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افزايش پيدا خواهد كرد؟

اصالح
قيمتگذاري دارو
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صفحه 2

سرمقاله

 8سال هزينه يك تصميم

تي��ر م��اه  ،1390در
اوج تحريمها ساختار
وزارتخانهها يكش��به
دچ��ار تغيي��ر ش��د و
ادغ��ام وزارتخانههاي
مختل��ف در يكديگر
كليد خ��ورد .هرچند
فرازجبلي
در برنام��ه توس��عه
بحث كوچكس��ازي دولت مطرح شده بود اما
كمتر كسي انتظار داشت اين كوچكسازي به
اين روش انجام شود .با آنكه  6سال بود چنين
رفتارهايي از دول��ت ديده ميش��د ،هنوز هم
اين تصميمهاي يكش��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 احمدينژاد رييس
س��ازمان توس��عه تجارت و در دولت دوم وزير
بازرگانيبود.
همين صفحه

دانش و فن

چهل روز مديرعاملي
از انتصاب تا استعفا

صفحه 10

دولت

بايد توسعه همهجانبه را از
مسير توسعه علمي دنبال كنيم

معاون اول رييسجمهور با اش��اره به شرايط فعلي
كش��ور و محدوديت منابع گفت :در شرايط فعلي
بايدتوسعههمهجانبهراازمسيرتوسعهعلميدنبال
كنيم و همه كشورهاي پيشرفته نيز از مسير توسعه
علمي توانستهاند به توسعه همهجانبه دست يابند.
به گزارش ايسنا ،اسحاق جهانگيري در جلسه ديدار
روساي مجمع پژوهش��گاههاي ملي كشور با اشاره
به ظرفيت گس��ترده و توانمندي پژوهش��گاههاي
كشور در بخشهاي مختلف اظهار داشت :ظرفيت
باالي ايجاد ش��ده در اين پژوهش��گاهها نتيجه كار
و تالش مس��تمر ظرف چند دهه گذش��ته است و
امروز اين پژوهش��گاهها به مراكزي تبديل شدهاند
كه ميتوانند راهكارهاي مناسب براي برون رفت از
بحرانها و مشكالت كشور ارايه دهند .وي با تاكيد
بر ضرورت معرف��ي توانمنديها و دس��تاوردهاي
پژوهشگاههايكشوربهدستگاههاياجراييتصريح
كرد:بايدارتباطميانسياستگذارانودستگاههاي
اجرايي با پژوهش��گاههاي كش��ور ايجاد شود چرا
كه اين پژوهشگاهها هس��تند كه ميتوانند بخش
زيادي از نيازهاي دس��تگاههاي اجرايي ،كارخانهها
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��دهاند ،پژوهشگاههاي كش��ور ميتوانند
با اس��تفاده از فناوريهاي نوين و طرحهاي دانش
بنيان ،بسياري از نيازهاي اين صنايع را تامين كنند.
معاون اول رييسجمهور يكي از دغدغههاي كشور
را منفي شدن رشد س��رمايهگذاري طي سالهاي
اخير عنوان ك��رد و گفت :كاهش س��رمايهگذاري
ميتواند آينده توسعه كش��ور را به مخاطره بيندازد
كهدراينزمينهپژوهشگاههاميتوانندنقشموثري
در آسيبشناس��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
پراهميتاستوپژوهشگاههاميتواننددراينزمينه
بسيار موثر باش��ند .جهانگيري از پژوهشگاههاي
كش��ور به عنوان اتاقهاي فكر براي اراي��ه راهكار و
مش��ورت به دولت ياد كرد و گفت :دولت هر چه در
توان داشته باشد براي حمايت از پژوهشگاهها به كار
خواهد گرفت و نيازهاي آنان را برطرف خواهد كرد.
در اين جلسه وزير علوم ،تحقيقات و فناوري با بيان
اينكه در سالهاي اخير تالش شده است كه مراكز
پژوهشيكشوربهصورتگستردهوجديبهمسائل
جاري و مش��كالت كش��ور ورود پيدا كنند ،گفت:
توانمنديوظرفيتپژوهشگاههايكشوربسيارباال
اس��ت و ميتوانند بازوي فكري قوي در كنار بخش
اجراييكشورباشند.

رييسجمهوربخشنامه
بودجه سال  1399را ابالغ كرد

راه و شهرسازي

شناسايي  ١٠هزار خطر
ن تهران
در  350بوستا 

تحديد مالي
بر سردستگاهها

آيسان تنها| روز گذش��ته رييسجمهوري بخشنامه
بودجه س��ال  1399را ابالغ كرد .آنگونه ك��ه در متن اين
بخش��نامه آمده اس��ت ،بر مبناي آن اليحه بودجه سال
 1399كل 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 بودجهريزي» و ب��ا رويكردهاي
«رش��د بلندمدت ،ثباتس��ازي كوتاهمدت ،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 سالهاي گذشته تدوين شده است .در
تازهترين اخبار مربوط به بودجه آمده اس��ت كه در سال

آزاده كاري|
روز هفتم مهر ماه روز ملي آتشنش��اني و ايمني
يادآور شهادت آتشنشانان ش��جاع كشور است.
به همين مناس��بت روز گذشته جلس��ه شوراي
شهر تهران با حضور تعدادي از آتشنشانان شهر
برگزار و از زحمات آنها قدرداني ش��د .به گزارش
«تعادل» ،در اين جلس��ه زهرا صدر اعظم نوري،
رييس كميس��يون س�لامت ،محيطزيس��ت و
خدمات شهري شوراي شهر تهران درباره ايمني
ش��هر تهران توضيحات��ي ارايه ك��رد و گفت :در
راستاي نهادينهسازي الزامات ( HSEبهداشت،
ايمني و محيط زيست) و به منظور پيشگيري از
بروز مخاطرات مربوط به سالمت ،ايمني و محيط
زيست طي س��الهاي گذش��ته ،پايش الزامات
 HSEبا همكاري چند دانشگاه و در  ۸محور اصلي
ازجمله اماكن عمومي نظير پاركها و فضاي سبز،
مراكز تفريحي ،سينماها ،مراكز تجاري و ...
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 99درآمد نفتي از بودجه حذف ش��ده و قرار اس��ت صرفا
منابع آن صرف پروژههاي عمراني شده است .سالهاست
كه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي چنين تغييري را
پيشنهاد ميدهند ولي به هر حال به نظر ميرسد اكنون
و در شرايط قرار گرفتن دولت در تنگناي مالي ،جز اجراي
اينتغييراتراهيپيشرويدولتنماندهاست.بهگزارش
«تعادل»،روزگذشتهرييسجمهوربخشنامهبودجهسال
 1399را ابالغ كرد .با ابالغ بخش��نامه بودجه سال آتي از
سويرييسجمهوريبههمهدستگاههاياجرايي،اليحه
بودجه سال  ۱۳۹۹كل كشور در محورهاي «درآمدزايي
پايدار ،هزينه كردكارا ،ثبات در اقتصاد ،توسعه و عدالت و
اصالحاتنهادينظامبودجهريزي»و...
صفحه 3

جهان

كوربين به نخستوزيري
نزديك ميشود

«تعادل» مشكالت سامانه
مديريت فناوري بورس تهران را بررسي ميكند

از بدنامي «هسته معامالتي»
تا اخالل دربانك اطالعاتي

صفحه 5

 8سال هزينه يك تصميم
در بازرگاني تقريبا مشابه است .بعضي در سالهاي 92
تا  96مش��كل را در نگاه صنعتي وزير وقت ميديدند 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 يكجا باعث معضالت ديگري هم ش��د بهطوري كه
كمكم بحث ج��دا كردن بعض��ي موارد مه��م از وزارت
پرمشغله صنعت ،معدن و تجارت مطرح ميشد .قانون
انتزاع يك��ي از مهمترين بخشهاي تفكيك��ي از وزارت
صمت را رقم زد و عم�لا 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 ميدهد .اگر در سال  90به
جاي ادغ��ام وزارتخانهها روشهاي س��تادي براي حل
ناهماهنگيها مورد اس��تفاده ق��رار ميگرفت وضعيت
به مرات��ب بهتر ب��ود .در حقيق��ت در آن دوره انتظاري
از ادغ��ام ميرفت كه اص��وال با ادغام قاب��ل تحقق نبود.
حتي امروز هم نميتوان انتظار داش��ت كه ايجاد وزارت
بازرگاني باعث جلوگيري از افزايش قيمتها يا كارا شدن
بحثهاي تنظيم بازار شود .نميتوان برآورد صحيحي
از هزينه  8س��ال ادغام دو وزارتخانه داشت اما مطمئنا
اگر در كمتر از  10سال يك ساختار پس از تغيير مجددا
به شكل قبلي خود بازميگردد يك جاي كار ميلنگد و
ايرادي جدي وجود دارد .هنوز ه��م پس از راي مجلس
عدهاي موافق وزارت صمت هس��تند و ع��دهاي موافق
تفكيكبازرگانيوتوليد.پيشنهادهايمختلفيهمچون
تفكيك گمرك از وزارت امور اقتصادي و دارايي و ادغام
آن در وزارت بازرگاني نيز مطرح اس��ت .اما هنوز به اين
درك نرسيدهايم كه اصوال مش��كل در ساختار نيست.
وقتي مشكل در جاي ديگري اس��ت نميتوان با تغيير
س��اختار انتظار بهبود داش��ت .در عين حال هيچكس
حاضر نيست هزينه8سال تجربه ناموفق را بپردازد.

خبر
تداوم كاهش قيمت گوشت قرمز در فصل پاييز
رييس شوراي تامينكنندگان دام كش��ور از تداوم روند
كاهش��ي قيمت گوش��ت قرمز در فصل پاييز خبرداد و
گفت :از ابتداي سال تاكنون به دليل بارشهاي مناسب
با روند كاهشي قيمت گوشت قرمز مواجه بوديم كه اين
مهم به دليل افزايش جمعيت دامي در فصل پاييز تداوم
مييابد« .منصور پوريان» روز يكش��نبه در گفتوگو 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 ۳۵۰كيلوگرم ۲۷هزارتومان
و وزن باالي ۴۰۰كيلوگرم ۲۵هزارتومان است كه قيمت
هر كيلو الشه گوس��اله بين  ۵۲تا  ۵۴هزارتومان عرضه
ميشود .وي اظهارداشت :همچنين قيمت هركيلوگرم
دام زنده گوس��فندي بره ريز بين  ۴۰ت��ا  ۴۱هزارتومان
و بره درش��ت بين  ۳۶تا  ۳۸هزارتومان است كه نرخ هر

يك روز جنجالي مجلس
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يادداشت

سرمقاله
فراز جبلي|
مشاور سردبير|
تير ماه  ،1390در اوج تحريمها س��اختار وزارتخانهها
يك شبه دچار تغيير شد و ادغام وزارتخانههاي مختلف
در يكديگر كليد خورد .هرچند در برنامه توسعه بحث
كوچكس��ازي دولت مطرح ش��ده بود اما كمتر كسي
انتظار داش��ت اين كوچكس��ازي به اين روش انجام
شود .با آنكه  6سال بود چنين رفتارهايي از دولت ديده
ميش��د ،هنوز هم اين تصميمهاي يكش��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 احمدينژاد 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 نعمتزاده هديه
ميداد اعالم كرد ادغام مدنظ��ر وي رخ نداد و در طرح
وي صنعت ،معدن و تجارت بايد با ضلع چهارمي يعني
نظام بانكي ادغام ميشدند .در حقيقت نگاه مهندسي
در آن زمان همهچيز را به مانند يك سيس��تم ميديد
و اش��كاالت در عدم هماهنگي سيستم تصور ميشد.
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 زيرمجموعههاي آنه��ا در مورد تعرفهه��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��انهاي از جمله مواردي اس��ت كه هنوز هم
تئوريسينهاي آن دوران ادغام بر آن تأكيد دارند.
با وجود اين مشكالت هيچگاه با ادغام كاهش پيدا نكرد.
ليست مشكالت قبل و بعد سال  90چه در صنعت و چه

تصويب فوريت شفافيت آرا و حذف  4صفر

كيلو الشه گوس��فندي در قصابيها با قيمت بين  ۷۰تا
 ۷۵هزارتومان عرضه ميش��ود .رييس ش��وراي تامين
دام تصريح كرد :اكنون هر كيلوگرم گوشت گوسفندي
بين  ۸۵تا  ۹۰هزار تومان و گوش��ت گوساله بين  ۷۵تا
۸۰هزارتومان براي مصرفكنندگان قيم��ت دارد .وي
اضافه كرد :وضعيت بازار گوش��ت قرمز از ابتداي س��ال
تاكنوننسبتبهسالگذشتهكاهش۲۵تا۳۰هزارتومان
را نش��ان ميدهد 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
زايشهاي 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
سنگينگوسالهرانامناسبارزيابيكرد.
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ديپلماسي

رشد توليد و تنظيم بازار در سال رونق توليد

دستاوردهاي سال رونق توليد

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 كردهاند
كه قادرن��د در ش��رايط تحري��م و تنگناها ،از
مزيتهاي 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
داشتهايم و خط توليد برپا بوده ،توليد و فروش
و صادرات رش��د كرده اس��ت و اين نكته نشان
ميدهد كه تغيير فضاي كس��ب و كار و رش��د
هزينه توليد ،در پارهاي م��وارد اتفاقا ميتواند
استعدادها ،مزيتها و فرصتها را رشد دهد.
جوانان كشور در دو سال اخير و به خصوص در
س��ال  98كه اقتصاد ،با ثبات نرخ ارز ،كاهش
تورم نقطه به نقطه و ماهانه مواجه شده ،ثابت
كردهاند ك��ه با كار تيم��ي و انقالب��ي ،قادرند
كه مزيته��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 كردهاند ك��ه خبرهاي خوب��ي از حوزه
توليد و صنعت دريافت شده است.
اين جوانان ثابت كردهاند 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 قيمته��ا نيز به
تدريج كاهش يابد ،اما فراواني نشانه موفقيت
تنظيم ب��ازار و تدبير در نظ��ام تصميمگيري
كشور است.
رهب��ر معظم انقالب اس�لامي 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 زمينهه��اي گوناگون تولي��د و رونق توليد
ميرس��د؛ ح��اال انش��اءاهلل اثرات��ش را بعدا
م��ردم خواهند دي��د .كاره��اي خوب��ي دارد
انج��ام ميگي��رد؛ غفلتهايي ش��ده اس��ت،
كوتاهيهاي��ي ش��ده ،ا ّم��ا ح��اال حركتها،
بحمداهلل حركتهاي به سمت اهداف مطلوب
اس��ت؛ اينها انش��اءاهلل دارد انجام ميگيرد».
اين بيان��ات رهبر انقالب ،نش��اندهنده توجه

عكس :خانه ملت

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
موقتيمصوبهاخيركميسيونتنظيممقرراتصادر
شد.اگرچهبهموجبايندستور،مهرنوشبهعنوان
مديرعاملجديدرايتلابقاشد...

صفحه 6

مس��ووالن ارش��د نظام به اقداماتي اس��ت كه
جوانان انقالبي در دو س��ال اخي��ر براي مقابله
با تحريمها و تحركات امري��كا به كار گرفتهاند
و به ج��اي آنكه دس��ت روي دس��ت بگذارند
و ش��اهد ركود ،التهاب ،نوس��انها 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 ظرفيتهاي
داخل��ي تبدي��ل كردهاند ت��ا جايي ك��ه اين
اقدامات ،آثار خوبي برجاي گذاش��ته و بررسي
شاخصهاي عملكردي نيز نشاندهنده 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�لامي نيز ام��روز در جريان اي��ن اقدامات
گس��ترده ،عميق و اثرگ��ذار س��الهاي اخير
جوانان انقالبي ق��رار گرفتهان��د و آن را عامل
اثرگذاري براي بهبود ش��رايط كشور در آينده
ارزيابي ميكنند.
تمرك��ز در اج��راي پروژهه��ا ،ح��ل مس��ائل
ش��ركتهاي مش��كلدار و زي��انده ،دق��ت
در ايف��اي تعه��دات و مراقب��ت از درآمدهاي
ارزي كش��ور ،شفافس��ازي در عملكرده��ا،
سيستمس��ازي و مكانيزاس��يون ب��راي
شفافس��ازي دايمي فعاليتها و عملكردهاي
شركتها ،مقابله با فس��اد و رانت جويي ،تكيه
بر مزيتهاي 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،
نهتنها اث��ر تحريمها كاهش ياب��د ،بلكه عمال
ميزان ص��ادرات ،توليد داخلي در بس��ياري از
زمينهها افزايش ياب��د و حتي در برخي بازارها
و كاالها ،رونق توليد و فراوان��ي كاال در بازارها
موجب��ات كاهش و كنترل قيمته��ا را فراهم
آورده است.
در ش��رايطي كه برخ��ي كارشناس��ان انتظار
داشتند كه موضوع تحريمها و فشار حداكثري
و كاهش درآمد نفت ،موجب خواهد ش��د كه
اقتصاد ايران به دنبال س��هميهبندي 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��تگاههاي اجرايي ،اقدامات
گستردهاي در جهت تنظيم بازار ،ايجاد تعادل
و ثبات در بازار ارز و كاال انجام دادند..
ادامه در صفحه 8

تحريمهاي يكجانبه امريكا
جنايت عليه بشريت است

سفير و نماينده كش��ورمان نزد دفتر سازمان ملل
در ژنو آث��ار تحريمها و اقدام��ات قهري يكجانبه بر
بهرهمندي از حقوق اساسي بشر را بسيار گسترده،
ج��دي و در حكم جنايت عليه بش��ريت دانس��ت.
به گزارش پايگاه اطالعرس��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
جهانيتحريمهارامغايرباحقوقبينالمللميداند؛
ادامه چني��ن رويك��رد غيرقانوني از س��وي برخي
كشورها را تهديدي براي صلح و امنيت بينالمللي
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
حقوقبشربرايعدمپرداختنبهآثارمنفيتحريمها
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 انسانها
ناشي از تحريمهاي يك جانبه برخي كشورها شد.
سفير ايران با تاكيد بر ضرورت اطالع رساني درباره
آثار مخرب تحريمها بر حقوق اوليه انس��اني اظهار
داشت :كس��اني كه خود را اس��تاد تحريم معرفي
ميكنند بايد به عنوان نقضكنندگان حقوق بشر و
قاتل بيماران و كودكان بيگناه معرفي شوند .بقايي
با دعوت از كشورها براي اتخاذ تدابير حقوقي براي
بياثر كردن آثار تحريمها ،اجم��اع جامعه جهاني
براي مخالفت و مقاومت در برابر اجراي فراسرزميني
تحريمهاي غيرقانوني را يادآوري و خواهان اقدامات
عملي در مقابله با تحريمها شد .ايجاد يك سازوكار
موثر براي كمك به محدود كردن آثار تحريمها در
چارچوبسازمانمللازطريقانتصابنمايندهويژه
دبيركل درباره اقدامات قهري يكجانبه و راهاندازي
ش��يوه جبران خس��ارت براي قربانيان تحريمها از
ديگرنكاتموردتاكيدسفيرايراندرژنوبود.اجرايي
كردن تصميم شوراي حقوق بشر براي تدوين يك
چارچوب حقوقي درباره تحريمها و حاكميت قانون
از ديگر ابتكاراتي بود كه از سوي بقايي در ژنو مورد
حمايت قرار گرفت .نشست «تاثير اقدامات قهري
يكجانبه بر بهرهمندي از حقوق بشر» ،از مهمترين
ابتكارات شوراي حقوق بش��ر براي بررسي موضوع
اقدمات قهري يكجانبه است كه هر دو سال يك بار
در جريان نشستهاي ش��وراي حقوق بشر برگزار
ميشود.دركنارسفيرايران،وزيرامورخارجهونزوئال
باعنوانرييسجنبشعدمتعهدوپگيهيكزرييس
بخش رويههاي ويژه و حق توسعه در دفتر كميسر
عاليحقوقبشر،سخنراناناصليايننشستبودند.
كارشناساني از مالزي ،سويس و بالروس نيز در اين
نشستسخنرانيكردند.

رويموجخبر
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 اصالحطلبان اجماع صورت
گرف��ت .در مورد با نحوه ورود ،ازس��وي برخي
اعضاي دفتر سياس��ي بر هوي��ت اصالحطلبي
كانديداها و عدم استفاده از نيروهاي مستقل يا
اصولگرا در ليست انتخاباتي اصالحطلبان تاكيد
شد .مش��اركت صرفا در حوزههاي انتخابيهاي
كه امكان رقابت وجود دارد همچنين پيشنهاد
ائتالف ب��ا اعتدالگراي��ان و اصولگرايان ميانهرو
مورد بررسي قرار گرفت كه مقرر شد در جلسات
بعدي در اين رابطه تصميم نهايي گرفته شود.
پيش از اين اسماعيل گراميمقدم ،سخنگوي
حزب اعتماد ملي ،با اشاره به تجربيات گذشته،
بر اصالحطلب بودن كانديداهاي مورد حمايت
اصالحطلبان تاكيد كرده بود.
مداخل�ه در انتخاب�ات امري�كا براي ما
مزيتي ندارد؛ ايسنا|
وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در گفتوگويي
ادعاي دست داشتن ايران در مداخله انتخاباتي
امري��كا را رد ك��رد .به گ��زارش ان.بي.س��ي،
محمدجواد ظريف ،در گفتوگو 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 ميداند گفت :براي ما مزيتي
در انتخابات شما وجود ندارد كه در آن مداخله
كنيم .ما در امور داخلي كشوري ديگر مداخله
نميكنيم اما يك جنگ سايبري در جريان است.
ظريف در اين راستا اشاره كرد :امريكا اين جنگ
سايبري را با حملهاي خطرناك و غيرمسووالنه
[سايبري] به تاسيس��ات هستهاي ما آغاز كرد
كه ميتوانست جان ميليونها انسان را بگيرد.
س نت را به خاطر داريد؟ زيرو دي را به
اس��تاك 
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 پژوهشها گزارش بيانيه گام دوم
را ارايه كند؛ خانه ملت|
رييس مجلس دهم از رييس مركز پژوهشهاي
مجلس خواست هر چه سريعتر 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��تهاي
كلي نظام از سوي رهبري معظم انقالب گفت:
قرار بود مركز پژوهشه��ا روي بيانيه گام دوم
و وظايف مجلس نس��بت به آن گزارشي تهيه
كند كه نميداني��م اين گزارش به عمر مجلس
ميرس��د؛ هنوز بروندادي درخصوص وظيفه
مجل��س در قبال بياني��ه گام دوم كه مربوط به
 ۴۰سال دوم انقالب ميشود ،ارايه نشده است.
رييس مجلس دهم در پاسخ وي گفت :براي تهيه
اين گزارش بازه زماني ب��راي مركز پژوهشها
در نظر گرفتهايم كه هنوز اين مركز گزارش��ي
ارايه نداده اس��ت ،از كاظم جاللي رييس مركز
پژوهشهاي مجلس ميخواهيم هر چه سريعتر
نسبت به ارايه اين گزارش اقدام كند.
نماينده رييسجمهوري سال نو عبري را
تبريك گفت؛ ايرنا|
نماينده رييسجمهور در امور اقوام و اقليتها
در پيامي فرارسيدن روش هشانا و آغاز سال نو
عبري ( )۵۷۸۰را به هموطنان كليمي و پيروان
حضرت موس��ي كليماهلل ،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 قديميترين 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 آموزههاي رحمان��ي و تعاليم اخالقي
اديان آس��ماني ،در گس��ترش عدالت ،صلح و
اميد در ايران و جهان كوش��ا باش��يم .نماينده
رييسجمهور در امور اقوام و اقليتها 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  ۵۰ميلي�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  ۵۰ميليارد دالر خسارت ناشي
از تحريمها را به ايران پرداخت كند.
محس��ن رضاي��ي در اولين جلس��ه كش��وري
برنامهريزي مراس��م حماس��ي يوم هّ
الل  ۱۳آبان
گفت :نفت قابل توجهي از عربس��تان با حادثه
آرامكو قطع شده است .اگر ذخاير نفتي امريكا و
عربستان نبود االن نفت از  ۱۰۰دالر هم بيشتر
ميش��د .ماجراي پهباد امريكايي كه ايجاد شد
هن��د كه ميخواس��ت پهي��اد امريكايي بخرد
منصرف ش��د .عدهاي مثل بولت��ون ميگفتند
امش��ب بايد به ايران حمله كنيم رييس ستاد
مشتركش��ان ميگفت مصلحت نيس��ت ايران
به همه پايگاههاي ما در منطقه حمله ميكند.

2

دوشنبه  8مهر  1398اول صفر  1441سال ششم شماره Mon. Sep 30. 2019 1488

ايران

تصويب يك فوريت طرح شفافيت آراي نظام تضميني

بر شفافيت آرا چه گذشت؟
اهاليبهارستانبه يك فوريت طرح شفافيت آراينظام
تقنيني راي دادند و در جلس��ه علني ديروز مجلس ،با
 ۱۶۸راي مواف��ق ۳۳ ،راي مخال��ف و  ۴راي ممتنع از
مجموع  ۲۲۴نماينده حاضر با فوريت طرح شفافيت
آراي تقنيني موافقت كردند.
آذرماه  ۹۶بود كه براي نخستينبار طرح شفافيت آرا
توس��ط نمايندگان اميدي مجلس دهم مطرح شد؛
طرحيكهتالشميكردتاالگويتازهايازشفافسازي
را نه در يك بخش يا قوه مشخص بلكه در كل ساختار
مديريتيكشورماننهادينهكنداماروايتهايمتفاوت
دو طيف سياسي مجلس هم در نهايت راه به جايي نبرد
و تا همين ديروز كه اين موضوع در صحن علني مجلس
باعث رويارويي2طيف سياسي مجلس بر سر اين طرح
شد ،ادامه داشت.

هجمه به دولت و مجلس
هفته گذشته محمدعلي وكيلي ،نماينده اصالحطلب
م��ردم ته��ران در مجلس ش��وراي اس�لامي پس از
هجمههاي 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 نهتنها
نماين��دگان مجلس بلك��ه مجموعه دس��تگاههاي
تصميمگير 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 قانونگذاري و نهادهاي تصميمگيرنده
كه صالحيت سياستگذاري 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 علنيسازي راي اعضا و انتشار آن و همچنين
علنيسازي 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 طبقهبندي قابل اجراست.
اين طرح عالوه بر حمايت روس��اي فراكسيونهاي
اميد ،واليي و مس��تقالن واليي ب��ا حمايت  ۲۰۰تن
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 سك ه 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 رسانهها در اختيار عموم قرار ميگيرد.
نمايندگان در مجلس بخشي از حاكميت هستند كه
به نمايندگي از مردم ايفاي نقش ميكنند.
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 ،آراءشان شفاف شود.
لذا اين طرح به دنبال شفافيتآراء و مذاكرات هيات
وزيران ،مجمع تشخيص مصلحت ،خبرگان رهبري،
ش��وراي نگهبان ،ش��وراي عالي انق�لاب 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 ميخواهم با راي خود نش��ان
دهند ابايي از شفافيت ندارد و پيش قدم در شيشهاي
كردن حكمراني خوب هستند.
پس از قرائت طرح توسط وكيلي ،عليرضا محجوب،
نماينده اصالحطل��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 تصميمگير نظام جمهوري اس�لامي
باتوجه ب��ه عمر كوت��اه باقي مان��ده از دهمين دوره
مجلس شوراي اس�لامي و رفت و آمدهاي احتمالي
اين طرح ميان مجلس و شوراي نگهبان ،به تصويب
نهايي نميرسد.
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��يتر كشور در شرايط
كنوني بپردازند.
مخالفتها آغاز ميشود
بعد از اظهارات محج��وب اصولگرايان و اعضاء جبهه
پايداري خواهان دادن تذكر شدند .مجتبي ذوالنوري
و اح��د آزاديخواه ،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�لامي 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.
آزاديخواه نيز در واكنش ب��ه فريادهاي نمايندگان
گفت« :ش��ما كه حرفهاي نماينده همكار خود در

مجلس را قبول نميكنيد ،نشان ميدهد كه به دنبال
شفافيت نيستيد».
بعد از اظهارات آزاديخواه ،ذوالنوري نيز خواس��تار
ارايه تذكر شد كه پزشكيان اجازه اين اقدام را نداد.
همين موضوع سبب شد تا صداي فريادها دوباره در
مجلسشوراياسالميبلندشودتاجاييكهپزشكيان
مجبور به ارايه واكنش ش��د .او خط��اب به ذوالنوري
گفت« :آخر چ��ه تذكري درب��اره فوريت يك طرح
ميخواهيد مطرح كنيد؟»
رييس جلس��ه علني مجل��س در ادام��ه بيتوجه 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 دوچندان كرد
تا جايي كه آزاديخواه با حضور در جايگاه ناطقان با
فرياد پزشكيان را متهم به تخلف از آييننامه كرد كه
رييس مجلس در پاس��خ به او گف��ت« :عربده نكش
بشين س��رجات! متخلف ش��مايي كه اضافه حرف
ميزنيد!»
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 آييننامه داخلي مجلس
شوراي اسالمي بود چراكه چندين مرتبه پزشكيان
موادي از آييننامه را نشان رييس عضو جبهه پايداري
كميسيون امنيت و سياست خارجي داد.
مجتبي ذوالنوري كه پي��ش از اظهارنظر موافق احد
آزاديخواه با طرح ش��فافيت آراي تقنيني خواهان
اخطار اصل  ۷۵بود ،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 حاجآق��ا ،به اين طرح راي ن��ده ».در اين هنگام
ذوالنور جلسه علني مجلس را ترك كرد.
با عبور از اين فضاي پرفراز 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��ورايهاي عالي نظير شوراي عالي انقالب
فرهنگي قانون اساسي اجازه قانونگذاري 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 محلهاي
خاص براي تجمعات گروهه��اي مختلف در تهران و
شهرستانها از سوي هيات دولت را بهمنزله 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 97.۳.20
به پيشنهاد وزارت كش��ور و به استناد اصل يكصد و
سي و هش��تم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در مصوبهاي محلهاي مناس��ب ب��راي تجمعهاي
گروههاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستانها

تعيي��ن و تصويب ك��رد .درپي تصويب اي��ن مقرره،
سه ش��اكي خصوصي در دادنامههايي 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
 ۱۳۹۸/۶/۲۶با 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 محلهاي تجم��ع گروههاي مختل��ف در تهران
و شهرس��تانها ب��ه محلهاي مش��خص محـدود
ش��ـده اوالً :با اصل  ۲۷قانـون اساس��ي كـه تشكيل

اجتماعـ��ات و راه پيماييه��ا را از حيث محلهاي
اجتماعات علي االطالق آزاد اعالم كرده مغايرت دارد.
ثانياً :با عنايت به ماده  ۱۱قانون نحوه فعاليت احـزاب و
گروههاي سياسي مصوب  ۱۳۹۴/۱۱/۴كـه وظايف و
اختيارات كميسيون احـزاب موضوع مـاده  ۱۰قانون
مـذكور را احصاء كرده و مطابق بند  ۶مـاده  ۱۱قانون
مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست
برگزاري تجمعات و راهپيماييها 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
بـه بن��د  ۱مـاده  ۱۲و مـاده  ۸۸قانون تش��كيالت و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال ميشود.
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  1397/3/20به پيش��نهاد
وزارت كش��ور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
محلهاي مناسب براي تجمعهاي گروههاي مختلف
مردمي به شرح زير تعيين ميشود:
الف -در تهران:
 -1ورزش��گاههاي دس��تجردي ،تختي ،معتمدي،
آزادي و شهيد شيرودي (با هماهنگي وزارت ورزش
و جوانان)
 -2بوستانهاي گفتوگو ،طالقاني ،واليت ،پرديسان،
هنرمندان و شهر
 -3ضلع 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 ميكنند:
 -1قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري.

 -2تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت.
 -3ام��كان دي��ده ش��دن و ش��نيده ش��دن صداي
تجميعكنندگان براي ساير شهروندان و رسانهها.
 -4قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل.
 -5فراهم بودن امكان حضور فوري نيروهاي امدادي
در محل در صورت ضرورت.
 -6دور بودن از محلهاي داراي ردههاي حفاظتي.
 -7عدم ايجاد اخالل جدي در خدمات رساني روزانه
دولت و بخش عمومي به مردم.
 -8دور ب��ودن از محلهاي داراي ت��ردد زياد و عدم
ايجاد انسداد ش��دآمدي (ترافيكي) غيرقابل انتقال
به ساير مسيرها.
 -9عدم قرار گرفتن ناخواس��ته ديگران در تجمع يا
تسهيل پيوستن افراد با انگيزههاي ديگر به آن.
 -10حتيالمقدور عدم ايجاد اخالل شديد در كسب
و كار و فعاليت روزانه ساير شهروندان
معاون اول رييسجمهور

چهرهها
رايزنيبرايتسريعدرثبت
اموالنمايندگاندرسامانه

عضو هيات رييسه مجلس
از رايزنيهاي مجلس با قوه
قضاييهبراساسبرنامهريزي
صورتگرفته 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 گفتوگو با
فارس،دربارهسامانهاعالمشفافاموالوداراييمديرانو
مسووالنگفت:يكيازقوانينيكهبهعنوانسندافتخار
اين دوره از مجلس ش��وراي اسالمي محسوب ميشود
قانونبررسياموالمسووالنكشورياستوبرايناساس
قوهقضاييهموظفاستاينقانونرااجراكند.خوشبختانه
در بازه زماني كمي س��امانه ويژهاي در قوه قضاييه براي
اعالم اموال مديران راهاندازي ش��ده و آييننامه آن هم
به قواي سهگانه ابالغ شده تا همه مسووالن (حدود 25
رده مديريتي) تمام اموال و دارايي خود ،بستگان و اقوام
درجهيكرادراينسامانهثبتوضبطكنند.منبااعالم
شفافاموالوداراييامموافقهستمومنتظرمكدورودبه
سامانهمذكوربهمندادهشود.ضمناينكهاميدوارماين
اطالعاتمحرمانهتلقينشودكهدرآيندهنزديكبتواند
در معرض رويت ديد مردم قرار گيرد چرا كه در دنيا هم
چنينروشيرادنبالميكنند.

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 گفتوگو
با مهر ،با اش��اره به آخرين
آمار استخراج شده از سامانه سماح اظهار كرد :تا به اين
لحظه يك ميليون و ۳۴۸هزار و ۷۴۷نفر در اين سامانه
ثبت نام كردهاند .وي افزود :ثبت نام يك ميليون و۲۲۱
هزار و  ۹۲۶نفر تا به اين لحظه قطعي شده است .دبير
ستاد مركزي اربعين حسيني با اشاره به آمار پيشتازي
استانها گفت :اس��تان تهران با ثبت نام  ۱۹۱هزار و
 ۳۱۶نفر ،خوزس��تان  ۱۳۲هزار و  ۴۵۸نفر و خراسان
رض��وي  ۱۰۵هزار و  ۷۷۶نفر تا به امروز اس��تانهاي
پيشتاز در ثبت نام روي اين سامانه بودهاند .وي ادامه
داد :بعد از اين سه استان ،استان اصفهان با  ۱۰۳هزار و
 ۸۴۴نفر ،فارس با  ۹۵هزار و  ۷۴۲نفر و مازندران با ۵۸
هزار و ۷۳۸نفر در ردههاي بعدي پيشتازي ثبت نام در
سامانه سماح هستند .محمدي فر با اشاره به آمار ديگر
استانها گفت :تا به اين لحظه استانهاي بوشهر ،با۴۷
هزار و ۹۰۵نفر ،قم ۴۷هزار و ۷۰۷نفر ،كرمان ۴۲هزار
و  ۵۹۰نفر ،آذربايجان شرقي  ۴۰هزار و  ۷۲۱نفر ،البرز
 ۳۱هزار و  ۴۹۹نفر ،لرس��تان  ۲۹هزار و  ۴۶۳نفر و ...
روي اين سامانه ثبت نام كردهاند.

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 گونهاي كه فش��ار
حداكث��ري دش��من را به
التماس حداكثري تبديل
خواهدكرد.بهگزارشروابط
عمومي وزارت دفاع ،سومين همايش ملي نكوداشت
پيشكسوتانجهادومقاومتصبحروزيكشنبهدرسالن
همايشهايخليجفارسباغموزهانقالباسالميودفاع
مقدس برگزار شد .امير سرتيپ امير حاتمي در مراسم
سومين همايش ملي نكوداشت پيشكسوتان جهاد و
مقاومتگفت:درمقابلتروريستهاايناتفاقافتادودر
مقابلشيطانبزرگنيزطليعهاينامرباسرنگونيپهپاد
امريكايي روي داد .وي با بيان اينكه ما با كمترين تجاوز
بهشدتمقابلهميكنيمواگراينتجاوزتكرارشوديقينا
پاسخ ما نيز شدت بيشتري خواهد داشت ،گفت :امروز
سياستامريكاعليهما«فشارحداكثري»استومعناي
آن اين است كه ما امريكاييها اگر بتوانيم ،ايرانيها را از
اكسيژنوآبوهواهم محروم ميكنيمواينحرفآنها
شعار نيست؛ موقعي كه وزير خارجه ما در امريكاست و
ميخواهد براي مالقات نماينده كشورمان در سازمان
ملل به بيمارس��تان برود امريكاييها نميگذارند؛ اين
نشان ميدهد امريكاييها ميخواهند ما را از همهچيز
محرومكنند.

ورود اينترپل به پرونده
روحاهلل زم و آمد نيوز

رييسپليسبينالمللناجا
از ورود اينترپ��ل به پرونده
روحاهلل 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  ۳بخش از
جملهدرخواستوصدوراعالنقرمز،بازداشتمتهمان
و استرداد مجرمان به كش��ور ميشود .رييس پليس
بينالملل ناج��ا با بيان اينكه كار اصلي پليس اينترپل
تطبيق اطالعات پروندههاس��ت ،گفت :پس از انتقال
اطالعات ،پليس اينترپل در نخس��تين مراحل صدور
اعالنقرمزرافراهمميكندتااقداماتالزمبرايبازداشت
متهمانجاموپسازآنرونداستردادمتهمبهكشورخود
اجرايي شود .سردار شيرزاد تصريح كرد :بيش از ۲۹۱
درصد استرداد مجرمان به كشور را در 6ماه اول امسال
داشتيموبراساسآنمتهمانبهكشورايرانبازگشتند.
اودربارهمراحلاستردادخاوريبهكشورگفت:مهمترين
كاريكهدرخصوصخاوريشدهحفظاعالنقرمزبراي
اوستكهازنظرماواعضاياينترپلخاوريمجرماست،
پيگير موضوع خاوري هستيم .س��ردار شيرزاد درباره
پروندهمرجانشيخاالسالميومجيدسعادتيوشهردار
صدراگفت:باتشخيصمقاماتقضايياعالنقرمزبراي
متهمانصادرخواهدشد.

ايران هرگز آغازكننده
جنگينيست

ريي��س دفت��ر عقيدت��ي
سياسي فرماندهي معظم
كل قوا با بي��ان اينكهايران
هرگز آغازكنن��ده جنگي
نيس��ت ،گف��ت:امريكا و
اروپ��ا جرات و توان ش��روع
كوچكتري��ن جنگ عليه
ايران را ندارند .به گزارش تس��نيم ،حجتاالسالم علي
سعيدي ديروز در آيين تجليل از روحانيون رزمنده يزد
نوعسومقدرتدرعرصهبينالمللومنطقهايراپساز
وابستگي و دفاعي ،قدرت بازدارندگي دانست و عنوان
كرد :اين قدرت سبب ميشود كه كشورهاي مختلف از
اينقدرتترسداشتهباشندوجراتتهاجموتجاوزپيدا
نكنند .امروز ايران از مرحله دوم قدرت هم خارج شده و
قدرتبازدارندگيرادرباالترينحدممكندارد.او بابيان
اينكهامروزكشورهاييازجملهيمنوسوريههمبهتبع
ايران از مرحله وابستگي به دفاعي تغيير قدرت دادهاند
خاطرنشانكرد:درگذشتهودرجنگيمنوعربستان،
آلسعوديكهتازميدانبودوليامروزهرضربهايكهبزند
از يمن يك ضربه سنگين دريافت ميكند .سعيدي با
ابراز اينكه نوع چهارم قدرت ،قدرت ضربه متقابل است
كهمرحلهايتكامليافتهازقدرتبازدارندگياستعنوان
كرد :اين بهمعناي آن اس��ت كه اگر مهاجمان ضربهاي
زدند كش��ور بتواند ضربه متقابل بزند كه امروز ايران به
اينمرحلههمبهصورتكاملدستپيداكردهاست.

كالن
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تحديدمالي   بر سردستگاهها

و كار ،شناسايي و عملياتي كردن راهكارهاي افزايش
منابع عمومي ارايه كنند .همچنين كليه دستگاههاي
اجرايي موض��وع ماده ( )۵قان��ون مديريت خدمات
كشوري مكلف هستند در چارچوب جهتگيريها
و سياس��تهاي مندرج در اين بخش��نامه و ضوابط
مالي و دستورالعملهاي جامع بودجهريزي مبتني
بر عملكرد،س��ند اجرايي بودجه خود را با هماهنگي
دستگاه سياستگذار مطابق زمانبندي و در سقف
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي (به
تفكيك امور و فصول) به #سازمان_برنام هوبودجه
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 دستگاههاي اجرايي ،رأسا نسبت به
تنظيمسنداجرايي سال ۱۳۹۹آندستگاهاقدامكند.
مس��ووليت اراي��ه بودج��ه پيش��نهادي در قال��ب
دستورالعملهاي بودجه از سوي دستگاههاي اجرايي
بر عهده باالترين مقام دستگاه خواهد بود.
انتظارايجادتغييراتماهويدربودجهكشور
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��خنرانيهاي خود اعالم
كرده بودند كه بودجه دولت خود عامل به هم ريختن
ش��اخصهاي 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،
شايدبهايندليلكههموارهمنافعحاصلازفروشنفت
دراختياردولتقرارميگرفتودولتبههرترتيبيقادر
بود مخارج يك دولت فربه را با منابع موجود بپوساند.
هميش��ه از ضرورت اصالح ساختار بودجه به عنوان
«جراحي اقتصادي» ياد ميشود ،چرا كه ايجاد آن
دس��ته از تغييرات ماهوي در بودجه كشور كه براي
بهبود اوضاع اقتصاد ايران الزم اس��ت ،هزينههايي
هم به دنب��ال دارد .به هر حال كارنام��ه اين دولت
و دولتهاي پيش��ين نش��ان ميدهد ك��ه تاكنون
دولتها به اين جمعبندي رس��يده بودند كه نتايج
اصالح ساختاري بودجه به هزينههايي كه قرار است

به دولت آنها تحميل كن��د نميچربد و همواره اين
جراحي اقتصادي را به تعويق انداختند.
با اين حال هميشه هم ش��انس با دولت همراه نبود.
آنگونه كه از اخبار پيداست فروش نفت در اين دولت
به شكل چش��مگيري كاهش يافته است و برخي از
منابع از فروش روزانه  300هزار بش��كه در روز خبر
ميدهن��د .اين در حالي اس��ت كه در انتهاي س��ال
 1396فروش نفت ايران به روزانه  2.7ميليون 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 هزينههاي ج��اري حذف كند.
همچنين با توجه به اينكه درآمد مالياتي مرسومترين

و كارشناسي ش��دهترين راهكار تامين منابع مخارج
دولت است ،دولت در ايران نيز ناگزير است باالخره و
بعد از سالهاي 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 ميرود در بودجه كشور
مورد توجه قرار گيرد .آنگونه كه در روزهاي گذشته
نيز در خبرها آمده است ،سران سه قوه در نشستهايي
دربارهبستههاي تحولبودجه به جمعبندي رسيدهاند
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.
همچنينموضوعبستهديگربهيارانههايپنهانبستگي

دارد .آنگونه كه پيشتر سازمان برنامه و بودجه گزارش
داده است ،دولت ايران ساالنه بيش از 950هزار ميليارد
تومان يارانه پنهان پرداخت ميكند كه اين پرداختها
هم به هدف خ��ود اصابت نميكند .ح��اال ولي دولت
تصميم گرفته است كه اين يارانهها را هدفمند كند.
بسته سوم نيز به ساماندهي اموال دولتي بر ميگردد.
آنگونه ك��ه پيشتر وزير اقتصاد گ��زارش داده بود،
حدود  7000هزار ميليارد تومان اموال دولتي وجود
دارد كه دولت براي هزينه كرد بخشي از اموال مازاد
بايد برنامهريزي 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
بودجهاي بر خواهد آمد يا ....

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

ركوردداران تورم ماهانه
گروه اقتصاد كالن|
بر اس��اس نتايج به دست آمده در شهريور ماه ،١٣٩٨
 10قلمكااليخوراكيتورمماهانهمنفيتجربهكردند.
در اين ميان اقالم «سيبزميني» منفي  23.3درصد،
«گوجه فرنگي» منفي  15.5درصد و «سيب درختي
زرد» منفي  10.5درصد بيش��ترين كاهش قيمت را
نسبت به ماه قبل داشتهاند .همچنين اقالم «خيار»
 23.9درصد« ،پرتقال محصول داخل»  12.7درصد
و «چاي خارجي بس��ته اي»  9.5درص د نسبت به ماه
گذشته ،بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به اقالم
ديگر تجربه كردهاند.
به گزارش «تعادل» ،براساس نتايج به دست آمده در
شهريورماه  ،١٣٩٨قيمت يك كيلوگرم برنج درجه
يك ايراني به  23هزار و  231تومان رسيده است .تورم
نقطهاي اين قلم  61.4درصد بوده و نسبت به ماه قبل
 0.5درصد افزايش داشته است .همچنين قيمت يك
كيلوگرم برنج خارجي درجه يك در ش��هريور ماه به
 8847تومان رس��يده اس��ت .تورم نقطهاي آن 7.9
درصد بوده و نس��بت به ماه قبل  1.7درصد افزايش
يافته است.
همچنين قيمت يككيلوگرم گوشت قرمز در شهريور
ماه  100هزار و  300تومان بوده كه تورم نقطهاي آن
 79.5درصد و تورم ماهانه آن 0.3درصد بوده است.
قيمت يك كيلوگرم گوش��ت گاو يا گوس��اله نيز در
ماه گذشته به  89هزار و  229تومان رسيده كه تورم

نقطهاي آن نيز 67.5درصد بوده و تورم ماهانه آن منفي
 0.1درصد برآورد شده است.
قيمت يك كيلوگرم مرغ ماشيني نيز در شهريور ماه
به  13هزار و  803تومان رسيده و تورم نقطه به نقطه
آن  34.1درص��د و تورم ماهان��ه آن منفي 4.9درصد
بوده است.
هر ليتر شير پاستوريزه نيز در شهريور ماه 5729تومان
بوده است .تورم نقطهاي آن  71.7درصد و  3.9درصد
هم تورم ماهانه آن بوده است.

هر كيلوگرم ماست پاستوريزه نيز 7390تومان قيمت
داش��ته اس��ت .تورم نقطهاي آن  47.2درصد و تورم
ماهانه آن نيز 1.8درصد اعالم شده است.
طبق اعالم مركز آمار ايران ،قيمت هر  500گرم پنير
ايراني در ماه قبل 10 ،هزار و  554تومان بوده اس��ت
كه ت��ورم نقطهاي آن  45.6درص��د و تورم ماهانه آن
2.3درصد بوده است.
در ش��هريور ماه يك كيلوگرم تخممرغ ماشيني نيز
به قيمت  8903تومان بهفروش رس��يده است .تورم

س��االنه تخممرغ منفي 12.7درصد و تورم ماهانه آن
منفي4.1درصد بوده است.
همچنين  100گرم كره پاس��توريزه به قيمت 4638
تومان بهفروش رس��يده است .تورم س��االنه اين گروه
7.0درصد و تورم ماهانه آن  0.1درصد بوده است.
 900گ��رم روغ��ن ماي��ه ني��ز در ماه قبل ب��ه قيمت
8426تومان بهفروش رسيده است .تورم نقطهاي اين
قلم 34.1درصد و تورم ماهانه آن 0.9درصد بوده است.
هر كيلوگرم موز نيز در شهريور ماه به قيمت  13هزار
و  655تومان بهفروش رس��يده است .تورم نقطهاي
موز 19.4درصد و ت��ورم ماهانه آن  7.8درصد 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 10.5درصد
بوده است.
يك كيلوگرم پرتق��ال داخل نيز به قيم��ت  13هزار
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 شهريور 4260تومان به فروش
رفته اس��ت .تورم نقطهاي اين قلم  34.6درصد و تورم
ماهانه آن  23.9درصد بوده است.
گوجهفرنگي نيز به قيم��ت هر كيلوگرم  2998تومان
به فروش رس��يده اس��ت .تورم س��االنه گوجه فرنگي
منفي 4.7درصد و تورم ماهانه آن منفي  15.5درصد
بوده است.

همچنين س��يبزميني در ش��هريور م��اه به كيلويي
4727تومان بهفروش رس��يده اس��ت .ت��ورم ماهانه
س��يبزميني منفي  23.0درصد بوده و تورم نقطهاي
آن  101.1درصد است .هر كيلو پياز در شهريور ماه نيز
 2859تومان بوده و تورم آن به منفي 6.9درصد رسيده
است .تورم ساالنه اين قلم نيز  58.5درصد است.
لوبيا چيتي هم در ش��هريور ماه به هر كيل��و  16هزار
و 708تومان فروخته ش��ده اس��ت .تورم س��االنه آن
31.3درصد و تورم ماهانه آن  0.8درصد بوده است.
عدس نيز در شهريور ماه كيلويي 1001تومان فروخته
شده اس��ت .تورم ساالنه آن  18.9درصد و تورم ماهانه
آن  1.7درصد بوده است.
در ش��هريور ماه قيمت قند نيز هر كيلو  7555تومان
بوده است .تورم س��االنه آن  55.4درصد و تورم ماهانه
آن منفي  3.3درصد بوده است.
هر كيلو ش��كر نيز در ماه قبل  5935تومان بوده است.
تورم س��االنه اين گروه  50.7درص��د و تورم ماهانه آن
منفي  3.5درصد برآورد شده است.
ه��ر كيلوگ��رم رب گوجهفرنگي نيز در ماه گذش��ته
21هزار و  274تومان به فروش رس��يده اس��ت .تورم
ماهانه اين محصول منفي  2.9درصد و تورم ساالنه آن
134.9درصد بوده است.
 500گرم چاي خارجي بس��تهاي نيز در شهريور ماه
54هزار و  846تومان بوده اس��ت .ت��ورم نقطهاي آن
95.1درصد و تورم ماهانه آن  9.5درصد بوده است.

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

مشاركت  29درصدي مردان سالمند در اقتصاد
گروه اقتصاد كالن|
به گزارش تعادل ،درصد جمعيت س��المند از س��ال
 1355الي  1397روندي صعودي داشته بهطوريكه
بر اساس برآورد انجام ش��ده تعداد جمعيت سالمند
( 60ساله و بيش��تر) كشور در سال  ،1397به بيش از
هفت ميليون و نهصد هزار نفر رسيده كهنسبتبه سال
 7.0( 1395درصد) افزايش داشته است.
همچنين متوس��ط رش��د س��االنه جمعيت در افراد
سالمند در دوره  1395-1397حدود  3.4درصد شده
در حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور حدود
 1.3درصد به دست آمده است.
شاخص پيري به تعداد افراد  60ساله و بيشتر به ازاي
هر  100نفر جمعيت كمتر از  15سال ( 0-14ساله)،
اطالق ميش��ود كه از تقس��يم تعداد افراد  60ساله و
بيش��تر به تعداد افراد كمتر از  15سال ضربدر 100
به دست ميآيد.
بررس��يها نش��ان ميدهد كه مقدار شاخص پيري
جمعيت ايران در حدود شش دهه اخير از حدود 15
نفر در  100نفر به بيش از  39نفر يعني به بيش از 2.6
برابر افزايش يافته است .به تعبير ديگر در سال ،1397
به ازاي هر 100نفر جمعيت زير 15ساله كشور ،حدود
 40نفر  60ساله و بيشتر در كشور زندگي ميكنند.
اين به آن معني است كه كشور در حال نزديك شدن

به ميانسالي اس��ت و تقريباً به كشورهايي با تركيب
جمعيت پير ميپيوندد .طبق برآوردهاي انجام شده
در سال  ،1397جمعيت كل كشور برابر  82ميليون و
 84هزار نفر بوده است كه  7ميليون و  933هزار نفر را
جمعيت 60ساله و بيشتر تشكيل ميدهند .به عبارت
ديگر  9.7درصد جمعيت كشور سالمند هستند كه
 73.3درصد آنان در مناطق شهري و  26.7درصد در
مناطق روستايي سكونت دارند.
همچنيندرهمينسالمقدارشاخصپيريجمعيت
براي مردان 38نفر سالمند در 100نفر جمعيت0-14
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
 ،1397در بي��ن  100نف��ر جمعيت  0-14س��اله به
ترتيب حدود  41و  37نفر 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  65س��اله و بيشتر و زير  15سال بر جمعيت
 15-64ساله ضربدر  100به دست ميآيد ،يكي از
شاخصهاي اندازهگيري پيري جمعيت است كه به
نحوي ارتباط ميان افراد بالقوه فعال و مولد را با دو گروه
از جمعيت جوان و پير نشان ميدهد .اين شاخص براي
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سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي

بخشنامه بودجه سال  1399ابالغ شد

گروه اقتصاد كالن|
روز گذش��ته رييسجمه��وري بخش��نامه بودجه
س��ال  1399را ابالغ كرد .آنگون��ه كه در متن اين
بخشنامه آمده است ،بر مبناي آن اليحه بودجه سال
 1399كل كشور در محورهاي «درآمدزايي پايدار،
هزينهكرد كارا ،ثبات در اقتصاد ،توس��عه و عدالت و
اصالحات نهادي نظام بودجهريزي» و با رويكردهاي
«رشد بلندمدت ،ثباتسازي كوتاهمدت ،پيشرفت
مت��وازن و فراگير و اصالح س��اختار دولت» تدوين
خواهد شد.
آنگونه كه در روزهاي گذشته اخبار از ستاد بودجه
كشور رسيده امس��ال اليحه بودجه كشور با تفاوتي
ماهوي نسبت به سالهاي گذشته تدوين شده است.
در تازهترين اخبار مربوط به بودجه آمده كه در سال
 99درآمد نفتي از بودجه حذف شده و قرار است صرفا
منابع آن صرف پروژههاي عمراني شود .سالهاست
كه اقتصاددانان وكارشناسان اقتصادي چنين تغييري
را پيشنهاد ميدهند ولي به هر حال به نظر ميرسد
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 رييسجمهور
بخش��نامه بودجه س��ال  1399را ابالغ كرد .با ابالغ
بخش��نامه بودجه سال آتي از سوي رييسجمهوري
به همه دس��تگاههاي اجرايي ،اليحه بودجه س��ال
 ۱۳۹۹كل كشور در محورهاي «درآمدزايي پايدار،
هزينهكردكارا ،ثبات در اقتصاد ،توس��عه و عدالت و
اصالحات نهادي نظام بودجهريزي» و با رويكردهاي
«رش��د بلندمدت،ثباتسازي كوتاهمدت ،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 دستگاههاي اجرايي
در جهت تس��ريع در اجراي اصالح ساختاربودجه و
تحقق سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،بودجه
پيش��نهادي خود را با رعايت انضب��اط مالي و حذف
فرآيندها و هزينههاي غيرض��رور ،ارتقاي بهرهوري،
رفع عوامل مخل رشد اقتصادي ،بهبود فضاي كسب

پاورقياقتصادي

جمعيت كشورها به صورت نسبتهاي وابستگي كل،
جواني و سالمندي محاسبه و تحليل ميشود.
در سال  1397به ازاي هر يكصد نفر جمعيت  15تا 64
ساله بالقوه فعال در كشور ،حدود 44نفر به آنها وابسته
هستند .اين شاخص براي مناطق شهري و روستايي
به ترتيب  42و  52نفر است.
نسبت وابستگي س��المندي به تعداد افراد  65ساله
و بيش��تر بهازاي هر  100نفر جمعيت  15تا  64ساله
اطالق ميشود كه از حاصل تقس��يم تعداد افراد 65
ساله و بيشتر بر جمعيت  15-64ساله ضربدر 100
به دست ميآيد.
بر اس��اس بررس��يهاي صورت گرفته مقدار نسبت
وابستگي س��المندي در كشور سال  ،1397حاكي از
وجود حدود 9نفر سالمند بهازاي 100نفر نفر جمعيت
بالقوه فعال در كشور است .اين شاخص براي مناطق
شهري و روستايي به ترتيب  9و  11نفر است.
نس��بت وابس��تگي جواني به تعداد افراد  0-14ساله
ب��هازاي هر  100نفر جمعيت  15تا  64س��اله اطالق
ميشود كه از حاصل تقسيم تعداد افراد زير 15سال بر
جمعيت  15-64ساله ضرب در  100به دست ميآيد .
همچنين مقدار نسبت وابستگي جواني در كشور در
سال  ،1397حاكي از وجود حدود  35نفر افراد 0-14
ساله به ازاي يكصد نفر جمعيت بالقوه فعال در كشور

است .اين شاخص براي مناطق شهري و روستايي به
ترتيب  33و  42نفر اس��ت كه حاكي از جوانتر بودن
جمعيتروستاييكشوردرمقابلمناطقشهرياست.
نسبت حمايت بالقوه ،منظور تعداد افراد 15تا 64ساله
به ازاي هر فرد  65س��اله و بيش��تر است كه از حاصل
تقس��يم تعداد افراد  15-64س��اله به تعداد افراد 65
ساله و بيش��تر به دست ميآيد  .اين شاخص به نوعي
توصيفكننده بار تكفل وارده به نيروي كار از س��وي
جمعيت س��الخورده است  .بر اساس نتايج حاصله در
سال  ،1397به ازاي هر نفر جمعيت  65ساله و بيشتر
حدود  11نفر افراد  15تا  64س��اله در كشور زندگي
ميكنند كه بهطور بالقوه انتظار ميرود حمايتهاي
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  65ساله و
بيشتر حدود  12نفر و در مناطق روستايي حدود 10
نفر ،افراد  15تا  64ساله زندگي ميكنند.
نسبت جنسي عبارت است از تعداد مردان سالمند به
ازاي هر  100نفر زن سالمند.
مطابق آمار در سال  ،1397نسبت جنسي سالمندان
در كش��ور به  95درصد رسيده است ،به عبارت ديگر
بهازاي هر  100زن سالمند در كشور ،حدود  95مرد
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  97مرد سالمند به ازاي
يكصد زن سالمند و براي نقاط روستايي حدود 89مرد
سالمند به ازاي يكصد زن سالمند است .
آنگونه ك��ه آمارها نش��ان ميدهد نرخ مش��اركت
اقتصادي س��المندان  16.6درصد است كه اين نرخ
براي مردان و زنان س��المند به ترتيب 29.4 ،درصد و
 0.4درصد است.
نرخ بيكاري س��المندان  2.3درصد است كه اين نرخ
براي مردان و زنان س��المند به ترتيب 2.36 ،درصد و
 0.7درصد است.
همچنين در نقاط شهري نيز نرخ مشاركت اقتصادي
سالمندان  12.7درصد است كه اين نرخ براي مردان و
زنان سالمند به ترتيب 23.7،درصد و1.7درصد است.
نرخ بيكاري س��المندان  3.5درصد است كه اين نرخ
براي مردان و زنان س��المند به ترتي��ب 3.6 ،درصد و
 1.6درصد است.
در نق��اط روس��تايي نيز ن��رخ مش��اركت اقتصادي
سالمندان  27.3درصد است كه اين نرخ براي مردان
و زنان سالمند به ترتيب 45.9 ،درصد و  10.1درصد
است .نرخ بيكاري سالمندان  0.9درصد است كه اين
نرخ براي مردان و زنان سالمند به ترتيب 1.0 ،درصد
و  0.3درصد است.

نوشته:جوزفاستيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصلششم
چالشهايفناورينو
قدرتبازاروپتانسيلاستفادهسوءازيكپلتفرممانند
فيسبوك ميتواند براي زيس��ت بهتر اجتماعي به
راحتي بزرگ ش��ود .زماني كه استاندارد اويل بسيار
بزرگوپرقدرتشد،ماآنراشكانديم.امادرآنمورد
هيچاقتصاديبهمقياسفعلينبودوبههمينخاطر
هزينههاياقتصاديآنكارخيليمحدودبود.ازطرف
ديگر فيسبوك را ما ميتوانيم به مثابه يك انحصار
طبيعيدرنظربگيريم.شايدبهاينخاطرهمشكستن
آنسختباشدوهمتنظيممقرراتآن.عالوهبراين،
شكس��تن آن حتي ميتواند تنظيم مق��ررات آن را
سختتر كند .شايد هم با اعالم فيس بوك به عنوان
يكابزارعموميهيچآلترناتيوديگريبرايآنوجود
نداشتهباشد.انتقادهاييازايندستنسبتبهتاثيرات
ابداع ،نگرانيهاي��ي را به وجود ميآورد .در حالي كه
معتقدم ما ميتواني��م بهطور همزمان مقرراتهاي
قوي و انگيزههاي خوب براي ابداع داشته باشيم اما
در عين حال بايد بپرس��يم تا چه اندازه بايد نسبت
بهپيامدهايانحرافي
احتمالي اين مقررات
و ديگ��ر اقداماتي كه
روي اب��داع ص��ورت
ميگيردنگرانباشيم.
همانطوركهپيشاز
اينخاطرنشانكردم
ارزش كلي اجتماعي
اين ابداعات ميتواند
خيلي كمتر از آنچه
كارآفرينان س��يليكون ولي از ما انتظار دارند ،باشد.
نظارت عمومي سفت و سخت (يا حتي بر مالكيت)
ميتوان��د ما را قادر س��ازد تا ابداع را در يك مس��ير
سازندهترهدايتكنيم.يكمسيربهترراتصوركنيد
كه مشتريان را با تبليغات مورد هدف قرار دادهاند يا
آنكهمشترياناضافيراكهبرايشركتهامهماست
جذب كند – اين ميتواند يك منبع مهم براي سود
باشد .اما اين يك نمونه ديگري از چيزي است كه با
بازگشتهاي (سود) اجتماعيوخصوصيهمراستا
نيستند .بازگشت اجتماعي (سود) به قيمتگذاري
تبعيضآميزوديگرشكلهاياستثماريازمشتري
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 كنشهايي
كهبايدبررامكردنرسانههاياجتماعيباشدهستم
– تا عليه از دست دادن حريم خصوصي ،دستكاري
سياسيواستثماربازارضمانتكنند.همچنينيك
نفربايدنگرانازدسترفتندموكراسيباشدعالوهبر
اينماميتوانيميكرژيمتنظيممقرراتراآنقدربسط
بدهيم تا ابداعات را در جايي كه مهم ميشوند مهار
سازند.اينهابرايدموكراسيوجامعهمادرسالهاي
پيشروازموضوعات«هستيگونه»هستند.

اخبار كالن
كجا به رفتار مميزان مالياتي
اعتراض كنيم؟

مديركلسازمانمالياتيمطرحكرد:ورودسازمانبه
مبحثبررسيتراكنشهايمشكوكبانكيبهمنزله
احرازپولشويييافرارمالياتيافرادنيست.هاديخاني
در گفتوگو با تسنيم با تشريح اهداف سازمان امور
مالياتي در خصوص بررسي اطالعات تراكنشهاي
بانكي گفت :سازمان امور مالياتي اين حق قانوني را
دارد در خصوص افرادي كه نس��بت به شفافسازي
فعاليتهاي اقتصادي خود يا انجام مراحل ثبت نام
و تش��كيل پرونده ،همكاري الزم را با نظام مالياتي
نداشتهاند يا از نظر دس��تگاههاي نظارتي و امنيتي
مشكوك به فعاليتهاي اقتصادي پنهان هستند،
بررسي حسابهاي 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
مالياتيادامهداد:دراينراستامودييافعالاقتصادي
بهسازماندعوتوبارويكردكامالاقناعيمستندات
مرتبطمطالبهوموردبحثوبررسيقرارميگيرد.

افزايش  ۶۹درصدي توليد
دام سبك

آنگونهكهمركزآمارايرانگزارشدادهاستتعداددام
سبك در دامداريهاي كشور درپي افزايش مصرف
ماه محرم اندكي كاهش يافته اما تعداد دام س��بك
متولدشده ۶۹درصدافزايشيافتهاست.طبقاعالم
مركز آمار ايران نتايج ط��رح آمارگيري اندازهگيري
تغييرات ماهانه تعداد دام س��بك در ش��هريور ماه
 ١٣٩٨نشانميدهدكهتعدادگوسفندوبرهموجود
در دامداريهاي كشــور ۴۲.۹ميليون رأس و تعداد
بز و بزغاله ۱۶.۴ميليون رأس بوده اس��ت كه نسبت
به ماه قبل بهترتي��ب ۱.۷و ۰.۴درصد كاهش يافته
است .طبق يافتههاي ديگر اين طرح آمارگيري در
مركز آمار ،تعداد ٥٧٠هزار رأسبره و ٣٥٣هزار رأس
بزغالهدرشهريورماهسالجاريدربهرهبرداريهاي
پرورشدهندهدامسبككشورمتولدشدهكهنسبت
بهماهقبلبهترتيب ۷۶.۵و ۶۱.۹درصدافزايشداشته
است .بررسي تركيب گله و روند تغييرات تعداد دام
سبكدرمدتاجرايطرحنشانميدهدكهباوجود
افزايش زايش دامها در اين ماه ،افزايش تعداد كشتار
دامهاي پرواري (در كشتارگاهها و خارج از آن بهويژه
بهمناسبتاياممحرموبازگشتحجاج)ازمهمترين
علل كاهش دام س��بك دامداريهاي كشور در اين
ماهبودهاست.

اخبار
بانكصادراتدرليست
١٠موسسهبرتربانكدارياسالمي

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
ميخورد .بهگزارش رواب��ط عمومي بانك صادرات
ايران ،در اين گزارش تحليلي كه از س��وي موسسه
«ماركتريسرچنست»وباعنوان«بازارمالياسالمي
در جهان» منتشر شده ،چهار بانك ايراني در جمع
فعاالناصليبازارمالياسالميحضوردارند.
بانكصادراتايران،بانكمليايران،بانكملتوبانك
مسكن چهاربانكيهستندكهنامشاندركنارديگر
بازيگران بزرگ حوزه فعاليتهاي مالي اسالمي به
چشمميخورد.ديگرموسسههايفعاليكهدركنار
بانكهايايرانيدراينليستحضوردارندشاملبانك
تجارتمليعربستان،بانكاسالميقطر،بانكعالينما
عربستان ،بانك اسالمي دوبي ،خانه اعتبارات كويت
و ماي بانك مالزي ميشود .اين گزارش بطور ويژه در
رابطهباحجمفعاليتها،رونداقداماتجاريوتوسعه
بازار مالي اسالمي تحقيق كرده است و موضوعاتي
مانند فرصتهاي سرمايهگذاري ،سياستدولتها،
ديناميكهاي بازار ،زنجيره تامين و شرايط رقابتي
دربازارمالياسالميموردپژوهشقرارگرفتهاست.
نوآوريهاي فناورانه و پيشرفت در اين زمينه كه به
ترويج بهتر بانكداري اسالمي در جوامع ميانجامد
نيز از ديگر آيتمهاي تأثيرگذار در اين مطالعات بوده
است.بانكدارياسالمي،صنعتبيمهاسالمي،اوراق
قرضه ،صندوقهاي سرمايهگذاري از مواردي بوده
كهدربررسيفعاليتهاموردتوجهقرارگرفتهاست.

جابهجايي و تغيير مديران
عامل  4بانك نظامي و ادغامي

تركيبهياتمديرهچهاربانكادغاميدربانكسپه
بابرگزاريمجمعمشخصشد.تركيبهياتمديره
چهار بانك ادغامي در بانك سپه با برگزاري مجمع
عمومي عادي فوقالعاده 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 فوقالعاده بانك قوامين ،علي ابدالي به عنوان
مديرعاملجديداينبانكمعرفيومنصوبشد.
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
بطورفوقالعادهبانكحكمتايرانيانوابستهبهبانك
سپهبرايتعييناعضايهياتمديرهومديرعاملاين
بانك برگزار و اعضاي هياتمديره و مديرعامل بانك
حكمتايرانيانتعيينشد.براساسآرايسهامداران،
هادي اخالقي فيض آثار ،س��يد علي جاللي نظري،
جليليعباسياناصلواماناهللاسماعيليآفتابدري
بهعنواناعضايهياتمديرهانتخابشدند.براساس
اين گ��زارش ،اخالقي فيض آثار ب��ه عنوان رييس
هياتمديره و جاللي نظري به عن��وان مديرعامل
اين بانك برگزيده شدند .همچنين بر اساس نتايج
رايگيري از س��هامداران در مجمع عمومي عادي
بطورفوقالعادهصاحبانسهامموسسهاعتباريكوثر
(سهاميعام)عيسيكاظمنژاد،غالمحسينصباغي،
امير هوش��نگ جنگي ،محمد رضا جهاني و احمد
ريختهگرنظاميبهعنواناعضايجديدهياتمديره
موسس��ه اعتباري كوثر انتخاب شدند .پيش از اين
غالمحس��ين صباغي به عنوان مديرعامل موسسه
كوثرانتخابشدهبود.همچنينمجمععموميعادي
فوقالعاده بانك انصار برگزار و تركيب هياتمديره
جديداينبانكمشخصخواهدشد.

نوآوريهاي شبكه بانكي
هزينهها را كاهش داد

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
با اش��اره به اينكه نوآوريهاي شبكه بانكي بسياري
از هزينهها را كاهش داد ،گفت :هر چه گردش مالي
در كشور س��ريعتر رخ دهد به همان ميزان گردش
اقتصاديسرعتخواهدگرفت.
عزتاهلل يوسفيانمال در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به
تالشهاي صورت گرفته در مس��ير بهبود وضعيت
شبكهبانكيو استفاده از تكنولوژيهاينويندر اين
حوزه ،گفت :در س��الهاي اخير نوآوريهاي شبكه
بانكيبسياريازهزينههاراكاهشدادهاست.
نماينده م��ردم آمل و الريجان در مجلس ش��وراي
اسالمي،بابياناينكهشايداستفادهازتكنولوژيهاي
جديد براي برخي سخت باش��د اما ميتوان با ارايه
آموزشهاي الزم اين مسير را نيز هموار كرد ،افزود:
دربسياريازكشورهايپيشرفتهنوآوريهايبانكي
با آموزشهاي همگاني همراه بوده تا نهايت استفاده
درمسيربهبودوضعيترخدهد.ايننمايندهمردمدر
مجلسدهم،باتاكيدبراينكهاستفادهازفناوريهاي
نوينگردشماليرانيزتسهيلميكند،تصريحكرد:
هرچهگردشماليدركشورسريعتررخدهدبههمان
ميزانگردشاقتصاديسرعتميگيرد.يوسفيانمال
بابياناينكهاكنونزمانتوقفدردستاوردهايجديد
بانكينيست،گفت:بايدبتوانبادستاوردهايجديد
بانكي امكان ارتباط با س��اير بانكهاي دنيا در قالب
پيمانهايدوياچندجانبهرانيزفراهمكرد.
ويباتاكيدبراينكهبانكمركزيبايدگزارشيازعلم
روزنوينمورداستفادهدرشبكهبانكيارايهكند،افزود:
در حال حاضر نحوه بانكداري با تكنولوژيهاي نوين
قابلپذيرشودربرخيازمواردستودنياست،زيرابا
اين نوع روشها بسياري از دغدغههاي مردم كاهش
يافتهاست.عضوكميسيونبرنامه،بودجهومحاسبات
مجلس شوراي اس�لامي ،يادآور شد :خوشبختانه
دخيل شدن نوآوريها و تكنولوژي در حوزه بانكي
شناسايي مفاسد و برخورد با آنها را نيز تسهيل كرده
كهاينخودگامبزرگيروبهجلواست.
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بانك و بيمه

همتي :حذف  ۴صفر از پول ملي باعث كاهش هزينهها ميشود

يك فوريت اليحه حذف ۴صفر از پول ملي تصويب شد

گروه بانك و بيمه |
به دنبال طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملي كه
در ماههاي اخير در دولت ،رسانهها و محافل اقتصادي با
واكنشهايمختلفيمواجهشده،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 هزينهها
و حجم اس��كناس و وارد شدن مس��كوكات به چرخه
اقتصادي ميشود ،گفت :اين اليحه به فرآيند مبادالت
مالي مردم كمك ميكند.
بهگزارش«تعادل»،نمايندگانمجلسشوراياسالمي
در جلس��ه علني عصر ديروز (يكش��نبه) مجلس يك
فوريت اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور را با۱۲۴
راي موافق ۷۶ ،راي مخالف و  ۳راي ممتنع از مجموع
 ۲۳۰نمايندهحاضردرمجلسشوراياسالميتصويب
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  ۱۳۵۱/۴/۱۸به شرح ذيل اصالح ميشود:
الف -واحد پول ايران تومان اس��ت و ه��ر تومان برابر
 ۱۰۰۰۰ريال جاري و معادل يكصد پارسه است.
تبصره  - ۱برابري پولهاي 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 بينالمللي پول محاسبه و تعيين ميشود.
تبصره -۲دوره گردش موازي و اعتبار همزمان تومان و
ريال كه در اين قانون دوره گذار ناميده ميشود حداكثر
دو س��ال با رعايت تبصره  ۴اين بند خواهد بود .طريق
جمعآوريوشرايطخروجاسكناسهاوسكههايريال
ازجريانبرطبقمفادبند بماده ۳وبندجماده ۴قانون
پولي و بانكي كشور حسب مورد تعيين يا اجرا ميشود.
تبصره  - ۳پس از پايان دوره گذار تعهداتي كه پيش از
اينبراساسواحدپولريالايجادشدهاستتنهاباواحد
پول تومان قابل ايفا خواهد بود.
تبصره-۴بانكمركزيجمهورياسالميايرانموظف
است ظرف دو سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون
ترتيباتاجراييالزمراجهتآغازدورهگذارفراهمكند.
تبصره  -۵آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از

تاريخ الزم االجرا شدن توسط بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
به گزارش ايسنا ،در جريان بررسي فوريت اين اليحه
عبدالناصر موسوي الرگاني عضو كميسيون اقتصادي
مجلسبهعنوانمخالففوريتگفت:درزمانيكهمردم
با تورم بيشتر از  ۴۰درصد دست و پنجه نرم ميكنند
تحميلهزينهسنگينحذفچهارصفرازپولمليچه
معنايي دارد؟ مردم با مشكالت معيشتي جدي روبهرو
هستند و نبايد چنين هزينهاي براي آنها ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه با تفكيك دو وزارتخانه حداقل هزينه
 ۲۰۰۰ميليارديبهمردمتحميلشدهاستگفت:مردم
طاقت اين هزينهها را ندارند .سوال اين است با حذف
چهار صفر كس��ي كه يك و نيم ميليون تومان حقوق
ميگيرد قدرت خريدش بيشتر ميشود يا اينكه يك
دالر كه معادل توماني آن  ۱۲هزار تومان است ارزش
بيشتريپيداميكند؟قطعابااينكارهاارزشپولملي
زياد نميشود .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 دولتها
است .دولتها براي رفع كسري به راحتترين راه يعني
استقراض از بانك مركزي روي ميآورند كه نتيجه آن
افزايش تورم است.
وي با بي��ان اينكه نقدينگ��ي امروز جامع��ه افزايش
فزايندهاي 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 ارزشهاي حاكم بر
توليد را تقويت كرد.

همت�ي :حذف  ۴صف�ر از پ�ول ملي باعث
كاهشهزينههاميشود
ازسويديگر،عبدالناصرهمتيرييسكلبانكمركزي
با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي باعث كاهش

هزينهها و حجم اس��كناس و وارد شدن مسكوكات به
چرخه اقتصادي ميشود ،گفت :اين اليحه كمكي به
فرآيند مبادالت مالي مردم ميكند.
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
بررسيهاي متعددي داشتيم.
واقعي��ت آن اس��ت كه پول مل��ي به دليل ت��ورم در
سالهاي طوالني عمال خاصيت خود را از نظر ظاهري
از دست داده است.
مردم ديگر از ريال به عنوان واحد پول ملي اس��تفاده
نميكنن��د و توم��ان را جايگزين كردهان��د .درباره
اس��كناسهاي  ۵۰۰هزار ريالي هم آن را  ۵۰توماني
مينامند و كس��ي  ۵۰ه��زار توم��ان نميگويد .وي
ادامه داد :هدف ما در اين اليحه راحتتر ش��دن كار

براي مردم اس��ت تا بتوانند اسكناسها 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
 80‚00000با شش اعشار است.
ريي��س كل بانك مركزي با بيان اينك��ه اين مبادله
به فرآين��د مبادالت م��ردم كمك ميكن��د ،اظهار
كرد :ب��ا توجه به ب��يارزش 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 ميبرد .نمونه آن س��كه  ۵۰۰توماني اس��ت
كه ض��رب آن  ۸۰۰تومان 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 ميكش��د تا ما با انجام مقدمات الزم به تدريج

پولهاي جديدي را جايگزين پولهاي قديمي كنيم.
همتي با بي��ان اينكه با اصالح قان��ون پولي و بانكي
هزينهها در ميانمدت كاهش پيدا ميكند ،توضيح
داد :س��الي نزديك به يك ميليارد اس��كناس امحا
ميش��ود نزديك به  ۹ميليارد اس��كناس در جريان
است كه اگر چهار صفر از پول ملي حذف شود تعداد
اسكناسها به  ۲.۲ميليارد ميرسد اين يعني با حذف
چهار صفر شاهد كاهش حجم اسكناس و هزينهها و
وارد شدن مسكوكات به چرخه كار هستيم.
وي ادامه داد :برخيها مطرح ميكنند 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 نميكند.

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد

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

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  1500دالر و ثبت قيمت 1497
دالر رسيد .براين اساس ،از هفته گذشته بازار طالي
ايران نيز تحت تاثير قرار گرفته و از جمله نرخ سكه
به مرز  4ميليون تومان نزديك شده است.
به گزارش «تعادل» ،روز يكش��نبه  7شهريور ،98
با اعالم ن��رخ دالر آزاد در معامالت نقدي به قيمت
 11480توم��ان و قيمت اونس جهاني  1497دالر،
مظنه مثقال  17عيار يا طالي آبش��ده به  1ميليون
و  775ه��زار تومان ،هر گرم طالي  18عيار به 409
هزار و  700تومان ،س��كه ط��رح جديد  4ميليون و
 20هزار ،و سكه طرح قديم بهار آزادي به  4ميليون
تومان رسيد .نيم سكه نيز  2ميليون و  50هزار ،ربع
سكه  1ميليون و  280هزار ،سكه گرمي  840هزار
تومان معامله شد.
در بازار ارز نيز قیمت ارز نسبت به روز شنبه با تغییر
چندانی روبرو نبوده و ثبات نس��بی داش��ته است.
صرافیه��ای مجاز بانک مرکزی نی��ز قیمت خرید
دالر را  ۱۱ه��زار و  ۳۵۰تومان و قیمت فروش آن را
 ۱۱هزار و  ۴۵۰تومان اعالم کردهاند که نس��بت به
روز گذشته تغییری نداشته است .این صرافیها هر
یورو را به قیمت  ۱۲ه��زار و  ۶۰۰تومان میخرند و
 ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان میفروشند.
در س��امانه س��نا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11450
تومان و يورو به  12700تومان رسيد .سامانه سنا نرخ
ميانگين ارز در روز شنبه را نيز براي دالر ،11333
لير تركيه  ،2083يورو  ،12596درهم  ،3115يوآن
 ،1693پوند  14031تومان اعالم كرد.
ارز مس��افرتی نیز ح��دود  ۱۳هزار تومان از س��وی
بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
قیمت ارز مس��افرتی در بانکها همچنان از قیمت
فروش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که قیمت

فروش ارز مسافرتی در بانکها  ۱۲هزار و  ۷۳۲تومان
اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود  ۱۳هزار
تومان میرسد.
قیم��ت دالر که در روزهای گذش��ته با ثبات همراه
بود ،افزایش اندکی یافته که بر همین اساس بانکها
هفتم مهرماه هر دالر آمریکا را  ۱۱هزار و  ۳۵۴تومان
و هر یورو را به قیمت  ۱۲هزار و  ۵۴۱تومان میخرند.
قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانکها نیز  ۱۴هزار
و  ۹تومان است.
اثر افت قيمت اونس جهاني بر بازار طال
یک عضو اتحادیه طال و جواهر ،با اش��اره به افت ۲۱
دالری قیمت طال جهانی از روند کاهشی بازار طال و
سکه در ایران خبر داد.
به گزارش «تع��ادل» ،محمد کش��تی آرای درباره
وضعیت بازار طال و س��که طی روزهای اخیر ،اظهار
داشت :روند کاهشی بازار طال و سکه در هفته اخیر
ناشی از کاهش قیمت جهانی طال است به این شکل

که حدود  ۲۱دالر قیمت جهانی طال کاهش داشته
و این میزان افت قیمت باعث ش��ده نرخ طال و سکه
در بازاره��ای داخل��ی نیز این هفته روند کاهش��ی
داشته باشد.
وی افزود :البته از آنجایی ک��ه در بازار ارز نیز ثبات
نسبی در بازار وجود دارد باعث شده تا کاهش قیمت
جهانی طال تاثیر بیشتری بر قیمت های طال و سکه
داخلی داش��ته باشد .این روزها شاهد کاهش تقاضا
و داد و س��تدها در این بازار هس��تیم و این موضوع
باعث شده تا حباب سکه و نیم سکه به صفر نزدیک
شده و حباب ربع سکه و سکه یک گرمی نیز در حال
تخلیه و به صفر رسیدن است و قیمت آنها نیز شفاف
خواهد شد.
این فعال حوزه بازار طال و سکه ادامه داد :نکته مهم
این است که مصرف و میل به سرمایه گذاری به طال
و سکه کاهش یافته و از نظر اقتصادی برای افرادی
که قصد سرمایه گذاری دارند جاذبه گذشته وجود
ندارد و میل به خرید در مردم کاهش یافته است.

 1800بانك فعال در آلمان
به گزارش ايس��نا ،موسس��ه «كورپوريت فايننس»
در گ��زارش جديد خود به معرف��ي برترين بانكهاي
آلماني پرداخت .نظام بانكي درآلمان شامل بانكهاي
خصوصي ،عمومي و اتحاديهاي است .در حال حاضر
حدود ۱۸۰۰بانكدرآلمانفعاليتدارندكه ۲۰۰بانك
خصوصي هستند .موسسه رتبهبندي «مودي» نظام
بانكي آلمان را باثبات رتبهبندي كرده است .در ادامه با
برترين بانكهاي آلماني اشنا ميشويد:
دويچهبانك:بزرگترينبانكآلمانيكهدرسال۱۸۷۰
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 ۱۰۰هزار
نفر نيز در سراسر جهان استخدام آن هستند.

كومرتس بانك :يكي از قديميترين بانكهاي آلماني
كه در سال  ۱۸۷۰ميالدي تاسيس شد و در  ۵۰كشور
از سراسر جهان فعال است .مقر اصلي اين بانك نيز در
شهر فرانكفورت قرار دارد و  ۴۹هزار نفر نيز در سراسر
جهان استخدام آن هستند.
كاافوبانك:يكيازبانكهايدولتيآلمانيكهدر سال
 ۱۹۴۸ميالدي تاسيس شد .اين بانك بيشتر در حوزه
تامين مالي پروژههاي مختلف در آلمان و اروپا فعاليت
دارد .دو مقر اصلي اين بانك در شهر فرانكفورت و برلين
قرار دارند و  ۵۹۰۰نفر نيز در استخدام آن هستند.
ديزد بان��ك :اين بان��ك آلماني كه در س��ال ۲۰۰۱
ميالدي تاسيس شد و در آلمان ،انگليس ،امريكا ،هنگ
كنگوسنگاپورفعالاست.مقراصلياينبانكدرشهر

تاثیر عرضه طالي خام در بورس
کش��تی آرای در این باره ،گفت :بورس ساز و کاری
جدا و خارج از چارچوب س��نتی بازار دارد و شرایط
خاص خ��ود را دارد مثال خوبی که در این خصوص
وجود دارد ،عرضه سکه س��ال های گذشته در بازار
سرمایه است که هیچ تاثیری بر بازار نداشت.
وی اف��زود :به دلیل فعالیت حرفهای بازار س��رمایه
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 تاثیر چندانی بر داد و
ستدها در این دو بازار نخواهد داشت.
اوکراین در صدد کاهش وابستگی به دالر
از سوي ديگر ،وزارت دارایی اوکراین اعالم کرد این
کشور صدور اوراق قرضه دالری را متوقف میکند.
به گزارش اوکراین نیوز ،به دنبال تثبیت نسبی نرخ
ارز در ماه های اخیر و تالش برای کاهش وابستگی
به دالر به منظور در امان ماندن از شوکهای آینده،
وزارت دارایی اوکراین تصمیم گرفته اس��ت انتشار
اوراق قرضه بر حسب دالر آمریکا را متوقف کند و از
پول ملی این کشور برای استقراض استفاده کند.
یوری بوتس��ا ،رئی��س دفتر مدیری��ت بدهی دولت
اوکراین که در یک همایش پولی در شهر کیف سخن
می گفت ،ضمن اش��اره به اهمیت کاهش وابستگی
به دالر اف��زود :هدف ما از این کار این اس��ت که در
آینده نقش گریونا (واحد پول اوکراین) را در تامین
مالی تقویت کنیم .وی ضمن اشاره به تقویت ارزش
پول ملی این کشور در ماههای اخیر گفت که دولت
میخواهد در نخستین گام ،سهم پول ملی از تامین
مالی را به بیش از نصف افزایش دهد.
بوتسا با بیان اینکه وابس��تگی زیاد اقتصاد اوکراین
به دالر باع��ث آس��یبپذیری این کش��ور در برابر
ش��وکهای ارزی شده اس��ت گفت که طبق برنامه
جدی��د ،اوراق قرضه پنج س��اله مبتنی ب��ر گریونا

جایگزین اوراق قرضه مبتنی بر دالر خواهد ش��د و
در مرحله نخست ،دولت تا پایان امسال  ۵۰میلیارد
گریونا (دو میلیارد دالر) اوراق قرضه منتشر خواهد
کرد .در حال حاضر هر دالر ح��دود  ۲۵گریونا ،هر
ی��ورو  ۲۶.۵گریونا ،ه��ر پون��د  ۲۹.۷۵گریونا و هر
روبل روسیه  ۰.۳۷گریونا قیمت گذاری شده است.
اوکراین که در س��ال های اخیر گرفتار مناقش��ات
داخلی زیادی بوده است ،یکی از باالترین نرخ های
بیکاری و تورم را در اروپا دارد و نرخ بهره در آن ۱۶.۵
درصد است.
جزییات دریافت ارز اربعین برای زائرین
رییس کانون بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری
خصوصی با تش��ریح جزیی��ات دریاف��ت ارز برای
زائرین اربعین گفت :زائری��ن میتوانند از  ۶بانک و
صرافیهای مجاز  ۱۰۰دالر ی��ا  ۱۰۰یورو دریافت
کنند.
کوروش پرویزیان در گفتگو با ایبِنا درباره نحوه تامین
ارز برای زائرین اربعین اظهار داشت :در جلسهای که
ستاد اربعین با بانکها مقرر شد که به هر زائر ۱۰۰
دالر یا  ۱۰۰یورو به انتخاب وی پرداخت شود.
وی تاکید کرد که امسال ارز مورد نظر در داخل کشور
به زائرین اعطا میشود و افراد برای دریافت این ارز
باید در سامانه سنای بانک مرکزی ثبت نام کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود ۶ :بانک از طرف بانک
مرکزی برای تامین ارز زائران اربعین تعیین شدهاند
و همچنین صرافیهای مج��از نیز میتوانند با ارائه
مدارک اعالم ش��ده و به انتخاب زائرین  ۱۰۰دالر یا
 ۱۰۰یورو در اختیار آنها قرار دهند.
رییس کانون بانکهاي خصوص��ی گفت :مجوزی
که بانک مرکزی برای تامین ارز زائران اربعین صادر
کرده فعال برای تامین ارز در شعب داخل ایران است
و توصیه ما به زائران این است که ارز خود را در داخل
کشور تامین کنند.

ضرورت تقويت فرهنگ بيمههاي اختياري
فرانكفورت قرار دارد و ۲۹هزار و ۳۰۰نفر نيز در سراسر
جهان استخدام آن هستند.
يوني كرديت فرآينزبانك :يكي از بزرگترين بانكهاي
آلماني كه در س��ال  ۱۹۵۵ميالدي 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 ۸۵هزار نفر نيز در سراسر جهان استخدام آن هستند.
لندسبانك:يكيازبزرگترينبانكهايآلمانيكه در
سال ۱۹۵۳ميالديتاسيسشدودربسياريازمناطق
جهان از جمله آلمان ،انگليس ،ايتاليا ،فرانسه و اسپانيا
فعال است .مقر اصلي اين بانك در شهر فرانكفورت قرار
دارد و  ۶۰۰۰نفر 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 بيمههاي اختياري
را در سطح جامعه تقويت كنيم .به گزارش اداره كل روابط
عمومي و امور بينالملل 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 بيمهگران و تمامي اركان صنعت
دست به دس��ت هم ميدهند تا شرايط صنعت بيمه در
مثلثپوليوماليكشورمستحكمترشود.رييسكلبيمه
مركزيكهدرجمعاعضايشورايعموميسنديكايبيمه
گران ايران سخن ميگفت ،از سالهاي 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 بزرگترين
سرمايه اين صنعت ياد كرد و گفت :در كنار ضرورت اين
اعتمادس��ازي ،ميزان رضايتمندي مردم ارزشمندترين
محصول صنعت به شمار ميرود.
رييس شوراي عالي بيمه از قانون تاسيس بيمه مركزي
و همچنين قوانين صنعت به عنوان مترقيترين قوانين
موجود ياد كرد و گفت :سنديكا جزو معدود تشكلهاي
صنفي به ش��مار ميرود كه در قانون به آن اش��اره شده و
اين استقالل از نشانههاي هوشمندي قانونگذاران است.
سليماني گفت :انتخابات سنديكاي بيمه گران ايران به
عنوان يكي از دموكراتيكترين و سالمترين انتخابات در
سطحكشورمطرحشدهكهوظيفهخودميدانمبهاعضاي
شوراي عمومي سنديكا و منتخب آن تبريك بگويم.

بازار سرمايه
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«تعادل» مشكالت سامانه مديريت فناوري بورس تهران را بررسي ميكند

از بدنامي «هسته معامالتي» تا اخالل در بانك اطالعاتي
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
روز گذشته روند معامالت س��هام در بورس اوراق بهادار
تهران با يك مشكل قديمي روبهرو 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 ،اينبار
بهشكلبروزمشكلدر ِسرورهايتارنمايشركتمديريت
فناوري اطالعات بورس تهران و در پرترافيكترين ساعت
س��فارشگيري بازار يعني ساعت  ۹تا  ۱۰و نيم روي داد.
در همين حال بس��ياري از فعاالن بازار به دليل سابقه نه
چندان خوب «هسته معامالت» به اشتباه گمان كردند
كهاخاللشكلگرفتهبازهمبه«هستهمعامالت»مربوط
ميشود.ايناتفاقسببشدتاجوكليمعامالتدراينروز
بهدليلواهمهشكلگرفتهازنقدشوندگيسهامبهصورت
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  ۷۰۰واحد نزول داش��ت
و به كانال  ۳۱۸هزار واحد بازگش��ت .اين اتفاق در حالي
رخ داده است كه به استناد بسياري از گزارشها در چند
هفته اخير حجم تازهاي از نقدينگي وارد بازار سهام شده
است و به همين دليل با فعاالني در حوزه سرمايهگذاري
مواجه شدهايم كه ممكن است نسبت به سرمايهگذاران
تجربهدارتربازارازسعهصدركمتريدرمواجهبااختالالت
اينچنيني برخوردار باشند .به همين دليل هم هست كه
نگرانيهايشكلگرفتهحولمشكالتسيستممعامالتي
شركت مديريت فناوري اطالعات بورس تهران ،حاال وارد
فازجديديشدهواتفاقاتاينحوزهباحساسيتبيشتري
از سوي ذينفعان بازار سرمايه دنبال ميشود.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
ميشود كه بيش از هر چيز ريشه در تصميمات و عملكرد
شركتهاي وابسته به سازمان بورس دارند؛ مشكالتي كه
بايدبابهكاربستنتدبيروجديتبيشترازسويمسووالن
مربوطه به سرعت حل ش��وند و بورس تهران را به عنوان
مهمترينبازارماليكهكشورميتواندنقشيمهمدرجذب
نقدينگي سرگردان داشته باشد را ياري كنند.
با نگاهي دقيقتر به روند معامالت بازار سهام در هفتههاي
اخير ميتوان دريافت كه جريان كلي معامالت به دليل
بازدهكسبشدهدرماههايگذشتهبارونقبيشتريروبهرو
شده است .دليل اين امر نيز ورود سرمايهگذاران جديدي
اس��ت كه در مواجه با بازده منفي بازارهاي موازي نا اميد

از بهبود وضعيت اين بازارها ،وارد چرخه معامالت سهام
شدهاند.درچنينشرايطيانتظارميرودتاازاعتمادشكل
گرفته به بازار سهام بيشتر صيانت شود تا در بلندمدت نيز
شاهد تداوم حضور مردم در بازار سرمايه باشيم و اقتصاد
كشورمخصوصادرشرايطاينچنينينظيرتحريمبتوانداز
تاثيرات مخرب هجوم نقدينگي به بازارهاي ديگر بكاهد.
در اين راستا يكي از مهمترين كارهايي كه ميتوان انجام
داد ،بهبود امنيت و س��رعت معامالت به منظور كاهش
ريسكهاي سيستماتيك موجود در اين حوزه است .در
صورتمرتفعنشدنمشكالتموجودممكناستهمانند
برخي از روزهاي كاهش��ي بازار كه ش��اهد فشار فروش
هيجاني بوديم ،هجوم عرضه را در بس��ياري از نمادهاي
بازار نظارهگر 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 قيمتها در
رويتابلوهايمعامالتيبدهد.رخدادهاييازايندستكه
به گفته برخي از دستاندركاران كارگزاريها در روزهاي

گذشتهنيزتكرارشدهموجبشدتاضمنمصاحبهبابرخي
از كارشناسان حوزه مربوطه داليل اين امر را جويا شويم و
درخصوصچالشهايپيشرويكارگزاريهادرانجامبه
هنگاممعامالتبهگفتوگوبپردازيم.درهمينراستااكبر
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
بسياريآنرابهاسم()tsetmcميشناسندباقيمتهاي
واقع��ي معامالت ك��ه در كارگزاريها وجود داش��ت ،به
سردرگميمعاملهگرانمنتهيميشود.روزگذشتهشاهد
آن بوديم كه بسياري از سفارشها قابليت اجرا نداشت.
مشكالت هسته ،جذابيت بازار را كم ميكند
وي اف��زود :يك��ي از مش��كالت اصل��ي ما سيس��تم
معامالتي است كه در مواقع بروز مشكالت اينچنيني
واح��د معام�لات كارگزاريها را با مش��كالت جدي
مواجه ميكند .مض��اف بر اينكه برخ��ي تمهيدات و
محدوديتهاي اعمال شده از سوي قانون گذاران سبب

نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

بازار سهام عقبنشيني كرد

گروه بورس|
روز گذشته شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ،بر خالف روزهاي
قبل ،در مسير نزولي حركت كرد .بر اين اساس شاخص كل هزار و۷۷۳
واحد كاهش داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم  ۳۱۸هزار و ۲۵۰
واحد رسيد .براساس معامالت روز گذشته ،بيش از  8ميليارد و ۵۴۶
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰هزار و ۵۰۶ميليارد
ريال در  ۶۳۸هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنين ش��اخص كل (هموزن) با  ۲۰۲واحد افزايش به  ۹۴هزار و
 ۱۶۷واحد و ش��اخص قيمت (هم وزن) با  ۱۳۵واحد رشد به  ۶۳هزار
و  ۳۵واحد رسيدند.
شاخص آزاد شناور نيز يك هزار و  ۶۳۶واحد كاهش به رقم  ۳۶۹هزار
و  ۴۵۴واحد رسيد ،شاخص بازار اول يك هزار و  ۷۷۱واحد و شاخص
بازار دوم يك هزار و  ۴۳۹واحد كاهش داش��تند.عالوه بر اين در بين
تمامي نمادها ،نماد نفت س��پاهان (شس��پا) با  ۳۰۴واحد ،خدمات
انفورماتيك(رانفور)با ۱۶۶واحد،بانكتجارت(وتجارت)با ۱۲۸واحد،
بانك صادرات ايران (وبصادر) با  ۱۲۴واحد ،بانك پاسارگاد (وپاسار) با
 ۱۰۸واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.در مقابل،
گروهمپنا(سهاميعام)(رمپنا)با ۳۳۳واحد،معدنيوصنعتيگلگهر

بازار س��رمايه بگذارد و از اعتماد عمومي به س��از و كار
معامالت در بورس بكاهد .چنين اتفاقاتي مخصوصا در
شرايطفعليكهحجممعامالتوارزشآنركوردتازهاي
را به ثبت ميرساند از اهميت بيشتري برخوردار است.

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.قائممقام 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 رويهها ميتوان بر سرعت
و دق��ت معامالت افزود .يكي از اي��ن موارد مدت زمان
اعمال سفارشهاي خريد براي عرضههاي اوليه است
كه در س��اعت معامالت روز عرضه انجام ميشود كه و
به دليل آنكه به عنوان عملكردي مازاد بر فعاليت روزانه
معاملهگران بر آنها داده ميشود ممكن است سرعت و
دقتعملكردآنهارابامشكلمواجهكند.ويتصريحكرد:
بروزچنينمشكالتيكهمنجربهكاهشدقتوسرعت
معامالت ميشود ميتواند اثري بلندمدت بر جذابيت

سرايت اختالل به اعتماد سرمايهگذاران
يزاده،ديگركارشناسيكهدرخصوصاختالالت
نويداختر 
پيشآمدهدرهستهمعامالتبا«تعادل»صحبتكرد،گفت:
اخالل ياد شده كه روز يكشنبه شاهد بوديم ،از بعد زماني
از اهميت ويژهاي برخوردار بود .وقفه ياد شده كه در ساعت
ابتداي معامالت رخ داد ،از آن جهت اهميت داشت كه طي
ايندورهزمانيبيشترينسفارشخريدوفروشرويسامانه
قرار ميگيرد .بنا براين طبيعي است كه اين اتفاق از حيث
تاثيرروانيكهدربازارگذاشتهحائزاهميتباشد .ويافزود:
چنيناتفاقكمكمداردتبديلبهيكريسكسيستماتيك
ميشودچراكهاينوضعيتروندمعامالترادركارگزاريها
نيز با مش��كل مواجه كرده و از اعتماد س��رمايهگذاران بر
معامالت در بورس ته��ران ميكاهد .تحليلگر كارگزاري
بانك دي ادامه داد :تداوم اين روند آن هم در ش��رايطي كه
تعدادكدهايمعامالتيظرفسالهاياخيردوبرابرشده،
ميتواندضربهايعميقبرعملكردبازارسرمايهومقبوليت
آنواردكند.چراكهدرشرايطاينچنينيپايش،بهروزرساني
وحفاظتاززيرساختمعامالتيازاهميتويژهايبرخوردار
استو ميتوانددر آيندهبازار سرمايهوبهبودكميوكيفي
معامالتآنتاثيربلندمدتبگذارد.
اختالل به دليل افزايش تعداد فعاالن بازار
سخنان و اظهارات كارشناسان اين حوزه سبب شد تا
ضمن گفتوگو با مديرعامل شركت مديريت فناوري
بورس داليل بروز چنين مشكالتي را از وي جويا شويم.
روحاهلل دهقان در اين باره ب��ه «تعادل» گفت :تاخير
بروز كرده در فاصله زماني ساعت  9تا  10:30رخ داده و
پس از آن به كلي رفع شده است .چنين اتفاقاتي گاهي
پيش ميآيد .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 هفتههاي 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 بانكهاي اطالعرساني مربوط بوده و اقدامات
الزم جهت مرتفع كردن نقايص آن انجام شده است.

مديرعامل فرابوس خبر داد

(كگل) با  ۲۷۴واحد ،پتروش��يمي پردي��س (پرديس) با  ۲۱۴واحد،
ملي صنايع مس ايران (فملي) با  ۲۰۴واحد . ،نفت و گاز پتروشيمي
تامين (تاپيكو) با  ۱۷۸واحد و پااليش نفت تهران (ش��تران) از جمله
گروههايي 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
گلتاشدرگروهنمادهايپربينندهقرارداشتند.گروهبانكيدرمعامالت
روز يكشنبه ،صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و در اين گروه
سه ميليارد و  ۷۵۵ميليون برگه سهم به ارزش سه هزار و  ۵۷ميليارد
ريالدادوستدشد.شاخصفرابورسنيزطيروزقبل،بيشاز ۱۱واحد
افت داش��ت و روي رقم چهار هزار و  ۲۳۶واحد ثابت ماند .همچنين
در اين بازار  ۲ميليارد و  ۳۷۴ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش بيش از
 ۱۳هزارو ۷۱۹ميلياردريالدادوستدشد.دربينتمامينمادها،فوالد
هرمزگان جنوب (هرمز) ،سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،توسعه
مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم) و پتروشيمي مارون (مارون) بيشترين
تأثيرمثبترابرشاخصاينبازارداشتند.درمقابلپتروشيميزاگرس
(زاگرس) ،توليد نيروي برق دماوند (دماوند) و هلدينگ صنايع معدني
خاورميانه (ميدكو) مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

افزايش ارزش و حجم معامالت در بازار پايه

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  ۲۵ش��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  ۹۰هزار 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  ۱۳۰ميليون سهم به ارزش  ۳۳۴ميليارد تومان
در ۱۱هزار و ۸۵۱دفعه 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  ۸۷نماد 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 ۱۰نماد روي صفر تابلوي ديروز قيمت خوردند و ۶۲نماد
هم منفي هستند؛ ۱۳نماد هم در معامالت امروز قيمت نخوردند ۱۸.نماد

باالي يك ميليون سهم صف خريد و ۲۰نماد معامالتي هم با صف فروش
باالي يك ميليون سهم صف فروش دارند ،البته اينها سهمهايي هستند
كه ميتوانند به تعادل قيمتي برسد و كشف قيمت شود.هاموني با اشاره
به نمادهاي پرمعامله بازار پايه فرابورس ايران ،افزود :نماد پلي اكريل كه تا
ديروزصففروشبودامروزباجمعشدنصففروشمعامالتيروانداشت
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 كوتاهمدت و ميان مدت بازار را به تعادل و آرامش
نسبيبهبازاربرگشتهواينروندمتعادلادامههمخواهدداشت.هامونيدرباره
افزايش تعداد حراجها نيز گفت :همانطور كه قبال در دستورالعمل جديد
پيشبيني شده بود براي بهبود نقدشوندگي بازار ميتوانستيم به سازمان
بورسپيشنهاددهيمكهتعدادحراجهاافزايشيابد.فعاالنبازاردقتكنند
كهاصالحيدردستورالعملجديدصورتنگرفتهبلكهافزايشتعدادحراجها
ازقبلدردستورالعملپيشبينيشدهبود،كمااينكهتعدادحراجهابهتعداد
روزهاي هفته افزايش يافت و دامنه نوسان سه ،دو و يك باقي ماند .ما از اين
زمانشاهدهستيمكهروندحجم،ارزشوتعدادمعامالترشدداشتهاست.

رييس سازمان بورس تشريح كرد

راههاي بهبود نقدشوندگي در بازار پايه فرابورس

اصالحقوانينبازارپايهفرابورسطيچندماهاخيرمقاومتها
و مخالفتهايي را به دنبال داش��ته است و حتي برخي از
نمايندههايمجلسبهاينحوزهورودكردهاند.حاالرييس
سازمان بورس طي نامهاي به ابهامات پاسخ گفته و راههاي
بهبودنقدشوندگياينبازارراتشريحكردهاست.بهگزارش
ايرنا،قوانينبازارپايهفرابورسايرانچنديپيشتغييركرد
ودستورالعملنهايياينبازار ۴شهريورابالغشد.سيزدهم
شهريور تمامينمادهاي موجوددربازارپايه متوقف شدند
و دوشنبه  ۲۵شهريور نيز معامالت نمادهاي بازار پايهاي
آغازشد.تغييرمقرراتبازارپايهدرنهايتبهتصويبدامنه
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 نامهاي
بههاديقوامينمايندهاسفرايندرمجلسشوراياسالمي
هدفازراهاندازيبازارپايهراتشريحكردوافزود:شركتهاي
درجش��ده در بازار پايه فرابورس ،مشمول استانداردهاي
پذيرش در بورسها نيستند و ريسك شفافيت اطالعاتي،
عملياتي و مالي اين شركتها از شركتهاي پذيرفتهشده
در بورسها بيشتر اس��ت كه به تبع آن امكان وقوع جرايم
موض��وع فصل ۶قانون بازار اوراق به��ادار ج.ا.ا در خصوص
سهام اين شركتها باالتر است.به گفته محمدي توجه به
مسائليهمچونمعامالتبانوسانقيمتنامتعارفوافزايش
پروندههاي تخلفاتي در بازار پايه و همچنين در راس��تاي
ارتقايسالمتبازارپايه،اصالحاتمقرراتحاكمبربازارپايه
ازسال ۱۳۹۶دردستوركارقرارگرفتومقرراتاصالحشده
ي ۱۳۹۷به تصويب هياتمديره سازمان بورس و
در ۱۲د 

اوراق بهادار رسيد كه اين اصالحات در روزهاي اول و ششم
اسفند ۹۷ب هعمومبازاراطالعرسانيشد.ويافزود:باعنايت
بهتغييردرنحوهانجاممعامالتدربازارپايهفرابورسونظر
بهاينكهمعامالتنمادهاياينبازارنيازمنداعمالتغييرات
زمانبر در سامانه معامالت بوده ،زمان اجراي آن پس از۷۰
روز كاري (خرداد )۱۳۹۸اعالم ش��د و در خردادماه يعني
نزديك به زمان اجراي مقررات جديد ،شبهات متفاوتي در
خصوصمقرراتدرفضايمجازيمطرحشدبهطوريكه
عدهاي از اشخاص اقدام به شايعهپراكني و تشويش اذهان
عليهمقرراتجديدكردند.اينگروهازافرادباايجادشبهات
مختلفاعمازاطالعرسانيناكافيوغيرشرعيبودنمقررات
جديد سعي در ملتهب كردن فضاي حاكم بر بازار سرمايه
كردند.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :توجه به
اطالعرساني مكرر ،به منظور انجام اصالحات مقررات بازار
پايه با كمترين آسيبهاي جانبي ،اجراي مقررات جديد
در خردادماه متوقف و منوط به بررسي موضوع در شوراي
عاليبورسشد.
پاسخ به شبهات مطرحشده
محمدي يكي از شبهاتي كه از سوي منتقدان مطرحشد
را نحوه اطالعرس��اني در اين خصوص عنوان كرد و افزود:
اطالعرساني در مورد تغييرات ،اسفندماه صورتگرفت و
بيشازسهماهقبلازاجراييشدنبهعمومبازاراعالمشد.
وي همچنين ادعاي غيرشرعي بودن مقررات را مغرضانه
عنوان كرد و توضيح داد :پاس��خهايي كه از مراجع در اين
مورد دريافت شده به دليل طرح ناصحيح سواالت بوده و به

منظور شفافسازي مجدد در اين باره ،موضوع غيرشرعي
بودنمقرراتجديدمعامالتدركميتهفقهيمطرحومردود
اعالمشد.رييسسازمانبورسواوراقبهاداربااشارهبهاينكه
درراستايبررسيهمهجانبه،موضوعقوانينبازارپايهميان
گروههاي مختلف فعاالن بازار نيز مطرح و پيش��نهادهاي
آناناخذوطيجلساتمتعدديبررسيشد،اظهارداشت:
تغييرمقرراتفقطدرخصوصنحوهانجاممعامالتسهام
مندرجدربازارپايهبودهوتاثيريدروضعيتماليوعملياتي
يااشتغالدرشركتهايمندرجدربازارپايهندارد.محمدي
درادامهتاكيدكرد:پسازابالغمقرراتجديددربهمنماهو
طبقهبنديشركتهادرتابلوهايزرد،نارنجيوقرمزتعداد
 ۱۵شركتدرخواستپذيرشدربازارهاياصليرادادهاند
و ۱۵شركتنيزاززمانطبقهبنديقبلي(خردادماه)تاموعد
جديداجراييشدنمقررات(شهريورماه)ازتابلونارنجيبه
زردارتقايافتهاندكهنشانازاثربخشيدستورالعملجديد
بركيفيتافشاياطالعاتناشرانبازارپايهدارد.بهگفتهوي
ن ۹۷اطالعرساني
تغييرمقرراتجديدبازارپايهكهدربهم 
عمومي شد ،در موعد جديد اجرايي شدن مقررات يعني
شهريورماه ۹۸باتغييراتمحدودتريدردستوراجراشدن
قرارگرفت.
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
 ۲۵ش��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
حراجها را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كرد و
بدينترتيبمقررشداز ۷مهرماههمانندسايربازارهاي
فرابورس ايران حراجها 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 پيشبيني بازارگردان براي
افزايش نقدشوندگي ،پويا بودن دامنه نوسان به دليل
جلوگيري از افت هيجاني قيمتها و منطقي ش��دن
افزايش قيمتها متناس��ب با عوامل بنيادي ،موجب
بهبودشفافيت،كاراييوارتقايسالمتبازارشدهاست.
طبق بررس��يهاي ايرنا با وجود اينكه مق��ررات بازار

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

رويخطشركتها
س�ود۴۶۹ريال�ي براي هرس�هم «چكاپا»
در ۹ماه :ش��ركت گروه صنايع كاغ��ذي پارس در
صورتهاي مالي ۹ماهه اعالم كرد كه سود هرسهم
را ۴۶۹ريال پوشش داده است.شركت گروه صنايع
كاغذيپارسدراطالعاتوصورتهايمالي۹ماهه
منتهي به ۳۱مرداد ۱۳۹۸براي هرسهم ۴۶۹ريال
سودپوششدادهاست.اينشركتدرگزارشمنتشر
شده خود س��ود عملياتي را يك هزار و۱۹۰ميليارد
ريال ،س��ود خالص را يك هزار و۱۰۵ميليارد ريال و
سودانباشتهپاياندورهرايكهزارو۵۴ميلياردريال
اعالم كرد«.چكاپا» در تشريح اهداف خود در رابطه
با توليد و فروش محصوالت اعالم كرده اس��ت كه به
منظورافزايشظرفيتخميرسازي،جايگزينيتوليد
كاغذفلوتينگباكاغذدواليهروسفيد(،)topwhite
كاهشبهايتمامشدهمحصوالت،ازحدوديكسال
پيشبرنامههاييدردستاقدامبودكهبهبودعملكرد
كوره آهك واحد ريكاوري بويلر ،راهاندازي واحدهاي
پيتگيري جديد ،محوطهسازي براي دپوي باگاس
از جمله اين اقدامات بوده اس��ت.همچنين بخشي
از داراييهاي در جريان س��اخت كه در صورتهاي
مالي۶ماههاشارهواكنونبخشيازآنبهبهرهبرداري
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 برنامههاي
توسعه محصول اين شركت است .اين شركت پيش
بينيكردكهباراهاندازيشركتپارسطبيعت،سود
هرسهمشركتكاغذپارسبهدليل۹۹.۹۹درصدي
مالكيت در آن ش��ركت در طول يكس��ال به مبلغ
۷۵۰ريالافزايشيابد.همچنينهدفازاجرايطرح
در شركت پارس طبيعت سلولز ،توليد روزانه۴۰تن
ظروفيكبارمصرفسلولزياست.
درآمد «بمپنا» افزايشي شد :شركت توليد
برق عس��لويه مپنا در اطالعيهاي اعالم كرد كه با
توجه ب��ه پذيرش مابه التف��اوت درآمد آمادگي و
انرژي معوقات س��ال  ،۱۳۹۸درآمد مرداد با رشد
همراهشدهاست.شركتتوليدبرقعسلويهمپنادر
گزارشفعاليتماهانهمنتهيبه۳۱شهريور۱۳۹۸
اعالم كرده است كه نرخ فروش آمادگي نيروگاه و
انرژي نيروگاه به ترتي��ب  ۲۷۱و ۲۸۵ريال در هر
كيلووات بوده كه نس��بت به مرداد ۱۳۹۸با رشد
همراه شده اس��ت«.بمپنا» در اين گزارش مبلغ
فروشخودرا۲۶۶ميلياردو۱۲۴ميليونريالاعالم
كرد.ايندرحالياستكهمبلغفروشاينشركت
از ابتداي س��ال مالي تا پايان۳۱شهريور ۱۳۹۸به
يك هزار و۲۷۴ميلي��ارد و۸۴۱ميليون ريال بالغ
شده است .اين شركت در خصوص افزايش درآمد
مرداد ماه س��ال ۱۳۹۸نسبت به پيش بينيهاي
صورت گرفته قبلي افزود :عمده داليل مربوطه به
پذيرشمابهالتفاوتدرآمدآمادگيوانرژيمعوقات
سال ۱۳۹۸بودهكهدرمجموعبهمبلغ۱۶ميليارد
ريال و افزايش درآمد انرژي مرداد ۱۳۹۸به مبلغ
۲۲ميلياردريالرسيد.
رش�د۱۶.۷ه�زار ميليارد ريال�ي پرتفوي
بورسي «وآتي» :ش��ركت گروه سرمايهگذاري
آتيه دماوند در صورت وضعيت پرتفوي خود براي
دوره مالي يك ماهه اعالم كرد كه با توجه به صورت
وضعيتپرتفويسهامشركتهايپذيرفتهشدهدر
بورس با رشد۱۶هزار و۷۸۵ميليارد و۷۰۱ميليون
ريالمنتشرشدهاست.شركتگروهسرمايهگذاري
آتيه دماوند در صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه
منتهي به ۳۱ش��هريور ۱۳۹۸از رش��د ۱۶هزار و
۷۸۵ميليارد و ۷۰۱ميليون ريالي پرتفوي س��هام
شركتهاي پذيرفته شده خبر داد.در اين گزارش
اعالمشدهاستكهبهايتمامشدهپرتفوي«وآتي»
باافزايش۷۰ميلياردو۷۴۵ميليونرياليبه۳هزارو
۳۲۳ميليارد ريالرسيده وهمچنين ارزشبازارآن
با رشد۶۶۲ميليارد و۶۱۶ميليون ريالي به۲۰هزار
و۱۰۹ميلياردو۸۵ميليونريالبالغشدهاست.اين
شركت در دوره مورد گزارش ،كل مبلغ واگذاري را
۲۷۰ميلياردو۹۵۲ميليونريالوسوداينواگذاري
را۲۰۴ميلياردو۲۰۳ميليونريالاعالمكرد.دردوره
يك ماهه «وآتي» كل مبلغ بهاي تمام شده سهام
خريداريشدهدربورس۱۳۷ميلياردو۴۹۴ميليون
ريالاعالم شدهاست.
افزايش درآمد در 3ش�ركت پتروش�يمي:
شركتهاي پتروشيمي شيراز ،پتروشيمي پرديس
و س��رمايهگذاري صنايع ش��يميايي ايران با انتشار
گزارشعملكرد فعاليت منتهي يك ماههمنتهيبه
 ۳۱ش��هريور ماه اعالم كردند درآمد تجمعي آنها تا
انتهايتاريخيادشده،بهصورتافزايشيبودهاست.
شركت پتروشيمي شيراز در دوره يك ماهه منتهي
به ۳۱شهريورماه،۱۳۹۸مبلغ ۲هزارو ۸۳۲ميليارد
و  ۶۶۴ميليون ريال درآمد داش��ته است« .شيراز»
براس��اس عملكرد  ۶ماهه سال مالي منتهي به ۲۹
اس��فند ماه ،۱۳۹۸مبلغ ۱۷ه��زار و ۴۸۰ميليارد
و  ۲۱۷ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت
به مدت مش��ابه در س��ال مالي گذش��ته ،افزايش
 ۵۶درصدي را نشان ميدهد.شركت پتروشيمي
پرديس در دوره يك ماهه منتهي به ۳۱شهريور ماه
 ،۱۳۹۸از محل ف��روش محصوالت خود يك هزار
و  ۶۸۰ميليارد و  ۷۷۱ميليون ريال درآمد داش��ته
است« .شپديس» براس��اس عملكرد  ۶ماهه سال
مالي منتهي به ۲۹اسفند ماه ،۱۳۹۸مبلغ ۵۳هزار
و ۹۰۳ميليارد و ۷۰۳ميليون ريال درآمد داشته كه
نسبتبهمدتمشابهدرسالماليگذشته،حكايت
از افزايش  ۷۳درصدي دارد.شركت سرمايهگذاري
صنايع شيميايي ايران در دوره يك ماهه منتهي به
 ۳۱شهريور ماه  ،۱۳۹۸از محل فروش محصوالت
خود يك ه��زار و ۶۸۴ميليارد و ۳۱۲ميليون ريال
درآمد داش��ته است«.ش��يران» براساس عملكرد
۶ماهه نخست سال مالي منتهي به  ۲۹اسفند ماه
 ،۱۳۹۸مبلغ ۱۳هزار و ۷۳۶ميليارد و ۷۲۸ميليون
ريال درآمد داشته كه نسبت به مدت مشابه در سال
ماليگذشتهافزايش ۱۰۲درصديرانشانميدهد.

اخبار
از كاهش واردات
حمايتميكنيم

سيدمحمد جعفري رييس كميسيون تسهيل
تجارت و مديريت واردات اتاق ايران ضمن اعالم
آمادگ��ي در جهت كاهش  10ميلي��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 ميرسد
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 مواجهاند .ضمن
ايجاد محدوديت  10ميليارد دالري ،مش��خص
نيس��ت كه وضعيت آنها به چه س��مت و سويي
خواهدرفت.براياينمهمتصميماتكارشناسي
شدهاي را بايد اتخاذ كرد.
جعفري گفت :از محل كل واردات كشور حدودا
 86درص��د آن مربوط به كاالهاي س��رمايهاي
اس��ت كه در مس��ير توليد به كار ميروند .از 14
درصد باقي مانده ،بخشي از آن مربوط به صنعت
خودرو ميباشد .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
مصرفيباشد.
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  8درصد
وارداتكشور،شاملكاالهايمصرفيباشدكهدر
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  8درصد از واردات كش��ور را ش��امل
ميشود ،باز هم تا ايجاد محدوديت  10ميليارد
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
ش پاي
هم كش��يده شود ،ش��رايط جديدي پي 
توليدكنندگان قرار خواهد گرفت؛ چراكه بخش
عمدهتوليدكشوربهدليلعدمتسهيلدرواردات
مواد اوليه يا تكنولوژي يا كاالهاي س��رمايهاي و
واسطهاي ،دچار مشكل است.
وي اف��زود :حال اگ��ر بخواهي��م در واردات اين
كاالهاي صنعت��ي ،محدوديت ايج��اد كنيم به
نظر ميرسد مشكل آنها بيشتر شود .در شرايط
كنوني ،توليدكنندگان ايراني براي توليد كاالي
خودكهنيازبهوارداتمواداوليهدارند،بامشكالتي
مواجهند .ضمن ايج��اد محدوديت  10ميليارد
دالري ،مش��خص نيس��ت كه وضعي��ت آنها به
چه سمت و س��ويي خواهد رفت .براي اين مهم
تصميمات كارشناسي شدهاي را بايد اتخاذ كرد.
اين فعال اقتصادي افزود :بايد ببينيم كه وزارت
صمتجهتكاهشومحدوديتوارداتكاالهاي
صنعتي،چهسياستهاييرامدنظردارد.مشخصا
درصورتتصميماتكارشناسيشدهكهبهبخش
توليد خساراتي هم واردت نشود ،از اين تصميم
استقبال خواهد شد .اما همانطور كه گفتم ،بايد
سياس��تهاي 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
توليدكنندهودرنهايتسلسلهتوليدكاالدركشور
با مشكالت جديدي مواجه شود .تصميمات در
مورداينمهم،نبايدمشكالتجديديرادركشور
ايجاد نمايد .در اينصورت مش��خصا بخشهاي
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 :هماكنون 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 كارخانهها و
سيستم بانكي ميتواند مفيد باشد چرا كه با واردات
س��يمان به كش��ور صنعت توليدات سيمان از بين
خواهد رفت.
شيخان بيان كرد :صادركنندگان سيمان ميتوانند
در سامانه نيما ،ارز حاصل از صادرات خود را بفروش
برسانندتاشفافيتمعامالتآنهاقابلرويتنيزباشد.
دبير انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان با اش��اره
به اينكه صادرات س��يمان و كلينكر نسبت به سال
گذشته ۶۰۰هزارتنكاهشپيداكردهاست،تصريح
كرد:افزايشكرايهحملونقل،كشتيرانيوتحريمها
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
نظاممند با كمترين درآمد است.
شيخانباتاكيدبراينكهسيمان،يكيازشاخصهاي
رشد ساختوساز اس��ت ،اظهار كرد :اين امر نشان
ميدهد ميزان ساختوساز تفاوت چنداني با سال
گذشته نداشت است اما معتقدم براي اثبات اين امر
بايدتحقيقاتبيشتريصورتبگيرد.
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تشكلها

آيا قيمت دارو افزايش پيدا خواهد كرد؟

اصالح قيمتگذاري دارو كليد خورد

بعد از ماهه��ا مخالفت فعاالن صنعت دارو با قيمتگذاري
دارو از س��وي س��ازمان غ��ذا و دارو و وزارت بهداش��ت و
همچنيناعتراضبهپاييننگهداشتنقيمتداروازسوي
اين نهادها؛ رييس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به «لزوم
داش��تن نگاهي واقع بينانه به قيمتگ��ذاري دارو» اعالم
كرد « :قيمتگذاريها به نحوي اصالح ميشود تا بتوانيم
از توليدكننده در عرصه اقتصادي حمايت كرده و در عين
حال ارزبري را هم كاهش دهيم ».محمدرضا شانهس��از با
بيان اينكه براي بهب��ود وضعيت اقتصادي در حوزه توليد
داروموضوعاتيمانندقيمتگذاريمنطقيترداروراپيش
خواهيم برد ،اعتراف كرد « :در گذشته برخي اقالم دارويي
در داخل توليد ميشدند و حتي چند برابر نياز كشور هم
ظرفيتتوليدآنهاوجودداشت،امابهدليلسختگيريدر
قيمتگذاريومنطقينبودنقيمتگذاريها،توليدكننده
بهزيانميافتادواينزيانچندسالهباعثميشدكهديگر
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 قيمتگذاري دارو افتاده اس��ت؛
ميگوينداصالحشرايطكنونيبايدبامشورتفعاالنبخش
خصوصي و نظر خواهي از كارشناسان و فعاالن اين حوزه
باشدتابهنتيجهمطلوببرسد.بااينوجودبعضينگاههاي
منفي هم به اين مس��اله وجود دارد .به صورت كلي مردم
يدانند
اصالحقيمتگذاريرامترادفافزايشقيمتداروم 
وحالبايدديداينبارمسالهبهچهشكليرقمخواهدخورد.
آيا قيمتهاي فعلي غيرمنطقي است؟
رييسسازمانغذاودارودرشرايطيازاصالحقيمتگذاري
دارو خبر داده است كه در چند سال گذشته و به خصوص
درماههايگذشتهكهتحريمهاافزايشيافتهوبرايصنعت
داروهممشكالتبسياريايجادشدهاست؛فعاالنصنعت
دارو بارها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواستهاند
كهدستازقيمتگذاريهايدستوريوتالشبرايپايين
نگهداشتن قيمتها به صورت غيرمنطقي بردارد و اجازه
دهد اقتصاد بازار دارو و هزينههاي توليد قيمت را مشخص
كند و نهاده��اي حمايتي هم از طريق بيمهها از بيماران و
خانوادههايآنهاحمايتكنند.
درباره برنامه و گام اول س��ازمان غ��ذا و دارو براي اصالح
ساختاراقتصادينظامداروييكشوردرسطحتوليد،توزيع

و عرضه دارو ،گفت :براي بهبود وضعيت اقتصادي در حوزه
توليد دارو موضوعاتي مانند قيمتگذاري منطقيتر دارو
را پيش خواهيم ب��رد؛ بهطوريكه در حالحاضر در حوزه
قيمتگذاريداروواقعبينانهترازقبلعملميكنيم.
درحقيقتنگاهسازمانغذاوداروايناستكهاگرقيمتها
افزايش يابد طبيعتا توليد به صرفه خواهد بود پس ارز بري
داروكمترخواهدشد.بااينوجودنگرانيهايزياديدربين
مردمدرزمينهامكانتأمينداروتوسطبرندهايايرانيوجود
دارد .هرچند تحريمها باعث ش��ده است كه گاهي مجبور
باشيمباچندبرابرقيمتوباارزبريباالتريآنداروراازيك
شركتخارجيكهيكشركتبرندسازوباكيفيتهمنبود،
بلكه شركتهايي از شرق آسيا كه از نظر مالي و كاري هم
ضعيفبودند،واردكنيم.
از نگاه بخش خصوصي
در اين بين كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق تهران هم در
اين زمينه تالشهاي بسياري كرده است و بارها جلساتي
براي اص�لاح روش كنوني قيمتگذاري تش��كيل داده و
اعضاي كميسيون در گفتوگوهاي خود بر اصالح روش
قيمتگذاريكنونيداروتاكيدكردهاند.
محمد نجفيعرب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق
تهرانميگويد«:بحثقيمتگذاريبهقفلشدنسيستم
انجاميده است .باوجود اينكه نرخ ارز چند برابر شده دولت
با قيمتگذاري دارو به زيان توليد عمل كرده اس��ت .نظام
قيمتگذاري دارو در ايران در اختيار وزارت بهداشت است
و از طرفي اين وزارتخانه خود مصرفكننده دارو محسوب
ميشود و اينكه خريدار و قيمتگذار يك ارگان باشند ،در
نهايتنوعيتعارضايجادميكند.وزارتبهداشتبايدتنها
وظيفهاصليخوديعنيرگوالتوريونظارتبركيفيترابه
عهدهبگيردوبحثتوليد،وارداتوتنظيمبازاربهعهدهبخش
خصوصيو...باشد».رييسكميسيوناقتصادسالمتاتاق
تهران معتقد اس��ت « :قيمتگذاري دارو در ايران درست
نيستوهمينموضوعسوددهيوسرمايهگذاريدرحوزه
دارو را دچار چالش كرده است».
بزرگترين مشكل قيمتگذاري است
همچنين هاله حامدي فر ديگر عضو كميس��يون اقتصاد
سالمتاتاقتهرانمعتقداست«بزرگترينمشكلصنعت

دارو قيمتگذاري» اس��ت .او ميگويد« :مسووالن وزارت
بهداش��ت اعالم ميكنند چون به دارو ارز  4200توماني
اختصاص پيدا ميكند ،قيمتگذاريها صورت ميگيرد
و قيمت نبايد افزايش پيدا كند در صورتي كه اين موضوع
تنها در خصوص داروهاي وارداتي صدق ميكند زيرا تمام
هزينههايآنباارز 4200تومانيواردميشودوقاعدتاهم
نبايدقيمتآنافزايشداشتهباشدوليمادرداروهايتوليد
داخل حداكثر تنها مواد اوليه را وارد ميكنيم و ارز 4200
تومانيبهآناختصاصپيداميكنددرشرايطيكهماتعداد
نهادههاي زيادي در توليد دارو داريم كه به اينها هيچكدام
ارز 4200توماني اختصاصپيدانميكند و فعاالن صنعت
دارو يا با ارز نيمايي يا ارز آزاد اين نهادهاي توليد دارو را تهيه
ميكنند؛ بنابراين در حال حاضر بحث قيمتگذاريهاي

وزارتبهداشتوفشاربرصنعتداروكهاجازهافزايشقيمت
رانميدهد،مشكالتبسياريرابرايتوليدكنندگانداخلي
به وجود آورده است».
دراينبينيكيازدرخواستهايمشخصفعاالنصنعت
دارو و اقتصاد س�لامت در شرايط كنوني حذف ارز4200
تومانيدارواست.پيشنهادكارشناسانايناستكهدولت
ارز  4هزار و  200توماني (كه به فساد و رانت دامن ميزند)
حوزه دارو را كال حذف و قيمتگذاري بر مبناي قيمت ارز
واقعي صورت گيرد و ب��راي اينكه هزينه بيماران افزايش
پيدا نكند ،ما به التفاوت ارز 4هزار و 200توماني با ارز نيما و
ارز واقعي را بيمهها پرداخت كنند .اتفاقي كه براي بيماران
ضررينخواهدداشتوليدرمقابلوضعيتتوليدكنندهرا
بهبود ميبخشد زيرا ميتواند دارو را به نرخ واقعي توليد و

بفروشبرساند؛اتفاقيكهباعثتشويقسرمايهگذاريهاي
جديدهمخواهدشد.
مشكل در تركيب نامتوازن دارو است
واقعيت اين اس��ت كه  95درصد داروي مصرفي كش��ور
توليد داخل است اما براي آن  5درصد وارداتي بيش از كل
95درصدباقيماندههزينهصورتميگيرد.اينامربيشتر
بهدليلقرارگرفتنداروهايبيماريهايخاص-كهعمدتااز
قيمتهايبسيارباالييبرخوردارند-درسبددارواست.حال
با اين تصميم نگراني زيادي درباره قيمت آن 5درصد باقي
ماندهوجوددارد.درحقيقتفشارهابراياصالحقيمتدارو
به دليل 95درصد توليد داخلي بود اما اين خطر وجود دارد
كهاينتصميممنجربهسوناميافزايشقيمتداروگردد.

نايبرييس اتاق ايران:

رشد  ۰.۴درصدي اقتصاد خودبهخودي بود

نايبرييس ات��اق ايران ب��ا بيان اينك��ه كار هدفمندي
براي رونق اقتصادي در كش��ور انجام نش��ده است ،رشد
چهاردهمدرصدي پنجماهه نخست امسال را بهدليل به
جريان افتادن خودبهخودي س��رمايه انباشته در بخش
اقتصاد كشور دانست.
حس��ين س�لاحورزي نايبرييس 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 بهدليل افزايش بارندگيها وضع
كشاورزيبسيارخوببودواينبخشرشدمناسبيداشت
اما رشد اقتصادي در ديگر بخشها يا صفر يا منفي بوده
است .سالحورزي گفت :اگر با در نظر گرفتن رشد منفي
سال  ،97رشد چهاردهمدرصدي امسال را خوب بدانيم
با اين روند  10سال 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 چهاردهمدرصدي پنجماهه

نخست امسال را بهدليل به جريان افتادن خودبهخودي
سرمايه انباشته در بخش اقتصاد كشور دانست.
نايبريي��س ات��اق اي��ران گف��ت :معتق��د نيس��تم
سياس��تگذاريها يا كاهش اثر تحريمها موجب رشد
اقتصادي شده است .سالحورزي اضافه كرد :در سال 97
شوك ارزي و تورمي كه نظام عالمتدهي 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 :بهدليل افزايش نرخ ارز ،صنعت توريس��ت و
توريستدرماني در كشور رونق يافت و اين حوزه يكي از
حوزههاي تأثيرگذار در رشد اقتصادي پنجماهه نخست
امسال شد .س�لاحورزي ادامه داد :بهدليل اصالح شدن
قيمت ارز ،صادرات برخي كاالها مانند مواد معدني ،مواد
غذايي و فلزات توجيه اقتصادي يافت و رونق گردشگري
موجب شد بخشي از سرمايهها كه در واحدهاي توليدي

انباشتهشدهبودبهاينسمتحركتوكميرشداقتصادي
ايجاد كند اما بطوركلي اتفاق خاصي نيفتاده است.
وي گفت :توجه به ش��اخصهاي جهاني سهولت فضاي
كس��بوكار در سياس��تگذاريهاي دولت كم است و
اكنونغيرقابلپيشبينيبودناينسياستهااصليترين
مش��كل فعاالن اقتصادي اس��ت .نايبرييس اتاق ايران
اف��زود :در پايش محي��ط فضاي كس��بوكار بهصورت
فصلي كه كاري علمي است ،تعدد سياستها و غيرقابل
پيشبين��ي بودن آنه��ا همچنان به عن��وان اصليترين
مشكل بنگاههاي اقتصادي و توليدكنندگان مطرح است.
سالحورزي گفت :در حوزه تأمين اجتماعي بهدليل اينكه
دولتهاتكاليفيرابهاينسازمانتحميلكردهاند،سازمان
تأمين اجتماعي براي تأمين هزينههايش دچار مشكل
استوازآنجاكهدولتامكانبازپرداختبدهيهايخود
را به اين سازمان ندارد ،بنابراين سازمان تأمين اجتماعي
براي تأمين منابعش س��راغ كارفرماها م��يرود و برخي
جريمههاي ناعادالنه براي آنها اعمال ميكند.

ويهمچنينگفت:يكيازرفتارهايخالفقانونسازمان
تأمين اجتماعي با وجود مصوبه شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي و دس��تور مع��اون اول رييسجمهور،
بازرسي دفاتر سنوات گذشته كارفرماها است.
س�لاحورزي گفت :س��ازمان تأمين اجتماعي به سوابق
10ساله كارفرماها رجوع ميكند كه غيرقانوني است.
وي اضافه كرد :نظام مالياتي كشور نيز منصفانه نيست و
بيشتريندرآمدمالياتيدولتبردوشبنگاههاياقتصادي
كه فعاليت شفاف دارند و توليدكنندگان است.
نايبرييس اتاق ايران گفت :فرار مالياتي و معافيتهاي
مالياتي غيرعادالنه بر توليدكنندگان فشار وارد ميكند.
س�لاحورزي ابراز كرد :كارگزاران و حسابرسان سازمان
تأمين اجتماعي حداكثر ميتوانند صورت مزد يا سرفصل
دستمزدهاي مربوط به شش ماه گذشته را بررسي كنند
كه مغايرتيبادستمزدكارگران بيمهشدهنداشتهباشد اما
آنهابهبرگههايقراردادهاواسنادديگريمراجعهميكنند
و براي كارفرماها جريمه در نظر ميگيرند.

وي گفت :شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه براي حل
مشكالتتوليدنتوانستهاينمشكالتراچندانحلكند.
سالحورزي يادآور شد :رشد اقتصادي پايدار به بهرهوري و
نرخ تشكيل سرمايه ثابت بستگي دارد اما اكنون روند نرخ
تشكيل سرمايه ثابت منفي و ميزان بهرهوري صفر است.
وي گفت :اصليترين مانع رش��د صنعت كش��ور بحث
قيمت تمامشده پول است زيرا هر چقدر منابع در اختيار
سرمايهگذاران و فعاالن صنعتي براي توسعه صنعت قرار
دهيم بهدليل باال بودن قيمت تمامش��ده پول اين منابع
براي آنها باالي  20درصد در ميآيد كه با رقباي خارجي
كه اين عدد براي آنها سه تا چهار درصد است نميتوانند
رقابتكنند.
نايبريي��س ات��اق اي��ران تأكيد كرد :بهب��ود فضاي
كس��بوكار و ايجاد سازوكار پيشگيرانه و نظرخواهي
از فعاالن اقتصادي پيش از ابالغ سياس��تها موجب
رونق اقتصادي ميشود و آسانترين راه در اين زمينه
پيشروي دولت است.
ِ

دليل تالطم مجدد قيمت شكر در بازار چيست

مشكالت توزيع بر التهاب بازار شكر دامن زد

قيمت شكر از اوايل اسفند سال گذشته به سبب تاخير در
برداشتنيشكردچارنوسانشدهاستواينالتهاباتتااوايل
امسال ادامه داشت بطوري كه قيمت هر يك كيلو شكر به
مرز ۱۰هزار تومان هم رسيد .چندي از اين ماجرا نگذشت
كهمجددازچندروزماندهبهاياممحرم،قيمتشكردربازاربا
نوساناتيروبروشدكههريكازمسووالنداليليمتفاوتيرا
براياينگرانيهامطرحميكنند.مسووالنبخشكشاورزي
براينباورندكهامسالباوجودبارندگيهايمناسب،سطح
زير كش��ت چغندرقند نسبت به س��ال گذشته به سبب
سياستگذارينادرستمسووالندولتي ۶۰،درصدكاهش
يافتهوتحتتاثيرجوروانيبازار،قيمتشكردچارتالطماتي
عجيب شده است ،پيش بيني ميشود 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 ۶۰۰هزار تن
شكردركشورتوليدشدهاستكهامسالبااُفتچشمگيري،
توليداينمحصولبهيكميليونو ۶۰هزارتنخواهدرسيد،
اينامرنشانميدهدتانياز ۲ميليونو ۲۰۰هزارتن،مابقي
شكر مورد نياز بايد از طريق واردات تامين شود كه به سبب
انحصاردروارداتواختصاصارزدولتيبعيداستبااينروش
نيزبازاربهآرامشبرسد؛چراكهصفرتاصداينامردردست
دولت اس��ت ،در حالي كه با حذف ارز دولتي و ايجاد رقابت
سالمبابخشخصوصيبهدليلپايانيافتنرانتوفساددر
اينبخش،شاهدفروكششدنالتهاباتدربازارخواهيمبود.
حالبهسراغمسووالنذيربطميرويمتاازآخرينوضعيت
عرضه،قيمتشكر،توليدمحصولونيازبهوارداتآنتاپايان
سالوهمچنينشرايطعرضهدراياماربعينباخبرشويم:
كمبودعرضهعاملاصلينوسانقيمتشكر
در بازار آزاد
غالمحس��ين بهمئي دبي��ر انجمن صنف��ي كارفرمايي
تصفيهكنندگان شكرخام با اشاره به داليل نوسان قيمت
شكردربازاراظهاركرد:كمبودعرضهناشيازكاهشتوليد

نيش��كر و چغندر قند در پي وقوع سيل اخير عامل اصلي
اختالفقيمتمصوبشكربابازارآزادبهشمارميرود.
وي قيمت مصوب هر يك كيلو شكر را  ۴هزار و  ۵۰تومان
اعالمكردوافزود:ايندرحالياستكهكارخانههابااحتساب
سودوهزينههايحملونقلبانرخ ۴هزارو ۷۰۰تا ۴هزارو
 ۸۰۰توماناقدامبهعرضهشكردربازارميكنند.
بهمئ��ي ادامه داد :ب��ا توجه به آنكه عرضه ش��كر كمتر از
تقاضاست،ازاينروقيمتمحصولدربازارآزادبانوساناتي
روبروست.هرچندبازارنسبتبهچندماهگذشتهكهتامرز
 ۸تا ۱۰هزار تومان رسيده بود كمي آرام شده ،اما همچنان
اختالف معنادار اس��ت .دبير انجمن صنف��ي كارفرمايي
تصفيهكنندگانشكرخامبابياناينكهقيمتمصوبشكر
قابل اجرا نيست ،گفت :با افزايش عرضه ،شكر زير قيمت
مصوب در بازار توزيع ميشود ،اما زماني كه عرضه نسبت
بهتقاضاكمتراست،بديهياستكهتوليدكنندهبرحسب
كشش بازار نرخ را تعيين ميكند .وي از كاهش چشمگير
توليدشكرنسبتبهسالهايقبلخبردادوافزود:باتوجه
به وقوع س��يل اخير ،توليد نيشكر و چغندر قند نسبت به
س��الهاي قبل اُفت چشمگيري داش��ته كه با اين وجود
دستاوردهاي خودكفايي شكر بر باد رفته است .بهمئي در
واكنشبهاظهارنظرمديرعاملبازرگانيدولتيمبنيبرتوليد
يكميليونو ۳۰۰هزارتنشكرازمجموعتوليدچغندرقند
و نيشكر بيان كرد :طبق اظهارات دبير انجمن قند و شكر
امسالمجموعتوليدنيشكروچغندرقندبهيكميليونو۵۰
هزارتنخواهدرسيد،درحاليكهسالگذشتهيكميليون
و ۶۰۰هزار تن و سال ۲،۹۶ميليون و ۸۰هزار تن شكر در
كشورتوليدشد.بهگفتهاينمقاممسوول،باتوجهبهكاهش
چشمگير توليد شكر نسبت به سال قبل ،براي تامين نياز
داخلچارهايجزوارداتنداريمكهيكمقداركارخانههاي
انجمنصنفيومابقيبخشدولتيواردخواهدكرد.
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 تصفيهكنندگان شكرخام
قيمت شكر در بازار را پيش بيني كرد و گفت :با توجه
به عرضه چغندر قند داخلي پيشبيني ميشود كه تا
پايان مهر نوساني در حوزه شكر نداشته باشيم ،اما در
ماههاي آتي به س��بب كمبود عرضه ممكن است بازار
دچار بحران شود.
ضعف دس�تگاههاي نظارتي بر التهاب بازار
شكر دامن زد
كزادهرييسنظامصنفيكشاورزيومنابع
محمدشفيعمل 
طبيعي با اشاره به اينكه امسال توليد شكر جوابگوي نياز
كشورنيست،اظهاركرد:وقوعسيلاخيروسياستگذاري
نادرستدولتدرامرقيمتگذاريموجبشدخودكفايي
توليد شكر دچار مشكالتي شود بهطوريكه امسال براي
تاميننيازكشورچارهايجزوارداتنخواهيمداشت.
وي افزود :با توجه به نوسان نرخ ارز ،انحصاري بودن واردات
و ضعف دستگاههاي نظارتي شاهديم كه در يك خيابان،
محصولباكيفيتمشابهبانرخهايمتفاوتيعرضهميشود.
مل��كزاده ادامه داد :اگر چه رييسجمهور اعالم كرد كه با
احياي وزارت بازرگاني تمامي مشكالت مربوط به تنظيم
بازار ظرف مدت يك هفته مرتفع ميش��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 ميشود .رييس نظام
صنفي كش��اورزي و منابع طبيعي با بي��ان اينكه تمامي
دستاندركارانومسووالنبخشكشاورزيمخالفاحياي
مجدد وزارت بازرگاني بودند ،گفت :از ماهها قبل كه س��از
احيايمجددوزارتبازرگانيدركشورزدهشد،هشدارداديم
كهاينامرمشكالتمتعدديبههمراهخواهدداشتچراكه
مسووالنوزارتصمتبهبهانهتنظيمبازاربههرقيمتياقدام
بهوارداتخواهندكردكهاينامراثراتسوبربازارميگذارد.
ويكاهشتوليدشكردرداخلراناشيازسياستگذاري

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
دقيقدستگاههايذيربطبخشيازنوساناتمربوطبه
بازارشكرفروكشميكرد.

بسزايي دارد ،در حالي كه در صورت صدور مجوز واردات به
بخشخصوصيبخشيازالتهاباتبازاركاهشمييابد.
حسني با بيان اينكه كمبود عرضه شكر ارتباطي به بخش
خصوصيندارد،تصريحكرد:باوجودآنكهوارداتانحصارادر
دستدولتاست،بنابراينمسووالندولتيبايدپاسخگوي
كمبودوافزايشقيمتشكردربازارباشند.

انحصاروارداتشكرونوسانقيمتدربازار
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،
بنابرايناينموضوعنابسامانيهاييدرحوزهشكرايجاد
كرده است .حسني از افزايش ۳۰درصدي قيمت شكر
در بازار آزاد خبر داد و گفت :بخش دولتي آخرين بار در
 ۲۰مرداد اقدام به توزيع شكر با نرخ مصوب ۴هزار و۵۰
تومان به بنكداران بخش خصوصي كرد كه با احتساب
هزينههاي 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.
دبيركلبنكداران موادغذاييباانتقادازاين مسالهكه شكر
بانرخمصوبدولتيبهدستبنكداراننميرسد،بيانكرد:
براين اس��اس حذف ارز يارانهاي و نيمايي از واردات شكر و
ايجادرقابتآزادتنهاراهحلكنترلبازاراست.
ويبااشارهبهاينكهصنفوصنعتنسبتبهنوسانقيمت
شكر در بازار گاليهمند هستند ،افزود :با توجه به آنكه ۲۵
درصدمصرفشكرخانگيومابقيمربوطبهصنفوصنعت
است،ازاينرونوسانقيمتبرافزايشهزينههايتوليدتاثير

توقفسهميهشكربنكداراندريكماهاخير
بازار محصول را دچار تالطم كرد
محمدآقاطاهررييساتحاديهبنكدارانموادغذاييدرباره
آخرين وضعيت بازار شكر اظهار كرد :حدود يك ماه است
كه دولت به بنكداران سهميه نداده و همين امر منجر به
نوسانقيمتدربازارشدهاست،درحاليكهباتوزيعمجدد
سهميههابهاندازهكافي،قيمتمحصولبهتعادلميرسد.
وي با اش��اره به اينكه توليد داخل جوابگوي بازار نيست،
افزود:طبقاظهارنظرمسووالن،توليدشكرنسبتبهسال
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 سيگنالهاي 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  ۳هزار و  ۴۰۰به
 ۴هزار و  ۷۰۰تومان ،ديگر نبايد قيمت محصول در بازار
نوساناتيداشتهباشد،هرچندممكناستبااستمرارروند
كمبودعرضه،التهاببازارهمچنانادامهيابد.ويدرپايان
رقابتميانبخشدولتيوخصوصيراتنهاراهحلكنترل
بازار شكر دانست و افزود :بنده معتقدم با حذف ارز دولتي و
ايجاد رقابت ميان بخش دولتي و خصوصي ،بازار به تعادل
ميرس��د و تا زماني كه واردات انحصاري در دست دولت
است ،تنها اين امر منجر به ايجاد رانت و فساد ميشود ،در
حاليكهباوارداتباارزآزاد،بهترينقيمتكشفميشود.

انرژي
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قيمت نفت اندكي عقبنشيني كرد

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

انتظار ميرفت ش��وكهاي عرضه نفت كه امسال رخ
دادند ،به روند صعودي قيمتها منجر شوند ،اما نفت
موفق نشد روند رشد پايداري را تجربه كند.
تحريمهاي امريكا صادرات نفت ايران و ونزوئال را هدف
گرفت،آلودگيگسترده،صادراتنفتروسيهرامحدود
كرد و حمالت پهپادي ،پااليش��گاههاي نفت شركت
آرامكوي س��عودي را فلج كرد .با اين حال قيمتهاي
نفت به ج��اي اينكه جهش پيدا كند تحت تأثير رونق
توليد نفت امريكا و نگرانيها 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 ميدهند ،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  5درصد از
ظرفيت توليد جهاني نفت به سبب حمالت پهپادي
نيروه��اي حوثي يمن در بيس��تودوم ش��هريورماه
برميگردد .بهاي برنت كه بر  60دالر و  22س��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  71دالر و  95سنت در هر
بشكه هم رسيد و ركورد سريعترين جابهجايي بهاي
نفت در تاريخ را جابهجا كرد .اما با گذش��ت  17روز از
حادثه قيمتهاي نفت برنت در پايان هفته بازار جهاني
روي  61دالر و  90س��نت در هر بشكه ايستاد تا فقط
 1دالر و  68سنت در هر بشكه باالتر از زماني باشد كه
حملهاي به تأسيسات نفتي آرامكو صورت نگرفته بود.
بهاي معامالت آتي بازار نش��ان ميدهد كه اختالالت
عرضه تاثير چنداني در تقويت قيمتها نداشته است
زيرا سرمايهگذاران معتقدند شوكهاي غيرمنتظره
توليدنفتتاثيرقابلمالحظهايرويعرضهكليندارد.
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 ميليونها
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 گفتوگوي تلفني با روزنامه تعادل
بيان كرد« :زماني كه به تأسيس��ات نفتي عربستان
حمله شد ،بسياري از افراد ترسيدند كه حملهها باعث
خارج ش��دن مقدار زيادي از توليد نفت از بازار بشود.
مقامهاي 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 بزرگنمايي كردهاند 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  11ميليون بشكه
در روز باز خواهد گرداند».
نرسي قربان در ادامه گفت« :در صورت بازگشت توليد
نفت عربستان سعودي به وضع سابق ،طبيعي است كه
قيمتهاي 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 حوثيها به
آرامكو عربستان ،زماني كه حسابگران و معاملهگران
جمع مقدار نفت ورودي به بازار را محاس��به كردند به
سرعت متوجه شدند كه تأثير حمالت بر كاهش توليد
عربس��تان به اندازهاي زياد نبوده است كه سعوديها
ادعا ميكردند».
حمالت ۱۴سپتامبر عليه تاسيسات آرامكو توليد۵.۷
ميليون بش��كه در روز توليد نفت عربستان سعودي
كه معادل پن��ج درصد از عرضه جهاني اس��ت را فلج
كرد .منابع آگاه ميگويند 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»،
برخيكشورهايتوليدكنندهنفتظرفيتقابلتوجهي
براي پر كردن بخش��ي از شكاف عرضه نفت عربستان

سعودي دارند .بر اين اس��اس ،عراق حدود  290هزار
بشكه در روز ،روس��يه حدود  270هزار بشكه در روز،
امارات متحده عربي حدود  280هزار بش��كه در روز،
كويت حدود  146هزار بشكه در روز و ساير كشورهاي
عضو اوپك پالس نيز حدود  520هزار بش��كه در روز
ظرفيت مازاد توليد نفت در اختيار دارند.
اين نش��ان ميدهد 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 قيمتها
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

بهرهوري چاههاي فعلي به رش��د خود ادامه ميدهد،
شمارفزايندهايازچاههايغيرفعال،مانعازرشدبيشتر
توليد خواهد شد و به تقويت قيمتها كمك ميكند.
به گزارش ايسنا ،به گفته مارك هيوم ،يكي از مديران
شركت بلك راك ،چشمانداز رشد عرضه امريكا بسيار
خوشبينانه به نظر ميرس��د و احتمال بااليي وجود
دارد كه رشد توليد امريكا آهسته شود و عرضه و تقاضا
متعادلتر شود.
بابدادلي،مديرعاملشركتبيپيهفتهگذشتهاظهار
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 ،شركتهاي فناوري اطالعات
با استفاده از دوربينهاي حرارتي و رهگيري كشتيها،
اطالعات لحظهاي درباره س��طح مخازن نفت فراهم
كرده و مشخص ميكنند آيا يك واحد پااليش فعاليت
دارد يا خير.

فناوري جديد سولفورزدايي در پژوهشگاه صنعت نفت با موفقيت تست شد

مبارزه با معضل گوگرد در نفتكوره ،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  2020س��وخت كش��تيها ديگر نميتواند با
سولفور باال باشد و كشتيهايي كه سولفور باال دارند يا
جريمه ميشوند يا متوقف خواهند شد.
بر اين اساس سازمان بينالمللي دريانوردي در پاسخ
به نگرانيه��اي بينالمللي درباره آلودگي ناش��ي از
گازه��اي مضر از اگزوز كش��تيها در نظر دارد قانون
كاهش استاندارد مجاز س��ولفور در سوخت كشتي،
از  3.5درص��د ب��ه  0.5را از اول ژانويه س��ال 2020
الزماالجرا كند.
به گزارش ف��ارس ،اين تصميم موجب ميش��ود تا
كشورهايي را كه تأسيس��ات قديمي پااليشي دارند
و نف��ت كوره با گوگرد ب��اال توليد ميكنن��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 ميكنند :ايران،
عربس��تان ،عراق و ونزوئال هس��تند كه قانون جديد
تهديدي براي آنها به شمار ميرود .مكزيك و برزيل
نيز از جمله كشورهاي غيرعضو اين سازمان هستند
كه از نفت كوره با ميزان گوگرد باال و پااليشگاههاي
فرسوده استفاده ميكنند.
اين ش��رايط باعث ش��ده تا همه بازيگران اصلي بازار
نفتك��وره اعم از پااليش��گاهها ،صاحب��ان خطوط
كشتيراني ،شركتهاي كشتيسازي ،بنادر ،صاحبان
مخازن ،ترمينالها وغيره بهشدت روي اين موضوع
مطالعه كرده و اقدامات الزم را در نظر گيرند و در اين
زمينه پروژههاي پااليشي در كشورهاي مختلف براي
آمادهسازي براي اين شوك آغاز شده است.

اين درحالي است كه ايران با توليد بيش از 20ميليون
ليتر در روز از مهمترين 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 پااليشگاهها را
ارتقا دهد ،نميتواند همه اين نفتكوره را از بين ببرد
يا گوگرد آن را كم كند ،زيرا از روزي كه تصميمگيري
شود و منابع مالي تخصيص پيدا كند ،بهثمرنشستن
اين پروژهها حدود چهار سال طول ميكشد.
از طرف ديگر با اجراييشدن تحريمهاي امريكا از آبان
سال گذش��ته و همچنين كمبود شديد منابع ارزي
دولت براي سرمايهگذاري در اين زمينه ،اميدي نيست
كه دولت در مدت باقيمانده بتواند ميزان نفتكوره
توليدي در كش��ور را كاهش داده و همچنين گوگرد
موجود در نفتكوره را به نيمدرصد برساند.
يكي از راههايي كه وزارت نفت تاكنون دنبال كرده اين
اس��ت كه اين نفتكوره را به بازيگران مياني بفروشد

تا در پااليش��گاههاي ديگر فراوري كنند يا به صورت
تلفيق و امتزاج با س��اير فرآوردههاي 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
سياستهاي تشويقي بخش خصوصي را مجاب كند
تا در زمينه ايجاد تأسيسات گوگردزدايي در مجاورت
پااليشگاهها يا در بنادر جنوبي ايران سرمايهگذاري
كنند كه اين راهب��رد قطعا يك سياس��ت برد -برد
خواهد بود ،زيرا از يكس��و وزارت نفت به خواس��ته
خود مبنيب��ر كاهش گوگرد موج��ود در نفتكوره
رس��يده اس��ت و از طرف ديگر ،س��ودي كه در حال
حاضر نصيب واسطههاي خارجي ميشود ،به بخش
خصوص��ي داخلي تعلق خواهد گرف��ت .در غير اين
صورت ،بايد منتظر ماند و از سال  ۲۰۲۰بعد از پرشدن
مخازن ،شاهد تخليه نفتكوره توليدي پااليشگاهها
در محيطهاي اطراف باش��يم ك��ه ضررهاي مادي و

محيطزيستي 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  ODSبه دانش
سولفور زدايي دست پيدا كنند كه نمونههاي توليدي
و تستهاي فني آن در موتورهاي كشتيهاي 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  2020حرف��ي براي گفتن
داشته باشد.
كاهش گوگرد در بنزين و گازوئيل
در عين حال جعفر توفيقي داريان ،رييس پژوهشگاه
صنعت نفت درباره برنامههاي اين پژوهش��گاه براي
افزايشكيفيتبنزينوگازوئيلبيانكردكهمهمترين
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 راهاندازي واحد
بازيابي گوگرد پتروشيمي ايالم استارت خورده است
كه همين پروژه نقش ويژهاي 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
تكنولوژيهاي نوين تحقيق و بررس��ي كردهايم و به
نتايجي نيز دس��ت يافتهايم و بر اي��ن باوريم كه اين
تكنولوژي ميتواند 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��روژهاي را در

دست اجرا داريم كه بر اساس آن حذف مركاپتان در
دستور كار قرار گرفته است ،تصريح كرد :مركاپتانها
از تركيبات آلودهكننده گوگردي هس��تند كه حذف
آنها ميتواند نقش بسزايي در اين امر داشته باشد.
توفيقي افزود :تم��ام پروژههايي كه بهنوعي منجر به
حذف گوگرد ميشود از جمله مهمترين پروژههايي
اس��ت كه به افزايش كيفيت بنزين و گازوييل كمك
ميكند و پژو هشگاه نيز در اين ارتباط پروژههايي 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 راهاندازي فازهاي پااليشگاه
خليج ف��ارس اكنون ي��ورو چهار و ي��ورو پنج توليد
ميشود كه استاندارد بااليي دارد.
به گزارش ايس��نا ،اخيرا ش��ركت كنت��رل كيفيت
هواي تهران نتاي��ج آناليز محتواي گوگرد موجود در
نمونهبرداريه��اي صورت گرفت��ه را اعالم كرده كه
طبق آن ،نمونهبرداريهاي صورت گرفته از سوخت
بنزين در تهران نش��ان ميدهد كه غلظت گوگرد در
كليه نمونهها  -ش��امل بنزين معمولي و سوپر  -سه
برابر حد مجاز است.
اما ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران در اطالعيهاي 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
نمونهگيري ،روش آزم��ون و مابقي جزئيات مربوط
به آزمايش نمونههاي 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 كالنشهر تهران را
زير  ۵۰پيپيام نشان ميدهد».

معاون وزير نفت اطمينان بازار به استمرار عرضه را دليل موفقيت فرآوردههاي نفتي در بورس ميداند

ظرفيت ماهانه  3ميليون تني عرضه بورسي فرآورده

گروه انرژي|
معاون وزير نفت با اشاره به ارزش ۵هزار ميليارد توماني
فرآوردههاي 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
 ۵۰۰دالريبرايهرتن،بازاريباارزش ۱.۵ميليارددالر
پيش روي ما است .عليرضا صادقآبادي روز يكشنبه
در جلسه همانديشي كارگزاران بورس انرژي و شركت
ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با بيان اين
مطلب ادامه داد:ارزش معامالت فرآوردههاي نفتي در
بورسانرژي ۵هزارميلياردتومانبودهوايندرشرايطي
اس��ت كه در ماههاي اول ،عرضهها كوچك بود و فقط

حدود  ۴هزار ميليارد تومان مربوط به ماه پيش است.
به گزارش ايرنا ،وي با اشاره به اينكه  ۴۰۰ميليون دالر
فروش فرآورده در بورس انرژي انجام شده است ،افزود:
بورسانرژيظرفيتعرضهسهميليونتنفرآوردهرادر
ماه دارد و با در نظر گرفتن ميانگين قيمت  ۵۰۰دالري
براي هر تن ،حكايت از بازاري با ارزش ۱.۵ميليارد دالر
دارد .معاون وزير نفت تاكيد كرد :چش��مانداز بازار ۱.۵
ميلي��ارد دالري بين پااليش و پخ��ش و بورس انرژي
وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه ايران با ظرفيت توليد روزانه ۱۱۵
ميليون ليتر بنزي��ن در رتبه اول در بين كش��ورهاي
منطقه و اوپك قرار دارد ،گفت :در نفت گاز نيز ظرفيت

توليد  ۱۲۵ميليون ليتر در روز وجود دارد كه اگر چه از
توليد عربستان كمتر است اما به دليل مصرف پايينتر
ايران،ظرفيت باالي صادراتي اين فرآورده وجود دارد.
صادقآبادي ب��ا بيان اينكه زماني ك��ه عرضه فرآورده
پيوسته باشد ميتوان برنامه بلندمدت داشت ،ادامه داد:
تقريبا همه عرض��ه فرآوردههاي نفتي در بورس انرژي
موفق بوده كه مهمترين دليل آن اطمينان مش��تريان
به اس��تمرار آن است .وي افزود :مشتريان ميدانند كه
عرضهها اتفاقي نيس��ت و حتي توانايي افزايش عرضه
را نيز داريم .به گفته مديرعامل شركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،در تالشيم تا خوراك
صنايع داخلي و ايجاد فض��اي رقابتي در بورس انرژي

انجامشود.ويعاملديگرموفقيتعرضههاراكمنوسان
بودن قيمتها عنوان كرد و گفت :س��عي بر اين بود تا
نوسان زياد در قيمت ايجاد نش��ده و قيمتها 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 فرآوردههاي 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  6معامله به پايان رس��يد و در
مجموع 4004تن از اين محموله به فروش رفت .عرضه
بورس��ي ميعانات گازي پااليش گاز خانگيران نيز با 4
معامله بسته شد و در مجموع  1012تن از آن به فروش
رفت .روز شنبه (ششم مهرماه) كاالهاي حالل  ۴۰۲و
حالل  ۴۱۰پااليش نفت اصفهان ،حالل  ۴۰۲پااليش
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 ۱.۳۷۹تن فرآورده هيدروكربوري به
ارزش بيش از  ۶۶ميليارد و  ۹۵۲ميليون ريال در بازار
فيزيكي بورس انرژي ايران دادوستد شد.

تريبون وزير
تاكيد زنگنه بر هوشياري
در برابر تهديدهاي سايبري
ايرنا|وزي��ر نفت در پيامي ب��ا تبريك روز ملي
آتشنش��اني و ايمن��ي تاكي��د ك��رده كه همه
شركتها و تاسيسات صنعت نفت در شرايطي
كه تحريمها 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
آتشنش��انان صنعت نف��ت در هفتمي��ن روز
مهرماه سال  ،۱۳۵۹مقارن با نخستين روزهاي
دفاع مق��دس ،نماد درخش��ان پايم��ردي و از
خودگذشتگي كاركنان خدوم و وظيفهشناسي
اين صنعت در حفاظت از تاسيسات است و اين
روحي ارزشمند در برهههاي مختلف و دشوار اين
صنعت چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن
متجلياست.
زنگنهدرادامهگفتهكههمكارانعزيز،تحريمهاي
ظالمانهدشمناندريكجنگتمامعياراقتصادي،
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 شركتها
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��رمايههاي فيزيكي ،ارتقاي
تابآوري و پايداري در زنجيره ارزش از باالدست
تا پاييندست صنعت نفت به صورت يكپارچه و
باتوجه ويژه به رويكردهاي پيشگيرانه ايمني و
كنترلهاي دقيق عملياتي ،اتخاذ شود.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه همه ش��ركتها و
تاسيسات تابعه صنعت نفت با سرلوحه قرار دادن
مفاد شيوهنامه ابالغي مديريت شرايط اضطراري
در صنعت نفت و رويهها و شيوهنامههاي تكميلي
مرتبط ،تاكي��د كرده كه تدابي��ر الزم بهمنظور
آمادگي كامل ب��راي مواجهه ب��ا وضعيتهاي
اضطراري و به حداقل رساندن هرگونه صدمه و
آسيب به كاركنان ،تاسيسات و جامعه محلي را
با محوريت اصلي فرماندهي واحد به كار گيرند.

كوتاهازدنيايانرژي
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
ميشود» .وي گفت حفاري در اولين چاه اكتشافي
در دس��امبر در بلوك  4آغاز ميشود .اين بلوك در
آبهاي ساحل بيروت قرار دارد .به گفته مقامات،
احتماليافتنذخايرقابلدوامهيدروكربندراولين
حفارييكبهسهاست.وليدنصر،رييسادارهنفت
لبنانگفتشركتهاينفتي 55روززماننيازدارند
تامشخصكننددربلوك 4هيدروكربنوجوددارد
يا نه .اولين مج��وز حفاري لبنان براي بلوكهاي4
و 9به كنسرس��يومي از شركتهاي توتال فرانسه،
اني ايتاليا و نواتك روس��يه داده شده است .حفاري
در بلوك  9كه بخشي از آن در آبهاي مورد ادعاي
رژيمصهيونيستيقراردارد،در 2020آغازميشود.

احتمال توافق نفتي دولت
عراق با اقليم كردستان

ش�انا| وزير نفت عراق اعالم كرد دولت مركزي و
اقليمكردستانعراقممكناستدرماهاكتبرامسال
دربارهنفتوبودجهبهتوافقبرسند.بهگزارشپايگاه
خبري روداو از اربيل ،ثامر غضبان ،وزير نفت عراق،
روز ش��نبه اعالم كرد ممكن است دولت مركزي و
اقليم كردستان عراق درباره اختالفهاي 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
كردستانعراقدرماههاياخيربرايادارهمشترك
مناطقمورداختالف،سهماقليمكردستانازبودجه
فدرالعراقوهمچنينمسالهفروشمستقلنفت
اين منطقه ،كميتههايي تش��كيل دادند .غضبان
اعالمكرددرچندهفتهآينده،هياتهاينمايندگي
دوطرف براي بحث درباره اختالفهاي مربوط به
نفتوبودجهبهشكليبسيارمفصلديدارخواهند
كرد .در س��ال ۲۰۱۴ميالدي پ��س از آغاز فروش
مستقل نفت اقليم كردستان عراق ،دولت مركزي
اين كشور سهم اين منطقه از بودجه فدرال عراق را
از ۱۷درصد به صفر رساند.

عرضه  57ميليون ليترگازوئيل
يورو 4در زنجان

ايسنا| مدير ش��ركت پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه زنج��ان گفت :در نيمه اول امس��ال بالغ بر
57ميليون ليتر نفتگاز يورو 4عرضه شده است.
حمداهلل حبيبي اظهار كرد :در راس��تاي رسالت
وزارت نفت در صيانت از محيط زيست و ارتقاي
خدماترساني به همشهريان ،بالغ بر 57ميليون
ليتر نفتگاز ي��ورو  4در 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 نفتگاز
يورو  4در مس��ير جادههاي تداركاتي اس��تان،
اهتمام شركت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
زنجان به افزايش تعداد جايگاههاي عرضهكننده
اين فرآورده بوده و اميدواريم با تمهيدات اتخاذ
شده نسبت به عرضه صد درصدي نفتگاز يورو
در جايگاههاي استان در آينده نزديك اقدام شود.

ادامهازصفحهاول
دستاوردهايسالرونقتوليد

و ن��ه تنه��ا كار به س��هميهبندي كاالها و ارز
و كوپني ش��دن كشور نكش��يد ،بلكه اكنون
فراواني بسياري از كاالها در بازارها ،موجبات
كاهش برخي قيمتها نس��بت به سال  97را
فراهم كرده است.
در سال  98كه به نام رونق توليد اعالم شده،
شاهد رونق توليد ،رش��د توليد در بسياري از
زمينهها ،رشد فروش ،صادرات ،درآمد و سود
شركتها 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 قيمتها
كاسته شود.
ش��اخص تورم نيز نش��اندهنده كاهش نرخ
تورم ماهانه ،فصلي و س��االنه نسبت به سال
قبل اس��ت ،قيمت بس��ياري از كاالها كه در
سال  97بهشدت 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 كمدرآمد با اين روند متناسب نيست
و بايد بهبود يابد و اقدامات ويژهاي را ميطلبد
تا به قدرت خريد مردم اضافه شود ،اما ايجاد
ثبات در بازارها ،عمال زمينههاي رشد توليد و
در نتيجه افزايش عرضه و كاهش قيمتها در
ماههاي آينده را فراهم كرده است.
همچنين مبارزه با فس��اد و رانت خوريها و
فرصت طلبيها 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 سرمايهگذاري 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��تردهاي در جهت
تنظيم بازار و كاهش و ثبات قيمتها 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
قيمته��ا و كاهش نرخه��ا و قيمتها مواجه
ش��ده و مش��كالت مردم در تهيه مايحتاج ،با
وجود فشارهاي حداكثري تحريمها ،كاهش
يافته است.
با تدبير وزرا ،مديران و كارشناسان و جوانان
از طريق هماهنگي با س��ازمانهاي همجوار
توليد ،كار تيمي و روحيه جوانگرايي در چند
ماه اخير اقدامات گستردهاي 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 گرفتهاند
كه در مجم��وع خبرهاي خوبي را در ماههاي
آينده در رابطه با بهبود ش��اخصهاي كالن
و خرد اقتصادي و صنعتي و توليدي كش��ور
ارايه خواهد داد.
در مجموعههاي مختلف صنعتي و توليدي و
توزيعي و فروشگاهي كشور شاهد ساماندهي
پروژهه��ا ،راهاندازي سيس��تمهاي نظارتي،
رشد فروش و س��ود عملكرد ،ارتقاي عملكرد
وكارايي شركتها با ش��اخصهاي مختلف،
ارتقاي ش��فافيت و س�لامت اداري ،افزايش
س��رمايه ،س��اماندهي و كاهش بنگاهداري،
بورس��ي كردن و عرضه س��هام ش��ركتها،
ساماندهي پرتفوي فعاليت و تركيب داراييها،
فروش داراييهاي مازاد ،ايفاي كامل تعهدات
ارزي سال  ،98ساماندهي و پيگيري و اصالح
ساختار شركتها و بازارها ،توسعه همكاري با
شركتهاي دانش بنيان ،استفاده از ظرفيت
قانون بودجه در تهاتر مطالبات از دولت ،بهبود
س��رعت و كيفي��ت برگزاري مجمع س��االنه
شركتها ،و ...هستيم
مديران و كاركنان ش��ركتها و سازمانهاي
اقتصادي و صنعتي كشور ،عالوه بر تمركز در
اجراي پروژهها ،به حل مس��ائل شركتهاي
مشكلدار و زيان ده ،دقت در ايفاي تعهدات
و مراقب��ت از درآمده��اي ارزي كش��ور،
شفافس��ازي در عملكردها ،سيستمسازي
و مكانيزاس��يون براي شفافس��ازي دايمي
فعاليته��ا و عملكردهاي ش��ركتها و ...نيز
توجه داشتهاند.
برخي سازمانهاي اقتصادي ،ميزان شفافيت،
بهبود سيس��تمهاي نظارتي را تا جايي پيش
بردهاند كه ديگر حي��اط خلوتي براي برخي
مدي��ران باق��ي نمان��ده اس��ت و زمينههاي
رانت جويي ،فساد ،فرصت طلبي و ...را بهشدت
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  98در وزارتخانههاي
توليدي كشور از جمله وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،انجام شده اس��ت .اين دستاوردها
نه تنه��ا ثابت ميكن��د ،ك��ه تحريمها عمال
به فرصت��ي براي رش��د توليد و ص��ادرات و
ساماندهي ش��ركتها و اقتصاد تبديل شده
بلكه نشان ميدهد كه مديران جوان انقالبي
كش��ور با كار تيمي و جهادي و انقالبي خود،
چه دستاوردهاي بزرگي در جهت ساماندهي
فعاليتهاي اقتصادي داشتهاند.
گزارش اقدامات و دس��تاوردهاي كليدي در
يكسال اخير نشان ميدهد كه بازار توليد و
توزيع و فروش و بازارهاي كشور با برنامههاي
جامع و گستردهاي براي رونق توليد و تنظيم
بازار همراه اس��ت و مدي��ران وزارت صمت و
بانك مرك��زي و گمرك بهطور دقيق در حال
نظارت بر بازارها هستند و عالوه بر رونق توليد
به دنبال تنظيم بازار ،راهاندازي و بهرهبرداري
از طرحهاي جديد عمراني و توليدي و رش��د
سرمايهگذاريها هستند.
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دريچه

اقتصاد ديجيتال،پول ديجيتال و بانكداري ديجيتال

دردنياي ديجيتالي راهي جز زندگي ديجيتالي وجود ندارد

فناوريدريكماتريساجتماعيپديدارميشودوجامعهرا
تحتتأثيرقراردادهوبهآنشكلميدهد.فقطپسازتغيير
نهادها و ساختارهاي اجتماعي جهت انطباق با فناوريهاي
جديد،ميتوانانتظارسودكاملراازاينفناوريهاداشت.
تجزيه و تحليل عميق انقالب كالس��يك صنعتي نشان
ميدهدكهيكدستهازنوآوريهايفنينميتوانديكانقالب
فناوريراتشكيلدهد:بلكهايننوآوريهابايدبامجموعهاي
ازتغييراتاساسياجتماعيوفرهنگيبههمبپوندند.عالوه
براين،سرمايهواطالعاتماليمولفههايمهميكانقالب
فناوريهستند.نوآوريهايفنيكهمنجربهانقالبصنعتي
ِ
حمايتسرمايهماليوهمچنين
كالسيكميشود،بدون
بدونتبادلاطالعات(يعنيدانش)ممكننيست،درحالي
كهانقالبصنعتيكالسيك،نوآوريهاياساسيدرتوليدو
توزيعانرژيبههمراهداشتانقالبفناوريجديدنوآوريهاي
اساس��ي را در توليد و توزيع اطالعات به وج��ود مي آورد
اطالعاتبهمهمترينمنبعدرجامعهمدرنتبديلميشود.
ظهور اقتصاد ديجيتال تركيبي از برنامهريزي استراتژيك
و س��رمايهگذاري در تحقيقات علمي بنيادي در «مراكز
نوآوري» مل��ي (به عنوان مثال دره س��يليكون در اياالت
متحده) به ايجاد زيرس��اختهاي بينالمللي ش��بكههاي
رايانهاي عمومي منجر ش��د .كش��ورهاي توس��عه يافته
سرمايهگذاريهاي زيادي را در زيرساختها انجام دادهاند
كه به ساختمان فني ظهو ِر اقتصاد ديجيتال تبديل شده
است.دراينضمن،شركتهايبخشخصوصي،پتانسيل
اقتصادي زيرساختهاي شبكههاي كامپيوتري عمومي
را مش��اهده كردند .بازارهاي مالي ،بس��يج سرمايه الزم از
گروه سرمايهگذاران فردي و انتقال آن به بخش «فناوري
پيش��رفته» را تس��هيل ميكردند .به منظور بهرهبرداري
از تأثيرات مثبت شبكهس��ازي ،ش��ركتهاي قدرتمند
چندمليتي /فراملي ش��روع به سازماندهي مجدد تجارت
جهانيخودپيرامونشبكههاكردند.كاردرمقياسجهاني
نياز به ارتباطات زيادي داشت و هزينههاي ارتباطي را باال
ميبرد.درتالشبرايكاهشهزينهها،شركتهايقدرتمند
از همه دولتها در سراسر جهان خواستار مقررات زدايي و
تحولدرارتباطاتازراهدورشدند.درنتيجه،سياستهاي
بخش عمومي درباره ارتباطات از راه دور ،در سراسر جهان
كنارگذاشتهشدوراهبرايادغامشبكههادرمقياسفراملي
هموار گشت .شركتها زيرساختهاي ارتباطات عمومي
را كه با ميلياردها دالر پول مالياتدهندگان ساخته شده
اس��ت ،بيرحمانه غصب كردهاند .ه��دف اين بود كه يك
شبكهجهانيارتباطاتبرقرارشودكهبتوانددسترسيموثر
بهبازارراگسترشدهد.وقتيبنيادفناوريبرايشبكههاي
تجارت جهاني شركتهاي چند مليتي ايجاد شود ،اقتصاد
شبكهپديدارميگردد.
آزادسازي و تحول در ارتباطات از راه دور ،با مقرراتزدايي
و آزادس��ازي در بخش مالي موازي شده است .فناوريهاي
اطالعاتوارتباطاتجهانيسازيبازارهايماليراتسهيل
ميكند.زيرساختشبكهارتباطاتاطالعاتجهاني،ادغام
جهانيجريانهايماليرادر«شبكهمتا»-شبكهسرمايه
مالي جهاني ،ك��ه در مركز اقتصاد ش��بكه ديجيتال قرار
دارد -امكانپذير ميكند .جهانيس��ازي در حوزه اقتصاد
باعثجهشكوانتوميبااينترنتميشود.درظهوراقتصاد
ديجيتال،اطالعاتبهمهمترينمنبعوهمچنينمحصولي
بطورفزايندهبااهميت،تبديلميشود.بهعنوانيكمنبع،
اطالعات به معناي واقعي كلمه ،پايانناپذير هس��تند .اما
به عن��وان يك محصول ،اطالعات بايد قبل از دسترس��ي
گسترده،شارژشوند.درنتيجه،يكتغييراساسيدرفلسفه
توليد و توزيع اطالعات صورت ميگيرد .فراواني اطالعات
در اينترنت ،ما را به يك معنا وابس��ته به اطالعات ميكند.
اين امر با تبديل اطالعات كه تاكنون رايگان بودند به كاال
(به اصطالح «تجاريس��ازي اطالعات») ،تجاريس��ازي
تدريجي شبكههاي رايانهاي عمومي را تسهيل ميكند.
اطالعاتكليديبهزوديفقطدردسترسكسانيخواهد
بود كه حاضرند هزينه آن را بپردازند .برخي از محصوالت
و خدمات ،بهويژه كاالها و خدمات نامش��هود ،براي توزيع
در ش��بكههاي رايانهاي مناسب هستند .در دنياي مادي،
چنينكاالهاوخدماتيازطريقيكرسانهفيزيكي(كاغذ،
سيدي،ديويديوغيره)تحويلدادهميشود.دردنياي
ديجيتال ،كاالها و خدمات نامش��هود شكل جريانهاي
ديجيتاليازطريقشبكههايكامپيوتريراميگيرند.وقتي
«محصوالتجامعهاطالعات»راتجزيهوتحليلميكنيم،
تخمينمبلغيكهشخصميتواندبرايآنپرداختكند،
آسان نيست (براي مثال :خواندن مقاله در يك روزنامه يا
مجلهالكترونيكي،خواندنيكفصلازكتابالكترونيكي،

امانتگرفتنكتابالكترونيكيازيككتابخانهالكترونيكي،
دانلود يك آهنگ موسيقي ،تماشاي يك فيلم ،دانلود يك
نرمافزاربهروز،وغيره).برايرفعاينمشكل،اوكاموتوواوتا)
سيستمياز«ابرتوزيع»راپيشنهادكردندطبقاينرويكرد،
جرياناطالعاتازطريقشبكههايكامپيوتريميتواندبه
شكلي مشابه با آب يا برق شارژ شود .بنابراين ،محصوالت
جامعه اطالعات بايد براساس مقدار جريان اطالعات شارژ
شوند .از آنجا كه برخي فعاليتها در اينترنت ،مقدار كمي
از گ��ردش اطالعات را ايجاد ميكند (به عنوان مثال چك
كردنايميل،خواندنمقاله)،لذابايديكسيستمپرداخت
وجود داشته باشد كه مقرون به صرفه باشد و قادر به انجام
پرداختهاي بسيار ناچيز« -پرداختهاي خرد» -باشد.
توسعه يك شكل جديد از پول .بنابراين رشد پايدار اقتصاد
ديجيتال،بهيكشكلجديدازپولنيازدارد.گذربهاقتصاد
ديجيتالتنهازمانيتكميلميشودكهپول،ديجيتاليشود.
ازطريقتعداديازنوآوريهادرحوزهسيستمهايپرداخت،
زيرساختهاياجتماعيوتكنولوژيكيبرايشكلجديد
پول ش��كل ميگيرد .تحول تاريخي پول كاغذي به پول
ديجيتاليآغازميشود.پولديجيتالياينپتانسيلرادارد
كهبهلحاظكيفيت،بهيكشكلجديدازپولتبديلشود،
كهباعثميشودنظامپوليفعليكهمبتنيبرپولكاغذي
است،منسوخشود.
در حقيقت ،ما ميتوانيم به روند تكامل تاريخي پيشرفت
پول،بهمانندفرآيندتكاملغيرماديسازيپولنگاهكنيم.
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 غيرماديس��ازي ،پول شكل جريان اطالعات از
طريق ش��بكههاي رايانهاي را به خود ميگيرد .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 شبكههاي رايانهاي را نيز
به خود ميگيرد ،بنابراين اكنون ما از طريق ش��بكههاي
رايان��هاي ،اطالعات ب��راي اطالعات را تب��ادل ميكنيم.
در اواخر قرن بيس��تم ،از طريق توس��عه چندين نسل از
سيستمهاي پرداخت نوآورانه و مكانيسمهاي معامله در
اينترنت،تغييرتدريجيپولالكترونيكيبهپولديجيتال
آغاز ش��د .تعدادي از سسيس��تمهاي پول الكترونيكي/
ديجيت��ال ،ايجاد ش��دهاند :برخي از آنها س��خت افزاري
هستند،درحاليكهبرخيديگرمبتنيبرنرمافزارهستند.
برخي از آنها سسيستمهاي آنالين هستند و برخي ديگر
امكانات آفالين دارند .برخي از آنها به عنوان توسعه آنالين
گزينههاي پرداخت س��نتي ظاهر ميشوند ،در حالي كه
برخيديگرمبتنيبريكشكلابتكاريوكامالمستقلاز
پولديجيتالهستند.براساسديدگاهگوتمنماميتوانيم
بين سه نسل از پول ديجيتال تمايز قائل شويم  .نسل اول
پول ديجيتال شامل سسيستمهاي مبتني بر چكهاي
الكترونيكي،مانندNetCheque؛سسيستمهايمبتني
بر كارتهاي هوشمند ،مانند MondexوVisaCash
و سسيس��تمهاي مبتني بر س��كههاي ديجيتال ،مانند

 eCash، CyberCashو CyberCoinوNetCash
اس��ت .با وجود اينكه هيچ يك از سسيستمهاي نسل اول
موفقيتتجارينداشتهاند،امانسلاولامكانتكنولوژيكي
سسيستمهاي 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
سسيستمهاينسلدومنسبتاناهمگنبودند،اماتعدادي
ويژگي داش��تند كه باعث تمايز بين آنها و نسل قبلي پول
ديجيتال ميشد .اول ،از آنجا كه كارتهاي اعتباري تا حد
زيادي مسوول عدم موفقيت اولين نسل از پول ديجيتال
بودند ،تقريبا تمام سسيس��تمهاي نسل دوم بر مناطقي
متمركز شدهاند كه احساس ميكنند ممكن است مزيت
رقابتي نس��بت به كارتهاي اعتباري داشته باشند .دوم،
تمامسسيستمهاينسلدومبهگونهايطراحيشدهاندكه
گسترشآنهابهبانكهابستگيندارد:مشكلاثراتجانبي
منفي شبكه ،با درگير كردن تكنيكهاي نوين بازاريابي
حل شد .سسيستمهاي نسل دوم از پول ديجيتال ،تقريبا
بهدودستهتقسيمميشوند:سسيستمهايمبتنيبرپول
ديجيتالدرايميل(ايميلپول)وسسيستمهايمبتنيبر
پولبُنچكديجيتال.سسيستمهايمبتنيبرپولايميل
ديجيتال،اززيرساختهايموجودازيكسرويساينترنتي
بسيار محبوب استفاده ميكرد ،بنابراين ،هزينههاي اوليه
آنها بطور قابل توجهي پايينتر بود .اين سيس��تمها روش
جالبيبرايكنارآمدنبااثراتجانبيمنفيشبكهداشتند
و آن عبارت بود از:
اس��تفاده از به اصطالح «بازاريابي ويروسي» براي جذب
كاربران جديد .موفقترين سيس��تم از گروه  ،Pal Payبه
مشتريان اين امكان را ميدهد تا براي استفادههاي بعدي،
پولخودرادرحسابهايمربوطهذخيرهكنند.بدينترتيب،
يك مدار مس��تقل از جري��ان پول ايجاد ميش��ود كه به
موازات سيس��تم بانكي كار ميكند ،Pal Pay .شروع به
سرمايهگذاري مجدد روي ماندههاي بالاستفاده انباشته
شده در حساب مشتريان خود ،كرد -فرآيندي كه اساسا
اين سيستم را قادر ميس��ازد ،خود مانند يك بانك عمل
كند.سيستمهايپولبُنچكديجيتالبهاشكالمختلفي
تكامليافتند.برخيازآنهاكهمبتنيبرپولبُنچكدرقالب
گواهينامههايآنالين،مانندcom.GiftCertificates
بودند.بهمشتريانخوداجازهميدادتاگواهيهاراازتعدادي
از بنگاهها در يك مكان واحد ،خريداري كنند .برخي ديگ ِر
مبتنيبرپولبُنچكباهدفگروههايجمعيتيسودآور
خاص ،مانند Cybermoola[، ocketCash، com.
iCanBuyوDoughNET؛ بس��يار محب��وب بودند و
اغل��ب نوجوانان را هدف قرار ميدادن��د .بلندپروازانهترين
سسيستمهاي نس��ل دوم ،يعني com.Flooz:وcom.
 ،Beenzس��عي كردند س��لطه كارتهاي اعتباري را در
پرداختهاي آنالين خاتمه دهند .اين اولين سيستمهاي
پول ديجيتال بودند كه قابليت تبديل ارزهاي ديجيتالي
خاصخودشانراايجادكردند.درطولمدتزمانكوتاهي،
اينسيستمهاتعدادقابلتوجهيازكاربرانرابهخودجذب

كردند.دردرازمدت،آنهاممكناستبتوانندانحصاركارت
اعتب��اري را به مخاطره بيندازند ،ام��ا در كوتاهمدت ،قادر
به مصون ماندن از «تركيدن حباب دات -كام س��الهاي
»2000-2001نبودند.ورشكستگيتقريباهمزمانآنها،
ضربه جدي به نسل دوم پول ديجيتال وارد كرد Pay Pal.
تنها سيستم نسل دوم اس��ت كه پس از «تركيدن حباب
دات-كام»زندهماندهاست.اينبهدليلموقعيتپايدارآن
دربخشتجارتالكترونيكيP2Pاستكهدرتجارتسنتي
معادلآنوجودندارد.بانگاهيبهنسلسومپولديجيتال،
ميتوانيمشاهدبلوغدرچرخهزندگيپولديجيتالباشيم.
برخي از ش��ركتهاي بزرگتر جذب مفاهيم و ايدههاي
قبليميشدندوبهآنهاكمكميكردندتادرسيستمهاي
پيشرفتهانتقالپولآنالينپيشرفتكنند.سرانجامكارهاي
هوشمندتوسطشركتهايكارتهاياعتباريبينالمللي
معتبر ،پش��تيباني ش��دند .اقدامات مهم ب��راي پذيرش
گستردهتر آنها با توسعه كارتهاي هوشمند بدون سيم و
همچنين با پيشرفت در حوزه فناوري كيف پول ديجيتال
انجام شد .يك مطالعه جديد نش��ان ميدهد كه بانكها
كارتهاي هوشمند را مهمترين فناوري براي آينده پول
ميدانندسيستمديگرازنسلاولكهآيندهايدارد،سيستم
مبتنيبرچكهايالكترونيكياست.كنسرسيومفناوري
خدماتماليكهبهشدتتوسطانجمنمالياياالتمتحده
حمايتميشود،يكسيستممبتنيبرچكالكترونيكي
را توس��عه داده است كه انتظار ميرود در تمام بخشهاي
تجارتالكترونيكيبهاستاندارديواقعيتبديلشود.هردو
كارهوشمندوچكهايالكترونيكي،درواقعتوسعهآنالين
مكانيزمهايپرداختسنتيهستند.ازهمهمهمتر،هردو
سيستمتوسطبانكها،كهبسيارعالقهدارندكنترلبخش
مهمي از جري��ان پولهاي ديجيتال آينده را حفظ كنند،
پشتيبانيميشوند.
در اص��ل ،دو روش اصلي پرداخت اينترنت��ي وجود دارد:
پرداختهاي حساب ش��ده مركزي و پرداختهاي پول
ديجيتال.پرداختهايحسابشدهمركزيازحسابهاي
جاريبانكي(ياحسابهايكاراعتباري)انجامميشوندو
پرداخت از طريق سيستم تسويه انجام ميشود .پرداخت
پولديجيتالهمچنينميتواندبهصورتمركزيحساب
شود ،اما تعدادي سيستم مبتني بر پول ديجيتال وجود
داردكه ميتوانندبدونحسابداري مركزي فعاليتكنند.
اينتفاوتبسيارمهماست،زيراپرداختهايحسابشده
مركزي گرانتر هس��تند .تخمين زده ميشود كه هزينه
پرداختهاي حساب شده مركزي ،بطور متوسط ،از 30
س��نت تا  1دالر در هر تراكنش است ،در حالي كه هزينه
پرداختهاي ديجيتال P2Pغيرمتمركز ،بطور متوسط،
از 1تا 5سنت است .بنابراين ،پرداختهاي پول ديجيتال
غيرمتمركز،تنهاانتخابمنطقيبرايپرداختهايخرد
است .سيستمهاي پرداخت موثر ،بر اساس پرداختهاي
پولديجيتالغيرمتمركز،تجاريشدناطالعاتراتسهيل
ميكنند..تغيير صنعت بانكداري شكل جديد پول ،باعث
ايجادتغييراتاساسيدرحوزهاقتصاديوهمچنينتحول

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
پذيرفتهشدهازپولديجيتالاست.بدونوجوديكشكل
مناسبازپولديجيتاليكهبهصورتآنالينخلقوپخش
ميشود ،نميتوانيم اينترنت را يك رسانه كامال كاربردي
برايبانكداريالكترونيكيدرنظربگيريم.در صورتعدم
دسترسي به فضاي مجازي ،مشتريان نميتوانند هنگام
ورود به اينترنت ،پول نقدي را پس بگيرند .به همين دليل
قراردادنپولدرحسابميتوانديكدردسرآنالينباشد.
بهجزچكهايبازپرداختيوسايرترتيباتسپردهگذاري
مستقيم،مشترياناينترنتبانكميبايدسپردههايچك
خود را به صندوق پس��تي بانك آنالين خود ارسال كنند.
نداشتن دس��تگاههاي خودپرداز ،يك نقطه ضعف عمده
رقابتي براي بانكهاي اينترنتي بود كه مش��تريان آنها را
مجبور ميكرد هر وقت از دستگاه خودپرداز بانك ديگري
استفادهميكردند،هزينهپرداختكننديااينكهمشتريان
آنهامجبورميشدندبرايسپردههايخودازروشقديمي
«پست حلزوني» اس��تفاده كنند .اين دردسر كافي بود تا
بسياري از خانوادهها را از درگير شدن با بانكداري آنالين
منصرفكند][...هروقتبرايبرداشتپولنقدياچكهاي
سپرده،بايدبهصورآفالينبرويد،فعاليتبانكيشمامختل
ميشود.تجربهبانكيدراينترنت،تازمانيكهنتوانيمتمام
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 سايتهاي بانكها
معادلخودامتناعميورزند.بنابراينبانكداريالكترونيكي
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 نميشود .فقط با توسعه يك
ش��كل جهاني و عموما پذيرفته ش��ده از پول ديجيتال،
ميتوان انتظار تحقق پتانايل كامل بانك��داري آنالين و
الكترونيكي و همچنين آغاز عصر «بانكداري ديجيتال»
راداشت.بانكداريديجيتالصرفانمايانگرپيشرفتهترين
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
طريقكانلهايتوزيعالكترونيكيدرنظرگرفتهميشود،
بانكداري ديجيتال ،به لحاظ كيفيت ،نشاندهنده شكل
جديدبانكدارياستكهدرآنكليهكارهاوخدماتبانكي
مبتني بر پول ديجيتال ب��وده و از طريق كليه كانلهاي
توزيع :الكترونيكي و همچنين كانلهاي س��نتي انجام
ميشود.بنابراينمشخصشد،بانكداريديجيتالجايگزين
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،
پولديجيتالوبانكداريديجيتالچارچوبرشداقتصاد
ديجيتالكاغذيراتشكيلميدهدنتيجهمقرراتزداييدر
سراسرجهانوتحولدرارتباطاتازراهدور،زمينهرابراي
ظهور زيرساختهاي شبكههاي كامپيوتري بينالمللي
فراهم كرده است .زيرساختها نشاندهنده ساختمان
فنياقتصادديجيتالاست.دراقتصادديجيتال،اطالعات
به مهمترين منبع تبديل ميش��وند .محصوالت جامعه
اطالعات به صورت جري��ان اطالعات ديجيتال از طريق
شبكههايكامپيوتريشكلميگيرندكهاينامرمستلزم
ايجاد تغييرات اساسي در فلسفه توليد و توزيع اطالعات
است .فرآيند تجاريسازي اطالعات آغاز ميشود ،كه به
شكل مناسب پول نياز دارد .اقتصاد ديجيتال نياز به يك
شكل جهاني و عموما پذيرفته شده از پول ديجيتال دارد،
كه براي پرداختهاي خرد مقرون به صرفه است .شكل
جديد پول باعث ايجاد تحوالت اساسي در حوزه اقتصاد و
همچنينتحولبنياديندرصنعتبانكداريخواهدشد.
بانكداريالكترونيكيكهمكملبانكداريسنتياست،با
بانكداري ديجيتال جايگزين ميشود 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،
چارچوبيبرايرشداقتصادديجيتالخواهدبود.
منبع:مركزبررسيهاياستراتژيك
رياستجمهوري
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س��ازمان ملل متحد به تازگی در گزارش��ی نسبت به
کاهش نرخ رشد اقتصادی کش��ورهای جهان و بروز
یک رکود بزرگ جهانی در س��ال  ۲۰۲۰هشدار داده
است .براین اساس تمرکز بیش از حد بر سیاست غلط و
ساده مالی ،افزایش میزان بدهی ها در کنار جنگ های
تجاری و سیاست های حمایتگرانه برخی کشورها از
جملهمولفههاییهستندکهجهانبایدبرایرفعریشه
ای آن ها اقدامی را انجام دهد .به گزارش ایرنا ،گزارش
تازه کنفرانس تجارت و توس��عه ملل متحد (آنکتاد)
هشدار داده است که رشد اقتصادی اندک کشورهای
پیشرفتهوکشورهایدرحالتوسعه،موجببروزرکود
در اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۰خواهد شد.
براس��اس گزارش آنکتاد سال  ۲۰۱۹در ضعیف ترین
ش��کل رش��د اقتصادی در یک دهه اخیر به پایان 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 اتحادیه اروپا
و روند بلندمدت نرخ بهره ریشه دارد .نکته تاسفبار تر
گزارش آن است که به صراحت بر این نکته اشاره می

کند که نشانه ای از آمادگی سیاستگذاران برای مقابله
با این رکود دیده نمی ش��ود .رشد اقتصاد جهانی از ۳
درصد سال  ۲۰۱۸در سال جاری به  ۲.۳درصد کاهش
یافته است که کمترین میزان از سال  ۲۰۰۹به شمار
میرود.درآنسالمیزانرشداقتصادی ۱.۷درصدبود.
نکته ناامیدکننده آن است که براساس برآوردها چند
اقتصاد بزرگ در حال توسعه وارد دوره رکود شده اند و
برخیکشورهایپیشرفتههمچونآلمانوانگلیسنیز
به آن نزدیک هستند.
گزارش آنکتاد در س��طح کالن وجود چالش هایی در
سیاس��تگذاری های مالی کشورها ،بحران بدهی ها و
اتخاذ سیاست های حمایتگرایانه کشورها را به عنوان
مولفه هایی می بیند که زمینه بح��ران را ایجاد کرده
اس��ت .به اعتقاد کارشناسان س��ازمان ملل این خط
مشی ها باعث بی توجهی به وضعیت مصرف کنندگان
و کاهش توان مصرفی آن ها و در نتیجه ظهور نش��انه
هایی از بروز رکود شده اس��ت .روزنامه «گاردین» در
گزارشی در زمینه هشدار سازمان ملل در زمینه خطر
وقوع رکود جهانی در س��ال  ۲۰۲۰عنوان داشت این

نهاداعتقادداردرشدضعیفاقتصادیهمدرکشورهای
پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه رکود را در
سال آینده میالدی محتمل ساخته است .در گزارش
س��االنه این نهاد به وزارتخانه های دارایی و بانک های
مرکزی کش��ورها توصیه شده اس��ت تمرکز خود بر
قیمت بازار سهام ،درآمدهای مقطعی و اتکا به سرمایه
گذاری ها را کنار بگذارند و به جای آن سیاس��ت های
اشتغالزایی ،افزایش دستمزد و بیشتر کردن سرمایه
گذاری در بخش های عمومی را در دس��تور کار خود
قرار دهند .شکاف در کشورهای شمال در کنار کاهش
عمومیدرجنوببعالوهافزایشسطحبدهیهادرهمه
کشورهابراقتصادجهانیسایهافکندهاست.اینمسائل
در همراهی با افزایش نوسانات بازار ،ساختار چندجانبه
ناآکارمد و افزایش بی اعتمادی ،چالش های فوری را
ایجاد کرده اند.
گزارش سازمان ملل بر این باور است حتی با وجود پایان
یافتنبحرانمالیدریکدههقبل،اقتصادجهانیهنوز
ش��کننده باقی مانده اس��ت و این نهاد به همین دلیل
درخواست می کند تا تجدیدنظری بنیادین در تجارت

به عنوان یک مدل معمولی صورت بگیرد زیرا این نوع
نگرش کش��ورهای در حال توسعه را به واسطه افزایش
بی سابقه بدهی نگران و ناراحت کرده است .کاهش نرخ
بهره ای که ف��درال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اتحادیه
اروپابهتازگیانجامدادهاندهمازنگاهاینگزارشچندان
موفقیتآمیزنبودند.راهحلهاییهمچوناقداماتپولی
غیرمتعارفهمچوننرخبهرهمنفیوخلقپولازطریق
کمی-بااینکهاززمانبحرانمالیعملکردضعیف
کاهش ّ
خودرانشاندادهاند-همچنانبهعنوانکلیدیبرایرفع
نقاطضعفاقتصادجهانیبهکارگرفتهمیشوند.گزارش
سازمانمللمتحدمعتقداستبهعلتکاهشتقاضای
جهانیواتخاذسیاستهایحمایتگرایانهبهویژهازسوی
دونالد ترامپ ،از ابتدای سال ۲۰۱۹کاهش تجارت قابل
پیش بینی بود .آنکتاد بر نیاز به داشتن دیدگاهی فراتر
از تهدیدات کوتاه م��دت و توجه به تهدیدات عمیق تر
و بلندمدت رکود تاکید دارد .به رغم خطرات فوری که
اقتصادجهانیراتهدیدمیکنندیکسریچالشهای
کالن ساختاری هم وجود دارند که به بحران مالی دامن
میزندوتاکنونبیسابقهبودهاند.

مجموعه ای از سیاست های اشتباه
بدهی ها و نبود سرمایه گذاری کارآمد و سیاست های
غلطکشورهایجهانموجبشدهاندازتقاضایجهانی
کاسته ش��ود و همین امر موجب بروز نش��انه ها رکود
گردیدهاست.
خبرگزاری دولتی «ش��ینهوا» چین امواج خروش��ان
بحران برای اقتصاد جهانی را واضح و خطرناک توصیف
کرد و افزود :از جمله راهکارهای آنکتاد افزایش حقوق،
اشتغالزاییوسرمایهگذاریهایعمومیبیانشدهاست.
دراینچارچوبکندشدنرشداقتصادهایمهمتوسعه
یافته از جمله آمریکا نش��ان می دهد اعتماد صرف به
سیاست های پولی ساده یا افزایش قیمت دارایی برای
تحریکتقاضادربهترینحالتآنتنهارشدیزودگذر
را به بار خواهد آورد .ای��ن کاهش در حالی رخ می دهد
که کاهش مالیات برای افراد ثروتمند و ش��رکت ها هم
نتوانستباعثافزایشمیزانسرمایهگذاریهاشود.
این رسانه چینی ،یکی از مهمترین علل افت محسوس
تقاضای جهانی را تعرفه های یکجانبه کشورها به ویژه
دولتایاالتمتحدهارزیابیکردهاست.

كالن
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مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي گزارش داد

4راهكار افزايش سهم بازار سرمايه درتامين مالي بنگاهها

گروه اقتصاد كالن|
اخذتسهيالتازشبكهبانكيبسيارناچيزاست
و در واقع از اين ظرفيت مهم استفاده نميشود
كه اين امر نشان ميدهد چالشهايي در مسير
تامين مالي از طريق انتش�ار صك�وك در بازار
سرمايه وجود دارد .اعمال نرخهاي 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
هزينههاي متعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني
افزاي�ش يابد كه منجر ب�ه افزايش هزينه تمام
ش�ده تامين مالي براي بنگاه ميش�ود و البته
توزي�ع منافع مال�ي ميان ش�ركتهاي تامين
سرمايه و سرمايهگذاران (حقيقي و حقوقي) ،را
غيرشفاف ميكند .ازسوي ديگر عدم آشنايي
فع�االن اقتصادي با صك�وك و پيچيدگيهاي
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 هزينههاي مبادالتي انتش�ار صكوك
براي بنگاهها شده است .اما براي مواجهه با اين
مشكالت چه راهكارهايي وجود دارد؟

به گ��زارش «تعادل» ،يك��ي از راهه��اي پيش روي
بنگاههاي 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 بنگاهها براي
تامين مالي از بازار س��رمايه ميتوانند استفاده كنند.
تامين مال��ي از طريق انتش��ار اوراق مالي (صكوك)
در س��الهاي اخير مورد توجه بنگاهه��ا در ايران قرار
گرفته است.
درح��ال حاض��ر باتوجه به ش��رايط مال��ي بانكها و
موسس��ات اعتباري ،تس��هيالتدهي ب��ه بنگاهها با
دشواريصورتميگيرد.ازسويديگرتقاضايبنگاهها
نيز بهواس��طه افزايش هزينههاي ناش��ي از افزايش
نرخ ارز و افزايش س��طح قيمتها بهويژه براي تامين
سرمايه در گردش افزايش يافته است .در اين شرايط
تامين مالي از طريق انتش��ار صكوك در بازار سرمايه
ميتواند سازوكاري مناسب براي تامين مالي بنگاهها
محسوب شود.
  نگاهي اجمالي به تامين مالي از طريق بازار
سرمايه و شبكه بانكي
اقتصاد ايران ،اقتصادي بانكمحور اس��ت و براساس
گزارشهاي بان��ك مركزي ،بخش غالب (بيش از 80
درصد) تامين مالي در اقتصاد ايران از طريق نظام بانكي
صورت ميگيرد ،با وجود اين در سالهاي اخير تامين
مالي از طريق بازار سرمايه رشد خوبي داشته است.
مقايسهتامينماليازطريقبازارسرمايهوشبكهبانكي
بازار سرمايه و ش��بكه بانكي دو بازار مهم و رسمي به
منظور تامين مالي بنگاههاي اقتصادي هستند .تامين
مالي از طريق ش��بكه بانكي در قالب تسهيالت ،ذيل
عقود مشخص فقهي صورت ميپذيرد و طبق قانون
«عمليات بانكي بدون ربا»؛ عقود مشاركت حقوقي،
مشاركتمدني،جعاله،اجارهبهشرطتمليك،مضاربه،
فروش اقساطي و ...بدين منظور طراحي شده است.
بطور معمول ،مدت زمان (سررسيد) تسهيالت براي
بنگاههاي كوتاهمدت (حداكثر يكسال) است و البته
در سررسيد ميتوانند امهال كنند .انتشار صكوك در
بازار س��رمايه نيز ذيل عقود فقهي صورت ميپذيرد؛
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)
داراييهاي مبناي انتشار صكوك را به سرمايهگذاران
منتقلميكندودرمقابل،منابعماليسرمايهگذارانبه
باني انتقال مييابد .اوراق پس از پذيرهنويسي ،در بازار
ثانويه معامله شده و در فواصل زماني مشخص ،سود
اوراق پرداخت ميشود.
در نهايت در سررس��يد؛ اصل و باقيمانده سود اوراق
(آخرين كوپ��ن اوراق) به دارن��دگان اوراق پرداخت
ميشود و داراييهاي مبناي انتشار اوراق ،نيز توسط
ناشر به باني منتقل ميشود .در ميان انواع مزيتها و
معايب تامين مالي از طريق شبكه بانكي و بازار سرمايه،
هزينههاي تامين مالي و زمان دسترسي از مولفههاي
مهم تصميمگيري بنگاهها پيرامون بهرهگيري از بازار
پول و سرمايه هستند .درواقع؛ چنانچه هزينه تامين
مالي بنگاهها در يكي از دو بازار س��رمايه (انواع اوراق
بهادار اس�لامي) و ش��بكه بانكي (دريافت تسهيالت
بانكي) ،كمتر باشد ،توجه بنگاه به آن بازار خواهد بود.
  تامين مالي در شبكه بانكي
حجم كل تسهيالت پرداختي بانكها در سال 1397
به بخشهاي اقتص��ادي حدود  773ه��زار ميليارد
تومان بوده اس��ت كه در مقايس��ه با دوره قبل (سال

 )1396حدود  26درصد مع��ادل  160هزار ميليارد
تومان افزايش داش��ته اس��ت .با توجه به افزايش نرخ
ت��ورم و هزينهه��اي بنگاهها ،چنانچه اي��ن ميزان از
تسهيالتدهي را با شاخصهاي قيمت توليدكننده
تعديل كنيم ،عم ً
ال نرخ رش��د واقعي تس��هيالت در
سال 1397نس��بت به سال گذشته حدود  41درصد
كاهش يافته است .از كل تسهيالت پرداختي شبكه
بانكي در س��ال  ،1397سهم تس��هيالت اعطايي به
بنگاهها (بهغير از سرفصل تسهيالت مسكن و ساير)
در س��ال  97مبلغ حدود  607ه��زار ميليارد تومان
معادل  78درصد 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 .بررسيها
نشان ميدهد كه تسهيالت اعطايي به بنگاهها رشد
 24درصدي داشته است ( 119هزار ميليارد تومان)،
اما رش��د واقعي تس��هيالت اعطايي (تعديل يافته با
شاخص قيمتهاي توليدكننده) به بنگاه حدود 15
درصد كاهش داشته است .نرخ رسمي تامين مالي در
شبكه بانكي در سال 1397برابر با 18درصد بوده است.
البته شواهد نشان ميدهد كه بانكها به طرق مختلف
مثل الزام به مسدود كردن بخشي از تسهيالت يا الزام
به سپردهگذاري و  ...عم ً
ال هزينه تمام شده تسهيالت
بانكي را براي بنگاهها افزايش دادهاند.
  تامين مالي در بازار سرمايه ايران
بازار سرمايه سازوكار ديگر تامين مالي است كه در آن
دولت و بنگاهها با انتشار اوراق بهادار به تجهيز منابع
مالي اقدام ميكنند و نيازهاي مالي و سرمايهاي خود
را تامين ميكنند .نقش اصلي بازار س��رمايه ،تامين
مالي بنگاهها از طريق انتشار سهام و افزايش سرمايه
است .در كنار بازار اوراق سهام ،اوراق مالي اسالمي نيز
كه سررسيد بلندمدتتري نسبت به تسهيالت بانكي
دارند ،در بازار سرمايه انتشار يافته و مورد معامله قرار
ميگيرد.
حجم اوراق مالي اسالمي در بازار سرمايه طي ساليان
گذشته افزايش يافته اس��ت و عالوه بر بنگاهها كه به
انتش��ار صكوك اقدام ميكنند ،دولت ،وزارتخانهها و
ش��ركتهاي دولتي نيز به انتشار اوراق مالي اسالمي
(مطابق با اقتضائات شرعي) ميپردازند .اسناد خزانه
اسالمي ،اوراق مشاركت و اوراق منفعت نمونههايي از
اوراق بهاداري است كه دولت و وزارتخانهها بهمنظور
تامين كس��ري منابع مالي خود در س��الهاي اخير
منتشر كردهاند .در سال  1397مجموع ارزش اسمي
مالي اسالمي دولتي منتشر شده نسبت به سال1396
حدود 30درصد كاهش و ارزش واقعي (تعديل شده
با ش��اخص قيمتها) آن ح��دود  51درصد كاهش
داشته است.
در س��ال  1397مجموع ارزش اسمي مالي اسالمي
دولتي منتش��ر شده نس��بت به س��ال  1396حدود
30درصدكاهشوارزشواقعي(تعديلشدهباشاخص
قيمتها) آن حدود  51درصد كاهش داشته است.
بررسيها نشان ميدهد كه گرچه انتشار صكوك در
بازار سرمايه توسط بنگاههاي اقتصادي در سال1397
در مقايسه با سالهاي گذشته افزايش داشته است و از
ميانگين چندساله باالتر بوده است .با اين حال با وجود
رشد تامين مالي بنگاهها از طريق بازار سرمايه ،حجم
انتشار صكوك (كه برابر حدود  7200ميليارد تومان

بوده است) در مقايس��ه با حجم تامين مالي بنگاهها
توسط شبكه بانكي (حدود  607هزار ميليارد تومان)
بسيار اندك است.
شهاي تامين مالي از مسير بازار سرمايه
  چال 
در ايران
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 بنگاهها در اقتصاد ايران،
بايد چالشهايي را كه بنگاهها در مسير انتشار با آنها
مواجه هستند مرتفع كرد.
برخي از اين چالشها عبارتند از :نرخگذاري دستوري
و خارج از قواعد سرمايهگذاري صكوك ،فقدان رتبه
اعتباري صكوك و پيچيدگي ماهيت صكوك هر يكي
از اين چالشها ،تبعاتي را هم به اقتصاد ايران تحميل
كردهاند.
پيامدهاي نرخگذاري دستوري:
  افزايش هزينه غيربهرهاي انتشار صكوك
توزيع غيرشفاف منافع مالي حاصل از انتشار صكوك
در نتيجه نرخگذاري دس��توري صكوك ناسازگار با
شرايط بازار و فقدان رتبهبندي صكوك و شركتهاي
منتشركننده آن ،هزينههاي انتشار صكوك افزايش
خواهد يافت و س��اختارهاي مذاكرهاي غيرشفاف بر
نرخگ��ذاري اوراق مالي اس�لامي رواج خواهد يافت.
بهعبارت ديگر اگرچه در ظاهر امر ،نرخ اسمي صكوك
بس��يار پايين اس��ت ،اما هزينه تامين مالي از طريق
صكوك ،بهواس��طه هزينههاي غيربهرهاي ،بسته به
ش��رايط بازار ح��دود  10درصد باالتر از نرخ اس��مي
خواهد بود.
طبق نظر بنگاههاي منتش��ركننده صكوك در بازار
س��رمايه ،هزينه غيربهرهاي انتش��ار صكوك حدود
10درصدبودهاستكهحدود 7درصدمربوطبهمتعهد
پذيرهنويس ،بازارگردان و مشاور عرضه (شركتهاي
تامين سرمايه) است .حدود  2درصد هزينهها مربوط
به ركن ضامن و يك تا دو درصد ساير هزينههاي انتشار
صكوك است .نكته مهم آن است كه چنانچه نرخهاي
اسمي صكوك متناسب با شرايط بازار باشد ،بهواسطه
مشاركت بيشتر در عرضه اوليه ازسوي سرمايهگذاران،
هزينههاي مربوط به متعهد پذيرهنويس و بازارگردان
بطور محسوس��ي كاهش خواهد ياف��ت و درمجموع
هزينه تمام ش��ده تامين مالي از طريق صكوك براي
بنگاه كاهش مييابد.
توزيع غيرشفاف منافع مالي حاصل از انتشار صكوك
يك��ي از مهمترين پيامدهاي نرخگذاري دس��توري
ناسازگار با شرايط بازار ،توزيع غيرشفاف منافع مالي
حاصل از انتشار صكوك بنگاهها 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 بررسيهاي انجام شده ،نرخ اسمي صكوك
منتشرشدهتوسطبنگاههادرسالگذشتهحداكثر16
درصد براي صكوك با ضمانت بانكي و  19درصد براي
صكوك با ضمانت غيربانكي بوده است .نتيجه آن است
كه سرمايهگذاران بازار سرمايه با درنظر گرفتن ريسك
و بازده و با وجود داراييهاي بدون ريسك با نرخ سود
باالتر (مثل اسناد خزانه كه بازدهي حدود  22درصد
داشتهاند) ،عم ً
ال هيچ انگيزهاي براي خريد اين اوراق

شريك كردن كارگران در سهام كارخانهها

يك كارش��ناس حوزه كار معتقد است شريك كردن
كارگران در سهامداري كارخانهها موجب صرفهجويي
در توليد ،باال رفتن بهرهوري بنگاه ،ايجاد توليد مرغوب
و اطمينان خاطر كارگران از آينده شغلي آنها ميشود.
علي اكبر سيارمه اظهار كرد :سالهاي سال است كه
نمايندگان تش��كلهاي كارگري بحث سهيم شدن
كارگران در كارخانهها را مط��رح ميكنند چرا كه با
مش��اركت كارگران در مديريت و س��هام كارخانهها،
هم توليد و بهرهوري در بن��گاه باال ميرود هم انگيزه
كار بيشتر ميش��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 ميگرفت.
به گفت��ه اين كارش��ناس حوزه كار ،ش��ريك كردن
كارگران در سهامداري كارخانه موجب صرفهجويي
در توليد ،كاهش هزينههاي اضافه ،ايجاد توليد مرغوب
و اطمينان خاطر كارگران براي دوام شغلي ميشود.
سيارمه درباره برخي ديدگاهها در خصوص عدم اجراي
صحيح خصوصيسازي در كشور ،گفت :عدهاي بر اين

باورند كه اگر اصل  ۴۴به درس��تي اجرا نميشود به
اين دليل است كه حقوق ذيربطان را لحاظ ميكند
ولي حقوق ذينفع��ان را نميبيند در صورتي كه در
سياستهاي اصل  ۴۴قيد 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 بنگاههاي
واگذار شده مالكان هنگام ش��رايط سوددهي ،بهره
بردند و زماني ك��ه بايد س��رمايهگذاري ميكردند،
بالفاصله ب��ه تغيير خ��ط تولي��د روي ميآوردند و
براي آنكه خودشان هزينه نكنند ،نيروهاي كار را به

در بازار اوليه و به عبارت ديگر سرمايهگذاري مستقيم
نداشتهاند .در اين شرايط متعهد پذيرهنويس (شركت
تامين س��رمايه) بايد منابع مورد ني��از بنگاه (ارزش
صكوك منتشر شده) را به او بپردازد و به عبارت ،ديگر
ِ
صكوك فروش نرفته را بخرد.
متعه�د پذيرهنوي�س از دو طريق ب�ه ايفاي
تعهدات خود اقدام ميكند:
 -1برداش��ت از صندوقه��اي س��رمايهگذاري،
زيرمجموعه خود
-2مذاكرهمستقيمباسرمايهگذارانحقيقيياحقوقي
بهمنظور دريافت منابع مالي خريداري اوراق توسط
ايشان فارغ از اينكه متعهد پذيرهنويس از كدام منبع
براي ايفاي تعهدات خود بهرهمند ميشود ،نرخي كه
هريكازدومنبعفوقازتامينسرمايهمطالبهميكند،
متأثر از شرايط بازار و سياستهاي پولي بانك مركزي
اس��ت و مس��تقيماً در هزينههاي غيربهرهاي انتشار
صكوك نمود مييابد.
چنانچ��ه تامي��ن مناب��ع مال��ي از صندوقه��اي
گذاري زيرمجموعه ش��ركت تامين سرمايه
سرمايه
ِ
نرخ اين تامين مالي ،تقريباً برابر با نرخ
صورت پذيردِ ،
بازدهي اس��ت كه صندوقها به دارندگان واحدهاي
صندوق پرداخت ميكنند ،كه طي س��الهاي اخير
همواره باالتر از نرخ اسمي صكوك منتشره بوده است.
ِ
نويس اوراق،
مالي ايفاي
تعهدات پذيره ِ
چنانچه تامين ِ
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صورت پذيرد ،ساير
انتخابهاي اين اشخاص مثل سپردهگذاري در بانك
و دريافت سود بانكي ،مالك نرخگذاري قرار ميگيرد
و با توجه به نرخهايي كه بانكها عم ً
ال براي سپردههاي
كالن پرداخت ميكنند ،عم ً
ال هم��ان نرخهاي بازار
مبنا قرار خواهد گرفت .متعهد پذيرهنويسي هم اين
مابهالتفاوت نرخ سود را عم ً
ال در قالب هزينه مربوطه از
بنگاه متقاضي ميگيرد و به اين صورت است كه عمالً
هزينه تمام شده تامين مالي از طريق انتشار صكوك
براي بنگاه افزايش مييابد.
همانگونه كه بيان شد س��هم بازار سرمايه در تامين
مالي بنگاهها در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين
است .براي استفاده بيش��تر از ظرفيت صكوك براي
تامين مالي كه در واقع هدايت س��پردههاي مردم به
سمت توليد است ،رفع چالشهاي پيشگفته ضروري
است .در اين بخش راهكارهايي در اين راستا پيشنهاد
ميشود:
  مداخله غيردستوري بانك مركزي
بانكهاي مركزي به عنوان سياستگذار پولي و مقام
ناظر بر بانكها و ساير موسسات اعتباري غيربانكي،
عموماً به جاي مداخله مستقيم و تعيين نرخهاي اوراق
مالي اس�لامي و البته نرخهاي سپردهها و تسهيالت
موسسات اعتباري ،بهصورت غيرمستقيم و از طريق
مديريت نرخ در بازار بين بانكي و با استفاده از ابزارهايي
مثل عمليات بازار باز اقدام ميكنند.
به نظر ميرس��د ب��ا توجه به س��اختار نظ��ام پولي و
بانكي كش��ور ،ضروري است بانك مركزي جمهوري
اس�لامي ايران نيز از تعيين دس��توري نرخها بدون
توجه به الزامات آن در سياس��تهاي پولي ،خصوصاً
در مورد نرخ صكوك منتش��ره و تضمين شده توسط
بانكها ،فاصله بگيرد .زيرا تعيين نرخهاي ناس��ازگار
با ش��رايط بازار ،اوالً بهواس��طه روشه��اي مختلف
براي تخل��ف بانكها ،قابليت اعم��ال و تحقق ندارد؛
ثاني��اً ضمن ايجاد فض��اي رانتي و غيرش��فاف ،عم ً
ال

مرخصيهاي طوالني و اجباري ميفرستادند يا عذر
كارگر را ميخواستند تا به مدت يكسال از صندوق
بيمه بيكاري استفاده كند.
وي با بيان اينكه وظيفه ش��وراهاي اسالمي مستقر
در كارخانهها و ش��ركتها 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
كارخانهه��ا چگون��ه به گوش مس��ووالن برس��د و

هزينههاي تامين مالي بنگاهها را افزايش خواهد داد.
الزام به ارايه رتبه اعتباري صكوك و بنگاهها توس��ط
موسسات رتبهبندي در بازار سرمايه
يكي از اركان مهم در انتشار اوراق بهادار نهاد رتبهبندي
است .اين نهاد موظف به ارايه رتبه اعتباري اوراق و نيز
بنگاهي است كه ميخواهد اوراق بهادار منتشر كند.
با بهرهگيري از رتب��ه اعتباري ،ميتوان نرخ منصفانه
اوراق كه با ريسك تعديل شده است را به دست آورد .با
منطقيشدننرخبازدهاوراق،تقاضابرايخريدارياين
اوراق افزايش مييابد و به تبع آن ،هزينههاي متعهد
پذيرهنويسي و بازارگرداني كاهش خواهد يافت .عالوه
بر اين ،با وجود نهاد رتبهبن��دي ،هزينههاي زماني و
ارزيابي انتشار اوراق كه توسط اركان مختلف صورت
ميپذيرد ،كاهش مييابد.
بهطور خالصه؛ وجود نهاد رتبهبندي در بازار
س�رمايه از س�ه جهت به تامين مال�ي بنگاهها
كمكميكند:
 -1طبق دستورالعملها؛ چنانچه صكوك بنگاه داراي
رتبه اعتباري باشد ،باني صكوك كه بنگاه است ،ملزم
به داشتن ضامن نيست .فلذا هزينه ركن ضامن حذف
خواهد شد.
 -2دارا بودن رتبه اعتباري شركت و صكوك آن ،سبب
ميشودكهتعييننرخهاتطابقبيشترباريسكشركت
و صكوك منتشره و بازدهي آن داشته باشد.
 -3با توجه به حذف برخ��ي از مراحل و اركان فرايند
انتشار صكوك تسريع خواهد شد.
 -4انتشار صكوك بدون كوپن (فروش اوراق به كسر)
يك��ي از راهكارهاي كاهش هزينهه��اي تامين مالي
بنگاهها ،انتش��ار اوراق بهادار مالي اسالمي (صكوك)
بدون كوپن (به كسر) است .انتشار اين نوع اوراق داراي
فوايد زير است:
 -1كشف قيمت اوراق ،مبتني بر عرضه و تقاضاي بازار
انجام ميش��ود و مداخالت در نرخگذاري آن كاهش
مييابد .بالطبع اين ويژگي ،هزينههاي پذيرهنويسي
و بازارگرداني آن كاهش خواهد يافت.
 .-2بنگاه موظ��ف به پرداخت س��ودهاي دورهاي به
دارندگان اوراق نيست و لذا ميتواند با ذخيره جريانات
نقدي ،كسبوكار خود را توسعه دهد.
البته به منظور بهرهگيري از اين نوع اوراق الزم است تا
دو ويژگي زير درنظر گرفته شود:
 .-1از 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 ِ
ثبوت دين
باني ،شبهه حيله فرار از ربا دارد و محل اشكال است.
 -2از حيث نظ��ري؛ اي��ن اوراق نميتواند بلندمدت
باش��د ،زيرا با تنزيل به قيمت حال ،ارزش آن كاهش
شديدي مييابد .لذا بهنظر ميرسد اين اوراق ميتواند
ميانمدت (تا دو سال) منتشر شوند.
  افزايش عمق بازار اوراق مالي اسالمي
همانطور كه در تجزيه و تحليل هزينه انتشار صكوك
مشخص ش��د؛ بيش��تر هزينههاي غيرمالي انتشار
صكوك ،مربوط به متعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني
است .به بيان ديگر ،نقدش��دن اوراق و هزينه متعهد
پذيرهنويس ،هزينههاي بااليي است كه باني (بنگاه)
الزم است پرداخت كند.
با فرض آنك��ه نرخگذاري منصفان��هاي در بازار اوراق
صورت پذي��رد و صكوك از رتبه اعتب��اري برخوردار
باشد ،هرچه ميزان مشاركت افراد با درجات مختلف
ريس��كپذيري و ترجيحات نقدينگي در بازار اوراق
بهادار بيشتر باشد ،نقدش��وندگي اوراق باالتر خواهد
رفت و بازار به اصطالح عميق ميشود .تعميق بازار به
اين معناست كه فعال بازار بتواند در سريعترين زمان
ممكن به بهينهترين قيمت مورد نظ��ر دارايي مالي
موجود در بازار مالي ،دس��ت يابد .افزايش عمق بازار
ميتوان��د از طريق طراحي ابزاره��اي مالي متنوع در
بازار سرمايه حاصل شود .براي مثال ،طراحي ابزارهاي
تامين مالي كه داراي نرخهاي س��ود مصون از تورم يا
مصون از نوسانات نرخ ارز است ،ميتواند به عمق بازار
كمككندكهدرنتيجه،هزينههايانتشاركاهشيابد.
  كاهش زمان رويهه�اي اداري و اجرايي
انتشار صكوك
زمانب��ر بودن انتش��ار صكوك يك��ي از هزينههاي
غيرمالي تامين مالي از طريق بازار سرمايه است .براي
رفع اين چالش ضروري است اركان انتشار اوراق مانند
ضامن ،مشاور عرضه ،موسسه رتبهبندي كه به بررسي
باني اوراق ميپردازند ،با بهرهگيري از سيس��تمهاي
سريع تحليل ،ارزيابي و س��نجش ريسك به تسريع
در فرايند تصميمگيري و انتش��ار اوراق بهادار مالي
اقدام كنند .همچنين ضروري است كه بانك مركزي
فراينده��اي مربوط به تأييد ضمانت اوراق ازس��وي
بانكها را تسريع بخشد.

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
كارخانهها گفت :اين س��تاد در شناسايي بنگاههاي
مشكلدار 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 كارخانههايي نظير هپكو
هرچه سريعتر برطرف شود و كارگران با اميد و انگيزه
به كار مشغول شوند.

اخباركالن
درآمد ۱۰هزارميلياردي دولت
ازحذف يارانه پردرآمدها

يك اقتصاددان با اش��اره به شيوه دولت براي حذف
تدريجي ياران ه 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  ۱۰هزار ميليارد
توماننصيبدولتخواهدشد.
وحيدشقاقيشهري،حذفتدريجييارانهخانوارهاي
پردرآمد را بهتري��ن روش قط��ع يارانه دهكهاي
پردرآمد ارزيابي كرد و گفت :ب��ا اين روش ميتوان
جلوي خطاها و انحرافات احتمالي را هم گرفت .در
همين راستا بهترين معيار براي تشخيص وضعيت
اقتصادي خانوارها بررسي گردش مالي افراد خانوار
است.اوبااشارهبهالزامچهارسالهدولتبهحذفيارانه
نقدي بر اساس قانون بودجه كشوري ادامه داد :پس
از دوره اول حذف يارانهها در سال ،۱۳۹۴اولين اقدام
دولت براي اجرايي ك��ردن تبصره  ۱۴قانون بودجه
س��ال  ۱۳۹۸مبني بر حذف يارانه در ش��هريورماه
امسالصورتگرفت.البتهدراينمدتنيزنمايندگان
مجلسنقدهايفراوانينسبتبهتعللدولتدرحذف
يارانههاداشتند.
عضوهياتعلميدانشگاهخوارزميتهرانباتاكيدبر
اينكهخانوارهايپردرآمدهيچنيازيبهدريافتيارانه
ندارندگفت:درسال ۱۳۸۹مبلغ ۴۵هزارتومانمبلغ
قابل توجهي در سبد خانوار بود ،اما با توجه به اينكه
بيشاز ۱۰سالازپرداختيارانهميگذردواينمبلغ
هم افزايش پيدا نكرده و از س��وي ديگر دو ،سه موج
تورميراهمتجربهكردهايمحاالمبلغ۴۵هزارتومان
مبلغ بسيار كمي ش��ده و قدرت خريد آن بسيار كم
است .به همين خاطر خانوادههاي پردرآمد و حتي
خانوادههاي با درآمد متوسط نيز به آن نيازي ندارند؛
بنابراينتعللدولتدرحذفيارانههمبيمورداست.
شقاقي شهري با اشاره به اينكه روش تدريجي قطع
يارانهها عمال جلوي انحراف��ات و خطاها در فرايند
حذف يارانهها را ميگي��رد اضافه كرد :هنگامي كه
دولت به تدريج ياران��ه دهكهاي درآمدي را حذف
ميكند ،به مرور ميتواند بانك اطالعاتي خود را هم
تكميلكند،بهاعتراضهارسيدگيكندوسپسيارانه
دهكهايپايينترراهمقطعكند.برايناساسروش
تدريجي نسبت به قطع يكباره يارانهها بهتر است و
بهدولتاجازهراستيآزمايي،كاهشوحذفخطاها
را ميدهد .اوبا تاكيدبرروش تدريجي قطع يارانهها و
ايجاد سامانه ثبت و رسيدگي به اعتراضها ادامه داد:
قطعا ما شاهد خطاي بسيار اندكي در حذف يارانهها
خواهيمبود؛بنابراينقاعدتاشاهدتجمعاتاعتراضي
همنخواهيمبود،چونبرايافراديكهبهحذفيارانه
خود اعتراض دارند ،امكان ثبت اعتراض فراهم شده
ودولتبابررسيگردشماليآنها،بهحقانيتياعدم
حقانيت اعتراضش��ان پي ميبرد .عالوه بر اين سه
دهك پردرآمد به ۴۵هزار و ۵۰۰تومان نيازي ندارند
واساسااعتراضيهمنخواهندداشت.ايناقتصاددانبا
اشارهبهاينكهگردشماليحسابافرادبهترينروش
برايتشخيصوضعيتماليافراداست،گفت:دولت
ميتواند 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
استكهفردبه ۴۵هزارو ۵۰۰توماننيازداردياخير؛
من فكر ميكنم صدكهاي باالي درآمدي گردش
ماليمحسوسيدارند،بنابراينبرايفرديكهگردش
حساب ملموسيداشته است ۴۵،هزارو ۵۰۰تومان
خندهدار و بيمعني اس��ت .اما حق اعتراض دارند و
دولت هم به راحتي ميتواند موجه بودن اس��تدالل
آنها را تشخيص دهد .اين استاد دانشگاه همچنين
با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي دولت اظهار كرد:
دولتمجبوراستهزينههايخودراساماندهيكند
كهيكيازاينهزينههاحذفيارانههاينقدياست.
ازمحلحذفيارانهخانوارهايپردرآمد،درطوليك
س��ال كمتر از  ۱۰هزار ميليارد تومان نصيب دولت
خواهدشدكهدولتنيزبااينمبلغميتواندبخشياز
كسري بودجه خود را جبران كند و البته چارهاي هم
جز اين هم ندارد .دولت بخشي از كسري بودجه را از
طريقصندوقتوسعهمليواوراقماليپوششدادهو
بخشبسياركوچكيازآننيزميتواندازمحلحذف
يارانههايافرادپردرآمدجبرانشود.

بخشودگي 100درصديجرايم
مالياتيباپرداختاصل  بدهي

در راس��تاي حمايت از تولي��د ،موديان مالياتي
ميتوانند با پرداخت اصل بده��ي خود تا پايان
مهرم��اه ،از فرصت بخش��ودگي  ۱۰۰درصدي
جرايم مالياتي بهرهمند 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:
يكيازمهمتريناقداماتيكهصورتگرفتهاست،
بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش است.
وي افزود :اين س��ازمان در راس��تاي حمايت از
توليد و كاالي ايراني و بهمنظور حمايت از فعاالن
اقتصادي ،رعاي��ت اصل تكري��م اربابرجوع و
افزايشرضايتمنديموديانمالياتي،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  ۱۹۱قانون مالياتهاي مستقيم به
عنوان مودي خوشحساب از اين حيث و در اين
مرحله تلقي و مورد بخشودگي قرار ميگيرند.
معاون سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه
 ۱۰۰درصد جرايم قابل بخشش مودياني كه تا
پايان مهرماه ۱۳۹۸مانده بدهي قطعي شده خود
را پرداخت كنند بخشيده ميشود ،اظهار كرد :در
صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده
و برخورداري از تسهيالت ياد شده ،اين امكان در
سال آينده فراهم نخواهد بود.

دنيايفناوري
شكافامنيتي
در پاسپورتهاي الكترونيكي

محققان امنيتي متوجه شدهاند شكافي امنيتي
درتراشهپاسپورتهايالكترونيكيسراسرجهان
به هكرها اجازه ميدهد اطالعات افراد را سرقت
و تمام فعاليتها و حركاتش��ان را رصد كنند .به
گزارش مهر به نقل از ديليميل ،پاسپورتهاي
الكترونيكبرايسهولتاستفادهطراحيشدهاند
اما به نظر ميرس��د آنها تهديدي امنيتي را در بر
دارند .محققان شكاف امنيتي كشف كردهاند كه
به هكرها اجازه ميدهد پاسپورت را از فاصله چند
فوتي اس��كن و تمام حركات كاربر را رصد كنند.
پاسپورتهاي الكترونيك از سال ۲۰۰۴ميالدي
ارايه ش��دهاند .در اين پاس��پورتها تراشههاي
رايانهاي كوچكي قرار دارد كه اطالعات اساسي
درباره هر فرد روي آن ذخيره شده است .به گفته
محققان امنيتي شكاف مذكور در پاسپورتهاي
الكتريكي سراس��ر جهان وجود دارد و به همين
دليل بسياري از افراد در معرض خطر قرار دارند.
طبق استاندارد موجود دس��تگاههاي خوانش
پاس��پورت الكترونيكي در فرودگاهها اطالعات
داخل آن را براي شناس��ايي فرد اسكن ميكند.
اطالعات ذخيرهشده 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
ازتجهيزاتغيرقانونيميتوانندبهشكافامنيتي
موجوددرتراشهنفوذكنند.باكمكدستگاههايي
ميتوان 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��يهاي جديد
سري آيفون  ۱۱هش��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 توسعهدهنده گوشيهاي
آيفون طي برگزاري رويدادي در سپتامبر سال
جاري مي�لادي از جديدترين محصوالت خود
(آيفون ،۱۱آيفون ۱۱پرو و آيفون ۱۱پرو مكس)
رونمايي كرد ،حاال به تازگي در جديدترين بيانيه
خود به كاربران و مشتريان اين گوشيهاي جديد
هش��دار داده اس��ت كه در صورت بروز هرگونه
مش��كل و نقص در صفحه نمايش گوشيهاي
خانواده آيفون  ۱۱به هيچ عنوان از نمايشگرهاي
غير اصل و تقلبي موجود در بازار استفاده نكنند و
گوشي خود را براي تعمير نمايشگر تنها به مراكز
مجازوتاييدشدهتوسطاپلبسپارندچراكهدرغير
اين صورت ،با مشكالت متعددي مواجه خواهند
شد و از بسياري از قابليتها و امكانات اين گوشي
محروم خواهند شد .اپل در اين بيانيه تاكيد كرده
است كه قطعات بهكاررفته در نمايشگرهاي اين
س��ري از گوشيهاي هوش��مند كه توسط اپل
ساخته و طراحي شدهاند ،همگي استانداردهاي
كيفيت و عملكرد را پش��ت سر گذاشته و موفق
به كس��ب بهترين نتيجه در آن شدهاند .ولي در
صورتي كه كاربران براي تعويض نمايش��گر به
مراكز غيرمجاز و قطعات غيراصل رجوع كنند،
ديگر قادر نخواهند بود از تكنولوژيهاي ظريف
و باكيفيت نمايشگر گوش��يهاي سري آيفون
 ۱۱بهره مند شوند .از مهمترين تكنولوژيهاي
مذكور ميتوان به قابليت مخصوص چند لمسي،
روش��نايي و دقت رنگ باال و تعادل رنگ سفيد
اشارهكردكهسايرنمايشگرهايتقلبيوغيراصل
از آن بيبهرهاند .عالوه بر اين ،تعويض نمايشگر
با قطعات غيراص��ل و مراجعه ب��ه تعميركاران
غيرمجاز و تاييدنش��ده از س��وي اپل ،ميتواند
منجر به داغ كردن مكرر گوشي و آسيب به باتري
و ب��روز خطرات جبرانناپذيري ش��ود .برخي از
كارشناسان همچنين بر اين باورند كه تعويض
نامناس��ب نمايشگر گوش��يهاي جديد آيفون
همچنين ميتواند كاربران را با مشكالتي نظير
لمس اشتباه شماره تماس ،از كار افتادن قابليت
چندلمسهبودننمايشگر،روشنماندننمايشگر
به هنگام صحبت تلفني و برخي ديگر از نقايص
مشابه مواجه كند.

باتري كشآمدني
هم ساخته شد

گروه��ي از محققان سويس��ي از م��واد منعطف و
كشآمدني براي توليد باتري اس��تفاده كردهاند كه
قابل خم ش��دن ،كش آمدن و پيچ خوردن است .به
گزارش مهر به نقل از فيز ،باتري يادش��ده ميتواند
در توليد محصوالت برقي خمشدني كاربرد داشته
باشد و از جمله در گوشيهاي هوشمند و رايانههاي
داراي نمايشگرهاي خمشدني به كار رود .همچنين
ميتوانازباترييادشدهبرايتوليدپوشاكهوشمند
مجهز به حس��گرهاي مختلف استفاده كرد كه هم
كاربردهاي تفريحي و چندرسانهاي دارند و هم براي
كنترل وضعيت سالمت بدن و كاركردهاي آن مورد
استفادهقرارميگيرند.اكثرباتريهايفعليموجوددر
بازارازجملهباتريهايليتيوميهستندكهسنگين،
غيرمنعطفوكمظرفيتبودهوبعدازمدتياستفاده
بهسرعتداغشدهوظرفيتذخيرهسازيانرژيآنها
بهشدتكاهشمييابد.ازهمينروتوليدباتريهاي
منعطف براي هوشمندس��ازي البسه و محصوالت
الكترونيك تاش��دني ضرورت يافته است .محققان
سوييسيبهسرپرستيپروفسورماركوسنيدربرگر
در توليد اين بات��ري منعطف از الكتروليتي خاص و
انعطافپذير اس��تفاده كردهاند كه انتقال يونهاي
ليتيومرادرزمانشارژباتريياخاليشدنشارژآنبه
راحتيممكنميكند.
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دانش و فن

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

چهل روز مديرعامليرايتل؛ از انتصاب تا استعفا
گروهدانشوفن|
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
سرمايهگذاري تامين اجتماعي) ،استعفاي وي پذيرفته
شد؛ بدينترتيب رايتل كوتاهترين دوره تحت مديريت
را با كمتر از 40روز تجربه كرد .شركت خدمات ارتباطي
رايتلوابستهبهسازمانتأميناجتماعيسومين،اپراتور
سراسريتلفنهمراهاستكهازسال 1386بنانهادهشد
و البته در مدت 12سال ،در مقايسه با اپراتورهاي همراه
اول و ايرانسل ،مديران زيادي را در راس خود ديده است،
با وجود اين ،پرافتوخيزترين دوران را ميتوان مربوط
به دو سال گذشته دانست .سيدمجيد صدري ،درحالي
از شهريور سال  1392تا دي ماه  1396مديرعاملي آن
شركت را برعهده گرفت كه در سوابق كاري وي ،مشاور
رياستسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييديده
ميشد،مشاورمديرعاملشركتمخابراتاستانتهرانو
ديگر سمتهاي اجراييدر حوزه ارتباطات ديده ميشد.
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 كريمزاده 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
جلسهاي در شركت س��رمايهگذاري 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 رضوانيفر -مديرعامل شس��تا-
مهرنوش را به عنوان عض��و موظف هياتمديره رايتل
منصوب كرده بود .وي پيش از آن مس��ووليت معاونت
تجاري رايتل را برعهده داشته و در سوابقش آمده است
كه دكتراي اقتصاد بينالملل در حوزه تجاريسازي و
بينالمللسازياستارتآپهاباتمركزبركسبوكارهاي
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  24ش��هريور ماه ،كميس��يون تنظيم مقررات
ارتباطات ،با تشكيل جلس��هاي ،مصوبه  294را با عنوان
«الزاماتاحرازصالحيتحرفهايوتخصصيبرايتصدي
س��متهاي هياتمديره ،مديرانعامل و معاونين فني
دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات
بابيشاز 500هزاركاربر»تصويبكرد.همچنينسازمان
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي ب��ا اطالعيهاي كه
همان ش��ب در وبسايت اين سازمان قرار گرفت ،به اين
انتصاب واكنش نش��ان داد .در اين اطالعيه آمده بود« :با
توجهبهاخبارمنتشرشدهدرخصوصانتصابمديرعامل
جديدبرايشركتخدماتارتباطيرايتل،ذكرمواردزير
ضرورياست-1«:براساسپروانههايصادرشدهازسوي
رگوالتوري،مصوباتكميسيونتنظيممقرراتارتباطات
براي تمامي دارندگان پروانه الزماالجراست و اين موضوع
در پروانه رايتل نيز با صراحت قيد شده است -2 .مصوبه
الزاماتاحرازصالحيتحرفهايمديرانودارندگانپروانه
در حوزه  ICTبه اپراتور مذكور ابالغ و براي اپراتور درباره
انتصاب مديرعامل جديد نيز الزماالجراست -3.با وجود

ادعاي انتصاب مديرعامل جديد از دو شهريور ماه ،تمامي
مكاتباتاپراتوررايتلباسازمانتنظيممقرراتوارتباطات
راديوييازابتدايشهريورتاكنونباامضايسرپرستاين
اپراتور انجام ش��ده است -4.بر اساس مصوبه كميسيون
هرگونه انتصاب قبلي در خص��وص مديرعامل و اعضاي
هياتمديرهكهدرروزنامهرسميثبتشدهباشد،مشمول
مصوبهاخيركميسيوننيستكهاينموضوعدرخصوص
مديرعاملجديدمحققنشدهاست».لذاباتوجهبهموارد
فوقوبهدليلعدمرعايتمصوبهكميسيون،اينانتصاب
ازنظررگوالتوريفاقدوجاهتبودهواقداماتوتصميمات
ايشان مورد قبول رگوالتوري نخواهد بود .بديهي است در
صورتاصرارشركتمذكوربرايانتصابايشانالزماست
تامشخصاتوسابقهكاريايشانبرايرگوالتوريارسال
شود تا مراحل بررسي صالحيت حرفهاي ايشان بر اساس
مصوبهكميسيونصورتپذيرد.
حكممديرعامليرايتلكانلميكنتلقيشد
همچنين محمدج��واد آذريجهرمي 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��اختهاي حياتي كشور محس��وب ميشوند ،لذا

افزايش ظرفيت خدمات ارتباطي براي اربعين
مشاوروزيرارتباطاتو فناورياطالعاتدرامور تأمينو
بهبودارتباطاتمناسبتهايمذهبي،مليومنطقهاي
از افزاي��ش  ۵۰درصدي ظرفيت خدم��ات ارتباطي
براي مراسم اربعين امسال خبر داد .به گزارش وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات ،اسماعيل رادكاني درباره
آخرين اقدامات ب ه منظور ارايه خدمات ارتباطي هر چه
بهتربهزائريناربعينامسالگفت«:بنابرتأكيداتوزير
ارتباطات و اهميتي كه براي موضوع مناسبتهاي ملي
و مذهبي مخصوصاً راهپيمايي اربعين قائل اس��ت ،از
سالهايقبلدستوريصادركردمبنيبرتشكيليك
كميتهدايميجهتتأمينارتباطاتمناسبتهاكهاين
كميته ب ه صورت دايمي جلسات خود را برگزار ميكند.
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 بينالمللي داريم ،نيازمند برنامهريزي و
اقدامات جديتري در اين حوزه بوديم ،بر همين اساس
از حدود چهار ماه پيش جلسات متعددي را ب ه صورت
منظمبااپراتورهاونمايندگانسازمانتنظيممقرراتو
سايردستگاههاييكهبهنوعيدرحوزهارتباطاتدرگير
هستند برگزار كرديم».

وي با بي��ان اينكه ب��راي افزايش كيفي��ت خدمات
ارتباطي س��عي كرديم روي چند محور برنامهريزي
داشته باشيم گفت« :اولين محور جمعبندي اقدامات
سالهاي گذشته چه به لحاظ ميزان ظرفيت و چه به
لحاظ نوع و س��طح خدمات اراي ه شده بود تا بر اساس
آن نقاط ضعفها را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام
كني م تا بتوانيم امسال كيفيت ارايه خدمات به زائرين
را افزايش دهيم .اين در شرايطي است كه بنا بر اعالم
وزير كشور پيشبيني ميش��ود امسال تعداد زواري
كه براي مراسم اربعين از مرزهاي رسمي كشور عبور
ميكنند تا سه ميليون نفر افزايش پيدا كند .از اينرو
ضروري است ب ه تناسب افزايش زوار ،سطح و كيفيت
خدمات ارتباطي نيز افزايش يابد .بر همين اس��اس

نميتوانمديريتزيرساختحياتيرابهدستهركسي
داد؛ همانطور كه صالحيت تخصصي افراد براي تصدي
حكمهاي مديرعاملي يا هياتمديره بانك توسط بانك
مركزيبررسيميشود،اينافرادنيزبايدتاييدصالحيت
ش��وند ».او همچنين با اشاره به مصوبه 294كميسيون
تنظيم مقررات ،اظهار كرد« :كميسيون تنظيم مقررات
يكنهادفرابخشياستكهدراينكميسيونتنهاوزارت
ارتباطاتحاضرنيست،بلكهازوزارتاقتصاد،سازمانبرنامه
وبودجه،سهعضوصاحبنظربخشخصوصي،ستادكل
نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات همه عضو كميسيون
تنظيم مقررات هس��تند؛ اين مصوبه به اتفاق آراء در آن
كميسيونتصويبشدويكمصوبهفرابخشياست.بحث
مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب يك فرد نيست ،بلكه
يكرويه است .اگر بخواهيم تداوم خدمات اپراتورها مورد
نظرباشد،اينتداومفعاليتمنوطبهمديرانآنمجموعه
است؛درمورداينكهچهكسيرابگذارنديانگذارنددخالت
نميكنيم؛ چرا كه اين حق سهامدار است اما اينكه فرد از
صالحيتفنيبرخوردارباشد،جزومسائلاصولياستو
دررابطهباآنپيگيرهستيم».جهرميحتيازگفتوگوبا
محمد شريعتمداري -وزير كار -خبر داد و گفت كه حكم
مديرعامليرايتلكانلميكنتلقيومقررشدهگزينههاي

موردنظر ،مطابق با مصوب ه كميسيون معرفي شود تا در
سازمانتنظيممقرراتموردبررسيقرارگيرد.
پايان ماجرا :استعفاي خانم مديرعامل
با وجود اين،به نظر ميرسد اين مسائل چندان به مذاق
رايتل و شركت سرمايهگذاري سازمان تامين اجتماعي
خوش نيامد؛ زيرا پس از حدود 10روز از اين اظهارات وزير
ارتباطات ،ش��عبه ۲۹ديوان عدالت اداري در پي شكايت
شستا،دستورموقتتوقفاجرايمصوبهكميسيونتنظيم
مقرراتوزارتارتباطاترابهنفعاپراتوررايتلصادرواعالم
كردبركناريمديرعاملرايتلتازمانبررسيهايبيشتر،
متوقف ميش��ود و بدينترتيب مينا مهرنوش همچنان
مديرعاملرايتلخواهدماند.اماچندساعتازانتشارخبر
ايندستورنگذشتهبودكهاعالمشدمهرنوشازمديرعاملي
رايتلاستعفادادهوبهدنبالآن،روابطعموميشستااعالم
كرد«:باتوجهبهاينكهتمركزشستا(شركتسرمايهگذاري
س��ازمان تامين اجتماعي) در مجموعههاي خود بهويژه
رايتلباعنايتبهوضعيتماليگذشتهبهبهبودعملكرد،
افزايش راندمان ،كارآيي و ارتقاء س��ود عملياتي است و با
عنايتبهمالحظاتبهوجودآمده،بااستعفايسركارخانم
مينامهرنوشموافقتشد».ومقررشدتركيبهياتمديره
جديدرايتلتاروزشنبه ۱۳مهرماهاعالمشود.
در عين حال ،مهرنوش درباره علت استعفاي خود اظهار
كرد« :من در تاريخ  ۲شهريور ماه به صورت قانوني حكم
مديرعامليراداشتهاماماسازمانتنظيممقرراتبادستور
شبانهآقايجهرميدرتاريخ۲۴شهريورمصوبهايعجوالنه
وغيركارشناسيراتنظيمكردندكهبادستورموقت،ديوان
عدالت اداري مصوبه ديروز متوقف شده است .آقاي وزير
ادعا ميكنند 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
هياتمديره رايت��ل ندارند .از آنجا كه قطعا اجازه فعاليت
موثر به من داده نخواهد ش��د و اين براي رايتل به صرفه و
صالحنيست،قصدادامههمكاريبارايتلراندارموكسي
بايد در مديرعاملي رايتل حضور داش��ته باشد كه منافع
سهامدارانوبيمهشدگانرابهمنافعشخصيخودترجيح
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
اطالعرساني خواهم كرد؛اي كاش آقاي وزير ارتباطات و
مديرعامل مخابرات ،با وجود اينهمه مشكالت مردم در
حوزهاينترنتوزيرساختهايارتباطيبهجايتمركزبر
تخريب يك مديرعامل زن و تهديد شركت رايتل ،به امور
رويزمينماندهمردمبپردازند».

لپتاپهاي اهدايي صرف هوشمندسازي مدارس ميشوند
با برنامهريزيهاي انجامگرفته امس��ال براي مراسم
اربعين حدود  ۵۰درصد افزايش ظرفيت ارتباطي در
مناطق تمركز زوار ب ه ويژه در پايانههاي مرزي ايجاد
ي شده
شده است ».رادكاني افزود« :محور بعدي بررس 
در كميته ،افزايش پوش��ش مسيرهاي تردد زائرين تا
مرزهاي خروجي بود .براي راهپيمايي اربعين ما تنها
پايانههاي مرزي را مد نظر نداريم بلكه مسيرهايي كه
زائرين از مبادي مختلف تا پايانههاي مرزي براي ورود
به كشور عراق پيش ميگيرند هم براي ما حائز اهميت
اس��ت از همين رو امسال در تمام مسيرها به ظرفيتي
بيش از  ۹۸درصدي رس��يدهايم و در برخي مسيرها
هم پوش��ش ارتباطي حتي تا  ۱۰۰درصد هم افزايش
يافته است .ما براي اينكه بتوانيم ظرفيت پوششهاي
ارتباطي را چه در طول مسيرهاي تردد زائرين و چه در
پايانههاي مرزي افزايش دهيم نيازمند بهينهس��ازي
سايتهاي ارتباطي بوديم ،برهمين اساس براي ارتقاي
كيفيتسرويسها،تعدادزياديازسايتهابهينهسازي
شود،برهميناساس تاكنونبهينهسازيخيليخوبي
داشتهايم و س��ايتهايي تا سال گذش��ته تا حد 2G
سرويس ميدادند ارتقا پيدا كردهاند و اكنون به سطح
 3Gو  4Gرسيدهاند».

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ،با اع�لام خبر صدور
دستور عودت تجهيزات ارايهشده توسط همراه اول به نهاد
رياس��تجمهوري با بيان اينكه «به من تهمت ميزنند تا
فسادهايخودشانرابپوشانند»تأكيدكرد:همپايانوس
و دزديهاي ارزشافزوده را پيگيري ميكنم و هم آن پنج
هزارميلياردتومانيكهدرواگذاريمخابراتازمالمردمكه
معلومنيستتكليفشچهشده.بهگزارشوزارتارتباطات
و فناوري اطالعات ،اواخر هفته گذشته شايعه اهداي۲۰۰
لپتاپ توس��ط وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به نهاد
رياستجمهوريمطرحودرهمينراستانيزاسناديمنتشر
شد .ايندر حالي استكه اساساًدر اسناد منتشرشدههيچ
نشاني از دس��تور وزير ارتباطات براي اهداي ۲۰۰لپتاپ
وجود نداش��ت .جهرمي چهارشنبه گذش��ته در واكنش
به اين ادعا در حاش��يه جلسه هيات دولت گفته بود« :من
يادم نميآيد كه به نهاد رياستجمهوري يا جاي ديگري
لپتاپ هديه داده باش��م ،از دفترم خواستهام 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 .عالقهمند هستم كه اين موضوعات پيگيري
شود .س��ايبريهاي عزيز بدانند از پايان «وس» (خدمات
ارزشافزوده)كوتاهنميآيم».درپيپيگيريوزيرارتباطات
درباره اين موضوع او در حساب كاربري خود در اينستاگرام
ذيل عنوان «شفافسازي در برابر فيك نيوز» نوشت :من
كه با مردم مطلب پنه��ان و محرمانهاي ندارم .گفته بودند
«جهرمي ۲۰۰تالپتاپبهنهادرياستجمهوريهديهداده
است».دروغمحضبرايپوشاندنفسادهايخود.منهيچ
اطالعي نداشتم .خواستم كه به جديت پيگيري كنند ».او
ادامهداد«:مسوولمربوطهنهادنامهزدوعذرخواهيكرد.از
مديرعامل همراه اول كه تجهيزات داده بود خواستم ديگر
تكرار نش��ود و آن تجهيزات براي هوشمندسازي مدارس
سيستانوبلوچستانبهكارگرفتهشود».

مسير طيشده و باقيمانده شبكه ملي اطالعات

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت :هركس
صدايشدرهجمهوسياهنماييعليهاقداماتانجامشده
در خصوص اليه زيرساخت شبكه ملي اطالعات بلندتر
اس��ت ،به احتمال زياد مسووليتش در كارهاي نكرده و
برزمينماندهبيشتراست.بهگزارشايرنا،حميدفتاحي
دربارهتعريفشبكهملياطالعاتواختالفنظراتدرباره
اينتعريفاظهاركرد«:اولينقدممجريبراياجراييك
طرحودستيابيبهيكهدفازپيشتعيينشده،ارايهيك
تعريفواحدودقيقازآنطرحوتوافقهمهذينفعانبر
سر آن تعريف است .اين موضوع وقتي اهميت بيشتري
پيدا ميكند كه قرار است پروژهاي با پسوند ملي تعريف
و اجرا ش��ود .در اين حالت ذينفعان طرح تمام اقشار و
گروههاييكجامعههستندواگريكتعريفواحدمورد
توافق در ميان نباشد ،آنگاه هر بخش از جامعه انتظار
دارد برداشت خودش از پروژه خروجي نهايي كار باشد و
اين اولين نقطه افتراق ذينفعان و مجري خواهد بود .به
نظرميرسدآنچهامروزبيشازهرموضوعديگريشبكه
ملي اطالعات را دچار حواش��ي پررنگتر از متن كرده،
همين اختالف تفاس��ير از مفهوم شبكه ملي اطالعات
باشد .اختالف تفسيري كه بيش از ۱۴سال اجراي اين
طرح را به تعويق انداخت ،امروز نيز دامن تالش بيوقفه
مجريانراگرفتهووزارتارتباطاتوفناورياطالعاترا
كه فارغ از هياهوي سياسي و رسانهاي مشغول اجراي
تكاليف خود در اليه زيرس��اخت شبكه ملي اطالعات

است با چالشهاي هرروزه مواجه ميكند .چنانچه هر
قشريازاقشارجامعهتوقعداردپسازاستقرارشبكهملي
اطالعات،خواستههايصنفيخودشبرآوردهشود».
معاون وزير ارتباطات ادامه داد« :اهل فرهنگ به دنبال
حل همه معضالت فرهنگي ،كسبوكارها 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
هيچيكازانتظاراتفوقبرآوردهنخواهدشدودستيابي
به اين اهداف نيازمند اجراي اليههاي 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
سندتبيينالزاماتشبكهملياطالعاتمصوبشوراي
عاليفضايمجازي،تكاليفمحولهدرسندراانجامداده
وگزارشفعاليتهايخودرابهمركزمليفضايمجازي
ارايه كرده اس��ت ».وي با اشاره به اقدامات انجامشده 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.درهمينراستاطيدوسالگذشتهبااجرايبيش
از ۵۰پروژه و اقدام كالن دستاوردهاي مهمي در اجراي
سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات حاصل شده
است.خودكفاييدر ۷۰درصدتجهيزاتشبكهثابتو۳۰
درصدشبكهسياربرايكاهشحداكثريآثارتحريمها
و حمايت و رونق توليدات داخلي يكي از خروجيهاي
اجراي اين پروژههاست .عالوه بر اين خود كفايي كامل
درتجهيزاتوسامانههايايمنيشبكهوحفظپايداري
كس��ب و كارهاي فضاي مجازي كش��ور يكي ديگر از
اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته است .دژفا به
عنوانسدمحكمدربرابرتهديداتخارجيومراكزSOC
درهستهشبكهراهاندازيشدندوهمينامرموجبرشد
 ۲۰۰درصد شناسايي و رصد حمالت سايبري به كشور
و افزايش توانمندي دفاعي سايبري كشور شده است.
ظرفيت انتقال ش��بكه  2.4برابر و ظرفيت  IPبه بيش
از س��ه برابر افزايش پيدا كرده است .بيش از  ۷۸درصد
روس��تاها به شبكه ملي اطالعات متصل شده است .در
كنار اين رشد ۴۰۰درصدي پهناي باند مصرف داخلي،
رش��د  ۳۰۰درصدي خدمات ابري و پايگاه داده ،توليد
بيشاز ۲۵۰هزاربرنامهكاربرديموبايليوغيرههمگي
ازنتايجاقداماتموثروزارتارتباطاتدردوسالگذشته
براياجراياليهزيرساختشبكهملياطالعاتاست».
فتاحي با بيان اينكه اكنون زيرس��اختها آماده است،
افزود :معادله كيفيت و قيمت به نفع كس��ب و كارهاي

داخلي تعريف شده اس��ت ،فوتونهاي نوراني از رونق
محصوالت داخلي فناوري اطالعات و استارتآپها در
حال سوسوزدن هستند ،اما هنوز بخش عمدهاي از راه
برايدستيابيبهمفهومشبكهملياطالعاتباقيمانده
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 سياهنمايي 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 كمكاريهاي خود در دو اليه خدمات و

محتواي شبكه ملي اطالعات است .براي حل اين ابهام،
بارها از شوراي عالي فضاي مجازي درخواست كرديم تا
سندهايمربوطبهاليههايخدماتومحتواراتصويب
كند تا تكليف همه دستگاهها در اين دو اليه مانند اليه
زيرساخت مشخص شود و طبق شنيدهها اقداماتي در
اينزمينهدرحالانجاماست».ويهمچنينخاطرنشان
كرد«:آنچهمدنظرماسترشدسهماقتصادديجيتاليدر
اقتصادكشوروكاهشوابستگيبهنفت،افزايشبهرهوري
و صادرات ،ايجاد صدها هزار شغل و از همه مهمتر قرار
گرفتن كشور در مسير رشد و پيشرفت اقتصادي است.
اقتصادفضايمجازييككليدارزرشمندبهسويايران
هوشمندوآيندهروشناست.

بنگاهها
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دبير كارگروه تامين مواد اوليه پوشاك اعالم كرد

گروهبنگاهها|
يكي از اهداف بنيادين اقتص��اد مقاومتي ،حمايت از
توليد داخلي است ،در واقع با حمايت از توليد داخلي
است كه ميتوان هم بنيه اقتصادي را تقويت كرد و هم
اشتغال ايجادكردوهمدربرابردامنهوسيع تحريمهاي
خارجي مقاومت كرد.
يكي از بخشهاي 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 نشيبهاي
فراواني را از سر گذرانده ،روز و روزگاري در اوج ايستاده
و هنگامهاي هم در نش��يب قرار گرفته اس��ت .اما در
ش��رايطي كه خانوادههاي ايراني براي تامين پوشاك
مورد نياز خود بايد قيمتهاي سرسامآوري را بپردازند،
توليدكننده ايراني از نبود مواد اوليه و عدم حمايتهاي
صنفيگاليهميكند.ناگفتهپيداشتكهسودهنگفت
واردات پوشاك در كشورمان نه در جيب توليدكننده
بلكه در جيب داللهايي سراريز ميشود 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 اتحاديههاي
پوش��اك ،پيراهندوزان ،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 فعاليتهاي خ��ود را آغاز
كرد .يكس��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 قيمتگذاري خود را شفافس��ازي كنند يا تا  ۲ماه
آينده منتظر افشاگري باشند.محمد توكلي ديروز در
گفتوگو با خبرنگار ايرنا اف��زود :توليدكنندگان نخ و
پارچه براي شفافس��ازي به اين كارگ��روه بپيوندند
و با نظ��ارت اين كارگروه كه زيرنظ��ر دولت و اصناف
از سال گذشته راهاندازي شده اس��ت مواد اوليه را در

تلاش برخي براي جلوگي�ري از واردات
مواد اوليه پوشاك
توكلي در ادام��ه با بيان اينكه تع��داد كارخانههاي

نخستينجلسهدادگاهپرونده
كالهبرداريفروشخودرو

داخلي ريس��ندگي نخهاي ظريف ش��انه در كشور
به تعداد انگشتان يك دس��ت است ،ظرفيت توليد
داخلي را پاس��خگوي تنها  ۳۰تا  ۴۰درصد نياز بازار
پوشاك كشور برش��مرد و اظهارداشت :با اين وجود
سال گذشته توليدكنندگان نخ كشور اعالم كردند
ميتوانند  ۱۰۰درصد 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��طهها محصول وارداتي واردكنندگان
را مس��تقيم در اختيار توليدكنندگان پوشاك قرار
ميده��د ،اين اقدام را زمينهس��از كاهش  ۲۰تا ۳۰
درصدي قيمت مواد اوليه براي اين توليدكنندگان

دانس��ت .توكلي اضافه كرد :اين اقدام كارگروه طي
ماههاي 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 پايينتر است.دبير كارگروه بررسي
و تامين مواد اوليه پوش��اك معتقد است :البيگري
برخي كارخانههاي توليدكننده نخ و پارچه موجب
ش��د نخ و پارچه از گروه  ۲۳به  ۲۵ليست كاالهاي
وارداتي برود و ديگر به آن ارز نيمايي تعلق نميگيرد.
وي افزود :ما نيز به دنبال حمايت از كاال و محصول
داخلي هستيم اما اعالم ميكنيم كارخانههايي كه
ادعا دارند ميتوانند 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 ميكنند و قيمت تمام
شده محصول چه ميزان است.
توكلي اظهارداش��ت :د ِر اين كارگروه به روي همه
كارخانهها 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 اتحاديهه��اي همگن بازار
پوش��اك عضو آن هستند واس��طههاي 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.

معاون اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) خبر داد

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

در شرايطي كه موضوع اشتغال طبقات كمتر برخوردار
يكي از دغدغههاي هميشگي مسووالن ارشد كشورمان
بوده ،معاون اش��تغال كميته امداد ام��ام خميني (ره)
ميگويد :اين نهاد از ابتداي امس��ال ح��دود  148هزار
فرصت ش��غلي با اعتبار  2ه��زار و  300ميليارد تومان
ايجاد كرده اس��ت«.حجتاهلل عبدالملكي» اظهار كرد:
ايران تنها كشوري است كه به صورت جدي به موضوع
اشتغالمحرومينونيازمندانپرداختهودرسالگذشته
نيز حدود  148هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان و
نيازمندان ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه كار آفريني و توليد كليد اصلي براي رفاه
و قدرتاقتصاديدركشوراستويكسوماشتغالايجاد
شده در كشور توس��ط كميته امداد بوده است ،تصريح
كرد 2 :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
اينزمينهنيازبهكارآفرينوكارآفرينيداريم.عبدالملكي
گفت :با توج��ه به اينكه به گفته مق��ام معظم رهبري،

توانمندس��ازي و ايجاد درآمد ب��ا دوام و رعايت كرامت
اسالميخانوادههاسرلوحهاصلبرنامههاياشتغلكميته
امدادبهاينخاطردرصدرفعاليتهايايننهادقرارگرفته
كه در اين زمينه الگوي اسالمي-ايراني الگوي مورد نظر

كميته امداد است .وي با اشاره به اينكه در همه دنيا ايجاد
اشتغالمعموالًيككارسختودشواردرزمينهاقتصادي
است اين كار براي محرومين سختتر است ،ادامه داد:
هيچ دولتي در دنيا برنامهاي براي اشتغال محرومين در

مناطق محروم ندارد اما در جمهوري اسالمي اين موضوع
بهصورتجديمدنظرنظاماستكهكميتهامدادآنرابه
صورت جدي دنبال ميكند .معاون اشتغال كميته امداد
كشور با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي يكي از مهمترين
برنامههاي كشورمان اعالم شده است گفت :كمكي كه
كميتهامدادبهاقتصادمقاومتيميكندبرنامهاشتغالزايي
اين نهاد اس��ت و در اين زمينه تقويت اقتصاد خانواده با
محوريت فقرزدايي يكي از اصليترين اين برنامههاست .
عبدالملك��ي در ادامه ب��ا ارايه گزارش��ي از برنامههاي
اش��تغالزايي كميته امداد گفت :اين نهاد در س��ال 98
حدود  148هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان ايجاد
كرده كه در اي��ن زمينه  2ه��زار و  300ميليارد تومان
اعتبار هزينه شده اس��ت .معاون اشتغال كميته امداد
افزود :سال گذشته از 480هزار 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
دستگاههايكشوربودهاست.ويبابياناينكهخوداتكايي
و توانمندس��ازي خانوادهه��ا هدف نهاي��ي برنامههاي
اش��تغالزايي اس��ت ،ادامه داد :در اين زمينه از سال 94
تاكنونبيشاز 700هزارخانوادهبهخوداتكاييرسيدهاند

و اين كار باعث شده ساالنه حدود 2هزار و  100ميليارد
تومان در بودجه كشور صرفه جويي شود.عبدالملكي با
اشاره به اينكه سال گذشته درآمد طرحهاي اشتغال زايي
مددجويان اين نهاد 5ه��زار و  500ميليارد تومان بوده
است ،گفت :اين رقم بيش از كل مستمري پرداخت شده
به خانوادههاي مددجويانبوده است.ويبا تاكيدبر اينكه
مدل مفهومي اشتغال زايي كميته امداد براي خانوادهها
فراهم كردن فضاي كس��ب و كار براي خانوادهها ،است
گفت :اين رويكرد راهبردي كميت��ه امداد بوده و نقش
مهمي در اشتغال و اقتصاد خانوادهها داشته است.معاون
اش��تغال كميته امداد به ديگر برنامههاي اين نهاد براي
كارآفريني مددجويان اشاره كرد و گفت :طرح راهبري
شغلييكيازمهمترينابزارهاياشتغالاستكهكميته
امداد س��عي دارد در اين زمينه  20ه��زار نفر از راهبران
ش��غلي را دعوت به همكاري نمايد كه در صورت تحقق
چنين موضوعي ،مشكل اشتغال خانوادههاي مددجو
برطرف ميشود.عبدالملكي با اشاره به اينكه در زمينه
ايجاد اشتغال و كارآفريني در كش��ور ،الگوي اسالمي،
ايراني موفقترين 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

نقشبارزبهرهبرداراندرصنعت
آبفادرتوليدو بهرهوري

صادرات ۱۱۷ميليون دالر كاال از
استان قم در نيمه نخست امسال

ضرورت ايجاد فرصتهاي
برابر براي سالمندان

دستگاههاي متولي از پايش
روزانه بازار غافل نشوند

مازن�دران| مديرعامل
شركت گاز مازندران گفت
كه اين اس��تان از سه نقطه
جديد ديگر به خط لوله گاز
سراسري وصل ميشود تا
عالوه بر از بين رفتن كامل
افت فش��ار ،هم��ه مناطق
شهري و روستايي تحت پوشش كامل گازرساني قرار
بگيرند.جعفراحمدزادهديروزدرگفتوگوباخبرنگاران
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
 ۹۹.۹درصد جمعيت ش��هري و  ۹۳درصد 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 ۲۰خانوار كوهستاني و ييالقي استان
گازدار ميشوند .هماكنون شبكه داخلي گاز مازندران
از دو محور رشت و كياسر تغذيه ميشود .خط ۴۲اينچ
دامغان  -كياسر از دو سال پيش فعال شد .گاز رساني
به مناطق كوهستاني و دورافتاده مازندران همزمان با
بهرهبرداري از طرح بزرگ گازرساني دامغان  -كياسر
 -ساري در تابستان سال  ۹۶در دستور كار قرار گرفت.

اصفه�ان| مديرعام��ل
ش��ركت آب و فاض�لاب
اس��تان اصفه��ان در جمع
فعاالن در واحد بهرهبرداري
گفت :توليد ارزش از منابع
و افزاي��ش به��ره وري در
استفاده از تاسيسات نقش
بارزبهرهبرداراندرصنعتآبفااست،چراكهضعيفترين
استراتژيراهبرديدرواحدبهرهبردارينداشتنبرنامه
براي تامين پايدار خدمات به شيوه نوين به مشتركين
است.هاشمامينيبااشارهبهاينكهتاسيساتومنابعدر
اختيار بهرهبرداران قرار ميگيرد تا شاهد ارايه خدمات
بهينه به مردم باشيم ،خاطرنشان ساخت :در چند سال
اخيرشركتآبفااستاناصفهانباوجودچالشهايمالي
اقدام به تهيه و بهكارگيري تاسيسات و تجهيزات نوين
درصنعتآبفاكردبنابراينازبهرهبردارانانتظارميرود
به بهترين ش��كل ممكن از اين تجهيزات در راس��تاي
خدمترسانيمطلوببهمردماستفادهكنند.ويواحد
بهرهبرداريآبفارابهبخشاوژانسشركتتشبيهكردو
اعالم كرد :مردم از فعاالن در صنعت آبفا توقع خدمات
پايدار در هر ش��رايطي را دارند ،پس بهرهبرداران حتي
هنگاموقوعحوادثغيرمترقبهبايدبارفعسريعحادثه
درصددارايهخدماتمستمرباشند.مديرعاملشركت
آبو فاضالباستاناصفهانبرخورداريبهرهبرداراناز
دانشروزراخواستارشدوخاطرنشانساخت:فعاالندر
واحدبهرهبرداريبهجهتافزايشبهرهوريبايدازدانش
روزبهرهمندباشندچراكهديگرنميتوانبهروشسنتي،
خدماتگستردهومستمردراختيارمشتركينقرارداد.

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 ارزش۱۱۷
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 كارتهاي
بازرگاني در اس��تان از ابتداي سال تا پايان شهريورماه
اظهاركرد 93:كارتبازرگانيدربخشتوليديوتعداد
 76كارتبازرگانيدربخشتجاريصادرشدهاستكه
در مجموع تعداد كارتهاي بازرگاني در استان قم به
 667فقره رسيده است.وي با بيان اينكه از ابتداي سال
تا پايان ش��هريورماه  5فقره كارت بازرگاني در استان
ابطالشده است ،ابراز كرد :از 667فقره كارت بازرگاني
صادر شده در اس��تان  504فقره توليدي و  163فقره
تجارياست.اوميزانصادراتقمازابتدايسالتاپايان
شهريور را مورد توجه قرار داد و گفت :ميزان صادرات
كاالهاي غير نفتي بر اساس گمركات استان در  6ماه
نخست سال جاري با ارزش  69ميليون دالر و وزن 66
هزار تن بوده است.وي با تأكيد بر اينكه ميزان صادرات
استان بر اساس ميزان مبدأ توليد در 6ماه نخست سال
به ارزش 117ميليون دالر و وزن 111.5هزار تن بوده
است،گفت:موادپالستيكي،محصوالتفلزي،مفتول
مسي،محصوالتگوناگونصنايعشيميايي،سوختها
و روغنه��اي معدني ،فرآوردههاي غ�لات و  ...عمده
كاالهاي صادراتي در مدت 6ماهه بوده است.

گيالن|مديركلبهزيستي
گيالنبرلزومتوجهبهحفظ
و ارتقاي سالمت جسمي،
روانيواجتماعيسالمندان
تأكيد ك��رد و گفت :حدود
 ۲۰درصد س��المندان زير
خط فقر زندگي ميكنند.
به گزارش ايلنا ،حسين نحوي نژاد ديروز در همايش
روز جهاني سالمندي ،فرصتها و چالشها در سالن
اجتماعات معاونت بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي
گيالن با بيان اينكه مش��اوره س��المندي يك علم در
دنيا محسوب ميشود بر حفظ امنيت مالي سالمندان
تأكيد كرد.وي با بيان اينكه سالمندي ،سالهاي 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.مديركلبهزيستيگيالنبابياناينكه ۱۰درصد
سالمندان كشور به تنهايي زندگي ميكنند و ۱۵هزار
نفر از آنها در مراكز نگهداري س��المندان نگهداري و
مراقبت ميشوند ،افزود :يك ميليون و ۵۰۰هزار نفر از
سالمندان كشور تحت پوشش كميته امداد بوده و ۱۵
تا ۲۰درصد سالمندان زير خط فقر هستند.نحوينژاد
با اش��اره به آمادگي براي دو س��طح سالمندي فردي
و س��المندي جمعيت ،گفت :ايجاد فرصتهاي 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.

قزوين| دادستان قزوين
ميگويد:اعضاياتاقاصناف
اس��تان قزوين و روس��اي
اتحاديههاي مختلف نبايد
از نقش نظارتي خود غافل
شوندوبايدبهصورتمستمر
صنوف زيرمجموعه خود و
بازارهايمختلفرانظارتكردهوپايشروزانهقيمتها
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:نقشاصنافدراينجنگاقتصاديبسياراساسي
وداراياهميتاستومجموعهاتاقاصنافاستانقزوين
در شرايط نابس��امان اقتصادي گذشته بسيار عملكرد
قابلقبوليداشتوتوانستيمباهمكاريمتقابلآرامشرا
تاحدتوانبهبازاربرگردانيموديگرشاهدآننابسامانيها
نيستيماماتارسيدنبهنقطهموردنظرحاكميتفاصله
داريمكهبايدتالشهارامضاعفكنيم.
دادستان مركز استان اظهار كرد :انتظار ما از اصناف اين
اس��ت كه قانون را رعايت كرده و در چارچوب موازين
و اهداف ترسيمش��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.
قاسميبيانكرد:برخيآسيبهاياجتماعيمستقيماً
با نح��وه عملكرد برخي صنوف مرتبط اس��ت كه اين
موضوع بايد موردتوجه قرار گيرد زيرا هدف همه ما بايد
به حداقل رساندن آسيبهاي اجتماعي باشد.

چهرههاياستاني

آمادگي مساجد استان ايالم
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 نيازهاي مهم
عزاداران شركتكننده در پيادهروي اربعين ،نياز
به استراحت و خواب شبانه است و موكبهاي در
طول مسير داراي تجهيزاتي همچون پتو است تا
زائران به راحتي در اين مكانها استراحت كنند.
رييس قرارگاه اربعين اس��تان ايالم اظهار كرد:
تدابير الزم امنيتي و مراقبتي براي حفظ ايمني
بيشتر و ممانعت از آسيبهاي انساني همچون
آتشسوزيدراردوگاهها،محلهايتجمعانساني
ابالغ شده است.

اخطار به اخاللگران در نظام توليد و توزيع نخ و پارچه
اختيار ديگ��ر توليدكنندگان قرار دهن��د .وي با بيان
اينكه نرخگذاري مواد اوليه در اين كارگروه بر مبناي
ارزيابي تمامي ش��اخصها در كنار سود توليدكننده
يا واردكننده اس��ت ي��ادآور ش��د :توليدكنندگان و
بافندگان اگر دنبال شفافسازي هستند و نميخواهند
البيگ��ري كنند ،عضو اي��ن كارگروه ش��وند.توكلي
تصريح كرد :برخي توليدكنندگان نخ و پارچه مستقيم
محصوالت خود را به توليدكنندگان پوشاك نميدهند
و از همكاري با اين كارگروه نيز فرار و ش��ايعه پراكني
ميكنند.دبير كارگروه بررس��ي و تامي��ن مواد اوليه
پوشاك اظهارداشت :توليدكنندگان پوشاك اسامي
كارخانههاي تولي��دي و واردكنن��دگان خاطي نخ و
پارچه را به اين كارگ��روه دادهاند و در صورتي كه تا ۲
ماه آينده اين واحدهاي توليدي براي ايجاد شفافيت
به اين كارگروه نپيوندند اس��امي آنان بهطور مستقيم
در اختيار بازرس��ي وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
تعزيرات حكومتي و قوه قضايي��ه قرار خواهد گرفت.
وي خاطرنش��ان كرد :هماكنون هيچ نظارتي بر روند
قيمتگذاري كارخانهه��اي توليدكننده نخ و پارچه
صورت نميگيرد و هر كارخانه به هر قيمتي كه بخواهد
محصوالت توليدي خود را عرضه ميكند.
توكلي ادامه داد :ما ميگوييم نظارتها بايد از سر منشأ
انج��ام گيرد و ابتدا بر روند قيمتگ��ذاري كارخانهها و
سپسبرفروشگاههاوعملكردفروشندگاننظارتشود.
دبير كارگروه بررسي و تامين مواد اوليه پوشاك گفت:
طي ماههاي اخير در اوج گراني نخ و پارچه اين كارگروه
توانست مواد اوليه را  ۲۰تا  ۳۰درصد پايينتر از قيمت
عرضه شده توسط كارخانههاي 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 هزينههاي
گمركي ،عوارض دولتي ،حمل و نقل و ديگر تعرفهها بر
آن اعمال ميشود در بازار ارزانتر از محصول داخلي به
فروش برسد؟

اخبارشهرستانها

گرگان| نخستين جلس��ه دادگاه رسيدگي به
پروندهكالهبرداريباعنوانفروشخودرومعروف
به پرهام ديروز در گرگان برگزار شد .جلسهاي كه
درجريانآنعالوهبرسهمتهمپروندهصدهانفراز
شاكيانپروندهنيزحضورداشتندوازدحاموسيعي
در اطراف محل برگزاري جلسه ايجاد كرده بودند.
شاكيان به اميد والبته طمع س��ود كالن با وعده
خريد خودرو با قيمت پايينتر و فروش آن در بازار
باقيمتباالدردامكالهبردارانگرفتارشدهبودند.
مهمترينسواليكهشاكياندرپيپاسخآنبودند
بازگشتمالوجبرانخسارتشانبود،دادستان
مركز گلستان به اين س��وال اينگونه پاسخ داد:
نسبت به شناس��ايي اموال افراد اقدام كردهايم و
تاكنون اموالي را از هر سه متهم رديف اول ،دوم و
سومتوقيفكردهايم.

بررسي راهكارهاي مشاركت
مردم در مديريت سيالب

ساري| جلسه كارگروه سيل و مخاطرات دريايي
كه به ميزباني آب منطقهاي مازندران برگزار ش��د،
ابتدامحمدابراهيميخكشيمديرعاملآبمنطقهاي
مازندران و رييس كارگروه سيل و مخاطرات دريايي
مازندرانبااشارهبهنقشاينكارگروهدرتصميمگيري
برايمديريتبحرانسيلگفت:تنوعخسارتسيل
دراستانزياداماباتوجهبهظرفيتباالياستان،تالش
شد تا مش��كالت در استان حل و فصل شود .چراكه
وقوع س��يالب مصادف با ورود گردشگران به استان
بودهودستگاههاومردمتالشكردندتامشكالترابا
بهرهگيريازظرفيتاستانيبرطرفكنند.بههمين
دليلمانندبرخيازاستانهاسيلمازندراندرسطح
مليبرجستهديدهنشد.
مديرعامل آب منطقهاي مازندران نقش مردم را در
مديريتسيالببهويژهدربخشپيشگيري،مقابلهو
مشاركتماليمهمبرشمردوگفت:واقعيتموضوع
اين است كه مردم هميشه در مديريت سيالب قبل
ازدستگاههادرصحنهحضوردارندوانصافاًدرهمين
سيالبگذشتهاقداماتخيليخوبيانجامدادهاندو
كار ما دستگاهها 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 ميكنند و اين پشتوانه خيلي خوبي
استكه ميتوان روي آنبرنامهريزيكرد.

افزايش تخليه و بارگيري
انواع كاال در بندر امام خميني

(ره)

اهواز|مديركلبنادرودريانورديخوزستانگفت:
تخليه و بارگيري انواع كاال در بندر امام خميني (ره)
طي ۶ماهه اول امس��ال ۵۹،درص��د افزايش يافت.
عادل دريس در جريان آيين گراميداش��ت روز ملي
ايمني و آتش نشاني با اشاره به تخليه و بارگيري۲۳
ميليونكاالدر ۶ماههنخستامسالاظهارداشت:از
اين ميزان ۹ميليون از آن مرتبط به كاالهاي اساسي
بوده و در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۵۹درصدي را نش��ان ميدهد .اين مقام مسوول با
اشارهبهافزايششماركشتيهايوروديبهمجتمع
بندريامامخميني(ره)بيانكرد:بههمانميزانكه
عمليات فشرده و پرحجمي براي تسريع در تخليه و
خروجكاالهاياساسيدربخشخشكياينمجتمع
بزرگ بندري صورت ميپذي��رد ،در بخش دريايي
نيز معادل همين حجم خدمات به شناورهاي رو به
افزايشوروديارايهميشود.

انعقادتفاهمنامهبينهاللاحمر
و وزارت بهداشت عراق

همدان|رييس جمعيت هالل احمر كشور گفت:
ارسالتجهيزاتلجستيكيبراساستفاهمنامهبين
ماوجمعيتهاللاحمرووزارتبهداشتكشورعراق
تنظيمشدهاست.بهگزارشفارس،علياصغرپيوندي
ديروز در جمع خبرن��گاران با بيان اينكه اميدواريم
در حوزه اس��تفاده از ظرفيت جوان��ان و داوطلبان و
بهرهگيري از كمكهاي مردمي تالشهاي جديتر
وگامهايبلندتريبرداريمگفت:رهبرمعظمانقالب،
دولت و ما اعتقاد راسخ داريم كه بايد نگاه ويژهاي به
جوانان داشته باشيم.وي با بيان اينكه در اين جهت
تالش جدي آغاز شده كه اميدوارم در آينده نزديك
بتوانيمگامهايبلندتريبرداريمدرپاسخبهسوالبه
اينكه برنامه شما براي اربعين چيست؟ اظهار كرد:
افتخارداريمكههمهسالهخدمتگزارزائرانحسيني
هستيم.پيونديتاكيدكرد:امسالبهخاطرتسهيالت
ويژهايكهدولتايرانوعراقبرقراركردندانتظارداريم
زائرانبيشترينسبتبهسالهايقبلبهكربالمشرف
شوند،پيشبينيبرايناستحدود3.5ميليونزائردر
اربعينحسينيبهعراقعزيمتكنند.

اخبار
بيماريهاي 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 بيماريهاي قلبي
و عروقي اس��ت كه بايد با در نظر گرفتن تمهيدات
مناس��ب و افزايش آگاهيهاي عمومي نس��بت به
كنترل بروز و شيوع آن اقدام كنيم .بهروز هاشمي با
بياناينكهروزجهانيقلبباهدفافزايشآگاهيهاي
عمومينسبتبهتهديدبيماريهايقلبيواهميت
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  29سپتامبر
مصادف با 7مهر ماه را به عنوان روز جهاني قلب براي
افزايش آگاهي جهاني��ان در خصوص بيماريهاي
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 ،سكتههاي
قلبي به عنوان يكي از ش��ايعترين علل مرگ و مير
مردم شناخته ميش��ود ،اظهار كرد :با افزايش آمار
سكتههاي قلبي در كشور ،وزارت بهداشت در قالب
يكبرنامه جامعاقداماتكنترليوپيشگيرانهايدر
بروزاينحادثهومتعاقبآنبيماريهايجانبيديگر
آغاز كرد .معاون فني حوزه درمان با بيان اينكه طبق
آمارهاي رسمي ،بيماريهاي قلبي رتبه اول عامل
مرگ در يكس��وم كل مرگ و ميرها در جهان را به
خود اختصاص ميدهد ،اظهار كرد :همچنين رتبه
اولمرگوميردرايرانمربوطبهبيماريهايقلبيو
عروقياست.دراينراستاهدفاصليازاجرايبرنامه
مديريتسكتهحادقلبيباكد 247وزارتبهداشت،
كوتاهكردنزمانارايهخدمتازطريقمديريتزمان
واصالحفرايندهاياوليهدرجهتافزايشدسترسي
بهدرمانقطعيدربيماراناست.اوبااشارهبهاهميت
اجراي اين برنامه در پيشگيري ميزان مرگ و مير و
جلوگيريازعواقببعديسكتههايقلبي،بهايسنا
گفت:زمانيكيازمهمترينراههايپيشگيريوارايه
خدماتدرمانيمناسببهافراددچارسكتههايقلبي
است.بههميندليلبااعالمكدمربوطهازسويمركز
اورژانس به بيمارستان و آماده بودن بيمارستان قبل
ازورودبيماروحضورمتخصصوفوقتخصصقلبو
عروقبربالينبيمارميتواندرچندسالآيندهشاهد
نتايجمثبتيبود.

غفلت از جايگاه قوميت
در برنامههاي درسي

مطالعات گوناگوني كه در طول س��الهاي اخير به
انجام رس��يده ،نش��ان داده كه با وجود تنوع قومي
دركش��ور ايران و ضرورت آموزش مراودات درست،
همزيستي،همبستگيواتحادكاملاقوامبايكديگر
نوع نگاه به مساله قوميت عمدتاً در زمينه فرهنگي و
ازجملهنظامآموزشوپرورشوبرنامهدرسيرسمي
كمكاريانجامگرفتهاست.پژوهش«بررسيجايگاه
قوميتدربرنامههايدرسيمدارسمتوسطهايران»؛
از س��وي عليرضا عراقيه (مجري طرح) و كوروش
فتحيواجارگاه(استادراهنما)وهمچنيننعمتاهلل
فاضلي (استاد مشاور) انجام شده و توسط دبيرخانه
شورايعاليانقالبفرهنگيمنتشرشد.طبقآنچه
درقالباينپژوهشآمده،نظامآموزشوپرورشهر
جامعهازانتقالپنهانوآشكارهنجارهاونگرشهاي
خاصبهفراگيرانفارغنيست.دانشآموزاندرفرآيند
دورهايطوالنيدرمعرضآموزشبرنامههايآشكارو
مدونمدرسهقرارداشتهوضمنآنتجاربيراكسب
ميكنندكهبهشكلغيرمستقيمياغيرآگاهانهشكل
دهنده فرهنگو ارزشهاي موردپذيرش آنان است،
اثربخشياينتجارببهمراتببيشترازروشهايغير
مستقيموكوششهايآگاهانهاست.صاحبنظران
برنام ه درسي براي تشريح آموختهها و نگرشهايي
كه تحت تأثير اين عوامل ضمن��ي در دانشآموزان
ايجاد شده اس��ت و همچنين پيامد آنها از «برنامه
درسيپنهان»بهرهگرفتهاند.درحوزهمطالعاتبرنامه
درسي،جامعنگريومواجهههمهجانبه،دقيقوعميق
باپديدهبرنامهدرسيازاهميتفوقالعادهايبرخوردار
است.كش��ور جمهوري اس�لامي ايران سرزميني
متش��كل از فرهنگها و اقوام مختلف است و مساله
قوميت در ايران يكي از مهمترين مسائل فرهنگي،
اجتماعي و سياسي معاصر به شمار ميرود.بنابراين
ه��دف از اين پژوهش بررس��ي جاي��گاه قوميت در
برنامههاي درس��ي مدارس متوسطه ايران ،بررسي
جايگاهقوميتدربرنامهدرسيصريحمقطعمتوسطه
ايران ،بررسي جايگاه قوميت در برنامه درسي پنهان
مقطع متوسطه ايران ،فراهم كردن پشتوانه تجربي
درزمينهجايگاهقوميتبراساسبرنامهدرسيصريح
و برنامه درسي پنهان و ايجاد زمينه براي تحقيقات
بيش��تر در حوزه مطالعات برنامه درسي اعالم شده
است.مطالعات گوناگوني كه درطول سالهاي 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 عمدتاً درزمينه
فرهنگي و ازجمله نظام آم��وزش وپرورش و برنامه
درسي رس��مي كمكاري انجام گرفته است.ايران به
عنوان جامعهاي داراي قوميتهاي مختلف در حال
گذر يا در حال توس��عه اس��ت و در اين ميان اغلب
دانشآموزان و به ويژه دانشآموزان مقطع متوسطه
كهدرسنيننوجوانيوجوانيقراردارندبافاصلهگرفتن
ازبنيادهاي سنتي ودر شرايط ضعف يا نبود الگوي
مناسب در زمينه عدم تبيين ارزشمندي قوميتها
و نقش آنها در شكلگيري هويت ملي و هويتيابي
دچارتعارض،سردرگميوبالتكليفيهستندوخود
را س��رگردان ميبينند .درچنين شرايطي است كه
نابساماني اجتماعي نيز زمينه الزم رابراي پيدايش
بحرانهويت،سرخوردگي،احساسبرتري،احساس
حقارت،بيتعهدي،احساسعدممسووليتدرمقابل
سايرقوميتهاونارضايتيپديدميآورد.
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اقتصاداجتماعي

ب رودخانههاي شمال كشور كذب است
ادعاي آلودگي آ 

بيعمليسازمانحفاظتمحيطزيست درقبالرودخانهها ومحيطزيست 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 ميدهد كه با توجه به
جايگاهاينمسوول،بازتابزياديهمپيداميكند.عيسي
كالنتري،رييسسازمانحفاظتمحيطزيستچندروز
پيش مدعي شده بود كه با توجه به آلودگيهاي موجود،
درحالحاضرهيچ موجودزندهايدررودخانههاي شمال
كشور زيس��ت نميكند .اظهارات كالنتري واكنشهاي
زيادي در پي داشت چرا كه عالوه بر اشتباه بودن اظهارات
مسوول محيط زيست كش��ور ،فرار رو به جلوي او براي
بيتحركياينسازمانتلقيشد.
در حال حاضر ش��يرابه زبال ه استانهاي شمالي ،به جاي
تصفيه ،راه آسان را طي ميكنند و به رودخانهها و بعد هم
بهدريايخزرريخته ميشوند.
ايندرحالياستكهبراساسبرنامهپنجسالهسوم،مقرر
شده كه بايد براي سكونتگاههايي كه در كنار رودخانهها
و سواحل هستند و جمعيتي بيش از 200هزار نفر دارند
تصفيهخانه احداث ش��ود اما در  90درصد موارد انجام
نشدهبنابراينكيفيتمنابعآبزيرزمينيوآبسطحي
بهش��دت در حال كاهش اس��ت .اين كار و جلوگيري از
ورود پسماندها و شيرابه زبالهها به رودخانهها مستقيما
از وظايف سازمان محيط زيست است كه در حال حاضر
به عنوان يك ان جي اوي منتقد ،وضعيت موجود را نقد
ميكن��د .آنگونه كه محمد درويش ،مديركل س��ابق
دفتر مشاركتهاي مردمي س��ازمان حفاظت محيط
زيست ميگويد ،آلودگي آب بهطور تقريبي در تمامي
سكونتگاههاييكهدركناررودخانهها،سواحلوتاالبها
سكونتدارندبيدادميكند.اوميگويد:شيرابههاباورود
به اراضي كشاورزي وارد دريايخزر ميشود و در جنوب
كشور يعني سواحل بوش��هر ،خوزستان ،بندرعباس و
ميناب نيز با اين معضل روبهرو هس��تيم به گونهاي كه
شيرابههاوفاضالبهابهطورمستقيمواردخليجفارسو
دريايعمانميشوند.مديركلسابقدفترمشاركتهاي
مردمي س��ازمان حفاظت محيط زيست معتقد است:
متاسفانهدرحالحاضربدترينتيممديريتيرادرسازمان
محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع داريم و در واقع
هيچ اعتقادي به محيط زيست و منابع طبيعي ندارند و
آمدندكههميناندكباقيماندههارانيزحراجكنند.اوبا
يادآوري دستور ويژه فرمانده ارتش براي كمك به حفظ
محيط زيست ميگويد :ورود ارتش به اين موضوع براي
نخستينبارنشانهكمكاريسازمانهايمتولياست.

اسالمي اظهارات رييس سازمان محيطزيست را مبني بر
از بين رفتن تمامي موجودات زنده رودخانههاي شمال
بر اثر ورود شيرابه پسماندها را كذب و بياساس دانست و
تصريح كرد :مشكالت پسماند در مازندران وجود داشته
و يكي از مهمترين معضالت استانهاي شمال كشور نيز
ورودشيرابهپسماندهابهرودخانههااستامااينكهتمامي
موجودات زنده رودخانهها 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 رودخانههاي
شمالكشورهستند،به خانه ملتگفت:نميدانممنظور
رييس س��ازمان محيطزيس��ت از اين صحبت كه هيچ
موجود زندهاي در رودخانههاي 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 ميدهند اما بنده تاكنون نشنيدهام كه در
رودخانههايشمالكشورموجودديگريهموجودداشته
و ازبين رفته باشد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس
در رابطه با عملكرد س��ازمان محيط زيست در خصوص
مديريتپسماندهاوجلوگيريازورودشيرابهبهرودخانهها
اضافهكرد:عملكردسازمانمحيطزيستدرحدمصاحبه،
سخنراني و برگزاري سمينار و جلسات بسيار عالي بوده
اس��ت اما هيچ كاري در حوزه ميدان��ي انجام نميدهد.
بنابراينمعتقدمسازمانمحيطزيستنهتنهارفعمشكل
نكردهبلكهمشكالتيراهمايجادميكند.

برش

براساس برنامه پنج ساله سوم ،مقرر شده كه بايد براي سكونتگاههايي كه در كنار رودخانهها و سواحل هستند و جمعيتي بيش از  200هزار
نفر دارند تصفيهخانه احداث شود اما در  90درصد موارد انجام نشده بنابراين كيفيت منابع آب زيرزميني و آب سطحي بهشدت در حال كاهش
اس�ت .اين كار و جلوگيري از ورود پسماندها و ش�يرابه زبالهها به رودخانهها مستقيما از وظايف سازمان محيط زيست است كه در حال حاضر
ب�ه عنوان يك ان جي اوي منتقد ،وضعيت موجود را نقد ميكند.آلودگي آب بهطور تقريبي در تمامي س�كونتگاههايي كه در كنار رودخانهها،
سواحل و تاالبها سكونت دارند بيداد ميكند
اماازسويديگر،نمايندهمردمآملدرمجلسنيزباانتقاداز
عملكرد سازمان محيطزيست گفت :ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
بسياريدرمسيررودخانههرازفعاليتميكنند،بنابراين
اظهارات كالنتري مبني بر از بين رفتن تمامي موجودات
زندهرودخانههايشمالكشوربراثرورودشيرابهپسماندها
كذب است.
ع��زتاهلل يوس��فيان م�لا ،در واكنش ب��ه صحبتهاي
اخير رييس س��ازمان محيطزيست مبني بر اينكه هيچ
رودخانهاي در شمال كشور نداريم كه موجود زنده داشته

باشد،گفت:درمسيروبستررودخانههرازودرمناطقپلور،
بندكنار،تكاور،پلمون،گردنك،شنگلده،شاهاندشت،وانا،
بايجان ،پنج آب ،كهرود حوضچههاي مخصوص پرورش
ماهي وجود دارد كه از آب اين رودخانه استفاده ميكنند.
ب رودخانههاي ش�مال
ادع�اي آلودگ�ي آ 
كشورصحتندارد
نمايندهمردمآملدرمجلسشوراياسالمي،بااعالماينكه
برودخانههايشمالكشورصحتندارد،افزود:
آلودگيآ 

واكنش شركت كنترل كيفيت هوا به تكذيب گوگرد باالي بنزين در تهران

درحالي شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي غلظت باالي
گوگرد در بنزين تهران طي بهار و تابستان امسال را تكذيب ميكند كه
بهگفتهمديرعاملشركتكنترلكيفيتهوايتهراناينآزمايشتحت
نظارت موسسه استاندارد و در آزمايشگاههاي 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 نمونهبرداريهاي صورت گرفته از سوخت بنزين در تهران نشان
ميدهد كه غلظت گوگرد در كليه نمونهها  -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 فرآوردههاي
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 فرآوردههاي نفتي تمام بنزين توزيعي در كالنش��هر
تهران داراي استاندارد يورو  ۴و گوگرد آن زير  ppm ۵۰است.
اما در اين باره حسين شهيدزاده با اشاره به اينكه شركت كنترل كيفيت
هواي تهران از س��ال  ۹۱نمونههاي سوخت بنزين و گازوييل را بهطور
مس��تقيم از پمپ بنزينها دريافت ميكند و به آزمايشگاه ميفرستد،
اظهار كرد :طي چند سال گذشته نمونههاي سوخت توزيعي در تهران
به آزمايش��گاههاي خارج از كشور فرستاده ميشد تا اعالم كنند كه آيا
اين نمونهها مطابق استانداردهاي يورو ۴است يا خير؟ او به ايسنا گفت:
پس از مدتي بررسي و ارسال همزمان نمونهها به آزمايشگاههاي داخلي
و خارجي ،اطمينان پيدا كرديم كه نتايج آزمايشگاههاي داخلي اختالف
معناداري با آزمايش��گاههاي خارجي ندارد .به همين دليل كار بررسي

كيفيت نمونههاي بنزين و گازوييل را با آزمايش��گاههاي داخلي تحت
نظارت موسسه استاندارد ادامه داديم بنابراين اين اولينبار نيست كه
شركتكنترلكيفيتهوايتهراننتايجپايشسوخترااعالمميكند.
پيشازايننيزشركتنتايجآزمايشهايخودرادرمطبوعاتوجلساتي
مانندكارگروهآلودگيهوادراستاندارياعالمميكرد.مديرعاملشركت
كنترلكيفيتهوايتهرانبابياناينكهبراساسنمونهبرداريهايانجام
شده از سوخت بنزين پنج پمپ بنزين در تهران ،غلظت گوگرد در كليه
نمونهها فراتر از حد مجاز و ميانگين آن طي بهار و تابستان بهترتيب۱۹۰
و ppm ۱۶۶بود ،اظهار كرد :غلظت استاندارد گوگرد بنزين در سوخت
يورو ppm ۵۰ ،۴اس��ت .به گفته شهيدزاده ميانگين گوگرد سوخت
گازوييلنسبتبهبنزينوضعيتبهتريداشتودرفصلبهاروتابستان
بهترتيب ۶۱و ppm۹۵بودكهالبتههنوزباغلظتاستانداردفاصلهدارد.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در ادامه تصريح كرد :بر
اساس نمونهبرداريهاي انجام شده توسط شركت كنترل كيفيت هواي
تهران،ميانگينگوگردبنزيندربهاروتابستانسالگذشتهنيزبهترتيب
 ۱۷۸.۶و  ppm ۷۲.۲بود كه به نسبت امسال اوضاع بهتري داشت.

در باالدست رودخانه و در مناطق مذكور ماهي قزلآال و
در پايين دست رودخانه هراز ماهيان گرمابي پرورش داده
ميشود و بزرگترين 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
بدونآنكهتصفيهشود،استفادهميكنند.
تمامي اين حوضچهها در مس��ير رودخانه احداث شده و
آب پس از ورود ب��ه اين حوضچهها در امتداد رودخانه به
جريانميافتد.عضوكميسيونآييننامهمجلسشوراي

بررس�ي ط�رح تبدي�ل س�ازمان حفاظت
محيطزيستبهوزارتخانه
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه طرح
تبديل سازمان حفاظت محيطزيس��ت به وزارتخانه
در مجلس شوراي اس�لامي در حال تدوين بوده و به
زودي در صحن علني مطرح ميشود ،افزود :تالشمان
اين است كه سازمان محيطزيست را همانند سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور نظارتپذيري
و پاسخگويي بيشتر به وزارتخانه تبديل كنيم چرا كه
در حال حاضر رييس س��ازمان محيط زيست معاون
رييسجمهوربودهودرخصوصمشكالتوكمكاريها
بهمجلسپاسخگونيست.بنابرايناميدواريمباتصويب
اين طرح در صحن علني بس��ياري از مشكالت حوزه
محيطزيست حل شود.

پيوند عضو در ايران با حداقل هزينه

وزير بهداشت با بيان اينكه ما هم در حوزه اقدامات كم هزينه سالمت
اقدام ميكني��م و هم كارهاي پر هزينه اين حوزه را پيش ميبريم،
در عين حال درباره انجام اعمال پيوند عضو در ايران گفت :حداقل
هزينه پيوند در ارزانترين كشورها  ۱۰۰هزار دالر است ،اما اين كار
در ايران با حداقل هزينه انجام ميشود.
س��عيد نمكي در همايش بزرگداش��ت روز جهاني اهداكنندگان
س��لولهاي بنيادي خونساز با اشاره به ش��بكه ملي اهداكنندگان
سلولهاي بنيادي كه در كش��ور راهاندازي شده است ،گفت :اين
بانك فقط در پيوند مغز اس��تخوان به ما كمك نميكند بلكه به ما
كمك ميكند تا بس��ياري از گرههاي نظام سالمت را بگشاييم .ما
امروز نميدانيم كه كدام بيماريها در كشور ما با كدام  HLAارتباط
دارند .اين بانك در يافتن پاس��خ به ما كم��ك خواهد كرد .ما امروز
نميدانيم كدام  HLAبه درمان خاص پاسخ ميدهد و با كمك اين
بانك ميتوانيم اين موضوع را دريابيم و متوجه شويم كه كدام بيمار
به كدام دارو پاسخ ميدهد.
همچنين اين بانك به ما كمك ميكند كه پاسخدهندگان 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 ميكنيم.
او درباره هزينههاي پيوند س��لولهاي بني��ادي گفت :هزينههاي
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 ،هزينههاي بااليي را تقبل ميكنيم .البته ما همه
اين هزينهها را تحت پوشش بيمه برديم و براي بيمار دريافتكننده
پيوند به مراتب ارزان درميآيد كه اصال با س��اير كشورهاي جهان

قابل مقايسه نيست .نمكي درباره توسعه مراكز پذيرنده سلولهاي
بنيادي ني��ز گفت :مراكزي كه ميخواهند س��لولهاي بنيادي را
دريافت كنند بايد يك س��ري امكانات كام�لا حرفهاي براي انجام
مراحل تش��خيصي و غيره داشته باشند و بايد كامال حرفهاي عمل
كرده وبه امكانات خاص مجهز باشند .بنابراين توسعه بيش از حد
اين مراكز ممكن است عوارضي را به دنبال داشته باشد.
تالشبرايتوسعهمراكزپذيرهنويسيسلولهايبنيادي
او افزود :البته ما درصدد هس��تيم تا مراكز پذيرهنويسي را در تمام
 ۳۱استان كشور داشته باشيم و سياست وزارت بهداشت اين است
كه با توسعه مراكز دريافت سلولهاي بنيادي بتوانيم اين حوزه را
تقوي��ت و حمايت كنيم .نمكي تاكيد كرد :براي اين موضوع بايد با
كمك مردم ،س��منها و خيرين و هنرمندان فرهنگسازي شود.
ما هم در وزارت بهداش��ت با امكاناتي ك��ه داريم تالش ميكنيم تا
دانشگاههاي علوم پزشكي با اطالعرساني بيشتر ،مردم را در جريان
اين اقدامات قرار دهند.

خداحافظي با فكهاي خزري در ايران
مديركل حفاظت محيطزيست استان گلستان با اظهار
بياطالعيازرايدادگاهمبنيبرتوقفوردطرحآشوراده
گفت :ابالغيه رسمي از سوي وزارت دادگستري به اين
س��ازمان در خصوص توقف و رد اي��ن طرح هنوز صادر
شده است.
جزيرهآشوراده،تنهاجزيرهايرانيدردريايخزراستكه
زيستگاه فك خزري در آنجا قرار دارد و اين در حالي است
كهبهگفتهفعاالنمحيطزيستاجرايطرحگردشگري
آشوراده در مساحت  ۲۲هكتاري از اين جزيره باعث از
بين رفتن زيستگاه اينگونه جانوري ميشود .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 فكخزري كم
است و سواحل ما نسبت به س��واحل ديگر كشورهاي
حاشيه خزر بيشتر از دست رفته و تحت تاثير تغييرات
قرار گرفتهاند و تنها زيستگاه دستنخورده فك خزري
آشوراده و ميانكاله است و ديگري هم در سمت گيالن
به نام بوجار است كه البته در آنجا تردد فكهاي خزري
گزارش نشده است.
او با بيان اينكه در حدود ده س��ال اس��ت كه مش��غول
فعاليتهاييدرخصوصحفاظتازفكخزريهستيم،
ادامه داد :بيشترين آمار ما درخصوص تردد فكخزري
در جزاير آش��وراده و ميانكاله بوده ،چراكه در نزديكي
مرز تركمنستان اس��ت و فكهاي 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 فكهاي خزري
تاثيرگذار خواهد ،چراكه فكه��اي خزري موجودات
گوش��هگير 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
آشورادهميتواند،تاثيربسيارمنفيبرحياتاينحيوانات
داشتهباشدوباازبينرفتناينسواحلنيزمتاسفانهبايد
با فكهاي خزري خداحافظي كنيم ،درس��ال گذشته
گزارش��اتي داش��تيم ،مبني بر اينكه با توجه به اينكه
س��واحل ش��مالي كه محل زادآوري فكها است براي
اينگونه جانوري ناامن شده است.ما مشاهده كرديم كه
در دو مورد فكهاي خزري در ايران بچههايش��ان را به
دنيا آوردهاند .بنابراين الزم است از سواحلمان حفاظت
بيشتريكنيم،چراكهاگرمسيرمهاجرتيفكهابخواهد
تغيير كند ،بايد جايي را براي آنها داش��ته باش��يم ،اما
متاسفانه با اجراي طرحهاي گردشگري آشوراده باعث
تخريب بيشتر ميش��ويم و همين نقاط كوچكي را كه
داريم از دست ميدهيم.
صياد ش��يرازي با بيان اينكه بيش از ده س��ال است كه
نام فك خزري در ليس��ت قرمز  iucnقرار گرفته و در
معرض خطر انقراض اس��ت ،اظهار كرد :يكي ،دوسال
پيش به پيشنهاد س��ازمان محيطزيست ايران مساله

حفاظت از حيوانات مهاجر مطرح ش��ده و فك خزري
هم در اين ميان قرار گرفته و كشورها متعهد شدند تا از
اينگونه حفاظت كرده و جلوي هرگونه ضرر به قلمرو و
تخريب قلمرو اين حيوان گرفته شود ،چراكه اين مسائل
به اينگونه صدمه ميزند.
اويادآورشد:مردمبوميمنطقهبهاجراياينطرحراضي
هستند ،چراكه مثل هميشه به آنها وعده داده شده است
كه براي آنها كار ايجاد ميشود ،اما متاسفانه تجربيات
گذشته مانند طرح پرورش ميگو در گميشان كه مردم
تركمن فقط دو ماه در سال در مزارع پرورش ميگو كار
ميكنند و حداقل دستمزد را دريافت ميكنند ،نشان
ميدهد كه گردشگري آش��وراده همچنين وضعيتي
خواهد داشت و متأسفانه غير از تخريب در آينده چيزي
براي ما نميگذارد.
تهديد زيستگاههاي فك خزري
رييس اداره محيطزيس��ت دريايي استان گلستان نيز
معتقد است؛ زيستگاه اصلي فك كه در آنجا زاد و ولد هم
صورتميگيرد،درمناطقشماليهمچنانوجوددارد،
اما در آنجا بحثهاي ديگري مانند ش��كار مطرح است
كه حيات اينگونه جانوري را به خطر انداخته است ،در
كشور ما مجوز شكار اين حيوان صادر نميشود ،اما در
واقع ممكن است با گردشگري بيضابطه 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

خواهدشدياخير؟گفت:موضوعدربارهآشورادهكميبه
اشتباه مسير خود را سپري ميكند ،مجوزي كه سازمان
صادر كرده و طرحي كه قرار اس��ت در اين منطقه اجرا
شود،تحتعنوانطرحطبيعتگردياستوهمانطور
كه ميدانيد گردشگري در زمينهاي مختلف ميتواند
انجام ش��ود ،اما طبيعتگردي ب��ه نوعي نزديكترين
هدف گردش��گري مبتن��ي بر حفظ طبيعت اس��ت و
مالكهاي سازمان حفاظت محيطزيست نيز اين است
كه بارگذاري سنگين در جزيره آشوراده انجام نشود .او با
اشاره به فعاليتهاي طرح طبيعتگردي آشوراده گفت:
اين طرح شامل پرندهنگري ،ورزشهاي ساحلي مانند
ورزشهاي آبي است و اين موضوعات همگام با طبيعت
است ،اما اگر قرار باشد در جزيره آشوراده سازه سنگين

بارگذاري كنيم و طبيعت را دستكاري كنيم ،اين طرح
ديگر طبيعتگردي و گردشگري پايدار نيست.
رييس اداره محيطزيست دريايي استان گلستان اظهار
كرد :جزيره آشوراده از مناطقي است كه حضور فكهاي
خزري بيشتر ثبت شده است و حتي چندين بار فكها
گرفتار دامهاي صيادان ماهيان خاوياري در اين منطقه
شدهاندالبتهخوشبختانهباآموزشهاييكهاينصيادان
ديدهاند ،توانس��تهايم فك خزري را رهاس��ازي كنيم.
به دليل حضور فكها در اي��ن منطقه بايد دقت كنيم
اقداماتمانباعثنشوداينگونهكهتنهاپستانداردرياي
خزرومتاسفانهدرحالانقراضنيزاستبامشكلمواجه
شود و يكي از زيستگاههاي اصلي خود را كه همين حوزه
جنوب شرقي درياي خزر است از دست بدهد.

راهوشهرسازي
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در جلسه پارلمان شهري پايتخت مطرح شد

ن تهران
شناسايي ١٠هزارخطر در 350بوستا 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
روز هفتم مهر ماه روز ملي آتشنشاني و ايمني يادآور
ش��هادت آتشنشانان شجاع كش��ور است .به همين
مناسبت روز گذش��ته جلسه شوراي ش��هر تهران با
حضور تعدادي از آتشنشانان شهر برگزار و از زحمات
آنها قدرداني شد.
به گزارش «تعادل» ،در اين جلس��ه زهرا صدر اعظم
نوري ،رييس كميسيون س�لامت ،محيطزيست و
خدمات ش��هري شوراي ش��هر تهران درباره ايمني
شهر تهران توضيحاتي ارايه كرد و گفت :در راستاي
نهادينهس��ازي الزامات ( HSEبهداش��ت،ايمني و
محيط زيست) و به منظور پيشگيري از بروز مخاطرات
مربوط به س�لامت ،ايمن��ي و محيط زيس��ت طي
سالهاي گذش��ته ،پايش الزامات  HSEبا همكاري
چند دانشگاه و در ۸محور اصلي ازجمله اماكن عمومي
نظير پاركها و فضاي سبز ،مراكز تفريحي ،سينماها،
مراكز تجاري و مذهبي با تجزي��ه و تحليل حوادث،
شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسك ،بازرسيهاي
مس��تمر ايمني و بهداش��تي ،تدوين دستورالعمل و
روشهاي 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 پاركهاي
شهري بهطور جدي نگرانكننده است.
به گفته او ،در بررس��يها پس از بازديد از  ۳۵۰پارك،
در مجموع  ۱۰هزار خطر ،شناسايي شده است ،نوري
با بيان اينكه  ۷هزار خطر در حوزه ايمني و بهداشت و
۳هزار خطر در حوزه محيط زيست گزارش شده است،
تصريحكرد:دراينميانمخاطراتفيزيكيبا ۶۵درصد
ومخاطراتفيزيكيمواجههبابرقگرفتگيبا ۲۱درصد
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 پاركها با  ۳۹درصد داراي
بيشترين سهم بوده است.
رييس كميسيون س�لامت ،محيطزيست و خدمات
شهري ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در بررسي
ديگري ايمني كودكان در زمينهاي بازي پاركهاي
ش��هري اعم از پاركهاي محل��ي ناحيهاي منتخب
۵منطقه در نواحي شمال ،جنوب ،مركز ،شرق و غرب
تهران بررسي شده است ،گفت :نتايج حاكي از آن است
كه بيش از  ۶۸درصد وس��ايل بازي پاركها ميتواند
مخاطرات و آس��يبهايي را براي ك��ودكان به همراه
داشته باشد .همچنين نتايج مطالعات ديگرينيز روي
وضعيت ايمني ،بهداشتي و محيط زيستي تعدادي از
پاركهاي تهران به ترتيب ميزان مطلوبيت شاخص
ايمني را  2.59و  9.52درصد نشان داده است.
او تاكيد ك��رد :بهطور كلي ضع��ف مالحظات ايمني
در سيس��تمهاي برق��ي و مكانيك��ي آب نماه��ا و
همچنين نبود امكانات مناس��ب بهداشتي و امدادي،
عمدهترين خطرات و مشكالتي است كه در سالهاي
اخير ح��وادث ناگ��واري را متوجه ك��ودكان و حتي
بزرگس��االن در پاركه��اي ش��هري ك��رده اس��ت.
نوري با اش��اره ب��ه چالشهاي پي��شروي 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 پاركها،
وجود مراكز متعدد تصميمگيري و فقدان هماهنگي
در س��اختار مديريتي موجود ،فقدان روش��ي كارآمد
براي نظارت منطق��ي بر نحوه عملك��رد پيمانكاران
و مهمت��ر از همه ضع��ف در بازرس��يها و پايشهاي
ادواري از وضعي��ت بهداش��ت ،ايمن��ي و محي��ط
زيس��ت ،عمدهتري��ن چالشه��اي پيشرو 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
برنامهريزي ،اجرا و نگهداري امري اجتناب ناپذير است،
تاكيد كرد :از سوي ديگر با وجود شناسايي  ۱۱۷الزام
قانوني ،آيين نامه اجرايي و دستورالعمل و ۱۶سازمان،
نهادودستگاهمتوليومسوولدرحوزهبهداشت،ايمني
و محيط زيست ( ،)HSEآسيبهاي اجتماعي و مراكز
كنترل و پيش��گيري آسيبهاي اجتماعي ،همچنان
آسيبهاي 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 خالهاي نظارتي
بر ايمني و بهداشت كار و كارگران در اصناف از جمله
مهمترين موضوعاتي است كه الزم است رسيدگي به
موضوع ايمنسازي آنها در اولويت قرار گيرد.
وجود  10هزار خطر براي  350پارك رقم قابل توجهي
است كه نش��ان از ناامني باالي پاركهاي شهر دارد.
برق گرفتگي تاكنون جان چند كودك را در پاركهاي
نقاط مختلف ش��هر گرفته است .بنابراين ايمنسازي

پاركها بايد در اولويت كاري مديران مربوطه قرارگيرد
تا ديگر ش��اهد حوادث تلخي از اين دست نباشيم .به
گفته نوري پيگيري كاربس��ت الزامات  ،HSEارتقاي
س��طح ايمني و ت��وان عملياتي مديري��ت بحران در
اداره شهر ،ظرفيتس��ازي و ارتقاي آگاهي و آمادگي
شهروندان در برابر حوادث مختلف طبيعي و انسانساز
از جمله مهمترين اموري اس��ت كه ب��راي صيانت از
سالمتي و ايمني ش��هروندان ضرورت دارد در اولويت
برنامهريزيهاي اجرايي قرار گيرد.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه ايمني،
سالمتومحيطزيستدرعينقرابتبايكديگر،اموري
تخصصي هستند ،گفت :به نظر ميرسد ،از بين اين سه
مقوله،مسالهحفظايمنيشهروندانبيشترازدومقوله
ديگر در راس��تاي ماموريتهاي 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  HSEش��هر تهران را بازنگري كند و
شيوهنامه 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 ماموريتهاي
آتشنش��ان در س��طح ش��هر تهران عالوه بر حوادث
آتشس��وزي در فضاهاي مختلف شامل انواع حوادث
شهرينظيرآوارهايساختماني،مقابلهباموادشيميايي

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

پورسيدآقايي :طرح ترافيك با قوت اجرا ميشود

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
ميشود 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 پالك تردد نميكنند و
هر خودرو ميتواند  20روز 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 «تهرانمن» ثبتنام كنند.
به گزارش فارس ،روز شنبه سردار سيدكمال هاديانفر
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 مشكالتي
براي مردم ايجاد كرده است.
وي همچنين از ارسال نامهاي به شهرداري خبر داد و
گفت :مشكالت را در اين نامه توضيح دادهايم و صراحتاً
اعالم كردهايم 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 ميتوانند 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 ميتوانند 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 تصميمگيري
در مورد طرح جديد ترافيك به ش��وراي عالي ترافيك
تهران بازميگردد .وي تأكيد كرد :بعد از تصميمگيري
در شوراي عالي ترافيك نتيجه قطعي اعالم ميشود.
بر اساس آمار و ارقام اعالم 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
تصميمگيري در خصوص امور راهنمايي و رانندگي و
ترافيكشهرتهرانبرعهدهشورايترافيكتهراناست.
وي با بيان اينكه 4نفر در اين شورا عضو هستند ،گفت:
نمايندهشهرداري،نمايندهرييسپليسراهور،نماينده
وزير كشور و نماينده اس��تانداري در اين شورا حضور
دارند و هر تغييري در ترافيك تهران با امضاي اين شورا
انجام ميشود.
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 ميپذيريم 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 ميشود.
معاونحملونقلترافيكشهرداريتهرانبابياناينكه
راهور ناجا هم ميتواند نظرات خود را اعالم كند،گفت:
برخيازنظراتكارشناسيوبرخينظرشخصيرااعالم
ميكندنامهايازناجاآمدهكه قراراستكاركارشناسي
آغاز شود كه حتما در برخي حرفها تناقض وجود دارد
كه پاسخ ميدهيم 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 ميشود و برنامهاي براي توقف
طرح نخواهيم داشت.
همچنينبرخياعضايشورايشهرتهرانمعتقدندكه
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 قب ً
ال ارايه كرده بودند.
حذف زوج و فرد در تهران خوب است
محمدعليخاني،رييسكميسيونحملونقلشوراي
ش��هر تهران در اين بارهگفت :پلي��س يكي از اعضاي
شوراي عالي ترافيك است و ميتواند 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 ميشد اما مدتها اين طرح دايمي اجرا

شد و بعضاً حتي به صورت غيرقانوني از افراد براي تردد
در اين محدوده پول دريافت ميكردند.
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 تصميمگير در
خصوص طرحهاي ترافيكي تهران است،گفت :البته
ما معتقديم كه در خصوص طرح جايگزين زوج و فرد
عجوالنه رفتار شده است و بارها هم تأكيد كردهايم كه
مطالعاتكافينيست.
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 اعالم
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
بهگفتهعليخاني،درگذشتهدرآمدطرحترافيكبيشتر
بودهاستچراكهمردمابتداهزينهراپرداختميكردند
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
ت آلودگي هوا بيشتر شود.
نيمه دوم سال مشكال 
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 اعالم كرد ك��ه پليس به تنهايي
نميتواند تصميمگيري كند و ش��وراي عالي ترافيك
در اين زمينه تصميمگير است .برخي از اعضاي شورا
معتقدند با وجود اينكه 6روز از پاييز ميگذرد اما دو روز
هواي ناسالم داشتهايم و اين موضوع نشاندهنده اين
است كه ما نتوانستهايم در كاهش آلودگي هوا اقدامات
موثري انجام دهيم البته همزمان با بازگشايي مدارس
نارضايتيها از اجراي طرح بيشتر شده است.همچنين
در روزهاي ابتدايي مهر ترافيك در تهران افزايش يافته
هر چند كه از قبل مسووالن شهري پيشبيني افزايش
 40درصدي ترافيك در تهران را داشتند.

خطرناك ،س��قوط افراد ،برق گرفتگي ،غرق شدگي،
محبوس شدگي و غيره نيز ش��امل ميشود و همين
امر سبب ش��ده تا كميسيون سالمت ،محيط زيست
و خدمات ش��هري و كميته ايمني و مديريت بحران
شوراي اس�لامي ش��هر تهران بر دو موضوع در حوزه
ايمني و آتشنشاني طي دو سال فعاليت خود تمركز
ويژهاي داشته باشد .طي دوره جديد مديريت شهري
 ۳۰۰ميلي��ارد و  ۲۰۰ميليون تومان صرف تجهيزات
آتشنشانان ش��د و تعداد ايستگاهها به  ۱۳۰ايستگاه
رسيد.همچنين ۶ايستگاه نيز در دست احداث است.
پايش ساختمانهاي پرخطر پايتخت
مهدي داوري مديرعامل س��ازمان آتشنشاني نيز در
حاشيه حضورش درجلسه علني شوراي شهر تهران
به مناسبت روز آتشنشان در جمع خبرنگاران با ارايه
گزارش��ي از وضعيت س��رمايه نيروي انس��اني گفت:
 ۱۳۳۸آتشنشان در طرح پايش سالمت جسماني و
رواني شركت كردند .درراستاي حمايت از ايثارگران
و خانوادههاي شهداي آتشنشان  ۲.۷ميليارد تومان
بودجه در نظر گرفته شده و موضوع سخت و زيانآور
بودن شغل آتشنشاني نيز در شوراي عالي استانها در
حال پيگيري است.
مديرعامل سازمان آتشنش��اني افزود ۲۰۰۰ :دست
اوركت و ش��لوار ضد حريق خريداري ش��ده اس��ت.
تجهيزات وي��ژه حفاظت فردي آتشنش��انان اعم از
دس��تكش و چكمه ض��د حريق نيز خريداري ش��ده
است.تاكنون  ۲۱دستگاه نردبان و باالبر هيدروليك و
۶۴دستگاه فن تونلي و معمولي خريداري شده است.

مديرعامل سازمان آتشنشاني با بيان اينكه  ۲۰هزار
ساختمان در طرح نظام بازرسي ايمني ساختمانها
مورد بازرس��ي قرار گرفتن��د و  ۹۵برج و  ۸ش��هرك
مسكوني نيز در طرح  ۹۹۹پايش شدهاند ،اظهاركرد:
سامانه هوشمند پايش خودروهاي آتشنشاني روي
۱۱۸دستگاه خودرو انجام شده است ۲۹ .هزار و ۹۵۷
نفر در قالب اجراي طرح حام��ي ايمني آموزش داده
شدهاند و ايمني  ۳۱۰۰مدرسه نيز پايش شده است.
او در مورد تدوين اسناد شناسنامه فرآيندهاي سازماني
آتشنشاني گفت 4 :سند آماده و  3سند ديگر در حال
تهيه اس��ت و در ح��ال بازنگري س��ند راهبردي افق
 ۱۴۰۴سازمان 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 آتشنشاني 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 دورههاي 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 6دقيقه است كه يك
دقيقه براي اطالعرساني ،يك دقيقه تجهيز و تحليل
و  4دقيقه به عنوان زمان سفر پيش بيني ميشود كه
ميانگين پاسخگويي آتشنشاني تهران  5دقيقه و 55
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 ايستگاهها را افزايش
دهيم تا پاسخگويي بهتر انجام ش��ود .در حال حاضر
131ايستگاه در تهران وجود دارد كه بايد تا پايان برنامه
سوم عدد ايستگاهها به  145ايستگاه برسد و در حال
بررسيجانماييايستگاههاهستيم.
داوري در خصوص برگزاري جلس��ات ارتقاي ايمني
ايس��تگاههاي مترو گفت :بيش از يك سال است كه
جلسات دورهاي با مس��ووالن مترو برگزار ميكنيم و
در همه موضوعات مترو همچون ايستگاه ،قطار ،تونل
و غيره موضوع ايمني را پيگيري ميكنيم و ضوابطي
در اين رابطه در حال تدوين اس��ت كه به جمعبندي
خواهيم رسيد.
تصويبكلياتبهايبليتموزهنقشهتهران
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  ۴۰ه��زار تومان و براي
بازديدكنندگانخارجي ۵۰هزارتومانپيشبينيشده
استوهرسالهبراساسمصوبههياتدولتدرخصوص
ورودي نرخ موزهها افزايش پيدا خواهد كرد .همچنين
در تبصره يك اين اليحه براي بازديدكنندگان خاص از
جمله دانشآموزان ،دانشجويان و بازديدهاي گروهي
تخفيف ۵۰درصديدرنظرگرفتهشدهاست.همچنين
دراينجلسهنامگذاري 24كوچهوخيابانموردبررسي
قرار گرفت و تصويب شد.

رييس مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي مطرح كرد

نگراني از تابآوري بيمارستانها

گروهراهوشهرسازي|
درحالي كه به گفته معاون بازس��ازي و بازتواني س��ازمان
مديريتبحرانكشور ۵۰،درصدازبيمارستانهايدولتي
كشوردربرابرزلزلهآسيبپذيرهستندوفقط12بيمارستان
دولتي ،مقاومسازي شدهاند ،محمد شكرچي زاده ،رييس
مركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرسازيازهمكاريباسازمان
مجريساختمانهاوتاسيساتعموميودولتيبرايتدوين
دستورالعملتابآوريبيمارستانهاخبرداد.
او در اين باره گفت :حاصل كار مش��ترك ميان اين مركز و
سازمانساختمانهاوتاسيساتعموميودولتيميتواند
به بهبود وضعيت موج��ود بينجامد .به گ��زارش فارس،
ش��كرچيزاده با تاكيد بر اينكه تاب آوري مراكز حياتي و
بيمارستانهادرشرايطبحرانالزامياست،اظهاركرد:ايران
كش��ور مخاطرهخيزي است و بايد در برابر اين مخاطرات،
آمادگيبرايمقابلهداشتهباشيم.
او ادامه داد :از سال ۹۵كه با حادثه پالسكو مواجه بوديم ،تا
سال ۹۶و زلزله سرپل ذهاب و سيل سال ۹۸نشان داد كه
حتمابايدبرايتابآوريشهرهارويكردجديداشتهباشيم.
شكرچيزاده يادآورش��د :اگر زلزله سرپل ذهاب در يكي
از كالنشهرهاي كش��ور رخ ميداد ميزان خسارات وارده
چندين برابرميزانخساراتواردهبود،پسبايدراهكارهاي
جدي براي كاهش مخاط��رات و افزايش تابآوري تهيه و
تدوين شود .به گفته رييس مركز تحقيقات راه ،مسكن و
شهرسازي،تاكنونبيشاز۱۷هزارميلياردتوماناعتباربراي
جبرانخساراتبهمردمپرداختشدهاست.
اوگفت :معتقديمكه اگرپيشگيريكنيموبه مقاومسازي
س��اختمانهاي موجود و با اهميت بپردازيم و بر اس��اس
ضوابط و مقررات ساخت و سازها در مناطق بيخطر انجام
شود ميزان خسارات بسيار كاهش مييابد و بايد روي اين
نكات توجه بيشتري به وجود آيد .رييس مركز تحقيقات
راه،مسكنوشهرسازيافزود:هزينههايمقاومسازيتنها
۳۰درصد از ۱۰۰درصد احداث يك ساختمان جديد را به
خوداختصاصميدهد،بنابراينبايدراهكارهايمقاومسازي
وبهسازيمالكعملقراربگيرد.ناگفتهنماندوضعيتوخيم
مقاومت بيمارستانهاي دولتي در برابر زلزله در شرايطي
است كه هيچ آماري از وضعيت بيمارستانهاي خصوصي
در اختيار سازمان مديريت بحران قرار ندارد و از دادن اين
آمار امتناع ميشود .آسيبپذيري باالي بيمارستانهاي
كشور ،واكنش نماينده اسكان بش��ر ملل متحد را هم به
همراهداشت،احساناثنيعشريبااشارهبهاينكهتجربهدر

ايراننشاندادهسازههايحياتيوبيمارستانهابعداززلزله
وحوادثآسيبپذيرنشاندادند،گفت:بايددولتوبخش
خصوصي به موضوع بهبود تابآوري س��ازههاي حياتي و
بيمارستانهاتوجهويژهايداشتهباشند.اثنيعشريبااشاره
بهاينكهسوانحطبيعيازلحاظتعدادگستردگيزياداست،
گفت :تجربيات تلخي در مواجهه با سوانح در ايران وجود
داشته و در زماني كه سوانح رخ ميدهد بايد اين موضوع به
خوبياجراييشودكهسازههاپاسخگوباشند.اوافزود:بايد
به اين موضع توجه ويژهاي شود و دولت و بخش خصوصي
برايبهبودتابآوريسازههاومراكزحياتيوبيمارستانها
توجه ويژهاي داشته باشند .نماينده هبيتات (اسكان بشر
ملل متحد) گفت :از سال  74ادبيات مقاومسازي در ايران
نهادينه شد ،بنابراين بايد تمركز روي موضوعات سازهاي و
مقاومسازي ساختمانها بيشتر شود ،البته بايد گفت اين
موضوع به تنهايي كفايت نميكند بلك��ه بايد به موضوع
خدمترس��اني بعد از زلزله توجه ويژهاي شود تا بتوانيم از
لحاظ عملكردي و موضوعات شهري سازههاي حياتي را
مقاومتركنيم.اثنيعشريباتاكيدبراينكهبايد هنگاموقوع
زلزله و حوادث بتوانيم به ش��رايط قبل از حادثه برگرديم،
بيان كرد :برنامه اس��كان بشر ملل متحد ،اسناد خوبي در
اينخصوصتدوينكردهكهيكيازآنهاكاهشمخاطرات
سوانحاست .يكيازكشورهاييكهدراينخصوص سرآمد
اين موضوع است كشور ژاپن است كه سرمايهگذاريهاي
خوبي در اين خصوص انجام داده اس��ت .به گفته او ،براي
تابآوريبيمارستانهاچندينراهنماتدوينشدهكهيكي
ازآنهاپروژهبهتابياهمانتابآوريبيمارستانهاست.

مقاومسازي 85درصدبيمارستانهايژاپن
سرپرست دفتر برنامه اسكان بشر ملل متحد در ايران هم
به نوعي ديگر عملكرد س��ازمانها و ارگانهاي مرتبط در
مقاومسازيبيمارستانهاراموردانتقادقرارداد.
«مهمتامينآكدوگان»گفت:مسووالنودستاندركاران
اينحوزهبهدليلمسائليازجملهكيفيت،زمانومنابعمالي
ترجيح ميدهند بيمارستان را تخريب كرده و دوباره آن را
بسازند.اوبااشارهبهاينكهدرپديدههايطبيعيازجملهزلزله
اولينجاييكهمردمبهآننيازدارندبيمارستانهاهستند،
افزود:هزينهزيادطرحهايمقاومسازيبيمارستانهاباعث
شده ديدگاه مثبتي به اين موضوع در ايران وجود نداشته
باشد ،اين در حالي است كه در كشورهاي ژاپن و تركيه به
ترتيب 85و 70درصدبيمارستانهامقاومسازيشدهاند.

ايرانشهر
 ۲۰مهر آخرين مهلت تقسيط
بدهي عوارض آزادراهي

ك عمومي تا  ۲۰مهر مهلت
مالكان خودروهاي پال 
دارند با مراجعه به كيوس��كهاي اطالعرس��اني در
آزادراههايتحتپوششطرحپرداختالكترونيكي
ع��وارض آزادراهي ي��ا ترمينالهاي مس��افربري و
پايانههايباربرينسبتبهقسطبنديبدهيعوارض
آزادراهي اقدام كنند .به گزارش تسنيم ،از زمان آغاز
به كار طرح پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي،
نرخعوارضخودروهايپالكعموميترددكنندهدر
آزادراههاي تحت پوشش اين طرح ،اعالم 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 اعالم مبلغ
ك عموم��ي در روزهاي
ع��وارض خودروهاي پ�لا 
اخير ،مالكان آنها هم بايد مانند س��اير خودروها بر
اساس ضوابط تعيينشده عوارض آزادراهي خود را
پرداخت كنند .با اين حال ،با مشخص شدن ميزان
بدهي عوارض 6ماه��ه خودروهاي پالكعمومي،
الزم نيس��ت مالكان اين خودروها عوارض انباشته
ش��ده خود را بهصورت يكجا پرداخت كنند ،چون
امكاني فراهم ش��ده تا مالكان اين خودروها بدهي
خود را در چند قسط پرداخت كنند .بر اساس اعالم
مجريطرحپرداختالكترونيكيعوارضآزادراهي،
كاربران خودروه��اي پالكعموم��ي ميتوانند با
مراجعه به كيوسكهاي اطالعرس��اني و پرداخت
آنيرو مستقر در آزادراههاي تحت پوشش اين طرح
و همچنين پايانههاي مسافربري آزادي و بيهقي در
شهرتهران،نسبتبهتقسيطبدهيعوارضآزادراهي
خود اقدام كنند .به زودي امكان تقس��يط بدهي در
ساير ترمينالهاي مسافربري و پايانههاي باربري و
همچنين برخي اپليكيش��نهاي پرداخت عوارض
آزادراهي هم فراهم خواهد شد .كاربران خودروهاي
عموميميتوانندبادردستداشتنكارتخودروي
خودومراجعهبهكيوسكهاياطالعرسانيوپرداخت
مس��تقر در آزادراههاي تحت پوش��ش اين طرح يا
ترمينالهاي مسافربري و پايانههاي باربري ،ضمن
استعالمميزانعوارضآزادراهيانباشتهشدهخود،با
پرداخت 20درصدازآنو 5درصدشارژجاري،مابقي
بدهيخودرابهصورتبازپرداخت 4ماهه،قسطبندي
كنند .از اين پس مالكان خودروهاي پالك عمومي
هم همانند ساير خودروها ميتوانند با كمك يكي از
شيوههاي پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي از
جمله:برنامههايموبايلي(اپليكيشن)،كسرمستقيم
از حس��اب بانكي ،تگ ،آنيروكارت ،كد دس��توري
،USSDخودپرداز،كارتخوان،عضويتدرفهرست
مش��تريان دايمي س��ازمانها و پرداخت سازماني،
عوارضآزادراهيخودرويخودراپرداختكنند.

پيشبيني باران در  ۱۲استان

سازمان هواشناس��ي از باران ،رعد و برق و وزش باد
شديد۴روزهدر ۱۲استانخبردادواعالمكرد:درنوار
ساحلي درياي خزر دما ۵تا ۷درجه كاهش مييابد.
به گزارش تسنيم ،براساس نقشههاي همديدي و
آيندهنگري امروز (دوشنبه) در استانهاي 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
خواهدداد.سهشنبه 9مهرماهبرايگيالنومازندران
بارشپراكندهپيشبينيشدهوازبعدازظهربهتدريج
پديد ه كاهش ابر روي ميدهد .سازمان هواشناسي
همچنيناعالمكردهروزهايسهشنبهوچهارشنبه
به ويژه در س��اعات بعدازظهر ب��راي برخي مناطق
سيستانوبلوچستان،برخيمناطقكرمان،شمال
هرمزگانوجنوبخراسانجنوبيرگبارباران،رعدو
برقووزشبادشديدپيشبينيشدهاست.

انجام برخي پروازهاي اربعين
از مبدا شهرستانها

دبير انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي از نرخ ثابت
پروازه��ا در اي��ام اربعين ،خب��ر داد و گفت :برخي
شركتهايهواپيماييبرايانجامپروازهاياربعين
ازمبداءاستانهايديگرمانندكرمانشاهوايالماعالم
آمادگيكردهاندكهدرحالبررسياست.
به گزارش ايس��نا ،مقصود اسعدي ساماني به ايسنا
گفت :پيش از اين قيمت پروازهاي تهران  -نجف و
ساير فرودگاههاي ايران به نجف و بغداد مشخص و
ف شدند در بازه زماني ۲۰تا۳۰
همه ايرالينها موظ 
مهر ماه امسال كه پروازهاي اربعين انجام ميشود،
بليتهاي خود را بر اس��اس اين نرخها بفروشند .بر
تبليتهواپيمانيزمشخص
اساسايناطالعيهقيم 
واعالمشد.اوافزود:براساسآخرينهماهنگيهاي
صورت گرفته با ايرالينه��اي داوطلب براي انجام
پروازهاي اربعين ،تنها فرودگاههاي تهران ،مشهد
و اصفهان پيشبيني ش��ده كه البته بي��ش از ۹۵
درصد اين پروازها از فرودگاههاي تهران و مش��هد و
بقيه از فرودگاه اصفهان برنامهريزي ش��ده است اما
با درخواس��تهاي جديد از س��وي ايرالينها براي
ف��روش و انجام پ��رواز از فرودگاهها و اس��تانهاي
ديگر احتمال اضافه شدن آنها نيز وجود دارد .دبير
انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي ادامه داد :تعدادي
از ايرالينه��اي داخلي اعالم آمادگ��ي كردهاند كه
ميتوانند از فرودگاههاي كرمانشاه و ايالم 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 فرودگاهه��اي كنوني اضافه
ميشوند .اسعدي ساماني در پاسخ به اينكه با توجه
بهنزديكبودنفرودگاههايايالموكرمانشاهبهشهر
نجف،امكاناعالمنرخسوميكمترازنرخاعالمشده
برايپروازهاياربعينبامبداءتهرانوجوددارد؟اظهار
كرد:ايناتفاقنخواهدافتادونرخهايثابتاعالمشده
است،دراينفرودگاههاازهواپيماهاي ATRاستفاده
ميشودوايننوعهواپيماهاهزينههايباالييدارند،
بنابرايننرخشان با قيمتبليتپرواز تهران-نجفو
تهران-بغدادفرقينخواهدداشت.

اخبار
كاهش  ۱۷ميليون يورويي
ارزبري قطعات خودرويي

مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي ايرانخ��ودرو از
داخليس��ازي  42قطعه با همكاري  23س��ازنده
داخلي و با كاهش ارزبري  ۱۷.۴۱ميليون 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 ايرانخودرو آغاز
ش��ده تاكنون  42قطعه داخليس��ازي ش��ده كه
كاهش ارزبري بيش از 17ميليون يورويي به همراه
داشته اس��ت .او همچنين از همكاري با  32قطعه
ساز براي داخليس��ازي  67قطعه در ميزهاي اول
و دوم خودكفايي وزارت صم��ت خبر داد وگفت:
خودكفايي اين قطع��ات در مجموع  ۶۹۸ميليون
يورو كاهش ارزبري در بر خواهد داش��ت .مقيمي
تصريح كرد :از اين قطعات ۹،قطعه تاكنون به توليد
انبوه رس��يده و  ۷قطعه نيز به زودي به توليد انبوه
خواهد رسيد .او افزود :درحال حاضر ايرانخودرو
همكاري با ديگر س��ازمانها را در دستور كار خود
قرار داده كه حاصل آن تعريف  ۲۷پروژه مشترك
بوده است .بيش��تر اين پروژهها طي امسال و سال
 ۹۹به بهرهبرداري خواهند رسيد .مديرعامل گروه
صنعتي ايرانخودرو ،بهرهبرداري از زنجيره ارزش
و بهكارگيري پتانسيلهاي موجود در كشور براي
خودكفايي مجموعهها را از ديگر فعاليتهاي اين
خودروسازبرشمردوگفت:برنامهريزيبرايپيشبرد
اهداف خودكفايي مبتني بر اقتصاد مقاومتي آغاز
ش��ده و با جديت دنبال ميش��ود .ايرانخودرو در
مجموع  ۱۴۸پروژه ب��راي خودكفايي قطعات در
س��ال  ۹۸و بيش از  ۱۱۰پروژه براي س��ال آينده
تعريف كرده كه با داخليسازي حاصل از قطعات
اين پروژهها كاهش ارزبري قابل توجهي در صنعت
قطعهسازي كشور حاصل خواهد شد.

آغاز طرح كنترل قيمت نان

رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره به آغاز طرح
كنترل قيمت نانواييها بيان داش��ت :براساس
نرخنام��ه مصوب جدي��د حداكث��ر قيمت نان
ب��راي نان س��نگك آزادپز دورو كنج��د  3هزار
تومان تعيين شده است .قاسم نوده فراهاني در
گفتوگو با خبرگزاري فارس با اش��اره به طرح
نظارتي اصناف براي كنترل قيمت نان در سطح
خ مصوب نان
شهر تهران ،گفت :پس از اعالم نر 
و اجرايي شدن قيمتهاي جديد نان در سطح
نانواييهاي ش��هر تهران مقرر شد تا سازمانها
و ارگانهاي مربوط��ه با همكاريهاي 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 نانواييهاي شهر تهران
مكلف شدهاند تا از اول مهرماه  98نرخهاي جديد
را اعمال كنند ،گفت :بنابراين ديگر قيمتهاي
ي كه نرخ بيشتر يا
قبلي مالك نيست و هر نانواي 
كمتري نسبت به نرخنامه مصوب جديد داشته
باي��د از اين پس مكلف به اعمال نرخهاي جديد
است .او بيان كرد :براساس نرخنامه جديد قيمت
نان سنگك س��اده يارانهاي هزار و  200تومان و
نان سنگك ساده آزادپز هزار و  800تومان است.
رييس اتاق اصناف تهران اظهار كرد :قيمت نان
س��نگك آزاد پز يك رو كنجدي  2هزار و 500
تومان و دو رو كنجد آزادپز  3هزار تومان اس��ت
و براين اس��اس هيچ ناني نرخ��ي نبايد باالتر از
 3هزار تومان داشته باش��د .او با بيان اينكه آرد
نانواييه��اي دولتيپز وآزاد پز ه��ر دو يارانهاي
است ،گفت :آرد نانواييهاي دولتي پز به قيمت
هر كيل��و  665تومان در اختي��ار نانواييها قرار
ميگيرد و آرد ياران��هاي نانواييهاي آزاد پز به
قيمت هر كيلو حدود  900تومان 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 ميدهند.
سيدحميد حس��يني در گفتوگويي درباره انجام
مبادالت تجار ايراني و عراقي گفت :عراقيها براي
خريد از ايران ريال ندارند و تمام مبادالت بازرگاني
دو كشور نيز براساس محاسبات دينار عراقي انجام
ميشود .وي توضيح داد :پيش از اين عراقيها دينار
خ��ود را به صرافيها ميدادن��د و بازرگانان ايران از
آن براي مس��ائل تجاري و بازرگاني خود استفاده
ميكردن��د و اين مبل��غ در چرخه بان��ك مركزي
وارد نميش��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 ميدهند كه همكار بانك
مركزيهستند.
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صنعت،معدنوتجارت

«تعادل» از اولويتهاي اساسي در سياستگذاريهاي صادراتي گزارش ميدهد

الزامات توسعه صادرات غيرنفتي

تعادل |
استراتژي توس��عه صادرات اكثر كشورهاي جهان،
«تنوعگرايي صادرات��ي» و «جهت دادن صادرات به
سوي توليدات با ارزش افزوده» باال است .اين مساله
در شرايط تش��ديد تحريمهاي ظالمانه امريكا و نياز
كش��ور به ارزهاي خارجي ،اهميت بيش��تري پيدا
ميكند با توجه ب��ه هدفگذاريهاي صورت گرفته
در راس��تاي افزايش حداكثري صادرات غيرنفتي به
كشورهاي همس��ايه ميتواند مهمترين 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 مزيتهاي رقابتي در
آنها خواهد بود و س��وق دادن بنگاهها به سوي توليد
و صادرات آنها بدون ش��ك ،از اولويتهاي اساس��ي
سياستهاي صادراتي كشور به شمار ميرود.
استراتژي برتر صادراتي چيست؟
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ،تحريمهاي
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 تحريمها 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 شدهاند .در
 20سال گذشته ،بسياري از كاالهاي با ارزش افزوده
باال و دانشبنيان را شناسايي شده است .نتايج حاصله
عملكرد درخشان صادرات بسياري از اين نوع كاالها
را نشان ميدهد .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��ركتها قادر به توليد آنها بودهاند .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
بنگاهها به س��وي توليد و صادرات چنين توليداتي،
موضوع بس��يار مهم توليد محوري و به ويژه ارتقاي
فناوري را مطرح ميسازد .در واقع ،اكثر صاحبنظران
توسعه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه فناوري مهمترين
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
ميگي��رد و با افزايش نقش صنع��ت در فعاليتهاي
اقتصادي ،فناوري نيز ابعاد قابل توجهي پيدا ميكند.
در اين راس��تا ،به مانند تجربيات برخي از كشورهاي
پيش��رفته امروزي بايد از طريق يك پيوند س��هگانه
«صنع��ت ،دانش��گاه و دول��ت» جه��ت رويارويي با
كمبودهاي فناوري عمل كرده و دالئل عدم موفقيت
در بوميسازي فناوري را به دقت تحليل كرد.
طرح رشد و تنوعگرايي صادرات :بررسيهاي صورت
گرفته در سازمان توسعه تجارت نشانگر اين است كه
ارزش يك تن كاالي صادراتي كشور در طي  20سال
گذشته همواره حدود  400دالر است .براي مثال ،در
س��ال  ،1397ارزش  10قلم اول كاالهاي صادراتي
كش��ور در مجموع  16ميليارد دالر كه ارزش هر تن
آنها حدود  420دالر است.
قيمت هر تن كاالي صادراتي كش��ور در س��الهاي
 1396و  97نيز به ترتيب  354و  378دالر است .در
ابتدا تمامي كاالهايي را كه در س��ه سال  1394الي
 1396بر اس��اس تعرفه  8رقمي صادر شدهاند را در
نظر گرفته شده و كاالهايي كه استخراج شده ،ارزش
هر ت��ن آنها باالي  2000دالر اس��ت .يعني تقريبا از
حدود  5هزار كاالي صادر ش��ده در اين س��ه س��ال،
حدود  1900كاالي صادراتي قيمتهاي بيشتر از 2
هزار دالر داشتهاند .از اين رو ،تمامي توليدات صادراتي
با قيمتهاي نازل صادراتي نظير بسياري از «فلزات،
پتروشيمي ،س��وختها ،هيدروكربورها ،سنگهاي
فلزي ،برخي از توليدات كش��اورزي» كنار گذاشته
شدهاند .كاالهاي با ارزش باالي هرتن نيز كه جزو اقالم
مهم صادراتي كش��ور به شمار ميرود؛ نظير «فرش،
پسته ،زعفران ،ميوهها و  »...نيز در زمره  1900كاالي
منتخب نيست .براي اين نوع كاالها برنامهاي متفاوت
براي  50كاالي مهم صادراتي كشور (صنعتي ،معدني

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش�ماره  139860316001001721م�ورخ 98/5/19هیات اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزهثبتملککرمانشاهناحیهیکتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقای/خانمکیانوش
رستمیفرزندخدادادبشمارهشناسنامه 9055صادرهازکرمانشاهدرسهدانگازششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  42.161مترمربع در محدوده اراضی پالک  - 94اصلی واقع
دربخشیکحومهکرمانشاهبهآدرس 22بهمنگلریزانکوچهشهیدعباسمرادیانپالک
 40خریداریازمالکرسمیآقایمنوچهرمویدمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت
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 اول1398/06/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/07/08:
جعفرنظری-رییسثبتاسنادوامالک

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به ترکیه (دالر)
گروه های کاالیی

متوسط ارزش سالهاي ()94-96

تعداد کاال در 3سال

فلزات و اشیا فلزی ،مس ،روی ،آلومینیوم و ...

199,515,976

45

ماشین آالتمکانیکیو دستگاه های برقی

12,459,439

186

پوست ،چرم و تولیدات آنها

7,706,753

16

محصوالتشیمیاییآلی

5,953,573

4

محصوالت کشاورزی ،دام و لبنیات

5,384,130

18

تولیدات نساجی ،پوشاک ،کفش ،کف پوش (به استثنا فرش)

5,183,149

32

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به آذربایجان (دالر)

ارزش یک تن به دالر
2,986
5,494
13,424
2,599
9,530
6,518

گروه های کاالیی

متوسط ارزش سالهاي()96-94

تعداد کاال در 3سال

ارزش یک تن به دالر

تولیدات نساجی ،پوشاک ،کفش ،کف پوش (به استثنا فرش)

38,135,812

71

3,274

تولیداتگوناگونشیمیایی،صابون،کود،شویندهها

20,917,698

50

6,213

ماشین آالتمکانیکیو دستگاه های برقی

20,624,656

267

4,421

ظروفچینی،سفالی،ایینهوشیشه

12,038,559

14

3,852

وسائل نقلیهوقطعات خودرو

4,012,072

34

6,572

تجهیزاتپزشکی،عکاسیودوربینها

3,486,075

22

26,046

دارو و مواد اولیه دارویی

3,435,208

15

14,570

پوست ،چرم و تولیدات آنها

2,380,392

11

5,166

صادرات گروه های کاالیی با ارزش باال به ترکمنستان (دالر)

گروه های کاالیی

متوسط ارزش سالهاي ()94-96

تعداد کاال در  3سال

ارزش یک تن به دالر

ماشین آالتمکانیکیو دستگاه های برقی

20,063,910

230

7,838

تولیدات نساجی ،پوشاک ،کفش ،کف پوش (به استثناء فرش)

10,420,201

41

3,523

پالستیک،کائوچووتولیداتآنها

7,036,077

38

3,393

تولیدات گوناگون شیمیایی ،کود،شویندهها ،رنگ

4,028,402

31

2,955

مبلمانولوستر

3,389,859

13

2,831

محصوالت کشاورزی ،دام و لبنیات

2,403,834

12

5,632

اسباب بازی ،کاالهای هنری ،مصنوعات گوناگون

1,664,769

8

3,438

فلزات و اشیاء فلزی ،مس ،روی ،آلومینیوم و ...

1,471,588

35

4,250

صنایع غذایی ،روغن ها و توتون

1,247,576

9

3,224

وسائل نقلیهوقطعات خودرو

1,195,682

27

5,394

دارو

354,710

9

10,710

و كش��اورزي) تنظيم شده اس��ت .همچنين در اين
گزارش« ،صادرات گروههاي كااليي با ارزش باال به 4
كشور«تركيه،تركمنستان،آذربايجان،تركمنستان»
در جداولي جداگانه آورده شده است.

 -1يكي از اركان اساسي سياستهاي 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.
 -2ايجاد بسترهاي مناسب كسب وكار با مهمترين
هدف يعني جذب سرمايهگذاري خارجي همراه است
كه همراه با آورد سرمايه ،ورود دانش فني و فناوري
به كشور را ميسر خواهد كرد .همچنين در راستاي

مفقودی

ضرورتهاي شكلگيري وزارت بازرگاني

الزامات تحقق طرحهاي صادراتي
ب��راي عملياتي كردن طرح «رش��د و تن��وع گرايي
ص��ادرات» اراي��ه ش��ده و همچنين ب��راي تمامي
پروژههاي صادراتي كشور پيشنهادات زير ميتوانند
در راستاي ارتقاي صادرات كشور اثر گذار باشد.

برگسبز وسندمالکیتخودروسواریپژو 206مدل 1389رنگسفید
به ش�ماره پالک  146ل 74ایران  35 /و شماره موتور 14189076166
شمارهشاسی NAAPO3ED7BJ485658بنام حمیدهکرمی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

عض و هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن تش��ريح ضرورت
وزارتبازرگانيازفاكتورهايانتخابوزيربازرگانيميگويد.
بهگفتهاو،گزينهپيشنهاديدولتبرايوزارتبازرگاني،بايد
فردي مسووليت پذير ،مطلع و پاكدست باشد و از جنس
مجلسومشاورنباشد.درعينحالدولتونمايندگانبايداز
اوبرنامهكاريبخواهند.عليشريعتيعض وهياتنمايندگان
اتاقبازرگانيايرانكهازموافقانطرحتفكيكاست،درباره
جدايي بازرگاني از وزارت صم��ت و ضرورت آن ميگويد:
تفكيك اين س��اختار و س��اختارمند كردن نظام تجارت
خارجي كشور امري صحيح است ،كما اينكه در اين چند
سالبااجرايطرحانتزاعواجراتوسطافرادنابلدكشاورزي،
تبعاتجبرانناپذيريبهكشورواردشدودرنهايتپساز۸
سالقانونانتزاعلغوشد .اودرادامهباتاكيدبراينكههرچند
طرحتفكيكبااستراتژيكوچكسازيوكاهشهزينههاي
دولت،منافاتدارد،بيانكرد:اماپيكرهوزارتخانهبهگونهاي

انتخاب بهين��ه بخشها و توليدات جهت توس��عه
صادرات ،افزاي��ش درآمدهاي صادرات��ي و به ويژه
اثرگذاري بيش��تر بر بقيه اقتصاد الزم است با اتخاذ
سياستهاي 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 رقابتپذي��ري ،بايد ارزش
افزوده بيشتري در توليد كاالها در داخل كشور ايجاد

است كه اصال نيازي به گماشتن نيروها وكادر جديد ندارد.
برهميناساسميتوانباهمينپتانسيلوظرفيتموجود
و چابكسازي ،وزارت جديد را شكل داد .اين عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران همچنين در مورد چرايي تشكيل
اينوزارتخانهكهازسويقوهقانونگذاركشورمورداستناد
قرارگرفتهاست،نيزعنوانكرد:هدفازشكلگيريوزارت
بازرگانيازسويطراحانآن،تنظيمبازاروكنترلقيمتها
عنوانشد؛ايندرحالياستكهبايدايننكتهرامدنظرقرار
دادكهمشكالتفعليازجملهچالشقيمتكاالهامتاثراز
تورممزمنياستكهمتاثرازاتخاذسياستهايغلطنظام
پولي بانكي ،سركوب قيمتها و همچنين قيمتگذاري
دستوري است .اين در حالي است كه به اعتقاد شريعتي،
بابگيروببندهايتعزيراتي ۴۰سالهنتوانستيم،كنترليبر
بازارداشتهباشيم،ازاينرو،ايننگرانيوجودداردكههمان
شيوههايقبليازجملهكنترلقيمتهاو...دنبالشود.اين

كرده و س��عي ش��ود محتوي وارداتي آنها را كاهش
داد ،بهره وري مش��كلي است چند بعدي و مستلزم
اتخاذ سياستهايي اس��ت كه چندين وزارتخانه را
درگير خواهد ك��رد ،در يك جمله مس��تلزم همت
همگاني دستگاههاي كشور خواهد بود .اما در ارتباط
با مشكل دوم نيز كش��ور بايد از بخشهاي با رقابت
ش��ديد جهاني پرهيز و برعكس بخشها و توليداتي
شناسايي و انتخاب شوند كه هم كشور در آنها مزيت
داشته و ظرفيتهاي توليدي از قبل براي آنها ايجاد
شده يا كشور قادر به ايجاد ظرفيتسازي 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.
 -3ساختار صادراتي كشور بايد متحول شود؛ يعني
اينكه در كنار حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط
صادراتي كه از وظايف اساسي سازمان توسعه تجارت
است ،ما بايد موتور محركه صادرات كشور را با محور
شركتهاي بزرگ توليدي -صادراتي طراحي كنيم.
زيرا تنها شركتهاي بزرگ و هلدينگهاي صادراتي
هستند كه ميتوانند 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
ميگي��رد« .بهبود به��رهوري ،تنوعگرايي توليدي،
ايجاد مارك خاص ،مطالعات بازاريابي ،داشتن دفاتر
خارج از كشور ،مديريت تهيه مواد ،در اختيار داشتن
بخش تحقيق و توسعه ( )R&Dو در نتيجه كاهش
هزينهها را فقط شركتهاي بزرگ» قادر به انجام آن
است .تجربه ثابت كرده ،در كشورهاي در حال توسعه
شركتهاي كوچك ومتوسط توانمندي بسيار كمي
در اين زمينه داش��ته و حتي از تكنيكهاي تعيين
قيمت نيز ش��ناخت ندارند ،عالوه بر اينكه در مورد
تجربه ايران در رقابت مخرب با يكديگر قيمتهاي
صادراتي را نيز كاهش ميدهند .در اين راستا ،ايجاد
كنسرسيومهاي صادراتي يكي ديگر از سياستهاي
اساسي سازمان در دوره جديد خواهد بود.
 -4شناس��ايي بخشهاي با پتانس��يل صادراتي در
مناطق مختلف كش��ور يكي ديگر از وظائف سازمان
توسعه تجارت است كه به صورت جدي با همكاري
س��ازمانهاي صنع��ت و معدن و تجارت اس��تانها
در دست پيگيري اس��ت .براي مثال ،در اين زمينه،
س��ازمان تالش دارد عالوه بر صادركنندگان فعلي،
ش��ركتهايي 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 شركتها برداشته شود و صادرات آنها
ارتقاء يابد ،به اينصورت اس��تراتژي توسعه صادرات
اين ش��ركتها در دستور كار سازمانهاي تابعه قرار
خواهد گرفت.
 -5هدفگ��ذاري ارزش ص��ادرات ب��راي بخش ها؛
موضوع بسيار مهمي كه بس��ياري از كشورها به آن
عمل كردند و آن ارايه مش��وقها به صادركنندگان
فقط در صورت نيل به اهداف و نتايج از پيش تعيين
شده صورت ميپذيرد و حذف برنامههاي حمايتي
در صورت عدم دستيابي به اهداف تعيين شده است.
 -6سياست 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 بينالمللي به آزادسازي
س��ريع تجارت تن در دهد .تدابي��ر اصالحات تجاري
بايد ش��رايط توليدكنندگان داخلي را در نظر گرفته و
به صورت فازبندي ش��ده و مرحلهاي به اجرا گذاشته
شودتابسترسازيمناسبصورتگرفتهوبتواندجهت
ايجاد انگيزه براي توليد داخلي حركت كند و اطمينان
دهد كه شركتهاي داخلي قادر به رويارويي رقابت با
شركتهاي خارجي خواهند بود.
-7ايجادشركتهايبزرگصادراتي(كنسرسيومهاي
صادراتي) در راستاي ارتقاء صادرات :امروزه رقابت در
بازارهاي جهاني بيش از پيش شديد بوده و شركتهاي
كوچك و متوس��ط همواره از رقاب��ت ضرر ميبينند.
آنها محت��اج اطالعات در م��ورد بازاره��ا ،خريداران،
عرضهكنندگان ،قيمته��ا ،قواعد ومقررات تجاري و
غيره است .از اينرو ،ش��ركتهاي كوچك و متوسط
بايد كيفيت توليدات و بستهبندي را بر اساس الزامات
بينالملل��ي افزايش دهند ،اكثر اين ش��ركتها فاقد
بخ��ش كنترل كيفيت اس��ت .خري��داران و مقررات
بازارهاي هدف ميتواند كيفيت يا ويژگيهاي خاصي
را تقاضا كنند.

فعالاقتصاديدربخشديگريازصحبتهايخود،براين
موضوعتاكيدكردكهباشكلگيريوزارتبازرگاني،رويكرد
حمايتازتوليدداخلدرراستايتوسعهصادراتدردستور
كار قرار گي��رد .به گفته او ،برخالف نظر مخالفان تفكيك
كه وزارت بازرگاني را وزارت واردات عنوان كردند ،ساختار
جديدميتواندرويبحثصادراتوتوليداتصادراتمحور
متمركز شود .البته او به ضرورت انتخاب يك وزير كاربلد
و توانمند نيز اشاره ميكند و ميگويد :گزينه پيشنهادي
دولت براي تصدي وزارت بازرگاني بايد فردي مسووليت
پذير،مطلعوپاكدستباشد،ونهازجنسمجلسومشاور.
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 ميكند ،كه در حال حاضر دولت با
گزينههاي زيادي براي انتخاب س��كاندار وزارت بازرگاني
مواجهنيست،كهاينموضوعنگرانكنندهاست.
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چرخش افكارعمومي به سوي استيضاح ترامپ

جنگ چپ و راست بر سر سرنوشت امريكا
گروه جهان|
دونالد ترامپ كه اي��ن روزها صداي مخالفانش براي
استيضاح او از هميشه بلندتر شده ،ميگويد «اكنون
بيش از هر زمان ديگر مساله سرنوشت امريكا مطرح
اس��ت ».اما در س��وي ديگر مي��دان ،مخالفان آقاي
رييسجمهور را متهم ميكنند كه دموكراسي اياالت
متحده را نشانه رفته و سرنوشت امريكا را با تهديدي
جدي روبرو كرده است.
بهگزارش رويترز ،رييسجمهوري امريكا يكشنبه
با انتقاد از نمايندگان حزب دموكرات بهدليل تالش
براي استيضاحش ،آنان را به س��لب آزادي و حقوق
شهروندان امريكايي متهم كرده است .او كه در روزهاي
گذشته چند بار اتهامهاي مربوط به ماجراي اوكراين
را بياساس خوانده ،اين جنجال را «بزرگترين 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 دموكراتها اكثريت مجلس نمايندگان
امريكا را در انتخابات  ۲۰۲۰كنگره 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 جمهوريخواهان نيز از استيضاح
پشتيباني كنند منتفي نيست.
تحقيقات براي استيضاح ترامپ پس از انتشار پروتكل
مكالم��ه تلفني او با همت��اي اوكراينياش ولودومير
زلنس��كي در ۲۵جوالي به جريان افت��اد .يك مقام
امنيت��ي فاش كرد ترام��پ در جري��ان گفتوگوي
تلفني از زلنس��كي درخواست كرده در برابر رساندن
كمكهاي مالي و نظامي به دولت اوكراين تحقيقات
درباره كارهاي پس��ر ج��وزف بايدن معاون س��ابق
رياستجمهوري امريكا ،در اوكراين را آغاز كند .جو
بايدن نامزد دموكرات محتملترين رقيب ترامپ در
انتخابات ۲۰۲۰است.
هويت فردي ك��ه از او به عنوان افش��اگر تالشهاي
كاخس��فيد براي مخفي نگاه داشتن اين مكالمه ياد
ميشود ،تاكنون فاش نش��ده و تنها وكالي مدافع و

بازرس ويژه اطالعات از آن اطالع دارند .نيويوركتايمز
نوش��ته ،او يكي از ماموران س��يا اس��ت كه مدتي در
كاخسفيد بهكار مشغول بوده است.
گفته ش��ده ،كميتههاي روابط خارجي ،اطالعات و
امنيت ،و نظارت بر دولت در مجلس نمايندگان امريكا
با ارسال احضاريهاي براي مايك پمپئو از او خواستهاند
كه حداكثر طي يك هفته اسناد و مدارك ارتباطهاي
دولت ترامپ و رياستجمهوري 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 مقامهاي ارش��د وزارت خارجه به
كميس��يونهاي مختلف مجلس ،احساس ميكند

وزيدن باد مخالف ش��دت گرفته و بر همين اس��اس
ميكوش��د با مخاطب قرار دادن هوادارانش آنها را به
حمايت از خود ترغيب كند».
پيش��تر نيز  300تن 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 رييسجمهور اع�لام كردهاند .خبرگزاري
فرانسه نوشته ،هر چند شمار بسياري از امضاكنندگان
اين بيانيه در دولت باراك اوباما مشغول كار بودهاند ،اما
همگي آنها از هواخواهان دموكرات نيستند .بهنوشته
آنان ،افشاگريهاي روزهاي اخير نيازمند رسيدگي
اس��ت زيرا در غي��ر اينصورت سياس��ت خارجي ،و
امنيت ملي امريكا در خطر قرار ميگيرد .آنان تاكيد

ميكنند كه درباره درستي تمام اطالعات فاش شده و
تصميم نهايي كنگره اظهارنظري نميكنند ،اما انجام
تحقيقات به اين منظور را ضروري ميدانند.
در اين ميان منابع آگاه گفتهاند ،نبود يك استراتژي
ب��راي دفاع از ترامپ ،كاخس��فيد را گرفتار آش��وبي
فزاين��ده كرده اس��ت .منابع آگاه��ي گفتهاند ميك
مالويني رييس موقت دفتر كاخس��فيد با انتقاداتي
روبرو ش��ده اس��ت .هيل به نقل از اين منابع نوشته،
ترامپ بهدليل انتش��ار متن مكالمهاش با زلنسكي از
مالويني خشمگين نيست ،بلكه به اين دليل عصباني
اس��ت كه مالويني هيچ اس��تراتژياي براي دفاع از
متن اين گفتوگو ن��دارد .با اين حال ترامپ بهدليل
تنشهايي كه در كاخس��فيد به وج��ود آمده ،تمايل

ندارد مالوين��ي را اخراج كند .اكثريت كرس��يهاي
مجلس نمايندگان امري��كا در اختيار اعضاي حزب
دموكرات است .با اين همه به جريان افتادن استيضاح
رييسجمهوري بدون موافقت و همراهي شماري از
نمايندگان جمهوريخواه بسيار دور از انتظار خواهد
بود .نمايندگان اپوزيسيون ترامپ را متهم ميكنند كه
از قدرت و موقعيت خود سوءاستفاده كرده تا شانس
خود را براي پيروزي در انتخابات رياس��تجمهوري
سال آينده افزايش دهد.
ترام��پ در پيامهاي توييتري خ��ود ادعا كرده انگيزه
نمايندگان حزب دموكرات خيلي آشكار است« :آنها
ميخواهند مرا متوقف كنند ،چون براي ش��ما مبارزه
ميكنم،امامنهرگزاجازهچنينكاريرانخواهمداد».
ترامپ نمايندگان حزب دموك��رات را متهم كرده كه
هدفشانسلبآزاديشهروندانامريكايياستوتاكيد
ميكند« :ما هرگز نبايد اجازه چنين كاري را بدهيم».
نظرسنجيها اما چندان مطابق ميل ترامپ نيستند.
نتايج نظرسنجي نش��ريه هيل و شركت تحقيقاتي
«هريسمك��س» نش��ان ميده��د ك��ه ۴۷درصد
ش��ركتكنندگان از آغاز روند اس��تيضاح استقبال
ميكنن��د۴۲ .درصد هم گفتهاند با اين اقدام مخالف
هستند و ۱۱درصد هم پاسخ دادهاند كه هنوز موضع
خود را تعيين نكردهاند.
همچني��ن در اوج رس��وايي اوكراي��ن و ب��اال گرفتن
گمانهزنيها مبني بر استيضاح ترامپ ،وزارت بازرگاني
امريكا يكشنبه اعالم كرد رشد اقتصادي اين كشور
در س��ه ماهه دوم تنها 2درصد بوده اس��ت .بهگزارش
آسوشيتدپرس ،وزارت بازرگاني امريكا در گزارش خود
آورده ،بهدنبال تضعيف رشد در سطح جهان و تشديد
تنشهاي تجاري با كشورهاي مختلف ،رشد اقتصادي
امريكا در سه ماهه منتهي به ژوئن به 2درصد كاهش
پيدا كرده است كه۵۰درصد كمتر از رشد سه درصدي
سهماههنخستامسالمحسوبميشود.ايندرحالي
است كه ترامپ براي پيروزي مجدد در انتخابات سال
آينده حس��اب ويژهاي روي مسائل اقتصادي باز كرده
است .كاهش پيامدهاي مثبت اليحه كاهش مالياتي و
تشديد جنگ تجاري از مهمترين داليل كاهش رشد
اقتصادي عنوان شده است.

احتمال راي عدم اعتماد به جانسون قوت گرفت

گروه جهان|
يكي از اعضاي ارشد حزب ملي اسكاتلند گفته طرح
راي عدم اعتماد به بوريس جانس��ون نخس��توزير
بريتانيا ،ممكن اس��ت هفته آينده در مجلس عوام به
راي گذاشته شود .استيوارت هوزي گفته ،رايگيري
در مورد طرح راي عدم اعتماد به جانسون تنها راهي
اس��ت كه ميتواند جلوگيري از برگزيت بدون توافق
را تضمين كند .بوريس جانسون وعده داده است كه
كش��ورش  ۳۱اكتبر 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 ميتواند 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 مييابد .او گفته« :زماني كه دولت س��قوط
كن��د از رهبر حزب مخالف دعوت ميش��ود تا دولت

راستگرايان افراطي آلمان
حميشوند
مسل 

درگيري خشونتبار معترضان
و پليس در هنگكنگ

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 سال ح كش��ف شده در مقايسه با سال گذشته
 ۶۱درصد رشد داشته است .بهگزارش دويچهوله ،در
سالگذشته ۵۶۳جرمباانگيزهراستگرايانهدرآلمانبه
ثبترسيدهكهازآنميان ۲۳۵جرم خشونتآميزبوده
اس��ت .پليس در اين پروندهها در مجموع به وضعيت
 ۱۰۹۱اسلحه هم رس��يدگي كرده است .سال پيش
 ۶۷۶اسلحه براي چنين جرايمي توقيف شده بود اما
آمار امسال نشان ميدهد كه تعداد سالح كشف شده
در مقايسه با سال گذشته بيشتر شده و مقامات آلماني
از رشد  ۶۱درصدي اين آمار خبر دادهاند .در رسيدگي
به پرونده راستگرايان آلماني انواع مختلف كلت ،تفنگ
و س�لاحهاي تهاجمي و جنگي و همچنين تلههاي
انفجاري و مواد آتشزا كش��ف ش��ده است .ماتياس
كونت كارش��ناس مسائل راس��تگرايي ،روند مسلح
شدن راستگرايان آلماني را وحشتناك توصيف كرده
است .بهگفته اين كارشناس راستگرايان آلماني آماده
ميش��وند تا عمليات نظامي عليه اقليتها ،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 گروههاي
راس��تگراي افراطي خواهان جنگ داخلي هستند.
در تحقيقات پيرامون مرگ والتر لوبكه فرماندار شهر
كاسل ،عضو حزب دموكرات مسيحي حدود۴۶تفنگ
و سالح گرم كشف شده است .لوبكه دوم ژوئن در منزل
مسكونياش كشته شد .او از جمله سياستمداراني بود
كهازسياستمهاجرپذيريمركلحمايتكردهبودند.

گروهجهان|همزمانباپنجمينسالگرد«جنبش
چتر» ،هنگكنگ ش��اهد تظاهرات دهها 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 آبپاش ،گاز اشكآور و اسپري
فلفل اس��تفاده كرد .كري الم رييس اجرايي دولت
هنگكنگ ،نيز قرار است دوشنبه (امروز) به چين
سفر كرده و در مراس��م روز ملي اين كشور شركت
كند.هنگكنگازسال ۱۸۴۲تا ۱۹۹۷تحتكنترل
بريتانيابودامادرسال ۱۹۹۷بهچينپيوست.رويترز
نوشته ،كري الم سهشنبه (فردا) و از طريق زميني به
هنگكنگبرميگرددتاشانسدرگيريدرفرودگاه
را با معترضان كم كند چون فرودگاه هنگكنگ از
جمله مكانهاي اصلي براي اعتراضهاي ضد دولتي
است .تظاهرات هنگكنگ در اعتراض به يك قانون
پيشنهادي استرداد مجرمان به چين براي محاكمه
آغاز و بهتدريج خواستههاي معترضان گستردهتر
ش��د .معترضان ضد دولت��ي هنگكنگ چندين
درخواستازجملهخواستاربرگزاريانتخاباتيكامال
دموكراتيك در اين دولتشهر و تحقيقات مستقل
درباره خش��ونتهاي پليس در سركوب معترضان
هستند .هنگكنگ جزيرهاي واقعشده در جنوب
چين اس��ت كه از س��ال  ۱۸۴۲تا  ۱۹۹۷ميالدي
جزو مستعمرات بريتانيا بود .براي اين جزيره كه در
سال  ۱۹۹۷طبق فرمول موسوم به “يك كشور ،دو
نظام “ به جمهوري خلق چين بازگردانده شد ،يك
سيستم گردانشي مستقل در نظر گرفته شده است.
هنگكنگ قرار است تا سال ۲۰۴۷ميالدي از درجه
باالتري از خودمختاري برخوردار شود.

استقبال سرد افغانستانيها
از انتخابات

گروهجهان|براساسبرآوردهايغيررسميكمي
بيش از  ۲ميليون ش��هروند افغانستان در انتخابات
رياستجمهوريشركتكردهاند.بهگزارشيورونيوز،
با وج��ود  ۹.۶۷ميلي��ون واجد ش��رايط راي دادن،
مش��اركت حدود۲۰درصدي مردم اين نگراني را به
وجودآوردهكهنتايجحاصلازآنبهبحرانمشروعيت
دولت دام��ن بزند .از پي��ش از برگ��زاري انتخابات
رياستجمهوريروزشنبهنيززمزمههايگستردهاي
تقلب فراگير در اين انتخابات مطرح
درباره احتمال ِ
شده بود .رخدادي كه بهزعم ناظران سياسي در كنار
تهديدهاي طالبان مهمترين دليل افت مش��اركت
مردم بوده است .گروه طالبان در افغانستان با انتشار
اعالميهاي ادعا كرده كه دولت در برگزاري انتخابات
ناكام مانده است .اين گروه پيشتر براي عملي كردن
وعده خود مبني بر جلوگيري از برگزاري انتخابات،
حمالتيرابهبرخيحوزههايرايگيريانجامدادند
كه در نتيجه آن حداقل ۵نفر كش��ته و ۳۷تن ديگر
مجروح ش��دند .البته حمالت طالبان به كارزارهاي
انتخابات رياستجمهوري افغانستان كه از جوالي
آغازبهكاركردهبودند۲۰،كشتهبرجايگذاشتهبود
ودرهمينمدتبيشاز ۱۰۰فردغيرنظامينيزخارج
ازكارزارهايانتخابانيجانخودراازدستدادهاند.
بعيد به نظر ميرس��د كه نتايج اوليه اين انتخابات تا
پيش از ۱۷اكتبر مش��خص شود ولي با اعالم نتايج
نهايي انتخابات تا ۷نوامبر ،اگر مش��خص ش��ود كه
هيچيكازنامزدهاموفقبهكسببيشازنيميازآراء
نشده،دوردومانتخاباترياستجمهوريباحضوردو
نامزد پيشتاز برگزار خواهد شد .مطابق ارزيابيهاي
اوليه محمد اش��رف غني رييسجمهوري فعلي ،و
عبداهلل عبداهلل معاون اجرايي دولت ،از بخت باالتري
براي پي��روزي در رقابت با ديگر نامزدهاي انتخابات
برخوردارند.اينچهارمينانتخاباترياستجمهوري
در تاريخ افغانستان به شمار ميرود .اولين انتخابات
رياستجمهوري اين كشور ۲۰۰۴برگزار شد كه به
پيروزي حامد كرزاي منجر ش��د .در پايان انتخابات
رياستجمهوري ۲۰۱۴نيزدونامزدپيشتازومدعي
پيروزي يعني احمد اشرف غني و عبداهلل عبداهلل در
نهايتناچاربهتقسيمقدرتاجراييافغانستانشدند.
غني،نامزديكهبيشازسايريندرمظاناتهامتقلب
درانتخاباتقراردارد،همچناناميدواراستكهبراي
يكدوره ۵سالهديگرهدايتدولترابرعهدهبگيردو
وعدهخودمبنيبرتوافقصلحباطالبانراعمليكند.

كوتاهازمنطقه
رشوه «صدام»
به «ژاك شيراك»

كوربين به نخستوزيري نزديك ميشود
اقليت تشكيل دهد .در آن صورت ما مطمئن خواهيم
شد كه بريتانيا بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج نشود.
دولت محافظهكار جانسون اكثريت قاطع كرسيهاي
پارلمان را در اختيار ندارد ،در  ۷رايگيري 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 ميكند .بر
اساس اين قانون نخستوزير مكلف است تا در صورت
به دس��ت نيامدن توافق با اتحاديه اروپا تا تاريخ  17و
 18اكتبر 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 بهدنبال
رايگيري در مورد ط��رح راي عدم اعتماد به بوريس
جانسون هستند.
اين در حالي است كه جانسون از موقعيت شكنندهاي
در پارلمان برخوردار اس��ت .جانس��ون پس از اخراج
 ۲۱تن از همحزبيهاي خود ،در قالب ائتالف با حزب
اتحادگراي دموكراتيك ايرلند ش��مالي  ۲۹۷كرسي
در اختي��ار دارد كه از حد نصاب  ۳۲۰كرس��ي براي

دريچه

تشكيل دولت كمتر اس��ت .در مقابل حزب كارگر به
رهبري كوربين با  ۲۴۵كرسي اگر بتواند حمايت ساير
احزاب سياسي همچون حزب ملي اسكاتلند و ليبرال
دموكرات را كس��ب كن��د ،ميتواند ب��دون برگزاري
انتخابات سراس��ري حزب حاكم را كنار زده و دولت
موتلفه تشكيل دهد.
گفته شده ،رايگيري پارلمان ممكن است سهشنبه
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  ۱۴روز فرصت دارد
تا به دولت جايگزين راي اعتم��اد بدهد و اگر در اين
مدت دولت جايگزين تشكيل نشد ،انتخابات سراسري
برگزار ميشود.
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 سياستگذاري بانك مركزي انگلستان
از احتمال كاهش نرخ بهره با توجه به مسائل مربوط
به برگزيت خبر داده است .بهگزارش گاردين ،مايكل
ساندرز اقتصاددان ارشد و عضو كميته سياستگذاري

بانك مركزي انگليس ،گفته نرخ بهره بزودي بهدليل
بيثباتي ناش��ي از بالتكليفي برگزيت كاهش خواهد
يافت .او تصريح كرده ابهامها درب��اره خروح بريتانيا
از اتحاديه اروپا به اقتصاد اين كشور و حس اطمينان
سرمايهگذاران 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 پايينترين 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
بدون توافق و سقوط
توافق هشدار داده گفته برگزيت ِ
ارزش پوند براي حاميان جانسون نفع مالي دارد .وزير
دارايي سابق بريتانيا گفته سفتهبازان و دالالن ارزي
كه حامي جانسون هستند در معامالتشان روي سقوط
پوند حساب كردهاند و ميلياردها پوند روي اين گزينه
س��رمايهگذاري كردهاند .هاموند گفته« :تنها گزينه
برگزيت كه نفع مالي آنان را تامين ميكند خروج بدون
توافق از اتحاديه اروپا است كه باعث سقوط ارزش پوند
و جهش تورم خواهد شد».

برگزاري انتخابات زودهنگام
پارلماني در اتريش

«نتانياهو» احتماال به نفع
«بني گانتس» انصراف ميدهد

بحرانيديگربرايبويينگ،
تركخوردگي بدنه «۷۳۷انجي»

گروهجهان|مردماتريشيكشنبهپسازسقوط
دولت ائتالفي در يك انتخابات زودهنگام پارلماني
به پاي صندوقهاي راي رفتند .بهگزارش رويترز ،به
نظر ميرسد 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
نظرسنجيها ،حزب محافظهكار مردم به رهبري
كورتس پيشرو است و يك سوم آرا را كسب ميكند
و پس از اين حزب ،به ترتيب سوس��يال دموكرات،
حزب راستگراي افراطي آزادي و سبزها جاي دارند.
انتخابات زودهنگام پارلمان اتريش يكش��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  ۲۰۱۷چند 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�لام كرد كه از
سمتش استعفا داده است و در پي آن نيز پارلمان به
كورتسرايعدماعتماددادودرنتيجهدولتسقوط
كرد .كورتس  33س��اله گفته در صورت پيروزي،
با همه احزاب براي تشكيل ائتالف مذاكره خواهد
كرد .در گزينههاي احتمالي براي ائتالف ،كورتس
احتماال با حزب راستگراي افراطي آزادي يا با سبزها
گفتوگو خواهد نشست.

گروه جهان| نخس��توزير رژيم صهيونيستي در
صورتي كه موفق نشود دولت جديد را تشكيل دهد،
اي��ن ماموريت را به رييس اين رژي��م واگذار خواهد
كرد .بهگزارش ايس��نا ،حزب ليكود اسراييل اعالم
كرده ،رهبرش بنيامين نتانياهو ،نخستوزير مكلف
در صورت شكس��ت مذاكرات با ائتالف آبي -سفيد
ميانهرو 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
مذاكرهكننده حزب خود دستور داده تا تمام تالش
ممكن را كرده و در جهت تشكيل دولت فراگير گام
برداردامااگرائتالفآبي-سفيدبنيگانتسچارچوب
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 پيشبيني ميشود بني گانتس اين
ماموريت را به عهده بگيرد .البته حزب نخستوزير
اسراييل تاكيد كرده ،تشكيل دولت فراگير همانطور
كه رييس اسراييل پيشنهاد كرده است تنها راهحل
اسراييل براي اجتناب از انتخابات سوم است .رييس
رژيمصهيونيستيچهارشنبهمجددانتانياهورامامور
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
روبرواستودرصورتيكهنتواندبارديگرنخستوزير
شود ،ممكن است كه بازداشت شود.

گروه جهان| شركت هواپيمايي بويينگ امريكا كه
حدود۷ماه پيش بعد از سقوط دو فروند «۷۳۷مكس»
و كشته شدن  ۳۴۶تن ،با لغو همه سفارشهاي خريد
اين مدل مواجه ش��د ،اكنون با بح��ران جديد ترك
خوردگي در بدنه مدل ديگري از اين هواپيما مواجه
شده است .بهگزارش بيبيسي ،اداره هوانوردي فدرال
امريكا در بيانيهاي ،از شركت هواپيماسازي بويينگ
خواسته نسبت به بازرس��ي مدل «۷۳۷انجي» اين
شركت پس از مشاهده تركهايي در اين هواپيما اقدام
كند .مقامهاي اين اداره گفتهاند ،شركت بويينگ اين
تركها را «هنگامي كه در حال ايجاد تغييراتي در اين
هواپيماي س��نگين بوده ،پيدا كرده است ».بهگفته
اين س��ازمان ،تركهاي مشابهي نيز در تعداد اندكي
از هواپيماهاي ديگر اين شركت نيز ديده شده است.
مسووالن بويينگ گفتهاند با همه شركتهاي دارنده
« ۷۳۷انج��ي» تماس گرفتهاند اما هنوز گزارش��ي
درخصوص وجود مشكل دريافت نكردهاند .البته اين
شركت هواپيماسازي نگفته براي بازرسي چه تعدادي
از مدلهاي۷۳۷انجي اقدام خواهد كرد .پيش از اين
نيز وقوع چنين مشكلي براي اين مدل از هواپيماهاي
بويينگ ،مدل ديگر«۷۳۷مكس» از اسفندماه سال
گذش��ته پس از وقوع دومين حادثه سقوط در نتيجه
مشكل ايمني ،در سراسر جهان زمينگير شد و همه
خريداران ،صدها س��فارش به ارزش ميلياردها دالر
را لغو كردند .س��قوط دو پرواز يكي مربوط به خطوط
هوايي«اليوناندونزي»وديگريمربوطبههواپيمايي
اتيوپي ،سبب شد تا ش��ركتهاي هواپيمايي جهان
عملياتي ش��دن اين نوع از بويينگ را متوقف كرده و
توليد بويينگهاي ۷۳۷امريكا متوقف شود.

رييس سابق سازمان اطالعاتي بريتانيا براي اولينبار
فاش كرده كه صدام حس��ين رييسجمهور مخلوع
عراق ،ميليونها پوند به ژاك شيراك رييسجمهور
سابق فرانسه رشوه داده بود تا با جنگ كه امريكا عليه
عراقبهراهانداخت،مخالفتكند.بهگزارشديليميل،
ريچارد ديرالو در آس��تانه سالگرد تهاجم نظامي به
عراق در سال ۲۰۰۳ميالدي گفته انگيزه واقعي ژاك
ش��يراك در مخالفت با جنگ خليج فارس اين بوده
كه مقاديري اساس��ي پول از صدام براي مبارزههاي
انتخاباتياش دريافت كرده بود .در آگهيهاي اخير
مربوط به درگذشت ش��يراك عنوان شده بود كه او
مخالفطرحجورجبوش(بوشپسر)براياقدامنظامي
بودهاست.شيراكروزپنجشنبه ۴مهردرگذشت.

تركيه براي مقامات سوري
ويزا صادر نكرد

برخي منابع در اپوزيس��يون تركي��ه اعالم كردند،
مس��ووالن اين كش��ور براي تعدادي از چهرههاي
سوري جهت شركت در كنفرانس بينالمللي درباره
سوريه كه اپوزيس��يون تركيه در استانبول ترتيب
داده بود ،ويزا صادر نكردند .بهگزارش ايسنا ،محرم
سارو كايا روزنامهنگار تركيهاي گفته وزارت خارجه
تركيه براي برخي از چهرههاي سوري كه قرار بود در
كنفرانسبينالملليدربارهسوريهحضوريابند،ويزا
صادر نكرده است .اين كنفرانس عصر شنبه از سوي
حزب مردم جمهوريخواه تركيه ،بزرگترين حزب
مخالف در اين كشور با عنوان «در گشوده به سوي
صلح در سوريه» ترتيب داده شده بود.

محافظ شخصي پادشاه عربستان
كشته  شد

محافظ ش��خصي ملك س��لمان ،پادشاه عربستان
به ض��رب گلوله كش��ته ش��ده اس��ت .بهگزارش
آسوشيتدپرس به نقل از تلويزيون دولتي عربستان،
اينفردبهدليلآنچهمقاماتآنرادرگيريشخصي
اعالم كردهاند ،به قتل رس��يده اس��ت .گفته شده،
محافظ شخصي ملك سلمان در منزل دوستش در
محلهساحليدرجدهبهقتلرسيدهاست.مرگالغم
واكنشهاي بسياري را در شبكههاي اجتماعي در
عربستانبههمراهداشتهاست.

بركناري فرمانده
ضدتروريسم عراق

اعتراضسياستمدارانوشهروندانعراقيبهتصميم
دول��ت در بركناريژنرال عبدالوهاب الس��اعدي،
فرمانده نيروهاي ضد تروريسم عراق رو به افزايش
است .بهگزارش 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
ذيلآنعكسهاوفيلمهاييرابهنمايشگذاشتهاند
كه نش��ان ميدهد ژنرال عبدالوهاب الساعدي در
جريان جنگ با داعش و آزادسازي شهر موصل به
غيرنظاميانكمكميكند.
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پوران درخشنده داور جشنواره بينالمللي فيلم سليمانيه شد

پوراندرخشندهكارگردانسينمايايران،داوربخشرقابتياصلي«سينمايجهان»(بينالملل)چهارميندورهجشنوارهبينالمللي
فيلم «سليمانيه» در اقليم كردستان عراق شد .اسامي اعضاي هيات داوران بخش رقابتي اصلي «سينماي جهان» چهارمين دوره
جشنواره بينالمللي فيلم «سليمانيه» در اقليم كردستان اعالم شد ،كه ازجمله آنها «هينز هرمانس»دبير جشنواره بينالمللي فيلم
 CEOو دبير جش��نواره بينالمللي فيلم كوتاه برلين ـ رييس هيات داوران از كشور آلمان ،خانم پوران درخشنده فيلمنامهنويس،
كارگردان و تهيهكننده از كشور ايران« ،آدريان بيلچ» ـ كارگردان ،مديرفيلمبرداري و تهيهكننده از كشور امريكا« ،يوهاني آلنن» ـ
مدير اجرايي جشنواره بينالمللي فيلم «تمپره» از كشور فنالند و خانم «زلفيه آكوالك» ـ مدير فيلم و رسانه از كشور آلمان هستند.

خيزسه داورايراني براي قضاوت درالمپيكتوكيو

سه داور المپيكي كشتي ايران به زودي با
ورزشي قضاوتدرالمپيكآزمايشي ۲۰۲۰توكيو
براي كسب سهميه حضور در اين رويداد
بزرگ ورزشي جهان تالش خواهند كرد .كشتي ايران
به عنوان يكي از قدرتهاي اصلي اين رشته در جهان و
المپيك ،همواره نمايندگاني در تيم داوري رويدادهاي
بزرگومهمداشتهكهاينبارسهداورايرانيبرايرسيدن
بهالمپيك ۲۰۲۰توكيودورخيزكردهاند.محمدابراهيم
امامي ،محمد مصالييپور و نيما صادقي سه داور درجه
 S۱كشتي ايران هستند كه بايد به زودي در مسابقات
آزمايشي المپيك  ۲۰۲۰توكيو قضاوت كنند .در حال
حاضر اين داوران براي قضاوت در المپيك آزمايش��ي
دعوت شدهاند اما تست نهايي اين داوران در رقابتهاي
گزينش��ي قارهاي كه فروردين ماه سال آينده در چين
برگزار ميشود ،صورت خواهد گرفت.

عدالت ،حلقه مفقوده برخوردهاي سخت انضباطي در فوتبال

بزرگداشت روز آتشنشان به ياد آتشنشانان كشته شده در بمباران پااليشگاه آبادان
ايستگاه

رمان جديد «استفن كينگ»
در صدر پرفروشها

در جديدترين فهرس��ت
كتابه��اي پرف��روش
د ا س��تا ني نش��ر يه
نيويوركتايم��ز ،رم��ان
جديد « استفن كينگ»
در رتب��ه اول قرار گرفت.
رم��ان جديد«اس��تفن
كينگ» ك��ه ب��ا عنوان
«موسسه» به چاپ رسيده است در دومين هفته از
حضورش در فهرست پرفروشهاي داستاني بخش
جلد سخت ( ،)hard coverبا كنار زدن اثر جديد
«مارگارت اتوود»در صدر فهرس��ت ق��رار گرفت.
«كينگ» در رمان جديد خود داستان كودكاني با
استعدادهاي ويژه را روايت ميكند كه پس از آنكه
ربوده شدند براي خارج كردن نيروهايشان به يك
موسسه مخوف منتقل ميش��وند .پيشتر درباره
خالصه «موسسه» در وبسايت اين نويسنده آمده
بود« :ش��خصيت اصلي اين داس��تان پسري به نام
«لوك اليس» است كه پس از آنكه والدينش به قتل
ميرسند ربوده ميش��ود و در اتاقي بيدار ميشود
كه شبيه اتاق خودش اس��ت با اين تفاوت كه هيچ
پنجرهاي ندارد .در اين موسس��ه «لوك» كودكان
ديگري را مالقات ميكند كه به گفته آنها «ميتوان
وارد موسسه شد ،اما نميتوان از آن خارج شد» .در
جرياناينداستان«لوك»سعيميكندتاازموسسه
فراركند؛كاريكههيچكسموفقبهانجامآننشده
است« .استفن كينگ» كه برنده جايزههاي متعدد
ادبي اس��ت ،خالق بيش از ۲۰۰اثر ادبي در ژانرهاي
وحشتوخيالپردازياست.آثاراوتاكنونبارهامورد
اقتباسسينماييقرارگرفتهاند.فيل مسينمايي«آن»
از رماني با همين نام از نوشتههاي «كينگ» ساخته
شدهاست.درجايگاهدومامارمان«وصيتها»نوشته
«مارگارتاتوود»كههفتهگذشتهصدرفهرسترااز
آن خود كرده بود ،قرار دارد.

توافق سوني و ديزني براي
ساخت «مرد عنكبوتي» جديد

دو كمپان��ي ديزن��ي
و س��وني براي ساخت
يك قس��مت ديگ��ر از
مجموع��ه فيلمه��اي
اكشن و علمي-تخيلي
«م��رد عنكبوت��ي» به
توافق رسيدند .هاليوود
ريپورتر نوش��ت :پس از
اينكه دو كمپاني بزرگ ديزني و سوني به صورت
رسميازقطعهمكاريدرساختفيلمهاي«مرد
عنكبوتي» خبر داده بودند ،ظاهرا دوباره به ميز
مذاكرهبازگشتهاندوبرايساختيكفيلمدراين
مجموعهبهتوافقرسيدهاند .دراينفيلمجديدكه
استوديومارولكمپانيديزنيتهيهكنندگيآنرا
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
عنكبوتي» را بر عهده داش��ته نيز محتملترين
گزينه براي كارگرداني قس��مت جديد است كه
تاري��خ اكران  ۱۶جوالي  ۲۰۲۱ب��راي آن اعالم
شده است .همچنين بر اساس اين قرارداد جديد،
شخصيت«مردعنكبوتي»درپروژهآيندهكمپاني
مارول نيز حضور خواهد يافت .در سال ۲۰۱۵اين
دو كمپاني بزرگ هاليوودي به توافقي بيسابقه
دستيافتندودرادامهنهتنهادوفيلمموفق«مرد
عنكبوتي :بازگشت به خانه» و «مرد عنكبوتي:
دور از خانه» ساخته ش��د ،بلكه حق استفاده از
شخصيت «مرد عنكبوتي» كه در اختيار سوني
بود به كمپاني ديزني داده ش��د و اين شخصيت
به يكي از نقشهاي اصلي فيلمهاي ابرقهرماني
استوديو مارول ديزني تبديل شد.

عكس   :ايسنا

بازار هنر

«حكايت دريا» در جشنواره «مالقات با جنون» كانادا
فيلم«حكايتدريا»بهكارگردانيبهمنفرمانآرادر
بيستوپنجمينجشنوارهبينالملليفيلم«مالقات
باجنون»درتورنتوكانادابهنمايشگذاشتهميشود.
فاطم ه معتمدآريا ،علي نصيريان ،ليال حاتمي ،صابر
ابر ،علي مصفا ،رويا نونهالي ،داريوش اسدزاده ،پانتهآ
پناهيه��ا ،اصغر پيران و بهمن فرم��ان آرا در فيلم
«حكايت دريا» به ايفاي نقش پرداختهاند .داستان
فيلم درباره نويس��نده مشهوري اس��ت كه بعد از
ديدن صحنه يك قتل خش��ونت بار در بيمارستان
رواني بس��تري ميش��ود و بعد از مرخص ش��دن
توهمات دوباره به س��راغش ميآين��د و او را دوباره
راهي بيمارستان رواني ميكند .بيست و پنجمين

جش��نواره فيلم «مالقات با جنون» كه بزرگترين
رويداد سينمايي جهان در عرصه سالمت روان است
از تاري��خ  ۱۰تا  ۲۰اكتبر ( ۱۸تا  ۲۸مهر) در ش��هر
تورنتو كانادا برگزار ميشود.

فيلم كوتاه ايراني برگزيده جشنواره مصري

سومينجشنوارهفيلم«الجونه»مصربااعطايجايزه
بهترينفيلمكوتاهاينرويدادسينماييبه«امتحان»
ساخته س��ونيا حداد به كار خود پايان داد .يورونيوز
نوشت :در اين رويداد سينمايي كه در سواحل درياي
سرخ در كشور مصر برگزار ميشد در مجموع بيش
از  ۸۰فيلم به روي پرده رفتند و در انتها فيلم «ش��ما
در بيست سالگي خواهيد مرد» به كارگرداني «امجد
ابو اعال» از سودان جايزه ۵۰هزار دالري بهترين فيلم
را به خانه برد .در خالصه داس��تان فيلم كوتاه ايراني
«امتحان» به كارگرداني سونيا حداد و تهيهكنندگي
پوريا حيدري اوره آمده است :دختر نوجوان از صبح
در تب و تاب امتحان به سر ميبرد ،ولي روز و شرايط
معمولي براي او رقم نخواهد خورد .ديگر عوامل اين
فيلمكوتاهعبارتنداز:بازيگران:صدفعسگري،مسيح
كاظمي،حديثميراميني،الههافشاري،نويسندگان:
س��ونيا حداد ،فرنوش صمدي ،مدي��ر فيلمبرداري:
عليرضابرازنده،منشيصحنه:نرگسمحبيآشتياني،

عكاس :س��ميه جعف��ري ،تدوين :احس��ان واثقي،
صدابردار :محمدرضا حس��يني ،طراحي و تركيب
صدا :رامين ابوالصدق ،دستيار كارگردان :نويد باني،
ط��راح گريم :امير تراب��ي ،برنامهري��ز و مدير توليد:
هوتن پارسي ،طراح صحنه و لباس :پريسا فراهاني،
اصالح رنگ :نيما دبيرزاده ،گرافيست و طراح پوستر:
س��ياوش بهادري راد .سومين جشنواره بينالمللي
فيلم «الجونه» مصر از تاريخ  ۱۹تا  ۲۷سپتامبر (۲۸
شهريور تا  ۵مهر ماه) در مصر برگزار شد.

عبارتند از مسابقه ملي (مستندهاي كوتاه /نيمهبلند/
بلند) ،مسابقهبينالملل(مستندهايكوتاه/نيمهبلند/
بلند) ،جايزه ش��هيد آويني (فيلمهاي مس��تند حوزه
مقاوم��ت ،انقالب اس�لامي و دفاع مقدس) ،مس��ابقه
فيلمهاي مستند كارآفريني ،بخشهاي جنبي ملي و
بينالمللي،نكوداشت،كارگاههايتخصصيپژوهشيو
نالملليعرضهوتوليدفيلممستند.مركزگسترش
بازاربي 
سينماي مس��تند و تجربي س��ازمان امور سينمايي،
سيزدهميندورهجشنوارهبينالملليفيلممستندايران
«سينماحقيقت»راطيروزهاي ۱۸تا ۲۵آذرماه۱۳۹۸
درشهرتهرانبرگزارخواهدكرد.

«دور گردون» در گالري آتبين نمايش داده ميشود

نمايش��گاه نقاش��يخط اميد خاكباز با عن��وان «دور
گردون» روز جمعه  ۱۲مه��ر در گالري آتبين افتتاح
ميش��ود .در اين نمايش��گاه  ۱۳اثر از هنرمند با چند
تكنيك متفاوت ارايه ميش��ود كه قال��ب آنها در فرم
دايره و حركت اس��پيرالي ،برگرفته از هندسه موجود
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 هستيشناسي انسان ايراني به ويژه در عرصههاي
مختلف فلس��فه ،هنر و ادبيات يادآوري ش��ود .اميد
خاكباز متولد - ۱۳۵۷تهران ،هنرمند خودآموختهاي
است كه پس از تحصيل در رش��ته نقاشي و گرافيك
دست به تجربه در عرصه «نقاشيخط» زده و در طول

انجام دادند  -آوردن پرچم س��اير كشورها و شعارهاي
هنجارشكنانه-كهباواكنشنادرستبيرانوندهمراهبود.
درنتيجهكميتهانضباطيتراكتوروبيرانوندرامحرومكرد
اما محروميت هواداران تراكتور كه براي چندمين بار در
سالهاياخيراينعملراانجامدادهبودند،بخشيدهشد.
در س��وي ديگر هواداران تيمي مانند نفت مس��جد
سليمانكهدربازيبااستقاللعليهاينتيمشعاردادندو
باسنگ،شيشهاتوبسحريفراشكستند،درهمانشب
بازي به مدت سه هفته از داشتن هواداران خود محروم
شدندوهيچبخششياتعليقيهمدركارنبود.
مديرعام��ل پرس��پوليس در مصاحبه خ��ود در روز
داربي مدعي شد اسنادي دارد كه برخي نميخواهند
پرسپوليس براي چهارمين بار متوالي قهرمان شود كه
با واكنش مدير رسانهاي استقالل همراه شد اما كميته
انضباطيفدراسيونفوتبالفقطبهاحضارمديررسانهاي
آبيهااكتفاكرد.
سرمربي پرس��پوليس در دفعات گذشته در نشست
خبري قبل از بازيها بطور چندباره درباره اس��تقالل و
خريدهاياينتيمصحبتكردهبوداماكميتهانضباطي

ميراثنامه

تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره « سينما حقيقت»

مهلتشركتدربخشمسابقهمليوجايزهشهيدآويني
سيزدهميندورهجشنوارهبينالملليفيلممستندايران
«سينماحقيقت»تمديدشد.مستندسازانتاپايانوقت
اداريروزچهارشنبه ۱۰مهرماهفرصتدارندمشخصات
جديدترينآثارمستندخودرارويوبسايتجشنواره
به نشاني www.irandocfest.irثبت كرده ،از فرم
ثبتنام پرينت گرفته ،به امضاي تهيهكننده رسانده و
نسخهنهاييفيلمخودراجهتبازبينيهياتانتخاببه
دبيرخانه جشنواره به نشاني تهران ،خيابان سهروردي
شمالي،ميدانشهيدقندي،شماره،۱۵مركزگسترش
سينماي مس��تند و تجربي ،طبقه اول ارايه نمايند كه
اين مهلت تمديد نخواهد ش��د .زمان و سال توليد آثار
ارسالي به بخش مسابقه فيلمهاي مستند كارآفريني
اين دوره جش��نواره «س��ينماحقيقت» «آزاد» بوده و
متقاضيان شركت در اين بخش ويژه هم تا  ۱۰مهرماه
فرصت دارند كه ضمن ثبتنام روي سايت جشنواره و
فعال كردن گزين ه اين بخش ويژه ،آثار موضوعي خود
را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند .بخشهاي اصلي
سيزدهمين جش��نواره بينالمللي «سينماحقيقت»

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با وجود رفتار قاطع
بامتخلفانفوتبال،همچنانموردانتقاداهالياينرشته
است و نهتنها نتوانسته فضا را آرام كند بلكه جو متشنج
شدهاست.تازهپنجهفتهازليگبرترايرانسپريشدهكه
اختالفميانتيمهاباهمديگرونهادهاياجراييفوتبال
باالزدهومرتباتيمهايمختلفباصدوربيانيهعليهرقباي
خودوحتينهادهاياجرايي،مدعيجانبداريبرخياز
نهادها از تيمي خاص و پايمال كردن منافع خودشان
هستند.بيانيهنويسياتفاقياستكهدرچندسالاخير
در فوتبال ايران تشديد ش��ده و با وجود تاكيد كميته
انضباطيمبنيبررصدايناتفاقاتوبرخوردباخاطيان
درصورتبيانمطلبيعليهنهادهاياجراييوانضباطي
وهمينطورتشويشاذهانعمومي،بيانيهنويسينهتنها
كمترنشدهكهتشديدهمشدهاست.عمدهايناتفاقات
را هم ميتوان در كميته انضباطي فدراس��يون فوتبال
جستوجوكردكهدرطولفصلجاريفعالترازهميشه
عمل كرده و با صدور اطالعيهها و آراي فوري خاطيان،
توانستهنسبتبهفصولگذشتهعملكردبهتريداشته
باشد و از بالتكليفي تيمها و افراد بكاهد .با اين حال يك
جاياينكارميلنگدوآنهمآرايمتناقضتيمهاست
كهباعملآنهاتطابقنداردوصدايرقباوتيمهايمختلف
را در آورده است.
ايسنا نوش��ت ،براي درك بهتر وضعيت ،به بيان برخي
مصداقهاميپردازيمكهازواكنشهايبعضاسليقهاي
مسووالنانضباطيفدراسيونفوتبالحكايتدارد:
در بازي پرس��پوليس و تراكتور ،هواداران تراكتور به
بازيكنان پرس��پوليس و به خصوص عليرضا بيرانوند
فحاش��ي كردند و چند عم��ل ديگر خ�لاف قانون را

هيچواكنشيبهايناقدامسرمربيپرسپوليسحتيقبل
ازداربينداشتكهباواكنشوتشويشاذهانهواداراندو
تيمهمراهشد.فقطكميتهانضباطيزمانيبهاينموضوع
رسيدگي كرد كه با شكايتي از وزارت ورزش و جوانان به
علتصحبتهايكالدرونمواجهشدكهيكموردديگر
ازرفتارهايسليقهايكميتهانضباطيبود.
بعدازبازيپرسپوليسوتراكتورومشكالتمتعدددر
اين بازي ،كميته انضباطي تا چند روز سكوت در پيش
گرفت تا صداي رس��انهها درآيد و سپس اطالعيهاي را
صادر كند اما بعد از بازي داربي فورا اطالعيه داد و اينبار
خبريازرايقطعينيست.
اينها تم��ام اتفاقها و آراي متف��اوت كميته انضباطي
فدراسيونفوتبالنيستوفقطبخشيازآنچيزياست
كهباعثشدهتقريباتمامتيمهاواعضايشاننسبتبه
تيمهايديگرونهادهاياجراييفوتبالبدگمانشوندو
احساسكنندحقشانضايعشدهاست.
اي��ن قبيل رفتارهاي متف��اوت با اعتراض ه��واداران و
تشديد بيانيه نويسي و اتهامزني مواجه شده است .مثال
س��پاهانيها بعد از محروميت بازيكن تيمشان از بازي
با پرسپوليس ،نهادهاي انضباطي را محكوم كردند اما
اينباربهجايكميتهانضباطي،كميتهاخالقاطالعيه
داد كه نوع ديگري از تعارض در رفتارهاي فدراس��يون
فوتبالاست.
بهنظرميرسدكميتهانضباطيفدراسيونفوتبالبراي
حاكم كردن جوي آرام و به دور از تنش ،همراه با جديت
دررسيدگيبهپروندههابايدرويهمعقولويكسانيرادر
برخوردباافرادوتيمهايمختلفمتخلفدرپيشبگيرد
روشيكههيچايرادوانتقاديرابههمراهنداشتهباشد.

پنج سال اخير بيوقفه به خلق آثاري مدرن با استفاده
از نشانههاي خوشنويسي اهتمام ورزيده است .گالري
آتبين در تهران ،خيابان وليعصر ،قبل از چهارراه پارك
وي ،كوچه خاكزاد ،پالك ۴۲واقع شده و ساعت بازديد
از نمايشگاه همه روزه  ۱۶تا  ۲۱است.

آيا سفر روحاني به نيويورك دستاورد فرهنگي هم دارد؟

هفتمين س��فر رييسجمهور ايران به نيويورك براي
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در حالي پايان
يافت كه برخالف برخي تصوره��ا ،قولهايي كه براي
بازگرداندن الواح هخامنشي به ايران مطرح شده بودند،
با گذش��ت چند دهه تاخير ،جامه عمل نپوشيدند .اگر
هداياي قبلي را كه در طول  ۶سفر قبلي رييسجمهور
به سازمان ملل داده شده بود همراه با احتمالهايي كه
براي بازگشت الواح هخامنشي مطرح ميشدند ،كنار
هم قرار دهيم ،چش��م انتظاري فعاالن و دوس��تداران
ميراث فرهنگي براي بازگشت الواح هخامنشي كه در
طولچندسالگذشتهبه«الواحشيكاگو»معروفشده
بود ،انتظار بيجايي نبوده است .البته زماني حدسيات
برايبازگشتالواحهخامنشيهمراهباحسنروحانيو
هياتهمراهقوتگرفتكهمحمدحسنطالبيان،معاون
ميراثفرهنگيوزارتخانهميراثفرهنگي،گردشگريو
صنايع دستي ،در نشست خبري  ۳۱شهريور كه براي
رونمايي از  ۳۰۰شيء تاريخي از راه رسيده از اسپانيا در
موزه ملي ايران برگزار شد ،اعالم كرد« :اين ديپلماسي
فعالفرهنگي(برگزارينمايشگاههايبينموزهايبين
ايرانوكشورهايديگر)باعثشدهدرحوزههايديگراز
جملهاسترداداموالفرهنگيتاريخيشاهداتفاقاتخوبي
باشيم .در روزهاي آينده نيز خبرهاي خوشي از استرداد
اموالتاريخيخواهيمشنيد.بسيارخوشحالمكهازطريق
ديپلماسيفرهنگيشاهداتفاقاتبسيارخوبدركشور

هستيم ۶».سالقبل،نخستينهديهتاريخيروحانياز
امريكاييهابهخاكايرانرسيد«،جامسيمينشيردال»
كه شش��م مهر ماه  ۱۳۹۲بعد از پايان سفر روحاني به
نيويوركودرفرودگاهمهرآبادرونماييشد؛هديهايكه
هرچندبعدازآنصحبتهاييمبنيبرتقلبيبودناش
مطرح ش��د ،اما در زمان رونمايي از اي��ن اثر در فرودگاه
مهرآباد اعالم ش��د كه «شيردال تاريخي از سال۲۰۰۳
تحويلآنبهايرانبود،اماتا
نزدامريكاييهابودهوقراربر
ِ
آن تاريخ امكان اين امر ،فراهم نشده بود .اثري كه گفته
ميشد متعلق به ۲۷۰۰سال قبل است .نقش برجسته
سر سرباز هخامنشي كه  ۹۰سال پيش در ايران كشف
شدوحدود ۸۰سالبعدبهصورتغيرقانونيسرازكانادا
وسپسامريكادرآورد،دومينهديهتاريخيامريكاييها
بهمردمايرانبودكهسالقبل،بارايزنيهايبينالملليو
پيگيريهايحقوقيوزارتامورخارجهوميراثفرهنگي
همراهبارييسجمهوركهازمجمععموميسازمانملل

بهكشوربرميگشت،بهايرانبرگرداندهشد.هديهايكه
باز هم سياس��تمداران و كارشناسان از ان به عنوان يك
استردادفرهنگييادكردندوآنراحاويپيامهايمهمي
دانستند.حتيبهباورآنهادرآنزمان،استردادآثارتاريخي
ايران در س��الهاي گذشته و اس��ترداد اين اثر متفاوت
از رويكرد و موض��ع دولت امريكا با همراهي و همدلي و
ارتباط مجامع فرهنگي ،علمي ،كارشناسان خارجي و
عالقهمندانبههنروتاريخايراندرخارجازكشورصورت
گرفتكهنشانازظرفيتديپلماسيفرهنگي،اهميت
زبان ديپلماسي و استفاده از آن در بازگرداندن ديگر آثار
تاريخيكشورماناست.هديههاييكهدردولتروحاني
به رجل سياسي ايراني داده شده ،جز چند مورد خاص
كه البته آن ه��م در دولت تدبير و اميد رخ داده ،چندان
مرسومنبودهاست.چونمعموالدرايننوعازديدارهاي
ديپلماتيكهداياييدرقالبصنايعدستيكشورهابين
مسووالنكشورهاردوبدلميشود؛نمونههاييازآنهارا
درموزههايشخصيروسايجمهورسابقايرانميتوان
ديد.ازمناسباتسياسيوارتباطهايدولتمردانامريكا
با ايران كه بگذريم ،حاال باز هم نوبت به الواح هخامنشي
ميرسد،كتيبهها يا همانتبلتهاي تاريخيكه حدود
 ۸۰س��ال قبل با قرار مطالعه و بررس��ي از كشور خارج
خوانشكاملكتيبههابهكشور
شدند تابعداز مطالع ه و
ِ
برگردانده شوند ،اما اين قول تا امروز يعني چيزي حدود
هشتدههطولكشيدهاست.

تاريخنگاري

وزارت نفت  40ساله شد

 40س��ال پيش درس��ت در روز هش��تم مهرماه سال
 ،۱۳۵۸اليحه قانوني تش��كيل وزارت نفت به تصويب
شوراي انقالب رس��يد ،اين در حالي است كه تا پيش
از پيروزي انقالب اس�لامي ،مجموع��ه صنعت نفت
در قالب ش��ركت ملي نفت ايران ش��كل گرفته بود و
وزارت نفت وجود خارجي نداش��ت .بع��د از پيروزي
انقالب اس�لامي با تغيير رويكرد نظام و قانون اساسي
نسبت به صنعت نفت ،ضرورت تأسيس وزارتخانهاي
به عنوان وزارت نفت احس��اس ش��د از اي��ن رو دولت
موقت ،تاس��يس اين وزارتخانه را به ش��وراي انقالب
پيشنهاد كرد .اين ش��ورا هم پس از بررسيهاي الزم
در  ۸مهر  ۱۳۵۸در جلسهاي كه بيش از سه ساعت به
طول انجاميد ،قانون تاسيس وزارت نفت را تصويب و
براي اجرا به دولت ابالغ كرد .براس��اس قانون تاسيس
ت ملي نفت ايران ،شركت ملي گاز،
وزارت نفت ،شرك 
صنايع پتروشيمي و همه شركتهاي تابعه به عنوان
زيرمجموعه وزارت نفت قلمداد ميش��دند بهطوري
كه موظ��ف بودند پس از تهيه و تدوي��ن آييننامهها،

مقررات و اتخاذ روشها و سيس��تمهاي تش��كيالتي،
تمام امور خود را زيرنظر وزير نفت انجام دهند .تا پيش
از تصويب قانون تاس��يس وزارت نفت ،ش��ركت ملي
نفت ايران ،تنها مالك مخازن نفتي و گازي كشور بود
بهطوري كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز به اين
شركت تعلق ميگرفت اما با تصويب شوراي انقالب و
ايجاد وزارت نفت ،مالكيت نفت كشور به نمايندگي از
حكومت اسالمي در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفت .به
دنبالاينتصميم،مهندسبازرگان،نخستوزيردولت

موقت ،مهندس علياكبر معينفر را به عنوان نخستين
وزير نفت جمهوري اس�لامي ايران ب��ه كار فراخواند.
معين فر كه دارنده مدرك مهندسي راه و ساختمان از
دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰و مهندسي
زلزله از دانشگاه واس��دا ()Waseda University
توكيو در ژاپن در سال  ۱۹۶۰ميالدي بود در نخستين
گفتوگوي مطبوعاتي خود اعالم كرد كه شركت نفت
در تمام سطوح به تدريج پاكس��ازي خواهد شد .وزير
جديد نفت با بيان اينكه سياس��ت آينده فروش نفت و
صدور آن به خارج در حال حاضر تغييري نخواهد يافت،
گفت كه كماكان روزانه  ۴ميليون بش��كه نفت توليد
ميشودكه ۷۰۰هزاربشكهآنبهمصارفداخليخواهد
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 پتروشيميو وابسته به آن در بهرهبرداري و
بازاريابي اعالم شده بود.

