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در س��ال 1396 نس��خه اول پيش نوي��س »اليحه 
ش��فافيت« در 192 م��اده در اقدامي ارزش��مند از 
سوي مركز بررسي هاي استراتژيك و معاونت حقوق 
رياس��ت جمهوري »اليحه ش��فافيت« منتشر شد. 
اما در مرحل��ه پاياني اليحه اي 36 م��اده اي در تاريخ 
اول تيرم��اه 1398 از س��وي رييس جمهور محترم 
به مجلس ابالغ ش��د. امري كه با وج��ود پنجره هاي 
فرصت مختلفي كه پيش روي كش��ور مي گشايد، با 
چالش هايي نيز مواجه خواهد بود. اين گزارش ضمن 
مقايس��ه تطبيقي پيش نويس اول و نس��خه ابالغي 

اليحه شفافيت، به چند سوال پاسخ خواهد داد: 
1( اليحه شفافيت در خصوص چيست؟

2( اليحه شفافيت چه فرصت هايي به همراه دارد؟
3( اليحه شفافيت با چه چالش هايي روبرو است؟

4( اليح��ه ش��فافيت در نظ��ام حقوقي كش��ور چه 
جايگاهي دارد؟

اين اليحه تالشي است براي ايجاد نهادهاي سياسي 
شفاف كه با توزيع و دسترسي به اطالعات حكومتي 
و دولتي، زمينه اطالعات س��ازماني است. »استتار« 
نظارت جمعي را ايجاد كند و تس��هيلگر پيشگيري 
از فساد باشد. اين اليحه درصدد كاهش شفافيت به 
معناي سهيم ش��دن اطالعات حاكميت و عملكرد 
نظام حكمراني با م��ردم و ايجاد يك نظ��ام نظارت 
عمومي اس��ت. اليحه مصوب هيات وزيران نس��بت 
به نس��خه پيش��نهادي تغييرات جدي داشته است. 
تدوين مبه��م برخي از س��ازوكارها و غفلت از برخي 
قطعات مهم پازل ش��فافيت مي توان��د تحقق كامل 
آن را بي نتيج��ه نمايد. ح��ذف بي��ش از 18 درصد 
مواد اليح��ه پيش نويس اول منجر ب��ه حذف برخي 
از موضوعات مهم از اليحه نهايي حذف ش��ده است. 
اين موارد عبارتند از سياست هاي مرتبط با شفافيت 
تماس ها، ش��فافيت س��فرهاي خارجي، ش��فافيت 
دسترسي به اطالعات خاص )فساد به ويژه در نتيجه 
رانت هاي اطالعاتي شيوع نگران كننده اي پيدا كرده 
است(، حمايت از افشاگران فساد و شفافيت سالمت، 

شفافيت محيط زيست.

  مقدمه
به نظر مي رس��د فيلس��وف انگليس��ي جرمي بنتام 
اولين كسي است كه از ش��فافيت در معناي مربوط 
به حكوم��ت داري مدرن خ��ود در زبان انگليس��ي 
استفاده مي كند. هرچند هود ريش��ه شفافيت را در 
دولت يونان جست وجو مي كند و تأكيد مي كند كه 
متفكران روشنگري )روس��و، كانت و بنتام( و انقالب 
فرانس��ه نقش مهمي در توجه روزافزون به شفافيت 
به عنوان يك وس��يله براي بررس��ي سوءاستفاده از 
قدرت ايفا كرده اند. با وجود اين كشور هلند در سال 
1798 با انتش��ار عمومي تصميمات پارلمان، كشور 

امريكا با قان��ون 1966 آزادي اطالعات- كه ضمانت 
مح��دودي از دسترس��ي ش��هروندان ب��ه اطالعات 
دولت را فراه��م مي كند- و قانون آزادي دسترس��ي 
به اسناد اداري كشور فرانسه )مصوب 1978( نقطه 
عطفي براي ش��فافيت فراه��م كردند. ب��ا اين حال 
ادبيات ش��فافيت از دهه 1970 به بع��د رواج يافت. 
دريافت اطالعات »معتبر« و »به موقع« در خصوص 
سازمان هاي دولتي و خصوصي دو واژه كليدي است 
كه درگذر زمان در تعريف ش��فافيت اهميت يافتند. 
مطالبه گ��ران ش��فافيت خواهان فهم چند س��وال 
بودند: تصميم گيرندگان چه كساني هستند؟ چگونه 
انتخاب مي شوند؟ بر اساس چه اصولي تصميم گيري 
مي كنند؟ و منفعت تصميم هاي اتخاذشده نصيب چه 
گروه يا افرادي مي شود؟ گرچه نوع مواجهه نظام هاي 
حقوقي مختلف با موضوع ش��فافيت و تحقق آن در 
حوزه هاي مختلف ازجمله حوزه سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و... دو رويكرد مشخص در پي داشته است. 
در رويكرد اول دولت ها در قالب قوانين مختلفي سعي 
در شناسايي مفهوم شفافيت در موضوعات مختلف 
نموده اند كه ازجمله آن مي توان به قواعد ش��فافيت 
مجلس ذيل قواني��ن داخلي در موض��وع پارلمان و 
قواعد ش��فافيت انتخابات ذيل قوانين انتخاباتي در 
كشورهاي مختلف اشاره نمود. اما در رويكرد دوم كه 
اقدام جدي تري نسبت به ش��فافيت به شمار مي آيد 
دولت تالش كرده اند تا بس��تر ش��فافيت را به عنوان 
مفهومي مس��تقل م��ورد تقني��ن و مقررات گذاري 
قرار دهن��د. در اين راس��تا تصويب قوانين انتش��ار و 
دسترس��ي آزاد به اطالعات را مي ت��وان نقطه عطف 
جدي در نظام هاي حقوقي دنيا دانس��ت اما عالوه بر 
اين تصويب قوانين خاص شفافيت نيز كامل كننده 
اين رويكرد دولت ها به ش��مار مي آيد. در اين زمينه 
مي توان به قوانين مختلفي ازجمله قانون شفافيت در 
فرآيند تصميم گيري 2008 مولداوي، قانون شفافيت 
در زندگي عمومي 2013 فرانس��ه، قانون شفافيت، 
مبارزه با فساد و مدرن س��ازي اقتصاد 2013فرانسه، 
قانون دولت ش��فاف 2007 امريكا و... اش��اره نمود. 
اين در حالي است كه ترسيم وضعيت كنوني كشور 
و مواجهه جدي آن با معضل فس��اد، ني��ز كليدواژه 
شفافيت را به عنوان ظرفيتي مستقل براي برونرفت 
از ش��رايط بحراني كنون��ي بيش از پي��ش ضروري 
مي نمايد. كليد طاليي ش��فافيت كه نه تنها س��ابقه 
مش��خصي در تجربيات بين الملل دارد، بلكه جايگاه 
ويژه اي نيز در ادبيات حكومت ديني دارد، تا آنجا كه 
اميرالمومنين علي عليه السالم در نامه 50 نهج البالغه 
مي فرماي��د؛ »بدانيد حق ش��ما بر من آن اس��ت كه 
چيزي را جز اسرار جنگي از ش��ما پنهان ندارم.« در 
نظام حقوقي ايران ضرورت اقدام ج��دي در رابطه با 
شفافيت به عنوان يك مفهوم ويژه و مستقل از سال 

1392 به تدريج مورد تأكيد دول��ت و حاكميت قرار 
گرفت. تا در نهايت سال 1396 نسخه اول پيش نويس 
اين اليحه در 192 ماده در اقدامي ارزشمند از سوي 
مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري و 
معاونت حقوق رياس��ت جمهوري منتش��ر شد. اما 
در مرحله پايان��ي اليح��ه اي 36م��اده اي در تاريخ 
اول تيرم��اه 1398 از س��وي رييس جمهور محترم 
به مجلس ابالغ ش��د. امري كه با وج��ود پنجره هاي 
فرصت مختلفي كه پيش روي كشور مي گشايد، اما با 

چالش هايي نيز مواجه خواهد بود.

   موافقان و مخالفان اليحه شفافيت
از ابتداي انتشار اين اليحه، در تأييد و رد نيازمندي به 
قانون مستقل شفافيت دو دسته از موافقان و مخالفان 
نظر متفاوتي داش��ته اند. مهم ترين دليل موافقان آن 
اس��ت كه قوانين مرتبط موجود با اين موضوع، مقيد 
به نتيجه هس��تند. به اين معني كه خواهان مجازات 
بعد از وقوع جرم است در حالي كه اين اليحه عمدتًا 
درصدد پيش��گيري از وقوع تخلف است. همچنين 
اين دسته معتقدند پروژه نشدن شفافيت در كشور به 
عنوان مفهومي مستقل، منجر شده است كه قوانين 
مهمي نيز كه ب��راي تحقق برخي از ابعاد ش��فافيت 
تصويب شده اند يا اجرا نشوند يا به نحو ناكارآمد اجرا 
ش��وند. به عبارت ديگر برخي تدابير شفاف كننده در 
نظام حقوقي ما وجود دارد اما اين تدابير با روش هايي 
كه عمدتًا از سوي مخالفان آنها به كار گرفته شده اند 
خنثي و منحرف شده و نتيجه اين امر آن شده است 
كه جامعه ما از تمام منافعي كه شفافيت مي توانست 
عايد آن كند محروم شده اس��ت.  براي مثال، قانون 
ارتقاي س��المت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 
1390 كه مفاد نسبتًا قابل قبولي نيز داشت متأسفانه 
اجرا نش��د و اكنون مدت اعتبار اين قان��ون و اجراي 
آزمايش��ي آن نيز سپري شده اس��ت. قانون انتشار و 
دسترس��ي آزاد به اطالعات مصوب 1117 از قوانين 
كليدي و مهم براي تحقق ش��فافيت در كشور است. 
با وجود اين، قانون مذك��ور و آيين نامه هاي اجرايي 
آن به دليل مواجه بودن با ابهامات، ايرادها و خألهاي 
قانوني، نتوانسته اس��ت اهدافي را كه براي وضع آن 
موردنظر بود محقق سازد. واگذاري برخي از مهم ترين 
احكام قانوني به آيين نامه ه��اي اجرايي، وجود ابهام 
در نحوه دسترس��ي ش��هروندان به اطالعات، وجود 
ابهامات زياد در مورد هر يك از استثناءهاي دسترسي 
به اطالعات، روشن نبودن ضمانت اجراهاي ممانعت 
از دسترس��ي به اطالعات از ديگر ايرادهاي مهم اين 
قانون اس��ت كه مانع از اجراي آن ش��ده اس��ت.  در 
مقابل مخالفان معتقدند به علت تورم قوانين موجود 
در مبارزه با فساد، بايد قانون جامعي در اين خصوص 
ادامه در صفحه 8 تدوين شود. 

مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر كرد 

ارزيابي هاي اليحه شفافيت
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه با بيان اينك��ه در حال 
بررسي گام سوم كاهش تعهدات برجامي هستيم، گفت: 
اگر كش��ورهاي باقيمانده در برجام به وي��ژه اروپايي ها 
به تعهدات خود عم��ل نكنند و به گفت��ار درماني ادامه 
دهند گام س��وم را محكم تر برمي داريم. »س��يدعباس 
موس��وي« صبح ديروز در نشس��ت خبري با اش��اره به 
تحوالت ديپلماتيك اخير گفت: روابط دوجانبه، مسائل 
منطق��ه اي و بين المللي ادام��ه دارد. اجالس عدم تعهد 
را در پي��ش رو داريم ك��ه ايران در آن ش��ركت مي كند. 
رفت و آمدهاي دوجانبه را هم احتمااًل خواهيم داش��ت. 
احتمااًل سفر مشاور ديپلماتيك رييس جمهور فرانسه را 
مجدداً در روزهاي آتي به تهران خواهيم داشت. موسوي 
درباره توافق روحاني و مكرون براي زمينه ش��كل گيري 
مذاكرات بيان كرد: بحث مذاكره جديدي مطرح نيست. 
برجام در قالب گروه 1+5 و بعد 1+4 ادامه داش��ته است. 
بحث درباره نحوه اجراي توافق هس��ته اي اس��ت و قرار 
نيست درباره موضوع جديدي صحبت كنيم. همانطور 
كه عراقچي گفت برجام پرونده بس��ته اي اس��ت كه نه 
كلمه اي به آن اضافه و نه كلمه اي از آن كاسته مي شود. 
او درباره گمانه زني سفر مكرون و مشاور وي به تهران هم 
گفت: ما نه اميد و نه اعتمادي به كشوري نداريم اما باب 
ديپلماسي باز است. ما فعاًل شنونده هستيم. براساس نامه 
رييس جمهور به سران كشورهاي باقي مانده در برجام و 
بيانيه شوراي عالي امينت ملي گام هايمان را برمي داريم. 
اگر كشورهاي اروپايي نگران حفظ برجام هستند، بايد 
گام عملي بردارند وگرنه با س��فر براي سفر و سفر براي 

عكس يادگاري گرفتن تنها به آنها خوش آمد مي گوييم.

او در پاسخ به س��وال ايرنا در خصوص درخواست امريكا 
براي تشكيل جلس��ه ش��وراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي گفت: اقدام عجيبي است و خواست امريكا به 
عنوان ناقض توافق و قطعنامه شوراي امنيت و درخواست 
تشكيل جلس��ه، جالب نيس��ت. اگر چنين درخواستي 
صورت گيرد، ايران مدعي خواهد شد و تمام بدعهدي ها 
و نقض عهدها را مطرح خواهد كرد. موسوي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا برجام با مرگ روبرو شده است؟، اظهار 
داش��ت: هنوز خير. برجام داراي ابعاد سياسي، امنيتي و 
اقتصادي و… اس��ت كه در طول مذاكرات نفس گير دو 
ساله به دس��ت آمد و آثار آن در كش��ور، منطقه و جهان 
غيرقابل انكار است. اينكه امريكا از برجام خارج شد چون 
اين توافق ضعف داشت، نتيجه گيري آن درست نيست. 
سخنگوي دستگاه ديپلماسي درباره پخش سريال گاندو 
هم تصريح كرد: ما مانده ايم چه بگوييم. آنچه درباره وزير 
امور خارجه و س��اير همكاران پخش مي شود، چندان با 
واقعيت همخواني ندارد و اس��ناد مكاتبات و همكاري ها 
موجود است و اگر مي خواستند اسناد را ارايه مي داديم تا 
سريال واقعي تر شود. او با بيان اينكه من هم اين سريال را 
ديده ام، افزود: از نظر جلوه هاي ويژه فيلم خوبي است ولي 
اگر تقوا هم در آن وجود داشت بهتر بود. موسوي اضافه 
كرد: اينكه آقاي ظريف گفته اند من كاًل وقت نگاه كردن 
تلويزيون را ندارم. من مطلع هس��تم كه ايشان از وقتي 
صبح ها بيدار مي شوند كاًل وقت روشن كردن تلويزيون را 
ندارند؛ بطور كلي نه به شبكه هايي كه در خانه خودشان 
پخش مي شود و نه شبكه هاي خانه هاي همسايه را نگاه 

نمي كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
 اگر اروپايي ها به گفتار درماني ادامه دهند

 گام سوم را محكم تر برمي داريم

گزارشديپلماسي
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سخن نخست

نرخ بيكاري  و جوانان 
آمار ن��رخ بي��كاري كه 
روز گذش��ته از س��وي 
مركز آمار ايران منتشر 
ش��د حاوي چند نكته 
است . اول آنكه اين نرخ 
نمي تواند واقعي باشد و 
واقعيت اين است كه بر 
اس��اس آمارها و شرايط 
اقتصادي كشور حتما نرخ بيكاري نسبت به گذشته 
افزايش يافته است. تنها موضوعي كه ممكن است 
منجر به چنين خطايي توس��ط مركز آمار ش��ده 
باشد، اين است كه اين مركز جوانان نااميد شده از 
جست وجوي كار را در نظر نگرفته باشد و به همين 
دليل بهتر است به نرخ مشاركت رجوع كنيم كه به 
احتمال خيلي زياد اين نرخ كاهش داش��ته است . 
في الواقع زماني كه مشاركت كم شده باشد به اين 
معناست كه متقاضيان و افراد جوياي كار تعدادشان 
كاهش پيدا كرده است و اين از نگاه من نمي تواند 

مثبت باشد چون نشان مي دهد...

مرتضي افقه
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يادداشت

 چشمي خندان 
 و چشمي گريان

خوش��حالم اي��ن روزها 
مي بينم نظر كارشناسي 
مس��كن  ح��وزه  در 
موردتوجه قرارگرفته و 
از طريق مجاري دولتي 
تصوي��ب  مرحل��ه  در 
ي��ا  آيين نام��ه اجرايي 
اس��ت. يك��ي از نظرها 
بحث اتصال توأمان وام ساخت با وام خريد بود كه 

خوش بختانه در حال اتفاق افتادن است. 

انرژي

جوانب يك تصميم 
استراتژيك

نادي صبوري |
مانند تصميمي كه ب��راي عرضه نف��ت در بورس 
گرفته شد، قرار است تصميم درباره سرنوشت فاز 
11 پارس جنوبي، تنها پروژه نفتي كه قرارداد آن در 
دوره بعد از برجام امضا شد توسط »سران سه قوه« 
گرفته شود. اين را بيژن زنگنه وزير نفت در خالل 
حضورش در برنامه يك شنبه شب گفت وگوي ويژه 
خبري مطرح كرده اس��ت. با خارج شدن امريكا از 
برجام، شركت فرانسوي توتال كه رهبر كنسرسيوم 
توسعه دهنده اين فاز بود مجبور شد از پروژه كنار 
برود، طبق دستوالعمل قرارداد شركت چيني سي 
ان پي سي جاي توتال را گرفت. تاكنون به صورت 
رسمي موضع شركت چيني اعالم نش��ده بود اما 
يك شنبه شب زنگنه قفل سكوت را شكست و اعالم 
كرد كه شركت چيني درخواس��ت 2 سال تعليق 
براي پروژه را كرده است و ايران به اين شركت گفته 

است چنين امكاني ندارد. 
7

گردش يونان از چپ به راست

استان هاي محروم انگيزه كمتري براي پيدا كردن كار دارند

قيام طبقه متوسط عليه چپ ها 

نرخبيكاري8‚1۰درصدشد

خبر

وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي از ف��رار مالياتي 
40هزار ميليارد توماني خبر داد و گفت سازمان 
امور ماليات��ي به دنب��ال افزاي��ش درآمدهاي 
مالياتي اس��ت، ام��ا هرگز ب��ه دنبال فش��ار به 
موديان خوش حساب و خوش عملكرد نيست. 
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي پس از حضور در نشس��ت 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
درخصوص ع��دم هماهنگي بين دس��تگاه ها 
درباره اجراي طرح جامع مالياتي گفت: در سال 
جاري كه كش��ور با مضاي��ق و محدوديت هاي 
زيادي در وصول ساير درآمدها و منابع همانند 
نفت مواجه اس��ت، قطعا مالي��ات و درآمدهاي 
مالياتي مي تواند يك��ي از اهرم هاي جدي براي 
عبور از شرايط بحراني باش��د. اين عضو كابينه 
دول��ت دوازده��م با بي��ان اينكه ب��راي تحقق 
درآمدهاي مالياتي به اطالعات و آمار نياز داريم، 
افزود: اگر بخواهيم انص��اف و عدالت مالياتي را 
رعايت كرده و حداكثر درآمدهاي مالياتي تحقق 
يابد، بايد اطالعات و آمار خوبي كسب كنيم كه 
اين اطالعات و آم��ار را مي توان از طرق مختلف 
كسب كرد. دژپسند با تاكيد بر اينكه مقرر شده 
انتقال و تامين اطالعات توس��ط دس��تگاه ها با 
سرعت بيشتري انجام ش��ود، گفت: اميدوارم از 
لحاظ بحث عملكردي، امسال وضعيت خوبي 
در حوزه مالياتي داشته باش��يم، البته عملكرد 
س��ه ماه گذش��ته خوب بوده و در سال گذشته 
نيز حدود 97 درصد درآمدهاي مالياتي محقق 
شده اس��ت. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان 
اينكه بايد در سال جاري فراري هاي مالياتي را 
در تور انداخت، بيان كرد: با وجود اينكه سازمان 
امور مالياتي به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي 
است، اما هرگز به دنبال فشار به موديان خوش 
حساب و خوش عملكرد نيس��ت و هيچ دليلي 
وجود ندارد ب��راي اينكه درآمده��اي مالياتي 
افزايش يابد به مودي خوش حساب كه عملكرد 
مالياتي خوبي دارد، فشار وارد شود. وي با تاكيد 
بر اينكه يكي از مجراها ب��راي كاهش فرارهاي 
مالياتي افزايش اطالعات از موديان است، افزود: 
پس از اين اق��دام بايد در زمينه اطالع رس��اني 
قوانين اقدام كرد تا پايه ه��اي مالياتي افزايش 

يابد.
 اين عضو كابينه دول��ت دوازدهم، با بيان اينكه 
فرارهاي مالياتي حدود 40 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده كه ش��امل فرارها و معوقات است، 
ادامه داد: برخي مي گويند رقم فرار مالياتي 25 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه حتي اگر همين 
رقم وصول ش��ود، مي توان جهش قابل توجهي 

در تحقق درآمدهاي مالياتي ايجاد كرد.

 فرار مالياتي به 
40 هزار ميليارد تومان رسيد

اقتصاد اجتماعي

خوزستان لرزيد
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دادستان كل كشور با توجه به اهميت مقوله مقابله با فساد 
و تحقق حقوق ش��هروندي تأكيد مي كند: احيا و صيانت 
از حقوق عامه يكي از وظايف و تكليف مهم دادس��تان ها 
است. به گزارش اداره ارتباطات قوه قضاييه، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظري دي��روز در آيين تكري��م و معارفه 
دادس��تان جديد اردبيل گفت: تاكنون قانون مشخصي 
در خصوص احي��ا و صيانت از حقوق عامه نداش��تيم اما 
دستگاه قضايي طي س��ال هاي اخير در اين زمينه ورود 
كرده و تحقق اين مهم از جمله تأكيدات قوه قضاييه است. 
وي با بيان اينكه حقوق عامه بحث مهمي اس��ت كه بايد 
دادس��تان ها در اين زمينه ورود كنند، ادامه داد: در دفاع و 
صيانت از حقوق عامه، دادستان ها نبايد كوتاه بيايند، چرا 
كه در اين زمينه تكليف دارند و ب��ه ويژه تأكيد مي كنيم 
كه براي تحقق حقوق عام��ه از اعمال تند پرهيز كرده و با 
مذاكره، همدلي و هم افزايي ام��ور مربوط به حقوق عامه 
را پيگيري كنند. دادستان كل كش��ور خطاب به عوامل 

قضايي تأكيد كرد: مسووالن قضايي بايد با كوچك ترين 
آلودگي و فساد در هر سطحي مبارزه كنند، ضمن اينكه 
در برخورد با مردم و شهروندان بايد كمال تكريم را داشته 
باشند. وي در عين حال به برنامه ها و اقدامات دشمن در 
بخش هاي اقتص��ادي، فرهنگي و فضاي مجازي اش��اره 
كرد و گفت: دش��من در 4-3 جبهه عليه ما كار مي كند، 
به ويژه در حوزه اقتصادي كه عماًل جنگ راه انداخته تا با 
فشارهاي اقتصادي مردم را خس��ته كند و از اين حربه در 
جهت تضعيف نظام اس��تفاده كند اما همچون 40 سال 
گذشته، بي شك اين حربه دشمن كارس��از نخواهد بود.

منتظري با بيان اينكه جنگ اقتصادي يك جنگ واقعي 
است و بايد همه خود را با اين شرايط وفق بدهند، به بحث 
شبيخون فرهنگي دشمن اش��اره كرد و گفت: دشمن از 
طريق فضاي مجازي به اتاق تك ت��ك فرزندان ما راه پيدا 
كرده است. ما در اين خصوص به دولت تأكيد كرديم كه 

بايد اهرم هاي نظارتي دقيق تر و بيشتري را فعال كند.

دادستان كل كشور:  جنگ اقتصادي يك جنگ واقعي است

قضايي

منصور غيبي



روي موج خبر

    نامه ظريف به موگريني ارسال شد؛ايسنا|
نامه محمدجواد ظريف خطاب به فدريكا موگريني 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ارسال شد. 
در اين نامه در م��ورد گام دوم ايران براي كاهش 
تعهدات برجامي اش مطالبي مطرح شده و موارد 
مربوطه به صورت جزيي بيان ش��ده اس��ت. اين 
نامه روز گذشته براي فدريكا موگريني، مسوول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ارسال شد. سيد 
عباس عراقچي، معاون ظريف روز يك شنبه از تهيه 
نامه ظريف به موگريني براي اعالم جزييات گام 

دوم كاهش تعهدات برجامي ايران خبر داده بود.

    ويزاي اربعين حذف ش�د؛روابط عمومي 
وزارت كشور|

براساس توافق انجام شده ميان ايران و عراق، ويزا 
براي ايام اربعين حذف ش��د و از اين پس زائران 
تنها با داش��تن برگه بيمه نام��ه مي توانند از مرز 
عبور كنند. »حسين ذوالفقاري« معاون امنيتي و 
انتظامي وزير كشور ديروز با محمد بدر ناصر معاون 
امنيتي وزير كشور عراق و هيات همراه وي ديدار 
كرد. در اين نشست توافقي دوجانبه انجام شد كه 
براس��اس آن صدور ويزا براي ايام اربعين حذف و 
زائران از امسال مي توانند با داشتن برگه بيمه نامه 

از مرز عبور كنند

    با گاندو گنده نمي شويد؛تعادل|
مشاور رييس جمهوري در حساب كاربري توئيتر 
خود نسبت به پخش س��ريال گاندو و به نمايش 
گذاش��تن ضعف ق��وه مجريه در اي��ن مجموعه 
تلويزيوني واكنش نشان داد. در متن توئيت آشنا 
آمده اس��ت: » ۱. دولت نه اجازه و نه پول دارد كه 
سريال بسازد ۲. صدا و سيما هم پول ندارد سريال 
بس��ازد ۳. ولي گويا جاي ديگري هست كه براي 
تضعيف دولت هم پول فراوان دارد، هم مجوزها 
و مش��وق هاي الزم را دريافت كرده اس��ت و هم 
مي تواند صدا و س��يما را الزام به پخش كند. ۴. با 

گاندو، گنده نمي شويد.«

    حضور مجدد سفير انگليس در وزارت امور 
خارجه؛ايرنا|

»رابرت مك اير« سفير انگليس در تهران ديروز 
براي س��ومين ب��ار در طول يك هفته گذش��ته 
در وزارت ام��ور خارج��ه حضور يافت ت��ا درباره 
آخرين وضعيت نفتكش حامل نفت ايران كه روز 
پنج شنبه از سوي نيروي دريايي ارتش انگليس 
به صورت غيرقانوني توقيف شده بود، توضيحاتي 
ارايه كند. س��فير انگليس در ته��ران ابتدا عصر 
پنج شنبه گذشته در اعتراض به توقيف نفتكش 
حامل نفت ايران توس��ط رييس اداره سوم غرب 
اروپا به وزارت امور خارجه احضار ش��د و مراتب 
اعتراض ايران را دريافت كرد. در اين ديدار مدارك 
و مس��تندات مربوط به اين نفتكش و محموله 
آن كه حكايت از حرك��ت كاماًل قانوني نفتكش 
دارد در اختيار سفير انگليس قرار گرفته و تاكيد 
ش��د كه ايران از تمامي ظرفيت هاي سياسي و 
قانوني خود براي رهاسازي اين كشتي و استيفاي 
حقوق خود اس��تفاده خواهد كرد. مك اير سفير 
انگليس در هنگام خروج از اين وزارتخانه در پاسخ 
به سوال خبرنگاران مبني بر اينكه علت حضور 
 Just( وي در اين وزارتخانه چه بوده است، گفت

business(: فقط تجارت!

    افزايش سرقت و خشونت به دليل شوك 
اقتصادي سال گذشته؛ايرنا|

به گفته مع��اون وزي��ر و رييس س��ازمان امور 
اجتماعي كش��ور ۲ آسيب و جرم عمده سرقت، 
خشونت و منازعه در سال گذشته به دليل شوك 
اقتصادي وارد ش��ده به كش��ور افزايش يافته و 
ش��وراي عالي امنيت ملي طرح ملي س��رقت و 
كاهش خشونت را در دستور كار قرار داده است. 
تقي رستم وندي در كارگروه اجتماعي و فرهنگي 
اس��تان كرمان گفت: طرح دفاتر تسهيلگري در 
محالت حاشيه نشين اگر به خوبي پيگيري شود 
و بين س��ه تا پنج سال با جديت و همكاري همه 
دستگاه ها استمرار يايد، جامع ترين طرح كنترل 
و كاهش آس��يب هاي اجتماعي خواهد بود زيرا 
دفاتر تسهيلگري، بهترين س��از و كار براي رفع 

آسيب هاي اجتماعي هستند.

    تصويب قانون تشكيل منطقه آزاد تجاري 
ايران و اوراسيا ؛خبرآنالين|

معاون پارلماني رييس جمهوري از تصويب قانون 
موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين 
جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
خبر داد. »حسينعلي اميري« ديروزضمن اعالم 
اين خبر اظهار داشت: اين موافقتنامه با عضويت 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و كش��ورهاي 
ارمنس��تان، بالروس، قزاقس��تان، قرقيزستان 
و فدراس��يون روسيه تشكيل مي ش��ود. معاون 
پارلماني رييس جمهوري افزود: توسعه تجارت 
چند جانبه و روابط اقتصادي و تس��هيل تجارت 
كاال مي��ان دولت ه��اي عضو از جمل��ه كاهش و 
حذف موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي از اهداف اين 

موافقتنامه است.

    مخالفان، فضاي مديريت دولت نسبت
به برجام را آشفته نسازند؛تعادل|

عض��و اصالح طلب كميس��يون امني��ت ملي و 
سياست خارجي مجلس دهم در توئيتي نوشت: 
مخالف��ان برجام در كش��ور، در چنين ش��رايط 
حساسي با اظهارات يا واكنش هاي هيجاني فضاي 
مديريت دولت نسبت به برجام را آشفته نسازند. 
عليرضا رحيمي ديروز در اين توئيت تصريح كرد: 
با تصميم اخير ايران، امريكا و اروپا در موضع انفعال 
قرار گرفته اند. عضو هيات رييسه مجلس بيان كرد: 
مديريت اين وضعيت براي رسيدن به منافع ايران، 

نيازمند همدلي و همصدايي در كشور است.

ايران2

در دومين روز از مرحله دوم كاهش تعهدات برجامي

سطح غني سازي  اورانيوم ايران  به  5‚4 درصد  رسيد
گروه ايران|

يك روز پ��س از آغاز گام دوم كاه��ش تعهدات برجامي 
جمهوري اسالمي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي  با اعالم 
خبر عبور ايران از سطح غني سازي ۳.۶۷ درصدي اورانيوم 
تصريح كرد كه يكي از گزينه هاي گام سوم كاهش تعهدات 
برجامي مي تواند غني سازي ۲۰ درصد اورانيوم باشد. اين در 
حالي است كه ايران هشت سال پيش، توانسته بود به سطح 
غني سازي ۲۰ درصدي اورانيوم دست يابد اما در سال 9۲ و 
با پيشرفت مذاكرات مربوط به برنامه هسته اي، غني سازي 
در اين سطح را به حال تعليق درآورد؛ تعهدي كه تا شانزدهم 
تيرماه امسال بر سر آن ماند. شانزدهم تيرماه ضرب االجل 
۶۰ روزه ايران به اروپا، پايان يافت و تهران طبق وعده قبلي، 
اعالم كرد غني س��ازي اورانيوم خود را به بيش از س��طح 
توافق برجام مي رس��اند.  اين رقم يعني سطح توافق  شده 
غني سازي اورانيوم ۳.۶۷ درصد بود كه مقام ارشد سازمان 
انرژي اتمي، ابتدا در مصاحبه با صدا و سيما اعالم كرد ايران 
از آن فراتر رفته است و سپس در گفت وگويي با خبرگزاري 
فارس، سطح كنوني آن را حدود ۴ و نيم درصد ذكر كرد. 
اين در حالي است كه پيش از اين از علي اكبر صالحي رييس 
انرژي اتمي نقل شده بود چنانچه ايران از برجام خارج شود 
مي تواند چهار روزه، غني سازي ۲۰ درصدي اورانيوم را آغاز 
كند. در همين ارتباط ديروز كمالوندي نيز در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا غني سازي ۲۰ درصد در برنامه هاي كاهش 
تعهدات برجامي وجود  دارد، گفت: »س��وخت ۲۰ درصد 
اكنون مورد نياز ما نيست، اما اگر بخواهيم آن را توليد كنيم 
وقتي ۳.۶۷ درصد غني سازي را كنار گذاشته ايم هيچ مانع 

و مشكلي براي اين كار نداريم.«
وي درباره اينكه آيا گزينه غني سازي ۲۰ درصدي هم در 
جلسات شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده است، گفت: 
»بله؛ غني سازي ۲۰ درصد و گزينه هاي باالتر نيز مطرح 

است اما هر يك در جاي خودش اجرا مي شود.«
كمالوندي با اشاره به آغاز مهلت ۶۰ روزه دوم ايران به اروپا 
گفت: »گزينه هاي زيادي براي اجرا در گام بعدي كاهش 
تعهدات برجام��ي وجود دارد، اما اج��راي آن بايد منطق 
اقتصادي و فني داشته باشد چنانكه منطق فني اكنون ما 
اين است كه به غني سازي براي سوخت رآكتور هاي قدرت 
و نيروگاه ها نياز داريم.« بنا به اظهارات كمالوندي، گزينه ها 
براي گام سوم كاهش تعهدات برجامي، متفاوت است كه 
يكي از اين گزينه ها مي تواند افزايش تعداد سانتريفيوژ ها 
 »IR2« باش��د. كمالوندي نصب دوباره سانتريفيوژ هاي
يا »IR2M« و افزايش تعداد س��انتريفيوژ هاي فعال در 
آبش��ار هاي غني س��ازي را از ديگر گزينه هاي مطرح در 
گام س��وم كاهش تعهدات برجامي برشمرد. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي با اش��اره به اينكه سطح غني سازي 

كنوني پاسخگوي نياز توليد سوخت رآكتورهاي قدرت در 
كشور است، گفت: براي توليد سوخت نيروگاه هاي قدرت 
از غناهاي مختلف تا حداكث��ر پنج درصد و پايين تر از آن 
استفاده مي شود. او افزود: ميزان دقيق غناي سوخت بايد 
توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام شود كه آنها بعد 
از آناليز نمونه هاي برداشته شده، آن را اعالم خواهند كرد.

كمالوندي در گفت وگو با خبرگزاري صدا و س��يما اظهار 
داشت: گام هاي كاهش تعهدات برجامي در بازه هاي زماني 
دو ماهه تعريف شده است؛ ما دو ماه قبلي را صبر كرديم و 
مرحله دوم اقدامات متقابل از شنبه آغاز شد؛ البته اين پس 
از صبر يكساله بود كه طرف مقابل بايد تعهداتش را انجام 
مي داد، اما اقدامات شايسته اي انجام نشد. بنابراين طبق 
تصميم رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي و 
دستوري كه به ما ابالغ شد گام دوم را براي افزايش سطح 
غني سازي به بيش از ۳ و ۶۷ صدم درصد آغاز كرديم. معاون 
حقوقي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي گفت: براي اين 
كار تغييرات فني را بايد به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه 
مي كرديم كه چون تعطيل بود كپي آن را به نماينده شان در 
تهران داديم و سپس نسخه اصلي آن به آژانس ارايه مي شود. 

كمالوندي ابراز اميدواري كرد: طرف هاي مقابل عزم جزم 
كشورمان را در قبال اين موضوع درك كنند و تصور نكنند 
جمهوري اسالمي ايران مانند خيلي كشور هاي ديگر در 
صحبت هايش جدي نيس��ت و اگر چنين ذهنيتي دارند 
بايد با اقداماتي كه آغاز كرده ايم و در حال پيگيري است، 
چنين تصوري را از ذهن خود بيرون كنند. وي با اشاره به 
برهم خوردن تعادل ميان تعهدات و حقوق كشورمان تأكيد 
كرد: نمي گذاريم تعادل يكطرفه باشد و فقط تعهد داشته 
باشيم و از حقوق مان بهره مند نباشيم؛ يا بايد حقوق ما باز 
گردد و دو كفه ترازو با هم مساوي شود يا اگر اين كار را نكنند 

به تدريج از تعهداتمان مي كاهيم. 
كمالون��دي گفت: البته همان طور كه س��خنگوي دولت 
اعالم كرد اين اقدام ما تعليقي است يعني اين امكان وجود 
دارد كه اگر طرف هاي مقابل اقدامات شان را انجام دهند 
ما نيز بازگرديم و از نظر فني پيش بيني هاي الزم را در نظر 
گرفته ايم به نحوي كه حتي اگر همين امروز اعالم كنند كه 
خواسته هاي كشورمان محقق مي شود مي توانيم از نظر 
فني به ش��رايط قبل بازگرديم. سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي، هدف از انجام اين امور را حفظ برجام دانست و افزود: 

به هر حال توافق هسته اي براي منطقه و دنيا مي تواند مهم 
باشد، اما اگر قرار است حقوق كشورمان در نظر گرفته نشود 
محدوديت هايي كه پذيرفته ايم را كاهش مي دهيم البته 
محدوديت هايي كه قرار بود در سال ها و در ايستگاه هاي 
مختلف به طور خودكار كاهش يابد كه ما اين را از نظر زماني 
جلو مي بريم تا ببينيم چه مي شود. وي درباره گزينه هاي 
مطرح براي اجرا در گام س��وم كاه��ش تعهدات برجامي 
گفت: سليقه هاي مختلفي در اين باره هست كه كدام يك 
از گزينه ها را اجرا كنيم، اما مهم آن اس��ت كه در انتخاب 
گزينه ها لجباري نمي كنيم بلكه با آرامش، حساب شده 
و متناسب با نياز هاي كشور اقدام مي كنيم كه يكي از اين 

گزينه ها مي تواند افزايش تعداد سانتريفيوژ ها باشد.
معاون سازمان انرژي اتمي همچنين گفت: ايستگاه اول 
در موضوع غني سازي تأمين سوخت رآكتور هاي قدرت 
و نيروگاهي اس��ت كه ما در اين زمينه فعاليت داريم كه تا 
به حال سازنده س��وخت نيروگاهي نبوديم ما دو نيروگاه 
داريم و دو ني��روگاه ديگر نيز اضافه مي كنيم و اين زمينه 
نياز كشور و نياز فني است. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
افزود: گزينه هاي مختلفي براي گام دوم درنظر گرفته ايم 

كه در جلسات مختلف در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
با حضور نمايندگان نهاد هاي مختلف درباره آن گفت وگو 
مي كنيم و به طور معمول نمايندگان سازمان ما گزينه هاي 

فني را مطرح مي كنند.
وي درباره اينكه آيا گزينه غني سازي ۲۰ درصدي هم در 
جلسات شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده است، گفت: 
بله؛ غني س��ازي ۲۰ درصد و گزينه هاي باالتر نيز مطرح 
اس��ت منتها هر يك در جاي خودش اجرا مي شود و قرار 
نيست اكنون كه نياز كش��ور قابليت ديگري است سراغ 
اقدام ديگري برويم تنها به اين علت كه مقدار بيش��تري 
طرف مقابل را مي ترس��اند. كمالوندي افزود: با اين حال 
آنان مي دانند كه اين ش��يب از نظر ذخاير رو به باالست، 
اقدامي كه آغاز كرده ايم و آن را افزايش خواهيم داد يعني 
سرعت را بيشتر مي كنيم و از نظر سطح غني سازي نيز رو 
به باال مي رويم و در زمينه طرح و توس��عه نيز تصميمات 
ديگري مانند استفاده از سانتريفيوژ هاي پيشرفته مي تواند 
در دس��تور كار قرار بگيرد. معاون سازمان انرژي اتمي به 
طرف هاي اروپايي تأكيد كرد: به طور قطع و يقين هر قدر 
جلوتر برويم تعداد تعهداتي كه كنار گذاشته ايم و تعليق 
كرده ايم بيشتر خواهد ش��د پس بهتر است هرچه زودتر 
تدبير كنند. وي همچنين درباره اينكه اروپايي ها دقيقا چه 
تعهداتي را بايد در قبال كشورمان انجام دهند، گفت: بار ها 
اعالم كرده ايم ك��ه بايد تحريم ها را لغو كنند. كمالوندي، 
امكان تسهيل در فروش نفت، برقراري روابط و مبادالت 
بانكي و رفع محدوديت هاي تجاري اقتصادي را بخش��ي 
از مطالبات جمهوري اسالمي ايران و تعهدات اروپايي ها 
برشمرد. وي با اشاره به ادعاي اروپايي ها مبني بر اينكه در 
اين خصوص در حال اقدام هستند، گفت: اقدامات آنان يا 
به علت ناتواني يا به علت ضعف اراده شان كند بوده و مطابق 
نظر ما نبوده است.  كمالوندي تأكيد كرد: به همين علت تا 
بيش از يكسال صبر كرديم و اكنون ديگر صبر نمي كنيم ما 
كار خودمان را انجام مي دهيم و آنان نيز كار خود را بكنند، 
اما بايد بدانند كه هر قدر ديرتر تعهدات شان را انجام بدهند 
كار و ش��رايط سخت تر مي شود و حتي براي بازگشت نيز 
مي تواند كار را دشوارتر كند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
گفت: اكنون مطمئن هستيم اقدامات ما در بازگشت پذيري 
مشكلي ندارد، اما در بلندمدت مي تواند با رفتن به جلو و به 
سمت گزينه هاي بيشتر، كار سخت تر شود. گفتني است 
پيش از اين، جكي ولكات نماينده امريكا در سازمان هاي 
بين المللي خواستار تشكيل جلسه فوري شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اقدام هسته اي ايران 
شدو اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت چنانكه قرار است 
روز چهارشنبه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 

در اين خصوص جلسه اي برگزار كند.

معاون اول رييس جمهوري خطاب به اروپايي ها با بيان اينكه 
»ما ۱۴ ماه است به شما فرصت داده ايم؛ در يك هفته قرار 
است چه اتفاقي بيفتد«، گفت: غربي ها و اروپايي ها مي دانند 
ك��ه دوران ۶۰ روزه اي كه ايران مجدداً به آنها فرصت داده 
۱۶ شهريور ماه پايان مي يابد و اين روز آغاز گام ديگري در 
راستاي كاهش تعهدات ايران خواهد بود؛ آنها از اين فرصت 
استفاده كنند تا بتوانيم به يك تفاهم دست يابيم.  جهانگيري 
ديروز در نشست روساي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و 
فناوري با موضوع »هم انديشي دانشگاه و دولت در شرايط 
تحريم« با تاكيد بر اينكه كشور در شرايط حساسي قرار دارد، 
اظهار كرد: ممكن است تعبير شرايط حساس براي مردم 
عادي شده باشد؛ چرا كه ما همواره در مقاطع مختلف اعالم 
كرده ايم كه شرايط فعلي شرايط حساسي است اما واقعاً در 

مقطع فعلي شرايط حساسي بر كشور حاكم شده است.
جهانگيري با بيان اينكه هدف اصلي امريكايي ها از ايجاد يك 
جنگ اقتصادي عليه ايران وارد شدن درد و فشار به مردم و 
تشويق و ترغيب آنها براي سازماندهي حركتي عليه نظام بود، 
خاطرنشان كرد: يك سال از خروج امريكا از برجام گذشت 

و ما در اين مدت با چين، روسيه و اروپايي ها بحث كرديم و 
در برجام باقي مانديم و به همه تعهدات مان نيز پايبند بوديم، 
اما طرف مقابل كمترين تعهدات خود را انجام نداد؛ طبيعي 
است كه هر صبر كردني، دوره اي دارد؛ نهايتاً بر اساس مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي مقرر شد كه ايران برخي از تعهدات 
خود را بر اساس بندهايي از برجام تعليق كند. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به تعليق پايبندي ايران به دو تعهد 
برجامي خود ادامه داد: ما بر اساس برجام تعهد كرده بوديم 
كه در داخل كشور بيش از ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم نگهداري 
نكنيم و همچنين غني سازي اورانيوم را در حد ۳.۶۷ درصد 
نگه داريم اما اعالم كرديم كه ديگر به اين تعهدات پايبند 
نيستيم. البته اين كاهش تعهدات به شرطي كه طرف مقابل 
تعهدات خود را اجرا كند قابل بازگش��ت است. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به تماس تلفني سران برخي كشورها 
با رييس جمهور پيش از اعالم ايران مبني بر كاهش تعهدات 
برجامي خود اظهار كرد: گاهي اوقات در مذاكرات تلفني كه 
سران كشورهاي مختلف با رييس جمهور كشورمان دارند، 
خطاب به ايشان اصرار مي كنند كه شما يك هفته يا چند روز 

به ما فرصت دهيد تا تعهدات خود را اجرايي كنيم. وي تأكيد 
كرد: ايران به دنبال تعامل و گفت وگو است، در عين حال نيز 

از حق و حقوق ملت خود كاماًل دفاع مي كند.

     شرايط خاص اقتصادي 
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود در نشست روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با 
اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، اظهار كرد: در مقاطع بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي در كشور در حوزه منابع درآمدي 
دولت كمتر با ش��رايطي كه امروز مواجه هستيم، مواجه 
بوده ايم؛ در دوران جنگ حتي با كسري بودجه ۵۱ درصدي 
نيز مواجه بوديم، اما االن شرايط منابع كشور در وضعيت 

خاصي قرار دارد كه بايد به آن توجه شود.
وي با اشاره به شرايط كنوني منطقه خاورميانه گفت: امروز 
شرايط منطقه ما در وضعيت حساس��ي است؛ از گذشته 
منطقه خاورميانه محل درگيري هاي امريكا بوده اس��ت. 
امروز نيز عربستاني ها و اسراييلي ها با همدستي يكديگر به 
تفاهمي براي مقابله با ايران رسيده اند. اتفاقات خاصي در 

منطقه خاورميانه در حال رخ دادن است كه در اين شرايط 
دانشگاهيان حتماً بايد فضا را رصد كنند و به موقع به دولت 
تذكر و هشدار دهند و بگويند كه دولت بايد در اين شرايط 
چه اقدامي انجام دهد. جهانگيري با بيان اينكه در شرايط 
خطير كنوني كشور با محدوديت ها و فرصت هايي روبه رو 
هستيم، افزود: اين محدوديت ها و فرصت ها به طور مستقيم و 
غيرمستقيم در نهادهاي مختلف كشور به ويژه در دانشگاه ها 

تأثير بسيار جدي و تعيين كننده اي دارد.

     كاهش وابستگي بودجه به نفت
معاون اول رييس جمهور با اشاره به وضعيت بودجه اجرايي 
كشور افزود: تاكنون تصميمات بسياري در كشور اخذ شده 
تا اتكاي بودجه به نفت را كاهش دهيم؛ انصافاً در اين زمينه 
كارهاي خوبي نيز انجام شده است، اما هنوز بخش زيادي 
از بودجه دولت به طور مس��تقيم و غيرمستقيم وابسته به 
نفت است. پيش از اعمال تحريم هاي نفتي، كشور روزانه 
تا سقف دو و نيم ميليون بشكه نفت صادر مي كرد. ما براي 
سال 9۸ پيش بيني صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز 
را انجام داديم اما در جلسه سران سه قوه اين ميزان به يك 
و نيم ميليون بشكه در روز افزايش يافت. جهانگيري با بيان 
اينكه در ماه هاي بهمن و اس��فند 9۷ صادرات نفت ايران 
نزديك به ميزان صادرات در دوران قبل از تحريم هاي نفتي 
بود، خاطرنشان كرد: دولت سقف بودجه سال 9۸ را ۴۲۷ 
هزار ميليارد تومان تعيين كرد اما مقام معظم رهبري پس 
از بررس��ي اليحه بودجه فرمودند كه در اين اليحه شرايط 

سختي كه پيش بيني مي شود، مشاهده نمي شود. بر همين 
اساس دولت در جلس��اتي كه با مجلس برگزار كرد سقف 
بودجه را ۴۰۷ هزار ميليارد تومان تعيين كرد و سازمان برنامه 
و بودجه نيز اعالم كرد كه اين رقم كمترين ميزاني است كه 
دولت مي تواند با آن كشور را اداره كند. وي ادامه داد: مجلس 
رقم بودجه سال 9۸ را بعد از بررسي هاي مربوطه به ۴۴۷ هزار 
ميليارد تومان افزايش داد. در اين شرايط رهبري تكليف 
ديگري تعيين كردند و فرمودند كه در چهار ماهه نخست 
سال 9۸ بايد اصالحاتي در ساختار بودجه بدون نفت انجام 
شود. معاون اول رييس جمهور با اشاره به سهم درآمدهاي 
نفتي در بودجه سال 9۸ خاطرنشان كرد: در بودجه امسال 
رقم ۱۵۰ هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي مستقيم نفتي 
تعيين شده است. از سوي ديگر در شوراي عالي سران سه قوه 
در مصوبه اي سقف بودجه امسال از ۴۴۷ هزار ميليارد تومان 
به ۳۶۸ هزار ميليارد تومان كاهش يافت و اين موضوع نيز از 
سوي رهبري مورد تأييد قرار گرفت. با اين حال با توجه به 
وضعيت كنوني حتماً اين رقم نيز به طور كامل تحقق نخواهد 
يافت. جهانگيري با بيان اينكه با توجه به وضعيت بودجه با 
دو راهكار مواجه هستيم، اظهار كرد: يكي از راهكارها خلق 
منابع جديد غيرنفتي براي اداره كشور است؛ ايران كشور 
پولداري است و منابع مختلفي در اختيار دارد. راهكار دوم 
كاهش هزينه هاي جاري كشور است؛ اين كاهش بايد در 
همه جا اعمال شود و اصالح ساختار بودجه نيز در اين راستا 
بايد انجام گيرد و دانشگاه ها بايد در اصالح ساختار بودجه 

به دولت كمك كنند.

ظرفيت در روستاها باال و قابل 
گسترش است

وزير كش��ور با بيان اينكه 
ظرفيت ها در روستاها باال 
و قابل گس��ترش اس��ت، 
گفت: در بسياري از مناطق 
مهاجرت معكوس داريم و 
بايد براي بازگشت مردم به 
روستاهاي خود آماده بود و 
برنامه ريزي كرد، در اين زمينه بايد از ظرفيت هاي دولت 
و مجلس نيز استفاده كرد. »عبدالرضا رحماني فضلي« 
ديروز در همايش نكوداش��ت روز دهياري ها در تاالر 
بزرگ كشور بيان كرد: نظام بودجه ريزي ما متعلق به 
پيش از انقالب اس��ت و بعد از انقالب بهبود يافت ولي 
هنوز نتوانسته در اش��تغال و درآمد تعادل ايجاد كند. 
ش��هر تهران با ميزان باالي انباش��ت ثروت، به همين 
اندازه انباشت آسيب هاي اجتماعي مواجه است پس 
نظام برنامه ريزي كالن نمي تواند راهگش��ا باشد. وي 
اضافه كرد: نظام اداري ما متمركز است و حاضر نيست 
اختياري را واگذار كند و غلط اس��ت و هيچ كش��وري 
نيست كه با اين نظام اداره شود. اين نظام از هفتاد سال 
پيش بوده و بعد از انقالب بهبود يافته ولي هنوز با نقطه 
مدنظر فاصله داريم. نظام پولي بانكي ما نيز دنبال ايجاد 

تعادل نبوده و دنبال سودآوري است.

 راهزني دريايي انگليسي ها 
بي پاسخ نخواهد ماند

وزي��ر دفاع درب��اره توقيف 
در  ن��ي  ا ير ا نفتك��ش 
جبل الطارق  به دست نيروي 
درياي��ي ارت��ش انگليس 
گفت: يقينًا اين نوع راهزني 
دريايي را بي پاسخ نخواهيم 
گذاشت. به گزارش تسنيم، 
امير سرتيپ حاتمي در آيين الحاق شناورهاي گشتي با 
قابليت جست وجو و نجات به ناوگان شناوري مرزباني 
نيروي انتظامي ايران  با اشاره به توقيف نفتكش ايراني 
توس��ط نيروي دريايي ارتش انگليس در جبل الطارق 
اظهار داشت: اين اقدام خالف موازين بين المللي و يك 
نوع راهزني دريايي اس��ت. وي با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي همواره با راهزني دريايي قاطعانه مبارزه كرده 
است، تأكيد كرد: يقينًا اين نوع راهزني دريايي توسط 
ما تحمل نمي شود و بي پاسخ نخواهد ماند. او با اشاره به 
تالش متخصصين صنعت دفاعي در ساخت تجهيزات 
مورد نياز نيروهاي مسلح تصريح كرد: شناورهاي گشتي 
با قابليت جست وجو و نجات كالس حيدر با رعايت كامل 
استانداردهاي بين المللي و متناسب با ماموريت هاي 
ويژه نيروي انتظامي اي��ران در دفاع از مرزهاي حياتي 
آبي ساخته و در اختيار اين يگان مقتدر قرار گرفته است.

200ميليارد كل حقوق هاي 
نجومي بود كه بيشتر آن بازگشت
عضو كميس��يون شوراها 
در مجلس درب��اره مطرح 
شدن حقوق هاي نجومي و 
اينكه چرا امالك نجومي به 
س��رانجام نمي رسد، گفت: 
۲۰۰ميليارد كل حقوق هاي 
نجومي بود كه بيش��تر آن 
برگشت ولي راجع به امالك نجومي اتفاقي نيفتاد. »قاسم 
ميرزايي نيك��و«، در گفت وگو با برنا در خصوص »طرح 
جديد برخي نمايندگان در تذكر به وزرا« گفت: نكاتي كه 
برخي اخيرا مطرح مي كنند جز اينكه زمان زيادي از وزير 
و معاونين مي گيرد چيز ديگري ندارد. باتوجه به زمان 
باقيمانده، فكر نمي كنم اين طرح به صحن برسد يا بتواند 
عملي و نتيجه بخش باشد. ميرزايي نيكو گفت: اين طرح 
وقت زيادي از مجلس مي گيرد. اين طرح معضل آفرين 
خواهد شد و باري مي شود بر معضالت ديگر. بايد برويم 
به سمت و سويي كه مسائل در كميسيون حل و فصل 
شود و در نهايت اين طرح به نتيجه نمي رسد. نماينده 
م��ردم دماوند بيان كرد: كار مجلس پيگيري مس��ائل 
اجرايي است اما بهتر است مس��ائل در همان جلسات 
علني و كميسيون ها كه از وزرا، دعوت صورت مي گيرد، 

حل و فصل شود. 

 اجراي ۱0 هزار حكم قضايي
در انتظار همكاري دستگاه ها

معاون قضايي دادستان كل 
كشور با اشاره به اينكه عدم 
شفافيت در امور زمينه ساز 
ايجاد فساد اس��ت، گفت: 
۱۰ هزار حكم قضايي اجرا 
نشده در مجموعه دستگاه 
قضايي كشور داريم كه بايد 
با همكاري دستگاه هاي متولي به اجرا درآيند. به گزارش 
فارس، محمدجواد حشمتي ديروز در همايش بزرگ 
حافظان و پاس��داران حوزه زمين تاكيد كرد: مش��كل 
اصلي و اوليه اين است كه مردم در مرام و منظر مسووالن 
جايگاهي ندارند، در صورتي كه اگر مردم را در كارهايمان 
دخالت دهيم و آنها را س��هيم كنيم، قطعًا بس��ياري از 
مش��كالت را مي توان با مش��اركت و همفكري مردم 
برطرف كرد. وي با تأكيد بر اينكه بايد امضاهاي طاليي 
در دستگاه ها حذف شود، بيان كرد: تغيير كاربري ها بايد 
در چارچوب قانون و با توجه به نيازهاي ملي به منطقه 
انجام شود، نه فقط براي كسب سود و ثروت براي عده اي 
افراد خاص، به همه ضرورت هاي محلي و نيازهاي كالن 
مردم بايد پاسخ گفت، احداث باغ تاالرها، رستوران هاي 
سنتي جزو نيازهاي اساسي مردم نيست، بيمارستان و 

مدرسه نياز اساسي است.

توقيف نفتكش ايراني نقض 
همه مقررات بين المللي است 
رييس قوه قضاييه با اشاره 
به اق��دام ني��روي دريايي 
انگلستان به نيابت از امريكا 
در توقيف نفتكش ايراني در 
جبل الطارق آن را نقض همه 
قوانين و مقررات بين المللي 
دانست. به گزارش ميزان، 
حجت االسالم سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه تصريح كرد: چه طور زماني كه گروه 
تروريس��تي داعش، نفت س��وريه و ع��راق را ظالمانه 
تصاحب كرده بود و در همين آبراه ها به راحتي حضور 
مي يافت و جلوي چشم همين كشور ها نفت قاچاق را به 
صورت غيرقانوني انتقال مي داد، صدايي از اين كشور ها 
شنيده نشد، اما امروز كه نفتكش جمهوري اسالمي 
در اقدام قانوني و با رعايت همه قوانين بين المللي، در 
جبل الطارق تردد مي كند، از سوي انگلستان توقيف 
مي ش��ود؟ وي گفت: به نظر مي رسد كه انگليسي ها 
و اروپايي ه��ا به خوبي از دسترس��ي ها و ظرفيت هاي 
جمهوري اسالمي با خبر هستند و بر اين اساس به نفع 
خودشان است كه هر چه زودتر نسبت به رفع توقيف 
اين نفتكش اقدام كنند وگرنه بايد منتظر عواقب اين 

كار باشند. 
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چهره ها

معاون اول رييس جمهور:

كاهش تعهدات برجام قابل برگشت است
جهانگيري: هر صبري دوره اي دارد



سخن نخست 3 كالن

استان هاي محروم انگيزه كمتري براي پيدا كردن كار دارند

نرخ  بيكاري 8‚10 درصد شد

سانسور عملكردهاي مالي و بودجه دولتمتناسب با  بازار، نيروي كار نداريم

آن گونه ك��ه مركز آمار ايران مي گويد در بهار س��ال 
جاري نرخ بيكاري 10.8 درصد بوده است كه نسبت 
به بهار سال گذشته 1.8 درصد كاهش يافته است. در 
ظاهر امر شايد چنين آماري بعيد به نظر برسد ولي با 
بررسي آمار مربوط به نرخ مشاركت اقتصادي معلوم 
مي شود در مجموع در كل استان هاي كشور انگيزه و 
تمايل به پيدا كردن كار كاهش يافته است، و بنابراين 
بخش��ي از آمار مربوط به كاهش نرخ بيكاري مربوط 
به كاهش افراد در جست وجوي كار است. به گزارش 
»تعادل«، مركز آمار ايران روز گذش��ته جديدترين 
گ��زارش خود درباره وضعي��ت ب��ازار كار در ايران را 
منتش��ر كرد. طبق اين گزارش جمعيت 10 س��ال و 
بيشتر كل كش��ور در بهار سال 1398 به 67 ميليون 
و 378 هزار و 329 نفر رسيده است كه نسبت به بهار 
سال گذشته 795 هزار و 345 نفر افزايش يافته است.  
همچنين نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10 ساله 
و بيشتر در بهار سال 1398 40.6 درصد بوده است. 
مقايسه نرخ مشاركت اقتصادي با بهار سال گذشته 
نش��ان از كاهش 0.5 درصدي دارد. به اين ترتيب در 
مجموع كشور 0.5 درصد تمايل و انگيزه پيدا كردن 

كار كاهش پيدا كرده است.
 بررسي جزييات نرخ مش��اركت اقتصادي هم نشان 
مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان 65 درصد 
و نرخ مشاركت اقتصادي زنان 16.1 درصد بوده است. 
بنابراين از بهار سال گذشته تا بهار امسال، نرخ مشاركت 
اقتصادي مردان و زن��ان به ترتيب منفي 0.3 درصد و 

0.7درصد كاهش يافته است. 

   افزايش نرخ اشتغال
آنگونه كه جداول مركز آمار ايران گزارش كرده اند، 
در بهار س��ال جاري 24 ميليون و 382 هزار و 744 
نفر معادل 36.2 درصد از جمعيت كش��ور ش��اغل 
بوده اند كه نس��بت به بهار سال گذشته 0.1 در صد 
افزايش يافته اس��ت. بررس��ي وضعيت نرخ بيكاري 
جوانان 10 س��اله و بيشتر حاكي از آن است كه اين 
ن��رخ به 10.8 درصد رس��يده و به اي��ن ترتيب نرخ 
بيكاري بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته 
1.8 درصد كاهش يافته است. بنابراين در بهار سال 

جاري 2 ميليون و 951 هزار و 416 نفر بيكار بوده اند 
كه نسبت به بهار سال گذشته 340 هزار نفر كاهش 
يافته است. بر اساس اين نتايج، نرخ بيكاري در بين 
زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط 

روستايي بيشتر بوده است.

   بيكاري جوانان در صدر
بررس��ي نرخ بيكاري در ميان جوانان 15 تا 29 ساله 
نش��ان مي دهد نرخ بيكاري در ميان اين گروه باالتر از 
نرخ بيكاري معادل 23.7 درصد است. به اين ترتيب در 
بهار امسال يك ميليون و 504 هزار و 497 از گروه سني 
15 تا 24 سال بيكار داشتيم كه البته نسبت به بهار سال 

گذشته 249 هزار كاهش يافته است.

   وضعيت بيكاران تحصيلكرده
نرخ بي��كاري در ميان تحصيلكردگان در بهار س��ال 
1398 به 16.6 درصد رسيد كه نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته 1.2 درصد كاهش داشته است. مجموع 
بيكاران تحصيلكرده در بهار امسال يك ميليون و 190 

هزار و 382 نفر بوده اند. 
نكته قابل توجه اين است كه نرخ بيكاري در ميان مردان 
تحصيلكرده 12.2 درصد و در ميان زنان تحصيلكرده 

25.3 درصد بوده است.
بررسي وضعيت سهم جمعيت بيكار 10 ساله و بيشتر 
تحصيلكرده )آم��وزش عالي(، از كل بيكاران نش��ان 
مي دهد كه سهم اين گروه از كل بيكاران 40.3 درصد 
بوده كه نسبت به بهار س��ال گذشته 3.9 درصد رشد 
كرده اس��ت.  سهم جمعيت شاغل تحصيلكرده از كل 
اشتغال در گروه سني 10 سال و بيشتر هم بيانگر اين 
است كه 24 درصد ش��اغلين كل كشور تحصيلكرده 
هستند و اين نرخ نسبت به بهار سال گذشته 1.3 درصد 

افزايش يافته است.

   خدمات همچنان در صدر
نزديك به 50 درصد اشتغال در كشور مربوط به خدمات 
است. در ميان سه گروه صنعت، كشاورزي و خدمات، 
سهم بخش خدمات در اشتغال كش��ور 49.6 درصد 
بوده است و به اين ترتيب 12 ميليون و 50 هزار و 819 

نفر در بخش خدمات مشغول بوده اند سهم اين گروه 
در اشتغال كشور نس��بت به بهار سال گذشته منفي 
0.5درصد رشد داشته است. همچنين سهم صنعت در 
اشتغال كشور 31.5 درصد بوده است كه نسبت به بهار 
سال گذشته 0.3 درصد رشد داشته و سهم كشاورزي 
هم در اشتغال كشور 18.9 درصد بوده است كه نسبت 

به بهار گذشته كاهش 0.2 درصدي داشته است.

   وضعيت اشتغال ناقص در اقتصاد ايران
در بهار 98 جمعيتي مع��ادل 2 ميليون و 436 هزار 
و 615 نفر از جمعيت ش��اغل كش��ور اشتغال ناقص 
داشته اند كه نسبت به بهار سال گذشته منفي 2 درصد 

كاهش يافته است. 

   وضعيت بيكاري در استان ها
بررسي جداول مربوط به اشتغال و بيكاري در استان ها 
حاكي از آن است كه بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي 
در استان گيالن بوده است. نرخ مشاركت اقتصادي 
در بهار سال 1398 در استان گيالن به 48.1 درصد 
رس��يده اس��ت. به اين ترتيب گيالني ها براي يافتن 
شغل اميدوارترين مردم كشور به نظر مي رسند. پس 
از گيالن بيشترين نرخ مش��اركت اقتصادي مربوط 
به اس��تان كرمانشاه است. نرخ مش��اركت اقتصادي 
كرمانشاه در بهار سال جاري به 44.2 درصد رسيده 
اس��ت. رتبه بعدي هم متعلق به اردبيل با 43.9 نرخ 
مشاركت اقتصادي است. همچنين پايين ترين نرخ 
مش��اركت اقتصادي در كش��ور مربوط به سيستان 

و بلوچس��تان اس��ت با 34.2 درصد و پس از آن نيز 
كهگيلويه و بوير احمد با 35.6 درصد و س��پس ايالم 
با 35.8 درصد قرار دارد. به اين ترتيب اس��تان هاي 
محروم كمترين انتظار و انگيزه را در پيدا كردن شغل 
دارند. همچنين در ميان استان هاي كشور، كمترين 
نرخ بي��كاري 6.1درصد و مربوط به اس��تان همدان 
اس��ت. پس از آن نيز اس��تان فارس قرار دارد با نرخ 
بيكاري 7درصد و پس از آن نيز خراس��ان شمالي با 
نرخ بيكاري 7.9درصد قرار دارد. گفتني است در ميان 
استان هاي كشور باالترين نرخ بيكاري نيز متعلق به 
چهارمحال و بختياري بوده است. نرخ بيكاري در اين 
استان 16.7 درصد بوده و پس از آن نيز خوزستان با 

نرخ 16.2 درصد و لرستان 16.1 درصد بوده است.

رونمايي از سامانه اشتغال ايرانيان تا پايان تيرماه امسال
معاون توس��عه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي گفت: كمك به تثبيت اشتغال موجود 
و اش��تغال حمايتي از اولويت ه��ا و هدف گذاري اين 

وزارتخانه در سال 98 است.
به گزارش ايلنا، عيس��ي منصوري در حاش��يه جلسه 
ش��وراي اش��تغال و س��رمايه گذاري شهرستان هاي 
گلپايگان و خوانس��ار عنوان كرد: در بخش اش��تغال 
روستايي از حدود 18 هزار و 300 ميليارد تومان منابعي 
كه از ابتداي برنامه اواخر س��ال 96 و ابتداي سال 97 

دراختيار است تاكنون، 13 هزار و 300 ميليارد تومان 
منابع به بانك ها ابالغ شده است.

او گفت: از اين ميزان حدود س��ه هزار و 750 ميليارد 
تومان مربوط به نهاد هاي حمايتي است و 600 ميليارد 
تومان براي مناطق زلزله زده در نظر گرفته شده است؛ 
بدين ترتي��ب 9 هزار و 500 ميلي��ارد تومان اعتبار در 
اختيار داريم و از اين مبلغ ت��ا به حال بانك ها نزديك 

به 8 هزار ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت كردند.
منصوري اضافه كرد: براي اينكه اثربخشي وام افزايش 

يابد دو برنامه را همزمان در دستور كار داريم، يكي بحث 
مداخالت توسعه اشتغال مناطق روستايي با همكاري 
دستگاه ها و نهاد هاي حمايتي و گروه هاي مردم نهاد و 
ديگري بحث نظارت دقيق بر دستاورد هاي اين برنامه 
است كه هم اكنون انجام مي شود كه به هدف اشتغال 

برسيم و منابع به انحراف نرود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه 
سامانه اش��تغال ايرانيان تا پايان تير امسال رونمايي 
مي شود، گفت: در اين سامانه هدف اين است كه همه 

افراِد در سن اشتغال و كار كشور داراي يك كد شغلي 
باشند؛ كسي كه خارج جمعيت فعال است مشخص 
باشد و آنكه در درون جمعيت فعال است شاغل يا بيكار 
و اگر شاغل است چه رشته اي و اگر تخصص، تجربه و 
مهارت دارد در چه رشته اي كه به صورت دقيق كدبندي 
شده و مشخص باشد و اين ابزاري براي سياست گذاري 
دقيق اشتغال است. منصوري با اشاره به نتيجه حضور 
در جلسه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان 
گلپايگان گفت: در اين جلس��ه مقرر ش��د يك برنامه 

مشترك بين دستگاهي و بخش خصوصي با محوريت 
فرماندار در حوزه هاي زير ساختي، فضاي كسب و كار 
و رشته فعاليت مشخص براي توسعه اقتصاد و اشتغال 
با توجه به ظرفيت ها و نيازها شهرس��تان تدوين تا با 
تمركز، پياده س��ازي و حمايت اين برنامه زمينه الزم 
براي پيش��رفت و توس��عه اين خطه بيشتر از گذشته 
فراهم شود. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
انتظار داريم بانك ها شفافيت و سرعت عمل در پرداخت 

تسهيالت را در دستور كار خود قرار دهند.

يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه متناسب با نياز بازار كار نيروي ماهر 
و متخصص تربي��ت نكرده ايم، گفت: ع��دم به كارگيري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي به منزله هدر دادن س��رمايه هاي ملي و انساني است. عليرضا 
حيدري با بيان اينكه برنامه مشخصي براي ارايه آموزش هاي متناسب با نياز 
بازار كار نداشته ايم، اظهار كرد: اگر بخش صنعت و كشاورزي و خدمات نتوانند 
خود را با حوزه آموزش عمومي و تكميلي پيوند بزنند و سياست منسجمي در 
اين زمينه نداشته باشيم هر كدام مسير خود را مي روند و بخشي نگري وارد 
كاركردشان مي شود. وي ادامه داد: مفهوم بخشي نگري اين است كه از حوزه 
اقتصاد ملي غافل مي شويم و اين امر موجب مي شود جهت گيري هزينه ها 
و سرمايه گذاري هاي ما متفاوت شود. در نتيجه با خأل عرضه نيروي كار در 
حوزه هاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه نياز به نيرو دارند مواجه مي شويم 
و از آن طرف به دليل تربيت نيروهايي كه بازار نيازي به آنها ندارد دچار مازاد 
نيرو در بازار مي ش��ويم. به گفته اين كارشناس اقتصادي در حال حاضر در 
مقاطع مختلف تحصيلي اعم از كارشناسي ارشد و دكترا، فارغ التحصيالن 
دانشگاهي بسياري هستند كه بازار كار به آنها نياز ندارد ولي در همين بازار 
مشاغلي وجود دارد كه با وجود تقاضاي بسيار براي آنها، عرضه نيروي كار 

ندارند و اين امر نشان مي دهد كه پيوندي بين اين دو مقوله ديده نمي شود.
حيدري اضافه كرد: متأس��فانه دانشگاه آزاد به شكل نامحسوسي به بنگاه 
اقتصادي تبديل شده و كار آموزشي را رها كرده است. درست است كه آموزش 
سرمايه است ولي اگر به كار گرفته نشود در واقع هدر رفتن هزينه هاي ملي 
است بنابراين وقتي نتوانيم فارغ التحصيالن دانشگاهي را به كار بگيريم و به 
بهره وري برسانيم، سرمايه هاي ملي و انساني را به هدر داده ايم. وي به ايسنا 
افزود: تا زماني كه به شكل جزيره اي در كشور تصميم گيري كنيم، بخش هاي 
صنعت، خدمات و كشاورزي هر يك مسير خود را طي مي كنند و پيوند ميان 

آموزش و بازار كار ايجاد نمي شود. اين كارشناس اقتصادي در پايان با بيان 
اينكه بايد از تجربه كشورهاي موفق در زمينه بازار كار استفاده كنيم، گفت: 
كشورهايي كه در ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار موفق بوده اند، 
در حقيقت بين آموزش و بازار كار خود پيوند برقرار كرده اند؛ ماه هم بايد از 
كمك هاي فني و تجربياتي كه كسب كرده اند، استفاده كنيم اما متأسفانه 
مشكل اساسي و زيربنايي ما در كشور اين است كه هيچگاه متناسب با نياز 
بازار كار نيرو تربيت نكرده ايم و از وجود نيروهاي متخصص و ماهر در صنايع 

استفاده نشده است.
در حالي كه بخش اعظمي از فارغ التحصيالن با چالش بي مهارتي در بازار 
كار مواجه هستند، آمارها نشان مي دهد 40 تا 50 درصد افرادي كه به قصد 
اشتغال وارد دوره هاي مهارتي مي شوند، در راهيابي به بازار كار موفق ترند. 
كارشناسان معتقدند پيوند ميان آموزش با نياز بازار كار موجب مي شود تا 

دانشجويان پس از فارغ التحصيلي شغل مورد نظر خود را پيدا كنند.

بانك مركزي اكنون مدتي اس��ت كه اقدام به انتش��ار گزارش »مالي 
و بودجه« كه به آمار عملك��رد درآمدها و هزينه هاي بودجه عمومي 
اختصاص داشت، نكرده است. اين اقدام در حالي انجام شده كه بانك 
مركزي مدتي پيش اعالم آمارهاي مربوط به تورم و رشد را هم قطع 

كرده است.
به گزارش »تعادل«، پس از اختالف نظرها و درگيري ها ميان مركز آمار 
ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر اعالم آمارهاي 
رسمي مربوط به رشد و تورم، ش��وراي عالي آمار تنها مرجع رسمي 
آماري ايران را مركز آمار ايران برشمرد و از آن به بعد قرار بر اين بود كه 
بانك مركزي ديگر آماري را اعالم نكند. در ست است كه بانك مركزي 
در ابتدا به آن تن نداد ولي در اواسط سال گذشته بود كه اعالم نرخ رشد 

و تورم را متوقف كرد . 
پس از آن بود كه براي برخي اين ش��ائبه ايجاد شد كه دولت با توجه 
به بهم ريختگي شاخص هاي اقتصادي و افزايش تورم و كاهش رشد 
اقتصادي، درخواست توقف ارايه آمار از سوي بانك مركزي را ارايه كرده 
است. با اين حال توقف ارايه آمارهاي مربوط به رشد و تورم از سوي بانك 
مركزي مشمول اين پشتيباني كارشناسي بود كه مرجع آمار رسمي 

بايد يك نهاد حاكميتي باشد.
با اين حال اكنون مدتي اس��ت كه بانك مركزي انتشار گزارش هاي 
گزيده آماري خود را هم متوقف كرده است. اين در حالي است كه بانك 
مركزي همواره در دو دهه گذشته گزيده آمارهاي اقتصادي و عملكرد 

قانون بودجه را در قالب گزارش منتشر مي كرد.
اين گزارش شامل دو صفحه جداول آماري از درآمدهاي مالياتي، ساير 
درآمدها، درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي، واگذاري دارايي هاي 

مال��ي، هزينه هاي جاري به تفكيك ملي و اس��تاني و در صفحه دوم 
جزييات درآمدهاي مالياتي بود.

بانك مركزي روز گذشته گزيده آمارهاي اقتصادي ماه هاي دي، بهمن 
و اسفند را منتشر كرد اما در اين گزارش، براي اولين بار پس از مدت ها 
خب��ري از آمارهاي بخش مالي و بودجه كه ب��ه آمار عملكرد بودجه 

)درآمدها و هزينه هاي دولت در قالب قانون بودجه( نبود.
بنابراين اكنون اين شائبه تقويت شده است كه توقف اعالم آمارهاي 
مربوط به رشد اقتصادي و تورم نيز نه به دليل نظر كارشناسي مبني 
بر وجود يك نهاد رسمي براي ارايه آمار كه دستور دولت باشد، به اين 
ترتيب كه دولت بانك مركزي را در مرحله اول از انتشار گزارش  مربوط 
به ش��اخص هاي كالن اقتصادي ابتدا تورم و بعد رشد اقتصادي و در 
مرحله دوم انتشار گزارش بخش مالي و بودجه را هم سانسور و از انتشار 

عمومي آن جلوگيري به عمل آورده باشد.
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نرخ بيكاري  و جوانان 
آمار ن��رخ بيكاري كه روز 
گذشته از سوي مركز آمار 
ايران منتش��ر شد حاوي 
چند نكت��ه اس��ت . اول 
آنكه اين ن��رخ نمي تواند 
واقعي باشد و واقعيت اين 
است كه بر اساس آمارها 
و شرايط اقتصادي كشور 
حتما نرخ بيكاري نسبت 
به گذشته افزايش يافته اس��ت. تنها موضوعي كه 
ممكن اس��ت منجر به چنين خطايي توسط مركز 
آمار شده باشد، اين است كه اين مركز جوانان نااميد 
شده از جست وجوي كار را در نظر نگرفته باشد و به 
همين دليل بهتر است به نرخ مشاركت رجوع كنيم 
كه به احتمال خيلي زياد اين نرخ كاهش داشته است. 
في الواقع زماني كه مش��اركت كم شده باشد به اين 
معناست كه متقاضيان و افراد جوياي كار تعدادشان 
كاهش پيدا كرده اس��ت و اين از نگاه من نمي تواند 
مثبت باشد چون نشان مي دهد افرادي كه در يك 
سني مشغول به كار هستند به داليل شرايط دشوار 
كاري و درهاي بسته اي كه بارها به صورت مستمر با 
آن برخورد كرده اند احتماال ديگر متقاضي نيستند و 
همين علت پايين آمدن نرخ مشاركت است، البته 
اين آمار نيازمند تحليل و بررسي دقيق و موشكافانه 
دارد كه اگر اين آمار از س��وي مراكز و دولت درست 
باشد نشان مي دهد كه شرايط اقتصادي به شرايط 
اجتماعي و نا اميدي جوانان از يافتن شغل مناسب 
دامن زده است .در ظاهر اين دسته از جوانان بي انگيزه 
كه اميدي نسبت به شرايط موجود اقتصادي ندارند 
و جايي هم اعالم نكرده اند كه مشغول به كار نيستند، 
منجر به ايجاد چنين خطايي از سوي اين مركز شده 
باشد. به هر حال كاهش نرخ بيكاري موضوعي است 
كه ما به عنوان كارشناس اقتصادي آن را تاييد نكرده 
و ش��واهد آماري ديگري هم مويد اين آمار اشتباه 
نيستند . دوم، اما درباره وضعيت اشتغال ناقص كه به 
10 درصد رسيده بهتر است كه بگويم اين آمار اعالمي 
اگر چه در ظاهر مثبت اس��ت اما عمق آنها و تحليل 
آنها بر اساس واقعيات اقتصادي و شاخص هاي ديگر 
اقتصادي مطلوب و مثبت نيست. نكته بعدي يا سوم 
در رابطه با آمار 40 درصدي بيكاران تحصيل كرده از 
آموزش عالي كشور و افزايش 4 درصدي آن نسبت 
به بهار سال پيش است كه بايد بگويم: از اين آمار بايد 
تاسف خورد چرا كه پمپاژ فارغ التحصيالن به جامعه 
و بدون فراهم كردن امكانات اشتغال و فرصت هاي 
شغلي مي تواند تبعات بدي به همراه داشته باشد و 
حتي انتظار مي رود با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد 
كشور اين آمار روز به روز افزايش پيدا كند.  واقعيت 
آن است كه از دو دهه گذشته تا به حال با گسترش 
مراكز آموزش عالي در ابعاد مختلف با كيفيت هاي 
بسيار پايين جوان ها را سركار گذاشته اند. درخواست 
كار اين دسته از جوانان را به تعويق انداخته اند شايد 
به اين اميد كه دولت و دستگاه هاي ذي ربط بتوانند 
فرصت هاي ش��غلي ايجاد كنند، اما نه تنها اين كار 
را نتوانس��تند انجام دهند بلكه گسترش اين مراكز 
آموزشي منجر به افزايش متقاضيان فارغ التحصيل 
شده و چون شغل مناسبي هم نتوانستند براي آنان 
فراهم كنند در واقع به يك نوع بيكاري جديد و وسيعي 
كه درآينده تبعات سياسي آنها مي تواند نسبت به 
بيكاري معمولي بيشتر باشد، دامن زده شد و همه 
اينها نتيجه سياست هاي غلط اقتصادي، سياسي و 
سياست هاي خارجي است. من در نهايت مي توانم 
بگويم كه نرخ بيكاري قطعا افزايش پيدا كرده است و 
آن چيزي كه باعث ارايه آماري مبني بر كاهش نرخ 
بيكاري و بنابراين خطاي فاحش از سوي مركز آمار 
ايران شده اس��ت موضوع كاهش متقاضيان و افراد 
جوياي كاري اس��ت. به اين دليل كه آنها ديگر اميد 
و انگيزه اي نسبت به يافتن شغل ندارند و اگر دولت 
و مسووالن مربوطه بذر اميد را در دل جوانان بكارند 
قطعا شاهد چنين آمار نادرستي از سوي مراكز معتبر 

آماري كشور نخواهيم بود.

خبر

ضرورت افزايش سرمايه گذاري 
براي اشتغال جوانان تحصيلكرده 
محمد ش��ريعتمداري، وزير كار اظهار كرد: ميزان 
بي��كاري جوان��ان دانش آموخته دانش��گاهي باال 
اس��ت و بايد براي حل اين مش��كل ضوابط جديد و 
س��رمايه گذاري صورت پذيرد. يكي از اساسي ترين 
مشكالت ما عدم تطابق محصوالت دانش آموختگان 
با بازار كار اس��ت. وي افزود: با مطالع��ه اي كه ما در 
وزارت تعاون بر اس��اس طرح آمايش انجام داديم و 
نيازمندي هاي شغلي هر استان را مشخص كرديم، 
فارغ التحصيالن دانشگاهي استان با نياز شغلي و بازار 
كار استان خود تطابقي ندارند و بايد بين نياز استان ها 

و فارغ التحصيالن دانشگاهي هماهنگي ايجاد شود.
وي ادامه داد: دانشجويان و دانش آموزان ما از مهارت 
كافي بهره مند نيستند و آمادگي انجام كار را ندارند و 
بايد در دوره هاي كارورزي ش��ركت كنند. بر همين 
اس��اس ما طرحي را در مجلس اراي��ه داديم تحت 
عنوان ش��وراي عالي فني تربيت و مهارت در كشور 
به رياست معاون اول رييس جمهور. وي در ادامه به 
شركت هاي دانش بنيان، استارت آپ ها، اشاره كرد و 
گفت: در مطالعه اي كه در اين زمينه داشتيم مشخص 
شد اين شركت ها براي بحث تامين مالي پروژه هاي 
خود با مشكل مالي مواجه هستند و آن هم به دليل 
پيچيدگي سيستم بانكي براي ارايه وام است كه بايد 
اين مش��كالت نيز حل شود. شريعتمداري گفت: با 
توافقي كه صورت گرفت قرار شد در صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي وزارت علوم، سرمايه گذاري خطرپذير 
شركت هاي دانش بنيان در عرصه تعاوني ها حمايت 
شود.براي اينكه بر مشكالت اشتغال غلبه كنيم بايد 
همه وزارتخانه هاي دست اندركار با يكديگر همكاري 

داشته باشند تا اين مشكل سريع حل شود.

مرتضي افقه
اقتصاددان

نوشته: جوزف استيگليتز|
ترجمه: منصور بيطرف|

يك اقتص�اد از ريخت افتاده، اف�راد بي اخالق و 
جامعه بدريخت درست مي كند 

تمام آنها به اين معني اس��ت كه جن��گ منافع – در لفافه 
بخواهيم بگوييم يعني جنگ ايده ها نسبت به بهترين راه 
براي س��ازماندهي جامعه – به اين زودي ها كنار نمي رود، 
براي مثال، شركت ها سعي مي كنند تا براي خودشان و به 
بهاي ديگران بيشتر اخذ كنند. اين نبرد ايده ها فقط يك 
مسابقه ورزشي نيست . داليلي كه ما بايد در اطراف و اكناف 
به دنبال آن بگرديم اين است كه چگونه مي توانيم كمبودهاي 
اقتصادمان را جبران كنيم و اقتص��ادي را خلق كنيم كه 

با ارزش هاي مان هماهنگ باش��د . اين خواسته، خواسته 
زيادي نيس��ت زيرا به احتمال اين اقتصاد، ايده هاي مان را 
به بازارها و دموكراسي از لحاظ جهاني، چه از لحاظ فردي 
و چه از لحاظ كش��ورمان، غالب خواهد كرد، اما )مهم اين 
است كه( با ما چه مي كند.  دروس استاندارد در علم اقتصاد 
با اين فرضيه كه افراد ترجيحات ثابتي دارند كه با آن متولد 
مي شوند، شروع مي شود؛ آنها همانطور هستند كه هستند؛ 
با دوس��ت داشتني هاي شان و نفرت شان. هر چند كه اين 
ايده كه ذائقه و ترجيحات تغييرناپذير هستند كامال بي ربط 
است . ما به عنوان والد، سعي مي كنيم كه بچه هاي مان را 
شكل دهيم با اينكه هميشه كامال آنچه را كه اعتقاد داريم 
كه بايد باشيم بطور كامل پياده نمي كنيم، الاقل در برخي 

از مواقع. حرفه اي هاي بازاريابي س��عي مي كنند كه ما چه 
بخريم. ما توسط فرهنگ مان و جامعه مان شكل گرفتيم و 
مي گيريم  و اينكه چگونه اقتصادمان را مي سازيم يك نقش 
محوري در اين شكل دهي دارد زيرا بسياري از روابط ما با 
ديگران درباره اين اقتصاد است . تحقيقات اقتصاد رفتاري 
اين را هم تاييد كرده اس��ت . تصادفي نيست كه بانكداران 
آن طور كه نشان داده شده اين قدر شرارت اخالقي از خود 
بروز مي دهند، يعني خيلي زي��اد بي صداقت و خودخواه 
هستند. حرفه شان آنها را شكل داده است. همين طور براي 
اقتصاددانان اس��ت؛ در حالي كه آنهايي كه علم اقتصاد را 
انتخاب مي كنند مي توانند خودخواه تر از ديگران باشند، 
هر چ��ه طوالني تر هم اقتصاد بخوانند بيش��تر از ديگران 

خودخواه تر مي شوند. نوع اقتصاد بازاري كه امريكا خلق كرده 
در خودخواهي و ماديگرايي افراد نتيجه داده است؛  افرادي 
كه غالبا از نوع آرمانگرايي كه ما داريم و ديگران دارند تفاوت 
دارند. ديگر اشكال سازمان اقتصادي، شركت هاي بيشتري 
را مي پرورانند. تمام افراد نفع شخصي را با رفتار نوع دوستي 
)آن طور كه اسميت خاطرنشان كرده( تركيب مي كنند و 
طبيعت اقتصاد و سيستم اجتماعي ما توازن بين اين دو را 
به هم زده است . هرقدر افراد خودخواه تر باشند، ماديگراتر 
باشند، كوته نظر تر باشند و دايره اخالقي شان هم كوچك تر 
باشد، جامعه هم همين صفات را باز مي تاباند. پيامد آن را 
مي توان حتي شديدتر از اين، در سياست ديد. نگرشي كه 
برنده بازار مي تواند همه را ببرد، به آداب ما رس��وخ كرده و 

هنجارها را تخريب كرده و توانايي ما را براي رسيدن به يك 
مصالحه و اجماع تضعيف كرده است كه اگر آن را مهار نكنيم، 

همبستگي ملي ما را نابود مي كند.

مردم ، قدرت و منافع)24( 
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پاورقي اقتصادي



بانك و بيمه4اخبار

موفقيت بازار متشكل ارزي در حذف تعيين قيمت كشورهاي همسايه است

استخراج بيت كوين نيازمند تصميم دولت است 

كاهش ۲۵۰۰ توماني دالر در مهلت ۶۰ روزه برجام

ركود تورمي و نبايدهاي سياست گذاري پولي

ممنوعيت معامله رمز ارزها

گروه بانك و بيمه |
روز دوشنبه 17 تيرماه 98، و در شرايط پايان گرفتن 
مهلت 60 روزه ايران به اروپا، بازار ارز و طال و س��كه 
در ش��رايط آرام و با ثبات ق��رار دارد و در عين حال 
رسانه هاي خارجي از جمله يورونيوز نيز از روند نزولي 

نرخ دالر در اين دوره 60 روزه خبر داده است.
به گزارش »تعادل«، يورونيوز در گزارش��ي ويژه به 
وضعيت بازار ايران در هفته هاي گذشته پرداخت و 
نوشته اس��ت: همزمان با پايان مهلت 60 روزه ايران 
به اروپا و افزايش س��طح غني سازي اورانيوم توسط 
ايران، قيمت فروش دالر در ب��ازار آزاد تهران حدود 
۲60 تومان نسبت به روز گذشته كاهش يافت. نرخ 
فروش دالر امريكا در بازار آزاد تهران در طول مدت 
ضرب االجل 60 روزه ايران به اروپا، سير نزولي داشته 
و نزديك به دو هزار و ۵00 تومان كاهش يافته است.

همزمان متوس��ط نرخ فروش دالر امريكا در سامانه 
رسمي نظارت ارز )ِسنا( با ۵0 تومان افت در مقايسه با 
نرخ روز شنبه به 1۲ هزار و 900 تومان كاهش يافت.
اين درحالي اس��ت كه بهاي فروش دالر در بازار آزاد 
تهران همزمان با آغاز ضرب االجل 60 روزه 1۵ هزار 
و ۵00 تومان بوده اس��ت. بدين ترتي��ب طي دو ماه 
گذش��ته نرخ فروش دالر آزاد دو هزار و ۴60 تومان 

كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، كارشناسان اقتصادي افزايش 
دامنه رك��ود، محدودس��ازي معامالت عم��ده ارز، 
ممنوعيت واردات برخي كاالها، كاهش قدرت خريد 
عمومي، افزايش ريس��ك مبادالت به دليل نوس��ان 
باالي نرخ دالر و عرضه ارز توس��ط بانك مركزي را از 

داليل اصلي كاهش نرخ دالر مي دانند.
همچنين در پي نزول نرخ دالر و با وجود افزايش بهاي 
جهاني طال، قيمت هر قطعه تمام سكه طال نيز كه در 
روز 18 رديبهشت ماه گذشته در آستانه پنج ميليون 
و ۲00 هزارتومان بود، طي معامالت روز يكش��نبه 
كمتر از چهار ميليون و 600 هزارتومان قيمت خورد.
بر اين اساس طي مهلت 60 روزه ايران به اروپا قيمت 
هر قطعه تمام س��كه طال 600 هزارتومان افت كرده 
 اس��ت. دولت اي��ران روز يكش��نبه و در پايان مهلت

60 روزه به اروپا اعالم كرد كه در واكنش به عملكرد 
كمتر از انتظار كشورهاي اروپايي به تعهدات برجامي، 
با كاهش تعهدات برجامي خود، س��طح غني سازي 

اورانيوم را به باالتر از ۳.67 درصد مي رساند.
نرخ فروش دالر امريكا در ب��ازار آزاد تهران در طول 

مدت ضرب االجل 60 روزه ايران به اروپا، سير نزولي 
داش��ته و نزديك به دو ه��زار و ۵00 تومان كاهش 

يافته است.

  نرخ ها در بازار 
همچنين در ب��ازار ارز و طال نرخ لحظ��ه اي دالر در 
بازار سنا به 1۲800 تومان و يورو به 1۴700 تومان 
رس��يد. در صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز دالر به 
نرخ 1۲8۵0 تومان به فروش رسيد و 1۲7۵0 تومان 
خريداري شد. نرخ فروش يورو نيز 1۴7۵0 تومان و 
نرخ خريد آن 1۴6۵0 تومان اعالم شد. از سوي ديگر 
در بازار معامالت نقدي و آزاد ني��ز نرخ دالر در بازار 
س��بزه ميدان و پاساژ افشار بين 1۲880 تا 1۲910 
تومان بوده است. همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين 
معام��الت روز يكش��نبه ب��راي دالر 1۲9۵8، يورو 
1۴8۲6، درهم ۳۵60، يوآن 198۴و پوند را16۵11 

تومان اعالم كرد. 
در بازار طال نيز به دنبال كاهش نرخ دالر به 1۲880 
تومان و افزايش اونس جهاني به 1۴0۵ دالر، نرخ هر 
 گرم طالي 18 عي��ار ۴۲8 هزار تومان، مظنه مثقال

17 عيار يا طالي آب ش��ده 1 ميلي��ون و 8۵6 هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح جدي��د ۴ ميليون و ۵۵0 
 ه��زار، نيم س��كه ۲ ميليون و ۳60 هزار، ربع س��كه
1 ميليون و ۵۳0 هزار، و سكه گرمي 990 هزار تومان 
معامله ش��د. همچنين بانك مركزي ن��رخ ۴7 ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن ن��رخ ۲1 ارز مانند يورو 
نسبت روز گذش��ته كاهش و قيمت 1۴ واحد پولي 
مانند پوند افزايش يافت. نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا 
براي روز دوشنبه هفدهم تيرماه 98 بدون تغيير ۴۲ 
هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 
8 ريال افزايش ۵۲ هزار و 601 ريال و هر يورو نيز با ۵ 
ريال كاهش ۴7 هزار و 16۳ ريال ارزش گذاري شد.

 موفقيت ب�ازار متش�كل در ح�ذف تعيين 
قيمت كشورهاي همسايه

از س��وي ديگر، ي��ك كارش��ناس ارزي مي گويد بازار 
متش��كل ارزي مش��روط به مديريت بازار حاشيه اي 
اسكناس و همچنين كوتاه كردن دست بازار كشورهاي 
همس��ايه در تعيين قيمت، موفق خواهد بود.محمد 
الهوتي در گفت وگو با ايِبنا درباره اقدامات انجام شده 
براي راه اندازي بازار متش��كل ارزي اظهار داشت: فكر 

مي كنم در صورتي كه بازار متش��كل ارزي قادر باشد 
بازار حاش��يه اي اس��كناس را مديريت كرده و دست 
بازار كشورهاي همسايه و همين طور برخي نقاط كه 
در كشورهاي همسايه در تعيين قيمت نقش دارند را 
كوتاه كند، قطعا مي تواند در سياست هاي كالن ارزي 
و تجارت خارجي، عرضه و تقاضا را مديريت كند.وي 
ادامه داد: حدود 9۵ درصد از تقاضاها و درخواس��ت ها 

در كش��ور براي ارز از محل تجارت خارجي است و در 
صورتي كه بازار متشكل بتواند قيمت گذاري را به جاي 
خارج از كش��ور در داخل تعيين كند، مي تواند موفق 
باشد.رييس كميسيون تسهيل و توسعه صادرات اتاق 
تهران درباره حذف ارز ۴۲00 توماني نيز گفت: حذف 
ارز با نرخ ۴۲00 توماني اجتناب ناپذير بوده و بهتر است 
دولت و حاكميت به جاي اين نرخ، حمايت هاي خود 

را به طور هدفمند از گروه هاي مشخص داشته باشند.
به گفته رييس كنفدراسيون صادرات در حال حاضر و 
با وجود توزيع منابع در كشور بازهم اجناس با قيمت 
ترجيحي به دست گروه هاي هدف نمي رسد و منافع 
اين موضوع نصيب عده اي افراد س��ودجو مي شود كه 
نه به عدالت اجتماعي كمك كرده و نه به اهداف عاليه 

دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير كمكي مي كند.

محبوبه داودي| پژوهشگر اقتصادي|
در ركود تورمي، سياس��ت هاي پولي انبساطي هيچ 
كاركرد مثبتي ندارند چرا كه ريشه ركود، افت تقاضا 
نيست كه بتوان با تسهيل پولي و تالش براي كاهش 

نرخ سود، سرمايه  گذاري و توليد را تحريك كرد.
به طور معمول به شرايطي كه اقتصاد دو فصل پياپي 
رش��د منفي را تجربه كند، ش��رايط رك��ودي گفته 
مي ش��ود. اما وقتي »ركود« را به اين صورت تعريف 
مي كنيم، لزوما همان شرايطي نيست، كه تحت آن 
سياس��ت گذار پولي ملزم به مداخله و انبس��اط پول 
جهت برون رفت از اين ركود است. سياست گذار پولي 
براي تش��خيص اينكه بايد عملكرد انبساطي داشته 

باشد يا انقباضي، چراغ راهنمايي به نام تورم دارد.
وقتي شرايط ركودي بوده و تورم در نتيجه افت تقاضا 
در حال كاهش است، سياست گذار پولي ملزم است، 
تسهيل پولي انجام دهد، مانند شرايطي كه اقتصاد 
ايران در سال 1۳9۴ تجربه كرد. شرايطي كه در آن 
ميانگين نرخ در بازار بين بانك��ي از ۳0 درصد فراتر 
رفته بود و تورم با سرعت زيادي، در حال كاهش بود. 
در چنين شرايطي، تسهيل پولي با كاهش نرخ در بازار 
پول، بازار سپرده و بازار تسهيالت مي تواند منجر به 
افزايش تمايل به مصرف و س��رمايه گذاري شود و به 

خروج از ركود كمك كند.
اما وقتي ركود با تورم همراه ش��ود و به عبارت ديگر 
در ركود تورمي، سياس��ت هاي پولي انبساطي هيچ 
كاركرد مثبتي ندارند؛ چرا كه تحت ش��رايط ركود 
تورمي، ريش��ه ركود، افت تقاضا نيس��ت كه بتوان 

با تس��هيل پولي و تالش براي كاهش نرخ س��ود در 
راس��تاي افزايش تمايل به مصرف و سرمايه گذاري، 
اقتصاد را تحريك كرد. اگر ركود را معادل رشد منفي 
توليد ناخالص داخلي در يك سال فرض كنيم، اقتصاد 
ايران طي س��ال هاي پس از انق��الب، ۴ دوره ركود 
تورمي را تجربه كرده كه در نمودار مشخص شده اند.

در ه��ر ۴ دوره، پس از يك دوره انبس��اط نقدينگي، 
يك شوك خارجي نقش يك ماش��ه را بازي كرده و 
يك بحران ارزي به وقوع پيوسته است. در دوره اول 
)1۳67-1۳6۵( ش��وك كاهش قيمت نفت، دوره 
دوم )1۳7۴-1۳7۳( بحران بدهي ها، و دو دوره سوم 
)1۳9۲-1۳91( و چه��ارم )1۳97( تحريم و برهم 

 خوردن برجام جرقه جهش ن��رخ ارز بوده  اند. در هر
۴ دوره، به دنب��ال بحران ه��اي ارزي، تورم افزايش 
يافت��ه و نااطميناني هاي ناش��ي از ش��رايط بحران 
ارزي و افزاي��ش تورم كه همواره ب��ا افزايش قيمت 
س��اير دارايي  ها نيز همراه است، منجر به افت توليد 
شده اس��ت.در واقع در دوره هاي ركود تورمي، آحاد 
اقتصادي براي حفظ ارزش دارايي هاي خود در برابر 
ريس��ك هاي اقتصاد، منابع خود را از س��مت توليد 
به س��مت بازارهاي مالي و داراي��ي انتقال مي دهند 
و اين سرنوش��ت هر نقدينگي اضافي است كه تحت 
اين ش��رايط به اقتص��اد تزريق ش��ود؛ به طور كلي 
وقتي نقدينگي به اقتصاد تزريق مي ش��ود، بر اساس 

رفتارهاي بهينه عوامل اقتصادي، به سمتي حركت 
مي كند كه بيشترين بازدهي را دارد.

اين منط��ق، تعيين كنن��ده بهتري��ن عكس العمل 
سياست گذار پولي است. مسلما وقتي شرايط اقتصاد 
به گونه اي است كه بازارهاي دارايي بيشترين بازده را 
دارند، نمي توان انتظار داشت كه ميزاني از نقدينگي  
كه به اميد حركت به سمت توليد و خارج كردن توليد 
از وضعيت ركودي به اقتصاد تزريق مي شود، مسيري 
غير از بازارهاي مالي و دارايي را در پيش گيرد. وقتي 
سياست گذار اين حقايق را ناديده مي گيرد، و تحت 
ش��رايط تورمي و التهاب بازارها، تسهيل پولي انجام 
مي دهد، اي��ن نقدينگي جديد به س��مت بازارهاي 
داراي��ي و مال��ي حركت مي كند و مج��ددا منجر به 

افزايش قيمت در اين بازارها مي شود.
متعاقب اي��ن وضعيت، مناب��ع باقي مانده از س��اير 
بخش هاي توليد نيز بيرون كش��يده ش��ده و جهت 
سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد استفاده مي شود، 
و لذا حركتي كه با هدف خروج از ركود انجام مي شود، 
به دليل عدم امكان جذب در ظرفيت هاي توليدي، 
منجر به عميق  تر شدن ركود مي شود؛ از اين روست 
كه مشاهده مي شود كه در كش��ورهايي كه ابرتورم 
را تجرب��ه مي كنند، كيك اقتصاد با س��رعت زيادي 

كوچك مي شود.
نكته حائ��ز اهميت ديگر در رابطه با تس��هيل پولي 
در رك��ود تورمي اين اس��ت كه تحت اين ش��رايط 
چس��بندگي قيمت ها به شدت كاهش مي  يابد و اين 
بدان معناست كه هرگونه تسهيل پولي به قصد خروج 

از ركود، حتي در افق بسيار كوتاه مدت قادر نخواهد 
بود، كه اثر مثبتي بر سرمايه گذاري و توليد بگذارد و 

به سرعت بر قيمت ها منعكس مي شود.
سياس��ت گذار ب��ه دو دليل ممكن اس��ت در چنين 
وضعيتي دچار اين تصور اش��تباه ش��ود كه تسهيل 
پولي، سياست بهينه است؛ اول اينكه به جاي متغير 
هدف غايي )تورم( از متغير هدف مياني )نرخ سود( 
به عنوان عالمتي براي تعيين سياس��ت انبساطي و 

انقباضي، استفاده كند.
در ركود تورمي، به دليل بازدهي باال در بازارهاي مالي 
و دارايي، بانك ها ناگزيرند براي حفظ تركيب بهينه 
دارايي  هاي خود )جلوگيري از تبديل س��پرده هاي 
بلندم��دت به كوتاه م��دت و پول( نرخ  هاي س��ود را 

افزايش دهند.
تحت اين شرايط بازار پول مانند بستر خشكيده اي 
است كه نقدينگي اضافي تزريق شده جهت كاهش 
نرخ س��ود، از روي آن س��ر خورده و به س��مت ساير 
بازارها حركت مي كند و در آنجا جذب مي شود. دليل 
دوم س��عي در مقابله با بدتر شدن بازتوزيع درآمد با 
استفاده از چاپ پول است، كه در اين زمينه نيز توجه 
به اين نكته ضروري است، كه تورم  هاي باالي متعاقب 
سياس��ت گذاري ناصحيح پولي، متوجه دهك هاي 

پايين مي شود.
چ��را كه در تورم ه��اي باال، ت��ورم  دهك هاي پايين 
همواره باالت��ر از تورم دهك هاي باالس��ت. از اينرو 
مهم ترين كمكي كه مي توان به دهك  هاي پايين كرد، 

مهار سريع تر تورم است.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: موضوع 
استخراج بيت كوين به دولت محول شده و همچنان 
 طبق مصوبه شوراي عالي مبارزه با پولشويي معامله 

رمز ارزها در كشور ممنوع است.
به گزارش تسنيم، توليد بيت كوين در ماه هاي اخير در 
كشور رونق چشم گيري داشته و موجب شده تا گروه 
زيادي از مردم با هدف كسب سود بيشتر به خريد ماينر 
براي استخراج اين رمز ارز روي بياورند؛ سودهاي باالي 
توليد بيت كوين موجب شده تا در مرغداري ها، مزارع 
كش��اورزي و كارخانجات صنعت��ي و... عده اي با برق 

رايگان مشغول ماين بيت كوين شوند.
توليد بيت كوين آن هم با برق صنعتي و بعضًا رايگان 
درحالي روبه افزايش است و عده اي از ايران به عنوان 
قطب جديد استخراج بيت كوين ياد مي كنند كه طبق 
اعالم مسووالن، قانوني براي اين فعاليت در كشور وجود 
ندارد؛ ناصر حكيمي، معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران در خصوص برخي 

سواالت و ابهامات پاسخ هايي را مطرح كرده است 
وي در پاس��خ به اين پرسش كه موضع بانك مركزي 

درباره توليد، تجارت و خري��د و فروش بيت كوين در 
ايران چيست؟ گفت: درباره توليد بيت كوين موضوع 
به دولت محول شده اس��ت. اما خريد و فروش آن در 
داخل كشور با توجه به مصوبه شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي ممنوع است؛ البته بايد بين توليد و خريد و 

فروش بيت كوين تفكيك قائل شد.
وي همچنين در اين مورد كه تكليف مردمي كه االن 
وارد توليد بيت كوين ش��ده اند، چيست؟ افزود: نكته 
صريح اينكه خريد و فروش بيت كوين در ايران ممنوع 
است، در نتيجه مردم نبايد وارد اين حوزه شوند. نوسان 
قيمت بيت كوين بسيار زياد است ضمن آنكه اين ارزها 
ريسك قانوني هم دارند. لذا توصيه اكيد مي كنيم كه 

مردم وارد اين بازي نشوند.
وي در م��ورد اظهارنظر آقاي فيروزآب��ادي كه اعالم 
كرده ان��د طرحي ب��راي اين موضوع ب��ه كمك بانك 
مركزي در كميس��يون اقتصادي دولت بررسي شد؛ 
آيا بانك مركزي اقدامات الزم را در راس��تاي مصوبه 
كميس��يون اقتصادي دولت انجام داده است؟ گفت: 
مصوبه ذكر شده هنوز نهايي نشده و بايد در دولت به 

تصويب برسد. پس از تصويب بانك مركزي به تكاليف 
گفته شده عمل خواهد كرد.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه موافقان توليد 
بيت كوين و قانوني كردن آن معتقدند يكي از راه هاي 
دور زدن تحريم و انجام مبادالت ارزي همين اس��ت؛ 
آيا بانك مركزي موافق دور زدن تحريم ها با بيت كوين 
اس��ت؟ اظه��ار داش��ت: در اين خص��وص نمي توان 
اظهارنظر صريحي كرد. اما آنچه كه مش��خص است 
بايد به ظرفيت فروشنده خارجي و همچنين قابليت 
تبديل بيت كوين يا س��اير رمز ارزها به ارزهاي مورد 

قبول فروشندگان خارجي توجه داشت.
وي همچنين در اين مورد ك��ه مردمي االن وارد اين 
كار ش��ده اند؛ چه در توليد و چ��ه در مبادالت، اگر در 
آينده به مشكل بخورند چه كسي بايد جوابگو باشد؟ 
سازوكاري براي پاس��خگويي به مردم است؟ تصريح 
كرد: هم مصوبه دولت، هم سياس��تنامه و بيانيه هاي 
بانك مركزي در زمان مقتضي شفاف سازي خواهند 
كرد. در حال حاضر مطابق با مصوبه شوراي عالي مبارزه 
با پولش��ويي، خريد و فروش اين رمز ارزها ممنوعيت 

دارد. لذا هر كسي وارد اين حوزه مي شود بايد ريسك 
نوسانات قيمت و ريس��ك قانوني را در نظر بگيرد اما 
اين درحالي است كه بازارياب هاي شبكه اي و هرمي از 
بيت كوين مانند درخت طالي پينوكيو تبليغ مي كنند. 

مردم بايد مراقب باشند.
وي همچنين در پاس��خ به اينكه آيا اطالع رس��اني و 
شفاف س��ازي در اين خصوص براي مردم وجود دارد 
كه وارد اين حوزه نش��وند؟ يك بخ��ش اين موضوع 

به بانك مركزي ارتب��اط دارد، اگ��ر در آينده اتفاقي 
مش��ابه موسس��ات غيرمجاز پولي براي مردمي كه 
وارد اين تجارت شده اند، رخ دهد، كدام دستگاه بايد 
پاسخگو باشد گفت: بانك مركزي در چند مرحله در 
اين خص��وص توضيح داده اس��ت و يك پيش نويس 
سياس��تنامه هم منتش��ر كرده و بنا دارد بنا به اقتضا 
بيانيه هاي الزم را در زمان مناسب به مردم بدهد تا از 

ورود آسيب به عموم جلوگيري شود.
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 امضاي تفاهمنامه علمي 
بين بانك ملت و تربيت مدرس 

بانك ملت و دانشگاه تربيت مدرس با هدف همفكري و 
هم افزايي فعاليت هاي علمي، پژوهشي، بهره گيري از 
تخصص هاي علمي، عملي، فني و تجهيزاتي بين بانك 

و دانشگاه، تفاهمنامه همكاري امضا كردند.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك ملت، بر اس��اس 
اين تفاهمنامه كه ب��ه امضاي دكتر محمد بيگدلي 
مديرعامل بانك مل��ت و دكتر محمدتقي احمدي 
ريي��س دانش��گاه تربيت م��درس رس��يد، ارتباط 
منظم، مداوم و س��ازمان يافته دو مجموعه از طريق 
همكاري هاي دوجانبه در امور آموزش��ي همچون 
برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، كارگاه هاي 
آموزشي، سمينارهاي آموزشي و... و امور پژوهشي 
همچون اجراي طرح هاي پژوهشي، پروژه هاي فني، 
آزمايشگاه مدل سازي بانكي و ريسك هاي مالي و... 

برقرار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، اعتبار زماني تفاهمنامه از تاريخ 
امضا، به مدت دو سال شمسي تعيين شده است و با 
توافق طرفين، براي سال يا سال هاي بعد، قابل تمديد 
خواهد بود.دكتر محم��د بيگدلي مديرعامل بانك 
ملت در مراسم امضا و تبادل اين تفاهمنامه، يكي از 
داليل مهم موفقيت هاي بانك ملت را در سال هاي 
اخير، توجه وي��ژه به اصول علمي و تخصصي خواند 
و اظهار داشت: اين بانك به عنوان يكي از بانك هاي 
بزرگ كش��ور با امضاي اين تفاهمنامه در پي ايجاد 
يك ارتباط منظم و ساختارمند با يكي از دانشگاه هاي 
معتبر و به نام كشور است.وي جايگاه بانك ملت را در 
بين بانك هاي كش��ور، بي نظير دانست و افزود: اين 
بانك در سال هاي گذشته تاكنون كارهاي بزرگي را 
در عرصه هاي مختلف انجام داده و در حال انجام دارد 
و توجه به اصول فني، تخصصي و علمي باعث شده 
است كه جايگاه رفيعي را در شبكه مالي كشور به خود 
اختصاص دهد.مديرعامل بانك ملت، سرعت گردش 
علم را در حوزه هاي تخصصي، به شدت در حال افزايش 
عنوان كرد و ادامه داد: زمينه هايي همچون مديريت 
ريسك، نيازمند حضور مداوم در صحنه هاي علمي 
است و در همين راستا بانك ملت درحوزه فناوري هاي 
نوين و مديريت ريسك و تطبيق با تكيه بر توان دانشي 
و تخصصي، جايگاه خود را به عنوان بانك س��رآمد 
تثبيت كرده اس��ت.وي با اشاره به ايفاي نقش بانك 
ملت در رويدادهاي علمي و تخصصي، اظهار اميدواري 
كرد كه اين بانك با امضاي تفاهمنامه با دانشگاه تربيت 
مدرس كه يكي از دانشگاه هاي مهم، معتبر و با سطح 
علمي باال و تاثيرگذار اس��ت، بتواند نقش خود را در 
صحنه هاي علمي و تخصصي كشور، پررنگ تر ايفا 
كند.دكتر بيگدلي اظهار اميدواري كرد كه در نتيجه 
اين همكاري ه��ا، همايش هاي علمي و تخصصي و 
مدل سازي هاي علمي و ارزشمند، طراحي و عملياتي 
ش��ود و دو مجموعه و ذي نفعان آنه��ا و در كل نظام 

جمهوري اسالمي، از اثرات خير آن بهره مند شوند.
وي ب��ا بيان اين نكته ك��ه انتظار دارد ب��ا انعقاد اين 
تفاهمنامه، بانك ملت درحوزه هاي فناوري و علمي 
همچنان باالتر از ساير بانك ها بدرخشد، از آمادگي 
اين بانك براي همكاري با دانشگاه در ساير زمينه ها 

هم خبر داد.

مردم نسبت به درگاه هاي جعلي 
هوشيار باشند

ي��ك صاحبنظر ح��وزه بانك��داري الكترونيك به 
شهروندان هش��دار داد كه با رعايت نكاتي مراقب 

درگاه هاي جعلي باشند و در دام فيشينگ نيفتند.
محم��د گركاني ن��ژاد در گفت وگو با ايِبن��ا درباره 
درگاه هاي جعلي بانكي و كالهبرداري هاي آنالين، 
اظهار داشت: سوءاستفاده از سايت ها موضوعي است 
كه به موازات بهره برداري مجازي از فضاهاي تجاري 
آغاز شده، اما در مورد آخر بانك مركزي اقدام بسيار 
خوبي انجام داد.وي افزود: واقعيت اين است كه اين 
سوءاستفاده در فضاي آنالين اجتناب ناپذير است و 
تنها راه حل مقابله با آن مراقبت كاربران و به حداقل 
رساندن امكان سوءاستفاده است اما از آنجايي كه 
سواستفاده كنندگان همواره به دنبال يافتن راهي 
جديد هستند و نمي توان مانع فعاليت هاي مخرب 

آنها بود، نقش كاربران بسيار مهم و ضروري است.
اين صاحبنظر حوزه بانكداري الكترونيك، با تاكيد 
بر اينكه در همه حوزه هاي پولي و مالي هوشياري 
استفاده كنندگان بسيار مهم است، افزود: هيچگاه 
هيچ بانكي با مشتري تماس نمي گيرد و شهروندان 
بايد توجه داشته باشند به درخواست هايي كه درباره 
دريافت اطالعات پولي و بانكي است، پاسخ ندهند 
زيرا بانك ها و سازمان هاي پولي اينگونه اطالعات را 

تلفني دريافت نمي كنند.
گركاني نژاد ادامه داد: نكته مهم ديگري كه درباره 
درگاه ه��اي جعلي باي��د به آن توجه ش��ود، توجه 
به آدرس س��ايت اس��ت زيرا كالهبرداران با تغيير 
نامحسوسي در نام سايت يا درگاه بانكي، مشتريان 

خود را در دام فيشينگ مي اندازند.
به گفته وي، اين موضوع با منفعت فردي و مشروع 
شهروندان سر و كار دارد و الزم و ضروري است كه 
پيش از هرگونه خريد آنالين از سايت و درگاه بانك 
اطمينان حاصل شود.به گزارش ايِبنا، بانك مركزي 
هفته گذشته به دنبال دريافت پيامكي از سوي برخي 
شهروندان با موضوع اينكه »مهلت سرويس پيامك 
بانكي حساب شما به اتمام رسيده و هم اكنون بدون 
حضور در شعب بانك، سرويس اطالع رساني پيامكي 
حس��اب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانك 
مركزي با پرداخت ۵ هزار تومان به مدت دوس��ال 
تمديد كنيد«، اطالعيه اي منتشر كرد و به شهروندان 
تاكيد كرد كه كالهبرداران با اين ترفند قصد دارند 
اطالعات حساب بانكي افراد را به منظور سودجويي 

و فيشينگ )phishing( به دست آورند.
بانك مركزي ضمن هشدار به هموطنان اعالم كرده 
كه اين بانك هيچ گونه درگاه پرداخت بانكي ندارد و 
اين اقدام، كالهبرداري محسوب مي شود؛ بنابراين 
مردم از ارايه اطالعات حساب خود به افراد ناشناس 

و از طريق هر كانال ارتباطي، اكيدا اجتناب كنند.

  يورونيوز در گزارشي ويژه به وضعيت بازار ايران در هفته هاي گذشته پرداخت و نوشته است: همزمان با پايان مهلت ۶۰ روزه ايران به اروپا و افزايش 
س�طح غني سازي اورانيوم توسط ايران، قيمت فروش دالر در بازار آزاد تهران حدود ۲۶۰ تومان نسبت به روز گذشته كاهش يافت. نرخ فروش دالر 

امريكا در بازار آزاد تهران در طول مدت ضرب االجل ۶۰ روزه ايران به اروپا، سير نزولي داشته و نزديك به دو هزار و ۵۰۰ تومان كاهش يافته است.
همزمان متوسط نرخ فروش دالر امريكا در سامانه رسمي نظارت ارز )ِسنا( با ۵۰ تومان افت در مقايسه با نرخ روز شنبه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان كاهش يافت.
اين درحالي است كه بهاي فروش دالر در بازار آزاد تهران همزمان با آغاز ضرب االجل ۶۰ روزه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بدين ترتيب طي دو ماه 

گذشته نرخ فروش دالر آزاد دو هزار و 4۶۰ تومان كاهش يافته است.
  در صورتي كه بازار متشكل ارزي قادر باشد بازار حاشيه اي اسكناس را مديريت كرده و دست بازارهاي كشورهاي همسايه و همين طور برخي نقاط 

كه در كشورهاي همسايه در تعيين قيمت نقش دارند را كوتاه كند.

برش



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

نگاه »تعادل« به بورس از منظر تكنيكال

شاخصكلبورسبه300هزارواحدميرسد
گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 

طي روزهاي اخير، شاخص بورس چندين بار 
تا مرز 250 هزار واحد رس�يده، اما دوباره به 
عقب برگشته. اين حركت دوباره تكرار شده 
اما تا پايان س�اعت معامالت روز دوش�نبه، 
نتوانست اين س�قف تاريخي را بشكند و در 
واقع به س�قف س�ختي برخورد كرده است. 
اين سقف تاريخي در شرايطي مانع از صعود 
مي ش�ود ك�ه در بازاره�اي جهان�ي، قيمت 
فلزات رون�د نس�بتا نزول�ي را تجربه كرده 
اس�ت. دالر در كانال 12 هزار توماني جوالن 
مي دهد و با وجود تمام مش�كالت سياسي، 
 قص�د صع�ود ن�دارد. گروه ه�اي جدي�دي 
فرمان صعود ب�ازار را در دس�ت گرفته اند و 
ديده مي ش�ود كه اين روزها، ش�ركت هاي 
س�رمايه گذاري، بانك ه�ا و ليزينگ ه�ا، 
خدمات عمراني مانندانبوه س�ازان، كاشي و 
سراميك و سيماني ها در حال رشد هستند 
و پتروشيمي ها نيز با وجود آنكه سود مجمع 
خوب�ي تقس�م كردن�د و سهامش�ان هنوز 
ارزندگي دارد، اما ديگر ليدر بازار نيس�تند. 
از طرف ديگر شاهد آن هستيم كه استقبال 
از ب�ازار س�هام در ماه هاي اخير نس�بت به 
بازاره�اي م�وازي افزايش داش�ته و همين 
موض�وع با توجه به تح�والت و رويدادهايي 
نظير محدود شدن نرخ سود بانكي و تعادلي 
شدن قيمت ارز و طال، باعث استقبال مضاعف 

سرمايه گذاران از بورس شده است. 

از طرف ديگر گسترده شدن تحريم هاي امريكا عليه 
ايران ش��ايد در ظاهر براساس تبليغات همه جانبه 
خيلي پيچيده و س��خت به نظر آيد اما از آن جايي 
كه در س��ال هاي گذش��ته تحريم به صورت كلي 
اقتصاد ايران را درگير خود كرده و صنايعي همانند 
نفت، پتروش��يمي، كاني ه��ا و... را دربرگرفته اين 
تحريم هاي تازه از اثربخشي هاي تازه تري برخوردار 
نيستند و عمال بازار سرمايه نسبت به آن در حالت 
بي واكنشي قرار دارد چرا كه پيش از اين فشارهاي 
واردش��ده تحريم ها را تجربه كرده اس��ت و مساله 
مهم تر اينكه ايران هم در واكنش به اين تحريم ها 
راه هاي مقابله را به خوبي عملياتي مي كند كه اين 
واكنش باعث مي شود حركت اقتصاد ايران هر چند 
با س��رعت كم ادامه داشته باشد و صنايع به حيات 

خود ادامه دهند.

در اين اوضاع و احوال گفته مي ش��ود رشد بازار در 
دست سهام ريالي قرار گرفته و به عبارتي دالري ها 
از س��كه افتادند، سقف تاريخي 250 هزار واحدي 
نيز مزيد بر علت ش��ده كه مانع از رش��د مي شود. 
براي بررسي بهتر وضعيت بازار و پيش بيني آينده 
كوتاه مدت آن، ب��ا دو تحليلگر ب��ازاز به گفت وگو 
نشس��تيم. همچنين نمايي از نم��ودار تكنيكالي 

شاخص نيز در ادامه اين گزارش آمده است. 

   مقاومت سخت شاخص در 270 هزار واحد
نويد اختري زاده، تحليلگر بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت حركت فعلي ش��اخص و برخ��ورد آن با 
سقف مقاوم 250 هزار واحدي به »تعادل« گفت: 
به نظر مي رسد كه مقاومت 250 هزار واحدي، يك 
مقاومت مينوري و كوچك است. در واقع مقاومت 

اصلي شاخص كل در محدوده 270هزار است. 
وي افزود: بر اين اس��اس احتمال دارد كه در يكي، 
دو ماه آتي، شاخص كل به سمت 270 هزار واحد 
ميل كند و احتماال تا پايان س��ال جاري، شاخص 

كل به 300 هزار واحد مي رسد. اما اكنون شاخص 
كل نزديك به سقف تاريخي 250 هزار واحد است. 
هر زماني كه شاخص از اين س��قف تاريخي عبور 
كند، به معناي آن است كه دوره رشد جديدي در 

بورس آغاز مي شود.
به گفته اين تحليلگر بازار، با توجه به اينكه اكنون 
معامالت داراي پويايي هس��تند و همچنين حجم 

معامالت به بيش از 2 هزار ميليارد تومان رسيده، 
احتمال عبور ش��اخص از س��قف 250 هزار واحد 
در 2 الي 3 روز آينده محتمل اس��ت. نمودار رشد 
شاخص كل نشان مي دهد كه به احتمال زياد اين 
شاخص مي تواند روند رشد خود را ادامه دهد و به 
270 هزار واحد به عنوان ي��ك مقاومت اصلي در 

شاخص كل برسد. 

اختري زاده خاطرنش��ان كرد: رس��يدن به سقف 
تاريخي 270 هزارواحدي در بازه 1 ماه الي 2 ماه و 

نيم آينده رخ خواهد داد. 

   ليدر بازار عوض مي شود 
اين تحليلگر همچنين در خصوص صنايعي كه تاثير 
بيش��تري در ادامه رشد ش��اخص خواهند داشت، 
گفت: با توجه به باثبات ش��دن دالر و روند ريزش��ي 
اندك آن، به نظر مي رسد كه صنايع از دالري محور 
به ريالي محور مي روند و بان��ك، خودرو، ليزينگ و 
گروه محصوالت فلزي مس��تعد رش��د خواهند بود. 
البته دالري محورها هم رشد مي كنند اما ديگر ليدر 

بازار نخواهند بود. 

   سايه سنگين ريسك  سياسي
به��زاد صمدي، ديگر تحليلگر بورس��ي در گفت وگو 
با »تع��ادل« اظهار كرد: اكن��ون نمي توان به صورت 
انحصاري و مطلق راجع به وضعيت تكنيكالي شاخص 
صحبت كرد، اما در شرايط فعلي با پتانسييل واگرايي 

منفي در تمام تايم فريم ها روبه رو هستيم. 
در واقع ش��اخص به لحاظ زماني بايد يك استراحت 
2 الي 3 ماهه داشته باش��د كه اين استراحت پس از 

گزارش هاي 3 ماهه خواهد بود.
وي افزود: بايد توجه داش��ت كه اكن��ون تنش هاي 
سياس��ي به اوج رسيده است و اين ريس��ك در بازار 
وج��ود دارد. اما اگ��ر به لحاظ بنيادي، ش��ركت ها را 
بررسي كنيم، مي بينيم كه شركت هاي شاخص ساز 
هنوز مستعد رشد هستند. اگر ديد سهامداران نسبت 
به سهام س��ودده بلند مدت باشد، احتماال شاخص تا 

300 هزار واحد حركت مي كند. 

   استعداد رشد شاخص، بنيادي است 
صمدي همچنين در خصوص رش��د آتي ش��اخص 
اظهار كرد: مقايس��ه گزارش هاي س��االنه و 3 ماهه 
شركت ها با گزارش هاي مش��ابه در سال هاي قبل، 
نش��ان مي دهد كه ب��ازار وضعيت خوب��ي را خواهد 
داش��ت. بنابراين در روزهاي آينده رشد شاخص را 
خواهيم داش��ت كه اين نماگر را به باالي 250 هزار 
واحد مي رس��اند و در آن زمان شاخص براي مدتي 
استراحت را تجربه مي كند.  سپس در هفته اول مرداد 
كه گزارش هاي ماهانه منتش��ر مي ش��وند، احتماال 
شاخص دوباره رشد خواهد داشت. اما به طور كلي از 
لحاظ بنيادي بازار نسبت به سال هاي قبل، متفاوت 

است و رشد مناسبي را تجربه خواهد كرد. 
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  پتروشيمي نوري به زودي در بورس عرضه 
مي شود: رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران 
گفت: به نظر مي رسد اقدامات اوليه مربوط به ورود 
پتروشيمي نوري در بورس در نهايت تا 15 روز آينده 

انجام و عرضه اوليه آن صورت گيرد.
به گزارش ايرنا، دكتر شاپور محمدي به زمان ورود 
پتروش��يمي نوري در بورس اش��اره و تاكيد كرد: 
اقدامات مربوطه به عرضه پتروشيمي نوري در حال 
انجام است و به زودي شاهد ورود آن به بورس خواهيم 
بود. وي ادامه داد: بحث بررسي اطالعات صورت هاي 
مالي پتروش��يمي نوري از جمله مس��ائلي بود كه 
منجر به تأخير ورود اين پتروشيمي در بورس شد. 
محمدي اظهار داشت: همچنين پتروشيمي نوري 
بايد تعهدي را به شركت بورس تهران ارايه دهد كه 
اكنون اين فرآيند در كنار بررسي صورت هاي مالي 
آن در حال بررسي اس��ت. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ايران خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
نهايتًا تا 15 روز آينده اقدامات اوليه مربوط به ورود 
پتروشيمي نوري در بورس انجام و عرضه اوليه آن 

صورت خواهد گرفت.

  سود هر سهم »بفجر« كاهشي بود: شركت 
پتروش��يمي فجر در دوره 12 ماهه منتهي به 2۹ 
اسفند ماه 13۹7، به ازاي هر سهم خود 5۶5 ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال 

۹۶ كاهش 3۸ درصدي را نشان مي دهد.
شركت پتروشيمي فجر با س��رمايه ۶ هزار و 500 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره مالي 
منتهي به 2۹ اسفند 13۹7 را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد. شركت پتروشيمي فجر در دوره 
ياد شده، مبلغ 3 هزار و ۶72 ميليارد و 221 ميليون 
ريال سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
5۶5 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل 3۸ درصد 
كاهش داشته است. با احتساب سود انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ ۶ هزار و ۸37 ميليارد و ۹۶۹ 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي 
اين شركت منظور ش��د. »بفجر« در دوره 12 ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ 5 هزار و ۹۴3 ميليارد و 2۶5 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۹1۴ ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. شركت 
پتروشيمي فجر داليل تغييرات واقعي دوره منتهي 
به 2۹ اسفند 13۹7 )حسابرسي نشده( نسبت به 

اطالعيه قبلي را به شرح زير اعالم كرده است: 
دستورالعمل تنظيمي قيمت سرويس هاي جانبي 
شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين براي سال هاي 
13۹5 و 13۹۶ در جلسه شماره 33۶ مورخ 7خرداد 
13۹7 شوراي رقابت به تصويب رسيد كه با توجه 
به پيگيري و مكاتبات و جلس��ات برگزار ش��ده و 
توافق حاصله فيمابين شركت پتروشيمي مبين و 
شركت سرمايه گذاري غدير در خصوص سال هاي 
13۹5 و 13۹۶، ش��وراي رقابت در جلس��ه 377 
مورخ 30ارديبهشت 13۹۸ دستورالعمل صادره 
موضوع مصوبه 33۶ خود را براي سال هاي مذكور 
بال اثر و مقرر نمود دس��تورالعمل قيمت گذاري با 
اعمال اصالحاتي به شرح مصوبه مورخ تاريخ مذكور 
براي س��ال هاي 13۹7 و 13۹۸ عملياتي ش��ود. 
نحوه اعمال دس��تورالعمل مذكور در اوايل خرداد 
ماه سال 13۹۸ به شركت ملي صنايع پتروشيمي 
اعالم و به اين شركت ابالغ شد. شركت ملي صنايع 
پتروشيمي  بايد براساس مصوبه مذكور نرخ هاي 
فروش سرويس هاي جانبي را به اين شركت اعالم 
كند. پيگيري هاي اين ش��ركت از شركت مذكور 
جهت ابالغ نرخ س��رويس هاي جانبي تاكنون به 
نتيجه منجر نشده است. با عنايت به اينكه شركت 
پتروشيمي فجر مطابق قوانين و مقررات سازمان 
بورس و قانون تجارت بايد حداكثر تا پايان تيرماه 
سال 13۹۸ نس��بت به برگزاري مجمع عمومي 
عادي ساالنه براي عملكرد مالي پايان اسفند ماه 
س��ال 13۹7 اقدام كند و براي برگزاري مجمع در 
تاريخ فوق بايد صورت هاي مالي ش��ركت 10روز 
قبل ازتاريخ برگزاري مجمع از طريق سامانه جامع 
اطالع رساني ناشران )كدال( براي اطالع سهامداران 
و س��ازمان بورس منتش��ر ش��ود. لذا اين شركت 
صورتحساب ارس��الي براي مصرف كنندگان در 
سال 13۹7 را بر اساس نرخ هاي مصوب سال 13۹3 

لحاظ كرده است.
 

  »ولس�اپا« براي هرس�هم 22۷ ريال سود 
ساخت:  شركت ليزينگ رايان سايپا در صورت هاي 
مالي 12ماهه حسابرسي شده اعالم كرد كه براي هر 
سهم 227ريال سود ساخته است. شركت ليزينگ 
رايان سايپا در صورت هاي مالي 12ماهه حسابرسي 
شده اعالم كرد كه براي هرس��هم 227ريال سود 
ساخته است كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته 7 درصد افزايش يافته است. اين شركت 
س��ود عملياتي را با افزايش 11درصدي مبلغ دو 
هزار و ۴۶5ميليارد ريال، سود خالص را با افزايش 
7درصدي مبلغ دو هزار و 50ميليارد ريال و س��ود 
انباش��ته پايان دوره را با ۴۴درصد مبلغ س��ه هزار 
و 3۹۴ميليارد ريال منتش��ر كرده است. اهداف و 
برنامه هاي راهبردي اين شركت در خصوص منابع 
و مصارف شامل دريافت اقساط مشتريان از محل 
تسهيالت پرداختي، دريافت تسهيالت از بانك ها، 
انتشار اوراق مشاركت و س��اير دريافتي ها است و 
همچنين مصارف آن شامل اعطاي تسهيالت به 
متقاضيان، پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتي 
از بانك ها، بازپرداخت س��ود انتش��ار اوراق و ساير 
پرداختي ها اعالم شده است. عالوه بر اين »ولساپا« 
در برآوردي كه از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات 
هزينه هاي مالي شركت براي دوره 12ماهه منتهي 
به 2۹اسفند13۹۸ دارد اعالم كرد كه در راستاي 
فعاليت هاي شركت و تحقق اهداف پيش بيني شده 
مبلغ 22هزار و ۴37ميليارد ريال تسهيالت و مبلغ 
چهار هزار و 100ميليارد ريال هزينه مالي طي سال 

تحقق يافته است.

قيم��ت اوراق ح��ق تقدم تس��هيالت مس��كن در 
فرابورس، امسال در روند كاهش��ي قرار گرفته و از 
50 هزار توم��ان فروردين به ۴۸ هزار و ۹۸۶ تومان 

در خردادماه رسيد.
به گزارش فارس قيمت اوراق حق تقدم تسهيالت 
مسكن كه هر ورقه آن براي دريافت 500 هزار تومان 
وام مس��كن اس��ت، از ابتداي امس��ال در يك روند 
كاهشي قرار گرفته اس��ت، به گونه اي كه ميانگين 
هر ورقه حق تقدم تس��هيالت مسكن ۴۸۹ هزار و 

۸۶7 ريال شده است.
همچنين حجم انتشار اوراق حق تقدم مسكن كه در 
خرداد ۹۶ به ميزان يك ميليون و 307 هزار و 5۹7 
برگه بوده و به ميانگين قيم��ت هر ورقه 75۶هزار 
و ۴۸5 ريال معامله ش��ده كه حج��م كل معامالت 
در خرداد ۹۶ به ميزان ي��ك ميليون و 5۸۴ هزار و 
2۴۸ ورقه حق تقدم تسهيالت مسكن و ارزش كل 

معامالت 120 ميليارد تومان بوده است.
نگاهي به رويه انتشار و قيمت حق تسهيالت مسكن 
نش��ان مي دهد كه روند كاهش��ي پيدا كرده است 
به گونه اي كه در خرداد ماه ۹۸ گرچه يك ميليون و 
۶7۴ هزار و 101 ورقه حق تقدم تسهيالت مسكن 
منتشر ش��ده، اما حجم كل معامالت در ماه خرداد 
امسال يك ميليون و ۴۶۴ هزار و 7۹2 ورقه به ارزش 
كل معامالت 72 ميلي��ارد تومان بوده كه ميانگين 
قيمت هر ورقه براي دريافت وام 500 هزار توماني، 

۴۸۹ هزار و ۸۶7 ريال بوده است. 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن از 75 هزار تومان در 
خرداد ۹۶ به 77 هزار تومان در مرداد همان س��ال 
رس��يد و پس از آن روند كاهشي در پيش گرفت تا 
در بهمن ۹۶ به 71 هزار تومان و در اس��فند همان 
س��ال به ۶7 هزار تومان رس��يد و اين روند كاهشي 
قيمت اوراق حق تقدم تسهيالت مسكن ادامه پيدا 
ك��رد تا خرداد ۹7 به ۶۶ هزار تومان و در تير ماه هر 
ورقه حق تقدم وام مسكن به ۶۸ هزار تومان رسيد 
و بعد از آن روند كاهشي به خود گرفت. به گونه اي 

كه دراس��فند ۹7 هر ورقه اوراق مسكن 5۴ هزار و 
۸۹۶ تومان معامله شد و از فروردين ۹۸ قيمت هر 
ورقه اوراق حق تقدم تس��هيالت مسكن از 50 هزار 
تومان شروع شد كه در نهايت در خرداد ماه ميانگين 
قيمت هر ورقه از تس��هيالت۴۸ هزار و ۹۸۶ تومان 

معامله شده است.
نگاهي به آمار معامالت اوراق حق تقدم تسهيالت 
مس��كن كه از س��وي بانك مس��كن منتش��ر و در 
فرابورس ايران توس��ط متقاضيان خريد مس��كن، 
معامله مي شود، هر ماه به طور ميانگين يك ميليون 
و ۶00 هزار ورقه حق تقدم تسهيالت مسكن معامله 
مي ش��ود كه اگر ب��راي خريد هر واحد مس��كوني 
حداقل ۹0 ورقه براي دريافت وام ۴5 ميليون توماني 
در نظر بگيريم، هر ماه حدود 1۸ هزار واحد مسكوني 

با اوراق حق تقدم وام مسكن خريده مي شود.
افزايش بي ضابطه قيمت مس��كن كه در پي افزيش 
نرخ دالر در سال ۹7 روي داد، از يك سو و نيز ركود 
حاكم بر اقتصاد كش��ور كه س��رمايه هاي كشور را 
به جاي س��وق دادن به بورس و بازارهاي توليدي، 
به س��مت خريد ملك و امالك و مس��تغالت سوق 
مي دهد، اي��ن امر از يك طرف باعث افزايش قيمت 
مسكن شده و از سوي ديگر با افزايش بي رويه قيمت، 
باعث كاه��ش قدرت خريد عامه مردم و كس��ادي 
خريد و فروش مسكن و ركود در توليد مسكن شده 
كه نتيجه آن كاهش ميزان فروش اوراق حق تقدم 

مسكن در فرابورس شده است.

نسخه جديد و به روز شده اپليكيشن درگاه الكترونيكي 
سهامداران )دارا( با قابليت رصد نمادهاي معامالتي و 

شاخص هاي بازار سرمايه آغاز به كار كرد.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه )سمات( با اعالم اين خبر گفت: درگاه 
يكپارچه ذي نفعان بازار سرمايه كه به صورت آزمايشي 
به بهره برداري رسيده و ش��امل سه بخش »دارا، دانا و 
ناظر« است، حجم انبوهي از دسترسي ها را براي فعاالن 

و ذي نفعان بازار سرمايه فراهم مي آورد.
به گزارش س��نا، فهيمي با بيان اينكه يكپارچه سازي 
سرويس هاي تخصصي، ارتقاي شفافيت و اطالع رساني 
صحيح و ارايه خدمات به صورت آنالين و غيرحضوري 
از جمل��ه اهداف راه اندازي »دارا« اس��ت، افزود: با اين 
سامانه، بطور مستقيم هم دسترسي به خدمات شركت 
سپرده گذاري و هم اطالعاتي كه نزد اين شركت است، 
امكان پذير مي شود كه با حجم خدمات و اطالعاتي كه 
به صورت مراجعه حضوري يا روش هاي سنتي قبلي 

دريافت مي شد، واقعا قابل مقايسه نيست.
مديرعام��ل س��مات، مهم تري��ن بخش اي��ن درگاه 
يكپارچه را »دارا« دانست و گفت: اين درگاه در اختيار 
سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت؛ يعني سرمايه گذاران 
حقيق��ي و حقوقي اعم از س��هامداران ي��ا دارندگان 
صكوك و حتي در آينده نزديك، دارندگان واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق ها قادر خواهند بود با مراجعه 
به سايت شركت سپرده گذاري و دانلود اين اپليكيشن 
در سطحي باورنكردني و به شكلي انعطاف پذير به تمام 

اطالعات مورد نياز دسترسي پيدا كنند.
به گفته فهيمي، پيش نياز استفاده از اين درگاه واحد 
هم ثبت نام در سامانه سجام خواهد بود؛ به اين معنا كه 
وقتي اين اپليكيش��ن روي گوشي يا سيستم شما باال 
مي آيد، شناسه شركت يا شماره ملي فرد را درخواست 
مي كند و بر اين اساس، رمز يك بار مصرفي در اختيار 
گذاشته مي شود تا در لوح يا گوشي همراه مورد نظر قابل 

فعال سازي باشد.
وي ب��ا بيان اينك��ه نس��خه وب، اندروي��د و ios  اين 

درگاه قابل اس��تفاده اس��ت، افزود: بعد از فعالسازي، 
س��رمايه گذاران كه از نظر ما مهم ترين ذينفعان بازار 
هستند و شامل سرمايه گذاران خرد و كالن حقيقي و 
حقوقي هستند، به مجموعه اي از داشبوردها دسترسي 

پيدا مي كنند.
مديرعامل سمات اظهار داشت: اولين داشبوردي كه 
استفاده كنندگان اين درگاه به آن دسترسي خواهند 
داشت، »سبد دارايي« است. يعني فرد قادر خواهد بود 
به تركيب دارايي و ميزان آن در هر نماد دسترسي داشته 
باشد كه طيفي از اطالعات شامل ارزش ريالي، تعداد 
سهام، درصد از كل و نوع دارايي را در برخواهد گرفت. 
ضمن اينكه اين س��بد دارايي، قابليت جست وجو بر 
اساس بازه زماني را هم دارد و اين امكاني است كه پيش 
از اين براي دريافت آن هموطنان از هر نقطه اي از كشور 
بايد حضوري به شركت سپرده گذاري يا مراكز سه گانه 

استاني مراجعه مي كردند.
فهيمي، دومين داش��بورد درگاه تخصصي ذي نفعان 
بازار س��رمايه را داشبورد »گزارش گردش معامالت« 
ذكر كرد و گفت: اين داشبورد بسيار حايز اهميت است 
و عالوه بر اينكه گزارش جديدي را در اختيار هموطنان 
ق��رار مي دهد، امكان نظارت بر فعالي��ت كارگزاران از 
طريق س��هامداران را فراهم و از بس��ياري از تخلفات 
و ناهنجاري ه��اي احتمالي جلوگي��ري مي كند. اين 
داشبورد، همچنين اطالعات مربوط به گردش معامالت 
را تا يك روز قبل در اختيار خواهد گذاش��ت و قابليت 

گزارش گيري نيز دارد.

سومين داش��بورد از درگاه تخصصي ذي نفعان بازار 
سرمايه كه مديرعامل سمات به آن اشاره كرد، داشبورد 
»مجامع« بود. به گفته فهيمي، سهامداران از طريق اين 
داشبورد، اين امكان را پيدا خواهند كرد كه اطالعات 
مجامع شركت را به صورت متمركز در اختيار داشته 
باشند. سهامدار همچنين به ليست مجامع دسترسي 
دارد و ب��ا كليك كردن روي هر ك��دام از آنها مي تواند 
اطالعيه آن را از سامانه كدال بازخواني كند و در جريان 

جزييات مجمع قرار گيرد.
وي افزود: با راه اندازي نسخه جديد اين اپليكيشن، عالوه 
بر اينكه خدمات شركت سپرده گذاري مركزي در سطح 
كشور گسترش خواهد يافت، سهامداران قادر خواهند 
بود به صورت الكترونيك در مجامع عمومي شركت ها 
حضور يابند و اين امر شفافيت را در بازار سرمايه ارتقا، 
هزينه برگزاري مجامع را كاه��ش و كارايي مجامع را 

افزايش خواهد داد.
فهيمي، »اطالعيه هاي نماد« را داش��بورد ديگري از 
درگاه تخصصي ذي نفعان بازار سرمايه )دارا( دانست كه 
براي مديريت صحيح پرتفوي سهامداران كاربرد دارد.

وي از »گزارش دارايي« به عنوان آخرين داشبورد دارا 
ياد ك��رد و گفت: در اين داش��بورد، حتي دارايي هاي 
غيرقابل معامله و فريز ش��ده نيز قابل مشاهده است. 
كارگ��زار ناظر آن را ببينيد و قاب��ل گزارش گيري نيز 
هست. فهيمي در پايان راه اندازي درگاه واحد ذي نفعان 
بازار س��رمايه را تحولي بنيادي��ن در ارايه خدمات به 
س��رمايه گذاران خواند و اظهار داش��ت: اين سامانه، 
سرمايه گذاران را از بسياري از رفت و آمدها و مراجعات 
حضوري به ش��ركت ها، بانك ها و دفاتر ش��ركت هاي 
فرابورسي و بورسي بي نياز و زمينه صرفه جويي در سطح 

اقتصاد ملي را فراهم خواهد كرد.
خاطرنشان مي شود: امكان حضور و ثبت راي در مجامع 
الكترونيكي، مشاهده اخبار بازار سرمايه، اطالع رساني 
از طريق پيامك، كيف پول الكترونيكي، دسترسي در 
تمام پلتفرم هاي وب و اخذ گواهي سپرده دارايي از ديگر 

قابليت هاي دارا خواهد بود.

قيمت اوراق حق تقدم تسهيالت مسكن كاهش يافت درگاه تخصصي ذي نفعان بازار سرمايه كليد خورد
اوراقبهادار رويداد

گروه بورس|
ش��اخص كل در بازار بورس در روز دوشنبه 2 هزار و 
۸05 واحد رشد داشت كه در نهايت اين شاخص به 
رقم 2۴۹ هزار و 252 واحد رسيد. براساس معامالت 
ديروز پنج ميليارد و 127 ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 13 هزار و ۴0 ميليارد ريال در 

2۸2 هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و 2۶0 

واحد افزايش ب��ه ۶1 هزار و 31۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۸57 واحد رشد به ۴1 هزار و 722 
واحد رسيدند. ش��اخص آزاد شناور نيز با سه هزار و 
110 واحد رشد به رقم 27۹ هزار و ۸0۶ واحد رسيد، 
شاخص بازار اول 2 هزار و 123 واحد و شاخص بازار 

دوم پنج هزار و 327 واحد افزايش داشتند.
عالوه براي��ن در بين تمامي نماده��ا، فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( با 27۹ واحد، صنايع پتروش��يمي 

خليج ف��ارس )فارس( با 22۸ واحد، و پتروش��يمي 
پ��ارس )پ��ارس( ب��ا 225 واح��د، گ��روه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد )واميد( با 223 واحد، معدني 
و صنعت��ي گل گه��ر )كگل( با 20۴ واح��د، معدني 
و صنعتي چادرمل��و )كچاد( ب��ا 1۴2 واحد و بانك 
پاسارگاد )وپاسار( با 10۴ واحد بيشترين تأثير مثبت 
را بر شاخص كل داشتند. در مقابل پتروشيمي جم 
)جم( با ۹7 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 37 

شاخص بورس در يك قدمي كانال ۲۵۰ هزار واحد
واحد، پتروشيمي فناران )شفن( با 2۶ واحد و پااليش نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

نفت اصفهان )شپنا( با 25 واحد از جمله گروه هايي 
بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.

برپايه اين گزارش در بين نمادها، نماد بانك تجارت، 
س��ايپا، ايران خودرو، ليزينگ رايان س��ايپا، پارس 
خودرو، سيمان فارس و خوزس��تان، فوالد مباركه 
اصفهان و پتروش��يمي ش��ازند در گ��روه نمادهاي 

پربيننده قرار داشتند.
گروه شيميايي در معامالت روز گذشته، صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 221 
ميليون و ۸11 هزار برگه س��هم به ارزش يك هزار و 

73 ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از 17 واحد رشد داشت و  

روي كانال سه هزار و 21۸ واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۶۶5 ميليون برگه 
سهم به ارزش بيش از ۹ هزار و ۴۹3 ميليارد ريال داد 
و ستد ش��د.نماد هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند( و صنايع 
ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( بيشترين تأثير مثبت 
را بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، بانك 
دي )دي(، و توسعه و عمران استان كرمان )كرمان( 

مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند. 



تشكلها6اخبار

صادرات در ايام تحريم

آيا مصرف فزاينده برق بهانه خوبي براي به حاشيه راندن استخراج ارزهاي رمزينه است؟

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق:

غيرنفتي ها مي توانند جور نفت را بكشند؟

راز  و  رمز ارزهاي ديجيتال در اقتصاد ايران

قوانين و تعرفه ها در همه مرزهاي ايران و عراق، يكسان مي شود

ثبات نرخ ارز و بهبود وضعيت توليد در 100 روز گذشته 
تنها در صورتي ادامه پيدا خواهد كرد كه صادرات بتواند 
وظايف اصلي يعني ايجاد تقاضا براي توليد داخلي و تأمين 
ارز مورد نياز كش��ور را انجام دهد. با مش��كالتي كه براي 
فروش نفت به وجود آمده است به نظر مي رسد بار اصلي 
بر دوش صادرات غيرنفتي خواهد بود اما به نظر نمي رسد 
هنوز تصميمي جدي و منسجم براي گسترش صادرات 
غيرنفتي در ايام تحريم در س��ال 98 گرفته ش��ده باشد. 
مسووالن عادت دارند درباره برنامه هاي صادراتي صحبت 
كنند اما هنوز مشخص نيست چه استراتژي مشخصي 
براي گس��ترش صادرات در اي��ام تحريم در پيش گرفته 

خواهد شد.

  اعطاي اختيارات ويژه به استان هاي مرزي
 براي توسعه صادرات

رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص 
مي گويد: جمهوري اس��المي ايران با 1۵ كشور همسايه 
اس��ت و بر همين اس��اس بايد ضمن شناسايي نياز هاي 
كااليي اين كشورها، از همه ظرفيت هاي خودمان براي 
توسعه صادرات و تنظيم مبادالت تجاري با همسايگان با 
محوريت استان هاي مرزي بهره ببريم. وي افزود: هم اكنون 
۵۴ درصد صادرات غير نفتي از جمهوري اسالمي ايران به 
كشور هاي همسايه صورت مي گيرد و براي توسعه صادرات 
از ظرفيت هاي بازاريابي و معرفي كاال هاي ايراني اقدامات 
بهتري بايد انجام شود. رحماني ادامه داد: به زودي و براي 
توسعه صادرات و مبادالت تجاري، اختياراتي به استان هاي 
مرزي داده خواهد شد تا با همكاري تشكل هاي خصوصي 
تحرك مناسبي در روابط تجاري ايجاد شود. وي تصريح 
كرد: ايران ظرفيت هاي مهمي در زمينه توليد انواع مصالح 
و تجهيزات ساختماني از قبيل فوالد، شيرآالت، چيني 
ساختماني، كاشي و سراميك، گچ و خصوصا دو كاالي مهم 
قير و سيمان داراست و يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان و 
صادركنندگان در اين عرصه است كه بايد از اين ظرفيت ها 

استفاده كرد.

  ارايه بسته تشويقي به صادركنندگان 
بايد از طرف دستگاه ها به ضرورت تبديل شود

محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: بسته تشويقي صادرات در سازمان توسعه ايجاد شده 
است و با اهميت دادن به بسته حمايتي صادرات مي توان 
قدم خوبي در ص��ادرات غير نفتي بر داريم. وي ادامه داد: 
تأمين مالي براي بحث صادرات يكي از فاكتور هاي بسيار 
مهم است و اختصاص بسته تشويقي به صادركنندگان 
بايد از طرف دس��تگا ها به ضرورت تبديل شود چرا كه از 

اين طريق مي توان براي صادر كنندگان هزينه تسهيالت 
بانكي را كاهش داد و در كنار آن ضمانت هاي صادراتي را 
قوت بخشيم و در آخر شرايط را براي حضور هيات ها در 
نمايشگاه هاي بين المللي و ثبت برندهاي محصوالت در 

جامعه جهاني فراهم كنيم.
مودودي افزود: امروز با كاهش نرخ ريال در برابر دالر فضاي 
خوبي براي صادرات ايجاد شده است و با بي اثري تحريم ها 
در صادرات غيرنفتي، عملكرد صادركنندگان مناس��ب 
بوده است و اين روند بايد ادامه دار باشد. سرپرست سازمان 
توسعه تجارت ايران با بيان اينكه اصالح سياست هاي ارزي، 
به اقتصاد كش��ور كمك مي كند، گفت: دو وظيفه اصلي 
سازمان توسعه تجارت ايران در بحث صادرات، يكي تمركز 
بر صادرات به كشورهاي همسايه و هدف است و بحث ديگر 
تنوع بخشي به سبد صادراتي كشور و افزايش اقالم است.

  ۱۳۰ قلم كاالي صادراتي با ارزش باالي
 ۵۰ ميليون دالر داريم

مودودي با اش��اره به عملكرد نامناسب در بخش توليد و 
ظرفيت هاي صادراتي اظهار كرد: كمتر از 1۳0 قلم كاالي 
صادراتي با ارزش باالي ۵0 ميليون دالر داريم كه تقريبا ۳۷ 
ميليارد دالر از سهم صادرات ما را تشكيل مي دهند؛ يعني 
81 درصد از كل صادرات ما وابسته به 1۳0 قلم كاالست.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران، با بيان اينكه در 
تركيه 1۶00 شركت باالي 10 ميليون دالر صادرات دارد، 
گفت: در ايران تنها ۴00 ش��ركت باالي 10 ميليون دالر 
صادرات دارد كه رقم پاييني است؛ بنابراين اگر كاال هاي 
صادراتي را متنوع نكنيم، نبايد براي دس��تيابي به 1۲0 

ميليارد دالر صادرات هدفگذاري شده خوشبين باشيم.

  توس�عه صادرات غيرنفتي يكي از محور هاي 
رونق توليد است

صادق نجفي مشاور عالي وزير صنعت، معدن وتجارت 
`با اشاره به پروانه بهره برداري 8۴000 واحد توليدي 
از سوي وزارت صمت اظهار كرد: از اين 8۴000 واحد 
حدود ۳0 تا ۴0 درصد طي سال ها تعطيل شده و مابقي 
فعال هستند. اميدواريم با پيگيري اين موضوع فضاي 
مناسبي براي رونق توليد و به تبع افزايش صادرات غير 
نفتي ايجاد شود.در حال حاضر در حوزه صنعت نزديك 
به ۷/1 ميليون نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم 
درداخل و خارج ش��هرك هاي صنعتي مشغول به كار 
هستند. نجفي با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي كه 
يكي از محور هاي رونق توليد اس��ت، افزود: در شرايط 
امروزه جامعه كه تحريم اقتصادي همچون جنگ است 
ميزان كاال هاي صادراتي غيرنفتي )فوالد، معدن، كيف و 

كفش و پوشاك( نزديك به ۳۴ ميليون دالر برآورد شده 
است. مشاور عالي وزير صنعت، معدن وتجارت با اشاره به 
توسعه داخلي سازي در كشور گفت: رونق توليد داخلي 
و توسعه صادرات، با مديريت بازار، تامين منابع مالي، 
بهبود فضاي كسب و كار، توسعه توليد ساخت داخل، 

صادرات غير نفتي معادن و فناوري صورت مي گيرد.
وي در پايان گفت: مش��كالت كنوني صنعت تنها به اين 
حوزه بر نمي گردد و رفع آن مستلزم همكاري ساير اركان 
جامعه نظير مجلس، وزارت كار، بانك، تامين اجتماعي 
و وزارت اقتصاد اس��ت؛ تحريم هايي مطرح شده با عنوان 
جنگ اقتصادي بر خالف مشكالتي كه ايجاد كرده، همدلي 
و وح��دت را به وجود مي آورد و تنها راه نجات از تحريم ها 

حمايت از توليد داخلي است.

  صادرات غيرنفتي هنوز به كاال ها و محصوالت 
سنتي وابسته است

بهرام كاشاني كارشناس اقتصادي گفت: صادرات صنعتي 
در كشور از رشد پايدار و بهينه اي برخوردار نبوده است و 
نتوانسته نقش اصلي خود را در راستاي صادرات غيرنفتي 

بازي كند. وي ادامه داد: صادرات غيرنفتي هنوز به كاال ها 
و محصوالت س��نتي وابسته است و نتوانسته از ابتكارات 
الزم بهره جس��ته و همگام با فناوري نوين جهاني پيش 
رفته و سهم بازار هاي جهاني خود را حفظ كند. كاشاني با 
بيان اينكه حلقه مفقوده ارتباط صادرات و سرمايه گذاري 
را مي توان در افزايش توان توليد داخلي جست وجو كرد، 
افزود: براي صادرات بيشتر نياز به توليد باال داريم و براي 
رسيدن به توان باالي توليدي به سرمايه گذاري نيازمنديم. 
وي ادامه داد: لزوم سرمايه گذاري فراوان براي افزايش 
حجم توليد، موضوعي غيرقابل انكار اس��ت، چرا كه با 
افزايش تقاضا براي كاال و توليدات داخلي و خارجي(، 
س��رمايه گذاري جديد امري ضروري و حياتي است. 
بنابراين، مي ت��وان نتيجه گرفت كه بي��ن صادرات و 

تشكيل سرمايه، رابطه مثبت وجود دارد.

  صادرات غيرنفتي توان جبران كاهش فروش 
نفت را دارد

علي صالح آبادي ي��ك مقام مس��وول در نظام بانكي 
در اين ارتب��اط مي گويد: با توجه به اينكه دش��منان 

در تالش هس��تند فروش نفت ايران را كاهش دهند، 
ص��ادرات غيرنفتي توان جب��ران كاهش فروش نفت 
را دارد و مي توان��د نيازه��اي ارزي كش��ور را تامي��ن 
كن��د و بر همي��ن اس��اس نهادهاي مرتبط ب��ا حوزه 
ص��ادرات در كن��ار بان��ك مرك��زي، باي��د در اي��ن 
 ش��رايط با حمايت از صادرات، نق��ش آفريني كنند.

صالح آبادي افزود: تامين مالي براي بحث صادرات يكي 
از فاكتور هاي بسيار مهم اس��ت؛ چرا كه تامين مالي 
مي تواند در رقابت پذي��ري كاالها در بازارهاي جهاني 
موثر باشد. وي تصريح كرد: اگرچه بانك مركزي طي 
سال هاي اخير، خط اعتباري براي حمايت از صادرات 
اختص��اص داده و منابعي نيز از صندوق توس��عه ملي 
تخصيص يافته ولي كافي نيس��ت.  اين مقام مسوول 
با بيان اينك��ه افزايش نرخ ارز در س��رمايه در گردش 
واحدهاي توليدي موثر بوده و بايد در كنار تامين مالي 
ريالي بنگاه هاي صادراتي از صدور ضمانتنامه و ساير 
روش ها نيز بهره گرفت، گفت: البته واحدهاي توليدي 
مي توانند از عقد خريد دين اس��تفاده كنند و در كنار 

فروش نسيه كاالهاي خود، اسناد را تنزيل كنند.

تالقي موافقان و مخالفان استخراج ارزهاي رمزنگاري شده در 
ايران، حاال وارد مرحله اي از تضاد ديدگاه ها شده  است كه رد 
آن را مي توان در تقابل ميان اقتصاد دولتي و بخش  خصوصي 
گرفت. در حالي مخالفان استخراج ارزهاي رمزنگاري شده، 
استداللشان اين است كه توسعه كسب و كار در اين بخش، 
آژير خطر مصرف برق در ايران را به صدا در خواهد  آورد كه 
موافقان با عينك خوش بيني و به اين صنعت و رونق آن در 

اقتصاد اين روزهاي كشور مي نگرند.
جداي از مقاومت ها و مخالفت هايي كه كارگزاران دولتي 
طي س��ال هاي اخير با پديده ارزهاي رمزنگاري ش��ده و 
داد و س��تد آن در كشور داش��ته اند، توليد آن نيز حاال به 
فهرس��ت ممنوعيت ها اضافه شده  اس��ت و طبق آخرين 
خبرها، دولت قرار است قوانين سختگيرانه اي را پيش پاي 
استخراج كنندگان ارزهاي رمزينه بگذارد. اين در حالي است 
كه توليد ارزهاي رمزنگاري شده به كسب و كار و صنعتي پر 
سود در بسياري از كشورها بدل شده و برخي دولت ها با ارايه 
خدمات و تسهيالت ويژه، افراد را به توليد و استخراج اين 

ارزها تشويق و ترغيب مي كنند.
اما چرا توليد و استخراج ارزهاي رمزنگاري شده در ايران با 
حواشي و جنجال مواجه شده و آيا آن طور كه مقامات دولتي 

به خصوص، مس��ووالن وزارت نيرو مدعي هستند، توليد 
اين نوع ارزها در كشور تهديدي جدي براي مصرف برق به 

شمار مي رود؟
 

    فرصت سوزي با تصميم گيري
 كند و محافظه كارانه

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و عضو سنديكاي صنعت 
برق ايران، اظهارات مقابله جويانه وزارت نيرو با پديده توليد 
و استخراج ارزهاي رمزينه را ناشي از ناآگاهي و اطالع اندك 
متوليان اين وزارتخانه از صنعت ارزهاي ديجيتال مي داند و 
معتقد است كه تصميم گيري كند و محافظه كارانه دولت 
پيرامون اين نوع از ارزها، فرصت سوزي ديگري را براي اقتصاد 
كشور به بار آورده است. عليرضا كالهي صمدي ميزان حاد 
مصرف برق در كشور را ساالنه ۲00 ساعت عنوان كرد و با 
اشاره به اينكه در سال، يك يا دو ماه نيز بايد مراقب مصرف 
برق بود، افزود: با توجه به توليد مازاد برق در كشور، مي توان در 
چارچوب مشخص و مدوني از اين ظرفيت براي توليد ارزهاي 
رمزنگاري شده استفاده كرد و از اين صنعت، درآمدهاي ارزي 
براي كشور به دست آورد. وي با اعالم اينكه در حال حاضر 
نزديك به ۴00 هزار دستگاه استخراج ارز رمزينه )ماينر( به 

صورت قاچاق وارد كشور شده است، افزود: اگر دولت در اين 
مورد نيز سهل انگاري ها را كنار مي گذاشت و از سال هاي 
قبل، اقدام به تدوين قانون و دستورالعمل ويژه ارزهاي رمزينه 
مي كرد، به جاي قاچاق دستگاه هاي ماينر بايد شاهد واردات 
قانوني آن و درآمدزايي از محل حقوق ورودي اين دستگاه ها 
مي بوديم، حال آنكه با توجه به ارزان بودن نرخ تعرفه برق 
در ايران در مقايس��ه با ساير كش��ورها، ايران مي توانست 
به سمت توليد و س��اخت داخلي دستگاه هاي استخراج 
ارز رمزنگاري ش��ده برود و عالوه بر ايجاد اشتغال، صنعت 
جديدي در كشور ايجاد مي شد. به گفته كالهي صمدي، در 
حال حاضر صنعت ارزهاي رمزينه از سوي وزارت صنعت، 
معدن  و  تجارت پذيرفته ش��ده و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري نيز طي گزارش هايي، فرصت هاي نهفته 
در اين صنعت را برشمرده  است و ساير دستگاه هاي دولتي 
نيز بايد در مسير ايجاد و تقويت اين صنعت نوپا در كشور 
حركت كنن��د. او در عين حال عنوان كرد كه حتي برخي 
نهادها و س��ازمان هاي دولتي، حاكميتي و عمومي نيز در 
كار استخراج ارزهاي رمزنگاري شده فعال هستند. اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين معتقد است كه كسب 
ارزهاي رمزنگاري شده مي تواند به تنظيم بازار ارز در كشور 

كمك كند. وي افزود: با توجه به عدم دسترسي شهروندان 
ايراني به كارت هاي اعتباري بين المللي، مسافران خارج از 
كشور مي توانند بدون نياز به اسكناس ارزهاي فيزيكي، با 
اس��تفاده از بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال، خريدها و 
نيازهاي خ��ود را برطرف كنند، ضمن آنكه اين ارزها براي 
شركت ها و تجار ايراني در مراودات خارجي آنها نيز بسيار 
كاربردي است. كالهي صمدي با اشاره به اينكه درآمدهاي 
ناشي از ارزهاي رمزنگاري شده، غيرقابل رديابي است و از اين 
رو در مواجهه با تحريم ها، دست برنده را براي شركت هاي 
ايراني دارد، افزود: صنعت ارزهاي رمزينه در حالي در جهان به 
سرعت رو به گسترش است كه اين صنعت، مصرف آب ندارد 
و آالينده هاي زيست محيطي نيز توليد نمي كند، بنابراين 
دولتمردان ما در ايران بايد تفكر و ذهن خود را پويا كنند و 
بدانند كه با روش هاي سنتي و كهنه ديگر نمي توان چرخ 
اقتصاد را گرداند. او همچنين معتقد است كه اتاق بازرگاني 
در ايجاد چارچوب و س��اختارهاي روز و قانوني براي توليد 
ارزهاي رمزينه و استفاده درست از اين ارزها در جهت منافع 
اقتصادي كشور مي تواند به خوبي نقش خود را ايفا كند و در 
همين رابطه نيز كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 

اتاق تهران برنامه هايي براي اين موضوع در دست دارد.

   ممنوعيت ها براي ايجاد انحصار؟
ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز معتقد است كه 
وزارت نيرو براي توجيه مصرف فزاينده برق در تابس��تان 
امسال، موضوع مصرف زا بودن استخراج ارزهاي رمزينه را 
پيش كشيده  است در حالي كه ميزان مصرف اين صنعت، 
تاثير چنداني روز ساعات پيك مصرف برق در كشور ندارد.

افش��ين كالهي با بيان اينكه در بسياري ديگر از كشورها، 
هزين��ه مصرف برق بس��يار گران تر از ايران اس��ت اما اين 
كشورها در توليد و استخراج ارزهاي رمزنگاري شده پيشتاز 
هستند، گفت: دليل عمده اس��تقبال از استخراج ارزهاي 
رمزينه در ايران، اقتصادي و به صرفه بودن آن است بطوري 
كه س��رمايه گذاران در اين صنعت، طي س��ال اول شروع 
به كار، س��رمايه اوليه خود را بازيابي خواهن��د كرد. وي با 
بيان اينكه در حال حاضر برخي از س��ازمان هاي دولتي و 
شركت هاي خصولتي بطور گس��ترده اقدام به استخراج 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده در داخل كشور مي كنند، افزود: 
طي سال هاي گذشته، ورود دستگاه هاي استخراج ارزهاي 
ديجيتال به كشور قانوني و آزاد بود اما مدتي است كه ورود 
اين دستگاه ها ممنوع شده است و به نظر مي رسد كه نوعي 

ايجاد انحصار در پس پرده اين ممنوعيت باشد.

تجارت با همس��ايگان به ويژه در دوران تحريم براي ايران 
اولويت دارد؛ پيرو اين استراتژي، كشورهاي همسايه از جمله 
عراق، افغانس��تان و تركيه در فهرست شركاي درجه اول 
تجاري و اقتصادي ايران در منطقه قرار گرفته اند. عراق يكي 
از مهم ترين مقاصد صادراتي ايران است كه در مقابل صادرات 
محدود به ايران، خريدار و واردكننده بخش قابل توجهي از 

كاالهاي غيرنفتي و خدماتي ايران است.
به گفته يحيي آل اسحاق، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق روابط اقتصادي ايران با عراق با وجود همه مشكالت 
موجود رش��د خوبي دارد؛ بر اس��اس آمار به دست آمده از 
گمرك ايران، در سال 9۷، ارزش صادرات ايران به عراق در 

مقايسه با سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.
آل اسحاق مي گويد: مجموعه صادرات كاال و خدمات فني 
و مهندس��ي ايران به عراق حدود 1۳ ميليارد دالر در سال 
1۳9۷ بوده است؛ درصورتي كه حجم صادرات ايران با كل 
كش��ورهاي اروپايي كمتر از يك ميليارد دالر است؛ يعني 
عراق به تنهايي بيش از 10 برابر كشورهاي اروپايي با ايران 
رابطه اقتصادي دارد. اگرچه كشور امريكا و خيلي از عوامل 
ديگر سعي مي كند رابطه تجاري ايران با عراق را به حداقل 
ميزان ممكن برس��اند ولي روابط ما با عراق در مقايسه با 
تركيه، چين، هندوس��تان و غيره بهتر اس��ت. البته ايران 
چشم انداز رابطه ۲0 ميليارد دالري با عراق را تصور مي كند 

و براي آن تالش مي كند.

  قوانين گمرك يكدست مي شود
تاج��ران ايراني از وضعيت قوانين و مق��ررات گمرك براي 
صادرات به عراق گله  دارند. آل اسحاق در كنار نقشه راه تجارت 
ايران و عراق به موانع و مشكالت اشاره مي كند: مهم ترين 
مشكل تجار ايران، قوانين و مقررات متعدد در مرزهاي ايران 
با اقليم كردستان و دولت مركزي عراق بود؛ طوري كه در اقليم 
نرخ و تعرفه ها متفاوت از استان هاي جنوبي بود. اما االن قرار 
بر اين است كه قانون واحدي در مرزها حاكم باشد. او ادامه 
مي دهد: البته نرخ گمرك و تعرفه ها در مرزهاي اقليم پايين تر 
از مرزهاي ديگر بود؛ ولي قرار است بعدازاين قوانين و تعرفه ها 
در همه مرزها واحد باشد. بااينكه تعرفه ها در مرزهاي اقليم 
كردستان پايين بود ولي براي ارسال كاال از كردستان عراق 
تا دولت مركزي، تجار بايد مجددا هزينه گمرك پرداخت 
مي كردند كه اين درنهايت به ضرر تاج��ران ايراني بود؛ اما 
اگر مقصد نهايي كردستان باشد وضعيت تفاوت مي كند. 
آل اس��حاق ادامه مي دهد: برخي از استانداران استان هاي 
همجوار به دليل اختياراتي كه دارند، هزينه و عوارضي هايي 
غير از تعرفه ها به تجار ايران تحميل مي كنند و قرار است كه 

اين مساله هم در قانون واحد برطرف شود.

  ريسك سرمايه گذاري در عراق شديدتر است
سرمايه گذاري مشترك در عراق چه وضعيتي دارد؟ براي 
سرمايه گذاري در عراق بايد شريك محلي انتخاب كرد تا 

ريسك كار پايين باشد؛ اين را رييس كميسيون حمل ونقل 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق گفته است. اما رييس 
اتاق بازرگاني و اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق خوش بين 
اس��ت و مي گويد: عراق كشوري است كه مزاياي فعلي آن 
براي ايراني ها نياز اين كشور به بازسازي مجدد است. جنگ 
تحميلي حزب بعث با ايران تا جنگ عراق با كويت، جنگ 
اول و دوم خليج فارس و درنهايت س��قوط صدام حسين و 
حمله داعش به عراق همه اينها درنهايت ويراني اقتصادي، 
ويراني زيرس��اخت هاي اقتصادي و عمراني و شهري را به 
همراه داشته اس��ت. همه واحدهاي صنعتي، اقتصادي، 
ساختماني و عمراني تا پااليشگاه و نيروگاه هاي عراق نياز 
به بازس��ازي دارد. عراق با ۳8 ميليون نفر جمعيت، امكان 
صادرات نفت باال، وضعيت خوبي دارد؛ اينها پول دارند؛ نياز 
به سرمايه گذاري هم هست ولي به دليل ناامني تابه حال اين 
پروژه ها انجام نشده است. در شرايط حاضر عراق فرصت هايي 
زي��ادي ب��راي كار دارد. او درباره نحوه اع��الم اين پروژه ها 
مي گويد: اين فرصت ها يا از طريق مزايده و مناقصه با اعالم 
عمومي به پيمانكارها واگذار مي شود. جداي از فرصت هاي 
ملي برخي از استان ها اختيار استاني دارند، مثال بصره، كربال و 
اقليم بودجه هاي عمراني دارند؛ پروژه هاي دسته سوم مربوط 

عتبات عاليات هم هست كه مجموعه اي از پروژه هاست.
او ادام��ه مي دهد: اگرچ��ه در عراق حجم و تع��داد و تنوع 
پروژه ها باالست ولي برخي از پروژه ها انحصاري است؛ مثال 
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تالش سفارت ايتاليا براي رفع 
موانع همكاري اقتصادي با ايران 

مجمع اتاق مشترك ايران و ايتاليا با حضور رييس اتاق 
ايران و سفير جديد اين كشور در تهران برگزار شد. در 
اين نشست ضمن بررسي راه هاي موجود براي تقويت 
سطح روابط اقتصادي بين دو كشور به ويژه در شرايط 
خاص حاكم بر ايران، انتخابات اعضاي هيات رييسه 

اتاق مشترك براي سه سال آينده نيز برگزار شد.
غالمحسين شافعي، رييس پارلمان بخش خصوصي 
ايران رابطه ايران و ايتاليا را هم از بعد سياس��ي و هم 
اقتصادي در سطح خوبي ارزيابي كرد و اطمينان داد 
كه وجود روابط اقتصادي گسترده بين دو كشور بر 

استحكام مناسبات سياسي منجر مي شود.
وي با نگاهي به آمار و اطالعات موجود تاكيد كرد: سال 
گذشته شاهد باالترين تعداد اعزام و پذيرش هيات ها 
بين دو كشور بوديم. از طرفي اين رفت وآمدها در سطح 
بااليي انجام شده است كه بيانگر رابطه ويژه بين ايران 
و ايتاليا است. رييس اتاق ايران بر تالش دولت ها براي 
مقابله با محدوديت ها و فشارهاي ناشي از تحريم ها 
تأكيد كرد و ادامه داد: در اين وضعيت از دولت و سفارت 
ايتاليا در تهران، انتظار داريم تا براي تاثيرگذاري مثبت 
بر روابط و همكاري هاي مشترك بين ايران و ايتاليا و 

رفع مشكالت موجود گام هاي بيشتري بردارد.
شافعي خاطرنشان كرد: با توجه به اراده دو طرف دور 
از انتظار نيس��ت كه در آينده نزديك همكاري هاي 
سياس��ي و منطقه اي را به شيوه مطلوب تري دنبال 
كنيم. اتاق ايران آمادگي هرگونه همكاري در راستاي 

تحقق اين هدف را با سفارت ايتاليا در ايران دارد.
جوزپه پرونه، سفير جديد ايتاليا در تهران با اشاره به 
اينكه مدت كوتاهي است ماموريت خود را به عنوان 
سفير در ايران آغاز كرده است، گفت: با توجه به سطح 
و نوع روابطي كه بين فعاالن اقتصادي ايراني و ايتاليايي 
وجود دارد به نظر مي رس��د زمينه براي همكاري ها 
بسيار گس��ترده است. در حقيقت فعاليت هاي اتاق 
مشترك ايران و ايتاليا نشان مي دهد كه عالقه مندي 
بااليي براي همكاري بين دو كش��ور هست و طبق 
آمار موجود، ايتاليا يكي از شركاي اصلي تجاري ايران 
به ش��مار مي آيد. وي ادامه داد: با توجه به فشارهاي 
ناشي از تحريم كه هم بر فعاالن اقتصادي ايران و هم 
طرف هاي تجاري اين كشور وارد مي آيد، بايد توجه 
داش��ت كه در وضعيت خاصي قرار داريم. در چنين 
شرايطي مسووليت هاي مضاعفي بر عهده دولت ها و 
حتي بخش خصوصي قرار دارد. براي همين به همراه 
ديگر همكارانم در سفارتخانه در اين نشست حضور 
پيدا ك��ردم تا از نزديك با افرادي كه با بازار ايتاليا كار 
مي كنند، آشنا شوم. سفير ايتاليا در تهران با بيان اين 
مطلب كه از اشتياق موجود بين بخش خصوصي ايران 
و طرف هايشان در ايتاليا آگاه و خرسند است، تصريح 
كرد: سفارت ايتاليا آماده هرگونه همكاري با طرف هاي 
ايراني است. در تالش هستيم اطالعات شفاف و دقيقي 
را براي پيشبرد كار مشترك در اختيار شما قرار دهيم، 
چراكه وجود اطالعات در فعاليت هاي تجاري نقش و 
جايگاه مهمي دارد. به باور پرونه، مسووليت مهم دو 
كشور نه تنها حفظ مناسبات بين دو كشور است، بلكه 
وظيفه دارند، براي توس��عه همكاري بين دو كشور، 
راه هاي جديدي پيدا كرده و سطح مناسبات را تقويت 
كنند. در ادامه احمد پورفالح، رييس اتاق مشترك 
ايران و ايتاليا نيز اشاره اي به مجموعه فعاليت هاي اين 
اتاق در طول يك سال گذشته داشت و تشريح كرد: 
در اين مدت تعداد اعضاي اتاق مشترك رشد خوبي 
داشته و توانستيم با همكاري يكديگر در شرايط ركود 
حاكم بر اقتصاد به حل مشكالت موجود كه در مسير 

حركت فعاالن اقتصادي قرار دارد، كمك كنيم.
وي ادامه داد: اين همكاري ها تنها به طرف هاي 
ايراني محدود شد و سعي كرديم اطالعات الزم را 
در اختيار طرف هاي ايتاليايي خود قرار داده و پل 
ارتباطي موثري بين اين دو طرف باشيم. حضور 
در نمايشگاه ها، برگزاري سمينارهاي بين المللي 
در حوزه هاي مختلف و اعزام و پذيرش هيات هاي 
اقتصادي از ديگر مواردي بود كه از سوي رييس 

اتاق مشترك ايران و ايتاليا مطرح شد.

تامين پول قطعه سازان 
گامي براي تحقق رونق توليد

محمدرض��ا نجفي منش ريي��س انجمن صنايع 
همگن قطعه س��ازي كش��ور اظهار كرد: ثبات در 
بازار زماني رخ مي دهد كه قطعه س��ازان پول خود 
را دريافت كنند به عنوان مثال شركت سايپا بيش 
از ۲ هزار دستگاه خودرو توليد مي كند اگر همين 
تعداد توليد صحت داشته باشد مي تواند بازار خودرو 
را غني كند و ديگر ش��اهد حباب قيمتي نباشيم. 
رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي ادامه 
داد: قيمت  واقعي خودرو، قيمتي است كه كارخانه 
اعالم مي كندو قيمتي كه در بازار اعالم مي ش��ود 
غير واقعي است. نجفي منش اظهار كرد: چندين 
بار درباره قيمت هاي فعلي خودرو در بازار هشدار 
داده بودم ك��ه خوش بختانه با وجود هش��دارها و 
پيش بيني ها مشخص شد كه قيمت هاي واقع در 
بازار واقعي نيست. اين مقام مسوول تصريح كرد: 
بازار خودرو زماني مي تواند در جهت تحقق شعار 
رونق توليد گام بردارد كه منابع مالي قطعه سازان به 
موقع و به جا تامين شود. در واقع قطعه ساز هزينه 
زحمت خود را به موقع دريافت كند. نجفي منش 
بيان كرد: هرگاه در بازار قيمت ها واقعي و بر اساس 
استاندارد هاي اقتصادي تعيين شود مي توان انتظار 
كوتاه ش��دن دست دالالن و س��ودجويان را براي 
سوءاستفاده از قيمت ها در بازار داشت. وي گفت: 
امروز اقتصاد ايران، جبهه اصلي جنگ اقتصادي 
به شمار مي رود و هزينه اي كه براي به ثمر رساندن 
يك اقتصادي صرف مي شود بسيار سنگين تر از يك 

جنگ نظامي خواهد بود.
نجف��ي منش بيان كرد: از آنجاي��ي كه بحث بازار 
خودرو بخش هاي مختلفي از جامعه را تحت تاثير 
قرار مي دهد، اف��راد زيادي ني��ز در اين خصوص 

دخالت و ورود پيدا مي كنند.

سرمايه گذاران امريكايي يا عربستان محدوديت هايي را اعمال 
مي كنند؛ آنها براي سرمايه گذاري خود شرايط انحصاري 
طرح مي كنند. يا دولت امريكا با ش��رايطي خاص در حوزه 
انرژي، برق و نفت سرمايه گذاري مي كند. اين به دليل سرمايه 
و تكنولوژي اعمال قدرت مي كنند. به گفته آل اسحاق، فضا 
براي ايراني ها هم باز است ولي بايد ما بتوانيم موانع را از سر 
راه برداريم. او موانع را چنين تبيين مي كند: ما براي صدور كاال 
نياز به ضمانتنامه داريم؛ هر كار عمراني نياز به ضمانتنامه دارد 
كه پيمانكار بر حسن اجراي كار ضمانت بدهد؛ اين را يا بايد 
بانك هاي ايراني صادر كنند يا بايد بانك هاي عراقي يا بانك 
خارجي؛ ولي ما در حوزه ضمانتنامه ها مشكل داريم. صندوق 
ضمانت صادرات سرمايه حداقلي دارد. با ۳00 ميليون دالر 
سرمايه نمي شود چند پروژه ميليارد دالري را تضمين كرد. 
او تصريح مي كند: مثاًل پيمانكاران ايراني در شرايط حاضر در 
مناقصه اي ۴.۵ ميليارد دالر برنده شده اند ولي به ۲ ميليارد 
دالر اين تعهد عمل كرده اند. مشكالت اين حوزه از ويزا تا عمل 
به تعهد، از بيمه، حمايت هاي سياسي و امنيتي، خدماتي تا 
ضمانتنامه و نقل وانتقال پول، و حمايت هاي حقوقي ديده 
مي شود. دولت بايد بسترهاي الزم را براي حضور سرمايه گذار 
ايراني در عراق فراهم كند. بايد به اين توجه كرد زمينه براي 
كار آماده است ولي دولت ايران هم بايد زمينه را براي حضور 
فعاالن اقتصادي فراهم كند. او درباره امنيت سرمايه گذاري در 
عراق مي گويد: بحث امنيت موضوع ديگري است؛ در قوانين 
سرمايه گذاري خارجي به داشتن شريك محلي اشاره نشده 
است اما با توجه به بافت و ساختار عراق حتماً حضور شريك 
محلي كارساز است ولي جزو الزام ها نيست. سرمايه گذارها 

بايد قبل از سرمايه گذاري شركتي را در عراق ثبت كنند.
او درباره اتفاقي كه براي ش��ركت كاله افتاده مي گويد: در 

همه جاي دنيا چنين اتفاق هاي مي افت��د؛ بايد صاحبان 
س��رمايه، كار خ��ود را بيمه كنن��د. به هرحال ريس��ك 
سرمايه گذاري همه جا هست ولي در عراق شديدتر است. 
امن تر از ايران نداريم ولي وقتي سرمايه گذار شريك ايراني 

دارد، كار راحت تر جلو مي رود.

  وضعيت رواديد عراق
وضعيت رواديد عراق براي تاجران ايران چگونه است و اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و عراق چگونه اين موضوع را پيگيري 
مي كند؟ آل اسحاق پاسخ مي دهد: مردم عادي و زوار براي 
ورود به عراق مشكلي ندارند، قبال ۴0 دالر پرداخت مي كردند 
ولي االن اين هزينه ها برداشته شده است. اتاق مشترك ايران 
و عراق تالش مي كند اين رواديد براي تاجران ايراني و عراقي 
هم حذف شود. دولت ايران آمادگي دارد ولي عراقي ها اين 
موضوع را پيگيري مي كنند. قدم اول حذف پول ويزا است.

او ادامه مي دهد: م��ا در گام اول مي خواهيم ويزاي فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران از يك ماه به شش ماه تغيير كند. 
اما اصالح اين روند به كندي پيش مي رود. البته اگر تاجران 
و فعاالن اقتصادي از طرف اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 

عراق معرفي شوند، زودتر ويزاي مولتي دريافت مي شود.

  تجارت با دالر، ريال يا دينار؟
چن��د درصد از تجارت ايران با عراق مس��تقل از دالر انجام 
مي شود؟ آل اسحاق پاسخ مي دهد: قسمت اعظم تجارت 
ايران با عراق با دينار انجام مي شود نه دالر؛ گاهي هم با يورو و 
ريال تجارت مي كنند. نقل وانتقال پول يا با مبادله كاال است يا 
انتقال دينار كه از طريق صرافي هايي كه بانك مركزي معرفي 

كرده  انجام مي شود.
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»تعادل« در گفت وگو با چند فرد مطلع سرنوشت احتمالي فاز 11  پارس جنوبي در نشست سران قوا را بررسي مي كند 

جوانب يك تصميم استراتژيك 
گروه انرژي| نادي صبوري |

مانند تصميمي كه ب�راي عرضه نفت در بورس 
گرفته شد، قرار است تصميم درباره سرنوشت 
فاز 11 پارس جنوبي، تنها پروژه نفتي كه قرارداد 
آن در دوره بعد از برجام امضا شد توسط »سران 
سه قوه« گرفته ش�ود. اين را بيژن زنگنه وزير 
نفت در خالل حضورش در برنامه يكشنبه شب 
گفت وگ�وي ويژه خبري مطرح كرده اس�ت. با 
خارج شدن امريكا از برجام، شركت فرانسوي 
توتال كه رهبر كنسرسيوم توسعه دهنده اين 
فاز بود مجبور ش�د از پروژه كن�ار برود، طبق 
دستوالعمل قرارداد شركت چيني سي ان پي 
س�ي جاي توتال را گرفت. تاكن�ون به صورت 
رسمي موضع شركت چيني اعالم نشده بود اما 
يكشنبه شب زنگنه قفل سكوت را شكست و 
اعالم كرد كه شركت چيني درخواست 2 سال 
تعليق براي پروژه را كرده اس�ت و ايران به اين 
شركت گفته اس�ت چنين امكاني ندارد. البته 
ايران به بيش از 5 ميليارد دالر پول براي اجراي 
اين پروژه هم دسترسي ندارد، پس قرار است 
سران سه قوه تصميم بگيرند كه چه بايد كرد. 

دو س��ال پيش در هواي گ��رم ظهر تيرم��اه تهران، 
اتومبيل هاي پرشماري از خيابان شريعتي راهشان را 
به سمت ساختماني قديمي و مجلل كج مي كردند تا 
شاهد اتفاقي مهم باشند: »امضاي يك قرارداد چند 
ميلي��ارد دالري گازي«. اتومبيل هاي ديپلماتيك از 
فرانسه و چين، س��فرا و مديران رده باال، خبرنگاران 
رس��انه هاي بين الملل��ي همه با هيجان در مراس��م 
امضاي قرارداد توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبي ايران 
شركت كردند. قراردادي كه با كنسرسيومي به رهبري 
شركت توتال فرانسه و حضور شركت سي ان پي سي 
چين و ش��ركت پتروپارس ايران بس��ته شد. قرارداد 
حاصل يك س��ال كار فشرده و س��نگين و مذاكره و 
جلسات فني و عمومي پرشمار بود كه براي پروژه اي 
به ارزش نزديك 5 ميليارد دالر كه سه كشور مختلف 
هم در آن درگير بودند طبيعي بود. با كنار رفتن امريكا 
از برجام، توتال مجبور شد از پروژه برود و سي ان پي 
سي طبق مفاد قرارداد مسوول اجرا شد. حاال ايران در 
نقطه اي ق��رار دارد كه بايد يك تصميم بزرگ بگيرد. 
با درخواست ش��ركت چيني كه در ديگر پروژه هاي 
نفتي ايران هم حضور دارد براي تعليق 2 ساله پروژه 
موافقت كند يا پروژه را با شركت هاي داخلي اجرا كند؟ 
آن هم در ش��رايطي كه تنگناي مالي بيداد مي كند و 
هزينه هاي پروژه هم به قيمت روز به باالي 5 ميليارد 

دالر رسيده است. 
سكوتي كه مدت ها در خصوص سرنوشت فاز 11 ديده 
مي شد، به وضوح نش��اني از نياز تصميم گيران براي 
بررسي بيشتر داشت. شكست اين سكوت توسط وزير 
نفت اين تئوري را ثابت كرد.زنگنه ش��امگاه يكشنبه 
درباره طرح توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبي توضيح 
داد: از روز نخس��ت قرارداد با سه پيمانكار امضا شد، 
به طوري كه شركت فرانسوي توتال 5۰ درصد، شاخه 
بين المللي شركت ملي نفت چين )سي ان پي سي آي( 
۳۰ درصد و پتروپارس ايران 2۰ درصد سهم داشت. 
قرار م��ا در قرارداد اين بود كه اگ��ر توتال بگويد اجرا 
غيرممكن اس��ت قرارداد به علت تحريم ها به طرف 
چيني منتقل شود، يعني سهم چين ۸۰ درصد شود. 
از ش��هريورماه پارسال تاكنون چين ۸۰ درصد سهم 
دارد و بايد كار خود را آغاز كرده باشد، اما كار را به هر 

دليلي اجرا نكرد.
وزير نفت تاكيد كرد: ما اكن��ون بايد تكليف مان را با 
چين مشخص كنيم، آنها يا بايد از اين قرارداد خارج 
ش��وند كه در اين صورت كل ق��رارداد به پتروپارس 
منتقل مي شود و در نتيجه بايد براي توسعه آن پول 
فراهم كنيم كه اكن��ون تصميم گيري در اين باره در 

دستور كار سران سه قوه است.
زنگنه ادامه داد: چيني ها به وضوح حرفي نزده اند، اما 
در عمل فعال ميل به حضور ندارند و از ما تقاضاي تعليق 
دو ساله كرده اند كه به معناي معطل كردن است و ما 
نيز گفته ايم نمي توانيم اين را بپذيريم و بايد راه هاي 

ديگري را بر اساس قرارداد پيدا كنيم.
وي اف��زود: از ي��ك س��و، چين دوس��ت ماس��ت و 
مي خواهيم با هم كار كنيم و نمي خواهيم روابطمان 
تلخ باش��د، بايد روابطمان طوري باشد كه دوستانه 

با هم به تصميمي واحد برسيم. زنگنه تصريح كرد: 
همه اين كارها را هم انجام دهيم چه با حضور چين و 
چه خودمان، باز هم در فاز نخست يعني توليد عادي 
مانند فازهاي ديگر هس��تيم؛ فاز دوم فشارافزايي و 
جلوگيري از افت توليد است كه فعال هيچ كدام از ما 

امكان اجرايش را نداريم.
حاال چند سوال مطرح مي شود. يكي از اين سوال ها 
اين است كه چرا بايد سرنوشت يك ابرپروژه گازي در 

سران سه قوه تعيين شود؟ 
اسداهلل قره خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
و نماينده مردم علي آباد كتول اس��تان گلس��تان در 
اين ب��اره به »تع��ادل« مي گويد: »با توج��ه به آنكه 
مبلغ ق��رارداد پروژه فاز 11 پارس جنوبي باال اس��ت 
)6 ميليارد دالر(، اج��راي پروژه در نقطه صفر مرزي 
اس��ت و بازپرداخت قرارداد نيز طوالني مدت بوده و 
ش��ركت هاي داخلي از نظر مال��ي توانايي برآمدن از 
عهده قراردادهاي طوالني مدت اينچنيني را ندارند، 
تصميم گيري درباره اين پروژه در سطح سران ۳ قوه 
از نظر بنده خوب اس��ت. زيرا با اين اقدام مسووليت 
تصميمات در سه قوه تقسيم مي شود و شائبه ها درباره 
نحوه واگذاري و اجراي قرارداد به حداقل مي رس��د. 
همچنين سرعت انجام كار افزايش خواهد يافت و به 

وزارت نفت كمك خواهد شد.«
پروژه ف��از 11 پارس جنوب��ي در بزرگ ترين ميدان 
گازي جهان پارس جنوبي واقع شده است كه با قطر 
مشترك است. طرح توسعه آن كه ايران از آبان 95 در 
حال كار كردن مش��ترك با توتال روي آن بود و تير 
96 به قرارداد منجر ش��د قرار بود در 2 فاز اجرا شود و 
ظرفيت تولي��د گازي اين ميدان را به 2 ميليارد فوت 
مكع��ب در روز برس��اند. اهميت اصلي پ��روژه اما در 
»سكوي فش��ار افزايي« بود. سكويي كه وجود آن در 
سال هاي پيش رو براي فازهاي مختلف پارس جنوبي 
الزامي خواهد شد چرا كه به مرور زمان با پديده افت 
فشار روبرو مي شوند. ايران مصر بود اولين سكوي فشار 
افزايي توسط يك شركت معتبر طراحي شود تا الگويي 

براي ديگر پروژه ها وجود داشته باشد. 
غالمحس��ين نجابت مديرعامل اس��بق شركت ملي 
صنايع پتروش��يمي كه تجربه مديريت در س��طوح 
باالي صنعت نفت را دارد در مورد اينكه آيا واگذاري 

تصميم در مورد فاز 11 به س��ران سه قوه كار درستي 
اس��ت به »تعادل« مي گوي��د: »از آنجاي��ي كه اين 
يك تصميم اس��تراتژيك است چنين س��از و كاري 
مي تواند كمك كننده باشد. اگر قرار باشد شركت هاي 
ايراني پروژه را اجرا بكنند براي پيشبرد كارشان اگر 
مصوبه اي از سران س��ه قوه وجود داشته باشد بسيار 

موثر خواهد بود«
با آقاي نجابت كمي در مورد اينكه آيا ش��ركت هاي 
ايراني به جد توان اجراي اين پروژه را خواهند داشت 
و اينكه آيا سپردن كارها به اين ترتيب به شركت هاي 
ايران��ي، انگيزه فعاليت رقابتي از آنها را نمي گيرد هم 
گپ زديم. مهندس نجابت اعتقاد دارد ش��ركت هاي 
ايراني هر چند با هزينه و زمان بيشتر مي توانند پروژه 
را انجام بدهند و در وضعيتي كه ما در شرايط تحريم 
هس��تيم و پروژه يك پروژه مرزي است، نبايد معطل 

كنيم و بايد با همين شرايط با داخلي ها جلو برويم. 
ام��ا در مورد ايجاد فضاي رقابتي او بر اين باور اس��ت 
كه ش��ايد در وضعيت فعل��ي ما باي��د نيازهايمان را 
اولويت بندي كنيم و نياز به وج��ود انگيزه رقابتي را 

اولويت پايين تري در نظر بگيريم. 
مديرعامل اس��بق ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي 
معتقد اس��ت ش��ركت هاي ايراني ب��ا ورود به پروژه 
مي توانند كار را به بخش هاي كوچك تر تقسيم كنند 
و جلو ببرند. يعني ش��ركت پتروپ��ارس ليدر پروژه 
باشد، آن را مديريت كند و بخش هاي اجرايي را ديگر 
شركت ها از پيمانكار و مشاور و سازنده انجام بدهند 

و پيش ببرند. 
ش��ركت هاي ايراني اي مثل مپنا و قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا اخيرا به ش��كل مستقيم و غير مستقيم 
براي اينكه به نوعي در اين پروژه وارد شوند ابراز تمايل 
كردند البته مشخص نكردند منظورشان چه سبكي از 
ورود است. طبق مفاد قرارداد اگر شركت چيني هم از 
پروژه كنار برود به صورت خودكار شركت پتروپارس 

ليدر پروژه خواهد شد.
اما به جز ش��ركت هايي كه قرار باشد در سطح كالن 
اين طرح فعاليت كنند، قرار بود اجراي طرح توسعه 
فاز 11 براي ش��مار قابل توجهي از شركت هايي كه 
قطعات و تجهيزات نفتي مي سازند و به »سازندگان« 
معروف هس��تند بازار ايجاد كند. رضا پديدار رييس 

كميسيون انرژي اتاق تهران كه سال ها رييس انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت را به عهده داشت و 
زمان عقد قرارداد با توتال هم در اين س��مت مشغول 
بود درباره س��طح آمادگي اين بخش براي همكاري 
در اج��راي پروژه فاز 11 در وض��ع فعلي به »تعادل« 
مي گويد: »توتال ماه ها قبل از اينكه قرارداد را ببندد 
سوابق شركت هاي سازنده ايراني را بررسي كرد چرا 
كه در قرارداد ملزم مي شد 51 درصد از ساخت داخل 
اس��تفاده كند. اين شركت سراغ ما آمد و خواست كه 
شركت ها را در 1۰ گروه معرفي كنيم. در نهايت بعد از 
بررسي هاي زياد و حساسيت هايي كه هم موارد مهمي 
در آن به چشم مي خورد و هم بعضا نكات عجيبي در 
آن بود توتال به عنوان رهبر كنسرسيوم ۸۰ شركت 
ايراني سازنده تجهيزات و قطعات را انتخاب كرد كه 

در اجراي پروژه از آنها استفاده كند«. 
او ادامه مي دهد: »اولين جلسه اي هم كه توتال بعد از 
قرارداد برگزار كرد با ما بود. در نهايت س��ازندگان در 
بخش هاي مختلف درصدهاي مختلفي را براي تامين 
داخلي تجهيزات و قطعات اعالم كردند؛ بخش پمپ 
و توربين حدود 5۰ درصد، بعضي بخش ها 75 درصد 
و بعضي ها تا 9۰ درص��د و بخش هاي هاي تك مانند 
اتوميشن 4۰ الي 45 درصد با گواهي نامه بين المللي 
اعالم آمادگي تامين قطعات كردند. در نهايت ميانگين 
وزني اين مي ش��د كه امكان تامي��ن 75 درصد وزني 
قطعات و تجهيزات پروژه از ايران وجود دارد. حاال البته 

شرايط كمي تغيير كرده است« پديدار در مورد شرايط 
جديد مي گويد: »اين درصدها در شرايطي اعالم شده 
بود كه مي توانستيم مواد اوليه مانند سوپرآلياژ را وارد 
كنيم. در ش��رايط فعلي اين ام��كان وجود ندارد و در 
نتيجه ضريبي كه قبال اعالم شده بود كاهش خواهد 
يافت. حداقل باالي 5۰ درصد امكان تامين از داخل 
وجود دارد ولي براي درصد دقيق بايد بررس��ي هاي 

دوباره انجام شود«. 
آقاي پديدار در مورد اينكه اگر سران سه قوه تصميم 
به اجراي داخلي اين پروژه بگيرند چه مواردي بايد در 
نظر گرفته شود مي گويد: »به نظرم بايد با بخش هاي 
مختلف از پيمانكار و مشاور و  اي پي سي كار و سازنده 
جلسه گذاشته شده و نياز بين المللي آنها براي پيشبرد 
اين پروژه بررسي شود. در آن شرايط مي شود تصميم 

درستي گرفت«. 

  تحلي�ل وزير نف�ت از حرف هاي سياس�ي 
الفالح 

بيژن زنگنه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري درباره 
اظهارات خال��د الفالح، وزير ان��رژي، صنايع و منابع 
معدني عربس��تان كه در گفت وگو با ش��بكه خبري 
س��ي ان ان )CNN( از ايران به عن��وان تهديدكننده 
امنيت انرژي جهان نام برده بود هم واكنش نشان داد 
و عنوان كرد: آقاي فالح ف��رد تكنوكرات و محترمي 
اس��ت و بطور معمول حرف هاي سياس��ي از ايشان 
نمي ش��نويم. احتمال دارد از وي خواسته اند چنين 

حرف هاي سياسي را بيان كند.
زنگنه با بيان اينكه امنيت انرژي به نفع ايران است و 
آنها )عربس��تان( ما را به چيزي متهم مي كنند كه ما 
خود در صورت حادث ش��دن اتفاقي در خليج فارس 
از آن متضرر مي شويم، تصريح كرد: هم اكنون آنها از 
وضع خليج فارس سود مي برند؛ قيمت باالي نفت به 
نفع عربستان است و اين كشور نشان داده كه خواهان 

قيمت هاي باالي نفت است.
وي گفت: هم اكنون براي ايران بشكه هاي صادراتي 

اهميت بيشتري نسبت به قيمت نفت دارد.
زنگنه همچنين در اظهاراتي كم سابقه درباره نمايشگاه 
نفت امسال عنوان كرد: گرچه تاكنون حدود 14 بار 
در نمايشگاه هايي مانند نمايشگاه نفت امسال حضور 
يافته ام، اما در نمايشگاه نفت امسال متحير شدم، زيرا 
احساس جهش فراواني در ميان شركت هاي نمايشگاه 
داشتم و به نظرم يكي از زنده ترين نمايشگاه هاي نفت 

كشورهاي نفت خيز دنياست.
زنگنه در اين برنامه درباره كارت هوش��مند سوخت 
گفت: وزارت نفت ب��ا دس��تور رييس جمهوري، در 
حال پيگيري اين موضوع است كه تا اواخر مردادماه 
استفاده از كارت هوشمند سوخت شخصي اجباري 
شود. در اين برنامه تنها سوخت گيري بنزين با كارت 
سوخت ديده شده است و سهميه بندي بنزين موضوع 

ديگري است.
 در اظهارات مهم ديگري، وزير نفت عنوان كرد: وزارت 
نفت تصميم گرفته اس��ت حدود 17 هكتار زمين و 
ساختمان را در انبار نفت ري كه پيش از اين پژوهشگاه 
صنعت نفت بود، به استقرار استارتاپ هاي حوزه نفت 
اختصاص دهد كه اين كار بزودي انجام خواهد ش��د 
و موضوعي بسيار مهم براي آينده استارتاپ هاست و 
بنده معاون خودم در امور مهندسي، پژوهش و فناوري 

را بطور ويژه مامور پيگيري اين موضوع كرده ام.
او همچنين خبر مهمي هم داد؛ در اين هفته مقدار توليد 
بنزين كشور از 11۰ ميليون ليتر در روز عبور مي كند 

و اين باالترين رقم تاريخي است كه تاكنون داشته ايم.

برآيند نيروهاي متضاد جهاني، اثرگذاري كمي بر نرخ ديروز طالي سياه داشت

ثبات قيمت نفت در تالطم سياست و اقتصاد
گروه انرژي|قيمت نفت در معامالت روز دوشنبه 
كه معامله گران به ارزيابي ريسك هاي ژئوپولتيكي 
در برابر تاثير جنگ تجاري امريكا و چين روي اقتصاد 

جهاني پرداختند، تغيير چنداني نداشت.
بهاي معامالت آتي شاخص جهاني نفت، برنت 14 
سنت يا ۰.22 درصد به نسبت آخرين معامالت روز 
جمعه )شنبه و يكش��نبه بازار تعطيل بود( كاهش 
يافت و به 64 دالر و 9 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي 
معامالت آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا نيز 
با 12 سنت يا ۰.21 درصد كاهش به 57 دالر و ۳9 
سنت در هر بشكه رس��يد.به گفته استفن اينس از 
شركت وانگارد ماركتس، بازار نفت تحت تأثير آمار 
اشتغال بهتر از حد انتظار در امريكا در معامالت روز 
جاري محتاطانه آغاز به كار كرد و معامله گران نسبت 
به دورنماي تي��ره اقتصاد جهاني فوق العاده محتاط 
ماندند.آماري كه روز جمعه منتش��ر شد نشان داد 
اقتصاد امريكا در ژوئن 224 هزار شغل ايجاد كرده 

كه بيشترين ميزان در پنج ماه گذشته بوده است در 
حالي كه اقتصاددانان ايجاد 16۰ هزار شغل جديد 
را پيش بيني كرده بودند. اين آم��ار انتظارات براي 
كاهش نرخ هاي بهره در نشست ژوئن بانك مركزي 

امريكا را تعديل كرد.
به گزارش ايسنا، هر دو شاخص قيمت هفته گذشته 
به دليل نگراني ها نس��بت به كندي اقتصاد جهاني 
كه ريس��ك هاي مربوط به عرضه را تحت الش��عاع 
قرار داد كاهش داش��تند. بهاي نفت برنت بيش از ۳ 
درصد و وست تگزاس اينترمديت بيش از 1.5 درصد 

كاهش داشت.
بر اس��اس گزارش رويترز، جنگ تج��اري امريكا و 
چين، چش��م انداز رش��د اقتصادي جهاني و تقاضا 
براي نفت را تيره كرده اس��ت. عدم پيش��رفت قابل 
توجه در حل اختالفات تجاري ميان امريكا و چين به 
معناي آن است كه بانك مركزي امريكا براي كاهش 
هزينه هاي استقراض در نشست سياست پولي ماه 

جاري خود تحت فشار قرار دارد. با اين حال نفت از 
كاهش تنش هاي ژئوپولتيكي در خاورميانه و ترديد 
9 ماهه توافق كاهش توليد مورد حمايت قرار گرفت. 
اعضاي اوپك و متحدانشان در نشست هفته گذشته 
وين با تمديد توافق كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه 
در روز تا پايان مارس س��ال 2۰2۰ موافقت كردند. 
اي��ران نيز روز يكش��نبه اعالم كرد كه در پاس��خ به 
عهدش��كني اياالت متحده امريكا و انفعال اروپا در 
اجراي تعهدات خود بر اس��اس برجام، غني س��ازي 
اورانيوم خود را باالتر از ۳.67 درصد )حد مقرر شده 

در برجام( مي  برد. 
همچني��ن آماري كه روز جمعه از س��وي ش��ركت 
خدمات انرژي بيكرهيوز منتش��ر ش��ده بود نشان 
داد ش��مار دكل هاي حفاري نفت فعال امريكا هفته 
گذش��ته پنج حلقه كاهش يافته و ب��ه 7۸7 حلقه 
رسيده كه نخستين كاهش پس از دو هفته افزايش 

متوالي بوده است.
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زلزله به تأسيسات انرژي 
مسجدسليمان خسارت نزد

ايس�نا| ريي��س رواب��ط عموم��ي نف��ت و گاز 
مسجدسليمان با اشاره به وقوع زلزله در اين شهرستان 
گفت: خوش��بختانه هيچ خس��ارتي به تأسيسات 
نفتي واقع در مسجدسليمان وارد نشده است.قاسم 
صالحي افزود: همه تأسيسات نفتي شركت نفت و 
گاز مسجدسليمان در سالمت كامل هستند و جاي 
نگراني در اين زمينه وجود ندارد.رييس روابط عمومي 
نفت و گاز مسجدسليمان تصريح كرد: گاز ترش را در 
شهرستان قطع كرده ايم تا مشكلي در اين زمينه نيز 
براي شهروندان به وجود نيايد.صالحي عنوان كرد: 
بررس��ي هاي كاملي از واحدهاي عملياتي شركت 
نفت و گاز مسجدسليمان انجام گرفته و خوشبختانه 
هيچ مشكلي وجود ندارد.ميثم جعفرزاده، مديرعامل 
مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو نيز با 
بيان اينكه شبكه هاي آب و برق پس از زلزله در اهواز 
همچنان پايداري دارند اظهار كرد: تاكنون گزارشي 
مبني بر اينكه آب و برق قطع شده است، نداشته ايم. 
به گفته وي تنها گزارشي كه در اين راستا تاكنون ارايه 

شده آسيب جزئي در بخش برق بوده است.

اعالم غيررسمي نرخ برق
ارز ديجيتال

ايسنا| رييس سنديكاي صنعت برق با اشاره به 
تعيين قيمت رمزارزها و استخراج بيت كوين گفت: 
قرار بود نرخ ارزهاي ديجيتال براساس تعرفه برق 
صادراتي باشد، اما از آنجا كه تعرفه برق صادراتي 
ثابت نيس��ت، قيمت رمز ارزها هفت سنت اعالم 
شده، اما هنوز به صورت رسمي ابالغ نشده است.

علي بخشي در نشست خبري كه ديروز برگزار شد 
با تاكيد بر اينكه سنديكاي صنعت برق با استخراج 
ارزه��اي ديجيتال مخالف نيس��ت، گفت: از نظر 
سنديكا استخراج ارز مجازي راهي براي دور زدن 
تحريم است، اما بايد سازوكار منطقي براي آن ايجاد 
ش��ود.وي ادامه داد: ما در برابر هر موضوع نو ابتدا 
مقاومت مي كنيم، اما در نهايت به فكر پيدا كردن 
راه حل مي افتيم.رييس سنديكاي صنعت برق در 
مورد تعرفه استخراج ارزهاي ديجيتال گفت: ابتدا 
قرار بود تعرفه برق صادراتي براي آن در نظر گرفته 
شود، اما از آنجايي كه تعرفه صادرات ثابت نيست 
اعداد ديگري مطرح ش��د و فعاًل عدد هفت سنت 

اعالم شده اما به صورت رسمي ابالغ نشده است.

كاهش توليد سوخت در چين
تس�نيم| توليدكنن��دگان س��وخت چي��ن 
محدوديت هاي گس��ترده اي ب��راي توليد خود 
در س��ه ماهه س��وم س��ال جاري ايجاد كردند. 
پااليشگاه هاي بزرگ و جديد چين باعث اشباع 
بازار سوخت هس��تند و تقاضاي نفت خام را در 
بزرگ ترين واردكننده اين كاال در جهان پايين 
آوردند.به گزارش رويترز، پااليش��گاه خصوصي 
هنگلي پتروكميمال در م��اه مي كارخانه خود 
را در ش��مال ش��رق چين به ظرفيت پااليش��ي 
كامل 4۰۰ هزار بش��كه در روز رساند، در حالي 
كه ژي جيانگ پتروكميكال در س��احل شرقي 
در همين زمان تقريب��ًا به همين ميزان پااليش 
مي كرد.پااليشگاه ها به خاطر موج جديد عرضه 
و در بحبوحه كندش��دن تقاض��اي داخلي براي 
سوخت هايي مثل بنزين و ديزل، پااليش نفت خام 
را كاهش داده اند.اين شرايط اشتهاي آنها را براي 
واردات نفت خام ضعيف مي كند و قيمت نفت را 
كه قبال به خاطر ترس از كند شدن اقتصاد جهان 

ضربه خورده بود، كاهش مي دهد.
افزايش مازاد توليد س��وخت در چين مي تواند 
صادرات اين كش��ور را به اوج برس��اند و س��ود 

پااليشگاهي آسيا را پايين بياورد.
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 ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرسmaztozi.ir www.    د- شماره تلفن 334۰5121-۰11 امور تداركات -  اداره مناقصات                                                     

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي  ) نوبت دوم(
شركت توزيع نيروي برق 

مازندران

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران 

مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردی ريالنام امورشرح مناقصهشماره مناقصهرديف
4.۰۰1.22۰.557326.۰۰۰.۰۰۰قائمشهرپروژه تعميرات عمليات خط گرم فاز 1 1981۰1۰374
3.۰81.۰۰۰.۰4428۰.۰۰۰.۰۰۰شمال ساریپروژه تعميرات عمليات خط گرم فاز 1 2981۰1۰375
2.539.763.314252.۰۰۰.۰۰۰آمل مرکزپروژه تعميرات عمليات خط گرم فاز 1 3981۰1۰377
1.88۰.676.7۰3189.۰۰۰.۰۰۰جنوب بابلپروژه تعميرات عمليات خط گرم فاز 1 4981۰1۰378
3.4۰8.985.۰۰۰296.۰۰۰.۰۰۰قائمشهرپروژه تعميرات خطوط خط سرد تعميرات بهره برداری 5981۰1۰379

توضيحات :
1- تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل "ضمانت نامه بانکی ، فيش واريزی و تائيديه مطالبات" مورد تائيد می باشد.

2- اينشرکت از پذيرش چک بانکی ، چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .
3- مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.

4- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر و
پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اين فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.

5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

به شرح ذيل:
نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

موضوع مناقصه : عبارت است از :  )1

       اسداهلل قره خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس و نماينده مردم علي آباد كتول استان گلستان به »تعادل« مي گويد: با توجه به آنكه مبلغ قرارداد 
پروژه فاز 11 پارس جنوبي باال است )6 ميليارد دالر(، اجراي پروژه در نقطه صفر مرزي است و بازپرداخت قرارداد نيز طوالني مدت بوده و شركت هاي 
داخلي از نظر مالي توانايي برآمدن از عهده قراردادهاي طوالني مدت اينچنيني را ندارند، تصميم گيري درباره اين پروژه در سطح سران 3 قوه از نظر 
بنده خوب است. زيرا با اين اقدام مسووليت تصميمات در سه قوه تقسيم مي شود و شائبه ها درباره نحوه واگذاري و اجراي قرارداد به حداقل مي رسد. 

همچنين سرعت انجام كار افزايش خواهد يافت و به وزارت نفت كمك خواهد شد 
   مهندس نجابت اعتقاد دارد شركت هاي ايراني هر چند با هزينه و زمان بيشتر مي توانند پروژه را انجام بدهند و در وضعيتي كه ما در شرايط تحريم 
هستيم و پروژه يك پروژه مرزي است، نبايد معطل كنيم و بايد با همين شرايط با داخلي ها جلو برويم.  اما در مورد ايجاد فضاي رقابتي او بر اين باور است 

كه شايد در وضعيت فعلي ما بايد نيازهايمان را اولويت بندي كنيم و نياز به وجود انگيزه رقابتي را اولويت پايين تري در نظر بگيريم 
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مركز  بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر كرد 

ارزيابي هاي اليحه شفافيت
ادامه از صفحه اول

به ط��ور كلي بيش از 98 قانون در زمينه مبارزه با فس��اد و 
س��امت اداري در كشور موجود است. مخالفان معتقدند 
تعدد قوانين در ارتباط با تعارض منافع، شفافيت و مبارزه با 
فساد نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه نظام تصميم گيري 
را با چالش روبه رو خواهد كرد. اما به نظر موافقان واقعيت 
آن است كه بيش از توجه به جنبه قانوني اين اليحه، بايد 
آن را سازوكاري براي پاسخگويي مسووالن دانست. نحوه 
دسترسي شهروندان به است. اين اليحه »اليحه شفافيت« 
اطاعات مهم ترين پيام راهنمايي است كه ماموران دولتي، 
مديران، نمايندگان و به طور كل متصديان امور موظف به 
رعايت آن براي ارايه توضيحات و در اختيار گذاردن اطاعات 
به عموم و نهادهاي نظارتي هستند. هرچند پيش از اين، 
نهادهاي نظارتي از پشتوانه قانوني مناسب براي بهره مندي 

از اهداف اين اليحه برخوردار بوده اند.
الف( اليحه شفافيت در خصوص چيست؟

اين اليحه تاشي است براي ايجاد نهادهاي سياسي شفاف 
كه با توزيع و دسترسي به اطاعات حكومتي و دولتي، زمينه 
نظارت اطاعات سازماني است. متن » استتار « جمعي را 
ايجاد كند و تسهيلگر پيشگيري از فساد باشد. اين اليحه 
درصدد كاهش اليحه اي 91 ماده اي مصوب هيات دولت 
در خصوص شفافيت در چهار بخش مهم قابل تفكيك است: 

1( پاسخگويي
از ويژگي هاي مهم اليحه ش��فافيت پاسخگويي است كه 
در صورت اجراي صحيح آن امكان پيش��گيري و نظارت 
فراهم مي شود. مواد 8، 4، 26 و 27 اليحه شفافيت در اين 

خصوص است.
2( نظارت

تضمين پاسخگويي با سازوكارهاي مرتبط با ضمانت اجرايي 
ميسر است. در اين خصوص دو مكانيسم نظارت عمومي و 
افش��اگري در اليحه پيش بيني  شده است. در متن اليحه 
براي افزايش كارايي نظارت عمومي، توجه به ساماندهي و 
انتشار منظم اطاعات سازماني، مالي و سوابق اخذ تصميم 
لحاظ شده است. به عبارتي سعي شده، نظارت مبتني بر 
موظف بودن موسسات مش��مول بر اعام باشد نه تقاضا. 
ازاين رو، دسترسي سيستماتيك و نظام مند اطاعات مقدم 
برافشاگري لحاظ شده است. سازوكارهاي پيش بيني شده 

در اليحه عبارت است از؛
-موسس��ات مشمول اليحه موظفند تس��هيات، هدايا، 
كمك ها، دارايي، درآمد و هزينه خود را منتشر كنند )ماده 3( 

-انتشار آراء و آمار قضايي )فصل دوم مواد 12 الي 15(؛ 
-ليس��ت اموال غيرمنق��ول )تحت عنوان سرپرس��تي و 
مصادره اي( متعلق به دولت، موسسات عمومي و موقوفات 
عام با رعايت جنبه هاي امنيتي بايد عمومي شود )ماده 20(؛ 
- موسسات مشمول پرداخت تسهيات موظفند شرايط 
استفاده از تسهيات، ميزان حداقل و حداكثر تسهيات 
دريافتي و آمار تسهيات اعطا شده را منتشر كنند )ماده 21(؛ 
- احزاب و تشكات مردم نهاد موظفند گردش و معافيت 
ماليات��ي، منابع درآمدي و هزين��ه اي، هدايا و كمك هاي 
نقدي و غيرنقدي دريافتي خود را منتشر و هويت اشخاص 

هديه دهنده يا كمك كننده را ثبت كنند )ماده 23(؛ 
خوداظهاري و اعام عمومي اموال، وضعيت مالياتي، منابع 
- تبليغاتي و چگونگي تأمين و هزينه كرد آن از سوي نامزدها 
و احزاب سياسي كه در انتخابات شركت مي كنند )ماده 24( 
- انتشار ليس��ت دارايي، صورت هزينه و درآمد موقوفات 

)ماده28( 
3( شفافيت عملكردي

ش��فافيت تاش دارد ميزان خط��اي تصميم گيري هاي 
عمومي را كاهش دهد. مطابق با اليحه شفافيت انتشار دستور 
جلسات، مذاكرات، تصميمات، سوابق تصميم گيرندگان، 
مصوبات و وضعي��ت حضوروغياب نهادها و موسس��ات 
قانونگذاري بايد منتشر شود. )ماده3، ماده 6، ماده 9 و ماده 

25 اليحه( .
اين فرآيند دو اثر مهم خواهد داشت. اواًل فرآيند البيگري 
 در اخذ تصميم را مش��خص خواهد ك��رد. دومًا گروه هاي

 ذي نفع، رسانه ها و تشكل هاي مدني در جريان وقايعي كه 
در زندگي آنها تأثير خواهد داشت قرار مي گيرند. البته كه 
ميزان تأثيرگذاري گروه هاي ذي نفع و فشار به درجه تحمل 

و ميزان آزادي آنها بستگي دارد. 
4( افشاگري

در اليحه به طور مستقيم تنها از دو ماده )16 و 18( به عنوان 
اهرم افشاگري براي مجازات خاطيان استفاده شده است. با 
توجه به آنكه بخشي از سياست اليحه مبتني بر پيشگيري 
نه مجازات است اين موضوع تعمداً در دستور كار اليحه قرار 

داشته است.
اسامي موسساتي كه مطابق قانون مشمول انجام فعاليت 
اقتصادي نمي شوند اما مبادرت به انجام آن دارند، چنانچه 
6 ماه پس از اخطار، اصاحي نس��بت به اقدامشان صورت 

ندهند منتشر مي شود؛ 
- اسامي شركت هايي كه ظرف دو سال اظهارنامه مالياتي 

نداده اند به عنوان شركت غيرفعال منتشر خواهد شد.
- همچنين ش��فافيت فرصت س��رمايه گذاري )ماده 3(، 
شفافيت هويت طرف قرارداد با موسسات مشمول اليحه 
)ماده 6( شفافيت فعاليت نمايندگان )ماده 7(، شفافيت 
مذاكرات سازمان ها و نهادهاي حكومتي و دولتي )ماده9(، 
انتشار سوابق اجرايي، تحصيلي و حرفه اي تصميم گيرندگان 

)ماده 3( از ديگر موارد موردتوجه در اليحه شفافيت  است.
ب( فرصت هايي كه اليحه شفافيت به همراه دارد

آنچه مي تواند ظرفيت مفهوم شفافيت را به معناي واقعي 
كلمه در ساختار حكمراني يك كشور محقق كند، توجه 
جدي، مستقل و تخصصي به اين مفهوم و سازوكارهاي آن 
است. شفافيت در ابعاد و سطوح مختلف نظام حكمراني قادر 
به ايجاد فرصت هايي است كه هركدام از آنها گام هاي جدي 
براي حركت كشور به سوي كارآمدي و پيشگيري از فساد 
است. در اليحه 36 ماده اي تقديمي دولت نيز تاش شده تا 
مهم ترين مصاديق اين ظرفيت طراحي و محقق شود. عاوه 
بر موارد تبيين شده در بخش قبلي، تحقق اليحه شفافيت 
فرصت هاي ويژه اي براي نظام حقوقي كش��ور به ارمغان 
خواهد آورد كه برخي از مهم ترين محورهاي آن عبارتند از: 

1- تأكيد بر شفافيت حوزه مقررات گذاري: شفافيت 
مقررات گذاري و نهادهاي مقررات گذار يكي از مهم ترين و 
اصلي ترين كار ويژه هاي ساختار كان شفافيت است. ارايه 
پيشدستانه اطاعات نظامات شورايي و مقررات گذار ازجمله 
مهم ترين آنها يعني مجلس را به جرات مي توان در تجربيات 
بين المللي اولين جبهه عملياتي شفافيت دانست. در اليحه 
شفافيت تحقق اين فرصت از طريق الزام نمايندگان به ارايه 
گزارش عملكرد در ارتباط با وظايف نمايندگي و همين طور 
انتشار كليه گزارش هاي كلي مجلس ازجمله گزارش كليه 
موضوعات مطروحه در كميسيون اصل 90 و هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان پيش بيني  شده است. همچنين انتشار 
مشروح مذاكرات نهادهاي شورايي مقررات گذار ازجمله 
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراهاي عالي 
و حتي هيات عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري 

جزو الزامات شفافيت مقررات گذاري به شمار آمده است.
2- توج�ه به اصالح رويه تقني�ن و مقررات گذاري 
در نظام حقوقي كشور: يكي از مهم ترين احكام اليحه 
ش��فافيت كه مي توان نگارن��دگان آن را به س��بب وجود 
همين يك حكم س��تود، توجه به اصاح سيستم تقنين 
و مقررات گذاري در كش��ور اس��ت. امري كه در تجربيات 
بين المللي به سيستم R.I.A يا همان سيستم ارزيابي تأثيرات 
قوانين شهرت داشته و سابقه طوالني چندين دهه اي در 
كش��ورهاي عضو OECD دارد. اما مع االسف تاش هاي 

پراكنده نظام حقوقي كشور براي تنقيح و اصاح نظام متورم 
قانوني بدون توجه به اين سيستم كارآمد تقريبًا بي نتيجه 
مانده است. البته تحقق كامل اين سيستم در نظام حقوقي 
كشور ما نياز بهتفصيل و طراحي مشخصي دارد كه مي توان 

ماده 8 اليحه را سرآغازي براي آن دانست.
3- طراح�ي و پرداخت كامل و تفصيل�ي به حوزه 
شفافيت قضايي: از ديگر محورهاي مهم اليحه كه مي توان 
شفافيت طراحي ش��ده در آن را كامل ترين نوع موجود در 
اليحه دانست، شفافيت مراجع رسيدگي قضايي و غيرقضايي 
است. اليحه شفافيت با نگاهي تفصيلي به اين موضوع، موارد 
مختلفي ازجمله ارايه اطاعات كامل تمامي مراجع رسيدگي 
و همچنين منابع انساني فعال در آن ازجمله، قضات، وكا، 
كارشناسان و… الزام كرده است. اما مهم ترين وجه اين نوع 
شفافيت در اليحه را مي توان شفافيت آراء و احكام مراجع 
قضايي و غيرقضايي دانست. گرچه بايد توجه داشت انتظار 
تحقق يك باره و دفعي مدل تفصيلي و كامل موردنظر در 

اليحه از قوه قضاييه تكليف بمااليطاق است.
4- پيش بيني سازوكار شفافيت نامزدهاي انتخاباتي: 
شفافيت احزاب و نامزدهاي انتخاباتي را مي توان مهم ترين 
محور بخش شفافيت سياس��ي تلقي كرد كه در ماده 24 
مقرر داشته كاربرگ هاي اعام دارايي، اطاعات مالياتي، 
منابع در اختيار ب��راي تبليغات، نحوه تأمين و هزينه كرد 
منابع مذكور، نحوه مديريت تعارض منافع و ساير اطاعاتي 
كه به آگاهي رأي دهندگان كمك مي كند، پس از تكميل 
به صورت خوداظهاري توسط نامزدها در دسترس عموم 
قرار گيرد. امري كه گرچه اج��راي آن منوط به آيين نامه 
تفصيلي و طراحي مشخصي است اما مي تواند نشان از بلوغ 
مشخص نظام سياسي كشور در رعايت حق ملت بر انتخاب 

صحيح باشد. 
ج( اليحه شفافيت با چه چالش هايي روبه رو است؟

تدوي��ن يك اليحه به عبارت بالقوه آن قانون مس��تقل در 
حوزه شفافيت را مي توان يك شمش��ير دولبه دانست. از 
طرفي تمهيد بستر قانوني براي تحقق اين ظرفيت بزرگ 
امري ضروري به نظر مي رس��د اما از طرف ديگر اشتباه و 
عدم تخصص در اين موضوع مي تواند با انحراف مفهومي آن 

موجب هدررفتن فرصتي بزرگ و غيرقابل تكرار براي نظام 
حكمراني كشور شود. شفافيت بستري براي پيشگيري 
و مبارزه با فس��اد است درحالي كه تلقي شفافيت به مثابه 
ابزار مچگيري از فاسدان به جاي مبارزه با فساد، اشتباهي 
كشنده است كه مفهوم شفافيت را يك بار براي هميشه در 
نظام سياسي و اجتماعي كشور امري بيهوده و بي مصرف و 
حتي مضر نشان داده و از بين خواهد برد. شفافيت به معناي 
سهيم شدن اطاعات حاكميت و عملكرد نظام حكمراني 
با مردم و ايجاد يك نظارت بازدارنده عمومي است. تدوين 
مبهم برخي از س��ازوكارهاي ش��فافيت و غفلت از برخي 
قطعات مهم پازل شفافيت مي تواند تحقق كامل اين روياي 
ش��يرين را به كابوسي بي نتيجه بدل كند.  عاوه بر اين در 
مسير تحقق شفافيت در نظام حقوقي ايران بايد به اين نكته 
بسيار مهم توجه داشت، تحقيقات مختلف بيانگر آن است 
مكانيسم شفافيت در صورتي عملكرد خوبي خواهد داشت 
كه تاش هاي همه جانبه، آگاهانه و پايدار براي جلوگيري از 
فساد وجود داشته باشد. مطالعه و بررسي كشورهاي موفق 
در زمينه مبارزه با فساد بيانگر آن است كه عاوه بر قوانين 
پشتيبان ش��فافيت، حمايت اجتماعي، ضمانت اجرايي 
كه استثنايي قائل نباشد و استقال نهاد نظارت كننده از 
مهم ترين قوانيني است كه تاش دارد نوعي رفتار اجتماعي 
سخاوتمندانه »دسترس��ي به اطاعات«. عوامل موثر بر 
كاهش فساد هس��تند را تنظيم كند. اما جايي كه جامعه 
مدني ضعيف اس��ت يا جايي كه ش��هروندان و مطبوعات 
مورد تهديد قرار مي گيرند، ممكن است فرصت هاي كسب 
اطاعات بي رويه شود و كسب اطاعات در مورد مسائل فني 
ممكن است دشوار باشد. مقامات ممكن است با روش هاي 
پيچيده اطاعات غلطي ايجاد كنند يا شفافيت را به صورت 
مبهم توزيع كنند. بنابراين به ان��دازه ميزان تأثيرگذاري 
جامعه مدني، مطبوعات و حمايت جمعي است كه عملكرد 
شفافيت نمود خواهد داشت. مرور تاريخ اجتماعي شفافيت 
بيانگر آن است كه كشورها در شروع مسير شفافيت هزينه 

بااليي متحمل شده اند.
با توجه ب��ه اين تفاصي��ل چالش هاي ج��دي كه اليحه 
شفافيت در مسير تحقق كار ويژه خود يعني مقابله با فساد، 
كارآمد سازي نظام حاكميتي كشور و افزايش اعتماد عمومي 

در پيش دارد، شامل محورهاي ذيل خواهد بود: 
1- حلقه هاي مفقوده و الزامات مغفول در اليحه شفافيت: 
1(اليحه شفافيت نوعي ضرورت پيشگيرانه از فساد است و 
تنها در صورت وجود اراده سياس��ي قوي و اجراي صحيح، 
در طوالني مدت تأثيراتش نمايان خواهد شد. اين اليحه 
از نقصان هايي رنج مي برد كه در ادامه به برخي از آن موارد 
اشاره مي شود:  اليحه شفافيت زماني به نگارش درآمد كه 
فساد فراگير در جامعه ما وجود دارد. اما مطالعه علمي دقيق 
و جزئي در خصوص چالش ها و مس��يل هاي فسادزا يا به 
عبارتي گلوگاه هاي فساد در دسترس محققين اين حوزه 

مطالعاتي قرار ندارد.
2( ضروري بود پيش نياز مبارزه با فس��اد يعني »سنجش 
فساد« در اين اليحه مورد توجه قرار گيرد. سنجش منظم 
فساد، شناختي نسبت به وضع موجود ايجاد مي كند. اطاع 
از ميزان وقوع فساد و مهم تر از آن شناخت گلوگاه هاي فساد 
مشخص مي كند فساد ناشي از چيست و اولويت هاي مبارزه 
با فساد را فهرست مي كند. همچنين تنها در صورتي مي توان 
برآوردي در خصوص موفقيت تاش در مبارزه با فساد ارايه 
كرد كه پاسخي براي اندازه فساد در زمان هاي مختلف داشته 
باشيم. تنها با كسب دانش در خصوص اندازه و گلوگاه هاي 
فساد مي توان مبادرت به تصميم گيري براي انتخاب يكي از 
روش هاي مبارزه با فساد گرفت: ايجاد ممنوعيت ها، افزايش 
جريمه و مجازات، آم��وزش و راهنمايي، اصاح آيين نامه 
و مقررات، افزايش آگاهي، ساده س��ازي و يكپارچه سازي 

نظام اداري و... .
3( ش��فافيت با مفاهيم��ي مانند پاس��خگويي و داده باز 
ارتباط دارد. »داده ب��از« داراي محدوديت هاي مربوط به 
حق كپي رايت، يا موارد محدودكننده مش��ابه آن نيست. 
دسترسي، امكان ويرايش و مشاركت همگاني سه ويژگي 
مهم آن اس��ت. مناس��ب بود در اليحه ويژگي دوم داده باز 

موردتوجه بيشتري قرار گيرد.
4( عاوه بر موارد فوق تحقق كامل پازل شفافيت در نظام 
حقوقي كشور مس��تلزم تبيين دقيق حلقه هاي واسط و 
وابسته به اين مفهوم است كه برخي از آنها ريشه هاي مبهمي 
در ميان نظام قوانين و مقررات ما داش��ته و نياز به تدقيق و 
اصاح جدي دارد و همچنين برخي از آنها نيز هنوز هويت 
قانوني مشخصي در نظام حقوقي كشور ندارد كه مستلزم 
عزم جدي و اقدام تقنيني مناسب است. از جمله حلقه هاي 

مفقوده اين اليحه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
تعيين تفصيلي و دقيق مرزهاي مفهومي حريم خصوصي، 
اس��رار تجاري، اس��ناد محرمانه و ...؛  تعيين پروتكل ارايه 
اطاعات در كش��ور به نحوي كه اطاعات قابل استفاده و 

تحليل باشد.
5( با نگاهي به تجربيات بين المللي در حوزه مقابله با فساد، 
بهره گيري از سازوكارهاي مش��اركت مردمي در كشف و 
اعام مفاس��د پيش، حين و بعد از وقوع عنصري اساسي 
شناخته شده است. با اين توضيح كه با فرض شرايطي كه 
اطاعات به درستي و در زمان مناسب در اختيار مردم قرار 
بگيرد، شيوه نظارتي مردم نيازمند ابزاري براي اعام خواهد 
بود كه در كشورهاي مختلف جهان به سازوكار گزارشگري 
تخلف شناخته مي شود. اين ضرورت انكارنشدني در نسخه 
اول پيش نويس اليحه شفافيت به درستي شناسايي و مورد 
تصريح نگارندگان قرار گرفته بود كه متأس��فانه در نسخه 

نهايي 91 ماده اي حذف شده است.
6( از مهم ترين چالش هايي كه مي تواند قانون و مفاد مقرر 
آن را به تعطيلي بكشاند، معلق كردن تحقق مفاد اليحه به 
عناصر بيروني از جمله آيين نامه هاي وابسته و اقدام نهادهاي 
خاص است كه عما موجب عدم اجراي اليحه خواهد شد. 
كما اينكه سابقه قانوني و اجرايي كشور نشان داده بسياري 
از قوانين خوب در حوزه مبارزه با فس��اد سال ها پشت در 
تصويب و اباغ آيين نامه اجرايي مان��ده و حتي در برخي 

موارد به فراموشي سپرده شده است. از جمله اين تجربيات 
تلخ مي توان به عدم تحقق ماده 29 برنامه ششم توسعه در 
باب شفافيت حقوق و مزاياي مسووالن و همچنين صبوري 
بيش از ده ساله كش��ور براي اباغ آيين نامه اجرايي قانون 

رسيدگي به اموال و دارايي مقامات و مسووالن اشاره كرد.
2- غفلت از چالش هاي نظارت متمركز و نهادسازي مضاعف: 
استفاده از مدل هاي متمركز به طور خاص در نظارت و اجراي 
قوانين به عنوان يك عرف سنتي در نظام حقوقي كشور از 
معضاتي است كه يك بار براي هميشه بايد مورد اصاح و 
بازبيني قرار گيرد. امري كه اجراي بسياري از قوانين موجود 
در نظام حقوقي متورم كش��ور را منوط به ايجاد يك نهاد 
جديد مي كند. شكل گيري نهادهاي متعدد و هم عرض نه 
تنها طبق تجربيات بين المللي كامًا مردود و بيهوده دانسته 
ش��ده، بلكه به جرات در مورد موضوعات مشخصي مانند 
شفافيت نوعي نقض غرض محسوب مي شود. به اين چالش 
بايد افزود كه شوراي عالي شفافيت به عنوان نهاد مجري و 
ناظر قانون با چالش هاي ديگري نيز مواجه است. از جمله 
اين چالش هاي اساسي تركيب كامًا حاكميتي اين شورا 
و اش��كال قانون اساسي الزام آور دانستن مصوبات آن براي 
تمامي نهادهاي مشمول است. از طرف ديگر بايد دانست كه 
طرح ساختاري مانند شوراي عالي شفافيت دو هزينه جدي 
خواهد داشت. اواًل چنين ساختاري با پيش بيني دبيرخانه 
شورا نوعي بروكراسي زايي و خلق نهاد حقوقي جديد است. 
دومًا با تركيب اعضاي شورا به نظر مي رسد اين شورا نتواند 

بيشتر از سالي يك بار تشكيل جلسه بدهد. 
3- نقصان هاي محتوايي و سازوكاري مفاد اليحه شفافيت: 
مفاد مقرر در اليحه پس از اصاحات چندباره و متعدد دچار 
برخي نقصان هاي محتوايي و سازوكاري شده است. به اين 
معنا كه عاوه بر چالش غفلت از الزامات حوزه شفافيت در 
اليحه، مفاد موجود و مذكور در اين اليحه نيز دچار نواقصي 
است كه نتوانس��ته طراحي اليحه را براي تحقق هر يك 
موضوعات محقق كند. به بيان ديگر برخي موارد مطروحه 
در اليحه همچنان نيازمند تكميل محتوايي و سازوكاري 
است كه غفلت از آن موجب اجراي نادرست و ناقص احكام 

اليحه خواهد شد.

1( يكي از نكات مهم و غيرقابل مسامحه در اليحه شفافيت، 
رويكرد تبعيضي آن در طراحي برخي حوزه ها و محورهاي 
شفافيت است. به طور مثال شفافيت مجلس در تجربيات 
بين المللي مدل هاي مبسوط و تفصيلي مشخصي دارد، تا 
آنجا كه براي شفافيت مجلس بيش از 188 محور مورد تبيين 
و البته طراحي و اجرا قرار گرفته است. اما در اين اليحه اين امر 
كاما محدود و محتاطانه بوده، چرا كه شفافيت آراء به عنوان 
مهم ترين مصداق شفافيت مجلس مورد تصريح قرار نگرفته 
است و به طور كلي به عبارت مبهم گزارش وظايف نمايندگي 
بسنده شده كه مي تواند زنگ خطري براي دور زدن مفاد 
مدنظر در اليحه باش��د. دوم اينكه در الزام انتشار مشروح 
مذاكرات نيز دولت خود را از دايره تصريح اليحه خارج كرده 
و اسمي از هيات دولت نيست. از طرفي تصريح نام برخي 
نهادها مانند شوراي نگهبان كه پيش از اين، مفاد مذكور 

را جامه عمل پوشانده بودند، تحصيل حاصل خواهد بود. 
2( هر حكومتي جهت دستيابي به اقتصادي باثبات، كارآمد 
و پويا، بايد تواناي��ي رصد، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي 
حوزه اقتصادي را داشته باشد.به همين منظور كشورهاي 
مختلف ش��فافيت حوزه اقتص��ادي را به عن��وان يكي از 
مهم ترين حوزه هاي شفافيت دنبال كرده و تاش مي كنند 
در موضوعات مختلفي از جمله ماليات، بودجه، مجوزهاي 
اقتصادي، شركت هاي اقتصادي و... سازوكارهاي شفافيت 
را طراحي و محقق كنند. در اليحه شفافيت نيز اين مقوله به 
تصريح مورد توجه قرار گرفته اما رويكرد تبعيضي مذكور در 
بخش هاي ديگر اين حوزه را نيز در اليحه تحت تاثير قرار داده 
است، چرا كه اليحه در اين حوزه تنها به شفافيت شركت ها، 
شفافيت اموال دولتي و عمومي، شفافيت تسهيات دولتي 
و شفافيت مالياتي پرداخته است. البته نوع پرداخت اليحه 
به اين موضوعات نيز محل تأمل است. لذا چالش هاي جدي 
اليحه در حوزه شفافيت اقتصادي عبارت است از؛ اوال غفلت 
از موضوعاتي مانند شفافيت مجوزهاي اقتصادي، شفافيت 
بودجه و ثانياً ضعف و محدوديت در پردازش موضوعات ديگر 

حوزه شفافيت اقتصادي. 
3( شفافيت امور عمومي را از جنبه هاي مختلف مي توان 
دس��ته بندي كرد. در يك تقس��يم بندي، شفافيت به دو 
مقوله نهادي و فردي تقسيم نمود. شفافيت فردي به معناي 
ش��فافيت منافع و ارايه تصوير كاملي از افرادي است كه به 
لحاظ موقعيت اجتماعي خاصي كه در جامعه پيدا مي كنند 
بر امور و سرنوشت ديگر اعضاي جامعه تأثيرگذار مي شوند. 
از اي��ن رو، افرادي كه قانونًا و رس��مًا خ��ود را نامزد تصدي 
ِسمت هاي سياسي مي كنند نظير نمايندگان مجلس يا به 
اين ِسمت ها انتصاب مي شوند نظير وزيران كابينه، روساي 
سازمان هاي دولتي و افرادي كه به نحو بالفعل بر سرنوشت 
مردم تأثيرگذار هس��تند نظير مديران بنگاه هاي بزرگ 
اقتصادي يا سازمان هاي غيردولتي، خواسته يا ناخواسته 
خود را در معرض سوال و پاسخگويي قرار مي دهند. اقتضاي 

اين پاسخگويي، شفافيت است.
از اين رو، ممكن اس��ت الزم باشد وضعيت دارايي، درآمد و 
منافع اين اشخاص براي عموم افشا شود يا رسانه ها مجاز 
شناخته ش��وند. اين در حالي است كه اليحه در اين بعد از 
شفافيت كاما دچار چالش بوده و ناظر به شفافيت حقوق، 
مزايا، اموال، دارايي، منافع شخصي، خانوادگي، حزبي و... 
مسووالن تصريح مشخصي نداشته است. به طور مثال حتي 
شفافيت اموال و دارايي در زمان ترك پست و مقام توسط 
مسووالن را به عنوان يك سازوكار حداقلي در نظر نگرفته 
است. عاوه بر اين تعهد نسبت به گزارش دارايي در صورت 

تغيير وضعيت مالي ودرآمدي نيز پيش بيني نشده است. 
بي توجهي به ضمانت اجراي موثر در صورت عدم انتش��ار 
اطاعات موسس��ات مش��مول اليحه، ممكن اس��ت از 
ضعف هاي بي اثر كننده اليحه باشد. به عبارتي آثار جبراني 
براي سازمان هاي مشمول درنظر گرفته نشده است. اين 
درحالي اس��ت كه مطالعه قوانين مرتبط با ش��فافيت در 
كش��ورهاي ديگر توجه جدي به موضوع ضمانت ها شده 

است.
4( جايابي اليحه شفافيت در نظام حقوقي كشور: سال ها 
از عمر نظام جمهوري اس��امي اي��ران مي گذرد و مراجع 
قانونگذاري متعدد در كشور در سطوح مختلفي قوانين و 
دس��تورات اجرايي مختلفي را مورد تصويب قرار داده اند و 
همين امر موجب تورم قوانين و مقررات كشور شده است. به 
اين معضل بايد عدم جايابي هر يك از اين قوانين و مقررات 
نسبت به هم را اضافه كرد. به اين معنا كه قوانين بدون توجه 
به اينكه در موضوع مدنظر چه قوانين و سازوكارهاي حقوقي 
مشخصي در كشور وجود دارد، تدوين و تصويب شده و از 
همين رو شاهد تناقضات و تاقي هاي هزينه آفريني در نظام 
حقوقي كشور هستيم. به همين دليل نظام حقوقي كشور در 
پي تنقيح قوانين كشور، قانون و نهاد مشخصي ايجادكرده 
كه اتفاقًا برخي از مفاد اين اليحه و شوراي عالي شفافيت 

با سازوكار موجود در قانون تنقيح قوانين در تاقي است.
همچنين مفاد قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطاعات نيز 
ارتباط وثيق و مشخصي با مفاد اين اليحه دارد كه حل و 
جايابي آن پيش از تصويب و تحقق اليحه شفافيت الزامي 
است. از جمله چالش هايي كه بر اثر تاقي مفاد اين متون 
قانوني قابل پيش بيني خواهد بود، اين است كه فعاليت و 
اختيارات كميسيون يا دبيرخانه شفافيت به عنوان نهاد 
پيشگيري و سازمان هايي مانند سازمان بازرسي مشخص 
و تفكيك نشده است. تحت اليحه مستقلي مورد »مديريت 
تعارض منافع«، عاوه بر نكات مذكور بايد توجه داشت كه 
مضاف بر اليحه شفافيت نيز به عنوان يكي از مولفه هاي 
شفافيت، به قانون انتش��ار و »حق دسترسي اشخاص به 
اطاعات« بررسي در دولت است. »حق دسترسي اشخاص 
به اطاعات« نيز به عنوان يكي از مولفه هاي شفافيت، به 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطاعات- مصوب 1387، 
بسنده شده است. همچنين اليحه ارتقاي سامت نظام 
اداري و مقابله با فس��اد نيز در دولت مورد بررسي است. با 
اين توضيح به نظر مي رسد بايد توجه بيشتري به انتقاد 
منتقدي��ن در خصوص تورم قوانين ص��ورت مي گرفت. 
س��رجمع وجود هر كدام از اين قوانين، ديگري را تقويت 
مي كند و نبود هر كدام نيز به نفي يا تضعيف س��اير ابعاد 

شفافيت منجر مي شود. 
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فرصت اروپا در شيب 
صعودي 

عماد آبشناس|
هفت جوالي را مي ت��وان نقطه عطفي در ماجراي 
توافق هس��ته اي و رويارويي ايران و اياالت متحده 
به حس��اب آورد روزي كه ايران توانست بن بستي 
را كه امريكا در اين تواف��ق بين المللي ايجاد كرده 

بود ،بشكند.
حدود چهارده ماه پيش امريكا تصميم گرفت از توافق 
هسته اي خارج ش��ود و رييس جمهوري آن جهت 
محقق كردن وعده هاي خود و خواسته هاي اسراييل 
وعربستان سعودي از هيچ تاشي جهت نابودي اين 
توافق دريغ نكرد. از اعمال تحريم هاي بي س��ابقه 

گرفته تا حتي سنگ اندازي در اجراي برجام.
در اين ميان ايران اميدوار بود ضامنين برجام يعني 
پنج كشور ديگر، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت كاري 

انجام دهند اما دريغ از يك قدم.
ايراني ها يك سال صبر استراتژيك را اتخاذ كردند 
ت��ا بتوانند مظلوميت خ��ود را در جه��ان به اثبات 
برسانند و ثابت كنند كه اياالت متحده كشور قابل 
اطميناني نيست. اهميت توافق هسته اي براي جامعه 
بين المللي مخصوصا اتحاديه اروپا و شوراي امنيت 
در اين بود و البته هست كه اين توافق اولين توافق 
كان بين المللي با رعايت اتحاديه اروپا پس از جنگ 
جهاني دوم بوده، توافقي كه اعتبار اتحاديه اروپا به 
آن وابسته است. همچنين اعتبار شوراي امنيت به 

اين توافق بند است.
در صورت شكست برجام در واقع ديگر هيچ كشوري 
نه اعتباري ب��راي ميانجيگري اتحادي��ه اروپا و نه 

ضمانت شوراي امنيت قايل خواهد شد.
دليل اينكه ايران به اروپا فشار مي آورد اين است كه 
در اين ميان مي توان گفت فقط روسيه و چين بودند 
كه به نوعي پايبند تعهدات خود طبق برجام بودند 
وكش��ورهاي اروپايي به هيچ وجه به تعهدات خود 

عمل نكردند.
آنه��ا باور داش��تند كه اي��ران به هيچ وجه ش��يب 
غني سازي اورانيوم را نه از نظر كمي و نه از نظر كيفي 
افزايش نمي دهد اما ايران هفتم جوالي نش��ان داد 
كه هم شيب كمي و هم شيب كيفي توليد اورانيوم 
را افزايش مي دهد و آنها جرات نمي كنند كاري در 

قبال ايران انجام دهند.
قبل از توافق هس��ته اي ايران چيزي حدود 9 هزار 
كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده بعضا با غناي 20% در 
اختيار داشت يعني توانايي اين را داشت كه حد اقل 
ده بمب هسته اي توليد كند اما مشاهده كرديم كه 
چون هدف ايران توليد تسليحات هسته اي نبود با 
وجود اينكه فناوري چرخه هس��ته اي را در اختيار 

داشت اين كار را انجام نداد.
بديهي است امروزه هم ايران به دنبال توافق هسته اي 
نيست ولي به خوبي مي داند كه ماجراي هسته اي يك 
بهانه بيش نيست و هدف اصلي تضعيف ايران است.

اروپايي ها در چندين نوبت اظهار داش��ته بودند كه 
هدفش��ان با هدف امريكا يكي اس��ت اما در مورد 

شگرد ها با هم اختاف دارند.
آنها باور داشتند كه از كانال توافق هسته اي مي توانند 
آرام آرام ايران را به سمت وسوي مد نظر خود ببرند اما 
عملكرد امريكا منجر شد كه نه فقط نتوانند ايران را به 
سمت و سوي نقشه هاي خود ببرند بلكه ايران حتي 

همين توافق را نيز در سراشيبي قرار دهد.
بر كس��ي پوشيده نيس��ت كه تماس شب گذشته 
رييس جمهوري فرانسه با روحاني تاثير بسزايي در 
متن بيانيه ايران داشت و كاما مشخص بود كه بيانيه 
به گونه اي طراحي شده بود كه هم بر حق و حقوق 
ايران مبني بر تعليق بخشي از تعهدات خود در برجام 
طبق ماده 36 تاكيد شود و هم راه براي اروپا باز بماند.

طبق شنيده ها مكرون يك مهلت ده روزه از روحاني 
جهت شروع انجام تعهدات اروپا و كسب نظر ايران 
تقاضا ك��رده بود و ايران هم فعا اي��ن فرصت را در 
اختيار وي قرار داده چون هدف اصلي ايران اين است 

كه مشكل حل شود نه اينكه ماجرا پيچيده تر شود.
به اين ترتيب مي توان گفت كه باز هم توپ در زمين 
اروپا قرار دارد اما اين بار اروپايي ها مجبور هستند توپ 

را در شيب باال ببرند.
اگر اروپايي ها مي خواهند وجهه و اعتبار بين المللي 
خود را حفظ كنند قطعا مجبور هس��تند با چين و 
روسيه و ايران جهت مقابله با تحريم هاي فرا قانوني 
اي��االت متحده هم��كاري كنند و در آن ش��رايط 
مي توان گفت كه ما به مرحل��ه قبل از تحريم هاي 
بين المللي ب��ر مي گرديم يعني زمان��ي كه اياالت 
متحده به تنهايي اي��ران را تحريم كرده بود و ايران 
با ديگر كشورهاي جهان تعامل داشت، يعني فقط 
شركت هاي امريكايي حق تعامل با ايران را نداشتند.

اياالت متح��ده در س��ال 2011 مي��ادي قانون 
تحريم هاي مرحله دوم را به اجرا گذاش��ت و طبق 
آن ش��ركت ها و موسس��ات بين الملل��ي اي كه با 
ايران همكاري داش��تند مورد مجازات امريكا قرار 
مي گرفتند و در آن زمان به جاي اينكه كشورهاي 
جهان در مقاب��ل اياالت متحده بايس��تند و به آن 
بفهمانند كه حق ندارد قوانين داخلي خود را عليه 
ديگران تحميل كند ب��ا آن همكاري كردند و چتر 

حمايتي براي شركت هاي خود ايجاد نكردند.
حال اياالت متحده احس��اس مي كن��د از اين ابزار 
مي تواند عليه كليه رقباي خود اس��تفاده كند و به 
همين دليل اين ماجرا نيز ديگر از بحث ايران گذشته 

و مربوط به كل جهان شده.
با توجه به اين ش��رايط امروزه مقاومت كشور هاي 
جهان در مقابل اين تروريسم اقتصادي اياالت متحده 
به نفع همه است و اگر اروپايي ها با ديگر كشورها براي 
مبارزه با اين تروريسم اقتصادي همراه نشوند احتمال 
موفقيت مبارزه با آن بسيار كم است اما در صورتي 
كه اروپايي ها همكاري كنند قطعا اين تروريس��م 

اقتصادي شكست خواهد خورد.
حال بايد منتظر ماند و دي��د آيا اروپايي ها تصميم 
گرفته اند كه با اين تروريسم اقتصادي كه خود آنها را 

نيز در خطر قرار داده مقابله كنند يا نه؟
منبع: اسپوتنيك

   شفافيت مقررات گذاري و نهادهاي مقررات 
گذار يكي از مهم ترين و اصلي ترين كار ويژه هاي 
ساختار كالن شفافيت است. ارايه پيشدستانه 
اطالع�ات نظام�ات ش�ورايي و مقررات گذار 
ازجمله مهم ترين آنها يعني مجلس را به جرات 
مي توان در تجربيات بين المللي اولين جبهه 
عملياتي شفافيت دانست. در اليحه شفافيت 
تحقق اين فرصت از طري�ق الزام نمايندگان 
به ارايه گزارش عملك�رد در ارتباط با وظايف 
نمايندگي و همين طور انتشار كليه گزارش هاي 
كلي مجلس ازجمله گزارش كليه موضوعات 
مطروحه در كميسيون اصل 90 و هيات نظارت 

بر رفتار نمايندگان پيش بيني  شده است

برش
   س�ال ها از عمر نظام جمهوري اس�المي 
ايران مي گذرد و مراجع قانونگذاري متعدد در 
كشور در سطوح مختلفي قوانين و دستورات 
اجرايي مختلفي را مورد تصويب قرار داده اند 
و همين امر موجب ت�ورم قوانين و مقررات 
كشور ش�ده اس�ت. به اين معضل بايد عدم 
جايابي هر يك از اين قوانين و مقررات نسبت 
به هم را اضافه كرد. به اين معنا كه قوانين بدون 
توجه به اينكه در موضوع مدنظر چه قوانين 
و سازوكارهاي حقوقي مشخصي در كشور 
وجود دارد، تدوين و تصويب شده و از همين 
رو شاهد تناقضات و تالقي هاي هزينه آفريني 

در نظام حقوقي كشور هستيم.

برش



يادداشت 9 مسكن

»تعادل«شرطكارآمديراهكارهايدرونبخشيبرايرونقبازارملكرابررسيميكند

حل چالش مسكن منوط به ثبات اقتصاد

داليل نهادي در ركودزدگي بازار ملك

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بازوي پژوهش��ي مجلس در گزارش��ي از وضعيت بازار 
مسكن، اثرگذاري شديد شاخص هاي كالن اقتصادي و 
سياسي بر اين بازار طي يك سال و نيم گذشته كه پيش 
از اين بارها و باره��ا در گزارش ها و تحليل هاي روزنامه 
»تعادل« انعكاس يافته ب��ود را تاييد كرد و راهكارهاي 

درون بخشي رونق توليد مسكن را نيز بر شمرد.
مركز پژوهش هاي مجلس در اي��ن گزارش با تاكيد بر 
اينكه بخش مس��كن در پي بروز برخي مش��كالت در 
اقتصاد كشور، دچار نارسايي هايي ش��ده است، آورده 
است: تحريم ها، كاهش فروش نفت، كاهش ارزش پول 
ملي و ساير مشكالت اقتصادي در يك سال گذشته سبب 
تشديد مشكل توليد و عرضه مسكن در كشور شده است.

   3 شرط فرابخشي
بر اين اس��اس، مركز يادش��ده با بيان اينك��ه »گذار به 
دوران ثبات اقتصادي«، »كاهش جذابيت س��وداگري 
در بازارهاي موازي مانند طال و ارز« و »كاهش ريس��ك 
سرمايه گذاري مسكن« پيش شرط هاي فرابخشي رونق 
توليد مسكن به شمار مي روند، 13 راهكار فوري يا عاجل 
)براي س��ال 98(، كوتاه مدت )تا پايان دولت دوازدهم( 
و ميان مدت )تا س��ال 1404( به عن��وان راهكارهاي 
درون بخش��ي مس��كن ارايه كرده اس��ت.  راهكارهاي 
عاجل »يكپارچه كردن و تجميع وام ازدواج مس��كن و 
اولويت پرداخت براي زوج اولي و خانه اولي براي تقويت 
اس��تطاعت خريد«، »اعطاي وام به سازندگان و توليد 
مسكن و امكان اتصال و تجميع و جابه جايي وام سازنده 
و خريدار«، »تامين زمين براي طرح هاي توسعه مسكن 
در طرح هاي جامع شهري در مناطق مناسب متناسب 
با تقاضا« و»وضع ماليات بر خانه هاي خالي و معامالت 
مكرر در جهت كنترل س��وداگري و كاهش سودآوري 
فعاليت هاي غيرمولد در مسكن به عنوان كاالي مصرفي« 
راهكارهاي درون بخش��ي عاجل مرك��ز پژوهش هاي 

مجلس براي توليد مسكن به شمار مي روند.

   راهكارهاي كوتاه مدت و ميان مدت
»همسان س��ازي وام س��اير شهرها و شهرس��تان ها با 
تهران«، »افزايش سقف وام و تسهيالت مسكن، افزايش 
طول مدت بازپرداخت و كاهش مبلغ اقساط به منظور 
توانمندس��ازي اقشار متوس��ط براي خانه دار شدن.«، 
»حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك 
متراژ متناس��ب با روند تقاضاي معامالت مسكن«، » 
عملياتي كردن واگذاري زمين هاي دولت و حاكميت 
و بخش عموم��ي براي احداث واحدهاي مس��كوني يا 
اعطاي سهم تشويقي از ظرفيت مسكن مربوطه براي 
افراد واجد ش��رايط آن دس��تگاه.«، »ماليات بر عايدي 
امالك و مسكن«، »يكپارچگي و پيوستگي مديريت و 
برنامه ريزي مسكن با فرماندهي و نظارت واحد و تقسيم 
كار بين دستگاهي« و »ايجاد پنجره واحد توسعه و احداث 
ساختمان، كاهش عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، 
هزينه بيمه و انش��عابات س��اختمان« نيز راهكارهاي 
درونبخش��ي كوتاه مدت بازوي پژوهشي مجلس براي 

رونق توليد مسكن هستند.
»رفع موانع عملياتي شدن و تسريع طرح هاي بازآفريني 
ش��هري و نوس��ازي محالت هدف در بافت فرسوده« 
و »پيشبرد طرح هاي مس��كن حمايتي و اجتماعي و 
استيجاري با توجه به عدم پوشش دهك هاي يك تا 3 در 
طرح هاي جاري كالن مسكن« نيز 2 راهكار ميان مدت 

اين مركز پژوهشي گزارش شده اند.

   اثر تحريم ها فراموش نشود
در اين ميان، به گفته يك كارشناس اقتصاد مسكن اگرچه 
تحقيقات حوزه پژوهش هاي مجلس در خصوص موارد 
ذكرشده بسيار جامع و كامل اس��ت اما بايد گفت: سه 
راهكار از اين راهكارها، مساله فرا بخشي در صنعت مسكن 
است و ارتباط تنگاتنگي با رشد اقتصادي كشور، فروش 
نفت، درآمدهاي كشور، كاهش هزينه هاي جاري دولت، 
تنظيم بازارهاي موازي همانند ارز، سكه و طال، افزايش 
تبادالت اقتصادي دروني و بيروني كشور و سهل سازي 
مسير ورود سرمايه گذار و كاهش ريسك نقدينگي آنها 
اس��ت و مطمئن اجراي تك تك اين بخش ها نه تنها در 
دستان وزارت راه و شهرسازي و بخش خصوصي نيست، 

بلكه بايد ساختار اقتصادي و روابط بين المللي كشور در 
اين برهه زماني از نوساخته شود.

احم��د اوغلي افزود: در گام اول براي رس��يدن به نقطه 
قابل قبول در سه پيش ش��رط مربوط به فضاي اقتصاد 
كالن بايد حكومت نگاهي متفاوتي به مبحث تحريم ها 
داشته باشد. نبايد فراموش شود تحريم ها اگرچه اثري 
مستقيم بر مسكن ندارد اما نوسانات حاصل از تحريم ها 

تنش هاي اين حوزه را افزايش مي دهد.
وي گفت: نبود ثبات اقتصادي تنش هاي رواني را به دنبال 
دارد و اين تنش هاي ت��رس از آينده و هجوم نقدينگي 
س��رگردان به بازارهاي مقطعي را به دنبال دارد. در اين 
ميان، وقتي سرمايه گذار بازار مسكن را پر حاشيه مي بيند 

اين بازار را رها مي كند.
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بي��ان اينكه تمام 
راهكارهاي ف��وري، كوتاه م��دت و بلندم��دت رابطه 
مستقيمي با 3 پيش شرط اساسي دارد، گفت: تا زماني 
كه تحريم ها حل وفصل نشود نمي توان سه پيش شرط 

پژوهش هاي مجلس را اجرايي كرد.
احمد اوغلي گفت: مگر مي ش��ود بازار مسكن را بدون 
ورود ارز به كشور و بدون ايجاد زيرساخت هاي حمايتي 
از سرمايه گذار حل وفصل كرد. در حال حاضر، كاالهاي 
اساسي بيشتر توليدكنندگان مصالح ساختماني در پشت 
دروازه هاي گمرك رسوب شده و متأسفانه عزم جدي 
براي رهاس��ازي آن وجود ندارد، سيس��تم ناقص و غير 
نرم افزاري، تعدد قوانين گمرك و صدور بخش نامه هاي 
يك شبه و كم كاري دولت باعث شده سيستم معيوبي در 
بخش واردات مواد اوليه ايجاد شود. حال وقتي دولت در 
مهم ترين بخش يعني واردات كاالهاي اساسي نمي تواند 
حامي توليدكنندگان باشد سرمايه گذار بخش مسكن به 

چه اميدي وارد حوزه ساخت وساز شود. 
به گفته اين كارشناس، سه پيش شرط رونق مسكن سه 
وجه مثلث هستند كه به شدت به هم وابسته هستند اگر 
ما بتوانيم ثبات اقتصادي را داشته باشيم، ديگر سوداگري 
در ارز را نخواهيم داشت و زماني كه اقتصاد كشور با عدم 
تنش هاي ارزي روبرو ش��ود، ريسك س��رمايه گذاري 

به شدت باال مي رود.
 اين كارشناس اقتصاد مس��كن گفت: فارغ از اينكه در 
تبيين اين پيش ش��رط ها بايد دقت بيش��تري مي شد 
و به وضوح مس��اله الزم و ملزم مش��خص مي ش��د، اما 
اگر وضعيت اقتصادي كش��ور به ثبات برس��د تمامي 
پيش شرط ها، برنامه هاي فوري، كوتاه مدت و ميان مدت 
قابل حل خواهد بود. وي گفت: در سال گذشته نيز اتاق 
تعاون 10 راهكار حياتي را براي رونق بخشي بازار مسكن 
ارايه داده بود، اما از لحاظ ساختاري بسيار قابل قبول تر 
از طرح پژوهش هاي مجلس بود، چراكه در برنامه اتاق 
تعاون تمامي مس��ائل دروني مرتبط با مسكن بررسي 
مي ش��د.  درحالي كه در طرح مجلس اولويت اول براي 

موفقيت رونق بخشي مسكن مربوط به ثبات اقتصادي 
است كه به شدت فرا بخشي است.

اين كارشناس اقتصاد مس��كن گفت: راهكارهاي اتاق 
تعاون ايران براي برون رفت بخش مسكن از ركود شامل 
كاهش س��هم زمين از قيمت نهايي مس��كن، تبديل 
واس��طه هاي مالكيتي در فرآيند توليد به واسطه هاي 
مديريتي، تخصيص تس��هيالت قرض الحس��نه براي 
پوش��ش 80 درصد از هزينه هاي س��اخت مس��كن، 
بهره مندي از مناب��ع ياران��ه اي و كمك هاي بالعوض 
براي دهك هاي درآمدي 1 و 2، استفاده از فناوري هاي 
نوين و صنعتي سازي ساخت مسكن، كنترل سوداگري 
در بازار مس��كن، ايجاد بانك اطالع��ات بخش زمين و 
مسكن، توجه ويژه به احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري و روس��تايي، ضرورت ايجاد پيوند 
مناس��ب و اثربخش، بين بخش مسكن و مراكز علمي 
و دانش��گاهي و ارزيابي فني براي تكمي��ل پروژه هاي 
مسكن مهر و زيرساخت هاي موردنياز بود كه چنانچه 
مشاهده مي كنيد تمامي اين موارد جزو بدنه بازار مسكن 
ب��وده و اجراي آن به مراتب س��اده تر و قابل اجرايي تر از 

پيش شرط هاي طرح مجلس است.

   تاوان تسهيالت
در ادام��ه همين مبحث، پرويز كاكايي، رييس ش��عبه 
بانك دولتي گفت: »همسان س��ازي وام ساير شهرها و 
شهرستان ها با تهران«، »افزايش سقف وام و تسهيالت 
مسكن، افزايش طول مدت بازپرداخت و كاهش مبلغ 
اقس��اط به منظور توانمندسازي اقش��ار متوسط براي 
خانه دار ش��دن.« جز مباحث اوليه رونق بخشي بخش 
مسكن در كوتاه مدت است اما اجرايي اين مباحث نيز 
با اماواگرهايي روبرو اس��ت. چنانچه تجربه نشان داده 
بسياري از مسووالن، هر جا مي خواهند اوج تدبيرشان 
را به رخ بكشند از اعطاي تسهيالت كم بهره حمايتي به 
جامعه هدف، دم مي زنند. ظاهِر مساله نيز مقبول و حاكي 
از نيت خير و اهتمام مسوول ذي ربط است. چراكه اين 
عده فكر مي كنند بازار مسكن رابطه مستقيمي با افزايش 

توان خريد يا ساخت دارد.
وي گفت: حساب وكتاب اقتصاد به خوبي نشان مي دهد 
وقت��ي بانك ها بطور متوس��ط، س��ود ١٨ درصدي به 
سپرده گذاران مي دهند با لحاظ هزينه هاي بانك، قيمت 
تمام ش��ده پول براي بانك حدود ٢٣ درصد مي ش��ود؛ 
بنابراين تحميل تسهيالت تكليفي به نظام بانكي با هر 
نرخي كمتر از ٢٣ درصد يعني كسري و ناترازي بانك، 
يعني اضافه برداشت از بانك مركزي، يعني افزايش پايه 
پولي، يعني تورم و در نهايت نبود نقدينگي براي بانك ها 
است. همواره طرح هايي كه در گام كوتاه مدت در مورد 
تسهيالت بانكي صحبت مي كنند به خوبي بيانگر اين 
مساله اس��ت كه مي دانند ش��هروندان ناآگاهي تامي 

به مس��ائل بانكي ندارد چراكه اگر مي دانستند متوجه 
مي شدند بابت بذل و بخشش مسووالن از كيسه بانك ها، 
چه باليي سر نظاِم پولي- بانكي كشور مي آيد و درنهايت 

آحاد جامعه، تاوان اين مساله را خواهند پرداخت.
كاكايي گفت: ما كارشناس��ان مك��رراً اعالم مي كنيم 
برداشت نقدينگي از بانك مركزي براي كشور تورم زا بوده 
و درنهايت بخشي كوچكي از جامعه را پاسخ مي دهد. در 
ثاني در ص��ورت عدم ايجاد تورم در حال حاضر بانك ها 
به شدت با كمبود نقدينگي روبرو هستند و اين بانك ها 

توانايي پرداخت تسهيالت با اقساط سبك را ندارند.
وي گف��ت: بينش اقتصاد كالن نش��ان مي دهد هرگاه 
مسوولي يا طرح نجات رونق مسكن اولويت رونق بخشي 
را منوط به اعطاي تس��هيالِت كم بهره بداند، اين مورد 
كاماًل خطرناك است چراكه چنانچه گفته شد، وضعيت 
كشور نشان مي دهد بانك ها تهي هستند و برداشت از 
بانك مركزي خطرآفرين است و اجراي آن بدون رونق 
اقتصادي و ثبات اقتصادي در جامعه امكان پذير نيست.

اين كارش��ناس بابيان اينكه البته ارايه تسهيالت ارزان 
و مناسب در تمام دنيا يك طرح روتين است، گفت: اما 
كشور ما در حال حاضر با مشكالت اقتصادي شديدي 
روبرو است و ارايه تسهيالت به ميزان قابل توجه باعث 
افزايش نرخ تورم در كشور مي شود. وي درنهايت گفت: 
به هرحال اگر به دنبال ارايه تسهيالت مطلوب براي خريد 
مسكن هستيم بايد سه شرط اساسي در فضاي اقتصاد 

كالن را به نحو احسنت اجرايي كنيم.

   چند فاكتور مهم عرضه مسكن ارزان
در همين رابطه، محمدعلي مهري، كارشناس شهرسازي 
نيز گفت: »حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني 
كوچك متراژ متناسب با روند تقاضاي معامالت مسكن«، 
»عملياتي كردن واگذاري زمين هاي دولت و حاكميت و 
بخش عمومي براي احداث واحدهاي مسكوني يا اعطاي 
سهم تش��ويقي از ظرفيت مس��كن مربوطه براي افراد 
واجد شرايط آن دستگاه«، »ماليات بر عايدي امالك و 
مسكن«، »يكپارچگي و پيوستگي مديريت و برنامه ريزي 
مس��كن با فرماندهي و نظارت واحد و تقسيم كار بين 
دس��تگاهي« و »ايجاد پنجره واحد توس��عه و احداث 
ساختمان، كاهش عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، 
هزينه بيمه و انشعابات ساختمان« ازجمله موارد لحاظ 
شده در پژوهش هاي مجلس براي رونق دهي بازار مسكن 

در كوتاه مدت است.
وي گفت: رونق بخشي مسكن مستلزم توجه به عوامل 
مختلف درون  و برون بخشي است. اگرچه عوامل ذكرشده 
موارد بسيار دقيق و جامعي هستند، اما بايد توجه كرد 
اجراي تك تك آنه��ا به صورت جزي��ره اي امكان پذير 
نيست. بطور مثال، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي 
مسكوني كوچك متراژ متناسب نيازمند واگذاري زمين 

ارزان قيمت، تس��هيالت ويژه و همكاري و هماهنگي 
بين دستگاهي است. بنابراين در يك جمله بايد گفت، 
مولفه هاي برنامه هاي كوتاه مدت مسكن اگر فقط متكي 
به حمايت از ساخت و عرضه مسكن كوچك متراژ باشد، 
ضمن اينكه پاسخگوي بخش بزرگي از جامعه هدف است 

مي تواند رونق بخش بازار مسكن نيز باشد.

   نقطه اشتراك مسكن و خودرو
مهري گفت: بخش مس��كن، نيازمند توليد س��االنه 
800 هزار واحد مسكوني است. البته بايد توجه داشت 
كه كش��ور ما برخالف دو، س��ه دهه گذش��ته، خيلي 
نيازمند افزايش موجودي مسكن نيست. تقريبًا مشابه 
وضعيتي كه در بازار خودرو حاكم است و بايد به ازاي 
ورود خودروهاي باكيفيت، خودروهاي بي كيفيت از 
بازار خارج ش��وند.  همين وضعيت را در بخش مسكن 
هم داريم. انتظار مي رود به تدريج با ساخت واحدهاي 
مس��كوني خوب، واحدهاي مسكوني بد خارج شوند. 
يكي از مصاديق مس��كن خوب، مسكن متراژ كوچك 
اس��ت تا بتواند جوابگوي نياز جامعه ش��هري باش��د. 
جامعه اي ك��ه زوجين صبح تا ش��ب س��ركار بوده و 
براي استراحت وارد خانه مي ش��وند. اگرچه اين زوج 
در س��ال هاي آتي به واسطه فرزند آوري نيازمند خانه 
بزرگ تر هستند اما به نظر مي رس��د متراژهاي 50 تا 
70 متري همچنان مورد هدف باشد.  اين كارشناس 
شهرسازي گفت: به هرروي براي ساخت مسكن ارزان 
بايد زمين با كمترين قيمت به دس��ت سازنده برسد 
چراكه در ح��ال حاضر 60 درصد قيمت مس��كن در 
كالن ش��هرها مربوط به قيمت زمين است.  در مرحله 
بعدي براي صنعتي س��ازي ي��ا توليد انب��وه نيازمند 
يكپارچگي و پيوستگي مديريت و برنامه ريزي مسكن 
با فرماندهي و نظارت واحد و تقسيم كار بين دستگاهي 
هس��تيم و كاهش هزينه هاي جانبي ساخت مسكن 
ازجمله هزينه هاي شهرداري، نظام مهندسي هستيم. 
وي گفت: به هرحال س��اخت واحدهاي ارزان قيمت 
نيازمند زمين ارزان و كاهش هزينه هاي جانبي است. در 
ضمن سرعت در تعيين قيمت يك كاالي مصرفي بسيار 
مهم است و بطوركلي به همين دليل صنعتي سازي وارد 

كاالهاي مصرفي شد.
وي گفت: موفقيت اين طرح وابستگي تامي به كاهش 
ت��ورم عمومي كش��ور دارد ك��ه اين مقوله ني��ز رابطه 

مستقيمي با افزايش درآمد دولت دارد.

   مهم ترين شروط رونق مسكن
در همين زمينه شاهين افتخاري، كارشناس ساخت وساز 
دومولفه نهايي طرح پژوهش��ي مجلس گفت: شايد دو 
طرح »رفع موانع عملياتي ش��دن و تسريع طرح هاي 
بازآفريني ش��هري و نوس��ازي محالت هدف در بافت 
فرسوده« و »پيش��برد طرح هاي مس��كن حمايتي و 
اجتماعي و استيجاري با توجه به عدم پوشش دهك هاي 
يك تا 3 در طرح هاي جاري كالن مسكن« مهم ترين و 
اساسي ترين راهكارهاي گشايش در بازار مسكن باشد 
چراكه همواره كارشناسان معتقد بوده اند عرضه مسكن 

مي تواند راه گشاي مشكالت مسكن باشد.
وي گف��ت: س��اخت و عرض��ه مس��كن هاي حمايت 
بزرگ ترين گپ كنوني بازار مسكن است، اگرچه مسكن 
مهر تا حدودي توانست اين فاصله را جبران كند، اما به نظر 
مي رسد، بايد به دنبال طرح هاي اجرايي تر در اين حوزه 
باشيم. منظور از اجرايي تر لحاظ فاكتورهاي  زيرساختي، 

رو بنايي و تسهيالت ارزان است.
اين كارشناس ساخت وساز گفت: البته از ابتداي سال 
جاري برنامه هاي منسجمي براي طرح هاي بازآفريني و 
نوسازي ارايه شده اما به نظر مي رسد اجراي اين طرح ها 
منوط به عزم جدي باشد. در خصوص مسكن استيجاري 
بايد گفت با وجود تأكيد مسووالن به اهميت اين موضوع 
هنوز گام هاي اساسي برداشته نشده است و اگر اين دو 
طرح اجرايي شود مي توانيم اميدوار باشيم بخش بزرگي 

از مشكالت مسكني مصرف كنندگان حل خواهد شد.
وي گفت: به نظر مي رس��د دو ط��رح ميان مدت مركز 
پژوهش هاي مجلس بسيار كاربردي تري و عملياتي تر از 
دو كوتاه مدت و برنامه فوري باشد اگرچه اجراي اين دو 
مولفه نيز وابستگي زيادي به ثبات اقتصادي و افزايش 

ارزآوري كشور دارد.

بازار مس��كن ايران ط��ي دوره 
زماني 1393-1367 ش��اهد 
چندين دوره رون��ق و ركود در 
قيمت هاي مسكن بوده است. 
اين نوسانات در قيمت مسكن از 
يك سو، منجر به تغيير در ثروت 
خانوارها و در نتيجه، تغييرات 
سطح مصرف و پس انداز كل در 
اقتصاد مي شود و از سوي ديگر، 
به دليل تغييرات در ارزش وثيقه مسكن خانوار مي تواند بر 
عملكرد نظام بانكي در كشور اثر گذارد. اين اثرات، ضرورت 
شناخت ماهيت ادوار قيمت مسكن و نقش اين ادوار را در 

بخش حقيقي اقتصاد بيش از پيش آشكار مي سازد.
بازار مسكن ايران، همانند بسياري از كشورهاي درحال 
توسعه، طي دهه هاي اخير، شاهد دوره هاي رونق و ركود 
بسياري در قيمت هاي مس��كن بوده است. پس از پايان 
جنگ ايران و عراق، طي دوره زماني 1393-1367، پنج 
دوره رونق در قيمت مسكن مشاهده مي گردد. نقاط اوج 
متناظر با اين دوره هاي رونق، به ترتيب در 1371، 1375، 
1382، 1387 و 1391 هستند. همچنين پنج نقطه فرود 
)حضيض( در قيمت هاي مس��كن وجود دارد كه شامل 
1368، 1374، 1378، 1384 و 1390 هستند. باالترين 
نرخ رشد قيمت مس��كن در اين دوره زماني به ميزان 26 

درصد در فصل نخست سال 1391 و كمترين به ميزان 
5.20 - درصد در فصل نخست س��ال 1392 است. اين 
نوسانات در قيمت مسكن از يك سو، منجر به تغيير در ثروت 
خانوارها و در نتيجه، تغييرات سطح مصرف و پس انداز كل 
در اقتصاد مي ش��ود و از سوي ديگر، به دليل تغييرات در 
ارزش وثيقة مسكن خانوار مي تواند بر عملكرد نظام بانكي 
در كشور اثر گذارد. اين اثرات، ضرورت شناخت ماهيت ادوار 
قيمت مسكن و نقش اين ادوار را در بخش حقيقي اقتصاد 

بيش از پيش آشكار مي سازد.
براساس يافته هاي كارشناسان، سرمايه گذاري مسكن، 
هدايت كننده ادوار تجاري اس��ت و كاه��ش در اين نوع 
سرمايه گذاري، نشانه اي مطمئن از ركود است. در بخش 
سرمايه گذاري دو مس��اله حائز اهميت است مولفه اول 
مربوط به نوس��انات قيمت مس��كن و عدم تاثير گذاري 

تسهيالت خريد مسكن است.
در اين ميان، يكي از مهم ترين عوامل موثر بر نوس��انات 
قيمت مسكن، بر اساس ادبيات موجود، اعتبارات است. 
براس��اس نظريه تقاضاي مس��كن، دسترسي بيشتر به 
اعتبارات، در حالتي كه خانوارها با محدوديت وام گيري 
روبه رو باشند، تقاضا براي مسكن را افزايش داده و منجر 
به افزايش قيمت هاي مس��كن مي گردد ازس��وي ديگر، 
قيمت هاي مسكن از كانال هايي گوناگون )كانال اعتباري 
و ش��تاب دهنده مالي( بر ميزان وام گي��ري خانوارها اثر 

مي گ��ذارد نتيجه اين دو فراين��د، همزماني چرخه هاي 
اعتبارات با چرخه هاي قيمت مس��كن است. بررسي ها 
نشان مي دهد افزايش در ميزان اعتبارات دريافتي خانوارها، 
منجر به كاهش نرخ هاي تنزيل و افزايش جريان هاي آتي 
نقدي تنزيل يافته ش��ده كه اين امر سرانجام باعث رشد 
قيمت هاي مسكن مي شود.  برهمين اساس، طبق آمارها 
س��رمايه گذاري در بازار مسكن از س��ال 1390 به شدت 
كاهش يافته است، در واقع حدود 10 سال است كه شاهد 
افت سرمايه گذاري در بخش مسكن هستيم. البته در برخي 
سال ها اين بازار تكاني جزيي را تجربه كرده اما دوباره ركود 
حاكم ش��ده است. طي 10 سال گذشته، در طرف عرضه 
شاهد كاهش ساخت و ساز، افت ميزان سرمايه گذاري و 
كاهش توليد مسكن بوديم و در طرف تقاضا هم به دليل 
مشكالت اقتصادي، قدرت خريد خانوارها افت كرده است. 
قيمت مصالح ساختماني، زمين و... هم همراه با دو شوك 
تورمي سال هاي 91-92 و 97-98، به شدت افزايش يافته 
و اين جهش قيمت موجب شده است كه متقاضيان بالقوه 
توان خريد مسكن نداشته باشند. البته هر از چند گاهي 
ش��اهد وقوع دوره هاي كوتاه رونق هستيم كه خيلي زود 
دوباره به ركود وارد مي ش��ود. در سال هاي 91 و 92 و 97 
تورم ش��ديدي را تجربه كرده ايم و اين افزايش قيمت ها، 
ساخت و ساز مسكن را به شدت گران كرده است و با توجه 
به ركود تورمي انتظار م��ي رود كه گرايش چنداني براي 

سرمايه گذاري در مسكن وجود نداشته باشند. در اين ميان 
عواملي چون ساختار جمعيتي، رشد اقتصادي، قيمت 
نفت، درآمد خانوار، وضعيت بازارهاي موازي، نقدينگي 
و تورم، وام ساخت و خريد مسكن، سياست هاي دولتي، 
قوانين شهرسازي و تاثيرات انكارناپذيري بر بازار مسكن 
دارند. اين عوامل عمدتًا برون بخشي، طول و عرض ادوار 

پيش بيني شده بازار مسكن را با تغيير مواجه مي كنند.
به هر حال تا زماني كه متغيرهاي كالن اقتصادي بهبود 
نيابند، نبايد در انتظار رونق بخش مسكن بود. بهبود اين 
متغيرها هم وابس��ته به ايجاد ثبات و رشد اقتصاد كالن 
كشور است. جداي مباحث گفته شده فهرست مشكالت 
بخش مسكن، حاكي از ساختار متصلب سياست گذاري 
در اين بخش بوده و بالطبع، نوگرايي و نوانديش��ي در اين 
حوزه را اجتناب ناپذير مي نمايد. چراكه حاكميت رويكرد 
مكانيكي پروژه محور طي دهه هاي گذشته و كمرنگ بودن 
اصالحات ساختاري و نهادي نتوانسته است مشكالت اين 

بخش را مرتفع كند.
نابسامان شهري، ناكارآمدي برنامه هاي تامين مسكن اقشار 
كم درآمد، سيستم اطالعات ناقص زمين و مسكن، ساختار 

ناكارآمد هزينه-درآمد شهرداري ها و...
در اين ميان، به نظر مي رسد قسمت قابل توجهي از وضعيت 
كنوني، زاييده فق��دان برخي از نهادها ي��ا كژكاركردي 
نهادهاي موجود است. در چنين شرايطي يا نهاد مورد نياز 

براي توسعه مس��كن، وجود ندارد يا اگر هم وجود دارند، 
كاركرد مخدوشي دارند مثاًل وزارت راه و شهرسازي به جاي 
سياست گذاري، تصدي گري كرده است. شهرداري به جاي 
مديريت شهر، تجارت شهر كرده است. انبوه ساز به جاي 
توسعه گري، پيمانكاري كرده است و مواردي از اين دست.

از اين رو، حتي در دوره هايي كه بخش قابل توجهي از توان 
اجرايي و مالي دولت مص��روف طرح و پروژه اي در بخش 
مسكن شده، مش��كالت اين بخش مرتفع نشده است؛ 
چراكه به جاي پروسه اصالحات نهادي، اجراي پروژه در 
كانون توجه بوده است. براين اساس دولت يازدهم با درك 
عميق از مشكالت اقتصاد زمين و مسكن، اصالحات نهادي 

و ساختاري در اين بخش را هدف گذاري كرد.
حال بايد ديد 3 مولفه بنيادي رونق دهي بازار مسكن در 
طرح پيشنهادي مجلس كجا و كي اصالح خواهد شد تا 
ما شاهد تغييرات جدذي در مولفه هاي تاثيرگذار ديگر 

مسكن باشيم.
اما نكته بسيار مهم اين راهكار رونق بخشي مسكن كه 
از سوي مركز پژوهش هاي مجلس ارايه شده اين است 
كه مطالعات دقيق بر مولفه هاي تأثيرگذار رونق مسكن 
از س��وي مجلس انجام گرفته است چراكه تك تك اين 
مولفه ها در عين وحدت، يك كثرت را ايجاد مي كنند و 
براي رونق بخشي نيازمند اجراي عملياتي تك تك اين 

مولفه ها   هستيم.
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 چشمي خندان
 و چشمي گريان

خوش��حالم اي��ن روزها 
مي بينم نقط��ه نظرات 
كارشناس��ي در ح��وزه 
موردتوج��ه  مس��كن 
قرارگرفت��ه و از طري��ق 
مجاري دولتي در مرحله 
تصوي��ب ي��ا  آيين نامه 
اجراي��ي اس��ت. يكي از 
نظرات بحث اتصال توأمان 
وام ساخت با وام خريد بود 
كه خوشبختانه در حال اتفاق افتادن است. و مورد 
بعدي اتصال سازندگان با تأمين كنندگان مصالح 
ساختماني بود كه وزير محترم راه و شهرسازي از آن 
به عنوان كارت مصالح يادكردند.اما در ادامه اگر به 
راهكارهاي 13 گانه مركز پژوهش ها برسيم درواقع 
پي مي بريم كه آنها نيز جمع بن��دي نقطه نظرات 
كارشناس��ي اس��ت كه اكثر آنان را در گزارش هاي 
كارشناس��ي قباًل طرح نموده و درخواست توجه و 
عملياتي كردن آنها را داشتيم. لذا از اين بعد خوشحالم 
كه تالش ما كارشناسان بي توجه نمانده و تبديل به 
فرايند اجرايي شده است پيشنهادات و ابالغيه هاي 
وزير محترم و چه مركز پژوهش ها به نوعي محصول 
فكري و كارشناسي بوده و مورد تاييد ماست. تحوالت 
سياسي در حوزه بين الملل و داخلي طي يكي دو سال 
اخير به عنوان تأثيرگذارترين عامل بيروني بر اقتصاد 
ايران انكارناپذير بوده و اقتصاد مسكن نيز از اين مقوله 
جدا نبوده و ب��ه ميزان غيرقابل قبول و باورناپذيري 
تحت تنش و تأثي��ر اين فرايند قرارگرفته اس��ت. 
فرايندي كه در پي آن موجب ش��ده تا ساير عوامل 
دروني دخيل در التهابات حاكم بر حوزه مسكن كم 
رنگ تر جلوه كند و كما اينكه پرداختن به راه حل هاي 
دروني در زمان التهاب نيز شايد نتواند آن تأثيرگذاري 
و نقش موثر خود را ايفا نمايد؛ اما چون فعاًل راه حلي 
براي رفع تأثيرات عوامل بيروني در اقتصاد مسكن 
فراهم نيس��ت، حداق��ل كاري كه مي ش��ود كرد، 
پرداختن به سازوكار عوامل دروني است كه به تازگي 
دولت محترم با عامليت وزارت مسكن و شهرسازي 
در حال پياده س��ازي است و نيز مجلس محترم كه 
اخيراً در پي ارايه طريق از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس است، اشاره كرد. به نظر نگارنده مشكلي كه 
ما در ارايه راه حل ها داريم، عدم شناخت زمان و موقع 
عمل به آنان است. اين نوع راه حل ها و پيشنهادات 
دولتي و مجلس به نوعي تركيب و تلخيص نظرات 
كارشناسي حوزه مسكن است كه حداقل دو سال 
پيش از سوي كارشناسان اين حوزه و نيز اين حقير 
بارها طي مقاالت و مصاحبه ها بدان اش��اره كرديم. 
ازيك طرف باعث خوش��حالي و اميدواري است كه 
به اين نوع نظرات و پيش��نهادات كارشناسي توجه 
شده است و از طرفي ديگر افسوس اين را داريم كه با 
اقدام به موقع آنان شايد قبل از اين التهابات اقتصادي 
مي توانس��تيم به يك مرز تعادلي و تس��اوي توزيع 
فرصت ها بين افراد عادي جامعه در حوزه مس��كن 
دست يابيم. چراكه تجويز و اجراي اين نسخه هاي 
اقتصادي و حمايتي، مختص زمان آرامش اقتصاد 
و به دوراز تأثيرات عوامل بيروني است نه مقطعي كه 
هيجانات و احساسات ناامني اقتصادي بين مردم و 
نگراني آنان در كاهش ارزش دارايي شان در اوج است، 
پياده سازي شود و نقش مهم راهكارها در پايين ترين 
سطح از كارايي شان قرار گيرد. ولي آنچنان كه اشاره 
شد با تمام احتماالت ممكن در عدم نتيجه بخش 
بودن طرح ها بايستي اقدام جديد دولت و مجلس در 
تدوين راهكارها و اقدام به عملياتي كردن آنان را به 
فال نيك گرفت و اين روند را تاييد و تقويت كرد. در 
اين چند سال اخير اين اقدام در ارايه راه حل از سوي 
دولت و مجلس بديع و مميون بوده و اميدوايم در اجرا 
و عملياتي نمودن راهكارها نيز موفق باشند. كما اينكه 
دلنگراني از نحوه و چگونگي عمل به راهكارهاست كه 
مي طلبد نظام كنترلي و نظارتي ويژه اي بر آنان اعمال 
گردد تا به بيراه نرفته و راه حل ها طعمه سوداگران و 
فرصت طلبان نگردد. بخش مسكن به عنوان عامل 
پيشران و محرك ساير بخش هاي اقتصادي معرفي 
ش��ده اس��ت، تيم اقتصادي دولت با اين اعتقاد كه 
بخش مسكن نقش محرك رشد اقتصادي را دارد و 
هرگونه تحرك در آن زمينه ساز رشد توليد و اشتغال 
در س��اير بخش هاي وابس��ته خواهد شد، اقدامات 
اجرايي و توان مالي براي برقراري رونق اوليه در اين 
بخش را صرف��ا در خط حفظ تورم و تعريف ركود تا 
زماني كه صنايع پيشرو در بخش هاي اقتصادي پايه 
از جمله نفت و پتروشيمي و معادن و فلزات با ورود 
ارز هاي ناش��ي ازرفع تحريم به كشور و رونق نسبي 
حوزه هاي اقتصادي مزبور و سرريز سرمايه مازاد به 
بخش مسكن متمركز كرده است.   اما آنچه مهم است 
بحث سرمايه هاي دولتي و سرمايه هاي سرگردان و 
برنامه ريزي نشده مردم در دوره هاي تحريم و خروج 
از انضباط مالي آنان و ورود به بخش مسكن و فراهم 
شدن بازار سوداگري در اين حوزه هست كه مي تواند 
تبعات منفي ناش��ي از تلقي تجاري بودن مسكن 
به عنوان كاالي اقتصادي و نه مصرفي در جامعه را در 
پي داشته باشد . كما اينكه تجربه بازار مسكن ثابت 
نموده اس��ت كه بازوهاي دولتي گاهي اشتياقشان 
براي ورود به بازار مس��كن بيش از سرمايه گذاران 
بخش خصوصي و حقيقي بوده و اين فرآيند مي تواند 
منجر به انباشت و احتكار ملك و امالك به دست خود 
دواير دولتي گردد كه در ميان مدت موجب خروج 
مسكن از ريل قيمت واقعي شده و موجبات افزايش 
كاذب قيمت نيز مي گردد. لذا در صورتي كه دولت 
بتواند مس��كن را از يك كاالي تجاري و سرمايه  اي 
خارج نموده و به عنوان يك كاالي مصرفي به دست 
متقاضيان واقعي برس��اند، بازار س��وداگري در اين 
بخش از بين رفته و سرمايه هاي بخش خصوصي و 
حتي دولتي به جاي خريد و احتكار ملك و مسكن 
به سوي توليد مولد و اشتغالزا سرريز مي شود و به تبع 
آن فضاي سوداگري در اقتصاد مسكن نيز به شدت 

كاهش مي يابد. 

منصور غيبي
كارشناس اقتصاد 

مسكن

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز



دانش و فن10اخبار

كمك هوش مصنوعي به بهبود اقتصاد كشورها 

هند،يكيازپيشقراوالنهوشمصنوعيدرجهانميشود
گروه دانش و فن| 

ام��روزه هوش مصنوع��ي نه تنها به عنوان دانش��ي 
نوين بلكه به عنوان عاملي در جهت افزايش قدرت 
و ث��روت جوامع مختل��ف، مورد توجه كش��ورهاي 
مختلف جهان قرار گرفته اس��ت. هندوستان يكي 
از كشورهاس��ت كه در حال تبديل شدن به قطبي 
جهان��ي در تولي��د فناوري ه��اي مرتب��ط با هوش 
مصنوعي اس��ت. بر اس��اس پژوهش انجام ش��ده، 
هندوس��تان برحس��ب مي��زان اس��تفاده از هوش 
مصنوعي و اجرايي كردن آن در بخش هاي مختلف 
داخل اين كش��ور، بعد از امريكا و چين مقام س��وم 
جه��ان را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت. يكي از 
اصلي ترين داليل گسترش فراوان هوش مصنوعي 
در هند در س��ال هاي اخير ناشي از برنامه حكومت 
هند براي ديجيتاليزه ك��ردن اقتصاد و صنعت اين 
كشور بوده است كه به اختصاص بودجه هاي كالن 
حكوم��ت هند در ح��وزه تكنولوژي هاي ارتباطي و 

هوش مصنوعي انجاميده است.
بر اس��اس گ��زارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس، 
پنج ح��وزه اصلي م��ورد نظر حكوم��ت هند براي 
نوس��ازي هاي عميق بر اساس رويكردي ديجيتالي 
و ب��ا كمك گرفت��ن از هوش مصنوع��ي عبارتند از: 
كشاورزي، سالمت، آموزش، ش��هرهاي هوشمند 
و زيرس��اخت ها و در نهاي��ت حم��ل و نق��ل، البته 
جمعيت بيش از يك ميليارد نفري هندوستان بازار 
مناسبي براي سرمايه گذاري شركت هاي مهم هوش 
مصنوعي جهان در اين كش��ور بوده است كه سهم 
بسزايي در رشد و گسترش استارتاپ هاي مرتبط با 
هوش مصنوعي و اش��تغال در حوزه تكنولوژي هاي 

مرتبط با هوش مصنوعي ايفا كرده است.
نخس��تين واحد درس��ي اي كه در نهاد آموزش��ي 
در حوزه ه��وش مصنوع��ي در هند ارايه ش��د، در 
انس��تيتوي هندي تكنولوژي كانپور در اواخر دهه 
۱۹۶۰ ميالدي بود. پروفسور ماهاباال كه از دانشگاه 
MIT امريكا و بعد از يك س��ال دوره پژوهش��ي با 
ماروين منس��يكي از بنيان گذاران هوش مصنوعي 
در امري��كا و جه��ان( برگش��ته ب��ود آغازگر هوش 
مصنوعي در نظام دانشگاهي هند قلمداد مي شود، 
اما پژوهش هاي اولي��ه در حوزه هوش مصنوعي در 
هند براي نخستين بار توسط پروفسور ناراسيمهان 
در اين كش��ور صورت گرفت. پروژه ترجمه ماشين 
زبان هاي هندي در انس��تيتوي هن��دي تكنولوژي 
كانپ��ور و پروژه ش��ناخت ويژگي ه��اي اپتيكال در 
دانش��گاه كلكته در دهه ۱۹۸۰ ميالدي را مي توان 
به عنوان نخس��تين پروژه هاي پژوهشي انجام شده 
در ح��وزه ه��وش مصنوعي در هند به ش��مار آورد. 
وزارت الكتروني��ك در حكومت هند با كمك برنامه 
توس��عه س��ازمان ملل )UNDP( در سال ۱۹۸۶ 
تصمي��م به اجراي پ��روژه پنج س��ال هاي در حوزه 
سيس��تم هاي محاس��باتي دانش بنيان گرفت كه 
به عنوان بخش��ي از برنامه تحقيقاتي سيستم هاي 
كامپيوتري نسل پنجم در هند تعريف مي شد. اين 
پروژه بر سيس��تم هاي كامپيوتري نس��ل پنجم در 
هند تعريف مي شد. اين پروژه روي پيشرفت هاي در 
حال ظهور در حوزه هاي تعامل و مواجهه هوشمند 
انسان و ماشين، پردازش هاي دانش محور و كاركرد 
مديريت، حل مساله و كاركرد نتيجه گيري، و رشد 

پالت فرم هاي پردازش موازي زير متمركز بود.
مطابق با گزارش استعدادهاي جهاني در حوزه هوش 
مصنوعي كه در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، هندوستان 
رتبه دهم جهان را در تعداد فارغ التحصيالن دكتري 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشين دارد. همچنين 
رتبه س��يزدهم را در ميان كش��ورهاي برتر جهان 
از لح��اظ ارايه مقاله هاي علم��ي در كنفرانس هاي 
پژوهش��ي مربوط به هوش مصنوع��ي و يادگيري 
ماش��ين در سراسر جهان داراس��ت. هندوستان در 
حدود ۳۸۶ فارغ التحصيل دكتري هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشين دارد، در حالي كه امريكا با حدود 
۹۰٪ فارغ التحصي��ل دكت��ري ه��وش مصنوعي و 
يادگيري ماشين مقام نخست جهان را در اين زمينه 

داراست. همچنين پژوهشگران هندي براساس اين 
گزارش در حدود ۴۴ مقاله مهم را در كنفرانس هاي 
درجه اول جهاني هوش مصنوعي منتش��ر كرده اند 
در حالي كه امري��كا ۲۰۱۷ مقاله در اين حوزه ارايه 
كرده اس��ت. چين به عنوان رقي��ب منطقه اي هند 
داراي ۴۱۳ فارغ التحصيل دكتري هوش مصنوعي و 
يادگيري ماشين و ۲۰۶ مقاله مهم در كنفرانس هاي 

درجه اول جهان در زمينه هوش مصنوعي است.
تخمي��ن حج��م ه��وش مصنوعي و ش��ركت هاي 
مرتب��ط با آن در اقتصاد هند كاري دش��وار اس��ت. 
براساس شاخص هاي جهاني يكي از معيارهاي رايج 
براي تخمين بخش ه��وش مصنوعي، اندازه گيري 
س��رمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اس��تارت 
آپهاي هوش مصنوعي است. براساس تخمين انجام 
شده كمك هاي مالي اختصاص داده شده در سراسر 

جه��ان به هوش مصنوع��ي از ۸۲۶ ميليون دالر در 
س��ال ۲۰۱۲ به ۶ / ۴ ميليون دالر در س��ال ۲۰۱۷ 
افزايش يافته اس��ت. حجم بخ��ش هوش مصنوعي 
هند ني��ز در اين دوره رش��د چش��مگيري يافته و 
ش��اهد ۱۵۰ ميليون دالر س��رمايه گذاري در بيش 
از ۴۰۰ كمپاني در پنج س��ال گذش��ته بوده است. 
بيشتر س��رمايه گذاري ها در دو س��ال گذشته بوده 
است بطوري كه فقط حجم سرمايه گذاري ها از ۴۴ 
ميليون دالر در س��ال ۲۰۱۶ به ۷۷ ميليون دالر در 

سال ۲۰۱۷ رسيده است.
در هند حكومت اين كشور بيشتر سرمايه گذاري ها 
در بخش هوش مصنوعي و تكنولوژي هاي نوظهور 
را انج��ام مي دهد. در بودجه اخير اين كش��ور مبلغ 
۴۸۰ ميلي��ون دالر براي س��رمايه گذاري در بخش 
تكنولوژي هاي نوظهور كه شامل هوش مصنوعي نيز 
مي شود اختصاص داده است. چنين سرمايه گذاري 
مالي عظيمي مي تواند به هند كمك كند تا در كنار 
امريكا، اس��تراليا، چي��ن، كانادا و اتحادي��ه اروپا به 

سرمايه گذاري هاي عظيم در بخش هوش مصنوعي 
روي آورد؛ اگرچ��ه هنوز از چين ك��ه در نظر دارد تا 
س��ال ۲۰۳۰ در حدود هفت ميليارد دالر در بخش 

هوش مصنوعي سرمايه گذاري كند عقب است.
چالش هاي پيش روي توس��عه هوش مصنوعي در 
هند هندوستان اگرچه جزو كش��ورهايي است كه 
تكنولوژي هاي نوين مخصوصا در س��ال هاي اخير 
اس��تفاده كرده اس��ت، اما چالش ه��اي فراواني نيز 
پيش روي رش��د هرچه بيش��تر هوش مصنوعي در 
اين كش��ور وجود دارد. اين چالش ها عمدتأ داخلي 
اس��ت و به مثابه مانعي جدي بر سر راه رسيدن هند 
به كش��ورهايي همچ��ون امريكا و چي��ن در زمينه 
شكوفايي دانش هاي نوين مخصوصا هوش مصنوعي 
عمل مي كند. بخش��ي از اين چالش ها، ساختاري و 
كالن ب��وده و رفع آنها ب��ه تالش هاي طوالني مدت 
نيازمند است. دولت با آگاهي از وجود چنين موانع 
كالن در مقابل رش��د هوش مصنوعي در اين كشور 
همه تالش خود را در س��ال هاي اخير براي رفع آن 
انجام داده اس��ت. رقابت منطق��ه اي هند با چين و 
س��رمايه گذاري عظيم چيني ها بر هوش مصنوعي 
احس��اس خطر را در ميان سياستمداران اين كشور 
به وج��ود آورده و به همين دليل سياس��تمداران و 
مقام��ات عاليرتبه هندي ني��ز برنامه هاي زيادي را 
براي رفع موانع ش��كوفايي هوش مصنوعي در هند 

طراحي و اجرا كرده اند.
پژوه��ش در ح��وزه ه��وش مصنوعي در سراس��ر 
جه��ان چرخه هاي متناوبي از بي��م و اميد را با خود 
به همراه داش��ته اس��ت. در دو دهه اخير با پيدايش 
اقتصاد اينترنتي، چرخش معناداري به طرف جذب 
كمك هاي مالي در حوزه پژوهش��ي و تحقيقات از 
طرف بخش خصوصي رخ داده اس��ت. از جنبه هاي 
جالب چنين چرخشي، حركت از سوي دانشگاه ها 
به طرف صنعت بوده اس��ت زيرا عمده كمپاني هاي 
اينترنتي بزرگ، دانشجويان و پژوهشگران مستعد 
را از دانش��گاه ها به س��وي بخ��ش خصوصي جذب 
كرده ان��د. اين روند داراي درس ه��اي فراواني براي 

كشوري مثل هند است.
امروزه س��رمايه گذاري هاي زي��ادي روي پژوهش 
در حوزه ه��وش مصنوع��ي در عمده كش��ورهاي 
جه��ان ب��ه دلي��ل گس��ترش كاربرده��اي هوش 
مصنوعي مي شود. پيشرفت تجاري در حوزه هوش 
مصنوعي در سال هاي اخير تا حدود زيادي به دليل 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و شركت هاي بزرگي 
همچون IBM مايكروسافت، فيس��بوك و ... بوده 
است. چنين روندي در هندوستان وجود نداشته و 

به دليل نبود منابع تخصيص داده شده الزم از طرف 
بخش خصوصي، حكومت اين كش��ور ب��ه ناگزير از 
محل درآمدهاي عمومي به تأمين مالي پروژه هاي 
هوش مصنوع��ي مي پ��ردازد، البته در مقايس��ه با 
گذش��ته بخش خصوصي هند تمايل بيشتري براي 
سرمايه گذاري در حوزه هوش مصنوعي از خود نشان 
داده است كه اگرچه كافي نيست اما قدم رو به جلويي 

محسوب مي شود. 
نكت��ه مهم ديگري ك��ه درب��اره كاربردهاي هوش 
مصنوعي در هند مورد توجه محققان مختلف است، 
تأثير ماشيني ش��دن و اس��تفاده از فناوري هوش 
مصنوع��ي بر بازار اش��تغال در هند اس��ت. درواقع 
اين ترس ناشي از احتمال از دست دادن شغل هاي 
هندي ها به دليل ورود هوش مصنوعي به اين كشور 
است. گزارش هاي منتشر ش��ده صنعت تكنولوژي 

اطالعات و انفورماتيك هند كه در اوايل سال ۲۰۱۶ 
چاپ شد به خوبي بر اين نكته اشاره كرده است كه 
چگونه اتوماسيون ناشي از هوش مصنوعي، آغازگر 
تأثيرگ��ذاري عميقي بر وضعيت اش��تغال در هند 
است. بخش خدمات IT در هند تنها بخشي نيست 
كه تأثيرات زي��ان آور هوش مصنوع��ي بر وضعيت 
اش��تغال را مش��اهده مي كند. بخش توليد احتماال 
نخس��تين بخش اين كشور اس��ت كه با پيامدهاي 
آنچ��ه انق��الب صنعتي چه��ارم خوانده مي ش��ود 
مواجه مي ش��ود. در حالي كه هندوس��تان اميدوار 
به نوعي انقالب توليدي خاص اين كش��ور از طريق 
برنامه هندي Modi Make اس��ت اما هم اكنون 
سياست گذاران اين كش��ور با واقعيت جديدي كه 
ناشي از پيدايش ربات هاي صنعتي و تأثيرات آنها بر 

كمپاني هاي توليدي است مواجه شده اند.
استراتژي ملي هوش مصنوعي هند سند مهمي در 
پيش��رفت اين كش��ور براي حركت به سوي يكي از 
پيش قراوالن هوش مصنوعي در جهان اس��ت. در 

واقع س��ند مزبور با توجه به اهمي��ت نوظهور هند 
در عرص��ه تكنولوژي هاي جدي��د مخصوصأ هوش 
مصنوعي، نقشه راه اين كش��ور براي كسب جايگاه 
برتر در ميان كش��ورهاي دارنده ه��وش مصنوعي 
است. توصيه هاي ارايه شده در آن مي تواند براي ما 
در ايران نيز مفيد باشد. از نظر نويسندگان گزارش، 
با پديدار شدن ماشين هاي هوشمند از يك طرف كه 
به توانمندسازي فرايندهاي شناختي همچون تفكر، 
تصور، يادگيري، حل مساله و تصميم گيري انجاميده 
است و پيشرفت هاي رخ داده در گردآوري داده ها و 
باال بردن توان پردازش كامپيوترها، هوش مصنوعي 
فرصت هايي را براي تكمي��ل و جايگزيني با هوش 
انساني به وجود آورده است. چنين روندي به بهبود 
زندگي و كار ما انسان ها انجاميده است. هند دومين 
كش��ور پرجمعيت جهان با سريع ترين اقتصاد رو به 
رشد، س��هم مهمي از انقالب هوش مصنوعي را در 
جهان داراست. سند استراتژي ملي هوش مصنوعي 
با اين فرض تدوين ش��ده اس��ت كه هن��د به دليل 
ويژگي ها و توانمندي هاي آن اين قابليت را دارد كه 
خود را در ميان نقشه جهاني هوش مصنوعي تثبيت 
كند. رويكرد اين استراتژي ملي بر اين اساس بنا شده 
اس��ت كه چگونه هند مي تواند از هوش مصنوعي به 
عنوان تكنولوژي اي دگرگون س��از براي تشخيص 

رشد اجتماعي و فراگير استفاده كند.
هدف از استراتژي بيان شده، توانمندسازي و افزايش 
مهارت هاي انساني براي مواجهه با چالش هاي پديدار 
شده در حوزه دسترسي، كمبود و بي ثباتي در حوزه 
نيروي متخصص كار، استفاده موثر از دستاوردهاي 
هوش مصنوعي ب��راي ارايه راه حل ه��اي مورد نياز 
اقتصادهاي در ح��ال ظهور و بررس��ي پژوهش ها و 
كاربردهاي هوش مصنوعي در س��طح جهان است. 
اس��تراتژي ملي هوش مصنوعي هند بر دسترس��ي 
همگان ب��ه منافع و دس��تاوردهاي هوش مصنوعي 
تأكيد مي كند. اگرچه اين اس��تراتژي براي استفاده 
داخلي در هند نوشته شده است اما نويسندگان آن بر 
شناسايي كاربردهاي هوش مصنوعي در سطح جهان 
و شناس��ايي دس��تاوردهاي آن در سطح بين المللي 
تأكيد دارند. از منظر كاربردي بر شناسايي بخش هايي 
از جامعه كه بيشترين پتانسيل جذب دستاوردهاي 
هوش مصنوعي را دارند تأكيد شده است. براي مثال 
بخش كشاورزي در هند كه از بخش هاي اصلي اقتصاد 
اين كشور است به تكنولوژي هاي چنداليه براي جذب 

و نوسازي خود نيازمند است.
نويسندگان اين گزارش معتقدند كه هوش مصنوعي 
از مفه��وم اوليه خ��ود كه نوع��ي تقلي��د از هوش 
انس��اني و مشابهت س��ازي آن بود فراتر رفته است. 
با پيشرفت هاي ش��گفت انگيزي كه در جمع آوري 
داده ها و همچني��ن پردازش و قدرت محاس��باتي 
كامپيوترها رخ داده اس��ت، سيستم هاي هوشمند 
امروزه مي توانند وظايف زيادي را به عهده گرفته و 

به افزايش بهره وري كمك كنند.
با افزايش قابليت هاي هوش مصنوعي در حوزه هاي 
مختل��ف مي توان آن را كاربردي ك��رده و از مزاياي 
آن بهره مند ش��د. ب��ه دليل ماهيت دگرگون س��از 
تكنولوژي و در آغاز راه بودن عمده كشورهاي جهان 
براي استفاده از آن، هندوستان از نظر تهيه كنندگان 
اين استراتژي ملي به رهبري جهان هوش مصنوعي 
قادر است. در واقع اين استراتژي معطوف به حداكثر 
بهره برداري از هوش مصنوعي براي رشد اقتصادي، 
توس��عه اجتماعي و پيش��رفت همه جانبه اس��ت و 
اميدوارن��د كه در نهايت ه��وش مصنوعي به بهبود 

هرچه بيشتر اقتصاد داخلي هند بينجامد.
در حال��ي كه هوش مصنوعي اين پتانس��يل را دارد 
ك��ه در بس��ياري از حوزه ها قابلي��ت كاربردي پيدا 
كند اما تاكنون در هند بيشتر از منظر تجاري به آن 
نگريسته شده است. اين در حالي است كه استراتژي 
ملي هوش مصنوعي در هند س��ند راهبردي بسيار 
مهمي در تالش هاي اين كشور در پيشرفت و حركت 
به س��وي تبديل شدن به يكي از س��رامدان هوش 

مصنوعي در جهان است. 
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انگجت |  اگرچه مقامات محلي و برخي شركت هاي 
امريكايي به علت نقض حريم شخصي كاربران استفاده 
از فناوري تش��خيص چه��ره را متوق��ف كرده اند، اما 

اف بي اي بر اين كار اصرار دارد.
گزارش خبري روزنامه واشنگتن پست در اين زمينه 
نش��ان مي دهد پليس ف��درال امري��كا )اف بي آي( و 
اداره گم��رك و مهاج��رت اين كش��ور از عكس هاي 
گواهينامه هاي رانندگي مانن��د يك معدن طال براي 
جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيس��تم شناسايي 

چهره بهره مي گيرند.
اين سازمان ها با اس��كن كردن صدها ميليون عكس 
قابل دسترس از اين طريق يك پايگاه داده غيررسمي 
كنترل و نظارت طراحي كرده و بطور منظم از داده هاي 
اين عكس ها براي شناسايي مجرمان جرايم خرد مانند 

سارقان و غيره استفاده مي كنند.
بر اس��اس اطالعات موجود اف بي اي هر ماه به تنها در 
حدود ۴۰۰۰ جست وجو در ارتباط با فناوري شناسايي 
چهره انج��ام مي دهد و از اين طريق حريم ش��خصي 

ميليون ها شهروند امريكا بطور مرتب نقض مي شود.
اين اقدامات در ۲۱ ايالت امريكا متداول است كه از جمله 
آنها مي توان به ايالت هاي واشنگتن، پنسيلوانيا و تگزاس 
اشاره كرد. نكته جالب عدم نياز به دستور دادگاه براي 

انجام چنين اقداماتي است.

گيزموچاينا| شركت لنوو ماوس هوشمندي عرضه كرده 
كه مي توان به وس��يله صوت آن را كنترل كرد. همچنين 
گجت مذكور قابليت ترجمه از زب��ان چيني به زبان هاي 

انگليسي، فرانسوي، آلماني و غيره را دارد.
 شركت لنوو محصول جديدي را عرضه كرده كه در حقيقت 
يك ماوس هوشمند با قابليت كنترل صوتي است. اين ماوس 
هوشمند از دستورات صوتي پيروي مي كند و قابليت ترجمه 
دارد. اين ماوس ۴۳ دالر قيمت گذاري ش��ده است. ماوس 
هوشمند لنوو با استفاده از فناوري شناسايي صوت فعال 
مي شود. اين ويژگي به فرد كمك مي كند به قابليت هاي 

كنترل صوتي و ترجمه انگليسي دسترسي يابد.
همچنين اين ماوس صوت به زبان هاي چيني و انگليسي 
را شناسايي مي كند و قادر است از زبان چيني به انگليسي، 

فرانسه، ژاپني، آلماني و ۲۶ زبان ديگر ترجمه كند.
در كنار موارد گفته ش��ده اين م��اوس مي تواند به صورت 
خ��ودكار ترندها و برخي اصطالحات و اخب��ار داغ روز را از 
وبسايت هاي خبري و رويدادها، دريافت كرده و با استفاده 
از پلتفرم هوش مصنوعي به صورت آنالين و در بستر ابري 
تعبيه شده، در اختيار كاربر قرار دهد. در كنار اين موارد ماوس 
هوشمند لنوو مجهز به يادگيري عميق است و بنابراين طي 
گذر زمان و استفاده از ماوس قابليت هاي شناسايي صوت، 
دقت گجت و كنترل آن ارتقا مي يابد. از اين موس مي توان 

روي چوب، شيشه و پارچه از آن استفاده كرد.

انگجت |  ارتش روس��يه به سربازان خود پهپادهايي 
مي دهد كه ق��ادر به حمل بمب هس��تند.وزارت دفاع 
روس��يه به تازگي اعالم كرد كه قصد دارد پهپادها را به 

سالح تجهيز كند.
وزارت دفاع روسيه گفت كه اين كشور هم اكنون در حال 
توسعه بمب هاي كوچك است. اين اقدام روسيه واكنشي 
در برابر تجربيات جنگ در سوريه است كه داعش قصد 
داشت يك پايگاه روسي را با استفاده از پهپادهاي تجاري 
مورد حمله قرار دهد.اين پهپاد براي حمل مواد منفجره 

اصالح شده بودند.
هنوز هيچ گونه جدول زمانبندي و جزييات فني درباره 

اين پهپادهاي تسليحاتي ارايه نشده است.
همچنين باور آن س��خت اس��ت كه اين فناوري تا چه 
اندازه عملي شود. زيرا در گذشته روسيه برنامه موشكي 
هايپرسونيك خود را مطرح كرد كه در حد انتظار پيش 
نمي رود. از موارد حائز اهميت در مورد اين فناوري مساله 

“اثربخشي “ است كه مي تواند يك نگراني بزرگ باشد.
پهپادها قادرند سريع حركت كنند ولي ممكن است در 
برابر فناوري هايي كه عملكرد آنها را مختل مي سازند، 

ايستادگي و مقاومت نداشته باشند.
اين پهپادها ممكن اس��ت بيش��تر در مناطقي كاربرد 
داش��ته باشند كه رفتن به آنجا دش��وار است. به عنوان 

مثال: خيابان هاي باريك شهرها يا داخل ساختمان ها.

انگجت | پژوهشگران دانشگاه براون امريكا در مطالعه 
اخيرش��ان موفق به ذخيره اطالعات در مولكول هاي 
متابوليك همچون مولكول هاي آمينو اس��يد و شكر 

شده اند.
قرار دادن يك بي��ت داده روي مولكول كار پيچيده اي 
است اما طي اين مطالعه پژوهش��گران قادر به ذخيره 
ه��زاران داده روي مولكول هاي��ي مانند مولكول آمينو 
اسيد و شكر شده اند. دش��واري اين مساله به اين دليل 
است كه براي انجام اين كار مي بايست تركيبات مولكولي 
را روي صفح��ات كوچك فلزي قرار داده و براي اين كار 

پژوهشگران بايد از طيف سنج جرمي استفاده كنند.
طيف سنجي جرمي )Mass Spectroscopy( يكي 
از روش هاي طيف سنجي اس��ت كه شامل جداسازي 
 )m/z( يون هاي يك يا چند اتم بر پايه نسبت جرم به بار
و اندازه گيري نس��بت جرم به بار و فراواني يون ها در فاز 
گازي اس��ت. به عبارت دقيق تر طيف س��نجي جرمي 
به بررس��ي نس��بت جرم به بار مولكول ها با استفاده از 

ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي مي پردازد.
طي اين مطالعه محققان از روش ذكر ش��ده يعني قرار 
دادن مولكول هاي يك گربه مصري و بز كوهي بر روي 
صفحات كوچك فل��زي به منظور ذخي��ره اطالعات، 
استفاده كردند و موفق به بازيابي اطالعات با دقت حدود 

۹۹ درصد شدند.

اتو نيوز| اتحاديه اروپا به استفاده خودروسازان از فناوري 
اينترنت بي سيم Wi-Fi راي منفي دادند.

 بر خالف آنكه بس��ياري از ش��ركت هاي خودروسازي 
در جهان به دنبال اس��تفاده از فناوري اينترنت بي سيم 
و وايرل��س Wi-Fi در خودروهاي توليدي جديد خود 
هستند، بر اساس تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشره 
به نظر مي رسد كه ۲۱ كشور عضو اتحاديه اروپا با به كار 
بردن و همچنين تصويب استانداردهاي مبتني بر اينترنت 
واي فاي مخالفت كردند و به شدت از برخي از شركت هاي 
خودروسازي همچون فولكس واگن، رنو فرانسه و تويوتا 

كه مايل به استفاده از اين فناوري بودند، انتقاد كردند.
اين در حالي اس��ت كه برخي ديگر از شركت هاي بزرگ 
فعال در حوزه هاي تكنولوژي و خودروس��ازي همچون 
سامسونگ، هواوي، اينتل، كوالكام، پژو سيتروئن، دايملر، 
بي. ام.و و فورد كه از به كار بردن فناوري شبكه نسل پنجم 
اينترنت 5G حمايت و پشتيباني مي كردند، از رأي منفي 

اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خوشحال شدند.
اتونيوز در اين باره نوشت: كميسيون اروپا تصميم گرفته 
است كه استاندارد و معيارهاي دقيق و تعيين كننده اي 
را درباره خودروهاي هوشمند و متصل به اينترنت تنظيم 
كن��د و در اين باره ميان ش��ركت هاي خودروس��ازي و 
تكنولوژي براي اس��تفاده از دو فناوري اينترنت بي سيم 

يعني Wi-Fi و 5G اختالف نظر ايجاد شده است.

قانون شكني FBI در زمينه استفاده 
از فناوري تشخيص چهره

ماوس هوشمندي كه با صوت 
كنترل مي شود

سربازان روسي به پهپادهاي 
حامل بمب مجهز مي شوند

ذخيره سازي اطالعات در دل 
مولكول ها

اروپا اتصال خودروهاي هوشمند 
به 5G را ترجيح داد

رويداد

اندرويد داخلي طراحي شد
مه�ر| وزير ارتباط��ات از طراحي سيس��تم عامل 
بومي موبايل توسط دانش��جويان دانشگاه شريف و 
نصب آن روي گوش��ي داخلي خبر داد. محمدجواد 
آذري جهرمي با انتش��ار ويدئويي در اينس��تاگرام 
از طراحي سيس��تم عام��ل بومي موبايل توس��ط 
دانشجويان دانشگاه شريف و نصب آن روي گوشي 
داخلي خبر داد. در اين ويدئو آمده است: »يك گروه 
دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف براي مقابله با 
تحريم هاي گوگل سيستم عاملي طراحي كرده كه 
گوگل امكان حذف آن را ندارد. براي اطمينان بيشتر 
كاربران ايراني يك گوشي توسط جي ال ايكس توليد 

شده كه اين سيستم عامل را پشتيباني مي كند.
اين سيس��تم عامل اين امكان را ب��ه كاربران ايراني 
مي دهد كه اپليكيشن هاي مربوط به كسب و كارهاي 
خود را بدون نگراني از تحريم هاي امريكا، فعال كنند.«

سوءاستفاده باج افزاري از 
آسيب پذيري ويندوز

افتا| مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري 
نسبت به سوءاستفاده يك ويروس باج گير )باج افزار( 
جديد از آسيب پذيري سيستم عامل ويندوز هشدار 
داد. اي��ن باج افزار اولين بار در م��اه آوريل، زماني كه 
 Oracle سوءاستفاده از يك آسيب پذيري بحراني در

WebLogic را آغاز كرد، شناسايي شد.
باج افزار Sodinokibi با نام REvil هم ش��ناخته 
 ۸۴۵۳-۲۰۱۸-CVE مي شود و از آس��يب پذيري
بهره ب��رداري مي كند. اين آس��يب پذيري توس��ط 

مايكروسافت در ماه اكتبر سال ۲۰۱۸ رفع شد.
بر اساس تحليل انجام شده توسط پژوهشگران، در كد 
بدافزار يك بخش پيكربندي به صورت رمز شده وجود 
دارد كه حاوي اطالعات و تنظيمات مورد نياز براي 
فعاليت بدافزار است. بطور جزئي تر، كد پيكربندي 
حاوي فيلدهايي براي كليد عمومي، شناس��ه هاي 
حمله و توزيع كننده باج افزار، پسوندهايي كه نبايد 
رمزگذاري ش��وند، نام فرايندهاي پردازشي كه بايد 
متوقف شوند، آدرس سرورهاي فرمان و كنترل، قالب 
متن باج خواهي و گزينه هاي ديگري است كه استفاده 
از يك اكسپلويت را براي افزايش سطح دسترسي فعال 
مي كند. نمونه بدافزار تحليل شده توسط پژوهشگران 
كسپرسكي، از يك فرايند تركيبي براي رمزگذاري 
داده ها استفاده مي كند. پژوهشگران متوجه شدند 
كه باج اف��زار كليد عمومي و كلي��د خصوصي را در 
رجيستري ذخيره مي كند. پس از رمزگذاري فايل ها، 
باج افزار به ازاي هر سيستم قرباني يك پسوند تصادفي 
قرار مي دهد. قرباني بايد كليد و پسوند فايل هاي رمز 
شده را در سايت مهاجم وارد كند تا ميزان مبلغ باج را 
مشاهده كند. اين باج افزار سيستم هاي مختلفي را در 

سراسر جهان آلوده كرده است.

دكمه اي براي توقف و اجراي 
موسيقي در مرورگر كروم

انگجت|گوگل براي متوقف كردن موسيقي ها و 
ويديوهاي آزاردهنده كه با باز كردن برخي صفحات در 
مرورگر كروم اجرا مي شوند و كاربر بايد به نوار مربوطه 
رفته و آن را س��اكت كند، يك دكمه جهاني در نظر 
مي گيرد تا كاربران براي هميشه از شر اين مزاحم هاي 
اعصاب خردكن خالص شوند. نسخه جديد كروم با 
نام »قناري« )Canary( داراي يك ويژگي جديد به 
 Global Media( »نام »كنترل رسانه اي جهاني
Controls( اس��ت كه پس از فعال شدن، اگر يك 
ويدئو در ه��ر يك از صفحات مرورگر در حال پخش 
باشد، يك نماد در كنار نشاني اينترنتي )در كنار ستاره 
نشانه( ظاهر مي شود. با كليك كردن روي آن، يك 
صفحه كنترل بزرگ تر باال مي آيد كه به كاربر اجازه 
مي دهد بدون اينكه به س��راغ موسيقي يا ويدئوي 
مربوطه برود، مثل يك برنامه پخش موسيقي آن را 
متوقف كند، پخش كند ي��ا به جلو و عقب بزند. اين 
ويژگ��ي مي تواند به خصوص ب��راي متوقف كردن 
ويدئوهاي مزاحم پخش خودكار مفيد باشد. همچنين 
كنترل يك ويدئو در سرويس هاي اشتراك ويدئو مانند 
يوتيوب را در صورتي كه كاربر به صفحه ديگري برود، 
بدون نياز به مراجعت به صفحه مربوطه فراهم مي كند.

اين ويژگي مي تواند يك تغيير خوشايند باشد، زيرا 
گوگل اخيراً قابليت ساكت كردن صفحات را با كليك 
روي آيكون بلندگو حذف كرد، ب��ا وجود اين هنوز 
مي توان با كليك راست بر روي تب، بطور دايم سايت 

را ساكت كرد.

آمازون به دنبال مجوز پرتاب 
۳۲۳۶ ماهواره اينترنتي به فضا

انگج�ت| آمازون قص��د دارد برنامه خ��ود براي 
ارايه خدمات اينترنت ماهواره اي را هر چه سريع تر 
پياده سازي كند و از همين رو به دنبال اخذ مجوزهاي 

الزم از كميسيون فدرال ارتباطات امريكاست.
بر اساس درخواس��ت آمازون اين شركت به دنبال 
پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره به فضا به منظور عملياتي سازي 
طرح Kuiper  است. ماهواره هاي يادشده كه در ۹۸ 
مدار مختلف به دور زمين مستقر مي شوند با فاصله 
۵۹۰ تا ۶۳۰ كيلومتر از سطح زمين حركت خواهند 
كرد. آمازون مدعي اس��ت با اجراي اين طرح ده ها 
ميليون نفر در سراسر جهان مي توانند به اينترنت 
پرسرعت دسترس��ي پيدا كنند. اين شركت تأييد 
كرده كه با اجراي طرح يادشده كل كره زمين تحت 
پوشش اينترنت پرسرعت ماهواره اي قرار نمي گيرد. 
اين خدمات حتي كل امريكا را نيز پوشش نمي دهد 
و به عنوان مثال بخش هايي از آالسكا از اين طريق به 

اينترنت دسترسي نمي يابند.
آمازون همچنين قصد دارد از فناوري ويژه اي براي 
جلوگي��ري از ايجاد اخت��الل در خدمات اينترنت 
خود به��ره بگيرد. عم��ر مفيد ماهواره ه��اي مورد 
استفاده بدين منظور ۱۰ س��ال تخمين زده شده 
است. زمان بندي دقيق اجراي اين طرح هنوز اعالم 

نشده است.

  ه�وش مصنوع�ي از مفه�وم اولي�ه 
خود ك�ه نوعي تقلي�د از هوش انس�اني و 
مشابهت س�ازي آن بود فراتر رفته است. 
ب�ا پيش�رفت هاي ش�گفت انگيزي كه در 
جمع آوري داده ها و همچني�ن پردازش و 
قدرت محاسباتي كامپيوترها رخ داده است، 
سيستم هاي هوش�مند امروزه مي توانند 
وظايف زيادي را به عهده گرفته و به افزايش 

بهره وري كمك كنند

برش
  ام�روزه س�رمايه گذاري هاي زي�ادي 
روي پژوه�ش در حوزه ه�وش مصنوعي 
در عم�ده كش�ورهاي جه�ان ب�ه دلي�ل 
گس�ترش كاربرده�اي ه�وش مصنوعي 
مي شود. پيشرفت تجاري در حوزه هوش 
مصنوعي در سال هاي اخير تا حدود زيادي 
به دلي�ل س�رمايه گذاري بخش خصوصي 
 IBM و ش�ركت هاي بزرگ�ي همچ�ون

مايكروسافت، فيسبوك و ... بوده است

برش
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براساس اعالم شركت ارتباطات سيار ايران 

تعرفه هاي ارتباطي همراه اول براي حج تمتع ۹۸ اعالم شد

ايجاد ارزش افزوده اقتصادي از طريق صنايع تبديلي روستايي

گروهبنگاهها|
اپراتور اول تلف��ن همراه تعرفه هاي مكالمه، پيامك و 
اينترنت ايام حج تمتع را اعالم كرد و از ارايه سيم كارت 

رايگان ويژه حجاج خبر داد.
به گزارش »تع��ادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، همزمان با فرارسيدن ايام حج 
ابراهيمي، مشتركان همراه اولي كه قصد مسافرت به 
كشور عربستان س��عودي را دارند، مي توانند با همراه 
داش��تن س��يم كارت اپراتور اول از مزاياي رومينگ، 
بدون دغدغه تهيه سيم كارت و پرداخت هزينه ارزي 

استفاده كنند.
همراه اول در اطالعيه اي اعالم كرد »يكي از مزيت هاي 
استفاده از سرويس رومينگ نرخ مناسب در مقايسه با 
ساير اپراتورهاي داخلي و خارجي است؛ عالوه بر اين، 
همراه اول براي زائران حج تمتع سيم كارت اعتباري 

رايگان ويژه حجاج در نظر گرفته است.
زائران مي توانند از طري��ق دفاتر زيارتي يا مراجعه به 
دفاتر و مراك��ز خدماتي منتخب همراه اول نس��بت 
به دريافت س��يم كارت اعتباري رايگان ويژه حجاج 

اقدام كنند.
در اي��ن كمپين مكالمات دريافتي، داخلي و با ايران و 
همچنين اينترنت همراه و پيامك هاي ارسالي رومينگ 
شامل تخفيف شده كه براس��اس آن، تعرفه تماس با 
ايران هر دقيقه ۳۶۰۰ تومان، دريافت تماس از ايران 
هر دقيقه ۲۴۰۰ تومان، تماس با عربستان هر دقيقه 
۲۰۰۰ تومان، ارسال پيامك ۱۰۰۰ تومان و اينترنت 
مصرف آزاد هر مگابايت ۵۰۰ توم��ان در نظر گرفته 

شده است.
مش��تركان مي توانند از طريق ارس��ال كد ۹۶۶ يا نام 
»عربستان« يا »SAUDIARABIA« به سرشماره 
۸۰۷۰ يا مراجعه به پرتال همراه اول، از تعرفه مكالمه 

و پيامك و ديتا ويژه حج تمتع سال ۹۸ مطلع شوند .
همراه اول تأكيد كرده بسته هاي اينترنتي داخلي )فعال 
شده در ايران( در كشور عربستان قابل استفاده نيست و 
هزينه به صورت تعرفه آزاد محاسبه مي شود؛ بنابراين 
زائران براي مديريت و كاهش هزينه رومينگ الزم است 
گزينه دانلود و به روزرساني برنامه ها و تنظيمات گوشي 

را از حالت خودكار خارج كنند. زائراني هم كه عالقه مند 
به استفاده از اينترنت گوشي هستند، مي توانند براي 
خريد بس��ته هاي اينترنت رومينگ وي��ژه ايام حج با 
استفاده از كددستوري، برنامه »همراه من« يا فروشگاه 
آنالين هم��راه اول اقدام كنند؛ اين بس��ته ها تنها در 
عربستان و از طريق اپراتور Zain قابل استفاده است.

اپراتور اول تلفن همراه پيش��نهاد كرده مش��تركان 
پيش از س��فر، نس��بت به ش��ارژ س��يم كارت هاي 
اعتباري ي��ا افزايش وديعه س��يم كارت هاي دايمي 
خود اق��دام كنن��د تا در طول س��فر با مش��كلي در 
برقراري ارتب��اط مواجه نش��وند. دريافت پيامك در 
كش��ور عربس��تان همچون گذش��ته رايگان است و 

روش��ن كردن گوش��ي هزينه اي براي آن��ان در پي 
نخواهد داشت. مشتركان همراه اول مي توانند جهت 
 دريافت اطالعات الزم مربوط به اين كمپين به نشاني

 www.mci.ir/haj۹۸ مراجعه كنند.

   نقش همراه اول در آينده ايران ديجيتال 
تشريح  شد

اپراتور اول تلفن همراه در جريان كارگاه بين المللي 
اتحادي��ه جهاني مخابرات، نقش خود را در توس��عه 

اكوسيستم ديجيتال كشور بيان كرد.
به گ��زارش »تعادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، مهدي غيناقي عضو هيات مديره 

و س��يد ياس��ر ديباجي مديركل مطالعات و توسعه 
راهبرد همراه اول در دومي��ن روز از برگزاري كارگاه 
بين المللي »ظرفيت س��ازي و توس��عه مهارت براي 
تحول ديجيت��ال در اقتصاد ديجيتال« كه توس��ط 
اتحاديه جهاني مخابرات و با همكاري دانشكده علمي 
كاربردي پست و مخابرات در تهران در حال برگزاري 
است، به ارايه تصويري كالن از برنامه چشم انداز اپراتور 
اول تلفن همراه در برابر نمايندگاني از ۱۲ كشور جهان 
پرداختند. در اين پنل به تشريح تصويري از وضعيت 
دسترسي و پوشش گسترده اينترنت به ويژه اينترنت 
تلفن همراه در ايران پرداخته و گفته شد كه شركت 
ارتباطات سيار ايران نقش خود را طي ۵ سال گذشته، 

در توسعه زيرس��اخت باند پهن كشور با نصب حدود 
۴۰ هزار سايت باند پهن و ايجاد پوشش ۱۰۰درصدي 

براي مناطق شهري ايفا كرده است.
همچنين نماين��دگان همراه اول اث��رات اين ميزان 
توس��عه را در رش��د اكوسيس��تم ديجيتال كش��ور 
بيان كردند و به معرفي ابعاد و گس��تره اكوسيس��تم 
استارتاپ هاي ديجيتال ايران در حوزه هاي مختلف 
از جمله حمل و نقل، مسافرت، خرده فروشي، مالي، 

پرداخت، بيمه، خدمات منزل و سالمت پرداختند.
نمايندگان همراه اول در جريان برگزاري اين كارگاه و 
در فرصت داده شده براي معرفي ظرفيت هاي اقتصاد 
ديجيتال ايران، نقش��ي كه در آينده ايران ديجيتال 
براس��اس ماموريت خود كه هم��ان »تحقق روياي 

ديجيتال« است را نيز تشريح كردند.
به اي��ن منظور همراه اول يك راهبرد متكي بر تحول 
ديجيتال را در سه اليه »كسب و كار اصلي«، »نزديك 
به كسب و كار اصلي« و »فراتر از كسب و كار اصلي« 
تدوين كرده كه از طريق آن به مهم ترين و بزرگ ترين 
پيشران تحول ديجيتال براي مشتريان، سازمان ها، 
صنايع و دولت ايران مبدل خواهد ش��د و همچنين 
در اف��ق آن، يكي از حاميان اصلي رش��د و توس��عه 

اكوسيستم ديجيتالي ايران خواهد بود.
همچنين در اين مراسم، نمايندگان شركت ارتباطات 
س��يار ايران به معرفي يك مدل بلوغ ديجيتال كه با 
همكاري دانشگاه لينكشوپينگ سوئد در قالب يك 
پايان نامه فوق ليس��انس MBA تدوين شده است، 

پرداختند و ابعاد و مفاد آن را تشريح كردند.
گفتني است، سه مش��اور ITU كه متخصص حوزه 
اقتصاد ديجيتال هس��تند، اداره جلسات اين كارگاه 
را بر عهده دارند و نمايندگاني از ۱۲ كش��ور طي پنج 
روز و در ۲۴ جلسه تجربيات شان را منتقل مي كنند.

در اين كارگاه بين المللي كه از ۱۵ تير در تهران آغاز 
به كار كرده و تا ۱۹ تير ماه ادامه دارد، نمايندگاني از 
برخي شركت هاي داخلي و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات حض��ور دارند و قرار اس��ت در كنار هم، به 
اش��تراك و گردآوري تجارب شركت ها  و دولت هاي 

مختلف در حوزه تحول ديجيتال بپردازند.

۱-با توجه ب��ه ميزان ارزش 
اف��زوده اي ك��ه در بخ��ش 
كشاورزي وجود دارد ارزش 
افزوده اين صنايع با صنايع 
پتروشيمي برابري مي كند. 
ناگفته پيداس��ت ك��ه براي 
رق��م زدن اقتص��اد ب��دون 
نفت ب��ا جايگزيني و صدور 
محصوالت��ي كه ب��ا صنايع 
تكميلي به وجود مي آي��د مي توان به جاي صادرات 
فرآورده هاي نفت��ي، از ظرفيت هايي چون صادرات 

محصوالت تبديلي استفاده كرد. 
واقعيت آن است كه موضوعاتي چون؛ توجه به توسعه 
روستاها، نياز روز افزون به غذا، كاهش منابع غذايي 
همزمان با رشد جمعيت باعث شده نظر دولتمردان، 
انديش��مندان و محقق��ان به امر گس��ترش صنايع 
تبديلي و تكميلي روس��تايي جلب شود. چرا كه در 
شرايط فعلي، راه اندازي صنايع تبديلي محصوالت 
كش��اورزي در روس��تاها عاملي براي توسعه است. 
نبايد فرام��وش كرد بس��ياري از محصوالت داراي 
زم��ان توليد و مص��رف متفاوتي هس��تند، توليد و 
برداشت اين محصوالت در زمان مشخص و كوتاهي 
انجام مي ش��ود اما مصرف آنها در زمان طوالني تري 

صورت مي گيرد و صنايع تبديلي اين قابليت را دارد 
كه با حفظ و نگهداري محصوالت در آنها به گونه اي 
تغيير و تبديل ايجاد كند كه امكان مصرف آنها طي 

سال ميسر شود.
۲-يكي از مهم ترين مش��كالت بخش كش��اورزي 
ضايعات محصوالت اس��ت. صناي��ع تبديلي بخش 
كشاورزي مي تواند در بخش هايي مانند؛ جلوگيري 
از ضايعات كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده در بخش 
كشاورزي، افزايش سطح درآمد روستاييان، باال بردن 
بهره وري بخش كش��اورزي و افزايش سهم اشتغال 
صنعتي را در مناطق روس��تايي ب��ه عنوان جزئي از 

فرآيند توسعه روستايي نقش مهمي ايفا كند.
البته صناي��ع تبديلي و تكميلي با وجود اهميتي كه 
دارد يك مقوله اي نسبتًا جديد در كشورمان محسوب 
ش��ده كه هنوز آنگونه كه شايس��ته است در بخش 
كشاورزي مورد حمايت قرار نگرفته است، اما با توجه 
به تأكيدات مقام معظم رهبري به توليد محصوالت 
كشاورزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي يا توليد 
ملي، بايد صنايع تبديلي در خود روستا به وجود آيد.

آنچه كه اكنون در صنايع تبديلي كش��ورمان ديده 
مي شود آن است كه بسياري از كارخانه هاي صنايع 
تبديلي دور از مناطق روس��تايي و در جوار ش��هرها 
و ش��هرك هاي صنعت��ي ايج��اد مي ش��ود، فروش 

محصوالت كش��اورزي به اين قبيل كارخانه ها نه به 
وسيله خود كشاورز بلكه توسط دالل و واسطه انجام 
مي شود يا عواملي كه در اس��تخدام اين كارخانه ها 
هستند در فصل برداشت، محصول را به قيمت ناچيز 
مي خرند و با فرآوري و ذخيره سازي آن را طي سال 

با چندين برابر قيمت اوليه به فروش مي رسانند.
۳-آنچه در اين بين مي تواند به كشاورزان كمك كند 
اين است كه با آگاهي دادن به كشاورزان آنها را تشويق 
كرده كه سرمايه هاي خرد خود را در قالب يك شركت 
تعاوني جمع كنند، بايد كارخانه تبديلي تكميلي بومي 
در همان منطقه احداث شود و همچنين ضروري است 
از محصوالت توليدي خودشان استفاده كنند تا ارزش 
افزوده به روستايش��ان بازگردد. ضمن اينكه صنايع 
تبديلي و تكميلي در نقاطي كه از اقتصاد كشاورزي 
برخوردار هستند فرصت هاي شغلي و سرمايه گذاري 
مناسبي را در مناطق روس��تايي به وجود مي آورد و 
موجب جلوگيري از اش��تغال هاي فصلي و مهاجرت 

از روستا مي شود.
۴-توس��عه صادرات از ديگر مزيت هاي اين صنايع 
است. بدون ترديد گسترش اين صنايع با فرآورده هاي 
محصوالت كش��اورزي و افزايش ماندگاري موجب 
مزيت رقابتي و افزايش صادرات ش��ده است و بايد 
گفت بخ��ش اعظم محصوالت كش��اورزي به علت 

ضعف در صنايع تبديلي صادر نمي شود.
در كنار بحث توس��عه ص��ادرات، تكمي��ل زنجيره 
بازارياب��ي از ديگر اثرات مثبت ايجاد صنايع تبديلي 
و تكميلي اس��ت كه با گسترش اين صنعت عالوه بر 
ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن اين بخش، قدرت 
پاسخگويي به بازار را در انواع سليقه هاي مختلف در 
مردم به وجود آورده و زنجي��ره بازاريابي را تكميل 

مي كن��د. صنايع غذايي بي��ش از ۸۵ درصد صنايع 
تبديلي و تكميلي را تش��كيل مي ده��د و با توجه به 
آثار مستقيم و غير مستقيمي كه در توليد و اشتغال 
در بخش كش��اورزي دارد موجب رشد و شكوفايي 
در سطح كالن مي ش��ود. نكته اي كه كشورمان در 
شرايط حساس فعلي بيش��تر از هر عامل ديگري به 

آن نيازمند است. 

داوطلبان گول نخورند حفاظت 
از سواالت كنكور آهنين است

سيس�تانوبلوچستان| 
وزير عل��وم با بي��ان اينكه 
متخلفان شبكه پيشرفته 
تقل��ب كنك��ور، داوطلب 
نبودن��د، گفت: اي��ن اتفاق 
در محل خاص��ي در يكي 
از اس��تان ها رخ داد و قبل از 
اينكه متخلفان بتوانند كاري انجام دهند، تش��كيالت 
آنها كشف و با آنان برخورد شد . به گزارش ايسنا، منصور 
غالمي در حاشيه نشست روساي دانشگاه ها و موسسه 
پژوهش و فناوري با اشاره به دستگيري شبكه پيشرفته 
تقلب در كنكور سراسري ۹۸، گفت: اين اتفاق در محل 
خاصي در يكي از استان ها رخ داد و قبل از اينكه اعضاي 
اين شبكه بتوانند كاري انجام دهند، تشكيالت آنها كشف 
و با آنان برخورد شد . وي ادامه داد: تالش هاي همكاران 
در چارچوب حفاظت از امنيت س��واالت كنكور مانند 
گذشته است و برخي افراد به نوعي گول باند كشف شده را 
خوردند.  وزير علوم، تاكيد كرد: دستگاه هايي سواالت را به 
اين افراد فروخته بودند در حالي كه هيچ فردي دسترسي 
به سواالت كنكور سراسري ندارد و متأسفانه اين گروه به 
دنبال كالهبرداري از افراد ساده بودند . وزير علوم اظهار 
كرد: داوطلبان كنكور هيچ وقت نبايد گول بخورند چون 
حفاظت از سواالت كنكور آهنين است و سوالي به خارج 
درز پيدا نمي كند. ضمن اينكه اعضاي باند كشف شده 
داوطلب كنكور نبودند . پيش از اين سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران سيستان و بلوچستان با انتشار اطالعيه اي 
از انهدام شبكه سازمان يافته ۱۶ نفره كه قصد تقلب در 

كنكور سراسري سال ۹۸ را داشتند، خبر داد.

51 بقعه متبركه آماده اجراي 
طرح نشاط معنوي

مركزي|مديركل اوقاف و 
امور خيريه استان مركزي 
گفت: طرح نشاط معنوي 
در قالب طرح اوقات فراغت 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
استان مركزي در ۵۱ بقعه 
متبركه استان مركزي برگزار 
مي ش��ود. حجت االسالم حس��ين دالوري در نشست 
با خبرنگاران و اصحاب رس��انه، اظهار داش��ت: يكي از 
كارويژه هاي س��ازمان اوقاف و امور خيريه طرح نشاط 
معنوي همزمان با تعطيلي مدارس در مقاطع س��ني 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان اس��ت، كه هر ساله شاهد 
برگزاري اين طرح در بقاع متبركه كشور و استان هستيم.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي افزود: امسال 
نيز طبق س��نوات گذشته طرح نشاط معنوي در قالب 
طرح اوقات فراغت و كالس هاي تابستاني مدنظر قرار 
دارد و به صورت پررنگ تر از س��ال هاي گذشته دنبال 
مي ش��ود. دالوري بيان داش��ت: اين طرح در ۵۱ بقعه 
متبركه شاخص سطح ۱ و ۲ استان مركزي شامل پنج 
بقعه در اراك، دو بقعه متبرك��ه در تفرش، چهار بقعه 
متبركه در خمين، دو بقعه متبركه در زرنديه، ۸ بقعه 
متبركه سطح يك و ۱۲ بقعه متبركه سطح دو در ساوه، 
سه بقعه در شازند، سه بقعه در فراهان، دو بقعه متبركه در 
آشتيان، چهار بقعه متبركه در دليجان، سه بقعه متبركه 
در خنداب و سه بقعه متبركه در محالت برگزار مي شود. 
وي  خاطرنشان كرد: يكي از محسنات طرح نشاط معنوي 
امسال جلوگيري از موازي كاري و جلوگيري از هزينه هاي 

سنگين دستگاه هاي مرتبط است. 

لجستيك قابليت جايگزيني 
نفت را در اقتصاد كشور دارد

آذربايج�انش�رقي| 
رييس كميت��ه بازرگاني و 
تجارت بين المل��ل و عضو 
كميسيون اقتصادي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: توجه به ظرفيت هاي 
لجستيكي كشور مي تواند 
جاي نفت را در اقتصاد كشور پر كند و جايگزين آن شود.
محمود دودانگه ديروز در همايش نخس��تين ميز ملي 
لجستيك ايران افزود: ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي 
خاص يك كشور داراي ظرفيت ويژه لجستيكي است و 
بايد از اين ظرفيت براي تجارت بهره الزم را برد. بايد با نگاه 
درون زاي برون نگر در كنار توجه به توليد به ظرفيت هاي 
كشور هم توجه كنيم. وي اظهار داشت: يكي از ضعف هاي 
امروز كش��ور در امر صادرات غيرنفت��ي عدم توجه به 
زيرساخت هاي لجستيكي اس��ت و بايد توجه به آن در 
اولويت باشد. وي با اشاره به اينكه لجستيك در كاهش 
هزينه و رقابت پذير كردن توليد اثرگذار است، بيان كرد: 
بر اساس آمارهاي موجود از ۱۲۰ ميليون تن محصوالت 
كشاورزي در كشور حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از بين مي رود 
كه اين امر به علت نبود زيرساخت هاي لجستيكي است.

رييس كميت��ه بازرگاني و تج��ارت بين الملل و عضو 
كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: موضوع لجستيك به سه عامل مديريت جريان 
كاال، مديريت جريان اطالعات كاال و مديريت جريان مالي 
مرتبط با كاال توجه ويژه مي كند و اگر سه موضوع مورد 
تاكيد لجستيك اجرايي شود ديگر مشكل كمبود كاال و 

افزايش قيمت را در كشور نخواهيم داشت.

بسياري از كانال هاي تلگرامي 
فروش كاال جعلي هستند

اصفه�ان|رييس پليس 
فتاي اصفه��ان خطاب به 
مردم مي گويد: بسياري از 
كانال هاي تلگرامي فروش 
كاال جعلي هستند و با بهانه 
نب��ود ام��كان پرداخت در 
محل، هزينه كاال را پيش از 

ارسال دريافت و از مردم كالهبرداري مي كنند.
سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به افزايش جرايم اينترنتي   اظهار داشت: بيشترين 
جرايم اينترنتي شامل برداشت هاي غيرمجاز از حساب 
شخصي افراد و كالهبرداري هاي رايانه اي به شيوه هاي 
مختلف اس��ت و مجرمان تحت اي��ن عناوين اقدام به 
كالهبرداري هاي مالي از م��ردم مي كنند. وي تاكيد 
كرد: مردم بايد دقت كنند كه بس��ياري از كانال هاي 
فروش كاال جعلي هس��تند و با اين عناوين كه فروش 
حضوري و پرداخت در محل ندارند هزينه كاال را قبل 
از ارسال محصول دريافت كرده و در نهايت نيز كااليي 
براي مراجعان ارس��ال نمي كنند. رييس پليس فتاي 
اس��تان اصفهان بيان داش��ت: گاهي نيز اين كانال ها 
ادع��اي پرداخت در محل دارند اما ب��ا دريافت هزينه 
ارسال كاال كه براي هر فرد مبلغ كمي را شامل مي شود 
و عدم ارسال محصول خريداري شده، به كالهبرداري 
از كاربران فضاي مجازي مي پردازند. وي ادامه داد: در 
بسياري از اين موارد افراد كالهبردار حتي كانال هاي 
جعلي در ارتباط با رضايت مش��تري دارند اما عناوين 
رضايت مشتري هاي خود را از ديگر كانال هاي واقعي 

فروش كاال برداشت مي كنند.

كشف 16 مزرعه استخراج 
بيت كوين در زنجان

زنجان| مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق اس��تان 
زنج��ان گف��ت: ۱۶ مزرعه 
اس��تخراج بيت كوي��ن در 
زنجان با مصرف ۴ مگاوات 
استخراج ش��د. به گزارش 
ايسنا، عليرضا عليزاده ديروز 
در نشس��ت خبري، با تاكيد بر فرهنگ سازي مصرف 
برق، اظهار كرد: شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 
با بيش از ۴۴۶ هزار مشترك و فروش ۳ ميليون و ۴۰۰ 
هزار مگاوات صد درصد جمعيت شهري و۹۹.۵ درصد 
جمعيت روستايي باالي ۱۰ خانوار، را پوشش داده است

وي با اش��اره به مصرف باالي انرژي توسط بخش مولد، 
افزود: عمده مصرف برق در استان زنجان برق صنعتي 
و كشاورزي است به طوري كه ۵۲ درصد برق مصرفي 
در بخش صنعتي و ۲۱ درصد در بخش كشاورزي است 
كه اين مهم ارزش افزوده و تولي��د ثروت و درآمد براي 
استان است. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
زنجان با اشاره به شناسايي مزارع بيت كوين، يادآور شد: 
بيت كوين موضوع امروز نيست، نوس��انات نرخ دالر و 
فاصله زياد قيمت آن نسبت به ريال موجب شده ايران 
جزو كشورهايي باشد كه عده اي بخواهند از اين روش 

سود بيشتري به جيب بزنند .
وي عنوان كرد: ارزان ب��ودن انرژي برق نيز يكي از 
عوامل مهم گرايش به استخراج ارز ديجيتالي است 
كه از سال گذشته تاكنون با افزايش نرخ دالر و ارزان 
بودن انرژي برق، استخراج ارز ديجيتالي طرفداران 

بيشتري در كشور پيدا كرده است .
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 خوش بيني فعاالن خودرو
به كاهش قيمت در بازار

مش�هد| ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه داران و 
فروشندگان اتومبيل مشهد گفت: با توجه به ركودي 
كه حدود يك ماه است در بازار حاكم شده، قيمت ها 
اندكي كاهش پيدا كرده و ما خوش بين هستيم كه 
قيمت ها ثبات پيدا كند. حميدرضا حيدري درباره 
ميزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو اظهار كرد: در حال 
حاضر تقاضا براي خريد خودرو كاهش يافته در حالي 
كه فروشندگان نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده اند 
و تداوم اين روند موج��ب كاهش قيمت ها خواهد 
شد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
اتومبيل مشهد درباره خودروهاي ناقص و تكميل 
نشده كارخانه هاي خودروسازي در كشور خاطرنشان 
كرد: دو عاملي كه موجب شد متقاضي خودرو را گران 
بخرد در درجه اول عدم عرضه خودرو و در درجه دوم 
سوءاستفاده خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو 
بود. حيدري خاطرنشان كرد: اگر قطعه سازان قطعات 
الزم را توليد كنند و تحويل كارخانه هاي خودروسازي 
دهند و خودروسازان هم به تعهدات خود عمل كنند و 
ماشين ها را تحويل مصرف كنندگان دهند، قطعاً بازار 

قيمت متعارفي پيدا خواهد كرد.

هتل هاي كرمانشاه تابستان 
پررونقي در پيش دارند

كرمانشاه| نايب رييس اتحاديه هتلداران كرمانشاه 
گفت: تابستان امس��ال برخالف سال هاي گذشته 
هتل هاي كرمانشاه فصلي پررونقي را در پيش خواهند 
داشت. سيروس گل عنبر با اشاره به آغاز فصل تابستان 
و شروع مسافرت هاي تابستاني، اظهاركرد: ۲۸ هتل، 
هتل آپارتمان و ميهمانپذير كرمانش��اه با ظرفيت 
۳۲۰۰ تخت آماده پذيرايي از مس��افرين تابستاني 
هس��تند. وي گفت: به واسطه شرايط مناسب آب و 
هوايي فصل تابستان، بس��ياري از خانواده هايي كه 
دراين فصل به مسافرت مي روند ترجيح مي دهند 
براي استراحت در پارك ها چادر برپا كنند، لذا حجم 
ورودي به هتل ها كاهش پيدا مي كند. نايب رييس 
اتحاديه هتلداران كرمانشاه بابيان اينكه معمواًل در 
فصل تابستان ظرفيت هتل هاي استان بين ۳۰ تا 
۴۰ درصد ُپر مي شود، اعالم كرد: در تابستان امسال 
برخالف سال هاي گذش��ته به دليل در پيش بودن 
چندين رويداد مهم گردشگري از جمله جشنواره 
ملي پويانمايي پيش بيني مي كنيم فصلي پررونق در 
انتظار هتل هاي كرمانشاه باشد و ظرفيت آنها بيش 

از ۵۰ درصد ُپر شود.

احداث حلقه حفاظتي، آباداني 
را به شرق اصفهان مي آورد

اصفهان| ش��هردار اصفهان گفت: احداث حلقه 
حفاظتي شهر اصفهان راه را براي شهر هموار مي كند 
و اين كار به معناي جابه جايي آباداني در شهر اصفهان 
و انتقال آن به مناطق مورد نياز از جمله شرق است. 

ق��درت اهلل نوروزي در مراس��م روز ش��هرداري ها و 
دهياري ها در روستاي هفتش��ويه با اشاره به اينكه 
زماني كه فرماندار اصفهان بودم در ش��رق اصفهان 
مشكالت متعددي از جمله ساماندهي مسير ۶ راه، 
تامين آب شرب و گذر شرق مطرح بود، اظهار كرد: 
گردهمايي ش��هرداران روستاها و شهرهاي استان 
اصفهان مي تواند چاره اي براي گره هاي كور محالت 
پيدا كند.  ش��هردار اصفهان با اشاره به فعاليت هاي 
شهرداري اصفهان در حوزه عمراني تصريح كرد: ما 
در ش��هرداري اصفهان محور فعاليت هاي عمراني 
را ش��رق اصفهان قرار داديم به اين دليل كه ش��رق 
را مظلوم مي بينيم. در گذش��ته هرچه آوار، نخاله، 
زباله و آرامستان بود را به شرق اصفهان آوردند و اين 
ميراث هنوز هم باقي است و اين بخش را با آاليندگي 
و ترافيك مواجه ك��رده كه بايد ب��راي آن چاره اي 
انديش��يد. او گفت: سازمان آتش نشاني اصفهان به 
حمايت و اعتبار مالي بيش��تري نياز دارد كه در اين 
زمينه سازمان مديريت بحران مي تواند ياري رسان 

شهرداري اصفهان باشد. 

توسعه معادن با رعايت اصول 
زيست محيطي

سمنان| معاون استاندار سمنان مي گويد: توسعه 
در بخش معادن مش��روط به رعايت موارد زيست 
محيطي مي تواند اجرايي شود. حشمت اهلل عسگري   
كه با فرماندار و جمعي از مسووالن سرخه از معدن گچ 
باالي چشمه آب السجرد، معدن روستاي عبدل آباد، 
معدن منطقه هشني و كارخانه گچ بازديد و پس از 
اين بازديد اعالم كرد: براي توس��عه فعاليت معادن 
مالحظاتي وجود دارد كه اصلي ترين آن رعايت شدن 
اصول زيست محيطي است. عسگري افزود: برنامه 
محوري در استان سمنان بهره گيري حداكثري از 
ظرفيت معادن، جلوگيري از خام فروشي و توسعه 
امكان فرآوري و بهره داري و صادرات است ولي اين 
موضوع نبايد سبب ش��ود مسائل زيست محيطي 

ناديده گرفته شود.

بزرگ ترين تونل جنوب كشور   
تهويه  ندارد

ياسوج| تونل شماره ۵ جاده ياسوج به باباميدان با 
نام »صاحب الزمان )عج(« به عنوان يكي از بزرگ ترين 
تونل هاي جنوب كشور با طول بيش از دو كيلومتر 
تهويه ندارد. اين جاده بندر بوشهر و ساير شهرهاي 
جنوبي كش��ور را به اصفهان و مركز كشور متصل 
مي كند. نصي��ري راد مديركل راه��داري و حمل و 
نقل جاده اي كهگيلويه و بويراحمد گفت: ش��ركت 
زيرساخت مجري و كارفرماي احداث جاده ياسوج-
باباميدان بوده و در واقع اين پروژه را تا مرحله اجراي 
روشنايي به اتمام رساند. وي عنوان كرد: دو دستگاه 
تونل در جاده ياسوج-باباميدان بيش از يك كيلومتر 
طول دارند كه طبق برآورد انجام شده براي اجراي 

تهويه آنها ۵۰۰ ميليارد ريال نياز است.

چهرههاياستاني

مهديبشارتدهسلوطي
استاداقتصادكشاورزي

دانشگاهمازندران
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يك كشته و 70 مصدوم در زمين لرزه 5.7 ريشتري مسجد سليمان 

خوزستان لرزيد

خانواده ها پشت درهاي دبستان پلمب شده »زيوري«

زمين ل��رزه اي با قدرت5.7 ريش��تر صبح روز گذش��ته، 
مسجد سليمان در استان خوزستان را لرزاند. زمين لرزه اي 
كه در استان هاي همجوار و حتي كويت هم احساس شد و 
بيش از 100 روستا تحت تاثير اين زلزله و 7 پس لرزه بعد از آن 
قرار گرفت، يك نفر جان خود را از دست داد و نزديك به 70 
نفر هم مصدوم شدند. با وجود اينكه خسارت  جاني زمين لرزه 
پايين بود اما آنطور كه مديركل مديريت بحران خوزستان 
اعالم كرد، منازل مس��كوني در مسجد سليمان به ويژه در 
بافت فرسوده اين شهر تا 50 درصد خسارت ديدند. اين بار 
هم در زمين لرزه روز گذشته مسجد سليمان، تجربه مشابه 
زلزله كرمانشاه و تخريب بيمارستان شهداي سرپل ذهاب 
به دنبال زلزله 7 ريشتري در پاييز سال 1396، باز هم تكرار 
شد و بخشي از بيمارستان نفت اين شهر تخريب و دستور 

تخليه بيماران صادر شد. 

    تخريب بيمارستان نفت
كيامرث حاج��ي زاده، مديركل مديريت بحران اس��تان 
خوزستان با اشاره به اينكه بيش از 100 روستا در اين منطقه 
متاثر از زمين لرزه هستند. درباره خسارت هاي زلزله گفت: 
در حال ارزيابي منطقه هستيم و ارزيابان به روستاها نيز اعزام 
شده اند. هنوز ميزان خسارات جاني و مالي اين زمين لرزه 
مشخص نيست. او افزود: مديركل مديريت بحران استان 
خوزستان با اشاره به تخريب بخشي از بيمارستان نفت در 
مسجد سليمان گفت: اين بيمارستان قديمي بوده و بخشي 
از آن به دليل زمين لرزه تخريب شده كه خوش بختانه آسيبي 
به بيماران وارد نشده است. ما دستور تخليه بيمارستان را 
صادر كرده ايم.  رييس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر 
هم از وقوع هفت پس لرزه بعد از زمين لرزه اصلي خبر داد. 
مرتضي سليمي درباره آخرين آمار از خسارات و صدمات 
زمين لرزه ٥.٧ ريشتري شهرستان مسجد سليمان استان 
خوزستان اظهار كرد: اين زلزله كه ساعت 11 و 30 دقيقه 
شهرستان مسجد سليمان را لرزاند تاكنون هفت پس لرزه 
داشته است. بزرگ ترين آن ۴.7 ريشتر بود كه ساعت 11 و 
56 دقيقه اين شهر را به لرزه در آورد. رييس سازمان امداد و 
نجات هالل احمر با اشاره به اينكه طبق ارزيابي هاي صورت 
گرفته و اعالم فرمانداري ها در شهرستان هاي اللي، انديكا، 
گتوند، شوشتر، ايذه و باغملك خسارات و صدمات جاني و 
مالي گزارش نشده است، اظهاركرد: تاكنون خسارات 15 
روستا ارزيابي ش��ده است كه نشان مي دهد خانه هاي 10 
روستا دچار ترك هاي جزئي شده است و در پنج روستاي 
ديگر هشت خانه دچار تخريب بيش از 50 درصدي شده اند. 
همچنين فرماندار مسجد سليمان هم از ميزان باالي تخريب 
باالي ساختمان هاي شهري مسجدسليمان بر اثر زلزله خبر 
داد. حيدر حجتي نيا گفت: كانون اصل��ي زلزله 5.7 دهم 
ريشتر در ۴5 كيلومتري يكي از بخش هاي تابعه مسجد 
سيلمان واقع در استان خوزستان به وقوع پيوست. وي افزود: 
تاكنون خسارت جاني ناشي از اين زلزله گزارش نشده ولي در 
شهرستان مسجد سليمان ميزان خسارت هاي مالي بااليي 
داشته است. ميزان حجم زلزله در استان بسيار باال بوده و در 

اكثر شهرستان هاي اين استان احساس شده است.

    يك كشته و 70 مصدوم
تخريب منازل مسكوني و پس لرزه ها در حالي است كه رييس 
مركز اورژانس و فوريت هاي پزشكي خوزستان از افزايش 

تعداد مصدومان زلزله مسجدسليمان به 70 نفر خبر داد. 
محمدامين زرگر گفت: برخي از اين مصدومان در ايذه و يك 
نفر در باغملك بودند كه توسط تكنيسين هاي اورژانس 115 

به مراكز درماني انتقال يافتند.
اين در حالي اس��ت كه ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت 
بهداشت اعالم كرد بيشتر صدمات جسمي، آسيب ديدگي 
سطحي هس��تند. او افزود: وزارت بهداش��ت سريعا براي 
نيروهاي مستقر آماده باش در مناطق اعالم كرده است. ستاد 
بحران در استان تشكيل شده است. مسووالن ما و هالل احمر 
هم به منطقه رفته اند و در حال ارزيابي هستند. اقدامات طبق 
پروتكل در حال انجام است. مدت زمين لرزه طوالني بوده 
است، فعال مجروحان در حد سرپايي و سطحي هستند. الزم 
است تا به مناطق روستايي برويم و بررسي الزم را انجام دهيم. 
جراحت هاي خيلي شديد هنوز گزارش نشده  است، اما هنوز 

ارزيابي از روستاها بطور كامل انجام نشده است.
همچنين به گفته مجتبي طهان، رييس سازمان امداد و 
نجات يك نفر هم پس از وقوع زلزله و بر اثر سكته؛ جان خود 

را از دست داده است.

    تاسيسات نفتي سالم است
رييس روابط عمومي نفت و گاز مسجدسليمان با اشاره وقوع 
زلزله در اين شهرستان گفت: خوش بختانه هيچ خسارتي 

به تأسيسات نفتي واقع در مسجدسليمان وارد نشده است
او اف��زود: هم��ه تأسيس��ات نفتي ش��ركت نف��ت و گاز 
مسجدسليمان در س��المت كامل هستند و جاي نگراني 
در اين زمينه وجود ندارد. گاز ترش را در شهرس��تان قطع 
كرده ايم تا مشكلي در اين زمينه نيز براي شهروندان به وجود 
نيايد. صالحي عنوان كرد: بررسي هاي كاملي از واحدهاي 
علمياتي شركت نفت و گاز مسجدسليمان انجام گرفته و 

خوش بختانه هيچ مشكلي وجود ندارد. بررسي ميداني در 
6 منطقه آلوده به نشت نفت و گاز در شهر مسجدسليمان 
توس��ط واحدهاي عمليات و نيز ايمني و محيط زيس��ت 

)HSE( اين شركت شروع شد.

    وضعيت عادي در فرودگاه هاي خوزستان 
پس از وقوع زلزله 5.7 ريش��تري در مسجد س��ليمان، دو 
فرودگاه آبادان و اهواز با مشكلي مواجه نشدند و آماده پذيرش 
بالگرد و هواپيماهاي امدادي هستند و عالوه بر اين پروازهاي 

مسافري در آنها طبق برنامه انجام مي شود.
فرشيد گليج، مديركل دفتر مقررات فرودگاهي مديريت 
بحران و پدافند غيرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران درباره اين موضوع بيان كرد: پس از وقوع زلزله بالفاصله 
جلسه اضطراري كارگروه تخصصي- فرعي مديريت بحران 
و كميته پدافند غيرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران برگزار شد و گزارش هاي مربوط به دو فرودگاه آبادان 
و اهواز به عنوان زيرمجموعه اين شركت وصول شد. گليج با 
اشاره به اينكه دو دستور در اين جلسه اضطراري صادر شد، 
بيان كرد: تست هاي فوق العاده فرودگاهي اعم از آب، برق و 
سيستم هاي ناوبري اخذ و معلوم شد كه فرودگاه مشكلي 
ندارد و عالوه بر اين دستور اعالم آماده باش مسووالن فرودگاه 
به منظور عملياتي نگه داشتن فرودگاه در شبانه روز داده شد 
چرا كه احتمال افزايش ترافيك به اين دو فرودگاه وجود دارد. 
وي در مورد خسارات وارده به فرودگاه هاي اهواز و آبادان نيز 
خاطرنشان كرد: هيچيك از اين فرودگاه خسارت نديده بلكه 
صرفاً ۲0 ثانيه در زمان وقوع زلزله آن هم در نقاطي مانند برج 
مراقبت با لرزش مواجه شدند و در حال حاضر هر دو فرودگاه 
آمادگي كامل دارند كه در صورت قطعي برق با استفاده از 

موتورهاي ديزل برق خود را نيز تأمين كنند.

    وضعيت جاده اي مسجدسليمان
به دنبال زلزله 5.7 ريشتري در مسجد سليمان سه نقطه 
از مس��ير جاده اي دچار ريزش ش��د كه به وسيله سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي پاكسازي شده اند و در حال 
حاضر هيچ جاده مسدودي در مسجدسليمان به منظور تردد 
وسايل نقليه بر اثر زلزله وجود ندارد. غالم عباس بهرامي نيا، 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خوزستان 
درباره وضعيت جاده اي و ابنيه فني مسجدسليمان پس 
از وقوع زلزله 5.7 ريش��تري در اين شهرستان گفت: بر اثر 
آخرين گزارش ها و بازديدهاي ميداني در سه نقطه شاهد 
ريزش بوديم كه اين سه نقطه پاكسازي شده اند و در حال 
حاضر جاده مسدودي در مسجدسليمان نداريم. مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خوزستان در مورد 
ميزان خسارت وارده به راه ها و ابنيه فني مسجدسليمان نيز 
اعالم كرد: تاكنون ميزان خسارت ها مشخص نيست و در 
حال برآورد و ارزيابي خسارات وارده به محورهاي جاده اي 
و ابنيه فني هستيم و به محض اتمام اين بررسي ها هزينه 

مربوطه اعالم خواهد شد.

    شتاب زلزله چقدر بود؟
رييس شبكه ملي شتاب نگاري مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي از ثبت زلزله 5.7 امروز مسجد سليمان استان 
خوزستان در ۸ ايستگاه ش��تابنگاري خبر داد. اسماعيل 
فرزانگان افزود: پس از زلزله با بزرگاي 5.7 مسجد سليمان 
استان خوزستان تاكنون از ايستگاه هاي شتابنگاري اللي 
شتاب ۲۲ سانتي متر بر مجذور ثانيه و در ايستگاه رامهرمز 
1۸ سانتي متر بر مجذور ثانيه را ثبت كرديم. وي با بيان اينكه 
اين ميزان شتاب در ايستگاه شتابنگاري اهواز 17 سانتي متر 
بر مجذور ثانيه و در ايس��تگاه »الهايي« 16 سانتي متر بر 

مجذور ثانيه بوده است، اظهار كرد: در ايستگاه شتابنگاري 
هويزه ش��تاب 16 سانتي متر بر مجذور ثانيه و شوشتر 1۴ 
سانتي متر بر مجذور ثانيه بوده است. فرزانگان اضافه كرد: 
عالوه بر آن ايستگاه هاي شتابنگاري دورتر مانند خرم آباد، 
بروجرد و الشتر در استان لرستان اين زلزله را به ثبت رساندند 
كه شتاب آن باال نبوده است. رييس شبكه ملي شتاب نگاري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اينكه 
ما همچنان در حال تخليه اطالعات از ساير ايستگاه هاي 
شتابنگاري هستيم، ادامه داد: داده هاي برخي از ايستگاه ها 
را بنا به داليلي موفق به برقراري ارتباط با آنها نش��ديم و ما 
همچنان در تالش هستيم كه به داده هاي اين ايستگاه ها 
دسترسي پيدا كنيم تا ببينيم ركوردهاي اين زلزله اضافه 
خواهد ش��د يا خير. به گفته وي، داليل عدم دسترسي به 
داده هاي اين ايستگاه ها قطعي خط تلفن يا ايرادات مودم 
دستگاه ها است و اين امر ربطي به زلزله 5.7 مسجد سليمان 
ندارد. فرزانگان با اشاره به نصب نسل جديد دستگاه هاي 
شتابنگاري در اين منطقه، خاطرنشان كرد: اهواز مجهز به 
ايستگاه هاي نسل جديد شتابنگاري است و ركوردي ثبت 
شده از اين زلزله در اين ايستگاه به دليل فاصله كم آن تا مركز 
زلزله بوده است. اين محقق حوزه شتابنگاري، با بيان اينكه 
ايستگاه هاي بروجرد و الشتر نيز مجهز به دستگاه هاي نسل 
جديد شتابنگاري است، يادآور شد: در برنامه داريم كه نسل 
جديد دستگاه هاي شتابنگاري ايستگاه استان خوزستان تا 

پايان سال جايگزين دستگاه هاي نسل قديمي شود.

    آثار تاريخي مسجد سليمان آسيب نديد
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان خوزستان هم اعالم كرد: بر 
اساس بازديدهاي ميداني تاكنون هيچ گزارشي از آسيب 
به موزه ها، اشيا و بناهاي تاريخي مسجد سليمان بعد از 
زلزله به اين اداره كل اعالم نشده است. احمدرضا حسيني 
با بيان اينكه پس از زلزله پيش از ظهر امروز دوشنبه 17 
تير، كارشناسان ميراث اداره كل مسجد سليمان در حال 
پايش آثار هستند، تاكيد كرد: برنامه ريزي مي شود تا در 
صورت نياز و اگر بحران ادامه دار بود آثار منقول در موزه ها 
و محوطه هاي تاريخي جمع آوري شود و تهميدات مورد 

نياز براي آثار غير منقول نيز انجام شود.
او گفت: در حال حاضر نيروي يگان حفاظت و مسووالن 
ميراث فرهنگي مسجد س��ليمان در حالت آماده باش 
هستند و س��ايت ها و محوطه هاي كه در اختيار ميراث 
فر هنگي قرار دارد را به صورت دوره اي پايش مي كنند. 
به گفت��ه وي تا آخرين لحظه برطرف ش��دن بحران در 
مسجد سليمان موارد امنيتي رعايت مي شود. او با بيان 
اينكه در ح��ال حاضر محوطه يا اث��ري كه در وضعيت 
اضطراري قرار داش��ته باشند در مسجد سليمان وجود 
ندارد، تاكيد كرد: آثار تاريخي در مسجد سليمان وسعت 
زيادي دارند به همين دليل، هن��وز پايش ها به صورت 
كامل انجام نش��ده اند. ش��هرام اميد- مدي��ر موزه نفت 
مسجد سليمان- نيز در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، اعالم 
كرد: براساس بررسي ها كه تاكنون انجام شده در ديوار، 
كف محوطه و هر چه به سازه كالبدي بناي موزه مربوط 
است با آسيبي مواجه نشده ايم، حتي ريختگي در ديوارها 
نبوده است اما هنوز و تأسيسات اصلي موزه امكان بررسي 

كامل نداشته اند.

هفته گذشته اخباري مبني بر احتمال پلمب 11 مدرسه 
تحت مالكيت بنياد شهيد منتشر و در پي آن در روز دهم 
تيرماه دو مدرسه ابتدايي دخترانه »زيوري« در منطقه ۲ 
و مدرسه پسرانه »شهداي هسته اي« در منطقه 3 تهران 
پلمب شدند. اولياي دبستان دولتي زيوري بدنبال مشكالت 
ايجاد شده براي آنها در مقابل اين مدرسه جمع و خواستار 

تعيين تكليف نهايي اين موضوع شدند.
پدر يكي از اولياي دانش آموزان كه در جمع معترضان است 
مي گويد: دخترم كالس پنجم اس��ت و مهرماه به كالس 
شش��م مي رود. امروز مي خواستم گواهي تحصيلي براي 
ارايه به ثبت احوال و دريافت گذرنامه دخترم دريافت كنم 
كه وقتي مراجعه كردم با درهاي بسته مدرسه روبرو شدم.

او مي افزايد: بسياري اولياء در مقابل مدرسه جمع شده اند، 
برخي قصد درياف��ت پرونده فرزندش��ان را دارند؛ برخي 
خواهان بازگش��ايي مدرس��ه و تعدادي ديگر هم كالس 
ششمي هستند و بايد پرونده فرزندشان را دريافت و براي 
ثبت نام به متوسطه دور اول ببرند كه مدرسه پلمب است 
و امكان آن وجود ندارد؛ اما در مجموع خانواده ها بالتكليف 
هستند و اين موضوع آنها را آزرده خاطر كرده است. مادر 
يكي ديگر از دانش آموزان نيز با بيان اينكه دخترم كالس 

پنجم ابتدايي است مي گويد: بنياد شهيد مدرسه را پلمب 
كرده است، اما ما مي خواهيم مدرسه باز شود؛ چون در اين 
منطقه ديگر مدرسه اي نيست كه گنجايش ۴50 دانش آموز 
را داشته باشد و اكنون مدرسه جايگزيني هم وجود ندارد. او 
ادامه مي دهد: درخواست ما بازگشايي دوباره مدرسه است. 
اگر اين مدرسه بازگشايي نشود، ناچار مي شويم بچه ها را 
به مدرسه دورتري ببريم كه در اين صورت بر هزينه هاي 
ما افزوده مي ش��ود و بايد سرويس بگيريم كه مشكالت و 
سختي هاي خودش را دارد. يكي ديگر از والدين كه همراه 
فرزندش در اين مكان حضور داشت با اشاره به اينكه فرزند 
من دچار اضطراب ش��ده و نگران مدرسه اش است اظهار 
مي كند: تكليف ما را مشخص نمي كنند كه بايد چه كنيم؟ 
آيا بايد به مدرس��ه ديگري برويم ي��ا بايد منتظر بمانيم؟ 
چه كسي قرار اس��ت جواب ما بدهد؟  البته چندي پيش 
محسني بندپي، استاندار تهران با اشاره به مشكل اين 11 
مدرسه داراي حكم قلع و قمعي از سوي بنياد شهيد گفته 
بود كه دو مدرسه پلمب شده ولي پلمب 9 مدرسه ديگر در 
تهران متوقف شده است بنابراين مدرسه ديگري پلمب 
نخواهد شد تا ما در مدت كوتاهي اين مشكل را حل كنيم. 
او تاكيد كرده بود: قطعًا در مورد دو مدرسه پلمب شده نيز 

رايزني خواهيم كرد كه اين مدارس توسط بنياد باز شود و 
مشكلي براي ثبت نام و تحصيل دانش آموزان ايجاد نشود. 
در حال حاضر نقدينگي الزم براي خريد مدارس وجود دارد 
و در حقيقت آم��وزش و پرورش مي خواهد اين مدارس را 
بخرد و بنياد هم مي خواهد بفروشد، اما بايد در نحوه خريد 
توافقي ايجاد كنيم. بي ترديد با توجه به وجود منابع الزم 
براي خريد اين مدارس به زودي توافق نحوه خريد را ايجاد 
مي كنيم تا اين مشكل در كمترين زمان ممكن حل شود. 
به گزارش ايس��نا، عبدالرضا فوالدوند، مديركل آموزش و 
پرورش شهر تهران نيز با بيان اينكه استاندار پيگير كار و 
ساماندهي دانش آموزان اين مدارس است. ما معامله قانوني 
مي كنيم زيرا آموزش و پرورش قانوني به بچه هاي مردم 
آموزش مي دهد، گفته بود: اجازه نمي دهيم كار غيرقانوني 
انجام شود، كاربري اعالم شده از سوي شهرداري براي ما 
مالك است. اعتبار اين مدارس از محل اسناد خزانه بوده 
است و تاكيد مي كنم كار غيرقانوني انجام نداده ايم. ثقفي، 
رييس اداره روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش 
شهر تهران نيز به اولياي دانش آموزان اطمينان خاطر داده 
و در پاسخ به پرس��ش برخي اولياي دانش آموزان اين دو 
مدرسه مبني بر اينكه »تكليف فرزندانشان چه مي شود و 

آيا بايد براي ثبت نام در مدرسه ديگري اقدام كنند؟« گفته 
بود: اولياء فعال دست نگه دارند و صبور باشند، اميدواريم 
كه مساله هرچه زودتر حل ش��ود.  اين در حالي است كه 
پيگيري ها از آموزش و پرورش حاكي از روند رسيدگي به 
اين موضوع توسط استانداري تهران و ساير مراجع ذي ربط 
براي رفع مشكل اس��ت. آنطور كه مس��ووالن آموزش و 
پرورش ش��هر تهران مي گويند از ۴000 مدرسه فعال در 
تهران؛ ۴7 مدرسه داراي مالك حقيقي و ۲3 مدرسه داراي 

مالك حقوقي و در معرض قلع و قمع قرار دارند و متأسفانه 
افزايش نرخ اجاره و فروش امالك موجب ش��ده كه فشار 
برخي مالكان حقيقي به آموزش و پرورش بيش از گذشته 
شود؛ هرچند بطور موقت مشكل مدارس تحت مالكيت 
بنياد شهيد در حال رفع و رجوع است اما به نظر مي رسد 
بايد براي حل ريشه اي و جدي مدارس قلمع و قمعي ديگر 
در تهران چاره انديشي كرد تا دانش آموزان اين مدارس در 

ميانه سال تحصيلي سرگردان نشوند.
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 توليد داروهاي داخلي
بر اساس استاندارد  بين المللي

نايب رييس كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
با بي��ان اينكه، تمام��ي داروهاي داخلي بر اس��اس 
استاندارد هاي بين المللي توليد مي شود، گفت: بايد 
با تقويت همه جانبه صنعت دارو س��ازي، در مسير 
ارتقاء كيفيت محص��والت توليد داخل گام برداريم. 
محمد حسين قرباني در رابطه با علت اصرار مردم به 
خريد داروهاي خارجي در داروخانه ها، گفت: معتقدم 
مردم به علم و نسخه جامعه پزشكي باور داشته و آنها 
را محرم خودش��ان مي دانند، بنابراين همان نسخه 
تجويزي را براي خود مناسب دانسته و تهيه مي كنند. 
نماينده مردم آستانه اش��رفيه در مجل��س دهم، با 
بيان اينكه صنعت داروسازي استاندارد بين المللي 
)GMP( داش��ته و همه ش��ركت هاي داروسازي 
موظف اند از آن پي��روي كنند، ادامه داد: نمي توانيم 
بگوييم كيفيت س��اخت داروهاي فالن كشور بهتر 
اس��ت، چرا كه همه كارخانه هاي داروسازي از يك 
استاندارد واحد براي توليد دارو پيروي مي كنند. قرباني 
با تاكيد بر اينكه توليد برخي از داروهاي خاص براي 
بيماران صعب العالج نيازمند تكنولوژي بااليي است 
و ما در ايران امكان توليد آنها را نداريم، به خانه ملت 
گفت: هر داروي كه نتوانيم در داخل كشور توليد كنيد، 
وارد مي كني��م، اما اين موضوع به معني بي كيفيتي 
داروهاي داخلي ما نيست، بي ترديد داروهاي توليد 
داخل، با رعايت استاندارد هاي جهاني توليد شده و از 
كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار است. نايب رييس 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه نبايد ذائقه مردم را به محصوالت خارجي 
پيوند بزنيم، تصريح كرد: اگر پزشكان و مردم به سمت 
تجوي��ز و مصرف داروهاي خارج��ي حركت كنند، 
حجم باالي س��رمايه گذاري در صنعت داروسازي، 
ناديده گرفته خواهد ش��د و به مرور زمان صنعت و 
اشتغال كشور را نابود خواهد كرد. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با اش��اره به اينكه اگر كيفيت توليد 
دارو در كارخانه اي ضعيف است، بايد با توجه و تقويت 
همه ابعاد آن جبران ش��ود، خاطرنشان كرد: نبايد 
كارخانه هاي داروسازي داخلي را ناديده بگيريم، بلكه 
بايد با تقويت همه جانبه آنها، كيفيت توليد داخل را 
افزايش دهيم و از طرفي الزم است گام هاي موثري در 
مسير ارتقاء كيفيت داروها و محصوالت سالمت محور 

هم برداريم.

دپوي زباله در ميراث جهاني 
رييس انجمن جنگل باني ايران  گفت: اينكه بخواهيم 
همين روند كنوني را ادامه دهيم و فكر كنيم با ثبت 
جهاني كسي خواهد آمد و جنگل هاي هيركاني را از 
مرگ حتمي نجات خواهد داد به هيچ عنوان درست 
نيس��ت. هادي كيادليري اظهار ك��رد: جنگل هاي 
هيركاني در سال هاي اخير به شكل ها و انحاي مختلف 
مورد بهره برداري قرار گرفته و گاه بهره برداري ها آن قدر 
زياد شد كه شكلي از استثمار يا بهره كشي از اين منابع 
اتفاق افتاد و اغلب هم متاسفانه به شكل بهره برداري 
ماده اوليه يعني چوب، و نگاه تك بعدي اقتصادي به 
منابع باارزشي كه چندين برابر توان بازيابي جنگل 
هم انجام ش��د. كيادليري افزود: از سوي ديگر تغيير 
كاربري در س��طح وسيع مش��اهده مي شود كه اگر 
سفري به شمال داشته باشيد به سادگي مي بينيد كه 
چقدر ويالسازي ها و آپارتمان سازي ها انجام شده و 
ساختمان ها عوارض متعدد خودش را هم دارد مثل نياز 
به آوردن برق و آب و جاده و امكانات اينچنيني ضمن 
تهديد تمام فرهنگ هاي روستايي و محلي كه خود آنها 
هم سرمايه جنگل هاي هيركاني محسوب مي شدند و 
در سازگاري كامل با طبيعت بودند و شايد مي توانستند 
بزرگ ترين عامل جذب گردش��گر در آينده باشند و 
مي توانس��ت يكي از روش هاي درماني براي نجات 
جنگل هاي هيركاني هم باشد. او ادامه داد: واگذاري 
اراضي به ش��كل ها و اس��م ها و بهانه ها و توجيه هاي 
مختلف از جمله اشتغال زايي و درآمدزايي و حتي به 
اسم كاهش فشار از روي دوش جنگل ها انجام شده 
است بدون هيچ گونه ارزيابي فني و ارزيابي هاي بعدي 
كه بايد انجام شود و اين مسائل را تعيين تكليف كند. 
رييس انجمن جنگل باني ايران تأكيد كرد: متأسفانه 
يك نوع نگاه بسيار سطح پايين و شرم آور به جنگل ها 
حاكم بود از اين بابت كه ما حتي آنها را محل زباله كرده 
بوديم. يعني جنگلي كه االن ثبت جهاني شده و يك اثر 
طبيعي و ميراث جهاني به شمار مي رود دپوي زباله ما 
هم هست. كيادليري گفت: احداث بزرگراه ها، سدهايي 
كه زديم، تكه تك��ه كردن جنگل ها به ش��كل هاي 
مختلف، كارهاي عمراني بي برنامه و بي ضابطه و يك 
شلختگي بسيار بسيار زياد در اين عرصه ها و داليل 
متعدد ديگر همه نمونه هايي از توسعه يافتگي بي قاعده 
هستند. رييس انجمن جنگل باني ايران ادامه داد: نمونه 
بارز توس��عه بي قاعده احداث همين كارخانه هايي 
است كه االن براي تنفس جنگل بايد شبانه روزمان 
را بگذاريم تا به اينها پاسخگو باشيم. كارخانه هايي كه 
احداثشان از پايه و اساس غلط بوده.كيادليري اظهار 
كرد: وقتي همه اين موارد را كنار هم بگذاريم شاهد يك 
اضمحالل و فروپاشي در طبيعت جنگل هاي هيركاني 
هستيم كه نمودش همين مرگ و مير دسته جمعي 
درختان در سطوح بسيار بسيار وسيع در جنگل هاي 
شمال است. او در پاسخ به اينكه ثبت جهاني چه اندازه 
مي تواند نجات بخش جنگل ه��اي هيركاني از اين 
وضعيت باشد گفت: ثبت جهاني اين ميراث طبيعي 
به تنهايي نمي تواند نجات دهنده باشد و تنها مي تواند 
كمك كننده باش��د اما در عين حال مسووليت ما را 
هزاربار بيشتر مي كند زيرا ما تا االن درباره اينكه اين 
جنگل ها هيركاني هستند به صورت منطقه اي فكر 
مي كرديم. مثاًل قوانيني كه در اين راستا وضع مي شد 
بيشتر براي حل مشكالت منطقه اي وضع مي شد و ما 
اصاًل ملي هم نگاه نمي كرديم. يعني مثاًل حتي وقتي 
تنفس جنگل را پيگيري مي كرديم كه يك نگاه ملي 
پشت آن بود، كساني كه قانون را وضع مي كردند يعني 
نمايندگان ما، دنبال اين بودند كه مش��كالت مردم 
منطقه خود براي بهره برداري را كنار بزنند و اين يعني 

يك نگاه كاماًل منطقه اي در مقابل نگاه ملي.

بخاري هاي نفتي از مدارس برچيده مي شوند؟ ماجراي پيامك هاي بسيج ملي كنترل فشارخون
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به فعاليت بسيج ملي 
كنترل فشارخون باال تا 15 تيرماه در سراسر كشور، درباره 
نتايج به دست آمده از اين طرح و همچنين پيامك هايي كه 
براي شركت كنندگان در اين طرح ارسال شده، توضيحاتي 
را ارايه داد. عليرضا رييسي با اشاره به اندازه گيري فشارخون 
بيش از 30 ميليون نفر در سطح كشور در بسيج ملي كنترل 
فش��ارخون باال، گفت: افراد از نظر فشار خون در سه گروه 
تقسيم بندي مي ش��وند؛ گروه اول افراد س��الم، گروه دوم 
افرادي كه فشار خون باالتر از نرمال داشته اما اين فشار هنوز 
تبديل به بيماري نشده است و گروه سوم كساني هستند 
كه فشارخون آنها تبديل به بيماري شده است. براي كنترل 
فشارخون هر سه اين گروه ها برنامه ريزي كرده ايم. او افزود: 
در راس��تاي همين طرح هاي كنترلي براي كساني كه در 
اين طرح، سالم شناخته شده اند، پيامك ارسال مي شود و 
اين افراد بايد سالي يك بار براي كنترل فشارخون خود به 
مراكز بهداشتي ما مراجعه كنند. در همين زمينه نسبت به 
اصالح سبك زندگي و كاهش مصرف نمك، سيگار، الكل 

و… به آنها توصيه هايي ارايه مي كنيم. همچنين اين پيامك 
براي تمام كساني كه در اين بسيج ملي، فشارخون خود را 
اندازه گرفتند، ارسال شده اس��ت. در اين زمينه مخابرات 
همكاري هايي با وزارت بهداش��ت داشته است، اما هزينه 
ارسال پيامك ها بر عهده خودمان بوده است. او با اشاره به 
ارسال حدود 30 ميليون پيامك براي تمام كساني كه نسبت 
به گرفتن فشار خون خود اقدام كرده بودند، تصريح كرد: اين 
پيامك ها ازجهت يادآوري وضعيت افراد ارسال شده است. 
در بحث فشار خون اينكه افراد اطالع از وضعيت سالمتي 
خود داشته باشند نكته بسيار پراهميتي است؛ چرا كه عدم 
آگاهي در اين زمينه مي توان��د هزينه هاي زيادي به نظام 
سالمت تحميل كند. رييسي در مورد گروه دوم افرادي كه 
فشارخون باالتر از حد نرمال دارند و هنوز تبديل به بيماري 
نشده است، گفت: در نظام مراقبت شبكه دو وظيفه براي خود 
تعريف كرده ايم؛ اول آنكه فشارخون اين افراد هر يك ماه يك 
بار توسط مراقب سالمت كنترل شود و هر سه ماه يك بار نيز 
اين افراد براي كنترل فشار خون به پزشك مراجعه كنند. اگر 

افراد طي يك ماهي كه پيامك براي آنها ارسال شده است به 
مراكز مراجعه نكنند، مجدداً پيامك براي آنها ارسال مي شود 
و بايد به مركزي كه تحت پوشش آنجا هستند، مراجعه كنند. 
افرادي كه نياز به متخصص داشته باشند توسط كارشناسان 
ما در اين مراكز بهداشتي به متخصصين باالتر ارجاع داده 
مي شوند. اما گروه بزرگ تر افرادي هستند كه فشارخون آنها 
تبديل به بيماري شده كه برنامه هاي اساسي براي اين افراد 
در نظر گرفته ايم و به زودي متن اين برنامه به دانشگاه هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور ابالغ خواهد شد. او با تاكيد بر 
لزوم تغيير و اصالح س��بك زندگي افراد گفت: افراد تحت 
نظارت ما ديگر تنها از نظر فشارخون كنترل نمي شوند بلكه 
ساير بيماري هايي كه از ريسك فاكتورهاي ابتالء به بيماري 
فشارخون هستند نيز بررسي مي شود. به عنوان مثال اين 
بيماران را از نظر بيماري هاي قلبي عروقي بررسي مي كنيم 
كه اين بررسي در برنامه ايراپن ادغام شده و به ديابت، چاقي، 
كم تحركي، مصرف سيگار و الكل و. … كه از عوامل خطر 

هستند، توجه مي كنيم. 

بخاري هاي نفتي تقريبا هر سال در يك يا چند مدرسه كشور 
قرباني مي گيرند. رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 
كش��ور با اشاره به رش��د 6 برابري اعتبارات حوزه نوسازي 
و تجهيز مدارس كش��ور گفت: تمام تالش ها جمع آوري 
مدارس خشت و گلي و غير استاندارد و همچنين بخاري هاي 
نفتي تا پايان سال است. مهر اهلل رخشاني مهر در نشست 
اعضاي شوراي آموزش و پرورش خاش، ميرجاوه و نصرت 
آباد در خاش با تاكيد بر اينكه اولويت ما به پايان رس��اندن 
پروژه هاي نيمه تمام آموزشي در كشور است بيان كرد: در 
گام دوم مدارس سنگي از سطح كشور برچيده مي شوند و 
براي جمع آوري بخاري هاي نفتي نگاه ويژه اي داريم. او افزود: 
براي جبران كمبودهاي آموزش��ي در كشور افزون بر سه 
ميليارد دالر نياز است. رخشاني مهر با اشاره به اينكه سرانه 
فضاهاي آموزشي در كش��ور ۲.5 درصد بوده و 11 استان 
كش��ور زير خط ميانگين قرار دارند ادامه داد: 30 درصد از 
فضاهاي آموزشي كشور نيازمند مقاوم سازي اند و به جرأت 
مي توانيم بگوئيم سرانه فضاهاي آموزشي از 1.5 درصد قبل 

از انقالب به ۲.5 درصد در سال هاي انقالب رسيده و اين رقم 
از رشد 3.5 برابري حكايت دارد. معاون وزير آموزش و پرورش 
و رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور گفت: 500 
كالس درس جديد در مناطق زلزله زده كرمانشاه مهر ماه 
امسال تحويل داده مي شود و در مناطق سيل زده هم اراده 
خوبي در دولت وجود دارد كه تالش مي كنيم نيازهاي اين 
حوزه هم تأمين شود. رضا سرحدي نيا سرپرست اداره كل 
نوسازي و تجهيز مدارس سيستان و بلوچستان هم گفت: در 
خاش و نوك آباد افزون بر 1۸00 كالس تخريبي و نيازمند 
استحكام و مقاوم سازي وجود دارد كه در همين خصوص به 
ترتيب در مناطق عشايري، ميرجاوه و نصرت آباد 17۴، ۴67 
و 5۲7 كالس كمبودها را داريم. خالد كرد مدير آموزش و 
پرورش خاش هم با اشاره به اينكه سرانه فضاهاي آموزشي در 
اين شهرستان ۲.6 درصد است گفت: هم اينك ۲5 مدرسه 
دو شيفته، 1۲ مدرسه خشت و گلي، ۲9 كانكس و ۲۴ فضاي 
تخريبي داريم و ايجاد مراكز شبانه روزي و هنرستان هاي 

فني از ضرورت هاي خاش است.
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شناسايي سلطان مسكن با 2500 آپارتمان خالي
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گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه جهش قيمت مسكن طي يك سال گذشته 
حجم معامالت را به شدت كاهش داده و بازار مسكن 
را در ركود تورمي عميقي فروبرده اس��ت  اما تاكنون 
اقدام موثري از سوي وزارت راه و شهرسازي به عنوان 
متصدي اصلي بخش مسكن براي كنترل قيمت ها و 

ساماندهي بازار انجام نشده است.
البته وزيرسابق راه و شهرسازي اوايل تير سال گذشته 
بسته اي با 9 راهكار براي رونق بازار مسكن رونمايي 
كرد، تكيه اين بس��ته بر دريافت ماليات قرار داشت و 
كارشناسان پيش بيني مي كردند اگرچه اثرگذاري 
اغلب اين راهكارها در بلندمدت آش��كار مي شود اما 
مي تواند تعادل را به بازار بازگرداند با اين وجود هيچ 

كدام از اين راهكارها اجرايي نشد.
 اواسط ارديبهشت س��ال جاري هم محمد اسالمي، 
وزيرراه و شهرسازي جزييات بسته اي براي ساماندهي 
بازار مس��كن را رس��انه اي كرد، دراين بسته در كنار 
واگذاري زمين هاي دولتي براي س��اخت مسكن، به 
بهره گيري از ابزار مالياتي در اين حوزه توجه ويژه اي 
شده است اما تاكنون گام مثبتي براي اجراي مفاد اين 
بسته برداشته نشده و تنها وعده هايي براي اجراي اين 

بسته داده شده است. 
كم كاري وزارت راه و شهرس��ازي براي كنترل بازار 
مسكن با ابزار مالياتي درش��رايطي است كه ماليات 
درحوزه مبادله و همچنين نگهداري زمين و مسكن 
در اي��ران بس��يار پايين اس��ت و مبادله كنندگان در 
بخ��ش مس��كن، هزينه اندك��ي را به س��ازمان امور 
مالياتي پرداخت مي كنند و با دريافت اين ماليات ها، 
فعاليت هاي س��فته بازي و واس��طه گرانه يا تقاضاي 
س��رمايه اي به ويژه دربخش زمين، كنترل مي شود 
و تعادل به ب��ازار بازمي گردد. در اي��ن ميان دريافت 
ماليات برعايدي س��رمايه به عنوان يكي از مهم ترين 
انواع ماليات مورد توجه مجلس هم قرار گرفته است 
و عضوكميس��يون اقتصادي مجلس با تشريح طرح 
مجلس ب��راي درياف��ت ماليات بر عايدي س��رمايه 
مسكن، مي گويد: ۱۷۰ كشور دنيا در حال پرداخت 
ماليات بر عايدي سرمايه هستند و با اجرايي شدن اين 
طرح قطعا 9۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند 
بود. به گزارش تس��نيم، زهرا سعيدي مباركه، اظهار 
مي كند: اين ماليات به نوعي بر سود حاصل از خريد يا 
فروش بسته مي شود و حتي در كشورهاي آفريقايي 

هم گرفته مي شود.
او مي افزاي��د: طرحي كه مجلس آماده كرده اس��ت 
با ۱4۵ امضا تقديم هيات رييس��ه مجلس ش��د كه 
كليات آن تاكنون تصويب ش��ده است و بيش از 9۵ 
درصد م��ردم از اين ماليات معاف هس��تند و آنهايي 

كه مسكن را براي سود خريده اند بايد بخشي از سود 
خود را ماليات دهند.  س��عيدي با تاكيد بر تاريخچه 
اين طرح تصريح مي كند: مجلس در س��ال 94 براي 
توليد ماليات درنظرگرفت ام��ا براي خانه هاي مازاد 
و سوداگري مس��كن هيچ مالياتي درنظرگرفته نشد 
در آن س��ال اين طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاري 
آخوندي، وزير وقت راه و شهرس��ازي و نقش آفريني 
رييس مجلس موضوع ماليات بر عايدي س��رمايه از 

دستور كار خارج شد.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد: بررس��ي اين طرح جامع دول��ت باز هم به 
همان قانوني كه 3 س��ال پيش مجلس مصوب كرده 
بود، رسيده است و به نوعي دوباره كاري صورت گرفته 
است البته در تصويب اين طرح اراده الزم وجود ندارد. 

    شناسايي سلطان با ۲۵۰۰ واحد خالي 
يكي از داليل ضرورت اجراي ماليات برعايدي مسكن، 
كاهش سوداگري در معامالت است؛ موضوعي كه اين 
عضو كميس��يون اقتصادي هم به آن اشاره مي كند و 
مي گويد: طب��ق اطالعات واصله فردي در ش��هرري 
صاحب ۷۰۰ خانه اس��ت و ماليات اين سرمايه را هم 
نمي پردازد. او اظهار مي كند: طبق بررس��ي ها متوجه 
ش��ديم فردي در تهران 2 هزار و ۵۰۰ مسكن ساخته، 

ولي وارد بازار مسكن نكرده است.

   7۰ درصد معامالت ملك مصرفي نيست
اين نماين��ده مجل��س تصريح مي كن��د: ۷۰درصد 
معامالت مسكن مصرفي نيست و جنبه كسب سرمايه 
بيش��تر را دارد و متاسفانه نرخ مس��كن را افرادي كه 
صاحب تعداد خانه هاي باال هستند تعيين مي كنند 
و افزايش قيمت مس��كن در شهرهاي بزرگ، كم كم 
تاثي��رش را در ش��هرهاي كوچك خواهد گذاش��ت. 
س��عيدي با ارايه آمار ساخت مس��كن بيان مي كند: 
۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مس��كوني از س��ال 8۵ 
تا 9۵ س��اخته ش��ده، اما 2 ميليون و 4۰۰ هزار واحد 
آن در اختيار مصرف كننده قرار گرفته اس��ت و بقيه 
۷ ميليون و پانصد هزار واحد دس��ت افراد تاثيرگذار 
در بازار مسكن اس��ت اما به علت عدم وجود قانون از 
اين افراد ماليات دريافت نمي شود. او بيان مي كند: با 
اجرايي شدن طرح ماليات بر عايدي مسكن قطعا 9۵ 
درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زيرا قانون 
مصوبه مجلس بيان كرده كه هر فرد مي تواند يك خانه 
داشته و از پرداخت ماليات بر آن معاف باشد.  به گفته 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي، اين پيش بيني را 
هم داشته ايم كه سرپرست خانوار شايد براي فرزندانش 
منزل��ي را به عنوان س��رمايه خريداري كرده باش��د. 

بنابراين حداكثر به اندازه تع��داد اعضاي خانواده اش 
مي تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را بايد ماليات دهد 
و اين طرح شامل مردم عادي نمي شود.سعيدي ادامه 
مي دهد: طرح ماليات بر عايدي سرمايه قطعا مختص 
سودجوياني است كه از آنها نام برديم. سعيدي مباركه 
اظهار مي كند: قيمت مسكن نسبت به سال گذشته 
۱۱2 درصد افزايش داشته است. اين افزايش تاكنون در 
كشور سابقه نداشته و ماليات بر عايدي سرمايه موجب 
كاهش قيمت مسكن خواهد شد و بين فروشندگان 
رقابت كاهش قيمت اتفاق خواهد افتاد، به همين دليل 

اين طرح به نوعي راه حل مقابله با سوداگري است.

    احتكار ۵‚۲ هزار ميليارد تومان آپارتمان!
اظهارات اين نماينده مجلس درباره فردي كه 2۵۰۰ 
واحد مس��كوني خالي در تهران دارد،  در ش��رايطي 
است كه اگر هر كدام از اين واحدها بطور متوسط ۷۵ 
مترمربع باشند، مساحت كل اين واحدها ۱8۷ هزار و 
۵۰۰ متر است. اگر متوسط قيمت هرمترمربع از اين 
واحدها براساس آخرين آمار بانك مركزي، ۱3ميليون 
و 3۰۰ ه��زار تومان باش��د، قيمت كل اي��ن واحدها 
دست كم حدود 2.۵ هزار ميليارد تومان مي شود كه اگر 

ماليات بر خانه هاي خالي از اين فرد دريافت مي شد، 
شاهد وجود اين حجم از خانه هاي خالي نبوديم. 

    انواع ماليات زمين و مسكن
به گزارش »تعادل«، چندين نوع ماليات را مي توان در 
حوزه زمين و مس��كن مورد بررسي قرارداد، نخستين 
ماليات مربوط به عايدي سرمايه است كه تاثير بسياري 
در كنترل تقاضاهاي س��رمايه اي يا داللي هاي مخرب 
درحوزه بازار زمين و مسكن دارد البته اين نوع ماليات 
تنها به بازار زمين، امالك و مستغالت محدود نمي شود 
و در بازارهاي سرمايه اي ديگر هم حضور دارد اما ويژگي 
اصلي اين نوع ماليات عمدتا بيش از خاصيت درآمدزايي، 
خاصيت بازدارندگي است.  ماليات برخانه هاي خالي هم 
ابزاري است كه از احتكار مسكن تا حدودي جلوگيري 
مي كند زيرا هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني 
را افزايش مي دهد اگرچه هزينه توليد يك واحدمسكوني 
در مقايسه با كاالهاي ديگر بسيار باالست و عقل اقتصادي 
ايجاب مي كند استفاده بهينه اي ازاين كاالي اقتصادي 
شود اما با وجود اين، هم اكنون تعداد واحدهاي مسكوني 
خالي از سكنه بسيار باالست كه يكي ازاقدام هاي دولت 
دراين زمينه كنترل احتكار مس��كن با دريافت ماليات 

از خانه هاي خالي است، اين موضوع باعث مي شود كه 
تعداد واحدهاي مس��كوني عرضه شده در بازار خريد و 
فروش يا اجاره افزايش يابد، درواقع راهكار اصلي كنترل 
احتكارمسكن، دريافت اين نوع ماليات است. سومين 
نوع مالياتي كه درحوزه ملك و مستغالت اهميت دارد، 
ماليات برزمين هاي باير و موات است كه مشابه ماليات 
بر خانه هاي خالي بوده و براساس آن صاحبان زمين هاي 
خالي، بدون استفاده يا زمين هايي كه درگذشته ازآنها 
استفاده مي شده اما اكنون مورد استفاده قرارنمي گيرد 
بايد مالياتي را به س��ازمان امورمالياتي پرداخت كنند. 
دريافت ماليات برزمين هاي باير باعث مي شود كه عرضه 
زمين در اقتصاد افزايش يابد در بسياري از كالن شهرها 
مشكل كمبود مسكن وجود دارد درحالي كه زمين هاي 
باير بسياري در اين شهرها وجود دارد، درشهرهاي بزرگ 
و متوسط نيز اين مشكل يكي از مسائل مهم است، در اين 
شهرها صاحبان زمين هاي باير و اموات، ماليات پرداخت 
نمي كنند ضمن اينكه زمين كافي براي ساخت و ساز 
وجود ندارد و دولت مجبور است كه از زمين هاي دولتي 
و بيرون از حريم شهرها براي ساختمان سازي استفاده 
كند كه اين موضوع هزينه خدمات روبنايي و زيربنايي 
را براي دولت و ساكنان اين شهرك ها افزايش مي دهد.

ريي��س س��ازمان هواپيماي��ي كش��ور با اش��اره به 
محدوديت هاي اعمال شده بر صنعت هوايي كشورمان 
گفت: اين محدوديت ها قطعًا بر عمليات حج تأثيرگذار 
است، اما عوامل سفرهاي هوايي تالش مي كنند تا اين 

سفر آرام و بي دغدغه انجام شود.
ب��ه گزارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي 
علي عابدزاده با اش��اره ب��ه تراكم ترافي��ك هوايي در 
فرودگاه هاي مدينه و جده افزود: نزديك به 4 ميليون 
حاج��ي در بازه اي محدود به اي��ن دو فرودگاه منتقل 
مي شود و اين مساله موجب مي شود كه تمام پروازها 

با هم مرتبط باشند.
او ادامه داد: هر اقدام خارج از برنامه ريزي به كل عمليات 
انتقال حجاج خدشه وارد خواهد كرد. به عنوان مثال 
اگر يك هواپيما با تأخير در فرودگاه جده فرود آيد اجازه 
پرواز به هواپيماي ديگري كه در كنيا در انتظار پرواز به 

اين فرودگاه است داده نخواهد شد.
معاون وزير راه وشهرسازي با اشاره به محدوديت هاي 
اعمال ش��ده ب��ر صنعت هوايي كش��ور گف��ت: اين 

محدوديت ها قطعًا بر عمليات حج تأثيرگذار است. اما 
عوامل سفرهاي هوايي تمام پوشش خود را به كار بستند 

تا اين سفر آرام و بي دغدغه انجام شود.
عابدزاده اظهاركرد: به خاطر محدوديت هاي اعمال شده 
ناچار شديم امسال تمام حجاج را خود جابه جا كنيم. 
اين در حالي اس��ت كه پيش تر هواپيمايي عربستان 
در جابه جايي 2۵ ت��ا ۵۰ درصد حجاج به ايران كمك 
مي كرد و امسال به داليل گوناگون اين كمك را دريغ 

كرده است.
عابدزاده با اش��اره به محدوديت ن��اوگان هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران هما گفت: با وجود محدوديت 
ناوگان انتقال 8۶ هزار و ۵۰۰ حاجي برعهده اين شركت 
است و اين شركت با برنامه ريزي اين كار را با موفقيت 

انجام خواهد داد.
او ادامه داد: هما بدون كمك س��اير ايرالين ها از عهده 
اين مسووليت برنمي آمد به همين دليل شركت هاي 
ماهان، قشم اير، آسمان و ايرتور در انتقال مسافر به ساير 

مسيرها مساعدت خواهند كرد.

مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« 
هم در اين باره گفت: امسال اولين سالي است كه هما 
تحت تحريم عمليات ح��ج را انجام مي دهد و با وجود 
تحريمي كه از آبان ۱39۷ عليه »هما« اعمال ش��ده، 
تمام امكانات به صورت 24 ساعته تجهيزاتي كه براي 

اين عمليات مورد نياز بود را فراهم كردند.
ايران و عربس��تان يك توافق ديرينه دارند كه هر سال 
در زمان حج ۵۰ درصد پروازهاي حج را ش��ركت هاي 
هواپيمايي س��عودي و ۵۰ درصد ديگر را ايرالين هاي 
ايراني انجام دهند. اما بعد از سال ٩٤ و همزمان با شروع 
رفتارهاي ماجراجويانه عربستان، برخي تفاهم نامه ها 
و توافق ها بين دو كش��ور دچار چالش ش��د كه حج از 
جمله آنها بود و به مرور زمان از سهم پرواز هواپيماهاي 
سعودي براي انتقال حجاج ايراني كاسته شد بطوري كه 
امسال سعودي ها اعالم كردند ايران اير براي پرواز انتقال 
حجاج به عربستان بايد فقط از هواپيماهاي ملكي خود 
استفاده كند و حق استفاده از هواپيماهاي هيچ شركت 

هواپيمايي داخلي و خارجي ديگري را ندارد.

    بازپس گي�ري ۲۰۰ ملك و خ�ودرو از مديران 
سابق شهرداري

مع��اون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري ته��ران از 
باز پس گيري 8۰ ملك از مديران سابق شهرداري تهران 
خبرداد. عبدالحمي��د امامي در گفت وگو با ايس��نا، در 
مورد بازپس گيري 2۰۰ خودرو س��ازماني و امالك كه 
بنابه گفته ش��هردار تهران همچنان در اختيار مديران 
سابق شهرداري گفت: سازمان امالك شهرداري تهران 
پيگير بازپس گيري امالك و خودروها از كساني است كه 
دوره تكريم آنها پايان يافته اس��ت، به خصوص در مورد 
امالك، واحدي براي »تخليه« فعال ش��ده چراكه كليه 
واحدهايي كه در اختيار اشخاص است، غيرمجاز است و 
حتي اگر افراد حاضر به تخليه امالك شهرداري نباشند 
از روش هاي قانوني اس��تفاده كرده و اقدام قضايي انجام 
مي گي��رد. وي در مورد س��رانجام بازپس گيري امالك 
شهرداري كه در اختيار ديگران است نيز گفت: نمي شود 
ك��ه اموال مردم در اختيار افراد غير باش��د و ما به دنبال 
بازپس گيري آن هستيم. معاون مالي و اقتصاد شهري 
شهرداري تهران با بيان اينكه مديريت شهري جديد به 
مس��اله صرفه جويي حساس است و قرار نيست كه يك 
ملك در اختيار يك نفر باش��د و آن فرد هم برود ملك را 
به كسي ديگر اجاره دهد و منتفع شود، گفت: بررسي ها 
نشان داده كه برخي افراد در بهره برداري از برخي امالك 
واگذار شده، درست عمل نكرده است. امامي با بيان اينكه 
ليستي از امالك شهرداري كه حق بهره برداري از آن به 
غير سپره شده، در اختيار سازمان امور امالك قرار دارد 
گفت: بخش حقوقي سازمان امالك در حال پس گيري 
تك تك اين امالك و تعيين تكليف آنها است و تاكنون 

حدود 8۰ ملك تخليه شده است. هر چند كه برخي ها 
به راحتي تخليه نمي كنند اما مي توانيم از اين امالك مان 

براي تهاتر بدهي هايمان به پيمانكاران استفاده كنيم.

    ۱۵ درصد از واگن هاي مترو به زودي ترخيص 
مي شوند

علي امام، مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران وحومه 
)مترو( با اشاره به ضرورت توجه ويژه به حمل و نقل ريلي 
شهري به خصوص در كالن شهر تهران، گفت: رايزني ها با 
وزارت امور اقتصاد و دارايي و دولت براي ترخيص ۱۵ درصد 
از تجهيزات باقي مانده در گمرك ادامه دارد. به گزارش ايلنا، 
امام با تاكيد بر اينكه با همكاري و درايت مسووالن مطمئنا 
مشكالت موجود در خصوص تامين منابع مالي و بودجه قابل 
حل است، افزود: البته در سال 9۷ اين مشكل براي ترخيص 
8۵ درصد از قطعات با صدور دس��تور حل شد و اميدواريم 
گمرك مانند گذشته براي ترخيص ۱۵ درصد باقي مانده 
نيز تعامل و همكاري الزم را داشته باشد تا با تعهدات صورت 
گرفته؛ پرداخت بدهي ها انجام ش��ود.  مديرعامل شركت 
راه آهن شهري تهران وحومه )مترو( با اشاره به اينكه بايد 
تاس��ال ۱42۰ تعداد س��فرهاي مترو روزانه به حدود ۱۰ 
ميليون سفر برسد، گفت: با توجه به پايتخت بودن تهران؛ 
ضرورت دارد تا تجهيز وس��ايل حمل و نقل عمومي ريلي 
شهري )مترو( با سرعت بيشتري صورت گيرد تا خدمات 
رساني به شهروندان با كيفيت بهتري انجام شود. گفتني 
اس��ت 8۵ درصد از ۷۰ دستگاه واگن خريداري شده براي 
مترو؛ س��ال گذشته ترخيص شدند و مابقي آن شامل ۱۵ 
درصد از تجهيزات و قطعات نيز به زودي از گمرك شهيد 

رجايي ترخيص مي شوند.

    ۲۰ تير، آخرين مهلت تكميل مدارك داوطلبان 
انتخابات شوراياري ها

هيات اجرايي مركزي پنجمين دوره انتخابات شوراياري ها، 
با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد: داوطلباني به دليل نقض 
مدرك فرآيند نام نويسي ش��ان كامل نشده تا 2۰ تير ماه 
فرصت دارند نقص مدارك مرب��وط به ثبت نام را برطرف 
كنند. به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه آمده است: »مديريت 
شهري تهران با هدف افزايش مشاركت در اداره شهر و بهبود 
ساختارهاي ايجاد شده با رويكرد جديد، در حال برگزاري 
پنجمين دوره انتخابات شوراياري ها در سطح شهر تهران 
اس��ت. فرآيند ثبت ثبت نام تا اخذ آرا در اين انتخابات به 
صورت مكانيزه انجام خواهد شد. ثبت نام نامزدها از تاريخ 
سوم تا دهم تيرماه 98 تعيين شده بود كه با تصميم هيات 
نظارت مركزي تا ۱۵ تيرماه تمديد ش��د. داوطلباني كه 
ثبت نام اوليه را انجام داده، اما به دليل نقص مدارك فرآيند 
نام نويسي شان كامل نشده تا روز بيستم تيرماه 98 فرصت 
دارن��د نقص مدارك مربوط به ثبت ن��ام را برطرف كنند. 
انتخابات پنجمين دوره ش��وراياري هاي شهر تهران روز 
چهارم مردادماه برگزار خواهد شد. در اين دوره ۱2 هزار و 
3۰۶ نفر از شهروندان تهراني داوطلب حضور در شوراياري 
ش��ده اند كه 24.۷ درصد از آنها را زنان تشكيل مي دهند. 
گروه سني 3۰ تا 4۰ سال با ۵3 درصد فراواني نيز بيشترين 
جمعيت داوطلبان را به خود اختصاص داده اند. با توجه به 
ش��ناخت و اعتماد به تخصص و تعهد نامزدها، حمايت و 
پشتيباني محله اي از داوطلبان و مشاركت حداكثري و اقبال 
شهروندان براي حضور در اين انتخابات مي تواند راه گشاي 
آينده براي تصميم گيري در امور محلي و كمك به رش��د 
اين نهاد اجتماعي باشد. اين امر مي تواند با تقويت جايگاه 

شوراياري ها و اتخاذ رويكردهاي نو، زيست مطلوب تري 
را در محله ها رقم زده و اوضاع شهر را به سامان برساند.«

    اجراي ۲۵۰هزار تن عمليات آسفالت طي ۴ ماه
معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: از ۱2 اسفندماه 
سال 9۷ تا روز گذشته 2۵۰هزار تن عمليات آسفالت ريزي 
در تهران انجام شده است. به گزارش تسنيم، صفا صبوري 
ديلمي اظهار كرد: اواخر سال گذشته، تغييراتي در حوزه 
عمراني صورت گرفت و در واقع رويكرد اين حوزه در ارتباط 
با معابر شهر تهران تغيير پيدا كرد.با توجه به اينكه در آن 
مقطع شهرداري ها مشكالتي را در ارتباط با موضوعات مالي 
و اعتباري داشتند و مناطق با اين موضوع درگير بودند، در 
نهايت تأمين آسفالت معابر براي آنها سخت بود و در نتيجه 
معاونت فني عمراني شهرداري مسووليت تأمين و توليد 
آسفالت معابر را به عهده گرفت و در اين زمينه برنامه ريزي را 
انجام داد. معاون فني و عمراني شهرداري تهران ادامه داد: در 
همين ارتباط اين معاونت برآوردي را درباره نياز معابر شهر 
تهران به آسفالت انجام داد و در نهايت ۱۱۰ كيلومتر مربع از 
معابر شهر تهران براي آسفالت ريزي و روكش و لكه گيري 
مشخص شد و در ادامه نيز با تأمين آسفالت از سوي معاونت 
فني و عمراني و توزيع آن در مناطق، برآيند آسفالت ريزي 
آغاز شد. صبوري ديلمي گفت: طبق آمار و گزارشات عمر 
آسفالت حدود ۱۰ سال است كه البته اين منوط به استفاده 
از آسفالت و كيفيت مناسب است و در حالي آسفالت ريزي 
در مناطق مختلف تهران اعم از معاب��ر و بزرگراه ها در ۱2 
اسفندماه س��ال 9۷ آغاز شد كه در اين زمينه برنامه ريزي 
شد كه تا پايان سال 98 يك ميليون تن آسفالت در معابر 
تهران استفاده ش��ود. وي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي 

به مناطق مختلف شهر تهران اعالم شد كه آسفالت تهيه 
نكنند و آسفالت مورد نياز توسط معاونت فني عمراني تهيه 
و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. بر همين اساس معاونت 
مربوطه آسفالت را در كارخانه هاي خود توليد و در اختيار 
مناطق قرار داد. معاون فني و عمراني شهرداري تهران افزود: 
هدف ما آسفالت ريزي به ميزان يك ميليون تن در سال 98 
بوده و طبق اعالم قبلي، قرار بود تا اوايل تيرماه يك چهارم 
اين آسفالت يعني 2۵۰هزار تن مورد استفاده قرار بگيرد كه 
خوشبختانه روز گذشته اعالم شد كه 2۵۰هزار تن آسفالت 
در معابر و بزرگراه هاي شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت.

صبوري ديلمي گفت: اين موضوع با تأخير چند روزه انجام 
ش��د كه البته مربوط مي ش��ود به اينكه ۱۵ الي 2۰ روز در 
تهران بارندگي داش��تيم و عماًل ما نمي توانستيم كاري را 
انجام بدهيم. طبق برنامه ريزي به وعده خود عمل كرديم و 
توانستيم در يك بازه زماني مشخص 2۵۰هزار تن آسفالت 
در معابر و بزرگراه هاي تهران بريزيم.برنامه ريزي اين معاونت 
اين اس��ت كه تا پايان سال 98 يك ميليون تن آسفالت در 
شهر تهران در معابر و بزرگراه ها بريزد. بر اساس برنامه ريزي 
در طي 3۶۵ روز از سال، ما مي توانيم 33۰ روز آسفالت در 
معابر بريزيم و در واقع روزي سه هزار تن در معابر و بزرگراه ها 
آسفالت ريخته مي شود. در ايام ماه هاي تير، مرداد و شهريور 
اين رقم به حدود 3هزار و 2۰۰ تا 3هزار و ۵۰۰ تن مي رسد. 
صبوري ديلمي افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در 
نقاطي كه مسير تردد اتوبوس هاي بي آر تي است و با توجه به 
ترمز اتوبوس ها، خرابي هايي را در مسيرها شاهد هستيم كه 
بر همين اساس برنامه  ريزي براي ترميم اين خرابي ها انجام 
شده است، ضمن اينكه در نزديكي ايستگاه هاي بي آر تي، 

زيرساخت هاي آسفالت نيز عوض خواهد شد.

مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با 
بيان اينكه بر اساس برآوردهاي اوليه، كانون اين زمين لرزه 
در منطقه كم جمعيت بوده اس��ت،  گفت: به دليل عبور 
4 گس��ل موازي، اي��ن منطقه از نظر تكنوتيكي بس��يار 

لرزه خيز است.
علي بيت اللهي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به زلزله ۵.۷ 
امروز مسجد سليمان استان خوزستان، افزود: اين زلزله 
در عمق ۱۷ كيلومتري در استان خوزستان بين دو شهر 
»مسجد سليمان« در غرب و »ايذه« در شرق اين استان 
رخ داده اس��ت. او با تاكيد بر اينكه زلزله ۵.۷ امروز زلزله 
تأثيرگذاري بوده اس��ت، اظهار ك��رد: در صورتي كه اين 
زلزله در حوالي روستاهاي نزديك باشد، اثراتي را بر جاي 
مي گذارد، ولي بررسي هاي اوليه ما نشان مي دهد موقعيت 
رومركز اين زلزل��ه در منطقه اي تقريب��ًا كم جمعيت و 
كوهستاني است و نزديك ترين روستا به محل زلزله امروز 
در غرب كانون زلزله بوده است. به گفته بيت اللهي، در غرب 
كانون زلزله امروز استان خوزستان روستاي »جلوگير« و 

در شمال آن »صالح آباد كوتاه« و »اسالم آباد« قرار دارد.

مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
با بيان اينكه اين زلزله از شهر مسجد سليمان حدود 2۰ 
كيلومتر فاصله و از ش��هر اي��ذه 3۵ كيلومتر فاصله دارد، 
خاطرنشان كرد: برآورد اوليه ما نشان مي دهد كه با توجه به 
تنك و كم بودن جمعيت منطقه رخداد زلزله، نبايد انتظار 

داشت كه زلزله خسارت زيادي وارد كرده باشد.
او در عين حال تاكيد كرد: اين منطقه در زون لرزه خيزي 
قرار دارد كه از غرب به شرق گسل هايي مانند »لهبري«، 
»مسجد س��ليمان«، »پيشاني كوهس��تان زاگرس« و 
»ايذه« قرار دارد. بيت اللهي يادآور ش��د: اين گسل ها به 
صورت موازي در مي نوردند و يك زون تكنونيكي فعال 
را ايجاد و منطق��ه را از نظر لرزه خيزي فعال كرده اند. به 
گزارش ايسنا در س��اعت ۱۱ و 3۰ دقيقه دوشنبه، ۱۷ 
تيرماه در حوالي مس��جد سليمان اس��تان خوزستان 
زلزل��ه اي به ب��زرگاي ۵.۷ رخ داد و زلزله 3.9 در عمق 8 
كيلومتري، 4 در عمق 2۰ كيلومتري، 4.۷ در عمق ۱8 
كيلومت��ري و 3.۷ در عمق ۱۶ كيلومتري از جمله پس 

لرزه هاي اين زلزله به شمار مي روند.
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 هواي پايتخت
۳ درجه گرم تر مي شود

دماي هواي پايتخت ط��ي ۵ روز آينده 3 درجه 
افزايش پيدا مي كند.به گزارش روز دوشنبه اداره 
كل هواشناس��ي استان تهران، بيشينه و كمينه 
دماي هواي پايتخت در روزهاي  س��ه ش��نبه، 
چهارشنبه، پنجش��نبه و جمعه به ترتيب )39 
و23(، )38 و24(، )39 و2۶( و )4۱ و2۶( درج��ه 
سانتيگراد پيش بيني شده است. براساس بررسي 
داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي، طي 
4روز آينده آس��مان استان تهران صاف تا كمي 
ابري گاهي همراه با وزش باد پيش بيني مي شود 
كه در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات 
به خصوص فيروزكوه در ساعات بعدازظهر همراه 
با افزايش اب��ر و گاهي رگبار پراكنده خواهد بود.

همچنين در پاره اي نقاط به خصوص بخش هاي 
جنوبي و غربي استان در ساعات بعدازظهر و شب 
گاهي وزش باد شديد و گرد و خاك پيش بيني 
مي شود. فرودگاه امام خميني )ره( و ورامين با 4۱ 
درجه و فيروزكوه با ۱4 درجه سانتيگراد به ترتيب 
گرمترين و سردترين نقاط استان طي 48 ساعت 

گذشته بوده اند.

تاكيد استاندار تهران بر تحويل 
سريع واحدهاي مسكن مهر 

اولين جلسه شوراي مسكن استان تهران در سال 98 
به رياست استاندار تهران با بررسي و رفع مشكالت 
موجود در ارايه خدمات زيربنايي مس��كن مهر در 

سالن جلسات استانداري برگزار شد.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
در اين جلسه كه به بررسي و رفع مشكالت موجود 
در ارايه خدمات زيربنايي مس��كن مهر شهرهاي 
جديدپرند، پرديس و انديش��ه اختصاص داش��ت 
انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران با تاكيد 
بر تسريع در اتمام و تحويل پروژه هاي مسكن مهر و 
رفع موانع خدمات زيربنايي اين پروژه ها گفت: روند 
واگذاري مسكن مهر فرسايش��ي شده است. افراد 
متقاضي اين واحدها از اقش��ار ضعيف هستند و تا 
پايان سال 98 بايد اين واحدهاتحويل شود. او با تاكيد 
بر اينكه دستگاه هاي متولي بايد به تعهدات خود در 
تحويل واحدهاي مسكن مهر توجه كنند، ادامه داد: 
تحويل واحدهاي مسكن مهر در استان تهران بايد 
ش��تاب بگيرد و انتظار داريم اين مهم در كمترين 
زمان ممكن به س��رانجام برسد، به همين دليل در 
صورت بدعهدي با عدم انجام تعهدات دستگاه ها در 
خدمت رساني به پروژه هاي مسكن مهر انجام هرگونه 
اقدام اداري متصور اس��ت. همچنين در اين جلسه 
رضا نگهبان مديركل راه و شهرسازي استان تهران با 
اشاره به اهميت اتمام پروژه هاي مسكن مهر و تحويل 
هرچه سريع تر آنها به متقاضيان گفت: در فضايي 
كه ما بايد به س��رعت واحدهاي باقي مانده مسكن 
مهر را به اتمام برسانيم و وارد فاز جديد پروژه هاي 
مسكن كه همان توليد و عرصه مسكن است بشويم 
برهمه دستگاه هاي ذي ربط و خدمت رسان واجب 
اس��ت در فضايي تعاملي مش��كالت موجود را در 
كمترين زمان ممكن حل و فصل كنند. مديركل راه 
و شهرسازي استان تهران در ادامه پيشنهاد داد به 
منظور هماهنگي و تسريع بيشتر در كار دستگاه هاي 
خدمت رس��ان از اين پس جلسه ش��وراي مسكن 
استان ماهيانه تشكيل گردد كه با استقبال و پاسخ 

مثبت استاندار مواجه شد.

اجراي ۱۳۰۰ پروژه مسكن 
مشاركتي در كشور 

علي نبيان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، 
در گردهمايي معرفي پروژه هاي مش��اركتي اين 
سازمان در حضور فعاالن بخش خصوصي مسكن 
سراسر كشور با اشاره به ظرفيت گسترده پروژه هاي 
مشاركتي دولت با بخش خصوصي در ايجاد رونق 
توليد مسكن گفت: بايد همه دست به دست هم 
دهيم تا به نهضت خانه س��ازي كه در وزارت راه و 
شهرسازي آغاز شده است، سرعت بخشيم. نبيان 
با تاكيد ب��ر اينكه در ماه هاي اخير و در جلس��ات 
متعدد با بخش خصوصي قراردادهايي در سازمان 
ملي زمين و مسكن تنظيم ش��ده كه سعي شده 
اش��كاالت قبلي آنها به حداقل برسد، افزود: سعي 
ما در بخش دولتي بر اين است كه منافع مشترك 
هر دو طرف را در قراردادهايمان لحاظ كنيم تا هم 
دولت و هم بخش خصوص��ي بتوانند به حداكثر 
خواسته هايشان برسند. معاون وزير راه و شهرسازي 
در تشريح سياس��ت هاي دولت در بخش مسكن 
اظهار كرد: اولين تكليف دولت در بخش مس��كن 
اتمام پروژه مس��كن مهر بود. تا زماني كه پرونده 
مسكن مهر بسته نش��ده بود نمي توانستيم طرح 
ديگري را آغاز كنيم. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، او با اشاره به اينكه دومين طرح 
وزارت راه و شهرس��ازي اين بود ك��ه در يك اقدام 
ملي و در راستاي رونق توليد مجدد مسكن، ساخت 
4۰۰ هزار واحد مس��كوني در سراسر كشور براي 
دهك هاي مختلف را كليد بزند، افزود: در اين طرح 
تا 2 سال آينده 2۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد، 
۱۰۰ هزار واحد توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي 
و ۱۰۰ هزار واحد توسط شركت بازآفريني شهري 
ساخته خواهد ش��د كه از اين ميان سازمان ملي 
زمين و مسكن وظيفه تخصيص زمين براي 2۰۰ 
هزار واحد را بر عهده دارد. مديرعامل سازمان ملي 
زمين و مسكن تجربه دولت در مشاركت با بخش 
خصوصي را در مجموع مثبت ارزيابي كرد و گفت: 
تاكنون ۱3۰۰ پروژه در كشور به صورت مشاركتي 
اجرا شده كه از اين ميزان حدود 9۵درصد آنها به 
سرانجام رس��يده كه اين خود اتفاق مثبتي است 
و بايد تمام تالش��مان را در استفاده از اين ظرفيت 
گس��ترده به كار گيريم و همه دست به دست هم 
دهيم تا به نهضت خانه س��ازي كه در وزارت راه و 

شهرسازي آغاز شده است، سرعت بخشيم.

د ر شهر



اخبار

شاخص مديران خريد خردادماه 98 به 66 ‚50 واحد رسيد

بنگاه ها لب مرز »رونق و ركود«
گرو ه صنعت|

شاخص مديران خريد، خردادماه 98 منتشر شد. داده هاي 
استخراج ش��ده از بنگاه هاي نمونه در صنايع منتخب رقم 
ش��امخ خردادماه س��ال 98 را برابر 50.66 واحد محاسبه 
كرده كه نس��بت به ش��امخ ماه قبل 10.73 واحد معادل 
17.47 درصد افت را نشان مي دهد. تحليل ارزيابي صورت 
گرفته، حاكي از اين اس��ت كه انتظارات فعاالن اقتصادي 
و حوزه توليد به مرز رونق و ركود رس��يده است. همچنين 
براساس بررسي ها، در خردادماه شاخص »سرعت انجام و 
تحويل سفارش« بيشترين و شاخص »موجودي مواد اوليه 
خريداري شده« كمترين مقدار را داشته است. ارزيابي روند 
شاخص مديران خريد، از ابتداي سال 98 بيانگر اين است، 
كمترين رقم اين شاخص در فروردين ماه سال جاري تجربه 
شده، كه البته به واسطه تعطيلي نيمي از اين ماه قابل توجيه 
است، اما باالترين رقم اين شاخص در ارديبهشت 98 ثبت 
ش��ده كه گوياي خوش بيني فعاالن اقتصادي به وضعيت 

توليد در ماه هاي پيش رو بوده است.

    شامخ خردادماه
شامخ يا همان ش��اخص مديران خريد )PMI( مقياسي 
است كه از طريق دريافت پاسخ بنگاه هاي نمونه در صنايع 
مختلف به س��واالت مشخص استخراج مي كند. شاخص 
شامخ كه اوايل هرماه منتشر مي شود، رونق، ركود يا ثبات 
كسب وكارهاي مورد بررسي و چشم انداز انتظاري آنها در 
آينده را نشان مي دهد. در جريان استخراج اين شاخص، اگر 
عدد شامخ بيش از 50 واحد باشد، نشان مي دهد، اقتصاد 
در حال توسعه است در حالي كه هر رقمي زير 50 واحد، از 
قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. 
در گ��زارش مركز آمار واطالعات اقتص��ادي اتاق ايران، بر 
اساس محاسباتي كه براي استخراج شامخ خرداد 1398 
انجام شده، ش��امخ اين ماه 50.66 واحد بوده كه نسبت به 
ماه قبل افت نس��بتا قابل توجهي را تجربه كرده و با خنثي 
كردن بخش عمده رش��دي كه در ارديبهشت ماه داشته، 
دوباره به مرز 50 واحد برگشته است. براين اساس، شامخ 
خرداد نسبت به شامخ ماه قبل )61.39 واحد( 10.73 واحد 
)معادل 17.47 درصد( كاهش پيدا كرده و به مرز 50 واحد، 
يعني مرز انتظارات آينده بنگاه هاي اقتصادي براي انبساط و 
انقباض رسيده است. در محاسبات شامخ خردادماه، شاخص 
»س��رعت انجام و تحويل س��فارش« به رقم 58.69 واحد 
رسيده كه بيشترين ميزان شاخص در ميان 5 مولفه اصلي 
شامخ بوده است، اما در مقابل شاخص »موجودي مواد اوليه 
خريداري شده« با رقم 42.36 به كمترين مقدار در ميان 5 
مولفه اصلي شامخ رسيده است. در اين ماه شاخص »ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني« با بهبود بسيار جزئي 
به 53.43 واحد رسيده و نسبت به ماه قبل 0.13 واحد بهبود 
يافته است ضمن اينكه ش��اخص »انتظارات توليد در ماه 
آينده« نيز با رقم 56.84 واحد، ادامه بهبود جزئي وضعيت 

بخش صنعت در خردادماه را پيش بيني مي كند.
اما تحليل شاخص شامخ كل در خردادماه حكايت از ثبات 
نسبي اوضاع، نس��بت به ماه قبل دارد. مقدار توليد در اين 
ماه تغيير چنداني نكرده، سفارشات جديد و فروش، اندكي 
كاهش داشته و ميزان استخدام صنعتي نيز اندكي افزايش 
نشان مي دهد. نكته قابل تأمل در بررسي اين شاخص آن 
است كه از مهرماه سال 1397 )انتشار اولين گزارش شامخ( 

تاكنون، قيمت مواد اوليه همواره صعودي و موجودي مواد 
اوليه همواره رو به كاهش بوده اس��ت. داده هاي حاصل از 
گزارش پايش ملي محيط كسب وكار نيز مويد همين امر 
است. از پاييز سال 1396 تا انتهاي سال 1397، اصلي ترين 
مشكل فعاالن اقتصادي، »بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني 
بودن قيمت ها )مواد اوليه و محصوالت( « عنوان شده است. 
همچنين از مهرماه سال 1397 تاكنون، صادرات كاال نيز 
همواره نزولي بوده است. موجودي انبار نيز از وضعيت چندان 
مناسبي برخوردار نيس��ت و بعد از نزول چندين ماهه، در 
خردادماه نسبت به ماه قبل، بهبود اندكي نشان مي دهد. نكته 
جالب توجه آن است كه باوجود شرايط محيط كسب وكار و 
تشديد تحريم هاي اقتصادي، فعاالن صنعتي از فروردين ماه 
سال 1398 تاكنون، همواره انتظار افزايش توليد براي ماه بعد 
را داشته اند. در مجموع، نرخ ارز، تحريم ها و محدوديت هاي 
واردات شرايطي را رقم زده كه بازار مصرف كشور به سمت 
توليد داخل سوق داده شود و اين ممكن نخواهد بود مگر از 
طريق اتخاذ سياست هاي صنعتي مناسبي كه موجب تقويت 

بخش صنعت كشور شود.

    پوشاك و چرم
پس از يك ماه تجربه بهبود وضعيت در صنايع پوشاك و چرم، 
اين صنعت در خردادماه با كاهش مقدار توليد و كاهش ميزان 
سفارشات جديد روبه رو شده است. اما برخالف اكثر صنايع 
كه با كاهش موجودي مواد اوليه روبه رو بوده اند، فعاالن اين 
صنعت، عدم تغيير در موجودي مواد اوليه را گزارش كرده اند. 
اگرچه ماهيت فصلي پوشاك و اين مساله كه تقاضا در برخي 
از ماه ها بسته به فصل موجود نوسان بااليي دارد، مي تواند تا 
حد زيادي توضيح دهنده كاهش مقدار توليد و كاهش ميزان 
فروش محصوالت باشد، اما نبايد از اثر افزايش هرچند اندك 
افزايش قيمت خريد مواد اوليه غفلت كرد. درمجموع بهبود 
انتظارات تولي��د در ماه آينده و افزايش قيمت محصوالت 
توليد شده مي تواند تا حدي جبران ركود و عدم تغيير نسبي 

وضعيت اين صنعت در خردادماه باشد.

    وسايل نقليه و قطعات وابسته
در گزارش ش��امخ اين صنعت، تمام��ي مولفه هاي اصلي 
شامخ غيراز موجودي مواد اوليه )عدد شامخ 35.5( همانند 
ارديبهشت ماه در شرايط بهبود گزارش شده اند كه سبب 
شده است عدد شامخ كل رقم باالي 50 يعني عدد 55.2 را 
كسب كند. مولفه اصلي موجودي مواد اوليه به غير اسفندماه 
1397 در تمامي گزارش هاي ماهانه شامخ در صنعت مذكور 
در شرايط بد ارزيابي شده است. به نظر مي رسد وابستگي مواد 
اوليه اين صنعت به واردات همزمان با شدت گرفتن تحريم ها، 
در كنار مشكل سرمايه در گردش سبب شده كه موجودي 

مواد اوليه همواره در شرايط نامناسب قرار داشته باشد.
در ماهي كه گذشت با وجود آنكه دليل دپوي خودروها در 
پاركينگ هاي خودروسازي ها مشكل قطعات عنوان شد، 
قطعه سازان اذعان داشتند، مطالبات باالي قطعه سازان از 
شركت هاي خودروس��ازي دليل اصلي عدم تأمين قطعه 
براي اين خودروها بوده اس��ت. به نظر مي رس��د با شروع 
واگذاري شركت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا كه 
خبر آن اخيراً منتشر شده است و پرداخت مطالبات صنايع 
قطعه سازي از منابع حاصل از خصوصي سازي تا حدودي از 
مشكالت صنايع قطعه ساز كاسته شود. ضمن آنكه دولت 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

تشكيل وزارت بازرگاني دولت را فربه تر مي كند
فارس|عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه تشكيل وزارت بازرگاني دولت را 
فربه تر مي كند، گفت: با تشكيل وزارت بازرگاني به مدت يك 

سال و حتي بيشتر هيچ وزارتخانه اي پاسخگو نخواهد بود.
شهباز حسن پور بيگلري در پاسخ به اين سوال كه آيا ادعاي 
رييس جمهور مبني بر اينكه با تش��كيل وزارت بازرگاني 
ظرف يك هفته معيشت مردم بهبود مي يابد،  منطقي است 
يا خير، اظهار كرد: مسائل اقتصادي آن قدر پيچيده است 
كه با تشكيل يك وزارتخانه نه طي يك هفته، نه يك سال 
بلكه سال ها هم كه طول بكشد در معيشت مردم تغييري 

حاصل نخواهد شد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اقتصاد دولتي كشور بيان داشت: با توجه به صراحت 
قانون اساسي و اصل مترقي 44 قانون اساسي، دولت به جاي 
بحث هاي بيهوده در جامعه بايد واگذاري به بخش خصوصي 

را به معناي واقعي انجام دهد. دولت به جاي بيان اين مسائل 
برون سپاري را به درستي انجام دهد. حسن پور بيگلري با 
اشاره به وضعيتي كه در تنظيم بازار شكر اخيرا پيش آمده 
گفت: مگر تنظيم بازار شكر در اختيار دولت نبود پس چرا 
در مورد شكر به هم ريختگي را در بازار شاهد بوديم؟  او بيان 
كرد: مگر صفر تا صد 24 قلم كاالهاي اساس��ي در اختيار 
دولت نيس��ت و مگر 14 ميليارد دالر ارزي كه دولت براي 
تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي درخواست كرده در اختيار 
وي نيس��ت؟ پس چرا اكنون اين اتفاق��ات در تنظيم بازار 
مي افتد؟  اين نماينده مجلس شوراي اسالمي بيان داشت: 
اتفاقا اختياراتي كه اين دولت دارد در هيچ كدام از دولت ها و 
به طور كلي در طول تاريخ 40 ساله بعد از انقالب در اختيار 
هيچكدام از دولت ها نبوده است.وي بيان كرد: آقاي روحاني 
در نطق انتخاباتي خود اعالم كردند كه يك حقوقدان هستند 
و فردي قانون مدار هستند پس چگونه است كه با وجود اينكه 

چند بار طرح تشكيل وزارت بازرگاني به مجلس ارايه مي شود 
و مجلس آن را رد مي كند دوباره اين طرح به مجلس داده 
مي شود. حسن پور بيگلري با بيان اينكه خرد جمعي براي 
تشكيل وزارت بازرگاني به جمع بندي نرسيده است بنابراين 
دولت هم بايد از آن تمكين كند، افزود: مشكالت معيشتي 
مردم يك شبه ايجاد نشده است كه يك شبه و با تشكيل يك 
وزارت بازرگاني حل شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه چرا وزير 
صنعت با تشكيل وزارت بازرگاني موافق است و آيا رحماني 
نمي تواند بخش بازرگاني وزارت صنعت را اداره كند، گفت: 

اين موضوع را بايد از خود وزير سوال كرد.
حس��ن پور بيگلري عنوان كرد: در بخ��ش بازرگاني اتاق 
بازرگاني و در بخش تعاون اتاق تعاون بايد دخيل باشند. من 
نمي دانم چه دليلي دارد كه همه به جاي واگذاري به بخش 

خصوصي به دنبال بزرگ شدن مجموعه دولت هستند. 
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تكميل و تحويل ۱۰هزار 
خودروي ناقص به مشتريان

مهر|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تكميل 
و تحوي��ل ده هزار خ��ودروي ناقص ك��ف كارخانه 
خودروس��ازان به مش��تريان خبر داد و گفت: از اين 
پس، هيچ خودروي ناقصي در خطوط كارخانجات 

توليد نخواهد شد.
فرش��اد مقيمي درب��اره آخرين وضعي��ت تحويل 
خودروهاي ثبت نامي از س��وي خودروسازان گفت: 
حدود 10 هزار خ��ودروي موجود در كف پاركينگ 
خودروسازان تحويل داده شده و با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، به زودي فهرس��ت كاملي از قطعات 
كسري دو خودروساز بزرگ تهيه و تكميل خواهد شد 
تا بخشي از آن را از سوي قطعه سازان داخلي و بخش 

ديگر را از سوي قطعه سازان خارجي تأمين كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: آن بخش 
از قطعات مورد نياز خودروها كه قرار اس��ت از داخل 
كشور تأمين شود، در قالب پروژه هاي ساخت داخل 
دنبال مي كنيم كه بر اين اساس، هر هفته به صورت 
منظم، جلساتي برگزار مي شود تا از اين طريق بتوانيم 
زمينه توليد را در كشور با توجه به مسووليت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در رونق توليد ملي و حمايت 

از مصرف كنندگان فراهم آوريم.
وي تصري��ح كرد: به محض اينكه فهرس��ت كاملي 
از كس��ري قطعات مورد نياز خودروس��ازان نهايي 
شود، برنامه ريزي براي تكميل خودروها آغاز شده و 
خودروهاي تكميل شده را تحويل متقاضيان خواهيم 
داد؛ از سوي ديگر، برنامه ريزي ما براي توليد خودروها 

به نحوي است كه توليد غيرتجاري نداشته باشيم.
به گفته مقيمي، در مورد خودرويي همچون كوئيك، 
خودروساز مربوطه معتقد است كه هر ميزاني كه از 
اين خودرو توليد شده، تجاري گرديده و با نقص توليد 
مواجه نيست؛ چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مصمم است كه خودروهاي ناقص از اين پس توليد 
نشوند. پيش بيني ما اين است كه به محض اينكه ساز 
و كار تأمين قطعات مورد نياز، فراهم شود، حداكثر 
ظرف 5 هفته، كل خودروهاي موجود را تكميل كنيم.

كاهش قيمت و تشديد ركود 
در بازار آهن

تسنيم|رييس اتحاديه صنف آهن و فوالد با انتقاد از 
اينكه آقايان به صورت روشن نمي گويند چه برنامه اي 
براي بخش فوالد كشور دارند، گفت: اكنون هر كيلو 
ميلگرد 4200 تومان قيمت گذاري شده در حالي كه 
يك ماه پيش هر كيلو ميلگرد بيش از 5 هزار تومان بود.

حميدرضا رستگار با اشاره به اينكه روند نزولي قيمت 
انواع محصوالت فوالدي باعث شده تا ركود شديدي 
در بازار ايجاد شود، اظهار كرد: اين روزها هيچ برنامه 
براي بخش فوالد كش��ور در مراحل توليد، توزيع و 
حتي ساخت ساز وجود ندارد و همين امر وضعيت اين 
بخش را بالتكليف تر كرده است.وي با بيان اينكه امروز 
توليد كنندگان موانع بس��ياري براي صادرات فوالد 
دارند، افزود: همين امر عاملي شده تا در سطح بازار 
داخلي به دليل نبود رونق در ساخت و ساز قيمت ها هر 
روز روند نزولي داشته باشد كه اين موضوع اصاًل به نفع 
بخش فوالد كشور نيست.رييس اتحاديه صنف آهن 
و فوالد اظهار كرد:  چرا در بخش هاي تصميم گيري 
هيچ اعالم نظري از توزيع كنندگان نمي شود چرا بايد 
قيمت ها 1200 تومان كاهش پيدا كند با اين وضعيت 

توليدكننده و توزيع كننده بايد چه كار كند؟

روابط عمومي شرکت  پاالیش گاز شهيد هاشمی نژاد

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ٩٧٠٧٤٦ )انجام خدمات پشتيباني مورد نياز سيستم هاي رایانه اي پاالیشگاه(
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–كيلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد.

3- شرایط مناقصه گر: كليه شركت هاي داراي حداقل رتبه 5 در زمينه فعاليت، خدمات پشتيباني و شبكه داده هاي رایانه اي و مخابراتي از شوراي عالي انفورماتيك كشور )دارا بودن 
هردو زمينه فعاليت الزامی است(.

4- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/04/26 ، متقاضيان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت دریافت اسناد مناقصه 
به آدرس : مش�هد–خيابان آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره 255-واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و یا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره نمابر 
37285047-051 ارسال نمایند، در این صورت اسناد مناقصه به آدرس این متقاضيان ارسال خواهد گردید. متقاضيان بعد از دریافت اسناد مناقصه مي بایست حداكثر تا ساعت 10  
مورخ 98/05/02 پيشنهاد خود را تكميل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحویل دهند و یا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله ي پست سفارشي  ارسال 
گردد، مي بایست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به پاكت هاي پيشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم گردند، ترتيب اثر داده 

نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه ي كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پيشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گردید.
5 – ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 375.000.000 ریال )سيصد و هفتاد و پنج  ميليون ریال( از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آیين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.

6- زمان گشایش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت 11 مورخ 98/05/02 در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 2 پيشنهاد قيمت گشایش خواهد یافت.
در صورت نياز به دریافت اطالعات بيشتر به سایت شركت پاالیش گازشهيد هاشمي نژاد به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.ir مراجعه فرمایيد. 

تجديد مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومي 
)يك مرحله اي(

نوبت اول
شماره مجوز: 1398.2216

شركت ملي گاز ایران
شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد 

)S.G.P.C(

    روابط عمومی مدیریت اکتشاف

مدیریت اكتشاف  - شركت ملي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كلي زیر از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به شركتهاي واجد شرایط واگذار نماید. 
الف( شرح مختصر عمليات مورد نياز: 

تهيه،طبخ و توزیع غذاي انباركوارو دفترپشتيباني شيراز
ب( مدت اجرا: 1  سال) 12ماه(

ج (محل ارائه خدمات : 
كوار و شيراز

د (شرایط متقاضي: 
1- داشتن شخصيت حقوقي 

2- داشتن امكانات، تجهيزات مناسب مرتبط با مناقصه
3-داشتن تجربه كافي و مرتبط 

 4-ارائه گواهينامه اخذ شده مرتبط با كار آن شركت از وزارت كار و امور اجتماعي 
 5-ارائه گواهينامه از اداره كار و امور اجتماعي شيراز  بابت شركتهایي كه از سایر استانها متقاضي شركت در مناقصه مي باشند .

 6-داشتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ813/667/614 ریال و در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات  طبق ضوابط كارفرما، مندرج در اسناد 
و مدارك مناقصه. 

 7-آمادگي شروع به كار پس از عقد قرارداد
 8-  ارائه مداركي دال بر دارابودن خط مشي ،نظام مدیریت HSE  متناسب با پيمان و الزام رعایت دستورالعمل هاي HSE وزارت نفت

 ه( برآورد كارفرما: مبلغ 16/273/352/280 ریال
متقاضياني كه داراي شرایط مذكور در بند » د « فوق مي باشند و آمادگي اجراي پروژه را دارند ، مي توانند تا تاریخ 1398/04/31 آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس : تهران - ميدان 
ونك - ابتداي خ سئول - بن بست یكم -  ساختمان مدیریت اكتشاف -  طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعالم و نسبت به دریافت مدارك ارزیابي كيفي وفق بند "ج" ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات ) ارزیابي كيفي ( اقدام نمایند. ضمنا" بایستي اطالعات مورد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری1398/05/14 در قالب یك عدد زونكن مدارك ارزیابي كيفي برابر 
با اصل شده و دو حلقه لوح فشرده تهيه و به همراه  رونوشت برابر با اصل شده  صورتهاي مالي حسابرسي شده  از سوي یكي از موسسات معتبر عضوجامعه حسابداران رسمي ایران 
مربوط به س�ال 1396 و چهارسال گذشته جهت ارزیابي توان مالي، به آدرس فوق االشاره در مقابل رسيد تحویل گردد. بدیهي است كارفرما این حق را براي خود محفوظ مي دارد به 
مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد. مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرایط كه به تشخيص كارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهند شد ، توزیع 
خواهد گردید .محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پيشنهادات متعاقبا" به اطالع خواهد رسيد .تاریخ تقریبي گشایش پيشنهادات 1398/06/20 خواهد بود. بدیهي است ارائه مدارك 

فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . 
در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن82703209 -021 تماس حاصل نمایند.

WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR

نوبت اولآگهي فراخوان شناسايي پيمانكار
شماره مجوز : 1398-2221

شركت ملي نفت ایران
موضوع : تجديد مناقصه شماره   97۱3۱  با موضوع تهيه،طبخ و توزيع غذاي انباركوارو دفترپشتيباني شيرازمدیریت اکتشاف

همچنان 11 هزار ميليارد تومان تسهيالت قطعه سازان را 
پرداخت نكرده است. همچنين اهميت وجود سرمايه در 
گردش براي افزايش فعاليت قطعه سازان تا جايي است كه 
پيش تر و در روزهاي پاياني سال 1397 توزيع تسهيالت 4 
هزار ميليارد توماني ميان شركت هاي قطعه ساز توسط بانك 
مركزي، موجب افزايش 100 درصدي تيراژ توليد ظرف 3 

الي 4 هفته شده بود.

    چوب، كاغذ و مبلمان
وضعيت صنايع چوب، كاغذ و مبلمان در خردادماه تغيير 
چنداني نسبت به ماه قبل نداش��ته و بهبود بسيار اندكي 
ناشي از ميزان استخدام جديد و بهبود سرعت انجام و تحويل 
سفارش را تجربه كرده است. اگرچه ميزان سفارشات جديد و 
ميزان فروش محصوالت همانند ماه گذشته بوده، اما كاهش 
مقدار توليد محصوالت و روند نزولي موجودي مواد اوليه 
از ابتداي سال جاري، نشان دهنده وجود برخي مشكالت 
در س��مت عرضه محصوالت چوب وكاغذ است. عالوه بر 
گزارش افزايش قيمت چوب توسط فعاالن در اين صنعت، 
بازار كاغذ نيز در اين ماه همچنان با مشكالتي نظير افزايش 
قيمت و عدم عرضه مواجه بوده و به نظر مي رسد كه دولت 
در مديريت اين شرايط موفق عمل نكرده است. عدم تغيير 
در ميزان فروش محصوالت، ميزان سفارشات جديد و نيز 
انتظارات توليد در ماه آينده نيز نشان دهنده ركود نسبي 

حاكم بر اين صنعت است. 

    صنايع شيميايي
شامخ كل گروه صنايع شيميايي )48.4( حكايت از بدتر 
شدن وضعيت عمومي اين صنعت در خردادماه نسبت به 
ارديبهشت ماه دارد اما اين تنزل زياد نيست و براساس عدد 
به دست آمده مي توان به تنزل خفيف در وضعيت كلي اين 
صنعت در خردادماه اشاره داشت. مقدار توليد محصول اين 
صنعت تقريبا بدون تغيير بوده و ميزان سفارشات جديد 
اندكي كاهش داشته است. سرعت انجام و تحويل سفارشات 
اندكي بهبود يافته و موجودي انبار مواد اوليه كاهش را نشان 
مي دهد كه به نظر مي رسد به دليل افزايش در بهاي مواد اوليه 
و چشم انداز كاهشي قيمت جهاني نفت و به دنبال آن قيمت 

محصوالت شيميايي باشد. 

     صنايع غذايي
 عدد ش��امخ گروه صنايع غذايي در خردادماه 1398 رقم

49.8 اعالم شده، كه اندكي نسبت به ماه قبل بدتر شده است. 
اين در حالي است كه رقم شامخ ارديبهشت ماه )عدد شامخ 
54.52( بيانگر بهبود در اين صنعت در ماه ارديبهشت به 
نسبت ماه فروردين )رقم شامخ 39.29( بود. در اين شامخ، 
غيراز مولفه هاي س��رعت انجام و تحويل سفارش و ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني كه بهبود يافته اند، ساير 
مولفه ها به نسبت ماه قبل كاهش و درنتيجه تضعيف شده اند. 
ازجمله مشكالت صنعت غذا در ايران )همانند ساير صنايع( 
مش��كل تأمين مواد اوليه است. نكته حايز اهميت، اظهار 
بدتر شدن مولفه ميزان فروش محصوالت توسط فعاالن 
اقتصادي )عدد شامخ 42.9( اين صنعت است. اين مهم در 
حالي رخ داده، كه انتظارات توليد در ماه آينده توليدكنندگان 
در ارديبهشت ماه بهبود يافته بود. ضمن آنكه با وجود اعالم 
كاهش ميزان فروش محص��والت در خردادم��اه، بازهم 

انتظارات توليد در ماه آينده )عدد شامخ 62.2( مثبت ارزيابي 
شده است. به نظر مي رسد افزايش قيمت  محصوالت غذايي، 
سبب افزايش موجودي انبار و كاهش فروش محصوالت در 
اين صنعت شده است. در گزارش خردادماه مولفه موجودي 
محصول )انبار( پس از گذر چهار ماه )بهمن و اسفند 1397 
و فروردين و ارديبهشت 1398( با ثبت رقم شامخ 52 نسبت 

به ماه قبل در حال افزايش ارزيابي شده است.

   صنايع فلزي
بر اساس گزارش شامخ خردادماه 1398، صنايع فلزي در اين 
ماه در شرايط بهبود به سر مي برد. شاخص كل شامخ صنايع 
فلزي در خردادماه 1398 رقم 54.3 ارزيابي ش��ده است. 
رقم باالي 50 شاخص كل، ناشي از شرايط بهبود مولفه هاي 
اصلي مقدار توليد محصوالت )عدد شامخ 53.3(، ميزان 
سفارشات جديد )عدد شامخ 55.7(، سرعت انجام و تحويل 
سفارش )عدد شامخ 66.4( و ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انساني )عدد شامخ 50.8( است. مولفه موجودي مواد 
اوليه همچنان همانند آنچه در گزارش هاي شامخ شش ماه 
گذشته عنوان شده است در شرايط نامناسب قرار دارد. ضمن 
آنكه مولفه قيمت خريد مواد اوليه نيز در شرايطي مشابه 
شش ماه گذشته همواره در حال افزايش، گزارش شده است. 

   صنايع كاني غيرفلزي
شامخ كل اين گروه براي خردادماه 46.1 به دست آمده كه 
حكايت از بدتر شدن خفيف وضعيت كلي اين صنعت در 
خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه دارد. بر اساس عدد شامخ 
 جز ارديبهشت ماه، در تمام گزارشات بهمن ماه تا خردادماه، 
عدد شامخ نشان از بدتر شدن وضعيت اين صنعت در هرماه 
نسبت به ماه قبل بوده است. انتظار مي رود بهبود كلي اين 
صنعت در ارديبهشت ماه نس��بت به فروردين )61.8( به 
دليل تعطيالت سال جديد و بهبود فعاليت در ارديبهشت 
نسبت به فروردين باشد. بدتر شدن وضعيت كلي اين صنعت 
طي ماه هاي گذش��ته مي تواند با تش��ديد ركود در بخش 
ساخت وساز مرتبط باش��د كمترين رقم شامخ براي اين 
صنعت مربوط به زيرشاخص موجودي مواد اوليه است كه 
34.1 به دست آمده و نشان دهنده كاهش شديد موجودي 
مواد اوليه نسبت به ماه قبل است. بر اساس شامخ مرتبط 
با انتظارات فعاالن اين گروه نس��بت به ماه آينده )65.9(، 
پرسش شوندگان انتظار بهبود وضعيت در ماه آينده را دارند. 

    ماشين سازي و لوازم خانگي
ش��امخ گروه صناي��ع ماشين س��ازي و لوازم خانگي در 
خردادماه 1398 رقم 57.6 ثبت ش��ده كه اگرچه حاكي 
از مشاهده بهبود در اين صنعت در دوره موردنظر است، 
اما به نسبت ارديبهشت ماه كه رقم 66.37 اعالم شده بود، 
تعداد كمتري از فعاالن اين حوزه به بهبود در اين صنعت 
اذعان داشته اند. به طوركلي در خردادماه، تمام مولفه هاي 
اصلي ش��امخ اين صنعت به نسبت ماه قبل بهتر ارزيابي 
شده اند. اين امر شامل موجودي مواد اوليه نيز مي شود كه 
برخالف ارديبهشت ماه كه نسبت به ماه قبل بدتر )عدد 
شامخ 40.32( عنوان شده بود با كسب رقم شامخ 57.6 
در خردادماه به نس��بت ماه قبل توسط فعاالن اقتصادي 
بهتر ارزيابي شده است. قيمت خريد مواد اوليه و قيمت 
محصوالت توليدشده همچنان افزايشي گزارش شده اند. 

    صنايع نساجي
به طوركلي چشم انداز صنايع نساجي در خردادماه توسط 
فعاالن اقتصادي اين صنعت مثبت ارزيابي نشده و اين در 
حالي اس��ت كه بخش بزرگي از فع��االن اقتصادي هم در 
ارديبهشت ماه، براي ماه آتي انتظار كاهش توليد داشته اند. 
با وجود كاهش قيمت محصوالت پتروش��يمي به عنوان 
خوراك اصلي صنايع نس��اجي در تهيه الياف كه به دنبال 
كاهش قيمت جهاني نفت و نيز كاهش قيمت دالر رخ داده، 
مشكالتي همچون كمبود سرمايه در گردش، نقدي شدن 
خريدها و قيمت باالي مواد اوليه همچنان مانع از شكوفايي 
كامل اين صنعت مي شود. همچنين كاهش چشمگير ميزان 
سفارشات جديد در كنار وضعيت نامساعد موجودي مواد 
اوليه، سبب شده كه فعاالن اين صنعت انتظارات توليد در 

ماه آينده را شديدا نامساعد ارزيابي كنند. 

   صنايع فرآورده هاي نفت و گاز
عدد ش��امخ كل براي اين صنعت 42.5 به دست آمده كه 
حاكي از بدتر شدن وضعيت عمومي اين صنعت است. عدد 
شامخ كاهش شديدي در ميزان توليد محصوالت )34.6( 
اين صنعت را نشان مي دهد. دليل اين كاهش شديد توليد 
»فرآورده ه��اي نفت و گاز و پتروش��يمي« مي تواند روند 
كاهش��ي قيمت جهاني نفت در خردادم��اه و به دنبال آن 
كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و شكل گيري 
انتظارات در جهت كاهش قيمت ها باشد كه منجر به تعويق 
ثبت سفارش جديد مي شود. اين پديده در عدد شامخ به 
دست آمده براي سفارش��ات جديد در خردادماه به خوبي 
قابل مشاهده است به نحوي كه عدد 40.4 حاكي از كاهش 
سفارش جديد است. عدد به دست آمده براي زيرشاخص 
انتظارات توليد 65.4 است. اين بدان معناست كه انتظارات 
فعاالن اين صنعت نسبت به ماه آينده از بهتر شدن وضعيت 
اين صنعت حكايت دارد. نكته جالب توجه اين است كه عدد 
مربوط به انتظار فعاالن اين صنعت نسبت به ماه آينده در 
فروردين و ارديبهش��ت نيز باالتر از 50 بوده كه حمايت از 
خوش بيني فعاالن اين صنعت نس��بت به بهبود وضعيت 

در ماه بعد دارد. 

 صنايع الستيك و پالستيك
شامخ كلي به دست آمده براي صنايع الستيك و پالستيك 
در خردادماه معادل 51.2 است كه حكايت از بهبود اندك 
در وضعي��ت عمومي اين صنعت دارد. مق��دار توليد اين 
صنعت در خرداد نس��بت به ارديبهشت افزايش يافته و 
عدد شامخ به دس��ت آمده براي زيرشاخص مقدار توليد 
محصوالت 56.7 است. سفارشات جديد كاهش شديدي 
را نشان مي دهد كه به احتمال زياد به دليل چشم انداز نزولي 
قيمت ارز و افزايش قيمت محصوالت اين صنايع اس��ت. 
افزايش قيمت محصوالت به اين دليل است كه قيمت پايه 
مواد اوليه محصوالت شيميايي و پالستيكي بر اساس نرخ 
ارز نيمايي محاسبه مي شود كه در خردادماه سير صعودي 
داشته است. سرعت انجام و تحويل سفارش )66.7( خرداد 
در مقايسه با ارديبهش��ت افزايش قابل توجهي را نشان 
مي دهد. موجودي مواد اوليه در خردادماه نس��بت به ماه 
گذشته كاهش يافته و ميزان استخدام نيروي كار افزايش 
را نشان مي دهد كه به لحاظ منطقي با افزايش توليد در 

اين ماه همخواني دارد. 
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گردش يونان از چپ به راست

اذعان كوشنر به شكست طرح صلح امريكا بدون فلسطينيان

قيام طبقه متوسط عليه چپ ها 

»معاملهقرن«بدونفلسطينيهامحققنميشود

گروه جهان| سمانه قرباني| 
حزب محافظه كار »دموكراسي نوين« يونان توانست 
در مقابل ح��زب حاكم چپ گراي »س��يريزا« پيروز 
شود. تقويت سرمايه گذاري خارجي و كاهش ماليات 

از مهم ترين وعده هاي انتخاباتي محافظه كاران بود. 
رويترز نوش��ته، ح��زب مخالف دموكراس��ي نوين با 
پيروزي چشمگيري در انتخابات پارلماني زودهنگام 
يك شنبه به قدرت رسيد و »كيرياكس ميتسوتاكيس« 
دوشنبه به عنوان نخست وزير جديد سوگند ياد كرد. 
ميتسوتاكيس تاكيد كرده كه برنامه هاي مشخصي 

براي تغييرات دارد.  
به اعتقاد تحليلگران، اين پيروزي نتيجه خستگي مردم 
يونان به ويژه طبقه متوسط از سال ها رياضت اقتصادي 
تحميل شده از طرف اتحاديه اروپا و نرخ باالي بيكاري 
است. محافظه كاران در شرايطي به پيروزي رسيده اند 
كه يونان در سال 2015 در اوج بحران مالي خود قرار 
داست و احتمال مي رود كه از منطقه يورو خارج شود. 
تئودور كولومبيس تحليلگر سياسي مي گويد: »علت 
اصلي نتايج انتخابات يك شنبه، مسائل اقتصادي است. 
زندگي مردم در 4.5 سال گذشته بهبود نيافته و برعكس 

حقوق و دستمزدهاي آنان كاهش يافته است.«
بنا براين گزارش، آمار رسمي وزارت كشور يونان حاكي 
از آن اس��ت كه حزب دموكراسي نوين توانسته 39.6 
درصد آرا را به خ��ود اختصاص دهد. در اين انتخابات 
حزب حاكم سيريزا به رهبري »الكسيس سيپراس« 
نخس��ت وزير چپ گرا توانس��ته 31.6 درصد آرا را به 
دست آورد. بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته، حزب 
دموكراس��ي نوين 155 تا 167 كرسي از 300 كرسي 
موجود در پارلمان را از آن خود خواهد كرد و اكثريت 

را خواهد داشت. 
براساس قوانين يونان حزبي كه بيشترين آرا را به خود 
اختصاص دهد عالوه بر تعداد نمايندگاني كه در جريان 
انتخابات عمومي به دست مي آورد، تعداد 50 كرسي 
پارلمان نيز بدون نياز به رأي بصورت جايزه )بن( به آن 
داده مي شود. حزب سوسياليست »پاسوك« هشت 
درصد و 22 كرس��ي، حزب چپ يونان )ك ك ا( 5.6 

درصد در رده هاي بعدي و تعداد 14 كرس��ي، حزب 
»مرا 25« با اختصاص چهار درصد تعداد 10 كرسي 
و ح��زب راه حل يوناني با اختصاص 3.3 درصد كل آرا 
تعداد هشت كرسي پارلمان را به خود اختصاص دادند. 
»فجر طاليي« حزب راس��ت افراطي كه متهم است 
با نئونازي ها هم سو هس��تند، در انتخابات يك شنبه 
نتايجي بسيار ضعيفي داشته بطوري كه ممكن است 
آرايش حتي به آس��تانه 3 درصد الزم ب��راي ورود به 

پارلمان هم نرسد. 
حزب دموكراس��ي نوين با نتايجي كه كس��ب كرده، 
نيازي به ش��ريك ائتالفي براي تشكيل كابينه ندارد. 

نتاي��ج نهايي انتخابات پارلماني يون��ان پيش از ظهر 
دوش��نبه اعالم مي ش��ود. كيرياكس ميتسوتاكيس 
51 س��اله، رهبري دموكراسي نوين را در سال 2016 
ميالدي برعهده گرفت. اگرچه ميتسوتاكيس را يك 
ليبرال مي دانند، حزبش سياستمداراني را مي پروراند 
كه اغلب ديدگاه هاي راست گرايانه دارند. او در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي به مردم وعده رش��د اقتصادي، 
كاهش ماليات، تسهيل سرمايه گذاري هاي خارجي، 
ايجاد اش��تغال و حذف بوروكراسي را داده بود. يونان 
از بحران اقتصادي رنج مي برد و او با ش��عار اصالحات 

اقتصادي وارد كارزار انتخاباتي شد. 

ميتسوتاكيس در واكنش به پيروزي اش در انتخابات 
گفته كه نتايج به او اين قدرت و اختيار را مي دهد كه 
يونان را تغيير دهد. نخس��ت وزير جديد يونان تاكيد 
كرده: »تعهد مي دهم كه ماليات را كم كنم، براي توليد 
كاالها و ايجاد مشاغل سرمايه گذاري گسترده اي انجام 
دهم و رش��د اقتصادي ايجاد كنم، رش��دي كه توام با 

درآمدهاي بهتر و حقوق هاي باالتر باشد.« 
الكسيس سيپراس پس از پذيرش شكست در انتخابات 
اعالم كرد كه به اراده م��ردم يونان احترام مي گذارد. 
او به خبرنگاران گفته: »امروز ب��ا افتخار راي مردم را 
مي پذيريم. امروز روزي است كه با گرفتن تصميم هاي 

دشوار كه هزينه سياسي زيادي داشت يونان را به جايي 
كه لياقت آن را دارد، رس��انديم.« سيپراس در 2015 
يعني زماني كه يونان در اوج بحران مالي بود توانست 
در انتخابات از محافظه كاران پيشي بگيرد، كساني كه 
به اعتقاد تحليل گران نتيجه سياست هايشان از 2010 
ويراني اقتصاد يونان بود. س��يپراس در ابتدا شروع به 
كار دولتش متحمل رياضت دش��واري شد. او مجبور 
ش��د چند ماه پس از انتخابش به عنوان نخست وزير 
يونان، قرارداد توافق با قرض دهندگان اروپايي را امضا 
كند، تصميمي كه باعث ش��د تا حمايت بس��ياري از 

راي دهندگان خود را از دست دهد. 
به گ��زارش رويت��رز، در ح��ال حاضر تمرك��ز اصلي 
ميتس��وتاكيس روي انتخاب وزراي كليدي اقتصاد، 
مالي، انرژي و امور خارجه است. او در طول رقابت هاي 
انتخاباتي به تركيب كابينه خود هم هيچ اشاره اي نكرده 
بود. ميتسوتاكيس در قامت نخست وزير جديد يونان 
وارث اقتصادي اس��ت كه نرخ رشدش در سه ماه اول 

سال جاري 1.3 درصد بوده است. 
دويچه وله نوش��ته: مردم يونان ب��ه اميد اينكه حزب 
چپگراي سيريزا به سياست رياضت اقتصادي خاتمه 
خواهد داد، س��ال 2015 ميالدي به اين حزب رأي 
دادند ولي دولت اين كش��ور طي چهار سال گذشته 
به اين سياست تحت فش��ار اتحاديه اروپا ادامه داد و 
بدين ترتيب در انتخابات عمومي روز گذشته متحمل 
شكست شد. همچنين مخالفت با كليساي ارتدكس و 
حذف دروس مذهبي و تالش براي انتقال هزينه يعني 
حقوق كشيشان كه تاكنون كارمند دولت محسوب 
مي شوند به كليسا به منظور كاهش هزينه هاي دولت 
يك��ي ديگر از علت هاي شكس��ت اين حزب اس��ت. 
مخالفت با نظام سرمايه داران داخلي كه اكثر رسانه 
هاي خصوصي را دراختيار دارند يكي ديگر از علت ها 
عنوان شده است. توافق با اسكوپيه تحت فشار امريكا 
و اتحاديه اروپا و تبليغات شديد رسانه سرمايه داران 
مبني بر خيانت به دليل پذيرش نام مقدونيه به عنوان 
مقدونيه شمالي از ديگر عوامل شكست حزب سيريزا 

ياد مي شود.

گروه جهان| جرد كوش��نر مشاور رييس جمهوري 
اياالت متحده، اذعان كرده اس��ت كه بخش اقتصادي 
طرح خاورميانه اي امريكا موسوم به »معامله قرن« بدون 
مشاركت فلسطيني ها و رهبري فلسطين تحقق پذير 
نيست.  به گزارش االخباريه، جرد كوشنر در گفت وگوي 
تلفني با خبرنگاران عرب و اسراييلي با اشاره به تحريم 
نشست اقتصادي بحرين از سوي رهبران فلسطيني ها، 
بطور ضمني اعتراف كرده كه رهبران فلسطيني مانع از 
آن شده اند تا او بتواند اهدافي كه براي نشست بحرين 

در نظر گرفته بود، محقق كند. 
نشريه روسيه تودي به نقل از دونالد ترامپ گزارش داده 
كه 28 ميليارد دالر از 50 ميليارد دالر درنظر گرفته شده 
براي طرح موسوم به معامله قرن قرار است كه در منطقه 
كرانه باختري و نوار غزه سرمايه گذاري شود. مقام هاي 
امريكايي تاكيد كرده اند كه اي��ن 28 ميليارد دالر در 
كرانه باختري و نوار غزه سرمايه گذاري نخواهد شد اگر 
كه رهبران فلسطيني رويه خود را تغيير ندهند. جرد 
كوشنر داماد ترامپ و مشاور او در امور خاورميانه مدعي 
شده كه فلسطين بازرگانان، سرمايه داران و نمايندگان 
شركت هاي جهاني و حتي افراد بسياري حضور دارند 
كه مي خواس��تند در اين نشس��ت ش��ركت كنند. او 
گفته با وجود حمالت بي س��ابقه رهبران فلسطيني، 
درهاي كاخ س��فيد هنوز ه��م به روي فلس��طيني و 
رهبري فلسطين باز است.  نشست اقتصادي بحرين 

بيست وپنجم و بيست وششم ماه ژوئن با حضور سران 
برخي كشور هاي عربي و آفريقايي در منامه برگزار شد 
و با مخالفت هاي بسياري در جهان عرب روبرو شد؛ بيش 
از همه به اين خاطر كه در اين طرح، توسعه اقتصادي بر 

راه كارها و مطالبات سياسي تقدم دارد. 
محمود عباس رييس  تشكيالت خودگردان فلسطين، 
پيش از برگزاري اين نشست تاكيد كرده بود كه معامله 
قرن اجرا شدني نيست و فلسطيني ها تمام تالش خود را 
به كار خواهند گرفت تا آن را به شكست بكشانند. شكري 
بشاره وزير دارايي تشكيالت خودگردان فلسطين، نيز 
در اين باره گفت: »اين تص��ور كه احياي اقتصادي به 
صلح منجر مي شود، غيرواقع بينانه و متوهمانه است. “

سازمان آزاديبخش فلسطين نيز اين طرح را مجموعه اي 
از وعده ه��اي توخال��ي خواند و پايان كش��مكش در 
خاورميانه را صرفا مستلزم راه كاري سياسي دانست. 
س��ازمان حماس كه اداره نوار غزه را بر عهده دارد نيز 
فلسطين را غيرقابل معامله خواند. رسانه هاي عرب زبان 
عمدتا نوشته اند كه طرح از همان شروع مرده و چيزي 

نيست جز هيچ و پوچ و اتالف وقت.
به گزارش دويچه وله، جمال فهمي مفس��ر مصري با 
كنايه به لقب »غول مستغالت« كه معرف ترامپ پيش 
از رياست جمهوري بود، طرح را محصول فكر مشاوران 
امالك خوانده نه اهل سياس��ت. در يادداشت او آمده 
كه حتي آن دس��ته از كشورهاي عربي نيز كه ميانه رو 

توصيف مي شوند، نمي توانند آشكارا از چنين طرحي 
حمايت كنند. روزنامه لبناني النهار هم نوشت: »اين 
طرح اقتصادي مثل س��اير طرح ها شكست مي خورد 

چرا كه فاقد مباني سياسي است.«
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، نيز با تاكيد 
بر اينكه آنكارا هيچ نظر مثبتي نسبت به اين طرح ندارد، 
تاكيد كرده كه محال است كش��ورش از معامله قرن 
حمايت كند. اردوغان پيشتر هم گفته بود، اين طرح 
امريكايي منجر به تجزيه منطقه خواهد ش��د و آنكارا 
به واش��نگتن اجازه نمي دهد طرح خود را در منطقه 
اجرايي كند.  علي عبدالعال رييس پارلمان مصر، نيز 
تاكيد كرده اس��ت كه چيزي به نام معامله قرن وجود 
ندارد. اين مقام مصري گفته: »هيچ كشوري نيست كه 
در برابر سرمايه گذاري خارجي اقدام به اعطاي تابعيت 
نكند. كش��ور مصر و مرز هاي آن مشخص بوده و هيچ 

تغييري در آن به وجود نمي آيد.« 
بر اساس اين طرح، بايد50 ميليارد دالر در سرزمين هاي 
فلسطيني سرمايه گذاري ش��ود و تامين اين مبلغ در 
درجه نخست بر عهده كش��ورهاي ثروتمند حاشيه 
خليج فارس باشد. طرح پنج ميليارد دالر براي احداث 
راه هاي ترانزيت در فلسطين از جمله بين كرانه باختري 
و نوار غزه نيز در نظر گرفته است. جنبه هاي ديگر طرح 
محرمانه مانده اند.  ولت امريكا بارها انتشار اين طرح را 
به تعويق انداخت؛ طرحي كه در تدوين قسمت هايي 

از آن جرد كوش��نر نقش عمده اي داشته است. در اين 
طرح صحبتي از »راه حل دو كشور« براي تأسيس كشور 
فلسطين به ميان نيامده است. راه حل دو كشور ده ها 
سال است كه محور گفت وگوهاي بين المللي براي پايان 

دادن به منازعات خاورميانه بوده است.

ادعاهايعجيبنتانياهو
تالش دولت اياالت متحده امريكا براي پيشبرد طرح 
موس��وم به معامله ق��رن كه در آن به حق س��رزميني 
فلسطيني ها هيچ اشاره اي نش��ده، در شرايطي است 
كه بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي، 
هم اخيرا در اظهاراتي عجيب مدعي ش��ده اس��ت كه 
اصالت فلسطينيان قديمي به جنوب اروپا بازمي گردد 
و اصالت فلسطينيان كنوني به شبه جزيره عرب ربط 

پيدا مي كند. بنيامين نتانياهو در صفحه خود در توييتر 
نوشته: »پژوهش ها و تحقيقات جديدي كه در خصوص 
آزمايش DNA از يك مكان قديمي فلسطيني در شهر 
عسقالن انجام ش��ده، اين واقعيت را كه آن را از كتاب 
مقدس مي داني��م، تاييد مي كند و طب��ق آن، اصالت 
فلسطينيان قديم به جنوب اروپا بازمي گردد.« او در ادامه 
مدعي شده كه كتاب مقدس به مكاني به نام كافتور اشاره 
مي كند كه احتماال همان جزيره كريت جديد است و 
هيچ ارتباطي با فلسطينيان قديمي و فلسطينيان كنوني 
ندارد كه اجدادش��ان پس از هزاران سال از شبه جزيره 
عرب به اسراييل آمدند. نخست وزير رژيم صهيونيستي 
همچنين مدعي شده، در مقايسه با 4000 سال از ارتباط 
ميان ملت يهود با خاك اسراييل، ارتباط فلسطينيان با 

اين سرزمين چيزي به شمار نمي آيد!

دريچه

كوتاه از منطقه

از سرگيري مذاكرات دولت
 و اپوزيسيون ونزوئال 

گ�روه جهان|س��ومين دور مذاكرات بي��ن دولت و 
اپوزيسيون ونزوئال در باربادوس برگزار مي شود. به گزارش 
بلومبرگ، هدف از برگزاري اين گفت وگوي جديد پايان 
بدترين درگيري ها بين نيكوالس مادورو، رييس جمهوري 
ونزوئال و خوآن گوآيدو، رهبري اپوزيس��يون اين كشور 
است. در بيانيه دفتر گوآيدو آمده: »ما زمان نامحدودي 
نداريم و هر روز اوضاع در حال بدتر ش��دن است. مردم 
ونزوئال، متحدان و دموكراسي هاي سراسر جهان ضرورت 
برگزاري يك انتخابات شفاف و آزاد را مي دانند.« گرچه در 
اين بيانيه به تاريخ و زمان دقيقي اشاره نشده، فردي مطلع 
از اين گفت وگوها گفته قرار بوده دور جديد گفت وگوها 
بين دو طرف دوش��نبه آغاز ش��ود. وزارت اطالع رساني 
ونزوئال به اين مساله پاس��خي نداده است. در حالي كه 
فرس��تادگان گوآيدو به دنبال مطرح ك��ردن موضوع 
برگزاري انتخابات در اين گفت وگوها هستند، اختالف 
نظرهايي در ميان اپوزيس��يون درباره اين مساله وجود 
دارند كه آيا مادورو مي تواند براي برگزاري رأي گيري در 
رأس قدرت بماند يا خير. همچنين مشاور ويژه اتحاديه 
اروپا در ام��ور ونزوئال قرار اس��ت در روزهاي آتي به اين 
كشور برود. وزارت خارجه نروژ نيز بر برگزاري دور جديد 
مذاكرات بين مقامات ونزوئال و اپوزيسيون در باربادوس 
تاكيد كرده و گفته: »طرف ها براي ايجاد راه حلي هماهنگ 
دور هم جمع مي شوند. مذاكرات ادامه داشته و ماهيتي 
عملي دارند، نروژ از تالش طرف ها و روحيه همكاري آنها 
تشكر مي كند.« نروژ ماه گذشته ميالدي اعالم كرده بود، 
دو هي��ات دولت و مخالفان ونزوئال در دور دوم مذاكرات 
آمادگي خود را براي حل بحران اعالم كرده اما گشايش 

در اين باره فعاًل قابل پيش بيني نيست. 

دويچه بانك ۱۸هزار نيروي 
خود را تعديل مي كند

گروه جهان| دويچه بان��ك بزرگ ترين بانك تجاري 
آلمان، 18هزار نيروي خود را در تغييرات س��اختاري و 
بازس��ازي هاي جديدش تعديل خواهد كرد. به گزارش 
فايننش��ال تايمز، طرح اخراج يك پنج��م از كارمندان 
دويچه بانك به عنوان يك عقب گرد تمام عيار در حوزه 
تجارت به حساب مي آيد. اين تعديل ها ظرف يك سال 
انجام خواهند ش��د و بخش ه��ا و منطقه هاي مختلف 
دويچه بانك را تحت تأثير قرار خواهند داد. نش��ريه وال 
استريت ژورنال پيشتر به نقل از منابع مطلع نوشته بود 
ك��ه دويچه بانك احتمال كاهش 15 ت��ا 20هزار نفري 
كارمندش در سراس��ر جهان را بررس��ي مي كند؛ اين 
بدان معناست كه از هر ش��ش كارمند در بانك يك نفر 
كنار گذاشته مي شود. به گفته تحليلگران اقتصادي، در 
كنار از دست رفتن سهام اين بانك در سطح بين الملل و 
عقب نشيني از سرمايه گذاري ها، انتظار مي رود كه در سه 
ماهه دوم سال 2019 دويچه بانك با خسارت 3.1 ميليارد 
دالري مواجه شود. از سوي ديگر دويچه بانك با تحقيقاتي 
كه مقامات امريكايي در مورد اتهامات پول شويي اين بانك 
در دست اجرا دارند، تحت فشار قرار گرفته است. به عنان 
مثال، اخيرا سناي امريكا طرحي براي تحقيق از روابط 
مشكوك خانواده ترامپ با دويچه بانك را در دستور كار 
خود قرار داده بود. گفته شده ترامپ در چند سال بيش از 
دو ميليارد دالر از دويچه بانك دريافت كرده است. كري 
مك هيو سخنگوي دويچه بانك گفته بود اين بانك به دنبال 
گفت وگويي سازنده با كميته هاي مجلس نمايندگان 
است. همچنين در طول پنج سال گذشته، دويچه بانك سه 
بار در بازرسي هاي موسوم به »استرس تست« امريكا، رد 
شده و ناچار به پرداخت جريمه هاي سنگيني شده است.

واكنش ترامپ به ايميل هاي 
افشا شده سفير بريتانيا 

گروه جهان| دونالد ترامپ در واكنش به ايميل هاي لو 
رفته سفير بريتانيا در واشنگتن كه در آنها دولت امريكا را 
ناكارآمد و بي  منطق و نامسنجم خوانده بود، گفته آن مرد 
)كيم داروك( به بريتانيا خدمت نكرده است. به گزارش 
يورونيوز، در اين ايميل ها كه كيم داروك بطور محرمانه 
براي دفتر نخست وزير بريتانيا ارسال كرده، دونالد ترامپ 
فردي بي منطق، ناكارآمد و متزلزل توصيف ش��ده كه 
برنامه مشخصي در قبال ايران ندارد. داروك همچنين 
اخباري كه از اختالفات درون كاخ سفيد به گوش مي رسد 
و ترامپ آنها را اخبار جعلي مي خواند را واقعي مي داند. 
سفير بريتانيا همچنين ادعاي دونالد ترامپ مبني بر لغو 
برنامه حمله به يك پاي��گاه در ايران تنها دقايقي پيش 
از انجام آن را غير واقعي مي خواند. ترامپ دوش��نبه در 
نيوجرس��ي امريكا در واكنش به افشاي اين ايميل ها 
گفته: »من طرفدار آن مرد نيستم و او به بريتانيا خدمت 
نكرده است.« رييس جمهوري امريكا در ادامه مي افزايد: 
»من هم مي توانم چيزهاي��ي را در مورد او بگويم اما به 
خودم چنين زحمت��ي نمي دهم.« در بخش ديگري از 
ايميل هايي كه روزنامه ميل انگلستان از صحبت هاي 
سفير بريتانيا منتشر كرده، او همچنين مدعي مي شود 
كه ترامپ هرگز بطور كامل موافق حمله تالفي جويانه 
عليه ايران بدليل سرنگوني پهپاد امريكايي نبوده و دليل 
آن را نيز شعار دوران انتخاباتي  رياست جمهوري وي كه 
قول داده بود اياالت متحده در هيچ جنگ ديگري درگير 
نشود، مي داند. داروك همچنين مي گويد نبايد انتظار 
داشت سياست هاي امريكا در خصوص ايران در آينده 
نزديك به روند منطقي بازگردد چرا كه چند دستگي 

پررنگي در كاخ سفيد ديده مي شود.

جدايي يكي از پايه گذاران 
عدالت وتوسعه تركيه از اين حزب 
گروه جهان| علي باباج��ان از پايه گذاران حزب 
عدالت وتوسعه تركيه كه اخيراً گمانه زني هايي درباره 
تش��كيل حزبي جديد از جانب او مطرح ش��ده، در 

نامه اي استعفايش از اين حزب را اعالم كرده است.
به گزارش ايسنا، علي باباجان كه پيشتر به عنوان معاون 
نخست وزير سابق تركيه خدمت كرده، 18 سال قبل 
يكي از پايه گذاران حزب عدالت وتوسعه بود و تاكنون 
س��ابقه خدمت به عنوان وزير اقتصاد و وزير خارجه را 
داشته اس��ت. در روزهاي اخير گمانه زني هاي مطرح 
شده بود كه او به همراه عبداهلل ُگل رييس جمهور سابق 
تركيه، تالش دارد يك حزب جديد تأس��يس كند و از 
حزب عدالت و توسعه جدا شود. او در نامه استعفايش 
آورده: »تركيه ام��روز نياز دارد كه تالش هاي جديدي 
براي آينده اش شروع كند و من و بسياري از دوستانم براي 
چنين تالشي يك مسووليت بزرگ و تاريخي احساس 
مي كنيم. معتقدم كه راه حل مشكالت پيشروي ما تنها 
از طريق گسترش طيف نمايندگي براي مردم ما ممكن 
خواهد بود. اين اهميت زي��ادي دارد كه ما براي آينده 
كارمان را مستقل و آزاد انجام دهيم. متأسفانه برايم ديگر 
مقدور نيست كه به كارم به عنوان يكي از اعضاي پايه گذار 
حزب عدالت و توسعه ادامه دهم و امروز استعفايم را به 
مقامات حزب تحويل دادم.« باباجان تاكيد كرده: »تحت 
اين شرايط تركيه به ديدگاه تازه اي براي آينده نياز دارد، 
به تحليل هاي صحيح در تمامي عرصه ها استراتژي هاي 
جديد توس��عه، طرح ها و برنامه هايي براي كشور. آغاز 
تالش هايي تازه براي امروز و آينده تركيه ضروري است. 
بسياري از همكاران و من مسووليت بزرگ و تاريخي براي 

انجام اين تالش ها احساس مي كنيم.«

كنايه چين به امريكا: 
نمي توانيم جهان را كنار بزنيم

گروه جهان| معاون رييس جمهور چين در اظهاراتي 
با انتقاد از سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكا گفته 
پكن نمي توان��د نمي تواند بقيه جه��ان را كنار بزند. 
به گ��زارش رويت��رز، در حالي كه واش��نگتن جنگ 
تجاري ش��ديدي را بر ضد پكن ب��ه راه انداخته و در 
خصوص حاكميت سرزميني در درياي چين جنوبي 
نيز منازعاتي ميان كش��ور هاي منطقه وجود دارد، 
وانگ كيش��ان معاون رييس جمهوري چين، تاكيد 
كرده اس��ت پكن و ديگر كش��ور هاي جهان بايد هم 
زيستي داشته باشند. او در سخنراني خود در مجمع 
جهاني صلح كه در پكن برگزار مي ش��ود، با كنايه به 
يكجانبه گراي��ي اياالت متحده امريكا گفته اس��ت: 
»توس��عه چين نمي تواند بقيه جه��ان را كنار بزند و 
توس��عه جهان نيز نمي تواند چين را كنار بزند.« اين 
مقام چيني كه از افراد مورد اعتماد و نزديك »ش��ي 
جين پينگ« رييس جمهور چين، است، تاكيد كرده 
همان اندازه كه چين به جهان نياز دارد جهان نيز به 
چين نيازمند است. معاون رييس جمهور چين ضمن 
هش��دار درباره خطراتي كه سياس��ت هاي حمايت 
گرايانه دارد، گفته نمي توان به بهانه امنيت ملي چنين 
سياست هايي در پيش گرفت. او بدون اينكه در اين 
زمينه به طور مستقيم به امريكا اشاره كند از قدرت هاي 
جهان خواست براي تقويت صلح و ثبات جهان بيشتر 
بكوشند. قرار است واشنگتن و پكن اين هفته مذاكرات 
تجاري خود را به منظور حل اختالفات و پايان دادن به 
جنگ تجاري كه دو كشور را رو در روي يكديگر قرار 
داده است، از سر بگيرند. روساي جمهور دو كشور در 

حاشيه نشست سران گروه20 در ژاپن ديدار كردند.
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IMFرييسجديد
چهويژگيهاييبايدداشتهباشد؟

گروه جهان| رياست صندوق بين المللي پول يك 
نقش كليدي است، در شرايطي كه سند مديريت 
بانك جهاني به نام امريكايي ها خورده، قانون نانوشته 
اين اس��ت كه مديريت صندوق بين المللي پول با 
اروپايي ها باشد. اكنون نيز دغدغه اي كه ايجاد شده 
اين اس��ت كه آيا رييس بعدي صندوق بين المللي 
پ��ول هم اروپايي اس��ت يا خير؟ فايننش��ال تايمز 
نوش��ته: ش��ايد مهم ترين ويژگي مورد نياز رييس 
بعدي صن��دوق بين المللي پ��ول توانايي و جرات 
رهبري باشد. صندوق بين المللي پول در شرايطي 
به  دنبال تحكيم همكاري هاي بين المللي است كه 
تحقق اين همكاري ها مورد تهديد قرار دارد. رييس 
جديد بايد بتواند فشار از سوي قدرت هاي اقتصادي 
در حال رشد و قدرت هاي موجود را مديريت كند و 
در عين حال اصول اوليه صندوق مبني بر مشاركت، 
سياست گذاري منطقي و شفافيت مالي را حفظ كند. 
دومين نياز جدي مدير جديد صندوق بين المللي 
پول داشتن وزن سياس��ي است. حضور يك مدير 
اروپايي با حماي��ت بزرگ ترين بلوك داراي راي در 
صندوق بين المللي پول همراه خواهد شد. با اين  حال 
صندوق بايد مراقب باشد كه وجهه جهاني خود را 
حفظ كند تا مبادا چين به سمت ايجاد ساختار مالي 
جهاني خاص خودش حركت كند، به همين منظور 
رييس جديد بايد از مقبوليت كافي بين اروپا، امريكا 
و ساير قدرت هاي مالي جهان برخوردار باشد. نياز 
بعدي مدير آينده صندوق بين المللي پول داشتن 
توانايي فني است. الگارد نشان داده كه اقتصاددان 
بودن رييس صندوق بين المللي پول به اندازه اي كه 
پيشتر تصور مي شد حياتي نيست. رييس صندوق با 
اين حال بايد درك كافي از اقتصاد داشته باشد تا براي 
گرفتن تصميم هاي ب��زرگ از اعتماد به نفس الزم 
برخوردار باشد. اقتصاد جهان در وضعيت دشواري 
قرار دارد. تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين به 
رشد اقتصادي آسيب مي زند. شايد تا زمان معرفي 
رييس جديد صندوق ني��از جدي به يك تغيير در 
سياست هاي اقتصاد كالن احساس شود. سازمان 
توس��عه و همكاري هاي اقتص��ادي از اقتصادهاي 
بزرگ جهان خواسته خود را براي اجراي يك طرح 
هماهنگ اقتصادي آماده كنند. صندوق بين المللي 
پول بايد خود را براي ارايه پاسخي درخور آماده كند. 
همچنين بايد برنامه هاي مختلفي براي اقتصادهاي 

مختلف در گوشه گوشه دنيا آماده شود. 

امتناععمرانخانازاقامت
درهتلهايامريكا

نخست وزير پاكستان كه در آستانه سفر به امريكا قرار 
دارد گفته در هتل هاي گرانقيمت اين كشور اقامت 
نخواهد كرد. به گزارش داون نيوز، عمران خان كه به 
دعوت دونالد ترام��پ در روزهاي آتي راهي امريكا 
خواهد شد در نظر دارد در سفارت پاكستان اقامت 
كند. او در اين باره گفته: »نيازي به صرف هزينه هاي 
سنگين براي اقامت در هتل هاي گرانقيمت امريكا 
نداريم و در سفارت پاكس��تان همراه سفير اقامت 
خواهيم داش��ت.« گفته شده، تصميم عمران خان 
مورد اعتراض سازمان هاي امنيتي امريكا قرار گفته 
و آنها خواهان اقامت او در يك هتل مشخص هستند. 
عمران خان در سفر سه روزه خود عالوه بر ترامپ با 

ديگر مقام هاي امريكايي نيز ديدار خواهد كرد.

محاكمهدخترپادشاهعربستان
درپاريس

دختر پادشاه عربستان به اتهام اعمال خشونت  عليه 
يك كارگر در پاريس محاكمه مي شود. به گزارش 
راديو مونت كارلو، محاكمه »حصة« دختر ملك 
سلمان پادشاه و خواهر محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان سه شنبه )امروز( به اتهام دست داشتن 
در اعمال خشونت عامدانه، سرقت و دست داشتن 
در حبس يك فرد در پاريس آغاز مي شود. طبق 
اعالم وكالي خواهر بن س��لمان، با وجود صدور 
حكم بازداشت براي او در نوامبر 2017 اما احتماال 

حصه به طور غيابي محاكمه شود. 

تركمانهادردولت
اقليمكردستانپستگرفتند

براي اولين بار از زمان تشكيل نظام سياسي و اداري 
اقليم كردس��تان عراق تركمان ها كه تعدادشان 
بالغ بر 400 هزار تن است و پنج كرسي پارلمان 
را در اختيار دارند تصميم به مشاركت در دولت 
اين اقلي��م گرفته اند. به گزارش شرق االوس��ط، 
تركمان ها يك پست غيروزارتي گرفته و عالوه بر 
آن پست معاون دوم رييس پارلمان را در اختيار 
دارند كه مني نبي القهوه چي اين پست را برعهده 
دارد. مشاركت تركمان ها از نظر تحليلگران تحول 

واضحي در سياست هاي اين حزب است.

هشدارعبداهللدربارهتقلب
درانتخاباتافغانستان

عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي دولت افغانس��تان، 
ضمن تأكيد بر برگزاري انتخابات شفاف و عادالنه، 
نس��بت به پيامدهاي تقلب و دخالت در اين روند، 
هشدار داد. به گزارش هشت صبح افغانستان، عبداهلل 
دوشنبه گفته: »مردم چشم به راه برگزاري انتخابات 
هستند و بايد اين انتخابات به صورت شفاف و عادالنه 
برگزار شود.« اين مقام افغانستاني هشدار داده كه 
انتخابات پرتقلب مي تواند باعث بي ثباتي كشور شود. 
انتخابات رياست جمهوري قرار است در ششم مهر 
امسال برگزار ش��ود. در اين انتخابات 18 تن نامزد 

شده اند از جمله اشرف غني و عبداهلل.
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عكسروز

چهرهروز

نرگس آبيار جهادگر فعال سيستان و بلوچستان شد
در آيين نمايش فيلم سينمايي »شبي كه ماه كامل شد« كه در سيستان و بلوچستان برگزار شد، نرگس آبيار و محمدحسين قاسمي، 
كارگردان و تهيه كننده فيلم به عضويت افتخاري جهادگران منطقه سيستان و بلوچستان درآمدند. آيين نمايش فيلم شبي كه ماه 
كامل شد براي جهادگران فعال در استان سيستان و بلوچستان عصر با حضور تهيه كننده و كارگردان اين فيلم در مجموعه فرهنگي 
سرچشمه برگزار شد. در اين مراسم كه به همت گروه آل ياسين يا حضور جهادگران فعال در عرصه هاي عمراني، فرهنگي و آموزشي 
در منطقه سيستان و بلوچستان برگزار شد، نرگس آبيار با اشاره به ويژگي هاي فرهنگي منطقه سيستان و بلوچستان گفت: كار اصلي 

را شما جهادگراني انجام مي دهيد كه سال هاست به صورت داوطلبانه در آن منطقه مشغول فعاليت هاي جهادي هستيد.

بازارهنر

تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك تهران

هنري كه  زير پوست شهر نفس مي كشد

»اوبو« به ارمنستان مي رود

تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك 
ته��ران به رهب��ري ش��هرداد روحاني 
روزهاي دوم و سوم مرداد ماه سال جاري 
با اجراي برترين موس��يقي متن هاي 
دنياي س��ينما در ت��االر وحدت تهران 
برگزار مي ش��ود. اركس��تر سمفونيك 
تهران به رهبري ش��هرداد روحاني در 
تازه ترين كنس��رت خود كه س��اعت 

۲۱:۳۰ روزهاي چهارش��نبه دوم و پنج شنبه سوم 
مرداد م��اه در تاالر وحدت تهران برگزار مي ش��ود 
موس��يقي متن برخي از فيلم هاي منتخب دنياي 
سينما را پيش روي مخاطبان قرار مي دهد. »برباد 
رفته« به آهنگسازي ماكس اشتاينر، »پدرخوانده« 
به آهنگسازي نينوروتا، »ماموريت« به آهنگسازي 

انيوموريكونه، »رواني« به آهنگسازي 
برنارد هرمن، »گالدياتور« به آهنگسازي 
هانس زيمر، »دوردنيا در ۸۰ روز«، »بن 
هور« به آهنگس��ازي ميكل��وش روژا، 
»آرواره كوس��ه« به آهنگس��ازي جان 
ويليامز، »بيرون از آفريقا« به آهنگسازي 
جان بري و »پيامبر )محمد رسول اهلل( « 
به آهنگسازي موريس ژار موسيقي متن 
فيلم هايي هستند كه در اين كنسرت به مخاطبان 
ارايه مي شود. تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك 
 تهران س��اعت ۲۱:۳۰ روزهاي چهارش��نبه دوم و 
پنج شنبه س��وم مرداد ماه سال جاري به رهبري و 
مديريت هنري ش��هرداد روحاني در تاالر وحدت 

تهران برگزار خواهد شد.

فرقي نمي كند؛ روي ديوارهاي بزرگ يا 
در كوچه هاي قديمي و تاريك يا بر تن 
تيرهاي چراغ برق شهر، ديگر چشم مان 
به ديدن گرافيتي عادت كرده اس��ت. 
هنري كه س��اده و بي ادعا زير پوس��ت 
ش��هر نفس مي كش��د و سعي مي كند 
هم��گام و همراه دغدغه ه��اي مردمي 
باشد. انعكاس دغدغه هاي اجتماعي و 

واكنش س��ريع و گاهي اعتراضي به موضوعات روز 
باعث شده كه هنر گرافيتي در سال هاي اخير جاي 
خود را در ميان مردم باز كند. برخالف فضاي گالري ها 
و نمايشگاه هاي هنري، در هنر گرافيتي نام هنرمند 
يا ارزش مادي اثر چندان اهميتي ندارد، بلكه مهم 
اين است كه ارتباطي مستقيم و بدون واسطه ميان 
مردم و هنرمنداني كه اغلب نام و هويت شان پنهان 
است، برقرار ش��ود. هنرمندان گرافيتي كار معمواًل 
به دليل مس��ائل امنيتي هويت خود را مخفي نگه 
مي دارند و به صورت ناش��ناس كار مي كنند؛ البته 
بعضي از طرح هاي گرافيتي كه در آنها به مس��ائل 
خاصي اعتراض مي شود، در بيشتر كشورهاي دنيا، 
به سرعت از ديوارهاي ش��هر پاك مي شوند و اثري 
از آنها باقي نمي ماند. هرچند شبكه هاي اجتماعي 
واسطه اي است براي تماشاي برخي از اين طرح هاي 
اعتراضي كه در كوچه هاي كم رفت و آمد، همچنان 
جا خوش كرده اند. در همين راس��تا بهنام كامراني 
� هنرمند هنرهاي تصويري و اس��تاد دانشگاه � در 
گفت وگويي با ايس��نا درباره جايگاه هنر گرافيتي 
مي گويد: گرافيتي ش��هري در ح��وزه و چارچوب 
خودش قابل بررس��ي است و مقاالت مهمي هم در 
س��ال هاي اخير در اين زمينه نوش��ته شده است و 
نظريه پردازهاي مهم درباره اينكه چطور گرافيتي به 

عنوان وجدان بيدار هنرمندان شهري 
عمل مي كن��د و به نوعي حيات خلوت 
قشر پولدار را به هم مي زند، نوشته اند. 
او با بيان اينكه »خاس��تگاه گرافيتي، 
اعتراضي است«، ادامه مي دهد: گرافيتي 
هنر اقليت ها است. اقليت از هر نوعي از 
جنسيت و طبقه اجتماعي گرفته تا هر 
موضوع ديگ��ري. در ايران نيز گرافيتي 
ويژگي هاي خاص خودش را دارد. گرافيتي در جوامع 
غربي بيشتر در سطح پايين شهر ديده مي شود، اما 
در ايران، گرافيتي ها اغلب در مركز ش��هر به چشم 
مي خورند. اين اس��تاد دانش��گاه يادآور مي ش��ود: 
گرافيتي در اين س��ال ها دچار تغييراتي شده است 
و امروز خيلي از هنرمندان گرافيتي كار آثارشان را 
در گالري ها عرضه مي كنن��د يا اينكه در فضاهايي 
كه ش��هرداري تعبيه كرده است، آثارش��ان را ارايه 
مي دهند. به هر حال در گرافيتي ونداليسم )تخريب 
اموال عموم��ي( نيز وج��ود دارد و به همين خاطر 
ه��م در همه جاي دنيا ش��هرداري ها تالش كرده و 
 مي كنند كه گرافيتي ها را در شهر سازماندهي كنند. 
كامراني هنر گرافيتي را در اصل يك هنر اعتراضي 
مي داند و مي گويد: در دوران انقالب نيز گرافيتي ها 
به جنبش انقالب كمك مي كنند. االن در گرافيتي ها 
هم جنبه هاي شهري وجود دارد و هم جنبه اعتراضي 
آن ديده مي ش��ود؛ به عنوان مثال وقتي شهرداري 
بيلبوردهاي »نگارخانه اي به وس��عت يك شهر« را 
كار كرده بود، يك هنرمند گرافيتي به نام بلك هند 
)Black Hand( تصوي��ري از كارت��ون خواب ها 
را كش��يد و كنار آن نوش��ت نگارخانه اي به وسعت 
يك ش��هر. گاهي هم گرافيتي ها نس��بت به برخي 

جريان هاي اجتماعي هشدار مي دهند.

عليرضا دريابيگي از اجراي نمايش »اوبو« 
در انستيتو بين المللي هنر ايروان در كشور 
ارمنستان خبر داد. ميرعليرضا دريابيگي 
مدرس و كارگردان تئاتر درباره جديدترين 
فعاليت هايش در اين حوزه به مهر گفت: قرار 
است نمايش »اوبو« را كه آذرماه گذشته در 
تاالر حافظ به صحنه رفت ۲۶ و ۲۷ جوالي 
برابر با ۴ و ۵ مردادماه در ارمنستان اجرا كنم. 

اين نمايش قرار است در انستيتو بين المللي هنر ايروان 
و به دعوت ليليت آرزومانيان رييس اين انستيتو ۲ اجرا 
در سالن اين آكادمي داشته باشد. او ادامه داد: همچنين 
قرار است در اين دوره از جشنواره نمايش هاي آييني و 
سنتي در بخش اساتيد با جمعي از دانشجويان دانشكده 
هنر دانشگاه آزاد، نمايشنامه »آژدهاك« بهرام بيضايي 
را به صحنه ببريم. اين اثر يك برخواني براي يك بازيگر 
مرد اس��ت كه در اين اجرا به جاي ي��ك مرد، ۵ زن اين 
برخواني را برعهده دارند و تالش ما نيز اين است كه اين 
نمايش آييني و اسطوره اي بتواند بازخواني از درد و رنجي 

باشد كه زنان در طول زيست شان تجربه 
كرده اند. دريابيگي در پايان صحبت هايش 
بيان كرد: همچنين قرار است در آذر و دي 
نيز نمايش »موس��يقي مجلس��ي« را كه 
نوشته آرتور كوپيت است و توسط عاطفه 
پاك بازنيا ترجمه ش��ده اس��ت با حضور 
جمعي از فارغ التحصيالن دانشكده هنر 
به صحنه ببرم. نمايش��نامه »ش��اه اوبو« 
نوشته آلفرد ژاري است كه عرفان ناظر با نگاه و احترام به 
ترجمه زنده ياد جواد ذوالفقاري دراماتورژي آن را برعهده 
داشته است. اين نمايشنامه توسط خود ژاري در ۱۸۹۶ 
براي اولين بار به صحنه رفت و پس از آن بيشتر به شكل 
نمايش عروسكي اجرا شده است. اين نمايشنامه پارودي 
داس��تان »مكبث« اس��ت و عالوه بر اين ماهيت خود 
اثر نيز يك فارِس گروتس��ك است. شخصيت ها بسيار 
كاريكاتوري هستند و فضاسازي گروتسك است و اتفاقات 
و شخصيت ها بسيار اغراق آميز و غلوه شده هستند كه اين 

مساله يكي از عناصر اصلي نمايش است.

تاريخنگاري

كودتاي نوژه؛ توطئه نافرجام
عمليات كودتاي نوژه يا نقاب كه از س��وي منابع غربي تغذيه مي شد و قرار بود در 
اولين س��اعات روز ۱۸ تير ۵۹ عملياتي شود س��اعاتي پيش از انجام با ضد كودتا 
مواجه ش��ده و شكست خورد. در تابستان سال ۱۳۵۹ نفوذ عوامل بختيار به بدنه 
ارتش، وقايعي را در تاريخ جمهوري اسالمي رقم زد كه از آن به عنوان كودتاي نوژه 
يا عمليات نقاب ياد مي شود. اين گروه كه از جانب سرويس هاي اطالعاتي غربي 
تغذيه مي شدند درصدد بودند تا با نفوذ به درون ارتش و منحرف ساختن آن زمينه 
را براي حمله رژيم بعث عراق به ايران مهيا كنند. غرب تصور مي كرد كه تضعيف 
ارتش مي تواند راه را براي تسخير ايران توسط صدام، كه اكنون پس از محمدرضا 
شاه اصلي ترين مهره امريكا در منطقه محسوب مي شد باز كند. آنچنان كه بعدها 
مشخص شد، كودتاگران موفق شده بودند تا با نفوذ در اطالعات ارتش، همكاري 
حداقل دو تيم از گروه تعقيب و مراقبت اداره دوم ارتش را جلب كنند. به نوش��ته 
مارك گازيورسكي در بين افراد نفوذي كه جذب نيروهاي مخرب شده بودند دو 
افسر شاغل اطالعاتي هم بودند كه به پرونده پرسنل نظامي دسترسي داشتند و 
مي توانستند سابقه افرادي را كه مستعد همكاري يا برعكس از طرفداران انقالب 

اسالمي و غيرقابل جذب بودند رديابي كنند.
بنابر اعترافات ستوان سياوش پورفهميده، رهبران شاخه نظامي كه بيشتر درصدد 
جذب افراد بازنشسته ارتش بودند پس از تالش هاي فراوان، موفق شدند ۶۰ خلبان 
و ۵۰۰ تن از افراد فني و نظامي، را براي شركت در عمليات جذب كنند. اما شواهد 

حاكي از آن است كه يكي از خلبانان توجيه شده توسط كودتاچيان، شب پيش از 
كودتا منقلب شده و نزد حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي رفته و عمليات كودتا را 
فاش كرد. پس از آن، كودتاي نقاب كه نتيجه نفوذ عوامل وابسته به بختيار و غرب 
بود با همكاري عوامل ضد اطالعات ارتش، كميته اداره دوم ارتش، نيروهاي امنيتي 

و اطالعاتي و سپاه پاسداران خنثي شد. 

میراثنامه

مرمت »شهبازيان« به اجازه مالك نياز دارد
همدان اس��تاني با س��بقه تاريخي و فرهنگي بسياري 
اس��ت و آثاري در خ��ود دارد كه نظير آنه��ا را در كمتر 
كشوري مي توان ديد، يكي از جاذبه هاي تاريخي جالب 
و موردپسند گردشگران، خانه هاي قديمي است كه به 
علت كم توجهي مسووالن و گاهي مالكان آن در معرض 
تخريب قرار گرفته اند. معاون ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري استان 
همدان، در رابطه با وضعيت فعلي يكي از اين خانه هاي 
تاريخي تحت عنوان »ش��هبازيان« اظه��ار كرد: براي 
جلوگيري از تخريب خانه شهبازيان از مالك، درخواست 
همكاري براي مرمت اين بنا كرده ايم. احمد ترابي بيان 
كرد: مس��احت كل اين خانه، يك ه��زار و   ۵۶ مترمربع 
است و دسترسي به آن از طريق يك داالن به حياط اول و 
به وسيله چند پله سنگي به ساختمان صورت مي گيرد. 
او بيان اين بنا مربوط به دوره قاجار است، ادامه داد: اين 
بنا داراي دو طبقه بوده و پالن مستطيل شكل اندروني 
و بيرون��ي دارد كه يك طبقه آن زيرزمين و طبقه ديگر 
ساختمان اس��ت. ترابي با اشاره به اينكه اين ساختمان 
داراي تزيينات متعددي از قبيل گچ بري هايي به اشكال 
ُگل و بوته و آجركاري هايي از نوع حصير است، به ايسنا 
گفت: در باالي در و پنجره بهارخواب تزيينات گلي و در 
ناحيه طاق نماها آجر لعاب دار مش��كي كار شده است. 
تزيينات داخلي بنا نيز شامل گچ بري و نقاشي به اشكال 
ُگل و بوته در ناحيه گنبدها و سرستون ها است. او با بيان 
اين كه حفظ و نگهداري خانه هاي قديمي با ارزش نيازمند 
تصميم گيري هاي مناسب براي جلوگيري از تخريب آنها 
است، افزود: خانه هاي قديمي استان قابليت هاي بسيار 
زيادي براي جذب گردش��گران فرهنگي دارد كه باعث 
رونق اين صنعت نيز مي شود. ترابي با يادآوري اينكه خانه 

شهبازيان، مالك خصوصي دارد، عنوان كرد: اين خانه 
در شهر همدان، ابتداي خيابان بوعلي و انتهاي بن بست 
ميرفندرسكي ساخته شده است. معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان همدان در خصوص مرمت اين بنا توضيح داد: از 
دوره اي كه بنده در اداره ميراث فرهنگي خدمت مي كنم، 
هيچ گونه عمليات بازس��ازي و مرمتي در اين بنا انجام 
نشده است. يك فعال گردشگري در همدان نيز به ايسنا 
گفت: خانه شهبازيان واجد ارزش تاريخي بوده و جزو آثار 
ملي ثبت شده در سال ۸۰ است. مريم مقدم با بيان اينكه 
قسمتي از اين خانه آسيب ديده است، خاطرنشان كرد: 
اين خانه همزمان با خانه هاي صمدي و عمارت سوخته 
مرمت و بازسازي و رفع خطر شده است. او با بيان اينكه اگر 
خانه اي فاقد ارزش باشد، بدون شك از بين خواهد رفت، 
اظهار كرد: تنها مرمت خانه كافي نيست بلكه بايد كاربري 

آنها تعيين شود تا مورد رس��يدگي قرار گرفته و حفظ 
شده و فراموش نشوند. وي با اشاره به اينكه خانه ضرابي 
با معماري شاخص خود مرمت شده اما اكنون خالي از 
سكنه و بدون كاربري مشخص است، اعالم كرد: خانه هاي 
قديمي استان، به ويژه خانه هايي مانند شهبازيان كه در 
بافت مركزي شهر قرار دارند، توانايي و پتانسيل تبديل 
به موزه هاي مردم شناسي، كافي ش��اپ و بوم گردي را 
دارند. اين فعال گردشگري با انتقاد از بي توجهي مالكان 
اين خانه هاي تاريخي، تأكيد كرد: يكي از دغدغه هاي 
اصلي اداره ميراث فرهنگي، حفظ و نگهداري خانه هاي 
قديمي است كه متأسفانه در اكثر مواقع با سنگ اندازي 
مالكان كارشان بي ثمر مي ماند. مقدم يادآور شد: مالكاني 
كه قصد بهره ب��رداري از اين خانه ها را دارند مي توانند با 
مراجعه به شركت هاي مشاور، در جهت سود بردن از آنها 

راهنمايي بگيرند.

ايستگاه

شاهكار هلندي مقابل چشم 
همگان ترميم مي شود

»اسپايدرمن«گيشه را فتح كرد

موزه ملي آمستردام امروز 
بزرگ ترين پروژه ترميم 
تابلو نقاش��ي »گش��ت 
ش��بانه« اثر »رامبراند« 
را به ص��ورت آنالين آغاز 
مي كن��د. ب��ه گ��زارش 
فرانس۲۴، پروژه ترميم 
اين اثر شاهكار متعلق به 

سال ۱۶۴۲ كه ميليون ها دالر هزينه صرف آن  خواهد 
شد، از پشت محفظه اي شيشه اي كه اطراف اين تابلو 
نقاشي مشهور قرار مي گيرد، براي عموم به نمايش 
گذاش��ته خواهد ش��د. طبق بيانيه اي كه اين موزه 
منتشر كرده است، پروژه ترميم »گشت شبانه«، در 
حقيقت بزرگ ترين پروژه ترميم و مطالعه روي اين 
تابلوي رامبراند در تمام طول تاريخ به شمار مي رود. 
»رامبرانت هارمنزون فان راين« ملقب به رامبراند از 
سوي شهردار و رهبر نگهبانان »آمستردام« مامور به 
خلق تصويري از افسران و ديگر اعضاي نگهبانان شب 
شد. به گفته كارشناسان، تابلو »گشت شبانه«، در نوع 
خود اولين اثري است كه يك گروه  را اين چنين در 
حال حركت نش��ان مي دهد و بازي نور و سايه كه از 
مهارت هاي بارز »رامبراند« به شمار مي رود در اين 
تابلو به وضوح نمايان است. آخرين پروژه بازسازي 
بزرگ اين تابلو نقاشي به ۴۰ سال پيش بازمي گردد؛ 
پس از آنكه يك فرد مبتال به اختالالت رواني به وسيله 
يك چاقو اين اثر را مورد حمله قرار داد. اين تابلو نقاشي 
اكنون در اتاق مخصوص در موزه ملي آمس��تردام 
نگهداري مي ش��ود اما چندي پيش كارشناس��ان 
متوجه تغييراتي از جمله رگه هاي س��فيد رنگ در 
برخي از قسمت هاي اين تابلو خصوصا نواحي نزديك 
به ضربات چاقو ش��دند. اين موزه از تصويربرداري با 
وضوح بس��يار باال و آناليز تمامي اليه هاي اين تابلو 
نقاشي، براي بررس��ي بهترين روش ممكن ترميم 

استفاده خواهد كرد.

فيلم »اس��پايدر من: دور 
از خان��ه« ب��ا افتتاحي��ه 
۱۸۵ ميلي��ون دالري در 
امريكا و فروش نزديك به 
۶۰۰ ميلي��ون دالري در 
سطح جهان، فاتح بزرگ 
گيشه ها ش��د. به گزارش 
هالي��وود ريپورت��ر، فيلم 

ابرقهرماني »اس��پايدرمن: دور از خان��ه« در ۶ روزي 
كه از افتتاحيه اش مي گذرد و در تعطيالتي كه با روز 
استقالل امريكا همراه بود موفق شد تا ۱۸۵.۱ ميليون 
دالر در باكس آفيس داخلي امريكا فروش كند. از اين 
فروش كه از نمايش در ۴۶۳۴ سالن سينما به دست 
آمد تنها ۹۳.۶ ميليون دالر مربوط به روز چهارم جوالي 
كه روز استقالل امريكاست، بود. اين فيلم با محاسبه 
فروشش در بازار بين المللي در مجموع ۵۸۰.۱ ميليون 
دالر در سطح جهان فروش كرده است. اين در حالي 
است كه چين، ژاپن و هنگ كنگ زودتر به تماشاي 
آن نشستند و فروش فيلم در چين به تنهايي تاكنون 
۱۶۷.۴ ميليون دالر بوده است. به اين ترتيب »اسپايدر 
من: دور از خانه« محصول جديد كمپاني س��وني و 
مارول، صدر باكس آفيس را تصاحب كرد و موفق شد 
تا ركورد بيشترين فروش افتتاحيه را كه پيش از اين 
در اختيار »انتقام جويان: پايان بازي« بود، از آن خود 
كند. »مرد عنكبوتي« جديد به كارگرداني جان واتس 
و نويسندگي كريس مك كنا و اريك سامرز ادام هاي 
بر فيلم سينمايي »مرد عنكبوتي: بازگشت به خانه« 
محصول ۲۰۱۷ است. تام هالند، ساموئل ال. جكسون، 
كوبي اس��مالدرز، زنديا، جان فاورو، مريسا تومي، و 
جيك جيلنهال بازيگران فيلم هستند. اين موفقيت 
موجب شد تا »داستان اس��باب بازي ۴« در سومين 
هفته نمايشش در جايگاه دوم باكس آفيس قرار بگيرد.

قهرماني امريكا در جام جهاني فوتبال زنان

اعتراض ايران به معطلي واليباليست ها در فرودگاه شيكاگو 

 ج��ام جهاني فوتبال زنان در فرانس��ه، 
يك ش��نبه با قهرماني امريكا به پايان 
رسيد. شاگردان جيل اليس با پيروزي 
۲ ب��ر صفر برابر هلند براي دومي��ن دوره پياپي جام 
قهرماني را باالي سر بردند. گل هاي اين تيم را مگان 
رپينو )از روي نقطه پنالتي( و رز الول به ثمر رساندند. 
يك روز قبل سوئد با پيروزي ۲ بر يك مقابل انگليس 
عنوان سوم اين بازي ها را به دست آورد. رپينو جايزه 
توپ طال و كفش طال را به دس��ت آورد و دس��تكش 
طاليي به ساري فان فينندال، دروازه بان هلند رسيد 
كه در بازي فينال عملكرد درخشاني داشت و بارها 
دروازه تيمش را نجات داد. برخي از تماش��اچيان در 
اين مسابقه شعارهايي مبني بر درخواست دستمزد 

برابر زن و مرد سر مي داده اند. 

افشين داوري سرپرست فدراسيون واليبال با تاكيد 
بر اينكه بي احترامي به ملي پوشان ايران در فرودگاه 
ش��يكاگو روي نداده، از لغو س��فرش در اعتراض به 
معطلي تيم ملي ايران در بدو ورود به امريكا خبر داد. 
پيش از اين قرار بود افشين داوري سرپرست تيم ملي 
براي همراهي با ملي پوشان واليبال در مرحله نهايي 
ليگ ملت ها به شيكاگو امريكا سفر كند. اما او به دليل 
آن چه عدم پاسخ گويي فدراس��يون واليبال امريكا 
نسبت به معطلي بازيكنان ايران در فرودگاه شيكاگو 
عنوان كرده، از سفر به اين كشور اعالم انصراف كرد. 
افش��ين داوري در اين باره گفت: البت��ه بازجويي از 
بازيكنان ايران در فرودگاه امريكا نشده است. ما قبل 
از اينكه ويزا صادر ش��ود پيگير موضوع بوديم. چون 
سال هاي گذشته از نوع برخورد امريكايي ها تجربياتي 
داشتيم، قبل از حضور در امريكا با فدراسيون جهاني، 
فدراسيون امريكا و كميته بين المللي المپيك مكاتبه 
داش��تيم. اتفاق هاي خوبي در اين حوزه افتاد و هيچ 
كدام از بازيكنان ما برخالف سال گذشته بدون ويزا 
نماندند. او افزود: مكاتبات موجب شد كه مثل سال 
قبل انگشت نگاري از بازيكنان ما در فرودگاه امريكا 
انجام نشود. اما انتظاراتي داشتيم كه برآورده نشد. ما 
خودمان در تهران ميزبان بوديم همه تيم هاي ميهمان 
را از جايگاه تشريفات وارد كرديم. توقع داشتيم اين 

اتفاق براي تيم ايران ه��م در امريكا مي افتاد اما اين 
اتفاق نيفتاد. چهار ساعت بازيكنان را معطل كردند اما 
بي احترامي با آنان نشد و فقط فرم هايي را پر كردند. در 
مقابل ما روز يك شنبه نامه زديم و توضيح خواستيم. 
از فدراس��يون واليبال امريكا و فدراس��يون جهاني 
توضيح خواستيم. حتي گفتم من قرار است بيايم اگر 
اين طور باشد شرافت كشورم را زير سوال نمي برم و در 
اعتراض به معطلي بازيكنانم نمي آيم.امروز هم چون 
ديدم پاسخ آنها كافي نيست، تصميم گرفتم سفرم را 
به امريكا لغو كنم. با وجود اينكه نياز اس��ت كنار تيم 
باشم اما شخصاً در اين مسابقات شركت نخواهم كرد. 
دبير فدراسيون واليبال نيز در مورد معطلي تيم ملي 
ايران در ف��رودگاه امريكا گفت: تصميم گرفتيم كه 
پاسخ معطل شدن تيم را با ارسال يك ايميل و نامه 

صريح و سرگشاده به فدراسيون جهاني واليبال بدهيم. 
علي فتاحي به مش��كالتي كه براي تيم در فرودگاه 
امريكا پيش آمد اشاره كرد و گفت: از ابتدا پيش بيني 
مي كرديم كه جزو ۶ تيم برتر مسابقات باشيم به همين 
دليل از مدت ها قبل براي اينكه كاروان ورزشي مان 
راحت و بدون مشكل به امريكا وارد شود، اقدام كرده 
بوديم. با IOC و ستادهاي مرتبط هماهنگ كرديم 
تا ويزاي تي��م را زودتر بگيريم اما متأس��فانه خروج 
بازيكنان از س��الن ترانزيت فرودگاه امريكا و ورود به 
خاك اين كش��ور با مدت زمان زيادي همراه شد كه 
مطلوب نظرمان نب��ود. او در اين مورد افزود: با توجه 
به اينكه كاروان ايران ورزش��ي ب��ود و نامه نگاري و 
هماهنگي ه��اي الزم هم انجام ش��ده بود در نتيجه 
طوالني شدن پروسه كاري بازيكنان مان قابل قبول 
نبود، به همين دليل فدراسيون واليبال در اين مورد 
ابراز نگراني كرد و با حضور آقاي داوري و ساير اعضا 
جلسه اي تشكيل داديم. در نهايت به اين جمع بندي 
رسيديم كه پاس��خ معطل شدن تيم را با ارسال يك 
ايميل و نامه صريح و سرگش��اده به آقاي آري گراسا 
و فدراسيون جهاني واليبال بدهيم. اين ايميل ارسال 
شد و خواستار پاسخ شديم. دبير فدراسيون واليبال 
در ادامه به ايسنا گفت: كاروان ما ورزشي و معطلي آن 

برايمان غير قابل قبول بود. 

ورزشي
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