
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 وظيفه داريم
  باري از دوش مردم

 برداريم

 فاز تازه 
حذف رانت اطالعات شهري 

كليد خورد

 محمدجواد ظريف
وزير امور خارجه

ادامه شفاف سازي در شهرداري با راه اندازي 
سايت پژوهشيار و راه اندازي تاالر معامالت

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 13 

   Vol.6  No .1454  Sun. Aug 18. 2019  دالر يك شنبه    27 مرداد 1398  16  ذيحجه 1440  سال ششم  شماره 1454 16صفحه  قيمت:4000 تومان
--

يورو
--

تمام سكه
4195000  تومان

شاخص بورس
261405

مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

1- آن گونه كه ديروز صبح روزنامه انگليسي گاردين خبر 
داد، دادستاني امريكا حكم توقيف و ضبط كشتي »آدريان 
دريا« يا همان »گريس يك« را صادر كرده است. گريس1، 
13 تيرماه س��ال جاري در تنگه جبل الطارق و توس��ط 
نيروهاي انگليسي توقيف شد. پنج شنبه گذشته اما دادگاه 
جبل الطارق برخ��اف درخواس��ت هاي امريكا مبني بر 
تمديد توقيف اين كشتي، به آزادي آن راي داد. گريس1 
نيز پس از آزادي به »آدريان دري��ا« تغيير نام داد و پرچم 

ايران را روي دكل اصلي خود به اهتزاز درآورد.
اما به نظر مي رسد كه بي اعتنايي دادگاه جبل الطارق آن 
هم پس از رايزني با مقام هاي ارشد دولت بريتانيا، به مذاق 
دونالد ترامپ و دولتش خوش نيامده اس��ت. از همين رو، 
 وزارت دادگس��تري به عنوان وكيل ارش��د دولت اياالت 
متحده حكم توقيف و ضبط كش��تي نفتك��ش ايران با 
2 ميليون بشكه نفت و يك ميليون دالر پول نقد را صادر 
كرده اس��ت. البته مالكيت اين كش��تي متعلق به كشور 

روسيه است.
2- ترامپ با انجام اين ريسك بزرگ، بار ديگر بر اين ايده 
صحه گذاش��ت كه با تجربه هر ناكامي، ب��ه جاي تعديل 
خواسته هاي غيرمعقول خود، ريسك هاي خطرناك تري 
را مرتكب مي شود. چند هفته پيش، امريكا محمد جواد 
ظريف، وزي��ر خارجه اي��ران را تحريم ك��رد، اما در عمل 
اتفاق خاصي ب��راي وزير خارج��ه كش��ورمان رخ نداد و 
حتي كش��ورهاي اروپايي اعام كردند كه با محمدجواد 
ظريف در موارد مختلف به همكاري ها و رايزني هاي خود 
ادامه خواهند داد. به فاصله چن��د روز پس از اين ناكامي، 
پنج شنبه هفته گذش��ته دولت ترامپ تاش كرد با فشار 
به دادگاه جبل الطارق و از طريق اين دادگاه توقف كشتي 
نفت كش��ي ايران در منطقه مورد اشاره را تمديد كند. اما 
اين دادگاه پس از وقفه اي چند ساعته و رايزني با مقام هاي 
ارش��د بريتانيا راي به آزادي گريس يك داد. مساله اي كه 
نه تنها حاكي از يك ناكامي ديگر براي ترامپ بود كه بطور 
ضمني اين پيام را به كاخ س��فيد مخابره كرد كه بريتانيا 
به عنوان نزديك ترين متحد اياالت متحده امريكا حاضر 
نيس��ت در تمام ماجراجويي هاي دولت ترامپ مشاركت 

كند. پس از اين ناكامي بود كه ترامپ تاش كرد با دست 
و پا كردن وجاهت قانوني مساله توقيف »آدريان دريا« را از 
طريق دادستاني كل )وزارت دادگستري( امريكا پيگيري 

كندو  مرتكب ريسك بزرگ تري شود.
3-اما دليل تشديد اقدام هاي خصمانه امريكا عليه ايران 
چيست؟ در پاس��خ به اين س��وال مي توان گفت به نظر 
مي رسد، تشديد اين اقدامات بيش از اينكه در چهارچوب 
يك استراتژي خارجي منسجم انجام شده باشد و هدف 
خاصي همچون جلب نظر مس��اعد مقام هاي ايران براي 
مذاكره و كاهش تنش ها در خليج ف��ارس را دنبال كند، 
 ريشه در گذشته و ش��خصت ترامپ دارد. پس از دو سال 
حكمراني در كاخ س��فيد، بر كسي پوش��يده نيست كه 
ترامپ از نظر رواني به شدت نيازمند تاييد ديگران است و 
تاش مي كند اين تاييد را با زر و زور به دس��ت آورد.  البته 
در مواردي مانند برقراري روابط با رهبر كره شمالي موفق 
بوده اما در همين حال،  در موارد متعددي از جمله در مورد 
برقراري رابطه با مسووالن ايراني ناكام مانده است. بر اساس 
گزارش هايي كه رس��انه هاي امريكايي منتشر كرده اند، 
 دونالد ترامپ برخاف اينكه تاش كرده و مي كند تا خود 
را به عنوان انساني س��ختكوش، موفق، الگوي »ميلياردر 
خودساخته« به جامعه امريكا و جهان معرفي كند، اما او 
نه تنها به اصطاح فردي زحمتكش نب��وده كه از همان 
دوران كودكي ماهيانه 200 هزار دالر از پدر خود دريافت 
مي كرده و اين رقم در س��نين جواني به ماهي 5 ميليون 
دالر هم رسيده بوده اس��ت. از اين رو، پول به عنوان نشانه 
نوعي »تاييد«، نقشي محوري در منظومه زندگي او داشته 
و دارد. هنوز سخنان او درباره عربس��تان را از ياد نبرده ايم 
كه گفته بود، »عربس��تان براي ما گاوي شيرده است كه 
هر وقت بخواهيم از آن طا و دالر مي دوش��يم و هر وقت 
شيرش تمام شود آن را س��ر مي بريم.« در همين حال، او 
تصور مي كند هر كاري را با پ��ول نيز مي تواند انجام دهد. 
آنگونه كه برخي رسانه ها ديروز خبر دادند كه او پيشنهاد 
خريد »گرينلند« بزرگ ترين جزيره جهان را به مشاوران 
خود ارايه كرده و از آنها خواسته تا امكان خريد اين جزيره 
از دولت دانمارك را بررس��ي كنند. با چنين پيش��ينه اي 
است كه مي توان سوداگري او را به شخصيتش و نه آرمان 

حداكثرسازي منافع ملي و اقتصادي امريكا نسبت داد. 

تشديد ريسك ترامپ
سرمقاله

عبدالكريم محمود|
كارشناس مسائل عراق|

عادل عبدالمهدي نخس��ت وزير عراق ش��خصا از محل 
انفجاري ك��ه در جنوب بغداد رخ داده ب��ود بازديد كرد، 
دفتر نخس��ت وزيري هم تصاوير مرب��وط به اين حضور 
را هم منتش��ر و چندي بعد از آن هم خب��ر لغو تمامي 
موافقت هاي خاص پروازي در آس��مان ع��راق را اعام 
كرد تا ميزان اهميت و توجه راس ه��رم اجرايي عراق را 
به اين مس��اله نش��ان دهد. اين اقدامات در حالي انجام 
گرفتند كه هنوز پرسش ها و ابهاماتي در رابطه با برخي 
از رخدادهاي امنيتي چند ماه اخير در عراق باقي مانده 
و هيچ طرف سياسي يا رسانه اي عراقي نتوانسته است 
تفسير معقولي در اين رابطه ارايه كند. بي ترديد چنين 
حوادثي براي مردم ع��راق تازگي ندارد، عراق از س��ال 
1979 كه وارد جنگ با جمهوري اسامي ايران شد تا به 
امروز روي آرامش به خود نديده است و مردم اين كشور 
مجبورند از يك جنگ به جنگ ديگري بروند، ش��رايط 
حال حاضر آنها نيز از اين قاعده مس��تنثي نبوده تا آنها 
آخرين جنگ خود را امروز در قالب جنگ هاي پهپادي 
و انفجارهاي مبهم پايگاه هاي نظامي شان تجربه كنند. 
بعد از تجاوز صدام حسين به كشورهاي ايران و كويت، 
عراقي ها جنگ اقتصادي بزرگي را متحمل ش��دند كه 
باعث شد آنها در شرايطي بدتر از فقر مطلق قرار گرفته و 
مجبور شوند با حداقل شرايط مورد نياز براي يك زندگي 
انس��اني روزگار بگذرانند. حتي گفته مي شود در جنگ 
سال 2003 براي اشغال كشورشان توسط امريكا آنها در 
معرض يك جنگ هسته اي هم قرار گرفتند تا گسترش 
سرطان هاي مختلف در مناطقي همچون بصره بيانگر 
ميزان اورانيوم ضعيف شده اي باشد كه امريكا عليه آن به 
كار برده است. بر كسي پوشيده نيست كه بعد از حمله 
امريكا به عراق و س��قوط بغداد، مردم اين كشور عاوه 
بر اشغالگران متجاوز با ليست بلند و بااليي از دشمنان 
رو در رو ش��دند كه آخرين آنها داعش بود، داعشي كه با 
وجود اعام شخص ترامپ در رابطه با پايان كارش دولت 
امريكا همچنان در كالبد متعفن آن مي دمد شايد بتواند 
همچنان از آن براي حفظ منافع خود استفاده كند. نكته 

قابل تامل بع��د از آزادي موصل و ثبت پي��روزي قاطع 
مردم عراق عليه گروه تروريس��تي- تكفي��ري داعش، 
هجمه عظيمي بود كه عليه نيروهاي حشد شعبي آغاز 
شد، هجمه اي همه جانبه كه به وسيله رسانه هاي عربي- 
غربي مديريت و با ميدان داري ش��ماري از رس��انه هاي 
عراقي ماه ها است كه ادامه دارد و گاهي اوقات با چاشني 
انفجارهاي نامشخص در پايگاه هاي حشد الشعبي هم 
همراه مي ش��ود. اينكه ظرف كمت��ر از 45 روز 3 پايگاه 
حشد شعبي عراق شاهد انفجارهايي شود، حتي در سايه 
گرماي شديد هوا در عراق و غير حرفه اي بودن نيروهاي 
حشد الش��عبي در نگهداري از تسليحات و مهماتشان 
نيز امري به شدت ابهام آميز است. انفجار اخيري كه در 
پايگاه »الصقر« در منطقه الدوره بغداد رخ داد تقريبا شبيه 
به انفجارهايي بود كه در منطقه آمرلي و نيز دياله عراق 
به وقوع پيوسته بودند امري كه باعث مي شود سناريوي 
تصادفي بودن چنين رخدادهايي به شدت ضعيف شود. 
به اعتقاد بسياري از كارشناس��ان هر سه انفجار ناشي از 
اقدامي متعمدانه و به احتم��ال قريب به يقين حمات 
هوايي است تا ورود حمات پهپادي در فرايند جنگ هاي 
مركب عليه مردم عراق جنبه عيني تري به خود بگيرد 
به خصوص كه چند روز قبل از آن هم يك پهپاد متعلق 
به نيروهاي امريكاي��ي در نزديكي يك��ي از پايگاه هاي 
حشد الش��عبي س��قوط كرده بود، امري كه تاش شد 
به سرعت بر آن س��رپوش گذارده ش��ود. در مقابل، اين 
انفجارها با هياهوي گسترده اي همراه شد و تاش شد 
در تمامي رس��انه هاي عربي و غربي انع��كاس ويژه اي 
پيدا كند و از يك س��و بر اين مساله تاكيد شود كه يكي 
از كشورهاي همس��ايه صاحب ساح و مهمات منفجر 
شده است و از سوي ديگر به شكل مذبوحانه اي سعي شد 
تا به اين حمات برچسب اسراييلي زده شود. به اعتقاد 
كارشناسان ش��مار قابل توجه مهمات منفجر شده در 
پايگاه الصقر كه به منازل مسكوني اطراف آن اصابت كرد 
به خودي خود بي پايه و اساس بودن ادعاهاي رسانه ها را 
در مورد صاحب اين مهمات را ثابت مي كند. در حالي كه 
با وجود خوي تجاوزكارانه و متجاوزانه رژيم صهيونيستي 
احتمال انجام اين اقدام توسط رژيم صهيونيستي بسيار 

كم و حتي ناچيز مي نمايد. در سايه گزارش هاي رسانه اي 
طي حداقل يك س��ال گذشته ش��اهد آن هستيم كه 
رژيم صهيونيس��تي حمات خود را عليه سوريه از فراز 
حريم هوايي لبنان يا فضاي جوالن انجام مي دهد، اين 
در حالي اس��ت كه براي رسيدن به عراق مجبور است يا 
از حريم هوايي س��وريه )كه از ورود به آن هراس دارد( يا 
اردن استفاده كند، امري كه به اعتقاد رسانه هاي عراقي 
امكان انجام آن بسيار ناچيز است. در سايه اين داده ها بايد 
گفت، بعد از جوالن شبه هميشگي پهپادهاي انصار اهلل 
در آس��مان عربس��تان كه با وجود فعاليت انواع و اقسام 
سامانه هاي پدافندي از جمله سامانه هاي اسراييلي انجام 
مي شود و پس از آنكه پهپاد فوق پيشرفته امريكا سرنگون 
و امريكا به همراه متحدانش را در بهت و هراس قرار داد 
و در حالي كه پيش از اين دو رخداد، حش��د الشعبي در 
عراق از يك س��و و ائتاف متحدان مح��ور مقاومت در 
سوريه از سوي ديگر موفق شدند به شكل ميداني و روي 
زمين گروه تروريس��تي داعش را از تمام مناطقي كه در 
آن مستقر بودند ريشه كن كنند، محور رقيب )بخوانيد 
دشمن( بعد از نااميدي از كسب پيروزي به دنبال ثبت 
شكستي براي محور مقاومت است. امروز امريكا به عنوان 
اصلي ترين طرف ناكام در اين معادله تاش مي كند به 
هر نحو ممكن شكست هاي خود را توجيه و براي خود 
پيروزي دست و پا كند تا در اين ميان حشد الشعبي به 
عنوان مناس��ب ترين هدف انتخاب شود. همين امر هم 
باعث شد تا فش��ارهاي سياسي، رس��انه اي و نظامي بر 
اين ساختار نوپا اما قدرتمند عراق آغاز شود و رسانه ها از 
دخالت حشد الشعبي در حمات پهپادي انجام گرفته 
در خاك عربستان گرفته تا برخي از ناامني ها در عراق را 
منسوب به اين آن جريان كنند تا بعد از توافق عراقي ها بر 
سر الحاق حشد الشعبي به ساختار نظامي عراق طراحان 
اين هجمه حمات تخريبي را تنها راهكار باقي مانده در 
اين تقابل بيابند و تاش خود را براي ضربه زدن به يكي 
از حلقه هاي محور مقاومت از اين طريق ادامه دهند، شايد 
كه بتوانند از اين طريق زير سئوال رفتن سامانه پدافندي 
خويش، ناكارآمدي در جنگ پهپ��ادي والكترونيكي و 

ناتواني در جنگ زميني با آن را جبران كنند.

عراق دست به گريبان جنگ هاي مركب 
يادداشت

معاون اقتصادي وزير كشور بر تسريع اقدامات دستگاه هاي 
اجرايي جه��ت ثبت اطاع��ات بنگاه هاي اقتص��ادي در 
سامانه جامع امداد و بازسازي دولت )سجاد( قبل از پايان 
مهلت تعيين شده )پايان مردادماه( تاكيد كرد. به گزارش 
پايگاه اطاع رساني وزارت كشور، چهارمين جلسه كميته 
حمايت از توليد و اش��تغال قرارگاه بازس��ازي و نوس��ازي 
مناطق س��يل زده با حض��ور بابك دين پرس��ت دبير اين 
كميته و دستگاه هاي اجرايي عضو در محل وزارت كشور 
با هدف بررسي آخرين اقدامات دستگاه هاي اجرايي و نحوه 

اجرايي كردن تصويبنامه هاي هيات وزيران در بخش هاي 
كش��اورزي، صنعت و معدن و صنايع دستي و گردشگري 
برگزار ش��د. معاون اقتصادي وزير كشور در اين نشست بر 
تسريع اقدامات دستگاه هاي اجرايي جهت ثبت اطاعات 
بنگاه هاي اقتصادي در سامانه جامع امداد و بازسازي دولت 
)سجاد( قبل از پايان مهلت تعيين ش��ده )پايان مردادماه 
تاكيد كرد. او تصريح كرد: مقرر ش��د تهيه دستورالعمل و 
همچنين توزيع سهم استاني بانك هاي عامل توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري صورت پذيرد. وي ادامه داد: همچنين 
در اين جلسه برخي از مش��كات موجود از جمله طوالني 
شدن فرآيند ثبت اطاعات واحدهاي اقتصادي در سامانه 
سجاد، مشكل ثبت واحدهاي قاليبافي، خسارت هاي وارده 
به زيرساخت هاي كشاورزي و لزوم تخصيص اعتبار به اين 
بخش ها، موضوع كمك باعوض ب��ه واحدهاي دامداري، 
مورد بحث قرار گرفت و مقرر ش��د اقدامات الزم از طريق 
دس��تگاه هاي اجرايي ذيربط و همچنين كميته برآورد، 

تعيين خسارت و تخصيص منابع معمول شود.

ثبت اطالعات بنگاه ها در سامانه سجاد تسريع شود

خبر

 همين صفحه  

سرمقاله

تشديد ريسك ترامپ
1- آن گون��ه كه ديروز 
صبح روزنامه انگليسي 
داد،  خب��ر  گاردي��ن 
دادستاني امريكا حكم 
توقيف و ضبط كشتي 
»آدريان دريا« يا همان 
»گري��س1« را صادر 
كرده است. گريس1، 
13 تيرماه س��ال جاري در تنگه جبل الطارق و 
توسط نيروهاي انگليسي توقيف شد. پنج شنبه 
گذش��ته ام��ا دادگاه جبل الط��ارق برخ��اف 
درخواست هاي امريكا مبني بر تمديد توقيف 
اين كشتي، به آزادي آن راي داد. گريس1 نيز 
پس از آزادي به »آدري��ان دريا« تغيير نام داد و 
پرچم ايران را روي دكل اصل��ي خود به اهتزاز 
درآورد. اما به نظر مي رسد كه بي اعتنايي دادگاه 
جبل الطارق آن هم پ��س از رايزني با مقام هاي 
ارش��د دولت بريتانيا، به مذاق دونالد ترامپ و 

دولتش خوش نيامده است. 

مجيد اعزازي

 همين صفحه  

يادداشت

عراق دست به گريبان 
جنگ هاي مركب 

عبدالكريم  محمود|
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق شخصا از 
محل انفجاري كه در جنوب بغ��داد رخ داده 
بود بازديد كرد، دفتر نخس��ت وزيري تصاوير 
مربوط به اين حضور را منتش��ر و چندي بعد 
از آن هم خبر لغ��و تمامي موافقت هاي خاص 
پروازي در آسمان عراق را اعام كرد تا ميزان 
اهميت و توجه راس ه��رم اجرايي عراق را به 

اين مساله نشان دهد. 

بازار سرمايه

شوخي نهاد ناظر 
 سميرا  ابراهيمي|

چندي پيش س��ازمان ب��ورس از اب��اغ اصول 
رفتاري مديران ناشران غير نهاد مالي ثبت شده 
نزد س��ازمان خبر داد. در اين اصولنامه رفتاري، 
35 مورد براي مديران ناش��ران بورسي غيرنهاد 
مالي الزام شده است.  بررسي »تعادل« از دليل 
ارايه اين موضوع، حاكي از آن اس��ت كه مديران 
ناش��ران بورسي، در بس��ياري از اوقات برخاف 
دس��تورالعمل هاي ج��اري عم��ل مي كردند و 
توسط س��ازمان بورس با اخطار يا تذكر مواجه 
مي شدند، اما موج اعتراضات آنها بر اين گستره 
شكل گرفته بود كه از اشتباه بودن عملكرد خود 
اطاعي ندارند و دس��تورالعمل ها تعدد بااليي 
دارند و نمي توانند تمام آنها را م��و به مو بدانند 
و اجرا كنن��د.  همين اعتراضات باعث ش��د كه 
سازمان بورس و اوراق بهادار براي نظم بخشيدن 
به اوضاع، اصول رفتاري مديران ناشران غير نهاد 
مالي را تدوين و اباغ كند. البته اين اصولنامه در 

5بسياري از موارد، متن ضعيفي دارد...
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چطور تحليل هاي نفتي ممكن است شما را به سود برساند؟
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قائم مقام امور بازرگاني وزير صمت خبر داد

معناي گزارش اوپك براي يك تاجر نفتي

راه اندازي»  ستاد توسعه صادرات«

دولت

وزير اطاعات با اش��اره به اينكه آرامش جامعه 
حتي موجب ارتق��اء فرهنگ ديني مي ش��ود، 
خاطرنش��ان كرد: بايد به گون��ه اي عمل كنيم 
كه مايه آرامش دل ها باش��يم و مردم از شنيدن 
اسم وزارت اطاعات احس��اس امنيت و آرامش 
و دش��منان احس��اس خطر و واهم��ه كنند. به 
گزارش پاي��گاه اطاع رس��اني وزارت اطاعات، 
حجت االسام والمسلمين سيد محمود علوي 
در گردهمايي مديران حراس��ت دانش��گاه ها، 
پژوهش��گاه ها و پارك ه��اي علم و فن��اوري در 
دانش��گاه عامه طباطبايي، به مس��اله فعاليت 
حراس��ت ها اش��اره كرد و افزود: اين مسووليت 
با ظرافت در معرض عوارضي اس��ت كه انسان را 
دچار فراز و نش��يب هاي سختي مي كند. علوي 
فعاليت حراست ها در مراكز علمي را با توجه به 
ضرورت وجود آرامش در كنار امنيت دانست و 
اظهار داش��ت: در ميان عناصر علم��ي اقدامات 
حراس��تي از ظرافت خاصي برخوردار اس��ت و 
بايد بسترهاي جرم و خاف را با تدبير به حداقل 
برسانند و به جاي مچ گيري، دست گيري كنند. 
علوي افزود: بايد براي جامعه بس��تر ساز امنيت 
و آرام��ش باش��يم و از دش��منان و بدخواهان 
س��لب آرامش كنيم و با منافقان و تروريست ها 
با قاطعي��ت برخورد كنيم چرا ك��ه نبود امنيت 
فيزيك��ي نيز ب��ه جامعه لطم��ه مي زن��د. وزير 
اطاع��ات دو قطبي ك��ردن جامع��ه را يكي از 
اقدامات دش��منان اعام كرد و گفت: توس��عه 
چتر اطاعاتي و رصد و اشراف اطاعاتي و حفظ 
و صيانت از اس��اتيد، دانش��جويان و نخبگان در 
برابر نفوذ دش��منان از جمل��ه اقدامات ضروري 
مجموعه هاي حراس��ت دانشگاه هاست. علوي 
در بخش ديگري از س��خنانش به مساله تاييد 
صاحيت ها اش��اره كرد و افزود: در بررس��ي و 
رسيدگي به تاييد صاحيت ها بايد سخنان افراد 
را شنيد و اس��تناد تنها به گزارش  منابع راهگشا 
نيست و در معرض ترديد است. وي اظهار داشت: 
اميال سياسي و جناحي نبايد در تصميم گيري ها 
تأثيرگذار باشد و استقال اقدامات اطاعاتي به 
منزله نفي اصولگرايان يا اصاح طلبان نيس��ت 
بلكه در كنار احترام به همه جريانات سياس��ي 
در اقدامات حرف��ه اي ذره اي اين جناح بندي ها 
را دخال��ت نمي دهي��م و به نفع يا عليه كس��ي 
اقدام نمي كنيم. وزير اطاعات با اشاره به اينكه 
مش��اركت حداكثري مردم در انتخابات موجب 
تودهني زدن به ترامپ و هي��ات حاكمه امريكا 
مي ش��ود، گفت: بايد از دو قطبي ش��دن فضاي 
دانش��گاه ها در دوران انتخابات و موج س��واري 

دشمنان جلوگيري كرد. 

 وزير اطالعات:
طوري عمل كنيم كه مردم 

احساس امنيت و آرامش كنند

جهان

 ترامپ هم نگران
 ركود اقتصادي است
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سيدعباس عراقچي معاون وزير امور خارجه و تاكه ئو موري 
معاون ارش��د وزارت خارجه ژاپن در بيست و ششمين دور 
گفت وگوهاي سياس��ي دو كش��ور درباره برجام و تحوالت 
منطقه رايزني كردند. به گزارش اداره كل اطاع رساني و امور 
سخنگويي وزارت امور خارجه، در اين نشست، گفت وگوهاي 
صريحي در مورد روابط دوجانبه و راه هاي گس��ترش آن به 
عمل آمد و طرفين در خصوص تحوالت مربوط به برجام و 
اوضاع منطقه خليج فارس و آسياي غربي با يكديگر تبادل 
نظر كردند. معاونان وزيران امور خارجه دو كشور همچنين 

با اش��اره به اهميت سفر اخير نخس��ت وزير ژاپن به تهران، 
عاقه مندي خود را به ادامه مشورت هاي عاليرتبه سياسي 
ابراز كردند. موري كه پيش از ظهر ديروز با محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه كش��ورمان ديدار كرده است، گفت: توكيو 
براي روابط ب��ا تهران و تداوم رايزني ه��ا اهميت زيادي قائل 
است. وزير امور خارجه نيز با اش��اره به روابط خوب و سازنده 
دو كشور و همچنين سفر تاريخي و مهم نخست وزير ژاپن به 
تهران و ديدار با مقام معظم رهبري، از ادامه رايزني ها با ژاپن 

در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه اي استقبال كرد.

در گفت وگوهاي سياسي ايران و ژاپن تحوالت برجامي بررسي شد
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روي موج خبر

  نشست سه جانبه ايران، انصاراهلل يمن و 
سفراي 4 كشور اروپايي در تهران؛ فارس|

نشست س��ه جانبه ايران، انصاراهلل يمن و سفراي 4 
كشور اروپايي در محل وزارت خارجه ايران در تهران 
برگزار شد و در پايان حاضران بر توقف هر چه سريع تر 
جنگ و دس��تيابي به راهكار سياسي تأكيد كرده 
و خواستار تس��ريع در ارسال كمك هاي انساني به 
مردم يمن شدند. در اين نشست هيات هاي حاضر در 
جلسه ديدگاه  دولت هاي متبوع خود را در خصوص 
تح��والت يمن از جمل��ه در موضوعات سياس��ي، 
ميداني و وضعيت انساني يمن به شكل مشروح بيان 
و همچنين بر لزوم اجراي كامل توافقات استكهلم و 
انجام تعهدات كامل طرفين تاكيد و آن را مقدمه اي 
بر حل و فصل نهايي سياسي بحران يمن خواندند. 
پيش از اين س��فير انگليس در تهران در توئيتي از 
برگزاري اين نشست خبر داد و از وزارت خارجه ايران 

براي ميزباني اين نشست قدرداني كرد.

  اس�تفاده از پهپاد ب�راي برقراري امنيت 
مراسم اربعين امسال؛ مهر|

جانشين فرمانده س��پاه گفت: براي حفظ امنيت 
اربعين سال جاري از تجهيزات نوين و پهپاد و هرچه 
در اختيار داريم قطعا استفاده مي كنيم. سردار علي 
فدوي اظهار كرد: آن چيزي كه در مراسم اربعين قابل 
ديد است و بيشتر از همه چيز جلب توجه مي كند اين 
اس��ت كه مردم از تمامي ملت ها با رنگ و نژادي در 
راهپيمايي اربعين شركت مي كنند و به طرف امام 
حسين)ع( حركت مي كنند. جانشين فرمانده سپاه 
با اشاره به برگزاري هر ساله مراسم اربعين در امنيت 
كامل گفت: هر ساله اربعين در امنيت كامل برگزار 
مي شود و امنيت اربعين را در واقع امام حسين)ع( 
برقرار مي كند چراكه امام حسين)ع( ميزبان است و 

ميزبان هم به فكر مهمانان خودش است.

  نظارت بايد به روز و مكانيزه باشد؛ايلنا|
رييس س��ازمان اسناد و امالك كش��ور با تاكيد بر 
اينكه نظارت بايد به روز و مكانيزه باشد، گفت: براي 
ايجاد تحول در جامعه س��ردفتري ط��رح و برنامه 
داشته باشيد و در تهيه اين برنامه سعي كنيد از راي 
سردفتري استفاده شود. ذبيح اهلل خداييان، رييس 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در مراسم تكريم 
و معارفه اعضاي هيات مديره كانون س��ردفتران و 
دفترياران گفت: بايد راه هايي را استفاده كنيم كه 
كار ها با سرعت و دقت انجام و موجبات رضايت مردم 
فراهم شود و بايد مردمداري را سرلوحه كار خود قرار 
دهيد و به نحوي عمل شود كه اين تحول همزمان در 

دفاتر اسناد رسمي ظهور و بروز پيدا كند.

  گزينه پيشنهادي فراكسيون زنان براي 
وزارت آموزش و پرورش ؛برنا|

نماينده م��ردم تهران در مجلس گفت: تا جايي كه 
اطالع داريم اسم فاطمه سعيدي به عنوان كانديداي 
وزارت ام��وزش و پ��رورش در حال انجام اس��ت. 
پروانه سلحشوري، درخصوص گزينه پيشنهادي 
فراكس��يون زنان براي وزارت آموزش و پرورش به 
دولت گفت: فاطمه س��عيدي را به دولت به عنوان 
گزينه پيش��نهادي مجلس براي وزارت آموزش و 
پرورش معرفي كرده ايم و بسيار هم به حضور ايشان 
اميدوار هس��تيم.  او در ادامه بيان كرد: تا جايي كه 
اطالع داريم سعيدي به عنوان يكي از كانديداهاي 
وزارت آموزش و پ��رورش كارهايش در حال انجام 
است. در مجلس همه سعيدي را باور و قبول دارند و 
صحن مجلس هم، با اين موضوع همراهي مي كند.

  انتخاب عضو ناظر در ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ؛خانه ملت|

عضو ناظر مجلس ش��وراي اس��المي در س��تاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با راي نمايندگان 
انتخاب ش��د. در نشس��ت علني ديروز مجلس، 
جليل رحيمي جهان آبادي با كسب ۱۰۷ رأي از 
مجموع ۱۳۶ رأي اخذ شده به عنوان عضو ناظر 
مجلس شوراي اسالمي در ستاد مركزي مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز انتخاب شد.

  واكن�ش جامعه مدرس�ين ب�ه اظهارات 
منتسب به آيت اهلل يزدي؛ايسنا|

مس��وول روابط عمومي جامعه مدرسين اظهارات 
منتشر شده از قول آيت اهلل محمد يزدي در انتقاد از 
آملي الريجاني را تاييد نكرد. مسوول روابط عمومي 
جامعه مدرسين در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخباري 
كه اخيراً درباره انتقادات آيت اهلل يزدي از آيت اهلل آملي 
الريجاني منتشر شده صحت دارد يا نه، اظهار كرد: 
من اطالعي از اين جزييات سخنان ايشان ندارم اما 
همان طور كه پي��ش از اين بارها اعالم كرده ايم تنها 
مرجع رسمي اخبار مربوط آيت اهلل يزدي به عنوان 
رييس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
سايت اين نهاد فرهنگي و مذهبي است. در اخباري كه 
اخيراً درباره سخنان آيت اهلل يزدي در فضاي مجازي 
مطرح شده، نقل قول هايي به اين عضو شوراي نگهبان 
نسبت داده شده كه حاوي انتقادات تندي از رييس 
مجمع تشخيص مصلت نظام، رييس جمهوري و يكي 

از روحانيون حوزه علميه قم است.

  توقيف مجدد گريس 1 عرصه را بر امريكا
و انگليس تنگ تر مي كند؛فارس|

سخنگوي اسبق وزارت خارجه در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا آزادي گريس ۱ به درخواس��ت امريكا صورت 
گرفته است؟ گفت: امريكا با اين ادعا كه از محل درآمد 
نفتي ايران به س��وريه كمك مي شود، قصد توقيف 
مجدد نفتكش را دارد. رامين مهمانپرست در جريان 
گفت وگو با مجله خبري تحليلي »رويداد« راديو، اظهار 
داش��ت: امريكايي ها كه خود از برجام خارج شدند، 
به انگليس دس��تور مي دهند ايران را تحريم كند و 
نكته جالب تر اينجاست كه بريتانيا گوش به فرمان 
امريكاست؛ در حالي كه جدايي از اتحاديه اروپا، اين 
كشور را تنها تر از قبل مي كند و لذا نزديكي خود را به 

سياست هاي امريكا افزايش داده است.

ايران2

معاون اول قوه قضائيه:

قضات  بدون مالحظه كاري حكم بدهند
گروه ايران| 

در شرايطي كه اين روزها موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي 
و وي��ژه خواري به يك مطالبه جدي مردم از مس��ووالن 
بدل ش��ده و هر روز اخبار تازه اي از ض��رورت برخورد با 
ساختارهاي رانتي در اقتصاد كشور منتشر مي شود، معاون 
اول قوه قضاييه از پرونده اي خبر مي دهد كه در آن تنها يك 
فرد توانسته به يك بهانه مقدار زيادي تسهيالت از بانكي 
بگيرد و با آن بيش از ۳۸هزار سكه خريداري كند. وقايعي 
كه اژه اي معتقد است يكي از داليل اصلي آن عدم نظارت 
بر تسهيالتي است كه افراد بنا به دليل گوناگون از سيستم 
بانكي كش��ور اخذ مي كنند اما به جاي اس��تفاده از اين 
تسهيالت در مسيرهاي مولد اقتصادي، سر از بازارهاي 
داللي و...در مي آورند. به گزارش تس��نيم، غالمحسين 
محسني اژه اي ديروز در مراس��م توديع و معارفه رييس 
كل دادگستري قديم و جديد استان گيالن اظهار داشت: 
دستگاه قضا و قضات در اين برهه حساس زماني بايد بدون 
واهمه و مالحظه كاري ب��راي احقاق حقوق مردم حكم 
بدهند. وي با اشاره به فرمايشات حضرت اميرالمومنين 
علي)ع( مبني بر اينكه تمام منصوبان و كارگزاران نظام بايد 
جانب مردم را داشته باشند، خاطرنشان كرد: مسووالن 
بايد خدمت را در دستور كار قرار دهند و تمام منصوبان 
در دستگاه  حاكميتي اسالمي در برابر مطالبات مردم و 
خواس��ته هاي آنان نبايد بي توجه باشند. معاون اول قوه 
قضاييه امنيت و آرامش مردم و فعاليت منصوبان حاكميت 
در اين حوزه و مبارزه با هنجارش��كنان را از ديد حضرت 
اميرالمومنين علي)ع( متذكر ش��د و ابراز داش��ت: امام 
علي)ع( در برابر آنهايي كه مي خواستند زمينه برگرداندن 
منافقان و نفوذ آنان را فراهم كنند به شدت برخورد كرد و 

ايستادگي مجاهدانه اي در اين مسير داشت.

   ورود پول هاي كثيف به انتخابات
وي با بيان اينك��ه برخي افراد با خرج ك��ردن پول هاي 
نامشروع در عرصه انتخابات و براي يك سري نامزد مورد 
نظر خود درصدد ايجاد يك جايگاه براي خود هس��تند 
عنوان كرد: اين افراد با پولي كه از طريق زدوبند و تضييع 
حقوق بيت المال كسب شده است مي خواهند در صحنه 
انتخابات براي تحقق منافع نامشروع خود تالش كنند. 

معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه پول هاي نامشروع 
اين دسته از افراد وسوسه انگيز بوده و امكان بروز برخي 
فسادها را ايجاد مي كند، تصريح كرد: اين افراد صاحب 
نفوذ و پول هاي بادآورده هر مسوول و صاحب منصبي را 
به ش��يوه خود او اغفال مي كنند به طوري كه براي مدير 
مذهبي و غيرمذهبي برنامه اي مخصوص تدارك ديده اند. 
محس��ني اژه اي مبارزه با عواملي را كه در مسير تضييع 
حقوق بيت المال فعاليت غيرقانوني داشته يا با زدوبند و 
فساد مال اندوزي كرده اند از ضروريات اصلي كشور خواند 
و گفت: بايد اين اراده و انگيزه براي مبارزه با شكل گيري 
چنين عناصري در دس��تگاه قضا وجود داشته باشد تا 
اموال نامشروع و حق ملت از آنان گرفته  شود. وي مقابله با 

افرادي را كه هنجارشكني كرده و ارزش هاي انقالب، نظام 
و مردم متدين ايران اسالمي را زير پا مي گذارند متذكر 
شد و اظهار داشت: كنار اينها دستگاه قضايي با عواملي 
كه دست در دست بيگانگان گذاشته و جريان طاغوت و 
ش��يطان بزرگ را در كشور ترويج مي كنند نيز به شدت 
به مقابله مي ايستد. معاون اول قوه قضاييه با تصريح به 
اينكه در مقابل تضييع حقوق بيت المال و حجم بااليي 
از هنجارشكني هايي كه در حال وقوع است نمي توان و 
نبايد س��كوت اختيار كرد، ابراز داشت: كساني كه امروز 
مي خواهند آرام��ش و امنيت مردم اين م��رز و بوم را با 
هنجارشكني هاي فرهنگي و نظاير اين بر هم بزنند بدانند 
دستگاه قضا در برابر آنان خواهد ايستاد. محسني اژه اي 

قدرت روزافزون س��پاه، ارتش، بس��يج و قوه قضاييه در 
مقايسه با دوران ابتدايي پيروزي انقالب اسالمي را مورد 
توجه قرار داد و همچنين درباره دادگستري گيالن اظهار 
داش��ت: با تمام زحمات و تالش هاي انجام شده توسط 
رييس كل س��ابق دادگستري گيالن بايد بگويم در اين 
استان كارها و برنامه هاي بسيار زيادي بايد براي اصالح 
امور اجرايي شود. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به حجم 
باالي پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي گفت: آمارها 
نش��ان مي دهد مدت مان��دگاري پرونده هاي كيفري و 
حقوقي در محاك��م قضايي گيالن كمت��ر از ميانگين 
كشوري است كه اين موضوع از تالش همكاران قضايي 
اس��تان حكايت دارد. اژه اي موضوع تغيير كاربري هاي 

اراضي را يكي از مباحث بسيار جدي دانست و با تأكيد بر 
اينكه »بايد منشأ اين تخلفات را از بين ببريم« ابراز داشت: 
بايد مجموعه اقدامات و برخوردها در اين زمينه قاطعانه 
باشد و قبل از هر كاري سراغ افراد يا دستگاه هايي كه در 
اين زمينه كوتاهي كرده اند، رفت. معاون اول قوه قضاييه 
تالش براي جلوگيري از بروز هرگونه تخلف در حوزه تغيير 
كاربري ها را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: نظارت 
گس��ترده بر عملكرد دهياران، ش��وراها يا دستگاه هاي 
اجرايي مس��وول در صدور جواز تغيي��ر كاربري اراضي 
الزم اس��ت تا در زمان بروز هرگونه تخلف و جرم از آنان 

مطالبه گري الزم انجام شود.

   افزايش پرونده هاي فساد
محسني اژه اي از حجم بسيار زياد پرونده هاي مربوط به 
بانك ها در دستگاه قضا و محاكم قضايي كشور سخن گفت 
و عنوان كرد: بانك ها و متوليان آن بايد براساس يك قانون 
و ضابطه مشخص اقدام به پرداخت تسهيالت كنند زيرا در 
غير اين صورت جرايم و تخلفات عديده اي در مورد معوقات 
بانكي و نحوه هزينه كرد تسهيالت ايجاد مي شود. وي با 
بيان اينكه »عمده ذخاير طالي كشور به دست خودمان 
بر باد رفته و حيف وميل شده است« اظهار داشت: وقتي 
كه اين تخلفات و جرايم بزرگ رخ مي دهد همه از دستگاه 
قضايي توقع دارند كه با عوامل و مفاسد اقتصادي و مالي 
برخورد كند در حالي كه در درجه نخست دستگاهي كه 
چنين تسهيالتي را داده بايد مواخذه شود. معاون اول قوه 
قضاييه با اشاره به اينكه تنها يك فرد توانسته به يك بهانه 
ديگر مقدار زيادي تسهيالت از بانكي بگيرد و با آن بيش 
از ۳۸ هزار سكه خريداري كند، تصريح كرد: براي اينكه 
واقعًا با چنين پديده ها و مفاسدي برخورد كنيم بايد سراغ 
كس��ي برويم كه پس از پرداخت تس��هيالت، بانك هيچ 
نظارتي بر نحوه هزينه آن نداش��ته است. محسني اژه اي 
شناسايي ريشه ها و عوامل ايجاد فساد و پيشگيري از بروز 
و ترويج آن در دستگاه هاي مختلف را مورد تأكيد قرار داد 
و ابراز داشت: دستگاه قضايي مسوول جاده سازي، انجام 
كارهاي عمراني يا اعطاي تسهيالت نيست اما در صورت 
بروز هرگونه مفسده اي از تمام عوامل اين حوزه ها انتظار 

پاسخگويي شفاف را دارد.

وزير امور خارجه:

برداريم وظيفه داريم باري از دوش مردم 
گروه ايران| 

»وظيفه داريم باري از دوش مردم برداريم. ما صاحب 
اختيار مردم نيستيم.« اين  عباراتي است كه وزير امور 
خارجه كشورمان در خصوص ارتباط متقابل با مردم 
مطرح كرده است. اظهاراتي است كه نشان دهنده نوع 
نگاه ظريف به موضوع اقتصاد و معيشت ايرانيان است 
و در پاسخ به كس��اني مطرح مي شود كه وزير خارجه 
را بي توجه به مسائل و مشكالت اقشار مختلف ايراني 
معرفي مي كنند. افراد و جريانات خاص رس��انه اي كه 
هر بار در ش��كل و شمايل تازه اي، حاشيه هايي جديد 
براي مرد سرد و گرم چش��يده ديپلماسي كشورمان 
مي آفرينند. ظريف در ادامه با اشاره به اين واقعيت كه 
مسير پيش روي كشور را مردم تعيين مي كنند از همه 
افراد و جرياناتي كه تصور مي كنند صاحب اختيار مردم 
هستند؛ خواست كه به مطالبات مردم در بخش هاي 
مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... توجه كنند. 

محمدج��واد ظري��ف صبح دي��روز در كنگ��ره ملي 
الماس هاي درخش��ان با تاكيد بر اينكه همه ما وامدار 
ايثارگران، شهدا و خانواده هاي آنها هستيم، تاكيد كرد: 
ما )مسووالن( نبايد در پس مقاومت مردم پنهان شويم 

و هزينه اي بر مقاومت مردم تحميل كنيم.
وزير امور خارجه كش��ورمان در سخنان خود در اين 

كنگ��ره كه با حضور خانواده هاي ش��هدا و همچنين 
آزادگان كشور به مناسبت فرارسيدن سالروز بازگشت 
آزادگان دفاع مقدس به كشور در حوزه هنري تهران 
برگزار ش��ده بود، گف��ت: 2۶ مرداد ماه امس��ال روز 
نماديني است، بين دو عيد بزرگ قرار گرفته است و 
آزادگان سرافراز كشورمان و ديگر ايثارگران ما نماد 
امروز اين دو عيد هستند. عيد قربان، عيد ايثارگري 
و فداكاري و از خودگذش��تگي است و عيد غدير عيد 
واليت است. ش��ما براي اطاعت از ولي امر همه چيز 
خ��ود را در طبق ايثار قرار داديد و به جبهه هاي دفاع 
مقدس ب��راي دفاع از ميهن و منافع مردم رفتيد. وي 
خطاب به خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران ادامه داد: 
گواراي تان باد آنچه به دس��ت آورديد و به خاطر اين 
تالش ها و فداكاري ها ما را هميشه شرمنده راه و رفتار 
خود كرديد. همه مردم ايران وامدار ايثارگران، شهدا، 
خانواده هاي آنها و آزادگان هس��تند؛ چرا كه شما با 
تالش و فداكاري تان كشور را در برابر تجاوز بيگانگان 
حفظ كرديد. اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان در 
همين راس��تا گفت: آنچه اكنون ايران در برابر تمام 
ناماليمات، سختي ها و فش��ارها حفظ كرده و باعث 
شده كه اين كشور به سمت جلو حركت كند و در برابر 
زورگويان تسليم نشود همين فرهنگ ايثار و شهادت 

است كه شما عزيران بهترين نمونه آن هستيد. ظريف 
با بيان اينكه همه مردم ما فرهنگ ايثار و ش��هادت كه 
سرچشمه جوش��ان آن حضرت اباعبداهلل حسين )ع( 
است را به ارث برده اند افزود: همه مردم ما از اين موضوع 
بهره مند هستند و با تكيه بر اين الگو توانستند كشور را 
در برابر تجاوزهاي بيگانگان و فشارها و زورگويي ها بيمه 

كنند كه نمونه آن شما عزيزان هستيد.

  توانمندي هاي معنوي ايران
وزير امور خارجه در بخش ديگري از صحبت هاي خود در 
اين مراسم كه حجت االسالم والمسلمين شهيدي رييس 
بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز حضور داشت، افزود: در 
دنياي كنوني توانمندي ها فقط در توان نظامي، اقتصادي 
و سياسي خالصه نمي شود امروز شاخصه هاي قدرت 
متنوع و متكثر است فرهنگ، باور و توانمندي ايستادگي 
در برابر زورگويي ها و فشارها يك عامل و شاخصه بزرگ 
قدرت اس��ت. ما ب��ه لطف خداون��د و تالش هاي مردم 
توانس��ته ايم در حوزه هاي مختلف پيشرفت كنيم اين 
پيشرفت را مديون تحمل و مقاومت مردم هستيم ما هر 
چه پيشرفت كرده ايم نه به خاطر كمك هاي خارجي، 
نه به خاطر قرار گرفتن زير چترهاي حمايتي آن و بلكه با 
وجود كارشكني ها و تحريم هاي ظالمانه خارجي با تكيه 

بر مردم مان توانستيم به اين موفقيت ها دست پيدا كنيم. 
مردم مبناي قدرت ما هستند. ظريف با تاكيد بر اينكه 
مردم ولي نعمت ما هستند و شهدا و جانبازان و ايثارگران 
به خاطر مقاومت هاي شان ولي نعمت ما هستند، گفت: 
اگر امريكايي ها با وجود تمام ادعاي شان نمي توانند در 
برابر ما ايستادگي كنند به خاطر فرهنگي است كه شما 
آزادگان، جانبازان و خانواده هاي شهدا نماد آن هستيد و 
به همين خاطر ما همه وامدار شما هستيم. اين ديپلمات 
عالي كشورمان در ادامه خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم 
پيشرفت و عزت امروز را داشته باشيم بايد همواره به ياد 
داشته باشيم كه وامدار چه كساني هستيم و به چه دليلي 

است كه امروز ما مقتدر و سربلند هستيم. ظريف افزود: 
ما )مسووالن( نبايد در پس مقاومت شما پنهان شويم و 
هزينه اي را بر مقاومت شما تحميل كنيم. بايد قدردان 
مقاومت شما و مردم باشيم و باري از دوش مردم برداريم. 
هزينه معاش مردم را كم كنيم و فشارها بر زندگي مردم 
را كاهش دهيم. وي با بيان اينكه ما صاحب اختيار مردم 
نيستم بلكه اين مردم هستند كه براي ما تعيين تكليف 
مي كنند، تصريح كرد: اين س��خنان شعار نيست بلكه 
واقعيت است مقام معظم رهبري نيز فرمودند راي مردم 
حق الناس اس��ت يعني اين مردم هس��تند كه براي ما 

تعيين تكليف مي كنند.

ابالغ قانون تشكيل وزارت ميراث 
فرهنگي به رييس جمهوري

س��خنگوي هيات رييسه 
مجل��س ده��م مي گويد: 
قانون تشكيل وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري به تاييد شوراي 
نگهبان رس��يده و ابالغيه 
آن از سوي رييس مجلس 
به رييس جمهوري ارسال شده است. به گزارش خانه 
ملت »اسداهلل عباسي« در حاشيه جلسه علني ديروز 
مجلس درجمع خبرن��گاران گفت: بر اس��اس اصل 
۱2۳ قانون اساسي طرح يك فوريتي كه همكاران در 
خصوص تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري به مجلس ارايه داده بودند، به تصويب 
مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد؛ امروز تشكيل اين 
وزارتخانه از سوي رياست مجلس به رييس جمهوري 
ابالغ ش��د. وي افزود: رييس جمهوري وقت دارند تا ۵ 
روز اين را به روزنامه رس��مي ارايه دهند و پس از اعالم 
در روزنامه رسمي، تا ۱۵ روز وقت دارند كه به تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
اقدام كنند. س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس ادامه 
داد: پيش��نهاد مجلس اين است كه دولت تا نيمه اول 
شهريور ماه وزراي پيشنهادي خود را براي وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همچنين وزارت 
آموزش و پرورش معرفي كند. عباس��ي افزود: دولت 
وزراي پيشنهادي خود را در دو وزارت آموزش و پرورش 
و ميراث فرهنگي معرفي كند تا مجلس هر چه سريع تر 
در مورد صالحيت و شايستگي وزراي پيشنهادي براي 

اين وزارتخانه ها تصميم گيري كند. 

امريكا از فرط توهم دچار 
تناقض گويي شده  است

ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي خطاب به امريكا 
گفت: اگر فكر مي كنيد كه 
اقدامات شما قدرت نمايي 
است، بدانيد همه ملت ايران 
در برابر شما ايستاده اند همه 
را تحري��م كنيد تا بفهميد 
حادثه اي رخ نمي دهد. به گزارش ايسنا، علي الريجاني 
در ابتداي جلسه علني ديروز مجلس گفت: انگليسي ها در 
گذشته با هماهنگي امريكا كودتاي 2۸ مرداد را سازمان 
داده بودند و حكومت ملي مصدق را س��رنگون كردند. 
ش��رايط آن روز را مقايسه كنيد با قدرت و هيمنه امروز 
ايران كه طي يك اقدام دزدانه مجبور شدند از اقدام خود 
عقب نشيني كنند. امريكا كه در آن روزها با كمك ايادي 
خود توانست كودتا در ايران راه بيندازد امروز با استيصال 
كامل آخرين تيرهاي شكس��ته خ��ود را رها مي كند و 
براي اين كشور كه ادعاي ابرقدرتي مي كند خجالت آور 
است وزير خارجه ايران و صدا و سيما را تحريم مي كند. 
الريجاني با بيان اينكه ملت امريكا متاسفانه گرفتار رهبران 
»دون كيشوتي« شده است، گفت: رهبران فعلي امريكا 
با توهمات و خياالت، صحنه بين المللي را براي ارضاي 
خود ترسيم مي كنند آنها از فرط توهم دچار تناقض گويي 
شده اند از يك طرف مي گويند ما آماده مذاكره هستيم 
و واسطه مي فرس��تند و از طرف ديگر وزير خارجه ما را 
تحريم مي كند.  اخيرا آقاي برايان هوك اظهارنظري در 
مورد كودتاي 2۸ مرداد كرده و گفته كه اصال امريكا در 
كودتاي 2۸ مرداد نقش نداشت. آنها فراموش كردند كه 

وزير خارجه اسبق امريكا از ملت ايران عذرخواهي كرد.

در آستانه ساخت موتورهاي 
هواپيما و بالگردهاي روز هستيم

رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح س��اقط كردن پهپاد 
ف��وق پيش��رفته متجاوز 
امريكايي توس��ط سامانه 
پدافندي بومي در ارتفاع ۶۰ 
هزار پايي را اقدامي بس��يار 
معن��ادار و بزرگ توصيف و 
تصريح كرد: اين اقدام ارزشمند حيرت و شگفتي جهانيان 
حتي كشورهايي كه در حوزه پدافندي پيشرو هستند را 
به همراه داشت. به گزارش ايلنا؛ سرلشكر محمد باقري 
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح در بازديد از سازمان 
صناي��ع هوايي وزارت دفاع با اش��اره به دس��تاوردها و 
پيشرفت هاي تعيين كننده كشورمان در حوزه صنعت 
هوايي اظهار كرد: در توليد هواگردها، در توليد موشك ها، 
پهپادها و بسياري از تجهيزات جانبي ديگر، مساله موتور 
به عنوان بخش اصلي و پيش��ران اصلي مطرح است و 
بحمداهلل اين صنعت در س��ال هاي اخير مسيري رو به 
رشد و داراي تحول را طي كرده است.  سرلشكر باقري  
تصريح كرد: اين مسير عزت بخش از ساخت تعدادي 
قطعه س��اده آغاز ش��د و امروز در حال ورود به ساخت 
موتورهاي هواپيماها و بالگردهاي روز دنيا قرار داشته و 
به فضل الهي در آستانه دستيابي به خودكفايي كامل در 
اين سامانه هاي ارزشمند هستيم. وي افزود: اين اقدامات 
ارزشمند به خوبي نشان داد كه تحريم  به عنوان يك فشار 
شكننده نسبت به ملت ايران و نيروهاي مسلح مي تواند 
به فرصتي براي پيشرفت براي حركت به سمت قله هاي 
اقتدار و قدرتمندي يك كشور اسالمي و سربلند به نام 

جمهوري اسالمي ايران تبديل شود.  

بهره برداري از ۲ سانتريفيوژ 
در گام سوم

رييس كميته هس��ته اي 
مجلس گفت: م��ا در گام 
ظرفيت ه��اي  س��وم، 
بس��يار زي��ادي داري��م 
ز  ا بهره ب��رداري  ك��ه 
سانتريفيوژهاي پيشرفته 
يك��ي از اين موارد اس��ت. 
محمد ابراهي��م رضايي در خصوص رايزن��ي ايران و 
كشورهاي اروپايي بر سر اجراي اينستكس گفت: بر 
اساس گزارش وزارت خارجه، در طول سه ماه گذشته 
چندين نشست كارشناس��ي ميان نمايندگان ايران 
و  EU/E۳ براي بررس��ي ابعاد فني عملياتي ش��دن 
اينستكس برگزار ش��ده است. همچنين در نشست 
كارشناسي در بروكسل در ارديبهشت ماه مقرر شده 
است كه براي بررس��ي جزئي تر همكاري هاي فني، 
نشستي با نمايندگان نهادهاي ذي ربط سازمان هاي 
ايراني در تهران برگزار شود. مطابق با گزارش وزارت 
خارجه بازرسي، نظارت و راستي آزمايي آژانس مطابق 
موافقت نامه پادمان در موسسات هسته اي ادامه دارد. 
ارسال گزارشات موجودي و تغييرات مواد هسته اي 
موسسات هسته اي به آژانس مطابق با موافقت نامه 
پادمان به صورت ماهيانه انجام گرفته است. در ارتباط 
با كاهش تعهدات برجامي كش��ور نيز اطالع رساني 
به آژانس مبني ب��ر افزايش موجودي ۳۰۰ كيلوگرم 
ذخيره اورانيوم غني شده كشور و افزايش درصد غناي 
محصول اورانيوم از سقف ۳.۶۷ به زير ۵ درصد صورت 
پذيرفته كه متعاقب آن پرسشنامه اطالعات طراحي 

كارخانه غني سازي نطنز به روزرساني شد.  

عقب نشيني ۶۰ متري از ساحل 
به دستگاه ها ابالغ شده است

وزي��ر كش��ور در جلس��ه 
علني ديروز مجلس با بيان 
تالش ها براي س��اماندهي 
سواحل گفت: عقب نشيني 
۶۰ مت��ر از س��احل ب��ه 
دس��تگاه ها ابالغ ش��ده تا 
اقدامات الزم را انجام دهند و 
در غير اين صورت به محاكم قضايي معرفي خواهند شد. 
»عبدالرضا رحماني فضلي« افزود: اگر نتوانيم با نهادهاي 
حاكميتي، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي برخورد 
داشته باشيم و از ساخت هاي و سازهاي غيرمجاز آنها 
جلوگيري كرده و ساخت و سازهاي غيرقانوني را تخريب 
كنيم، نمي توانيم بخش خصوصي را راضي به عقب نشيني 
كنيم. اهميت سه موضوع آزادسازي سواحل و موضوعات 
اجتماعي و فرهنگي باعث شده است رديف بودجه اي 
مشخصي گذاشته شود. فضلي كه براي پاسخ به سوال 
»علي ادياني« نماينده قائمشهر در مورد علت عدم اجراي 
كامل مواد ۱۷۳ و ۱۷4 و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه 
پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
در مورد عدم اجراي قانون مديريت هماهنگ و يكپارچه 
شهري، نبود درآمدهاي پايدار شهرداري ها و عدم تشكيل 
سازمان توسعه و عمران دريا و ساحل در جلسه علني روز 
شنبه مجلس ش��وراي اسالمي حاضر شده بود، با بيان 
اينكه در حوزه تنقيح قوانين در ش��هرداري ها گام هاي 
خوبي برداشته ش��ده اس��ت، گفت: قوانين زيادي در 
خصوص شهرداري ها وجود دارد كه مشكالتي را در اجرا 
ايجاد كرده است. رحماني فضلي افزود: مديريت يكپارچه 

شهري يكي از مطالبات جدي شهرداري ها بوده است. 
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يككارشناساقتصادياصالحفضايكسبوكاررامقدمهايبرايجاداشتغالميداند

پولپاشياشتغالنميآورد
گروه اقتصاد كالن|

يك كارشناس اقتصادي مي گويد دولت نبايد 
با پول پاشي به دنبال ايجاد اشتغال باشد. اين 
ش�يوه اي اس�ت كه تاكنون جواب ن�داده و از 
اين پس هم ج�واب نخواهد داد. وي همچنين 
با انتق�اد از سياس�ت هاي غير ش�فاف دولت 
در زمين�ه ايجاد اش�تغال اين موض�وع را هم 
گفت كه دولت تاكنون درباره ايجاد اش�تغال 
گزارشي ارايه نداده اس�ت كه بدانيم هر يك 
از برنامه هايش به چه نتيجه اي رس�يده است. 
اين كارش�ناس اصالح فضاي كس�ب و كار را 

مقدمه اي بر ايجاد اشغال پايدار دانست.
ب�ه گ�زارش »تع�ادل«، روز گذش�ته يكي از 
نماين�دگان مجلس اظهار كرده ب�ود كه بهتر 
است دولت از محل منابع يارانه ها زمينه ها را 
براي اشتغال زايي فراهم كند. هرچند مشخص 
نيست منظور نماينده مجلس كدام نوع يارانه 
بوده اس�ت، يارانه پنهان يا نق�دي ولي به هر 
حال ايجاد كردن شغل از طريق منابع يارانه ها 
موضوعي است كه يك كارشناس اقتصادي آن 
را غير كارشناسي دانسته و مي گويد: از اساس 
پول پاش�ي نمي توان�د زمينه ايجاد اش�تغال 
پايدار را فراهم كند. در همين زمينه با محمد 
عنبري، كارش�ناس اشتغال گفت وگو كرديم، 

در ادامه مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد: 

   اخيرا يك نماينده مجلس اظهار كرده اس�ت 
ك�ه دولت بهتر اس�ت منابع يارانه ه�ا را صرف 
ايجاد اشتغال كند،  اين سخنان را چطور تحليل 

مي كنيد؟
اينكه مي گوين��د از منابع مالي يارانه براي دهك هاي 
پايين درآمدي اشتغال دايم ايجاد كنيد صحبت غير 
كارشناسي و سطحي است، اينكه يارانه دهك هاي باال 
درآمد حذف شود الزام قانوني مجلس شوراي اسالمي 
است و بايد اتفاق بيفتد منتها دولت كم كاري داشته و تا 
به حال در اين باره اقدامات الزم را انجام نداده است و اگر 
بخواهد انجام شود كار درستي است، ما نبايد سخنان 
غير علمي و كارشناسي در مقام مسوول داشته باشيم 
مگر با پول پاش��ي اشتغالزايي مي كنند؟ مگر مشكل 

اشتغال در كشور ما پول است؟ 
اكنون دولت خود هزاران مانع پيش روي كسب و كار 
قرار داده است و به بياني ديگر ساز و كارها و فرآيند هاي 
دولتي چوب الي چرخ اشتغال گذاشته است بعد يك 
مقام مسوول مي آيد و اظهار مي كند كه بياييد با منابع 
يارانه اشتغال ايجاد كنيم، بايد واقع بين بود، اگر قرار بود 
با پول پاشي اشتغال ايجاد شود كه طرح اشتغال ورزي 
زمان مرحوم هاشمي رفس��نجاني و طرح بنگاه هاي 
زودبازده محمود احمدي نژاد و طرح رونق توليد دولت 

آقاي روحاني كه به خاطر آن يك و نيم ميليارد دالر از 
صندوق توسعه ملي برداشت كردند، همگي به نتيجه 

مي رسيد اما ديديم كه نرسيد.
 تجرب��ه به ما ثاب��ت كرده كه اي��ن طرح ها همگي در 
جهت هدر رفت پول و منابع كشور گام بر مي دارند و 
هيچ كدام اثر بخش نيس��تند چون پول پاشي مساله 
را حل نمي كند. اينكه بخواهيم يارانه دهك هاي باال 
را حذف كنيم و به دهك ه��اي پايين تر اضافه كنيم 
راه حل عاقالنه تري است تا بخواهيم اين منابع را هم 
مانند منابع ديگر از دست بدهيم و هيچ نتيجه اي هم 
از آن حاصل نشود، يارانه اي كه 12 سال پيش 45 هزار 
تومان بوده هنوز هم همان مبلغ اس��ت اكنون كه كال 

ارزش ندارد.
   ح�اال اگر دولت بخواه�د از محل منابع يارانه 
يا هر نوع منابع ديگري اش�تغال ايجاد كند چه 
نوع اش�تغالزايي مي تواند ايجاد كند كه از اين 

فربه تر نشود؟
دولت با منابع حاصل از يارانه ها هيچ كاري نمي تواند 
كند چون از دست دولت بر نمي آيد. حتي يك شغل 
نمي تواند با پول درس��ت كند، چرا كه در هيچ دولتي 
هيچ شغلي با پول ايجاد نشده است، پول ريختن يعني 
چه؟ يعني بيايي��م وام بدهيم تا افراد بيايند با گرفتن 
وام يك كس��ب و كاري را ايجاد كنند. اوال با وامي كه 
مي دهيم فرد هرگز اي��ن كار را انجام نمي دهد و آن را 
براي التيام زخم هاي زندگي خود هزينه مي كند، ثانيا 
فرض بر اينكه بگوييم در بهترين و خوش بينانه ترين 
حالت اين فرد با وامي كه گرفته است بخواهد اشتغال 
ايجاد كند، آيا فقط خواس��تن است؟ نه... چرا كه تازه 
با مس��ائلي مانند بيمه، ماليات، ش��هرداري، محيط 
زيس��ت، اماكن، ثبت و بسياري از موانع ديگر رو به رو 
خواهد شد. اينجا است كه فرد مشتاق به ايجاد اشتغال 
مي فهمد كه تازه ماجرا از چه قرار است و اشتغال با چه 
مسائلي رو به رو است. در نهايت چون نحوه مواجهه با 
هيچ كدام از اين موارد را بلد نيست ظرف يك الي دو ماه 
اول از تصميمي كه گرفته است منصرف خواهد شد و 
اقتصاد كشور مي ماند و كسب و كار هاي ورشكسته كه 

سرمايه هاي فراواني را هدر داده است.
   بهترين شيوه ايجاد اش�تغال در حال حاضر 

چيست؟
صنايعي داريم به نام صنايع پيشران، اگر دولت بخواهد 
هزينه كند بايد در درج��ه اول قوانين فلج كننده را از 
سر راه اش��تغال آفرينان بردارد. لكوموتيو به صنايعي 
مي گويند كه پيش��ران اس��ت و مي تواند همراه خود 
صنايع ديگر را باال بكشد و توسعه دهد. مثال بارز اين 
موضوع صنايع مسكن سازي انبوه است، وقتي دولت ها 
سياس��ت هاي خود را به س��مت ساخت مسكن هاي 
انبوه سوق مي دهند، 70 الي 80 صنعت پيش و پس 
از مسكن فعال مي شوند و بدون اينكه ما بخواهيم پول 

به آجرپزي، كارخانه س��يمان، فرش بافي و كارخانه 
المپ سازي و غيره تزريق مي شود. اين صنايع به علت 
عرضه و تقاضايي كه در آنها رخ مي دهد به صورت خود 
به خود رونق مي گيرند و راه مي افتد.صنعت كشاورزي، 
نساجي، پتروشيمي، دريايي، آي تي و غيره هم از اين 
دسته صنايع هستند و ويژگي اين صنايع اين است كه 
مدل آنها به گونه اي نيست كه پول بگيرند ولي پول به 
هدف نخورد و نتيجه بخش نباش��د. در بخش مسكن 
اين پول مي تواند پول تازه اي را ايجاد كند به طوري كه 
خانواده هاي محروم از مسكن بتوانند صاحب مسكن 
ش��وند و نتواند پول و وامي كه دول��ت پرداخت كرده 
را جاي ديگري هزين��ه كنند. دراين زمينه مدل هاي 
موفقي هم مانند مسكن روستايي داشته ايم كه در اين 

سال ها اجرا شد و نتيجه هم داد .
   شيوه وام دادن و تسهيالت دادن دولت به زير 
مجموعه هايش براي ايجاد اشتغال تا چه اندازه 

موثر واقع شده است؟
دولت ب��ه زير مجموعه خودش نباي��د وام دهد و اين 
اصل از ريشه غلط است و معنا ندارد، خود دولت قرار 
نيست اشتغالزايي كند. دولت بايد فضاي كسب و كار 
را تسهيل كند و نياز هاي اصلي و مبرم مردم را تامين 
كند. مثال براي رونق مس��كن نياز به وام دادن دولت 
به وزارت مسكن نيس��ت وام بايد به متقاضي مسكن 

كه مردم است تعلق بگيرد و زماني كه مردم مي آيند 
مس��كن خريداري مي كنند كارخانه ها خود به خود 
فعال مي شوند و در اين بين نيز نبايد به كارخانه هاي 
دولتي يا حتي خصوصي نيز وام و تسهيالت بدهد و اين 

كار عمل و سياست غلطي است.
   راهكارها براي بهبود كسب و كار؟

در اولين قدم دولت بايد مجوز هاي كسب و كار را طبق 
قانون اصل 44 ماده 7 ساماندهي كند. ما اگر بخواهيم 
يك كسب و كار راه بيندازيم از نانوايي تا يك كارخانه 
فوالد، الزم است بدانيم چه مدت زمان مي برد كه برپا 
ش��ود؟ چه مداركي را نياز دارد؟ چه صالحيت هايي 
بايد داش��ته باش��يم؟ چه محيط كاري را بايد ايجاد 
كنيم؟ چه مي��زان بايد هزينه كنيم؟ هيچ كدام از اين 
م��وارد را نمي دانيم. حتي نمي دانيم كجا بايد برويم و 
اقدام كني��م؟ اين چگونه اتفاق مي افتد؟ تحت عنوان 
يك وب س��ايت اتفاق مي افتد ك��ه وزارت اقتصاد نيز 
بايد متولي راه اندازي اين وب سايت باشد اما متاسفانه 
دس��تگاه هاي مختلف با اي��ن وزارتخان��ه همكاري 
نمي كنند، چرا هم��كاري نمي كنن��د؟ چون منافع 
برخي از آنها در اين است كه همكاري نكنند. امضاهاي 
طاليي، گلوگاه هاي كسب و كار و جاهايي كه پول از 
مردم مي گيرند همه به خطر مي افتد. بنابراين نياز به 
عزمي واحد داريم تا مردم بتوانند كس��ب و كار خود 

را آغاز كنند. در حال حاضر ما براي ش��روع و گرفتن 
يك تاييديه از سازمان تامين اجتماعي، براي گرفتن 
مجوز از وزارت راه ب��راي راه اندازي يك مجتمع بين 
جاده اي مش��كل داريم. ما اگر بخواهيم يك گاوداري 
بزنيم نمي دانيم كجا بايد برويم و چه كنيم؟ هيچ كس 
نمي داند، دولت هم نمي داند. دو سال زمان مي برد 130 
مدرك و 60 الي 70 استعالم نياز دارد. اين وضعيت بايد 
تغيير كند و اين تغيير مقدمه اي براي ورود به اصالح 

محيط كسب و كار است.
   سياس�ت هاي اش�تغالزايي دولت را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
سياس��ت هاي اش��تغالزايي در دولت يازدهم و فعلي 
ش��فاف نبود. يكي سياس��ت طرح رونق توليد بود و 
ديگري طرح برداشت 1.5 ميليارد از صندوق توسعه 
ملي كه مبتني بر وام دادن و پول پاش��ي بود و به هيچ 
نتيجه اي هم نرسيد و نخواهد رسيد يكسري طرح ها 
هم نصفه و نيمه اجرا شد و هيچ گزارشي هم ارايه نشد 

تا ببينيم به كجا رسيد. 
در نظر داشته باشيد در فشار جمعيتي كه در 6 سال 
اخير ايجاد ش��د منجر به به وجود آمدن 2، 3 ميليون 
شغل شد كه اين كسب و كارها در سطوح بسيار پاييني 
بود كه هر دولتي هم بود اين اتفاق مي افتاد و مس��اله 

چشم گيري نيست.

مركزآمارايرانشاخصقيمتكاالهايوارداتيوصادراتيسال1396رامنتشركرد

پيشنهادوزارتاقتصادبراييكپارچهسازيصدورمجوز

تورم منفي براي كاالي وارداتي و تورم تك رقمي براي كاالي صادراتي

وزارت اقتصاد به منظور بهبود مس��تمر محيط كسب و كار، توسعه و 
رونق توليد و ايجاد اشتغال با بهره گيري از ابزار پايه فناوري ديجيتال 
و زيرس��اخت هاي اطالعاتي و ارتباطي از طريق پنجره واحد صدور 
مجوز هاي كشور براي نيل به اهداف اقتصاد هوشمند، پيشنهادي را به 

هيات دولت ارايه كرده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور بهبود مستمر محيط كسب 
و كار، توس��عه و رونق توليد و ايجاد اش��تغال با بهره گيري از ابزار پايه 
فناوري ديجيتال و زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي از طريق پنجره 
واحد صدور مجوز هاي كش��ور براي نيل به اهداف اقتصاد هوشمند، 

پيشنهادي را به هيات دولت ارايه كرده است.
براساس پيشنهاد وزارت اقتصاد، درگاه ملي صدور مجوزهاي كشور 
تنها مرجع و پايگاه اطالعاتي اختصاصي كشور در حوزه مجوز محسوب 
خواهد ش��د و راهبري و مديريت آن توس��ط وزارت امور اقتصادي و 

دارايي انجام مي شود.
اين درگاه متشكل از چهار بخش »س��امانه صدور مجوزهاي كشور 
)سام(، با وظيفه دريافت درخواس��ت، تجميع مدارك و استعالمات 
و تحويل مجوز به متقاضي«، »س��امانه دريافت، انعكاس، پيگيري و 
رسيدگي به شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار )دادور(، 
با وظيفه دريافت و رسيدگي به ش��كايات متقاضيان صدور مجوز با 
لحاظ حداكثر زمان 7 روز كاري«، »ميز مشاوره كسب و كار )ياور(، با 
وظيفه مشاوره به فعاالن اقتصادي، متقاضيان صدور مجوز و بنگاه هاي 
اقتصادي در خصوص حوزه هاي مرتبط با محيط كسب و كار« و »پايگاه 
مجوزهاي كشور )نما(، با وظيفه اطالع رساني در خصوص مجوزهاي 
كش��ور با محتواي ش��رايط، ضوابط، زمان، هزينه و... در خصوص هر 

مجوز« تشكيل شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به توليد 
سيستمي و اختصاصي شناسه ملي مجوز به مجوزهاي صادر شده از 
طريق درگاه ملي صدور مجوزهاي كشور بوده و مراجع صدور مجوز حق 
اقدام و ارايه تسهيالت و خدمات به مجوزهاي فاقد شناسه ملي را ندارند.

طبق متن پيش نويس اين پيشنهاد در راستاي شناسايي قوانين و 
مقررات زايد و مخل كسب و كار، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
در چارچوب ماده )3( قانون بهبود مس��تمر محيط كسب و كار و با 
همكاري اتاق هاي بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، تعاون 
مركزي جمهوري اسالمي ايران و اصناف ايران ظرف مدت چهارماه 
قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي خود در زمينه صدور مجوزهاي 
كسب و كار را در جهت تسهيل آن مورد بررسي و بازنگري قرار دهند 
و گزارش مربوط را به دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوزهاي كس��ب و كار مس��تقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ارسال نمايند.
در فرايند بررس��ي و پاالي��ش مقررات صدور مج��وز، در صورتي كه 
دستورالعمل ها و مقررات داخلي دس��تگاه ها اجرايي مربوط، زايد و 
غيرضروري تشخيص داده شود، دستگاه موظف است نسبت به اصالح 
يا حذف آن اقدام نمايد. در صورتي كه مقررات زايد و غيرضروري جنبه 
بين دستگاهي داش��ته و اصالح يا حذف آن توسط دستگاه اجرايي 
مربوط ممكن نباش��د، دستگاه موظف اس��ت اين گونه موارد را براي 
بررسي و اتخاذ تصميم به دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار اعالم نمايد تا در دستور كار هيات مذكور قرار 
گيرد. اين پيشنهاد هم اكنون در حال رسيدگي در كميسيون اقتصاد 

هيات وزيران است.

آن گونه كه مركز آمار ايران در گزارش نهايي شاخص 
قيمت كاالهاي صادراتي و وارداتي منتشر كرده است، 
تورم كاالهاي وارداتي در سال 1396 معادل منفي 0.6 
درصد بوده و تورم كااله��اي صادراتي هم 4.7 درصد 

بوده است.
به گزارش »تعادل«، در نظام آمارهاي قيمت، كاالهاي 
وارداتي براي مقاصد متعددي به كار گرفته مي شوند. 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي، روند تغييرات قيمت 
محصوالت عرضه شده از خارج به داخل كشور را طي 
دوره زماني مش��خص نشان مي دهد. با توجه به اينكه 
قيم��ت كاالهاي واردات��ي يك��ي از مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي كشورها و نيز يكي 
از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله است، تغييرات آنها 
از اهميت بااليي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت 
كاالهاي وارداتي از كليه كدهاي تعرفه وارداتي كشور در 
سال 1390 به عنوان سال پايه استفاده مي شود. روش 

جمع آوري اطالعات با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك 
جمهوري اسالمي ايران )ارزش به صورت ريالي و دالري 
كشور مبدا و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز( صورت 
گرفته است. بنا بر آخرين گزارشي كه در اين زمينه مركز 
آمار ايران تهيه كرده اس��ت، شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي –ريالي- در س��ال 1396 برابر با 496.1 است 
كه نسبت به سال قبل، 0.6 درصد كاهش داشته است. 
همچنين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي –دالري- 
نيز در سال 1396 برابر با 236.3 است كه نسبت به سال 

قبل، 5.1 درصد كاهش داشته است.
شاخص گروه هاي اصلي وارداتي بر حسب ريال در سال 

1396 نيز به شرح زير است: 
شاخص گروه »حيوانات زنده و محصوالت حيواني« 
209.6 است كه نسبت به سال قبل، 14 درصد افزايش 

داشته است.
 ش��اخص گروه »محصوالت نباتي« 255.5 است كه 

نسبت به س��ال قبل، 2.5درصد كاهش داشته است.  
شاخص گروه » چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي 
و...« هم به 148.2 مي رسد كه نسبت به سال قبل، 3.4 

درصد افزايش داشته است. 
ش��اخص گروه »محصوالت صنايع غذاي��ي و ...« نيز 
160.3 است كه نسبت به سال قبل، 3 درصد افزايش 
داشته اس��ت.  ش��اخص گروه »محصوالت معدني« 
هم 204.1 است كه نس��بت به سال قبل، 8.5 درصد 
افزايش داشته است. شاخص گروه »محصوالت صنايع 
ش��يميايي با صنايع وابس��ته به آن« 683.5 است كه 

نسبت به سال قبل، 6 درصد كاهش داشته است.
همچنين مركز آمار ايران در گ��زارش جداگانه اي به 
انتشار گزارش نهايي شاخص قيمت كاالهاي صادراتي 
سال 1396 پرداخته اس��ت. در اين گزارش هم آمده 
است: در نظام آمارهاي قيمت كاالهاي صادراتي براي 
مقاصد متعددي به كار گرفته مي شود. شاخص قيمت 

كاالهاي صادرات��ي، روند تغييرات قيمت محصوالت 
عرضه ش��ده از داخل ب��ه خارج از كش��ور را طي دوره 
زماني مشخص نشان مي دهد. با توجه به اينكه قيمت 
كاالهاي صادراتي يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار 
بر ميزان مبادالت خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل 
تعيين كننده رابطه مبادله بوده تغييرات آنها از اهميت 

بااليي برخوردار است.
در طرح ش��اخص قيمت كااله��اي صادراتي از كليه 
كدهاي تعرفه صادراتي كشور در سال 1390 به عنوان 
سال پايه استفاده مي شود. روش جمع آوري اطالعات 
با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسالمي 
اي��ران )ارزش به صورت ريالي و دالري، كش��ور مبدا و 
مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. 
بنا بر اين گزارش، ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي 
–ريالي- در سال 1396 برابر با 179.8 است كه نسبت 

به سال قبل، 4.7 درصد افزايش داشته است. 

شاخص قيمت كاالهاي صادراتي –دالري- هم در سال 
1396 برابر با 108.5 است كه نسبت به سال قبل، 1.2 

درصد افزايش داشته است.
ش��اخص گروه هاي اصلي صادراتي بر حسب ريال در 

سال 1396 به شرح زير است: 
شاخص گروه »حيوانات زنده و محصوالت حيواني« 
216.6 است كه نسبت به سال قبل، 8.5 درصد افزايش 
داشته است.  ش��اخص گروه »محصوالت نباتي« هم 
150.4 است كه نسبت به سال قبل 0.2 درصد كاهش 
داشته اس��ت. ش��اخص گروه » چربيها و روغن هاي 
حيواني يا نباتي و ... 150.5 اس��ت كه نسبت به سال 
قبل، 4.6 درصد افزايش داش��ته است. شاخص گروه 
»محصوالت صنايع غذايي و...« 362 است كه نسبت 
به سال قبل، 0.6 درصد افزايش داشته است. شاخص 
گروه »محصوالت معدني« هم 110.7 است كه نسبت 

به سال قبل، 17.9 درصد افزايش داشته است. 

بازرسياز450هزاركارگاهتوليدي
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از انجام بيش از 450 
هزار فقره بازرسي درون كارگاهي در سال گذشته خبر داد و از شوراي 
شهر و شهرداري ها خواست جلوي ساخت و ساز غيرمجاز توسط افراد 

فاقد صالحيت را بگيرند.
حاتم شاكرمي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر مشكلي 
كه در حوزه ساخت و س��ازها در ايران وجود دارد و شوراي شهر بايد 
جلوي آن را بگيرد اين اس��ت كه ساخت و ساز را از دست شركت ها و 
موسسات و افراد غيرمتخصص خارج كند و كار را به مراجع متخصص 

و صاحب صالحيت بسپارد.
وي گفت: متاس��فانه بعضا ديده مي ش��ود كه در برخي نقاط عده اي 
سرمايه اي مي گذارند و ساخت و ساز انجام مي دهند بدون آنكه مجوز 
يا صالحيتي از نظر فني و تخصصي داشته باشند و از اين طريق دچار 

حوادث تلخ و ناگوار مي شوند.

    ورود شوراي شهر به ساخت و سازهاي غيرمجاز
معاون وزير كار از شهرداري  خواس��ت تا براي مقابله با وقوع حوادث 
س��اختماني در كالن ش��هرهايي مثل تهران تصميم جدي بگيرد و 
شوراي شهر نيز با مصوباتي كه مي گذراند از ساخت و ساز توسط افراد 
فاقد صالحيت فني جلوگيري كند چرا كه عده اي تنها به دليل كسب 
سود و درآمد دست به ساخت وساز مي زنند و خالف اصولي علمي به 

تخريب ساختمان مي پردازند.
وي ادامه داد: خرداد ماه امس��ال ديداري با وزير كار مالزي داشتيم 
و يكي از دغدغه هايشان افزايش حوادث در حوزه ساختمان بود. ما 
اميدوار بوديم كه از تجربيات و امكاناتي كه در اختيار دارند استفاده 

كنيم ولي ديديم كه وضع ما در بحث حوادث ناشي از كار بهتر است 
در حالي كه آنها از بابت حوادث ساختماني نگراني زيادي داشتند.

    نرخ حوادث كار در ايران ۵.۵ درصد 
مع��اون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به آمار 
حوادث كار در جهان گفت: در آسيا ساالنه از هر 100 هزار كارگر حدود 
13 درصد دچار حادثه منجر به فوت مي شوند. اين رقم در اروپا به 3.5 

درصد مي رسد و خوشبختانه در ايران 5.5 درصد است.
به گفته شاكرمي، در سال گذش��ته بيش از 450 هزار فقره بازرسي 
از كارگاه هاي توليدي مش��مول قانون كار در سراس��ر كشور صورت 

گرفته است.
وي در پايان با اشاره به قابليت هاي سامانه جامع روابط كار اظهار كرد: 
اين سامانه هم اكنون در چند استان از جمله تهران و اردبيل به شكل 
آزمايشي در حال اجرا است ولي از هفته هاي آينده در چند استان ديگر 
اجرايي خواهد شد. خوشبختانه سرورهاي سامانه تجهيزات و در وزارت 
كار نصب شده است و ما اميدواريم با استقرار سامانه بسياري از مسائل 
مرتبط با حوزه روابط كار شفاف سازي شده ويكي از دغدغه هاي مهم 
كارگران كه موضوع شفافيت قراردادهاي كار است، با ثبت قراردادها 

در اين سامانه برطرف شود.
به گزارش ايسنا، سامانه جامع روابط كار از 32 زيرمجموعه تشكيل شده 
است كه زير سامانه جامع ثبت دادخواست ها، آموزش ايمني نيروهاي 
كار، ثبت و تاييد و پيگيري قراردادهاي كار، بيمه بيكاري، حمايت از 
مشاغل، شناسايي واحدهاي مشكل دار، طبقه بندي مشاغل و بيمه 

كارگران ساختماني از جمله آنها به شمار مي رود.
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پاورقي اقتصادي
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مردم، قدرت و منافع )۵6(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   مقصر واقعي كدامند، جهاني سازي
يا فناوري ؟

همان ط��ور كه خاطرنش��ان كردي��م، مدافعان 
جهاني سازي، تغييرات در فناوري را متهم كاهش 
دستمزد كارگران و از دست دادن شغل مي دانند. 
ش��ايد فناوري، تقاضا براي كارگران را  ويژه براي 
آنهايي كه مهارت هاي مح��دود دارند كاهش و 
سبب پايين تر آمدن دستمزدها و باال رفتن نرخ 
بيكاري شده باشد . بسياري از اقتصاددانان سعي 
كرده اند تا تجزيه كنند كه كدام بخش از بيكاري 
افزايش يافته يا دستمزدهاي كاهش يافته ناشي 
از جهاني س��ازي است . من با توجه به اينكه فكر 
مي كنم اين دو بخش بس��يار در ه��م تنيده اند 
اساسا جدا س��ازي آنها براي تحليل غيرممكن 
اس��ت. كليد ماجرا اين اس��ت كه حتي اگر هيچ 
تغييري در فناوري روي نمي داد، جهاني سازي 
به خ��ودي خود بر كارگ��ران امريكايي به خاطر 
نبود كمك از س��وي دولت آوار مي شد. تركيب 
جهاني سازي با تغييراتي كه در خود فناوري روي 

داده روي هم سبب 
شده كه كارگران 
بيشتر تحت فشار 
قرار بگيرند و ناتوان 

بشوند.
دولت ها ب��ه ويژه 
دول��ت اي��االت 
ب��ه  ه  متح��ده 
ج��اي آنك��ه ب��ه 
كم��ك كارگران 

امريكايي بيايند در بسياري از موارد خالف آن 
عمل كرده اند. جهاني س��ازي قدرت چانه زني 
كارگران را كم ك��رده و در عين حال مصوباتي 
كه بر اتحاديه ها و حقوق كارگران تاثير گذاشته 
قدرت آنها را بيش��تر تضعيف كرده است . براي 
آنكه دس��تمزد كارگران با رشد اقتصاد همگام 
باش��د مي توان با باال بردن حداقل دستمزدها 
كارگراني را كه در قعر هس��تند محافظت كرد 
اما در عوض، حداقل دستمزدها نه تنها افزايش 
نيافت بلكه حتي تورم هم پشت آن قرار گرفت. 
كوتاه سخن، سياست، فناوري و جهاني سازي، 
همه اينها به طور ناگسستني در ايجاد مشكالت 
امروز با هم در ارتباط هستند؛ اين حقيقت كه 
اتحاديه ها عليه نيروهاي فناوري و جهاني سازي، 
قدرتي ندارند، ترديدي نيست و حتي آنها را هم 
ضعيف تر كرده اما چرا با آنكه اگر به اتحاديه ها 
هم توجه مي ش��ود، آنها نمي توانند حتي مانع 
سقوط دس��تمزدهاي واقعي بشوند؟ تضعيف 
اتحاديه ها به توافقنامه هاي نامتوازن تجاري در 
جا زدن حداقل دستمزدها، كمك كرده است . 
ديگر كسي نبود براي كارگران بجنگد و كسي 
نبود تا با نفوذ بي شمار شركت هاي ما مقابله كند. 
توافقنامه هاي تجاري در واقع بازتاب و علت رشد 
نامتوازن در قدرت هاي اقتصادي بود . مس��ير 
جهاني سازي طوري مديريت شد كه خونريزي 
اين زخم را بيشتر كرد: گرفتاري كارگراني كه از 
صنعتي زدايي كه ناشي از تغييرات فناوري است 

رنج مي برند خيلي راحت بدتر هم شد.

تغييرات منتج به بهبود، هدف 
اصلي اصالح ساختار بودجه

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور گفت: 
غايت اصلي و اساس��ي ما در اصالح س��اختار 

بودجه، تغيير منتج به بهبود است.
محمدباقر نوبخت در دومين جلسه ستاد تهيه 
و تدوين اليحه بودجه سال 1398 كل كشور، 
اظهار كرد: غايت اصلي و اساسي ما در اصالح 
ساختار بودجه، تغيير منتج به بهبود است و ما 
از تمام ديدگاه ها، حتي ديدگاه هاي متفاوت كه 
در اين امر مهم كمك كند، استقبال مي كنيم.

وي افزود: از تمام معاونان و مديران س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور مي خواهم كه ساختار 
اصالح بودجه را به  درستي و با دقت افزون تري 
مرور كنند و توجه داشته باشند كه در اين روند 

مالك ما اسناد باالدستي خواهد بود.
نوبخت تصريح كرد: يكي از اس��ناد باالدستي، 
قانون برنامه شش��م توسعه اس��ت و بي ترديد 
اگر هدف گيري ما متناس��ب با برنامه ها باشد، 
پش��تيباني اف��كار عموم��ي را هم ب��ه عنوان 
سرمايه اي ارزشمند توشه راه خواهيم داشت.

همچنين در اي��ن جلس��ه، آرا افالكي معاون 
بودجه هزينه اي امور هماهنگي و تلفيق بودجه 
سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد ساختار و 
اهداف كميته بازبيني هزينه ها، گزارشي ارايه 
كرد و گفت: كميته بازبيني و ساماندهي آن بر 
اساس حذف خروجي هاي زايد، برون سپاري 
خدمت و كاس��تن از تعداد رديف ها با توجه به 

قيمت تمام شده انجام خواهد پذيرفت.
در ادامه نيز گزارش دستگاه هاي سياست گذار 
هم توسط مشاور معاونت اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور 

ارايه شد.
رحمت��ي در اين گزارش اظهار كرد: رويكرد ما 
در اين رون��د، برنامه محوري و نظارت محوري 
است كه جايگزين دس��تگاه محوري مي شود 
و اين امر ب��ه تقويت ت��وان نظارت س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور منتهي مي شود و نهاد 
سياس��ت گذار هم در جايگاه واقعي و ايده آل 

خود واقع خواهد شد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



بانك و بيمه4نگاه

حباب سكه ۸۰ هزار تومان شد

با تاكيد بر رعايت نسبت هاي عملكردي و بخشنامه هاي بانك مركزي منتشر شد

كاهش ۸ درصدي قيمت سكه در يك ماه گذشته

بيانيه  بانك پاسارگاد در پاسخ به تحليل هاي نادرست صورت هاي مالي 

 گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
روز ش��نبه 26 مرداد 98، درحالي ك��ه قيمت طال در بازار 
جهاني در سه هفته گذشته نزديك به ۱۰۰ دالر افزايش يافته 
است، قيمت سكه و طال در بازار داخلي نسبت به روز مشابه 
هفته گذشته افزايش بسيار اندكي داشته و اين درحالي است 
كه قيمت نيم س��كه، ربع سكه و سكه گرمي نسبت به روز 
مشابه هفته گذشته پايين تر است. بازار ارز نيز در ثبات نسبي 
حركت مي كند و دالر همچنان در كانال ۱۱ هزار توماني قرار 
دارد.  به گزارش تعادل، قيمت دالر در بازار معامالت نقدي 
و آزاد به ۱۱73۰ تومان رسيد و صرافي هاي مجاز بانكي نيز 
دالر را ۱۱7۰۰ و يورو را ۱32۰۰ فروختند، نرخ لحظه اي 
سامانه سنا نيز دالر را ۱۱7۰۰ و يورو را ۱32۰۰ تومان نشان 
مي دهد.  در بازار طال نيز با اعالم قيمت اونس جهاني طال به 
نرخ ۱5۱3 دالر، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 
چهار ميليون و ۱95 هزار تومان رسيده و هر گرم طالي ۱8 
عيار نيز ۴۱9 هزار و ۴5۰ تومان قيمت دارد سكه طرح قديم 
با قيمتي معادل چهار ميليون و ۱۱۰ هزار تومان داد و ستد 
مي شود. اين در حالي است كه قيمت نيم سكه دو ميليون و 
۱۴۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 35۰ هزار تومان و 
سكه گرمي 93۰ هزار تومان است كه نشان دهنده كاهش 
قيمت ها در هفته جاري نسبت به هفته قبل است.  بانك ها 
نيز قيمت دالر را نسبت به هفته گذشته ثابت نگه داشتند؛ 
بطوري كه قيمت خريد دالر در بانك ها ۱۱ هزار و 362 تومان 
است. هر يورو را ۱2 هزار و 6۰3 تومان مي خرند و هر پوند 
انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به قيمت ۱3 هزار و 8۱6 
تومان خريداري مي شود. قيمت ارز مسافرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ بطوري 
كه قيمت فروش ارز مس��افرتي در بانك ها ۱3 هزار و 236 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود ۱3 هزار و 
6۰۰ تومان مي رسد.  صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را نسبت به هفته گذشته ثابت نگه داشتند؛ بطوري كه 
قيمت خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و 6۰۰ تومان و 
قيمت فروش آن ۱۱ هزار و 7۰۰ تومان است.صرافي ها هر 
يورو را به قيمت ۱3 هزار و ۱۰۰ تومان مي خرند و ۱3 هزار و 
2۰۰ تومان مي فروشند كه نسبت به روز چهارشنبه تغييري 
نداشته است. در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي نرخ ۴7 ارز 
را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۱8 ارز مانند يورو كاهش 
و قيمت ۱8 واحد پول��ي ديگرهمانند پوند افزايش يافت. 
همچنين نرخ دالر و ۱۰ ارز ديگر ني��ز ثابت ماند. هر دالر 
امريكا ۴2 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس با 395 
ريال افزايش نسبت به روز پنجشنبه 5۱ هزار و 3۱ ريال و هر 
يورو نيز با ۱7۴ ريال افت نسبت به روز پنج شنبه ۴6 هزار و 

63۴ ريال ارزش گذاري شد.

  حباب سكه ۸۰ هزار تومان شد
 از سوي ديگر، آيت محمدولي رييس اتحاديه طال و جواهر 
از حباب 8۰ هزار توماني سكه خبر داد و درباره وضعيت اين 
روزهاي بازار طال و س��كه، اظهار داشت: در روزهاي اخير 
برخالف افت قيمت ارز در بازارهاي داخلي، انس جهاني 
به دليل مسائل جهاني و بين المللي در يك هفته ۱8 دالر 
افزايش قيمت داش��ت كه اين موضوع بر بازار طال و سكه 
كشور و افزايش قيمت ها موثر بود. وي افزود: عالوه بر اين، 
فروش و عرضه طالي خام و سكه مردم عادي كه اواخر سال 
گذشته با هدف سرمايه گذاري خريداري كرده بودند در 
بازار نيز از جمله عواملي است كه موجب ايجاد نوسان شده 
كه اين نوسان قيمتي بر داد و ستدها در بازار تاثيرگذار بوده 
است. اميدوارم اينگونه نوسانات در بازار از بين برود تا داد 
و س��تد در بازار به روال قبلي خود بازگردد. محمدولي در 
واكنش به خبري مبني بر كاهش 8 درصدي قيمت طال 
در يك ماه گذشته، گفت: در روزهاي اخير شاهد افزايش 
قيمت ها در بازار بوديم، اما در مجموع س��كه در يك ماه 
گذشته 8 درصد كاهش قيمت داشته و حباب سكه نيز به 

8۰ هزار تومان رسيده است.

  كاهش ۸ درصدي قيمت س�كه تمام در يك 
ماه گذشته

 همچنين قيمت س��كه بهار آزادي از بيستم تيرماه تا 
بيس��تم مردادماه و در مدت زمان يك ماهه 8 درصد 

كاهش يافته است. در روز بيستم تيرماه هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي بطور ميانگين ۴ ميليون و 523 هزار 
تومان در بازار داد و ستد شده كه اين رقم يك ماه بعد و 
در روز بيستم مردادماه به ۴ ميليون و ۱5۰ هزار تومان 
كاهش يافته اس��ت. اين موضوع نشان مي دهد كه در 
مدت زمان ياد شده هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
8 درصد كاهش قيمت داشته است. در مدت زمان ياد 
شده همچنين هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز از دو 
ميليون و 328 هزار توم��ان به دو ميليون و 2۱8 هزار 
توم��ان كاهش يافته كه اُفت��ي ۴.7 درصدي را تجربه 
كرده است. بر اساس اين گزارش، هر قطعه ربع سكه بهار 
آزادي نيز در روز بيستم تيرماه يك ميليون و ۴۴9 هزار 
تومان فروخته شده كه اين رقم براي بيستم مردادماه 
به يك ميليون و ۴۰9 هزار تومان رسيده است. قيمت 
ربع سكه نيز در مدت زمان ياد شده 2.8 درصد كاهش 
يافته اس��ت. اين گزارش مي افزايد هر گرم طالي ۱8 
عيار نيز از ۴3۰ هزار تومان در روز بيستم تيرماه با 2۰ 
هزار تومان كاهش )مع��ادل ۴.6 درصد( به ۴۱۰ هزار 

تومان رسيده است.

 رشد ۱۰۰ دالري قيمت جهاني طال
 در سه هفته

 از سوي ديگر، قيمت طال به دليل كندي رشد جهاني 
اقتصاد، به س��مت سومين رشد هفتگي متوالي پيش 
مي رود. به گ��زارش رويترز، طال از ابتداي ماه ميالدي 
جاري در پي تشديد جنگ تجاري امريكا و چين و آمار 
اقتصادي مايوس كننده اي كه در سرتاسر جهان منتشر 
شده است، حدود هشت درصد يا بيش از ۱۰۰ دالر گران 
شده اس��ت.به گفته استراتژيست ارشد ارز در شركت 
ديلي فاركس، طال در فاز تحكيم قيمت است. هيچ يك 
از عواملي كه از افزايش اخير قيمت طال پشتيباني كرده 
بودند از ميان نرفته اند و همچنان جنگ تجاري ادامه 
دارد و ب��ازده پايين تر اوراق قرضه نيز به نفع طال مانده 
اس��ت. قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهاني 
كاهش پيدا كرد اما به دليل نگراني ها نسبت به كندي 
رشد اقتصاد جهاني و عدم شفافيت درباره جنگ تجاري 
امريكا و چين، به س��وي سومين رشد هفتگي متوالي 
پيش م��ي رود.  هر اونس طال ب��راي تحويل فوري در 
معامالت بازار سنگاپور يك دهم درصد كاهش پيدا كرد 
و به ۱52۱ دالر رسيد، اما در شش روز گذشته حدود 
۱.6 درصد رش��د قيمت نشان داده است. اما با نامعلوم 
ماندن سرنوشت دعواي امريكا و چين، سرمايه گذاران 
در برابر كندي رشد اقتصاد جهاني به سوي دارايي هاي 
امني مانن��د طال، ين ژاپ��ن و اوراق خزانه امريكا روي 
آورده اند. اوايل هفته جاري بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه 
امريكا از بازده اوراق خزانه دو ساله كمتر شد كه از نظر 

بازار، نشانه هشداردهنده درباره وقوع ركود است.

  ادامه روند كاهش نرخ ارز
 همچنين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس بر ضرورت ادامه روند نزولي نرخ 
ارز تاكيد كرد و گفت: تصميمات مناس��بي در حوزه 

ساماندهي بازار ارز از سوي بانك مركزي اتخاذ شد.
محسن بيگلري با اش��اره به روند رو به كاهش نرخ ارز 
در روزه��اي اخير، با بيان اينكه تصميمات مناس��بي 
در حوزه س��اماندهي بازار ارز از س��وي بانك مركزي 
اتخاذ شده است، افزود: تشكيل بازار متشكل ارزي از 
اقدامات مفيدي است كه مي تواند روند كاهش نرخ ارز 
را تس��ريع كند. وي با تاكيد بر اينكه بازار مسكن، طال 
و حتي كاالهاي اساس��ي مردم از ن��رخ ارز متاثر بوده 
است، تصريح كرد: با ادامه روند كاهش نرخ ارز و تالش 
بانك مركزي براي ايجاد ثبات در نرخ ها بطور حتم در 
بازارهاي موازي نيز شاهد بهبود نسبي قيمت ها خواهيم 
بود. اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، با بيان اينكه 
بايد ش��فافيت در حوزه توزيع ارز افزايش يابد، گفت: 
در پي كاهش بي س��ابقه نرخ ارز مردم بايد بدانند كه 
سرمايه گذاري در اين حوزه به صالح نبوده و بطور حتم 
به متضرر شدن آنها مي انجامد. بيگلري با تاكيد بر اينكه 

با اعتماد مردم به مسووالن روند عرضه ارزهاي خانگي 
به بازار تشديد شده و كاهش نرخ ارز ادامه پيدا مي كند، 
افزود: خوشبختانه برنامه هاي بانك مركزي در راستاي 
افزايش اعتماد عمومي توانسته تا حدودي در اين مسير 
موفق باشد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه ارايه ارز دولتي در بره هاي به ايجاد فساد اقتصادي 
دامن زد، تصريح كرد: مهم تر از ارايه ارز دولتي، حمايت 
از توليد كننده واقعي و مصرف كننده است در اينصورت 
فسادي نيز در حوزه ارزي ايجاد نخواهد شد. عضو هيات 
رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي، يادآور شد: مجلس آماده همكاري با 
دولت به ويژه بانك مركزي در حوزه تنظيم قيمت ها 

در بازار ارز است.
در اين رابطه، رييس كل بانك مركزي بر پايبندي شبكه 
بانكي نسبت به چارچوب برنامه هاي اين بانك تأكيد 
كرد كه بازار ارز پس از يك دوره س��خت، كه بيشتر از 
ناحيه فشارهاي خارجي و تحريم همه جانبه و انتظارات 
منفي ناشي از آن بود، در دوره اخير، تدريجًا به سمت 
پايداري و پيش بيني پذيري حركت مي كند. همان گونه 
كه پيشتر نيز گفته ام، تالش بانك مركزي در يك سال 
گذشته عمدتًا متمركز بر مديريت بازار و سامان دهي به 
آن بوده است. در اين ميان، طرح مباحثي مانند تأمين 
مالي دولت يا كمك به بانك ها، از طريق تحوالت نرخ 
ارز، نه تنها براس��اس آمار بي اساس است، بلكه جفاي 
بزرگي در حق بانك مركزي است.كنترل نوسانات نرخ 
ارز، فرآيند پيچيده اي اس��ت كه با ابزارهاي در اختيار 

بانك مركزي انجام مي گيرد.

  بازدهي بازار ارز، سكه و بورس
از سوي ديگر، براي س��رمايه گذاران اين پرسش مطرح 
اس��ت كه با توجه به ثب��ات نرخ دالر و ط��ال، چه بخريم 
خوب اس��ت، دالر بخريم يا سكه يا س��هام؟ كارشناسان 
با توجه به بازده س��رمايه گذاري ها پاس��خ هاي متفاوتي 
مي دهند كه اجماع آنها بر س��ر خريد سهام و طال است. 
بررسي بازده س��رمايه گذاري در بازارهاي مالي حاكي از 
آن است كه خريداران دالر و سكه در نخستين فصل سال 
با ضرر مواجه شدند، اما سهامداران عمدتا سود خوبي به 
دست آوردند.  بسياري از افراد زماني كه پولي بيش از نياز 
روزمره ش��ان به دست مي آورند يا جمع مي كنند، به فكر 
ايجاد سرمايه گذاري، حفظ ارزش پول و ايجاد ارزش افزوده 
از آن مي افتند كه هر كس به فراخور درك و عالقه خود از 

اقتصاد، اقدام به سرمايه گذاري مي كند.
در ميان موقعيت هاي مختلف سرمايه گذاري، در شرايطي 

كه كشور در معرض جريانات سياسي و اقتصادي خاصي 
قرار مي گيرد، عالقه مردم به بازارهاي مالي و اسكناس و 
سكوك افزايش پيدا مي كند؛ همانطور كه در سال گذشته 
بسياري از افراد در پي افزايش قيمت دالر براي خريد اين 
ارز به بازار هجوم بردند و حتي خريد ارز توس��ط مردم در 

سال جاري نيز ادامه يافت.
حال آنكه بررسي روند سرمايه گذاري در بازارهاي مالي، 
نشان مي دهد كس��اني كه تحت تاثير اين هيجانات قرار 
نگرفتند و به جاي دالر و سكه در بازار بورس سرمايه گذاري 
كردند، سود خوبي به جيب زدند، اما خريداران دالر و سكه 
ناكام ماندند.به گزارش ايس��نا، در روزهاي پاياني س��ال 
گذشته، صرافي هاي مجاز بانك مركزي هر دالر امريكا را 
به قيمت ۱2 هزار و 89۰ تومان و هر يورو را ۱۴ هزار و 8۰۰ 
تومان مي خريدند.اما در همان ماه هاي ابتدايي امس��ال، 
قيمت ارز باز هم با افزايش همراه شد؛ بطوري كه در ابتداي 
ارديبهشت ماه، قيمت هر دالر امريكا در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي به ۱3 هزار و 9۰۰ تومان و يورو به ۱5 هزار و 
7۰۰ تومان رسيد. يك ماه بعد، قيمت ارز در همان حدود 
باقي ماند و اين صرافي ها، دالر امريكا را به قيمت ۱3 هزار 
و 95۰ تومان و يورو را ۱5 هزار و 85۰ تومان فروختند.اما 
پس از آن قيمت ارز رفته رفته كاهش يافت تا جايي كه در 
روزهاي ابتدايي تيرماه قيمت هر دالر امريكا در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي ۱2 هزار و 55۰ تومان و يورو ۱۴ هزار 
و ۴5۰ تومان است.اين در حالي است كه برخي از دالالن 
بازار ارز معتقد بودند كه نرخ دالر در سال جاري با رشد قابل 
توجهي همراه خواهد بود، اما با كنترل بازار توسط نهادهاي 

مربوطه اين امر اتفاق نيفتاد.
بررس��ي قيمت ارز از ابتداي سال جاري تا تيرماه نشان از 
آن دارد كه افرادي كه در اين مدت اقدام به سرمايه گذاري 
در اين بازار كرده اند، نه تنها سودي شامل حالشان نشده، 
بلكه اندكي نيز ض��رر كرده اند. با توجه به قيمت ۱2 هزار 
و 89۰ توماني دالر در ابتداي س��ال نسبت به قيمت ۱2 
ه��زار و 55۰ تومان ام��روز، قيمت اي��ن ارز در اين مدت 
كاهش سه درصدي داشته و عماًل بازدهي اين بازار براي 
سرمايه گذاران آن منفي س��ه درصد بوده است. از سوي 
ديگر، در روزهاي پاياني سال گذشته قيمت هر سكه بهار 
آزادي طرح جديد به چهار ميليون و 65۰ هزار تومان رسيد 
و هر سكه طرح قديم با قيمت چهار ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان معامله شد؛ نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب، دو 
ميليون و ۴5۰ هزار تومان و يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان 
قيمت گذاري ش��د. با ورود به ماه دوم سال جاري، قيمت 
س��كه با افزايش همراه بود و هر س��كه طرح جديد چهار 
ميليون و 855 هزار توم��ان و طرح قديم چهار ميليون و 

7۰۰ هزار تومان قيمت خورد.از سوي ديگر نيم سكه نيز 
به قيمت دو ميليون و 58۰ هزار تومان و ربع سكه هم يك 

ميليون و 7۰۰ هزار تومان معامله شد.
قيمت سكه در روزهاي نخس��تين ماه سوم سال، تغيير 
چنداني نسبت به ارديبهشت ماه نداشت؛ بطوري كه قيمت 
هر س��كه طرح جديد چهار ميليون و 8۱۰ هزار تومان و 
طرح قديم چهار ميليون و 7۰۰ هزار تومان بود؛ نيم سكه 
و ربع س��كه نيز با نرخ هاي دو ميليون و 7۰۰ هزار تومان 
و يك ميليون و 7۴۰ هزار تومان خريد و فروش ش��دند. 
اما از روزهاي پاياني خردادماه قيمت دالر و سكه كاهش 
يافت و در نخس��تين روز تير ماه، هر سكه طرح جديد به 
قيمت چهار ميليون و 6۴5 هزار تومان و طرح قديم چهار 
ميليون و ۴5۰ هزار تومان رسيد.قيمت نيم سكه در اين 
روز دو ميليون و ۴5۰ هزار تومان و ربع سكه يك ميليون 
و 58۰ هزار تومان بود.قيمت سكه در ابتداي سال جاري و 
پس از گذشت سه ماه نيز، ثابت بود و عمال سرمايه گذاران 
در اين بازار چيزي عايدش��ان نشد، از سوي ديگر قيمت 
س��كه در ادامه نيز كاهشي بود و ضرر بيشتري را متوجه 
خريداران كرد. اما اوض��اع بورس در اين مدت متفاوت از 
س��اير بازارهاي مالي بود؛ بطوريكه در آخرين روز كاري 
سال گذشته شاخص كل بورس با رشد پر شتاب قيمت ها 
تا رقم ۱78 هزار و 659 واحدي رس��يده بود و در ادامه در 
سال جاري نيز اين شاخص توانست با سرعت بااليي رشد 
كند و براي اولين ب��ار در تاريخ كانال 2۰۰ هزار واحدي را 
پشت س��ر بگذارد. در آخرين روز كاري فصل بهار امسال 
نماگر اصلي بورس توانست تا 23۴ هزار و 879 واحد پيش 
رود كه اين رقم ركورد جديدي به حساب مي آيد اما اين 
ركورد نه به دليل رشد توليد شركت ها بلكه به دليل ارزش 

جايگزيني دارايي ها بود.
در نتيجه در مدت سه ماه بهار امسال شاخص بازده نقدي و 
قيمتي بورس تهران 56 هزار و 22۰ واحد رشد كرد و سبب 
شد كه س��رمايه گذاران بورسي بطور متوسط 32 درصد 
رشد داشته باشند.البته طبيعي است كه بازده هاي عنوان 
شده متوسط بازده هاست و بس��ياري از سرمايه گذاران 
غير حرفه اي بورسي كه بطور مستقيم وارد معامالت شدند، 
زيان كردند. به اين ترتيب، افرادي كه در سه ماهه نخست 
سال با اطالعات درست نسبت به خريد سهام بورسي اقدام 
كردند، توانس��تند در اين بازار سود خوبي كنند، اما براي 
خريداران دالر و س��كه درامدي حاصل نشد و حتي ضرر 
هم كردند. اين موضوعي است كه بارها مسووالن تاكيد 
كرده بودند كه بازار ارز و سكه ريسك بااليي دارد و محل 
خوبي براي سرمايه گذاري نيست، اما برخي افراد بي تفاوت 
نسبت به اين قضيه وارد اين بازار شده و طبيعتا ضرر كردند.

گروه بانك و بيمه |
بانك پاسارگاد با انتشار بيانيه اي در خصوص تحليل هاي 
نادرست و ناقص برخي رس��انه ها از صورت هاي مالي اين 
بانك، به برخ��ي ارقام اش��تباه و نتيجه گيري هاي ناقص 
رس��انه ها از صورت هاي مال��ي اين بانك اش��اره كرده و با 
تاكيد بر رعايت نسبت ها و بخشنامه ها و توصيه هاي بانك 
مركزي، به رعايت نسبت تس��هيالت غيرجاري و نسبت 
۱۰ درصدي تسهيالت به شركت هاي زير مجموعه، رعايت 
سقف تس��هيالت و تعهدات كالن، حمايت از بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط و عدم وجود رابطه مديريتي 
و مالكيتي با ذوب آهن اصفهان و گروه گرامي، اشاره و آمار 
و ارقام و نس��بت ها را در اين زمينه منتشر كرده است.  اين 
بيانيه مي افزايد: چندي پيش برخي از رسانه هاي داخلي كه 
متأسفانه و خواسته يا ناخواسته عرصه را براي سوءاستفاده  
رسانه هاي معاند نيز مهيا كرده اند، اقدام به انتشار اطالعات 
نادرست و ناقص از صورت هاي مالي بانك پاسارگاد كردند. 
در برخي از اين رسانه ها به كشف اطالعات و اخبار رسيده 
اشاره شده اس��ت، در حالي كه تمام گزارش ها، برگرفته از 
صورت هاي مالي بانك پاسارگاد بوده كه به  صورت شفاف 
در سامانه كدال بورس و رسانه ها منتشر شده و در مجمع 
عمومي عادي ساالنه به س��هام داران و اصحاب رسانه هاي 
عمومي نيز عرضه شده اس��ت. تحليل گران و عموم مردم 
به اين اطالعات، به صورت آزادانه دسترس��ي دارند و اينكه 
بانك  با شفاف سازي، خود را در معرض ارزيابي عموم قرار 
مي دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانك اس��ت. اين بيانيه 

با اشاره به عملكرد ۱5 س��ال اخير بانك پاسارگاد، از سال 
۱38۴ تاكنون و اشاره به روند اطالع رساني و شفاف سازي 
در خصوص صورت هاي مالي اعالم كرده كه بانك  پاسارگاد 
طب��ق روال معمول در صنعت بان��ك داري و در چارچوب 
ابالغي بانك  مركزي، طي بخشنامه 25 بهمن 9۴ اقدام به 
افشاي كامل اطالعات در قالب تعيين شده، طي سال هاي 

۱39۴ الي ۱398 كرده است.

  حماي�ت از بنگاه ه�اي اقتص�ادي كوچك و 
متوسط 

در راستاي اجراي بخشنامه هاي ابالغي بانك مركزي، در 
س��ال ۱397، بيش از ۱6 هزار ميليارد ريال تسهيالت در 
بخش صنعت، كشاورزي، معدن و خدمات به اين بنگاه ها 
اعطا شده اس��ت. همچنين مطابق با صورت هاي مالي در 
پايان سال ۱397، تس��هيالت خرد بانك حدود 23 هزار 
ميليارد ريال بوده و به اين ترتيب نيازهاي مالي و اعتباري 
بيش از 5۰ هزار مشتري در ابعاد كوچك و متوسط توسط 

بانك پاسارگاد تأمين شده است. 

  رعايت سقف تسهيالت و تعهدات كالن 
بر اساس بخشنامه تسهيالت و تعهدات كالن بانك مركزي 
۱6 آبان 92، حد جمعي تسهيالت و تعهدات كالن بانك ها 
مي تواند تا سقف 8 برابر سرمايه نظارتي )نافذ( باشد. در اين 
راستا با توجه به صورت هاي مالي بانك پاسارگاد و تأييديه 
بان��ك  مركزي ۱2 مهر 95 س��رمايه نظارتي نافذ بانك در 

پايان س��ال ۱397، مبلغ بي��ش از 725۱ ميليارد تومان 
معادل 72.5۱7.۴۱7 ميليون  ريال اس��ت كه با توجه به 
دستورالعمل ياد شده، حد جمعي تسهيالت و تعهدات كالن 
بانك  پاسارگاد، 8 برابر سرمايه ياد شده و به مبلغ 58 هزار 
ميليارد تومان معادل 58۰.۱39.336 ميليون ريال است. 
اين در حالي است كه طبق صورت هاي مالي سال ۱397 
مبلغ تسهيالت و تعهدات كالن بانك ۴2725 ميليارد تومان 
معادل ۴27.252.26۰ ميليون ريال يعني كمتر از 6 برابر 
سرمايه و كمتر از ميزان تعيين  شده قانوني 8 برابر بوده و بر 
اين اساس بانك پاسارگاد همچنان بيش از ۱5 هزار ميليارد 
تومان معادل ۱52.887.۰76 ميليون ريال از سقف مجاز 
تعيين شده از سوي بانك  مركزي را استفاده نكرده است و 
اين ظرفيت خالي براي اعطاي تسهيالت كالن به صورت 

بالقوه در بانك وجود دارد.

   نسبت ۱۰ درصدي تسهيالت به شركت هاي 
زير مجموعه 

براساس صورت هاي مالي بانك در سال۱397، مبلغ كل 
تس��هيالت اعطايي بانك بيش از 87 هزار ميليارد تومان 
معادل 878.3۰8.5۰۴ ميليون ريال و تسهيالت اعطايي به 
شركت هاي زيرمجموعه )شركت هايي كه ارتباط مالكيتي- 
مديريتي با بانك دارند(، مبلغ 9۴۱2 ميليارد تومان معادل 
9۴.۱2۴.689 ميليون ريال است. اين در حالي است كه در 
برخي از رسانه ها مبلغ تسهيالت اعطايي به شركت هاي 
زيرمجموعه بانك را بيش از 33 هزار ميليارد تومان معادل 

336.76۴.332 ميليون ريال و 79 درصد تسهيالت بانك 
اعالم نموده اند درصورتي كه نس��بت ياد ش��ده براساس 
محاسبه سهم از تسهيالت و تعهدات كالن )مبلغ بيش از ۴2 
هزار ميليارد تومان معادل ۴27.252.26۰ ميليون ريال( 
بوده و اين نسبت براي كل تسهيالت بانك 3۴ درصد است. 
از طرف ديگر بانك پاس��ارگاد در راستاي اجراي مواد ۱6 و 
۱7 »قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور« در سال ۱39۴، سهام تحت تملك خود در شركت 
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو( را در دو مرحله در سال ۱39۴ طي اطالعيه هاي 
سال ۱395 از طريق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهيالت 
اعطايي به شركت ميدكو جزو مبلغ تسهيالت شركت هاي 
زير مجموعه بانك نيست. شايان ذكر است بانك پاسارگاد با 
شركت هاي گروه تأمين مسكن و تأمين  آتيه ارتباط مالكيتي 
و س��هام داري ندارد و تس��هيالت اعطايي به شركت هاي 
يادشده جزو تسهيالت و تعهدات شركت هاي زيرمجموعه 
بان��ك قرار نمي گيرد.  با توجه به م��وارد فوق عدد صحيح 
تسهيالت اعطايي به ش��ركت هايي كه ارتباط مالكيتي- 
مديريتي با بانك دارند بيش از 9۴۱2 ميليارد تومان معادل 
9۴.۱2۴.689 ميليون ريال و نسبت »تسهيالت اعطايي 
به شركت هاي زيرمجموعه« به »كل تسهيالت بانك« در 

حدود ۱۰ درصد است. 

  نسبت تسهيالت غيرجاري بانك 
براساس يادداشت شماره 67 صورت هاي مالي بانك در سال 

۱397 از مبلغ ۴27.252.26۰ ميليون ريال تسهيالت و 
تعهدات كالن، صرفًا مبلغ 33.875.۱67 ميليون ريال آن 
)معادل 7.9%( تسهيالت غيرجاري است كه در متن اخبار 
منتشره به اشتباه مبلغ 7۱.۴8۴.2۴۰ ميليون ريال )معادل 
۱6.7%( يعن��ي جمع ارق��ام 23.757.273 ميليون ريال 
بابت خالص تعه��دات، ۱3.85۱.8۰۰ ميليون ريال بابت 
س��رمايه گذاري ها و 33.875.۱67 ميليون ري��ال باب��ت 

تسهيالت غيرجاري، درج شده است. 

   عدم وجود رابطه مديريتي- مالكيتي با ذوب 
آهن اصفهان و گروه گرامي 

براس��اس ماده دو آيين نامه تس��هيالت و تعهدات كالن 
بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ها و موسسات اعتباري در اعطاي 
تسهيالت و ايجاد تعهدات به مشتريان، موظف به شناسايي 
ذي نفع واحد و افشاي روابط مالكيتي، مديريتي، مالي و 
كنترلي في ما بين شركت هاي عضو هر گروه ذي نفع واحد 
هستند. لذا نوع رابطه مشخص شده در يادداشت مربوط 
به تس��هيالت و تعهدات كالن به معناي داشتن ارتباط 
گروه ها و شركت ها با بانك نيست بلكه منظور، رابطه بين 
شركت هاي عضو هر گروه ذي نفع واحد است.  در اين راستا 
برخالف آنچه در گزارش ها منتشر شده است، قويًا تأكيد 
مي گردد كه مجموع��ه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامي 
هيچ گونه ارتباط مالكيتي- مديريتي با بانك  پاسارگاد از 
گذشته تاكنون در هيچ مقطع زماني نداشته  و صرفًا رابطه 

بانك و مشتري برقرار بوده  است. 
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اصالح بي ساختار و استفاده از 
ذخايرارزي

حسين سلطان آبادي|
با وجود كاه��ش درآمدهاي نفتي، اصالحيه قانون 
بودجه سال ۱398 گامي در راستاي قطع وابستگي 
بودجه به نفت و به عبارت ديگر اصالح س��اختاري 
برنداشته اس��ت. از آنجايي كه بودجه ريزي بر پايه 
پيش بيني و برآورد بنا شده، طبيعتًا همواره با عدم 
قطعيت همراه اس��ت. در برخي از سال ها به دليل 
نوسانات ش��ديد اقتصادي و بروز اتفاقات خارج از 
كنترل و غيرقابل پيش بيني، فاصله بودجه ساالنه 
دولت از واقعيت بسيار زياد شده و دولت ناگزير در 
طول سال دست به اصالح بودجه اي كه خود پيش 
از آن تنظيم كرده مي زند و سپس اصطالحًا متمم 
بودجه به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. 
اين تصحيح و اصالح كردن بودجه با واقعيات تازه 
نمايان ش��ده، فرآيندي اس��ت كه تاكنون بارها در 
كش��ورمان تجربه ش��ده و نمي ت��وان آن را اصالح 

ساختاري بودجه نام نهاد.
از آنجايي كه اصالحيه قانون بودجه ۱398 چندي 
پس از رونمايي از نسخه مقدماتي »چارچوب اصالح 
ساختاري بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم 
بودجه به نفت« به تصويب شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي رسيد، اين كژتابي براي برخي ايجاد شد كه 
اين دو در راستاي يكديگر بوده اند. اين در حالي است 
كه مي توان نشان داد اين دو اتفاق حتي در پاره اي از 
موارد با يكديگر تناقض دارند. دولت در اليحه بودجه 
سال ۱398 صادرات نفت و ميعانات گازي را بيش از 
يك و نيم ميليون بشكه در روز برآورد كرده بود. اين 
در حالي بود كه نهادهاي معتبر پژوهش��ي از قبيل 
مركز پژوهش هاي مجلس در همان زمان نسبت به 
بيش برآورد بودن اين رقم هشدار داده بودند. مجلس 
برخالف نظر بازوي پژوهشي خود، نه تنها درآمدهاي 
نفتي برآورد شده در اليحه را در زمان تصويب قانون 
بودجه كاهش نداد، بلكه حتي حدود ۱۰ هزار ميليارد 
تومان ب��ر آن افزود، عمدتًا با تكيه بر اين فرآيند كه 
دولت نفت خام را به طلبكاران خود به عنوان رد ديون 
واگذار كند. اين مبلغ اضافه شده نيز مشخصاً قابليت 
تحقق نداشت، چرا كه فعاالن حرفه اي بازار انرژي 
نيز تمايل چنداني به خريد نفت خام عرضه شده در 
بورس به دليل وجود تحريم هاي امريكا نداشتند. 
مسلمًا پيمانكاران طلبكار از دولت كه تخصصي در 
بازار نفت و انرژي نداش��ته و حتي امكانات تحويل 
گرفتن نفت خام و فروش آن در بازارهاي جهاني را در 
اختيار نداشتند، زير بار تسويه مطالبات خود از دولت 
از طريق دريافت نفت خام نمي رفتند. به اين ترتيب 
درآمدهاي نفتي قانون بودجه سال ۱398 به شدت 
غيرواقعي برآورد شدند. به همين دليل با گذشت تنها 
يك سوم از سال ۱398، دولت ناگزير شد تا در برآورد 

درآمدهاي نفتي خود تجديد نظر كند.
تغيير در منابع الجرم تغييرات اساسي در هزينه ها 
و ساير منابع درآمدي را به همراه خواهد داشت كه 
علي القاع��ده اعمال آن من��وط به تصويب مجلس 
خواه��د بود، كما اينكه متمم ه��اي قوانين بودجه 
سال هاي پيش نيز به تصويب مجلس رسيده بود. اما 
امسال اين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متشكل 

از سران قوا بود كه در اين زمينه تصميم گرفت.
اطالعاتي از جزييات اين تغيير و اصالح قانون بودجه 
۱398 در دسترس نيست و تنها برخي از كليات آن 
از طريق برخي از رسانه ها اطالع رساني شده است. 
آنچه در رسانه ها آمده از درآمد نفتي حدوداً 57 هزار 
ميليارد توماني بر مبناي صادرات روزانه 3۰۰ هزار 
بش��كه نفت و ميعانات گازي حكايت دارد. در اين 
زمينه قيمت نفت و نرخ تس��عير درآمدهاي نفتي 

مشخص نيست.
اگر قيمت نفت را مش��ابه مبناي محاسبات اليحه 
و قانون بودجه معادل 5۴ دالر در هر بشكه در نظر 
بگيريم، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم 
شركت هاي ملي نفت و گاز، با لحاظ فروش ميعانات 
گازي به پتروشيمي هاي داخلي، درآمد نفتي سهم 
دولت حدود 8.۴ ميليارد دالر خواهد ش��د. اين در 
حالي است كه در اليحه بودجه در نظر گرفته شده 
بود كه ۱۴ ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي دولت با 
نرخ ۴ ه��زار و 2۰۰ توماني به ازاي هر دالر و مابقي 
با نرخ س��امانه نيما )حدود 8 هزار تومان به ازاي هر 
دالر در زمان تهيه اليحه بودجه( تسعير شود. قانون 
بودجه اجازه حذف تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و 
تبديل آن به اشكال ديگر يارانه را به دولت داده است. 
در صورت حذف كامل دالر ۴ هزار و 2۰۰ توماني در 
اين ش��رايط، براي اينكه درآمد نفتي دولت به 57 
هزار ميليارد تومان بالغ شود، بايد نرخ تسعير حدود 
68۰۰ تومان به ازاي هر دالر باشد. نرخ سامانه نيما 
در حال حاضر بسيار بيشتر از اين رقم است. بنابراين 
احتمااًل حذف كامل تخصيص دالر با نرخ ۴ هزار و 
2۰۰ توماني در دستور كار دولت نيست، بلكه كاهش 
حجم اين تخصيص در دستور كار قرار گرفته است. 
حذف تدريجي برخي از كاالهاي مشمول دريافت 
اين ارز از قبيل گوشت نيز در همين راستا قابل تفسير 
است. اگر دولت تخصيص دالر ۴2۰۰ توماني را به 5 
ميليارد دالر در سال ۱398 كاهش دهد و نرخ سامانه 
نيما نيز بطور متوسط در اين سال معادل ۱۰ هزار و 
7۰۰ تومان به ازاي هر دالر باشد، با فرض قيمت 5۴ 
دالري هر بشكه نفت، درآمد نفتي 57 هزار ميليارد 
توماني دولت محقق خواهد ش��د. اما دولت چگونه 
با حدوداً يك سوم شدن درآمدهاي نفتي، توانايي 
تامين مالي كس��ري بودجه خود را خواهد داشت؟ 
درآمدهاي نفتي قانون بودجه ۱398 تنها بخشي 
از منابع مالي دولت نيست كه در اصالحيه بودجه 
مورد بازنگري قرار گرفته است. دولت در درآمدهاي 
جاري خود نيز تجديدنظر كرده و آن را از 239 هزار 
ميليارد تومان در قانون بودجه به ۱96 هزار ميليارد 
تومان كاهش داده است. با توجه به اينكه درآمدهاي 
نفتي نيز از ح��دود ۱53 هزار ميليارد تومان به 57 
هزار ميليارد تومان كاهش يافته، كل كاهش منابع 
دولت در اين اصالحيه ح��دود ۱38 هزار ميليارد 

تومان بوده است.



روي خط شركت ها 5 بازار سرمايه

چرا سازمان بورس، اصول  رفتاري مديران ناشران را ارايه كرده است؟ 

شوخي نهاد ناظر 

مسير حركت شاخص بورس به كدام سمت است؟ ورود نقدينگي به بورس، توليد را تقويت مي كند 

گروه بورس| سميرا  ابراهيمي|
چندي پيش سللازمان بورس از ابللاغ اصول رفتاري 
مديران ناشللران غير نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان 
خبر داد. در اين اصولنامه رفتاري، 35 مورد براي مديران 

ناشران بورسي غيرنهاد مالي الزام شده است. 
بررسي »تعادل« از دليل ارايه اين موضوع، حاكي از آن 
است كه مديران ناشران بورسي، در بسياري از اوقات 
برخاف دسللتورالعمل هاي جاري عمل مي كردند و 
توسط سازمان بورس با اخطار يا تذكر مواجه مي شدند، 
اما موج اعتراضات آنها بر اين گسللتره شللكل گرفته 
بود كه از اشللتباه بودن عملكرد خود اطاعي ندارند و 
دستورالعمل ها تعدد بااليي دارند و نمي توانند تمام آنها 

را مو به مو بدانند و اجرا كنند. 
همين اعتراضات باعث شد كه سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي نظم بخشلليدن به اوضللاع، اصول رفتاري 
مديران ناشران غير نهاد مالي را تدوين و اباغ كند. البته 
اين اصولنامه در بسياري از موارد، متن ضعيفي دارد، به 
عنوان مثال در بند بيستم آن، آمده است كه »اطاعات 

بااهميت شركت بايد فوراً افشاء گردد.« 
اما هيچ قيدي از فوريت در اين بند ديده نمي شللود يا 
مشخص نشده است كه اگر ناشران، اين فوريت نامعلوم 

را رعايت نكنند، چه عاقبتي در انتظارشان است.
پس از اباغ اين اصولنامه رفتاري، سازمان بورس اعام 
كرد كه اين اصول براي رعايت هرچه دقيق تر مقررات 
طراحي شللده و ضمن تقويت دفاعي براي حمايت از 
اقدامات صحيح و با حسن نيت و قانوني مديران، منجر 
به صحت و دقت در رسيدگي هاي سازمان خواهد بود. 
البته بديهي است سازمان در مواجهه با هر نوع سوءنيت 
و جرايم و تخلفات احتمالي با قاطعيت و با دقت تمام 

رسيدگي و برخورد قانوني خواهد كرد.

اصولنامهرفتاريباكدامضمانتاجرايي؟
هرچند كه از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار گفته 
مي شود كه عمل به اين اصول، رافع ساير مسووليت هاي 
مديران نيست، اما بهتر است خوانشي متفاوت از اين 
موضوع ارايه كنيم. در واقع سللازمان بللورس و اوراق 

بهادار، به عنوان نهاد ناظر بر بورس ها و ناشران، وظيفه 
دارد كه در چارچوب قانون، به ناشللران نظارت كند و 
دستورالعمل هاي قانوني در اين مورد را ارايه كند. ارايه 
اصول رفتاري براي ناشللران، در واقع سرك كشيدن 
نهاد متولي اجراي قانون به چارچوب هاي عرفي است. 
اين موضوع زماني كه بر اين اصولنامه، نام دستورالعمل 
قيد نشده، پررنگ تر مي شود و همچنين بررسي مفاد 
اين مانيفسللت رفتاري، حاكي از آن است كه سازمان 
بورس، در بهترين بندهاي ايللن اصولنامه، تكراري از 
موارد رفتاري موجود در ساير دستورالعمل ها را گنجانده 
و در بسياري از بندها، انتظارات بي دليل از ناشران دارد. 
به عنوان مثال مي توانيم به بند دوم آن اشاره كنيم كه 
در آن آمده است: »در صورت فوت، حجر، عزل، استعفاء 
يا در صورت عدم حضور برخي از اعضاي هيات مديره 
در جلسللات هيات مديره، با رعايت مفاد اساسنامه و 
مهلت هاي مقرر، مدير مسللتعفي يا معزول و شركت 
بايد مراتب را فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار بطور 
كتبي اطاع دهند. مديران شركت مسووليت اجراي 
اين تكليف را برعهده دارند. اين اطاع به سازمان بورس 
و اوراق بهادار رافع ساير تكاليف و مسووليت هاي قانوني 

مديران نخواهد بود.«
در اين بند، دو نكته مهم نهفته است. اولين موضوع اين 
است كه به چه دليل وقتي كه تغييرات هيات مديره در 
سامانه كدال و روزنامه رسمي، اظهار مي شود، شركت 
موظف اسللت كه به سللازمان بورس هم نامه بزند؟ و 
در واقع هزينه بروكراسللي به شركت توسط سازمان 

تحميل مي شود. 
اگر نگاهي موشللكافانه به سطح كشللور و بنگاه هاي 
بزرگ فعال اقتصادي بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه 
بسياري از آنها وارد بورس نشده و برنامه اي هم براي ورود 
ندارند. حتي وقتي كه سفيران بازار سرمايه براي دعوت 
آنها به بيان مزاياي بازار مي پردازند، شفافيت بيش از 
حد و كاغذبازي بي مورد را دليل اصلي عدم ورود به بازار 

سرمايه بيان مي كنند.
در چنين شرايطي، سازمان بورس به عنوان متولي بازار 
سرمايه به جاي سهل الوصول كردن ورود شركت هاي 

جديد به بورس، خارج از حيطه وظايف خود، از مديران 
ناشران خواسته است كه مستقل از شركت نيز در صورت 

تغيير و جابه جايي، به سازمان بورس نامه بزنند. 

ج�اياصليناش�راصولرفتاريناش�ران
كجاست؟

در حاشلليه بازار سللرمايه، دو كانون بزرگ مشغول به 
فعاليت هسللتند كه تمام نهادهاي مالي زيرمجموعه 
بازار سللرمايه، با عضويت در اين كانون ها، به فعاليت 
خود مشروعيت خودالتزامي بخشيده اند. اين كانون ها، 
شامل كانون نهادهاي سرمايه گذاري و كانون كارگزاران 

مي شللود كه هيچ يك در بحث ارايه دسللتورالعمل و 
اجراي مفللاد قانوني ورود نمي كنند اما به اين مباحث 
و سللاير مباحث رفتاري، احاطه دارند. به عنوان مثال 
مي توانيم به وضعيت عملكرد ارايه تخفيف كارگزاري ها 
در سللال هاي 92 تا 95 اشاره كنيم كه افراط برخي از 
كارگزاري ها در زمينه ارايه تخفيف به مشتريان، باعث 
از سللكه افتادن كار و درآمد سايرين شللده بود. در آن 
زمان كانون كارگزاران بللا ارايه اصول رفتاري كه مانع 
از ارايه تخفيفات بيش از حد مجاز مي شد، پا به ميدان 
گذاشت و توانست اين موضوع را مديريت و كنترل كند. 
حال نيز بهتر بود كه ناشران بايد از طريق اين كانون ها، 

براي تعليم و تامين اصول رفتللاري مورد خطاب قرار 
مي گرفتند. 

البته عباس بابللا گل زاده، عضللو هيات مديره كانون 
نهادهللاي سللرمايه گذاري در اين خصللوص، ضمن 
گفت وگو با »تعادل« اظهار كللرد: براي تنظيم اصول 
رفتاري ناشران از كانون ها نيز پرس و جو شده است، اما 

در نهايت خود سازمان اقدام به انتشار آن كرد. 
وي همچنين در خصللوص ضمانت اجراي اين اصول 
رفتاري گفت: بسياري از مفاد اين اصول رفتاري، تكرار 
مكررات از ساير دستورالعمل ها و قوانيني نظير قانون 

تجارت است كه بر آن اساس ضمانت اجرا دارند. 

كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه مسير حركت شاخص 
بورس در بلندمدت افزايشي اسللت اما اين روند صعودي 
متداوم نيست و با فراز و نشيب هايي همراه خواهد بود. وليد 
هاالت گفت: از اواسط هفته گذشته انتشار خبري مبني بر 
آغاز به تعويق انداختن تعرفه هاي اعمال شده از سوي امريكا 
براي چين باعث تحت تاثير قرار گرفتن بازار جهاني از اين خبر 

و نيز بهبود روند معامات در بازار سرمايه شد.
وي ادامه داد: سهم هاي بزرگ در بازار سهام، حالت اصاحي 
رو به پايين را در پيش گرفته بودند و انتشار اين خبر بهانه اي 
شد تا روند معامات در روز چهارشنبه در مسير بهتري قرار 
بگيرد. به گزارش ايرنا، هاالت با بيان اينكه فضايي كه اين 
روزها در بازار حاكم است تحوالت خاصي را در بازار ايجاد 
نكرده است، افزود: معامات سهام در حالت ركود قرار دارد و 
بيشتر توجه سرمايه گذاران در بازار سرمايه روي تك سهم ها 
است و توجه چنداني  روي سللهم هاي بزرگ ندارند. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: تك سهم ها تحت 
تاثير اخباري خاص مانند افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي و تغييرات موجود در شركت ها قرار مي گيرند 
و اكنون شاهد مسائل بنيادي كه بتواند بازار را تحت تاثير 

قرار دهد نيستيم.
وي اظهار داشت: به احتمال زياد با پايان ماه مرداد و انتشار 
گزارش عملكرد شركت ها در هفته نخست شهريور شاهد 
واكنش بازار و ايجاد تغييللر در معامات به لحاظ بنيادي 

خواهيم بود.
هاالت با تاكيللد بر اينكه هم اكنون بللازار توجه چنداني 
را روي گروه هاي بزرگ نخواهد داشللت، افللزود: تا هفته 
نخست شهريور ماه بازار در يك حالت تعادل به سر مي برد 
و سللهامداران توجه چنداني را روي تك سهم ها نخواهند 
داشللت. اين كارشللناس بازار سللرمايه خاطرنشان كرد: 
گزارش مربوط به مرداد ماه شركت ها كه شهريور منتشر 
مي شوند مثبت به نظر مي رسند و سهم هايي مانند فلزات و 

پااليشگاه ها مورد اقبال سرمايه گذاران خواهد بود.
به گفته وي، در مهر ماه گزارش ۶ ماه شللركت ها منتشللر 
مي شللود كه در واقع اصللل حركت بازار از ايللن زمان آغاز 

خواهد شد.
هاالت خاطرنشان كرد: اگر اتفاق مثبت يا منفي سياسي 
قابل توجهي در بازار رخ ندهد بازار حالت خنثي دارد مگر آنكه 
تحول بسيار خاصي در بازار داخلي يا جهاني رخ دهد كه بازار 
را تحت تاثير قرار گيرد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به تاثير حذف ارز دولتي بر بازار سرمايه گفت: جريان حذف 
ارز دولتي به شدت بر روند بازار تاثيرگذار خواهد بود اما اينكه 

بطور حتم اتفاق بيفتد يا خير همچنان جا براي بحث دارد.
وي معتقد اسللت كه دولت در سال جاري دست به چنين 
اقدامي نخواهد زد و اين موضوع را به سللال آينده موكول 
مي كند. هاالت خاطرنشان كرد: با چنين اتفاقي براي اينكه 
صنعت غذا، دارو و زراعت بتوانند سود فعلي خود را حفظ 
كنند بايد ۱۰۰درصد افزايش نرخ بگيرند، حال بايد ديد كه 
دولت در مقطع فعلي چنين ريسك و شوكي را براي كاالهاي 
اساسي كه مورد مصرف مردم است متقبل مي شود يا خير.

مسيرحركتبازارسرمايهمثبتپيشبيني
ميشود

نويد قدوسي، كارشللناس بازار سرمايه در گفت وگو با ايرنا 
ضمن بيان اينكه بورس در معامات هفته گذشته به رشد 
شركت هاي كوچك ادامه داد، گفت: تفاوت مهم معامات در 
هفته گذشته با ديگر هفته ها رشد سهم هاي بزرگ و بنيادي 
از اواسط هفته بود بنابراين شاخص كل رشد چشمگيري را 

از خود نشان داد.
وي با اشللاره به اينكه شاخص كل در ابتداي هفته گذشته 
چندان مثبت نبود، افزود: پرتفوهايي )سبد سهام( كه داراي 
سهم هاي كوچك بودند مثبت بودند اما رشد شاخص به 

دليل محدوديت در رشد شركت هاي بزرگ محدود بود.

رييس سللازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشللريح 
علل پيشللرفت شللاخص بورس و جانمايي درست 
بازار سرمايه در سبد زندگي مردم كشور، تاكيد كرد 
بازدهي بازار سرمايه از ابتداي امسال تاكنون مطلوب 
بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور 
محمدي، گفت: يكي از داليلي كه منجر به رشد بازار 
سرمايه در سال هاي اخير به ويژه امسال شد، اشباع 
بازارهاي رقيب نسبت به بورس بود؛ چرا كه اين بازارها 
ديگر توانايي كافي براي بازدهي سللود مناسللب به 
سرمايه گذاران خود را نداشتند، به همين دليل تعداد 
كمي از سرمايه گذاران براي امر سرمايه گذاري به آنها 
رجوع مي كردند. دبيرشوراي عالي بورس بيان كرد: 
در نتيجه حجم قابللل توجهي از نقدينگي راه خود را 
پيدا كرده و به بازار سرمايه سوق پيدا كرده است. بازار 
سرمايه نيز همواره با اطاع رساني هاي مستمر شرايط 
حضور در بورس را براي مخاطبان عام شرح داده است.

محمدي بيان كرد: همواره به مشللتريان اين هشدار 
را داده ايللم كه براي حضور در بازار سللرمايه عملكرد 
چندين شللركت را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهند 
سپس براي سرمايه گذاري شركت هاي متعددي را 
انتخاب كنند تا با تنوع سودهي همراه شوند. مخاطبان 
بللازار سللرمايه همواره بايد از شللايعات و سلليگنال 
فروشي ها بپرهيزند و در دوره هاي مختلف آموزشي 
بازار سرمايه شركت كنند تا سرمايه گذاري موفقي را 

در بورس داشته باشند.

نوسانبورسبهداليلمختلفيبستگيدارد
رييس سازمان بورس تاكيد كرد: هيچگاه براي كسب 
سود در بازار سرمايه به حالت شعارگونه از مردم دعوت 
نكرده ايم بلكه با دليل و منطق اقتصادي نسللبت به 
مجاب شدن جامعه تاش كرده ايم، طبيعي است كه 

بدانيم بازار سرمايه بر پتانسيل سودآوري شركت ها 
استوار است و با رشد ميزان سود آوري اين شركت ها، 
سفره مردم پر بار تر و صادرات و توليد رونق پيدا خواهد 
كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه علت نوسانات بورس 
در هفته هاي مختلف سال چيست؟ گفت: بازار سرمايه 
تحت تاثير عوامل مختلف و خاصي قرار مي گيرد؛ در 
نتيجه نمي توانيم دليل رشد و افول در يك روز را تنها 
يك عامل تلقي كنيم. عواملي همانند تغيير قيمت هاي 
جهاني، سود آوري شركت ها، انتقال منابع بين بازارها، 
فرصت هاي سللرمايه گذاري و خوشبيني نسبت به 
آينده از آن دسللته ادله هايي هستند كه بر شاخص 

بورس تاثير مستقيم دارند.
محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا سرمايه گذاران 
مي توانند انتظار داشللته باشللند كه روند رو به رشد 
بورس ادامه دار خواهد بود؟ تصريح كرد: بايد روند كلي 
سودآوري شركت ها را مد نظر قرار دهيم و نسبت به 
همين تحليل ها راجع هر شللركت اظهارنظر قطعي 

داشته باشيم.

كاهشميزانمالياتشركتهايبورسي
عامليبرايسوددهبودناينبازار

رييللس سللازمان بللورس و اوراق بهللادار گفللت: از 
حمايت هاي دولت از بازار سرمايه بسيار تشكر مي كنم. 
سللال گذشللته شللوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مصوبه اي را بر مبناي افزايش سللرمايه بورس صادر 
و ماليات شللركت هاي بورسي را از ۰.5 درصد به ۰.۱ 
درصد تقليل داد كه اين امر عاملي قوي براي رشد پر 

قدرت بورس شد.
وي اضافه كرد: سازمان بورس در سال هاي گذشته با 
معرفي ابزارهاي اسامي و كاسيك از جمله معرفي 
اوراق اختيار خريد و فروش، اوراق آتي روي سبد سهام 

و بحث نهادهاي مالي توانست پيشرفت خوبي را رقم 
بزند.كاهش تعداد توقف نمادهاي معاماتي و اصاح 
مقررات مربوط به پذيرش، بازار سرمايه را به يك بازار 
امن تبديل كرده است. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنين بلله آخرين همكاري هاي اين نهاد با 
بانك مركزي و صرافي ها براي راه اندازي بازار متشكل 
ارزي اشللاره كرده و بيان كرد: سازمان بورس با تمام 
قوا آمادگي خود را براي فراهللم آوري ابزارهاي الزم 
براي راه اندازي اين بازار اعام كرده است. اما اين بين 
سازمان بورس متولي اجراي اين بازار نيست و بانك 

مركزي مسوول مستقيم آن است.

علتبهتعويقافتادنتشكيل
بازارمتشكلارزي

وي در پاسخ به اين سللوال كه آيا تعلل در راه اندازي 
اين بازار مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است، 
گفت: خير، سازمان بورس مسووليت نرم افزاري اين 
نهاد عهده دار نيسللت و تنهللا در مرحله پاياني نقش 
نهاد پذيرش عرضلله را برعهده دارد. داليل مختلفي 
براي تاخير در راه اندازي بازار متشللكل ارزي وجود 
دارد كه عمده تريللن آن چينش و برنامه ريزي دقيق 
بانك مركزي براي صحيح تر عملياتي شدن اين بازار 

پولي است.
محمدي اداملله داد: قطعا بانك مركزي بللراي بازار 
متشكل ارزي، استراتژيك دقيق و بازيگران متناسب 
با شرايط بازار كشور را انتخاب خواهد كرد تا موفقيت 
قابل توجهللي را رقم بزند، ما آماده ايللم تا تجربيات، 
قوانين و دسللتورالعمل هاي بازار سرمايه را دراختيار 
آنها قرار دهيم.سازمان بورس و شركت فرابورس ايران 
به عنوان كمك فكري و مشورتي در اين موضوع ورود 

خواهند كرد.

گروه بورس| شللاخص بورس در اولين روز هفته 
جاري با رشد اندك ۱۴ واحدي در پايان معامات به 
2۶۱ هزار و ۴۰5 واحد رسيد تا از هيجان صعودهاي 

سنگين هفته گذشته اندكي فاصله بگيرد.
در روز شنبه اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه 
شدند بطوري كه شللاخص كل اين بازار با ۱۴ واحد 
رشد معادل ۰.۰۱ درصد به 2۶۱ هزار و ۴۰5 واحد، 
شللاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 3 واحد افزايش 
معادل ۰.۰۱ درصد به ۷۰ هزار و ۶۱9 واحد، شاخص 
كل »هم وزن« با ۶۶۷ واحد رشد معادل ۰.9۸ درصد 
به ۶۸ هزار و 939 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با ۴۴۷ واحد افزايش، معادل ۰.9۸ درصد به ۴۶ هزار 
و 2۰۴ واحد، شللاخص آزاد شللناور با ۱5۱۶ واحد 
رشد، معادل ۰.5۱ درصد به 29۷ هزار و 92۷ واحد، 
شاخص بازار اول با ۱۸۱ واحد افزايش معادل ۰.۱۰ 
درصد به ۱9۰ هزار ۴۰۸ واحد و شاخص بازار دوم با 
)۷32( واحد افت معادل )۱۴( درصد، به 529 هزار 

و ۷۰۷ واحد رسيد.
از سويي ديگر در اين روز 2 نماد »اخابر با 2۰9 واحد 
و بورس با ۱9۱ واحد « رشد، بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 

اين گزارش مي افزايد، روز قبل شاخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رشللد مواجه شدند بطوري كه 
شللاخص صنايع »اداره بازارهاي مالللي با ۱۴ واحد 
صعود معادل ۸.۰۱ درصد بلله ۱95 واحد، خودرو با 
۱2۱۴ واحد افزايش معادل 3.۶۷ درصد به 3۴ هزار 
و 32۷ واحد، انتشللار و چاپ با 2۷۷۶۰ واحد صعود 
معادل 3.39 درصد به ۸۴۷ هزار و 33۱ واحد، سيمان 
۴۷ واحد رشد معادل 2.55 درصد به يك هزار و ۸9۴ 
واحد، فني مهندسي با )۶۰( واحد افت، معادل )2.۶۰( 
درصد به 2 هزار و 25۷ واحد، ساير معادن با )22۴( 
واحد كاهش معادل )3.۰5( درصد به ۷۱ هزار و 393 
واحد، محصوالت چوبي بللا )۱2۸۱5( واحد ريزش 
معللادل )3.۶۸( درصد به 335 هللزار و ۴3۴ واحد« 
رسيد. در عين حال نگاهي به آمار معاماتي اين روز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»بورس، قثابت، ختور، بللكاب، بالبر، چدن وبنيرو« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »دفرا، پارسيان، 
لوتوس، پسللهند، حتايد، غشان و البسا« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 

بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بورس 

تهران، در 353 هزار نوبت معاماتي، 3 ميليارد و ۸۸۴ 
ميليون برگه اوراق بهادار بلله ارزش ۱2 هزار و ۷۰۸ 
ميليارد تومان در بورس معامله شللد و ارزش بازار به 

959 هزار و ۶9۸ ميليارد تومان رسيد.
در فرابورس نيز  شاخص كل با افزايش ۸ واحدي به 
رقم 3هزار و 52۶ واحد رسلليد و ارزش روز بازار اول 
و دوم فرابللورس به بيش از ۱95 هزار ميليارد تومان 

رسيد.
در روز گذشللته معامله گران فرابورس بيش از 2.۴ 
ميليارد ورقه سللهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
322 هزار نوبت معامله و به ارزش هزار و ۱۴5 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند.
ديللروز نمادهاي كگوهللر و هور، كرمللان، ميدكو، 
بيشترين اثر تقويتي در شللاخص بورس را داشته و 
نمادهاي هرمز، زاگرس، كوثر، بيشترين اثر كاهشي 

در شاخص بورس را بازي كرده اند.
در روز قبل نمادهاي پربيننده فرابورس ايران مربوط 
به شللركت هاي ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، صنايع كاغذ پارس، توسعه و عمران 
استان كرمان، بانك دي، ريل پرداز سير وتوليد ژالتين 

كپسول ايران بوده اند.

شاخص بورس تهران در جا زد
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

زمزمه هللاي حللذف دالر ۴2۰۰ تومانللي از چرخلله 
قيمت گذاري، طبيعتا روي شركت ها و سهام ها و صنايعي 
كه فروش آنها به صورت صادراتي باشد- يا ريالي باشد ولي 
قيمت صادراتي بخورد مثل پااليشگاه ها- تاثيرگذار است.

احسان وحيدي فرد كارشناس بازار سرمايه  با بيان اين 
مطلب افزود: به خصوص اولين عرضه بنزين در بورس 
انرژي بسيار اقدام مناسللبي بود و اگرچه اين عرضه به 

صورت داخلي انجام شد ولي قطعا براي صادرات بود .
به گزارش سنا، وي پتروشيمي ها و صنايع فلزي را از ديگر 
صنايعي دانست كه از تغيير ارزش ارز استفاده خواهند كرد 
و گفت: بسياري از شركت هايي كه در بورس حضور دارند، 
سرمايه گذاري هاي خود را با دالرهاي پايين در دوره هاي 
گذشته انجام داده اند؛ لذا به نوعي تغيير قيمت خواهند 

داشت و ساير بازارها را هم رشد خواهند داد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه احساس مي شود 
شركت هاي بزرگ در ارايه اطاعات دقيق به مشتري ها 
تا حدودي دچار محافظه كاري شللده اند، اظهار داشت: 
اگر شركت هاي بزرگ بتوانند اطاعات مناسب تري در 
اختيار سهامداران بگذارند، حركت اخيري كه به سمت 
سللهم هاي كوچك به راه افتاد، جبران مي شود و افراد 

مجددا به سمت سهم هاي بزرگ بازگشت مي كنند .

وي اظهار داشت: همان گونه كه سرمايه همچو آب مسير 
خود را پيدا مي كند، طبيعتا با گزارش هاي محافظه كارانه 
شركت هاي بزرگ هم بخشي از سرمايه هاي جذب شده 

به سمت شركت هاي كوچك تر رفته است .
وحيدي فرد، در ادامه در پاسخ به اين سوال كه در حال 
حاضر در كدام يك از صنايع بورسي، مزيت هاي نسبي 
سللرمايه گذاري وجود دارد، گفت: مزيت نسللبي روي 
سهم ها و شركت هايي اسللت كه در بازار جهاني مثبت 
بوده و تغيير بيشتري داشته اند. هرچند در حال حاضر 
در سهام بزرگ- چون سهامداران در مقاطعي به آن اقبال 
نشللان ندادند- اين اتفاق خود را آن طور كه بايد و شايد 

نشان نمي دهد.
اين كارشللناس بازار سللرمايه افللزود: بلله اين ترتيب 
سللرمايه گذاران به شدت گذشته به سللراغ يك سهم 
خاص از شركت هاي بزرگ نمي روند و ما احتماال با يك 
فاز تاخيري در اقبال به سهام شركت هاي بزرگ مواجه 

خواهيم بود.
وحيدي فللرد در پايان درخصللوص پيش بيني خود از 
آينده بازار هم گفت: بازار تا پايان سال از يك رشد معقول 
برخوردار خواهد بود و احتمال مي رود شللاخص بطور 

ميانگين 2۰ تا 25 درصد ديگر رشد كند.

آثار حذف دالر ۴۲۰۰ توماني بر چرخه قيمت گذاري
كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد
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  ششمين عرضه نفت خام سنگين در بورس 
انرژي: 

ششمين عرضه نفت  خام سنگين شركت ملي نفت 
ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي با قيمت پايه 

52 دالر و ۸۱ سنت براي هر بشكه انجام مي شود.
به گزارش سللنا، اطاعيه عرضه 2 ميليون بشللكه 
نفت  خام سنگين شركت ملي نفت ايران در رينگ 
بين الملل بورس انرژي با قيمللت پايه 52 دالر و ۸۱ 
سللنت براي هر بشللكه براي تاريخ چهارشنبه )3۰ 
مردادماه( منتشر شد. اين ششمين عرضه نفت خام 
سنگين در رينگ بين الملل از زمان آغاز عرضه نفت 
در بورس انرژي اسللت. دهم ارديبهشت امسال در 
نخسللتين عرضه نفت خام سنگين ۷۰ هزار بشكه 
معامله شد. خريداران مي توانند تا سه ماه پس از انجام 
معامله محموله را تحويل بگيرند و تحويل محموله در 
ديگر مناطق منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران 
امكان پذير است. بر اساس مجوز صادر شده از سوي 
سازمان بورس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان 
كه با سرمايه 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در بازار سهام 
حضور دارد، با هدف اصاح ساختار مالي، جلوگيري 
از خروج نقدينگي از شللركت و تقويت توان مالي و 
عملياتي خود را به ميللزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ريال افزايش مي دهد. اين گزارش مي افزايد: تامين 
سرمايه لوتوس پارسيان به ميزان ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم به 
ارزش اسمي هر سهم ۱۰۰۰ ريال كه از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدي پيش بيني شده 
است را براي اين افزايش سرمايه در نظر گرفته است.

به گزارش ايِبنا، همچنين مجمع عمومي فوق العاده 
شركت تامين سللرمايه لوتوس پارسيان مي تواند با 
انجام افزايش سرمايه از مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ريللال بلله مبلللغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 
موافقت و اختيار عملي كردن آن را به مدت 2 سال به 
هيات مديره تفويض كند تا هيات مديره شركت پس 
از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي كردن آن اقدام 
كند. الزم به ذكر اسللت، شروع پذيره نويسي تامين 
سرمايه لوتوس پارسيان حداكثر تا ۶۰ روز از تاريخ اين 
مجوز امكان پذير خواهد بود و عدم شروع پذيره نويسي 
در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز مي شود و انجام 
آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

همچنين مطابق ماده 2۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت 
اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمينان از 
رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت 
اطاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري 
يا توصيه و سفارشي در مورد شركت يا طرح مرتبط با 

اوراق بهادار، توسط سازمان بورس نيست.

  »وملل« به سود رسيد: 
شركت اعتباري ملل در دوره 3 ماهه منتهي به 3۱ 
خرداد مللاه ۱39۸، به ازاي هر سللهم خود ۷9 ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه زيان هر سهم ۱33 ريال اعام شده بود، 
افزايش چشمگيري را نشان مي دهد. به گزارش سنا، 
شركت اعتباري ملل با سرمايه ۶ هزار و ۶۰ ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه نخست 
دوره مالي منتهي به 29 اسللفند ۱39۸ را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت اعتباري ملل در 
دوره ياد شده، مبلغ ۴۷۸ ميليارد و 2۷۸ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۷9 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد. اين شركت 
فرابورسي، افزايش ۱9۶ درصدي جمع درآمدها را از 
جمله داليل اصلي افزايش سود هر سهم و سود خالص 
عنوان كرده است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ يك هزار و 5۴۸ ميليارد و 9۸2 ميليون 
ريال سللود انباشللته پايان دوره در حساب هاي اين 
شركت منظور شد. »وملل« در دوره 3 ماهه نخست 
سال مالي منتهي به اسفند 9۷، به صورت حسابرسي 
شللده، مبلغ ۸۰۴ ميليارد و 2۷۸ ميليون ريال زيان 
خالص محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱33 ريال سود 

به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

  رش�د ۳.۷۸ه�زار ميليارد ريال�ي پرتفوي 
بورسي »سيدكو«: 

شركت سللرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در 
صورت هاي مالي 3ماهه از رشد 3هزار و ۷۸2ميليارد 

و 9۱۴ميليون ريالي پرتفوي بورسي خود خبر داد.
به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع 
سيمان در اطاعات و صورت هاي مالي 3ماهه منتهي 
به 3۱خرداد۱39۸ با سرمايه ۴هزار و ۸۰۰ميليارد 
ريالي سود هرسهم را 35ريال اعام كرد. اين شركت 
سود عملياتي خود را ۱۶5ميليارد ريال، سود خالص 
را ۱۶۶ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره را 2هزار 
و ۱۰۴ميليارد ريال منتشللر كرده است. »سيدكو« 
در اطاعيه منتشر شده اين شللركت از رشد 3هزار 
و ۷۸2ميليارد و 9۱۴ميليون ريالي پرتفوي بورسي 
خود خبللر داد. در صورت وضعيت پرتفوي سللهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس بهاي تمام شده 
اين دوره با افت ۱۸ميليارد و 3۷۷ميليون ريالي مبلغ 
3هزار و 95۷ميليارد ريال اعام شده است. عاوه بر 
اين ارزش بازار پرتفوي بورسي اين شركت با افزايش 
2هزار و ۱۶۶ميليارد ريالي به ۷هزار و ۷۴۰ميليارد 
ريال رسيده است. اين شركت در دوره مالي 3ماهه 
كل مبلغ واگذاري خود را ۱5۷ميليارد و 9۶۶ميليون 
ريال اعام كرده اسللت كه سللود اين واگذاري ها به 
۸۰ميليارد و ۸۶۶ميليون ريال رسيده است. عاوه بر 
اين در صورت ريز معامات سهام بورسي خريداري 
شده به مبلغ 5۸ميليارد و ۷23ميليون ريال بالغ شد.

»سيدكو« در تشريح ساير برنامه هاي با اهميت براي 
دوره 9ماهه منتهي به 29اسفند۱39۸ اعام كرد كه 
با توجه به تعديل پيش بيني شركت هاي تابعه طبق 
عملكرد واقعي ۶ماهه براي سال ۱39۸ مبلغ 29۱ريال 

سود هر سهم پيش بيني مي شود.
مديرعامل هلدينگ صدر تامين با اعام خبر عرضه 
2 شللركت صنايع سللرام آرا و ذغال سللنگ پرورده 
طبس در بازار سرمايه در سال جاري، گفت: شركت 
سرمايه گذاري صدر تامين )تاصيكو( درآمد هر سهم 

)EPS( را به بيش از دوبرابر افزايش خواهد داد.
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قيمتلوازمالتحرير
۲برابرشد

ايسنا| رييس انجمن توليدكنندگان نوشت افزار 
كشور با اش��اره به افزايش قيمت دالر و محصوالت 
پتروشيمي و افزايش حقوق و دستمزد نسبت به سال 
گذشته، از دو برابر ش��دن قيمت لوازم التحرير خبر 
داد. محمودرضا صنعتكار با بيان اينكه بخشي از ارز 
دولتي به جاي توليدكنندگان واقعي به رانت كاران 
و واردكنندگان صوري تخصيص يافت، افزود: حتي 
اگ��ر ارز نيمايي دريافت مي كرديم قيمت آن تقريبا 
سه برابر قيمت ارزي بود كه در سال گذشته دريافت 
كرده بوديم. او با بيان اينكه ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اوليه 
در صنعت لوازم التحرير وارداتي اس��ت،  اظهار كرد: 
درصد بيش��تري از مواد اوليه اين صنعت مربوط به 
پتروشيمي است كه قيمت آنها نسبت به سال گذشته 
سه برابر شده اس��ت. از طرف ديگر عرضه مواد اوليه 
پتروشيمي در بورس محدود است و در زمان عرضه 
نيز به مزايده گذاشته مي شود و كسي كه بيشترين 
قيمت را پيش��نهاد بدهد، مي توان��د آن محصول را 
بخ��رد. رييس انجمن توليدكنندگان نوش��ت افزار 
كشور افزود: توليدكنندگان لوازم التحرير نقدينگي 
كافي براي خريد مواد اوليه مورد نياز يك سال خود را 
ندارند و اگر در زمان عرضه اين مواد در بورس موفق 
به خريد نشوند، با توجه به اينكه زمان عرضه كاال در 
بورس مشخص نيست، مجبور هستند مواد اوليه را 
با اختالف قيمت ۱۵ تا ۲۰ درص��د از بازار آزاد تهيه 
كنند. او همچنين با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طي دو سال اخير از صنايع حمايت كرد، ساير 
سازمان ها از جمله بانك مركزي، بيمه و دارايي را به 

عنوان ترمز صنعت توصيف كرد.

ايرانآخريناقتصاد
دستنخوردهجهان

اتاق تهران| عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
گفت: انواع فاكتورهايي كه نسبت به عدم اطمينان 
از شرايط اقتصادي در كشور ما وجود دارد، باعث 
شده كه نه سرمايه گذار داخلي و نه خارجي تمايل 
چنداني به حضور در بازار ايران نداش��ته باش��د. 
عليرضا كالهي عنوان كرد: بعد از امضاي توافق 
هس��ته اي و برجام با موج گسترده اي از تقاضاي 
شركت هاي بزرگ و صاحب برند رو به رو بوديم كه 
تمايل شديدي به حضور در ايران و سرمايه گذاري 
داشتند و بررسي هايشان براي ورود به بازار ايران 
را نيز شروع كرده بودند. اين برندها و شركت هاي 
بزرگ معتقد بودند كه ايران آخرين اقتصاد بزرگ 

دست نخورده جهان است. 

خريدوفروشرمزارزها
درداخلممنوعاست

ش�اتا| مديركل دفتر صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صنعت بيان كرد: موضوع اس��تخراج رمز 
ارزها كه معروف ترين آنها بيت كوين است، عماًل 
به عنوان يك واح��د توليد صنعتي در آيين نامه 
اجرايي دولت تصويب شده است. كيوان گردان 
گفت: وزارت نيرو دستورالعمل نحوه تامين برق و 
چگونگي محاسبه آن را براي استخراج بيت كوين 
يا ساير رمز ارزها مصوب و ابالغ خواهد كرد.  وي 
با اشاره به نظر بانك مركزي در خصوص خريد و 
فروش رمز ارزها، بيان كرد: از نظر بانك مركزي 
خريد و فروش رمز ارزها در داخل كشور ممنوع 
اس��ت و رمز ارزها ي��ك كاالي صادراتي در واقع 
محسوب مي ش��وند كه بايد از طريق صادرات به 
فروش برسند و ميزان ارز به دست آمده از صادرات 

نيز در سامانه نيما به ثبت برسد. 
مديركل دفتر صنايع ب��رق و الكترونيك وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت در خصوص موضوع 
تجهيزات پزشكي نيز گفت: ساالنه ۲.۵ ميليارد 
دالر گردش مالي تجهيزات پزش��كي به كشور 
است و يكي از حوزه هايي كه براي ساخت داخل 
بايد پايلوت شود، همين حوزه تجهيزات پزشكي 
است كه موضوع شناسايي نيازها و تجهيزات براي 

داخلي سازي را در دستور كار داريم.

جمعآوريآبمعدني
۵۰هزارتومانيازفروشگاهها

تسنيم|نايب رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي 
زنجيره اي با بيان اينكه عرضه برخي كاالهاي لوكس با 
قيمت هاي بسيار باال، ذهن مردم را مشوش مي كند، 
از جم��ع آوري آب معدني هاي فرانس��وي ۵۰ هزار 
توماني كه در برخي فروشگاه ها عرضه مي شد، خبر 
داد. منصور عالي پور در واكنش به عرضه محصوالت 
لوكس خارج��ي در فروش��گاه هاي زنجيره اي كه 
مشابه داخل دارند، گفت: فروشگاه هاي زنجيره اي 
مجاز نيستند، كاالهاي لوكس��ي كه وارداتشان به 
كشور ممنوع اس��ت را عرضه كنند و در 9۵ درصد 
فروش��گاه هاي زنجيره اي، كااله��اي لوكس مجاز 
هم عرضه نمي شود اما با توجه به سليقه مشتريان، 
برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي، تالش مي كنند تا 
نيازهاي اين دسته از مشتريان خود را برآورده كنند. 
او اضافه كرد: البته با توجه به اينكه اكنون قدرت توليد 
محصوالت در داخل كش��ور افزايش يافته و عمده 
محصوالت مورد نياز در داخل تامين مي شود، تالش 
شده تا از محصوالت داخلي حمايت شود. عالي پور 
در واكنش به مجاز بودن فروش��گاه هاي زنجيره اي 
براي عرضه برخي محصوالت لوكس و گران قيمت 
همچون شيرهاي طعم دار وارداتي از كشورهاي عربي 
نيز گفت: با توجه به شرايط اقتصادي امروز، ما نسبت 
به عرضه اين محصوالت حساسيت ويژه اي داريم و 
در مواردي نسبت به جمع آوري چنين كاالهايي از 
فروشگاه ها اقدام كرده ايم؛ به عنوان مثال زماني كه با 
عرضه آب معدني با برند خاص يك شركت فرانسوي 
مواجه ش��ديم كه با قيمت ۵۰ ه��زار تومان عرضه 
مي شد، به سرعت تذكرات الزم را براي جمع آوري 
آن داديم چراكه با وجود برندهاي قدرتمند داخلي، 

دليلي براي عرضه اين برند خارجي وجود ندارد.

»تعادل«ازروندتوليد،وارداتوصادراتمحصوالتدخانيگزارشميدهد

درآمد 21 ميليارد توماني خزانه از محصوالت دخاني 
تعادل|

دخانيات از جمله صنايعي اس��ت كه پيش از اين جزو 
صنايع مهم كشور به حس��اب مي آمد؛ اما تحريم هاي 
سال هاي اخير و همچنين قاچاق گسترده اين محصوالت 
شرايط آن را سخت تر از قبل كرده است. حضور مافياي 
قاچاق در بازار دخانيات باعث ش��د تا نيروهاي امنيتي 
و نظامي و همچنين دول��ت با ممنوعيت هاي وارداتي، 
ش��رايط را براي توليد دخانيات تسهيل كنند. اما با اين 
حال، آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صمت، حاكي 
از اين است كه با وجود تمامي تالش ها، كاهش قاچاق اين 
محصوالت چشمگير نبوده است. بطوري كه برآوردهاي 
آم��اري از قاچاق ۲ ميليارد و 4۱ ميلي��ون نخ در دو ماه 
ابتدايي س��ال 98 خبر مي دهند، كه اين رقم در مدت 
مشابه سال 97 معادل ۲ ميليارد و 94 ميليون نخ بوده 
است. البته ارزيابي هاي آماري نشان از اين دارد كه افزايش 
سرمايه گذاري در زمينه توليد محصوالت دخاني، منجر 
به رشد 79 درصدي درآمد خزانه كشور از اين محصوالت 
شده است. براساس آمار منتشر شده، طي ۲ ماه نخست 
سال 98 خزانه كشور درآمدي برابر با ۲۱ ميليارد و 69۵ 
ميليون تومان از محصوالت دخاني داشته، كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته كه رقم آن ۱۲ ميليارد و۱44 

ميليون تومان بوده، نشان از رشد دارد. 

افزايشمصرفمحصوالتدخاني
بر اساس آمار ارايه شده از سوي وزارت صمت، واردات 
رسمي محصوالت دخاني در ۲ ماهه نخست سال 98 
مانند دوره مشابه آن در سال 97 برابر با صفر بوده است. 
اما صادرات اين محصوالت در دو ماهه ابتدايي س��ال 
97 برابر با ۱۵ ميليون نخ بوده ك��ه اين آمار در دو ماه 
نخست امسال به صفر رسيده است. برآوردها از قاچاق 
محصوالت دخاني در فروردين و ارديبهشت ماه سال 
98 معادل ۲ ميليارد و 4۱ ميليون نخ بوده اس��ت كه 
اين آمار در مدت مشابه سال 97 معادل ۲ ميليارد و 94 
ميليون نخ بوده است. اما برآوردهاي مصرف در كشور 
نشان مي دهد، ميزان مصرف محصوالت دخاني معادل 
۱۰ ميليارد و 83 ميليون نخ بوده اس��ت كه اين ميزان 
مصرف در دو ماهه نخست س��ال 97 رقمي معادل 9 
ميليارد و ۱6 ميليون نخ را نشان مي دهد. از ميان آمار 
ارايه شده از سوي وزارت صمت برآورد ميزان مصرف 
دخانيات در كشور طي دو ماهه نخست سال هاي 97 و 
98، برآورد مصرف سيگارت در دو ماهه ابتدايي سال 
97 بر اساس ۵۵ ميليارد نخ و در دو ماهه اول سال 98 
بر اساس 6۵ ميليارد نخ است. اين برآوردها حاكي از آن 
است كه سال 98 ميزان مصرف محصوالت دخاني در 
جامعه با افزايش همراه بوده است.  الزم به ذكر است كه 
با توجه به اينكه در فصل اول دستورالعمل پيشگيري 
و مبارزه با قاچاق كاالي دخاني، ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز برآورد مصرف سيگار در كشور را در 
سال 86 به تعدادي حدودي ۵7 ميليارد نخ اعالم كرده، 
اما مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور به تبع 
موارد اعالمي در جلسات ستاد ياد شده، برآورد مصرف 
را از س��نوات گذش��ته ۵۵ ميليارد نخ لحاظ و در آمار 
عملكرد خود و سايت هاي مختلف منتشر كرده است. 
با اين وجود با توجه به افزايش جمعيت، كاهش س��ن 
مصرف كنندگان و گرايش بانوان به مصرف سيگارت 
مي توان نتيجه گرفت پس از گذشت ۱۱ سال ميزان 

مصرف سيگارت در كشور بيش از 6۵ ميليارد نخ است، 
كه اين امر مورد تاييد ساير متوليان امر نيز بوده است. 

ميزانتجارتمحصوالتدخاني
اما آمارهاي ارايه ش��ده از س��وي وزارت صمت نشان 
مي ده��د، ص��ادرات »تنباكوي س��نتي« در دو ماهه 
نخست س��ال 98 معادل ۲8.۲۵ تن بوده كه اين رقم 
طي مدت مشابه آن در س��ال گذشته معادل 38.۰6 
تن را نشان مي دهد. با توجه به ارقام ارايه شده صادرات 
اي��ن محصول در مدت زمان مذكور نس��بت به همان 
زمان در س��ال گذش��ته خود با كاه��ش ۲6 درصدي 
همراه بوده اس��ت. اين ارقام براي صادرات »تنباكوي 
معسل« نشان مي دهد، صادرات در اين زمينه در بازه 
زماني ياد شده، معادل ۱.3۵ تن بوده كه اين ميزان در 
مدت مشابه سال گذشته آن رقمي معادل 33.64 تن 
را نشان مي دهد. مقايس��ه اين دو رقم نشان از كاهش 
96 درصدي صادرات اين محصول در كش��ور دارد. اما 
صادرات »توتون« در فروردين و ارديبهشت سال 98 
روند افزايش��ي به خود گرفته و رقم 7۰7.۵ تن را براي 
خود ثبت كرده است كه در مقايسه با مدت مشابه آن 
در سال 97 كه رقمي معادل ۲۰.37 تن بوده است، رشد 
3373 درصدي تغييرات را از آن خود كرده است. درباره 
صادرات سيگارت نيز بايد گفت كه دو ماه نخست سال 
98 هيچگونه صادراتي از اين محصول صورت نگرفته؛ 
در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل 

۱۵۰ ميليون نخ را نشان مي دهد. 
الزم به ذكر است كه واردات در زمينه محصوالت دخاني 
كشور تنها دو محصول »تنباكوي معسل« و »سيگارت« 
را در برمي گيرد كه در دو ماهه نخست سال هاي 97 و 
98 ش��رايط واردات سيگارت در كشور مهيا نبوده و بر 
اس��اس آمار ارايه ش��ده در مدت زماني هاي ذكر شده 

واردات اين محصول معادل صفر بوده است. اما واردات 
تنباكوي معسل در دو ماهه نخست امسال معادل 469 
تن بوده كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته آن 
معادل 7۵۰ تن بوده است كه روند كاهشي 37 درصدي 

را نشان مي دهد.

رشدواحدهايفعالدخاني
داده هاي ارايه شده از سوي وزارت صنعت حاكي از رشد 
واحدهاي فعال دخاني در كشور اس��ت. اين آمار نشان 
مي دهد، واحد هاي فعال در زمينه س��يگارت در دو ماه 
نخست سال 98 معادل ۲۰ واحد بوده كه اين رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۱8 واحد را نشان مي دهد. همچنين 
تعداد ب��راي واحدهاي فعال تنباكو طي مدت مذكور در 
سال 98 معادل 33 واحد بوده كه اين رقم در مدت مشابه 
س��ال 97 تعداد ۲8 واحد را نشان مي دهد. مجموع اين 
ارقام نشان از رشد واحدهاي فعال در زمينه دخانيات دارد 
چراكه مجموع واحدهاي فعال در دوماهه نخست سال 
97 معادل 46 واحد بوده كه اين رقم در مدت مشابه آن در 
سال 98 به ۵3 واحد رسيده است.  تعداد توزيع كنندگان 
كاالهاي دخاني فعال تا پايان ارديبهشت ماه سال 98 نيز 
بر اساس داده هاي منتشر شده نشان مي دهد كه ۲ هزار 
و ۲4۲ توزيع كننده اس��تاني حقيقي و ۲4 توزيع كننده 
استاني حقوقي وجود دارد كه جمعا تعداد آنها به ۲ هزار 
و ۲66 توزيع كننده اس��تاني مي رسد. همچنين تعداد 
توزيع كنندگان حقيقي سراسري ۱3۰ نفر است كه با ۲8 
شركت حقوقي توزيع كننده سراسري رقمي معادل ۱۵8 
توزيع كننده در سراس��ر كشور را نشان مي دهد. در واقع 
ميزان توزيع كنندگان حقيقي استاني و سراسري معادل 
۲ هزار و 37۲ واحد و حقوقي هاي استاني و سراسري نيز 
معادل ۵۲ واحد است كه جمعا ۲ هزار و 4۲4 توزيع كننده 

محصوالت دخاني در كشور را نشان مي دهد. 

افزايشدرآمدخزانهازمحصوالتدخاني
اما در آمد خزانه كشور از توليد محصوالت دخاني چقدر 
است؟ آمار مقايسه اي واريزي اشخاص و شركت ها جهت 
محصوالت دخاني به خزانه كشور نشان مي دهد، در دو 
ماهه نخست س��ال 98 ميزان واريزي براي هولوگرام 
)برچسب ايمني( معادل 3۰.۵ ميليون ريال بوده، كه 
اين واريزي براي حق ۱۰ درصدي انحصار واردات به صفر 
رسيده است. همچنين ۲۱ ميليارد و66۱ ميليون تومان 
در راستاي حق ۲ درصدي انحصار توليد به خزانه واريز 
شده اس��ت. رقم ۲6 ميليون تومان نيز براي توزيع اين 
محصوالت وارد خزانه كشور شده، كه درآمد ۲۱ميليارد 
و 69۵ ميليون توماني در بازه زماني دوماهه در سال 98 

براي خزانه كشور به همراه داشته است. 
اما اين آمار ها نشان مي دهد، در سال 97 براي هولوگرام 
)برچسب ايمني( هيچ مبلغي به خزانه واريز نشده اما 
براي حق ۱۰ درصدي انحصار واردات ۱۱۱.۱ ميليون 
ريال، حق دو درصدي انحصار توليد ۱۲۱ ميليون و 3۰3 
هزار ريال و براي توزيع معادل ۲9 ميليون و ۵۰۰ هزار 
ريال به خزانه واريز شده است. مجموع اين ارقام در سال 
گذشته معادل ۱۲ ميليارد و۱44 ميليون تومان را نشان 
مي دهد. مقايس��ه واريزي اشخاص و شركت ها جهت 
محصوالت دخاني به خزانه كش��ور نشان مي دهد كه 
درآمد خزانه كشور در دو ماهه نخست سال 98 نسبت 
به مدت مش��ابه آن در سال 97 رش��دي 79 درصدي 

داشته است. 

اهماقداماتدرصنعتدخانيات
 بر اس��اس اطالعات ارايه شده از سوي وزارت صمت، يكي 
از هدف گذاري هاي مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كشور در ۲ ماه نخست سال 98، دستيابي به يك ميليارد 
نخ صادرات سيگارت بوده است. همچنين تالش كرده كه 

طرح تحقيقاتي تعيين مناطق كشت و پيگيري و ساماندهي 
كشت، حمل، خريد و فروش توتون و تنباكو در سطح كشور را 
اجرا كند. اين مركز بر آن است تا راه اندازي مابقي واحدهاي 
توليدي سيگارت سازي در چارچوب اجراي تبصره 3 ماده 
۱۰۲ قانون برنامه توسعه و جايگزيني توليد داخلي با همان 
برند اصلي با واردات را پيگيري كند و اقدام الزم براي تدوين 
يا به روز رساني استانداردهاي جديد با توجه به مسووليت 
كميته فني »تنباكو و فرآورده هاي  آن« )TC۱۲6( از سوي 
سازمان ملي استاندارد ايران به اين مركز را انجام داده است. 
همچنين اين مركز در حال پيگيري مكانيزه كردن سيستم 
صدور مجوزهاي صادره از سوي مركز و استان ها و تكميل 
زنجيره نظام توزيع كاالهاي دخاني در س��طح كش��ور در 
سامانه يكپارچه است. كد رهگيري نيز از ديگر مواردي است 
كه مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كش��ور در حال 
هماهنگي با مراجع ذي ربط براي تسريع در اجرايي شدن آن 
است. »انجام محاسبات، پيگيري و ثبت امور مربوط به تعيين 
مبالغ حق انحصار، وصول و ايصال عوارض و حقوق دولتي 
و واريز آن به حس��اب خزانه و تهيه گزارش هاي مربوطه«، 
»هدايت و حمايت از توليد محصوالت كشاورزي دخاني 
و تحقيقات كشاورزي مربوط«، »برنامه ريزي، پيگيري و 
مشاركت براي اجراي امور مربوط به پيشگيري و مبارزه با 
قاچاق كاالهاي دخاني«، »ابالغ و پيگيري مصوبات مرتبط 
با كاالي دخاني و نظارت برحسن اجراي آن« و »همكاري 
مستمر و جدي با مراجع ذي ربط پيرامون مبارزه با قاچاق 
كاالي دخاني« از ديگر مواردي است كه مركز برنامه ريزي و 
نظارت بر دخانيات كشور در اين مدت به آنها پرداخته است. 
اين مركز در تالش است با همكاري هاي خود زمينه كاهش 
منطقي مصرف دخانيات با استفاده از روش هاي علمي و 
اطالع رساني را فراهم كند. »انجام ماموريت هاي موردي و 
ادواري در چارچوب شرح وظايف سازماني مركز«، »برگزاري 
جلسات مختلف براي تحقق برنامه ها و اهداف كالن ترسيم 
شده براي اين مركز«، »حضور در سمينارها، همايش ها و 
جلسات مربوط به صنعت دخانيات«، »بازنگري و بررسي 
دستورالعمل هاي مركز جهت به روز رساني آنها و تدوين 
پيش نويس آيين نامه جامع مركز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كشور« و »حضور در مناطق كشت جهت نظارت بر 
امور كشاورزي« نيز اهم وظايف مركز برنامه ريزي و نظارت بر 

دخانيات كشور طي ۲ ماه نخست امسال بوده است.

تمهيداتبرايمقابلهباتحريمها
مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور به منظور رفع 
موانع توليد و مشكالت حادث شده از تحريم هاي اقتصادي 
تمهيداتي انديشيده، كه براي رسيدن به آن جلسات مختلفي 
با انجمن ها و توليدكنندگان سيگارت و تنباكو برگزار كرده 
است. همچنين به منظور اعمال سياست هاي الزم براي ثبت 
سفارش ها، تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان و رفع 
موانع پيش آمده در اين راستا جلسه اي با معاون امور صنايع 
و انجمن ها و توليدكنندگان سيگارت و تنباكو برگزار شده 
است. اين مركز براي براي تامين مواد اوليه به منظور توليد به 
موقع محصوالت دخاني، فروش و عرضه آنها براي جلوگيري 
از افزايش بي رويه قيمت محصوالت دخاني و ايجاد تعادل 
در بازار تالش و جديت فراواني به خرج داده و بخشنامه هاي 
متعددي پيرامون اعمال هماهنگي براي هرگونه افزايش 
قيمت از سوي شركت هاي توليدكننده محصوالت دخاني 
در جهت تنظيم بازار و ايجاد تعادل در بازار سراس��ر كشور 

صادر كرده است.

عضوهياتمديرهجامعهمتخصصيننساجياعالمكرد
»ايران«توليدكنندهپارچهجين

عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي با اشاره به 
اينكه راه اندازي هر واحد توليد پارچه چادر مشكي به 
۲۰ تا ۲۵ ميليون يورو سرمايه گذاري نياز دارد، آخرين 

وضعيت توليد اين پارچه در كشور را تشريح كرد.
عليرضا حائري در گفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان 
اينكه ايران اكنون توليدكننده پارچه شلوار و لباس هاي 
جين است، افزود: صنعت نساجي ايران در توليد پارچه 
جين، پيش��رفت خوبي داشته و توانسته حجم بااليي 
از اين نوع پارچه را با كيفيت بس��يار باال توليد كند؛ به 
نحوي كه بسياري از پوشاك جين كه در داخل كشور 
به اسم برندهاي خارجي عرضه مي شود، پارچه و دوخت 
آن در داخل كشور انجام مي ش��ود اما به دليل رغبت 
مشتريان به اجناس خارجي، به اسم برندهاي خارجي 

فروخته مي شود. 

او ادامه داد: از س��وي ديگر، ايران در توليد بسياري از 
پارچه هاي خاص نيز تبحر بس��ياري دارد؛ اما در مورد 
برخي ديگر از جمله چادر مشكي، اگرچه رشد مناسبي 
طي س��ال هاي اخير ايجاد ش��ده و ي��ك كارخانه در 
شهركرد، با كيفيت بسيار بااليي مشغول توليد است، 
اما همين چادرمشكي، نماد توسعه نيافتگي صنعت 
نساجي ايران شده است كه برداشتي بسيار غلط است.

به گفته او، چادر مشكي يك پارچه خيلي حساس است 
و بافت آن، از پيچيدگي هاي خاص فني برخوردار است 
و با هر نخي نمي ت��وان آن را بافت؛ يعني نخ فيالمنت 
ظريف نياز دارد و بافت آن نيز خيلي مخصوص است. 
از همه مهم تر، رنگرزي و تكميل آن است؛ چراكه چادر 
مشكلي بايد از يك رنگرزي مناسب برخوردار باشد كه 
در مقابل نور و سايش، مقاومت داشته باشد؛ ضمن اينكه 

اين نوع پارچه بايد اتوخور خوبي باشد و چروك نشود. 
او گفت: از س��وي ديگر، به دليل اينكه چادر مشكي به 
لحاظ قد خود ممكن است به زمين كشيده شود؛ نبايد 
گرد و غبار را به خود جذب كند؛ پس خصوصياتي بايد 
در رنگرزي و تكميل اين پارچه رعايت شود و اينگونه 
است كه پارچه چادر مش��كي، خط توليد مخصوص 
خود را مي خواهد. در گذش��ته چن��د كارخانه داخلي 
ك��ه بافندگي هم بوده و موف��ق در بافت بودند، تالش 
كردند كه با همان ماشين ها، چادر مشكي توليد كنند و 
مقداري از توليدات آنها هم به بازار عرضه شد؛ ولي چون 
خط توليد مخصوص چادر مشكي را نداشتند، در بازار 
موفق نبودند؛ اما اكنون يك شركت توليدكننده داخلي 
در شهركرد، تكنولوژي مخصوص توليد چادر مشكي 
را وارد كشور كرده و توانست كيفيت و انتظار مشتري 

را برآورده س��ازد.  حائري با بيان اينكه راه اندازي يك 
خط توليد پارچه چادر مشكي، ۲۰ تا ۲۵ ميليون يورو 
سرمايه گذاري نياز دارد، افزود: اين ميزان سرمايه گذاري 
بستگي به ظرفيت كارخانه دارد؛ اما با ظرفيت ساالنه 
۱۰ ميليون متر، بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون يورو نياز ارزي 
برآورد شده است؛ شايد به همين خاطر است كه توسعه 
اين بخش از صنعت نساجي با كندي پيش رفته است. 
او عنوان كرد: هم اكنون خط توليدي كه در شهركرد 
مشغول به توليد است، از كشور كره جنوبي وارد شده و 
البته برخي كشورهاي اروپايي همچون آلمان، سوييس 
و ايتاليا نيز خطوط ريسندگي و بافندگي مدرن دارند 
كه از آنها نيز مي تواند خط توليد و تكنولوژي وارد شود. 
حائري با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان صنعت نساجي، 
به هيچ عنوان با ممنوعيت واردات موافق نيستند، گفت: 

واردات نبايد ممنوع بشود؛ بلكه بايد براي توليدكننده 
شرايطي برابر با واردكنندگان در نظر گرفته شود، اين 
در حالي است كه هر كااليي كه دچار ممنوعيت شود، 
بطور قطع دچار ضرر و زيان در درازمدت خواهد شد، 
ممنوعيت واردات هر كااليي، انحصاري را ايجاد مي كند 
كه به نفع آن صنعت نيست و اگرچه ممكن است به نفع 
دو يا س��ه توليدكننده خاص باشد و آنها كاال را گرانتر 

عرضه كنند؛ ولي در كل، به نفع صنعت كشور نيست.
 او اظهار كرد: حدود دو سال است كه بحث ممنوعيت 
واردات پوشاك به كشور را داشته ايم؛ اما اين ممنوعيت 
واردات اگرچه ممكن اس��ت به نفع چند توليدكننده 
داخلي باش��د، ولي در مجموع باعث رش��د و توسعه 
صنعت پوشاك كشور نمي شود و صنعت توانمندسازي 

نخواهد شد. 

رييسمركزاصنافوبازرگانان:
درجقيمتكاالواعالمنرخخدماتالزامياست

رييس مركز اصناف وبازرگانان و دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي 
صنفي كشور گفت: تمام واحدهاي صنفي عرضه كننده كاال و خدمات 
مكلف به درج قيمت بر كاالها و اعالم قيمت خدمات در محل كسب 
خود هستند. به گزارش شاتا، پيمان زندي با بيان اينكه پيرو پيشگيري 
از فشار به مصرف كنندگان و ايجاد آرامش در بازار، نظارت بر واحدهاي 
صنفي در تمامي رسته هاي صنفي با كمك اصناف تشديد شده است، 
افزود: يكي از عوامل شفافيت در بازار در شرايط فعلي، اطالع رساني به 
موقع و مناسب به مصرف كنندگان كاال و خدمات است از اين رو، تمام 
واحدهاي صنفي مكلف ب��ه درج قيمت و رعايت قيمت هاي مصوب 
اعالمي مراجع ذي صالح هستند. او ادامه داد: درج قيمت يكي از عناصر 
مهم در روابط بين عرضه كننده و خريدار است و شايد به همين دليل، 
يكي از مواردي كه قانون در صورت ارتكاب آن، براي توليدكنندگان 
و عرضه كنندگان كاال و خدمات مجازات تعيين كرده، مدرج نكردن 

قيمت بر روي كاال و خدمات است.«
رييس مركز اصناف و بازرگانان با اش��اره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام 
صنفي گفت: افراد صنفي عرضه كننده كاال و خدمات مكلفند با الصاق 
برچسب روي كاال، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد 
كاال يا دستمزد خدمات را بطور روشن و مكتوب و به صورتي كه براي 
همگان قابل رويت باشد، اعالم كنند. او با اشاره به ديگر ماده قانوني در 

زمينه الزام نصب برچسب قيمت، اظهار كرد: ماده 6۵ قانون نظام صنفي 
براي تخلفاتي همچون »عدم درج قيمت«، »نصب نكردن برچسب 
قيمت بر كاال«، »استفاده نكردن از تابلوي نرخ دستمزد خدمت در محل 
كسب يا حرفه« يا درج قيمت به نحوي  كه براي مراجعه كنندگان قابل 
رويت نباشد، جريمه نقدي تعيين كرده است. زندي با تاكيد بر اينكه 
امتناع از درج قيمت، برخورد قانوني را در پي خواهد داش��ت، عنوان 
كرد: در كنار درج قيمت، صدور فاكتور از ضروريات مهمي اس��ت كه 
بايد واحدهاي صنفي رعايت كنند و در همه مراحل بايد صدور فاكتور 
صورت گيرد تا امكان نظارت بر بازار بيش از بيش تسهيل شود. رييس 
مركز اصناف و بازرگانان افزود: صدور فاكتور ابزار مهمي براي تشخيص 
و رعايت س��ودهاي قانوني است و اصالح قيمت ها در شبكه توزيع در 
اين ساختار امكان پذير است. صدور فاكتور در همه مراحل توزيع، از 

عمده فروشي تا رسيدن به دست مصرف كننده الزامي است.
او رعاي��ت موارد قانوني و پرهيز از احتكار و عدم عرضه به موقع كاال را 
نيز در حوزه وظايف واحدهاي توزيعي، در سطح عمده و خرده فروشي 
دانس��ت و از تمامي صنوف چهارگانه )توزيعي، خدماتي، توليدي و 
خدمات فني( و تش��كل هاي صنفي ذي ربط خواس��ت در اين مسير 
همكاري كرده و از تمامي ظرفيت هاي خود براي ايجاد ش��فافيت در 

بازار بهره ببرند.

رييساتحاديهكفشهايماشينيوالستيكيتهران:
ممنوعيتوارداتبهمعنايعرضهمحصولبيكيفيتنيست

رييس اتحاديه كفش هاي ماش��يني و الس��تيكي تهران با بيان اينكه 
ممنوعي��ت واردات به معناي عدم توليد محصول رقابت پذير نيس��ت، 
گفت: صنعت در كنار حمايت هاي منطقي، نيازمند تربيت نيروي انساني 
متخصص از سوي آموزش عالي بوده و اين در حالي است كه بين صنعت 
و دانشگاه شكاف عميقي وجود دارد. علي اژدركش در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ش��رايط توليد و عرضه كفش در ايران اظهار كرد: با توجه به آنكه 
شعار امسال رونق توليد در نظر گرفته شده است حاكميت، توليدكننده 
و مصرف كننده در راستاي پيشبرد اين شعار بايد اقدامات قابل توجهي 
را انجام دهند و هر گروه به تنهايي نمي تواند آنطور كه بايد در رونق توليد 
تاثيرگذار باشد. او ادامه داد: شعار رونق توليد در حالي انتخاب شد كه كشور 
در شرايط تحريمي به سر مي برد و توليدكننده با شرايط بسيار سختي 
دست به گريبان است از اين رو بايد تمام دستگاه ها شرايط مناسبي را براي 
توليدكننده و مصرف كننده ايجاد كنند. اين گفته به معناي آن نيست كه 
توليدكننده از ميزان كيفيت و نوآوري خود بكاهد بلكه بايد شرايط كسب 
و كار براي توليدكننده تسهيل شود و توليدكننده محصول رقابت پذير 
به بازار عرضه كند. رييس اتحاديه كفش هاي ماشيني و الستيكي تهران 
بيان كرد: در ش��رايط فعلي قوانين دست و پاگير و ماليات هاي سنگين 
در كنار كاهش سرمايه در گردش توليدكنندگان عاملي شده تا شرايط 
سختي پيش روي توليدكننده قرار گيرد. اكنون كه دسترسي به مواد اوليه 

تا حدودي سخت اس��ت، توليدكنندگان بايد بهترين استفاده را از مواد 
اوليه برده و محصول با كيفيت و رقابت پذير توليد كنند. او گفت: كفش 
از سال گذشته در بين ۱4۰۰ قلم كااليي كه واردات آنها به كشور ممنوع 
است، قرار گرفته و نياز بازار از طريق محصوالت داخلي تامين مي شود. 
اژدركش در پاسخ به اين سوال كه چرا همچنان واحدهاي صنفي از ارايه 
فاكتور فروش خودداري مي كنند، تاكيد كرد: در چند سال اخير اصناف و 
دستگاه هاي مربوطه به دنبال پايه ريزي و استفاده از اتوماسيون مالي در 
صنوف هستند كه با وجود 3.۵ ميليون واحد صنفي، تنها ۵۰۰ هزار واحد 
به اين مهم تجهيز ش��ده اند. او ادامه داد: استفاده صنوف از دستگاه هاي 
اتوماسيون مالي نيازمند زيرساخت و شركت هاي فعال به روز ارايه دهنده 
خدمات اتوماسيون هاي مالي و اداري است؛ اما در نهايت حق خريدار است 
كه در صورت نياز، مطالبه فاكتور خريد كند و اگر واحدهاي صنفي از ارايه 

فاكتور خريد ممانعت كنند به صورت قانوني با آنها برخورد خواهد شد.
رييس اتحاديه كفش هاي ماش��يني و الس��تيكي تهران اظهار كرد: در 
راستاي ارتباط هرچه بيشتر توليدكنندگان و طراحان، نمايشگاهي با 
عنوان نمايشگاه برندهاي برتر كيف و كفش و كاالي ورزشي در شهريورماه 
برگزار خواهد ش��د كه عاملي خواهد بود ت��ا طراحان، توليدكنندگان و 
تامين كنن��دگان مواد اوليه در كنار يكديگر ق��رار گرفته و محصوالت و 

برندهاي ايراني در ميدان آزمايش و بررسي قرار گيرند.



طالي سياه

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

چطور تحليل هاي نفتي ممكن است شما را به سود برساند؟ 

معناي گزارش اوپك براي يك تاجر نفتي 
گروه انرژي| نادي صبوري |

چند دالر باال و پايين شدن قيمت نفت، براي مردم 
عادي مثال در كش�وري كه خودش توليد كننده 
قيمت نفت است نهايتا مي تواند به اين معنا باشد 
كه بودجه كش�ور به تنگنا بخورد ي�ا در وضع آن 
گشايش�ي ايجاد ش�ود، براي يك »تاجر نفتي« 
اما قضي�ه فرق مي كند، حاال چه ي�ك فرد عادي 
چه يك شركت تجارت نفتي بزرگ. »نفت خام« 
پرمعامله ترين كاال در جهان اس�ت و هنوز حتي 
طال نتوانس�ته به گرد پاي آن برسد. نان تاجران 
نفتي در اي�ن روزهاي بازار نفت در روغن اس�ت 
چرا ك�ه نفت در يك�ي از نوس�اني ترين دورانش 
قرار دارد و با وجود اينكه اوپك همواره در مقدمه 
گزارش هايش تاكيد مي كن�د داده ها صرفا براي 
اطالع و نه به عنوان مشاوره براي تجارت منتشر 
مي شوند احتماال بخش مهمي از كساني كه عصر 
جمعه گزارش پي دي افي اوپك را دانلود كردند و به 
سرعت تحليل دبيرخانه اين سازمان از وضع بازار 
را خواندند همين گروه ها بوده اند؛ خب حاال بياييد 
تصور كنيم كه ما تاجر نفت هس�تيم و قرار است 
براي آينده تصميم بگيريم، تصميمي كه مي تواند 
س�ود يا زيان هاي كالن برايمان به همراه داشته 
باشد. با اين ديد بخش هاي مختلف گزارش ماهانه 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام برايمان 
پراهميت مي شود و شايد در راس آن آمار توليد و 

تحليل دبيرخانه از »ساختار بازار«. 

عص��ر جمع��ه تازه ترين گ��زارش ماهانه اوپ��ك كه به 
MOMR معروف است منتشر شد، اين گزارش نشان 
مي داد توليد نفت خام اوپ��ك در ماه جوالي 246 هزار 
بشكه در روز كاهش داش��ته، كاهشي كه سطح توليد 
س��ازمان را به كمترين ميزان يك سال اخير يعني 29 
ميليون و 609 هزار بش��كه در روز رسانده است. نتيجه 
اين كاهش جبران افت قيمت هاي ايجاد ش��ده در ماه 
جون بوده تا سبد نفتي اوپك در جوالي را با 1.81 دالر 
افزايش در هر بش��كه نسبت به ماه قبل به 64 دالر و 71 
سنت در هر بش��كه برس��اند. نفت برنت هم در اين ماه 
1.18 دالر در هر بشكه متوسط رشد كرده و به بشكه اي 
64 دالر و 21 سنت رسيده اس��ت. رشد WTI از تمام 

اينها بيشتر بوده و در ماه جوالي با صعودي 2.84 دالري 
قيمت شاخص نفت خام دبليو تي اي به 57.55 دالر در 

هر بشكه رسيده است. 
براي يك تاجر نفتي بيش از اين اعداد و ارقام س��اختار 
بازار مهم است، او هميشه دنبال دقيق ترين پيش بيني 
است كه بداند قيمت نفت به كدام سمت و سو مي رود، هر 
كسي دقيق تر و درست تر بداند از معامله آتي سود مي برد. 
گزارش اوپك نشان مي دهد در ماه جوالي معامله گراني 
كه با شاخص نفت برنت كار مي كردند نسبت به ماه ژوئن 
به قيمت هاي آتي خوش بين تر بوده اند هر چند ساختار 
بازار اين ش��اخص همچنان در حالت »بك وارديشن« 
بوده و انتظار مي رفته كه محموله هايي كه براي ماه هاي 
پيش رو معامله مي شوند قيمت پايين تري داشته باشند. 
ش��اخص نفت دوبي هم وضعيتي مش��ابه داشته است 

هر چند بطور كل��ي در ماه ژوئن حالت بك وارديش��ن 
كمرنگ ترين نسبت به جوالي بوده و بازار اصطالحا فلت 
بوده است.در آن سوي اقيانوس ها ولي تاجران نفتي در 
حال لذت بردن از وضعيت »كنتانگ��و« بوده اند، در ماه 
ژوئن روند معامالت دبليو تي اي به اين شكل بوده است 
كه قيمت تحويل هر بشكه در كوتاه مدت ترين قرارداد 
كه معمواًل يك ماهه است، بيشتر از قيمت نقدي دبليو 
تي اي در بازار جهاني بوده و همين طور فاصله بين قرارداد 
كوتاه مدت با قرارداد بلندمدت )معموال 6 ماهه( طوري 
بوده كه تاجران توانستند از مابه التفاوت خريد قرارداد 
كوتاه مدت )يك ماهه( و تحويل كاال به صورت فيزيكي 
در تاريخ سررسيد و فروش قراردادهاي بلندمدت در بازار 
آتي سود به جيب بزنند. سود آنها آنقدر بوده كه بتوانند 
از پس هزينه ذخيره و انبار نف��ت برآيند. طبق گزارش 

اوپك در ماه ژوئن نيز دبليو تي اي همچنان در وضعيت 
»كنتانگو« بوده هر چند سطح آن نسبت به ماه قبل فلت 
شده است. اين از افت در ذخاير تجاري نفت خام امريكا 
ناشي شده است. پس احتماال اگر شما معامله گري بوديد 
كه آمار ذخاير نفت امريكا را دقيق تر دنبال مي كرديد در 

اين ماه خوشحال تر بوديد. 
س��ود حاصل از تجارت و س��فته بازي نفت باالست و 
همين باعث شده حتي ش��ركت هايي مانند بي پي و 
اكسون موبيل كه كارش��ان به صورت سنتي تجارت 
نب��وده هم ش��اخه اي در اين زمينه تاس��يس كنند. 
رضا مدير قمي از مديران با سابقه نفتي در اين مورد 
به »تع��ادل« مي گوي��د: »تاجران از نوس��ان قيمت 
س��ود بااليي مي برند، به جز شركتي مثل ويتول كه 
اساسا كارش تجارت نفت اس��ت امروز شركت هاي 

توليدكننده نفت هم ش��اخه هاي تجاريشان را فعال 
كرده اند.«

نويسنده كتاب »اوپك، موقعيت و ديدگاه ها« در مورد 
اينكه چطور مي ش��ود از تحليل دبيرخانه اوپك حدس 
زد كه س��ازمان براي سطح توليد چه تصميمي خواهد 
گرفت مي گوي��د: »خب مثال وقتي كه در گزارش اوپك 
عنوان مي شود كه وضعيت »بك وارديشن« بر شاخص 
برنت حكم فرما بوده است پيغام اين جمله اين است كه 
اوپك بداند كه وضعيت خطرناك است و نبايد مازاد عرضه 

بيشتري وجود داشته باشد«. 
در دنيا بورس هاي زيادي نيستند كه تجارت كاغذي نفت 
در آنها رايج و روان است. اين در واقع از اصل Liquidity يا 
حجم كاالي مورد نظر ناشي مي شود كه تفاوت هميشگي 
قيمت برنت با دبليو تي اي هم از آن ناشي مي شود. بورس 
لندن و نيويورك رتبه هاي اصلي را دارند و هنگ كنگ و 
سنگاپور با فاصله در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. رضا 
مدير قمي در اين مورد كه چه چيز باعث شده نيويورك و 
لندن سرگروه باشند مي گويد: »آن ها توانستند به دنيا و به 
معامله گران ثابت كنند كه قيمت ها را هيچ وقت دستكاري 

نمي كنند. اين از اعتماد ناشي شده است«. 

 سطح توليد اوپك و ايران
اوپك در ماه ژوئن روزانه 29 ميليون و 609 هزار بشكه 
نفت خام توليد كرده است، اين آماري است كه دبيرخانه 
اوپك به نقل از منابع ثانويه كه شامل مجله هاي معتبر 
و رصدگران كشتي ها مي شود آورده است. همين منابع 
توليد نفت خام اي��ران در اين م��اه را روزي 2 ميليون 
و 213 هزار بش��كه اع��الم كردند، اين افت��ي 47 هزار 
بشكه اي نسبت به ماه قبل از آن را نشان مي دهد. در اين 
ماه عربستان سعودي بيش از تمام كشورها فتيله توليد 
را پايين آورده و با كاهش��ي روزانه 134 هزار بشكه اي 

همراه بوده است. 
متوسط قيمت نفت ايران در اين ماه نسبت به ماه جوالي 
با 2.9 درصد رشد همراه بوده به اين معنا كه ايران نفت 
خامش را در ماه ژوئن بشكه اي 1.77 دالر باالتر از جوالي 
فروخته است. نكته جالب اين است كه در اين ماه مري 
شاخص نفت خام ونزوئال رشدي عجيب و 14 درصدي 
ك��رده و از بش��كه اي 53 دالر و 98 س��نت در ژوئن به 

بشكه اي 61 دالر و 84 سنت رسيده است. 

كارشناس ارشد حوزه مشاور اجتماعي وزير نفت در يادداشتي مطرح كرد

حكم زنگنه براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

مقايسه »مسووليت اجتماعي« در شركت هاي بزرگ نفتي

اولويت كاري معاونت مهندسي نفت همكاري با دانشگاه ها
گروه انرژي|

ديروز وزير نفت »فاز نخس��ت انتقال و توسعه فناوري 
بخش باالدست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت در 
20 ميدان نفتي و گازي شامل 52 مخزن با همكاري 
9 دانشگاه و مركز تحقيقاتي« را به عنوان اولويت كاري 
فعلي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت 
تعيين و سعيد محمدزاده را به عنوان مجري اين پروژه 

منصوب كرد.
ش��انا گزارش داد كه بيژن زنگنه در حكمي خطاب به 
محمدزاده، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت 
نفت، وي را به عنوان مجري پروژه يادشده منصوب و 
تاكيد كرده است كه اين پروژه، اولويت كاري سال 98 

اين معاونت در برنامه ملي اقتصاد مقاومتي است.
زنگنه در بخشي از اين حكم يادآور شده است: »با توجه 

به ضرورت تدوين برنامه اجرايي و ارايه عملكرد پروژه 
مصوب مزب��ور به دبيرخانه س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي مطابق دس��تورالعمل صادر شده، مقتضي 
است ترتيبي اتخاذ نماييد تا برنامه اجرايي و عملكرد 
اقدامات مربوطه مطابق زمان بندي ارايه شده در سامانه 
»نظام يكپارچه پيش��برد و پايش اقتصاد مقاومتي« 
درج و گزارش خالصه عملكرد پروژه مزبور به معاونت 

برنامه ريزي ارسال شود.«
 حكم دي��روز زنگن��ه مربوط ب��ه قرارداد پژوهش��ي
10 ساله در رابطه با ازدياد برداشت از 20 ميدان نفتي 
با 9 دانشگاه و مركز پژوهشي به ارزش 10 هزار ميليارد 
ريال است كه خبرآن براي نخستين بار 2 سال پيش، 

يعني در ارديبهشت ماه سال 1396 اعالم شد.
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني معاونت 

علمي، وزارت نفت در راستاي ارتباط دانشگاه و صنعت 
يك پروژه ملي تعريف كرده كه طبق آن 9 دانش��گاه و 
مركز تحقيقاتي مطرح كشور، براي انجام تحقيقات ده 
ساله به 9 ميدان در سراسر كشور معرفي مي شوند تا از 
اين ميادين به عنوان آزمايشگاه تجربي استفاده كرده و 
تحقيقات الزم در خصوص باال بردن ضريب برداشت از 

اين ميادين صورت بگيرد.
هدف وزير نفت از ايجاد اين طرح كسب »دانش محلي 
ازدياد برداش��ت از ميادين نفت و گاز« توس��ط مراكز 
پژوهشي و دانشگاه ها است، از اين رو شركت ملي نفت 
اسپانسر چندصد ميليارد تومان كار پژوهشي شده است 
و با اين قراردادها، تحقيقات دانشگاه ها را معطوف به اين 

ميادين و ضريب ازدياد برداشت از آنها مي كند.
در اين قراردادهاي دانش��گاه ها موظف شدند كه يك 

مشاور داخلي تراز اول يا يك مشاور بين المللي در كنار 
خود داشته باشند.بر اساس اين گزارش، 9 دانشگاه و 
مركز پژوهشي شامل پژوشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه 

ازدي��اد برداش��ت و دانش��گاه صنعت نفت ب��ه عالوه 
دانشگاه هاي اميركبير، شريف، تهران، شيراز، صنعت 

تبريز و دانشگاه آزاد هستند.

گروه انرژي|
نادر مروتي، كارشناس ارشد حوزه مشاور اجتماعي وزير 
نفت در يادداش��تي كه در خبرگزاري شانا منتشر شد به 
بررسي موضوع »مسووليت اجتماعي« در چند شركت 
بزرگ نفتي جهان پرداخته است كه در ادامه مي خوانيم: 

»امروزه مسووليت اجتماعي بنگاه ها نه تنها بخش مهمي 
از ادبيات و فرهنگ ش��ركت ها را به خود اختصاص داده 
است، بلكه بخشي از بحث هاي آكادميك، مجامع حرفه اي، 
س��ازمان هاي غيردولتي، مصرف كنن��دگان، كاركنان، 

تامين كنندگان، سهامداران و سرمايه گذاران شده است.
مسووليت اجتماعي تشريح مي كند كه شركت ها وظيفه 
دارند شهروندان خوبي باشند و با تاكيد بر تعهدات زيست 
محيطي و اجتماعي بيان مي دارد كه شركت ها و سازمان ها 
بايد با تامين نيازهاي زمان حال بدون تعارض به توانايي 

نسل هاي آينده در تامين نيازهايشان بكوشند.
در واقع روابط شركت ها و سازمان ها با محيط اجتماعي 
و محيط زيس��ت در دهه هاي گذش��ته، دچار تغييرات 
اساسي ش��ده اس��ت. جهاني س��ازي، خصوصي سازي، 
بازنگري مقررات و بازتعريف مرزهاي بين جامعه و بازار، 
اين انتظار را از شركت هاي تجاري پديد آورده است كه در 
تامين كاالهاي عمومي، سهيم كردن توسعه جامعه در 
س��ود، توجه به منابع محيط زيستي و نيز در نظر گرفتن 
مولفه هاي توسعه پايدار مشاركت داشته باشند. در همين 
حال، رابطه شركت ها و جامعه، از حالت رابطه »كمك از 
باال به پايين«، تغيير يافته و دچ��ار بازنگري در نقش ها، 
حقوق و مسووليت هاي كسب وكارها در جامعه شده است. 
اين تغييرات، ش��ركت ها را متوجه اين مساله كرده است 
كه تضمين موفقيت بلندمدتشان، نيازمند توجه بيشتر 
و افزايش نقش شان در حل مس��ائل و مشكالت محيط 
زيستي و اجتماعي اس��ت. به همين سبب، شركت هاي 
بزرگ و موفق، روز به روز توجه شان را به بحث CSR بيشتر 
كرده و اقدام هايي از قبيل متعهد ش��دن به استانداردها، 
س��رمايه گذاري ها در جامعه، بهبود مستمر فعاليت ها، 
راضي نگه داشتن ذي نفعان و انتشار مرتب گزارش هاي 
عملكرد اجتماعي و محيط زيستي را در اولويت كارهاي 

خود قرار مي دهند.

به نظر »مك ويليامز و ديگران«، مس��ووليت اجتماعي 
ش��ركت به آن دسته از اقدام هاي ش��ركت ها اشاره دارد 
كه فراتر از سود و منافع شركت بوده و نيز وراي الزام هاي 
قانوني اس��ت و »خي��ر اجتماعي« را تقوي��ت مي كنند. 
»هاستد و س��االزار« نيز بيان مي كنند كه در مسووليت 
اجتماعي، ش��ركت بايد به گونه اي عمل كند كه نه تنها 
منافع سهامداران، بلكه منافع گروه هاي ذي نفع در جامعه 

نيز تامين شود.
 CSR شركت هاي نفتي و گازي جزو پيش��تازان بخش
هس��تند. اين موضوع حداقل به دليل اين است كه اثرات 
منفي زياد فعاليت هاي نفتي، به راحتي آش��كار اس��ت و 
همواره از طرف افراد بومي و جامعه اعتراض هايي به اين 
موضوع صورت گرفته است. اين مساله با مروري بر اخبار 
عمومي نقاط مختلف دنيا، به راحتي قابل درك اس��ت. 
همچنين به نظر مي رسد شركت هاي نفتي، براي مديريت 
روابط شان به جامعه بيش��تر از ساير صنايع، تحت فشار 
باش��ند. عمليات توليد نفت مي تواند اثرات نامطلوبي بر 
محيط زيست بگذارد. مانند نشت نفت از خطوط يا آلودگي 
هوا ناشي از فوران گاز در حين انتقال نفت. افزون بر اين، 
نفتكش ها معموال هنگام تخليه، مقداري نفت را وارد دريا 
مي كنند.پااليشگاه ها هم مواردي نظير آب آلوده به تفاله 
نفتي، فاضالب يا آلودگي هوا را ايجاد مي كنند، همچنين 
بايد گفت كه شركت هاي نفتي در مقايسه با ساير صنايع، 
با گروه هاي محلي در تعامل بيشتري هستند. مواردي از 
اين دست شايد داليل اصلي پيشتازي شركت هاي نفتي 
در بخش CSR باشد. در اين ميان شرك هاي »رويال داچ 
شل« و »بريتيش پتروليوم« به عنوان پيشگامان عرصه 

CSR در دنيا شناخته مي شوند.
طبق گزارش سال 2005 نشريه »فورچون«، شركت هاي 
»بريتي��ش پتروليوم« و »رويال داچ ش��ل« به عنوان دو 
شركت نخس��ت دنيا از نظر مس��ووليت پذيري در قبال 
مسائل اجتماعي و زيست محيطي معرفي شدند. شركت 
نفتي »بريتيش پتروليوم« از نظر ميزان مسووليت پذيري 
در قبال مس��ائل اجتماع��ي و محيط زيس��تي در ميان 
شركت هاي اقتصادي جهان در رتبه اول قرار گرفته است. 
طبق اي��ن گزارش، پس از بريتي��ش پتروليوم به ترتيب 

ش��ركت نفتي رويال داچ شل، ش��ركت خدماتي دافون، 
بانك اچ اس بي سي، كارفور، شركت اتومبيل سازي فورد، 
ش��ركت الكترونيكي توكيو، الكترونيك فرانسه، شركت 

اتومبيل سازي پژو و شركت نفتي شورن قرار دارند.
بايد توجه داشت كه گسترش ابعاد فعاليت شركت هاي 
نفتي در بخش CSR به موازات افزايش انتظارات جوامع از 
آنها، در برخي موارد، حتي آنها را به اين سمت سوق داده 
است كه به اقدام هاي مشاركتي با رقبايشان در جهت انجام 
مس��ووليت هاي اجتماعي دست بزنند.به هر حال، آنچه 
مهم است اينكه امروزه بخش CSR بخش جدايي ناپذيري 
از فعاليت ها و برنامه هاي ش��ركت هاي چندمليتي نفتي 
شده اس��ت. در ادامه مرور مختصري بر برخي تجربيات 

شركت هاي بين المللي نفتي در بخش CSR آمده است.

   شركت پتروناس مالزي
اين ش��ركت از جمله وظايفي را ك��ه از طريق واحدهاي 
منابع انساني و روابط عمومي در ساير كشورها به منظور 
زمينه س��ازي و ايج��اد بس��ترهاي الزم براي توس��عه 
فعاليت هاي خود انج��ام مي دهد، در قالب مس��ووليت 
اجتماعي تعريف كرده اس��ت. اين خدمات اجتماعي از 
تهيه و توزيع مواد غذايي بين نيازمندان گرفته تا برگزاري 
مراسم جمع آوري اعانات و مسابقات ورزشي به نفع بيماران 
مختلف از جمله بيماران س��رطاني را ش��امل مي شود. 
همچنين اين خدمات، گردهمايي هاي بزرگ و معتبري 
مانند كنفرانس هاي جهاني در زمينه محيط زيس��ت يا 
گردهمايي براي سرمايه گذاري روي كودكان كشورهاي 
مختلف جهان و حتي برگزاري جشن كريسمس توسط 
همين شركت نفتي براي كودكان جنگ زده و يتيم سودان 

جنوبي در سال هاي اخير را در برگرفته است.

   شركت نفتي بريتيش پتروليوم )بي پي( 
اين ش��ركت در نقاط مختلف جهان سرمايه گذاري هاي 
زيادي در زمينه مسووليت هاي اجتماعي خود انجام داده 
است. براي مثال مي توان به اقدام هاي اين شركت در كشور 
تركيه اشاره كرد. اقدام هايي از قبيل: كمك ها در جريان 
زلزله سال 1992، چاپ آلبوم عكس تركيه به ياد يكي از 

بزرگان عكاسي تركيه، كمك به حفظ نسل پليكان تاج دار، 
كاشت 30 هزار نهال در يكي از مناطق حفاظت شده تركيه، 
مشاركت در برنامه آموزش ترافيك به دبستاني ها، همكاري 
با اداره مركزي پلي��س جهت تعليم يك گروه تئاتر براي 
اجراي برنامه در 500 مدرسه ابتدايي و آموزش مقررات 
راهنمايي رانندگي به دانش آموزان، اسپانس��ر شدن در 
برنامه هاي آموزش��ي گوناگون، همكاري با سازمان هاي 
حام��ي محيط زيس��ت به منظور كمك به حفظ نس��ل 
گونه هاي در حال انقراض. بريتيش پتروليوم، هم اكنون 
بزرگ ترين توليدكننده سيستم هاي انرژي خورشيدي 
در دنياس��ت و توانسته خود را به نام يك »شركت سبز«، 
تصويرسازي كند كه قطعا اقدامي هم راستا با استراتژي هاي 

مسووليت اجتماعي شركت بوده است.
انجام تحقيقات در حوزه تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي 
و بادي، انجام تحقيقات در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي 
در ساختمان ها، انجام تحقيقات در حوزه حداقل سازي 
اثرات جانبي پروژه ها از اقداماتي بوده كه در شكل دهي اين 
تصوير سبز از شركت، موثر بوده است.همچنين بايد گفت 
كه اين شركت يكي از نخستين شركت هايي است كه به 
بررسي چگونگي طراحي محل كار كاركنان و ارتباط آن 
با رضايت شغلي و عملكرد مثبت كاركنان پرداخته است. 
همچنين از جمله شركت هايي است كه براي نخستين بار 
به ارايه تسهيالتي مانند امكانات متعدد غذاخوري، مركز 
سالمتي، مركز مراقبت از كودكان، ايجاد امكانات فضاي باز 

براي بازي فوتبال و بسكتبال اقدام كرده است.

   شركت ُا. ام. وي 
شركت اُ. ام. وي برنامه توانمندسازي زنان در پاكستان را 
اجرا كرده است. برنامه توانمندسازي زنان با هدف افزايش 
توانمندي آنها در جوامع گوناگون به ويژه در مناطق اجراي 
پروژه هاي عملياتي اين شركت صورت مي گيرد. در همين 
رابطه هدف اُ. ام. وي در پاكس��تان، فراه��م آوردن امكان 
دسترسي زنان به آموزش با كيفيت و فرصت هاي اقتصادي 
برابر بوده اس��ت. اي��ن برنامه ها به زن��ان كمك مي كند 
اس��تانداردهاي زندگي خود را بهبود دهند. گزارش هاي 
منتشره توسط اين شركت نش��ان مي دهد كه از ابتداي 

سال 2015 ميالدي كه اين برنامه آغاز شده، تعداد حدود 
هزار زن براي كسب درآمد و با هدف راه اندازي كسب وكار 
شخصي مورد حمايت قرار گرفته اند. اين طرح در چارچوب 
برنامه آموزش توسعه كسب وكار و اعتبارهاي خرد انجام 
مي شود و از جمله الزام هاي موفقيت هرچه بيشتر آن اين 
است كه زنان بيشتري جذب اين برنامه حمايتي شوند. بر 
همين اساس اين شركت براي دو سال آينده جذب بيش 

از 2 هزار زن پاكستاني را در حال اجرا دارد.«
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رشد هفتگي قيمت نفت
ايسنا| بهاي معامالت نفت روز جمعه تحت تاثير 
ابهامات در خاورميانه و كاه��ش توليد اوپك، باالتر 
رفت و به رشد هفتگي كمك كرد.بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا 40 سنت يا 0.7 درصد 
افزايش يافت و در 54 دالر و 87 س��نت در هر بشكه 
بسته شد. بهاي معامالت آتي نفت برنت 41 سنت يا 
0.7 درصد افزايش يافت و در 58 دالر و 64 سنت در 
هر بشكه بسته شد. شاخص وست تگزاس اينترمديت 
براي كل هفته 0.7 درصد و نف��ت برنت 0.2 درصد 
رشد نشان داد.جيسون گمل، تحليلگر بانك جفريز 
در يادداشتي نوشت: قيمت نفت برنت هفته گذشته 
به دليل اخبار مربوط به تعرفه هاي امريكا عليه چين 
و نگراني ها نس��بت به وقوع ركود اقتصادي، نوسان 
داشت و انتظار مي رود كه ريسك هاي پيرامون تقاضا 
همچنان فضاي بازار را در كوتاه مدت تحت تاثير قرار 
دهد.ميهير كاپاديا، مديرعامل شركت »سان گلوبال 
اينوستمنت« به ماركت واچ گفت: تصور كلي نشان 
مي دهد كه اقتصاد در س��ال 2020 همچنان مسير 
ناهمواري خواهد داشت و اعتماد بسياري از افراد در 
بازار كمتر شده است. سياست هاي محدوديت عرضه 
اوپك براي كمك به حفظ تعادل بازار ضروري خواهد 
بود اما عوامل ديگري مانند اختالفات تجاري همچنان 
ادامه دارند و دوره بسيار دشواري براي بازار نفت خام 
خواهد بود.شركت خدمات انرژي »بيكرهيوز« روز 
جمعه اعالم كرد ش��مار دكلهاي حفاري نفت فعال 
امريكا پس از هفت هفته كاهش، هفته گذشته شش 
حلقه رشد كرده و به 770 حلقه رسيده است.بر اساس 
گزارش مارك��ت واچ، نفت خام ماه ميالدي جاري با 
كاهش 20 درص��دي از اوج بهاي اخيرش، وارد روند 
نزولي شد. ش��اخص نفت امريكا در اوت 6.5 درصد 

و نفت برنت حدود 10 درصد كاهش داشته است. 

حكم جلب دادگاه امريكايي 
براي »گريس1«

30 مرداد، ششمين عرضه 
بورسي نفت سنگين

تسنيم| در حالي كه رسانه ها از آزادي نفتكش ايراني 
گريس1 و حركت قريب الوقوع آن از جبل الطارق خبر 
داده اند، يك دادگاه در واشنگتن حكم توقيف براي اين 
نفتكش صادر كرده است.دادگاه عالي جبل الطارق با 
بي اعتنايي به فشارها و درخواست رسمي امريكا براي 
تمديد توقيف نفتكش گريس1 )آدريان دريا( حكم 
آزادي آن را صادر كرد و رس��انه ها به نقل از مقامات 
جبل الطارق اعالم كردند اين كشتي آماده حركت 
است.اما رس��انه هاي امريكايي اواخر وقت جمعه به 
نقل از وزارت دادگستري اين كشور اعالم كردند يك 
دادگاه امريكا در واشنگتن حكم توقيف نفتكش ايراني 
را صادر كرده است.كاخ سفيد پيش از اين هم سعي 
كرده بود از حركت گريس1 جلوگيري كند و پس از 
ناكامي در تمديد توقيف اين ابرنفتكش، سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا در بيانيه اي خدمه اين نفتكش را 

به تحريم تهديد كرد. 

ايلنا| اطالعيه ششمين عرضه نفت  خام سنگين 
ش��ركت ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس 
انرژي براي تاريخ چهارشنبه، 30 مرداد 1398 منتشر 
شد. اطالعيه عرضه دو ميليون بشكه نفت  خام سنگين 
ش��ركت ملي نفت ايران در رينگ بين الملل بورس 
انرژي با قيمت پايه 52 دالر و 81 سنت براي هر بشكه 
منتشر شد. براي دريافت فرم اطالعيه عرضه 30 مرداد 
در اين قسمت كليك كنيد. اين ششمين عرضه نفت 
خام سنگين در رينگ بين الملل از زمان آغاز عرضه 
نفت در بورس انرژي است. دهم ارديبهشت امسال 
در نخستين عرضه نفت خام سنگين 70 هزار بشكه 
معامله شد. خريداران مي توانند تا 3 ماه پس از انجام 
معامله محموله را تحويل بگيرند و تحويل محموله در 
ساير مناطق منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران 

امكان پذير است.
بر اساس اين گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژي 
ايران در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
مبتني بر ايج��اد تنوع در روش ه��اي فروش نفت و 
استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي به منظور 

صادرات نفت خام در دستور كار قرار گرفته است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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ابوظبيتاكتيكخودراتغييرميدهد

بازنگري  امارات متحده عربي در اهداف سياست خارجي 

نكاتي پيرامون تحريم و آينده ايران

استرتفور| 
امارات متحده عربي براي مدتي در صف جلويي كمپين 
عليه ايران بود و براي تشديد تحريم ها نه تنها با هدف از 
بين بردن دايمي چشم انداز هسته اي شدن ايران، بلكه 
براي مقابله با برنامه موشكي و كاهش نفوذ اين كشور در 
خاورميانه البي مي كرد چرا كه توانايي هاي اينچنيني 
ايران را تهديدي براي خود مي انگاش��ت. اين كمپين 
بعضا امارات متح��ده عربي را به جن��گ ائتالف تحت 
فرمان عربستان سعودي در يمن كشاند، اما فشارهاي 
بين المللي به ويژه از سوي كنگره اياالت متحده كه به 
تعليق توافق هاي تسليحاتي با رياض و ابوظبي تهديد 
كرده، از مخاطرات ديپلماتيك براي روابط اتحاد عربي 
با غرب حكايت دارد و حاال كه ايران در آنسوي سواحل 
امارات ش��روع كرده به اعتراض فعاالنه به تحريم هاي 
اياالت متحده، ابوظبي درص��دد تغيير رويكرد خود از 
رفتارهاي تهاجمي برآمده تا مخاطرات پيش روي خود را 
كاهش دهد و روابط آسيب ديده را ترميم كند. اما امارات 
متحده عربي در اين شيوه جديدي كه در پيش گرفته، 
تمايالت خود مبني بر كاهش قدرت ايران يا شكس��ت 
دادن حوثي ها در يمن را به كلي رها نكرده اس��ت، بلكه 
صرف��ا تاكتيك هايي را به كار مي گي��رد كه مخاطرات 

كمتري براي آن دارد.

   كنترل موارد قابل كنترل
بحران استراتژيك امارات متحده عربي به چندين دهه 
قبل باز مي گردد: امارات كش��وري كوچك است كه در 
ميان و معرض قدرت بس��يار بزرگ ت��ر و عمدتا غالب 
منطقه اي قرار دارد. امارات متحده عربي براي مقابله با 
تهديدات منطقه اي و دفاع از خود در برابر همسايگاني 
كه توانايي استفاده از قدرت برتر خود براي نفوذ يا حتي 
سلطه بر اين كشور را دارند، به قدرت هاي بزرگ خارجي 
)تا سال 1971 بريتانيا و پس از آن اياالت متحده( تكيه 
كرده است. از زمان انقالب اسالمي ايران در سال 1979، 
اين كشور به بزرگ ترين تهديد براي امارات متحده عربي 
تبديل شده است. دليلش هم اين است كه ايران چندين 
جزيره مهم استراتژيك را تحت كنترل دارد كه شاه در 
سال 1971 از امارات متحده گرفته بود. به عالوه، شمار 
قابل توجهي از ايراني ها و نس��ل هاي ايراني در امارات 
متحده عربي شرايط و فرصت الزم براي گسترش نفوذ 
تهران در امارات را فراهم مي آورند. مساله ارتش ايران كه 
از نظر شمار نيروها و توانايي بسيار بزرگ تر از نيروهاي 

نظامي امارات است نيز وجود دارد.
حمايت اياالت متح��ده از امارات متح��ده عربي براي 
چندين دهه اين كشور را در سطح پاييني نگه داشته بود، 
اما اين كشور واقع در حاشيه خليج فارس مي داند كه بايد 
ارزش استراتژيك خود را نشان دهد و تا زماني كه بخواهد 
تحت حمايت امريكا بماند، توانايي تبديل شدن به يك 
ابرقدرت را نخواهد داش��ت. با اين حال، امارات مجبور 
است در اين زمينه كمال احتياط را در نظر بگيرد: امارات 
متحده عربي مجبور است در حين اينكه تالش مي كند 
براي اياالت متحده مفيد واقع شود، محتاط باشد تا به 
سكويي براي اقدامات منطقه اي امريكا كه مي تواند آن 

را در معرض حمله قرار دهد، تبديل نشود.
تاثيرگذاري عامل بهره مندي از همكاري و روابط بهينه 
با امريكايي ها را به ويژه مي توان در تصميم گيري هاي 
امارات در رابطه با يمن مشاهده كرد. وقتي اماراتي ها از 

برنامه خروج نسبي خود از يمن خبر دادند، بر اين مساله 
تاكيد كردند كه نيروهاي باقي مانده در اين كش��ور به 
جنگ با القاعده و داعش ادامه خواهند داد تا بدين ترتيب 
به اياالت متحده اطمينان دهند كه يك شريك متعهد 
منطقه اي هستند.  با اين حال، اين تنها عاملي نيست كه 
بر تصميم گيري آنها تاثير گذاشته است. امارات متحده 
عرب��ي با اع��الم برنامه عقب نش��يني از جبهه جنگ با 
حوثي ها همچنين سعي كرد برخي از فشارهاي سياسي 
موجود در واش��نگتن از جمله تالش هاي كنگره در ماه 
جوالي براي متوقف كردن فروش تسليحات به ابوظبي و 
رياض را خنثي كند. دشمني در واشنگتن با پايتخت هاي 
عربي از نگراني ها درباره ش��رايط انسان دوستانه جنگ 
يمن، اقدامات ائتالف تحت فرمان سعودي در مداخله در 
يمن به ويژه در رابطه با تلفات غيرنظامي ها، خشم شديد 
از عربستان در رابطه با قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار 
مخالف سعودي، و تمايل برخي در كنگره براي به دست 
آوردن قدرت قانوني بيشتر براي تاثيرگذاري در سياست 
خارجي دولت، ناشي مي شود. امارات اميدوار است بتواند 
با كاهش نقش خود در جنگ يمن كه در كنگره به شدت 
نامحبوب است، از بار مسووليت خود بكاهد؛ به ويژه اينكه 
تنها مساله اي كه تاكنون مانع از تغيير سياست خارجي 
اياالت متحده در قبال امارات متحده عربي شده، دوستي 

با دونالد ترامپ و بهرمندي از وتوهاي او بوده است. اما اين 
شرايط تنها تا زماني كه ترامپ در قدرت باشد )نهايتا تا 
2024( ادامه خواهد داش��ت و به همين دليل، ابوظبي 
احساس مي كند بايد تا پيش از خروج رييس جمهوري 
محافظ خود از صحنه سياسي درصدد ترميم روابط خود 
با واشنگتن برآيد. با اين حال، با توجه به درخواست هاي 
كنگره براي تغييرات گسترده در رويكرد واشنگتن در 
قبال رياض و ابوظبي، بعيد است كه امارات در پيشبرد 
اين خواسته خود به موفقيت قابل توجهي دست يابد. اما 
امارات دست كم با تمايل نشان دادن به پذيرش برخي از 
اهداف سياست گذاري مورد توجه اياالت متحده مي تواند 
به جاي تحريك بيشتر كنگره و تبديل آن به يك دشمن 

تمام عيار، به روابط آتي شكل بهتري دهد.
اما امارات متحده عربي جداي از احساس نياز به بازسازي 
روابط با اياالت متحده، براي عقب نش��يني از يمن يك 
سري داليل و مالحظات داخلي نيز داشته است. يكي از 
آنها اين است كه نيروها و تجهيزاتي كه از يمن بازگردانده 
مي شوند، در صورت وقوع يك جنگ منطقه اي مي توانند 
مورد استفاده قرار بگيرند. به عالوه، اين تصميم ميزان 
قرارگيري نيروهاي اماراتي در معرض آسيب را كاهش 
مي دهد. در كشوري كه پنهان كردن تلفات جنگي در 
 آن به دليل روابط نزديك خانوادگي در ميان جمعيت 

غير ممكن است، ممانعت از آسيب به نيروها عاملي مهم 
براي دولت امارات در حفظ حمايت عمومي به ش��مار 
مي رود. نهايتا اينكه اگر يك درگيري منطقه اي آغاز شود، 
امارات به حمايت شهروندانش از دفاع ملي نياز دارد و اين 
بدان معناست كه بايد در جهتي گام بردارد كه جمعيت 

اين كشور از جنگ گريزان باشند.
در عين حال، وقتي صحبت از احتمال رويارويي اياالت 
متح��ده و ايران به ميان مي آيد، ام��ارات متحده عربي 
تالش مي كند ت��ا مانع از اقداماتي ش��ود كه مي توانند 
جرقه اي براي ايجاد درگيري باشند. براي نمونه، مي توان 
به خودداري امارات از مقصر دانستن ايراني ها در حمله 
به تانكرهاي نفتي در بندر فجيره اشاره كرد. ابوظبي به 
داليل مشابه ارتباطاتي را در سطوح پايين با تهران برقرار 
و هدف از آنها را حفظ همكاري پايدار و عملي در رابطه 
با موضوعاتي مانند حقوق ماهيگيري و عمليات مقابله با 
دزدي دريايي عنوان كرده است تا از درگيري تصادفي 

بين كشتي هاي اماراتي و ايراني جلوگيري كند. 
امارات متحده عربي براي مدتي در كمپين عليه ايران 
بوده، اما فش��ارهاي بين المللي به ويژه از سوي كنگره 
اياالت متحده كه به تعليق توافق هاي تسليحاتي با رياض 
و ابوظبي تهديد ك��رده، از مخاطرات ديپلماتيك براي 
روابط اتحاد عربي با غرب حكايت دارد. و حاال كه ايران در 

آنسوي سواحل امارات شروع كرده به اعتراض فعاالنه به 
تحريم هاي اياالت متحده، ابوظبي درصدد تغيير رويكرد 
خود از رفتارهاي تهاجمي برآمده تا مخاطرات پيش روي 

خود را كاهش دهد و روابط آسيب ديده را ترميم كند.

   تغيير استراتژي
تغيير رفتار امارات متحده عربي منعكس كننده تغيير 
ديدگاه هاي اين كشور در رابطه با مخاطرات پيش روست، 
اما لزوما به معناي تغييرات اساسي در استراتژي هاي اين 
كشور نخواهد بود. براي نمونه، امارات از تالش ها براي 
افزايش نفوذ خود در يمن دست برنداشته است. نيروهاي 
نيابتي ابوظبي همچون »نيروهاي كمربند امنيتي« و 
»شوراي انتقالي جنوبي« همچنان در يمن حضور دارند 
و اگرچه در نتيجه خروج نسبي نيروهاي امارات متحمل 
شكست هايي ش��ده اند، اما همچنان براي مدت زماني 
در آينده به منعكس كردن نف��وذ امارات در يمن ادامه 
مي دهند. در عين حال، عقب نشيني نيروهاي اماراتي 
مي تواند سبب ش��ود كه اين نيروهاي نيابتي احساس 
كنند مي توانند اهداف اس��تراتژيك و محلي مختص 
خود را از جمله اس��تقالل يمن جنوبي پيش ببرند كه 
مغاير با حمايت رسمي ابوظبي از كشوري متحد تحت 

رياست جمهوري عبد ربه منصور هادي است.
به عالوه، اماراتي ها از اميد به از بين بردن قدرت حوثي ها 
دست نكش��يده اند. بالعكس، آنها اس��تراتژي خود را 
از مواجهه نظامي به س��مت مذاك��رات تحت رهبري 
سازمان ملل متحد تغيير داده اند. مسير ديپلماتيك 
مخاط��رات كمتري در ب��ر دارد و اگر نهايت به نتيجه 
برسد، مي تواند به تهديد حوثي ها براي امارات متحده 
عربي و عربستان س��عودي پايان دهد. اگر اين مسير 
ديپلماتيك از هم بپاشد هم اماراتي ها با توجه به كاهش 
ش��مار نيروهاي نظامي خود در يمن ت��ا اندازه زيادي 
از انتقادهاي بين المللي مبن��ي بر تقصيركار بودن در 
بي نتيجه ماندن اي��ن روند، مصون مي مانند. در هر دو 
حالت، امارات متحده عربي مي تواند با به حداقل رساندن 
خطر استراتژي خود در يمن براي روابط خارجي اش و 
كاهش هزينه هاي داخلي ناشي از مداخله، ضرورت هاي 

استراتژيك خود را برآورده سازد.
امارات سعي دارد بر مخالفت خود با راه حل نظامي براي 
مش��كل ايران تاكيد كند. براي اماراتي ها دست كم در 
حال حاضر تنها اعمال فشار بر ايران از طريق تحريم ها به 
شرط آنكه به درگيري نظامي منجر نشود، مطلوب است؛ 
به ويژه اينكه تنش هاي منطقه اي به شدت بر مشكالت 
اقتصادي پيش روي دبي افزوده اس��ت. اگرچه امارات 
متحده موفق ش��د در مواجهه پيشين اياالت متحده با 
ايران از اتخاذ موضع رسمي در مخالفت با اقدام نظامي 
خودداري كند، ام��ا اكنون كه درگيري به يك احتمال 
قوي تبديل شده، ابوظبي هم ضروريت ابراز نظر در اين 
زمينه را حس كرده اس��ت. با اين حال، امارات هنوز در 
صحنه منطقه اي آنقدر بازيكن بزرگي نيست كه بتواند 
از درگيري منطقه اي يا كش��يده شدن پاي خودش به 
آن جلوگيري كند. در چنين ش��رايطي، اماراتي ها يك 
قدم به عقب برمي دارند و آنچ��ه در توان دارند با ابزاري 
ك��ه در اختيار دارند به كار مي گيرند و منتظر مي مانند 
تا ببينند شرايط پس از آنكه قدرت هاي بزرگ تر منطقه 
انتخاب ه��اي خود را انجام دادند، چگونه خواهد ش��د. 
منبع: ديپلماسي ايراني  

عباس ملكي|دكتري مديريت استراتژيك|
سال 1398 با حوادث تكان دهنده اي آغاز شد. نخست 
اينكه س��يل هاي متعدد و ويرانگ��ري رخ داد و بعضي 
هم وطنان جان خود را از دست دادند، بعضي بي خانمان 
شدند و بعضي صدمه بسيار ديدند. مديريت بحران سيل 
نخستين چالش دولت در س��ال جديد بود. چالش دوم 
مساله تشديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران بود. دولت 
آمريكا كه در 1397 رس��مًا از برجام خارج شد، در سال 
جاري تحريم هاي جديد و سختي عليه ايران اعمال كرد. 
نظر به اهميت اين مساله در سياست خارجي ايران، در 
بخشي از اين يادداشت، مي خواهم نكاتي را پيرامون آن 

گوشزد كنم. 
رفتار آمريكا از ابتداي ايجاد روابط ايران و آمريكا در 1850 

م تا كنون در سه دسته زير جاي مي گيرد: 
1- ني��روي س��وم: از 1850 ت��ا 1953 م، دولت آمريكا 
درص��دد ايجاد روابط دوس��تانه، نزديك و همه جانبه با 
ايران بود. ايران به دليل منابع سرشار نفت و سپس گاز، 
تسلط بر خليج فارس و نزديكي با روسيه و سپس اتحاد 
شوروي، در سياست خارجي آمريكا كشور تأثيرگذاري 
بوده و هست. به همين دليل، كمك هاي آمريكا به ايران 
در پس از جنگ جهاني دوم در چارچوب اصل 4 ترومن 

و طرح مارشال ادامه يافت.
2- نيروي هژمون: از 1953 تا 1979 م، پس از كودتاي 
28 مرداد 1332، اياالت متح��ده دريافت كه مي تواند 
نيروي بالمنازع در منطقه خليج فارس و خصوصًا ايران 
باشد. به همين دليل، رفتار تشويق آميز و ياري دهنده اين 
كشور به ايران، به رفتار تحكم آميز و همه جانبه خواه تبديل 
شد. هرچند شاه و دولت هاي ايران در آن دوران بعضًا با 
خواسته هاي آمريكا مخالفت هاي لفظي مي كردند، اما در 
واقعيت، هر آنچه آمريكا در مسائل مختلف �- خصوصًا 
در مورد اتحاد شوروي، قيمت و توليد نفت و مساله اعراب 
و اس��راييل �- در نظر داشت، بدون كم و كاست، توسط 

ايران اجرا مي شد.
3- نيروي مخالف: از 1979 م تا كنون را دربر مي گيرد. 
پيروزي انقالب اس��المي اي��ران، در ُبعد خارجي، غلبه 
بر اس��تعمار و به خصوص علي��ه آمريكا ب��ود. در ايران، 
سياست گذاران همواره به رفتار و اهداف آمريكا در منطقه 
آسياي غربي به ديده شك مي نگريستند. در واشنگتن نيز 

جريانات مختلف درون جمهوري اسالمي ايران، به صورت 
كلي، به عنوان مخالفين تسلط آمريكا در منطقه و مخالف 
با همكار استراتژيك آمريكا در منطقه، يعني اسراييل، 
ارزيابي مي شدند. از همين رو، از ابتداي انقالب تاكنون، 
علي رغم تماس ها و مذاك��رات متعدد، روابط بين ايران 
و آمريكا هيچ گاه عادي نش��د و موانع به صورت جدي از 
ميان برنداشته نشد. اكنون در چهلمين سال انقالب، ما 
همچنان همان مشكالت و موانعي را با واشنگتن داريم كه 
در گذشته داشتيم. در عين حال، رويكرد رييس جمهور 
جديد آمريكا مطمئنًا تفاوت هاي اساسي با اسالف خود 
دارد. گرايش او و همكارانش به رفتارهاي راست افراطي 
و به نوعي سرسپردگي به صهيونيسم جهاني عيان است. 
اكنون با نسل جديدي از رهبران كشورهاي عربي مواجه 
هستيم كه ديگر همكاري با اسراييل را كفر نمي دانند، 
بلكه تحت تأثير جريان سياسي مسلط غرب، ايران را مايه 

تهديد كشورهاي خاورميانه مي دانند.
آنچه تحريم هاي جدي��د آمريكا عليه ايران را بيش��تر 
بااهميت مي كند، اين است كه اين بار تمركز تحريم بر 
دو بخش اساسي اقتصاد ايران، يعني نفت و پول، است. 
برايان هوك، رييس گ��روه اقدام ايران در وزارت خارجة 
آمريكا، هفتم نوامبر )16 آبان( در يك كنفرانس خبري 
به آخرين تح��والت مربوط به تحريم اي��ران پرداخت. 
بخش عمدة صحبت هاي او بر نفت و كشتيراني متمركز 
بود. او توضيح داد با توجه به قطع دسترسي نفتكش هاي 
ايراني به بيمه هاي بين المللي، آنها مجبور هس��تند از 
بيمه هاي داخل ايران استفاده كنند. در حالي كه هزينه 
اولية پاس��خگويي به س��وانح نفتي و پاكسازي محيط، 
به گفته او، مي توان��د از صدها ميليون دالر تا ميلياردها 
دالر باشد. هوك گفت اگر جرايم و هزينه هاي دادرسي 
)احتمااًل در اثر ش��كايت افراد آس��يب ديده از آلودگي( 
اضافه ش��ود، هزينه ها از اين هم باالتر مي رود. او هشدار 
داد بيمه هاي ايراني نمي توانند از پس چنين هزينه هايي 
برآيند و كشورها، بنادر، مسوولين كانال ها و شركت هاي 
خصوصي مش��تري نفت ايران خود مجبور به پرداخت 

هزينه ها خواهند بود.
اين س��وال اصلي نيس��ت. هوك در واق��ع مي خواهد 
مشتريان نفت ايران را از ضعف بيمه هاي ايران در پوشش 
هزينه هاي سرسام آور نشت نفت بترساند. او با اشاره به 

حادثه نفتكش سانچي مي گويد حوادث دريايي اتفاق 
بعيدي نيست، پس براي يك تخفيف كوچك خودتان 
را در معرض خطرات پرهزينه قرار ندهيد. آيا آنچنان كه 
هوك مي گويد بيمه هاي ايران توان پرداخت هزينه هاي 

سوانح نفتي را ندارند؟
اگر به بخش هاي ديگر تحريم و رفت��ار ايران بپردازيم، 
متوجه خواهيم ش��د كه آنچه اين بار در صحنه ميداني 
ديده مي شود، آن است كه برنامه مشخصي براي مقابله 
با تحريم آمريكا وجود ندارد. گرچه ترامپ و اطرافيانش 
نتوانس��تند جامعه ايران و نظام جمهوري اسالمي را به 
زانو درآورند، ام��ا در طرف ديگر، اين س��وال همچنان 
مطرح است كه چرا كشور برنامه ريزي دقيق و مشخص 
براي مقابله با چنين تحريمي نداشت و ندارد. در فاصله 
س��ال هاي 2015 تا 2018 م، چرا بيشتر به بحث هاي 
داخل��ي پرداختيم؟ چ��را براي جذب س��رمايه گذاري 
خارجي، به سرمايه گذاران خارجي مجوز اقامت پنج ساله 
مي دهيم؟ چ��را وزارت نفت بيش��تر به دنبال ابداع يك 
نوع ق��رارداد جديد در صحنه توافق ه��اي نفت و گاز با 
ش��ركت هاي بين المللي بود و به ج��اي آن، پروژه ها را 
زودت��ر راه اندازي نكرد؟ چرا همه م��ا به دنبال آن بوديم 
كه وزير نفت را در عقد قراردادهاي نفتي محدود كنيم؟ 
چرا كسي اين كار را براي مسووالن معدن نكرد؟ مگر نه 
اين است كه دست تصميم گيران بايد براي مانور دادن 
و انعطاف و رسيدن به منافع بهينه در برابر شركت هاي 

خارجي باز باشد؟
مشخص نيس��ت كه چرا دولت ايران توجه و دقت الزم 
را در موضوع سياس��ت گذاري هاي مرب��وط به مطالعه 
زمين شناسي كشور، عمليات لرزه نگاري، اكتشاف، توسعه 
ميدان، اس��تخراج، توليد، انتقال، صادرات و يا پااليش، 
خطوط لوله و مخابرات ندارد. در عين حال كه وزارت نفت 
تالش خود را براي ادامه فعاليت ها انجام مي دهد، ترديدي 
نيست كه اين بخش از فعاليت هاي كشور نيازمند توجه 
جدي تر و همچنين سياس��ت گذاري در رده هاي باالتر 
است. سياس��ت گذاري انرژي در ايران اگر جدي گرفته 
شده بود، در دوران تحريم مي توانستيم همه جانبه تر با 

موانع خارجي و ضعف هاي داخلي برخورد كنيم.
اين متن كوتاه در پي آن بود كه نشان دهد، راه حل توسعه 
كش��ور، توجه جدي و عميق به بخش نفت و گاز است. 

در اين بخش نياز به س��رمايه گذاري به شدت احساس 
مي شود. توصيه مي شود كه بخش نفت و گاز در سطحي 
باالتر از دولت مورد توجه قرار گيرد. مواردي كه مي تواند 

در دستور كار قرار گيرد عبارتند از: 
- آيا از س��رمايه هاي كوچك داخل كش��ور مي توان به 
سرمايه هاي بزرگ مورد نياز پروژه هاي نفت و گاز رسيد؟

- چگونه از سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور استفاده 
كنيم؟

- ج��ذب س��رمايه هاي خارجي به صورت مس��تقيم و 
غيرمستقيم چگونه انجام پذير است؟

- قراردادهاي نفت و گاز چگون��ه مي توانند براي طرف 
خارجي جذاب تر شوند؟

- منابع مش��ترك ايران با همس��ايگان با چه فرآيندي 
دنبال شود؟

- دانش و فناوري نفت و گاز تا چه اندازه بومي شده است 
و چگونه ادامه پيدا كند؟

- ازدياد برداش��ت و مبارزه با پديده پيري مخازن نفت و 
گاز چگونه امكان پذير است؟

- دانشگاه ها چگونه مي توانند به روند توسعه نفت و گاز 
كمك كنند؟

- چگونه ب��ا الزامات مربوط به محدودس��ازي گازهاي 
گلخانه اي برخورد كنيم؟

- با افزايش توليد از مخازن نفت و گازهاي غيرمتعارف 
چگونه روبه رو شويم؟

- با ضوابط جديد سازمان بين المللي دريانوردي مبني بر 

محدود نمودن ميزان سولفور همراه با سوخت كشتي ها 
از 3/5 به 5/. درصد چه كنيم؟

- با توجه به تحريم حمل و نقل نفت خام و ميعانات گازي 
ايران، براي حمل توليدات خود به كشتي و نفتكش هاي 

جديد نيازمنديم؟
- اكتش��افات جديد در 2018 م به ح��دود 10 ميليارد 
بشكه در سراس��ر جهان رسيد. چقدر اكتشافات جديد 

در ايران داشتيم؟
- آيا همچنان در اوپك بمانيم؟

- شكاف ميان مديريت بخش هاي نفت و گاز در تهران و 
مناطق نفت خيز را چگونه مديريت كنيم؟

- افزاي��ش روزانه مصرف بنزين و مح��دود بودن توليد 
پااليشگاه هايمان را چگونه تدبير كنيم؟

- انباشت بدهي هاي به پيمانكاران به خصوص در بخش 
حفاري را به چه صورت حل كنيم؟

 )HOA( چرا اين قدر يادداشت تفاهم و يا رئوس تفاهم -
داريم؟

- آيا مي توان تحريم هاي آمري��كا را از طريق روش ها و 
راهكارهاي صادراتي و فروش نفت دور زد؟

- آيا بهتر است منتظر سازوكار ويژه اروپا )SPV( باشيم و يا 
سازوكار ويژه انسان دوستانه )HSPV( اين قاره را بپذيريم؟

- آيا مي توان از ظرفيت باالي پايانه هاي نفتي عراق براي 
صادرات نفت ايران استفاده كرد؟
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راه ابريشم جديد،منجي 
متحدان شرقي

چين قصد دارد از طريق احياي پروژه جاده ابريش��م 
جديد، جايگاه خود را به عنوان يكي از محورهاي اصلي 
ق��درت در جهان ارتقا دهد. ايرن��ا، با بيان اين مطلب 
به نقل از دكتر بهرام امير احمديان كارش��ناس ارشد 
مسائل بين الملل در گزارش��ي افزود: بيش از دو هزار 
س��ال پيش، مردم يوروآسيا چندين مسير مبادالت 
تجارتي و فرهنگي را كشف كردند و گسترش دادند 
كه تمدن هاي اصلي آسيا و اروپا را به  هم پيوند دادند 
و نس��ل هاي بعدي آن را جاده ابريشم ناميدند. براي 
هزاران س��ال، روح جاده ابريش��م صلح و همكاري، 
يادگيري متقابل و سود متقابل از نسلي به نسل ديگر 
منتقل شده است، پيشرفت تمدن بشري را ارتقا داده و 
به پيشرفت و توسعه كشورهاي در امتداد جاده ابريشم 
رونق بخشيده است. طرح احياي جاده ابريشم مي تواند 
به ترويج و رونق اقتصادي كش��ورهايي در امتداد اين 
مسير و همكاري اقتصادي منطقه اي، تقويت مبادالت، 
يادگيري متقابل بين تمدن هاي مختلف و ترويج صلح 
و توسعه در جهان شود. اين  اقدام بزرگ به نفع مردم 
سراسر جهان است.  امير احمديان در اين ارتباط گفت: 
پروژه جاده ابريشم جديد چين بيش از 65 كشور را به 
يكديگر متصل مي كند كه درمجموع بيش از 40 درصد 
اقتصاد جهان را شامل مي شوند. اين ابرپروژه با توسعه 
بنادر، جاده ها، خطوط ريلي و ديگر زيرس��اخت هاي 
ارتباطي دسترسي چين را به آسيا، اروپا و افريقا تسهيل 
مي كند. مجموع سرمايه گذاري هاي مورد نياز اين پروژه 
حدود هزار ميليارد دالر ارزيابي ش��ده است كه مبلغ 
بسيار عظيمي است. او در خصوص اهميت ورود ايران 
به پروژه يك كمربند، يك راه گفت: طرح جاده ابريشم 
جديد براي خود سند چشم انداز دارد و اگر ايران تصميم 
بگيرد با اين ابتكار كار كند و لو اينكه به آن نپيوندد، باز 
براي پيشرفت هاي آينده ايران چارچوب هاي منظم و 
خوبي ايجاد خواهد شد. چون زير ساخت هاي قانوني، 
علمي، فني و ... را مي تواند فراهم كند. امير احمديان 
افزود: منطق اين است كه كشورهاي پيشرفته و در حال 
توسعه براي رفع نيازهاي همديگر با هم همكاري كنند 
به همين دليل رييس مجلس در دوم اسفند1397 در 
ديداري كه با رييس جمهور چين در پكن داشت، اعالم 
كرد ايران خواهان پيوستن به پروژه جاده ابريشم است.  
وي افزود: اقدامات چي��ن در اين كمربند اقتصادي، 
بين المللي كردن ي��وان، صندوق كمربند اقتصادي، 
امضاي تفاهم نامه همكاري با برخي از كشور جهت 
توسعه اين جاده ترانزيتي است. ترانزيت كه مي خواهد 
صورت گيرد سه اليه دارد يكي از آنها ساخت فيزيكي 
جاده است . اليه دوم فرآيندي قرارداد و مقررات است 
وقتي كه كاال مي رس��د نظام بوروكراتيك براي ورود 
وخروج نيازمند قوانين است. اليه سوم فضاي سياسي 
است كه بر دو اليه ديگر تاثير مي گذارد.  او اظهار داشت: 
كش��وري مي تواند ادعاي موفقيت كند كه موقعيت 
جغرافيايي آن را به موقعيت ژئوپولتيك تبديل كرده 
و بقيه كشورها از فضا و دريا آن استفاده كنند و طوري 
وابستگي به وجودآيد كه در صورت قطع كردن ارتباط 
با كشوري كه وابستگي به آن دارند، از نظر اقتصادي 
دچار مشكل شوند. ژئوپولتيك عبارت است از تبيين 
سياست خارجي بر اساس شكل زمين و همسايگاني 
كه با آن در يك موقعيت قرار گرفته ايد. امير احمديان 
همچنين بيان داشت: ابتكار يك كمربند، يك جاده، 
پروژه اي سيستماتيك است كه بايد از طريق مشورت 
براي ايجاد منافع و به منظور هماهنگي ايجاد ش��ود 
و بايد تالش شود تا اس��تراتژي هاي توسعه كشورها 
در امتداد كمربند و جاده با يكديگر هماهنگ ش��ود. 
حكومت چين طرح هايي را ارايه كرده است و ديدگاه ها 
و اقدامات خود را درخصوص ايجاد كمربند اقتصادي 
جاده زميني ابريشم و جاده ابريشم دريايي قرن بيست 
و يكم براي تقويت توانايي و همكاري دوجانبه سودمند 
به شكل جديد و جديدي ارتقا خواهد بخشيد. اين استاد 
دانشگاه بيان داشت: روسيه جايگاهي ويژه در پيشبرد 
پروژه جاده ابريشم جديد چين دارد و بدون مشاركت 
اين كشور تحقق اين هدف چين ميسر نيست؛ و از طرف 
ديگر اين كشور مي تواند مزاياي زيادي از اجرايي شدن 

اين پروژه كسب كند. 
در دوره اي كه روسيه پس از اشغال نظامي شبه جزيره 
كريمه آن را به خاك خ��ود الحاق كرد با تحريم هاي 
ش��ديد اتحاديه اروپا مواجه شده اس��ت. در اين فضا 
ابتكار يك كمربند، يك  راه مي تواند به  نوعي روسيه 
را از تنگناي ارتباطات با اروپا و ضرر و زيان ناشي از آن 
رهايي بخشد. روسيه طرح چين را ناجي خود مي داند. 
وي گفت: جايگاه روسيه در پروژه بزرگ جاده ابريشم 
به  گونه اي اس��ت كه بدون مش��اركت روسيه، امكان 
پيشرفت آن فراهم نيست. روسيه امكانات زيادي دارد 
كه مي تواند در جهت حل وفصل مشكالت و پيشبرد 
اين پروژه مفيد واقع شود.  او در ادامه افزود: كشور چين 
در سال هاي اخير توانس��ته است با طرح ايده احياي 
جاده ابريشم جديد عالوه بر جلب اعتماد بسياري از 
كشورها در مشاركت و همكاري در اين پروژه، خود را 
به عنوان كشوري پيشرو و تأثيرگذار در سطح جهاني 
مطرح كند. پروژه جاده ابريش��م جديد چين بيش از 
65 كشور را به يكديگر متصل مي كند كه در مجموع 
بيش از 40 درصد اقتصاد جهان را شامل مي شوند. اين 
ابرپروژه با توسعه بنادر، جاده ها، خطوط ريلي و ديگر 
زيرساخت هاي ارتباطي دسترسي چين را به آسيا، اروپا 
و افريقا تسهيل مي كند. مجموع سرمايه گذاري هاي 
مورد نياز اين پروژه حدود هزار ميليارد دالر ارزيابي شده 
است كه مبلغي بسيار عظيم است. او گفت: به عقيده 
كارشناسان چيني، امريكا و روسيه به دنبال تضعيف 
نفوذ چين در منطقه هستند امريكا مي خواهد از نفوذ 
چين در منطقه جلوگيري كند. با توجه به ش��رايط 
موجود، مقامات چيني درصدد ارايه راهكارهاي خود 
براي هم گرايي منطقه اي برآمدند. مقامات چيني در 
نظر دارند كش��ورهاي همجوار را كه از نظر اقتصادي 
ضعيف هستند، براي پيوستن به طرح كمربند اقتصادي 
متقاعد كنند. اين ط��رح مي تواند قدرت منطقه اي و 
بين المللي چين را ارتقا دهد. ابتكار جاده ابريشم جديد 
فرصت هايي را بر روي چين باز خواهد كرد تا بتواند به 
اهداف طوالني مدت توسعه خود براي رفاه جمعيت 

عظيمش دست يابد.

     فشارهاي بين المللي به ويژه از سوي كنگره اياالت متحده كه به تعليق توافق هاي تسليحاتي با رياض و ابوظبي تهديد كرده، از مخاطرات ديپلماتيك براي 
روابط اتحاد عربي با غرب حكايت دارد و حاال كه ايران در آنسوي سواحل امارات شروع كرده به اعتراض فعاالنه به تحريم هاي اياالت متحده، ابوظبي درصدد تغيير 

رويكرد خود از رفتارهاي تهاجمي برآمده تا مخاطرات پيش روي خود را كاهش دهد و روابط آسيب ديده را ترميم كند.
     حمايت اياالت متحده از امارات متحده عربي براي چندين دهه اين كشور را در سطح پاييني نگه داشته بود، اما اين كشور واقع در حاشيه خليج فارس مي داند 
كه بايد ارزش استراتژيك خود را نشان دهد و تا زماني كه بخواهد تحت حمايت امريكا بماند، توانايي تبديل شدن به يك ابرقدرت را نخواهد داشت. با اين حال، 
امارات مجبور است در اين زمينه كمال احتياط را در نظر بگيرد: امارات متحده عربي مجبور است در حين اينكه تالش مي كند براي اياالت متحده مفيد واقع شود، 

محتاط باشد تا به سكويي براي اقدامات منطقه اي امريكا كه مي تواند آن را در معرض حمله قرار دهد، تبديل نشود

برش

يادداشت
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ماينينگ در تور افزايش ريسك، هزينه ها و ماليات

آخرينخبرهاازرمزدوميكبارمصرف

رونق مبادالت بانكي با رشد 55 درصدي مبلغ چك رمزدار
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

مبلغ چك ه��اي رم��زدار در تيرماه 98 با رش��د 55 
درصدي و مبلغ چك هاي عادي با رشد 19.5 درصدي 
همراه ش��ده و نش��ان مي دهد كه در تيرماه نسبت به 
خرداد و بهار امسال، بازار پول وگردش اقتصاد و بازار با 

رونق و رشد بيشتري همراه شده است. 
به گزارش »تعادل«، براس�اس اطالعات سامانه انتقال 
تصوير چك )چكاوك( در تيرماه ١٣٩٨ در كل كشور، 
بالغ بر ٨ ميليون فقره چك وصول شد كه از اين تعداد 
بالغ بر 7 ميليون فق��ره عادي و حدود 1 ميليون فقره 
رمزدار بوده است. از نظر مبلغ نيز در ماه مورد بررسي، 
در كل كشور حدود ٣٠٢١ ه�زار ميلي�ارد ري�ال چ�ك 
وص�ول شد ك�ه بالغ بر ٨٩٤ هزار ميليارد ريال چك 
عادي و بالغ بر ٢١٢٦ هزار ميليارد ريال چك رمزدار 
است.از نظر نسبت س��هم چك هاي عادي و رمزدار از 
تعداد و مبلغ وصولي نيز، دركل كش��ور 87.6 درصد 
از كل تعداد چك ه��اي وصولي، عادي و 12.4 درصد 
رمزدار بوده اس��ت و از نظر مبلغ ني��ز 29.6درص�د از 
ك�ل ارزش چك هاي وص�ولي، ع�ادي و 70.4 درص�د 
رم�زدار بوده است. به عبارت ديگر، چك هاي رمزدار با 
سهم 12 درصدي در تعداد سهم 70 درصدي از مبلغ 
وصولي ها را به خود اختص��اص داده اند و اين موضوع 
نشان مي دهد كه س��هم چك هاي رمزدار ازمبادالت 

پولي و بانكي كشور رو به افزايش است. 

  رشد 55 درصدي مبلغ رمزدار 
همچنين در تيرم��اه 98، بالغ بر ٩٩٨ هزار فقره چك 
رمزدار به ارزش��ي بالغ بر٢١٢٦ ه���زار ميليارد ريال 
وصول شد كه نس���بت ب�ه م�اه قب�ل از نظ�ر تع�داد 
و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 7.5 درص�د و ٥٥ درصد افزايش 

داشته است.
در ماه مورد بررسي در استان تهران بالغ بر ٣٢٦ هزار 
فقره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي ب�الغ ب�ر ١٥٣٦ هزار 
ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذكور 48.5 درصد از 
تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان تهران )٣٢ 
درص�د( و اصفهان و خراسان رضوي )هركدام 8 درصد( 
وص�ول شده اس�ت ك�ه بيش�ترين س�هم را در مقايسه 
با ساير استان ها دارا بوده اند. همچن��ين 79 درص��د 
از ارزش چك هاي ف��وق در استان هاي ته��ران )72 
درص��د(، اصفهان )3.8درصد( و خراسان رضوي )٣ 

درصد( وصول شده است.

  رشد 19 درصدي مبلغ چك عادي
همچنين حدود 7.8 ميليون فقره چك ب�ه ارزش�ي 
ح�دود ١٠٠٦ ه�زار ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 18.5 درصد و 
19.5 درصد افزايش نشان مي دهد. اين موضوع نشان 
مي دهد كه با رشد مبلغ چك هاي رمزدار و چك هاي 
ع��ادي، در تيرماه اقتصاد و گردش بازار پول با رش��د 
و رونق نس��بي نس��بت به خرداد و بهار امسال مواجه 

شده است. 
در م�اه م���ورد گ�زارش در اس���تان ته�ران ح�دود 
2.7ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش���ي ح�دود ٥٢٦ 

ه��زار ميليارد ريال مبادله ش��د.52 درص��د از تعداد 
چك هاي مبادله اي ك�ل كش���ور در س���ه اس�تان 
ته�ران، اصفهان و خراس���ان رض�وي مبادل�ه شده 
اس���ت ك�ه به ترتيب ب�ا 34.3 درص�د، 10 درص�د و 
7.6 ٧/٦ درصد بيش��ترين سهم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند.
همچن��ين ٦٥ درص��د از ارزش چك هاي ف��وق در 
س��ه اس����تان ته��ران )52 درص��د(، اصفهان )7 
درصد( و خراسان رضوي )٦ درصد( مبادله شده اس�ت 
ك�ه بيش�ترين س���هم را در مقايسه با ساير استان ها 
دارا بوده اند .درك��ل كش��ور ب��الغ ب��ر 7 ميلي��ون 
فق��ره چ��ك ب��ه ارزش����ي ب��الغ ب��ر ٨٩٤ هزار 
ميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتي��ب 18.7 درص�د و 19.5 درصد 

افزايش نشان مي دهد 

  90 درصد چك ها وصول شد 
همچنين در ماه مورد بررسي، دركل كشور ٩٠ درصد 
از كل تعداد چك ه��اي مبادله اي و 89 درص�د از كل 
مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شد در اس�تان ته�ران 
ب�الغ ب�ر 2.4 ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي ح�دود 

٤٧٠ هزار ميليارد ريال وصول شد.
در ماه مورد بررس��ي در استان تهران از نظر تعداد 91 
درصد و از نظ�ر ارزش 89 درص�د از كل مبلغ چك هاي 
مبادله اي وصول شده است. در ماه مذكور در بين ساير 
استان هاي كشور بيش��ترين نسبت تعداد چك هاي 
وص�ولي ب�ه ك�ل چك هاي مبادله اي در اس��تان، به 
ترتيب به استان هاي گ�يالن )93 درص�د(، الب�رز )٩٢ 
درص�د( و ي�زد )٩١ درص�د( اختص�اص يافت�ه اس�ت 
و استان هاي كهگيلوي�ه و بويراحم�د )85 درص�د(، 
كرمان )٨٦ درصد( و كردستان )٨٦ درصد( پايين ترين 
نس��بت تعداد چك هاي وص�ولي ب�ه ك�ل چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ي، در بين ساير استان هاي كشور 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي وصولي ب�ه كل ارزش 
چك هاي مبادله اي در استان به ترتيب به استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )94 درص���د(، اي���الم )٩٣ 
درص���د( و گ���يالن )92 درص���د( اختص���اص 
يافت���ه اس���ت و استان هاي كردستان )٨٢ درصد(، 
سيس��تان و بلوچس��تان )٨٥ درصد( و سمنان و قم 
)هركدام ٨٥ درصد( كمترين نسبت ارزش چك هاي 
وصولي به كل ارزش چك هاي مبادل�ه ش�ده در اس�تان 
را ب�ه خ�ود اختصاص داده اند . در كل كشور بالغ بر ٧١٧ 
هزار فقره چك به ارزشي حدود ١١٢ ه�زار ميلي�ارد 
ريال برگش��ت داده شده اس��ت ك�ه نس�بت ب�ه م�اه 
قب�ل از نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 16 درص�د و 
19 درصد افزايش نشان مي دهد . در اس�تان ته�ران 
ح�دود ٢٢٣ ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزش���ي ح�دود 

٥٦ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد. 

  11 درصد برگشتي
در ماه مورد بررس��ي، در كل كشور 9.3 درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادله اي و 11.1درص�د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در استان 
تهران 8.4 درص��د از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 
10.6درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت 

داده شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور بيشترين 
نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي ب���ه ك�ل ارزش 
چك هاي مبادل��ه ش��ده در اس��تان به ترتيب ب��ه 
استان هاي كردس����تان )١٧ درص��د(، سيستان و 
بلوچس��تان )١٥ درصد( و سمنان و قم )هر كدام ١٤ 
درصد( اختص�اص يافت�ه اس�ت واستان هاي كهگيلويه 
و بويراحمد )٥ درصد(، اي�الم )٦ درص�د( و گ�يالن )٨ 
درص�د( كمت�رين نسبت ارزش چك هاي برگشتي 
به كل ارزش چك هاي مبادله ش�ده در اس�تان را ب�ه 

خ�ود اختص�اص داده اند 
علت برگش��تي ها نيز نش��ان مي دهد ك��ه در تيرماه 
١٣٩٨، در كل كش��ور بالغ بر ٦٨٨ هزار فقره چك به 
ارزشي بالغ بر ١٠٤ هزار ميليارد ريال به داليل كسري 
يا فقدان موجودي برگش��ت داده شده است. در واقع 
دركل كش�ور از نظ�ر تع�داد 96 درصد و از نظر ارزش 
93 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 

فقدان موجودي بوده است.
در اس���تان ته�ران ح�دود ٢١٠ ه�زار فق�ره چ�ك 
ب�ه ارزش���ي ب�الغ ب�ر ٥١ هزار ميليارد ريال به داليل 
كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در 
واقع در اس��تان تهران از نظر تعداد ٩٤ درصد و از نظر 
ارزش 92درصد از ك�ل چك هاي برگش�تي ب�ه دالي�ل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 

نس�بت ارزش چك هاي برگش�تي ب�ه داليل كسري 
يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي برگش��تي 
در اس��تان، به ترتيب ب�ه اس��تان هاي چهارمح�ال و 
بختي���اري 98 درص�د، كهگيلوي���ه و بويراحم�د و 
گلس�تان )ه�رك�دام 98 درص�د( و خراسان جنوبي 
)98 درص��د( اختصاص يافته اس��ت و اس��تان هاي 
سيس�تان و بلوچس�تان )71 درص�د(، خراسان شمالي 
)75 درصد( و ايالم )٨٧ درصد( كمت�رين نس���بت 
ارزش چك هاي برگش�تي ب�ه داليل كسري يا فقدان 
موجودي به كل ارزش چك هاي برگش�تي در اس�تان 

را ب�ه خ�ود اختص�اص داده است. 

  رشد چك عادي نسبت به بهار 
بررسي چك هاي عادي نش��ان مي دهد كه حدود 7 
ميليون و 800 هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٠٠٦ 
هزار ميليارد ريال در تيرماه 98 در كل كش��ور مبادله 
شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
18.5 درصد و 19.5 درصد افزايش نشان مي دهد. در 
ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو ميليون و 
700 هزار فقره چك به ارزشي حدود ٥٢٦ هزار ميليارد 

ريال مبادله شد.
بالغ بر ٧١٧ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١١٢ هزار 
ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٨، در كل كشور برگشت 
داده شده است كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 16.3 درص��د و 19.2 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 
حدود ٢٢٣ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٥٦ هزار 
ميليارد ريال برگشت داده شد.در ماه مورد بررسي، در 

كل كشور 9.3 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي 
و 11.1 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت 
داده شده است. در ماه مورد بررسي، در استان تهران 
8.4 درصد از كل تعداد چك ه��اي مبادله اي و 10.6 
درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي برگش��ت داده 
شده است.بالغ بر ٦٨٨ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 
١٠٤ هزار ميليارد ريال در تيرماه ١٣٩٨، در كل كشور 
به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
اس��ت. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ٩٦ درصد و 
از نظر ارزش 93.6 درصد از كل چك هاي برگشتي به 
داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.در ماه مورد 
بررسي، در استان تهران حدود ٢١٠ هزار فقره چك به 
ارزشي بالغ بر ٥١ هزار ميليارد ريال به داليل كسري 
يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در 
استان تهران از نظر تعداد 94.2 درصد و از نظر ارزش 
91.9 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري 

يا فقدان موجودي بوده است.

  وضعيت سه استان بزرگ 
51.9 درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور 
در س��ه اس��تان تهران، اصفهان و خراسان رضوي 
مبادله شده كه به ترتيب با 34.3 درصد، ١٠ درصد 
و 7.6 درصد بيش��ترين س��هم را در مقايسه با ساير 
استان ها دارا بوده اند. همچنين 65.5 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه استان تهران )52.2 درصد(، 
اصفهان )7.3 درصد( و خراس��ان رضوي )6 درصد( 
مبادله شده كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند.

زهرا لطيفي| 
سازمان مالياتي براي تعيين ماليات و جلوگيري از فرار 
مالياتي در صنعت رمزارزها بايد ش��ناخت كافي از اين 

صنعت داشته باشد.
آيين نامه فرآيند ماينينگ رمزارزها توسط هيات وزيران 
تصويب و در اواس��ط مردادماه ابالغ شد. در بند اول اين 
آيين نامه اعالم شده است كه دولت هيچ ريسكي از بابت 
مشاركت در صنعت ماينينگ برعهده نخواهد گرفت و 
اين صنعت مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي 
نبوده و استفاده از رمزارزها در مبادالت داخل كشور مجاز 
نيست. با توجه به اينكه در شرايط خاص كشور، توليد 
پرمخاطره اس��ت و در مقابل فعاليت هاي غيرتوليدي 
و سوداگرانه س��ودهاي قابل توجهي دارند، اين مساله 
مي تواند باعث هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي 
غيرمولد و آس��يب به اقتصاد كش��ور  ش��ود. بنابراين 
قانون گذار با باال بردن ريسك، تا حدودي باعث جلوگيري 
از سرازير شدن نقدينگي به اين صنعت مي شود. از طرفي 
با ورود استخراج كنندگان بيشتر به شبكه بيت كوين، نرخ 
محاسبه هش اين شبكه افزايش مي يابد كه به افزايش 
سختي استخراج در شبكه منجر مي شود و ممكن است 
وعده سودهاي كالن محقق نشود. در ساير كشورها نيز 
دولت ها، صرفا به هشدار به وارد شوندگان به اين حوزه 
پرريسك و گاهي پرسود، بسنده مي كنند. بنابراين اگر 
چه در حال حاضر ماينينگ همچنان سودده است، اما 
كساني كه وارد اين حوزه مي شوند بايد بدانند در صورت 

خسارت، از حمايت دولت برخوردار نخواهند بود. 
اما با توج��ه به ارزآوري اس��تخراج رمزارزها، ماينينگ 
مي تواند در شرايط كنوني كشور به تامين ارز كمك كند. 
بنابراين بانك مركزي استخراج رمزارزها را مجاز دانسته 
اما مبادله رمزارزها به عنوان پول را غير مجاز اعالم كرده 
است. از نظر بانك مركزي تنها ابزار پرداخت و تنها ابزار 
تس��ويه، ريال اس��ت. زيرا با رمزارزها نمي توان سرعت 
گردش پول را كنترل كرد و احتمال آشفتگي و بحران در 

اقتصاد كشور وجود دارد.
در بند سوم آيين نامه، تامين برق متقاضيان استخراج 
رمزارزها صرفا به دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري 
يا احداث نيروگاه جديد خارج از شبكه سراسري و با تعرفه 
برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما، منوط شده است و 
با توجه به ممنوعيت مصرف برق و گاز براي ماينينگ در 
زمان اوج مصرف، وزارتخانه هاي نيرو و نفت متولي تعيين 
و ابالغ ساعت و زمان اوج مصرف و نصب كنتور هوشمند 

جهت كنترل مصرف شده اند.
عده اي ب��ر اين باورند كه اگر قيمت انرژي براي ماينرها 
در ايران واقعي شود، آنها به كشورهاي همسايه شمالي 
ايران مهاجرت مي كنند. البته مشابه اين در كشور چين 
اتفاق افتاده است. قوانين جديد دولت چين كه به دليل 
اتالف منابع و آلودگي هاي زيست محيطي، فشار فزاينده 
بر صنعت استخراج رمزارزها به همراه داشته، منجر به 
خروج ماينرهاي بيت كوين از چين به سوي كشورهاي 
ديگر ش��ده اس��ت. براي اينكه بدانيم با احتساب برق 

صادراتي ماينينگ چقدر سودآوري دارد و آيا با اين قيمت 
انرژي هنوز پرسود است يا نه، كافي است ميزان انرژي 
متوسطي كه هر بيت كوين در ساعت مصرف مي كند را 
با هزينه تجهيزات و هزينه هاي ثابت، محاسبه كنيم. با 
توجه به هزينه ها و قيمت فعلي بيت كوين، ماينينگ در 

ايران همچنان يك صنعت سودآور محسوب مي شود.
در اين صورت مبحث ماليات مطرح مي شود كه در بند 6 
اين آيين نامه به آن پرداخته شده است. مراكز استخراج 
رمزارزها، به عنوان واحد توليد صنعتي شناخته شده و 
مشمول مقررات مالياتي خواهند بود. اما اگر ارز حاصل از 
آن را بر اساس ضوابط بانك مركزي به چرخه اقتصادي 
كشور بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود. 
براي تحليل اين بند بهتر است به شرايط مالياتي رمزارزها 

در كشورهاي ديگر بپردازيم.
پيش از سال 2017، در اكثر كش��ورها قوانين مربوط 
ب��ه رمزارزها وجود نداش��ت. اما اكنون در بس��ياري از 
كشورهاي پيشرفته، ماينينگ و مبادالت رمزارزها به 
عنوان رويدادهاي مالياتي محس��وب ش��ده و بنابراين 
مشمول قوانين مالياتي مي شود. سازمان خدمات درآمد 
داخلي اياالت متحده )IRS( براي اولين بار در سال 2014 
داليل و چگونگي وضع ماليات بر ارزهاي رمزنگاري  شده 

را تشريح كرد.
IRS  جهت اطمينان از ثبت كامل فعاليت ها، امكان ارايه 
جزئيات مبادله را در فرم هاي اظهارنامه مالياتي فراهم 
كرده است. از طرفي سازمان »مبارزه با جرايم اقتصادي« 

امريكا )FinCEN( كه وظيفه مبارزه با جرايم اقتصادي 
ازجمله پول شويي و تامين مالي تروريسم را دارد نيز در 
سال 2013، اعالم كرده است كه تمام افراد، شركت ها 
و سازمان هاي فعال در عرصه توزيع و تبادل رمزارزها، 
موظف  به اجراي سياس��ت هاي احراز هويت مشتري 

)KYC( و سازوكارهاي ضد پول شويي هستند.
 اس��تخراج كنندگان رمزارزهايي مانند بيت كوين نيز 
مانند هر كسي كه كسب و كار شخصي دارد، بايد درآمد 
خود را گزارش كنند. درآمد حاصل از فروش رمزارزهاي 
اس��تخراج شده، به عنوان درآمد كسب و كار به حساب 
مي آيد كه پس از كس��ر هزينه هاي عمليات استخراج 
)مانند سخت افزار كامپيوتر و برق( بايد مشمول ماليات 
ش��ود. در امريكا اگر افراد رمزارزها را براي كمتر از يك 
سال نگه داشته باشند، در درآمد كوتاه مدت و اگر بيش از 
يك سال نگه داشته باشند، در درآمد بلندمدت محاسبه 
مي ش��ود. در كانادا نيز مانند اياالت متحده، ماليات بر 
درآمد حاصل از سرمايه و ماليات بر درآمد سرمايه گذاري 
در رمزارزها، بر اساس نحوه خريد و استفاده آنها اعمال 

مي شود.
براي محاس��به دقيق تعهد مالياتي، ضروري است كه 
مبناي هزينه يا ارزش اصلي دارايي را بدانيم. با توجه به 
ماهيت پرنوسان رمزارزها، ارزش واقعي هميشه ثابت 
نيست و ريسك بس��يار بااليي براي تخمين نادرست 
ارزش رمزارزها توس��ط ماليات دهن��دگان وجود دارد. 
عدم گ��زارش ماليات بر درآمد نيز مانن��د فرار مالياتي 

است و طبق قوانين، افراد محاكمه مي شوند. در اياالت 
متحده كساني كه رمزارزها را در گزارش مالياتي لحاظ 
نمي كنند، در بدترين حالت، به فرار از پرداخت ماليات 
محكوم مي شوند كه شامل پنج س��ال زندان و جريمه 

250.000 دالري است.
بنابراين، مهم ترين مبحثي كه در ماليات رمزارزها مطرح 
مي شود مقوله فرار مالياتي است. فرار مالياتي با استفاده 
از رمزارزها ي��ا فرار مالياتي مبادل��ه رمزارزها، به علت 
ناشناس بودن مبدا در شبكه اتفاق مي افتد. آنچه براي 
س��ازمان هاي مالياتي و قانون گذار حائز اهميت است، 
مس��اله حريم خصوصي در بالكچين و رمزارزهاست. 
اگر چه ناش��ناس بودن رمزارزهايي مانند بيت كوين و 
استفاده از آنها در عمليات پولشويي بسيار مطرح است 
اما ش��فاف بودن از اصلي ترين مشخصه تراكنش ها بر 
بستر بالكچين است. تمام تراكنش هاي مربوط به يك 
آدرس قابل رديابي و پيگيري اس��ت. در مقابِل تالش 
س��ازمان هاي مالياتي و رگوالتور، توس��عه دهندگان 
ني��ز در حال افزاي��ش حريم خصوص��ي و مخفي نگه 
داشتن تراكنش در رمزارزها هستند. به همين منظور 
رمزارزهايي با حفظ حريم خصوصي در حال شكل گيري 
هستند كه هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند و 
اس��تراتژي هر يك از پروتكل هاي حريم خصوصي در 
پنهان كردن مبدا تراكنش نيز متفاوت است. بنابراين 
سازمان مالياتي براي تعيين ماليات و جلوگيري از فرار 

مالياتي بايد شناخت كافي از اين صنعت داشته باشد.

گروه بانك و بيمه | 
در حالي كه انتظار مي رفت اس��تفاده از رمز دوم يكبار 
مصرف به تدريج از اول ش��هريور در بانك هاي مختلف 
اجباري ش��ود، اما به دالي��ل مختلف از جمل��ه آماده 
نبودن بانك ها و زيرس��اخت هاي نرم افزاري، مش��كل 
ارس��ال پيامك به انواع گوشي هاي موبايل و مشكالت 
اپراتورهاي تلفن همراه، تفكيك ارق��ام زير 500 هزار 
تومان و طيف هاي مختلف قيمتي و نقل و انتقال پول و... 
تنها يكي از بانك ها يعني بانك ملت، توانست زمينه ساز 
اجباري ش��دن رمز يكبار مصرف ش��ود ت��ا به افزايش 
امنيت مشتريان خود در نقل و انتقال پول به خصوص 
ارقام درش��ت مبادالت بازار ارز، شركت ها، طال و عمده 

فروشي ها كمك بيشتري كند. در حال حاضر، استفاده 
از رمز دوم پويا در بانك ملت اجباري شده، اما مشتريان 
ساير بانك ها مي توانند فعال از همان رمز دوم ثابت خود 
استفاده كنند، چراكه اين اقدام بر اساس سياست هاي 
داخلي بانك مذكور بوده و ربطي به طرح بانك مركزي 
ندارد.بانك ملت اعالم كرده كه از ابتداي ش��هريورماه، 
تمام��ي تراكنش هاي نيازمند رم��ز دوم كارت )به جز 
قبوض عمومي همچون ب��رق، آب، گاز و تلفن( صرفا با 
استفاده از رمز دوم پويا امكان پذير خواهد بود؛ به عبارت 
ديگر استفاده از رمز دوم پويا در اين بانك از اول شهريور 
اجباري مي شود.با اين خبر اين گمان مي رفت كه بانك 
مركزي اجراي اين طرح را در دستور كار خود قرار داده 

و از شهريور ماه استفاده از رمز دوم پويا اجباري خواهد 
شد، اما پيگيري ها از مقام هاي مسوول حاكي از آن است 
كه اين موضوع تنها مربوط ب��ه بانك ملت بوده و بانك 
مركزي هيچ  بخش نامه يا ابالغيه اي در اين زمينه نداشته 
است و اقدام بانك ملت ارتباطي به برنامه بانك مركزي 
ندارد. بانك مركزي هم اكنون در حال برنامه ريزي براي 
اجراي اين طرح است و اقدام بانك ملت تنها در راستاي 
سياست هاي خود اين بانك است.به اين ترتيب، رمزهاي 
دوم ثابت كماكان معتبرند و مردم مي توانند از اين رمزها 
ب��راي تراكنش هاي اينترنتي خود اس��تفاده كنند، اما 
مشتريان بانك ملت بايد حتما نسبت به دريافت رمز دوم 
پويا اقدام كنند. به گزارش ايسنا، با گسترش سايت هاي 

فروش كاال و افزايش خريدهاي اينترنتي از سوي مردم، 
استفاده از رمز دوم كارت هاي بانكي، رواج قابل توجهي 
پيدا كرده است و اين روزها تعدادي زيادي از مردم از اين 
رمزها استفاده مي كنند؛ حال آنكه رمزهاي دوم فعلي 
گاهي مورد فيشينگ )سرقت اطالعات اينترنتي( قرار 

گرفته و ممكن است از امنيت بااليي برخوردار نباشند.
آن طور كه گفته مي ش��د، پليس فتا و س��اير نهادهاي 
مسوول از بانك مركزي خواسته بودند كه نسبت به ارايه 
رمز دوم يكبار مصرف و پويا به مردم اقدام كند تا امنيت 
اين خريدها افزايش يابد.در همين راستا، در سال گذشته 
اعالم شد كه رمزهاي دوم پويا از خرداد ماه امسال اجباري 
خواهد شد و رمزهاي دوم ثابت قابل استفاده نيست.قرار 

بود اين طرح بر پايه اپليكيشن اجرايي شده و مشتريان 
بانكي پس از احراز هويت حض��وري، بتوانند از طريق 
اپليكيشن هاي بانكي نسبت به دريافت رمز دوم يكبار 
مصرف اقدام كنند.با توجه به اينكه بخشي از مردم ايران 
از گوشي هاي آيفون استفاده مي كنند، اقدام شركت اپل 
در مسدودسازي برخي اپليكيشن هاي ايراني سبب شد 
تا اجراي اين طرح از طريق اپليكيشن متوقف شود و بانك 
مركزي براي جلوگيري از ايجاد مشكل در اپليكيشن ها 
به دنبال شيوه ديگري براي دريافت رمز دوم پويا باشد.

مسووالن بانك مركزي درخصوص زمان اجرايي شدن 
اي��ن طرح صحبتي نكردند و گفتند ك��ه بايد براي اين 

موضوع تصميم گيري و با دقت عمل، اجرايي شود.
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نقش بالكچين در دولت 
ديجيتال و خدمات بازارهاي مالي

مسعود خرقاني|  
در مدت كمتر از ده س��ال از ظه��ور بالكچين )در 
س��ال 2008(، مفهوم دفاتر كل توزيع شده خود 
را در برنامه ه��ا و جريان��ات اصل��ي تحقيقات��ي و 
سياس��ت گذاري ها جاي داده است. اقبال عمومي 
و پذيرش مشتاقانه از اين مفهوم به واسطه موفقيت 
بيت كوين، موجب افزايش س��ريع م��وارد كاربرد 
مس��تعد و داراي قابليت استفاده از اين تكنولوژي 
شده است كه در برخي موارد نيز انتظارات، اغراق 
آميز است. انتظاراتي كه گاهي بالكچين را داراي 
نق��ش متحول كنن��ده صنعت و بخ��ش عمومي 
مي دانند. گسترش و افزايش تجربيات استفاده از 
دفاتر كل توزيع شده و عملياتي كردن نمونه هاي 
پياده سازي شده، اين فرصت را فراهم مي كند كه 
ديدي فراتر از تبليغات و گمانه زني بر اساس موارد 
كاربردي كه جنبه نظري دارند، حاصل شود. مطالعه 
و تحليل موارد توسعه يافته ارايه خدمات عمومي 
بر بستر بالكچين توسط گروه هاي پيشگام در اين 
زمينه، نشان دهنده اين است كه فناوري بالكچين 
مي تواند موجب كاهش ديوانس��االري و افزايش 
كارايي پروس��ه هاي اداري ش��ود و سطح اعتماد 

عمومي را در ثبت و نگهداري سوابق افزايش دهد.
بر اساس دستاوردهاي حاصل از كارهاي انجام شده 
مبتني بر فناوري بالكچين، بر خالف تصوراتي كه 
گاهي اوقات مطرح مي شود، تا به حال نشان داده 
نشده است كه اين فناوري يك نوآوري تحول ساز يا 
مزاحم براي دولت ها است. آنچه مشاهده مي شود 
اين اس��ت كه پروژه هاي در دس��ت اجرا، به جاي 
ايجاد تغييرات اساس��ي در ظرفيت هاي عملياتي 
دولت ها، بيش��تر تغييرات را به صورت تدريجي و 
افزايش��ي در اين زمينه به وج��ود مي آورند. با اين 
وجود بعض��ي از تغييرات باعث اراي��ه ارزش هاي 
مشهودي براي ش��هروندان مي شود. براي نمايان 
شدن و دستيابي به قدرت تحول گرايانه بالكچين، 
بايد بلوغ تكنولوژيكي و اكوسيستم دفاتر كل توزيع 
شده افزايش يابد. در اين مسير بايد دستور كار و خط 
مشي حركت بر رفع موانع غير تكنولوژيكي مانند 
ناسازگاري بين راه حل هاي مبتني بر بالكچين و 
چارچوب هاي قانوني و س��ازماني موجود متمركز 
شود. اين خط مشي و هدف مهم نمي تواند از طريق 
وفق دادن و سازگار كردن تكنولوژي با سيستم هاي 
موروث��ي موج��ود محقق ش��ود، بلك��ه نيازمند 
اين اس��ت كه از قدرت تحول پذي��ري بالكچين 
براي ايج��اد فرآيندهاي جديد، س��ازماندهي ها، 
ساختارها و استاندارها استفاده شود. از اين جهت 
سياس��ت گذاري در اي��ن زمينه بايد پش��تيبان و 
محركي ب��راي اجراي فرآيند ه��اي اداري مبتني 
بر اس��تفاده از بالكچين و باز طراحي فرآيندهاي 
موجود متناس��ب با تكنولوژي مورد نظر و كسب 
تجربيات بيشتر باشد. منشا اوليه و معرفي فناوري 
بالكچين باز مي گردد به سال 2008، كه به عنوان 
يك طرح متكي بر علوم كامپيوتر به منظور ايجاد 
اعتماد در مبادالت مستقيم دارايي ها به صورت نفر 
به نفر، بر بستري امن و بدون نياز به نهاد واسط براي 
اعتماد سازي پيشنهاد ش��د. نوآوري اصلي كه در 
بالكچين معرفي مي شود، در اصل استفاده و ثبت 
تراكنش ها در يك دفتر توزيع شده است كه فقط 
قابليت افزودن ركورد جديد روي آن فراهم اس��ت 
بطوري كه ركوردها )تراكنش ها( غيرقابل حذف 
و تغيير هس��تند و اين مفهوم جديد، نياز به حفظ 
واس��طه هاي مركزي را كه پيامدهاي اقتصادي و 

سياسي بالقوه بزرگي دارند، از بين مي برد.
با پذيرش و تبديل شدن دفاتر ثبت تراكنش ها 
به صورت الكترونيكي در سطح جهاني، فناوري 
بالكچين نيز شروع به گسترش سريع و مطرح 
شدن به عنوان يك برنامه اصلي در سيستم هاي 
پرداخت كرد و امروزه به عنوان يك فناوري همه 
منظوره كه در صورت عدم توجه به تاثيرگذاري 
آن در تحول ديجيتالي مي تواند، هم بخش صنعت 
و هم بخش دولتي را مختل كند، توسط گروه هاي 
در حال افزايش��ي از توسعه دهندگان سامانه ها 
و نرم افزارهاي كاربردي از جمله ش��ركت هاي 
اس��تارتاپي، به شكل يك اكوسيستم پر جنب و 
جوش مورد اقبال قرار گرفته و در حال پيگيري 

است.
امروزه ش��اهد اين هستيم كه دولت ها نيز به شكل 
روزافزون در حال توجه و تمركز بر كاربردهاي بالقوه 
اين فناوري در بخش عمومي هستند و بطور كلي، 
دفاتر كل توزيع شده در حال تبديل به يك زيرساخت 
اطالعاتي جديد اس��ت كه از تبادل اطالعات بين 
ادارات دولتي، ش��هروندان و مش��اغل پشتيباني 
مي كند. در زمينه بخش عمومي، گروه هاي خاصي از 
موارد استفاده اي كه از زيرساخت هاي اطالعاتي غير 
متمركز بهره مي گيرند، مشخص شده اند. به ويژه، 
از فناوري بالكچين انتظار مي رود كه ايجاد كننده 
يك انقالب باشد يا حداقل، خدمات و كاركردهاي 
مختلف دولتي را تسهيل كند. اين موارد، به عنوان 
مثال شامل تهيه سوابق ش��هروندي، اجراي ثبت 
نام هاي دولتي و پشتيباني از راي گيري الكترونيكي، 
تس��هيل معامالت اقتصادي، تسهيل فرايندهاي 
نظارت و تطبيق دس��تگاه هاي رگوالتوري، مبارزه 
با كالهبرداري/ فرار مالياتي، توزيع و روان س��ازي 
گ��ردش عمومي پ��ول از جمله كم��ك هزينه ها، 
مستمري ها و حقوق بازنشستگي، تبادالت اجتماعي 
)بدون واسطه( است. دولت ديجيتال يك پارادايم 
پيش��رفته در علم مديريت دولتي اس��ت. تا قبل از 
اين، در مفهومي تحت عن��وان دولت الكترونيك، 
ديجيتالي شدن به عنوان ورودي يا عامل توانمندساز 
در نوسازي مديريت دولتي نقش بسيار محدودتري 
داشت. دولت ديجيتال يك گام به جلوتر بر مي دارد و 
بر ارايه خدمات عمومي چابك، مبتكرانه و با محوريت 
كاربر تمركز دارد. اين سرويس ها و مدل هاي ارايه 
خدمات بايد از فناوري هاي ديجيتال و دارايي هاي 

اطالعاتي دولتي و شهروندي بهره ببرند. 



دانش و فن10اخبار

تهديدها در فضاي مجازي رو به افزايش است 

هك كاربران با بلوتوث  روشن و گذرواژه  تكراري 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

 تهديد هاي كاربران در فضاي مجازي جلوتر از فناوري 
پيش مي رود بطوري كه هميش��ه هكرها و خرابكاران 
دنياي مجازي يك گام از فناوري جلوتر هستند و اين 
مساله بيانگر اين است كه هرچه فناوري رشد مي كند 
و توسعه مي بايد چندين برابر آن امنيت كاربران تهديد 
مي شود . يكي از مهم ترين تهديداتي كه ساليلن سال 
اس��ت كاربران را تهديد مي كند،  آساني پسوردهايي 
است كه كاربران از آن استفاده مي كنند،  اين مساله نه 
تنها باعث هك شدن كاربران مي شود بلكه باج افزاران 
دنياي مجازي با سوءاستفاده از اين مساله هرساله مبالغ 
بسيار هنگفت ر ابه جيب مي زنند در همين خصوص 
روز گذشته گوگل اعالم كردكه امنيت سايبري گذرواژه 
بالغ بر ۳۱۶ هزار كاربر بسيار پايين تر از حد مجاز است.

آمارهاي منتشر شده از افزونه بررسي رمز عبور گوگل 
در طول يك ماه گذشته نشان مي دهد كه بالغ بر ۱.۵ 
درصد معادل ۳۱۶ هزار كاربر از رمزعبور و گذرواژه هاي 
بسيار ضعيف و نامطمئن استفاده مي كنند و همين امر 
موجب شده است كه امنيت سايبري حساب كاربري 
آنها به ش��دت كاهش يابد و از ح��د مجاز نيز پايين تر 
گزارش شود. گوگل اوايل سال جاري ميالدي بود كه 
افزونه اي تحت عنوان بررسي گذرواژه را براي مرورگر 
اينترنتي گوگل كروم منتش��ر كرد ت��ا كاربران بدان 
وسيله بتوانند از ميزان امنيت سايبري رمزعبور مورد 
استفاده خود در حساب هاي كاربري گوگل آگاه شوند. 
اين افزونه همچنين يك بانك اطالعاتي شامل حدود 
چهار ميليارد نام كاربري و گذرواژه افشاشده در خود 
جاي داده است. تعداد بسيار قابل توجهي از كاربران از 
رمزعبورهاي قابل حدس و نامطمئن براي حساب هاي 
كاربري اينترنتي و آنالين خود استفاده مي كنند كه 
همين امر موجب ب��ه خطر افتادن حريم خصوصي و 
امنيت س��ايبري اطالعات و حساب هاي كاربري آنها 

خواهد شد.
روش كار اين افزونه بدين صورت است كه كاربران به 
منظور با خبر شدن از وضعيت امنيتي اكانت خود، نام 
كاربري و رمزعبور خود را وارد بانك اطالعاتي مذكور 
مي كنند و اين افزونه با بهره گيري از هوش مصنوعي 
به صورت خودكار و بدون دخالت هيچ كارش��ناس و 

فرد حقيقي، به بررسي رمزعبور انتخابي و مورد كاربرد 
كاربران و تش��خيص امنيت س��ايبري دستگاه هاي 

مربوطه خواهد پرداخت.
كارشناس��ان گوگل در اين گزارش از تمامي كاربران 
درخواس��ت كرده اند كه هرچه س��ريع تر ب��ه ارتقاي 
وضعيت امنيتي رمزعبور حس��اب هاي كاربري خود 
اقدام كنند تا دس��ت هكرها و مجرمان سايبري را از 
دسترسي و نفوذ به حريم خصوصي كاربران كوتاه كرده 
و بدين ترتيب امنيت سايبري حساب كاربري خود را 
افزايش دهند.  در سال هاي اخير به شدت مساله حريم 
خصوصي و حفاظت از اطالعات ش��خصي و محرمانه 
افراد حقيق��ي و حقوقي از اهميت خاص و بس��زايي 
برخوردار شده است و كارشناسان و محققان امنيتي 

نيز با پژوهش و بررسي هاي دقيق خود سعي دارند كه 
عالوه بر هشدار به كاربران و صاحبان سرمايه و كسب 
و كار، به شركت هاي تكنولوژي نيز هشدار دهند كه 
در مورد امنيت س��رويس هاي ارايه شده خود نهايت 
دقت را به خرج داده و در صورت لزوم به برطرف كردن 

ضعف هاي امنيتي مربوطه بپردازند.
در همين خصوص عليرضا يزداني كارش��ناس ارشد 
امنيت در فضاي س��ايبر به خبرنگار »تعادل« گفت: 
بسياري از كاربران در سراسر دنيا و حتي ايران از يك 
پسورد براي چندين حس��اب كاربري خود استفاده 
مي كنند، مس��اله اي كه براي هكرها بسيار خوشايند 
اس��ت،  چرا كه هكرها با دس��ت يابي به يك حساب 
كاربري مي توانند به تمام حس��اب هاي كاربري افراد 

دس��ت پيدا كنند و در اينجا اس��ت كه مس��ووالن و 
كارشناسان حوزه امنيتي از كار بران مي خواهند كه 
براي حس��اب هاي كاربري خود رمز ه��اي متفاوتي 

انتخاب كنند .
وي تصريح كرد: بسياري از كاربران ايراني در انتخاب 
پسورد حساسيت به خرج نمي دهند، حال اينكه يكي 
از راهكارهاي افزايش امنيت انتخاب پس��ورد سخت 
است،  از همين رو است كه از كاربران خواسته مي شود 
تا در گذروازه هايي كه استفاده مي كنند هم حروف و هم 
اعداد را بگنجانند تا به راحتي قبال حدس و هك شدن 
نباش��د .  وي در ادامه با اشاره به اينكه تهديد كاربران 
در فضاي مجازي روز به روز در حال افزايش اس��ت از 
كاربران خواست تا در صورتيكه نياز نداشتن به بلوتوث 

گوشي يا دستگاه هاي خود آن را خاموش كنند، چرا 
كه به تازگي گروهي از محققان حفره امنيتي مهمي را 
در سرويس بلوتوث شناسايي كردند كه هزاران دستگاه 
بي سيم را نس��بت به نفوذهاي ديجيتال آسيب پذير 

مي كند.
بنا بر اخبار منتشر شده اين حمله به خرابكاران امكان 
 )Pairing( مداخله در فرآيند جفت شدن دستگاه ها
را داده و ب��ه آنه��ا اجازه مي دهد تا كلي��د رمزگذاري 
اتصال )encryption key( را از آن چه بايد باش��د 
كوتاه تر كنند. اين امر كار هكرها را براي ورود به اتصال 
و دسترسي به اطالعات به اشتراك گذاشته شده بين 
دستگاه ها، تس��هيل مي كند. اين حقيقت كه هكرها 
مي توانن��د از اين حفره امنيتي براي سوءاس��تفاده از 
دستگاه هايي كه قبال با استفاده از سرويس بلوتوث به 
هم وصل شده بودند نيز استفاده كنند، بر جديت اين 
تهديد مي افزايد.به گفته محققان، اين حفره امنيتي در 
 Bluetooth كمين كاربران دستگاه هايي است كه از
BR/EDR )يا بلوتوث كالسيك( استفاده مي كنند و 
هكرها تنها در صورتي مي توانند از اين حفره استفاده 

كنند كه هر دو دستگاه آسيب پذير باشند.
در تارنم��اي رس��مي KNOB آمده اس��ت: »حمله 
KNOB ب��ه دلي��ل آس��يب پذيري هاي موجود در 
مش��خصات بلوتوث ممك��ن مي ش��ود. بنابراين هر 
دستگاه بلوتوث استانداردي ممكن است آسيب پذير 
باشد. ما حمله KNOB را بر بيش از ۱۷ تراشه بلوتوث 
منحصربه فرد اجرا كرده و در زمان نگارش اين گزارش، 
تاكنون تراش��ه هايي را از س��ازندگاني چون برادكام، 
كوالكام، اپ��ل، اينتل و چيكاني، آزماي��ش كرده ايم. 
تمام دستگاه هايي كه تست كرديم، نسبت به حمله 

KNOB آسيب پذير بودند.«
پژوهش��گران كه اين حفره امنيتي را تهديدي جدي 
براي امنيت و حريم ش��خصي تمام كاربران بلوتوث 
مي دانند، به آنها توصيه مي كنند به محض ارايه شدن 
اصالحات الزم، دستگاه هاي خود را به روزرساني كنند.

در هر صورت كاربران بايد بدانند كه تهديد در دنياي 
مجازي بسيار بيشتر از تهدي در دنياي واقعي است و 
از همين رو بايد با امنيت در فضاي مجازي را افزايش 

دهند تا مورد حمله هكرها و باج افزار ها قرار نگيرند .

انگجت|توييت��ر قابليت جديدي اضاف��ه كرده كه 
دايركت پيام هايي با محتواي اهانت آميز را فيلتر مي كند. 
اين پيام ه��ا در فولدري ذخيره و در اي��ن باره به كاربر 
هش��دار داده مي دهد. اين شبكه اجتماعي اعالم كرد 
مشغول آزمايش فيلتري براي دايركت مسيج با محتواي 
اهانت آميز است. پيام هايي كه احتماال حاوي واژه هاي 
مشكوك هستند در يك فولدر به نام »پيام هاي اضافي« 
ذخيره مي شوند. كاربران مي توانند بطور دلخواه آنها را 
ببينند. چند خط اوليه از دايركت مسيج يا همان پيام 
مستقيم مذكور مخفي مي شود و در عوض اين عبارت 
ديده مي شود: »اين پيام مخفي شده زيرا حاوي محتواي 
اهانت آميز اس��ت«. در اين حالت كاربر مي تواند آن را 
ببيند يا حذف كند. اين در حالي اس��ت كه توييتر در 
سال جاري ميالدي تالش كرده با استفاده از فناوري، 
توئيت هاي اهانت آميز را بدون نياز به دخالت كارمندان 
انساني حذف كند. هرچند چنين سياست هاي الگوريتم 
محوري كارآمد هستند اما ممكن است آنها نيز پيام هايي 
را به اش��تباه مشخص كنند يا بس��ياري از نمونه هاي 

خطرناك را بدون فيلتر رها كنند.
در كنار اين مورد توييتر ويژگي »مخفي كردن پاسخ 

ها« )hide replies( را ني��ز آزمايش كرد و گزارش 
توئيت هاي اهانت آميز را تسهيل كرد.با اين وجود بخش 
بزرگي از محتواي نامناسب و اهانت آميز در توييتر به 
شكل »دايركت مسيج« هستند كه حتي ممكن است 
كاربران را دنبال نكنند. زنان و افراد رنگين پوس��ت به 
خصوص در مع��رض آزار و اذيت آنالين قرار دارند.اگر 
تنظيمات حساب كاربري فرد طوري باشد كه او بتواند 
پيام مستقيم از هر كاربر ديگري دريافت كند، توييتر 
بطور خودكار آن پيام را در فايلي به نام »درخواست هاي 
پيام« قرار مي دهد. ع��الوه بر آن توييتر داراي ويژگي 
»فيلتر كيفيت« اس��ت كه پيام هاي بي ارزش را از اين 

فولدر پاك مي كند.

پي سي ورلد| يك نيروگاه برق در كانادا با نانولوله هاي 
كربني از گاز طبيعي، برق توليد مي كند.

شپرد انرژي سنتر يك نيروگاه برق در كانادا است كه از 
گاز طبيعي، برق توليد مي كند. اين نيروگاه از فرآيند 
C۲CNT براي توليد نانولوله  كربني استفاده مي كند. 
اخيرا اين فرآيند توسعه بيشتري پيدا كرده بطوري كه 
از الكترودهاي آلياژي سوپرنيكل براي بهبود فرآيند 

توليد نانولوله كربني استفاده شده است.
سي توسي ان تي )C۲CNT( شركتي است كه توسط 
اس��توارت ليخت از دانشگاه جرج واشنگتون تاسيس 
شده است، كسي كه پيش از اين، مدير برنامه تحقيقاتي 
  C۲CNT ش��يمي در بنياد مل��ي علم بود. ش��ركت
فناوري تولي��د نانولوله هاي كربني خ��ود را در قالب 
ليسانس فروخته است. اين فناوري در آلبرتاي كانادا 
مورداس��تفاده قرار گرفته و موفق به راه يابي به فينال 
XPRIZE شده  است.در اين فناوري از دي اكسيدكربن 
براي توليد نانولوله كربني استفاده شده است كه اين كار 
براي جلوگيري از گرم شدن زمين بسيار مفيد است. 
جذب دي اكسيد كربن روي الكتروليت ها موجب توليد 
گرما مي ش��ود؛ در واقع اين فرآيند گرم��ازا بوده و اين 
موضوع موجب جذب دي اكسيد كربن بيشتري خواهد 
شد. نانولوله كربني توليد شده قيمتي بيش از ۱۰۰ هزار 
دالر در هر تن دارد كه از نظر مقايسه با زغال سنگ، هزار 
برابر گران تر است. اكسيژن خالص يكي از محصوالت 
جانبي اين فرآيند اس��ت كه هرچن��د از نظر قيمتي 
از نانولوله كربن��ي ارزان تر اس��ت اما براي بس��ياري از 
فرآيندهاي صنعتي قابل استفاده است.با اين فناوري 
مي توان روزانه ۲ تا ۴ تن دي اكسيد كربن را از نيروگاه 
برق جذب و براي توليد نانولوله كربني مورداستفاده قرار 
داد. در حال حاضر اين فناوري در نيروگاه شپرد شهر 

كلگري مورد استفاده قرار مي گيرد.

ديلي ميل|يك طراح ايتاليايي تختخوابي هوشمند 
مجهز به يك نمايش��گر و پروژكتور طراحي كرده تا 
كاربر بتواند به راحتي تلويزيون تماشا كند. چارچوب 
اين تختخواب هوشمند است و مي تواند خواب كاربر 
را رص��د كند.يك معمار تختخ��واب نويني طراحي 
 كرده ك��ه مجهز به ي��ك پروژكتور ۴K، نمايش��گر

۷۰ اينچي و يك اپليكيش��ن مخصوص است كه به 
صاحب آن اجازه مي دهد تلويزيون تماشا كند.

  فابيو وينال اي��ن تختخواب را براي برن��د ايتاليايي
Hi-Interiors طراح��ي كرده اس��ت. تختخواب 
مذكور HiBed نام دارد و با هدف تركيب استراحت، 

فناوري و سرگرمي ارايه شده است.
 چارچوب اين تختخواب داراي اپليكيشن خاص خود 
اس��ت كه مانند يك دكل عمل مي كند و همچنين 

مجهز به بلندگو است.
 هرچند قيمت رس��مي تختخواب اعالم نش��ده اما 
نسخه مش��ابه آن حدود ۳۳ هزار پوند قيمت گذاري 
شده است. اين تختخواب همچنين الگوهاي خواب و 
وزن كاربر را رصدو حفظ مي كند. عالوه برآن قابليت 
كنترل دماي اتاق، كيفيت هوا و ميزان س��روصدا را 
نيز دارد. در كنار اين موارد سيس��تم نورپردازي كه 
در اين تختخواب نصب مي شود، قابل تنظيم است و 
مي توان آن را براي مطالعه، هشدار براي بيدار شدن 

از خواب استفاده كرد.

نكست وب| گروهي از محققان از توليد يك شلوارك 
رباتيك خبر داده اند كه پوشيدن آن راه رفتن و دويدن 
را در مسافت هاي طوالني براي انسان راحت تر كرده و 

از خستگي افراد مي كاهد.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد، چونگ آنگ كره جنوبي 
و نبراسكا كه با همكاري يكديگر اين شلوارك را ابداع 
كرده ان��د مي گويند اين محص��ول توانايي هاي بدني 
انس��ان ها را افزايش مي دهد تا آنها بتوانند مس��افت 

بيشتري را طي كنند.
اين اختراع به خصوص به افراد كم توان، مسن و معلول و 
همين طور سربازان و افرادي كه به تناسب فعاليت هاي 
شغلي خود بايد در طول روز مسافت هاي زيادي را طي 
كنند، كمك مي كند تا وظايف محوله را با خس��تگي 
كمتري انجام دهند.اين ش��لوارك رباتيك مجهز به 
هوش مصنوعي نيز هست و با بررسي نحوه حركت بدن 
و پاهاي افراد و ماهيچه هاي آن، ميزان مصرف انرژي 

بدن را با كمك رساني به پاها كاهش مي دهد.
سازندگان اين ش��لوارك مدعي هستند كه محصول 
يادشده به ازاي هر ۱.۵ متر راه رفتن مصرف انرژي بدن 
را تا ۹.۳ درصد و به ازاي هر ۲.۵ متر دويدن اين رقم را 

تا ۴ درصد كاهش مي دهد.
هنوز مشخص نيست آيا برنامه اي براي عرضه تجاري 
اين محصول كه با حمايت مالي آزمايشگاه دارپاي ارتش 

امريكا توليد شده، وجود دارد يا خير.

ورج|موت��ورال ي��ك موبايل اندروي��د ارزان قيمت 
عرضه كرده كه قابليت فيلمبرداري ويدئو با كيفيت 
باال را دارد. در اين موبايل از الگوريتم هاي نرم افزاري 
استفاده شده تا ميزان لرزش در فيلمبرداري كم شود.

 ش��ركت موتورال س��ال گذشته س��ري موبايل هاي 
ارزان قيمت »وان« را به بازار معرفي و روز گذشته نيز 

آخرين مدل آن را رونمايي كرد.
اي��ن دس��تگاه Motorola One Action ن��ام 
دارد و همانط��ور ك��ه نامش نش��ان مي دهد قابليت 
تصويربرداري ويدئو با كيفيت دوربين هاي قدرتمند 
را دارد.Action  در نام اين دستگاه به سومين دوربين 
پشتي دستگاه اشاره دارد. اين يك دوربين مخصوص 
فيلمبرداري اولت��را وايد با ميدان دي��د ۱۱۷ درجه 
اس��ت كه هدف از طراحي آن ثبت ويدئوهايي مانند 

GoPro است.
 Action موتورال در اين ميان ترفندهايي به كاربرده تا 
با دوربين هاي فيلمبرداري مخصوص موبايل متمايز 
شود. در همين راستا نخس��تين نكته متمايز لنز آن 
است. موتورال بطور فيزيكي حسگر دوربين را چرخانده 
اس��ت. به عبارت ديگر هنگامي ك��ه كاربر موبايل را 
بطور عمودي نگه داشته، فريم دوربين ويدئو را بطور 
افقي ثبت مي كند )وبالعكس( . اين تغييري كوچك 
اما هوشمندانه اس��ت.عالوه بر آن موتورال با استفاده 
از الگوريتم هاي نرم اف��زاري مختلف ويژگي تثبيت 
افزوده ويدئو را ارايه كرده ت��ا از ميزان لرزش هنگام 
 One  فيلمبرداري بكاهد. بقيه مش��خصات موبايل
Action ب��ا ويژگي هاي يك موباي��ل ارزان قيمت 
اندرويد مطابقت دارد و عبارت است از نمايشگر ۶.۳ 
اينچ��ي FHD+ كه يك داراي يك بريدگي اس��ت. 
دوربين جلويي اين دس��تگاه ۱۲ مگاپيكسلي است. 

دوربين هاي پشتي اين موبايل نيز معمولي هستند .

 نيواطلس|مريخ نورد ۲۰۲۰ سازمان فضايي امريكا 
)ناسا( قطعه اصلي را براي سيستم جمع آوري، مهار و 
در نهايت ارسال نمونه هايي از اين سياره سرخ به زمين 

دريافت كرده است.
مهندس��ان آزمايش��گاه پيش رانش جت در پاسادنا، 
گردونه اي را به »سيس��تم نمونه برداري« مريخ نورد 
۲۰۲۰ اضاف��ه كرده ان��د ك��ه از آن ب��راي ذخيره و 
مرتب س��ازي ابزارها و ظ��روف نمونه ه��اي اصلي و 
همچني��ن انتقال آنه��ا در داخ��ل مريخ نورد جهت 

پردازش استفاده مي شود.
از سال ۱۹۷۶ كه سطح نشين Viking بر مريخ فرود 
آمد، ماموريت هاي فرود از روش هاي به شدت پيچيده 
براي جمع آوري و تجزيه و تحليل نمونه هاي سنگ 
و خاك مريخ استفاده كرده اند. اين موضوع اميدهاي 
زيادي را در مورد كشف ماهيت مريخ و تاريخ جذاب 
آن به وجود آورده اس��ت، اما تاكنون اين آزمايش ها 
تنها يك ماهيت جمع آوري نمونه و دور انداختن آنها 
را داشته است كه در آن فضاپيماي رباتيك نمونه هايي 
را از سطح مريخ به دست مي آورد آنها را مورد آزمايش 

قرار مي داد و سپس آنها را دور مي انداخت. 

اما اكنون ناس��ا و شركاي بين المللي آن در ماموريت 
مريخ ۲۰۲۰ به دنب��ال آرزوه��اي بلندپروازانه تري 
هس��تند. اين فضاپيماي بدون سرنش��ين در حين 
جست وجوي سطح مريخ نه تنها اقدام به جمع آوري 
نمونه ها و تجزيه و تحليل آنها مي كند بلكه تعدادي 
از آنها را در يك كانتينر خاص بسته بندي خواهد كرد 
كه در سطح مريخ باقي مي ماند تا بعدا اين كاوشگر آن 

را بردارد و براي مطالعات مفصل به زمين بازگرداند.
اين موض��وع چالش هاي زيادي را براي مهندس��ان 
به وجود آورد ك��ه كمترين آنها نحوه دس��تيابي به 
نمونه ها در زماني است كه آنها توسط بازوي رباتيك 
اين كاوشگر جمع آوري شده اند. براي همين منظور 

مهندسان از يك گردونه در سيس��تم نمونه برداري 
مريخ نورد ۲۰۲۰ اس��تفاده كرده اند كه مهندس��ان 
ناسا عملكرد آن را مشابه يك پروژكتور قديمي دهه 

۱۹۶۰ مي دانند.
طبق اعالم ناس��ا، اين گردون��ه داراي ۹ ابزار حفاري 
اس��ت، دو مورد آنها براي سايش سنگ ها هستند تا 
يك محيط پاك براي حفاري فراهم شود. در اين ميان 
يك مته براي س��وراخ كردن خاك ماه )يا رگوليت( 
است و شش ابزار ديگر براي جمع آوري نمونه به كار 
گرفته مي شود. اين گردونه شبيه طراحي هاي قبلي 
است اما بخش هوشمندانه آن اين است كه نمونه هاي 
اصل��ي از بيت هاي يك طرفه س��بك وزن اس��تفاده 
مي كنند كه توخالي هستند و يك لوله نمونه دارند. 
زماني كه مته وارد س��نگ مي ش��ود، نمونه اصلي در 
اين لوله جمع آوري مي شود؛ سپس مته و لوله نمونه 
به گردونه باز گردانده و به بخش ديگري از كاوش��گر 
منتقل مي شوند در اين قسمت يك بازوي رباتي مته 
و نمونه جمع آوري شده را درون يك محفظه جداگانه 
قرار مي ده��د و در نهايت، اين محفظه روي س��طح 

سياره رها مي شود.

فيلتر شدن پيام هاي توهين آميز در توييتر

 توليد برق 
با فناوري نانو

طراحي تختخواب هوشمند 
براي تماشاي تلويزيون

شلوارك رباتيك براي راحت تر 
دويدن در مسافت هاي طوالني

 ارايه گوشي هاي ارزان قيمت
با كيفيت باال

مريخ نورد ۲۰۲۰ به ابزار رباتيك مجهز شد
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رويداد

كاربر فراسو

برنامه هاي مخرب اندرويدي 
8 ميليون دفعه بارگذاري شد

ديجيتال ترندز|تعدادي از برنامه هاي مخرب 
اندروي��دي ك��ه در ظاهر ب��راي ويرايش عكس 
طراح��ي ش��ده اند، در عم��ل داراي آگهي هاي 
تبليغاتي مزاحمي هستند كه براي كاربران مشكل 
ايجاد مي كنند.در صورتي كه كاربران اين برنامه ها 
را روي گوشي هاي خود نصب كنند با آگهي هاي 
تمام صفحه اي مواجه مي ش��وند كه حذف آنها 
از نمايشگر نيز ممكن نيس��ت. شركت امنيتي 
ترندميكرو كه براي نخستين بار اين آگهي هاي 
مزاحم را شناسايي كرده مي گويد اپليكيشن هاي 
مذكور در مجموع بيش از 8 ميليون بار بارگذاري 
شده اند و بعد از اطالع رساني به گوگل، اين شركت 
براي ح��ذف آنها اقدام كرده اس��ت. ترندميكرو 
به كاربران هش��دار داده كه هر چه سريع تر اين 
آگهي هاي كليك دزد را از روي گوشي هاي خود 
پاك كنند. زي��را آنها بدون رضايت كاربر در پس 
زمينه گوشي فعال مانده و حافظه زيادي از گوشي 

را هم اشغال مي كنند.

  شيوه جديد »يوتيوب«
مقابله از اتهام

ورج|يوتيوب ب��راي همكاري با آن دس��ته از 
كاربراني كه محتواي سياس��ي توليد مي كنند، 
مديراني استخدام مي كند تا از اتهام هاي واردشده 
به خود در اين زمين��ه بكاهد.اين مديران جديد 
به خص��وص با آن دس��ته از اف��رادي همكاري 
مي كنند كه محت��واي سياس��ي در حمايت از 
جمهوري خواهان و محافظه كاران توليد مي كنند.

يوتيوب كه زيرمجموعه گوگل اس��ت، از مدتي 
قبل بسانس��ور محتواي سياس��ي حامي حزب 
جمهوري خ��واه متهم ش��ده و ح��اال قصد دارد 
با اج��راي اين ابت��كار عمل اتهام��ات را بر عليه 
خود كاهش دهد. يوتيوب قص��د دارد محتواي 
تند و مخرب راس��ت گراي��ان را از اين ش��بكه 
اجتماعي ويدئويي پاك كند، اما جمهوري خواهان 
اين اق��دام يوتي��وب را توطئه اي ب��ر عليه خود 
مي دانن��د و مي گويند اين س��ايت عمال بر عليه 
جمهوري خواهان عمل مي كن��د. يوتيوب اين 
اتهامات را رد كرده است.قرار است مديران جديد 
يوتيوب توصيه هايي را به افراد عالقه مند به تهيه 
ويدئوهاي راست گرايانه ارايه كنند تا آنها در زمان 
تهيه ويدئوهاي خود اص��ول وقوانين يوتيوب را 
رعايت كنند و بدين وس��يله از حذف ويدئوهاي 
خود جلوگيري كنند. هنوز مش��خص نيس��ت 
يوتي��وب قصد دارد بدين منظ��ور چند نفر را به 

خدمت بگيرد.

 طرفداري »الون ماسك«
از بمباران اتمي مريخ

نكس�ت وب| الون ماسك مديرعامل شركت 
اسپيس ايكس در حس��اب خود در شبكه هاي 
اجتماعي دوباره ايده بمباران هسته اي مريخ را 
مطرح كرده است. وي كه از سال ها قبل در حال 
برنامه ريزي براي ممكن كردن سفر انسان ها به 
ديگر س��يارات و به خصوص ماه و مريخ اس��ت، 
معتقد است كه بمباران هسته اي سيارات نزديك 
به زمين، آنها را براي سكونت درازمدت انسان ها 
آم��اده مي كند. ال��ون ماس��ك از آن جهت ايده 
بمباران هس��ته اي مريخ را در حساب توييتري 
خ��ود مطرح كرده كه معتقد اس��ت ب��ا اين كار 
دي اكسيدكربن محصورشده در جو مريخ آزاد 
مي ش��ود و مي توان س��طح اين س��ياره را براي 
سكونت انس��ان ها آماده كرد. وي از سال ۲۰۱۵ 
تا به حال چندين بار ايده بمباران اتمي مريخ را 
مطرح كرده، اما اين نظريه تا به حال مورد توجه 
قرار نگرفته است. بس��ياري از دانشمندان با اين 
نظر الون ماسك مخالف بوده و مي گويند اگر چه 
بمباران هسته اي مريخ مقداري دي اكسيد كربن 
را در جو اين س��ياره آزاد مي كند، اما اين تحول 
آن قدر گسترده نيست كه موجب شود شرايط 
مريخ حتي به ميزان اندكي شبيه به زمين شود. 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد ميزان دي 
اكس��يدكربن جو مريخ به اندازه تنها ۰.۶ درصد 
كره زمين است و بمباران هسته اي جو مريخ را به 
اندازه تنها ۷ درصد به جو زمين شبيه تر مي كند.

 اشتباه بزرگ »آمازون«
دردسر ساز شد

انگجت|يك نقص فني نامعلوم در سايت آمازون 
باعث شد تا اطالعات سفارش هاي تنظيم شده 
۲۰ مشتري براي افراد ديگري ارسال شود و اين 
امر موجب اعتراض گسترده شده است. اين افراد 
جزييات اطالعات سفارش هاي خود را در سايت 
آمازون به روز كرده بودند، اما آمازون تاييديه اين 
اقدام را براي آدرس هاي ايميل هايي ارسال كرده 

كه متعلق به افراد ديگري هستند.
نكته مهم اين است كه ايميل هاي يادشده حاوي 
اطالعات شخصي حساسي هستند كه از جمله 
آنها مي توان به اسامي و آدرس تحويل كاال اشاره 
كرد. البته اطالعات كارت هاي اعتباري مشتريان 

در اين ايميل ها درج نشده اند.
س��خنگوي آمازون اعالم كرده ك��ه نقص فني 
يادشده برطرف شده تا از تداوم چنين اشتباهاتي 
جلوگيري شود. همچنين با بيست نفري كه اين 
خطا در مورد آنها رخ داده تماس گرفته ش��ده تا 
مشكالت احتمالي رخ داده براي آنها برطرف شود. 
در عين حال يكي از افرادي كه دچار اين مشكل 
ش��ده در توييتر خود تصريح كرده فردي كه از 
طرف شركت آمازون با وي تماس گرفته مدعي 
شده كه اتفاقاتي از اين دست گاهي در آمازون رخ 
مي دهد! اين امر موجب ش��گفتي و اعتراض فرد 

مذكور شده است.

انگجت| محققان يك حس��گر استيكري ابداع كرده اند 
كه منبع برق آن بي س��يم و همچنين بسيار سبك است. 
اين حسگر قابليت رصد وضعيت قلب و اختالالت خواب 
را دارد.حسگرهاي پوشيدني يك مشكل مشترك دارند. 
همه آنها نيازمند برق و آنتن هستند و اين تجهيزات سبب 
مي شوند دستگاه سنگين شوند و در نتيجه رفتار كاربر را 
تحت تاثير قرار مي دهند. در همين راستا محققان دانشگاه 
استنفورد سيستمي ابداع كرده اند كه BodyNet نام دارد. 
اين حسگر چسبيدني برق را جمع آوري مي كند و اطالعات 
را با استفاده از ارتباط RFID به لباس هايي در نزديكي خود 
منتقل مي كند. به اين ترتيب حسگر مانند بانداژ هاي داراي 
چسب انعطاف پذير است و استفاده از آن نيز راحت خواهد 
بود.اين حسگر تغييرات نامحسوس در پوست را اندازه گيري 
مي كند و به اين ترتيب انبوهي از اطالعات درباره ضربان قلب، 
تنفس يا فعاليت ماهيچه ها فراهم مي شود.اما در اين ميان 
به نظر مي رسد، آنتن چالش اصلي باشد. دانشمندان يك 
سيستم RFID جديد ابداع كرده اند كه مي تواند با وجود 
تغييرات مداوم سيگنال ارسال كند. در اين سيستم دستگاه 
دريافت كننده كمي بزرگ تر اس��ت و با استفاده از بلوتوث 
اطالعات را به موبايل يا رايانه منتقل مي كند. در حال حاضر 
كاركرد BodyNet به دليل فاصله اندك ميان استيكر و 
دستگاه دريافت كننده محدود است. البته اين دستگاه براي 
مواردي مانند رديابي وضعيت قلب و اختالالت خواب كارآمد 

است اما در وضعيت ورزش چندان قابل اعتماد نيست.

حسگر بي سيم و سبك براي 
رصد قلب و اختالالت خواب
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توسطستاداجراييفرمانامام)ره(انجامميشود

توزيع ۲۱۳۰۰۰ بسته موادغذايي در مناطق محروم  در روز عيد غدير 
گروهبنگاهها|

طرح 213هزار اطعام در روز عيد غدير به همت ستاد 
اجرايي فرمان ام��ام و با كمك گروه هاي مردمي براي 
توزي��ع در در ۵۰ نقطه محروم از 1۴ اس��تان كش��ور 

كليد خورد.
محمد مخبر؛ رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( در آيين ارسال 213 هزار بسته غذايي به مناسب 
عيد غديرخم اظهار كرد: ماموريت اصلي ستاد اجرايي، 
توانمندس��ازي اقتصادي م��ردم در مناطق محروم با 
محوريت اشتغال است. وي ادامه داد: بر اين اساس در 
۶ هزار روس��تا در زمينه اشتغال زايي در حال فعاليت 
هستيم و سال گذشته 81 هزار شغل را ايجاد كرديم و 
امسال هم متعهد به ايجاد 1۰۰ هزار شغل شده ايم كه 
در چهار ماه نخست سال از برنامه خود جلوتر هستيم.

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان 
كرد: مق��ام معظم رهب��ري تاكيد كرده اند ك��ه ما از 
كمك هاي موردي در مناطق كم برخوردار غافل نشويم؛ 
كمك به بيماران سرطاني، كاشت حلزون گوش براي 
كودكان ناش��نوا، وام قرض الحسنه و ...نمونه اي از اين 
فعاليت ها هستند. مخبر بااشاره به فعاليت هاي ستاد 
در حوادث غيرمترقبه گفت: در حادثه سيل و پس از آن 
كمك هاي گسترده اي توسط ستاد به اين مناطق شد؛ 
از جمله اين خدمات توزيع بسته هاي مواد غذايي شامل 
 برنج، روغن، حبوبات، قند، شكر و ... در اين مناطق بود.
وي تصريح كرد: امروز هم 213 هزار بسته مواد غذايي 
توسط نيروهاي جهادي و مردمي بسته بندي مي شود 
و تا روز عيد غديرخم در ۵۰ نقطه از 1۴ اس��تان كشور 

توزيع خواهد شد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( افزود: 
در برخي مناطق كم برخوردار استان تهران و حاشيه 
پايتخت نيز در روز عيد غدير 1۴ ايستگاه براي اطعام 

برپا مي شود.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به همراه 
مديران اي��ن مجموعه با حضور در جم��ع گروه هاي 
مردمي در جريان بس��ته بندي اين م��واد غذايي قرار 

گرفتند.

   تمركز بنياد بركت بر اشتغال زايي در مناطق 
محروم  روستايي

همچنين مديرعامل بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( بر تمركز اين بنياد بر اشتغال زايي در 

مناطق محروم روستايي تأكيد كرد. 
به گزارش روابط عمومي بنياد بركت، سعيد جعفري 
در حاشيه بازديد از چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي 
روس��تاييان و عش��اير درباره حضور بني��اد بركت در 
اين نمايش��گاه توضي��ح داد: اين نمايش��گاه به نوعي 
توانمندي هاي جوامع روستايي و عشايري را به نمايش 
مي گذارد و با توجه به ماموريت اصلي بنياد بركت ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام )ره( كه محروميت زدايي و 
كمك به توسعه، پيشرفت و آباداني مناطق محروم و به 
ويژه روستاهاست و فعاليت پررنگ و موثرش در بيش 
از ۷ هزار روستاي كشور، مي تواند فرصت مغتنمي باشد 
براي شناسايي جامعه هدف بنياد در حوزه اشتغال زايي 
و پيشرفت و آباداني.  وي با اشاره به ايجاد 3۰ هزار طرح 
اشتغال زايي در ۶ هزار روستاي كشور در سال جاري با 
بيش از 8۴ هزار شغل توسط بنياد بركت، تصريح كرد: 
با توجه به نوع رويكردي كه ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به بح��ث محروميت زدايي دارد و اين مهم را 
با يك مدل و الگوي جام��ع دنبال مي كند، چهارمين 

نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير مي تواند 
شرايطي را فراهم كند كه اين مدل از قبل ارزيابي و اجرا 
ش��ده، به ديگر نهادها و عالقه مندان نيز عرضه شود و 
حتي در بوته نقد و بررس��ي كساني كه از مباني نظري 
گرفته تا ح��وزه اجرايي در اين زمينه فعال هس��تند، 
قرار گيرد.  مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( با تأكيد بر وجود يك نگاه سيستمي و 
شبكه اي در اين بنياد در مقوله ايجاد اشتغال خاطرنشان 
كرد: مديريت بخش پشتيباني و بازاريابي بنياد بركت 
در طول برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان 
و عشاير، مذاكراتي را با توليدكنندگان، صادركنندگان 

و فعاالن اقتصادي انجام مي دهند تا بتوانيم كارآفرينان 
خود را با اين پشتيبانان متصل و مرتبط كنيم. از آن جا 
ك��ه اين نمايش��گاه محل حضور و فعالي��ت صنوف و 
متخصصان مختلف اس��ت، مي تواند يك نقطه تالقي 
براي كارآفرينان و فع��االن عرصه بازاريابي و صادرات 

باشد تا زنجيره اشتغال را كامل كنند. 
 جعفري تأكيد كرد: در بنياد بركت هيچ اشتغالي ايجاد 
نمي شود و منابع به آن تعلق نمي گيرد، مگر آنكه از بازار 
فروش براي محصول آن شغل اطمينان حاصل شده 
باشد. با اطمينان خاطر از وجود بازار فروش مناسب است 

كه فرآيند ايجاد يك شغل آغاز مي شود. 
وي درباره برنامه هاي بني��اد بركت براي فعاليت هاي 
بيش��تر در مناطق روستايي و عش��ايري گفت: بنياد 
بركت در مجموعه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
داراي برنامه هاي توسعه است كه برنامه سوم آن از نيمه 
امسال طراحي و تدوين مي ش��ود. در چشم انداز اين 
برنامه، حضور فعال تر بنياد در عرصه محروميت  زدايي 
در روس��تاها با رويكرد ايجاد اشتغال مورد تأكيد قرار 
گرفته است. منظور، اشتغالي است كه ضمن ايجاد يك 
معيشت پايدار براي متقاضي، اقتصاد منطقه را هم فعال 
كند و در مجموع، به رونق اقتصاد روس��تايي در سطح 

كشور نيز ياري كند. 
مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در تشريح اقدامات اين بنياد در مناطق عشايري 
نيز اظهار داش��ت: ما در سنوات گذشته اقداماتي را در 
حوزه هاي عمراني و زيربنايي از جمله مدرسه سازي، 
س��اخت راه و احداث پل در مناطق عشايرنش��ين به 
سرانجام رسانده ايم، اما در حوزه اشتغال زايي نيز درصدد 
اجراي طرح هاي اجتماع محور در اين مناطق هستيم. 
جعفري از انجام مذاكراتي با سازمان امور عشاير ايران 
در همين راس��تا خب��ر داد و افزود: پيش��نهاد اجراي 
طرح هاي اش��تغال زايي اجتماع محور بنياد بركت را 
در جامعه مولد عش��ايري ارايه كرده ايم كه با استقبال 
مواجه شده و منتظريم تا سازمان امور عشاير، مناطقي 
را به عنوان نقاط هدف اجراي اين طرح ها معرفي كند و 

فعاليت هايمان را آغازكنيم.

معاونرييسجمهور:دولتازمهارتافزاييزنانروستاييحمايتميكند
معاون ام��ور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: 
مهارت افزايي زنان روستايي مورد حمايت دولت بوده و 

در مناطق مختلف كشور اجرايي مي شود.
به گزارش مهر، معصومه ابتكار ديروز در بازديد از فعاليت  
اقتصادي و توليدي زنان روستايي »حمل آباد« عنوان 
كرد: توجه به مهارت افزايي زنان روستايي كه منجر به 

رونق اقتصادي و كارآفريني نيز خواهد شد مورد حمايت 
ويژه دولت قرار دارد.

وي به ظرفيت خاص بانوان در رشد و امنيت اقتصادي 
كشور اشاره كرد و افزود: به منظور توانمندسازي زنان 
روس��تايي با حمايت از مهارت افزاي��ي بانوان و ديگر 
طرح هاي مرتبط به دنبال توليد محصوالت با كيفيت و 

استاندارد به دست توانمند بانوان هستيم.  معاون امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري به تشريح برنامه هاي 
در نظر گرفته شده براي توانمندسازي خانواده هاي 
س��اكن در روس��تاها پرداخت و يادآور شد: برگزاري 
رويداد اس��تارت آپ هاي روس��تايي و مجهز كردن 
فعاليت هاي اين بخش به فناوري هاي نوين مي تواند 

پاسخگوي بسياري از كمبودها باشد و مطمئنا اثرات 
بها دادن به عل��وم نوين در كوتاه م��دت و بلندمدت 

مشهود خواهد بود.
ابتكار به تحوالت مثبت ايجاد ش��ده در روس��تاها با 
انجام طرح هاي روس��تايي نيز اش��اره كرد و افزود: از 
دغدغه هاي دولت فراه��م آوردن زمينه جلوگيري از 

مهاجرت روس��تاييان به شهر و برگش��ت به روستاها 
براي شكوفايي توليدي و اقتصادي منطقه است. وي به 
موفقيت صندوق هاي اعتباري خرد بانوان روستايي نيز 
اشاره كرد و يادآور شد: براي توسعه فعاليت حوزه هاي 
صنايع دستي مانند فرش، گليم و ديگر توليدات مرتبط 

تسهيالت خاصي در نظر گرفته شده است.

اهميت گردشگري روستايي در توسعه پايدار
محمودحسنپور|

عضوهياتعلميمديريتگردشگريدانشگاهمازندران|
پاسخگو نبودن اقتصاد گردشگري، نبود زير ساخت ها 
و نيازمندي هاي اقتصادي مردم روس��تا باعث مي شود 
كش��اورزان زمين هاي خود را به مردم ديگر اس��تان ها 
بفروشند. اتفاقي كه در برخي استان ها در حال رخ دادن 
اس��ت و مردم براي تامين معيشت اقتصادي خود اقدام 
به فروش زمين ها به مردم اس��تان هاي ديگر مي كنند 
تا كمكي به تامين معيشت آنها باشد. واقعيت آن است 
كه گردشگري روستايي در مازندران وجود دارد اما نه به 
صورت نظامند كه بتواند كمكي به مردم روستا كند زيرا 
اينگونه فعاليت ها به صورت ش��بكه اي از پتانسيل هاي 
روستايي شكل مي گيرد. در مناطقي خاص در روستاها 
توسط شوراها و اهالي، اقدام به آماده سازي زيرساخت هاي 
گردشگري روستايي مي ش��ود، به طور مثال روستاي 
كندلوس بخش كجور نوشهر با سنگفرش كردن روستا و 
ارايه خدمات در حوزه گردشگري فضايي مناسب ايجاد 

كرده است.اما بايد توجه داشت كه گردشگري روستايي 
بايد از ظرفيت هاي محلي، فرهنگي و بومي منطقه در 
راستاي رونق اين صنعت بهره ببرد. مثال روستاي كندلوس 
بخش كجور از نمونه روستاهاي گردشگري است كه با 
وجود زير ساخت ها نتوانست باعث جذب گردشگر شود . 
نبود بازاريابي مناسب در راستاي ايجاد زير ساخت ها باعث 
شده تا گردشگري روستايي رونق خوبي براي روستاييان 
از نظر اقتصادي نداشته باشد. در همين روستاي كندلوس 
با سنگفرش كردن و آماده سازي گردشگري روستايي 
سعي در رونق آن داشته كه متاسفانه از نظر امكانات اين 
روند مهيا بوده اس��ت اما از نظر بازاريابي موفق به جذب 

گردشگر نشد.
مهم ترين مساله در رونق نگرفتن گردشگري روستايي، 
بازاريابي است؛ بطور مثال براي توسعه مقصد گردشگري 
بايد با كمك برخي نهادهاي بازاريابي مناطق مورد نظر را 
به گردشگر معرفي كرده و با آموزش به جامعه محلي بتوان 
از اين صنعت در روستا برداشت هاي اجتماعي و اقتصادي 

كرد. روستاها بايد با رعايت استانداردهاي گردشگري به 
عنوان پايلوت گردشگري روستايي در مازندران فعاليت 
كنند. زماني كه صحبت از گردشگري روستايي مي شود 
هدف اجراي يك الگوي معيشتي مكمل براي كمك به 
روستا و مردم آنجاست، به عنوان مثال اگر روستايي در 
توليد چاي موفق بوده اس��ت بايد با توسعه باغات چاي 
و اس��تفاده از اين پتانسيل و ظرفيت در راستاي محقق 
كردن و توسعه گردشگري روستايي خود بكوشد. زماني 
كه مي خواهيم فعاليت اقتصادي را براي منطقه تعريف 
كنيم بايد ببينيم چقدر آن عناصر واجد شرايط هستند. 
روس��تاييان به دنبال ايجاد گردش��گري روستايي كه 
سود كمتري نسبت به ساير بخش ها در روستاها دارد، 
نمي روند، توسعه خانه هاي دوم امروزه به سمت روستاها 
آم��ده خصوصا در زماني كه كم آبي و بي آبي در كش��ت 
دوم كش��اورزان به وجود آمده و آنها با تفكيك اراضي يا 
تغيير كاربري زمين و ف��روش آن كمتر به دنبال بحث 

سرمايه گذاري در حوزه گردشگري مي روند.
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خاويار البرز در راه بازارهاي 
جهاني

البرز|معاون سالمت دامپزشكي استان البرز گفت: 
از ابتداي س��ال تاكنون 2۶ كيلوگرم خاويار از البرز 
به خارج از كشور ارسال ش��ده كه اين ميزان خاويار 
به عنوان نمونه صادر شده و در صورت تاييد، صادرات 
عمده آن شروع مي شود. عليرضا جمالي در نشست 
مطبوعاتي ديروز اظهار كرد: از ابتداي سال تاكنون 
23 ه��زار و ۵۰۰ قطعه آبزيان زينت��ي، 1۶8 تن پا و 
پنجه مرغ، 3۵ هزار قطعه پولت تخم گذار، ۵3۴ تن 
تخم مرغ خوراكي، پنج هزار و ۵۵۰ كيلو گوشت مرغ 
منجمد، هش��ت هزار و 21۰ كيلو عسل و 2۶ كيلو 
خاويار به عنوان نمونه به كش��ورهاي ديگر از جمله 

افغانستان، قرقيزستان، عراق و... صادر شده است.

كلنگ زني بزرگ ترين تقاطع 
غيرهمسطح شمال شرق 

مش�هد|صبح دي��روز عملي��ات اجراي��ي احداث 
بزرگ ترين تقاطع غيرهمسطح شمال شرق كشور 
به منظور اتصال ۴ محور بزرگ شهري در مشهد آغاز 
شد. اين پروژه در ميدان نمايشگاه بااعتبار پايه 2۰۰ 
ميليارد تومان اجرا و تا دو سال ديگر مورد بهره برداري 
ش��هروندان قرار خواه��د گرفت.  به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني شهرداري مش��هد، عمليات اجرايي و 
ساخت تقاطع چهارسطحي آزادگان )ميدان نمايشگاه( 
صبح ديروز به مناسب روز آزادگان با حضور استاندار، 
شهردار، رييس و اعضاي شوراي اسالمي شهر و جمعي 

از مديران شهري آغاز و كلنگ زني شد. 
اين پروژه در ميدان نمايشگاه بااعتبار پايه 2۰۰ ميليارد 
تومان اجرا و تا دو سال ديگر مورد بهره برداري شهروندان 
قرار خواهد گرفت. احداث اين تقاطع ۴سطحي منجر به 
اتصال چهار محور بزرگ مشهد شامل بولوار نمايشگاه 
به بولوار آيت اهلل هاشمي رفسنجاني )ميثاق(، بولوار امام 
علي)ع( به بولوار مهديه و دو چپگرد بولوار امام علي)ع( 
به سمت وكيل آباد و بولوار مهديه به سمت بولوار آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني خواهد ش��د  همچنين از حجم 

ترافيك نيز كاسته خواهد شد.

كشف كاالي قاچاق و احتكار 
شده در مشهد و نيشابور

مشهد|انواع كاالي قاچاق به ارزش 13 ميليارد و 
۹۹2 ميليون ريال در مشهد و حدود 12۰ ميليارد 
ريال كاالي احتكار شده در نيشابور كشف و ضبط 
ش��د. فرمانده انتظامي خراس��ان رضوي گفت: 
ماموران اداره مبارزه با قاچاق پليس آگاهي استان 
در اقدام اطالعاتي به سرنخ هايي از قاچاق مقادير 
بسياري كاالي قاچاق در سه واحد صنفي متخلف 
در مشهد دست يافتند. سردار محمد كاظم تقوي 
افزود: ماموران پس از شناسايي دقيق اين واحدها 
با هماهنگي قضايي اقدام به بازرسي از آنها كردند. 
وي اظهار داشت: در بازرسي از اين واحدها 2 هزار 
و ۹۴2 دستگاه انواع تجهيزات پزشكي، 1۰۰ تن 
تخم آفتابگردان و 1۰ ت��ن زنجبيل فاقد مدارك 

گمركي كشف شد.

تحقق توليد حداكثري  
وظيفه همه ماست

اصفهان|در آستانه اعياد قربان و غدير منصور 
يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه 
تني چند از مسووالن شركت با سرتيپ پاسدار فدا، 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان ديدار و 
گفت وگو كرد. در اين ديدار كه سرهنگ محمدي 
فرمانده ناحيه سپاه لنجان و سرهنگ مختاري 
فرمانده بس��يج ذوب آهن نيز حضور داش��تند، 
س��رتيپ فدا از خدمات ذوب آه��ن اصفهان در 
عرصه هاي مختلف از جمله دوران انقالب و دفاع 
مقدس )پشتيباني لجستيك و رزمي( در حوادث 
غير مترقبه تشكر و قدرداني و ذوب آهن اصفهان را 
پيشگام در اشتغال زايي وكارآفريني معرفي كرد.

آذربايجان غربي ۲۶۰ مدرسه 
كانكسي دارد

ارومي�ه|مديركل نوس��ازي و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي از وجود 2۶۰ مدرسه كانكسي 
با ۴۷۷ كالس درس در اس��تان خبر داد. آيدين 
رحماني با بيان اينكه اين مدارس كانكسي بيشتر 
در مناطق صعب العبور استان داير است افزود: در 
قالب برنامه دو ساله تا سال ۹۹ مدارس كانكسي 
در اس��تان جمع آوري مي شود. وي با بيان اينكه 
در اين راس��تا 3۰۰ كالس درس با ۵۰ ميليارد 
توم��ان اعتبار در نظر گرفته ش��ده ت��ا مدارس 
كانكسي جمع آوري ش��ود، عنوان كرد: در قالب 
طرح صنعتي سازي كه استان آذربايجان غربي 
به عنوان اس��تان پايلوت انتخاب شده تا دو سال 

آينده مدارس كانكسي جمع آوري مي شود.

كاهش 11 درصدي جمعيت 
دانشجويي در اردبيل

اردبيل| معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت 
و برنامه ري��زي اس��تان اردبيل گفت: م��ا با آمار 
11درصدي كاهش دانشجويان در استان اردبيل 
روبرو هس��تيم كه اين روند كاهش��ي در پسران 
بيشتر از دانشجويان دختر است. فريبرز دهقان 
اظهار كرد: دانش��گاه هاي اس��تان در سه بخش 
علوم پزشكي، دانش��گاه آزاد و ساير دانشگاه ها 
تقسيم بندي مي شوند. وي خاطرنشان كرد: در 
سال گذش��ته و در دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
اس��تان اردبيل بيش از 3 هزار و 3۶۹ دانش��جو 
مش��غول تحصيل بودند كه يك هزار و ۴۴۷ نفر 
از آنها پسر و يك هزار و ۹22 نفر نيز دختر بودند 
به طوري كه ۵۷ درصد دانشجويان علوم پزشكي 

استان را دختران تشكيل مي دهند.

بهرهبرداريازبزرگراه
»ايالم-مهران«دراربعين۹۸
اي�ام| مدي��ركل راه و 
شهرسازي اس��تان ايالم 
ب��ا بي��ان اينكه توس��عه 
ايالم ب��ا بهره ب��رداري از 
پروژه هاي راه سازي قابل 
تحقق اس��ت، اعالم كرد: 
 اربعي��ن امس��ال بزرگراه 
»ايالم - مهران« به بهره برداري مي رسد. به گزارش 
تسنيم علي اصغر كاظمي ساخت آزادراه پل زال تا 
مرز دهلران را از جمله مهم ترين پروژه هاي كالن در 
اس��تان ايالم عنوان كرد و اظهار داشت: آزادراه پل 
زال تا مرز دهلران يكي از كالن پروژه هايي است كه 
در زمان س��فر وزير محترم راه و شهرسازي به ايالم 
تصويب و هم اكنون س��اخت آزادراه پل زال تا مرز 

دهلران به مناقصه گذاشته شده است.
مديركل راه و شهرسازي استان ايالم گفت: اين پروژه 
كه صدور مجوز فراخوان براي جذب س��رمايه گذار 
آن انتشار يافته اس��ت در اهداف خود اتصال ايالم 
به مركز كش��ور از طريق آزادراه اميرالمومنين)ع( 
)آزادراه خرم آباد- پل زال- دهلران - مرز چيالت - 
نجف اشرف( را در پي دارد. وي در اهميت اين پروژه 
يادآورشد: اهميت فعال شدن مرز چيالت شهرستان 
دهلران و تردد ساالنه بيش از چهار ميليون و ۵۰۰ 
هزار زائر عتبات عاليات ضرورت ايجاد اين بزرگراه 
را عيان مي كن��د و موجب اتصال اس��تان ايالم به 

بزرگ ترين شبكه آزادراهي منطقه، مي شود.

مركباتمازندرانازآفتمگس
مديترانهايسالمماندهاست

ريي��س  مازن�دران| 
س��ازمان جهاد كشاورزي 
مازندران درباره آفت مگس 
ميوه مديتران��ه اي گفت: 
محصوالت مركبات پرتقال 
و نارنگي تاكنون از اين آفت 
مصون و سالم مانده است. 
به گزارش مهر، عزيزاهلل شهيدي فر ديروز در گفت وگو 
باخبرنگاران اظهار داشت: بيش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ نوع آفت 
در مازندران وجود دارد و به محصوالنت خسارت مي زند 
و آفت مديترانه از جمله آفت ها است كه در محصوالت 
باغي مانند، هلو، شليل و خرمالو ديده مي شود. وي با 
اش��اره به وارد كردن خسارت به باغداران هلو، شليل 
و انجير توس��ط آفت ميوه مديترانه اي اظهار داشت: 
انتقال و سير اين آفت از ميزبان كنوني به محصوالت 
اس��تراتژيك و صادرات��ي نظير مركب��ات، نارنگي و 
پرتقال نگران كننده است. شهيدي فر گفت: تمامي 
نگاه ها، كنترل آفت مديترانه اي است تا از انتقال آن به 
سمت مركبات جلوگيري شود. رييس سازمان جهاد 
كشاورزي مازندران با اشاره به برپايي رزمايش مبارزه 
با آفت ميوه مديتران��ه اي گفت: تاكنون محصوالت 
مركبات و نارنگي اس��تان از آفت مي��وه مديترانه اي 
سالم مانده اند و دغدغه اي تاكنون وجود ندارد و هدف 
مانور فردا، پيشگيري و توقف روند انتقال آفت ميوه 
مديترانه اي به محصوالت استراتژيك از جمله پرتقال 

و نارنگي است.

تسهيالتبهنامتعاوني
بهكامسايراستانها

كهگيلوي�هوبويراحمد| 
 معاون امور تع��اون اداره 
كل تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماع��ي كهگيلوي��ه و 
بويراحمد گفت: برخي ها 
به نام تعاوني هاي استان 
تسهيالت گرفتند اما در 

استاهاي ديگر سرمايه گذاري كردند.
عبدالناصر قادرپناه در گفت وگو با ايسنا  افزود: 3هزار 
و 213 تعاوني در گرايش هاي مختلف در اس��تان 
وجود دارد كه از اين تعداد يك هزار و ۴3۹ تعاوني در 
حال اجرا و فعال با 1۵ هزارو ۶۹2 اشتغال زايي، ۷۴۴ 
تعاوني در دست اجرا با ۶ هزار و ۷83 اشتغال زايي و 

يك هزار و 3۰ تعاوني غير فعال هستند.
وي اظهار كرد: ترويج آموزش، تش��كيل تعاوني، 
برگ��زاري همايش ها، نمايش��گاه ها و گردهمايي 
تعاوني ه��ا نظ��ارت بر ام��ور تعاوني ه��ا و اعطاي 
تسهيالت به تعاوني ها  ازجمله فعاليت هاي معاونت 
تعاون اس��ت.  معاون امور تع��اون اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد با بيان 
اينكه اتاق فكر تعاون در اس��تان تشكيل داده ايم، 
خاطرنشان كرد: همچنين واحد تعاوني در دانشگاه 
ياسوج براي توس��عه تعاون تشكيل داديم. بيشتر 
تعاوني هاي اس��تان در بخش هاي كش��اورزي و 
دامداري اس��ت . و تعاوني هاي موفق استان نيز در 

همين بخش هستند.

تحريمهاسدراهتكميل
خطانتقالگازصلحشدهاست
اصفهان| نماينده پارلمان 
پاكستان گفت: مشكالت 
اقتصادي و تحريم ها س��د 
راه تكميل خط انتقال گاز 
صلح شده اس��ت. سناتور 
سجاد حس��ين توري در 
جريان برگزاري نشس��ت 
كميته سياسي مجمع مجالس آسيايي در اصفهان  
در گفت وگو با تسنيم درباره شرايط سياسي حاكم بر 
منطقه، مناسبات سياسي ايران و پاكستان و دغدغه هاي 
مشترك دو كشور گفت: در مورد تهديدهاي اخير امريكا 
و اثرات آن بر ايران بايد بگويم كه موضع پاكستان كاماًل 
مشخص اس��ت. ما نمي خواهيم هيچ تهديدي عليه 
برادران ايراني مان وجود داشته باشد. ما مخالف هر طرح 
و برنامه اي هستيم كه به منافع تهران ضربه وارد كند.. او 
در خصوص ارتقاي سطح مبادالت اقتصادي دو كشور 
از 1به ۵ميليارد دالر گفت: براي مقابله و مبارزه مشترك 
با ناامني ها و ترددهاي غيرقانوني ما در نظر داريم مرز را 
حصاركشي كنيم. هم دولت و هم ارتش پاكستان موافق 
اين هستند كه مرزهاي مشترك حصاركشي شود تا 
گروه هاي سودجو نتوانند به صورت غيرقانوني وارد خاك 
ايران يا پاكستان شوند. ما با مسووالن دولت تهران در 
اين مورد صحبت كرده ايم و حتي عنوان شده كه در 
طول مرز مشترك مان سه نقطه را به عنوان مرز تجاري 

مشخص كرده و باب ورود و خروج تجار را باز كنيم .

كشتپستهدر200هكتاراز
اراضيكشاورزياروميه

آذربايجانغربي| رييس 
سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي از كشت 
پس��ته در 2۰۰ هكتار از 
اراضي كشاورزي حوضه 
آبريز درياچه اروميه طي 

۴ سال گذشته خبر داد.
رس��ول جليلي در گفت وگو با ايس��نا تصريح كرد: 
عالوه بر 13۰ هكتار پسته كشت شده طي سه سال 
گذشته، س��ال زراعي گذشته نيز ۷۰ هكتار پسته 
در حوضه آبريز كشت ش��ده كه به مرحله باردهي 

نرسيده اند.
وي با بيان اينكه محصول پسته از سال ششم كشت 
به توجيه اقتصادي و باردهي مي رس��د، ادامه داد: 
عمده كشت پس��ته در اراضي اروميه و سلماس در 

حوضه آبريز درياچه اروميه بوده است.
جليلي با اش��اره به اينكه پسته محصولي مقاوم به 
شوري آب هاي زير زميني است، خاطرنشان كرد: 
توزيع نهال يارانه دار، اجراي 2كارگاه فني و تخصصي 
توسط اساتيد برجسته كشور، ارايه راهنمايي هاي 
فني در خصوص كاش��ت،  داش��ت و برداش��ت به 
باغداران و كاشت 2۰ هكتار از محل طرح جايگزيني و 
اصالح باغات به صورت كامال رايگان در منطقه قره باغ 
اروميه از جمله حمايت ها و برنامه هاي سازمان براي 
توسعه كشت اين محصول و جايگزيني آن به جاي 

محصوالت پرآب بر است.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از طرح تازه  سازمان بهزيستي براي نگهداري معتادان در كمپ ترك اعتياد 

»استمرار درمان«؛ برنامه جديد براي معتادان

معافيتهايمالياتيدرچهموارديشاملپزشكانميشود؟

بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و سه تبصره 
مربوط ب��ه آن، معتادان به مواد مخ��در، روان گردان و 
متجاهر به اعتياد با دس��تور مقام قضايي از يك تا سه 
ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي شوند. 
اين وضعيت در حالي است كه بر اساس آمارهاي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، بيش از 90 درصد معتادان بعد از 
ترك، دوباره به چرخه اعتياد بازمي گردند. كارشناسان 
درمان اعتياد بارها نس��بت به كوتاه بودن مدت زمان 
نگهداري معتادان كه س��بب مي ش��ود چرخه اعتياد 
با بارگش��ت هاي دوباره معتادان به سمت مواد مخدر 
همراه باشد، هشدار داده و معتقدند يكي از اصلي ترين 
داليل اين چرخه معيوب، اين است كه روند سم زدايي 
و ترك در كشور ما ناقص انجام مي شود چرا كه در قانون 
مبارزه با مواد مخدر تنها به سم زدايي به عنوان درمان 
توجه شده و حمايت هاي بعد از درمان مورد غفلت واقع 
شده اس��ت، حمايت هايي كه در يك تا سه ماه امكان 
اجرا نداشته و نياز به مدت زمان بيشتري دارد كه بايد 
در قانون گنجانده شود. حاال بعد از گذشت نزديك به 
ده سال كه از اصالح ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر 
مي گذرد و بعد از هش��دارها و انتقادهاي كارشناسان، 
مسووالن هم به تازگي به اين نتيجه رسيده اند كه مدت 
زمان قانوني تعيين شده بس��يار كوتاه است و همين 
موضوع هم سبب مي ش��ود اعتياد بطور كامل درمان 
نشود. ظاهرا ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال اصالح 
اين قانون و افزايش مدت زمان قانوني از س��ه ماه به دو 
سال بوده و از طرف ديگر سازمان بهزيستي كشور هم 
الگوي جديد با عنوان » استمرار درمان« طراحي كرده 
كه مراحل ابتدايي را طي كرده و با داشتن 10 ميليارد 

بودجه مي تواند كار خود را شروع كند. 

قانونبايداصالحشود
بيش از 11 درص��د توليد ناخالص مل��ي هزينه هاي 
مستقيم و غيرمس��تقيم مبارزه با مواد مخدر است اما 
ضعف هاي قانوني براي نگهداري و حمايت از معتادان 
سبب شده تا اين هزينه، نتيجه مطلوبي نداشته باشد.

روز گذشته دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان 
اينكه حدود 70 درصد زندانيان كش��ور مرتبط با مواد 
مخدر هستند، نسبت به مدت زمان قانوني تعيين شده 
براي نگهداري معتادان در كمپ هاي ترك اعتياد انتقاد 

كرد. اسكندر مومني در نشست خبري خود درباره اين 
موضوع بيان كرد: تا زماني كه قانون در اين زمينه اصالح 
نشود اين روند به ساماندهي مطلوب نخواهد رسيد. اين 
سوال وجود دارد كه چرا پليس آنها را دستگير مي كند 
و معتادان متجاهر جمع آوري مي شوند اما دوباره آزاد 
مي شوند؟ مهم ترين موضوعي كه در اين زمينه وجود 
دارد اين است كه مدت زماني كه قانون پيش بيني كرده 
براي درمان و نگهداري و بازتواني معتادان متجاهر به 
هيچ وجه كافي نيست. قانون مي گويد معتاد بايد خود 
را درمان كند و اگر خود را درمان نكند و تجاهر به اعتياد 
كرد، جرم اس��ت و بايد در مركز م��اده 16 نگهداري و 

درمان شود.
 او افزود: به هيچ عنوان زمان يك تا سه ماه كافي نيست 
و اگر بخواهيم معتاد درمان و نگهداري شود و مهارت 
ياد بگيرد اين زمان كافي نيس��ت و اين موضوع فقط 
موجب هدر دادن منابع كشور مي شود. مصرانه از رييس 
مجلس، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رييس قوه 
قضاييه خواهش مي كنيم تا قانون را اصالح كنند البته 

آيت اهلل رييسي اهتمام جدي دارند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به موضوع 
خرده فروش��ان و توزيع كنن��دگان گف��ت: معتادان 
متجاه��ر ب��ه اردوگاه ب��راي نگه��داري مي روند اما 
خرده فروش��ان و توزيع كنندگان به دادسرا مي روند 
كه در آنجا حكم صادر مي شود. آنان به دليل فرآيند 
طوالني دادرس��ي و اينكه در زندان ه��ا جايي وجود 
ندارد با مق��داري جريمه آزاد مي ش��وند. زماني كه 
معتادان متجاهر جمع آوري مي شوند، خرده فروشان 
بازار خود را از دس��ت مي دهند و به س��راغ جوانان و 
نوجوانان مي روند. اين چرخه اگر بخواهد كامل شود 
هم بايد معت��اد متجاهر و هم خرده فروش��ان و هم 

توزيع كنندگان به مراكز درماني منتقل شوند.

طرحجديدبهزيستيبرايدرماناعتياد
اظه��ارات روز گذش��ته مومني در حالي اس��ت كه او 
ارديبهش��ت امس��ال هم اعالم كرده بود مدت زمان 
نگهداري معتادان در كمپ هاي ت��رك اعتياد بايد تا 
دو سال باش��د. موضوعي كه البته مسووالن سازمان 
بهزيستي كش��ور هم به دنبال آن هستند و معتقدند 
اگر س��تاد مبارزه با مواد مخدر بخواهد، امكان تغيير 

قانون وجود دارد. فريد براتي سده، معاون پيشگيري 
و اعتياد سازمان بهزيستي كش��ور درباره اين موضوع 
به تعادل گفت: موضوعي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و قوه قضاييه بر آن تاكيد دارند بيشتر شامل معتادان 
متجاهر اس��ت كه بر اس��اس قانون اگر براي دريافت 
خدمات درمان مراجعه نكند، مجرم بوده و بايد زنداني 
شود اما آنچه مربوط به فعاليت بهزيستي است، درمان 
اعتياد است كه شامل تمام گروه هاي معتادان مي شود. 
با اين حال نكته يكسان چه ميان معتادان متجاهر چه 

ساير گروه هاي داراي اعتياد، بحث زمان است.
او اف��زود: اگر تنها هدف ما از درم��ان اعتياد آنطور كه 
تا امروز اتفاق افتاده س��م زدايي باشد كه سخت ترين 
مواد مخدر بين 15 تا 20 روز از بدن خارج مي ش��ود و 
مي توانيم بگوييم فرد پاك اشت اما به صرف پاك شدن 

از اعتياد نمي توان ضمانت كرد كه فرد ديگر سمت مواد 
مخدر نرود و اين همان نقط��ه ضعف قانون ما تا امروز 
بوده كه بايد اصالح ش��ود. چرا كه در چنين شرايطي 
درمان ناقص است. بنابراين سازمان بهزيستي طرحي 
را با نام » استمرار درمان« تصويب كرده كه تقريبا تمام 
شده است. در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و جلسه 
شوراي اجتماعي هم مطرح شده و در حال آماده سازي 
هس��تيم. طرحي كه براي شروع به 10 ميليارد تومان 
بودهجه نياز دارد چرا كه برآورد هاي ما نشان مي دهد 
براي هر مركز چيزي ح��دود 1.5 تا 2 ميليارد اعتبار 

نياز داريم. 
براتي سده درباره ضرورت اجراي اين طرح گفت: نقص 
قان��ون ما نه در ماده 15 و نه در ماده 16 اس��ت بلكه به 
حمايت هاي بع��د از خروج معتاد از كمپ ترك اعتياد 

مي شود. يك فردي كه از اعتياد نجات پيدا كرده نياز به 
مداخالت مددكاري، اشتغال و بطور كلي جامعه پذيري 
دارد اما ما ت��ا امروز بعد از ت��رك او را به حال خود رها 

مي كرديم و اين روند بايد اصالح مي شد.
معاون پيشگيري و اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور 
درباره جزييات طرح جديد اين سازمان گفت: در طرح 
جديد به استمرار درمان توجه كرديم و قرار است فرد 
بعد از گذراندن دوره سم زدايي تا يكسال تحت حمايت 
ما باش��د. براي اين افراد باشگاه هاي بهبودي طراحي 
مي كنيم تا مدت زمان بيشتري از پاكي آنها بگذرد چرا 
كه در چنين حالتي ميزان بازگشت دوباره فرد به سمت 
مواد مخدر كم مي شود با اين وجود ستاد مبارزه با مواد 
مخدر بر مدت دو سال تاكيد دارد كه اين موضوع هزينه 
زيادي مي طلبد و از نظر بودجه بايد فكري براي آن كرد. 

معاون نظارت و برنامه ريزي س��ازمان نظام پزشكي 
نحوه تعيين ماليات و وضعيت معافيت هاي مالياتي 

جامعه پزشكي را تشريح كرد.
محم��د جهانگيري درب��اره وضعي��ت ماليات هاي 
پزشكي سال 1۳97، گفت: افراد حقيقي كه تا پايان 
خرداد ماه اظهارنامه هايش��ان را اعالم كردند و افراد 
حقوقي هم تا پايان تير ماه اظهارنامه هايشان را ارايه 
داده اند كه جامعه پزش��كي را هم شامل مي شود. او 
با بيان اينك��ه افراد حقيقي و حقوقي در س��ه گروه 
دسته بندي مي شوند، افزود: گروه يك كساني هستند 
كه بيش از س��ه ميليارد تومان در سال درآمد دارند. 
گروه دو شامل كسانيكه بين يك تا سه ميليارد تومان 
در سال درآمد دارند و گروه سوم شامل كسانيكه زير 
يك ميليارد در سال درآمد دارند. اين گروه بندي ها 

براي تمام مشاغل در نظر گرفته شده است.
جهانگيري ادامه داد: حال اين براي كسانيكه صرفا 
خدمت مي دهند، نصف مي ش��ود. يعن��ي به برخي 
خدمات مانند قس��متي از خدمات پزش��كي نصف 
مي ش��ود. به عنوان مثال اگ��ر درآمد يك متخصص 
اطفال بين 500 ميليون تومان تا 1.5 ميليارد تومان 
در سال باشد، جزو گروه دوم به حساب مي آيد. گروه 

س��وم داراي روش هاي خاص براي پرداخت ماليات 
هس��تند و از تبصره ماده 100 مي توانند اس��تفاده 
كنند و نيازي به اظهارنامه ندارند و تنها كافي اس��ت 
كه درآمدش��ان را اع��الم كنند. گ��روه دوم نيازمند 
دفتر مالياتي بوده و گ��روه يك نيازمند پلمب دفاتر 

مالياتي )دفاتر مالياتي كه از س��وي اداره پست ُمهر 
شده و تاييد مي شود كه گاهي به صورت الكترونيك 
و گاهي به صورت دستي است( هستند. اين موارد در 
قانون مشخص شده و جامعه پزشكي طبق قانون اين 

اقدامات را انجام مي دهد.

بيمارستانهاجزوكدامگروهمالياتيهستند؟
وي با بيان اينكه اين اقدامات تاكنون بطور كامل انجام 
شده و بسياري موسس��ات پزشكي، بيمارستان ها و 
زايش��گاه ها جزو زيرگروه يك هستند، گفت: بر اين 
اساس بايد دفاتر را پلمب كرده و همه چيز را به صورت 
كامل ارايه دهند و هر س��ه ماه يك ب��ار اين موارد را 

گزارش دهند. 
عده اي از پزشكان جزو گروه دو هستند كه دفتر دارند، 
اما فقط در زمان رس��يدگي موارد را مطرح مي كنند 
و عده اي هم مانند پزش��كان عمومي و بس��ياري از 
پزشكاني كه در سال درآمد زير 500 ميليون تومان 
دارند، جزو گروه س��وم محسوب مي شوند كه مانند 
ساير صنوف عمل مي كنند. بنابراين اينكه پزشكان 
ج��زو كدام يك از گروه هاي ماليات��ي قرار گيرند، به 

درآمد ساالنه آنها بستگي دارد.

معافيتهايمالياتيغيرشفاف
جهانگي��ري درباره وضعيت معافيت ه��اي مالياتي 
پزش��كان نيز به ايس��نا گفت: در حال حاضر مشكل 
ما اين اس��ت كه بحث معافيت هاي مالياتي ش��فاف 
نشده است. در بسياري از مسائل داريم كار مي كنيم 

كه ببينيم در مواردي مانند سرمايه گذاري هايي كه 
شامل معافيت مالياتي مي شوند، به چه صورت بايد 
عمل كرد. البته قانون برخي موارد را مشخص كرده 
اس��ت. به عنوان مثال اگر بيمارستاني افتتاح شود تا 
پنج سال معاف از ماليات است و اگر در مناطق محروم 
باشد، تا 10 سال از معافيت مالياتي برخوردار است. در 
عين حال در راستاي شفافيت بيشتر معافيت مالياتي، 
در حال بررس��ي اين مسائل در كارگروه مشتركي با 

سازمان امور مالياتي هستيم.
او تاكيد كرد: بنابراين پزشكان در حوزه مالياتي اعم از 
پرداخت ماليات يا برخورداري از معافيت هايي مانند 
ساير اقشار هستند و تفاوتي وجود ندارد. بر اين اساس 
ساالنه درآمدي مشخص مي شود كه اگر درآمدشان 
كمت��ر از آن باش��د، از ماليات معاف مي ش��وند. اين 
معافيت براي همه اقشار است كه براي سال 1۳97، 
رقم ماهانه دو ميليون و ۳00 هزار تومان براي همه 

مشاغل مطرح شده بود.
جهانگيري درباره ميزان معافيت مالياتي پزش��كان 
در س��ال 1۳97 ني��ز گف��ت: در حال حاض��ر هنوز 
رسيدگي هاي الزم انجام نش��ده و هنوز در اين باره 

آمار دقيقي نداريم.
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لزومافزايشمالياتبرسيگار
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران 
با اشاره به جامع مبارزه و كنترل دخانيات در كشور 
مصوب سال 85، گفت: جهت الزام در اجراي تمامي 
بندهاي اين قانون، بايد توفان فكري و اطالع رساني 
ميان مسووالن مربوطه، مردم و از جمله سازمان امور 
مالياتي به راه افتد تا بدين وسيله شهروند مطالبه گر، 
مسووالن را ملزم به اجراي تمامي بندهاي قانون كرده 
و خود نيز در كاهش مصرف انواع محصوالت دخاني 
با سياست گذاران همراه باشد. محمدرضا مسجدي 
همچنين با اشاره به بند 8 قانون مبارزه با دخانيات، 
افزود: بر اساس اين بند از قانون بايد ساالنه 10 درصد 
به ماليات بر دخانيات افزوده ش��ود كه تاكنون اين 
امر محقق نشده است. در حالي كه اكثر كشورهاي 
منطقه ت��ا 75 درصد و حتي بي��ش از اين درصد را 
افزايش داده و صنايع دخاني را ملزم به پرداخت آن 
كرده اند. وي با اشاره به اين مطلب كه درصورتي كه 
ماليات بر دخانيات طبق قانون مصوب اخذ ش��ود، 
بودجه سالمت كش��ور دو برابر خواهد شد، گفت: با 
افزايش ماليات بر سيگار، استعمال آن را تا ۳0 درصد 
در جامعه مي توان كاهش داد؛ اين معادل هاي است 
كه در اكثر كشورها اتفاق افتاده و ايران نيز متعهد به 
اجراي آن است.او با تاكيد بر اين مساله كه عالوه بر 
ماليات سيگار، ماليات توتون قليان نيز بايد اخذ شود، 
تاكيد كرد: در بحث كاهش مصرف و افزايش ماليات 
انواع محصوالت دخاني در كشور ما خأل قانوني نداريم، 
بلكه مشكل در ضمانت اجراي آن است. به هرحال با 
توفان فكري و آگاه سازي شهروندان مي توان شهروند 
مطالبه گري را به وجود آورد كه در ادامه آن مجريان 
امر را مجبور به اجراي بي چون و چراي قوانين كنند.

شمارهگذاريموتورسيكلت
كاربراتوريمتوقفشود

عض��و كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
ضمن مخالفت با ش��ماره گذاري 12هزار دستگاه 
موتورسيكلت كاربراتوري، گفت: اعضاي شوراي عالي 
سالمت اجازه شماره گذاري و ورود موتورسيكلت هاي 

كاربراتوري را به تهران ندهد. 
 بشير خالقي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت و درمان 
متولي اصلي س��المت جامعه است و بايد نسبت به 
تاثيرات منفي آالينده ها بر س��المت مردم واكنش 
نشان دهد، گفت: شوراي عالي سالمت كه متشكل 
از رييس جمهور به عنوان رييس شورا، وزير بهداشت 
و درم��ان به عنوان دبير، اس��تاندار به عنوان رييس 
شوراي س��المت استان و همچنين وزارت فرهنگ 
و ارش��اد، ش��هرداري، وزارت نيرو، وزارت آموزش و 
پرورش، س��ازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت 
راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
به عنوان اعضاي اين شورا هستند كه بايد به مسائل 
مربوط به سالمت مردم به خصوص آلودگي هوا ورود 
كنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم خودروها و 
موتورسيكلت ها را يكي از منابع اصلي توليد آلودگي 
در كالن شهرها دانست و به خانه ملت گفت: استفاده 
از بنزين هاي غير اس��تاندارد آلودگي هوا را تشديد 
مي كند، بنابر اين سازمان حفاظت از محيط زيست 
بايد به صورت ج��دي اين موضوع را پيگيري و مانع 
توليد و اس��تفاده از آن ش��ود. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با تاكيد بر اينكه افزايش ذرات آالينده در 
هوا براي سالمت مردم بسيار خطرناك است، افزود: 
سازمان محيط زيست و مسووالن مربوطه بايد مانع 
توليد خودروهاي غيراستاندارد شوند و از طرفي بايد 
بر توليدات كارخانه هاي خودروس��ازي نيز نظارت 
بيشتري صورت بگيرد تا اتومبيل  ها با استاندار هاي باال 

و با آاليندگي حداقل به شهر ها وارد شوند. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي، ضمن مخالفت با ش��ماره گذاري 12هزار 
دستگاه موتورسيكلت كاربراتوري، گفت: مسووالن 
مربوطه و اعضاي شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي 
نبايد اجازه شماره گذاري و ورود اين موتورسيكلت ها 
كاربراتوري را بدهند چرا كه مي تواند اثرات مخربي بر 

سالمتي انسان داشته باشد.

مشكالتبيمارستانهارا
به190اطالعدهيد

معاون كل وزارت بهداشت گفت: بابت هرگونه مشكل 
و خدشه اي در تكريم مراجعين سيستم بهداشتي و 
درماني كشور كه بيماران هستند، عذرخواهي مي كنم 
و حركت رو به جلو وزارت بهداشت در چند سال اخير 
در راستاي تكريم ارباب رجوع و اجراي فرمايش مقام 
معظم رهبري كه »بيمار نبايد هيچ رنجي  جز بيماري 

داشته باشد« ادامه پيدا خواهد كرد.
ايرج حريرچي يادآور شد: در سال هاي اخير اصالح 
هتلينگ بيمارس��تان ها به عنوان يكي از مهم ترين 
زيرس��اخت هاي تكريم بيماران و ارب��اب رجوع در 
دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت به گونه اي كه 
حدود دو ميلي��ون و 500 هزار مترمربع از فضاهاي 
بهداش��تي و درماني، معادل ح��دود 45 هزار تخت 
بيمارستاني فرسوده، نوسازي و بازسازي شد اما به 
نقطه ايده آل نرس��يده ايم. وي اضافه كرد: از نظر ما 
به عنوان كادر بهداشتي و درماني، بيماران مشتري 
و نفر اصلي بيمارستان ها هستند و فلسفه وجودي 
بيمارس��تان ها، ارايه خدمات به بيماران اس��ت اما 
كتمان هم نمي كنم كه در برخي موارد، تخطي انجام 
مي شود كه براي مقابله با آن چندين راه وجود دارد؛ 
يكي اينكه مردم به توجيه كادر درماني بپردازند؛ ديگر 
اينكه مسووالن بيمارستان ها را در جريان مشكالت 
خود قرار دهند و از سوي ديگر نيز براي رسيدگي و 
مشكالت بيمارستان ها اعم از نحوه برخورد، تامين 
اقالم مورد نياز و هزينه هاي دريافتي با سامانه 190 
تماس بگيرند. معاون كل وزارت بهداش��ت با اشاره 
به فعاليت 24 ساعته سامانه 190 وزارت بهداشت، 
گفت: مردم در صورت بروز هرگونه مشكلي در حوزه 
بهداشت و درمان مي توانند با اين سامانه تماس بگيرند 
و با كد پيگيري كه در اختيار مردم قرار مي گيرد، بعد از 

رسيدگي، نتيجه را به اطالع آنها مي رسانيم. 

چرايي مخالفت دانشگاه ها با توليد سواري ديزليماجراي تردد معلمان خصوصي با آمبوالنس در پايتخت
يك استاد دانش��گاه به آس��يب ها و حواشي كالس هاي 
آمادگي كنكور اش��اره كرد و گفت: ش��ايد شنيده باشيد 
كه عده اي از معلمي��ن خصوصي با آمبوالنس رفت و آمد 
مي كنند. اين معلم هاي كنكور به آمبوالنس خصوصي پول 
مي دهند كه آنها را از خط ويژه از كالس اول به كالس بعدي 
برسانند كه البته اين پول در مقابل شهريه هاي هنگفتي كه 
مي گيرند چيزي نيست. اما آيا دانش آموزان معمولي توان 

استفاده از چنين معلماني را دارند؟
علي عبدالعالي با اش��اره به وضعيت آموزشي 40 نفر اول 
كنكور در پنج رش��ته، گفت: از اين تعداد 19 نفر تهراني 
هستند. 67 درصد كل آنها در مدارس غيردولتي و مدارس 
خ��اص دولتي چون نمونه دولت��ي درس خوانده اند و ۳۳ 

درصد مابقي سمپادي اند.
او  افزود: البته مدارس سمپاد كنكور دارند و كساني كه وارد 
سمپاد شده اند در پايه ششم دبستان در كنكور عذاب آوري 
شركت كرده اند. در واقع عمده نفرات برتر متعلق به مدارس 
خاص بودند. همچنين 85 درصد كل قبولي هاي كنكور 

كشور مربوط به شش استان هستند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بي انصافي است كه بگوييم 
مدارس غيردولتي كال خوب يا كال بد هستند، گفت: اخيرا 
معاون وزير اع��الم كرد كه م��دارس غيردولتي 40 هزار 
ميليارد تومان در سال صرفه جويي بودجه اي براي دولت 
دارند. ش��ايد كمتر از پنج درصد مدارس سوپرالكچري 
باش��ند؛ چرا با اين مدارس برخورد نمي كنند؟ پيشنهاد 
مي كنم فهرستي تهيه شود كه مسووالن اسم فرزندان و 
مدرسه محل تحصيل خود را وارد آن كنند. حدس مي زنم 
بالغ بر 80 درصدشان در مدارس الكچري تحصيل كنند. 
عبدالعالي به آسيب ها و حواشي كالس هاي آمادگي كنكور 
اشاره كرد و گفت: شايد شنيده باشيد كه عده اي از معلمين 
خصوصي با آمبوالنس در سطح شهر رفت و آمد مي كنند. 
اين معلم هاي كنكور به آمبوالنس خصوصي پول مي دهند 
كه آنها را از خط ويژه از كالس اول به كالس بعدي برسانند 

كه البته اين پول در مقابل شهريه هاي هنگفتي كه مي گيرند 
چيزي نيست. اما آيا دانش آموزان معمولي توان استفاده از 

چنين معلماني را دارند؟
او افزود: دهك اول فقيرترين و دهك دهم پولدارترين افراد 
هس��تند و اخيرا در آماري اعالم شد كه بيشترين تفاوت 
ميان آنها، هزينه تحصيل 60.5 برابري است. يعني كشور 
چه بخواهد و چه نخواهد دارد طبقه اي مي سازد كه در آن 
ابرثروتمنداني زندگي مي كنند كه دسترسي بيشتري به 
فرصت ها دارند و آينده از آن برج عاج نشينان ثروتمندي 
اس��ت كه دارند بهترين ها را كسب مي كنند كه با عدالت 
آموزشي تضاد فوق العاده اي دارد. اين استاد دانشگاه چند 
راه��كار نيز ارايه داد و گفت: بايد نگاه روس��اي جمهور به 
آموزش شفاف باشد. دوم اينكه بايد تنوع مدارس كاهش 
ياب��د. راه حل ديگر اين اس��ت كه رس��انه هاي ما بهترين 
محصوالت آموزش��ي را رايگان در اختيار همه مردم قرار 
دهند.  شهرداري ها هم مي توانند اتوبوس هايي راه بيندازند 
كه داخل آن آزمايش��گاه سيار باشد كه به مناطق محروم 
بروند.همچنين عبدالرسول عمادي درباره ارتباط ميان 
عدالت آموزشي و وضعيت آموزشي نفرات برتر كنكور اظهار 
كرد: وضعيت نفرات برتر كنكور را شاخص مهمي در تحليل 
عدالت آموزشي نمي دانم. كليت قبول شدگان را بايد مدنظر 
قرار دهيم. اما بعضا نفرات اول تا دهم را پررنگ مي كنند و 
آن را مبناي تحليل قرار مي دهند؛ در حالي كه ما نمي توانيم 

نظام آموزشي را بر مبناي 50 نفر اول كنكور بسنجيم.
او افزود: بس��ياري دانش آموزان م��ا وقتي به قصد كنكور 
درس مي خوانند، قصدش��ان رقابت نيس��ت؛ بلكه قبول 
ش��دن در دانشگاه خوب است و اينطور نيست كه همه به 
آب و آتش بزنند كه نفر اول تا پنجم بش��وند.رييس سابق 
مركز س��نجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به حاكميتي بودن آموزش و رايگان بودن تحصيل طبق 
قانون اساسي جمهوري اسالمي، گفت: در دهه 60 با نرخ 
رش��د باالي جمعيت مواجه شديم كه در دهه 70 به سن 

مدرسه رسيدند. آن زمان به علت جنگ تحميلي بسياري 
زيرساخت هاي ما آسيب ديده بود و بچه ها ناچار بودند در 
مدارس چند شيفته درس بخوانند. به همين علت مشاركت 
مردم براي كمك به آموزش طلبيده  شد. بنابراين يك سوي 

ماجرا مدرسه سازي و ديگري مدرسه داري بود.
عمادي ادامه داد: خيرين مدرسه س��از وارد امر س��اخت 
و س��از ش��دند و مدارس غيرانتفاعي هم به كمك آمدند 
تا در ارتقابخش��ي به كميت و كيفيت آم��وزش به دولت 
كمك كنند. معتقدم قانون تاس��يس مدارس غيردولتي 
و همراهي خيرين مدرسه س��از فرصت هايي براي تحقق 
عدالت آموزشي در ايران بودند. وي با اشاره به تبعات كنكور 
گفت: كنكور يك رقابت سالم از جهت اجراست و تقلبي 
در آن اتفاق نمي افتد و نتايج آن نمايانگر توانايي داوطلبان 
است؛ اما نه توانايي پرورشي، تربيتي، بالندگي شخصيتي، 
فهم محتويات و مفاهيم عميق آموزشي بلكه مهارت تست 
زني. متاسفانه كنكور فعال جايگزيني ندارد و بطور منطقي 
راه هاي ديگري هم براي گزينش بهترين ها وجود ندارد. 
هرجا داوطلب زياد ش��د، شما ناچار هستيد مبنايي براي 

گزينش قرار دهيد و گريزي از اين مساله نيست.
رييس سابق مركز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: بنابراين متقاضيان بايد براي موفقيت، شيوه تست 
زني را تمرين كنند. افرادي مي توانند اين مهارت ها را بيشتر 
تمرين كنند كه در كالس هاي كنكور شركت كنند و معلم 

ويژه داشته باشند كه به نابرابري هايي دامن مي زند.
عمادي در تحليل آماري مبني بر فاصله چند برابري دهك 
اول تا دهم درآمدي در هزينه هاي تحصيل، گفت: اين آمار 
يك داده كم دارد كه هزينه آموزش براي حاكميت است 
كه به نيابت از خانوار در دهك هاي پايين صرف مي شود. 
درست است كه دهك هاي پايين هزينه كمي براي آموزش 
مي پردازن��د ولي مابقي را دولت مي ده��د. اما دهك هاي 
 باال اگر فرزندش��ان را به مدارس غيردولتي مي برند صفر 

تا 100 هزينه را خودشان مي پردازند.

به دنبال انتشار خبر مخالفت 1۳ دانشگاه كشور با توليد 
سواري ديزلي، مجري كنسرسيوم پژوهشي دانشگاه هاي 
برتر كشور ضمن تاييد اين خبر گفت: با توجه به سهم 
باالي ديزل سوزها در توليد آالينده ناكس لزومي ندارد 
كه سازمان محيط زيس��ت با توليد سواري هاي ديزلي 

موافقت كند.
محس��ن ناصري اظهاركرد: كنسرس��يوم پژوهش��ي 
دانشگاه هاي برتر كشور توليد سواري ديزلي در ايران را 

بررسي و مخالفت خود را اعالم كرده است.
او با اشاره به اينكه داليل متعدد كنسرسيوم دانشگاه هاي 
برتر كشور براي مخالفت با سواري ديزلي در ايران در قالب 
نامه اي تهيه و به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال 
ش��ده اس��ت، تصريح كرد: ميزان ناكس ناشي از ديزل 
س��وزها به مراتب بيش از خودروهايي است كه بنزين 
 )WHO( مصرف مي كنند. سازمان بهداشت جهاني
مقاالت بسياري در مورد سرطان زا بودن سوخت ديزل 
منتشر كرده است. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
تأكيد كرد: س��هم باالي ديزل سوزها در توليد و انتشار 
گازه��اي آالينده به ويژه ناكس اس��ت كه باعث ش��ده 
بسياري از كش��ورهاي دنيا حركت به سمت ديزل ها را 
منتفي كنند. در اروپا نيز برنامه توليد خودروهاي توليد 
سواري هاي ديزلي با سرعت قابل توجهي رو به افول است 
و حتي ورود ديزلي ها به بسياري از شهرهاي اروپايي با 
ممنوعيت و محدوديت مواجه است. مجري كنسرسيوم 
پژوهشي دانشگاه هاي برتر كشور با تأكيد بر اينكه با توجه 
به مباحث آلودگي هوا، لزومي نمي بينيم كه س��ازمان 
حفاظت محيط زيست مجوزي براي توليد سواري ديزلي 
صادر كند، به ايسنا گفت: نظرمان را خيلي صريح با اين 
س��ازمان مطرح كرده ايم. وي با بيان اينكه كنسرسيوم 
دانشگاه هاي برتر كشور مجري تهيه و تكميل سياهه 
انتشار كالن شهرهاي كشور است، اظهاركرد: مشورت 
كنسرسيوم دانشگاه هاي برتر كشور به سازمان حفاظت 

محيط زيست در مورد سواري ديزلي يك كار فرعي براي 
اين مجموعه به حساب مي آيد و از منظر كيفيت هوا و 
اثرگذاري اقدامات دس��تگاه هاي مختلف روي كيفيت 

هوا است.
ناصري تأكيد كرد: با توجه به ش��رايط كيفيت هوا در 
كالن شهرهاي ايران لزومي ندارد كه حمل و نقل شهري 
و حتي بين ش��هري را كه امروزه با ناوگان هاي بزرگ 
ديزلي مثل اتوبوس ها و ميني بوس ها انجام مي شود به 
سمت ديزل هاي سبك كه احتمال رواج تك سرنشيني 
در ديزل ها را باال مي برد، سوق بدهيم.او در پايان ضمن 
تاكيد بر مخالفت دانش��گاه هاي برتر كش��ور با توليد 
س��واري ديزلي در ايران گفت: اگر بناست يارانه اي به 
ديزل س��وزها تعلق گيرد، دليلي ندارد كه اين يارانه و 
تسهيالت به خودروهاي خرد و سبك ديزلي داده شود 
كه جمعيت كمتري را نسبت به اتوبوس و ميني بوس 
حمل مي كنند.مدتي اس��ت كه ايران خودرو ديزل از 
سازمان حفاظت محيط زيست درخواست كرده است 
كه براي توليد سواري ديزلي مجوز صادر كند. سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت پيش از اين مخالفت جدي 
خود را با اين درخواست اعالم كرد. در اين باره عيسي 
كالنتري- رييس سازمان حفاظت محيط زيست- در 
گفت وگو با ايسنا گفته بود: سازمان محيط زيست قطعًا 
با ورود موتور ديزل به ناوگان س��واري مخالف است و 
اميدواريم كه هيچ دولتي حاضر نشود كه مجوز ورود 
ناوگان ديزل س��واري را به جاده ها و شهرهاي كشور 
صادر كند.مهدي ميرزايي- ريي��س مركز ملي هوا و 
تغيير اقليم- نيز 15 مردادماه در جريان نشست خبري 
معاونت محيط زيست انساني با بيان اينكه توليد سواري 
ديزلي تجارت آالينده ها است، اظهاركرده بود: متأسفانه 
شاهديم خودروسازي كه به دنبال توليد سواري ديزلي 
است، با وجود مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست 

با اين طرح، پيگيري هاي جداگانه اي انجام مي دهد.
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ادامه شفاف سازي در شهرداري با راه اندازي سايت پژوهشيار و راه اندازي تاالر معامالت

رييس كانون انبوه سازان كشور عنوان كردمعاون بهره برداري شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( مطرح كرد

فاز تازه حذف رانت اطالعات شهري كليد خورد

احتياط و تغيير رفتار سازندگان مسكنارزان تر بودن بليت پروازهاي داخلي فرودگاه امام

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
روز گذشته شهرداري تهران از نسخه جديد سامانه 
پژوهشيار رونمايي كرد.اين سايت با هدف جلوگيري 
از پژوهش هاي تكراري در شهرداري تهران و انجام 
موازي كاري ها راه اندازي ش��د و قرار است به سامانه 
شفافيت شهرداري نيز متصل شود. اوايل تيرماه سال 
جاري نيز ش��هرداري تهران با هدف عمومي كردن 
اطالعات و داده هاي ش��هري و نيز خارج كردن اين 
اطالعات از انحصار تعداد معدودي از كارشناس��ان، 
براي اولين بار داده هاي خام پيمايش هاي شهري را 
روي سايت معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران بارگ��ذاري كرد.ع��الوه بر اين روز گذش��ته 
شهرداري درراستاي شفاف سازي، جزئيات تازه اي از 
فعاليت تاالر معامالت شهرداري تهران را كه به زودي، 
بطور رسمي افتتاح خواهد شد را تشريح كرد. در اين 
تاالر در وهله نخست معامالت همه مناطق 22 گانه 
تجميع خواهد شد و تحت نظارت يك كميسيون، از 
صفر تا 100 معامالت كالن باالي 250 ميليون تومان 

شهرداري تهران در اين تاالر انجام مي شود.
به گزارش »تعادل«، بهاره آروين، عضو هيات رييسه 
شوراي شهر تهران درباره راه اندازي سايت پژوهشيار 
توضيحات��ي ارايه ك��رد و گفت: يك��ي از مهم ترين 
اتفاقاتي كه پس از اتصال سامانه پژوهشيار به سامانه 
ش��فافيت رخ مي دهد، جلوگي��ري از پژوهش هاي 
تكراري در شهرداري تهران است. پژوهش هايي كه 
در واحدي از ش��هرداري انجام شده اما به دليل آنكه 
در دسترس س��اير واحدها نبوده، س��هواً يا عمداً به 
واحدهاي ديگر شهرداري نيز ارايه شده است.بطور 
مثال در يك سازماني مثل بهزيستي يا وزارت كشور 
كه حوزه كاري مشابهي دارند، مشاهده شده پژوهشي 
كه در اين نهادها انجام شده به عنوان پژوهش جديد 
به شهرداري عمداً يا سهواً داده شده است. پيشنهادم 
اين است كه اين سامانه به سامانه هاي مشابهي مانند 
ايران داك متصل ش��ود تا از هرگونه موازي كاري و 

تكرار در حوزه پژوهش جلوگيري شود.
آروين با بيان اينكه در دس��ترس ق��رار گرفتن اين 
پژوهش ها به جز آنكه انباش��ت دان��ش را در جامعه 
افزايش مي دهد، به ارتق��اي كيفيت پژوهش ها نيز 
كمك مي كند، گفت: زماني كه يك سازمان پژوهشي 
را انجام مي دهد، تنها ي��ك ناظر كيفيت آن را مورد 
ارزيابي قرار مي ده��د اما وقتي در معرض ديد عموم 
قرار گيرد، اين پژوهش توس��ط همتايان دانشگاهي 
و علمي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و در ميان مدت 
نظارت همتايان باعث ارتقاي كيفي پژوهش ها خواهد 
ش��د. زيرا در جامعه علمي كمتر رودربايستي وجود 
دارد و دانشگاهي ها معمواًل بي رودربايستي نقايص 

علمي پژوهش ها را منتقل مي كنند.
آروين با تاكيد بر اينكه به جز پژوهش ها، پيوست هاي 
مطالعاتي نيز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، 
گفت: با انتش��ار پيوس��ت هاي مطالعاتي پروژه هاي 
عمران��ي، جري��ان نق��د و ارزيابي پروژه ها توس��ط 
ناظران فراهم مي ش��ود و پيوست هايي كه ضعيف و 
س��وري است و قرار اس��ت با بودجه عمومي احداث 
شوند، توسط نهادهاي نظارتي، رسانه ها و نهادهاي 

تخصصي شناسايي خواهند شد.
او با بيان اينكه يكي ديگر از ثمرات به اشتراك گذاري 
اي��ن پژوهش ها اين اس��ت كه جامعه دانش��گاهي 
مي توان��د به داده هاي س��ازمان ها دسترس��ي پيدا 
كند،  گفت: زيرا معمواًل س��ازمان ها اين داده ها را به 
عنوان غنيمت هاي س��ازماني مي دانن��د و كمتر در 
اختيار نهاد دانش��گاهي ق��رار مي دهند كه مي توان 
بر اس��اس داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش ها 
سياس��ت گذاري هاي دقيق ت��ري به نه��اد اجرايي 

پيشنهاد كند.
او تاكيد كرد: امروز بيش از ۸00 پژوهش س��ال هاي 
اخير در اختي��ار عموم قرار مي گيرد ك��ه بايد براي 
جلوگيري از كپي هاي احتمالي به سيستم هايي مانند 
ايران داك متصل شده و در اين زمينه تفاهمنامه هايي 

با وزارت علوم بسته شود. همچنين براي آنكه تمامي 
پژوهش ها ثبت ش��ود بايد به سامانه مالي قراردادها 
متصل شوند تا در صورت عدم ثبت و كد قراردادي، 
ام��كان انجام پژوهش وجود نداش��ته باش��د.مركز 
مطالع��ات در اين ميان بايد نقش نهاد نظارتي را ايفا 
كند. ابتدا در برابر درخواس��ت موضوع نهاد اجرايي، 
مجموع پژوهش هاي موجود را ارايه كند و در ادامه بر 

كيفيت پژوهش انجام شده نظارت كند.

  869 پژوهش شهري در اختيار تهراني ها
همچنين در اين مراس��م محمدحس��ين بوچاني، 
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران از 
بارگذاري ۸69 پژوهش شهري در سايت پژوهشيار 
خبر داد و گفت: سازمان ها و مناطق مختلف موجود 
در شهرداري تهران مطالعات مختلفي انجام مي دهند 
اما اي��ن مطالعات در يك جاي مش��خص به صورت 
يكپارچه و هماهنگ قرار نداش��ت. ب��ا توجه به آنكه 
پژوهش ها با پول مردم انجام مي شود، اين دستاوردها 
بايد به صورت يك محصول عمومي در اختيار مردم 
قرار گيرد. اي��ن مطالعات براي اولين ب��ار در اختيار 
م��ردم قرار مي گيرد و باعث مي ش��ود مردم قضاوت 
درستي از شهرداري تهران داشته باشند و حتي دقت 

پژوهشگران نيز باال برود.
رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران در 
پاسخ به اينكه آيا پروژه ها نيز به اين مطالعات پيوست 
مي ش��وند يا خير، گفت: هر پژوهش��ي كه فايل آن 
بارگذاري مي شود، حتما قرارداد مالي انجام آن پروژه 

نيز به پيوست منتشر مي شود.
او درباره اين نكته كه اگر دفتر مطالعات پژوهش انجام 
مي دهد چ��را ديگر معاونت ها هم به اين امر مبادرت 
مي كنن��د، گفت: اين دو اتفاق موازي كاري نيس��ت 
چراكه ما يكسري از راهبردها را تصويب مي كنيم و 

آنها نيز بر اساس نياز خود پژوهش انجام مي دهند.

  استقبال از انتشار عمومي پژوهش ها
پويا عالء الديني، اس��تاديار دانش��گاه تهران نيز در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« اي��ن عملكرد ش��هرداري را 
مثبت ارزيابي ك��رد و گفت: واقعيت اين اس��ت كه 
اين پژوهش ها با پول مردم انجام مي ش��ود و بايد در 
اختيار عموم قرار گيرد. اين س��ايت فرصت مناسبي 
فراهم مي كند تا شهروندان و محققان به جاي وقت 
گذاشتن و رفتن به كتابخانه ها از طريق اينترنت و با 
سرعت بيشتر به داده هاي مورد نياز خود دست پيدا 
كنند. هر چند اين امر مي تواند جنبه شفاف س��ازي 
هم داشته باشد، اما بيشتر رانت و فساد در زمينه هاي 
ساخت و س��از و عمراني اس��ت و در حوزه پژوهش 
تخلفات چنداني روي نمي دهد زيرا مبالغ قراردادها 
چندان باال نيس��ت اما عده اي هم توانس��تند در اين 

حوزه از رانت استفاده كرده و منتفع شوند. 
او ادامه داد: گاه شاهد بوديم كه پژوهش ها به شكل 
درست و مطابق با نيازهاي ش��هرداري و با نيازهاي 
محققان متخصص انجام نش��ده اس��ت.كارمندان 
شهرداري غالبا اجرايي بوده و ممكن است از نحوه و 
روند انجام پژوهش ها چندان آگاه نباشند، بنابراين 
هنگام نياز به تحقيق آن را برونس��پاري مي كنند اما 
مهم اين است كه اين تحقيق و پژوهش ها هدفمند 
و رقابتي باش��د تا نتيجه آن قابل اس��تفاده باش��د. 
متاسفانه در گذشته شيوه مناسبي براي برونسپاري 
پژوهش ه��ا در پيش گرفته نش��د و نتيجه آن تعداد 
زيادي تحقيقات بي كيفيت و بدون ارزش و با صرف 

هزينه هاي بسيار بوده است.
عالءالديني ادامه داد: اكنون با بارگذاري پژوهش ها و 
دسترسي تمام مردم به آن قطعا تعداد پژوهش هاي 
بي كيفيت و بي ه��دف كاهش مي ياب��د. بارگذاري 
پژوهش ها در سايت نشان مي دهد كه چه كساني با 
گرفتن پول هاي كالن پژوهش هاي بي كيفيت انجام 
داده اند و اين امر به شفاف سازي در اين حوزه كمك 
مي كن��د و ديگر افراد غير متخصص ب��ه خود اجازه 

ورود به اين حيطه را نمي دهند.مهم ترين موضوع در 
شفاف سازي پژوهش ها اين است كه مبلغ قراردادها 

به همراه زمان آغاز و پايان آن مشخص شود.
اين استاديار دانش��گاه افزود: يكسري از پژوهش ها 
نيز با يكديگر همپوش��اني دارد.يعني يك تحقيق را 
چندين بار يا از س��ر ندانم كاري يا به شكل مغرضانه 
انج��ام داده ان��د. بارگذاري پژوهش ها روي س��ايت 
پژوهشيار باعث كاهش موازي كاري ها در اين حوزه 
خواهد ش��د.در مجم��وع اين اقدام مثب��ت بوده اما 
جزئيات آن نيز بسيار مهم است اينكه به چه كساني 
دسترسي خواهند داد و آيا تمام پژوهش ها در سايت 
بارگ��ذاري خواهد ش��د يا پژوهش ه��اي ضعيف را 

بارگذاري نمي كنند، بسيار مهم است.
هر چند ش��هرداري در راس��تاي شفاف سازي اقدام 
ب��ه بارگ��ذاري پژوهش ها و تحقيقات روي س��ايت 
پژوهشيار كرده است و براي اين كار هزينه بااليي نيز 
پرداخت كرده اما واقعيت اين اس��ت كه عموم مردم 
شهر چندان اس��تفاده اي از اين پژوهش ها ندارند و 
فقط براي قشر خاصي از شهروندان از جمله استادان 
دانش��گاه و محققان مي تواند مفيد واقع شود.البته 
عالء الديني نظر ديگري در اين باره دارد و معتقد است 
نتايج حاصل از اين پژوهش ها براي تمام مردم شهر 
مي تواند مفيد باشد. او در اين باره توضيح داد: مردم، 
شوراياران محله ها روزنامه نگاران، محققان و استادان 
دانشگاه و در مجموع جامعه مدني امكان استفاده از 

اين امكانات را دارند.

  استفاده از پژوهش هاي گذشته 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت شوراي 
شهر تهران نيز در آيين رونمايي نسخه جديد سامانه 
پژوهشيار با اش��اره به لزوم پيوست مطالعاتي براي 
طرح ها و پروژه هاي شهري بر كاربست عملياتي اين 
پروژه ها تاكيد كرد و گفت: تاكنون انتظارات شورا در 
حوزه پژوهش��ي برآورده نشده است و تعداد كمي از 
مصوبات و لوايح و طرح هايي كه مطرح اس��ت داراي 
پيوست هاي مطالعاتي اس��ت. اميدواريم بتوانيم در 
دور جديد فعاليت هاي مركز اين خأل مهم را پر كنيم.

فراهاني اظهار كرد: موضوع مهم ديگر بحث كاربست 
پژوهش درمديريت شهري است. تجربه نشان داده 
كه پژوهش هاي خوبي انجام مي ش��ود اما در عرصه 
عمل كمتر از آنان اس��تفاده ش��ده و نتايج كاربردي 
آن در كارها و فعاليت ها ديده مي شود. خواهش من 
اين اس��ت كه در جوايز پژوهش مديريت شهري كه 

هر س��اله در هفته پژوهش ارايه مي شود؛ جايزه اي 
براي بهترين سازمان، منطقه و فردي كه توانسته از 
پژوهش هاي موجود استفاده كند كه منجر به ارزش 

افزوده شود، اعطا گردد.
رييس كميته بودجه و نظارت ش��وراي شهر تهران 
تصريح كرد: يعني جايزه اي ب��راي كاربرد پژوهش 
ارايه شود تا نش��ان بدهند، پژوهش هاي انجام شده 
مي تواند كاربرد داشته باشد. يكي از راه هاي استفاده 
از پژوهش اين است كه هر نقطه اي از شهرداري تهران 
فعاليتي انجام مي شود مركز، پژوهش هاي مرتبط را 
براي مجموعه ها بفرس��تد و بخواهد از پژوهش هاي 
گذشته استفاده كند و نتايج استفاده از پژوهش را به 

اطالع مركز برسانند.

  راه اندازي تاالر معامالت شهرداري تهران 
مدي��ر ت��االر معامالت ش��هرداري ته��ران گفت: با 
راه ان��دازي ت��االر معام��الت ش��هرداري، ديگر در 
ش��هرداري پيمانكار ناش��ناخته يا محل��ي و بومي 
نخواهيم داشت و رقابت بين همه پيمانكاراني خواهد 

بود كه تاييد صالحيت مي شوند.
به گزارش ايسنا، اميرحسين شمس يكي از نخستين 
اقدامات خود در اداره كل حقوقي شهرداري تهران را 
بازگرداندن كارشناس��ان به اين اداره عنوان و درباره 
راه اندازي تاالر معامالت در ش��هرداري اظهار كرد: 
باتوجه به س��ابقه نظارتي خود به اين نتيجه رسيدم 
كه راه اندازي تاالر معامالت بايد يكي از اقدامات مهم 
ما باشد. البته در دهه ۸0 پيش زمينه اي درباره تاالر 
معامالت شهرداري از سوي نيروهايي كه از مجموعه 

خارج شده بودند، وجود داشت.
مدي��ركل حقوقي ش��هرداري تهران با بي��ان اينكه 
معامالت شهرداري تهران سه دسته هستند، گفت: 
در اين تاالر در وهله نخس��ت معامالت همه مناطق 
22 گان��ه تجميع خواهد ش��د و تح��ت نظارت يك 
كميس��يون، از صفر تا 100 معام��الت كالن باالي 
250 ميليون تومان ش��هرداري ته��ران در اين تاالر 
انجام مي شود.در اين تاالر از آگهي مزايده و مناقصه 
تا برگزاري مناقصه، بازگشايي پاكت ها و اعالم برنده 
همه به صورت شفاف و روشن در مقاطع خاص و رخ 
به رخ با پيمانكار انجام و برن��ده هم در همان لحظه 
مشخص مي شود. بنا داريم اگر امضاي الكترونيك به 
سرانجام برسد قرارداد را در لحظه به پيمانكار ابالغ 
كنيم چراك��ه در حال حاضر بين برگزاري مناقصه و 
ابالغ آن به پيمان��كار فاصله اي وجود دارد كه گاهي 

به يك س��ال هم مي رس��د، ام��ا در ت��االر معامالت 
اين گونه نخواهد بود. مدير تاالر معامالت شهرداري 
تهران، راه ان��دازي اين تاالر را يكي از مواردي عنوان 
كرد كه شوراي شهر، ش��هرداري تهران و همچنين 
دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور 

در راستاي شفاف سازي به دنبال آن بودند.
او تجل��ي ش��هرداري تم��ام شيش��ه اي را در ايجاد 
تاالر معام��الت ش��هرداري توصيف ك��رد و گفت: 
شفاف سازي، به موقع انجام شدن و چگونگي معامله 
همگي در معرض ديد ش��هروندان است. البته پيش 
از اين جزئيات معامالت در سامانه شفافيت منتشر 
مي ش��د اما در نشست هايي كه با خانم آروين -عضو 
شوراي شهر - و شوراي شهر تهران داشتيم بحث ما 
اين بود كه شهروندان در سامانه شفافيت شهرداري 
انته��اي كار يعني قرارداد نهاي��ي را مي بينند اما در 
تاالر معام��الت صفر تا 100 معام��الت قابل رصد و 

رويت است.
به گفته شمس، س��امانه قراردادها كه در گذشته در 
شهرداري راه اندازي شده بود به تاالر معامالت متصل 
خواهد شد. اين موارد در آيين نامه مالي و معامالتي 
شهرداري تهران كه مصوب مجلس هم است تبيين 

شده و حاال شهرداري اين قانون را اجرا كرده است.
مدي��ركل حقوقي ش��هرداري تهران، در پاس��خ به 
اينكه ض��رورت ايجاد تاالر معامالت در ش��هرداري 
چه بود، گفت: نخس��ت اجراي قانون و در درجه دوم 
شفاف س��ازي؛ يعني ديگر در ش��هرداري پيمانكار 
ناش��ناخته يا محلي و بومي نخواهيم داشت و رقابت 
بين همه پيمانكاراني كه تاييد صالحيت خواهند شد 
ايجاد مي ش��ود. او به كمك ها و پيگيري هاي معاون 
مالي و اقتصاد شهري شهردار تهران در راه اندازي تاالر 
معامالت اشاره كرد و درباره مكان اين تاالر هم گفت: 
تاالر معامالت قرار اس��ت در طبقه اول س��اختمان 
روزنامه اطالعات در مس��احتي ح��دود 1700 متر 
كارش را آغ��از كند. اعتبار كافي ديده ش��ده و االن 
در حال تجهيز سالن ها هس��تيم. در اين تاالر بطور 
همزمان مي توانيم سه معامله را در لحظه انجام دهيم.

مدير تاالر معامالت ش��هرداري تهران، اين را اضافه 
كرد كه اگر تاخيري باشد صرفا به دليل آماده سازي 
محيط است، اما اداره كل حقوقي به عنوان ايده پرداز 
اين طرح و مجري از همين االن آمادگي شروع به كار 
را پس از معرفي شدن مسووالن فني از سوي شهردار 
ته��ران را دارد. اميدواري��م از اواي��ل مهرماه تمامي 

معامالت را در تاالر برگزار كنيم.

درحالي كه پنج شنبه هفته گذشته نخستين پرواز داخلي از 
فرودگاه امام خميني )ره( به مقصد كيش انجام شد، معاون 
بهره برداري شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره( از 
ارزان تر بودن بليت اين پروازها خبرداد و گفت: بر اس��اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته و تسهيالت پيش بيني شده 
براي ايرالين هاي داوطلب انجام پروازهاي داخلي در فرودگاه 
امام، قيمت بليت اين پروازها نس��بت به نرخ هاي كنوني، 
ارزان تر خواهد بود و اين خود حق انتخاب دادن به مردم است.

به گزارش ايسنا، حسن خوش��خو گفت: از ابتدا برنامه اي 
براي انتقال همه پروازها به فرودگاه امام نداش��تيم و تنها 
مي خواستيم بستري براي پاسخگويي به نيازهايي ايجاد 
كنيم كه تاكنون مغفول مانده بود، بنابراين براي اجراي اين 
پروازها درصدديم ضمن ايجاد تسهيالت براي ايرالين هاي 
داخلي داوطلب، بليت اين پروازها ارزان تر از آن چيزي باشد 
كه درحال حاضر هست. او افزود: آنچه در سياست گذاري ها 
و برنامه ريزي ها در نظر گرفته بوديم ايجاد بس��تري براي 
انجام پروازهاي داخلي است كه اين موضع محقق و كيش 
اير اولين شركت هواپيمايي داوطلب شد.  به گفته خوشخو، 
با شركت هاي هواپيمايي متعددي مذاكره كرديم و به غير از 
كيش اير حدود 7 ايرالين ديگر از جمله ايران ايرتور، تابان و... 
هم اعالم آمادگي كردند كه بخشي از پروازهاي داخلي شان 
را به فرودگاه امام خميني منتقل كنند اما اينكه چه زماني 
است و دقيقا پروازهاي داخلي ساير شركت هاي هواپيمايي 
داخلي در چه ايامي در فرودگاه امام عملياتي مي شود به خود 
اين شركت ها بستگي دارد. معاون بهره برداري شركت شهر 

فرودگاهي امام خمين��ي )ره( ادامه داد: اين تصور عمومي 
ايجاد شده كه اگر يك مسافر از تهران قصد سفر به مشهد 
را دارد آيا از نظر اقتصادي براي��ش صرفه دارد كه به جاي 
استفاده از فرودگاه مهر آباد به فرودگاه امام خميني بيايد؟ اما 
بايد گفت چيزي كه از ابتدا به عنوان سياست براي شركت 
شهرفرودگاهي امام خميني )ره( وجود داشته اين است كه 
بتوانيم پاسخگوي نيازهايي در اين زمينه باشيم كه پاسخ 
داده نش��ده و اگر كالن شهر هاي دنيا را رصد كنيد متوجه 
مي شويد كه دو يا چند فرودگاه دارند كه حمل و نقل هوايي 
را پاسخ دهند. خوشخو ادامه داد: جمعيت چند ميليوني 
استاني مانند قم و شهرس��تان هايي مانند ساوه، كاشان و 
ديگر پتانسيل هاي جمعيتي نزديك به فرودگاه امام مي تواند 
نمونه اي از نيازهايي باشد كه پاسخ داده نشده يا اينكه كمتر 
به آنها توجه شده اس��ت و مردم در اين مناطق مي توانند 
پروازهاي داخلي را از طريق فرودگاه امام خميني )ره( انجام 
دهند و اين تنها يكي از سياس��ت گذاري هايي بوده كه در 
اين راستا انجام شده است. او اظهاركرد: ايجاد بستري مانند 
فرودگاه امام خميني كه بتواند به پروازهاي داخلي كمك كند 
سبب رونق صنعت هوايي و ايرالين ها هم مي شود و اينكه 
بخشي از نيازهاي موجود را مي خواهيم جواب دهيم و اساسا 
چنين برنامه و هدفي نداريم كه همه پروازهاي داخلي استان 
تهران و حومه را به اين سمت و سو سوق دهيم، به عنوان مثال 
شايد براي مردم جنوب تهران به صرفه باشد براي پروازهاي 
داخلي به جاي فرودگاه مهرآباد از فرودگاه امام استفاده كنند.
معاون بهره برداري شركت شهر فرودگاهي امام خميني 

)ره( با اشاره به پروازهاي ورودي بسيار زياد مسلمانان كه به 
فرودگاه امام مي آيند، گفت: اگر مسلمانان و شيعياني كه از 
كشورهاي مختلف به ايران مي آيند و مي خواهند به مقاصد 
مذهبي داخلي سفر كنند، بستري برايشان فراهم شود كه از 
همين فرودگاه بتوانند اين كار را انجام دهند يا آنكه مسافري 
از ش��هرهاي مختلف بخواهد به مقاصد خارجي برود، اين 
خود يك ويژگي و مزيت است كه در واقع براي پروازهايي با 

كانكشن داخلي يا خارجي محقق شده است.
خوشخو اعالم كرد: يكي ديگر از نكاتي كه وجود دارد اين 
است كه ايرالين هاي داخلي كه به فرودگاه امام مي آيند، 
به جاي آنكه هواپيمايشان خالي بماند، ترجيح مي دهند 
پروازي حتي با قيمت هاي پايين تر داشته باشند و بنابراين 
مي توان گفت كه اينگونه از پروازهاي داخلي با توجه به اين 
وضعيت و حمايت هايي كه فرودگاه از ايرالين هاي داخلي 
داوطلب مي كند، نسبت به پروازهاي داخلي ديگر در ساير 

فرودگاه هاي كشور، ارزان تر خواهد بود.
طي ماه هاي گذشته اين موضوع مطرح شده بود كه برخي 
پروازهاي داخلي به فرودگاه امام خميني منتقل ش��وند و 
هدف از آن، پاس��خ به درخواست مسافران جنوب تهران، 
اس��تان هاي همجوار مانند قم و مركزي و پركردن خأل 5 

ساعته پروازي در فرودگاه مهر آباد بود.
از آنجايي كه در فرودگاه مهرآباد از ساعت 12 شب تا 5 صبح 
محدوديت پروازي وجود دارد، متقاضيان سفر در اين ساعات 
و مسافراني كه سفرهاي فوري بايد انجام دهند مي توانند از 

پروازهاي فرودگاه امام به مقاصد داخلي استفاده كنند.

درشرايطي كه براساس تازه ترين گزارش منتشر شده 
از سوي مركز آمار ايران، حجم پروانه هاي صادرشده 
براي ساخت مسكن در زمستان سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل، 25 درصد افزايش داشته 
است و اين به معناي استقبال بيشتر سازندگان براي 
ساخت و ساز است، رييس كانون انبوه سازان كشور با 
بيان اينكه افت معامالت مسكن و ركود به وجود آمده 
موجب مي شود سازنده هاي مسكن رفتار خود را تغيير 
و در ساخت مس��كن با احتياط عمل كنند، گفت: در 
يك سال گذشته تمام اقالم مصرفي در ساخت مسكن 

3 برابر شد.
جمشيد برزگر در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اينكه 
آيا با توجه به ورود بخش مس��كن به ركود سازندگان 
مسكن از اين پس با احتياط در ساخت عمل خواهند 
كرد،  گفت: سال هاس��ت كه ساخت و س��از از تقاضا 
عقب اس��ت بطوري كه هر س��ال 250 هزار تا 300 
هزار واحد مس��كوني از تقاضا عقب بوده است، قطعا 
اين عقب ماندگي تاثير بااليي در پاسخگويي به تقاضا 
خواهد داش��ت كه رش��د قيمت را به گونه اي به بازار 

مسكن تحميل خواهند كرد.
او اف��زود: ب��ا اي��ن وضعيت��ي ك��ه ب��ازار مس��كن 
وارد آن ش��ده و دچ��ار ي��ك ن��وع كس��ادي و ركود 
كاهش معامالت ش��ده اس��ت، س��ازندگاني كه در 
حال س��اخت هس��تند واحدهاي خ��ود را تكميل 
خواهند كرد و قطع��ا براي پروژه جدي��د با احتياط 

 عمل ك��رده و حتي اقدام به س��اخت نخواهند كرد.
برزگر با اش��اره به اينكه به هر حال نرخ س��ود بانكي 
مشخص است و شايد برخي سرمايه خود را نزد بانك ها 
سپرده گذاري كنند، گفت: متاسفانه هر روز عوارض 
جديدي بر بخش مس��كن و س��اخت و ساز تحميل، 
تصويب و اعمال مي ش��ود كه به صورت مستقيم در 
قيمت تمام شده مس��كن تاثيرگذار بوده و آن را باال 

مي برد.
رييس كانون انبوه سازان كشور در پاسخ به اينكه در 
حال حاضر وضعيت س��اخت و ساز در كشور چگونه 
اس��ت، اظهار كرد: در يك سال گذش��ته تمام اقالم 
مصرفي در س��اخت و ساز 3 برابر رشد كرده است كه 
يكي از داليل اصلي اين وضعيت كاهش ارزش ريال و 

افزايش نرخ دالر بود.
او درباره باال بودن حجم خانه هاي خالي درتهران اظهار 
كرد: اكثر اين واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، خانه 
دوم و سوم هس��تند و اين واحدها توسط برخي افراد 
براي فرزندان خود خريداري شده است پس مشكل 
اين واحدها نيست بلكه بحث، دهك هاي پايين جامعه 

است كه در تهيه و خريد مسكن مشكل دارند.
برزگ��ر ادامه داد: در ح��ال حاضر 35 ت��ا 40 درصد 
جمعيت شهرنشيني كشور اجاره نشين، 24 ميليون 
بد مس��كن و 2 تا 3 ميليون متقاض��ي داغ داريم كه 
منتظر مساعدت دولت براي دريافت تسهيالت با بهره 

پايين هستند تا اقدام به خريد مسكن كنند.
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ساختمان سازي دومين منبع 
مهم آلودگي صوتي پايتخت

الهام كريمي، كارش��ناس صوت شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با اشاره به راهكارهايي براي 
كاهش صوت منتشره از ساختمان سازي ها گفت: 
بر اساس ارزيابي انجام شده از 200 پروژه عمراني 
و ساختماني، ميانگين تراز صوت در اين پروژه ها 
بس��ته به نوع پروژه و تجهيزات و ماش��ين آالت 
مورد اس��تفاده بين ۸0 تا 90 دسي بل بود و اين 
در حالي اس��ت كه حد مجاز ص��وت در مناطق 
مس��كوني طي روز و ش��ب به ترتي��ب 55 و 45 
دسي بل اس��ت. به گزارش ايسنا، الهام كريمي با 
بيان اينكه در شهرهاي بزرگ و پر جمعيتي مانند 
تهران ساختمان سازي دومين منبع مهم آلودگي 
صوتي است، اظهار كرد: در كشورهاي مختلف دنيا 
از روش هاي نويني براي كنترل اين منبع آلودگي 
صوتي استفاده مي شود اما متأسفانه در كشور ما 
قوانين مدوني براي كنترل آلودگي صوتي ناشي 

از فعاليت هاي ساختماني تدوين نشده است.

 »آسفالت  دزدي« 
از شهرداري تهران

صفا صبوري، مع��اون فني و عمراني ش��هرداري 
تهران از »آس��فالت  دزدي« در شهرداري خبر داد 
و گفت: چند وقت پيش خبردار ش��ديم، بخشي از 
آس��فالتي كه رايگان بين مناطق توزيع مي شود، 
توس��ط فردي دزديده و در شهرهاي اطراف تهران 
به فروش مي رس��د و حراست ش��هرداري در حال 
پيگيري اين ماجراس��ت. به گزارش ايلنا، صبوري 
درباره وضعيت آسفالت ريزي در شهر تهران و علت 
آسفالت ش��دن مجدد برخي معابر شهر در فاصله 
كمتر از يك سال اظهار داشت: اكنون آسفالت هاي 
سطح شهر تهران 5 تا 6 سال عمر دارند، اما معيار، 
رساندن كيفيت آس��فالت به سقف 10 سال است. 
برخي از آسفالت ريزي هاي چندباره به دليل عمليات 
ساخت و ساز است،  اما نمي شود كاري براي آن انجام 
داد.نمي توانيم به مردم بگوييم جواز ساخت و ساز 
نگيريد، چون آسفالت هاي ما نو است. اما اگر چنين 
اتفاقي رخ دهد، اف��راد را جريمه و پول زيادتري به 
دليل نو بودن آس��فالت ها از آنها دريافت مي كنيم، 
زيرا عوارضي كه دريافت مي ش��ود به نسبت عمر 
آسفالت است. صبوري با اشاره به اينكه به دليل نبود 
كانال هاي تاسيساتي از اين قبيل مشكالت در شهر 
تهران وجود دارد، درباره آسفالت دزدي گفت:  اصال 
نمي گوييم خالف و دزدي نمي شود، به ميزان كم و 
زياد اين امكان وجود دارد. آماري از ميزان تخلفات 
در اين زمينه نداريم، اما اگر موردي اينچنيني وجود 
دارد، ش��هروندان به ما منتقل كنند و با آن برخورد 
خواهد شد. معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
در ادامه به يك نمونه از تخلف��ات در زمينه توزيع 
آسفالت در سطح شهر اشاره كرد و گفت: چند وقت 
پيش خبردار شديم بخشي از آسفالتي كه رايگان 
بين مناطق توزيع مي شود، توسط فردي دزديده و در 
شهرهاي اطراف تهران به فروش مي رسد و حراست 

شهرداري در حال پيگيري اين ماجرا است.

 كاهش ترافيك 
پس از حذف زوج يا فرد

ش��ركت كنترل ترافيك تهران اعالم كرد، مقايسه 
تغييرات ترافيك ش��هر تهران در تيرماه امس��ال و 
سال گذشته نش��ان مي دهد كه در هر سه محدوده 
طرح ترافيك، طرح كنترل آلودگي ه��وا و خارج از 
اين محدوده ها، حجم ترافيك به ميزان ملموس��ي 
كاهش يافته است؛ هرچند ميزان اين كاهش براي 

محدوده هاي مختلف، متفاوت بوده است.
به گزارش ايسنا، شركت كنترل ترافيك شهر تهران در 
اطالعيه اي اعالم كرد: بر اساس داده هاي به دست آمده 
از نرم افزار مسيرياب نشان، كه يكي از پراستفاده ترين 
مسيرياب هاست و روي تلفن همراه 3 ميليون كاربر 
نصب شده است، كه وضعيت ترافيك تيرماه سال 97 
پايتخت را با تيرماه 9۸ مقايسه كرده و دريافته است 
كه با در نظر گرفتن دو شاخص طول معابر پرترافيك 
و سرعت متوسط در محدوده هاي ترافيكي، از ميزان 

حجم انبوه تردد در اين مسيرها كاسته شده است.
يافته ه��اي حاص��ل از اي��ن نرم افزار مس��يرياب، 
گزارش هاي قبلي برگرفته از داده هاي دوربين هاي 
ترافيكي سطح شهر را تاييد مي كند و نشان مي دهد 
كه آغاز طرح كنترل آلودگي هوا به جاي طرح زوج يا 
فرد، تاثير مثبتي بر ترافيك تيرماه 9۸ داشته است و 
در اين بررسي، معابري كه طول صف ترافيك آنها در 
سه دهك پرترافيك )سطح سرويس E و F(  از كل معابر 
شهر قرار مي گيرد، موردمطالعه و ارزيابي قرارگرفته 
است. بنا بر اطالعات به دست آمده، در روزهاي كاري 
)شنبه تا چهارشنبه( طول معابر پرترافيك بزرگراهي 
در محدوده طرح ترافيك و در بازه زماني 6:30 صبح تا 
20:30 شب از 5.6 كيلومتر به 3.6 كيلومتر تغيير كرده 
و به عبارتي حدود 35 درصد كاهش تردد داشته است.

مجموع طول معابر پرترافي��ك در محدوده كنترل 
آلودگي هوا )زوج يا فرد سابق( نيز در اين بازه زماني از 
25 كيلومتر به 12.3 كيلومتر و به عبارتي حدود 50 
درصد كاهش ترافيك سنگين داشته است. اين در 
حالي است كه افت ترافيك در بازه زماني 16 تا 19 نيز 

بطور بسيار محسوسي قابل مشاهده است.
نكته حائز اهميت در اين گزارش آن است كه طول 
معابر پرترافي��ك در ناحيه خ��ارج از محدوده هاي 
ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا نيز مورد ارزيابي 
قرارگرفته كه بر اساس اين مطالعه و ارزيابي، مجموع 
طول معابر داراي ترافيك سنگين از 54.2 كيلومتر به 
3۸.1 كيلومتر رسيده كه بيانگر اين واقعيت است كه 
30 درصد كاهش طول معابر پرترافيك در خارج از 

محدوده هاي ترافيك تحقق يافته است.
گزارش موردنظر بر اس��اس پارامتر سرعت متوسط 
نيز مورد ارزيابي قرارگرفته است كه برابر آن متوسط 
س��رعت معابر در محدوده طرح ترافي��ك، از 24.7 
كيلومتر به 25.9 كيلومتر بر ساعت افزايش يافته است.
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وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد
افزايش سهم ايران در سبد وارداتي شركا

صنعت| وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم واردات 
۱۵ ش��ريك تجاري ايران از كش��ورمان اكنون ۲ درصد 
است كه بايد اين رقم در سبد واردات آنها به چهار درصد 
افزايش يابد. رضا رحماني كه به همدان سفر كرده بود، در 
نشس��ت اعضاي قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان همدان 
»توس��عه صادرات« را از كارهاي محوري در س��ال رونق 
توليد ذكر كرد و گفت: سال 98 هفت محور در وزارتخانه 
با هدف رونق، تعميق و توس��عه توليد دنبال مي شود كه 
۱۰ برنامه زير مجموعه آن پيش بيني شده و هر كااليي 
كه در داخل امكان توليد دارد، بايد در بخش خصوصي يا 
دولتي توليد ش��ود. به گفته او، در اين راستا نمايشگاهي 
تقاضا محور با حضور توليدكننده هاي كشوري با شركت 
مخابرات،  اي تي، لوازم خانگي، پوشاك و فوالد داير شد كه 
بازخوردهاي خوبي داشت.  رحماني با اشاره به بازديدش 
از نمايشگاه هنر صنعت مبل و منبت استان همدان گفت: 
۶۴ ميليون دالر صادرات مبل در كش��ور داش��ته ايم كه 
نقش همدان در توسعه اين صادرات بايد پررنگ شود. او 
با بيان اينكه همدان بايد در صادرات غير نفتي پيشرفت 
كند و در اين راستا كارگروه ويژه اي تشكيل شود، افزود: 
صنايع دس��تي در عرصه اقتصاد و صادرات توجيه دارد و 
رشد اين صنايع بايد در اولويت قرار گيرد. وزير صمت به 

تكميل زنجيره صنايع دستي همدان تاكيد كرد و گفت 
حلقه هاي اين زنجيره بايد تامين شود. او معدن و صنايع 
معدني را محور مهم ديگر عنوان كرد و گفت: براي انقالب 
معدني كشور بايد تالش كنيم؛ چراكه كشورهاي خارجي 
در اين زمينه خواستار مشاركت سرمايه گذاري هستند. 
او فعال س��ازي معادن كوچك را در س��ال رونق توليد با 
اهميت دانست و گفت: صنايع موظف شده اند مواد معدني 
واحدهاي معدني را خري��داري كنند.  به گفته رحماني، 
سامانه نظام توزيع تحول بزرگي را در سطح نظارتي كشور 
ايجاد مي كند ودر اين سامانه از مبدا توزيع كاال تا مقصد 
رصد مي ش��ود. كشور به دنبال نوين س��ازي حوزه نظام 
بازرگاني است و معتقد هستيم، نظام توزيع بايد اصالح شود. 
سامانه نظام توزيع تمامي مراحل تا رسيدن كاال به دست 
 خرده فروش و مصرف كننده را ثبت مي كند و به راحتي 
مي توانيم مراحل توزيع را رصد كنيم. او با اشاره به اينكه 
۵38 هزار انبار در سطح كشور داريم، عنوان كرد: همچنين 
تعداد و نحوه فعاليت تمامي انبارهاي كشور نيز در داخل اين 
سامانه به روزرساني مي شود. سامانه نظام توزيع در ۲ سال 
آينده تكميل خواهد شد و در حوزه نظارت ديگر مشكل 
نخواهيم داشت و تا رسيدن كاال به دست مصرف كننده از 

طريق اين سامانه نظارت دقيق صورت مي گيرد.

  توجه ويژه به تشكل هاي اقتصادي
وزير صمت همچنين با اش��اره به اينكه دشمن از سال 
گذشته تصور تعطيلي واحدهاي توليدي را داشت، گفت: 
آنها به دنبال دومينوي تعطيلي واحدهاي توليدي و به 
اعتراض كشاندن كارگران در سطح خيابان ها بودند كه با 
همت همه مسووالن به ويژه توليدكنندگان كار جهادي 
صورت گرفت و توانستيم بهتر از گذشته ظرفيت هاي 
توليدي را افزايش دهيم. او با اش��اره به اينكه دشمن در 
طرح تحريم و تهاجم اقتصادي شكست خورده است، 
گفت: ظرفيت هاي بسيار خوبي در سطح كشور از جمله 
همدان در بخش توليد ش��كل گرفته است. رحماني با 
اشاره به بهبود فضاي كسب وكار عنوان كرد: »تشكل ها 
و اتاق ها« مهم ترين ظرفيت در توس��عه فضاي كسب 
و كار هس��تند. نقش آفريني و توجه ويژه به تشكل ها و 
روان سازي امور آنها در فضاي كسب و كار بهترين راهكار 
براي رونق اقتصادي در كشور و عبور از تحريم ها است. او با 
اشاره به اينكه روحيه جهادي مسووالن منجر به شكست 
دشمن شده است، گفت: مقاومت و مقابله با تحريم ها 
رسالت و اقدام جهادي موفقيت آميز بود. سال قبل نيز 
در اقدامي واحدهاي تعطيل شده در سطح كشور را به 

چرخه توليد وارد كرديم.

رييس هيات عامل ايميدرو:
ساخت داخل، محور اصلي صنعت شود

معدن| رييس هيات عامل ايميدرو با بيان اينكه اين سازمان 
از نمايشگاه هاي بومي س��ازي و سرمايه گذاران اين بخش 
حمايت مي كند تا ساخت داخل، موضوع محوري صنعت 
شود، ايميدرو با ايجاد دبيرخانه بومي سازي، در كنار معاونت 
پژوهش و نوآوري رياس��ت جمهوري و صندوق پژوهش و 
فناوري فوالد، بومي سازي و رفع نيازهاي صنعتي را مديريت 
مي كند. به گزارش ايميدرو، خداداد غريب پور اظهار كرد: 

در مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران، سايتي براي 
نيازهاي واحدهاي معدني و صنايع معدني طراحي شده تا 
در كنار صندوق مذكور قرار گيرد و نيازهاي صنعتي را تامين 
كند. غريب پور ادامه داد: ايميدرو در كنار واحدهايي كه امكان 

ساخت تجهيزات دارند، قرار مي گيرد.
او با اشاره به اينكه در متن قانون بهبود فضاي كسب و كار و 
رقابت پذيري، دولت رقيب بخش خصوصي نيست، اذعان 

كرد: در صندوق پژوهش و فناوري فوالد، ۱۰۰ ميليارد تومان 
براي بومي سازي در نظر گرفته شده است. رييس هيات عامل 
ايميدرو ادامه داد: براي عملي شدن موضوع بومي سازي، 
ظرفيت فيزيكي، منابع مالي، منابع انساني و جذب زمينه 
نخبگان را انجام مي دهيم. سياست راهبردي دولت در وزارت 
صمت و ايميدرو حمايت از نمايشگاه هاي بومي سازي به 

عنوان ويترين توانمندي صنعت است.
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ثبات قيمت گوشي 
تلفن همراه

شاتا| مديركل نظارت بر خدمات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره كاهش 
قيمت اين محصول در بازار در پي كاهش قيمت 
دالر گفت: واردات تلفن هم��راه از دو طريق با ارز 
نيمايي براي ش��ركت هاي توليدكننده اصلي كه 
رابطه مستقيم تجاري با ايران دارند و با ارز حاصل 
از صادرات در حال انجام است. سيدجواد احمدي 
افزود: قيمت ارز نيمايي در طول 3 ماه گذش��ته، 
عموما صعودي بوده و كاهشي نداشته كه قاعدتا در 
حوزه واردات اينگونه كاالها در روند قيمت ها شيب 
متناسب صعودي قابل پيش بيني است هر چند 
رقابت شركت هاي واردكننده باعث ثبات و حتي 
كاهش قيمت در اين گروه نيز بوده اس��ت. ضمنا 
عرضه كنندگان اين كاالها موظف به ثبت قيمت 
مصرف كننده در س��امانه ۱۲۴ سازمان حمايت 
هس��تند. او پروس��ه واردات موبايل از زمان ثبت 
سفارش تا خريد و واردات و آماده سازي را فرآيندي 
بين ۴۵ تا ۶۰ روز اعالم و اظهار كرد: قاعدتا فرآيند 
كاهشي قيمت ها از زمان شروع كاهش نرخ ارز با 
تاخير در فاز ۴۵ تا ۶۰ روزه در بازار محسوس است.

نگاه دولت به فناوري هاي 
نوين مثبت است

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: نگاه حاكم بر فن��اوري نوين در 
مجموعه دولت و وزارتخانه مثبت است و بايد از 
فرصت هاي اين حوزه استفاده شود. سعيد زرندي 
اظهار كرد: در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به 
ديگر فناوري ها با سرعت بهتري وارد عمل شد و 
تالش كرد براي آن چارچوب و قانون مش��خص 
كند. در اقتصاد آينده دنيا، رمز ارزها نقش مهمي 
خواهند داش��ت و مي خواهيم اي��ن صنعت در 
كشور شكل بگيرد. او ادامه داد: بايد از زيرزميني 
ش��دن فعاليت ها جلوگيري كرد و در اين راستا 
دستورالعمل صدور جواز استخراج رمزارزها پس 
از مشورت با صاحب نظران و فعاالن اين بخش، 
نهايي مي ش��ود. در موضوع استخراج رمزارزها، 
سرعت در زمان صدور مجوز خيلي اهميت دارد 
و در اين مس��اله دقت الزم خواهد ش��د. معاون 
طرح و برنامه تاكيد كرد: با قانوني شدن فعاليت 
اين بخش، كسب و كارهاي جديد ديگري شكل 
خواهد گرفت به طوري كه در زمينه توليد ماينر، 
سيستم هاي خنك كننده، طراحي فارم ها و... نيز 

برخي وارد كار شده اند. 

استخراج ۲۸ ميليون تن مواد 
معدني در تهران

شاتا| رييس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت 
اس��تان تهران تعداد معادن فعال استان را ۲8۰ 
فقره عنوان و بيان كرد: ساالنه حدود ۲8 ميليون 
تن مواد معدني از اين معادن استخراج مي شودكه 
ارزش اين مواد معدني استخراج شده حدود ۵ هزار 
ميليارد ريال است. يداهلل صادقي ادامه داد: بيشتر 
مصالح ساختماني استان تهران شامل »آهك، 
سنگ الشه ساختماني و ش��ن و ماسه« است و 
قابليت انتقال در پروژه هاي عمراني دولتي و بخش 
خصوصي توليد سيمان را دارد. عمده معادن شن 
و ماسه استان داراي پروانه بهره برداري صنعتي، 
دانه بندي و شست و ش��وي شن و ماسه آبرفتي 
هستند. به گفته او، برخي معادن به استناد مفاد 
قانون معادن امكان فرآوري ماده معدني خام در 
سر معدن را دارند، اما برخي ديگر از مواد معدني 
توليد استان نظير »مس، سلستين، خاك هاي 
صنعتي و غيره« براي ف��رآوري به كارخانه هاي 
توليد كنس��انتره واقع در ش��هرك ها يا نواحي 

صنعتي ارسال مي شود.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي در نظردارد امور مربوط به تهيه ، طبخ و توزيع غذا در رستوران انبار نفت شهداي پخش تبريز  را از طريق مناقصه عمومي يك 
مرحله اي به پيمانكار ) شركت ( واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا متقاضيان شركت در اين ارزيابي مي توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي در روزنامه ، اعالم آمادگي كتبي 
خود جهت حضور در اين ارزيابي را با ذكر دقيق عنوان تجديد مناقصه و نيز موارد درخواستي طبق فرمهاي ارزيابي كيفي ، توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي و فرم اطالعات شركتهاي حاضر در 
تجديد مناقصه  را به همراه مستندات آنها كتبًا به آدرس : تبريز خيابان ۲۲ بهمن نرسيده به ميدان جهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي دبيرخانه كميته فني و بازرگاني 
 اين شركت ارائه نمايند ) متقاضيان مي توانند جهت دسترسي به فرمهاي ارزيابي كيفي ، توانمندي بهداشتي ،ايمني و زيست محيطي و فرم اطالعات شركتهاي حاضر در تجديد مناقصه  به سايتهاي

 https://iets.mporg.ir و  https://monaghese.niopdc.ir   مراجعه فرمايند ، مضافا اينكه توزيع اسناد تجديد مناقصه نيز از طريق سايتهاي مذكور انجام خواهد شد (.
تذكر : تمامي فرمهاي صدرالذكر به همراه مستندات آنها مي بايست توسط شخص يا اشخاصي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت ) چاپ شده در روزنامه رسمي ( 

مجاز به امضاء اسناد تعهد آور مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت گردد .
متقاضيان مي بايست در هنگام ارائه اعالم آمادگي كتبي خود جهت حضور در اين ارزيابي و ارائه فرمهاي صدرالذكر ، موارد ذيل را نيز ارائه نمايند ) عدم ارائه موارد درخواستي مانع 

از انجام ارزيابي كيفي و نيز توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي متقاضيان خواهد شد ( مضافا اينكه مداركي كه تصوير برابر اصل شده آن مي بايست توسط
 مناقصه گران به مناقصه گزار  ارائه گردد مي بايست توسط مناقصه گر در دفتر اسناد رسمي برابر اصل گردد ( : 

1- تصوير برابر اصل شده  اساسنامه شركت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت در بخش آشپزخانه و رستوران  يا طبخ غذا باشد  .
2 - تصوير برابر اصل شده  شناسه ملي شركت .

3 - تصوير برابر اصل شده  آگهي آخرين تغييرات  و  آگهي تأسيس  شركت ) چاپ شده در روزنامه رسمي (  .
4- تصوير برابر اصل شده  گواهي صالحيت فعاليت داراي اعتبار ) به لحاظ زماني ( از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت در بخش آشپزخانه و رستوران  باشد .

5-  تصوير برابر اصل شده  آخرين مدرك تحصيلي  ، كارت ملي ، شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت .
6- تصوير برابر اصل شده  شماره اقتصادي شركت صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور .

7 - تصوير برابر اصل شده  گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران در زمينه خدمات  ، داراي اعتبار ) به لحاظ زماني ( و صادر شده از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان .

8- گواهي امضاء صادر شده  از دفتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات ) چاپ شده در روزنامه رسمي ( مجاز به امضاء اسناد تعهد آورد مي باشند  .
مبلغ برآورد مناقصه : 17/788/982/867 ريال

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : 889/449/143 ريال
تذكرات مهم : 

۱ -  متقاضياني حق شركت در تجديد مناقصه و دريافت اسناد تجديد مناقصه را خواهند داشت كه حداقل امتياز الزم در ارزيابي كيفي و نيز توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيست  محيطي را در ارزيابي كه 
توسط كميته فني و بازرگاني مناقصه گزار انجام خواهد شد كسب نمايند ، مضافا اينكه حداقل امتياز الزم جهت احراز توانايي هاي ذكر شده  ۶۰  از ۱۰۰  مي باشد و نيز براي حائزين شرايط  ، دعوتنامه اي 

جهت دريافت اسناد تجديد مناقصه ارسال خواهد شد .
۲-  از مناقصه گراني كه در فهرست شركتهاي ممنوع المعامله در سطح شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشند تقاضا مي گردد از شركت در اين ارزيابي خودداري نمايند زيرا در هر مرحله از تجديد مناقصه 

چنانچه اين موضوع احراز گردد مناقصه گر از دور تجديد مناقصه حذف و ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ارائه شده توسط مناقصه گر مذكور نيز بنفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد .
3 – قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .

الزم به تأكيد است متقاضياني كه اعالم آمادگي كتبي خود جهت حضور در اين ارزيابي و نيز مدارك درخواستي مناقصه گزار كه در اين آگهي درج گرديده را ظرف مهلت تعيين شده 
)حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي در روزنامه (  ارائه ننمايند حق شركت در اين ارزيابي را نخواهند داشت  . 

آگهي ارزيابي كيفي در تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره آگهي :98-7
شماره مجوز: 1398.3112
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CNG الزامات سوختگيری ايمن
پياده نمودن سرنشينان خودرو قبل از ورود به جايگاه

قائم مقام امور بازرگاني وزير صمت خبر داد

راه اندازي »ستاد توسعه صادرات«
تعادل| 

معاون�ان ام�ور صناي�ع و نماين�دگان س�تاد 
تسهيل و رفع موانع توليد روز گذشته گردهم 
آمدند تا از برنامه هايش�ان در پيش�برد توليد 
وتجارت بگويند. خروجي اين نشس�ت نشان 
از رخدادهاي جديد در عرصه صنعت و تجارت 
داشت. قائم مقام امور بازرگاني وزارت صنعت، 
معدن و تج�ارت، از چند اقدام مه�م در حوزه 
بازرگان�ي رونمايي كرد. ام�ا مهم ترين گام در 
عرصه تجارت خارجي، به گفته حسين مدرس 
خيابان�ي، راه ان�دازي س�تادي براي توس�عه 
صادرات اس�ت. براين اس�اس، سياس�ت هاي 
واردات�ي با سياس�ت هاي حمايتي در كش�ور 
تنظي�م خواهد ش�د و ضمانت اجراي�ي پروژه 
س�اخت داخل اين اس�ت هر واحد صنعتي كه 
به توليد انبوه برس�د و ادعا كند ما واردات آن 
محصول را ممنوع خواهيم كرد. »فعال ش�دن 
رايزنان صادراتي در 15 كشور، برنامه ريزي براي 
تنوع صادرات كاال و محصوالت به كش�ورهاي 
مختلف، اس�تقرار نمايندگان تجاري در چند 
كشور كه كاالهاي صنعتي به آنها صادر مي شود، 
حماي�ت از توليد داخل، تنظيم سياس�ت هاي 
تج�اري )ص�ادرات و واردات( و تنظي�م بازار« 
از ديگ�ر برنامه ه�اي وزارت صم�ت در عرصه 
بازرگاني در سال 98 است، كه از سوي مدرس 
خياباني مورد اشاره قرار گرفت. از سوي ديگر  
معاون توس�عه بازاره�اي صادراتي س�ازمان 
توسعه تجارت هم از انجام موافقتنامه تجارت 
ترجيحي با كشورهاي عضو »دي هشت« خبر 
داد. به گفته او، موافقتنامه تجارت با كشورهاي 
اوراسيا انجام شده، كه تا دو ماه آينده اجرايي 
مي شود، كه البته موافقتنامه تجارت دوجانبه 
بين »تركيه، بنگالدش، سوريه« انجام شده و با 
كشورهايي چون »مالزي، هند و پاكستان« نيز 
موافقت نامه هاي تج�اري و آزاد در حال انجام 
است. اما در حوزه توليد نيز، بنابه گفته مديركل 
دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صمت 
در نخستين ميز تعميق ساخت داخل خودرو، 
740 ميليارد تومان قرارداد براي داخلي سازي 
35 قطعه مورد نياز توسط 32 قطعه ساز منعقد 
ش�ده كه داخلي س�ازي 7 قطعه به توليد انبوه 
رس�يد. »پيش بيني ش�ده 844 ميليون يورو 
براي كمك به قطعه سازي و هدف گذاري توليد 
يك ميليون و 200 هزار دس�تگاه انواع خودرو 
در س�ال 98« نيز از ديگر اولويت هاي كاري در 

عرصه توليد در سال جاري است. 

  برنامه هاي كاري در عرصه بازرگاني
گردهمايي معاونان امور صنايع و نمايندگان س��تاد 
تس��هيل و رفع موان��ع توليد روز گذش��ته در محل 
وزارتخان��ه »صمت« برگزار ش��د. حس��ين مدرس 
خياباني در اين گردهمايي از فعال ش��دن ۱۵ رايزن 
صادراتي با همكاري سازمان توسعه و تجارت تا پايان 
سال در كشورهاي هدف خبرداد و افزود: صدور ويزا 
براي تجار و صادر كنندگان در قالب ويزاي صادراتي 

تسهيل خواهد شد. 
او ب��ا اعالم اين خبر اف��زود كه با همكاري س��ازمان 
توس��عه تجارت قرار اس��ت كارك��رد رايزن ها تغيير 
كند و ما در ۱۵ كش��ور ه��دف، رايزن هاي صادراتي 
تا پايان س��ال مس��تقر كنيم. آنها موظف هس��تند، 
آخرين وضعيت نف��وذ در بازار كش��ورها، چگونگي 
افزايش كاالو نيازمندي هاي كاالي��ي آنها را اعالم و 

 همچنين فعاليت شركت هاي رقيب را گزارش كنند.
خياباني همچنين از اس��تقرار نمايندگان تجاري در 
چند كشور كه كاالهاي صنعتي به آنها صادر مي شود، 
خبر داد. او با اشاره به 3 مبحث كه در حوزه بازرگاني و 
تجارت پيگيري مي شود و معاونان صنايع در استان ها 
نقش كليدي در انج��ام آن دارند گف��ت: حمايت از 
توليد داخل، تنظيم سياست هاي تجاري )صادرات 
و واردات( تنظي��م بازار از جمل��ه موضوعات در اين 

حوزه هستند.
مدرس خياباني با بيان اينك��ه، امروزه فضاي كنوني 
كش��ور به لح��اظ اقتصادي و سياس��ت هاي تجاري 
و ارزي، موقعيت هاي مناس��بي ب��راي اينكه صنعت 
جهش قابل قبولي انجام دهد را فراهم كرده اس��ت، 
گفت: اختالف قيمت نرخ ارز و ريال باعث ش��ده، كه 
واردات ما از توجيه و مزيت بيفتد و حتي طبق آمارهاي 
مختلف واردات غير رسمي كه از آن به عنوان قاچاق 
ياد مي شود، هم توجيه ندارد. خياباني افزود: امروزه 
با اتخاذ سياس��ت هاي ارزي كه رخ داده اس��ت؛ نرخ 
تعرفه ها اتوماتيك افزايش يافته است و بحث تهديد 
كمرنگ ش��ده و در مقابل با افزاي��ش قيمت ارز همه 
مجموعه هاي صنعتي به نوعي مزيت براي صادرات 

پيدا كرده اند.
قائم مقام امور بازرگاني وزير صمت در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود گفت: حمايت از توليد داخل چندي 
پيش يك راهبرد و سياست بود، اما با نامگذاري سال به 
نام رونق توليد امروزه حمايت از توليد و ساخت داخل 
يك ضرورت است . مدرس خياباني به كنترل واردات 
اش��اره كرد وگفت: در حال حاضر واردات به كش��ور 
در س��ال 9۶ به 97، برابر با ۲۲ درصد كاهش يافته و 
در سه ماهه اول س��ال 97 به 98 اين رقم با كاهش 9 

درصدي مواجه بوده است. 
او همچنين از پيش��نهاد »تش��كيل س��تاد توسعه 
صادرات« خبرداد و گفت: سياس��ت هاي وارداتي با 
سياس��ت هاي حمايتي در كش��ور تنظيم مي شود و 
ضمانت اجرايي پروژه ساخت داخل اين است هر واحد 
صنعتي كه به توليد انبوه برسد و ادعا كند ما واردات 

آن محصول را ممنوع خواهيم كرد.

قائم مق��ام امور بازرگان��ي وزارت صمت با اش��اره به 
سياس��ت هاي صادراتي توضي��ح داد: بخش عمده 
ظرفيت ه��اي توليدي خالي اس��ت كه باي��د از اين 
ظرفيت ها در جهت افزايش صادرات استفاده كنيم؛ 
چراكه با افزايش صادرات عالوه برافزايش اشتغال در 
كشور توانسته ايم در جنگ نا برابر اقتصادي با افزايش 

توان توليد پيروز شويم.
وي ب��ه تش��كل مح��وري به عن��وان يك��ي ديگر از 
سياست هاي حوزه تجارت و بازرگاني اشاره و گفت: 
»واگذاري امور س��رمايه گذاري، اطالع رساني موانع 
توليد، افزايش صادرات و باال بردن توان توليد كشور« 
از جمله ظرفيت هايي اس��ت كه مي توان از انجمن ها 
وتشكل هاي فعال در حوزه صنعت استفاده كرد.، كه 
تاكنون واگذاري اين امور به تش��كل ها انجام نش��ده 
است. ما مي خواهيم كه تشكل ها و انجمن هاي مختلف 
وظايف مربوط به صنف خود را به دس��ت بگيرند و به 

نوعي تمام زواياي آن را مديريت كنند.
مدرس خياباني در بخ��ش ديگري از صحبت هايش 
به افزايش حجم مبادالت به ۱۵ كش��ور هدف اشاره 
كرد و گفت: يكي از سياست ها ي ما در حوزه تجاري 
وصادرات��ي افزايش حج��م مبادالت با ۱۵ كش��ور 
همسايه اس��ت و ازاين رو ويزاي صادراتي فعال شده 
است. استان هاي مختلف مي توانند نقش بسزايي در 
شناسايي نيازهاي وارداتي كشورهاي مختلف و تامين 

آن ايفا كنند. 
بناب��ه اظه��ارات او، ۶۰ درص��د صادرات كش��ور به 
كشورهاي »چين، امارات، افغانستان، عراق« است.

كه در سال 97 برابر با ۴۴ ميليارد دالر بوده است. او در 
ادامه به اولويت كااليي در بخش صادرات اشاره كرد 
و توضيح داد: صادرات ۱۵ كاال به عنوان هدف ما قرار 
گرفته اند و براي استفاده از اين امكان قصد داريم كه 
اولويت كااليي را با انجمن ها و تش��كل هاي مختلف 
صنعتي جلو ببريم و در بازرگاني يكپارچگي را تقويت 
كنيم و از انجمن ها و تشكل ها براي حضور موثرتر در 

بازار هاي خارجي سود ببريم.
م��درس خياباني با اش��اره به اينكه ح��وزه تجارت و 
بازرگاني مانع توليد نيست گفت: اين دو مفهوم ملزوم 

يكديگر و وابس��ته هس��تند و بدون توليد، تجارت و 
تنظيم بازار حمايت نمي شود.

او به سكوي قيمت نيز اش��اره كرد وگفت: ما سكوي 
قيمت را قبول نداريم و افزايش هزينه ها و تنظيم بازار 
هيچ ورودي جز توقف توليد ندارد ومهم ترين رسالت 
ما در تنظيم بازار اين است كه جريان توليد كند نشود. 

تنظيم بازار بايد مشوق توليد باشد.
او درباره قيمت گذاري كاال گف��ت: در مورد كاالها و 
محصوالتي كه ارز ۴۲۰۰ مي گيرند، قيمت تثبيتي 
مي گذاريم و روي آن پافشاري مي كنيم و محصوالت 
و كاالهايي كه با ارز ۴۲۰۰ به كشور مي آيند، صادرات 

آنهارا ممنوع كرده ايم.
مدرس خياباني در محور بعدي سخنان خود درباره 
اولويت بندي ۱۵كاالي صادراتي به ۱۵ كشور گفت: 
اين سياست نبايد مانع اين شود كه ما صادرات به ديگر 
كشورها را مدنظر نداشته باشيم و در نمايشگاه هاي 
مختلف ش��ركت نكنيم. م��ا بايد تنوع ص��ادرات به 
كشورهاي مختلف داشته باشيم و همچنين كاالهاي 
صنعت��ي ما به چند قل��م كاال محدود نش��ود و تنوع 

صادرات محصول داشته باشم.

  740 ميليارد تومان براي داخلي سازي قطعات
از س��وي ديگر، مديركل دفتر صناي��ع خودرو و نيرو 
محرك��ه وزارت صمت با اش��اره ب��ه برنامه هاي اين 
وزارتخانه براي تعميق س��اخت داخ��ل، بيان كرد: 
مديريت برنامه هاي تعميق س��اخت داخل به ايدرو 
واگذار ش��ده و حدود ۲۰۰ قطعه از مجموعه قطعات 
مورد نياز براي داخلي س��ازي شناسايي شده، كه هر 
هفته جلسات منظم براي پيگيري برنامه ها و اقدامات 

ساخت داخل برگزار و گزارش كار ارايه مي شود.
س��يد رضا مفيدي با اش��اره به راه اندازي اولين ميز 
س��اخت داخل در حوزه خودرو توس��ط دفتر صنايع 
خودرو و نيرو محركه وزارت صم��ت، يادآوري كرد: 
در اين ميز ح��دود 7۴۰ ميليارد تومان قرارداد، براي 
داخلي سازي قطعات و ملزومات مورد نياز بسته شد 
كه اين قراردادها كاهش ارزبري را به ميزان 8۵ ميليون 

يورو به دنبال دارند.

مديركل دفتر صنايع خودرو و ني��رو محركه وزارت 
صمت ادامه داد: اين قراردادها مربوط به داخلي سازي 
3۵ قطعه مورد نياز است كه ميان 3۲ قطعه ساز منعقد 

شده است. 
مفيدي همچنين با اعالم اينكه 7 پروژه از اين 3۵قطعه 
تا ۲۰ مردادماه به توليد انبوه رسيده، گفت: ميز دوم 
را نيز در نيمه دوم ش��هريور ماه برگزار خواهيم كرد 
و ميز س��وم را به صنعت موتور سيكلت و قطعات آن 
اختصاص خواهيم داد و در نظر داريم تا ميز چهارم را 

به استان ها واگذار كنيم.
بنابه اظهارات مفيدي، حدود 8۴۴ ميليون يورو براي 
قطعه سازي و تامين كسري خطوط قطعه سازي در 
نظر گرفته ش��ده كه مي تواند به بهبود فرآيندها در 
اين حوزه و خودكفايي بيش��تر كمك شاياني بكند. 
مديركل دفتر صنايع خودرو و ني��رو محركه وزارت 
صمت در بخش ديگري از س��خنان خ��ود در مورد 
وضعيت خودروس��ازي نيز افزود: برنامه سال ۱398 
توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه انواع خودرو 
است و تا ۱9 مردادماه حدود 3۱۰ هزار خودرو توليد 
شد. همچنين سال گذشته توانستيم حدود 9۵۰ هزار 

خودرو را توليد كنيم.
مفي��دي در مورد ن��اوگان ريلي و حم��ل و نقلي هم 
گفت: 7 واحد واگن س��ازي در كشور داريم كه بايد با 
ظرفيت بيشتري كار كنند و براي اولين بار با تشكيل 
كارگروهي براي كوچك ترين قطعات اين بخش كه 
مي خواهد وارد شود جلسه مي گذاريم و تصميم گيري 

مي كنيم.

 D8 وضعيت تجارت ترجيحي با اعضاي  
معاون توس��عه بازارهاي صادراتي س��ازمان توسعه 
تجارت ايران از انج��ام موافقتنامه تجارت ترجيحي 
با كش��ورهاي عضو »دي هش��ت« خبر داد و گفت: 
موافقتنامه تجارت با كشورهاي اوراسيا انجام شده و تا 
دو ماه آينده اجرا مي شود. حميد زادبوم در گردهمايي 
معاونين صنايع استان هاي كشور كه روز گذشته در 
محل وزارت صنعت، برگزار شد، با اعالم اين خبر افزود: 
با ظرفيت سنجي كش��ورهاي همسايه مي خواهيم 

صادرات به ۱۵ كشور همسايه را دو برابر كنيم.
او به فعال س��ازي ظرفيت هاي توليدي در راس��تاي 
صادرات خبر داد وگفت: شناس��ايي موانع صادرات و 
فعال س��ازي بازارهاي مختلف از جمله سياست هاي 

وزارت صنعت است.
او به موافقتنامه تجارت با كش��ورهاي »اوراسيا، اكو، 
 »D8س��ازمان همكاري هاي اس��المي و كشورهاي
اش��اره كرد وگفت: موافقتنام��ه ترجيحات تجاري 
ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در 9 فصل با 
بيش از ۱۰۰ ماده به انضمام جدول امتيازات اعطايي 
ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا مشمول3۶۰ قلم 
كاال )بر اس��اس كد8رقم��ي HS( و جدول امتيازات 
اعطايي اتحاديه اقتصادي اوراس��يا به ايران مشمول 
۵۰۲ قلم كاال )براساس كد۱۰ رقمي HS( است كه از 
8۶۲ رديف تعرفه، تعداد ۲۲3 رديف آن محصوالت 
كش��اورزي و 3۶9 ردي��ف آن را محصوالت صنعتي 

تشكيل مي دهند .
بنابه توضيحات زادبوم، موافقتنامه تجارت ترجيحي 
بين كشورهاي عضو D8 مشتمل بر يك مقدمه و 3۴ 
ماده در سال 98 اجرا شده است. او به انجام موافقتنامه 
تجارت دوجانبه بين »تركيه، بنگالدش، س��وريه« 
اشاره كرد وگفت: با كشورهايي چون »مالزي، هند و 
پاكستان« نيز موافقت نامه هاي تجاري و آزاد در حال 
انجام است. او همچنين از فعال شدن رايزنان صادراتي 

در۱۵ كشور هدف خبر داد.
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ترامپ هم نگران ركود اقتصادي است

آغاز روند انتقال قدرت در سودان

گروه جهان| 
با وجود روزهاي پرافت وال استريت در هفته گذشته 
و تش��ديد نگراني ها نس��بت به وقوع ركود در اياالت 
متحده، دونال��د ترام��پ همچنان پر س��ر و صدا از 
 ش��رايط فوق العاده خوب اقتصاد امري��كا مي گويد.

 در خفا اما آقاي رييس جمهور نگراني خود را از بحران 
احتمالي پيشرو پنهان نكرده است. واشنگتن پست به 
نقل از منابع مطلع نوشته كه ترامپ به قدري نسبت 
به شرايط اقتصادي امريكا نگران است كه در روزهاي 
گذش��ته با شماري از تجار بزرگ، س��رمايه گذاران و 
بانكداران امريكايي كه اغلب آنان عضو باش��گاه گلف 
نيوجرسي هستند تماس گرفته و نظر آنان را در اين 

باره شنيده است. 
نش��ريه نيويوركر مي نويسد: از آنجايي كه محبوبيت 
دونال��د ترامپ به پايين ترين س��طح خ��ود از زمان 
آغاز رياست جمهوري اش رس��يده، او براي پيروزي 
در انتخاب��ات 2020مي��ادي عميق��ا ب��ه كارنامه 
اقتصادي اش متكي است. ترامپ تقريبا مطمئن است 
كه حاميان دوآتشه اش در انتخابات به او راي خواهند 
داد اما مساله اينجاست كه آقاي رييس جمهور براي 
نگه داش��تن دفتر كارش به آراي راي دهندگاني كه 
تعهد زيادي به او ندارند نيز نياز دارد. به همين دليل 
ترامپ در آخرين گردهمايي انتخاباتي خود با خطاب 
قرار دادن اين گ��روه از راي دهندگان هش��دار داده 
است كه اگر به كانديدايي به جز او راي دهند اقتصاد 
امريكا از دست خواهد رفت. اين دقيقا تاكتيكي است 
كه ح��زب محافظه كار بريتاني��ا در انتخابات 2015 
ميادي اس��تفاده كرد و به راي دهندگان بريتانيايي 
هش��دار داد كه اگر حزب مخالف كارگر در انتخابات 
پيروز ش��ود تبعاتش براي اقتص��اد بريتانيا غيرقابل 
جبران خواهد بود.  اس��تراتژي ترامپ هراس افكني 
است آن هم با توسل به دروغ هاي آشكاري چون »جو 
بايدن يك سوسياليست است« يا با اين ادعا كه با روي 
كار آمدن فردي نزديك به باراك اوباما وال اس��تريت 
سقوط خواهد كرد؛ )در حالي كه در دوره اوباما سود 
وال اس��تريت بيش از دو برابر بوده اس��ت( . اما نكته 
اينجاست كه چون اين ادعاها دروغ هستند بدين معنا 
نيست كه كارآمد هم نيستند؛ البته اگر اقتصاد امريكا 
شرايط خوبي داش��ته باشد. نمونه اش را در انتخابات 

بريتانيا شاهد بوديم. 

اما اگر اوضاع تغيير كند و وضعيت اقتصادي امريكا از 
حاال تا انتخابات نزولي شود، ترامپ قطعا در انتخابات 
شكس��ت خواهد خورد. اين چيزي است كه ترامپ 
خوب مي داند. به همين دليل بود كه هفته گذشته از 
اعمال تعرفه هاي بيشتر بر كاالهاي چيني عقب كشيد 

و فشارش را از هفته گذشته بر جرومي پاول و فدرال 
رزرو امريكا بيشتر كرده است. چهارشنبه هفته گذشته 
كه داوجونز بطور بي سابقه اي سقوط كرد، ترامپ در 
توييتر نوك پيكان انتقادش را به سوي جرومي پاول 

رييس فدرال رزرو گرفت و او را احمق خواند. 

از زمان س��قوط بي س��ابقه بازارها در هفته گذشته 
تاكنون آمارهاي اقتصادي بيشتري منتشر شده كه 
گرچه بيانگر قريب الوقوع بودن ركود نيست اما تاييد 
مي كنند كه ريس��ك كاهش رش��د اقتصادي امريكا 
بسيار باال رفته و هيچ كس نمي تواند مطمئن باشد كه 

شرايط در آينده چگونه خواهد بود. ري داليو موسس 
شركت بريج واتر و رييس بزرگ ترين صندوق تامين 
سرمايه جهان، احتمال وقوع ركود اقتصادي در امريكا 
پيش از انتخابات رياست جمهوري 2020ميادي را 
40درصد ارزيابي كرده اس��ت. پيش بيني كه ترامپ 

نمي تواند به راحتي ناديده اش بگيرد. 
بيزينس اينس��ايدر هم به نقل از منابع آگاه نوشته كه 
پس از ريزش سنگين بورس امريكا در روز چهارشنبه 
هفته گذشته، ترامپ با برخي از مديران ارشد بانك هاي 
بزرگ امريكا گفت وگو كرده است. به گفته يكي از اين 
افراد، رييس جمهور امريكا با برايان موينيهان رييس 
بانك آف امريكا، ميش��ائل كربات رييس بانك سيتي 
گروپ، و جيمي ديمون رييس بانك جي پي مورگان، 
تلفني گفت وگو كرده است. با اين حال واشنگتن پست 
به نقل از چن��د جمهوري خواه گزارش داده كه ترامپ 
به برخي از نزديكانش گفته به آمار و ارقام هايي كه در 
رسانه ها درباره شرايط اقتصادي امريكا منتشر مي شود 
اعتمادي ندارد. به گفته نزديكان ترامپ، او به بسياري 
از اقتصاددان ها و كارشناساني كه آينده اقتصاد امريكا 
را تيره و تار پيش بيني مي كنند مظنون است. به اعتقاد 
رييس جمهوري امريكا، اين افراد به دنبال جلوگيري از 

پيروزي دوباره او در انتخابات هستند.
همين نگراني ه��ا دونال��د ترامپ را برآن داش��ته تا 
در تازه تري��ن تجمع انتخاباتي خ��ود تاكيد كند كه 
امريكايي ه��ا چاره اي ندارند  جز اينك��ه در انتخابات 
2020 ميادي به او راي دهند. او تهديد كرده كه اگر 
در اين انتخابات پيروز نشود همه مزيت هاي اقتصادي 
آنها از بين خواهد رفت. ترام��پ در جمع حاميانش 
خطاب ب��ه امريكايي ها گفته: »اياالت متحده اكنون 
بهترين اقتصاد را در دنيا دارد. هر چند مي دانم شما مرا 
دوست داريد و اين اتاق جشن عشق ورزي به من است 
اما همينطور مي دانم ش��ما انتخاب ديگري  جز راي 
دادن به من نداريد. زيرا در غير اين صورت همه چيز از 
بين خواهد رفت و تلف خواهد شد. بنابراين چه شما 
من را دوس��ت داشته باشيد و چه از من متنفر باشيد 
مجبور هس��تيد به من راي بدهيد... خيلي رك بايد 
گفت اگ��ر در انتخابات 2020 به هر دليلي اين اتفاق 
)پيروزي دموكرات ها( رخ دهد شما خواهيد ديد كه 
اقتصاد رو به نابودي خواهد رفت و من هم اكنون اين 

را به شما مي گويم.« 

گروه جهان| 
مراسم امضاي سند قانون اساسي موقت سودان )توافق 
انتقال حاكميت مدني( ش��نبه در خارطوم پايتخت 
سودان، با حضور برخي روساي كشورها و نمايندگان 
س��ازمان هاي بين المللي و منطقه اي برگزار ش��د. با 
امضاي اين سند روند انتقال قدرت در سودان آغاز شده 
است، تحولي تاريخي كه مردم اين كشور سال ها انتظار 

آن را مي كشيدند.
به گزارش خبرگزاري رس��مي س��ودان )سونا(، پس 
از امضاي سند قانون اساس��ي موقت سودان از سوي 
دو طرف قرار است يك ش��نبه )امروز( اعضاي شوراي 
حاكميتي مش��خص شوند و ش��وراي نظامي انتقالي 
سودان منحل شود. اعضاي شوراي حاكميتي سودان 
يك روز پس از آن سوگند قانون اساسي ادا خواهند كرد 
و نخستين جلسه اين شورا برگزار خواهد شد. شوراي 
حاكميتي سودان نيز يك روز پس از اداي سوگند، نام 
نخست وزير اين كشور را اعام خواهد كرد. نخست وزير 
موقت هشت روز براي معرفي وزراي كابينه خود فرصت 

خواهد داشت.
رهبران جنبش اعتراض آميز سودان، پنج شنبه گذشته 

از تواف��ق ب��راي تعيين عبداهلل حمدوك كارش��ناس 
اقتصادي ب��ه عنوان نخس��ت وزير خب��ر داده بودند. 
آخرين پستي كه حمدوك در آن خدمت كرده معاون 
دبير اجرايي كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد 
براي آفريقا بوده است. او همچنين مناصبي در سازمان 
بين المللي كار و بانك توسعه آفريقايي داشته است. او 
در س��ال هاي دهه هشتاد ميادي و پيش از آنكه عمر 
البش��ير با كودتا قدرت را در دست بگيرد، وزير دارايي 
سودان بود. انتظار مي رود حمدوك تاش هايش را بر 
اصاح اقتصاد سودان كه از زمان جدايي بخش نفت خيز 
جنوب از ش��مال در سال 2011 از بحران رنج مي برد، 

متمركز كند. 
مرحله انتقالي س��ودان ۳۹ ماه طول خواهد كشيد و 
در اين مدت، مقدمه برگزاري انتخابات فراهم خواهد 
شد. قرار اس��ت در اين دوره سه ساله شورايي 11نفره 
كه اكثريت آن را غيرنظاميان تشكيل مي دهند، اداره 
امور را در دست گيرند و طبق اين توافق شوراي نظامي 
وزير دفاع و وزير كش��ور را تعيين خواهد كرد. گرچه 
هنوز برخي از سوداني ها شك دارند كه دولت انتقالي 
بتواند قدرت  نظامي ها را در اين دوره سه ساله مهار كند.

گفته ش��ده، مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، 
ادريس دبي رييس جمهور چاد، ابي احمد نخست وزير 
اتيوپي، س��ام كوتيس��ا وزير خارجه اوگاندا، محمود 
علي يوسف وزيرخارجه جيبوتي، تارتت اونانقا معاون 
دبيركل سازمان ملل در شاخ آفريقا، و خليفه الحارثي 
نماين��ده سلطان  نش��ين عم��ان از جمل��ه مقام هاي 
شركت كننده در اين مراسم بودند. خبرگزاري فرانس 
24 با پوشش اين خبر نوشته، توافق بر سر سند قانون 
اساسي در چهارم اوت به هشت ماه آشفتگي در سودان 
كه از اعتراض هاي گسترده به عمر البشير رييس جمهور 
مخلوع كليد خورد، پايان داد و مردم اين اتفاق را يك 
پيروزي براي انقاب خود و نظاميان آن را براي دور نگه 

داشتن كشور از جنگ داخلي موثر مي دانند. 
 اعتراض هاي مردمي س��ودان از 1۹ دس��امبر 201۸ 
مي��ادي به علت افزايش قيمت نان آغاز ش��د اما اين 
اعتراض ها به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفت 
و معترضان خواستار س��رنگوني دولت البشير شدند. 
دولت البشير س��رانجام آوريل سال جاري ميادي با 
دخالت ارتش س��رنگون و پس از آن، ارتش س��ودان 
با تشكيل نهادي با عنوان ش��وراي نظامي انتقالي به 

رياست ژنرال »عبدالفتاح البرهان« قدرت را در دست 
گرفت. 

سازمان عفو بين الملل در آس��تانه شروع به كار دولت 
انتقالي جديد خواس��تار تحويل فوري عمر البشير به 
دادگاه كيفري بين المللي )الهه( ش��ده است. البشير 
عاوه بر اتهام هايي كه در داخل سودان با آن روبرو است 
تحت پيگرد دادگاه جنايي بين المللي به دليل ارتكاب 

جنايت جنگي در منطقه دارفور است. 
شوراي نظامي سودان پيشتر اعام كرده بود رسيدگي 
به اتهامات دادگاه بين المللي الهه عليه عمر البش��ير 

در داخل س��ودان انجام مي شود و جلسات اين دادگاه 
بطور مس��تقيم از ش��بكه تلويزيون ماهواره اي پخش 

خواهد شد.
رييس كميته اجتماعي شوراي نظامي سودان در واكنش 
به درخواست دادستان دادگاه بين المللي كيفري الهه 
مبني بر تحويل عمر البشير به اين دادگاه گفته: »اجازه 
نخواهيم داد كه هيچ سوداني در خارج از كشور محاكمه 
شود لذا عمر البشير به دليل ارتكاب تمام جنايت هايي كه 
انجام داده از جمله جنايت عليه بشريت و كشتار مردم 

دارفور بزودي محاكمه مي شود.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

امريكاجنگندههاياف۱۶
بهتايوانميفروشد

گ�روه جهان| دول��ت اي��االت متحده ب��ا فروش 
جنگنده هاي اف-ش��انزده به تايوان در قراردادي به 
ارزش هش��ت ميليارد دالر موافقت كرده است. اين 
بزرگ ترين قرارداد تسليحاتي ميان دو طرف در چند 
دهه اخير به شمار مي رود. به گزارش بي بي سي، روابط 
اياالت متحده با تايوان غيررس��مي است و اين كشور 
رابطه ديپلماتيكي با آن ندارد. اين كش��ور به تايوان 
ساح مي فروش��د و مي گويد دليل اين كار، كمك به 
اين كشور در باال بردن توانايي هاي دفاعي اش است. 
منابع امريكايي به نقل از مقام هاي وزارت امور خارجه 
اين كشور مي گويند كه دولت رسما به كنگره در مورد 
پيش��نهاد فروش اين جنگنده ها اطاع رساني كرده 
است. اين گام نخست براي فروش اين جنگنده هاي 
پيشرفته به تايوان است. هنوز چين بطور رسمي در 
اين باره اظهارنظر نكرده اما چين، تايوان را بخشي از 
خود مي داند و پيشتر با فروش تسليحات به آن مخالفت 
كرده است. امريكا و چين در حال حاضر بر سر مسائل 
تجاري دچار اختاف نظرهاي جدي هستند. تايوان 
از سال 1۹50 مستقل بوده اما جمهوري خلق چين 
اين جزيره را بخشي از سرزمين تحت حاكميت خود 
مي داند در حالي كه تايوان نيز رسما مدعي حاكميت 
بر سرزمين اصلي چين اس��ت. دولت چين مي گويد 
خواهان پيوستن مس��المت آميز تايوان به اين كشور 
در چارچوب ساختار »يك كش��ور و دو نظام« است. 
دولت امريكا از 1۹۷۹ سياس��ت چين واحد را دنبال 
كرده ام��ا دونالد ترامپ پس از پي��روزي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري 201۶ با رييس جمهوري تايوان 

تماس برقرار كرد كه با واكنش چين مواجه شد.

نمايندهمسلمانكنگرهسفر
بهاسراييلرالغوكرد

گروه جهان| رشيده طليب يكي از دو نماينده مسلمان 
كنگره امريكا كه رژيم اس��راييل از پذيرش آنها سرباز 
زده و تاكيد كرده بود كه تنها به داليل بشردوس��تانه 
اجازه ديدار با خانواده اش را خواهد داش��ت سفر خود 
را به كرانه باختري رود اردن لغو كرده است. به گزارش 
يورونيوز، رش��يده طليب پس از ممنوعي��ت ورود به 
سرزمين هاي اشغالي اجازه يافته بود به عنوان يك فرد 
حقيقي تنها به دليل آنچه تل آويو انگيزه بشردوستانه 
ناميده با مادربزرگش دي��دار كند. طليب، دختر يك 
خانواده مهاجر فلس��طيني كه به نمايندگي از مردم 
ميشيگان در مجلس نمايندگان امريكا حضور دارد از 
تصميمش براي لغو سفر به كرانه باختري و ديدار با مادر 
بزرگش خبر داده و ش��رايط تعيين شده از سوي رژيم 
اسراييل براي انجام اين سفر را ظالمانه توصيف كرد. 
رشيده طليب گفته: »اين شرايط ظالمانه كاما مغاير 
با چيزي اس��ت كه به آن اعتق��اد دارم؛ يعني مبارزه با 
نژادپرس��تي، ظلم و بي عدالتي.« دولت اسراييل ابتدا 
اعام كرده بود كه رشيده طليب و ايلهان عمر دو عضو 
كنگره امريكا، اجازه سفر رسمي به اسراييل را ندارند. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، با حمابت از اين 
تصميم پنج شنبه گفته بود اسراييل با صدور اجازه سفر 
طليب و عمر ضعف بزرگي نشان خواهد داد. بنيامين 
نتانياهو نخست وزير اس��راييل، مدت كوتاهي پس از 
توييت ترامپ گفت به اين دو نماينده اجازه ورود نخواهد 
داد. نتانياهو با اين حال گفته بود طليب در صورت ارايه 
درخواست مي تواند براي ديدار با خانواده اش و به داليل 
بشردوستانه وارد اسراييل شود. طليب و عمر از منتقدان 

سياست هاي اسراييل در قبال فلسطينيان هستند.

معلمانهمبهاعتراضها
درهنگكنگپيوستند

گروه جهان| معلمان معترض مدارس در هنگ كنگ 
شنبه همزمان با فرا رسيدن موعد جديد برپايي اعتراضات 
تعطي��ات آخر هفته در اين دولت ش��هر، به س��مت 
اقامتگاه رس��مي رييس اجرايي هنگ كنگ تظاهرات 
كردند. به گزارش آسوشيتدپرس، تجمع معلمان ابتدا 
در ميداني در منطقه مالي هنگ كنگ ش��كل گرفته و 
سپس معترضان به سمت مقر دولت راهپيمايي خود را 
آغاز كردند. اين معترضان عامت هايي حمل مي كردند 
كه روي آنها نوشته ش��ده بود از نسل بعدي محافظت 
كنيد. تعداد زيادي از اين معترضان نيز در زير بارش باران 
چتر حمل مي كردند. اين معلمان گفتند در عين حال 
به دنبال نشان دادن حمايت شان از معترضان مخالف 
سياست هاي دولت هنگ كنگ نيز هستند؛ معترضاني كه 
بسياري از آنها را دانشجويان تشكيل مي دهند. آنها گفتند 
كه دولت هنگ كنگ بايد به خواسته هاي معترضان پاسخ 
داده و در عين حال خواستار رسيدگي به آنچه خشونت 
پليس براي متفرق ساختن تظاهركنندگان خواندند، 
شدند. اعتراضات تعطيات آخر هفته مصادف با روزهاي 
شنبه و يك شنبه در هنگ كنگ اكنون دهمين هفته خود 
را تجربه مي كند و نشانه اي از فروكاسته شدن نداشته 
است. معترضان خواستار اس��تعفاي كري الم رييس 
اجرايي هنگ كنگ و برگزاري انتخابات دموكراتيك در 
اين منطقه و در عين حال انجام تحقيقات مستقل درباره 
استفاده نيروهاي پليس از زور هستند. چند روز پيش 
گزارش شد كه نيروهاي شبه نظامي پليس خلق چين 
رزمايش هايي را در مرز با هنگ كنگ در منطقه شنژن 
برگزار كردند كه به گمانه زني ها در خصوص احتمال اعزام 

آنها به هنگ كنگ دامن زده است. 

درخواستشورايامنيتبراي
پرهيزازاقداميكجانبهدركشمير
گروه جهان| سفير چين در سازمان ملل در نخستين 
جلسه ش��وراي امنيت كه پس از چندين دهه درباره 
كشمير برگزار شد، اظهار كرد، اعضاي شوراي امنيت 
س��ازمان ملل بر اين باورند كه هند و پاكس��تان بايد 
از اق��دام يك جانبه در خصوص نزاع جامو و كش��مير 
خودداري كنند. در پي لغو خودمختاري چند 10 ساله 
كشمير از سوي هند، شوراي امنيت بنا به درخواست 
چين و پاكستان و پشت درهاي بسته براي رسيدگي 
به شرايط اين منطقه تشكيل جلسه داد. چين به ندرت 
براي تشكيل جلسه شوراي امنيت درخواست مي كند.

به گزارش رويترز، س��يد اكبرالدين، س��فير هند در 
سازمان ملل گفته، تصميم صورت گرفته درباره كشمير 
مساله اي داخلي است و هند متعهد است كه از صلح 
و آرامش وضعيت اين منطقه اطمينان حاصل كند. 
چين پيش��نهاد داده بود كه شوراي امنيت بيانيه اي 
در خص��وص وضعيت جامو و كش��مير صادر كند اما 
ديپلمات ها گفتند، امريكا، فرانسه و آلمان با اين طرح 
مخالفت كرده اند. ص��دور چنين بيانيه هايي با اتفاق 
نظر همه اعضاي ش��وراي امنيت ص��ورت مي گيرد. 
ژانگ جون، سفير چين در سازمان ملل در خصوص 
وضعيت كشمير به شدت ابراز نگراني كرد. هيچ يك از 
ديگر اعضاي شوراي امنيت اما بطور علني درباره اين 
نشست صحبت نكردند. سفير پاكستان در سازمان ملل 
نيز اقدام كشورش براي تشكيل جلسه شوراي امنيت 
را »اولين و نه آخرين گام« براي حل مس��اله كشمير 
عنوان ك��رد. هند هفته گذش��ته در اقدامي ناگهاني 
خودمختاري كش��مير تحت كنترل خود را لغو كرد، 

اقدامي كه با انتقاد شديد پاكستان همراه شد. 

چينديگربزرگتريندارنده
اوراقدالريدرجهاننيست

گروه جهان| با تداوم روند خروج تدريجي چين 
از بازار اوراق قرضه امريكا، ژاپن جاي اين كشور را به 
عنوان بزرگ ترين دارنده اوراق قرضه دالري گرفت. 
به گزارش راشاتودي، آمارهاي منتشر شده توسط 
وزارت خزانه داري امريكا نشان مي دهد كه تا پايان 
ماه ژوئن، ژاپن با پشت سر گذاشتن چين تبديل به 
بزرگ ترين دارنده اوراق قرضه اين وزارت خانه شده 
اس��ت. ژاپن در ماه ژوئن 21.۹ ميليارد دالر وراق 
قرضه امريكايي خريداري كرده است تا بدين ترتيب 
با 1.122 تريليون دالر، بزرگ ترين دارنده اين اوراق 
در جهان باشد. از س��وي ديگر اما چين پس از دو 
سال جايگاه خود را در صدر از دست داده است وبا 
1.112 تريليون دالر، دومين دارنده بزرگ اوراق 
قرضه وزارت خزان��ه داري امريكا تا پايان ماه ژوئن 
بوده است. بنجامين جفري استراتژيست نرخ بهره 
در موسسه كپيتال ماركتس، گفته: »بازده بيشتر 
اوراق قرضه منفي يا صفر است و اين باعث افزايش 
جذابيت اوراق قرضه دالري نس��بت به همتايان 
ژاپني و اروپايي خود شده اس��ت.« از سوي ديگر 
روسيه نيز همانند چين به روند فروش اوراق قرضه 
وزارت خزانه داري امريكا ادامه داده و در ماه ژوئن، 
1۷5 ميلي��ارد دالر ديگر از اي��ن اوراق را فروخته 
است. بانك مركزي روسيه اعام كرده دليل فروش 
گس��ترده اين اوراق توسط روس��يه، تاش براي 
متنوع سازي ذخاير ارزي اين كش��ور بوده است. 
در حال حاضر 12.024 ميليارد دالر اوراق قرضه 
وزارت خزان��ه داري امري��كا را در اختيار دارد كه 

چهارمين كاهش متوالي ماهانه ثبت شده است. 
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جانسون به ديدار مركل 
و  ماكرون مي رود

گروه جهان|نخس��ت وزير بريتانيا، قرار اس��ت 
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه به فرانسه و آلمان 
برود و با مقام هاي ارش��د اين كشورها ديدار كند. 
اين نخس��تين س��فر خارجي جانس��ون از زمان 
تصدي پست نخست وزيري در ماه گذشته ميادي 
محسوب مي شود. رويترز نوشته، بوريس جانسون 
به دنبال متقاعد كردن رهبران اتحاديه اروپا براي 
از سرگيري گفت وگوها درباره بريگزيت يا خروج 
از آن در ۳1 اكتبر بدون توافق درباره آينده روابط با 
ديگر اعضاي اين اتحاديه است. دولت آلمان اعام 
كرده كه آنگا مركل صدراعظم آلمان، قرار است 
بزودي با جانسون ديدار كند اما تاريخ دقيقي در 
اين باره اعام نكرده است. روزنامه گاردين با اشاره 
به پيشنهادهاي جان بولتون مشاور امنيت ملي 
امريكا، براي امض��اي توافق هاي تجاري موقت با 
بريتانيا پس از برگزيت و تاش هاي او براي نفوذ بر 
جانسون، چنين اقداماتي را به ضرر لندن ارزيابي 
كرده و نوشته: »تاش بولتون موجب فاصله گيري 
بريتاني��ا از ارزش هاي اروپا خواهد ش��د.« در اين 
مطلب آمده: پيشنهادهاي مش��اور امنيت ملي 
ترامپ و يكي از حاميان اصلي شعار »اول امريكا« 
مي تواند در نهايت براي دولت بريتانيا مشكل ايجاد 
كن��د. بولتون وعده داده كه از جانس��ون حمايت 
مي كند و گفته است كه خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا با توافق يا بدون توافق تا موعد تعيين شده تا 
۳1 اكتبر با اتحاديه اروپا، منافع امنيت ملي امريكا 
را تامين مي كند. بولتون در حمايت از برگزيت، قول 
دوستي با لندن را داده و وعده هاي خود را درباره 
اينكه بريتانيا در صف نخست هرگونه توافق تجاري 
با امري��كا خواهد بود، تكرار كرده اس��ت. بولتون 
به تازگي پيشنهاد ويژه اي به بريتانيا داده و گفته: 
دو كشور مي توانند توافق هاي تجاري موقتي را به 
منظور كاهش موانع تجاري در برخي حوزه هاي 
خاص منعقد كنند. اي��ن توافق ها مي تواند پيش 
از توافق ه��اي تجاري جامعي امضا ش��وند كه در 
سال ها به دست خواهد آمد. اين پيشنهادها فقط 
يك كمك نيست، بلكه بر اين مساله تاكيد دارد كه 
دولت ترامپ تا چه اندازه خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا را به نفع امنيت ملي امريكا قلمداد مي كند. 
حاميان ديدگاه بولتون همواره اتحاديه اروپا را نه 
تنها رقيب احتمالي قدرت امريكا قلمداد مي كنند 
بلكه اقدامات اين اتحاديه را مغاير با باورهاي خود 

درباره نظم جهاني مي دانند.

برادر رهبر طالبان كشته شد
در پي انفجار بمبي داخل يك مسجد در كويته 
پاكس��تان دست كم چهار نفر كش��ته و بيش از 
20تن زخمي ش��دند. به گفته منابع نزديك به 
طالبان، حافظ احمداهلل برادر ما هيبت اهلل رهبر 
اين گروه فعال در افغانستان، يكي از قربانيان اين 
حادثه بوده است. پسر رهبر طالبان هم در جريان 
اين حادثه مجروح ش��ده اس��ت. خود ش��خص 
ماهيبت اهلل در داخل مس��جد نبوده است. اين 
حادثه كه گفته مي شود منشأ آن بمب دست ساز 
بوده در منطقه بلوچس��تان، يكي از استان هاي 
جنوب غرب پاكستان روي داده است. گفته شده، 
بمب با هدايت از راه دور فعال و منفجر شده است.

اوجاالن: كسي از جنگ در 
كردستان سوريه نفعي نمي برد

رهب��ر محب��وس ح��زب كارگران كردس��تان 
)پ ك ك( تاكيد كرد ك��ه در صورت آغاز جنگ 
ارتش تركيه به شرق فرات هم تركيه و هم ملت 
سوريه آس��يب خواهند ديد. به گزارش النشره، 
عبداهلل اوجاالن در ديدار با مهمت اوجاالن برادر 
خود در روز عيد قربان در زندان امرلي گفته: »در 
صورت آغاز جنگ در كردستان سوريه هم تركيه 
و هم ملت سوريه آسيب خواهند ديد و هيچ طرفي 
از جنگ سودي نخواهند برد.« تركيه اعام كرده با 
هدف پاكسازي مرزهاي خود قصد دارد به زودي 
به مناطق كردنشين سوريه حمله كرده و مناطق 
امن ايجاد كند. اين اقدام تركيه با مخالفت آشكار 

امريكا روبرو شده است. 

حمله يمني ها به انبار نفت 
شيبه عربستان 

تلويزيون المس��يره ارگان انقابيون يمن گزارش 
داده اين گروه با پهپاد به تاسيسات نفتي عربستان 
در شيبه حمله كرده اند. سخنگوي انقابيون گفته 
اين تاسيسات شامل يك پااليشگاه و انبار نفت است 
اما به زمان حمله اشاره نكرده است. پااليشگاه شيبه 
كه در شرق عربستان و در نزديكي مرز امارات متحده 
عربي واقع شده زير مجموعه آرامكو، شركت ملي 
نفت عربستان است. اين كشور نخستين صادركننده 
نفت در جهان اس��ت. انقابيون يمني در ماه هاي 
اخير حمات خود را عليه مواضع نظامي و اقتصادي 

عربستان افزايش داده اند.

كاهش440ميليون دالري 
كمك  امريكا به پاكستان

در حالي كه رييس جمهور امريكا براي ميانجيگري 
ميان پاكس��تان و هند ابراز تماي��ل كرده، يك 
روزنامه پاكستاني از كاهش 440 ميليون دالري 
كمك هاي واش��نگتن به اس��ام آباد خبر داده 
است. به گزارش تريبيون اكسپرس، اين كاهش 
كمك هاي امريكا به مفهوم آن است كه پاكستان 
4.1 ميلي��ارد دالر دريافت خواه��د كرد كه در 
واقع تقريبًا بيش از نيمي از كل مبلغي است كه 

واشنگتن ۹ سال پيش وعده داده بود. 

  مالكان و زمين داران امريكايي براي فرار از ماليات به روش هاي مختلفي از جمله نگهداري دام و زنبور روي مي آورند و اكنون دونالد ترامپ با نگهداري 
هشت راس بز در زمين هاي گلف خود، قصد دارد با بهره مندي از اين مفر، از پرداخت ماليات شانه خالي كند. هافينگتن پست نوشته، دونالد ترامپ 
توانسته با اين ترفند، از پرداخت ماليات ۸۸ هزار دالري براي بخشي از اراضي گلف خود به مساحت 1۸۳.۳هكتار در منطقه بدمينستر واقع در ايالت 
نيوجرسي بگريزد. هافينگتن پست با اشاره به اينكه ترامپ در ۲۰1۹ مبلغ ۸۸ هزار و ۶۷دالر ماليات كمتر از آنچه بايد نسبت به اين اراضي پرداخت 
مي كرد، داده است، نوشته: دقيقا مشخص نيست به چه منظوري اين بزها در اراضي متعلق به ترامپ نگاهداري مي شوند. نه خانواده ترامپ و نه كاخ سفيد 

به اين درخواست پاسخ نداده اند. ترامپ از زمان آغاز كارزار انتخاباتي در ۲۰15 تاكنون از ارايه اظهارنامه مالياتي خود سر باز زده است.

فرار مالياتي 88 هزار دالري
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عكسروز

چهرهروز

»ايناريتو« از جشنواره »سارايوو« جايزه گرفت
بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم سارايوو در كشور بوسني هرزگوين از »الخاندرو گونزالز ايناريتو« كارگردان مطرح مكزيكي 
با اعطاي جايزه دستاورد سينمايي تقدير كرد. به گزارش ورايتي، اين كارگردان برنده چهار جايزه اسكار با حضور در مراسم افتتاحيه 
جشنواره سارايوو جايزه افتخاري قلب اين رويداد سينمايي را به پاس نقش استثنايي در هنر سينما دريافت كرد.  »پاول پاليكوفسكي« 
كارگردان برنده اسكار لهستاني و »ايزابل هوپر« بازيگر فرانسوي نيز ديگر دريافت كنندگان جايزه دستاورد سينمايي امسال جشنواره 
فيلم سارايوو هستند.  سال گذشته اصغر فرهادي رياست هيات داوران بخش رقابتي اين رويداد سينمايي را بر عهده داشت. بيست و 
پنجمين جشنواره فيلم »سارايوو« از تاريخ ۱۶ تا ۲۳ آگوست )۲۵ مرداد تا اول شهريور( در كشور بوسني و هرزگوين برگزار مي شود. 

بازارهنر

نمايشگاه آيدين آغداشلو در موزه  هنرهاي معاصر 

علي رفيعي جايزه گرفت

شصتمين كنسرت  فرزاد فرخ برگزار شد

مدي��ركل دفتر هنرهاي تجس��مي از 
برگزاري بيينال هاي هنري در سال هاي 
آينده به ويژه برگ��زاري بيينال هنر كه 
برآيند تمام رش��ته هاي هنري اس��ت 
در س��ال ۱۴۰۰ خبر داد. او همچنين 
اعالم كرد كه برگزاري نمايش��گاهي از 
آثار آيدين آغداشلو از جمله برنامه هاي 
موزه هنره��اي معاصر ته��ران پس از 

اتمام پروژه بازسازي اس��ت. هادي مظفري درباره 
تاثير مش��كالت اقتصادي بر برگزاري رويدادهاي 
هنري داخلي، بيان كرد: ت��الش كرديم كه با همه 
شرايط س��خت و بحران هاي نقدينگي و ريالي كه 
با آنها مواجه هس��تيم، رويدادهاي اصلي را برگزار 
كنيم. بر اين اساس جشنواره جوان به زودي برگزار 
مي شود و دوازدهمين جش��نواره تجسمي فجر را 
نيز برگزار خواهيم كرد. او يادآور ش��د: همچنين با 
توجه به قولي كه از همان ابتدا به جامعه هنري دادم، 
برگ��زاري بيينال ها را نيز در دس��تور كار داريم. در 

دوره اي به هر دليلي برگزاري و توجه به 
بيينال ها كم رنگ شده بود كه ما تصميم 
گرفتيم آنها را احيا كنيم. در همين راستا 
امسال بيينال مجسمه سازي را اسفند 
ماه افتت��اح خواهيم ك��رد و اميدواريم 
س��ال ۹۹ بيينال نقاش��ي را نيز برگزار 
كنيم. همچنين با هماهنگي هايي كه 
ب��ا انجمن هاي هنري ص��ورت گرفته، 
تصميم داريم كه در س��ال ۱۴۰۰ بيينال هنر را در 
كشور برگزار كنيم كه به نوعي برآيند تمام رشته هاي 
هنري خواهد بود.  مديركل دفتر هنرهاي تجسمي 
همچنين درباره برنامه هاي اين دفتر براي برگزاري 
رويدادهاي هنري در اس��تان هاي كشور نيز اظهار 
كرد: برگزاري رويدادهاي هنري در استان ها از جمله 
موضوعاتي است كه به جديت آنها را دنبال مي كنيم. 
بر اين اساس امسال هم ساالنه هاي هنرهاي تجسمي 
را خواهيم داشت و احتمااًل برنامه هايي در استان هاي 

مازندران و گيالن پيش بيني شده است. 

هجدهمين جش��ن انجم��ن منتقدان 
و نويس��ندگان تئات��ر ايران برگ��زار و 
معتبرترين جايزه تئاتري برگزيدگان 
خود را شناخت. هجدهمين دوره اهداي 
جواي��ز مطبوعاتي انجم��ن منتقدان، 
نويسندگان و پژوهش��گران خانه تئاتر 
عصر روز پنجشنبه ۲۴ مرداد در سالن 
عباس كيارستمي بنياد سينمايي فارابي 

برگزار ش��د و در حضور چهره هاي شناخته هنري 
برگزيدگان اين رويداد معرفي شدند. گروه »وينه« 
اجراي زنده موس��يقي در بخش هاي مختلف را بر 
عهده داشت. در ادامه نش��ان مسووليت اجتماعي 
كش��ور به نمايش هاي »اليور توئيست« اسماعيل 
فيروزي و »رستم و سهراب« ميركمال ميرنصيري 
اهدا شد. سپس كليپ بزرگداشت سعيد پورصميمي 
پخش شد كه هنرمنداني همچون مرضيه برومند، 
منوچهر شاهس��واري، محمد رحماني��ان، حميد 
لبخنده، پرويز پورحسيني، علي دهكردي، پريزاد 
س��يف و رضا حامدي خواه در آن درباره شخصيت 
هنري پورصميمي صحبت كردند. با حضور ايرج راد 
و گوهر خيرانديش قدرداني از پورصميمي انجام شد. 
خيرانديش در اين بخش گفت: پورصميمي نمونه و 
الگوي بازيگري براي همه ما اس��ت. راد نيز در ادامه 
بيان كرد: هيچ وقت از سعيد پورصميمي بازي تكراري 
نديدم و بازي هاي او هميشه در خاطر و ياد مي ماند. 
سعيد پورصميمي پيش همه محترم است. در تاريخ 
هنر اين مملكت از او به عنوان يك هنرمند بزرگ ياد 
مي شود. سپس پورصميمي در ميان تشويق حاضران 
در مراسم گفت: همبستگي و احترام به هم و كار به 

نس��ل ما برمي گردد. ما زمان��ي تئاتر را 
شروع كرديم كه س��ال هاي بي رونقي 
تئاتر بود. او اظهار كرد: رونق امروز تئاتر 
آس��يب هايي را هم به هم��راه دارد كه 
نس��ل جوان بايد متوجه آن باشند. بابد 
از اين فرهنگ حمايت كرد. در ادامه اين 
مراسم جايزه بخش پژوهش، پژوهشگر 
و ناشر برگزيده سال معرفي شد. با حضور 
فاطمه معتمدآريا و امي��ن عظيمي جايزه بهترين 
پژوهش��گر و پژوهش به حس��ين پاينده نويسنده 
»نظريه و نقد ادبي« اهدا شد. همچنين جايزه ناشر 
برگزيده به منصور براهيمي دبير بخش هنر انتشارات 
»سمت« اهدا ش��د. با حضور مديرعامل خانه تئاتر 
نمايش ه��اي »خنكاي ختم خاط��ره« حميدرضا 
آذرنگ و »بي تابستان« اميررضا كوهستاني به عنوان 
رتبه سوم، اپراي عروسكي »عشق« بهروز غريب پور 
به عنوان رتبه دوم و نمايش »برناردا آلبا« علي رفيعي 
به عنوان رتب��ه اول معرفي ش��دند. علي رفيعي در 
اين بخش تأكيد كرد: ب��راي من اين اجرا به معناي 
شكل گيري يك گروه حرفه اي به معناي تمام بود. 
تئاتر هيچ وقت كار يك نفر نيست و كار گروه است و 
بهترين خاطره و فراموش نشدني براي من رقم خورد. 
اگر كار جديدي داشته باشم آرزويم اين است كه با 
اين گروه كار كنم.  در بخش ديگر اين مراسم نشان 
كميسيون فرهنگي يونسكو به بهرام بيضايي اهدا شد 
و حميد امجد به نمايندگي از او اين نشان را دريافت 
كرد. همچنين پيام تصويري بيضايي براي حاضران 
پخش شد كه پايان بخش آن اين جمله بود كه »اين 

جهان را چاره اي جز فرهنگ نيست.«

شصتمين كنسرت فرزاد فرخ روزهاي 
پنجش��نبه ۲۴ و جمعه ۲۵ مرداد در 
س��الن ميالد نمايش��گاه بين المللي 
تهران برگزار شد.   شصتمين كنسرت 
فرزاد فرخ، خواننده موس��يقي پاپ، 
روزهاي پنجش��نبه ۲۴ و جمعه ۲۵ 
م��رداد در س��الن ميالد نمايش��گاه 
بين المللي ته��ران برگزار ش��د. اين 

خواننده موس��يقي پ��اپ اواخر تيرم��اه )۳۱ تير 
۱۳۹۸( در س��الن ميالد نمايش��گاه بين المللي 
به صحن��ه رفت و پس از آن اس��تقبال و تقاضاي 
هوادارانش باعث شد تا اين كنسرت براي دو شب 
 ديگر هم تمديد ش��ود. كنس��رت فرخ با اجراي 
»تو مال مني« آغاز و پس از آن وي به هوادارانش 
گفت: تاكنون ۵۸ اجرا در تهران به صحنه برده ام 
تا در اين اجراها در خدمت مردم باحال و خونگرم 

تهران باشم. به كنسرت انرژي مثبت، 
خوش آمدي��د. محوريت قطعه هايي 
كه در اين كنس��رت اجرا شد از آلبوم 
»ان��رژي مثبت« بود و اي��ن خواننده 
با اج��راي آهنگ هايش تالش كرد تا 
انرژي كنسرت را در تمام طول زمان 
اجرا حفظ كند. فرخ در جاي ديگري 
از اين كنسرت گفت: »توي اين حال 
خوب ب��ا اين انرژي مثبت همه ش��ما، حتما خدا 
جور ديگه اي اينجاس��ت، پس براي شفاي تمام 
مريض ها دعا كنيم. خدايا دل مردم ما رو هميشه 
شاد كن.«  »ديوونه برگرد هنوز عاشقتم«، »باز نم 
بارون«، »روياي من«، »تمام من براي تو«، »اهل 
عاشقي«، »لبخند«، »گل سرخ« و »ديوار« برخي 
ديگر از قطعه هايي بود كه در كنسرت جمعه شب 

فرزاد فرخ اجرا شد.

تاريخنگاري

درگذشت استاد كمال الملك 
۲7 مرداد ۱۳۱۹، محمد غفاري مشهور به كمال الملك 
بزرگ ترين نقاش دوره معاصر و صاحب آثار ارزنده اي 
چون تاالر آينه و بازار كربال در ۹۵ سالگي در نيشابور 
درگذش��ت و به ديار ح��ق ش��تافت.  كمال الملك، 
بزرگ ترين نقاش دوران يكصد سال اخير حدود سال 
۱۲۲۶ ش )۱۲۶۴ ق( در كاشان به دنيا آمد. خاندان 
غفاري ك��ه كمال الملك، يكي از اعضاي آن اس��ت، 
هنرمنداني بس��يار به عالم هنر تقديم داشته است. 
كمال الملك پس از طي دوران ابتدايي، از ۱۳ سالگي 
به تهران آمد و در دارالفنون به تحصيل پرداخت. پس 
از ديداري كه ناصرالدين شاه از مدرسه دارالفنون در 
سال ۱۲۵۹ ش به عمل آورد، تابلويي از كمال الملك 
توجه ش��اه قاجار را به خود جلب كرد و از آن پس او را 
به عنوان نقاش باش��ي مخصوِص خود ب��ه دربار برد. 
ناصرالدين شاه در س��ال ۱۲7۱ ش، محمد غفاري، 

نقاش بزرگ دربار خود را به كمال الملك ملقب و او را 
از ديگر نقاشاِن معاصرش متمايز كرد...كمال الملك 
سپس براي تكميل تحصيالت خود راهي اروپا شد و 
سه سال بعد مظفرالدين شاه در جريان سفر دومش به 
اروپا، از كمال الملك خواست به ايران باز گردد. سفر 
كمال الملك به اروپا و تفحص و مطالعه او در نقاشي آن 

ديار، اثري ژرف و غني در او برجاي نهاد و تكنيك او را 
از نقاشان دوران او فراتر برد. كمال الملك در مراجعت 
به ايران با توطئه ها و حسادت هاي درباريان روبرو شد 
و به بهانه زيارت عتبات و در واقع به قصد فرار از محيط 
مسموم دربار، در س��ال ۱۲۸۰ش، بي تابانه به كربال 
شتافت. وي پس از چند سال اقامت در كربال به ايران 
بازگشت و پس از تاسيس مدرسه صنايع مستظرفه 
در سال ۱۲۹۰ش، به تربيت شاگردان هنرمند همت 
گماشت. از كمال الملك آثار هنرمندانه متعددي بر 
ج��اي مانده كه عالوه بر تاالر آين��ه كه بزرگ ترين و 
پركارترين اثر اوست، مي توان از فالگير بغدادي، عرب 
خفته و كيمياگران نام برد. س��رانجام، كمال الملك، 
نقاش ش��هيِر ايراني در ۲7 مرداد سال ۱۳۱۹ ش در 
۹۳ سالگي در نيشابور درگذشت و در كنار قبر عطار 

نيشابوري به خاك سپرده شد.

میراثنامه

انتقال دندان نئاندرتال به بخش پارينه سنگي موزه ملي ايران
مديركل موزه ملي ايران خب��ر داد: با توجه به اهميت 
كشف دندان نئاندرتال در بيستون و نتايِج پژوهش روي 
آن، اين اثر تاريخي به زودي در گالري پارينه سنگي موزه 
ملي ايران به نمايش درمي آيد. جبرئيل نوكنده با اشاره 
به مطالعاِت انجام شده روي دندان انسان كشف شده در 
غرب ايران، اظهار كرد: اين هفته در ژورنال بين المللي 
»تطور انسان« منتشر شد و آن بطور قطع ثابت مي كند 
انس��ان نئاندرتال در زاگرس زندگي مي كرده است كه 
با توجه به اهميت نتايج اين پژوهش دندان يافت شده 
به زودي در گالري پارينه س��نگي م��وزه ملي ايران به 
نمايش در مي آيد. به دنبال آخرين بررسي ها روي نمونه 
دندان كشف شده در غار وزمه در بيستون كرمانشاه در 
سال هاي گذشته، بررس��ي نتايج پژوهش جديد روي 
اين شيء تاريخي، توسط متخصصان موزه ملي ايران، 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي، آزمايشگاه باستان سنجي 
دانشگاه تهران و چند دانشگاه فرانسوي از جمله دانشگاه 
پواتيه و دانشگاه بوردو وجود انسان نئاندرتال در ايران را 
به اثبات رساند. فريدون بيگلري، مسوول بخش پارينه 
سنگي موزه ملي و از نويسندگان مقاله منتشر شده در 
اين زمينه، اظهار كرد: اين دندان آسياي كوچك مربوط 
به يك كودك نئاندرتال است كه در زمان مرگ بين ۶ 
تا ۱۰ س��ال سن داشته است. او با بيان اينكه اين دندان 
در اواخر دهه ۱۳7۰ و در پژوهش هاي باستان شناسي 
دشت اسالم آباد غرب كه به هدايت كاميار عبدي انجام 
مي شد در غار »وزمه« كشف و از آن زمان تاكنون چندين 
بار با استفاده از شيوه هاي مختلف بررسي و مطالعه شده 
اس��ت، گفت: در مطالعه اخير اين نمونه با اس��تفاده از 
دستگاه تصويربرداري سه بعدي ميكرو سي تي از طريق 

پرتو ايكس ُبرش نگاري ش��د و از اين طريق بخش هاي 
داخلي از جمله محل اتصال عاج به ميناي دندان بررسي 
و اندازه گيري شد. اين تصوير برداري سه بعدي مينا و عاج 
دندان مشخص كرد كه نمونه وزمه داراي ويژگي هاي 
دندان انسان نئاندرتال است و از سوي ديگر تاج دندان در 
اين نمونه از لحاظ ابعاد از بزرگ ترين نمونه هاي دنداني 
انسان هاي اواخر پليستوسن است. اين باستان شناس با 
تاكيد بر اينكه انسان نئاندرتال قبل از ۴۰ هزار سال پيش 
منقرض ش��ده، ادامه داد: نمونه غ��ار وزمه بايد بيش از 
۴۰هزار سال و كمتر از7۰ هزار سال قدمت داشته باشد. 
او اهميت اين يافته را كه بر اساس انتشارات آكادميك 
موجود تاكنون، فقط يك استخوان انسان دوره پارينه 
سنگي مياني در ايران پيدا شده كه مربوط به كاوش غار 
بيستون در سال ۱۳۲۸ بوده است، اظهار كرد: در سال 
گذشته نيز خبر كشف يك دندان شيري انسان نئاندرتال 
در كرمانشاه در رسانه هاي جمعي مطرح شد، اما چون 
هنوز نتايج بررسي آن در سطح آكادميك منتشر نشده، 
نمي توان درباره آن اظهارنظر كرد. بيگلري همچنين با 
اشاره به كشف بخشي از استخوان ساعد انسان در كاوش 
غار بيستون و اليه بررسي شده كه قدمتي بيش از ۴۰ 

هزار س��ال دارد و اكنون در موزه دانشگاهي پنسيلوانيا 
امريكا نگهداري مي شود، بيان كرد: مقايسه اندازه هاي 
اين نمونه با زند پيشين )راست( انسان نئاندرتال و ديگر 
نمونه هاي موجود نشان داده كه اين استخوان در گروه 
نئاندرتال و انسان مدرن دوره پارينه سنگي جديد جاي 
مي گيرد. او با بيان اينكه تعدادي از پژوهشگران در انتساب 
استخوان بيستون به انسان نئاندرتال يقين كامل ندارند، 
دندان پيدا شده در »وزمه« را نمونه اي دانست كه به اين 
ترديدها پايان مي دهد و افزود: انتشار مستندات جديد 
در ژورنال بين المللي تطور انس��ان، ايران نيز در ليست 
كش��ورهايي قرار گرفت كه بقاياي انسان نئاندرتال در 
آن كشف شده است. مرجان مشكور، متخصص باستان 
جانورشناسي و پژوهشگر وابسته موزه ملي ايران و موزه 
تاريخ طبيعي پاريس نيز در اين زمينه توضيح داد: عالوه 
بر اين دندان، مجموعه اي از سنگواره حيوانات منقرض 
شده از جمله شير، كفتار خالدار، كرگدن و گاو وحشي 
همچنين گونه هاي ديگر مانند پلنگ، گرگ، روباه، اسب 
وحشي، گورخر، گراز و گوزن در غار وزمه پيدا شده كه با 
توجه به ساليابي هاي انجام شده مربوط به فاصله زماني 
بين 7۰ هزار سال تا حدود ۱۱ هزار سال پيش هستند. او با 
اشاره به اينكه اين غار در مدت زمان ياد شده محل زندگي 
درندگاني بوده كه الشه حيوانات را به درون غار حمل 
مي كردند.، افزود: براس��اس مطالعات انجام شده روي 
اين مجموعه اطالعات جديدي درباره پوشش جانوري 
غرب ايران در اواخر عصر يخبندان ارايه كرده كه تاكنون 
بخش هايي از آنها در ۶ مقاله در سطح بين المللي منتشر 
شده است. غار وزمه ۱۴ اس��فند ۱۳۸۵ با شماره ثبت 

۱7۸۴۳ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

ايستگاه

هايائو ميازاكي جايزه اسكالر 
۲۰۱۹ را دريافت مي كند

پيتر فوندا بازيگر مطرح 
سينماي امريكا درگذشت

انيميشن ساز برنده جايزه 
اس��كار و خالق شماري از 
معروف تري��ن انيمه هاي 
ژاپني جايزه بينش خالقانه 
اسكالر را دريافت خواهد 
كرد. به گ��زارش ورايتي، 
هايائو ميازاكي فيلمساز 
انيميش��ن برن��ده جايزه 

اس��كار و خالق يك��ي از معروف ترين انيمه ها يعني 
»Spirited Away« در مراس��م امس��ال شام و 
برنامه هاي »رايمن آرت��س« جايزه بينش خالقانه 
اس��كالر )Sklar( را دريافت خواهد كرد. ميازاكي 
كه در توكيو ژاپن ب��ه دنيا آمده، در كارنامه حرفه اي 
خود فهرستي چشمگير از فيلم ها و همچنين جوايز 
و نامزدي ها را دارد. از جمله ديگر فيلم هاي او مي توان 
به »قلعه متحرك هاول«، »پونيو« و »باد برمي خيزد« 
اش��اره كرد كه س��ال ۲۰۱۳ نام��زد دريافت جايزه 
اسكار بهترين فيلم انيميشن سال شد. عالوه بر اين 
ميازاكي سال ۲۰۱۴ وارد تاالر مشاهير كميك هاي 
ويل آيزنر شد و به خاطر يك عمر دستاورد حرفه اي 
يك اسكار افتخاري دريافت كرد. جديدترين فيلم او 
يعني »چطور زندگي مي كني؟« سال ۲۰۲۰ اكران 
خواهد شد. فيل هتما رييس رايمن آرتس گفت: »ما 
بسيار هيجان زده هستيم كه هايائو ميازاكي افسانه اي 
دريافت كننده بعدي جايزه بينش خالقانه اسكالر 
خواهد ب��ود. آثار خارق العاده او باعث پيش��برد هنر 
داستان سرايي بصري بوده اند و در حالي كه الهام بخش 
همه ما شده اند، روي كل ژانر انيميشن اثر گذاشته اند«. 
او اضافه ك��رد: »نمي توانم هيچ فرد ديگري را تصور 
كنم كه تا اين حد با قدرت نمايانگر اس��اس بينش 
خالقانه اي باشد كه اين جايزه از آن تجليل مي كند«.  
جايزه اسكالر كه به افتخار بنيان گذاران رايمن آرتس 
يعني مارتي و ليا اسكالر نام گذاري شده، امسال براي 
دومين بار اهدا مي شود. سال گذشته كوين فايگي 
رييس مارول استوديو اين جايزه را از آن خود كرده بود.

پيتر فوندا بازيگر قديمي 
هاليوود و برادر جين فوندا 
در 7۹ سالگي درگذشت. 
به گ��زارش انترتينمنت 
ويكلي، پيتر فوندا بازيگري 
كه بيش از همه براي بازي 
در فيل��م »اي��زي رايدر« 
شناخته مي ش��ود بر اثر 

سرطان درگذشت. پيتر فوندا كه پسر هنري فوندا 
و برادر كوچك ت��ر جين فوندا بود، در 7۹ س��الگي 
درگذشت. خانواده اين بازيگر با صدور بيانيه اي اين 
خبر را ديروز جمع��ه اعالم كردند. وي كه ۲ نامزدي 
اسكار را در كارنامه داشت بر اثر عوارض سرطان ريه در 
خانه و در كنار خانواده اش در لس آنجلس جان باخت. 
آنها در بيانيه خود ضمن اينكه خواستند تا به سوگواري 
خانواده به صورت خصوصي احترام گذاش��ته شود، 
درخواست كردند تا از او به عنوان فردي مدافع آزادي 
ياد شود. پيتر فوندا كه پس از بازي در فيلم متفاوت 
»ايزي رايدر« در سال ۱۹۶۹ به شهرت جهاني رسيد 
متولد نيويورك و فرزند هنري فوندا و فرانسس فورد 
سيمور بود. او در كنار خواهر بزرگ ترش جين بزرگ 
شد و وقتي اين دو ۱۰ و ۱۲ سال داشتند با خودكشي 
مادرشان به دليل بيماري رواني روبه رو شدند. پيتر در 
كتابي كه سال ۱۹۹۸ با عنوان »به بابا نگو: خاطرات« 
منتشر كرد از اين واقعه به عنوان رويدادي ياد كرد كه 
براي پدر سخت گيرش��ان كه اغلب دور از خانه بود، 
سخت بود و تالش داشت تا درباره آن دروغ بگويد و 
آن را ناديده بگيرد. بعدها و با پيشنهاد يك نقش به او 
توسط پدرش كه نقش وندا نوادا در سال ۱۹7۹ بود، 

پيتر با پدرش آشتي كرد. 

ويزاي دو كماندار نوجوان براي اسپانيا صادر نشد 

هيچ كس بدون بليت به ورزشگاه نرفت حتي يك نفر!

در حالي كه تيم ملي تيروكمان نوجوانان 
و جوانان براي شركت در مسابقات جهاني 
اسپانيا فردا يكشنبه راهي مادريد اسپانيا 
مي شود، ويزاي دو كماندار از ۱۲ كماندار اعزامي به اين 
رقابت ها از س��وي كشور ميزبان صادر نشد. غالمرضا 
شعباني بهار رييس فدراسيون تيروكمان در اين باره 
گفت: با توجه به اينكه براي اعزام ۱۲ كماندار نوجوان 
و جوان به مسابقات جهاني اسپانيا تالش زيادي انجام 
داديم اما متاسفانه از سوي كشور ميزبان ويزاي پرهام 
شبانكاره و پارسا زماني نژاد كماندار ريكرو و كامپوند 
نوجوانان براي شركت در اين مسابقات صادر نشد. البته 
در تالش هستيم در صورت امكان كماندار ديگري را 
در اين تورنمنت جايگزين زماني نژاد كنيم در صورتي 

كه تا فردا قبل از ظهر كشور ميزبان ويزا صادر كند.

ديدار سوپرجام فوتبال اروپا دو تيم ليورپول قهرمان ليگ 
قهرمانان اروپا و چلس��ي قهرمان ليگ اروپا در استانبول 
تركيه  تماشاي ديدار سوپرجام اروپا در ورزشگاه بشيكتاش 
استانبول فرصتي دست داد تا شيوه برگزاري يك مسابقه 
فوتبال در اروپا نسبت را به برگزاري رقابت هاي داخلي در 
ايران بررسي كنيم. تماشاي يك بازي در سطح اروپا آن هم 
ديداري به نام »سوپرجام« تجربه اي به همراه دارد كه قطعا 
خالي از لطف نيس��ت. آن هم در شهري به نام استانبول، 
شهري كه براي هواداران فوتبال يادآور فينال ليگ قهرمانان 
اروپا در س��ال ٢٠٠۵ است. آن ديدار آنقدر براي هواداران 
ليورپول خاطره ساز شد كه دوباره به ياد همان بازي خود 
را به اين شهر توريستي برسانند تا ديدار تيم محبوب خود 
را تماشا كنند. چند روز قبل از س��وپرجام اروپا، در تمام 
نقاط شهر استانبول، تبليغات اين بازي نقش بسته بود به 
طوري كه اگر در نقاط مركزي ش��هر قدم مي زديد، هر از 
گاهي چشمتان به نام و لوگوي باشگاه ليورپول و چلسي 
برمي خورد. س��اعت و تاريخ بازي هم در كنار لوگوي دو 
تيم حك ش��ده بود. اين تبليغات در حالي انجام مي شد 
كه هفته ها قبل از بازي، تمام بليت ها از طريق سايت يوفا 
فروش رفته بود. بنابراين مشخص بود كه مسووالن شهر 
استانبول براي تشويق مردم به تماشاي بازي در ورزشگاه 
دس��ت به تبليغات نزده اند بلكه ايجاد فضاي فوتبالي در 
سطح شهر براي توريست هايي كه براي تماشاي بازي به 
اين شهر سفر كرده اند، هدف اصلي بود. البته در كنار نام دو 
باشگاه انگليسي، تبليغاتي هم از كمپاني هاي اسپانسر يوفا 
حك شده بود تا در كنار ايجاد فضاي فوتبالي، درآمدزايي 
هم انجام شود. يك روز قبل از مسابقه، با اينكه هواداراني 
در اطراف ورزش��گاه بش��يكتاش حاضر بودند اما پليس 

براي برهم نخوردن نظ��م خيابان ها، اجازه تجمع به آنها 
 نمي داد. در مقابل ورودي ورزشگاه ها هم نيروهاي امنيتي 
به صورت مسلح حاضر بودند تا امنيت ورزشگاه و اطراف آن 
تامين شود. البته در كنار آنها برخي همچنان در حال كار 
بودند تا بنرهاي دو تيم و تابلوهاي راهنما را نصب كنند. در 
نزديكي ورزشگاه نيز تابلو بزرگي بود كه روي آن نقشه كامل 
ورزشگاه و ورودي هاي نام گذاري شده مشخص شده بود تا 
هر فردي دقيقا بداند بر اساس بليتي كه تهيه كرده، از كدام 
ورودي بايد به داخل ورزشگاه بشيكتاش برود. خبرنگاران 
نيز با كمك تابلوهاي راهنما به خوبي مي توانستند درب 
ورودي خود را بيابند. شايد اين نكات به نظر خيلي ساده 
برس��د اما تقريبا در كمتر ورزش��گاهي در ايران رعايت 
مي شود. به گزارش ايسنا، ساعت ها قبل از آغاز بازي، در تمام 
پاركينگ هاي اطراف ورزشگاه بشيكتاش باز شد. گويي از 
قبل براي تمام بليت هاي فروخته شده، پاركينگ در نظر 
گرفته شده تا مانند ايران، كسي مجبور نشود خودروي 
خود را در خيابان هاي منتهي به ورزشگاه پارك كند. البته 
براي رفاه حال تماشاگران، حمل ونقل عمومي با ظرفيت 
 بيشتري فعاليت مي كرد و پس از پايان بازي نيز، حدود

 ۴ ساعت بيشتر فعاليت كرد تا تماشاگران را به مقاصد خود 
برساند. با توجه به اينكه پاركينگ ها در فواصل مشخص 
نسبت به ورزشگاه تعبيه شده بود، پس از بازي نيز ترافيك 
سنگين ايجاد نشد. دقيقا بر عكس بيشتر ورزشگاه هاي 
ايران كه خودروها از دو يا سه ورودي خارج مي شوند كه 
حاصل آن ايجاد ترافيك سنگين است. در استانبول هم 
چند ساعت قبل از بازي، خيابان هاي اطراف ورزشگاه را 
پليس مسدود كرده بود. اين كار هم در ايران انجام مي شود 
با البته دو تفاوت مهم نسبت به استانبول. در آنجا پليس راه را 
مسدود مي كند و با وجود مسدودي خيابان، اجازه مي دهد 
كه خبرنگاران و مسووالن برگزاري مسابقه كه آي دي كارت 
به همراه دارند با خودروي خود عبور كنند. اين در حالي 
است كه در ايران وقتي خيابان ها پر از خودروي پارك شده 
است )به دليل بسته بودن پاركينگ ها(، پليس خيابان را 
مسدود مي كند و به هيچ كس حتي مسووالن برگزاري 
مسابقه اجازه عبور نمي دهد. پس از عبور از ورودي اول، 
تماشاگران با توجه به ورودي كه روي بليت الكترونيكي شان 
حك شده بود، با توجه به تابلوهاي راهنما به سمت محل 
عبور خود حركت مي كردند. نه كسي راه را گم كرده بود و 
نه كسي عصباني از وضعيت ورود خود بود. تماشاگران وقتي 
به گيت نهايي مي رسيدند، در صف كوتاه منتظر مي ماندند 
تا پس از رسيدن نوبتشان، از طريق بلوتوث گوشي، بليت 
را در قسمت مخصوص ثبت كنند تا گيت باز شود. اين كار 
تا امروز در ايران انجام نمي شود و تماشاگران به جاي گيت 
بايد از راه هاي داربستي عبور كنند تا وارد ورزشگاه شوند. 
به خاطر همين شيوه ورود هم تماشاگران زيادي در ايران 
بدون بليت وارد مي شوند؛ مساله اي كه در يك ديدار اروپايي 

به هيچ عنوان شاهد آن نيستيم.

ورزشي
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