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عليرضا داوري|
جوانان انقالبي و مديران و زحمتكشان كشور 
در س��ال رونق توليد، با افزايش توليد، فروش، 
ص��ادرات و حتي س��ودآوري ثاب��ت كرده اند 
كه قادرن��د در ش��رايط تحري��م و تنگناها، از 
مزيت هاي نس��بي توليد اس��تفاده كنند و در 
شرايط رشد نرخ ارز، صادرات را بيشتر كرده و 
از انرژي، نيروي كار و سازمان توليد ايران بهره 
برده و توليد بسياري از كاالها را افزايش دهند. 
هرچند كه در مواردي، نياز به واردات، فناوري 
خارجي، مواد اوليه و كاالهاي واسطه خارجي، 
موجب ش��ده كه در بخش��ي از تولي��د ركود 
نسبي ايجاد ش��ود، اما هر جا كه مزيت نسبي 
داشته ايم و خط توليد برپا بوده، توليد و فروش 
و صادرات رش��د كرده اس��ت و اين نكته نشان 
مي دهد كه تغيير فضاي كس��ب و كار و رش��د 
هزينه توليد، در پاره اي م��وارد اتفاقا مي تواند 

استعدادها، مزيت ها و فرصت ها را رشد دهد. 
جوانان كشور در دو سال اخير و به خصوص در 
س��ال 98 كه اقتصاد، با ثبات نرخ ارز، كاهش 
تورم نقطه به نقطه و ماهانه مواجه شده، ثابت 
كرده اند ك��ه با كار تيم��ي و انقالب��ي، قادرند 
كه مزيت ه��ا را تقويت كنند و دس��تاوردهاي 
درخش��اني را به نمايش گذارند. ت��ا جايي كه 
مقام معظ��م رهبري نيز در بيان��ات اخير خود 
اش��اره كرده اند ك��ه خبرهاي خوب��ي از حوزه 

توليد و صنعت دريافت شده است. 
اين جوانان ثابت كرده اند ك��ه نيازي به جنگ 
و شليك به عربستان ندارند آنها با تدبير و كار 
تيمي تولي��د قادرند كه تولي��د را رونق داده و 
نيازه��اي كش��ور را تامين كنن��د و نتيجه آن 
همين فراواني در بازار كاالهاي مختلف اس��ت 
كه اگرچه ض��رورت دارد كه قيمت ه��ا نيز به 
تدريج كاهش يابد، اما فراواني نشانه موفقيت 
تنظيم ب��ازار و تدبير در نظ��ام تصميم گيري 

كشور است. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي چن��دي پيش، 
در ابتداي جلس��ه درس خارج، ط��ي بياناتي 
اقدامات رو به بهبود توليد را تحس��ين كردند 
و تاكيد نمودند ك��ه »... خبره��اي خوبي هم 
در زمينه ه��اي گوناگون تولي��د و رونق توليد 
مي رس��د؛ ح��اال ان ش��اءاهلل اثرات��ش را بعدا 
م��ردم خواهند دي��د. كاره��اي خوب��ي دارد 
انج��ام مي گي��رد؛ غفلت هايي ش��ده اس��ت، 
كوتاهي هاي��ي ش��ده، اّم��ا ح��اال حركت ها، 
بحمداهلل حركت هاي به سمت اهداف مطلوب 
 اس��ت؛ اينها ان ش��اءاهلل دارد انجام مي گيرد.«

اين بيان��ات رهبر انقالب، نش��ان دهنده توجه 

مس��ووالن ارش��د نظام به اقداماتي اس��ت كه 
جوانان انقالبي در دو س��ال اخي��ر براي مقابله 
با تحريم ها و تحركات امري��كا به كار گرفته اند 
و به ج��اي آنكه دس��ت روي دس��ت بگذارند 
و ش��اهد ركود، التهاب، نوس��ان ها و تضعيف 
توليد و صنعت و اش��تغال كشور باشند، دست 
ب��اال زده و با تدابير مديران شايس��ته كش��ور، 
تحديده��ا را ب��ه فرص��ت رش��د ظرفيت هاي 
داخل��ي تبدي��ل كرده اند ت��ا جايي ك��ه اين 
اقدامات، آثار خوبي برجاي گذاش��ته و بررسي 
شاخص هاي عملكردي نيز نشان دهنده بهبود 
ش��رايط كس��ب و كار بوده و از توليد گرفته تا 
صادرات، فروش، س��ودآوري، درآمد، اشتغال 
زايي، كاهش مص��ارف ارزي و صيانت از منابع 
ارزي كشور، با بركات و آثار خوبي همراه است 
تا جايي كه مس��ووالن ارش��د نظام جمهوري 
اس��المي نيز ام��روز در جريان اي��ن اقدامات 
گس��ترده، عميق و اثرگ��ذار س��ال هاي اخير 
جوانان انقالبي ق��رار گرفته ان��د و آن را عامل 
اثرگذاري براي بهبود ش��رايط كشور در آينده 

ارزيابي مي كنند.
تمرك��ز در اج��راي پروژه ه��ا، ح��ل مس��ائل 
ش��ركت هاي مش��كل دار و زي��ان ده، دق��ت 
در ايف��اي تعه��دات و مراقب��ت از درآمدهاي 
ارزي كش��ور، شفاف س��ازي در عملكرد ه��ا، 
ب��راي  مكانيزاس��يون  و  سيستم س��ازي 
شفاف س��ازي دايمي فعاليت ها و عملكردهاي 
شركت ها، مقابله با فس��اد و رانت جويي، تكيه 
بر مزيت هاي نس��بي و توان ساخت داخل، و... 
مواردي اس��ت كه موجب ش��ده در سال رونق 
توليد، با وجود فش��ارهاي حداكث��ري امريكا، 
نه تنها اث��ر تحريم ها كاهش ياب��د، بلكه عمال 
ميزان ص��ادرات، توليد داخلي در بس��ياري از 
زمينه ها افزايش ياب��د و حتي در برخي بازارها 
و كاالها، رونق توليد و فراوان��ي كاال در بازارها 
موجب��ات كاهش و كنترل قيمت ه��ا را فراهم 

آورده است. 
در ش��رايطي كه برخ��ي كارشناس��ان انتظار 
داشتند كه موضوع تحريم ها و فشار حداكثري 
و كاهش درآمد نفت، موجب خواهد ش��د كه 
اقتصاد ايران به دنبال س��هميه بندي و كوپني 
ك��ردن كاالها باش��د، اما برعك��س، مديران با 
تدبير كشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ب��ا هماهنگي بان��ك مرك��زي، وزارت اقتصاد 
ودارايي و ساير دس��تگاه هاي اجرايي، اقدامات 
گسترده اي در جهت تنظيم بازار، ايجاد تعادل 

و ثبات در بازار ارز و كاال انجام دادند..
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رشد توليد و تنظيم بازار در سال رونق توليد

دستاوردهاي سال رونق توليد فراز جبلي|
مشاور سردبير|

تير ماه 1390، در اوج تحريم ها س��اختار وزارتخانه ها 
يك شبه دچار تغيير شد و ادغام وزارتخانه هاي مختلف 
در يكديگر كليد خورد. هرچند در برنامه توسعه بحث 
كوچك س��ازي دولت مطرح ش��ده بود اما كمتر كسي 
انتظار داش��ت اين كوچك س��ازي به اين روش انجام 
شود. با آنكه 6 سال بود چنين رفتارهايي از دولت ديده 
مي ش��د، هنوز هم اين تصميم هاي يك ش��به قابليت 
غافلگيري كارشناس��ان را داش��ت.  كليت طرح ادغام 
وزارت صنعت و معدن ب��ا وزارت بازرگان��ي متعلق به 
مهدي غضنفري بود. مهندسي از دانشگاه علم و صنعت 
كه در دولت اول احمدي نژاد رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت و در دولت دوم وزير بازرگاني بود. غضنفري در 
جلسه توديع خود زماني كه كتابي حاوي دستاوردهاي 
وزارتخانه تحت امر خود،  صمت،  را به نعمت زاده هديه 
مي داد اعالم كرد ادغام مدنظ��ر وي رخ نداد و در طرح 
وي صنعت، معدن و تجارت بايد با ضلع چهارمي يعني 
نظام بانكي ادغام مي شدند. در حقيقت نگاه مهندسي 
در آن زمان همه چيز را به مانند يك سيس��تم مي ديد 
و اش��كاالت در عدم هماهنگي سيستم تصور مي شد. 
بيش��تر داليلي كه منجر به تصميم ادغام ش��د مربوط 
به ع��دم همكاري مناس��ب مي��ان دو وزارتخان��ه بود. 
مواردي همچون اختالفات بس��يار ميان دو وزارتخانه 
و زيرمجموعه هاي آنه��ا در مورد تعرفه ه��اي وارداتي 
و ع��وارض صادراتي ي��ا ع��دم پاس��خگويي در مورد 
مش��كالت توليد و تجارت و متهم ك��ردن يكديگر در 
فضاي رس��انه اي از جمله مواردي اس��ت كه هنوز هم 

تئوريسين هاي آن دوران ادغام بر آن تأكيد دارند.
با وجود اين مشكالت هيچ گاه با ادغام كاهش پيدا نكرد. 
ليست مشكالت قبل و بعد سال 90 چه در صنعت و چه 

در بازرگاني تقريبا مشابه است. بعضي در سال هاي 92 
تا 96 مش��كل را در نگاه صنعتي وزير وقت مي ديدند و 
معتقد بودند بازرگاني مغفول واقع ش��ده است اما تغيير 
وزير و آم��دن وزيري ك��ه اتفاقا از جن��س بازرگاني بود 
نتوانست وضعيت را بهبود بخشد. جمع شدن مشكالت 
در يك جا باعث معضالت ديگري هم ش��د به طوري كه 
كم كم بحث ج��دا كردن بعض��ي موارد مه��م از وزارت 
پرمشغله صنعت، معدن و تجارت مطرح مي شد. قانون 
انتزاع يك��ي از مهم ترين بخش هاي تفكيك��ي از وزارت 
صمت را رقم زد و عم��ال وزارت جه��اد را وارد بازي كرد 
كه هيچگاه به آن مس��لط نبود.  نگاهي ب��ه داليل ادغام 
يك واقعيت ساده را نش��ان مي دهد. اگر در سال 90 به 
جاي ادغ��ام وزارتخانه ها روش هاي س��تادي براي حل 
ناهماهنگي ها مورد اس��تفاده ق��رار مي گرفت وضعيت 
به مرات��ب بهتر ب��ود. در حقيق��ت در آن دوره انتظاري 
از ادغ��ام مي رفت كه اص��وال با ادغام قاب��ل تحقق نبود. 
حتي امروز هم نمي توان انتظار داش��ت كه ايجاد وزارت 
بازرگاني باعث جلوگيري از افزايش قيمت ها يا كارا شدن 
بحث هاي تنظيم بازار شود.  نمي توان برآورد صحيحي 
از هزينه 8 س��ال ادغام دو وزارتخانه داشت اما مطمئنا 
اگر در كمتر از 10 سال يك ساختار پس از تغيير مجددا 
به شكل قبلي خود بازمي گردد يك جاي كار مي لنگد و 
ايرادي جدي وجود دارد. هنوز ه��م پس از راي مجلس 
عده اي موافق وزارت صمت هس��تند و ع��ده اي موافق 
تفكيك بازرگاني و توليد. پيشنهادهاي مختلفي همچون 
تفكيك گمرك از وزارت امور اقتصادي و دارايي و ادغام 
آن در وزارت بازرگاني نيز مطرح اس��ت. اما هنوز به اين 
درك نرسيده ايم كه اصوال مش��كل در ساختار نيست. 
وقتي مشكل در جاي ديگري اس��ت نمي توان با تغيير 
س��اختار انتظار بهبود داش��ت. در عين حال هيچ كس 

حاضر نيست هزينه 8سال تجربه ناموفق را بپردازد.

8 سال هزينه يك تصميم
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

8 سال هزينه يك تصميم
تي��ر م��اه 1390، در 
اوج تحريم ها ساختار 
وزارتخانه ها يك ش��به 
دچ��ار تغيي��ر ش��د و 
ادغ��ام وزارتخانه هاي 
يكديگر  مختل��ف در 
كليد خ��ورد. هرچند 
توس��عه  برنام��ه  در 
بحث كوچك س��ازي دولت مطرح شده بود اما 
كمتر كسي انتظار داشت اين كوچك سازي به 
اين روش انجام شود. با آنكه 6 سال بود چنين 
رفتارهايي از دول��ت ديده مي ش��د، هنوز هم 
اين تصميم هاي يك ش��به قابليت غافلگيري 
كارشناسان را داشت.  كليت طرح ادغام وزارت 
صنعت و مع��دن ب��ا وزارت بازرگاني متعلق به 
مهدي غضنفري بود. مهندسي از دانشگاه علم 
و صنعت كه در دول��ت اول احمدي نژاد رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت و در دولت دوم وزير 

بازرگاني بود. 

فراز جبلي
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دانش و فن

 چهل روز مديرعاملي 
 از انتصاب تا استعفا 

پس از انتخاب مينا مهرنوش به عنوان مديرعامل 
جديد رايت��ل، در حال��ي ك��ه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات مخالفت خود را از طريق مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات اعالم كرد و انتصاب وي 
را فاقد وجاهت قانوني دانس��ت، با ش��كايت رايتل 
به ديوان عدالت اداري، دس��توري مبني بر توقف 
موقتي مصوبه اخير كميسيون تنظيم مقررات صادر 
شد. اگرچه به موجب اين دستور، مهرنوش به عنوان 

مديرعامل جديد رايتل ابقا شد...

راه و شهرسازي

 شناسايي ١٠ هزار خطر 
در 350 بوستان  تهران

 آزاده كاري|
روز هفتم مهر ماه روز ملي آتش نش��اني و ايمني 
يادآور شهادت آتش نشانان ش��جاع كشور است. 
به همين مناس��بت روز گذشته جلس��ه شوراي 
شهر تهران با حضور تعدادي از آتش نشانان شهر 
برگزار و از زحمات آنها قدرداني ش��د.  به گزارش 
»تعادل«، در اين جلس��ه زهرا صدر اعظم نوري، 
رييس كميس��يون س��المت، محيط زيس��ت و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران درباره ايمني 
ش��هر تهران توضيحات��ي ارايه ك��رد و گفت: در 
راستاي نهادينه سازي الزامات  HSE )بهداشت، 
 ايمني و محيط زيست( و به منظور پيشگيري از 
بروز مخاطرات مربوط به سالمت، ايمني و محيط 
زيست طي س��ال هاي گذش��ته، پايش الزامات 
HSE  با همكاري چند دانشگاه و در 8 محور اصلي 
ازجمله اماكن عمومي نظير پارك ها و فضاي سبز، 

مراكز تفريحي، سينماها، مراكز تجاري و ...
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معاون اول رييس جمهور با اش��اره به شرايط فعلي 
كش��ور و محدوديت منابع گفت: در شرايط فعلي 
بايد توسعه همه جانبه را از مسير توسعه علمي دنبال 
كنيم و همه كشورهاي پيشرفته نيز از مسير توسعه 
علمي توانسته اند به توسعه همه جانبه دست يابند. 
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در جلسه ديدار 
روساي مجمع پژوهش��گاه هاي ملي كشور با اشاره 
به ظرفيت گس��ترده و توانمندي پژوهش��گاه هاي 
كشور در بخش هاي مختلف اظهار داشت: ظرفيت 
باالي ايجاد ش��ده در اين پژوهش��گاه ها نتيجه كار 
و تالش مس��تمر ظرف چند دهه گذش��ته است و 
امروز اين پژوهش��گاه ها به مراكزي تبديل شده اند 
كه مي توانند راهكارهاي مناسب براي برون رفت از 
بحران ها و مشكالت كشور ارايه دهند. وي با تاكيد 
بر ضرورت معرف��ي توانمندي ها و دس��تاوردهاي 
پژوهشگاه هاي كشور به دستگاه هاي اجرايي تصريح 
كرد: بايد ارتباط ميان سياست گذاران و دستگاه هاي 
اجرايي با پژوهش��گاه هاي كش��ور ايجاد شود چرا 
كه اين پژوهشگاه ها هس��تند كه مي توانند بخش 
زيادي از نيازهاي دس��تگاه هاي اجرايي، كارخانه ها 
و صنايع را مرتفع كنند. جهانگيري افزود: امروز كه 
در شرايط تحريم، برخي از صنايع بزرگ كشور براي 
تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود با مشكل 
مواجه ش��ده اند، پژوهشگاه هاي كش��ور مي توانند 
با اس��تفاده از فناوري هاي نوين و طرح هاي دانش 
بنيان، بسياري از نيازهاي اين صنايع را تامين كنند. 
معاون اول رييس جمهور يكي از دغدغه هاي كشور 
را منفي شدن رشد س��رمايه گذاري طي سال هاي 
اخير عنوان ك��رد و گفت: كاهش س��رمايه گذاري 
مي تواند آينده توسعه كش��ور را به مخاطره بيندازد 
كه در اين زمينه پژوهشگاه ها مي توانند نقش موثري 
در آسيب شناس��ي و حل اين مشكل ايفا كنند. وي 
با تاكيد بر اينكه براي غلبه بر مشكالت كشور بيش 
از راهكاره��اي اقتصادي ب��ه راهكارهاي اجتماعي 
و افزاي��ش اعتماد و امي��د مردم ني��از داريم، گفت: 
نقش نخبگان در باال بردن سرمايه اجتماعي بسيار 
پراهميت است و پژوهشگاه ها مي توانند در اين زمينه 
بسيار موثر باش��ند.  جهانگيري از پژوهشگاه هاي 
كش��ور به عنوان اتاق هاي فكر براي اراي��ه راهكار و 
مش��ورت به دولت ياد كرد و گفت: دولت هر چه در 
توان داشته باشد براي حمايت از پژوهشگاه ها به كار 
خواهد گرفت و نيازهاي آنان را برطرف خواهد كرد. 
در اين جلسه وزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان 
اينكه در سال هاي اخير تالش شده است كه مراكز 
پژوهشي كشور به صورت گسترده و جدي به مسائل 
جاري و مش��كالت كش��ور ورود پيدا كنند، گفت: 
توانمندي و ظرفيت پژوهشگاه هاي كشور بسيار باال 
اس��ت و مي توانند بازوي فكري قوي در كنار بخش 

اجرايي كشور باشند.

بايد توسعه همه جانبه را از 
مسير توسعه علمي دنبال كنيم

ديپلماسي

سفير و نماينده كش��ورمان نزد دفتر سازمان ملل 
در ژنو آث��ار تحريم ها و اقدام��ات قهري يكجانبه بر 
بهره مندي از حقوق اساسي بشر را بسيار گسترده، 
ج��دي و در حكم جنايت عليه بش��ريت دانس��ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني س��تاد حقوق بشر، 
اس��ماعيل بقايي در چهل و دومين نشست شوراي 
حقوق بشر س��ازمان ملل با اش��اره به اينكه جامعه 
جهاني تحريم ها را مغاير با حقوق بين الملل مي داند؛ 
ادامه چني��ن رويك��رد غيرقانوني از س��وي برخي 
كشورها را تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي 
و چالشي پيش روي ساختار سيستم امنيت دسته 
جمعي بر اساس منش��ور ملل متحد ارزيابي كرد. 
وي كه يكي از س��خنرانان اصلي نشست دو ساالنه 
اقدمات قهري يكجانبه بود، از تصميم كميسر عالي 
حقوق بشر براي عدم پرداختن به آثار منفي تحريم ها 
بر بهره مندي مردم از حقوق بش��ر در گزارش خود 
به شوراي حقوق بشر انتقاد و با يادآوري مسووليت 
اركان مختلف حقوق بشري سازمان ملل، خواهان 
توجه و اقدام جدي آنها براي كاستن از آالم انسان ها 
ناشي از تحريم هاي يك جانبه برخي كشورها شد. 
سفير ايران با تاكيد بر ضرورت اطالع رساني درباره 
آثار مخرب تحريم ها بر حقوق اوليه انس��اني اظهار 
داشت: كس��اني كه خود را اس��تاد تحريم معرفي 
مي كنند بايد به عنوان نقض كنندگان حقوق بشر و 
قاتل بيماران و كودكان بي گناه معرفي شوند. بقايي 
با دعوت از كشورها براي اتخاذ تدابير حقوقي براي 
بي اثر كردن آثار تحريم ها، اجم��اع جامعه جهاني 
براي مخالفت و مقاومت در برابر اجراي فراسرزميني 
تحريم هاي غيرقانوني را يادآوري و خواهان اقدامات 
عملي در مقابله با تحريم ها شد. ايجاد يك سازوكار 
موثر براي كمك به محدود كردن آثار تحريم ها در 
چارچوب سازمان ملل از طريق انتصاب نماينده ويژه 
دبيركل درباره اقدامات قهري يكجانبه و راه اندازي 
ش��يوه جبران خس��ارت براي قربانيان تحريم ها از 
ديگر نكات مورد تاكيد سفير ايران در ژنو بود. اجرايي 
كردن تصميم شوراي حقوق بشر براي تدوين يك 
چارچوب حقوقي درباره تحريم ها و حاكميت قانون 
از ديگر ابتكاراتي بود كه از سوي بقايي در ژنو مورد 
حمايت قرار گرفت. نشست »تاثير اقدامات قهري 
يكجانبه بر بهره مندي از حقوق بشر«، از مهم ترين 
ابتكارات شوراي حقوق بش��ر براي بررسي موضوع 
اقدمات قهري يكجانبه است كه هر دو سال يك بار 
در جريان نشست هاي ش��وراي حقوق بشر برگزار 
مي شود. در كنار سفير ايران، وزير امور خارجه ونزوئال 
با عنوان رييس جنبش عدم تعهد و پگي هيكز رييس 
بخش رويه هاي ويژه و حق توسعه در دفتر كميسر 
عالي حقوق بشر، سخنرانان اصلي اين نشست بودند. 
كارشناساني از مالزي، سويس و بالروس نيز در اين 

نشست  سخنراني كردند.

تحريم هاي يكجانبه امريكا 
جنايت عليه بشريت است

جهان

كوربين به نخست وزيري 
نزديك مي شود
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رييس شوراي تامين كنندگان دام كش��ور از تداوم روند 
كاهش��ي قيمت گوش��ت قرمز در فصل پاييز خبرداد و 
گفت: از ابتداي سال تاكنون به دليل بارش هاي مناسب 
با روند كاهشي قيمت گوشت قرمز مواجه بوديم كه اين 
مهم به دليل افزايش جمعيت دامي در فصل پاييز تداوم 
مي يابد. »منصور پوريان« روز يك ش��نبه در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا از وجود انبوه جمعيت دام سنگين و سبك 
در كشور خبر داد و افزود: اكنون قيمت هر كيلوگرم دام 
زنده گوساله با وزن كمتر از 3۵0 كيلوگرم 2۷ هزارتومان 
و وزن باالي ۴00 كيلوگرم 2۵ هزارتومان است كه قيمت 
هر كيلو الشه گوس��اله بين ۵2 تا ۵۴ هزارتومان عرضه 
مي شود. وي اظهارداشت: همچنين قيمت هركيلوگرم 
دام زنده گوس��فندي بره ريز بين ۴0 ت��ا ۴1 هزارتومان 
و بره درش��ت بين 36 تا 38 هزارتومان است كه نرخ هر 

كيلو الشه گوس��فندي در قصابي ها با قيمت بين ۷0 تا 
۷۵ هزارتومان عرضه مي ش��ود. رييس ش��وراي تامين 
دام تصريح كرد: اكنون هر كيلوگرم گوشت گوسفندي 
بين 8۵ تا 90 هزار تومان و گوش��ت گوساله بين ۷۵ تا 
80هزارتومان براي مصرف كنندگان قيم��ت دارد. وي 
اضافه كرد: وضعيت بازار گوش��ت قرمز از ابتداي س��ال 
تاكنون نسبت به سال گذشته كاهش 2۵ تا 30هزارتومان 
را نش��ان مي دهد كه مبلغ قابل توجهي است و اين روند 
ادامه خواهد داشت. پوريان شرايط زايش جمعيت دامي 
را در بهار و پاييز امس��ال مطلوب دانس��ت و ادامه داد: با 
زايش هاي فصل پاييز ب��ا انبوه جمعي��ت دامي مواجه 
خواهيم ش��د كه در روند كاهش قيم��ت اين محصول 
تاثيرگذار است. وي ش��رايط فعلي توليدكنندگان دام 

سنگين گوساله را نامناسب ارزيابي كرد.

تداوم كاهش قيمت گوشت قرمز در فصل پاييز

خبر

تصويب فوريت شفافيت آرا  و  حذف 4 صفر

 رييس جمهور بخشنامه
 بودجه سال 1399 را ابالغ كرد

يك روز جنجالي  مجلس

 تحديد مالي 
 بر سردستگاه ها

آيسان تنها|  روز گذش��ته رييس جمهوري بخشنامه 
بودجه س��ال 1399 را ابالغ كرد. آنگونه ك��ه در متن اين 
بخش��نامه آمده اس��ت، بر مبناي آن اليحه بودجه سال 
1399 كل كش��ور در محوره��اي »درآمدزاي��ي پايدار، 
هزينه ك��رد كارا، ثبات در اقتص��اد، توس��عه و عدالت و 
اصالحات نهادي نظ��ام بودجه ريزي« و ب��ا رويكردهاي 
»رش��د بلندمدت، ثبات س��ازي كوتاه مدت، پيش��رفت 
متوازن و فراگير و اصالح س��اختار دولت« تدوين خواهد 
شد. آنگونه كه در روزهاي گذش��ته اخبار از ستاد بودجه 
كشور رسيده است امسال اليحه بودجه كشور با تفاوتي 
ماهوي نسبت به سال هاي گذشته تدوين شده است. در 
تازه ترين اخبار مربوط به بودجه آمده اس��ت كه در سال 

99 درآمد نفتي از بودجه حذف ش��ده و قرار اس��ت صرفا 
منابع آن صرف پروژه هاي عمراني شده است. سال هاست 
كه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي چنين تغييري را 
پيشنهاد مي دهند ولي به هر حال به نظر مي رسد اكنون 
و در شرايط قرار گرفتن دولت در تنگناي مالي، جز اجراي 
اين تغييرات راهي پيش روي دولت نمانده است. به گزارش 
»تعادل«، روز گذشته رييس جمهور بخشنامه بودجه سال 
1399 را ابالغ كرد. با ابالغ بخش��نامه بودجه سال آتي از 
سوي رييس جمهوري به همه دستگاه هاي اجرايي، اليحه 
بودجه سال 1399 كل كشور در محورهاي »درآمدزايي 
پايدار، هزينه كردكارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و 

اصالحات نهادي نظام بودجه ريزي« و...

2 و4

 »تعادل« مشكالت سامانه 
مديريت فناوري بورس تهران را بررسي مي كند

 از بدنامي »هسته معامالتي«
 تا اخالل دربانك اطالعاتي
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 صفحه 3  
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روي موج خبر

  بررس�ي نحوه ورود به انتخابات مجلس 
در دفتر سياسي حزب اعتماد ملي

 چگونگي ورود به انتخابات مجلس و بررس��ي 
ميزان احتمالي مش��اركت مردم در انتخابات، 
در جلسه دفتر سياسي حزب اعتماد ملي مورد 
بحث قرار گرفت.  در اين جلسه نظرات مختلف 
در رابطه با چگونگي حضور در انتخابات مطرح 
شد و در رابطه با حضور فعال در انتخابات مجلس 
و وجود ليست واحد اصالح طلبان اجماع صورت 
گرف��ت.  در مورد با نحوه ورود، ازس��وي برخي 
اعضاي دفتر سياس��ي بر هوي��ت اصالح طلبي 
كانديداها و عدم استفاده از نيروهاي مستقل يا 
اصولگرا در ليست انتخاباتي اصالح طلبان تاكيد 
شد.  مش��اركت صرفا در حوزه هاي انتخابيه اي 
كه امكان رقابت وجود دارد همچنين پيشنهاد 
ائتالف ب��ا اعتدالگراي��ان و اصولگرايان ميانه رو 
مورد بررسي قرار گرفت كه مقرر شد در جلسات 
بعدي در اين رابطه تصميم نهايي گرفته شود.  
پيش از اين اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي 
حزب اعتماد ملي، با اشاره به تجربيات گذشته، 
بر اصالح طلب بودن كانديداهاي مورد حمايت 

اصالح طلبان تاكيد كرده بود.

  مداخل�ه در انتخاب�ات امري�كا براي ما 
مزيتي ندارد؛  ايسنا|

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در گفت وگويي 
ادعاي دست داشتن ايران در مداخله انتخاباتي 
امري��كا را رد ك��رد. به گ��زارش ان.بي.س��ي، 
محمدجواد ظريف، در گفت وگو با اين ش��بكه 
در پاس��خ به اينكه بر مبناي گزارش نهادهاي 
اطالعاتي امريكا، ايران نيز در ميان كشورهايي 
اس��ت كه با نفوذ س��ايبري قص��د مداخله در 
انتخابات امري��كا را دارد و آيا ايران اين تاكتيك 
را تاكتيكي موثر مي داند گفت: براي ما مزيتي 
در انتخابات شما وجود ندارد كه در آن مداخله 
كنيم. ما در امور داخلي كشوري ديگر مداخله 
نمي كنيم اما يك جنگ سايبري در جريان است. 
ظريف در اين راستا اشاره كرد: امريكا اين جنگ 
سايبري را با حمله اي خطرناك و غيرمسووالنه 
]سايبري[ به تاسيس��ات هسته اي ما آغاز كرد 
كه مي توانست جان ميليون ها انسان را بگيرد. 
اس��تاكس  نت را به خاطر داريد؟ زيرو دي را به 
خاطر داريد؟ عمليات المپيك را به خاطر داريد؟ 
جنگي س��ايبري در ميان اس��ت و ايران در آن 
درگير است. هر جنگي كه امريكا آغاز كند، قادر 

به پايان دادن به آن نخواهد بود.

   مركز پژوهش ها گزارش بيانيه گام دوم 
را ارايه كند؛ خانه ملت|

رييس مجلس دهم از رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس خواست هر چه سريع تر نسبت به ارايه 
گزارش بيانيه گام دوم اقدام كند. حس��ينعلي 
حاجي دليگاني در جلس��ه ديروز، با قدرداني از 
نطق علي الريجاني درباره ابالغ سياس��ت هاي 
كلي نظام از سوي رهبري معظم انقالب گفت: 
قرار بود مركز پژوهش ه��ا روي بيانيه گام دوم 
و وظايف مجلس نس��بت به آن گزارشي تهيه 
كند كه نمي داني��م اين گزارش به عمر مجلس 
مي رس��د؛ هنوز برون دادي درخصوص وظيفه 
مجل��س در قبال بياني��ه گام دوم كه مربوط به 
۴۰ سال دوم انقالب مي شود، ارايه نشده است. 
رييس مجلس دهم در پاسخ وي گفت: براي تهيه 
اين گزارش بازه زماني ب��راي مركز پژوهش ها 
در نظر گرفته ايم كه هنوز اين مركز گزارش��ي 
ارايه نداده اس��ت، از كاظم جاللي رييس مركز 
پژوهش هاي مجلس مي خواهيم هر چه سريع تر 

نسبت به ارايه اين گزارش اقدام كند.

  نماينده رييس جمهوري سال نو عبري را 
تبريك گفت؛ ايرنا|

نماينده رييس جمهور در امور اقوام و اقليت ها 
در پيامي فرارسيدن روش هشانا و آغاز سال نو 
عبري )۵۷۸۰( را به هموطنان كليمي و پيروان 
حضرت موس��ي كليم اهلل، تبريك و ش��ادباش 
گفت. علي يونسي در اين پيام تبريك با گرامي 
داشت روز توبه و رحمت در آيين يهود و با بيان 
اينكه ايرانيان كليم��ي از قديمي ترين پيروان 
اديان توحيدي هس��تند كه قدمتي چند هزار 
ساله در تاريخ ايران زمين دارند، ادامه داد: بسيار 
بجاست كه همه ما ايرانيان پيرو اديان توحيدي 
با همبستگي و انسجام اجتماعي و همچنين با 
عمل به آموزه هاي رحمان��ي و تعاليم اخالقي 
اديان آس��ماني، در گس��ترش عدالت، صلح و 
اميد در ايران و جهان كوش��ا باش��يم.  نماينده 
رييس جمهور در امور اقوام و اقليت ها در اين پيام 
ضمن آرزوي سالي سرشار از آرامش و سعادت از 
خداوند متعال، براي همه ايرانيان عزيز كليمي، 

بهروزي توأم با موفقيت مسالت كرد.

  امريكا براي بازگش�ت اي�ران به برجام 
 باي�د ۵۰ ميلي�ارد دالر خس�ارت ده�د؛

باشگاه خبرنگاران|
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر 
قرار به بازگش��ت ما به برجام است، امريكا بايد 
حداقل قريب به ۵۰ ميليارد دالر خسارت ناشي 

از تحريم ها را به ايران پرداخت كند.
محس��ن رضاي��ي در اولين جلس��ه كش��وري 
برنامه ريزي مراس��م حماس��ي يوم اهللهّ ۱۳ آبان 
گفت: نفت قابل توجهي از عربس��تان با حادثه 
آرامكو قطع شده است. اگر ذخاير نفتي امريكا و 
عربستان نبود االن نفت از ۱۰۰ دالر هم بيشتر 
مي ش��د. ماجراي پهباد امريكايي كه ايجاد شد 
هن��د كه مي خواس��ت پهي��اد امريكايي بخرد 
منصرف ش��د. عده اي مثل بولت��ون مي گفتند 
امش��ب بايد به ايران حمله كنيم رييس ستاد 
مشتركش��ان مي گفت مصلحت نيس��ت ايران 

به همه پايگاه هاي ما در منطقه حمله مي كند.

ايران2

تصويب يك فوريت طرح شفافيت آراي نظام تضميني 

بر شفافيت آرا چه گذشت؟
اهالي بهارستان به يك فوريت طرح شفافيت آراي نظام 
تقنيني راي دادند و در جلس��ه علني ديروز مجلس، با 
۱۶۸ راي مواف��ق، ۳۳ راي مخال��ف و ۴ راي ممتنع از 
مجموع ۲۲۴ نماينده حاضر با فوريت طرح شفافيت 

آراي تقنيني موافقت كردند.
آذرماه ۹۶ بود كه براي نخستين بار طرح شفافيت آرا 
توس��ط نمايندگان اميدي مجلس دهم مطرح شد؛ 
طرحي كه تالش مي كرد تا الگوي تازه اي از شفاف سازي 
را نه در يك بخش يا قوه مشخص بلكه در كل ساختار 
مديريتي كشورمان نهادينه كند اما روايت هاي متفاوت 
دو طيف سياسي مجلس هم در نهايت راه به جايي نبرد 
و تا همين ديروز كه اين موضوع در صحن علني مجلس 
باعث رويارويي ۲طيف سياسي مجلس بر سر اين طرح 

شد، ادامه داشت. 

   هجمه به دولت و مجلس
هفته گذشته محمدعلي وكيلي، نماينده اصالح طلب 
م��ردم ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي پس از 
هجمه هاي فراوان اصولگرايان و يك واعظ به خانه ملت 
به دليل عدم تصويب طرح ش��فافيت آرا نمايندگان 
مجلس، طرحي را ارايه كرد كه براس��اس آن نه تنها 
نماين��دگان مجلس بلك��ه مجموعه دس��تگاه هاي 
تصميم گير در نظام جمهوري اسالمي موظف به اعالم 
عمومي و علني آراء خود و انتشار مشروح مذاكراتشان 

هستند..
براس��اس ماده واحده طرح »شفافيت نظام تقنيني 
جمهوري اسالمي«، تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي 
موثر در فرآيند قانون گذاري و نهادهاي تصميم گيرنده 
كه صالحيت سياست گذاري يا وضع قانون و مقررات 
دارند از جمله مجلس شوراي اسالمي، هيات وزيران، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و ش��وراي عالي فضاي مجازي، ش��وراهاي 
ش��هر، روس��تا، خبرگان رهبري و ش��وراي نگهبان 
موظف به علني سازي راي اعضا و انتشار آن و همچنين 
علني سازي مذاكرات در درگاه اينترنتي خود هستند.

تبصره ماده واحده اين طرح ني��ز تاكيد كرده كه در 
مورد مصوبات ش��وراي عالي امنيت ملي، ش��فافيت 

در آرا پس از رفع مراحل طبقه بندي قابل اجراست.
اين طرح عالوه بر حمايت روس��اي فراكسيون هاي 
اميد، واليي و مس��تقالن واليي ب��ا حمايت ۲۰۰ تن 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي مواجه و مقرر 
شد دو فوريت آن در جلسه مطرح شود ولي با توافق 
نمايندگان، قرار بر اين شد تا به جاي ارايه دو فوريت، 
طرح ش��فافيت در نظام تقنيني به شكل يك فوريت 

در مجلس مطرح شود.

بر اساس اين گزارش محمدعلي وكيلي به عنوان طراح 
طرح شفافيت در نظام تقنيني به عنوان موافق آن در 
صحن علني مجلس به اظهارنظر و دفاع از طرح خود 
پرداخت و گفت: ش��فافيت موضوعي است كه مقابل 
نفاق قرار دارد و تبديل به يك مطالبه ملي شده است. 
شفافيت روي سكه  پاسخگويي است كه هر جرياني با 

هر نظري معتقد به پاسخگويي است.
نماين��ده تهران با تاكي��د بر اينكه امروز بيش��ترين 
ش��فافيت را در مجلس ش��اهديم، خاطرنشان كرد: 
مذاكرات مجلس به غير از موارد خاص از طريق راديو 
و تلويزيون و رسانه ها در اختيار عموم قرار مي گيرد. 
نمايندگان در مجلس بخشي از حاكميت هستند كه 

به نمايندگي از مردم ايفاي نقش مي كنند.
وي همچنين بيان كرد: با توجه به مطالبه ش��فافيت 
طرحي را تعيين كرديم تا تمامي نهادها كه به شكلي 
تصميمات آنها در سرنوشت مردم تاثيرگذار است يا 
مس��ووليت قانونگذاري دارند، آراء شان شفاف شود. 
لذا اين طرح به دنبال شفافيت آراء و مذاكرات هيات 
وزيران، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان رهبري، 
ش��وراي نگهبان، ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي، 

شوراي عالي فضاي مجازي، مجلس و ساير مجامع و 
شوراهاست. طرحي كه مورد موافقت سه فراكسيون 
قرار گرفت��ه و اكثريت حاضران مجل��س هم امضاء 
كردن��د. از نمايندگان مي خواهم با راي خود نش��ان 
دهند ابايي از شفافيت ندارد و پيش قدم در شيشه اي 

كردن حكمراني خوب هستند.
پس از قرائت طرح توسط وكيلي، عليرضا محجوب، 
نماينده اصالح طل��ب تهران در قامت مخالف فوريت 
طرح شفافيت در نظام تقنيني به اظهارنظر پرداخت.

اي��ن نماينده مجل��س گفت: طرح ايجاد ش��فافيت 
در همه اركان تصميم گير نظام جمهوري اس��المي 
باتوجه ب��ه عمر كوت��اه باقي مان��ده از دهمين دوره 
مجلس شوراي اس��المي و رفت و آمدهاي احتمالي 
اين طرح ميان مجلس و شوراي نگهبان، به تصويب 

نهايي نمي رسد.
وي ادامه داد: ايجاد شفافيت در نظام تقنيني در حال 
حاضر در قياس با مسائلي نظير مشكالت مسكن كه 
كمر كارگران را شكسته است، موضوعيت ندارد مگر 
آنكه طراحان هدف ديگري را دنبال كنند. محجوب 
در آخر نيز از ساير همكاران خود در بهارستان خواست 

كه به بررسي مشكالت اساس��ي تر كشور در شرايط 
كنوني بپردازند.

   مخالفت ها آغاز مي شود
بعد از اظهارات محج��وب اصولگرايان و اعضاء جبهه 
پايداري خواهان دادن تذكر شدند. مجتبي ذوالنوري 
و اح��د آزادي خواه، به عن��وان دو اصولگراي مجلس 
خواس��تار ارايه تذكر بودند. مس��عود پزش��كيان كه 
رياس��ت جلسه علني مجلس ش��وراي اسالمي را در 
غياب علي الريجاني برعهده داشت، اجازه ارايه تذكر 

را به آزادي خواه داد.
وي در جري��ان اظهارات خود با اش��اره ب��ه اظهارات 
عليرضا پناهيان درباره نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي اظهار كرد: »در روزهاي ده��ه اول محرم 
واعظي اظهاراتي را مطرح كرد كه من در توييتر از او 
تشكر كردم.« بعد از اظهارات او جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با فرياد »دو دو« مخالفت خود 

را با اظهارات او اعالم كردند.
آزادي خواه نيز در واكنش ب��ه فريادهاي نمايندگان 
گفت: »ش��ما كه حرف هاي نماينده همكار خود در 

مجلس را قبول نمي كنيد، نشان مي دهد كه به دنبال 
شفافيت نيستيد.«

بعد از اظهارات آزادي خواه، ذوالنوري نيز خواس��تار 
ارايه تذكر شد كه پزشكيان اجازه اين اقدام را نداد.

همين موضوع سبب شد تا صداي فريادها دوباره در 
مجلس شوراي اسالمي بلند شود تا جايي كه پزشكيان 
مجبور به ارايه واكنش ش��د. او خط��اب به ذوالنوري 
گفت: »آخر چ��ه تذكري درب��اره فوريت يك طرح 

مي خواهيد مطرح كنيد؟«
رييس جلس��ه علني مجل��س در ادام��ه بي توجه به 
فريادها، ي��ك فوريت طرح ايجاد ش��فافيت در آرا و 
مشروح مذاكرات نظام تقنيني جمهوري اسالمي را 

به راي گذاشت كه نمايندگان با آن موافقت كردند.
اين اقدام عصبانيت برخي نمايندگان را دو چندان كرد 
تا جايي كه آزادي خواه با حضور در جايگاه ناطقان با 
فرياد پزشكيان را متهم به تخلف از آيين نامه كرد كه 
رييس مجلس در پاس��خ به او گف��ت: »عربده نكش 
بشين س��رجات! متخلف ش��مايي كه اضافه حرف 

مي زنيد!«
در اين ميان ذوالنوري نيز كه موفق به ارايه تذكر خود 
نشده بود به جايگاه هيات رييسه رفت و با عصبانيت 
با پزشكيان مشغول بحث ش��د. مشاجره لفظي اين 
دو از قرار معلوم برسر مفاد آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي بود چراكه چندين مرتبه پزشكيان 
موادي از آيين نامه را نشان رييس عضو جبهه پايداري 

كميسيون امنيت و سياست خارجي داد.
مجتبي ذوالنوري كه پي��ش از اظهارنظر موافق احد 
آزادي خواه با طرح ش��فافيت آراي تقنيني خواهان 
اخطار اصل ۷۵ بود، خواس��تار ارايه اخطار خود شد، 
كه پزشكيان گفت كه اگر اخطار و تذكر درباره دستور 
نيست، ارايه نشود. پزشكيان با بيان اينكه يك فوريت 
اين طرح تصويب شده از اين رو هيچ تذكر و اخطاري 
ندارد، خطاب ب��ه ذوالنور گفت: »فوريت چه تذكري 
دارد حاج آق��ا، به اين طرح راي ن��ده.« در اين هنگام 

ذوالنور جلسه علني مجلس را ترك كرد.
با عبور از اين فضاي پر فراز و نش��يب اين طرح بعد از 
تصويب در مجلس راهي شوراي نگهبان خواهد شد 
ولي برخي حقوقدانان و نمايندگان مجلس معتقدند 
كه اين طرح با مخالفت اين ش��ورا مواجه خواهد شد 
چراكه درب��اره موضوع مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام و ش��وراي هاي عالي نظير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي قانون اساسي اجازه قانون گذاري براي آنان 
را به نمايندگان مجلس نداده است ولي در اين ميان 
بايد ديد واكنش شوراي نگهبان به شفافيت مذاكرات 

و آرا خود چه خواهد بود.

به دليل مغايرت با قانون اساسي 

ديوان عدالت اداري مصوبه دولت درباره محدود كردن محل تجمعات مردمي را ابطال كرد
سرانجام تكليف مصوبه ساماندهي اجتماعات مردمي 
كه از زمان اعالم آن از س��وي دبير هيات دولت باعث 
به وجود آمدن دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي موافق 
و مخالف ش��ده بود با راي ديروز ديوان عدالت اداري 
مشخص شد؛ ديوان عدالت اداري با استناد به آزادي 
اجتماعات بر مبناي قانون اساسي، تعيين محل هاي 
خاص براي تجمعات گروه ه��اي مختلف در تهران و 
شهرستان ها از سوي هيات دولت را به منزله محدود 
كردن اين آزادي قلمداد ك��رد و اين مصوبه را ابطال 
كرد. حكمي كه در چرايي صدور آن مغايرت با اصول 
قانون اساسي در خصوص آزادي برگزاري اجتماعات 

به عنوان دليل اصلي ابطال ذكر شده است. 
به گزارش ميزان، هيات وزيران در جلس��ه ۹۷.۳.۲۰ 
به پيشنهاد وزارت كش��ور و به استناد اصل يكصد و 
سي و هش��تم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
در مصوبه اي محل هاي مناس��ب ب��راي تجمع هاي 
گروه هاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستان ها 

تعيي��ن و تصويب ك��رد. درپي تصويب اي��ن مقرره، 
سه ش��اكي خصوصي در دادنامه هايي جداگانه، اما با 
موضوعي واحد نسبت به اين مصوبه به دليل محدود 
كردن آزادي تجمعات شكايت كرده و خواهان ابطال 
اين مقرره در هي��ات عمومي دي��وان عدالت اداري 
شدند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ 
۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رييس و معاونين ديوان، روسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس 
از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور 

رأي مبادرت كرد. 

   مغايرت با اصول قانون اساسي
ام��ا در رأي هيات عموم��ي در م��ورد چرايي ابطال 
اين مصوبه آمده اس��ت: تصويب نامه مورد ش��كايت 
كه محل هاي تجم��ع گروه هاي مختل��ف در تهران 
و شهرس��تان ها ب��ه محل هاي مش��خص مح�دود 
ش���ده اواًل: با اصل ۲۷ قان�ون اساس��ي ك�ه تشكيل 

اجتماع���ات و راه پيمايي ه��ا را از حيث محل هاي 
اجتماعات علي االطالق آزاد اعالم كرده مغايرت دارد.  
ثانيًا: با عنايت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعاليت اح�زاب و 
گروه هاي سياسي مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ ك�ه وظايف و 
اختيارات كميسيون اح�زاب موضوع م�اده ۱۰ قانون 
م�ذكور را احصاء كرده و مطابق بند ۶ م�اده ۱۱ قانون 
مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست 
برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها كه مستلزم تعيين 
محل برگزاري آن نيز خواهد ب��ود، يكي از وظايف و 
اختيارات كميس��يون مذكور است، بنابراين مصوبه 
مورد اعتراض با قوانين مذكور مغايرت دارد و مستند 
ب�ه بن��د ۱ م�اده ۱۲ و م�اده ۸۸ قانون تش��كيالت و 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ 

ابطال مي شود. 
در همي��ن خصوص در متن مصوب��ه مذكور خطاب 
به وزارت كش��ور- وزارت اطالعات- وزارت ورزش و 

جوانان آمده است: 

هيات وزيران در جلس��ه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پيش��نهاد 
وزارت كش��ور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد: 
محل هاي مناسب براي تجمع هاي گروه هاي مختلف 

مردمي به شرح زير تعيين مي شود: 
الف- در تهران: 

۱- ورزش��گاه هاي دس��تجردي، تختي، معتمدي، 
آزادي و شهيد شيرودي )با هماهنگي وزارت ورزش 

و جوانان( 
۲- بوستان هاي گفت وگو، طالقاني، واليت، پرديسان، 

هنرمندان و شهر
۳- ضلع شمالي مجلس شوراي اسالمي.

ب- در ساير شهرها: 
شوراهاي تامين براي ش��هرهاي با جمعيت كمتر از 
يك ميليون نفر، يك محل و با جمعيت بيش از آن، دو 

محل را با لحاظ شرايط زير تعيين مي كنند: 
۱- قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري.

۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت.
۳- ام��كان دي��ده ش��دن و ش��نيده ش��دن صداي 

تجميع كنندگان براي ساير شهروندان و رسانه ها.
۴- قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل.

۵- فراهم بودن امكان حضور فوري نيروهاي امدادي 
در محل در صورت ضرورت.

۶- دور بودن از محل هاي داراي رده هاي حفاظتي.
۷- عدم ايجاد اخالل جدي در خدمات رساني روزانه 

دولت و بخش عمومي به مردم.
۸- دور ب��ودن از محل هاي داراي ت��ردد زياد و عدم 
ايجاد انسداد ش��دآمدي )ترافيكي( غيرقابل انتقال 

به ساير مسيرها.
۹- عدم قرار گرفتن ناخواس��ته ديگران در تجمع يا 

تسهيل پيوستن افراد با انگيزه هاي ديگر به آن.
۱۰- حتي المقدور عدم ايجاد اخالل شديد در كسب 

و كار و فعاليت روزانه ساير شهروندان
معاون اول رييس جمهور
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چهره ها

 رايزني براي تسريع در ثبت
 اموال نمايندگان در سامانه

عضو هيات رييسه مجلس 
از رايزني هاي مجلس با قوه 
قضاييه بر اساس برنامه ريزي 
صورت گرفته توسط هيات 
رييس��ه ب��ه منظ��ور ورود 
اطالع��ات ام��وال و دارايي 
نمايندگان مجلس خبر داد 
و گفت: قرار است ميزهاي خاصي در مجلس براي ورود 
به درگاه اين سامانه و ثبت اطالعات اموال وكالي مردم 
در پارلمان استقرار يابد. اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با 
فارس، درباره سامانه اعالم شفاف اموال و دارايي مديران و 
مسووالن گفت: يكي از قوانيني كه به عنوان سند افتخار 
اين دوره از مجلس ش��وراي اسالمي محسوب مي شود 
قانون بررسي اموال مسووالن كشوري است و بر اين اساس 
قوه قضاييه موظف است اين قانون را اجرا كند. خوشبختانه 
در بازه زماني كمي س��امانه ويژه اي در قوه قضاييه براي 
اعالم اموال مديران راه اندازي ش��ده و آيين نامه آن هم 
به قواي سه گانه ابالغ شده تا همه مسووالن )حدود ۲۵ 
رده مديريتي( تمام اموال و دارايي خود، بستگان و اقوام 
درجه يك را در اين سامانه ثبت و ضبط كنند.  من با اعالم 
شفاف اموال و دارايي ام موافق هستم و منتظرم كد ورود به 
سامانه مذكور به من داده شود. ضمن اينكه اميدوارم اين 
اطالعات محرمانه تلقي نشود كه در آينده نزديك بتواند 
در معرض رويت ديد مردم قرار گيرد چرا كه در دنيا هم  

چنين روشي را دنبال مي كنند. 

بيش از يك ميليون نفر در 
سامانه سماح ثبت نام كردند

دبير ستاد مركزي اربعين 
حس��يني در خص��وص 
آخرين آمارهاي استخراج 
شده از سامانه سماح تا اين 
لحظ��ه را اعالم كرد. احمد 
محمدي ف��ر در گفت وگو 
با مهر، با اش��اره به آخرين 
آمار استخراج شده از سامانه سماح اظهار كرد: تا به اين 
لحظه يك ميليون و ۳۴۸ هزار و ۷۴۷ نفر در اين سامانه 
ثبت نام كرده اند. وي افزود: ثبت نام يك ميليون و ۲۲۱ 
هزار و ۹۲۶ نفر تا به اين لحظه قطعي شده است. دبير 
ستاد مركزي اربعين حسيني با اشاره به آمار پيشتازي 
استان ها گفت: اس��تان تهران با ثبت نام ۱۹۱ هزار و 
۳۱۶ نفر، خوزس��تان ۱۳۲ هزار و ۴۵۸ نفر و خراسان 
رض��وي ۱۰۵ هزار و ۷۷۶ نفر تا به امروز اس��تان هاي 
پيشتاز در ثبت نام روي اين سامانه بوده اند. وي ادامه 
داد: بعد از اين سه استان، استان اصفهان با ۱۰۳ هزار و 
۸۴۴ نفر، فارس با ۹۵ هزار و ۷۴۲ نفر و مازندران با ۵۸ 
هزار و ۷۳۸ نفر در رده هاي بعدي پيشتازي ثبت نام در 
سامانه سماح هستند. محمدي فر با اشاره به آمار ديگر 
استان ها گفت: تا به اين لحظه استان هاي بوشهر، با ۴۷ 
هزار و ۹۰۵ نفر، قم ۴۷ هزار و ۷۰۷ نفر، كرمان ۴۲ هزار 
و ۵۹۰ نفر، آذربايجان شرقي ۴۰ هزار و ۷۲۱ نفر، البرز 
۳۱ هزار و ۴۹۹ نفر، لرس��تان ۲۹ هزار و ۴۶۳ نفر و ...   

روي اين سامانه ثبت نام كرده اند.

تبديل فشار حداكثري به 
التماس حداكثري با مقاومت

وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروه��اي مس��لح گفت: 
مقاومت ما را مصون خواهد 
ك��رد به گونه اي كه فش��ار 
حداكث��ري دش��من را به 
التماس حداكثري تبديل 
خواهد كرد. به گزارش روابط 
عمومي وزارت دفاع، سومين همايش ملي نكوداشت 
پيشكسوتان جهاد و مقاومت صبح روزيكشنبه در سالن 
همايش هاي خليج فارس باغ موزه انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس برگزار شد. امير سرتيپ امير حاتمي در مراسم 
سومين همايش ملي نكوداشت پيشكسوتان جهاد و 
مقاومت گفت: در مقابل تروريست ها اين اتفاق افتاد و در 
مقابل شيطان بزرگ نيز طليعه اين امر با سرنگوني پهپاد 
امريكايي روي داد. وي با بيان اينكه ما با كمترين تجاوز 
به شدت مقابله مي كنيم و اگر اين تجاوز تكرار شود يقينا 
پاسخ ما نيز شدت بيشتري خواهد داشت، گفت: امروز 
سياست امريكا عليه ما »فشار حداكثري« است و معناي 
آن اين است كه ما امريكايي ها اگر بتوانيم، ايراني ها را از 
اكسيژن و آب و هوا هم محروم مي كنيم و اين حرف آنها 
شعار نيست؛ موقعي كه وزير خارجه ما در امريكاست و 
مي خواهد براي مالقات نماينده كشورمان در سازمان 
ملل به بيمارس��تان برود امريكايي ها نمي گذارند؛ اين 
نشان مي دهد امريكايي ها مي خواهند ما را از همه چيز 

محروم كنند.

 ورود اينترپل به پرونده
 روح اهلل زم و آمد نيوز

رييس پليس بين الملل ناجا 
از ورود اينترپ��ل به پرونده 
روح اهلل زم و آم��د نيوز خبر 
داد. س��ردار هادي شيرزاد 
در نشس��ت خب��ري خود 
با اصح��اب رس��انه درباره 
اقدامات پلي��س اينترپل 
ايران، گفت: فعاليت پليس اينترپل شامل ۳ بخش از 
جمله درخواست و صدور اعالن قرمز، بازداشت متهمان 
و استرداد مجرمان به كش��ور مي شود. رييس پليس 
بين الملل ناج��ا با بيان اينكه كار اصلي پليس اينترپل 
تطبيق اطالعات پرونده هاس��ت، گفت: پس از انتقال 
اطالعات، پليس اينترپل در نخس��تين مراحل صدور 
اعالن قرمز را فراهم مي كند تا اقدامات الزم براي بازداشت 
متهم انجام و پس از آن روند استرداد متهم به كشور خود 
اجرايي شود. سردار شيرزاد تصريح كرد: بيش از ۲۹۱ 
درصد استرداد مجرمان به كشور را در ۶ ماه اول امسال 
داشتيم و بر اساس آن متهمان به كشور ايران بازگشتند. 
او درباره مراحل استرداد خاوري به كشور گفت: مهم ترين 
كاري كه در خصوص خاوري شده حفظ اعالن قرمز براي 
اوست كه از نظر ما و اعضاي اينترپل خاوري مجرم است، 
پيگير موضوع خاوري هستيم. س��ردار شيرزاد درباره 
پرونده مرجان شيخ االسالمي و مجيد سعادتي و شهردار 
صدرا گفت: با تشخيص مقامات قضايي اعالن قرمز براي 

متهمان صادر خواهد شد. 

  ايران هرگز آغاز كننده 
جنگي نيست 

ريي��س دفت��ر عقيدت��ي 
سياسي فرماندهي معظم 
كل قوا با بي��ان اينكه  ايران 
هرگز آغاز كنن��ده جنگي 
نيس��ت، گف��ت:   امريكا و 
اروپ��ا جرات و توان ش��روع 
كوچك تري��ن جنگ عليه 
ايران را ندارند. به گزارش تس��نيم، حجت االسالم علي 
سعيدي ديروز در آيين تجليل از روحانيون رزمنده يزد 
نوع سوم قدرت در عرصه بين الملل و منطقه اي را پس از 
وابستگي و دفاعي، قدرت بازدارندگي دانست و عنوان 
كرد: اين قدرت سبب مي شود كه كشورهاي مختلف از 
اين قدرت ترس داشته باشند و جرات تهاجم و تجاوز پيدا 
نكنند. امروز ايران از مرحله دوم قدرت هم خارج شده و 
قدرت بازدارندگي را در باالترين حد ممكن دارد. او  با بيان 
اينكه امروز كشورهايي از جمله يمن و سوريه هم به تبع 
ايران از مرحله وابستگي به دفاعي تغيير قدرت داده اند 
خاطرنشان كرد: در گذشته و در جنگ يمن و عربستان، 
آل سعود يكه تاز ميدان بود ولي امروز هر ضربه اي كه بزند 
از يمن يك ضربه سنگين دريافت مي كند. سعيدي با 
ابراز اينكه نوع چهارم قدرت، قدرت ضربه متقابل است 
كه مرحله اي تكامل يافته از قدرت بازدارندگي است عنوان 
كرد: اين به معناي آن اس��ت كه اگر مهاجمان ضربه اي 
زدند كش��ور بتواند ضربه متقابل بزند كه امروز ايران به 

اين مرحله هم به صورت كامل دست پيدا كرده است. 



3 كالن

بخشنامه بودجه سال 1399 ابالغ شد

مركز آمار و اطالعات راهبردي آمار جمعيت و مشاركت اقتصادي سالمندان در ايران را منتشر كرد

تحديدماليبرسردستگاهها

مركز آمار ايران متوسط قيمت اقالم خوراكي در مناطق شهري را منتشر كرد

ركوردداران تورم ماهانه 

مشاركت 29 درصدي مردان سالمند در اقتصاد

گروه اقتصاد كالن| 
روز گذش��ته رييس جمه��وري بخش��نامه بودجه 
س��ال 1399 را ابالغ كرد. آن گون��ه كه در متن اين 
بخشنامه آمده است، بر مبناي آن اليحه بودجه سال 
1399 كل كشور در محورهاي »درآمدزايي پايدار، 
هزينه كرد كارا، ثبات در اقتصاد، توس��عه و عدالت و 
اصالحات نهادي نظام بودجه ريزي« و با رويكردهاي 
»رشد بلندمدت، ثبات سازي كوتاه مدت، پيشرفت 
مت��وازن و فراگير و اصالح س��اختار دولت« تدوين 

خواهد شد.
آن گونه كه در روزهاي گذشته اخبار از ستاد بودجه 
كشور رسيده امس��ال اليحه بودجه كشور با تفاوتي 
ماهوي نسبت به سال هاي گذشته تدوين شده است. 
در تازه ترين اخبار مربوط به بودجه آمده كه در سال 
99 درآمد نفتي از بودجه حذف شده و قرار است صرفا 
منابع آن صرف پروژه هاي عمراني شود. سال هاست 
كه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي چنين تغييري 
را پيشنهاد مي دهند ولي به هر حال به نظر مي رسد 
اكنون و در ش��رايط قرار گرفتن دول��ت در تنگناي 
مالي، جز اجراي اين تغييرات راهي پيش روي دولت 

نمانده است.
به گ��زارش »تع��ادل«، روز گذش��ته رييس جمهور 
بخش��نامه بودجه س��ال 1399 را ابالغ كرد. با ابالغ 
بخش��نامه بودجه سال آتي از سوي رييس جمهوري 
به همه دس��تگاه هاي اجرايي، اليحه بودجه س��ال 
1399 كل كشور در محورهاي »درآمدزايي پايدار، 
هزينه كردكارا، ثبات در اقتصاد، توس��عه و عدالت و 
اصالحات نهادي نظام بودجه ريزي« و با رويكردهاي 
»رش��د بلندمدت،  ثبات سازي كوتاه مدت، پيشرفت 
متوازن و فراگي��ر و اصالح س��اختار دولت« تدوين 

خواهد شد.
 بر اساس اين بخشنامه، با توجه به شرايط اقتصاد كالن 
كشور در سال آينده، الزم است دستگاه هاي اجرايي 
در جهت تس��ريع در اجراي اصالح ساختاربودجه و 
تحقق سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بودجه 
پيش��نهادي خود را با رعايت انضب��اط مالي و حذف 
فرآيندها و هزينه هاي غيرض��رور، ارتقاي بهره وري، 
رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب 

و كار، شناسايي و عملياتي كردن راهكارهاي افزايش 
منابع عمومي ارايه كنند. همچنين كليه دستگاه هاي 
اجرايي موض��وع ماده )۵( قان��ون مديريت خدمات 
كشوري مكلف هستند در چارچوب جهت گيري ها 
و سياس��ت هاي مندرج در اين بخش��نامه و ضوابط 
مالي و دستورالعمل هاي جامع بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد،  س��ند اجرايي بودجه خود را با هماهنگي 
دستگاه سياست گذار مطابق زمان بندي و در سقف 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي )به 
تفكيك امور و فصول( به #سازمان_برنامه و بودجه 

كشور ارايه كنند.
طبق اين بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور نيز 
موظف اس��ت در صورت عدم دريافت س��ند اجرايي 
بودجه هريك از دستگاه هاي اجرايي، رأسا نسبت به 
تنظيم سند اجرايي سال 1399 آن دستگاه اقدام كند. 

مس��ووليت اراي��ه بودج��ه پيش��نهادي در قال��ب 
دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي 

 بر عهده باالترين مقام دستگاه خواهد بود.

      انتظار ايجاد تغييرات ماهوي در بودجه كشور
گرچه دولت حسن روحاني از ابتداي بر سر كار آمدن 
همواره به س��ند بودجه كش��ور انتقاد كرده و برخي از 
اعضاي كابينه آن بارها در س��خنراني هاي خود اعالم 
كرده بودند كه بودجه دولت خود عامل به هم ريختن 
ش��اخص هاي اقتصادي مانند تورم و رشد اقتصادي 
اس��ت.  ولي با اين حال دولت تا سال گذشته از ايجاد 
تغييرات ماهوي در اليحه بودجه كشور سر باز زده بود، 
شايد به اين دليل كه همواره منافع حاصل از فروش نفت 
در اختيار دولت قرار مي گرفت و دولت به هر ترتيبي قادر 

بود مخارج يك دولت فربه را با منابع موجود بپوساند.
هميش��ه از ضرورت اصالح ساختار بودجه به عنوان 
»جراحي اقتصادي« ياد مي شود، چرا كه ايجاد آن 
دس��ته از تغييرات ماهوي در بودجه كشور كه براي 
بهبود اوضاع اقتصاد ايران الزم اس��ت، هزينه هايي 
هم به دنب��ال دارد. به هر حال كارنام��ه  اين دولت 
و دولت هاي پيش��ين نش��ان مي دهد ك��ه تاكنون 
دولت ها به اين جمع بندي رس��يده بودند كه نتايج 
اصالح ساختاري بودجه به هزينه هايي كه قرار است 

به دولت آنها تحميل كن��د نمي چربد و همواره اين 
جراحي اقتصادي را به تعويق انداختند. 

با اين حال هميشه هم ش��انس با دولت همراه نبود. 
آن گونه كه از اخبار پيداست فروش نفت در اين دولت 
به شكل چش��مگيري كاهش يافته است و برخي از 
منابع از فروش روزانه 300 هزار بش��كه در روز خبر 
مي دهن��د. اين در حالي اس��ت كه در انتهاي س��ال 
1396 فروش نفت ايران به روزانه 2.7 ميليون بشكه 

در روز رسيده بود.
افت محسوس فروش نفت حاال دولت را ناگزير كرده 
است كه به يكي از اصالحات ضروري در بودجه كشور 
تن دهد و نف��ت را از هزينه هاي ج��اري حذف كند. 
همچنين با توجه به اينكه درآمد مالياتي مرسوم ترين 

و كارشناسي ش��ده ترين راهكار تامين منابع مخارج 
دولت است، دولت در ايران نيز ناگزير است باالخره و 
بعد از سال هاي متمادي به اصالح نظام مالياتي كشور 
تن دهد و تالش كند منابع بودجه كش��ور را از محل 

درآمدهاي مالياتي تامين كند.
اين دو مواردي است كه انتظار مي رود در بودجه كشور 
مورد توجه قرار گيرد. آن گونه كه در روزهاي گذشته 
نيز در خبرها آمده است، سران سه قوه در نشست هايي 
درباره بسته هاي تحول بودجه به جمع بندي رسيده اند 
و يك بس��ته از آنها به همين موضوع اختصاص دارد. 
حذف نفت از بودجه )به قصد هزينه در جهت مخارج 

جاري( و جايگزيني آن با درآمد مالياتي.
همچنين موضوع بسته ديگر به يارانه هاي پنهان بستگي 

دارد. آن گونه كه پيش تر سازمان برنامه و بودجه گزارش 
داده است، دولت ايران ساالنه بيش از 9۵0 هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان پرداخت مي كند كه اين پرداخت ها 
هم به هدف خ��ود اصابت نمي كند. ح��اال ولي دولت 

تصميم گرفته است كه اين يارانه ها را هدفمند كند.
بسته سوم نيز به ساماندهي اموال دولتي بر مي گردد. 
آن گونه ك��ه پيش تر وزير اقتصاد گ��زارش داده بود، 
حدود 7000 هزار ميليارد تومان اموال دولتي وجود 
دارد كه دولت براي هزينه كرد بخشي از اموال مازاد 
بايد برنامه ريزي داشته باشد. البته تاكنون جزييات 
اليحه بودجه منتشر نش��ده است. بايد منتظر ماند و 
ديد كه دولت در سال بحراني بودجه از پس جراحي 

بودجه اي بر خواهد آمد يا .... 

گروه اقتصاد كالن|
بر اس��اس نتايج به دست آمده در شهريور ماه ١٣٩٨، 
10 قلم كاالي خوراكي تورم ماهانه منفي تجربه كردند. 
در اين ميان اقالم »سيب زميني« منفي 23.3 درصد، 
»گوجه فرنگي« منفي 1۵.۵ درصد و »سيب درختي 
زرد« منفي 10.۵ درصد بيش��ترين كاهش قيمت را 
نسبت به ماه قبل داشته  اند. همچنين اقالم »خيار« 
23.9 درصد، »پرتقال محصول داخل« 12.7 درصد 
و »چاي خارجي بس��ته اي« 9.۵ درصد  نسبت به ماه 
گذشته، بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به اقالم 

ديگر تجربه كرده اند.
به گزارش »تعادل«، براساس نتايج به دست آمده در 
شهريورماه ١٣٩٨، قيمت يك كيلوگرم برنج درجه 
يك ايراني به 23 هزار و 231 تومان رسيده است. تورم 
نقطه اي اين قلم 61.4 درصد بوده و نسبت به ماه قبل 
0.۵ درصد افزايش داشته است. همچنين قيمت يك 
كيلوگرم برنج خارجي درجه يك در ش��هريور ماه به 
8847 تومان رس��يده اس��ت. تورم نقطه اي آن 7.9 
درصد بوده و نس��بت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش 

يافته است.
همچنين قيمت يك كيلوگرم گوشت قرمز در شهريور 
ماه 100 هزار و 300 تومان بوده كه تورم نقطه اي آن 

79.۵ درصد و تورم ماهانه آن 0.3درصد بوده است.
قيمت يك كيلوگرم گوش��ت گاو يا گوس��اله نيز در 
ماه گذشته به 89 هزار و 229 تومان رسيده كه تورم 

نقطه اي آن نيز 67.۵ درصد بوده و تورم ماهانه آن منفي 
0.1 درصد برآورد شده است.

قيمت يك كيلوگرم مرغ ماشيني نيز در شهريور ماه 
به 13 هزار و 803 تومان رسيده و تورم نقطه به نقطه 
آن 34.1 درص��د و تورم ماهان��ه آن منفي 4.9درصد 

بوده است.
هر ليتر شير پاستوريزه نيز در شهريور ماه ۵729 تومان 
بوده است. تورم نقطه اي آن 71.7 درصد و 3.9 درصد 

هم تورم ماهانه آن بوده است. 

هر كيلوگرم ماست پاستوريزه نيز 7390 تومان قيمت  
داش��ته اس��ت. تورم نقطه اي آن 47.2 درصد و تورم 

ماهانه آن نيز 1.8درصد اعالم شده است. 
طبق اعالم مركز آمار ايران، قيمت هر ۵00 گرم پنير 
ايراني در ماه قبل، 10 هزار و ۵۵4 تومان بوده اس��ت 
كه ت��ورم نقطه اي آن 4۵.6 درص��د و تورم ماهانه آن 

2.3درصد بوده است.
در ش��هريور ماه يك كيلوگرم تخم مرغ ماشيني نيز 
به قيمت 8903 تومان به فروش رس��يده است. تورم 

س��االنه تخم مرغ منفي 12.7درصد و تورم ماهانه آن 
منفي 4.1درصد بوده است. 

همچنين 100 گرم كره پاس��توريزه به قيمت 4638 
تومان به فروش رس��يده است. تورم س��االنه اين گروه 

7.0درصد و تورم ماهانه آن 0.1 درصد بوده است.
 900 گ��رم روغ��ن ماي��ه ني��ز در ماه قبل ب��ه قيمت 
8426تومان به فروش رسيده است. تورم نقطه اي اين 
قلم 34.1 درصد و تورم ماهانه آن 0.9 درصد بوده است.

هر كيلوگرم موز نيز در شهريور ماه به قيمت 13 هزار 
و 6۵۵ تومان به فروش رس��يده است. تورم نقطه اي 
موز 19.4درصد و ت��ورم ماهانه آن 7.8 درصد اعالم 
ش��ده است.  س��يب درختي زرد نيز در ماه گذشته به 
كيلويي 8309تومان فروخته شده است. تورم ساالنه 
آن 14.2درصد و تورم ماهانه آن هم منفي 10.۵درصد 

بوده است.
 يك كيلوگرم پرتق��ال داخل نيز به قيم��ت 13 هزار 
و 326تومان فروخته ش��ده اس��ت. تورم س��االنه آن 

16.1درصد و تورم ماهانه آن 12.7درصد بوده است.
هر كيلوگرم خيار نيز در شهريور4260 تومان به فروش 
رفته اس��ت. تورم نقطه اي اين قلم 34.6 درصد و تورم 

ماهانه آن 23.9 درصد بوده است.
گوجه فرنگي نيز به قيم��ت هر كيلوگرم 2998 تومان 
به فروش رس��يده اس��ت. تورم س��االنه گوجه فرنگي 
منفي 4.7درصد و تورم ماهانه آن منفي 1۵.۵ درصد 

بوده است. 

همچنين س��يب زميني در ش��هريور م��اه به كيلويي 
4727تومان به فروش رس��يده اس��ت. ت��ورم ماهانه 
س��يب زميني منفي 23.0 درصد بوده و تورم نقطه اي 
آن 101.1 درصد است. هر كيلو پياز در شهريور ماه نيز 
28۵9 تومان بوده و تورم آن به منفي 6.9 درصد رسيده 

است. تورم ساالنه اين قلم نيز ۵8.۵ درصد است.
لوبيا چيتي هم در ش��هريور ماه به هر كيل��و 16 هزار 
و 708تومان فروخته ش��ده اس��ت. تورم س��االنه آن 

31.3درصد و تورم ماهانه آن 0.8 درصد بوده است.
عدس نيز در شهريور ماه كيلويي 1001تومان فروخته 
شده اس��ت. تورم ساالنه آن 18.9 درصد و تورم ماهانه 

آن 1.7 درصد بوده است. 
در ش��هريور ماه قيمت قند نيز هر كيلو 7۵۵۵ تومان 
بوده است. تورم س��االنه آن ۵۵.4 درصد و تورم ماهانه 

آن منفي 3.3 درصد بوده است.
هر كيلو ش��كر نيز در ماه قبل ۵93۵ تومان بوده است. 
تورم س��االنه اين گروه ۵0.7 درص��د و تورم ماهانه آن 

منفي 3.۵ درصد برآورد شده است.
ه��ر كيلوگ��رم رب گوجه فرنگي نيز در ماه گذش��ته 
21هزار و 274 تومان به فروش رس��يده اس��ت. تورم 
ماهانه اين محصول منفي 2.9 درصد و تورم ساالنه آن 

134.9درصد بوده است.
 ۵00 گرم چاي خارجي بس��ته اي نيز در شهريور ماه 
۵4هزار و 846 تومان بوده اس��ت. ت��ورم نقطه اي آن 

9۵.1درصد و تورم ماهانه آن 9.۵ درصد بوده است.

گروه اقتصاد كالن| 
به گزارش تعادل، درصد جمعيت س��المند از س��ال 
13۵۵ الي 1397 روندي صعودي داشته به طوري كه 
بر اساس برآورد انجام ش��ده تعداد جمعيت سالمند 
)60 ساله و بيش��تر( كشور در سال 1397، به بيش از 
هفت ميليون و نهصد هزار نفر رسيده كه نسبت به سال 

139۵ )7.0 درصد( افزايش داشته است. 
همچنين متوس��ط رش��د س��االنه جمعيت در افراد 
سالمند در دوره 1397-139۵ حدود 3.4 درصد شده 
در حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور حدود 

1.3 درصد به دست آمده است.
شاخص پيري به تعداد افراد 60 ساله و بيشتر به ازاي 
هر 100 نفر جمعيت كمتر از 1۵ سال )14-0 ساله(، 
اطالق مي ش��ود كه از تقس��يم تعداد افراد 60 ساله و 
بيش��تر به تعداد افراد كمتر از 1۵ سال ضرب در 100 

به دست مي آيد.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه مقدار شاخص پيري 
جمعيت ايران در حدود شش دهه اخير از حدود 1۵ 
نفر در 100 نفر به بيش از 39 نفر يعني به بيش از 2.6 
برابر افزايش يافته است. به تعبير ديگر در سال 1397، 
به ازاي هر 100 نفر جمعيت زير 1۵ ساله كشور، حدود 

40 نفر 60 ساله و بيشتر در كشور زندگي مي كنند.
 اين به آن معني است كه كشور در حال نزديك شدن 

به ميانسالي اس��ت و تقريبًا به كشورهايي با تركيب 
جمعيت پير مي پيوندد. طبق برآوردهاي انجام شده 
در سال 1397، جمعيت كل كشور برابر 82 ميليون و 
84 هزار نفر بوده است كه 7 ميليون و 933 هزار نفر را 
جمعيت 60 ساله و بيشتر تشكيل مي دهند. به عبارت 
ديگر 9.7 درصد جمعيت كشور سالمند هستند كه 
73.3 درصد آنان در مناطق شهري و 26.7 درصد در 

مناطق روستايي سكونت دارند.
همچنين در همين سال مقدار شاخص پيري جمعيت 
براي مردان 38 نفر سالمند در 100 نفر جمعيت 0-14 
ساله، 42 نفر بوده كه حاكي از پيرتر بودن جمعيت زنان 

در قياس با مردان است.
اين شاخص براي مناطق شهري و روستايي در سال 
1397، در بي��ن 100 نف��ر جمعيت 14-0 س��اله به 
ترتيب حدود 41 و 37 نفر س��المند است كه حاكي 
از پيرتر بودن جمعيت ش��هري در قياس با جمعيت 

روستايي است.
نس��بت وابس��تگي كل كه از حاصل تقسيم مجموع 
جمعيت 6۵ س��اله و بيشتر و زير 1۵ سال بر جمعيت 
64-1۵ ساله ضرب در 100 به دست مي آيد، يكي از 
شاخص هاي اندازه گيري پيري جمعيت است كه به 
نحوي ارتباط ميان افراد بالقوه فعال و مولد را با دو گروه 
از جمعيت جوان و پير نشان مي دهد. اين شاخص براي 

جمعيت كشورها به صورت نسبت هاي وابستگي كل، 
جواني و سالمندي محاسبه و تحليل مي شود.

در سال 1397 به ازاي هر يكصد نفر جمعيت 1۵ تا 64 
ساله بالقوه فعال در كشور، حدود 44 نفر به آنها وابسته 
هستند. اين شاخص براي مناطق شهري و روستايي 

به ترتيب 42 و ۵2 نفر است.
نسبت وابستگي س��المندي به تعداد افراد 6۵ ساله 
و بيش��تر به ازاي هر 100 نفر جمعيت 1۵ تا 64 ساله 
اطالق مي شود كه از حاصل تقس��يم تعداد افراد 6۵ 
ساله و بيشتر بر جمعيت 64-1۵ ساله ضرب در 100 

به دست مي آيد.
بر اس��اس بررس��ي هاي صورت گرفته مقدار نسبت 
وابستگي س��المندي در كشور سال 1397، حاكي از 
وجود حدود 9 نفر سالمند به ازاي 100 نفر نفر جمعيت 
بالقوه فعال در كشور است. اين شاخص براي مناطق 

شهري و روستايي به ترتيب 9 و 11 نفر است.
نس��بت وابس��تگي جواني به تعداد افراد 14-0 ساله 
ب��ه ازاي هر 100 نفر جمعيت 1۵ تا 64 س��اله اطالق 
مي شود كه از حاصل تقسيم تعداد افراد زير 1۵ سال بر 
جمعيت 64-1۵ ساله ضرب در 100 به دست مي آيد .
همچنين مقدار نسبت وابستگي جواني در كشور در 
سال 1397، حاكي از وجود حدود 3۵ نفر افراد  0-14 
ساله به ازاي يكصد نفر جمعيت بالقوه فعال در كشور 

است. اين شاخص براي مناطق شهري و روستايي به 
ترتيب 33 و 42 نفر اس��ت كه حاكي از جوان تر بودن 
جمعيت روستايي كشور در مقابل مناطق شهري است.

نسبت حمايت بالقوه، منظور تعداد افراد 1۵ تا 64 ساله 
به ازاي هر فرد 6۵ س��اله و بيش��تر است كه از حاصل 
تقس��يم تعداد افراد 64-1۵ س��اله به تعداد افراد 6۵ 
ساله و بيش��تر به دست مي آيد . اين شاخص به نوعي 
توصيف كننده بار تكفل وارده به نيروي كار از س��وي 
جمعيت س��الخورده است . بر اساس نتايج حاصله در 
سال 1397، به ازاي هر نفر جمعيت 6۵ ساله و بيشتر 
حدود 11 نفر افراد 1۵ تا 64 س��اله در كشور زندگي 
مي كنند كه به طور بالقوه انتظار مي رود حمايت هاي 
الزم از افراد شصت و پنج ساله و بيشتر را به عمل آورند . 
اين نماگر در مناطق شهري و روستايي متفاوت است، 
در مناطق ش��هري به ازاي هر نفر جمعيت 6۵ ساله و 
بيشتر حدود 12 نفر و در مناطق روستايي حدود 10 

نفر، افراد 1۵ تا 64 ساله زندگي مي كنند.
نسبت جنسي عبارت است از تعداد مردان سالمند به 

ازاي هر 100 نفر زن سالمند.
 مطابق آمار در سال 1397، نسبت جنسي سالمندان 
در كش��ور به 9۵ درصد رسيده است، به عبارت ديگر 
به ازاي هر 100 زن سالمند در كشور، حدود 9۵ مرد 
سالمند وجود دارد كه اين امر حاكي از افزايش تعداد 

س��المندان زن نسبت به مردان س��المند است .  اين 
تعداد براي نقاط شهري حدود 97 مرد سالمند به ازاي 
يكصد زن سالمند و براي نقاط روستايي حدود 89 مرد 

سالمند به ازاي يكصد زن سالمند است .
آن گونه ك��ه آمارها نش��ان مي دهد نرخ مش��اركت 
اقتصادي س��المندان 16.6 درصد است كه اين نرخ 
براي مردان و زنان س��المند به ترتيب، 29.4 درصد و 

0.4 درصد است.
نرخ بيكاري س��المندان 2.3 درصد است كه اين نرخ 
براي مردان و زنان س��المند به ترتيب، 2.36 درصد و 

0.7 درصد است.
همچنين در نقاط شهري نيز نرخ مشاركت اقتصادي 
سالمندان 12.7 درصد است كه اين نرخ براي مردان و 
زنان سالمند به ترتيب، 23.7 درصد و 1.7درصد است.

نرخ بيكاري س��المندان 3.۵ درصد است كه اين نرخ 
براي مردان و زنان س��المند به ترتي��ب، 3.6 درصد و 

1.6 درصد است.
در نق��اط روس��تايي نيز ن��رخ مش��اركت اقتصادي 
سالمندان 27.3 درصد است كه اين نرخ براي مردان 
و زنان سالمند به ترتيب، 4۵.9 درصد و 10.1 درصد 
است. نرخ بيكاري سالمندان 0.9 درصد است كه اين 
نرخ براي مردان و زنان سالمند به ترتيب، 1.0 درصد 

و 0.3 درصد است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )89(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

 فصل ششم 
    چالش هاي فناوري نو 

قدرت بازار و پتانسيل استفاده سوءاز يك پلتفرم مانند 
فيس بوك مي تواند براي زيس��ت بهتر اجتماعي به 
راحتي بزرگ ش��ود. زماني كه استاندارد اويل بسيار 
بزرگ و پرقدرت شد، ما آن را شكانديم. اما در آن مورد 
هيچ اقتصادي به مقياس فعلي نبود و به همين خاطر 
هزينه هاي اقتصادي آن كار خيلي محدود بود. از طرف 
ديگر فيس بوك را ما مي توانيم به مثابه يك انحصار 
طبيعي در نظر بگيريم. شايد به اين خاطر هم شكستن 
آن سخت باشد و هم تنظيم مقررات آن. عالوه بر اين، 
شكس��تن آن حتي مي تواند تنظيم مق��ررات آن را 
سخت تر كند. شايد هم با اعالم فيس بوك به عنوان 
يك ابزار عمومي هيچ آلترناتيو ديگري براي آن وجود 
نداشته باشد . انتقادهايي ازا ين دست نسبت به تاثيرات 
ابداع، نگراني هاي��ي را به وجود مي آورد. در حالي كه 
معتقدم ما مي تواني��م به طور همزمان مقررات هاي 
قوي و انگيزه هاي خوب براي ابداع داشته باشيم اما 
در عين حال بايد بپرس��يم تا چه اندازه بايد نسبت 

به پيامدهاي انحرافي 
احتمالي اين مقررات 
و ديگ��ر اقداماتي كه 
روي اب��داع ص��ورت 
مي گيرد نگران باشيم. 
همان طور كه پيش از 
اين خاطرنشان كردم 
ارزش كلي اجتماعي 
اين ابداعات مي تواند 
خيلي كمتر از آنچه 

كارآفرينان س��يليكون ولي از ما انتظار دارند، باشد. 
نظارت عمومي سفت و سخت )يا حتي بر مالكيت( 
مي توان��د ما را قادر س��ازد تا ابداع را در يك مس��ير 
سازنده تر هدايت كنيم. يك مسير بهتر را تصور كنيد 
كه مشتريان را با تبليغات مورد هدف قرار داده اند يا 
آنكه مشتريان اضافي را كه براي شركت ها مهم است 
جذب كند – اين مي تواند يك منبع مهم براي سود 
باشد. اما اين يك نمونه ديگري از چيزي است كه با 
بازگشت هاي )سود( اجتماعي و خصوصي همراستا 
نيستند. بازگشت اجتماعي )سود( به قيمت گذاري 
تبعيض آميز و ديگر شكل هاي استثماري از مشتري 
در حقيقت منفي است . در اياالت متحده و جاهاي 
ديگري كه س��نت دموكراسي قوي دارند، معتقد به 
سيستم قضايي قوي و نظارت كنگره بر كنش هايي 
كه بايد بر رام كردن رسانه هاي اجتماعي باشد هستم 
– تا عليه از دست دادن حريم خصوصي، دستكاري 
سياسي و استثمار بازار ضمانت كنند. همچنين يك 
نفر بايد نگران از دست رفتن دموكراسي باشد عالوه بر 
اين ما مي توانيم يك رژيم تنظيم مقررات را آنقدر بسط 
بدهيم تا ابداعات را در جايي كه مهم مي شوند مهار 
سازند. اينها براي دموكراسي و جامعه ما در سال هاي 

پيش رو از موضوعات »هستي گونه« هستند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

كجا به رفتار مميزان مالياتي 
اعتراض كنيم؟ 

مديركل سازمان مالياتي مطرح كرد: ورود سازمان به 
مبحث بررسي تراكنش هاي مشكوك بانكي به منزله 
احراز پولشويي يا فرار مالياتي افراد نيست. هادي خاني 
در گفت وگو با تسنيم با تشريح اهداف سازمان امور 
مالياتي در خصوص بررسي اطالعات تراكنش هاي 
بانكي گفت: سازمان امور مالياتي اين حق قانوني را 
دارد در خصوص افرادي كه نس��بت به شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي خود يا انجام مراحل ثبت نام 
و تش��كيل پرونده، همكاري الزم را با نظام مالياتي 
نداشته اند يا از نظر دس��تگاه هاي نظارتي و امنيتي 
مشكوك به فعاليت هاي اقتصادي پنهان هستند، 
بررسي حساب هاي بانكي آنها را درجهت شناسايي 
فعال يا فعاليت اقتصادي و كشف كتمان درآمدهاي 
احتمالي در دس��تور كار قرار ده��د. مديركل دفتر 
بازرسي ويژه، مبارزه پولشويي و فرار مالياتي سازمان 
مالياتي ادامه داد: در اين راستا مودي يا فعال اقتصادي 
به سازمان دعوت و با رويكرد كامال اقناعي مستندات 

مرتبط مطالبه و مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 

افزايش ۶9 درصدي توليد 
دام سبك

آن گونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است تعداد دام 
سبك در دامداري هاي كشور درپي افزايش مصرف 
ماه محرم اندكي كاهش يافته اما تعداد دام س��بك 
متولد شده 69 درصد افزايش يافته است. طبق اعالم 
مركز آمار ايران نتايج ط��رح آمارگيري اندازه گيري 
تغييرات ماهانه تعداد دام س��بك در ش��هريور ماه 
١٣٩٨ نشان مي دهد كه تعداد گوسفند و بره موجود 
در دامداري هاي كش��ور 42.9 ميليون رأس و تعداد 
بز و بزغاله 16.4 ميليون رأس بوده اس��ت كه نسبت 
به ماه قبل به ترتي��ب 1.7 و 0.4 درصد كاهش يافته 
است. طبق يافته هاي ديگر اين طرح آمارگيري در 
مركز آمار، تعداد ٥٧٠ هزار رأس بره و ٣٥٣ هزار رأس 
بزغاله در شهريور ماه سال جاري در بهره برداري هاي 
پرورش دهنده دام سبك كشور متولد شده كه نسبت 
به ماه قبل به ترتيب 76.۵ و 61.9 درصد افزايش داشته 
است. بررسي تركيب گله و روند تغييرات تعداد دام 
سبك در مدت اجراي طرح نشان مي دهد كه با وجود 
افزايش زايش دام ها در اين ماه، افزايش تعداد كشتار 
دام هاي پرواري )در كشتارگاه ها و خارج از آن به ويژه 
به مناسبت ايام محرم و بازگشت حجاج( از مهم ترين 
علل كاهش دام س��بك دامداري هاي كشور در اين 

ماه بوده است. 

اخبار   كالن
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همتي:حذف۴صفرازپولمليباعثكاهشهزينههاميشود

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

يك فوريت اليحه حذف ۴ صفر از پول ملي تصويب شد

افت ۲۱ دالری قیمت اونس طال، بازار ایران را کاهشی کرد

ضرورتتقويتفرهنگبيمههاياختياري1800بانكفعالدرآلمان

گروه بانك و بيمه | 
به دنبال طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملي كه 
در ماه هاي اخير در دولت، رسانه ها و محافل اقتصادي با 
واكنش هاي مختلفي مواجه شده، سرانجام، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي يك فوريت اليحه اصالح قانون 
پولي و بانكي كشور را تصويب كردند. عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي در اي��ن رابطه، با بيان اينكه 
حذف چهار صفر از پول مل��ي باعث كاهش هزينه ها 
و حجم اس��كناس و وارد شدن مس��كوكات به چرخه 
اقتصادي مي شود، گفت: اين اليحه به فرآيند مبادالت 

مالي مردم كمك مي كند.
به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جلس��ه علني عصر ديروز )يكش��نبه( مجلس يك 
فوريت اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور را با ۱۲۴ 
راي موافق، ۷۶ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع 
۲۳۰ نماينده حاضر در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
كردند. اين اليحه به دنبال حذف چهار صفر از پول ملي 

كشور و تبديل واحد پولي ريال به تومان است.
در ماده واحده اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور 
آمده اس��ت كه ماده يك قانون پولي و بانكي كش��ور 

مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ به شرح ذيل اصالح مي شود: 
الف- واحد پول ايران تومان اس��ت و ه��ر تومان برابر 

۱۰۰۰۰ ريال جاري و معادل يكصد پارسه است.
تبصره ۱ - برابري پول هاي خارجي نسبت به تومان و 
نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران در چارجوب نظام ارزي حاكم با رعايت 
ذخاير ارزي و عن��د اللزوم تعهدات كش��ور در مقابل 

صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين مي شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازي و اعتبار همزمان تومان و 
ريال كه در اين قانون دوره گذار ناميده مي شود حداكثر 
دو س��ال با رعايت تبصره ۴ اين بند خواهد بود. طريق 
جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال 
از جريان بر طبق مفاد بند ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون 
پولي و بانكي كشور حسب مورد تعيين يا اجرا مي شود.

تبصره ۳ - پس از پايان دوره گذار تعهداتي كه پيش از 
اين براساس واحد پول ريال ايجاد شده است تنها با واحد 

پول تومان قابل ايفا خواهد بود.
تبصره ۴- بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
است ظرف دو سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون 
ترتيبات اجرايي الزم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند.
تبصره ۵- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از 

تاريخ الزم االجرا شدن توسط بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

به گزارش ايسنا، در جريان بررسي فوريت اين اليحه 
عبدالناصر موسوي الرگاني عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس به عنوان مخالف فوريت گفت: در زماني كه مردم 
با تورم بيشتر از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم مي كنند 
تحميل هزينه سنگين حذف چهار صفر از پول ملي چه 
معنايي دارد؟ مردم با مشكالت معيشتي جدي روبه رو 

هستند و نبايد چنين هزينه اي براي آنها ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه با تفكيك دو وزارتخانه حداقل هزينه 
۲۰۰۰ ميلياردي به مردم تحميل شده است گفت: مردم 
طاقت اين هزينه ها را ندارند. سوال اين است با حذف 
چهار صفر كس��ي كه يك و نيم ميليون تومان حقوق 
مي گيرد قدرت خريدش بيشتر مي شود يا اينكه يك 
دالر كه معادل توماني آن ۱۲ هزار تومان است ارزش 
بيشتري پيدا مي كند؟ قطعا با اين كارها ارزش پول ملي 
زياد نمي شود. به جاي كارهاي ظاهري كاري كنيد كه 
تورم كاهش پيدا ك��رده و به صورت واقعي ارزش پول 

ملي افزايش پيدا كند.
موس��وي الرگاني گفت كه كارشناس��ان با اين اقدام 
مخالف هس��تند چون نتيجه آن افزايش مش��كالت 

اقتصادي خواهد بود كه به نفع مردم نيست.
هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه به عنوان 
موافق ي��ك فوريت گفت: طبق قان��ون بانك مركزي 
موظف به تس��هيل مبادالت بازرگاني است؛ در حال 
حاضر نظام پرداختي ما به دليل تورم باال دچار مشكل 
شده كه عمده دليل تورم هم كسري بودجه دولت ها 
است. دولت ها براي رفع كسري به راحت ترين راه يعني 
استقراض از بانك مركزي روي مي آورند كه نتيجه آن 

افزايش تورم است.
وي با بي��ان اينكه نقدينگ��ي امروز جامع��ه افزايش 
فزاينده اي دارند افزود: هر س��ال ش��اهد افزايش ۲۰ 
درصدي نقدينگي و به دنبال كاهش ارزش پول ملي 
هس��تيم. حذف چهار صفر در راستاي اصالح ساختار 
بودجه اس��ت تا بتوان از طريق آن ارزش هاي حاكم بر 

توليد را تقويت كرد.

  همت�ي: حذف ۴ صف�ر از پ�ول ملي باعث 
كاهش هزینه ها مي شود

از سوي ديگر، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي باعث كاهش 

هزينه ها و حجم اس��كناس و وارد شدن مسكوكات به 
چرخه اقتصادي مي شود، گفت: اين اليحه كمكي به 

فرآيند مبادالت مالي مردم مي كند.
عبدالناصر همتي در جلسه علني عصر روز يكشنبه در 
دفاع از درخواس��ت دولت براي بررسي اليحه اصالح 
پول و بانكي كش��ور با قيد يك فوريت گفت: اصالح 
ظاهر پول از ضروريات كش��ور اس��ت. ما در اين باره 

بررسي هاي متعددي داشتيم. 
واقعي��ت آن اس��ت كه پول مل��ي به دليل ت��ورم در 
سال هاي طوالني عمال خاصيت خود را از نظر ظاهري 

از دست داده است. 
مردم ديگر از ريال به عنوان واحد پول ملي اس��تفاده 
نمي كنن��د و توم��ان را جايگزين كرده ان��د. درباره 
اس��كناس هاي ۵۰۰ هزار ريالي هم آن را ۵۰ توماني 
مي نامند و كس��ي ۵۰ ه��زار توم��ان نمي گويد. وي 
ادامه داد: هدف ما در اين اليحه راحت تر ش��دن كار 

براي مردم اس��ت تا بتوانند اسكناس ها با واحد پولي 
جديد را در امور بازرگاني و مالي خود به نحو احس��ن 
استفاده كند. در حال حاضر رابطه پول ملي با ارزهاي 
خارجي هم خوب نيست مثال معادل دالري يك ريال 

۰۰۰۰۰‚۸۰ با شش اعشار است.
ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينك��ه اين مبادله 
به فرآين��د مبادالت م��ردم كمك مي كن��د، اظهار 
كرد: ب��ا توجه به ب��ي ارزش ش��دن واحدهاي پولي 
عمال س��كه و مس��كوكات از جري��ان مبادله مردم 
خارج ش��ده بطوري كه ضرب يك سكه بيشتر از آن 
هزينه مي برد. نمونه آن س��كه ۵۰۰ توماني اس��ت 
كه ض��رب آن ۸۰۰ تومان هزينه دارد. ما براي ايجاد 
تعادل در مجموعه پولي كش��ور به زمان چهار ساله 
نياز داريم لذا اگر امروز مجلس ش��وراي اسالمي به 
فوريت اين اليح��ه راي دهد يعني چهار س��ال كار 
طول مي كش��د تا ما با انجام مقدمات الزم به تدريج 

 پول هاي جديدي را جايگزين پول هاي قديمي كنيم.
همتي با بي��ان اينكه با اصالح قان��ون پولي و بانكي 
هزينه ها در ميان مدت كاهش پيدا مي كند، توضيح 
داد: س��الي نزديك به يك ميليارد اس��كناس امحا 
مي ش��ود نزديك به ۹ ميليارد اس��كناس در جريان 
است كه اگر چهار صفر از پول ملي حذف شود تعداد 
اسكناس ها به ۲.۲ ميليارد مي رسد اين يعني با حذف 
چهار صفر شاهد كاهش حجم اسكناس و هزينه ها و 

وارد شدن مسكوكات به چرخه كار هستيم.
وي ادامه داد: برخي ها مطرح مي كنند كه بايد حذف 
چهار صفر را به دليل شرايط خاص اقتصادي به زمان 
ديگري موكول كنيم اما به باور ما اكنون فرصت خوبي 
براي اين كار است چون واقعا صفرهاي جلوي پول ملي 
ارزش خود را از دست داده بايد به اعتبار ظاهري پول 
هم توجه كرد، لذا موكول كردن آن به آينده مشكلي 

را حل نمي كند.

 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت اونس جهاني به دنبال كاهش قابل توجه هفته 
گذشته، در هفته جاري نيز به كاهش خود ادامه داد و 
روز يكشنبه  به زير ۱۵۰۰ دالر و ثبت قيمت ۱۴۹۷ 
دالر رسيد. براين اساس، از هفته گذشته بازار طالي 
ايران نيز تحت تاثير قرار گرفته و از جمله نرخ سكه 

به مرز ۴ ميليون تومان نزديك شده است. 
به گزارش »تعادل«، روز يكش��نبه ۷ شهريور ۹۸، 
با اعالم ن��رخ دالر آزاد در معامالت نقدي به قيمت 
۱۱۴۸۰ توم��ان و قيمت اونس جهاني ۱۴۹۷ دالر،  
مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آبش��ده به ۱ ميليون 
و ۷۷۵ ه��زار تومان، هر گرم طالي ۱۸ عيار به ۴۰۹ 
هزار و ۷۰۰ تومان، س��كه ط��رح جديد ۴ ميليون و 
۲۰ هزار، و سكه طرح قديم بهار آزادي به ۴ ميليون 
تومان رسيد. نيم سكه نيز   ۲ ميليون و ۵۰ هزار، ربع 
سكه ۱ ميليون و ۲۸۰ هزار، سكه گرمي ۸۴۰ هزار 

تومان معامله شد. 
در بازار ارز نيز قيمت ارز نسبت به روز شنبه با تغيير 
چندانی روبرو نبوده و ثبات نس��بی داش��ته است. 
صرافی ه��ای مجاز بانک مرکزی ني��ز قيمت خريد 
دالر را ۱۱ ه��زار و ۳۵۰ تومان و قيمت فروش آن را 
۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان اعالم کرده اند که نس��بت به 
روز گذشته تغييری نداشته است. اين صرافی ها هر 
يورو را به قيمت ۱۲ ه��زار و ۶۰۰ تومان می خرند و 

۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان می فروشند.
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به ۱۱۴۵۰ 
تومان و يورو به ۱۲۷۰۰ تومان رسيد. سامانه سنا نرخ 
ميانگين ارز در روز شنبه را نيز براي دالر ۱۱۳۳۳، 
لير تركيه ۲۰۸۳، يورو ۱۲۵۹۶، درهم ۳۱۱۵، يوآن 

۱۶۹۳، پوند ۱۴۰۳۱ تومان اعالم كرد. 
ارز مس��افرتی نيز ح��دود ۱۳ هزار تومان از س��وی 
بانک های عامل در اختيار متقاضيان قرار می گيرد. 
قيمت ارز مس��افرتی در بانک ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که قيمت 

فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۲ هزار و ۷۳۲ تومان 
اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار 

تومان می رسد.
قيم��ت دالر که در روزهای گذش��ته با ثبات همراه 
بود، افزايش اندکی يافته که بر همين اساس بانک ها 
هفتم مهرماه هر دالر آمريکا را ۱۱ هزار و ۳۵۴ تومان 
و هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۵۴۱ تومان می خرند. 
قيمت خريد هر پوند انگليس در بانک ها نيز ۱۴ هزار 

و ۹ تومان است.

  اثر افت قیمت اونس جهاني بر بازار طال
يک عضو اتحاديه طال و جواهر، با اش��اره به افت ۲۱ 
دالری قيمت طال جهانی از روند کاهشی بازار طال و 

سکه در ايران خبر داد.
به گزارش »تع��ادل«، محمد کش��تی آرای درباره 
وضعيت بازار طال و س��که طی روزهای اخير، اظهار 
داشت: روند کاهشی بازار طال و سکه در هفته اخير 
ناشی از کاهش قيمت جهانی طال است به اين شکل 

که حدود ۲۱ دالر قيمت جهانی طال کاهش داشته 
و اين ميزان افت قيمت باعث ش��ده نرخ طال و سکه 
در بازاره��ای داخل��ی نيز اين هفته روند کاهش��ی 

داشته باشد.
وی افزود: البته از آنجايی ک��ه در بازار ارز نيز ثبات 
نسبی در بازار وجود دارد باعث شده تا کاهش قيمت 
جهانی طال تاثير بيشتری بر قيمت های طال و سکه 
داخلی داش��ته باشد. اين روزها شاهد کاهش تقاضا 
و داد و س��تدها در اين بازار هس��تيم و اين موضوع 
باعث شده تا حباب سکه و نيم سکه به صفر نزديک 
شده و حباب ربع سکه و سکه يک گرمی نيز در حال 
تخليه و به صفر رسيدن است و قيمت آنها نيز شفاف 

خواهد شد.
اين فعال حوزه بازار طال و سکه ادامه داد: نکته مهم 
اين است که مصرف و ميل به سرمايه گذاری به طال 
و سکه کاهش يافته و از نظر اقتصادی برای افرادی 
که قصد سرمايه گذاری دارند جاذبه گذشته وجود 

ندارد و ميل به خريد در مردم کاهش يافته است.

  تاثیر عرضه طالي خام در بورس
کش��تی آرای در اين باره، گفت: بورس ساز و کاری 
جدا و خارج از چارچوب س��نتی بازار دارد و شرايط 
خاص خ��ود را دارد مثال خوبی که در اين خصوص 
وجود دارد، عرضه سکه س��ال های گذشته در بازار 

سرمايه است که هيچ تاثيری بر بازار نداشت.
وی اف��زود: به دليل فعاليت حرفه ای بازار س��رمايه 
مخصوص افراد حرفه ای و خاص است و افراد عادی 
در حوزه بازار س��نتی ورود می کنن��د و به نظر من 
عرضه طال آب شده در بورس تاثير چندانی بر داد و 

ستدها در اين دو بازار نخواهد داشت.

  اوکراین در صدد کاهش وابستگی به دالر
از سوي ديگر، وزارت دارايی اوکراين اعالم کرد اين 

کشور صدور اوراق قرضه دالری را متوقف می کند.
به گزارش اوکراين نيوز، به دنبال تثبيت نسبی نرخ 
ارز در ماه های اخير و تالش برای کاهش وابستگی 
به دالر به منظور در امان ماندن از شوک های آينده، 
وزارت دارايی اوکراين تصميم گرفته اس��ت انتشار 
اوراق قرضه بر حسب دالر آمريکا را متوقف کند و از 

پول ملی اين کشور برای استقراض استفاده کند.
يوری بوتس��ا، رئي��س دفتر مديري��ت بدهی دولت 
اوکراين که در يک همايش پولی در شهر کيف سخن 
می گفت، ضمن اش��اره به اهميت کاهش وابستگی 
به دالر اف��زود: هدف ما از اين کار اين اس��ت که در 
آينده نقش گريونا )واحد پول اوکراين( را در تامين 
مالی تقويت کنيم. وی ضمن اشاره به تقويت ارزش 
پول ملی اين کشور در ماه های اخير گفت که دولت 
می خواهد در نخستين گام، سهم پول ملی از تامين 

مالی را به بيش از نصف افزايش دهد.
بوتسا با بيان اينکه وابس��تگی زياد اقتصاد اوکراين 
به دالر باع��ث آس��يب پذيری اين کش��ور در برابر 
ش��وک های ارزی شده اس��ت گفت که طبق برنامه 
جدي��د، اوراق قرضه پنج س��اله مبتنی ب��ر گريونا 

جايگزين اوراق قرضه مبتنی بر دالر خواهد ش��د و 
در مرحله نخست، دولت تا پايان امسال ۵۰ ميليارد 
گريونا )دو ميليارد دالر( اوراق قرضه منتشر خواهد 
کرد. در حال حاضر هر دالر ح��دود ۲۵ گريونا، هر 
ي��ورو ۲۶.۵ گريونا، ه��ر پون��د ۲۹.۷۵ گريونا و هر 
روبل روسيه ۰.۳۷ گريونا قيمت گذاری شده است. 
اوکراين که در س��ال های اخير گرفتار مناقش��ات 
داخلی زيادی بوده است، يکی از باالترين نرخ های 
بيکاری و تورم را در اروپا دارد و نرخ بهره در آن ۱۶.۵ 

درصد است.

  جزییات دریافت ارز اربعین برای زائرین
رييس کانون بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
خصوصی با تش��ريح جزيي��ات درياف��ت ارز برای 
زائرين اربعين گفت: زائري��ن می توانند از ۶ بانک و 
صرافی های مجاز ۱۰۰ دالر ي��ا ۱۰۰ يورو دريافت 

کنند.
کوروش پرويزيان در گفتگو با ايِبنا درباره نحوه تامين 
ارز برای زائرين اربعين اظهار داشت: در جلسه ای که 
ستاد اربعين با بانک ها مقرر شد که به هر زائر ۱۰۰ 

دالر يا ۱۰۰ يورو به انتخاب وی پرداخت شود.
وی تاکيد کرد که امسال ارز مورد نظر در داخل کشور 
به زائرين اعطا می شود و افراد برای دريافت اين ارز 

بايد در سامانه سنای بانک مرکزی ثبت نام کنند.
مديرعامل بانک پارسيان افزود: ۶ بانک از طرف بانک 
مرکزی برای تامين ارز زائران اربعين تعيين شده اند 
و همچنين صرافی های مج��از نيز می توانند با ارائه 
مدارک اعالم ش��ده و به انتخاب زائرين ۱۰۰ دالر يا 

۱۰۰ يورو در اختيار آنها قرار دهند.
رييس کانون بانک هاي خصوص��ی گفت: مجوزی 
که بانک مرکزی برای تامين ارز زائران اربعين صادر 
کرده فعال برای تامين ارز در شعب داخل ايران است 
و توصيه ما به زائران اين است که ارز خود را در داخل 

کشور تامين کنند.

به گزارش ايس��نا، موسس��ه »كورپوريت فايننس« 
در گ��زارش جديد خود به معرف��ي برترين بانك هاي 
آلماني پرداخت. نظام بانكي درآلمان شامل بانك هاي 
خصوصي، عمومي و اتحاديه اي است. در حال حاضر 
حدود ۱۸۰۰ بانك در آلمان فعاليت دارند كه ۲۰۰ بانك 
خصوصي هستند. موسسه رتبه بندي »مودي« نظام 
بانكي آلمان را باثبات رتبه بندي كرده است. در ادامه با 

برترين بانك هاي آلماني اشنا مي شويد: 
دويچه بانك: بزرگ ترين بانك آلماني كه در سال ۱۸۷۰ 
ميالدي تاس��يس شد و در بسياري از مناطق جهان از 
جمله اروپا، امريكا و آسيا- اقيانوسيه فعال است. مقر 
اصلي اين بانك در شهر فرانكفورت قرار دارد و ۱۰۰ هزار 

نفر نيز در سراسر جهان استخدام آن هستند.

كومرتس بانك: يكي از قديمي ترين بانك هاي آلماني 
كه در سال ۱۸۷۰ ميالدي تاسيس شد و در ۵۰ كشور 
از سراسر جهان فعال است. مقر اصلي اين بانك نيز در 
شهر فرانكفورت قرار دارد و ۴۹ هزار نفر نيز در سراسر 

جهان استخدام آن هستند.
كا اف و بانك: يكي از بانك هاي دولتي آلماني كه در سال 
۱۹۴۸ ميالدي تاسيس شد. اين بانك بيشتر در حوزه 
تامين مالي پروژه هاي مختلف در آلمان و اروپا فعاليت 
دارد. دو مقر اصلي اين بانك در شهر فرانكفورت و برلين 

قرار دارند و ۵۹۰۰ نفر نيز در استخدام آن هستند.
 دي زد بان��ك: اين بان��ك آلماني كه در س��ال ۲۰۰۱ 
ميالدي تاسيس شد و در آلمان، انگليس، امريكا، هنگ 
كنگ و سنگاپور فعال است. مقر اصلي اين بانك در شهر 

فرانكفورت قرار دارد و ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر نيز در سراسر 
جهان استخدام آن هستند.

 يوني كرديت فرآينزبانك: يكي از بزرگ ترين بانك هاي 
آلماني كه در س��ال ۱۹۵۵ ميالدي تاسيس شد و در 
بس��ياري از مناطق جهان از جمله آلم��ان، انگليس، 
ايتاليا، لوكزامبورگ، كانادا، امريكا و آسيا- اقيانوسيه 
فعال است. مقر اصلي اين بانك در شهر مونيخ قرار دارد 
و ۸۵ هزار نفر نيز در سراسر جهان استخدام آن هستند.

 لندس بانك: يكي از بزرگ ترين بانك هاي آلماني كه در 
سال ۱۹۵۳ ميالدي تاسيس شد و در بسياري از مناطق 
جهان از جمله آلمان، انگليس، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا 
فعال است. مقر اصلي اين بانك در شهر فرانكفورت قرار 

دارد و ۶۰۰۰ نفر استخدام آن هستند.

رييس كل بيمه مركزي اظهار داشت: در حال حاضر رشد 
صنعت بيمه در كشور محسوس است، اما هنوز جاي كار 
دارد و بايد فرهنگ استفاده از پوشش بيمه هاي اختياري 
را در سطح جامعه تقويت كنيم. به گزارش اداره كل روابط 
عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، غالمرضا سليماني 
در آيين تكريم دبيركل سابق سنديكاي بيمه گران ايران و 
معارفه سيدمحمد كريمي، ضمن اعالم اين مطلب افزود: 
بيمه مركزي، سنديكاي بيمه گران و تمامي اركان صنعت 
دست به دس��ت هم مي دهند تا شرايط صنعت بيمه در 
مثلث پولي و مالي كشور مستحكم تر شود. رييس كل بيمه 
مركزي كه در جمع اعضاي شوراي عمومي سنديكاي بيمه 
گران ايران سخن مي گفت، از سال هاي پيش رو به عنوان 
فرصتي براي توسعه و رشد صنعت بيمه در كشور ياد كرد. 

وي از اعتم��اد مردم به صنعت بيمه به عنوان بزرگ ترين 
سرمايه اين صنعت ياد كرد و گفت: در كنار ضرورت اين 
اعتماد س��ازي، ميزان رضايتمندي مردم ارزشمندترين 

محصول صنعت به شمار مي رود.
رييس شوراي عالي بيمه از قانون تاسيس بيمه مركزي 
و همچنين قوانين صنعت به عنوان مترقي ترين قوانين 
موجود ياد كرد و گفت: سنديكا جزو معدود تشكل هاي 
صنفي به ش��مار مي رود كه در قانون به آن اش��اره شده و 

اين استقالل از نشانه هاي هوشمندي قانونگذاران است.
سليماني گفت: انتخابات سنديكاي بيمه گران ايران به 
عنوان يكي از دموكراتيك ترين و سالم ترين انتخابات در 
سطح كشور مطرح شده كه وظيفه خود مي دانم به اعضاي 

شوراي عمومي سنديكا و منتخب آن تبريك بگويم.
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بانك صادرات در لیست 
١٠موسسه برتر بانكداري اسالمي 

در جديدترين تحليلي كه درباره بازار مالي اسالمي 
منتش��ر ش��ده، نام بانك ص��ادرات اي��ران در بين 
۱۰موسسه برتر فعال در بانكداري اسالمي به چشم 
مي خورد. به گزارش رواب��ط عمومي بانك صادرات 
ايران، در اين گزارش تحليلي كه از س��وي موسسه 
»ماركت ريسرچ نست« و با عنوان »بازار مالي اسالمي 
در جهان« منتشر شده، چهار بانك ايراني در جمع 

فعاالن اصلي بازار مالي اسالمي حضور دارند.
بانك صادرات ايران، بانك ملي ايران، بانك ملت و بانك 
مسكن چهار بانكي هستند كه نامشان در كنار ديگر 
بازيگران بزرگ حوزه فعاليت هاي مالي اسالمي به 
چشم مي خورد. ديگر موسسه هاي فعالي كه در كنار 
بانك هاي ايراني در اين ليست حضور دارند شامل بانك 
تجارت ملي عربستان، بانك اسالمي قطر، بانك عالينما 
عربستان، بانك اسالمي دوبي، خانه اعتبارات كويت 
و ماي بانك مالزي مي شود. اين گزارش بطور ويژه در 
رابطه با حجم فعاليت ها، روند اقدامات جاري و توسعه 
بازار مالي اسالمي تحقيق كرده است و موضوعاتي 
مانند فرصت هاي سرمايه گذاري، سياست دولت ها، 
ديناميك هاي بازار، زنجيره تامين و شرايط رقابتي 
در بازار مالي اسالمي مورد پژوهش قرار گرفته است.

نوآوري هاي فناورانه و پيشرفت در اين زمينه كه به 
ترويج بهتر بانكداري اسالمي در جوامع مي انجامد 
نيز از ديگر آيتم هاي تأثيرگذار در اين مطالعات بوده 
است. بانكداري اسالمي، صنعت بيمه اسالمي، اوراق 
قرضه، صندوق هاي سرمايه گذاري از مواردي بوده 
كه در بررسي فعاليت ها مورد توجه قرار گرفته است.

جابه جایي و تغییر مدیران 
عامل ۴ بانك نظامي و ادغامي 

تركيب هيات مديره چهار بانك ادغامي در بانك سپه 
با برگزاري مجمع مشخص شد. تركيب هيات مديره 
چهار بانك ادغامي در بانك سپه با برگزاري مجمع 
عمومي عادي فوق العاده مش��خص ش��د و مديران 
عامل سه بانك ادغامي در بانك سپه معرفي شدند. 
بر اين اس��اس، پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده بانك قوامين، علي ابدالي به عنوان 

مديرعامل جديد اين بانك معرفي و منصوب شد. 
به گزارش ايبنا، غالمحسن تقي نتاج نيز كه پيش از 
اين مديريت بانك قوامين را بر عهده داشت به بانك 
مهر اقتصاد عزيمت كرد ت��ا مديرعامل ديگر بانك 
ادغامي در بانك سپه ش��ود. پيش از اين، سيدضياء 
ايماني، مديرعام��ل بانك مهر اقتصاد بود كه اكنون 
جاي خود را به نتاج داده است. مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده بانك حكمت ايرانيان وابسته به بانك 
سپه براي تعيين اعضاي هيات مديره و مديرعامل اين 
بانك برگزار و اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك 
حكمت ايرانيان تعيين شد. بر اساس آراي سهامداران، 
هادي اخالقي فيض آثار، س��يد علي جاللي نظري، 
جليلي عباسيان اصل و امان اهلل اسماعيلي آفتابدري 
به عنوان اعضاي هيات مديره انتخاب شدند. براساس 
اين گ��زارش، اخالقي فيض آثار ب��ه عنوان رييس 
هيات مديره و جاللي نظري به عن��وان مديرعامل 
اين بانك برگزيده شدند. همچنين بر اساس نتايج 
راي گيري از س��هامداران در مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباري كوثر 
)سهامي عام( عيسي كاظم نژاد، غالمحسين صباغي، 
امير هوش��نگ جنگي، محمد رضا جهاني و احمد 
ريخته گر نظامي به عنوان اعضاي جديد هيات مديره 
موسس��ه اعتباري كوثر انتخاب شدند. پيش از اين 
غالمحس��ين صباغي به عنوان مديرعامل موسسه 
كوثر انتخاب شده بود. همچنين مجمع عمومي عادي 
فوق العاده بانك انصار برگزار و تركيب هيات مديره 

جديد اين بانك مشخص خواهد شد.

نوآوري هاي شبكه بانكي 
هزینه ها را كاهش داد

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اش��اره به اينكه نوآوري هاي شبكه بانكي بسياري 
از هزينه ها را كاهش داد، گفت: هر چه گردش مالي 
در كشور س��ريعتر رخ دهد به همان ميزان گردش 

اقتصادي سرعت خواهد گرفت.
عزت اهلل يوسفيان مال در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
تالش هاي صورت گرفته در مس��ير بهبود وضعيت 
شبكه بانكي و استفاده از تكنولوژي هاي نوين در اين 
حوزه، گفت: در س��ال هاي اخير نوآوري هاي شبكه 

بانكي بسياري از هزينه ها را كاهش داده است.
نماينده م��ردم آمل و الريجان در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با بيان اينكه شايد استفاده از تكنولوژي هاي 
جديد براي برخي سخت باش��د اما مي توان با ارايه 
آموزش هاي الزم اين مسير را نيز هموار كرد، افزود: 
در بسياري از كشورهاي پيشرفته نوآوري هاي بانكي 
با آموزش هاي همگاني همراه بوده تا نهايت استفاده 
در مسير بهبود وضعيت رخ دهد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه استفاده از فناوري هاي 
نوين گردش مالي را نيز تسهيل مي كند، تصريح كرد: 
هر چه گردش مالي در كشور سريع تر رخ دهد به همان 
ميزان گردش اقتصادي سرعت مي گيرد. يوسفيان مال 
با بيان اينكه اكنون زمان توقف در دستاوردهاي جديد 
بانكي نيست، گفت: بايد بتوان با دستاوردهاي جديد 
بانكي امكان ارتباط با س��اير بانك هاي دنيا در قالب 

پيمان هاي دو يا چند جانبه را نيز فراهم كرد.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد گزارشي از علم 
روز نوين مورد استفاده در شبكه بانكي ارايه كند، افزود: 
در حال حاضر نحوه بانكداري با تكنولوژي هاي نوين 
قابل پذيرش و در برخي از موارد ستودني است، زيرا با 
اين نوع روش ها بسياري از دغدغه هاي مردم كاهش 
يافته است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: خوشبختانه 
دخيل شدن نوآوري ها و تكنولوژي در حوزه بانكي 
شناسايي مفاسد و برخورد با آنها را نيز تسهيل كرده 

كه اين خود گام بزرگي رو به جلو است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« مشكالت سامانه مديريت فناوري بورس تهران را بررسي مي كند 

از بدنامي »هسته معامالتي« تا اخالل در بانك اطالعاتي
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

روز گذشته روند معامالت س��هام در بورس اوراق بهادار 
تهران با يك مشكل قديمي روبه رو شد. بازار سرمايه كه 
همواره براي انجام مناسب فعاليت خود به تبادل سريع و 
به هنگام اطالعات نيازمند است بار ديگر شاهد اختالل 
در روند معامالت بود. اين مشكل نسبتا قديمي كه در دو 
س��ال اخير بارها از طرق مختلفي نظير اخالل در هسته 
معامالت در روند مبادالت سهام اخالل ايجاد كرده، اين بار 
به شكل بروز مشكل در ِسرورهاي تارنماي شركت مديريت 
فناوري اطالعات بورس تهران و در پرترافيك ترين ساعت 
س��فارش گيري بازار يعني ساعت ۹ تا ۱۰ و نيم روي داد. 
در همين حال بس��ياري از فعاالن بازار به دليل سابقه نه 
چندان خوب »هسته معامالت« به اشتباه گمان كردند 
كه اخالل شكل گرفته باز هم به »هسته معامالت« مربوط 
مي شود. اين اتفاق سبب شد تا جو كلي معامالت در اين روز 
به دليل واهمه شكل گرفته از نقدشوندگي سهام به صورت 
منفي دنبال شود.از اين رو فعاالن بازار سرمايه معامالت 
روز گذش��ته را در شرايطي به اتمام رساندند كه شاخص 
كل بورس تهران بيش از هزار و ۷۰۰ واحد نزول داش��ت 
و به كانال ۳۱۸ هزار واحد بازگش��ت. اين اتفاق در حالي 
رخ داده است كه به استناد بسياري از گزارش ها در چند 
هفته اخير حجم تازه اي از نقدينگي وارد بازار سهام شده 
است و به همين دليل با فعاالني در حوزه سرمايه گذاري 
مواجه شده ايم كه ممكن است نسبت به سرمايه گذاران 
تجربه دارتر بازار از سعه صدر كمتري در مواجه با اختالالت 
اينچنيني برخوردار باشند. به همين دليل هم هست كه 
نگراني هاي شكل گرفته حول مشكالت سيستم معامالتي 
شركت مديريت فناوري اطالعات بورس تهران، حاال وارد 
فاز جديدي شده و اتفاقات اين حوزه با حساسيت بيشتري 
از سوي ذي نفعان بازار سرمايه دنبال مي شود.در واقع بازار 
سرمايه كه حاال بيش از هر زماني با شانس پذيرش از سوي 
آحاد مردم مواجه ش��ده است، از سوي مشكالتي تهديد 
مي شود كه بيش از هر چيز ريشه در تصميمات و عملكرد 
شركت هاي وابسته به سازمان بورس دارند؛ مشكالتي كه 
بايد با به كار بستن تدبير و جديت بيشتر از سوي مسووالن 
مربوطه به سرعت حل ش��وند و بورس تهران را به عنوان 
مهم ترين بازار مالي كه كشور مي تواند نقشي مهم در جذب 

نقدينگي سرگردان داشته باشد را ياري كنند. 
با نگاهي دقيق تر به روند معامالت بازار سهام در هفته هاي 
اخير مي توان دريافت كه جريان كلي معامالت به دليل 
بازده كسب شده در ماه هاي گذشته با رونق بيشتري روبه رو 
شده است. دليل اين امر نيز ورود سرمايه گذاران جديدي 
اس��ت كه در مواجه با بازده منفي بازارهاي موازي نا اميد 

از بهبود وضعيت اين بازارها، وارد چرخه معامالت سهام 
شده اند. در چنين شرايطي انتظار مي رود تا از اعتماد شكل 
گرفته به بازار سهام بيشتر صيانت شود تا در بلندمدت نيز 
شاهد تداوم حضور مردم در بازار سرمايه باشيم و اقتصاد 
كشور مخصوصا در شرايط اينچنيني نظير تحريم بتواند از 
تاثيرات مخرب هجوم نقدينگي به بازارهاي ديگر بكاهد. 
در اين راستا يكي از مهم ترين كارهايي كه مي توان انجام 
داد، بهبود امنيت و س��رعت معامالت به منظور كاهش 
ريسك هاي سيستماتيك موجود در اين حوزه است. در 
صورت مرتفع نشدن مشكالت موجود ممكن است همانند 
برخي از روزهاي كاهش��ي بازار كه ش��اهد فشار فروش 
هيجاني بوديم، هجوم عرضه را در بس��ياري از نمادهاي 
بازار نظاره گر باشيم. چراكه همين رويداد به تنهايي كافي 
اس��ت تا اقبال شكل گرفته به بازار سرمايه به راحتي و در 
عرض چند روز از بين برود و روزهاي سبز بورس و فرابورس 
تهران به راحتي جاي خود را به قرمزپوش��ي قيمت ها در 
روي تابلوهاي معامالتي بدهد.رخدادهايي از اين دست كه 
به گفته برخي از دست اندركاران كارگزاري ها در روزهاي 

گذشته نيز تكرار شده موجب شد تا ضمن مصاحبه با برخي 
از كارشناسان حوزه مربوطه داليل اين امر را جويا شويم و 
در خصوص چالش هاي پيش روي كارگزاري ها در انجام به 
هنگام معامالت به گفت وگو بپردازيم. در همين راستا اكبر 
حامدي، كارشناس بازار سرمايه در مورد اخالل به وجود 
آمده در روز گذشته گفت: عدم هماهنگي بين اطالعات 
حاصله از سوي سايت مديريت فناوري بورس تهران كه 
بسياري آن را به اسم )tsetmc( مي شناسند با قيمت هاي 
واقع��ي معامالت ك��ه در كارگزاري ها وجود داش��ت، به 
سردرگمي معامله گران منتهي مي شود. روز گذشته شاهد 

آن بوديم كه بسياري از سفارش ها قابليت اجرا نداشت.

   مشكالت هسته، جذابيت بازار را كم مي كند 
وي اف��زود: يك��ي از مش��كالت اصل��ي ما سيس��تم 
معامالتي است كه در مواقع بروز مشكالت اينچنيني 
واح��د معام��الت كارگزاري ها را با مش��كالت جدي 
مواجه مي كند. مض��اف بر اينكه برخ��ي تمهيدات و 
محدوديت هاي اعمال شده از سوي قانون گذاران سبب 

شده تا س��رعت معامالت كاهش يابد. در حال حاضر 
تاخير در چرخه معامالت افزايش يافته و اين امر سبب 
ش��ده تا نتوانيم به راحتي مشكالت خود را حل كنيم. 
براي مثال موردي وجود داش��ته كه مش��كل به وجود 
آمده در جريان معامالت نه از سوي شركت پشتيبان با 
پاسخ درست مواجه شود و نه از سوي شركت مديريت 
فناوري بورسي تهران.قائم مقام مديرعامل كارگزاري 
مل��ل در ادامه گف��ت: البته بايد خاطر نش��ان كرد كه 
تمامي مش��كالت بازار از يك جنس نيست براي مثال 
در بسياري از موارد با اصالح رويه ها مي توان بر سرعت 
و دق��ت معامالت افزود. يكي از اي��ن موارد مدت زمان 
اعمال سفارش هاي خريد براي عرضه هاي اوليه است 
كه در س��اعت معامالت روز عرضه انجام مي شود كه و 
به دليل آنكه به عنوان عملكردي مازاد بر فعاليت روزانه 
معامله گران بر آنها داده مي شود ممكن است سرعت و 
دقت عملكرد آنها را با مشكل مواجه كند.وي تصريح كرد: 
بروز چنين مشكالتي كه منجر به كاهش دقت و سرعت 
معامالت مي شود مي تواند اثري بلندمدت بر جذابيت 

بازار س��رمايه بگذارد و از اعتماد عمومي به س��از و كار 
معامالت در بورس بكاهد. چنين اتفاقاتي مخصوصا در 
شرايط فعلي كه حجم معامالت و ارزش آن ركورد تازه اي 
را به ثبت مي رساند از اهميت بيشتري برخوردار است.

   سرايت اختالل به اعتماد سرمايه گذاران
نويد اختري زاده، ديگر كارشناسي كه در خصوص اختالالت 
پيش آمده در هسته معامالت با »تعادل« صحبت كرد، گفت: 
اخالل ياد شده كه  روز يكشنبه شاهد بوديم، از بعد زماني 
از اهميت ويژه اي برخوردار بود. وقفه ياد شده كه در ساعت 
ابتداي معامالت رخ داد، از آن جهت اهميت داشت كه طي 
اين دوره زماني بيشترين سفارش خريد و فروش روي سامانه 
قرار مي گيرد. بنا براين طبيعي است كه اين اتفاق از حيث 
تاثير رواني كه در بازار گذاشته حائز اهميت باشد.  وي افزود: 
چنين اتفاق كم كم دارد تبديل به يك ريسك سيستماتيك 
مي شود چرا كه اين وضعيت روند معامالت را در كارگزاري ها 
نيز با مش��كل مواجه كرده و از اعتماد س��رمايه گذاران بر 
معامالت در بورس ته��ران مي كاهد. تحليلگر كارگزاري 
بانك دي ادامه داد: تداوم اين روند آن هم در ش��رايطي كه 
تعداد كدهاي معامالتي ظرف سال هاي  اخير دو برابر شده، 
مي تواند ضربه اي عميق بر عملكرد بازار سرمايه و مقبوليت 
آن وارد كند. چرا كه در شرايط اينچنيني پايش، به روزرساني 
و حفاظت از زير ساخت معامالتي از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و مي تواند در آينده بازار سرمايه و بهبود كمي و كيفي 

معامالت آن تاثير بلندمدت بگذارد.

   اختالل به دليل افزايش تعداد فعاالن بازار 
سخنان و اظهارات كارشناسان اين حوزه سبب شد تا 
ضمن گفت وگو با مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس داليل بروز چنين مشكالتي را از وي جويا شويم. 
روح اهلل دهقان در اين باره ب��ه »تعادل« گفت: تاخير 
بروز كرده در فاصله زماني ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ رخ داده و 
پس از آن به كلي رفع شده است. چنين اتفاقاتي گاهي 
پيش مي آيد. البته بايد به خاطر داشت كه دليل بروز 
مش��كالتي اينچنيني بيش از آنكه ناشي از مشكالت 
زير ساخت باشد، به دليل افزايش كمي ميزان فعاالن 
بازار است كه در هفته هاي اخير شاهد آن بوديم. البته 
بايد به خاطر داشت كه مشكل رخ داده در روز گذشته 
ارتباطي با افزايش حجم معامالت ندارد. همچنيني در 
روز گذشته هسته معامالت و سامانه سفارشات آنالين 
مشكلي نداشته است.وي ادامه داد: مشكل ياد شده به 
سرورها و بانك هاي اطالع رساني مربوط بوده و اقدامات 

الزم جهت مرتفع كردن نقايص آن انجام شده است. 
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  س�ود ۴۶۹ريال�ي براي هرس�هم »چكاپا« 
در ۹ماه: ش��ركت گروه صنايع كاغ��ذي پارس در 
صورت هاي مالي ۹ماهه اعالم كرد كه سود هرسهم 
را ۴۶۹ريال پوشش داده است.شركت گروه صنايع 
كاغذي پارس در اطالعات و صورت هاي مالي ۹ماهه 
منتهي به ۳۱مرداد۱۳۹۸ براي هرسهم ۴۶۹ريال 
سود پوشش داده است. اين شركت در گزارش منتشر 
شده خود س��ود عملياتي را يك هزار و ۱۹۰ميليارد 
ريال، س��ود خالص را يك هزار و ۱۰۵ميليارد ريال و 
سود انباشته پايان دوره را يك هزار و ۵۴ميليارد ريال 
اعالم كرد.»چكاپا« در تشريح اهداف خود در رابطه 
با توليد و فروش محصوالت اعالم كرده اس��ت كه به 
منظور افزايش ظرفيت خميرسازي، جايگزيني توليد 
 ،)top white( كاغذ فلوتينگ با كاغذ دواليه رو سفيد
كاهش بهاي تمام شده محصوالت، از حدود يك سال 
پيش برنامه هايي در دست اقدام بود كه بهبود عملكرد 
كوره آهك واحد ريكاوري بويلر، راه اندازي واحد هاي 
پيت گيري جديد، محوطه سازي براي دپوي باگاس 
از جمله اين اقدامات بوده اس��ت.همچنين بخشي 
از دارايي هاي در جريان س��اخت كه در صورت هاي 
مالي ۶ماهه اشاره و اكنون بخشي از آن به بهره برداري 
رس��يده در راس��تاي حصول اين اهداف بوده است. 
همانطور كه اشاره شد برنامه جايگزيني توليد كاغذ 
دواليه به جاي كاغذ فلوتينگ يك��ي از برنامه هاي 
توسعه محصول اين شركت است. اين شركت پيش 
بيني كرد كه با راه اندازي شركت پارس طبيعت، سود 
هر سهم شركت كاغذ پارس به دليل ۹۹.۹۹درصدي 
مالكيت در آن ش��ركت در طول يك س��ال به مبلغ 
۷۵۰ريال افزايش يابد. همچنين هدف از اجراي طرح 
در شركت پارس طبيعت سلولز، توليد روزانه۴۰تن 

ظروف يك بار مصرف سلولزي است.

  درآمد »بمپنا« افزايشي شد: شركت توليد 
برق عس��لويه مپنا در اطالعيه اي اعالم كرد كه با 
توجه ب��ه پذيرش مابه التف��اوت درآمد آمادگي و 
انرژي معوقات س��ال ۱۳۹۸، درآمد مرداد با رشد 
همراه شده است.شركت توليد برق عسلويه مپنا در 
گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ 
اعالم كرده است كه نرخ فروش آمادگي نيروگاه و 
انرژي نيروگاه به ترتي��ب ۲۷۱ و ۲۸۵ريال در هر 
كيلووات بوده كه نس��بت به مرداد۱۳۹۸ با رشد 
همراه شده اس��ت.»بمپنا« در اين گزارش مبلغ 
فروش خود را ۲۶۶ميليارد و ۱۲۴ميليون ريال اعالم 
كرد. اين در حالي است كه مبلغ فروش اين شركت 
از ابتداي س��ال مالي تا پايان ۳۱شهريور۱۳۹۸ به 
يك هزار و ۲۷۴ميلي��ارد و ۸۴۱ميليون ريال بالغ 
شده است. اين شركت در خصوص افزايش درآمد 
مرداد ماه س��ال۱۳۹۸ نسبت به پيش بيني هاي 
صورت گرفته قبلي افزود: عمده داليل مربوطه به 
پذيرش مابه التفاوت درآمد آمادگي و انرژي معوقات 
سال۱۳۹۸ بوده كه در مجموع به مبلغ ۱۶ميليارد 
ريال و افزايش درآمد انرژي مرداد۱۳۹۸ به مبلغ 

۲۲ميليارد ريال رسيد.

  رش�د ۱۶.۷ه�زار ميليارد ريال�ي پرتفوي 
بورسي »وآتي«: ش��ركت گروه سرمايه گذاري 
آتيه دماوند در صورت وضعيت پرتفوي خود براي 
دوره مالي يك ماهه اعالم كرد كه با توجه به صورت 
وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس با رشد ۱۶هزار و ۷۸۵ميليارد و ۷۰۱ميليون 
ريال منتشر شده است.شركت گروه سرمايه گذاري 
آتيه دماوند در صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه 
منتهي به ۳۱ش��هريور۱۳۹۸ از رش��د ۱۶هزار و 
۷۸۵ميليارد و ۷۰۱ميليون ريالي پرتفوي س��هام 
شركت هاي پذيرفته شده خبر داد.در اين گزارش 
اعالم شده است كه بهاي تمام شده پرتفوي »وآتي« 
با افزايش ۷۰ميليارد و ۷۴۵ميليون ريالي به ۳هزار و 
۳۲۳ميليارد ريال رسيده و همچنين ارزش بازار آن 
با رشد ۶۶۲ميليارد و ۶۱۶ميليون ريالي به ۲۰هزار 
و ۱۰۹ميليارد و ۸۵ميليون ريال بالغ شده است.اين 
شركت در دوره مورد گزارش، كل مبلغ واگذاري را 
۲۷۰ميليارد و ۹۵۲ميليون ريال و سود اين واگذاري 
را ۲۰۴ميليارد و ۲۰۳ميليون ريال اعالم كرد. در دوره 
يك ماهه »وآتي« كل مبلغ بهاي تمام شده سهام 
خريداري شده در بورس ۱۳۷ميليارد و۴۹۴ميليون 

ريال اعالم شده است.

  افزايش درآمد در 3 ش�ركت پتروش�يمي: 
شركت هاي پتروشيمي شيراز، پتروشيمي پرديس 
و س��رمايه گذاري صنايع ش��يميايي ايران با انتشار 
گزارش عملكرد فعاليت منتهي يك ماهه منتهي به 
۳۱ ش��هريور ماه اعالم كردند درآمد تجمعي آنها تا 

انتهاي تاريخ ياد شده، به صورت افزايشي بوده است.
شركت پتروشيمي شيراز در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۲ هزار و ۸۳۲ ميليارد 
و ۶۶۴ ميليون ريال درآمد داش��ته است. »شيراز« 
براس��اس عملكرد ۶ ماهه سال مالي منتهي به ۲۹ 
اس��فند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۷ ه��زار و ۴۸۰ ميليارد 
و ۲۱۷ ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت 
به مدت مش��ابه در س��ال مالي گذش��ته، افزايش 
۵۶ درصدي را نشان مي دهد.شركت پتروشيمي 
پرديس در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه 
۱۳۹۸، از محل ف��روش محصوالت خود يك هزار 
و ۶۸۰ ميليارد و ۷۷۱ ميليون ريال درآمد داش��ته 
است. »شپديس« براس��اس عملكرد ۶ ماهه سال 
مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۵۳ هزار 
و ۹۰۳ ميليارد و ۷۰۳ ميليون ريال درآمد داشته كه 
نسبت به مدت مشابه در سال مالي گذشته، حكايت 
از افزايش ۷۳ درصدي دارد.شركت سرمايه گذاري 
صنايع شيميايي ايران در دوره يك ماهه منتهي به 
۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصوالت 
خود يك ه��زار و ۶۸۴ ميليارد و ۳۱۲ ميليون ريال 
درآمد داش��ته است.»ش��يران« براساس عملكرد 
۶ماهه نخست سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 
۱۳۹۸، مبلغ ۱۳ هزار و ۷۳۶ ميليارد و ۷۲۸ ميليون 
ريال درآمد داشته كه نسبت به مدت مشابه در سال 
مالي گذشته افزايش ۱۰۲ درصدي را نشان مي دهد.

مديرعامل فرابوس خبر داد نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس 

افزايش ارزش و حجم معامالت در بازار پايهبازار سهام عقب نشيني كرد 
گروه بورس|

روز گذشته شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران، بر خالف روز هاي 
قبل، در مسير نزولي حركت كرد. بر اين اساس شاخص كل هزار و ۷۷۳ 
واحد كاهش داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم ۳۱۸ هزار و ۲۵۰ 
واحد رسيد. براساس معامالت روز گذشته، بيش از ۸ ميليارد و ۵۴۶ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۵۰۶ ميليارد 

ريال در ۶۳۸ هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۲۰۲ واحد افزايش به ۹۴ هزار و 
۱۶۷ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۱۳۵ واحد رشد به ۶۳ هزار 

و ۳۵ واحد رسيدند.
شاخص آزاد شناور نيز يك هزار و ۶۳۶ واحد كاهش به رقم ۳۶۹ هزار 
و ۴۵۴ واحد رسيد، شاخص بازار اول يك هزار و ۷۷۱ واحد و شاخص 
بازار دوم يك هزار و ۴۳۹ واحد كاهش داش��تند.عالوه بر اين در بين 
تمامي نمادها، نماد نفت س��پاهان )شس��پا( با ۳۰۴ واحد، خدمات 
انفورماتيك )رانفور( با ۱۶۶ واحد، بانك تجارت )وتجارت( با ۱۲۸ واحد، 
بانك صادرات ايران )وبصادر( با ۱۲۴ واحد، بانك پاسارگاد )وپاسار( با 
۱۰۸ واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.در مقابل، 
گروه مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با ۳۳۳ واحد، معدني و صنعتي گل گهر 

)كگل( با ۲۷۴ واحد، پتروش��يمي پردي��س )پرديس( با ۲۱۴ واحد، 
ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۲۰۴ واحد، . نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با ۱۷۸ واحد و پااليش نفت تهران )ش��تران( از جمله 
گروه هايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند. بر اين اساس، در 
بين نمادهاي معامالتي ديروز، نماد بانك تجارت، سايپا، بانك اقتصاد 
نوين، بانك صادرات ايران، داروسازي زهراوي، فوالد مباركه اصفهان و 
گلتاش در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.گروه بانكي در معامالت 
روز يكشنبه، صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
سه ميليارد و ۷۵۵ ميليون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۵۷ ميليارد 
ريال داد و ستد شد.شاخص فرابورس نيز طي روز قبل، بيش از ۱۱ واحد 
افت داش��ت و روي رقم چهار هزار و ۲۳۶ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار ۲ ميليارد و ۳۷۴ ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش بيش از 
۱۳ هزار و ۷۱۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. در بين تمامي نمادها، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، سهامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم )بجهرم( و پتروشيمي مارون )مارون( بيشترين 
تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند( و هلدينگ صنايع معدني 

خاورميانه )ميدكو( مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

مديرعامل فرابورس ايران از افزايش ارزش و حجم معامالت در بازار پايه 
فرابورس خبر داد و گفت: بازار پايه با اجرايي شدن دستورالعمل جديد به 
سمت معامالتي متعال پيش رفته است. در نمادهاي اين بازار مخصوصا 
نمادهاي پر معامله شاهد معامالتي روان هستيم.به گزارش ايسنا، امير 
هاموني درب��اره حجم و ارزش معامالت بازار پايه از زمان اجرايي ش��دن 
دس��تورالعمل جديد، گفت: از ۲۵ ش��هريور كه مقررات جديد بازار پايه 
فرابورس ايران اجرايي شد، شاخص قيمت و بازده نقدي موزون بازار پايه 
فرابورس ايران دو درصد رش��د كرده و ارزش بازاري اين بازار تا پايان روز 
معامالتي جاري به عدد ۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.وي با اشاره 
به روان ش��دن معامالت بازار پايه، افزود: تا پايان معامالت امروز بازار پايه 
فرابورس يك ميليارد و ۱۳۰ ميليون سهم به ارزش ۳۳۴ ميليارد تومان 
در ۱۱ هزار و ۸۵۱ دفعه معامله شده كه اين رقم نشان از افزايش معامالت 
در بازار پايه فرابورس و روان شدن بازار دارد.مديرعامل فرابوس ايران اضافه 
كرد: در معامالت بازار پايه امروز ۸۷ نماد مثبت )باالي صفرتابلو تا مثبت 
سه درصد( معامله شد. در كنار اين معامالت بر حسب اينكه نماد در كدام 
تابلو قرار دارد برخي از نمادها تا دو و برخي تا يك درصد نوس��ان قيمت 
دارند. همچنين ۱۰ نماد روي صفر تابلوي ديروز قيمت خوردند و ۶۲ نماد 
هم منفي هستند؛ ۱۳ نماد هم در معامالت امروز قيمت نخوردند. ۱۸ نماد 

باالي يك ميليون سهم صف خريد و ۲۰ نماد معامالتي هم با صف فروش 
باالي يك ميليون سهم صف فروش دارند، البته اينها سهم هايي هستند 
كه مي توانند به تعادل قيمتي برسد و كشف قيمت شود.هاموني با اشاره 
به نمادهاي پرمعامله بازار پايه فرابورس ايران، افزود: نماد پلي اكريل كه تا 
ديروز صف فروش بود امروز با جمع شدن صف فروش معامالتي روان داشت 
و مثبت قيمت خورد و متعادل شده است. عالوه بر اين براي هپكو هرچند 
كه قيمت پاياني منفي بود اما صف فروش نداشت. نماد بورس انرژي سابقا 
صف فروش بود كه امروز صف خريد شد. عالوه بر اينها پارس آريان و بانك 
سامان از قديم مثبت بودند و امروز هم مثبت بودند.وي تاكيد كرد: با توجه 
به دستورالعمل جديد در كوتاه مدت و ميان مدت بازار را به تعادل و آرامش 
نسبي به بازار برگشته و اين روند متعادل ادامه هم خواهد داشت.هاموني درباره 
افزايش تعداد حراج ها نيز گفت: همان طور كه قبال در دستورالعمل جديد 
پيش بيني شده بود براي بهبود نقدشوندگي بازار مي توانستيم به سازمان 
بورس پيشنهاد دهيم كه تعداد حراج ها افزايش يابد. فعاالن بازار دقت كنند 
كه اصالحي در دستورالعمل جديد صورت نگرفته بلكه افزايش تعداد حراج ها 
از قبل در دستورالعمل پيش بيني شده بود، كما اينكه تعداد حراج ها به تعداد 
روزهاي هفته افزايش يافت و دامنه نوسان سه، دو و يك باقي ماند. ما از اين 
زمان شاهد هستيم كه روند حجم، ارزش و تعداد معامالت رشد داشته است.

رييس سازمان بورس تشريح كرد 

راه هاي بهبود نقدشوندگي در بازار پايه فرابورس
اصالح قوانين بازار پايه فرابورس طي چند ماه اخير مقاومت ها 
و مخالفت هايي را به دنبال داش��ته است و حتي برخي از 
نماينده هاي مجلس به اين حوزه ورود كرده اند. حاال رييس 
سازمان بورس طي نامه اي به ابهامات پاسخ گفته و راه هاي 
بهبود نقدشوندگي اين بازار را تشريح كرده است.به گزارش 
ايرنا، قوانين بازار پايه فرابورس ايران چندي پيش تغيير كرد 
و دستورالعمل نهايي اين بازار ۴ شهريور ابالغ شد. سيزدهم 
شهريور تمامي نمادهاي موجود در بازار پايه متوقف شدند 
و دوشنبه ۲۵ شهريور نيز معامالت نمادهاي بازار پايه اي 
آغاز شد. تغيير مقررات بازار پايه در نهايت به تصويب دامنه 
نوسان سه، دو و يك درصدي به ترتيب در تابلوهاي رنگي 
زرد، نارنج��ي و قرمز انجاميد.در همين خصوص، ش��اپور 
محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه اي 
به هادي قوامي نماينده اسفراين در مجلس شوراي اسالمي 
هدف از راه اندازي بازار پايه را تشريح كرد و افزود: شركت هاي 
درج ش��ده در بازار پايه فرابورس، مشمول استانداردهاي 
پذيرش در بورس ها نيستند و ريسك شفافيت اطالعاتي، 
عملياتي و مالي اين شركت ها از شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس ها بيشتر اس��ت كه به تبع آن امكان وقوع جرايم 
موض��وع فصل ۶ قانون بازار اوراق به��ادار ج.ا.ا در خصوص 
سهام اين شركت ها باالتر است.به گفته محمدي توجه به 
مسائلي همچون معامالت با نوسان قيمت نامتعارف و افزايش 
پرونده هاي تخلفاتي در بازار پايه و همچنين در راس��تاي 
ارتقاي سالمت بازار پايه، اصالحات مقررات حاكم بر بازار پايه 
از سال ۱۳۹۶ در دستور كار قرار گرفت و مقررات اصالح شده 
در ۱۲ دي  ۱۳۹۷ به تصويب هيات مديره سازمان بورس و 

اوراق بهادار رسيد كه اين اصالحات در روزهاي اول و ششم 
اسفند ۹۷ به  عموم بازار اطالع رساني شد.وي افزود: با عنايت 
به تغيير در نحوه انجام معامالت در بازار پايه فرابورس و نظر 
به اينكه معامالت نمادهاي اين بازار نيازمند اعمال تغييرات 
زمانبر در سامانه معامالت بوده، زمان اجراي آن پس از ۷۰ 
روز كاري )خرداد ۱۳۹۸( اعالم ش��د و در خردادماه يعني 
نزديك به زمان اجراي مقررات جديد، شبهات متفاوتي در 
خصوص مقررات در فضاي مجازي مطرح شد به طوري كه 
عده اي از اشخاص اقدام به شايعه پراكني و تشويش اذهان 
عليه مقررات جديد كردند. اين گروه از افراد با ايجاد شبهات 
مختلف اعم از اطالع رساني ناكافي و غيرشرعي بودن مقررات 
جديد سعي در ملتهب كردن فضاي حاكم بر بازار سرمايه 
كردند.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توجه به 
اطالع رساني مكرر، به منظور انجام اصالحات مقررات بازار 
پايه با كمترين آسيب هاي جانبي، اجراي مقررات جديد 
در خردادماه متوقف و منوط به بررسي موضوع در شوراي 

عالي بورس شد.

   پاسخ به شبهات مطرح شده
محمدي يكي از شبهاتي كه از سوي منتقدان مطرح شد 
را نحوه اطالع رس��اني در اين خصوص عنوان كرد و افزود: 
اطالع رساني در مورد تغييرات، اسفندماه صورت گرفت و 
بيش از سه ماه قبل از اجرايي شدن به عموم بازار اعالم شد.

وي همچنين ادعاي غيرشرعي بودن مقررات را مغرضانه 
عنوان كرد و توضيح داد: پاس��خ هايي كه از مراجع در اين 
مورد دريافت شده به دليل طرح ناصحيح سواالت بوده و به 

منظور شفاف سازي مجدد در اين باره، موضوع غيرشرعي 
بودن مقررات جديد معامالت در كميته فقهي مطرح و مردود 
اعالم شد.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه 
در راستاي بررسي همه جانبه، موضوع قوانين بازار پايه ميان 
گروه هاي مختلف فعاالن بازار نيز مطرح و پيش��نهادهاي 
آنان اخذ و طي جلسات متعددي بررسي شد، اظهار داشت: 
تغيير مقررات فقط در خصوص نحوه انجام معامالت سهام 
مندرج در بازار پايه بوده و تاثيري در وضعيت مالي و عملياتي 
يا اشتغال در شركت هاي مندرج در بازار پايه ندارد.محمدي 
در ادامه تاكيد كرد: پس از ابالغ مقررات جديد در بهمن ماه و 
طبقه بندي شركت ها در تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز تعداد 
۱۵ شركت درخواست پذيرش در بازارهاي اصلي را داده اند 
و ۱۵ شركت نيز از زمان طبقه بندي قبلي )خردادماه( تا موعد 
جديد اجرايي شدن مقررات )شهريورماه( از تابلو نارنجي به 
زرد ارتقا يافته اند كه نشان از اثربخشي دستورالعمل جديد 
بر كيفيت افشاي اطالعات ناشران بازار پايه دارد.به گفته وي 
تغيير مقررات جديد بازار پايه كه در بهمن  ۹۷ اطالع رساني 
عمومي شد، در موعد جديد اجرايي شدن مقررات يعني 
شهريورماه ۹۸ با تغييرات محدودتري در دستور اجراشدن 

قرار گرفت.

   حراج روزانه با هدف افزايش نقدشوندگي 
در بازار پايه

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار يادآور ش��د كه 
دستورالعمل بازار پايه با ش��يوه جديد از روز دوشنبه 
۲۵ ش��هريور اجراي��ي ش��ده و به دليل درخواس��ت 

س��هامداران بازار پايه از فرابورس ايران براي افزايش 
نقدشوندگي مبني بر برگزاري حراج به صورت روزانه 
و افزايش دامنه نوس��ان، فرابورس اي��ران نيز با توجه 
به ظرفيت دس��تورالعمل جديد درخواست افزايش 
حراج ها را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كرد و 
بدين ترتيب مقرر شد از ۷ مهرماه همانند ساير بازارهاي 
فرابورس ايران حراج ها به صورت روزانه و در محدوده 
دامنه نوس��ان هر يك از تابلوهاي بازار پايه انجام شود 
كه اين موضوع موجب افزايش دامنه نوس��ان هفتگي 
نمادها نيز شد.شاپور محمدي در پايان اين نامه عنوان 
كرد: مقررات جديد به دليل پيش بيني بازارگردان براي 
افزايش نقدشوندگي، پويا بودن دامنه نوسان به دليل 
جلوگيري از افت هيجاني قيمت ها و منطقي ش��دن 
افزايش قيمت ها متناس��ب با عوامل بنيادي، موجب 
بهبود شفافيت، كارايي و ارتقاي سالمت بازار شده است.

طبق بررس��ي هاي ايرنا با وجود اينكه مق��ررات بازار 

پايه مخالفت هاي زيادي را به همراه داش��ته است اما 
فقدان رس��يدگي به وضعيت ب��ازار پايه نيز زيان هاي 
جبران ناپذي��ري را به بس��ياري از س��هامداران وارد 
مي كرد. براي مثال نمودار زير نشان مي دهد كه قيمت 
سهام ش��ركت پلي اكريل در نماد شپلي در خردادماه 
٩٨ حدود ٤٠٠ تومان بوده يعن��ي زماني كه قرار بود 
مقررات بازار پايه اجرايي شود در ۴ شهريورماه قيمت 
اين سهم به ۷۳۱ تومان رسيده يعني قيمت اين سهم 
در بازه سه ماهه بيش از ۸۰ درصد رشد كرده است.اين 
در حالي اس��ت كه مطابق اطالعيه اين شركت كه در 
۲۶ شهريور ۹۸ در سامانه اطالع رساني كدال منتشر 
شده است از تاريخ گزارشگري قبلي )صورت هاي مالي 
و گزارش تفسيري مديريت دوره مالي ۳- ۶ - ۹ و ۱۲ 
ماهه منتهي به )۳۱ خرداد امسال( سال جاري تا مقطع 
فعلي تغيي��ر با اهميتي در وضعي��ت مالي يا عملكرد 

شركت رخ نداده است.



تشكلها6اخبار

آيا قيمت دارو افزايش پيدا خواهد كرد؟

نايب رييس اتاق ايران: 

دليل تالطم مجدد قيمت شكر در بازار چيست 

اصالح قيمت گذاري دارو كليد خورد

رشد ۰.۴ درصدي اقتصاد خودبه خودي بود

مشكالت توزيع بر التهاب بازار شكر دامن زد

بعد از ماه ه��ا مخالفت فعاالن صنعت دارو با قيمت گذاري 
دارو از س��وي س��ازمان غ��ذا و دارو و وزارت بهداش��ت و 
همچنين اعتراض به پايين نگهداشتن قيمت دارو از سوي 
اين نهادها؛ رييس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به »لزوم 
داش��تن نگاهي واقع بينانه به قيمت گ��ذاري دارو« اعالم 
كرد: » قيمت گذاري ها به نحوي اصالح مي شود تا بتوانيم 
از توليدكننده در عرصه اقتصادي حمايت كرده و در عين 
حال ارزبري را هم كاهش دهيم.« محمدرضا شانه س��از با 
بيان اينكه براي بهب��ود وضعيت اقتصادي در حوزه توليد 
دارو موضوعاتي مانند قيمت گذاري منطقي تر دارو را پيش 
خواهيم برد، اعتراف كرد: » در گذشته برخي اقالم دارويي 
در داخل توليد مي شدند و حتي چند برابر نياز كشور هم 
ظرفيت توليد آنها وجود داشت، اما به دليل سخت گيري در 
قيمت گذاري و منطقي نبودن قيمت گذاري ها، توليدكننده 
به زيان مي افتاد و اين زيان چند ساله باعث مي شد كه ديگر 
توليدكننده آن دارو را توليد نكند.« كارشناسان و فعاالن 
بخش خصوصي ضمن استقبال از اينكه سازمان غذا و دارو 
در نهاي��ت به فكر اصالح قيمت گذاري دارو افتاده اس��ت؛ 
مي گويند اصالح شرايط كنوني بايد با مشورت فعاالن بخش 
خصوصي و نظر خواهي از كارشناسان و فعاالن اين حوزه 
باشد تا به نتيجه مطلوب برسد. با اين وجود بعضي نگاه هاي 
منفي هم به اين مس��اله وجود دارد. به صورت كلي مردم 
اصالح قيمت گذاري را مترادف افزايش قيمت دارو مي دانند 
و حال بايد ديد اين بار مساله به چه شكلي رقم خواهد خورد.

  آيا قيمت هاي فعلي غيرمنطقي است؟
رييس سازمان غذا و دارو در شرايطي از اصالح قيمت گذاري 
دارو خبر داده است كه در چند سال گذشته و به خصوص 
در ماه هاي گذشته كه تحريم ها افزايش يافته و براي صنعت 
دارو هم مشكالت بسياري ايجاد شده است؛ فعاالن صنعت 
دارو بارها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواسته اند 
كه دست از قيمت گذاري هاي دستوري و تالش براي پايين 
نگهداشتن قيمت ها به صورت غيرمنطقي بردارد و اجازه 
دهد اقتصاد بازار دارو و هزينه هاي توليد قيمت را مشخص 
كند و نهاده��اي حمايتي هم از طريق بيمه ها از بيماران و 

خانواده هاي آنها حمايت كنند.
درباره برنامه و گام اول س��ازمان غ��ذا و دارو براي اصالح 
ساختار اقتصادي نظام دارويي كشور در سطح توليد، توزيع 

و عرضه دارو، گفت: براي بهبود وضعيت اقتصادي در حوزه 
توليد دارو موضوعاتي مانند قيمت گذاري منطقي تر دارو 
را پيش خواهيم ب��رد؛ به طوري كه در حال حاضر در حوزه 

قيمت گذاري دارو واقع بينانه تر از قبل عمل مي كنيم.
در حقيقت نگاه سازمان غذا و دارو اين است كه اگر قيمت ها 
افزايش يابد طبيعتا توليد به صرفه خواهد بود پس ارز بري 
دارو كمتر خواهد شد. با اين وجود نگراني هاي زيادي در بين 
مردم در زمينه امكان تأمين دارو توسط برندهاي ايراني وجود 
دارد. هرچند تحريم ها باعث ش��ده است كه گاهي مجبور 
باشيم با چند برابر قيمت و با ارزبري باالتري آن دارو را از يك 
شركت خارجي كه يك شركت برندساز و با كيفيت هم نبود، 
بلكه شركت هايي از شرق آسيا كه از نظر مالي و كاري هم 

ضعيف بودند، وارد كنيم.

  از نگاه بخش خصوصي
 در اين بين كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق تهران هم در 
اين زمينه تالش هاي بسياري كرده است و بارها جلساتي 
براي اص��الح روش كنوني قيمت گذاري تش��كيل داده و 
اعضاي كميسيون در گفت وگوهاي خود بر اصالح روش 

قيمت گذاري كنوني دارو تاكيد كرده اند.
محمد نجفي عرب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران مي گويد: »بحث قيمت گذاري به قفل شدن سيستم 
انجاميده است. باوجود اينكه نرخ ارز چند برابر شده دولت 
با قيمت گذاري دارو به زيان توليد عمل كرده اس��ت. نظام 
قيمت گذاري دارو در ايران در اختيار وزارت بهداشت است 
و از طرفي اين وزارتخانه خود مصرف  كننده دارو محسوب 
مي شود و اينكه خريدار و قيمت گذار يك ارگان باشند، در 
نهايت نوعي تعارض ايجاد مي كند. وزارت بهداشت بايد تنها 
وظيفه اصلي خود يعني رگوالتوري و نظارت بر كيفيت را به 
عهده بگيرد و بحث توليد، واردات و تنظيم بازار به عهده بخش 
خصوصي و... باشد.« رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران معتقد اس��ت: » قيمت گذاري دارو در ايران درست 
نيست و همين موضوع سوددهي و سرمايه گذاري در حوزه 

دارو را دچار چالش كرده است.«

  بزرگ ترين مشكل قيمت گذاري است
همچنين هاله حامدي فر ديگر عضو كميس��يون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران معتقد است »بزرگ ترين مشكل صنعت 

دارو قيمت گذاري« اس��ت. او مي گويد: »مسووالن وزارت 
بهداش��ت اعالم مي كنند چون به دارو ارز 4200 توماني 
اختصاص پيدا مي كند، قيمت گذاري ها صورت مي گيرد 
و قيمت نبايد افزايش پيدا كند در صورتي كه اين موضوع 
تنها در خصوص داروهاي وارداتي صدق مي كند زيرا تمام 
هزينه هاي آن با ارز 4200 توماني وارد مي شود و قاعدتا هم 
نبايد قيمت آن افزايش داشته باشد ولي ما در داروهاي توليد 
داخل حداكثر تنها مواد اوليه را وارد مي كنيم و ارز 4200 
توماني به آن اختصاص پيدا مي كند در شرايطي كه ما تعداد 
نهاده هاي زيادي در توليد دارو داريم كه به اينها هيچكدام 
ارز 4200 توماني اختصاص پيدا نمي كند و فعاالن صنعت 
دارو يا با ارز نيمايي يا ارز آزاد اين نهادهاي توليد دارو را تهيه 
مي كنند؛ بنابراين در حال حاضر بحث قيمت گذاري هاي 

وزارت بهداشت و فشار بر صنعت دارو كه اجازه افزايش قيمت 
را نمي دهد، مشكالت بسياري را براي توليدكنندگان داخلي 

به وجود آورده است.«
در اين بين يكي از درخواست هاي مشخص فعاالن صنعت 
دارو و اقتصاد س��المت در شرايط كنوني حذف ارز 4200 
توماني دارو است. پيشنهاد كارشناسان اين است كه دولت 
ارز 4 هزار و 200 توماني )كه به فساد و رانت دامن مي زند( 
حوزه دارو را كال حذف و قيمت گذاري بر مبناي قيمت ارز 
واقعي صورت گيرد و ب��راي اينكه هزينه بيماران افزايش 
پيدا نكند، ما به التفاوت ارز 4 هزار و 200 توماني با ارز نيما و 
ارز واقعي را بيمه ها پرداخت كنند. اتفاقي كه براي بيماران 
ضرري نخواهد داشت ولي در مقابل وضعيت توليد كننده را 
بهبود مي بخشد زيرا مي تواند دارو را به نرخ واقعي توليد و 

بفروش برساند؛ اتفاقي كه باعث تشويق سرمايه گذاري هاي 
جديد هم خواهد شد.

  مشكل در تركيب نامتوازن دارو است
واقعيت اين اس��ت كه 95 درصد داروي مصرفي كش��ور 
توليد داخل است اما براي آن 5 درصد وارداتي بيش از كل 
95درصد باقي مانده هزينه صورت مي گيرد. اين امر بيشتر 
به دليل قرار گرفتن داروهاي بيماري هاي خاص-كه عمدتا از 
قيمت هاي بسيار بااليي برخوردارند- در سبد دارو است. حال 
با اين تصميم نگراني زيادي درباره قيمت آن 5 درصد باقي 
مانده وجود دارد. در حقيقت فشارها براي اصالح قيمت دارو 
به دليل 95 درصد توليد داخلي بود اما اين خطر وجود دارد 

كه اين تصميم منجر به سونامي افزايش قيمت دارو گردد.

نايب رييس ات��اق ايران ب��ا بيان اينك��ه كار هدفمندي 
براي رونق اقتصادي در كش��ور انجام نش��ده است، رشد 
چهاردهم درصدي پنج ماهه نخست امسال را به دليل به 
جريان افتادن خودبه خودي س��رمايه انباشته در بخش 

اقتصاد كشور دانست.
حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران گفت: آمار 
رشد اقتصادي در اخبار آمده است اما در آمار رسمي بانك 
مركزي و مركز آمار وجود ندارد كه اين مس��اله جديدي 
است. وي افزود: امسال به دليل افزايش بارندگي ها وضع 
كشاورزي بسيار خوب بود و اين بخش رشد مناسبي داشت 
اما رشد اقتصادي در ديگر بخش ها يا صفر يا منفي بوده 
است. سالح ورزي گفت: اگر با در نظر گرفتن رشد منفي 
سال 97، رشد چهاردهم درصدي امسال را خوب بدانيم 
با اين روند 10 سال ديگر به رشد اقتصادي آخر سال 96 

خواهيم رسيد كه نگاه درستي به اقتصاد كشور نيست.
وي ب��ا بيان اينكه كار هدفمندي براي رونق اقتصادي در 
كشور انجام نشده است، رشد چهاردهم درصدي پنج ماهه 

نخست امسال را به دليل به جريان افتادن خودبه خودي 
سرمايه انباشته در بخش اقتصاد كشور دانست.

نايب ريي��س ات��اق اي��ران گف��ت: معتق��د نيس��تم 
سياس��ت گذاري ها يا كاهش اثر تحريم ها موجب رشد 
اقتصادي شده است. سالح ورزي اضافه كرد: در سال 97 
شوك ارزي و تورمي كه نظام عالمت دهي قيمت را مختل 
كرد موجب شد قلب بازار بايس��تد و ارتباط تجاري ما با 
دنيا قطع شود اما ثبات نسبي در بازار ارز موجب افزايش 
صادرات ما به كشورهاي همسايه شود و توليدات ايراني در 

كشور جاي توليدات چيني را بگيرد.
وي گف��ت: به دليل افزايش نرخ ارز، صنعت توريس��ت و 
توريست درماني در كشور رونق يافت و اين حوزه يكي از 
حوزه هاي تأثيرگذار در رشد اقتصادي پنج ماهه نخست 
امسال شد. س��الح ورزي ادامه داد: به دليل اصالح شدن 
قيمت ارز، صادرات برخي كاالها مانند مواد معدني، مواد 
غذايي و فلزات توجيه اقتصادي يافت و رونق گردشگري 
موجب شد بخشي از سرمايه ها كه در واحدهاي توليدي 

انباشته شده بود به اين سمت حركت و كمي رشد اقتصادي 
ايجاد كند اما بطوركلي اتفاق خاصي نيفتاده است.

وي گفت: توجه به ش��اخص هاي جهاني سهولت فضاي 
كس��ب وكار در سياس��ت گذاري هاي دولت كم است و 
اكنون غيرقابل پيش بيني بودن اين سياست ها اصلي ترين 
مش��كل فعاالن اقتصادي اس��ت. نايب رييس اتاق ايران 
اف��زود: در پايش محي��ط فضاي كس��ب وكار به صورت 
فصلي كه كاري علمي است، تعدد سياست ها و غيرقابل 
پيش بين��ي بودن آنه��ا همچنان به عن��وان اصلي ترين 
 مشكل بنگاه هاي اقتصادي و توليد كنندگان مطرح است.

سالح ورزي گفت: در حوزه تأمين اجتماعي به دليل اينكه 
دولت ها تكاليفي را به اين سازمان تحميل كرده اند، سازمان 
تأمين اجتماعي براي تأمين هزينه هايش دچار مشكل 
است و از آن جا كه دولت امكان بازپرداخت بدهي هاي خود 
را به اين سازمان ندارد، بنابراين سازمان تأمين اجتماعي 
براي تأمين منابعش س��راغ كارفرماها م��ي رود و برخي 

جريمه هاي ناعادالنه براي آنها اعمال مي كند.

وي همچنين گفت: يكي از رفتارهاي خالف قانون سازمان 
تأمين اجتماعي با وجود مصوبه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي و دس��تور مع��اون اول رييس جمهور، 

بازرسي دفاتر سنوات گذشته كارفرماها است.
س��الح ورزي گفت: س��ازمان تأمين اجتماعي به سوابق 

10ساله كارفرماها رجوع مي كند كه غيرقانوني است.
وي اضافه كرد: نظام مالياتي كشور نيز منصفانه نيست و 
بيشترين درآمد مالياتي دولت بر دوش بنگاه هاي اقتصادي 

كه فعاليت شفاف دارند و توليد كنندگان است.
نايب رييس اتاق ايران گفت: فرار مالياتي و معافيت هاي 

مالياتي غيرعادالنه بر توليد كنندگان فشار وارد مي كند.
س��الح ورزي ابراز كرد: كارگزاران و حسابرسان سازمان 
تأمين اجتماعي حداكثر مي توانند صورت مزد يا سرفصل 
دستمزدهاي مربوط به شش ماه گذشته را بررسي كنند 
كه مغايرتي با دستمزد كارگران بيمه شده نداشته باشد اما 
آنها به برگه هاي قراردادها و اسناد ديگري مراجعه مي كنند 

و براي كارفرماها جريمه در نظر مي گيرند.

وي گفت: شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه براي حل 
مشكالت توليد نتوانسته اين مشكالت را چندان حل كند.

سالح ورزي يادآور شد: رشد اقتصادي پايدار به بهره وري و 
نرخ تشكيل سرمايه ثابت بستگي دارد اما اكنون روند نرخ 

تشكيل سرمايه ثابت منفي و ميزان بهره وري صفر است.
وي گفت: اصلي ترين مانع رش��د صنعت كش��ور بحث 
قيمت تمام شده پول است زيرا هر چقدر منابع در اختيار 
سرمايه گذاران و فعاالن صنعتي براي توسعه صنعت قرار 
دهيم به دليل باال بودن قيمت تمام ش��ده پول اين منابع 
براي آنها باالي 20 درصد در مي آيد كه با رقباي خارجي 
كه اين عدد براي آنها سه تا چهار درصد است نمي توانند 

رقابت كنند.
نايب ريي��س ات��اق اي��ران تأكيد كرد: بهب��ود فضاي 
كس��ب وكار و ايجاد سازوكار پيشگيرانه و نظرخواهي 
از فعاالن اقتصادي پيش از ابالغ سياس��ت ها موجب 
رونق اقتصادي مي شود و آسان ترين راه در اين زمينه 

پيِش روي دولت است.

قيمت شكر از اوايل اسفند سال گذشته به سبب تاخير در 
برداشت نيشكر دچار نوسان شده است و اين التهابات تا اوايل 
امسال ادامه داشت بطوري كه قيمت هر يك كيلو شكر به 
مرز 10 هزار تومان هم رسيد. چندي از اين ماجرا نگذشت 
كه مجدد از چند روز مانده به ايام محرم، قيمت شكر در بازار با 
نوساناتي روبرو شد كه هر يك از مسووالن داليلي متفاوتي را 
براي اين گراني ها مطرح مي كنند. مسووالن بخش كشاورزي 
بر اين باورند كه امسال با وجود بارندگي هاي مناسب، سطح 
زير كش��ت چغندرقند نسبت به س��ال گذشته به سبب 
سياست گذاري نادرست مسووالن دولتي، 60 درصد كاهش 
يافته و تحت تاثير جو رواني بازار، قيمت شكر دچار تالطماتي 
عجيب شده است، پيش بيني مي شود اين بحران به سبب 
تامين بخشي از نياز كشور از طريق واردات، اختالالت ارزي 
و انحصار واردات همچنان در بازار ادامه پيدا كند. براساس 
آمار سال گذشته وزارت صمت يك ميليون و 600 هزار تن 
شكر در كشور توليد شده است كه امسال با اُفت چشمگيري، 
توليد اين محصول به يك ميليون و 60 هزار تن خواهد رسيد، 
اين امر نشان مي دهد تا نياز 2 ميليون و 200 هزار تن، مابقي 
شكر مورد نياز بايد از طريق واردات تامين شود كه به سبب 
انحصار در واردات و اختصاص ارز دولتي بعيد است با اين روش 
نيز بازار به آرامش برسد؛ چرا كه صفر تا صد اين امر در دست 
دولت اس��ت، در حالي كه با حذف ارز دولتي و ايجاد رقابت 
سالم با بخش خصوصي به دليل پايان يافتن رانت و فساد در 
اين بخش، شاهد فروكش شدن التهابات در بازار خواهيم بود. 
حال به سراغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين وضعيت 
عرضه، قيمت شكر، توليد محصول و نياز به واردات آن تا پايان 
سال و همچنين شرايط عرضه در ايام اربعين با خبر شويم: 

  كمبود عرضه عامل اصلي نوسان قيمت شكر 
در بازار آزاد

غالمحس��ين بهمئي دبي��ر انجمن صنف��ي كارفرمايي 
تصفيه كنندگان شكرخام با اشاره به داليل نوسان قيمت 
شكر در بازار اظهار كرد: كمبود عرضه ناشي از كاهش توليد 

نيش��كر و چغندر قند در پي وقوع سيل اخير عامل اصلي 
اختالف قيمت مصوب شكر با بازار آزاد به شمار مي رود.

وي قيمت مصوب هر يك كيلو شكر را 4 هزار و 50 تومان 
اعالم كرد و افزود: اين در حالي است كه كارخانه ها با احتساب 
سود و هزينه هاي حمل و نقل با نرخ 4 هزار و 700 تا 4 هزار و 

۸00 تومان اقدام به عرضه شكر در بازار مي كنند.
بهمئ��ي ادامه داد: ب��ا توجه به آنكه عرضه ش��كر كمتر از 
تقاضاست، از اين رو قيمت محصول در بازار آزاد با نوساناتي 
روبروست. هر چند بازار نسبت به چند ماه گذشته كه تا مرز 
۸ تا 10 هزار تومان رسيده بود كمي آرام شده، اما همچنان 
اختالف معنادار اس��ت. دبير انجمن صنف��ي كارفرمايي 
تصفيه كنندگان شكرخام با بيان اينكه قيمت مصوب شكر 
قابل اجرا نيست، گفت: با افزايش عرضه، شكر زير قيمت 
مصوب در بازار توزيع مي شود، اما زماني كه عرضه نسبت 
به تقاضا كمتر است، بديهي است كه توليد كننده برحسب 
كشش بازار نرخ را تعيين مي كند. وي از كاهش چشمگير 
توليد شكر نسبت به سال هاي قبل خبر داد و افزود: با توجه 
به وقوع س��يل اخير، توليد نيشكر و چغندر قند نسبت به 
س��ال هاي قبل اُفت چشمگيري داش��ته كه با اين وجود 
دستاورد هاي خودكفايي شكر بر باد رفته است. بهمئي در 
واكنش به اظهارنظر مديرعامل بازرگاني دولتي مبني بر توليد 
يك ميليون و ۳00 هزار تن شكر از مجموع توليد چغندرقند 
و نيشكر بيان كرد: طبق اظهارات دبير انجمن قند و شكر 
امسال مجموع توليد نيشكر و چغندرقند به يك ميليون و 50 
هزار تن خواهد رسيد، در حالي كه سال گذشته يك ميليون 
و 600 هزار تن و سال 96، 2 ميليون و ۸0 هزار تن شكر در 
كشور توليد شد. به گفته اين مقام مسوول، با توجه به كاهش 
چشمگير توليد شكر نسبت به سال قبل، براي تامين نياز 
داخل چاره اي جز واردات نداريم كه يك مقدار كارخانه هاي 

انجمن صنفي و مابقي بخش دولتي وارد خواهد كرد.
وي ادامه داد: در ش��رايط فعلي تحريم، واردات شكر از 
برزيل به سبب مشكالت نقل و انتقال ارز و تخصيص 
ارز با مشكالتي روبروس��ت كه اميدواريم با واردات به 

موقع بتواني��م از التهاب بازار جلوگي��ري كنيم. دبير 
انجمن صنفي كارفرمايي تصفيه كنندگان شكرخام 
قيمت شكر در بازار را پيش بيني كرد و گفت: با توجه 
به عرضه چغندر قند داخلي پيش بيني مي شود كه تا 
پايان مهر نوساني در حوزه شكر نداشته باشيم، اما در 
ماه هاي آتي به س��بب كمبود عرضه ممكن است بازار 

دچار بحران شود.

  ضعف دس�تگاه هاي نظارتي بر التهاب بازار 
شكر دامن زد

محمد شفيع ملك زاده رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع 
طبيعي با اشاره به اينكه امسال توليد شكر جوابگوي نياز 
كشور نيست، اظهار كرد: وقوع سيل اخير و سياست گذاري 
نادرست دولت در امر قيمت گذاري موجب شد خودكفايي 
توليد شكر دچار مشكالتي شود به طوري كه امسال براي 

تامين نياز كشور چاره اي جز واردات نخواهيم داشت.
وي افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، انحصاري بودن واردات 
و ضعف دستگاه هاي نظارتي شاهديم كه در يك خيابان، 
محصول با كيفيت مشابه با نرخ هاي متفاوتي عرضه مي شود.

مل��ك زاده ادامه داد: اگر چه رييس جمهور اعالم كرد كه با 
احياي وزارت بازرگاني تمامي مشكالت مربوط به تنظيم 
بازار ظرف مدت يك هفته مرتفع مي ش��ود، اما با گذشته 
بيش از يك ماه از واگ��ذاري وظايف بازرگاني وزارت جهاد 
به وزارت صمت نه تنها مشكالت حل نشده، بلكه مسائل 
مربوط به تنظيم بازار روز به روز بدتر مي شود. رييس نظام 
صنفي كش��اورزي و منابع طبيعي با بي��ان اينكه تمامي 
دست اندركاران و مسووالن بخش كشاورزي مخالف احياي 
مجدد وزارت بازرگاني بودند، گفت: از ماه ها قبل كه س��از 
احياي مجدد وزارت بازرگاني در كشور زده شد، هشدار داديم 
كه اين امر مشكالت متعددي به همراه خواهد داشت چرا كه 
مسووالن وزارت صمت به بهانه تنظيم بازار به هر قيمتي اقدام 
به واردات خواهند كرد كه اين امر اثرات سو بر بازار مي گذارد.

وي كاهش توليد شكر در داخل را ناشي از سياست گذاري 

نادرس��ت مس��ووالن دولتي اعالم كرد و گفت: كمبود 
نظارت و كنترل در سطح بازار در كنار تامين بخشي از 
نياز كشور از طريق واردات و اختالالت ارزي بر نوسانات 
قيمت در بازار دام��ن زده، در حالي كه با اعمال نظارت 
دقيق دستگاه هاي ذي ربط بخشي از نوسانات مربوط به 

بازار شكر فروكش مي كرد.

  انحصار واردات شكر و نوسان قيمت در بازار
قاسمعلي حس��ني دبير انجمن بنكداران مواد غذايي 
با اش��اره به داليل افزايش قيمت شكر در بازار گفت: با 
توجه به آنكه واردات شكر بطور انحصار در دست دولت 
است، از اين رو تا زماني كه بخش خصوصي نتواند اقدام 
به واردات كند، التهاب بازار شكر ادامه خواهد داشت. 
وي با اشاره به اينكه قيمت شكر دستوري و ترجيحي 
اس��ت، افزود: با توجه به آنكه خريد، توليد و عرضه در 
دست دولت است و سيس��تم بازار آزاد دخالتي ندارد، 
بنابراين اين موضوع نا بساماني هايي در حوزه شكر ايجاد 
كرده است. حسني از افزايش ۳0 درصدي قيمت شكر 
در بازار آزاد خبر داد و گفت: بخش دولتي آخرين بار در 
20 مرداد اقدام به توزيع شكر با نرخ مصوب 4 هزار و 50 
تومان به بنكداران بخش خصوصي كرد كه با احتساب 
هزينه هاي حمل و نقل، انبارداري و سود بنكدار قيمت 
هر كيلو شكر باالتر از اين رقم بود كه همين امر موجب 
شده بازار شكر همانند ابتداي سال دستخوش تغيير و 

تحوالتي قرار گيرد.
دبيركل بنكداران مواد غذايي با انتقاد از اين مساله كه شكر 
با نرخ مصوب دولتي به دست بنكداران نمي رسد، بيان كرد: 
براين اس��اس حذف ارز يارانه اي و نيمايي از واردات شكر و 

ايجاد رقابت آزاد تنها راه حل كنترل بازار است.
وي با اشاره به اينكه صنف و صنعت نسبت به نوسان قيمت 
شكر در بازار گاليه مند هستند، افزود: با توجه به آنكه 25 
درصد مصرف شكر خانگي و مابقي مربوط به صنف و صنعت 
است، از اين رو نوسان قيمت بر افزايش هزينه هاي توليد تاثير 

بسزايي دارد، در حالي كه در صورت صدور مجوز واردات به 
بخش خصوصي بخشي از التهابات بازار كاهش مي يابد.

حسني با بيان اينكه كمبود عرضه شكر ارتباطي به بخش 
خصوصي ندارد، تصريح كرد: با وجود آنكه واردات انحصارا در 
دست دولت است، بنابراين مسووالن دولتي بايد پاسخگوي 

كمبود و افزايش قيمت شكر در بازار باشند.

  توقف سهميه شكر بنكداران در يك ماه اخير 
بازار محصول را دچار تالطم كرد

محمد آقاطاهر رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي درباره 
آخرين وضعيت بازار شكر اظهار كرد: حدود يك ماه است 
كه دولت به بنكداران سهميه نداده و همين امر منجر به 
نوسان قيمت در بازار شده است، در حالي كه با توزيع مجدد 
سهميه ها به اندازه كافي، قيمت محصول به تعادل مي رسد. 
وي با اش��اره به اينكه توليد داخل جوابگوي بازار نيست، 
افزود: طبق اظهارنظر مسووالن، توليد شكر نسبت به سال 
قبل اُفت چشمگيري داشته است، از اين رو بخشي از نياز 
كشور بايد از طريق واردات تامين شود. به گفته آقاطاهر، با 
وجود كمبود عرضه شكر و دريافت سيگنال هاي منفي از 
بازار، قيمت محصول با نوساناتي در بازار روبرو شده است 
كه با استمرار روند فعلي توزيع، التهاب شكر در ايام اربعين 
دور از انتظار نيست. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
قيمت شكر در بازار را پيش بيني كرد و گفت: با توجه به 
افزايش قيمت مصوب هر كيلو ش��كر از ۳ هزار و 400 به 
4 هزار و 700 تومان، ديگر نبايد قيمت محصول در بازار 
نوساناتي داشته باشد، هر چند ممكن است با استمرار روند 
كمبود عرضه، التهاب بازار همچنان ادامه يابد. وي در پايان 
رقابت ميان بخش دولتي و خصوصي را تنها راه حل كنترل 
بازار شكر دانست و افزود: بنده معتقدم با حذف ارز دولتي و 
ايجاد رقابت ميان بخش دولتي و خصوصي، بازار به تعادل 
مي رس��د و تا زماني كه واردات انحصاري در دست دولت 
است، تنها اين امر منجر به ايجاد رانت و فساد مي شود، در 
حالي كه با واردات با ارز آزاد، بهترين قيمت كشف مي شود.
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 از كاهش واردات 
حمايت مي كنيم

سيد محمد جعفري رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و مديريت واردات اتاق ايران ضمن اعالم 
آمادگ��ي در جهت كاهش 10 ميلي��ارد دالري 
واردات از اما و اگرهاي اين تصميم سخن گفت. 
به گفته جعفري اگر بخواهيم در واردات كاالهاي 
صنعتي، محدوديت ايجاد كنيم به نظر مي رسد 
مشكل آنها بيشتر ش��ود اما قطعا بايد از واردات 

كاالهاي مصرفي جلوگيري كرد. 
به گفته وي در ش��رايط كنوني، توليدكنندگان 
ايراني ب��راي توليد كاالي خود كه نياز به واردات 
مواد اوليه دارند، با مش��كالتي مواجه اند. ضمن 
ايجاد محدوديت 10 ميليارد دالري، مش��خص 
نيس��ت كه وضعيت آنها به چه س��مت و سويي 
خواهد رفت. براي اين مهم تصميمات كارشناسي 

شده اي را بايد اتخاذ كرد.
جعفري گفت: از محل كل واردات كشور حدودا 
۸6 درص��د آن مربوط به كاالهاي س��رمايه اي 
اس��ت كه در مس��ير توليد به كار مي روند. از 14 
درصد باقي مانده، بخشي از آن مربوط به صنعت 
خودرو مي باشد. همچنين بخش ديگر در حيطه 
واردات كاالهاي مصرفي است. اگر قرار باشد در 
حيطه واردات كاالها محدوديتي صورت بگيرد، 
بايد اين حذف و محدودي��ت در مورد كاالهاي 

مصرفي باشد.
او ادامه داد: البته در مورد عمده كاالهاي مصرفي 
وارداتي، بخ��ش زيادي كاالهايي اس��ت كه در 
اختيار توليد قرار دارد. به عنوان نمونه، اين كاالها 
در اختيار توليد كود و سموم و صنعت كشاورزي 
هستند. به همين جهت شايد كمتر از ۸ درصد 
واردات كشور، شامل كاالهاي مصرفي باشد كه در 
اين زمينه شايد بتوان ضمن اقداماتي كارشناسي 

شده، واردات آنها را محدود كرد.
رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق ايران ابراز 
داشت: با محدود شدن واردات كاالهاي مصرفي 
كه حدودا ۸ درصد از واردات كش��ور را ش��امل 
مي شود، باز هم تا ايجاد محدوديت 10 ميليارد 
دالري در زمين��ه واردات كاال ك��ه وزير محترم 
صنعت بدان اشاره داشته است، فاصله داريم. اگر 
اين محدوديت واردات به حوزه كاالهاي صنعتي 
هم كش��يده شود، ش��رايط جديدي پيش  پاي 
توليدكنندگان قرار خواهد گرفت؛ چراكه بخش 
عمده توليد كشور به دليل عدم تسهيل در واردات 
مواد اوليه يا تكنولوژي يا كاالهاي س��رمايه اي و 

واسطه اي، دچار مشكل است.
وي اف��زود: حال اگ��ر بخواهي��م در واردات اين 
كاالهاي صنعت��ي، محدوديت ايج��اد كنيم به 
نظر مي رسد مشكل آنها بيشتر شود. در شرايط 
كنوني، توليدكنندگان ايراني براي توليد كاالي 
خود كه نياز به واردات مواد اوليه دارند، با مشكالتي 
مواجهند. ضمن ايج��اد محدوديت 10 ميليارد 
دالري، مش��خص نيس��ت كه وضعي��ت آنها به 
چه سمت و س��ويي خواهد رفت. براي اين مهم 
تصميمات كارشناسي شده اي را بايد اتخاذ كرد.

اين فعال اقتصادي افزود: بايد ببينيم كه وزارت 
صمت جهت كاهش و محدوديت واردات كاالهاي 
صنعتي، چه سياست هايي را مد نظر دارد. مشخصا 
در صورت تصميمات كارشناسي شده كه به بخش 
توليد خساراتي هم واردت نشود، از اين تصميم 
استقبال خواهد شد. اما همانطور كه گفتم، بايد 
سياس��ت هاي اجرايي را در اين خصوص مورد 

بررسي قرار داد.
جعفري گفت: بال شك اگر هدف از اين تصميم، 
ممانعت از خروج ارز باش��د، ما نيز از اين تصميم 
حمايت خواهيم ك��رد. ولي ب��ه بهانه ممانعت 
از خ��روج ارز نباي��د تصميماتي اخذ ش��ود كه 
توليدكننده و در نهايت سلسله توليد كاال در كشور 
با مشكالت جديدي مواجه شود. تصميمات در 
مورد اين مهم، نبايد مشكالت جديدي را در كشور 
ايجاد نمايد. در اين صورت مش��خصا بخش هاي 
مختل��ف توليدي ه��م از اي��ن تصميم حمايت 

خواهند نمود. 

 دست دالالن 
از صادرات سيمان كوتاه شد

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
سيمان درباره وضعيت صادرات سيمان در كشور، 
اظهار كرد: هم اكنون دس��ت دالالن براي صادرات 
سيمان كوتاه شده است و خوشبختانه نظام به اين 

صنف بازگشته است.
دبير انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان ادامه داد: 
تمديد صادرات سيمان توسط وزارت صمت، باعث 
شد كه دست دالالن در بازار كوتاه شود، اين در حالي 
اس��ت كه اين صادرات هم براي خ��ود كارخانه ها و 
سيستم بانكي مي تواند مفيد باشد چرا كه با واردات 
س��يمان به كش��ور صنعت توليدات سيمان از بين 

خواهد رفت.
شيخان بيان كرد: صادركنندگان سيمان مي توانند 
در سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات خود را بفروش 
برسانند تا شفافيت معامالت آنها قابل رويت نيز باشد.
دبير انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان با اش��اره 
به اينكه صادرات س��يمان و كلينكر نسبت به سال 
گذشته 600 هزار تن كاهش پيدا كرده است، تصريح 
كرد: افزايش كرايه حمل و نقل، كشتيراني و تحريم ها 
از عوامل اصلي در كاهش توليدات سيمان و كلينكر 

براي عرضه به بازار هستند.
دبير انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان در ادامه 
تصريح كرد: اين صنعت توانسته توليدات و اشتغال 
خود را حفظ كند چرا كه توليد سيمان، يك صنعت 

نظام مند با كمترين درآمد است.
شيخان با تاكيد بر اينكه سيمان، يكي از شاخص هاي 
رشد ساخت وساز اس��ت، اظهار كرد: اين امر نشان 
مي دهد ميزان ساخت وساز تفاوت چنداني با سال 
گذشته نداشت است اما معتقدم براي اثبات اين امر 

بايد تحقيقات بيشتري صورت بگيرد.



تريبون  وزير 7 انرژي

قيمت نفت اندكي عقب نشيني كرد

معاون وزير نفت اطمينان بازار به استمرار عرضه را دليل موفقيت فرآورده هاي نفتي در بورس مي داند

شوكهاييكهبرنفتاثرنميكنند

ظرفيت ماهانه 3 ميليون تني عرضه بورسي فرآورده

گروه انرژي|
پايان هفته در بازار جهاني نفت، باز هم با كاهش 
1.34 درصدي برنت به نسبت آخرين معامالت 
روز كاري پي�ش از آن روب�رو بود و بدين ترتيب 
اين شاخص نفتي در نهايت با 61 دالر و 90 سنت 
در هر بشكه معامله شد. با توجه به آنكه آخرين 
معامالت برنت در روز 22 شهريور و درست پيش 
از حمالت پهپادي نيرو هاي يمن به تأسيس�ات 
نفتي آرامكوي عربس�تان، با قيم�ت 60 دالر و 
22 سنت در هر بشكه بسته شدند، ميزان رشد 
بهاي نفت به نسبت 17 روز پيش كه به تأسيسات 
آرامكو خسارت وارد شد، فقط 1 دالر و 68 سنت 
در هر بش�كه بود كه آماري دلسردكننده براي 
توليدكنندگان نفت به حس�اب مي آيد. نرسي 
قربان، كارش�ناس حوزه ان�رژي در گفت وگو با 
روزنامه تعادل دليل جبران چشمگير بهاي نفت 
طي روزهاي گذشته را به دليل اغراق مقام هاي 
س�عودي درباره خس�ارات وارده به تأسيسات 
نفتيش�ان دانسته و آگاه ش�دن بازار نسبت به 
نادرس�ت بودن آمار اوليه س�عودي ها مبني بر 
توقف تولي�د 5.7 ميليون بش�كه در روز نفت 
را مهم تري�ن دليل نزديك ش�دن بهاي نفت به 
قيمت هاي پيش از حمالت پهپادي حوثي ها به 
آرامكو عنوان مي كند. از طرف ديگر، آمارهاي 
انتشار يافته توسط موسسه تحليلي »ريستاد 
ان�رژي« نش�ان مي دهد كه برخي كش�ورهاي 
توليد كننده نفت تا حدود قابل توجهي توانايي 

جبران كسري توليد عربستان را دارند.

انتظار مي رفت ش��وك هاي عرضه نفت كه امسال رخ 
دادند، به روند صعودي قيمت ها منجر شوند، اما نفت 

موفق نشد روند رشد پايداري را تجربه كند. 
تحريم هاي امريكا صادرات نفت ايران و ونزوئال را هدف 
گرفت، آلودگي گسترده، صادرات نفت روسيه را محدود 
كرد و حمالت پهپادي، پااليش��گاه هاي نفت شركت 
آرامكوي س��عودي را فلج كرد. با اين حال قيمت هاي 
نفت به ج��اي اينكه جهش پيدا كند تحت تأثير رونق 
توليد نفت امريكا و نگراني ها نس��بت به ركود اقتصاد 
جهاني كه به تقاضا براي نفت آسيب خواهد زد، در بازه 
محدودي مانده اس��ت و به گفته تحليلگران و آن طور 
كه آمارها نشان مي دهند، بعيد است كه به اين زودي 

افزايش پيدا كند. 

در آخرين مورد شوك عرضه نفت كه به توقف بيش از 
نيمي از توليد نفت عربستان، يعني حدود 5 درصد از 
ظرفيت توليد جهاني نفت به سبب حمالت پهپادي 
نيروه��اي حوثي يمن در بيس��ت ودوم ش��هريورماه 
برمي گردد. بهاي برنت كه بر 60 دالر و 22 س��نت در 
هر بشكه قرار داشت، با شروع نخستين معامالت پس 
از خسارت ديدن تأسيسات نفتي آرامكو نزديك به 20 
درصد رشد را تجربه كرد و به 71 دالر و 95 سنت در هر 
بشكه هم رسيد و ركورد سريع ترين جابه جايي بهاي 
نفت در تاريخ را جابه جا كرد. اما با گذش��ت 17 روز از 
حادثه قيمت هاي نفت برنت در پايان هفته بازار جهاني 
روي 61 دالر و 90 س��نت در هر بشكه ايستاد تا فقط 
1 دالر و 68 سنت در هر بشكه باالتر از زماني باشد كه 
حمله اي به تأسيسات نفتي آرامكو صورت نگرفته بود. 
بهاي معامالت آتي بازار نش��ان مي دهد كه اختالالت 
عرضه تاثير چنداني در تقويت قيمت ها نداشته است 
زيرا سرمايه گذاران معتقدند شوك هاي غيرمنتظره 
توليد نفت تاثير قابل مالحظه اي روي عرضه كلي ندارد.

بر اساس گزارش رويترز، به گفته آمريتا سن، تحليلگر 
نفتي ارشد شركت »انرژي اس��پكتس«، بين واهمه 
از پيك تقاضا براي نفت، رش��د نامحدود شيل امريكا، 
ظهور ركود اقتصادي و احتمال بازگش��ت ميليون ها 
بشكه از توليد نفت اوپك به بازار، هيچ باوري به آينده 

وجود ندارد.
نرس��ي قربان، تحليلگر بازار نفت ني��ز درباره چرايي 
نزديك شدن قيمت نفت به بهاي آن پيش از حمالت 
يمن به آرامكو، در گفت وگوي تلفني با روزنامه تعادل 
بيان كرد: »زماني كه به تأسيس��ات نفتي عربستان 
حمله شد، بسياري از افراد ترسيدند كه حمله ها باعث 
خارج ش��دن مقدار زيادي از توليد نفت از بازار بشود. 
مقام هاي عربستان هم اعالم كردند كه بيش از نصف 
توليد نفت خام آنها از بازار خارج شده است و بالطبع، 
بهاي نفت دچار جهش شد. اما در ادامه بازار متوجه شد 
كه مقامات عربستان درباره ميزان از دست رفتن توليد 
نفت آرامكو بزرگ نمايي كرده اند و كاهش توليد نفت 
آنها به ميزان ادعايي نبوده است. در نتيجه، عربستان 
بعدا اعالم كرد كه تا آخر ماه س��پتامبر )يعني امروز( 
توليد نفت خود را به شرايط عادي 11 ميليون بشكه 

در روز باز خواهد گرداند.«
نرسي قربان در ادامه گفت: »در صورت بازگشت توليد 
نفت عربستان سعودي به وضع سابق، طبيعي است كه 
قيمت هاي نفت نيز به همان سطوح پيش از حمالت 

پهپادي بازگردن��د.«  به گفته اين كارش��ناس حوزه 
انرژي، محاسبات ميزان عرضه بسيار دقيق است و »در 
روز نخست بازگشايي بازار پس از حمالت حوثي ها به 
آرامكو عربستان، زماني كه حسابگران و معامله گران 
جمع مقدار نفت ورودي به بازار را محاس��به كردند به 
سرعت متوجه شدند كه تأثير حمالت بر كاهش توليد 
عربس��تان به اندازه اي زياد نبوده است كه سعودي ها 

ادعا مي كردند.«
حمالت 1۴ سپتامبر عليه تاسيسات آرامكو توليد 5.7 
ميليون بش��كه در روز توليد نفت عربستان سعودي 
كه معادل پن��ج درصد از عرضه جهاني اس��ت را فلج 
كرد. منابع آگاه مي گويند با وجود آس��يب كم سابقه، 
عربستان سعودي بخشي از ظرفيت توليد نفت خود 

را احيا كرده است. 
بر اساس تحليل ميداني موسس��ه »ريستاد انرژي«، 
برخي كشورهاي توليد كننده نفت ظرفيت قابل توجهي 
براي پر كردن بخش��ي از شكاف عرضه نفت عربستان 

سعودي دارند. بر اين اس��اس، عراق حدود 290 هزار 
بشكه در روز، روس��يه حدود 270 هزار بشكه در روز، 
امارات متحده عربي حدود 280 هزار بش��كه در روز، 
كويت حدود 1۴6 هزار بشكه در روز و ساير كشورهاي 
عضو اوپك پالس نيز حدود 520 هزار بش��كه در روز 

ظرفيت مازاد توليد نفت در اختيار دارند.
اين نش��ان مي دهد كه اعضاي اوپ��ك پالس توانايي 
جبران كاهش توليد نفت و پر كردن ش��كاف عرضه 
را در اختيار دارند. اوپك كه ش��امل توليدكنندگاني 
همچون ايران، ونزوئال و عربس��تان سعودي است، با 
هدف متعادل ك��ردن عرضه و تقاضا، با اجراي توافق 
كاهش توليد اوپك پالس امسال ميزان عرضه خود را 

محدود كرده است. 
وضعيت رشد توليد نفت امريكا نيز بر كاهش قيمت ها 
موثر بوده و پس از حمله به آرامكو، بخش��ي از كاستي 
نفت عربستان در بازار به وسيله نفت سبك شيل امريكا 
پر شد. با اين حال، در وضعيتي كه توليد نفت امريكا با 

بهره وري چاه هاي فعلي به رش��د خود ادامه مي دهد، 
شمار فزاينده اي از چاه هاي غيرفعال، مانع از رشد بيشتر 

توليد خواهد شد و به تقويت قيمت ها كمك مي كند.
به گزارش ايسنا، به گفته مارك هيوم، يكي از مديران 
شركت بلك راك، چشم انداز رشد عرضه امريكا بسيار 
خوش بينانه به نظر مي رس��د و احتمال بااليي وجود 
دارد كه رشد توليد امريكا آهسته شود و عرضه و تقاضا 

متعادل تر شود.
باب دادلي، مديرعامل شركت بي پي هفته گذشته اظهار 
كرد، واكنش به حمالت نفتي در عربس��تان سعودي 
معقول بود. ماهيت انتشار فوري آمار سطح ذخاير نفت 
كه در گذشته وجود داشت روي اين رفتار بازار موثر بود.

بر اساس گزارش رويترز، شركت هاي فناوري اطالعات 
با استفاده از دوربين هاي حرارتي و رهگيري كشتي ها، 
اطالعات لحظه اي درباره س��طح مخازن نفت فراهم 
كرده و مشخص مي كنند آيا يك واحد پااليش فعاليت 

دارد يا خير.

گروه انرژي|
معاون وزير نفت با اشاره به ارزش 5 هزار ميليارد توماني 
فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي در دو ماه گذش��ته 
گفت: بورس ان��رژي ظرفيت عرضه س��ه ميليون تن 
فرآورده را در ماه دارد و با در نظر گرفتن ميانگين قيمت 
500 دالري براي هر تن، بازاري با ارزش 1.5 ميليارد دالر 
پيش روي ما است. عليرضا صادق آبادي روز يك شنبه 
در جلسه هم انديشي كارگزاران بورس انرژي و شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اين 
مطلب ادامه داد:  ارزش معامالت فرآورده هاي نفتي در 
بورس انرژي 5 هزار ميليارد تومان بوده و اين در شرايطي 
اس��ت كه در ماه هاي اول، عرضه ها كوچك بود و فقط 

حدود ۴ هزار ميليارد تومان مربوط به ماه پيش است. 
به گزارش ايرنا، وي با اشاره به اينكه ۴00 ميليون دالر 
فروش فرآورده در بورس انرژي انجام شده است، افزود: 
بورس انرژي ظرفيت عرضه سه ميليون تن فرآورده را در 
ماه دارد و با در نظر گرفتن ميانگين قيمت 500 دالري 
براي هر تن، حكايت از بازاري با ارزش 1.5ميليارد دالر 
دارد. معاون وزير نفت تاكيد كرد: چش��م انداز بازار 1.5 
ميلي��ارد دالري بين پااليش و پخ��ش و بورس انرژي 

وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه ايران با ظرفيت توليد روزانه 115 
ميليون ليتر بنزي��ن در رتبه اول در بين كش��ورهاي 
منطقه و اوپك قرار دارد، گفت: در نفت گاز نيز ظرفيت 

توليد 125 ميليون ليتر در روز وجود دارد كه اگر چه از 
توليد عربستان كمتر است اما به دليل مصرف پايين تر 
ايران،  ظرفيت باالي صادراتي اين فرآورده وجود دارد. 
صادق آبادي ب��ا بيان اينكه زماني ك��ه عرضه فرآورده 
پيوسته باشد مي توان برنامه بلندمدت داشت، ادامه داد: 
تقريبا همه عرض��ه فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي 
موفق بوده كه مهم ترين دليل آن اطمينان مش��تريان 
به اس��تمرار آن است. وي افزود: مشتريان مي دانند كه 
عرضه ها اتفاقي نيس��ت و حتي توانايي افزايش عرضه 
را نيز داريم. به گفته مديرعامل شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در تالشيم تا خوراك 
صنايع داخلي و ايجاد فض��اي رقابتي در بورس انرژي 

انجام شود. وي عامل ديگر موفقيت عرضه ها را كم نوسان 
بودن قيمت ها عنوان كرد و گفت: س��عي بر اين بود تا 
نوسان زياد در قيمت ايجاد نش��ده و قيمت ها با ثبات 
باشد و با همين ثبات قيمت و عرضه مستمر توانستيم 
در دو ماه به اين حجم از عرضه در بورس انرژي برسيم.

  عرضه بورسي ميعانات گازي 
ديروز بورس انرژي ايران ش��اهد عرضه ميعانات گازي 
در بازار فرآورده هاي هيدروكربوري بود. رينگ داخلي 
اين بورس، روز يكشنبه شاهد عرضه كاالهاي ميعانات 
گازي پااليش گاز ايالم و ميعان��ات گازي پااليش گاز 
خانگيران بود. به گزارش ايلنا، عرضه بورسي ميعانات 

گازي پااليش گاز ايالم با 6 معامله به پايان رس��يد و در 
مجموع ۴00۴ تن از اين محموله به فروش رفت. عرضه 
بورس��ي ميعانات گازي پااليش گاز خانگيران نيز با ۴ 
معامله بسته شد و در مجموع 1012 تن از آن به فروش 
رفت. روز شنبه )ششم مهرماه( كاالهاي حالل ۴02 و 
حالل ۴10 پااليش نفت اصفهان، حالل ۴02 پااليش 
نفت تبريز، گاز مايع صنعتي و هگزان پتروشيمي بندر 
امام و متانول پتروشيمي زاگرس در بازار فيزيكي بورس 

انرژي ايران معامله شد.
در اين روز بيش از 1.۳79 تن فرآورده هيدروكربوري به 
ارزش بيش از 66 ميليارد و 952 ميليون ريال در بازار 

فيزيكي بورس انرژي ايران دادوستد شد.

فناوري جديد سولفورزدايي در پژوهشگاه صنعت نفت با موفقيت تست شد

مبارزه با معضل گوگرد در نفت كوره، بنزين و گازوئيل
گروه انرژي|

شركت ملي نفتكش ايران و پژوهشگاه صنعت نفت 
با همكاري يك ش��ركت دانش بنيان موفق به كشف 
روش جديد س��ولفورزدايي از نفت كوره با كمترين 

هزينه شدند. 
بر اساس كنوانسيون محيط زيست مارپل از ابتداي 
س��ال 2020 س��وخت كش��تي ها ديگر نمي تواند با 
سولفور باال باشد و كشتي هايي كه سولفور باال دارند يا 

جريمه مي شوند يا متوقف خواهند شد.
بر اين اساس سازمان بين المللي دريانوردي در پاسخ 
به نگراني  ه��اي بين المللي درباره آلودگي ناش��ي از 
گازه��اي مضر از اگزوز كش��تي  ها در نظر دارد قانون 
كاهش استاندارد مجاز س��ولفور در سوخت كشتي، 
از ۳.5 درص��د ب��ه 0.5 را از اول ژانويه س��ال 2020 

الزم االجرا كند. 
به گزارش ف��ارس، اين تصميم موجب مي ش��ود تا 
كشورهايي را كه تأسيس��ات قديمي پااليشي دارند 
و نف��ت كوره با گوگرد ب��اال توليد مي كنن��د، از بازار 
تجارت نفت كوره بيرون روند. از جمله كش��ورهاي 
عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( كه 
نفت كوره با مقدار باالي گوگرد توليد مي كنند: ايران، 
عربس��تان، عراق و ونزوئال هس��تند كه قانون جديد 
تهديدي براي آنها به شمار مي رود. مكزيك و برزيل 
نيز از جمله كشورهاي غيرعضو اين سازمان هستند 
كه از نفت كوره با ميزان گوگرد باال و پااليشگاه هاي 

فرسوده استفاده مي كنند.
اين ش��رايط باعث ش��ده تا همه بازيگران اصلي بازار 
نفت ك��وره اعم از پااليش��گاه ها، صاحب��ان خطوط 
كشتي راني، شركت هاي كشتي سازي، بنادر، صاحبان 
مخازن، ترمينال ها وغيره به شدت روي اين موضوع 
مطالعه كرده و اقدامات الزم را در نظر گيرند و در اين 
زمينه پروژه هاي پااليشي در كشورهاي مختلف براي 

آماده سازي براي اين شوك آغاز شده است. 

 اين در  حالي است كه ايران با توليد بيش از 20ميليون 
ليتر در روز از مهم ترين توليدكنندگان نفت كوره در 

جهان بوده است.
نكته قابل توجه اين اس��ت كه اي��ران حتي اگر امروز 
تصميم بگيرد كه به سرعت تكنولوژي پااليشگاه ها را 
ارتقا دهد، نمي تواند همه اين نفت كوره را از بين ببرد 
يا گوگرد آن را كم كند، زيرا از روزي كه تصميم گيري 
شود و منابع مالي تخصيص پيدا كند، به ثمر نشستن 

اين پروژه ها حدود چهار سال طول مي كشد.
از طرف ديگر با اجرايي شدن تحريم هاي امريكا از آبان 
سال گذش��ته و همچنين كمبود شديد منابع ارزي 
دولت براي سرمايه گذاري در اين زمينه، اميدي نيست 
كه دولت در مدت باقي مانده بتواند ميزان نفت كوره 
توليدي در كش��ور را كاهش داده و همچنين گوگرد 

موجود در نفت كوره را به نيم درصد برساند. 
يكي از راه هايي كه وزارت نفت تاكنون دنبال كرده اين 
اس��ت كه اين نفت كوره را به بازيگران مياني بفروشد 

تا در پااليش��گاه هاي ديگر فراوري كنند يا به صورت 
تلفيق و امتزاج با س��اير فرآورده هاي نفتي با گوگرد 
پايين، ميزان گوگرد را كم كنند كه اين روش از نظر 

اقتصادي به ضرر ايران بوده و خواهد بود. 
روش ديگر اين است كه وزارت نفت با درنظرگرفتن 
سياست هاي تشويقي بخش خصوصي را مجاب كند 
تا در زمينه ايجاد تأسيسات گوگرد زدايي در مجاورت 
پااليشگاه ها يا در بنادر جنوبي ايران سرمايه گذاري 
كنند كه اين راهب��رد قطعا يك سياس��ت برد- برد 
خواهد بود، زيرا از يك س��و وزارت نفت به خواس��ته 
خود مبني ب��ر كاهش گوگرد موج��ود در نفت كوره 
رس��يده اس��ت و از طرف ديگر، س��ودي كه در حال 
حاضر نصيب واسطه هاي خارجي مي شود، به بخش 
خصوص��ي داخلي تعلق خواهد گرف��ت. در غير اين 
صورت، بايد منتظر ماند و از سال 2020 بعد از پر شدن 
مخازن، شاهد تخليه نفت كوره توليدي پااليشگاه ها 
در محيط هاي اطراف باش��يم ك��ه ضررهاي مادي و 

محيط زيستي بسيار زيادي به كشور تحميل خواهد 
كرد. 

ب��ا اين وج��ود اخيرا ش��ركت ملي نفتك��ش ايران و 
پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري يك شركت دانش 
بني��ان داخلي توانس��تند ب��ا روش ODS به دانش 
سولفور زدايي دست پيدا كنند كه نمونه هاي توليدي 
و تست هاي فني آن در موتورهاي كشتي هاي متعلق 

به شركت ملي نفتكش ايران موفق بوده است.
در آخرين جلس��ه هيات دولت نيز اين موضوع اعالم 
ش��ده و بر اين اساس تصميم گرفته شده است تا اين 
روش س��ولفورزدايي به صورت پايلوت و گس��ترده 
اجرايي شود تا ايران بتواند در بازار نفت كوره جهاني 
حتي براي بعد از س��ال 2020 حرف��ي براي گفتن 

داشته باشد.

  كاهش گوگرد در بنزين و گازوئيل
در عين حال جعفر توفيقي داريان، رييس پژوهشگاه 
صنعت نفت درباره برنامه هاي اين پژوهش��گاه براي 
افزايش كيفيت بنزين و گازوئيل بيان كرد كه مهم ترين 

برنامه در دستور كار كاهش تركيبات گوگرد است.
توفيقي با تاكيد به اين مساله كه عامل اصلي كيفيت 
بنزين مربوط به تركيبات گوگرد است، اظهار كرد: به 
تازگي طرحي براي طراحي، نصب و راه اندازي واحد 
بازيابي گوگرد پتروشيمي ايالم استارت خورده است 
كه همين پروژه نقش ويژه اي در كاهش گوگرد دارد.

ب��ه گفت��ه وي، در پژوهش��گاه صنعت نف��ت عالوه 
ب��ر تكنول��وژي رايج ب��راي ح��ذف گوگ��رد، روي 
تكنولوژي هاي نوين تحقيق و بررس��ي كرده ايم و به 
نتايجي نيز دس��ت يافته ايم و بر اي��ن باوريم كه اين 
تكنولوژي مي تواند ميزان تركيبات گوگرد را بسيار 

كاهش دهد.
رييس پژوهش��گاه صنعت نفت با بيان اينكه در حال 
حاضر در فاز دو و س��ه پارس جنوبي پ��روژه اي را در 

دست اجرا داريم كه بر اساس آن حذف مركاپتان در 
دستور كار قرار گرفته است، تصريح كرد: مركاپتان ها 
از تركيبات آلوده كننده گوگردي هس��تند كه حذف 

آنها مي تواند نقش بسزايي در اين امر داشته باشد.
توفيقي افزود: تم��ام پروژه هايي كه به نوعي منجر به 
حذف گوگرد مي شود از جمله مهم ترين پروژه هايي 
اس��ت كه به افزايش كيفيت بنزين و گازوييل كمك 
مي كند و پژو هشگاه نيز در اين ارتباط پروژه هايي را 

در دست اجرا دارد.
رييس پژوهشگاه صنعت نفت درباره وضعيت فعلي 
كيفيت بنزين، اظهار كرد: اين مساله مربوط به حوزه 
پااليش و پخش اس��ت و بنده در اين مورد اظهارنظر 
نخواهم كرد اما باتوجه به راه اندازي فازهاي پااليشگاه 
خليج ف��ارس اكنون ي��ورو چهار و ي��ورو پنج توليد 

مي شود كه استاندارد بااليي دارد.
به گزارش ايس��نا، اخيرا ش��ركت كنت��رل كيفيت 
هواي تهران نتاي��ج آناليز محتواي گوگرد موجود در 
نمونه برداري ه��اي صورت گرفت��ه را اعالم كرده كه 
طبق آن، نمونه برداري هاي صورت گرفته از سوخت 
بنزين در تهران نش��ان مي دهد كه غلظت گوگرد در 
كليه نمونه ها - ش��امل بنزين معمولي و سوپر - سه 

برابر حد مجاز است.
اما ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران در اطالعيه اي اعالم كرد »مطابق با قانون، تنها 
مرجع صاحب صالحيت در ارزيابي انطباق فرآورده 
توزيعي با استاندارد مورد نظر، سازمان ملي استاندارد 
ي��ا نهادهاي م��ورد تاييد آن اس��ت؛ چگونگي انجام 
نمونه گيري، روش آزم��ون و مابقي جزئيات مربوط 
به آزمايش نمونه هاي بنزين امري تخصصي اس��ت؛ 
بنابراين اظهارنظر ساير نهادها فاقد صالحيت است 
و آخرين گزارش س��ازمان ملي استاندارد، ميانگين 
گوگرد بنزين توزيعي در س��طح كالن شهر تهران را 

زير 50 پي پي ام نشان مي دهد.«
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 تاكيد زنگنه بر هوشياري
در برابر تهديدهاي سايبري

ايرنا|وزي��ر نفت در پيامي ب��ا تبريك روز ملي 
آتش نش��اني و ايمن��ي تاكي��د ك��رده كه همه 
شركت ها و تاسيسات صنعت نفت در شرايطي 
كه تحريم ها صنعت نفت را نش��انه گرفته است، 
در برابر تهديدهاي فيزيكي و سايبري هوشياري 

كامل داشته باشند.
وزير نفت در اين پيام آورده اس��ت كه رش��ادت 
آتش نش��انان صنعت نف��ت در هفتمي��ن روز 
مهرماه سال 1۳59، مقارن با نخستين روزهاي 
دفاع مق��دس، نماد درخش��ان پايم��ردي و از 
خودگذشتگي كاركنان خدوم و وظيفه شناسي 
اين صنعت در حفاظت از تاسيسات است و اين 
روحي ارزشمند در برهه هاي مختلف و دشوار اين 
صنعت چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن 

متجلي است.
زنگنه در ادامه گفته كه همكاران عزيز، تحريم هاي 
ظالمانه دشمنان در يك جنگ تمام عيار اقتصادي، 
صنعت نفت را كه پيشران و محرك اقتصاد كشور 
است، نش��انه گرفته و شرايطي خاص را رقم زده 
است. در اين شرايط الزم است در همه شركت ها 
و تاسيسات صنعت نفت، هوشياري كامل در برابر 
تهديدهاي فيزيكي و سايبري ايجاد و تمهيدات 
مديريتي، فني و عمليات��ي الزم براي حفاظت 
از تاسيس��ات و س��رمايه هاي فيزيكي، ارتقاي 
تاب آوري و پايداري در زنجيره ارزش از باالدست 
تا پايين دست صنعت نفت به صورت يكپارچه و 
باتوجه ويژه به رويكردهاي پيشگيرانه ايمني و 

كنترل هاي دقيق عملياتي، اتخاذ شود.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه همه ش��ركت ها و 
تاسيسات تابعه صنعت نفت با سرلوحه قرار دادن 
مفاد شيوه نامه ابالغي مديريت شرايط اضطراري 
در صنعت نفت و رويه ها و شيوه نامه هاي تكميلي 
مرتبط، تاكي��د كرده كه تدابي��ر الزم به منظور 
آمادگي كامل ب��راي مواجهه ب��ا وضعيت هاي 
اضطراري و به حداقل رساندن هرگونه صدمه و 
آسيب به كاركنان، تاسيسات و جامعه محلي را 

با محوريت اصلي فرماندهي واحد به كار گيرند.

حفاري نفتي لبنان در مديترانه
تس�نيم|اولين محموله تجهيزات ب��راي اولين 
حفاري اكتش��افي نفت و گاز در لبن��ان در درياي 
مديترانه روز شنبه به بندر بيروت رسيد. به گزارش 
ديلي استار، نادا بستاني، وزير نفت لبنان در توييتر 
خود نوشت: »ش��مارش معكوس براي لبنان آغاز 
مي شود«. وي گفت حفاري در اولين چاه اكتشافي 
در دس��امبر در بلوك ۴ آغاز مي شود. اين بلوك در 
آب هاي ساحل بيروت قرار دارد. به گفته مقامات، 
احتمال يافتن ذخاير قابل دوام هيدروكربن در اولين 
حفاري يك به سه است. وليد نصر، رييس اداره نفت 
لبنان گفت شركت هاي نفتي 55 روز زمان نياز دارند 
تا مشخص كنند در بلوك ۴ هيدروكربن وجود دارد 
يا نه. اولين مج��وز حفاري لبنان براي بلوك هاي ۴ 
و 9 به كنسرس��يومي از شركت هاي توتال فرانسه، 
اني ايتاليا و نواتك روس��يه داده شده است. حفاري 
در بلوك 9 كه بخشي از آن در آب هاي مورد ادعاي 
رژيم صهيونيستي قرار دارد، در 2020 آغاز مي شود.

احتمال توافق نفتي دولت 
عراق با اقليم كردستان

ش�انا| وزير نفت عراق اعالم كرد دولت مركزي و 
اقليم كردستان عراق ممكن است در ماه اكتبر امسال 
درباره نفت و بودجه به توافق برسند. به گزارش پايگاه 
خبري روداو از اربيل، ثامر غضبان، وزير نفت عراق، 
روز ش��نبه اعالم كرد ممكن است دولت مركزي و 
اقليم كردستان عراق درباره اختالف هاي خود در 
زمينه نفت و بودجه در ماه آينده ميالدي به توافق 
برسند. وي گفت: ما به توافقي با اربيل درباره نفت 
و بودجه نزديك هستيم. اميدوارم در ماه اكتبر به 
توافقي دس��ت يابيم. دولت مركزي و دولت اقليم 
كردستان عراق در ماه هاي اخير براي اداره مشترك 
مناطق مورد اختالف، سهم اقليم كردستان از بودجه 
فدرال عراق و همچنين مساله فروش مستقل نفت 
اين منطقه، كميته هايي تش��كيل دادند. غضبان 
اعالم كرد در چند هفته آينده، هيات هاي نمايندگي 
دوطرف براي بحث درباره اختالف هاي مربوط به 
نفت و بودجه به شكلي بسيار مفصل ديدار خواهند 
كرد. در س��ال 201۴ ميالدي پ��س از آغاز فروش 
مستقل نفت اقليم كردستان عراق، دولت مركزي 
اين كشور سهم اين منطقه از بودجه فدرال عراق را 

از 17 درصد به صفر رساند.

عرضه 57  ميليون ليتر گازوئيل 
يورو4 در زنجان

ايسنا| مدير ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه زنج��ان گفت: در نيمه اول امس��ال بالغ بر 

57ميليون ليتر نفت گاز يورو ۴ عرضه شده است.
حمداهلل حبيبي اظهار كرد: در راس��تاي رسالت 
وزارت نفت در صيانت از محيط زيست و ارتقاي 
خدمات رساني به همشهريان، بالغ بر 57 ميليون 
ليتر نفت گاز ي��ورو ۴ در بخش حمل و نقل طي 
ش��ش ماهه اول امسال در س��طح استان عرضه 

شده است.
اين مسوول ادامه داد: با توجه به عرضه نفت گاز 
يورو ۴ در مس��ير جاده هاي تداركاتي اس��تان، 
اهتمام شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
زنجان به افزايش تعداد جايگاه هاي عرضه كننده 
اين فرآورده بوده و اميدواريم با تمهيدات اتخاذ 
شده نسبت به عرضه صد درصدي نفت گاز يورو 
در جايگاه هاي استان در آينده نزديك اقدام شود.

كوتاه از دنياي انرژي



دريچه8ادامه از صفحه اول

اقتصاد ديجيتال،  پول ديجيتال و بانكداري ديجيتال 

سايه سنگين رکود بر اقتصاد جهان

در دنياي ديجيتالي راهي جز زندگي ديجيتالي وجود ندارد

2019 در ضعيف ترين شكل رشد اقتصادي يك دهه اخير به پايان مي رسد

 فناوري در يك ماتريس اجتماعي پديدار مي شود و جامعه را 
تحت تأثير قرار داده و به آن شكل مي دهد. فقط پس از تغيير 
نهادها و ساختارهاي اجتماعي جهت انطباق با فناوريهاي 
جديد، مي توان انتظار سود كامل را از اين فناوري ها داشت. 
تجزيه و تحليل عميق انقالب كالس��يك صنعتي نشان 
مي دهد كه يك دسته از نوآوريهاي فني نمي تواند يك انقالب 
فناوري را تشكيل دهد: بلكه اين نوآوريها بايد با مجموعه اي 
از تغييرات اساسي اجتماعي و فرهنگي به هم بپوندند. عالوه 
بر اين، سرمايه و اطالعات مالي مولفه هاي مهم يك انقالب 
فناوري هستند. نوآوريهاي فني كه منجر به انقالب صنعتي 
كالسيك مي شود، بدون حمايِت سرمايه مالي و همچنين 
بدون تبادل اطالعات )يعني دانش( ممكن نيست، در حالي 
كه انقالب صنعتي كالسيك، نوآوريهاي اساسي در توليد و 
توزيع انرژي به همراه داشت انقالب فناوري جديد نوآوريهاي 
اساس��ي را در توليد و توزيع اطالعات به وج��ود مي آورد 
اطالعات به مهم ترين منبع در جامعه مدرن تبديل مي شود. 
ظهور اقتصاد ديجيتال تركيبي از برنامه ريزي استراتژيك 
و س��رمايه گذاري در تحقيقات علمي بنيادي در »مراكز 
نوآوري« مل��ي )به عنوان مثال دره س��يليكون در اياالت 
متحده( به ايجاد زيرس��اختهاي بين المللي ش��بكه هاي 
رايانه اي عمومي منجر ش��د. كش��ورهاي توس��عه يافته 
سرمايه گذاري هاي زيادي را در زيرساخت ها انجام داده اند 
كه به ساختمان فني ظهوِر اقتصاد ديجيتال تبديل شده 
است. در اين ضمن، شركت هاي بخش خصوصي، پتانسيل 
اقتصادي زيرساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري عمومي 
را مش��اهده كردند. بازارهاي مالي، بس��يج سرمايه الزم از 
گروه سرمايه گذاران فردي و انتقال آن به بخش »فناوري 
پيش��رفته« را تس��هيل مي كردند. به منظور بهره برداري 
از تأثيرات مثبت شبكه س��ازي، ش��ركت هاي قدرتمند 
چند مليتي/ فراملي ش��روع به سازماندهي مجدد تجارت 
جهاني خود پيرامون شبكه ها كردند. كار در مقياس جهاني 
نياز به ارتباطات زيادي داشت و هزينه هاي ارتباطي را باال 
ميبرد. در تالش براي كاهش هزينه ها، شركت هاي قدرتمند 
از همه دولت ها در سراسر جهان خواستار مقررات زدايي و 
تحول در ارتباطات از راه دور شدند. در نتيجه، سياست هاي 
بخش عمومي درباره ارتباطات از راه دور، در سراسر جهان 
كنار گذاشته شد و راه براي ادغام شبكه ها در مقياس فراملي 
هموار گشت. شركت ها زيرساخت هاي ارتباطات عمومي 
را كه با ميلياردها دالر پول ماليات دهندگان ساخته شده 
اس��ت، بي رحمانه غصب كرده اند. ه��دف اين بود كه يك 
شبكه جهاني ارتباطات برقرار شود كه بتواند دسترسي موثر 
به بازار را گسترش دهد .وقتي بنياد فناوري براي شبكه هاي 
تجارت جهاني شركتهاي چند مليتي ايجاد شود، اقتصاد 

شبكه پديدار مي گردد.
آزادسازي و تحول در ارتباطات از راه دور، با مقررات زدايي 
و آزادس��ازي در بخش مالي موازي شده است. فناوريهاي 
اطالعات و ارتباطات جهاني سازي بازارهاي مالي را تسهيل 
مي كند. زيرساخت شبكه ارتباطات اطالعات جهاني، ادغام 
جهاني جريان هاي مالي را در »شبكه متا« -شبكه سرمايه 
مالي جهاني، ك��ه در مركز اقتصاد ش��بكه ديجيتال قرار 
دارد- امكان پذير مي كند .جهاني س��ازي در حوزه اقتصاد 
باعث جهش كوانتومي با اينترنت مي شود. در ظهور اقتصاد 
ديجيتال، اطالعات به مهم ترين منبع و همچنين محصولي 
بطور فزاينده با اهميت، تبديل مي شود. به عنوان يك منبع، 
اطالعات به معناي واقعي كلمه، پايان ناپذير هس��تند. اما 
به عن��وان يك محصول، اطالعات بايد قبل از دسترس��ي 
گسترده، شارژ شوند. در نتيجه، يك تغيير اساسي در فلسفه 
توليد و توزيع اطالعات صورت مي گيرد. فراواني اطالعات 
در اينترنت، ما را به يك معنا وابس��ته به اطالعات مي كند. 
اين امر با تبديل اطالعات كه تاكنون رايگان بودند به كاال 
)به اصطالح »تجاري س��ازي اطالعات«(، تجاري س��ازي 
تدريجي شبكه هاي رايانه اي عمومي را تسهيل مي كند. 
اطالعات كليدي به زودي فقط در دسترس كساني خواهد 
بود كه حاضرند هزينه آن را بپردازند. برخي از محصوالت 
و خدمات، به ويژه كاالها و خدمات نامش��هود، براي توزيع 
در ش��بكه هاي رايانه اي مناسب هستند. در دنياي مادي، 
چنين كاالها و خدماتي از طريق يك رسانه فيزيكي )كاغذ، 
سي دي، دي وي دي و غيره( تحويل داده مي شود. در دنياي 
ديجيتال، كاالها و خدمات نامش��هود شكل جريان هاي 
ديجيتالي از طريق شبكه هاي كامپيوتري را مي گيرند. وقتي 
»محصوالت جامعه اطالعات« را تجزيه و تحليل مي كنيم، 
تخمين مبلغي كه شخص مي تواند براي آن پرداخت كند، 
آسان نيست )براي مثال: خواندن مقاله در يك روزنامه يا 
مجله الكترونيكي، خواندن يك فصل از كتاب الكترونيكي، 

امانت گرفتن كتاب الكترونيكي از يك كتابخانه الكترونيكي، 
دانلود يك آهنگ موسيقي، تماشاي يك فيلم، دانلود يك 
نرم افزار به روز، و غيره( . براي رفع اين مشكل، اوكاموتو و اوتا( 
سيستمي از »ابرتوزيع« را پيشنهاد كردند طبق اين رويكرد، 
جريان اطالعات از طريق شبكه هاي كامپيوتري مي تواند به 
شكلي مشابه با آب يا برق شارژ شود. بنابراين، محصوالت 
جامعه اطالعات بايد براساس مقدار جريان اطالعات شارژ 
شوند. از آنجا كه برخي فعاليت ها در اينترنت، مقدار كمي 
از گ��ردش اطالعات را ايجاد مي كند )به عنوان مثال چك 
كردن ايميل، خواندن مقاله(، لذا بايد يك سيستم پرداخت 
وجود داشته باشد كه مقرون به صرفه باشد و قادر به انجام 
پرداخت هاي بسيار ناچيز- »پرداخت هاي خرد«- باشد. 
توسعه يك شكل جديد از پول. بنابراين رشد پايدار اقتصاد 
ديجيتال، به يك شكل جديد از پول نياز دارد. گذر به اقتصاد 
ديجيتال تنها زماني تكميل مي شود كه پول، ديجيتالي شود. 
از طريق تعدادي از نوآوري ها در حوزه سيستم هاي پرداخت، 
زيرساخت هاي اجتماعي و تكنولوژيكي براي شكل جديد 
پول ش��كل مي گيرد. تحول تاريخي پول كاغذي به پول 
ديجيتالي آغاز مي شود. پول ديجيتالي اين پتانسيل را دارد 
كه به لحاظ كيفيت، به يك شكل جديد از پول تبديل شود، 
كه باعث مي شود نظام پولي فعلي كه مبتني بر پول كاغذي 

است، منسوخ شود.
در حقيقت، ما مي توانيم به روند تكامل تاريخي پيشرفت 
پول، به مانند فرآيند تكامل غيرمادي سازي پول نگاه كنيم. 
در طول تاريخ، پول اشكال مختلفي از پول تهاتري گرفته 
تا پول كاغ��ذي را به خود اختصاص داده اس��ت. در پايان 
اين روند غيرمادي س��ازي، پول شكل جريان اطالعات از 
طريق ش��بكه هاي رايانه اي را به خود مي گيرد. از آنجا كه 
افزايش تعداد كاالها و خدمات نامش��هود، به جاي مبادله 
س��نتي پول- كاال )ي��ا: كاال- كاال، در ش��كل اصلي آن(، 
شكل جريان اطالعات از طريق شبكه هاي رايانه اي را نيز 
به خود مي گيرد، بنابراين اكنون ما از طريق ش��بكه هاي 
رايان��ه اي، اطالعات ب��راي اطالعات را تب��ادل مي كنيم. 
در اواخر قرن بيس��تم، از طريق توس��عه چندين نسل از 
سيستم هاي پرداخت نوآورانه و مكانيسم هاي معامله در 
اينترنت، تغيير تدريجي پول الكترونيكي به پول ديجيتال 
آغاز ش��د. تعدادي از سسيس��تم هاي پول الكترونيكي/ 
ديجيت��ال، ايجاد ش��ده اند: برخي از آنها س��خت افزاري 
هستند، در حالي كه برخي ديگر مبتني بر نرم افزار هستند. 
برخي از آنها سسيستم هاي آنالين هستند و برخي ديگر 
امكانات آفالين دارند. برخي از آنها به عنوان توسعه آنالين 
گزينه هاي پرداخت س��نتي ظاهر مي شوند، در حالي كه 
برخي ديگر مبتني بر يك شكل ابتكاري و كامال مستقل از 
پول ديجيتال هستند. براساس ديدگاه گوتمن ما مي توانيم 
بين سه نسل از پول ديجيتال تمايز قائل شويم . نسل اول 
پول ديجيتال شامل سسيستم هاي مبتني بر چك هاي 
الكترونيكي، مانند NetCheque؛ سسيستم هاي مبتني 
VisaCash و Mondex بر كارت هاي هوشمند، مانند

و سسيس��تم هاي مبتني بر س��كه هاي ديجيتال، مانند 

 NetCash و CyberCoin و eCash، CyberCash
اس��ت. با وجود اينكه هيچ يك از سسيستم هاي نسل اول 
موفقيت تجاري نداشته اند، اما نسل اول امكان تكنولوژيكي 
سسيستم هاي پرداخت آنالين را نشان داد و شكل جديد 
پول را به وجود آورد. با افزايش حجم تجارت الكترونيكي 
در اينترنت، نس��ل دوم پول ديجيتال پديدار شد. اگرچه 
سسيستم هاي نسل دوم نسبتا ناهمگن بودند، اما تعدادي 
ويژگي داش��تند كه باعث تمايز بين آنها و نسل قبلي پول 
ديجيتال مي شد. اول، از آنجا كه كارت هاي اعتباري تا حد 
زيادي مسوول عدم موفقيت اولين نسل از پول ديجيتال 
بودند، تقريبا تمام سسيس��تم هاي نسل دوم بر مناطقي 
متمركز شده اند كه احساس مي كنند ممكن است مزيت 
رقابتي نس��بت به كارت هاي اعتباري داشته باشند. دوم، 
تمام سسيستم هاي نسل دوم به گونه اي طراحي شده اند كه 
گسترش آنها به بانك ها بستگي ندارد: مشكل اثرات جانبي 
منفي شبكه، با درگير كردن تكنيك هاي نوين بازاريابي 
حل شد. سسيستم هاي نسل دوم از پول ديجيتال، تقريبا 
به دو دسته تقسيم مي شوند: سسيستم هاي مبتني بر پول 
ديجيتال در ايميل )ايميل پول( و سسيستم هاي مبتني بر 
پول ُبن چك ديجيتال. سسيستم هاي مبتني بر پول ايميل 
ديجيتال، از زيرساختهاي موجود از يك سرويس اينترنتي 
بسيار محبوب استفاده مي كرد، بنابراين، هزينه هاي اوليه 
آنها بطور قابل توجهي پايين تر بود. اين سيس��تم ها روش 
جالبي براي كنار آمدن با اثرات جانبي منفي شبكه داشتند 

و آن عبارت بود از: 
اس��تفاده از به اصطالح »بازاريابي ويروسي« براي جذب 
كاربران جديد. موفقترين سيس��تم از گروه Pal Pay، به 
مشتريان اين امكان را مي دهد تا براي استفاده هاي بعدي، 
پول خود را در حسابهاي مربوطه ذخيره كنند. بدين ترتيب، 
يك مدار مس��تقل از جري��ان پول ايجاد مي ش��ود كه به 
موازات سيس��تم بانكي كار مي كند. Pal Pay، شروع به 
سرمايه گذاري مجدد روي مانده هاي بالاستفاده انباشته 
شده در حساب مشتريان خود، كرد- فرآيندي كه اساسا 
اين سيستم را قادر مي س��ازد، خود مانند يك بانك عمل 
كند .سيستم هاي پول ُبن چك ديجيتال به اشكال مختلفي 
تكامل يافتند. برخي از آنها كه مبتني بر پول ُبن چك در قالب 
  com.GiftCertificates گواهينامه هاي آنالين، مانند
بودند . به مشتريان خود اجازه ميداد تا گواهي ها را از تعدادي 
از بنگاه ها در يك مكان واحد، خريداري كنند. برخي ديگِر 
مبتني بر پول ُبن چك با هدف گروه هاي جمعيتي سودآور 
Cybermoola[، ocketCash، com. خاص، مانند

iCanBuyو DoughNET؛ بس��يار محب��وب بودند و 
اغل��ب نوجوانان را هدف قرار ميدادن��د. بلندپروازانه ترين 
com. و com.Flooz :سسيستم هاي نس��ل دوم، يعني

Beenz، س��عي كردند س��لطه كارت هاي اعتباري را در 
پرداخت هاي آنالين خاتمه دهند. اين اولين سيستم هاي 
پول ديجيتال بودند كه قابليت تبديل ارزهاي ديجيتالي 
خاص خودشان را ايجاد كردند. در طول مدت زمان كوتاهي، 
اين سيستم ها تعداد قابل توجهي از كاربران را به خود جذب 

كردند. در دراز مدت، آنها ممكن است بتوانند انحصار كارت 
اعتب��اري را به مخاطره بيندازند، ام��ا در كوتاه مدت، قادر 
به مصون ماندن از »تركيدن حباب دات- كام س��ال هاي 
2001-2000« نبودند. ورشكستگي تقريبا همزمان آنها، 
  Pay Pal. ضربه جدي به نسل دوم پول ديجيتال وارد كرد
تنها سيستم نسل دوم اس��ت كه پس از »تركيدن حباب 
دات- كام« زنده مانده است. اين به دليل موقعيت پايدار آن 
در بخش تجارت الكترونيكي P2P است كه در تجارت سنتي 
معادل آن وجود ندارد. با نگاهي به نسل سوم پول ديجيتال، 
مي توانيم شاهد بلوغ در چرخه زندگي پول ديجيتال باشيم. 
برخي از ش��ركت هاي بزرگ تر جذب مفاهيم و ايده هاي 
قبلي مي شدند و به آنها كمك مي كردند تا در سيستم هاي 
پيشرفته انتقال پول آنالين پيشرفت كنند. سرانجام كار هاي 
هوشمند توسط شركت هاي كارت هاي اعتباري بين المللي 
معتبر، پش��تيباني ش��دند. اقدامات مهم ب��راي پذيرش 
گسترده تر آنها با توسعه كارت هاي هوشمند بدون سيم و 
همچنين با پيشرفت در حوزه فناوري كيف پول ديجيتال 
انجام شد. يك مطالعه جديد نش��ان مي دهد كه بانك ها 
كارت هاي هوشمند را مهم ترين فناوري براي آينده پول 
ميدانند سيستم ديگر از نسل اول كه آينده اي دارد، سيستم 
مبتني بر چك هاي الكترونيكي است. كنسرسيوم فناوري 
خدمات مالي كه به شدت توسط انجمن مالي اياالت متحده 
حمايت مي شود، يك سيستم مبتني بر چك الكترونيكي 
را توس��عه داده است كه انتظار مي رود در تمام بخش هاي 
تجارت الكترونيكي به استانداردي واقعي تبديل شود. هر دو 
كار هوشمند و چك هاي الكترونيكي، در واقع توسعه آنالين 
مكانيزم هاي پرداخت سنتي هستند. از همه مهم تر، هر دو 
سيستم توسط بانك ها، كه بسيار عالقه دارند كنترل بخش 
مهمي از جري��ان پول هاي ديجيتال آينده را حفظ كنند، 

پشتيباني مي شوند.
در اص��ل، دو روش اصلي پرداخت اينترنت��ي وجود دارد: 
پرداخت هاي حساب ش��ده مركزي و پرداخت هاي پول 
ديجيتال. پرداخت هاي حساب شده مركزي از حساب هاي 
جاري بانكي )يا حساب هاي كار اعتباري( انجام مي شوند و 
پرداخت از طريق سيستم تسويه انجام مي شود. پرداخت 
پول ديجيتال همچنين مي تواند به صورت مركزي حساب 
شود، اما تعدادي سيستم مبتني بر پول ديجيتال وجود 
دارد كه مي توانند بدون حسابداري مركزي فعاليت كنند. 
اين تفاوت بسيار مهم است، زيرا پرداخت هاي حساب شده 
مركزي گران تر هس��تند. تخمين زده مي شود كه هزينه 
پرداخت هاي حساب شده مركزي، بطور متوسط، از 30 
س��نت تا 1 دالر در هر تراكنش است، در حالي كه هزينه 
پرداخت هاي ديجيتال P2P غيرمتمركز، بطور متوسط، 
از 1 تا 5 سنت است .بنابراين، پرداخت هاي پول ديجيتال 
غيرمتمركز، تنها انتخاب منطقي براي پرداخت هاي خرد 
است. سيستم هاي پرداخت موثر، بر اساس پرداخت هاي 
پول ديجيتال غير متمركز، تجاري شدن اطالعات را تسهيل 
مي كنند..تغيير صنعت بانكداري شكل جديد پول، باعث 
ايجاد تغييرات اساسي در حوزه اقتصادي و همچنين تحول 

اساس��ي در صنعت بانكداري خواهد شد. در حال حاضر، 
تنها يك مانع باقي مانده است كه آينده بانكداري آنالين 
را به خطر ميندازد، و آن نبود يك ش��كل جهاني و عموما 
پذيرفته شده از پول ديجيتال است. بدون وجود يك شكل 
مناسب از پول ديجيتالي كه به صورت آنالين خلق و پخش 
مي شود، نمي توانيم اينترنت را يك رسانه كامال كاربردي 
براي بانكداري الكترونيكي در نظر بگيريم. در صورت عدم 
دسترسي به فضاي مجازي، مشتريان نمي توانند هنگام 
ورود به اينترنت، پول نقدي را پس بگيرند. به همين دليل 
قرار دادن پول در حساب مي تواند يك دردسر آنالين باشد. 
به جز چك هاي بازپرداختي و ساير ترتيبات سپرده گذاري 
مستقيم، مشتريان اينترنت بانك مي بايد سپرده هاي چك 
خود را به صندوق پس��تي بانك آنالين خود ارسال كنند. 
نداشتن دس��تگاه هاي خودپرداز، يك نقطه ضعف عمده 
رقابتي براي بانك هاي اينترنتي بود كه مش��تريان آنها را 
مجبور مي كرد هر وقت از دستگاه خودپرداز بانك ديگري 
استفاده مي كردند، هزينه پرداخت كنند يا اينكه مشتريان 
آنها مجبور مي شدند براي سپرده هاي خود از روش قديمي 
»پست حلزوني« اس��تفاده كنند. اين دردسر كافي بود تا 
بسياري از خانواده ها را از درگير شدن با بانكداري آنالين 
منصرف كند ]...] هر وقت براي برداشت پول نقد يا چك هاي 
سپرده، بايد به صور آفالين برويد، فعاليت بانكي شما مختل 
مي شود. تجربه بانكي در اينترنت، تا زماني كه نتوانيم تمام 
وقايع بانكي خود را بصور آنالين و بدون وقفه انجام دهيم، 
به سادگي كامل نيست. بدون دسترسي به يك سيستم 
مجازي پايدار براي برداشت پول نقد يا سپرده، مشتريان 
بانك به سادگي از در نظر گرفتن وب سايت هاي بانك ها 
معادل خود امتناع مي ورزند. بنابراين بانكداري الكترونيكي 
براي پايداري خود به پول الكترونيكي احتي��اج دارد .در 
حقيقت، تكامل پول الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي 
نبايد جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد. هيچگاه دگرگوني 
پول ديجيتال و بانكداري ديجيتال مستقل از تعامل آنها 
با اقتصاد ديجيتال بررس��ي نمي شود. فقط با توسعه يك 
ش��كل جهاني و عموما پذيرفته ش��ده از پول ديجيتال، 
مي توان انتظار تحقق پتانايل كامل بانك��داري آنالين و 
الكترونيكي و همچنين آغاز عصر »بانكداري ديجيتال« 
را داشت. بانكداري ديجيتال صرفا نمايانگر پيشرفته ترين 
شكل فناوري بانكي الكترونيكي نيست كه كامال مبتني 
بر پول ديجيتال باش��د. برخالف بانكداري الكترونيكي، 
كه به عنوان انجام برخي خدمات بانكي جديد و سنتي از 
طريق كانل هاي توزيع الكترونيكي در نظر گرفته مي شود، 
بانكداري ديجيتال، به لحاظ كيفيت، نشان دهنده شكل 
جديد بانكداري است كه در آن كليه كارها و خدمات بانكي 
مبتني بر پول ديجيتال ب��وده و از طريق كليه كانل هاي 
توزيع: الكترونيكي و همچنين كانل هاي س��نتي انجام 
مي شود .بنابراين مشخص شد، بانكداري ديجيتال جايگزين 
بانكداري سنتي نخواهد بود. پول ديجيتال. باعث تحول 
بنيادين در صنعت بانكداري و كل اقتصاد خواهد ش��د: 
عالوه بر معامالت آنالين، از پول ديجيتالي به جاي پول، 
در معامالت  آفالين نيز اس��تفاده خواهد ش��د. بنابراين، 
پول ديجيتال و بانكداري ديجيتال چارچوب رشد اقتصاد 
ديجيتال كاغذي را تشكيل مي دهد نتيجه مقررات زدايي در 
سراسر جهان و تحول در ارتباطات از راه دور، زمينه را براي 
ظهور زيرساخت هاي شبكه هاي كامپيوتري بين المللي 
فراهم كرده است. زيرساخت ها نشان دهنده ساختمان 
فني اقتصاد ديجيتال است. در اقتصاد ديجيتال، اطالعات 
به مهم ترين منبع تبديل مي ش��وند. محصوالت جامعه 
اطالعات به صورت جري��ان اطالعات ديجيتال از طريق 
شبكه هاي كامپيوتري شكل مي گيرند كه اين امر مستلزم 
ايجاد تغييرات اساسي در فلسفه توليد و توزيع اطالعات 
است. فرآيند تجاري سازي اطالعات آغاز مي شود، كه به 
شكل مناسب پول نياز دارد. اقتصاد ديجيتال نياز به يك 
شكل جهاني و عموما پذيرفته شده از پول ديجيتال دارد، 
كه براي پرداخت هاي خرد مقرون به صرفه است. شكل 
جديد پول باعث ايجاد تحوالت اساسي در حوزه اقتصاد و 
همچنين تحول بنيادين در صنعت بانكداري خواهد شد. 
بانكداري الكترونيكي كه مكمل بانكداري سنتي است، با 
بانكداري ديجيتال جايگزين مي شود كه كامال مبتني بر 
پول ديجيتال اس��ت. بانكداري ديجيتال از نظر كيفيت، 
شكل جديدي از بانكداري است كه جايگزين بانكداري 
سنتي خواهد ش��د. پول ديجيتال و بانكداري ديجيتال، 

چارچوبي براي رشد اقتصاد ديجيتال خواهد بود.
منبع: مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري

س��ازمان ملل متحد به تازگی در گزارش��ی نسبت به 
کاهش نرخ رشد اقتصادی کش��ورهای جهان و بروز 
يک رکود بزرگ جهانی در س��ال 2020 هشدار داده 
است. براين اساس تمرکز بيش از حد بر سياست غلط و 
ساده مالی، افزايش ميزان بدهی ها در کنار جنگ های 
تجاری و سياست های حمايتگرانه برخی کشورها از 
جمله مولفه هايی هستند که جهان بايد برای رفع ريشه 
ای آن ها اقدامی را انجام دهد. به گزارش ايرنا، گزارش 
تازه کنفرانس تجارت و توس��عه ملل متحد )آنکتاد( 
هشدار داده است که رشد اقتصادی اندک کشورهای 
پيشرفته و کشورهای در حال توسعه، موجب بروز رکود 

در اقتصاد جهانی در سال 2020 خواهد شد.
براس��اس گزارش آنکتاد سال 201۹ در ضعيف ترين 
ش��کل رش��د اقتصادی در يک دهه اخير به پايان می 
رسد. زنگ خطری که س��ازمان ملل به صدا در آورده 
است در جنگ های تجاری، چرخه های ارزی، نگرانی 
از احتمال خروج بدون توافق انگلستان از اتحاديه اروپا 
و روند بلندمدت نرخ بهره ريشه دارد. نکته تاسفبار تر  
گزارش آن است که به صراحت بر اين نکته اشاره می 

کند که نشانه ای از آمادگی سياستگذاران برای مقابله 
با اين رکود ديده نمی ش��ود. رشد اقتصاد جهانی از 3 
درصد سال 201۸ در سال جاری به 2.3 درصد کاهش 
يافته است که کمترين ميزان از سال 200۹ به شمار 
می رود. در آن سال ميزان رشد اقتصادی 1.۷ درصد بود. 
نکته نااميدکننده آن است که براساس برآوردها چند 
اقتصاد بزرگ در حال توسعه وارد دوره رکود شده اند و 
برخی کشورهای پيشرفته همچون آلمان و انگليس نيز 

به آن نزديک هستند.
گزارش آنکتاد در س��طح کالن وجود چالش هايی در  
سياس��تگذاری های مالی کشورها، بحران بدهی ها و 
اتخاذ سياست های حمايتگرايانه کشورها را به عنوان 
مولفه هايی می بيند که زمينه بح��ران را ايجاد کرده 
اس��ت.  به اعتقاد کارشناسان س��ازمان ملل اين خط 
مشی ها باعث بی توجهی به وضعيت مصرف کنندگان 
و کاهش توان مصرفی آن ها و در نتيجه ظهور نش��انه 
هايی از بروز رکود شده اس��ت. روزنامه »گاردين« در 
گزارشی در زمينه هشدار سازمان ملل در زمينه خطر 
وقوع رکود جهانی در س��ال 2020 عنوان داشت اين 

نهاد اعتقاد دارد رشد ضعيف اقتصادی هم درکشورهای 
پيشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه رکود را در 
سال آينده ميالدی محتمل ساخته است. در گزارش 
س��االنه اين نهاد به وزارتخانه های دارايی و بانک های 
مرکزی کش��ورها توصيه شده اس��ت تمرکز خود بر 
قيمت بازار سهام، درآمدهای مقطعی و اتکا به سرمايه 
گذاری ها را کنار بگذارند و به جای آن سياس��ت های 
اشتغالزايی، افزايش دستمزد و بيشتر کردن سرمايه 
گذاری در بخش های عمومی را در دس��تور کار خود 
قرار دهند. شکاف در کشورهای شمال در کنار کاهش 
عمومی در جنوب بعالوه افزايش سطح بدهی ها در همه 
کشورها بر اقتصاد جهانی سايه افکنده است. اين مسائل 
در همراهی با افزايش نوسانات بازار، ساختار چندجانبه 
ناآکارمد و افزايش بی اعتمادی، چالش های فوری را 

ايجاد کرده اند.
گزارش سازمان ملل بر اين باور است حتی با وجود پايان 
يافتن بحران مالی در يک دهه قبل، اقتصاد جهانی هنوز 
ش��کننده باقی مانده اس��ت و اين نهاد به همين دليل 
درخواست می کند تا تجديدنظری بنيادين در تجارت 

به عنوان يک مدل معمولی صورت بگيرد زيرا اين نوع 
نگرش کش��ورهای در حال توسعه را به واسطه افزايش 
بی سابقه بدهی نگران و ناراحت کرده است. کاهش نرخ 
بهره ای که ف��درال رزرو آمريکا و بانک مرکزی اتحاديه 
اروپا به تازگی انجام داده اند هم از نگاه اين گزارش چندان 
موفقيت آميز نبودند. راه حل هايی همچون اقدامات پولی 
غيرمتعارف همچون نرخ بهره منفی و خلق پول از طريق 
کاهش کّمی - بااينکه از زمان بحران مالی عملکرد ضعيف 
خود را نشان داده اند- همچنان به عنوان کليدی برای رفع 
نقاط ضعف اقتصاد جهانی به کار گرفته می شوند. گزارش 
سازمان ملل متحد معتقد است به علت کاهش تقاضای 
جهانی و اتخاذ سياست های حمايتگرايانه به ويژه از سوی 
دونالد ترامپ، از ابتدای سال 201۹ کاهش تجارت قابل 
پيش بينی بود. آنکتاد بر نياز به داشتن ديدگاهی فراتر 
از تهديدات کوتاه م��دت و توجه به تهديدات عميق تر 
و بلندمدت رکود تاکيد دارد. به رغم خطرات فوری که 
اقتصاد جهانی را تهديد می کنند يک سری چالش های 
کالن ساختاری هم وجود دارند که به بحران مالی دامن 

می زند و تاکنون بی سابقه بوده اند.

  مجموعه ای از سياست های اشتباه
بدهی ها و نبود سرمايه گذاری کارآمد و سياست های 
غلط کشورهای جهان موجب شده اند از تقاضای جهانی 
کاسته ش��ود و همين امر موجب بروز نش��انه ها رکود 

گرديده است.
خبرگزاری دولتی »ش��ينهوا« چين امواج خروش��ان 
بحران برای اقتصاد جهانی را واضح و خطرناک توصيف 
کرد و افزود: از جمله راهکارهای آنکتاد افزايش حقوق، 
اشتغالزايی و سرمايه گذاری های عمومی بيان شده است.

در اين چارچوب کندشدن رشد اقتصادهای مهم توسعه 
يافته از جمله آمريکا نش��ان می دهد اعتماد صرف به 
سياست های پولی ساده يا افزايش قيمت دارايی برای 
تحريک تقاضا در بهترين حالت آن تنها رشدی زودگذر 
را به بار خواهد آورد. اي��ن کاهش در حالی رخ می دهد 
که کاهش ماليات برای افراد ثروتمند و ش��رکت ها هم 

نتوانست باعث افزايش ميزان سرمايه گذاری ها شود.
اين رسانه چينی، يکی از مهمترين علل افت محسوس 
تقاضای جهانی را تعرفه های يکجانبه کشورها به ويژه 

دولت اياالت متحده ارزيابی کرده است.
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دستاوردهاي سال رونق توليد
 و ن��ه تنه��ا كار به س��هميه بندي كاالها و ارز 
و كوپني ش��دن كشور نكش��يد، بلكه اكنون 
فراواني بسياري از كاالها در بازارها، موجبات 
كاهش برخي قيمت ها نس��بت به سال ۹۷ را 

فراهم كرده است. 
 در سال ۹۸ كه به نام رونق توليد اعالم شده، 
شاهد رونق توليد، رش��د توليد در بسياري از 
زمينه ها، رشد فروش، صادرات، درآمد و سود 
شركت ها هس��تيم و ناظران اقتصادي انتظار 
دارند كه با ثب��ات بازار ارز، به تدريج بازار كاال 
نيز با ثبات همراه شده و از نرخ تورم و قيمت ها 

كاسته شود. 
ش��اخص تورم نيز نش��ان دهنده كاهش نرخ 
تورم ماهانه، فصلي و س��االنه نسبت به سال 
قبل اس��ت، قيمت بس��ياري از كاالها كه در 
سال ۹۷ به شدت رشد كرده بود، كاهش يافته 
يا ثابت مانده، و تعادل نسبي را در بازار ايجاد 

كرده است. 
هرچند كه توان و قدرت خريد مردم و اقش��ار 
متوسط و كم درآمد با اين روند متناسب نيست 
و بايد بهبود يابد و اقدامات ويژه اي را مي طلبد 
تا به قدرت خريد مردم اضافه شود، اما ايجاد 
ثبات در بازارها، عمال زمينه هاي رشد توليد و 
در نتيجه افزايش عرضه و كاهش قيمت ها در 

ماه هاي آينده را فراهم كرده است. 
همچنين مبارزه با فس��اد و رانت خوري ها و 
فرصت طلبي ها از سوي مسووالن دولت و قوه 
قضاييه در حال انجام است و اين موضوع باعث 
دلگرمي فعاالن كس��ب و كار و توليد و مردم 
ش��ده و موجبات رشد سرمايه گذاري و توليد 

را فراهم كرده است. 
در برخي بازارها از جمله صنايع غذايي، ميوه 
و تره بار، گوش��ت و مرغ، خشكبار و حبوبات، 
لبنيات و... تمهيدات گس��ترده اي در جهت 
تنظيم بازار و كاهش و ثبات قيمت ها صورت 
گرفت��ه و خبره��ا حاك��ي از رش��د توليد در 
س��ال رونق توليد و اشباع بازارهاست. قيمت 
بس��ياري از كاالهاي اساسي با كاهش نوسان 
قيمت ه��ا و كاهش نرخ ه��ا و قيمت ها مواجه 
ش��ده و مش��كالت مردم در تهيه مايحتاج، با 
وجود فشارهاي حداكثري تحريم ها، كاهش 

يافته است. 
با تدبير وزرا، مديران و كارشناسان و جوانان 
از طريق هماهنگي با س��ازمان هاي همجوار 
توليد، كار تيمي و روحيه جوانگرايي در چند 
ماه اخير اقدامات گسترده اي انجام گرفته كه 
خبر آن نيز به مس��ووالن ارشد نظام از جمله 
مقام معظم رهبري ارايه شده است و ايشان و 
ساير مسووالن نيز در جريان آن قرار گرفته اند 
كه در مجم��وع خبرهاي خوبي را در ماه هاي 
آينده در رابطه با بهبود ش��اخص هاي كالن 
و خرد اقتصادي و صنعتي و توليدي كش��ور 

ارايه خواهد داد.
 در مجموعه هاي مختلف صنعتي و توليدي و 
توزيعي و فروشگاهي كشور شاهد ساماندهي 
پروژه ه��ا، راه اندازي سيس��تم هاي نظارتي، 
رشد فروش و س��ود عملكرد، ارتقاي عملكرد 
وكارايي شركت ها با ش��اخص هاي مختلف، 
ارتقاي ش��فافيت و س��المت اداري، افزايش 
س��رمايه، س��اماندهي و كاهش بنگاه داري، 
بورس��ي كردن و عرضه س��هام ش��ركت ها، 
ساماندهي پرتفوي فعاليت و تركيب دارايي ها، 
فروش دارايي هاي مازاد، ايفاي كامل تعهدات 
ارزي سال ۹۸، ساماندهي و پيگيري و اصالح 
ساختار شركت ها و بازار ها، توسعه همكاري با 
شركت هاي دانش بنيان، استفاده از ظرفيت 
قانون بودجه در تهاتر مطالبات از دولت، بهبود 
س��رعت و كيفي��ت برگزاري مجمع س��االنه 

شركت ها، و... هستيم 
مديران و كاركنان ش��ركت ها و سازمان هاي 
اقتصادي و صنعتي كشور، عالوه بر تمركز در 
اجراي پروژه ها، به حل مس��ائل شركت هاي 
مشكل دار و زيان ده، دقت در ايفاي تعهدات 
و مراقب��ت از درآمده��اي ارزي كش��ور، 
شفاف س��ازي در عملكرد ها، سيستم سازي 
و مكانيزاس��يون براي شفاف س��ازي دايمي 
فعاليت ه��ا و عملكردهاي ش��ركت ها و... نيز 

توجه داشته اند. 
برخي سازمان هاي اقتصادي، ميزان شفافيت، 
بهبود سيس��تم هاي نظارتي را تا جايي پيش 
برده اند كه ديگر حي��اط خلوتي براي برخي 
مدي��ران باق��ي نمان��ده اس��ت و زمينه هاي 
رانت جويي، فساد، فرصت طلبي و... را به شدت 

كاهش داده است. 
براين اساس، اقدامات و دستاوردهاي كليدي 
قابل توجهي در يك س��ال اخير و به خصوص 
در شش ماه اخير و سال ۹۸ در وزارتخانه هاي 
توليدي كشور از جمله وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، انجام شده اس��ت. اين دستاوردها 
نه تنه��ا ثابت مي كن��د، ك��ه تحريم ها عمال 
به فرصت��ي براي رش��د توليد و ص��ادرات و 
ساماندهي ش��ركت ها و اقتصاد تبديل شده 
بلكه نشان مي دهد كه مديران جوان انقالبي 
كش��ور با كار تيمي و جهادي و انقالبي خود، 
چه دستاوردهاي بزرگي در جهت ساماندهي 

فعاليت هاي اقتصادي داشته اند. 
گزارش اقدامات و دس��تاوردهاي كليدي در 
يك سال اخير نشان مي دهد كه بازار توليد و 
توزيع و فروش و بازارهاي كشور با برنامه هاي 
جامع و گسترده اي براي رونق توليد و تنظيم 
بازار همراه اس��ت و مدي��ران وزارت صمت و 
بانك مرك��زي و گمرك به طور دقيق در حال 
نظارت بر بازارها هستند و عالوه بر رونق توليد 
به دنبال تنظيم بازار، راه اندازي و بهره برداري 
از طرح هاي جديد عمراني و توليدي و رش��د 

سرمايه گذاري ها هستند.



اخبار كالن 9 كالن

شريككردنكارگراندرسهامكارخانهها
يك كارش��ناس حوزه كار معتقد است شريك كردن 
كارگران در سهامداري كارخانه ها موجب صرفه جويي 
در توليد، باال رفتن بهره وري بنگاه، ايجاد توليد مرغوب 
و اطمينان خاطر كارگران از آينده شغلي آنها مي شود.

علي اكبر سيارمه اظهار كرد: سال هاي سال است كه 
نمايندگان تش��كل هاي كارگري بحث سهيم شدن 
كارگران در كارخانه ها را مط��رح مي كنند چرا كه با 
مش��اركت كارگران در مديريت و س��هام كارخانه ها، 
هم توليد و بهره وري در بن��گاه باال مي رود هم انگيزه 
كار بيشتر مي ش��ود. وي ادامه داد: متاسفانه خيلي از 
كارخانجات واگذار ش��ده به بخش خصوصي با مبالغ 

پاييني در اختيار مالكان و سهامداران قرار گرفتند در 
حالي كه ارزش آنها خيلي بيش��تر بود و بعضا مالكان 
هم اهليت الزم را براي خريد بنگاه نداشتند به همين 
دليل مدتي بعد از واگذاري، تعديل نيروهاي كار توسط 

مالكان جديد صورت مي گرفت.
به گفت��ه اين كارش��ناس حوزه كار، ش��ريك كردن 
كارگران در سهامداري كارخانه موجب صرفه جويي 
در توليد، كاهش هزينه هاي اضافه، ايجاد توليد مرغوب 

و اطمينان خاطر كارگران براي دوام شغلي مي شود.
سيارمه درباره برخي ديدگاه ها در خصوص عدم اجراي 
صحيح خصوصي سازي در كشور، گفت: عده اي بر اين 

باورند كه اگر اصل ۴۴ به درس��تي اجرا نمي شود به 
اين دليل است كه حقوق ذي ربطان را لحاظ مي كند 
ولي حقوق ذي نفع��ان را نمي بيند در صورتي كه در 
سياست هاي اصل ۴۴ قيد شده كه ذينفعان سهيمند 
و در صورت واگذاري كارخانه با قيمت پايين، حقوق 
و مزايا و س��نوات و معوقات پرسنل آن كارخانه بايد 
پرداخت شود ولي متاس��فانه در برخي از بنگاه هاي 
واگذار شده مالكان هنگام ش��رايط سوددهي، بهره  
بردند و زماني ك��ه بايد س��رمايه گذاري مي كردند، 
بالفاصله ب��ه تغيير خ��ط تولي��د روي مي آوردند و 
براي آنكه خودشان هزينه نكنند، نيروهاي كار را به 

مرخصي هاي طوالني و اجباري مي فرستادند يا عذر 
كارگر را مي خواستند تا به مدت يك سال از صندوق 

بيمه بيكاري استفاده كند.
وي با بيان اينكه وظيفه ش��وراهاي اسالمي مستقر 
در كارخانه ها و ش��ركت ها اين است كه در چارچوب 
قانون حق��وق كارگ��ران را مطالبه كنند، به ايس��نا 
اف��زود: موضوع معيش��ت، بيمه تامي��ن اجتماعي، 
دستمزد و حقوق معوق جزو حقوق ذاتي نمايندگان 
كارگري اس��ت و اگر آنه��ا را از پيگي��ري مطالبات 
بح��ق كارگران مح��دود و تهديد كنيم، مش��كالت 
كارخانه ه��ا چگون��ه به گوش مس��ووالن برس��د و 

 حقوق از دس��ت رفته كارگران چگونه استيفا شود؟
اين كارشناس حوزه كار در پايان درباره اثرات تشكيل 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در پيگيري مشكالت 
كارخانه ها گفت: اين س��تاد در شناسايي بنگاه هاي 
مشكل دار و رفع مش��كالت آنها موثر بوده و با تزريق 
نقدينگي يا كمك به تامين مواد اوليه آنها را احيا كرده 
است البته معتقدم اين ستاد بيشتر دغدغه كارفرما را 
دارد تا كارگر با اين وجود انتظار داريم با تشكيل اين 
ستاد مسائل و مش��كالت كارخانه هايي نظير هپكو 
هرچه سريع تر برطرف شود و كارگران با اميد و انگيزه 

به كار مشغول شوند.
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درآمد۱۰هزارميليارديدولت
ازحذفيارانهپردرآمدها

يك اقتصاددان با اش��اره به شيوه دولت براي حذف 
تدريجي يارانه  س��ه دهك ب��االي درآمدي جامعه، 
اين روش را بهترين ش��يوه ممكن براي حذف يارانه 
پردرآمدها ارزيابي كرد و گفت: از محل حذف يارانه 
خانوارهاي پردرآمد، طي يك سال ۱۰ هزار ميليارد 

تومان نصيب دولت خواهد شد. 
وحيد شقاقي شهري، حذف تدريجي يارانه خانوارهاي 
پردرآمد را بهتري��ن روش قط��ع يارانه دهك هاي 
پردرآمد ارزيابي كرد و گفت: ب��ا اين روش مي توان 
جلوي خطاها و انحرافات احتمالي را هم گرفت. در 
همين راستا بهترين معيار براي تشخيص وضعيت 
اقتصادي خانوارها بررسي گردش مالي افراد خانوار 
است. او با اشاره به الزام چهارساله دولت به حذف يارانه 
نقدي بر اساس قانون بودجه كشوري ادامه داد: پس 
از دوره اول حذف يارانه ها در سال ۱۳۹۴، اولين اقدام 
دولت براي اجرايي ك��ردن تبصره ۱۴ قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۸ مبني بر حذف يارانه در ش��هريورماه 
امسال صورت گرفت. البته در اين مدت نيز نمايندگان 
مجلس نقدهاي فراواني نسبت به تعلل دولت در حذف 

يارانه ها داشتند.
عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي تهران با تاكيد بر 
اينكه خانوارهاي پردرآمد هيچ نيازي به دريافت يارانه 
ندارند گفت: در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۴۵ هزار تومان مبلغ 
قابل توجهي در سبد خانوار بود، اما با توجه به اينكه 
بيش از ۱۰ سال از پرداخت يارانه مي گذرد و اين مبلغ 
هم افزايش پيدا نكرده و از س��وي ديگر دو، سه موج 
تورمي را هم تجربه كرده ايم حاال مبلغ ۴۵هزار تومان 
مبلغ بسيار كمي ش��ده و قدرت خريد آن بسيار كم 
است. به همين خاطر خانواده هاي پردرآمد و حتي 
خانواده هاي با درآمد متوسط نيز به آن نيازي ندارند؛ 
بنابراين تعلل دولت در حذف يارانه هم بي مورد است. 
شقاقي شهري با اشاره به اينكه روش تدريجي قطع 
يارانه ها عمال جلوي انحراف��ات و خطاها در فرايند 
حذف يارانه ها را مي گي��رد اضافه كرد: هنگامي كه 
دولت به تدريج ياران��ه دهك هاي درآمدي را حذف 
مي كند، به مرور مي تواند بانك اطالعاتي خود را هم 
تكميل كند، به اعتراض ها رسيدگي كند و سپس يارانه 
دهك هاي پايين تر را هم قطع كند. بر اين اساس روش 
تدريجي نسبت به قطع يك باره يارانه ها بهتر است و 
به دولت اجازه راستي آزمايي، كاهش و حذف خطاها 
را مي دهد. او با تاكيد برروش تدريجي قطع يارانه ها و 
ايجاد سامانه ثبت و رسيدگي به اعتراض ها ادامه داد: 
قطعا ما شاهد خطاي بسيار اندكي در حذف يارانه ها 
خواهيم بود؛ بنابراين قاعدتا شاهد تجمعات اعتراضي 
هم نخواهيم بود، چون براي افرادي كه به حذف يارانه 
خود اعتراض دارند، امكان ثبت اعتراض فراهم شده 
و دولت با بررسي گردش مالي آنها، به حقانيت يا عدم 
حقانيت اعتراضش��ان پي مي برد. عالوه بر اين سه 
دهك پردرآمد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نيازي ندارند 
و اساسا اعتراضي هم نخواهند داشت. اين اقتصاددان با 
اشاره به اينكه گردش مالي حساب افراد بهترين روش 
براي تشخيص وضعيت مالي افراد است، گفت: دولت 
مي تواند به س��رعت گردش مالي افراد در طول يك 
سال اخير را از طريق بانك مركزي و سيستم بانكي 
بررسي كند و بر اساس آن به راحتي قابل تشخيص 
است كه فرد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نياز دارد يا خير؛ 
من فكر مي كنم صدك هاي باالي درآمدي گردش 
مالي محسوسي دارند، بنابراين براي فردي كه گردش 
حساب ملموسي داشته است، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
خنده دار و بي معني اس��ت. اما حق اعتراض دارند و 
دولت هم به راحتي مي تواند موجه بودن اس��تدالل 
آنها را تشخيص دهد. اين استاد دانشگاه همچنين 
با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي دولت اظهار كرد: 
دولت مجبور است هزينه هاي خود را ساماندهي كند 
كه يكي از اين هزينه ها حذف يارانه هاي نقدي است. 
از محل حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد، در طول يك 
س��ال كمتر از ۱۰ هزار ميليارد تومان نصيب دولت 
خواهد شد كه دولت نيز با اين مبلغ مي تواند بخشي از 
كسري بودجه خود را جبران كند و البته چاره اي هم 
جز اين هم ندارد. دولت بخشي از كسري بودجه را از 
طريق صندوق توسعه ملي و اوراق مالي پوشش داده و 
بخش بسيار كوچكي از آن نيز مي تواند از محل حذف 

يارانه هاي افراد پردرآمد جبران شود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي گزارش داد 

4راهكارافزايشسهمبازارسرمايهدرتامينماليبنگاهها
گروه اقتصاد كالن|  

اخذ تسهيالت از شبكه بانكي بسيار ناچيز است 
و در واقع از اين ظرفيت مهم استفاده نمي شود 
كه اين امر نشان مي دهد چالش هايي در مسير 
تامين مالي از طريق انتش�ار صك�وك در بازار 
سرمايه وجود دارد. اعمال نرخ هاي دستوري و 
نامتناسب با شرايط بازار براي صكوك از سوي 
بانك مركزي و سازمان بورس باعث شده است 
كه فروش اين اوراق در بازار اوليه دشوار شده و 
هزينه هاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 
افزاي�ش يابد كه منجر ب�ه افزايش هزينه تمام 
ش�ده تامين مالي براي بنگاه مي ش�ود و البته 
توزي�ع منافع مال�ي ميان ش�ركت هاي تامين 
سرمايه و سرمايه گذاران )حقيقي و حقوقي(، را 
غيرشفاف مي كند. ازسوي ديگر عدم آشنايي 
فع�االن اقتصادي با صك�وك و پيچيدگي هاي 
آن و البته تعدد مراحل اخذ مجوز انتش�ار و در 
نهايت فرايند طوالني تأييد ركن ضامن صكوك 
با ضمانت بانكي توس�ط بانك مركزي، منجر به 
افزايش هزينه هاي مبادالتي انتش�ار صكوك 
براي بنگاه ها شده است. اما براي مواجهه با اين 

مشكالت چه راهكارهايي وجود دارد؟

به گ��زارش »تعادل«، يك��ي از راه ه��اي پيش روي 
بنگاه هاي اقتص��ادي براي تامين مالي، اس��تفاده از 
ابزارهاي موجود در بازار س��رمايه است. انتشار سهام 
جديد و اوراق مالي دو ابزاري اس��ت كه بنگاه ها براي 
تامين مالي از بازار س��رمايه مي توانند استفاده كنند. 
تامين مال��ي از طريق انتش��ار اوراق مالي )صكوك( 
در س��ال هاي اخير مورد توجه بنگاه ه��ا در ايران قرار 

گرفته است.
درح��ال حاض��ر باتوجه به ش��رايط مال��ي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري، تس��هيالت دهي ب��ه بنگاه ها با 
دشواري صورت مي گيرد. ازسوي ديگر تقاضاي بنگاه ها 
نيز به واس��طه افزايش هزينه هاي ناش��ي از افزايش 
نرخ ارز و افزايش س��طح قيمت ها به ويژه براي تامين 
سرمايه در گردش افزايش يافته است. در اين شرايط 
تامين مالي از طريق انتش��ار صكوك در بازار سرمايه 
مي تواند سازوكاري مناسب براي تامين مالي بنگاه ها 

محسوب شود.

نگاهياجماليبهتامينماليازطريقبازار
سرمايهوشبكهبانكي

اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محور اس��ت و براساس 
گزارش هاي بان��ك مركزي، بخش غالب )بيش از ۸۰ 
درصد( تامين مالي در اقتصاد ايران از طريق نظام بانكي 
صورت مي گيرد، با وجود اين در سال هاي اخير تامين 

مالي از طريق بازار سرمايه رشد خوبي داشته است.
مقايسه تامين مالي از طريق بازار سرمايه و شبكه بانكي

بازار سرمايه و ش��بكه بانكي دو بازار مهم و رسمي به 
منظور تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي هستند. تامين 
مالي از طريق ش��بكه بانكي در قالب تسهيالت، ذيل 
عقود مشخص فقهي صورت مي پذيرد و طبق قانون 
»عمليات بانكي بدون ربا«؛ عقود مشاركت حقوقي، 
مشاركت مدني، جعاله، اجاره به شرط تمليك، مضاربه، 

فروش اقساطي و... بدين منظور طراحي شده است.
 بطور معمول، مدت زمان )سررسيد( تسهيالت براي 
بنگاه هاي كوتاه مدت )حداكثر يك سال( است و البته 
در سررسيد مي توانند امهال كنند. انتشار صكوك در 
بازار س��رمايه نيز ذيل عقود فقهي صورت مي پذيرد؛ 
بان��ي اوراق )بنگاه متقاضي تامين مالي( پس از تأييد 
انتشار اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ذيل 
عقد مورد استفاده، از طريق ناشر اوراق )نهاد واسط( 
دارايي هاي مبناي انتشار صكوك را به سرمايه گذاران 
منتقل مي كند و درمقابل، منابع مالي سرمايه گذاران به 
باني انتقال مي يابد. اوراق پس از پذيره نويسي، در بازار 
ثانويه معامله شده و در فواصل زماني مشخص، سود 

اوراق پرداخت مي شود. 
در نهايت در سررس��يد؛ اصل و باقيمانده سود اوراق 
)آخرين كوپ��ن اوراق( به دارن��دگان اوراق پرداخت 
مي شود و دارايي هاي مبناي انتشار اوراق، نيز توسط 
ناشر به باني منتقل مي شود. در ميان انواع مزيت ها و 
معايب تامين مالي از طريق شبكه بانكي و بازار سرمايه، 
هزينه هاي تامين مالي و زمان دسترسي از مولفه هاي 
مهم تصميم گيري بنگاه ها پيرامون بهره گيري از بازار 
پول و سرمايه هستند. درواقع؛ چنانچه هزينه تامين 
مالي بنگاه ها در يكي از دو بازار س��رمايه )انواع اوراق 
بهادار اس��المي( و ش��بكه بانكي )دريافت تسهيالت 
بانكي(، كمتر باشد، توجه بنگاه به آن بازار خواهد بود.

تامينماليدرشبكهبانكي
حجم كل تسهيالت پرداختي بانك ها در سال ۱۳۹7 
به بخش هاي اقتص��ادي حدود 77۳ ه��زار ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه در مقايس��ه با دوره قبل )سال 

۱۳۹6( حدود 26 درصد مع��ادل ۱6۰ هزار ميليارد 
تومان افزايش داش��ته اس��ت. با توجه به افزايش نرخ 
ت��ورم و هزينه ه��اي بنگاه ها، چنانچه اي��ن ميزان از 
تسهيالت دهي را با شاخص هاي قيمت توليدكننده 
تعديل كنيم، عماًل نرخ رش��د واقعي تس��هيالت در 
سال۱۳۹7 نس��بت به سال گذشته حدود ۴۱ درصد 
كاهش يافته است.  از كل تسهيالت پرداختي شبكه 
بانكي در س��ال ۱۳۹7، سهم تس��هيالت اعطايي به 
بنگاه ها )به غير از سرفصل تسهيالت مسكن و ساير( 
در س��ال ۹7 مبلغ حدود 6۰7 ه��زار ميليارد تومان 
معادل 7۸ درصد كل تسهيالت پرداختي بوده است. 
الزم به ذكر است كه حجم زيادي از تسهيالت اعطايي 
توسط ش��بكه بانكي از نوع امهال )تمديد تسهيالت 
غيرجاري(، بوده است و درواقع، جريان نقدي تازهاي 
وارد بنگاه و بخش واقعي اقتصاد نشده است.  بررسي ها 
نشان مي دهد كه تسهيالت اعطايي به بنگاه ها رشد 
2۴ درصدي داشته است )۱۱۹ هزار ميليارد تومان(، 
اما رش��د واقعي تس��هيالت اعطايي )تعديل يافته با 
شاخص قيمت هاي توليدكننده( به بنگاه حدود ۱۵ 
درصد كاهش داشته است. نرخ رسمي تامين مالي در 
شبكه بانكي در سال ۱۳۹7 برابر با ۱۸ درصد بوده است. 
البته شواهد نشان مي دهد كه بانك ها به طرق مختلف 
مثل الزام به مسدود كردن بخشي از تسهيالت يا الزام 
به سپرده گذاري و ... عماًل هزينه تمام شده تسهيالت 

بانكي را براي بنگاه ها افزايش داده اند.

تامينماليدربازارسرمايهايران
بازار سرمايه سازوكار ديگر تامين مالي است كه در آن 
دولت و بنگاه ها با انتشار اوراق بهادار به تجهيز منابع 
مالي اقدام مي كنند و نيازهاي مالي و سرمايه اي خود 
را تامين مي كنند. نقش اصلي بازار س��رمايه، تامين 
مالي بنگاه ها از طريق انتشار سهام و افزايش سرمايه 
است. در كنار بازار اوراق سهام، اوراق مالي اسالمي نيز 
كه سررسيد بلندمدت تري نسبت به تسهيالت بانكي 
دارند، در بازار سرمايه انتشار يافته و مورد معامله قرار 

مي گيرد.
حجم اوراق مالي اسالمي در بازار سرمايه طي ساليان 
گذشته افزايش يافته اس��ت و عالوه بر بنگاه ها كه به 
انتش��ار صكوك اقدام مي كنند، دولت، وزارتخانه ها و 
ش��ركت هاي دولتي نيز به انتشار اوراق مالي اسالمي 
)مطابق با اقتضائات شرعي( مي پردازند. اسناد خزانه 
اسالمي، اوراق مشاركت و اوراق منفعت نمونه هايي از 
اوراق بهاداري است كه دولت و وزارتخانه ها به منظور 
تامين كس��ري منابع مالي خود در س��ال هاي اخير 
منتشر كرده اند. در سال ۱۳۹7 مجموع ارزش اسمي 
مالي اسالمي دولتي منتشر شده نسبت به سال ۱۳۹6 
حدود ۳۰درصد كاهش و ارزش واقعي )تعديل شده 
با ش��اخص قيمت ها( آن ح��دود ۵۱ درصد كاهش 

داشته است.
در س��ال ۱۳۹7 مجموع ارزش اسمي مالي اسالمي 
دولتي منتش��ر شده نس��بت به س��ال ۱۳۹6 حدود 
۳۰درصد كاهش و ارزش واقعي )تعديل شده با شاخص 

قيمت ها( آن حدود ۵۱ درصد كاهش داشته است.
بررسي ها نشان مي دهد كه گرچه انتشار صكوك در 
بازار سرمايه توسط بنگاه هاي اقتصادي در سال ۱۳۹7 
در مقايسه با سال هاي گذشته افزايش داشته است و از 
ميانگين چندساله باالتر بوده است. با اين حال با وجود 
رشد تامين مالي بنگاه ها از طريق بازار سرمايه، حجم 
انتشار صكوك )كه برابر حدود 72۰۰ ميليارد تومان 

بوده است( در مقايس��ه با حجم تامين مالي بنگاه ها 
توسط شبكه بانكي )حدود 6۰7 هزار ميليارد تومان( 

بسيار اندك است.

چالشهايتامينماليازمسيربازارسرمايه
درايران

س��هم تامين مالي از طريق انتش��ار صكوك در بازار 
سرمايه در اقتصاد ايران فاصله قابل توجهي با بسياري 
از كشورهاي پيشرفته دنيا دارد. براي استفاده بيشتر 
از اين ظرفيت در تامين مالي بنگاه ها در اقتصاد ايران، 
بايد چالش هايي را كه بنگاه ها در مسير انتشار   با آنها 

مواجه هستند مرتفع كرد. 
برخي از اين چالش ها عبارتند از: نرخ گذاري دستوري 
و خارج از قواعد سرمايه گذاري صكوك، فقدان رتبه 
اعتباري صكوك و پيچيدگي ماهيت صكوك هر يكي 
از اين چالش ها، تبعاتي را هم به اقتصاد ايران تحميل 

كرده اند. 
   پيامدهاي نرخ گذاري دستوري: 

افزايشهزينهغيربهرهايانتشارصكوك
توزيع غيرشفاف منافع مالي حاصل از انتشار صكوك

در نتيجه نرخ گذاري دس��توري صكوك ناسازگار با 
شرايط بازار و فقدان رتبه بندي صكوك و شركت هاي 
منتشركننده آن، هزينه هاي انتشار صكوك افزايش 
خواهد يافت و س��اختارهاي مذاكره اي غيرشفاف بر 
نرخ گ��ذاري اوراق مالي اس��المي رواج خواهد يافت. 
به عبارت ديگر اگرچه در ظاهر امر، نرخ اسمي صكوك 
بس��يار پايين اس��ت، اما هزينه تامين مالي از طريق 
صكوك، به واس��طه هزينه هاي غيربهره اي، بسته به 
ش��رايط بازار ح��دود ۱۰ درصد باالتر از نرخ اس��مي 

خواهد بود.
طبق نظر بنگاه هاي منتش��ركننده صكوك در بازار 
س��رمايه، هزينه غيربهره اي انتش��ار صكوك حدود 
۱۰درصد بوده است كه حدود 7 درصد مربوط به متعهد 
پذيره نويس، بازارگردان و مشاور عرضه )شركت هاي 
تامين سرمايه( است. حدود 2 درصد هزينه ها مربوط 
به ركن ضامن و يك تا دو درصد ساير هزينه هاي انتشار 
صكوك است. نكته مهم آن است كه چنانچه نرخ هاي 
اسمي صكوك متناسب با شرايط بازار باشد، به واسطه 
مشاركت بيشتر در عرضه اوليه ازسوي سرمايه گذاران، 
هزينه هاي مربوط به متعهد پذيره نويس و بازارگردان 
بطور محسوس��ي كاهش خواهد ياف��ت و درمجموع 
هزينه تمام ش��ده تامين مالي از طريق صكوك براي 

بنگاه كاهش مي يابد.
توزيع غيرشفاف منافع مالي حاصل از انتشار صكوك

يك��ي از مهم ترين پيامدهاي نرخ گذاري دس��توري 
ناسازگار با شرايط بازار، توزيع غيرشفاف منافع مالي 
حاصل از انتشار صكوك بنگاه ها در بازار سرمايه است؛ 
اين در ش��رايطي است كه بازار سرمايه به عنوان يكي 
از بازاره��اي مهم نظام مالي بايد از ش��فافيت بااليي 
برخوردار باشد و ازسوي ديگر سعي كند تا مشاركت 

حداكثري عامه مردم را فراهم آورد.
با توجه به بررسي هاي انجام شده، نرخ اسمي صكوك 
منتشر شده توسط بنگاه ها در سال گذشته حداكثر ۱6 
درصد براي صكوك با ضمانت بانكي و ۱۹ درصد براي 
صكوك با ضمانت غيربانكي بوده است. نتيجه آن است 
كه سرمايه گذاران بازار سرمايه با درنظر گرفتن ريسك 
و بازده و با وجود دارايي هاي بدون ريسك با نرخ سود 
باالتر )مثل اسناد خزانه كه بازدهي حدود 22 درصد 
داشته اند(، عماًل هيچ انگيزه اي براي خريد اين اوراق 

در بازار اوليه و به عبارت ديگر سرمايه گذاري مستقيم 
نداشته اند. در اين شرايط متعهد پذيره نويس )شركت 
تامين س��رمايه( بايد منابع مورد ني��از بنگاه )ارزش 
صكوك منتشر شده( را به او بپردازد و به عبارت، ديگر 

صكوِك فروش نرفته را بخرد.
   متعه�د پذيره نوي�س از دو طريق ب�ه ايفاي 

تعهدات خود اقدام مي كند: 
۱- برداش��ت از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، 

زيرمجموعه خود
2- مذاكره مستقيم با سرمايه گذاران حقيقي يا حقوقي 
به منظور دريافت منابع مالي خريداري اوراق توسط 
ايشان فارغ از اينكه متعهد پذيره نويس از كدام منبع 
براي ايفاي تعهدات خود بهره مند مي شود، نرخي كه 
هر يك از دو منبع فوق از تامين سرمايه مطالبه مي كند، 
متأثر از شرايط بازار و سياست هاي پولي بانك مركزي 
اس��ت و مس��تقيمًا در هزينه هاي غيربهره اي انتشار 

صكوك نمود مي يابد.
چنانچ��ه تامي��ن مناب��ع مال��ي از صندوق ه��اي 
سرمايه گذارِي زيرمجموعه ش��ركت تامين سرمايه 
صورت پذيرد، نرِخ اين تامين مالي، تقريبًا برابر با نرخ 
بازدهي اس��ت كه صندوق ها به دارندگان واحدهاي 
صندوق پرداخت مي كنند، كه طي س��ال هاي اخير 
همواره باالتر از نرخ اسمي صكوك منتشره بوده است.

چنانچه تامين مالِي ايفاي تعهداِت پذيره نويِس اوراق، 
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صورت پذيرد، ساير 
انتخاب هاي اين اشخاص مثل سپرده گذاري در بانك 
و دريافت سود بانكي، مالك نرخ گذاري قرار مي گيرد 
و با توجه به نرخ هايي كه بانك ها عماًل براي سپرده هاي 
كالن پرداخت مي كنند، عماًل هم��ان نرخ هاي بازار 
مبنا قرار خواهد گرفت. متعهد پذيره نويسي هم اين 
مابه التفاوت نرخ سود را عماًل در قالب هزينه مربوطه از 
بنگاه متقاضي مي گيرد و به اين صورت است كه عماًل 
هزينه تمام شده تامين مالي از طريق انتشار صكوك 

براي بنگاه افزايش مي يابد.
همان گونه كه بيان شد س��هم بازار سرمايه در تامين 
مالي بنگاه ها در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين 
است. براي استفاده بيش��تر از ظرفيت صكوك براي 
تامين مالي كه در واقع هدايت س��پرده هاي مردم به 
سمت توليد است، رفع چالش هاي پيش گفته ضروري 
است. در اين بخش راهكارهايي در اين راستا پيشنهاد 

مي شود: 

مداخلهغيردستوريبانكمركزي
بانك هاي مركزي به عنوان سياست گذار پولي و مقام 
ناظر بر بانك ها و ساير موسسات اعتباري غيربانكي، 
عمومًا به جاي مداخله مستقيم و تعيين نرخ هاي اوراق 
مالي اس��المي و البته نرخ هاي سپرده ها و تسهيالت 
موسسات اعتباري، به صورت غيرمستقيم و از طريق 
مديريت نرخ در بازار بين بانكي و با استفاده از ابزارهايي 

مثل عمليات بازار باز اقدام مي كنند.
به نظر مي رس��د ب��ا توجه به س��اختار نظ��ام پولي و 
بانكي كش��ور، ضروري است بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران نيز از تعيين دس��توري نرخ ها بدون 
توجه به الزامات آن در سياس��ت هاي پولي، خصوصًا 
در مورد نرخ صكوك منتش��ره و تضمين شده توسط 
بانك ها، فاصله بگيرد. زيرا تعيين نرخ هاي ناس��ازگار 
با ش��رايط بازار، اواًل به واس��طه روش ه��اي مختلف 
براي تخل��ف بانك ها، قابليت اعم��ال و تحقق ندارد؛ 
ثاني��ًا ضمن ايجاد فض��اي رانتي و غيرش��فاف، عماًل 

 هزينه هاي تامين مالي بنگاه ها را افزايش خواهد داد. 
الزام به ارايه رتبه اعتباري صكوك و بنگاه ها توس��ط 

موسسات رتبه بندي در بازار سرمايه
يكي از اركان مهم در انتشار اوراق بهادار نهاد رتبه بندي 
است. اين نهاد موظف به ارايه رتبه اعتباري اوراق و نيز 
بنگاهي است كه مي خواهد اوراق بهادار منتشر كند. 
با بهره گيري از رتب��ه اعتباري، مي توان نرخ منصفانه 
اوراق كه با ريسك تعديل شده است را به دست آورد. با 
منطقي شدن نرخ بازده اوراق، تقاضا براي خريداري اين 
اوراق افزايش مي يابد و به تبع آن، هزينه هاي متعهد 
پذيره نويسي و بازارگرداني كاهش خواهد يافت. عالوه 
بر اين، با وجود نهاد رتبه بن��دي، هزينه هاي زماني و 
ارزيابي انتشار اوراق كه توسط اركان مختلف صورت 

مي پذيرد، كاهش مي يابد.
  به طور خالصه؛ وجود نهاد رتبه بندي در بازار 
س�رمايه از س�ه جهت به تامين مال�ي بنگاه ها 

كمك مي كند: 
۱- طبق دستورالعمل ها؛ چنانچه صكوك بنگاه داراي 
رتبه اعتباري باشد، باني صكوك كه بنگاه است، ملزم 
به داشتن ضامن نيست. فلذا هزينه ركن ضامن حذف 

خواهد شد.
2- دارا بودن رتبه اعتباري شركت و صكوك آن، سبب 
مي شود كه تعيين نرخ ها تطابق بيشتر با ريسك شركت 

و صكوك منتشره و بازدهي آن داشته باشد.
۳- با توجه به حذف برخ��ي از مراحل و اركان فرايند 

انتشار صكوك تسريع خواهد شد.
۴- انتشار صكوك بدون كوپن )فروش اوراق به كسر( 
يك��ي از راهكارهاي كاهش هزينه ه��اي تامين مالي 
بنگاه ها، انتش��ار اوراق بهادار مالي اسالمي )صكوك( 
بدون كوپن )به كسر( است. انتشار اين نوع اوراق داراي 

فوايد زير است: 
۱- كشف قيمت اوراق، مبتني بر عرضه و تقاضاي بازار 
انجام مي ش��ود و مداخالت در نرخ گذاري آن كاهش 
مي يابد. بالطبع اين ويژگي، هزينه هاي پذيره نويسي 

و بازارگرداني آن كاهش خواهد يافت.
2-. بنگاه موظ��ف به پرداخت س��ودهاي دوره اي به 
دارندگان اوراق نيست و لذا مي تواند با ذخيره جريانات 

نقدي، كسب وكار خود را توسعه دهد.
البته به منظور بهره گيري از اين نوع اوراق الزم است تا 

دو ويژگي زير درنظر گرفته شود: 
۱-. از آنجا كه عقد مورد قبول در انتش��ار اوراق بدون 
كوپن، بيع دين اس��ت، لذا الزم اس��ت تا بنگاه، ديون 
محقق شده خود را اوراق بهادارسازي كند و در بازار به 
فروش برساند. انتشار اوراق به تنزيل بدون ثبوِت دين 

باني، شبهه حيله فرار از ربا دارد و محل اشكال است.
2- از حيث نظ��ري؛ اي��ن اوراق نمي تواند بلندمدت 
باش��د، زيرا با تنزيل به قيمت حال، ارزش آن كاهش 
شديدي مي يابد. لذا به نظر مي رسد اين اوراق مي تواند 

ميان مدت )تا دو سال( منتشر شوند.

افزايشعمقبازاراوراقمالياسالمي
همان طور كه در تجزيه و تحليل هزينه انتشار صكوك 
مشخص ش��د؛ بيش��تر هزينه هاي غيرمالي انتشار 
صكوك، مربوط به متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 
است. به بيان ديگر، نقدش��دن اوراق و هزينه متعهد 
پذيره نويس، هزينه هاي بااليي است كه باني )بنگاه( 

الزم است پرداخت كند.
با فرض آنك��ه نرخ گذاري منصفان��ه اي در بازار اوراق 
صورت پذي��رد و صكوك از رتبه اعتب��اري برخوردار 
باشد، هرچه ميزان مشاركت افراد با درجات مختلف 
ريس��ك پذيري و ترجيحات نقدينگي در بازار اوراق 
بهادار بيشتر باشد، نقدش��وندگي اوراق باالتر خواهد 
رفت و بازار به اصطالح عميق مي شود. تعميق بازار به 
اين معناست كه فعال بازار بتواند در سريع ترين زمان 
ممكن به بهينه ترين قيمت مورد نظ��ر دارايي مالي 
موجود در بازار مالي، دس��ت يابد.  افزايش عمق بازار 
مي توان��د از طريق طراحي ابزاره��اي مالي متنوع در 
بازار سرمايه حاصل شود. براي مثال، طراحي ابزارهاي 
تامين مالي كه داراي نرخ هاي س��ود مصون از تورم يا 
مصون از نوسانات نرخ ارز است، مي تواند به عمق بازار 
كمك كند كه در نتيجه، هزينه هاي انتشار كاهش يابد.

كاهشزمانرويهه�اياداريواجرايي
انتشارصكوك

زما ن ب��ر بودن انتش��ار صكوك يك��ي از هزينه هاي 
غيرمالي تامين مالي از طريق بازار سرمايه است. براي 
رفع اين چالش ضروري است اركان انتشار اوراق مانند 
ضامن، مشاور عرضه، موسسه رتبه بندي كه به بررسي 
باني اوراق مي پردازند، با بهره گيري از سيس��تم هاي 
سريع تحليل، ارزيابي و س��نجش ريسك به تسريع 
در فرايند تصميم گيري و انتش��ار اوراق بهادار مالي 
اقدام كنند. همچنين ضروري است كه بانك مركزي 
فراينده��اي مربوط به تأييد ضمانت اوراق ازس��وي 

بانك ها را تسريع بخشد.

بخشودگي۱۰۰درصديجرايم
مالياتيباپرداختاصلبدهي

در راس��تاي حمايت از تولي��د، موديان مالياتي 
مي توانند با پرداخت اصل بده��ي خود تا پايان 
مهرم��اه، از فرصت بخش��ودگي ۱۰۰ درصدي 

جرايم مالياتي بهره مند شوند.
نادر جنتي معاون سازمان امور مالياتي كشور، در 
راستاي حمايت از توليد و مزين شدن امسال به 
نام س��ال »رونق توليد« از اقدامات سازمان امور 
مالياتي كشور در اين خصوص خبر داد و گفت: 
يكي از مهم ترين اقداماتي كه صورت گرفته است، 

بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش است.
وي افزود: اين س��ازمان در راس��تاي حمايت از 
توليد و كاالي ايراني و به منظور حمايت از فعاالن 
اقتصادي، رعاي��ت اصل تكري��م ارباب رجوع و 
افزايش رضايت مندي موديان مالياتي، تصميماتي 
اتخاذ كرد كه در راس��تاي آن موديان اشخاص 
حقيقي و اشخاص حقوقي غيردولتي، در صورت 
پرداخت مانده بدهي قطعي شده خود، در اجراي 
مقررات ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم به 
عنوان مودي خوش حساب از اين حيث و در اين 

مرحله تلقي و مورد بخشودگي قرار مي گيرند.
معاون سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه 
۱۰۰ درصد جرايم قابل بخشش مودياني كه تا 
پايان مهرماه ۱۳۹۸ مانده بدهي قطعي شده خود 
را پرداخت كنند بخشيده مي شود، اظهار كرد: در 
صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده 
و برخورداري از تسهيالت ياد شده، اين امكان در 

سال آينده فراهم نخواهد بود.



دانش و فن10دنيا ي فناوري

با وجود راي ديوان عدالت اداري به ابقاي مديرعاملي رايتل، خانم مديرعامل با وعده افشاگري،  استعفا كرد

چهل روز مديرعاملي رايتل؛ از انتصاب تا استعفا 
گروه دانش و فن|   

پ��س از انتخاب مين��ا مهرنوش به عن��وان مديرعامل 
جديد رايتل، در حالي ك��ه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات مخالفت خود را از طريق مصوبه كميس��يون 
تنظيم مقررات اعالم كرد و انتصاب وي را فاقد وجاهت 
قانوني دانست، با شكايت رايتل به ديوان عدالت اداري، 
دستوري مبني بر توقف موقتي مصوبه اخير كميسيون 
تنظيم مقررات صادر شد. اگرچه به موجب اين دستور، 
مهرنوش به عنوان مديرعامل جديد رايتل ابقا شد، اما 
در نهايت او با اس��تعفا، عطاي مديرعاملي را به لقايش 
بخشيد و بر اساس اعالم روابط عمومي شستا )شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي(، استعفاي وي پذيرفته 
شد؛ بدين ترتيب رايتل كوتاه ترين دوره تحت مديريت 
را با كمتر از 40 روز تجربه كرد. شركت خدمات ارتباطي 
رايتل وابسته به سازمان تأمين اجتماعي سومين، اپراتور 
سراسري تلفن همراه است كه از سال 1386 بنا نهاده شد 
و البته در مدت 12 سال، در مقايسه با اپراتورهاي همراه 
اول و ايرانسل، مديران زيادي را در راس خود ديده است، 
با وجود اين، پرافت وخيزترين دوران را مي توان مربوط 
به دو سال گذشته دانست. سيدمجيد صدري، درحالي 
از شهريور سال 1392 تا دي ماه 1396 مديرعاملي آن 
شركت را برعهده گرفت كه در سوابق كاري وي، مشاور 
رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ديده 
مي شد، مشاور مديرعامل شركت مخابرات استان تهران و 
ديگر سمت هاي اجرايي در حوزه ارتباطات ديده مي شد. 
اما با انتخاب صدري به رياست شركت مخابرات ايران، 
محمدمهدي عطوفي كه تا پيش از آن س��مت معاونت 
تجاري همراه اول را بر عهده داش��ت، از خرداد 1397، 
مديرعاملي اپرات��ور رايتل را برعه��ده گرفت. عطوفي 
هم كمتر از يك س��ال در اين س��مت ماند. با استعفاي 
عطوفي در بهمن ماه سال گذشته پس از گذشت هشت 
ماه از مديرعاملي، سعيد كريم زاده به عنوان سرپرست 
شركت خدمات ارتباطي رايتل انتخاب شد؛ تا اينكه در 
نهايت اوايل شهريورماه سال جاري، اعالم شد كه مينا 
مهرنوش به عنوان مديرعامل رايتل انتخاب شده است و 
از همان زمان هم اين انتصاب دچار حواشي بود. برگزاري 
جلسه اي در شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا( به صورت رسمي براي معرفي مديرعامل رايتل 
و مشغول شدن به كار در شهريور ماه در حالي اتفاق افتاد 
كه پيش از آن،  محمد رضواني فر -مديرعامل شس��تا- 
مهرنوش را به عنوان عض��و موظف هيات مديره رايتل 
منصوب كرده بود. وي پيش از آن مس��ووليت معاونت 
تجاري رايتل را برعهده داشته و در سوابقش آمده است 
كه دكتراي اقتصاد بين الملل در حوزه تجاري سازي و 
بين الملل سازي استارت آپ ها با تمركز بر كسب وكارهاي 

نوين در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات را دارد. 

  واكنش رگوالتوري به انتصاب مديرعامل 
رايتل

پس از اعالم رس��مي نام مهرنوش ب��ه عنوان مديرعامل 
رايتل در 24 ش��هريور ماه، كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات، با تشكيل جلس��ه اي، مصوبه 294 را با عنوان 
»الزامات احراز صالحيت حرفه  اي و تخصصي براي تصدي 
س��مت  هاي هيات  مديره، مديران  عامل و معاونين فني 
دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات 
با بيش از 500 هزار كاربر« تصويب كرد. همچنين سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي ب��ا اطالعيه اي كه 
همان ش��ب در وب سايت اين سازمان قرار گرفت، به اين 
انتصاب واكنش نش��ان داد. در اين اطالعيه آمده بود: »با 
توجه به اخبار منتشرشده در خصوص انتصاب مديرعامل 
جديد براي شركت خدمات ارتباطي رايتل، ذكر موارد زير 
ضروري است: »1- بر اساس پروانه هاي صادرشده از سوي 
رگوالتوري، مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
براي تمامي دارندگان پروانه الزم االجراست و اين موضوع 
در پروانه رايتل نيز با صراحت قيد شده است. 2- مصوبه 
الزامات احراز صالحيت حرفه اي مديران و دارندگان پروانه 
در حوزه ICT به اپراتور مذكور ابالغ و براي اپراتور درباره 
انتصاب مديرعامل جديد نيز الزم االجراست. 3- با وجود 

ادعاي انتصاب مديرعامل جديد از دو شهريور ماه، تمامي 
مكاتبات اپراتور رايتل با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي از ابتداي شهريور تاكنون با امضاي سرپرست اين 
اپراتور انجام ش��ده است. 4- بر اساس مصوبه كميسيون 
هرگونه انتصاب قبلي در خص��وص مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره كه در روزنامه رسمي ثبت شده باشد، مشمول 
مصوبه اخير كميسيون نيست كه اين موضوع در خصوص 
مديرعامل جديد محقق نشده است.« لذا با توجه به موارد 
فوق و به دليل عدم رعايت مصوبه كميسيون، اين انتصاب 
از نظر رگوالتوري فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصميمات 
ايشان مورد قبول رگوالتوري نخواهد بود. بديهي است در 
صورت اصرار شركت مذكور براي انتصاب ايشان الزم است 
تا مشخصات و سابقه كاري ايشان براي رگوالتوري ارسال 
شود تا مراحل بررسي صالحيت حرفه اي ايشان بر اساس 

مصوبه كميسيون صورت پذيرد.

  حكم مديرعاملي رايتل كان لم يكن تلقي شد
همچنين محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات چن��د روز پ��س از اين حواش��ي، 
درباره انتصاب مديرعامل رايتل گف��ت: »اپراتورها جزو 
زيرس��اخت هاي حياتي كشور محس��وب مي شوند، لذا 

نمي توان مديريت زيرساخت حياتي را به دست هر كسي 
داد؛ همانطور كه صالحيت تخصصي افراد براي تصدي 
حكم هاي مديرعاملي يا هيات مديره بانك توسط بانك 
مركزي بررسي مي شود، اين افراد نيز بايد تاييد صالحيت 
ش��وند.« او همچنين با اشاره به مصوبه 294 كميسيون 
تنظيم مقررات، اظهار كرد: »كميسيون تنظيم مقررات 
يك نهاد فرابخشي است كه در اين كميسيون تنها وزارت 
ارتباطات حاضر نيست، بلكه از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه  
و بودجه، سه عضو صاحب نظر بخش خصوصي، ستاد كل 
نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات همه عضو كميسيون 
تنظيم مقررات هس��تند؛ اين مصوبه به اتفاق آراء در آن 
كميسيون تصويب شد و يك مصوبه فرابخشي است. بحث 
مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب يك فرد نيست، بلكه 
يك رويه است. اگر بخواهيم تداوم خدمات اپراتورها مورد 
نظر باشد، اين تداوم فعاليت منوط به مديران آن مجموعه 
است؛ در مورد اينكه چه كسي را بگذارند يا نگذارند دخالت 
نمي كنيم؛ چرا كه اين حق سهامدار است اما اينكه فرد از 
صالحيت فني برخوردار باشد، جزو مسائل اصولي است و 
در رابطه با آن پيگير هستيم.« جهرمي حتي از گفت وگو با 
محمد شريعتمداري -وزير كار- خبر داد و گفت كه حكم 
مديرعاملي رايتل كان لم يكن تلقي و مقرر شده گزينه هاي 

موردنظر، مطابق با مصوبه  كميسيون معرفي شود تا در 
سازمان تنظيم مقررات مورد بررسي قرار گيرد.

  پايان ماجرا: استعفاي خانم مديرعامل
با وجود اين،  به نظر مي رسد اين مسائل چندان به مذاق 
رايتل و شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي 
خوش نيامد؛ زيرا پس از حدود 10 روز از اين اظهارات وزير 
ارتباطات، ش��عبه 29 ديوان عدالت اداري در پي شكايت 
شستا، دستور موقت توقف اجراي مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رايتل صادر و اعالم 
كرد بركناري مديرعامل رايتل تا زمان بررسي هاي بيشتر، 
متوقف مي ش��ود و بدين ترتيب مينا مهرنوش همچنان 
مديرعامل رايتل خواهد ماند. اما چند ساعت از انتشار خبر 
اين دستور نگذشته بود كه اعالم شد مهرنوش از مديرعاملي 
رايتل استعفا داده و به دنبال آن، روابط عمومي شستا اعالم 
كرد: »با توجه به اينكه تمركز شستا )شركت سرمايه گذاري 
س��ازمان تامين اجتماعي( در مجموعه هاي خود به ويژه 
رايتل باعنايت به وضعيت مالي گذشته به بهبود عملكرد، 
افزايش راندمان، كارآيي و ارتقاء س��ود عملياتي است و با 
عنايت به مالحظات به وجود آمده، با استعفاي سركارخانم 
مينا مهرنوش موافقت شد.« و مقرر شد تركيب هيات مديره 

جديد رايتل تا روز شنبه 13 مهر ماه اعالم شود.
در عين حال، مهرنوش درباره علت استعفاي خود اظهار 
كرد: »من در تاريخ 2 شهريور ماه به صورت قانوني حكم 
مديرعاملي را داشته ام اما سازمان تنظيم مقررات با دستور 
شبانه آقاي جهرمي در تاريخ 24 شهريور مصوبه اي عجوالنه 
و غيركارشناسي را تنظيم كردند كه با دستور موقت، ديوان 
عدالت اداري مصوبه ديروز متوقف شده است. آقاي وزير 
ادعا مي كنند كه مديرعامل يك اپراتور بايد كارش��ناس 
فني باشد، در حالي كه خود ايش��ان كه وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات هستند سابقه تخصصي به غير از عضو 
هيات مديره رايت��ل ندارند. از آنجا كه قطعا اجازه فعاليت 
موثر به من داده نخواهد ش��د و اين براي رايتل به صرفه و 
صالح نيست، قصد ادامه همكاري با رايتل را ندارم و كسي 
بايد در مديرعاملي رايتل حضور داش��ته باشد كه منافع 
سهامداران و بيمه شدگان را به منافع شخصي خود ترجيح 
دهد.« او همچنين با ابراز گله از تمركز وزير ارتباطات بر 
انتخاب مديرعاملي يك اپرات��ور گفت: »مطالب خيلي 
زيادي وجود دارد كه االن بيانش به صالح شركت رايتل 
نيس��ت. به زودي بعد از اينكه شركت به وضعيت عادي 
و ثبات تجاري برگش��ت، در مورد اين موضوعات حتما 
اطالع رساني خواهم كرد؛  اي كاش آقاي وزير ارتباطات و 
مديرعامل مخابرات، با وجود اين همه مشكالت مردم در 
حوزه اينترنت و زيرساخت هاي ارتباطي به جاي تمركز بر 
تخريب يك مديرعامل زن و تهديد شركت رايتل، به امور 

روي زمين مانده مردم بپردازند.«

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، با اع��الم خبر صدور 
دستور عودت تجهيزات ارايه شده توسط همراه اول به نهاد 
رياس��ت جمهوري با بيان اينكه »به من تهمت مي زنند تا 
فسادهاي خودشان را بپوشانند« تأكيد كرد: هم پايان وس 
و دزدي هاي ارزش افزوده را پيگيري مي كنم و هم آن پنج 
هزار ميليارد توماني كه در واگذاري مخابرات از مال مردم كه 
معلوم نيست تكليفش چه شده. به گزارش وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، اواخر هفته گذشته شايعه اهداي 200 
لپ تاپ توس��ط وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به نهاد 
رياست جمهوري مطرح و در همين راستا نيز اسنادي منتشر 
شد. اين در حالي است كه اساساً در اسناد منتشرشده هيچ 
نشاني از دس��تور وزير ارتباطات براي اهداي 200 لپ تاپ 
وجود نداش��ت. جهرمي چهارشنبه گذش��ته در واكنش 
به اين ادعا در حاش��يه جلسه هيات دولت گفته بود: »من 
يادم نمي آيد كه به نهاد رياست جمهوري يا جاي ديگري 
لپ تاپ هديه داده باش��م، از دفترم خواسته ام اين موضوع 
را پيگيري كنند و گزارشش را به من بدهند؛ اما چيزهاي 
ديگري مانند واگذاري مخابرات در ده سال قبل را به خاطر 
دارم. اينكه مخابرات را واگذار كردند و از محل درآمدهاي 
آن، مشغول پرداخت قسط شدند. به ياد دارم كه پنج هزار 
ميليارد س��هام مردم در آنجاست كه هنوز تعيين تكليف 

نشده است. عالقه مند هستم كه اين موضوعات پيگيري 
شود. س��ايبري هاي عزيز بدانند از پايان »وس« )خدمات 
ارزش افزوده( كوتاه نمي آيم.« در پي پيگيري وزير ارتباطات 
درباره اين موضوع او در حساب كاربري خود در اينستاگرام 
ذيل عنوان »شفاف سازي در برابر فيك نيوز« نوشت: من 
كه با مردم مطلب پنه��ان و محرمانه اي ندارم. گفته بودند 
»جهرمي 200 تا لپ تاپ به نهاد رياست جمهوري هديه داده 
است«. دروغ محض براي پوشاندن فسادهاي خود. من هيچ 
اطالعي نداشتم. خواستم كه به جديت پيگيري كنند.« او 
ادامه داد: »مسوول مربوطه نهاد نامه زد و عذرخواهي كرد. از 
مديرعامل همراه اول كه تجهيزات داده بود خواستم ديگر 
تكرار نش��ود و آن تجهيزات براي هوشمندسازي مدارس 

سيستان و بلوچستان به كار گرفته شود.«

مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در امور تأمين و 
بهبود ارتباطات مناسبت هاي مذهبي، ملي و منطقه اي 
از افزاي��ش 50 درصدي ظرفيت خدم��ات ارتباطي 
براي مراسم اربعين امسال خبر داد. به گزارش وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، اسماعيل رادكاني درباره 
آخرين اقدامات به  منظور ارايه خدمات ارتباطي هر چه  
بهتر به زائرين اربعين امسال گفت: »بنا بر تأكيدات وزير 
ارتباطات و اهميتي كه براي موضوع مناسبت هاي ملي 
و مذهبي مخصوصًا راهپيمايي اربعين قائل اس��ت، از 
سال هاي قبل دستوري صادر كرد مبني بر تشكيل يك 
كميته دايمي جهت تأمين ارتباطات مناسبت ها كه اين 
كميته به  صورت دايمي جلسات خود را برگزار مي كند. 
در خصوص بح��ث اربعين هم با توجه به حجم عظيم 
مشتاقان سفر به عتبات عاليات و تعدد مسيرهاي تردد 
زائرين و عالوه بر آن بحثي كه با كشور عراق و به عنوان 
ميزبان و اپراتور بين المللي داريم، نيازمند برنامه ريزي و 
اقدامات جدي تري در اين حوزه بوديم، بر همين اساس 
از حدود چهار ماه پيش جلسات متعددي را به  صورت 
منظم با اپراتورها و نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و 
ساير دستگاه هايي كه به نوعي در حوزه ارتباطات درگير 

هستند برگزار كرديم.«

وي با بي��ان اينكه ب��راي افزايش كيفي��ت خدمات 
ارتباطي س��عي كرديم روي چند محور برنامه  ريزي 
داشته باشيم گفت: »اولين محور جمع بندي اقدامات 
سال هاي گذشته چه به لحاظ ميزان ظرفيت و چه به 
لحاظ نوع و س��طح خدمات ارايه  شده بود تا بر اساس 
آن نقاط ضعف ها را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام 
كنيم  تا بتوانيم امسال كيفيت ارايه خدمات به زائرين 
را افزايش دهيم. اين در شرايطي است كه بنا بر اعالم 
وزير كشور پيش بيني مي ش��ود امسال تعداد زواري 
كه براي مراسم اربعين از مرزهاي رسمي كشور عبور 
مي كنند تا سه ميليون نفر افزايش پيدا كند. از اين رو 
ضروري است به  تناسب افزايش زوار، سطح و كيفيت 
خدمات ارتباطي نيز افزايش يابد. بر همين اس��اس 

با برنامه ريزي هاي انجام گرفته امس��ال براي مراسم 
اربعين حدود 50 درصد افزايش ظرفيت ارتباطي در 
مناطق تمركز زوار به  ويژه در پايانه هاي مرزي ايجاد 
شده است.« رادكاني افزود: »محور بعدي بررسي  شده 
در كميته، افزايش پوش��ش مسيرهاي تردد زائرين تا 
مرزهاي خروجي بود. براي راهپيمايي اربعين ما تنها 
پايانه هاي مرزي را مد نظر نداريم بلكه مسيرهايي كه 
زائرين از مبادي مختلف تا پايانه هاي مرزي براي ورود 
به كشور عراق پيش مي گيرند هم براي ما حائز اهميت 
اس��ت از همين رو امسال در تمام مسيرها به ظرفيتي 
بيش از 98 درصدي رس��يده ايم و در برخي مسيرها 
هم پوش��ش ارتباطي حتي تا 100 درصد هم افزايش 
يافته است. ما براي اينكه بتوانيم ظرفيت پوشش هاي 
ارتباطي را چه در طول مسيرهاي تردد زائرين و چه در 
پايانه هاي مرزي افزايش دهيم نيازمند بهينه س��ازي 
سايت هاي ارتباطي بوديم، برهمين اساس براي ارتقاي 
كيفيت سرويس ها، تعداد زيادي از سايت ها بهينه سازي 
شود، بر همين اساس تاكنون بهينه سازي خيلي خوبي 
 2G داشته ايم و س��ايت هايي تا سال گذش��ته تا حد
سرويس مي دادند ارتقا پيدا كرده اند و اكنون به سطح 

3G و 4G رسيده اند.«

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: هركس 
صدايش در هجمه و سياه نمايي عليه اقدامات انجام شده 
در خصوص اليه زيرساخت شبكه ملي اطالعات بلندتر 
اس��ت، به احتمال زياد مسووليتش در كارهاي نكرده و 
برزمين مانده بيشتر است. به گزارش ايرنا، حميد فتاحي 
درباره تعريف شبكه ملي اطالعات و اختالف نظرات درباره 
اين تعريف اظهار كرد: »اولين قدم مجري براي اجراي يك 
طرح و دستيابي به يك هدف ازپيش تعيين شده، ارايه يك 
تعريف واحد و دقيق از آن طرح و توافق همه ذي نفعان بر 
سر آن تعريف است. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري 
پيدا مي كند كه قرار است پروژه اي با پسوند ملي تعريف 
و اجرا ش��ود. در اين حالت ذي نفعان طرح تمام اقشار و 
گروه هاي يك جامعه هستند و اگر يك تعريف واحد مورد 
توافق در ميان نباشد، آن گاه هر بخش از جامعه انتظار 
دارد برداشت خودش از پروژه خروجي نهايي كار باشد و 
اين اولين نقطه افتراق ذي نفعان و مجري خواهد بود. به 
نظر مي رسد آنچه امروز بيش از هر موضوع ديگري شبكه 
ملي اطالعات را دچار حواش��ي پررنگ تر از متن كرده، 
همين اختالف تفاس��ير از مفهوم شبكه ملي اطالعات 
باشد. اختالف تفسيري كه بيش از 14 سال اجراي اين 
طرح را به تعويق انداخت، امروز نيز دامن تالش بي وقفه 
مجريان را گرفته و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را 
كه فارغ از هياهوي سياسي و رسانه اي مشغول اجراي 
تكاليف خود در اليه زيرس��اخت شبكه ملي اطالعات 

است با چالش هاي هرروزه مواجه مي كند. چنانچه هر 
قشري از اقشار جامعه توقع دارد پس از استقرار شبكه ملي 

اطالعات، خواسته هاي صنفي خودش برآورده شود.«
معاون وزير ارتباطات ادامه داد: »اهل فرهنگ به دنبال 
حل همه معضالت فرهنگي، كسب وكارها به فكر رونق 
اشتغال، اقتصاددانان در پي اصالح معادالت اقتصادي، 
سياسيون در انتظار س��اماندهي موضوعات سياسي، 
جامعه شناسان به اميد رفع مشكالت اجتماعي و غيره 
در فضاي مجازي هستند، اما به وضوح مشخص است 
كه با اجراي يك اليه زيرساختي از شبكه ملي اطالعات 
هيچ يك از انتظارات فوق برآورده نخواهد شد و دستيابي 
به اين اهداف نيازمند اجراي اليه هاي ديگر شبكه ملي 
اطالعات يعني اليه خدمات و محتواست. در اين ميان 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بر اساس تنها سند 
قانوني موجود در خصوص شبكه ملي اطالعات يعني 
سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات مصوب شوراي 
عالي فضاي مجازي، تكاليف محوله در سند را انجام داده 
و گزارش فعاليت هاي خود را به مركز ملي فضاي مجازي 
ارايه كرده اس��ت.« وي با اشاره به اقدامات انجام شده در 
راستاي تكميل ش��بكه ملي اطالعات، اظهار كرد: »به 
اعتقاد ما ش��بكه ملي اطالعات يك راهبرد براي ايجاد 
فضاي مجازي در دس��ترس، پايدار، ارزان و امن است تا 
كسب و كارها به راحتي و با كيفيت بتوانند توسعه پيدا 
كنند و خدمات با كيفيت همه جا در دسترس كاربران 

باشد. در همين راستا طي دو سال گذشته با اجراي بيش 
از 50 پروژه و اقدام كالن دستاوردهاي مهمي در اجراي 
سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات حاصل شده 
است. خود كفايي در 70 درصد تجهيزات شبكه ثابت و 30 
درصد شبكه سيار براي كاهش حداكثري آثار تحريم ها 
و حمايت و رونق توليدات داخلي يكي از خروجي هاي 
اجراي اين پروژه هاست. عالوه بر اين خود كفايي كامل 
در تجهيزات و سامانه هاي ايمني شبكه و حفظ پايداري 
كس��ب و كارهاي فضاي مجازي كش��ور يكي ديگر از 
اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته است. دژفا به 
 SOC عنوان سد محكم در برابر تهديدات خارجي و مراكز
در هسته شبكه راه اندازي شدند و همين امر موجب رشد 
200 درصد شناسايي و رصد حمالت سايبري به كشور 
و افزايش توانمندي دفاعي سايبري كشور شده است. 
ظرفيت انتقال ش��بكه 2.4 برابر و ظرفيت IP به بيش 
از س��ه برابر افزايش پيدا كرده است. بيش از 78 درصد 
روس��تاها به شبكه ملي اطالعات متصل شده است. در 
كنار اين رشد 400 درصدي پهناي باند مصرف داخلي، 
رش��د 300 درصدي خدمات ابري و پايگاه داده، توليد 
بيش از 250 هزار برنامه كاربردي موبايلي و غيره همگي 
از نتايج اقدامات موثر وزارت ارتباطات در دو سال گذشته 
براي اجراي اليه زيرساخت شبكه ملي اطالعات است.«

فتاحي با بيان اينكه اكنون زيرس��اخت ها آماده است، 
افزود: معادله كيفيت و قيمت به نفع كس��ب و كار هاي 

داخلي تعريف شده اس��ت، فوتون هاي نوراني از رونق 
محصوالت داخلي فناوري اطالعات و استارت آپ ها در 
حال سوسوزدن هستند، اما هنوز بخش عمده اي از راه 
براي دستيابي به مفهوم شبكه ملي اطالعات باقي مانده 
و آن بخش معطوف به دو اليه خدمات و محتواس��ت. 
حال شايد س��وال كنيد چه كساني مسوول اجراي اين 
دواليه هس��تند. يك جواب ساده و البته تجربي به اين 
س��وال: هركس صدايش در هجمه و سياه نمايي عليه 
اقدامات انجام شده در خصوص اليه زيرساخت بلندتر 
است به احتمال زياد مسووليتش در كارهاي نكرده و بر 
زمين مانده بيشتر است. به اصطالح با فرار رو به جلو به 
دنبال پوشش كم كاري هاي خود در دو اليه خدمات و 

محتواي شبكه ملي اطالعات است. براي حل اين ابهام، 
بارها از شوراي عالي فضاي مجازي درخواست كرديم تا 
سندهاي مربوط به اليه هاي خدمات و محتوا را تصويب 
كند تا تكليف همه دستگاه ها در اين دو اليه مانند اليه 
زيرساخت مشخص شود و طبق شنيده ها اقداماتي در 
اين زمينه در حال انجام است.« وي همچنين خاطرنشان 
كرد: »آنچه مد نظر ماست رشد سهم اقتصاد ديجيتالي در 
اقتصاد كشور و كاهش وابستگي به نفت، افزايش بهره وري 
و صادرات، ايجاد صدها هزار شغل و از همه مهم تر قرار 
گرفتن كشور در مسير رشد و پيشرفت اقتصادي است. 
اقتصاد فضاي مجازي يك كليد ارزرشمند به سوي ايران 

هوشمند و آينده روشن است. 

لپ تاپ هاي اهدايي صرف هوشمندسازي مدارس مي شوند افزايش ظرفيت خدمات ارتباطي براي اربعين 

مسير طي شده و باقي مانده شبكه ملي اطالعات
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 شكاف امنيتي
در پاسپورت هاي الكترونيكي

محققان امنيتي متوجه شده اند شكافي امنيتي 
در تراشه پاسپورت هاي الكترونيكي سراسر جهان 
به هكرها اجازه مي دهد اطالعات افراد را سرقت 
و تمام فعاليت ها و حركاتش��ان را رصد كنند. به 
گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، پاسپورت هاي 
الكترونيك براي سهولت استفاده طراحي شده اند 
اما به نظر مي رس��د آنها تهديدي امنيتي را در بر 
دارند. محققان شكاف امنيتي كشف كرده اند كه 
به هكرها اجازه مي دهد پاسپورت را از فاصله چند 
فوتي اس��كن و تمام حركات كاربر را رصد كنند. 
پاسپورت هاي الكترونيك از سال 2004 ميالدي 
ارايه ش��ده اند. در اين پاس��پورت ها تراشه هاي 
رايانه اي كوچكي قرار دارد كه اطالعات اساسي 
درباره هر فرد روي آن ذخيره شده است. به گفته 
محققان امنيتي شكاف مذكور در پاسپورت هاي 
الكتريكي سراس��ر جهان وجود دارد و به همين 
دليل بسياري از افراد در معرض خطر قرار دارند. 
طبق استاندارد موجود دس��تگاه هاي خوانش 
پاس��پورت الكترونيكي در فرودگاه ها اطالعات 
داخل آن را براي شناس��ايي فرد اسكن مي كند. 
اطالعات ذخيره شده در تراشه شامل نام كامل، 
تاريخ تولد، محل تولد، تاري��خ صدور و انقضاي 
پاسپورت است. عالوه برآن تراشه مذكور حاوي 
اطالعات بيومتريك فرد است. هكرها با استفاده 
از تجهيزات غيرقانوني مي توانند به شكاف امنيتي 
موجود در تراشه نفوذ كنند. با كمك دستگاه هايي 
مي توان از فاصله نزديك پاسپورت افراد را اسكن و 

هر حركت آنها را رديابي كرد. 

سراغ نمايشگرهاي تقلبي 
نرويد

اپل به كاربران و مش��تريان گوش��ي هاي جديد 
سري آيفون 11 هش��دار داد كه در صورت بروز 
هرگونه مشكل براي نمايشگر آن، به هيچ عنوان 
از نمايش��گرهاي تقلبي و غير اص��ل موجود در 
بازار استفاده نكنند. به گزارش ايسنا، بعد از آنكه 
شركت اپل به عنوان توسعه دهنده گوشي هاي 
آيفون طي برگزاري رويدادي در سپتامبر سال 
جاري مي��الدي از جديدترين محصوالت خود 
)آيفون 11، آيفون 11 پرو و آيفون 11 پرو مكس( 
رونمايي كرد، حاال به تازگي در جديدترين بيانيه 
خود به كاربران و مشتريان اين گوشي هاي جديد 
هش��دار داده اس��ت كه در صورت بروز هرگونه 
مش��كل و نقص در صفحه نمايش گوشي هاي 
خانواده آيفون 11 به هيچ عنوان از نمايشگرهاي 
غير اصل و تقلبي موجود در بازار استفاده نكنند و 
گوشي خود را براي تعمير نمايشگر تنها به مراكز 
مجاز و تاييدشده توسط اپل بسپارند چراكه در غير 
اين صورت، با مشكالت متعددي مواجه خواهند 
شد و از بسياري از قابليت ها و امكانات اين گوشي 
محروم خواهند شد. اپل در اين بيانيه تاكيد كرده 
است كه قطعات به كاررفته در نمايشگرهاي اين 
س��ري از گوشي هاي هوش��مند كه توسط اپل 
ساخته و طراحي شده اند، همگي استانداردهاي 
كيفيت و عملكرد را پش��ت سر گذاشته و موفق 
به كس��ب بهترين نتيجه در آن شده اند. ولي در 
صورتي كه كاربران براي تعويض نمايش��گر به 
مراكز غيرمجاز و قطعات غيراصل رجوع كنند، 
ديگر قادر نخواهند بود از تكنولوژي هاي ظريف 
و باكيفيت نمايشگر گوش��ي هاي سري آيفون 
11 بهره مند شوند. از مهم ترين تكنولوژي هاي 
مذكور مي توان به قابليت مخصوص چند لمسي، 
روش��نايي و دقت رنگ باال و تعادل رنگ سفيد 
اشاره كرد كه ساير نمايشگرهاي تقلبي و غيراصل 
از آن بي بهره اند. عالوه بر اين، تعويض نمايشگر 
با قطعات غيراص��ل و مراجعه ب��ه تعميركاران 
غيرمجاز و تاييدنش��ده از س��وي اپل، مي تواند 
منجر به داغ كردن مكرر گوشي و آسيب به باتري 
و ب��روز خطرات جبران ناپذيري ش��ود. برخي از 
كارشناسان همچنين بر اين باورند كه تعويض 
نامناس��ب نمايشگر گوش��ي هاي جديد آيفون 
همچنين مي تواند كاربران را با مشكالتي نظير 
لمس اشتباه شماره تماس، از كار افتادن قابليت 
چندلمسه بودن نمايشگر، روشن ماندن نمايشگر 
به هنگام صحبت تلفني و برخي ديگر از نقايص 

مشابه مواجه كند.

 باتري كش آمدني 
هم ساخته شد

گروه��ي از محققان سويس��ي از م��واد منعطف و 
كش آمدني براي توليد باتري اس��تفاده كرده اند كه 
قابل خم ش��دن، كش آمدن و پيچ خوردن است. به 
گزارش مهر به نقل از فيز، باتري يادش��ده مي تواند 
در توليد محصوالت برقي خم شدني كاربرد داشته 
باشد و از جمله در گوشي هاي هوشمند و رايانه هاي 
داراي نمايشگرهاي خم شدني به كار رود. همچنين 
مي توان از باتري يادشده براي توليد پوشاك هوشمند 
مجهز به حس��گرهاي مختلف استفاده كرد كه هم 
كاربردهاي تفريحي و چندرسانه اي دارند و هم براي 
كنترل وضعيت سالمت بدن و كاركردهاي آن مورد 
استفاده قرار مي گيرند. اكثر باتري هاي فعلي موجود در 
بازار از جمله باتري هاي ليتيومي هستند كه سنگين، 
غيرمنعطف و كم ظرفيت بوده و بعد از مدتي استفاده 
به سرعت داغ شده و ظرفيت ذخيره سازي انرژي آنها 
به شدت كاهش مي يابد. از همين رو توليد باتري هاي 
منعطف براي هوشمند س��ازي البسه و محصوالت 
الكترونيك تاش��دني ضرورت يافته است. محققان 
سوييسي به سرپرستي پروفسور ماركوس نيدربرگر 
در توليد اين بات��ري منعطف از الكتروليتي خاص و 
انعطاف پذير اس��تفاده كرده اند كه انتقال يون هاي 
ليتيوم را در زمان شارژ باتري يا خالي شدن شارژ آن به 

راحتي ممكن مي كند.
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دبير كارگروه تامين مواد اوليه پوشاك اعالم كرد

معاون اشتغال كميته امداد امام خميني )ره( خبر داد 

اخطار به اخاللگران در نظام توليد و توزيع نخ و پارچه

ايجاد 148 هزار فرصت شغلي از ابتداي امسال براي مددجويان و نيازمندان

گروهبنگاهها|
يكي از اهداف بنيادين اقتص��اد مقاومتي، حمايت از 
توليد داخلي است، در واقع با حمايت از توليد داخلي 
است كه مي توان هم بنيه اقتصادي را تقويت كرد و هم 
اشتغال ايجاد كرد و هم در برابر دامنه وسيع تحريم هاي 

خارجي مقاومت كرد. 
يكي از بخش هاي قديمي و تاريخي صنعت ايران كه از 
گذشته دور باستاني تا دوران معاصر حضور فعالي در 
صحنه اقتصادي و اجتماعي كش��ورمان داشته است، 
صنعت پوشاك اس��ت. صنعتي كه فراز و نشيب هاي 
فراواني را از سر گذرانده، روز و روزگاري در اوج ايستاده 
و هنگامه اي هم در نش��يب قرار گرفته اس��ت. اما در 
ش��رايطي كه خانواده هاي ايراني براي تامين پوشاك 
مورد نياز خود بايد قيمت هاي سرسام آوري را بپردازند، 
توليد كننده ايراني از نبود مواد اوليه و عدم حمايت هاي 
صنفي گاليه مي كند. ناگفته پيداشت كه سود هنگفت 
واردات پوشاك در كشورمان نه در جيب توليد كننده 
بلكه در جيب دالل هايي سراريز مي شود كه كمترين 

سهم را در اين صنعت بر عهده دارند. 
در راس��تاي بهبود وضعيت پوش��اك در كشورمان از 
شهريورماه سال گذشته كارگروهي با حضور بازرسان 
سازمان صمت استان تهران، رييس��ان اتحاديه هاي 
پوش��اك، پيراهن دوزان، كش��بافان، خياطان و چرم 
تهران و اعضاي هي��ات امناي بازار ته��ران به منظور 
تامين م��واد اولي��ه واحدهاي توليدكننده پوش��اك 
تش��كيل ش��د. كارگروهي كه با هدف توزيع مطلوب 
مواد اوليه پوش��اك و رتق و فتق مطالبات فعاالن اين 
حوزه در س��طح كش��وري فعاليت هاي خ��ود را آغاز 
كرد. يك س��ال بعد از تش��كيل اين كارگروه اما دبير 
كارگروه بررس��ي و تامين مواد اوليه پوش��اك با اعالم 
ورود اين كارگروه ب��ه موضوع قيمت و نحوه توزيع نخ 
و پارچه اعالم كرد: توليدكنندگان داخلي نخ و پارچه 
يا قيمت گذاري خود را شفاف س��ازي كنند يا تا ۲ ماه 
آينده منتظر افشاگري باشند.محمد توكلي ديروز در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا اف��زود: توليدكنندگان نخ و 
پارچه براي شفاف س��ازي به اين كارگ��روه بپيوندند 
و با نظ��ارت اين كارگروه كه زيرنظ��ر دولت و اصناف 
از سال گذشته راه اندازي شده اس��ت مواد اوليه را در 

اختيار ديگ��ر توليدكنندگان قرار دهن��د. وي با بيان 
اينكه نرخ گذاري مواد اوليه در اين كارگروه بر مبناي 
ارزيابي تمامي ش��اخص ها در كنار سود توليدكننده 
يا واردكننده اس��ت ي��ادآور ش��د: توليدكنندگان و 
بافندگان اگر دنبال شفاف سازي هستند و نمي خواهند 
البي گ��ري كنند، عضو اي��ن كارگروه ش��وند.توكلي 
تصريح كرد: برخي توليدكنندگان نخ و پارچه مستقيم 
محصوالت خود را به توليدكنندگان پوشاك نمي دهند 
و از همكاري با اين كارگروه نيز فرار و ش��ايعه پراكني 
مي كنند.دبير كارگروه بررس��ي و تامي��ن مواد اوليه 
پوشاك اظهارداشت: توليدكنندگان پوشاك اسامي 
كارخانه هاي تولي��دي و واردكنن��دگان خاطي نخ و 
پارچه را به اين كارگ��روه داده اند و در صورتي كه تا ۲ 
ماه آينده اين واحدهاي توليدي براي ايجاد شفافيت 
به اين كارگروه نپيوندند اس��امي آنان به طور مستقيم 
در اختيار بازرس��ي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
تعزيرات حكومتي و قوه قضايي��ه قرار خواهد گرفت. 
وي خاطرنش��ان كرد: هم اكنون هيچ نظارتي بر روند 
قيمت گذاري كارخانه ه��اي توليدكننده نخ و پارچه 
صورت نمي گيرد و هر كارخانه به هر قيمتي كه بخواهد 

محصوالت توليدي خود را عرضه مي كند.
توكلي ادامه داد: ما مي گوييم نظارت ها بايد از سر منشأ 
انج��ام گيرد و ابتدا بر روند قيمت گ��ذاري كارخانه ها و 
سپس بر فروشگاه ها و عملكرد فروشندگان نظارت شود.

دبير كارگروه بررسي و تامين مواد اوليه پوشاك گفت: 
طي ماه هاي اخير در اوج گراني نخ و پارچه اين كارگروه 
توانست مواد اوليه را ۲۰ تا ۳۰ درصد پايين تر از قيمت 
عرضه شده توسط كارخانه هاي داخلي و واردكنندگان 
به دست توليدكنندگان پوشاك برساند و تاثيرات بسيار 
خوبي نيز به همراه داشت. وي تاكيد كرد: چگونه ممكن 
اس��ت محصول وارداتي كه ان��واع مختلف هزينه هاي 
گمركي، عوارض دولتي، حمل و نقل و ديگر تعرفه ها بر 
آن اعمال مي شود در بازار ارزان تر از محصول داخلي به 

فروش برسد؟

   ت�اش برخي براي جلوگي�ري از واردات 
مواد اوليه پوشاك 

توكلي در ادام��ه با بيان اينكه تع��داد كارخانه هاي 

داخلي ريس��ندگي نخ هاي ظريف ش��انه در كشور 
به تعداد انگشتان يك دس��ت است، ظرفيت توليد 
داخلي را پاس��خگوي تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نياز بازار 
پوشاك كشور برش��مرد و اظهارداشت: با اين وجود 
سال گذشته توليدكنندگان نخ كشور اعالم كردند 
مي توانند ۱۰۰ درصد نياز بازار ايران را تامين كنند 
و به اين ترتيب با ممانع��ت از واردات مواد اوليه، به 
افزايش قيمت مواد اوليه پوشاك در كشور دامن زدند.

وي با بيان اينكه كارگروه تامين مواد اوليه پوشاك 
با حذف واس��طه ها محصول وارداتي واردكنندگان 
را مس��تقيم در اختيار توليدكنندگان پوشاك قرار 
مي ده��د، اين اقدام را زمينه س��از كاهش ۲۰ تا ۳۰ 
درصدي قيمت مواد اوليه براي اين توليدكنندگان 

دانس��ت. توكلي اضافه كرد: اين اقدام كارگروه طي 
ماه هاي گذشته موجب شد توليدكنندگان داخلي 
براي فروش محصول خود مجبور به كاهش قيمت 
در حد محصول وارداتي شوند در حالي كه بطور قطع 
قيمت تمام ش��ده محصول داخل��ي در برابر كاالي 
خارجي بس��يار پايين تر است.دبير كارگروه بررسي 
و تامين مواد اوليه پوش��اك معتقد است: البي گري  
برخي كارخانه هاي توليد كننده نخ و پارچه موجب 
ش��د نخ و پارچه از گروه ۲۳ به ۲۵ ليست كاالهاي 
وارداتي برود و ديگر به آن ارز نيمايي تعلق نمي گيرد.

وي افزود: ما نيز به دنبال حمايت از كاال و محصول 
داخلي هستيم اما اعالم مي كنيم كارخانه هايي كه 
ادعا دارند مي توانند نخ و پارچه مورد نياز كل كشور 

را تامين كنند، عضو اين كارگروه ش��وند تا در كنار 
شفاف شدن عملكردش��ان، معلوم شود واقعا چند 
درصد از نياز كشور را تامين مي كنند و قيمت تمام 

شده محصول چه ميزان است.
توكلي اظهارداش��ت: دِر اين كارگروه به روي همه 
كارخانه ها باز است اما تاكنون فقط يك واحد صنعتي 

با آن همكاري داشته است.
دبير كارگروه بررس��ي و تامين مواد اوليه پوش��اك 
گفت: اين كارگ��روه كه اتحاديه ه��اي همگن بازار 
پوش��اك عضو آن هستند واس��طه هاي عرضه مواد 
اوليه را ح��ذف كرده و به اين ترتي��ب زمينه عرضه 
مس��تقيم نخ و پارچه به توليدكنندگان پوش��اك را 

فراهم ساخته است.

در شرايطي كه موضوع اشتغال طبقات كمتر برخوردار 
يكي از دغدغه هاي هميشگي مسووالن ارشد كشورمان 
بوده، معاون اش��تغال كميته امداد ام��ام خميني )ره( 
مي گويد: اين نهاد از ابتداي امس��ال ح��دود ۱۴8 هزار 
فرصت ش��غلي با اعتبار ۲ ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
ايجاد كرده اس��ت.»حجت اهلل عبدالملكي« اظهار كرد: 
ايران تنها كشوري است كه به صورت جدي به موضوع 
اشتغال محرومين و نيازمندان پرداخته و در سال گذشته 
نيز حدود ۱۴8 هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان و 

نيازمندان ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه كار آفريني و توليد كليد اصلي براي رفاه 
و قدرت اقتصادي در كشور است و يك سوم اشتغال ايجاد 
شده در كشور توس��ط كميته امداد بوده است، تصريح 
كرد: ۲ هزار كارشناس خبره مسلط به ادبيات اشتغال و 
كارآفريني با حوزه اشتغال كميته امداد همكاري دارند.

معاون اشتغال كميته امداد كشور ادامه داد: براي توليد 
و كارآفريني همه ابزارها و امكانات در كشورمان فراهم 
است اما براي تحقق كارآفريني و رفع مشكل اشتغال در 
اين زمينه نياز به كارآفرين و كارآفريني داريم .عبدالملكي 
گفت: با توج��ه به اينكه به گفته مق��ام معظم رهبري، 

توانمندس��ازي و ايجاد درآمد ب��ا دوام و رعايت كرامت 
اسالمي خانواده ها سرلوحه اصل برنامه هاي اشتغل كميته 
امداد به اين خاطر در صدر فعاليت هاي اين نهاد قرار گرفته 
كه در اين زمينه الگوي اسالمي-ايراني الگوي مورد نظر 

كميته امداد است .وي با اشاره به اينكه در همه دنيا ايجاد 
اشتغال معموالً يك كار سخت و دشوار در زمينه اقتصادي 
است اين كار براي محرومين سخت تر است، ادامه داد: 
هيچ دولتي در دنيا برنامه اي براي اشتغال محرومين در 

مناطق محروم ندارد اما در جمهوري اسالمي اين موضوع 
به صورت جدي مد نظر نظام است كه كميته امداد آن را به 
صورت جدي دنبال مي كند .معاون اشتغال كميته امداد 
كشور با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي يكي از مهم ترين 
برنامه هاي كشورمان اعالم شده است گفت: كمكي كه 
كميته امداد به اقتصاد مقاومتي مي كند برنامه اشتغالزايي 
اين نهاد اس��ت و در اين زمينه تقويت اقتصاد خانواده با 
محوريت فقرزدايي يكي از اصلي ترين اين برنامه هاست .

عبدالملك��ي در ادامه ب��ا ارايه گزارش��ي از برنامه هاي 
اش��تغالزايي كميته امداد گفت: اين نهاد در س��ال 98 
حدود ۱۴8 هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان ايجاد 
كرده كه در اي��ن زمينه ۲ ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار هزينه شده اس��ت .معاون اشتغال كميته امداد 
افزود: سال گذشته از ۴8۰ هزار شغلي كه در كشور ايجاد 
شده است يك سوم آن توسط كميته امداد ايجاد شده 
اس��ت كه كميته امداد در اين زمينه از تاثيرگذارترين 
دستگاه هاي كشور بوده است .وي با بيان اينكه خوداتكايي 
و توانمندس��ازي خانواده ه��ا هدف نهاي��ي برنامه هاي 
اش��تغالزايي اس��ت، ادامه داد: در اين زمينه از سال 9۴ 
تاكنون بيش از 7۰۰ هزار خانواده به خوداتكايي رسيده اند 

و اين كار باعث شده ساالنه حدود ۲هزار و ۱۰۰ ميليارد 
تومان در بودجه كشور صرفه جويي شود.عبدالملكي با 
اشاره به اينكه سال گذشته درآمد طرح هاي اشتغال زايي 
مددجويان اين نهاد ۵ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده 
است، گفت: اين رقم بيش از كل مستمري پرداخت شده 
به خانواده هاي مددجويان بوده است.وي با تاكيد بر اينكه 
مدل مفهومي اشتغال زايي كميته امداد براي خانواده ها 
فراهم كردن فضاي كس��ب و كار براي خانواده ها، است 
گفت: اين رويكرد راهبردي كميت��ه امداد بوده و نقش 
مهمي در اشتغال و اقتصاد خانواده ها داشته است.معاون 
اش��تغال كميته امداد به ديگر برنامه هاي اين نهاد براي 
كارآفريني مددجويان اشاره كرد و گفت: طرح راهبري 
شغلي يكي از مهم ترين ابزارهاي اشتغال است كه كميته 
امداد س��عي دارد در اين زمينه ۲۰ ه��زار نفر از راهبران 
ش��غلي را دعوت به همكاري نمايد كه در صورت تحقق 
چنين موضوعي، مشكل اشتغال خانواده هاي مددجو 
برطرف مي شود.عبدالملكي با اشاره به اينكه در زمينه 
ايجاد اشتغال و كارآفريني در كش��ور، الگوي اسالمي، 
ايراني موفق ترين نوع الگو است، گفت: اين نهاد قصد دارد 

اين مهم را در كميته امداد ايجاد كند.

اتصال مازندران از سه نقطه 
جديد به خط لوله گاز سراسري
مازن�دران| مديرعامل 
شركت گاز مازندران گفت 
كه اين اس��تان از سه نقطه 
جديد ديگر به خط لوله گاز 
سراسري وصل مي شود تا 
عالوه بر از بين رفتن كامل 
افت فش��ار، هم��ه مناطق 
شهري و روستايي تحت پوشش كامل گازرساني قرار 
بگيرند.جعفر احمدزاده ديروز در گفت وگو با خبرنگاران 
سه نقطه جديد را شامل اتصال خط لوله انتقال گاز از 
امامزاده هاشم در جاده هراز، گدوك در محور فيروزكوه 
و سه هزار تنكابن از طريق محور الموت قزوين معرفي 
كرد.وي گفت: بطور يقين با اتصال شبكه داخلي گاز 
اس��تان به اين خطوط اصلي، افت فشار گاز در استان 
از بين خواهد رفت و همه مناطق روس��تايي و شهري 
ني��ز از اين ان��رژي پاك بهره مند خواهند ش��د.طبق 
آمار رس��مي ش��ركت گاز مازندران در ح��ال حاضر 
99.9 درصد جمعيت ش��هري و 9۳ درصد جمعيت 
روستايي مازندران تحت پوشش شبكه گاز رساني قرار 
دارند كه با ايجاد س��ه خط لوله اتصال جديد عالوه بر 
تضمين پايداري و از بين رفتن كامل افت فشار، همه 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار كوهستاني و ييالقي استان 
گازدار مي شوند. هم اكنون شبكه داخلي گاز مازندران 
از دو محور رشت و كياسر تغذيه مي شود. خط ۴۲ اينچ 
دامغان - كياسر از دو سال پيش فعال شد. گاز رساني 
به مناطق كوهستاني و دورافتاده مازندران همزمان با 
بهره برداري از طرح بزرگ گازرساني دامغان - كياسر 
- ساري در تابستان سال 9۶ در دستور كار قرار گرفت.

نقش بارز بهره برداران در صنعت 
آبفا در توليد و  بهره وري

اصفه�ان| مديرعام��ل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
اس��تان اصفه��ان در جمع 
فعاالن در واحد بهره برداري 
گفت: توليد ارزش از منابع 
و افزاي��ش به��ره وري در 
استفاده از تاسيسات نقش 
بارز بهره برداران در صنعت آبفا است، چرا كه ضعيف ترين 
استراتژي راهبردي در واحد بهره برداري نداشتن برنامه 
براي تامين پايدار خدمات به شيوه نوين به مشتركين 
است . هاشم اميني با اشاره به اينكه تاسيسات و منابع در 
اختيار بهره برداران قرار مي گيرد تا شاهد ارايه خدمات 
بهينه به مردم باشيم، خاطرنشان ساخت: در چند سال 
اخيرشركت آبفا استان اصفهان با وجود چالش هاي مالي 
اقدام به تهيه و به كارگيري تاسيسات و تجهيزات نوين 
در صنعت آبفا كرد بنابراين از بهره برداران انتظار مي رود 
به بهترين ش��كل ممكن از اين تجهيزات در راس��تاي 
خدمت رساني مطلوب به مردم استفاده كنند.وي واحد 
بهره برداري آبفا را به بخش اوژانس شركت تشبيه كرد و 
اعالم كرد: مردم از فعاالن در صنعت آبفا توقع خدمات 
پايدار در هر ش��رايطي را دارند، پس بهره برداران حتي 
هنگام وقوع حوادث غير مترقبه بايد با رفع سريع حادثه 
درصدد ارايه خدمات مستمر باشند. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان برخورداري بهره برداران از 
دانش روز را خواستار شد و خاطرنشان ساخت: فعاالن در 
واحد بهره برداري به جهت افزايش بهره وري بايد از دانش 
روز بهره مند باشند چرا كه ديگر نمي توان به روش سنتي، 
خدمات گسترده و مستمر در اختيار مشتركين قرار داد.

صادرات ۱۱۷ ميليون دالر كاال از 
استان قم در نيمه نخست امسال
ق�م| ريي��س س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
قم، ميزان صادرات استان 
قم در ش��ش ماه نخس��ت 
سال جاري را به ارزش ۱۱7 
ميليون دالر و وزن ۱۱۱.۵ 
هزار تن دانست. به گزارش 
روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم، محمود س��يجاني با اش��اره به صدور كارت هاي 
بازرگاني در اس��تان از ابتداي سال تا پايان شهريورماه 
اظهار كرد: 9۳ كارت بازرگاني در بخش توليدي و تعداد 
7۶ كارت بازرگاني در بخش تجاري صادر شده است كه 
در مجموع تعداد كارت هاي بازرگاني در استان قم به 
۶۶7 فقره رسيده است.وي با بيان اينكه از ابتداي سال 
تا پايان ش��هريورماه ۵ فقره كارت بازرگاني در استان 
ابطال شده است، ابراز كرد: از ۶۶7 فقره كارت بازرگاني 
صادر شده در اس��تان ۵۰۴ فقره توليدي و ۱۶۳ فقره 
تجاري است.او ميزان صادرات قم از ابتداي سال تا پايان 
شهريور را مورد توجه قرار داد و گفت: ميزان صادرات 
كاالهاي غير نفتي بر اساس گمركات استان در ۶ ماه 
نخست سال جاري با ارزش ۶9 ميليون دالر و وزن ۶۶ 
هزار تن بوده است.وي با تأكيد بر اينكه ميزان صادرات 
استان بر اساس ميزان مبدأ توليد در ۶ ماه نخست سال 
به ارزش ۱۱7 ميليون دالر و وزن ۱۱۱.۵ هزار تن بوده 
است، گفت: مواد پالستيكي، محصوالت فلزي، مفتول 
مسي، محصوالت گوناگون صنايع شيميايي، سوخت ها 
و روغن ه��اي معدني، فرآورده هاي غ��الت و ... عمده 

كاالهاي صادراتي در مدت ۶ ماهه بوده است.

ضرورت ايجاد فرصت هاي 
برابر براي سالمندان

گيالن| مديركل بهزيستي 
گيالن بر لزوم توجه به حفظ 
و ارتقاي سالمت جسمي، 
رواني و اجتماعي سالمندان 
تأكيد ك��رد و گفت: حدود 
۲۰ درصد س��المندان زير 
خط فقر زندگي مي كنند.

به گزارش ايلنا، حسين نحوي نژاد ديروز در همايش 
روز جهاني سالمندي، فرصت ها و چالش ها در سالن 
اجتماعات معاونت بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن با بيان اينكه مش��اوره س��المندي يك علم در 
دنيا محسوب مي شود بر حفظ امنيت مالي سالمندان 
تأكيد كرد.وي با بيان اينكه سالمندي، سال هاي بروز 
مش��كالت مالي و بيماري اس��ت، اظهار كرد: يكي از 
راهكارهاي پيشگيري از سالمند آزاري جلوگيري از 
سوءاستفاده مالي و ايجاد امنيت مالي و بازنشستگي 
است. مديركل بهزيستي گيالن با بيان اينكه ۱۰ درصد 
سالمندان كشور به تنهايي زندگي مي كنند و ۱۵ هزار 
نفر از آنها در مراكز نگهداري س��المندان نگهداري و 
مراقبت مي شوند، افزود: يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از 
سالمندان كشور تحت پوشش كميته امداد بوده و ۱۵ 
تا ۲۰ درصد سالمندان زير خط فقر هستند.نحوي نژاد 
با اش��اره به آمادگي براي دو س��طح سالمندي فردي 
و س��المندي جمعيت، گفت: ايجاد فرصت هاي برابر 
براي تمام سنين و افزايش مشاركت فعال سالمندان 
در خانواده، جامعه و كلي��ه امور اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي با ارتباط بين نسلي بهتر و ايجاد بستر رواني 

و عاطفي براي سالمندان بايد مورد توجه قرار گيرد.

دستگاه هاي متولي از پايش 
روزانه بازار غافل نشوند

قزوين| دادستان قزوين 
مي گويد: اعضاي اتاق اصناف 
اس��تان قزوين و روس��اي 
اتحاديه هاي مختلف نبايد 
از نقش نظارتي خود غافل 
شوند و بايد به صورت مستمر 
صنوف زيرمجموعه خود و 
بازارهاي مختلف را نظارت كرده و پايش روزانه قيمت ها 
را به خص��وص در بحث كاالهاي اساس��ي و مايحتاج 
عمومي در دستور كار داش��ته باشند.به گزارش روابط 
عمومي دادگستري كل استان قزوين، محمدقاسمي 
در ششمين نشست عمومي اتاق اصناف استان قزوين 
افزود: نقش اصناف در اين جنگ اقتصادي بسيار اساسي 
و داراي اهميت است و مجموعه اتاق اصناف استان قزوين 
در شرايط نابس��امان اقتصادي گذشته بسيار عملكرد 
قابل قبولي داشت و توانستيم با همكاري متقابل آرامش را 
تا حد توان به بازار برگردانيم و ديگر شاهد آن نابساماني ها 
نيستيم اما تا رسيدن به نقطه موردنظر حاكميت فاصله 

داريم كه بايد تالش ها را مضاعف كنيم.
دادستان مركز استان اظهار كرد: انتظار ما از اصناف اين 
اس��ت كه قانون را رعايت كرده و در چارچوب موازين 
و اهداف ترسيم ش��ده حركت كنند و در اجراي قانون 
عزمي جدي داشته باش��ند و وظيفه همه ما است كه 
براي حل مشكالت به دنبال راهكارهاي قانوني باشيم.
قاسمي بيان كرد: برخي آسيب هاي اجتماعي مستقيمًا 
با نح��وه عملكرد برخي صنوف مرتبط اس��ت كه اين 
موضوع بايد موردتوجه قرار گيرد زيرا هدف همه ما بايد 

به حداقل رساندن آسيب هاي اجتماعي باشد.
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آمادگي مساجد استان ايام 
براي اسكان زائران اربعين

ايالم| رييس ق��رارگاه اربعين اس��تان ايالم از 
آمادگي كامل مساجد استان ايالم براي اسكان 
زائران اربعي��ن خبر داد.كرمي ريي��س قرارگاه 
اربعين اس��تان ايالم گفت: يكي از نياز هاي مهم 
عزاداران شركت كننده در پياده روي اربعين، نياز 
به استراحت و خواب شبانه است و موكب هاي در 
طول مسير داراي تجهيزاتي همچون پتو است تا 
زائران به راحتي در اين مكان ها استراحت كنند. 
رييس قرارگاه اربعين اس��تان ايالم اظهار كرد: 
تدابير الزم امنيتي و مراقبتي براي حفظ ايمني 
بيشتر و ممانعت از آسيب هاي انساني همچون 
آتش سوزي در اردوگاه ها، محل هاي تجمع انساني 

ابالغ شده است.

نخستين جلسه دادگاه پرونده 
كاهبرداري فروش خودرو

گرگان| نخستين جلس��ه دادگاه رسيدگي به 
پرونده كالهبرداري با عنوان فروش خودرو معروف 
به پرهام ديروز در گرگان برگزار شد. جلسه اي كه 
در جريان آن عالوه بر سه متهم پرونده صد ها نفر از 
شاكيان پرونده نيز حضور داشتند و ازدحام وسيعي 
در اطراف محل برگزاري جلسه ايجاد كرده بودند.
شاكيان به اميد والبته طمع س��ود كالن با وعده 
خريد خودرو با قيمت پايين تر و فروش آن در بازار 
با قيمت باال در دام كالهبرداران گرفتار شده بودند.

مهم ترين سوالي كه شاكيان در پي پاسخ آن بودند 
بازگشت مال و جبران خسارت شان بود، دادستان 
مركز گلستان به اين س��وال اين گونه پاسخ داد: 
نسبت به شناس��ايي اموال افراد اقدام كرده ايم و 
تاكنون اموالي را از هر سه متهم رديف اول، دوم و 

سوم توقيف كرده ايم.

بررسي راهكارهاي مشاركت 
مردم در مديريت سياب 

ساري| جلسه كارگروه سيل و مخاطرات دريايي 
كه به ميزباني آب منطقه اي مازندران برگزار ش��د، 
ابتدا محمدابراهيم يخكشي مديرعامل آب منطقه اي 
مازندران و رييس كارگروه سيل و مخاطرات دريايي 
مازندران با اشاره به نقش اين كارگروه در تصميم گيري 
براي مديريت بحران سيل گفت: تنوع خسارت سيل 
در استان زياد اما با توجه به ظرفيت باالي استان، تالش 
شد تا مش��كالت در استان حل و فصل شود. چراكه 
وقوع س��يالب مصادف با ورود گردشگران به استان 
بوده و دستگاه ها و مردم تالش كردند تا مشكالت را با 
بهره گيري از ظرفيت استاني برطرف كنند. به همين 
دليل مانند برخي از استان ها سيل مازندران در سطح 

ملي برجسته ديده نشد. 
مديرعامل آب منطقه اي مازندران نقش مردم را در 
مديريت سيالب به ويژه در بخش پيشگيري، مقابله و 
مشاركت مالي مهم برشمرد و گفت: واقعيت موضوع 
اين است كه مردم هميشه در مديريت سيالب قبل 
از دستگاه ها در صحنه حضور دارند و انصافاً در همين 
سيالب گذشته اقدامات خيلي خوبي انجام داده اند و 
كار ما دستگاه ها بيشتر سرعت بخشيدن و تسهيل 
در اقدامات مديريت س��يالب بوده و من معتقدم به 
لحاظ اجتماعي، بسترهاي مشاركت زيادي به ويژه 
در روستاها براي مديريت سيالب وجود دارد و افراد 
به لحاظ قرابت و خويش��اوندي در شرايط بحران به 
يكديگر كمك مي كنند و اين پشتوانه خيلي خوبي 

است كه مي توان   روي آن برنامه ريزي كرد.

 افزايش تخليه و بارگيري 
انواع كاال در بندر امام خميني)ره(

اهواز| مديركل بنادر و دريانوردي خوزستان گفت: 
تخليه و بارگيري انواع كاال در بندر امام خميني )ره( 
طي ۶ ماهه اول امس��ال، ۵9 درص��د افزايش يافت. 
عادل دريس در جريان آيين گراميداش��ت روز ملي 
ايمني و آتش نشاني با اشاره به تخليه و بارگيري ۲۳ 
ميليون كاال در ۶ ماهه نخست امسال اظهار داشت: از 
اين ميزان 9 ميليون از آن مرتبط به كاال هاي اساسي 
بوده و در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
۵9 درصدي را نش��ان مي دهد. اين مقام مسوول با 
اشاره به افزايش شمار كشتي هاي ورودي به مجتمع 
بندري امام خميني )ره( بيان كرد: به همان ميزان كه 
عمليات فشرده و پرحجمي براي تسريع در تخليه و 
خروج كاال هاي اساسي در بخش خشكي اين مجتمع 
بزرگ بندري صورت مي پذي��رد، در بخش دريايي 
نيز معادل همين حجم خدمات به شناور هاي رو به 

افزايش ورودي ارايه مي شود.

انعقاد تفاهمنامه بين هال احمر 
و  وزارت بهداشت عراق

همدان|رييس جمعيت هالل احمر كشور گفت: 
ارسال تجهيزات لجستيكي براساس تفاهمنامه بين 
ما و جمعيت هالل احمر و وزارت بهداشت كشور عراق 
تنظيم شده است.به گزارش فارس، علي اصغر پيوندي 
ديروز در جمع خبرن��گاران با بيان اينكه اميدواريم 
در حوزه اس��تفاده از ظرفيت جوان��ان و داوطلبان و 
بهره گيري از كمك هاي مردمي تالش هاي جدي تر 
و گام هاي بلندتري برداريم گفت: رهبر معظم انقالب، 
دولت و ما اعتقاد راسخ داريم كه بايد نگاه ويژه اي به 
جوانان داشته باشيم.وي با بيان اينكه در اين جهت 
تالش جدي آغاز شده كه اميدوارم در آينده نزديك 
بتوانيم گام هاي بلندتري برداريم در پاسخ به سوال به 
اينكه برنامه شما براي اربعين چيست؟ اظهار كرد: 
افتخار داريم كه همه ساله خدمتگزار زائران حسيني 
هستيم.پيوندي تاكيد كرد: امسال به خاطر تسهيالت 
ويژه اي كه دولت ايران و عراق برقرار كردند انتظار داريم 
زائران بيشتري نسبت به سال هاي قبل به كربال مشرف 
شوند، پيش بيني بر اين است حدود ۳.۵ ميليون زائر در 

اربعين حسيني به عراق عزيمت كنند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

ادعاي آلودگي آب  رودخانه هاي شمال كشور كذب است

بي عملي سازمان حفاظت محيط زيست در قبال رودخانه ها و محيط زيست شمال 
رييس سازمان محيط زيس��ت فراموش كرده كه خود، 
رييس اين سازمان اس��ت. هر ازگاهي خبري از وضعيت 
ناگوار محيط زيس��ت در كش��ور مي دهد كه با توجه به 
جايگاه اين مسوول، بازتاب زيادي هم پيدا مي كند. عيسي 
كالنتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست چند روز 
پيش مدعي شده بود كه با توجه به آلودگي هاي موجود، 
در حال حاضر هيچ موجود زنده اي در رودخانه هاي شمال 
كشور زيس��ت نمي كند. اظهارات كالنتري واكنش هاي 
زيادي در پي داشت چرا كه عالوه بر اشتباه بودن اظهارات 
مسوول محيط زيست كش��ور، فرار رو به جلوي او براي 

بي تحركي اين سازمان تلقي شد. 
در حال حاضر ش��يرابه زباله  استان هاي شمالي، به جاي 
تصفيه، راه آسان را طي مي كنند و به رودخانه ها و بعد هم 

به درياي خزر ريخته مي شوند. 
اين در حالي است كه بر اساس برنامه پنج ساله سوم، مقرر 
شده كه بايد براي سكونتگاه هايي كه در كنار رودخانه ها 
و سواحل هستند و جمعيتي بيش از 200 هزار نفر دارند 
تصفيه خانه احداث ش��ود اما در 90 درصد موارد انجام 
نشده بنابراين كيفيت منابع آب زيرزميني و آب سطحي 
به ش��دت در حال كاهش اس��ت. اين كار و جلوگيري از 
ورود پسماندها و شيرابه زباله ها به رودخانه ها مستقيما 
از وظايف سازمان محيط زيست است كه در حال حاضر 
به عنوان يك ان جي اوي منتقد، وضعيت موجود را نقد 
مي كن��د. آن گونه كه محمد درويش، مديركل س��ابق 
دفتر مشاركت هاي مردمي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست مي گويد، آلودگي آب به طور تقريبي در تمامي 
سكونتگاه هايي كه در كنار رودخانه ها، سواحل و تاالب ها 
سكونت دارند بيداد مي كند. او مي گويد: شيرابه ها با ورود 
به اراضي كشاورزي وارد درياي خزر مي شود و در جنوب 
كشور يعني سواحل بوش��هر، خوزستان، بندرعباس و 
ميناب نيز با اين معضل روبه رو هس��تيم به گونه اي كه 
شيرابه ها و فاضالب ها به طور مستقيم وارد خليج فارس و 
درياي عمان مي شوند.مديركل سابق دفتر مشاركت هاي 
مردمي س��ازمان حفاظت محيط زيست معتقد است: 
متاسفانه در حال حاضر بدترين تيم مديريتي را در سازمان 
محيط زيست و سازمان جنگل ها و مراتع داريم و در واقع 
هيچ اعتقادي به محيط زيست و منابع طبيعي ندارند و 
آمدند كه همين اندك باقي مانده ها را نيز حراج كنند. او با 
يادآوري دستور ويژه فرمانده ارتش براي كمك به حفظ 
محيط زيست مي گويد: ورود ارتش به اين موضوع براي 

نخستين بار نشانه كم كاري سازمان هاي متولي است.

اما ازسوي ديگر، نماينده مردم آمل در مجلس نيز با انتقاد از 
عملكرد سازمان محيط زيست گفت: مزارع پرورش ماهي 
بسياري در مسير رودخانه هراز فعاليت مي كنند، بنابراين 
اظهارات كالنتري مبني بر از بين رفتن تمامي موجودات 
زنده رودخانه هاي شمال كشور بر اثر ورود شيرابه پسماند ها 

كذب است.
ع��زت اهلل يوس��فيان م��ال، در واكنش ب��ه صحبت هاي 
اخير رييس س��ازمان محيط زيست مبني بر اينكه هيچ 
رودخانه اي در شمال كشور نداريم كه موجود زنده داشته 

باشد، گفت: در مسير و بستر رودخانه هراز و در مناطق پلور، 
بندكنار، تكاور، پلمون، گردنك، شنگلده، شاهاندشت، وانا، 
بايجان، پنج آب، كهرود حوضچه هاي مخصوص پرورش 
ماهي وجود دارد كه از آب اين رودخانه استفاده مي كنند.

  ادع�اي آلودگ�ي آب  رودخانه هاي ش�مال 
كشور صحت ندارد

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي، با اعالم اينكه 
آلودگي آب  رودخانه هاي شمال كشور صحت ندارد، افزود: 

در باالدست رودخانه و در مناطق مذكور ماهي قزل آال و 
در پايين دست رودخانه هراز ماهيان گرمابي پرورش داده 
مي شود و بزرگ ترين پرورش ماهيان گرمابي منطقه نيز 
در محور هراز، محمود آباد آمل و دوراهي شهرك صنعتي 
آمل احداث شده اس��ت كه همه آنها از آب رودخانه هراز 

بدون آنكه تصفيه شود، استفاده مي كنند. 
تمامي اين حوضچه ها در مس��ير رودخانه احداث شده و 
آب پس از ورود ب��ه اين حوضچه ها در امتداد رودخانه به 
جريان مي افتد. عضو كميسيون آيين نامه مجلس شوراي 

اسالمي اظهارات رييس سازمان محيط زيست را مبني بر 
از بين رفتن تمامي موجودات زنده رودخانه هاي شمال 
بر اثر ورود شيرابه پسماند ها را كذب و بي اساس دانست و 
تصريح كرد: مشكالت پسماند در مازندران وجود داشته 
و يكي از مهم ترين معضالت استان هاي شمال كشور نيز 
ورود شيرابه پسماند ها به رودخانه ها است اما اينكه تمامي 
موجودات زنده رودخانه ها به اين دليل از بين رفته باشد و 
آب رودخانه غيرقابل استفاده باشد به هيچ عنوان صحت 
ندارد. او با بيان اينكه ماهيان تنها موجودات رودخانه هاي 
شمال كشور هستند، به خانه ملت گفت: نمي دانم منظور 
رييس س��ازمان محيطزيس��ت از اين صحبت كه هيچ 
موجود زنده اي در رودخانه هاي شمال كشور وجود ندارد، 
چيست؟ شايد در گذشته سگ آبي يا موجود ديگري در 
اين رودخانه وجود داشته و امروز بر اثر آلودگي از بين رفته 
است. اما معموال به تناسب گرم يا سرد بودن آب منطقه 
ماهي پرورش مي دهند اما بنده تاكنون نشنيده ام كه در 
رودخانه هاي شمال كشور موجود ديگري هم وجود داشته 

و ازبين رفته باشد. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس 
در رابطه با عملكرد س��ازمان محيط زيست در خصوص 
مديريت پسماندها و جلوگيري از ورود شيرابه  به رودخانه ها  
اضافه كرد: عملكرد سازمان محيط زيست در حد مصاحبه، 
سخنراني و برگزاري سمينار و جلسات بسيار عالي بوده 
اس��ت اما هيچ كاري در حوزه ميدان��ي انجام نمي دهد. 
بنابراين معتقدم سازمان محيط زيست نه تنها رفع مشكل 

نكرده بلكه مشكالتي را هم ايجاد مي كند. 

  بررس�ي ط�رح تبدي�ل س�ازمان حفاظت 
محيط زيست به وزارتخانه 

اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه طرح 
تبديل سازمان حفاظت محيط زيس��ت به وزارتخانه 
در مجلس شوراي اس��المي در حال تدوين بوده و به 
زودي در صحن علني مطرح مي شود، افزود: تالشمان 
اين است كه سازمان محيط زيست را همانند سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور نظارت پذيري 
و پاسخگويي بيشتر به وزارتخانه تبديل كنيم چرا كه 
در حال حاضر رييس س��ازمان محيط زيست معاون 
رييس جمهور بوده و در خصوص مشكالت و كم كاري ها 
به مجلس پاسخگو نيست. بنابراين اميدواريم با تصويب 
اين طرح در صحن علني بس��ياري از مشكالت حوزه 

محيط زيست حل شود. 
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بيماري هاي قلبي و عروقي 
اولين عامل مرگ در ايران

معاون فني معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي با بيان اينكه روز جهاني قلب، يادآور 
رعايت اصول سبك زندگي سالم است، گفت: رتبه 
اول مرگ و مير در ايران مربوط به بيماري هاي قلبي 
و عروقي اس��ت كه بايد با در نظر گرفتن تمهيدات 
مناس��ب و افزايش آگاهي هاي عمومي نس��بت به 
كنترل بروز و شيوع آن اقدام كنيم. بهروز هاشمي با 
بيان اينكه روز جهاني قلب با هدف افزايش آگاهي هاي 
عمومي نسبت به تهديد بيماري هاي قلبي و اهميت 
تغيير س��بك زندگي براي داشتن قلب سالم نكات 
و اصول سالمتي مطرح شده اس��ت، اظهار كرد: در 
همين راستا اتحاديه جهاني قلب روز 29 سپتامبر 
مصادف با 7 مهر ماه را به عنوان روز جهاني قلب براي 
افزايش آگاهي جهاني��ان در خصوص بيماري هاي 
قلبي عروقي تعيين كرد.او با بيان اينكه متاسفانه در 
اكثر كش��ورها و به ويژه جوامعي نظير ايران به دليل 
عدم رعايت اصول س��بك زندگي سالم، سكته هاي 
قلبي به عنوان يكي از ش��ايع ترين علل مرگ و مير 
مردم شناخته مي ش��ود، اظهار كرد: با افزايش آمار 
سكته هاي قلبي در كشور، وزارت بهداشت در قالب 
يك برنامه جامع اقدامات كنترلي و پيشگيرانه اي در 
بروز اين حادثه و متعاقب آن بيماري هاي جانبي ديگر 
آغاز كرد. معاون فني حوزه درمان با بيان اينكه طبق 
آمارهاي رسمي، بيماري هاي قلبي رتبه اول عامل 
مرگ در يك س��وم كل مرگ و ميرها در جهان را به 
خود اختصاص مي دهد، اظهار كرد: همچنين رتبه 
اول مرگ و مير در ايران مربوط به بيماري هاي قلبي و 
عروقي است. در اين راستا هدف اصلي از اجراي برنامه 
مديريت سكته حاد قلبي با كد 247 وزارت بهداشت، 
كوتاه كردن زمان ارايه خدمت از طريق مديريت زمان 
و اصالح فرايندهاي اوليه در جهت افزايش دسترسي 
به درمان قطعي در بيماران است. او با اشاره به اهميت 
اجراي اين برنامه در پيشگيري ميزان مرگ و مير و 
جلوگيري از عواقب بعدي سكته هاي قلبي، به ايسنا 
گفت: زمان يكي از مهم ترين راه هاي پيشگيري و ارايه 
خدمات درماني مناسب به افراد دچار سكته هاي قلبي 
است. به همين دليل با اعالم كد مربوطه از سوي مركز 
اورژانس به بيمارستان و آماده بودن بيمارستان قبل 
از ورود بيمار و حضور متخصص و فوق تخصص قلب و 
عروق بر بالين بيمار مي توان در چند سال آينده شاهد 

نتايج مثبتي بود.

 غفلت از جايگاه قوميت
در برنامه هاي درسي

مطالعات گوناگوني كه در طول س��ال هاي اخير به 
انجام رس��يده، نش��ان داده كه با وجود تنوع قومي 
دركش��ور ايران و ضرورت آموزش مراودات درست، 
همزيستي، همبستگي و اتحادكامل اقوام با يكديگر 
نوع نگاه به مساله قوميت عمدتًا در زمينه فرهنگي و 
از جمله نظام آموزش وپرورش و برنامه درسي رسمي 
كم كاري انجام گرفته است . پژوهش»بررسي جايگاه 
قوميت در برنامه هاي درسي مدارس متوسطه ايران«؛ 
از س��وي علي رضا عراقيه )مجري طرح( و كوروش 
فتحي و اجارگاه )استاد راهنما( و همچنين نعمت اهلل 
فاضلي )استاد مشاور( انجام شده و توسط دبيرخانه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي منتشر شد.طبق آنچه 
در قالب اين پژوهش آمده، نظام آموزش و پرورش هر 
جامعه از انتقال پنهان وآشكار هنجارها ونگرش هاي 
خاص به فراگيران فارغ نيست. دانش آموزان در فرآيند 
دوره اي طوالني درمعرض آموزش برنامه هاي آشكار و 
مدون مدرسه قرار داشته و ضمن آن تجاربي را كسب 
مي كنند كه به شكل غيرمستقيم يا غيرآگاهانه شكل 
دهنده فرهنگ و ارزش هاي موردپذيرش آنان است، 
اثر بخشي اين تجارب به مراتب بيشتر از روش هاي غير 
مستقيم و كوشش هاي آگاهانه است. صاحب نظران 
برنامه  درسي براي تشريح آموخته ها و نگرش هايي 
كه تحت تأثير اين عوامل ضمن��ي در دانش آموزان 
ايجاد شده اس��ت و همچنين پيامد آنها از »برنامه 
درسي پنهان« بهره گرفته اند. درحوزه مطالعات برنامه  
درسي، جامع نگري ومواجهه همه جانبه ، دقيق وعميق 
با پديده برنامه درسي ازاهميت فوق العاده اي برخوردار 
است.كش��ور جمهوري اس��المي ايران سرزميني 
متش��كل از فرهنگ ها و اقوام مختلف است و مساله 
قوميت در ايران يكي از مهم ترين مسائل فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي معاصر به شمار مي رود.بنابراين 
ه��دف از اين پژوهش بررس��ي جاي��گاه قوميت در 
برنامه هاي درس��ي مدارس متوسطه ايران، بررسي 
جايگاه قوميت در برنامه  درسي صريح مقطع متوسطه 
ايران، بررسي جايگاه قوميت در برنامه درسي پنهان 
مقطع متوسطه ايران، فراهم كردن پشتوانه تجربي 
در زمينه جايگاه قوميت بر اساس برنامه درسي صريح 
و برنامه درسي پنهان و ايجاد زمينه براي تحقيقات 
بيش��تر در حوزه مطالعات برنامه درسي اعالم شده 
است.مطالعات گوناگوني كه درطول سال هاي اخير 
به انجام رس��يده است نش��ان داده كه با وجود تنوع 
قومي دركش��ور ايران و ضرورت آم��وزش مراودت 
درست، همزيستي، همبستگي واتحادكامل اقوام 
با يكديگر نوع نگاه به مساله قوميت عمدتًا درزمينه 
فرهنگي و ازجمله نظام آم��وزش وپرورش و برنامه 
درسي رس��مي كم كاري انجام گرفته است.ايران به 
عنوان جامعه اي داراي قوميت هاي مختلف در حال 
گذر يا در حال توس��عه اس��ت و در اين ميان اغلب 
دانش آموزان و به ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه 
كه در سنين نوجواني وجواني قراردارند با فاصله گرفتن 
ازبنيادهاي سنتي ودر شرايط ضعف يا نبود الگوي 
مناسب در زمينه عدم تبيين ارزشمندي قوميت ها 
و نقش آنها در شكل گيري هويت ملي و هويت يابي 
دچارتعارض، سردرگمي و بالتكليفي هستند و خود 
را س��رگردان مي بينند. درچنين شرايطي است كه 
نابساماني اجتماعي نيز زمينه الزم رابراي پيدايش 
بحران هويت، سرخوردگي، احساس برتري، احساس 
حقارت، بي تعهدي، احساس عدم مسووليت درمقابل 

سايرقوميت ها و نارضايتي پديد مي آورد.

پيوند عضو در ايران با حداقل هزينه واكنش شركت كنترل كيفيت هوا به تكذيب گوگرد باالي بنزين در تهران
درحالي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي غلظت باالي 
گوگرد در بنزين تهران طي بهار و تابستان امسال را تكذيب مي كند كه 
به گفته مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران اين آزمايش تحت 
نظارت موسسه استاندارد و در آزمايشگاه هاي معتبر انجام شده است. 
هفته گذشته شركت كنترل كيفيت هواي تهران اقدام به انتشار آخرين 
وضعيت كيفيت سوخت توزيعي در تهران كرد. بر اساس اطالعات اين 
شركت نمونه برداري هاي صورت گرفته از سوخت بنزين در تهران نشان 
مي دهد كه غلظت گوگرد در كليه نمونه ها - ش��امل بنزين معمولي و 
س��وپر - در بهار و تابستان امسال سه تا چهار برابر حد مجاز بود. پس از 
انتشار اين خبر روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران ضمن تاكيد بر اينكه تنها مرجع صاحب صالحيت در ارزيابي 
انطباق فرآورده توزيعي با استاندارد مورد نظر، سازمان ملي استاندارد يا 
نهادهاي مورد تاييد آن است، اعالم كرد كه اظهارنظر ساير نهادها فاقد 
صالحيت اس��ت. همچنين بر اساس گفته روابط عمومي شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تمام بنزين توزيعي در كالن ش��هر 

تهران داراي استاندارد يورو 4 و گوگرد آن زير ppm ۵0 است.
اما در اين باره حسين شهيدزاده با اشاره به اينكه شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران از س��ال 9۱ نمونه هاي سوخت بنزين و گازوييل را به طور 
مس��تقيم از پمپ بنزين ها دريافت مي كند و به آزمايشگاه مي فرستد، 
اظهار كرد: طي چند سال گذشته نمونه هاي سوخت توزيعي در تهران 
به آزمايش��گاه هاي خارج از كشور فرستاده مي شد تا اعالم كنند كه آيا 
اين نمونه ها مطابق استانداردهاي يورو 4 است يا خير؟ او به ايسنا گفت: 
پس از مدتي بررسي و ارسال همزمان نمونه ها به آزمايشگاه هاي داخلي 
و خارجي، اطمينان پيدا كرديم كه نتايج آزمايشگاه هاي داخلي اختالف 
معناداري با آزمايش��گاه هاي خارجي ندارد. به همين دليل كار بررسي 

كيفيت نمونه هاي بنزين و گازوييل را با آزمايش��گاه هاي داخلي تحت 
نظارت موسسه استاندارد ادامه داديم بنابراين اين اولين بار نيست كه 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران نتايج پايش سوخت را اعالم مي كند. 
پيش از اين نيز شركت نتايج آزمايش هاي خود را در مطبوعات و جلساتي 
مانند كارگروه آلودگي هوا در استانداري اعالم مي كرد. مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران با بيان اينكه بر اساس نمونه برداري هاي انجام 
شده از سوخت بنزين پنج پمپ بنزين در تهران، غلظت گوگرد در كليه 
نمونه ها فراتر از حد مجاز و ميانگين آن طي بهار و تابستان به ترتيب ۱90 
و ppm ۱۶۶ بود، اظهار كرد: غلظت استاندارد گوگرد بنزين در سوخت 
يوروppm ۵0 ،4 اس��ت. به گفته شهيدزاده ميانگين گوگرد سوخت 
گازوييل نسبت به بنزين وضعيت بهتري داشت و در فصل بهار و تابستان 
به ترتيب ۶۱ و ppm 9۵ بود كه البته هنوز با غلظت استاندارد فاصله دارد.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در ادامه تصريح كرد: بر 
اساس نمونه برداري هاي انجام شده توسط شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، ميانگين گوگرد بنزين در بهار و تابستان سال گذشته نيز به ترتيب 

۱7۸.۶ و ppm 72.2 بود كه به نسبت امسال اوضاع بهتري داشت.

وزير بهداشت با بيان اينكه ما هم در حوزه اقدامات كم هزينه سالمت 
اقدام مي كني��م و هم كارهاي پر هزينه اين حوزه را پيش مي بريم، 
در عين حال درباره انجام اعمال پيوند عضو در ايران گفت: حداقل 
هزينه پيوند در ارزان ترين كشورها ۱00 هزار دالر است، اما اين كار 

در ايران با حداقل هزينه انجام مي شود.
س��عيد نمكي در همايش بزرگداش��ت روز جهاني اهدا كنندگان 
س��لول هاي بنيادي خونساز با اشاره به ش��بكه ملي اهدا كنندگان 
سلول هاي بنيادي كه در كش��ور راه اندازي شده است، گفت: اين 
بانك فقط در پيوند مغز اس��تخوان به ما كمك نمي كند بلكه به ما 
كمك مي كند تا بس��ياري از گره هاي نظام سالمت را بگشاييم. ما 
امروز نمي دانيم كه كدام بيماري ها در كشور ما با كدام HLA ارتباط 
دارند. اين بانك در يافتن پاس��خ به ما كم��ك خواهد كرد. ما امروز 
نمي دانيم كدام HLA به درمان خاص پاسخ مي دهد و با كمك اين 
بانك مي توانيم اين موضوع را دريابيم و متوجه شويم كه كدام بيمار 

به كدام دارو پاسخ مي دهد. 
همچنين اين بانك به ما كمك مي كند كه پاسخ دهندگان درست 
به داروهاي گران قيمت را بشناسيم. بنابراين اميدواريم بتوانيم در 
اين راس��تا به يكديگر كمك كنيم. ما هم در وزارت بهداشت از اين 

حركت حمايت كرده و آن را دنبال مي كنيم.
او درباره هزينه هاي پيوند س��لول هاي بني��ادي گفت: هزينه هاي 
پيوند معموال در دنيا باالست و در كشور ما نه فقط در پروسه انجام 
پيوند، بلكه در مراحل بع��دي و داروهاي گران قيمتي كه بيماران 
پيوندي نياز دارند، هزينه هاي بااليي را تقبل مي كنيم. البته ما همه 
اين هزينه ها را تحت پوشش بيمه برديم و براي بيمار دريافت كننده 
پيوند به مراتب ارزان درمي آيد كه اصال با س��اير كشورهاي جهان 

قابل مقايسه نيست. نمكي درباره توسعه مراكز پذيرنده سلول هاي 
بنيادي ني��ز گفت: مراكزي كه مي خواهند س��لول هاي بنيادي را 
دريافت كنند بايد يك س��ري امكانات كام��ال حرفه اي براي انجام 
مراحل تش��خيصي و غيره داشته باشند و بايد كامال حرفه اي عمل 
كرده وبه امكانات خاص مجهز باشند. بنابراين توسعه بيش از حد 

اين مراكز ممكن است عوارضي را به دنبال داشته باشد.

 تالش براي توسعه مراكز پذيره نويسي سلول هاي بنيادي
او افزود: البته ما درصدد هس��تيم تا مراكز پذيره نويسي را در تمام 
۳۱ استان كشور داشته باشيم و سياست وزارت بهداشت اين است 
كه با توسعه مراكز دريافت سلول هاي بنيادي بتوانيم اين حوزه را 
تقوي��ت و حمايت كنيم. نمكي تاكيد كرد: براي اين موضوع بايد با 
كمك مردم، س��من ها و خيرين و هنرمندان فرهنگ سازي شود. 
ما هم در وزارت بهداش��ت با امكاناتي ك��ه داريم تالش مي كنيم تا 
دانشگاه هاي علوم پزشكي با اطالع رساني بيشتر، مردم را در جريان 

اين اقدامات قرار دهند.

خداحافظي با فك هاي خزري در ايران
مديركل حفاظت محيط زيست استان گلستان با اظهار 
بي اطالعي از راي دادگاه مبني بر توقف و رد طرح آشوراده 
گفت: ابالغيه رسمي از سوي وزارت دادگستري به اين 
س��ازمان در خصوص توقف و رد اي��ن طرح هنوز صادر 

شده است.
جزيره آشوراده، تنها جزيره ايراني در درياي خزر است كه 
زيستگاه فك خزري در آنجا قرار دارد و اين در حالي است 
كه به گفته فعاالن محيط زيست اجراي طرح گردشگري 
آشوراده در مساحت 22 هكتاري از اين جزيره باعث از 
بين رفتن زيستگاه اين گونه جانوري مي شود. امير صياد 
شيرازي، مسوول مركز درماني و تحقيقاتي فك خزري، 
درباره طرح آش��وراده و تاثيراتي كه ممكن اس��ت، اين 
طرح بر زيستگاه فك خزري در منطقه ميانكاله داشته 
باش��د، گفت: در ايران زيستگاه ساحلي فك خزري كم 
است و سواحل ما نسبت به س��واحل ديگر كشورهاي 
حاشيه خزر بيشتر از دست رفته و تحت تاثير تغييرات 
قرار گرفته اند و تنها زيستگاه دست نخورده فك خزري 
آشوراده و ميانكاله است و ديگري هم در سمت گيالن 
به نام بوجار است كه البته در آنجا تردد فك هاي خزري 

گزارش نشده است.
او با بيان اينكه در حدود ده س��ال اس��ت كه مش��غول 
فعاليت هايي در خصوص حفاظت از فك خزري هستيم، 
ادامه داد: بيشترين آمار ما درخصوص تردد فك خزري 
در جزاير آش��وراده و ميانكاله بوده، چراكه در نزديكي 
مرز تركمنستان اس��ت و فك هاي خزري در آنجا تردد 
بيشتري دارند. مسوول مركز درماني و تحقيقاتي فك 

خزري به ايلنا گفت: چنانچه قرار باشد در جايي كه در 
گذشته بكر بوده، پيست اسب سواري، دوچرخه سواري 
و تردد بيش از حد توريس��ت مانند ديگر مناطق ايران 
اتفاق بيفتد، قطعا اين اقدامات بر حضور فك هاي خزري 
تاثيرگذار خواهد، چراكه فك ه��اي خزري موجودات 
گوش��ه گير و خجالتي هستند كه تمايل دارند از انسان 
دوري كنند، بنابراين اين سواحل تنها جا و مأمني است 

كه اين حيوانات دارند.
صيادش��يرازي اظهار كرد: معتقدم طرح گردش��گري 
آشوراده مي تواند، تاثير بسيار منفي بر حيات اين حيوانات 
داشته باشد و با از بين رفتن اين سواحل نيز متاسفانه بايد 
با فك هاي خزري خداحافظي كنيم، درس��ال گذشته 
گزارش��اتي داش��تيم، مبني بر اينكه با توجه به اينكه 
س��واحل ش��مالي كه محل زادآوري فك ها است براي 
اين گونه جانوري ناامن شده است.ما مشاهده كرديم كه 
در دو مورد فك هاي خزري در ايران بچه هايش��ان را به 
دنيا آورده اند. بنابراين الزم است از سواحل مان حفاظت 
بيشتري كنيم، چراكه اگر مسير مهاجرتي فك ها بخواهد 
تغيير كند، بايد جايي را براي آنها داش��ته باش��يم، اما 
متاسفانه با اجراي طرح هاي گردشگري آشوراده باعث 
تخريب بيشتر مي ش��ويم و همين نقاط كوچكي را كه 

داريم از دست مي دهيم.
صياد ش��يرازي با بيان اينكه بيش از ده س��ال است كه 
نام فك خزري در ليس��ت قرمز iucn قرار گرفته و در 
معرض خطر انقراض اس��ت، اظهار كرد: يكي، دوسال 
پيش به پيشنهاد س��ازمان محيط زيست ايران مساله 

حفاظت از حيوانات مهاجر مطرح ش��ده و فك خزري 
هم در اين ميان قرار گرفته و كشورها متعهد شدند تا از 
اين گونه حفاظت كرده و جلوي هرگونه ضرر به قلمرو و 
تخريب قلمرو اين حيوان گرفته شود، چراكه اين مسائل 

به اين گونه صدمه مي زند.
او يادآور شد: مردم بومي منطقه به اجراي اين طرح راضي 
هستند، چراكه مثل هميشه به آنها وعده داده شده است 
كه براي آنها كار ايجاد مي شود، اما متاسفانه تجربيات 
گذشته مانند طرح پرورش ميگو در گميشان كه مردم 
تركمن فقط دو ماه در سال در مزارع پرورش ميگو كار 
مي كنند و حداقل دستمزد را دريافت مي كنند، نشان 
مي دهد كه گردشگري آش��وراده همچنين وضعيتي 
خواهد داشت و متأسفانه غير از تخريب در آينده چيزي 

براي ما نمي گذارد.

  تهديد زيستگاه هاي فك خزري
رييس اداره محيط زيس��ت دريايي استان گلستان نيز 
معتقد است؛ زيستگاه اصلي فك كه در آنجا زاد و ولد هم 
صورت مي گيرد، در مناطق شمالي همچنان وجود دارد، 
اما در آنجا بحث هاي ديگري مانند ش��كار مطرح است 
كه حيات اين گونه جانوري را به خطر انداخته است، در 
كشور ما مجوز شكار اين حيوان صادر نمي شود، اما در 
واقع ممكن است با گردشگري بي ضابطه و از بين بردن 
مناطق استراحت اين حيوان تاثيرات منفي ايجاد كنيم.

وحي��د خيرآبادي درب��اره اينك��ه آيا با اج��راي طرح 
گردشگري در آشوراده زيس��تگاه فك خزري تخريب 

خواهد شد يا خير؟ گفت: موضوع درباره آشوراده كمي به 
اشتباه مسير خود را سپري مي كند، مجوزي كه سازمان 
صادر كرده و طرحي كه قرار اس��ت در اين منطقه اجرا 
شود، تحت عنوان طرح طبيعت گردي است و همان طور 
كه مي دانيد گردشگري در زمين هاي مختلف مي تواند 
انجام ش��ود، اما طبيعت گردي ب��ه نوعي نزديك ترين 
هدف گردش��گري مبتن��ي بر حفظ طبيعت اس��ت و 
مالك هاي سازمان حفاظت محيط زيست نيز اين است 
كه بارگذاري سنگين در جزيره آشوراده انجام نشود. او با 
اشاره به فعاليت هاي طرح طبيعت گردي آشوراده گفت: 
اين طرح شامل پرنده نگري، ورزش هاي ساحلي مانند 
ورزش هاي آبي است و اين موضوعات همگام با طبيعت 
است، اما اگر قرار باشد در جزيره آشوراده سازه سنگين 

بارگذاري كنيم و طبيعت را دست كاري كنيم، اين طرح 
ديگر طبيعت گردي و گردشگري پايدار نيست.

رييس اداره محيط زيست دريايي استان گلستان اظهار 
كرد: جزيره آشوراده از مناطقي است كه حضور فك هاي 
خزري بيشتر ثبت شده است و حتي چندين بار فك ها 
گرفتار دام هاي صيادان ماهيان خاوياري در اين منطقه 
شده اند البته خوشبختانه با آموزش هايي كه اين صيادان 
ديده اند، توانس��ته ايم فك خزري را رهاس��ازي كنيم. 
به دليل حضور فك ها در اي��ن منطقه بايد دقت كنيم 
اقدامات مان باعث نشود اين گونه كه تنها پستاندار درياي 
خزر و متاسفانه در حال انقراض نيز است با مشكل مواجه 
شود و يكي از زيستگاه هاي اصلي خود را كه همين حوزه 

جنوب شرقي درياي خزر است از دست بدهد.

  براساس برنامه پنج ساله سوم، مقرر شده كه بايد براي سكونتگاه هايي كه در كنار رودخانه ها و سواحل هستند و جمعيتي بيش از 200 هزار 
نفر دارند تصفيه خانه احداث شود اما در 90 درصد موارد انجام نشده بنابراين كيفيت منابع آب زيرزميني و آب سطحي به شدت در حال كاهش 
اس�ت. اين كار و جلوگيري از ورود پسماندها و ش�يرابه زباله ها به رودخانه ها مستقيما از وظايف سازمان محيط زيست است كه در حال حاضر 
ب�ه عنوان يك ان جي اوي منتقد، وضعيت موجود را نقد مي كند.آلودگي آب به طور تقريبي در تمامي س�كونتگاه هايي كه در كنار رودخانه ها، 

سواحل و تاالب ها سكونت دارند بيداد مي كند

برش
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در جلسه پارلمان شهري پايتخت مطرح شد

شناسايي ١٠ هزار خطر در 350 بوستان  تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

روز هفتم مهر ماه روز ملي آتش نشاني و ايمني يادآور 
ش��هادت آتش نشانان شجاع كش��ور است. به همين 
مناسبت روز گذش��ته جلسه شوراي ش��هر تهران با 
حضور تعدادي از آتش نشانان شهر برگزار و از زحمات 

آنها قدرداني شد. 
به گزارش »تعادل«، در اين جلس��ه زهرا صدر اعظم 
نوري، رييس كميسيون س��امت، محيط زيست و 
خدمات ش��هري شوراي ش��هر تهران درباره ايمني 
شهر تهران توضيحاتي ارايه كرد و گفت: در راستاي 
نهادينه س��ازي الزامات  HSE )بهداش��ت،  ايمني و 
محيط زيست( و به منظور پيشگيري از بروز مخاطرات 
مربوط به س��امت، ايمن��ي و محيط زيس��ت طي 
سال هاي گذش��ته، پايش الزامات HSE  با همكاري 
چند دانشگاه و در ۸ محور اصلي ازجمله اماكن عمومي 
نظير پارك ها و فضاي سبز، مراكز تفريحي، سينماها، 
مراكز تجاري و مذهبي با تجزي��ه و تحليل حوادث، 
شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسك، بازرسي هاي 
مس��تمر ايمني و بهداش��تي، تدوين دستورالعمل و 
روش هاي اجرايي كار و آموزش همگاني مورد پيگيري 
قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده ميزان 
اجرايي ش��دن ضوابط مربوطه، به ويژه در پارك هاي 

شهري به طور جدي نگران كننده است.
به گفته او، در بررس��ي ها پس از بازديد از ۳۵۰ پارك، 
در مجموع ۱۰ هزار خطر، شناسايي شده است، نوري 
با بيان اينكه ۷ هزار خطر در حوزه ايمني و بهداشت و 
۳هزار خطر در حوزه محيط زيست گزارش شده است، 
تصريح كرد: در اين ميان مخاطرات فيزيكي با ۶۵ درصد 
و مخاطرات فيزيكي مواجهه با برق گرفتگي با ۲۱ درصد 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. درحوزه 
مخاطرات زيس��ت محيطي نيز اس��تفاده نادرست از 
منابع مختلف آب، انرژي و آلودگي خاك و هوا، استفاده 
نادرس��ت از منابع آبي در پارك ها با ۳۹ درصد داراي 

بيشترين سهم بوده است.
رييس كميسيون س��امت، محيط زيست و خدمات 
شهري ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در بررسي 
ديگري ايمني كودكان در زمين هاي بازي پارك هاي 
ش��هري اعم از پارك هاي محل��ي ناحيه اي منتخب 
۵منطقه در نواحي شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب 
تهران بررسي شده است، گفت: نتايج حاكي از آن است 
كه بيش از ۶۸ درصد وس��ايل بازي پارك ها مي تواند 
مخاطرات و آس��يب هايي را براي ك��ودكان به همراه 
داشته باشد. همچنين نتايج مطالعات ديگري نيز   روي 
وضعيت ايمني، بهداشتي و محيط زيستي تعدادي از 
پارك هاي تهران به ترتيب ميزان مطلوبيت شاخص 

ايمني را ۲.۵۹ و ۹.۵۲ درصد نشان داده  است.
او تاكيد ك��رد: به طور كلي ضع��ف ماحظات ايمني 
در سيس��تم هاي برق��ي و مكانيك��ي آب نماه��ا و 
همچنين نبود امكانات مناس��ب بهداشتي و امدادي، 
عمده ترين خطرات و مشكاتي است كه در سال هاي 
اخير ح��وادث ناگ��واري را متوجه ك��ودكان و حتي 
 بزرگس��االن در پارك ه��اي ش��هري ك��رده اس��ت.

نوري با اش��اره ب��ه چالش هاي پي��ش روي اين حوزه 

گف��ت: در حال حاض��ر نارس��ايي در آگاهي و ضعف 
در تخصيص بودجه كافي براي دس��تيابي به اهداف 
مديريت بهداش��ت، ايمني و محيط زيست پارك ها، 
وجود مراكز متعدد تصميم گيري و فقدان هماهنگي 
در س��اختار مديريتي موجود، فقدان روش��ي كارآمد 
براي نظارت منطق��ي بر نحوه عملك��رد پيمانكاران 
و مهم ت��ر از همه ضع��ف در بازرس��ي ها و پايش هاي 
ادواري از وضعي��ت بهداش��ت، ايمن��ي و محي��ط 
 زيس��ت، عمده تري��ن چالش ه��اي پيش رو اس��ت.

او با بيان اينك��ه لزوم توجه به مقول��ه ايمني در راس 
امور خدماتي از س��وي مديريت شهر در كليه مراحل 
برنامه ريزي، اجرا و نگهداري امري اجتناب ناپذير است، 
تاكيد كرد: از سوي ديگر با وجود شناسايي ۱۱۷ الزام 
قانوني، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل و ۱۶ سازمان، 
نهاد و دستگاه متولي و مسوول در حوزه بهداشت، ايمني 
و محيط زيست )HSE(، آسيب هاي اجتماعي و مراكز 
كنترل و پيش��گيري آسيب هاي اجتماعي، همچنان 
آسيب هاي اساسي گريبانگير شهر و شهروندان است. 
بازار تهران، انبار نفت شهران، تاسيسات برق فشار قوي 
بعثت، خطوط انتقال سوخت، مراكز فروش و حمل و 
نقل مواد شيميايي در سطح شهر و خاهاي نظارتي 
بر ايمني و بهداشت كار و كارگران در اصناف از جمله 
مهم ترين موضوعاتي است كه الزم است رسيدگي به 

موضوع ايمن سازي آنها در اولويت قرار گيرد.
وجود ۱۰ هزار خطر براي ۳۵۰ پارك رقم قابل توجهي 
است كه نش��ان از ناامني باالي پارك هاي شهر دارد. 
برق گرفتگي تاكنون جان چند كودك را در پارك هاي 
نقاط مختلف ش��هر گرفته است. بنابراين ايمن سازي 

پارك ها بايد در اولويت كاري مديران مربوطه قرارگيرد 
تا ديگر ش��اهد حوادث تلخي از اين دست نباشيم. به 
گفته نوري پيگيري كاربس��ت الزامات  HSE، ارتقاي 
س��طح ايمني و ت��وان عملياتي مديري��ت بحران در 
اداره شهر، ظرفيت س��ازي و ارتقاي آگاهي و آمادگي 
شهروندان در برابر حوادث مختلف طبيعي و انسان ساز 
از جمله مهم ترين اموري اس��ت كه ب��راي صيانت از 
سامتي و ايمني ش��هروندان ضرورت دارد در اولويت 

برنامه ريزي هاي اجرايي قرار گيرد.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه ايمني، 
سامت و محيط زيست در عين قرابت با يكديگر، اموري 
تخصصي هستند، گفت: به نظر مي رسد، از بين اين سه 
مقوله، مساله حفظ ايمني شهروندان بيشتر از دو مقوله 
ديگر در راس��تاي ماموريت هاي شهرداري قرار دارد و 

الزم است اهتمام بيشتري به امر ايمني صورت گيرد.
نوري با اشاره به سند برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 
تهران تاكيد كرد: ش��هرداري به عنوان مسوول اصلي 
حفظ ايمني در فضاهاي عمومي شهر موظف است به 
منظور پيشگيري از وقوع حوادث و افزايش ايمني تردد 
شهروندان در فضاهاي عمومي شهر، ساختار مديريت 
ايمني و بحران و HSE ش��هر تهران را بازنگري كند و 
شيوه نامه نظام مديريت و بازرسي و نظارت بر عملكرد و 
فعاليت كليه پيمانكاران را با هدف پيشگيري و كاهش 

حوادث تدوين كند.
نوري همچني��ن عنوان ك��رد: تن��وع ماموريت هاي 
آتش نش��ان در س��طح ش��هر تهران عاوه بر حوادث 
آتش س��وزي در فضاهاي مختلف شامل انواع حوادث 
شهري نظيرآوارهاي ساختماني، مقابله با مواد شيميايي 

خطرناك، س��قوط افراد، برق گرفتگي، غرق شدگي، 
محبوس شدگي و غيره نيز ش��امل مي شود و همين 
امر سبب ش��ده تا كميسيون سامت، محيط زيست 
و خدمات ش��هري و كميته ايمني و مديريت بحران 
شوراي اس��امي ش��هر تهران بر دو موضوع در حوزه 
ايمني و آتش نشاني طي دو سال فعاليت خود تمركز 
ويژه اي داشته باشد. طي دوره جديد مديريت شهري 
۳۰۰ ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون تومان صرف تجهيزات 
آتش نشانان ش��د و تعداد ايستگاه ها به ۱۳۰ ايستگاه 

رسيد.همچنين ۶ ايستگاه نيز در دست احداث است.

    پايش ساختمان هاي پرخطر پايتخت
مهدي داوري مديرعامل س��ازمان آتش نشاني نيز در 
حاشيه حضورش درجلسه علني شوراي شهر تهران 
به مناسبت روز آتش نشان در جمع خبرنگاران با ارايه 
گزارش��ي از وضعيت س��رمايه نيروي انس��اني گفت: 
۱۳۳۸ آتش نشان در طرح پايش سامت جسماني و 
رواني شركت كردند. درراستاي حمايت از ايثارگران 
و خانواده هاي شهداي آتش نشان ۲.۷ ميليارد تومان 
بودجه در نظر گرفته شده و موضوع سخت و زيان آور 
بودن شغل آتش نشاني نيز در شوراي عالي استان ها در 

حال پيگيري است.
مديرعامل سازمان آتش نش��اني افزود: ۲۰۰۰ دست 
اوركت و ش��لوار ضد حريق خريداري ش��ده اس��ت. 
تجهيزات وي��ژه حفاظت فردي آتش نش��انان اعم از 
دس��تكش و چكمه ض��د حريق نيز خريداري ش��ده 
است.تاكنون ۲۱ دستگاه نردبان و باالبر هيدروليك و 

۶۴دستگاه فن تونلي و معمولي خريداري شده است.

مديرعامل سازمان آتش نشاني با بيان اينكه ۲۰ هزار 
ساختمان در طرح نظام بازرسي ايمني ساختمان ها 
مورد بازرس��ي قرار گرفتن��د و ۹۵ برج و ۸ ش��هرك 
مسكوني نيز در طرح ۹۹۹ پايش شده اند، اظهاركرد: 
سامانه هوشمند پايش خودروهاي آتش نشاني روي 
۱۱۸دستگاه خودرو انجام شده است. ۲۹ هزار و ۹۵۷ 
نفر در قالب اجراي طرح حام��ي ايمني آموزش داده 

شده اند و ايمني ۳۱۰۰ مدرسه نيز پايش شده است.
او در مورد تدوين اسناد شناسنامه فرآيندهاي سازماني 
آتش نشاني گفت: ۴ سند آماده و ۳ سند ديگر در حال 
تهيه اس��ت و در ح��ال بازنگري س��ند راهبردي افق 
۱۴۰۴ سازمان و اسناد عملياتي مرتبط هستيم، چرا 
كه معتقديم سند بايد متناسب با دوره جديد مديريت 

شهري و تغييرات شهر تهران بازنگري شود.
مديرعامل س��ازمان آتش نشاني همچنين از تشكيل 
كارگ��روه عملياتي ويژه ايمني مترو ته��ران خبر داد 
و گف��ت: در پي وق��وع حريق در ميدان حس��ن آباد با 
همكاري وزارت ميراث فرهنگي دوره هاي ويژه مقابله 
با حريق در بناهاي تاريخي با همكاري دانشگاه تهران 

تشكيل شده است.
داوري در خصوص زمان پاسخگويي به حريق در شهر 
تهران اظهار كرد: اين زمان در دنيا ۶ دقيقه است كه يك 
دقيقه براي اطاع رساني ، يك دقيقه تجهيز و تحليل 
و ۴ دقيقه به عنوان زمان سفر پيش بيني مي شود كه 
ميانگين پاسخگويي آتش نشاني تهران ۵ دقيقه و ۵۵ 
ثانيه اس��ت كه البته اين زمان ميانگين اس��ت و ما در 
نقاطي همچون مركز و شمال شهر تهران كه ترافيك 
زيادي وجود دارد، مجبور هستيم ايستگاه ها را افزايش 
دهيم تا پاسخگويي بهتر انجام ش��ود. در حال حاضر 
۱۳۱ايستگاه در تهران وجود دارد كه بايد تا پايان برنامه 
سوم عدد ايستگاه ها به ۱۴۵ ايستگاه برسد و در حال 

بررسي جانمايي ايستگاه ها هستيم.
داوري در خصوص برگزاري جلس��ات ارتقاي ايمني 
ايس��تگاه هاي مترو گفت: بيش از يك سال است كه 
جلسات دوره اي با مس��ووالن مترو برگزار مي كنيم و 
در همه موضوعات مترو همچون ايستگاه، قطار، تونل 
و غيره موضوع ايمني را پيگيري مي كنيم و ضوابطي 
در اين رابطه در حال تدوين اس��ت كه به جمع بندي 

خواهيم رسيد.

     تصويب كليات بهاي بليت موزه نقشه تهران
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در ادامه كليات اليحه 
تعيين بليت بازديد از موزه نقش��ه ته��ران را تصويب 
كردند. بر اس��اس پيش��نهاد ش��هرداري بهاي بليت 
براي بازديدكنندگان داخلي ۴۰ ه��زار تومان و براي 
بازديدكنندگان خارجي ۵۰ هزار تومان پيش بيني شده 
است و هر ساله بر اساس مصوبه هيات دولت در خصوص 
ورودي نرخ موزه ها افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين 
در تبصره يك اين اليحه براي بازديدكنندگان خاص از 
جمله دانش آموزان، دانشجويان و بازديدهاي گروهي 
تخفيف ۵۰ درصدي درنظر گرفته شده است. همچنين 
دراين جلسه نامگذاري ۲۴ كوچه و خيابان مورد بررسي 

قرار گرفت و تصويب شد.

شهرداري تهران به نظر پليس درباره رژيم جديد ترافيكي پايتخت واكنش نشان داد

پورسيدآقايي: طرح ترافيك با قوت اجرا مي شود
پليس طرح جديد ترافيك در تهران را رد كرد و معتقد 
اس��ت اين طرح موجب كاهش آلودگي هوا نشده اما 
معاون ش��هردار تهران تاكيد كرد طرح ب��ا قوت اجرا 

مي شود و ترافيك هم در تهران كم شده است.
طرح زوج و فرد از ابتداي تابس��تان در تهران حذف و 
به رينگ دوم طرح ترافيك تبديل شد.بر اساس طرح 
جديد ديگر خودروها بر اساس پاك تردد نمي كنند و 
هر خودرو مي تواند ۲۰ روز در هر فصل رايگان در اين 
محدوده تردد كند و براي تردد در بقيه روزها بايد هزينه 
پرداخت كند. همچنين شهروندان براي تردد در اين 

محدوده بايد در سامانه »تهران من« ثبت نام كنند.
به گزارش فارس، روز شنبه سردار سيدكمال هاديان فر 
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگي ناج��ا از رد طرح 
ترافيك جديد تهران خبر داد و تأكيد كرد كه اين طرح 
باعث كاهش آلودگي هوا و ترافيك نشده و مشكاتي 

براي مردم ايجاد كرده است.
وي همچنين از ارسال نامه اي به شهرداري خبر داد و 
گفت: مشكات را در اين نامه توضيح داده ايم و صراحتًا 
اعام كرده ايم كه اين طرح مش��كل ترافيك تهران را 
برطرف نكرده ضمن آنكه باع��ث ايجاد گره ترافيكي 

شده است.
بر اس��اس اين گزارش، در طرح كاه��ش آلودگي هوا 
شهروندان در طول هفته يك و نيم روز مي توانند وارد 
محدوده شوند و براي الباقي روزها بايد هزينه پرداخت 
كنند؛ يعني محدوديتي براي تردد وجود ندارد و پليس 
معتقد است كه اين طرح بيشتر از اينكه باعث كاهش 
آلودگي هوا شود، براي ش��هرداري تهران درآمدزايي 

داشته است.
 همچنين ش��هروندان به دليل اينكه مي توانند همه 
روزه در اين محدوده تردد كند باعث افزايش ترافيك 
و آلودگي هوا ش��ده اس��ت. البته اين موضوع از سوي 
ش��هرداري تهران رد ش��د و در اولي��ن واكنش پيروز 
حناچي ش��هردار تهران تأكيد كرد كه تصميم گيري 
در مورد طرح جديد ترافيك به ش��وراي عالي ترافيك 
تهران بازمي گردد. وي تأكيد كرد: بعد از تصميم گيري 

در شوراي عالي ترافيك نتيجه قطعي اعام مي شود.
بر اساس آمار و ارقام اعام شده از سوي شهرداري تهران 
اجراي طرح كاهش باعث كاهش آلودگي هوا و ترافيك 
شده و همچنين مديران ش��هري تأكيد دارند كه اين 

طرح با هدف درآمدزايي نبوده است.

محس��ن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل ترافيك 
ش��هرداري تهران در اين باره به ف��ارس گفت: مرجع 
تصميم گيري در خصوص امور راهنمايي و رانندگي و 
ترافيك شهر تهران بر عهده شوراي ترافيك تهران است.

وي با بيان اينكه ۴ نفر در اين شورا عضو هستند، گفت: 
نماينده شهرداري، نماينده رييس پليس راهور، نماينده 
وزير كشور و نماينده اس��تانداري در اين شورا حضور 
دارند و هر تغييري در ترافيك تهران با امضاي اين شورا 

انجام مي شود.
پورسيدآقايي تأكيد كرد: طرح جديد ترافيك تهران با 
امضاي اين شوراست و پيشنهاداتي كه براي تغيير در 
اين طرح باشد را با جان و دل مي پذيريم  البته بايد شورا 

تغييرات را تأييد كند.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه در اختيار كسي نيست 
كه مصوبات را رد كند، گفت: تا زماني كه شورا تغييري 

ايجاد نكند، طرح بر اساس مصوبه قبل اجرا مي شود.
معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه 
راهور ناجا هم مي تواند نظرات خود را اعام كند،  گفت: 
 برخي از نظرات كارشناسي و برخي نظر شخصي را اعام 
مي كند نامه اي از ناجا آمده كه قرار است كار كارشناسي 
آغاز شود كه حتما در برخي حرف ها تناقض وجود دارد 
كه پاسخ مي دهيم اما چيزي كه مسلم است اين است 

كه نبايد براي مردم مشكل ايجاد كنيم.
وي تأكيد كرد: طرح جديد ترافيك بر اس��اس مصوبه 
قبل به قوت خود اجرا مي شود و برنامه اي براي توقف 

طرح نخواهيم داشت.
همچنين برخي اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند كه 
حذف طرح زوج و فرد خوب است چرا كه نبايد اين طرح 
به صورت دايمي در تهران اجرا شود بلكه بايد به صورت 
موقتي و در مواقع اضطرار انجام شود. البته اعضاي شورا 
نظرات خود را در خصوص اجراي طرح كاهش آلودگي 

هوا قبًا ارايه كرده بودند.

    حذف زوج و فرد در تهران خوب است
محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران در اين باره  گفت: پلي��س يكي از اعضاي 

شوراي عالي ترافيك است و مي تواند نظر دهد.
وي با تأكيد بر اين موض��وع كه حذف طرح زوج و فرد 
خوب اس��ت،  گفت: اين طرح نباي��د از ابتدا به صورت 
دايمي انجام مي شد اما مدت ها اين طرح دايمي اجرا 

شد و بعضاً  حتي به صورت غيرقانوني از افراد براي تردد 
در اين محدوده پول دريافت مي كردند.

به اعتقاد عليخاني، حذف طرح زوج و فرد خوب است 
اما بايد اين طرح در مواقع بحران و آلودگي حتي از در 

منزل اجرايي شود.
وي با بيان اينكه شوراي عالي ترافيك تصميم گير در 
خصوص طرح هاي ترافيكي تهران است،  گفت: البته 
ما معتقديم كه در خصوص طرح جايگزين زوج و فرد 
عجوالنه رفتار شده است و بارها هم تأكيد كرده ايم كه 

مطالعات كافي نيست.
رييس كميس��يون حمل و نقل ترافيك شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه ط��رح فعلي با هماهنگي پليس و 
وزارت كش��ور اجرايي شده اس��ت،  گفت: اينكه اعام 
طرح جديد ترافيك با هدف درآمدزايي بوده اس��ت را 
قبول ندارم حتي اگر هدف هم درآمدزايي بوده عكس 

عمل شده است.

    درآمدزايي از طرح ترافيك نداشتيم
به گفته عليخاني، در گذشته درآمد طرح ترافيك بيشتر 
بوده است چرا كه مردم ابتدا هزينه را پرداخت مي كردند 
اما در حال حاضر مردم بدهكار هستند و در مقايسه با 

قبل ميزان درآمد كاهش يافته است.
همچنين روز يكش��نبه پيروز حناچي شهردار تهران 
از حجت نظري عضو جوان ش��وراي شهر تذكر گرفت 
چراكه نظري معتقد است طرح جديد ترافيك باعث 
كاهش آلودگي هوا نشده و همچنين احتمال دارد در 

نيمه دوم سال مشكات  آلودگي هوا بيشتر شود.
بر اساس اين گزارش، پليس بعد از سه ماه معتقد است 
كه باي��د طرح جديد ترافيك در تهران متوقف ش��ود 
اما ش��هرداري تهران اعام كرد ك��ه پليس به تنهايي 
نمي تواند تصميم گيري كند و ش��وراي عالي ترافيك 
در اين زمينه تصميم گير است. برخي از اعضاي شورا 
معتقدند با وجود اينكه ۶ روز از پاييز مي گذرد اما دو روز 
هواي ناسالم داشته ايم و اين موضوع نشان دهنده اين 
است كه ما نتوانسته ايم در كاهش آلودگي هوا اقدامات 
موثري انجام دهيم البته همزمان با بازگشايي مدارس 
نارضايتي ها از اجراي طرح بيشتر شده است.همچنين 
در روزهاي ابتدايي مهر ترافيك در تهران افزايش يافته 
هر چند كه از قبل مسووالن شهري پيش  بيني افزايش 

۴۰ درصدي ترافيك در تهران را داشتند.

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مطرح كرد

نگراني از تاب آوري بيمارستان ها 
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه به گفته معاون بازس��ازي و بازتواني س��ازمان 
مديريت بحران كشور، ۵۰ درصد از بيمارستان هاي دولتي 
كشور در برابر زلزله آسيب پذير هستند و فقط ۱۲ بيمارستان 
دولتي، مقاوم سازي شده اند، محمد شكرچي زاده، رييس 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از همكاري با سازمان 
مجري ساختمان ها و تاسيسات عمومي و دولتي براي تدوين 

دستورالعمل تاب آوري بيمارستان ها خبرداد. 
او در اين باره گفت: حاصل كار مش��ترك ميان اين مركز و 
سازمان ساختمان ها و تاسيسات عمومي و دولتي مي تواند 
به بهبود وضعيت موج��ود بينجامد. به گ��زارش فارس، 
ش��كرچي زاده با تاكيد بر اينكه تاب آوري مراكز حياتي و 
بيمارستان ها در شرايط بحران الزامي است، اظهار كرد: ايران 
كش��ور مخاطره خيزي است و بايد در برابر اين مخاطرات، 

آمادگي براي مقابله داشته باشيم.
او ادامه داد: از سال ۹۵ كه با حادثه پاسكو مواجه بوديم، تا 
سال ۹۶ و زلزله سرپل ذهاب و سيل سال ۹۸ نشان داد كه 
حتما بايد براي تاب آوري شهرها رويكرد جدي داشته باشيم.

شكرچي زاده يادآورش��د: اگر زلزله سرپل ذهاب در يكي 
از كان شهرهاي كش��ور رخ مي داد ميزان خسارات وارده 
چندين  برابر ميزان خسارات وارده بود، پس بايد راهكارهاي 
جدي براي كاهش مخاط��رات و افزايش تاب آوري تهيه و 
تدوين شود. به گفته رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي، تاكنون بيش از ۱۷ هزار ميلياردتومان اعتبار براي 

جبران خسارات به مردم پرداخت شده است.
او گفت: معتقديم كه اگر پيشگيري كنيم و به مقاوم سازي 
س��اختمان هاي موجود و با اهميت بپردازيم و بر اس��اس 
ضوابط و مقررات ساخت و سازها در مناطق بي خطر انجام 
شود ميزان خسارات بسيار كاهش مي يابد و بايد روي اين 
نكات توجه بيشتري به وجود  آيد. رييس مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي افزود: هزينه هاي مقاوم سازي تنها 
۳۰درصد  از ۱۰۰ درصد احداث يك ساختمان جديد را به 
خود اختصاص مي دهد، بنابراين بايد راهكارهاي مقاوم سازي 
و بهسازي ماك عمل قرار بگيرد. ناگفته نماند وضعيت وخيم 
مقاومت بيمارستان هاي دولتي در برابر زلزله در شرايطي 
است كه هيچ آماري از وضعيت بيمارستان هاي خصوصي 
در اختيار سازمان مديريت بحران قرار ندارد و از دادن اين 
آمار امتناع مي شود. آسيب پذيري باالي بيمارستان هاي 
كشور، واكنش نماينده اسكان بش��ر ملل متحد را هم به 
همراه داشت، احسان اثني عشري با اشاره به اينكه تجربه در 

ايران نشان داده سازه هاي حياتي و بيمارستان ها بعد از زلزله 
وحوادث آسيب پذير نشان دادند، گفت: بايد دولت و بخش 
خصوصي به موضوع بهبود تاب آوري س��ازه هاي حياتي و 
بيمارستان ها توجه ويژه اي داشته باشند. اثني عشري با اشاره 
به اينكه سوانح طبيعي از لحاظ تعداد گستردگي زياد است، 
گفت: تجربيات تلخي در مواجهه با سوانح در ايران وجود 
داشته و در زماني كه سوانح رخ مي دهد بايد اين موضوع به 
خوبي اجرايي شود كه سازه ها پاسخگو باشند. او افزود: بايد 
به اين موضع توجه ويژه اي شود و دولت و بخش خصوصي 
براي بهبود تاب آوري سازه ها و مراكز حياتي و بيمارستان ها 
توجه ويژه اي داشته باشند. نماينده هبيتات )اسكان بشر 
ملل متحد( گفت: از سال ۷۴ ادبيات مقاوم  سازي در ايران 
نهادينه شد، بنابراين بايد تمركز روي موضوعات سازه اي و 
مقاوم سازي ساختمان ها بيشتر شود، البته بايد گفت اين 
موضوع به تنهايي كفايت نمي كند بلك��ه بايد به موضوع 
خدمت رس��اني بعد از زلزله توجه ويژه اي شود تا بتوانيم از 
لحاظ عملكردي و موضوعات شهري سازه هاي حياتي را 
مقاوم  تر كنيم. اثني عشري با تاكيد بر اينكه بايد  هنگام وقوع 
زلزله و حوادث بتوانيم به ش��رايط قبل از حادثه برگرديم، 
بيان كرد: برنامه اس��كان بشر ملل متحد، اسناد خوبي در 
اين خصوص تدوين كرده كه يكي از آنها كاهش مخاطرات 
سوانح است. يكي از كشورهايي كه در اين خصوص سرآمد 
اين موضوع است كشور ژاپن است كه سرمايه گذاري هاي 
خوبي در اين خصوص انجام داده اس��ت. به گفته او، براي 
تاب آوري بيمارستان ها چندين راهنما تدوين شده كه يكي 

از آنها پروژه بهتاب يا همان تاب آوري بيمارستان هاست.

    مقاوم سازي 85 درصد بيمارستان هاي ژاپن
سرپرست دفتر برنامه اسكان بشر ملل متحد در ايران هم 
به نوعي ديگر عملكرد س��ازمان ها و ارگان هاي مرتبط در 

مقاوم سازي بيمارستان ها را مورد انتقاد قرار داد.
»مهمت امين آكدوگان« گفت: مسووالن و دست اندركاران 
اين حوزه به دليل مسائلي از جمله كيفيت، زمان و منابع مالي 
ترجيح مي دهند بيمارستان را تخريب كرده و دوباره آن را 
بسازند. او با اشاره به اينكه در پديده هاي طبيعي از جمله زلزله 
اولين جايي كه مردم به آن نياز دارند بيمارستان ها هستند، 
افزود: هزينه زياد طرح هاي مقاوم سازي بيمارستان ها باعث 
شده ديدگاه مثبتي به اين موضوع در ايران وجود نداشته 
باشد، اين در حالي است كه در كشورهاي ژاپن و تركيه به 

ترتيب ۸۵ و ۷۰ درصد بيمارستان ها مقاوم سازي شده اند.
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۲۰  مهر آخرين مهلت تقسيط 
بدهي عوارض آزادراهي

مالكان خودروهاي پاك  عمومي تا ۲۰ مهر مهلت 
دارند با مراجعه به كيوس��ك هاي اطاع رس��اني در 
آزادراه هاي تحت پوشش طرح پرداخت الكترونيكي 
ع��وارض آزادراهي ي��ا ترمينال هاي مس��افربري و 
پايانه هاي باربري نسبت به قسط بندي بدهي عوارض 
آزادراهي اقدام كنند. به گزارش تسنيم، از زمان آغاز 
به كار طرح پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي، 
نرخ عوارض خودروهاي پاك عمومي ترددكننده در 
آزادراه هاي تحت پوشش اين طرح، اعام نشده بود و 
مالكان اين خودروه��ا عوارض تردد خود را پرداخت 
نكرده بودند. اما اين به معناي معافيت اين خودروها 
از پرداخت عوارض آزادراهي نيس��ت و با اعام مبلغ 
ع��وارض خودروهاي پ��اك  عموم��ي در روزهاي 
اخير، مالكان آنها هم بايد مانند س��اير خودروها بر 
اساس ضوابط تعيين شده عوارض آزادراهي خود را 
پرداخت كنند.  با اين حال، با مشخص شدن ميزان 
بدهي عوارض ۶  ماه��ه خودروهاي پاك  عمومي، 
الزم نيس��ت مالكان اين خودروها عوارض انباشته 
ش��ده خود را به صورت يكجا پرداخت كنند، چون 
امكاني فراهم ش��ده تا مالكان اين خودروها بدهي 
خود را در چند قسط پرداخت كنند. بر اساس اعام 
مجري طرح پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي، 
كاربران خودروه��اي پاك  عموم��ي مي توانند با 
مراجعه به كيوسك هاي اطاع رس��اني و پرداخت 
آني رو مستقر در آزادراه هاي تحت پوشش اين طرح 
و همچنين پايانه هاي مسافربري آزادي و بيهقي در 
شهر تهران، نسبت به تقسيط بدهي عوارض آزادراهي 
خود اقدام كنند. به زودي امكان تقس��يط بدهي در 
ساير ترمينال هاي مسافربري و پايانه هاي باربري و 
همچنين برخي اپليكيش��ن هاي پرداخت عوارض 
آزادراهي هم فراهم خواهد شد. كاربران خودروهاي 
عمومي مي توانند با در دست داشتن كارت خودروي 
خود و مراجعه به كيوسك هاي اطاع رساني و پرداخت 
مس��تقر در آزادراه هاي تحت پوش��ش اين طرح يا 
ترمينال هاي مسافربري و پايانه هاي باربري، ضمن 
استعام ميزان عوارض آزادراهي انباشته شده خود، با 
پرداخت ۲۰ درصد از آن و ۵ درصد شارژ جاري، مابقي 
بدهي خود را به صورت بازپرداخت ۴ ماهه، قسط بندي 
كنند. از اين پس مالكان خودروهاي پاك عمومي 
هم همانند ساير خودروها مي توانند با كمك يكي از 
شيوه هاي پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي از 
جمله: برنامه هاي موبايلي )اپليكيشن(، كسر مستقيم 
از حس��اب بانكي، تگ، آني روكارت، كد دس��توري 
USSD، خودپرداز، كارت خوان، عضويت در فهرست 
مش��تريان دايمي س��ازمان ها و پرداخت سازماني، 

عوارض آزادراهي خودروي خود را پرداخت كنند.

 انجام برخي پروازهاي اربعين 
از مبدا شهرستان ها

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي از نرخ ثابت 
پروازه��ا در اي��ام اربعين، خب��ر داد و گفت: برخي 
شركت هاي هواپيمايي براي انجام پروازهاي اربعين 
از مبداء استان هاي ديگر مانند كرمانشاه و ايام اعام 

آمادگي كرده اند كه در حال بررسي است.
به گزارش ايس��نا، مقصود اسعدي ساماني به ايسنا 
گفت: پيش از اين قيمت پروازهاي تهران - نجف و 
ساير فرودگاه هاي ايران به نجف و بغداد مشخص و 
همه ايرالين ها موظف  شدند در بازه زماني ۲۰ تا ۳۰ 
مهر ماه امسال كه پروازهاي اربعين انجام مي شود، 
بليت هاي خود را بر اس��اس اين نرخ ها بفروشند. بر 
اساس اين اطاعيه قيمت  بليت هواپيما نيز مشخص 
و اعام شد. او افزود: بر اساس آخرين هماهنگي هاي 
صورت گرفته با ايرالين ه��اي داوطلب براي انجام 
پروازهاي اربعين، تنها فرودگاه هاي تهران، مشهد 
و اصفهان پيش بيني ش��ده كه البته بي��ش از ۹۵ 
درصد اين پروازها از فرودگاه هاي تهران و مش��هد و 
بقيه از فرودگاه اصفهان برنامه ريزي ش��ده است اما 
با درخواس��ت هاي جديد از س��وي ايرالين ها براي 
ف��روش و انجام پ��رواز از فرودگاه ها و اس��تان هاي 
ديگر احتمال اضافه شدن آنها نيز وجود دارد. دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ادامه داد: تعدادي 
از ايرالين ه��اي داخلي اعام آمادگ��ي كرده اند كه 
مي توانند از فرودگاه هاي كرمانشاه و ايام پروازهاي 
اربعين را ب��ا نرخ ثابت در ايام مذك��ور انجام دهند، 
بنابراين پس از تاييد از س��وي سازمان هواپيمايي 
كش��وري، آنها هم به فرودگاه ه��اي كنوني اضافه 
مي شوند. اسعدي ساماني در پاسخ به اينكه با توجه 
به نزديك بودن فرودگاه هاي ايام و كرمانشاه به شهر 
نجف، امكان اعام نرخ سومي كمتر از نرخ اعام شده 
براي پروازهاي اربعين با مبداء تهران وجود دارد؟ اظهار 
كرد: اين اتفاق نخواهد افتاد و نرخ هاي ثابت اعام شده 
است، در اين فرودگاه ها از هواپيماهاي ATR استفاده 
مي شود و اين نوع هواپيماها هزينه هاي بااليي دارند، 
بنابراين نرخ شان با قيمت بليت پرواز تهران-نجف و 

تهران-بغداد فرقي نخواهد داشت.

پيش بيني باران در ۱۲ استان
سازمان هواشناس��ي از باران، رعد و برق و وزش باد 
شديد ۴روزه در ۱۲ استان خبر داد و اعام كرد: در نوار 
ساحلي درياي خزر دما ۵ تا ۷ درجه كاهش مي يابد. 
به گزارش تسنيم، براساس نقشه هاي همديدي و 
آينده نگري امروز )دوشنبه( در استان هاي ساحلي 
دري��اي خزر بارش پراكنده و در ش��مال س��منان، 
خراسان ش��مالي و شمال خراس��ان رضوي رگبار 
پراكنده گاهي همراه با رعد و ب��رق و وزش باد روي 
خواهد داد. سه شنبه ۹ مهرماه براي گيان و مازندران 
بارش پراكنده پيش بيني شده و از بعدازظهر به تدريج 
پديد ه كاهش ابر روي مي دهد.  سازمان هواشناسي 
همچنين اعام كرده روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
به ويژه در س��اعات بعدازظهر ب��راي برخي مناطق 
سيستان و بلوچستان، برخي مناطق كرمان، شمال 
هرمزگان و جنوب خراسان جنوبي رگبار باران، رعد و 

برق و وزش باد شديد پيش بيني شده است.
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»تعادل«ازاولويتهاياساسيدرسياستگذاريهايصادراتيگزارشميدهد

الزامات توسعه صادرات غير نفتي
تعادل |

استراتژي توس��عه صادرات اكثر كشورهاي جهان، 
»تنوع گرايي صادرات��ي« و »جهت دادن صادرات به 
سوي توليدات با ارزش افزوده« باال است. اين مساله 
در شرايط تش��ديد تحريم هاي ظالمانه امريكا و نياز 
كش��ور به ارزهاي خارجي، اهميت بيش��تري پيدا 
مي كند با توجه ب��ه هدف گذاري هاي صورت گرفته 
در راس��تاي افزايش حداكثري صادرات غيرنفتي به 
كشورهاي همس��ايه مي تواند مهم ترين استراتژي 
فعلي صادراتي كشور تلقي گردد. در اين راستا، تنوع 
بخشيدن هرچه بيشتر توليدات صادراتي بر اساس 
شناس��ايي كاالهاي با ارزش افزوده ب��اال در تجارت 
جهاني كه كشور قادر به كسب مزيت هاي رقابتي در 
آنها خواهد بود و س��وق دادن بنگاه ها به سوي توليد 
و صادرات آنها بدون ش��ك، از اولويت هاي اساس��ي 

سياست هاي صادراتي كشور به شمار مي رود. 

   استراتژي برتر صادراتي چيست؟
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، تحريم هاي 
كش��ورهاي غربي موجب ش��ده كه يك اس��تراتژي 
جايگزيني واردات ناخواسته به كشور تحميل گردد. 
در واقع، بر همگان روش��ن است كه اكثر كشورهاي 
پيش��رفته كنوني در گذشته در راس��تاي حمايت از 
صنايع نوزاد خود، از اين اس��تراتژي استفاده كرده و 
بعد از رقابتي ش��دن توليداتشان، متعاقبا استراتژي 
توسعه صادرات را در دستور كار خود قرار دهند. به اين 
صورت، به دنبال تحريم ها و مشكالت ناشي از واردات، 
سياست جانش��يني واردات به تدريج در كنار توسعه 
صادرات عمل كرده و تعداد فراواني از كاالهاي وارداتي 
نه تنها در كشور توليد بلكه حتي صادر نيز شده اند. در 
20 سال گذشته، بسياري از كاالهاي با ارزش افزوده 
باال و دانش بنيان را شناسايي شده است. نتايج حاصله 
عملكرد درخشان صادرات بسياري از اين نوع كاالها 
را نشان مي دهد. اگرچه ميزان صادرات برخي از آنها 
هنوز بس��يار ناچيز است، اما مساله مهم اين است كه 
پتانسيل توليد آنها در كش��ور وجود داشته و برخي 
ش��ركت ها قادر به توليد آنها بوده اند. ماش��ين آالت 
الكتريكي و الكترونيكي، دارو، تجهيزات پزش��كي و 
غيره كه عمدتا خاص كاالهاي صادراتي كشورهاي 
پيش��رفته است، در كش��ور توليد و صادر شده است.  
بدون ش��ك، تمركز براين اس��تراتژي و سوق دادن 
بنگاه ها به س��وي توليد و صادرات چنين توليداتي، 
موضوع بس��يار مهم توليد محوري و به ويژه ارتقاي 
فناوري را مطرح مي سازد. در واقع، اكثر صاحبنظران 
توسعه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه فناوري مهم ترين 
شاخص توس��عه در طول تاريخ بوده و بدون آن عمال 
دستيابي به اهدافي چون خودكفايي اقتصادي، توسعه 
ملي و بهبود استانداردهاي زندگي غيرممكن است. 
 فناوري، خود، از دل ساختار نهادي توليد محور شكل 
مي گي��رد و با افزايش نقش صنع��ت در فعاليت هاي 
اقتصادي، فناوري نيز ابعاد قابل توجهي پيدا مي كند. 
در اين راس��تا، به مانند تجربيات برخي از كشورهاي 
پيش��رفته امروزي بايد از طريق يك پيوند س��ه گانه 
»صنع��ت، دانش��گاه و دول��ت« جه��ت رويارويي با 
كمبودهاي فناوري عمل كرده و دالئل عدم موفقيت 

در بومي سازي فناوري را به دقت تحليل كرد.
طرح رشد و تنوع گرايي صادرات: بررسي هاي صورت 
گرفته در سازمان توسعه تجارت نشانگر اين است كه 
ارزش يك تن كاالي صادراتي كشور در طي 20 سال 
گذشته همواره حدود 400 دالر است. براي مثال، در 
س��ال 1397، ارزش 10 قلم اول كاالهاي صادراتي 
كش��ور در مجموع 16 ميليارد دالر كه ارزش هر تن 

آنها حدود 420 دالر است.
 قيمت هر تن كاالي صادراتي كش��ور در س��ال هاي 
1396 و 97 نيز به ترتيب 354 و 378 دالر است. در 
ابتدا تمامي كاالهايي را كه در س��ه سال 1394 الي 
1396 بر اس��اس تعرفه 8 رقمي صادر شده اند را در 
نظر گرفته شده و كاالهايي كه استخراج شده، ارزش 
هر ت��ن آنها باالي 2000 دالر اس��ت. يعني تقريبا از 
حدود 5 هزار كاالي صادر ش��ده در اين س��ه س��ال، 
حدود 1900 كاالي صادراتي قيمت هاي بيشتر از 2 
هزار دالر داشته اند. از اين رو، تمامي توليدات صادراتي 
با قيمت هاي نازل صادراتي نظير بسياري از »فلزات، 
پتروشيمي، س��وخت ها، هيدروكربورها، سنگ هاي 
فلزي، برخي از توليدات كش��اورزي« كنار گذاشته 
شده اند. كاالهاي با ارزش باالي هرتن نيز كه جزو اقالم 
مهم صادراتي كش��ور به شمار مي رود؛ نظير »فرش، 
پسته، زعفران، ميوه ها و ...« نيز در زمره 1900 كاالي 
منتخب نيست. براي اين نوع كاالها برنامه اي متفاوت 
براي 50 كاالي مهم صادراتي كشور )صنعتي، معدني 

و كش��اورزي( تنظيم شده اس��ت. همچنين در اين 
گزارش، »صادرات گروه هاي كااليي با ارزش باال به 4 
كشور» تركيه، تركمنستان، آذربايجان، تركمنستان« 

در جداولي جداگانه آورده شده است. 

   الزامات تحقق طرح هاي صادراتي 
ب��راي عملياتي كردن طرح »رش��د و تن��وع گرايي 
ص��ادرات« اراي��ه ش��ده و همچنين ب��راي تمامي 
پروژه هاي صادراتي كشور پيشنهادات زير مي توانند 

در راستاي ارتقاي صادرات كشور اثر گذار باشد. 

1- يكي از اركان اساسي سياست هاي ابالغي اقتصاد 
مقاومتي، توسعه صادرات به ويژه صادرات توليدات 
صنعتي و با ارزش افزوده باالس��ت. در اين راستا، در 
جهان فرا رقابتي امروز ضروري است بسترهاي الزم 
جهت بهبود فضاي كسب و كار و رقابتي كردن توليد 

براي صادرات فراهم گردد.
2- ايجاد بسترهاي مناسب كسب وكار با مهم ترين 
هدف يعني جذب سرمايه گذاري خارجي همراه است 
كه همراه با آورد سرمايه، ورود دانش فني و فناوري 
به كشور را ميسر خواهد كرد. همچنين در راستاي 

انتخاب بهين��ه بخش ها و توليدات جهت توس��عه 
صادرات، افزاي��ش درآمدهاي صادرات��ي و به ويژه 
اثرگذاري بيش��تر بر بقيه اقتصاد الزم است با اتخاذ 
سياست هاي مناسب از دو مشكل اساسي كه امروزه 
كشورهاي در حال توس��عه با آن مواجهند، اجتناب 
گردد. اين دو مشكل عبارتند از: »ارزش افزوده اندك 
و رقابت شديد و اشباع بازار«؛ در ارتباط با مشكل اولي 
از طريق افزايش بهره وري )كه از مش��كالت اساسي 
اقتصاد كش��ور اس��ت( و رقابت پذي��ري، بايد ارزش 
افزوده بيشتري در توليد كاالها در داخل كشور ايجاد 

كرده و س��عي ش��ود محتوي وارداتي آنها را كاهش 
داد، بهره وري مش��كلي است چند بعدي و مستلزم 
اتخاذ سياست هايي اس��ت كه چندين وزارتخانه را 
درگير خواهد ك��رد، در يك جمله مس��تلزم همت 
همگاني دستگاه هاي كشور خواهد بود. اما در ارتباط 
با مشكل دوم نيز كش��ور بايد از بخش هاي با رقابت 
ش��ديد جهاني پرهيز و برعكس بخش ها و توليداتي 
شناسايي و انتخاب شوند كه هم كشور در آنها مزيت 
داشته و ظرفيت هاي توليدي از قبل براي آنها ايجاد 
شده يا كشور قادر به ايجاد ظرفيت سازي آنها بدون 
مشكالت اساسي خواهد بود و هم اينكه پيش بيني 
تقاضاي جهاني براي آنها در ميان مدت و بلندمدت 

پويا و قابل توجه باشد.
3- ساختار صادراتي كشور بايد متحول شود؛ يعني 
اينكه در كنار حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط 
صادراتي كه از وظايف اساسي سازمان توسعه تجارت 
است، ما بايد موتور محركه صادرات كشور را با محور 
شركت هاي بزرگ توليدي- صادراتي طراحي كنيم. 
زيرا تنها شركت هاي بزرگ و هلدينگ هاي صادراتي 
هستند كه مي توانند در شرايط فعلي اقتصاد جهاني 
به كس��ب س��هم در بازارها دس��ت يابند. رقابت در 
 بازاره��اي جهان��ي عمدتا براس��اس قيمت صورت 
مي گي��رد. »بهبود به��ره وري، تنوع گرايي توليدي، 
ايجاد مارك خاص، مطالعات بازاريابي، داشتن دفاتر 
خارج از كشور، مديريت تهيه مواد، در اختيار داشتن 
بخش تحقيق و توسعه )R&D( و در نتيجه كاهش 
هزينه ها را فقط شركت هاي بزرگ« قادر به انجام آن 
است. تجربه ثابت كرده، در كشورهاي در حال توسعه 
شركت هاي كوچك ومتوسط توانمندي بسيار كمي 
در اين زمينه داش��ته و حتي از تكنيك هاي تعيين 
قيمت نيز ش��ناخت ندارند، عالوه بر اينكه در مورد 
تجربه ايران در رقابت مخرب با يكديگر قيمت هاي 
صادراتي را نيز كاهش مي دهند. در اين راستا، ايجاد 
كنسرسيوم هاي صادراتي يكي ديگر از سياست هاي 

اساسي سازمان در دوره جديد خواهد بود.
4- شناس��ايي بخش هاي با پتانس��يل صادراتي در 
مناطق مختلف كش��ور يكي ديگر از وظائف سازمان 
توسعه تجارت است كه به صورت جدي با همكاري 
س��ازمان هاي صنع��ت و معدن و تجارت اس��تان ها 
در دست پيگيري اس��ت. براي مثال، در اين زمينه، 
س��ازمان تالش دارد عالوه بر صادركنندگان فعلي، 
ش��ركت هايي كه توليدات خوب و رقابتي دارند ولي 
صادركننده نيستند را شناسايي كرده و دالئل عدم 
صادرات آنه��ا را پايش كند و در نهايت ش��ناخت از 
اين مساله كه چه چيزهايي الزم است تا موانع براي 
صادرات اين شركت ها برداشته شود و صادرات آنها 
ارتقاء يابد، به اينصورت اس��تراتژي توسعه صادرات 
اين ش��ركت ها در دستور كار سازمان هاي تابعه قرار 

خواهد گرفت. 
5- هدف گ��ذاري ارزش ص��ادرات ب��راي بخش ها؛ 
موضوع بسيار مهمي كه بس��ياري از كشورها به آن 
عمل كردند و آن ارايه مش��وق ها به صادركنندگان 
فقط در صورت نيل به اهداف و نتايج از پيش تعيين 
شده صورت مي پذيرد و حذف برنامه هاي حمايتي 
در صورت عدم دستيابي به اهداف تعيين شده است. 
 6- سياست آزادسازي تجاري يكي از ابزارهاي متعدد 
نيل به توسعه اقتصادي اس��ت و هر كشور با توجه به 
شرايط خاص اقتصادي خود بايد زمان صحيح، آهنگ 
آزادسازي و كيفيت آن را تعيين كنند و بدون شك، به 
مانند برخي از كشورهاي موفق در اصالحات تجاري 
نبايد تحت فش��ار نهادهاي بين المللي به آزادسازي 
س��ريع تجارت تن در دهد. تدابي��ر اصالحات تجاري 
بايد ش��رايط توليدكنندگان داخلي را در نظر گرفته و 
به صورت فاز بندي ش��ده و مرحله اي به اجرا گذاشته 
شود تا بستر سازي مناسب صورت گرفته و بتواند جهت 
ايجاد انگيزه براي توليد داخلي حركت كند و اطمينان 
دهد كه شركت هاي داخلي قادر به رويارويي رقابت با 

شركت هاي خارجي خواهند بود. 
7- ايجاد شركت هاي بزرگ صادراتي )كنسرسيوم هاي 
صادراتي( در راستاي ارتقاء صادرات: امروزه رقابت در 
بازارهاي جهاني بيش از پيش شديد بوده و شركت هاي 
كوچك و متوس��ط همواره از رقاب��ت ضرر مي بينند. 
آنها محت��اج اطالعات در م��ورد بازاره��ا، خريداران، 
عرضه كنندگان، قيمت ه��ا، قواعد ومقررات تجاري و 
غيره است. از اين رو، ش��ركت هاي كوچك و متوسط 
بايد كيفيت توليدات و بسته بندي را بر اساس الزامات 
بين الملل��ي افزايش دهند، اكثر اين ش��ركت ها فاقد 
بخ��ش كنترل كيفيت اس��ت. خري��داران و مقررات 
بازارهاي هدف مي تواند كيفيت يا ويژگي هاي خاصي 

را تقاضا كنند. 

ضرورتهايشكلگيريوزارتبازرگاني
عضو  هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن تش��ريح ضرورت 
وزارت بازرگاني از فاكتورهاي انتخاب وزير بازرگاني مي گويد. 
به گفته او، گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت بازرگاني، بايد 
فردي مسووليت پذير، مطلع و پاكدست باشد و از جنس 
مجلس ومشاور نباشد. در عين حال دولت و نمايندگان بايد از 
او برنامه كاري بخواهند.  علي شريعتي عضو  هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران كه از موافقان طرح تفكيك است، درباره 
جدايي بازرگاني از وزارت صم��ت و ضرورت آن مي گويد: 
تفكيك اين س��اختار و س��اختارمند كردن نظام تجارت 
خارجي كشور امري صحيح است، كما اينكه در اين چند 
سال با اجراي طرح انتزاع و اجرا توسط افراد نابلد كشاورزي، 
تبعات جبران ناپذيري به كشور وارد شد و در نهايت پس از 8 
سال قانون انتزاع لغو شد.  او در ادامه با تاكيد بر اينكه هر چند 
طرح تفكيك با استراتژي كوچك سازي و كاهش هزينه هاي 
دولت، منافات دارد، بيان كرد: اما پيكره وزارتخانه به گونه اي 

است كه اصال نيازي به گماشتن نيروها وكادر جديد ندارد. 
برهمين اساس مي توان با همين پتانسيل و ظرفيت موجود 
و چابك سازي، وزارت جديد را شكل داد.  اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران همچنين در مورد چرايي تشكيل 
اين وزارتخانه كه از سوي قوه قانون گذار كشور مورد استناد 
قرار گرفته است، نيز عنوان كرد: هدف از شكل گيري وزارت 
بازرگاني از سوي طراحان آن، تنظيم بازار و كنترل قيمت ها 
عنوان شد؛ اين در حالي است كه بايد اين نكته را مدنظر قرار 
داد كه مشكالت فعلي از جمله چالش قيمت كاالها متاثر از 
تورم مزمني است كه متاثر از اتخاذ سياست  هاي غلط نظام 
پولي بانكي، سركوب قيمت ها و همچنين قيمت گذاري 
دستوري است.  اين در حالي است كه به اعتقاد شريعتي، 
با بگير و ببندهاي تعزيراتي 40 ساله نتوانستيم، كنترلي بر 
بازار داشته باشيم، از اين رو، اين نگراني وجود دارد كه همان 
شيوه هاي قبلي از جمله كنترل قيمت ها و ... دنبال شود. اين 

فعال اقتصادي در بخش ديگري از صحبت هاي خود، براين 
موضوع تاكيد كرد كه با شكل گيري وزارت بازرگاني، رويكرد 
حمايت از توليد داخل در راستاي توسعه صادرات در دستور 
كار قرار گي��رد. به گفته او، برخالف نظر مخالفان تفكيك 
كه وزارت بازرگاني را وزارت واردات عنوان كردند، ساختار 
جديد مي تواند روي بحث صادرات وتوليدات صادرات محور 
متمركز شود. البته او به ضرورت انتخاب يك وزير كاربلد 
و توانمند نيز اشاره مي كند و مي گويد: گزينه پيشنهادي 
دولت براي تصدي وزارت بازرگاني بايد فردي مسووليت 
پذير، مطلع و پاكدست باشد، و نه از جنس مجلس ومشاور. 
بر همين اساس، اولين اقدام براي انتخاب گزينه مناسب، 
درخواس��ت ارايه برنامه است. شريعتي اما در عين حال به 
اين موضوع نيز اش��اره مي كند، كه در حال حاضر دولت با 
گزينه هاي زيادي براي انتخاب س��كاندار وزارت بازرگاني 

مواجه نيست، كه اين موضوع نگران كننده است.
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كاهش ۱۷ ميليون يورويي 
ارزبري قطعات خودرويي

مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو از 
داخلي س��ازي 42 قطعه با همكاري 23 س��ازنده 
داخلي و با كاهش ارزبري 17.41 ميليون يورو در 
تيراژ يك ساله توليد خبر داد. فرشاد مقيمي اظهار 
كرد: با اجراي ط��رح جهاد خودكفايي قطعات كه 
در زنجيره تامين گروه صنعت��ي ايران خودرو آغاز 
ش��ده تاكنون 42 قطعه داخلي س��ازي ش��ده كه 
كاهش ارزبري بيش از 17 ميليون يورويي به همراه 
داشته اس��ت. او همچنين از همكاري با 32 قطعه 
ساز براي داخلي س��ازي 67 قطعه در ميزهاي اول 
و دوم خودكفايي وزارت صم��ت خبر داد وگفت: 
خودكفايي اين قطع��ات در مجموع 698 ميليون 
يورو كاهش ارزبري در بر خواهد داش��ت. مقيمي 
تصريح كرد: از اين قطعات، 9 قطعه تاكنون به توليد 
انبوه رس��يده و 7 قطعه نيز به زودي به توليد انبوه 
خواهد رسيد. او افزود: درحال حاضر ايران خودرو 
همكاري با ديگر س��ازمان ها را در دستور كار خود 
قرار داده كه حاصل آن تعريف 27 پروژه مشترك 
بوده است. بيش��تر اين پروژه ها طي امسال و سال 
99 به بهره برداري خواهند رسيد. مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو، بهره برداري از زنجيره ارزش 
و به كارگيري پتانسيل هاي موجود در كشور براي 
خودكفايي مجموعه ها را از ديگر فعاليت هاي اين 
خودروساز برشمرد وگفت: برنامه ريزي براي پيشبرد 
اهداف خودكفايي مبتني بر اقتصاد مقاومتي آغاز 
ش��ده و با جديت دنبال مي ش��ود. ايران خودرو در 
مجموع 148 پروژه ب��راي خودكفايي قطعات در 
س��ال 98 و بيش از 110 پروژه براي س��ال آينده 
تعريف كرده كه با داخلي سازي حاصل از قطعات 
اين پروژه ها كاهش ارزبري قابل توجهي در صنعت 

قطعه سازي كشور حاصل خواهد شد.

آغاز طرح كنترل قيمت نان 
رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره به آغاز طرح 
كنترل قيمت نانوايي ها بيان داش��ت: براساس 
نرخ نام��ه مصوب جدي��د حداكث��ر قيمت نان 
ب��راي نان س��نگك آزادپز دورو كنج��د 3 هزار 
تومان تعيين شده است. قاسم نوده فراهاني در 
گفت وگو با خبرگزاري فارس با اش��اره به طرح 
نظارتي اصناف براي كنترل قيمت نان در سطح 
شهر تهران، گفت: پس از اعالم نرخ  مصوب نان 
و اجرايي شدن قيمت هاي جديد نان در سطح 
نانوايي هاي ش��هر تهران مقرر شد تا سازمان ها 
و ارگان هاي مربوط��ه با همكاري هاي هم طرح 
نظارتي براي كنترل قيمت نان به اجرا در آوردند.  
رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه با اعالم نرخ 
مصوب قيمت نان، كليه نانوايي هاي شهر تهران 
مكلف شده اند تا از اول مهرماه 98 نرخ هاي جديد 
را اعمال كنند، گفت: بنابراين ديگر قيمت هاي 
قبلي مالك نيست و هر نانوايي  كه نرخ بيشتر يا 
كمتري نسبت به نرخ نامه مصوب جديد داشته 
باي��د از اين پس مكلف به اعمال نرخ هاي جديد 
است.  او بيان كرد: براساس نرخ نامه جديد قيمت 
نان سنگك س��اده يارانه اي هزار و 200 تومان و 
نان سنگك ساده آزادپز هزار و 800 تومان است. 
رييس اتاق اصناف تهران اظهار كرد: قيمت نان 
س��نگك آزاد پز يك رو كنجدي 2 هزار و 500 
تومان و دو رو كنجد آزادپز 3 هزار تومان اس��ت 
و براين اس��اس هيچ ناني نرخ��ي نبايد باالتر از 
3 هزار تومان داشته باش��د.  او با بيان اينكه آرد 
نانوايي ه��اي دولتي پز وآزاد پز ه��ر دو يارانه اي 
است، گفت: آرد نانوايي هاي دولتي پز به قيمت 
هر كيل��و 665 تومان در اختي��ار نانوايي ها قرار 
مي گيرد و آرد ياران��ه اي نانوايي هاي آزاد پز به 

قيمت هر كيلو حدود 900 تومان است.

ورود دينار صادركنندگان به 
عراق در چرخه بانك مركزي

خبرگزاري مهر|دبيركل اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و عراق گفت: براس��اس توافق��ي كه با بانك 
مركزي داشتيم، صادركنندگان به عراق دينار خود 
را در اختيار صرافان همكار اين بانك قرار مي دهند. 
سيدحميد حس��يني در گفت وگويي درباره انجام 
مبادالت تجار ايراني و عراقي گفت: عراقي ها براي 
خريد از ايران ريال ندارند و تمام مبادالت بازرگاني 
دو كشور نيز براساس محاسبات دينار عراقي انجام 
مي شود. وي توضيح داد: پيش از اين عراقي ها دينار 
خ��ود را به صرافي ها مي دادن��د و بازرگانان ايران از 
آن براي مس��ائل تجاري و بازرگاني خود استفاده 
مي كردن��د و اين مبل��غ در چرخه بان��ك مركزي 
وارد نمي ش��د. با اين حال با توجه به توافقاتي كه با 
بانك مركزي انجام ش��د، تجار ايراني دينار خود را 
در اختيار صرافاني ق��رار مي دهند كه همكار بانك 

مركزي هستند. 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139860316001001721 م�ورخ 98/5/19 هیات اول /دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم  کیانوش 
رستمی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 9055 صادره از کرمانشاه در سه دانگ از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 42.161 مترمربع در محدوده اراضی  پالک 94 - اصلی  واقع 
دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس 22 بهمن گلریزان کوچه شهید عباس مرادیان پالک 
40 خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر موید محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/06/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/08

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جعفر نظری-رییس ثبت اسناد و امالک

برگ سبز  و سند مالکیت خودرو سواری پژو 206 مدل 1389 رنگ سفید 
به ش�ماره پالک 146 ل74  ایران / 35 و  شماره موتور  14189076166 
شماره شاسی NAAPO3ED7BJ485658 بنام  حمیده کرمی  مفقود  

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه 

پیامك نمایند. 

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به ترکیه )دالر(
ارزش یک تن به دالرتعداد کاال در 3 سالمتوسط ارزش سال هاي )96-94( گروه های کاالیی

199,515,976452,986فلزات و اشیا فلزی، مس، روی، آلومینیوم و ...
12,459,4391865,494ماشین آالت مکانیکی و دستگاه های برقی

7,706,7531613,424پوست، چرم و تولیدات آنها
5,953,57342,599محصوالت شیمیایی آلی

5,384,130189,530محصوالت کشاورزی، دام و لبنیات
5,183,149326,518تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، کف پوش )به استثنا فرش(

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به آذربایجان )دالر(
ارزش یک تن به دالرتعداد کاال در 3 سالمتوسط ارزش سال هاي)94-96( گروه های کاالیی

38,135,812713,274تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، کف پوش )به استثنا فرش(
20,917,698506,213تولیدات گوناگون شیمیایی، صابون، کود، شوینده ها

20,624,6562674,421ماشین آالت مکانیکی و دستگاه های برقی
12,038,559143,852ظروف چینی، سفالی، ایینه و شیشه

4,012,072346,572وسائل نقلیه و قطعات خودرو
3,486,0752226,046تجهیزات پزشکی، عکاسی و دوربین ها

3,435,2081514,570دارو و مواد اولیه دارویی
2,380,392115,166پوست، چرم و تولیدات آنها

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به ترکمنستان )دالر(
ارزش یک تن به دالرتعداد کاال  در 3 سالمتوسط ارزش سال هاي )96-94( گروه های کاالیی

20,063,9102307,838ماشین آالت مکانیکی و دستگاه های برقی
10,420,201413,523تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، کف پوش )به استثناء فرش(

7,036,077383,393پالستیک، کائوچو و تولیدات آنها
4,028,402312,955تولیدات گوناگون شیمیایی، کود، شوینده ها، رنگ

3,389,859132,831مبلمان و لوستر
2,403,834125,632محصوالت کشاورزی، دام و لبنیات

1,664,76983,438اسباب بازی، کاالهای هنری، مصنوعات گوناگون
1,471,588354,250فلزات و اشیاء فلزی، مس، روی، آلومینیوم و ...

1,247,57693,224صنایع غذایی، روغن ها و توتون
1,195,682275,394وسائل نقلیه و قطعات خودرو

354,710910,710دارو



15 جهان

چرخش افكارعمومي به سوي استيضاح ترامپ

احتمال راي عدم اعتماد به جانسون قوت گرفت

جنگ چپ و راست بر سر سرنوشت امريكا

كوربينبهنخستوزيرينزديكميشود

گروه جهان| 
دونالد ترامپ كه اي��ن روزها صداي مخالفانش براي 
استيضاح او از هميشه بلندتر شده، مي گويد »اكنون 
بيش از هر زمان ديگر مساله سرنوشت امريكا مطرح 
اس��ت.« اما در س��وي ديگر مي��دان، مخالفان آقاي 
رييس جمهور را متهم مي كنند كه دموكراسي اياالت 
متحده را نشانه رفته و سرنوشت امريكا را با تهديدي 

جدي روبرو كرده است. 
به گزارش رويترز، رييس جمهوري امريكا يك شنبه 
با انتقاد از نمايندگان حزب دموكرات به دليل تالش 
براي استيضاحش، آنان را به س��لب آزادي و حقوق 
شهروندان امريكايي متهم كرده است. او كه در روزهاي 
گذشته چند بار اتهام هاي مربوط به ماجراي اوكراين 
را بي اساس خوانده، اين جنجال را »بزرگ ترين تقلب 
تاريخ سياسي امريكا« خوانده است. در مقابل نانسي 
پلوس��ي رييس مجلس نمايندگان امريكا كه دستور 
انجام تحقيقات رسمي در ارتباط با آغاز روند استيضاح 
ترامپ را صادر كرد، گفته: »اس��تيضاح ترامپ ارزش 
اين را دارد كه دموكرات ها اكثريت مجلس نمايندگان 
امريكا را در انتخابات ۲۰۲۰ كنگره از دست بدهند.« 
پلوسي همچنين از چرخش افكار عمومي به سمت 
اس��تقبال از به جريان افتادن استيضاح ترامپ خبر 
داده اس��ت. به اعتقاد ناظ��ران، در چنين حالتي اين 
احتمال كه برخي از جمهوري خواهان نيز از استيضاح 

پشتيباني كنند منتفي نيست.
تحقيقات براي استيضاح ترامپ پس از انتشار پروتكل 
مكالم��ه تلفني او با همت��اي اوكرايني اش ولودومير 
زلنس��كي در ۲۵جوالي به جريان افت��اد. يك مقام 
امنيت��ي فاش كرد ترام��پ در جري��ان گفت وگوي 
تلفني از زلنس��كي درخواست كرده در برابر رساندن 
كمك هاي مالي و نظامي به دولت اوكراين تحقيقات 
درباره كارهاي پس��ر ج��وزف بايدن معاون س��ابق 
رياست جمهوري امريكا، در اوكراين را آغاز كند. جو 
بايدن نامزد دموكرات محتمل ترين رقيب ترامپ در 

انتخابات۲۰۲۰ است. 
هويت فردي ك��ه از او به عنوان افش��اگر تالش هاي 
كاخ س��فيد براي مخفي نگاه داشتن اين مكالمه ياد 
مي شود، تاكنون فاش نش��ده و تنها وكالي مدافع و 

بازرس ويژه اطالعات از آن اطالع دارند. نيويورك تايمز 
نوش��ته، او يكي از ماموران س��يا اس��ت كه مدتي در 

كاخ سفيد به كار مشغول بوده است. 
گفته ش��ده، كميته هاي روابط خارجي، اطالعات و 
امنيت، و نظارت بر دولت در مجلس نمايندگان امريكا 
با ارسال احضاريه اي براي مايك پمپئو از او خواسته اند 
كه حداكثر طي يك هفته اسناد و مدارك ارتباط هاي 
دولت ترامپ و رياست جمهوري اوكراين را در اختيار 
آنها قرار دهد. آسوشيتدپرس نوشته: »ظاهرا ترامپ 
پس از استعفاي كرت ولكر نماينده ويژه اياالت متحده 
در امور اوكراين و احض��ار مايك پمپئو وزير خارجه، 
و شمار ديگري از مقام هاي ارش��د وزارت خارجه به 
كميس��يون هاي مختلف مجلس، احساس مي كند 

وزيدن باد مخالف ش��دت گرفته و بر همين اس��اس 
مي كوش��د با مخاطب قرار دادن هوادارانش آنها را به 

حمايت از خود ترغيب كند.« 
پيش��تر نيز 3۰۰ تن از مسووالن پيشين امنيت ملي 
با اشاره به اطالعات فاش شده، حمايت خود را از پي 
گرفتن تحقيقات الزم به منظور فراهم كردن شرايط 
بركناري رييس جمهور اع��الم كرده اند. خبرگزاري 
فرانسه نوشته، هر چند شمار بسياري از امضاكنندگان 
اين بيانيه در دولت باراك اوباما مشغول كار بوده اند، اما 
همگي آنها از هواخواهان دموكرات نيستند. به نوشته 
آنان، افشاگري هاي روزهاي اخير نيازمند رسيدگي 
اس��ت زيرا در غي��ر اين صورت سياس��ت خارجي، و 
امنيت ملي امريكا در خطر قرار مي گيرد. آنان تاكيد 

مي كنند كه درباره درستي تمام اطالعات فاش شده و 
تصميم نهايي كنگره اظهارنظري نمي كنند، اما انجام 

تحقيقات به اين منظور را ضروري مي دانند.
در اين ميان منابع آگاه گفته اند، نبود يك استراتژي 
ب��راي دفاع از ترامپ، كاخ س��فيد را گرفتار آش��وبي 
فزاين��ده كرده اس��ت. منابع آگاه��ي گفته اند ميك 
مالويني رييس موقت دفتر كاخ س��فيد با انتقاداتي 
روبرو ش��ده اس��ت. هيل به نقل از اين منابع نوشته، 
ترامپ به دليل انتش��ار متن مكالمه اش با زلنسكي از 
مالويني خشمگين نيست، بلكه به اين دليل عصباني 
اس��ت كه مالويني هيچ اس��تراتژي اي براي دفاع از 
متن اين گفت وگو ن��دارد. با اين حال ترامپ به دليل 
تنش هايي كه در كاخ س��فيد به وج��ود آمده، تمايل 

ندارد مالوين��ي را اخراج كند. اكثريت كرس��ي هاي 
مجلس نمايندگان امري��كا در اختيار اعضاي حزب 
دموكرات است. با اين همه به جريان افتادن استيضاح 
رييس جمهوري بدون موافقت و همراهي شماري از 
نمايندگان جمهوري خواه بسيار دور از انتظار خواهد 
بود. نمايندگان اپوزيسيون ترامپ را متهم مي كنند كه 
از قدرت و موقعيت خود سو ءاستفاده كرده تا شانس 
خود را براي پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري 

سال آينده افزايش دهد. 
ترام��پ در پيام هاي توييتري خ��ود ادعا كرده انگيزه 
نمايندگان حزب دموكرات خيلي آشكار است: »آنها 
مي خواهند مرا متوقف كنند، چون براي ش��ما مبارزه 
مي كنم، اما من هرگز اجازه چنين كاري را نخواهم داد.« 
ترامپ نمايندگان حزب دموك��رات را متهم كرده كه 
هدفشان سلب آزادي شهروندان امريكايي است و تاكيد 
مي كند: »ما هرگز نبايد اجازه چنين كاري را بدهيم.« 
نظرسنجي ها اما چندان مطابق ميل ترامپ نيستند. 
نتايج نظرسنجي نش��ريه هيل و شركت تحقيقاتي 
»هريس مك��س« نش��ان مي ده��د ك��ه ۴۷درصد 
ش��ركت كنندگان از آغاز روند اس��تيضاح استقبال 
مي كنن��د. ۴۲درصد هم گفته اند با اين اقدام مخالف 
هستند و ۱۱درصد هم پاسخ داده اند كه هنوز موضع 

خود را تعيين نكرده اند. 
همچني��ن در اوج رس��وايي اوكراي��ن و ب��اال گرفتن 
گمانه زني ها مبني بر استيضاح ترامپ، وزارت بازرگاني 
امريكا يك شنبه اعالم كرد رشد اقتصادي اين كشور 
در س��ه ماهه دوم تنها ۲درصد بوده اس��ت. به گزارش 
آسوشيتدپرس، وزارت بازرگاني امريكا در گزارش خود 
آورده، به دنبال تضعيف رشد در سطح جهان و تشديد 
تنش هاي تجاري با كشورهاي مختلف، رشد اقتصادي 
امريكا در سه ماهه منتهي به ژوئن به ۲درصد كاهش 
پيدا كرده است كه ۵۰درصد كمتر از رشد سه درصدي 
سه ماهه نخست امسال محسوب مي شود. اين در حالي 
است كه ترامپ براي پيروزي مجدد در انتخابات سال 
آينده حس��اب ويژه اي روي مسائل اقتصادي باز كرده 
است. كاهش پيامدهاي مثبت اليحه كاهش مالياتي و 
تشديد جنگ تجاري از مهم ترين داليل كاهش رشد 

اقتصادي عنوان شده است. 

گروه جهان| 
يكي از اعضاي ارشد حزب ملي اسكاتلند گفته طرح 
راي عدم اعتماد به بوريس جانس��ون نخس��ت وزير 
بريتانيا، ممكن اس��ت هفته آينده در مجلس عوام به 
راي گذاشته شود. استيوارت هوزي گفته، راي گيري 
در مورد طرح راي عدم اعتماد به جانسون تنها راهي 
اس��ت كه مي تواند جلوگيري از برگزيت بدون توافق 
را تضمين كند. بوريس جانسون وعده داده است كه 
كش��ورش 3۱ اكتبر با توافق يا بدون توافق از اتحاديه 

اروپا خارج خواهد شد.
س��خنان عضو ارشد حزب ملي اسكاتلند درباره طرح 
راي عدم اعتماد به جانسون در شرايطي منتشر شده 
كه پيشتر نيز »نيكالس استرجن« وزير اول اسكاتلند 
با حمايت از تش��كيل دولت موقت به رهبري جرمي 
كوربين رهبر حزب كارگر،  گفته اين تنها روشي است 
كه مي تواند جلوي فاجعه خروج بدون توافق از اتحاديه 

اروپا را بگيرد. 
جرمي كوربين هم خود گفته هرلحظه شانس سقوط 
دولت جانسون بيشتر و تشكيل دولت موقت به رهبري 
او افزايش مي يابد. او گفته: »زماني كه دولت س��قوط 
كن��د از رهبر حزب مخالف دعوت مي ش��ود تا دولت 

اقليت تشكيل دهد. در آن صورت ما مطمئن خواهيم 
شد كه بريتانيا بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج نشود. 
دولت محافظه كار جانسون اكثريت قاطع كرسي هاي 
پارلمان را در اختيار ندارد، در ۷ راي گيري شكس��ت 

خورده و اعتبار خود را از دست داده است.«
پارلمان بريتانيا در تالش براي متوقف كردن دولت از 
اجراي برگزيت بدون توافق قانوني را تصويب كرده كه 
جانسون از آن به عنوان »قانون تسليم« ياد مي كند. بر 
اساس اين قانون نخست وزير مكلف است تا در صورت 
به دس��ت نيامدن توافق با اتحاديه اروپا تا تاريخ ۱۷ و 
۱8 اكتبر درخواست تعويق برگزيت را مطرح كند. با 
اين حال مخالفان برگزيت ب��دون توافق در پارلمان 
بريتانيا بر اين باورند كه تضميني براي پيروي جانسون 
از اين قانون وجود ندارد. آنها به همين دليل به دنبال 
راي گيري در مورد ط��رح راي عدم اعتماد به بوريس 

جانسون هستند. 
اين در حالي است كه جانسون از موقعيت شكننده اي 
در پارلمان برخوردار اس��ت. جانس��ون پس از اخراج 
۲۱ تن از هم حزبي هاي خود، در قالب ائتالف با حزب 
اتحادگراي دموكراتيك ايرلند ش��مالي ۲۹۷ كرسي 
در اختي��ار دارد كه از حد نصاب 3۲۰ كرس��ي براي 

تشكيل دولت كمتر اس��ت. در مقابل حزب كارگر به 
رهبري كوربين با ۲۴۵ كرسي اگر بتواند حمايت ساير 
احزاب سياسي همچون حزب ملي اسكاتلند و ليبرال 
دموكرات را كس��ب كن��د، مي تواند ب��دون برگزاري 
انتخابات سراس��ري حزب حاكم را كنار زده و دولت 

موتلفه تشكيل دهد.
گفته شده، راي گيري پارلمان ممكن است سه شنبه 
برگزار شود و جانسون ش��انس سخنراني در نشست 
ساالنه حزب در شهر منچستر در روز چهارشنبه را از 
دست بدهد. اگر دولت جانسون نتواند اعتماد اكثريت 
نمايندگان را جلب كند، پارلمان ۱۴ روز فرصت دارد 
تا به دولت جايگزين راي اعتم��اد بدهد و اگر در اين 
مدت دولت جايگزين تشكيل نشد، انتخابات سراسري 

برگزار مي شود.
انگليس حدود يك م��اه ديگر مهل��ت دارد تا درباره 
چگونگي خ��روج از اتحاديه اروپا به توافق رس��يده يا 
ب��دون توافق اين اتحاديه را ترك كند. در همين حال 
عضو كميته سياست گذاري بانك مركزي انگلستان 
از احتمال كاهش نرخ بهره با توجه به مسائل مربوط 
به برگزيت خبر داده است. به گزارش گاردين، مايكل 
ساندرز اقتصاددان ارشد و عضو كميته سياست گذاري 

بانك مركزي انگليس، گفته نرخ بهره بزودي به دليل 
بي ثباتي ناش��ي از بالتكليفي برگزيت كاهش خواهد 
يافت. او تصريح كرده ابهام ها درب��اره خروح بريتانيا 
از اتحاديه اروپا به اقتصاد اين كشور و حس اطمينان 
سرمايه گذاران لطمه زده است. پيشتر نيز اكونوميست 
هشدار داده بود صنعت بانكداري اروپا تحت تاثير نرخ 
بهره با ريسك بزرگي روبرو شده است. بانك مركزي 
اروپا چندي پيش با كاهش مجدد نرخ بهره به منظور 
تقويت رشد اقتصادي منطقه يورو موافقت كرد و نرخ 
بهره در اين منطقه پولي با رسيدن به منفي ۰.۵درصد 
در پايين ترين سطح تاريخ خود از زمان تشكيل منطقه 

پولي يورو ق��رار گرفت.  فيليپ هامون��د وزير دارايي 
سابق بريتانيا، كه بارها نسبت به تبعات برگزيت بدون 
توافق هشدار داده گفته برگزيت بدوِن توافق و سقوط 
ارزش پوند براي حاميان جانسون نفع مالي دارد. وزير 
دارايي سابق بريتانيا گفته سفته بازان و دالالن ارزي 
كه حامي جانسون هستند در معامالتشان روي سقوط 
پوند حساب كرده اند و ميلياردها پوند روي اين گزينه 
س��رمايه گذاري كرده اند. هاموند گفته: »تنها گزينه 
برگزيت كه نفع مالي آنان را تامين مي كند خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا است كه باعث سقوط ارزش پوند 

و جهش تورم خواهد شد.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

راست گرايان افراطي آلمان 
مسلح  مي شوند

گروه جهان| پليس آلمان اعالم كرده كه در عمليات  
خود عليه راستگرايان افراطي سالح زيادي را امسال 
كشف كرده  است. وزارت كشور آلمان هم گزارش داده 
كه آمار سالح  كش��ف شده در مقايسه با سال گذشته 
۶۱ درصد رشد داشته است. به گزارش دويچه وله، در 
سال گذشته ۵۶3 جرم با انگيزه راستگرايانه در آلمان به 
ثبت رسيده كه از آن ميان ۲3۵ جرم خشونت آميز بوده 
اس��ت. پليس در اين پرونده ها در مجموع به وضعيت 
۱۰۹۱ اسلحه هم رس��يدگي كرده است. سال پيش 
۶۷۶ اسلحه براي چنين جرايمي توقيف شده بود اما 
آمار امسال نشان مي دهد كه تعداد سالح كشف شده 
در مقايسه با سال گذشته بيشتر شده و مقامات آلماني 
از رشد ۶۱ درصدي اين آمار خبر داده اند. در رسيدگي 
به پرونده راستگرايان آلماني انواع مختلف كلت، تفنگ 
و س��الح هاي تهاجمي و جنگي و همچنين تله هاي 
انفجاري و مواد آتش زا كش��ف ش��ده  است. ماتياس 
كونت كارش��ناس مسائل راس��ت گرايي، روند مسلح 
شدن راستگرايان آلماني را وحشتناك توصيف كرده 
است. به گفته اين كارشناس راست گرايان آلماني آماده 
مي ش��وند تا عمليات نظامي عليه اقليت ها، مخالفان 
سياس��ي و همچنين نمايندگان دولت انجام دهند. 
كونت هشدار داده هدف راس��تگرايان ارعاب جامعه 
است. به گفته اين كارشناس حتي بخشي از گروه هاي 
راس��ت گراي افراطي خواهان جنگ داخلي هستند.  
در تحقيقات پيرامون مرگ والتر لوبكه فرماندار شهر 
كاسل، عضو حزب دموكرات مسيحي حدود ۴۶تفنگ 
و سالح گرم كشف شده است. لوبكه دوم ژوئن در منزل 
مسكوني اش كشته شد. او از جمله سياستمداراني بود 
كه از سياست مهاجرپذيري مركل حمايت كرده بودند. 

درگيري خشونت بار معترضان 
و پليس در هنگ كنگ

گروه جهان| هم زمان با پنجمين سالگرد »جنبش 
چتر«، هنگ كنگ ش��اهد تظاهرات ده ها هزار تن 
از ش��هروندان اين منطقه خودمختار ب��ود. در اين 
تظاهرات شماري از معترضان با پليس درگير شدند 
و پليس از ماش��ين آب پاش، گاز اشك آور و اسپري 
فلفل اس��تفاده كرد. كري الم رييس اجرايي دولت 
هنگ كنگ، نيز قرار است دوشنبه )امروز( به چين 
سفر كرده و در مراس��م روز ملي اين كشور شركت 
كند. هنگ كنگ از سال ۱8۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت كنترل 
بريتانيا بود اما در سال ۱۹۹۷ به چين پيوست. رويترز 
نوشته، كري الم سه شنبه )فردا( و از طريق زميني به 
هنگ كنگ بر مي گردد تا شانس درگيري در فرودگاه 
را با معترضان كم كند چون فرودگاه هنگ كنگ از 
جمله مكان هاي اصلي براي اعتراض هاي ضد دولتي 
است. تظاهرات هنگ كنگ در اعتراض به يك قانون 
پيشنهادي استرداد مجرمان به چين براي محاكمه 
آغاز و به تدريج خواسته هاي معترضان گسترده تر 
ش��د. معترضان ضد دولت��ي هنگ كنگ چندين 
درخواست از جمله خواستار برگزاري انتخاباتي كامال 
دموكراتيك در اين دولت شهر و تحقيقات مستقل 
درباره خش��ونت هاي پليس در سركوب معترضان 
هستند. هنگ كنگ جزيره اي واقع شده در جنوب 
چين اس��ت كه از س��ال ۱8۴۲ تا ۱۹۹۷ ميالدي 
جزو مستعمرات بريتانيا بود. براي اين جزيره كه در 
سال ۱۹۹۷ طبق فرمول موسوم به “يك كشور، دو 
نظام “ به جمهوري خلق چين بازگردانده شد، يك 
سيستم گردانشي مستقل در نظر گرفته شده است. 
هنگ كنگ قرار است تا سال ۲۰۴۷ ميالدي از درجه 

باالتري از خودمختاري برخوردار شود.

برگزاري انتخابات زودهنگام 
پارلماني در اتريش 

گروه جهان| مردم اتريش يك شنبه پس از سقوط 
دولت ائتالفي در يك انتخابات زودهنگام پارلماني 
به پاي صندوق هاي راي رفتند. به گزارش رويترز، به 
نظر مي رسد سباستين كورتس رهبر حزب راست 
ميانه در اين انتخابات پيروز ش��ود ام��ا او هنوز هم 
براي تش��كيل دولت نياز به ائتالف با ديگر احزاب 
خواهد داشت و مش��خص نيست كه او كدام حزب 
را براي اين ائتالف انتخاب خواهد كرد. بر اس��اس 
نظرسنجي ها، حزب محافظه كار مردم به رهبري 
كورتس پيشرو است و يك سوم آرا را كسب مي كند 
و پس از اين حزب، به ترتيب سوس��يال دموكرات، 
حزب راستگراي افراطي آزادي و سبزها جاي دارند. 
انتخابات زودهنگام پارلمان اتريش يك ش��نبه در 
حالي برگزار شده كه دولت سباستين كورتس پس 
از انتشار يك ويدئو از معاون او سقوط كرد. هاينتس 
كريستيان اش��تراخه، معاون صدراعظم اتريش در 
س��ال ۲۰۱۷ چند ماه پيش از برگ��زاري انتخابات 
پارلماني به ديدار يك تاجر زن روس رفته و در اين 
ديدار به او وعده قراردادهاي دولتي را در ازاي كمك 
اين تاجر روس به پيروزي او و حزبش در انتخابات را 
داده بود. سباستين كورتس صدراعظم وقت اتريش 
پس از انتش��ار اين فايل ويدئويي اع��الم كرد كه از 
سمتش استعفا داده است و در پي آن نيز پارلمان به 
كورتس راي عدم اعتماد داد و در نتيجه دولت سقوط 
كرد. كورتس 33 س��اله گفته در صورت پيروزي، 
با همه احزاب براي تشكيل ائتالف مذاكره خواهد 
كرد. در گزينه هاي احتمالي براي ائتالف، كورتس 
احتماال با حزب راستگراي افراطي آزادي يا با سبزها 

گفت وگو خواهد نشست.

 »نتانياهو« احتماال به نفع 
»بني گانتس« انصراف مي دهد
گروه جهان| نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در 
صورتي كه موفق نشود دولت جديد را تشكيل دهد، 
اي��ن ماموريت را به رييس اين رژي��م واگذار خواهد 
كرد. به گزارش ايس��نا، حزب ليكود اسراييل اعالم 
كرده، رهبرش بنيامين نتانياهو، نخست وزير مكلف 
در صورت شكس��ت مذاكرات با ائتالف آبي- سفيد 
ميانه رو قص��د دارد از ماموريتي كه براي تش��كيل 
دولت جديد برعهده او گذاش��ته شده انصراف دهد. 
حزب ليكود در بيانيه خ��ود آورده، “نتانياهو به تيم 
مذاكره كننده حزب خود دستور داده تا تمام تالش 
ممكن را كرده و در جهت تشكيل دولت فراگير گام 
بردارد اما اگر ائتالف آبي- سفيد بني گانتس چارچوب 
فعاليت پيشنهادي روون ريولين يا پيشنهاد واقعي 
جايگزين را نپذيرد احتم��اال نتانياهو اين ماموريت 
را واگذار كن��د.  در صورت انص��راف نتانياهو از اين 
ماموريت محوله پيش بيني مي شود بني گانتس اين 
ماموريت را به عهده بگيرد. البته حزب نخست وزير 
اسراييل تاكيد كرده، تشكيل دولت فراگير همانطور 
كه رييس اسراييل پيشنهاد كرده است تنها راه حل 
اسراييل براي اجتناب از انتخابات سوم است. رييس 
رژيم صهيونيستي چهارشنبه مجددا نتانياهو را مامور 
تشكيل كابينه جديد اين رژيم كرد. نتانياهو گفته: 
»اگر نتوانم دولت فراگير تش��كيل دهم ماموريت را 
به ش��ما واگذار خواهم كرد.« او از بني گانتس رقيب 
انتخاباتي خود كه بيش��ترين آراي انتخاباتي را هم 
كسب كرده، خواسته تا به اين دولت بپيوندد. گانتس 
اما اين پيشنهاد را رد كرده است. نتانياهو با اتهام فساد 
روبرو است و در صورتي كه نتواند بار ديگر نخست وزير 

شود، ممكن است كه بازداشت شود. 

بحراني ديگر براي بويينگ، 
ترك خوردگي بدنه »۷۳۷ان جي«
گروه جهان| شركت هواپيمايي بويينگ امريكا كه 
حدود ۷ماه پيش بعد از سقوط دو فروند »۷3۷مكس« 
و كشته شدن 3۴۶ تن، با لغو همه سفارش هاي خريد 
اين مدل مواجه ش��د، اكنون با بح��ران جديد ترك 
خوردگي در بدنه مدل ديگري از اين هواپيما مواجه 
شده است. به گزارش بي بي سي، اداره هوانوردي فدرال 
امريكا در بيانيه اي، از شركت هواپيماسازي بويينگ 
خواسته نسبت به بازرس��ي مدل »۷3۷ان جي« اين 
شركت پس از مشاهده ترك هايي در اين هواپيما اقدام 
كند. مقام هاي اين اداره گفته اند، شركت بويينگ اين 
ترك ها را »هنگامي كه در حال ايجاد تغييراتي در اين 
هواپيماي س��نگين بوده، پيدا كرده است.«  به گفته 
اين س��ازمان، ترك هاي مشابهي نيز در تعداد اندكي 
از هواپيماهاي ديگر اين شركت نيز ديده شده است. 
مسووالن بويينگ گفته اند با همه شركت هاي دارنده 
»۷3۷ ان ج��ي« تماس گرفته اند اما هنوز گزارش��ي 
درخصوص وجود مشكل دريافت نكرده اند. البته اين 
شركت هواپيماسازي نگفته براي بازرسي چه تعدادي 
از مدل هاي ۷3۷ان جي اقدام خواهد كرد. پيش از اين 
نيز وقوع چنين مشكلي براي اين مدل از هواپيماهاي 
بويينگ، مدل ديگر»۷3۷مكس« از اسفندماه سال 
گذش��ته پس از وقوع دومين حادثه سقوط در نتيجه 
مشكل ايمني، در سراسر جهان زمين گير شد و همه 
خريداران، صدها س��فارش به ارزش ميلياردها دالر 
را لغو كردند. س��قوط دو پرواز يكي مربوط به خطوط 
هوايي »اليون اندونزي« و ديگري مربوط به هواپيمايي 
اتيوپي، سبب شد تا ش��ركت هاي هواپيمايي جهان 
عملياتي ش��دن اين نوع از بويينگ را متوقف كرده و 

توليد بويينگ هاي ۷3۷ امريكا متوقف شود.
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استقبالسردافغانستانيها
ازانتخابات

گروه جهان| بر اساس برآوردهاي غيررسمي كمي 
بيش از ۲ ميليون ش��هروند افغانستان در انتخابات 
رياست جمهوري شركت كرده اند. به گزارش يورونيوز، 
با وج��ود ۹.۶۷ ميلي��ون واجد ش��رايط راي دادن، 
مش��اركت حدود ۲۰درصدي مردم اين نگراني را به 
وجود آورده كه نتايج حاصل از آن به بحران مشروعيت 
دولت دام��ن بزند. از پي��ش از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري روز شنبه نيز زمزمه هاي گسترده اي 
درباره احتمال تقلِب فراگير در اين انتخابات مطرح 
شده بود. رخدادي كه به زعم ناظران سياسي در كنار 
تهديدهاي طالبان مهم ترين دليل افت مش��اركت 
مردم بوده است. گروه طالبان در افغانستان با انتشار 
اعالميه اي ادعا كرده كه دولت در برگزاري انتخابات 
ناكام مانده است. اين گروه پيشتر براي عملي كردن 
وعده خود مبني بر جلوگيري از برگزاري انتخابات، 
حمالتي را به برخي حوزه هاي راي گيري انجام دادند 
كه در نتيجه آن حداقل ۵ نفر كش��ته و 3۷ تن ديگر 
مجروح ش��دند. البته حمالت طالبان به كارزارهاي 
انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه از جوالي 
آغاز به كار كرده بودند، ۲۰كشته بر جاي گذاشته بود 
و در همين مدت بيش از ۱۰۰ فرد غيرنظامي نيز خارج 

از كارزارهاي انتخاباني جان خود را از دست داده اند.
بعيد به نظر مي رس��د كه نتايج اوليه اين انتخابات تا 
پيش از ۱۷ اكتبر مش��خص شود ولي با اعالم نتايج 
نهايي انتخابات تا ۷ نوامبر، اگر مش��خص ش��ود كه 
هيچ يك از نامزدها موفق به كسب بيش از نيمي از آراء 
نشده، دور دوم انتخابات رياست جمهوري با حضور دو 
نامزد پيشتاز برگزار خواهد شد. مطابق ارزيابي هاي 
اوليه محمد اش��رف غني رييس جمهوري فعلي، و 
عبداهلل عبداهلل معاون اجرايي دولت، از بخت باالتري 
براي پي��روزي در رقابت با ديگر نامزدهاي انتخابات 
برخوردارند. اين چهارمين انتخابات رياست جمهوري 
در تاريخ افغانستان به شمار مي رود. اولين انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور ۲۰۰۴ برگزار شد كه به 
پيروزي حامد كرزاي منجر ش��د. در پايان انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰۱۴ نيز دو نامزد پيشتاز و مدعي 
پيروزي يعني احمد اشرف غني و عبداهلل عبداهلل در 
نهايت ناچار به تقسيم قدرت اجرايي افغانستان شدند. 
غني، نامزدي كه بيش از سايرين در مظان اتهام تقلب 
در انتخابات قرار دارد، همچنان اميدوار است كه براي 
يك دوره ۵ ساله ديگر هدايت دولت را بر عهده بگيرد و 
وعده خود مبني بر توافق صلح با طالبان راعملي كند.

رشوه»صدام«
به»ژاكشيراك«

رييس سابق سازمان اطالعاتي بريتانيا براي اولين بار 
فاش كرده كه صدام حس��ين رييس جمهور مخلوع 
عراق، ميليون ها پوند به ژاك شيراك رييس جمهور 
سابق فرانسه رشوه داده بود تا با جنگ كه امريكا عليه 
عراق به راه انداخت، مخالفت كند. به گزارش ديلي ميل، 
ريچارد ديرالو در آس��تانه سالگرد تهاجم نظامي به 
عراق در سال ۲۰۰3 ميالدي گفته انگيزه واقعي ژاك 
ش��يراك در مخالفت با جنگ خليج فارس اين بوده 
كه مقاديري اساس��ي پول از صدام براي مبارزه هاي 
انتخاباتي اش دريافت كرده بود. در آگهي هاي اخير 
مربوط به درگذشت ش��يراك عنوان شده بود كه او 
مخالف طرح جورج بوش )بوش پسر( براي اقدام نظامي 

بوده است. شيراك روز پنج شنبه ۴ مهر درگذشت.

تركيهبرايمقاماتسوري
ويزاصادرنكرد

برخي منابع در اپوزيس��يون تركي��ه اعالم كردند، 
مس��ووالن اين كش��ور براي تعدادي از چهره هاي 
سوري جهت شركت در كنفرانس بين المللي درباره 
سوريه كه اپوزيس��يون تركيه در استانبول ترتيب 
داده بود، ويزا صادر نكردند. به گزارش ايسنا، محرم 
سارو كايا روزنامه نگار تركيه اي گفته وزارت خارجه 
تركيه براي برخي از چهره هاي سوري كه قرار بود در 
كنفرانس بين المللي درباره سوريه حضور يابند، ويزا 
صادر نكرده است. اين كنفرانس عصر شنبه از سوي 
حزب مردم جمهوري خواه تركيه، بزرگ ترين حزب 
مخالف در اين كشور با عنوان »در گشوده به سوي 

صلح در سوريه« ترتيب داده شده بود.

محافظشخصيپادشاهعربستان
كشتهشد

محافظ ش��خصي ملك س��لمان، پادشاه عربستان 
به ض��رب گلوله كش��ته ش��ده اس��ت. به گزارش 
آسوشيتدپرس به نقل از تلويزيون دولتي عربستان، 
اين فرد به دليل آن چه مقامات آن را درگيري شخصي 
اعالم كرده اند، به قتل رس��يده اس��ت. گفته شده، 
محافظ شخصي ملك سلمان در منزل دوستش در 
محله ساحلي در جده به قتل رسيده است. مرگ الغم 
واكنش هاي بسياري را در شبكه هاي اجتماعي در 

عربستان به همراه داشته است. 

بركناريفرمانده
ضدتروريسمعراق

اعتراض سياستمداران و شهروندان عراقي به تصميم 
دول��ت در بركناري  ژنرال عبدالوهاب الس��اعدي، 
فرمانده نيروهاي ضد تروريسم عراق رو به افزايش 
است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در پي بركناري 
اين فرمانده ارتش، هشتگي با عنوان #كلنا_عبد_

الوهاب_الس��اعدي )همه ما عبدالوهاب الساعدي 
هستيم( مورد توجه كاربران عراقي قرار گرفته كه 
ذيل آن عكس ها و فيلم هايي را به نمايش گذاشته اند 
كه نش��ان مي دهد ژنرال عبدالوهاب الساعدي در 
جريان جنگ با داعش و آزادسازي شهر موصل به 

غيرنظاميان كمك مي كند. 
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عكسروز

چهرهروز

پوران درخشنده داور جشنواره بين المللي فيلم سليمانيه شد
پوران درخشنده كارگردان سينماي ايران، داور بخش رقابتي اصلي »سينماي جهان« )بين الملل( چهارمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم »سليمانيه« در اقليم كردستان عراق شد. اسامي اعضاي هيات داوران بخش رقابتي اصلي »سينماي جهان« چهارمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم »سليمانيه« در اقليم كردستان اعالم شد، كه ازجمله آنها »هينز هرمانس«دبير جشنواره بين المللي فيلم 
ــنواره بين المللي فيلم كوتاه برلينـ  رييس هيات داوران از كشور آلمان، خانم پوران درخشنده فيلمنامه نويس،  CEO و دبير جش
كارگردان و تهيه كننده از كشور ايران، »آدريان بيلچ«ـ  كارگردان، مديرفيلمبرداري و تهيه كننده از كشور امريكا، »يوهاني آلنن«ـ  
مدير اجرايي جشنواره بين المللي فيلم »تمپره« از كشور فنالند و خانم »زلفيه آكوالك« ـ  مدير فيلم و رسانه از كشور آلمان هستند.

بازارهنر

»حكايت دريا« در جشنواره »مالقات با جنون« كانادا
فيلم »حكايت دريا« به كارگرداني بهمن فرمان آرا در 
بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم »مالقات 
با جنون« در تورنتو كانادا به نمايش گذاشته مي شود.  
فاطمه  معتمدآريا، علي نصيريان، ليال حاتمي، صابر 
ابر، علي مصفا، رويا نونهالي، داريوش اسدزاده، پانته آ 
ــان آرا در فيلم  ــا، اصغر پيران و بهمن فرم پناهي ه
»حكايت دريا« به ايفاي نقش پرداخته اند.  داستان 
ــت كه بعد از  ــنده مشهوري اس فيلم درباره نويس
ــونت بار در بيمارستان  ديدن صحنه يك قتل خش
ــدن  ــود و بعد از مرخص ش ــتري مي ش رواني بس
ــد و او را دوباره  ــراغش مي آين توهمات دوباره به س
راهي بيمارستان رواني مي كند. بيست و پنجمين 

ــنواره فيلم »مالقات با جنون« كه بزرگ ترين  جش
رويداد سينمايي جهان در عرصه سالمت روان است 
ــهر  ــخ ۱۰ تا ۲۰ اكتبر )۱۸ تا ۲۸ مهر( در ش از تاري

تورنتو كانادا برگزار مي شود.

تاريخنگاري

وزارت نفت 40 ساله شد
ــتم مهرماه سال  ــت در روز هش ــال پيش درس 4۰ س
ــكيل وزارت نفت به تصويب  ۱۳۵۸، اليحه قانوني تش
ــيد، اين در حالي است كه تا پيش  شوراي انقالب رس
ــه صنعت نفت  ــالمي، مجموع از پيروزي انقالب اس
ــكل گرفته بود و  ــركت ملي نفت ايران ش در قالب ش
ــد از پيروزي  ــت. بع وزارت نفت وجود خارجي نداش
ــالمي با تغيير رويكرد نظام و قانون اساسي  انقالب اس
نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسيس وزارتخانه اي 
ــن رو دولت  ــد از اي ــاس ش به عنوان وزارت نفت احس
ــوراي انقالب  ــيس اين وزارتخانه را به ش موقت، تاس
ــورا هم پس از بررسي هاي الزم  پيشنهاد كرد. اين ش
در ۸ مهر ۱۳۵۸ در جلسه اي كه بيش از سه ساعت به 
طول انجاميد، قانون تاسيس وزارت نفت را تصويب و 
ــاس قانون تاسيس  براي اجرا به دولت ابالغ كرد. براس
وزارت نفت، شركت  ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، 
صنايع پتروشيمي و همه شركت هاي تابعه به عنوان 
ــدند به طوري  زيرمجموعه وزارت نفت قلمداد مي ش
ــن آيين نامه ها،  ــف بودند پس از تهيه و تدوي كه موظ

ــكيالتي،  ــتم هاي تش مقررات و اتخاذ روش ها و سيس
تمام امور خود را زيرنظر وزير نفت انجام دهند. تا پيش 
ــركت ملي  ــيس وزارت نفت، ش از تصويب قانون تاس
نفت ايران، تنها مالك مخازن نفتي و گازي كشور بود 
به طوري كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز به اين 
شركت تعلق مي گرفت اما با تصويب شوراي انقالب و 
ايجاد وزارت نفت، مالكيت نفت كشور به نمايندگي از 
حكومت اسالمي در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفت. به 
دنبال اين تصميم، مهندس بازرگان، نخست وزير دولت 

موقت، مهندس علي اكبر معين فر را به عنوان نخستين 
ــه كار فراخواند.  ــالمي ايران ب  وزير نفت جمهوري اس
معين فر كه دارنده مدرك مهندسي راه و ساختمان از 
دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ و مهندسي 
 )Waseda University( ــدا زلزله از دانشگاه واس
توكيو در ژاپن در سال ۱۹۶۰ ميالدي بود در نخستين 
گفت وگوي مطبوعاتي خود اعالم كرد كه شركت نفت 
ــازي خواهد شد. وزير  در تمام سطوح به تدريج پاكس
ــت آينده فروش نفت و  جديد نفت با بيان اينكه سياس
صدور آن به خارج در حال حاضر تغييري نخواهد يافت، 
ــكه نفت توليد  گفت كه كماكان روزانه 4 ميليون بش
مي شود كه ۷۰۰ هزار بشكه آن به مصارف داخلي خواهد 
رسيد و بقيه صادر خواهد شد. گفتني است در اليحه 
قانوني متمم اليحه قانوني وزارت نفت،  هدف از ايجاد 
وزارت نفت اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران 
بر ذخاير و منافع نفت و گاز كشور، صنايع و تأسيسات 
نفت، گاز و پتروشيمي  و وابسته به آن در بهره برداري و 

بازاريابي اعالم شده بود.

میراثنامه

آيا سفر روحاني به نيويورك دستاورد فرهنگي هم دارد؟
ــفر رييس جمهور ايران به نيويورك براي  هفتمين س
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در حالي پايان 
ــا، قول هايي كه براي  يافت كه برخالف برخي تصوره
بازگرداندن الواح هخامنشي به ايران مطرح شده بودند، 
ــت چند دهه تاخير، جامه عمل نپوشيدند. اگر  با گذش
هداياي قبلي را كه در طول ۶ سفر قبلي رييس جمهور 
به سازمان ملل داده شده بود همراه با احتمال هايي كه 
براي بازگشت الواح هخامنشي مطرح مي شدند، كنار 
ــتداران  ــم انتظاري فعاالن و دوس هم قرار دهيم، چش
ميراث فرهنگي براي بازگشت الواح هخامنشي كه در 
طول چند سال گذشته به »الواح شيكاگو« معروف شده 
بود، انتظار بي جايي نبوده است. البته زماني حدسيات 
براي بازگشت الواح هخامنشي همراه با حسن روحاني و 
هيات همراه قوت گرفت كه محمدحسن طالبيان، معاون 
ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي، در نشست خبري ۳۱ شهريور كه براي 
رونمايي از ۳۰۰ شيء تاريخي از راه رسيده از اسپانيا در 
موزه ملي ايران برگزار شد، اعالم كرد: »اين ديپلماسي 
فعال فرهنگي )برگزاري نمايشگاه هاي بين موزه اي بين 
ايران و كشورهاي ديگر( باعث شده در حوزه هاي ديگر از 
جمله استرداد اموال فرهنگي تاريخي شاهد اتفاقات خوبي 
باشيم. در روزهاي آينده نيز خبرهاي خوشي از استرداد 
اموال تاريخي خواهيم شنيد. بسيار خوشحالم كه از طريق 
ديپلماسي فرهنگي شاهد اتفاقات بسيار خوب در كشور 

هستيم.« ۶ سال قبل، نخستين هديه تاريخي روحاني از 
امريكايي ها به خاك ايران رسيد، »جام سيمين شيردال« 
ــم مهر ماه ۱۳۹۲ بعد از پايان سفر روحاني به  كه شش
نيويورك و در فرودگاه مهرآباد رونمايي شد؛ هديه اي كه 
هر چند بعد از آن صحبت هايي مبني بر تقلبي بودن اش 
ــن اثر در فرودگاه  ــد، اما در زمان رونمايي از اي مطرح ش
ــد كه »شيردال تاريخي از سال ۲۰۰۳  مهرآباد اعالم ش
نزد امريكايي ها بوده و قرار بر تحويِل آن به ايران بود، اما تا 
آن تاريخ امكان اين امر، فراهم نشده بود. اثري كه گفته 
مي شد متعلق به ۲۷۰۰ سال قبل است. نقش برجسته 
سر سرباز هخامنشي كه ۹۰ سال پيش در ايران كشف 
شد و حدود ۸۰ سال بعد به صورت غيرقانوني سر از كانادا 
و سپس امريكا درآورد، دومين هديه تاريخي امريكايي ها 
به مردم ايران بود كه سال قبل، با رايزني هاي بين المللي و 
پيگيري هاي حقوقي وزارت امور خارجه و ميراث فرهنگي 
همراه با رييس جمهور كه از مجمع عمومي سازمان ملل 

به كشور برمي گشت، به ايران برگردانده شد. هديه اي كه 
ــتمداران و كارشناسان از ان به عنوان يك  باز هم سياس
استرداد فرهنگي ياد كردند و آن را حاوي پيام هاي مهمي 
دانستند. حتي به باور آنها در آن زمان، استرداد آثار تاريخي 
ــترداد اين اثر متفاوت  ــال هاي گذشته و اس ايران در س
ــع دولت امريكا با همراهي و همدلي و  از رويكرد و موض
ارتباط مجامع فرهنگي، علمي، كارشناسان خارجي و 
عالقه مندان به هنر و تاريخ ايران در خارج از كشور صورت 
گرفت كه نشان از ظرفيت ديپلماسي فرهنگي، اهميت 
زبان ديپلماسي و استفاده از آن در بازگرداندن ديگر آثار 
تاريخي كشورمان است. هديه هايي كه در دولت روحاني 
به رجل سياسي ايراني داده شده، جز چند مورد خاص 
ــم در دولت تدبير و اميد رخ داده، چندان  كه البته آن ه
مرسوم نبوده است. چون معموال در اين نوع از ديدارهاي 
ديپلماتيك هدايايي در قالب صنايع دستي كشورها بين 
مسووالن كشورها رد وبدل مي شود؛ نمونه هايي از آنها را 
در موزه هاي شخصي روساي جمهور سابق ايران مي توان 
ديد. از مناسبات سياسي و ارتباط هاي دولتمردان امريكا 
با ايران كه بگذريم، حاال باز هم نوبت به الواح هخامنشي 
مي رسد، كتيبه ها يا همان تبلت هاي تاريخي كه حدود 
ــي از كشور خارج  ــال قبل با قرار مطالعه و بررس ۸۰ س
شدند تا بعد از مطالعه  و خوانِش كامل كتيبه ها به كشور 
برگردانده شوند، اما اين قول تا امروز يعني چيزي حدود 

هشت دهه طول كشيده است. 

ايستگاه

رمان جديد »استفن كينگ« 
در صدر پرفروش ها

توافق سوني و ديزني براي 
ساخت »مرد عنكبوتي« جديد

ــت  در جديدترين فهرس
ــروش  ــاي پرف كتاب ه
يه  ــر نش ني  ــتا س ا د
ــان  ــز، رم نيويورك تايم
جديد » استفن كينگ« 
ــه اول قرار گرفت.  در رتب
ــتفن  ــان جديد  »اس رم
ــا عنوان  ــه ب كينگ« ك

»موسسه« به چاپ رسيده است در دومين هفته از 
حضورش در فهرست پرفروش هاي داستاني بخش 
جلد سخت )hard cover(، با كنار زدن اثر جديد 
ــرار گرفت.  ــت ق »مارگارت اتوود«  در صدر فهرس
»كينگ« در رمان جديد خود داستان كودكاني با 
استعدادهاي ويژه را روايت مي كند كه پس از آنكه 
ربوده شدند براي خارج كردن نيروهاي شان به يك 
ــوند. پيش تر درباره  موسسه مخوف منتقل مي ش
خالصه »موسسه« در وب سايت اين نويسنده آمده 
ــتان پسري به نام  ــخصيت اصلي اين داس بود: »ش
»لوك اليس« است كه پس از آنكه والدينش به قتل 
ــود و در اتاقي بيدار مي شود  مي رسند ربوده مي ش
ــت با اين تفاوت كه هيچ  كه شبيه اتاق خودش اس
ــه »لوك« كودكان  پنجره اي ندارد. در اين موسس
ديگري را مالقات مي كند كه به گفته آنها » مي توان 
وارد موسسه شد، اما نمي توان از آن خارج شد«. در 
جريان اين داستان »لوك« سعي مي كند تا از موسسه 
فرار كند؛ كاري كه هيچ كس موفق به انجام آن نشده 
است. »استفن كينگ« كه برنده جايزه هاي متعدد 
ــت، خالق بيش از ۲۰۰ اثر ادبي در ژانرهاي  ادبي اس
وحشت و خيال پردازي است. آثار او تاكنون بارها مورد 
اقتباس سينمايي قرار گرفته اند. فيلم  سينمايي »آن« 
از رماني با همين نام از نوشته هاي »كينگ« ساخته 
شده است. در جايگاه دوم اما رمان »وصيت ها«  نوشته 
»مارگارت اتوود« كه هفته گذشته صدر فهرست را از 

آن خود كرده بود، قرار دارد.

ــي  ــي ديزن دو كمپان
ــوني براي ساخت  و س
ــر از  ــمت ديگ يك قس
ــاي  ــه فيلم ه مجموع
اكشن و علمي-تخيلي 
ــي« به  ــرد عنكبوت »م
توافق رسيدند.  هاليوود 
ــت: پس از  ريپورتر نوش

اينكه دو كمپاني بزرگ ديزني و سوني به صورت 
رسمي از قطع همكاري در ساخت فيلم هاي »مرد 
عنكبوتي« خبر داده بودند، ظاهرا دوباره به ميز 
مذاكره بازگشته اند و براي ساخت يك فيلم در اين 
مجموعه به توافق رسيده اند.  در اين فيلم جديد كه 
استوديو مارول كمپاني ديزني تهيه كنندگي آن را 
براي كمپاني سوني بر عهده خواهد داشت، »تام 
هالند« مجددا بازيگر نقش اصلي است و استفاده 
از »جان واتس« كه ساخت دو قسمت قبلي »مرد 
ــته نيز محتمل ترين  عنكبوتي« را بر عهده داش
ــمت جديد است كه  گزينه براي كارگرداني قس
ــراي آن اعالم  ــخ اكران ۱۶ جوالي ۲۰۲۱ ب تاري
شده است.  همچنين بر اساس اين قرارداد جديد، 
شخصيت »مرد عنكبوتي« در پروژه آينده كمپاني 
مارول نيز حضور خواهد يافت. در سال ۲۰۱۵ اين 
دو كمپاني بزرگ هاليوودي به توافقي بي سابقه 
دست يافتند و در ادامه نه تنها دو فيلم موفق »مرد 
عنكبوتي: بازگشت به خانه« و »مرد عنكبوتي: 
ــد، بلكه حق استفاده از  دور از خانه« ساخته ش
شخصيت »مرد عنكبوتي« كه در اختيار سوني 
ــد و اين شخصيت  بود به كمپاني ديزني داده ش
به يكي از نقش هاي اصلي فيلم هاي ابرقهرماني 

استوديو مارول ديزني تبديل شد. 

خيز سه داور ايراني براي قضاوت در المپيك توكيو

عدالت، حلقه مفقوده برخوردهاي سخت انضباطي در فوتبال

سه داور المپيكي كشتي ايران به زودي با 
قضاوت در المپيك آزمايشي ۲۰۲۰ توكيو 
براي كسب سهميه حضور در اين رويداد 
بزرگ ورزشي جهان تالش خواهند كرد. كشتي ايران 
به عنوان يكي از قدرت هاي اصلي اين رشته در جهان و 
المپيك، همواره نمايندگاني در تيم داوري رويدادهاي 
بزرگ و مهم داشته كه اين بار سه داور ايراني براي رسيدن 
به المپيك ۲۰۲۰ توكيو دورخيز كرده اند. محمد ابراهيم 
امامي، محمد مصاليي پور و نيما صادقي سه داور درجه 
S۱ كشتي ايران هستند كه بايد به زودي در مسابقات 
آزمايشي المپيك ۲۰۲۰ توكيو قضاوت كنند. در حال 
ــي  حاضر اين داوران براي قضاوت در المپيك آزمايش
دعوت شده اند اما تست نهايي اين داوران در رقابت هاي 
ــي قاره اي كه فروردين ماه سال آينده در چين  گزينش

برگزار مي شود، صورت خواهد گرفت.

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با وجود رفتار قاطع 
با متخلفان فوتبال، همچنان مورد انتقاد اهالي اين رشته 
است و نه تنها نتوانسته فضا را آرام كند بلكه جو متشنج 
شده است. تازه پنج هفته از ليگ برتر ايران سپري شده كه 
اختالف ميان تيم ها با همديگر و نهادهاي اجرايي فوتبال 
باال زده و مرتبا تيم هاي مختلف با صدور بيانيه عليه رقباي 
خود و حتي نهادهاي اجرايي، مدعي جانبداري برخي از 
نهادها از تيمي خاص و پايمال كردن منافع خودشان 
هستند. بيانيه نويسي اتفاقي است كه در چند سال اخير 
ــده و با وجود تاكيد كميته  در فوتبال ايران تشديد ش
انضباطي مبني بر رصد اين اتفاقات و برخورد با خاطيان 
در صورت بيان مطلبي عليه نهادهاي اجرايي و انضباطي 
و همين طور تشويش اذهان عمومي، بيانيه نويسي نه تنها 
كمتر نشده كه تشديد هم شده است. عمده اين اتفاقات 
ــيون فوتبال  را هم مي توان در كميته انضباطي فدراس
جست وجو كرد كه در طول فصل جاري فعال تر از هميشه 
عمل كرده و با صدور اطالعيه ها و آراي فوري خاطيان، 
توانسته نسبت به فصول گذشته عملكرد بهتري داشته 
باشد و از بالتكليفي تيم ها و افراد بكاهد. با اين حال يك 
جاي اين كار مي لنگد و آن هم آراي متناقض تيم هاست 
كه با عمل آنها تطابق ندارد و صداي رقبا و تيم هاي مختلف 

را در آورده است.
ــت، براي درك بهتر وضعيت، به بيان برخي  ايسنا نوش
مصداق ها مي پردازيم كه از واكنش هاي بعضا سليقه اي 

مسووالن انضباطي فدراسيون فوتبال حكايت دارد: 
ــپوليس و تراكتور، هواداران تراكتور به    در بازي پرس
ــپوليس و به خصوص عليرضا بيرانوند  بازيكنان پرس
ــالف قانون را  ــل ديگر خ ــي كردند و چند عم فحاش

ــاير كشورها و شعارهاي  انجام دادند - آوردن پرچم س
هنجارشكنانه - كه با واكنش نادرست بيرانوند همراه بود. 
در نتيجه كميته انضباطي تراكتور و بيرانوند را محروم كرد 
اما محروميت هواداران تراكتور كه براي چندمين بار در 
سال هاي اخير اين عمل را انجام داده بودند، بخشيده شد.

ــجد  ــوي ديگر هواداران تيمي مانند نفت مس   در س
سليمان كه در بازي با استقالل عليه اين تيم شعار دادند و 
با سنگ، شيشه اتوبس حريف را شكستند، در همان شب 
بازي به مدت سه هفته از داشتن هواداران خود محروم 

شدند و هيچ بخشش يا تعليقي هم در كار نبود.
ــود در روز  ــپوليس در مصاحبه خ ــل پرس   مديرعام
داربي مدعي شد اسنادي دارد كه برخي نمي خواهند 
پرسپوليس براي چهارمين بار متوالي قهرمان شود كه 
با واكنش مدير رسانه اي استقالل همراه شد اما كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال فقط به احضار مدير رسانه اي 

آبي ها اكتفا كرد.
ــپوليس در دفعات گذشته در نشست    سرمربي پرس
ــتقالل و  خبري قبل از بازي ها بطور چندباره درباره اس
خريدهاي اين تيم صحبت كرده بود اما كميته انضباطي 

هيچ واكنشي به اين اقدام سرمربي پرسپوليس حتي قبل 
از داربي نداشت كه با واكنش و تشويش اذهان هواداران دو 
تيم همراه شد. فقط كميته انضباطي زماني به اين موضوع 
رسيدگي كرد كه با شكايتي از وزارت ورزش و جوانان به 
علت صحبت هاي كالدرون مواجه شد كه يك مورد ديگر 

از رفتارهاي سليقه اي كميته انضباطي بود.
  بعد از بازي پرسپوليس و تراكتور و مشكالت متعدد در 
اين بازي، كميته انضباطي تا چند روز سكوت در پيش 
ــانه ها درآيد و سپس اطالعيه اي را  گرفت تا صداي رس
صادر كند اما بعد از بازي داربي فورا اطالعيه داد و اين بار 

خبري از راي قطعي نيست.
ــاوت كميته انضباطي  ــام اتفاق ها و آراي متف اينها تم
فدراسيون فوتبال نيست و فقط بخشي از آن چيزي است 
كه باعث شده تقريبا تمام تيم ها و اعضاي شان نسبت به 
تيم هاي ديگر و نهادهاي اجرايي فوتبال بدگمان شوند و 

احساس كنند حقشان ضايع شده است.
ــواداران و  ــاوت با اعتراض ه ــن قبيل رفتارهاي متف اي
تشديد بيانيه نويسي و اتهام زني مواجه شده است. مثال 
ــپاهاني ها بعد از محروميت بازيكن تيمشان از بازي  س
با پرسپوليس، نهادهاي انضباطي را محكوم كردند اما 
اين بار به جاي كميته انضباطي، كميته اخالق اطالعيه 
ــيون  داد كه نوع ديگري از تعارض در رفتارهاي فدراس

فوتبال است.
به نظر مي رسد كميته انضباطي فدراسيون فوتبال براي 
حاكم كردن جوي آرام و به دور از تنش، همراه با جديت 
در رسيدگي به پرونده ها بايد رويه معقول و يكساني را در 
برخورد با افراد و تيم هاي مختلف متخلف در پيش بگيرد 

روشي كه هيچ ايراد و انتقادي را به همراه نداشته باشد.

ورزشي

فيلم كوتاه ايراني برگزيده جشنواره مصري 
سومين جشنواره فيلم »الجونه« مصر با اعطاي جايزه 
بهترين فيلم كوتاه اين رويداد سينمايي به »امتحان« 
ــونيا حداد به كار خود پايان داد. يورونيوز  ساخته س
نوشت: در اين رويداد سينمايي كه در سواحل درياي 
سرخ در كشور مصر برگزار مي شد در مجموع بيش 
ــما  از ۸۰ فيلم به روي پرده رفتند و در انتها فيلم »ش
در بيست سالگي خواهيد مرد« به كارگرداني »امجد 
ابو اعال« از سودان جايزه ۵۰ هزار دالري بهترين فيلم 
ــتان فيلم كوتاه ايراني  را به خانه برد.  در خالصه داس
»امتحان« به كارگرداني سونيا حداد و تهيه كنندگي 
پوريا حيدري اوره آمده است: دختر نوجوان از صبح 
در تب و تاب امتحان به سر مي برد، ولي روز و شرايط 
معمولي براي او رقم نخواهد خورد. ديگر عوامل اين 
فيلم كوتاه عبارتند از: بازيگران: صدف عسگري، مسيح 
كاظمي، حديث مير اميني، الهه افشاري، نويسندگان: 
ــر فيلمبرداري:  ــونيا حداد، فرنوش صمدي، مدي س
عليرضا برازنده، منشي صحنه: نرگس محبي آشتياني، 

ــان واثقي،  ــري، تدوين: احس ــميه جعف عكاس: س
ــيني، طراحي و تركيب  صدابردار: محمدرضا حس
صدا: رامين ابوالصدق، دستيار كارگردان: نويد باني، 
ــز و مدير توليد:  ــي، برنامه ري ــراح گريم: امير تراب ط
هوتن پارسي، طراح صحنه و لباس: پريسا فراهاني، 
اصالح رنگ: نيما دبيرزاده، گرافيست و طراح پوستر: 
ــياوش بهادري راد. سومين جشنواره بين المللي  س
فيلم »الجونه« مصر از تاريخ ۱۹ تا ۲۷ سپتامبر )۲۸ 

شهريور تا ۵ مهر ماه( در مصر برگزار شد. 

تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره » سينما حقيقت« 
مهلت شركت در بخش مسابقه ملي و جايزه شهيد آويني 
سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران 
»سينماحقيقت« تمديد شد. مستندسازان تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه فرصت دارند مشخصات 
جديدترين آثار مستند خود را روي وب سايت جشنواره 
به نشاني www.irandocfest.ir ثبت كرده، از فرم 
ثبت نام پرينت گرفته، به امضاي تهيه كننده رسانده و 
نسخه نهايي فيلم خود را جهت بازبيني هيات انتخاب به 
دبيرخانه جشنواره به نشاني تهران، خيابان سهروردي 
شمالي، ميدان شهيد قندي، شماره ۱۵، مركز گسترش 
ــتند و تجربي، طبقه اول ارايه نمايند كه  سينماي مس
ــد. زمان و سال توليد آثار  اين مهلت تمديد نخواهد ش
ارسالي به بخش مسابقه فيلم هاي مستند كارآفريني 
ــينماحقيقت« »آزاد« بوده و  ــنواره »س اين دوره  جش
متقاضيان شركت در اين بخش ويژه هم تا ۱۰ مهرماه 
فرصت دارند كه ضمن ثبت نام روي سايت جشنواره و 
فعال كردن گزينه  اين بخش ويژه، آثار موضوعي خود 
را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. بخش هاي اصلي 
ــنواره بين المللي »سينماحقيقت«  سيزدهمين جش

عبارتند از مسابقه ملي )مستندهاي كوتاه/ نيمه بلند/ 
بلند(، مسابقه بين الملل )مستندهاي كوتاه/ نيمه بلند/ 
ــتند حوزه   ــهيد آويني )فيلم هاي مس بلند(، جايزه ش
ــابقه  ــالمي و دفاع مقدس(، مس ــت، انقالب اس مقاوم
فيلم هاي مستند كارآفريني، بخش هاي جنبي ملي و 
بين المللي، نكوداشت، كارگاه هاي تخصصي پژوهشي و 
بازار بين المللي عرضه و توليد فيلم مستند. مركز گسترش 
ــازمان امور سينمايي،  ــتند و تجربي س سينماي مس
سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران 
»سينماحقيقت« را طي روزهاي ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ 

در شهر تهران برگزار خواهد كرد.

»دور گردون« در گالري آتبين نمايش داده مي شود
ــوان »دور  ــي خط اميد خاكباز با عن ــگاه نقاش نمايش
ــر در گالري آتبين افتتاح  گردون« روز جمعه ۱۲ مه
ــگاه ۱۳ اثر از هنرمند با چند  ــود. در اين نمايش مي ش
ــب آنها در فرم  ــود كه قال تكنيك متفاوت ارايه مي ش
ــپيرالي، برگرفته از هندسه موجود  دايره و حركت اس
در هنرهاي سنتي و كالسيك ايراني به ويژه معماري 
است. به گفته اميد خاكباز عنوان نمايشگاه با الهام از 
يك بيت غزل حافظ انتخاب شده تا اهميت فرم دايره 
در هستي شناسي انسان ايراني به ويژه در عرصه هاي 
ــود. اميد  ــفه، هنر و ادبيات يادآوري ش مختلف فلس
خاكباز متولد ۱۳۵۷ - تهران، هنرمند خودآموخته اي  
ــته نقاشي و گرافيك  است كه پس از تحصيل در رش
دست به تجربه در عرصه »نقاشي خط« زده و در طول 

پنج سال اخير بي وقفه به خلق آثاري مدرن با استفاده 
از نشانه هاي خوشنويسي اهتمام ورزيده است. گالري 
آتبين در تهران، خيابان ولي عصر، قبل از چهارراه پارك 
وي، كوچه خاكزاد، پالك 4۲ واقع شده و ساعت بازديد 

از نمايشگاه همه روزه ۱۶ تا ۲۱ است.
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