و دولتي
گروه بانك و بيمه| 

در همايش بانكداري اسالمي امسال، كارشناسان ضمن 
تاكيد بر ضرورت اصالح نظام بانكي و طرح ها و لوايحي 
كه در جهت كاهش فشار بر بانك ها و مشتريان بانك ها 
در حال ارايه است، معتقدند كه با توجه به شرايط كنوني، 
بايد فش��ار بر بانك ها كاهش يابد و اين كاهش فشارها 
نيازمند اصالحات متعدد در نظام بانكي، كاهش ناترازي ها 
و رفع عدم تعادل ترازنامه ها است و در جهت اصالح نظام 
بانكي نيز نبايد بانك هاي خصوصي و دولتي و بانك هاي 
مختلف را يكسان ارزيابي كنيم بلكه با توجه به شرايط 
متفاوت بانك هاي خصوصي و دولتي، برنامه اصالح نظام 
بانكي، اساسنامه ها، طرح ها و لوايح را ارايه كنيم تا فشار 
بر بانك ها به تدريج كاهش يابد و به بهبود شاخص هاي 

بانكي كمك كند. 
در اين زمينه، رييس پژوهشكده پولي و بانكي اصالح نظام 
بانكي را كمك به بانك ها در خروج از عدم تعادل ترازنامه 
عنوان كرد .علي ديواندري در ميزگرد تخصصي سي امين 
همايش بانكداري اس��المي كه با حضور معاون نظارتي 
بانك مركزي، معاون اقتصادي دادس��تاني كل كشور و 
چندين تن از مديران عامل بانك ها برگزار ش��د، اظهار 
داشت: بانك ها از گذش��ته دور همواره كمك  كار دولت 
بودند و در صحنه هاي مختلف مانند حوادث و س��وانح 
طبيعي و مشكالتي كه براي صنعت و كشاورزي كشور 

پيش آمده ياور و مددكار دولت و مردم بوده اند.
وي افزود: اما اكنون انتظار است براي جلوگيري از عدم 
تعادل هاي درآمدي و ناترازي هايي كه در ساختار مالي 
بانك ها وجود دارد طرح منسجمي تهيه شود كه مشكالت 
زيربناي��ي نظام بانكي كش��ور را حل ك��رده و به بهبود 

شاخص هاي سالمت بانكي كشور كمك كند.
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي، گف��ت: در مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار و قوانين مجلس شوراي اسالمي 
نمي توان به صورت منفرد و جدا از سيستم كلي بخش هاي 
كوچكي از نظام بانكي را مورد توجه قرار داد؛ زيرا چنين 
كاري ممكن است بر مش��كالت بيفزايد و در درازمدت 
اثر معكوس��ي بگذارد. اين استاد دانش��گاه يادآور شد: 
طرح اصالح نظام بانكي بايد با ن��گاه عميق  و حرفه اي، 
تدوين و با حمايت، عزم و اراده ملي به اجرا درآيد. در اين 
صورت مي توان اميدوار بود نظام بانكي تقويت شده و به 
خدمت رس��اني خود ادامه مي دهد. ديواندري در بخش 

ديگري از سخنان خود گفت: بانك ها بايد در استفاده از 
عقود اسالمي مانند مشاركت كه در اجرا شرايط دشواري 
دارد و اجراي آن توام با ناديده  گرفتن احكام فقهي است، 
احتياط بيشتري به خرج دهند و از عقود ديگري به عنوان 
جايگزين آن استفاده كنند. وي ادامه داد: خوشبختانه 
دايره عقود اس��المي وسيع اس��ت و در ابزارهاي بانكي 
تنوع زيادي وجود دارد كه با به كارگيري آنها ضمن حفظ 
منافع س��پرده گذاران و بانك ها، ايرادات ش��رعي نيز به 

وجود نخواهد آمد.

    ۵ محور اصالح نظام بانكي 
همچنين كوروش پرويزي��ان رييس كانون بانك ها و 
موسس��ات اعتباري خصوصي در سي امين همايش 
بانكداري اس��المي اظهار داش��ت: بحث امهال بدهي 

بانك ها و مجلس در بودجه س��نواتي س��ال هاي ۹۶، 
۹7 و ۹۸ دنبال ش��د كه منجر به ط��رح چند باره اين 
موضوع در مجلس و شوراي نگهبان شد.هر چند اين 
طرح در قالب بودجه تنها تبصره اي بود كه راي نياورد 
اما در بودجه سال ۹۸ پيش بيني شد و حداقل سه بار 
بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشت و 
شوراي نگهبان به لحاظ فقهي آن را رد كرد و در نهايت 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.
رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه 
داد: در تاريخ 27 اسفند ۹7 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مجدد اين موضوع را رد كرد و مجلس پس از تعاملي 
كه با بانك مركزي و بانك هاي دولتي و خصوصي برقرار 
كرد، قرار بر اين ش��د تا بحث ربح مركب برداشته شود  
همچنين شرايطي براي تسويه بدهكاران شبكه بانكي 

ايجاد شود تا تشويقي براي كاهش مطالبات غير جاري 
بانك ها باشد. پرويزيان، گفت: شوراي نگهبان مجددا اين 
موضوع را رد كرده و مقرر شد تا دوباره در صحن مجلس 
شوراي اسالمي مطرح شود. اما سوال من اين است شوراي 
نگهبان به عنوان شورايي كه وظيفه آن حفظ شرع مقدس 
است و اين موضوع را رد كرده چه اصراري بر طرح مجدد 

اين موضوع است؟
وي ادامه داد: پيشنهادي كه به بانك مركزي و مجلس 
دارم اين است كه لوايح بانك مركزي يا سه طرح موجود 
در مجلس در اولويت قرار داده ش��ود، شبكه بانكي با 
چالش هاي جدي مواجه اس��ت و بايد بتواند با شرايط 
متعادل تري در سال رونق اقتصادي به فضاي اقتصادي 
كش��ور كمك كند. رييس كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي، با اشاره به بهبود فرآيندهاي اجرايي 

ب��راي عمليات بانكداري بدون رب��ا، به عنوان موضوع 
همايش، گفت: تبعيض ناروايي اس��ت كه در ساختار 
بانك هاي دولتي و خصوصي قرار دارد، اساس��نامه اي 
را شوراي پول و اعتبار مصوب كرده كه اين اساسنامه 
در سالي كه تصويب شد به عنوان طرحي واحد معرفي 
شود تا بانك ها از آن استفاده كنند  اما بانك ها از جهات 
مختلف و شرايط با يكديگر متفاوت هستند و مي توانند 
اساسنامه اي متفاوت از هم داشته باشند.اين موضوع به 
بهبود فرآيند كاري بانك ها كمك مي كند و متاسفانه 
در اين دوره دولتي شدن بانك ها به قواعدي تبديل شده 
كه با توجه به تجربه اي كه از خصوصي شدن بانك ها 
وجود دارد حركت عكس��ي در حال انجام است و اين 
حركت به بهبود اقتصاد كشور كمك نمي كند و نظارت 
و مديريت صحي��ح بانك ها مي تواند به بهبود مقررات 

بانكي كمك كند.
پرويزي��ان گفت: موضوع دوم درب��اره ماده ۱۶ تبصره 
پيشنهادي بودجه س��ال ۹7 براي سال ۹۸ بود كه به 
صورت يك ماده واحده پيگيري مي شود و نكته اصلي و 
موتور مخالفتي كه در شبكه بانكي در اين باره وجود دارد 
به اين دليل است كه بي نظمي سازمان يافته و قاعده مند 
را در شبكه بانكي ايجاد مي كند، در حالي كه بانك بايد 

نهادي منظم و قابل كنترل باشد.
وي افزود: نكته سوم در ارتباط با اصالح نظام بانكي است 
كه با توجه به موضوع همايش، اين اصالح مورد خواست 
شبكه بانكي كشور است و همه اين اصالح را به عنوان 
امري پذيرفته شده قبول دارند و دنبال اين هستند كه 

بانك ها بتوانند به صورت قانون مدار عمل كنند.
وي  گفت: اصالح مورد خواس��ت نظام بانكي است و به 
عنوان امري پذيرفته شده قبول دارند اما ۵ محور مهم 
دراين اصالح وجود دارد از جمله ساده سازي عمليات 
صورت گيرد و همكاران شبكه بانكي نيز مد نظر قرار 
داده شوند زيرا پايه هاي اجرا اين اصالح همكاران ما در 

سيستم بانكي هستند.
وي اف��زود: همچنين خش��نودي و رضايت بيش��تر 
مشتريان سيستم بانكي، پيگيري و پياده سازي رشد 
و رونق توليد اقتصادي و افزايش س��رانه درآمد مردم،  
سودآوري و درآمدزايي بهتر بانك ها براي سهامداران 
و پاسخگويي صحيح به مردم و اصحاب رسانه از ديگر 

موارد است. 

با ثبت ۱.۴ ميليارد تراكنش در خودپردازها طي ۳ ماه صورت گرفت»تعادل« از بازار ارز و طال و سكه گزارش مي دهد 

روزانه 16 ميليون تراكنش بانكيكاهش تقاضاي سكه و طال همراه با روند افزايش ارز
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روز يكشنبه ۱۰ شهريور ۹۸ نرخ لحظه اي دالر در سامانه 
سنا به ۱۱4۵۰ و يورو به ۱2۶۰۰ تومان رسيد. صرافي هاي 
مجاز بانكي ني��ز نرخ ف��روش دالر را ۱۱4۵۰ و نرخ خريد 
دالر را ۱۱3۵۰ تومان، نرخ فروش ي��ورو را ۱2۶۰۰ و نرخ 
خريد يورو را ۱2۵۰۰ تومان اعالم كردند. همچنين سامانه 
سنا ميانگين نرخ ارز معامله شده در روز شنبه را براي دالر 
۱۱۱7۶، ي��ورو ۱24۹۱، درهم 3۱۰2، يوآن ۱۶۹7، پوند 

۱3733 و ليرتركيه 2۰۶2 تومان اعالم كرد. 
به گزارش »تعادل«، در شرايطي كه نرخ اونس طالي جهاني 
در حد ۱۵2۱ دالر باقي مانده و نرخ دالر به ۱۱۵4۰ تومان 
افزايش داشته است، نرخ سكه و طال نيز رو به افزايش گذاشته 
و مظنه يك مثقال طالي ۱7 عيار يا طالي آبشده به ۱ميليون 
و 7۹4 هزار تومان، يك گرم طالي۱۸عيار 4۱4 هزار تومان، 
س��كه طرح جديد امامي 4 ميليون و ۱3۰ هزار، نيم سكه 
2ميليون و ۱۱۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و 3۱۰هزار و سكه 

يك گرمي ۹4۰ هزار تومان معامله شد. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم كرد 
كه بر اس��اس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند. هر دالر امريكا 
براي يكشنبه دهم شهريورماه ۹۸ بدون تغيير 42 هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس بدون تغيير ۵۱هزار 
و ۶7 ريال و هر يورو نيز بدون تغيي��ر 4۶ هزار و 22۶ ريال 
ارزش گذاري شد. يك فعال بازار ارز گفت: قيمت سكه و طال 
در بازار در مواردي كاهشي و در مواردي بدون تغيير بود اما 
قيمت ها در بازار ارز روند افزايشي را تجربه مي كند. قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهار ميليون و ۹۵ هزار 
تومان است كه 3۰ هزار تومان نسبت به ديروز ارزان شده 
است اما سكه طرح قديم با ثبات قيمت، همان چهار ميليون و 
۵۰ هزار تومان نرخ ديروز داد و ستد مي شود. قيمت نيم سكه 
دو ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است كه ۱۰ هزار تومان كاهش 
قيمت را تجربه مي كند. اما ربع سكه همچون سكه طرح 
قديم ثبات قيمتش را حفظ كرده و يك ميليون و 3۰۰ هزار 
تومان معامله مي شود اما سكه گرمي بر خالف ديگر قطعات 
سكه افزايش قيمت داشته و ۵۰ هزار تومان رشد كرده و به 
۹3۰ هزار تومان رسيده است.هر گرم طالي ۱۸ عيار هم 
بدون تغيير قيمت، همچون روز گذشته 4۱۱ هزار تومان در 

طالفروشي ها داد و ستد مي شود.
وي افزود: در بازار ارز، قيمت ها اين روزها روند افزايشي به خود 
گرفته است؛ اين در حالي است كه پس از چند روز كاهش 
قيمت ارز و در حالي كه قيمت دالر تا حدود ۱۱هزار تومان نيز 
پايين آمده بود، بازار ارز در اين روزها افزايشي است و بانك ها 
دهم شهريور هر دالر امريكا را ۱۱ هزار و ۱۱۹ تومان خريدند. 
همچنين هر يورو در بانك ها به قيمت ۱2 هزار و 22۶ تومان 
خريداري شد كه قيمت اين ارز نيز نسبت به روزهاي گذشته، 
افزايش يافته است.قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها 
نيز ۱3 هزار و ۵3۸ تومان است.ارز مسافرتي هم با احتساب 

كارمزد ۱32۰۰ تومان است.
اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به 
روز گذشته ۱۵۰ تومان افزايش دادند؛ به طوري كه قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و 3۵۰ تومان و قيمت 
فروش آن ۱۱ هزار و 4۵۰ تومان بود.اين صرافي ها هر يورو 
را به قيمت ۱2 ه��زار و ۵۰۰ تومان خريدن��د و ۱2 هزار و 
۶۰۰تومان فروختند كه نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان 

افزايش قيمت داشته است.

    ايران، انگليس و روس�يه كشورهاي بعدي 
داراي رمزارز ملي 

از سوي ديگر، با توجه به اينكه رمزارز اختصاصي چين به 
زودي وارد دنياي ارزهاي ديجيتال مي شود. سوال اينجاست 
كه آيا ايران يا انگلستان كشورهاي بعدي صف هستند تا 

رمزارز اختصاصي خود را معرفي كنند؟
پايگاه خبري ديكريپت در اين زمينه نوشت: ايران، روسيه 
و انگلس��تان اعالم كرده اند كه با جديت در حال بررس��ي 
استفاده از اين امكان جديد هستند. كشورهاي مختلف در 
گوشه گوشه جهان بررسي هاي خود را شروع كرده اند كه ارز 
ديجيتال رسمي و تحت نظر بانك مركزي خود را به عنوان 
يك ابزار جايگزين رمزارزهاي فعلي معرفي كنند و همراه با 
رويكرد جهاني براي از بين بردن سلطه دالر امريكا، قدمي 

مهم به سمت دنياي بهره ورتر فناوري بردارند.
اين درحالي است كه امريكا به عنوان دارنده ُپر معامله ترين 
ارز جهان – دالر – در برابر اين تحوالت سكوت كرده است. 
اين گزارش در ادامه نگاهي به جديدترين پيشرفت ها در 
حوزه رمزارزهاي مورد حمايت دولت ها پرداخته و نوشته 
است: ايران از فوريه 2۰۱۸ به اين سو، ابعاد مختلف معرفي 
و رونماي��ي از رمزارز ملي خود را در حال بررس��ي دارد. اما 
جزييات جديد درباره يك رمزارز با پشتيباني طال حاكي 
از اين اس��ت كه اس��تخراج اين رمزارز قرار اس��ت توسط 
كنسرسيومي كوچك از شركت هاي فناورانه خصوصي انجام 
شود. پيش از ايران، چين كشوري بود كه ايده ارز ديجيتال 
ملي خود را رونمايي كرد. چيني ها از اوايل سال 2۰۱۸ ايده 
يك ارز ديجيتال با پشتيباني بانك مردم اين كشور را در سر 
داشتند، اما خيلي از فعاالن اين عرصه معتقدند كه اين ظهور 
رمزارز اختصاصي فيس بوك به نام »ليبرا« بود كه چين را 
وادار كرد زودتر وارد عمل ش��ود. انتظار مي رود كه رمزارز 
اختصاصي چين تا اوايل نوامبر امسال رونمايي شود و از طريق 
بانك هاي اصلي چين بين متقاضيان توزيع شود تا جايگزين 
پول نقدي شود كه توسط مردم مورد استفاده قرار مي گيرد.

از ديگر كشورهايي كه درحال بررسي جدي ايده رونمايي از 
رمزارز اختصاصي ملي هستند مي توان به روسيه اشاره كرد. 
پوتين، رييس جمهور روسيه اعالم كرده است كه از آنجايي 
كه ذخاير دالري اين كشور تحت تاثير تحريم هاي امريكا در 
حال كاهش است، گزينه هاي جايگزين مبادالت مالي روي 

ميز قرار گرفته است. اما نكته اينجاست كه روش روس ها 
اين است تا زماني كه همه كارها انجام نشود چيزي را علني 
نمي كنند تا زماني براي دشمنان براي اقدامات مقابله جويانه 
باقي نماند. انگلستان از ديگر كشورهايي است كه خيلي 
جدي به اين موضوع ورود كرده اس��ت، ايده جذاب رمزارز 
اختصاص ديگر كش��ورها را هم به سوي خود جذب كرده 
است و از كشور كوچكي مثل جزاير مارشال تا كشورهاي 
نفت خيزي همچون امارات و عربستان در حال بررسي اين 
ايده هستند، در حقيقت براساس جديدترين گزارش هاي 
منتشر شده، 7۰ درصد از بانك هاي مركزي در دنيا در حال 
مطالعه درباره اين ايده هس��تند. كشورهايي مثل تونس، 
سنگال و ونزوئال ورژن اختصاصي خود را تاكنون رونمايي 
كرده اند. كشورهاي ديگر مثل امارات، عربستان، تايلند و 
سنگاپور به صورت پايلوت اقداماتي را انجام داده اند و به زودي 

وارد فاز عملياتي خواهند شد.

    كاهش بدهي  ارزي ايران
از س��وي ديگر، ميزان بدهي هاي خارج��ي ايران در پايان 
خردادماه سال ۹۸ به ۸ ميليارد و ۶7۸ ميليون دالر رسيد كه 
نسبت به پايان سال ۹7 معادل 7 درصد كاهش داشته است.

براس��اس آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي خارجي 
اي��ران در پايان خردادماه ۹۸ براس��اس سررس��يد اوليه 
بدهي ها ۸ميليارد و ۶7۸ ميليون دالر است كه ۶ ميليارد 
و ۹۶۹ ميليون دالر آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت 
و يك ميليارد و 7۰۸ ميليون دالر از اين ميزان بدهي هاي 
كوتاه مدت است. اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز 
رقمي بالغ بر 7ميليارد و 7۰۰ ميليون يورو محاسبه شده كه 
۶ ميليارد و ۱۸4 ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و ۵۱۶ ميليون يورو 

حجم بدهي هاي كوتاه مدت است.
حجم بدهي هاي ايران در پايان ارديبهشت ماه سال جاري 
۸ ميليارد و ۸۱۶ ميليون دالر بوده كه در پايان خردادماه با 
افت مواجه شده و به ۸ هزار و ۶7۸ ميليون دالر رسيده است. 
اين در حالي است كه آمار بدهي هاي خارجي ايران در پايان 
اسفندماه سال ۹7 معادل ۹ ميليارد و 33۹ ميليون دالر بوده 
كه اين آمار حكايت از كاهش حجم بدهي هاي خارجي ايران 

در سه ماهه نخست سال ۹۸ دارد.

گروه بانك و بيمه |
بر اساس آمار منتشره از س��وي بانك مركزي بالغ بر يك 
ميلي��ارد و 42۱ ميليون تراكنش توس��ط خودپردازهاي 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در سراسر كشور در سه 
ماهه نخست سال جاري انجام شده است كه ميانگين روزانه 
آن ۱۵ ميليون و 2۹۰ هزار تراكنش از طريق خودپردازها 
بوده است. از سوي ديگر، در شبكه پايانه هاي شعب نيز 7۶ 
ميليون و 34۵ هزار تراكنش انجام شده كه روزانه ۸2۰ هزار 

تراكنش بوده است. 
به گزارش »تعادل«، آمار عملكرد خودپردازها و پايانه هاي 
شعب نش��ان مي دهد كه روي هم رفته ۱ ميليارد و 4۹۸ 
ميليون و 2۵7 هزار تراكنش در سه ماه اول ۹۸ انجام شده 
كه نشان مي دهد ميانگين روزانه ۱۶ ميليون و ۱۱۰ هزار 
تراكنش از طريق خودپردازها و پايانه هاي ش��عب صورت 

گرفته است.
به گ��زارش خبرنگار ايِبن��ا، اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران گزارش تعداد تراكنش 
ابزارهاي پرداخت شبكه بانكي را به تفكيك تا پايان خرداد 
ماه ۹۸ اعالم كرد؛ در اين گزارش عملكرد سه ماهه ابتدايي 
س��ال جاري در بخش هاي خودپرداز و پايانه شعبه در دو 
قسمت استان تهران و ساير استان ها منتشر شده كه بر اساس 
آن، بالغ بر يك ميليارد و 42۱ ميليون و ۹۱2 هزار تراكنش 
در شبكه خودپردازهاي سيستم بانكي تا پايان سه ماهه اول 
سال جاري انجام شده است؛ همچنين در اين گزارش اعالم 
ش��ده كه حدود 7۶ ميليون و 34۵ هزار تراكنش از طريق 
پايانه هاي ش��عب )كارتخوان هاي شعبه( شبكه بانكي در 

مدت مشابه به ثبت رسيده است.
الزم به ذكر است بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعالمي 
برخي بانك ها از جمله انصار، ايران زمين، پارسيان، توسعه 
ص��ادرات و تجارت در خصوص تع��داد تراكنش ابزارهاي 
پرداخت به روز نبوده و متعلق به س��ال هاي گذشته بوده و 
همچنين گزارش ابزارهاي پرداخت موسسه اعتباري ملل 
و قرض الحسنه رس��الت نيز اعالم نشده است. همچنين 
بانك ه��اي ملي، رفاه و صادرات صاحب بيش��ترين تعداد 

تراكنش دستگاه خودپرداز بوده اند. 
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي تا پايان خرداد ماه سال جاري بالغ بر ۵7 هزار 
و ۵2 دس��تگاه خودپرداز از سوي شبكه بانكي راه اندازي و 
فعاليت داشته است كه شهروندان با استفاده از خودپردازها  
در سه ماهه نخست امسال يك ميليارد و 42۱ ميليون و ۹۱2 
هزار تراكنش انجام دادند كه بطور ميانگين هر خود پرداز 
در اين سه ماه 3۵ هزار تراكنش انجام داده است. همچنين 
روزانه هر خود پ��رداز 2۶۸ تراكنش انجام مي دهد كه اگر 
ميانگين هر تراكن��ش را ۱2۰ هزار تومان در نظر بگيريم، 
روزانه 32 ميليون تومان پول يا انتقال وجه يا پرداخت قبض 
از طريق خود پردازها انجام مي شود و حال بايد بررسي شود 
كه آيا اين مبلغ انتقال وجه براي بانك ها سودآوري و صرفه 

اقتصادي دارد و منجر به جذب منابع مي شود يا خير؟ 
 بانك ملي ايران با تعداد 7 هزار و ۹4۵ دس��تگاه خودپرداز 
بيش��ترين ميزان دس��تگاه عابر بانك در ميان بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري كشور را به خود اختصاص داده 
اس��ت كه در آمار اعالم ش��ده در خصوص س��هم از تعداد 
تراكنش ني��ز اين بانك بالغ بر 2۹۹ ميلي��ون و 3۵7 هزار 
تراكن��ش را به خود اختصاص داده اس��ت.بر اس��اس اين 

گزارش بانك هاي رفاه با ۱3۰ ميليون تراكنش، صادرات با 
۱2۶ ميليون تراكنش و ملت با ۱۰۹ ميليون تراكنش بعد از 
بانك ملي در جايگاه هاي بيشترين تعداد تراكنش دستگاه 
خودپرداز قرار دارند. آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي 
در خصوص تعداد تراكنش خودپردازهاي فعال در استان 
تهران حاكي از آن است كه در پايتخت بالغ بر 32۹ ميليون 
و ۱7۱ هزار تراكنش توسط دستگاه خودپرداز شبكه بانكي 
انجام شده از اين ميان بيشترين سهم از خودپردازهاي فعال 

متعلق به بانك هاي پاسارگاد، ملي ايران و صادرات است.
اين گزارش نشان مي دهد كه در س��اير استان هاي ايران 
حدود يك ميلي��ارد و ۹2 ميليون تراكنش با اس��تفاده از 
دستگاه خودپرداز انجام شده كه بيشترين فراواني تراكنش 
خودپرداز در شهرستان ها به بانك هاي ملي، رفاه و صادرات 

اختصاص دارد.
از سوي ديگر، بيشترين سهم از تراكنش پايانه هاي شعب 
توسط بانك هاي ملي، صادرات و كشاورزي صورت گرفته 
است. جديدترين گزارش بانك مركزي در وضعيت پايانه هاي 
شعب )كارتخوان هاي بانكي مورد استفاده در شعب( نشان 
از فعاليت بالغ بر 7۱ هزار و ۱33 دس��تگاه پايانه شعبه در 
سطح كشور توسط شبكه بانكي دارد كه بانك ملي ايران 
با برخورداري از ۱۵ هزار و ۵۹ پين پد در رتبه نخست اين 
جدول قرار گرفته و پس از آن نيز بانك هاي كش��اورزي و 
صادرات قرار دارند اما گ��زارش تعداد تراكنش پايانه هاي 
شعب حاكي از آن است كه حدود 7۶ ميليون و 34۵ هزار 
تراكنش از طريق اين ابزار پرداخت در كش��ور در سه ماهه 
ابتدايي سال ۹۸ انجام شده كه بيشترين تراكنش متعلق به 

بانك هاي ملي، صادرات و كشاورزي است.
آمار منتشر شده از وضعيت تراكنش كارتخوان هاي شعب 
در استان تهران حاكي از آن است كه در سطح استان تهران 
بالغ بر ۱3 ميلي��ون و ۱۰۰ هزار تراكنش از طريق ۱4 هزار 
و و ۶۸3 دستگاه پايانه شعبه به ثبت رسيده كه از اين ميان 

بيشترين سهم به بانك  ملي ايران بوده است.
آمار نشان مي دهد در ساير استان هاي ايران حدود ۵۶ هزار و 
و 4۵۰ هزار دستگاه كارتخوان شعبه وجود دارد كه با استفاده 
از اين ابزار پرداخت تعداد ۶3 ميليون و 24۵ هزار تراكنش 
انجام شده است؛ بانك ملي در شهرستان ها نيز بيشترين 

سهم از تراكنش پايانه هاي شعبه را در اختيار دارد.



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«رشدقيمتهايبازارسهامدرروزهاياخيررابررسيميكند

بورس، يكه تاز جذابيت ميان بازارهاي موازي
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

معامالت روز يكشنبه در بورس تهران با رشد هزار و 975 
شاخص كل اين بازار خاتمه يافت. بازار سرمايه كشور 
كه در امتداد رونق چند ماه اخير خود از هفته گذشته 
تاكنون حجم تقريبا خوبي از تقاضا را شاهد بوده است، 
توانسته در روزهاي اخير ضمن ثبت ركوردهايي جديد 
در نماگرهاي اصلي بورس و فرابورس، شاهد رشد قيمت 
در نمادهايي باشد كه به گفته بسياري از كارشناسان، 
وضعيت بنيادي بسيار خوبي دارند. اين قضيه اگرچه 
طبيعي به نظر مي رس��د، از آن جهت قابل توجه است 
كه در يك ماهه مياني تابستان و به واسطه رونق قابل 
توجهي كه در بازار پايه شكل گرفته بود، اصالحي زماني 
را آغاز كردند كه منجر به درجا زدن تقريبي قيمت در 

بسياري از اين نمادها شده بود. 
در واقع مي توان گفت، حد نوسان تقريبا باالي نمادهاي 
بازار پايه كه به عاملي تشويقي براي ورود به حاضر در 
تابلوهاي فرع��ي فرابورس تبديل ش��ده بود، موجب 
رويگرداني سرمايه گذاران از نمادهايي شده بود كه از 
بعد بنيادي و عقاليي استعداد خوبي براي رشد داشتند. 
حال اتفاقي كه موجب شده تا موج عقالنيت به بازار وارد 
شود و نمادهاي درخور را با افزايش تقاضا مواجه كند 
چند روزي است كه ادامه دارد. مطابق با آنچه مسووالن 
سازمان بورس اعالم كرده اند، ميزان افزايش نقدينگي 
در معامالت بورس تهران طي روزهاي گذشته تقريبا 

به ميزان 41 درصد افزايش يافته است.
با نگاهي دقيق تر به وضعيت بازارهاي موازي مي توان 
اينگونه قلمداد كرد كه اگرچه بورس تهران از ابتداي 
سال جاري تاكنون رش��د قابل توجهي را شاهد بوده 
است، با اين حال ظرفيت نمادهاي مورد معامله در اين 
بازار به حدي باالس��ت كه توجه بسياري همچنان به 

آنها جلب مي شود.
بازار سهام كه در آخرين ماه سال گذشته رونق مجدد 
خود را بر پايه عواملي چون رشد سود شركت ها ناشي 
از افزايش نرخ ارز، شروع كرده بود از ابتداي سال تحت 
تاثير رشد قيمت دالر نيمايي به باالي 11 هزار تومان و 
همچنين، تداوم توليد و فروش رضايت بخش بسياري از 
شركت ها به رشد خود ادامه داد. صعود قيمت ها در دوره 
مورد بحث تا آنجا بود كه بسياري از نمادها را حتي پس 

از فصل مجامع با افت قابل توجه قيمت رو به رو نكرد.
حال به نظر مي رسد با اتمام مهلت انتشار گزارش هاي 
5 ماهه و نزديك شدن به موعد گزارش هاي 6 ماه كه 
در نيمه نخست مهر ماه منتشر مي شوند، موج تازه اي 
از اميد به ميان تحليلگران و سرمايه گذاراني كه بر پايه 
داده ه��اي فاندامنتال اقدام به خري��د مي كنند، آمده 
است. با نگاهي به شرايط اخير و آنچه در تابلوهاي فرعي 
فرابورس رخ داده اس��ت، به نظر مي رسد كه بخشي از 
نقدينگي وارد شده به تابلوهاي اصلي بورس و فرابورس، 
از بازار پايه به سمت نمادهاي بنيادي كوچ كرده باشند. 
با اين حال آنچه از كليت شرايط حاكم بر اقتصاد مشهود 
اس��ت، حكايت از آن دارد كه در شرايط افت قيمت در 

بازارهايي نظير دالر، طال و سكه عمال بازار سهام، تنها 
جايي است كه همچنان مي توان با خيالي نسبتا آسوده 
به آن وارد شد و به رويكرد كسب سود مدتي را ازساز و 

كار آن استفاده كرد.
 ديگر دليلي كه مي توان براي رش��د قيمت ها در بازار 
سرمايه مطرح كرد، فروكش كردن هيجاناتي است كه 
به واس��طه افزايش ريسك هاي سياسي و تحريم هاي 
امريكا بر بازار ياد شده س��ايه افكنده بود. فعاالن بازار 
كه درابتداي آغاز تحريم ها در س��ال گذشته با نگاهي 
بر ابهام به آينده فروش ش��ركت ها نگاه مي كردند و به 
واسطه رشد قيمت دالر و سوداي تغييرات قيمت ناشي 
از افزايش ارزش جايگزيني شركت ها اقدام به خريداري 
سهام مي كردند، حاال پس از گذشت يك سال با خيالي 
آسوده در يافته اند كه نه تنها، جريان فروش شركت ها 
دچار خلل نشده بلكه تحريم ها نيز آنگونه كه در ابتدا 

بيم آن مي رفت، اثرگذار نبوده است.
با نگاهي به تمامي عوامل ياد شده، آنچه حاال به سوال 
اصلي بدل شده اين اس��ت كه رشد مورد اشاره تا كجا 
مي تواند تداوم يابد. در اين باره بسياري از تحليلگران 
و فعاالن بازار براي كش��ف حركت هاي آتي س��هام به 
ش��اخص كل بورس چش��م دوخته اند و تبيين بهتر 
تغييرات پي��ش رو از آن كم��ك مي گيرند. در همين 
راستا و براي روشن تر شدن صحت تحليل  هاي ياد شده، 
روزنامه »تع��ادل« به گفت وگو با نيما آزادي تحليلگر 
تكنيكال پرداخ��ت و از او در مورد حركت هاي پيش 

روي بازار پرسيد. 

     تحليل صنايع ارجح بر شاخص كل
اين تحليلگر بازار س��هام ضمن اشاره به شرايط بازار و 
جا ماندن نمادهاي بنيادي نظير گروه فلزي- معدني، 
پااليشي ها و شيميايي گفت: به نظر مي رسد رفته رفته 
عطش گرفتن سود از نمادهاي كوچك بازار كم شود 
و س��رمايه گذاران به نمادهاي داراي پشتوانه بنيادي 

بيشتر نقل مكان كنند.
آزادي در خصوص تحليل هايي كه بر روي ش��اخص 
كل بورس تهران صورت مي گيرد، افزود: از آنجايي كه 
شاخص كل بورس تهران، نمودار قيمت يك دارايي يا 
مجموعه اي از سهام همگن نيست، نمي توان تحليل 
ج��دي بر آن ارائ��ه داد. وي دليل اين ام��ر را تغييرات 
پيوسته اي عنوان كرد كه در طول سال هاي محاسبه 
نماگر اصلي بازار در آن اعمال شده است. به گفته آزادي 
اگرچه مبناي رياضي محاس��به در اين فرمول تغيير 
نداشته است، با اين حال ميزان و ارزش شركت هايي 
كه مقدار و سطح شاخص را معين مي كنند دايما در حال 
تغيير بوده و نمي توان آن را به عنوان گواهي معتبر براي 

جهت گيري آتي بازار قلمداد كرد.
اين كارشناس بازار س��رمايه يكي از داليل اين ادعا را 
تعداد و طول مدت توقف نمادهايي دانس��ت كه تاثير 
جدي بر تغييرات شاخص دارند. براي مثال هنگامي 
نمادي مانند »وبملت« مدت چند ماه است كه متوقف 

شده و تاثير بر ش��اخص نمي گذارد، نمي توان انتظار 
داش��ت كه از س��رگيري معامالت آن و تاثير محتمل 
اين اتفاق را امري معمول در جهت تحليل ش��اخص 

در نظر گرفت.
اين كارشناس بازار سهام افزود: براي آنكه بتوانيم مسير 
آتي بازار را براي هفته هاي پيش رو تبيين كنيم بهتر 
است به جاي شاخص كل بورس يا شاخص هم وزن به 
تحليل شاخص صنايع بپردازيم. در صورتي كه صنايع 
از شرايط مناسبي براي رش��د برخوردار ياشند آنگاه 
مي توان نمادهاي مهم هر صنعت را بطور جداگانه مورد 

بررسي قرار داد.

     شاخص هموزن در صدر بازدهي
گفته هاي اين مدرس تحليل نموداري سبب شد تا براي 
بررسي بهتر شرايط بازار، گفت وگوي ديگري با عليرضا 
تاجبر، كارشناس بازار سرمايه داشته باشيم و نظر وي را 

نيز مورد بررسي قرار دهيم.
تاجبر در خصوص تغييرات شاخص هاي بازار از ابتداي 
سال تاكنون گفت: شاخص هم وزن از ابتداي سال در 
حدود 150 درصد و شاخص كل در حدود 60 درصد 
بازدهي داش��ته است. اين نش��ان دهنده آن است كه 
شركت هاي بزرگ بازار سرمايه متناسب با شركت هاي 
كوچك رشد نكرده اند و عمال از نمادهاي كوچ بازار، جا 
مانده اند. وي دليل اين امر را توجه بيش از حد بازار به 
نمادهاي بازار پايه عنوان كرده بود موجب بي توجهي 

به ارزندگي ش��ركت ها ش��ده بود. اين كارشناس بازار 
س��هام ابزار اميدواري كرد كه با نزديك شدن به موعد 
گزارش هاي 6 ماهه شاهد تقويت بيش از پيش رويكرد 
س��رمايه گذاران به اين سهم ها باشيم. وي اضافه كرد: 
آنچه در اين ميان حائز اهميت است لزوم تسليم نشدن 
اذهان عمومي به افت قيمت دالر در بازار آزاد است. او 
دليل گفته خود را افزايش قيمت ارز در س��امانه نيما 
دانست و گفت اگرچه قيمت واحد پولي همچون دالر 
امريكا از ابتداي س��ال تاكنون نزديك به 4 هزار تومان 
در بازار آزاد كاهش پيدا كرده است، با اين وجود آنچه 
شركت ها اثر مس��تقيم از آن مي پذيرند، رشد قيمت 
همين ارز در سامانه ياد شده است كه به 11 هزار تومان 
رسيده است. از اين رو نبايد پنداشت كه ركود بازار ارز 
و اف��ت قيمت ها اثري با اهميت ب��ر صورت هاي مالي 
شركت ها دارد. تاجبر خاطرنشان كرد: در حال حاظر 
هيچ يك از بازارهاي موازي از جذابيت بورس برخوردار 
نيستند. از اين رو انتظار مي رود كه در هفته هاي پيش رو 
با وجود وجود احتمالي روزهاي منفي، كليت معامالت 

در جهت رونق بازار باشد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: بزرگ ترين دارايي 
بازار سرمايه اعتبار آن است. شرايطي كه در بازار پايه 
به وجود آمده بود داش��ت به اعتبار اين بازار ضربه وارد 
مي كرد. در واقع آنچه در تابلوهاي فرعي فرابورس اتفاق 
مي افتاد، حكايت از آن داشت كه شرايط به وجود آمده 
در جهت دهي سرمايه هاي خرد و تسهيل تامين مالي 

از طريق بازار س��هام كه هدف اصلي شكل گيري اين 
بازارهاست، ضعيف عمل مي كرده است. بنا براين آنچه 
در غالب تعيين دستور العمل جديد در اين تابلوها اتفاق 
افتاده گامي مهم در جهت تامين سالمت معامالت و 
عقالنيت آن اس��ت كه به نوبه خود اقدام بسيار خوبي 

است.
وي در ادامه تصريح ك��رد: در صورتي كه بتوان مردم 
عادي را به گونه اي با بازار سهام آشنا كرد كه از طريق 
تامين سرمايه ها و صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام 
به س��رمايه گذاري كنند، مي ت��وان جرياني با ثبات از 
نقدينگي را به بازارهاي مالي كشور گسيل كرد كه در 
نهايت به معادله اي برد- برد براي كش��ور بدل خواهد 
شد. در صورتي كه اس��تقبال از ابزارهاي اينچنيني را 
در شرايط فعلي ش��اهد بوديم ممكن بود بازار از رونق 
بسيار بيشتري نسبت به روزهاي جاري برخوردار باشد.

اين كارشناس در پايان زمزمه هاي تشكيل بازار برتر و 
افزايش سقف نوسان در آن را امري بسيار خوب ارزيابي 
كرد كه ضمن پاس��خگويي به نياز سهامداران ريسك 
پذير تر بازار مي تواند نقشي مهم در استقبال از نمادهاي 
سنگين وزن بازار داشته باشد. چراكه شرايط بنيادي 
اين نمادها در كنار استقبال كمتر از آنها در سال هاي 
اخير موجب شده تا بسياري از فعاالن بازار خوشبيني 
چنداني در خصوص كسب مناسب سود در اين نمادها 
نداشته باشند كه با راه اندازي تابلوي برتر اين شرايط 

مي تواند به كلي تغيير كند. 

يككارشناسبازارسرمايهتشريحكرد

رشدعموميصنايعدربازارسرمايه
يك كارشناس بازار سرمايه، عملكرد بازار سرمايه را در 
چند ماه اول سال جاري مثبت دانست و گفت: بازار در 
ماه هاي نخست امسال تقريبا يك رشد عمومي را تجربه 
كرده است و همه صنايع، رشد قابل توجه و خوبي داشته 
اند؛ البته صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و گروه معدني 

بيشترين وزن را در اين رشد ايفا كرده اند.
حس��ين ميري، در گفت وگو با س��نا گفت: رش��د در 
تمام گروه ها تقريبا عموميت داشته است؛ يعني همه 
شركت ها از رشد مناسبي برخوردار بوده اند و از وضعيت 
گروه هاي پيش��تاز كه بگذريم، بقي��ه گروه ها در اجزا 
متفاوتند. مثال در صنعت خودرو هم رش��د داشته ايم 
اما بعضي شركت ها رش��د خيلي خوبي از خود نشان 
داده اند و در مورد بعضي ديگر چنين نبوده اس��ت. به 
گفته اين كارشناس بازار سرمايه، از ابتداي سال تا هفته 
قبل، به جز گروه هاي خاصي كه تعداد آن انگشت شمار 
اس��ت، همواره بخش حقيقي در بازار س��رمايه آورده 
خوبي داش��ته است. وي افزود: در بخش حقيقي غالبا 
خروجي وجه نقد از بازار نداش��ته ايم؛ يعني هميشه 
جمع جبري آن مثبت بوده است و اين نشان مي دهد 
كه كيفيت بازار سرمايه در سال هاي اخير باال رفته است 
. به اين معني كه تعداد فعالين اين بازار افزايش يافته و 
عمدتا هم افراد جوان و تحصيل كرده به اين بازار اضافه 
شده اند و در نتيجه ارزيابي مناسبي از بازار دارند. ميري 
با اشاره به برگزاري فصل مجامع و گزارش هاي خوب 
شركت ها اظهار داشت: اين رفتار سنتي بازار است كه 
هميشه به خاطر بحث توزيع سود، قيمت ها در آن رو 
به افزايش است . اما دليل اينكه بعد از فصل مجامع نيز 
مجددا اين روند افزايشي ادامه پيدا كرده، گزارش هاي 

خوبي است كه بسياري از شركت ها راجع به درآمدها و 
پيش بيني هاي خود منتشر كرده اند. مديرعامل تامين 
سرمايه سپهر افزود: هم آمارهاي سه ماهه اول و هم آمار 
عمليات شركت ها نشان مي دهد در بخش عمده اي از 
آنها به ويژه صنعت هاي پيشتاز، نتايج عملكرد بسيار 
خوب اس��ت و اين نتايج، مجددا بازار - به ويژه بخش 
حقيقي - را ترغيب كرده است كه سرمايه گذاري هاي 
خود را در بازار ادامه يا افزايش دهد. اين كارشناس بازار 
سرمايه درخصوص نقش حقوقي ها در بازار هم گفت: 
بسياري از شركت ها به ويژه هلدينگ ها رسالت دارند 
سهمي را كه در شرايط باثبات و درآمدزايي قرار گرفته 
به بازار عرضه كنند و وجوه ناشي از اين عرضه را دوباره به 
بازار اوليه ببرند و روي پروژه ها و شركت هايي كه در بدو 
تاسيس اند سرمايه گذاري و بعد از به سرانجام رساندن، 
دوباره به بازار عرضه كنند و اين رفتاري كامال منطقي 
است. ميري سپس به عملكرد صندوق ها اشاره كرد و 
گفت: صندوق ها هم به تبع وضع بازار ش��رايط خوبي 
داش��ته اند؛ يعني وقتي بازار خوب اس��ت، صندوق ها 

هم به لحاظ سودآوري شرايط خوبي را طي مي كنند.
وي در پايان ب��ا بيان اينكه از ابتداي س��ال هم حجم 
صندوق ها باال رفته و عملكرد درخشاني داشته اند، افزود: 
بازدهي صندوق هايي كه سرمايه گذاري آنها صرفا در 
حوزه سهم است، نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت 
بسيار بهتر بوده است ولي صندوق هاي با درآمد ثابت 
هم از رشد بازار منتفع شده اند و در كل نه تنها به حداقل 
سودهايي كه سرمايه گذاران انتظار داشته اند، دست 
پيدا كرده اند بلكه نگاهي به ارقام سود توزيعي آنها نشان 

مي دهد كه فراتر از انتظار ظاهر شده اند.

کارشناسبازارسرمايهبيانكرد

قوانينجديدبازارپايهفرصتیمناسببرایارتقایشرکتها
کارشناس بازار سرمايه در مورد راه اندازی بازار پايه در 
فرابورس اظهار داشت: دستورالعمل ابالغ شده باعث 
شفاف سازی اطالعات شرکت هايی می شود که ارتقا به 

بازارهای باالتر تمايل دارند.
اميرعلی اميرباقري در گفت وگو با ايرنا به اصالح قوانين 
بازار پايه اش��اره و بيان کرد: براس��اس دستورالعمل 
پذيرش بورس، شرکت ها در بازارهای متفاوت معامله 
می ش��وند، بدين معنا که بازار معامالتی شرکت های 
مختلف براساس پارامترهای مدنظر در دستورالعمل 

پذيرش متفاوت است.
وی ادامه داد: به طور عمده ش��رکت ها در بازار اصلی 
بورس و فرابورس براساس ريسک های نقدشوندگی، 
چشم انداز س��ودآوری و پارامترهايی از اين حيث در 
تابلوهای مختلف معامالتی قرار می گيرند. اميرباقری 
گفت: بورس درخصوص يک سری از شرکت ها که از 
بعد دستورالعمل از الزامات پذيرش در بازارهای اصلی 
برخوردار نبودند فضای بازار پايه را  به منظور معامله و 
نقدشوندگی فراهم کرد. اين کارشناس بازار سرمايه 
اظهار داش��ت: طبيعی است ش��رکت هايی که دارای 
ريس��ک فزاينده، چش��م انداز نامطمئن سودآوری و 
زيان انباشته هستند، قابليت معامله در تابلوهای اصلی 
بورس و فراب��ورس را ندارند به همين دليل قبل از هر 
اقدامی سهامی که قرار است در بازار پايه معامله شوند 
بايد مورد شناس��ايی قرار گيرند. وی با تاکيد بر اينکه 
عمده مشخصه سهام هايی که وارد بازار پايه شده اند 
نبود شفافيت و جلوگيری از افشا در صورت های مالی 
شرکت ها است، گفت: در مورد اين شرکت ها نمی توان 
تحليل کامل و جامعی را براس��اس واقعيت های روز 

اقتصاد و شرايط س��ود از آينده ش��رکت ها ارائه داد. 
اميرباقری با تاکيد بر اينکه اکثر اين شرکت ها از ريسک 
بس��يار بااليی در معامالت برخوردارند، افزود: در بين 
اين شرکت ها، ش��رکت های خوب هم وجود دارد که 
دستورالعمل جديد می تواند محرکی در جهت افشای 

صورت های مالی و شفافيت اين شرکت ها باشد.
اين کارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است که طبق 
صحبت های مطرح شده از سوی مديرعامل فرابورس 

اين دستورالعمل از چندين حسن برخوردار است.
اميرباق��ری با بي��ان اينک��ه اين دس��تورالعمل مانع 
فعاليت سوداگرانه و سفته بازی عده ای از فعاالن بازار 
خواهد شد، افزود: افراد از طريق کانال های تلگرامی، 
سرمايه گذاران تازه وارد را ترغيب به خريد سهام های 
موجود در ب��ازار پايه می کردند که اي��ن امر منجر به 
رشد قيمت س��هام و اقدام ش��رکت فرابورس جهت 
جلوگيری از اين اقدام از طريق ابالغ دستورالعمل شد. 
اين کارشناس بازار س��رمايه افزود: مهمترين بحثی 
که وجود دارد افزايش انگيزه ش��رکت ها برای افشای 
اطالعات جهت خروج از بازار پايه است. وی بيان کرد: 
فرابورس اين فرصت را برای شرکت ها فراهم کرد تا از 
طريق فعال کردن قواعد بازارگردان روی نمادها مانع 
حبابی شدن، متضرر شدن و ريزش سنگين قيمتی 

در اين بازار شود.
اميرباقری اظهار داش��ت: فراب��ورس ايران زمان های 
مختلفی را برای تصميم گيری در خصوص بازار پايه 
در اختي��ار فعاالن بازار قرار داد در حالی که ش��رکت 
فرابورس می توانس��ت به س��رعت دس��تورالعمل را 

اجرايی کند.

اين کارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينکه اين اقدام 
را می ت��وان کمک مس��ووالن فرابورس ب��ه فعاالن 
بازار قلمداد کرد، افزود: در اين زمان س��رمايه گذاران 
می توانن��د در خصوص س��هام های در اختيار خود و 
خروج س��هام از بازار تصميم گي��ری کنند که در اين 
زمينه فرابورس فرصت مناسبی را در اختيار سهامداران 
قرار داد. وی افزود: بين ابالغ و اجرای اين دستورالعمل 
بيش از ١٠ روز فاصله وج��ود دارد که به افراد قدرت 
تصميم گيری مبنی بر حضور و يا عدم حضور خود در 

بازار را می دهد.
اميرباقری با بيان اينکه در گذش��ته سهامداران برای 
حضور در ب��ازار پايه بايد از طري��ق آنالين و از طريق 
کارگزاری بيانيه ريس��ک را امضا می کردند، گفت: در 
اين بازار زيان بيش��تری به نسبت ديگر تابلوها وجود 
دارد که با اس��تقبال و پذيرش از اين ريس��ک سهام 
بازار را خريداری کرده اند. اين کارشناس بازار سرمايه 
خاطرنش��ان کرد: اکنون بحث آزمون ها منتفی شده 
اس��ت در حاليکه ما از مس��ووالن حاضر در فرابورس 
خواس��تار وجود اين آزمون ها هستيم تا تحليلگران 
واقعی در بازار حضور داشته باشند نه مردمی که برای 
سود ١٠ درصدی کوتاه مدت وارد فعاليت های سفته 
بازانه شوند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بسياری از 
شرکت هايی که در بازار پايه حضور داشتند از طريق 
نبود ش��فافيت و افش��ای اطالعات توانستند به رشد 
قيمتی چند درصدی برسند. اميرباقری خاطرنشان 
کرد:  دستورالعمل ارائه شده از سوی فرابورس مثبت 
به نظر می رسد هرچند که بايد اين ايراد را به بورس وارد 
کرد که چرا آنقدر دير دست به چنين اقدامی زده است.

معاوندبيركلفياس:

گشايش هاي سياسي ورود سرمايه گذاران خارجي را به بازار سرمايه ايران تسهيل مي كند
وقتي به عنوان معاون فياس در خصوص بازار سرمايه ايران 
صحبت مي كنم منظورم شركت بورس تهران، فرابورس 
ايران، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار، كانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار، شركت مديريت فناوري 
بورس تهران است به اين دليل كه اين پنج عضو، نماينده 

بازار سرمايه ايران در فياس هستند.
آرمنوهي هواكيميان، معاون دبيركل فياس )فدراسيون 
جهاني بورس ها( در گفت وگو با س��نا در خصوص روند 

توسعه بازار سرمايه ايران گفت: بازار سرمايه ايران داراي 
پنج عضو در فياس است و نكته جالب در سفرم به ايران اين 
بود كه اين پنج عضو كامال در تمام شرايط با هم همكاري 
دارند. وي در اين خصوص بيان داش��ت: تصور ما اين بود 
كه اين نهادها بايد با هم رقابت داش��ته باشند اما وقتي از 
نزديك از اين نهادها بازديد كرديم متوجه ش��ديم كه نه 
تنها با هم رقابت ندارند بلكه با هم همكاري هاي متقابل و 
هم افزايي هاي مفيدي دارند و در مواقع اضطرار براي از بين 

بردن مشكالت بازار با هم همكاري مي كنند. هواكيميان 
در اين خصوص افزود: ما در فدراسيون بورس هاي جهاني 
به خوبي مي دانيم كه بازار س��رمايه ايران يك بازار بسيار 
حرفه اي و كارآمد اس��ت و تمامي روند معامالت اين بازار 
بر اساس عرضه و تقاضا است. حضور ابزارهاي معامالتي 
مختلف در طيف هاي متفاوت و متناسب با هر سليقه در 
اين بازار يك عامل بسيار مثبت براي جذب سرمايه گذاران 
است. معاون دبيركل فياس در ادامه بيان داشت: ظرفيت 

رشد بازار سرمايه ايران بسيار جا براي رشد دارد و استفاده 
از تكنولوژي هاي برتر مي تواند بازار س��هام اي��ران را در 
جايگاه متفاوتي در دنيا قرار دهد . وي گفت: از تحريم هاي 
ناعادالنه غرب بر ايران بسيار متاسفم و اميدوارم به زودي 
با گشايش هاي سياسي درهاي بازار سرمايه شما به روي 
س��هامداران در دنيا باز ش��ود . هواكيميان در خصوص 
گش��ايش هاي سياسي بيان داش��ت: اين گشايش هاي 
سياسي به كل كشور مربوط مي ش��ود و روابط سياسي 

مطلوب در آينده مي تواند اين روند را تس��هيل كند. وي 
در خصوص توس��عه بازار س��رمايه ايران در منطقه بيان 
داشت: من متولد ارمنستان هستم و در منطقه قرار دارم 
لذا سرمايه گذاراني كه مايل به سرمايه گذاري در منطقه 
هستند به كل اقتصاد يك منطقه نگاه مي كنند. ايران هم 
با كش��ورهاي همجوار خود روابط خوبي دارد و اميدوارم 
اين روابط خوب ادامه دار باشد تا سرمايه گذاران هم به اين 

كشور وارد شوند.
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روزهاي سبز بورس
ادامه دارد

گروه بورس| ش��اخص بورس در روز قبل با رشد 
1975 واحدي در پايان معامالت به ۲۸6 هزار و 114 
واحد رسيد. آمار معامالت بورس نشان مي دهد كه 
همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي روز 
قبل با نوسان مواجه شدند. بطوري كه شاخص كل با 
1975 واحد رشد معادل 0.70 درصد به ۲۸6 هزار و 
114 واحد، شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 5۳0 
واحد افزايش معادل 0.70 درصد به 76 هزار و ۸99 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با 9۲ واحد رشد معادل 
0.1۲ درصد به 7۸ هزار و 191 واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با 6۲ واحد افزايش، معادل 0.1۲ درصد 
به 5۲ هزار و ۳41 واحد رسيد. از سويي ديگر 7 نماد 
»رمپنا با ۳۲۸ واحد، فملي با ۲75 واحد، فوالد با ۲5۲ 
واحد، شپنا با ۲۳7 واحد، ومعادن با ۲0۲ واحد، شبندر 
با 1۸1 واحد و فخاس با 177 واحد« رشد، بيشترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته 
بورس، در ۳9۲ هزار نوبت معامالتي، 4 ميليارد و ۳ 
ميليون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش 14 هزار و 96۳ 
ميليارد تومان در بورس معامله شد. شاخص فرابورس 
نيز در روز قبل نزديك به 10 واحد رشد داشت و روي 
كانال سه هزار و 776 واحد ثابت ماند.همچنين در اين 
بازار يك ميليارد و ۳0۸ ميليون برگه سهم به ارزش 
بيش از 9 هزار و ۳75 ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
در بين تمامي نمادها، پتروشيمي مارون )مارون(، 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه )ميدكو(، شركت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بيمه پاسارگاد )بپاس( و فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز( بيشترين تأثير مثبت را بر 
شاخص اين بازار داشتند. در مقابل توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند( و سنگ آهن گهرزمين )كگهر( مانع 

از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

   رشد ۱5.۴هزار ميلياردي پرتفوي بورسي 
»ونيكي«: ش��ركت س��رمايه گذاري مل��ي ايران 
در ص��ورت وضعيت پرتفوي يك ماه��ه از افزايش 
15هزار و 405ميليارد و ۲۲ميليون ريالي پرتفوي 
بورسي خبر داد. شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
در ص��ورت وضعيت پرتفوي ي��ك ماهه منتهي به 
۳1مرداد1۳9۸ از افزايش 15هزار و 405ميليارد 
و ۲۲ميليون ريالي پرتفوي بورس��ي خبر داد. اين 
ش��ركت اعالم كرده اس��ت كه بهاي تمام شده را با 
افزايش يك هزار و 694ميلي��ارد ريالي به 19هزار 
و 4۸5ميليارد ريال رسيد. همچنين ارزش بازار با 
افزايش 7هزار و 949ميليارد ريال��ي به 70هزار و 
۸90ميليارد ريال رس��يده است.  »ونيكي« در اين 
گزارش كل مبلغ سهام واگذار ش��ده را يك هزار و 
46ميليارد و ۸56ميليون ريال اعالم كرد كه سود 
اين واگذاري را ۳67ميلي��ارد و 1۸6ميليون ريال 
منتشر كرد. از سوي ديگر سهام بورسي خريداري 
شده اين ش��ركت در دوره مورد گزارش به ۲هزار و 
۳7۲ميليارد و ۸56ميليون ريال رسيد. در گزارش 
يك ماهه اين ش��ركت درآمد حاصل از سود سهام 
مجمع برگزار شده شركت ها براي هر سهم ۲97ريال 
اعالم شده است. همچنين درآمد سود سهام محقق 
شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته ۳ميليون 

و 164هزار و 69ريال اعالم شد.

   افت فروش در مردادماه »كش�رق«: شركت 
صنعتي و معدني شمالشرق ش��اهرود در گزارش 
فعاليت يك ماه��ه خود از افت ف��روش خبر داد و 
اعالم كرده است كه فروش محصوالت از ۳1هزار و 
969تن انواع زغال سنگ به 9هزار و 41۸تن رسيده 
است. شركت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود در 
گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به ۳1مرداد1۳9۸ 
مبلغ فروش خود را ۳9ميليارد و 69 ميليون ريال 
اعالم كرده اس��ت. اين ش��ركت در دوره مالي يك 
ماهه منته��ي به ۳1تير1۳9۸ مبل��غ فروش خود 
را 1۲6ميليارد و 14ميليون ري��ال اعالم كرد. اين 
شركت در گزارش منتشر شده خود از افت فروش 
خبر داد. فروش محصوالت »كشرق« از ۳1هزار و 
969تن انواع زغال سنگ به 9هزار و 41۸تن رسيده 
است. همچنين فروش اين شركت از ابتداي سال 
مالي تا پاي��ان ۳1مرداد1۳9۸ ب��ه 165ميليارد و 
۸۳ميليون ريال رسيده است. »كشرق« موجودي 
ابتداي دوره زغال س��نگ شس��ته ش��ده كك شو 
مقدار 15۸تن و توليد از ابتداي سال تا پايان مرداد 
ماه مقدار 460تن اس��ت كه از مجموع اول دوره و 
توليد طي دوره ميزان 515تن به فروش رس��يده 
است. همچنين مقدار 10۳تن موجودي آخر دوره 
اس��ت. الزم به ذكر است؛ مقدار يك هزار و 4۸4تن 
زغال سنگ كك شو كيفي جهت شستشو ارسال كه 
مطابق قرارداد جاري ۳1درصد زغال سنگ شسته 
شده كك شو تحويل گرفته مي شود. از ابتداي سال 
1۳9۸ تا پايان م��رداد ماه مقدار 14هزار و 6۲۳تن 
زغال سنگ كك شو كيفي استخراج شده است. از 
اين مقدار 14هزار و ۳۲5تن جهت شستشو و فروش 
ارسال شده است كه مقدار 1۲هزار و ۸41تن آن به 
صورت خام به فروش رس��يده و مق��دار يك هزار و 
4۸4تن جهت شستشو و سپس فروش ارسال شده 
است. عالوه بر اين موجودي ابتداي دوره زغال سنگ 
شسته شده كك شو اين شركت 15۸تن و توليد از 
ابتداي سال تا پايان مرداد ماه مقدار 460تن است كه 
از مجموع اول دوره و توليد طي دوره ميزان 515 تن 
به فروش رسيده است و مقدار 10۳تن موجودي آخر 
دوره است كه مقدار يك هزار و 4۸4تن زغال سنگ 
كك شو كيفي جهت شستش��و ارسال كه مطابق 
قرارداد جاري ۳1درصد زغال س��نگ شسته شده 
كك شو تحويل گرفته مي شود. از ابتداي سال 1۳9۸ 
تا پايان مرداد ماه نيز 14هزار و 6۲۳تن زغال سنگ 

كك شو كيفي استخراج شده است.

نگاه بازار



تشكلها6اخبار

دامافراطوتفريطدربحثرتبهبندي

اتاق به دنبال شرط رتبه بندي تجار براي كارت بازرگاني
بحث رتبه بندي يك��ي از موارد اساس��ي و مهم براي 
شفاف سازي وضعيت اقتصادي كشور بود اما از زمان 
شروع اين مساله در اقتصاد ايران كه اتفاقا در برنامه هاي 
توسعه اي رنگ و بوي قانوني به خود گرفت بحث هاي 
ديگري هم مطرح بود. بعضي نگران بودند كه گسترش 
بحث رتبه بندي عمال منجر به مساله امضاي طاليي در 
اقتصاد شود. به ويژه آنكه تجربه قبل از ايجاد مركز ملي 
رتبه بندي چندان موفق نبود و حرف و حديث زيادي 
درباره رتبه بندي كارت هاي بازرگاني و سپس پيمانكار 
رتبه بندي تشكل ها مطرح بود. با اين وجود اتاق ايران 
پيشنهاد شرط رتبه بندي براي كارت بازرگاني را مطرح 
كرده اس��ت كه نگاه هاي متفاوتي در اين خصوص را 

ايجاد مي كند.

اعتباركارتبازرگانيبهرتبهبندي
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به دولت 
پيشنهاد كرد كه از اين پس، كارت هاي بازرگاني تنها در 
صورتي تمديد شوند كه فعاالن اقتصادي صاحب كارت 
از سوي »مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران« رتبه بندي 

شده باشند.
بر اساس پيش��نهاد اتاق ايران، همچنين مدت زمان 
اعتبار كارت بازرگاني هنگام تمديد، بطور مستقيم به 
رتبه داده شده توسط اين مركز، بستگي خواهد داشت.

اتاق ايران طي مصوبه اي، فهرست مشوق ها و الزامات 
پيشنهادي مركز ملي رتبه بندي را با هدف تعيين سطح 
و مرزبندي ميان فعاالن واقعي و شركت هاي صوري، 

تصويب كرده است.
طبق اعالم مركز ملي رتبه بندي، موارد تصويب شده 
به منظور اج��راي قانون رتبه بندي فعاالن اقتصادي و 
براي تشويق و الزام بنگاه هاي اقتصادي به انجام فرآيند 
رتبه بندي به زودي اجرايي مي شود. همچنين مواردي 
نيز براي تصويب در سطح دستگاه هاي اجرايي كشور 

به دولت پيشنهاد شده است.
به گفته امي��ن اهلل فره��ادي مديرعام��ل مركز ملي 
رتبه بندي اتاق ايران، تمام زيرساخت هاي نرم افزاري 
و س��خت افزاري رتبه بندي آماده و فرآيند آزمايشي 
طرح رتبه بندي با موفقيت اجرا شده است. فرهادي در 
گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« گفت: پيش بيني 
مي ش��ود كه با الزامي ش��دن رتبه بن��دي دارندگان 
كارت هاي بازرگاني، تحول بزرگي در شفاف س��ازي 

فضاي اقتصاد و تجارت پديد آيد و بس��تر الزم جهت 
حمايت از فعاالن اقتصادي فراهم شود.

مشوقهاوالزاماتمصوباتاقايران
در مصوبات هيات رييس��ه اتاق ايران به منظور ايجاد 
مشوق ها و الزامات رتبه بندي در سطح اتاق ايران آمده 
است كه از اين پس، تنها دارندگان رتبه هاي برتر براي 
حضور در تركيب هيات هاي تجاري اعزامي اتاق ايران 

و اتاق هاي وابسته معرفي مي شوند.
همچنين از دارندگان رتبه هاي برتر براي ش��ركت در 
جلسات كميسيون هاي تخصصي اتاق ها و اتاق هاي 
مشترك دعوت خواهد ش��د. افزون بر اين، غرفه هاي 
نمايش��گاه هاي داخلي و خارجي با حمايت مالي اتاق 
اي��ران، به دارن��دگان رتبه هاي برتر اختص��اص داده 
مي شود و اتاق هاي مشترك ملزم شده اند تا از معرفي 

 بنگاه هاي فاقد رتبه در مراودات تجاري پرهيز كنند.
در حوزه تش��ويقي بسته اتاق ايران، مصوب شده كه با 
برنامه ريزي هايي كه در آينده داده مي ش��ود، بخشي 
از هزينه رتبه بندي متقاضيان به عنوان يارانه از سوي 
اتاق ايران و براي مدت 2 س��ال پرداخت شود. از سوي 
ديگر، به شركت هاي رتبه بندي شده در حوزه حمل و 
نقل بين الملل امتيازات تخفيفي براي دريافت مجوز 
كارنه تير داده خواهد ش��د.  تقدير و اعطاي جوايز به 
دارندگان رتبه هاي برت��ر، معرفي دارندگان رتبه هاي 
برتر به جشنواره هاي ملي و بين المللي، ارسال مطالعات 
اقتصادي اتاق ها به بنگاه هاي رتبه بندي ش��ده و درج 
اطالعات حرفه اي دارندگان رتبه هاي برتر در وب سايت 

اتاق ايران از ديگر مشوق هاي رتبه بندي است.
پيگيري براي اصالح آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات جهت رتبه بندي هنگام تمديد كارت 

بازرگاني و افزايش م��دت زمان اعتبار كارت بازرگاني 
جهت اش��خاص رتبه بندي شده نيز مهم ترين بخش 

اين مصوبه است.
بر اس��اس آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و 
واردات، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران 
و اتاق تعاون موظف هستند تا اشخاص و شركت ها را 
رتبه بندي كرده و كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي 
ياد ش��ده به مدت بيش از يك سال تا پنج سال تمديد 
ش��ود. اكنون و با مصوبه جديد، اين آيين نامه اصالح و 
جزئيات بيشتري براي الزام به رتبه بندي به آن افزوده 

خواهد شد.

پيشنهادهاياتاقايرانبهدولت
در بخش ديگر مشوق ها و الزامات رتبه بندي در سطح 
دس��تگاه هاي اجرايي، به دولت پيشنهاد شده تا فقط 

دارندگان رتبه هاي برتر در فرآيند ترخيص و ارزيابي 
كاالها از خط سبز گمركي بهره مند شده و اين رتبه ها 
براي دريافت تس��هيالت صادراتي به بانك توس��عه 
صادرات ايران معرفي ش��وند. همچنين تس��هيالت 
حمايتي براي بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي از 
سوي وزارت صمت به دارندگان رتبه هاي برتر داده شود 
و رتبه هاي برتر براي حضور در فرآيند صادركننده نمونه 

به سازمان توسعه تجارت ايران معرفي شوند.
در همين راستا، تاكيد شده كه با بانك مركزي تفاهم نامه 
همكاري منعقد شود تا شبكه بانكي كشور رتبه بندي 
اتاق ايران را در اعتبارس��نجي خ��ود مالك عمل قرار 
دهد و بنگاه هاي اقتص��ادي داراي رتبه هاي برتر براي 
اخذ تس��هيالت مالي و اعتب��اري در اولويت بانك ها 
قرار گيرن��د. افزون بر اين انعقاد تفاهم نامه همكاري با 
سازمان امور مالياتي كشور به منظور تقسيط ماليات 
پرداختي و حذف حسابرسي مجدد رتبه هاي برتر، انعقاد 
تفاهم نامه همكاري با سازمان تأمين اجتماعي براي 
تقسيط بيمه پرداختي و حذف بازرسي دفاتر بنگاه هاي 
اقتصادي داراي رتبه هاي برتر و انعقاد تفاهم نامه با ساير 
نهادهاي مرتبط در راستاي تسهيل و توسعه كسب و 
كار دارندگان رتبه هاي برتر در حوزه تجارت خارجي از 

ديگر پيشنهادهاي اتاق ايران به دولت است.
به اين ترتيب، معاونت فني اتاق ايران و مركز ملي رتبه بندي 
موظف ش��ده اند كه نس��بت به تنظيم ضوابط مورد نياز 
بندهاي تصويب شده اقدام كنند؛ همچنين در خصوص 
مش��وق ها و الزامات رتبه بندي در س��طح دستگاه هاي 
اجرايي كشور هم مقرر شده تا موارد گفته شده در قالب 
يك پيشنهاد توسط مركز ملي رتبه بندي و معاونت فني 
اتاق ايران تنظيم و جهت تصويب به دولت ارسال شده تا 

پيگيري هاي الزم براي تصويب آن، انجام شود.

خطرامضايطاليي
بعضي از فعاالن اقتصادي اصوال مس��اله الزام دريافت 
كارت بازرگان��ي را يك امتيازي انحص��اري براي اتاق 
بازرگاني مي دانن��د. در مقابل ال��زام رتبه بندي براي 
دريافت كارت دست مس��ووالن اتاق بازرگاني را براي 
اعمال نظر در امتياز تجارت باز مي گذارد. هرچند چنين 
كاري مي تواند جلوي كارت هاي يك بار مصرف را بگيرد 
اما مساله اين اس��ت كه اگر دريافت امتياز تجارت به 

ابزاري براي اعمال سليقه بدل شد چه مي توان كرد؟

رييسكميسيونمعادناتاقبازرگاني:

هرجادولتدخالتكرد،فسادورانتايجادشد
نايب رييس خانه معدن گف��ت: دولت با هدف اينكه مردم 
خودرو يا خانه ارزان تر بگيرند، قيمت فوالد را كاهش داد اما 
امروز خودرو يا خانه ارزان ش��ده است؟ در حوزه معدن نيز 
زماني اعالم كردند كه س��يم مفتول را با ارز 4200 توماني 
عرضه كنيد، ناگهان تقاضاي بازار 5 برابر شد در حالي كه 
ما چنين مصرفي نداش��تيم! بعدا مشخص شد كه برخي 
دالل ها اين كاال را قراضه مي كردند و در بازار عراق به فروش 

مي رساندند!
بهرام شكوري، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا با اشاره 

به انتقادات فعالين حوزه معدن به خصوص فوالد به دخالت 
دولت در زنجيره تامين فوالد گفت: دولت در هر جايي كه 
دخالت كرده، در آنجا رانت و فساد ايجاد شده است كه آخرين 
آن توزيع ارز 4200 توماني بود كه به بهانه كمك به مردم اين 
قيمت گذاري صورت گرفت اما هيچ كس از آن منتفع نشد و 

اين ارز تبديل به يك رانت براي عده اي خاص شد.
وي ادامه داد: صدها شركت در عرض چند روز ايجاد شدند 
تا بتوانن��د ارز 4200 توماني بگيرند و به جاي آنكه كاالي 
اساسي و مورد نياز مردم را تامين كنند، موز و انبه وارد كردند 

يا اينكه موبايل را به قيمت ارز آزاد در بازار عرضه كردند. وقتي 
اينگونه سياست گذاري هاي اشتباه و دخالت هاي دولت در 
امور اقتصادي وجود دارد خود به خود مردم را به سمت فساد 
هدايت مي كنند. سياست گذاري هاي مبتني بر رانت چيزي 

جز فساد و ايجاد بستر جرم براي مردم ندارد.
شكوري با اشاره به دخالت دولت در قيمت گذاري محصوالت 
معدني گفت: در ارتباط با زنجيره فوالد هم همين مساله 
اس��ت؛ دولت با هدف اينكه مردم خودرو ي��ا خانه ارزان تر 
بگيرند، قيمت فوالد را كاهش داد اما امروز خودرو يا خانه 

ارزان شده اس��ت؟ در حوزه معدن نيز زماني اعالم كردند 
كه سيم مفتول را با ارز 4200 توماني عرضه كنيد، ناگهان 
تقاضاي بازار 5 برابر ش��د در حال��ي كه ما چنين مصرفي 
نداشتيم! بعدا مشخص ش��د كه برخي دالل ها اين كاال را 
قراضه مي كردند و در بازار عراق به فروش مي رساندند! اين 
وس��ط هيچ چيز گير مردم نيامد و فقط چند دالل منتفع 
شدند. االن كه اعالم كردند با ارز نيمايي كاال را عرضه كنيد 
و قيمت بازار آزاد و نيما يكي شده است، ديگر تقاضايي در 
بازار وجود ندارد. پس مجبور شدند به سمت صادرات بروند.

نايب رييس خانه معدن تصريح كرد: دولت بايد دست 
از دخالت در نظ��ام بازار بردارد و بگذارد عرضه و تقاضا 
قيمت ها را مشخص كنند. اگر از اين بابت نگراني دارد، 
بگذارد تشكل ها مسووليت را برعهده بگيرند اما خودش 
به هيچ عنوان دخالت نكن��د. هرچند ما معتقديم كه 
تشكل ها هم هيچ دخالتي نبايد داشته باشند. البته ما 
منكر نظارت نهادهاي مسوول نيستيم و انتظار داريم 
آنها با هرگونه تخلف برخورد كنند اما نمي توان به صرف 

تخلف يك نفر كل صنف را مجازات كرد.

رييسكميسيونكشاورزيوصنايعوابستهاتاقايران:

نقشكشاورزيدراتاقبازرگانيپررنگترميشود
علي شريعتي مقدم، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق ايران 
در تشريح اولويت هاي اين كميسيون در 4 سال آينده، مي گويد: يكي از اهداف 
اصلي، پررنگ كردن نقش بخش كشاورزي به عنوان يك بخش نوپا در اتاق 
بازرگاني است تا شرايط براي حضور و عضويت كشاورزان واقعي در پارلمان 
بخش خصوصي تسهيل شود. ضمن اينكه تجربيات اتاق در حوزه بازرگاني و 

صادرات نيز مي تواند براي حل مشكالت اين بخش استفاده شود.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق ايران با اشاره به اينكه بخش 
كشاورزي در اتاق، يك بخش نوپا و جديد است، گفت: يكي از اهداف اصلي 
كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته در دور جديد و 4 سال آينده، اين است 
كه حضور و عضويت كشاورزان واقعي را در اتاق تسهيل كند تا هم صدايشان 
بهتر شنيده ش��ود و هم بتوانند از ظرفيت هاي موجود در پارلمان بخش 

خصوصي اعم از شوراي گفت وگو، كميسيون ماده 12 و ... استفاده كنند.
علي شريعتي مقدم، افزود: الزمه تقويت بخش كشاورزي در اتاق بازرگاني اين 
است كه شناخت بيشتر و كامل تري از تشكل هاي كشاورزي عضو يا غيرعضو 
در اتاق فراهم شود؛ چراكه اين تشكل ها مي توانند بازوان و ريشه هاي بخش 

كشاورزي در اتاق باشند و آينده اين بخش را شكل دهند.
شريعتي مقدم با اشاره به رايزني هايي كه براي موثرتر كردن بخش كشاورزي 
با هيات رييسه اتاق ايران انجام شده است، تصريح كرد: انتظار مي رود اتاق 
بازرگاني به ايجاد، توسعه و انس��جام بازار مصرف كشاورزي كمك كند و 
تجربيات ارزشمندي كه در حوزه بازرگاني و صادرات وجود دارد را براي حل 

مشكالت بخش كشاورزي به كار گيرد.

او همچنين با تأكيد بر اينكه بايد شناسنامه دار كردن محصوالت كشاورزي 
داراي مزيت در مناطق مختلف كشور اقدام شود، گفت: براي حل مشكالت 
حوزه كشاورزي و كمك به توسعه اين بخش بايد براي محصوالتي كه در 
مناطق مختلف داراي مزيت هستند، شناسنامه تجاري صادر شود و در ادامه 

براي معرفي آنها در داخل و خارج از ابزارهاي موجود در اتاق كمك بگيريم.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق ايران افزود: يكي از مشكالت 
بزرگ بخش كشاورزي، موضوع كم آبي، پايين بودن بهره وري و باال بودن 
ضايعات در اين بخش است كه كميسيون كشاورزي بايد در ارتباط با ساير 
كميسيون ها و همچنين بخش دولتي براي تعديل و رفع آنها برنامه ريزي 

كند و گام هاي اساسي بردارد.
ش��ريعتي مقدم توجه به گردشگر كش��اورزي را نيز از اولويت هايي 
برشمرد كه در دور جديد بايد مورد توجه قرار گيرد و ادامه داد: صنعت 
گردشگري در اقتصاد ايران بايد به يكي از پايه هاي توسعه غيرنفتي 
تبديل شود و در اين وضعيت، بايد ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي 

نيز احصا شده و توسعه پيدا كند.
او همچنين تأمين منافع توليدكنندگان بخش كشاورزي را از مسائل مورد 
توجه كميسيون در 4 سال آتي عنوان كرد و گفت: اين مساله مي تواند با صدور 
گواهينامه هاي تجارت منصفانه شكل بگيرد ضمن اينكه همكاري نزديك تر 
براي توسعه ارزش هاي روستايي به منظور حمايت بيشتر از روستاييان و 
الگوسازي براي آينده، جزو برنامه هاي 4 سال آينده در كميسيون كشاورزي 

و صنايع وابسته اتاق ايران خواهد بود.

نايبرييسكميسيونبازرگانيداخلياتاقبازرگانيايران:

ثباتنرخارز،شرطكاهشقيمتكاالهااست
نايب رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران معتقد است، 
دليل بخشي از تالطم هايي كه اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته با آنها رو 
به رو شده، نوسانات نرخ ارز است و اگر قيمت هاي كاهش يافته ارز براي 

مدتي ثبات داشته باشد قيمت  كاالها هم كاهشي مي شود.
به گزارش ايسنا، نرخ ارز در بازار داخلي پس از ماه ها تالطم، در هفته هاي 
گذشته به ثباتي نسبي رسيده و با تداوم روند كاهشي، نرخ دالر در بازار 

كانال 10 هزار تومان را نيز تجربه كرده است.
اگر نرخ امروز را با آنچه در سال ۹۷ رخ داد مقايسه كنيم، مشخص مي شود 
كه قيمت دالر نس��بت به روزهايي كه به مرز 1۸ هزار تومان نيز رسيده 
بود، به شكل قابل توجهي كاهش يافته و از اين رو اين انتظار در جامعه به 
وجود آمده كه قيمت  كاالها و خدمات كه در زمان افزايش قيمت ارز باال 

مي رفت، امروز كاهش يابد.
هرچند همچنان آمارها نش��ان مي دهد كه نرخ ت��ورم در اقتصاد ايران 
در مرز 40 درصد قرار دارد، اما با كاهشي شدن نرخ ارز، كاالهايي كه به 
دنبال افزايش آن، در سال گذشته گران شدند، امروز بايد كاهش قيمت 

را تجربه كنند.
قائ��م مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چند روز قبل رس��ما اعالم 
كرد با پايين باقي ماندن قيمت ارز، قيمت برخي كاالها كاهش مي يابد.

در همين رابطه خس��رو فروغان گران سايه – نايب رييس كميسيون 
بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران – در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
قبل از آنكه بطور قطع در اين زمينه سخن بگوييم بايد در نظر داشت كه 

نمي توان تمام كاالها را در يك گروه طبقه بندي كرد و ميزان تاثيرگذاري 
نرخ ارز بر آنها را يكسان ديد.

به گفته وي، همانطور كه در زمان افزايش قيمت ها، ميزان تاثيرگذاري 
قيمت ارز بر كاالها متفاوت بود، امروز در صورت تداوم روند كاهشي نرخ 

ارز، ميزان تاثيرپذيري در گروه هاي مختلف متفاوت خواهد بود.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بيش از آنكه كاهش يا افزايش 
نرخ ارز مهم باش��د، ثبات آن اهميت دارد، توضيح داد: وقتي قيمت ارز 
در يك هفته روند كاهش��ي بگيرد اما در هفته بعد افزايشي شود، قطعا 
امكان تصميم گيري را از فعاالن اقتصادي مي گيرد زيرا در چنين فضايي 
توليدكننده نمي داند كه اگر قيمت كااليي را پايين آورد، چند روز بعد 

براي خريد مواد اوليه بايد چه قيمتي را بپردازد.
فروغان ادامه داد: اما اگر قيمت ها براي مدت طوالني ثبات داشته باشند و 
در كانال پايين تري قرار بگيرند، در آن زمان مي توان انتظار داشت قيمت ها 
كاهشي شوند. هرچند در اين فرايند چگونگي نظارت بر بازار و مديريت 

قيمت ها اهميت زيادي پيدا مي كند.
به گفته وي، يكي از مس��ائلي كه در ماه هاي گذش��ته به اقتصاد ايران و 
قيمت هاي موجود در بازار آسيب زد، تالطم هاي قيمتي نرخ ارز بود كه 
چند ماه ادامه يافت. اگر روالي كه در هفته هاي گذشته در نرخ ارز آغاز شده 
ادامه پيدا كند، مي توان انتظار داشت كه قيمت تمام شده توليد كاهش 
يافته و اين موضوع تاثير خود را در قيمت نهايي كاالهايي كه در اختيار 

مصرف كننده قرار مي گيرد، نشان دهد.
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امتناعكشاورزان
ازتحويلگندمبهدولت

عليقلي ايمان��ي نايب رييس بنياد توانمندس��ازي 
گندمكاران درباره آخرين وضعيت خريد تضميني 
گندم اظهار كرد: بنابر آخرين آم��ار از ابتداي فصل 
برداش��ت تاكنون ح��دود ۸ ميليون ت��ن گندم از 

كشاورزان سراسر كشور خريداري شده است.
وي با اشاره به اينكه برداش��ت گندم تا 25 شهريور 
ادامه دارد، افزود: با توجه به امتناع كشاورزان از تحويل 
گندم به دولت و افت ميزان خريد نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل، وزير جهاد به كشاورزان هشدار داده 
كه مراكز خريد تنها تا پايان شهريور گندم توليدي را 
تحويل مي گيرد. ايماني ادامه داد: سال گذشته ۹.5 
ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شد كه اين 
امر نشان مي دهد ميزان خريد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 15 تا 20 درصد افت داشته است. نايب 
رييس بنياد توانمندس��ازي گندمكاران از پرداخت 
۹0 درصد مطالبات گندمكاران خبر داد و گفت: وزير 
جهاد كشاورزي دستور داده كه مطالبات كشاورزان 
در اسرع وقت بطور كامل پرداخت شود. وي با تاكيد 
بر اين مساله كه نرخ خريد تصميني گندم حداكثر 
تا پايان شهريور بايد اعالم شود، بيان كرد: تاخير در 
اعالم نرخ خريد تضميني همانند سنوات گذشته، 
كشاورزان را براي كشت گندم دچار ترديد مي كند 
كه به همين خاطر از شوراي اقتصاد انتظار مي رود كه 

با نرخ پيشنهادي وزارتخانه موافقت كند.
ايماني ادامه داد: براساس متوسط هزينه هاي توليد 
گندم در استان هاي مختلف، عملكرد ۳ تا 4 تن در 
هكتار و تورم اعالمي بانك مركزي نرخ پيشنهادي 
ما براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جديد 
2 هزار و 550 تومان اس��ت كه اميدواريم مسووالن 
شوراي اقتصاد با اين نرخ موافقت كنند تا آينده توليد 

گندم در كشور دچار چالش نشود.
وي با اشاره به اينكه تاخير در اعالم نرخ خريد تضميني 
بر خودكفايي گندم اثر گذار است، بيان كرد: اگرچه 
قاچاق گندم به س��بب ورود دستگاه هاي نظارتي از 
مرز هاي كشور امكان پذير نيست، اما برخي دالالن 
اق��دام به احتكار گندم در انبار ه��ا كردند كه هر روز 
در استان هاي مختلف مسووالن نظارتي، انبار هاي 
گندم هاي احتكار شده را شناسايي مي كنند، در حالي 
كه با اعالم نرخ منصفانه چنين مسائلي اتفاق نمي افتد.

نايب رييس بنياد توانمند سازي گندمكاران در پايان 
تصريح كرد: فردا نشس��تي با كميسيون كشاورزي 
مجلس داريم تا نظر كميس��يون را در ارتباط با نرخ 

پيشنهادي خريد تضميني گندم بشنويم.

6هزاردستگاهخودرودر
گمركاتكشورباقيماندهاست

مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره 
به آخرين وضعيت خودرو هاي باقي مانده در گمرك 
كشور گفت: متاس��فانه هيچ اتفاق جديدي حاصل 
نشده و در اين خصوص مكاتباتي با رياست جمهوري، 
معاون اول رييس جمهور و وزير صنعت معدن و تجارت 
انجام شده و قول هايي داده شده، ولي متاسفانه هيچ 
اتفاق جديدي رخ نداده اس��ت. او ادامه داد: بر اساس 
مصوبه هيات دولت، قرار بود تمامي خودرو هاي موجود 
در گمرك كه مشكل قضايي ندارند، قابليت ترخيص 
پيدا كنند و تاكيد شده بود مالك عمل تنها قبض انبار 
است، اما متاسفانه در اجرا وزارت صمت توانمندي 
حل اي��ن موضوع را در خود ايجاد نك��رده بود و يك 
ناهماهنگي كامل همچنان وجود دارد. دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو تصريح كرد: در حال حاضر بالغ 
بر ۶ هزار دستگاه خودرو در گمرك كشور باقي مانده 
است كه در اين بين 1۸00 اظهار نامه گمرگي صادر و 
۸00 گواهي نامه گمرگي دريافت كرده اند. دادفر اضافه 
كرد: مابق��ي خودرو ها هم قبض انبار دارند و منتظر 
عملياتي شدن اين طرح هستيم چرا كه هنوز مصوبه 
هيات دولت در مورد ترخيص خودرو هاي موجود در 
گمرك تمديد نشده است. او افزود: هنگامي كه مصوبه 
دولت مبني بر ترخيص خودروهاي رسوب كرده در 
گمرك به مدت 2 ماه تمديد شد، بسياري از مشتريان 
و همچنين وارد كنن��دگان اميدوار بودند در فرصت 
پيش رو بتوانند باقي خودروهاي مانده در گمركات 
كشور را ترخيص كنند. البته همانطور كه ذكر شد 
تنها حدود 40 درصد از اين خودروها امكان ترخيص 
يافتند و بخش عظيمي از آنها با توجه به اتمام فرصت 
ترخيص، پشت درهاي گمرك ماندند. دادفر گفت: در 
حال حاضر دو هزار و ۷00 دستگاه خودرو در اختيار 

مراجع قضايي قرار دارند.

عرضهدامبسيارمناسباست
رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگرم گوشت دام سنگين حدود 
۹0 و دام سبك حدود 10۳ هزار تومان است، گفت: با 
توجه به برخورد قانوني با متخلفان قاچاق دام از كشور، 
حجم عرضه دام سبك و سنگين در كشور بسيار قابل 
توجه بوده و كمبودي در ماه هاي آينده وجود نخواهد 
داش��ت. عليرضا ملكي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در حال حاضر شرايط بسيار مناسبي در تامين 
و عرضه دام سبك و سنگين وجود دارد و با توجه به 
تجربه سال هاي گذشته، هيئت ها حجم قابل توجهي 
از نياز خود را از طريق دام سنگين تامين مي كنند و 
تامين و عرضه دام س��نگين در حال حاضر بيشتر از 
دام سبك است. رييس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفندي بيان كرد: قيمت گوشت و دام نسبت به دو 
هفته گذشته تغيير آنچناني نداشته و افزايش قيمتي را 
تجربه نكرده و هر كيلو گوشت دام سنگين در محدوده 
۹0 هزار تومان و هر كيلو شقه بدون دنبه گوسفندي 
در حدود 10۳ هزار تومان است. وي با تاكيد بر اينكه 
عرضه دام بيش از تقاضا است، خاطرنشان كرد: دام 
تهران از غرب كش��ور به خصوص استان كرمانشاه 
تامين مي شود و مشكالت گذشته مبني بر قاچاق 
دام بطور كامل رفع شده و با متخلفان برخورد قانوني 
شده كه اين موضوع در تامين قابل توجه دام در كشور 

تاثيرگذاري داشته است.

نايبرييسكميسيونمعدنوصنايعمعدنياتاقايرانترسيمكرد

نسخهرونقصادراتمعدني
نايب رييس كميسيون معدن وصنايع معدني اتاق ايران 
راه رونق صادرات معدني را در اين مي داند كه دولت از 
مداخله و قيمت گذاري دستوري دست بردارد؛ چراكه 
با تداوم اين سياست اشتباه، سودهي بنگاه ها، كاهش 
مي يابد و آنه��ا را زيان ده مي كن��د. او در عين حال، با 
اشاره به اينكه شركت ها رو به تعطيلي و ركود مي روند، 
راهكارهاي ديگري به دولتمردان پيشنهاد مي دهد تا 

جلوي اين اتفاق گرفته شود. 
سجاد غرقي با اشاره به اينكه دو دسته معادن در كشور 
فعاليت دارن��د، عنوان كرد: يك دس��ته معادن بزرگ 
مقياس هستند، كه تعداد آنها زياد نيست و نيمه دولتي 
به شمار مي روند. اين دسته معادن به دليل بزرگ مقياس 

بودنشان توان جذب منابع مالي از بازار سرمايه را به دليل 
ظرفيت بدهي باال دارند.

به گفته وي معادن كوچك مقياس و متوسط كه حدود 
۹۸ درصد معادن كشور را نيز شكل مي دهند، به دليل 
كوچك مقياس بودن و پراكندگي، توان جذب منابع از 
بازار سرمايه را ندارند. اين فعال معدني معتقد است اين 
دسته از معادن همانطور كه از اسم آنها نيز مشخص است، 
به دليل كوچك مقياس بودنشان چون از منابع عمومي 
اس��تفاده نمي كنند، آسيب پذير هستند و با تعطيلي و 

رونق بازار نيز آسيب پذيري آنها بيشتر مي شود.
بنابه اظهارات غرقي، به منظور حمايت از معادن كوچك 
مقياس، صن��دوق بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي 

معدني راه اندازي شده، كه صد درصد دولتي و متعلق 
به ايميدرو اس��ت، كه مهم تري��ن برنامه صندوق براي 
س��ال ۹۸ اجراي طرح احيا و بازسازي معادن متوسط 
و كوچك با ابتكار و مش��اركت خانه معدن و ايميدرو و 
اتاق بازرگاني اس��ت كه از مهم ترين اركان اجرايي آن 

صندوق بيمه است.
به گفته نايب رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران، معادن كوچك مقياس چون توانايي جذب 
منابع از طري��ق بازارهاي ديگ��ر را ندارند، صندوق در 
نقش واسطه عمل كرده و اين معادن را زير پوشش قرار 
مي دهد؛ چون اين دس��ته از معادن تنها از اين طريق 
مي توانند منابع مالي مورد نياز خ��ود را براي صادرات 

تامين كنند. غرقي اما چند راهكار براي فعاليت معادن 
كوچك مقياس دارد. از نگاه اين فعال معدني، در دوران 
ركورد، حقوق دولتي از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 
گرفته نشود. بنابر توضيحات او، در همين راستا مي توان 
بس��ته اي طراحي كرد تا زمان خروج اقتصاد از ركود، 
حقوق دولتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط اخذ نشود و 
به عنوان بدهي اين بنگاه ها به زمان ديگري موكول شود. 
مورد ديگري كه به گفته غرقي، بايد مدنظر متوليان امر 
قرار گيرد اين است كه براي رونق صادرات محصوالت 
معدني، تامين مالي يكي از منابع بس��يار مهم است كه 
در اين زمينه ضروري است تا حمايت هاي الزم صورت 
بگيرد و از اطالق عناويني مانند خام فروش��ي يا غيره، 
خودداري شود. اما راهكار ديگر از منظر غرقي، اين است 
كه دولت از مداخله و قيمت گذاري دس��توري دست 
بردارد؛ چراكه با اين اقدام دولت سودهي بنگاه ها، كاهش 
مي يابد و آنها را زيان ده مي كند. در نهايت باعث مي شود 
آنها نتوانند به تقاضاي خارجي و صادرات پاسخ بدهند و 

ارز آوري الزم را داشته باشند. به گفته اين فعال معدني، 
حتي صاحبان اين نوع بنگاه ها نمي توانند محصوالتشان 
را با يك نرخ ترجيحي در داخل به فروش برس��انند، به 
دليل مداخله اي كه از سوي دولت صورت گرفته است. 
برهمين اساس، ادامه چنين سياستي منجر به تعطيلي 

بنگاه ها مي شود.
نايب رييس كميس��يون معدن وصناي��ع معدني اتاق 
ايران، راهكار ديگر را برگرداندن سياست هاي تشويقي 
مانند معافيت هاي مالياتي كه براي صادرات محصوالت 

معدني زماني وجود داشت، عنوان مي كند. 
غرقي در نهايت بر اين باور است كه در شرايط موجود 
تمام محدوديت ه��اي صادراتي براي اي��ن گروه بايد 
برداش��ته ش��ود ونبايد اولويت بندي كرد و هرفردي 
كه مي توان��د توليد و صادر كند بايد اي��ن كار را انجام 
دهد. چراكه وضعيت به گونه اي اس��ت كه شركت ها 
رو به تعطيلي و رك��ود مي روند و بايد جلوي اين اتفاق 

گرفته شود. 
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يك كارشناس انرژي معتقد است كه حمل ونقل برقي به مرحله رقابت پذيري با بنزين رسيده است

معناي فراغت تجديدپذيرها از يارانه براي نفت
گروه انرژي|

در طول سال هاي اخير كه اقبال از خودرو هاي برقي رو 
به فزوني نهاده است، چند مساله عموما اقتصادي بر سر 
راه گسترش زيرساختي اين صنعت قرار داشتند كه به 
پيشرفت فناوري و به صرفه شدن تجهيزات حواله داده 
شدند. اين مشكل در دو جا خودنمايي مي كرد: يكي در 
بخش تامين برق كه با توجه به فلسفه وجودي خودروهاي 
برقي مي بايست به شكلي پاك فراهم مي شد و ديگري 
در بخش ذخيره س��ازي انرژي الكتريسيته كه به خاطر 
نامتوازن بودن توليد برق نيروگاه هاي خورشيدي و بادي، 
ضرورت آن احساس مي شود. اكنون مارك لوئيس، رييس 
 تحقيقات جهاني »پايداري« در شركت مديريت دارايي

»BNP Paribas« در گزارش��ي مدعي شد كه موعد 
به صرفه ش��دن خودروهاي برقي فرا رسيده و هر چند 
زيرس��اخت هاي مرتبط با انرژي تجديدپذير همچنان 
پا به پاي توليد خودروهاي برقي پيش نمي رود، اما اين 
صنعت از يارانه استقالل يافته و به مرحله رقابت پذيري با 
سوخت هاي فسيلي رسيده است. از نظر وي، اين مساله 

نفت را با چالش هاي قيمتي مواجه خواهد كرد.
بر اساس گزارشي كه اخيرا توسط شركت مديريت دارايي 
»BNP Paribas« منتشر شد، نفت براي آنكه بتواند در 
رقابت بخش حمل ونقل باقي بماند، بايد قيمتش 10 تا 
20 دالر كاهش يابد. مارك لوئيس، نويسنده اين گزارش 
روز جمعه به بخش اروپايي وبگاه خبري »سي ان بي سي« 
گفت كه چنين گزاره اي منعكس كننده اين ديدگاه است 
كه اقتصاد تجديدپذيرها چگونه به شكل چشمگيري 
متحول شده و وسايل نقليه برقي تا چه حد رقابت پذير 

شده است.
بر اس��اس گزارش سي ان بي س��ي، لوئيس كه رياست 
تحقيقات جهاني »پايداري« در شركت مديريت دارايي 
»BNP Paribas« را بر عهده دارد، افزود: »ما بايد با اين 
موضوع به وضوح مواجهه پيدا كنيم. آنچه ما مي گوييم 
اين است كه اگر سرمايه گذاري ها در انرژي تجديدپذير 
همپا با سرمايه گذاري در خودروهاي برقي به پيش برود، 
مي توان بازده انرژي بخش حمل و نقل را در مقايسه با 
همان هزينه س��رمايه اي در بخش نفت با قيمت فعلي 
60دالر در هر بش��كه ش��ش الي هفت برابر كرد؛ نفت 
خامي كه باي��د ابتدا در پااليش��گاه ها تبديل به بنزين 
شده و سپس در موتورهاي احتراق داخلي خودروها با 

هدررفت 80درصدي انرژي به شكل گرما مورد استفاده 
قرار گيرند.« بهاي نفت برنت چند ماه است كه در حدود 

هر بشكه 60 دالر نوسان دارد.
لوئي��س اظه��ارات خ��ود را ب��ا ذك��ر اينك��ه بخش 
»ذخيره س��ازي« باي��د در مقياس بس��يار بزرگ تر و 
جدي تري مورد توجه قرار بگيرد، ادامه داد و گفت: »به 
همين دليل مي گوييم اين امر )رقابت پذيري خودروهاي 
برقي با خودروهاي احتراق��ي( در طوالني مدت اتفاق 
مي افتد، اما اكنون دقيقا همان نقطه اي است كه پيشرانه 

اقتصاد تعيين كننده است.«
 ،)IEA( بر اس��اس گزارش آژانس بين المللي ان��رژي
»حمل ونقل برقي با س��رعت زيادي در حال گسترش 
اس��ت«. آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد كه در سال 
2018، تعداد خودروهاي برقي كره زمين از 5 ميليون 
و 100 هزار عدد فراتر رفت كه نشان دهنده رشد تعداد 
2ميليوني خودروهاي برقي به نسبت سال 2017 است.

در حالي كه تعداد اتومبيل هاي برقي رو به افزايش است، 
بدون ش��ك زماني كه نوبت به بخش زيرس��اخت هاي 
شارژ و ذخيره سازي انرژي براي تجديدپذيرها مي رسد، 
چالش ها سر بر مي آورند. منابعي مانند انرژي خورشيدي 
و انرژي بادي وعده جريان برق قابل پيش بيني و پايدار 
را نمي دهند؛ در صورتي كه سوخت هاي فسيلي از اين 

نظر قابل اتكا هستند.
رييس تحقيقات جهاني »پايداري« در شركت مديريت 
داراي��ي »BNP Paribas« براي پاس��خ به مس��اله 
عدم پيشرفت در حوزه ذخيره س��ازي انرژي، با كمك 
گرفتن از رويكرد تاريخي بيان كرد: »آنچه ما بايد انجام 
دهيم، اين اس��ت كه صنايع اس��تخوان دار، با ريشه و با 
سرمايه گذاري هاي بسيار خوب مانند صنعت نفت كه 
ريشه هاي عميق سياسي نيز دارد را با آنچه طي 10 سال 
گذشته در صنايع آب و برق اروپا رخ داد مقايسه كنيم.«

وي توضي��ح داد ك��ه با وج��ود س��رمايه گذاري هاي 
گس��ترده اي كه در صنايع آب و برق اروپا انجام ش��د، 
تجديدپذيرها »اين صنعت را به روش��ي كه هيچ كس 
پيش بيني نمي ك��رد، به طور كامل مخت��ل كردند.« 
لوئيس افزود: »آنچه در اينج��ا داريم يك منبع انرژي 
اس��ت كه هزينه هاي جانبي و ج��اري كوتاه مدت آن 
صفر اس��ت و هزينه هاي س��رمايه اوليه آن نيز در حال 
كاهش يافتن است. بنابراين اكنون زمان سرمايه گذاري 

 در بخ��ش ذخيره س��ازي انرژي فرا رس��يده اس��ت.«
وي در پايان بيان كرد: »ده سال پيش يا حتي پنج سال 
پيش، سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديدپذير و 
زيرساخت هاي خودروهاي برقي واقعا منطقي نبود، زيرا 
خود تجديدپذيرها هنوز گران بودند و هنوز به يارانه نياز 

داشتند. آنها ديگر به يارانه نيازي ندارند.«
بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي، در سال 2018 
»توليد برق تجديدپذير« 7 درصد رشد داشته است كه 
دو تكنولوژي بادي و خورشيدي روي هم در 60 درصد 
اين رشد سهيم بوده اند. سهم انرژي هاي تجديدپذير در 
توليد برق جهان در س��ال 2018 به 26 درصد رسيد و 
هدف گذاري شده است كه سهم آن در افق سال 2030 
به 50 درصد برسد.  بر اساس اين گزارش، در سال 2018 
از ميان همه منابع انرژي در بخش برق، تجديدپذيرها 

داراي باالترين سطح رش��د توليد بوده اند. در اين سال 
توليد برق تجديدپذيرها 7 درصد )تقريبا 450 تراوات 
ساعت( رشد داشته كه معادل كل تقاضاي برق كشور 

برزيل بوده است.
همچنين س��ال 2018، س��ال تجديد رك��ورد توليد 
خودروه��اي برقي بود. در اين س��ال فروش جهاني اين 
خودروها به يك ميليون و 980 هزار عدد رسيد و سهم 
فروش كلي اي��ن خودروها را در جهان ب��ه 5 ميليون و 
120 هزار عدد رس��اند. در اين سال، فروش خودروهاي 
الكتريكي 68 درصد افزايش ياف��ت كه بيش از دو برابر 
ميانگين رش��د فروش ساالنه مورد نياز براي رسيدن به 
اهداف س��بز آژانس بين المللي انرژي براي سال 2030 
بوده اس��ت. چين بزرگ ترين بازار جهاني خودرو هاي 
الكتريكي است و فقط در سال 2018، بيش از يك ميليون 

خودرو برقي در اين كشور به فروش رسيد. پس از چين 
اروپا با 385 هزار و سپس اياالت متحده امريكا با 361 هزار 
فروش خودرو الكتريكي در 2018 قرار دارند و در مجموع، 
اين سه كشور بيش از 90 درصد از كل سهم فروش اين 
س��ال را به خود اختصاص دادند. 46 درصد از سهم بازار 
خودروي نروژ در سال 2018 متعلق به خودروهاي برقي 
بوده است، در نتيجه اين كشور همچنان داراي باالترين 
سهم بازار خودروهاي الكتريكي است و پس از آن ايسلند 
با 17 درصد و س��وئد با 8 درصد از س��هم ب��ازار خودرو 
الكتريكي در بازار خود در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. 
اين گ��زارش در ادام��ه مي افزايد كه پيش��رفت ها در 
كاهش انتش��ار CO2 در بخش ب��رق، مزيت كاهش 
انتشار دي اكس��يد كربن در خودروهاي الكتريكي را 

سرعت مي بخشد.

دو خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي به بهره برداري رسيدند

انتقال بنزين ستاره خليج فارس با خط لوله مستقيم به تهران

معامالت سلف مدت دار در بازار فرآورده هاي نفتي بورس انرژي ايران استارت خورد

LPG بورس انرژي ميزبان 61 هزار تن
ايلنا|  بورس انرژي ايران امروز در اقدامي كم سابقه شاهد عرضه شش 
محمول��ه صادراتي گاز مايع )LPG( به حج��م 61 هزار تن در رينگ 
بين الملل است. بر اس��اس اطالعيه عرضه منتشر شده در وب سايت 
رس��مي بورس انرژي، امروز راس س��اعت 13 برابر با 10 هزار تن گاز 
مايع شركت نفت ستاره خليج فارس به قيمت پايه هر تن 290 دالر به 
مقصد آن سوي مرزهاي شرقي كشور روانه ميز فروش رينگ صادراتي 
اين بازار مي شود. همچنين يك هزار تن گاز مايع پااليش نفت تبريز 
به قيمت پايه هر تن 263 دالر ساعت 13: 15 به مقصد ارمنستان در 

رينگ صادراتي عرضه مي شود. 
در س��اعت 30: 13 امروز 10 هزار تن گاز مايع پااليش نفت شازند به 

قيمت پايه هر تن 263 دالر عرضه خواهد شد.
بالفاصله در س��اعت 40: 13 نيز 10 هزار ت��ن گاز مايع پااليش نفت 
اصفهان به قيمت هر تن 263 دالر در س��مت عرضه رينگ صادراتي 
بورس انرژي خواهد نشست و سپس در ساعت 15: 14 حجمي برابر 

با 20 هزار تن گاز مايع پااليش نفت آبادان به قيمت هر تن 260 دالر 
به مقصد بازارهاي آن س��وي مرزهاي ش��رقي كشور عرضه مي شود. 
 محموله يك هزار تني ديگري از گاز مايع پااليش نفت آبادان در ساعت

30: 14 به قيمت 245 دالر روانه ميز فروش رينگ صادراتي مي شود 
با اين تفاوت نس��بت به شرايط پرداخت محموله قبلي كه تسويه آن 
نقدي اس��ت. نكته قابل تامل در اين 6 محموله پر حجم گاز مايع كه 
حجمي بالغ بر 61 هزار تن را به خود اختصاص داده، آغاز نوع جديدي 

از معامالت مدت دار براي خريداران خارجي است.
براس��اس اين گزارش 10 هزارتن گاز مايع شركت نفت ستاره خليج 
فارس و 20 هزار تن گاز مايع پااليش نفت آبادان در حالي امروز روانه ميز 
فروش رينگ صادراتي بورس انرژي ايران مي شوند كه بر خالف ساير 
محموله ها شرايط معامله در اين عرضه ها به طور سلف يك ماهه است.

به اين ترتيب مي توان عرضه اين محموله هاي صادراتي را آغاز معامالت 
سلف مدت دار در بازار فرآورده هاي نفتي بورس انرژي ايران دانست.

معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران مطرح كرد

آغاز قطعي فعاليت   اجرايي فاز 11 در سال 98
ايرنا| معاون توسعه و مهندسي ش��ركت ملي نفت ايران با اشاره به تداوم 
مذاكرات با طرف چيني در قرارداد توس��عه ف��از 11 پارس جنوبي، گفت: 
تمهيداتي انديشيده شده كه تحت هر شرايطي، امسال فعاليت هاي اجرايي 
اين طرح توس��عه اي آغاز شود؛ حداكثر تا 2 ماه آينده، مي توان در اين باره با 
قطعيت بيشتري سخن گفت. بر اساس اعالم وزارت نفت، »رضا دهقان« ارايه 
اطالعات بيشتر در اين زمينه را به هفته هاي آينده موكول كرد و با بيان اينكه 
قابليت  شركت هاي ايراني در شرايط كنوني با زمان آغاز توسعه پارس جنوبي 
قابل مقايسه نيست، افزود: بدون شك شركت پتروپارس توانمندي الزم را 
براي اجراي فاز نخست اين قرارداد را دارد. وي در اين گفت وگو به آخرين وضع 
ديگر قراردادهاي نفتي امضاشده در قالب قراردادهاي جديد نفتي نيز اشاره 
كرد و گفت: قرارداد توسعه ميدان هاي آبان و پايدار غرب طبق برنامه در حال 
پيشرفت است و تاكنون چهار نشست كميته مديريت مشترك )JMC( آن 
برگزار شده است؛ دو مصوبه شوراي اقتصاد قرارداد توسعه ميدان هاي سپهر و 
جفير نيز دريافت شده و فاز اجرايي اين قرارداد در روزهاي آينده كليد مي خورد 

و قرارداد توسعه ميدان هاي چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق نيز امسال 
تنفيذ و وارد مرحله اجرا خواهد شد. دهقان به تداوم مذاكرات با شركت هاي 
داخلي و بين المللي هم اشاره كرد و با تصريح بر اينكه با وجود خروج امريكا از 
برجام، روند مذاكرات قراردادي متوقف نشده، اظهار داشت: شركت ملي نفت 
ايران در سال 97 در مجموع 12 تفاهمنامه مطالعاتي با شركت هاي داخلي 
و خارجي امضا كرده است و با توجه به مذاكراتي كه هم اكنون در دستور كار 
قرار دارد، امضاي چند قرارداد توسعه اي تا پايان سال دور از انتظار نيست. وي با 
اشاره به طوالني شدن روند برخي مذاكرات  يادآور شد كه عوامل متعددي اعم 
از عوامل دروني و بيروني بر پيشرفت و حصول نتيجه مذاكرات اثر مي گذارند. 
دهقان درباره عايدي بيش از 100 تفاهمنامه  مطالعاتي كه   بين شركت ملي 
نفت ايران با شركت هاي داخلي و خارجي امضا شده، گفت: شركت ملي نفت 
براي مطالعاتي كه در قالب اين تفاهمنامه ها انجام مي شود هيچ هزينه اي 
پرداخت نمي كند و شركت هاي طرف امضاي قرارداد هزينه مطالعات را به 

عنوان بخشي از هزينه هاي بازاريابي خود مي پردازند.

شانا| دو خط لوله مهم انتقال فرآورده نايين - كاشان - 
ري و ش��ازند - ري به منظور انتقال فرآورده هاي توليدي 

در جنوب كشور به مركز و شمال به بهره برداري رسيدند.
مجتبي بشارتيان، مدير خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
تهران ديروز در نشستي با نمايندگان رسانه هاي خبري 
ضمن اعالم اين خبر گفت: اين دو خط لوله مهم در حوزه 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران عملياتي شده 
است و پس از اين، انتقال نفت و فرآورده هاي توليدي در 
جنوب كشور تسهيل مي شود. وي با اشاره به اينكه خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه تهران به عنوان ش��اهراهي 
حياتي،  نفت خ��ام و فرآورده هاي توليدي در جنوب را به 
نيمه شمالي كشور انتقال مي دهد، افزود: اين منطقه 16 
خط خروجي و 8 خط ورودي دارد و بزرگ ترين ترمينال 
نفتي كشور و منطقه به شمار مي آيد و از چهار ماه گذشته 
خط لوله نايين - كاشان - ري نيز به طور كامل توسط اين 

منطقه عملياتي شده است.
سيدحسن ميرسلطاني، مجري پروژه احداث خط لوله 
نايين - كاش��ان - ري نيز در اين آيين درباره ويژگي هاي 
اين خط گفت: فاز نخست اين خط لوله با ظرفيت انتقال 
روزانه 180 هزار بشكه فرآورده نفتي )معادل 27.5 ميليون 
ليتر( در سال 97 راه اندازي و تحويل شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه تهران شده بود و هم اكنون با راه اندازي 
فاز دوم، ظرفيت انتقال اين خط به روزانه 205 هزار بشكه 

)معادل 30 ميليون ليتر( افزايش يافته است. وي با اشاره 
به انتقال روزان��ه 30 ميليون ليتر بنزين يورو توليدي در 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس به مركز كشور با اين خط 
لوله گفت: اين پروژه كه ش��امل يك خط لوله 20 اينچ به 
طول 420 كيلومتر، دو تلمبه خانه در نايين و كاشان و يك 
ترمينال نفتي در منطقه ري است، به دنبال افزايش ظرفيت 
توليدي در پااليشگاه هاي بندرعباس و ستاره خليج فارس و 
با هدف رفع تنگناهاي انتقال بنزين پااليشگاه ستاره خليج 
فارس طراحي و راه اندازي شده است. ميرسلطاني افزود: 
مجري اين پروژه شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت 
ايران بوده و عمليات اجرايي آن از سال 92 آغاز شده و فاز 
يك آن )شامل احداث خط لوله و بهره برداري( در سال 97 
 به اتمام رسيده است. مجري پروژه احداث خط لوله نايين 
- كاشان - ري تاكيد كرد: سرمايه گذاري ريالي و ارزي انجام 
شده براي اين پروژه در مجموع 606 ميليارد تومان برآورد 
ش��ده كه از محل اعتبارات داخلي شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران تامين شده است. وي تامين 
بيش از 80 درصد از تجهيزات موردنياز اين پروژه از منابع 
داخلي، به كارگيري 50 هزار تن لوله  در پروژه، استفاده از 
قطعات جديد در باز و بست شيرهاي خط لوله، استفاده از 
سامانه هاي كنترل و پمپ هاي داخلي و نيز پوشش هاي 
جديد دوستدار محيط زيس��ت SPV )پوشش سخت( 
كه عم��ر مفيدي خط را نيز افزاي��ش مي دهد را از جمله 

ويژگي هاي اين پروژه برشمرد. محمد سكاكي، مجري طرح 
احداث خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي ري – كن نيز در 
اين نشست با اعالم خبر بهره برداري كامل از اين خط توسط 
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: فاز 
نخست اين پروژه شامل خط لوله 26 اينچ آبادان - اهواز به 
طول 135 كيلومتر با ظرفيت انتقال 200 هزار بشكه در روز 
پيش از اين راه اندازي شده بود و فاز دوم اين پروژه نيز شامل 
خط لوله 26 اينچ ش��ازند - ري به طول 291 كيلومتر با 
ظرفيت انتقال 353 هزار بشكه در روز به بهره برداري رسيده 
است. وي كل سرمايه گذاري انجام شده براي احداث اين 
پروژه را حدود 400 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: فاز 
نخست اين طرح پايان سال 92 تكميل و تحويل شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران شد. سكاكي تاكيد كرد: 
خط لوله آبادان - اهواز انتق��ال فرآورده هاي توليدي در 
پااليشگاه آبادان به مركز كش��ور و خط لوله شازند - ري 
انتقال فرآورده هاي توليدي در پااليشگاه امام خميني)ره( 
شازند به مركز كشور را به عهده دارد. شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران با دارا بودن 12 منطقه و بيش از 14 هزار 
كيلومتر خط لوله )شامل بيش از 5 هزار كيلومتر خط لوله 
نفت خام و حدود 9 هزار كيلومتر خط لوله انتقال فرآورده( 
عمليات انتقال ساالنه بيش از 123 ميليارد ليتر نفت خام 
و فرآورده در كشور را از ميدان هاي نفتي به پااليشگاه هاي 

كشور و پس از آن به مبادي مصرف به انجام مي رساند.

گام جديد امريكا براي تسلط انرژي بر جهان
ايسنا| امريكا، لهستان و اوكراين موافقت كردند همكاري 
براي تامين گاز در اروپا را كه براي تامين انرژي مورد نيازش 
همچنان به روسيه وابسته است، افزايش دهند. ريك پري، 
وزير بازرگان��ي امريكا پس از ديدار با مقامات لهس��تان و 
اوكراين، در يك كنفرانس مطبوعاتي در ورشو گفت: ما به 
لهستان براي كمك به كاهش وابستگي به گاز روسيه كمك 
مي كنيم. پيوتر نيامسكي، مسوول امور زيرساخت انرژي 
دولت لهستان اعالم كرد:  لهستان كه در سال هاي اخير خريد 

گاز طبيعي مايع )LNG( از امريكا را افزايش داده است، از 
سال 2021 قادر خواهد بود شش ميليارد متر مكعب گاز به 
اوكراين ارسال كند، در حالي كه اين ميزان هم اكنون 1.5 
ميليارد متر مكعب است. وي به خبرنگاران گفت: ما از هيچ 
تالش��ي براي متنوع كردن تامين گاز اوكراين كه در حال 
حاضر كامال به روسيه وابسته است، دريغ نخواهيم كرد. پري، 
نيامسكي و اولكساندر دانيليوك، دبير امنيت ملي اوكراين 
تفاهمنامه اي را ب��راي افزايش امنيت تامين گاز منطقه از 

طريق صادرات LNG امريكا از طريق لهستان و زيرساخت 
اوكراين كه بايد توسعه پيدا كند، امضا كردند. دولت دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا، تحت سياستي كه آن را نفوذ 
انرژي ناميده است، به دنبال كاهش مقررات در زمينه توليد 
انرژي و افزايش صادرات نفت و گاز به متحدان و ش��ركاي 
تجاري اين كشور اس��ت. واشنگتن به دنبال عرضه منابع 
ديگري گاز به اروپا به جاي گازي است كه روسيه از طريق 
 LNG خطوط لوله به اين منطقه ارسال مي كند و معموال از

امريكا ارزان تر است اما همواره قابل اطمينان نبوده است زيرا 
روسيه گاهي به دليل اختالف بر سر قيمت، تحويل گاز به 
اوكراين و بخش هايي از اروپا را متوقف كرده است.   اما توافق 
ترانزيت گاز روسيه-اوكراين در ماه ژانويه منقضي مي شود 
و مقامات انرژي اوكراين نگران هستند كه مسكو صادرات 
گاز از طريق اوكراين را متوقف كنند و برخي از مناطق اين 
كشور در زمستان بدون گاز بمانند. همچنين لهستان  عمده 
گاز مورد نياز خود را از روسيه خريداري مي كند و گام هايي 

برداشته تا پس از سال 2022 كه توافق بلندمدت تامين گاز 
با شركت گازپروم روسيه به پايان مي رسد، وابستگي خود به 

صادرات روسيه را كمتر كند.
در راستاي كاهش وابس��تگي به صادرات روسيه، واردات 
LNG به لهستان از طريق پايانه درياي بالتيك در سال هاي 
اخير افزايش يافته است. بر اساس گزارش رويترز، شركت گاز 
PGNiG هفته گذشته اعالم كرد كه يك محموله LNG از 

امريكا خريداري كرده و به اوكراين فروخته است.
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كرايه دادن كارت سوخت 
جايگاه ممنوع

ايس�نا| بر اس��اس اطالعيه ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي اي��ران درياف��ت هرگونه وجه 
اضافي جز بهاي بنزين تحويلي به خودروها در زمان 
س��وخت گيري، ممنوع و تخلف محسوب مي شود. 
طبق روال معمول كارت هاي آزاد جايگاه ها فعال و در 
دسترس مراجعين جهت سوختگيري است، به همين 
لحاظ دريافت هرگونه مبلغ يا وجهي بابت استفاده از 
كارت آزاد جايگاه توسط اپراتورها و متصديان تلمبه در 

جايگاه هاي عرضه سوخت ممنوع بوده است.
بر اين اس��اس به هموطنان تاكيد ش��ده در صورت 
مش��اهده مواردي از قبيل عدم در دس��ترس  بودن 
كارت آزاد يا دريافت وجه اضافه بر مبلغ بنزين با سامانه 
پاسخگويي 09627 شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران تماس حاصل كرده و موضوع را منعكس 
كنند تا همكاران اين ش��ركت به سرعت به موضوع 
رسيدگي كنند و نتيجه هم اطالع رساني خواهد شد.

سومين تغيير جهت 
آدريان دريا از روز پنج شنبه

تسنيم| اطالعات رديابي كشتي ها نشان مي دهد 
نفتكش ايراني كه در مركز درگيري ها بين واشنگتن و 
تهران قرار دارد، ديگر به سمت بندر اسكندرون تركيه 
نمي رود و حاال هيچ مقصد مشخصي ندارد. به گزارش 
رويترز، وزارت خزانه داري امريكا روز جمعه نفتكش 
آدريان دريا را در ليست سياه خود قرار داد. اين نفتكش 
در ماه جوالي به خاطر اتهام حمل نفت ايران به سوريه 
در نقض تحريم ه��اي اتحاديه اروپا، در جبل الطارق 
توسط انگليس توقيف ش��ده بود. وزير امور خارجه 
ايران در توييتر امريكا را متهم كرد كه با دزدي دريايي 
و تهديد مانع فروش نفت تهران به مشتريان سنتي آن 
انجام مي شود. تركيه روز جمعه اعالم كرد:  اين نفتكش 
عازم لبنان است ولي امريكا بعد گفت كه آدريان دريا به 
سمت سوريه مي رود. بندر اسكندرون تركيه در 200 
كيلومتري شمال پااليشگاه بانياز سوريه قرار دارد كه 

تصور مي شود مقصد اوليه اين نفتكش بوده است.
اطالعات رديابي كشتي ها نشان مي دهد اين نفتكش 
به سمت غرب مي رود در حالي كه قبال در جهت شرق 
و به سمت ساحل تركيه حركت مي كرد. اين سومين 

تغيير مسير واضح آدريان دريا از روز پنج شنبه است.

افت واردات نفت خام 
كره جنوبي 

تسنيم| اطالعات اوليه از وزارت بازرگاني، صنعت و 
انرژي كره جنوبي نشان مي دهد واردات نفت خام اين 
كشور در ماه اوت 0.3 درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته و به 94.7 ميليون بشكه رسيده است. به 
گزارش رويترز، اطالعات نهايي طي همين ماه توسط 
شركت ملي نفت كره اعالم خواهد شد. جزييات توليد 
نفت كره به اين صورت اس��ت:  كره  جنوبي در اوت 
2019، 94.7 ميليون بشكه نفت وارد كرد در حالي 
كه در جوالي 84.2 ميليون بش��كه وارد كرده بود. 
واردات نفت كره در اوت 2018، 95 ميليون بشكه بود.

كره جنوبي اين ارقام را بدون جدا كردن كشورهاي 
مبدا اعالم كرده اس��ت. اطالعات شركت ملي نفت 
كره نشان مي دهد كل واردات نفت كره جنوبي در ماه 
جوالي 10.7 درصد نسبت به سال گذشته كاهش 

يافته و به 86.3 ميليون بشكه رسيده است.

كاهش بهاي نفت ترش امريكا
شانا| معامله گران اعالم كردند كه در آستانه اجرايي 
ش��دن مقررات بين المللي كاهش ميزان گوگرد در 
سوخت كشتي ها نفت خام نوع ترش در امريكا ارزان 
شده اس��ت. به گزارش رويترز از هيوستون، قيمت 
نفت خام نوع »مارس« در امريكا در هفته گذش��ته 
به پايين ترين حد خود در چند س��ال اخير رسيد، 
زيرا مالكان كشتي ها براي اجراي مقررات بين المللي 
كاهش مقدار گوگرد در س��وخت كش��تي ها آماده 
مي شوند. كاهش فاصله قيمتي شاخص نفت خام 
دبليوتي آي امريكا و شاخص نفت خام برنت نيز سبب 
شده تقاضا براي صادرات نفت خام امريكا كمتر شود 
و اين مساله بر قيمت نفت خام نوع مارس تاثير منفي 
گذاشته است. در هفته گذشته، تخفيف قيمت نفت 
خام نوع »مارس« نسبت به نفت خام سبك لوييزيانا 
به 2 دالر و 58 سنت رسيد، در حالي كه هفته پيش از 

آن، اين تخفيف 2 دالر بود.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

اين سامانه پيامك نمايند. 
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سياست؛ گمشده اي در ماجراي مبارزه با فساد

ورود نهاد مالي سوييسي به اينستكس

سيدمحمدرضا دادگستر| 
پژوهشگر علوم سياسي|

 شايد چندان تفاوتي نكند زندگي در يك دموكراسي 
 Failed(  باثبات اروپايي يا يك دولت شكست خورده
State( آفريقايي وقتي پاي فس��اد سياسي در ميان 
باشد. نه! اش��تباه نكنيد! كسي منكر زندگي بهتر و با 
رفاه و امنيت باالتر در كشور هاي توسعه يافته نيست. 
اما با اين حال هيچ نظام سياسي اي نمي تواند از فساد 
مصون باش��د و فس��اد از چالش هاي مهم پيش روي 
دولت ها در سال هاي اخير است. حتي به باور پل هيوود 
در كتاب فساد سياس��ي، فساد به دموكراسي صدمه 
بيشتري وارد مي آورد؛ فساد از اين راه اصول بنيادين 
دموكراس��ي را بيشتر تضعيف مي كند، چيزي كه در 

مورد غيردموكراسي ها صدق نمي كند.
اثرات فساد بر دموكراس��ي ها ويرانگرتر است: فساد 
با حمله به بعضي از اصول اساس��ي كه دموكراس��ي 
بر آنها استوار اس��ت، خصوصا برابري شهروندان در 
برابر نهادها )خدش��ه بر اصل ل��زوم رفتار منصفانه و 
محترمانه مقامات دولتي با افراد( به مشروعيت زدايي 
از سيس��تم هاي سياس��ي و نهادي كه در آنها ريشه 
مي دوان��د، كمك مي كند. به همين دليل اس��ت كه 
فساد سياس��ي به درس��تي كانون اصلي نگراني در 

دموكراسي هاي عصر حاضر است.
اما آيا همه به فس��اد به مثابه يك چالش مي نگرند؟ 
اگر مانند نظر غالب در ميان اكثريت اعضاي جامعه و 
نخبگان فكري و سياسي قائل به تقدس علم به معناي 
Science باشيم ،انتظار عملكرد مطلوب رشته هاي 
علوم اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوق و مديريت 
دولتي در تئوري پردازي و ارايه راهكار براي مقابله با 
فساد را داريم. با اين حال در اين خصوص اجماع نظر 
چنداني بين صاحب نظران وجود ندارد. بخشي از اين 
فقدان اجماع نظر، ذاتي علوم انساني است اما بخش 
ديگر آن به سياليت، پيچيدگي و وابستگي فوق العاده 
مفهوم فساد به زمينه هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي هر جامعه بستگي دارد.
برخي فساد را به عنوان يك كژكاركرد نظام سياسي 
به رسميت نمي شناس��ند. ديدگاه ايش��ان متاثر از 
علوم مهندس��ي اس��ت و مانند ديگر كاركردگرايان 
ساختاري، نظام سياس��ي را همچون يك ماشين به 
تصوير درمي آورند كه متش��كل از چ��رخ دنده هايي 
اس��ت كه به صورت هماهنگ با يكديگر براي بهبود 
عملكرد سيس��تم عمل مي كنند. وقتي در اين گونه 
نظري��ات مفهوم همكاري اصل ق��رار مي گيرد، عدم 
عملكرد درست سيستم در قالب تضادها اموري بسيار 

استثنايي شناخته مي شوند.
حال فساد در اين نظريه چه جايگاهي دارد؟ متاثران 
از اين ديدگاه معتقدند بايد به گونه ديگري به فس��اد 

در دنياي واقع نگريست.
فع��االن اقتصادي ب��ه عنوان يك��ي از گروه هايي كه 
بيشترين مراجعه را به نهاد هاي دولتي و ديوان ساالري 
دارند به صورت خاص و ديگر اعضاي جامعه به صورت 
عام از وجود فساد در سيس��تم نفع مي برند. در واقع 
فس��اد به عنوان روغن س��بب روان كار كردن چرخ 
دنده هاي نظام سياسي مي ش��ود. مثال فردي كه در 
اداره اي دولتي رشوه مي دهد اين كار را به علت تسريع 

در پيشبرد تقاضاي خود انجام مي دهد و به واقع هم 
كارش تسهيل شده است.

اين چالش بزرگ از كجا مي آيد؟ بس��تر وقوع فساد، 
حوزه عمومي است. حوزه  عمومي اي كه از كنشگران 
صاحب صالحيت قانوني ب��راي تعقيب منافع عموم 
تشكيل شده است. با اين حال فساد زماني رخ مي دهد 
كه آنها دس��ت به تامين منافع خصوصي و نامشروع 
خود يا گروه خود مي زنند. به تعبير مارك فيليپ در 
كتاب فساد سياسي، هرگونه تعريفي از فساد سياسي 
مفهومي از سياست »غيرآلوده به فساد« را مفروض 
مي گي��رد. چنين برداش��تي متضم��ن داوري هاي 
هنجاري در مورد ماهيت واقعي سياس��ت و تحريف 
بالقوه آن است. فيليپ تاكيد مي كند بايد دانست كه 
چگونه تعريف ما از سياس��ت، فهم ما را از فساد تحت 

تاثير قرار خواهد داد.
نحوه پرداختن به فساد و انديشيدن درباره راهكار هاي 

پيشگيري و مبارزه با آن سبب تقسيم بندي رويكردها 
مي شود. نكته مهم در اينجا آن است كه عدم توجه به 
افكار عمومي و ارزش هاي عامه مردم و نخبگان جامعه 
س��بب مي ش��ود تا تعميم هاي بي حاصلي بر مبناي 
تعاريف كل گ��را و وارداتي صورت گي��رد. به صورت 
مشخص از اين نظرگاه تعاريف فني در حوزه فساد كه 
به اولويت سياس��ت گذاري )Policy making( بر 
سياست )Politics( تاكيد مي كنند دچار مشكالت 
تئوريك است و اگر در ادامه گزارش هاي سياستي آنها 
مبناي عمل سياست گذاران قرار بگيرد دچار مشكالت 

در عرصه عمل خواهند بود. 
در اي��ن نظري��ات متخصصان ي��ا تكنوكرات ها )فن 
ساالران( وظيفه اصلي پيش��گيري و مبارزه با فساد 
را دارند. اي��ن نظريات به سياس��تمداران با بدبيني 
مي نگرند و مشكل اصلي را دخالت هاي بي موقع آنان 
در فرآيند هاي سياست گذاري تكنوكرات ها مي دانند. 

از اين منظر اين نظريات ش��بيه به نظريه يادشده در 
اول يادداشت است كه متاثر از كاركردگرايي ساختاري 
بود. در مورد مطالعاتي ايران، طرفداران اين نظريات 
به دهه 40 خورشيدي و تفوق تكنوكرات هاي سازمان 
برنامه و بودجه و س��ازمان گسترش صنعتي و ديگر 
نهادهاي دولتي در به ارمغان آوردن نرخ رشد اقتصادي 
دو رقمي و ن��رخ تورم تك  رقمي اس��تناد مي كنند. 
كليدواژه اصلي اين گونه نظريات برنامه ريزي است. 
حوزه اي كه نه عامه جامع��ه صالحيت ورود به آن را 

دارند و نه سياستمداران.
كلي گرايي نهفته در بافت اي��ن نظريات در برابر نگاه 
مبتني بر اقتصاد سياسي در حوزه مبارزه با فساد قرار 
مي گيرد. نگاه دوم مي كوشد كه در سطوح عميق تري 
بررس��ي هاي خود را انجام دهد و بر تاريخ كش��ورها، 
گروه هاي ذي نفوذ سياس��ي و اقتصادي، ارزش هاي 
غالب و … تاكيد مي كند. اين رويكرد ش��ايد چندان 

مورد عالقه سياستمداراني كه منافع خود را بر منافع 
ملي ارجح مي دانند، قرار نگيرد. رويكرد غالب كنوني در 
 مبارزه با فساد در ميان سياستمداران حاكي از آن است

 كه در خوش بينانه ترين حالت سياستمداران ايراني 
به سندروم سندسازي دچار مي شوند. يعني از كاركرد 
رواني آرامش بخشي كه در سندهاي كلي نگر و بسيار 
آرماني وجود دارد، اس��تفاده مي كنند تا هم وجدان 
خود را آرام بخش��ند و هم در برابر جامعه چيزي براي 

ارايه داشته باشند.
اس��ناد باالدستي مبارزه با فساد مملو است از تعاريف 
زيبا و شعار هاي پيش��رو اما اين در حالي است كه در 
حوزه عمل چيز ديگري در حال رخ دادن است. به نظر 
مي رسد اسناد نمي توانند شكاف بزرگ بين نظر و عمل 
را پر كنند. در بدبينانه ترين حالت به علت تعارض منافع 
بين منافع ملي و منافع شخصي سياستمدار، خود وي 
يا گروه ذي نفعي كه او نمايندگي اش را بر عهده دارد 
در فس��اد هاي رخ داده نقش دارد. در اين صورت يا او 
فعاالنه در فرآيند سياست گذاري هاي مبارزه با فساد 
سنگ اندازي كرده و به صورت رايج در فضاي سياسي 
كنوني بر مبناي عوام فريبي مبارزه با فساد را اولويت 
كشور نمي داند و آن را حوزه اي پرهزينه و بالاستفاده 
معرفي مي كند ي��ا منفعالنه قوانين مبارزه با فس��اد 
همچون قانون انتشار حقوق مديران ارشد را اجرايي 
نمي كند. متاسفانه هر دوي اين رويكردها را مي توان 

در فضاي كنوني تشخيص داد.
در پاس��خ به پرسش چه بايد كرد؟ بار ديگر بر ماهيت 
پيچيده، سيال و نسبي فساد تاكيد مي كنم و توصيه 
مي كنم از دادن پاسخ هاي كلي و همه جانبه در زماني 
كوتاه كه بيماري كنوني جامعه علمي كش��ور است 
پرهيز شود. صرفا بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه 
اتمسفر دولت در ايران مبين اين نظر است كه سياست 
بر سياس��ت گذاري ارجح است. شايد به همين دليل 
است كه شخصيت هاي تكنوكرات در عرصه سياست 
سبب ساز خدمات بسيار عمراني و زيرساختي مي شوند 
اما بي انضباطي هاي مالي و انواع فساد را در عملكرد آنان 

و نزديكان شان مي توان تشخيص داد.
گسترش فضاي مجازي سبب آگاهي روزافزون جامعه 
از مصاديق فس��اد در عرصه دولت و سياس��تمداران 
مي شود ولي اين آگاهي بدون تجميع و يكصدا كردن 
منافع در قالب يك س��ازوكار سياسي همچون حزب 
نمي تواند به صورت موثر منتج به پيشگيري، مبارزه 
و كاهش فساد شود. ش��اهد مثال اين امر را مي توان 
در نتيجه گي��ري آرويند كي جي��ن در كتاب اقتصاد 
سياسي فساد ديد. مطابق نظر او در كشورهايي با نظام 
حزبي قوي علي الخصوص نظام هاي وست مينستري 
همچون بريتانيا يا كانادا شاهد فساد به مراتب كمتري 

تا نظام هاي شخصي و رياستي هستيم.
در اين يادداش��ت كوش��يده ش��د تا تصويري كلي از 
نگاهي علمي و مبتني بر زمينه هاي سنتي جوامعي 
كه در رويارويي با امر مدرن به سر مي برند به مخاطب 
ارايه شود. به صورت مشخص پرداختن به ايران داراي 
متغيرهاي متعدد و ظرايفي اس��ت ك��ه توجه به آنها 
الزم است و يادداشت ديگري را مي طلبد كه مباحث 

ذكرشده را به صورت تطبيقي با ايران مقايسه كند.
منبع: باشگاه انديشه

مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا اظهار داشت: خريد يك 
ميليون و دويست هزار بشكه نفت ايران در واقع حداقل 
اقدام براي تامين نيازهاي فوري ايران است و هر ميزان 
كمت��ر از آن انگيزه ايران براي مان��دن در توافقات را 
كاهش مي دهد و هر كاهشي در اين ميزان را اروپا بايد 
جبران كرد. حمايت اتحاديه اروپا نبايد تنها محدود به 
همدردي كردن و سر تكان دادن شود چون مردم ايران 
زير فشارهاي اقتصادي تورم و بيكاري هستند و زمان 
آن رسيده است كه اروپا اقدام عملي از خود نشان دهد.

مه��رداد عمادي در گفت وگو با ايلن��ا در مورد داليل 
تالش فرانس��ه براي ميانجيگري ميان ايران و امريكا 
و نيز ارايه مش��وق هاي جديد اقتص��ادي براي ايران 
گفت: اين موضوع س��ه دليل اصلي مي تواند داشته 
باشد؛ نخست آنكه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يك 
فرصت تاريخي براي فرانسه است چون پيش از اين 
تصميم هاي كليدي اتحاديه توسط پاريس، لندن و 
برلين اتخاذ مي ش��د كه معموال در مواضع اقتصادي 
هم لندن با برلين همس��ويي داش��ت. از همين روي 
غيبت لندن در اين ميان، اين فرصت را فراهم مي كند 
تا پاريس بتواند جايگاه خود را ارتقا دهد. البته پيش 
از ناپلئون و از زمان لويي چهاردهم فرانسه در آرزوي 
اين بود ت��ا مجموعه اروپا را زير نف��وذ فرهنگي خود 

داشته باشد.

  فرانس�ه مي خواه�د پ�ل ارتباط�ي اروپا با 
امريكا باشد

وي ادامه داد: دليل ديگر در محور قرار گرفتن فرانسه در 
بحث مذاكرات، رابطه شخصي آقاي ماكرون با ترامپ 
است. چون ماكرون اولين رهبر اروپايي است كه از روز 
نخست، روي نزديكي به واشنگتن سرمايه گذاري كرده 
و به دنبال آن است كه پل ارتباطي امريكا با اتحاديه اروپا 
باشد كه پيش از اين در اختيار لندن بود. بنابراين پاريس 
به دنبال آن است كه دروازه مذاكرات و گفت وگوهاي 
سياسي از اين شهر باز شود كه براي اين كشور بسيار 
مهم خواهد بود. دليل س��وم در تالش فرانسه، مربوط 
به مشكالت و چالش هايي است كه آلمان در موضوع 

جانشيني خانم مركل با آن روبه رو است و باعث شده تا 
آلمان در مذاكرات سياسي حضور كمرنگ داشته باشد 
و فرانسه به همراه روسيه نقش محوري را در مذاكرات 
ايفا كنند. مجموع اين سه عامل موجب پوست اندازي و 

تغيير رفتار پاريس شده است.

  ماكرون به دنبال اروپاي پاريس محور است
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به پيشنهاد فرانسه 
مبني بر اعط��اي معافيت براي هند جهت خريد نفت 
ايران گفت: فرانس��ه در حال تن كردن رداي جديدي 
به عنوان رهبر سياسي در اتحاديه اروپا است و در اين 
مورد مي خواهد با امريكا به چانه زني  بپردازد و حتي در 
هفته هاي آتي در مورد يك پروژه نفتي با روسيه مذاكره 
خواهد كرد. از همين رو پاريس به دنبال افزايش اعتبار 
خود در هند و نيز تبديل به پل ارتباطي با امريكا است كه 
اهميت استراتژيك دارد و اين رهبريت براي خيرخواهي 
هند نيست بلكه همان طور كه ذكر شد به دنبال پروژه 

اروپاي پاريس محور است.

  پيش بين�ي س�رمايه گذاري ۳۰ ميلي�ارد 
يورويي 1+۳ براي بازگشت شركت ها به ايران

اين كارش��ناس اقتصادي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا ش��ما از جزييات محتويات بسته جديد 
آگاه��ي داريد؟ گف��ت: البته اين موض��وع در حال 
ارزيابي اس��ت اما در چند مورد اصولي مانند ميزان 
اعتبار و خط اعتباري كه از چه كانال هايي گشايش، 
اعم��ال و در دس��ترس باش��د و نيز تي��م نظارت بر 
ش��فافيت اين خط اعتباري توافق ش��ده است. اگر 
اين پروژه از نظر ش��فافيت و دادوس��تدها مشكلي 
نداشته باشد، پيش بيني مي شود كه سرمايه گذاري 
سه كشور به عالوه اتريش جهت بازگشت بنگاه هاي 
تجاري و صنعتي اروپا به ايران بين ۲۸ تا ۳0 ميليارد 
يورو باشد. البته پيش از اين نيز پيش بيني شده بود 
تا بين ۳۵ تا 40 ميليارد يورو سرمايه گذاري شود كه 
اقدامات غيرس��ازنده از درون اتحاديه اروپا و سپس 

آمدن آقاي ترامپ باعث عدم تحقق آن شد.

  تقويت يورو با گس�ترش اينستكس در ميان 
غيراروپايي ها 

وي در پاسخ به اين پرس��ش كه چقدر احتمال دارد 
كه كشورهاي ديگر به اينستكس اضافه شوند، گفت: 
پس از تاييد نس��خه نهايي اينس��تكس، پيش بيني 
بنده اين است كه در مرحله نخست اتريش و ايتاليا و 
سپس ساير كش��ور ها به آن بپيوندند و از آن استفاده 
كنند. البت��ه اين به نفع خود امريكا نيز اس��ت چون 
اقدام��ات امريكا عليه ايران در اروپا بس��يار پرهزينه 
اس��ت و همس��ويي با اينستكس ش��فاف است، اين 
هزينه ها را كاهش مي دهد و هم نياز ايران به اقدامات 
پرس��ش برانگيز به زعم امريكا را اندك مي كند و اين 
به نوعي بازي برد-ب��رد خواهد بود. همچنين بزرگ 
شدن اينس��تكس مهم و مثبت است چون با كاركرد 
مناسب آن كشورهاي غيراروپايي مثال تركيه، مالزي 
يا هند نيز مي توانند از آن استفاده كنند و بايد توجه 
داش��ت كه وقتي اين توافق كاركرد مطلوبي داشته 
باشد، فساد را هم كاهش خواهد داد و تصور بنده اين 
است كه گسترش اينستكس در ميان غيراروپايي ها 
باعث تقويت يورو به عنوان ارز موازي دالر شده كه در 

راستاي امنيت تجارت جهان است.

  انعطاف پذيري اينستكس براي ايران مثبت 
و براي خزانه داري امريكا چالش برانگيز است

مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا خاطرنشان كرد: بايد توجه 
داشت كه فشارهاي اقتصادي كه براي ايران اعمال مي شود، 
باعث كاهش انگيزه اين كشور در پايبندي به توافقات شده 
است، بنابراين بزرگ تر شدن و نيز انعطاف پذيري اينستكس 
مي تواند براي ايران بسيار مثبت باشد. اما اين اقدام مي تواند 
خزانه داري امريكا را با چالش روبه رو كند چون خزانه داري 
تاكيد دارد كه اينس��تكس براي خريدهاي نقدي است و 
به ورود نفت در آن اعت��راض دارد و از اين زاويه ماندگاري 
برخي تحريم ها را توجيه مي كند. همچنين مشكلي كه در 
هفته هاي آتي به نظر ديده خواهد شد، اين است كه اگر اجازه 
ورود پول نفت به اينستكس داده شود، در واقع خود امريكا 

تاثير تحريم ها را كمرنگ كرده است.

  ورود نهاد مالي سوييسي به اينستكس
عمادي در مورد امكان ورود يك نهاد مالي سويسي در گام 
بعدي اينستكس گفت: اين پيشنهاد به اين دليل مطرح 
شده است كه سوييسي ها به خوبي توانسته اند با استقالل 
بانكي خود موجب افزايش اعتماد بانكي شوند و در مساله 
اينستكس و مس��ائل مربوط به پولش��ويي يك بازوي 
اجرايي قابل اعتماد در كنار ابزارهاي نظارتي باش��ند. 

اما اجازه دهيد در اين مورد به اين ميزان بسنده كنيم.

  حمايت اروپا محدود به همدردي و سرتكان 
دادن نباشد

اين اقتصاددان با ي��ادآوري تعهد اروپا مبني بر خريد 
نفت ايران تا يك ميليون و دويست هزار بشكه گفت: 
خريد يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت ايران در 
واق��ع حداقل اقدام براي تامين نيازه��اي فوري ايران 
است و هر ميزان كمتر از آن انگيزه ايران براي ماندن در 
توافقات را كاهش مي دهد و اتحاديه هر كاهشي در اين 
ميزان را بايد جب��ران كرد. حمايت اتحاديه اروپا نبايد 
تنها محدود به همدردي كردن و سر تكان دادن شود؛ 
چون مردم ايران زير فشارهاي اقتصادي تورم و بيكاري 
هستند و زمان آن رسيده است كه اروپا اقدام عملي از 

خود نشان دهد.
اين كارشناس اقتصادي در مورد بحث هاي اخير مطرح 
ش��ده در مورد احداث خط لوله نفتي از ايران تا س��وريه 
گفت: ايران سال ها پيش بايد اين كار را انجام مي داد، بايد 
اذعان داشت كه ايران در رابطه خود با همسايگان جنوبي 
دچار اشتباهات تاكتيكي و استراتژيك شده و اگر خود ما 

اين موضوع را بيان نكنيم، بيگانگان با ابزارهاي خشن تر و 
با زبان تندتري به ما تفهيم خواهند كرد. صدور نفت ايران 
از طريق مديترانه واقعيتي است كه بايد زودتر از اين عملي 
مي ش��د و از نظر تئوري عملياتي و هزينه ها و همچنين 
موقعيت جغرافيايي قابل عملياتي شدن است. اما نگاهي 
كه عربستان به واشنگتن منتقل كرده است، مقاومت جدي 
را در پي خواهد داشت. حتي براساس شنيده ها اگر ايران 
به دنبال كاهش وابستگي به تنگه هرمز باشد، تل آويو در 
جهت عدم اجراي آن تالش خواهد كرد. البته بايد توجه 
داش��ت كه اين پروژه مي تواند براي ايران فرسايشي نيز 
باشد يعني همان كاري كه امريكا با روسيه در افغانستان 
انجام داد با ايران نيز انج��ام دهد كه اين باعث تضعيف و 

شكنندگي اقتصاد ايران مي تواند باشد.

  كوبيدن بر طبل مقابله با ايران، براي امريكا 
هزينه بر است

وي ادام��ه داد: اگ��ر اينس��تكس راه ان��دازي و موضع 
واشنگتن نسبت به ايران معتدل تر شود كه نمود آن را 
مشاهده مي كنيم و به نظر مي رسد كه امريكا متوجه 
شده كه كوبيدن بر طبل مقابله با ايران، براي خود اين 
كش��ور نيز هزينه هاي زيادي داشته كه امريكا پيش 
از اين، آنها را ارزياب��ي نمي كرد. همچنين با مديريت 
مشكالت خود با س��عودي ها حتي در موضوعاتي كه 
همس��ويي نداريم، مي توانيم اسراييل را ايزوله كنيم. 
اگر اين اقدامات باشد اين پروژه از نظر اقتصادي مثبت 
اس��ت موضوعي كه ۲۳ سال پيش بنده در سميناري 

در جمهوري آذربايجان استفاده از آن را مطرح كردم.
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ابزارهاي مقابله با فساد 
بهروز اشرف سمناني| 

مبارزه همه جانبه با فساد و به ويژه فساد اقتصادي، 
نيازمند پيش شرط هايي است و گسترش »دولت 
الكترونيك« ب��ه حتم يكي از اين پيش ش��رط ها 
اس��ت.  آيا گس��ترش دولت الكترونيك مي تواند 
به مبارزه هرچه بيش��تر با فس��اد در ابعاد مختلف 
آن نيز كمك كند يا خير؟ در پاس��خي كوتاه بايد 
گفت نظر اغلب كارشناسان بر اين است كه دولت 
الكترونيك، يكي از س��تون هاي اصل��ي مبارزه با 
فساد، در آينده نزديك خواهد بود. شايد بتوان يكي 
از مهم ترين ثمرات گسترش دولت الكترونيك را 
»مبارزه با فساد« دانست؛ موضوعي كه اين روزها 
مورد توجه بسياري از مسووالن قرار گرفته است؛ 
اما اين مهم چگونه ممكن اس��ت؟ يك��ي از فوايد 
الكترونيكي خدمات دولتي، ايجاد امنيت بيشتر و 
حفاظت بهتر از اطالعات است. بدين ترتيب كمتر 
امكان دارد كه خدمات دولتي با فساد همراه شوند. 
طبق پروتكل هاي دولت الكترونيك، دسترسي به 
اطالعات موجود طبقه بندي خواهد شد. طبقه بندي 
اطالعات به اين معنا است كه امكان دسترسي به 
اطالعات براي افراد غيرمسوول ممكن نخواهد بود. 
به طور مثال در صورت الكترونيكي ش��دن تمامي 
پرونده ها و اطالعات قضاي��ي، متهمان مي توانند 
اطمينان خاطر داشته باش��ند كه افراد غيرمجاز، 
امكان دسترسي به پرونده آنان را نخواهند داشت؛ 
اطالعات شخصي ش��هروندان حفظ خواهد شد و 
فرصتي براي استفاده نامش��روع از اطالعات افراد، 
پي��ش نخواهد آمد. در م��ورد اطالعات دولتي نيز 
الكترونيكي ش��دن خدمات باعث خواهد ش��د تا 
اين گونه اطالعات نيز از دسترس بيگانگان پنهان 
بمانند؛ زيرا امكان دسترس��ي و سرقت اطالعات 
كاغذي آسان تر و كش��ف عامل آن دشوارتر است. 
در عين حال نگهداري پرونده ها و اطالعات كاغذي 
بسيار هزينه بر و دش��وار و جست وجوي اطالعات 
در ميان پرونده هاي انبار شده، در بسياري از موارد 
غيرممك��ن اس��ت. همچنين در صورت س��رقت 
اطالعاتي پرونده هاي كاغذي، ممكن اس��ت اين 
اق��دام پنهان باقي بماند. نكته ديگر نيز آن اس��ت 
كه احتمال دارد بتوان پرونده هاي كاغذي حاوي 
تخلفات را براي هميشه از بين برد يا حوادثي چون 
سيل، زلزله يا آتش سوزي، برخي اطالعات را براي 
هميش��ه از بين ببرند؛ اما در صورتي كه اطالعات 
الكترونيكي شوند، مي توان اطمينان خاطر داشت 
كه از بين رفتن اطالعات، تقريبا غيرممكن است. 
البته الكترونيكي ش��دن پرونده ها ممكن اس��ت 
خطراتي همچون امكان دسترس��ي به اطالعات 
از طريق هك يا شكس��ت رمزها را افزايش دهد؛ با 
اين حال امكان مقابله با اين نوع خطرات، با تقويت 
امكانات حفاظتي ميسر اس��ت. يكي از امتيازات 
دولت الكترونيك، ايجاد سامانه  داده هاي باز است. 
منظور از سامانه  داده هاي باز، سامانه هايي هستند 
كه به منظور شفافيت ايجاد مي شوند و مي توان از 
طريق آن، اقدامات مختلف سازمان هاي دولتي را 
ارزيابي كرد.  شايد بتوان مهم ترين پايگاه  داده هاي 
باز را »س��امانه هاي ش��فافيت« دانست. منظور از 
سامانه هاي شفافيت، پايگاه هاي داده بازي هستند 
كه اطالعات مربوط به فعاليت هاي س��ازمان هاي 
مختلف را به اطالع عموم ش��هروندان مي رسانند. 
»سامانه انتشار و دسترسي آزاد« دولت كه تحت نظر 
كميسيون »انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« 
فعاليت مي كند؛ س��امانه اي است كه شهروندان با 
ثبت نام در آن مي توانند به اطالعات منتشر شده 
ده ها سازمان متصل به آن دسترسي پيدا كنند.  يكي 
ديگر از مزاياي دولت الكترونيك، تشكيل بانك هاي 
اطالعاتي اس��ت. منظور از بانك ه��اي اطالعاتي، 
سامانه هايي هستند كه اطالعات كلي و مفصل افراد، 
شركت ها، سازمان ها و گروه هاي مختلفي را در خود 
نگهداري مي كنند و با كمك آنها مي تواند ارتباطات 
پنهان ميان افراد مختلف را كشف كرد. از مهم ترين 
نتايج ايجاد بانك هاي اطالعاتي، دسترسي آسان به 
اطالعات مربوط به اموال و دارايي هاي افراد اس��ت 
و بدين ترتيب مي توان با س��رعت بسيار بيشتري 
فس��ادهاي اقتصادي افراد را كشف و با آن برخورد 
كرد. مواردي همچون بهبود روش هاي اخذ ماليات، 
شفاف سازي معامالت امالك، رسيدگي هرچه بهتر 
به تخلفات بيمه اي، كشف شركت هاي كاغذي و 
صوري، دسترسي آسان به س��وابق تخلفات افراد 
و شناس��ايي س��ريع مدارك جعلي از جمله آثار و 
نتايج ايجاد بانك هاي اطالعات ملي است. تاسيس 
بانك اطالعات ملي و امكان استعالم سوابق افراد، 
شركت ها، سازمان ها يا موسس��ات، اقدامي است 
كه پيشگيري از فساد يا برخورد با آن بسيار كمك 
مي كند و به طور حتم باعث كاهش تخلفات خواهد 
شد. همچنين با تاسيس اين بانك هاي اطالعاتي، 
س��رعت رس��يدگي به پرونده هاي تخلف، بسيار 
بيشتر خواهد ش��د كه خود گامي است در جهت 

مبارزه با فساد.
هرچند طي س��ال هاي گذش��ته، قدم هايي بلند 
در راستاي ايجاد يك دولت الكترونيك جامع در 
كشور برداشته شده اس��ت؛ اما مي توان گفت كه 
همچنان تا رسيدن به يك دولت الكترونيك جامع 
و مطلوب، راه درازي در پيش است.  گسترش دولت 
الكترونيك، راهي است كه در عصر فناوري بايد در 
آن پيش رفت. گسترش دولت الكترونيك، به حتم 
باعث كاهش فساد و شفافيت هرچه بيشتر خواهد 
شد؛ به شرط آنكه به صورتي تمام و كمال توسعه 
يابد و مسووالن خود را موظف به تالش براي بهبود 
خدمات آن نمايند. در اين ميان نبايد به اش��تباه، 
تنها دولت را مسوول گسترش خدمات و امكانات 
دولت الكترونيك دانست. س��اير قوا و همچنين 
سازمان هاي حاكميتي نيز بايس��تي دولت را در 
گسترش هرچه بيش��تر دولت الكترونيك ياري 
برسانند. در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت 
كه دولت بتواند به اهداف م��ورد نظر خود در اين 
منبع:  ايرنا حوزه دست پيدا نمايد.  

    شايد چندان تفاوتي نكند زندگي در يك دموكراسي باثبات اروپايي يا يك دولت شكست خورده  )Failed State( آفريقايي وقتي پاي فساد سياسي در 
ميان باشد. نه! اشتباه نكنيد! كسي منكر زندگي بهتر و با رفاه و امنيت باالتر در كشور هاي توسعه يافته نيست. اما با اين حال هيچ نظام سياسي اي نمي تواند 
از فساد مصون باشد و فساد از چالش هاي مهم پيش روي دولت ها در سال هاي اخير است. حتي به باور پل هيوود در كتاب فساد سياسي، فساد به دموكراسي 
صدمه بيشتري وارد مي آورد؛ فساد از اين راه اصول بنيادين دموكراسي را بيشتر تضعيف مي كند، چيزي كه در مورد غيردموكراسي ها صدق نمي كند. اثرات 
فساد بر دموكراسي ها ويرانگرتر است: فساد با حمله به بعضي از اصول اساسي كه دموكراسي بر آنها استوار است، خصوصا برابري شهروندان در برابر نهادها 
)خدشه بر اصل لزوم رفتار منصفانه و محترمانه مقامات دولتي با افراد( به مشروعيت زدايي از سيستم هاي سياسي و نهادي كه در آنها ريشه مي دواند، كمك 

مي كند. به همين دليل است كه فساد سياسي به درستي كانون اصلي نگراني در دموكراسي هاي عصر حاضر است.
   گسترش فضاي مجازي سبب آگاهي روزافزون جامعه از مصاديق فساد در عرصه دولت و سياستمداران مي شود ولي اين آگاهي بدون تجميع و 
يكصدا كردن منافع در قالب يك سازوكار سياسي همچون حزب نمي تواند به صورت موثر منتج به پيشگيري، مبارزه و كاهش فساد شود. شاهد مثال 
اين امر را مي توان در نتيجه گيري آرويند كي جين در كتاب اقتصاد سياسي فساد ديد. مطابق نظر او در كشورهايي با نظام حزبي قوي علي الخصوص 

نظام هاي وست مينستري همچون بريتانيا يا كانادا شاهد فساد به مراتب كمتري تا نظام هاي شخصي و رياستي هستيم.

برش
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نقش ايران در مخاطره انداختن جايگاه دالر در اقتصاد جهاني؟

ارزهايجايگزيندالركدامند؛»يوآن«چينيا»بيتكوين«

مهلتنصبكارتخوانپزشكانتمديدنميشود

محمود خاقاني | كارشناس بين المللي انرژي| 
اخيرا در گفت وگو با دوستي پيرامون مشكالت اقتصادي 
كشور كه تحريم هاي نفتي را موجب اصلي آن مي دانند، 
يادآوري واقعيت تلخي از تصمي��م مجلس هفتم درباره 
تثبيت قيمت بنزين درليتري 80 تومان به بهانه جلوگيري 
از افزايش نرخ تورم كه زمينه ساز مشكالت اقتصادي امروز 
شد، بغض گلويم را فشرد و اش��ك در چشمانم حلقه زد. 
بحث بازگش��ت كارت سوخت يا سهميه بندي سوخت و 
ادامه پرداخت هاي نقدي و غيرنقدي يارانه هاي سوخت و... 
از موضوعاتي است كه دل دوستان انقالب اسالمي و نظام 
جمهوري اسالمي ايران را مي س��وزاند و دل قاچاقچيان 
سوخت را شاد مي كند. من به عنوان كارشناسي كه براي 
مطالعه و تاسيس بورس بين المللي نفت ايران در جزيره 
كيش زحمات زيادي كشيدم، اميدوار بودم با راه اندازي اين 
بورس و ش��روع تجارت فرآورده هاي نفتي با پول ملي يا 
ارزي غير از دالر امريكا زمينه الزم براي دالرزدايي اقتصاد 
كالن ايران فراهم شود و با آزاد سازي قيمت فرآورده هاي 
نفتي و هدفمند كردن يارانه هاي س��وخت دربخش هاي 
ديگر اقتصاد توليد دركشوررونق پيدا كند. از سويي ديگر 
سهام بخش هاي پايين دستي صنعت نفت، گاز و بطور كلي 
انرژي )پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، توليد برق و ...( به مردم 
درچارچوب سياست هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي: »... رشد سريع اقتصادي، رقابت پذيري، توسعه 
مبتني بر دانايي و تعامل فعال با اقتصاد جهاني و ...« تحقق 

پيدا مي كرد. 
بديهي است كه اگر چنين مي شد امروز تحريم هاي ترامپي 
تاثير قابل توجهي بر اقتصاد كالن جمهوري اسالمي ايران 
نداشت. درواقع صاحب نظران امريكايي در رسانه هاي آن 
زمان امريكا وقتي خبر تكميل مطالعات راه اندازي بورس 
بين المللي نفت ايران در جزيره كيش و اهداف بورس مذكور 
منتشر شد، صراحتا اعالم كردند كه راه اندازي بورس مذكور 
مي تواند براي اقتصاد امريكا و جايگاه دالر در اقتصاد جهان 

يك خطر جدي محسوب شود. 
درهرحال مجالس هشتم، نهم و دهم نيز متاسفانه همان 
سياست هاي مجلس هفتم را باروش هاي مشابهي پيگيري 
 كردند و نه تنها جل��وي افزايش نرخ تورم را نگرفتند بلكه 
به دلي��ل افزايش هزينه هاي عمومي نظي��ر افزايش نرخ 
حمل و نقل عمومي و غيره موجب شدند كه تورم به مراتب 
سنگين تري به اقتصاد كشور تحميل شود وقاچاقچيان 

فرآورده هاي نفتي ثروت بيشتري كسب كنند. 

برجاموجايگاهايراندراقتصادجهان
وقتي برجام درحال مذاكره بود تمامي شهروندان جمهوري 
اسالمي ايران به اين نكته افتخار مي كردند كه شش دولت 
قدرتمند از تمامي جهات نظامي، اقتصادي و بين المللي 
دربرابر يك نظام مردم س��االر جمهوري اس��المي ايران 
نشسته اند و خواسته هاي مردم مس��لمان ايران زمين را 
پذيرفتند. امتياز برجام همين بس كه دولت نظام جمهوري 
اسالمي ايران ثابت كرد كه به استناد آيه هاي شريف قرآن 
مجيد برعهد و پيماني كه بس��ته است باقي است و دولت 
ترامپ و متحدان اروپايي اش ثابت كردند كه برعهد وپيماني 
كه امضاء مي كنند باقي نمي مانند. از همه مهم تر مقاومت 
و تاب آوري مردم ايران دربرابر تحريم هاي اقتصادي پس 
از خروج امريكا از برجام براي دالردراقتصاد جهاني شرايط 

غير قابل پيش بيني را پديد آورده است. 

تكنولوژيهايفعليوجديدمالي
درادامه مطالعه موضوع ب��ورس بين المللي نفت ايران 
درجزيره كيش كه از س��ال 1380 شروع شد، درسال 
1384 خاتم��ه يافت و درس��ال 1386 ب��ورس نفتي 
كيش افتتاح شد، پيشنهاد تعريف يك ارز تحت عنوان 
 Petro براس��اس نظ��ام مالي آن زم��ان تحت عنوان
 Shared Transaction Repository )STR(

درتهران مطرح شد. متعاقبا و به تدريج اين بحث توسعه 
پيدا كرد. در اس��فندماه س��ال 97 درتهران با ميزباني 
مبتكران طرح ش��بكه انرژي خ��زر و باحمايت كميته 
انرژي اتاق بازرگان��ي ايران موضوع ارزهاي مجازي هم 
مورد بررسي قرار گرفت. دركارگاه هايي كه درمحل اتاق 
ايران و موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي - 
دانشگاه تهران برگزار شد، پيرامون تكنولوژي هاي فعلي و 
جديد مالي گفت وگو شد. به نظر يكي از پژوهشگران ارشد 
دانشگاه كالج لندن كه سخنران كارگاه هاي مورد نظر بود، 
تكنولوژي هاي مالي كه در حال حاضر استفاده مي شوند 
رو به افول دارند و نه رشد يا پيشرفت. وي اين تكنولوژها 
Financial Technology Fintech 1.0 را 
 فين تك يكم نام گذاش��ت. درواقع نظر ايشان مرتبط 

بود با موضوعات ارزهاي مجازي كه گفت وگو درباره آنها 
بطور روزانه مطرح است. زيرا، ارزهاي مجازي براساس 
قرارداد و روش هاي حقوق��ي و طراحي هاي معامالت 
 legal & technical design زنجيره اي موسوم به
of protocols )Blockchain( و ابزارهايي تحت 
عنوان »سكه« يا Coin استوار هستند. ولي، موضوعاتي 
كه در كارگاه هاي برگزار شده در اسفندماه 97 درتهران 
م��د نظر قرار گرفت و پيش��نهاد ش��د، في��ن تك دوم 
Fintech 2.0 بود. دراين روش ارزش س��كه براساس 
خدمات يا كااليي تعريف مي شود كه درآينده مي تواند 

مورد استفاده و مصرف قرار گيرد )ارزش استفاده( .

همايشتعريفراهبردجهانيانرژي
دردانشگاهيلديزYILDIZ–تركيه

درايام 4 لغايت 6 شهريورماه 98 سخنرانان درباره ضرورت 
يك راهبرد جهاني براي صنعت انرژي در همايش��ي كه 
به اين منظور دانشگاه يلديز تركيه ميزبان آن بود سخن 
گفتند. بخشي از بحثي كه از سوي سخنرانان ايراني مطرح 
ش��د مرتبط با جايگاه ايران به عنوان ي��ك دروازه طاليي 
تامين امنيت انرژي جه��ان از درياي خزر تا خليج فارس 
و به اصطالح هفت دريا بود. دراين راس��تا تجارت انرژي و 
ارزي كه انرژي با آن خريد و فروش مي شود از اهميت بسيار 
برخوردار است. يك مقام سياسي در تركيه چندي پيش 
اعالم كرده بود كه اين كشور بايد ارز مجازي »سكه اي« به 
نام »تركيش كوين« تعريف كند. دولت روسيه هم تصميم 
مشابهي براي تعريف ارز الكترونيكي را اعالم كرده است. اما، 
درگفت وگو هايي كه درهمايش مذكور داشتيم اين موضوع 
مطرح شد كه ش��ايد براي ايران تعريف »سكه انرژي« به 
عنوان يك يارانه هوشمند كه بتواند انقالبي در اقتصاد انرژي 

و اقتصاد كالن ايران موجب شود مناسب و ضروري باشد.

رونقتكنولوژيهايمالي
TheFintechBoom

درزمان حاضر بحث هاي روي آوردن به س��رمايه گذاري 
و رد وبدل كردن )معامله( با س��كه هاي مجازي يا ارز هاي 
سكه اي درشبكه هاي مجازي به نوعي صنعت و تكنولوژي 
نوين مالي مش��هور به Fintech تبديل ش��ده است. به 
همين دليل درايران اخيرا با اين ديد كه سكه هاي جديد در 
شبكه هاي مجازي )بيت كوين( مي توانند يك روش مناسب 
سرمايه گذاري و س��ودآوري كوتاه مدت باشند، مطالبي 
مطرح شده است. اما، نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين 
است كه تمام س��كه هاي مجازي كه تاكنون پا به عرصه 
وجود گذاش��ته اند به نظر مي رسد روي يك انرژي ذخيره 
شده دريك فنر استوار شده  اند و با هم رقابت مي كنند بدون 

اينكه پشتوانه قابل اعتمادي داشته باشند.

مشكالتمرتبطباسكههايمجازي
درهمايش ضرورت راهبرد جهاني براي صنعت انرژي در 
دانشگاه يلديز تركيه مطرح و جلب توجه كرديم مشكالتي 
كه سكه هاي مجازي دارند و بايد مراقب آنها بود اين است كه 
سكه هايي نظير بيت كوين برپايه يك اقتصاد فرضي استوار 
هستند. بنابراين، براي اينكه يك سكه ارزش پيدا كند فقط 
كافي است كه دسترس��ي به آن آسان نباشد يا كم باشد. 
درواقع يك ارزي كه كم باشد به طور روزافزوني تبديل به 
يك دارايي با ارزش مي شود. بنابراين، به عنوان يك ابزار براي 
پرداخت در مبادالت تجاري چنين ارزي كارايي خود را از 
دست مي دهد. زيرا، مردم سعي دارند كه به عنوان يك ارز با 
ارزش آن را جمع آوري و نگهداري كنند نه اينكه در تجارت 
آن را به گردش درآورند. ثانيا، طراحي و س��اختار حقوقي 
اينگونه ارزهاي سكه اي به نحوي است كه از نظر حقوقي 
امكان ادعا برمالكيت ارزش آن بصورت قانوني ميسر نيست. 
بنابراين، ارزش آنها فقط يك ارزش موضوعي است. درواقع 
هركس اين سكه ها را دريك تبادل تجاري قبول مي كند 
براي ارزشي است كه آن شخص از آن مطلع است يا آن را 
قب��ول دارد و مي داند كه آن ارزش را مي تواند به ازاء ارزش 
چيز ديگري مبادله كند. پس با توجه به اين واقعيت مي توان 
به طور نمونه »سكه تهراني« تعريف كرد كه براي پرداخت 
بين مردم تهران مورد استفاده قرار گيرد. مثال هركدام آن 
معادلي ريالي داشته باشد كه براي پرداخت اجاره بها مسكن، 
خريد م��واد خوراكي، ميوه و ... كه مردم بطور روزانه به آن 

نيازو سروكار دارند تعريف و استفاده شود. 

سكهانرژي–يارانههوشمند
»سكه انرژي – EnergyCoin« را مردم عادي مي توانند 
به عنوان ابزاري براي پرداخت به ازاي خريد و مصرف انرژي 
مورد نيازشان استفاده كنند. اين نكته را دردانشگاه يلديز- 

اس��تانبول مورد توجه قرار داديم كه انرژي بصورت هاي 
مختلف نفت، گاز، برق يا فرآورده هاي نفتي نظير بنزين را 
بيشتر مردم نه به عنوان يك كاال بلكه به عنوان فراهم آورنده 
خدمات مي شناسند و استفاده مي كنند. ولي انرژي بصورت 
خام نظير نفت خام را مردم عادي نمي توانند مصرف كنند. 
وقتي ما صحب��ت از تعريف جديدي براي انرژي به عنوان 
فراهم آورنده خدمات مي كنيم از اين بابت است كه مردم 
انرژي را براي گرم كردن، حمل و نقل، خنك كردن، روشن 
نگه داشتن راديو، تلويزيون و ...استفاده مي كنند. اصطال حا 
مي گوييم انرژي از سر چاه نفت و گاز تا چراغي كه روي ديوار 
روشن است يا پريز برقي كه تلفن را شارژ مي كند. بنابراين، 
سكه انرژي را مي توان به ازاء مصرف انرژي به موازات ريال 
درايران يا لير درتركيه براي پرداخت مورد استفاده قرارداد. 

چراسكهانرژيقابلقبولاست؟
طبيعي اس��ت كه مثل ريالي كه بانك مركزي چاپ ودر 
اقتصاد توزيع مي كند، به جاي اينكه به افزايش نرخ بهره 
بانكي، پيش فروش سكه طال يا به دالر فرصت ايفاي نقش 
در اقتصاد كشور داده شود، سكه انرژي كه برپايه انرژي هاي 
مورد مصرف مردم بنا شده باشد، نظير گاز طبيعي، برق، 
بنزين، گازوئيل، حمل ونقل و...دراقتصاد ايران مي تواند 
موجب ثبات و رونق اقتصادي شود. سكه انرژي براي مصرف 
فرآورده ها ي نفتي را مثال  شركت ملي نفت ايران منتشر 
مي كند. س��كه انرژي براي مصرف برق، آب و فاضالب را 
وزارت نيرو )توانير( منتش��ر مي كند و سكه ها براي موارد 

ديگر را سايرين.

پرداختيارانهپايدار
به نظر نمي رسد كه مجلس دهم فرصت الزم را داشته باشد 
و بنابراين بايد اميدوار بود كه بلكه مجلس شوراي اسالمي 
يازدهم درباره اين نظريه بطور مثبت فكر كند و درمجلس 
يازدهم يك كميسيون سكه انرژي تشكيل شود تا شايد يك 
فرصت جديد فراهم آيد تا به موازات نظام مالي و اقتصادي 
جاري مطالعه اي فني و حرفه اي درباره سكه انرژي مد نظر 
قرار گيرد. درواقع ايران مي تواند مبتكر معرفي يك سكه 
انرژي درتجارت انرژي منطقه اي )ش��بكه انرژي خزر در 
راستاي اقتصاد مقاومتي – اقتصاد تاب آور و اتصال انرژي 
خزر به خليج فارس، به ش��رق و غرب – تبديل گاز به برق 
و صادرات برق از طريق ايران( باشد. اعضاي اين كميسون 
عالوه برنمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي مي توانند 
شامل نمايندگان بانك مركزي، بانك ها، موسسات مالي 
واعتباري، توليد كنن��دگان و عرضه كنندگان نفت، گاز، 
برق و...، مصرف كنندگان انرژي، نمايندگان شركت هاي 
بين المللي فعال در صنعت نفت، گاز و برق ايران و منطقه 
خزر، پااليش��گاه ها، پتروش��يمي ها و... كه در برگيرنده 
بخش هاي مختلف در اقتصاد كشور نظير بخش خصوصي، 
بخش هاي دولتي و... بشوند. موسسه آموزشي و پژوهشي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و موسسه 
پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي دانش��گاه تهران 
)مبتكران طرح شبكه انرژي خزر( و متخصصين ارتباطات 

و ..نيز مي توانند نقش مهمي ايفا نمايند. 

تعريفمالياتبرمصرفانرژي
جلوگيريازآلودگيآبوهوا

به منظور حل مش��كالت كوتاه مدت دول��ت دوازدهم 
مي تواند يك ن��وع ماليات برمصرف ان��واع انرژي هاي 
كربن��ي را به فوري��ت وضع كند. نظير ش��روع به وضع 
ماليات برمصرف بنزين تا اينكه قيمت بنزين در ايران 
به س��طح بين المللي )همسايگان( برس��د كه جلوي 
قاچ��اق آن نيزگرفته خواهد ش��د. دول��ت دوازدهم و 
مردم ايران خوبست به نروژ نگاهي بيندازند كه با وجود 
اينكه يك توليد كنن��ده و صادر كننده بزرگ نفت و گاز 
اس��ت قيمت فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين درنروژ 
گران ترين در جهان است. درصورت پذيرش اين پيشنهاد 
سرمايه گذاري درايجاد زيرساختار هاي مورد نياز صنايع 
و بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه مشاركت درتوليد 
و دربخش پايين دستي صنعت انرژي كشور با راندمان 
باال و مقرون به صرفه محقق خواهد شد. از سوي ديگر 
سرمايه گذاري بين المللي نيز درراستاي معاوضه انرژي 
با تكنولوژي، دانش و غيره درايران مورد توجه قرار خواهد 
گرفت . يعني ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور بصورت مطلوبي اجرايي خواهد 
ش��د. نهايتا اين امكان براي ايران فراهم خواهد آمد تا با 
انتشار سكه انرژي براساس پشتوانه گاز طبيعي ايران يا 
از طريق تبديل گاز به برق – شبكه انرژي خزر و صادرات 
برق به كشورهاي همسايه واروپا ونيز با همكاري روسيه 
و قطر تعريف »سكه گازي« يا »سكه انرژي« را به صورت 
يك ارز بين الملل��ي درتجارت انرژي منطق��ه اي و فرا 
منطقه اي معرفي كند. دراين راستا بازنگري و بازگشت 
به مطالعه بورس بين المللي نفت ايران در جزيره كيش 

راهگشا خواهد بود. 

نگرانيبانكمركزيانگليسازآيندهدالر
آقاي م��ارك كارن��ي) Mark Carney (رييس كل 
بان��ك مركزي انگلي��س بنا به گ��زارش خبرگزاري ها 
از آين��ده دالر امريكا به عنوان ي��ك ارز ذخيره اي ابراز 
نگراني و گفته اس��ت ش��ايد روزي ارز مجازي معرفي 
شده توسط فيس بوك موسوم به ليبرا )Libra( جاي 
دالر امريكا به عنوان پادش��اه ارزه��اي جهان را بگيرد. 
 آقاي مارك كارن��ي در س��مپوزيم بانك هاي مركزي 
Symposium of central bankers تحت عنوان 
 Synthetic Hegemonic« ارزهاي مجازي مسلط
 Jackson( كه درمحل جكس��ون هول »Currency
Hole( امريكا برگزار شد اين مطلب را بيان داشته است.

چرادالرارزجهانياست؟
) Bretton Woods (از زمان برگزاري اجالس برتون وودز 

درسال 1944 ميالدي و ارتباط قيمت ها به دالر امريكا 
موجب شد كه امريكا قدرت سياسي و اقتصادي فراواني 
را به دست بياورد. براساس آمار اعالم شده توسط صندوق 
بين المللي پول IMF در سه ماهه اول سال 2019 تقريبا 
62 درصد ذخاير بين المللي ارزي بصورت دالر نگهداري 
مي شوند. ميزان ذخاير ارزي جهان به يورو اروپا حدود 

بيست و دو دهم درصد است، درحالي كه يوآن چين بعد 
از دالر امريكا دومين ارز ذخيره اي جهان محسوب است. 

چراعالقهبهنگهداريدالركمشدهاست؟
رييس كل بانك مركزي انگليس كاهش عالقه به نگهداري 
دالر به عنوان ي��ك ارز ذخيره اي را ناش��ي از تاثير منفي 
سياس��ت هاي دالري امريكا بر تجارت و اقتصاد كشورها 
حتي كشورهايي كه وابستگي زيادي به دالر ندارند توصيف 
كرده است. بطور مثال وقتي نرخ برابري دالر با ارزهاي ديگر 
افزايش پيدا مي كند كش��ورهايي كه بدهي شان به دالر 
امريكا محاسبه مي شود بايد مبلغ بيشتري بابت بازپرداخت 
بدهي شان به پردازند. آقاي مارك كارني كه از رياست كل 
بانك مرك��زي انگليس از ماه ژانوي��ه 2020 كناره گيري 
مي كند صراحتا گفته است كه دربلندمدت: »ما بايد روش 
بازي را عوض كنيم.« بديهي اس��ت كه منظور ايشان اين 
واقعيت است كه بايد براي جايگزين كردن دالر دراقتصاد 

جهاني در بلندمدت فكري اساسي كرد. 

نقشبانكهايمركزي
آقاي م��ارك كارني درس��خنراني اش افزوده اس��ت كه 
بخش هاي دولتي و بانك هاي مركزي بايد از ارز هاي مجازي 
احتمالي كه مي توانند جايگزين دالر محس��وب شوند به 
بهترين نحو و از طريق يك شبكه بانك هاي مركزي حمايت 
كنند. اما، كارشناسان معتقدند كه ارز هاي مجازي به راحتي 
مي توانند دست خوش شيوع فساد واختالس درنظام هاي 
مالي كشورها بشوند. درهمين حال نظام مالي و بانكي امريكا 
با حمايت دولت امريكا تالش مي كند كه قدرت و تسلط 
سياسي، اقتصادي و بين المللي دالر امريكا را حفظ كنند. 

نتيجهگيري
نظام جمهوري اسالمي ايران با پايبندي و رعايت اخالق 
اس��المي و تعهداتي كه در چارچوب برجام توافق كرده 
بود، ثابت كرد كه ايران مي تواند يك جايگاه س��ازنده و 
مهم در اقتصاد جهان داشته باشد. عالوه برآن رويداد هاي 
پيش آمده درخليج فارس و تنگه جبل الطارق ثابت كرد 
كه نقش ايران در تامين امنيت عرضه انرژي )نفت وگاز( 
به اقتصاد جهان را نمي توان نادي��ده گرفت. نكته قابل 
توجه اين اس��ت كه ايران با تعريف يك سياست كالن 
اقتصاد ان��رژي داخلي و منطقه اي مي تواند رهبري يك 
انقالب انرژي در منطقه را برعه��ده بگيرد و نقش دالر 
در تج��ارت انرژي منطقه و جهان را كاهش دهد. دراين 
راس��تا، تصميم س��ازان وتصميم گي��ران اقتصادانرژي 
در ايران درراس��تاي تحق��ق برنامه پنجم توس��عه كه 
پيشرفت و عدالت اجتماعي را مطرح كرده است به جاي 
سهميه بندي يا دو نرخي كردن بهاي بنزين بايد دريك 
اقدام و عمل انقالبي قيمت فرآورده هاي نفتي را افزايش 
دهند و با كاهش ميزان و حجم قاچاق فرآورده هاي نفتي 
با تعريف سكه انرژي و همچنين كاهش هزينه هاي حمل 
و نقل عمومي و غيره مردم را منتفع كنند. ترديدي نيست 
كه دراين راستا با حمايت مردم اقتصاد كشور از وابستگي 

به دالر امريكا رها خواهد شد. 

رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه بايد پاسخگوي 
نهادهاي نظارتي باشيم، گفت: زمان ثبت نام پزشكان در 
سامانه را با دو بار تمديد، به 1۵ شهريور ماه موكول كرديم 

و اين زمان ديگر تمديد نمي شود.
از زماني كه وضعيت ماليات ستاني از صاحبان حرف پزشكي 
زير ذر ه بين قرار گرفت و اعالم ش��د كه فرار مالياتي در اين 
حوزه بين 6.۵ تا 7 هزار ميليارد تومان است و در سال 97 تنها 
در حدود 200 ميليارد تومان ماليات از پزشكان اخذ شده 
است، اين قشر از انجمن هاي مختلف گرفته تا سازمان نظام 
پزشكي در برابر آن جبهه گرفتند و تاكيد داشتند كه پزشكان 
به اندازه كافي ماليات پرداخت مي كنند.اما اين مقاومت ها 
كه با بهانه ها و در قالب هاي مختلف عنوان مي شد نتيجه اي 
نداشت و سال گذشته در خالل تصويب بودجه سال 98 كل 
كشور، پزشكان ملزم به نصب پايانه فروشگاهي )دستگاه 
كارتخوان( در مطب ها ش��دند تا از اين طريق جلوي فرار 
مالياتي اين قشر پر درآمد جامعه گرفته شود.در اين راستا و 
پس از تعيين مهلت از سوي سازمان امور مالياتي براي نصب 
پايانه فروشگاهي كه تا تاريخ 23 مرداد ماه در نظر گرفته شده 
بود، شاهد موج انتقادها و مقاومت ها از سوي صاحبان حرف 

پزش��كي بوديم تا جايي كه رييس سازمان نظام پزشكي 
در قالب نامه اي رس��مي اعالم كرد كه پزشكان نحوه كار با 
دستگاه كارتخوان را بلد نيستند و تا زمان آموزش بايد الزام 
به نصب به تعويق بيفتد!اين بهانه كارساز شد و سازمان امور 
مالياتي اعالم كرد كه به دليل آماده نبودن زيرس��اخت ها 
مهلت پزشكان تا 31 مرداد ماه تمديد مي شود؛ در روزهاي 
منتهي به 31 مرداد بود كه سازمان امور مالياتي بار ديگر به 
دليل آنچه »مشكالت فني« خواند، اين مهلت را مجدد تا 

1۵ شهريور ماه تمديد كرد.

بايدپاسخگوينهادهاينظارتيبرايعدم
اتصالپزشكانبهسامانهسازمانمالياتباشم

در اين راستا اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي 
در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: مهم ترين مساله اي كه بايد 
مورد تاكيد قرار بگيرد اين است كه تمام مردم كشور بايد 

به سامانه فروشگاهي متصل شوند.
وي افزود: تمام حرف و مش��اغل بايد براي تمام معامالت 
كاال و خدمات در سراس��ر كشور به س��امانه فروشگاهي 
متصل شوند تا شفاف سازي صورت گيرد.پارسا ادامه داد: 

در گام هاي نخستين مطابق با آنچه قانون گذار در بودجه 
امس��ال حكم كرده بود، بايد از اول سال جاري صاحبان 
حرف پزشكي به سامانه مذكور متصل مي شدند؛ اما با توجه 
به اينكه هنوز اين اتصال برقرار نش��ده است، ما به عنوان 
متولي امور ماليات كش��ور بايد پاسخگوي دستگاه هاي 
نظارتي باشيم كه چرا با گذش��ت 6 ماه از سال هنوز اين 

اتفاق نيفتاده است.

آخرينمهلتپزشكان؛۱۵شهريور/اينمهلت
ديگرتمديدنخواهدشد

وي تصريح كرد: به هر حال ما زمان ثبت نام پزش��كان در 
سامانه سازمان امور مالياتي را با دو بار تمديد، به 1۵ شهريور 

ماه موكول كرديم و اين زمان ديگر تمديد نمي شود.
پارس��ا يادآور ش��د: بايد حافظه مالياتي روي سرورهاي 
شركت هاي ارايه خدمات پرداخت يا »پي اس پي« نصب 
ش��ود تا اطالعات مال��ي مطب بدون دخ��ل و تصرف در 
سازمان امور مالياتي ذخيره شود.وي تاكيد كرد: مطابق 
با برنامه ريزي ها از مهرماه تمام دريافت هايي كه پزشكان 

دارند بايد از طريق دستگاه كارتخوان صورت گيرد.

۲۰صنفديگرتاپايانشهريوربايدبهسامانه
سازمانمالياتيمتصلشوند

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال 
كه چه تعداد پزش��ك تاكنون در سامانه س��ازمان امور 
مالياتي ثبت نام كرده اند، افزود: عدد نمي گويم اما تعداد 
ثبت نام كنندگان رو به افزايش است؛ به هر حال اميدوارم 

پزش��كان ما در اين فرصتي كه تعيين شده است فرآيند 
ثبت نام را تمام كنند.

پارسا همچنين از برنامه ريزي براي اخذ ماليات از مشاغل 
ديگر خبر داد و گفت: تا پايان ش��هريور ماه بين 1۵ تا 20 
صنف ديگر از جمله وكال را كه بايد به سامانه سازمان امور 

مالياتي متصل شوند اعالم مي كنيم.
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ارسالبرنامهتحولنظام
بانكيوزارتاقتصادبهدولت

سخنگوي فراكس��يون نمايندگان واليي گفت كه 
در جلسه اين فراكسيون وزير اقتصاد اعالم كرده كه 
برنامه پيشنهادي اين وزارتخانه براي تحول در نظام 
بانكي تا آخر هفته براي رييس جمهور ارسال مي شود.

به گزارش ايسنا، سيد حسين نقوي حسيني در توضيح 
جلس��ه امروز فراكس��يون واليي گفت: اين جلسه 
با حضور وزير اقتصاد برگزار ش��د كه در آن اعضاي 
فراكسيون بر ضرورت ساماندهي بازار به ويژه با توجه 
به گراني اجالس و كاالها تاكيد داشتند. همچنين آنها 
خواستار ارايه توضيحاتي از سوي وزير درباره اقدامات 
انجام شده براي خصوصي سازي ساماندهي گمرك و 
سازمان خصوصي سازي و الكترونيكي كردن ماليات 
مطرح كردند.به گفته وي، ضرورت برخورد جدي با 
دانه درشت هاي فرار مالياتي، مبارزه با مفاسد اتصادي، 
جلوگيري از حقوق ه��اي نجومي، نظارت جدي در 
زمينه خصوصي سازي و جوان گرايي در وزارت اقتصاد 
به ويژه در هيات مديره بانك ها از ديگر مواردي بود كه 

در اين جلسه مطرح شد.
سخنگوي فراكسيون نمايندگان واليي با اشاره به 
توضيحات وزير اقتصاد گف��ت: وزير اقتصاد تاكيد 
داش��ت كه دولت از ابتدا اهتمام ج��دي براي انجام 
خصوصي سازي به صورت واقعي داشته كه يكي از 
آسيب هاي خصوصي سازي مقاومت هاي منطقه اي 
بوده است. همچنين در سالم سازي و فعال سازي در 
حوزه خصوصي سازي اهتمام ويژه اي داريم. در اين 
رابطه فرآيندهاي قانون گذاري بر اساس روال قانوني 
انجام شده است؛ البته كه نبايد در خصوصي سازي 
چوب حراج به بيت المال زد.وي افزود: وزير همچنين 
به اين موضوع اشاره داشت كه در زمينه واگذاري ها 
تعاوني سهام عام را فراگير خواهند كرد. همچنين 
بانك ها به تحول اساسي نياز دارد كه برنامه پيشنهادي 
اين وزارتخانه ب��راي تحول نظام بانكي تا آخر هفته 
به رييس جمهور ارسال مي ش��ود. برنامه واگذاري 
ش��ركت هاي تابعه بانك ها به رييس جمهور تقديم 
شده در زمينه به سازي هيات مديره بانك ها حداقل 
يك عضو از ۵ عضو بايد 3۵ سال سن داشته باشند.

نقوي حسيني در پايان گفت: طبق توضيحات وزير 
قانونمندسازي و جلوگيري از فرار ماليات بطور ويژه 
در دس��تور كار وزارت اقتصاد است. براي كساني كه 
فرار مالياتي دارند جريمه هاي سنگين در نظر گرفته 
شده است. در همين رابطه در تور انداختن فرارهاي 
مالياتي و اصالح نظام مالياتي در اولويت است. اصالح 
قانون ماليات مستقيم تا اواخر مهر براي دولت ارسال 
مي شود. در زمينه گمرك هم به تحول احتياج است.

مصوبهكميسيوناقتصادي
زمينهسازفرارمالياتيوفساد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از برخي 
مصوبات كميس��يون اقتصادي درباره »اليحه 
اصالح قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده« گفت: 
اين مصوبه زمينه را براي شكل گيري يك فساد 

اقتصادي فراهم مي كند.
محمدحسين حسين زاده بحريني، با اشاره به اينكه 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي 
مجلس بررسي شده و براي تصويب نهايي در نوبت 
رسيدگي در صحن علني مجلس قرار گرفته است، 
اظهار داشت: مفاد مرتبط با مناطق آزاد در اين اليحه 
از موضوعات چالش برانگيز در كميسيون اقتصادي 
بود بطوري كه اعمال ماليات ب��ر ارزش افزوده براي 
خريد و فروش كاال در مناطق آزاد موافقان و مخالفان 
بسياري داشت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: درحالي كه در قانون فعلي تنها معافيت ماليات 
بر ارزش افزوده براي خريد و فروش كاال در اين مناطق 
مطرح بوده اس��ت اما در مصوبات جديد كميسيون 
اقتصادي در رابطه با »اليح��ه اصالح قانون ماليات 
بر ارزش افزوده« عالوه بر تمديد مجدد اين معافيت 
مالياتي، كاالهاي وارد شده از سرزمين اصلي به مناطق 
آزاد نيز، مشمول اس��ترداد مالياتي شده و به مثابه 
صادرات كاال به كشورهاي خارجي به حساب مي آيد.

حس��ين زاده بحريني با انتقاد از مصوبه كميسيون 
اقتصادي مجلس مبني بر استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده كاالهاي وارد شده از سرزمين اصلي به مناطق 
آزاد، گفت: بطور كلي در اكثر كشورهاي جهان براي 
حمايت از صادرات، ماليات هايي پرداخت شده توسط 
صادركنندگان در گذشته به آنها مسترد مي شود اما 
اين حكم در گزارش جديد كميسيون اقتصادي به 
مناطق آزاد هم تس��ري پيدا كرده و در عمل كسي 
كه كاال از سرزمين اصلي به مناطق آزاد وارد كرده به 
منزله صادرات به ساير كشورها تلقي شده و مشمول 

استرداد مالياتي مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا استرداد مالياتي براي 
واردكنندگان از سرزمين اصلي به مناطق آزاد فسادزا 
است، افزود: در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادي ايران 
بطور كامل محصور نبوده و امكان كنترل ورود و خروج 
كاالها وجود ندارد و اين طور نيست كه فقط چند درب 
ورود و خروج مشخص و رسمي وجود داشته باشد و 
بتوان ورود و خروج كاالها را به صورت دقيق رصد كرد.

حسين زاده بحريني تصريح كرد: بنابراين افراد براي 
واردات كاال به مناطق آزاد از مبادي رسمي اين مناطق 
اس��تفاده خواهند كرد تا بتوانند مشمول استرداد 
ماليات بر ارزش افزوده شوند اما بعد از آن، كاالهاي 
خود را به راحتي از ساير مبادي غير رسمي خارج كرده 
و مجدداً به سرزمين اصلي وارد مي كنند و حتي اين 
احتمال وجود دارد كه اين روند چندين بار تكرار شود.

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس تاكي��د كرد: با 
تصويب مصوبات كميسيون اقتصادي درباره معافيت 
ماليات بر ارزش اف��زوده در مناطق آزاد زمينه براي 
ش��كل گيري يك فس��اد اقتصادي فراهم مي شود 
بطوري كه كاالهاي توليد ش��ده در كش��ور نه براي 
مصرف و توليد ساير كاالها بلكه به صورت صوري و 
به منظور استرداد ماليات بر ارزش افزوده وارد مناطق 
آزاد مي ش��ود و مجدداً از مبادي غير رس��مي وارد 

سرزمين اصلي شود.



دانش و فن10نگاه

مهم ترين ريسك هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده

AR و VR در خدمت و خيانت
گروه دانش و فن   

واقعيت گس��ترده )Extended Reality( كه ش��امل 
واقعيت مج��ازي )Virtual Reality( و واقعيت افزوده 
)Augmented Reality( مي شود، در حال حركت از 
سمت اعتياد به واقعيت است و به ايجاد ارزش در اقتصاد 
و جامعه كمك مي كند، اما قدرت و ماهيت اين فناوري ها 
خطرات عميق ف��ردي و اجتماعي را در بر مي گيرد كه به 
اندازه كافي به آنها پرداخته نش��ده است. اكنون زمان آن 
است كه روش هاي مسووالنه را در فناوري هاي همه جانبه 
و مدل هاي تجاري به كار گيريم تا اعتماد به نفس و رش��د 

پايدار محقق شود.
در گزارش وب سايت فوربس، به اين موضوع پرداخته شده 
است كه شركت هايي كه از تكنولوژي »واقعيت گسترده 
)XR(« بهره مي گيرند، كه شامل واقعيت مجازي و افزوده 
)VR/AR( مي ش��ود، رو به رشد هس��تند. اين گزارش با 
عنوان »بيدار شدن رو به يك واقعيت جديد: ايجاد آينده  اي 
مسوول براي فناوري هاي همه جانبه«، به نياز پرداختن و 
در نظر گرفتن خطراتي كه فرصت هاي فناوري مي تواند 
ايجاد كند، تاكيد مي كند. نويسندگان اين گزارش استدالل 
مي كنند كه اين خطرات مي توانند عالوه بر تهديدات مربوط 
 به حريم خصوص��ي، خطراتي را براي س��المت روان نيز 
در پي داش��ته باشند. مانند ساير فناوري هايي كه مرحله 
فعلي انقالب ديجيتالي را به پيش مي رانند –از جمله هوش 
مصنوعي و رايانش اب��ري-، تجربيات XR با جمع آوري و 

تفسير اطالعات، موجب ارايه ارزش مي شوند.
هنگام اس��تفاده از برنامه هاي كارب��ردي AR در دنياي 
 واقع��ي، مي توانيم داده ه��اي زيادي را درب��اره خودمان 
 AR در معرض نمايش بگذاريم. برنامه هاي بسيار پركاربرد
كه از آنها براي فيلترهاي مورد استفاده  توسط اسنپ چت و 
فيس بوك بهره گرفته مي شود، مي توانند زماني كه چهره 
خود را به آنها نش��ان مي دهيد، اطالعات بيومتريك شما 
را جمع آوري كنند. اين اطالعات ش��امل حاالت صورت، 
داده هاي گفتاري و حتي الگوهاي شبكيه چشم مي شود 
كه مي تواند براي شناس��ايي منحصربه ف��رد افراد مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. برخي برنامه ه��اي AR اين امكان را 
دارند كه همه چيزهايي را كه مي بينيم و مي شنويم ، ضبط 
كنند، از جمله برنامه هايي كه شامل هدست هايي مانند 
گوگل گلس يا هولولنز مايكروسافت هستند. آيا والديني 
كه كاماًل از پيامدهاي استفاده اين دستگاه ها آگاه باشند، 
به فرزند خود اجازه مي دهند كه بدون هيچ محدوديتي با 
اين برنامه هاي سرگرم كننده بازي كنند؟ بسيار بعيد است 
– حتي در حالي كه ش��ركت هاي رسانه هاي اجتماعي و 
ناشران اپليكيشن هاي تلفن هاي هوشمند تمام تالش خود 
را انجام مي دهند تا براي مخاطب اين اطمينان را ايجاد كنند 
كه همه چيز ايمن است و حريم خصوصي اشخاص مورد 
حفاظت قرار مي گيرد، به هيچ وجه نمي توان با اطمينان 

خاطر دانست كه چه كسي به اين اطالعات دسترسي پيدا 
مي كند و در صورت دسترسي به اطالعات، چه كاري با آنها 

انجام مي دهد.
اين يك واقعيت تاسف آور اس��ت كه نقض داده ها اتفاقي 
اس��ت كه بطور فزاين��ده در ح��ال انجام اس��ت و حتي 
سيس��تم عامل هايي كه به ظاهر از امن تري��ن انواع خود 
هستند هم مي توانند در معرض خطر  باشند. فيس بوك 
-كه ش��ركت VR Oculus را خريداري كرده و پلتفرم 
رسانه هاي اجتماعي اينستاگرام كه زيرمجموعه فيس بوك 
است هم از AR استفاده مي كند- يكي از نمونه هاي بارز در 
اين زمينه است؛ چرا كه سال گذشته 50 ميليون حساب 

كاربري كاربرانش تنها با يك حمله به خطر افتاد.
با برنامه هاي واقعيت افزوده، از جمله برنامه هايي كه امكان 
آرايش را براي كاربران فراهم مي كند، براي مثال به كاربر 
اجازه مي دهد كه هر سايه اي از رژ لب را امتحان كند، هرچند 
ممكن است مردم با خود فكر كنند كه چنين قابليت هايي 
بسيار هيجان انگيز است، اما اين اجازه را به همه مي دهيد 
كه تمامي اجزاي چهره شما را ببينند؛ در چنين شرايطي 
اين پرسش ايجاد مي شود كه با استفاده از اين برنامه ها، چه 
اطالعاتي ذخيره مي شوند؟ آيا بايد از اطالعاتي كه بسيار 
شخصي و حساس تلقي مي شوند، تنها براي بهينه سازي 

و تقويت تجربه فعلي موجود استفاده كرد يا اين اطالعات 
در هر مكاني ذخيره مي ش��ود؟ دانستن اين مساله بسيار 
مهم است، زيرا مردم اين اطالعات را تا زماني كه احساس 
كنند فايده و ارزشي برايشان دارد، به اشتراك مي گذارند. 
اين موضوع مسلمًا با ساير الگوهاي پذيرشي كه ما عموما 
درباره توسعه فناوري شاهد بوديم، همخواني دارد. چند 
نفر از ما كه در ابتدا س��رويس هاي موقعيت مكاني خود را 
در تلفن هايمان خاموش مي كرديم، زيرا از اينكه موقعيت 
مكاني مان دايمًا در معرض نمايش باشد احساس ناراحتي 
داشتيم، اكنون با كمال ميل به اين سرويس ها اجازه فعاليت 
مي دهيم، زيرا گرفتن تاكسي با تماس تلفني، پيدا كردن 
مسيرها يا يافتن يك رستوران در محيط اطرف را برايمان 

بسيار آسان مي كند؟
هنگامي كه از واقعيت مجازي استفاده مي كنيم، اطالعاتي 
راجع به رفتار و حركت خود در محيط هاي مجازي ايجاد 
مي كنيم و به اشتراك مي گذاريم كه روزي مي تواند براي 
تقليد از ما و سرقت هويت هاي مجازي يا دارايي هايمان در 
دنياي واقعي مورد استفاده قرار گيرد. در حالي كه امروزه 
تجربيات اكثر مردم در مورد VR هنوز هم در محدوده بازي 
است، استفاده ازVR براي ايجاد فضاهاي آنالين و مشترك 
معاشرت ادامه دارد. وقتي آواتارهايي كه براي نمايندگي 

خ��ود در اين فضاهاي مجازي ايج��اد مي كنيم، ناگزير با 
ش��خصيت هاي واقعي زندگي ما گره خورده است - براي 
مثال به ما امكان پرداخت مي دهد- كار را براي كس��اني 
كه مقاصد مخ��رب دارند، راحت تر مي كند و فرصت هاي 
بيش��تري را در اختيار آنها قرار مي دهد. مهم تر از آن اين، 
واقعيت مجازي و واقعيت افزوده، بطور فزاينده اي در صنعت 
رايج ش��ده اند، كما اينكه از آنها براي آموزش و همچنين 
نظارت بر عملكرد در محل كار مورد استفاده قرار مي گيرند 
و بدين ترتيب اين فناوري ها مرزهاي بين دنياي مجازي و 

»واقعي« را محو مي كنند.
در ح��ال حاضر هنوز اين احس��اس غالب اس��ت كه اين 
فناوري ها همچنان تنها در دنياي بازي ها وجود دارند، در 
سطحي كه مخاطبان آن بچه هايي هستند كه ديگران را با 
فيلترهاي تصويري به بازي مي گيرند؛ اما در سطح باالتر، 
اكثر مردم نمي بينند كه روزانه چه اتفاقاتي در شركت هايي 
كه از اين فناوري اس��تفاده مي كنند، در حال وقوع است. 
بيشتر مردم حتي نمي دانند وقتي تلفن را روشن مي كنند 
و به دوربين تلفن همراهشان مجوز مي دهند تا فيلترهايي 
را روي چهره آنها و فرزندانشان قرار دهد، از همان واقعيت 

افزوده استفاده مي كنند.
قرار گرفتن مكرر و طوالني در معرض محيط هاي واقعيت 

گسترده، احتمال خطر ديگري را ايجاد مي كند و آن آسيبي 
است كه مي تواند به سالمت روان ما وارد كند. البته متأسفانه 
در اين زمينه تحقيقات بس��يار كمي انجام شده است. اما 
مي دانيم كه اعتياد به اينترنت براي تعداد كمي از مردم به 
يك مشكل بسيار واقعي تبديل شده و پذيرش گسترده 
رسانه هاي اجتماعي، به ويژه در بين جوانان، باعث ايجاد 

مشكالت خاص خود شده است.
آيا ادغام رس��انه هاي اجتماعي و واقعيت گسترده- كه به 
صورت بالقوه به معناي تجربيات بس��يار همه جانبه تر و 
امكان به اشتراك گذاري بيش��تر زندگي افراد به صورت 
آنالين اس��ت- مي تواند باعث تشديد اوضاع براي افرادي 
شود كه از اينترنت به عنوان پناهگاهي از واقعيت استفاده 
كرده ي��ا ارزش خود را با تعداد اليك ه��ا و فالوئرهايي كه 
دريافت مي كنند، مي سنجند؟ در مورد خطرات ناشي از 
راديكال شدن آنالين چطور؟ برخي شواهدي نشان مي دهد 
محتوايي كه شخص در معرض اينترنت قرار دارد، مي تواند 
در تقويت ديدگاه هاي سياس��ي افراطي يا حتي اقدامات 
تروريستي نقش داشته باشد. برخي كارشناسان معتقدند 
دنياي نافذ و ويران گري وجود دارد كه درهاي آن از طريق 
واقعيت افزوده گشوده مي شود. ما اكنون دنيا را به روشي 
تك بعدي مي بينيم، همان چيزي كه در مقابل ما وجود دارد، 
اما هنگامي كه شروع به استفاده از اين فناوري هاي واقعيت 
مجازي و واقعيت افزوده مي كنيم، دنياي اطراف ما بسيار 
پيچيده تر مي شود. ما مي توانيم به يك مكان يا يك مهماني 
برويم، تلفن خود را روشن كرده و چيزهايي را كشف كنيم 
كه بسياري از آنها هم سرگرم كننده و هيجان انگيز هستند، 
اما اگر مواردي باش��د كه نخواهيم ببينيم چه مي شود؟ 
اين  جاست كه خطر به وجود آمدن صداي ترس و وحشت 

وجود دارد.
اگرچه فناوري يك چيز خارق العاده است كه مي تواند تأثير 
بسيار مثبت و تحول آميزي در نه تنها تجارت بلكه در جوامع 
گسترده داشته باشد. اما اين نگرش و خوش بيني همچنان 
كه فرصت ها را در نظر مي گيرد، بايد هميشه توجه دقيقي 
هم به خطرات داش��ته باشد و از آن غافل نشود. نكته مهم 
اين است كه همچنان كه اين فناوري ها توسعه مي يابند، 
بايد اطمينان حاصل كنيم كه آنها با توجه به تأثيراتي كه 
در زندگي و رفاه ما داشته اند، معرفي شده اند. و اين موضوع 
تنها اقدامي در جهت كاهش آسيب هاي احتمالي نيست، 
بلكه بايد به عنوان بخشي جدايي ناپذير از خدمات به آنها 
پرداخته ش��ود. البته در نهايت اين موضوع به عهده خود 
ش��ركت هاي فناوري هم خواهد بود كه اطمينان حاصل 
كنند پيشرفت هاي حاصل از فناوري، با مسووليت پذيري 
انجام شده است، به گونه اي كه پيشرفت هاي جديد مانند 
بهره گي��ري از واقعي��ت افزده، واقعيت مج��ازي و هوش 
مصنوعي، باعث ايجاد مش��كالت جديدي براي جامعه 

نمي شود، حتي اگر بتواند مشكالت قديمي را حل كند. 

ميزان استفاده از دولت همراه در سال ۱۳۹۷ بيش از هفت 
ميليون و ميزان تراكنش ميان دستگاهي بيش از ۳50 

ميليون اعالم شده است.
به گزارش ايس��نا، با بهره گيري از سامانه دولت همراه، 
مردم مي توانند به جاي مراجعه حضوري براي دريافت 
خدمات دولتي، هر زمان و هر جا اين خدمات را درخواست 
كنند. همچنين حل چالش هاي آلودگي هوا، اشتغال، 
حفظ محيط زيست، حقوق شهروندي و ايجاد بهره وري، 

مهم ترين دستاوردهاي دولت همراه است. دولت همراه 
يكي از ابزارهاي اين است كه منابع موجود را محور قرار 
داده و مي توان اقتصاد را ش��كل داد. دولت همراه س��ال 
گذشته رونمايي شد؛ البته پروژه هايي مانند شبكه ملي 
اطالعات، دولت الكترونيكي و دولت همراه از پروژه هايي 
هستند كه افتتاح آنها تازه سرآغاز فعاليت هاي الزم در 
اين طرح ها به ش��مار مي رود و آغاز به كارش��ان، به اين 
معنا نيست كه كامال به اتمام رسيده اند؛ بلكه الزم است 

خدمات متنوع در بستر اين امكانات قرار بگيرد تا آنچه 
از ابتدا درباره كاهش مراجعات و صرفه جويي در زمان و 
سهولت در بروكراس��ي اداري مدنظر بوده محقق شود. 
به گفته تحليلگران، اگر در راس��تاي تسريع راه اندازي 
دولت الكترونيك تالش كنيم، فس��اد كاهش  مي يابد و 
مردم نبايد ب��راي دريافت خدمات به طبقات باالي يك 
ساختمان اداري بروند. با دولت همراه به جاي اينكه نياز 
باشد مردم براي دريافت خدمات مراجعه كنند، مي توان 

خدمات دولتي را همه وقت و همه جا به مردم ارايه داد. 
اين ويژگي متمايز دولت همراه نسبت به گروه هاست. اما 
طبق آنچه كارشناسان سازمان فناوري اطالعات به سوال 
ايسنا درباره هزينه اتصال مردم از طريق )دولت همراه(، 
)اپليكيشن موبايل( در سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
اعالم كردند، اين امر بدون هزينه و رايگان است. بر همين 
اساس، كانال هاي ارتباطي دولت همراه اين گونه است 
كه سرويس هاي ساده بر بستر USSD، سرويس هاي 
پيچيده بر بستر اپليكيش��ن و سرويس هاي تعاملي به 
صورت پيامك ارايه مي ش��ود. س��امانه دولت همراه به 
صورت شبانه روز در همه ايام سال قابل دسترسي است. 

مي ت��وان با خدمات دولت هم��راه، در هفت روز هفته و 
۲۴ساعت شبانه روز خدمات را دريافت كرد و بدين ترتيب 
همه مردم با يك  درگاه آشنا شده و تعداد درگاه ها از بين 
مي رود. ام��ا در آخرين آماري كه درب��اره دولت همراه 
از س��وي س��ازمان فناوري اطالعات اعالم شده، ميزان 
نصب يونيك )دولت همراه( يا اس��تفاده از USSD آن 
هفت ميليون و ۴۲۹ هزار و ۳۷۴ عدد است كه به معناي 
استفاده اين تعداد از شهروندان به صورت G۲C )دولت 
به مصرف كننده( است. ساير موارد به تفكيك هر دستگاه 
متفاوت است و ميزان تراكنش ميان دستگاهي برابر ۳50 

ميليون و ۸۲0 هزار و ۶55 در سال ۱۳۹۷ بوده است.

چند نفر از دولت همراه استفاده مي كنند
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وزارت ارتباطات در گزارش عملكرد يك ساله دوم خود، از 
رشد ۶00 درصدي بازديد كاربران از محتواي بومي آنالين 
خبر داد و اعالم كرد: تعداد اپليكيشن هاي بومي به ۲50 هزار 

برنامه كاربردي رسيده است.
به گ��زارش مهر، گ��زارش عملكرد يك س��اله دوم وزارت 
ارتباطات در دوره حضور محمدجواد آذري جهرمي در هفته 
دولت، تحت عنوان »ايران در مسير هوشمندي« منتشر 
شد. اين گزارش شامل بخش هايي همچون جايگاه ICT در 
اقتصاد جهاني و ايران، اثرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي
ICT، شبكه ملي اطالعات با تاكيد بر گامي به سوي فضاي 
مجازي ايمن و سالم، دسترسي همگاني، دولت الكترونيكي 
و ش��فافيت، بهره وري و پاسخگويي و نيز هوشمندسازي 
مدارس است. در اين گزارش، موضوع تكميل پروژه شبكه 
ملي اطالعات به عنوان يكي از مهم ترين دستاوردهاي يك 
سال اخير وزارت ارتباطات مطرح و تحقق اليه زيرساخت 
ش��بكه ملي اطالعات ۸0 درصد عنوان ش��ده است. اين 
درحالي است كه دسترسي روستاها به شبكه ملي اطالعات 
به ميزان ۷۸ درصد اعالم شده است. همچنين تعداد توليد 
اپليكيشن هاي بومي به ۲50 هزار نرم افزار رسيده و ميزان 
بازديد كاربران از محتواي بومي فضاي مجازي ۶00 درصد 
رشد كرده است. در همين حال تعداد تراكنش هاي دولت 
الكترونيك به ۴50 ميليون استعالم رسيده است. در اين 
گزارش عملكرد گفته ش��ده كه ايران مقام نخست تعداد 
كاربران تلفن همراه هوشمند در خاورميانه را به دست آورده 
است. طراحي و ساخت بيش از شش ماهواره بومي يكي ديگر 
از مهم ترين دستاوردهاي يك سال اخير وزارت ارتباطات 
اعالم شده است. از سوي ديگر اين وزارتخانه ايجاد ۶۸ هزار 

اشتغال را در برنامه هاي پيش رو وعده داد. 

 رشد ۶۰۰ درصدي بازديد
از محتواي بومي 

هش ري��ت بيت كوي��ن ب��راي نخس��تين بار ب��ه ۸.۳5 
ميليون تراهش در ثانيه رس��يده كه از فعاليت بي سابقه 

شبكه اين رمزارز حكايت دارد.
به گ��زارش ديجيات��و، در ش��بكه بيت كوي��ن اطالعات 
دادوس��تدهاي كاربران در فهرس��تي به نام بلوك ذخيره 
مي شود. تاييد صحت بلوك ها و ثبت آن در بالك چين به 
عهده ماينرها قرار دارد. استخراج كنندگان پس از دريافت 
اطالعات بلوك عملياتي رياضي را روي آن انجام داده و شناسه 
منحصر به فردي به نام هش را براي بلوك ايجاد مي كنند كه 
تركيبي از اعداد و حروف است. هش ريت هم در واقع معياري 
براي سنجش توان محاسباتي ماينرها است كه با واحد هش 
بر ثانيه )H/s( سنجيده مي شود. هرچه اين ميزان بيشتر 
باشد به معني اختصاص توان بيشتر به شبكه است كه در 
نهايت پاداش بيش��تري را از مخزن نصيب ماينر مي كند. 
اين معيار به لطف افزايش توان سخت افزاري دستگاه هاي 
ماينينگ با سرعتي شگفت انگيز در حال افزايش بوده و بر 
اس��اس گزارش Blockchain.com براي نخستين بار 
در تاريخ يك ده هاي بيت كوين به ۸.۳5 ميليون تراهش 
در ثانيه رسيده است. هش ريت همچنين با امنيت شبكه 
بيت كوين و پراكندگي بيشتر توان ارزكاوي در ميان كاربران 
ارتباط مستقيمي دارد. با اين حال اين دستاورد نه تنها به 
افزايش قيمت اين رمزارز منجر نشده بلكه در روزهاي اخير 
بهاي هر واحد آن ۸ درصد هم كاهش يافته است. مكس كيزر 
 از كارشناسان رمزارز اعالم كرد كه بيت كوين در حال حاضر 
۷0 درصد از كل ارزش بازار رمزارز را به خود اختصاص داده 
كه بيشترين ميزان از سال ۲0۱۷ است. اين تحليل گر از زماني 
كه قيمت هر بيت كوين تنها سه دالر بود از آينده اي روشن 
براي آن خبر مي داد و كماكان اين عقيده را حفظ كرده است. 

ركورد »هش ريت« شبكه 
بيت كوين شكسته شد

جنگ تجاري بين امريكا و چين جبه��ه  اپل را هم درگير 
خود كرد و تعدادي از محصوالت اين شركت از جمله اپل 
واچ، ايرپ��اد، هوم پاد و غيره مش��مول تعرفه ۱5 درصدي 

واردات شدند.
به گزارش ديجياتو، اين تعرفه كه صده��ا كاالي وارداتي 
از چي��ن را تحت تاثير ق��رار مي دهد به عنوان بخش��ي از 
فشار اياالت متحده به چين توسط دولت ترامپ تصويب 
شده اند. پيش از اين ترامپ طرف مقابل را به وضع ماليات 
۳0 درصدي روي اين كاالها تهديد كرده بود اما در نهايت 
به ۱5 درصد رضايت داد. همچنين فهرس��ت مذكور ابتدا 
شامل كاالهايي به ارزش ۳00 ميليارد دالر مي شد اما يك 
آژانس تج��اري فدرال در نهايت آن را به ۱۱۲ ميليارد دالر 
محدود كرد. اپل بسياري از محصوالتش را به خاطر هزينه 
توليد پايين در چين مونتاژ مي كند و همين موضوع باعث 
شده زير تيغ تعرفه هاي جديد قرار بگيرد. هرچند آيفون از 
اين سري جان سالم به در برده اما بر اساس گزارش بلومبرگ، 
ممكن است حافظه هاي فلش به كاررفته در آنها شامل تعرفه 
ش��ود. عالوه بر اين ممكن است خود گوشي ها در دور دوم 
اعمال تعرفه كه از ۲۴ آذر كليد مي خورد، شامل ۱5 درصد 
ماليات اضافي شوند. اپل تنها شركت الكترونيكي حاضر در 
اين ليست نيست و بس��ياري از ابزارهاي مصرفي از جمله 
باتري هاي ليتيوم يون، اس��پيكرها، حافظه هاي جانبي، 
دوربين هاي ديجيتال و غيره به واسطه توليد در چين سر از 
اين فهرست درآورده اند. كمپاني كوپرتينويي هنوز تصميم 
خود درباره افزايش قيمت اين محصوالت را اعالم نكرده اما 
برخي كارشناسان از جمله تحليلگران JP Morgan بر 
اين باورند كه اين شركت به واسطه حاشيه سود باال، امكان 

حفظ قيمت فعلي را دارد.

 اعمال تعرفه 15 درصدي
روي محصوالت اپل

س��پر امنيتي فضاي سايبري كش��ور )دژفا( از شناسايي 
۳۹ميليون حمله اينترنتي و برخورد مشكوك و غيرمجاز در 
شبكه سايبري كشور خبر داد و اعالم كرد: ۱0 ميليون حمله 

اينترنتي از مبدا ايران شناسايي شده است.
به گزارش مهر، »سامانه دژفا« كه به عنوان سد نفوذ ناپذير 
ايران در برابر حمالت س��ايبري فعاليت رسمي خود را از 
ارديبهشت ماه امسال آغاز كرده است، عملكرد ۴ سامانه 
مرتبط با خود را منتشر كرد. عملكرد سامانه هاي ذيل »سپر 
دژفا« مربوط به ارزيابي امنيتي س��امانه ها، وب سايت ها و 
برنامك هاي تلفن همراه، شناسايي و رصد نقاط آسيب  پذير، 
پاسخگويي و خدمات مش��اوره تلفني، امداد و رسيدگي 
به مراكز آس��يب ديده از رخدادهاي هكري و نيز بررسي، 
پيش��گيري و مقابله با حمالت هدفمند در مقياس ملي 
مي ش��ود.در اين راستا »سامانه تله افزار دژفا« از شناسايي 
۱۹ ميلي��ون حمله اينترنتي از مبدا ۲۴ كش��ور خبر داده 
است. همچنين ۱0 ميليون حمله اينترنتي از مبدا ايران 
شناس��ايي شده است. عملكرد »س��امانه كاوشگر« نيز از 
تحليل و بررسي ۳ هزار فايل مشكوك حكايت دارد و در اين 
راستا ۱۴0 اپليكيشن نيز تحليل و ارزيابي شده است. ۳۲۲ 
مورد اعالن و هشدار و ۲550 مورد مكاتبه با مجموعه هاي 
در معرض آس��يب از ديگر عملكردهاي اين سامانه است. 
»سامانه دانا« نيز با پوشش سراسري فضاي IP كشور ۲0 
هزار تجهيزات آسيب پذير را شناسايي كرده است. عملكرد 
»سامانه تش��خيص و مقابله« نيز از شناسايي ۳۹ ميليون 
حمله اينترنتي و برخورد مشكوك و غيرمجاز حكايت دارد. 
در همين حال اين سامانه ۱۸ هزار بدافزار را شناسايي كرده 
است. عملكرد اين سامانه مربوط به شناسايي انواع بات ها و 

باج افزارها و نيز استخراج آي پي هاي آلوده است. 

 شناسايي 39 ميليون 
حمله اينترنتي توسط دژفا

بر اساس ادعاي يكي از استارتاپ هاي حوزه تكنولوژي 
كه براي تلگرام ابزار مختلف توسعه مي دهد، پروژه جديد 

بالك چين تلگرام با اتريوم سازگار خواهد بود.
به گ��زارش ديجيات��و، ش��ركتTON Labs كه يك 
استارتاپ حوزه تكنولوژي است و توسط سرمايه گذاران 
بخش ف��روش توكن )رم��زارز( تلگرام اداره مي ش��ود، 
 قرار اس��ت يكش��نبه اين هفت��ه كدهايي روي بس��تر
Telegram Open Network به اجرا در بياورد كه 
به منزله يك اجراي آزمايشي خواهد بود. پروژه بالك چين 
تلگ��رام در تاريخ ۹ آبان )۳۱ اكتبر( به صورت رس��مي 
راه اندازي مي شود. اين شركت در حال ساخت ابزاري براي 
توسعه دهندگان است تا براي كار روي شبكه جديد به آنها 
كمك كند. يكي از اين ابزارها كامپايلر Solidity است 
كه به اپليكيشن هاي غيرمتمركز اتريوم اجازه مي دهد تا 
روي TON هم اجرا شوند. كدهاي مربوط به كالينت اين 
سرويس پيش تر با سرمايه گذاران به اشتراك گذاشته شد 

و بعد از آن هم به انتشار عمومي رسيد. 
مدي��ر TON Labs گفته بود كه اي��ن كالينت براي 
كارب��ران امكان كار ب��ا برخي از عملكرده��اي پايه اي 
بالك چين TON را فراهم مي كند. تلگرام در سال ۲0۱۸ 
حداقل ۱.۷ ميليارد دالر سرمايه براي سيستم بالك چين 
مورد انتظارش جمع آوري كرد. اين شبكه ادعا مي كند 
كه تراكنش هاي انجام شده در اين سيستم بالك چين از 
بيتكوين و اتريوم سريع تر خواهد بود و از لحاظ سرعت با 
ويزا )Visa( برابري خواهد كرد. آن زمان خيلي ها عقيده 
داشتند كه راه اندازي رمزارز اختصاصي توسط تلگرام با 
نام Gram بلندپروازانه است چرا كه هنوز نمونه اوليه 

مناسبي هم براي آن توسعه داده نشده است. 

 سازگاري تلگرام 
با اتريوم

رويداد

گزارش

 اسپيكرهاي هوشمند
در خدمت خريد اينترنتي

نتاي��ج تازه تري��ن تحقيق��ات و بررس��ي هاي 
صورت گرفته روي كاربران امريكايي نشان مي دهد 
كه تقريبا نيمي از آنها به منظور كارهاي مرتبط با 
خريداري محصوالت مختلف به صورت اينترنتي از 

اسپيكرهاي هوشمند استفاده مي كنند.
به گزارش ايسنا، با توجه به محبوبيت گجت هاي 
هوش��مند خانگي، شركت هاي بس��ياري نيز در 
سراسر جهان به دنبال طراحي و ساخت محصوالت 
جديد و كاربردي هس��تند تا بتوانن��د رضايت و 
اطمينان خاطر بيش��تري را براي كاربرانشان به 
ارمغان بياورند. گجت هاي هوشمند متعددي اين 
روزها به كمك كاربران و مش��تريان بس��ياري در 
عرصه وس��ايل تكنولوژي آمده است. از زماني كه 
اسپيكرهاي هوشمند به بازار تكنولوژي قدم نهادند، 
مي توان گفت عرصه گجت هاي هوش��مند دچار 
تغيير و تحوالت مثبت بسياري شد چراكه پس از 
آن ما شاهد معرفي و عرضه محصوالت هوشمند 
بس��ياري همچون زنگ در هوشمند، ترموستات 
و تنظيم گر دماي خانه هوشمند، پنكه هوشمند، 
چراغ هاي هوشمند و غيره بوديم. به نظر مي رسد 
كه بسياري از غول هاي تكنولوژي و شركت هاي 
فعال در حوزه فناوري با توج��ه به ركود بازارهاي 
جهاني موبايل و گوشي هوشمند در سال هاي اخير، 
در تالشند تا تمركز خود را روي ساير حوزه ها نظير 
گجت هاي هوشمند مبتني بر اينترنت اشيا و هوش 
مصنوعي بگذارند تا تغيير و تحوالت جديدي را در 

اين حوزه به وجود بياورند.
اسپيكرهاي هوشمند يكي از آن دسته از گجت هاي 
خانگي هس��تند كه اي��ن روزه��ا از محبوبيت و 
اس��تقبال بي نظيري از س��وي كاربران برخوردار 
شده  اند. پيش تر بس��ياري از تحليلگران برآورد و 
خاطرنشان كرده بودند كه اسپيكرهاي هوشمند 
سريع تر از ساير گجت هاي هوشمند رشد و توسعه 
پيدا خواهند كرد و در سال هاي آينده سهم بسيار 
بيشتري از بازار ابزارهاي هوشمند و ديجيتال را از 
آِن خود خواهند ك��رد. حاال به تازگي تحقيقات و 
بررسي هاي صورت گرفته روي كاربران امريكايي 
نشان مي دهد كه چهار نفر از ۱0 نفر، يعني بطور 
تقريبي حدودا نيمي از آنها، از اسپيكرهاي هوشمند 
به منظ��ور انجام كاره��اي مرتبط ب��ا خريداري 
محصوالت مختلف به صورت اينترنتي و آنالين، 
اس��تفاده مي كنند. اين بدان معناست كه تقريبا 
۱5 درصد از كاربران از اسپيكرهاي هوشمند براي 
سرچ و جست وجوي اينترنتي و آنالين محصول 
موردنظر خود استفاده مي كنند، ۱5 درصد از آنها 
براي مطالعه و بررسي نظرات ساير كاربراني كه در 
وب سايت فروشگاه اينترنتي كامنت گذاشته اند و 
۱۲ درصد نيز براي افزودن كاال و محصول موردنظر 
به س��بد خريد و انج��ام فرايند كام��ل خريداري 
اينترنت��ي از اين گجت هاي هوش��مند و خانگي 

استفاده مي كنند.
اين پژوهش ها كه توس��ط كارشناس��ان فعال در 
 eMarketerموسس��ه تحقيقات��ي و آم��اري
انجام ش��ده است، اس��تفاده كاربران امريكايي از 
اسپيكرهاي هوش��مند را اينطور تش��ريح كرده 
اس��ت كه مردان بيش��تر از زنان عالقه و تمايل به 
استفاده از اس��پيكرهاي هوش��مند دارند كه در 
ميانگين سني ۳5 تا 5۴ سال استقبال آنها از اين 
گجت هاي هوشمند خانگي بيشتر از ساير گروه هاي 
سني گزارش و اعالم شده است. اين كارشناسان 
همچنين برآورد و اعالم كرده ان��د كه ۲۷ درصد 
 از كارب��ران تا پايان س��ال ۲0۱۹ ميالدي حداقل

يك بار با اس��تفاده از اسپيكرهاي هوشمند خريد 
آنالين و اينترنتي انجام خواهند داد.

بطور كلي در توصيف وظايف و معرفي اسپيكرهاي 
هوش��مند بايد گفت كه اين گجت هاي هوشمند 
به كارب��ران امكان مي دهند تا درصورت داش��تن 
مشغله، وسايل خانگي خود را با دستورهاي صوتي 
كنترل كنند، به عنوان مثال، از وضعيت آب و هوا 
و جديدترين اخبار روز مطلع ش��وند، تايمر و زنگ 
هشدار براي خود تنظيم كنند، با دوستان و خانواده 
خ��ود تماس صوت��ي برقرار كرده و ب��ه مخاطبان 
موردنظر خود پيام متني ارسال كنند. همه اين كارها 
بدون دخالت دست كاربر و تنها با ارسال يك پيام 
و دستور صوتي به اسپيكر هوشمند انجام خواهد 
گرفت. يكي از بزرگ ترين تفاوت هاي اسپيكرهاي 
هوشمند با س��اير اسپيكرهاي معمولي همين نام 
هوشمند آن است، بدان معنا كه اين اسپيكرهاي 
هوشمند قادر هس��تند با اتصال به اينترنت اغلب 
كارهايي كه يك گوشي هوشمند يا رايانه مي كند را 
انجام دهد، در حالي كه يك اسپيكر ساده يا معمولي 
تنها قادر اس��ت داده و صداي ورودي را با قدرت و 
كيفيت بيشتري به بلندگوهاي تعبيه شده در خود 
فرس��تاده و فايل هاي صوتي موردنظر كاربران را با 
صداي بلندتري پخش كند. اين اس��پيكرها هرگز 
قادر نيس��تند به اينترنت متصل شوند و كارهاي 
هوشمندانه اي نظير برقراري تماس با مخاطبان، 
ارسال پيام متني از راه دور و ساير كارهاي ديگري 
كه يك اسپيكر هوش��مند قادر به انجام آن است، 
انج��ام دهد.از نخس��تين، بهتري��ن و بزرگ ترين 
توليدكنن��دگان و عرضه كنندگان اس��پيكرهاي 
هوشمند مي توان به شركت هاي گوگل، آمازون، 
اپل و مايكروسافت اشاره كرد كه البته ساير برندهاي 
فعال در حوزه تكنولوژي نظير سامسونگ، شيائومي 
و غيره نيز به طراحي، توليد و عرضه آن پرداخته و 
درتالشند تا بتوانند س��هم بزرگ تري از بازار اين 
گجت هاي هوشمند را از آن خود كنند. اسپيكرهاي 
هوش��مند گوگل هوم ميني و گوگل هوم ماكس، 
آمازون اكو با بهره مندي از دس��تيار صوتي الكسا، 
هوم پاد اپ��ل و كورتاناي مايكروس��افت از جمله 
برترين اس��پيكرهاي هوش��مندي هستند كه در 
جهان توانسته اند س��هم قابل توجهي از بازار را به 
خود اختصاص دهند و نظر خيل عظيمي از كاربران 

و عالقه مندان به تكنولوژي را به خود جلب كنند. 
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رييس اتاق تعاون به مناسبت هفته تعاون: 

بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمت ها؛ بزرگ ترين چالش بخش تعاون

تعاون بهترين انتخاب براي كوچك سازي دولت
 بخش تعاون با ثبت 200 شركت تعاوني دانش بنيان 
نقش مهمي در افزايش توليد علم و توسعه اقتصادي 

بر پايه دانش داشته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، بهمن 
عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، با بيان اين مطلب 
گفت: يكي از كاركردهاي بخش تعاون عالوه بر توسعه 
عدالت اجتماعي، مش��اركت كليه اقش��ار جامعه در 
فعاليت هاي اقتصاد است. ايجاد اشتغال پايدار، توزيع 
عادالنه ثروت، تجميع س��رمايه هاي خرد با كمترين 
س��رمايه اوليه از مزيت هاي بي بديل اين نوع فعاليت 

اقتصادي است.
وي يادآور ش��د: از س��ال ۱۳0۴ كه اولين تعاوني در 
گرمسار تشكيل شد، تاكنون ۹۳ هزار شركت تعاوني 
در تمامي گرايش هاي اقتصادي مشاركت دارند. اين 
تعاوني ها كه با عضويت ۱0 ميليوني اقش��ار مختلف 
تشكيل شده اند، نماد اقتصاد مردمي و بزرگ ترين نهاد 
اجتماعي در كشور هستند و يك ميليون و ۷۳2هزار 

نفر در تعاوني هاي مشغول فعاليت هستند.
رييس پارلمان تعاون كشور ابراز داشت: وجود ۶00 
اتحاديه استاني و شهرستاني و اتحاديه هاي سراسري 
در كشور نقش مهمي در توزيع مواد اوليه شركت هاي 
تعاوني و در هماهنگي، س��اماندهي و انسجام بيشتر 

بخش تعاون دارد.
ب��ه گفته رييس ات��اق تعاون ايران، بيش��ترين ثبت 
ش��ركت هاي تعاوني در بين كليه استان ها مربوط به 
اس��تان تهران با ثبت ۱0 هزار و ۷00 شركت تعاوني 
بوده كه سهم ۱۱ درصدي از كل شركت هاي تعاوني 

را در بين استان ها دارا است.
اين مقام مسوول اذعان داش��ت: در بين ۱۴ گرايش 
بخش تعاون، بخش كشاورزي با ثبت 22 هزار و ۶00 
شركت تعاوني بيشترين تعداد از لحاظ فراواني بين 
گرايش ها را داراست. اما بيشترين تعداد ايجاد فرصت 
شغلي مربوط به تعاوني هاي خدماتي با ايجاد اشتغال 
۳۴2 هزار نفر، بيشترين سهم اشتغال زايي را در بين 

تمامي گرايش ها به خود اختصاص داده است.
عبداللهي با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد 

تصريح كرد: بخش تعاون در زمينه مش��اركت بانوان 
در اقتصاد نيز حضور موثري داشته است بطوري كه 
ماحصل مشاركت بانوان در تمامي گرايش ها با ثبت 
۱0 هزار شركت تعاوني بوده كه باعث ايجاد ۱20 هزار 

شغل در كل كشور شده است.
وي گفت: بخش تعاون با ثبت 200 ش��ركت تعاوني 
دانش بنيان نق��ش مهمي در افزاي��ش توليد علم و 

توسعه اقتصادي بر پايه دانش داشته است.
رييس پارلمان تعاون كشور با تاكيد بر اهميت نتايج 
پايش محيط كس��ب و كار يادآور شد: در طرح ملي 
پايش محيط كس��ب و كار كه بصورت فصلي توسط 

اتاق ها انجام مي پذيرد در بهار ۹۸، تعداد ۴۱۱ بنگاه 
اقتصادي بخش تعاون در تمامي رش��ته فعاليت ها و 
در كليه استان ها مشاركت داشتند و نتايج اين طرح 
نشان مي دهد، رقم شاخص ملي بخش تعاون در اين 
فصل، به ميزان ۶.۱۹ درصد )نم��ره بدترين ارزيابي 
۱0 اس��ت( محاسبه ش��ده كه تغيير نس��بتا اندكي 
بهبود نس��بت به وضعيت اين ش��اخص در ارزيابي 
مدت مش��ابه قبل )بهار ۱۳۹۷ با ميانگين۶.2( دارد 
همچنين نسبت به زمس��تان ۹۷، )ميانگين ۶.0۷( 
وضعيت نس��بتا بدتر شده اس��ت. رييس اتاق تعاون 
ايران، با اش��اره به مولفه هاي محيط كسب و كار ابراز 

داشت: مناس��ب ترين مولفه هاي محيط كسب و كار 
بخش تعاون در بهار ۹۸ مربوط به مولفه محدوديت  
دسترس��ي به حامل هاي انرژي )برق، گاز، گازوئيل 
و…(، محدوديت  دسترسي به آب، محدوديت هاي 
دسترس��ي به ش��بكه تلفن همراه و اينترنت بوده و 
نامناسب ترين مولفه هاي محيط كسب و كار بخش 
تع��اون در بهار ۹۸ب��ه ترتيب مربوط ب��ه بي ثباتي و 
غيرقابل پيش بيني بودن قيمت ها، دش��واري تامين 
مالي، موانع در فرآيند اداري و اخذ مجوزهاي كسب و 
كار، بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي 
است. گفتني است، بررسي هاي آماري نشان مي دهد 

بهترين محيط كسب و كار مربوط به استان گيالن و 
بدترين محيط كسب و كار مربوط به استان كرمانشاه 
اس��ت و از نظر بخش هاي عمده اقتص��ادي بدترين 
محيط كس��ب و كار مربوط به بخش صنعت اس��ت 
و محيط كس��ب و كار در بخش كش��اورزي وضعيت 

مطلوب تري نسبت به سه بخش اقتصادي دارد.
عبدالله��ي ادام��ه داد: در بين رش��ته فعاليت هاي 
مختلف اقتصادي؛ فعاليت ه��اي خدماتي مربوط به 
فعاليت تامين جا و غذا بهترين محيط كسب و كار و 
آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي 
تصفي��ه، بدتري��ن محي��ط كس��ب و كار را به خود 

اختصاص داده اند.
اي��ن مقام مس��وول بيان داش��ت: بخش تع��اون در 
س��ال هاي اخي��ر با وج��ود  نوس��انات اقتص��ادي و 
تحريم هاي بين المللي راه خود را هرچند آهسته ولي 
مداوم طي و نقش خ��ود را به عنوان نهاد اجتماعي و 
اقتصادي همس��و با اهداف نظ��ام مقدس جمهوري 

اسالمي به بهترين شكل ممكن ايفا كرده است.
عبداللهي با بيان اينك��ه تعاون بهترين انتخاب براي 
كوچك س��ازي دول��ت اس��ت، تصريح ك��رد: عالوه 
براينكه تعاون، بهترين انتخاب براي كوچك س��ازي 
دولت محسوب مي شود، مس��ير كوتاه و سريع براي 
چابك س��ازي اقتصاد نيز اس��ت ولي در اين راه بايد 
دولت در قامت يك بازوي نظارتي عادل و تشكل هاي 
تعاوني نظير اتحاديه ها و اتاق ه��اي تعاون به عنوان 
بازوي اجرايي موجبات ارتقاء و افزايش سهم تعاون و 

پويايي اقتصاد نقش مهمي ايفا كنند.
وي خاطرنشان كرد: اين مهم محقق نمي شود مگر 
در س��ايه حمايت هاي قانوني دول��ت و ايفا وظايف 
قانوني همچنين ب��ا اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون 
در واگذاري امور تصدي گري و انجام وظايف قانوني 
خود در قوانين باال دس��تي نظير سياست هاي كلي 
اصل ۴۴، س��ند توس��عه بخش تعاون، قانون بخش 
تعاون و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه 
شرايط محيطي و قانوني مناسبي براي رشد و تعالي 

اين بخش اقتصاد مهيا كند. 

رييس بنياد مستضعفان خبر داد

تخصيص ۸۴ هزار تن سيمان رايگان به مناطق سيل زده
فتاح گفت: اهدای بيش از ۸۴ هزار تن س��يمان توس��ط 
بنياد مس��تضعفان به ۱۴ اس��تان آس��يب ديده از سيل 
ابتدای س��ال ۹۸ محقق شده اس��ت. پرويز فتاح رييس 
بنياد مس��تضعفان انقالب اس��المی از اه��دای بيش از 
۸۴ هزار تن س��يمان توس��ط بنياد مس��تضعفان به ۱۴ 

استان آس��يب ديده از سيل ابتدای س��ال ۹۸ خبر داد و 
گفت:اي��ن مقدار س��يمان به صورت کامال راي��گان و در 
2 مرحله به مناطق آس��يب ديده ارس��ال ش��ده است و 
 اهالی استان های گلس��تان، مازندران، خوزستان، ايالم، 
مرکزی، لرستان، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 

زنجان، اصفهان، فارس کردستان و قزوين تاکنون از بنياد 
مستضعفان سيمان رايگان دريافت کرده اند.او  بااشاره به 
اينکه بيشترين سيمان اهدايی بنياد مستضعفان به مردم 
شريف استان لرستان اختصاص يافته است، افزود: با توجه به 
حجم آسيب ها و اعالم نياز مناطق سيل زده بيش از 22 هزار 

تن سيمان به استان لرستان اهدا شد و استان خوزستان 
نيز با ۱۹ هزار تن دومين مقصد ارسال سيمان اهدايی بنياد 
مستضعفان بوده است.فتاح افزود: کارخانه های سيمان 
تهران، پيوند گلستان، نهاوند، ايالم و هگمتان سيمان مورد 
نياز ۱۴ استان هدف را توليد کرده اند و در مرحله اول ۳۱ 

هزار و ۷۵۵تن و در مرحله دوم ۵2 هزار ۶۴0  تن سيمان به 
استان های هدف ارسال شده است. رييس بنياد مستضعفان 
در پايان تاکيد کرد: بنياد مستضعفان به تمام تعهدات خود 
در خصوص مناطق سيل زده عمل خواهد کرد و جای هيچ 

گونه نگرانی برای هموطنان عزيز وجود ندارد.

كارشناس اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد

 تشكيل كارگروه كاغذ در وزارت ارشاد
كارشناس اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد 
بابيان اينكه كار توزيع كاغذ با كمك اتحاديه ها در حال 
انجام است، گفت: گردش مالي بازار نشر كتاب با توجه 

به شرايط كاغذ زياد مناسب نيست.
اميرحسين پيشان در گفت وگو با مهر، ضمن بيان اينكه 
گردش مالي بازار نش��ر كتاب با توجه به شرايط كاغذ 
زياد مناسب نيست، ابراز داشت: با توجه به گراني كاغذ 
و كمب��ود آن در مقطع خاص كارگروه كاغذ در وزارت 
فرهنگ و ارشاد تشكيل شد تا بتوان با انجام سازوكار 

مشخص بحث توزيع كاغذ را به انجام رساند.
وي ضمن بي��ان اينكه هم اكنون كار توزيع كاغذ براي 

نش��ريات، روزنامه ها، كت��اب و چاپخانه ه��ا با كمك 
اتحاديه ها در حال انجام است، افزود: اميدوارم با انجام 
مصوبات اين كارگروه مش��كل كاغذ براي فعاالن اين 

عرصه به ويژه حوزه نشر كتاب برطرف شود.
كارشناس اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد 
بابيان اينكه آس��تان قدس رضوي از جمله نهادهايي 
كه بيشترين آمار نشر كتاب را به خود اختصاص داده 
است، ابراز داشت: تهران، خراسان رضوي، قم و اصفهان 
از جمله اس��تان هاي محسوب مي شوند كه بيشترين 

نشر كتاب رادارند.
پيشان در پاسخ به اين پرسش كه چرا گاهي كتابي با 

صفحات كم بسيار گران تمام مي شود، تصريح كرد: در 
مقوله قيمت گذاري كتاب چند موضوع حائز اهميت 
است، ابتدا هزينه هاي صورت گرفته، دوم نشر يا برندي 
كه ناشر از آن استفاده مي كند و در نهايت مواردي كه 
نويسنده و مولف كتاب قيمت گذاري را به واسطه آن 

تحت تأثير قرار مي دهد.
وي ضمن بيان اينكه دنيا به سمت جايگزيني مواردي 
غير از چوب براي توليد كاغذ است، افزود: طي چند سال 
گذشته بحث توليد كاغذ از نوعي سنگ نقل محافل شده 
است اما بايد ديد در مرور زمان چقدر اين مواد زيان آور 
يا برگشت پذير هستند لذا امروز نه تنها توليد كاغذ از 

س��نگ بلكه از مواد ديگر نيز در دست بررسي است و 
اگر اين موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باش��د و 

بتوان از آنها كاغذ در دراز مدت اس��تحصال كرد حتما 
استفاده مي شود.

تامين منابع آبي براي مشهد 
يك دغدغه است

خراس�ان رض�وي| 
مديرعام��ل ش��ركت آب 
منطقه اي خراسان رضوي 
رش��د بي رويه و نامتوازن 
جمعيت به ويژه در ش��هر 
مشهد را يك نگراني جدي 
عنوان كرد و تداوم اين روند 
را ي��ك چالش جدي براي منابع و موضوع تامين آب 
اين شهر دانس��ت.به گزارش ايلنا، محمد عاليي، به 
تغيير ساختارهاي جمعيتي و توسعه نامتوازن اشاره 
كرد كه يك عامل عمده در مسير بروز و تشديد بحران 
آب به ش��مار مي آيد و توضيح داد: توزيع جغرافيايي 
جمعيت در خطه خراسان رضوي طي ساليان گذشته 
دس��تخوش تغييرات فراواني شده است.مديرعامل 
ش��ركت آب منطقه اي خراس��ان رضوي ادامه داد: 
بررسي ها نشان مي دهد كه در س��ال ۱۳۳۵؛ حدود 
۱۵ درصد جمعيت استان در مشهد مستقر بودند و 
در حال حاضر اين سهم جمعيتي به بيش از ۴۷ درصد 
رسيده و با افزودن شمار زائران و مسافران مشهدالرضا 
نيز اين نسبت به حدود ۵2 درصد مي رسد.وي  بيان 
كرد: تمدن كاريزي، بر قناعت و مصرف صحيح منابع 
آبي تاكيد داشت و اين توسعه بي رويه و تغيير رويكردها 
در الگوي مصرف بود كه چالش هايي جدي را در منابع 
آبي ما رقم زد. در واقع اين انديشه كه چون پول و منابع 
هس��ت، تامين آب كار دش��واري نخواهد بود، ما را با 

مشكل مواجه كرد.

اعتصاب رانندگان عراقي در 
چذابه و اخالل در روند صادرات
خوزستان| رييس اتاق 
بازرگان��ي اهواز با اش��اره 
به اعتص��اب رانندگان در 
سمت عراقي مرز چذابه، 
گفت: اي��ن موضوع باعث 
اخالل در رون��د صادرات 
كاالهاي ايراني به كش��ور 
عراق ش��ده و پس از گذش��ت بي��ش از ۱0 روز نيز 
همچنان پابرجا است. ش��هال عموري در گفت وگو 
با ايس��نا، با اشاره به مش��كالت كاميون هاي حمل 
بار در مرز چذابه، اظهار كرد: با توجه با فعال ش��دن 
باسكول هاي عراقي مسير العماره و بصره، دولت عراق 
از هر كاميون اقدام به اخذ 20 هزار دينار مي كند و اين 
مساله باعث اعتراض كاميونداران شده است و با توجه 
به اين بحث ش��اهد اخالل در روند صادرات كاال در 
مرز چذابه هستيم.وي افزود: طي ۱0 روز اعتصاب 
رانندگان عراقي به علت شروع به كار باسكول هاي 
طرف عراقي تعداد 2۵0 كاميون كاالهاي لبنيات و 
تره بار و ميلگرد به علت اعتصاب رانندگان به مرزهاي 
ديگر يا شركت توليدكننده برگشت داده شده يا در 
بارانداز مانده اند و نتوانسته اند نسبت به حمل بار خود 
به آن س��وي مرز اقدام كنند.ريي��س اتاق بازرگاني 
اهواز تصريح كرد: در طول مدت زمان اين مشكالت 
به وجود آمده در مرز چذاب��ه بيش از ۴00 كاميون 
كاالهاي مصالح س��اختماني در انب��ار بارانداز يا در 

محوطه بارانداز تخليه شده است.

صادرات اولين محموله يخچالي 
افغانستان به هندوستان از چابهار
سيستان و بلوچستان|

مديركل بنادر و دريانوردي 
سيس��تان و بلوچستان از 
ص��ادرات اولين محموله 
كاالي يخچالي افغانستان 
از طريق بندر شهيد بهشتي 
چابهار به هندوستان خبر 
داد.بهروز آقايي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران، 
گفت: اولين محمول��ه كاالي يخچالي حامل انگور 
ترانزيتي افغانس��تان از طريق بندر شهيد بهشتي 
چابهار به بندر ناواشيواي هندوستان صادر شد.او با 
بيان اينكه سايت اصلي كانتينر يخچالي بندر چابهار 
با ظرفيت ۱۵0 دستگاه كانتينر براي تخليه و بارگيري 
كاال هاي س��ردخانه اي در دست احداث است اظهار 
كرد: در شرايط فعلي بندر شهيد بهشتي چابهار جهت 
نگهداري كانتينر حامل محموله هاي سردخانه اي 
به س��ايت يخچالي موقت مجهز شده است و امكان 
نگهداري ۱۶0 دستگاه كانتينر يخچالي در اين بندر 
وج��ود دارد.مديركل بنادر و دريانوردي سيس��تان 
و بلوچس��تان اضافه كرد: همچنين اولين بخش از 
كانتينر هاي خالي جهت محموله هاي صادراتي كشور 
و كاال هاي ترانزيتي ساير كشور ها از قبيل افغانستان، 
با يك فروند كشتي وارد بندر شهيد بهشتي چابهار 
ش��د.آقايي  بيان كرد: در آينده نزديك بندر شهيد 
بهشتي قطب صادرات و ترانزيت كاال هاي كانتينري 

محور شرق مي شود.

مشعل گاز ۲ روستاي بخش 
مرزن آباد چالوس روشن شد

مازن�دران|  همزمان با 
شش��مين روز از هفت��ه 
دول��ت ط��ي آيين��ي ب��ا 
حضور مديرعامل شركت 
گاز مازن��دران و جمعي از 
مس��ووالن محل��ي طرح 
گازرس��اني به روستاهاي 
»ماس��ال« و »رزن« بخ��ش مرزن آب��اد چالوس به 
بهره برداري رسيد.جعفر احمدپور مديرعامل شركت 
گاز مازندران روز پنچ شنبه در اين آيين گفت كه اين 
طرح با اعتباري بالغ بر ۸0 ميليارد ريال در اين روستاها 
اجرايي ش��د و س��اكنان ۱00 خانواري اين روستاها 
از نعمت گاز طبيعي بهره مند ش��دند. وي همچنين 
افزود: براي گازرس��اني به اين دو روس��تا هزار و ۵00 
متر شبكه گذاري ش��ده است.مديرعامل شركت گاز 
مازندران با بيان اينكه هم اكنون ۹۹.۸ درصد جمعيت 
شهري و ۹۳ درصد جمعيت روس��تايي مازندران از 
نعمت گاز طبيعي برخوردارند گفت: شركت گاز تمام 
تالش خود را براي گازرساني به روستاهاي باقيمانده 
كه قابليت گازرس��اني را دارند، به كار بسته است. در 
ادامه »محمدناصر زندي« فرماندار شهرستان چالوس 
ضمن تقدير و تشكر از شركت گاز به جهت گازرساني 
به روستاهاي شهرستان بيان كرد: خدمات رساني به 
روستاهاي صعب العبور و كوهستاني شهرستان بسيار 
مشكل و هزينه بر است ولي بحمداهلل اين نعمت به مردم 

خوب منطقه رسيده است. 

نزديك شدن قيمت مرغ
به قيمت مصوب

كرمان| سرپرست معاونت 
هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استاندار كرمان با بيان اين 
مطلب ك��ه طي س��ه روز 
گذشته ۴۵0 تومان قيمت 
مرغ در استان ارزان تر شده 
اس��ت، بيان كرد: به دنبال 
آن هستيم كه قيمت مرغ در استان كرمان را به قيمت 
مصوب مرغ در س��طح كش��ور يعني ۱2 هزار و ۹00 
برسانيم.به گزارش ايسنا، محمدعلي دهقان ديروز در 
هفدهمين جلسه ستاد تنظيم بازار استان كرمان گفت: 
جلوي پيشرفت و تكنولوژي جديد را نمي توان گرفت و 
در برابر آن نيز نمي توان از خود مقاومت نشان داد، لذا 
بايد به سمت مرغداري هاي جديد با تاكنولوژي هاي 
نوين رفت زيرا براي رقابت با بازارها بايد از تكنولوژي هاي 
نوين اس��تفاده كنيم و خود را با تكنولوژي هاي جديد 
تطبيق دهيم.وي با اش��اره به برخي اظهارات كه عدم 
فروش مرغ؛ در اين عرصه به ما مربوط نيس��ت، عنوان 
كرد: مرغداري هاي صنعتي با توان باال ابراز آمادگي براي 
سرمايه گذاري در استان كرمان كرده اند و ما نمي توانيم 
در اس��تان را روي س��رمايه گذاران ببنديم.سرپرست 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي استاندار كرمان برلزوم 
استانداردس��ازي واحدهاي غيرمجاز تاكيد كرد و به 
موضوع قيمت مرغ در كرمان اشاره كرد و افزود: نسبت 
قيمت مرغ زنده با قيمت مصرف كننده در استان كرمان 

متعادل است.
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دستگيري اعضاي بزرگ ترين 
شبكه تصادفات ساختگي كشور

گرگان| با تالش ش��بانه روزي س��ربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره كل اطالعات استان گلستان، 
گسترده ترين شبكه تصادفات ساختگي در كشور 
شناس��ايي و اعضاي آن دس��تگير ش��دند.هادي 
هاشميان رييس كل دادگستري گلستان با اعالم 
اين خبر گفت: پس از ماه ها كار تخصصي سربازان 
گمنام امام زمان )عج( پنج نفر سركرده اصلي اين 
شبكه دستگير و ۱۵0 سر شاخه و ۵00 زيرشاخه 
اين باند كه در پنج اس��تان گلس��تان، مازندران، 
خراسان شمالي، اصفهان و يزد فعاليت مي كردند 
شناسايي شدند.هاش��ميان افزود: بيش از دو هزار 
برگ اوراق و اسناد از اين شبكه كشف كه توانسته 
بودن��د نزديك به ۱00 ميلي��ارد ريال از بيمه هاي 
سراسر كشور تسهيل مال نامشروع داشته باشند كه 
با اقدام سربازان گمنام امام زمان)عج( از پرداخت ۳0 
ميليارد ريال ديگر به آنان پيشگيري شد. او اضافه 
كرد: تصادف عابر پياده با خودرو، موتورسيكلت با 
خودرو و واژگوني عمدي خودرو سه شگرد اصلي 
اعضاي اين شبكه در تصادفات ساختگي بوده است.

توقيف خودروي 20 ميلياردي 
با پالك گذر موقت جعلي

 ايالم|رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان از 
كشف و توقيف يك دستگاه سواري بي ام و پالك گذر 
موقت جعلي به ارزش 20 ميليارد ريال در ايالم خبر 
داد.سرهنگ ابوالفضل كوهزادي اظهار كرد: ماموران 
پليس راهنمايي و رانندگي ايالم حين گشت زني در 
معابر به يك دستگاه س��واري بي ام وي با پالك گذر 
موقت مشكوك شدند كه آن را متوقف و پس از بررسي 
شماره آن مشخص شد پالك منصوب روي آن بطور 
ماهرانه اي جعل شده است .وي با بيان اينكه هرگونه 
دستكاري در ارقام پالك وسيله نقليه جرم محسوب 
مي شود، افزود: خودروي متخلف روانه پاركينگ شد. 
اين مقام مس��وول گفت: براساس قوانين و مقررات، 
خودورهاي خارجي كه قصد ورود به صورت موقت به 
داخل كشور را دارند صرفا پس از انجام تشريفات اداري 
در مراكز شماره گذاري پليس راهور استان مرزي و 
نصب پالك گذر موقت اجازه خواهند داشت به مدت 

يك ماه در كشور ايران تردد كنند.

بيمارستان صحرايي در مرز 
مهران راه اندازي مي شود

ايالم| مدير درم��ان تامين اجتماعي ايالم گفت: 
جهت ارايه خدمات درماني به زوار در اربعين سال 
جاري بيمارستان صحرايي مديريت درمان در مرز 
مهران راه اندازي مي ش��ود.كريم الله ماژين گفت: 
اربعين امسال بيمارستان صحرايي مديريت درمان 
در مرز مهران راه اندازي مي شود. او افزود: بيمارستان 
صحرايي مديريت درمان تامين اجتماعي اس��تان 
جهت ارايه خدم��ات درماني به زوار عتبات عاليات 
در مرز مهران مستقر مي شود. مدير درمان تامين 
اجتماعي ايالم ادامه داد: مانند س��ال هاي گذشته 
در اي��ن مركز نيازي به ارايه دفترچه بيمه نيس��ت 
و زائران در م��رز مهران به ص��ورت رايگان ويزيت 
مي شوند. او اظهارداشت: خدمات اين پايگاه شامل 
ويزيت پزشكان عمومي و متخصص، دندانپزشكي، 

تزريقات، پانسمان و داروخانه است.

علت مرگ دختر همداني
پس از عمل زيبايي بيني چه بود

همدان| مديركل پزشكي قانوني استان همدان 
گفت: با بررس��ي هاي پزشكان پزشكي قانوني، 
علت مرگ دختر ۱۷ ساله همداني سه روز پس از 
عمل جراحي زيبايي بيني آمبولي ريه تشخيص 
داده شد. علي احسان صالحي، با بيان اينكه اگر 
اين دختر هيچ گونه عمل جراحي انجام نمي داد 
هنوز زن��ده بود افزود: زمين��ه ژنتيكي، عوارض 
داروي��ي و عمل هاي جراحي آمبول��ي ريوي را 
تشديد مي كند. صالحي از نبود هيچ گونه شكايتي 
عليه پزشكان و كادر درماني براي بررسي مجدد 
وضعيت اين بيمار در گذشته هم خبر داد.مدير 
بيمارس��تان بعثت شهر همدان گفت: بر اساس 
اعالم پزشكي قانوني هيچ كم كاري درخصوص 
خدم��ات دهي و عم��ل جراحي اي��ن بيمار در 

بيمارستان بعثت اتفاق نيفتاده است.

كسب رتبه هاي برتر
روابط عمومي ها

اصفهان| ذوب آهن اصفهان در چهاردهمين 
جشنواره ملي انتش��ارات روابط عمومي در پنج 
رشته رتبه هاي برتر را در سطح ملي كسب كرد .  
در اين جشنواره كه به همت انجمن متخصصان 
روابط عمومي برگزار شد روابط عمومي ذوب آهن 
اصفهان در رشته هاي مقاله و خبر، رتبه اول و در 
رشته هاي فيلم مستند، كتاب و ويژه نامه رتبه دوم 

را در سطح ملي كسب كرد .

بازار محصوالت جاليزي
در قروه به ثبات رسيد

سنندج| مدير جهاد كش��اورزي شهرستان قروه 
با ي��ادآوري تثبيت قيمت محص��والت جاليزي در 
كردس��تان، گفت: در حال حاضر ب��ازار محصوالت 
جاليزي در قروه به ثبات رس��يده و ت��ا پايان فصل 
برداشت، قيمت ها توسط بازرسان نظارت خواهد شد.

مدي��ر كريمي پن��اه گفت: ميزان س��طح كش��ت 
جاليزارهاي خيار در قروه نسبت به سال هاي گذشته 
افزايش نداشته است بر همين اساس در سال جاري 
حدود يك هزار و ۷00 هكتار هكتار از اراضي قروه به 

كشت خيار اختصاص يافته است.

چهرههاياستاني
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مصائب مدرك داران بدون شغل
ورود به دانشگاه و گرفتن مدرك تحصيلي همه آن چيزي 
اس��ت كه دانش آموزان به عنوان برگ برنده براي ورود به 
بازار كار يا رمز موفقيت خ��ود در آينده به آن مي نگرند اما 
همين برگ برنده در سايه قوانين ناقص و اجراي جزيره اي 
و سيلقه اي قانون از يك سو و بي توجهي به نياز جامعه براي 
تربيت متخصص از س��وي مراكز آموزش عالي از س��وي 
ديگر، از دانشجويان، مهره هاي سوخته اي مي سازد كه از 
آن به عنوان فارغ التحصيل بيكار ياد مي شود، سرمايه هاي 
اجتماعي كه به دلي��ل برنامه ريزي غلط راكد مي ماند و به 
دنبال خود آسيب هاي اجتماعي بسياري را ايجاد مي كند. 
گروهي از كارشناسان معتقدند رشد انواع مراكز آموزش عالي 
از علمي-  كاربردي تا غيرانتفاعي و ساير انواع دانشگاه سبب 
ش��ده تا تعداد فارغ التحصيالن از جايگاه هاي شغلي فراتر 
رود اما در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه نمي توان 
در بروز معضل فارغ التحصيالن بيكار، از سهم دانشگاه هاي 
مختلف غافل ش��د و توپ را فقط به ميان يك گروه از آنها 
انداخت چرا كه گروه ديگري از كارشناسان آموزش بر اين 
باورند كه دانشگاه هاي بزرگ مانند دانشگاه تهران و صنعتي 
شريف هم قانون نياز جغرافيايي را در پذيرش دانشجو رعايت 
نمي كنند و بر اساس نياز جامعه پذيرش ندارند. بنابراين 
بي توجهي به نياز جامعه حلقه مفقوده  پذيرش دانشجو است 
كه از سال ها قبل بازار فارغ التحصيالن بيكار را داغ كرده و هر 
چه زمان مي گذرد آن را به معضلي دشوار تبديل مي كند اما 
نمايندگان مجلس معتقدند تغيير قانون براي سامان دادن 
به اين وضعيت نيازمند تعامل بين دستگاهي بوده كه بعيد 

است به عمر مجلس دهم برسد. 

 حلقه مفقوده پذيرش دانشجو
بر اساس آمار، در س��ال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ درصد جمعيت 
بيكار كش��ور را افراد داراي تحصيالت دانشگاهي تشكيل 
مي دادند، در حالي كه اين سهم در سال ۹۷ حدود ۲ برابر 
ش��ده و به نزديك ۴۲ درصد رسيده است. نمودار تركيب 
تحصيلي جمعيت بيكار كشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ هم 
نشان مي دهد افزايش نرخ بيكاري در بين دانش آموختگان 
مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي بيشتر بوده و در 
واقع به نظر مي رسد بخش آموزش عالي در كشور به جاي 
آنكه در جهت افزايش سرمايه انساني و در نتيجه افزايش 
بهره وري نيروي كار حركت كند، بيكاران تحصيلكرده تري 
توليد كرده است. حسين خنيفر، رييس دانشگاه فرهنگيان، 
معتقد است فارغ التحصيالن فله اي كه توسط دانشگاه هاي 
آزاد و مراكز نوپديد توليد شدند، بيش از چهار ميليون نفر 

هستند كه اغلب در يافتن شغل دچار مشكل هستند اما به 
گفته او دانشگاه هاي دولتي هم از چرخه توليد فارغ التحصيل 
بيكار مبرا نيستند. او درباره اين موضوع روز گذشته بيان 
كرد: ما نمي گوييم كه نخبگان به دانشگاه شريف يا دانشگاه 
تهران نروند، اما اين دانش��گاه ها تابع قانون GIS نيستند، 
قانون GIS يعني دانش��گاه بايد بر اساس نياز جغرافيايي 
صنعت ها، كارخانه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف كشور 
نيرو تربيت كنند. دانشگاه ها بايد از كف جامعه نيازسنجي و 
در راستاي رفع آن نياز تالش كنند، اما اغلب دانشگاه ها اين 
كار را نمي كنند. اظهارات خنيفر در حالي است كه پروين 
پرتوي، عضو هيات علمي دانشگاه هنر و عضو اسبق كميته 
ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در وزارت علوم به ضعف قوانين 
پذيرش دانشجو در ايران اشاره كرده و معتقد است يك حلقه 
مفقوده در زمينه سياس��ت گذاري پذيرش رشته ها و نياز 
جامعه در كشور وجود دارد. او درباره اين موضوع بيان كرد: 
يك سال پيش مقاله اي در حوزه ارتباط بين بخش دولتي، 
خصوصي و دانشگاه در كشور ژاپن نوشتم، اين چرخه ميان 
بخش هايي كه پيش تر به آن اشاره شد، بسيار فعال است. 
بخش خصوصي بر اساس برنامه هايي كه مدنظر دارند، براي 
5 و ۱۰ س��ال آينده خود، نياز به مشاغل و تخصص ها را به 
دولت اعالم مي كنند. دولت نيز در مقابل، درخواست بخش 

خصوصي را به دانشگاه ها منتقل مي كند.
پرتوي افزود: دانشگاه ها در برنامه ريزي آموزش خود، تقاضا 
محور عمل مي كنند يعني براساس تقاضاي بازار، نيروي 
انس��اني تربيت مي كنند بنابراين ممكن است در برخي 
رشته هاي خاص پذيرش دانشجو داشته باشند و سال بعد، 
در همان رشته پذيرش دانشجو به صفر برسد زيرا تقاضاي 

كار براي آن رشته در بازار وجود ندارد.
او گفت: دانشگاه هاي كشور ژاپن از همان ابتدا كه دانشجو 
پذيرش مي كنند، كامال تكليف دانشجو مشخص است كه 
براي كدام شغل تربيت مي شود و در كدام شركت يا ارگان 
جذب خواهد شد. در واقع يك سيكل مشخص ميان بخش 
خصوصي، دولتي و دانشگاه وجود دارد. در حاضر حاضر نياز 
اقتصاد در جامعه وجود دارد اما بخش خصوصي ما آن طور 
كه بايد نمي تواند بطور قوي اين سيكل را به حركت درآورد و 
در زمينه ارايه اعالم مشاغل 5 سال آينده خود فعال باشد. در 
همين راستا مي توان از مدل هاي كشورهايي مانند ژاپن الگو 
گرفت كه توانسته اند به صورت هدفمند، نيرو تربيت كنند.

عضو اس��بق كميته ارزيابي عملكرد دانشگاه ها در وزارت 
علوم افزود: موضوعي كه پيش تر به آن اش��اره ش��د، تنها 
مختص كشور ژاپن نيست؛ كشور هاي پيشرفته ليستي از 

مشاغل مورد نظر خود را تهيه كرده اند و بر اساس آن مهاجر 
و دانشجو را پذيرش مي كنند، اين امر بيانگر چشم  انداز اين 
كشور است كه مشاغل 5 س��ال آينده خود را مد نظر قرار 
داده اند و دانشجويان را بر اساس آن، در رشته هاي مورد نياز 
خود جذب مي كنند. اين امر از هدر رفتن سرمايه انساني 
جلوگيري خواهد كرد.تصور كنيد اگر دانشجويي بخواهد 
در رشته حقوق تحصيل كند، تا چه اندازه اي بايد سختي 
بكشد كه در كنكور قبول ش��ود. در درجه دوم هزينه هاي 
بسياري شامل حال خانواده اين فرد  خواهد شد تا فرزندشان 
در دانشگاه تحصيل كند و پس از فارغ التحصيلي دانشجو، 

بازار كار مناسبي براي آن وجود نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: تربيت نيرو بر اساس نياز جامعه، از هدر رفتن 
نيروي انس��اني جلوگيري خواهد كرد، فرض كنيد دولت 
براي يك كودك از زمان تولد تا جواني، تا چه اندازه اي بايد 
هزينه كند. فرض كنيد اين دانشجو پس از فارغ التحصيلي، 
نتواند در بازار كار مشغول شود طبيعتا اين سرمايه انساني و 

اجتماعي در كشور راكد مي ماند، اين امر ضرر بزرگي براي 
كشور به شمار مي رود.

 مجال تغيير قانون نيست
با اين حال آنطور كه نمايندگان مجلس مي گويند اگرچه 
ضعف قانون در اين زمينه مش��خص است اما تغيير آن به 
اين دوره از مجلس دس��ت نمي ده��د. محمد قمي، عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي، 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: پذيرش دانشجو بر اساس 
نقشه راه ترسيم شده از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و خطوط تصويب ش��ده از سوي مجلس و همچنين خط 
مشي وزارت علوم انجام مي شود حال اگر قرار باشد تغيير و 
تحولي ايجاد شود نياز به تعامل و مذاكره اين سه نهاد است. 
درست است كه پذيرش دانشجو بايد بر اساس نياز جامعه 
باشد اما زيرساخت ها و امكانات دانشگاه ها هم در اين زمينه 
بايد مورد توجه باشد. دانشگاه بر اساس ظرفيتي كه دارد،  مثل 

آزمايشگاه، تعداد استاد و كارگاه آموزشي دانشجو مي پذيرد. 
از طرف ديگر بعضي دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتي شريف 
در برخي رشته ها به عنوان برند شناخته مي شوند و دانشگاه 

در اين جايگاه خود خلل ايجاد نمي كند. 
او افزود: اينكه دانشگاه ها بايد نحوه پذيرش دانشجو را تغيير 
دهند و بر اساس نياز جامعه اقدام كنند، مورد قبول است و 
ما مي پذيريم كه در اين زمينه بايد بازنگري انجام شود. تا 
امروز هم بر اساس استقبال مخاطبان برخي رشته ها خود 
به خود حذف شدند اما شوراي عالي انقالب فرهنگي بايد 
سياس��ت خود را تغيير دهد و مجلس و وزارت علوم هم به 
دنبال آن تغييرات را اعمال كنند متاس��فانه در اين زمينه 
اگرچه سال هاست از معضل فارغ التحصيالن بيكار حرف 
مي زنيم اما دانشگاه ها حتي اقدام به تهيه نيازسنجي هم 
نكردند. با اين حال به دليل لزوم تعامل بين دستگاهي بعيد 
است كه بازنگري در قانون پذيرش دانشجو به اين دوره از 
فعاليت مجلس برسد و شايد در مجلس بعدي پيگيري شود. 

 Mon. Sep2. 2019      دوشنبه    11 شهريور 1398   2 محرم 1441  سال ششم    شماره   1466 

ورود مجلس به موضوع 
قاچاق انسان و اعضاي بدن

نايب رييس كميسيون قضايي مجلس در مورد اليحه 
قاچاق انسان واعضاي بدن گفت: آمار دقيقي از قاچاق 
انسان و اعضاي بدن در كش��ور وجود ندارد.  يحيي 
كمالي پور در مورد قاچاق غيرقانوني انسان و اعضاي 
بدن گفت: اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان، 
اعضاي بدن و مجازات عبور دهندگان غيرمجاز افراد 
از مرزهاي كشور سال گذشته به مجلس ارسال شد 
ودر حال حاضر در دستور كار كميسيون قضايي قرار 
گرفته است.  نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس شوراي اسالمي افزود: در تعريف كلي قاچاق 
انسان و اعضاي بدن بايد در نظر داشته باشيم؛ زماني كه 
افراد به صورت خود خواسته و غيرقانوني از كشور خارج 
مي شوند قاچاق محسوب نمي شود، وقتي كه افراد 
به صورت اجبار و ناخواسته براي سوءاستفاده كاري 
يا جنسي از كشور خارج يا وارد شوند در اين حالت 
قاچاق صورت گرفته است.  كمالي پور در ادامه ياد آور 
شد: طرح ورود و خروج غيرقانوني افراد و اعضاي بدن 
به صورت اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان و 
اعضاي بدن و مجازات عبور دهندگان غيرمجاز افراد 
از مرزهاي كشور به مجلس دهم آورده شده است و 
مجلس به كميسيون قضايي ارجاع داده و در دستور 
كار قرار گرفته است؛ كليات اين طرح در كميسيون 
قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد و اگر داليلي مبني 
بر نياز فوري جامعه بر تصويب اين اليحه باشد؛ براي 
بررسي آن را به كار گروه ارجاع مي دهيم تا بعد از ارايه 
نظريه هاي كارشناسي وارد جزييات شده تا بتوانيم اين 
قانون را تصويب كنيم. نماينده جيرفت و عنبرآباد در 
مجلس دهم تصريح كرد: آمار دقيقي از قاچاق انسان 
و اعضاي بدن به صورت غيرقانوني در كش��ور وجود 
ندارد و هرچه هست بيشتر درشبكه هاي اجتماعي 
و اطالع رساني شخصيت ها از طريق فضاي مجازي 
اس��ت .بايد در نظر داشته باش��يم چه ميزان قاچاق 
انسان و اعضاي بدن در كشور داريم تا مشخص شود 
نياز به تصويب اين اليحه در مجلس وجود دارد يا خير؛ 
اميدواريم درجريان رسيدگي به اين اليحه بتوانيم 
آمار دقيقي از قاچاق انسان و ورود و خروج غيرقانوني 

اعضاي بدن در كشور را به دست بياوريم .

 توضيحات وزير علوم 
در رابطه با طرح بومي گزيني 

وزير علوم، تحقيق��ات و فن��اوري در رابطه با طرح 
بومي گزيني گفت: ما درخواست داديم مزايا و معايب 
فرآيند بومي گزيني توس��ط كساني كه از اين طرح 
استفاده كرده اند بيان شود تا بر اساس آن طرحي آماده 
كنيم و براي اصالح به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارايه دهيم. منصور غالمي در حاشيه همايش معاونين 
دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور درباره اصالح 
طرح بومي گزيني عنوان كرد: طبيعتًا اين تحقيق 
مزاياي خاص خود را دارد مانند اينكه در طرح اوليه 
دانش��جويان بتوانند در محل زندگ��ي والدين خود 
مشغول تحصيل ش��وند تا مشكالتي از جمله رفت 
و آمد و مس��افرت هاي آنان را كاه��ش دهيم. اما در 
عين حال يك س��ري معايب هم در اين طرح ديده 
مي ش��ود به اين صورت كه در انتخاب ظرفيت هاي 
بومي، تعداد بيشتري از دانشجويان داوطلب منطقه 
در دانش��گاه هاي منطقه مي ماند. كاهش مبادالت 
فرهنگي يكي ديگر از انتقادات وارد شده به اين طرح 
است و دانشجويان در عين حال مي توانند در شهرهاي 
ديگر دوستان و فضاي جديد تجربه كنند. غالمي با 
بيان اينكه يكي ديگر از معايب اين طرح اين است كه 
به عنوان مثال اگر دانشجو به شهر ديگري برود و بتواند 
از گروه آموزشي بهتري براي تحصيل استفاده كند، با 
طرح فعلي بومي گزيني اين شانس از او گرفته مي شود 
گفت: ما درخواس��ت داديم مزاي��ا و معايب فرآيند 
بومي گزيني توسط كساني كه از اين طرح استفاده 
كرده اند بيان شود تا بر اساس آن طرحي آماده كنيم 
و براي اصالح به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ارايه 
دهيم. وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني 
بر تسهيالت ويژه براي فرزندان اعضاي هيات علمي 
گفت: شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه اي دارد كه 
كه به اين مساله پرداخته و بايد به آن مراجعه كنيد. اين 
تسهيالت اجازه مي دهد در مرحله اول دانشجوياني 
كه فرزند اعضاي هيات علمي هستند پس از قبولي 
در دانش��گاه به محل خدمت پدر و مادرشان در هر 

دانشگاهي كه هستند بروند.

تجاوز به حريم رودخانه ها 
جدي گرفته  شود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس، فراموشي قوانين 
طبيعت را علت افزايش حوادث طبيعي دانس��ت و 
گفت: احداث س��د بدون كار كارشناس��ي، تخريب 
محيط زيس��ت را به هم��راه دارد. حس��ن لطفي  از 
فراموشي قوانين طبيعت انتقاد كرد و گفت: قوانين 
حوزه محيط زيس��ت بايد اصالح شده و اجراي آنها 
مورد توجه جدي قرار گيرد. فرهنگ حفظ محيط 
زيست ضعيف اس��ت و بايد تقويت شده و ارتقا يابد، 
م��ردم اول بايد حفظ محيط زيس��ت را ياد گرفته و 
سپس بايد اطالعات الزم در مورد قوانين اين حوزه 
به آنها ارايه ش��ود. وي يكي از چالش هاي اساس��ي 
كشور را عدم آشنايي مناسب مردم با قوانين دانست و 
گفت: مي طلبد رسانه ها ماهانه نشريه اي را براي حفظ 
محيط زيست داشته باشند؛ متاسفانه در حال حاضر 
فرهنگ حفظ محيط زيست رو به افول رفته و چنانچه 
پيچيده ترين قوانين هم تصويب ش��ود راه به جايي 
نخواهد برد بلكه رسانه ها بايد آموزش حفظ محيط 
زيست را به مردم اطالع رساني كنند و سپس ايجاد 
زيرساخت هاي فرهنگي و رفع خالء هاي قانوني مورد 
توجه قرار گيرد. لطفي افزود: اگر مقايسه اي بين زمان 
فعلي و 5۰ سال يا حتي ۱۰۰ سال پيش داشته باشيم 
در گذشته ميزان بارش ها بيشتر اما ميزان تخريب ها و 
خسارت جاني كمتر بود در حالي كه ستاد بحران نيز 
وجود نداشت و كاهش تخريب ها به اين دليل بود كه 

مردم با قوانين طبيعت آشنا بودند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

پزشك خانواده حداقل ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد
مديركل دفترخدمات عمومي س��ازمان بيمه سالمت 
گفت: اولين نياز اجراي برنامه پزشك خانواده در كشور 
تامين اعتبار حداقل ۶ هزار ميليارد تومان در سال براي 
5۰ ميليون ايراني است. محمدرضا ميرزايي، بزرگ ترين 
اولويت وزارت بهداشت و سازمان هاي بيمه گر پايه براي 
خروج از مشكالت نظام سالمت كش��ور را اجراي بسته 
كامل برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع است دانست 
و افزود: برنامه پزش��ك خانواده روس��تايي، عشايري و 

شهرهاي زير هزار نفر از حدود ۱۴سال پيش براي حدود 
۲۸ ميليون نفر اجرايي شد به نحوي كه بيش از ۶ هزار و 
۷۰۰ پزش��ك و بيش از 5 هزارو ۴۰۰ ماما همراه با ساير 
اعضاي تيم سالمت بسته خدمات سطح يك را به مردم 
ارايه مي كنند. وي ادامه داد: همچنين از حدود ۶ س��ال 
پيش در دو اس��تان فارس و مازندران براي ۴ ميليون نفر 
از جمعيت شهري بسته پزشك خانواده شهري اجرا شد. 
در مجموع اكنون بيش از ۳۲ ميليون نفر در كشور تحت 

پوشش برنامه پزشك خانواده هستند و اين برنامه براي 
حدود 5۰ ميليون نفر از جمعيت شهري باالي ۲۰ هزار 

نفر در كشور اجرا نشده است.
ميرزايي با تاكيد بر اينكه براي كاهش و مديريت هزينه ها 
در بخش بستري و سرپايي در سطح ۲ و ۳، وزارت بهداشت 
بايد ۳ اقدام جدي را با همراهي بيمه ها در دستور قرار دهد، 
گفت: قدم اول س��رمايه گذاري و توجه به نقش و جايگاه 
خدمات سطح يك در نظام سالمت است. يعني پرداختن 

به خدمات بهداشتي، پيش��گيري، انجام و ارايه خدمات 
مراقبتي كه در نهايت از بس��ياري از هزينه هاي ناشي از 

بيماري هاي واگير و غير واگير جلوگيري شود.
وي افزود: دومين موضوع اجراي گام به گام و حداقل ۳ تا 5 
ساله برنامه پزشك خانواده شهري است. در صورتي كه در 
شش ماهه دوم امسال بتوانيم با برنامه ريزي مدل اصالح 
شده استان هاي فارس و مازندران و دستورالعمل ۰۲ را 
تدوين كرده و از سال ۹۹ با تامين اعتبار پزشك خانواده 
را اجرايي كنيم، گام بزرگي در حوزه س��المت برداشته 
خواهد شد. مبرزايي گفت: سومين اقدام مهمي كه وزارت 
بهداشت و بيمه ها بايد به آن توجه داشته باشند، افزايش 

سطح سواد سالمت مردم در روستاها و شهرها است كه به 
اقدامات آموزشي بسياري نياز دارد. وزارت بهداشت بايد 
از ظرفيت رس��انه ها، فضاي مجازي و به خصوص صدا و 
سيما به درستي استفاده كند تا در بلندمدت اثرگذار باشد. 
در همين راستا سازمان بيمه سالمت با همراهي وزارت 
بهداشت قرارداد سريال پزشك خانواده را با صدا و سيما 
منعقد كرده است كه توليد آن در آينده اي نزديك شروع 
خواهد شد. مديركل دفترخدمات عمومي سازمان بيمه 
سالمت افزود: همچنين قرارداد چاپ حدود بيش از ۳۰۰ 
هزار نسخه براي ۱۱ بسته آموزشي تهيه شده است كه در 

اختيار ۴ هزار مركز روستايي قرار خواهد گرفت.
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شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب كرد

آزادسازي زمين 26 پادگان براي ساخت مسكن 
گروه راه و شهرسازي|

3 م��اه از وعده وزي��رراه و شهرس��ازي ب��راي انتقال 
پادگان هاي نظامي به خارج شهر در 25 استان و ساخت 
مسكن در اراضي اين پادگان ها مي گذرد و او در تازه ترين 
اظهاراتش اعالم كرده است كه شوراي عالي شهرسازي، 

ساخت مسكن در 26 پادگان را تصويب كرده است.
اوايل تيرماه س��ال جاري و درحاش��يه مراسم امضاي 
تفاهم نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني بين وزارت 
راه و شهرسازي و وزارت دفاع، محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي از انتقال پادگان هاي نظامي در 25 استان 
و اس��تفاده از اراضي آنها براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد 
مسكوني خبر داد، ضمن اينكه وزير دفاع و پشتيباني 
نيرو هاي مس��لح هم براي انتقال پادگان ها از شهرها 

اعالم آمادگي كرد.
البته پرونده جابه جايي پادگان هاي نظامي به تيرماه 
امسال بازنمي گردد و پيش از اين هم بارها شاهد بوده ايم 
كه مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي و شوراي عالي 
شهرسازي و معماري به انتقال پادگان ها اشاره كرده ايم.

شهريور سال گذش��ته بود كه معاون سابق وزارت راه 
و شهرس��ازي به جابه جايي ۱۹ پادگان باهدف انتفاع 
عمومي اش��اره كرده و گفته بود: پادگان ها بخشي از 
فرصت هايي هستند كه ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي و شهرداري ها براي 

بهره مندي مردمي و عمومي قرار مي دهد.
براس��اس برنامه اي كه س��ال گذشته ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معم��اري درباره س��اخت مس��كن در 
پادگان هاي نظامي داش��ت، قرار بود ك��ه بيش از ۱۹ 
پادگان جابه جا شوند كه براي پادگان هاي ۷ نزاجاي 
لرس��تان، پ��ادگان 6۴ اروميه، پ��ادگان ۰۴ بيرجند، 
پادگان هاي اصفهان و لشگر 2۱ تبريز طرح تهيه شده 
بود و در شوراي عالي هم مطرح و به تصويب رسيده بود.

در س��ند طرح جامع ش��هر تهران براي پادگان هاي 
پايتخت هم پيش بيني هاي الزم انجام گرفته اس��ت 
بنابراين از س��ال گذشته، آزادسازي زمين پادگان ۰6 

تهران در دستور كار شوراي عالي قرار گرفت.
براساس قانون انتقال پادگان ها اين امكان به شهرداري ها 
داده شده تا با يك نسبتي كه عموما 6۰ به ۴۰ يا ۷۰ به 
3۰ درصد هستند، بتوانند با ارتش به توافق برسند تا با 
اعطاي 6۰ يا ۷۰ درصد پادگان ها به شهر، امكان استفاده 

عمومي براي شهرها را ايجاد كنند.

     دولتي ها همكاري نكردند
ف��ارغ از تفاهم نامه اي ك��ه تيرماه مي��ان وزارت راه و 
شهرسازي و وزارت دفاع براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد 
مسكوني براي نيروهاي مسلح امضا شد، نيمه نخست 
سال گذش��ته بود كه رييس جمهوري در ابالغيه اي، 

ارگان ه��ا و نهادهاي دولتي را مكلف ك��رد كه اراضي 
بالاستفاده خود را براي ساخت مسكن به وزارت راه و 
شهرسازي واگذار كنند اما اين ابالغيه با واكنش مثبت 
ارگان هاي دولتي مواجه نشد و براساس گزارش هايي 
كه طي ماه هاي گذشته از سوي وزارت راه و شهرسازي 
منتشر شد، نهادهاي دولتي همكاري مناسبي با دولت 
نداشتند اما اظهارات جديد وزير راه و شهرسازي درباره 

تصويب ساخت مس��كن در 26 پادگان درصورتي كه 
با همكاري ارتش همراه باشد، مي تواند نشانه مثبتي 
درراستاي اين ابالغيه باشد، درهمين رابطه، اسالمي در 
نخستين همايش سراسري تأمين و ساخت ۱۰۰ هزار 
واحد مسكن كاركنان نيروهاي مسلح، بر ورود تمامي 
بانك ها براي مش��اركت در اين طرح تأكيد مي كند و 
مي گويد: 26 پادگان ارتش و نيروهاي مس��لح مصوبه  

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را براي اجراي 
طرح هاي توليد مسكن اخذ كرده اند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي محمد 
اسالمي مي افزايد: زمين هايي كه در اختيار نيروهاي 
وزارت دفاع و نيروهاي مسلح براي اجراي تفاهمنامه 
مش��ترك بين وزارتخانه ه��اي راه و دف��اع در احداث 
۱۰۰ هزار واحد مسكوني نيروهاي مسلح قرارگرفته 

است، انتظار مي رود با تخصيص زمين ها كار به زودي 
آغاز ش��ود. اس��المي اضافه مي كند: ب��راي 5۰ هزار 
واحد مسكوني ديگر در اجراي اين تفاهمنامه وزارت 
راه وشهرسازي به وسيله اداره هاي كل راه و شهرسازي 
استان ها، ش��هرهاي جديد زمين هاي مورد نياز براي 
اجراي اين كار فراهم خواهد شد و در اختيار اجراي اين 

تفاهم نامه قرار مي گيرد.
وزير راه و شهرسازي بر تشكيل سريع پرونده ها تأكيد 
مي كند و مي گويد: براي تش��كيل پرونده ها به بانك 
مس��كن اكتفا نمي شود و س��اير بانك ها )سپه، ملت، 
پاسارگاد و رفاه( هم بايد وارد اين طرح شوند و از توان 
آنها بهره گرفته ش��ود تا بتوانيم س��هم 2۰ درصدي 
بانك ها براي تخصيص منابع به اجراي طرح اقدام ملي 
را عملياتي سازيم. عضو كابينه دولت دوازدهم با اشاره به 
اين مطلب كه اجراي اين تفاهمنامه به ۱۰ هزار ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد، اضافه مي كند: تالش وزارت راه، 
تكميل واحدهاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلح در 

سال هاي ۹۹- ۱3۹۸ است.
او با تأكيد بر اينكه تشكيل پرونده ها گام مهم اساسي 
در آغاز اين طرح به شمار مي رود، بيان مي كند: تشكيل 
پرونده ها بايد موثر گام برداش��ته شود و در استان ها از 
طريق بانك ملي و ساير بانك ها اقدام الزم انجام گيرد. 
اراضي مورد نياز براي اجراي اين طرح مراحل قانوني 

خود را طي كرده و در اختيار آن قرار مي گيرد.
وزير راه وشهرسازي مي افزايد: مكاتبه با استان ها براي 
تخصيص زمين در اجراي اين طرح سريعتر انجام شود 
و در شهرهاي جديد اين آمادگي بطور كامل وجود دارد، 
بنابراين انتظار مي رود تا در مدت سه ماه پرونده هاي 

اجراي اين طرح در بانك ها تشكيل شود.
او بي��ان مي كند: اولويت اجراي طرح تأمين مس��كن 
كاركنان نيروهاي مس��لح به اقشار متوسط و ضعيف 
نيروهاي مسلح اختصاص يافته، بنابراين تالش مي شود 
كاركنان��ي صاحب خانه ش��وند كه در ش��مار جامعه 
هدف اين طرح )قش��ر متوس��ط و ضعيف( محسوب 
شوند. به گفته او، وزارت راه وشهرس��ازي براي اجرا و 
عملياتي سازي طرح تأمين مسكن كاركنان نيروهاي 
مسلح ايستاده و انتظار مي رود با همكاري گسترده تر 
طب��ق زمانبندي دنبال ش��ود. وزير راه وشهر س��ازي 
يادآورمي ش��ود: تمامي افراد نيروهاي مس��لح كه از 
تعاوني ه��ا زمين و واحد مس��كوني درياف��ت كردند، 
اسامي شان قرمز مي شود و آنها كه فرم هاي سبز دارند و 
فاقد مسكن هستند، در اولويت قرار مي گيرند. اسالمي 
اضافه مي كند: براساس طرح اقدام ملي به نقشه هاي 
معماري توجه مي شود بدين معنا كه معماري واحدهاي 
مس��كوني بايد از نظر فرهنگ ايراني اسالمي شاخص 
باشند و ويژگي قابليت زندگي در آنها لحاظ شده باشد.

عملكرد مالي مديريت شهري در 4 ماهه نخست سال جاري در شورا قرائت شد

كسري بودجه شهرداري تهران در ثلث اول 98 
گروه راه و شهرسازي|

 روز گذش��ته كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
گزارش حساب هاي درآمد و هزينه ۴ ماه نخست سال 
 جاري شهرداري تهران را در صحن علني شورا قرائت كرد. 
بر اين اساس، شهرداري در ۴ ماه نخست امسال توانسته 
معادل ۹۱ درصد از بودجه مصوب را محقق كند و 5۴۸ 

ميليارد تومان نيز كسري بودجه دارد. 
به گ��زارش تعادل، كس��ري بودجه يك��ي از معضالت 
شهرداري تهران طي س��ال هاي اخير به شمار مي رود. 
بدهي 5۴ هزار ميليارد توماني ش��هرداري به نهادهاي 
مختلف باعث شده تا شهرداري همواره با كمبود منابع 
مالي مواجه باش��د و اين موضوع بر وضعيت بودجه نيز 
تاثيرگذار است. سال ۹6 شهرداري ۱۰ درصد كسري 
بودجه داش��ت . در س��ال ۹۷ نيز حدود 5 هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه پيش بيني ش��ده بود و بر اساس 
گزارش روز گذشته كميسيون برنامه و بودجه چنانچه 
رون��د درآمد و هزينه هاي ش��هرداري به همين منوال 
ادامه يابد، شهرداري امسال نيز با كسري 2 هزار ميليارد 

توماني مواجه خواهد شد.
معم��وال كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر 
گزارش هاي مالي ش��هرداري را در صحن ش��ورا ارايه 
مي كند. روز گذشته نيز رسولي جزييات گزارش مالي 
جديد از حساب و كتاب شهرداري را قرائت كرد. به گفته 
او، رديف ه��اي بازپرداخت هاي بدهي ه��ا ۷3۰ درصد 
افزايش داشته است كه اين رشد حاكي است مديريت 
شهري با وجود برخورداري از تنگناهاي مالي نسبت به 

احقاق حقوق طلبكاران دغدغه جدي دارد.
رسولي با بيان اينكه شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب موظف بوده در برش عملك��ردي ۴ ماهه خود 
نس��بت به تامين منابع در سقف 6 هزار و ۷62 ميليارد 
تومان اقدام كند، اما مبلغ 5 هزار و ۷2۷ ميليارد تومان 
معادل ۹۱ درصد تحصيل كرده است. از اين رقم مبلغ 
۴ هزار و2۹2 ميليارد تومان معادل ۷5 درصد نقد و 25 
درصد آن غيرنقد اس��ت. همچنين طي ۴ ماهه مذكور 
كسري عملكرد 5۴۸ ميليارد توماني نسبت به بودجه 
مصوب مشاهده مي شود. از كل درآمد نقدي وصولي 3۱ 
درصد آن از درآمد پايدار و 6۹ درصد آن از درآمد ناپايدار 

حاصل شده است.
خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد هزينه اي نيز 
اظهار كرد: در اين دوره، شهرداري اجازه داشته حداكثر 
تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 5هزار و ۱۱۰ميليارد تومان 
هزينه كند. طي دوره مذكور مبلغ ۴ هزار و 2۷۹ ميليارد 
تومان )معادل ۸۴ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده است.

او درباره رديف هاي هزينه جاري و عمراني نيز توضيح 
داد و گفت: درصد عملكرد نسبت به اعتبارات مصوب ۴ 
ماهه در رديف هاي حقوق پرسنل رسمي و قراردادي ۸۴ 

درصد، حقوق سازمان ها و شركت ها و ادارات مستقل ۸۷ 
درصد، معاونت 36 درصد، ادارات مستقل ۱33 درصد، 
برداش��ت هاي قضايي 2۸5 درصد، بازپرداخت اصل و 
سود تسهيالت، سود اوراق مشاركت ۱۷۷ درصد، تسويه 
بدهي ها )ساير مطالبات( ۷3۰ درصد، مناطق 22 گانه 

66 درصد است.
خزانه دار شوراي شهر تهران در بخش تحليل و ارزيابي از 
حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران اظهار كرد: 
كسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۹۷( به 
ميزان 2۰ درصد يعني از ۷۱ درصد به ۹۱ درصد افزايش 
پيدا كرده است. همچنين ثبت هزينه ها در دفاتر مالي به 
ميزان ۷۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش 
يافته است. اين افزايش نشان دهنده آغاز اصالح فرآيند 

ثبت به موقع هزينه هاست.

     سبقت درآمد هاي ناپايدار
از درآمدهاي پايدار 

او با بيان اينكه از مجموع درآمدهاي كس��ب ش��ده در 
۴ ماهه امس��ال 3۱ درصد درآمدها پايدار و 6۹ درصد 
ناپايدار اس��ت، گفت: هر چند در گزارش مدت مشابه 
سال قبل ش��هرداري اين تفكيك وجود ندارد، ولي در 
گزارش تغيير و تحول مديريت شهري پايتخت سال ۹6 
تنها 2۰ درصد منابع ساالنه مالي تحقق يافته به صورت 
پايدار اعالم شده است. افزايش 5۰ درصدي اين رديف 
نشان دهنده توفيق نسبي شهرداري در حركت به سمت 
شناسايي و تحقق منابع پايدار است. چنانچه اليحه منابع 
پايدار شهرداري ها، مطرح در مجلس شوراي اسالمي به 
تصويب نهايي برسد، اميد به كاستن از اتكاي شهرداري 
به منابع مالي ناپايدار كه بدون ترديد آثار زيانباري را براي 
شهر و شهر نشينان نسل هاي آينده به بار خواهد آورد، 

افزايش مي يابد.

     افزايش هزينه هاي دفتر شهردار
خزانه دار شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 25 درصد 
درآمد از جنس غيرنقد است، افزود: تحقق ۷5 درصدي 
درآمدهاي ۴ ماهه اخير عالمت اهتمام ش��هرداري به 
اصالح نظام كس��ب درآمد و دور ش��دن از فروش انواع 
دارايي ها اس��ت. اما هزينه جاري اداراتي مانند سازمان 
امالك و مس��تغالت، مركز مطالعه و برنامه ريزي، اداره 
كل رف��اه، اداره كل پش��تيباني، رواب��ط عمومي، پيام 
رس��ا، ايثارگران، سازمان بازرس��ي، اداره كل حراست، 
بس��يج و يگان حفاظت، به ويژه دفتر شهردار نسبت به 
بودجه مصوب ۱33 درصد افزايش دارد. اين ش��اخص 
نشان دهنده گسترش بي رويه هزينه هاي اين واحدها 

است.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 

اظهار كرد: رديف هاي بازپرداخت بدهي ها ۷3۰ درصد 
و اصل و سود تس��هيالت دريافتي ۱۷۷ درصد نسبت 
به پيش بيني بودجه افزايش نشان مي دهد. همچنين 
ردي��ف مربوط به پرداخت اح��كام قضايي صادره عليه 
ش��هرداري، به ميزان 2۸5 درص��د پيش بيني بودجه 

افزايش يافته است.
رس��ولي اعالم كرد: متاس��فانه گزارش درآمد - هزينه 
ارس��الي از سوي ش��هرداري به صورت تفكيكي سهم 
هر ك��دام از هزينه هاي ج��اري و تمل��ك دارايي را كه 
شاخص بسيار مهمي اس��ت در ۴ ماهه اول سال جاري 
نش��ان نمي دهد. انتظار دارم در گزارش هاي بعدي اين 
نقيصه برطرف شود. از آنجا كه صورت جلسات كميته 
تخصيص در اختيار قرار نگرفته است، نمي توانم نسبت 
به چرايي توزيع منابع مالي مصرف شده بين بخش ها و 
مراكز هزينه شهرداري اظهارنظر كنم. قباًل وفق تكاليف 
تعيين شده براي شهرداري، در خصوص انتظام بخشي 
به نقش و جايگاه سياس��ت گذاري مديريت تخصيص 
منابع، به معاون برنامه ريزي توسعه شهري و امور شورا 
شهرداري تهران تذكر داده ام كه متاسفانه ترتيب اثري 
داده نشده اس��ت. انتظار دارم اين تذكر در گزارش ماه 

آتي تكرار نشود.
رسولي گفت: همكارانم در شوراي شهر به درستي تقاضا 
كرده بودند اين گزارش به صورت مقايسه اي ارايه شود. 
متاس��فانه به دليل فقدان اسناد و س��وابق اجراي ماده 
۷۹ قانون ش��هرداري در س��ال هاي قبل از دوره جديد 
مديريت ش��هري تهران امكان اجابت خواسته مذكور 

برايم فراهم نشد.
بعد از ارايه اين گزارش اعضاي شورا به نقد و بررسي آن 
پرداختند. ابتدا مجيد فراهاني درباره اين گزارش گفت: 
در صورت تحقق ۹۱ درصدي درآمدها در هر ماه تا پايان 
سال 2 هزار ميليارد تومان از بودجه مصوب شهرداري 
كسري خواهيم داشت و بدون شك اين كسري بودجه در 
پروژه هاي حمل و نقل عمومي و عمراني تأثيرگذار خواهد 
بود. يعني اين كس��ري بودجه از بودجه هاي تخصيص 
يافته اين دو حوزه كس��ر خواهد ش��د. انتظار داريم در 
كنار افزايش درآمدها همانند گذشته شهرداري تهران 
به دنبال كس��ب درآمدهاي جدي در حوزه درآمدهاي 
پايدار باشيم زيرا در 6 ماهه آينده كاهش جدي در بخش 
درآمدهاي شهرسازي خواهيم داشت. همچنين بايد در 
جذب سرمايه هاي عمومي و مشاركت مردمي بيشتر 

تالش كنيم.
او اف��زود: اگر مي خواهيم ب��راي اج��راي پروژه ها گام 
مثبتي برداريم راهي جز جذب سرمايه عمومي نداريم. 
بطور قطع تهران چاه نفتي ندارد كه از آن براي اداره شهر 
استفاده كند. در نيمه دوم سال شاهد كاهش درآمد در 
حوزه شهرسازي خواهيم بود و از درآمدهاي جديد پايدار 

براي شهرداري نيز خبري نيس��ت. در شرايط تحريم، 
موضوع امنيت ملي كشور در شرايط خاصي قرار دارد و هر 
اتفاقي مي تواند شوك درآمدي جديدي براي شهرداري 

ايجاد كند. بنابراين بايد ذخيره مديريتي داشته باشيم.

     انتقاد از روش هاي سنتي كسب درآمد
در بخش ديگري از اين جلسه و در جريان ادامه واكنش 
اعضا به گزارش مالي ۴ ماهه نخست امسال كه توسط 
خزانه دار شورا قرائت شد، شهربانو اماني، عضو كميسيون 
حمل و نقل گفت: شهرداري به صورت متوسط ماهانه 
۷5۰ ميليارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت مي كند 
و اين آمار يعني ما نتوانسته ايم در رويكردهاي موجود 
تغيير ايجاد كنيم. ش��هرداري به دنبال كس��ب درآمد 
نيست و از آنجا كه هنوز روش هاي درآمدها سنتي است 
و صدور پروانه س��اخت دشوار ش��ده است، بايد فكري 
ش��ود. همچنين انتظار مي رود خزانه دار درباره درآمد 

هزينه هاي تبصره ها نيز گزارش ارايه دهد.
احمد مس��جد جامعي، رييس كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي نيز گفت: در بسياري از پروژه هاي شهري اتفاق 
جديدي رخ نداده و بايد مشخص شود كه ۹۱ درصد از 
درآمدها كجا هزينه شده است. با توجه به اين ۹۱ درصد از 
درآمد، بايد بخشي از كارهاي عمراني انجام مي شد اما اين 
ابالغ انجام نشده و از طرف ديگر در شورا عوارض جديد 
وضع كرديم تا كيفيت ارايه خدمات بيشتر شود ولي در 
كيفيت نيز تغييري ايجاد نشده است. در اين گزارش بايد 
به صورت تفكيكي دارايي هاي سرمايه اي و مالي مشخص 
شود تا به اين ترتيب معلوم شود كدام درآمد مربوط به 

عوارض و كدام مربوط به فروش امالك بوده است.

     تذكر درباره آلودگي كاميون هاي حمل زباله
در ادامه جلسه طبق روال تمام جلسه ها اعضا تذكراتي 
در حوزه هاي گوناگون ارايه كردند. از جمله ش��هربانو 
اماني رييس كميته ايمني و حمل و نقل شوراي شهر 
ته��ران با تاكيد بر لزوم دريافت برگه معاينه فني براي 
تمام كاميون هاي مشغول در حوزه  جمع آوري پسماند 

در تهران گفت: 5۰ درصد كاميون هاي حمل زباله فاقد 
برگه معاينه فني هس��تند. به گفته او يكي از مباحث 
مهم در زمينه بهبود كيفيت هوا معاينه فني است. بر 
اساس بند 5 ماده واحده مصوبه الزام شهرداري تهران 
به ساماندهي موتورهاي ديزل با كاربرد زميني ماشين 
آالت عمراني و ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومي و 
خدمات شهري كليه حوزه هاي اجرايي شهرداري تهران 
مشتمل بر مناطق، شركت ها و موسسات مكلف هستند 
در انتخاب پيمانكاران جهت اجراي پروژه هاي عمراني 
- خدماتي ممنوعيت اس��تفاده از خودروهاي ديزل و 
موتورهاي ديزلي فاقد برگه معاينه فني و تاييديه هاي 

محيط زيستي را به صورت قانوني اعمال كنند.
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد كرد: تاييد 
صورتحساب هاي مالي خدمات خودروها و موتورهاي 
ديزل��ي در پروژه ها منوط به اراي��ه برگه معاينه فني و 
گواهي تاييديه زيست محيطي معتبر از ابتداي پروژه 
خواهد بود. طبق آماري كه به بنده گزارش شده تقريبا 
تعداد۱2۰۰ دس��تگاه كاميون در س��طح شهر تهران 
مشغول فعاليت در حوزه جمع آوري زباله هستند البته 
اين آمار تنها مربوط به كاميون هاي پالك دار اعالم شده 
است و بسياري از پيمانكاران آمار دقيقي از كاميون هاي 

خود را ارايه ندادند.
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 
متاس��فانه نظارت ناكافي بر اين موضوع باعث شده كه 
بيش از 5۰ درصد آنها فاقد معاينه فني باش��ند، گفت: 
مابقي كاميون ها نيز برگه معاينه فني خود را يا با اغماض 
دريافت يا براي دريافت معاينه فني به شهرستان هاي 
ديگر مراجعه كردند. در صورتي كه اگر بخواهند در تهران 

برگه معاينه فني بگيرند بدون شك رد خواهند شد.
اماني تاكيد كرد:  انتظار م��ي رود ضمن رعايت مصوبه 
شوراي ش��هر تهران و جهت لزوم پايش مستمر در اين 
خصوص گزارش دقيقي از وضعيت و برنامه هاي پيش رو 
ارايه شود. بنابراين درخواست مي كنم با توجه به اهميت 
موضوع و در اجراي ماده ۷3 قانون شوراها اين موضوع به 

شهردار تهران به عنوان تذكر ابالغ شود. 
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احتمال خروج آلودگي هواي 
تهران از بحران تا 5 سال آينده 

محمد رس��تگاري، معاون نظ��ارت و پايش اداره 
محيط زيس��ت اس��تان تهران با انتقاد از ساخت و 
سازهاي بي رويه در منطقه 22 گفت: به طور قطع 
اين ساخت و سازها كيفيت هواي كل تهران را تحت 
تاثير قرار مي دهد. به گزارش ايسنا محمد رستگاري 
در گفت وگو با ي��ك برنامه راديويي ضمن انتقاد از 
بي توجهي به موضوع آمايش س��رزمين در كشور 
اظهار كرد: به دليل نبود آمايش سرزميني 2۰ درصد 
از جمعيت كشور در استان تهران ساكن شده اند در 
حالي كه اين استان نزديك به يك درصد از مساحت 
كشور را تشكيل مي دهد. افزايش جمعيت منجر به 
رشد ساخت و ساز در شهرك ها و شهرهاي اطراف 
تهران شده است. در واقع بايد تدابيري انديشيد كه 
جمعيت تهران با اين سرعت افزايش پيدا نكند تا 
تبعات حاصل از آن در استان تهران قابل مديريت 
باش��د. معاون نظارت و پايش اداره محيط زيست 
استان تهران ساخت و سازهاي بي رويه در منطقه 
22 را مضر براي هواي تهران دانس��ت و گفت: قرار 
است در اين منطقه نزديك به ۷۰۰ هزار نفر ساكن 
شوند و با توجه به اين جمعيت 3۰۰ هزار خودرو در 
منطقه تردد مي كنند آلودگي متمركزي را اين نقطه 
ايجاد مي كنند. رستگاري افزود: دغدغه اصلي اين 
است كه اين آلودگي با توجه به جهت وزش باد بطور 
مستقيم وارد تهران مي شود و قطعا اين ساخت و ساز 
كيفيت هواي كل تهران را تحت تاثير قرار مي دهد، 
همان گونه كه رش��د باالي جمعيتي در شهريار و 
پرند بر هواي تهران اثر گذاشته است. معاون نظارت 
و پايش اداره محيط زيست استان تهران تاكيد كرد: 
متاسفانه براي حل مشكل جمعيتي و نياز مسكن 
تهران به راه حل هاي س��طحي متوسل شده  و در 
منطقه 22 مسكن ساخته ايم در حالي كه بايد براي 
رشد طرح جامع شهر تهران و ساخت و ساز در آن 
برنامه مدوني ايجاد كنيم كه مس��ووليت اصلي بر 
دوش كميسيون ماده 5 شهرداري است. او در ادامه 
به روند كاهش آلودگي هوا در تهران اش��اره كرد و 
گفت: بر اساس س��نجش كيفيت هواي تهران در 
سال ۹۰، هواي تهران در 6۰ درصد از روزهاي سال 
آلوده بود. هر سال با برنامه ريزي شاخص آلودگي هوا 
كاهش يافته است البته بارندگي و بادهاي خوبي كه 
وجود داشت نيز در كاهش آلودگي موثر بود اما اگر 
برنامه اي براي كاهش آلودگي هوا در تهران نداشتيم 
بارندگي نمي توانس��ت تا اين ميزان اثرگذار باشد.

به گفته رستگاري با توجه به توسعه ناپايدار شهر 
تهران و وضعيت اقتصادي اي��ران اگر برنامه هاي 
كاهش آلودگي با همين رون��د ادامه يابد مي توان 
پيش بيني كرد كه تا پنج سال آينده تهران از حالت 

بحراني خارج شود.

ضرورت استفاده از ابزار 
قانوني براي تسويه با ايرالين ها 

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها با بي��ان اينكه اگر 
الزم باش��د از اب��زار قانوني براي وص��ول بدهي ها 
استفاده مي كنيم، گفت: هيچ درخواستي از سوي 
دستگاه هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي يا ساير 
نهادها براي برداشت و استقراض نداشتيم و تاكنون 
نه به ايران اير و نه به وزارت راه براي پرداخت حقوق 
كاركنان و تكميل مسكن مهر پولي قرض نداده ايم. 
س��ياوش امير مكري در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره 
روند وصول مطالبات شركت فرودگاه از ايرالين ها 
بابت ارايه خدمات فرودگاهي و ناوبري و مشتريان 
خوش حساب و بدحساب در اين پرداخت بدهي ها، 
اظهاركرد: مشتري بدحس��اب نداريم اما واقعيت 
اين اس��ت كه ش��ركت هاي هواپيمايي وضعيت 
مالي خوبي ندارند. او با بيان اينكه ايرالين ها اعتبار 
دارند اما پول ندارند، ادام��ه داد: به دنبال تعامل با 
ايرالين هاي خوش حساب و بدحساب هستيم كه 
با روشي مناسب تسويه حساب كنيم. مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي با اشاره به ميزان 
مطالبات شركت فرودگاه از ايرالين ها، گفت: بدهي 
ايرالين ها چيزي حدود ۷۰۰ ميليارد تومان است 
كه با همكاري شركت هاي هواپيمايي به تدريج در 
حال وصول مطالبات هستيم. اميرمكري با تاكيد بر 
اينكه به دنبال وصول مطالبات با روش مسالمت آميز 
هستيم، اظهاركرد: اگر شركت هاي هواپيمايي از 
راه هاي مس��المت آميز اقدام به پرداخت بدهي ها 
نكنند، مجبور خواهيم ش��د از ابزاره��اي قانوني 
استفاده كنيم چراكه موظفيم سرويس و خدمات 
اس��تاندارد ارايه دهي��م كه بخش��ي از منابع ارايه 
خدمات از همين وصول بدهي ها تامين مي شود. 
بنابراين اگر الزم باش��د از ابزار قانوني براي وصول 
بدهي ها اس��تفاده مي كنيم اما اميدواريم كه اين 
اتفاق نيفتد. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي همچنين درباره ساخت فرودگاه جديد گفت: 
س��اخت فرودگاه جديد در مشهد و اهواز در دست 

مطالعه و بررسي است. 

نفوذ جريانات خنك شمالي 
به كشور

سازمان هواشناسي با اعالم نفوذ جريانات خنك 
شمالي به كش��ور از بارش باران و رعد و برق طي 
3روز آينده در ۸ استان خبر داد. به گزارش تسنيم، 
روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه با نفوذ جريانات 
خنك شمالي در استان هاي ساحلي بارش باران 
خواهيم داشت. در شمال آذربايجان هاي شرقي 
و غربي، اردبيل، خراسان شمالي و ارتفاعات البرز 
مركزي در اس��تان هاي تهران و س��منان نيز در 
ساعات بعدازظهر رگبار پراكنده باران، گاهي رعد 
و برق روي مي دهد. در امروز )دوشنبه( در برخي 
مناطق شرق و جنوب شرق كشور به ويژه منطقه 
زابل و ش��رق كرمان وزش باد ش��ديد پيش بيني 
مي ش��ود موجب خيزش گرد و خ��اك و كاهش 

كيفيت هواي اين مناطق شود.

براس�اس تفاهم نامه اي كه بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت دفاع به امضا رسيد، 1۰۰ هزار واحد مسكوني دو ساله و طي سال هاي ۹۸ و ۹۹ ساخته 
مي ش�ود و اولويت ساخت 1۰۰ هزار واحد در شهرهايي است كه نيروهاي مسلح در آنجا مستقر هس�تند و ۲۵ شهر بزرگ به عنوان شهرهاي هدف 
تعيين شده كه طبق قانون مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد پادگان هاي اين شهرها به بيرون از شهر منتقل شود و اراضي آن در اختيار 
فضاي شهري قرار بگيرد و اين پادگان ها اولويت براي ساخت مسكن نيروهاي مسلح خواهند بود و در شهرهايي هم كه نيروهاي مسلح زمين نداشته 
باشند، يا در شهرهاي جديد يا در اراضي دولتي، زمين به اين طرح اختصاص مي يابد. اما مساحت پادگان هايي كه در دستور كار بررسي شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران قرار دارند، ۲۸3۲.۵ هكتار است كه در بوشهر 1۰۵ هكتار پادگان، زاهدان ۵۲ هكتار، مشهد 1۸۷ هكتار، اهواز ۲۷۰ هكتار، 

تهران منطقه13- ۸ هكتار، جي 3۵ هكتار، شرق صياد شيرازي در تهران ۹.۸ هكتار، پادگان ۰۶ تهران ۴۹ هكتار است.
در اروميه ۷۴ هكتار، منطقه يك وزارت دفاع ۴.۵ هكتار، بيرجند 1۰3۰ هكتار، قلعه مرغي 3۰۰ هكتار، لشگر 3۰ ساري ۹.۲ هكتار، لرستان 1۵.۵ هكتار، 

خرم آباد ۴۲ هكتار، تبريز 1۰۰ هكتار، مشهد ۴۰۰ هكتار، بجنورد ۲۰ هكتار و باتري سازي منطقه ۴ وزارت دفاع نيز 1۰۰ هكتار است.

جزييات طرح ساخت مسكن براي نيروهاي مسلح
ذرهبين



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل« از موافقتنامه اقتصادي ايران بااتحاديه اوراسيا گزارش مي دهد 

پي ريزي پنجره جديد تجارت 
تعادل|

مسير جديدي براي تجارت خارجي ايران در حال 
ترسيم شدن است. براساس اعالم رسمي متوليان 
تجاري كشور، ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
پيوند خواهد خورد اما به عضويت آن درنمي آيد؛ 
چراكه اين فقط اجرايي ش�دن يك موافقتنامه 
تجاري بين طرفين است. بر همين اساس، با طي 
شدن فرآيند قانوني تصويب داخلي، موافقتنامه 
اقتصادي منطقه اي موقت در راستاي شكل گيري 
تج�ارت آزاد بين اي�ران و اتحاديه اوراس�يا، در 
آبان م�اه 98 اجرايي خواهد ش�د. البت�ه دوره 
اعتبار اين موافقتنامه، س�ه سال )قابل تمديد( 
در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاكرات براي 
تبديل اي�ن موافقتنامه به توافق تج�ارت آزاد 
آغاز ش�ود. حال براس�اس اظهارات سرپرست 
جديد سازمان توسعه تجارت، اين موافقتنامه، 
همانند ساير موافقتنامه هاي ترجيحات تجاري، 
دو فهرست كااليي شامل ترجيحات اعطايي دو 
طرف را به پيوست دارد كه تعداد اقالم مشمول 
اعطاي ترجيحات توس�ط ايران به اوراسيا 360 
قلم و تعداد اقالم اعطايي اوراس�يا 502 قلم كاال 
است. در گام نخس�ت، مطابق فهرست اعطايي 
اوراسيا قرار است تعرفه ۷0 قلم كاال براي ايران 
صفر ش�ود. »رفع موانع غيرتعرفه اي، توس�عه 
همكاري ه�ا در زمين�ه گمركي، اس�تانداردها، 
تسهيل تجارت و فراهم آوردن زمينه همكاري 
بخش هاي خصوص�ي« از ديگر مف�اد مهم اين 
موافقتنامه اس�ت و همكاري تمام دستگاه هاي 
مس�وول را براي اجراي آنها مي طلبد. در همين 
حال، برخي از فعاالن حوزه صادرات پيوند به اين 
اتحاديه اقتصادي را يك جهش بزرگ اقتصادي 
مي دانند كه بازار بزرگي را براي صادركنندگان 

ايران در حال ترسيم شدن است. 

  عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا
اتحاد اقتصادي اوراسيا )EEU( براي تضمين انتقال آزاد 
كاالها، خدمات، سرمايه و نيروي كار، بين كشورهاي 
عضو، ايجاد شده است. در اين راستا، اتحاديه مذكور طي 
توافق تجارت آزاد به رهبري روسيه تصميم گرفت تا پنج 
عضو جديد را به خود اضافه كند. ايران كه يكي از اعضاي 
جديد ليست اتحاد اقتصادي اوراسيا بود، سال گذشته 
توافقي موقت با اين بلوك به امضا رساند. همچنين ايران 
پس از طي مراحل قانوني در اسفند ماه سال گذشته از 
تصويب اليحه موافقتنامه تشكيل منطقه آزاد تجاري 
ميان ايران و اوراس��يا خبر داده بود. حركت به س��وي 
توافق تجارت آزاد مي تواند بسيار سازنده  باشد؛ چراكه 
اين پيوند به كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا اجازه 
مي دهد در چارچوب تجارت منطقه اي، صادرات خود 
را تقويت كنند. در اين راستا، اواخر خردادماه امسال رضا 
اردكانيان، رييس كميسيون مشترك همكاري هاي 
مشترك اقتصادي ايران و روسيه از نهايي شدن قرارداد 
موقت تجارت آزاد بين ايران و پنج كشور اتحاديه اوراسيا 
در مجلس شوراي اسالمي خبر داده بود؛ اتفاقي كه طبق 

آخرين اخبار در آبان ماه به مرحله اجرا مي رسد. 
بر اس��اس اين قرارداد تعرفه ۷۰ قل��م كاال براي ايران 
صفر خواهد ش��د. اما تيرماه همين سال جاري بود كه 
قانون پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا توسط 
رييس جمهور ابالغ شده و هفته گذشته نيز در محل 
دبيرخانه كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي 
ايران و روسيه در مسكو يادداشت رسمي ميان ايران و 
دبيركل اتحاديه اقتصادي اوراسيا مبادله شده، كه طبق 
آن ظرف ۶۰ روز اين موافقتنامه عملياتي خواهد شد. 
طبق اين قرارداد بيش از ۸۰۰ قلم كاال مشمول كاهش 
تعرفه قرار مي گيرند و موجب توسعه روابط خواهد شد. 
همچنين با پيگيري هايي به عمل آمده مراحل نهايي 
شدن موافقتنامه به ثمر رسيده و منتظر ابالغ آن بعد از 
تأييد شوراي نگهبان است. بر اساس اطالعات منتشر 
شده از موافقتنامه مذكور ايران از اوايل آبان 9۸ رسما 
وارد اتحاديه اقتصادي اوراس��يا خواهد شد كه پس از 
پيوس��تن ايران به اين اتحاديه ۸۶۴ قلم كاال از سوي 

دو طرف مشمول تجارت ترجيحي مي شود.

 عضويتي در كار نيست
در اين راستا، سرپرست جديد سازمان توسعه تجارت 
ايران ني��ز از اتم��ام فرآيند قانون��ي تصويب داخلي 
موافقتنامه موقت تش��كيل منطقه آزاد تجاري بين 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و كشورهاي عضو 
خبر مي دهد و در اين باره مي گويد: با اعالم رس��مي 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران، مبني بر اتمام فرآيند 
قانوني تصويب داخلي موافقتنامه مذكور كه ش��امل 
كشورهاي »روسيه، ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان 
و بالروس« است، اين موافقتنامه در آبان ماه امسال 
اجرايي خواهد ش��د. حميد زادبوم با تاكيد بر اينكه 
ايران به عضويت اتحاديه اقتصادي اوراسيا درنمي آيد و 
فقط اجرايي شدن يك موافقتنامه تجاري بين طرفين 
است، اظهار مي كند: عضويت در يك اتحاديه اقتصادي 
به معناي تبعيت از تصميمات كالن اقتصادي، پولي، 
مالي و تجاري كميسيون اقتصادي آن اتحاديه، آزادي 
بازارهاي كاال و خدمات و نيروي كار و سرمايه بين اعضا 
و اعمال تعرفه ها و سياست هاي تجاري مشترك در 
مقابل كشورهاي ثالث است، كه به هيچ وجه مدنظر 

ايران نيست. 
بناب��ه اظه��ارات زادب��وم، اي��ن موافقتنام��ه در واقع 
موافقتنامه اي موقت در راس��تاي تش��كيل ترتيبات 
تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا است 
و دوره اعتبار موافقتنامه، سه سال )قابل تمديد( در نظر 
گرفته ش��ده تا متعاقب آن مذاكرات براي تبديل اين 

موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود. 
او در ادامه عنوان مي كند: اين موافقتنامه مفصل ترين 
و جامع ترين موافقتنامه تجاري است كه تاكنون ايران 
منعقد كرده و شامل 9 فصل از جمله »قواعد عمومي، 
تجارت كاال، چاره كاره��اي تجاري، موانع فني فرا راه 
تجارت، اقدامات بهداش��تي و بهداشت گياهي، قواعد 
مبدا، تسهيل تجاري، حل و فصل اختالفات و مقررات 

پاياني« است. 
به گفته زادب��وم، همانن��د س��اير موافقتنامه هاي 
ترجيح��ات تج��اري، دو فهرس��ت كااليي ش��امل 
ترجيح��ات اعطاي��ي دو ط��رف )اي��ران و اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا( پيوس��ت موافقتنام��ه مذكور 
اس��ت كه تعداد اقالم مش��مول اعطاي ترجيحات 
توسط كش��ورمان به اوراسيا 3۶۰ قلم و تعداد اقالم 
اعطايي اوراسيا 5۰2 قلم كاال است. مطابق فهرست 
اعطايي اوراسيا قرار است، تعرفه 1۷5رديف كاال از 
جمله انواع »فرش دستباف و ماشيني، پسته، انواع 
ميگو، ميوه هايي مانند پرتقال و ليمو، س��بزيجات، 
خرما، بيسكوييت و ش��يريني، برخي محصوالت از 
پليمرهاي پروپيلن، ورق هاي پالستيكي، محصوالت 
بهداش��تي و...« صف��ر ش��ود.  همچنين براس��اس 

توضيحات سرپرست سازمان توسعه تجارت، »رفع 
موان��ع غيرتعرفه اي، توس��عه همكاري ها در زمينه 
گمركي، اس��تانداردها، تس��هيل تج��ارت و فراهم 
آوردن زمين��ه همكاري بخش ه��اي خصوصي« از 
ديگر مفاد مهم اين موافقتنامه است و همكاري تمام 
دستگاه هاي مسوول را براي اجراي آنها مي طلبد كه 
با توجه به وجود پتانسيل باالي تجاري و اقتصادي 
بي��ن ايران و كش��ورهاي عض��و اتحادي��ه مذكور، 
پيش بيني مي شود با اجرايي شدن اين موافقتنامه 
سطح همكاري هاي اقتصادي و تجاري كشورمان با 

كشورهاي عضو اين اتحاديه ارتقا يابد. 

  كاهش مشكالت فعاالن اقتصادي
رييس اتاق مش��ترك ايران و روسيه نيز به موافقت 
اتحاديه اوراس��يا براي ورود ايران به آن اش��اره كرد 
و گف��ت: اين مه��م در ص��ورت موافق��ت مي تواند 
تسهيل كننده حضور تجار و بازرگانان ايراني در بازار 
اوراسيا باشد و فعاالن اقتصادي ايراني با دشواري هاي 
كمتري مواجه خواهند ب��ود. هادي تيزهوش تابان 
عنوان كرد: در اتاق مشترك ايران و روسيه، شرايط 
حضور در بازار اتحاديه اوراسيا متشكل از كشورهاي 
روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
را به صورت كتاب منتشر كرده و اقدام هايي كه بايد 
براي تسهيل امور تجاري از سوي گمرك، اتاق هاي 
بازرگاني و غيره انجام شود را يادآور شده ايم. اتحاديه 
اوراس��يا، فرصت مغتنمي اس��ت كه بايد به ويژه در 
بخش هاي كش��اورزي و صنايع س��بك به خوبي از 
آن اس��تفاده كنيم. او عنوان كرد: اتص��ال راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران به جمهوري آذربايجان در 
ماه هاي گذشته، فرصت خوبي براي توسعه مراودات 
تجاري بين ايران و كشورهاي ياد شده فراهم كرده 
است. در اين پيوند، از برنامه ريزي كوتاه مدت براي 
مقابله با تحريم ها و صدور هر روز يك بخشنامه، بايد 
به س��مت برنامه ريزي بلندم��دت حركت كنيم و با 
ايجاد تسهيالت در قوانين و مقررات، به تامين مواد 

اوليه مورد نياز براي رونق توليد بپردازيم.

  اوراسيا فرصت جديد صادراتي
در همين رابطه اما نايب رييس اتاق مش��ترك ايران 
و روسيه نيز در اين باره مي گويد: در شرايط كنوني 
كش��ور پيوس��تن به فرصت ه��اي صادراتي جديد 
مي تواند شرايط را براي اقتصاد كشور بهبود بخشد. 
سيده فاطمه مقيمي، با اش��اره به بزرگي و اهميت 
بازار اوراس��يا براي بازرگانان ايراني، اظهار مي كند: 
قرار گرفتن كشورهايي همچون »روسيه، قزاقستان 
و افغانس��تان« در اين منطقه ش��رايطي را به وجود 
آورده كه در صورت پيگيري دقيق و اصولي مي تواند 
ش��رايط را براي صادراتي قابل توجه به اين منطقه 
فراهم كند. او در مورد الحاق ايران به پيمان اوراسيا، 
مي افزايد: با ورود ايران به اين بازار توس��عه تجاري، 
دسترسي به بازارهاي جديد، درآمدزايي و ارزآوري 
براي كشور و توس��عه نفوذ كاالهاي ايراني از جمله 
پيامدهاي پيوستن به اوراسيا خواهد بود و در صورت 
تعلل و از دست دادن اين فرصت، كشور بازاري مهم 

را از دست مي دهد. 
به گفته مقيمي، در ماه هاي اخير ش��ناخت  الزم براي 
حضور تاثيرگذار در اين بازارها انجام شده است؛ از اين رو 
در صورتي كه ساختارهاي الزم ايجاد شود مي توان به 
فرصت اوراسيا به عنوان يك ظرفيت جدي اقتصادي 
نگاه كرد. او با بيان اينكه در شرايط فعلي به دست آوردن 
بازارهاي جديد براي صادركنندگان ايراني يك مساله  
مهم و حياتي به ش��مار مي رود، تصري��ح مي كند: در 
شرايط كنوني، كشورهايي كه امكان سرمايه گذاري و 
حضور ايران در آنها است را نبايد از دست داد؛ كشورهاي 
اوراسيا با توجه به ظرفيت قابل توجه و امكاني كه براي 
توسعه بازارهاي جديد دارند يكي از مهم ترين تصاوير 

پيش روي اقتصاد ايران به شمار مي روند. 

  صادرات 5 ميليارد دالري در راه است
پيش از اين نيز رايزن سابق بازرگاني ايران در روسيه از 
تالش اين سازمان براي به دست آوردن سهم 5 ميليارد 
دالري ايران از واردات روس��يه خب��ر داده بود. فرهاد 
پرن��د درباره ظرفيت هاي بازار روس��يه براي صادرات 
محصوالت ايران، گفته بود: ميانگين واردات روس��يه 
در 5 س��ال گذش��ته 22۰ ميليارد دالر بوده كه ايران 
عالوه بر صادرات »محصوالت غذايي, خشكبار، ميوه و 
سبزيجات، محصوالت لبني و آبزيان ظرفيت صادرات« 

در 5 گروه كااليي ديگر به اين كشور را دارد.
 به گفته او، ايران مي توان��د در گروه كاالهاي »چرم و 
كفش، پوشاك و نساجي و فرش، مصالح ساختماني، 
دارو، محصوالت پالستيكي، شيميايي، پتروشيمي« 
بازار خود را در روس��يه داشته باشد. او با اشاره به اينكه 
روس��يه بازار بسيار خوبي براي پوش��اك ايران است، 

اظهار مي كند: روسيه در 1۰ ماهه سال 2۰1۸ حدود 
1۰ ميليارد دالر واردات محصوالت نساجي داشته كه 
۶ميليارد دالر از آن لباس بوده اس��ت. پرند همچنين 
ب��ا بيان اينكه بازار روس��يه براي مصالح س��اختماني 
نيز مناسب اس��ت، مي گويد: ايران در زمينه »سنگ، 
كاشي، سيمان، شيرآالت و ...« شرايط مساعدي دارد 
و در صورت حضور ميداني و تالش شركت هاي ايراني 

مي توان سهم قابل مالحظه اي از بازار را به دست آورد.
 او ديگر بازار مساعد روس��يه را بازار دارو مي داند ودر 
اين باره عنوان مي كند كه واردات روسيه در 1۰ ماهه 
س��ال 2۰1۸ نزديك به 9 ميليارد دالر بوده است كه 
سهم كش��ورمان حدود 1۴ ميليون دالر بوده است. 
مواد غذايي ايراني نيز كه به صورت سنتي به روسيه 
صادر مي شدند نيز قابليت افزايش دارند. طي دو سال 
گذش��ته نيز مجوز صادرات »لبنيات، آبزيان، ماهي 
و ميگو« گرفته ش��ده كه زمينه بس��يار خوبي براي 
صادرات ايران به روسيه است. رايزن سابق بازرگاني 
ايران در روسيه در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به مازاد توليد برخي گروه هاي كااليي در ايران 
تاكيد مي كند: در صورتي كه اين محصوالت بر اساس 
سليقه مصرف كننده روس توليد، بسته بندي و با برند 
خاص خود توس��ط افراد مورد اعتماد و دلسوز عرضه 
شوند؛ به راحتي مي توانيم 2 درصد از واردات روسيه 
را س��هم گيري كنيم. اگر در 5 گروه كااليي ياد شده 
فعاليت مناسبي داشته باشيم در مرحله اول مي توانيم 
به راحتي س��هم 2 درصدي از بازار روسيه كه معادل 
5 ميليارد دالر اس��ت را بگيريم. در راستاي صادرات 
پوشاك ايران به روسيه هياتي به روسيه دعوت شدند 
كه طي جلسه اي اعالم داشتند كه پوشاك ايران كامال 

رقابتي است. 
پرند در عين حال، حلقه مفقوده صادرات به روسيه را 
عدم توزيع به موقع، بازاريابي، فروش و بازگش��ت پول 
دانست و گفت: در برخي اقالم كاالهاي اساسي ايراني از 
جمله پسته، خرما، كلم وكيوي تعرفه صفر شده است. 
او با بيان اينكه تعرفه ها مشكلي ايجاد نمي كنند، افزود: 
با اجرايي ش��دن موافقتنامه موقت تجارت ترجيحي 
با كش��ورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراس��يا تعرفه 
ورودي ب��راي كاالهاي ايراني ب��ه اين اتحاديه كاهش 

خواهد يافت.

  بازار روسيه از دست رفت
اما يك عضو هيات مديره اتاق ايران و روسيه معتقد 
است كه مشكالت نقل و انتقال مالي موجود شرايط 
را براي تجارت ميان ايران و روس��يه سخت تر كرده 
و باعث شده تا تاجران ايراني بازار روسيه را از دست 
دهند. بنابه اظهارات كاوه زرگران، به دليل غيرفعال 
شدن ارتباطات بانكي بين دو كشور ايران و روسيه، 
ش��رايط تجاري ميان آنها نامطلوب اس��ت؛ چرا كه 
اكنون امكان نقل و انتقال پول بين ايران و روسيه از 
طريق بانكي ممكن نبوده و به همين دليل تعامالت 
دو طرفه به پايين ترين س��طح خود رس��يده است. 
او مي افزايد: در اين ش��رايط ب��راي تداوم ارتباطات 
في مابين مجبور هستيم از تاجران كشور ثالث براي 
مبادالت استفاده كنيم و از مسيرهاي ديگري پول 
انتقال دهيم. در واقع يك تاجر غير روسي كاال را از 
روسيه خريداري كرده و ما از اين شخص سوم كاال 
را تهيه مي كنيم و ارز را به جاي روس��يه به كش��ور 
ثالث منتقل مي كنيم و اين مساله سبب شده است 
كه هزينه دادوستد كاال براي ما بسيار افزايش يابد. 
اين فعال اقتص��ادي عنوان مي كن��د: يكي ديگر از 
مشكالت موجود؛ حمل و نقل كاالست. كشتي هاي 
بزرگ به دليل تحريم ه��ا تمايلي به حضور در بنادر 
ايراني ندارد. در مقابل كشتي هاي كوچك و متوسط 
ب��ه همكاري با ايران ادامه مي دهند كه اين مس��اله 
مشكالت خود را داراست. به گفته او، تمايل مبادالت 
تجاري بين ايران و روسيه بسيار باالست اما اكنون 
امكان اين مبادالت وجود ندارد و ممكن اس��ت كه 
اين ش��رايط در آينده سخت تر شود. به همين دليل 
تاجران ايراني بازار روس��يه را از دست داده  و عمدتا 
وارد كننده غالت از روس��يه هس��تيم و صادرات ما 

به شدت كاهش يافته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد

رفع موانع فعاليت بازارچه ها  و گذرگاه هاي مرزي
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزيت هاي مرزي 
بودن استان خراسان جنوبي و بازديد انجام گرفته شده از مرز 
مشترك ايران وافغانستان، گفت: بايد وضعيت بازارچه هاي 
مرزي از جمله بازارچه مرزي زيركوه، گل وردي، درميان، 
سربيشه، يزدان، نهبندان و حاجي آباد ساماندهي شود و 
تعطيلي برخي از اين بازارچه ها بايد موردپيگيري جدي 
قرار گيرد و در مذاكرات با طرف افغانستاني سعي مي كنيم 
موانع را بر طرف كنيم. به گزارش شاتا، رضا رحماني در جمع 
فعاالن اقتصادي استان خراسان جنوبي اظهار كرد: يكي از 
سياس��ت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال بودن 
تمامي بازارچه ها و گذرگاه هاي مرزي اس��ت و در همين 
راستا سعي شده تمامي گذرگاه هاي زميني رسمي فعال و 
تجارت در آنها برقرار باشد. او با بيان اينكه اكنون شركت فوالد 
قائم با سرمايه گذاري اوليه 2 هزار و 35۰ ميليارد تومان به 
بهره برداري رسيده است، افزود: عمليات اجرايي طرح فوالد 
قائم همزمان با آغاز مسووليت بنده در وزارت صمت، شروع 
و تاكنون بطور متناوب اين هزينه جهت تكميل پروژه انجام 
گرفته و قطعا يك تحول بزرگي در صنعت اس��تان ايجاد 
خواهد كرد. رحماني ادامه داد: اين سرمايه گذاري در دوره اي 
انجام شده كه با مضايق بودجه شديدي مواجه هستيم، با اين 
حال بر اساس برنامه تدوين شده براي توسعه استان هاي 
محروم كشور كه طبق برآورد ما 1۰ استان را شامل مي شود؛ 

هيچ محدوديت بودجه اي لحاظ نكرديم و در تالش هستيم 
طرح هاي بزرگ اين مناطق با سرعت بيشتري به سرانجام 
برسند. او با اشاره به اهميت توليدات الستيك هاي سنگين 
در شركت كوير تاير براي تامين نياز كشور، گفت: با توجه به 
درخواست تامين نقدينگي شركت، تمام تالش خود را به كار 
بستيم تا منابع بانكي مورد نياز اين واحد تامين شده و توليد 
آن متوقف نشود. وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: 
در جمع بندي كه با مسووالن و نمايندگان اين استان داشتيم 
مقرر شد در دوره جديدي از توسعه معادن به ويژه در مناطق 
كم برخوردار استان خراس��ان جنوبي گام هاي موثرتري 
برداشته شود. او تاكيد كرد: اين سياست راهبردي وزارتخانه 
است كه اولويت جذب نيرو در واحدهاي صنعتي و معدني 
با نيروهاي بومي هر منطقه بايد صورت گيرد، اين موضوع 
كتبًا ابالغ شده و البته نيازمند همراهي ساير عوامل نيز در 
اين خصوص هستيم. توجه به نيروهاي زبده و توانمند بومي 

نيازمند يك فرهنگ سازي نيز است تا شاهد اين نباشيم.
رحماني افزود: باي��د گردش مالي و حس��اب هاي بانكي 
ش��ركت ها بايد در استان ها و شهرهاي محل استقرار بايد 
انجام گيرد و همچنين ضرورت دارد تداركات و تامين اقالم 
پشتيباني بايد تا حداقل ممكن از مناطق پيراموني واحد ها 
صورت بگيرد. در صورت تحقق اين اولويت ها مردم حضور و 
اهميت شركت ها را درك و در خاص نيز حامي آنها خواهند 

بود. او تصريح كرد: توسعه و پيشرفت واحدهاي صنعتي در 
همه مناطق مي تواند روي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال 
غير مستقيم پايدار در آنها كمك شايان توجهي كند. اين 
مهم در توسعه علمي، مراكز دانشگاهي و مراكز پژوهشي 
مناطق هم تاثير فراواني خواهد داش��ت. اين عضو كابينه 
دولت دوازدهم در طرح فعال سازي معادن استان اظهار كرد: 
طرح هاي اكتشافي بايد جدي گرفته شود و زمينه هاي الزم 
در اين خصوص فراهم آيد كه خوشبختانه امسال خراسان 
جنوبي در اين زمينه رتبه نخست كشور را تاكنون داشته و 
البته همه سازمان توسعه اي معادن هم بيشترين منابع را 
به اين استان اختصاص داده اند و ان شاءاهلل شرايط فعاليت 
معادن جديد سرب، روي، مس و آهن به وجود خواهد آمد. 
طبق آمار موجود ذخاير معدني استان از 2 ميليارد تن به 3,۷ 
ميليارد تن افزايش يافته است كه با اكتشافات جديد حجم 
ذخاير بسيار بيشتر از اين خواهد شد. اين اتفاق نيازمند يك 
همت عالي است و ما تمامي امكانات الزم را حاضريم مهيا 
كنيم تا با كمك مسووالن استان اين ظرفيت بالقوه، بالفعل 
شود و مزاياي آن به مردم خراسان جنوبي برسد. او با بيان 
اينكه از حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين استان 
و توسعه معادن آن استقبال مي كنيم و حمايت هاي الزم را 
نيز خواهيم داشت، افزود: حضور سرمايه گذاران بلندمدت و 

همراه با انتقال تكنولوژي بايد باشد.
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دفاتر مشق دولتي توزيع شد
ش�اتا| با مصوبه كارگروه تنظيم بازار، قيمت دفاتر 
دانش آموزي دولت��ي و نحوه توزيع آن اعالم ش��د. 
مجموع دفاتر دانش آموزي توليد ش��ده با تامين ارز 
۴2۰۰ توماني، بالغ بر 15 ميليون جلد است كه بيش 
از 2 ميليون و 2۰3 هزار جلد آن به دانش آموزان تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني)ره( و س��ازمان 
بهزيس��تي به تعداد 5 جلد به ازاي ه��ر دانش آموز 
اختصاص يافت��ه اس��ت. 5۰ درصد مابق��ي دفاتر 
دانش آموزي به 1۰ استان محروم كشور و برحسب 
درصد تع��داد دانش آموزان هر اس��تان طبق اعالم 
وزارت آم��وزش و پرورش ارس��ال خواهد ش��د. 5۰ 
درصد باقيمانده نيز بين ساير استان ها و با توجه به 
درصد دانش آموزان هر اس��تان تخصيص داده شده 
است. در مورد توزيع نوشت افزار بر اساس آمار اعالمي 
انجمن صنفي كارفرمايي توليد كنندگان نوشت افزار 
كشور، تعداد ۴۴۰ هزار قراص )هر قراص 1۴۴ عدد( 
مداد مشكي و رنگي، 2۰۰ هزار قراص مداد پليمري 
و 2۰ ميليون خودكار آماده توزيع در استان هاست. 
گفتني است طبق مصوبه كارگروه تنظيم بازار كشور 
قيمت دفاتر دانش آموزي به ترتيب دفترچه ۴۰ برگ، 
1۷۰۰ توم��ان، ۶۰ برگ، 25۰۰ توم��ان، ۸۰ برگ، 
3۴۰۰ تومان و دفترچه 1۰۰ ب��رگ، ۴2۰۰ تومان 

تعيين شده است.

تشكيل ۱۳۷۷ پرونده تخلفاتي 
براي كاغذ

مهر| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از 33 هزار 
و 1۷۴ مورد بازرسي در حوزه كاغذ چاپ و تحرير خبر 
داد وگفت: ارزش تخلفاتي پرونده هاي تشكيل شده 
از مرز 33۰ ميليارد ريال گذشت. عباس تابش با بيان 
اينكه طبق مصوبات كارگروه تنظيم بازار، كه در 25 
مردادماه سال 9۷ و 1۴ شهريورماه همان سال ابالغ 
شده است، تمامي مس��ووليت هاي اصالت سنجي 
مربوط به ثبت سفارش، تامين ارز و كاال، قيمت و نحوه 
توزيع كاغذ در حوزه شركت هاي واردكننده كاغذهاي 
چاپ و تحرير، مطبوعات بالكي و »ال دبليوس��ي« 
برعه��ده كميته اي به مس��ووليت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي است، افزود: وزارت آموزش و پرورش 
با مش��اركت دفتر تخصصي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، انجمن واردكنندگان و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در اين مورد 
مش��اركت دارند. او عنوان كرد: بر اين اساس با توجه 
به حيطه اختيارات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و بن��ا بر وظايف ذاتي و نظارتي آن، 
اين سازمان همكاري الزم را با دستگاه هاي مربوطه 
و باالخص تنظيم بازار از جمله اخذ و بررس��ي بهاي 
تمام شده كاغذهاي وارداتي با ارزهاي رسمي را داشته 
و اين بهاي تمام شده را به كارگروه تنظيم بازار و كميته 

ساماندهي كاغذ اعالم مي كند.

توضيح وزارت صمت درباره 
ارز الستيك خودروهاي سنگين

تسنيم| مديركل دفتر مقررات صادرات و واردت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت: الس��تيك 
خودروهاي سنگين در گروه اول كااليي دريافت ارز 
رسمي قرار دارد. مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرو خبر منتشر شده 
با عنوان »عضو كميسيون 9۰: مجلس پيگير فساد 
موجود در بخش خودروس��ازي است« در مورخ 3۰ 
تير ماه سال 9۸ توضيحاتي به ش��رح زير ارايه كرد: 
سعيد عباسپور افزود: براساس مصوبات ستاد تنظيم 
بازار ارز تخصيص يافته به الستيك سنگين ۴2۰۰ 
تومان و براي الس��تيك س��واري ارز نيمايي است. 
هرگونه تغيير در گروه كااليي بايد براساس گزارش 
توجيهي از طرف دفتر تخصصي به كارگروه تنظيم 
بازار و تاييد آن توسط اين كارگروه انجام شود. عباسپور 
توضيح داد: تصميمات اتخاذ شده بعد از تصويب در 
كارگروه توسط وزيرصنعت معدن و تجارت و براساس 
اختيارات تفويض شده از سوي سران سه قوه تاييد 
مي ش��ود. او عنوان كرد: ارز مواد اوليه اين محصول 
كه مربوط به كائوچوي طبيعي اس��ت با ارز ۴2۰۰ 
توماني تامين مي شود.  او درباره كارت بازرگاني يكبار 
مصرف نيز بيان كرد: اكنون كارت بازرگاني به صورت 
يكبارمصرف صادر نمي شود. او درباره احراز تعهدات 
ارزي صادركنندگان گف��ت:  احراز تعهدات ارزي در 
حوزه مسووليت ها و صالحيت هاي بانك مركزي و 

گمرك جمهوري اسالمي ايران است.«

شهرداري كرج درنظر دارد باتوجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج

اداره امور قراردادها و پيمانها- شهرداري كرج

1- س�پرده ش�ركت در مناقصه به يكي از روش�هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷00۷86948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 
خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب ۷00۷85313۷95 نزد 
بانك شهر ش�هرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع 
در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد 
خواهد بود. ۷- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به 
ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي 
مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني معتبر الزامي ميباشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست 
كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه 
مندرج است. 11- پيشنهادات مي بايست در پاكتهاي مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ب و ج تا پايان وقت 
اداري روز سه شنبه مورخ 98/6/26 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12- پيشنهادات رسيده در روز چهارشنبه 
 مورخ 98/6/2۷ در كميس�يون عالي معامالت ش�هرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررس�ي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي 

به عهده برنده مناقصه مي باشد.
٭ جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

درصد غيرنقدي قراردادحداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح عملياترديف

رتبه 4 راه و ترابري يا 25/000/000/0001/250/000/000حفر چاه هاي جذبي سطح شهر- تا سقف اعتبار1 
كامال نقدي4 ابنيه

 اجراي تكميل كلكتور آبهاي سطحي خيابان 2
رتبه 5 راه و ترابري يا 15/۷00/000/000۷85/000/000شهيد بهشتي و خيابان هاي منشعب- تا سقف اعتبار

%5۷6 آب

   عضوي�ت در ي�ك اتحاديه اقتص�ادي به 
معناي تبعيت از تصميمات كالن اقتصادي، 
پولي، مالي و تجاري كميس�يون اقتصادي 
آن اتحاديه، آزادي بازارهاي كاال و خدمات 
و نيروي كار و س�رمايه بي�ن اعضا و اعمال 
تعرفه ها و سياست هاي تجاري مشترك در 
مقابل كشورهاي ثالث است كه به هيچ وجه 

مدنظر ايران نيست. 

برش
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جنگ تجاري به سفره خانوار رسيد

جهان به سوي فاجعه پيش مي رود 

گروه جهان|
جنگ تجاري اقتصاد اول و دوم دنيا يكش��نبه وارد دور 
جديدي ش��د. امري��كا و چين بار ديگر ب��ا مقرر كردن 
تعرفه هاي جديد بر محصوالت يكديگر بر شدت جنگ 
تجاري افزودند. ب��ا تصميم تازه دول��ت دونالد ترامپ 
تعرفه هاي محصوالت چيني به ارزش حدود 112ميليارد 
دالر، 1۵درصد افزايش خواهد يافت. پكن نيز در اقدامي 
تالفي جويانه تعرفه هاي محصوالت امريكايي با ارزش 

تقريبي ۷۵ميليارد دالر را افزايش مي دهد. 
همچنين براي نخستين بار از زمان آغاز اين جنگ تجاري 
در 1۸ ماه گذش��ته، چين براي نف��ت امريكا نيز تعرفه 
۵درصدي تعيين كرده كه از يكشنبه آينده اعمال خواهد 
ش��د. اين در حالي است كه دامنه جنگ تجاري به سبد 

مصرفي روزانه خانوارها رسيده است. 
يوروني��وز گ��زارش داده، از اين پس مصرف بس��ياري 
از كاالها از ش��ير گرفته ت��ا لوازم ورزش��ي چيني براي 
خانوارهاي امريكايي حداقل 1۵درصد گران تر خواهد 
شد و در مجموع مطابق برآورد بانك سرمايه گذاري جي  پي 
مورگان، متوسط سبد مصرفي خانوارهاي امريكايي هزار 
دالر در س��ال افزايش خواهد يافت. اين س��طح از رشد 
هزينه ها ناشي از وضع تعرفه واردات بر صدها قلم كاالي 
مصرفي چيني است كه فهرست رسمي آنها بالغ بر 122 
صفحه است. اين كاالها تنها بخشي از ۳۰۰ ميليارد دالر 
كاالي وارداتي چيني است كه رييس جمهوري امريكا 
يك ماه پي��ش از لزوم وضع تعرف��ه 1۰ درصدي بر آنها 

سخن گفته بود.
در همين حال، ش��ركت »ولز فارگو« كه در حوزه ارايه 
خدمات مالي به شركت هاي امريكايي فعال است، اعالم 
كرده كه تعرفه جديد وضع ش��ده ب��ر واردات كاالهاي 
چيني، هزينه توليد بيش از 1۶۰ گروه صنعتي را افزايش 
خواهد داد و در مجموع جن��گ تجاري اياالت متحده 
و چين تاكنون موجب كاهش س��ودآوري ۳۰ درصد از 

شركت هاي امريكايي شده است.
بخش كشاورزي امريكا هم از جنگ تجاري متاثر شده 
است. قيمت هاي سويا، ذرت و گندم ريزش پيدا كرده 
و به خصوص قيمت سويا از زماني كه چين تعرفه هاي 

تالفي جويانه را عليه واردات سوياي امريكايي وضع كرد، 
كاهش فاحشي پيدا كرد. قيمت ذرت اندكي بهتر بوده اما 
تنها به دليل وقوع سيل هاي وحشتناك در اوايل سال بوده 
كه نگراني ها نسبت به تامين اين محصول را برانگيخت. 
اكنون كه معلوم شده توليد بهتر از حد انتظار بوده، قيمت 
ذرت نيز كاهش پيدا كرده است. با اينكه كشاورزان تالش 
كرده اند بازارهاي ديگري پيدا كنند اما قيمت ها پايين 
مانده است. فشار مالي گسترش پيدا كرده و در نتيجه 
اعالم ورشكستگي زراعي امسال 1۳ درصد رشد كرده 
است. نيويورك تايمز نوشته: »خشم روزافزون در ميان 
كشاورزان امريكايي، يك تهديد سياسي براي ترامپ به 

شمار مي رود به ويژه كه كش��اورزان از پيام هاي توييت 
ترامپ مبني بر اينكه وضع كشاورزان دوباره عالي شده 

است رنجيده اند.«
پيش��تر نيز دفتر بودجه كنگره پيش بيني كرده بود تا 
2۰2۰ ميالدي تعرفه ها و جنگ تجاري س��طح توليد 
ناخالص داخل��ي واقعي امريكا را ح��دود ۰.۳ درصد و 
ميانگين درآمد واقعي خانوارهاي امريكايي را به ميزان 
۵۸۰ دالر كاهش خواهد داد. در مقابل ترامپ با رد آثار 
زيان بار جن��گ تجاري بر اقتصاد امريكا مي گويد علت 
اصلي آسيب خوردن برخي شركت ها از افزايش تعرفه 
واردات كاالهاي چيني، مشكالت ريشه دار مديريتي 

و راهبري ناكارآمد آنها در ساليان گذشته بوده است. 
جنگ تجاري در شرايطي تشديد شده كه چين از طرف 
امريكايي خواسته بود با خويشتن داري بيشتري مذاكرات 
تجاري را ادامه دهد و انتظار حل سريع مسائل را نداشته 
باشد. گفته شده، مذاكرات پنجشنبه گذشته دو طرف 
در س��طحي متفاوت انجام شده ولي كاخ سفيد هنوز از 
انتشار جزييات اين مذاكرات امتناع كرده است. البته دو 
طرف تاكيد كرده اند كه سپتامبر نيز به مذاكرات خود 

ادامه خواهند داد.
جنگ تجاري ميان چين و امريكا از حدود يكسال ونيم 
پيش و با اعتراض ترامپ به كسري تجاري۴۳۰ميليارد 

دالري اياالت متحده در قبال واردات كاالهاي چيني آغاز 
شد. در اين مدت امريكا تعرفه واردات 2۵۰ ميليارد دالر 
كاالي چيني را از 1۰ درصد به 2۵درصد افزايش داده و 
دولت چين نيز در اقدامي متقابل واردات 11۰ ميليارد 
دالر از كاالهاي وارداتي امريكايي را مش��مول پرداخت 

تعرفه كرده است.

   جمهوري خواهان نگران
دامنه جنگ تجاري در ش��رايطي گس��ترده تر شده و 
به س��بدهاي خانوار رس��يده كه دونال��د ترامپ براي 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 2۰2۰ ميالدي 
به دس��تاوردهاي اقتصادي دولتش به ش��دت متكي 
است. با اين حال نش��ريه هيل نوشته محبوبيت آقاي 
رييس جمهور در ميان كش��اورزان و حاشيه نشينان 

به شدت كاهش يافته است. 
در اين گزارش آمده: حاشيه نشينان مي توانند تهديدي 
براي شانس ترامپ براي انتخاب دوباره باشند و تعدادي 
از جمهوري خواهان آسيب پذير در ايالت هايي همچون 
كلورادو، ِمين، كاروليناي شمالي و آريزونا با چالش هاي 
فزاينده اي براي انتخ��اب دوباره در اين مناطق مواجه 
هستند. در حال حاضر جمهوري خواهان در مجلس 
سناي امريكا به نس��بت به ۵۳ در مقابل ۴۷ اكثريت 
را در اختي��ار دارند. »لئونارد الرنس« نماينده س��ابق 
جمهوري خواه از ايالت نيوجرسي، مي گويد:پيام هاي 
ضد ونقيض ترامپ و كاخ س��فيد مانع ايجاد اطمينان 
بين راي دهندگان در مناطق حومه اي مي شود. الرنس 
مي گويد: »جمهوري خواهان با حمايت حاشيه نشينان 
تقويت مي ش��وند اما ظاهرا اين موض��وع در انتخابات 
)ميان دوره اي( 2۰1۸ كنگره صدق نكرد. اين موضوع 
براي من نگران كننده است و الزم است عملكرد بهتري 

در انتخابات 2۰2۰ داشته باشيم.« 
بر اساس نظرسنجي هاي هفته گذشته »ان بي سي نيوز« 
و »وال استريت ژورنال«، ۶۳ درصد از زنان سفيدپوسِت 
داراي تحصيالت دانشگاهي، قطعا يا احتماال به يك نامزد 
دموكرات در انتخابات 2۰2۰ راي مي دهند در حالي كه 

فقط ۳۰ درصد از آنها از ترامپ حمايت مي كنند.

گروه جهان|
جنگل هاي آمازون همچنان مي سوزد و »ژايير بولسونارو« 
رييس جمهوري برزيل كه پيش��تر كمك گروه۷ را براي 
اطفاي حريق به دليل تنش با فرانس��ه رد كرده و بعد آن را 
با ش��رط و شروطي پذيرفت، سوگند ياد كرده كه خودكار 
»بيك« اس��تفاده نخواهد كرد چون فرانس��وي است. در 
شرايطي كه بحران هاي بين المللي، جهان را به سوي يك 
فاجعه سوق مي دهند، رهبران جهان حتي از برقراري ارتباط 

با يكديگر نيز عاجزند. 
الجريزه نوش��ته: تنش هاي داخلي گروه۷ بر سر سياست  
خارجي اياالت متحده، روس��يه و امنيت جهاني، چين و 
تجارت، امكان هرگونه اقدام جمع��ي را در مورد منازعات 
منطقه اي، فقر و البته تغييرات اقليمي تضعيف كرده است. 
به عبارت ديگر، با وجود تحوالت ديپلماتيك در هفته گذشته، 
خبري از تواف��ق در مورد چالش هاي اصلي فراروي جهان 
شنيده نشد. آتش��ي كه اين روزها بالي جان جنگل هاي 
آمازون شده به ما هشدار مي دهد در صورت ادامه رويكرد 
كنوني كه خ��ودداري از اقدام جمعي در مورد چالش هاي 
بزرگ فراروي جهان -از جمله تغييرات اقليمي- اس��ت، 
بشر بايد منتظر اتفاقات خطرناك باشد. اما آيا كسي واقعا 
گوشش به اين حرف ها بدهكار است؟ اگر كسي هم گوشش 
به اين حرف ها بدهكار باشد، به ٌصورت حتم ژايير بولسونارو 
رييس جمهور برزيل، نيست. او ابتدا نگراني ها درباره وخامت 
اوضاع را رد كرد و سپس به شكل ماهرانه اي سازمان هاي 

غيردولتي را متهم كرد و گفت كه آتش سوزي نتيجه كار 
آنها اس��ت. در سوي ديگر، طرفدارانش جنجال غربي ها را 
به عنوان دخالت استعماري در امور برزيل محكوم كردند. 
رييس جمهوري برزيل حتي كم��ك 2۰ ميليون دالري 
گروه۷ را براي خاموش كردن آتش رد كرد. اما مخاطب مادر 
زمين، برزيل نيست. مخاطب زمين جهان و جهانيان است 
و پيام زمين واضح و بلند: سوءاستفاده از طبيعت را متوقف و 

از طبيعت محافظت كنيد.

   گرمايش كره   زمين
آتش احتماال همواره بخشي از زندگي بشر بوده است؛ چيزي 
كه هميشه در جايي روي اين زمين در حال سوختن بوده 
است. شايد فعاالن محيط زيس��ت خيلي اوقات در قامت 
چوپان دروغگو ظاهر شده باشند اما آتش سوزي هاي اخير 
در اروپا، آسيا، آفريقا، امريكاي شمالي و جنوبي، اصال طبيعي 
نيس��ت. اين آتش سوزي ها ساخته دس��ت بشر است كه 
بي مسووليتي سياسي و اقتصادي، آن را بالي جان طبيعت 
و زمين كرده است. رهبران ليبرال  دموكراسي هاي ثروتمند 
جهان با وجود نگراني شان براي جنگل آمازون، به اندازه كافي 
براي رسيدگي به بحران گرمايش كره زمين اقدام نكرده اند. 
مساله زماني بدتر شد كه اياالت متحده از توافق پاريس خارج 
شد. در اجالس گروه۷ هم ترامپ از حضور در جلسه تغييرات 
اقليمي خودداري كرد. اين در حالي ا ست كه اياالت متحده، 
چين و هند مسوول تقريبا نيمي از انتشارات كربن در جهان 

هستند. اما كوتاهي در مقابله با تغييرات اقليمي نشانه اي 
از يك مش��كل بزرگ تر در امور جهاني است. جدا از توافق 
پاريس، دولت ترامپ از توافقنامه هاي هس��ته اي، تجاري 
و توافقنامه هاي بين المللي ديگري نيز خارج ش��ده است. 
دولت ترامپ با اين كار مسيري بدي را آغاز كرده است؛ اينكه 
كشورها ديگر هم تعهد به قوانين و هنجارهاي بين المللي 

را زير پا بگذارند. 

   مثلث آتش
جنگ همانند آتش از آغاز تمدن بش��ري با ما بوده است و 
منازعات جديد، همانند آتش س��وزي هاي جديد ناشي از 
»مثلث آتش« است. مثلث آتش براي آتش سوزي، يعني 
سوخت )درختان خشك و غيره(، گرما و باد خشك. مثلث 
آتش براي جنگ ها، يعني نابرابري )در استاندارد زندگي، 
حقوق بشر و غيره(، قبيله گرايي )ناسيوناليسم پوپوليستي، 
فرقه گرايي و غيره( و جهاني ش��دن. »امي چوا« در كتاب 
خود با عنوان »جهان در آتش« كه سال 2۰۰۳ منتشر شد، 
توضيح مي دهد كه دموكراسي بازار آزاد چگونه نفرت قومي و 
بي ثباتي را صادر مي كند. او استدالل مي كند كه جهاني شدن 
خالف باور متعارف پس��ا جنگ سرد، يك نيروي مخرب و 
بي ثبات كننده در سراسر جهان بوده است. اما آنچه »چوا« 
در كتابش اشاره نكرده سطح بي ثباتي ناشي از جهاني شدن 
در ليبرال  دموكراس��ي  ها اس��ت كه منجر به شكاف هاي 
اجتماعي جديد و ظهور پوپوليسم راست جديد شده است. 

چنانكه امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، در آستانه 
نشست گروه۷ گفت: »ما در يك بحران عميق دموكراسي 

زندگي مي كنيم.«

   كشمكش هاي در حال ظهور
نيازي نيست گفته ش��ود كه جهاني شدن به خودي خود 
قبيله گرايي يا نابرابري ايجاد مي كند. در واقع، جهاني شدن 
كمك كرده افراد بي شماري از فقر رهايي يابند و به گونه اي كه 
بشر هرگز شاهد آن نبوده، جهان را به هم وصل كرده است. 
اما جهاني شدن نابرابري  را تكان دهنده تر از گذشته، در سطح 
محلي و بين المللي، برجسته كرده است. در نشست گروه۷، 
اولويت دستوركار رهبران پرداختن به نابرابري بين دولت ها 
و درون دولت ها بود، اما افسوس كه آنها نتوانستند به توافق 
برسند يا تعهد خود را به استراتژي هاي واقعي اعالم كنند. 

رهبران گروه۷ حتي نتوانستند درباره بيانيه نهايي گروه۷ 
به توافق برسند و فقط موافقت كردند كه مخالفت كنند.

وضعيت جهان امروز هنوز بدتر از وضعيت جهان مثال در 
طول جنگ خليج فارس در سال 2۰۰۳ نيست چه برسد 
به وضعيت جهان در طول جنگ هاي عمده قرن بيستم. اما 
اشتباه نكنيد، شرايط اقتصادي و استراتژيك براي درگيري 
در حال شكل گيري اس��ت. درست همان طور كه شرايط 
اقتصادي و استراتژيك پيش از شروع وقايع هولناك پيشين، 
در حال فراهم شدن بود. به نظر مي رسد با فلج شدن نهادها و 
توافق هاي بين المللي قدرت هاي پيشرو جهان مانند چين، 
روسيه و اياالت متحده در رقابت غيرمسووالنه  خود براي 
قدرت، اين فكر احمقانه كه »بهتر اس��ت با آتش به جنگ 
آتش رفت« را در سر مي پرورانند. اگر اين تصور آنان به چالش 

كشيده نشود، آنها جهان را به آتش مي كشند.

دريچه

كوتاه از منطقه

جانسوناعضايحزب
محافظهكارراتهديدكرد

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا وعده داده ميلياردها 
پوند را براي حوزه هاي آموزش، رفاه اجتماعي و حمل و 
نقل در اين كشور هزينه خواهد كرد. بوريس جانسون 
همزمان به قانونگذاران حزب خود هشدار داده در صورت 
حمايت نكردن از برنامه او براي برگزيت، عضويتش��ان 
در حزب محافظه كار را از دست خواهند داد.  به گزارش 
بلومبرگ، جانس��ون همچنين احتمال فراخوان دادن 
براي برگزاري انتخابات سراسري مجدد را رد نكرده است. 
جانسون گفته، طرح هاي پيشنهادي او معادل بزرگ ترين 
و سخاوتمندانه ترين بررسي بودجه اي از زماني است كه 
حزب كارگر در اواخر دهه 1۹۹۰ تحت رهبري توني بلر 
در بريتانيا قدرت را در دست گرفت. نخست وزير بريتانيا 
گفته: »بايد با تمام نيرو وارد عمل ش��ويم و به س��رعت 
حركت كنيم. حجم عظيمي از بودجه را قرار است صرف 
رفاه اجتماعي، م��دارس، آموزش و حمل و نقل كنيم.« 
جانسون كه از اواخر جوالي به نخست وزيري رسيد اخيرا 
در اقدامي پرمناقشه و با نزديك شدن به ضرب االجل ۳1 
اكتبر برگزيت، فعاليت پارلمان را براي يك ماه تعليق كرد. 
قرار است گروهي از قانونگذاران شورشي در اين پارلمان 
در چند روز آينده براي تصويب قانوني كه جانسون را وادار 
به درخواس��ت به عقب انداختن ضرب االجل برگزيت 
مي كند، تالش كنند. نش��ريه تايمز نوشته، جانسون و 
دستياران ارشدش امكان س��لب عضويت آن دسته از 
اعضاي حزب محافظه كار كه قصد حمايت از تالش جرمي 
كوربين رهبر حزب مخالف كارگ��ر، براي بلوكه كردن 
برگزيت بدون توافق را دارند، بررسي كرده اند. جانسون 
گفته اگر الزم باش��د براي مقابله با اقدامات نمايندگان 

مخالف، فراخوان انتخابات سراسري خواهد داد. 

تجمعمعترضانبهدولت
هنگكنگدرمقابلفرودگاه

گروه جهان|صدها معترض يكش��نبه با تجمع در 
مقابل فرودگاه بين المللي هنگ كنگ در فعاليت اين 
فرودگاه اخالل ايجاد كردند. به دنبال تجمع مخالفان 
دولت محلي هنگ كنگ، رفت وآمد قطارها به فرودگاه 
اين ش��هر به حالت تعليق در آمده اس��ت.  به گزارش 
يورونيوز، مخالفان دولت محلي هنگ كنگ هدف خود 
از تجمع در برابر فرودگاه اين شهر را جلب توجه جهاني 
به وضعيت اين منطقه خودمختار اعالم كرده اند. گفته 
شده، با وجود تجمع مخالفان دولت محلي هنگ كنگ، 
رفت وآمد مسافران به محل فرودگاه ادامه دارد. فرود 
و برخاستن هواپيماها هم تاكنون طبق برنامه انجام 
شده است. پليس هنگ كنگ هشدار داده تجمع در 
مقابل فرودگاه اين ش��هر غيرقانوني است و عمليات 
متفرق كردن تظاهركنندگان به زودي آغاز خواهد شد. 
تظاهرات يكشنبه در حالي برگزار شد كه ماموران پليس 
هنگ كنگ در طول شب شنبه با معترضان در برخي 
مناطق اين شهر درگير شدند. از درگيري هاي شنبه 
شب به عنوان يكي از »خشونت بارترين« درگيري ها 
بين تظاهركنندگان و ماموران پليس طي سه ماه اخير 
ياد شده است. يك روز پيش از اين تظاهرات، نيروهاي 
امنيتي هنگ كنگ سه نماينده و پنج مبارز مدني را 
بازداشت كردند. موج اعتراض كنوني در هنگ كنگ 
به دنبال ارايه اليحه استرداد متهمان به چين آغاز شد. 
هر چند دولت هنگ كنگ اين اليحه را به حالت تعليق 
در آورده است، اما معترضان همچنان به عملكرد دولت 
محلي و خش��ونت پليس معترض هستند. فرودگاه 
بين المللي هنگ كن��گ يكي از پ��ر رفت وآمدترين 

فرودگاه هاي جهان است.

روسيهموشكبالستيك
اسكندرراآزمايشكرد

گروه جهان| ارتش روسيه موشك كوتاه برد اسكندر 
با قابليت هسته اي را در پايگاه كاپوستين يار در نزديكي 
آستاراخان آزمايش كرده اس��ت. به گزارش يورونيوز، 
وزارت دفاع روسيه، ويديويي از اين آزمايش موشكي را 
منتشر كرد كه سامانه موشكي اسكندر را نشان مي دهد 
كه آماده پرتاب موشك بالستيك اسكندر مي شود و آن 
را شليك مي كند. در ادامه اين تصاوير موشك به سطح 
زمين و هدف فرضي برخورد مي كند و منفجر مي شود. 
مكان اصابت موشك طبق تصاوير ويديويي مشخص 
نيس��ت. به گفته وزارت دفاع روسيه، در آزمايش اخير، 
قابليت اين مجموعه در تغيير وضعيت از حالت آماده باش 
به حالت جنگي و همچنين خروج موشك از حامل آن و 
انتقال به پرتابگر و پرتاب آن به هدف مشخص شده مورد 
آزمايش قرار گرفتند. اين سامانه طبق اعالم مقام هاي 
روسي قابليت پرتاب موشك تا برد حدود ۵۰۰ كيلومتررا 
دارد. اي��ن س��امانه مي تواند دو نوع موش��ك از جمله 
موشك هاي بالستيك و موشك هاي كروز را شليك كند. 
همچنين در خبر ديگري از روسيه، خبرگزاري فرانسه 
گزارش داده كه در ادامه اعتراض ها به محدوديت نامزدي 
مخالفان دولت در انتخابات شهرداري هاي مسكو، هزاران 
تن در اين شهر دست به تظاهرات زدند. بنا براين گزارش، 
ماموران امنيتي با وجود حضور سنگين در اطراف محل 
برگزاري تظاهرات، در روند آن اخالل ايجاد نكردند. در 
رشته تجمعات هفته هاي گذشته هزاران تن بازداشت 
شدند. معترضان خواستار لغو محدوديت هاي انتخاباتي 
و همچنين آزادي بازداشت شدگان تجمعات هفته هاي 
گذشته شدند. انتخابات شوراي شهر و شهرداري هاي 

مسكو قرار است يكشنبه آينده برگزار شود.

امريكابهدنبالپايگاههاي
نظاميدرآسيا-پاسيفيك

گ�روه جهان| امريكا درصدد اس��ت كه ب��ا توجه به 
واكنش هاي احتمالي كش��ورهاي خاور دور، به جاي 
ايجاد پايگاه هاي دايم��ي، پايگاه هاي موقت نظامي در 
برخي كشورهاي آسيا- پاسيفيك ايجاد كند. به گزارش 
ساوت چاينا مورنينگ، مشاور سابق رييس فرماندهي هند 
و پاسيفيك امريكا گفته پنتاگون قصد دارد تا پايگاه هايي 
را در منطقه مورد استفاده قرار دهد كه دايمي نيستند 
تا اين پايگاه ها براي چرخش سريع نيروهاي نظامي در 
منطقه مورد استفاده قرار گيرند. نيروهاي نظامي غرب 
به رهبري امريكا در دو س��ال اخي��ر به بهانه اختالفات 
ارضي چين با برخي كش��ورهاي جنوب شرق آسيا در 
درياي جنوبي چين در اين منطقه حضور خود را تقويت 
كرده اند. اما مارك اسپر وزير دفاع امريكا، به تازگي اعالم 
كرده واشنگتن قصد دارد براي ايجاد پايگاه هاي بيشتري 
در آسيا و اقيانوسيه سرمايه گذاري كند. دستيارسابق 
فرماندهي هند و اقيانوس آرام امريكا اما گفته، هر پايگاه 
نظامي جديد امريكا در منطقه آسيا و اقيانوسيه احتمااًل 
براي حداكثر انعطاف پذي��ري نيروها و مطابق با توافق 
با كشورها از جمله فيليپين موقتي خواهد بود. جيمز 
فلويد داونز مدرس سياست تطبيقي   در دانشگاه چين 
در هنگ كنگ، گفته برنامه امريكا براي ايجاد پايگاه هاي 
موقت مي تواند براي كشورهاي جنوب شرق آسيا كه 
داراي اختالفات ارضي با يكديگر هستند، وسوسه انگيز 
باش��د؛ چرا كه ممكن است اين پايگاه ها از نظر ماهيت 
بيشتر تشريفاتي باشند و صرفا دربرخي عمليات امريكا 
مورد استفاده قرار گيرند. تحليلگران بر اين باورند كه چين 
قطعا در قبال هر تحرك نظامي امريكا در منطقه واكنش 

شديدي خواهد داشت. 

تشديدحمالتطالبان
درآستانهتوافقباامريكا

گ�روه جهان|يك مقام افغانس��تان گفته طالبان 
يكشنبه در حالي به دومين ش��هر اين كشور حمله 
كرده كه به گفته فرستاده امريكا، واشنگتن و طالبان در 
آستانه رسيدن به توافقي براي پايان دادن به اين نبرد 
طوالني مدت در اين كشور آسيايي هستند.  به گزارش 
آسوشيتدپرس، سخنگوي پليس واليت بغالن گفته، 
نبرد و درگيري مس��لحانه در حومه پلخمري، مركز 
اين واليت ادامه دارد. هنوز از تعداد تلفات اطالعي در 
دست نيست. اين حمله پس از حمله طالبان به قندوز 
يكي از بزرگ ترين شهرهاي افغانستان رخ داد كه باعث 
شد ده ها تن كشته و قريب به 1۰۰ تن ديگر زخمي 
شوند. گفته ش��ده، طالبان در اين حمله 2۰نيروي 
امنيتي را كش��ته اند.  رييس ش��وراي واليتي بغالن 
گفته: »نياز به نيرو داريم تا قبل از بدتر شدن اوضاع به 
منطقه بيايند. اگر طالبان وارد شهر شود، مقابله با آنها 
بسيار دشوار خواهد بود. نيروهاي امنيتي در برخي از 
پست هاي بازرسي بدون مقاومت گريخته اند. شهر در 
2۳۰ كيلومتري كابل است.«  به اعتقاد ناظران، اين 
حمالت نشان دهنده قدرتمندتر شدن موضع طالبان 
در مذاكرات با زلمي خليل زاد فرستاده امريكا، است. 
حمالت طالبان در شرايطي است كه خليل زاد گفته 
كه براي ديدار با دولت كابل و گفت وگو درباره جزييات 
توافقي كه هنوز نهايي نشده به افغانستان رفته است. 
دور آخر اين گفت وگوها با طالبان در قطر پايان يافته 
اس��ت. انتظار مي رود در اين توافق احتمالي، طالبان 
در ازاي خروج امريكايي ها از افغانستان تضمين كند 
كه از خاك اين كش��ور براي حمله به منافع امريكا و 

متحدانش استفاده نخواهد شد.
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انتخابات شرق آلمان
 زلزله  در ائتالف مركل

گروه جهان| آلماني هاي س��اكن دو ايالت بزرگ 
اين كشور يكشنبه براي شركت در انتخابات به پاي 
صندوق هاي راي رفتن��د، انتخاباتي كه پيش بيني 
مي شود راست هاي افراطي پيروزي هاي چشمگيري 
در آن به دس��ت آورند. اين اتفاق فشارها را بر ائتالف 
حاكم متعلق به آنگال مركل افزاي��ش خواهد داد و 
احتماال يك ش��ريك مهم دولت او، يعني سوسيال 
دموكرات ه��ا، را به ت��رك دولت وا خواهد داش��ت.  
رويترز نوش��ته، راي دهندگان در ايالت ساكسوني 
منطقه اي با ۴.1ميليون جمعيت هم مرز با لهستان 
و جمهوري چك و همس��ايه اش ايالت برندنبرگ با 
2.۵ميليون جمعيت براي انتخاب قانونگذاران جديد 
پاي صندوق هاي راي رفتند. پيش بيني شده كه در 
اين انتخابات ايالتي، حزب راست افراطي »آلترناتيو 
براي آلمان« ميزان چش��مگيري از آراي كس��اني 
كه قبال حامي حزب مركل يعن��ي اتحاد دموكرات 
مسيحي و همين طور سوسيال دموكرات ها بودند 
را به خود اختصاص دهد.  نظرسنجي ها پيش بيني 
كرده اند كه با پايان انتخابات ايالتي، اين حزب سوسيال 
دموكرات است كه بزرگ ترين بازنده خواهد بود. حزب 
آلترناتيو براي آلمان عمدتا تالش كرده تا از خشم و 
نارضايتي راي دهندگان از مسائلي نظير پناهجويان 
و مهاجران، طرح تعطيلي معادن زغال سنگ در دو 
منطقه و همين طور جلوه دادن خود به عنوان وارثان 
تظاهركنندگان عامل سقوط ديوار برلين در سه دهه 
پيش به نفع خود بهره برداري كنند.  حزب سوسيال 
دموكرات تقريبا رقابت برابري با حزب مهاجرستير 
آلترناتيو براي آلمان در برندنبرگ دارد. جديدترين 
نظرسنجي نشان داده، سوس��يال دموكرات ها 22 
درصد در اين ايالت راي دارند و آراي ش��ان تنها يك 
درصد بيش��تر از آراي حزب آلترناتيو براي آلمان در 
برندنبرگ است. اين ايالت كه همسايه كشور لهستان 
است، از زمان اتحاد مجدد آلمان شرقي و غربي در سه 
دهه پيش تاكنون، تحت اداره سوسيال دموكرات ها 
قرار داشته است. روزنامه آلماني مركور، در سرتيتر 
يكشنبه خود نوشته: »زلزله در شرق، زلزله در برلين؟« 
به اعتقاد ناظران، يك شكست چشمگير سوسيال 
دموكرات ها، آب را به آسياب منتقدان ائتالف خواهد 
ريخت. سوسيال دموكرات ها از زمان استعفاي مركل 
در ژوئن كه در نتيجه شكست هاي دردناك حزب در 
انتخابات پارلمان اروپا اتفاق افتاد، تاكنون با رهبراني 
موقت اداره شده اند. محبوبيت اين حزب در سراسر 
آلمان نيز ركورد جديدي را در كاهش ثبت كرده و به 

1۵ درصد تقليل يافته است.

كاهش قيمت سوخت
 در پاكستان 

دولت پاكستان پس از چندين ماه افزايش پياپي قيمت 
سوخت، تصميم گرفت نرخ فرآورده هاي سوختي 
را كاه��ش دهد. قيمت هر ليت��ر بنزين هم اكنون با 
۴.۵۹ روپيه كاهش به هر ليتر 11۳.۴2روپيه رسيده 
است. بهاي س��وخت گازوييل )ديزل( نيز با كاهش 
متوسط ۵.۳۳ روپيه، به ازاي هر ليتر 12۷.1۴روپيه 
قيمت گذاري شد. با اين حال نرخ هاي جديد سوخت 
در پاكستان نسبت به سال گذشته به باالترين سطح 
خود رسيده و طرح كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي 

از بامداد يكشنبه اعمال شد. 

دستگيري 52 مهاجر غيرقانوني 
در تركيه 

نيروهاي امنيتي تركيه ۵2 مهاجر غيرقانوني را در 
استان چاناك قلعه در غرب اين كشور دستگير كردند. 
به گزارش حريت، نيروهاي ژاندارمري تركيه ۵2 تبعه 
افغانستان را كه قصد داشتند غيرقانوني از كشور خارج 
شوند، در شهرستان »بهرام كاال« و »بيبر دره سي« 
استان چاناك قلعه شناسايي و دستگير كردند. تعدادي 
زن و كودك نيز در ميان اين مهاجران غيرقانوني به 
چشم مي خورند. اين افراد براي طي مراحل قانوني 

به مركز استرداد مهاجران آيواجيك منتقل شدند.

60 كشته در حمله 
عربستان به يمن 

انقالبيون يمني گفته اند در حمله ائتالف نظامي به 
رهبري عربس��تان به زنداني در شهر ذمار ده ها نفر 
كشته شدند.. به گزارش المسيره، ائتالف تحت رهبري 
عربستان حمله هوايي به مواضع انقالبيون يمن را تاييد 
كرده است. س��خنگوي وزارت بهداشت يمن گفته 
حداقل ۶۰ جسد از زير آوار زندان ذمار خارج شده و 
احتمال افزايش تلفات وجود دارد. گروه هاي مدافع 
حقوق بشر تاكنون بارها از حمالت عربستان به يمن 

به دليل كشتار غيرنظاميان انتقاد كرده اند.

حضور پررنگ امارات
 در نمايشگاه دمشق 

يك هيات متشكل از دست كم۴۰ تاجر و سرمايه گذار 
اهل امارات متحده عربي با شركت در نمايشگاه تجاري 
بين المللي برگزار شده از سوي دولت سوريه در دمشق، 
هشدارهاي امريكا نس��بت به عدم تجارت با دولت 
سوريه و تجار سوري را به چالش كشيدند. به گزارش 
ايسنا، امارات كه يكي از هم پيمانان منطقه اي مهم 
واشنگتن محسوب مي شود اخيرا شروع به برقراري 
روابط نزديك تر با دولت س��وريه كرده است. امارات 
دس��امبر سفارتش را در س��وريه بازگشايي كرد كه 
باعث خشم امريكا ش��د. رويترز نوشته، نمايندگان 
اماراتي شركت هاي مهمي نظير شركت ساخت وساز 
»عرب تك« و ديگر شركت هاي سرمايه گذاري تحت 
رهبري چهره هاي سرشناس تجاري امارات و همين 

طور اعضاي اتاق هاي بازرگاني اين كشور بوده اند.
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عكسروز

چهرهروز

بدرقه شادماني از شيرودي 
ـ  براي آخرين بار به ياد روزهايي كه گزارش ورزشي تهيه مي كرد، در ورزشگاه شهيد شيرودي بر  ـ خبرنگار باسابقه ورزشي  پيكر مهدي شادماني 
دوش دوستداران و فعاالن عرصه ورزش، رسانه  و هنر قرار گرفت، تشييع و براي هميشه به سمت خانه ابدي ، قطعه نام آوران بهشت زهرا )س( بدرقه 
شد. محمدجواد آذري جهرمي )وزير ارتباطات(، محمد خدادي )معاون مطبوعاتي(، صالحي اميري )رييس كميته ملي المپيك(، عادل فردوسي پور، 
علي دايي، حبيب رضايي، ابوالحسن رياضي )مديرعامل موسسه همشهري(، حجت االسالم دعايي )مدير موسسه اطالعات(، حجت االسالم زائري، 
سيدحسن آقاميري، پرويز اسماعيلي )معاون اطالع رساني رياست جمهوري(، آرش ميراسماعيلي )رييس فدراسيون جودو(، عبدالحميد احمدي 
)معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان(، سيد محمود رضوي، علي خطير و ناصر فرياد شيران، در مراسم تشييع پيكر مهدي شادماني حاضر شدند. 

بازارهنر

همكاري جديد علي رهبري با اركستر سمفونيك استانبول

هديه تهراني به سريال »هم گناه« پيوست

نمايشگاهي از تبليغات دهه هاي ۳۰ تا ۵۰

از »غريبه شام« تا ۱۰ شب شبيه خواني در ايام محرم

ــتر  ــاز و رهبر اركس علي رهبري آهنگس
كشورمان مهرماه سال جاري فصل جديد 
ــمفونيك  ــتر س همكاري خود با اركس
استانبول را آغاز خواهد كرد. علي رهبري 
ــورمان از  ــاز و رهبر اركستر كش آهنگس
روز جمعه ۱۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ فصل 
جديد همكاري خود با اركستر سمفونيك 
ــرد. در اين  ــاز خواهد ك ــتانبول را آغ اس

ــرت ويژه ماري پي ير النگ المت نوازنده هارپ  كنس
ــه و بولنت اوجيل نوازنده فلوت اهل تركيه  اهل فرانس
دو سوليست مشهور علي رهبري را همراهي مي كنند. 
ــهورترين نوازندگان هارپ  ــي از مش النگ المت، يك
ــران جهان  ــترها و رهب ــت او با اكثر اركس جهان اس
همكاري داشته است، اما بيشترين همكاري هايش با 
اركستر فيالرمونيك برلين بوده است. بولنت اوجيل، 

سوليست فلوت هم تاكنون برنده چندين 
ــده است. او هم  مسابقه جهاني فلوت ش
ــرت  ــترهاي جهان كنس ــر اركس با اكث
داشته است. در اين اجرا كه به گفته علي 
رهبري »كنسرت ويژه افتتاحيه اركستر 
سمفونيك دولتي استانبول« محسوب 
مي شود، آثاري ازجوزپه وردي، آمادئوس 
موتزارت و هكتور برليوز به رهبري اركستر 
علي رهبري پيش روي مخاطبان قرار مي گيرد. رهبري 
خرداد ماه گذشته نيز كنسرت ديگري را در استانبول 
رهبري كرد. علي رهبري به عنوان رهبر اصلي، سابقه 
ــاله با اركستر سمفونيك دولتي شهر  همكاري ۱۴ س
ــته از طرف بنياد  ــتانبول داشته و در 7 سال گذش اس
فرهنگي و هنري شهر آنتاليا، جهت آموزش وارتقاي 

سطح اركستر اين شهر به آنجا دعوت شده بود.

با اضافه شدن هديه تهراني به گروه بازيگران 
سريال مصطفي كيايي، ليست بازيگران 
»هم گناه« كامل شد. »هم گناه« سريالي 
ــت كه  به كارگرداني مصطفي كيايي اس
هديه تهراني را بعد از هشت سال به شبكه 
نمايش خانگي مي آورد. تهراني پيش تر 
در فصل ۳ سريال »قلب يخي« )ساخته 
ــال ۹۰ ايفاي داشته  سامان مقدم( در س

است. فيلمنامه »هم گناه« توسط محسن كيايي و علي 
ــرمايه گذاري  كوچكي به نگارش درآمده و فيليمو س
آن را برعهده دارد. بازيگران »هم گناه« به زودي مقابل 
دوربين مصطفي كيايي قرار گرفته و توليد اين سريال 
ــاهرخ فروتيان،  ــمتي را آغاز خواهند كرد. ش ۲۴ قس

افسانه چهره آزاد، پدرام شريفي، روشنك 
ــان كرمي، حسين اميدي،  گرامي، احس
ــوگل خليق و مارال بني آدم گروهي از  س
بازيگران هم گناه هستند كه علي باقري، 
فروغ قجابگلو، شيرين اسماعيلي، فرانك 
ــول  ــد اعاليي، محمدرس كالنتر، محم
ــك  ــا و آي ت ــد موحدني ــري، محم صف
جاويدنژاد نيز در كنار آنها به ايفاي نقش 
ــر »هم گناه«  ــدي پاكدل ديگر بازيگ مي پردازند. مه
ــتركي را با برادران كيايي  ــت كه اين بار تجربه مش اس
ــت. همچنين  ــبكه نمايش خانگي آغاز كرده اس  در ش
ــه زودي  ــاقي حاجي پور ب ــا معرفي س ــاه« ب »هم گن
تصويربرداري را آغاز كرده و وارد مرحله توليد خواهد شد. 

نمايشگاهي از تلفيق گرافيك، تبليغات 
ــا ۵۰، از روز  ــاي ۳۰ ت ــانه در دهه ه و رس
جمعه ۲۲ شهريور ماه در گالري دنا برگزار 
ــگاه كه نگاهي  ــود. در اين نمايش مي ش
ــرآغاز  ــي به تاريخ گرافيك و س پژوهش
تبليغات در ايران دارد، تعدادي آگهي هاي 
اصل آن دوره به نمايش گذاشته مي شود. 
فرشيد پارسي كيا، مدير گالري »دنا« در 

گفت وگو با ايسنا درباره اين نمايشگاه پژوهشي توضيح 
ــگاه پژوهشي برگزار  مي دهد: ما در سال چند نمايش
مي كنيم كه يكي از آنها به آگاهي هاي تبليغاتي مربوط 
است. سال گذشته كانون آگهي زيبا را برگزار كرديم و 
امسال تبليغات سازمان فاكوپا را در دهه هاي ۳۰ تا ۵۰ 
برگزار مي كنيم. اين سازمان، از جمله نهادهاي مهمي 
بود كه در آن سال ها كار تبليغات انجام مي داد و اولين 
كمپين هاي ايران را برگزار كرد.  او يادآور شد: هر كدام از 

اين آگهي ها ويژگي هاي خاص خودشان را 
دارند كه بايد از نزديك ديده شوند. بنابراين 
ــر گرافيك،  ــگاه مي تواند از منظ نمايش
زيبايي شناسي، تاريخي، جامعه شناختي 
ــروع تبليغات در ايران حائز اهميت  و ش
باشد. پارسي كيا درباره دسترسي به اين 
آگهي ها نيز بيان كرد: تعداد زيادي آگهي 
اصل به همراه برخي تبليغات كپي شده 
ــگاه ارايه مي شود.  از كارهاي پژوهشي در اين نمايش
اين آگهي ها از طريق خريد در دست دوم فروشي ها و 
افرادي كه نشريات قديمي دارند، جمع آوري شده است. 
در مجموع ۳۵ تبليغ اصل ارايه مي شود كه من نيز ۲۴ 
آگهي اصل را از مجموعه شخصي خودم به نمايشگاه 
اضافه كرده ام.  اين نمايشگاه كه كيوريتوري آن را محمد 
مخبري و شيما طاهري انجام داده اند از تاريخ ۲۲ تا ۲7 

شهريور ماه در گالري دنا برگزار مي شود.

اجراي نمايش »غريبه شام« در تماشاخانه 
ــنگلج، برگزاري ۱۰ شب شبيه خواني  س
در محوطه مجموعه تئاتر شهر و برپايي 
ــدالن، ويژه  ــر صاحب ــن دوره تئات نهمي
ــي  برنامه هاي اداره كل هنرهاي نمايش
ــام محرم و  ــيدن اي ــا فرارس ــان ب همزم
سوگواري شهادت امام حسين)ع( است. 
اجراي نمايش »غريبه شام« به نويسندگي 

ــين و كارگرداني كوروش زارعي از  حسين فدايي حس
روز سه شنبه ۱۲ شهريورماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در 
تماشاخانه سنگلج روي صحنه مي رود. در اين نمايش 
ــهادت حضرت رقيه)س(  پربازيگر كه به زندگي و ش
مي پردازد بازيگراني چون كاظم نظري، انوش معظمي، 
ــيدحميد الجوردي،  ــن اردستاني، س وفا طرفه، حس
محمدجواد پيروزي، ليالسادات موسوي، مريم سادات 
صدرپور، فائزه سادات حسيني، سنا زارعي، نگين سادات 
ــولي، فائقه حاجي مهدي، سوگند مقدم و... ايفاي  رس
نقش مي كنند و محمدرضا خويي نيز مدير توليد پروژه 

است. عالقه مندان مي توانند با حضور در 
گيشه تماشاخانه سنگلج، اقدام به تهيه 
ــد. همچنين ۱۰  بليت اين نمايش كنن
مجلس شبيه خواني در محوطه مجموعه 
تئاتر شهر به همت كانون تئاتر ديني برگزار 
ــود.  اين ۱۰ مجلس كه از  يكشنبه  مي ش
۱۰ شهريور، مصادف با اول محرم ۱۴۴۱ 
ه.ق شروع شده تا سه شنبه ۱۹ شهريور، 
ــا در  ــب از محرم، بعد از اذان مغرب و عش دهمين ش
ــهر برگزار مي شود. نهمين  محوطه مجموعه تئاتر ش
دوره تئاتر صاحبدالن در محرم و صفر ۱۴۴۱- ۱۳۹۸ 
ــي اداره كل هنرهاي  ــر دين ــه همت كانون تئات نيز ب
نمايشي با همكاري ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ــور و انجمن هنرهاي نمايشي در سه  استان هاي كش
ــاي خارج از  بخش  نمايش هاي صحنه اي، نمايش ه
ــي برگزارمي شود.  صحنه و مسابقه نمايشنامه نويس

در نهمين دوره تئاتر صاحبدالن ۳۲ نمايش در بخش 
صحنه اي و ۱۳ اثر در بخش خياباني پذيرفته شده اند. 

تاريخنگاري

اعالم بي طرفي ايران در جنگ جهاني دوم 
يازدهم شهريور ۱۳۱۸، به دنبال حمله آلمان به لهستان 
و آغاز جنگ جهاني دوم، محمود جم نخست وزير وقت 
رژيم پهلوي با صدور بيانيه اي رسمي، بي طرفي ايران را در 
اين جنگ اعالم كرد.  يك روز پس از شروع جنگ جهاني 
دوم  محمود جم نخست وزير ايران طي اطالعيه اي اعالم 
ــفانه جنگ در اروپا مشتعل  كرد: در اين موقع كه متاس
شده است، دولت شاهنشاهي ايران به  موجب اين بيانيه 
تصميم خود را به اطالع عموم مي رساند كه در اين كارزار 
بي طرف مانده و بي طرفي خود را محفوظ خواهد داشت. 
آلمان و انگليس از اين موضع استقبال كردند زيرا انگليس 
به دليل درگيري  در منطقه ديگر توانايي برقراري امنيت را 
نداشت. استدالل وزارت امورخارجه آلمان نيز از بي طرفي 
ايران چنين بود:  با توجه به پيوند نزديك تركيه با انگليس و 
فرانسه چنين به  نظر مي آيد آن چه از لحاظ سياسي اهميت 
ويژه اي يافته آن است كه فعاًل به تقويت ايران در بي طرفي 

ــود. البته در همين زمان رضاخان  كاملش ادامه داده ش
ــت از دولت آلمان پرداخت و نيروهاي متفقين  به حماي
ــزي اولتيماتوم دادند كه  در اين خصوص به دولت مرك
دست از حمايت نازي ها بردارد در غيراين صورت ايران را 
اشغال خواهند كرد. در چنين شرايطي با وجود اين اعالم 
بي طرفي، نيروهاي شوروي از شمال و شرق و نيروهاي 

انگليس از جنوب و غرب با اين دستاويز كه آلماني هاي 
مقيم ايران بر ضد متفقين فعاليت مي كنند و رضاخان نيز 
از آنها حمايت مي كند، در سوم شهريور ۱۳۲۰ خورشيدي 
ايران را اشغال و رضاخان را وادار به استعفا و تبعيد از ايران 
كردند. اشغال ايران پيامدهاي ناگواري در زندگي مردم 
ــاي اقتصادي،  ــت؛ افت و كاهش توليد در بخش ه داش
بالفاصله در پي اشغال كشور پديد آمد. اثر فوري كاهش 
توليد، در تنزل بودجه دولت و سطح زندگي مردم نمودار 
ــد. در اين ميان به ويژه كاهش توليد محصوالت پايه  ش
ــاورزي، در كنار تقاضاي مصرفي باال و  و خوراكي در كش
تحميلي قواي اشغالگر، مردم فقير شدند و به بروز قحطي 
و گرسنگي شديد انجاميد تا جايي كه مردم به خوردن 
براده هاي چوب اكتفا مي كردند و عدم امكان رعايت مسائل 
بهداشتي به شيوع بيماري هاي واگير و عوارض مصيبت 

بار ديگر انجاميد

میراثنامه

سكوت چهار باغ
خاطره چهار باغ، براي آيندگان چه خواهد بود؟ چهار 
ــاخته شده؟ سكوت؟  باغي بي باغ؟ چهار باغي از نو س
ــت فودي ها؟ صداي ادامه دار  ــوخته فس بوي روغن س
بستنييييي، صندلي هايي كه درخور چهارباغ نيست 
يا سنگ هاي  هتن آباد؟! وقتي از خيابان حرف مي زنيم، 
ــت كه  ــار باِغ يادگار صفوي، نامي بس آشناس نام چه
ــت. خاطره من از  ــاي دل انگيزش دور نيس حكايت  ه
ــت، رفت و آمدهايي كه  چهارباغ، ازدحام جمعيت اس
براي خريد صورت مي گرفت و البته فراغ بالي در سينما 
چهارباغ. سكوت چهارباغ را به ياد نداشتم! بارها و بارها 
ــرق و غرب چهارباغ را طي  ــت در دستان مادر، ش دس
طريق كرده بودم و البته گاهي پدر، آن وسيله آهنين 
موتوردارمان را روشن مي كرد و به قصد خانه مادربزرگ، 
ــي از اين گردشگاه مشجر  در آن سوي چهارباغ عباس
ــتيم و با هر آمد و شدي در چهارباغ،  اصفهان مي گذش
خاطرهاي شيرين ما فزوني مي يافت. درختان انبوه و 
ــايه اندازي مي كرد و ويترين مغازه هاي  سرزنده اش س
رنگارنگ آن، از پارچه فروشي و بوتيك ها تا فيلم هاي 
روي سردرسينما، به عابران چشمك مي زدند و هربار 
همراه مادر، روبه روي هر مغازه لختي توقف مي كرديم 
و همچنان جوالن ماشين قطع نمي شد؛ حركت همين 
ــي، در مدل هاي مختلف بود كه يك نام  آهن هاي رنگ
را بر سر زبان ها انداخت: احياي چهارباغ عباسي اما به 
جان چهارباغ قسم، حكايت ُپر افت و خيز اين روزهايش 
كه با نام احيا گره خورده و اسم جديد »ساماندهي« را 
برايش برگزيده اند، به كالف سردرگمي مي ماند كه گره 
به دستان نيز در البه الي سنگفرش هاي امروز و آسفالت 
ديروز و پايه هاي مدفون  شده تاريخ چهارباغ، خود در 
جست وجوي شاه گرهي هستند كه شايد با اشاره او باز 
شوند و نفعشان را ببرند و تمام شود اين قضيه چهارباغ 
بي باغ! چهار باغي كه حال اين روزهايش، بسان شهري 
خالي از سكنه است و اگرچه از نبودن آهن هاي موتورداِر 
رنگي نفس مي كشد، اما نوبت جوالن شكم پرستي در 
آن رسيده و تاريخش، زير آسفالت و سنگفرش دست 

ــاله اي كه حاال،  ــود. تاريخ چندصدس به دست مي ش
ــرش هوار شده اند! سكوت  سنگ هاي هتن آباد بر س
ــرق چهارباغ را همه مي شناسند و بيش از  و سكون ش
همه، مجموعه هشت بهشت در بدنه شرقي چهارباغ، 
مكاني سرد و خالي از حركت آدمي است؛ مجموعه اي 
كه با هدف بدنه سازي و رونق ساخته شد اما به ركودي 
بي مانند رسيد.  عبداهلل جبل عاملي، مدير اسبق اداره كل 
ميراث فرهنگي استان اصفهان با بيان اينكه در چهارباغ 
قديم هم بدنه شرقي نسبت به بدنه غربي رونق كمتري 
ــنا گفت: ما با هدف رونق قسمت شرق  داشت به ايس
ــازي را انجام داديم. زماني كه ساخت  چهارباغ، بدنه س
ــت در بدنه شرقي تمام شد قرار  مجموعه هشت بهش
بود كسبه مغازه هاي آنجا را خريداري كنند اما عده اي 
ــده هاي نيمه كاره را  ــطه شدند و تمام ش زرنگ تر واس
خريدند تا به كسبه بفروشند! بنابراين سرقفلي اين سمت 
چهارباغ با بدنه غربي چهارباغ، مساوي شد و حتي باالتر 
رفت و ديگر خريداري پيدا نكرد. هرجايي كه واسطه ها 
ــود. وي ادامه داد: براي  مي آيند با كساد روبه رو مي ش
ــابقه برگزار شد اما نه ميراث  طراحي بدنه شرقي، مس
فرهنگي و نه شهرداري وقت، طرح هاي برگزيده مسابقه 
را قبول نكردند و بعد يك كميسيون، مركب از حدود 
۱۲ نفر از ادارات و ارگان هاي و موسسات مختلف ازجمله 
ميراث فرهنگي، شهرداري، مسكن و شهرسازي، شوراي 
ــد كه چند نفر از خبرگان امور سياسي  شهر شكيل ش
ــهر هم در آن حضور داشتند و بنابرآنچه  اقتصادي ش

ــتند، صورت جلسه اي را  ــرقي مي خواس براي بدنه ش
تنظيم كردند كه اين صورت جلسه حدود ۱۵ گزينه 
داشت. از من خواستند براساس اين ۱۵ شرط طرحي را 
تهيه كنم كه اتفاقا شادروان دكتر آيت اهلل زاده شيرازي 
هم با تهيه طرح موافقت كرد و صورت جلسه آن موجود 
است. طراح بدنه شرقي چهارباغ عباسي با اشاره به برخي 
از شروط اين طرح گفت: ازجمله ۱۵ شرط موجود در 
طرح اين بود كه ضخامت اين قسمت نبايد از ۲۰ متر 
تجاوز كند. هيچ نوع ساختماني نبايد به صورت پنجره 
ــد. نماي مجموعه به طرف پارك،  به سمت پارك باش
بايد حالت كليت نماي دوره صفوي را داشته باشد كه 
آنها هم تاق نماهايي هستند كه در قسمت پايين، حالت 
سكومانند دارند و افرادي كه در پارك هستند مي توانند 
از سايبان آنها استفاده كنند. از ايجاد سطوح شيشه اي 
وسيع خودداري و سعي شود مباني را براساس كاربرد 
ــراميك ها كار كنيم.  ــر همچنين نوع خاصي از س آج
ــود و اين  ارتباط كلي حركت مانند، در داخل ايجاد ش
طراحي خطي با مغازه ها قطع نشود. يك رواق در كنار 
پياده روي چهارباغ ساخته شود تا عبور و مرور را در آنجا 
حفاظت كند يعني هم سايه ايجاد شود و هم از نزوالت 
بارندگي حفاظت كند، ضمن اينكه از ستون هاي آجري 
ــازي قالبي خودداري  و نماهاي قوس دار و تاريخي س
شود.  استاديار گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ــگان افزود: كاري كه ما انجام داديم اين بود كه  خوراس
ــد نه  طرف رواق داخل چهارباغ به صورت ويترين باش
اينكه مغازه ها از اين طرف ورودي داشته باشد و بيشتر 
ورودي ها را از حركت داخلي بازارچه مانند بدهيم و اين 
به طرف داخل چهارباغ به صورت ويترين باشد اما حاال 
آنها مي خواهند كه مغازه ها را به دو دسته درجه يك و 
درجه دو تقسيم كنند و درهاي مغازه ها به سمت پياده 
ــود. جبل عاملي تاكيد كرد:  روي داخل چهارباغ باز ش
اكثر افرادي هم كه مي خواهند اصالحاتي را در معماري 
مجموعه هشت بهشت انجام دهند افرادي هستند كه آن 

زمان بعد از پايان طرح اين مغازه ها را خريدند. 

ايستگاه

استقبال از »جوكر«
در جشنواره فيلم ونيز

تمجيد از بانوي موج نوي 
سينماي فرانسه

اولين نمايش جهاني فيلم 
ــه كارگرداني  »جوكر« ب
در  ــس«  فيليپ ــاد  »ت
ــم ونيز با  ــنواره فيل جش
ـــتـرده  ـــين گس تحس
ــه  ــن و ۸ دقيق منتقدي
تشويق ايستاده حاضران 
ــد. به  ــالن همراه ش در س

ــي از دنياي  گزارش ورايتي، فيلم »جوكر« كه بخش
سينمايي دي سي كاميكس است اما فيلمي مستقل 
درباره شخصيت ابرشرور جوكر و بدون حضور بتمن و 
ديگر شخصيت هاست، پس از انتظارهاي فراوان شنبه 
شب در بخش رقابتي جشنواره فيلم ونيز به روي پرده 
رفت و با استقبال بسيار زيادي رو به رو شد تا راه براي 
درخشش اين فيلم در فصل جوايز سينمايي و نهايتا 
جوايز اسكار هموارتر شود. »خواكين فينيكس« كه 
نقش آفريني درخشاني در اين فيلم در نقش اصلي 
ــته به همراه »تاد فيليپس« كارگردان و  جوكر داش
ــنده فيلم از جمله چهره هاي حاضر در مراسم  نويس
فرش قرمز »جوكر« در جشنواره ونيز بودند.  داستان 
فيلم درباره شخصيت شكست خورده اي به نام آرتور 
فلك است كه پس از تجربه هاي تلخ فراوان تبديل به 
يك دلقك قاتل و پوچ گراي خشن مي شود. »خواكين 
فينيكس« پس از »جك نيكلسون«، »هيث لجر« و 
ــت كه در يك فيلم  »جارد تلو«، چهارمين فردي اس
بلند سينمايي در نقش جوكر بازي مي كند اما خود 
او عنوان كرده كه از نقش هاي پيشين از جمله نقش 
برنده اسكار »هيث لجر« در فيلم »شواليه تاريكي« 
تاثيري نپذيرفته و معتقد است بدون اشاره به نقش هاي 
ــخصيت را دوباره خلق كرده  پيشين به نوعي اين ش
است.  »جوكر« پس از جشنواره ونيز درجشنواره فيلم 
ــته مي شود و قرار است از  تورنتو نيز به نمايش گذاش
تاريخ ۴ اكتبر در سينماهاي امريكا اكران عمومي شود. 

»مارتين اسكورسيزي« با 
ــد از »آنيس واردا«  تمجي
ــاخت فيلم  گفت براي س
»مرد ايرلندي« الهامات 
ــن كارگردان  زيادي از اي
ــته  درگذش و  ــزرگ  ب
فرانسوي گرفته است. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 

ــنواره  ــيزي« با حضور در جش ــن اسكورس »مارتي
بين المللي فيلم تلورايد امريكا در برنامه ويژه بزرگداشت 
ــاي موج نوي  ــس واردا« از مهم ترين چهره ه »آني
سينماي فرانسه حضور يافت و گفت او يكي از خدايان 
بود كه در سال ۱۹77 براي اولين بار او را مالقات كردم 
و همچنان با هم دوست باقي مانديم.  »آنيس واردا« 
ــال در سن ۹۰ سالگي درگذشت.  در ماه مارس امس
وي در سال ۲۰۱7 از سوي آكادمي علوم و هنرهاي 
ــكار با دريافت جايزه افتخاري مورد  ــينمايي اس س
تقدير قرار گرفت و سال گذشته نيز با ساخت مستند 
»چهره ها مكان ها« با مشاركت »JR«، نامزد شاخه 
اسكار مستند شد تا كهن سال ترين نامزد اسكار تاريخ 
ــينمايي نام گيرد.  »اسكورسيزي« در  اين جوايز س
برنامه ويژه جشنواره تلورايد براي يادبود اين سينماگر 
برجسته، وي را يك منبع الهام خواند و گفت: آنيس 
هميشه حقيقت را به صريح ترين شكل ممكن از او 
دريافت مي كردم. او خيلي از فيلم »كوندان« كه در 
سال ۱۹77 ساختم خوشش نمي آمد. شب رونمايي 
از فيلم »گرگ وال  استريت« نيز آمد اما حتي يك كلمه 
هم درباره فيلم به من چيزي نگفت. »آنيس« هنگام 
تدوين فيلم »سكوت« در كنار من بود و هنگام ساخت 
فيلم »مرد ايرلندي« نيز سر صحنه فيلمبرداري آمد و 
براي ساخت اين فيلم الهامات زيادي از اوگرفتم. او هيچ 

قانوني نداشت و اين كليد كارهاي او بود. 

عليرضا كريمي:  وقتش  رسيده  قهرمان  جهان   شوم

چرا »يزداني« و »هادي« از رقابت هاي قهرماني جهان جا ماندند؟

ــران با بيان  ــرم اي آزادكار وزن ۹۲ كيلوگ
اينكه براي بردن جي دن كاكس امريكايي 
در رقابت هاي جهاني برنامه دارد، گفت: 
تمام هدفم رسيدن به مدال طالي جهان است. عليرضا 
ــختش در رقابت هاي قهرماني  ــاره كار س كريمي درب
جهان و اينكه آيا به فكر گرفتن انتقام شكست هاي قبلي 
از جي دن كاكس امريكايي به عنوان مهم ترين رقيبش 
هست يا خير، خاطرنشان كرد: تمام هدف من رسيدن 
به مدال طالست و ديگر وقتش رسيده كه پس از چند 
سال به مدال طالي جهان برسم. فيلم مبارزات كاكس و 
ديگر رقيبانم را با مربيان تيم ملي به دقت آناليز كرده ايم 
و با نقاط ضعف و قوت آنها آشنا هستم. براي بردن كاكس 
برنامه دارم و مي شود او را با برنامه درست شكست داد. 
كار بسيار سختي در رقابت هاي جهاني داريم و همه با 

تمام توان عازم اين رقابت ها مي شوند. 

دبير فدراسيون پزشكي ورزشي علت عدم حضور پرويز 
ــتي گير وزن ۱۲۵ و ۹7  ــي دو كش ــادي و رضا يزدان ه
كيلوگرم تيم ملي كشتي ايران در رقابت هاي قهرماني 
جهان در قزاقستان را تشريح كرد. تورج ملك محمدي 
در مورد وضعيت پرويز هادي و انصراف وي از حضور در 
رقابت هاي قهرماني جهان در قزاقستان كه گزينشي 
ــمار مي آيد، بيان كرد: پرويز هادي از  المپيك نيز به ش
ناحيه كمر دچار درد بود و صرفا به احترام كادر فني در 
رقابت هاي انتخابي تيم ملي شركت كرد و اول شد. او 
ادامه داد: بر اساس ام ار آي انجام شده مشخص شد كه 
ضايعاتي در كمر اين كشتي گير تيم ملي وجود دارد اما 
با اين وجود تمريناتش را ادامه داد در حالي كه كادر فني 
نگران بودند كه هادي به مسابقات قهرماني جهان خواهد 
رسيد يا خير؟ دبير فدراسيون پزشكي ورزشي با بيان 
اينكه كميسيون فوق تخصصي در خصوص پرويز هادي 
تشكيل شد و به اين نتيجه رسيد تمرينات وي منافاتي 
با سالمتي اش ندارد، گفت: براي پرويز هادي پروتكل 
درماني تعريف شد و هر روز به فدراسيون پزشكي مي آمد. 
او به تمرينات خود ادامه داد و با توجه به سنگيني رشته 
كشتي و نيز اينكه تيم ملي اين كشتي گير را نه صرفا براي 
رقابت هاي جهاني بلكه براي المپيك مي خواهد و امكان 

وقوع هر مصدوميتي در رقابت هاي جهاني وجود دارد، 
در نهايت تصميم اتخاذ شده توسط پرويز هادي اين بود 
كه بهتر است در برهه زماني فعلي مراحل درمان خود را 
انجام دهد. او افزود: در قالب كميته پزشكي فدراسيون 
كشتي و كادر فني نيز جلسه اي برگزار شد و به اين نتيجه 
رسيديم كه پرويز هادي بهترين تصميم را اتخاذ كرده 
است و فدراسيون پزشكي ورزشي نيز بهترين شرايط 
ــي وي فراهم خواهد  ــور انجام مراحل درمان را به منظ
كرد. دبير فدراسيون پزشكي ورزشي در مورد وضعيت 
رضا يزداني نيز، به ايسنا گفت: بعد از آسيب ديدگي از 
ناحيه آشيل پا، رضا يزداني خود را به ميادين رساند و از 
لحاظ شرايط بدني به گونه اي بود كه در مسابقات ليگ 

و قهرماني آسيا شركت كرد اما متاسفانه اين كشتي گير 
ــت و در  تيم ملي از ناحيه گوش دچار آلرژي فصلي اس
ــود بايد آنتي بيوتيك  زماني كه با عفونت مواجه مي ش
مصرف كند. ملك محمدي ادامه داد: با اين وجود يزداني 
ــد و باز هم مجبور شد كه  از ناحيه سر دچار پارگي ش
آنتي بيوتيك مصرف كند. پس از اين آسيب ديدگي، 
باز هم و اين بار از ناحيه چانه دچار آسيب ديدگي شد و 
مجددا شروع به مصرف آنتي بيوتيك كرد. وي با اشاره به 
اينكه در نهايت با تصميم رضا يزداني قرار بر اين شد كه 
وي در رقابت هاي قهرماني جهان شركت نكند، گفت: 
يزداني و هادي كشتي گيران آماتوري نيستند و در فضاي 
احساسي تصميم نمي گيرند به همين دليل هر دوي آنها 
تصميم گرفتند كه در برهه زماني كنوني به دليل مسائل 
درماني از حضور در رقابت هاي قهرماني جهان انصراف 
دهند. دبير فدراسيون پزشكي ورزشي با تاكيد بر اينكه 
كميته پزشكي فدراسيون كشتي و فدراسين پزشكي 
ــي تمام تالش خود را براي انجام مراحل درماني  ورزش
اين ۲ كشتي گير به كار خواهد گرفت، اظهار كرد: رييس 
فدراسيون پزشكي ورزشي به هيات هاي استاني دستور 
داده است كه شرايط مناسب را براي انجام مراحل درماني 
هادي و يزداني فراهم كنند تا به شرايط مطلوب برسند.

ورزشي
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