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مع��اون اول قوه قضايي��ه يكي از نيازه��اي دوران 
كنوني و جنگ اقتص��ادي را بازنگري در مجموعه 
فعاليت هاي دس��تگاه قضا برش��مرد و به معاونان 
اين قوه س��فارش كرد تا راه ه��اي صرفه جويي را 
بيشتر درپيش گيرند. به گزارش ايرنا غالمحسين 
محسني اژه اي در مراس��م تكريم و معارفه معاون 
پشتيباني، عمراني و مالي قوه قضاييه گفت: امروز 
كه در دوران جنگ اقتصادي به س��ر مي بريم بايد 
زندگي ما متناس��ب با اين دوران باشد و با استفاده 
از بهره برداري حداكثري از همه ظرفيت ها استفاده 
كنيم . مع��اون اول قوه قضايي��ه افزود: م��ا بايد با 
انتخاب راه هاي ميانبر در مجموعه كارهاي معاونت 
پش��تيباني بازنگري كنيم و ساير معاونت هاي قوه 
قضاييه نيز بايد اين كار را انجام دهند تا بدانيم كه 

در زمان جنگ اقتصادي چگونه عمل كنيم.
وي ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه اينك��ه دوران جنگ 
اقتصادي را پشت س��ر مي گذاريم اما از اين دوران 
عبور خواهيم كرد و بشارت هاي خوبي مي دهند كه 
اين تحريم هاي ظالمانه فض��ا را براي اعتماد مردم 

به داشته ها و توانايي هاي خود افزايش داده است.
محس��ني اژه اي گفت: يكي از وظاي��ف مهم نظام 
جمهوري اس��المي تحقق عدالت و گس��ترش آن 
در همه ابعاد زندگي اس��ت و يك��ي از مقابله هاي 
جدي دش��من در ۴۰ سال گذش��ته اين بوده كه 
اجازه ندهد عدل اسالمي بطور كامل محقق شود 
و به همين دليل طي ۴۰ س��ال سنگ اندازي هاي 
متعددي داشته و باور نمي كرد كه اين نظام بتواند 
ادامه حيات بده��د. وي افزود: اينك دش��منان به 

ويژه امريكا تالش مي كند تا از ش��تاب حركت اين 
انقالب بكاهد و در اين راس��تا نس��بت به نهادها و 
برنامه هايي كه بيش��تر مزاحمش است شيطنت 
بيش��تري مي كند و تالش دارد تا نظام را از چشم 
مردم بياندازد. مع��اون اول قوه قضاييه گفت: يكي 
از هجمه هاي سنگين نظام سلطه عليه دادگاه هاي 
انقالب بوده چون مي داند اي��ن دادگاه ها در مقابل 

نظام سلطه و افراد ظالم و فاسد مي ايستند.
وي هجمه هاي دش��من عليه نيروهاي مس��لح به 
ويژه س��پاه پاس��داران را در همين راس��تا ارزيابي 
ك��رد و گفت: در آس��تانه ده��ه پنج��م و گام دوم 
انقالب هس��تيم و نسل هاي س��وم و چهارم كه در 
سنين نوجواني و جواني هس��تند به مرور اشتغال 
و مديريت را تجربه مي كنند و ما توانسته ايم چهار 
دهه را تجربه كنيم. وي افزود: با توجه به سند تحول 
دستگاه قضا همه توقع ها براي اصالح نارسايي ها، 
جلوگيري از نفوذ و جلوگيري از افتادن انقالب به 
دست نامحرمان است تا گام هاي بلندتري در جهت 
رفع تبعيض و امنيت بيشتر و تعالي كشور در ابعاد 
مختلف برداش��ته ش��ود. معاون اول ق��وه قضاييه 
گفت: دشمن همواره تالش مي كند تا با تنش هاي 
اجتماعي نظام را به دردسر بياندازد، لذا تعيين وقت 
مي كرد. يك بار گفت دي م��اه ۹۶ به مرحله اي كه 
مي خواهد مي رسد و مردم چهل سالگي انقالب را 
جشن نخواهند گرفت، ولي دي ماه ۹۶ و تابستان 
داغ ۹۷ هم گذشت و مردم با صبر انقالبي در مقابل 
مش��كالت ايس��تادند و امروز عزت و اقتدار و نفوذ 

جهاني و منطقه اي ما بيشتر شده است. 

محسني اژه اي: 

 بازنگري در كارهاي دستگاه قضا نياز دوران 
جنگ اقتصادي است

حسين  حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

حدود 2۰ س��ال قبل قانوني در كشورمان به تصويب 
رسيد كه بر اساس آن اين حق از دولت ها سلب گرديد 
كه بر مبناي نظر و سليقه و تشخيص خود مانع صدور 
كاال و خدمات به خارج از كش��ور شوند، مگر در موارد 
خاص: »تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور 
نمي گردد و صدور كاالها و خدمات جز اشيا عتيقه و 
اقالم دامي و صادرات كاالهاي يارانه اي« مجاز اس��ت 
و »دولت موظف اس��ت براي تج��ارت خارجي موانع 
غير تعرفه اي و غيرفني را ب��ا رعايت ممنوعيت هاي 
ش��رعي حذف و.....« )مواد 11۴ و 115 قانون برنامه 
سوم توسعه(. بر اين اس��اس »تعرفه« معيار و مالك 
در تجارت خارجي قرار گرف��ت و موانع غير تعرفه اي 
جز در م��وارد محدود و احصا ش��ده ممنوع ش��د. در 
اين حدود دو دهه، اما اين قانون تنه��ا رويه غالب در 
تبادالت تجاري كش��ور نبوده و ه��ر از چند گاهي به 
بهانه هايي همچون كمبود يا اش��باع ب��ازار داخلي يا 
ضرورت مقابله با تحريم هاي خارج��ي و... رويه هاي 
سليقه اي و دستوري جايگزين آن شده است.  يكي دو 
روز قبل اما معاون وزير صمت و دبير ستاد تنظيم بازار 
خبر از بازگش��ت تصميمات به مدار منطق اقتصادي 
داد و عنوان نمود: »براس��اس آخرين مصوبات ستاد 
تنظيم بازار ديگر چيزي به نام ممنوعيت يا آزادسازي 
صادرات محصوالت و كااله��اي مختلف وجود ندارد 
و اگ��ر تصميم بر تنظيم ب��ازار يك محص��ول به نفع 
توليدكنندگان يا مصرف كنندگان داش��ته باشيم، با 

تعرفه آنها بازي خواهيم كرد« )ايسنا- ۹8/۴/1۶(.
هر چند اين اق��دام را بايد به فال ني��ك گرفت و از آن 
اس��تقبال نمود و گامي به جلو ارزيابي كرد اما سوال 
اساسي كه در اين ميان وجود دارد آنست كه چگونه 
است و چه چيزي سبب مي ش��ود تا مسووالن دولتي 
هر وقت تماي��ل داش��تند قانوني را ب��ه راحتي كنار 
بگذارند و سليقه خود را معيار و مالك عمل قرار دهند 
و هر وقت نيز صالح دانس��تند به قانون ب��از گردند و 
اجراي سفت و سخت آن را از ساير ذي نفعان مطالبه 
كنند؟! فارغ از اينك��ه تصميمات آن��ان و اين رفت و 
برگش��ت ها چه حجم عظيم��ي از منابع و كس��ب و 
كارها و اعتمادهاي س��خت ياب بازاره��اي داخلي و 
خارجي و... را نيست و نابود كرده و بسياري را به خاك 
سياه نشانده است! اين سوال و پاسخ بدان آن هنگام 
اساسي تر مي ش��ود كه بدانيم كه مثال در اين مورد با 
كنار گذاش��ته ش��دن يك ماده قانوني معمولي سرو 
كار نداريم بلكه با يك جهت گيري محوري اقتصادي 
سروكارداريم كه در برنامه هاي مختلف توسعه اي )به 
عنوان مهم ترين نظام قانوني كشور( مورد تاكيد قرار 
گرفته و س��رانجام به عنوان ماده قانون��ي جز احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه اي شده است. ماده قانوني كه 
عنوان مي كند »هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي 
صادرات كاالهاي مج��از و غيريارانه اي و جلوگيري از 

صادرات هرگونه كاال به منظور تنظي��م بازار داخلي 
ممنوع اس��ت و صدور كليه كااله��ا و خدمات به جز 
موارد زير مجاز مي باش��د....« )ماده 23 قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه اي(.  در واقع اعمال سياست 
تعرفه اي و حذف موانع غير تعرفه اي، هس��ته اصلي 
سياست هاي تجاري كشورها و نحوه تعامل با تجارت 
جهاني اس��ت. طي چند ده��ه اخير پوش��ش موانع 
غيرتعرفه اي در كشورهاي صنعتي به سمت صفر ميل 
كرده است و در كشورهاي در حال توسعه نيز به شدت 
از درصد اين موانع كاسته و بعضا تك رقمي شده است. 
لذا آنچه امروز در تجارت جهاني مورد بحث است ديگر 
نه موضوع حذف موانع غيرتعرفه اي و افتخار قبول اين 
چارچوب بديهي براي تبادالت تجاري، بلكه چگونگي 
تنظيم تعرفه ها و ايجاد ت��وازن در آنها جهت حمايت 
موثرتر از كاالها و خدم��ات و تخصيص بهينه منابع، 
جلوگيري از انحراف در عالئم قيمتي و حضور يا ترك 

بازارها و... است.
مس��ير قانوني ايجاد ش��ده براي تبادالت تجاري در 
برنامه سوم توس��عه كه به برنامه »اصالح ساختاري« 
مع��روف ش��د در كن��ار س��اير اقدام��ات همچون: 
يكسان سازي ارز، حذف مقررات غير ضرور و كاهش 
انحصارات و تمركز زدايي، بازآرايي س��اختار و نقش 
دولت و ش��ركت هاي دولتي و... نتاي��ج بس نيكويي 
به جاي نهاد )متوس��ط رش��د 5.8 درصدي اقتصاد و 
1۰.۶ درصدي صنعت(. مسيري كه متاسفانه اما پس 
از آن و از جمله در يكي دو سال اخير و شروع تحريم ها 
متروكه و بسيار پر دست انداز گرديد و بسياري از آن 
اصالحات به فراموشي سپرده شد و روش هاي منسوخ 
و نابودگر توليد و تجارت به اقتصاد و صنعت كشورمان 
بازگش��ت و ص��دور فهرس��ت هاي ممنوعيت هاي 

صادراتي و وارداتي به امري معمول تبديل گرديد.
اما در ربط با سوال اول، س��وال ديگري وجود دارد كه 
الزم اس��ت مس��ووالن محترم بدان نيز پاسخ دهند 
كه حال كه ص��دور كاالها قرار اس��ت طب��ق تعرفه 
صورت گي��رد و قان��ون يك��ي دو دهه قب��ل مجددا 
مبناي عمل قرار گيرد، تكليف واردات كاال چيس��ت 
و آيا م��اده قانون��ي مربوط ب��ه ممنوعي��ت برقراري 
موان��ع غيرتعرف��ه اي و غيرفن��ي در واردات كاال نيز 
اجرايي مي ش��ود ؟ ماده اي كه براساس آن »برقراري 
موانع غيرتعرفه اي و غيرفني ب��راي واردات در طول 
س��ال هاي برنامه جز در مواردي ك��ه رعايت موازين 
شرع اقتضاء مي كند، ممنوع اس��ت. در صورت وجود 
چنين موانعي دولت مكلف اس��ت ب��ا وضع نرخ هاي 
معادل تعرفه اي نسبت به رفع آن اقدام كند.  تبصره � 
 محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست«

)ماده 1۰3 قانون برنامه پنجم توسعه( يا هنوز اعمال 
قانون در اين مورد زود است و سليقه مجريان بر اراده 
قانونگذار برتري دارد و پنج��ره رو به تعامل منطقي و 
عقالني با اقتصاد جهاني نيمه بسته و شاهراه قاچاق و 

فساد و ناكارآمدي باز وگشوده؟ متاسفانه البته! 

بازگشت به قانون
گزارشيادداشت

 صفحه 3  

سخن نخست

پاسخ به شبهات درمورد 
نرخ  بيكاري

آخرين آمار نرخ بيكاري 
از سوي مركز آمار ايران 
حاكي اس��ت ك��ه نرخ 
بيكاري در فص��ل بهار 
امس��ال به 1۰.8 درصد 
رس��يده اس��ت . اي��ن 
آمار ش��بهاتي را ايجاد 
ك��رده اس��ت . در اين 
باره بايد بگويم كه مركز آمار اي��ران در اعالم نرخ 
1۰.۷درصدي بيكاري آمارس��ازي نكرده است. 
بخش��ي از اين كاهش به اين دليل رخ داده است 
كه ممكن است تعداد افرادي كه در جست وجوي 
كارند، كاه��ش يافته باش��ند و ب��ه همين دليل 
نااميدي آنها از يافتن ش��غل باعث ش��ده در نرخ 
بيكاري محاسبه نشوند. همچنين در سال گذشته 
برخي مش��اغل از صورت رس��مي به صورت غير 
رسمي منتقل شده اند.  از سوي ديگر وقتي رشد 

منفي وارد اقتصاد مي شود...

علي   سرزعيم

حسين  حقگو

 همين صفحه  

يادداشت

بازگشت به قانون
ح��دود 2۰ س��ال قبل 
قانون��ي در كش��ورمان 
به تصويب رس��يد كه بر 
اس��اس آن اي��ن حق از 
دولت ها س��لب شد كه 
بر مبناي نظر و س��ليقه 
و تش��خيص خود مانع 
صدور كاال و خدمات به 
خارج از كشور شوند، مگر در موارد خاص: »تنظيم 
بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و 

صدور كاالها و خدمات  جز اشيا عتيقه و ...

راه و شهرسازي

 3 راهكار آزادسازي
نفتكش ايران 

زهره  عالمي|
س��يزدهم تير س��ال جاري، خبرگ��زاري رويترز 
خبري منتشر كرد مبني بر اينكه نفتكشي به نام 
گريس يك )Grace1( توس��ط ني��روي دريايي 
انگلس��تان در تنگه جبل الطارق ب��ه دليل نقض 
تحريم هاي اتحادي��ه اروپا عليه س��وريه- مقصد 
اين نفتكش- توقيف شده است.  اطالعات مربوط 
به توقي��ف نفتكش »گري��س  ي��ك« در منطقه 
جبل الطارق نش��ان مي دهد، اين نفتكش متعلق 
به يك شركت روسي است كه ادعا شده 2 ميليون 
بشكه نفت متعلق به ايران را به مقصد پااليشگاه هاي 
سوريه حمل مي كرده است. اين ادعا البته از سوي 
مقام ه��اي ايراني رد و گفته ش��د كه پااليش��گاه 
بانياس ظرفيت بارگيري اين حجم از نفت را ندارد. 
البته بسياري از مقامات ايراني از جمله وزيرنفت، 
سخنگوي وزارت امورخارجه و ... نسبت به اين اقدام 

غيرقانوني انگليس واكنش نشان دادند. 
9

 فايننشال تايمز: كريستين الگارد
 از سر اتفاق اينجا نيست

ايران راهكار جديدي را براي غلبه بر تحريم هاي امريكا ارايه كرد

 اين زن 
سقف شيشه اي را شكست

پيش فروش نفت با تحويل چند ساله

برجام

مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا 
به همراه انگليس، فرانسه و آلمان در بيانيه اي 
مش��ترك با ابراز نگراني ش��ديد نس��بت به 
اقدامات اخي��ر ايران پيرام��ون برجام تاكيد 
كردند كه مسائل مربوط به پايبندي طرف ها 
به توافق بايد در چارچوب برجام رس��يدگي 

شود.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، وزي��ران امورخارج��ه 
انگليس، فرانس��ه و آلمان به همراه مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا روز سه شنبه 
در بياني��ه اي مش��ترك ب��ه كاه��ش اجراي 
تعه��دات ايران ذي��ل برنام��ه جام��ع اقدام 

مشترك )برجام( واكنش نشان دادند.
بنابر گزارش پايگاه اينترنت��ي اتحاديه اروپا، 
در اين بيانيه آمده اس��ت: م��ا نگراني عميق 
خ��ود را از اينكه اي��ران اقدامات��ي را دنبال 
مي كن��د كه برخ��الف تعهدات��ش در برجام 
اس��ت، ابراز مي كني��م. آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي نيز اكنون تايي��د كرده كه ايران 
غني س��ازي اورانيوم باالتر از حد تعيين شده 
در برجام را آغ��از كرده اس��ت. همچنين در 
اين بيانيه آمده اس��ت: ما به شدت نگران اين 
هس��تيم كه ايران برخي تعهدات��ش در اين 

توافق را اجرا نمي كند.
 اتحادي��ه اروپا و تروئي��كاي اروپ��ا در ادامه 
خاطرنش��ان كردند: ايران تاكنون نشان داده 
است كه مي خواهد در برجام بماند. بنابراين، 
اين كش��ور بايد از اي��ن اقدام��ات بازگردد و 
بدون تأخير به طور كامل به اين توافق پايبند 
ش��ود. در اين بيانيه تاكيد ش��ده است: اين 
مس��ائل مربوط به پايبندي بايد در چارچوب 
برجام رسيدگي ش��ود و كميسيون مشترك 
نيز بايد هرچه فوري تش��كيل جلس��ه دهد. 
ما همچنين از تم��ام طرف ها مي خواهيم كه 
مس��ووالنه براي كاهش تنش ه��اي كنوني 
پيرام��ون فعاليت هاي هس��ته اي ايران عمل 
كنن��د. در حال��ي اتحادي��ه اروپا نس��بت به 
اقدام ايران در كاهش تعه��دات برجامي اش 
موضع گرفته اس��ت، كه پس از خروج امريكا 
از برج��ام، كش��ورمان بيش از يك س��ال به 
اروپايي ه��ا مهل��ت داد ت��ا ب��ه وعده هاي و 
تعهداتشان بر اس��اس برجام عمل كنند كه 

چنين چيزي مشاهده نشد.
 در پي تعلل يك س��اله اتحادي��ه اروپا براي 
اجراي تعهداتش در قب��ال برجام، جمهوري 
اس��المي ايران روز يكش��نبه اع��الم كرد كه 
دومين گام خود براي كاهش اجراي تعهدات 
برجامي اش را آغاز كرده و غني س��ازي باالتر 

از 3.۶۷ درصد را در دستور كار قرار داد.

واكنش اتحاديه اروپا  به 
كاهش تعهدات برجامي ايران

ديپلماسي

نماينده ويژه والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه تاكيد كرد: بدون در نظر گرفتن نقش 
و تامين منافع جمهوري اس��المي ايران امكان 
دستيابي به امنيت موثر و پايدار در منطقه وجود 
ندارد. به گزارش دبير خانه شوراي عالي امنيت 
ملي، الكساندر الورنتيف بعد از ظهر ديروز با علي 
ش��مخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي ديدار و در خصوص 
موضوع دو جانبه و منطق��ه اي با وي گفت وگو 
ك��رد. وي در اي��ن ديدار با اش��اره ب��ه اقدامات 
رس��انه اي گس��ترده اي كه براي تبديل كردن 
اجالس سه جانبه روس��يه، امريكا و اسراييل به 
روندي عليه ايران انجام شد، تاكيد كرد: مواضع 
روش��ن و صريح روس��يه در خص��وص حضور 
قانوني ايران در س��وريه و مخالفت با سياس��ت 
ناكارآمد فشار حداكثري به جمهوري اسالمي 
به طرف هاي ش��ركت كننده در اجالس اعالم 
ش��د. نماينده ويژه پوتين افزود: در اين اجالس 
به صراحت اعالم شد كه ايران به عنوان كشوري 
قدرتمند در منطقه، دوست و شريك راهبردي 
روسيه بوده و بدون در نظر گرفتن نقش و منافع 
اين كش��ور نمي ش��ود به مدل امنيتي موثر و 
پايداري رسيد. الورنتيف با اشاره به خروج يك 
جانبه امريكا از توافق بين المللي برجام تصريح 
كرد: نمي توان انتظار داش��ت تهران به صورت 
يك جانبه و بدون به��ره مندي از حقوق قانوني 
خود در برجام بمان��د اما كش��ورهاي ديگر به 

تعهداتشان عمل نكنند.
دريابان علي شمخاني هم در اين ديدار با اشاره 
به روند مثب��ت و رو به گس��ترش همكاري ها 
ميان ايران و روس��يه به عنوان دو كشور دوست 
و متحد راهبردي اظهار داشت: مواضع قاطع و 
منصفانه روسيه در موضوعي چون برجام، تجاوز 
پهپاد امريكايي به آسمان ايران، حضور قانوني 
ايران در س��وريه و راهزني درياي��ي انگليس با 
توقيف نفتكش حامل نفت ايران در جبل الطارق 
قابل تقدير اس��ت. وي با تبيين ت��الش امريكا 
براي افزايش تن��ش و ناامني در منطقه با هدف 
فروش بيشتر سالح خاطرنشان كرد: جمهوري 
اسالمي ايران ضمن تداوم اقدام هاي سياسي و 
دفاعي براي جلوگيري از شكل گيري بي ثباتي 
در منطقه از منافع و امنيت خود با قاطعيت دفاع 
خواهد كرد. س��فر الورنتيف به ايران با دستور 
مس��تقيم والديمير پوتي��ن رييس جمهوري 
روسيه و براي ارايه گزارش از اجالس سه جانبه 
مقام هاي عالي امنيتي روس��يه، امريكا و رژيم 
صهيونيستي كه در سرزمين هاي اشغالي برگزار 

شد، انجام شده است. 

نماينده ويژه پوتين: 
بدون تامين منافع ايران دستيابي 

به امنيت در منطقه ممكن نيست

تشكل ها

 مدل هاي جديد
واگذاري بنگاه ها
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وزير امور خارجه روسيه گفت افزايش سطح غني سازي 
اوراني��وم در ايران نق��ض موافقتنامه پادم��ان آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي نيس��ت. به گ��زارش فارس، 
»سرگئي الوروف« وزير امور خارجه روسيه تأكيد كرد، 
افزايش سطح غني سازي اورانيوم ايران نقض موافقتنامه 
پادمان  آژان��س بين المللي انرژي اتمي نيس��ت. بنا بر 
گزارش خبرگزاري »اينترفكس«، وزير خارجه روسيه 
هرچند گفته است كه ادامه افزايش سطح غني سازي 
اورانيوم در ايران را نمي توان رد كرد، اما اين امر به هيچ 
عنوان »نقض موافقتنامه پادم��ان آژانس بين المللي 

انرژي اتمي به حساب نمي آيد«.
الوروف همچنين تصريح كرد: »روسيه آماده تسهيل 
برگزاري نشس��تي براي بحث درباره پيش��نهادهاي 
مشخص پيرامون توافق هسته اي ايران )برجام( است«. 

وزارت خارجه روسيه پيش��نهاد برگزاري نشستي در 
س��طح وزراي خارجه كش��ورهاي باقيمانده در توافق 
هسته اي ايران را مطرح كرده و گفته بود كه اين نشست 
در صورت ل��زوم براي حفظ اي��ن توافق باي��د برگزار 
شود.  دولت ترامپ 18 ارديبهش��ت ماه سال گذشته 
بطور يكجانبه امريكا را از برجام خ��ارج و تحريم هاي 
معلق شده به موجب اين توافق را عليه ايران احيا كرد. 
اين تحريم ها از مردادماه و آبان ماه سال گذشته اجرايي 
شده اند.  واش��نگتن بعد از خروج از برجام در راستاي 
سياستي موس��وم به »فش��ار حداكثري« به اقداماتي 
تحريك آميز مانند قرار دادن س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي در فهرست سازمان هاي اصطالحًا تروريستي، 
اعزام يك ناوگ��روه، چند بمب افكن ب��ي -52 و چند 

جنگنده اف-22 به منطقه رو آورده است. 

افزايش سطح غني سازي ايران نقض موافقتنامه آژانس نيست

خبر



روي موج خبر

 رهبر انقالب  در پيامي درگذشت 
آيت اهلل سيدمحمد حسيني 

شاهرودي را تسليت گفتند
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت آيت اهلل 
سيدمحمد حسيني شاهرودي از فقهاي برجسته 
حوزه علميه نجف را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در پيامي درگذش��ت آيت اهلل سيدمحمد 
حسيني شاهرودي را تسليت گفتند. متن پيام رهبر 

انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رحلت فقيه رباني آيت اهلل آقاي حاج س��يدمحمد 
شاهرودي را كه از فقهاي برجسته حوزه علميه نجف 
و در س��ال هاي پس از انقالب س��اكن قم بودند، به 
حوزه هاي قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شاگردان 
آن مرحوم و به خصوص ب��ه آقازادگان و بازماندگان 
ايشان و وابستگان به بيت شريِف والد ايشان مرحوم 
آيت اهلل العظمي ش��اهرودي از مراجع دوره قبل در 
نجف، تسليت عرض مي كنم و علو درجات و رحمت 

و مغفرت الهي را براي آن مرحوم مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي

۱۸ تير ۹۸

  جزئيات نامه به موگريني؛  ايسنا|
وزير امورخارجه كش��ورمان در نامه خود به مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد در صورت 
عدم پايبندي ديگر طرف ها به تعهدات شان در برجام، 
ايران از سپتامبر مرحله سوم كاهش تعهدات برجامي 
خود را اجرا مي كند. به گزارش ايسنا از شبكه دويچه 
وله، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در نامه 
خود به فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا كه روز يك ش��نبه )۱۶ تيرماه( ارسال 
شد، از عبور ايران از حد تعيين شده در برجام مبني بر 
غني سازي 3.۶7 درصدي اورانيوم خبر داده و تاكيد 
كرده است كه جمهوري اسالمي در صورتي به تعهدات 
برجامي خود عمل خواهد ك��رد كه ديگر طرف ها، 
به ويژه امريكا نيز به تعهدات خود پايبند باشند و آنها را 
به اجرا درآورند. دويچه وله در ادامه به نقل از خبرگزاري 
آلمان آورده است كه در نامه ظريف به موگريني نوشته 
شده، چنانچه امضاءكنندگان برجام ظرف ۶۰ روز به 
اين شرط عمل نكنند، ايران از ماه سپتامبر )حدود دو 
ماه ديگر( مرحله سوم كاهش تعهدات برجامي خود را 

به اجرا درخواهد آورد.

  كش�ف حجاب، جرم مش�هود و مستوجب 
پيگرد است؛  ايرنا|

دادس��تان كل كش��ور مي گويد: افرادي كه كشف 
حجاب مي كنند يا عامل كشف حجاب هستند جرم 
مشهود مرتكب شده اند و نيروي انتظامي و دستگاه 
قضايي مطابق آموزه هاي اس��المي و قرآن مكلف به 
برخورد با آنان است. »محمد جواد منتظري« ديروز 
در پايان نشست شوراي اداري شهرستان ساوه، افزود: 
حجاب مساله اعتقادي است اما دشمنان با اجير كردن 
عده اي غافل و صرف هزينه، مي كوشند كه رفتارهاي 
هنجارشكنانه در جامعه ترويج شود و دستگاه قضايي 
با قاطعيت تمام با متخلفان اين حوزه برخورد مي كند. 
حجت االسالم منتظري ادامه داد: نظام اسالمي در برابر 
اين ترفندهاي دشمن منفعل نيست و كوتاه نمي آيد.

  طرح هاي كارشناس�ي ش�ده براي انسداد 
در مرزها در راه است؛ مهر|

فرمانده مرزباني ناجا گفت: برنامه هاي كارشناسانه اي 
براي انسداد مرزها به ويژه مرزهاي شرقي داريم كه به 
رويت سران كشور رسيده است و قرار است به زودي 
اجرا شود. سردار قاسم رضايي در تشريح برنامه هاي 
مرزباني براي حفاظت از مرزهاي شرقي اظهار كرد: در 
سطح ملي طرح هايي مطرح شده و البته اين طرح ها 
مصوب هم شده است، وزارت كشور به عنوان كار ويژه 
اين طرح ها را بررس��ي و مصوب كرده است. رضايي 
افزود: ستاد كل نيروهاي مسلح، مركز پژوهش هاي 
مجلس و كارشناسان مرزباني، بررسي هاي الزم كه 
حدود هفت ماه طول كشيده است را روي اين طرح ها 
انجام داده و در نهايت طرحي آماده شده و اين طرح 
را به رده هاي مختلف كشور از جمله رياست جمهور 
ارسال كرده و مورد توجه رييس جمهور قرار گرفته 
است و دستورات مناس��بي را به برخي از سازمان ها 
و وزرا به ويژه سازمان برنامه و بودجه براي تحقق اين 

طرح ها داده شده است.

  اروپ�ا از اينكه م�ا به غني س�ازي ۲۰ درصد 
برسيم، وحشت دارد؛ ايلنا|

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تاكيد كرد: اروپايي ها هميش��ه از اينكه ما به 
غني سازي ۲۰ درصد برسيم وحشت داشته و دارند 
و اص��ال براي همين بود كه پاي مي��ز مذاكره آمدند. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني با بيان اينكه طرفين 
برجام تصورشان اين بود كه خويشتن داري ما از موضع 
ضعف است و هنگامي كه بر اساس بندهاي ۲۶ و 3۶  
تصميم گرفتيم فكر مي كردند ما الف سياسي مي زنيم، 
اظهار داشت: اقدامات جمهوري اسالمي مورد تاكيد 
و تاييد همه گروه هاي سياس��ي، عقالي قوم، اجزاي 

مختلف حاكميت، قواي مقننه و مجريه است. 

   ظريف: تيم »ب« درس نگرفت اما جهان بايد 
درس بگيرد؛ تعادل|

وزير امور خارجه كش��ورمان در پيامي توييتري به 
كارشكني تيم »ب« در راستاي از بين بردن برجام 
اشاره كرد و تاكيد كرد تاريخ ثابت كرده چنين اقداماتي 
نتيجه عكس دارن��د.  محمدجواد ظريف، در پيامي 
توييتري نوشت: »بولتون و نتانياهو در سال ۲۰۰۵ 
معاهده پاريس را ميان كشورهاي E3 و ايران از طريق 
پافشاري بر غني سازي صفر از سوي ايران، از بين بردند. 
نتيجه چه شد؟ ايران غني سازي خود را تا سال ۲۰۱۲ 
به ميزان ۱۰۰ برابر افزاي��ش داد. آنها اكنون دونالد 
ترامپ را با همان توهم فريب داده اند تا برجام را از بين 
ببرد. تيم ب درس نگرفت اما جهان بايد درس بگيرد.«

ايران۲

معاون اول رييس جمهوري مطرح كرد

تاكيد بر تكميل طرح هاي نيمه تمام تا پايان دولت
گروه ايران|

پرونده هاي باز طرح هاي نيمه تمام در كشورمان ازجمله 
موضوعاتي محسوب مي ش��ود كه همواره از دولتي به 
دولت ديگر به ارث رسيده است و هر كابينه اي نيز بعد از 
به دست گرفتن سكان هدايت ساختار اجرايي از ضرورت 
پايان طرح هاي نيمه تمام سخن گفته است؛ اما با وجود 
اين اولويت ها همچنان دامنه وسيعي از طرح هاي ناتمام 
در فضاي اقتصادي كش��ورمان وجود دارد كه از منظر 
دولتمردان بايد هر چه س��ريع تر تعيين تكليف شوند.  
اين بار هم يكي از چهره هاي بلندپايه دولت دوازدهم اعالم 
مي كند كه دولت در تالش اس��ت تا پرونده يك چنين 
طرح هايي را ببندد تا بعد از تعيين تكليف اين طرح ها 
فرصت براي برنامه ريزي هاي جامع براي چشم اندازهاي 
آتي كشور فراهم شود.  ديروز معاون اول رييس جمهور 
با تاكيد بر ضرورت تكميل طرح هاي مهم نيمه تمام در 
كشور تا پايان دوره رياست جمهوري روحاني تاكيد كرد 
و گفت: درحال حاضر يك دوره دو ساله از دولت دوازدهم 
پيش رو باقي مانده و تعداد زيادي طرح هاي نيمه تمام 
در كش��ور وجود دارد كه بايد تالش كني��م با برطرف 
كردن موانع پيش روي اتمام طرح هاي نيمه تمامي كه 
از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردارند، اين طرح هاي 
مهم و تاثيرگذار تا پايان عمر دولت دوازدهم به نتيجه 
برس��ند. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري ديروز در 
جلسه بررسي توسعه اقتصادي جنوب استان فارس كه 
در شهرستان المرد برگزار شد اظهار داشت: معموال با 
تغيير دولت ها، روند تكميل برخي طرح هاي نيمه تمام 
دست خوش تغييرات ش��ده و ممكن است تعدادي از 
پروژه ها و س��رمايه گذاري هاي مهم متوقف ش��وند يا 
گاهي تكميل آنها سال ها به طول بينجامد. وي با اشاره 
به توطئه ها و فشارهاي امريكا بر ملت ايران خاطرنشان 

كرد: مهم ترين هدف امريكا از اعمال تحريم ها فروپاشي 
نظام و ضربه زدن به ايران بود و حداقل هدفي كه دنبال 
مي كردند اين بود كه بتوانند اقتصاد كشور را با فروپاشي 
و اخ��الل مواجه كنند كه به فضل الهي در رس��يدن به 
اين اهداف موفق نش��دند اما تالش كردند كه با اخالل 
در واردات برخي قطعات مورد نياز طرح ها و پروژه هاي 
مهم، روند توسعه كش��ور را متوقف كنند.  جهانگيري 
با اشاره به توطئه هاي امريكا در جلوگيري از پيشرفت 
كش��ورهاي در حال توس��عه تصريح كرد: در گزارشي 
آمده بود كه سازمان سيا امريكا ماموريت داشت كه در 
اجراي برنامه هاي توسعه كشورهاي بلوك شرق اخالل 
ايجاد كرده و چهره مديراني كه به دنبال توسعه و اجراي 

كارهاي بزرگ بودند را تخريب كند.

   اهميت طرح هاي پتروشيمي براي دولت
معان اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره 
به بازديد از يكي از ش��ركت هاي پترو ش��يمي استان 
خاطرنشان كرد: براساس گزارش ها، از اكنون تا اوايل 
سال ۱4۰۰ زمان جهش صنعت پتروشيمي است و اگر 
۲۰ طرح مهم پتروشيمي كه در كشور در دست اجرا 
است به اتمام و بهره برداري برسد، ظرفيت پتروشيمي 
ايران از ۶۰ ميليون تن به ۹۰ ميليون تن خواهد رسيد 

كه اتفاقي كم سابقه در كشور خواهد بود.
وي همچنين با اش��اره به بازديد خود از يك مجتمع 
صنايع آلومينيوم تصريح كرد: احداث اين كارخانه از 
سال هاي گذشته مورد بحث بود و احداث اين كارخانه 
در شهرس��تان المرد را مي توان يكي از دستاوردهاي 
برجام برش��مرد چرا كه پ��س از برجام بي��ش از يك 
ميليارد دالر از طريق فاينانس و گشايش ال سي براي 
اين كارخانه س��رمايه گذاري شد و خوشبختانه امروز 

تقريبا تكميل شده و مي تواند ظرف چند ماه آينده به 
عنوان يكي از مدرن ترين كارخانه آلومينيوم كشور كار 
خود را آغاز كند.  جهانگيري با بيان اينكه آلومينيوم از 
فلزات مهم رنگي است كه نقش تعيين كننده اي در همه 
رشته هاي صنعتي دارد، خاطرنشان كرد: وقتي ايران در 

دهه چهل كارخانه آلومينيوم اراك را راه اندازي كرد هيچ 
كشوري در منطقه توليد آلومينيوم نداشت اما پس از آن 
روند توسعه اين صنعت در كشور با كندي مواجه شد 

چرا كه مواد اوليه مورد نياز اين صنعت وارداتي است.
معاون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه راه اندازي 

مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب مي تواند روند توسعه 
شهرستان المرد،  استان فارس و حتي كشور را تسريع 
كند، گفت: ظرفيت هاي صنعتي موجود در اين منطقه 
نه تنها به پيشرفت استان كمك مي كند بلكه مي تواند 

كشور را وارد دوره جهش صنعتي كند.

در موارد مربوط به تخلفات حوزه رسانه، فرهنگ و هنر 

ُقضات، روش نرم را بر نوع سخت مقدم بدانند
نشست مشترك رييس دادگس��تري استان تهران و 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ديروز در شرايطي برگزار 
شد كه در اين نشست بر ضرورت استفاده از روش هاي 
نرم و اقناعي به جاي روش هاي س��خت و س��لبي در 
برخورد با اهالي رس��انه و فرهنگ تاكي��د كردند. در 
اين نشست جمعي از مديران حاضر درجلسه به بيان 
مطالب و مش��كالت مربوط به حوزه هاي مسووليتي 
خود پرداختند كه پس از انجام مباحث كارشناس��ي 
الزم، راهكارهاي مناس��ب براي افزايش تعامل ميان 
دادگستري كل تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ارايه و در پايان بر ادامه برگزاري چنين جلساتي تاكيد 
شد. ضمن اينكه در اين نشست مشترك اعالم شد كه 
به زودي حوزه شوراي حل اختالف ويژه فرهنگ و رسانه 
افتتاح مي شود. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به 
مناسبات ايجاد شده بين دستگاه قضا و اين وزارتخانه، 
ابراز اميدواري كرد تا قضات در موارد مربوط به تخلفات 
حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، روش نرم را بر روش سخت 

مقدم بدانند. 
س��يدعباس صالحي ديروز در ديدار با »غالمحسين 
اس��ماعيلي« س��خنگوي دس��تگاه قضا و رييس كل 
دادگس��تري اس��تان تهران با تبريك ده��ه كرامت و 
قدرداني از ميزباني اين نهاد، افزود: براين باوريم چنين 
جلس��اتي مي تواند موجب تقويت همفكري و سطح 
تعامالت شود زيرا همگان در بخش هاي مختلف جزو 

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به شمار مي رويم و 
مردم، ما را در غير تقسيم بندي هاي موجود و به صورت 
يك جا ارزيابي مي كنند. وي تاكيد كرد: در زماني كه 
از سوي دشمنان اسالم شرايط كشوربه شدت حساس 
است، افزايش س��طح تعامالت در حوزه هاي مختلف 
ضرورت دارد. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در عين 
حال يادآورش��د: در حال حاضر ميزان حجم توليدات 
فرهنگي ارتقا يافته و سطح كيفي آنها نيز به تدريج بهبود 

مي يابد و سعي ما اين است كه از بعد نظارتي مطابق با 
مقررات رفتار كنيم و تشكيل شوراي حل اختالف ويژه 
فرهنگ و رسانه مي تواند گام بلندي در مسير تعامل هر 

چه بهتر قوه قضاييه به شمار آيد.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، تصريح كرد: البته ما 
منكر تخلفات نيستيم ولي اگر خود وزارتخانه در مسير 
برخورد و تماس با تخلفات قراربگيرد با هزينه كمتري 
موضوع خاتمه خواهد يافت زيرا ش��ناخت هاي درون 

 س��ازماني، توانمندي هاي بهتري براي حل معضالت 
در پي خواهد داشت.

   احضار مديران وزارت فرهنگ با تعامالت 
قبلي انجام شود

صالحي ادامه داد: مقوله ديگر احضار مديران ارش��د و 
مياني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به مراجع قضايي 
اس��ت كه اين امر با تعامالت قبلي بايد انجام ش��ود تا 
جايگاه اقتدار و موقعيت يك مدير در نظام مورد خدشه 

قرار نگيرد.
وي افزود: ظرفيت ها و حوزه هاي تعاملي گسترده اي 
از قبيل پيش��گيري از وقوع جرم، ارتقاي سطح سواد 
رسانه اي، عفاف و حجاب و… داريم كه مي تواند منشأ 
اقدامات مشترك در آينده باش��د زيرا همه دلسوزان 
نظام به قوه قضاييه مقتدر و معتمد، اعتماد راسخ دارند.

   نقص در اطالع رساني
براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، در ادامه 
اين نشست غالمحسين اسماعيلي نيز با تبريك دهه 
كرامت گف��ت: به دليل جايگاه ويژه س��خنگويي قوه 
قضاييه، الزم است تعامل بيشتري با اصحاب رسانه و 
مبادي ذي ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برقرار 
شود زيرا امروز متاسفانه از طريق قاب رسانه اي تصوير 

خوبي از قوه قضاييه به جامعه ارايه نمي شود.

رييس كل دادگستري استان تهران، تصريح كرد: البته 
بخشي از اين نگاه به واسطه وجود نقص در اطالع رساني 
قوه قضاييه و بخش ديگري مربوط به اصحاب رسانه در 
شقوق مختلف آن است و چنانچه تعامل سازنده اي از 
طريق اين نشست هاي مشترك ايجاد شود، مي توان 
تصوير ارايه ش��ده را اصالح كرد؛ مانند ش��بهاتي كه 
از طريق رس��انه ها در روزهاي اخير درب��اره ماده ٤٧ 
آيين نامه نحوه اجراي حدود، قصاص و... مطرح ش��ده 
كه واقعيت ندارد و صرفا ناشي از برداشت هاي مربوط 
به حكم شرعي بوده و ناشي از قرارداد ميان بيمه گذار 
و بيمه گر شكل مي گيرد. سخنگوي قوه قضاييه ادامه 
داد: اما در رسانه ها به نحو ديگري مطرح مي شود و در 
اين خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي اصالح 
امور گام هايي مثبت مي تواند بردارد. ضمن اينكه رهبر 
معظم انقالب در ديدار با مسووالن عالي قوه قضاييه بر 
همكاري س��اير رسانه ها با اين قوه براي ارايه تصويري 
مناس��ب و هنرمندانه از اقدامات صورت گرفته تاكيد 
فرمودند. اس��ماعيلي درادامه تاكيد كرد: به همكاران 
قضايي تذكر داده شده كه در حوزه فرهنگ و رسانه تا 
آنجا كه ممكن است مراتب و موضوعات مديريت شود 
كه صرفا برخورد قضايي صورت نپذيرد و به نحوي اين 
موضوع منجر به اباحه گري نشود. بنابراين استمرار اين 
نشست ها مي تواند در رسيدن به اهدافي كه به آنها اشاره 

شد موثر و نقش آفرين باشد.

پايبندي ايران متناسب با 
پايبندي اروپايي ها خواهد بود

سخنگوي دولت درباره گام 
دوم تعهدات برجامي ايران 
گفت: تا زمان��ي كه اروپا به 
برجام پايبند باش��د ما نيز 
متناسب با انجام تعهدات 
و به مي��زان پايبندي آنها 
پايبند خواهي��م بود. علي 
ربيعي صبح ديروز در حاشيه مراسم روز جهاني تعاون 
و بيست و پنجمين سالگرد تأسيس اتاق تعاون ايران در 
جمع خبرنگاران افزود: همه اين اقدامات براي حفظ 
برجام است تا زماني كه طرف هاي مقابل نيز به همان 
ميزان به برجام پايبند باشند. وي اظهار داشت: هدف 
اصلي تحريم هاي امريكا متالشي كردن جامعه ايران 
و انزواي ذهني جامعه است اما مردم ما با روح تعاون و 
مشاركت از اين دوره عبور خواهند كرد. ربيعي بيان كرد: 
اصلي ترين علت اينكه امريكا از موضع خود عقب نشيني 
كرد به خاطر اطمينان از عدم دسترسي ايران به بمب اتم 
نيست، بلكه مهم ترين علت عقب نشيني امريكا از جنگ 
عليه ايران، افزايش انسجام اجتماعي است. سخنگوي 
دولت گفت: مردم اعتماد دارند و مي دانند اگر يك روز 
وارد برجام مي شويم مصلحت كشور را مي خواهيم و اگر 
اكنون سطح غني سازي اورانيوم را افزايش داديم، اين 
اقدام را نيز براي مصلحت كشور مي دانيم. وي تصريح 
كرد: ما اميدواريم سختي دوران تحريم را مديريت كنيم 
و در جلسه آتي سران قوه تصميماتي اتخاذ مي شود تا 
حمايت بيش��تري از طبقات پايين اجتماعي صورت 
گيرد. سخنگوي دولت گفت: رييس جمهوري نيز بر 
بهبود شرايط اقتصادي مردم تاكيد دارد و برنامه هاي 
مختلفي در اين زمينه مطرح است. وي افزود: امسال 
بيش از هشت هزار ميليارد تومان براي حمايت اجتماعي 
به صورت عمده در حوزه اق��الم خوراكي و بيمه زنان 

سرپرست خانوار اختصاص يافته است.

برنامه هاي راهبردي 
اصالح طلبان  براي انتخابات

ريي��س فراكس��يون اميد 
مجلس بر ل��زوم گفت وگو 
با مردم تاكيد كرد و گفت: 
شايد الزم باش��د عالوه بر 
اطالع رساني به مردم درباره 
فعاليت هاي صورت گرفته، 
درخصوص برخ��ي موانع 
بر س��ر راه تحقق وعده هاي داده شده با مردم صادقانه 
صحبت كنيم تا بدانند ما تالش كرديم جلوي برخي 
رخدادهاي ناخوش��ايند را بگيريم اما توفيقي حاصل 
نش��د. به گزارش پاي��گاه خبري تحليل��ي اميدنامه، 
محمدرضا ع��ارف در ديدار با كارگروه شهرس��ازي و 
معماري بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه مباحث مهمي 
مانند حاشيه نشيني، بافت هاي فرسوده، سياست هاي 
مديريت شهري و حمل و نقل عمومي بايد مورد توجه 
جدي تر قرار گيرند، افزود: داشتن مسكن آرزوي دست 
نيافتي براي بخش��ي از جامعه ش��ده است بايد با يك 
برنامه ريزي مناسب به سمت احقاق اين حق كه داشتن 
مسكن اس��ت و در قانون اساس��ي هم به آن پرداخته 
شده پيش برويم. عارف با بيان اينكه نبايد درآمدهاي 
ش��هرداري تنها معطوف به حوزه شهرس��ازي باشد، 
گفت: بايد به دنبال درآمدهاي پايدار براي شهرداري 
بود متاسفانه در گذشته براي كسب درآمد مجوزهاي 
نامتعارفي براي انبوه سازي داده شد و مشكالتي را براي 
مناطقي از شهر تهران و كالن ش��هرها ايجاد كردند. 
عارف با بيان اينكه بايد به فكر ارايه برنامه هاي راهبردي 
براي انتخابات مجلس يازدهم باشيم، گفت: متاسفانه 
بخشي از سرمايه اجتماعي به داليل گوناگون از جمله 
ناكارآمدي بخش هايي از نظام اداري و تصميم گيري 
از دست رفته است و بايد به فكر بازگرداندان نشاط به 
جامعه و باال بردن سطح مشاركت مردم در همه زمينه ها 

به خصوص در انتخابات باشيم.

 امروز در جنگ تمام عيار
 با دشمن هستيم

فرمانده كل سپاه پاسداران 
با بي��ان اينكه م��ا در هيچ 
جنگ��ي در روي زمي��ن 
شكس��ت نخواهيم خورد، 
گفت: با گذشت زمان فضاي 
منازعه ما با دشمنان وسعت 
مي ياب��د. به گزارش س��پاه 
نيوز، سرلشكر حسين سالمي در همايش فرماندهان 
و مسووالن نيروي زميني س��پاه كه در مشهد مقدس 
برگزار شد، با اشاره به توانمندي هاي نيروي زميني سپاه 
در عرصه اقتدار بخشي و صيانت از امنيت و آرامش مردم 
اظهار داشت: نيروي زميني سپاه يك نيروي راهبردي 
براي ايران اس��ت كه در تمام ابعاد ارتقا يافته و رش��د و 
پيشرفت داشته است . سرلشكر سالمي با اشاره به تحوالت 
اخير و آنچه در عرصه رويارويي با جبهه دشمن مي گذرد، 
تصريح كرد: با گذشت زمان فضاي منازعه ما با دشمنانمان 
وسعت مي يابد در عين حال تهديدات از شكل نظامي به 
عرصه هاي اقتصادي، سياسي و نيابتي تغيير وضعيت 
داده اند؛ دشمني ها ثابت مانده اما رو به تزايد رفته و عمق و 
ژرف پيدا كرده است و آنچه تقليل يافته   استراتژي هاست. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه راهبردهاي دشمن متغير، 
گاهي نظامي، گاهي اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي و 
فرهنگي و گاهي هم تركيبي هستند، تصريح كرد: امروز 
دشمن در همه عرصه ها فعال و در واقع ما در يك جنگ 
تمام عيار و همه جانبه با دشمن به سر مي بريم. فرمانده 
كل سپاه با اشاره به فرسوده شدن توان دشمن و ناتواني 
در جايگزين سازي و تاكيد بر ظرفيت هاي ايران اسالمي 
براي جايگزين كردن قواي جديد گفت: امروز بحمداهلل ما 
قدرت جايگزيني متنوعي داريم و همواره تازه مي شويم؛ 
نيروي انس��اني مومن و انقالبي به عنوان عنصر اصلي 
قدرت همچون رود خروشان در سپاه جاري است و اجازه 

نمي دهد هيچ گاه كهنگي سراغ ما بيايد.

 توقيف نفتكش ايراني
بي پاسخ نمي ماند

رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح گفت: توقيف نفتكش 
ايراني توس��ط انگلس��تان 
بدون پاسخ نخواهد ماند و 
در صورت مقتضي، در زمان 
و مكاني مناسب، پاسخ اين 
اقدام ذلت ب��ار مدنظر قرار 
خواهد گرفت. به گزارش مهر، سرلشكر محمد باقري 
در مراس��م تكريم و معارفه جانشين رييس ستاد كل 
نيروهاي مسلح، با اشاره به بدعهدي امريكا و اروپا در 
موضوع برجام اظهار داشت: با وجود ُخلف وعده غرب 
در قبال برجام، نظام جمهوري اسالمي ايران يك سال 
صبر ك��رد و اجازه داد كه همه م��ردم و حكومت هاي 
جهان مطمئن ش��وند كه ما نس��بت به تعهدات خود 
پايبند هستيم. وي افزود: ايران اسالمي نشان داد كه 
جنگ طلب نيست و قصد بدعهدي و تعرض به ديگران 
را ندارد و اين دشمن است كه بدعهدي مي كند؛ اما از 
ارديبهشت امس��ال و در دوره اي تازه، مصمم شد كه 
راهبرد جديدي با عنوان »مقاومت فعال« را در پيش 
بگيرد؛ دوره اي كه برابر تدابير عالي رهبر معظم انقالب 
اسالمي، دوره اي است كه ما نه از جنگ مي هراسيم و 
نه از جنگ استقبال مي كنيم. در اين دوره، مذاكره به 

معناي تسليم است؛ لذا به آن »نه قاطع« مي گوييم.
رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح تحريم و فشارهاي 
اقتصادي را عامل محركي براي تالش حداكثري جامعه 
در رسيدن به خودكفايي دانست و تصريح كرد: اكنون 
زماني است كه مي توان اقتدار و بازدارندگي كشور را به 
اوج خود رساند. باقري ادامه داد: در طول تاريخ، هر ملتي 
كه به خودكفايي رسيده، بر اثر مواجهه با مشكالت و 
سختي ها بوده است؛ از اين رو ما زماني موفق خواهيم 
بود كه نس��بت به آنچه در دست بيگانگان است، غني 

شويم و روي پاي خود بايستيم.

برگزاري جلسه غيرعلني مجلس 
با نوبخت درباره بودجه

س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس از برگزاري جلس��ه 
صحن مجل��س ده��م به 
ص��ورت غيرعلني با حضور 
ريي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه خبر داد. به گزارش 
خان��ه مل��ت، »اس��داهلل 
عباسي«، س��خنگوي هيات رييسه مجلس، با اشاره به 
جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي كه قرار است 
روز )يك شنبه، ۲3 تيرماه( با حضور محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار شود، گفت: با توجه 
به اشكاالت محتوايي بودجه سال ۹۸ كه ايرادات زيادي 
از سوي كارشناسان و صاحب نظران به آن گرفته شد و 
تكليفي كه مقام معظم رهبري بر عهده دولت و مجلس 
قرار دادند تا ساختار بودجه ريزي كشور اصالح شود، جلسه 
غيرعلني در مجلس با حضور نوبخت خواهيم داشت.  او 
در ادامه با اشاره به جلسات متعدد سران قوا در اين زمينه 
بيان داشت: در نهايت قرار شد دولت در قالب اليحه اي 
اصالح ساختار بودجه را به مجلس بدهد تا ايرادات موجود 
برطرف شده و موضوعات ضروري همچون گسترش چتر 
مالياتي بر بخش هاي مولد، بي نظمي در نظام پرداخت 
يارانه ها و غيره بررسي ش��ود. وي افزود: همچنين الزم 
اس��ت موضوع يارانه هاي پنهان كه ح��دود ۹۸۰ هزار 
ميليارد تومان در خصوص گاز، برق، آب مصرف خانگي 
و غيره است و همچنين هدفمندي يارانه ها و موضوعاتي 
همچون مسكن، ارزآوري از حوزه گردشگري كه از نظر 
بودجه نويسان پنهان مانده بود و انتشار اوراق مشاركت 
و ميزان بدهي دولت شفاف سازي شود. عباسي عنوان 
كرد: از سوي ديگر لزوم چتر نظارت مجلس بر واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي و ايرادات زيادي كه در آن به لحاظ 
منابع و مصارف وجود دارد بايد بررسي شده و بودجه به 

صورت شفاف به سمت عملياتي شدن رود .
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باگذردوسالازماجرايفيشهايحقوقيهنوزسامانهدستمزدومزايادرستكارنميكند

شفافيت قرباني اختالفات بين دو دستگاه

ايران بيست وهفتمين اقتصاد بزرگ دنيا

از ابتداي سال 1395 كه موضوع فيش هاي حقوقي پيش 
آمد، دولت مكلف به راه اندازي س��امانه حقوق و مزايا شد و 
تالش هايي نيز در اين باره صورت گرفت تا اينكه در نهايت 
قانون بودجه 98 مصوب شد كه سامانه ثبت حقوق و مزايا 
از س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور بايد به وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي منتقل ش��ود و همين تبصره موجب 
اختالفاتي ميان سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي شده است. اكنون اين سامانه آنگونه 
كه انتظار مي رفت كار نمي كند و به اين ترتيب مي توان گفت 
شفافيت »قرباني اختالفات بين اين دودستگاه« شده است.

به گزارش »تعادل«، طي انتش��ار حقوق هاي نامتعارف از 
سوي مديران برخي دستگاه هاي دولتي، سامانه ثبت حقوق 
و مزايا به عنوان راهكاري براي جلوگيري از تكرار حقوق هاي 
نامتعارف با استفاده از رويكرد شفافيت و اطالع رساني به 
مردم پيشنهاد ش��د. تا به اين ترتيب بررسي دقيق حقوق 
و مزاياي دريافتي مقامات، روس��ا، مدي��ران و كارمندان 
دستگاه هاي اجرايي در واقع حقوق بگيران منابع عمومي 
منتشر شود. در نهايت مهر ماه 97 تصويب نامه اي از سوي 
هي��ات وزيران در خصوص ثبت اطالع��ات پرداخت هاي 
كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا به امضاي 
اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري رسيد و در 
آن كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلف به انجام 
اين مهم شدند و مسووليت اجراي اين بند برعهده باالترين 
مقام مجاز دستگاه و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي )يا 
مديران مالي و عناوين مشابه( قرار گرفت و همچنين سازمان 
امور اداري و استخدامي نيز موظف شد پيگيري هاي الزم 
را در خصوص ثبت و بارگ��ذاري اطالعات مربوط به كليه 
اقالم پرداختي مديران كل به باال ش��امل مقامات، روسا، 
مديران و همترازان آنها در سامانه اطالعاتي دستگاه هاي 
اجرايي به عمل آورد و پس از تكميل اطالعات ورودي كليه 
دستگاه هاي مشمول، مراتب را به هيات وزيران گزارش كند.

درحالي كه اين سامانه در سازمان اداري و استخدامي كشور 
راه اندازي ش��ده بود، در قانون بودجه 98 مصوب ش��د كه 
سامانه ثبت حقوق و مزايا از سازمان امور اداري و استخدامي 
كش��ور بايد به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شود 
و همين تبصره موجب اختالفاتي ميان س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ش��د. در اين 
تبصره از قانون بودجه )تبصره 21( آمده بود كه »به منظور 
ايجاد انضباط مالي هماهنگي و پرداخت به موقع كاركنان 
كليه دستگاه هاي اجرايي مورد اشاره در قانون برنامه ششم 
توسعه موظف هستند از ابتداي امسال اطالعات مربوط به 

هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را در 
اختيار خزانه داري كل كشور قرار دهند.«

گرچه كه دولت مكلف بود قانون مرتبط با اين بند از بودجه 
را در همان ابتداي س��ال اجرايي كن��د و حتي قانون هم 
صراحتا دس��تگاه ها را مكلف به انجام اين كار كرده بود، اما 
هيچ يك از دس��تگاه هاي نام برده شده در اين قانون حاضر 
به انتش��ار دس��تمزد دريافتي مديران خود نشده  بودند و 
برخي از اين دستگاه ها، س��ازمان امور اداري و استخدامي 
كشور را مسوول انتشار اين اطالعات مي دانسته و مي دانند، 
درحالي كه در مقابل سازمان امور اداري و استخدامي معتقد 
است تنها وظيفه تهيه س��امانه اي براي تجميع اطالعات 
دستمزدي و استخدامي پرسنل حقوق بگير دستگاه هاي 
گوناگون كشور را بر عهده دارد و انتشار اطالعات دستمزد 
مديران هر دس��تگاه بر عهده همان دستگاه است. به اين 
ترتيب اگرچه دستگاه هاي مختلف كشور در مواردي كه 
الزم است، همكاري مناسبي با يكديگر ندارند؛ اما در زمينه 
منتشرنكردن اطالعات دس��تمزدي مديران كشور، توپ 
را در زمي��ن يكديگر مي اندازند و ب��ه اصطالح پاس كاري 
مي كنند. بطوري كه در اواسط خرداد ماه جمشيد انصاري 
رئيس سازمان امور اداري و اس��تخدامي اعالم كرد كه به 
وزارت اقتصاد و امور دارايي براي انتقال س��امانه شفافيت 
اعالم آمادگي كرده است اما ظاهرا اين وزارتخانه اين سامانه 
را در اولويت هاي اقدامات خود قرار نداده است و محمد علي 
دهقان دهنوي معاون وزيراقتصاد از وجود اين س��امانه در 
وزارتخانه اظهار بي اطالع��ي و بيان كرد كه وزارت اقتصاد 
همانند ديگر دستگاه ها اطالعات خود را به اين سامانه و براي 

سازمان امور استخدامي ارسال مي كند.
با گذش��ت حدود 15 ماه از تصميم قطعي براي راه اندازي 
اين س��امانه منتقدان مي گويند كه ايراد از دولت است كه 
س��امانه ثبت حقوق و مزايا طي اين مدت راه اندازي نشده 
است و از طرفي برخي از مسووالن ذي ربط مي گويند پس 
از اعمال فشار به دستگاه ها، بر عهده اهالي رسانه است كه از 
برخي دستگاه ها بخواهند فشار بياورند هرچه زود تر راجع به 
بارگذاري اطالعات خود در سامانه اقدام كنند. طبق آخرين 
آمار از سوي جمش��يد انصاري، معاون رييس جمهوري و 
رييس سازمان امور اداري و استخدامي دستگاه هايي مانند 
صدا و سيما و قوه قضاييه، اطالعات مربوط به حقوق و مزاياي 
مديران خود را در اين سامانه بارگذاري نكرده اند . به گفته 
انصاري علت اينكه اين دستگاه ها اقدام به همكاري نمي كند 

اين است كه كسي به آنها فشار وارد نمي كند. 
او تاكيد كرده است: وقتي به اجرايي نشدن اين قانون 

اشاره مي شود، نامي از اين دستگاه ها برده نمي شود اما 
درعوض همواره از دولت س��وال مي ش��ود كه چرا اين 

سامانه راه اندازي نشده است؟

   چرا وزارت اقتصاد
اما سوال اين اس��ت كه چرا در قانون بودجه راه اندازي اين 
سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت؟ 
جمشيد انصاري اخيرا در اين باره اظهار داشته است كه »اين 
تصميم به اين علت گرفته شد كه ذي حسابان، حقوق ها را 
پرداخت مي كنند، از اين رو ذي حسابان و نيروهاي خزانه 
كل كه در دستگاه ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق ها، 
مي توانند اين اطالعات را در سامانه قرار بدهند. ما با وزير امور 
اقتصادي و دارايي مكاتبه كرديم تا ورود و بارگذاري اطالعات 
در سامانه را به آنان تحويل دهيم و اين وظيفه، از دستگاه هاي 
مختلف گرفته ش��ده و تنها به ذي حس��ابان محول شود، 
چراكه آنان به صورت كامل همه اطالعات پرداختي ها را در 

اختيار دارند. البته توجه كنيد كه اين اطالعات، تنها شامل 
پرداختي هايي است كه از طريق خزانه صورت مي گيرد. به 
هر صورت، اگر همكاران ما در وزارت اقتصاد در اجراي تبصره 
21 قانون بودجه امسال، آمادگي داشته باشند، ديگر به جاي 
اينكه از دستگاه ها بخواهيم اين اطالعات را بارگذاري كنند، 
از ذي حسابان خواهيم خواست تا اطالعات حقوق و مزاياي 

مديران همه دستگاه ها را در اين سامانه قرار بدهند.«
انصاري بيان كرده اس��ت اكنون ح��دود ۶۰ درصد كل 
كاركنان دستگاه هاي اجرايي و غيراجرايي اطالعات خود 
را در اين سامانه وارد كرده اند كه به لحاظ تعداد كاركنان 
در همه قوا و س��اير نهادها، اطالعات حقوق بيش از يك 
ميليون و 5۰۰ هزار نفر از كاركنان ثبت شده است. بنابراين 
تنها بخش اندكي از اين اطالعات باقي مانده كه انجام آن، 
مستلزم همكاري همه دستگاه ها است. البته با وجود همه 
اين ها، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه اطالع رس��اني 

پرداختي مديران، وظيفه خود دستگاه ها است.

به عبارت ديگر، هر دستگاه بايد پرداختي مديران خود را 
در سامانه و پايگاه اطالعاتي خود درج كند و اين ربطي به 
بودن يا نبودن س��امانه حقوق و مزايا ي��ا وارد كردن و وارد 
نكردن اطالعات به اين س��امانه ندارد. در هر صورت، آنان 
مي توانند و بايد مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم، حقوق 
و مزاي��اي مديران خ��ود را با درج در س��ايت هاي خود، به 
مردم اطالع رساني كنند.بنابراين آنچه كه مشخص است 
بالتكليفي و س��رگرداني ايجاد و توس��عه سامانه حقوق و 
مزايا اس��ت و با اي��ن اوصاف بايد منتظر مان��د در روزهاي 
آينده تكليف س��امانه حقوق و مزايا از سوي دولت و هيات 
وزيران جمع بندي و نهايي ش��ود تا سامانه از پاسكاري دو 
نهاد رهايي يابد.در اين بين بايد توجه داشت كه شفافيت 
و به كار بستن ابزارهاي مورد نياز براي پرداخت حقوق هاي 
عادالنه و منطبق با قانون و ضوابط مصوب شده، نبايد قرباني 
اختالفات دستگا ه هاي دولتي شده و بيش از اين به اتالف 

منابع ملي دامن بزند. 

بانك جهاني در جديدترين گزارش بازبيني شده خود 
از وضعيت كش��ورهاي جهان، به رتبه بندي كشورها 
بر اساس حجم توليدات ناخالص داخلي آنها تا پايان 
س��ال 2۰18 پرداخته است. در اين بين به دليل نبود 
آمار دقيق، رتبه برخي كشورها نظير ونزوئال، كالدونياي 
جديد و سودان جنوبي قابل استناد نبوده است. دراين 
گزارش امريكابا حجم 2۰ تريليون و 494 ميليارد دالر 
اولين اقتصاد بزرگ دنيا و ايران با حجم 454 ميليارد 
دالر بيس��ت وهفتمين اقتصاد بزرگ دنياست.طبق 
تعريف اين بانك، توليد ناخال��ص داخلي به مجموع 

ارزش كاال و خدمات توليد ش��ده در يك كش��ور طي 
يك سال اطالق مي ش��ود. رتبه بندي امسال نسبت 
به س��ال گذش��ته در صدر و انتهاي جدول تغييرات 
چنداني نداش��ته اما رتبه برخي از كشورهاي مياني 
تغيير كرده اس��ت.بزرگ ترين اقتصادهاي جهان به 

ترتيب عبارت اند از: 
1- امريكا: حجم توليد ناخالص داخلي: 2۰ تريليون 

و 494 ميليارد دالر
2- چين: حجم توليد ناخالص داخلي: 13 تريليون و 

۶۰8 ميليارد دالر

3- ژاپن: حجم تولي��د ناخالص داخلي: 4 تريليون و 
97۰.915 ميليارد دالر

4- آلمان: حجم توليد ناخالص داخلي: 3 تريليون و 
99۶ ميليارد دالر

5- انگليس: حجم توليد ناخالص داخلي: 2 تريليون 
و 825 ميليارد دالر

۶- فرانسه: حجم توليد ناخالص داخلي: 2 تريليون 
و 777 ميليارد دالر

7- هند: حجم توليد ناخال��ص داخلي: 2 تريليون و 
72۶ ميليارد دالر

8- ايتاليا: حجم توليد ناخالص داخلي: 2 تريليون و 
73 ميليارد دالر

9- برزيل: حجم توليد ناخالص داخلي: 1 تريليون و 
8۶8 ميليارد دالر

1۰- كانادا: حجم توليد ناخالص داخلي: 1 تريليون 
و 7۰9 ميليارد دالر

  رتبه ايران
اي��ران در اي��ن رتبه بندي با تولي��د ناخالص داخلي 
به ارزش 454 ميلي��ارد دالر، باالتر از كش��ورهايي 

چون نروژ، امارات و ايرلند و پايين تر از كش��ورهايي 
چون اتريش، بلژيك و س��وئد در رده 27 بزرگ ترين 

اقتصادهاي جهان ايستاده است.

 رتبه ساير كشورها
در اين رتبه بندي همچنين روسيه يازدهمين، كره جنوبي 
دوازدهمين، اس��تراليا سيزدهمين، تركيه نوزدهمين، 
سوييس بيستمين، فنالند چهل و دومين، پرتغال چهل و 
هشتمين، نيوزلند پنجاه و دومين، قطر پنجاه و سومين و 
كويت پنجاه و نهمين اقتصاد بزرگ دنيا معرفي شده اند. 
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 پاسخ به شبهاتي
درباره  نرخ  بيكاري

آخرين آمار نرخ بيكاري 
از سوي مركز آمار ايران 
حاكي اس��ت ك��ه نرخ 
بي��كاري در فصل بهار 
امس��ال به 1۰.8 درصد 
رسيده اس��ت . اين آمار 
ش��بهاتي را ايجاد كرده 
اس��ت . در اين باره بايد 
بگويم كه مركز آمار ايران 
در اعالم نرخ 1۰.7 درصدي بيكاري آمارس��ازي 
نكرده اس��ت. بخش��ي از اين كاهش به اين دليل 
رخ داده اس��ت كه ممكن اس��ت تعداد افرادي كه 
در جس��ت وجوي كارند، كاهش يافته باشند و به 
همين دليل نااميدي آنها از يافتن شغل باعث شده 
در نرخ بيكاري محاسبه نشوند. همچنين در سال 
گذشته برخي مشاغل از صورت رسمي به صورت 

غير رسمي منتقل شده اند. 
از سوي ديگر وقتي رشد منفي وارد اقتصاد مي شود، 
واكنش اشتغال نسبت به آن در قياس با متغيرهاي 
ديگر ديرتر و ضعيف تراس��ت. به عبارتي يك نوع 
چس��بندگي در بازارها و بنگاه هاي ما وجود دارد 
و واكنش آن دير مي ش��ود.نكته ديگري كه وجود 
دارد اين اس��ت با توجه در شرايطي كه پيش آمده 
اين شرايط مي تواند كيفيت اشتغال را پايين بياورد 
در حالي كه اشتغال كم نش��ود. به اين صورت كه 
بسياري از مشاغل از بخش رسمي به سمت بخش 
غير رسمي بروند. در كل نمي توان اين را قبول داشت 
كه دولت در زمينه اعالم نرخ رشد بيكاري بخواهد 
آمارس��ازي كند، بنابراين اينكه نرخ بيكاري طي 
يك سال 1.8 درصد كاهش پيدا كرده باشد را دور از 
ذهن نمي دانم .در ضمن بايد اين نكته را تاكيد كنم 
كه اصوال در اعالم نرخ بيكاري، اگر مايوس شدگان 
بازار بيشتر باشند به اين ترتيب تعداد جمعيتي كه 
به دنبال كار مي گردند كمتر مي شود، نرخ بيكاري 
ه��م كاهش پيدا مي كند. البت��ه اين به معني اين 
نيست كه اوضاع خوب شده باشد بلكه به اين معني 
اس��ت كه افراد ممكن اس��ت اميد خود را از دست 
داده باشند و حتي جوياي كار هم نباشند.نكته بعد 
تاثير رش��د منفي اقتصادي بر اشتغال است .رشد 
منفي اقتصادي باعث مي شود تقاضا براي نيروي 
كار كم شود. اقتصاد كش��ور در سال هاي گذشته 
چندين رويكرد داش��ت . در حالي كه طي ساليان 
گذشته سياست ما تثبيت نرخ ارز بود. همين تثبيت 
نرخ ارز، ه��م واردات را باال برده و هم تقاضا را براي 
خدمات فني را پايين مي آورد و... همين سياست 
در بيكاري جوانان تحصيلكرده تاثير داشت. اكنون 
موضوع تحريم هم مزيد بر علت ش��ده است. ولي 
در موضوع تحريم دو وجه وجود دارد، از يك س��و 
تحريم ها رشد اقتصادي را كم كرده و همين تقاضا 
براي شغل را كاهش مي دهد ولي از سوي ديگر با 
توجه به افزايش صادرات به ويژه افزايش صادرات 
خدمات فني مهندسي و توزيع پروژه هاي كاربر اين 
اميدواري وجود دارد كه اين وجه غالب شده و برخي 
جوانان تحصيلكرده براي اشتغال جذب شوند. اما 
در مورد وضعيت اشتغال در سال آينده و اثر رشد 
منفي اقتصاد بر آن مي توانم بگويم من از آن دسته 
از افرادي هستم كه فكر مي كنم اثرات اصلي منفي 
تحريم بر اقتصاد امسال ظاهر مي شود بنابراين گمان 
مي كنم كه افت اقتصادي امسال ما كمي عميق تر از 
سال گذشته باشد اما يكسري ساز و كارهاي خوب 
و موثر در اقتصاد ايران در حال انجام است مانند رشد 
صادرات، صادرات خدمات مهندسي و... بنابراين 
انتظار داريم در سال 1399 بتوانيم رشد اقتصادي 

مثبت را شاهد باشيم.

 بايد به دنبال درآمدهاي
غير نفتي باشيم

معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بخش 
عمده اي از منابع اعتباري كش��ور وابس��ته به نفت 
است، گفت: بايد براي رهايي از اقتصاد نفتي با وجود 
محدوديت منابع مالي، اراي��ه راهكارهايي با ذهن 

خالق مديران مورد توجه قرار بگيرد.
به گزارش ايسنا، زهرا اربابي در آيين توديع و معارفه 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر 
با اش��اره به جن��گ اقتصادي دش��من اظهار كرد: 
در اين ش��رايط ضرورت صرفه جويي در اعتبارات 
دستگاه هاي اجرايي احس��اس مي شود كه در اين 
راستا بخش��نامه صرفه جويي رديف هاي مختلف 
اعتباري به اس��تان ها ابالغ ش��ده است و بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.
وي عنوان ك��رد: يك مدير موفق و موثر بايد ضمن 
تعام��ل، هم گرايي، هم افزايي، مش��اركت جويي و 
استفاده از توان نخبگان، با توجه به شرايط كنوني 
كش��ور صرفه جويي، خالقيت، بهره وري و تالش 
مضاعف را ني��ز در اجراي مس��ووليت هاي محوله 

مدنظر قرار دهد.
معاون توسعه منابع انس��اني و پشتيباني سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با اشاره به رويكرد مبتني بر 
بهره وري در استفاده بهينه از نيروي انساني توانمند 
گفت: در شرايط جنگ اقتصادي و محدوديت منابع 
مال��ي، بايد به دنبال كس��ب درآمدهاي غير نفتي 
باشيم تا بتوانيم در شرايط سخت ضمن پايداري، 
دشمنان را در اجراي نقشه هايشان ناكام كنيم.اربابي 
بيان كرد: استان بوشهر قطب توليد انرژي و منابع 
انرژي هاي نو است و همچنين وجود تنها نيروگاه 
اتمي كش��ور و پايانه نفتي و همچنين قابليت هاي 
گردشگري مي تواند زمينه هاي رشد و بالندگي اين 
استان را فراهم كند.گفتني است؛ در پايان اين آيين 
»علي درويشي« به عنوان رييس سازمان مديريت 

و برنامه ريزي بوشهر معرفي شد.

واگذاريهابايددراتاقشيشهايانجامشود
محمدرضا منصوري عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت با 
اشاره به مشكالت پيش روي صنايع و راهكارهاي رفع 
آنها، گفت: اگرچه تحريم مشكالت بسياري براي كشور 
ايجاد كرده اما يكي از مزيت هاي آن را مي توان رونق توليد 
داخل برشمرد؛ توليدكنندگان از شرايط كنوني رضايت 
داشته و معتقدند با اعمال تحريم ها فضا براي رونق توليد 

داخلي فراهم شده است.
نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر ل��وازم خانگ��ي به ويژه 
يخچال سازي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در 
حال توليد است، تصريح كرد: صنعتي كه دولتي باشد 
از بين مي رود زيرا مديران دولتي بدون توجه به درآمد 

و نياز واقعي واحد توليدي، تسهيالت بسياري دريافت 
مي كنند و پس از بدهكار كردن مجموعه، نه تنها توانايي 
بازپرداخت اين تسهيالت را ندارند بلكه حقوق پرسنل 

خود را نيز با زحمت واريز مي كنند.
منصوري با اشاره به اينكه اگرچه خصوصي سازي درمان 
درد واحدهاي صنعتي كشور است اما منظور از واگذاري 
شيوه كنوني نيست، بيان كرد: خصوصي سازي بايد از 

دولت گرفته و در اختيار حاكميت قرار گيرد.
 عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
افزود: خصوصي سازي نبايد در اختيار وزير اقتصاد باشد 
كه وزير نيز مس��ووليت اين موضوع مهم را به يك فرد 
واگذار كند.اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان 
اينكه واگذاري ها بايد در اتاق شيش��ه اي و كامال شفاف 

صورت گيرد، خاطرنشان كرد: شركت هايي كه به دنبال 
واگذاري هس��تند بايد ويژگي هاي ش��ركت خود را در 
اينترنت منتش��ر كنند تا خريداران از قيمت اين واحد 
توليدي آگاه شوند در اين شرايط خصوصي سازي واقعي 
است.منصوري يادآور شد: واگذاري بسياري از شركت ها 
مانند ماشين سازي تبريز تنها با حضور دو يا سه خريدار 
انجام گرفت و هيچ نه��ادي اطالعات كامل و دقيقي از 
روند واگذاري اين ش��ركت ها نداشت.منصوري گفت: 
پس از انتشار آگهي براي واگذاري واحد توليدي در وهله 
نخس��ت بايد اهليت خريداران تاييد شود سپس ميان 
قيمت ارايه شده توسط خريداران واجد شرايط، بهترين 

انتخاب صورت گيرد.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان 

كرد: خريداران واحدهاي توليدي، تسهيالتي چند برابر 
ارزش شركت از بانك ها دريافت كرده و در بازپرداخت آن 
با مشكل روبه رو شدند؛ به كارگيري اين سياست موجب 

ورشكستگي بنگاه هاي صنعتي شد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه گردش 
سرمايه در شركت هاي خصولتي سه برابر بودجه ملي 
است، گفت: در صورتي كه بودجه شركت هاي دولتي و 
خصولتي ساماندهي شود بسياري از مشكالت اقتصادي 
كشور برطرف مي ش��ود.منصوري با بيان اينكه اگرچه 
تمامي دولت ها دم از خصوصي سازي مي زنند اما هيچ 
يك از آنها جرات خصوصي سازي واقعي را ندارند، تاكيد 
كرد: در صورتي كه واگذاري  به درس��تي صورت گيرد 
بهره وري افزايش پيدا مي كند؛ در گذشته كارخانه هاي 

خصوصي هر ش��ش ماه يك بار معادل يك ماه حقوق، 
پاداش به حساب كارگران واريز مي كردند؛ اين اقدام به 
اين معناست كه كارخانه درآمدزايي و سود مناسب دارد 
در حالي كه در حال حاضر ش��ركت هاي دولتي حقوق 

كارمندان را نيز به سختي پرداخت مي كنند.
وي با بيان اينك��ه در حال حاضر حض��ور حقوق هزار 
دالري ب��ه دليل كاه��ش ارزش پول ملي ب��ه صد دالر 
تنزل پيدا كرده اس��ت، ادامه داد: حقوق يك ميليون و 
5۰۰ هزار توماني در ش��رايط كنوني معادل 1۰۰ دالر 
است.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي اضافه كرد: در صورتي كه از ظرفيت شركت هاي 
خارجي استفاده و جوينت وينچر استفاده شود بسياري 

از مشكالت صنايع تا حدود زيادي رفع مي شود.

علي سرزعيم
 معاون امور اقتصادي

 و برنامه ريزي وزير كار

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

ما بهتر از آن هستيم كه به نظر مي آييم.شايد ما در جزييات 
كه به خاطر آن تالش مي كنيم اختالف نظر داشته باشيم – 
آنچنان كه اقتصاددانان تاكيد مي كنند، هميشه يك جبران 
خس��اراتي وجود دارد- اما روي اصول اجماع گسترده اي 
داريم. لذا براي رسيدن به اين نگاه آلترناتيوي نيازمند يك 
كنش دسته جمعي هستيم.. در اقتصاد اصل الزم، تنظيم 
كردن بازار و انجام دادن آنچه كه بازار نمي تواند انجام دهد، 
است. ما مجبور هستيم كه فراتر از اين بيان رايج كه بازارها 
در حال خود تنظيمي، كارآمد، با ثبات يا عادالنه هستند 
يا آنكه دولت بدون شك ناكارآمد است، كار كنيم. به يك 
معنا، ما بايد سرمايه داري را از دست خودش نجات دهيم. 
سرمايه داري – همراه با دموكراسي پول محور – يك پويايي 
خود تخريبي را درست مي كند كه خطر تخريب چهره هر 
بازار عادالنه و رقابتي و معني دموكراس��ي را بطور خود به 
خودي باال مي برد. اين امر بيشتر از پيچاندن گوش سيستم، 
الزم است. ما مسير را بيشتر از حد ممكن اشتباه رفته ايم. ما 
مجبوريم يك قرارداد اجتماعي تازه بسازيم كه هر كسي را 
قادر سازد تا در كشور ثروتمند ما يك زندگي طبقه متوسط 
و پاكي را داشته باشد. اين كتاب درباره راه آلترناتيو پيشرو 
است. ساخت يك دنياي ديگر امكان پذير است اما نه بر اساس 

اعتقادات بنيادگرايان بازار به بازار و اقتصاد سرريزي كه ما 
 را به اين منجالب انداخته؛ همچنين نه بر اس��اس اقتصاد 
بومي گرايي، پوپوليست ترامپي كه قاعده قانون بين الملل 
را انكار مي كند و »جهاني شدن را با يك كلوپ« جانشين 
ك��رده كه اين رون��د وضعيت امري��كا را بدتر مي كند.من 
خيل��ي اميدوارم كه حقيق��ت در درازم��دت خواهد برد: 
سياس��ت هاي ترامپ شكس��ت خواهد خورد و حاميان 
ترامپ، چه شركت هايي كه در راس هستند و چه كارگراني 
كه به گفته ترامپ منافع اش��ان رو به پيشرفت است، آن را 

خواهند ديد. اينكه چه اتفاقي خواهد افتاد به گمان هر كسي 
برمي گردد. شايد كسي باشد كه اگر راه آلترتاتيوي پيش 
رو باشد، مثل راهي كه در اينجا ارايه مي شود، آن را بگيرد. 

پايان فصل اول 

فصل دوم 
به سمت يك اقتصاد مالل انگيزتر

حول و حوش س��ال 198۰ بود كه براي موتور اقتصاد 
پرقدرت امريكا اتفاقي ش��روع به روي دادن كرد: رشد 

اقتصادي كاهش يافت و بسيار مهم تر آنكه رشد درآمدها 
كاهش يا غالبا تنزل كرد. اين اتفاق بدون آنكه ما آن را 
متوجه شويم رخ داد. در واقع، حتي با آنكه اقتصاد قادر 
نبود تا رونق و رفاه را براي اكثر بخش هاي جمعيت ارايه 
دهد، قهرمانان عصر تازه مالي ش��دن، جهاني شدن و 
پيشرفت هاي فناوري درباره »اقتصاد تازه« الف مي زدند 
كه قرار اس��ت رونق و رفاه خيلي بزرگ تري را رخ دهد، 
اينكه چگونه، به نظر مي آيد كه منظور آنها سطح باالتر 
توليد ناخالص داخلي بود. تعدادي از رهبران اقتصادي 
ما – از جمله رييس��ان پي در پي ف��درال رزرو- درباره 
»اعتدال بزرگ« الف مي زدند كه ما باالخره س��يكل 
تجاري، نوس��انات توليد و اش��تغال را كه مش��خصه 
سرمايه داري از آغاز بود، مهار كرديم.بحران مالي سال 
2۰۰8 نش��ان داد كه رونق فرضي م��ا روي يك خانه 
پوشالي ساخته شده بود، يا دقيق تر بگوييم، بر كوهي از 
بدهي ها. همچنانكه داده هاي تازه بيرون مي امد، تصوير 
دقيق تري از اقتصاد ديده مي شد كه بيشتر روشن شد در 
اين اقتصاد مشكالت عميق تر و پايدارتري وجود داشت. 
رش��د اقتصادي كه قهرمان شاخص ها بود، سرعت آن 
بعد از جنگ جهاني دوم به اين طرف، خيلي آهسته تر 
از دهه هاي قبل ش��ده بود. آزاردهنده تر آنكه، آنچه كه 
رشد ايجاد كرده بود به سمت تعداد كمي از افراد كه در 

راس قرار داش��تند رفته بود. اگر توليد ناخالص داخلي 
باالتر رفته ب��ه خاطر آن بوده كه درآم��د »جف بزوز« 
)مدير آمازون( باالتر رفته – اما درامد افراد ديگر درجا 
زده – اين يعني آنكه اقتصاد خوب كار نمي كند. اما اين 
نزديك به آن وضعيتي بود كه امريكا امروزه خودش را 
يافته و اين مسيري بود كه براي چهار دهه امريكا طي 
كرده، دوره اي كه درآمد متوسط 9۰ درصد پايين جامعه 
امريكا به سختي تغيير كرده در حالي درآمد يك درصد 
بااليي به شدت افزايش يافته است. )شكل دو را ببينيد 
كه خط پايين درآمد متوسط پيش از ماليات 9۰ درصد 
جمعيت پايين امريكا و خط باال درآمد پيش از ماليات 

يك درصد بااليي جامعه امريكا است.(

مردم،قدرتومنافع)25(
سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

پاورقي اقتصادي

درآمد متوسط پيش از ماليات 9۰درصد پاييني جمعيت
درآمد متوسط پيش از ماليات يك درصد بااليي جمعيت



بانك و بيمه4اخبار

بدهي دولت به بانك ها 231 بدهي بانك ها به بانك مركزي 138 و مطالبات معوق 150 هزار ميليارد تومان اعالم شد

تشديد ناترازي بانك ها و رابطه بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي

افزايش 24 درصدي پايه پولي عامل عمده رشد نقدينگي 

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي، 
داليل رشد نقدينگي را اعالم كرد و گفت: رشد نقدينگي 
در پايان سال ۱۳۹۷ ناشي از افزايش ۲۴.۲ درصدي پايه 
پولي و كاهش ۰.۹ درصدي ضريب فزاينده پولي بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، جعفر مهدي زاده 
ادام��ه داد: بررس��ي اجزاي نقدينگي نش��ان مي دهد كه 
رش��د نقدينگي در پايان س��ال ۱۳۹۷ ناش��ي از افزايش 
۲۴.۲درصدي پايه پولي و كاه��ش ۰.۹ درصدي ضريب 

فزاينده پولي بوده است.
وي ادامه داد: در اين ميان، خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي واجد سهم فزاينده در رشد پايه پولي بوده كه بيانگر 
بهبود نسبي وضعيت ذخاير ارزي بانك مركزي و همچنين 

بهبود كيفيت  ترازنامه بانك مركزي است.
وي با اشاره به اينكه ديگر عامل فزاينده پايه پولي در پايان 
سال ۱۳۹۷ افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي بوده است، خاطرنشان كرد: افزايش متغير مذكور 
اغلب به دليل انتقال بخشي از بدهي بانك ها و موسسات 
اعتباري به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي 
)موض��وع بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷(، 
انتقال بدهي برخي از شركت هاي دولتي به بانك مركزي 
به بدهي دولت به بانك مركزي )موضوع ماده ۶ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 
س��ال ۱۳۹۴( و افزايش اوراق و اسناد بهادار دولتي بابت 
پش��توانه و تعهدات بين المللي دولت ب��وده كه در عمل 
فاقد آثار پولي است. مدير اداره بررسي ها و سياست هاي 
اقتصادي عنوان ك��رد: هرچند كه بدهي بانك ها به بانك 
مركزي نيز داراي س��هم فزاينده در رش��د پايه پولي بوده 
است، اما بايد توجه داشت كه طي ماه هاي آبان تا اسفندسال 
۱۳۹۷، بدهي بانك ها به بانك مركزي روندي نزولي داشته 
است؛ بطوري كه بدهي بانك ها به بانك مركزي از ۱۶۰۵.۴ 
هزار ميليارد ريال در پايان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ 
هزار ميليارد ريال در پايان اسفندماه اين سال رسيده است. 
يادآور مي ش��ود، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۷ به 
رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار ميليارد ريال رس��يد كه در مقايسه با 
رقم پايان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت. با تدابير به كار 
گرفته  ش��ده از س��وي بانك مركزي و اتخاذ رويكردهاي 
مناسب در حوزه هاي ارزي و ريالي، رشد نقدينگي در سال 
۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل )۲۲.۱ درصد( تنها يك واحد 

درصد افزايش داشت

   870 هزار ميليارد تومان پول داغ
همچنين آماره��اي عملكرد پولي و بانكي در س��ال ۹۷ 
نشان مي دهد كه سهم سپرده بلندمدت از كل نقدينگي 
به ۴۶ درصد، كوتاه مدت ۳۱ درصد، س��پرده ديداري ۱۰ 
درصد نقدينگي اس��ت و براين اس��اس پول داغ در دست 
مردم عمال افزايش يافته و با احتس��اب اسكناس، سپرده 
ديداري و كوتاه مدت، عمال ۸۷۰ ه��زار ميليارد تومان يا 
۴۶ درصد از نقدينگي را پول داغ و قابل معامله به سرعت 

تشكيل مي دهد.

   رشد كوتاه مدت و سپرده ديداري
از سوي ديگر، سپرده بلندمدت از اسفند ۹۶ تا اسفند ماه 
۹۷ تنها ۳۹ هزار ميليارد تومان يا ۴.۷ درصد رشد كرده و 
به ۸۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين متاثر 
از سياست هاي بانك مركزي در كنترل نرخ سود بانكي، 
بازار ارز و طال و سكه، و تغيير سود حساب هاي كوتاه مدت از 
ماه شمار به روز شمار، عمال سپرده جاري يا حساب ديداري 
با ۶۹ هزار ميليارد تومان افزايش و ۵۶ درصد رشد، بيشترين 
رشد را در بين سپرده ها داشته و به ۱۹۲ هزار ميليارد تومان 
در اسفند ۹۷ رسيده است. همچنين حساب كوتاه مدت 
نيز با ۱۹۱ هزار ميليارد تومان افزايش و ۴۸ درصد رشد به 
۵۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد آن باالتر از حساب 
بلندمدت بوده است.  نكته جالب توجه ديگر اينكه بين دو 
جزو كلي نقدينگي، يعني پول و شبه پول، جزو اول روند 
بي سابقه اي را در سال گذشته طي كرده است. حجم پول 
در س��ال ۹۷ معادل ۴۶ درصد رشد كرده تا باالترين رشد 
در طول حداقل ۱۰ س��ال اخير ثبت شود. اين رشد باعث 
شده تا س��هم پول در نقدينگي به باالي ۱۵ درصد برسد. 
همچنين رشد حجم ش��به پول برابر با ۱۹.۶ درصد شده 

تا براي اولين بار در طول دهه اخير به زير ۲۰ درصد برسد.

   بدهي دولت، بانك ها و بخش خصوصي
مجموع عملكرد ش��بكه بانكي در سال ۹۷ از رشد بدهي 
دولت به بانك ه��ا و بانك مركزي، رش��د بدهي بانك ها 

به بانك مركزي، رش��د مطالبات معوق، افزايش س��هم 
سپرده هاي جاري و كوتاه مدت از كل سپرده ها و نقدينگي 
نشان دهنده اين واقعيت است كه همچنان ناترازي بانك ها 
در حال رشد اس��ت و چرخه رشد بدهي دولت، بانك ها، 
مطالبات معوق در حال گسترش اس��ت و در عين حال 
اقدامات و سياست هاي بانك مركزي در سال ۹۷ شامل 
كاهش سقف تراكنش ها، جمع آوري چك هاي تضمين 
ش��ده، كاهش و تثبيت نرخ سود بانكي، كنترل بازار ارز و 
طال، تغيير مبناي سود روز شمار به ماه شمار در سپرده هاي 
كوتاه مدت و... اثر خ��ود را روي متغيرهاي پولي و بانكي 

گذاشته است. 
تازه تري��ن گزيده هاي پولي و بانكي كه توس��ط بانك 
مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه در اسفند ۹۷، 
بدهي دولت به بانك مركزي با بيشترين رشد معادل 
۱۷۱ درصد در سال ۹۷ مواجه شده و از ۲۶ هزار ميليارد 
تومان در سال ۹۶ با ۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش به 
۷۳ هزار ميليارد تومان در پايان س��ال ۹۷ رسيده كه 
نشان مي دهد دولت بخشي از مخارج پايان سال خود 
را از طريق بدهي به بانك مركزي تامين كرده اس��ت. 
گفته مي شود كه حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان از اين 
مبلغ بابت تهاتر بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها 
به بانك مركزي بوده كه باعث جابه جايي بدهي بانك ها 
به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي ش��ده 
است اما از مبلغ ۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش بدهي 
دولت به بانك مركزي، حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان 
آن به خاطر رشد پايه پولي و قرض گرفتن دولت از بانك 
مركزي بابت مخارج پايان س��ال و... بوده است كه اين 
موضوع قطعا مي تواند رشد نقدينگي و تورم را به همراه 
داشته باشد و البته برخي اين روش رشد نقدينگي و پايه 
پولي و مخارج دولت و كمك به بخش توليد و... را بهتر 
از رشد نقدينگي حاصل از رشد نقدينگي از محل خلق 

پول بانك ها و رشد ضريب فزاينده ارزيابي مي كنند. 
همچنين بدهي دولت به بانك ها در سال ۹۷ با ۱۴ درصد 
رشد به ۲۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد و همچنان يكي از 
مهم ترين شاخص هاي ناترازي بانك ها، اثرگذار بر درآمد و 

سود بانك ها و مخارج دولت محسوب مي شود. 
از سوي ديگر، بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز كه متاثر از 
رشد بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق است، با ۴.۷ 
درصد رشد به ۱۳۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
همچنين مطالبات غيرجاري بانك ها شامل شامل مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين و 
اموال معامالت با ۱۷ درصد رشد به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده و اين شاخص ها در مجموع افزايش ناترازي بانك ها 

را نشان مي دهد. 

   بدهي بانك ها به بانك مركزي 
بدهي بانك ها به بانك مركزي كه مرتبط با ميزان بدهي 
دولت به بانك هاس��ت، در س��ال ۹۷ به ميزان ۴.۷ درصد 
افزايش يافته و به ۱۳۸ هزار ميليارد تومان رسيده كه البته 
نسبت به ارقام سال هاي قبل كاهش داشته است. بخش 
عمده اين بدهي معادل ۸۷ هزار ميليارد تومان متعلق به 
بانك هاي خصوصي و غير دولتي و ۴۷ هزار ميليارد تومان 

متعلق به بانك هاي تخصصي است. 
مجموع بدهي بخش دولتي ش��امل دولت و شركت هاي 
دولتي به سيستم بانكي شامل بانك مركزي و بانك ها نيز با 
۲۸ درصد رشد به ۳۳۲ هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به 
سيستم بانكي با ۳۲ درصد رشد به ۳۰۴ هزار ميليارد تومان 
و بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي با ۲- درصد 

كاهش به ۲۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين بدهي بخش دولتي ب��ه بانك مركزي با ۸۱ 
درصد رشد به ۹۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل 
بدهي دولت به بانك مركزي با ۱۷۱ درصد رشد و رقم 
۷۳ هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به 
بانك مركزي با ۱۲- درصد كاهش و رقم ۲۲ هزار ميليارد 

تومان بوده است. 
بدهي بخش دولتي به بانك ها با ۲۳۶ هزارميليارد تومان و 
رشد ۱۵ درصدي، شامل ۲۳۱ هزار ميليارد تومان بدهي 
دولت به بانك ها با رشد ۱۴ درصدي و ۵۷۲۰ ميليارد تومان 

بدهي شركت هاي دولتي با ۷۲ درصد رشد است. 
 رش��د بدهي هاي دولت به اين بانك، نقش اصلي را در 
تحريك نقدينگي بازي كرده است. البته بخشي از رشد 
بدهي دولت به بانك مركزي، ناشي از انتقال بدهي هاي 
بانك ها به بانك مركزي بوده است كه ميزان اين انتقال 
معادل ۳۴ هزار ميليارد تومان است. اما با كسر اين مقدار 
نيز همچنان بدهي دولت  به بانك مركزي قابل توجه و 

در حدود ۳۹ هزار ميليارد تومان است؛ عددي كه بيش 
از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان مي دهد. 
همچنين با اينكه بخش قابل توجهي از بدهي بانك ها 
به بانك مركزي حذف ش��ده، با اين حال ميزان بدهي 
بانك ها در سطح ۱۳۸ هزار ميليارد توماني ثبت شده 
است. در حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها 
به بانك مركزي )عمدتا بانك هاي دولتي و خصوصي 
ش��ده( به بدهي دولت به بانك مرك��زي انتقال يافته 
است. اگر اين عدد از ميزان رشد بدهي دولت به بانك 
مركزي كسر شود، عدد به دست آمده در حدود ۳۹ هزار 
ميليارد تومان خواهد بود. البته در اين عدد انتقال بدهي 
شركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز وجود دارد. اما 
اگر فرض كنيم كه اين انتقال سهم قابل توجهي نداشته، 
ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در سال ۹۷ نسبت 

به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان مي دهد.
جالب اينجاست كه با وجود انتقال بخش قابل توجهي از 
بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي، اين بخش از دارايي 
بانك مركزي باز هم به سطح ۱۳۸ هزار ميليارد توماني 
در سال ۹۷ رسيده كه نسبت به سال ۹۶ نيز افزايشي 
اس��ت. نكته اي كه مي توان به آن توجه كرد اينكه اگر 
مبلغ ۳۴ هزار ميليارد تومان را از بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در سال ۹۶ كم كنيم، ميزان بدهي بانك ها در 
اين س��ال به ۹۸ هزار ميليارد تومان مي رسد و در اين 
حالت رشد بدهي بانك ها در سال گذشته بسيار معنادار 

و در حدود ۴۰ درصد برآورد مي شود. 

   دارايي خارجي
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز در پايان سال 
۹۷ به ۴۶۵ هزار ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به پايان 
سال ماقبل ۱۴.۳ درصد افزايش نشان مي دهد. اين گزارش 
حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در اين بخش با ۳۹ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۴۵۲۰ هزار 
ميليارد ريال رسيده و حجم اسكناس و مسكوك نيز با منفي 

۳.۷ درصد، ۸۸ هزار ميليارد ريال است.
سپرده بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد بانك 
مركزي ب��ا ۲۵.۹ درصد افزايش ب��ه ۲۰۲۱ هزار ميليارد 
ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مركزي نيز در دوره پايان سال ۹۷ با ۴.۷ 

درصد افزايش به ۱۳۸۱ هزار ميليارد ريال رسيده است.
مي��زان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور در 
پايان سال گذشته ۵۷۳ هزار ميليارد ريال است كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال پيش از آن ۱۴.۳ درصد رشد نشان 
مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز ۴۳۹ 
هزار ميليارد ريال بوده كه ۲۸.۶ درصد افزايش يافته است.

جمع كل دارايي ه��اي بانك هاي تج��اري در دوره مورد 
بررسي، ۶۳۱۷ هزار ميليارد ريال بوده كه به نسبت پايان 
س��ال ۹۶ داراي ۱۹.۷ درصد رشد اس��ت و ميزان بدهي 
بانك هاي تجاري به بانك مركزي در پايان اس��فند ۹۷ به 
۲۹.۲ هزار ميليارد ريال رسيده كه ۳۵.۳ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال ماقبل كاهش داشته است.
بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 

تخصصي در پايان سال گذشته ۱۱۱۳.۴ هزار ميليارد ريال 
است كه نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۴۵.۲ درصد رشد 
يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اين 
دوره رقم ۶۲۲۶ هزار ميليارد ريال اس��ت كه ۱۴.۲ درصد 
رشد دارد. همچنين ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به 
بانك مركزي ۴۷۷ هزار ميليارد ريال اس��ت كه رش��دي 

معادل ۱.۲ درصد نسبت به پايان سال ۹۶ دارد.

   بدهي هاي خارجي 
ميزان بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفندماه سال ۹۷ 
به ۹ هزار و ۳۳۹ ميليون دالر رسيد كه حكايت از كاهش 
بيش از ۱۷ درصدي در ۱۲ ماهه سال گذشته دارد و ۷ هزار 
و ۱۸۷ ميليون دالر آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت 
و ۲ هزار و ۱۵۱ ميليون دالر بدهي هاي كوتاه مدت است. 
اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي بالغ بر 
۸ هزار و ۲۳۰ ميليون يورو محاسبه شده كه ۶ هزار و ۳۳۴ 
ميليون يورو از اي��ن ميزان حجم بدهي هاي ميان مدت و 
بلندمدت و يك هزار و ۸۹۶ ميليون يورو حجم بدهي هاي 
كوتاه مدت است. حجم بدهي هاي ايران در پايان بهمن ماه 
سال گذشته ۹ هزار و ۷۰۶ ميليون دالر بوده كه در پايان 
اسفندماه با افت مواجه شده و به ۹ هزار و ۳۳۹ ميليون دالر 
رسيده است. اين در حالي است كه آمار بدهي هاي خارجي 
ايران در پايان ماه نخست سال ۹۷ معادل ۱۱ هزار و ۳۰۵ 
ميليون دالر بوده است كه اين آمار حكايت از كاهش حجم 

بدهي هاي خارجي ايران در سال ۹۷ دارد.

معاون ارزي بانك مركزي خبر داد

بازگشت ۵ ميليارد دالر ارز صادراتي طي ۴ ماه اخير
گروه بانك و بيمه |

معاون ارزي بانك مركزي از بازگشت بيش از پنج ميليارد 
دالر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي توسط صادر كنندگان 
در س��امانه نيما و ب��ه روش واردات در مقابل صادرات طي 
چهار ماهه سال جاري خبر داد و تاكيد كرد: سياست بانك 
مركزي تسهيل صادرات است، و  ارز حاصل از صادرات بايد 
پشتيبان تجارت كشور باشد. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، غالمرضا پناهي در نشستي كه بنا به درخواست 
فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني تبريز برگزار ش��د، ضمن 
تشكر از همراهي صادركنندگان در بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، اظهار كرد: رييس كل بانك مركزي همواره تاكيد 
بر تعامل و ارتباط نزديك تمام بخش هاي بانك مركزي با 
فعاالن توليدي و صادرات كش��ور داشته و اين معاونت در 
راستاي اجراي اين سياست بطور مستمر با فعاالن بخش 
خصوص جلسات مشترك برگزار مي كند.  وي عنوان كرد: 

روند بازگشت ارز صادراتي خوب است به نحوي كه تاكنون 
بيش از پنج ميلي��ارد دالر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 
توسط صادر كنندگان در نيما و به روش واردات در مقابل 
صادرات طي چهار ماهه سال جاري تامين شده است. فعاالن 
اقتصادي استان آذربايجان نيز در اين نشست ضمن تقدير از 
اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز در دوره جديد 
به بيان مسائل و مشكالت خود پرداختند كه مديران حوزه 
ارزي بانك مركزي با تشريح مقررات، نسبت به بررسي و حل 

برخي از مشكالت مطرح شده قول مساعد دادند.

   نرخ ها در بازار 
از س��وي ديگر، بازار ارز و طال روز سه شنبه ۱۸ تيرماه ۹۸، 
روند با ثبات خ��ود را باكاهش نرخ دالر و س��كه ادامه داد. 
نرخ لحظه اي دالر در س��امانه س��نا به ۱۲۷۵۰ و نرخ يورو 
به ۱۴۶۵۰ تومان رس��يد. همچنين سامانه سنا براساسا 

ميانگين نرخ هاي ارز روز دوشنبه نرخ دالر را ۱۲۸۷۶، لير 
تركيه ۲۳۷۹، ي��ورو ۱۴۸۱۳، درهم ۳۵۲۴، يوان ۱۹۲۱ و 
پوند انگليس ۱۶۲۰۱ تومان اعالم كرده است.  نرخ دالر در 
بازار آزاد و معامالت نقدي نيز به ۱۲۹۳۰ تومان و در صرافي 
ملي و مجاز بانكي خريد دالر ۱۲۶۵۰ و فروش دالر ۱۲۷۵۰، 
خريد يورو ۱۴۵۵۰ و فروش يورو ۱۴۶۵۰ تومان اعالم شد. 
در بانك ها نيز قيمت خريد ارز از متقاضيان با كاهش همراه 
شد؛ بطوري كه دالر با ريزش ۱۰۰ توماني ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان و يورو با كاهش حدود ۱۳۰ توماني تا ۱۴ هزار و ۲۵ 
تومان خريداري شد.ارز مسافرتي نيز در بانك ها هم قيمت 
بازار قيم��ت خورد و تا ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان عرضه ش��د. 
ارز مسافرتي براي كشورهاي همسايه و مشترك المنافع 
تا ۵۰۰ يورو و ساير كش��ورها هزار يورو بعد از طي مراحل 
قانوني در اختيار مس��افر قرار مي گي��رد. در بازار طال نيز با 
كاهش نرخ اونس طال ب��ه ۱۳۹۰ دالر، مظنه يك مثقال 

طالي ۱۷ عيار يا آب شده به ۱ ميليون و ۸۵۵ هزار تومان، 
هر گرم طالي۱۸عيار۴۲۸ هزار تومان، سكه طرح جديد ۴ 
ميليون و ۵۵۰ هزار، نيم سكه ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، سكه گرم ۹۹۰ هزار 
تومان، رسيد.  از سوي ديگر اعالم شده كه وصول ماليات از 
سكه هاي پيش فروش آغاز شده و زمان پايان آن نيز بستگي 
به همكاري موديان مالياتي دارد. اين ماليات براساس قانون 
ماليات بر عملكرد گرفته مي شود و قانون ماليات بر عملكرد 
كامال متعلق به عملكرد افراد در گذشته است. از سوي ديگر، 
سيد محمد علوي دبيركل جامعه حسابداران گفت: در سال 
گذشته تعداد زيادي از شركت هايي كه ارز دولتي گرفتند، 
صورت هاي مالي شان حسابرسي نش��ده بود. امسال هم 
۱۷۰۰ شركت كه به آنها ارز اختصاص يافت، صورت هاي 

مالي شان حسابرسي نشده است.
از سوي ديگر، نامشخص بودن تصميم بانك مركزي امريكا 
در خصوص نرخ بهره باعث شد روز پر نوساني براي دالر رقم 
بخورد. به گزارش رويترز، دالر در معامالت روز سه شنبه 
داراي رفت و برگشت هاي زيادي بود و انتشار اخبار متناقض 
از تصميم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره به اين نوسانات 
بيشتر دامن زد. پس از آنكه وزير برگزيت انگليس اعالم كرد 

انگليس چه با توافق و چه بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج 
خواهد شد، ارزش پوند در برابر دالر به پايين ترين سطح 
خود در طول ش��ش هفته اخير رسيد به گونه اي كه نرخ 
برابري پوند معادل ۱.۲۵۱۵ دالر ثبت شد. از سوي ديگر 
اما يورو كه ابتدا تا سطح ۱.۱۲۰۷ دالري عقب نشسته بود 
به لطف انتشار گزارش هاي مثبت از افزايش حجم تجارت 
خارجي آلمان مجدداً در برابر دالر تقويت شد و در نهايت به 
ازاي ۱.۱۲۱۶ دالر مبادله شد. در برابر ديگر ارز مهم اروپايي 
يعني فرانك سوييس دالر هر چند در ابتدا عقب نشست اما 
با كاهش اميدواري ها به كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
در نهايت افزايش يافت و هر فرانك به ازاي ۱.۰۰۵۸ دالر 
مبادله شد. ماس��افومي ياماموتو، استراتژيست ارزي در 
موسسه »ميزوهو سكيوريتيز« گفت: ريسك هايي بر سر 
راه يورو وجود دارد اما مسير دالر نيز چندان هموار نيست. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد با وجود صعود اوليه و رسيدن به 
۹۷.۴۴ واحد در نهايت به سطح ۹۷.۳۷۴ واحد رسيد. در 
برابر ين ژاپن زور دالر و ين به هم نرسيد و در نهايت هر دالر 
نسبتاً بدون تغيير در مقايسه با روز قبل و به ازاي ۱۰۸.۸۱ 

ين مبادله شد.
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فروش نزديك به ۴ هزار ميليارد 
تومان اوراق مشاركت در سال ۹7

بر اس��اس آمار اعالم شده از س��وي بانك مركزي 
تا پايان س��ال ۹۷ به ميزان ۳۹.۸۹۱ ميليارد ريال 
اوراق مش��اركت دولت و ش��هرداري ها از س��وي 
س��رمايه گذاران خريداري شده اس��ت. به گزارش 
ايِبنا، بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي ايران 
در بخش بازار س��رمايه »اوراق مشاركت« كه براي 
دوره يكساله ۹۷ منتشر شده در اين مدت به ميزان 
۸۸.۵۰۰ ميليارد ريال انواع اوراق مشاركت دولت 
»دولتي - بودجه اي، وزارت اقتصاد، ش��هرداري ها 
»تهران، تبريز، كرج، شيراز اصفهان، اهواز، مشهد، 
ق��م و اصفهان« با مدت ۴ س��اله و نرخ س��ود علي 
الحس��اب ۱۵، ۱۸ و ۲۰ درصد منتش��ر ش��ده كه 
۳۹.۸۹۱ ميليارد ريال اين اوراق تا به امروز از سوي 
س��رمايه گذاران خريداري شده اس��ت. نگاهي به 
اطالعات منتشر شده مشخص مي كند در سال ۹۷، 
اوراق مشاركت دولت به ميزان ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال 
منتشر شده كه ۱۷.۸۴۵ ميليارد ريال آن از سوي 
سرمايه گذاران خريداري شده است. همچنين در 
اين دوره مالي ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت 
دولتي- بودجه اي از سوي دولت براي سرمايه گذاران 
منتشر شد كه سال ۹۷، مبلغ ۱۷.۸۴۵ ميليارد ريال 
از اين حجم به فروش رفته و كمتر از ۳۰۰۰ ميليارد 
ريال از اين اوراق باقي مانده اس��ت. افزون بر اين، بر 
اساس بررسي هاي ايِبنا، آمارهاي بانك مركزي نشان 
مي دهد بر اساس بند »ب« تبصره پنج قانون بودجه 
۱۳۹۶ بر مبناي طرح هاي دولتي از ۲۶ اسفند ماه 
۹۶ تا پايان شهريور ماه سال ۹۷ به ميزان ۲۰.۰۰۰ 
ميليارد ريال اوراق مشاركت چهار ساله با نرخ سود 
علي الحس��اب ۱۵ درصد از س��وي وزارت اقتصاد 
منتشر شده كه تا انتهاي سال ۹۷ به ميزان ۱۷.۸۴۵ 
ميليارد ريال از اين اوراق از س��وي خريداران مورد 
استقبال قرار گرفت. از سويي ديگر، جدول آماري 
وضعيت انتشار اوراق مش��اركت در سال ۹۷ كه از 
سوي بانك مركزي منتشر شده سهم شهرداري ها 
از انتشار اوراق مشاركت در اين دوره مالي را ۴۲۰۰۰ 
ميليارد ريال نشان مي دهد كه از اين حجم اوراق، 
تقريبا بيش از ۷۰ درصد از آن از سوي سرمايه گذاران 
خريداري ش��ده به گونه اي ك��ه ۲۳۰۰۰ ميليارد 
ريال از اوراق مشاركت در اين بخش در سال ۹۷ به 
فروش رفته است. همچنين اين گزارش مي افزايد: 
شهرداري مش��هد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه 
س��ال ۹۶ با طرح فاز ۳ خط ۲ قطار ش��هري در ۲۸ 
اسفند ۹۶ به ميزان ۴۰۰۰ ميليارد ريال اوراق چهار 
ساله با نرخ سود علي الحساب ۲۰ درصد منتشر كرده 
كه تا سال ۹۷ كل اين اوراق توسط سرمايه گذاران 
خريداري ش��ده است. از س��ويي ديگر، شهرداري 
مشهد بر اس��اس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ با 
طرح فاز ۲ خط ۳ قطار شهري در ۲۸ اسفند ۹۶ به 
ميزان ۳۰۰۰ ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ 
س��ود علي الحساب ۲۰ درصد منتش��ر كرده كه تا 
پايان سال ۹۷ همه اين اوراق توسط سرمايه گذاران 
خريداري شده است. افزون بر اين بررسي اطالعات 
شهرداري مشهد از سوي ايِبنا مشخص كرد كه بر 
اس��اس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ براي طرح 
توسعه، تعريض و بدنه سازي خيابان حر عاملي در 
۲۸ اسفند ۹۷ به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد ريال اوراق 
چهار ساله با نرخ سود علي الحساب ۱۸ درصد منتشر 
كرده كه تا پايان سال ۹۷ به ميزان ۵ ميليارد ريال، 
اين اوراق توسط سرمايه گذاران خريداري شده است 
و براي فاز ۳ خط ۳ قطار شهري در ۲۸ اسفند ۹۷ به 
ميزان ۷۰۰۰ ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ 
سود علي الحساب ۱۸ درصد منتشر كرده كه تا پايان 
سال ۹۷ به ميزان ۵ ميليارد ريال، اين اوراق توسط 
سرمايه گذاران خريداري ش��ده است. اين گزارش 
مي افزايد: ارزيابي هاي ايِبنا، از اين داده هاي اطالعاتي 
نشان مي هد كه ش��هرداري اصفهان نيز در انتشار 
اوراق مش��اركت سهم داشته است بطوري كه، اين 
شهرداري بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه 
س��ال ۹۶ براي طرح فاز يك خط ۲ قطار شهري در 
تاريخ ۲۸ اسفند ۹۶ به ميزان ۵۰۰۰ ميليارد ريال 
اوراق ۴ ساله با نرخ س��ود علي الحساب ۲۰ درصد 
منتشر كرده كه از اين حجم، بيش از ۹۹ درصد آن 
به فروش رفته به گونه اي كه در انتهاي سال ۹۷ بر 
اساس آمارها، ۴.۹۹۹ ميليارد ريال از اين اوراق مورد 
استقبال سرمايه گذاران قرار گرفته است. در عين 
حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 
۹۷ براي طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهري در تاريخ ۲۸ 
اسفند ۹۷ به ميزان ۵۰۰۰ ميليارد ريال اوراق ۴ ساله 
با نرخ سود علي الحساب ۱۸ درصد منتشر كرده كه از 
اين حجم، يك ميليارد ريال آن به فروش رفته است. 
همچنين اين گزارش مي افزايد: شهرداري اهواز بر 
اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ براي طرح فاز 
يك خط يك قطار شهري در ۲۸ اسفند ۹۷ به ميزان 
۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق چهار س��اله با نرخ سود 
علي الحساب ۱۸ درصد منتشر كرده كه تا انتهاي 
سال ۹۷ سرمايه گذاران به ميزان اندك ۰.۴ ميليارد 

تومان از اين اوراق استقبال كرده اند.

 واگذاري پايانه هاي فروش
به زير ۱8 سال ممنوع 

بانك مركزي در ابالغيه اي ب��ه بانك ها اعالم كرد: 
واگذاري دس��تگاه هاي پايانه فروش )پوز( به افراد 
زير ۱۸ سال ممنوع است. به گزارش تعادل، در اين 
بخشنامه كه به شبكه بانكي ابالغ شده آمده است، 
با توجه ب��ه مصوبه هيات عامل محت��رم اين بانك 
مورخ ۲۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ به اطالع مي رساند 
واگذاري پايانه هاي فروش به اشخاص زير ۱۸ سال 
ممنوع است. لذا مقتضي است به واحدهاي ذي ربط 
دس��تور فرماييد از واگ��ذاري پايانه هاي فروش به 
مشتريان غير رشيد آن بانك خودداري نموده و در 
اسرع وقت نسبت به جمع آوري تمامي پايانه هايي 
كه حساب آنان متعلق به افراد غير رشيد است اقدام 
و نتيجه به همراه آمار پايانه هاي جمع آوري ش��ده 

اعالم شود.

شاخص هاي پولي و بانكي در پايان سال 97  )هزار ميليارد تومان(
سهم از نقدينگيرشد)درصد(رقم شاخص 

188223.1100نقدينگي 

26524.214.1پايه پولي

-0.9-7.1ضريب فزاينده 

1925610سپرده ديداري

8804.746سپرده بلندمدت

5844831سپرده كوتاه مدت 

46-870پول داغ 

159719.685شبه پول

2854615پول

2311412.3بدهي دولت به بانك ها

731713.8بدهي دولت به بانك مركزي 

1384.77.3بدهي بانك ها به بانك مركزي 

150178مطالبات معوق



بينالملل

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه

رييس سازمان بورس خبر داد

صدورمجوزصندوقكاالييكشاورزيتسهيلميشود
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم راه اندازي 
معامالت گواه��ي س��پرده و قرارداده��اي آتي زيره 
س��بز در بورس كاالي ايران از تسهيل در روند صدور 
مجوز فعاليت صندوق هاي كااليي مبتني بر كاالهاي 

كشاورزي خبر داد. 
به گزارش فارس، ش��اپور محمدي رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، طي مراس��م راه اندازي معامالت 
گواهي س��پرده و قراردادهاي آتي زيره سبز در بورس 
كاالي ايران از تس��هيل در روند صدور مجوز فعاليت 
صندوق ه��اي كااليي مبتني بر كاالهاي كش��اورزي 

خبر داد. 
كارشناسان معتقدند با توسعه صندوق هاي كااليي در 
بازار سرمايه ضمن حمايت از كشاورزان و فعاالن اين 
حوزه، مي توان بخشي از سرمايه هاي سرگردان جامعه 

را به سمت اين صندوق ها هدايت كرد. 
فعاليت صندوق هاي كااليي در بازار سرمايه به گونه اي 
اس��ت كه اين صندوق ها، كاالها را تبدي��ل به دارايي 
اس��تاندارد مي كنند و كس��اني كه به دنبال يك بازار 
نظام مند براي س��رمايه گذاري در حوزه كاال هستند، 
مي توانند از اين فرصت استفاده كنند.  راه اندازي اين 
ابزارهاي مالي در حال��ي مورد توجه قرار گرفته كه در 
بورس كاالي ايران و اصوال در بورس هاي كااليي دنيا، 
عالوه بر انجام معامالت نقدي و استفاده از قراردادهاي 
مش��تقه مانند فيوچرز و آپش��ن روي خود دارايي ها، 
معموال صندوق ه��اي كااليي وجود دارند كه از طريق 
گواهي سپرده كااليي يا همان قبض انبار روي كاالها 
س��رمايه گذاري مي كنند و اف��راد مي توانند با خريد 
واحدهاي اين صندوق ها بدون روبه رو شدن با مشكالت 
س��رمايه گذاري فيزيكي كاالها، به راحتي از نوس��ان 

قيمت كاالها منتفع شوند. 
اتفاقي كه از سال ۹۶ در بازار سرمايه افتاد و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مبتني بر طال به منظور پاسخگويي 
به تقاضاي س��رمايه گذاري روي طال ايجاد ش��د.  اين 
صندوق ها اقدام به جمع آوري وجوه كرده و ضمن اعمال 
مديريت حرفه اي بر آنها، عملكردشان توسط سازمان 

بورس و اوراق بهادار مورد نظارت قرار مي گيرد. 
امروزه اما بحث صندوق هاي س��رمايه گذاري كااليي 
از بازار طال فراتر رفته و مقرر ش��ده ب��ازار محصوالت 
كشاورزي نيز از اين ابزار براي ايجاد رونق معامالت در 

بازار گواهي سپرده و قراردادهاي مشتقه محصوالتي 
همچون زعفران و زيره كمك گيرد. 

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار طي مراس��م 
راه اندازي معامالت گواهي س��پرده و قراردادهاي آتي 
زيره س��بز گفت: روند تكميل زنجيره ابزارهاي مالي 
در بورس كاالي ايران اين گونه اس��ت ك��ه در گام اول 
معامالت گواهي س��پرده كااليي راه اندازي مي شود و 
سپس معامالت قراردادهاي آتي شروع به كار مي كند.  
همچنين پس از تكميل معامالت در بازار مش��تقه با 
قرارداد اختيار معامله، صندوق هاي كااليي راه اندازي 
مي شود كه سازمان بورس با جديت به دنبال تسهيل 
اخذ مجوز صندوق ه��اي كااليي به خصوص در حوزه 

كشاورزي است. 

   اركان صندوق
صندوق ها داراي مدير، متولي و حس��ابرس هس��تند 
كه از سوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاييد شده و 
مجوزهاي تاسيس و فعاليت را دريافت مي كنند بنابراين 
مدير و متولي صندوق معموال از نهادهاي مالي هستند 
كه بعد از دريافت مجوز اقدام به جمع آوري وجوه كرده و 
روي طال يا ساير دارايي هايي كه در اساسنامه صندوق ها 

ذكر شده است، سرمايه گذاري مي كنند. 
به گفته كارشناسان، با توسعه اين صندوق ها حجم قابل 
توجهي از سرمايه سرگرداني كه در جامعه وجود دارد، 
وارد صندوق مي شود.  صندوق هاي كااليي محصوالت 
كشاورزي صرفا روي يك محصول سرمايه گذاري نكرده 
و مي توانند وجوه خود را محص��والت متنوعي از اين 
حوزه اعم از زعفران، زيره، ذرت و جو س��رمايه گذاري 
كنند، لذا اين صندوق ها به مراتب گزينه بهتري براي 
سرمايه گذاران به نسبت ورود آنها در بازار محصوالت 
كشاورزي است كه زمان توليد و برداشت مختلفي دارند.  
به اين ترتيب از طريق ايجاد تنوع در تعداد محصوالت 
در صندوق هاي كااليي مبتني بر محصوالت كشاورزي، 
ريس��ك تحميلي بر صندوق كه ناشي از فصلي بودن 

محصوالت كشاورزي است، پوشش داده مي شود. 
از سوي ديگر اين صندوق ها به صورت روزانه پرتفوي 
س��رمايه گذاري خود را منتش��ر كرده و روزانه اعالم 
مي كنند كه چه بخش��ي از دارايي هاي صندوق را در 
كدام يك از محص��والت كش��اورزي و ابزارهاي مالي 

مرتبط با آن سرمايه گذاري كردند كه اين امر شفافيت 
قابل توجه��ي را ب��راي س��رمايه گذاران و خريداران 

واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق ارايه مي دهد. 
عالوه بر آن، متولي و حسابرس بر فعاليت مدير صندوق 
نظارت كرده و س��ازمان ب��ورس ه��م روي NAV و 
قيمت هاي صندوق نظارت مي كن��د؛ بنابراين از نظر 
ش��فافيت اين صندوق ها جزو ش��فاف ترين نهادهاي 

مالي هستند. 

   راهكار تجميع سرمايه هاي خرد
در همين ارتباط مديرعامل تامين س��رمايه تمدن در 
مورد اث��رات راه اندازي صندوق هاي س��رمايه گذاري 
كااليي در ايجاد رونق و نقدش��وندگي معامالت انواع 
كاال و گواهي هاي س��پرده كااليي گفت: بدون ش��ك 

راه اندازي صندوق هاي مبتني بر كاال در شرايط امروز 
بازار ما يك الزام مفيد و اثربخش است كه مي توانند در 
حوزه هاي مختلف و روي كاالهاي مختلف ايجاد شده 

و فعاليت كنند. 
محمودرضا خواجه نصيري اف��زود: با وجود اين نهاد، 
س��رمايه گذار وقتي وارد حوزه كسب س��ود از طريق 
مشاركت در خريد و فروش كاالهاي كشاورزي شود، 
ديگر نيازي نيست با كاالي فيزيكال درگير باشد؛ بلكه 
مي توان يك واح��د از واحدهاي س��رمايه گذاري آن 
صندوق كااليي محصوالت اس��تراتژيك كش��اورزي 

را خريد. 
وي ادام��ه داد: صندوق هاي كاالي��ي يا صندوق هاي 
سرمايه گذاري كااليي چندين هدف را دنبال مي كنند، 
يكي از آن هدف ها اين است كه منابع مالي را از سوي 

اف��رادي كه عالقه مند ب��ه س��رمايه گذاري در بخش 
كشاورزي هستند، تجميع مي كند.  در نتيجه اين اقدام 
صرفه اي كه ايجاد مي شود قابليت ورود به يك بخش 
خاص را دارد، حتي قابلي��ت تعيين قيمت براي يك 

بخش خاص را خواهد داشت. 
خواج��ه نصيري در بيان مزيت ديگ��ر اين صندوق ها 
اظهار كرد: يكي ديگر از اين مزايا آن اس��ت كه افرادي 
كه حرفه اي نيس��تند و شايد فرصت كافي را براي اين 
كار ندارن��د كه خود مس��تقيما اوراق بهادار مبتني بر 
كاالهاي كشاورزي مثل گواهي سپرده گندم، زعفران، 
زيره يا ذرت و جو، اوراق اختيار ذرت و جو و همچنين 
قراردادهاي آتي زعفران و زيره را معامله كنند با خريد 
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي دست به 

انجام اين كار مي زنند. 

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت ديروز با كاهش 
53۶ واحدي به رقم 248 هزار و 71۶ واحد رسيد.

به گزارش فارس، بر اساس اطالعات مندرج در سامانه شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در پايان 
معامالت سه  شنبه 18 تير ۹8، 53۶ واحد عقب نشيني داشته و به رقم 
248 هزار و 71۶ واحد رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن 113 واحد رشد 
كرده و به رقم ۶1 هزار و 430 واحد رسيد. ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار كه ناشي از ميانگين قيمت سهام در تعداد سهام شركت هاي حاضر 
در بورس است به بيش از ۹33 هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز معامله گران 
بورس اوراق بهادار تهران بيش از 3.2 ميليارد برگه بهادار سهام و حق تقدم 
در قالب 302 هزار نوبت معامله و به ارزش بيش از 1170 ميليارد تومان 
دادوستد كردند. ديروز شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 150 واحد افت 
كرده و به رقم ۶۹ هزار و ۶52 واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم وزن 
77 واحد تقويت شده و به رقم 41 هزار و 78۶ واحد رسيد. شاخص آزاد 
ش��ناور 101۶ واحد كاهش يافته و به رقم 278 هزار و 78۹ واحد رسيد. 
شاخص بازار اول بورس 480 واحد كاهش يافته و به رقم 184 هزار و 11 
واحد رس��يد. ش��اخص بازار دوم بورس كه معامالت بلوكي در آن انجام 
مي شود ۶84 واحد عقب نشيني داشته و به رقم 4۹1 هزار و 351 واحد 
رسيد. ديروز نمادهاي واميد، كچاد بيشترين اثر تقويتي در شاخص بورس 
را داشته و در مقابل نمادهاي فوالد، همراه، شبندر، شبنا، شبريز بيشترين 
اثر كاهشي در شاخص بورس را داشته است.  ديروز معامله گران در بورس 
اوراق بهادار تهران اقبال بيشتري به شركت هاي گروه بانك، خودرو، فوالد 
و ش��ركت هاي تأمين اجتماعي داشته اند. نمادهاي پربيننده در بورس 
اوراق بهادار تهران شامل بانك تجارت با قيمت پاياني هر سهم 410 ريال، 
سايپا، ايران خودرو، پارس خودرو، فوالد مباركه اصفهان، ليزينگ رايان 
سايپا، سرمايه گذاري صدر تأمين بودند.  در فرابورس ايران نيز شاخص 
كل دي��روز با 3 واحد افزايش به رقم 3222 واحد رس��يد. ارزش روز بازار 

اول و دوم فرابورس ايران به بيش از 180 هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز 
معامله گران در فرابورس ايران بيش از 1.۶ ميليارد اوراق حق تقدم و سهام 
در قالب 231 هزار نوبت معامله و به ارزش 88۶ ميليارد تومان دادوستد 
كردند.  نمادهاي تأثيرگذار در تقويت شاخص فرابورس شامل ميدكو، 
ماديرا، بمپنا، حخزر بوده اند و نمادهاي كگوهر، هرمز، ش��راز بيشترين 
اثر كاهش��ي در شاخص فرابورس را داشته اند. ديروز نمادهاي پربيننده 
فرابورس شامل شركت هاي سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، بانك دي، 
كشت و صنعت شريف آباد، توسعه و عمران استان كرمان، كشت و صنعت 
شهداب ناب خراسان، صنايع كاغذ پارس و سيمان الر سبزه وار بوده اند. 
ديروز با پيام ناظر بازار نمادهاي البسا مربوط به شركت هاي آبسال، نماد 
سپنتا مربوط به صنعتي سپنتا متوقف شدند، همچنين در پيام ديگري 
نمادهاي شفا مربوط به سرمايه گذاري شفا، بترانس، ايران ترانسفو، شفن، 
پتروشيمي فناوران، ولساپا، خزاميا مربوط به خودروسازي زامياد، ثاباد، 
مجتمع توريستي و رفاهي آبادگران ايران نيز با پيام ناظر بازار براي برگزاري 

مجمع عمومي ساالنه متوقف شدند. 
نماد س��غرب مربوط به س��يمان غرب نيز با توجه به افشاي اطالعات با 
اهميت گروه الف متوقف ش��د. نماد كس��را مربوط به شركت سراميك 
صنعتي اردكان بازگش��ايي شد، نماد خگس��تر، شركت هاي گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو، نماد كپارس مربوط به كاشي پارس بعد از 
برگزاري مجمع عمومي بازگشايي شدند. در پيام ديگري از ناظر بازار نماد 
سخاش مربوط به سيمان خاش، سهگمت مربوط به سيمان هگمتان، نماد 
دفارا مربوط به داروسازي فارابي بازگشايي شدند. با پيام ناظر نماد بكام 
مربوط به توليدي شهيد قندي بازگشايي شد توقف نماد پرديس مربوط 
به شركت سرمايه گذاري پرديس با پيام ناظر بعد از تغييرات بيش از 50 
درصدي قيمت سهام متوقف شد. توقف نماد حپترو مربوط به شركت 
حمل ونقل پتروش��يمي به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت با 

پيام ناظر انجام شد.

كاهش 536 واحدي شاخص بورس تهران
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

در شرايط كنوني معافيت مالياتي را مي توان يك ابزار حسابداري 
براي شركت هايي دانست كه به نوعي توان كنترل بهينه عمليات 
خود را در سال هاي اخير نداشته اند؛ يعني گويا اين روش برخالف 
اهداف اوليه و حس��ابداري كه براي آن تدوين شده است، بيشتر 
مورد اس��تقبال شركت هايي قرار گرفته اس��ت كه در تالشند به 

منظور تعويق ورشكستگي خود از آن استفاده كنند.
معصومه تركمان احمدي، كارشناس بازار سرمايه با بيان مطلب 
باال در گفت وگو با سنا گفت: يكي از موضوعات اصلي در مباحث 
اقتصادي مبح��ث مرتبط با ماليات ها اس��ت و اين روش يكي از 

راه هاي اصلي كسب درآمد شركت ها محسوب مي شود.
وي اضافه كرد: اين نوع درآمد براي دولت ها جذابيت دارد و از سوي 
ديگر هرگونه كاهش، تخفي��ف يا معافيت در خصوص ماليات ها 
براي پرداخت كنندگان آن امتياز محسوب مي شود؛ البته درنظر 
داشته باش��يد كه با توجه به موارد كاربردهاي متفاوت معافيت 

مالياتي در اين خصوص اختالف نظر فراواني وجود دارد.
تركمان احمدي ادامه داد: به طور قطع، اين مهم براي شركت هاي 
با زيان انباش��ته باال و حقوق صاحبان سهام منفي و دارايي هاي 
فراوان جذابيت بيشتري دارد، زيرا با معافيت مالياتي كه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها براي شركت فراهم مي شود، طرفداران 

به خصوصي هر چند در كوتاه مدت براي سهم ايجاد مي شود. 
وي تصريح كرد: اما اگر ش��ركتي زيان انباشته نداشته و اقدام به 
تجديد ارزيابي كند، نمي توان گفت كه اين اقدام از ُبعد تغييرات 
قيمتي در بازار سهام به نفع سهامداران باشد، بنابراين الزم است 
روي جذابيت هاي آتي براي اين گونه سهام با حقوق صاحبان سهام 

مثبت بيشتر كار شود.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: به نظر مي رسد در شرايط 
فعلي اين معافيت ها صرفا يك ابزار حسابداري براي شركت هايي 

است كه توان كنترل بهينه عمليات خود را نداشته اند؛ درواقع آنها 
از اين روش اس��تفاده مي كنند تا ورشكستگي كه در حال حاضر 

گريبان آنها را گرفته است را به تعويق بيندازند.
وي توضي��ح داد: اگر ش��ركت هايي كه از اين معافيت اس��تفاده 
مي كنن��د، نتوانند در ادامه، دخل و خ��رج خود را كنترل كنند و 
وضعيت خود را بهبود ببخشند، قطعا در سال هاي بعد با مشكل 
مواجه خواهند ش��د و ديگر دارايي ندارند ك��ه بخواهند تجديد 

ارزيابي اش كنند.
تركمان احمدي در خصوص نحوه تشخيص سهام بنيادي تصريح 
كرد: به نظر من انتخاب سهام بنيادي تنها از طريق سايت كدال 
امكان پذير است. به اين معني كه با مطالعه دقيق و پيوسته كدال 
مي توان حتي از داخل صنايع نامناسب نيز سهام خوب و ايده آل 
را براي س��رمايه گذاري پيدا كرده و بازده ش��يريني كسب كرد، 
بنابراين كدال و صورت هاي مالي ابزارهاي مناسبي براي تشخيص 
سهام بنيادي است؛ همچنين با چاشني تكنيكال مي توانيد نقاط 
مناسب ورود و خروج به سهام را براي انجام بهتر معامالت به طور 
مناسب تري تشخيص داد. وي در خصوص صنايع قابل اعتمادتر 
اظهار كرد: به نظر من، در اين خصوص مي توان به سهام فوالدي 
و پتروشيمي اشاره داشت؛ اين صنايع با توجه به ميزان سودآوري 
و گزارش هاي خوبي كه به بازار روانه كرده اند، از بسياري صنايع 
در بازار عقب هس��تند، هرچند رشد آنها نيازمند ورود نقدينگي 
خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: بر اين اساس 
به سهامداران اين شركت ها توصيه مي كنم با اطمينان در مجامع 
حضور يافته و از س��هامداري در اين مقطع به هيچ وجه هراس��ي 
نداشته باشند. صنعت دارو نيز هنوز به طور كامل دالر نيمايي را 
در صورت هاي مالي خود نديده است و از بعد سودآوري و كسب 

بازده قابليت بررسي دارد.

سهم بنيادي فقط از طريق »كدال« قابل تشخيص است
يككارشناسبازارسرمايه:
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 بورس هاي دنيا
عقب نشيني كردند

سهام آس��يايي پس از اينكه س��رمايه گذاران با اين 
حقيقت كنار آمدند كه احتمال كاهش شديد نرخ 
بهره امريكا، بسيار كم شده است، نتوانستند از افت 
ديروز خود بازگردند. به گزارش رويترز، روز سه شنبه 
پس از اينكه سرمايه گذاران با اين حقيقت كنار آمدند 
كه احتمال كاهش شديد نرخ بهره امريكا بسيار كم 
شده است، سهام آسيايي نتوانستند از افت ديروز خود 
بازگردند. اين ديدگاه باعث شد سهام وال استريت، 
ديشب براي دومين جلسه معامالتي پي درپي افت 
كنند. گسترده ترين شاخص سهام آسيا-اقيانوسيه 
ام اس س��ي آي در خ��ارج از ژاپ��ن پ��س از افت 0.۶ 
درصدي ديروز، در اوايل معامالت آس��يايي امروز به 
رشد اندك 0.1 درصدي دست يافت. نيكي ژاپن به 
لطف افت ين در برابر دالر توانست 0.31 درصد رشد 
كند. كامپوزيت شانگهاي معامالت امروز را با 0.18 
درصد افت آغاز كرده است. هانگ سنگ هنگ كنگ 
هم تا ساعت 7: 20 به وقت تهران، 0.3۶ درصد افت 
كرد. اي اس اكس استراليا 0.28 درصد پايين آمد، در 
حالي كه كوسپي كره جنوبي توانست افت هاي اوليه 
امروز را جبران كن��د و فعاًل در وضعيت بدون تغيير 
باقي بماند. در وال اس��تريت، اس اندپي 500 با افت 
0.48 درصدي روبه رو ش��د، در حالي كه كامپوزيت 
نزدك با سقوط سهام اپل، 0.78 درصد از ارزش خود 
را از دست داد. بسياري از فعاالن بازار، حاال ديگر تقريبًا 
اصاًل روي كاهش 0.50 درصدي نرخ بهره، در اجالس 
31-30 جوالي فدرال رزرو حساب باز نمي كنند اما 
هنوز معتقدند احتمال زيادي ب��راي كاهش 0.25 
درصدي نرخ بهره در اي��ن اجالس، وجود دارد. حاال 
س��رمايه گذاران توجه خود را به س��خنراني رييس 
فدرال رزرو معطوف كرده اند كه قرار است در ادامه اين 
هفته در برابر كنگره انجام شود. ممكن است در اين 
سخنراني سرنخ هايي در مورد كاهش نرخ بهره، وجود 
داشته باشد. در بازار ارز، نرخ برابري دالر با ين ژاپن، 
كه در جلسه معامالتي قبلي تا 108.81 باال رفته بود، 

امروز در 108.75 تثبيت شد.

   سود هر سهم »غبهنوش« ۱۱5 ريال افزايش 
داش�ت: ش��ركت بهنوش ايران در دوره 12 ماهه 
منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹7، به ازاي هر سهم خود 
348 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به صورت هاي 
مالي در گزارش حسابرسي نشده، افزايش 115 ريالي 
را نشان مي دهد. شركت بهنوش ايران با سرمايه 3۶0 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي 
منتهي به 2۹ اسفند 13۹7 را به صورت حسابرسي 
شده منتشر كرد. شركت بهنوش ايران در دوره ياد 
ش��ده، مبلغ 125 ميليارد و 100 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 348 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال ۹۶ معادل 108 درصد افزايش داشته 
است. در گزارش حسابرسي شده شركت بهنوش ايران 
نسبت به گزارش حسابرسي نشده، افزايش 115 ريالي 
سود مشاهده مي شود. با احتساب سود انباشته ابتداي 
سال در نهايت 124 ميليارد و 1۶5 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
شد. »غبهنوش« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند ۹۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۶0 
ميليارد و 10۹ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ 1۶7 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.
   اختص�اص ۴ ه�زار ريال س�ود هم س�هم 
»پاكشو«:  گروه صنعتي پاكش��و در دوره 12 ماهه 
منتهي به 2۹ اس��فند ماه 13۹7، به ازاي هر س��هم 
خود 4 هزار و 52 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مشابه در س��ال ۹۶ افزايش 188 درصدي را 
نشان مي دهد. گروه صنعتي پاكشو با سرمايه يك هزار 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي 
منتهي به 2۹ اسفند 13۹7 را به صورت حسابرسي 
شده منتش��ر كرد. گروه صنعتي پاكشو در دوره ياد 
شده، مبلغ 4 هزار و 52 ميليارد و 137 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 4 هزار و 
52 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل 188 درصد 
افزايش داشته است. با احتساب سود انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ 4 هزار و 420 ميليارد و 145 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي 
اين شركت منظور شد. »پاكشو« در دوره 12 ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ يك هزار و 408 ميليارد و 311 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ يك 
هزار و 408 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داده بود. گروه صنعتي پاكش��و در صورت هاي مالي 
تلفيقي، سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهي به 2۹ 
اسفند 13۹7 را مبلغ 4 هزار و 727 ريال و سود خالص 
را مبلغ 4 هزار و ۹11 ميليارد و ۹۶2 ميليون ريال اعالم 
كرده است. الزم به ذكر است، در گزارش حسابرسي 
شده گروه صنعتي پاكشو سبت به گزارش حسابرسي 

نشده تغييري مشاهده نمي شود.
   سود هر سهم »دلقما« تغيير چنداني نداشت: 
شركت دارويي و بهداشتي لقمان در دوره 12 ماهه 
منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹7، به ازاي هر سهم خود 
24۹ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به صورت هاي 
مالي در گزارش حسابرسي نشده، تنها 2 ريال كاهش 
داش��ته است. ش��ركت دارويي و بهداشتي لقمان با 
سرمايه ثبت ش��ده 450 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 2۹ اسفند 13۹7 
را به صورت حسابرسي ش��ده منتشر كرد. شركت 
دارويي و بهداشتي لقمان در دوره ياد شده، مبلغ 111 
ميليارد و 8۶0 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ 24۹ ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 

۹۶ معادل 14 درصد كاهش داشته است.

جذب نقدينگي به توليد كاركرد اصلي بازار سرمايه است
مديرعامل سابق بورس تهران:

مديرعامل س��ابق ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران، با بيان اينكه 
بازارهايي همچون طال، س��كه و خودرو عموما در جامعه ايجاد تورم 
مي كنند و س��رمايه گذاري در آن مولد نيست، گفت: در حال حاضر 

بازاري كه مي تواند به توليد رونق دهد، بازار سرمايه است.
حسن قاليباف اصل در گفت وگو با سنا، با اشاره به اينكه بعضي روزها 
بي��ش از دو هزار و 500 ميلي��ارد تومان در اين ب��ازار معامله صورت 
مي گيرد، اظهار داش��ت: اين حج��م از پول اگر ب��ه بازارهاي موازي 
مي رفت، باعث تشديد تورم و گراني و بروز چالش در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي و اجتماعي مي شد . مديرعامل سابق شركت بورس و اوراق 
بهادار تهران افزود: بازار س��رمايه از مهم ترين نهادهاي مالي است كه 
نس��بت به بازارهاي ديگر مزيت هاي بيشتري دارد و نقش مهمي در 
رونق بنگاه هاي اقتصادي و رش��د و اشتغال ايفا مي كند؛ چرا كه اكثر 
شركت هاي فعال و موثر در اقتصاد كشور، در بازار سرمايه حضور دارند.

قاليباف اصل تاكيد ك��رد: كاركرد اصلي بازار س��رمايه، جمع آوري 
نقدينگي از سطح جامعه و هدايت اين نقدينگي به سمت توليد است.

مديرعامل سابق شركت بورس و اوراق بهادار تهران اظهارداشت: از آنجا 
كه پول هاي خرد سهامداران به تدريج جذب و تجميع مي شود و در 
نهايت در اختيار بنگاه هاي اقتصادي فعال و چرخه توليد قرار مي گيرد، 
لذا تامين مالي بازار س��رمايه، يك تامين مالي كامال سالم، رقابتي و 
شفاف است .  وي با اشاره به اينكه مهندسين مالي بر اساس نيازهاي 
روز اقتصادي و تامين مالي، ابزار مالي تهيه مي كنند، اظهار داشت: در 

حال حاضر تامين مالي در بازار س��رمايه نسبت به سال هاي گذشته 
راحت تر و روان تر انجام مي شود و اين هم يكي از امتيازات اين بازار است.

مديرعامل سابق شركت بورس و اوراق بهادار تهران افزود: امروز بازار 
س��رمايه از جهت تامين مالي اهميتي بيش از پي��ش يافته و امروز با 
توسعه ابزارهاي نوين، زمان مناس��بي است كه بنگاه هاي اقتصادي 
و سازمان هاي توس��عه اي پروژه هاي خود را از طريق اين بازار تامين 
مالي كنند.  اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ابزارهاي موجود در بورس 
از تنوع خوبي برخوردارند، گفت: خوش��بختانه بازار سرمايه از لحاظ 
تامين سرمايه نيز دايما مسير رشد را پيموده است . به گفته مديرعامل 
سابق شركت بورس و اوراق بهادار تهران، بازار سرمايه در شرايط تحريم 
نيز كارنامه خوبي از خود نشان داده و رشد و توسعه مناسبي را تجربه 
كرده اس��ت .  قاليباف اصل سپس با اشاره به عرضه هاي اوليه و نقش 
آن در تعادل بازار اظهار داشت: گاهي در زمان رونق بازار، آن طور كه 
انتظار مي رود عرضه اي رخ نمي دهد و اتفاقا تمايل به عرضه در روزهاي 
ركود، بيشتر وجود دارد كه تاكيد مي شود براي عرضه ها بايد از فضاي 
رونق استفاده كرد تا بازار نيز متعادل تر شود . وي در پايان تاكيد كرد: 
س��هامداران عمده بايد از وضعيت رونق بازار نهايت استفاده را داشته 
باشند؛ ديگر سهامداران هم كه در اين بازار سرمايه گذاري مي كنند 
بايد با مطالعه، دقت و صبر و حوصله عمل كنند و صرف اينكه بازار چند 
روز مثبت و چند روز منفي مي شود تصميم به خريد يا فروش نگيرند، 
بلكه با اتكا به اطالعات دقيق و تحليل هاي صحيح تصميم گيري كنند. 

حركت جريان نقدينگي به سمت صندوق طال
كارشناس بازار سرمايه اعالم كرد

يك كارش��ناس بازار سرمايه با تاكيد بر ورود بخشي از جريان نقدينگي 
به س��مت صندوق هاي طال گفت: در چند وقت اخي��ر عالوه بر افزايش 
قيمت اونس طال در بازار جهاني، قيمت ارز به دليل افزايش رخدادهاي 
سياسي روند كاهشي را در پيش گرفت. سلمان نصيرزاده در گفت وگو 
با ايرنا افزود: بخشي از جريان نقدينگي به دليل سياست محافظه كارانه 
و پوشش ريسك در بحث س��رمايه گذاري به سمت گواهي سپرده طال 
رفته است كه مي توان از آن به عنوان استراتژي سرمايه گذاري ياد كرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در چند روز اخير بيشتر توجه بازار به 
سمت سهم هاي تأثيرگذار روي شاخص كل مانند فوالد مباركه اصفهان، 
پتروشيمي پارس، سرمايه گذاري اميد و شركت هايي مانند گل گهر و و 
چادرملو بود. وي به اقبال س��هم هاي بزرگ در بازار سرمايه اشاره و بيان 
كرد: در ابتدا اينكه در دو ماه اخير شاهد توجه بيشتر بازار به سمت سهام 
كوچك تر بوديم و سهم هاي بزرگ در گروه فلزات اساسي و پااليشگاهي 
از اقبال كمتري نسبت به سهام كوچك تر برخوردار بودند. نصيرزاده اظهار 
داشت: انتشار گزارش هاي 3 ماهه شركت ها و برگزاري مجامع در روزهاي 
آتي از جمله مولفه هاي مهمي است كه توانسته اين شركت ها را در مقطع 
فعلي بيشتر از هفته هاي گذشته مورد توجه قرار دهد. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: شواهد موجود حاكي از آن است كه گزارش هاي 
3 ماه شركت هاي صادرات محور به دليل افزايش ميانگين نرخ ارز مثبت 
است به همين دليل تقسيم سود حداكثري در مجامع مي تواند كمكي 
در بهبود قيمت سهام اين گونه صنايع باشد. وي گفت: در چند روز اخير 

در حوزه سياسي با برخي تنش ها از جمله كاهش تعهدات ايران در برجام 
مواجه بوديم. اين موضوع نشان داد بازار نسبت به فضاي سياسي و اخبار آن 
خنثي شده و اين گونه مسائل ديگر نمي تواند تأثير جديدي را در عملكرد 
شركت ها داشته باشد. نصيرزاده اظهار داشت: همچنان در بازار سرمايه 
جريان نقدينگي وجود دارد و در برخي از گروه هاي داخلي مانند صنايع 
دارويي، غذايي و سيمان شاهد برخي از رخدادهاي مثبت هستيم. اين 
كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه افزايش قيمت دارو در بازار باعث شد 
تا سود اين گروه در بازار سرمايه نسبت به سال گذشته تا 10 برابر افزايش 
يابد، گفت: بازار دارو همچنان بازار خوبي براي شركت هاي توليد كننده 
است زيرا ضمن وجود تقاضا، قيمت ها نسبت به دوره مشابه رشد كرد كه 
اين امر باعث افزايش حاشيه سود و سطح درآمد اين گروه در بازار سرمايه 
شد. وي با بيان اينكه در سال ۹8 در انتظار بهبود شرايط سودآوري گروه 
صنايع غذايي هس��تيم، افزود: با توجه به اينكه اين صنعت جزو صنايع 
كوچك محسوب مي شود، بنابراين جريان نقدينگي مي تواند اين گروه را 
در مسير رشد بهتري قرار دهد. نصيرزاده به حباب موجود در گروه صنايع 
كوچك اش��اره و بيان كرد: در زمان اصالح بازار اين دسته از شركت ها از 
امنيت سرمايه گذاري برخوردار نيستند و از اصالحات بيشتري نسبت 
به شركت هاي بزرگ تر و بنيادي برخوردار مي شوند. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: ارزش جايگزيني صنعت سيمان و مجوز افزايش 
37 تا 50 درصدي برخي محصوالت گروه سيمان باعث توجه سهامداران 

به اين صنعت براي سرمايه گذاري و جريان ورود نقدينگي شده است.

ديدگاه
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وزير اقتصاد در مراسم گراميداشت سالگرد تاسيس اتاق تعاون ايران تشريح كرد

مدلهايجديدواگذاريبنگاهها
تعادل |

مراسم گراميداشت روز جهاني تعاون همزمان با بيست و 
پنجمين سالگرد تاسيس اتاق تعاون ايران روز گذشته با 
حضور برخي مقامات از دولت، مجلس و جمعي از فعاالن 
بخش تعاون برگزار شد. محور مهم اين مراسم، كه از سوي 
وزير اقتصاد مورد اشاره قرار گرفت، واگذاري شركت هاي 
سودآور به عنوان يكي از رويكردهاي اصلي دولت در دستور 
كار قرار خواهد گرفت. اس��ت. به موجب اين تصميم، 18 
بنگاه بورسي در سال 98 واگذار خواهد شد و پس از آن نيز 
شركت هاي غيربورسي در دستور كار قرار مي گيرند. اما نكته 
مهمي كه بر آن تاكيد شد بازنگري در روند واگذاري ها بود. 
بنابه توضيحات وزير اقتصاد، روش هاي واگذاري »مديريت، 
اجاره به ش��رط تمليك و حتي روش تركيبي از اين دو« از 
جمله مدل هاي واگذاري هس��تند كه بر روي آنها تمركز 
خواهد شد. از آنسو، رييس اتاق تعاون در اين مراسم، از قوانين 
بر روي زمين مانده در بخش تعاون، از جمله »اجرايي نشدن 
احكام اجرايي برنامه چهارم و پنجم توسعه و سياست هاي 
اصل ۴۴ و احكام و مقررات سند توسعه بخش تعاون« گله 
مند بود. همچنين در اين مراسم، از سامانه باتا )سامانه بانك 
اطالعاتي تعاوني هاي ايران( و »مهتا« به منظور مديريت 

هوشمند توزيع اقالم اساسي رونمايي شد.

تعاونابزاريبرايمقابلهباتحريمهاست
بزرگداشت روز تعاون روز گذشته با حضور برخي مقامات 
از بدنه دولت ومجلس برگزار شد. در اين مراسم، سخنگوي 
دولت نقش تعاون را مهم توصيف كرد و آن را ابزار ي براي 
مقابله با تحريم ها عنوان كرد. به گفته علي ربيعي، هدف 
تحريم، انزواي ذهني جامعه است اما مردم ما با روح تعاون 
و مشاركت از اين دوره عبور خواهند كرد. سخنگوي دولت 
افزود: در شرايط كنوني، تعاون از دو جنبه مدنظر است كه 
فلسفه تعاون و همكاري بيش از هر زمان ديگري در جامعه 
ما مورد نياز است همچنين جنبه ديگر اين است كه با تعاون 
مي توان مش��اركت دهك هاي مختلف را براي اش��تغال، 
فقرزدايي به ويژه در جوامع پايين محلي و مشاركت هاي 
اجتماعي و ُخرد جذب كرد. ربيعي همچنين گفت: از ابتداي 
سال تاكنون بيش از 8 هزار و 1۰۰ ميليارد تومان براي تأمين 
كاال هاي اساس��ي و حمايت هاي اجتماعي پرداخت شده 
است. سخنگوي دولت، آماده سازي زيرساخت ها را يكي از 
شروط موفقيت تعاون عنوان كرد وگفت: وقتي زيرساخت ها 
نباشند، بايد زور بزنيم تا يك درصد از اقتصاد كشور را به تعاون 
اختصاص دهيم. وزير اسبق تعاون تاكيد كرد: هدف تحريم ها 
اين بود كه جامعه ايراني از نظر فكري و ذهني دچار فروپاشي 
شود و به خاطر همين دونالد ترامپ اعالم كرد همه شرط ها 
را براي گفت وگو با ايران كنار مي گذاريم به شرط اينكه ايران 
بمب هسته اي نداشته باشد. ربيعي افزود: آنها مي خواهند 
سوگيري تحريم ها را به سمت سيستم فكري و ذهني جامعه 
تغيير دهند، چون ديدند تحريم ها موفق نشد و برعكس، 

انسجام اجتماعي مردم در مقابل تحريم بيشتر شد.
به گفته او، اگر ميزان غني سازي را افزايش مي دهيم، اين 
مصلحت كشور است، در حالي كه رهبر انقالب صلح طلب 
اس��ت و ما دنبال امنيت و صلح جهاني هستيم. اميدواريم 
تحريم ها را هم با كمك مردم و حفظ انسجام ملي، مديريت 
كنيم. سخنگوي دولت در مورد ۵۵ ماه زندگي با برجام گفت: 
در اين مدت با سياست دولت مبني بر كنترل تورم، ساالنه 
نرخ رشد اقتصادي بين ۴ تا ۵ درصد تحقق پيدا كرد، اما در 
18 ماه حضور ترامپ، اين روند كندتر شد و براي عبور از اين 
18 ماه بايد به روح اجتماعي و تعاون بپيونديم و سعي كنيم 
در ۲۴ ماه آينده دولت نيز روح اجتماعي و انسجام اجتماعي 
بيشتر ش��ود. او به گام دوم ايران براي حفظ برجام اشاره و 
اظهار كرد: پيام ما روشن است و اقداماتي كه براي افزايش 
غني سازي اورانيوم انجام مي دهيم، براي حفظ برجام است 
و هر ميزان كه طرف مقابل به حفظ برجام پايبند باشد، ما 
هم به همان ميزان پايبند خواهيم بود. ربيعي اين موضوع را 
نيز مورد اشاره قرار داد كه برخي بيگانگان به گونه اي تحليل 
مي كنند كه گويا ايران درصدد دستيابي به سالح هسته اي 

است، اما مبنا و اساس كار ايران فتواي مقام معظم رهبري 
است، ايش��ان داشتن و انبار كردن سالح هسته اي را حرام 
مي داند، بنابراين استراتژي ايران اينگونه نيست كه سالح 

هسته اي داشته باشد.

شركتهايسودآورراواگذارميكنيم
از سوي ديگر، وزير اقتصاد و امور دارايي، كه در اين مراسم 
حضور يافته بود، نيز باتاكيد بر اينكه اگر بخواهيم اقتصاد 
ايران را در شرايط فعلي نگاه كنيم با دو پديده مواجه هستيم، 
گفت: پديده نخست تحميل تحريم ظالمانه خارج از عرف 
و معادالت بين المللي است. پديده دوم كه اتفاق ميموني 
براي اقتصاد كشور است، اهتمام و اراده نظام براي واگذاري 
تصدي هاي اقتصادي به بخش غيردولتي اس��ت. فرهاد 
دژپس��ند با تاكيد براينكه اين دو بال و پديده نگاه مان به 
اقتصاد به ويژه در حوزه تعاوني ها را متحول مي كند، افزود: 
وقتي صحبت از تحريم مي شود يكي از راهكارهاي غلبه بر آن 
افزايش نقش مردم در اقتصاد است كه در مسير مردم بنيان 
كردن اقتصاد، تعاوني ها به واسطه اينكه سرمايه ساالري و 
واسطه گري انحصاري را در ذات خود ندارند بيش از پيش 
مورد توجه قرار مي گيرند. او با بيان اينكه ما ناگزير به افزايش 
مداخله نهادها، دستگاه ها و بنگاه هاي مردم بنيان در اقتصاد 
هستيم، ادامه داد: تعاوني ها بطور مشخص در دو مولفه تامين 
و توزيع كاالها و همچنين افزايش سهم در اقتصاد مي توانند 
نقش آفريني كنند. دژپسند افزود: در دوره اي كه دشمن 
ورودي مناب��ع و كاالها را محدود مي كند، تا با خيال باطل 
خود مردم را مقابل نظام ق��رار دهد، در اين دوره تعاوني ها 
مي توانند اين تهديد را تبديل به فرصت كنند تا هم در حوزه 
رفع مشكل نظام توزيع كاالها و هم افزايش سهم تعاون در 
اقتصاد موثر واقع شود. او به هدف گذاري سهم ۲۵ درصدي 
تعاون از اقتصاد ملي بر اساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي اشاره كرد وافزود: امروز سهم تعاون در اقتصاد 
ملي حداكثر ۶ تا ۷ درصد است و تا هدف ۲۵ درصدي فاصله 
زيادي داريم و بايد از فرصت هاي اقتصاد تعاوني به بهترين 

نحو استفاده كنيم.
دژپسند با بيان اينكه تامين و توزيع كاالها از مجاري تعاونيها 
يك فرصت بي نظير براي شكافتن راه هاي محدود شده دولت 
در جهت تامين كاالهاي اساسي مردم است، ادامه داد: امروز 
با كمك اتاق تعاون ايران، سامانه مديريت هوشمند توزيع 
اقالم اساسي )مهتا( رونمايي شد تا از طريق اين سامانه نظام 

تامين و توزيع كاالهاي اساسي مديريت شود.
وزير اقتصاد و امور دارايي با تاكيد بر اينكه در سال جاري باقي 
مانده سهم دولت در 18 بنگاه هاي بورسي را واگذار مي كنيم، 
از بازنگري در روش هاي واگذاري خبر داد. دژپسند تاكيد 
كرد: ما در سال 98 اصرار داريم شركتهاي سودآور را واگذار 
كنيم؛ ضمن اينكه تجربه ادوار گذشته نشان داده واگذاري 
به صورت نقد و اقساط چالش برانگيز است و به همين دليل 

قرار است واگذاري ها صرفا به صورت نقد باشد.
او بنگاه داري را يكي ديگر از نقش آفريني هاي بخش تعاون 
در اقتصاد عنوان ك��رد و ادامه داد: موضوع واگذاري ها را به 
عنوان رويكرد اصلي دولت در دس��تور كار قرار داديم و اين 
موضوع چند بار مورد تاكيد رهبر انقالب نيز قرار گرفت. در 
راستاي اين سياست، اصرار داريم در سال جاري باقيمانده 
سهم دولت در بنگاه ها را در قالب 18 شركت بورسي واگذار 
كنيم و پس از آن نيز شركت هاي غيربورسي در دستور كار 
قرار دارند. دژپسند با تاكيد بر اينكه روش هاي واگذاري را نيز 
بايد بازنگري كنيم، ادامه داد: روش هاي واگذاري مديريت، 
اجاره به شرط تمليك و حتي روش تركيبي از اين دو از جمله 
مدل هاي واگذاري هستند كه بر آن متمركز شديم. او اين 
راهم گفت كه ما براي تعاوني ها فرش قرمز پهن مي كنيم اما 
افزايش سهم آنان در اقتصاد كشور مستلزم آمادگي بخش 

تعاون با محوريت اتاق تعاون است. 
دژپسند همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران 
با اشاره به سهم پايين تعاون در اقتصاد گفت: در اين زمينه 
رويكرد هاي مختلفي وجود دارد كه بخشي از آن به حاكميت 
و دولت بر مي گردد.: بنا به اظهارات او، براي افزايش س��هم 

تعاون در اقتصاد بايد زيرس��اخت هاي الزم فراهم ش��ود و 
اين موضوع قطعا در دستور كار دولت خواهد بود. دژپسند 
همچنين درباره آخرين وضعيت تورم گفت: ما سه نوع تورم 
ساالنه، نقطه به نقطه و ماهانه داريم كه خوشبختانه تورم 
ماهيانه با ۰.8 درصد كاهش، روند كاهشي پيدا كرده است.

رونمايياز۲سامانه»باتاومهتا«
اما در اين مراس��م، متولي اتاق تعاون ايران ضمن تبريك 
اين روز به تعاونگران و گراميداش��ت بيس��ت و پنجمين 
سالگرد تاسيس اتاق تعاون ايران، گفت: با وجود آنكه در دنيا 
تعاوني هاي بنگاه اقتصادي مردم محورند، اما در كشور ما 
توجه چنداني به اين موضوع نشده است. بهمن عبداللهي، از 
رونمايي ۲ سامانه باتا و مهتا خبر داد و گفت: امروز سامانه باتا 
)سامانه بانك اطالعاتي تعاوني هاي ايران( و مهتا )مديريت 
هوشمند توزيع اقالم اساسي( رونمايي مي شود و اين سامانه 
مي تواند به دولت كمك كند. به گفته عبداللهي، شركت هاي 
دولتي كه در بورس حضور دارند سهام آنها واگذار مي شود 
و كسي مانع خريد سهام آنها نيست، اما سهام آنها به صورت 
مديريتي نيست، بلكه حداكثر يك صندلي مديريتي در 
هيات مديره اين شركت ها از طريق بورس واگذار مي شود 
يا اينكه به صورت صندوق قابل معامله بورسي موسوم به 
ETF واگذار مي ش��ود. او، عنوان كرد: شركت هاي تعاوني 
مي خواهند 1۰۰ درصد سهام مديريتي شركت هاي دولتي 
را از طريق تعاوني هاي س��هامي عام و شركت هاي تعاوني 
فراگير در اختيار بگيرند. وي با بيان اينكه سياست فروش 
نقدي در مورد همه شركت هاي بورسي است، گفت: هيات 
واگذاري تصويب كرده كه سهام دولت در اين 18 شركت 
بزرگ واگذار ش��ود، اما س��هام دولت در اين شركت ها به 
صورت يك بلوك مديريتي است كه شركت هاي سهامي 
تعاوني عام يا كنسرسيومي از شركت تعاوني مي توانند آنها 

را خريداري كنند.
عبداللهي تاكيد كرد: بخش تعاون مي خواهد شركت هاي 
دولتي مانند دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس كه دولت 
مي خواه��د واگذار كن��د را در قالب ش��ركت هاي تعاوني 
سهامي عام خريداري كند و مجموع متقاضيان، هواداران 
و پيشكسوتان و تعاونگران در خريد اين دو باشگاه ورزشي 
مشاركت داشته باشند. او در مورد قوانين بر روي زمين مانده 
در بخش تعاون نيز گفت: برخي از اين قوانين از سال ها قبل 
بر روي زمين مانده و اجرا نشده كه از جمله آن مي توان به 
احكام اجرايي برنامه چهارم و پنجم توسعه و سياست هاي 

اصل ۴۴ اشاره كرد كه قسمت اعظم آنها بر زمين مانده و اجرا 
نشده است. همچنين احكام سند توسعه بخش تعاون از سال 
9۴ به دستگاه ها ابالغ شده كه متأسفانه قسمت اعظم آن 
اجرا نشده، كه در راستاي حمايت از بخش تعاون بوده است.

عبداللهي در مورد اينكه اگر دولت مي خواهد سهام خود را 
واگذار كند چرا شما به عنوان عضو هيات واگذاري تصويب 
كرده ايد كه اين س��هام به صورت بلوكي، نقدي و يكجا در 
بورس واگذار شود، گفت: همه شركت هاي بورسي در بازار 
سرمايه به صورت نقدي به فروش مي رسد و روش واگذاري 
غيرنقدي معنا ندارد و اينكه سهام دولت در اين 18 شركت 
به چه طريقي از طريق بورس و فرابورس واگذار شود را خود 

بورس و سازمان بورس تعيين مي كند.
به گفته او، سامانه حمايت از شركت هاي تعاوني راه اندازي 
شده، اما متأسفانه دولت كاري به آنها نمي سپارد و اين سامانه 
از ۶ ماه قبل به دولت معرفي شده، كه هر دو سامانه مهتا و باتا 
را دولت تأييد كرده و وزارت صمت هم سامانه جامع تعاوني ها 
را تأييد كرده و به جهت فني قابل استناد است. عبداللهي با 
اشاره به اينكه وجود سامانه بانك جامع اطالعات تعاوني ها 
الزم بود، گفت: اين سامانه امروز راه اندازي شد و اطالعات 

تعاوني ها بر روي آن قرار مي گيرد.
عبداللهي با بيان اينكه س��امانه جامع توزيع كاال ها ظرف 
1۰ ماه طراحي و به نتيجه رسيد، گفت: امروز اين سامانه 
به نام مهتا س��امانه جامع نظام توزي��ع تعاوني ها رونمايي 
شد كه قابليت تأمين و توزيع كاال هاي اساسي را از مرحله 
خريد خارجي و واردات گرفته تا توزيع براي مصرف كننده 
نهايي در اختيار دارد. به گفته او، ساماندهي حوزه كاال هاي 
اساسي با يك مديريت هوشمند در سامانه هوشمند كه بر 
پايه فناوري اطالعات است راه اندازي شده تا نظام توزيع در 

كشور اصالح شود.

فرصتتاريخيبرايتعديلقيمتها
اما اين مراسم يك سخنران ديگر هم از بهارستان داشت. 
الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه در 
اين مراسم حضور يافته بود، با اشاره به نقش تعاون پيش و بعد 
از انقالب، تصريح كرد: قبل از انقالب در بين ۵ برنامه توسعه 
عمراني، موضوع تعاون تنها در برنامه اول عمراني كشور ديده 
شد و جاي خالي تعاون در ۴ برنامه ديگر احساس مي شد؛ اما 
بعد از انقالب خوشبختانه در تمام ۶ برنامه توسعه اقتصادي 
كشور، به تعاون توجه ش��د.  حضرتي در بخش ديگري از 
اظهارات خود گفت: بدون شك امروز شديدترين تحريم هاي 

هوشمندانه با وسعت فوق العاده زياد، عميق و بينظير دامنگير 
كشور ش��ده و ما تا اطالع ثانوي به داليل مختلف، امكان 
سازش و هم هدف شدن با امريكاييها را نداريم. او تاكيد كرد 
كه ترامپ با اجراي سياست هايي در حوزه كاهش صادرات 
نفتي ايران، يك محبت در حق اقتصاد ملت ايران كرده، كه 
البته براي خنثي سازي اين سياست، راهكارهاي عملياتي 
داريم؛ اما جو رواني حاصل از آن باعث ايجاد وحدت و يك 
انسجام براي بازنگري در سياست هاي داخلي شده است. 
حضرتي گفت: امروز ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم به صورت آشكارا 
گرفتار معيشت هستند و بايد اقدامات اساسي در جهت ايجاد 
آسايش و آرامش براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
صورت گيرد. او با اشاره به توزيع يارانه پنهان در كشور اظهار 
كرد: بر اس��اس آمارها، 9۴۵ هزار ميليارد تومان و به تعبير 
رييس سازمان برنامه و بودجه، هزار و 1۶۰ ميليارد تومان 
در بحث گاز خانگي، آب، بنزين و ساير منابع انرژي، يارانه 
پرداخت مي ش��ود و جهت دهي آن به سمتي است كه هر 
فردي كه بيشتر مصرف مي كند، بيشتر از يارانه دولت منتفع 
مي شود و هر فردي كه ماشين و خانه ندارد، بايد تنبيه شود؛ 

اما سوال اينجا است كه آيا اين عادالنه است؟
حضرتي همچنين با ارايه پيش��نهادي براي توزيع بنزين 
سهميه اي به خانواده ها، تصريح كرد: امروز مي توانيم بازار 
متشكل بنزيني طراحي كنيم كه براساس آن به عنوان مثال، 
به هر ايراني 1۵ ليتر بنزين به عنوان سهميه داده شود. مثاًل 
يك خانواده ۵ نفره مي تواند ۷۵ ليتر بنزين در قالب سهميه 
دريافت كند؛ اما آنهايي كه مي خواهند مصرف بيش از اين 

ميزان داشته باشند، هزينه آن را بايد پرداخت كنند.
او به تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني ب��راي واردات كاالهاي 
اساس��ي نيز گريزي زد و گفت: اين ارز ۴۲۰۰ توماني چه 
مصيبت هاي��ي براي اقتص��اد ايجاد نكرد؛ گوش��ت قرمز 
ب��ا ارز ۴,۲۰۰ تومان با قيمت 1۲۰ هزار تومان به دس��ت 
مصرف كننده مي رسيد؛ اما با ارز نيمايي و با مديريت بازار، 
قيمت اين گوش��ت به 8۰ تا 9۰ هزار تومان رسيده است؛ 
پس اين نش��ان مي دهد كه با وجود تخصيص ارز نيمايي 
براي گوش��ت، اما قيمت آن در مقايسه با گوشت وارداتي 
با ارز ۴۲۰۰ توماني، كمتر اس��ت كه اين امر، فساد را نشان 
مي دهد. حضرتي تأكيد كرد: ما بايد حركت جدي در حوزه 
جراحي اقتصادي انجام دهيم و امروز يك فرصت تاريخي 
براي تعديل قيمت ها ايجاد شده تا از سياست تخصيص ارز 
در چهارراه استانبول، به عنوان راهكاري براي ساماندهي 

ارز دوري كنيم. 

رسوب کاالهای فسادپذير در گمرک
عدم امکان پرداخت پول به فروشنده خارجی باعث شده برخی از کاالهای 
وارداتی و بعضا فاسدشدنی که با اعتبار تجار وارد کشور شده اند، در گمرکات 
رسوب کرده و امکان ترخيص ندارند. به گزارش خبرگزاري ايسنا، عضو 
هيأت مديره فدراس��يون واردات اي��ران می گويد که به دليل تحريم ها و 
عدم امکان پرداخت پول به فروش��نده خارجی، کاالهای وارداتی و بعضا 
فاسدشدنی که با استفاده از اعتبار تجار خوش نام ايرانی وارد کشور شده اند، 
بيش از چندين ماه اس��ت که در گمرکات رسوب کرده و امکان ترخيص 
ندارند. محمدمهدی نهاوندی، درباره مش��کالت ناشی از رسوب کاال در 
گمرکات کشور، افزود: دقيقا در شرايطی که انتظار به حق فعاالن بخش 
خصوصی و تالش شبانه روزی مس��ئوالن، رفع آثار سو ناشی از تحريم و 
محدوديت های اقتصادی تحميل شده از سوی دشمنان بر بنگاه ها و تجار 
است، با کمال تعجب بعضا شاهد موانع و مشکالت خسارت باری از سوی 
برخی دستگاه های داخلی هستيم. وی افزود: به عنوان نمونه در شرايطی 
که به دليل تحريم های خارجی واردات کاال به کشور با دشواری های جدی 
مواجه است و همين مسئله مراحل رسيدن کاال به مرزهای ايران را سخت 
می کند، می بينيم که کاالهای زيادی در گمرکات باقيمانده و واردکنندگان 
اين کاالها عماًل شاهد نابودی سرمايه و اعتبار خود هستند. عضو هيأت 
مديره فدراسيون واردات ايران از مشکل برخی واردکنندگان با سازمان 

اموال تمليکی نيز خبر داد و مدعی شد: متأسفانه اين سازمان بدون توجه 
به ش��رايط تحريم و صرفًا به استناد مقررات و رويه های حاکم در شرايط 
عادی کش��ور، اقدام به تملک اموال تجاری می کند درحالی که صاحبان 
کاال به طور ناخواسته و صرفًا به دليل تحريم های خارجی و مشکالت بانک 
مرکزی در تأمين و انتقال ارز مربوطه، امکان ترخيص کاالی خود از گمرک 
را ندارند. اين فعال اقتصادی تصريح كرد: اگر وزارت امور اقتصادی و دارايی 
هيچ برنامه ای در مسير دفاع از حقوق و منافع فعاالن اقتصادی و حمايت 
از آنها ندارد، حداقل ترتيبی اتخاذ کند تا از تشديد آثار و ايراد خسارت های 
مضاعف به بخش خصوصی از س��وی برخی از دستگاه ها و سازمان های 
داخلی جلوگيری شود. بر اساس اين گزارش در طول ماه های گذشته با 
توجه به نياز کشور به مديريت مصرف ارز، دولت واردات تعدادی از کاالها 
را ممنوع کرده و برای ديگر واردات نيز ش��روطی را در نظر گرفته اس��ت. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران در روزهای ابتدايی هفته جاری 
اعالم کرد که دولت تالش می کند مقدمات واردات کاالهايی را که برای 
واردات مجوز داش��ته اند و تمام مراحل ثبت سفارش را به طور کامل طی 
کرده اند، فراهم کند.  مودودی اين را نيز گفته که بايد ميان واردکنندگان 
واقعی و کسانی که کاالهای ممنوعه را وارد کرده اند و امروز به دنبال فشار 

آوردن به گمرک برای ترخيص اين کاالها هستند، تفاوت قائل شد.

تاخير در ثبت سفارش واردات مواد اوليه سيگار
رييس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت 
دخان��ي از تاخير در ثبت س��فارش واردات مواد اولي��ه ظرف دو هفته 
گذشته خبر داد و گفت: واردات سيگار كماكان ممنوع است. به گزارش 
خبرگزاري مهر، محمدرضا تاجدار در نشست خود با خبرنگاران گفت: دو 
هفته است كه ثبت سفارش واردات توتون با تأخير انجام مي شود و اگر اين 
رويه ادامه داشته باشد، تبعات آن به حوزه مصرف كنندگان برمي گردد و 
آن زمان است كه دولت مجدد از توليدكنندگان درخواست مي كند كه 
در اين رابطه پاسخ دهند؛ اما وقتي مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان 
ثبت سفارش نمي شود، نبايد از توليدكنندگان درخواست كرد كه بازار 

را تامين كنند.
رييس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت 
دخاني افزود: در كشور حدود 9 هزار تن توتون استحصال مي شود؛ در 
حالي كه مصرف كشور ۳۰ هزار تن است، بنابراين بايد تدابيري اتخاذ 
كرد كه كمبود توليد داخلي جبران ش��ود تا جل��وي واردات محصول 
نهايي به صورت قاچاق به كشور گرفته ش��ود. وي تصريح كرد: بعد از 
برقراري ارز ۴۲۰۰ توماني و الزام همه توليدكنندگان به استفاده از اين 
ارز، توليدكنندگان محصوالت دخاني نيز تقاضاي خود را اعالم كردند؛ 
اما ارزي به آنها تخصيص داده نشد، بنابراين سال 9۷ هم يك نخ سيگار 

وارداتي به صورت رسمي وارد كشور نشد و هر ارزي كه دريافت شد، بابت 
تامين مواد اوليه بود. به گفته تاجدار، توليد سيگار كشور ۴8 ميليارد نخ 
است كه چنانچه ميزان مصرف را محاسبه كنيم، با توجه به ممنوعيت 
واردات سيگار، مابقي نياز داخلي از محل قاچاق تامين مي شود؛ اين در 
حالي است كه 1۲ ميليون مصرف كننده سيگار در كشور داريم كه ۵۵ تا 
۵۶ ميليارد نخ سيگار مصرف مي كنند؛ بنابراين چيزي حدود 8 ميليارد 
نخ سيگار ساالنه از مبادي غيررسمي وارد كشور مي شود. وي اظهار كرد: 
۲۳۴۰ تا ۲۴۰ ميليون دالر بابت واردات مواد اوليه توليد سيگار اختصاص 
يافته كه اگر اين كارتن ها از خارج وارد كشور مي شد، به صورت ميانگين 
به ازاي هر كارتن سيگار 1۰۰ دالر بايد هزينه مي شد؛ بنابراين بايد ۴8۰ 
ميليون دالر ارز از كشور بابت واردات اين ميزان سيگار هزينه مي شد؛ 
در حالي كه 1۵ هزار شغل هم ايجاد شده است. به گفته تاجدار، قرار بر 
اين است كه كارخانه توليد توتون راه اندازي شود، اگرچه در قانون برنامه 
۵ توسعه تكليف شده تا مركز دخانيات نياز داخلي را بعد از برنامه ريزي 
در داخل تامين و توليد كند، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده اس��ت. وي از 
صادرات ۳۰ هزار كارتن س��يگار از كشور خبر داد وگفت: ما نمي دانيم 
پشت پرده واردات غيررسمي سيگار چه كساني هستند؛ اما مبارزه با 

قاچاق موضوعي است كه بايد به صورت اقتصادي با آن برخورد كرد.

خطربيكاري۲۸۰هزارنفردرصنعتقطعهسازي
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان گفت: با 
اتمام اثر موقت تسهيالت ۴ هزار ميليارد توماني داده شده به 
قطعه سازان و كاهش توليد، به نظر مي رسد تا پايان تير سال 
جاري مجموع نيروهاي تعليقي و تعديلي در اين صنعت به 
بيش از ۲8۰ هزار نفر برسد. آرش محبي نژاد در گفت وگو با 
»ايرنا« افزود: سياست گذاران صنعت خودرو و به ويژه وزارت 
صنعت اين روزها درگير مس��ائل روزمره و جاري شده اند 
و بحران صنعت قطعه سازي به حدي رسيده كه عمق آن 

براي مسووالن روشن و مشخص نيست محبي نژاد يادآور 
ش��د: با گذش��ت ۷ ماه از مصوبه دولت در مورد اختصاص 
8۴۴ ميليون يورو به صنعت قطعه سازي، تا امروز حتي يك 
يوروي آن پرداخت نشده است.  دبير انجمن صنايع همگن 
نيرومحركه و قطعه سازان اظهار كرد: كاهش ۴۰ درصدي 
توليد خودرو در س��ال 9۷ نسبت به سال 9۶ سبب شده تا 
سال جاري نيز به هيچ عنوان براي تحقق برنامه توليد يك 
ميليون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي سواري و يك ميليون 

و ۵۵۰ هزار دستگاه كل توليد خودرو خوش بين نباشيم. 
محبي نژاد در بخش ديگري از صحبت هاي خود ادامه داد: 
مشكالت صنعت قطعه س��ازي و صنايع وابسته در حالي 
است كه تحريم هاي داخلي اين روزها بيش از تحريم هاي 
امريكايي ها اين صنايع را درگير كرده است. بنابه اظهارات 
او، اكنون مطالبات زنجيره تأمين خودروسازان از صنعت 
خودروسازي به بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان رسيده است 
كه فقط 9 هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق است، اين 

در حالي است كه هنوز قيمت قطعات به روز رساني نشده و 
حتي قراردادهاي برخي قطعه سازان با خودروسازان با دالر 
۴۲۰۰ توماني بوده و از اصالح قيمت مواد اوليه نيز خبري 
نيست. محبي نژاد   تصريح كرد: اما با تزريق ۴ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت   تعداد 1۰۰ هزار نفر از نيروهاي تعليق شده 
به سركار برگشتند، اما با اتمام اثر موقت تسهيالت يادشده 
و كاهش توليد به نظر مي رسد تا پايان تير امسال مجموع 
نيروهاي تعليقي و تعديلي در اين صنعت به بيش از ۲8۰ 
هزار نفر برسد. محبي نژاد همچنين در مورد ادعاي مديرعامل 
اي��ران خودرو مبني بر توليد انبوه پ��ژو ۳۰1 بيان كرد: در 
خوشبينانه ترين حالت توليد انبوه اين خودرو به سال بعد 

موكول مي شود و تا آن زمان معلوم نيست اثري از قطعه سازان 
باقيمانده باشد، همچنين مشخص نيست كه نقدينگي توليد 
خودروهاي ياد شده و ساير خودروها از كجا قرار است تأمين 
شود؟ دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان 
خاطرنشان كرد: 9 هزار ميليارد تومان معوقات خودروسازان 
و بيش از 19۰ هزار دستگاه خودروي ناقص باقيمانده در كف 
كارخانجات )معادل 1۴ هزار ميليارد تومان سرمايه(، جز 
سوء تصميم گيري و كج سليقگي صنعت خودرو نام ديگري 
ندارد. وي در پايان اظهار كرد: امروز تعلل در تصميم گيري ها 
و همسويي با تحريم ها، وضعيت آشفته و بالتكليفي را در 

صنعت قطعه سازي پديد آورده است.
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صادراتدرگراني
سيبزمينينقشيندارد؟

تس�نيم| ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن ملي 
سيب زميني ايران گفت: امسال صادرات سيب زميني 
در كشور بسيار ناچيز بوده و عامل مزبور تاثيري در 
بازار داخلي اين محصول كش��اورزي نداشته است. 
محمدرحيم ني��ازي افزود: يك��ي از دالئل صادرات 
حداقلي سيب زميني اين است كه جذبه قيمت اين 
محصول كشاورزي در بازار داخلي بيشتر از صادرات 
بوده اس��ت. وي اظهار كرد: ماندگاري بسيار كم و در 
يك كالم كيفيت سيب زميني از ديگر دالئل كمي 
صادرات اين محصول اس��ت. رييس هيات مديره و 
سخنگوي انجمن ملي س��يب زميني ايران گفت: 
روند كند عرضه سيب زميني در بازار طي سال جاري 
مبتني بر چند عامل از جمله تاخير زماني كاشت اين 
محصول با توجه به بارندگي هاي ابتداي فصل بهار و 
سرما بوده است. وي افزود: بطور طبيعي وقتي عمليات 
كاشت محصولي با تاخير زماني مواجه شود به همان 
نسبت عمليات برداشت نيز با تاخير مواجه خواهد 
شد. نيازي اظهار كرد: امسال به همين دليل عرضه 
سيب زميني به بازار روند كندي داشته است. وي گفت: 
خوشبختانه محصول تازه سيب زميني از عجب شير، 
فارس، اصفهان و كرمانشاه در حال ورود با بازار است و از 
هفته آينده نيز سيب زميني همدان وارد بازار مي شود.

ني��ازي افزود: بدون ش��ك ب��ا ورود محص��ول تازه 
سيب زميني بصورت انبوه به بازار قيمت اين محصول 
مهم كش��اورزي نيز كاهش پيدا خواهد كرد. وي در 
ادامه يادآورشد: امسال كيفيت توليد سيب زميني 
نسبت به س��ال هاي گذش��ته به دليل بارش هاي 
خوب و شرايط اقليمي مناس��ب از وضعيت بسيار 
بهتري برخوردار است. محمود بازاري مديركل دفتر 
هماهنگي صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع 
تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران هم در خصوص 
اين خبر كه ستاد تنظيم بازار با هدف كنترل بهاي 
سيب زميني در بازار خواستار وضع عوارض صادراتي 
بر اين محصول كشاورزي شده، افزود: سيب زميني از 
اقالم مورد نياز روزمره مردم و در سبد مصرفي خانوار 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است. وي همچنين گفت: 
پيك صادرات سيب زميني در تمام اين سال ها شايد 
نزديك به 8 تا 9 درصد از مجموع توليد كش��ور بوده 
بنابراين نبايد اين درصد از صادرات تاثير چنداني در 
شرايط بازار داخلي داشته باشد. بازاري گفت: كشور 
در بحث پي��ش آگاهي ها براي مي��زان توليد ارقام، 
مناطق توليد و فصل برداش��ت انواع محصوالت به 
ويژه س��يب زميني همچنان با چالش جدي مواجه 
اس��ت. وي در ادامه افزود: وزارت جهاد كش��اورزي 
متولي توليد محصوالت كش��اورزي در كشور است 
بنابراين همه ساله بايد اين پيش آگاهي را ارايه دهد 
تا مسووالن، صادركنندگان، توليد كنندگان و بخش 
صنعت در برنامه ريزي هاي خود خوب برنامه ريزي 
كنند. بازاري تصريح كرد: واقع امر اينكه با زحمات تجار 
و صادركننده ها بازارهايي در كشورهاي دنيا شناسايي 
و سهم ايران در اين بازارها تثبيت شده است بنابراين 
اگر بدون مطالعه و بررسي دقيق محدوديت صادراتي 
اعمال ش��ود به يقين اين بازارها را از دست خواهيم 
داد. وي همچنين با اشاره به اين جمله كه صادرات 
سيب زميني در مملكت به حدي نيست كه بتواند بازار 
داخلي اين محصول را تحت تاثير قراردهد، يادآور شد: 
نرخ ارز از سال گذشته در كشور روند جهشي به خود 
گرفت و بطور طبيعي تمامي هزينه ها در بخش توليد، 
خدمات، دس��تمزدها، حمل و نقل و بسياري موارد 
در اثر جهش ارزي افزايش يافت كه بايد اين مساله 

مدنظر قرارگيرد.

فروشريزمغذيهايطيور
۱۰برابرقيمتمصوب

تس�نيم|  قائم مقام اتحاديه خ��وراك دام، طيور 
و آبزي��ان گفت: قيمت مص��وب هركيلوگ��رم از 
ريزمغذي هاي »متيونين و ليزين« كه 8 تا 1۴ هزار 
تومان قيمت دارد در بازار آزاد ۷۰ تا 8۰ هزار تومان به 
فروش مي رسد. مهدي مسعودي  اظهار كرد: قيمت 
مصوب هر كيلوگرم از ماده هاي متيونين و ليزين ۷ 
تا 1۴ هزار تومان اس��ت ولي در بازار ۷۰ تا 8۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. قائم مقام اتحاديه خوراك 
دام، طيور و آبزيان افزود: اين يارانه فساد زيادي در 
بازار ايجاد كرده است؛ بايد يارانه بخش توليد حذف 
شود و قيمت محصوالت دامداران و مرغداران نيز به 
قيمت آزاد به فروش برسد يا بر روند توزيع آن نظارت 
صورت گيرد. وي گف��ت: وقتي دام و طيور خوراك 
كامال بهداش��تي مصرف مي كنند؛ عالوه براينكه 
ضريب تبديل و رش��د بهتري دارند، گوشت و شير 

سالم تري نيز براي انسان توليد مي كنند.
قائم مق��ام اتحاديه خوراك دام، طي��ور و آبزيان در 
ادامه درباره برگزاري همايش و نمايشگاه بين المللي 
خوراك دام؛ طيور و آبزيان امس��ال گفت: هرساله 
1۲ عنوان س��مينار در اين رويداد برگزار مي شود 
و دس��تاورد هاي روز خ��وراك دام و طيور و روش و 
محصول جدي��د براي فعاالن اي��ن بخش معرفي 

مي شود.
وي تصريح كرد: امسال نيز سمينار علمي استفاده 
از تركيبات گياهي در جيره غذايي طيور برگزار شد، 
اين تركيبات در جي��ره غذايي طيور قرار مي گيرد 
و در تامين دستگاه گوارش آنها نقش دارد؛ چالش 
ويتامين ه��ا در خوراك طيور و تغذيه در ش��رايط 

گرمايي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
مسعودي گفت: شركت هاي دانش بنياني داخلي نيز 
محصوالت آهسته رهش توليد ايران را براي اولين بار 
در اين نمايشگاه عرضه كردكه اين محصوالت در 

گذشته به كشور وارد مي شد.
قائم مقام اتحاديه خوراك دام، طيور و آبزيان درباره 
تاثير تحريم ها در نمايشگاه سال جاري گفت: برخي 
از شركت هاي خارجي در نمايشگاه امسال به دليل 
تحريم ها شركت نكردند اما نمايندگان ايراني آنها در 
نمايشگاه حضور داشتند؛ از لحاظ بازديد كننده امسال 

شلوغ ترين نمايشگاه  فيداكسپو را شاهد بوديم.
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ايران راهكار جديدي براي غلبه بر تحريم هاي امريكا ارايه كرد

پيش فروش نفت خام با تحويل چند ساله
گروه انرژي| فرداد احمدي|

در ش�رايطي كه به اذعان مقام�ات امريكايي، 
اي�ران ش�ديدترين تحريم ه�اي تاري�خ را بر 
صنعت نفت خود تجرب�ه مي كند، وزارت نفت 
راهكارهاي پيدا و پنهاني را براي صادرات نفت 
خام خود در پيش گرفته است. عرضه نفت خام 
در بورس ان�رژي يكي از راهكارهاي پيدا براي 
دور زدن تحريم هاي اي�االت متحده بود كه از 
آبان ماه س�ال 96 اجرا شد و موفقيت هايي هم 
به دست آورد. ديروز اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمه�ور  از راهكار ديگري صحبت 
كرد كه بر اساس آن، برخي كشورها مي توانند 
 نفت خام اي�ران را اكن�ون پيش خريد كرده و

2 يا 3 سال ديگر تحويل بگيرند. معامالت آتي 
در بازار نفت امري مرس�وم اس�ت، اما به گفته 
كارشناس�ان، پيش فروش نفت ب�راي بيش از 
يك س�ال در بازار س�ابقه ندارد. براي درك و 
پيش بيني احتمال موفقيت اين طرح، روزنامه 
»تعادل« با محس�ن قمصري، مدير سابق امور 
بين الملل شركت ملي نفت گفت وگو كرد. وي 
با بيان اينكه هر معامل�ه اي در بازار در صورت 
رضايت طرف ها مي تواند منعقد شود و مانعي 
براي اجراي آن وجود ندارد، متذكر ش�د كه با 
توجه به نبودن جزييات طرح جديد وزارت نفت 
براي فروش نفت خام اي�ران، اكنون نمي توان 
نس�بت به ميزان موفقيت اين ط�رح ارزيابي 

دقيقي ارايه داد.

روز گذشته خبرگزاري ايسنا گزارش داد كه ايران در 
نظر دارد شرايط قراردادي جديدي را در اختيار برخي 
كشورها قرار دهد تا بتوانند به خريد نفت ايران ادامه 
دهند. بر اساس اين گزارش، راهكار جديد وزارت نفت 
براي تداوم فروش نفت خام و حفظ بازار جهاني ايران، 
 ارايه گزينه پيش فروش نفت خ��ام براي بازه زماني

2 تا 3 ساله است تا هر كشور قدرتمندي كه تمايل به 
همكاري با ايران را داشته باشد، بتواند براي دو تا سه 
س��ال آينده نفت ايران را پيش خريد كند. اين اولين 
راهكار وزارت نفت ب��راي عبور از تحريم هاي اياالت 
متحده عليه صنعت نفت ايران نيست. راهكار ديگري 
كه از آبان ماه سال گذشته دنبال شد، عرضه نفت خام 
در ب��ورس بود كه وزارت نفت با اين اقدام تالش كرد 
از پتانسيل بخش خصوصي براي صادرات نفت خام 

ايران اس��تفاده كند. ايران با اين اقدام توانسته است 
تاكنون يك ميليون و 85 هزار بش��كه نفت خام را به 

فروش برساند.
پيش فروش نف��ت در بازه هاي زمان��ي بيش از يك 
س��ال در جهان معمول نيست و به گفته محمدعلي 
خطيبي، كارش��ناس ارش��د حوزه انرژي »معموال 
قراردادهاي نفتي به صورت يك ساله منعقد مي شود 
و تاكنون قراردادي كه عمر آن بيش از يكسال باشد 
را كمتر ديده ايم اما اينكه يك كش��ور براي دو تا سه 
سال نفت را پيش خريد كند، امري شدني است، اما در 

واقع در بازار جهاني نفت مرسوم نيست.«
خطيبي روز گذشته درباره امكان پيش فروش نفت 
ايران در بازه زماني بيش از يك سال، به ايسنا گفت اگر 
شرايط فعلي بازار نفت معكوس شود و كشورها نگران 
تأمين انرژي باش��ند، قطعًا از اين پيشنهاد استقبال 
خواهد شد و مي توان نتايج مثبت آن را دريافت كرد. 
از نظ��ر وي وضعيت كنوني مازاد عرضه در بازار نفت 
ممكن است انگيزه خريداران براي پيش خريد نفت 
ايران را كاهش دهد. خطيبي در اين رابطه گفت: »اين 
پيشنهاد مي تواند در آينده شرايط خوبي را به وجود 
آورد اما در ش��رايط فعلي، بازار در حالت اشباع قرار 
دارد و كشورهاي خريدار نگراني بابت تأمين انرژي 
ندارند و اگر نگراني نيز براي قيمت نيز وجود داشته 
باشد، مي توانند اين مساله را با ورود به بورس تا حد 

زيادي متعادل كنند.«
انقالب توليد نفت ش��يل امريكا  يك��ي از مهم ترين 
عوامل مازاد عرضه نفت در اين سال ها است. در همين 
راس��تا، بانك امريكايي گلدمن س��اكس در گزارش 
جديدي پيش بيني كرده اس��ت كه رشد توليد نفت 
ش��يل امريكا تا پايان س��ال 2۰2۰ از رشد تقاضاي 

جهاني پيشي خواهد گرفت.
بر اساس گزارش رويترز، اين بانك امريكايي پيش بيني 
كرد: »توليد نفت امريكا يك ميليون و 3۰۰ هزار بشكه 
در روز در سال 2۰۱۹ و و يك ميليون و 2۰۰ هزار بشكه 
در روز در س��ال 2۰2۰ رشد مي كند كه در مقايسه با 
پيش بيني رشد تقاضا براي نفت به ميزان 3 ميليون و 
8۰۰ هزار بشكه در روز در سال 2۰۱۹ و يك ميليون و 
6۰۰ هزار بشكه در روز در سال 2۰2۰ باالتر است. نرخ 
رشد سريع شيل در يك دهه گذشته، جريان تجارت 
را تغيير داده و اوپك را وادار كرده اس��ت براي تقويت 

قيمت ها، توليد خود را محدود كند. 
اما محس��ن قمصري، مدير س��ابق ام��ور بين الملل 

ش��ركت ملي نفت اعتقاد دارد با توجه به اينكه مازاد 
عرض��ه در بازار نفت قدمتي حداقل 2۰ س��اله دارد، 
نمي توان��د مالكي براي پيش بين��ي موفقت يا عدم 
موفقيت طرح وزارت نفت براي پيش فروش نفت خام 

در بازه زماني بيش از يك سال باشد.
قمصري در پاس��خ به اين پرسش »روزنامه تعادل« 
كه با توج��ه به وضع كنون��ي بازار نف��ت، آيا امكان 
پيش بين��ي آين��ده فروش نف��ت ايران ب��ا توجه به 
سياس��ت جديد وزارت نفت مبني ب��ر پيش فروش 
نفت خ��ام در بازه زمان��ي بيش از يك س��ال وجود 
دارد؟ عنوان كرد: »بازار نفت حداقل دو دهه اس��ت 
كه ب��ا مازاد عرضه روبرو اس��ت. يعن��ي از زماني كه 
قيمت هاي نفت خام به ش��دت افزاي��ش پيدا كرد، 
توليد نفت در بس��ياري از مناطقي كه تا آن زمان به 
دليل قيم��ت پايين نفت خ��ام غيراقتصادي بودند، 
صرفه اقتصادي پيدا كرد و توليد نفت افزايش يافت 
و باعث م��ازاد عرضه در ب��ازار جهاني ش��د. در اين 

مدت هيچ موقع ش��رايط به گونه اي نبوده است كه 
 بازار در حالت تعادل باش��د يا كمب��ود عرضه وجود 

داشته باشد.«
وي با بيان اينكه مساله مازاد عرضه مساله جديدي 
نيست كه بخواهد به عنوان يك مالك براي پيش بيني 
آينده نفت و سياست هاي ايران براي فروش نفت خود 
موثر واقع ش��ود، تأكيد كرد كه هنوز براي اظهارنظر 
درباره طرح جديد مطرح ش��ده از سوي وزارت نفت 
براي فروش نفت خام ايران، كمي زود است گفت: »از 
آنجا كه هنوز مشروح خبر پيش فروش نفت خام ايران 
در بازه زماني دو ساله يا سه ساله منتشر نشده است 
و از جزييات آن مطلع نيستيم، براي اظهارنظر درباره 
اينكه چنين اقدامي چه ميزان مي تواند موفقيت آميز 

باشد، زود است.«
با اين حال، قمصري افزود: »در حوزه بازرگاني طبيعتأ 
هر نوع ش��رايطي كه مورد توافق طرفين باشد، قابل 

اعمال است و مانعي از نظر قانوني ندارد.«

   قرارداد نفتي دو سر برد
محمدعلي خطيبي، كارشناس ارش��د حوزه انرژي با 
اش��اره به اهميت امنيت ان��رژي و اقتضائات خريداران 
براي داشتن انگيزه  پيش خريد نفت ايران، ديروز به ايسنا 
گفت: »اين مس��اله يك موضوع مهم براي كشورهاي 
خريدار انرژي است كه بتواند با ايجاد سازوكارهايي امنيت 
انرژي خودشان را باال ببرند و مي توان گفت كه اين اقدام 
مي تواند در اين مساله بسيار كارساز باشد، اما بايد به اين 
موضوع نيز توجه كرد كه در حال حاضر مي توان در بورس 
انرژي تا حد زيادي امنيت انرژي را ارتقا داد.«خطيبي 
درباره انعقاد قرارداد سه يا چهار ساله آن هم به صورت 
فيزيكي، تاكيد ك��رد: »از نظر ارتقاي امنيت انرژي اين 
موضوع مي تواند به نفع كشورهاي مصرف كننده و از نظر 
تضمين فروش نيز مي تواند به نفع كشورهاي توليد كننده 
باشد، اما بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه در شرايط 
تحريم فعلي ايران، نمي توان روي اين پيشنهاد حساب 

زيادي باز كرد.« 

خريداران ناشناخته از چین و هند و ترکیه ياريگر ونزوئال برای دور زدن تحريم ها شده اند

راهکار ونزوئال برای دور زدن تحريم ها
ايسنا| در پی وضع تحريم های واشنگتن عليه صادرات 
 PDVSA نفت ونزوئال و توقف فروش به آمريکا، شرکت

به خريداران ناشناخته از چين و هند روی آورده است.
در ميان خريداران شرکت کوچکی در ترکيه است که 
پااليشگاهی ندارد اما با دولت نيکوالس مادورو، رئيس 
جمهور ونزوئ��ال ارتباط دارد.تا همي��ن اواخر برخی از 
بزرگترين ش��رکت های نفت و پااليش جهان از جمله 
شرکت های آمريکايی شورون و والرو انرژی برای خريد 
محموله های نفت ونزوئال صف کشيده بودند و شرکت 
PDVSA فرآيند دقيقی داشت تا اطمينان کسب کند 

خريداران احتمالی از قدرت پرداخت پول نفت برخوردار 
هستند.اما دولت آمريکا با هدف براندازی دولت مادورو 
در ژانويه صادرات نفت ونزوئال را هدف تحريم قرار داد و 
صادرات نفت شرکت PDVSA از زمان وضع تحريم ها، 
بيش از يک پنجم کاهش پيدا کرده است.سه منبع آگاه 
به رويترز گفتند مديران شرکت PDVSA در ديداری 
که ۱۴ مارس برگزار شد، موافقت کردند برخی شروط را 
برای مشتريان يا تأمين کنندگان جديد از جمله شرط 
دو س��ال تجربه در صنعت نفت را موقت��ًا حذف کنند.

طبق اسناد مربوط به برنامه های بارگيری نفت ونزوئال 

و گزارش های داخلی درباره صادرات و واردات در نيمه 
اول، تسهيل شروط شرکت PDVSA باعث شد شرکتی 
به نام گروپو ايوکس اينس��ات خريد نفت ونزوئال را در 
آوريل آغاز کند.اطالعات اتاق بازرگانی استانبول نشان 
می دهد شرکت ترکيه ای مذکور کمتر از يک سال پيش 
با سرمايه تنها ۱۰ هزار ليره )۱۷۴2 دالر( تأسيس شد 
و ساخت و ساز مسکونی را به عنوان فعاليت اصلی خود 
اعالم کرده اس��ت.ايوکس اينسات يکی از پنج شرکتی 
است که در فاصله آوريل تا ژوئن به بارگيری نفت ونزوئال 
در نفتکش ها اقدام کردند. اين شرکت ترکيه ای چهار 

محموله نف��ت و محصوالت نفت ونزوئ��ال را در آوريل 
بارگيری کرد اما در مه يا ژوئن هيچ نفتی بارگيری نکرد.

اس��ناد شرکتی ترکيه نش��ان می دهد شرکت ايوکس 
اينسات متعلق به ميگل سيلوا، بازرگان ونزوئاليی است 
که رياست اتاق صادرکنندگان ونزوئاليی در کاراکاس 
را بر عهده داش��ته و همچنين به عنوان کميسر وزارت 
مسکن در دولت مادورو خدمت کرده است. يک منبع 
آگاه در PDVSA اعالم کرد ايوکس اينسات قبول کرده 
است در ازای دريافت نفت خام، محصوالت پااليش شده 
را به ونزوئال برساند. در شرايطی که شبکه پااليش نفت 

ونزوئال به دليل مش��کالت فنی فلج شده، اين کشور با 
کمبود شديد سوخت در ماه های اخير روبرو شده است.

بر اساس گزارش رويترز، دو شرکت ديگری که به تازگی 
چارتر نفتکش برای حمل نفت PDVSA را آغاز کردند، 
شرکت مالج آف شور و س��اهارا انرژی هستند. اين دو 
شرکت محموله های نفت PDVSA را مدت کوتاهی 

پس از اعالم تحريم ها بارگيری کردند.
ترکيه يکی از خريداران اصلی طالی ونزوئال است که با 
کاهش توليد نفت، به منبع درآمد مهمی برای اين کشور 

آمريکای التين تبديل شده است.
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سوخت رساني به مناطق 
زلزله زده مسجدسليمان

ش�انا| نعمت اهلل نجفي، مدير شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز از آماده ش��دن 
محموله هاي س��وخت اضطراري براي ارسال 
به مناطق زلزله زده شمال خوزستان خبر داد و 
اظهار كرد: همه نواحي تابعه، انبارهاي سوخت 
و تانكرهاي سوخت رس��ان در پ��ي زلزله 5.۷ 
ريش��تري در مسجدسليمان و بخش گلگير در 
حالت آماده باش هس��تند و آمادگي الزم براي 

سوخت رساني فوري نيز وجود دارد.
وي با بيان اينكه سوخت رساني به صورت عادي 
در مناطق زلزله زده ش��مال خوزس��تان ادامه 
دارد و تاكنون وقفه اي در عرضه سوخت در اين 
مناطق به وجود نيامده اس��ت، ادامه داد: زلزله 
5.۷ ريش��تري، خساراتي به جايگاه هاي عرضه 
س��وخت وارد نكرده و سوخت رساني به صورت 

عادي در جريان است.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز 
با اس��تقرار جايگاه هاي عرضه س��وخت سيار و 
ارسال محموله هاي س��وخت اضطراري، آماده 
سوخت رساني پايدار به مناطق زلزله زده كشور 
است. مجاهد سعدي آل كثير از آمادگي شركت 
پخش منطقه آبادان براي استقرار جايگاه عرضه 
سوخت سيار در شهرستان و روستاهاي زلزله زده 
مسجدسليمان خبر داد و گفت: با توجه به وقوع 
زلزله در شهرستان مسجدسليمان، شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آبادان آمادگي 
استقرار جايگاه سيار عرضه سوخت نفت سفيد 
در مناطق آسيب ديده اين شهرستان را دارد تا 
درصورت بروز هرگونه مش��كل احتمالي مردم 
اين شهرستان و روس��تاهاي اطراف آن امكان 
دسترسي سريع و آسان به سوخت مورد نياز را 

داشته باشند.

 كاهش پايبندي اوپك
به توافق كاهش توليد

ش�انا| نظرس��نجي از فعاالن بازار نشان داد 
در ماه ژوئن امس��ال پايبندي اعضاي سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( به توافق 

جهاني كاهش توليد نفت كاهش يافته است.
به گزارش پايگاه خبري ماركتواچ، نظرسنجي 
موسسه پالتس نشان داد توليد نفت اوپك در 
ماه ژوئن امس��ال 3۰ ميليون و ۹۰ هزار بشكه 
در روز بود كه تغييري نسبت به ماه مه اين سال 
نداشت.با اين همه، پايبندي اعضاي اوپك به 
سهميه توليد خود در ماه ژوئن كاهش داشت. 
۱۱ عضو اوپك كه موظف به كاهش توليد خود 
هستند، همچنان در مجموع به سهميه توليد 
خود پايبند بودن��د، اما اين رقم از ۱۱۷ درصد 
در ماه مه امس��ال به ۱۰۴ درصد در ماه ژوئن 
كاهش يافت.توليد نفت عربستان در ماه ژوئن 
با ۱5۰ هزار بشكه افزايش به ۹ ميليون و 85۰ 

هزار بشكه در روز رسيد.

اختالف روس ها
درباره منشأ نفت آلوده

ايسنا| ش��ركت خط لوله ترانس نفت روسيه 
از ش��ركت توليدكننده روس نفت انتقاد كرد و 
مدعي شد كه روس نفت در كنترل كيفيت نفت 

كوتاهي كرده است.
ترانس نفت اعالم كرد كه روس نفت تمايلي به 
كمك براي حل بحران نفت آلوده در ش��بكه 
خطوط لوله دروژبا كه اواخر آوريل آغاز ش��د، 
نداش��ته اس��ت و اين توليدكننده بدون هيچ 

دليلي به دنبال دريافت خسارت است.
روس نفت اع��الم كرد بياني��ه ترانس نفت را با 
حيرت و تأسف خوانده اس��ت. اين شركت در 
 بياني��ه اي اعالم ك��رد به جاي اي��ن اظهارات 
نه چندان سازنده، مايل بوديم تدابير روشن تري 

براي اين مشكل مشاهده كنيم.
اين دو ش��ركت با وجود تكذيب اختالف ميان 
ايگور س��چين و نيكوالي ت��وكارف، مديران 
عامل ش��ان در گذش��ته مكرراً س��ر مس��ائل 
متعددي اختالف پيدا كرده اند و سال گذشته 

بود كه به صلح رسيده بودند.
روزنامه كومرسانت روس��يه در ژوئن گزارش 
كرده بود كه روس نفت از شركت بل نفت خيم 
بالروس تقاضاي ۱55 ميليون دالر و از شركت 
اورلن لهس��تان ۰.۴5 ميليون دالر درخواست 
خسارت كرده اس��ت و مي خواهد ترانس نفت 
تضمين كن��د كه اين خس��ارت ها را پرداخت 
مي كند.بر اساس گزارش رويترز، ترانس نفت 
همچنين اعالم كرده كه روس نفت مانع از يك 
اليحه حمل خط لوله ش��ده كه ش��امل تدابير 

كنترل كيفيت نفت است.
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نیروهاي متضاد بازار، اثرگذاري خود را بر نرخ هاي روز سه شنبه نفت خنثي كردندتوقیف نفتكش ايران توسط بريتانیا، نفتكش اين كشور در خلیج فارس را به هراس واداشت

طالي سیاه در كانال 64 دالرامتناع نفتكش انگلیسي از ورود به تنگه هرمز
گروه انرژي| يك نفتكش شركت نفتي »بريتش پتروليوم« از ورود به 

تنگه هرمز امتناع كرده و در خليج فارس مانده است.
بلومبرگ گزارش داد كه اين نفتكش به دليل »بيم از توقيف توس��ط 
ايران« در خليج فارس توقف كرده اس��ت و وارد تنگه هرمز نمي شود. 
تفنگداران نيروي دريايي انگليس هفته گذشته يك نفتكش حامل نفت 
ايران را در جبل الطارق توقيف كردند.به گزارش ايرنا، نفتكش شركت 
انگليسي بريتيش پتروليوم »بريتيش هريتيج« نام دارد و قابليت حمل 
بيش از يك ميليون بشكه نفت را دارد.اين نفتكش در حال حركت به 
سمت ترمينال بصره در عراق بود كه ششم ژوئيه )۱5 تير( بطور ناگهاني 
مقصد خود را تغيير داد. اين نفتكش درحال حاضر در سواحل عربستان 

سعودي قرار دارد.
يك فرد آگاه به بلومبرگ گفت كه بريتيش پتروليوم نگران است به دليل 
توقيف كشتي حامل نفت ايران در جبل الطارق، بريتيش هريتيج توسط 
ايران توقيف شود.مقام هاي جبل الطارق با انتشار گزارشي اقدام خود 
در توقيف نفتكش حامل نفت ايران را تشريح كردند كه نشان مي دهد 
اين اقدام براساس اطالعاتي بوده كه امريكا در اختيار انگليس قرار داده 
است. بورل كه به عنوان نامزد جانشيني »فدريكا موگريني« مسوول 

سياست خارجي اتحاديه اروپا معرفي شده اس��ت، اظهار كرد: ما در 
حال تحليل اوضاع و نحوه تأثير اين مساله بر حاكميت خود هستيم.

طبق گزارش هايي كه در رس��انه ها منتشر ش��ده، لندن مدعي است كه 
مادريد را نس��بت به حضور اين نفتكش مطلع كرده و هشدار داده است 
كه »نيروهاي انگليسي براي توقيف اين كشتي در بندر جبل الطارق وارد 

عمل خواهند شد.«
اما توقيف اين كش��تي در بندر جبل الط��ارق صورت نگرفته بلكه در 
آب هايي بوده كه اسپانيا آن را متعلق به خود مي داند. اسپانيا حاكميت 
انگليس بر آب هاي اطراف جبل الطارق را به رسميت نمي شناسد.در 
پي توقيف غيرقانوني نفتكش حامل نفت ايران در تنگه جبل الطارق 
توسط نيروي دريايي انگلستان، سفير اين كشور در تهران به وزارت امور 
خارجه احضار شد.سي ان ان نيز گزارش داد كه ايران اقدام اخير دولت 
انگلستان در توقيف نفتكش ايراني را يك دزدي دريايي توصيف كرده 
است و پيگيري اين ماجرا را حق خود مي داند.به گزارش ايلنا، انگليس 
مدعي است كه اين نفتكش حامل نفت ايران عازم سوريه بوده كه ناقض 
تحريم هاي اتحاديه اروپا بوده است، اما ايران اين ادعا را رده كرده و گفته 

كه انگليس اين اقدام را به درخواست امريكا انجام داده است.

گروه انرژي| قيمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني ابتدا 
تحت تأثير نگراني ها نسبت به چشم انداز تقاضا براي نفت به دليل تداوم 
اختالفات تجاري جهاني، كاهش پيدا كرد، اما در ادامه روز نرخ ها روند 

صعودي به خود گرفت و بازار به سود رسيد.
بهاي معامالت آتي شاخص جهاني نفت خام، برنت روز سه شنبه با 33 
سنت معادل ۰.5۱ درصد رشد نسبت به آخرين معامالت روز دوشنبه 
به 6۴ دالر و ۴۴ س��نت در هر بشكه رسيد. بهاي نفت خام امريكا نيز 
با 2۱ س��نت معادل ۰.36 درصد افزايش با 5۷ دالر و 8۷ سنت در هر 

بشكه معامله شد.
قيمت هاي نفت صب��ح ديروز به خاطر نگراني هاي مداوم نس��بت به 
احتمال ضعيف شدن تقاضا به دليل جنگ تجاري امريكا و چين تحت 
فشارهاي كاهشي قرار گرفتند. جنگ تجاري وارد دومين سال خود شده 
و به چشم انداز رشد اقتصاد جهاني كه روي رشد تقاضا براي نفت تأثير 
مي گذارد، آسيب زده است. اين كشورها بزرگ ترين مصرف كنندگان 
نفت جهان هستند.به گزارش رويترز، آماري كه روز سه شنبه از سوي 
دولت ژاپن منتشر شد نشان داد: دستمزدهاي واقعي در اين كشور براي 
پنجمين ماه متوالي كاهش پيدا كرده است. همچنين سفارش هاي 

ماشين آالت بيش��ترين كاهش را در هشت ماه اخير داشت كه نشان 
مي دهد تنش هاي تجاري جهاني به سرمايه گذاري شركت ها لطمه زده 
است. اين كشور چهارمين مصرف كننده بزرگ نفت خام در جهان است.

اس��تفن اينس از شركت ونگارد ماركت در اين باره گفت: چشم انداز 
اقتصاد جهاني ضعيف تر قيمت هاي نفت را تحت فش��ار نزولي قرار 
داده اس��ت، اما تنش ها در خاورميانه ذهن بازار را نسبت به احتمال 
ريس��ك عرضه نگران كرده است و از قيمت هاي نفت در ميان مدت 

پشتيباني مي كند.
آلفونسو اسپارزا، تحليلگر موسسه اوآندا در تورنتو نيز گفت: »طوالني 
شدن جنگ تجاري بدان معناست كه نبايد منتظر حل و فصل آن در 
آين��ده نزديك بود و اين موضوع همچنان عاملي نفتي براي بازار نفت 
خواهد بود، زيرا افت رشد اقتصادي به معناي كاهش تقاضا براي نفت 
است.«بر اساس نظرسنجي رويترز از تحليلگران، آمار صنعتي و رسمي 
كه روز سه شنبه و چهارشنبه منتشر مي شوند، احتمااًل نشان خواهند 
داد ذخاير نفت امريكا براي چهارمين هفته متوالي كاهش پيدا كرده 
و سطح آن 3.6 ميليون بشكه پايين آمده است. اين داده ها مي توانند 

توضيح دهنده افزايش قيمت نفت در ادامه روز سه شنبه باشند.



دريچه8نگاه

ميراث »هانا آرنت« در نقِد حقوق جهان شمول  بشر 

ريسك   و  تقدير مشترك

حق  برخورداري  از حقوق

جهاني شدن و صلح جهاني 

نقد اقتصاد سياسي| 
هانا آرنت نخس��تين بار در سال ۱۹۴۶ و در يادداشتي كه 
در پاس��خ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدي نظام مند 
از پروژه حقوق جهان شمول بشر پرداخت. اين يادداشت، 
اندكي بعد از تصويب اعالميه جهاني حقوق بش��ر توسط 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در س��ال ۱۹۴۸، با 
عنوان »حقوق انسان: چه حقوقي؟« به انگليسي ترجمه 
و در همان س��ال نيز مجددا به زبان آلماني منتش��ر شد. 
اين متن بعدها در س��ال ۱۹۵۱ در نهمين فصل از كتاب 
»ريشه هاي توتاليتاريسم« تكميل شد و از آن زمان تا امروز 
به عنوان يكي از تاثيرگذارترين متون در نقد حقوق بشر 

شناخته مي شود.
 آرنت در اين نوش��ته ها مدعي اس��ت كه اعالميه  جهاني 
حقوق بش��ر دچار يك تناقض دروني اس��ت: اعالميه در 
حالي دولت ها را موظف به شناس��ايي و تضمين حقوق 
جهان ش��مول و تفكيك ناپذير همه انسان ها مي داند كه 
اس��اس ش��كل گيري نهاد دولت-ملت مدرن برمبناي 
به رس��ميت شناختن و اس��تقرار اصل حقوقي-سياسي 

حاكميت ملي و سرزميني استوار است. 
از نظر او، اين تعارض فقط با به رس��ميت شناختن »حِق 
برخورداري از حقوق« در مقام يك پيش شرط سياسي-

حقوقي براي بهره مندي از ديگر حقوق بش��ر حل شدني 
است. البته براي دس��ت يافتن به دركي دقيق تر از مفهوم 
حق برخورداري از حقوق الزم است آسيب شناسي آرنت از 
تناقض دروني حقوق بشر را كمي موشكافانه تر بررسي كنيم.

يكم: اعالميه جهاني حقوق بش��ر بر درك��ي انتزاعي از 
انس��ان استوار اس��ت، در حالي  كه انس��ان فقط در بستر 
جامعه سياسي مي تواند از تضميني موثر براي حقوق خود 

برخوردار شود.
در نگاه آرنت، ريشه بحران بنيادين ايده حقوق بشر را بايد در 
تقابل حاكميت ملت در برابر حاكميت فردي انسان جست. 
انسان در پروژه حقوق جهان شمول بشر به مثابه  موجودي 
فهميده مي شود كه هيچ نيرويي مافوق موجوديت و اراده او 
قابل تصور نيست. از ديدگاه تاريخي، چنين دركي از انسان، 
نخستين بار در اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 
۱۷۸۹ طرح شد كه مطابق با آن، انسان به تنهايي )به  جاي 
خدا و سلس��له مراتبي كه طبيعي انگاشته شده و پيش از 

آن منبع قوانين حاكم بودند( منبع قانون قلمداد مي شد.
 اّدعاي اعالميه  جهاني درباره تفكيك ناپذيري حقوق انسان 
نيز برهمين منطق استوار و متضّمن اين باور است كه حقوق 
تجويزشده در آن از هر نيروي قاهره  اي كه فراتر از فرِد انسان 

باشد، مستقل است.
از منظر منحصرًا تئوريك، با آنكه منبع قانون و حكم راني 
را مي توان نيروي حاكميت فردي انس��ان دانست، منبع 
واقع��ي قان��ون و حكمراني در عمل را باي��د در مجموعه 
مردم يك س��رزمين خاص و نه افراد آن جست وجو كرد. 
بر همين اساس است كه حقوق »تفكيك  ناپذير« انسان 
نيز تضمين شان را فقط از طريق حّق جمعي حكمراني كه 
متعلق به مردم يك سرزمين مشخص است كسب خواهند 

كرد؛ يعني توسط مّلت.
در چارچوب پارادايم دولت-مّلت دموكراتيك، هر فرد از 
قدرت حاكميت برخوردار اس��ت و از آنجا كه همه  افراد با 
يكديگر برابر انگاشته مي شوند، بايد قدرت حاكميت شان 

را در حكمراني دولت به اشتراك گذارند تا فرد يا گروهي بر 
ديگر افراد و گروه ها سيطره پيدا نكنند.

به اين ترتيب تنه��ا راه ممكن براي اينكه ف��رد بتواند از 
ضمانتي قابل اتكا براي حقوقش برخوردار شود، از مجراي 
پيوستِن وي به نظامي بزرگ  تر ميّسر خواهد شد؛ به اين 
معنا كه فرد بايد به  نحوي عضو يك جامعه سياسي شود. 

اين امر به خوبي نش��ان مي دهد با وج��ود اينكه اعالميه 
جهاني، انس��اِن منتزع از تمام روابط اجتماعي و سياسي 
را س��وژه حقوق بش��ر معرفي مي كند، ايده حقيقي حّق 
بش��ر، بر تصويِر انسان به عنوان عضو يك جامعه سياسي 
بنا نهاده شده است. در سطح مّلي، مّلت مفهومي فراتر از 
افراد مدعي حاكميت مّلي است و در عمل، اعمال  كننده  
آن -يعني حاكميت مّلي- به حساب مي آيد. البته اين در 
حالي است كه مّلت، به  هيچ قانون جهان شمولي التزام ندارد 
و به هيچ نيرويي فراتر از خود نيز مقيد نيست. نخستين 
حّق تفكيك ناپذي��ر اعضاي يك مّلت، ح��ّق حاكميت 
مّلي آنهاست و چنين امري، بيانگر اين واقعيت است كه 
حقوق بشر فقط در قالب قوانين مّلي تضمين و تحقق پذير 

خواهند بود. به اين ترتيب، دولت به مثابه تنها نهادي كه 
تصور مي رفت بايد حقوق انسان را تضمين كند، به ابزاري 
در خدمت مّلت و نه تكيه گاهي ب��راي حمايت از حقوق 

انسان ها تبديل مي شود.
دوم: به محض اينكه انسان بستر سياسي زندگي خود را از 
دست بدهد، حقوق بشر در تماميت آن بي معنا خواهد شد.

تفكيك ناپذيري حقوق بشر بر پيش فرض استقالل آنها از 
تمام دولت-ملت ها استوار است. با اين حال، چنين باوري 
در قرن بيستم و زماني  كه ميليون ها انسان، مّليت خود را 
از دست داده و ديگر هيچ نهادي براي تضمين حقوق شان 

باقي نمانده بود، فرو ريخت. 
ظهور و بروز بي شمار انسان هاي بي تابعيت و پناهنده در 
پايان جنگ جهاني اول، نش��ان داد كه درهم شكس��تن 
رابطه حقوقي ميان دولت و فرد بي تابعيت شده )يا سلب 
تابعيت شده(، چه طور به خروج/اخراج او از دايره شهروندي و 
در پي آن، خروج/اخراج از دامنه  تضميِن حقوق بشر منتهي 
مي شود. از آنجا كه دولت-مّلت يگانه نهاد حقوقي-سياسي 
است كه مي تواند حقوق بشر را بطوري موثر تضمين كند، 

حقوق معهوِد بشر، تمام معناي خود را براي هر فردي كه 
در نتيجه آوارگي و مهاجرت، ديگر عضوي از يك دولت-
مّلت نباشد، از دست خواهد داد.  در نتيجه، هر فردي كه 
ديگر ش��هروند يك دولت مشخص نباشد، نه تنها حقوق 
شهروندي اش را از دست مي دهد، بلكه بطور طعنه آميزي، 
حقوق جهان ش��مول و تفكيك ناپذير انساني اش را نيز از 
دست خواهد داد. اين امر به خوبي بيانگر آن است كه حقوق، 
اتفاقًا زماني كه انسان بستر حيات سياسي اش را از دست 

مي دهد، از او »تفكيك پذير« خواهند بود. 
نزد آرنت، اي��ن واقعيِت تاريخي را گواِه محكمي در تأييد 
اين مدعاست: اعالميه، با وجود به كار بردن زبان حقوقي 
مشخصًا جهان شمول، انس��ان را در وهله اول »عضو يك 
جامعه نظام مند سياسي« )يعني يك شهروند و نه فردي 

كه از بستر حيات سياسي اش جدا افتاده( مي داند.
سوم: حّق برخورداري از حقوق بايد به عنوان پيش شرطي 

براي تحقق ديگر حقوق بشر به رسميت شناخته شود.
آرنت خصيصه  منحصربه فرد انسان در مفهوم عضو يك 
جامعه سياسي را در شرايطي نهفته مي داند كه به او اجازه 

مي دهد به عنوان يك موجود سياسي و ناطق عمل كند. 
در چنين وضعيتي، ساحِت سياسي موجوديت انسان به 
واقعيت زندگي او در جامعه و ساحِت ناطق آن، به قدرت 

انديشيدن و سخن گفتن وي پيوند خورده است.
آرنت مدعي اس��ت كه ش��أن بش��ر بر همين موجوديت 
سياس��ي-ناطق، يعن��ي توانايي س��خن وري، قضاوت 
و كنش��گري اس��توار اس��ت. چنين توانايي هايي بطور 
ماهوي از طريق ارتباط با ديگر انس��ان ها امكان ظهور و 
رش��د پيدا مي كنند. به بيان ديگر، اين وضعيت بنيادين 
هستي شناختي در زمان و مكاني معنا مي يابد كه انسان 
بتواند توانايي سخن گويي، كنش��گري و انديشيدن را به 

دليل سياسي بودنش به دست آورد.
ظهور حقوق بشر مدرن و توسعه اعالميه هاي مرتبط با آن 
در چارچوب پاراداي��م دولت-مّلت دربردارنده اين فرض 
است كه تعّلق به يك جامعه سياسي، الزمه تحقِق شرايِط 
بنيادين براي بهره مندي از يك زندگي توأم با شأن انساني 

و متعاقباً، تحقق موثر حقوق »بشر« است.
 به بيان ديگر، حقوق بشر »حقوق اعضا« هستند؛ حقوق 
كساني كه پيشاپيش عضو يك جامعه سياسي اند. از اين رو 
آرنت معتقد است بايد حّق مشخصي مبتني بر تعلق انسان 
به جامعه سياسي، در مقام پيش شرطي براي تضمين ديگر 

حقوق او، وجود داشته باشد. 
به ديگر س��خن، حقوق بش��ر به جاي حقوق افرادي كه 
پيش��اپيش عضو يك جامعه سياسي هس��تند، بايد در 
وهله اول متضّمن ح��ّق عضويت در يك جامعه نظام مند 
سياسي باش��د. نقد آرنت به پروژه حقوق جهان شمول و 
تفكيك ناپذير انسان و ايده حّق برخورداري از حقوق، تأثير 
مهمي در حوزه نظريه هاي انتقادي حقوقي و سياس��ي 

داشته و ادبيات وسيعي پيرامون آن شكل گرفته است. 
جورجيو آگامبن در خوانش��ي رادي��كال از بحث آرنت، 
مفهوم پناهنده را حّد معنايي بازانديشي مرزهاي جامعه 
سياسي در قالب پارادايم دولت-مّلت دانسته و همچنين، 
آن را مفهومي بالقوه براي گذار به فراسوي نهاد حّق فردي 
مي داند. اما ژاك رانسير در خوانشي انتقادي، با به چالش 
كشيدن دوگانه »امر سياسي« و »امر اجتماعي« در انديشه 
آرنت، تفكيك ميان حيات سياسي شهروند و حياِت صرف 
ناشهروند را ناكارآمد مي داند. به ادعاي رانسير، تصّور چنين 
تفكيكي ميان ساحت هاي زيستي شهروند و ناشهروند، ايده 
طرح و ادع��اي حّق برخورداري از حقوق براي هرآن كه از 

حيات سياسي خارج شده را ناممكن مي سازد.
 اين تفكيك در عين حال مفهوم حّق فردي بش��ر در 
تماميت آن را به ورطه محور دوگانه اي مي كشاند كه 
يك س��وي آن بي معنايي مطلق و ناگزير اين حقوق و 
ديگرسوي آن، تبديل حقوق بش��ر به توجيهي براي 

مداخالت بشردوستانه خواهد بود.
با اين حال، كريستوف منكه، در خوانشي همدالنه، مفهوم 
شأن بشر در انديشه آرنت را تكيه گاهي موثر براي غلبه بر 
تناقض حقوق بشر مي داند. منكه مدعي است اين مفهوم در 
صورتي مي تواند به بازتعريف موثر ايده  حقوق تفكيك ناپذير 
بشر بينجامد كه در وهله اول بر يك انسان شناسي مبتني بر 
سبك زندگي سياسي-زباني استوار باشد. در وهله  دوم نيز 
الزم است متأثر از تجربيات تاريخي كه براي زيست انسان 

»درست« انگاشته مي شوند، باشد.

جميل ميالني |پژوهشگر|
گفتم��ان جهاني ش��دن، امروزه يك��ي از جدي ترين و 
مهم ترين واژه هاي رايج در سطح روابط بين الملل است، 
جهاني ش��دن از يك آغاز جديد، گفتمان هاي جديد، 
نگاه جهان گرايانه جدي��د و در كل از يك جهان جديد 

حكايت دارد. 
اين جريان به صورت فراگير در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، 
سياس��ي و فرهنگي جوامع بش��ري را درگير مس��ائل 
مشترك و فراگير و چالش هاي گوناگون نموده و انسان ها 
را با دنياي دگرگون شونده، نفوذپذير و ناآشنا و فاقد حد 

و مرز و غيرقابل كنترل، و پيچيده مواجه ساخته است.
تصويب معاهدات و انطباق قوانين داخلي با آنها از سوي 
كشورها، مهم ترين و شفاف ترين شكل از تكثير قواعد 
مزبور در سطح جهان است. در مورد ساير اسناد و موازين 
بين المللي نيز هنجارهايي وجود دارند كه جامعه جهاني 

آنها را پذيرفته و تكثير كرده است. 
حفظ صلح و امني��ت بين المللي يكي از پيش نيازهاي 
اصلي تحقق و اجرايي ش��دن همه حقوق بشري است، 
ساير حقوق بشري از جمله حقوق مدني، سياسي و حتي 
حق بر توسعه يا محيط زيست سالم در سايه شوم جنگ 

و ناآرامي رنگ مي بازند. 
هدف اصلي از تشكيل ش��وراي حقوق بشر اين بود كه 
اين شورا مسووليت ارتقاي احترام جهاني براي حمايت 
از حقوق بشر را بر عهده گيرد و آزادي هاي اساسي براي 
همه مردم را صرف نظر از تمايزات و اس��تثناها تضمين 
كند. جهاني ش��دن پيامدهاي مثب��ت و منفي مهمي 
براي ابعاد گوناگون امنيت انساني اعم از امنيت نظامي، 
اقتصادي، فرهنگي و رواني داش��ته است. جهاني شدن 
يك پديده اجتناب ناپذير است و به جاي اينكه با آن به 
مخالفت بپردازيم بايد راهكارهايي را براي جلوگيري از 
آسيب و صدمه به كشورهاي توسعه نيافته پيدا كنيم و 
زمينه را براي ايجاد يك رابطه پايدار و سالم كه همه نوع 
بشر در آن سهيم باشند و از آن سود ببرند فراهم كنيم. 
جهاني شدن با كمرنگ كردن مرزهاي سياسي، انساني، 
زيستي و فرهنگي ميان انس��ان ها، تاثيراتي را بر صلح 

گذاشته است.
يك��ي از پيامدهاي جهاني ش��دن، همگرايي در عرصه 
جهاني و مواجه شدن همه ملت ها با ريسك هاي مشترك 
و تقدير مشترك است. شتاب و تراكم ارتباطات و تسهيل 

انواع مبادالت اي��ن امكان را به وجود آورده اس��ت كه 
پيامدهاي بسياري از اقدامات خود را به خارج از مرزها 

منتقل كنيم.
 از نظر برگر، براي برخي جهاني شدن، نويد جامعه مدني 
بين المللي را مي دهد كه شامل دمكراتيزه شدن و صلح 
جهاني اس��ت. براي گروهي نيز جهاني شدن، مفهومي 
به جز روبه رو ش��دن با تهديد برتري طلبي سياس��ي و 
اقتصادي امريكايي همراه با پيامدهاي فرهنگي آن به 
همراه نمي آورد. در واقع، تهديدات اين چناني و نويدهاي 
آن چناني، تهديدي بيش نيستند و اين ادعاها بازتابي 
از تصوير پيچيده جهاني ش��دن است كه از تصورات ما 

شكل گرفته است .
جهاني شدن، پديده اي چند بعدي است؛ از اين رو اقتصاد، 
سياست، فرهنگ و امور بس��ياري را در بر مي گيرد و با 
تحقق آن، مرزهاي ملي از بين رفته و يا كمرنگ مي شود؛ 
كشورها نقش گذش��ته خود را از دست مي دهند، و به 
جاي قوانين داخلي، قوانين بين المللي بر كشورها حاكم 
مي گردد. بطور كلي، در فرآيند جهاني شدن، ويژگي هاي 
اصلي دولت ملي همانند اهمي��ت و نقش مرزها، رو به 

زوال است.
از طرفي اگر معني واژه صلح را در لغت مورد بررسي قرار 
دهيم؛ مرحوم دهخدا در لغت نامه ذيل واژه صلح چنين 
مي نويسد: »آشتي، سلم، تراضي ميان متنازعين، سازش، 
هدنه، هواده، مقابل حرب و جن��گ«. صلح در لغت به 
معناي مسالمت و سازش آمده است . بعضي از حقوقدانان 
نيز در تعريف صلح آورده اند: »صلح؛ در اصطالح، عبارت 
از تراضي و تسالم بر امري است، خواه تمليك عين باشد 
يا منفعت و يا اس��قاط دين و يا حق و يا غير آن« . صلح 
به عنوان يك امر مش��ترك بين همه برقرار مي شود و 
پايدارترين وضعيت صلح آنگاه تحقق مي يابد كه صلح 
جهاني و »صلح براي همه« مقصد و مورد نظر باش��د و 
پيش نياز زندگي نوع بشر به عنوان يك كل تلقي شود. 
جهان امروز جهاني رسانه اي است و ارتباط و گفت وگوي 
ميان ملت ها و حتي اصحاب انديشه و سياست از مسير 
رسانه هاي جمعي را بازشناخته و در خدمت صلح مدارا و 

همزيستي عموم انسانها به خدمت گرفته است. 
صلح مقوله اي فرات��ر از فقدان جنگ و درگيري نظامي 
است. فرآيندي برآمده از وضعيت هاي آزاد و زمينه ها و 

ساختارهاي به دور از خشونت و زور است.

هدف نهايي حقوق بين الملل كنوني اول صلح است و نه 
حتي عدال��ت اما به تدريج عدالت به درون مفهوم صلح 

رفته و آن را متحول ساخته است. 
در ۱۹۸۶ مجمع عمومي اعالميه اي تحت عنوان حق 
بر صلح تصويب كرد و صلح به عنوان يك حق بش��ري 
شناخته شد. از آن زمان در پيوند مفهوم سنتي و سخت 

صلح با حقوق بشر، صلح دو بعد پيدا كرده است.
 صلح منفي كه همان فقدان جنگ است و صلح مثبت كه 
شامل رعايت و تضمين رعايت حقوق بشر هم هست و به 
عبارتي در نظريه كانتي، صلح منفي را هم تضمين مي كند .

 به منظور دستيابي به صلح پايدار، جوانان صليب سرخ 
و هالل احمر بايد افراد و انسان ها را به عنوان نقطه آغاز 
اقدامات در نظر آورند و تنوعات را با نظر مثبت نگريسته 
و احترام متقابل را نمايش دهن��د و با بي عدالتي، عدم 

مساوات و فقر مقابله كنند. 
در صل��ح پايدار، اصل تن��ّوع و تكثر نه تنه��ا در عرصه 
زيس��ت بوم، بلكه در عرصه فرهنگي بسيار مورد توّجه 
اس��ت. امروزه نه تنها طرفداران محيط زيس��ت، بلكه 
اقتصاددانان خردمن��د پذيرفته اند كه حّتي توس��عه 
اقتصادي نيازمند هويت مستقل فرهنگي است و هيچ 
كشوري بدون داشتن هويت مستقل فرهنگي توسعه 
نمي يابد؛ زيرا انسان بدون فرهنگ، درخت بي ريشه است 

و اين امر مستلزم پذيرش »ديگري« است.
 جهاني كه در آن ديگري وجود نداشته باشد، دستخوش 
ركود خواهد شد؛ زيرا، در فرهنگ و طبيعت تنّوع مي تواند 
نوع آور باشد و زمينه را براي يافتن روش هاي خالقانه و 

غيرخطي هموار سازد .
اس��ناد بين المللي گوناگوني چون ميثاق جامعه ملل، 
پيمان بريان-كلوگ، كنوانس��يون هاي چهارگانه ژنو، 
منش��ور ملل متح��د و اعالميه جهاني حقوق بش��ر بر 
ضرورت حفظ صلح و امنيت بين المللي تأكيد كرده اند، 
اما شايد بيانيه كنفرانس ۱۹۶۸ تهران را بتوان نخستين 
سندي دانست كه برخورداري از صلح را از منظر حقوق 

بشر مورداشاره قرار داده است.
 اين بيانيه با برقراري ارتباط ميان صلح و حقوق بش��ر 
به اين نكته تأكيد مي كند كه صلح جهاني آرمان بش��ر 
است و صلح و عدالت الزمه قطعي تحقق كامل حقوق 
و آزادي هاي بش��ر است. اين بيانيه زمينه را براي طرح 
و شناس��ايي »حق بر زندگي در صلح« به عنوان حقي 

بشري در قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در س��ال ۱۹۷۶ نيز اعالميه اس��تانبول كه سند 
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ بود، 

فراهم آورد .
ماده ۳۹ منشور ملل متحد مقرر كرده است كه: »شوراي 
امنيت وج��ود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح، يا 
عمل تجاوز را احراز و توصيه هايي خواهد كرد يا تصميم 
خواهد گرفت كه ب��راي حفظ يا اع��اده صلح و امنيت 
بين المللي به چه اقداماتي برطبق م��واد ۴۱ و ۴۲ بايد 

مبادرت شود« 
هدف از وضع ماده ۳۹ كه به ش��وراي امنيت اجازه داده 
است براي استقرار صلح و امنيت بين المللي به اقداماتي 
دست بزند، اين بوده كه از نظر سياسي، نظمي در پهنه 
گيتي پديد آيد و به هيچ عنوان منظور اين نبوده است 
كه عدالت حاكم شود يا موازين حقوق بين الملل دقيقًا 
اجرا گردد . بنابراين ماده ۳۹ منشور به طور مشخص سه 
عامل را مختل كننده صلح دانس��ته است: تهديد عليه 
صلح، نقض صلح و عمل تجاوز. ضمن اينكه ماده ۱ منشور 
مذكور نيز، تجاوز را كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت 
عليه حاكميت، تماميت ارضي، يا اس��تقالل سياسي 
دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راه هاي مغاير منشور 

ملل آن چنان كه در اين تعريف آمده است. 
تهديد صلح به همان اندازه تجاوز معنا و مفهوم وسيعي 
دارد. صلح و امنيت بين المللي ممكن است در اثر عوامل 
مختلفي ب��ه مخاطره بيفتد ازجمل��ه اختالفات ميان 
دولت ها و بحران هاي داخلي كشورها . بعدها تروريسم 
بين الملل��ي تبديل به يكي از مصادي��ق دايمي تهديد 
عليه صلح و امنيت بين المللي ش��د و حت��ي برخي از 
قطعنامه هاي شورا از آن به عنوان جدي ترين تهديدات 

عليه صلح و امنيت بين المللي ياد كرده اند . س��ند مهم 
ديگ��ر بين المللي، ك��ه به زمينه هاي صل��ح پرداخته، 
»اعالميه هزاره سازمان ملل متحد« است. اعالميه هزاره 
سازمان ملل متحد در اجالس هزاره كه از ۶ تا ۸ سپتامبر 

۲۰۰۰ در نيويورك تشكيل شده بود به تصويب رسيد.
 اين اعالميه منعكس كننده نقطه نظرات س��ران ۱۴۷ 
كش��ور و دولت و در مجموع ۱۹۱ ملت اس��ت. در اين 
اعالميه هم نيازه��اي واقعي مردم سراس��ر دنيا و هم 
همگرايي قابل توجه ديدگاه هاي دولت ها نمايان است. 
ارزش هاي بنيادين ضروري روابط بين الملل در قرن ۲۱ 
در اين اعالميه عبارتند از: آزادي، برابري، همبستگي، 
بردباري، احترام به طبيعت و مس��ووليت مش��ترك . 
قطعنام��ه ش��ماره ۲۶۲۵ )۲۴ اكتب��ر ۱۹۷۰( مجمع 
عمومي درباره اعالم اصول حقوق بين المللي درباره روابط 
دوستانه و همكاري بين دولت ها طبق منشور سازمان 
ملل نيز در اين زمينه اعالم داشته است كه هيچ دولتي به 
تنهايي و يا با چند دولت ديگر حق ندارد در امور داخلي 

و خارجي كشور ديگر دخالت نمايد. 
بنابراي��ن دخالت نظامي و يا هرگون��ه دخالت ديگر به 
هر شكل كه باشد و يا تهديد عليه شخصيت دولت و يا 
سازمان هاي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي آن، تجاوز 
به حقوق بين الملل تلقي مي ش��ود. بااين حال برخي از 
تالشهاي حقوق جامعه بين الملل در معرفي اين حق به 
جهانيان قابل اشاره است و اين مهم در روند جهاني شدن 

نيز مي تواند بيش از پيش تاثيرگذار باشد.
 اقداماتي چون تعيين روز جهاني صلح را مي توان يكي 
از تالش هاي جامعه بين الملل براي تضمين و تأكيد بر 
حق بر صلح، به عنوان حق بنيادين بشري به شمار آورد.
منبع: ايرنا
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برجام و تجربه اروپا
 از انتخابات ايران

امانوئ�ل ب�ن، مش�اور ارش�د ديپلماتيك 
رييس جمهوري فرانس�ه به تهران آمد تا با 
مقام هاي ايران مذاكره كند؛ مذاكراتي كه كاخ 
اليزه هدف اصلي آن را كاهش تنش ها ميان 
ايران و امريكا اعالم كرده است. اين سفر مدت 
كوتاهي پس از مكالمه تلفني امانوئل مكرون 
با رييس جمهوري ايران صورت مي گيرد و به 
همين خاطر نظر بسياري از رسانه هاي جهان 
را به خود جلب كرده است.به عقيده عبدالرضا 
فرجي راد، استاد ژئوپليتيك اين احتمال را 
بايد در نظر داشت كه پيش قدم شدن مكرون 
مي تواند خواس�ته امريكايي ها باشد چون 
ايران اكنون با صبر استراتژيكي كه داشته و 
گام هاي منطقي كه برداشته است دست برتر 

را پيدا كرده است.
 

 چرا فرانسه در ميان كشورهاي عضو برجام 
وارد عمل شده است؟ آيا اين كشور قدرت آن 
را دارد كه طرف ها را به ميز مذاكره بازگرداند؟ 

امكان جمع شدن طرف هاي مذاكره از سوي فرانسه 
امكان پذير اس��ت، اما اگر منظور مذاك��رات ايران و 
امريكا باش��د كه تهران با آن مخالف است و تا زماني 
كه ترامپ در قدرت اس��ت بعيد به نظر مي رسد. اما 
مذكرات بين كشورهاي ۱+۵ احتمال بيشتري دارد، 
هر چند كه ايران اعالم كرده كه ۱+۵ ديگر وجود ندارد 
و مذكرات ۱+۴ را قبول دارد. اما س��ناريوي ديگري 
كه احتمالش كم است هماهنگي هاي فرانسه براي 
حضور نماينده امريكا در اين مذاكرات است و در اين 
صورت موضع گيري ايران مبني بر عدم گفت وگو با 
امريكا نيز نقض نخواهد شد. اما درباره جايگاه فرانسه 
در ميان كشورهاي اروپايي بايد گفت كه اين كشور 
نسبت به انگليس و آلمان از جايگاه سياسي قوي تري 
برخوردار است. احتمال اين قضيه هم وجود دارد كه 
هماهنگي هايي بين ترامپ و مكرون صورت گرفته 
باشد؛ چرا كه رييس جمهور امريكا به خواسته هايش 
عليه ايران مانند فروپاشي اقتصادي، ايجاد اغتشاشات 
و در نهايت تس��ليم نرسيده اس��ت. از طرفي شاهد 
تحوالت و تنش هايي در خليج فارس بوديم كه امريكا 
در مديريت آن عاجز بود و جمهوري اسالمي ايران در 
اين قضيه تا حدودي دست برتر را پيدا كرد. بنابراين 
مقام هاي كاخ سفيد از احتمال تشديد تنش ها نگران 
هستند چرا كه انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز 
در پيش است و آنها نگرانند كه در اين قضايا نتوانند 
كار مثبتي را انجام دهند. در نتيجه بايد اين احتمال 
را بايد در نظر داش��ت كه پيش قدم ش��دن مكرون 
مي تواند خواسته امريكايي ها نيز باشد. حتي ترامپ 
در يكي از مصاحبه هايش از سفر مكرون به تهران نيز 

استقبال كرد.
   دليل اهميت و حفظ برجام براي اروپا چيست؟

سفر اين نماينده در راستاي گفت وگوي تلفني روحاني 
و مكرون صورت مي گيرد و اين نماينده ديپلماتيك 
عهده دار هماهنگي جلسات است، چرا كه قرار است 
چند روز بعد نشستي برگزار شود. مي توان خوشبين 
بود چرا كه هم طرف ايران و هم اروپا به دنبال كاهش 

تنش ها هستند.
نكته مهم ديگري كه از نظر من مهم است تجربه 
اروپ��ا از انتخابات ايران اس��ت. در س��ال ۲۰۰۳ 
اروپايي ها اعالم كردند كه امريكا و شخص بوش 
مانع توافق با ايران ش��دند؛ اين اتفاقات در زماني 
رخ داد كه احمدي نژاد در انتخابات پيروز ش��ده 
بود و نتيجه اش افزايش س��انتريفيوژها بود كه 
به ۲۰هزار عدد رسيد. اروپايي ها در حال حاضر 
تصور مي كنند كه انتخابات رياست جمهوري در 
ايران نزديك اس��ت و اگر برجام از بين برود هم 
مقصر ش��ده اند و هم ممكن اس��ت در انتخابات 
شخصي پيروز شود كه دوباره همان روند جدي 
غني سازي گذشته را دنبال كند و متعاقب آن با 
افزايش تنش ها درگيري جديد به وجود آيد. آنها 
به خوبي درك كرده ان��د در صورت از بين رفتن 
برجام تصويب توافق جديد كاري بس دشوار يا 

غيرممكن خواهد بود.
  حمايت هاي سياس�ي و مال�ي اروپا چگونه 

مي تواند موثر واقع شود؟
زماني مي تواند موثر باش��د كه امريكايي ها دست از 
سياست هاي قبلي خود بردارند. در اين راستا ايران هم 
خواستار عملياتي شدن اينستكس است. كشور ما هم 
به خوبي مي داند كه اروپايي ها تحت فشار هستند و 
تهران خواسته اي صد در صدي از ساز و كار مالي ندارد. 
تنها خواسته اين اس��ت كه بودجه اقتصادي كشور 
توسط فروش نفت تامين شود. آماري كه مطرح است 
يك ميليون بشكه نفت است كه از طرق اينستكس 
مبالغ آن دريافت ش��ود تا اين چرخه ادامه داش��ته 
باشد. البته روش هاي ديگر اعتباري نيز وجود دارد 
كه اروپايي ها مي توانند آن را تضمين كنند. بنابراين 
اگرچه حفظ برجام از لحاظ سياسي و مالي مي تواند تا 
حدودي مشكل باشد ولي امكان آن فراهم است و كار 

غيرممكني نيست.
  آيا امري�كا آن طور كه ايران خواس�ته براي 
حضور در مذاكرات با 1+4 تحريم ها را متوقف 

مي كند؟
درباره تحريم كه ترامپ از مواضعش كوتاه نخواهد 
آمد و اگر چنين شود يك خودكشي سياسي براي 
او محسوب مي شود. در زمان رقابت هاي انتخاباتي 
نيز وي به كرات از توافق هسته اي و رويكرد دولت 
اوباما در قبال ايران بسيار انتقاد مي كرد و همچنان 
هم از آن ناراضي است. اما صحبت اصلي من روي 
اينستكس بوده كه ممكن است در آينده نزديك 
فضاهايي به وجود ايد كه از طريق آن ايران بتواند از 
منافع اقتصادي آن بهره مند شود. مواضع خصمانه 
و ضدبرجامي مقامهاي امريكا سبب شده تا آنها 
نتوانند گام مثبتي را بردارند و اگر هم دس��ت به 
چنين اقدامي بزنند در انتخابات برايشان گران 
تمام مي شود، به اين دليل كه رقباي انتخاباتي از 

اين موضوع نهايت استفاده را خواهند برد. 

  هانا آرنت نخستين بار در سال 1۹4۶ و در يادداشتي كه در پاسخ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدي نظام مند از پروژه حقوق جهان شمول 
بشر پرداخت. اين يادداشت، اندكي بعد از تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1۹48، با عنوان 
»حقوق انسان: چه حقوقي؟« به انگليسي ترجمه و در همان سال نيز مجددا به زبان آلماني منتشر شد. اين متن بعدها در سال 1۹۵1 در نهمين 
فصل از كتاب »ريش�ه هاي توتاليتاريسم« تكميل ش�د و از آن زمان تا امروز به عنوان يكي از تاثيرگذارترين متون در نقد حقوق بشر شناخته 
مي شود.  آرنت در اين نوشته ها مدعي است كه اعالميه  جهاني حقوق بشر دچار يك تناقض دروني است: اعالميه در حالي دولت ها را موظف به 
شناسايي و تضمين حقوق جهان شمول و تفكيك ناپذير همه انسان ها مي داند كه اساس شكل گيري نهاد دولت-ملت مدرن برمبناي به رسميت 
ش�ناختن و اس�تقرار اصل حقوقي-سياسي حاكميت ملي و سرزميني اس�توار اس�ت.  از نظر او، اين تعارض فقط با به رسميت شناختن »حِق 

برخورداري از حقوق« در مقام يك پيش شرط سياسي-حقوقي براي بهره مندي از ديگر حقوق بشر حل شدني است

برش
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»تعادل« در گفت وگو  با كارشناسان دريانوردي بررسي مي كند 

3 راهكار آزادسازي نفتكش ايران 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

سيزدهم تير س�ال جاري، خبرگزاري رويترز 
خبري منتش�ر كرد مبني بر اينكه نفتكش�ي 
به نام گري�س يك )Grace1( توس�ط نيروي 
دريايي انگلستان در تنگه جبل الطارق به دليل 
نقض تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه س�وريه- 

مقصد اين نفتكش- توقيف شده است.
 اطالع�ات مربوط به توقي�ف نفتكش »گريس  
يك« در منطقه جبل الطارق نشان مي دهد، اين 
نفتكش متعلق به يك شركت روسي است كه 
ادعا شده 2 ميليون بشكه نفت متعلق به ايران 
را به مقصد پااليشگاه هاي سوريه حمل مي كرده 
است. اين ادعا البته از س�وي مقام هاي ايراني 
رد و گفته ش�د كه پااليش�گاه بانياس ظرفيت 

بارگيري اين حجم از نفت را ندارد.
البت�ه بس�ياري از مقام�ات ايران�ي از جمل�ه 
وزيرنف�ت، س�خنگوي وزارت امورخارجه و ... 
نسبت به اين اقدام غيرقانوني انگليس واكنش 
نشان دادند. بيژن زنگنه در همين زمينه اعالم 
كرد كه از طريق شركت ملي نفتكش دنبال اين 
موضوع و بازگرداندن كش�تي به ايران اس�ت، 
زيرا ع�الوه بر هزينه هاي مال�ي، حضور خدمه 
كشتي در آنجا و احتمال فاجعه زيست محيطي 

هم مطرح است.
س�خنگوي وزارت امورخارج�ه ه�م توقي�ف 
كش�تي ايراني را غيرقانوني، تن�ش زا و نوعي 
بدعت خطرناك ناميد كه نوعي راهزني دريايي 
محس�وب مي ش�ود. درهمين رابطه، س�فير 
انگلي�س در اي�ران هم ب�ه وزارت امورخارجه 
احض�ار و مراتب اعتراض ش�ديد اي�ران به او 

ابالغ شد.

  اقدامي خالف قانون دريانوردي
اما فارغ از مس��ائل سياس��ي و نگراني درباره مسائل 
زيس��ت محيطي در صورت تداوم توقيف اين كشتي 
تج��اري ايراني، نگاه��ي به اقدام انگلي��س با قوانين 
بين المللي دريانوردي مي تواند به شفاف س��ازي اين 
موضوع كمك كند. براس��اس قواني��ن بين المللي از 
جمله ماده 14 كنوانسيون 1958 ژنو »كشتي هاي 
تمامي كش��ورها اعم از كشورهاي ساحلي يا غير آن، 
مي توانند در درياي ساحلي از حق عبور و مرور بي ضرر 

برخوردار باشند.«
درواقع اقدام نيروي دريايي انگليس و دولت جبل الطارق 
كه تحت حاكميت دولت انگليس قرار دارد، غيرقانوني 

بوده است.
اس��تدالل دولت انگليس و جبل الطارق، براي توقيف 
كشتي تجاري گريس اين بود كه اين كشتي تحريم هاي 
اتحاديه اروپا درباره سوريه را رعايت نكرده است و اقدام 
به حمل و نقل س��وخت به اين كش��ور كرده درحالي 
كه ايران به عنوان مالك محموله اين كش��تي موظف 
به رعايت تحريم هاي اين اتحاديه نيس��ت چون عضو 
اتحاديه اروپا نيست، درواقع به نظر مي رسد كه مسائل 
سياسي و افزايش تنش ميان امريكا و ايران طي يكي 
دوماه اخير و حمايت تلويحي انگليس از سياست هاي 
امريكا درباره ايران، اين اقدام غيرقانوني را شكل داده 

است. 

  راهكارهاي آزادسازي كشتي توقيفي 
دراي��ن مي��ان، راهكاره��اي متع��ددي از س��وي 
كارشناس��ان براي دس��تيابي ايران ب��ه حقوقش و 
آزادس��ازي كش��تي تجاري مطرح شده است. يكي 
از اي��ن راهكارها، پيگي��ري اين موض��وع ازطريق 
س��ازمان هاي دريانوردي از جمله IMO )سازمان 
بين المللي دريانوردي( اس��ت كه زمانبرو مش��كل 
اس��ت، روش ديگر اقامه دعوي ايران به ديوان الهه 
درباره اقدام غيرقانوني انگليس و دولت جبل الطارق 
است و س��ومين راهكار، مذاكره مس��تقيم با دولت 
جبل الطارق و انگلستان است كه به نظر مي رسد راه 

سوم سريع تر به نتيجه برسد.
البته پيشنهاد مي شود كه دركنار اقدامات سياسي، 
بايد حق پايمال شده ايران توسط مجامع بين المللي 
مورد بررسي قرار گيرد. اما در حال حاضر و با توجه به 
تجربياتي از اين دست پيگيري اين مساله از طريق 

مذاكره مستقيم با طرفين دعوي كارسازتر است.
بايد به اين موضوع هم توجه داش��ت كه بحث تنها 
درباره توقيف اين كشتي و محموله داخل آن و ضرر 
اقتصادي وارده به كش��ور مطرح نيست، بلكه تداوم 
اين توقف مي تواند نگراني هاي زيس��ت محيطي را 
هم با توجه به بار موجود در كشتي )نفت( به همراه 
داشته باشد ضمن اينكه براي خدمه و كاركنان داخل 

كشتي هم مشكالتي به دنبال دارد.

  قوانين اروپا براي ايران الزم االجرا نيست 
مسعود دانشمند، كارشناس حوزه حمل و نقل و عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بااشاره به اينكه 
اقدام دولت جبل الطارق و انگليس در توقيف كش��تي 
ايراني اقدامي غيرقانوني اس��ت و بايد توسط مجامع 
حقوقي بين الملل مورد بررسي قرار گيرد، درباره اتفاق 
رخ داده دراين زمينه به »تعادل« مي گويد: درحدود يك 
تا دوهفته پيش از توقيف اين كشتي تجاري، پاناما آن 
را از پرچم خود خارج كرده بود، بنابراين وضعيت اين 
كشتي براي پيگيري توسط قوانين بين المللي بغرنج و 

پيچيده است.
دانشمند مي افزايد: اما به هرحال راه شكايت ايران به 
مجامع بين المللي حقوقي باز است چون دليل توقيف 
اين كشتي توس��ط انگليس، عدم رعايت تحريم هاي 
سوريه توس��ط ايران است،  درحالي كه ايران الزامي به 
تبعيت از تحريم هاي اين اتحاديه عليه كشور سوريه 

ندارد و برهمين اساس مي تواند اقدام به شكايت كند.

او ادامه مي دهد: ايران به دليل توقيف كشتي تجاري 
خود توسط انگليس مي تواند در ديوان الهه اقامه دعوي 
كند البته راهكارهاي دريان��وردي هم براي پيگيري 
اين مساله وجود دارد كه نسبت به روش هاي حقوقي 

مشكل تر است.
به گفته اين كارش��ناس مس��ائل حمل و نقل، راهكار 
ديگري كه براي حل اين مش��كل وجود دارد رايزني و 
مذاكره با انگليس اس��ت و قانع كردن مسووالن حوزه 
دريانوردي اين كشور كه ايران ملزم به رعايت قوانين 
اتحاديه اروپا ندارد و بايد هرچه سريع تر كشتي توقيف 

شده ايراني آزاد شود.
دانشمند اظهار مي كند: يك سري قوانين و تصميمات 
از س��وي مجام��ع بين المللي از جمله س��ازمان ملل 
پايه گذاري مي شود كه تمام اعضاي اين سازمان از جمله 
ايران موظف به رعايت اين قوانين هس��تند اما برخي 
قوانين و تعهدات مربوط ب��ه اتحاديه هاي منطقه اي 
مي شود كه بحث عدم سوخت رساني به كشور سوريه 
هم در زمره همين قوانين اس��ت و اي��ران چون عضو 
اتحاديه اروپا نيس��ت و اعالم آمادگي هم براي اجراي 
قوانين اين اتحاديه نكرده است، ملزم به رعايت قوانين 

آن نيست.
او بيان مي كن��د: البته اگر اين تصميم اتحاديه اروپا به 
سازمان ملل برده شود در آن صورت اين تصميم براي 
تمام كشورهاي عضو سازمان ملل الزام آور مي شود و 
ايران هم موظف به اجراي اين قانون است اما فعال و در 
ش��رايط كنوني نبايد انتظار داشت كه ايران به قوانين 
اتحاديه اروپا كه مربوط به اعضاي اين اتحاديه اس��ت، 

پايبند باشد.

  محل دقيق حادثه مشخص شود 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره 
اقدام انگليس براي توقيف كشتي تجاري ايران مي گويد: 
تنگه جبل الطارق بسيار باريك است و عرض آن نسبت 
به تنگه هرمز، كمتر است و هنوز هم مشخص نشده كه 
اين كشتي ايراني در كدام بخش از تنگه جبل الطارق 
قرار داشته است و هيچ كدام از طرفين دعوي هم مقياس 

جغرافيايي دقيق محل حادثه را اعالم نكرده اند.
دانشمند اظهار مي كند: بايد محل دقيق حادثه توسط 
كاپيتان كش��تي يا مس��ووالن دريان��وردي انگليس 
مشخص ش��ود تا بتوان به درستي تعيين كرد كه اين 
كشتي در آب هاي انگليس،  اسپانيا يا كشورهاي ديگر 
قرار داشته اس��ت اما به فرض اينكه ايران در آب هاي 
انگليس هم قرار داشته است لزومي براي رعايت قوانين 

اتحاديه اروپا ندارد.
او ادامه مي دهد: درواقع بايد در گام نخست محل دقيق 
وقوع حادثه ازسوي طرفين اعالم شود و سپس نسبت 

به پيگيري اين موضوع از سوي ايران بايد اقدام كرد.

  بهترين راهكار براي آزادسازي
اين فعال حوزه حمل و نقل درباره راهكارهاي س��ريع 
ايران ب��راي پيگيري اين موض��وع مي گويد: بهترين 
راهكاري براي آزادسازي كشتي تجاري توقيف شده 
اين است كه هياتي از سوي ايران با انگليس يا مسووالن 

جبل الطارق مذاكره و رايزني كنند.
دانش��مند اضافه مي كند: با توجه به اينكه اين كشتي 
در تنگه جبل الطارق توقيف شده است و مسووالن اين 
دولت مدعي هستند كه مستقلند بايد در اين زمينه با 
ايران گفت وگو داشته باشند، اگرچه اين دولت تحت 
تاثير انگليس قرار دارد اما پيشنهاد مي شود كه ايران 
درخواست آزادي كشتي توقيف شده خود را به مقامات 

اين كشور ارايه دهد.
او بيان مي كند: مس��اله توقيف كش��تي تجاري ايران 

اگرچه دربرخ��ي بخش ها، پيچيده اس��ت اما تجربه 
نشان مي دهد كه س��االنه در حوزه دريانوردي شاهد 
وقوع چنين اتفاقاتي هستيم كه اغلب آنها با مذاكره و 

گفت وگو حل مي شود.

  مسيرقانوني، طوالني مدت است
اين عض��و هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران با 
اش��اره به راهكاره��اي ديگر ب��راي پيگيري حقوق 
پايمال ش��ده ايران ب��ا توقيف اين كش��تي تجاري 
مي گوي��د: اگر اي��ران بخواه��د از طري��ق مجامع 
بين المللي حقوق خود را پيگيري كند رسيدگي به 
اين پرونده ممكن است ماه ها به طول انجامد و همين 
موضوع موجب مي شود كه اين كشتي ماه ها متوقف 

باشد و براي خدمه كشتي مشكالتي ايجاد شود.
دانش��مند ادامه مي دهد: خدمه كشتي براي ادامه 
حيات نياز به آب آشاميدني و آذوقه دارند، به هرحال 
20 نف��ر بيش از دوهفته اس��ت كه در اين كش��تي 
س��رگردانند و احتمال اتمام سوخت كشتي وجود 
دارد، با اتمام س��وخت موتورهاي كش��تي خاموش 
مي شود و با توقف موتورها، كشتي نمي تواند در برابر 
موج ه��اي دريا مقاومت كند ضمن اينكه سيس��تم 
سرمايش و گرمايش هم با مشكالتي مواجه مي شود.

او اظهار مي كن��د: در اين هواي گرم بايد سيس��تم 
سرمايشي فعاليت داش��ته باشد چون دماي هوا در 
منطقه جبل الطارق بس��يار باال است تا براي خدمه 

قابل تحمل باشد.

اين فعال حوزه حمل و نقل با اشاره به آثارمنفي تداوم 
توقف كشتي تجاري ايران در جبل الطارق مي گويد: 
اين موضوع بايد به سرعت حل شود و اين كشتي بايد 
به بندري منتقل شود و كاركنان كشتي تغييركند 

و نيازهاي آنها پاسخ داده شود.
دانش��مند اضافه مي كند: مهم تري��ن اقدام درحال 
حاضر مذاكره با طرف انگليس��ي ي��ا جبل الطارقي 
است اما اگر اين رايزني ها نتيجه اي به همراه نداشت، 
بايد از راه قانوني و مراجعه به مجامع بين المللي اين 
موضوع م��ورد پيگيري قرار گي��رد و از اين مجامع 
درخواس��ت آزادي موقت اين كش��تي و پهلوگيري 
آن دريك��ي از بنادر اط��راف منطق��ه جبل الطارق 
درخواست شود تا ايمني خدمه كشتي برقرارشود و 
سپس به مسائل حقوقي اين پرونده رسيدگي شود.

  جبل الطارق، آبراهه بين المللي است
اما يكي از فعاالن حوزه كش��تيراني كه تمايلي براي 
انتش��ار نامش ندارد با اش��اره به اينكه اقدام دولت 
جبل الطارق براي توقيف كشتي تجاري غيرقانوني 
است، به »تعادل« مي گويد: اين آبراهه، يك آبراهه 

بين المللي است و كش��وري نمي تواند بدون داليل 
حقوقي مستدل اقدام به توقيف كشتي تجاري كند.

او مي افزاي��د: در ح��ال حاضر داليلي كه از س��وي 
دولت جبل الطارق مطرح مي ش��ود از لحاظ قوانين 
بين الملل پذيرفته نيست و اقدام انجام شده توسط 
اين دولت، راهزني دريايي اس��ت. اين كارش��ناس 
حوزه كش��تيراني، ادامه مي دهد: اس��تدالل دولت 
جبل الطارق اين اس��ت ك��ه ايران ب��ه تحريم هاي 
اتحاديه اروپا درباره سوريه بي توجهي كرده است اما 
با توجه به اينكه ايران عضو اتحاديه نيست و الزامي 
براي اجراي تحريم هاي آن ندارد، اقدام جبل الطارق 

غيرقانوني است.
به گفته او، از س��وي ديگر در تحريم هاي مربوط به 
اتحاديه اروپا درباره س��وريه، حرف��ي از عدم انتقال 
سوخت به اين كشور نيامده است ضمن اينكه ايران 
هم اعالم كرده اس��ت كه محموله س��وخت داخل 

كشتي براي سوريه نيست.
اين فعال حوزه كش��تيراني، اظهار مي كند: مس��اله 
پيش آمده يك موضوع كامال سياسي است و از لحاظ 
حقوق بين المللي دريانوردي قانوني نيست و درحال 
حاضر ه��م وزارت امورخارجه و ديگر س��ازمان ها و 
ارگان هاي مربوطه اين موضوع را پيگيري مي كنند.

  توقيف كشتي مستمسك تحريمي ندارد
او درباره امكان اقدام دعوي ب��ه مجامع بين المللي 
تصريح مي كند: اقداماتي براي پيگيري حقوق ايران 
در زمينه كشتي متوقف شده انجام شده است براين 
مبنا كه تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا 
ربطي به كشتي تجاري توقيف شده ندارد و اين اقدام 
جبل الطارق مستمس��ك تحريمي ندارد و مباحث 

سياسي در اين اقدام موثر بوده است.
او اضاف��ه مي كن��د: تنگ��ه جبل الطارق ي��ك آبراه 
بين المللي است كه عبورو مرور تمام كشتي ها فارغ 
از پرچم و محموله داخل آن در اين آبراهه آزاد است.

به گفت��ه اين كارش��ناس حوزه كش��تيراني، البته 
محموله اين كش��تي توقيف ش��ده تحريم نبوده و 
سوخت بوده است و استفاده از پرچم كشور ديگرهم 

موضوعي است كه كامال رواج دارد.
او ادامه مي دهد: تاكنون موردي از توقيف كش��تي 
تج��اري در تنگه جبل الط��ارق نداش��ته ايم و اين 
نخستين بار اس��ت كه يك كشتي با چنين مشكلي 
در اين تنگه مواجه شده است و حتي اسپانيا هم به 
عنوان يكي از كش��ورهايي كه تنگه جبل الطارق را 
جزيي از خاك اين كشور مي داند به اين اقدام دولت 

جبل الطارق واكنش نشان داده است.

  مناقشه قديمي اسپانيا و انگليس 
اين فعال حوزه كش��تيراني با اش��اره به اينكه تنگه 
جبل الطارق همواره مورد مناقشه انگليس و اسپانيا 
بوده اس��ت، مي گويد: انگلس��تان مدعي اس��ت كه 
بخش كوچكي از اين تنگه براي اين كشور است اين 
درحالي است كه اسپانيا اين موضوع را نمي پذيرد. 
البته انگليس از گذش��ته در بس��ياري از تنگه هاي 
مه��م كه محل عب��ورو مرور كشتي هاس��ت ادعاي 

مالكيت دارد.
او بيان مي كند: درواقع همواره درباره مالكيت تنگه 
جبل الطارق بين اسپانيا و انگليس اختالف بوده است 
اما اين اقدام انگليس مبني بر حضور نيروهاي نظامي 
دريايي و مانور در اين تنگه مورد قبول اسپانيا نيست.

اين كارش��ناس حوزه كش��تيراني اظه��ار مي كند: 
اس��پانيا جبل الطارق را خاك خود مي داند درحالي 
كه انگليس به دليل ادعاي مالكيت بربخش كوچكي 

از اين تنگه، مشكالتي را ايجاد كرده است كه توقيف 
كشتي ايراني آن هم به داليل سياسي نه حقوقي يا 

اقتصادي يكي از اين مشكالت است.

  تجربياتي درباره توقيف كشتي هاي تجاري 
درحالي كه به گفته كارشناس��ان توقيف كش��تي 
تجاري در تنگه جبل الطارق نمونه خارجي ندارد اما 
نگاهي به تجربياتي درباره توقيف كشتي هاي تجاري 
در آب هاي بين المللي مي تواند به تحليل اين اتفاق 
كمك كند. هشتم ارديبهشت سال 94 بود كه يك 
كشتي تجاري تحت حاكميت امريكا ازسوي ايران 
توقيف شد و پنتاگون در واكنش به اين رخداد، يك 
ناوشكن را به همراه سه كشتي ديگر براي گشتزني 

به نزديكي تنگه هرمز فرستاد. 
كشتي باري توقيف شده با نام »مرسك تايگريس« 
با پرچم جزاير مارش��ال، پس از آنكه دستور تغيير 
مس��ير به س��مت بنادر ايران را نپذيرفت، با شليك 
گلوله اخطار، مجبور به تغيير مسير و راهي آب هاي 

ايران شد. 
كش��تي مذكور تجاري ب��ود و با اداره بن��ادر ايران 
اختالفاتي داش��ت و اداره بنادر ايران هم در همين 
راس��تا ب��ه دادگاه مراجعه مي كن��د و دادگاه حكم 
توقيف اين كشتي را مي دهد و اداره بنادر درخواست 
مي كند، اين كش��تي توقيف شود كه اين امر محقق 
مي ش��ود.  بيشتر خدمه اين كش��تي اروپايي بودند 
و علت كش��تي مرس��ك تايگريس به علت تخلفات 
مالي ب��ود و بحث مس��ائل حقوقي در اي��ن زمينه 
مطرح بود و س��رانجام س��ازمان بنادرو دريانوردي 
در 17 ارديبهش��ت يعني 9 روز پ��س از توقيف اين 
كشتي، آن را آزاد كرد. اين سازمان با انجام رايزني ها 
و مذاكرات مستمر با شركت مرسك الين و دريافت 
تعهد از ش��ركت مذكور مبني ب��ر تمكين بر اجراي 
آراي قطعي و الزم االج��راي قضايي و در چارچوب 
همكاري هاي متقابل نس��بت به اخذ مجوز قضايي 

الزم براي آزادسازي اين شناور اقدام كرد.

  ماجرا از نگاه قانون
  در تبصره 4 از ماده 14 كنوانسيون 1958 ژنو هم 
گفته شده است كه »عبور و مرور كشتي ها تا جايي 
بي ضرر خواهد بود كه به آرامش، نظم يا امنيت كشور 

ساحلي آسيب نرساند.« 
   بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو توضيح 
مي دهد كه تش��خيص بي ضرر بودن عبور كشتي ها 

از آبراه هم برعهده كشور ساحلي است.
    براس��اس قواني��ن بين المللي اصوال بازرس��ي از 
نفتكش ها و كشتي هاي تجاري در محدوده آب هاي 
سرزميني يك كشور موضوعي عادي است و صاحب 
آن آب ها زماني مي تواند كش��تي را توقيف كند كه 
كشتي داراي مشكالت زيست محيطي، گواهينامه 
و… باشد كه كشتي تجاري روسي چنين مشكالتي 

نداشته است.

  جزئياتي از نفتكش توقيف شده 
  جبل الط��ارق كه به اس��پانيايي ب��ه آن جيبراتار 
مي گوين��د يك كش��ور خودمختار اس��ت كه مورد 
منازعه انگلس��تان و اس��پانيا اس��ت، اما انگليس با 
دراختيار گرفتن جبل الطارق درواقع حاكميت اين 
آبراه را از آن خود كرده و اين دماغه اس��تراتژيك را 
دراختي��ار دارد، به همين دليل اس��ت كه نفتكش 

روسي را بازرسي و توقيف كرده است.
  نيروهاي انگليس با بازرسي اين كشتي و مالحظه 
بارنامه و مدارك آن، كش��تي را توقيف مي كنند كه 
به گفته كارشناس��ان و متخصصين اين اقدام آنها، 
يك اقدام سياس��ي است و شامل قوانين بين المللي 

دريانوردي نمي شود.
  اسپانيا نس��بت به اقدام دولت جبل الطارق مبني 
بر توقيف كشتي ايراني اعتراض و اعالم كرد كه اين 
نفتكش به دس��تور دولتي ديگر انجام ش��ده است 
و جبل الط��ارق ه��م در واكنش به اظه��ارات وزير 
خارجه اس��پانيا اعالم كرد ك��ه ابرنفتكش ايراني را 
به درخواس��ت كش��ور ديگري توقيف نكرده است، 
آن طور كه دولت اس��پانيا در اين بيانيه  اعالم كرده، 
اين اقدام به درخواست امريكا انجام شده و البته بهانه 
آن، ارسال نفت توسط ايران به سوريه و تحريم هاي 

اتحاديه اروپا عليه دمشق، بوده است.
  دولت جبل الطارق گفته است كه شواهد معتبري 
در اختيار دارد كه نش��ان مي ده��د گريس يك كه 
يك كش��تي روس��ي اس��ت محموله نفت خام را به 
پااليش��گاه بانياس در سوريه منتقل مي كرده است 
درهمين راس��تا وزير اعظم جبل الط��ارق به دنبال 
توقيف نفتكش گفت: اين عمليات مشترك نهاد هاي 
انتظامي محلي و تفنگداران دريايي انگليس بود كه 
به دنبال دريافت اطالعات مس��تدل از سوي دولت 
جبل الطارق ص��ورت گرفت كه نفتكش گريس يك 
تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه سوريه را نقض كرده 
است. ضمن اينكه فابيان پيكاردو، وزير امور خارجه 
جبل الطارق هم در اين باره گفت كه پااليشگاه هاي 
سوريه مشمول تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه دولت 

بشار اسد در سوريه هستند. 
  28 خدم��ه اين ابرنفتكش ب��ا مليت هاي هندي، 

پاكستاني و اوكرايني همچنان در كشتي هستند.
  مقامات ايران��ي معتقدند كه نه نفتكش ايران و نه 
مبدا و مقصِد اين نفتكش، توس��ط ش��وراي امنيت 
تحريم نشده بود و اين توقيف قطعا غيرقانوني است.

  باتوجه به آنكه چارتركننده اين كشتي ايران است، 
كارشناس��ان حقوق بين الملل پيش��نهاد مي كنند 
كه براي آزاد سازي آن كش��ورهاي ايران، روسيه و 
سوريه از انگلس��تان به مجامع بين المللي و سازمان 

ملل شكايت كنند.
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نگاهي به تحريم هاي مربوط 
به صنعت كشتيراني

درحالي كه به گفته كارشناسان حوزه كشتيراني، 
توقيف كش��تي تجاري ايران از سوي دولت جبل 
الطارق و انگلستان اقدامي غيرقانوني است اما آنها 
در دفاع از اقدام خود اعالم كرده اند كه اين توقيف 
درراس��تاي اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه 
سوريه انجام ش��ده و كامال قانوني است اما به نظر 
مي رسد كه توقيف اين كش��تي اقدامي سياسي 
و درراس��تاي حمايت انگليس از مواضع خصمانه 

امريكا در قبال ايران انجام شده باشد.
در اين ميان و با توجه به اينكه استدالل طرف دعوي 
ايران، بحث تحريم هاي اعمال شده عليه سوريه در 
بخش كشتيراني و حمل بار است، روزنامه تعادل 
نگاهي به تاريخچه تحريم هاي مربوط به صنعت 

كشتيراني در دنيا و ايران داشته است.

    تحريم صنعت كشتيراني
  مي توان پيشينه نخستين تحريم كشتيراني را 
به تحريم فرانسه توسط انگلستان در جنگ هاي 
ناپلئون دانست ضمن اينكه پس از آن و در 2 جنگ 
جهاني، جنگ اعراب و... هم شاهد تحريم كشتيراني 

كشورها بوده ايم.
 اما تحريم كشتيراني در زمان صلح هم در تاريخ 
روابط بين الملل داراي سابقه است كه از آن جمله 
مي توان به تحريم كشتيراني تركيه از سوي فرانسه، 
روس��يه و بريتانيا اش��اره كرد كه براي حمايت از 
شورش��يان يوناني عليه تركيه ص��ورت گرفت يا 
مي توان به تحريم امريكا عليه نيكاراگوئه اش��اره 
كرد، در سال 1985 رييس جمهور امريكا تصميم 
گرفت كه به اتهام بره��م زدن نظم منطقه و عدم 
رعايت حقوق بش��ر و آزادي هاي اساس��ي توسط 
نيكاراگوئه، تحريم هايي عليه اين كشور اعمال كند 
كه بخشي از آن شامل تعليق حق ورود كشتي هاي 
نيكاراگوئه به بندرهاي امريكا و تعليق و تحريم 3 
عهدنامه دوجانبه مودت، تجاري و كشتيراني ميان 

اين دو كشور بود. 

  تحريم صنعت كشتيراني ايران
اگرچه ب��ا اجراي برج��ام، تحريم ه��اي صنعت 
كش��تيراني ايران لغو ش��دند اما باخروج امريكا از 
برجام در س��ال 97، دوباره اين صنعت در ليست 
س��ياه تحريم هاي امريكا قرار گرفت و بسياري از 
شركت هاي بزرگ مرتبط با اين صنعت مبادالت 
تجاري خود با كش��تيراني اي��ران را قطع كردند 
البته به گفته مقامات و مس��ووالن حوزه بندري 
و همچنين كش��تيراني، تحريم هاي امريكا مانند 
تحريم هاي ش��وراي امنيت الزام آور و فلج كننده 

نيستند.
  تحريم هاي صنعت كشتيراني درباره ايران براي 
اولين بار صريحا در س��ال 2008 توس��ط شوراي 
امنيت وضع شد. شورا براي اولين بار در قطعنامه 
1803 در سال 2008 بطور محدودي محموله هاي 
كشتي هاي ايراني را هدف تحريم هاي خود قرار داد 
و مقرر كرد كه كشورها حق دارند هايي محموله را 
كه به ايران فرستاده مي شود يا از ايران مي آيد در 
بندرهاي خود بازرس��ي كنند، مشروط بر اينكه 
داليلي قوي مبني بر حمل اقالم ممنوعه داش��ته 

باشند.
  بخش عمده اي از تحريم كشتيراني ايران شامل 
بازرسي محموله كشتي ها به مقصد يا مبدا ايران 
درمناطق مختلف دريايي و همچنين بلوكه كردن 
اموال سازمان هاي وابسته به كشتيراني بود، تحريم 
پورت اپراتور بندر شهيد رجايي، تحريم شركت هاي 
بزرگ كشتيراني در صورت ادامه فعاليت در بنادر 

جمهوري اسالمي ايران و….
  تحريم ه��اي ش��وراي امني��ت علي��ه صنعت 
كشتيراني ايران با تصويب قطعنامه 1929 شوراي 
امنيت در سال 2010 ميالدي ابعاد تازه اي به خود 
گرفت و ش��وراي اتحاديه اروپا، چند شركت ديگر 
وابسته به كشتيراني جمهوري اسالمي ايران را به 
فهرست تحريم ها افزود، البته اين تحريم ها مغاير با 
برخي معاهدات بين المللي محسوب مي شد، اما با 

اين وجود اجرايي مي شد.
  در تحريم يكجانبه كشتيراني ايران، بخش هايي 
از مواد 16 و 18 كنوانس��يون مل��ل متحد نقض 
مي شود. اين مواد بر مصونيت كشتي هاي دولتي 
غيرتج��اري و مصونيت دولت و ام��وال دولتي به 
دليل اينكه در مالكيت دولت كشور صاحب پرچم 

هستند، تاكيد مي كند.
  تحريم هاي ذكرشده مربوط به پيش از اجراي برجام 
است اما اين تحريم ها در سال 97 و با خروج امريكا از 
برجام ش��كل تازه اي به خود گرفت، در تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران، صنعت كشتيراني در فازدوم 
تحريم ها يعني در آبان ماه اجرايي شدند و براساس 
آن معامله با بخش هاي كشتيراني و كشتي سازي و 
بنادر ايران تحريم شد و شركت كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران، شركت ملي تانكر ايران و 211 كشتي 
تحت كنترل و 65 شخص حقيقي و حقوقي مربوطه 
از جمله ديگر نهادهاي ايراني تحت تحريم هاي جديد 

امريكا تحريم شدند.

  راهكارهاي ايران
  دراي��ن مي��ان و ب��راي ادام��ه فعاليت صنعت 
كشتيراني كشور در زمان تحريم، بحث استفاده از 
پرچم مصلحتي مطرح شد، با توجه به مواد 91 و 
92 كنوانسيون حقوق درياها پرچم كشوري است 
كه يك كشتي در آن به ثبت رسيده است درحالي 
كه كشتي پيوند وثيقي با آن دولت، اعم از مالكيت، 

توليد، تابعيت خدمه كشتي و غيره نداشته باشد.
  سازمان كشتيراني ايران براي مقابله با تحريم ها 
ناچار شد كش��تي هاي خود را با نام هاي خارجي، 
پرچ��م كش��ورهاي خارج��ي و حتي ب��ا انعقاد 
قراردادهاي فروش و اس��تيجاري به كش��ورهاي 
ديگ��ر، وارد آب ه��اي بين المللي كند ت��ا بتواند 

مشكالت تحريمي را تا حدودي برطرف نمايد. 

   بهترين راهكاري براي آزادسازي كشتي تجاري توقيف شده اين است كه هياتي از سوي ايران با انگليس يا مسووالن جبل الطارق مذاكره و رايزني 
كنند. با توجه به اينكه اين كشتي در تنگه جبل الطارق توقيف شده است و مسووالن اين دولت مدعي هستند كه مستقلند بايد در اين زمينه با ايران 
گفت وگو داشته باشند، اگرچه اين دولت تحت تاثير انگليس قرار دارد اما پيشنهاد مي شود كه ايران درخواست آزادي كشتي توقيف شده خود را به 

مقامات اين كشور ارايه دهد

    اين آبراهه، يك آبراهه بين المللي است و كشوري نمي تواند بدون داليل حقوقي مستدل اقدام به توقيف كشتي تجاري كند. در حال حاضر داليلي 
كه از سوي دولت جبل الطارق مطرح مي شود از لحاظ قوانين بين الملل پذيرفته نيست و اقدام انجام شده توسط اين دولت، راهزني دريايي است. با توجه 
به اينكه تنگه جبل الطارق يك آبراه بين المللي است عبورو مرور تمام كشتي ها فارغ از پرچم و محموله داخل آن در اين آبراهه آزاد است، ضمن اينكه 

محموله اين كشتي توقيف شده تحريم نبوده و سوخت بوده است و استفاده از پرچم كشور ديگرهم موضوعي است كه كامال رواج دارد

برش

از س�وي  متع�ددي  راهكاره�اي   
كارشناس�ان ب�راي دس�تيابي اي�ران به 
حقوق�ش و آزادس�ازي كش�تي تجاري 
مطرح شده اس�ت. يكي از اين راهكارها، 
پيگيري اين موضوع ازطريق سازمان هاي 
دريان�وردي از جمل�ه IMO )س�ازمان 
بين المللي دريانوردي( اس�ت كه زمانبرو 
مش�كل اس�ت، روش ديگر اقامه دعوي 
ايران به ديوان الهه درباره اقدام غيرقانوني 
انگلي�س و دول�ت جبل الط�ارق اس�ت و 
سومين راهكار، مذاكره مستقيم با دولت 
جبل الطارق و انگلس�تان است كه به نظر 

مي رسد راه سوم سريع تر به نتيجه برسد

برش



دانش و فن10اخبار

سيستمعاملبوميايرانبهسرنوشتپيامرسانهايداخليدچارنميشود

اندرويدايرانياجازهدسترسيگوگلبهاطالعاتكاربرانرانميدهد
گروه دانش و فن   مرجان محمدي  

چند صباحي اس��ت كه برخي كارب��ران ايراني براي 
نصب ي��ا آپديت برخي برنامه ه��اي ايراني خود دچار 
مشكل شده اند و بسياري از صاحبان اين اپليكيشن ها 
از كاربران خود خواس��ته اند تا از نسخه تحت وب اين 
برنامه ها اس��تفاده كنند، اما در اين بين بازهم هستند 
كاربراني كه نمي توانند از اين اپليكيش��ن ها استفاده 
كنند چرا كه ش��ركت مادر اين اپليكيشن ها را از روي 
فروش��گاه هاي خود حذف كرده است، مساله اي كه با 
واكنش ايراني ها مواجه شده است، اما تا به امروز نه تنها 
اين اپليكيش��ن ها به فروشگاه ها بازنگشته است بلكه 
به دليل س��خت تر شدن تحريم ها شرايط براي برخي 
كاربران ايراني سخت تر شده است،  از همين رو به نظر 
مي رس��د كاربران و صاحبان اپليكيشن ايراني برخي 
استارتاپ ها در حوزه سيستم عامل وارد عمل شده اند، 
چنانكه طي دو روز گذش��ته وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات از طراحي بومي سيستم عامل اندوريد خبرداد 
و گفت:  تصميم براي بومي كردن سيستم عامل، به دنبال 
حذف اپليكيشن هاي ايراني از ماركت هاي خارجي و با 
هدف تأمين دو فاكتور امنيت و استقالل، گرفته شد، 
 وي با انتشار فيلمي در اينستاگرام از كاربران خواست تا 
از اين سيستم عامل بومي حمايت كنند و نوشت: علت 
ايجاد اين سيستم عامل حمايت از استارتاپ هاي داخلي 
است . اين پست وزير ارتباطات در اينستاگرام با واكنش 
كاربران مواجه شد، به طوري كه وزير در اينستاگرام به 
برخي پرسش ها پاسخ داد و نوشت:  در يك سال گذشته، 
تعدادي از نرم افزارهاي ايراني از گوشي هاي تلفن همراه، 
توسط شركت هاي امريكايي به بهانه هاي مختلف حذف 
شدند. ضربه بزرگي به كسب وكارهاي ايراني وارد شد، 
اين اقدام از شركت اپل آغاز و به گوگل نيز تسري پيدا 
كرد. آيا بايد دس��ت روي دست گذاشت تا كسب وكار 

جوانان ايراني از دست برود؟
وي در ادامه در پاسخ به صحت اين موضوع كه شركت 
گوگل دليل ح��ذف نرم افزارهاي ايراني را عدم رعايت 
امنيت كاربران ذكر كرده بود، توضيح داد: در خصوص 
پوس��ته هاي تلگرام، وزارت ارتباط��ات در دي ماه ۹۶ 

بيانيه داد و اعالم كرد كه امنيت اين پوسته ها را تأييد 
نمي كند، هم اينك نيز با پايان مهلت قضايي فعاليت آنها 
خاتمه يافته است. اما يك سوال: آيا گوگل در خصوص 
بدافزارهايي كه با نصب روي گوشي تلفن همراه، تحت 
عنوان ستاره مربع ها و خدمات ارزش افزوده جيب مردم 
و نيز اطالعات آنها را هم سرقت مي كند، همين برخورد 
را مي كند؟ سياست حفاظت از داده ها بايد همواره مورد 

احترام باشد و نه سليقه اي.
يكي از ش��ائبه هايي كه درباره سيس��تم عامل بومي 
وجود دارد، امكان ايجاد محدوديت در دسترس��ي به 
سرويس هاي بين المللي است. آذري جهرمي درباره 
اين موضوع و در پاس��خ به اينكه آيا هم��ه نرم افزارها 
اندرويدي روي اين سيس��تم عامل قابل نصب است؟ 
گفت: با اين سيستم عامل، شما قادر به استفاده از تمام 
نرم افزارهاي بين المللي هستيد، اما به عكس، گوگل قادر 
به دستكاري گوشي شما نخواهد بود. به ديگر سخن، 
جاده يك طرفه شده و ايراني ها قادر به استفاده از همه 
خواهند بود ام��ا ديگر قابليت تحريم و حذف ايراني ها 

وجود نخواهد داشت.
وي با اشاره به امنيت اطالعات كاربران در اين سيستم 
عامل، اظهار كرد: اين سيس��تم عامل در اختيار همه 
است، قابليت بررس��ي در همه آزمايشگاه هاي امنيت 
س��ايبري دنيا را دارد. ارزيابي مركز امنيت س��ازمان 
فناوري اطالعات، سالمت سيستم را نشان مي دهد. از 
بررسي هاي داخلي و بين المللي نيز استقبال مي كنيم.

وي درباره زمان عرضه گوشي هايي كه از سيستم عامل 
بومي استفاده مي كنند، بيان كرد: عرضه آزمايشي از 
۱۷ تير آغاز شده و در سطح انبوه تا شهريورماه صورت 

خواهد گرفت.
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات همچنين در 
پاس��خ به اينكه آيا سرنوشت اين سيستم عامل مانند 
پيام رس��ان هاي داخلي اس��ت؟ گفت: اصواًل تفاوت 
زيادي بين اين دو وجود دارد، تصور كنيد يك روز صبح 
متوجه ش��ويد نرم افزار حمل و نقل عمومي، سفارش 
غذا، بانكداري و بسياري خدمات ديگر ايراني را كه روي 
گوشي خود استفاده مي كرديد، ديگر روي گوشي شما 

نباش��ند و با دخالت كشوري ديگر حذف شده باشند. 
توس��عه اين سيس��تم عامل كمك مي كند در آن روز 

بي چاره نباشيم.
 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: اين سيستم 
عامل طراحي شده كاماًل ايراني است و هيچ چيزي كم 
ندارد. بلكه يك افزونه دارد و با استقالل بيشتري نسبت 
به ساير سيستم هاي عامل اجازه نمي دهد طرف ثالثي 

در آن دخالت و اختالل ايجاد كند.
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان اينكه نبايد 
دست روي دست گذاشت تا كسب و كار جوانان ايراني 
آسيب ببيند خاطرنش��ان كرد: يك فرد يا گروهي در 

خارج از كشور به بهانه هاي مختلف نسبت به حذف اين 
اپليكيشن ها از گوشي هاي تلفن همراه اقدام كردند و 

آنها از فهرست مشتريان حذف شد.
وي تاكيد ك��رد: در اين مدت از ظرفيت جوانان ايراني 
استفاده شد و سيستم عامل ايراني موبايل را راه اندازي 
كرديم.آذري جهرمي خاطرنشان كرد: در شرايط سخت 
اقتصادي نبايد در اين زمينه بي تفاوت بود و به همين 
منظور ۱۰ تا ۱۲ سرويس پايه كه مورد استفاده است 
و توسط امريكا تحريم شد مانند اپليكيشن ابر و نقشه 
كه بارها مورد تحريم وارد شد را به صورت نمونه ايراني 
راه اندازي كرديم.هر چند كه وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات معتقد است اين سيستم عامل بومي مي تواند 
جايگزين سيس��تم عامل اندرويد و اي او اس شود، اما 
بسياري از كاربران با توجه به تجربه ناموفق و شكست 
خورده پيام رس��ان هاي بومي نس��بت به سرنوشت و 
موفقيت اين سيستم عامل بومي خوش بين نيستند 
و معتقدند اين سيستم عامل نمي تواند پاسخگوي نياز 
كاربران باشد و بايد مش��كل و تحريم هايي كه گوگل 
و اپل براي كاربران ايران��ي در نظر گرفته اند با مذاكره 
و پيگيري هاي حقوقي حل ش��ود تا ايرانيان همانند 
گذشته بتوانند از خدمات و فروشگاه هاي اپل و گوگل 

استفاده كنند.

فوربس| مايكروسافت به كاربران هشدار داد جديدترين 
به روزرس��اني ويندوز ممكن است براي قسمت هايي از 
سيستم عامل رايانه آنها مشكالت جدي به وجود بياورد.

 ش��ركت مايكروسافت به عنوان توسعه دهنده سيستم 
عامل ويندوز با انتشار بيانيه اي به ميليون ها كاربر ويندوز 
۱۰ هش��دار داد كه جديدترين آپديت و به روز رس��اني 
اين سيستم عامل كه KB۴۵۰۱۳۷۵ نام دارد، احتمال 
دارد به بخش هايي از سيستم عامل رايانه آنها همچون 
 Remote Access Connection Manager
آسيب وارد كند .مي توان نتيجه گيري كرد كه مهم ترين 
بخشي كه ممكن است با دريافت اين به روزرساني جديد 
دچار آسيب و مش��كالت جدي شود بخش شبكه هاي 
خصوصي مجازي اس��ت كه وظيفه نحوه اتصال رايانه 
به ش��بكه جهاني اينترنت را مديريت و نظارت مي كند.

بسياري از كارشناس��ان امنيتي اين بيانيه هشدارآميز 
مايكروسافت را بس��يار جدي خوانده و تمامي كاربران 
ويندوز درخواست كردند كه تا اطالع ثانوي رايانه خود را 
به روز رساني نكنند و تا زماني كه مايكروسافت مشكالت 

موجود در آپديت جديد خود را برطرف نكرده هيچ نسخه 
جديدي از اين سيس��تم عامل را روي رايانه خود نصب 
نكنند، چراكه ممكن است به بخش هاي سخت افزاري و 
نرم افزاري رايانه آنها آسيب هاي جدي و غيرقابل جبراني 
وارد شود و تا مدت ها آنها را با مشكالت عديده اي مواجه 
سازد.هرچند كه مايكروسافت اعالم كرده كه با بهره گيري 
از متخصصان زبده خود در حال برطرف كردن مشكالت 
احتمالي و ارايه آپديت هاي بعدي اس��ت اما هنوز زمان 
دقيقي براي انتش��ار به روز رساني هاي جديدي كه اين 

مشكالت را برطرف مي كند اعالم نكرده است.

ديلي مي�ل| طبق گزارش��ي جدي��د فيس بوك با 
اس��تفاده از ۲ ابزار اطالع رساني هاي دروغين درباره 

خود را در پلتفرمش رصد مي كند.
گزارشي جديد نشان مي دهد فيس بوك نگران است 
كه يك��ي از قربانيان اطالع رس��اني هاي دروغين در 

پلتفرم خود باشد.
تعدادي از كارمندان فيس ب��وك ادعا مي كنند اين 
ش��ركت از ۲ ابزار براي رديابي و حذف داستان ها و 
اخبار جعلي درباره اين پلتفرم در وب س��ايت خود و 

همچنين واتس آپ استفاده مي كند.
به گفته مناب��ع آگاهي كه با خبرگ��زاري بلومبرگ 
مصاحبه كرده اند، اين ابزارهاNight's Watch  و

Stormchaser  نام دارند.
اطالع رساني دروغين شامل پس��ت هاي پرطرفدار 
كپي و پيستي هستند كه ادعا مي كنند فيس بوك در 
آينده نزديك از كاربران خود در قبال سرويس هايش 

هزينه دريافت مي كند. 
برخي ديگ��ر از اين پس��ت ها نيز ش��ركت را متهم 
مي كنند با سواستفاده از ميكروفون هاي موبايل كاربر 

از او جاسوسي مي كند.
عالوه بر تمام اي��ن موارد فيس ب��وك از اين ابزارها 
براي رص��د اخب��ار پرطرف��دار و ترندهاي��ي مانند 
#deleteFBmovement  )فيس بوك را حذف 
كنيد( و حتي رصد ميم هاي )meme(  هايي استفاده 
مي كند كه مارك زاكربرگ را به شكل يك آدم فضايي 

نشان مي دهند.
با توجه به نوع اطالعات جعلي منتش��ر شده، فيس 
بوك گاهي اوقات براي كاربراني كه آنها را به اشتراك 
گذاش��ته اند، نوتيفيكيش��ن هايي ارس��ال مي كند.

فيس بوك در حالي اين ابزارها را براي رصد شايعات 
و اخبار و اطالعات جعلي درب��اره خود به كار گرفته 
كه در س��طح وس��يع تر بايد با اخب��ار جعلي مبارزه 
 كند كه در همين پلتفرم ام��ا در حوزه هاي مختلف 

منتشر مي شود.

فون آرنا| اينستاگرام قابليت جديدي را به پلت فرم 
خود آورده است تا كاربران بتوانند به مقابله با نظرات 
غيرقابل قبول حاوي دشنام و كلمات غيراخالقي در 
زير پست هاي به اشتراك گذاشته شده خود بپردازند.

اينس��تاگرام يك��ي از بزرگ تري��ن و محبوب ترين 
پلت فرم ه��اي ش��بكه اجتماعي در جهان به ش��مار 
مي رود كه در سال هاي اخير با محبوبيت و استقبال 
بي نظيري از س��وي كاربران مواجه ش��ده است. اين 
شبكه اجتماعي همچنين اخيراً قابليت هاي جديدي 
را به پلت فرم خود افزوده است تا استفاده از آن را براي 
كاربران تسهيل كند و آنها بتوانند پست هاي موردنظر 
خود را بدون هيچ مشكلي با دوستان و مخاطبان خود 

به اشتراك بگذارند.
حاال اينستاگرام قابليت و ويژگي جديدي را به منظور 
مقابل��ه كاربران با توهين برخي ديگ��ر از كاربران در 
فضاي مجازي به پلت فرم خود اضافه كرده است كه از 
فناوري نوين هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني بهره 
مي برد و قادر است حساب هاي كاربري كه به كامنت 
گذاشتن و نظر دادن در زير پست هاي ديگران اقدام 
مي كنند، محدود كند و در صورت تشخيص كلمات و 
سخنان غيرقابل قبول همچون ناسزا، دشنام و سخنان 
نادرس��ت و توهين آميز، كامنت هاي مربوطه را براي 

عموم نمايش ندهد.
اين قابليت ك��ه shadow ban ن��ام دارد، تمامي 
نظرات توهين آميز را سانس��ور و فيلتر مي كند و تنها 
براي كاربري كه خود آن نظرات را نوشته است، قابل 
نمايش خواهد بود و ديگران قادر نخواهند بود آنها را 

مشاهده كنند.
همانطور ك��ه پيش ت��ر كارشناس��ان و تحليلگران 
فعال در ح��وزه فناوري پي��ش بيني ك��رده بودند، 
 ب��ه نظر مي رس��د ك��ه فن��اوري ه��وش مصنوعي 
)Artificial inteligence( كمك بس��زايي در 
بهبود عملكرد شبكه هاي اجتماعي و افزايش رضايت 

كاربران از آنها خواهد كرد.

بي جي آر| شركت آي بي ام به تازگي پتنت جديدي 
را به ثبت رسانده كه يك ساعت هوشمند مي تواند به 

يك گوشي و تبلت تبديل شود.
با توجه به آنكه در چند س��ال اخير ركود بي سابقه اي 
بازارهاي جهاني فروش گوشي هاي هوشمند و ساير 
محصوالت همچون تبلت و لپ تاپ را فرا گرفته است، 
به نظر مي رسد شركت هاي توسعه دهنده و توليد كننده 
محصوالت هوش��مند به فناوري هاي نوين همچون 
گوشي هاي تاشو با صفحه نمايش انعطاف پذير و ساير 

محصوالت مشابه روي آورده اند.
شركت اي بي ام به عنوان يكي از بزرگ ترين غول هاي 
تكنولوژي در جهان پتنت جديدي را به تازگي به ثبت 
رسانده كه به واسطه آن يك ساعت هوشمند قابليت 
تبديل شدن به يك گوشي هوشمند و همچنين تبلت 
را داراست.اين خبر كه براي نخستين بار توسط وبسايت 
lets go digital منتشر شد، نشان مي دهد كه اين 
شركت تصميم گرفته است تغيير و تحوالت جديدي 

را براي خود و همچنين كاربرانش به ارمغان بياورد.
بر اس��اس تصاوير منتشر ش��ده در اين وب سايت به 
نظر مي رسد كه صفحه اين س��اعت هوشمند پس از 
يك مرحله باز ش��دن تبديل به يك گوشي هوشمند 
مي ش��ود و در مرحله بعدي به صورت يك تبلت تمام 
صفحه با اندازه نمايش��گر بزرگ تر در مي آيد. تفاوت 
بارز اين س��اعت هوش��مند در ضخامت آن نسبت به 
ساير ساعت هاي هوش��مند موجود در بازار است و آن 
هم به دليل جاي دادن سه صفحه نمايش جداگانه در 
خود بوده و كه آن هم به دليل امكان تبديل شدن آن به 
گوشي و تبلت است.با نگاه و بررسي بيشتر به تصاوير اين 
ساعت هوشمند در زير اين دستگاه همچنين درگاه هاي 
اتصال به چشم مي خورد.اين ش��ركت هنوز در مورد 
پتنت مذكور و سازوكار تا شدن صفحه هاي نمايش آن 
و تجربه رابط كاربري آن سخني نگفته است اما به گفته 
كارشناسان و تحليلگران انتظار مي رود كه اين محصول 

به اين زودي معرفي نشود.

هكر نيوز| ش��ركت الجيتك به تازگي اذعان و تاييد 
كرده است كه ماوس و كيبوردهاي بيسيم توليد شده 
توسط اين ش��ركت در ۱۰ سال گذشته آسيب پذيري 
بااليي در برابر نفوذ هكرها و مجرمان سايبري داشته اند.

با توجه به آنكه در س��ال هاي اخير حمالت س��ايبري 
و س��رقت اطالعات كاربران توس��ط هكرها و مجرمان 
سايبري افزايش بي سابقه اي داشته است، كارشناسان 
امنيتي با كشف آسيب پذيري و تا فرايند امنيتي موجود 
در محصوالت نرم افزاري و سخت افزاري مختلف توسعه 
داده شده توسط شركت هاي گوناگون در جهان سعي 
دارند كه كاربران را از احتمال نفوذ هكرها و به س��رقت 
رفتن اطالعات شأن آگاه سازند و غول هاي تكنولوژي 
و توسعه دهندگان آنها را نيز به برطرف كردن مشكالت 

امنيتي وادار كنند.
بعد از آنكه كارشناسان امنيتي دريافته و اعالم كردند كه 
بسياري از محصوالت توسعه داده شده توسط شركت 
الجيتك آس��يب پذيري باالي در براب��ر نفوذ هكرها و 
مهاجمان س��ايبري دارند، خود اين ش��ركت اذعان و 
تأييد كرد سخت افزارهاي توليدي آن در طول ۱۰ سال 
گذشته از جمله ماست و كيبوردهاي بي سيم حفره هاي 
امنيتي متعددي براي نفوذ هكرها و س��رقت اطالعات 

كامپيوتر كاربران را داشته است.
اين حفره ه��اي امنيتي ب��ه هكرها اجازه م��ي داده تا 
كليدهاي فشرده شده از سوي كاربران را رديابي كنند و 
از اين طريق به تمامي متون نوشته شده و گذرواژه هاي 
تايپ شده در وب س��ايت هاي مختلف توسط كاربران 
دسترسي پيدا كنند در اين صورت هكرها مي توانند از 
طريق كيبوردهاي بي سيم مذكور به رايانه قربانيان نيز 
دسترسي و نفوذ يافته و به مقاصد و اهداف خود دست 
پيدا كنند.گفته مي شود كه تمامي محصوالت توليد شده 
 unifying توسط شركت الجيتك از فناوري بي سيم
بهره مندند و در صورتي كه اين فناوري در دستگاه ها به 
كار برده شده باشد، به معناي آن است كه دستگاه مذكور 

داراي حفره هاي امنيتي و آسيب پذيري بااليي است.

اسپيس| يك شركت امريكايي امكان خريد آنالين 
يك مدل سه بعدي از ردپاي »بازآلدرين« در سفر به ماه 

را امكان پذير كرده است.
 ش��ركت Master Replicas Group   يك��ي از 
جذاب ترين تصاويري كه از س��فر به ماه به جاي مانده 
اس��ت را در قالب يك يادگاري توليد كرده است. اين 
ش��ركت از ردپاي پوتين »باز آلدرين« روي سطح ماه 

يك مدل ۳ بعدي ساخته است.
باز آلدرين دومين انس��اني است كه در ماموريت آپولو 
۱۱ روي س��طح ماه قدم نهاد كه عكس ردپاي وي به 
يكي از مشهورترين عكس هاي باقي مانده از آپولو ۱۱ 
 تبديل ش��د.مدل رد پاي مصنوعي كه توسط شركت
 Master Replicas Group   ساخته شده است، 
هم اندازه ردپاي واقعي است. »استيو ديمسزو« مدير 
ش��ركت  Master Replicas Group  اظه��ار 
كرد، اين مدل قطعًا ردپاي باز آلدرين اس��ت. نه »نيل 

آرمسترانگ«.
قطعًا ردپاي اين دو فضانورد اس��بق ناس��ا از يكديگر 
متفاوت اس��ت و عالئم ويژه اي روي پوتين آنها وجود 
دارد.آلدرين و آرمس��ترانگ در تاريخ ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹ 
ميالدي طي ماموريت »آپولو ۱۱« به ماه سفر كردند 
و به اولين انس��ان هايي كه روي ماه قدم گذاش��ته اند، 

تبديل شدند.
اين فضانوردان دو ساعت و نيم در خارج از فرودگر قمري 

خود روي ماه پياده روي كردند.
تيم تحقيقاتي شركت Master Replicas از تصاوير 
رد پاي آنها كه با رزولوش��ن باال بود استفاده كردند و از 
طريق فناوري »تصويرس��نجي« يك مدل سه بعدي 
ساختند. تصويرسنجي فرايند اندازه گيري مختصات 

هندسي اجسام از روي عكس هاي هوايي است.
در نهايت براي ساخت مدل از قالب رزين استفاده شد. 
اين به اين معناس��ت كه مدل مذكور س��بك وزن و با 
دوام است. آزمايشات مدل نشان مي دهد كه اين رد پا 

شكسته نمي شود.

طب��ق تحقيق��ات جدي��د حت��ي پ��س از آنك��ه 
كارب��ران اندرويد اجازه دسترس��ي ب��ه اطالعات را 
ب��ه اپليكيش��ن ها نمي دهند اما همچن��ان ۱۳۲۵ 
اپليكيش��ن اطالعات را از راه هاي ميانبر جمع آوري 

مي كنند.
اندرويد، هدف از ويژگي اجازه دسترسي به اطالعات 
كاربر در اپليكيشن هاي اندرويد، حفاظت از اطالعات 
او اس��ت. اگر كارب��ر نخواهد يك اپليكيش��ن چراغ 
ق��وه تماس ه��اي او را بررس��ي كند، نباي��د به آن 
اجازه دسترس��ي بده��د. اما با وجود اين بس��ياري 
از اپليكيش��ن ها از راهي ميانبر ب��ه اطالعات كاربر 

دسترسي مي يابند.
محققان كشف كرده اند كه بيش از هزار اپليكيشن 
محدوديت ه��اي دسترس��ي به اطالع��ات را زير پا 
مي گذارند و اطالعات دقيق از موقعيت مكاني فرد و 

شناسه هاي تلفن فرد را جمع آوري مي كنند.
اين كشف نش��ان مي دهد حفظ حريم خصوصي در 
فضاي آنالين كار مش��كلي اس��ت، به خصوص اگر 

فرد وابس��ته به موبايل و اپليكيشن هاي خود باشد. 
شركت هاي فناوري انبوهي از اطالعات افراد مانند 
موقعيت مكاني، دوستان و عاليق فرد را جمع آوري 

مي كنند.
محققان »انس��تيتو عل��وم رايان��ه اي بين المللي« 
)ICSI( در تحقيق��ات خ��ود دريافته ان��د ۱۳۲۵ 
اپليكيش��ن اندرويد حتي پس از آنك��ه افراد به طور 
واضح اجازه دسترس��ي به اطالعات را نداده اند، باز 
هم اطالعات كاربران را جمع آوري كرده اند. »س��رژ 
اگلمن« مدير بخش تحقيقات قابل استفاده امنيتي 

و محرمان��ه قابل اس��تفاده در ICSI اين پژوهش را 
در اواخر م��اه ژوئن ارايه كرده اس��ت.او در اين باره 
مي گويد: در اصل مشتريان ابزار و سرنخ هاي اندكي 
در دس��ت دارند كه با كمك آنه��ا مي توانند حريم 
ش��خصي خود را كنترل كنند و در اين باره تصميم 
بگيرند. اگر توس��عه دهندگان اپليكيشن مي توانند 
اين سيس��تم را دور بزنند، پس درخواست اجازه از 
مشتريان براي دسترس��ي به اطالعاتشان بي معني 
است. به گفته اگلمن محققان درباره اين مشكالت 
در سپتامبر ۲۰۱۸ ميالدي به گوگل هشدار داده اند. 
گوگل نيز اعالم كرده در اندرويدQاين مشكالت را 

برطرف مي كند.
در اين پژوهش محققان ش��يوه انتقال اطالعات از 
۸۸هزار اپليكيش��ن هنگام عدم اجازه دسترسي از 
س��وي كاربران را بررس��ي كردند. ۱۳۲۵ اپلكيشن 
با زير پا گذاش��تن قوانين مربوط ب��ه اجازه كاربران 
و اس��تفاده از راه هاي ميانبر اطالعات كاربران را از 

منابعي مانند اينترنت واي فاي جمع آوري كردند.

ويندوز۱۰رافعالآپديتنكنيد

دفاعفيسبوكدربرابر
اطالعرسانيدروغيندربارهخود
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دراينستاگرام

ساعتهوشمنديكهبهگوشي
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آسيبپذيريماوسوكيبوردهاي
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رويداد

دريچه كاربر

توييت ماسك درباره رونمايي از 
فضاپيماي »استار شيپ«

اسپيس| الون ماسك مدير ارشد اجرايي اسپيس 
ايكس در توييتر خود اعالم كرده به زودي از نسخه 
جدي��د فضاپيماي استارش��يپ رونمايي مي كند.

ش��ركت اس��پيس ايكس خود را ب��راي آزمايش 
»استارهاپر« آماده مي كند. استارهاپر نمونه اوليه 
موتور فضاپيماي استارش��يپ است كه قبال دو بار 
آزمايش ش��ده اس��ت.هردوي اين آزمايش ها در 
اوايل آوريل و در مقر بوكاچيكاي اس��يپس ايكس 
در ايالت تگزاس انجام ش��ده اس��ت. اكنون به نظر 
مي رسد استارهاپر يك آزمايش بزرگ در پيش رو 
دارد.در همين راستا الون ماسك مدير ارشد اجرايي 
اسپيس ايكس در توئيتر خود نوشت: يك پيشرفت 
خارق العاده در بوكا! هاپر تقريبًا آماده پرواز اس��ت. 
با توجه به آزمايش امش��ب به نظر مي رسد مشكل 
موتور رپتور ۶۰۰Hz نيز حل شده است.او در توئيتي 
ديگر نوشت: چند هفته پس از پرواز هاپر، استارشيپ 

رونمايي مي شود، احتماال در اواخر جوالي.

حمله سايبري به بزرگ ترين 
مركز جرم شناسي انگليس

بي بي س�ي| به تازگي مشخص ش��ده رايانه هاي 
بزرگ ترين تهيه كننده سرويس هاي جرم شناسي 
پليس انگليس به يك باج افزار مبتال شده بوده است. 
در همين راستا اين شركت مبلغ نامشخصي باج به 
مجرمان پرداخت كرده است. بزرگ ترين تهيه كننده 
سرويس هاي جرم شناس��ي انگليس پس از حمله 
سايبري به سيستم هايش، مجبور شد به مجرمان باج 
  Eurofins Scientificبدهد.رايانه هاي ش��ركت
حدود يك ماه قبل به يك باج افزار آلوده شدند. در زمان 
وقوع اين حمله شركت آن را بسيار پيشرفته و پيچيده 
توصيف كرده بود. اكنون اين موسس��ه بين المللي 
بدون به اشاره به مبلغ باج، پرداخت آن به هكرها براي 
دسترسي مجدد به فايل هاي رمزنگاري شده را تاييد 
كرده است.هنوز مشخص نيس��ت اين شركت چه 
زمان باج به مجرمان پرداخته است. آژانس جرايم ملي 
انگليس )NCA( در انگليس مشغول تحقيق درباره 
اين حمله سايبري است. سخنگوي آن نيز اعالم كرده 
است: تحقيقاتي در اين باره در جريان است و نمي توان 
اظهارنظري كرد.Eurofins Scientific  قبال اعالم 
كرده بود فعاليت هاي آن به حالت نرمال بازگشته است. 
اما از اظهارنظر درباره پرداخ��ت باج خودداري كرده 
بود. اين شركت نيمي از سرويس هاي جرم شناسي 
در انگليس را فراهم مي كند و ساالنه ۷۰ هزار پرونده 
 جنايي در انگليس را بررس��ي مي كند.به طور خاص

Eurofins Scientific تس��ت دي ان اي، تحليل 
سم شناسي، تست اس��لحه و آزمايش جرم شناسي 
رايان��ه اي را براي نيروي پليس در سراس��ر انگليس 

انجام مي دهد.

 كنترل امواج مغزي
براي مقابله با خستگي مفرط

نيو اطلس| خستگي مفرط اين روزها به يك مشكل 
جهاني مبدل شده و محققان دانشگاه واشنگتن قصد 
دارند با مطالعه دقيق تر امواج مغزي روش جديدي 
براي حل اين مشكل بيابند.كنترل امواج مغزي افراد 
و نحوه فعاليت آنها در افراد خسته و با نشاط و مقايسه 
آنها به پزشكان و محققان امكان مي دهد تا الگوهايي 
را براي يافتن روش هاي درماني جديد شناس��ايي 
كنند.تش��خيص و جداس��ازي اطالعات مربوط به 
خستگي از امواج مغزي كار بسيار دشواري است، زيرا 
مغز انسان اين اطالعات را همراه با اطالعات متنوع 
مربوط به ديگر احساسات و عواطف شخصي مبادله 
مي كند. اما محققان مي گويند فناوري جديد تفكيك 
اين نوع داده ها را در مغز ممكن مي كند.در حال حاضر 
امواج مغزي ۵۴ داوطلب در دانشگاه واشنگتن براي 
بررسي اين موضوع با دستگاه هاي موج نگاري مغز 
تحليل شده و قرار است با مقايسه الگوهاي مغزي آنها 
با افراد بانشاط تر علت خستگي مضاعف آنها مشخص 
شود.تحقيقات اوليه نشان مي دهد فعاليت مغزي 
افراد داراي مشكل خستگي مضاعف با افراد عادي در 
دو بخش جلو و راست مغز و نيز بخش جلو و چپ مغز 
داراي تفاوت هايي است و در تالش براي جمع آوري 

اطالعات بيشتر در اين زمينه هستند.

خودرويي كه احساسات 
راننده را درك مي كند

ديجيتال ترندز| رانندگي در بسياري از مواقع كاري 
پر از نگراني است، اما خودروي جديد جگوار كه مجهز 
به هوش مصنوعي است مي تواند احساسات راننده 
را درك كرده و او را آرام كند.خودروي لندرور جديد 
جگوار موسوم به جي آل آر از هوش مصنوعي براي 
شناسايي و درك حاالت روحي و رواني راننده استفاده 
مي كند.اين خودرو كه هنوز در مرحله آزمايشي است 
بعد از درك احساسات و شرايط روحي راننده وضعيت 
داخلي كابين خودرو را بر همين اساس تنظيم مي كند 
تا از ميزان فشار و استرس راننده كاسته شود. جگوار 
بر اين باور است كه در آينده مي توان از اين فناوري در 
خودروهاي خودران هم استفاده كرد.سيستم مذكور 
از يك دوربين براي بررس��ي چهره راننده و يك نرم 
افزار ويژه تش��كيل شده كه قادر به تحليل و بررسي 
حاالت چهره هر فرد براي پي بردن به وضعيت روحي 
او اعم از شادي، ناراحتي، هيجان زدگي و غيره است. 
بعد از درك حالت روحي، اين سيستم براي تنظيم 
وضعيت تهويه مطبوع، ن��ور و دماي داخل كابين و 
غيره اقدام مي كند.سيستم يادش��ده حتي قادر به 
انتخاب و پخش خودكار موسيقي بر اساس حاالت 
روحي راننده نيز هست و به عنوان مثال اگر راننده را 
خواب آلوده تشخيص دهد نور داخل خودرو را افزايش 
مي دهد. يك نسخه از اين سيستم با امكانات مشابه 
براي ديگر سرنشينان خودرو در نظر گرفته شده، اما 

زمان راه اندازي و عرضه آن به بازار مشخص نيست.
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»تعادل« زير پوست فضاي كسب و كار و معيشت را بررسي مي كند

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشور: 

سفرههايمردمدرتبوتابقيمتها

 ۱۰۰۰ پرونده قاچاق باالي ۵  ميليارد ريال در كشور تشكيل شده است

گروه بنگاه ها|مهدي بيك|
بعد از يك دوره پرنوسان در اقتصاد كشورمان؛چهره هاي 
اقتصادي دولت اخيرا بر اساس آمارهاي مراكز آماري اعالم 
كردند كه»سرعت رشد تورم ماهانه رو به كاهش است«و 
در ادامه افزودند كه»رش��د تورم در ماه گذش��ته)خرداد( 
که ۳.۴ درصد بود اکنون)تيرماه( به ميزان 8 دهم درصد 

تقليل يافته است«.
 با توجه به اين واقعيت كه بهبود شاخص هاي اقتصادي در 
نهايت بايد تاثيرگذاري خود را در سفره مردم و در جريان 
سيال معيشتي آنان نش��ان دهد؛ درجريان اين گزارش 
ميداني سراغ گروه هاي مختلف مردمي رفتيم تا ديدگاه 
مردم كوچه و بازار و كسبه هاي خرد را در خصوص وضعيت 
معيشتي و فضاي كس��ب و كار جويا ش��ويم و در نهايت 
تصويري از مهم ترين دغدغه ها، مشكالت و مطالبات مردم 
پيش روي تصميم سازان و تصميم گيران كشورمان گشوده 
ش��ود. بر اين اس��اس در ادامه پيگيری وضعيت بازارهای 
مصرفي خبرنگار تع��ادل در واکاوی ميدانی خود از چند 
مركز خريد و فروشگاه زنجيره ای ، ضمن بررسی تغييرات 
قيمتی کاالها، با مردم و صاحبان مشاغل درباره دغدغه ها 

و مطالباتشان گفتگو كرده است كه در ادامه مي خوانيد.

  فشار مضاعف بر دوش حقوق بگيران
يكي از هيجان انگيزترين مكان ها براي گفتگو با شهروندان 
مراكز خريد و فروش��گاه هاي زنجيره اي است كه در آنها 
دامنه وسيعي از طيف هاي مختلف مردمي با سطح مختلف 
اقتصادي و فرهنگي و تحصيالتي اقدام به تامين كاالهاي 
مصرفي و م��ورد نياز خود مي كنند؛ عص��ر يك روز گرم 
تابستاني در يك فروش��گاه زنجيره اي در منطقه گلشهر 
كرج فرصت گفت وگو با م��ردي كه خود را كارمند بخش 
فروش يك شركت خدماتي معرفي مي كند؛ مهيا مي شود. 
 سيامك رمضان زاده ۴8 ساله كه  همراه با همسر و 2فرزندش 
خانواده اي 2نفره را تش��كيل مي دهد در جريان گفتگو با 
»تعادل« در پاس��خ به اين پرسش كه وضعيت معيشتي 
كشور را چطور مي بينيد، مي گويد:»واقعيت اين است كه 
بخش اصلي فش��ار نوس��انات اخير روي دوش گروه هاي 
حقوق بگير جامعه اس��ت؛ در اخبار ش��نيدم كه رييس 
جمهور هم به همين نكته اشاره كردند و گفتند كه فشار 
اصل��ي گراني هاي اخي��ر روي دوش طبق��ه حقوق بگير 
جامعه است. قشري كه هزينه عادي زندگي آنها چندين 
برابر شده اما تنها ۴00هزار تومان به دريافتي آنها افزوده 
شده؛ شخصا قبل از نوسانات اخير با 2تا ۳ميليون  تومان 

در هر ماه سر و ته هزينه هاي زندگي ام را به هم مي آوردم؛ 
اما امروز فقط بايد 1.5ميليون تومان در هر ماه اجاره خانه 
بدهم و هزينه هاي عادي زندگي ام چندين برابر شده. هم 
خودم و هم همسرم شاغل هستيم اما مشكالت اقتصادي 
به اندازه اي اس��ت كه امكان پس انداز و برنامه ريزي براي 

آينده سخت شده است. «
از آقاي رمضان زاده مي پرسم كه چرا فكر مي كند كه اوضاع 
كسبه و واحدهاي صنفي و خدماتي بهتر است كه در پاسخ 
مي گويد:» به هر حال كاسب جماعت با سود سر و كار دارد؛ 
هر كاال يا جنسي را از اين دست مي خرد و هر قيمتي كه 
داشته باشد با سود مشخصي به فروش مي رساند. هر كااليي 
به هر اندازه هم كه گران شود سود كاسب ها مشخص است 
و آن را از خريداران مطالبه مي كنند. به همين دليل فشار 
زيادي را احساس نمي كنند.« اين شهروند ساكن در استان 
البرز در حالي كه جلوي قفس��ه روغن ها ايستاده و با دقت 
به قيمت و برندهاي موجود نگاه مي كند؛ صحبت هايش 
را اين طور ادامه مي دهد:» البته بخشي از مشكالت هم به 
دليل رفتار نامناسب خود ماست؛ رفتارهاي اقتصادي هر 
كدام از ما در قيمت نهايي اقالم مصرفي اثرگذار است؛ مثال 
زماني در فضاي مجازي شايعه مي شود كه برخي اقالم قرار 
است گران يا كمياب ش��ود؛ انتشار چنين اخباري همان 
و هجوم شهروندان به فروش��گاه ها براي خريد اين اقالم 
هم همان. طبيعي اس��ت كه چنين برخوردهايي به روند 
شتاب آلود گراني ها سرعت بيشتري مي بخشد. من خودم 
در همين فروش��گاهي كه امروز با شما صحبت مي كنم 
چند ماه پيش شاهد بودم كه يك نفر ۴5 عدد روغن مايع 
خريداري كرده بود. يا خاطرم هست كه مردم ولع عجيبي 
در خري��د ماكاروني و تن ماهي از خود نش��ان مي دادند؛  
همين رفتارهاي اجتماعي هم در بحراني ش��دن شرايط 

اثرگذار است.« 

   مشكالت كسبه و اصناف 
براي آگاهي از ابعاد مختلف اين ديدگاه كه آيا فشار گراني ها 
و تورم روي كس��به و بازاريان به نسبت اقشار حقوق بگير 
كمتر است؛ سراغ يكي از كسبه را مي گيرم كه سال هاست 
در حوزه فروش كيف و كفش فعاليت مي كند. مس��عود 
قادري در جريان گفتگو با خبرنگار تعادل در پاسخ به اين 
پرسش كه برخي معتقدند كه فشار اقتصادي و گراني ها 
اثرات كمتري روي كسبه و بازاريان مي گذارد و بيشتر اقشار 
حقوق بگير را تحت فشار قرار مي دهد، مي گويد:» زماني كه 
مشكالت اقتصادي و عدم ثبات در قيمت ها وجود داشته 

باشد همه بخش ها را گرفتار مي كند. كاسب و حقوق بگير 
و بازاري ندارد؛ هركس به نسبت جايگاهي كه دارد فشار را 
تحمل مي كند. ولي اين نكته كه اقشار حقوق بگير و كارمند 
و كارگر آسيب هاي بيشتري را متحمل مي شوند؛ به نظر 
من هم حرف درستي است. اما مساله اينجاست كه كسي 
از هزار توي مشكالت كسبه خبر ندارد. من قبل از نوسانات 
اخير با 50ميليون تومان سرمايه ام مي توانستم 500 جفت 
كفش باكيفيت متوس��ط را خريداري كنم و بعد با اضافه 
كردن سود 50 تا 60درصدي كاالي مورد نظرم را 2ماهه 
به فروش مي رساندم. االن با 50ميليون تومان 100جفت 
كفش با كيفيت پايي��ن هم نمي توانم بخرم؛ تازه به دليل 
گراني ها ديگر قادر نيستم با س��ود 50درصدي كااليم را 
بفروش��م ؛ االن با س��ود 20 الي ۳0 درصدي هم راضي به 
فروش كااليم هستم اما مساله اينجاست كه ميزان فروشم 
بسيار كم ش��ده و همين ميزان كفش را كه در گذشته در 
محدوده زماني 2ماهه به فروش مي رس��اندم در محدوده 

زماني 7 الي 8 ماهه هم به فروش نمي رسد. اما مردم از اين 
مشكالت خبر ندارند؛ پيش خودشان فكر مي كنند كاسب 
هر قيمتي كه كااليش را خريداري كند با افزودن سودمورد 
نظرش آن را به فروش مي رس��اند. «آقاي قادري در ادامه 
صحبت هاي��ش مي گويد: »فرام��وش نكنيد بخش قابل 
توجهي از مشتريان ما را همين اقشار كارمند و حقوق بگير 
 و...تشكيل مي دهند زماني كه قدرت خريد اين خانواده ها

كاهش پيدا مي كند؛ طبيعي است كه خريد اقالمي چون 
كيف و كفش از اولويت خريد آنها خارج مي ش��ود و جاي 
خود را به ملزومات ديگري مثل خوراك؛ مس��كن، حمل 
و نقل و...مي دهد؛ اين گونه اس��ت كه س��رمايه اي كه من 
براي اين كار در نظر گرفته ام هر س��ال بيشتر از قبل آب 
مي رود و تاثيرگذاري خود را از دس��ت مي دهد. البته باز 
هم تاكيد مي كن��م كه اوضاع ما به مراتب بهتر از اقش��ار 
حقوق بگير جامعه است. « اين فعال حوزه اصناف در ادامه 
صحبت هايش كه دولت و مجلس از چه طريقي مي توانند 

به بهبود اوضاع كسبه كمك كنند مي گويد: مشكلي كه 
بيش��تر از گراني ها كسبه را آزار مي دهد؛ سيستم ماليات 
ستاني عجيبي اس��ت كه طي س��ال هاي اخير در پيش 
گرفته شده است. نه تنها من بلكه شما در اين پاساژ از هر 
فروشنده و كاسبي كه سوال كنيد مهم ترين مشكل كسب 
 و كار را مساله ماليات مي داند. به نظر مي رسد دولت تمام 
كاستي هاي اقتصادي اش را قصد دارد از سيستم ماليات 
جبران كند. بايد در اين زمينه بررسي هاي درستي انجام 
ش��ود و در اين زمينه به كسبه كمك شود. طبيعي است 
زماني كه دول��ت ماليات هاي كالن از فع��االن اقتصادي 
طلب مي كند آنها هم ناچارند تا اين كمب��ود را با افزودن 
بر قيمت كاالهاي مصرفي مردم جبران كنند. نمي گويم 
اين كار درست است يا همه كسبه اين طور عمل مي كنند 
اما به هر ح��ال چاره اي جز اي��ن افزايش قيمت ها وجود 
 ندارد بنابراي��ن به نظ��رم در زمان گراني ها همه اقش��ار 

متضرر مي شوند.

معاون هماهنگي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز كشور با تاكيد بر كاهش قاچاق گفت: 1000 پرونده 
قاچاق باالي 5 ميليارد ريال در كشور طي سال ۹7 تشكيل 

شده است.
به گ��زارش مهر، مصطفي پوركاظم شايس��ته ديروز در 
پنجمين نشست كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه امس��ال نسبت به سال 
گذشته بيش از پنج ميليارد ريال در كشف پرونده هاي 
مهم قاچاق افزايش داشته ايم، ادامه داد: بايد همه استان ها 
در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز تالش كنند و اين موضوع 

يكي از اولويت ها باشد.
وي با بيان اينكه آذربايجان ش��رقي ني��ز در امر مبارزه با 
قاچاق رتبه برتر كشور ش��ده است، افزود: ۳ هزار و 500 
پرونده تعزيراتي و قضايي در اين اس��تان تشكيل شده 
است.شايسته با اشاره به اينكه 52 ميليارد تومان حجم 
جرايم صادر ش��ده در آذربايجان شرقي است، ادامه داد: 
آذربايجان شرقي در انهدام كاالي قاچاق در كشور رتبه 
نخست را دارد.وي با تاكيد بر اينكه در سال 1۳۹2 شمسي 

25 ميليارد دالر قاچاق كاال در كش��ور انجام شده است، 
گفت: بر اساس قانون نيز نبايد كاالي قاچاق كشف شده 

به بازار داخلي وارد شود. مقدار قاچاق كاال در سال 1۳۹6 
به 1۳ ميليارد دالر كاهش يافته است.معاون هماهنگي 

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين با تاكيد 
بر ضرورت رسيدگي فوري به پرونده هاي قضايي قاچاق 
در كشور گفت: كشورهاي همسايه براي مبارزه با قاچاق 
هزينه نمي كنند، بر اس��اس كنوانسيون بين المللي آنها 
بايد در اين خصوص هزينه كنن��د، زيرا فعاًل فقط ايران 
خس��ارت هاي مالي و جاني در اي��ن خصوص متحمل 
مي شود.وي ادامه داد: در مجموع 2 هزار پرونده قضايي 
وجود دارد كه به خاطر صدور حكم جزاي نقدي معطل 
مانده است كه از اين تعداد 52 پرونده تشكيل شده است.

   افزايش کشفيات  قاچاق 
استاندار آذربايجان شرقی نيز از افزايش کشفيات کاالی 
قاچاق در اين استان خبر داد و گفت: تمام مسووالن استان 

برای مبارزه با قاچاق، پای کار هستند.
محمدرضا پورمحمدی در پنجمين نشست کميسيون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز آذربايجان ش��رقی که با حضور 
معاون هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
کشور در تبريز برگزار شد، گفت: عزم جدی برای مقابله 

با قاچاق در استان وجود دارد.وی با اشاره به کشف 200 
کيلوگرم مواد مخدر در نقطه مرزی نوردوز توسط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( اظهار داش��ت: اي��ن آمار مبارزه 
جدی تر با قاچاق کاال را نش��ان می دهد و البته موقعيت 
جغرافيايی استان نيز برای قاچاقچيان وسوسه انگيز است.

پورمحمدی ادامه داد: مرزهای جنوبی و غربی کشور برای 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خوب تجهيز و مکانيزه شده و اين 
موضوع قاچاق را دشوار کرده است. افزايش بيش از 200 
درصدی کشفيات در برخی از کاالهای قاچاق در استان، 
حاکی از توجه ويژه دستگاه های نظارتی به اين موضوع 
است.وی با بيان اينکه موقعيت ژئوپوليتيک آذربايجان 
ش��رقی، قاچاقچيان را به سودجويی از راه های مجرمانه 
وسوسه می کند، ادامه داد: بر همين اساس بايد يک عزم 
جدی برای مقابله بی امان با قاچاق کاال، ارز و مواد مخدر در 
استان وجود داشته باشد. البته برخی مسائل و مشکالت 
اقتصادی در جامعه وجود دارد ولی اين مشکالت ماهيت 
صرف اقتصادی ندارند و برخی مربوط به اقتصاد سياسی 

و تابعی از مسائل سياسی است.

اجراي طرح قبض سبز در 
راستاي حذف قبوض كاغذي
 آذربايج�ان غرب�ي|
مديرعامل ش��ركت توزيع 
نيروي برق آذربايجان غربي 
گفت: با توجه به تاكيد وزير 
نيرو مبني بر لزوم ارايه قبوض 
الكترونيكي به مشتركين 
صنعت ب��رق، ام��كان ارايه 
صورتحساب برق مصرفي به كليه مشتركين به صورت 
الكترونيكي فراهم مي شود. اكبر حسن بكلو در گفت وگو 
با ايلنا عنوان كرد: با توجه ب��ه تاكيد وزير نيرو مبني بر 
لزوم ارايه قبوض الكترونيكي به مشتركين صنعت برق، 
امكان ارايه صورتحساب برق مصرفي به كليه مشتركين 
به صورت الكترونيكي فراهم مي شود.حسن بكلو افزود: در 
اين راستا به منظور پياده سازي صحيح و جامع طرح قبض 
سبز و حصول اطمينان از ارايه صورتحساب الكترونيكي 
به صورت صحيح و به موقع و يكپارچه در كشور، سامانه 
متمركز ارايه قبوض الكترونيكي توسط شركت توانير 
راه اندازي خواهد ش��د.وي با اع��الم اينكه قبوض برق 
كاغذي از اول مرداد ماه حذف خواهد شد، از مشتركين 
برق استان خواست در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره 
تلفن همراه خود اقدام كنند.مديرعامل شركت توزيع 
نيروي برق اس��تان در ارتباط با مزاياي اجراي اين طرح 
به كاهش مراجعات حضوري، افزايش بهره وري، حفظ 
محيط زيست اش��اره كرد و ادامه داد: با اجراي اين طرح 
ساالنه مبلغ ۹187 ميليون ريال از بابت چاپ قبض و كاغذ 
و مبلغ ۳۴22۴ ميليون ريال از بابت توزيع قبض و جمعًا 
مبلغ ۴۳۴11 ميليون ريال در هزينه هاي اين ش��ركت 

صرفه جويي خواهد شد.

پرداخت هزار و 400 ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغال

زنجان|مدي��ركل كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي استان 
زنجان، با اشاره به آخرين آمار 
بيكاري در اس��تان زنجان 
گفت: ۳1 ه��زار و 600 نفر 
در استان زنجان بيكار مطلق 

وجود دارد.
به گزارش ايلنا محمد رضا يوس��في، ديروز در نشست 
خبري با اش��اره به هدف گذاري اشتغال استان در سال 
جاري اظهار داشت: از طريق تبصره 18و ساير منابع بالغ 
بر يك هزار و ۴00 ميليارد تومان تس��هيالت در حوزه 

اشتغال پرداخت خواهد شد.
يوسفي با بيان اينكه استان زنجان دقت كامل در ارايه آمار 
اشتغال دارد، ادامه داد: در تالش براي ايجاد اشتغال در 
بخش كشاورزي استان بوديم كه شاهد پيشرفت قابل 
توجه در اين راستا هستيم. فعاليت در بخش خدمات 
داراي شرايط ويژه در حوزه سرانه اشتغال و زود بازده را 
شامل مي شود.مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان 
زنجان، خبر از تدوين و راه اندازي پيوست اشتغال استان 
را داد و گفت: كميته رصد اشتغال استان با هدف تبيين 

اشتغال و نظارت فعاليت دارد.
يوسفي، رصد اشتغال را در گام اول مربوط به طرح هاي 
اشتغال روستايي برشمرد و گفت: در گام دوم اين رصد 
اشتغال شامل فعاليت هاي ديگر نيز مي شود.مديركل 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان، آمار نرخ بيكاري 
استان را در سال هاي اخير با كاهش 8/5درصدي عنوان 
كرد و افزود: جمعيت شاغل استان داراي افزايش قابل 

توجه با توجه به جمعيت استان بوده است.

تقويت مناسبات در سايه ورود 
CIS كاالي كشورهاي منطقه

 سيستان و بلوچستان|
مديركل بنادر و دريانوردي 
و  سيس��تان  س��تان  ا
بلوچس��تان گفت: با ورود 
كاالهاي كشور تركمنستان 
به بندر چابهار، بندر چابهار 
مي تواند به عن��وان دروازه 
ورود كاالهاي كش��ورهاي منطق��ه CIS و بازارهاي 
جهاني مطرح شود. به گزارش ايسنا بهروز آقايي افزود: 
بارگيري محموله كود ش��يميايي ترانزيتي از كشور 

تركمنستان به مقصد هندوستان صورت پذيرفت. 
وي با بيان اينكه اين اتفاق بر اهميت اين بندر جهت 
ايفاي نقش مثبت در كريدور ترانزيتي شمال-جنوب 
صحه گذاش��ته اس��ت، گفت: ارس��ال محموله هاي 
ترانزيتي از بندر چابهار به ساير بنادر جهان مي تواند به 
تقويت همكاري هاي دو و چند جانبه بين ايران و ساير 
كشورهاي منطقه بيفزايد. مديركل بنادر و دريانوردي 
استان سيستان و بلوچستان يادآور شد: بندر چابهار 
مي تواند با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده، نسبت به 
توسعه حمل و نقل و كريدورهاي ترانزيتي، دسترسي 
موثر كش��ورهاي CIS به بازارهاي جهاني را از طريق 

كوتاه ترين و امن ترين مسيرها فراهم كند. 
وي تأكيد كرد: رش��د ٣٤٤ درص��دي آمار كاالهاي 
ترانزيت شده از طريق بندر شهيد كالنتري چابهار در 
سه ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته نيز نشان مي دهد اين بندر جايگاه خود را در 
چهارراه ترانزيت منطقه اي به دست آورده و با سرعت 

در حال افزايش است. 

همكاري ايران با سوريه در 
حوزه آموزش نيروي انساني 

البرز|رييس سازمان فني 
و حرفه اي كشور گفت: ايران 
آماده همكاري با سوريه در 
حوزه آموزش نيروي انساني 

است.
به گزارش مهر، س��ليمان 
پاك سرش��ت دي��روز در 
جريان نشست با وزير امور اجتماعي و كار كشور سوريه 
اظهار كرد: كشور س��وريه در مرحله بازسازي است و 
نياز جدي به تربيت نيروي كار و تكنيسين هاي ماهر 
دارد، در اين راستا آمادگي داريم با اين كشور همكاري 
بلندمدت داشته باشيم.وي با تاكيد بر اينكه در حوزه 
مه��ارت آموزي براي بهبود فعالي��ت و همكاري بين 
دستگاهي اقدامات جديدي در دستور كار است، گفت: 
مركز تربيت مربي كشور كه در كرج واقع است، وابسته 
به سازمان فني و حرفه اي است و قسمت اعظم منابع 
آن از طريق اين س��ازمان تامين مي شود.معاون وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: ارايه خدمات آموزشي 
ويژه مربي��ان در مركز تربيت مربي در بخش هايي كه 
به دولت و كارگزاران دولتي مربوط اس��ت، به صورت 
رايگان است.وي با تاكيد بر اينكه در اين مركز به مربيان 
آموزش ارايه مي شود، بيان كرد: مركز با بخش خصوصي 

تفاهمنامه هايي منعقد كرده است.
رييس سازمان فني و حرفه اي كشور با تاكيد بر تقويت 
توان و تجهي��زات مركز تربيت مربي گفت: فضايي در 
اين مركز فراهم ش��ده تا بخش خصوصي و دولتي هر 
كدام كه بخواهند نيروي توانمند تربيت و از ظرفيت ها و 

مهارت هاي آموزشي اين مركز استفاده كنند.

واردات گسترده پوشاك از 
چين و تركيه توجيه ندارد

يزد|امام جمعه يزد گفت: 
واردات گسترده پوشاك از 
چين و تركيه در ش��رايطي 
كه كش��ور ما در اين زمينه 
مي تواند بسيار توانمند عمل 
كند، توجيه ندارد و مسووالن 
بايد اقدام جدي در اين زمينه 
داشته باشند.به گزارش خبرآنالين، آيت اهلل محمدرضا 
ناصري ديروز در ديدار با معاون طرح و برنامه وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اينكه صنعت نساجي در كشور 
ما داراي قدمت و سابقه طوالني است و يزد در اين زمينه 
پيشتاز است، اظهار داشت: اگر جوانان ما حمايت شوند، 
مي توانيم در اين صنعت حرف اول را در دنيا بزنيم.وي 
افزود: در ش��رايطي كه اين همه جوان خالق، طراحان 
خوب و مواد اوليه كافي در كش��ور وجود دارد، شايسته 
نيست شاهد اين حجم از واردات پوشاك از كشورهاي 
چين و تركيه باشيم و س��ود آن به جيب عده اي خاص 
برود.ناصري تصريح كرد: كشور ما به ويژه استان هايي 
نظير يزد ظرفيت آن را دارند كه به قطب توليد پوشاك 
تبديل شوند بنابراين بايد س��از و كارهاي الزم براي آن 
فراهم و حمايت هاي الزم صورت گيرد.امام جمعه يزد 
تاكيد كرد: اگر به مساله توليد پوشاك به شكل جدي 
نگاه شود، عالوه بر اينكه تعداد زيادي از افراد جوياي كار 
مشغول كار مي شوند، از خروج ارز از كشور نيز جلوگيري 
مي شود.وي ادامه داد: ايجاد كارگاه هاي توليد پوشاك نه 
نياز به سرمايه زيادي دارد و نه فناوري خاصي الزم دارد 
به همين دليل مي توان با سرمايه گذاري مناسب در اين 

حوزه، در هر استان شهرك هاي پوشاك ايجاد كنيم.
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2۵ درصد قيمت گوشت قرمز 
حباب است

تهران|معاون اقتصادي استاندار تهران گفت: وجود 
واسطه ها و دالل ها مهم ترين داليل افزايش قيمت 
گوشت قرمز در بازار است، قيمت فعلي گوشت قرمز 

حدود 25 درصد حباب دارد.
محمد امامي امين در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
حباب 25 درصدي قيمت گوشت قرمز در بازار اظهار 
كرد: با توجه به فروش 75 هزار توماني قيمت گوشت 
در بازار مي توان گفت قيمت فعلي گوشت قرمز حدود 
25 درصد حباب دارد.معاون اقتصادي استاندار تهران 
همچنين با اشاره به افزايش قيمت مرغ در بازار افزود: 
در روزهاي اخير شاهد افزايش دوباره قيمت مرغ در 
بازار بوديم كه اميد اس��ت با توجه به سطح و ميزان 
عرضه دام قيمت ها نيز كاهش پيدا كند.امامي امين 
خاطرنشان كرد: هر آنچه در تهران اتفاق مي افتد پس 
لرزه هايش در ساير اس��تان ها نيز احساس مي شود 
بنابراين بايد درباره موضوعات مختلف در تهران به 
گونه اي تصميم گيري ش��ود كه براي اس��تان و كل 

كشور راهگشا باشد.

 تكميل فاضالب چادگان
2۰ ميليارد تومان مي خواهد

اصفهان|مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: اجراي تصفيه خانه فاضالب 
شهر چادگان كه از س��ال ۹2 آغاز شده، تاكنون 
هزينه اي حدود ۴ ميليارد تومان در بر داشته است 
اما براي تكميل آن به 20ميليارد تومان نياز است 
هاشم اميني در جلس��ه بررسي مشكالت آب و 
فاضالب غرب استان كه در فرمانداري چادگان 
برگزار شد به ضرورت تكميل تصفيه خانه فاضالب 
در ش��هر چادگان پرداخت و گف��ت: با توجه به 
حساس��يت موجود در چادگان و مجاورت آن با 
سد زاينده رود به منظور دفع بهداشتي فاضالب و 
ارتقاي سطح بهداشت عمومي مردم نياز به احداث 

تصفيه خانه فاضالب در اين شهر وجود داشت.
وي اف��زود: هم اكنون اجراي س��ازه تصفيه خانه 
فاضالب چادگان به 80 درصد پيشرفت فيزيكي 
رسيده است و براي اجراي سازه اي پيشرفته به 
سيستم UF و تجهيزات الكترومكانيكال، اداوات 
پمپ و ساير ملزومات به حدود 20 ميليارد تومان 
اعتبار نياز است. مديرعامل شركت آب وفاضالب 
اس��تان اصفهان گفت: اگر بودجه م��ورد نياز به 
تكميل تصفيه خانه فاضالب چادگان تخصيص 
يابد احتماال تا دو سال آينده شاهد بهره برداري از 

تصفيه خانه فاضالب چادگان خواهيم بود.

تزريق درآمدهاي نفتي 
بوشهر به سختي انجام مي شود

بوشهر|رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
بوشهر با اشاره به اينكه منابع اعتباري به سختي 
در اختيار ما قرار مي گيرد، اظهار كرد: در استان 
بوش��هر بخش��ي از رديف هاي اعتباري از منابع 
فروش نفت و گاز اس��ت كه تزري��ق درآمدهاي 
حاص��ل از آن به س��ختي انجام مي ش��ود.علي 
درويشي در آيين تكريم و معارفه روساي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان بوشهر با اشاره به 
بهره ب��رداري از پروژه هاي متعدد در س��ال هاي 
گذشته، تاكيد كرد: البته تكميل پروژه هاي نيمه 
تمام در اولويت قرار دارد و در اين مسير برنامه هاي 

استاني پيش خواهند رفت.

نجات حدود ۵۰۰۰ قطعه ماهي 
و انتقال به رودخانه سيمره

خرم آباد|رييس اداره محيط زيست شهرستان 
رومش��كان از نجات ح��دود 5000 قطعه ماهي و 
انتقال آنها به رودخانه س��يمره خب��ر داد.محمد 
احمدي گفت: با عنايت به سيل سال جاري و طغيان 
رودخانه سيمره در شهرستان رومشكان و به دليل 
باال آمدن آب و جابه جا شدن مسير رودخانه بيش 
از 5000 قطعه ماهي در يك آبگير مانده بودند.وي 
ادامه داد: احتمال تلف شدن اين ماهي ها با توجه 
به گرماي هوا و تبخير آب اين آبگير بسيار باال بود. 
رييس اداره محيط زيست شهرستان رو مشكان 
اضافه كرد: با حضور پرسنل اداره حفاظت محيط 
زيست و همكاري اعضا انجمن هاي زيست محيطي 
حاميان طبيعت و مثلث زندگي، جمع آوري و در 
رودخانه سيمره رهاسازي شدند. احمدي بيان كرد: 
با توجه به احتمال وجود موارد مشابه در حاشيه رود 
سيمره گشت و كنترل در حاشيه اين رودخانه به 

صورت متناوب انجام مي شود.

تجهيز آزادراه قزوين- زنجان 
به سامانه توزين هوشمند 

قزوين|آزادراه قزوين- زنجان به سامانه هوشمند 
توزين بار حين حركت مجهز شده كه اين سامانه به 

زودي به بهره برداري مي رسد.
سرپرست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
قزوين گفت: اين سامانه هوشمند توزين بار با نام 
اختصاري WIM براي وسايل نقليه حمل بار در 
محور آزادراه قزوين- زنجان به كارگيري مي شود.

علي برجعلي زاده افزود: كنترل وزن وسايل نقليه 
در حال حركت و بدون نياز به توقف آنها به عنوان 
مهم ترين شاخصه اين س��امانه است كه مزايايي 
مانند كاهش اتالف زمان، صرفه جويي در مصرف 

سوخت و حذف نيروي انساني را به همراه دارد.
وي در خصوص نحوه كار اين سامانه توضيح داد: با 
استفاده از سنسورهاي نصب شده در سطح جاده، 
وسايل نقليه متخلف داراي اضافه تناژ شناسايي 
شده و پس از ثبت پالك مراتب را به طور هوشمند 
به اطالع پليس راه گزارش مي شود تا در مرحله بعد 

نسبت به اعمال مقررات اقدام شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

در نشست دومين سال ثبت جهاني شهر يزد مطرح شد

يزد رتبه اول جذب سرمايه گذاري در گردشگري
ريحانه جاويدي|

قرار بود بافت تاريخي يزد تخريب شود، چرا كه پنج سال قبل 
مسووالن اين استان بر اين باور بودند كه بافت تاريخي، شهر را 
قفل كرده است، بزهكاري، ترافيك، اعتياد و مشكالت ديگر 
گريبان گير شهر شده و هيچ كاري از پيش نمي رود، استاندار 
وقت يزد، آن زمان در اعتراض هاي خود اعالم كرده بود كه 
يا ميراث فرهنگي اجازه تخريب بافت را صادر كند يا قول 
ثبت جهاني شدن شهر را بدهد، اما روز گذشته دومين سال 
از ثبت جهاني شهر تاريخي يزد در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو هم گذشت، بافت تاريخي نه تنها تخريب نشد بلكه 
در سايه ثبت جهاني كه بعد از تالش 15 ساله در سال 1396 
رخ داد، حال و روزش بهتر است، تخريب بناهاي تاريخي تا 
حد قابل توجهي كاهش يافته و آمار گردشگران هم تكان 
اساس��ي خورده اما هنوز هم يزد از نظر تخصيص بودجه با 
مشكالتي دست و پنجه نرم مي كند تا جايي كه مسووالن 
ميراث فرهنگي اين استان معتقدند با پول دولتي عمال هيچ 
اقدامي نمي توانند انجام دهند. امسال شش ميليارد تومان 
بودجه اس��تاني به شهر جهاني يزد اختصاص داده شد كه 
فقط 500 ميليون تومان آن تخصيص يافته است. با وجود 
اين جهاني شدن نه تنها زمينه جذب كمك هاي بين المللي 
از جمله كمك 1.5ميليون يورويي اتحاديه اروپا براي يزد 
را فراه��م آورد، بلكه ضرورت توجه ب��ه بافت تاريخي را در 
مسووالن و مردم بيدار كرد تا جايي كه تخريب هاي پنهاني و 
شبانه خانه هاي تاريخي جاي خود را به تالش براي راه اندازي 
كافه ها و هتل سنتي ها داده است بطوري كه به گفته مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد، هر 
دو روز يك بار تقريبا درخواست سرمايه گذاري در شهر يزد 
وجود دارد كه همين موضوع سبب شده با فاصله زياد نسبت 
به استان هاي ديگر، يزد در رتبه اول جذب سرمايه قرار گيرد. 

   سرنوشت يزد، دو ساله زير و رو شد
مصطفي فاطمي روز گذش��ته، در نشست خبري دومين 
سالگرد ثبت جهاني شهر تاريخي يزد درباره وضعيت اين 
شهر گفت: ثبت ملي شهر تاريخي يزد 15 سال پيش انجام 
شد. بعد از آن تقريبا پرونده معطل ماند و چون تجربه ثبت 
يك ش��هر را نداشتند و هر بار آن را كنار گذاشتند. در سال 
93 تصميم گرفته ش��د پرونده اي براي ثبت جهاني تهيه 
شود. در بهمن سال 9۴ اين پرونده به يونسكو ارسال شد و 
در شهريور 95 ارزيابان به يزد آمدند و در هفدهم تير سال 
96 پرونده ثبت جهاني شهر يزد در اجالس لهستان، مطرح 
و به ثبت رس��يد. از دو سال گذش��ته تا امروز، پايش ها در 
عرصه ثبت جهاني يزد در ۲0 هكتار انجام شد و گزارش ها 
به نسبت فعاليت هاي مطالعاتي داخلي و خارجي گسترش 

پيدا كردند. بعد از ثبت جهاني، توجه پژوهشگران به موضوع 
معماري ِگلي در اين محوطه جهاني آغاز شد. افزايش حضور 
اين پژوهشگران به گونه اي بود كه سازمان هاي متولي ميراث 
و شهرداري با موسسات معتبر همكاري بيشتري داشتند. از 
سوي ديگر كار مطالعاتي با دانشگاه سوربن فرانسه نيز آغاز 
ش��د و براي نخستين بار شبكه شهرهاي هوشمند جهان 
را به عضويت خ��ود درآورد. او اف��زود: در اين مدت حجم 
سرمايه گذاري ها و ميزان گردشگران خارجي بيشتر شده 
اس��ت. هر دو روز يك بار تقريبًا درخواست سرمايه گذاري 
در شهر يزد را داريم كه با فاصله زياد نسبت به استان هاي 
ديگر، در رتبه اول قرار گرفته ايم. سال گذشته 1۲۷ پروژه 
سرمايه گذاري در يزد افتتاح شد. گردشگران خارجي اين 
استان از 9300 نفر به 130 هزار نفر رسيده اند. شايد سال 
گذشته كمي به دليل برجام، كاهش داشتيم اما در سه ماه 
اول سال، دوباره با رشد گردشگر روبرو شديم. تقريباحدود 
دو هزار مكان و بناي تاريخي بازسازي شده است. همچنين 
حدود بيش از هزار درصد روي قيمت هاي خانه ها در بافت 
تاريخي آمده است. االن قيمت خانه هاي مخروبه تاريخي، 
بيشتر از خانه هاي نوساز است و مردم به بافت تاريخي عالقه 
بيشتري پيدا كرده اند. او همچنين با اشاره به افزايش ورود 

تعداد گردشگران خارجي به ش��هر تاريخي يزد از 1300 
نفر در سال 91 به 130 هزار نفر در سال گذشته بيان كرد: 
سال قبل به دليل برجام قدري با كاهش حضور گردشگران 
مواجه بوديم، با وجود اين يزد به عنوان يك كانون نوظهور 
گردش��گري مورد توجه بود و تعداد بوم گردي ها افزايش 
چشمگيري داش��ت و حتي چيزي حدود ۲000 مكان و 
خانه تاريخي بازسازي شد؛ آماري كه مي توان ان را يك سوم 

آمار كل كشور دانست. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
استان يزد همچنين به كارهاي انجام نشده در استان يزد 
نيز اش��اره كرد و گفت: س��رعت ما در پايش بسيار پايين 
است و نتوانسته ايم روندي كه متعهد شديم را پيش ببريم.  
هنوز مديريت يكپارچه در بافت ايجاد نش��ده و سيستم 
برنامه ريزي شهري هنوز سنتي است. حجم مرمت ها در 
بافت افزايش پيدا كرده، برخي قسمت ها با مداخله گسترده 
و ناهماهنگي ها مواجه مي شويم. اگر دو سال پيش نگران 
تخريب بناه��اي تاريخي بوديم اكنون نگ��ران مرمت آن 
هستيم. سه خانه تاريخي به دليل بارندگي تخريب شدند اما 
خوشبختانه هيچ تخريب عمدي نداشتيم. وي ادامه داد: ما 
۴00 پرونده قضايي داشته ايم كه هيچ كدام به دليل تخريب 

خانه ها نبوده بلكه نوع پرونده ه��ا از نوع مرمت، تزئينات، 
مسائلي مربوط به گودال باغچه و … بوده است و مي توانيم 
بگوييم كه در سال 9۷ آمار تخريب تقريبًا صفر بوده است. 
مصطفي فاطمي همچنين درباره بودجه شهر تاريخي يزد 
گفت: امسال 6 ميليارد اعتبار داشته ايم كه 500 ميليون 
تومان آن اختصاص پيدا كرده است. عمده كارها در بافت 
توسط بخش خصوصي انجام مي شود در واقع با پول دولتي 

عمال هيچ كاري نمي توانيم انجام دهيم.

   شهرداران اگر كاري انجام ندهند،  خدمت 
بزرگي كرده اند

هادي احمدي مديركل دفتر بافت و محوطه هاي تاريخي 
هم در اين نشست خبري گفت: مشكلي كه در شهرهاي 
تاريخي داريم، اين اس��ت كه به اسم توسعه، فعاليت هايي 
انجام مي گيرد كه به ضرر بافت هاي تاريخي اس��ت. شايد 
اگر ش��هرداران در اين بافت ها كارهاي��ي را انجام ندهند، 
خدمت بزرگي كرده اند. چند س��ال پيش استاندار يزد به 
س��ازمان ميراث فرهنگي آمد و اعالم كرد به دليل برخي 
قوانين غيرمنطقي ميراث فرهنگي، بزهكاري و مشكالت 
بافت زياد شده است. يا اجازه بدهيد ما بناها را خراب كنيم 

 يا اگر مي خواهيد ثبت جهاني شود، ما كمك تان مي كنيم. 
او در تكميل بحث بودجه در نظر گرفته ش��ده براي شهر 
جهاني يزد افزود: اعتبارات ابالغي و اختصاصي با هم متفاوت 
است. 5 ميليارد و ۷00 ميليون تومان بودجه استاني ميراث 
فرهنگي بوده است. يونسكو هم به كشورهاي عقب افتاده 
كمك مي كند ولي ما جزو اين كش��ورها نيس��تيم اما در 
مواقع بحران، به ما كمك كارشناسي مي كند. امسال نيز 
1.5 ميليون يورو از طريق اتحاديه اروپا براي تعيين برخي 
ضوابط با همكاري كرسي خشت يونسكو در نظر گرفته شد 
كه قسط به قسط پرداخت مي شود. احمدي بيان كرد: پنج 
سال قبل استاندار يزد به ميراث فرهنگي اعتراض كرد »شهر 
يزد قفل شده، بزهكاري، ترافيك، اعتياد و مشكالت عديده  
ديگر گريبان آن را گرفته و هيچ كاري نمي توان براي آن كرد؛ 
يا ميراث فرهنگي اجازه تخريب بافت را بدهد، يا قول ثبت 
جهاني شدن شهر را بدهد و تمام اختيارات را تا زمان ثبت 
جهاني به عهده بگيرد.« ميراث فرهنگي در آن زمان قبول 
كرد تا اين شهر جهاني را ثبت كند، همه  نهاد فرهنگي هر 
كاري كه مي توانند انجام دهند و تمام اختيارات براي ثبت 
جهاني شهر در اختيار ميراث فرهنگي قرار گيرد، پس اين 
نهاد كار ثبت جهاني آن را آغاز كرد و امروز اين اقدام شهر يزد 

را براي هميشه ماندگار كرد.

   حفاظت محوري جايگزين توسعه محوري
جمال الدين عزيزي، شهردار يزد ديگر سخنران اين نشست 
بود كه با تاكيد بر حفظ ميراث براي آيندگان گفت: مديريت 
واحد شهري مورد توجه ماست اين انتظار مي رود كه تا 10 
سال آينده وضعيت معيشت مردم يزد بهبود يابد و شاهد 
افزايش تعداد گردشگران باشيم. همچنين حفظ و ارتقاي 
بافت تاريخي يزد مدنظر است حفظ اصالت و يكپارچگي، 
سازگارسازي توس��عه هاي جديد، بهبود كيفيت زندگي 
س��اكنان بافت تاريخي در برنامه ها جاي دارد. او افزود: در 
عرصه و حريم بافت تاريخي كاره��اي خوبي انجام داديم 
از س��اماندهي تردد گرفته تا ايج��اد پاركينگ هاي درون 
محله اي و همچنين ايجاد فضاهاي فرهنگي – گردشگري 
در عين حال 300 هزار متر مربع كف سازي معابر انجام شده 
همچنين ۷0 حلقه چاه ب��راي جذب آب ها در نظر گرفته 
شده 15 سرويس بهداشتي نيز ساخته ايم. عزيزي با تاكيد 
بر آ نكه يزد به دليل كارهايي كه انجام نداده توانسته جهاني 
شود گفت: در حوزه شهر تاريخي يزد به جاي توسعه محوري 
حفاظت محوري را مدنظر قرار داديم از اين رو بس��ياري از 
كارها كه در س��اير شهرها انجام شده است را انجام نداديم 
همين امر سبب شد تا شهر يزد بتواند در فهرست ميراث 

جهاني يونسكو جاي گيرد. 
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حل مشكل مدارس 
پلمب شده تهران

رييس شوراي آموزش و پرورش استان تهران از حل 
موقت مش��كل مدارس تحت ملكيت بنياد شهيد 
خبر داد و گفت: دو مدرسه اي كه پلمب شده بودند 
نيز به زودي فك پلمب مي ش��وند. شكراهلل حسن 
بيگي در تش��ريح آخرين وضعيت م��دارس دولتي 
تحت ملكيت بنياد شهيد، گفت: بر اساس صحبت 
استاندار تهران با رييس بنياد شهيد، ايشان دستور 
دادن پيگيري قضايي اين موضوع متوقف شود تا به 
يك توافق با آموزش و پرورش برسند به اين ترتيب 
مش��كل به صورت موقت حل ش��ده و به زودي دو 
مدرسه پلمب شده نيز فك پلمب مي شوند. او افزود: 
مالكيت اين مدارس براي بنياد شهيد است و آموزش 
و پرورش نيز اين موضوع را قبول دارد لذا بايد نسبت 
به خريد يا تهاتر اين امالك بر اساس يك توافق اقدام 
شود. پيش تر محسني بندپي استاندار تهران نيز در 
گفت وگو با ايس��نا، درباره اين مدارس گفته بود: در 
حال حاضر نقدينگي الزم براي خريد مدارس وجود 
دارد و در حقيق��ت آموزش و پرورش مي خواهد اين 
مدارس را بخرد و بنياد هم مي خواهد بفروشد اما بايد 
در نحوه خريد توافقي را ايجاد كنيم. بي ترديد با توجه 
به وجود منابع الزم براي خريد اين مدارس به زودي 
توافق نحوه خريد را ايجاد مي كنيم تا اين مشكل در 
كمترين زمان ممكن حل شود. روز سه شنبه هفته 
گذش��ته يازدهم تيرماه رييس اداره اطالع رساني و 
روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران از پلمب 
دو مدرسه دولتي تهران توسط بنياد شهيد خبر داده و 
علت پلمب اين مدارس را مسائل مالي عنوان كرده بود. 
او پيرو خبري مبني بر احتمال پلمب 11 مدرسه قلع 
و قمعي داراي مالك حقوقي در تهران )بنياد شهيد( 
و سرگرداني ۸000دانش آموز در پي اين اقدام گفته 
بود: متأسفانه دو مدرسه ابتدايي دخترانه »زيوري« 
در منطقه ۲ و مدرس��ه پسرانه »شهداي هسته اي« 
در منطقه 3 پلمب ش��دند. همه ما در حال تالشيم 
تا مشكالت مربوط هرچه سريع تر حل شوند، حتي 
ظاهراً نهادهاي باالتر براي حل معضل ورود كرده اند و 

اميدواريم مشكل اين دو مدرسه نيز حل شود.

 حادثه براي سه هزار نفر
در سواحل درياي مازندران

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
ضمن تشريح جزييات آمار حادثه ديدگان سواحل 
ش��مال كش��ور در يك ماه اخي��ر توصيه هايي را به 

مسافراني كه قصد استفاده از دريا دارند ارايه كرد.
مرتضي س��ليمي با اعالم حادثه براي 3هزار نفر در 
سواحل ش��مال ايران گفت: از مردم عزيز خواهش 
مي كنيم فقط و فق��ط در مكان هاي تحت حفاظت 
و اعالم ش��ده تحت عنوان طرح سالم سازي به دريا 
بروند. سليمي تاكيد كرد: در اين اماكن نيز بايد تاكيد 
كرد كه حتماً به توصيه هاي عوامل امدادي، پليس، و 
اورژانس توجه ويژه داش��ته و با اين نيروها همكاري 

كامل داشته باشند. 
همچنين اگر شنا بلد نيس��تند خداي نكرده خطر 
نكنند و به آب نروند، اگر دريا متالطم اس��ت و اعالم 
مي كنند كه امكان استفاده از دريا فراهم نيست به هيچ 
عنوان اصرار نكنند. او اعالم كرد: طرح امدادونجات در 
استان هاي مازندران، گلستان و گيالن از 15 خرداد تا 
15 تير برگزار و به بيش از سه هزار نفر خدمات امدادي 
ارايه شد. به گفته رييس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر در اين طرح 3 هزار و 131 نفر حادثه ديدند 
كه از اين تعداد ۴5۷ نفر توس��ط نيروهاي عملياتي 

هالل احمر نجات پيدا كردند.
سليمي در تشريح جزييات خدمات امدادي ارايه شده 
به حادثه ديدگان گفت: ۴3۸ نفر در مازندران، 10نفر 
در گيالن و 9 نفر هم در گلستان از خطر حوادث نجات 
يافته و همچني��ن ۴۸ نفر به مراكز درماني منتقل و 
۲هزار و 6۲6 نفر هم س��رپايي مداوا شدند. به گفته 
وي، طرح ساحلي درياي خزر در سه استان گلستان، 
گيالن و مازندران از 15 خرداد ماه با 31 پايگاه و پست 
فعال آغاز شده و 6۴3 نقطه خطرپذير را تحت پوشش 

قرار داده است. 
رييس امداد و نجات هالل احمر گفت: ۲1۷ نفر-روز 
نيروي عملياتي سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر در طرح ساحلي مشغول امدادرساني هستند 
و خط س��احلي درياي خزر، ۸۲0 كيلومتر است كه 
90۸ غريق نجات آن را پوش��ش مي دهند، افزون بر 
اين، ۲0دستگاه آمبوالنس، 55 دستگاه موتورالنس، 
6 فروند قايق و جت اسكي و 16 دستگاه خودروهاي 

عملياتي در اين طرح به كارگيري شده است. 

تعداد مجروحان زلزله 
خوزستان به ۱۴۰ نفر رسيد

رييس مجمع نمايندگان خوزس��تان در مجلس، با 
اعالم اين خبر كه تع��داد مجروحان زلزله اخير اين 
اس��تان به بيش از 1۴0 نفر رسيده است يادآورشد: 
منازل مسكوني مسجد سليمان به دليل اينكه بافت 
عش��ايري دارند دچار خسارت شدند و تعداد زيادي 
از خودروه��ا هم زير آوار منازل و كوه ماندند. قاس��م 
ساعدي در تشريح آخرين وضعيت مناطق زلزله زده 
استان خوزستان، گفت: زمين لرزه اي به قدرت 5/۷ 
ريشتر با مركزيت مسجد سليمان، استان خوزستان 
را لرزاند، كما اينكه ما در دش��ت آزادگان هم آن را به 
وضوح احساس كرديم و پس لرزه هاي آن هم بطور 
كامل محسوس بود و حتي استان هاي عراق همچون 
ميسان را هم به لرزه درآورده بود. نماينده مردم دشت 
آزادگان و هويزه در مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: 
با توجه به اينكه بافت مسكن مردم در مسجد سليمان 
و شهرستان هاي اطراف عشايري است، به همين دليل 
دچار خسارت شدند و بيش از 1۴0 نفر هم مجروح 
شدند. او اظهار كرد: در پي وقوع اين زلزله تعداد زيادي 
از خودروها زير آواري از هم ديوارهاي منازل و هم كوه 
ماندند و خسارات بسيار سنگيني به اين بخش وارد 
شد.  او تاكيد كرد: شهرهاي درگير سيل از اين زلزله 

متاثر نشده و دچار خسارت نشده اند.

وزير بهداشت: كمبود داروهاي اساسي نداريم
وزير بهداشت با اشاره به وضعيت تامين داروهاي اساسي و 
حياتي در كشور، در عين حال گفت: انتظار داشتيم كه در 
طرح بسيج ملي كنترل فشارخون، حداقل ۲ ميليون بيمار 
جديد مبتال به پرفشاري خون در كشور شناسايي شوند كه 
در اين طرح ۲ ميليون و 600 هزار بيمار جديد شناسايي 
شدند. سعيد نمكي با بيان اينكه در راستاي حمايت از توليد 
داخل، تجهيزات پزشكي كه در داخل كشور توليد مي شوند، 
اجازه واردات نخواهند داشت، افزود: از روز اول به دانشگاه ها 
اعالم كرديم كه واردات تجهيزات پزشكي كه مشابه داخلي 
دارند، ممنوع است و به داروهايي وارداتي كه مشابه داخلي 

دارند نيز اجازه واردات نمي دهيم.
وزير بهداش��ت خاطرنش��ان كرد: برخي توليدات داخلي 
دارويي و تجهيزات پزشكي پاسخگوي نياز كشور نبود از 
اين رو واردات صورت مي گرفت؛ همچنين، برخي بيماران 
به مصرف داروهاي برند عادت كرده بودند و برخي همكاران 
پزشك كه به داروهاي داخلي اعتقادي نداشتند، اين داروها 
را تجويز مي كردند. به همين دليل سعي كرديم مردم دچار 
پريشان خاطري مربوط به داروهايي كه مصرف مي كنند 
نشوند، از اين رو با شيب ماليم داروهاي داخلي جايگزين اين 

داروها شد تا ناگهان به بازار شوك وارد نشود.
نمكي بيان كرد: با وجود فشارهاي اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه، اما هيچ كمبودي در حوزه داروهاي اساسي و حياتي 
نداريم. همچنين ورود داروهاي تك نسخه  اي و تجويز آنها نيز 
درحال حاضر ممنوع است؛ چراكه برخي از اين داروها مرتبط 

با بيماران خاص بوده و وارد كتاب دارويي كشور نشده است 
و به عنوان داروي موثر آنها را نپذيرفته ايم، اما پزشكان آنها را 
تجويز مي كردند. اما اين موارد داروها را براي بيماران خاصي 
كه وابستگي مصرف داروها را داشتند، به يك باره متوقف 
نكرديم. وزير بهداشت تاكيد كرد: در برخي بيمارستان ها 
به دليل معوق��ات بيمه، بخش ها برخي داروه��ا را توزيع 
نمي كنند كه در حال رفع و تس��هيل اين مشكل هستيم، 
اما درباره داروهاي اساسي تا پايان سال و تجهيزات پزشكي 
هيچ كمبودي را نداريم. نمكي با بيان اينكه طرح تحول نظام 
سالمت يكي از طرح هاي موفق دولت بود، خاطرنشان كرد: 
در شروع اين طرح، وزير وقت، اقدامات بزرگي را انجام داد تا 
شاهد كاهش پرداخت هزينه هاي درماني از جيب بيماران، 
ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و بهبود زيرساخت  هاي 
بيمارستاني باش��يم. پرداختي هزينه درماني بيماران در 
اين طرح به زير 30 درصد نرسيد، اما اين رقم تا 35 درصد 
كاهش پيدا كرد. او با بيان اينكه با اجراي پرونده الكترونيك 
سالمت، راهنماهاي باليني و سطح بندي خدمات و نظام 
ارجاع، مي توانيم هزينه هاي نظام سالمت را حداقل ۲5 تا 
30 درصد كاهش دهيم، گفت: در شرايط جنگ اقتصادي، 
سهم س��المت از GDP قابل توجه است، اما بايد به سراغ 
كيفي كردن خدمات و منطقي كردن هزينه ها برويم. نمكي 
گفت: طرح تحول نظام سالمت نيازمند مقدماتي بود كه 
برخي ناكامي ها مربوط به اين امر مي شود. راهنماي باليني، 
سيستم ارجاع و پزشكي خانواده از جمله ابعادي بود كه بايد 

قبل از اين مهم آماده مي شد. منابع پايداري نيز براي طرح 
تعريف نشده بود و به بودجه 10 درصدي هدفمندي يارانه ها 

گره خورده بود. 
وزير بهداشت ادامه داد: به دليل برخي كسري  هاي منابع در 
گردش كار، اتفاقاتي افتاد و بيمارستان  هاي دولتي با بيمه ها 
مشكل پيدا كردند. تا يك هفته پيش، 10 هزار ميليارد تومان 
از سازمان تامين اجتماعي طلب داشتيم كه 3 هزار ميليارد 
تومان آن پرداخت شد و با در نظر گرفتن خدمات جديد ارايه 
شده، ۸ هزار ميليارد تومان از اين سازمان بيمه گر، مطالبه 
داريم. وزير بهداشت گفت: بيمه سالمت با وجود اضافه شدن 
۴00 درصدي بودجه نسبت به سال 91 براي پرداختي به 
مراكز درماني و داروخانه ها با مشكالتي روبرو بود كه افزايش 
فاصله پرداختي اين بيمه موجب ايجاد مشكالت نقدينگي 

در دانشگاه هاي علوم پزشكي شد.
نمكي درخصوص ماندگاري طرح تحول سالمت، عنوان 
كرد: س��ه برنامه اصلي را در طرح تحول دنبال مي كنيم تا 
خدشه دار نش��ود. در وهله اول، كاهش پرداختي بيماران 
همچنان جزو اولويت هاي ما قرار دارد، با وجود تنگناهاي 
اقتص��ادي دولت، تالش مي كنيم ك��ه پرداختي از جيب 
بيماران افزايش نيابد بلكه كاهش پيدا كند و تا پايان سال 
99 به حدود ۲5 درصد برسد. وزير بهداشت افزود: ماندگاري 
طبيب در مناطق محروم را با همراهي بخش خصوصي حفظ 
مي كنيم و در عين حال تأمين بيماران خاص و صعب العالج 

را در دستور كار داريم.

»تب كريمه كنگو« قرباني گرفت
رييس اداره مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و 
حيوان وزارت بهداشت ضمن اعالم ابتالي 5۴ تن در كشور به 
تب كريمه كنگو از ابتداي امسال و جان باختن پنج تن از آنها، 
روش هاي انتقال اين ويروس را توضيح داد و نسبت به رعايت 
موازين بهداشتي جهت جلوگيري از انتقال آن تاكيد كرد. 
بهزاد اميري بيماري هاي زئونوز را بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان معرفي كرد و گفت: زئونوز بيماري هاي 
عفوني هستند كه قابليت انتقال بين انسان و حيوانات به 
ويژه مه��ره داران را دارند. حدود 60 درصد از بيماري هاي 
شناخته شده در انس��ان از طريق حيوانات به وجود آمده 
و حدود ۷5 درصد بيماري هاي نوظهور و جديد در انسان 
منشأ حيواني دارند. اين بيماري ها قابليت انتقال به دو روش 
مستقيم و غير مستقيم به انسان را دارند. او در ادامه بيماري 
تب كريمه كنگور را يك بيماري ويروسي خون ريزي دهنده 
معرفي كرد و گفت: نام تب كريمه كنگو از آن جهت به آن 
نسبت داده مي شود كه شروع عالئم اين بيماري ويروسي با 
تب همراه است و اولين بار در شهر كريمه كشور روسيه اين 
بيماري شناخته شده است. در كشور ما نيز اين بيماري از 
سال ۷۸ مشاهده شده و تاكنون 1۴۲۴ مورد ابتالي به اين 
بيماري گزارش شده است و 190 مورد آن منجر به مرگ 
شده است. رييس اداره مديريت بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان وزارت بهداش��ت در ادامه استان هاي 
سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، كرمان، اصفهان، 
فارس و مازندران را به ترتيب داراي بيشترين موارد ابتالء 

به تب كريمه كنگو معرفي كرد و به ايس��نا گفت: در طي 
۲0 سال گذشته در استان سيستان و بلوچستان به تنهايي 
۸51 مورد شاهد ابتالء به اين بيماري بوده ايم. اين بيماري در 
فصول گرم سال بروز و شيوع بيشتري پيدا مي كند؛ چراكه 
فصل شروع فعاليت كنه ها است. او در مورد نحوه انتقال اين 
ويروس به انسان گفت: اين ويروس از چهار طريق به انسان 
منتقل مي شود؛ هنگامي كه كنه براي خونخواري از يك دام 
به بدنش مي چسبد، ويروس به دام منتقل شده و اگر انسان 
در تماس با خون و ترش��حات خوني دام قرار گيرد، شانس 
ابتالء به بيماري در او به وجود مي آيد. در همين زمينه يكي 
از گروه هاي پرخطر، كاركنان كشتارگاه ها هستند. روش 
ديگر انتقال به شكل مستقيم از كنه به انسان و روش چهارم 
انتقال از انس��ان ناقل به انسان سالم اس��ت. اميري درباره 
روش هاي پيشگيري از ابتالء به تب كريمه كنگو نيز گفت: 
مهم ترين ركن آن است كه دام ها قبل از ذبح تحت نظارت 
سازمان دامپزشكي باشند و همچنين مردم از خريد گوشت 
غيربهداشتي خودداري كنند. مصرف گوشت اگر درست 
طبخ نشده باشد و همچنين مصرف جگر خام شانس ابتالء 
به اين بيماري را افزايش مي دهد. همچنين گوشت دام پس 
از ذبح بهتر است به مدت ۲۴ ساعت در دماي چهار درجه 
سانتي گراد در يخچال نگه داري شود تا ميزان ph آن كاهش 
يافته و اگر ويروسي در آن هست از بين رود. او  افزود: در سال 
9۷ تعداد ۸۴ مورد ابتالء به تب كريمه كنگو و هشت مورد 

فوت ناشي از اين بيماري داشته ايم.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

در پارلمان شهري پايتخت و با حضور معاون شهردار مطرح شد

اختالف بر سر كارآمدي طرح كاهش آلودگي هوا

ايران پيگير حل مشكل سوخت رساني به هواپيماها در تركيه
رييس سازمان هواپيمايي كشوري مطرح كرد

فعاليت 220 فروند هواپيما با متوسط عمر20 سال
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي عنوان كرد

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
ح��دود دو هفته از اجراي طرح كاه��ش آلودگي هوا 
مي گذرد. طرحي كه اما و اگر هاي فراوان و همچنين 
مخالفان فراواني داشت و دارد. در اين طرح، طرح زوج و 
فرد بعد از 14 سال حذف شد و شهروندان تهراني براي 
ورود به اين محدوده باي��د قوانين جديدي را رعايت 
كنند. روز گذشته محسن پورسيدآقايي معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با حضور در صحن 
علني شوراي شهر به ارايه گزارشي در خصوص اجراي 
اين ط��رح و تاثيرات آن پرداخت. به گفته او، طي اين 
دو هفت��ه كه از اجراي طرح جديد مي گذرد، ش��اهد 
كاهش ۲4 درصدي متوسط ورود به محدوده كاهش 
آلودگي هوا نسبت به سال گذشته بوده ايم. اما برخي 
از اعضاي شوراي شهر تهران معتقد بودند كه دليل اين 
امر به آغاز تعطيالت تابستان و بسته شدن مدارس و 

دانشگاه ها بر مي گردد.
آذر ماه س��ال ۸4 در حالي كه شرايط آلودگي هوا در 
پايتخت ش��دت گرفته بود، براي اولين بار طرح زوج 
و فرد مطرح ش��د. در ادامه اين طرح در س��ال ۸۵ به 
عنوان طرحي موقت مورد استفاده قرار گرفت و پس 
از فروردين ماه همان س��ال به طرحي دايمي تبديل 
شد. در ادامه در س��ال ۹۰ محدوده طرح ترافيك در 
بحث زوج و فرد گسترش پيدا كرد و در مهر ماه ۹۵ از 
ساعت 1۹ به 1۷ كاهش يافت و در نهايت در سال ۹۸ 
طرح كاهش آلودگي هوا جايگزين طرح زوج و فرد شد. 
طرح زوج و فرد طرح ناعادالنه اي محسوب مي شد، زيرا 
تعداد ساعت هايي مورد استفاده خودروهاي با پالك 
زوج به دليل اينكه اين طرح در روزهاي پنج شنبه تا 
ساعت 13 اجرا مي ش��ود، بيش از تعداد ساعت هاي 
مورد اس��تفاده خودروهاي داراي پ��الك فرد بود. از 
سوي ديگر، تمكن مالي برخي از افراد منجر به خريد 
دو خودرو با پالك هاي متفاوت ش��د و همين مساله 

سرانه مالكيت خودرو را از 1.33 به ۲.۶ افزايش داد.
واقعيت اين اس��ت كه اجراي ط��رح زوج و فرد عمال 
نتوانس��ت گره كور ترافيك تهران را بگشايد و برخي 
شهروندان كه از تملك مالي بيش��تري برخوردارند 
ب��ا خري��د خودروهايي با پ��الك زوج و ف��رد هر روز 
مي توانس��تند وارد اين محدوده شوند و اين به نوعي 
اجحاف در حق شهروندان ديگر بود كه چنين توانايي 
را نداشتند. بنابراين مديريت شهري تصميم گرفت 
تا راه هاي جديد را تجربه كند. در اين راس��تا دانشگاه 
تربيت مدرس به عنوان مشاور براي بررسي راهكارهاي 
جديد با معاونت حمل ونقل و ترافيك همكاري خود را 

با شهرداري آغاز كرد. 
پورس��يدآقايي با اش��اره به اينكه براي دس��تيابي به 
راهكار جايگزين، شيوه عملكرد در 13 شهر مهم دنيا 
مورد بررسي قرار گرفت، تصريح كرد: تردد خودروها 
در ش��هرهاي امريكاي جنوبي، امريكا و آسيا با ساير 
كشورها متفاوت بود. در كشورهاي امريكاي جنوبي 
و آسياي شرقي به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي 
الزم ترددها به ص��ورت نوبتي ص��ورت مي گرفت و 
در كش��ورهاي اروپايي با توجه به فراهم بودن زمينه 
اس��تفاده از تكنولوژي هاي الكترونيكي ش��يوه تردد 
متفاوت بود. اين در حالي است كه تردد نوبتي زمينه 
افزايش س��رانه مالكيت خ��ودرو را به هم��راه دارد، 
زيرا افراد تالش مي كنند تا در راس��تاي اس��تفاده از 
خودروي ش��خصي به خريد خودروهاي ارزان قيمت 
و بعضًا دس��ت دوم اقدام كنند. در شهرهاي اروپايي 
از روش قيمت گذاري اس��تفاده مي شود، نوع خودرو 
و مي��زان آاليندگ��ي اب��زاري براي تعيي��ن عوارض 
اس��ت و در ش��هرهايي مانند لندن و اس��تكهلم كه 
زيرساخت هاي الزم وجود دارد، كنترل آاليندگي به 

سمت الكترونيكي شدن رفته است.

  موافقت ۴۳ درصدي شهروندان تهراني 
به گفته پورسيدآقايي، براي اجراي اين طرح جنبه هاي 
مختلف محيط زيس��تي مورد بررس��ي قرار گرفت و 
پرسش��نامه هايي توسط مش��اوران در اختيار مردم 
گذاشته ش��د. او در اين باره افزود: در اين نظرسنجي 
بيش از ۵ هزار نفر ش��ركت كردند .۵3 درصد از آنها 
معتقد بودند طرح زوج و فرد ناعادالنه است. در حالي 
كه طرح ترافيك در اسفند س��ال ۹۶ پيش از آغاز از 
سوي شهروندان مورد نظرس��نجي قرار گرفت و 33 
درصد آنها ب��ا اجراي طرح موافق بودن��د. اين ميزان 
موافق��ت در مهر ماه ۹۷ به ۵۶ درصد و در دي ماه ۹۷ 

به ۶4 درصد رسيد.بعد از اجراي طرح كاهش آلودگي 
هوا به جاي طرح زوج و فرد، نظرس��نجي ها حاكي از 

موافقت 43 درصدي شهروندان تهراني بود. 
يكي از موضوعات مهم و بحث برانگيز در طرح ترافيك 
جدي��د قيمت گذاري آن اس��ت. ع��ده اي معتقدند 
شهرداري با اين شيوه و اين قيمت ها به دنبال كسب 
درآمد است. موضوعي كه معاون حمل و نقل شهرداري 
به شدت آن را تكذيب مي كند. او درباره قيمت گذاري 
اين طرح نيز توضيحاتي ارايه كرد و گفت: با توجه به 
بررسي هاي انجام ش��ده براي كاهش آثار ترافيكي و 
زيست  محيطي تصميم بر اين شد تا قيمت تردد در 
محدوده زوج و ف��رد ۵۰ درصد قيمت طرح ترافيك 
باشد و در اين راستا توجه ويژه اي به ساكنان محدوده 
مركزي شهر تهران شد. شورا بدون كوچك ترين سوال 
و اعتراضي با اتفاق آراء به ط��رح ترافيك جديد رأي 

مثبت داد و اين طرح به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح ش��هروندان پايتخت در هر فصل 
مي توانند ۲۰ روز به صورت رايگان در محدوده طرح 
كاهش آلودگي هوا حركت كنند و اگر تصميم داشتند 
روزهاي بيشتري از خودروهاي شخصي خود استفاده 
كنند بايد عوارض ط��رح را بپردازن��د. اين در حالي 
است كه حداقل و حداكثر اين عوارض براي ساكنان 
محدوده از 3,۶۰۰ تومان تا 1۰ هزار تومان و براي ساير 
شهروندان تهراني از ۷ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان در 
نظر گرفته شده است كه با توجه به نوع معاينه فني و 

ساعت اوج اين قيمت ها متفاوت خواهد بود.

 كاهش نرخ عوارض در طرح جديد 
پورس��يدآقايي در دفاع از اين طرح عن��وان كرد: در 
گذشته افراد براي اينكه بتوانند در 3 روزي كه پالك 
خودرويشان همخواني نداشت در سطح شهر حركت 
كنند بايد قيمت تمام يك طرح يعني 41 هزار و 4۰۰ 
توم��ان را مي پرداختند كه اين در ط��ول 3 روز 1۲4 
هزار تومان تمام مي شد، اما امروز با شرايط فعلي افراد 
مي توانن��د در طول هفت��ه 1.۵ روز به صورت رايگان 
تردد كنند و براي 4.۵ روز بعدي اگر در س��اعات اوج 
هزينه تردد براي آنها ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شود 
عوارضي كه بايد بپردازند ۹۲ هزار تومان خواهد بود و 

اين به معني كاهش نرخ عوارض است.
مع��اون ش��هردار ته��ران ب��ا اش��اره به اس��تقبال 
پايتخت نشينان از ثبت نام در سامانه تهران من تصريح 
كرد: در پايان سال گذشته تنها ۶۰۰ هزار نفر در اين 
سامانه ثبت نام كرده بودند اما آخرين آمارها حاكي از 
آن اس��ت كه تا امروز يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در 
 س��امانه تهران من ثبت نام كرده اند.تا امروز مدارك

۶۵ هزار نفر از س��اكنان محدوده تأييد ش��ده است، 
همچنين تاكنون ۲۶ هزار خودرو كه زير چهار سال 
عمر دارند براي گرفتن معاينه فني برتر اقدام كرده اند. 
در طرح جديد به خودروهاي هيبريدي هم ۹۰ درصد 
تخفيف داده مي ش��ود و البته عوارض حاصل از اين 
طرح امسال به صورت جداگانه ذخيره مي شود تا صرف 

گسترش حمل ونقل عمومي شود.

 كاهش ۲۴ درصدي ورود به محدوده 
پورسيدآقايي با بيان اينكه طي دو هفته گذشته به 
دنبال اجراي طرح جديد شاهد كاهش ۲4 درصدي 
متوسط ورود به محدوده كاهش آلودگي هوا نسبت 
به سال گذش��ته بوده ايم، عنوان كرد: در هفته اول 
ورود به محدوده در ساعات اوج صبح 1۶ درصد و در 
ساعات اوج بعدازظهر با 1۸ درصد كاهش مواجه بوده 
است. اين در حالي است كه در هفته دوم اجراي طرح 
به طور متوسط ش��اهد كاهش 1۶ درصدي ورود در 
ساعت اوج صبح و ۲۸ درصدي در اوج عصر بوده ايم. 
مشاهدات حاكي از اين اس��ت ترافيك در محدوده 
مركزي ش��هر تهران به طرز محسوسي كاهش پيدا 

كرده است.
او با بيان اينكه برخي معتقدند اين طرح كاسبكارانه 
است، گفت: در سال ۹۶ درآمد حاصل از طرح ترافيك 
3۶۵ ميليارد تومان بود، اما در سال ۹۷ درآمدمان از 
طرح ترافيك ۲۹۰ ميليارد تومان اس��ت. پس با يك 
محاسبه مي بينيد كه طرح مان كاسبكارانه نبوده، اما 
عباراتي همچون پولي شدن، حربه مردم پسندي عليه 
يك طرح اس��ت؛ چرا كه اگر مدام به مردم بگوييد كه 
شهرداري مي خواهد شما را سر كيسه كند و پول تان 

را بگيرد، نظرشان منفي مي شود.

به گفته پورس��يدآقايي، آلودگي امسال هواي تهران 
ناشي از آالينده ازن اس��ت و ربطي به گازهايي كه از 
اگزوز خودروها خارج مي شود، ندارد. در واقع هر چه 
تابش خورشيد بيشتر باش��د، ميزان گاز ازن افزايش 
پيدا مي كند.بر اساس آمارها امسال 1.۵ درجه متوسط 
گرما و يك درجه تابش خورشيد افزايش داشته است و 
البته تعداد روزهاي آلوده از ۲۰ روز در سال گذشته به 

1۵ روز در امسال كاهش پيدا كرده است.

 ناتواني دوربين ها در كنترل خودروها 
اعضاي كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر همواره 
از مخالف��ان طرح ترافيك جديد ب��وده و انتقاداتي را 
نس��بت به آن ابراز مي كردند. عالوه بر اين اختالفات 
رييس كميسيون يعني محمد عليخاني كه غايب اين 
جلسه بود با پورسيدآقايي معاون حمل و نقل و عمران 

شهرداري بر كسي پوشيده نيست. 
افشين حبيب زاده، عضو كميس��يون حمل و نقل و 
رييس كميته نظارت پس از ش��نيدن گزارش معاون 
شهردار به بيان انتقادهاي خود به اين گزارش پرداخت 
و گفت: آقاي پورسيدآقايي در توضيحات خود اعالم 
كرد كه قبال افرادي كه خودروي پالك زوج داشتند، 
خودرويي با پالك فرد خري��داري مي كردند كه اين 
امر باعث افزايش تعداد و مالكيت خودروها مي شود. 
سوال من اين است كه با طرح جديد اين تعداد مالكيت 
چگونه كاهش يافته اس��ت؟ زماني كه فرد خودروي 
داراي پالك زوج و فرد داشته، اكنون خودروي سومي 
خريداري مي كند كه به ج��اي 4۰ روز بتواند ۶۰ روز 
در محدوده طرح تردد كند. در نتيجه اين طرح نه تنها 
تعداد خودرو را كاهش نمي دهد بلكه ممكن اس��ت 

موجب افزايش تعداد خودرو نيز بشود.

 افزايش تردد در محدوده دوم ترافيك 
يكي از اشكاالتي كه كميسيون حمل و نقل به اين طرح 
وارد مي كند، اين است كه تعداد دوربين ها كافي نيست 
و به همين دليل اين طرح به شكل كامل اجرا نمي شود. 
حبيب زاده با تاكيد دوباره اي��ن موضوع گفت: طبق 
آخرين بررسي ها و مشاهدات عيني كارشناسان ما، 
تردد خودروها خصوصا در محدوده دوم افزايش يافته 
است و دوربين هايي كه در خروجي هاي طرح تعريف 
ش��ده، كامل نيس��ت و برخي به روش هاي گوناگون 
اقدام به مخفي كردن پالك هايشان مي كنند كه اين 
نشان مي دهد دوربين ها به طور كامل قادر به كنترل 
ت��ردد خودروها به محدوده طرح ترافيك نيس��تند. 
آقاي پورسيدآقايي در ارايه گزارش بايد با عدد و رقم 
مش��خص درباره كنترل آلودگي هوا توضيح مي داد. 
اگر اجراي طرح خوب بوده پس چرا در دو هفته اخير 

با آلودگي هاي خاص در شهر تهران مواجه بوده ايم.
شايد بتوان گفت، شديدترين انتقادها را احمد مسجد 
جامعي، رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر به اين 
طرح وارد كرد. او مديران شهري را متهم به خودعقل 

پنداري كرد و گفت: مگر قرار اس��ت روش پيشينيان 
را داشته باشيم. مسجد جامعي با انتقاد از نحوه ارايه 
گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره »كاهش ترافيك و آلودگي هوا در محدوده هاي 
مركزي شهر تهران در س��ال 13۹۸« گفت: اين چه 
گزارش و چه شورايي است كه گزارشي بدون ارسال 
به كارشناسان، اعضا و كميسيون هاي شورا، يك باره 
در صحن آن هم با تعدادي اس��اليد ارايه مي ش��ود؟ 
اگرچه ارايه اين گزارش الزم بود ولي اش��كالي جدي 
بر آن وارد اس��ت؛ اين گزارش در قالب اساليدهايي از 
دانش��گاه تربيت مدرس ارايه مي شود. عالوه بر آن به 
كميسيون ها نيامده است. بعد از ارايه گزارش از آقاي 
حبيب زاده، معاون نظارت ش��ورا پرسيدم آيا گزارش 
در كميسيون تخصصي آمده است، ايشان هم پاسخ 

دادند خير.
مس��جدجامعي با بيان اين نكته كه م��ن به ذات اين 
گزارش اش��كال وارد مي دانم، اظهار ك��رد: از هيات 
رييس��ه مي خواهم دست كم دو، س��ه ورق خالصه 
گزارش به ما و به كميسيون ها بدهند . نمي توان قبول 
كرد كه گزارشي در صحن خوانده شود اما نه اعضا، نه 
كميسيون و نه كارشناسان هيچ اطالعي از آن نداشته، 

ندانند و قبال نخوانده باشند.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: نكته دوم 
اين است كه پافشاري در تحول وضعيت موجود خوب 
است اما با چه سبك وشيوه اي، مگر ما نظامي هستيم، 
مگر ما قرار است روشي را كه پيشينيان داشتند داشته 
باش��يم. نبايد اين گونه پنداشته شود كه با عمل خود 
بگوييم مردم عقلشان نمي رسد و ما آمده ايم به عنوان 
عقل كل به شما راه حل بدهيم .خودعقل كل پنداري 
مهم ترين مشكل مديريت هايي است كه قصد ايجاد 
تحول دارند. تحول بدون مشاركت مردم و گفت وگو 
با آنها معنايي ندارد. وقتي حتي كميسيون ذي ربط ما 
از اين گزارش اطالعي ندارد ديگر تكليف شهروندان 
معلوم اس��ت و جاي چه تحولي باق��ي مي ماند. اين 
رفتارها با ش��عارهايي كه مبني بر مش��اركت مردم 
داديم مغاير است. نبايد فراموش كنيم آن شعارها يك 

چارچوب و مبنايي داشته است.
حجت نظري عضو كميسيون فرهنگي شورا نيز در 
واكنش به بخش��ي از س��خنان معاون حمل و نقل و 
ترافيك ش��هردار تهران درباره رضايت ش��هروندان 
از طرح جديد گفت: ادعا ش��د كه ساكنان محدوده 
زوج و ف��رد رضاي��ت دارند. درحالي كه بس��ياري از 
شهروندان در فضاي حقيقي و مجازي به ما مراجعه 
كرده و ناراضي هس��تند. هنوز خيلي از ش��هروندان 
نمي دانند اين ۲۰ روز را چطور بايد اس��تفاده كنند 
و س��ردرگم هس��تند.در مورد نظرسنجي هم كه در 
مورد رضايت مردم به آن اس��تناد شد، فكر مي كنم 
آقاي پورس��يدآقايي هم مثل روحاني نظرس��نجي 
كرده اند. جناب پورسيدآقايي از منظري كه خودشان 

مي خواهند نظرسنجي مي كنند.

   ابطال ۴۰ هزار طرح ترافيك خاص
البته برخي از اعضاي شورا نيز موافق اين طرح بودند 
از جمله محمود ميرلوحي، عضو كميس��يون برنامه 
و بودج��ه منتق��دان را متهم كرد كه ب��ه دليل قطع 
كارت رايگان طرح ترافيك شان به انتقاد از اين طرح 
مي پردازند. او با بيان اينكه اين مسير بايد ادامه يابد، 
گفت: 4۰ ه��زار كارت ترافيك خواص را قطع كرديم 
و همه آنها ت��الش مي كنند به نحوي با اس��تفاده از 
تربيون هايشان كه فعال تر از ما است به اين طرح انتقاد 
كنند.رقباي ما با ايجاد نارضايتي اساسًا مي گويند كه 

ما هيچ كاري در اين دو سال نكرديم 
 آرش ميالني، رييس كميته محيط زيس��ت شوراي 
ش��هر تهران در تصميم شوراي شهر از ديگرمدافعان 
اين طرح بود و آن را ش��جاعانه اعالم كرد. به گفته او، 
اگر چشم اندازي براي وضعيت ترافيك تهران و بهبود 
آن متصور نمي شديم، خيانت به افراد جامعه بود. او با 
بيان اينكه طرح ترافيك جديد از نظر محيط زيستي 
قابل دفاع است، گفت: مي بينيد كه تحقيقات نشان 
داده مونواكسيد كربن ديگر مشكل اصلي شهر نيست 
اما ما به مطالعات جامع تر و كامل تر از نظر آاليندگي و 

مدل سازي نياز داريم.

   واكنش به انتقادات اعضاي شوراي شهر 
محمد س��االري، رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران اما پس از ارايه گزارش 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در واكنش 
به انتقادات اعضاي شوراي شهر به اين طرح گفت: اين 
طرح را ما خودمان در ش��وراي شهر تصويب كرديم و 
اكنون داريم به اين طرح انتقاد مي كنيم.امروز غالب 
تصميم گيران نظامات تصميم گيري كشور از شخص 
اول دولت تا سطوح ديگر، اپوزيسيون شده اند، چراكه 

اپوزيسيون بودن محبوبيت مي آورد.
او با بيان اينك��ه من اكنون در تاييد ي��ا رد اين طرح 
صحبت نمي كنم، اظهار كرد: مگ��ر روزي كه به اين 
طرح راي داديم نسبت به آن آگاهي نداشتيم كه اگر 
نداشتيم، اشكال به خودمان وارد است. ما مسوول اداره 
شهر هس��تيم و اكنون بايد پاسخگو باشيم، نه اينكه 
صرفا پاس��خگويي را از معاونت بخواهيم. بايد زماني 
را تعيي��ن كنيم و فرصتي براي اجرا بدهيم، س��پس 
گزارش��ي از ميزان تاثيرگذاري اج��راي اين طرح در 
كاهش ترافيك و آلودگي هوا يا رضايتمندي ساكنان 

محدوده طرح بياورند و بعد تعيين تكليف كنيم.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه يكي از 
رويكردهاي غالب شوراي پنجم تصميم گيري مبتني 
بر پيوست هاي مطالعاتي اس��ت، گفت: اينكه دايما 
روال گذش��ته را ادامه دهيم صحيح نيست و بايد به 
مديرانمان اجازه تغيير و خالقيت بدهيم البته خالقيت 
مبتني بر پيوس��ت هاي مطالعاتي، اصال دليل برخي 
مش��كالت امروز در كش��ور نيز همين اصرار بر ادامه 

روند هاي گذشته است.

رييس سازمان هواپيمايي كشوري از برنامه ريزي ايران 
براي حل مشكل عدم سوخت رساني به پروازهاي ايران 
در فرودگاه تركيه خبر داد و گفت: ايران پيگير حل اين 

مشكل به صورت قانوني است.
علي عابدزاده درباره آخرين وضعيت سوخت رساني 
به پروازهاي خارجي ايرالين هاي ايراني گفت: پيگير 
حل مش��كالت مربوط به سوخت رساني هستيم و با 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده درحال رفع مشكالت 
مربوط به س��وخت رس��اني هواپيماه��اي ايران در 

فرودگاه هاي تركيه هستيم.
او همچنين در خصوص تحري��م لوگوي هواپيمايي 
جمهوري اس��المي ايران )ايران اير( در فرودگاه هاي 
تركيه گفت: در حال حاضر با مش��كلي در اين زمينه 

مواجه نيستيم.
عابدزاده در خصوص وضعيت ايمني پروازهاي ايران 
در شرايط تحريم و همچنين تعمير و تعويض قطعات 
هواپيماه��ا گفت: نظارت هاي مرب��وط به ايمني كه 
درحال حاضر در سازمان هواپيمايي اعمال مي شود از 

هر زمان ديگري سخت گيرانه تر و گسترده تر است و 
كاماًل منطبق با فرايندهاي جديد است.

معاون وزير راه و شهرس��ازي عابدزاده همچنين در 
خصوص كاهش پروازهاي داخل��ي به دليل كاهش 
قدرت خريد مردم گفت: كاه��ش پروازهاي داخلي 
مورد تاييد اس��ت اما از س��فر خانوار حذف نش��ده و 
 ط��رح موضوع حذف س��فر هواي��ي از س��بد خانوار 

غلط است.
او گفت: درحالي كه نرخ ارز چند برابر شده است، اما 
نرخ بليت هواپيما در همه روزها چندبرابر نشده است. 
اكن��ون در كليه مس��يرها از ٢٠٠ هزارتومان تا ٨٠٠ 
هزارتومان قيمت بليت موجود است و اگر نرخ را٢٠٠ 
هزار تومان در نظر بگيريم با وجود نوسانات ارزي زياد 

با قيمت ٦ سال قبل تغييري نكرده است.
عاب��دزاده با اع��الم اينكه اكنون ٨٠ درص��د پروازها 
غيرچارتري است، گفت: در سيستم توزيع و فروش 

بليت ها نظم وجود دارد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه يك ساعت پرواز براي 

خطوط هواي��ي ما معادل ٤٠ دالر هزينه دارد، گفت: 
البته اين رقم بسته به مسير پروازي تغيير مي كند.

عابدزاده افزود: در اين ش��رايط خطوط هوايي مجاز 
هستند حداكثر و حداقلي را براي نرخ هاي خود تعيين 
كنند اما سازمان هواپيمايي بر اين نرخ ها نظارت دارد.

به گفته عابدزاده، اكنون در مس��ير تهران- مش��هد 
از ٢٠٠ ت��ا ٨٠٠ هزار تومان از س��وي ش��ركت هاي 
هواپيمايي در غالب نرخ نامه قيمت گذاري مي شود، 
 اما بخ��ش اعظ��م بليت ها زي��ر قيمت تمام ش��ده 

به فروش مي رسد.
معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: اين درحالي 
است كه با اين قيمت ارز اگر صندلي در پرواز مشهد 
زير ٧٥٠ هزار تومان به فروش برسد آن ايرالين ضرر 

كرده است.
وي خبر داد: نرخ ارز در يكسال اخير براي شركت هاي 
هواپيمايي تغيير نك��رده و ارز نيمايي از٨ تا ١٢ هزار 
تومان به ايرالين ها تعلق گرفت��ه كه خود عاملي در 

جهت تغييرات در نرخ بليت است.

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي گفت: 
حدود ۲۲۰ فروند هواپيما با متوس��ط عمر ۲۰ سال در 
حال عمليات هستند كه هيچ نگراني بابت سن آنها وجود 
ندارد و نگهداري آنها با كيفيت بااليي در حال انجام است.

س��ياوش اميرمكري در گفت وگو با ايسنا، اضافه كرد: 
اينكه برخي پروازها به علت نقص فني در فرودگاه هاي 
ديگر فرود مي آيند، طبيعي است و نقص فني براي همه 
دس��تگاه ها پيش مي آيد.او با بيان اينكه فرودگاه هاي 
كش��ور بر اس��اس نياز اعزام، پذيرش مس��افران در هر 
منطقه اي را انج��ام مي دهند، اظهار كرد: توس��عه در 
بخش زيرساخت هاي ترمينالي و فضاهايي كه به ارايه 
سرويس هاي مسافران مي پردازد و همچنين در بخش 
مربوط به زيرساخت هاي ارايه خدمات ناوبري و فضاهاي 
پاركينگ و باند فرودگاه ها انجام مي ش��ود.اميرمكري 
تصريح ك��رد: همه اقداماتي كه در ف��رودگاه در بخش 
عمران صورت مي گيرد متأثر از نيازها، تقاضاي مسافر 
و ايرالين است كه با توجه به ناوگان هواپيمايي و هوايي 
كشور، نياز به توس��عه عوامل پروازي، ايجاد تجهيزات 

هوانوردي متناس��ب در فرودگاه ها براي پرواز ايمن تر 
پيدا مي شود تا لغو پروازها كمتر صورت گيرد.مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي بيان كرد: ارايه خدمات 
به مسافرين توسط ترمينال ها متناسب با نياز هر منطقه و 
متناسب با طرح جامعي كه براي فرودگاه ها در نظر گرفته 

شده، انجام مي شود.
اميرمكري در پاس��خ به اينكه با توجه به تحريم ها، آيا 
اين موضوع در فرودگاه هاي كشور تأثيرگذار بوده است 
يا خير، افزود: عمده نياز فرودگاه هاي كشور در بخش 
طرح ها و پروژه هاي اجرايي و توس��عه زيرس��اخت ها 
در س��اختمان ها، ترمينال ها و حت��ي عوامل پروازي 
توس��ط پيمانكاران داخلي به خوبي انجام مي شود و 
هيچ مشكلي وجود ندارد.او گفت: تجهيزات ترمينالي 
و بخشي از تجهيزات هوانوردي از منابع توليد كننده 
داخلي قابل تأمين بوده اما بخشي از تجهيزات هوانوردي 
كه مرب��وط به ارايه س��رويس هاي نظارت��ي، اداري و 
سيستم هاي هدايت هواپيما به سمت فرودگاه است 

بايد از كشورهاي ديگر وارد شود.
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 افزايش واحدهاي سيار 
معاينه فني در تهران

مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران با اشاره به 
افزايش 1۵ درصدي مراجعات براي انجام معاينه 
فني گفت: مراكز معاينه فني سيار همه امكانات 
خطوط ثابت را دارد و به صورت آنالين به پليس 

راهور و وزارت كشور متصل است.
به گزارش فارس، س��يدنواب حس��يني منش، 
مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران در حاشيه 
استقرار واحد سيار معاينه فني شماره ۵ در منطقه 
1۲ و در پايانه تاكسيراني امام خميني )ره(، اظهار 
كرد: هر آنچه در يك سوله 1۰۰ متري الزم است 
ب��راي معاينه فني خودروها در قالب يك س��ازه 
سيار تهيه شده و خدماتي همچون معاينه فني 
خودروهاي دولتي، تاكسي و خصوصي از طريق 

اين واحد سيار امكان پذير است.
وي با اشاره به اينكه امكان انجام معاينه فني برتر 
از طريق واحد سيار معاينه فني قابل انجام است، 
گفت: افتتاح واحد سيار امروز در منطقه 1۲ يكي 
از ۵ خط خطوط س��يار بوده ك��ه همه امكانات 
خطوط ثابت را دارد. همه استانداردهاي جهاني در 
مورد واحد سيار معاينه فني لحاظ شده و ابزار الزم 
به كشور وارد و توليد و مونتاژ آن در داخل كشور 
انجام گرفته است كه در نهايت قيمت يك چهارم 
نوع اروپايي دارد.حس��يني  منش گفت: در حال 
حاضر ۵4 خط سبك، 1۰ خط موتورسيكلت و 
سه خط سنگين براي خودروها در تهران در نظر 
گرفته شده و امسال 1۵ درصد افزايش مراجعات 

به مراكز معاينه فني را داشته ايم.
مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران تصريح 
كرد: در سال ۹4 تنها 4۰۰ هزار معاينه فني انجام 
گرفت ولي در سال قبل يك ميليون و ۸۰۰ خودرو 
معاينه فني شده اند و امروز تسهيالتي همچون 
نوبت دهي اينترنتي و راه اندازي مراكز معاينه فني 
سيار براي شهروندان فراهم شده تا خودروهاي 

بيشتري معاينه فني شوند.

 توليد مسكن پايتخت 
پاسخ به تقاضاهاي واقعي نبود

شهردار تهران گفت: در شهري مثل پايتخت مسكن 
توليد كرده ايم آن هم به اندازه نياز، اما تقاضاي موثر 
را جواب نداده يعني مسكن در جهت ديگري توليد 

شده است.
به گزارش ايرنا، پيروز حناچي، ش��هردار تهران در 
حاشيه مراس��م سه ش��نبه هاي بدون خودرو كه 
همراه با محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
از ميدان توحيد تا پ��ارك الله تهران را با دوچرخه 
ركاب زدن��د، در جمع خبرنگاران گفت: كس��اني 
كه سرمايه ش��ان را در امر خريد خانه گذاشته اند 
توقع خواب سرمايه ش��ان را دارند و دنبال گرفتن 
سود و بهره ش��ان هستند. همين امر باعث شده تا 
تعادلي بين عرضه و پاس��خ به تقاضاي موثر برقرار 
نباشد كه بايد تالش كنيم اين تعادل برقرار شود.

حناچي گفت: البته اين موض��وع از جنس و ذات 
ساختمان سازي نيس��ت، بلكه يك موضوع كاماًل 
اقتصادي اس��ت و با اقتصاد مردم سر و كار دارد كه 
اميدواري��م دولت در آينده نزدي��ك بتواند راهكار 
مناس��بي براي آن بينديش��د.در تهران چند صد 
هزار خانه خالي از س��كنه وجود دارد؛ در دنيا اين 
موضوع را با ماليات ب��ر امالك تعديل كرده اند، اما 
در اي��ن خصوص خألهاي��ي در قوانين موجود در 

كشور داريم.
او در پاسخ به سوالي كه »گفته بوديد سرمايه هاي 
مردم در خانه ه��اي خالي تهران محبوس و بلوكه 
شده است و آيا ش��ما برنامه اي براي اين رهايي از 
محبوس شدن پول ها داريد؟« افزود: اين موضوع 
در دولت هم مطرح شد.اميدواريم هرچه سريع تر 
راهكاري براي اين موضوع انديشيده شود كه البته 
در خصوص اينكه شهرداري تهران مي تواند در اين 
خصوص كاري كند يا خير، به نتيجه نرسيده ايم زيرا 

اين موضوع چند وجهي است.
ش��هردار تهران ادام��ه داد: در خص��وص تعداد 
واحدهاي خالي هنوز اتف��اق نظر واحدي وجود 
ندارد اما حتما چند صد هزار خانه خالي از سكنه 
در تهران وجود دارد.در خصوص واحد اول و دوم 
مالي��ات حداقلي وجود دارد اما براي كس��ي كه 
واحدهاي بيش��تري دارد ماليات حداكثري در 
نظر مي گيرند و كسي هم حق ندارند دارايي هاي 
عمومي را بلوكه كند.در اين شرايط هزينه اجاره بها 
افزايش پيدا كرده اس��ت و همين امر باعث شده 
افراد اجاره نشين از دولت توقع آن را داشته باشند 

كه براي آنها كاري كنند.
ش��هردار تهران از افزايش معابر دوچرخه سواري 
در پايتخت طي ماه هاي گذشته خبر داد و گفت: 
در خيابان هاي طالقان��ي، حافظ، كريمخان، بلوار 
كش��اورز و… مس��يرهاي دوچرخه ايجادشده و 
حتما توسعه بيش��تري خواهيم داشت.حناچي 
درباره برگزاري مراسم سه شنبه هاي بدون خودرو 
نيز اظهار كرد: مراس��م روز سه ش��نبه هاي بدون 
خودرو و ركاب زن��ي با دوچرخه يك اقدام نمادين 
است و از سه شنبه ها شروع شده كه اميدوارم همه 
روزهاي ما روز بدون خودرو باشد.كاستن از استفاده 
از خودروهاي شخصي امري مهم و ضروري براي 
شهر تهران محس��وب مي شود و حضور مسووالن 
به ويژه مسووالن دولتي در اين مراسم در كمك به 
شكل گيري روزهاي بدون خودرويي نقش بسزايي 
دارد.شهردار تهران درخصوص دعوت از محمد جواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
اين مراسم گفت: به آقاي وزير به عنوان جوان ترين 
عضو كابينه گفتم كه خوب است شما در اين مراسم 
حضور داشته باشيد كه ايشان هم استقبال كردند 
و تشريف آوردند. البته سه شنبه هاي بدون خودرو 
حتما به معناي استفاده كردن از دوچرخه نيست 
و مس��ووالن مي توانند پياده يا با استفاده از مترو و 
اتوبوس خود را به سر كار برسانند و مهم اين است 

كه از خودرو شخصي استفاده نكنند.

لنا
:  اي

س
عك
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زنجيره توليد خودرو در انتظار نقدينگي
تعادل|

»صنعت خودروس�ازي كشور براي اينكه سرپا 
بايس�تد نياز به منابع مالي دارد.« »خودروساز 
براي اينك�ه خودروهايش را روانه بازار كند نياز 
ب�ه قطع�ه دارد.« همچنين در ضل�ع ديگر اين 
ماجرا، »قطعه س�از هم براي اينكه بتواند قطعه 
توليد كند؛ نياز به اين دارد كه حس�ابش ش�ارژ 
مالي شود.« اما مشكل كجاست كه چرخ توليد 
خودرو را لنگان كرده اس�ت؟ خودروس�ازان و 
قطعه سازان، س�اختمان شيش�ه اي آبي رنگ 
ميرداماد را نش�ان گرفته و مي گويند كه بانك 
مركزي بايد پاس�خگوي اين معادله ساده باشد 
و بگوي�د چرا با وجود وعده اي ك�ه براي اعطاي 
تسهيالت داده، اما زنجيره توليد خودرو را معطل 
كرده و اجازه تزريق پول به صنعت خودروسازي 
را نمي دهد؟ به گفته آنها، »تسهيالت داده نشده 
و خودروها ناقص مانده اند.« اين در حالي است 
كه براساس آخرين تصميم، مقرر شد كه بانك 
مركزي 11 هزار ميليارد تومان به صورت وام در 
اختيار خودروسازان قرار دهد تا بدهي خود به 
قطعه سازان را پرداخت كنند كه از اين ميزان تنها 
كمتر از 4 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. 
همچنين 844 ميليون يورو كه قرار بود به زنجيره 
تامين تزريق شود، هنوز پرداخت نشده است. 
اما اينك�ه چرا با وج�ود چالش هايي كه صنعت 
خودروس�ازي كش�ور پس از بازگش�ت دوباره 
تحريم ها اي�ن روزها با آن درگير اس�ت، بانك 
مركزي هم از ش�ارژ مالي زنجيره توليد خودرو 
طفره مي رود؛ پاس�خ روش�ني ب�راي آن وجود 
ندارد و متوليان بانك مركزي بايد پاس�خگوي 

اين موضوع باشند.

  چاه ويل مشكالت خودروسازان
ارديبهشت سال 97، »دونالد ترامپ « رييس جمهوري 
امريكا برجام را نقض و اعالم كرد كه از اين توافق خارج 
مي شود. اما اولين اقدام او پس از خروج از برجام، نشانه 
گرفتن صنعت خودروي ايران و تحريم آن بود. اواسط 
تابس��تان همين س��ال بود كه رييس جمهور امريكا 
تحريم هاي صنعت خودروي ايران را اجرايي كرد. اين 
اقدام ترامپ، صنعت خودروسازي كشور را با يك بحران 

جدي روبرو كرد. 
ش��وكي كه نقض برجام و بازگش��ت تحريم ها به بازار 
خ��ودرو وارد كرد، از چند جهت بود؛ »رش��د نرخ ارز، 
افت شديد توليد و صعود قيمت ها.« رشد نرخ ارز، هم 
هزينه توليد قطعات و مواد اوليه خارجي را باال برد، هم 
به دنبال آن، قيمت تمام شده خودرو هاي داخلي نيز 
افزايش يافت. اما با آغاز سال 97، نرخ ارز رشد ديگري را 
تجربه كرد و همزمان، تامين ارز دولتي نيز براي زنجيره 

خودروسازي كشور سخت شد. 
از اين رو، با نقض برجام، ديگر مشكل فقط رشد نرخ ارز 
نبود، چه آنكه تحريم صنعت خودروي كشور از سوي 
امريكا، باعث نقض پيمان شركاي خارجي خودروسازان 
و رفتن آنها از ايران ش��د تا پس از افزايش هزينه هاي 

توليد، شوك ديگري بر پيكره خودروسازان داخلي وارد 
شود. آنها حاال نه تنها ش��ركاي معتبر خود را از دست 
داده اند، بلكه با محدوديت تامين قطعات خارجي نيز 
مواجه شده اند و در نتيجه، صنعت خودرو افتي شديد 

را در توليد تجربه كرد.
بطوريكه آمارها هم بر اين موضوع صحه گذاشته و ناظر 
بر اين اس��ت كه در سال 97، حدود 956 هزار دستگاه 
انواع خودرو توليد شده تا افتي 40 درصدي گريبان اين 

صنعت را بگيرد. 
همچنين آمارها حكايت از اين دارد كه دو شركت ايران 
خودرو و سايپا در فصل بهار 9۸ در مجموع ۱۸4 هزار و 
90۲ دستگاه خودرو توليد كرده اند. اين در حالي است 
كه در سه ماه ابتدايي سال گذشته ميزان توليد خودرو 
در اين ش��ركت ها به ۲۸۸ هزار و ۸۳7 دستگاه رسيده 
بود؛ بنابراين با مقايس��ه اين آماره��ا، توليد خودرو در 
بهار سال جاري به نسبت بهار 97، با افت ۳6 درصدي 

همراه بوده است.
تحريم ها در واقع سبب مختل شدن روند تامين قطعات 
از خارج شده اند و مش��كالت اقتصادي نيز نقدينگي 
زنجيره خودروسازي را تحت تاثير قرار داده و در نتيجه، 
تامين قطع��ات داخلي نيز روال طبيع��ي خود را طي 
نمي كند، كه اثر مس��تقيم آن بر توليد مي نشيند. اما 
مشكل تنها به افت توليد خودروسازان، ختم نمي شود؛ 
چراكه آنطور كه اين دو غول جاده مخصوص به بورس 
اعالم كرده اند، زيان انباشته آنها در سال 97 به عددي 
معادل ۱۳ ه��زار و 7۳۲ ميليارد و 479 ميليون تومان 
رس��يده كه در مقايسه با س��ال 96 رشدي تقريبا ۲0 
برابري را نشان مي دهد. به عبارت بهتر، زيان انباشته 

دو خودروس��از بزرگ كشور در س��ال 97 و نسبت به 
96 چيزي حدود هزار و 900 درصد رشد كرده است. 

حاال در كنار همه اين مش��كالتي ك��ه با خروج امريكا 
از برجام و تحريم ها، گريبان صنعت خودروي كش��ور 
را گرفت؛ خودروس��ازان از يك درد بزرگ تري نيز رنج 
مي برند؛ آنهم »كمبود نقدينگي« است. چراكه چالش 
مالي خودروس��ازان، اجازه نداد رون��د تامين قطعات 
در بس��تري قابل قبول ادامه پيدا كند؛ نخس��ت اينكه 
قطعه س��ازان داخلي تغذيه نش��دند و دوم اينكه پول 
كافي ب��راي خريد قطعات از خارج ني��ز موجود نبودو 
يا انتقال پول براي خريد قطعه با مش��كل روبه رو شد. 
منهاي مشكالت ناشي از تحريم، خودروسازان به دليل 
كمبود منابع مالي نتوانستند مطالبات قطعه سازان را 
س��ر وقت بپردازند و در نتيجه، صنعت قطعه نيز دچار 
مشكل ش��د و تامين قطعات با اخالل روبرو شد. البته 
قرار بود براي رفع مشكالت مالي زنجيره خودروسازي، 
تسهيالت ريالي و ارزي به صنايع خودرو و قطعه پرداخت 
 ش��ود كه تنها بخ��ش ريالي آن محقق ش��د. صورت

 پرداختي ه��اي مالي به خودروس��ازان نش��ان از اين 
دارد كه سال گذشته 4 هزار ميليارد تومان در حساب 
خودروسازان شارژ شد تا همه آن صرف پرداخت بخشي 

از طلب قطعه سازان شود. 
هرچند قرار ب��ود تس��هيالت ارزي در اختيار زنجيره 
خودروسازي كشور براي تامين مواد اوليه و قطعات قرار 
گيرد، اما به دليل اختالف نظر خودروسازان و قطعه سازان 
با بانك مركزي بر سر نحوه بازپرداخت آن، تسهيالت 
موردنظر هنوز محقق نشده است. اگر معادل ريالي اين 
تسهيالت را حساب كنيم، چيزي حدود 7 هزار ميليارد 

تومان مي شود؛ بنابراين دستور وزارت صنعت مبني بر 
تامين مالي ۲ هزار ميلي��اردي از ناحيه فروش اموال، 
كمتر از ۳0 درصد اين تس��هيالت را كه فعال پرداخت 
آن قطعي و عملياتي نشده، تامين خواهد كرد. به عبارت 
بهتر، اگر فرض كنيم 7 هزار ميليارد تومان وعده داده 
شده فعال پرداخت نشود، خودروسازان نهايتا كمتر از 
يك س��وم نياز مالي امروز خود را از طريق فروش اموال 
مازاد مي توانن��د در حالتي خوش بينانه تامين كنند و 
مشخص نيست باقي آن از كجا تامين خواهد شد. البته 
فروش اموال مازاد جدا از تس��هيالت وعده داده شده 
است؛ اين در حالي است كه زنجيره خودروسازي براي 
س��رپا ماندن و افزايش تيراژ، به چندين هزار ميليارد 
تومان نقدينگي در مقطع فعلي نياز دارد و كارش با اين 

مبالغ راه نمي افتد.
همانطور ك��ه بارها هم گفت��ه ش��ده، از آن جايي كه 
خودروس��ازان متحمل زيان ش��ده بودن��د و توانايي 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان را نداشتند، تصميم 
گرفته شد كه بانك مركزي ۱۱ هزار ميليارد تومان به 
صورت وام در اختيار خودروس��ازان قرار دهد تا بدهي 
خود به قطعه سازان را پرداخت كنند كه از اين ميزان از 
چهار هزار ميليارد تومان اوليه، ۳,۸50 ميليارد تومان 

پرداخت شد.
 از طرفي، مقرر ش��ده بود كه باق��ي آن به صورت ارزي 
و ب��ه مبلغ ۸44 ميلي��ون يورو و به ن��رخ روز پرداخت 
ش��ود، كه تاكنون يك يورو هم پرداخت نشده است. 
همين امر س��بب ش��ده تا در حال حاضر با معضلي به 
نام كمبود قطعات و خودروه��اي ناقص مانده در كف 
پاركينگ كارخانه ها مواجه ش��ويم. برهمين اساس، 

حرف خودروس��ازان اين است كه اگر بانك مركزي در 
اين زمينه همراه آنها بود و اين وام از همان ابتدا پرداخت 
شده بود، در حال حاضر با پديده اي به نام كسري قطعه 
روبرو نبوديم و خودروهاي ناقص در كف كارخانه ها براي 

تامين قطعات خاك نمي خورد.

 بحران در بحران 
با اين اوصاف آنچه واضح است اينكه امروز »قطعه ساز 
براي توليد پول مي خواهد و خودروس��از براي تكميل 
محصوالتش قطع��ه«؛ حاال چرا بانك مركزي با وجود 
وعده اي كه داده، حس��اب آنها را شارژ مالي نمي كند 
و زنجيره توليد را معطل نگه داشته است، خود سوال 
بزرگي است كه متوليان بانك مركزي بايد به آن پاسخ 
بگويند. البته قطعه س��ازان از اين موضوع هم گله مند 
هس��تند كه مكاتباتش��ان بي جواب مانده و اراده اي 
در ساختمان شيش��ه اي ميرداماد براي پرداخت اين 
مبالغ وج��ود ن��دارد. در همين رابط��ه، دبير انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، كل مطالبات 
قطعه سازان از ۲ خودروساز را حدود ۲0 هزار ميليارد 
تومان عنوان مي كند و مي گويد: مشكل قطعه سازان 
تنها رقم مطالبات نيست، بلكه نحوه خريد مواد اوليه 

داخلي و خارجي قطعه سازان و پرداخت پول است.
بنابه اظهارات مازيار بيگلو، سال گذشته و پيش از آغاز 
تحريم هاي جديد خري��د مواد اوليه داخلي و خارجي 
قطعه س��ازان به صورت مدت دار صورت مي گرفت و 
م��واد اوليه داخلي نيز به همين منوال بود؛ بطوري كه 
هنگامي كه مي خواستيم از شركت مس يا صنايع فوالد 
و صنايع پتروشيمي خريدي انجام دهيم گاهي اوقات به 
صورت خريد اعتباري و گاهي به صورت گشايش اعتبار 
اسنادي داخلي يا ريالي انجام مي گرفت؛ اما اكنون تمام 
خريدهاي داخلي نيز نقض شده و قيمت ها بر اساس ارز 
افزايش يافته است و مواد معدني داخلي را در ايران به 
ايراني به دالر مي فروشند و به نظر مي رسد كسي در اين 

كشور به ريال اعتقادي ندارد. 
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، 
ادامه مي دهد: ب��راي خريدهاي خارجي هم كه پيش 
پرداخت صورت مي گيرد و ابتدا پول براي طرف هاي 
خارجي كه اغلب شركت هاي چيني هستند، ارسال 
مي شود و ش��ركت ها پس از دريافت پول تازه اقدام به 
توليد مي كنند و سپس ارسال كاال مي كنند؛ بطوري كه 
پولي كه امروز ارسال مي شود، ۳ ماه بعد كاال به دست 
قطعه ساز مي رسد. همچنين به گفته او، اكنون نه تنها 
خريد قطعه سازان پس از ۱۲0 روز بعد از حمل كاال به 
صفر رسيده بلكه ناگزير هستيم كه نقدينگي۳ ماه بعد را 
هم پيش پرداخت كنيم؛ بنابراين با اين شرايط اگر تمام 
۲0 هزار ميليارد توماني كه جمع مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان است هم پرداخت شود باز هم نمي تواند 
بخش مهمي از مشكل قطعه سازان را حل كند چرا كه 
خريدهاي قطعه سازان به نقدي تغيير كرده است. بر 
همين اساس خواسته خودروسازان از متوليان بانك 
مركزي اين اس��ت كه هر چه سريع تر اقدامات در اين 
زمينه صورت گيرد تا مش��كل مالي كه زنجيره توليد 

خودرو را هدف گرفته، برطرف شود.
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 واردات صنعت نساجي
۳۶ درصد كاهش يافت

ايرنا| معاون ط��رح و برنامه وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: با وجود تحريم ها در حوزه نساجي، با 
۳6 درصد كاهش واردات و 6 درصد رشد صادرات در 
اين بخش روبرو بوده ايم. سعيد زرندي روز سه شنبه 
در ديدار ب��ا امام جمعه يزد افزود: بيش از ۳۳ درصد 
اش��تغال كش��ور و ۳7 درصد ارزش افزوده با وزارت 
صمت ارتباط دارد. وي با بيان اينكه در س��ال 97 با 
وجود سختي هاي مختلف، توفيقات فراواني هم ايجاد 
شد افزود: صنعتگران و فعاالن اقتصادي ايران براي 
مقابله با تحريم هاي تمام عيار استكبار جهاني پاي 
كار آمدند. مع��اون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن 
و تجارت يادآور شد: در سال گذشته بيش از 6 هزار 
و ۲00 پروانه بهره برداري صادر ش��ده كه 6 درصد 
نسبت به سال قبل آن افزايش داشته است. زرندي، 
تحريم هاي نفتي را از جمله مهم ترين چالش هاي 
جدي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت براي رونق 
توليد دانس��ت و بيان كرد: تقويت بنيان اقتصادي 
يكي از اولويت هاي اجرايي وزارت صمت است كه از 
ابتداي امسال اين مهم وارد فاز عملياتي شده است. 
اين مسوول، استفاده بهينه از فرصت هاي موجود را 
از ديگر اولويت هاي جدي وزارت صنعت دانس��ت و 
تصريح كرد: راه اندازي نهضت ساخت داخل در دستور 
كار دولت قرار گرفته است. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر ۳5 ميليارد دالر از واردات كش��ور مربوط به 
واردات صنعتي است، گفت: شناسايي فرصت هاي 

موجود در حوزه صنعت ضروري است.

نمايشگاه فرصت هاي ساخت 
داخل ، نيازمحور است

ايدرونيوز| معاون وزير و رييس هيات عامل ايدرو 
در جلسه هماهنگي نخستين نمايشگاه فرصت هاي 
ساخت داخل و رونق توليد، دو ويژگي اين نمايشگاه 
را تاكيد بر نهضت س��اخت داخل و نياز محور بودن 
آن دانس��ت. محمدباق��ر عال��ي در جم��ع مديران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه 
نهضت س��اخت داخل را عالوه بر درخواست دولت 
و وزارت صمت، الزام قانوني و خواس��ت مقام معظم 
رهبري خواند و گفت: همه رويكردها بايد بر اساس 
داخلي س��ازي يا تعميق بخشيدن به ساخت داخل 
قطعات باش��د. عالي با تاكيد بر استفاده از ظرفيت 
حداكثري سرمايه هاي انساني كشور براي تعميق 
ساخت داخل قطعات وارداتي و مصرفي تصريح كرد: 
ضروري است در دعوت از مراكز و افراد جهت بازديد 
از نمايشگاه هدفمند عمل شود و سعي گردد از تمامي 
ظرفيت دانشگاه ها و مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي 
استفاده شود. رييس هيات عامل ايدرو افزود: اين اقدام 
عالوه بر حمايت از صنعتگران و كارگران كشور، گامي 
عملي در مقابله با جنگ اقتصادي و جلوگيري از خروج 
ارز است. نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل 
و رونق توليد قرار است از ۲7 الي پايان تيرماه ۱۳9۸ 
در محل دايمي نمايش��گاه هاي بين المللي تهران 

برگزار مي شود .

مدل تعالي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط با همكاري اروپا 

شاتا| مديرعامل سازمان مديريت صنعتي گفت: 
امس��ال و براي هفدهمين دوره جايزه ملي تعالي 
سازماني، مدل تعالي بنگاه هاي كوچك و متوسط با 
همكاري مراكز معتبر اروپايي به ويژه آلمان، طراحي 

و ارايه مي شود.
ابوالفضل كياني بختياري در نخستين جلسه شوراي 
راهبري هفدهمين دوره جايزه ملي تعالي سازماني 
با بيان اين مطلب، افزود: در هفده سال اجراي جايزه 
مّلي، با تكيه بر تجارب كسب شده سال هاي گذشته، 
اين فرصت فراهم آمده است تا سازمان هاي ايراني 
در تمامي بخش هاي اقتصادي و زمينه هاي مختلف 
فعاليت، در فرآيند جايزه مّلي تعالي سازماني شركت 
كنند و دستاوردهاي خود را در استقرار سيستم هاي 
نوين مديريتي كه در چارچوب مدل تعالي سازماني 
به اجرا گذاشته اند، با ديگر سازمان ها مقايسه كنند 
و به اين ترتيب در فضاي تبادل تجربيات، يافته ها و 

دانش خود را با ديگران به اشتراك بگذارند.
وي پيشنهاد كرد: تمامي سازمان ها در بخش هاي 
مختل��ف اقتص��ادي و عموم��ي نظير نف��ت، گاز 
و پتروش��يمي، آموزش و پرورش، ش��هرداري ها، 
ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات، و.. فرايند »تعالي 
سازماني« را در حوزه تخصصي خود از طريق بستري 
كه سازمان مديريت صنعتي فراهم كرده است، اجرا 
كنند و رسالت ملي اين سازمان نيز حمايت از اين 
موارد اس��ت. مديرعامل سازمان مديريت صنعتي 
افزود: سازمان مديريت صنعتي وظيفه خود مي داند 
تحليل جامعي از اطالعات مربوط به تعالي سازمان ها 
را همراه با آمار دقيقي از مسير عارضه يابي تا بهبود آنها 
و همچنين نتايج پايداري ديگر سازمان هاي حاضر در 
فرايند ارزيابي تعالي سازماني را به منظور استفاده در 
تصميم گيري هاي كالن تهيه و به مقامات باالدست 
ارايه كند. كياني بختياري تاكيد كرد: در سالي كه با 
تدبير مقام معظم رهبري، به عنوان سال رونق توليد 
نامگذاري ش��ده است، تعالي سازماني نقش بسيار 
پررنگي دارد و به بنگاه ها براي دستيابي به رونق توليد 

كمك مي كند.
وي درباره هدف گذاري هاي امس��ال جايزه تعالي 
سازماني بيان كرد: امس��ال مركز تعالي سازماني 
موظف شده است در خصوص توسعه تعالي سازماني 
در ش��ركت هاي دانش بنيان و موضوع مسووليت 
اجتماعي متمركز شود همچنين در خصوص ترويج 
تعالي سازماني در صندوق هاي بازنشستگي براي رفع 

مشكالت اين صندوق ها اقدام كند.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در خصوص 
ديگر هدف گ��ذاري جايزه تعالي س��ازماني افزود: 
امس��ال مدل تعالي بنگاه هاي كوچك و متوسط با 
همكاري مراكز معتبر اروپايي به ويژه آلمان، طراحي 

و ارايه مي شود.

رييسمركزتوسعهتجارتالكترونيكياعالمكرد

آغازثبتسيستميصورتهايمالي
مهر|

رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي از اضافه شدن 
امكان ثبت سيستمي صورت هاي مالي در سامانه جامع 
تجارت خبر داد و گفت: با اين كار، توزيع منابع دولتي بين 

فعاالن اقتصادي سالم وغيرسالم عادالنه مي شود.
علي رهبري در همايش آشنايي با س��از و كارهاي ثبت 
اطالعات صورت هاي مالي در رتبه بندي فعاالن اقتصادي 
با بيان اينكه سامانه جامع تجارت بستري را فراهم كرده تا 
بازرگانان با يك بار ثبت نام بتوانند در تعامل با نظام ارزي 
كشور قرار گيرند، گفت: در اين سامانه، تجار و بازرگانان 
مي توانند درخواست دريافت ارز، اظهار منشأ ارز و اعالم 

نيازهاي ارزي خود را داشته باشند.
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي اظهار كرد: سامانه 
جامع تجارت توانسته ارتباطات الزم را بخش عظيمي از 
دس��تگاه هاي دولتي برقرار كرده و با آنها تبادل اطالعات 
صورت دهد؛ البته در تبادل اطالعات با گمرك، مشكالتي 

وجود دارد كه در حال حل شدن است.
وي افزود: سامانه جامع تجارت قراراست در حوزه تجاري، 
درگاه واحد تعامل بازرگانان و تجار با اليه هاي حاكميتي 
بوده و دس��تگاه هاي حاكميتي نيز از طري��ق آن با تجار 
ارتباط داشته باشند. اين مقام مسوول در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنش��ان كرد: اگر قرار است شرايط 
بحراني را حاكميت كنيم، الزم است پرونده ها را به صورت 

الكترونيكي مديريت نماييم. به نحوي كه تمام اس��ناد و 
مدارك در گردش اطالعات ميان دس��تگاه هاي دولتي 
قرار گيرند. وي از پيشرفت پروژه دولت الكترونيك خبر 
داد و گفت: هنوز در اين رابطه كار طوالني در پيش است 
اما گام هايي برداشته شده كه در راستاي شفافيت بسيار 

مهم به شمار مي روند. 
در قالب س��امانه جامع تجارت به عنوان بخشي از دولت 
الكترونيك، گام مهم ديگري در حال برداشتن است كه بر 
مبناي آن صورت هاي مالي به عنوان مهم ترين سند براي 
بررسي وضعيت مالي شركت ها در سامانه قرار مي گيرد تا 
بتوان وضعيت اعتباري شركت ها در حوزه مالي را سنجيد و 
از اطالعات آن به عنوان مبناي مهم تصميم گيري اليه هاي 

مختلف حاكميت استفاده كرد.
رهبري تصريح كرد: چنانچه اين صورت مالي در سامانه 
بارگذاري ش��ود دولت به راحتي قادر خواهد بود تصميم 
بگيرد كه آيا به فالن شركت ارز 4۲00 توماني يا تسهيالت 
بانكي بدهد يا خير يا حتي مي تواند اجازه صادرات براي 
برخي از ش��ركت ها را صادر و براي برخي ديگر را متوقف 
كند. رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي خاطرنشان 
كرد: بايد سيس��تمي را داشته باش��يم كه بر مبناي آن، 
تاريخچه عمليات تجاري هر يك از بازرگانان و تجار را ثبت 
و نمره گذاري كنيم تا بتوانيم فعاالن اقتصادي را رتبه بندي 
كرده و عمليات تجاري كشور را شفاف كنيم. پس از آن، 

مبناي تصميم گيري دولت درارايه تسهيالت، سيستمي 
خواهد بود. وي با بيان اينكه، كسي كه ارز گرفته و تعهدات 
خود را به انجام نرس��انده است، تاريخچه رفتارش در اين 
سامانه مشخص خواهد بود، گفت: در واقع سامانه جامع 
تجارت با زيربخش ثبت صورت ه��اي مالي اين امكان را 
فراهم خواهد آورد كه توزيع منابع بين بازرگانان سالم و 
ناسالم تفكيك شده و سيستم رتبه بندي هم اعمال شود.

رهبري ادامه داد: امكان به روز رس��اني رتبه بازرگانان را 
هم فراهم كرده ايم و مشخص است كه هر يك از آنها چه 
بدهي هايي به دولت دارند. پس نهضت پرداخت بدهي هاي 

دولتي به راه خواهد افتاد.
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي تأكيد كرد: سامانه 
اعتبار سنجي امتيازات فراواني دارد كه در قالب آن مي توان 
س��قف تخصيص ارز براي يك بازرگان را هم تعيين كرد. 
ضمن اينكه تعهدات ش��ركت ها در قالب ماليات و نظام 
ارزي نيز مشخص ش��ده و براي ثبت سفارش نيز سقف 

تعيين گردد.
رهبري از در دس��ت اج��را ب��ودن پروژه هايي همچون 
رتبه بندي صرافان، ترخيص كاران و حق العمل كاران در 
كنار رتبه بندي واحدهاي كسب و كار الكترونيكي خبر داد 
و گفت: مفهومي به نام آبرو و اعتبار را به نظام تصميم گيري 
حاكميت اضافه كرده و توزيع عادالنه منابع را بين فعاالن 

اقتصادي سالم و ناسالم صورت خواهيم داد.

معاونوزيرصمتخبرداد

هدفگذاريبازگشت۲هزارواحدراكدبهچرخهتوليد
شاتا|

معاون وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: ۱۲۲ 
واحد به سمت فعال سازي حركت و حدود ۱9 هزار 

نفر اشتغال جديد ايجاد كرده اند.
فرشاد مقيمي گفت: در سالي كه از سوي رهبر معظم 
انقالب اسالمي به نام »رونق توليد« نامگذاري شده 
اس��ت، دولت براي تحقق شعار س��ال، در راستاي 

احياي واحدهاي راكد و نيمه فعال اهتمام دارد.
وي در خصوص تأمين مواد اوليه واحدهاي صنعتي 
نيز گفت: برخي واحدهاي توليدي با نبود مواد اوليه 
مواجه هس��تند كه در صورت عدم رفع اين مشكل، 
كاال را س��فارش دهند و اگر مشابه داخلي آن وجود 
داشته باشد، از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تأمين مي شود.
مقيم��ي در خص��وص تأمين نيازه��اي صنعتي در 
داخل كش��ور افزود: يك��ي از مهم ترين موضوعات 
مه��م وزارتخان��ه، س��اخت داخلي ك��ردن كاالي 
خانگي اس��ت و در اين رابطه، هم اكنون طرح هاي 
مختلفي احصا شده كه بتوان در موضوعات مختلف 
جايگزيني داخلي را پيدا كرد. در حوزه لوازم خانگي، 
خوش بختانه پروژه هايي مانند يخچال و لوازم صوتي 
با برنامه به پيش رفت��ه و هم اكنون نيز اين موضوع 
يكي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.

مقيمي همچنين اف��زود: وزارت صنع��ت و معدن 
براي تحقق رونق توليد داراي هفت سرفصل است، 
اما مهم تري��ن آن در حوزه تولي��د، بحث مربوط به 
ساخت داخل است و پروژه هايي براي ساخت داخل 
در رش��ته هاي مختلف مثل صنعت خ��ودرو، لوازم 
خانگي، نساجي و پوشاك تعريف شده است. يعني 
در مجموعه صنعت، محوري ترين برنامه، بس��ته اي 
از پروژه هايي اس��ت كه مي تواند كشور را از واردات 
محصوالت نهايي، مواد واسطه و مواد اوليه كه براي 

حوزه توليد استفاده مي شود بي نياز كند.
وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح ها 
را با توجه ب��ه موضوع پروژه هاي »داخلي س��ازي« 
تعريف كرده، البته چهار هزار پروژه و چهار هزار واحد 

افزايش ظرفيت، در نظر گرفته شده است.
مع��اون وزي��ر صم��ت گف��ت: بنابراي��ن در بحث 
زيرظرفيت ها نيز حداقل چهار ه��زار واحد در نظر 
گرفته ش��ده و اقدام��ات آنها نيز دنبال مي ش��ود تا 
بتوانند به ظرفيت برس��ند و مهم تري��ن برنامه نيز 
بحث مربوط به جلوگيري از واردات محصوالت مواد 
اوليه و مصارف واس��طه اي بوده كه امكان توليد آن 
در داخل كش��ور وجود دارد و در اين رابطه نيز هزار 
و 5۲۱ تعرفه ممنوع و مديري��ت هزار و ۳4۳ طرح 

به شدت اعمال مي شود.

درخواست جديد ارزي رحماني از همتي 
تسنيم|

وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه اي به رييس كل 
بانك مركزي درباره احتمال كمبود روغن خام و نهاده ها 
از نيمه س��ال جاري هش��دار داد و خواستار اختصاص 
فوري ارز به اين محصوالت ش��د. رضا رحماني با ارسال 
نامه اي به عبدالناصر همت��ي رييس كل بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران با موضوع تخصيص و تأمين 
ف��وري ارز روغن خام و نهاده ها نوش��ت: به  موجب نامه 
شماره ۳۱6/ص/9۸ مورخ ۱۳6۸/4/۱0 انجمن صنفي 
صنايع روغن نباتي ايران و نامه شماره 5۳/ص/9۸ مورخ 
۱۳9۸/4/۱۱ انجمن صنفي صنايع روغن كشي ايران در 
خصوص عدم تخصيص و تأمين ارز مواد اوليه مورد نياز 
كارخانجات روغن كشي ايران )روغن خام( و متعاقباً عدم 

ترخيص كاالي مذكور و نيز مشكالت عديده در زمينه 
تأمين به موقع روغن خوراكي جهت اس��تحضار ارسال 
مي گردد. ب��ا عنايت به اينكه وضعي��ت آرامش و ثبات 
كنوني در بازار روغن خوراكي حاصل تخصيص و تأمين 
به موقع ارز و مساعدت هاي به عمل آمده از سوي آن بانك 
است و از طرفي به منظور جلوگيري از تأثيرات نامطلوب 
و تالطم در بازار و همچنين عدم ترخيص روغن خام و 
هزينه دموراژ كشتي، خواهشمند است دستور فرماييد 
ضمن عطف توجه به موارد ذيل، با قيد فوريت همكاري 
الزم در جهت تأمين ارز مورد نياز معمول و از نتيجه اين 

وزارت را مطلع نمايند.
۱- عدم تخصيص، تأمين ارز در يك ماهه گذشته و متعاقب 

آن تعطيلي واحدهاي روغن كشي تا ۱5 روز آينده؛

۲- ع��دم تمايل فروش��ندگان خارجي ب��راي فروش 
محموله هاي جديد به دليل عدم دريافت اسناد و انتقال 

ارز بابت محموله هاي خريداري شده قبلي؛
۳- كاهش موج��ودي مخازن روغن خ��ام و تعطيلي 

كارخانجات تصفيه روغن؛
4- تحميل هزينه هاي ناشي از دموراژ كشتي هاي وارده 
و بيمه مناطق جنگ��ي )از يك هفته قب��ل( و افزايش 

هزينه هاي واردات.
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه مصرف مواد خوراكي از 
جمله روغن در نيمه دوم سال )از شهريور ماه( افزايش 
يافته و هر گونه كمبود در بازار اين كاال افزايش قيمتي 
بااليي را در بر خواهد داشت كه قطعًا نارضايتي مردمي 

به دنبال دارد.
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فايننشال تايمز: كريستين الگارد از سر اتفاق اينجا نيست

معترضان: اعتراض ها ادامه خواهد يافت

اين زن  سقف شيشه اي را شكست

رهبر هنگ گنك از مرگ» اليحه استرداد« گفت

گروه جهان| بهاره محبي|
كريستين الگارد ش��ايد بهترين كانديدا براي رياست 
بانك مركزي اروپا نباشد اما نبايد اين حقيقت را ناديده 
گرفت كه او از س��ر اتفاق به اين جايگاه نرس��يده است. 
فايننشال تايمز نوشته: بار ديگر كريستين الگارد سقف 
شيشه اي را شكست و با خيل عظيمي از منتقدان روبه رو 
است كه نسبت به كارايي او در مقام رييس بانك مركزي 

اروپا ابراز ترديد مي كنند. 
كريستين الگارد در حوزه سياست گذاري هاي پولي يك 
متخصص نيست. او يك اقتصاددان آموزش ديده و ماهر 
هم نيست. اما از قضا قرار است كه به عنوان جانشين ماريو 
دراگي رياست بانك مركزي اروپا را برعهده بگيرد. الگارد 
در شرايطي قرار است بر كرسي دراگي بنشيند كه بحران 
منطقه يورو نشان داده كه اين نهاد در چه شرايط حساس 
قرار دارد، ارز مش��ترك منطقه يورو تا چه اندازه ناقص 
است. اين شرايط اهميت نقش ويژه رييس بانك مركزي 
اروپا در نوس��انات ش��وراي بانك در برابر سياست هاي 

آزموده نشده را دو چندان مي كند. 
با اين حال كانديدا شدن كريستين الگارد براي رياست 
بانك مركزي اروپا يك پيام مثبت براي زنان دارد، كساني 
كه در جبهه ديگري نيز درگير هستند: نداي دروني شك 
و ترديد كه روانشناسان آن را سندروم ايمپاستر مي نامند 
)اين سندروم پديده رواني است كه در آن افراد نمي توانند 
موفقيت هايشان را بپذيرند. خالف آنچه شواهد بيروني 
نشان مي دهد كه فرد با رقابت و تالش به موفقيت رسيده، 
خود ف��رد تصور مي كند كه لياقت موفقي��ت را ندارد و 

كالهبردار است( .
نخستين بار پائولين روس كلنس و سوزانا ايمز در سال 
1978 مي��الدي احس��اس »تو براي اين كار س��اخته 
نشدي« را توصيف كردند، احساسي كه بطور نامتناسبي 
زناني كه مشاغل ارشد دارند را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اين كارشناس��ان توضيح مي دهند كه چرا اغلب زنان 
به دليل اين احس��اس نقش هاي مديريتي را پس زده و 

قبول نمي كنند. 

جيسكا بنت نويس��نده كتاب »باشگاه جنگ« در سال 
2017 ميالدي در اثر خود با اشاره به كريستين الگارد 
مي نويس��د كه احتماال الگارد نيز در برابر اين سندروم 
ايمن نيست. بنت نوشته به نقل قولي از الگارد اشاره كرده 
كه در جايي گفته بود مديريت صندوق بين المللي پول 
امري روتين و از پيش تعيين شده است. او گفته: »وقتي 
روي مس��اله خاصي كار مي كنيم، مس��اله را از تمامي 
جوانب داخلي، خارجي، عقب��ه تاريخي و جغرافيايي 
بررس��ي مي كنيم. مي خواهيم كه بر همه چيز اشراف 

داشته باشيم. مي خواهيم كه مساله را كامال درك كنيم 
و نمي خواهيم كه در نظر ديگران احمق جلوه كنيم.« 

اين موض��وع را در نظر بگيريد ك��ه الگارد از زماني كه 
به عنوان يك تازه وارد دنياي سياست به كابينه نيكوال 
س��اركوزي )رييس جمهوري وقت فرانسه( راه يافت به 
بي كفايتي متهم شده است. الگارد شايد پله هاي ترقي 
را طي كرده باشد اما سقوط هايي هم وجود داشته است. 
آن��ي س��يلواني چاس��اني در ادام��ه مطلب خ��ود در 
فايننش��ال تايمز نوش��ته: »درس��ت چند روز پس از 

كريسمس 2016، الگارد را ديدم كه در رديف اول جلسه 
دادگاهي در پاريس نشسته بود؛ دقيقا همان مكاني كه 
روزي ماري آنتوانت در جريان انقالب فرانسه به مرگ 
محكوم شد. پشت او به ما خبرنگاران بود و همانطور كه 
همكار سابقش، درباره تخلفات و بي توجهي هاي او در 
زمان رياستش بر وزارت مالي در دادگاه توضيح مي دادند، 
از صحبت ها نت برداري مي كرد. همكاران الگارد در آن 
زمان درباره تخلف��ات او در گزارش دادن پرداخت هاي 
جعلي برنارد تاپي بازرگان فرانس��وي به دولت صحبت 

مي كردند.  همكاران سابق الگارد ادعا مي كردند كه او بايد 
از اين پرداخت هاي مساله دار به دولت به عنوان وزير امور 
مالي اطالع مي داشته است. الگارد نيز گفت كه احتماال 
از سوي كاركنانش فريب داده شده است. الگارد در آن 
زمان يك يادداشت مهم را فراموش كرد كه همكارانش 
 به آن اشاره كردند، يادداش��ت مهمي كه زنگ خطر را

 به صدا درآورد. او در دادگاه ادعا كرد: »من هر ساله هشت 
تا نه هزار يادداشت دريافت مي كنم.« 

الگارد گرچه به زندان و جريمه محكوم نشد اما دادگاه 
به دليل غفلت او را مجرم ش��ناخت. اين تصميم دادگاه 
مي توانس��ت براي زندگي حرفه اي الگارد يك فاجعه 
تمام عيار باش��د. اما اين وكيل باس��ابقه در واشنگتن، 
بروكس��ل و داووس آنقدر اعتبار داشت كه بتواند شغل 
خود را در صندوق بين المللي پول حفظ كند، نهادي كه 
وظيفه اش نظارت بر برنامه هاي اقتصادي در اقصا نقاط 
جهان است. الگارد شايد وزير امور مالي فوق العاده اي در 
فرانسه نبود و قضاوت كردن درباره ميراث او در صندوق 
هم زود باشد، اما يك چيز مشخص است: او جان سالم به 
در برده و ثابت كرده كه يك زن مي تواند در مشاغل خود 
موفق باشد.  بازرسان در جريان تحقيقات درباره پرونده 
تاپي، يك يادداشت  دست نويس بدون تاريخ خطاب به 
ساركوزي در آپارتمان الگارد پيدا كردند كه در آن بطور 
تلويحي به رييس جمهور فرانسه يادآوري كرده بود كه 

سقوط او، شكست ساركوزي نيز خواهد بود. 
حاال هم شايد الگارد بهترين كانديداي كرسي رياست 
بانك مركزي اروپا نباشد اما انتخاب مهره هاي ديگر از 
جمله جينز ويدمان رييس بانك مركزي آلمان، كه در 
جريان بحران منطقه يورو از منتقدان ماريو دراگي بود، 

مي تواند نگراني هاي بيشتري را در پي داشته باشد. 
الگارد ن��كات مثبت��ي دارد. او از اعتب��ار بين الملل��ي 
قابل توجهي برخوردار است، درك بااليي از شرايط دارد 
و هيچ گاه در انظار عمومي گاف نداده است. انتخاب او به 
عنوان رييس بانك مركزي اروپا مي تواند انتخابي ريسكي 

باشد اما الگارد از سر اتفاق به اينجا نرسيده است.

گروه جهان| سمانه قرباني| 
رهبر هنگ كنگ اليحه جنجالي اس��ترداد متهمان 
به چين را »اليحه اي مرده« خوانده اس��ت. كري لم، 
فرماندار هنگ كنگ درپي تشديد اعتراضات عمومي، 
ناگزير به واكنش نسبت به اليحه استرداد مجرمان به 

چين شد.
به گ��زارش رويترز، تظاهرات يك ش��نبه معترضان در 
ساعات ش��ب به ناآرامي كشيده شد. گفته مي شود كه 
شماري از معترضان توسط نيروهاي انتظامي بازداشت 
ش��ده اند. لم كري، رييس اجراي��ي هنگ  كنگ در يك 
كنفرانس مطبوعاتي در واكنش به اعتراضات گسترده 
مردم عليه اليحه ياد شده، اعالم كرد كه اين اليحه مجددا 
به شوراي قانون گذاري ارايه نخواهد شد. او گفته: »اليحه 
استرداد كه بزرگ ترين بحران هنگ كنگ را در دهه هاي 
گذش��ته به وجود آورده ُمرد. عملكرد دولت درباره اين 
اليحه با شكستي كامل همراه بود.« اين در حالي است 

كه منتقدان كري الم را به بازي با كلمات متهم كردند.
براساس اليحه اس��ترداد مجرمان به چين، ساكنان 
هنگ كن��گ مي توانن��د ب��راي محاكمه ش��دن در 
دادگاه هاي تحت كنترل حزب كمونيست به سرزمين 
چين فرستاده ش��وند. اين اليحه دردساز سبب شد تا 
تظاهرات خياباني بزرگي در هنگ كنگ برگزار ش��ود 
بطوري كه دولت حاكم بر مس��تعمره سابق بريتانيا را 
كامال برآشفت. هنگ كنگ در حال حاضر خودمختار 
محسوب مي ش��ود اما طبق توافق لندن-پكن از سال 

20۴7 ميالدي به طور كامل به بخشي از كشور چين 
تبديل خواهد شد.

»ك��ري الم« رهبر هنگ كنگ در اواس��ط ماه ژوئن با 
تعليق اليحه اس��ترداد، به اعتراضاتي كه صدها هزار 
نفر را روانه خيابان كرده بود واكنش نشان داد؛ اما اين 
تظاهرات كه باعث تعطيلي ادارات دولتي و بخش هايي 

از مراكز مالي شده بود، ادامه يافت.
آخرين ت��الش كري الم ب��راي بازگردان��دن نظم به 
كش��ورش معترضان هنگ كنگي را آرام نكرد چرا كه 
درخواست آنان كنار گذاشتن اين اليحه براي هميشه 
است. به همين دليل معترضان در واكنش به اظهارات 
كري الم، رييس  هنگ كنگ را به بازي با كلمات متهم 
كردند. اين در حالي است كه كري الم سه شنبه در جمع 
خبرنگاران گفته: »هنوز شك و ترديد درباره صداقت 
دولت و نگراني هايي درباره اينكه آيا دولت روند شوراي 
قانونگذاري را از س��ر خواهد گرفت يا ن��ه وجود دارد. 
بنابراين دوباره تكرار مي كن��م ما هيچ برنامه ديگري 

نداريم. اليحه استرداد ُمرد.«
رويترز نوشته: »اين اليحه كه موجب خشم و نگراني 
مردم در سراس��ر جامعه هنگ كنگ ش��ده، مي تواند 
حاكميت قانون را در شهري كه به واسطه شراط مطلوب 
مالي در جامعه جهاني شناخته شده است، تهديد كند.«  
منتقدان اليحه اس��ترداد از جمل��ه وكال و گروه هاي 
حقوقي مستقر در هنگ كنگ مي گويند نظام قضايي 
چين به واسطه شكنجه مجرمان شناخته شده است. در 

اين نظام قضايي مردم مجبور به اقرار به جرم مي شوند و 
افراد بطور خودسرانه بازداشت مي شوند. پكن اما تمام 

اين اتهامات را انكار مي كند.
هنگ كنگ در سال 1997 با وعده داشتن باالترين حد 
خودمختاري به تحت حاكميت چين بازگشت. اما در 
س��ال هاي اخير نگراني ها نسبت به از ميان رفتن اين 
آزادي ها از س��وي پكن افزايش يافته است. منتقدان 
اليحه استرداد واهمه دارند كه پكن از اين آزادي ها براي 

از بين بردن مخالفان استفاده كند.
چين تظاهرات هاي اخير هنگ كنگ را چالش آشكار 
عليه سيستم »يك كشوري، دو نظام سياسي« خوانده 
اس��ت. »فرناندو چوانگ« يكي از قانونگذاران طرفدار 
دموكراس��ي كه در صف معترضان قرار گرفته، گفته 
واكنش كري الم نس��بت به اين موضوع كافي نبوده 
است. او به رويترز گفته: »كري الم هنوز اهميت موضوع 
را درك نكرده است. اگر او كميسيون مستقل تحقيقات 
تشكيل ندهد نه تنها اليحه استرداد بلكه عمر مديريتش 

هم به پايان مي رسد.« 
»جيمي ش��ام« موس��س جبهه حقوق بش��ر مدني 
كه مجموع��ه اي از اعتراض ها را س��ازماندهي كرده، 
گفته »ك��ري الم بايد به درخواس��ت هاي معترضان 
رس��يدگي كند و از كلمات براي فريب مردم استفاده 
نكند.« كارشناس��ان سياس��ي مي گويند: »مديران 
ارشد هنگ كنگ توسط كميته كوچكي از چهره هاي 
برجسته كه در حمايت از پكن گردهم آمده اند و به طور 

رسمي از سوي دولت مركزي چين، انتخاب شده اند. 
استعفاي كري الم به تصويب شدن اين اقدام در پكن 

نياز خواهد داشت.« 
رسانه رس��مي دولت چين هفته گذشته مدعي شد 
كه ناآرامي هاي اخي��ر در هنگ كنگ نتيجه دخالت 
دولت هاي غربي است. روزنامه چاينا ديلي در مقاله اي 
نوش��ت: »ايدئولوگ هاي غرب هيچ گاه از تالش براي 
سازماندهي ناآرامي عليه دولت هايي كه باب ميل شان 
نيست دست برنمي دارند، حتي با احتساب اينكه اين 
دست اعمال در گذشته به آشوب و نكبت در كشورهاي 
گوناگ��ون امريكاي التين، آفريقا، خاورميانه و آس��يا 
انجاميده است. اكنون همين س��ناريو در مورد چين 
به اجرا درآمده است.« اين روزنامه دولت هاي غربي را 
متهم كرد كه با تهييج تظاهرات عليه دولت هنگ كنگ 

تالش دارند بر دولت مركزي چين فشار بياورند. 

در همي��ن حال، تنش ه��ا ميان پكن و لندن بر س��ر 
تظاهرات هاي هنگ كنگ هم باال گرفته است. گاردين 
نوشته، »لو شاومينگ« با انتقاد از مواضع اخير جرمي 
هانت وزير خارجه بريتانيا گفته: »چين خواهان جنگ 
ديپلماتيك با بريتانيا نيست اما ما به شدت با مداخله 
لندن در امور داخل��ي هنگ كنگ مخالفيم.« جرمي 
هان��ت گفته كه در ص��ورت س��ركوب اعتراض ها در 

هنگ كنگ امكان تحريم چين وجود دارد.
اين ديپلمات ارشد بريتانيايي با بيان اينكه هنگ كنگ 
بخشي از چين است، گفته: »حرف ما اين است كه ما با 
جمهوري خلق چين توافقي را امضا كرده و انتظار داريم 
كه به آن احترام گذاشته شود. چين كشوري است كه 
به ميزان زيادي از نظام قانون بين الملل بهره برده است، 
بنابر اين احترام نگذاشتن به اين توافق بسيار مهم براي 

چين و انگليس، تبعات خواهد داشت.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

قطعنامه نشست بين االفغاني: 
در امور افغانستان دخالت نكنيد
گروه جهان| طالبان و نمايندگان گروه هاي مختلف 
افغان مذاكرات سياس��ي خود در دوحه قطر را با تعهد 
براي ايجاد يك »نقشه راه صلح« در افغانستان به پايان 
بردند و صبح سه شنبه با انتشار قطعنامه هشت ماده اي 
درباره نكات مورد توافق اطالع رساني كردند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، افراد شركت كننده در اين مذاكرات 
متعهد به ايجاد نقش��ه راه صلح ش��دند كه بر بازگشت 
مهاجران و آوارگان داخل��ي و عدم دخالت قدرت هاي 
منطقه اي و س��اير كشورها در افغانس��تان تاكيد دارد. 
آنها همچنين روي ايجاد نظام اس��المي در افغانستان 
توافق كردند. در قطعنامه پايان��ي از طرف هاي درگير 
 جنگ خواسته شد تا به جاي به كارگيري ادبيات تهديد،

 انتقام جويي و جنگ طلبانه در بيانات رس��مي خود، از 
زبان ماليم استفاده و براي كاهش تلفات غيرنظاميان به 
صفر تالش كنند. مذاكره كنندگان همچنين به منظور 
صيانت و حفاظت مردم از آسيب هاي جنگ و كاهش 
عواقب آن به حداقل و ايج��اد فضاي بهتر اعتماد براي 
تامين صلح، از طرف هاي درگير خواستند كه زندانيان 
كهنسال و بيمار را آزاد كنند. در اين قطعنامه به امنيت 
تمام موسس��ات عام المنفعه از قبيل نهادهاي ديني و 
مذهبي، شفاخانه ها، موسس��ات تعليمي و تحصيلي 
ملكي، بازارها، بنده��اي آب گردان و مح��الت كار در 
سراسر افغانستان تاكيد شده اس��ت. در اين مذاكرات 
همچنين شركت كنندگان خواسته اند كه حقوق زنان 
در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و 
فرهنگي طبق »چارچوب ارزش هاي اسالمي« تضمين 
شود. گفت وگوهاي بين االفغاني صلح در دوحه توسط 
دولت هاي قطر و آلمان به صورت مشترك ميزباني شد. 

آغاز تحقيقات درباره عامل 
افشاي ايميل هاي سفير بريتانيا

گروه جهان| دولت بريتانيا اعالم كرده در تعقيب منبع 
انتشار ايميل هاي س��فير اين كشور در واشنگتن است 
كه در آنها دولت دونالد ترامپ »بي منطق و بي عرضه« 
توصيف شده است. به گزارش آسوشيتدپرس، انتقادهاي 
صريح كيم داروك سفير بريتانيا، از دولت ترامپ لندن را 
با چالشي ديپلماتيك روبرو كرده است. بريتانيا اما مهم تر 
از آن نگران درز ك��ردن اطالعات ديپلماتيك محرمانه 
و احتماال به دليل بهره برداري هاي سياس��ي است. اين 
ايميل ها خطاب به اعضاي دولت و مقامات ارشد نوشته 
شده بود و دولت بريتانيا معتقد است كه افشاگر اين مطالب 
به احتمال زياد مقامات و سياستمداران بريتانيايي هستند 
و نه عوامل خارجي. جيمز اسلك سخنگوي ترزا مي، گفته: 
»هيچ نشانه اي حاكي از دخالت كشورهاي متخاصم در 
اين ماجرا نديده ام.« مقامات ارشد دفتر نخست وزيري 
مس��وول انجام اين تحقيقات هستند و به گفته اسلك 
فقط در حالتي كه شواهدي حاكي از اقدامات تبهكارانه 
مشخص شود از پليس درخواس��ت خواهد شد در اين 
تحقيقات دخالت كند. اين احتمال وجود دارد كه افشاگر 
اين مطالب به نقض قانون اسرار حكومتي متهم شود كه 
مربوط به افشاي غيرقانوني مطالب محرمانه است. دونالد 
ترامپ در تازه ترين واكنش خود به افش��اي ايميل هاي 
محرمانه ديپلمات بريتانيايي ضمن انتقاد از دولت ترزا 
مي گفته كه دولت امريكا ديگر با تيم داروك همكاري 
نخواهد كرد. رييس جمهوري امريكا با انتشار توئيتي گفته: 
»سفير را نمي شناسم، اما او در امريكا موردپسند واقع نشده 
و حس خوبي درباره او ندارند. ما ديگر با او كاري نخواهيم 
داشت. خبر خوب براي بريتانياي شگرف اين است كه 

بزودي يك نخست وزير جديد خواهند داشت.« 

حمايت مالي ميلياردر امريكايي 
از ترامپ در انتخابات 

گروه جه�ان| برني ماركوس ميلياردر امريكايي و از 
بنيانگذاران شركت »هوم دپو« اعالم كرده قصد دارد 
بيش از 90 درصد از ثروت خود را ببخشد. او اعالم كرده 
است كه بخش قابل توجهي از اين ثروت را صرف امور 
بشردوستانه مي كند و بخشي را نيز به كارزار انتخاباتي 
دونالد ترامپ اختصاص مي دهد با اين اميد كه ترامپ 
بار ديگر رييس جمهور اياالت متحده شود. به گزارش 
يورونيوز، برني ماركوس در جريان گفت وگو با نشريه 
 آتالنتيك ژورنال گفته: »هرچه كه نياز داش��ته باشم، 
در اختيار دارم. من خيلي خوب زندگي مي كنم، فرزندانم 
مراقب من هستند و همه چيز خوب پيش مي رود. اكنون 
زمان آن اس��ت كه پول هايم را در جاي درستي صرف 
كنم.« بنا بر گزارش فوربس، ثروت برني ماركوس ۵.8 
ميليارد دالر ارزيابي شده است. اين ميلياردر 90 ساله 
اعالم كرده است كه اهداي پول به سازمان هاي خيريه 
را آغاز ك��رده و قصد دارد حدود 2 ميليارد دالر از ثروت 
خود را به حدود ۳00 س��ازمان از اين دست اهدا كند. 
او همچنين يكي از حاميان مهم سياستمداران امريكا 
است و پيش از اين نيز از مهم ترين حاميان مالي دونالد 
ترامپ در كارزار انتخاباتي 2016 بوده است. ماركوس 
معتقد است كه ترامپ شايسته حمايت است زيرا باعث 
رشد اش��تغال در اياالت متحده ش��ده، در موضوعات 
تجاري مقابل چين ايستاده و با كره شمالي مقابله كرده 
است. اين در حالي است كه بر اساس نظرسنجي هاي 
واشنگتن پست و اي بي سي، ترامپ در حال حاضر تنها 
حمايت حدود ۴7درصد از امريكايي ها را دارد و اغلب 
شركت كنندگان در اين نظرسنجي گفته اند كه او براي 

مقام رياست جمهوري مناسب نيست. 

اعتراض چين به فروش 
تسليحات امريكايي به تايوان 
گروه جهان| تالش امريكا ب��راي اجراي توافق 2.2 
ميليارد دالري فروش تسليحات نظامي به تايوان بار 
ديگر تنش ميان چين و اياالت متحده را افزايش داده 
است. وزارت خارجه چين سه شنبه از امريكا خواست 
تا هر چه زودتر توافق فروش 2.2 ميليارد دالر سالح به 
تايوان را لغو كند. به گزارش يورونيوز، امريكا اعالم كرده 
توافق فروش تس��ليحات نظامي اين كشور به تايوان 
شامل فروش 2۵0 موشك  »استينگر«، 108 تانك هاي 
»آبرام مدل اِم1اِي2تي« و تجهيزات مرتبط با اين ادوات 
نظامي است. تنش ميان چين و اياالت متحده از بيش 
از يك س��ال پيش و با افزايش تعرفه  واردات كاالهاي 
چيني به امريكا كه با اقدام متقابل اين كش��ور مواجه 
شد، طي ماه هاي اخير بدل به يك جنگ تجاري شده 
بود. با اين وجود روساي جمهوري دو كشور در نشست 
اخير سران كش��ورهاي عضو گروه20 توافق كردند تا 
با عقب نشيني از مواضع پيش��ين خود، دور تازه اي از 
گفت وگوهاي تج��اري را آغاز كنند. اما اياالت متحده 
ت��الش تازه اي را ب��راي حفظ جايگاه خ��ود به عنوان 
اصلي ترين تامين كننده تسليحات نظامي تايوان آغاز 
كرده است. اين در حالي است كه چين، تايوان را يكي از 
استان هاي مستقل خود مي داند. دفتر رييس جمهوري 
تايوان نيز با انتشار بيانيه اي از تالش هاي امريكا براي 
اجراي توافق فورش سالح به اين كشور تقدير و تشكر 
كرده است. در اين بيانيه همچنين بر ادامه اجراي برنامه 
تايوان براي س��رمايه گذاري هاي دفاعي با مشاركت 
امريكا تاكيد شده؛ اقدامي كه با مخالفت چين مواجه 
شده و اين كشور تالش هاي ديپلماتيك خود را براي 

توقف اجراي اين توافق آغاز كرده است.

 شكايت كره جنوبي از ژاپن 
به سازمان تجارت جهاني 

گروه جه�ان| مقام هاي دول��ت كره جنوبي اعالم 
كردند قصد دارند تا محدوديت ه��اي جديد ژاپن بر 
صادرات به اين كشور را در س��ازمان تجارت جهاني 
مط��رح كنند. به گ��زارش ايرنا، ژاپن هفته گذش��ته 
قوانين ص��ادرات برخي مواد مورد اس��تفاده در نيمه 
هادي ها، نمايشگرهاي OLED )ال اي دي ارگانيك( 
و ديگر محصوالت داراي فناوري پيشرفته را محدود 
كرد، صادركنندگان اكنون باي��د مداركي كه هدف 
و شيوه هاي اس��تفاده از اين مواد را شرح مي دهند به 
مقامات تحويل داده و همچنين تعهد كتبي دهند كه 
اين محصوالت براي اهداف نظامي استفاده نخواهند 
ش��د؛ انتظار مي رود صدور مجوز براي ارسال، حدود 
90 روز به ط��ول انجام��د. برخي از اي��ن اقالم مانند 
فلورين كه ژاپن آن را مش��مول محدوديت صادراتي 
كرده است از مواد مقاومي محسوب مي شود كه ژاپن 
90 درصد توليد آن را در سراس��ر دنيا در اختيار دارد 
كارشناسان كره اي اين حركت توكيو را سردرد بزرگي 
براي شركت هاي كره جنوبي توصيف كرده اند. سئول 
معتقد است اين حركت ژاپن تالفي حكم دادگاه هاي 
كره جنوبي عليه شركت هاي ژاپني است كه به موجب 
آن، شركت هاي ژاپني به پرداخت غرامت به قربانيان 
 كار اجب��اري در طول حاكميت اس��تعماري ژاپن بر 
شبه جزيره كره در سال هاي1910 تا 19۴۵محكوم 
شدند. گفته شده، احتمااًل سئول به مقامات سازمان 
تجارت جهاني خواهد گفت كه اقدام ژاپن خالف قوانين 
تجارت بين الملل است. مون جائه اين رييس جمهوري 
كره جنوبي، از ژاپن خواسته است تا اين محدوديت ها 

را كنار گذاشته و وارد مذاكراتي صادقانه شود.
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نرخ بهره را كاهش 
نداد؛بركنارشد

گروه جهان| رييس جمهوري تركيه دليل اخراج 
رييس س��ابق بانك مركزي اين كشور را مقاومت 
در برابر كاهش نرخ بهره عنوان كرده است. اين در 
حالي اس��ت كه از زمان اخراج مراد چتين كايا روند 
افت ارزش لير متوقف نشده است. به گزارش رويترز، 
رجب طي��ب اردوغان در جمع نمايندگان مجلس 
از ح��زب حاكم گفته رييس س��ابق بانك مركزي 
تركيه بارها به درخواس��ت دولت براي كاهش نرخ 
بهره بي اعتنايي كرد و به همين دليل بركنار ش��د. 
مراد چتين كايا كه دوره چهار س��اله رياس��تش بر 
بانك مركزي تا 2020 به پايان مي رسيد، يك سال 
زودتر بركنار و جاي خود را به مراد يوسال معاونش، 
داد. اردوغان با اشاره به اينكه دولت و رييس سابق 
بانك مركزي با يكديگر هم دل نبودند، گفته: »بارها 
در نشست ها به او گفتيم كه بهتر است نرخ بهره را 
كاهش دهد. به او گفتيم اي��ن به كاهش نرخ تورم 
كمك خواهد كرد اما آن چه الزم بود را انجام نداد.« 
روزنامه حري��ت گزارش داده كه اردوغان از س��ال 
گذش��ته به دنبال يافتن جايگزين براي چتين كايا 
بوده است. يوسال كه جايگزين چتين كايا شده در 
نخستين اظهارات خود به عنوان رييس بانك مركزي 
وعده داده سياست هاي پولي را با هدف دستيابي به 
اهداف ثبات قيمت و بطور مستقالنه دنبال كند.  با 
وجود تاكيد رييس جديد بر حفظ اس��تقالل بانك 
مركزي، منتقدان دولت معتقدند كه پس از بركناري 
چتين كايا، نفوذ اردوغان در حوزه سياست گذاري 
پولي تركيه افزايش خواهد يافت و تركيه احتمااًل 
شاهد دوران كاهش هاي پي در پي نرخ بهره خواهد 
بود. همين مس��اله باعث ش��ده كه بازارهاي مالي 
تركيه واكنش بسيار ش��ديدي نسبت به بركناري 
چتين كايا نش��ان دهند.  به گزارش سي ان بي سي، 
پس از انتش��ار خبر بركناري چتين كايا، شاخص 
»ام اس س��ي آي« بورس هاي تركيه با ريزش 2.۳ 
درصدي در پايين ترين سطح خود در سه هفته اخير 
قرار گرفت و شاخص بورس استانبول نيز بيش از يك 
درصد ريزش كرد. از سوي ديگر ارزش لير نيز در برابر 
دالر 1.۵درصد كاهش يافت و هر دالر به ازاي ۵.718 
لير مبادله شد. سال گذشته اقتصاد تركيه ۳ درصد 
كوچك ش��د و در سه ماهه نخست امسال نيز رشد 
اقتصادي آن به منفي 2.6درصد رسيد. انتظار مي رود 
در سه ماهه دوم نيز با وجود افزايش تدريجي، رشد 

اقتصادي در سطح منفي 2 درصد باقي بماند. 

راه اندازي 3 مركز مالي 
اسالمي توسط قطر

قطر برنامه راه اندازي س��ه مركز مالي جهاني را با 
مشاركت تركيه و مالزي به منظور تسخير بازارهاي 
مالي اسالمي در دس��تور كار خود قرار داده است. 
به گزارش قطر دي، قطر در حال برنامه ريزي طرح 
جديد خود با هدف تامين مالي و ارايه خدمت در 
ب��ازار جهاني دو تريليون دالري مالي اس��المي از 
طريق راه اندازي سه مركز مالي جهاني با مشاركت 
تركيه و مالزي است. چشم انداز اصلي برنامه موجود، 
پوش��ش كل معامالت مالي اس��المي در س��طح 
جهاني از طريق ايجاد اين سه مركز مالي در دوحه، 

استانبول و مالزي است. 

افغانستان 2 مسير جديد 
پروازي ايجاد كرد

اداره هوانوردي غيرنظامي افغانس��تان اعالم كرده با 
بسته ماندن فضاي پاكستان براي پروازهاي عبوري از 
افغانستان اين كشور دو مسير جديد را براي پروازهاي 
عبوري از افغانس��تان ايجاد كرده اس��ت. به گزارش 
بي بي سي، با توافق افغانستان و تاجيكستان پروازهاي 
عبوري از فضاي دو كشور گذش��ته و بعد وارد چين 
و آسياي شرقي مي ش��ود. در روزهاي گذشته بسته 
ماندن فضاي پاكستان موجب كاهش تعداد پروازهاي 
عبوري از افغانستان شده و اين كشور حدود 1۵ ميليون 
دالر متضرر ش��د. با تشديد تنش هند و پاكستان در 
بهار، اسالم آباد حريم هوايي خود را مسدود و به هيچ 

هواپيمايي اجازه عبور از فضاي پاكستان را نداد. 

تغيير راهبرد امارات 
در جنگ يمن 

امارات متحده عربي اعالم كرده نيروهايش را در يمن 
با هماهنگي عربستان سعودي كاهش داده است. يك 
فرمانده ارشد امارات كه نخواست نامش فاش شود به 
رويترز گفته: »اين يك تصميم دقيقه نودي نبود و ما 
بيش از يك سال در مورد آن برنامه ريزي كرده بوديم و 
هماهنگي هاي الزم را هم با مقامات عربستان سعودي 
انجام داديم.« سواحل غربي يمن در درياي سرخ و بندر 
عدن در جنوب، از جمله مناطقي هستند كه نيروهاي 

امارات از آن خارج مي شوند. 

سفير عربستان استوارنامه اش 
را به ترامپ تحويل داد

سفير عربس��تان در امريكا اس��توارنامه خود را 
تحويل دونالد ترامپ داد. به گزارش ايسنا، سفارت 
عربستان در واش��نگتن اعالم كرده ريما دختر 
بندر بن سلطان، پيام ملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، 
وليعهد عربستان را به دونالد ترامپ و مردم امريكا 
منتق��ل كرد. ريما دختر بندر هفته گذش��ته به 
واشنگتن رسيد تا فعاليت خود را به عنوان سفير 
عربس��تان در امريكا آغاز كند. ريما دختر بندر 
يازدهمين سفير عربس��تان در امريكا از 19۴۵ 
 و اولين زن عربس��تاني اس��ت كه اين پس��ت را

 در اختيار گرفته است.
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عكسروز

چهرهروز

آخرين وضعيت داريوش اسدزاده در بيمارستان
فرزند داريوش اسدزاده گفت، اين بازيگر كه چهار، پنج روزي است در بيمارستان بستري شده، حال عمومي بهتري دارد. سياوش اسدزاده، فرزند 
اين بازيگر پيشكسوت ، درباره  وضعيت عمومي پدر خود توضيح داد: پدرم چهار پنج روزي است كه به دليل ضعف جسماني در بيمارستان بستري 
است.  در حال حاضر حال پدرم بهتر است و هر زماني كه دكتر تشخيص دهد از بيمارستان ترخيص مي شود. داريوش اسدزاده، بازيگر تئاتر، سينما 
و تلويزيون، متولد يكم آذرماه ۱۳۰۲ در كرمانشاه است. او در ۲۰ سالگي وارد عرصه بازيگري شد و سال ها در مقام بازيگر، نويسنده و كارگردان در 
تئاتر تهران )نصر( فعاليت كرد. در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسي در بيش از ۵۰ فيلم سينمايي ايفاي نقش كرد. او پيش از پيروزي انقالب اسالمي، ايران 
را ترك كرد و در سال ۱۳۶۵ پس از ۱۰ سال اقامت در امريكا بازگشت و فعاليتتش را با ايفاي نقش در چندين سريال و فيلم سينمايي ادامه داد. 

بازارهنر

كارگردان ايراني رييس هيات داوران جشنواره سارك

ترجمه رماني از جان گاردنر منتشر شد

راويان سنتور در فرهنگستان هنر اجرا مي شود

حضور چند فيلم كوتاه ايراني در جشنواره »ادمونتون« كانادا

حسن ناظر به عنوان رييس هيات داوران 
جش��نواره س��ارك، آثار ارس��ال شده به 
اين جش��نواره را داوري كرد. حسن ناظر 
فيلمس��از ايراني به عن��وان رييس هيات 
داوران نهمين جشنواره بين المللي سارك 
در شهر كلمبو سري النكا به كار خود پايان 
داد. اتحاديه »سارك« متشكل از ۸ كشور 
در منطقه جنوب آس��يا است، تفاوت اين 

جشنواره با ديگر جشنواره هاي بين المللي در اين است 
كه فيلم هاي ارسالي به دفتر جش��نواره فقط از طرف 
نمايندگان هر كش��ور بطور رس��مي صورت مي گيرد 
و فيلم هاي ارسالي نماينده كش��ور مورد نظر به شمار 
مي روند. اين جش��نواره از تاريخ ۲ ت��ا ۸ جوالي برگزار 
شد. داوران اين جشنواره از كشورهاي خارج از اتحاديه 
سارك بودند كه حس��ن ناظر از كشور ايران به رياست 

هي��ات داوران و امانويل كروز از فيليپين 
و همچنين ميالنا مايار از كش��ور بوسني 
و هزرگوين ب��ه عن��وان داوران اين دوره 
 از جش��نواره انتخاب ش��دند. ۳۴ فيلم از

 ۸ كشور اتحاديه سارك در سالن اصلي شهر 
كلمبو به نمايش گذاشته شد و سرانجام 
 در اختتاميه اين جش��نواره روز گذشته
 ۷ جوالي با حضور سفيران و مقامات دولتي 
اتحاديه سارك، پس از اعالم بيانيه هيات داوران توسط 
حسن ناظر از ايران، كشور هند با فيلم »ناگارگيرتا« موفق 
به دريافت جايزه بهترين فيلم، كارگرداني و موسيقي 
شد و همچنين جوايز ديگر به كشورهايي چون نپال، 
بنگالدش، سري النكا و افغانستان اهدا شد. فيلم فارسي 
زبان »نامه اي به رييس جمهور« از كشور افغانستان نيز 

برنده جايزه فيلمنامه شد.

رمان »گرندل« نوش��ته ج��ان گاردنر با 
ترجمه مرتضي زارعي منتش��ر ش��د. در 
معرفي اين كتاب عنوان ش��ده است: اين 
رمان داس��تان ديوي اس��ت كه از اعماق 
تاريخ به جهان معاصر آمده و شاهد تنهايي، 
س��رگرداني و خشونت انسان امروز است. 
او ط��ي اين گش��ت و گذار مي��ان آدم ها 
بسياري از مفاهيم عميق انساني را مرور 

مي كند؛ عش��ق به مادر، شادماني، معصوميت، مفهوم 
زمان، خودخواهي، اندوه و سرگشتگي. رمان »گرندل« 
بازخواني بازيگوش��انه اي اس��ت از منظومه حماسي 
»بيوولف« كه هزار سال پيش س��روده شده است. در 
واقع، گرندل ديوي است كه از شعري كهن بيرون آمده، 
اما صدايش به نوعي صداي مضطرب و خشمگين انسان 
عصر جديد است.  جان گاردنر، نويسنده رمان »گرندل«، 
استاد داستان نويسي ريموند كارور و بسياري نويسنده 

ديگر بوده و از چهره هاي اثرگذار در ادبيات 
قرن بيس��تم امريكا به ش��مار مي رود. به 
گفته منتقدان، »گرن��دل« مهم ترين اثر 
در كارنامه جان گاردنر به حساب مي آيد 
و همين رم��ان به تنهايي ب��راي جاودانه 
ماندن نام او كافي اس��ت. چنان كه نشريه 
نيويورك تايمز درباره آن نوش��ته است: 
»گرندل دس��تاوردي فوق العاده است... 
بديع و ماهرانه، دوست داش��تني، اندوهب��ار، و لبريز از 
تفكر و احساس... كتابي بسيار لذت بخش. جان گاردنر با 
اين رمان در زمره نويسندگان بزرگ معاصر قرار گرفته 
است.« اين كتاب اولين رماني است كه از اين نويسنده 
در ايران به چاپ مي رسد و نخستين كتابي است كه نشر 
خزه در قالب مجموعه اي به نام »كالسيك هاي مدرن« 
 منتش��ر مي كند. »گرندل« در ۱۹۲ صفحه و با بهاي

 ۲۵ هزار تومان به كتاب فروشي ها راه يافته است.

دومين كنسرت از مجموعه كنسرت هاي 
 تك ن��وازي »راوي��ان س��نتور« روزهاي

 ۲۰ و ۲۷ تيرم��اه در قال��ب وي��ژه برنامه 
»روايت دوم« ميزبان عالقه مندان موسيقي 
مي ش��ود. دومين كنس��رت از سلس��له 
كنسرت هاي تكنوازي »راويان سنتور« با 
عنوان »روايت دوم« روي صحنه مي رود. 
اين كنسرت با همكاري فرهنگستان هنر 

در۲ پنجشنبه متوالي )۲۰ و ۲۷ تيرماه( در سالن باربد 
فرهنگستان هنر برگزار مي شود. در شب اول اين كنسرت 
كه روز ۲۰ تيرماه برگزار مي شود احمد رضاخواه، ياسمين 

رحمتي، كوروش شاهاني، و مهدي يسري 
به اج��راي برنام��ه مي پردازن��د. اين در 
حالي اس��ت كه روز ۲۷ تيرماه نيز مهدي 
مظاهري، كژوان ضياءالديني، حميدرضا 
برزويي و مرجان راغب به ارايه تك نوازي بر 
اساس موسيقي دستگاهي ايراني خواهند 
پرداخت. گروه تكنوازان »راويان سنتور« از 
همگرايي ۸ نوازنده سنتور و با هدف فعاليت 
همسو در زمينه تكنوازي در پاييز ۹۶ تأسيس شده است. 
اين گروه اولين كنس��رت خود را در سال ۹۷ در سالن 

عمارت روبرو روي صحنه برده است.

فيلم كوتاه »مگراِلن« به كارگرداني مريم 
زارعي و نويس��ندگي پيام س��عيدي به 
جشنواره بين المللي فيلم »ادمونتون« 
كانادا راه پيدا كرد. فيلم كوتاه »مگراِلن« 
به كارگرداني و تهيه كنندگي مريم زارعي 
و نويسندگي پيام سعيدي در جشنواره 
بين المللي فيلم »ادمونتون« ۲۰۱۹ روي 
پ��رده مي رود. مريم زارع��ي كه با اولين 

تجربه فيلمسازي اش در اين دوره از جشنواره حضور 
دارد، دانش آموخته تئاتر از دانشگاه سوره و دانشگاه 
آلبرتا كاناداست.  فيلم هاي كوتاه »كالس رانندگي« 
س��اخته مرضيه رياحي، انيميش��ن »خاكس��تري 
متمايل« س��اخته اقبال ش��يرزايي ثاني و مستند 
»دلبند« ساخته ياسر طالبي از ديگر نمايندگان ايران 
در اين رويداد هستند و بهترين فيلم كوتاه و بهترين 
انيميشن جشنواره به آكادمي اسكار معرفي خواهند 
ش��د. فيلم كوتاه »مگراِلن« داس��تان خانواده اي را 
روايت مي كند كه در يك قبرس��تان ماشين زندگي 

مي كنن��د. دختر كوچك خان��واده كه 
نابيناس��ت به همراه ب��رادر بزرگ ترش 
در قبرستان ماش��ين ها ماشيني براي 
خود ساخته اند كه در آن روزهايشان را 
مي گذرانند. اتفاقي باعث برهم خوردن 
نظم متزلزل خانواده مي شود. كودكان 
براي كنار آمدن با اي��ن اتفاق در تالش 
براي پيدا كردن راه خود هس��تند. برادر 
بزرگ تر تالش مي كند تا دنياي تلخ پيرامون را جور 
ديگري ب��راي خواهرش تصوير كند و...  عوامل فيلم 
عبارتند از بازيگران: آتنا سليماني، رزمريم كاظمي، 
طاها نجف پور و منصور نصيري، دستيار كارگردان: 
حامد عزيزي، طراح صحنه و لباس: آرام موس��وي، 
 فيلمب��ردار: آريو متوقع، تدوينگر: پويان ش��عله ور، 
منشي صحنه: مهرآفرين محمدبيگي، مدير توليد: 
امير مرسلي. سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم 
 »ادمونتون« ۲۶ س��پتامبر تا ۵ اكتبر ۲۰۱۹ برابر با
 ۳ تا ۱۳ مهرماه در شهر ادمونتون كانادا برگزار مي شود.

تاريخنگاري

آغاز انتشار روزنامه اطالعات 
نوزدهم تير ۱۳۰۵، نخس��تين ش��ماره روزنامه اطالعات به ص��ورت تك برگي 
به س��ردبيري عباس مس��عودي در تهران منتشر ش��د.  اطالعات قديمي ترين 
روزنامه عصر چاپ تهران است، پرسابقه ترين روزنامه فارسي زبان دنيا. نخستين 
شماره اش در ۱۹ تير ۱۳۰۵ منتشر شد، به عنوان نشريه »مركز اطالعاِت ايران«، 
نخستين خبرگزاري فارسي كه پنج روز نامه نگار جوان ايراني در ماِه اسد ۱۳۰۲ 
پايه گذاشتند. فرد اصلي اداره كننده اين خبرگزاري كوچك عباس مسعودي بود 
)متول��ِد تهران، ۱۲۸۰، مرگ در ۲۸ خرداد ۱۳۵۳( كه فوت وفن  ها و تجارب الزم 
و مرتبِط روزنامه نگاري را وقتي براي چاپخانه روزنه حروفچيني مي كرد و پس از 
آنكه گزارشگر روزنامه »س��تاره ايران« شد، فرا گرفت. قمارشان ُبرد، آنچنان كه 
بسياري از روزنامه هاي چاپ تهران مشتري خبرگزاري شدند. انتشار اطالعات در 
آغاز فقط دو صفحه را در برمي گرفت و تيراژ آن ۵۰۰ نسخه بود. اعضاي كادر آن 
نيز جز سرپرست و مدير روزنامه فقط دو نفر بودند. اما به تدريج اين مركز گسترش 
يافت و با گذشت زمان محدوده كارش از انتشار يك روزنامه بسيار فراتر رفت تا آنجا 
كه به صورت يكي از بزرگ ترين موسسه هاي فرهنگي خاورميانه درآمد.   پروانه 
نشر روزنامه اي به نام اطالعات ابتدا درسال ۱۳۰۴ به اسم علي اكبر سليمي صادر 
ش��د كه يكي ديگر از اعضاي هيات موسس بود، اما اين روزنامه هيچ وقت منتشر 
نشد. سال بعدش، مسعودي، گرچه آن زمان به لحاظ قانوني هنوز سن كافي براي 
دريافت اجازه انتشار روزنامه نداشت، اما موفق شد جواز الزم را بگيرد و نخستين 
شماره روزنامه اطالعات به صورت يك برگ كاغِذ دو رو با محتواي خبري منتشر 
شد. شماره دوم، كه يك ماه بعد در ۱۹ مرداد ۱۳۰۵ بيرون آمد، ديگر هيچ نشاني 

از وابستگي به خبرگزاري نداشت اما باالي صفحه رويي اش نامواره اي داشت كه 
تا همين امروز بر پيشاني تمام نشرياِت وابسته به موسسه اطالعات ماندگار شده. 
افزايش ُپرش��تاب محبوبيت و قدرت اطالعات از دومين سال انتشارش آغاز شد، 
وقتي عالوه بر انتشار اخبار و وقايِع سياسي صرف شروع به چاپ عكس  چهره هاي 
سر شناس و گزارش هايي جذاب براي عامه كرد. همين زمان بود كه روزنامه هيات 

تحريريه اي كامل از نويسندگان تشكيل داد و در دفتري مستقرشان كرد.

میراثنامه

آثار تاريخي اين شهرستان رها شده است!
مدير انجمن هاي ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: اعتبارات دولتي به تنهايي 
جوابگوي مرمت و نگهداري آثار تاريخي در روستاها نيست. مهدي عليپور محمديه 
در جلسه توانمندي انجمن هاي ميراث فرهنگي شهرستان خليل آباد عنوان كرد: 
استفاده از ظرفيت هاي مردمي و واگذاري و سپردن برخي امور به خود مردم به 
جد در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار دارد.

او ادامه داد: با توجه به اينكه بانوان ۵۰ درصد جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند 
و نقش بس��يار ارزنده  و موثري را دارند به همين دلي��ل در اكثر انجمن هايي كه 
تشكيل مي دهيم يك نفر از بانوان حضور دارند. مدير انجمن هاي ميراث فرهنگي 
خراس��ان رضوي بيان كرد: اكنون ۱۰ هزار اثر تاريخي در استان خراسان رضوي 

داريم كه يكي از وظايف انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور حفظ اين آثار است.
او گفت: بايد تالش كرد كه آثار تاريخي كمتر مورد آسيب قرار گيرند، اكنون در 
استان خراسان رضوي خليل آباد اولين شهرستاني بوده كه تمام روستاهاي آن 
واجد شرايط تشكيل انجمن هاي ميراث فرهنگي هستند و فقط در دو روستاي 
ديگر آن انجمن تش��كيل نشده اس��ت. عليپور محّمديه اظهار كرد: تاكنون در 
شهرستان خليل آباد ۱۶۰ اثر تاريخي شناسايي و ۱۱ اثر نيز به ثبت رسيده است، 
از سويي نگهداري و حفاظت آثار تاريخي به دليل كمبود امكانات و نيروي انساني 
به تنهايي از توان ميراث فرهنگي خارج اس��ت. وي گف��ت: براي رفع كمبودها 
سعي شده انجمن هاي ميراث فرهنگي در روستاها تشكيل و از توان خود مردم 
در نگهداري و حفاظت آثار تاريخي بهره گرفته ش��ود. مدير انجمن هاي ميراث 
 فرهنگي اس��تان خراسان رضوي افزود: استان خراس��ان رضوي با وجود بيش از

 ۱۰ هزار اثر تاريخي از نظر پيشينه فرهنگي و تاريخي بسيار غني و متنوع است. 
وي عنوان كرد: اكثر روستاها آداب و رسوم و بازي هاي بومي محلي خاصي دارند 
كه براي جلوگيري از فراموشي بايد شناسايي و به عنوان ظرفيت و پتانسيل روستا 
به درستي معرفي شوند.  عليپور محّمديه بيان كرد: متأسفانه ۵۰ درصد صدماتي 
كه ناشي از حفاري هاي غيرمجاز به آثار تاريخي وارد مي شود به دليل عدم آگاهي 
و شناخت از اهميت آثار و بناهاي تاريخي است. وي ادامه داد: با توجه به اينكه ۱۰۰ 
رش��ته صنايع دستي در استان داريم و از سويي صنايع دستي در روستاها نقش 
بسيار موثري دارند اعالم آمادگي مي كنيم اگر استقبال در روستا باشد كالس هاي 
آموزشي را برگزار كنيم. او گفت: با وجود اينكه بر اساس آمار اعالم شده ساالنه بالغ 
بر ۲۵ ميليون زائر و گردشگر وارد استان خراسان مي شوند اما تاكنون نتوانسته ايم به 
خوبي از اين ظرفيت براي روستاها استفاده كنيم. وي اظهار كرد: سهم و درآمد اكثر 

روستاهاي استان خراسان از گردشگري كه وارد اين استان مي شوند، صفر است و 
به دليل نبود برنامه ريزي نتوانسته ايم سهم خود را بگيريم. عليپور محّمديه افزود: 
براساس تصميمي كه اخيراً از سوي مديركل ميراث فرهنگي خراسان رضوي گرفته 
شده تمام برنامه ها در روستاها براي حوزه هاي صنايع دستي، ميراث فرهنگي و 
گردشگري بر محور انجمن هاي ميراث فرهنگي خواهد بود. در اين جلسه دادستان 
خليل آباد بيان كرد: با توجه به وضعيت شهرستان و حفاري هاي غيرمجازي كه در 
بخش ميراث فرهنگي وجود دارد مي طلبد توجه بيشتري به اين حوزه شود. حميد 
سلطاني گفت: خليل آباد شهرستاني غني از آثار باستاني و تاريخي و فرهنگي است 
كه حفاظت و حراست از آنها ضرورت دارد. او اظهار كرد: با توجه به اينكه تشكيل 
انجمن هاي ميراث فرهنگي در كاهش مشكالت تأثير بسيار بسزايي دارد انتظار 
مي رود در گام اول آثار تاريخي و فرهنگي روستاي خود را شناسايي كنند. سلطاني 
بيان كرد: متاسفانه به دليل كوتاهي برخي افراد در برخي از روستاها و رعايت نكردن 
ضوابط، پرونده هايي تشكيل شده كه مشكالت بسياري را به وجود آورده است. 
 وي گفت: متأسفانه كوتاهي هايي در حفظ و حراست از آثار تاريخي وجود داشته

 به طوري كه در يكي از مناطق شهرستان آثار تاريخي به محلي براي تجمع معتادان 
و استعمال مواد مخدر تبديل شده بود. دادستان خليل آباد اظهار كرد: بسياري از 
آثار تاريخي شهرستان رها شده هستند و انتظار مي رود با نصب تابلو به معرفي آثار 
تاريخي بپردازند كه همين اقدام در پيشگيري از وقوع جرم اهميت بسياري دارد.

ايستگاه

ساموئل جكسون وارد 
ماجراهاي »اره« شد

شارليز ترون بارديگر 
تروريست مي شود

س��اموئل ال.جكسون به 
جم��ع بازيگ��ران فيل��م 
جديد »اره« اضافه ش��د. 
به گ��زارش ورايت��ي، در 
فيلم جدي��د »اره« كه از 
سوي الينزگيت ساخته 
مي ش��ود، س��اموئل ال. 
جكسون نيز نقش آفريني 

مي كند. در حالي كه توليد رسمي فيلم شروع شده 
است، جكسون در كنار كريس راك جلوي دوربين 
مي رود. راك در اين فيلم در نقش كارآگاه پليس��ي 
ظاهر مي شود كه درباره مجموعه اي از جنايت هاي 
عجيب تحقيق مي كند. ساموئل ال.جكسون در نقش 
پدر اين شخصيت ظاهر مي شود. مكس مينگال كه در 
سريال جديد شبكه هولو با عنوان »داستان نديمه« 
بازي ك��رده و به تازگي كارگرداني »روح نوجوان« را 
انجام داده است به گروه بازيگران فيلم اضافه شده و در 
نقش همكار شخصيت راك بازي مي كند. ماريسول 
نيكولز نيز نقش كاپيتان پليس را ايفا مي كند. جزيياتي 
از اين فيلم سينمايي اعالم نشده و حتي خالصه پالت 
فيلم نيز سربسته مانده است. تنها گفته شده قصد 
اين اس��ت كه حقه هاي غافلگيركننده، سرنخ هاي 
هوشيارانه و تعليق هاي ميخكوب كننده در انتظار 
طرفداران اين فيلم باشد. جو دريك رييس كمپاني 
الينزگيت نيز از حضور ساموئل ال.جكسون و كريس 
راك از عاملي كه اين پروژه را به يك فيلم خاص بدل 
مي كند، ياد كرده است. مارك برگ و اورن كولس، بار 
ديگر براي ساختن »اره« گرد آمده اند. دارن لين بوزمن 
كه قسمت هاي دوم، سوم و چهارم اين فيلم سينمايي 
را كارگرداني كرده بود، نيز براي اين فيلم روي صندلي 
كارگرداني مي نشيند. مجموعه سينمايي »اره« درباره 
يك شخصيت خيالي است كه به عنوان قاتل اره اي 
شناخته مي شود. توبين ِبل نقش اين شخصيت را در 

هر ۸ فيلم قبلي اين مجموعه تصوير كرد.

دو بازيگر سرشناس كه 
در فيلم پيشين »سريع 
و خش��مگين« حضور 
داش��تند، در قس��مت 
نهم اي��ن مجموعه نيز 
جلوي دوربين مي روند. 
به گزارش ورايتي، وين 
ديزل اعالم كرد شارليز 

ت��رون و هلن مي��رن در فيلم بعدي »س��ريع و 
خش��مگين« بازي خواهند كرد. اين دو بازيگر 
در كنار ديزل، ميشل رودريگز، جوردانا بروستر، 
تيرس گيبس��ون، كريس بريجز، ناتالي امانوئل 
و جان س��ينا نقش آفريني مي كنند. »س��ريع و 
خشمگين ۹« ۲۲ مه ۲۰۲۰ توسط يونيورسال 
پيكچرز اكران مي ش��ود. در فيل��م جديد، ترون 
بار ديگر در نقش يك تروريس��ت سايبري ظاهر 
مي ش��ود. او در فيلم »سرنوشت خشمگين ها« 
در سال ۲۰۱۷ براي نخس��تين بار در اين نقش 
ظاهر شده بود. هلن ميرن نيز بار ديگر نقشش را 
به عنوان ماگدالن شاو كه مادر شخصيت جيسون 
استتم بود، تكرار مي كند. اوايل امسال يونيورسال 
پيكچرز تاريخ اكران فيلم نهم از مجموعه »سريع و 
خشمگين« را ۶ هفته عقب انداخت و از ۱۰ آوريل 
به ۲۲ م��ه ۲۰۲۰ انتقال داد. فيلم هش��تم اين 
مجموعه با عنوان »سرنوشت خشمگين ها« سال 
۲۰۱۷ با فروش ۱.۲ ميليارد دالري در جهان روبرو 
شد. اف گري گِري اين فيلم را كارگرداني كرده بود 
و ديزل، ميرن، ترون، جانسون، استتم، رودريگز، 
گيبسون، بريجز، اسكات ايستوود، امانوئل، السا 

پاتاكي، كرت راسل و ترون بازيگران آن بودند. 

غيبت كاپيتان در اردوي تركيه

طالقاني ادعاي تاج را رد كرد

با مصدوميت طوالني مدت اشكان دژاگه 
و غيبت او در اردوي تركيه تراكتور، خريد 
جديد اين باش��گاه جانشين او در تركيب 
اصلي در هفته هاي ابتدايي ليگ نوزدهم خواهد ش��د. 
با پيوستن رضا شكاري به تراكتور، اين بازيكن به نوعي 
جانشين اشكان دژاگه مصدوم در فهرست تيم تبريزي 
خواهد بود. ش��كاري جوان كه تا پي��ش از اين مورد نظر 
پرس��پوليس بود، حاال و با توجه به سن و سالي كه دارد 
مي تواند جانشين خوبي براي كاپيتان تيم ملي و تراكتور 
باشد. اشكان دژاگه، كاپيتان سرخ هاي تبريزي در حال 
حاضر مصدوم است و طبق اعالم باشگاه، هشت روز ديگر 
به تمرينات اين تيم اضافه خواهد شد و اردوي تركيه را از 
دس��ت خواهد داد. غيبت در اين اردو باعث مي شود كه 
دژاگه چند هفته ابتدايي ليگ نوزدهم را از دست دهد و 
شكاري جايگزين او در تركيب ۱۱ نفره دنيزلي خواهد شد. 

رييس هيات فوتبال خوزستان مي گويد، در مصوبه 
شوراي تامين استان خوزستان قيد نشده كه فينال 
جام حذفي در ورزشگاه غدير اهواز برگزار شود اين 
همان موضوعي اس��ت كه مهدي تاج در نشس��ت 
خبري اش بر آن تاكيد داشت و به عنوان تنها اشتباه 
مس��ووالن برگزاري بازي از آن ي��اد مي كرد. كاظم 
طالقاني درباره سرپيچي مسووالن سازمان ليگ در 
برگزاري بازي فينال جام حذفي در ورزشگاه غدير 
اهواز و انتخاب ورزشگاه ش��هداي فوالد خوزستان 
برخالف مصوبه ش��وراي تأمين اس��تان خوزستان 
گفت: در مصوبه شوراي تأمين استان خوزستان قيد 
نشده كه بازي را در ورزشگاه غدير برگزار كنيم. اگر 
چنين مطلبي وجود داشت به آن عمل مي كرديم. 
من تصوير مصوبه شوراي تأمين را دارم و به نهادهاي 
مربوطه اعالم خواهم كرد. او درباره انتش��ار تصوير 
اين مصوبه در راستاي روشنگري و رد ادعاي مهدي 
تاج كه در نشس��ت خبري اخيرش اعالم كرد »تنها 
اشتباه مسووالن سازمان ليگ و برگزار كننده هاي اين 

بازي عمل نكردن به مصوبه شوراي تامين و برگزار 
نكردن بازي در ورزشگاه غدير اهواز بوده است« گفت: 
چنين مطلبي نبوده اس��ت. در مصوبه اين موضوع 
قيد نش��ده اس��ت. من به خاطر محرمانه بودن اين 
مصوبه نمي توانم آن را منتشر كنم. مي توانيد از ساير 
مسووالن سازمان ليگ اين مصوبه را بگيريد. طالقاني 
همچنين در پاس��خ به اينكه از زم��ان كناره گيري 
بازنشس��ته ها از فدراسيون فوتبال و رفتن ساكت از 
سازمان تيم هاي ملي چه كس��ي عهده دار رياست 

اين سازمان شده و براي اين سازمان و تيم هاي ملي 
برنامه ريزي مي كند، به ايسنا گفت: ساكت به عنوان 
مشاور رييس فدراسيون فوتبال امور اين سازمان را 
اداره مي كند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي 
هيات رييسه نبايد نسبت به اجراي قوانين و انتخاب 
رييس س��ازمان تيم هاي ملي به رييس فدراسيون 
فوتبال هش��دار دهند، يادآور ش��د: ما موارد الزم را 
اعالم مي كنيم اما دخالتي در امور اجرايي فدراسيون 
فوتبال نداريم. تاج تاكنون طبق اساس��نامه عمل 
ك��رده و از عملكرد خود راضي هس��تيم. در صورت 
صالحديد رييس سازمان تيم هاي ملي اعالم خواهد 
شد اما فعال كارها روي زمين نمانده است. عضو هيات 
رييسه فدراسيون فوتبال همچنين درباره تصويب 
پيشنهاد مهدي تاج براي انتصاب صادق درودگر به 
عنوان رييس سازمان اقتصادي و مبناي اين انتخاب 
و همچنين برنامه هايي در اين سمت، گفت: اعضاي 
هيات رييسه بعد از شنيدن داليل انتخاب درودگر با 

اين پيشنهاد موافقت كردند. 

ورزشي
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