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رييس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي 
ايران در نامه اي به فدريكا موگريني مسوول سياست 
خارجي اتحادي��ه اروپا از س��كوت مجامع بين المللي 
و حقوق بش��ري در مقابل تروريس��م اقتص��ادي به 
رهبري امريكا كه سالمت مردم ايران را نشانه گرفته 
اس��ت، به ش��دت انتقاد كرد. به گزارش فرهنگستان 
علوم پزش��كي، در متن نامه س��يد عليرض��ا مرندي 
آمده اس��ت: تحريم هاي ظالمانه، بر اس��اس شواهد و 
مستندات موجود و مكاتباتي كه اينجانب چندين بار 
با دبيركل محترم سازمان ملل انجام داده ام، دسترسي 
بيماران را به داروها و تجهيزات پزشكي حياتي دچار 
محدوديت و مش��كل كرده و اين امر باعث تش��ديد 
بيماري و مرگ تعدادي از بيماران بي گناه شده است. 
در بخش ديگري از اين نامه نوشته شده است: اعمال 
تحريم هاي ظالمانه باعث كاه��ش ارزش پول ملي و 
كاهش ق��درت خريد مردم و افزايش قيمت ها ش��ده 
و در نتيجه تهيه م��واد غذايي حافظ س��المت براي 
قشر عظيمي ازمردم مشكل ساز شده است. بنابر اين 
جنگ اقتصادي و تروريس��م به رهب��ري امريكا تأثير 
مستقيم بر روي س��المت جامعه دارد. بر اساس اين 
نامه، حوادث بزرگي چون سيل كه بخشي از كشور ما 
را در ماه هاي گذش��ته در بر گرفت آسيب هاي جدي 
به منازل مسكوني و ش��رايط زندگي بخشي از مردم 
رساند و متأسفانه تحريم هاي ظالمانه بين المللي مانع 
رس��اندن كمك هاي مالي بين المللي و حتي ايرانيان 

مقيم خارج از كشور به مردم آسيب ديده شده و اين در 
شرايطي است كه هم اكنون در گرماي شديد تابستان 
خطر ابتالء به بيماري هاي واگير اين قش��ر آس��يب 
ديده را تهديد مي كند. مرن��دي در اين نامه با انتقاد از 
مسيرهاي پيشنهادي اتحاديه اروپا براي برون رفت از 
بحران خودس��اخته مدعيان حقوق بشري كه جنگ 
ظالمانه اقتصادي عليه مردم ايران را آغاز كرده اند گفته 
است: مشكالت س��المت مردم با تأمين بخشي از غذا 
و دارو از مس��يرهاي غيرقابل اطميناني كه شما قصد 
ايجاد آن را داريد حل شدني نخواهد بود بلكه برداشتن 
كل تحريم ها يا بي توجهي به آنها و امكان فروش نفت 
و برقراري تب��ادالت بانكي و اقتص��ادي مطابق توافق 
هس��ته اي مي تواند به رفع مش��كالت فوق در حوزه 
س��المت و تغذيه مردم، كمك كند. در بخش ديگري 
از اين نامه آمده است: جامعه پزشكي دلسوز و پر تالش 
جمهوري اس��المي ايران در طول چهل سال گذشته 
براي رفاه مردم تالش زيادي كرده است. اين امر به ويژه 
در جنگ تحميلي مش��هود بود زماني كه كشورهاي 
غربي سالح هاي شيميايي براي صدام حسين تأمين 
كردند و همچنين چندين سطح تحريم هاي غيرقانوني 
و غيرانساني بر كش��ور ما اعمال ش��ده بود. اين سوال 
هميش��ه در ذهن جامعه پزش��كي ما خواهد ماند كه 
چرا مردم ما بايد به دليل س��كوت مجامع بين المللي 
به ظاهر حامي حقوق بش��ر در مورد اين تحريم هاي 

وحشيانه بين المللي متحمل آسيب شوند. 

اعتراض رييس فرهنگستان علوم پزشكي به مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا: 
تروريسم اقتصادي  سالمت مردم را نشانه گرفته است حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
تعداد قوانين »خ��وب« در حوزه قواني��ن اقتصادي 
كش��ورمان اندك و انگشت ش��مار اس��ت. منظور از 
قوانين خوب آن قوانيني اس��ت كه مانع دخالت هاي 
اخت��الل زاي دولت در كس��ب و كار مردم مي ش��ود 
و اطمين��ان و ثبات و امكان برنامه ري��زي در فعاليت 
اقتصادي بنگاه ها و زندگي روزمره و معيش��ت سالم 
جامعه را با كنت��رل قدرت دولت ه��ا فراهم مي آورد.   
اين قوانين را ش��ايد بتوان به تعبي��ري در محدوده 
تعري��ف فوكويام��ا از »حاكميت قانون« ج��اي داد. 
قوانيني كه اجرا ش��دن آنها س��بب »محدود شدن 
حتي قوي ترين بازيگران سياس��ي جامع��ه، اعم از 
س��الطين، روس��اي جمهوري و نخس��ت وزيران« 
مي ش��ود و با »حكومت كردن از طري��ق قانون« كه 
همان اوامر حاكم اس��ت، كامال متفاوت است )نظم 
و زوال سياسي(. متاس��فانه اما همين قوانين خوب و 
اندك اقتصادي نيز كمتر در طول سال هاي تصويب، 
اجراي��ي ش��ده اند و اخيرا ني��ز از س��وي قانونگذار و 
مجريان به سبب شرايط خاص كشور، مواردي از آنها 
غير قابل اجرا و مانع اداره اقتصاد كش��ور در وضعيت 
فعلي قلمداد ش��ده اند.  چنان ك��ه رييس مجلس در 
روز صنعت و معدن با اشاره به دو سه ماده قانوني كه 
مانع اعمال ممنوعيت هاي سليقه اي در امر صادرات 
و واردات مي ش��ود عنوان نمود كه »در قانون برنامه 
توس��عه ممنوعيت واردات حذف ش��د چ��را كه اگر 
به دنبال اين هس��تيم كه توليد صبغ��ه جهاني پيدا 
كند بايد قابل رقابت با همتايان خود باش��د اما امروز 
نمي توان اين قان��ون را اجرايي كرد چرا كه ش��رايط 
ما از نظر تحريم ه��ا متفاوت اس��ت« موضعي كه از 
س��وي وزير صمت چندي پيش با ممنوعيت 142 
قلم كاال عمال اجرايي ش��د )سال گذش��ته نيز البته 
ورود حدود 1400 قلم كاال ممنوع ش��ده بود(. اشاره 
اين مقامات به ماده 103 برنامه پنجم توس��عه است 
كه بر اس��اس آن »برق��راري موان��ع غيرتعرفه اي و 
غيرفني براي واردات در طول س��ال هاي برنامه جز 
در مواردي كه رعايت موازين ش��رع اقتضا مي كند، 
ممنوع اس��ت«. همچنين در زمينه ص��ادرات، مواد 
104 همان برنام��ه و ماده 23 قان��ون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه در منظومه قانوني كشور وجود 
دارد كه بر اس��اس آنها »تنظيم بازار داخلي موجب 
ممنوعيت صدور نمي گ��ردد« و صدور كليه كاالها و 
خدمات جز در مواردي مجاز اس��ت )اشياي عتيقه و 
اقالم خاص دامي، نبات��ي و كاالهايي كه دولت براي 
تأمين آنها يارانه مس��تقيم پرداخت مي كند(. نمونه 
ديگر قوانين خ��وب، تبصره 2 م��اده 7 قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 اس��ت كه طبق آن »هر 
يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند 
درخواست متقاضيان مجوز كس��ب و كار را مطابق 
شرايط مصرح در پايگاه اطالع رساني مذكور دريافت 

و بررسي كند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه 
ندارند به دليل اش��باع بودن بازار، از پذيرش تقاضا يا 
صدور مجوز كس��ب و كار امتناع كنند«. قانوني كه 
ظاهرا به گفته مسووالن وزارت صنعت سبب اتالف 
س��رمايه گذاري ها مي ش��ود و اين مقامات در حال 

رايزني با مجلس براي اصالح آن هستند. 
به اين فهرس��ت مي توان مواد قانون��ي ديگري را نيز 
افزود كه در صورت اجرايي ش��دن در طول سال هاي 
تصوي��ب مي توانس��تند- و در همي��ن ش��رايط هم 
مي توانند - نقش بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي 
و توسعه صنعتي كشور داشته باش��ند. مواد قانوني 

همچون: 
- بند ح ماده 39 برنامه چه��ارم و101 برنامه پنجم 
توس��عه در خصوص جلوگيري از سياس��ت كنترل 
قيمت ها و نيز قيمت گذاري غيرمنطقي محصوالت 

توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي.
 - مواد 41 برنام��ه چه��ارم و 72 و 81 برنامه پنجم 
توسعه در خصوص تك نرخي بودن ارز و انعطاف نرخ 

ارز متناسب با تورم داخلي و خارجي.
- مواد 2 و3 قانون بهبود محيط كس��ب و كار و مواد 
مختلف برنامه هاي توس��عه اي و از جمل��ه ماده 37 
برنامه چه��ارم در خصوص ض��رورت نظرخواهي از 
تش��كل ها جهت اص��الح مق��ررات و آيين نامه ها و 

رويه هاي اجرايي.
- ماده 24 قان��ون بهبود محيط كس��ب و كار جهت 
جلوگيري از تصميم گيري ها و اجراي سياست هاي 

اقتصادي به صورت ناگهاني و خلق الساعه.
- مواد 28 برنامه شش��م و 70 برنامه پنجم و 7 قانون 
بهبود محيط كس��ب و كار )ايجاد پنج��ره واحد( در 
خصوص جلوگي��ري از ايجاد فس��اد اقتص��ادي در 

دستگاه هاي حكومتي و كاهش ديوانساالري.
- مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه در 

خصوص تدوين استراتژي توسعه صنعتي 
- م��واد21 و 39 برنامه چه��ارم و 150 برنامه پنجم 
توس��عه و ماده 46 برنامه ششم در خصوص حمايت 
هدفمند از بنگاه هاي كوچك و متوسط و ايجاد پيوند 

بين اين بنگاه ها و بنگاه هاي بزرگ. 
رييس جمه��ور در دي ماه س��ال 93 در نخس��تين 
همايش اقتصاد ايران عنوان داش��ت: »در كش��ور ما 
سال ها و دهه هاست كه اقتصاد به سياست خارجي و 
داخلي يارانه مي دهد، اقتصاد ما تا كي بايد به سياست 
يارانه بدهد؟ بايد يك دهه امتحان كنيم و از سياست 
داخلي و خارجي به اقتصاد ياران��ه بدهيم تا ببينيم 
زندگي، معيش��ت و اش��تغال جوانان م��ردم چگونه 

خواهد شد.«
اگر قرار نيست به اين وعده عمل كنيم حداقل آنكه با 
حذف يا عدم اجراي صحيح همين چند قلم قوانين 
خوب و دور زدن آنها نمك به زخم فعاالن اقتصادي 
نپاشيم و اندك امكان و فضاي باقيمانده براي تنفس 

توليد را مسدود نكنيم!   

حذف قوانين خوب 
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

حذف قوانين خوب 
تعداد قوانين »خوب« 
قواني��ن  ح��وزه  در 
اقتصادي كش��ورمان 
انگشت شمار  و  اندك 
است. منظور از قوانين 
خوب آن قوانيني است 
كه مان��ع دخالت هاي 
اخت��الل زاي دولت در 
كسب و كار مردم مي شود و اطمينان و ثبات و 
امكان برنامه ريزي در فعاليت اقتصادي بنگاه ها 
و زندگي روزمره و معيش��ت س��الم جامعه را 
با كنترل قدرت دولت ها فراه��م مي آورد.   اين 
قوانين را ش��ايد بتوان به تعبيري در محدوده 
تعريف فوكوياما از »حاكمي��ت قانون« جاي 
داد. قوانيني كه اجرا شدن آنها سبب »محدود 
ش��دن حتي قوي تري��ن بازيگران سياس��ي 
جامعه، اعم از سالطين، روس��اي جمهوري و 
نخست وزيران« مي شود و با »حكومت كردن 

از طريق قانون« كه همان اوامر حاكم است...

حسين حقگو
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دانش و فن

يك بام و دو هواي 
سياست گذاري ارز ديجيتال

مرجان محمدي|
چندي پيش نيروي انتظامي از كشف چند مزرعه 
ارز ديجيتا ل خبر داد و اعالم كرد برخي كارخانه ها 
و واحد هاي توليدي با توجه به دارابودن برق صنعتي 
اقدام به توليد ارز ديجيتال كرده اند . استخراج اين 
ارز ديجيتال ب��ا بهره گيري از انرژي ب��رق ارزان در 
ايران، باعث اعتراض برخي مسووالن شد تا جايي 
كه با افزاي��ش مصرف برق، به دليل دس��تگاه هاي 

پردازش سريع وزارت نيرو خواستار برخورد با ...

راه و شهرسازي

 غيبت نگاه ملي
در مسكن سازي

زهره عالمي|
اواخر خرداد سال جاري، رييس جمهوري از ابالغ 
طرحي در بخش مس��كن خبرداد ك��ه مربوط به 
كارمندان دولت بود، حسن روحاني در اظهاراتش 
اعالم كرد كه براساس برنامه قرار است كه كارمندان 
از روز اول اس��تخدام با اختص��اص بخش كمي از 
حقوق خود تا 10 س��ال پس از استخدام، صاحب 
منزل ش��وند و مراحل آماده س��ازي و تكميل اين 
طرح در دست بررسي اس��ت تا جوانان در ابتداي 
شروع كار خود دغدغه مسكن نداشته باشند. البته 
رييس جمهوري به جزييات اين طرح اشاره نكرد اما 
فرداي همان روز، وزير راه و شهرسازي تا حدودي 
طرح خانه داركردن كارمندان را موش��كافي كرد، 
به گفته محمد اسالمي اين طرح با مشاركت خود 
دستگاه هاي اجرايي و در يك سطح فراگير در كشور 
در حال تهيه است تا كارمندان از بدو ورود به حوزه 

كاري خود در صندوق پس انداز مسكن...
9

در نشست شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي، 
دشواري هاي بازگشت ارز صادراتي واكاوي شد

ايران به تمام خواسته هاي خود در نشست اوپك دست يافت

تشكيل كميته ارز صادراتي 

پايان  دو   روز نفتي  پرماجرا

خبر

بهروز ريخته گران با قرار بازداش��ت موقت به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادي صبح ديروز بازداشت شد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، به��روز ريخته گران 
با قرار بازداش��ت موقت ب��ه اتهام اخ��الل در نظام 
اقتصادي از طريق تحصيل مال نامش��روع، صبح 
ديروز بازداشت شد. بنابر اين گزارش روز دوشنبه 
قهرماني نماينده دادس��تان از صدور دستور جلب 
ريخته گ��ران كه نام او در جلس��ات رس��يدگي به 
اتهامات متهمان بانك سرمايه چندين بار مطرح 

شده بود، خبر داد.
   بهروز ريخته گران كيست؟

به گزارش ف��رارو، در چهاردهمين جلس��ه دادگاه 
فس��اد بانك س��رمايه رس��ول قهرماني نماينده 
دادس��تان درباره نقش بهروز ريخته گران در بانك 
سرمايه گفت: »بهروز ريخته گران كامال غيرمنطقي 
و خ��الف قانون، در جلس��ات هيات مدي��ره بانك 
سرمايه حضور داشته اس��ت و با وجود اينكه هيچ 
س��متي در بانك سرمايه نداش��ته، حق نظردهي 
داشته و با مديران بانك سرمايه، به تندي و گاهي با 
دعوا برخورد مي كرده است.« او افزود: »در جلسات 
قبل اظهاراتي در خصوص حض��ور و دخالت او در 
بانك سرمايه صورت گرفت كه او به آنها پاسخ داده 
و اظهارات مطرح شده در دادگاه را رد كرده است.« 
قهرماني، نماينده دادس��تان خطاب ب��ه »بهروز 
ريخته گران« گفت: »احتياجي نيست نامه بفرستيد 
و به جاي اين كار ها در دادس��را حض��ور يابيد و به 
اتهامات وارد بر خود پاسخ دهيد.« به گفته نماينده 
دادستان »بهروز ريخته گران به دادسرا احضار شده، 
اما او از پاس��خگويي اجتناب مي كند و در دادسرا 
حاضر نمي ش��ود؛ مهلت قانوني او براي حضور در 
دادسرا به پايان رسيده و به همين دليل حكم جلب 
وي صادر مي شود.« براس��اس گزارش هاي دادگاه 
ظاهرا بهروز ريخته گران نزديك به 40 درصد سهام 
بانك س��رمايه را در اختيار داش��ته است.  نماينده 
دادس��تان مي گويد »آقاي هادي و خادم نماينده 
ريخته گران در هيات مدي��ره بوده اند و آقاي خاني 
هم نماينده صندوق بوده كه عمال در اختيار آقاي 
ريخته گران بوده است و ريخته گران به علت سهامي 
كه در بانك داشته و س��ودي كه دريافت مي كرده 
اس��ت منابع بانك را به س��مت خ��ودش هدايت 
مي كرده است.«  در دادگاه از ارتباط شركت پايدار 
گستر قشم با ريخته گران سخن گفته شده است. 
به گفته نماينده دادستان: »روز 11 ارديبهشت 98 
كه مبلغ 100 ميليارد تومان به شركت پايدارگستر 
قشم پرداخت مي شود اين ش��ركت پاي قرارداد با 
ريخته گران مي رود و پول به حس��اب ريخته گران 
منتقل مي ش��ود. اين پ��ول از حس��اب بدهكاران 
داخلي بانك به حساب سايه گستر رفته و اين كار 

نابودكننده نظام بانكي است.«

 بهروز ريخته گران 
بازداشت  شد

امنيت

روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( نيروي 
زميني س��پاه از انهدام يك تيم تروريس��تي ضد 
انقالب در درگيري با رزمندگان قرارگاه در منطقه 
عمومي چالدران در اس��تان آذربايجان غربي خبر 
داد. به گزارش ايسنا، روابط عمومي قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا نيروي زميني سپاه در اطالعيه اي اعالم 
كرد:  »صبح روز سه شنبه رزمندگان قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا)ع( با يك تيم تروريستي ضد انقالب 
وابسته به اس��تكبار جهاني كه قصد نفوذ به داخل 
مرزهاي كشورمان را داش��ت، در منطقه عمومي 
چالدران در اس��تان آذربايجان غرب��ي درگير و با 
هالكت دو تن و زخمي شدن بقاياي اشرار، اين تيم 
تروريستي را منهدم كردند. در اين درگيري دو نفر 
از رزمندگان شجاع و دالور بومي چالدران به فيض 
ش��هادت نائل آمدند. در درگيري ميان رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( با اين تيم تروريستي 
مقادير قابل توجهي س��الح، تجهيزات، مهمات و 
سيستم هاي ارتباطي از تروريست ها كشف و ضبط 
شد. عمليات تعقيب بقاياي متواري شده اين تيم 

تروريستي همچنان ادامه دارد.«

انهدام يك تيم تروريستي 
ضد انقالب در چالدران

جهان

ضرر۲۴۰۰ ميليارد دالري 
گرماي هوا براي اقتصاد جهان
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بر اس��اس رأي وحدت رويه هئيت عمومي ديوان عالي 
كشور تفاوت ديه اناث و ذكور بايد از محل صندوق تامين 
خسارت بدني پرداخت ش��ود. به گزارش روز سه شنبه 
روابط عمومي ديوان عالي كش��ور، در رأي وحدت رويه 
هيات عمومي ديوان عالي كشور مصوب 31 ارديبهشت 
98 آمده اس��ت »با عنايت به ماده 289 قانون مجازات 
اس��المي مصوب س��ال 1392 در نحوه تقسيم بندي 
جنايت عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات 
تبصره ذيل ماده 551 اين قان��ون، نظر به اينكه مكلف 
شدن صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني به پرداخت 

معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتناني است، 
لذا در كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضا، مابه 
التفاوت ديه مربوطه به آنان بايد از محل صندوق مذكور 
پرداخت شود.« بر اين اساس آرا دادگاه هاي تجديدنظر 
استان هاي لرستان و گلس��تان در حدي كه با اين نظر 
انطباق دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تش��خيص 
مي گردد. اين رأي با استناد به قسمت اخير ماده 471 
قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 1392 در موارد 
مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير 

مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم االتباع است.

تفاوت ديه زن و مرد از صندوق تامين خسارت بدني پرداخت شود

حقوقي

سازمان امالک و مستغالت

رجوع به صفحه 14

فروش امالك و مستغالت شهرداري تهران 

آگهي  مزايده 6/ 98  سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 

دشمن امنيت غذايي كشور 
را هدف قرار داده است

رييس س��ازمان دامپزشكي كش��ور با بيان اينكه 
دشمن امنيت غذايي كشور را نشانه گرفته است، 
 گفت: نقش توليد كنندگان در مقابله با تحريم بسيار 
مهم اس��ت. به گزارش فارس؛ عليرضا رفيعي پور 
گفت: كش��ور با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن 
روبروس��ت،  حوزه غذا و دارو تح��ت برنامه تحريم 
نيست، اما دشمنان براي به مخاطره انداختن امنيت 
غذايي مردم، حوزه غ��ذا و دارو را هدف قرار داده اند 
بطوري كه براي واردات يك فناوري، امكان انتقال 
ارز فراهم نشود و اهرم فش��اري براي جامعه باشد. 
رفيعي پور با اش��اره به اينكه اكنون نفت تبديل به 
ابزار دشمنان عليه جمهوري اسالمي شده، تصريح 
كرد: نبايد سرمايه نفت؛ تنها تكيه گاه كشور باشد، 
بلكه زمان آن رس��يده كه كشور از تكيه بر صنعت 
نفت و تك محصولي بودن خارج شود و توجه خود 
را به توس��عه فناوري، دانش و توليد در بخش هاي 

غيرنفتي همچون حوزه كشاورزي معطوف كند.



روي موج خبر

حضرت آيت اهلل خامنه اي در احكام جداگانه اي امير 
سرتيپ محمدرضا آش��تياني را به ِسمت جانشين 
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح و سردار سرتيپ 
غالمرضا سليماني را به سمت رييس سازمان بسيج 
مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمي منصوب 
كردند. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري متن احكام فرمانده معظم كل قوا به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

امير سرتيپ محمدرضا آشتياني
بنا به پيشنهاد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و نظر 
به تجارب و شايستگي، شما را به ِسمت »جانشين 

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح« منصوب مي كنم.
تالش شايس��ته در ارتقاي توانمندي هاي دفاعي و 
امنيتي نيروهاي مسلح با بهره گيري از ظرفيت هاي 
نخبگي و كارشناسي با لحاظ نظر رييس ستاد كل 

نيروهاي مسلح، مورد انتظار است.
از زحمات و تالش هاي امير سرلشكر صالحي در اين 

مسووليت قدرداني مي كنم.
توفيق شما را از خداوند متعال مسالت دارم.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني

بنا به پيش��نهاد فرمانده كل س��پاه و نظر به تجارب 
ارزنده در بسيج و شايستگي، شما را به سمت »رييس 
سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي« منصوب مي كنم. اعتالي بسيج و فرهنگ 
مقاومت و تقويت زمينه هاي بروز خالقيت و ابتكار 
بس��يجيان به ويژه نوجوانان و جوانان در گسترش، 
تعميق و حفاظت از ارزش هاي انقالبي و ارتقاي حضور 
سازمان يافته تر آنان با تكيه بر تجارب در عرصه هاي 
مورد نياز انقالب اسالمي، گسترش گروه هاي جهادي 
و هم افزايي و تقويت بسيج اقشار در تعامل سازنده و 
هم افزا با مجموعه سپاه و ساير سازمان هاي كشوري و 
لشكري با لحاظ تدابير فرمانده كل سپاه مورد انتظار 
اس��ت. از تالش هاي ارزنده و مواضع انقالبي سردار 
سرتيپ پاسدار غالمحسين غيب پرور در دوره تصدي 

اين مسووليت تشكر و قدرداني مي كنم.
توفيقات شما را از خداوند متعال مسالت مي كنم.

سيدعليخامنهاي
۱۱تير۱۳۹۸

   هيچتفاوتيبيناقواموجودندارد؛پاد|
رييس جمهور در پيامي به كنگره كردزبانان كشور، 
برگزاري اين كنگره را فرصتي براي شناخت و معرفي 
مردماني مهربان دانست كه همواره دل در گرو فرهنگ 
اين مرز و بوم داشته اند. روحاني تصريح كرد: بديهي 
است ما همه ايراني هستيم و همه اقوام در اين سرزمين 
از احترام برخوردارند و هيچ تفاوتي بين اقوام وجود 
ندارد و اين كنگره فرصتي براي تجليل از همه اقوام 
ايراني است كه از حقوق شهروندي برخوردار و قابل 

احترام هستند.

   واكنشيككلمهاي»ظريف«بهبيانيهكاخ
سفيد؛تعادل| 

وزير امور خارجه كش��ورمان صب��ح ديروز به بيانيه 
مطبوعاتي كاخ س��فيد در مورد فعاليت صلح آميز 
هس��ته اي ايران وادعاهايي كه در اين زمينه مطرح 
كرده بود، پاس��خ داد. محمد جواد ظريف در صفحه 
شخصي خود در توييتر در واكنش به اين بيانيه كه 
در آن آمده است » ايران پيش از انعقاد برجام هم در 
حال نقض آن بود!« نوشت: »ج��دي؟« بر اساس اين 
گزارش كاخ سفيد در بيانيه اي به عبور ذخاير اورانيوم 
۳.۶۷ درصدي ايران از ۳۰۰ كيلوگرم واكنش نشان 
داد و مدعي شد كه ايران قبل از حصول برجام هم مفاد 
آن را نقض كرده است! در بخش ديگري از اين بيانيه 
آمده است: »ما بايد استاندارد ديرينه منع اشاعه را كه 
خواستار غني سازي صفر براي ايران است احيا كنيم. 
اياالت متحده و متحدان اين كشور هرگز به ايران اجازه 

دستيابي به سالح هسته اي را نخواهند داد.«

   هراقدامدشمنباپاسخمتناسبنيروهاي
مسلحمواجهخواهدشد؛مهر|

فرمانده ني��روي پدافند هوايي ارت��ش گفت: امروز 
دشمنان ما آگاه شدند كه هر اقدام آنها با پاسخ متناسب 
از سوي نيروهاي مسلح مواجه خواهد شد و اين مساله 
را بارها آزموده اند. امير صباحي فرد ضمن حضور در 
منطقه پدافند هوايي اصفهان گفت: پدافند هوايي 
خط مقدم دفاع است و آمادگي و هوشياري نيروهاي 
پدافندي در قالب شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور 
اهداف پليد دشمنان را ناكام گذاشته است. وي گفت: 
امروز هماهنگي مناسبي ميان اركان پدافند هوايي در 
كشور وجود دارد و اين هماهنگي باعث شده است تا 
مجموعه دفاع هوايي منسجم   در كشور وجود داشته 
باشد و نيروهاي پدافندي از ظرفيت هاي موجود براي 
پوشش مناسب و يكپارچه در دفاع استفاده مي كنند.

   تفاهمنامههمكاريقوايسهگانهبرايتنقيح
قوانينامضاشد؛پاد|

تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح 
قوانين و مقررات به امضاي معاونين قوانين سه قوه 
رسيد. »حسين ميرمحمدصادقي« معاون قوانين 
قوه مقننه، »لعيا جنيدي« معاون حقوقي قوه مجريه 
و »محمد مصدق« معاون حقوق��ي قوه قضاييه در 
جلس��ه اي كه به همين منظور در مجلس ش��وراي 
اسالمي برگزار شد، اين تفاهم نامه را امضا كردند. لعيا 
جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري درباره موانع 
حقوقي تنقيح قوانين در كشور گفت: اين سامانه اين 
امكان را براي مراجعين فراهم مي كند كه از قوانين 

حاكم بر دستگاه هاي اجرايي اطالع يابند.
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سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

 درخواست اعدام براي جاسوسان امريكا
گروهايران|

سخنگوي قوه قضاييه در نشست هفتگي با خبرنگاران 
در خصوص پرونده ه��اي مهم قضايي كش��ور در حوزه 
موضوعاتي چ��ون، دادگاه محمد علي نجف��ي، پرونده 
محمدرضا خاتمي، حكم جاسوسان امريكايي، تعيين سن 
رشد كودكان براي ازدواج، حاشيه سازي هاي برخي افراد و 
جريانات در خصوص وزارت نفت و...موضع رسمي دستگاه 

قضا را تشريح كرد. 
اس��ماعيلي در  پاسخ به س��والي درباره آخرين وضعيت 
جاسوسان امريكايي دستگير ش��ده در ايران اعالم كرد: 
جاسوساني كه در مراكز نظامي مشغول به كار بودند كار 
رس��يدگي به پرونده آنها در دادسراي نظامي انجام شد و 
با صدور كيفرخواست و به لحاظ نوع جرايم مرتكب شده 
براي آنها در خواس��ت اعدام شده و در نوبت رسيدگي در 

دادگاه قرار داد.
»غالمحسين اسماعيلي«، در نشست خبري خود ارايه ميز 
خدمت در مساجد بزرگ و ديدار همكاران قضايي با مقام 
معظم رهبري را از برنامه هاي درخور توجه، سال جاري در 

هفته گذشته دانست .
وي رهنموده��اي رهبري را راهبردي دانس��ت و گفت: 
بيش از ۲۰ راهب��رد را مقام معظم رهبري مطرح كردند. 
ايشان به تصويرسازي صحيح از قوه قصاييه در رسانه ها 
و اذهان عمومي عنايت داشتند. ايشان فرمودند كه صدا 
و سيما در ارايه تصوير درست از قوه قصاييه بايد با اين قوه 

همكاري هاي الزم را داشته باشد.
وي افزود: در اين هفته و در كنار رهنمودهاي رهبري شاهد 
بوديم كه برخي از مقامات ارشد دولتي به دليل اطالعات 
نادرست موضوعاتي چون شنود را مطرح كردند. آنها اگر 
موضوعي دارند نبايد در رس��انه ها بلكه بايد در جلسات و 
نشست ها مطرح كنند . هيچ دادگاهي در هيچ برهه اي از 
زمان اطالعات شنود را مورد استناد قرار نمي دهد و حكمي 
صادر نمي كند. ش��نود بر اس��اس ضوابط شوراي امنيت 
ملي انجام مي ش��ود و هم قانون در اين مورد چارچوبي را 

مشخص كرده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر فرايند قضايي در خصوص 
كشف شبكه جاسوسي در كشور بيان كرد: تيم هاي متعدد 
امريكايي در ايران به كار گيري شده است و در يك مرحله و 
در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان)عج( توانستند با 
اقدام هنرمندانه شبكه گسترده جاسوسي امريكا در همه 
كشورهاي دنيا را كش��ف كنند و اطالعات اين شبكه به 
كشورهاي دوست ديگر مثل چين داده شد كه چين هم 
بالفاصله اين شبكه را اعالم كرد و آن شبكه كارش تمام شد. 
امريكا شبكه ديگري را طراحي كرد و در سال ۹۷ سربازان 
گمنام توانس��تند آن را شناسايي كنند كه عناصرش در 
مراكز انتظامي و هسته اي و زيرساخت هاي عمومي بود 
كه شناسايي شد و عوامل آن دستگير و به مرجع قضايي 
تسليم شدند و دو نفر كه پرونده شان غيرنظامي بود به دادگاه 
انقالب رفت و حكم حبس طويل المدت براي آنها صادر شد. 
جاسوساني هم كه در مراكز نظامي مشغول به كار بودند كار 
رسيدگي به پرونده آنها در دادسراي نظامي انجام شد و با 
صدور كيفرخواست و به لحاظ نوع جرايم مرتكب شده براي 
آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسيدگي در دادگاه 

قرار داد. وي در خص��وص مالقات نمايندگان مجلس با 
بابك زنجاني گفت: چيزي تحت عنوان مالقات نمايندگان 
مجلس با باب��ك زنجاني نداش��تيم. در فرايند پيگيري 
شناسايي اموال بابك زنجاني و براي بررسي صحت و سقم 
آن، هياتي مركب از ضابطين قضايي و نمايندگان وزارت 
نفت به عنوان ذي نفع��ان و هياتي از نمايندگان مجلس 
جلساتي داشتند برخي از اين جلسات در زندان بود. در يكي 
از جلسات صالح دانسته شد كه بابك زنجاني هم حضور 

داشته باشد كه حرف هاي او شنيده شود.
وي درباره آخرين وضعيت پرونده محمدرضا خاتمي بيان 
كرد: در پرونده هايي كه هنوز حكم صادر نشده نبايد نام فرد 
را ذكر كنيم. دادگاه اين فرد با حضور متهم و وكالي مدافع او 
برگزار شد. راي دادگاه صادر شده ولي چون قاضي در سفر 
است، هنوز اعالم نشده ممكن است در روزهاي آتي اعالم 
شود. سخنگوي قوه قضاييه درباره اخباري مبني بر رابطه 
يك خانم با ۱۶ نف��ر در وزارت نفت اظهار كرد: ما ممنوع 
هستيم از تفحص در موضوعات منافي عفت، مگر اينكه 
شاكي خصوصي باش��د يا سازمان يافته يا در انظار عموم 

اتفاق افتاده باشد.
اسماعيلي افزود: پرونده اي در دادسراي امنيت تشكيل 
شده و در ارتباط با نمايندگي يك شركت خارجي است 
كه با برخي از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده 
است؛ اسناد و مدارك مربوط به قراردادهاي نفتي و فروش 
نفت و جابه جايي نفت توسط اين خانم كه كارگزار شركت 
خارجي بوده و از پرس��نل وزارت نفت گرفته شده است، 
مرتبط است. در بازرسي منزل اين خانم نيز اسناد متعددي 
به دس��ت آمده و دادسرا با صدور كيفرخواست پرونده به 
دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وكيل نيز برگزار شده 
است. مادر اين خانم وكيل دادگستري و وكالت دختر خود 
را به عهده گرفته است. در اين پرونده عالوه بر اين خانم سه 
نفر ديگر در ارتباط با اسناد و مدارك مجموعه وزارت نفت 
مطرح هستند. اخيراً دادگاه استعالمي از وزارت نفت گرفته 
كه بعد از پاسخ وزارت نفت در اين زمينه دادگاه رسيدگي 

را ادامه خواهد داد.

   دستگيري مدير  نفتي
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره دستگيري 
يك مدير نفتي هنگام خروج از كشور با چمدان هاي پول، 
گفت: اينها مس��ائلي اس��ت كه در فضاي مجازي مطرح 
مي شود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو 
مدير دستگير شده نبود. گزارشي توسط وزارت اطالعات به 
مرجع قضايي اعالم شد مبني بر اينكه بخشي از درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت نزد  يكي از صرافان نگهداري مي شود 
كه بين اين صراف و يكي از مديران شركت هاي زيرمجموعه 
وزارت نفت و وزارت نفت تباني براي نگهداري اين وجوه 
وجود دارد. همچنين در آن روز گزارش شد كه اين دو نفر 
در حال خروج از كشور هستند كه البته ارز همراه آنان نبوده 
و ارزها در خارج از كشور بوده است. در ادامه تحقيقات يكي 
از كارمندان بانك سرمايه نيز كه مرتبط با اين موضوع بود 
شناسايي و دستگير ش��د؛ اكنون سه نفر در ارتباط با اين 
پرونده بازداشت هستند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
در زمان انتخابات محدوديت هاي خاتمي براي مشاركت 

بيشتر در انتخابات برداشته خواهد شد، بيان كرد: در ارتباط 
با برخي از محدوديت ها درباره اشخاص بايد بگويم كه ايجاد 
محدوديت از سوي دستگاه هاي ديگري است. انتخابات و 
مشاركت در آن را بهتر است، به افراد ربط ندهيم. اگر دولت 
و مسووالن وظايف خود را به خوبي انجام دهند بيشترين 

تاثير را در مشاركت مردم خواهند داشت.
اس��ماعيلي در پاسخ به اين س��وال كه اثبات سن رشد با 
دادگاه است يا پزشكي قانوني، بيان كرد: اثبات سن رشد 
با دادگاه است. نظرات پزشكي قانوني مرجع كارشناسي 
است كه دراختيار همكاران ما قرار مي گيرد چه در ارتباط 
با رشد و چه جنون و... پزشكي قانوني مرجع كارشناسي 
دادگاه هاست و وسيله اي اس��ت براي رسيدن دادگاه به 
نتيجه. وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا پرونده نجفي 
تعيين وقت شده است، بيان كرد: بنابر آخرين اطالعات 
۳وكيل   روي اين پرونده كار مي كنند. ابالغ هاي مختلف 
در ظرف زماني مختلف انجام شده و برخي از اشكاالت و 
ايراداتي كه داشت كال برطرف شده و فردا آخرين مهلت 
اين موضوع است؛ قطعا به اين پرونده در تيرماه در دادگاه 

علني رسيدگي مي شود.

   ورود به افزايش قيمت ها
اسماعيلي در پاسخ به سوالي در اين باره كه سهام دو شركت 
ايران خودرو و سايپا به شركت هاي كاغذي واگذار مي شود، 
قوه قضاييه براي صحت اين واگذاري برنامه اي دارد، گفت: 
اولين وظيفه واگذاري با سازمان خصوصي سازي و هيات ها 
است و اين نافي مسووليت س��ازمان بازرسي كل كشور 
نخواهد بود. مدت هاس��ت سازمان بازرسي كل كشور در 
بخش هاي مختلف در حوزه واگذاري و تخلفي كه نسبت 

به ثبت نام خودروها داشتند و افزايش قيمت هاي خودرو 
ورود كرده و مشغول بررسي است.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا 
سازوكاري براي فرار مالياتي وكال در نظر گرفته شده است، 
بيان كرد: آيين نامه تعرفه وكالت سال هاست كه اصالح 
نشده است. با مشاركت وكال و كارشناسان قوه قضاييه و 
كانون وكالي دادگس��تري اين امر در حال تدوين است. 
به دنبال اين هستيم تعرفه ها واقعي شود و در اين حوزه و 
ساير حوزه ها تعامل مثبت و سازنده اي با وكالي كشور و 
كانون كارشناسان داريم. قاطبه وكال در برنامه هاي تحولي 
قوه قضاييه را همراهي مي كنند و با تصويب آيين نامه اين 

بخش از موضوعات شفاف خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: در بررسي هاي قضايي 
به ٢۵ ميليون يورو كه بيش از س��ه سال بلوكه شده بود، 
رس��يديم و پيگيري هاي قضايي باعث شد كه مبلغ ۲۵ 
ميليون يورو در حساب صرافي در خارج از كشور به حساب 
وزارت نفت برگردد. در كنار اين قضيه پول ديگري گزارش 
شد و آن پول نيز به حساب بانك به وزارت نفت برگشت و 
در اختيار بيت المال قرار گرفت. تحقيقات اين سه نفر رو 
به اتمام است و با توجه به تكميل تحقيقات ممكن است با 

وثيقه آزاد شوند و پرونده رويه قضايي را طي كند.

   توضيحات اس�ماعيلي در ارتب�اط با نتيجه 
تحقيقات  حادثه زندان فشافويه

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در مورد تغيير 
برخي از مقامات زندان در استان تهران اخباري منتشر شد 
مبني بر اينكه اين تغييرات به دليل پرونده قتل متهمي 
در زندان فش��افويه بوده است، آيا بركناري ها ثمره نتايج 

كميته حقيقت ياب است و تحقيقات اين كميته به كجا 
رسيد گفت: بعد از حادثه زندان فشافويه دو اقدام به صورت 
موازي انجام شد كه اولين اقدام رسيدگي به پرونده قتل و 
تعقيب قضايي قاتلين بود و اقدام ديگر اين بود كه رييس 
قوه قضاييه هيات هايي را در ارتباط با بررسي زمينه وقوع يا 
قصور و تقصير احتمالي برخي از كارگزاران حوزه زندانباني 

مامور كردند.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اين هيات بررسي ها 
را انجام و گزارش آن را به رييس قوه قضاييه تقديم كردند. 
با جمع بندي گزارش در بخش دوم تصميم بر اين شد كه 
با برخي از پرسنل كه در آن بند انجام وظيفه مي كردند و 
قصور آنها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقيب 
كيفري يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار گيرند.

اسماعيلي با بيان اينكه برخي از مديران نيز در اين ارتباط 
جابه جا شدند گفت: قوه قضاييه هيچ تعارفي با تخلفات 
ندارد اگر در داخل مجموعه قضايي يك فرد قضايي مرتكب 
تخلف شود اولين مدعي او خود قضات شريف و پاكدامن و 
مسووالن دستگاه قضايي هستند؛ لذا برخوردمان با اين افراد 

سنگين تر از برخوردي است كه با سايرين انجام مي شود.
وي افزود: سياست دستگاه قضا در اين قبيل موارد بررسي 
جامع و دقيق، كارشناسي و شناسايي متخلفين احتمالي 
و نوع تخلف آنها و در نهايت برخورد متناسب است. گاهي 
اوق��ات اقتضا مي كند كه فرد تحت تعقي��ب قرار گيرد و 
گاهي اوقات نيز موضوع ضعف مديريتي است و اين ضعف 
مديريتي اقتضا دارد كه مدير جابه جا شود و به تناسب نتيجه 
تحقيقات تصميمي گرفته شود و نهايتا نيز رييس زندان 
فشافويه بركنار و مديركل زندان هاي تهران توسط خود 

سازمان زندان ها جابه جا شده است.

معاون اول رييس جمهوري:

عربستان بايد به وظايفش در برگزاري مراسم حج عمل كند
گروهايران|

معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه عربستان بايد به 
وظايفش در برگزاري باشكوه مراسم حج عمل كند، گفت: 
وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت مراتب اعتراض و 
گاليه مندي كشورمان را به دولت عربستان منتقل كنند و 

خواستار رفع برخي موانع شوند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني معاون اول رييس جمهوري،  
اسحاق جهانگيري  ديروز در جلسه شوراي عالي حج و زيارت 
كه به رياست وي برگزار شد، با اشاره به برخي كارشكني هاي 
دولت عربستان در خصوص پروازهاي حجاج ايراني، اظهار 
داش��ت: البته س��ازمان حج و زيارت با همكاري سازمان 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران اقدامات الزم را براي 
جابه جايي حجاج ايراني انجام داده اند و هيچ مش��كلي در 

اين خصوص وجود ندارد اما الزم است وزارت امور خارجه و 
سازمان حج و زيارت مراتب اعتراض و گاليه مندي كشورمان 
را به دولت عربستان منتقل كنند و خواستار رفع برخي موانع 
شوند. معاون اول رييس جمهوري افزود: كشور عربستان بايد 
به وظايف و مسووليت هايش در برگزاري باشكوه مراسم حج 
عمل كند و دنياي اسالم بايد برگزاري هرچه بهتر و مطلوب تر 

حج را از كشور عربستان مطالبه كند.
وي همچنين با اشاره به گزارش هاي رييس سازمان حج 
و زيارت در خصوص اقدامات صورت گرفته براي برگزاري 
مراسم اربعين امسال، بيان كرد: راهپيمايي اربعين رويدادي 
استثنايي، بي نظير و بي سابقه است كه ظرف مدتي اندك 
چندين ميليون زائر ميان دو كش��ور اي��ران و عراق تردد 
مي كنند كه جا دارد از ميزبان��ي و همكاري دولت و مردم 

عراق نيز قدرداني شود. جهانگيري همچنين با تبريك به 
حجت االسالم عبدالفتاح نواب به خاطر انتصاب به عنوان 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، از تالش ها و خدمات 
حجت االسالم سيدعلي قاضي عسگر در دوران تصدي اين 

نمايندگي قدرداني كرد.
در اين جلسه رشيديان رييس س��ازمان حج و زيارت نيز 
گزارشي از آخرين اقدامات و هماهنگي هاي صورت گرفته 
در آستانه مراس��م حج ارايه كرد و گفت: امسال ۸۶ هزار و 
۵۵۰ زائر از ايران اعزام خواهند شد و شروع پروازها به مقصد 
عربس��تان از ۱۷ تير و بازگشت حجاج از ۲۶ مرداد صورت 
خواهد گرفت. وي افزود: در مراسم حج امسال، زائران ايراني 
در قالب ۵۷۵ كاروان اعزام خواهند ش��د كه ۳۱۱ كاروان 
مدينه قبل و ۲۶۴ كاروان مدينه بعد هستند. رييس سازمان 

حج و زيارت با اشاره به اينكه زائران ايراني با شعار خودسازي، 
اخوت ديني و تمدن اسالمي در مراسم حج امسال شركت 
خواهند كرد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه همه دستگاه ها 
و نهادهاي مرتبط همكاري و همراهي الزم را با سازمان حج و 
زيارت انجام داده اند و ثبت نام، سازماندهي، معاينات پزشكي، 
واكسيناسيون و جلسات توجيهي براي زائران به بهترين 
شكل ممكن انجام شده ضمن آنكه دارو و تجهيزات پزشكي 
مورد نياز نيز تأمين شده تا حجاج ايراني هيچ دغدغه اي براي 

خدمات درماني و بهداشتي در مراسم حج نداشته باشند.
حجت االسالم نواب نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
هم در اين نشس��ت از برگزاري بيش از ۵ هزار جلسه براي 
كاروان هاي حج خبر داد و گفت: اقدامات و هماهنگي هاي 
الزم در خصوص برنامه هاي فرهنگي و آموزشي براي زائران 

به خوبي انجام شده و انتظار مي رود كه حجاج ايراني مراسمي 
آرام و معنوي را تجربه كنند.

در اين جلس��ه كه وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و 
دارايي و فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز حضور داشتند، رييس 
سازمان اورژانس كشور هم با اش��اره به اينكه هالل احمر 
جمهوري اسالمي ايران امور بهداشتي و درماني حجاج را 
عهده دار شده است، گفت: تداركات و تمهيدات الزم براي 
پيشگيري از بيماري هاي واگيردار و ارايه خدمات بهداشتي 

و درماني به حجاج ايراني انديشيده شده است.
در پايان اين جلسه رييس سازمان حج و زيارت گزارشي از 
آخرين اقدامات انجام شده و پيش بيني امكانات الزم براي 
س��فر زائران ايراني به عتبات عاليات و نيز برگزاري هر چه 

باشكوه تر مراسم اربعين امسال ارايه كرد.

ترامپ بايد بفهمد كه نمي تواند   
به زبان زور سخن بگويد

رييس مجلس دهم گفت: 
ترامپ باي��د بفهمد زماني 
كه با سخن زور با يك ملت 
متمدن س��خن مي گويد 
آنها با يكديگر همبسته تر 
مي ش��وند و اگ��ر اين يك 
كالم را بفهمند بسياري از 
مشكالت آنان حل مي شود. به گزارش خانه ملت، علي 
الريجاني در مراس��م گراميداشت ش��هداي حمله ناو 
هواپيمايي امريكا به هواپيماي مس��افربري جمهوري 
اس��المي، گفت: امريكايي ها ادعا كردند كه فرمانده ناو 
وينسنس اشتباه كرده و اين هواپيما را با يك هواپيماي 
جنگي اشتباه گرفته است. وي افزود: اگر اين فرد اشتباه 
كرده است چرا به فرمانده مدال داده ايد!؟ راست مي گوييد 
اين فرد را تنبيه مي كرديد. پس دروغ مي گوييد، تناقض ها 

در رفتار امريكايي ها بسيار زياد است.
وي تاكيد كرد: مش��كل امريكا اين اس��ت كه منطقه 
خاورميانه به خصوص ملت ايران را نمي شناسند و فكر 
مي كنند اگر ۴ ناو به منطقه بياورند مي توانند كشوري 
را تصرف كنند. در طول تاريخ ايرانيان نشان دادند اراده 
مستحكم و همبستگي ملي دارند كه اين به ريشه تاريخي 

و همبستگي ملت ايران باز مي گردد.

 از موقعيت لغو دستور حمله 
به ايران كسب منفعت كردم

امري��كا  رييس جمه��ور 
مواضع خود را درباره دستور 
حمله اي عليه ايران كه آن 
را لغو كرده بود و همچنين 
سرنگوني پهپاد جاسوسي 
امريكا توسط ايران مطرح 
كرد. به گزارش ايسنا دونالد 
ترامپ، در گفت وگوي اختصاصي با شبكه فاكس نيوز 
با اشاره به »لغو كردن دستور حمله امريكا به ايران« در 
روزهاي گذشته گفت: ما از اين موقعيت منفعت خوبي 
كس��ب كرده ايم كه اگر قرار باشد اتفاقي بيفتند، ما در 
موقعيتي هستيم كه كار بسيار بدتري انجام بدهيم اما 
خوشبختانه الزم نيست كه كاري انجام بدهيم. وي در 
ادامه در اظهاراتي فرافكنانه با بيان اينكه من ايراني هاي 
زيادي را در نيويورك مي شناسم و آنها مردمان خيلي 
خوبي هستند، گفت: همه ما خيلي خوبيم چه ايراني 
باشيم يا نباشيم. درست است؟ وي در ادامه با اشاره به لغو 
كردن دستورش پس از مطلع شدن از اينكه دست كم 
۱۵۰ نفر از مردم در اين حمله جان خواهند باخت، گفت: 
من گفتم كه اين را دوس��ت ندارم. از آن خوشم نيامد و 
متوقفش كردم. ما ]نيروها را[ اعزام نكرديم، كمي گزارش 

اشتباه وجود داشت.

 مقام هاي قضايي دولت را 
در حل مشكالت كمك كنند 

 دادستان كل كشور گفت: 
امروز مهم ترين مشكل مردم 
مسائل اقتصادي و معيشتي 
است و براي حل آن افزون بر 
مردم، دادستان ها و قضات 
دادگستري بايد در كشور با 
همدلي هم دولت را در حل 
آنها كمك كنند.  محمدجعفر منتظري ديروز در آيين 
معارفه دادس��تان مركز يزد افزود: در سايه برنامه ريزي 
مدون و هماهنگي بين تمام نيروها و دستگاه ها مي توان 
بر مسائل و مشكالت اقتصادي و معيشتي غلبه كرد. وي 
ادامه داد: قوه قضاييه و دادستان ها در كل كشور آمادگي 
خود را همانند گذشته براي حل مشكالت معيشتي و 
اقتصادي و رفع موانع توليد واحدهاي صنعتي و كارگري 
اعالم مي دارند و بايد همه تالش ها معطوف به خدمت 
به مردم و حل مسائل باشد. اين مسوول قضايي اظهار 
كرد: همه مس��ووالن بايد تمام توان خود را با همكاري 
هم براي رفع موانع رونق توليد قرار دهند. منتظري به 
موضوع فساد در ابعاد مختلف در كشور اشاره كرد و بيان 
داشت: براي نظام  به هيچ وجه فساد حتي مقدار ناچيز آن 
هم پذيرفته نيست و شرم آور است بايد همه در كنار هم 
براي پيشگيري و مبارزه با آن وارد صحنه فعاليت شويم.

 شوراي نگهبان »مكلف« 
به نظارت بر انتخابات است

سخنگوي شوراي نگهبان 
گفت كه اين شورا مكّلف 
به نظ��ارت ب��ر انتخابات 
اس��ت نه اينكه صرفًا حق 
نظارت داش��ته باش��د و 
اگر اين وظيف��ه را انجام 
ندهد، مواخذه مي شود. به 
گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي ديروزطي سخناني 
در جمع اس��اتيد، اعضاي هيات علم��ي و مديران 
دانشگاه ميبد با بيان اينكه تصويب قانون اساسي در 
يك زمان و وهله بس��يار مهمي به سرانجام رسيد و 
كشور را از تجزيه نجات داد، تأكيد كرد: تصويب قانون 
اساسي تفرقه را تبديل به يك وحدت در كشور كرد و 
نهايتًا منجر به اين شد كه مردم ما صاحب يك نظام 
سياسي مستحكم شدند. سخنگوي شوراي نگهبان 
با بيان اينكه قبل از انقالب، صادرات كش��ور عمدتًا 
نفت بود و مقدار بسيار محدودي صادرات غيرنفتي 
داشتيم كه اين درآمد هم عمدتًا خرج عياشي دربار 
و هزينه هاي غيرضرور مي شد، اظهار داشت: حكومت 
س��اواك بر تمام عرصه هاي دولتي و مردمي كشور 
حاكم بود؛ شرايط كشور طوري شده بود كه حتي 

مردم مجلس و نمايندگان را نمي شناختند.

  ۵ ميليون تن كاال  در  بنادر 
رسوب كرده است

وزي��ر كش��ور مي گوي��د: 
۵ميليون ت��ن كاال در بنادر 
رس��وب ك��رده بنابراي��ن 
گم��رك، وزارت اقتص��اد و 
داراي��ي و همچنين وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت 
ضمن تعامل بيشتر، سرعت 
عمل داشته باشند تا مانع از رس��وب گذاري كاالها در 
بنادر شوند. به گزارش برنا، »عبدالرضا رحماني فضلي 
در حاشيه بيست و هشتمين جلسه ستاد اطالع رساني و 
تبليغات اقتصادي كشور با بيان اينكه نارضايتي هايي در 
سطح جامعه در خصوص وضعيت دارو در كشور وجود 
داشت، گفت: اين موضوع در بيست و هشتمين جلسه 
ستاد بررسي شد و عالوه بر اينكه بحث تخصيص ارز مورد 
نياز دارو، موضوع تأمين، توزيع و اطمينان از اينكه دارو 
به دست مصرف كنندگان برسد، مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت.   او  اظهار كرد: امروز گزارش دقيقي از آخرين 
وضعيت كاغذ، كاغذهايي كه در بنادر موجود هستند و 
همچنين كاغذي كه بايد وارد كشور شود، ارايه شد. به 
هرحال بايد برنامه ريزي ها به صورتي باشد كه با شروع 
سال تحصيلي جديد نگراني اي در زمينه تأمين كاغذ و 

نوشت افزار وجود نداشته باشد.

چهره ها

در احكام جداگانه اي از سوي فرمانده 
معظم كل قوا انجام شد؛ 

انتصاب جانشين رييس ستادكل 
نيروهاي مسلح و رييس سازمان 

بسيج    مستضعفين



3 كالن

اميد علي پارسا دستگاه هاي ناهمكار با سازمان امور مالياتي را منتشر كرد

گزارش مركز آمار از جزييات تورم اقالم خوراكي در خرداد ماه نشان مي دهد

فريب كارچاق كن هاي مالياتي را نخوريد!

كدام دستگاه ها مانع اجراي طرح جامع مالياتي هستند

سيب زميني ركوردار تورم

در روزهاي گذشته اميد علي پارسا، رييس جديد سازمان 
امور مالياتي در نامه اي ليس��ت دستگاه هايي كه به گفته 
وي با عدم ارايه اطالعات به س��ازمان امور مالياتي كشور، 
مانع عملياتي شدن طرح جامع مالياتي شده اند را منتشر 
كرده است. در اين ليست نام هاي متعددي از دستگاه هاي 
اجرايي كشور وجود دارد از شركت پست جمهوري اسالمي 
ايران، وزارت صمت و شهرداري تهران گرفته تا مركز آمار 

قوه قضاييه ايران.
به گزارش »تعادل«، اخيرا از اميد علي پارسا، رييس سازمان 
امور مالياتي كشور نامه اي منتشر شده است كه خطاب به 
جليلي معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي 
و دارايي نوشته و فهرست دستگاه هايي كه همكاري الزم 
و كافي را با سازمان امور مالياتي كشور نداشته اند معرفي 

كرده است. 
در متن اين نامه آمده است: 

»همان گونه كه مستحضريد در اجراي احكام موضوع مواد 
)120( قانون برنامه پنجم توس��عه كشور و )169( مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 1394/04/31 
به منظور شفافيت اقتصادي و تحقق عدالت مالياتي، پايگاه 
اطالعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل 
مواردي نظير اطالعات مالي، پولي و اعتباري، معامالتي، 
سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان 
امور مالياتي كش��ور ايجاد شده اس��ت و اشخاص دارنده 
اطالعات اعم از كليه وزارتخانه ها، ش��ركت هاي دولتي، 
موسس��ات دولتي، شهرداري ها، موسس��ات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بيمه مركزي 
و ساير شركت هاي بيمه، بانك مركزي، بانك ها و موسسات 
مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ساير 
اش��خاص حقوقي دولتي و غير دولتي كه اطالعات مورد 
نياز پايگاه اطالعات مذكور را در اختيار دارند يا به نحوي 
موجبات تحصيل در آمد و دارايي براي اشخاص را فراهم 
مي آورند و نيز كليه اش��خاص و مراجع��ي كه در جريان 
عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقاالت، خدمات 
بيمه اي و معامالت دارايي ها، اموال و امالك و همچنين 
نقل و انتقال آنها هس��تند، مكلفند اقالم اطالعاتي مورد 
نياز سازمان را مطابق بسته هاي اطالعاتي تعريف شده از 
طريق بسترهاي معين در اختيار پايگاه مذكور قرار دهند.

در ادامه اين نامه، دستگاه هايي كه همكاري الزم را به عمل 
نياورده اند به اين ترتيب معرفي شده اند: 

1- شركت پست جمهوري اسالمي ايران2- وزارت صنعت، 
معدن و تجارت3- شهرداري تهران4- سازمان ثبت احوال

5- اشخاص حقوقي ارايه دهنده خدمات به دارندگان درگاه 
پرداخت الكترونيك )PSP( شامل شركت هاي: پرداخت 
الكترونيك پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الكترونيك 
سامان، داده ورزي سداد، الكترونيك كارت دماوند، آسان 
پرداخت پرشين، تجارت الكترونيك پارسيان، مبنا كارت 
آريا، سايان كارت، پرداخت نوين آرين، كارت اعتباري ايران 

كيش و  فن آوا كارت.
6- ش��ركت هاي مخابرات و همراه )ش��امل: هم��راه اول، 

ارتباطات سيار ايران و رايتل( 
7- معاونت ها و نهادهاي زيرمجموع��ه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي شامل: سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان 
امور سينمايي و سمعي بصري، بنياد بازي هاي رايانه اي، 
س��ازمان حج و زي��ارت، معاونت قرآن و عترت، س��ازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي، معاونت امور هنري، ستاد عالي 
كانون هاي فرهنگي هنري مس��اجد كشور، مركز توسعه 

فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال.

8- معاونت ها و نهادهاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي شامل: معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال و 

سازمان تأمين اجتماعي.
9- زيرمجموعه ه��اي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي شامل: سازمان غذا و دارو و معاونت درمان، 
10- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

11- نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
12- مركز آمار قوه قضاييه، 

همچنين پارسا به جزئياتي درباره وضعيت تبادل اطالعات 
بين سازمان امور مالياتي كشور و گروه هاي ياد شده اشاره 

كرده كه در ادامه مشروح آن آمده است: 
 شركت پست جمهوري اسالمي ايران: »به منظور 
اطمينان از صحت اطالعات محل فعاليت اشخاص حقيقي 
و حقوقي، دسترس��ي برخط به اطالعات ابرازي و به روز از 
الزامات سيستم مالياتي است. لذا الزم است شركت مذكور 
اطالعات مربوط به كد پستي و همچنين گشت پستي كليه 
اماكن در تمامي استان هاي كشور را به روز رساني و در اختيار 
سازمان قرار دهد. هرچند كه اطالعاتي در اين خصوص به 
سازمان ارايه شده است ولي تا اين تاريخ شركت فوق از امضاء 
تفاهمنامه همكاري با گشت پستي سازمان امور مالياتي 
خودداري كرده اس��ت ...الزم به توضيح است كه شركت 
مذكور ارايه برخي از اطالعات به سازمان را منوط به پرداخت 

هزينه از طرف سازمان اعالم كرده است.«
 وزارت صمت: »اين وزارت خانه بايد اطالعات مجوزهاي 
صادره وزارت صمت و زير مجموعه ها، اطالعات قراردادهاي 
منعقده وزارتخانه و تمامي زير مجموعه هاي آن، اطالعات 
س��امانه تداركات دول��ت و اطالعات نقل و انتق��ال اموال 
غيرمنقول را در اختيار س��ازمان امور مالياتي كشور قرار 
دهد. با عنايت به گذشت زمان زيادي از انعقاد تفاهم نامه 
تبادل اطالعات و باتوجه به اينكه ارتباط برخط در بستر بيتا 
پياده سازي ش��ده و آماده بهره برداري است ولي اطالعات 
مجوزها يك بار و اطالعات دارندگان مجوز نماد الكترونيك 
دو بار به صورت غير برخط براي سازمان ارسال شده است 
و عماًل تمامي مجوزهاي صادره ظرف سنوات گذشته در 

اختيار اين سازمان نيست و...«
 شهرداري تهران: »تفاهم نامه همكاري بين اين سازمان 
با شهرداري تهران پس از صرف مدت زمان طوالني )قريب 
به 30 ماه( در اواخر مهر ماه س��ال 1397 منعقد شده و با 
وجود برگزاري جلسات متعدد كارشناسي و تبيين ضرورت 
و لزوم تأمين اقالم اطالعاتي مورد نياز اين سازمان مشتمل 
بر »اطالعات موضوع تبصره )3( ماده )7( ق.م.م، اطالعات 
مهندسين ناظر، اراضي باير )ملك و مالك(، اطالعات ملك و 
مالكين و واحدهاي كسبي )اطالعات كسب و پيشه مالك، 
مس��تاجر و ملك(، اطالعات مجوزهاي صادره و اطالعات 
س��ازمان ها و موسس��ات وابس��ته«، تاكنون اطالعاتي از 

شهرداري دريافت نشده است«
  سازمان ثبت احوال: »به منظور بررسي اطالعات هويتي 
ارسال كنندگان مربوط به فهرست اطالعات معامالت الزم 
است تا با استفاده از شماره ملي افراد اطالعات هويتي آنان 
در سامانه هاي سازمان بارگذاري شود. در حال حاضر اين امر 
با استفاده از حداقل دو قلم اطالعاتي )كد ملي و سال تولد( 
انجام مي شود كه اطالعات مربوط به تاريخ و با سال تولد افراد 
در اختيار نيست. لذا عماًل امكان اعتبار سنجي افراد در زمان 
اطالعات ميسر نمي شود و از اين محل اطالعات ناصحيح 
قابل توجهي به سامانه هاي سازمان ارسال مي شود. همچنين 
سرويس دريافت اطالعات متوفيان در انتظار تعيين تكليف 

و نهايي سازي است.«

 اشخاص حقوقي ارايه دهنده خدمت به دارندگان 
 :)PSP( درگاه پرداخت الكترونيكي

اطالعات قراردادهاي منعقده بين ش��ركت هاي P.S.P و 
اشخاص حقيقي و حقوقي جهت دريافت درگاه پرداخت 
)webgate( و دستگاه كارتخوان بايد در اختيار سازمان 
امور مالياتي كش��ور قرار گيرد. در حال حاضر تفاهم نامه 
مربوط��ه براي كليه ش��ركت هاي مذكور ارس��ال و اقالم 
اطالعاتي مورد نياز اين سازمان درخواست شده است ليكن 
باوجود پيگيري هاي متعدد از شركت هاي مزبور )به استثناء 
 ش��ركت فن آوا كارت كه تفاهمنامه را امضا كرده اس��ت( 
تفاهم نامه را امضاء نكرده و معتقدند اقالم اطالعات موردنظر 
سازمان مالياتي بايد با هماهنگي بانك مركزي و سيستم 
شاپرك دريافت ش��ود. با توجه به عدم موافقت شركت ها 
به ارس��ال اطالعات، تاكنون بستري براي برقراري ارتباط 
و دريافت اطالعات پيش بيني نش��ده و اطالعاتي دريافت 

نشده است.«
 شركت هاي مخابرات و همراه )شامل: همراه اول، 

ارتباطات سيار و رايتل( 
شركت هاي مذكور بايد اطالعات مجوزهاي صادره، اطالعات 
قراردادهاي مبتني بر محتوا، اطالعات هويتي خريداران 
حق امتياز خطوط تلفن همراه، اطالعات هويتي و اقتصادي 
فعاالن در فضاي مجازي و ش��ماره تلفن فعال مشتركين 
به منظور پيام رس��اني به موديان را در اختيار سازمان امور 
مالياتي كشور قرار دهند. به استثناء شركت ايرانسل، ساير 
ش��ركت هاي فوق الذكر از امضاي تفاهمنامه خودداري 
كرده و اظهار كرده اند: »ملزم به اخذ مجوز از سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي هستند لذا اطالعات مورد نظر 

بايد از سازمان مذكور دريافت شود«. 
 معاونت ها ونهادهاي زيرمجموعه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي: »وزارت مذكور بايد اطالعات مجوزهاي 
صادره و اطالعات بقاع متبركه را در اختيار اين س��ازمان 
قرار ده��د. در حال حاضر تفاهم نامه بين وزارت فرهنگ و 

ارش��اد اسالمي و هر يك از زير مجموعه ها تنظيم و ارسال 
شده ولي به استثناء تفاهم نامه بين سازمان امور مالياتي 
كشور و سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي و ستاد عالي كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد كشور، ساير تفاهمنامه ها منعقد نشده است. 
 معاونت ها و نهاده�اي زيرمجموعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي شامل: معاونت توسعه كارآفريني و 

اشتغال و سازمان تأمين اجتماعي
اطالع��ات مجوزه��اي ص��ادره و قراردادهاي هريك از 
سازمان ها و معاونت ها و اطالعات درآمدي پزشكان طرف 
قرارداد سازمان تأمين اجتماعي بايد به سازمان امور مالياتي 
كشور ارسال شود. تاكنون به استثناء تفاهم نامه هاي منعقد 
شده بين با سازمان بهزيستي كشور، سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور، معاونت روابط كار و معاونت امور تعاون، 
وليكن اطالعات مناسبي تاكنون ارسال نشده است. ساير 
تفاهم نامه ها مشتمل بر معاونت توسعه كارآفرين اشتغال 
و سازمان تأمين اجتماعي منعقد نشده است. همچنين به 
دليل عدم برقراري ارتباط تبادل س��ودمند اطالعات بين 

تاكنون ميسر نشده است.
  زير مجموعه وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش 
پزشكي شامل: سازمان غذا و دارو، معاونت درمان: 

زيرمجموعه هاي وزارت خانه مذكور بايد اطالعات مربوط به 
مجوزهاي صادر شده )از قبيل مجوزهاي تأسيس درمانگاه، 
مطب، داروخان��ه و...(، قراردادهاي منعقد ش��ده بين زير 
مجموعه هاي دانش��گاه هاي علوم پزشكي و پزشكان غير 
مستخدم در خصوص و ارايه خدمات درماني و قراردادهاي 
منعقده في مابين زير مجموعه هاي دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي با ساير اش��خاص در خصوص اجاره بخش هاي 
مختلف بيمارس��تان ها، درمانگاه ها و .... را به سازمان امور 
مالياتي كش��ور اراي��ه كنند. در ح��ال حاضر پيش نويس 
تفاهم نامه براي معاونت درمان و سازمان غذا و دارو ارسال 
شده ولي تاكنون هيچيك از تفاهمنامه ها منعقد نشده است

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
سازمان مذكور بايد اطالعات شماره تلفن هاي همراه صادر 
شده توسط اپراتورهاي زير مجموعه را در اختيار سازمان امور 
مالياتي كشور قرار دهد ولي نمايندگان سازمان مذكور با استناد 
به اصل )25( قانون اساسي و لزوم صيانت از اطالعات شخصي 
افراد اعالم كردند كه پس از استعالم از مراجع ذي صالح و در 
صورت كسب مجوز نس��بت به ارسال بانك اطالعاتي مورد 

بحث به سازمان امور مالياتي كشور اقدام خواهند كرد. 
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: 

نيروي انتظامي مكلف است مجموعه اطالعاتي مورد نياز اين 
سازمان از قبيل شماره شناسايي )VIN( خودرو، اطالعات 
دفاتر خدمات الكترونيك پليس 10+ و تاالرها و اماكن به 
انضمام مجوزهاي صادر شده جهت تأسيس آموزشگاه هاي 
رانندگي را در اختيار اين س��ازمان قرار دهد. ولي با وجود 
جلسات برگزار شده و گذشت بيش از 2 سال از پيگيري هاي 
سازمان امور مالياتي و توافقات كتبي ميان نمايندگان اين 
 س��ازمان و زير مجموعه هاي آن ني��روي محترم، تاكنون

تفاهمنامه في مابين به دليل خواسته هاي آن نيرو در مقابل 
ارايه اطالعات منعقد نشده و با عنايت به عدم برقراري ارتباط 

اطالعاتي نيز دريافت نشده است.
 مركزآم�ار قوه قضايي�ه: با وجود برگزاري جلس��ه 
هم انديشي كه مقرر شده بود: »اطالعات مجوزهاي صادر 
شده جهت تأسيس دفاتر خدمات الكترونيك قضايي در 
قالب اقالم اطالعاتي مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور 
براي عملكرد سال هاي 1395 و 1396 به صورت متمركز 
و در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال شود، ليكن تاكنون 
اطالعات مورد نظر اين سازمان تأمين نشده است. در همين 
راستا با عنايت به ارايه اطالعات و همكاري سازمان بورس 
اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران در 
جهت تحقق اهداف اين سازمان و تشكيل پايگاه اطالعات 
موديان خاطرنش��ان مي سازد تاكنون بس��تر ارتباطي 

مناسبي با مراجع اخيرالذكر مهيا نشده است.

آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است از 24 قلم كاالي 
خوراكي مصرفي م��ردم در خرداد ماه تورم ماهانه 11 قلم 
منفي بوده است. هر چند در مجموع 8 قلم از خوراكي ها تورم 
نقطه اي سه رقمي تجربه كرده اند و سيب زميني كه از اقالم 
پر مصرف خوراكي در ميان ايرانيان است با تجربه 296.8 
درصد تورم نقطه اي و 13.2 درصد تورم ماهانه در صدر اقالم 

خوراكي با تورم باال ايستاده است. 
به گزارش »تعادل«، روز گذشته مركز آمار ايران جزييات 
تغييرات قيمتي اقالم خوراكي در خرداد ماه را منتشر كرد. 
طبق آمار منتشر شده از سوي اين مركز، قيمت هر كيلوگرم 
برنج درجه يك در خرداد ماه سال 1398 به 27 هزار و 708 
تومان رسيده است. اين قلم 10.2 درصد تورم ماهانه و 65 

درصد تورم نقطه اي داشته است.
همچنين قيمت برنج خارجي درجه يك در اين ماه به هر 
كيلو 8919 تومان رسيده است. تورم ماهانه اين قلم منفي 
دو درصد و تورم ساالنه آن نيز 17.3 درصد بوده است.گوشت 
گوسفندي نيز در خرداد ماه به طور ميانگين به قيمت هر 
كيلو 99 هزار و 219 تومان فروخته شده است. اين قلم تورم 
ماهانه اي معادل صفر درصد داشته است، تورم نقطه اي اين 
قلم 104.4 درصد بوده است گوشت گاو يا گوساله نيز در ماه 
گذشته به هر كيلو 92 هزار و 998 تومان رسيده است. تورم 

ماهانه اين قلم منفي 0.2 درصد ولي تورم نقطه اي آن 119 
درصد شده است.مرغ ماشيني نيز در خرداد ماه به قيمت هر 
كيلو 11 هزار و 684 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه 
اين قلم كاال منفي 1.7 درصد و تورم نقطه اي آن معادل 57.9 
درصد بوده است.هر ليتر شير پاستوريزه در ماه گذشته به 
رقم هر كيلو 4789 تومان رسيده است. تورم ماهانه اين قلم 
كاال 0.1 درصد و تورم نقطه اي آن نيز 66.2 درصد بوده است.
همچنين هر 500 گرم پنير ايراني پاستوريزه در خرداد ماه 
8954 تومان فروخته شده است. تورم ماهانه اين قلم منفي 
0.4 درصد و تورم نقطه اي آن 48.9 درصد بوده اس��ت.هر 
كيلوگرم تخم مرغ ماشيني هم در خرداد ماه، به قيمت 7804 
تومان فروخته شده است در حالي كه تورم ماهانه اين قلم 
منفي 12.6 درصد و تورم نقطه اي آن منفي 9.5 درصد بوده 
است.هر كيلو سيب زرد درختي نيز در خرداد ماه 10 هزار 
و 297 تومان فروخته شده است، تورم ماهانه اين قلم منفي 
دو درصد و تورم نقطه اي آن 88.4 درصد بوده است.هر كيلو 
پياز نيز در خرداد ماه به قيمت 4508 تومان فروخته شده 
است. تورم ماهانه اين قلم منفي 38.9 درصد و تورم نقطه اي 
آن 156.4 درصد بوده است.تورم ماهانه شكر نيز در خرداد 
ماه منفي 4.1 درصد بوده و تورم نقطه اي آن 115.3 درصد. 
قيمت هر كيلو شكر در اين ماه به 7431 تومان رسيده است.

قيمت هر كيلوگ��رم رب گوجه فرنگي نيز در خرداد ماه به 
21 هزار و 317 تومان رس��يده است. تورم ماهانه اين قلم 
3.7 درصد و تورم نطقه اي آن نيز 245.6 درصد بوده است.

چاي خارجي بسته اي نيز در خرداد ماه به هر كيلو 35 هزار 
تومان فروخته شده است. تورم ماهانه اين قلم 3.7 درصد و 

تورم ساالنه آن 245.6 درصد بوده است. 

 چه اقالمي ماهانه منفي شدند؟
از بين 24 قلم خوراكي مصرفي ايرانيان، 11 قلم خوراكي 
تورم ماهانه منفي داش��ته اند. به اين ترتيب كه تورم برنج 
خارجي درجه يك معادل منفي 0.2 درصد، گوشت گاو يا 
گوساله معادل منفي 0.2 درصد، مرغ ماشيني معادل منفي 
1.7 درصد، پنير ايراني پاستوريزه معادل منفي 0.4 درصد، 
تخم مرغ ماشيني معادل منفي 12.6 درصد، موز معادل 
منفي 1.6 درصد، سيب درختي زرد معادل منفي 2 درصد، 
خيار معادل منفي 19.6 درصد، گوجه فرنگي معادل منفي 
3.1 درصد، پياز معادل منفي 38.9 درصد و ش��كر معادل 
منفي 4.1 درصد بوده است.همچنين بيشترين تورم ماهانه 
نيز به ترتيب متعلق به سيب  زميني با 13.2 درصد تورم، 
برنج ايراني درجه يك 10.2 درصد، ماست پاستوريزه با 4.2 

درصد تورم بوده است.

 سيب زميني در صدر تورم نقطه اي
بر مبناي آمار هاي منتشر شده از بين اقالم مصرفي مردم تورم 
نقطه اي اين قلم سه رقمي بوده است. به اين ترتيب تورم رب 
گوجه فرنگي معادل 143.9 درصد، سيب زميني معادل 
296.8 درصد، پياز مع��ادل 156.4 درصد، گوجه فرنگي 
معادل 143.9 درصد، ش��كر مع��ادل 119.4 درصد، قند 
معادل 115.3 درصد، گوش��ت گاو يا گوساله معادل 119 
درصد و گوشت گوسفند معادل 104.4 درصد بوده است. 
اقالم مذكور بيشترين افزايش را نسبت به خرداد ماه سال 

پيش داشته است.گفتني است سيب زميني در بين آمار اقالم 
خوراكي منتشر شده باالترين تورم نقطه به نقطه با 296.8 
درصد از خرداد ماه سال پيش تا خرداد ماه امسال راتجربه 
كرده اس��ت. اين كاال جزو پر مصرف ترين اقالم خوراكي 

مصرفي بين خانوار هاي ايراني است .
در ميان اقالم خوراكي مصرفي مردم تورم نقطه اي تخم مرغ 
نيز منفي 9.5 درصد بوده است. و بعد عدس با 20.7 درصد 
و لوبي��ا چيتي با 34 درصد و كره پاس��توريزه با 45 درصد 

كمترين تورم را در ميان تورم هاي نقطه اي داشته اند. 

تسهيل در امور مالياتي، تخيف در ماليات، بخشودگي جرايم 
مالياتي و... تنها بخشي از وعده هاي فريب آلود كارچاق كن ها 
و دالل هاي مالياتي است كه با استفاده از عناوين و مدارك 
شناسايي جعلي و به نمايش گذاشتن سر برگ هاي آرم دار 
سازمان امور مالياتي تحت عنوان مامور ماليات از ضعف افراد 
در پرداخت ماليات سوء استفاده كرده و به صورت مستقيم يا 

غير مستقيم اقدام به اخاذي از مردم مي كنند.
پيش از اين در خرداد ماه س��ال قبل دادس��تاني انتظامي 
مالياتي نس��بت به وجود اين افراد سودجو اينگونه هشدار 

داده بود: 
1- ش��هروندان همواره توجه داشته باش��ند كه ماموران 
مالياتي نمي توانند از موديان درخواست وجه نقد به صورت 

مستقل نمايند و بدانند كه هرگونه واريز ماليات مي بايستي 
با استفاده از دستگاه هاي كارتخوان بانكي مستقر در ادارات 
مالياتي، درگاه هاي الكترونيكي اينترنتي يا مراجعه به شعب 
بانك هاي اعالم شده، به حساب هاي خزانه اي ادارات كل 

امور مالياتي انجام پذيرد.
2- قبل از ارايه هرگونه پاسخ يا توضيح، از ماموراني كه به 
شكل مشكوك مراجعه مي كنند، كارت شناسايي بخواهند 
و به دقت مندرجات كارت را مالحظه كرده و ضمن تطبيق 

عكس با صاحب كارت، به تاريخ اعتبار آن توجه كنند.
3- سازمان امور مالياتي كشور هيچگونه پيامك، نامه، نمابر يا 
رايانامه، متضمن درخواست اطالعات شخصي حساب هاي 
بانكي )از قبيل شماره حساب يا شماره كارت، تاريخ انقضا و 

رمز دوم كارت بانكي( به موديان محترم ارسال نكرده و اصوال 
تقاضاي چنين اطالعات محرمانه مالي، حاكي از اقدام به 

كالهبرداري است.
4- موديان محترم مالياتي و فعاالن اقتصادي در مواجهه 
با افرادي كه چنين خواس��ته هايي را مطرح مي كنند بايد 
هوشيار باش��ند و موارد مشكوك را س��ريعا به دادستاني 
انتظامي مالياتي به شماره تلفن 39903544 يا دفتر مركزي 
حراست سازمان به شماره تلفن 39903753 اطالع دهند 
و از پرداخت هرگونه وجهي به آنان خودداري كنند و سعي 
نمايند ضمن به خاطر سپردن چهره آنها، مشخصات ديگر از 
قبيل شماره پالك خودرو يا موتور سيكلت را يادداشت و در 

مواقع لزوم به مراجع قانوني اعالم نمايند.

پس از گذش��ت دو س��ال از اين اق��دام، اكنون طبق آنچه 
عباس بهزاد دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي 
طي گفت وگويي با تسنيم اعالم كرده است اين معضالت 
همچنان ادامه دارد. طبق آنچه وي گفته است اين سازمان 
هيچگونه پيامك، نامه، نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست 
اطالعات شخصي حساب هاي بانكي )از قبيل شماره حساب 
يا شماره كارت، تاريخ انقضا و رمز دوم كارت بانكي( به موديان 
ارسال نكرده و اصوال تقاضاي چنين اطالعات محرمانه مالي، 

حاكي از اقدام به كالهبرداري است.
بهزاد اظهار كرد: با توجه به لزوم ارتقاي سالمت نظام اداري 
و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، از عموم 
هموطنان تقاضا مي ش��ود چنانچ��ه در زمينه هاي نقض 

قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي و عدم پاسخگويي 
كاركنان اين دستگاه، انتقاد يا گله اي دارند، موارد مورد نظر 
را از طريق سامانه رسيدگي به شكايات سازمان امور مالياتي 
كشور كه در پرتال اطالع رساني سازمان امور مالياتي كشور 
به نشاني www.intamedia.ir پيش بيني شده، به 

سازمان اعالم تا برابر مقررات به آنها رسيدگي شود.
وي افزود: ارايه اطالعات و شكايات همچنين بطور حضوري 
به نمايندگان دادستاني انتظامي مالياتي يا دفاتر حراست 
مستقر در ادارات امور مالياتي، تماس با مركز ارتباط مردمي 
سازمان به شماره )1526( مربوط به شهر و استان تهران و 
تمامي اس��تان ها و نيز تماس با ستاد خبري دفتر مركزي 

حراست سازمان به شماره )35019( امكان پذير است. 
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع)20( 

نوشته:   جوزف استيگليتز|
ترجمه:   منصور بيطرف|

فرضيه هاي جانشين براي منابع ثروت ملل 
من منابع واقعي ثروت ملل- كه بر پايه هاي علم 
و دانش قرار دارد و نهادهاي اجتماعي را بدين 
منظور كه ما براي كمك ن��ه فقط به خودمان 
بلكه براي اينكه در آرام��ش و در كنار يكديگر 
زندگي كنيم و براي خي��ر عمومي خودمان با 
يكديگر همكاري و تعاون داشته باشيم، ايجاد 
كرده بوديم - را شرح داده بودم. من همچنين 
خطراتي كه براي اين پايه ها توس��ط ترامپ و 
همپالكي هايش صورت مي گيرد را شرح داده ام. 
ترامپ و همپالكي هايش با يك سري از عقايد 
نيمه تمام و گمراه به هر واقعيتي كه كاري جز 
خدمت به منافع اقتصادي برخي از رانت جويان 
كوت��ه نظر ندارند، الزمه موفقي��ت را در حمله 
همه جانبه به نهادهاي حقيقت گوي ما و خود 

دموكراسي مي دانند.
در اينجا يك فرضيه آلترناتيو بس��يار طوالني 
مدت و گس��ترده از آنچه كه سبب ثروت ملل 
ش��ده وجود دارد، فرضي��ه اي كه متاس��فانه 

در كش��ور م��ا در 
40 سال گذشته 
دچار ت��ب و تاب 
ش��ده  زي��ادي 
اس��ت: ديدگاهي 
كه مي گويد يك 
اقتصاد در صورتي 
خ��وب  ر  بس��يا
عمل مي كند كه 
رهاي��ش كنيد يا 

حداقل آنكه به بازارهاي بي قيد و بند بسپاريد. 
هواداران اين فرضي��ات اصول حقيقت را مثل 
ترامپ جزو جزء نمي كنن��د. آنها همانند يك 
ش��عبده باز ماهر بيش��تر بر آنچه ك��ه ما بر آن 
متمركز مي ش��ويم آن را ش��كل مي دهند. اگر 
جهاني شدن افراد بسياري را پشت سر گذاشت، 
اگر اصالحات ريگان منجربه آن ش��د كه افراد 
بيش��تري در فقر بمانن��د و درآمد بخش هاي 
بزرگ��ي از جمعيت درجا بزن��د، بهترين حيله 
آن اس��ت كه جمع آوري داده ه��ا درباره فقر را 
متوقف كنن��د و درباره نابرابري هم اصال حرف 
نزنند و به جاي آنكه بر قدرتي كه تعداد كمي از 
شركت هاي سلطه در بازار دارند متمركز شوند، 
بر رقابتي كه هميش��ه در درون ب��ازار مي ماند 

تمركز مي كنند.
به جزوه هاي اس��تاندارد اقتصادي دانشكده ها 
نگاهي بيندازيد. واژه رقابت به راحتي در سراسر 
فصل ها وجود دارد؛ لغت قدرت را فقط در يك يا 
دو فصل مي بينيد. لغت استثمار، كه مدت هاي 
مديد است از لغتنامه اقتصاددانان پيرو اين ايده 
حذف شده، را بس��يار بعيد است در كل جزوه 
ببينيد. اگر به تاريخ اقتص��ادي جنوب امريكا 
برگرديد، بس��يار محتمل درباره بازار )رقابتي( 
پنبه يا حتي برده مباحث را مي بينيد تا استفاده 
وسيع از قدرت توسط يك گروه براي استخراج 
عصاره نيروي كار ديگري يا اس��تفاده گروه از 
قدرت سياسي براي تضمين آنكه بتواند كارش 
را پس از جن��گ داخلي ادامه ده��د. نابرابري 
بزرگ در دستمزدها بين جنسيت ها، نژادها و 
قوميت ها - شمايل اصلي اقتصاد امريكا كه در 
فصل بعد به آن مي پردازيم - اگر به آن اشاره اي 
مي شود با استفاده از واژه تعديل شده اي مانند 
تبيعض بحث خواهد شد. فقط اخيرا واژه هايي 
مانند استثمار و قدرت رابراي شرح آنچه كه رخ 

داده را ديگر مي توان در سنگ نوشته ها ديد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

دستگيري ۳00 تبعه بيگانه در 
داخل كاميون هاي ترانزيت

سرپرس��ت گمرك بازرگان گفت: طي سه ماه 
نخست س��ال جاري 300 نفر از اتباع بيگانه به 
جرم قاچاق انسان كه قصد خروج غيرقانوني از 
گمرك بازرگان در داخل كاميون هاي ترانزيت 

را داشتند، دستگير شدند.
صادق نام��دار با تاكي��د بر اينكه ب��ازرگان به 
تجهيزات مدرن كنترلي مجهز ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: طي سه ماه نخست سال جاري 
300 نفر از اتباع بيگانه به جرم قاچاق انس��ان 
كه قصد خروج غيرقانوني از گمرك بازرگان در 
داخل كاميون هاي ترانزيت را داشتند، دستگير 
و پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي تحويل 

شدند.
سرپرس��ت گمرك بازرگان اف��زود: همچنين 
طي 3 ماه نخست سال جاري، 76 هزار و 633 
ليتر گازوئيل در گمرك بازرگان كشف و ضبط 

شده است.
وي ارزش ريال��ي اي��ن ميزان گازوئيل را س��ه 
ميليارد و 694 ميليون و 951 هزار ريال عنوان 
كرد و ادامه داد: در اين راس��تا نيز 236 پرونده 

تشكيل و به محاكم قضايي تحويل شد.
نامدار همچنين مقدار كشفيات مواد مخدر را 
107 كيلو و 56 گرم ذك��ر كرد و گفت: در اين 
زمينه نيز هشت پرونده تش��كيل و به محاكم 

قضايي تحويل شد.
گفتني است؛ مرز بازرگان كه دروازه ورود ايران 
به كشورهاي اروپايي به شمار مي رود در فاصله 
ي��ك كيلومتري ش��هر ب��ازرگان از توابع ماكو 
قرار دارد؛ اين گمرك در س��ال 1305 شمسي 
راه اندازي شد و تنها مرز 24 ساعته و بين المللي 

مابين ايران و تركيه است.

خبر
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يك مقام مسوول   بر مواضع مشخص ايران تاكيد كرد:

تداوم معامالت دالر در كانال ١٢ هزار تومان

انتظارات ايران در اينستكس شفاف برآورده شود 
گرو ه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

محمد دهقان دهن��وي معاون اقتص��ادي وزير امور 
اقتصادي و دارايي، با تاكيد بر موضع ش��فاف ايران در 
زمينه اينستكس، گفت: بايد انتظارات ايران برآورده 
شود. موضوع اينستكس مشخص است زيرا در بحث 
برجام به دليل بدعهدي امريكا و خروج از اين معاهده 
عمال منافعي كه در برجام براي ايران پيش بيني شده بود 
تحت الشعاع قرار گرفت و با شيطنت ها و محدوديت هاي 

ايجاد شده به دليل تحريم ها اين شرايط تشديد شد.
به گزارش »تعادل«، وي درباره اق��دام جديد اروپا در 
زمينه اينستكس و برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در اين زمينه، اظهار داشت: موضع و صحبت كشور ما 
در اين خصوص مشخص و شفاف است و بايد طرف هاي 
ديگر برجام اين نقص را جبران كنند. جبران اين نقص 
براساس برجام اس��ت و هرگاه اينس��تكس توانست 
شرايطي كه در برجام براي سهولت تجارت بين المللي 
كشور، صادرات و واردات، تامين مالي، انتقال ارز و ... را 
پيش بيني شده بود، تامين كند مي تواند مدعي جبران 

اين بدعهدي ها باشد.
اينستكس يا سامانه حمايت از مبادالت تجاري، ابزار 
ويژه مالي كه توسط كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا براي 
تس��هيل تجارت غيردالري با ايران ايجاد شده است. 
اينستكس به شركت هاي اروپايي اين امكان را مي دهد 
تا با ايران به تجارت بپردازند بدون اينكه در معرض خطر 
قانون تحريم امريكا قرار گيرند. سازوكار اين ابزار ويژه 
مالي به اين شكل است كه تهاتر بين صادركنندگان و 
واردكنندگان يك كش��ور واحد اروپايي بدون ارتباط 
مس��تقيم مالي با ايران انجام مي ش��ود. اين در حالي 
است كه هفته گذشته اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي 
از عملياتي شدن اين كانال مالي خبر داد و اعالم كرد 
كه تالش ها براي رفع تحريم ها شدت مي گيرد.   عباس 
عراقچي، معاون وزير خارجه ايران نيز عملياتي شدن 

اينستكس را تأييد كرده است.  

 نرخ ارز و طال 
قيمت دالر روز سه شنبه ١١ تيرماه ٩٨ در صرافي هاي 
بانكي باز هم در كانال ١٢ هزار توماني حركت كرد و نرخ 
آن نسبت به روز دوشنبه اندكي كاهش يافت بطوريكه 
نرخ لحظه اي در سامانه سنا به 12 هزار و 800 تومان و 

يورو به 14 هزار و 700 تومان رسيد.
به گزارش »تعادل«، همچنين نرخ ميانگين دالر سامانه 
سنا براساس قيمت هاي روز دوشنبه 12 هزار و 725 
تومان، يورو 14 هزار و 641 تومان، پوند 16 هزار و 277 
تومان و يوان 1هزار و 968 تومان اعالم شده است كه 
نشان دهنده تداوم حركت كاهشي نرخ دالر در كانال 

12 هزار توماني طي هفته جاري است. 
در جريان معامالت روز س��ه ش��نبه ١١تيرماه ٩٨ در 
صرافي ه��اي بانكي، قيمت هر اس��كناس دالر امريكا 
نسبت به روز گذش��ته اندكي كاهش يافت و به مسير 
خود در كانال ١٢ هزار توماني ادامه داد. بر اين اساس 

نرخ خريد هر دالر در صرافي هاي بانكي ١٢٧٠٠ تومان 
و نرخ ف��روش آن ١٢٨٠٠ توم��ان بود. همچنين نرخ 
خريد هر يورو ١٤٦٠٠ تومان و نرخ فروش آن ١٤٧٠٠ 

تومان اعالم شد.

 ريزش ادامه دار قيمت سكه
روز سه ش��نبه 11 تيرماه روند نزولي قيمت ها در بازار 
طال و س��كه همچنان برق��رار ماند و ب��ا اعالم قيمت 
اونس جهاني به ن��رخ 1392 دالر، و كاهش نرخ دالر 
به زير 13 هزار تومان، قيمت طال و سكه كاهش يافت. 
بطوري كه هر مثقال طالي 17 عيار يا طالي آبش��ده 
به 1 ميليون و 853 هزار و هر گرم طالي18عيار428 
هزار تومان، معامله ش��د. همچنين هر سكه تمام بهار 
آزادي به مح��دوده مقاومتي 4 ميلي��ون و 500 هزار 

تومان نزديك شد.
هر قطعه سكه تمام بها با ريزشي قابل توجه به 4 ميليون 
و 514 هزار تومان رسيد روز دوشنبه نيز سكه با عبور از 
اين سد مقاومتي به قيمت 4 ميليون و 480 هزار تومان 
رسيد اما از ميانه روز روند افزايشي بر بازار حاكم شد تا 

سكه در محدوده باالتر از اين قيمت ايستادگي كند.
صرافان معتقدن��د ماندگاري س��كه در قيمت هايي 
پايين تر از م��رز رواني 4 ميلي��ون و 500 هزار تومان 
مي تواند روند تخليه حباب سكه را سرعت بخشد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي در شرايط كنوني 255 هزار 
تومان حباب دارد. سكه طرح قديم نيز روز سه شنبه به 

قيمت 4 ميليون و 350 هزار تومان معامله شد. 
قيمت نيم س��كه و ربع سكه نيز به ترتيب 2 ميليون و 
323 هزار تومان و يك ميليون و 513 هزار تومان اعالم 
شد. سكه گرمي 980 هزار تومان در بازار قيمت خورد.

 روند قيمت طال معكوس شد
قيمت او ن��س طال نيز در معامالت روز س��ه ش��نبه 
بازار جهاني در پ��ي آمار ضعيف بخش توليد و نگراني 
سرمايه گذاران نسبت به كندي رشد اقتصاد جهاني، 
به سطح باالتري صعود كرد. هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت بازار س��نگاپور 0.4 درصد افزايش 

يافت و به 1389 دالر و 73 سنت رسيد.
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.2 درصد 
افزايش، به 1391 دالر و 70 س��نت رس��يد. به گفته 
مارگارت يانگ يان، تحليلگر بازار در شركت سي ام سي 
ماركتس، جنگ تجاري مورد توجه بازار قرار گرفته و 
توجه بازار از جنگ تج��اري امريكا و چين به اختالف 

امريكا و اتحاديه اروپا جلب شده است.
امريكا در خصوص اختالف ديرينه اي كه با اروپا بر سر 
يارانه هاي هواپيما دارد، فشار روي اين منطقه را افزايش 
داد و تهديد كرد روي 4 ميليارد دالر كاالهاي اتحاديه 
اروپا تعرفه وض��ع خواهد كرد كه عالوه بر تعرفه هايي 
خواهد بود ك��ه در آوريل روي 21 ميليارد دالر كاالي 
اروپايي اعالم كرده بود.از س��وي ديگر آمار نشان داد 
فعاليت بخش توليد در سراس��ر اروپا و آس��يا در ژوئن 

رشد منفي پيدا كرده و رش��د بخش توليد امريكا هم 
آهسته شده است. آمار مذكور سياست گذاران را براي 
جلوگيري از وقوع ركود اقتصادي تحت فشار قرار داده 
است.با اين حال رشد قيمت طال به دليل قوي ماندن 
ارزش دالر كه نزديك به باالترين حد خود در بيش از 
يك هفته اخير ايستاده است و توافق ميان امريكا و چين 
براي ازسرگيري مذاكرات تجاري، محدود ماند. قيمت 
طال در 15 ژوئن تحت تأثير افت ارزش دالر و تش��ديد 
تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه، به مرز 1438 دالر 
و 63 سنت صعود كرده بود كه باالترين قيمت از 14 مه 

سال 2013 بود.

 چهار عامل تخليه ۲۰۰ هزار توماني حباب سكه
در اين رابطه رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 
كشور با بيان اينكه در دو هفته اخير حدود 200 هزار 
تومان از حباب س��كه تخليه شده است، گفت:  تمايل 
به خريد طال و س��كه در بازار كاهش يافته و خريداران 

منتظر افت بيشتر قيمت ها هستند.
محمد كش��تي آراي درباره تحوالت ب��ازار طال و افت 
قيمت ها افزود: در هفته هاي اخير قيمت اونس جهاني 
طال با دستيابي به ركورد به باالترين قيمت در 6 سال 
گذشته رسيده بود كه بر اساس تجربه سال هاي قبل، 
اين موضوع بايد در حالت عادي، قيمت طال و سكه را در 
بازارهاي كشور باال مي برد، اما به علت روند نزولي قيمت 
دالر و همچنين كاهش تقاضا اين موضوع تحقق نيافت.

رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر كشور اضافه 
كرد: روز گذش��ته به يك باره قيمت اونس جهاني طال 
دچار ريزش شديدي ش��د بطوري كه 22 دالر پايين 
آمد كه همزمان با آن قيمت دالر نيز در كشور افت كرد. 
افت نرخ اونس جهاني طال و كاهش قيمت دالر باعث 
شد كه بهاي هر قطعه سكه طرح جديد با افت حدود 
100 ه��زار توماني به چهار ميليون و 560 هزار تومان 

عقب نشيني كند.
وي درباره چرايي افت قيمت طال و سكه گفت: كاهش 
بهاي اونس جهان��ي طال، افت قيم��ت دالر، افزايش 
عرضه س��كه و كاهش تقاض��ا از عوامل اصلي كاهش 

قيمت ها بوده اند.
كشتي آراي به كاهش حباب سكه اشاره كرد و اظهار 
داشت: حباب سكه در هفته هاي گذشته حتي به 500 
هزار تومان نيز رسيده بود اما ديروز با تخليه حدود 200 
هزار توماني به رقم 310 هزار تومان افت كرد. كاهش 
بهاي اونس جهاني طال، افت قيمت دالر، افزايش عرضه 
سكه و كاهش تقاضا از عوامل اصلي كاهش قيمت ها 
بوده اندرييس كميسيون تخصصي طال و جواهر كشور 
ادامه داد: قيمت هر مثقال طال نيز حدود 40 هزار تومان 

افت كرده است.

 افزايش عرضه سكه در بازار
كش��تي آراي درباره علت افزايش عرضه سكه در بازار 
نيز افزود: بخشي از سكه هايي كه سال گذشته از طريق 

بانك خريداري ش��ده بودند در روزهاي اخير و به ويژه 
ديروز در بازار به فروش رس��يدند.رييس كميس��يون 
تخصصي طال و جواهر كش��ور اضافه كرد: بسياري از 
دارندگان اين س��كه ها كه اميدوار به افزايش قيمت ها 
بودند با توجه به شرايط اقتصادي به اين نتيجه رسيده اند 
كه نگهداري س��كه ها براي آنها نمي تواند سودآوري 
بااليي داشته باشد بنابراين اقدام به فروش آنها كرده اند.

وي درباره كاهش تقاضا نيز گفت: تمايل به خريد طال و 
سكه در بازار كاهش يافته و خريداران منتظر افت بيشتر 

قيمت ها هستند.
كش��تي آراي درباره افت قيمت اونس جهاني طال نيز 
اظهار داش��ت: قيمت اين كاال تح��ت تأثير تحوالت 

سياسي و اقتصادي بين المللي قرار دارد.
وي افزود: كاهش ارزش دالر امريكا و تنش هاي تجاري 
بين المللي در هفته هاي گذشته باعث رشد قيمت اونس 
جهاني طال شده بود، اما در روزهاي اخير اين روند تغيير 

كرده و فضاي بين المللي آرام تر شده است.
رييس كميس��يون تخصص��ي طال و جواهر كش��ور 
خاطرنشان كرد: كاهش تنش هاي سياسي بين المللي 
و اميدواري به برطرف ش��دن جنگ تج��اري، باعث 
تقويت شاخص دالر و كاهش قيمت اونس جهاني طال 
شده است.كش��تي آراي ادامه داد: با توجه به شرايط 
كنوني، پيش بيني مي شود كه وضعيت با ثبات فعلي 
در بازار ادامه داشته و قيمت طال و سكه نوسان اندكي 

را تجربه كند.

بانك پاس��ارگاد، حامي تيم هاي ملي كشتي ايران، با 
قدرداني از حمايت هاي پرش��ور مردم در رقابت هاي 
انتخابي تيم ملي كشتي آزاد كه در روز 7تيرماه 1398 
در سالن12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران 
برگ��زار ش��د، در پيام��ي از افتخارآفريني هاي ملي و 
پيروزمندي هاي اخالقي كش��تي گيران كشور تقدير 
كرد. متن پيام به اين شرح است: »پيشينه زرين ايران، 
نگارين از دالوري ها و جوانمردي  پهلواناني اس��ت كه 

غيورانه و عزتمند، انديش��ه هاي ني��ك و ارزش هاي 
اصالت ساز را متبلور س��اخته اند و كشتي، ورزش اول 
اين سرزمين، تجلي با شكوهي از فرهنگ غني و بينش 
عميق مردمان ش��ريف اين مرز و بوم پر گهر اس��ت؛ 
قرارگاه پهلواناني كه در مكتب عشق و معرفت موالي 
متقيان حضرت علي)ع( پرورش يافته اند و شاگردان 
ممتاز اخالق و فروتني و فرزندان خلف پورياي ولي و 
غالمرضا تختي هستند كه نه تنها جسم، بلكه روح خود 

را در پيروي از اين بزرگمردان تعالي بخشيده اند.بانك 
پاسارگاد، همواره تالش هاي جانانه و افتخار آفريني هاي 
فروتنانه كشتي گيران سلحشور ايران را ارج نهاده است 
و اينك، همدل و هم آوا با دوستداران اين ورزش اصيل، 
قدردان يك عمر تالش بي منت آقاي كميل قاسمي، 
پر افتخارترين س��نگين وزن كش��تي اي��ران، دارنده 
مدال هاي نقره و برنز المپي��ك 2016 برزيل و 2012 
لندن و مدال هاي سنگين وزن كشتي آزاد آسيا و جهان 

است. همچنين از حركت پهلوانانه آقاي پرويز هادي 
كش��تي گير با اخالق و فروتني كه در احترام به آقاي 
كميل قاسمي، در هنگام خداحافظي اين كشتي گير 
محجوب جويباري، اين رقيب ديرينه خود را بر دوش 
گرفت و صحنه هايي زيبا از جوانمردي و قدرشناسي به 
يادگار گذاشت، تجليل مي نمايد و از آقاي حسن يزداني 
قهرمان المپيك و جهان، كه به رس��م ادب و فروتني، 
دس��ت حريف خود را به عنوان برنده ميدان باال برد و 

تنديسي از اخالق و منشي ارزشمند را در ذهن جوانان 
ايران زمين خلق كرد، تقدير مي كند.مفتخريم تمام قد 
در كنار پهلواناني ايستاده ايم كه با پاسداشت ارزش هاي 
اصيل اخالقي ايراني، رسم فتوت، فروتني، ادب و احترام 
را زنده  نگاه داش��ته اند و در مراس��مي ويژه، از افتخار 
آفريني هاي ملي و پيروزمندي هاي اخالقي اين س��ه 
قهرمان نامدار كشتي كشور آقايان كميل قاسمي، پرويز 

هادي و حسن يزداني تقدير به عمل خواهيم آورد.«

  Wed. July 3.  چهار  شنبه    12 تير 1398   29  شوال 1440  سال ششم    شماره   1416  2019 

تسهيل عرضه خدمات بيمه اي 
در قالب استارتاپ ها

رييس كل بيم��ه مركزي گف��ت: عرضه خدمات 
بيمه اي مبتني بر فناوري اطالعات و استارتاپ ها به 
عنوان مكمل شيوه هاي فروش سنتي بيمه، عالوه 
بر ايجاد رونق در بازار بيمه پايه گذار تحولي عظيم در 

صنعت بيمه محسوب مي شود.
به گزارش »تعادل«، با هدف تامين نيازهاي بيمه اي 
م��ردم و ضرورت حماي��ت از فناوري هاي نوين در 
صنعت بيمه در قالب تفاهم نامه ميان بيمه مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، بيمه مركزي ساماندهي و تسهيل 
فعاليت استارتاپ هاي بيمه اي را به عنوان راهكاري 

مناسب در دستور كار خود قرار داد.
رييس كل بيمه مرك��زي در اين باره گفت: عرضه 
خدمات بيمه اي مبتني بر فناوري اطالعات با سرعت 
و كيفيت قابل قب��ول، ضمن افزايش رضايتمندي 
متقاضيان بيمه، موجبات توسعه بازار بيمه و افزايش 

ضريب نفوذ بيمه را به دنبال خواهد داشت.
غالمرضا سليماني اضافه كرد: اكنون در مقطع فعلي، 
صنعت بيمه آماده پذيرش نوآوري و جذب فناوري 
است تا با بهره مندي از ابزارهاي نوين ضمن اعمال 
مناسب مديريت ريسك، به افزايش رقابت در اين 
صنعت كمك كند.رييس كل بيمه مركزي ضمن 
اعالم آمادگي اين سازمان براي ساماندهي فعالين 
مزبور در قالب كارگزاري ه��اي الكترونيكي بيمه، 
گفت: چنانچه نياز به بازنگري در مقررات و ضوابط 

مربوطه باشد، به آنها پروانه فعاليت اعطا مي شود.
وي خاطرنشان كرد: متقاضيان مي توانند درخواست 
كارگزاري الكترونيكي خود را در اين زمينه به اداره 
كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مركزي 

ارسال كنند تا مورد بررسي قرار گيرد.

 بانك مركزي
درگاه پرداخت بانكي ندارد

بانك مركزي ضمن هشدار به مردم درباره افشاي 
اطالعات حساب بانكي شان اعالم كرد كه اين بانك 

هيچ گونه درگاه پرداخت بانكي ندارد.
به گزارش »تعادل«، بانك مركزي اعالم كرد: برخي 
از هموطنان اخيرا پيامكي دريافت كرده اند با اين 
مضمون كه »مهلت سرويس پيامك بانكي حساب 
شما به اتمام رس��يده و هم اكنون بدون حضور در 
شعب بانك، سرويس اطالع رساني پيامكي حساب 
خود را با مراجعه ب��ه درگاه پرداخت بانك مركزي 
با پرداخت 5 هزار تومان به مدت دوس��ال تمديد 
كنيد«، كه كالهبرداران ب��ا 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 
است 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.در همين زمينه به اطالع مي رساند اخبار و 
اطالعيه هاي بانك مركزي تنها از طريق سايت اين 

بانك به نشاني cbi.ir  قابل دريافت است. 

شناسايي و مسدودسازي 
كارتخوان هاي خارجي

معاون توس��عه و نظارت شركت ش��اپرك از ادامه 
روند شناسايي كارتخوان هاي خارج از كشور و وارد 
شدن اطالعات و كد ملي صاحبان اين دستگاه هاي 

كارتخوان در ليست سياه شبكه پرداخت خبر داد.
به گ��زارش ايبنا، بانك مركزي در راس��تاي اعمال 
كنترل و نظارت بر شبكه پرداخت الكترونيك در چند 
ماه اخير سياست هايي از جمله ايجاد سقف تراكنش 
ب��راي هر كارت بانكي و كد ملي را در نظر گرفت و با 
توجه به خروج تعدادي كارتخوان از كشور و استفاده 
از اين ابزار براي سوءاستفاده و ايجاد اختالل قيمتي 
در بازار ارز تصميم گرفته شد تا زيرساخت شناسايي 
و مسدودس��ازي كارتخوان ه��اي خارجي طراحي 
و عملياتي ش��ود كه در همين راستا بانك مركزي 
دس��توراتي را به شاپرك و ش��ركت هاي پرداخت 
الكترونيك ابالغ كرد و مسدودسازي كارتخوان هاي 
خارجي و برخورد با صاحب��ان اين كارتخوان ها در 

برنامه اي جدي و فشرده در دستور كار قرار گرفت.
بر اس��اس گزارش منتش��ر شده از س��وي شركت 
ش��اپرك، در اولين اقدامات در زمينه شناس��ايي و 
مسدودس��ازي كارتخوان هاي خارج از كشور بالغ 
ب��ر 930 پايانه فروش از دي م��اه تا نيمه بهمن ماه 
سال 1397 مسدود ش��د و در ادامه روند شناسايي 
و مسدودس��ازي كارتخوان ه��اي خارجي، حدود 
370 دستگاه كارتخوان ديگر نيز مسدود شدند كه 
در نهايت در س��ال 1397 تعداد پايانه هاي فروش 
كه در خارج از كش��ور فعاليت داش��تند و مسدود 
ش��دند به 1304 پايانه رس��يد كه از اين تعداد بالغ 
بر 1207 پايانه توس��ط شركت شاپرك و 97 پايانه 
توسط شركت هاي پرداخت الكترونيك شناسايي 
و مسدود ش��د؛ الزم به ذكر است كه روند شناسايي 
و مسدودس��ازي كارتخوان هاي خارجي همچنان 
ادامه دارد و در زمينه شناس��ايي اين كارتخوان ها از 
ابزارهاي مختلفي به صورت الكترونيك و حتي بازديد 
حضوري در كشورهاي همسايه ايران استفاده شده تا 
اين كارتخوان ها با ضريب دقت باال شناسايي و مسدود 
شوند. در چندين سال اخير فقدان قانون در خصوص 
خروج دستگاه كارتخوان از كشور سبب شده بود تا 
تعدادي كارتخوان از ايران خارج و براي استفاده هاي 
مختلف از جمله صرافي ها به خصوص در كشور كانادا 
و حتي در فروشگاه هاي برخي كشورهاي همسايه 
نصب و براي گردش��گران قابل استفاده باشد كه در 
التهابات ارزي از برخي از اين دستگاه ها سوءاستفاده 
شد و بانك مركزي در راس��تاي اعمال سياست در 
خصوص اين دس��تگاه ها تصميم گرف��ت تا صرفا 
ابزارهاي پرداخت در داخل كشور در دسترس باشد.

تقدير بانك پاسارگاد از پهلوانان ورزش ملي 

دخالت بانك ها در بازار ارز و شركت داري
محمدرضا جهان بيگلري |اقتصاددان|

سال هاس��ت كه حضور بانك ها به عن��وان نهاد مالي 
پرقدرت در اقتص��اد و ورود ب��ه فعاليت هاي كاذب 
ازجمله ارز، س��كه، طال، مس��كن، خ��ودرو و موارد 
متعدد ديگ��ر، باعث دگرگوني اقتصادي در كش��ور 
ما ش��ده  اس��ت. اين هرج ومرج ايجادشده در فضاي 
كس��ب وكار باعث ش��ده بانك ه��ا از وظايف اصلي 
تعريف شده فاصله زيادي بگيرند و با ايجاد بنگاهداري 
و تاسيس ش��ركت هاي اقتصادي زيرمجموعه صرفا 
ب��ه هلدينگ هاي س��رمايه گذاري تبديل ش��وند و 
اهداف ش��ان تقويت ش��ركت هاي تح��ت مجموعه 
خودشان باشد و زيان هاي وارده در بانك را كه نشان 
از بريز و بپاش ها، پاداش هاي رنگارنگ بيش��تر براي 
مديران ارشد اس��ت، از طريق سود بنگاه هاي تحت 

مجموعه الپوشاني كنند.
مديران بانكي با اي��ن توهم كه بانك صرفا يك بنگاه 
اقتصادي است، روزگار مي گذرانند و ديدشان صرفا 
رس��يدن به سود و درآمد به هر طريق ممكن است تا 
بتوانند بخشي از آن را در قالب هزينه هاي غيرمعمول 
به كار بندن��د، درصورتي كه بانك عالوه  بر اينكه يك 
بنگاه اقتصادي است، يك نهاد عمومي نيز محسوب 
مي شود و مسووليت اجتماعي و اثرگذاري و حمايت 
از منافع مل��ي و توليد و اش��تغال را بايد مورد توجه 

قرار دهد. 
مديران بانك ها بايد به اين نكته توجه داشته باشند 
كه سرمايه بانك از سپرده هاي مردمي و منابع عمومي 
دولتي و خصوصي كشور تشكيل شده كه آن هم باز 
متعلق به ملت است، پس بانك ها اعم از خصوصي و 
دولتي متعلق به ملت هس��تند و سرمايه بانك ها كه 
آن  هم از سود همين منابع كسب شده، در مقابل اين 

منابع عظيم مردمي سوزني است در انبار كاه.
در اين صورت بانك ها موظفند وظايف محوله از سوي 
دولت و برنامه تدوين ش��ده اقتص��ادي را براي رونق 
اقتصادي و توليدي به سرانجام برسانند و در خدمت 
اقتصاد و توليد كشور باشند، نه در اختيار شركت هاي 
تحت مجموعه شان. اما متاسفانه مديران بانكي اين 

منابع را ارثيه خانوادگي شان تصور مي كنند.
برخي بانك ها با توجه به دارا بودن قدرت مالي بي حد 
و اندازه به راحتي به بازارهاي سفته بازي و سوداگرانه 
وارد مي شوند و براي كسب منفعت بيشتر، كاالهاي 
مح��دود را در اختي��ار خودش��ان ق��رار مي دهند و 

تعيين كننده سقف قيمتي بازارها مي شوند.
به طور مث��ال حضور بانك ها در صنعت س��اختمان 
به قدري س��وداگرانه ب��ود كه قيمت ه��ا در كمتر از 
يك س��ال به 4 برابر رسيده اس��ت و با فروش امالك 
مازاد، پوشش��ي براي بريز و بپاش ها درست كرده و 
زيان هاي هنگفت را به نوعي به سود تبديل مي كنند. 
برخ��ي بانك ها نيز حتي در امور جزئي كس��ب وكار 
تاسيس بنگاه امالك حضور دارند، ولي به چه قيمتي؟

آيا آسيب رس��اندن به اقتصاد كشوري كه در شرايط 
بحراني و جنگ اقتصادي قرار دارد، شايسته است؟ اگر 
اين افكار سوداگرانه در هر كشوري با اين وضعيت رخ 
مي داد، حداكثر مجازات ها نصيب اين افراد متخلف 
مي شد ولي در اين شرايط رييس كل بانك مركزي در 
مصاحبه خبري از صداوسيما و رسانه ها مي خواهد به 
ش��رايط كنوني بانك ها دامن نزنند؛ اين بدان معني 
اس��ت كه از اعالم تخلفات صرف نظر كنند و ملت را 
از آگاه س��ازي دور نگه دارن��د درصورتي كه وظيفه 
ذاتي رس��انه ها ازجمله رس��انه ملي، شفاف سازي و 
اطالع رساني است.اما به تازگي مواردي كه در بانكي 

به دليل گزارش حسابرسي در سايت »كدال بورس« 
اعالم شده، جاي سوال بود و رسانه ها با گزارش بسيار 
سطحي به آن پرداختند و پس از مصاحبه رييس كل 
بانك مركزي به بايگاني افكارعمومي سپرده شد، كه 
بايد به عنوان يك مطالبه و سوال از سوي اقتصاددانان 
كشور طرح شود كه چرا دارايي هاي ارزي و همين طور 
بدهي هاي ارزي با احتس��اب نرخ ارز دستوري بانك 
مركزي در ستون هاي دارايي و بدهي ترازنامه بانك 
منعكس نشده و توضيحات الزم نيز در سرفصل هاي 
گزارش آورده نشده و چرا رقم مابه التفاوت دارايي ها و 
بدهي هاي ارزي پس از تسعير نرخ ارز كه عمال ماهيت 
عمليات بانكي ندارد و پول و درآمدي كس��ب نشده، 
در س��رفصل عمليات بانكي در بخش صورت سود و 

زيان قرار گرفته؟
در اين مبادالت و معامالت ارزي به نظر مي رسد تنها 
سود و زيان حاصل از فروش ارز مي تواند منبع درآمد 
يا زيان عملياتي محس��وب شود، به دليل اينكه عمال 
پولي ناش��ي از تسعير ارز كسب نش��ده كه بتواند در 
س��رفصل فعاليت عملياتي سود و زيان جاي گيرد و 
در بند 44 صورت هاي مالي هيچ يادداشت و توضيح 
مفصلي درخصوص چگونگي تسعير ارز و ارقام قابل 
شموليت موضوع تسعير داده نشده و به عبارتي رقم 
32827 ميلي��ارد تحت عنوان تس��عير ارز از كجا به 

دست آمده است؟
در تاكيد موارد فوق ياد آوري مي ش��ود همانطور كه 
در ترازنام��ه بانك در بخش حقوق صاحبان س��هام 
سرفصلي تحت عنوان تفاوت تسعير ارز يا مازاد تجديد 
ارزياب��ي و... آمده، لذا رقم مابه التفاوت تسعيرش��ده 
دارايي ها و بدهي هاي ارزي در اين بخش قرار خواهد 
گرفت تا متعاقبا پس از كسب مجوزهاي الزم به عنوان 

افزايش سرمايه استفاده شود نه آنكه اين مابه التفاوت 
كه عمال پول و منابعي به بانك وارد نشده و صرفا ناشي 
از مابه التفاوت تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي است 
وارد س��رفصل سود و زيان آن  هم عملياتي شود. اين 
موارد با توضيحات ارايه شده از سوي مقامات بانكي 

كشور مغايرت دارد.
 بنابراين به نظر مدير مربوط��ه بانك، در توضيحات 
عنوان ش��د كه بانك فقط 10 درصد س��ود از فروش 
ارز كسب كرده اس��ت.اگر همين گفته را مالك قرار 
دهيم يعني از مابه التفاوت فروش ارز _كه در گزارش 
مبلغ كل حدود 3700 ميليارد درج و از رس��انه ملي 
پخش شده_ نيز اگر 10 درصد به ميزان 370 ميليارد 
فقط سود نصيب بانك شده باش��د، حال سوالي كه 
پيش مي آيد اينكه جمع معامالت چقدر بوده كه به 
اين ميزان كس��ب درآمد صورت گرفته و اگر به طور 
مثال جمع 30 بانكي را كه در كشور در حال فعاليت 
هستند به همين ميزان دخالت در بازار ارز محاسبه 
كنيم، با يك محاسبه ساده به رقمي معادل 11 هزار 
ميليارد س��ود خواهيم رسيد كه اين فقط يك نمونه 
كوچكي اس��ت كه بانك اعالم كرده و شايد مواردي 
هم باش��د كه اعالم نمي ش��ود. حال اگر اين ارقام را 
در زمينه هاي ديگر كس��ب وكار اگر محاسبه كنيم 
بسيار وحشت آور خواهد بود و اين به راحتي مي تواند 
قوي ترين اقتصادهاي كش��ورهاي توسعه يافته را به 
نابودي برساند، چه برس��د به اقتصاد كشوري كه در 

حال مقاومت است.
جالب تر اينكه برخي بانك هايي كه زيان آنها در بورس 
ثبت و در س��ايت كدال نيز درج مي شود بعد از اينكه 
مجامع مصلحتي را برگزار مي كنند به هر پرس��نل و 
مديران پايين��ي از 20 روز حقوق لغايت چندين ماه 

پاداش پرداخت مي كنند، پاداشي كه از زيان سرمايه 
س��هامداران به مديران بانك پرداخت مي ش��ود كه 
هزين��ه اي��ن پاداش ها ب��ه چندين ميلي��ارد تومان 
مي رسد، پاداشي كه از زحمات بي نظير مديران بانكي 
در عدم س��وددهي و رس��اندن زيان به بانك و منابع 
سپرده گذاران به جاي جريمه كسر از حقوق مديران 
ارش��د بانك از بابت عدم تواناي��ي در مديريت كالن 
پرداخت مي شود. چطور است كه بانك هاي خارجي 
كه صرفا ب��ا وظيفه بانكداري ب��ا بهره هاي پايين در 
خدمت اقتصاد خصوصي و دولتي كشورشان هستند 
از سوددهي بااليي برخوردارند كه حق هيچ گونه ايجاد 
انحصار و دخالت مستقيم در اقتصاد را هم ندارند، ولي 
بانك هاي كشور ما با اين همه گريز بازهم ورشكسته و 

داراي زيان انباشته و حال هستند.
خطر پيش روي جديدي كه سيستم بانكي و شرايط 
پولي و اقتصادي كشور را تهديد مي كند، امكان حضور 
اين نهاد هاي عمومي قدرتمند مالي در عرصه سياست 
و انتخابات و حمايت از كانديداهاي خاص اس��ت كه 
بتوانند در سال هاي آينده پش��توانه مديريتي براي 
حمايت خلق كنند كه اگر اين فرضيه درس��ت باشد 
عواقب جبران ناپذيري براي اقتصاد و سياست كشور 

پديدار خواهد شد.
حال كه دولت نتوانسته در چند سال گذشته به داليل 
مختل��ف جلوي تخلفات مديران بانكي ايس��تادگي 
كند، اين وظيفه قوه قضاييه اس��ت ك��ه به تخلفات 
بانك ها ورودي جدي و پايدار داشته باشد و با تقويت 
نهاد ه��اي نظارتي تحت مجموعه ازجمله س��ازمان 
بازرسي كل كشور، از منافع بيت المال و سهامداران و 
سپرده گذاران حمايت كند كه مطمئنا در برنامه ها و 

دستوركار قوه قضاييه خواهد بود.

يادداشت
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اجراي گسترده طرح هاي تامين مالي جمعي چه آينده اي به دنبال دارد؟

صاحب نظر بازار سرمايه عنوان كردمدير امور ناشران بورس تهران:
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افزايش شفافيت بورس نسبت به بازارهاي موازي۱۰۴ ناشر بورسي بدون تاخير اطالعات شان را افشا كردند

گروه بورس|
تامين مالي جمعي، يكي از مهم ترين روش هايي است كه 
با توجه به انقالب نوظهور استارتاپ ها، در عرصه بين الملل 
به عنوان راهي كم هزينه و كم دردس��ر براي تامين مالي 
طرح ها و ايده هاي استارتاپي ش��ناخته مي شود. اما در 
ايران، به دليل آنكه مقررات گذاري مالي، شرايط بسيار 
پيچيده اي دارد و در اين حوزه، قانونگذار نتوانس��ته بود 
همگام با تغييرات بين المل��ل راهي براي ايجاد قوانين و 
مقررات در اين بخش ايجاد كند،  پلتفرم هاي تامين مالي 
جمعي، تاكنون يا در بخش خيريه توانسته اند فعال باشند 

يا موفقيت آميز عمل نكردند. 
اما اخيرا به شركت هاي مش��اور سرمايه گذاري و تامين 
مالي و سبدگرداني، اجازه تامين مالي جمعي داده شده 
است. به همين منظور، محمدرضا معتمد، مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از مزاياي 
تامين مالي جمعي س��خن گفت و ابراز داشت: مطابق با 
مصوبه هيات مديره سازمان كه در تاريخ ۸ اسفند ماه ۹۷ 
ابالغ شده است، شركت  هاي تأمين سرمايه، كارگزاري و 
شركت  هايي كه موضوع فعاليت اصلي آنها سبدگرداني يا 
مشاور سرمايه گذاري است مجاز به فعاليت به در زمينه 

تامين مالي جمعي هستند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه دسترسي به سرمايه گذاران 
بيشتر يكي از مهم ترين مزاياي اين نوع تامين مالي براي 
استارتاپ هاست، گفت: با توجه به اين موضوع كه تامين 
مالي جمعي در بس��تر الكترونيكي ص��ورت مي  گيرد، 
مخاطبين زيادي با طرح  ها آشنا مي  شوند و استارتاپ ها 

مي توانند سرمايه گذاران بيشتري را جذب كنند.
وي به ديگر مزيت اين نوع تامين مالي اشاره كرد و افزود: 
گس��ترش بازاريابي يكي ديگر از مزيت هاي تامين مالي 
جمعي است كه از اين طريق استارت آپ  ها مي توانند به 
كمك شبكه هاي اجتماعي، خبرنامه هاي ايميلي و ديگر 
تاكتيك هاي بازاريابي آنالين، كمپين  خود را به اشتراك 

بگذارند و آن را ارتقا دهند.
معتمد در ادامه »افزايش اعتبار« را از ويژگي هاي برجسته 
اين نوع تامين مالي عنوان داشت و تاكيد كرد: استارتاپ ها 
با ارايه  طرح خود به تعداد مخاطبين بسيار زياد، فرصت 
بسيار خوبي براي افزايش اعتبار و اصالح پيشنهادهايشان 
فراهم مي كنند. زماني كه سرمايه گذاران بالقوه به طرح 
آن  ها عالقه مند مي شوند و سوال مي پرسند، استارتاپ ها 
طرح خود را تكميل مي كنند و تمايل س��رمايه گذاران 
براي خريد محصوالت ش��ان را افزايش مي دهند. مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، افزايش كارايي 
را از ديگ��ر مزاياي تامي��ن مالي جمعي برش��مرد و در 

اين خصوص متذكر ش��د: اس��تارتاپ  ها مي توانند يك 
پروفايل جامع بسازنند تا همه  سرمايه گذاران بالقوه به آن 
دسترسي داشته باشند و مجبور نباشند هريك از آنها را 
به صورت مجزا دنبال كنند. در نتيجه به  جاي چاپ كردن 
مدارك، تاليف مكتوبات و به  روز  رس��اني آنها به صورت 
دستي، مي توانند همه چيز را به صورت آنالين و با قابليت 

دسترسي بيشتري ارايه كنند.
وي در سوي ديگر با اشاره به مزاياي اين روش تامين مالي 
براي سرمايه گذاران گفت: آشنايي سريع با تعداد فراواني از 
ايده ها به ويژه در زمينه كسب  و كارهاي نوپا و استارتاپ  ها، 
مشاركت آسان در طرح  ها و اس��تارتاپ  ها، اطمينان از 
تزريق وجوه سرمايه  گذاري شده در طرح و استارت آپ 
انتخاب شده از مهم ترين فوايد تامين مالي جمعي براي 

سرمايه گذاران است.
به گزارش سنا، معتمد در نگاهي تخصصي تر به موشكافي 
مقوله ريسك و بازگشت سرمايه در تامين مالي پرداخت 
و گفت: در تامين مالي جمعي تمامي ريسك  هاي مرتبط 
با طرح، اعم از ريسك عدم بازگشت سرمايه، ريسك زيان 

يا ريسك عدم نقدشوندگي گواهي مشاركت، مربوط به 
سرمايه گذار است و مطابق با ماده ۳۰ دستورالعمل تامين 
مالي جمعي عامل موظف اس��ت ريسك هاي مربوط به 
طرح را از طريق س��كو به اطالع تأمين كنندگان برساند 
و ترتيباتي اتخاذ كند تا هر تامين كننده پيش از اقدام به 
مش��اركت در طرح، آگاهي خود را از ريسك هاي مذكور 
اعالم كند. مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اشاره به ماده ۹ دستورالعمل تامين مالي 
جمعي، يادآور شد كه حداكثر مقدار قابل تأمين از طريق 
سكو براي هر طرح ۲۰ميليارد ريال است، به همين دليل، 
تامين مالي جمعي براي طرح هاي كالن كاربردي ندارد و 
تنها روي استارتاپ ها و طرح هاي كوچك متمركز است.

معتمد در س��وي ديگر تامين مالي جمعي را يك روش 
بسيار مناسب براي افزايش ميزان اشتغالزايي در كشور 
دانست و بيان داشت: نظر به اينكه عمده طرح هاي اشتغال زا 
نياز به مبالغ بسيار زياد ندارد و با توجه به اينكه بسياري از 
كسب و كارهاي كوچك و استارت آپ ها مي  تواند مبالغ 
مورد نياز خود را با استفاده از اين شيوه تامين مالي فراهم 

كنند، قطعا اين شيوه تامين مالي كمك بسيار زيادي به 
توسعه كسب و كارها و اشتغال زايي مي كند. مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس به نقش فرابورس در اين 
نوع تامين مالي تاكيد كرد و افزود: فرابورس با ايفاي نقش 
اجرايي، نظارتي و نقش تس��هيل كننده خريد و فروش 
اوراق مشاركت تامين مالي جمعي، نقش  هاي اساسي را 

در تامين مالي جمعي ايفا مي كند.

سكويپروازاستارتاپها
تامين مال��ي صنايع بزرگ، كوچك و متوس��ط همواره 
يكي از چالش هاي اساس��ي كش��ور بوده و البته تامين 
مالي كارآفرينان و اس��تارتاپ ها ب��ه مراتب پيچيده تر و 

چالش برانگيزتر است.
مديرعامل تامين سرمايه نوين با بيان اين مطلب گفت: 
يكي از رهيافت هاي جالب در خصوص تامين مالي كسب 
و كارهاي كارآفرينانه و استارت آپ ها، تامين مالي جمعي 
)Crowdfunding( است كه پيشينه آن به بيش از 
يك دهه مي رسد. اين روش مدرن تامين مالي، همگام با 

پيشرفت و توسعه فناوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات، 
توسعه يافته است. ولي نادي قمي اظهار داشت: اين روش 
مردم نهاد در بستر اينترنت و از طريق پلتفرم هاي ايجاد 
شده براي تامين مالي جمعي اقدام به جمع آوري منابع در 
قالب اهدا )گلريزان(، وام، پاداش و مشاركت مي كند و اين 
روش هاي مختلف تامين مالي جمعي )اهدا، وام، پاداش، 
مشاركت( مشخص مي كند كه تامين كنندگان منابع، پول 
مورد نياز جهت راه اندازي يا توسعه يك كسب را در چه 

قالبي به متقاضيان وجوه پرداخت مي كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه، دشوارترين روش تامين مالي 
جمعي را روش مش��اركت دانست و گفت: در اين روش، 
مش��كالت مربوط به اطالعات نامتقارن مجريان طرح و 
تامين كنندگان وجوه و تضاد منافع بالقوه بين آنها و ساير 

موضوعات، انجام كار را سخت مي كند.
وي با بيان اينكه طي يك دو س��ال اخير موضوع تامين 
مالي جمعي در ايران مطرح ش��ده و شوراي عالي بورس 
دستورالعمل تامين مالي جمعي را مصوب كرده است، 
افزود: براساس ماده ۲ اين دستورالعمل مدل تامين مالي 
به صورت مشاركت است. اركان اصلي و محوري تامين 
مالي جمعي در اين دستورالعمل عامل، پلت فرم و ناظر 

)فني / مالي( است.
نادي قمي توضي��ح داد: عامل در تامي��ن مالي جمعي 
مي تواند نهاد مالي داراي مجوز يا غير نهاد مالي باشد كه 
وظيفه جمع آوري وجوه را به عه��ده دارد و در قبال اين 

خدمت كارمزد مي گيرد.
وي افزود: اگر غير نهاد مالي بخواهد به عنوان عامل فعاليت 
كن��د بايد پس از اخذ مج��وز از كارگروهي كه به منظور 
اعطاي مجوز چنين فعاليتي تش��كيل شده است با يك 
نهاد مالي قرارداد منعقد كند. همچنين براي تامين مالي 
جمعي به پلتفرم )سكو( احتياج است كه سكوها نيز بايد 
مجوز فعاليت خود را از كارگروه مندرج در دستورالعمل 

مذكور دريافت كنند.
 مديرعامل تامين سرمايه نوين، با اشاره به اينكه اين شيوه 
تامين مالي در دنيا به س��رعت در حال گسترش است، 
اظهار داشت: اما با توجه به روحيه ريسك پذيري پايين 
عرضه كنندگان وجوه و نيز مدت زمان الزم براي تدوين 
دستورالعمل ها، اين شيوه هنوز در ايران رايج نشده است.

نادي قم��ي ادامه داد: با توجه به ميزان اش��تغالزايي كه 
اس��تارتاپ ها در اقتصاد كش��ور ها به وج��ود مي آورند، 
طرح هاي تامين مالي آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است.

وي يادآور شد: عمدتاً تامين مالي جمعي براي تامين مالي 
استارتاپ ها كاربرد دارد و اين مقوله ريسك بااليي دارد، لذا 

انتظار بازدهي بااليي را نيز ايجاب مي كند.

مدير امور ناش��ران بورس اوراق بهادار تهران با اش��اره به اهميت 
افش��اي اطالعات دقيق ناشران براي س��هامداران، گفت: در سال 
گذشته از كل شركت هاي بورسي، ۱۰۴ شركت در افشاي اطالعات 
مالي خود حتي يك روز هم تاخير نداشتند كه اين امر بايد از سوي 

ديگر ناشران نيز رعايت شود.
به گزارش ايسنا، طوبي دهقاني در پاسخ به اينكه در سه ماهه سال 
جاري چه اقداماتي براي افشاي باكيفيت اطالعات ناشران بورسي 
انجام شده است؟، اظهار كرد: بورس اوراق بهادار تهران به صورت 
تخصصي روي افش��اي با كيفيت اطالعات كار مي كند تا ناشران، 

گزارشگري به موقع داشته باشند.
وي با يادآوري اينكه از انتهاي سال ۱۳۹۶ دستورالعمل هاي افشا، 
نحوه انجام معامالت و پذيرش اصالح ش��د، گفت: مدتي است كه 
در كدال مهلت شركت ها براي افش��اي اطالعات و تمديد فرصت 
آنها قابل مشاهده اس��ت و اين اطالعيه ها از طريق شركت بورس 

اعالم مي شود.
مدير امور ناش��ران بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: به تعدادي 
از ش��ركت هايي كه اطالعات خود را دير افش��ا مي كنند فرصتي 
داده مي ش��ود اين شفاف س��ازي را انجام دهن��د و در اين مدت تا 
اطالعات افشا شود، نماد شركت تحت نظارت بورس اوراق بهادار 

قرار مي گيرد.
دهقاني تاكيد كرد: خوش��بختانه در س��ال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
۱۳۹۶ وضعيت افش��اي اطالعات شركت ها بهتر شد؛ به طوري كه 
از كل شركت هاي بورسي، ۱۰۴ شركت در افشاي اطالعات مالي 

خود حتي يك روز تأخير هم نداشتند.

وي افزود: در سال ۱۳۹۷ تعدادي از شركت ها در افشاي اطالعات 
از يك روز تا يك هفته تأخير داش��تند و بيشتر تأخيرها مربوط به 
گزارش هاي حسابرسي شده است. شركت ها بايد برنامه ريزي خوبي 
داشته باش��ند كه گزارش هاي خود را به صورت مناسب به دست 
حسابرس برسانند تا تاخيرها كم و كمتر شود. در مجموع افشاي 

اطالعات از نظر به موقع بودن در حال بهبود است.
مدير امور ناش��ران بورس اوراق بهادار تهران تش��ريح كرد: البته 
محتواي گزارش ها از جمله افش��اي اطالعات گروه هاي الف و ب و 

گزارش تفسيري را سازمان بورس بررسي مي كند.

باافشايدقيقاطالعاتعمقبازاربيشترميشود
دهقاني افزود: بورس اوراق بهادار تهران در هفته هاي اخير همايش هايي 
را برگزار كرد كه در راس��تاي بهبود گزارش هاي تفس��يري مديريت 
بودند. اين همايش ها در اين راستا هستند كه ناشران بورسي با نحوه 
نگارش گزارش ها آشنا شوند و بعد براي بهبود گزارش ها كار كنند به 
اين ترتيب اطالعات بيشتري به ذي نفعان و سرمايه گذاران مي رسد و 

عمق بازار بيشتر مي شود.
وي يادآور ش��د: تاكنون براي ناشران سه جلسه دوره آموزشي برگزار 
شده است تا آنها اطالعات با كيفيت تري را در گزارش هاي تفسيري 

مديريت ارايه دهند.
مدير امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به اينكه ناشران چه 
اقداماتي در راستاي ارتقاي كيفيت گزارشگري مي توانند انجام دهند 
گفت: واحد گزارشگري ناشران بايد فعال شود چرا كه يكي از مشكالت 

بورس اين است كه واحدهاي گزارشگري شركت ها غير فعال است.

يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: بازارهاي موازي نسبت به بازار 
سرمايه از اقبال خوبي برخوردار نيستند و همانند سابق از اين بازارها 
استقبال نشده است. فعاالن بازار به دنبال ورود سرمايه هاي خود به 

بازار نقدشونده و شفاف هستند.
به گزارش ايرنا، فرهاد رمضان گفت: بازارهايي مانند طال، ارز، سكه 
و… غيرش��فاف هس��تند و در آنها ابهام وجود دارد اما بورس بازار 
متشكلي است كه به افزايش تمايل سرمايه گذاران براي ورود به اين 
بازار و سرمايه گذاري در آن منجر شده است، به همين دليل به طور 
حتم روند ش��اخص بورس به دليل نقدينگي هاي موجود افزايشي 
خواهد بود. وي گفت: روند ش��اخص بورس در دو روز اخير متأثر از 
چند عامل مانند پايان نشس��ت جي ۲۰ در ژاپن، آرام شدن آهنگ 
مقابله جنگ تج��اري امريكا و چين بود كه بر قيمت كاموديتي ها و 
كاالهاي موجود در بازار جهاني تأثيرگذار و به مراتب منجر به تغيير 
سمت و س��وي معامالت در بازار سرمايه شد. رمضان ادامه داد: اين 
عوامل پيامد شوك هاي سياسي و اقتصادي در عرصه بين الملل بود 
كه منجر به ايجاد تغييرات در بازارهاي مالي كشور شد. وي با بيان 
اينكه موضوعات سياسي اخير باعث ايجاد يك جمع بندي مناسب 
بين رابطه مالي ايران و اروپا ش��د، گفت: اين امر منجر به ورود دالر 
به كانال قيمتي ۱۲ هزار تومان شد. انتظارها بدين صورت است كه 
كانال مالي ايران و اروپا بخشي از جهش قيمت ارز را كنترل و انتظار 
تورم��ي در ايران را كاهش دهد. رمضان با تاكيد بر اينكه ش��اخص 
بورس به سرعت تحت تأثير دو عامل قيمت ارز و انتظار تورمي قرار 
مي گيرد، افزود: ايجاد يك كانال مالي و تجاري با اروپا، انتظار تورمي 
برخي اقالم و افزايش قيمت دالر و يورو كه ارزهاي پرقدرت اقتصادي 

هستند را كنترل و زمينه كاهش قيمت اين ارزها را فراهم مي كند.
به گفته اين كارشناس بازار س��رمايه، براساس تحليل كارشناسان 
بازار بر روي صنايع مختلف، تغيير روند بازار و افزايش شاخص بورس 
پيش بيني شده است. رمضان اظهار داشت: به طور معمول در ايران 
تداوم شوك هاي غير اقتصادي كه بر بازار سرمايه تحميل مي شود 
سه روز است، بيشتر از آن براي بازار متصور نيست و نمي تواند چندان 
ماندگار باشد. اين كارش��ناس بازار سرمايه به صنايع برتر در بورس 
اشاره و بيان كرد: وضعيت صنايع مختلف در بازار بدين صورت بود 
كه تمام سهامداران براي سرمايه گذاري به سمت يك صنعت رفتند 
و يك باره از آن خارج شدند. صنايع معدني، فلزي و پااليشي از جمله 
صنايع پايداري بودند كه از بيشترين جذب نقدينگي برخوردار شدند. 
وي خاطرنش��ان كرد: بعد از اتمام فصل مجامع اين س��ه صنعت در 
بازار از اقبال بيشتري برخوردار خواهند بود و معامالت بيشتر بازار 

به سمت آنها مي رود.

مدير س��رمايه گذاري كارگزاري بهگزين، از اصالح 
زماني برخي س��هام دالري در بازار سرمايه خبر داد 
و گفت: هم اكنون موعد رش��د ريالي سهام ريالي فرا 

رسيده است.
محمد گرجي آرا در گفت وگو با سنا، با بيان اينكه ما 
تجربه رشد سهام را در سه ماهه اول امسال داشتيم، 
اظهار داش��ت: در رابطه با برخي سهم ها چون تعداد 
زيادي از س��رمايه گذاران در سود هستند، به صورت 
ضرورت بايد يك اصالح زماني داشته باشند البته باز 
هم اين به معناي اشباع قيمتي اين سهم ها نخواهد 
بود. وي افزود: جنس اصالحي كه هم اكنون بسياري 
از س��هام بازار دارند، از جنس اصالح قيمتي چندان 
شديد نيست و بيشتر، »اصالح زماني« است كه بازار 
خودش را با قيمت هاي جديد به روزرساني مي كند 
و عادت مي دهد تا به س��مت قله هاي بعدي شاخص 
حركت كند. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: 
افت هاي گاه به گاه ش��اخص حامل اتفاق خاصي در 
حوزه كالن اقتصادي يا ش��ركت ها نيست و بيشتر، 
ناشي از استراحتي است كه بعد از يك رشد چندماهه 
شاهد آن هستيم. گرجي آرا افزود: آنچه قرار بوده بازار 

نسبت به ريسك هاي سيستماتيك و سياسي اعمال 
كند، در قيمت ها لحاظ شده است؛ لذا االن سهم هاي 
بزرگي با P/E هاي ۳ و حتي در زمان هايي كمتر از ۳ 

معامله مي شود.
مدير سرمايه گذاري كارگزاري بهگزين ادامه داد: به 
اين ترتيب، بازار ريسك هاي قبلي را ديده است و با آن 

ريسك ها نيز اكثر سهم ها همچنان ارزنده اند.
وي افزود: به نظر مي رس��د س��هم هاي دالري بايد 
استراحت زماني كنند و االن موعد رشد ريالي هاست.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: شركت هاي 
سرمايه گذاري و شركت هايي كه درآمد ريالي دارند و 
به دنبال افزايش نرخ هستند، بايد اين افزايش قيمت را 
در قيمت هاي سهام تجربه كنند تا با سهم هاي دالري 
كه پيش تر جلو رفته اند، همگن شوند؛ به همين خاطر 
به نظر مي رسد سهم هاي دالري در بازه كوتاهي در 
جا بزنند تا بازار به سمت سهم هاي ريالي حركت كند. 
گرجي آرا همچنين گفت: ما با برخي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري هم مواجهيم كه زيرمجموعه هاي شان 
رشد كرده و خود رشد نكرده اند؛ به نظر مي رسد آينده 
ش��اخص را اينها قرار است افزايشي كنند. وي افزود: 

بعضي گروه ها مثل ليزينگ ها و شركت هاي خدمات 
پرداخت هم هس��تند كه از بازار ج��ا ماندند و هنوز 
قيمت هاي پاييني دارند؛ اينها پتانسيل هايي دارند كه 
با افزايش نرخ و افزايش كارمزد مي تواند آزاد شود به 
همين دليل به نظر مي رسد كه اينها محرك اصلي بازار 

در هفته هاي پيش رو باشند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار سرمايه 
هم اكنون بيش��تر با ن��رخ دالر نيمايي جهت گيري 
مي كند و نرخ دالر نيمايي هم نوسان چنداني ندارد، 
اظهار داشت: البته نرخ دالر در بازار آزاد ممكن است 
نوسان هايي را تجربه كند، اما بسياري از سهامداراني 
كه تازه به بازار س��رمايه مي پيوندند، افرادي هستند 
كه ملك يا دالر گران را فروخته اند و به سمت بورس 

آمده اند تا سهام ارزان را جايگزين كنند.
گرجي آرا در عي��ن حال اظهار داش��ت: چون تاثير 
دالر نيمايي هنوز  به طور كامل در قيمت سهام ديده 
نشده، به نظر نمي رسد كه دليل اصلي افت بازار، افت 
قيمت بازار آزاد دالر باشد؛ چون بازار ما بيشتر به دالر 
نيمايي نگاه مي كند و هنوز ش��ركت ها از اين محل 

جاي رشد دارند.

استراحت سهام دالري؛ رشد سهام ريالي
يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

گروه بورس|  شاخص بورس در روز قبل با رشد بيش 
از ۱۱۰۰ واحدي در پايان معامالت به ۲۴۸ هزار و ۲۷۶ 
واحد رسيد. نگاهي بر آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه اكثر شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدها با رشد 
مواجه شدند. بر اساس آمارهاي معامالتي شاخص كل 
با ۱۱۵۳ واحد رش��د معادل ۰.۴۷ درصد به ۲۴۸ هزار 
و ۲۷۶ واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۳۲۵ 
واحد افزايش معادل ۰.۴۷ درصد به ۷۰ هزار و ۱۹ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۷۱۳ واحد افت معادل ۱.۲۲ 
درصد به ۵۹ هزار و ۲۰۶ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 

به ۴۸۶ واحد رشد رسيد.
از سويي ديگر ۵ نماد » فارس با ۶۳۸ واحد، واميد با ۱۵۷ 
واحد، تاپيكو با ۱۴۵ واحد، مبين با ۱۳۵ واحد و وبانك با 
۷۹ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند.  
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار س��هام 
مشخص مي كند كه قيمت سهام نمادهاي »دفارا، فلوله، 
قش��كر، قجام، دلر، كبافق و ثامان «  بيشترين افزايش 
قيمت و نمادهاي »خلنت، حتايد، پرداخت، س��بهان، 
ساربيل، سيالم و كفپارس« بيشترين كاهش قيمت را در 

بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. 
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز سه شنبه، در 
۲۶۱ هزار نوبت معامالتي، ۲ ميلي��ارد و ۸۲۳ ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۰ هزار و ۹۸۰ ميليارد تومان 
در بورس معامله ش��د و ارزش بازار به ۹۴۱ هزار و ۹۸۱ 

ميليارد تومان رسيد.
همچنين در پايان معامالت در فرابورس ايران شاخص 
كل ۱۲ واحد رش��د كرده و به رقم ۳ ه��زار و ۱۹۷ واحد 
رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از ۱۷۸ 
هزار ميليارد تومان رسيد. در روز گذشته معامله گران 
فرابورس بيش از يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون س��هام و 
حق تقدم در قالب ۲۰۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۸۶۷ 

ميليارد تومان داد و ستد كردند.
نمادهاي پربيننده فرابورسي شامل ذوب آهن اصفهان، 
س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي، كش��ت و صنعت 
شريف آباد، توسعه و عمران استان كرمان، ريل پرداز سير، 

بانك دي و گروه صنايع كاغذ پارس بودند.
همچنين نمادهاي دماوند، مارون، بيشترين اثر افزايشي 
و نمادهاي ميدكو، ذوب، كگهر، زاگرس، شراز، بيشترين 

اثر كاهشي را در شاخص فرابورس داشتند.

بازگشت بورس به مدار رشد
نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

  Wed. July 3.  چهار  شنبه    12 تير 1398   29  شوال 1440  سال ششم    شماره   1416  2019 

  رشد ناچيز س�ود تلفيقي »خنصير« در 
يك سال: شركت مهندس��ي نصير ماشين در 
صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ماهه سود هرسهم 
را به ۲۲۲ريال رس��اند. به گزارش سنا، شركت 
مهندسي نصير ماشين در اطالعات و صورت هاي 
مالي تلفيقي ۱۲ماهه منتهي به ۲۹اسفند۱۳۹۷ 
سود هرسهم را با رشد ۶درصدي نسبت به سال 
مالي۱۳۹۶ از مبلغ ۲۰۹ريال به ۲۲۲ريال افزايش 
داد. »خنصير« سود هرسهم را در شركت اصلي 
مبلغ ۳۴۸ريال اعالم كرده كه رقم س��ود نسبت 
به سال مالي۱۳۹۶ با رش��د ۶۹درصدي همراه 
شده است. اين شركت س��ود عملياتي تلفيقي 
را مبلغ ۱۲ميليارد ريال، سود خالص تلفيقي را 
مبلغ ۲۶ميليارد ريال و سود انباشته تلفيقي قابل 
انتساب به صاحبان سهام شركت اصلي را مبلغ 

۱۰۵ميليارد ريال اعالم كرد.
فروش اين ش��ركت در دوره مالي مورد گزارش 
به ۴۰۸هزار و ۳۰۰قطعه به ارزش ۳۳۰ميليارد 
و ۷۸۹ميليون ريال رس��يده ك��ه در پايان دوره 
س��ود ناخالص ۵۸ميليارد و ۴۶۵ميليون ريال 
اعالم شده اس��ت. اهداف و برنامه هاي راهبردي 
ش��ركت در خصوص توليد و فروش محصوالت 
تشريح شده كه »خنصير« همچون سال هاي قبل 
تمامي مساعي خودرا درجهت كاهش هزينه ها و 
افزايش ظرفيت تولي��د و بهره وري به كار گرفته 
اس��ت. به ترتيبي كه باتوجه به وضعيت سخت 
اقتص��ادي و بحران هاي مال��ي و خروج گروهي 
ازتوليد كنندگان ازعرصه توليدانبوه اين شركت به 
ترتيبي عمل خواهد كرد كه سود آوري سهامداران 
حفظ ش��ود؛ اين امر ازس��وي مديريت شركت 
درحال برنامه ريزي است ولي به دليل بحران هاي 
اقتصادي و سياسي بسياري از عوامل توليد خارج 
از عهده مديريت خواهد بود. برآورد ش��ركت از 
تغييرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد 
اوليه به اين صورت است كه تاكنون شركت هاي 
خودرو س��از از افزايش قيمت سرباز زدند اما اين 
شركت تمامي مساعي خودرابراي دريافت افزايش 
قيمت انجام خواهد داد. همچنين با توجه به تامين 
مواد خام از سوي شركت هاي طرف قرارداد تابع 

نرخ قيمتي ازسوي ايشان خواهيم بود.

  »ش�بهرن« يكس�اله ۲۷۸۲ريال س�ود 
تلفيق�ي س�اخت: ش��ركت نفت به��ران در 
صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ماهه سود هرسهم 
را دو هزار و ۷۸۲ريال اعالم كرد كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال مالي ۱۳۹۶، رشد ۳۲درصدي 
را تجربه كرد. ش��ركت نفت بهران در اطالعات 
و صورت ه��اي مالي تلفيق��ي ۱۲ماهه منتهي 
به ۲۹اس��فند۱۳۹۷ سود هر س��هم را دو هزار و 
۷۸۲ريال اعالم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال مالي ۱۳۹۶، رشد ۳۲درصدي را تجربه كرد.

اين ش��ركت س��ود عملياتي خود را ب��ا افزايش 
۳۰درصدي مبلغ ۹هزار و ۱۱۷ميليارد ريال، سود 
خالص را با افزايش ۶۳درصدي مبلغ هفت هزار 
و ۲۳۲ميليارد ريال و سود انباشته قابل انتساب 
به صاحبان س��هام ش��ركت اصلي را با افزايش 
۸۱درصدي مبلغ شش هزار و ۸۷۶ميليارد ريال 
اعالم كرد. گفتني است؛ »شبهرن« در صورت هاي 
مالي ش��ركت اصلي سود هرس��هم را دو هزار و 
۷۹۸ريال اعالم كرده است و سود عملياتي را هفت 
هزار و ۹۹۱ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره 
را هفت هزار و ۱۵۷ميلي��ارد ريال اعالم كرد. در 
گزارش منتشر شده، اهداف و برنامه هاي راهبردي 
ش��ركت در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم شده اس��ت كه به افزايش رقابت در بازار و 
 دامپينگ قيمتي رقبا در محصوالت سطح پايين 
 )Commercial و   Economy (
اش��اره دارد. همچني��ن سياس��ت به��ران 
 حرك��ت ب��ه س��مت محص��والت س��طح باال 
)Fuel Economy و Long Life( و كس��ب 
سهم حداكثري در اين بازار است وكسب ارزش 
افزوده باالتر از طريق فروش محصوالت با ارزش تر 
اس��ت. عالوه بر محصوالت روان��كار داخلي، در 
محصوالت جانبي صادراتي نيز تمركز بهران بر 
تولي��د و صادرات محص��والت TDAE به جاي 
اكستركت و پارافين قالبي به جاي اسلك واكس 
خام اس��ت. برآيند اين عوامل موجب مي شود تا 
سبد محصوالت داخلي و صادراتي بهران با ارزشتر 
شود. »شبهرن« در برآوردي كه از تغييرات عوامل 
بهاي تمام شده داشته اعالم كرد كه افزايش در 
نرخ ارز سبب مي شود قيمت تمام شده كاالهايي 
از جمله روانكار ها كه توليد آنها وابسته به واردات 
مواد اوليه و نهاده هاي توليد است، افزايش يابد. 
همچنين افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش 
قيمت لوبكات )خوراك اصلي پااليش��گاه هاي 
روغن س��ازي( از عوامل موثر در بهاي تمام شده 
است. در برنامه هاي با اهميت اين شركت اعالم 
شده است كه »شبهرن« در جهت توسعه و ترويج 
فروش محصوالت شركت سياست هاي پيشبرد 
فروش روغن هاي با سطح كيفي باال به خصوص 
محصوالت نيمه س��ينتيك و تمام سينتيك را 
به اج��را درمي آورد، همچنين با خودروس��ازان 
جه��ت دريافت تاييديه هاي محص��والت ادامه 
همكاري خواهد داش��ت. اين شركت قصد دارد 
تاييديه ش��ركت هاي OEM خارجي و داخلي 
را درياف��ت و تمديد كن��د و طرح هاي مرتبط با 
ارتق��اي جايگاه برند به��ران را اجراكند. گفتني 
است؛ افزايش ارتباط با صنايع، افزايش حضور در 
نمايشگاه هاي تخصصي و علمي، اجراي طرح هاي 
ايجاد ارتباطات سيس��تماتيك با مش��تريان از 

برنامه هاي مهم اين شركت است.
الزم به ذكر اس��ت؛ طبق نامه س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان با افزايش 
قيمت روغن موتور بنزيني به ميزان ۷۰درصد و 
روغن موتور ديزلي به ميزان ۶۰درصد موافقت شد 
كه قيمت هاي جديد در گروه محصوالت مذكور 

در سال ۱۳۹۸ اعمال شده است.

ديدگاه



تشكلها6اخبار

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، دشواري هاي بازگشت ارز صادراتي واكاوي شد

رييس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح كرد

تشكيل كميته ارز صادراتي 

رشد صادرات؛ محصول هم افزايي دولت و بخش خصوصي

»ش��يوه بازگش��ت ارز صادرات��ي« همچنان محل 
اخت��اف بين دول��ت و بخش خصوصي اس��ت. در 
آخرين بخشنامه ارديبهشت ماه 98 بانك مركزي، 
جزيي��ات نحوه برگش��ت ارز گروه ه��اي صادراتي 
براي سال 98 و ش��يوه رفع تعهدات ارزي سال 9۷ 
براي اجرا اباغ ش��د. اما اين بخش��نامه بازهم مورد 
اعتراض صادركنندگان قرار گرفت. از همين رو، در 
تازه ترين نشس��ت شوراي دولت و بخش خصوصي، 
خواستار تغيير فرمول بازگشت ارز صادراتي شدند. 
صادركنندگان معتقدند با توجه به محدوديت هايي 
ك��ه تحريم ها براي آنها به وج��ود آورده، دولت بايد 
درصدبندي بازگش��ت ارز صادراتي را متوقف كرده 
و به آنها اين آزادي عمل داده ش��ود تا ارز خود را از 

راه هاي ممكن به كشور بازگردانند.
 بانك مركزي اما در مقابل خواسته بخش خصوصي 
مبني بر تغيير درصد بازگشت ارز صادراتي، مقاومت 
مي كند و مي گويد: فرمول بانك مركزي در راستاي 
كمك به صادركننده الگوهاي متفاوت را بررس��ي 
كرده تا به فرمول كنوني رس��يده است و با توجه به 
اينك��ه بايد نياز ارزي داخل تامين ش��ود، نمي توان 

ضرايب مورد نظر را تغيير داد. 
در مي��ان اين جدال ارزي بخ��ش خصوصي و بانك 
مركزي نهايتا در نشست شورا، مقرر شد براي نهايي 
ش��دن الگوي موردنظر، كميته اي متشكل از بخش 
خصوصي، بانك مرك��زي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت اقتصاد، تش��كيل شود و نظر نهايي 

را اعام كند.

  بخشنامه ارزي بانك مركزي 
بان��ك مركزي در س��ال 9۷ ش��رايطي را براي رفع 
تعهدات ارزي براي صادركنن��دگان در نظر گرفت 
كه با فراز و فرودهاي زيادي همراه شد. اما در ادامه، 
پس از به توافق رسيدن بانك مركزي با فعاالن حوزه 
صادراتي روند بازگش��ت ارز به كش��ور تسهيل شد. 
در پي اي��ن روند جزييات نهايي نحوه برگش��ت ارز 
گروه هاي صادراتي براي سال 98 و همچنين شيوه 
رفع تعهدات ارزي س��ال 9۷ ارديبهشت ماه 98 از 
سوي بانك مركزي تصويب شد و وزارت صنعت آن 

را به سازمان هاي زيرمجموعه خود اباغ كرد.
براساس مصوبه ارديبهش��ت ماه 98 بانك مركزي، 
نحوه برگشت ارز پتروشيمي ها به چرخه اقتصادي 
در س��ال 1398، حداق��ل 60 درصد س��امانه نيما، 
حداكثر 10 درصد اسكناس و مابقي واردات در مقابل 
صادرات خود تعيين شده و ساير صادركنندگان بايد 
حداقل 50 درصد ارز خود را در س��امانه نيما عرضه 
كنن��د و حداكثر تا 20 درصد به صورت اس��كناس 
و مابق��ي واردات در مقاب��ل صادرات خود يا س��اير 
اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادي اقدام كنند. 
همچنين مقرر شد بانك مركزي در مورد نحوه رفع 
تعهد ارز حاصل از صادرات س��ال 139۷ نسبت به 
معرفي صادركنندگاني ك��ه ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصادي برابر دس��تورالعمل هاي 
صادره در سال گذشته اقدام كرده اند به سازمان امور 
مالياتي اقدام كند. در همين راستا، صادركنندگاني 
كه تاكنون موفق به برگش��ت كام��ل ارز صادراتي 
خود نش��ده اند تا پايان تيرماه مهل��ت دارند مطابق 
دس��تورالعمل هاي اباغي س��ال 139۷ نسبت به 

برگشت ارز اقدام كنند. 
براس��اس سياس��ت جديد اعامي80 درصد ارزش 
آمار صادراتي صادركنندگان به دليل نحوه محاسبه 
ارزش پايه صادراتي در عملكرد 98 و س��ال گذشته 
صادر كنندگان محاسبه و لحاظ مي شود. همچنين 
صادرات ريالي به كشورهاي عراق و افغانستان قبل از 
تاريخ 139۷.5.16، پس از ارايه اطاعات پروانه هاي 
صادراتي به بانك مركزي در صورت پذيرش آن بانك 
در عملكرد صادراتي س��ال گذشته لحاظ مي شود. 
تم��ام صادركنن��دگان بايد ميزان ارز برگش��تي به 
چرخه اقتص��اد را در روش هاي مختلف براس��اس 
ضوابط اعامي بانك مركزي در سامانه هاي ذي ربط 
ثبت كنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز 

اقدام شود.
براس��اس اع��ام بانك مرك��زي، اس��تفاده از تمام 
روش ه��اي فوق جهت رفع تعه��د صادراتي، منوط 
به ثبت اطاعات ف��روش در س��امانه هاي مربوطه 
اس��ت. حداكثر زمان رفع تعهد ارزي هر پروانه سبز 

صادرات��ي، حداكثر چهار ماه از تاريخ كوتاژ )پروانه( 
صادراتي است و در صورت نياز به مهلت بيشتر براي 
صادركنندگان اقام كش��اورزي، ف��رش و صنايع 
دستي و ساير گروه هاي كااليي با نظر وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت و نفت حس��ب مورد امكان 
تمديد مهل��ت مذكور و اعام آن ب��ه بانك مركزي 
وجود دارد. از سوي ديگر، ميزان تعهد شركت هاي 
پتروش��يمي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه تجاري كشور در سال 1398، مطابق جدول 
اعام��ي وزارت نف��ت خواهد ب��ود. همچنين كليه 
صادركنندگان مكلف به ارايه تعهد ارزي برگشت ارز 
حاصل از صادرات هستند. صادركنندگان همچنين 
در صورت عدم امكان عرضه ارز به صورت اسكناس به 
ميزان تعيين شده در سامانه هاي ذي ربط مي توانند 
از روش هاي جايگزين فروش در »س��امانه نيما« يا 
»واردات در مقابل صادرات« جهت رفع تعهد ارزي 

خود استفاده كنند.

  بازگشت 5 ميليارد دالري ارز صادراتي
حال با وجود اختافات بر س��ر نحوه بازگش��ت ارز 
صادراتي، براس��اس آمارها صادرات كشور در سال 
98 چه ميزان ب��وده و چه مق��دار دالر صادراتي به 
چرخه اقتصادي كش��ور برگش��ت داده شده است؟ 
براس��اس آخرين آمار ارايه ش��ده، ميزان صادرات 
غيرنفتي كش��ور در دو ماهه ابتداي سال 98 حدود 
8.۴ ميلي��ارد دالر گزارش مي ش��ود، كه اين رقم به 
نسبت مدت مشابه س��ال 9۷ كه ۷.۷ ميليارد دالر 
بود، رشد 8.9 درصدي را تجربه كرده است. همچنين 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي از ابتداي امسال 
تاكن��ون 1.6 ميليارد دالر بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 1۷ درصد رشد داشته است. از سوي 
ديگر، ارزيابي هاي آماري گوياي اين است كه ميزان 
صادرات در فروردين ماه امسال، نسبت به ماه مشابه 
سال 9۷ افت 18 درصدي داشته است؛ كه در تحليل 
اين موضوع گفته مي شود، سياست هاي ارزي كاهش 

صادرات را در اين بازه زماني رقم زده است.
حال ارزيابي هاي آماري نش��ان مي دهد، در دوماه 
ابتداي��ي س��ال 98، ۴ ميلي��ارد دالر ارز حاصل از 
صادرات به س��امانه نيما بازگش��ته است. از آن سو، 
جزييات روند بازگش��ت ارز صادراتي در س��ال 9۷ 
نيز حاكي از اين اس��ت كه 60 درص��د از ارز حاصل 
از ص��ادرات به چرخه اقتصاد كش��ور برگش��ته و بر 
اساس آمار 18 ميليارد يورو ارز در سامانه نيما وارد 

شده است.
 اما براس��اس آماري كه به تازگي از سوي وزير امور 
اقتصادي و دارايي كشور در حاشيه نشست شوراي 
گفت وگ��وي دولت و بخش خصوصي مطرح ش��د، 
گوياي اين اس��ت كه از ابتداي س��ال 98 تاكنون 5 
ميليارد دالر ارز صادراتي صادركنندگان به چرخه 
اقتصادي كشور بازگش��ته كه يك ميليارد دالر آن 
مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بوده است. 
البته به گفته فرهاد دژپس��ند، مجموع ارز بازگشته 
به كشور از سال گذشته تاكنون 18.5 ميليارد يورو 

بوده است. 

  درخواست صادركنندگان چه بود؟ 
در همين راستا، مشكات اجرايي بسته سياستي 
نحوه برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات در س��ال 
1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتي سال 139۷ 
صادركنندگان مصوب بانك مركزي، در تازه ترين 
نشست شوراي گفت وگو مورد واكاوي قرار گرفت. 
به اعتقاد فعاالن اقتص��ادي در نظر نگرفتن موانع 
جدي انتقال ارز به كش��ور در زمان تحريم و عدم 
وجود ارتب��اط بانكي بين ايران و ديگر كش��ورها، 
عمليات��ي نبودن روش هاي برگش��ت ارز و ناديده 
گرفتن برخي از شرايط تجارت به ويژه در مراودات 
تجاري با كشورهايي نظير »عراق و افغانستان« از 
جمله موانعي هستند كه روند برگشت ارز به داخل 

را با مشكل مواجه ساخته است.
در اين رابطه سه مش��كل عمده از سوي دبيرخانه 
شوراي گفت وگو شناسايي شده كه به باور بخش 
خصوصي بدون توجه به آنه��ا و تعريف مدل هاي 
جدي��د، نمي توان به بازگش��ت ارز صادراتي تكيه 
كرد. نكت��ه اول عدم امكان واردات با اس��تفاده از 
صددرصد ارز بازگش��تي حاصل از صادرات است؛ 
بر اس��اس اظهارات مظفر عليخان��ي، معاون امور 

فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران، فرآيند تبديل 
كاالي صادراتي به ارز يك فرايند پرهزينه اس��ت 
كه برگشت آن به چرخه اقتصاد مي تواند با واردات 
محقق شود اما الزام برگش��ت به سيستم بانكي و 
تبديل دوباره ارز به كاالي وارداتي از شبكه بانكي 
موجب تحميل هزينه هاي مضاعف )هزينه تبديل 
و نقل وانتقال( به صادركننده اي است كه خود براي 

واردات به ارز نياز دارد.
حال از آنجا كه براس��اس تازه ترين بخشنامه بانك 
مرك��زي، 50 درصد ارز صادراتي بايد در س��امانه 
نيما عرضه شود، حداكثر 20 درصد آن به صورت 
اسكناس و مابقي در قالب واردات در مقابل صادرات 
به كشور برگردد؛ با توجه به محدوديت هاي ناشي 
از تحريم، فعاالن اقتصادي قادر به رعايت اين مدل 
نيستند و پيشنهاد مي كنند كه شيوه برگشت ارز 
از بين همين روش ها، متناسب با نوع كاال و كشور 

مقصد توسط صادركننده انتخاب شود.
عليخان��ي با بيان اين مطل��ب كه بخش خصوصي 
مبناي اصلي دول��ت كه تأمين نياز كش��ور به ارز 
است را درك كرده و بر همين اساس عمل خواهد 
كرد. از طرفي طبق آمار موجود پس از ساده سازي 
روند برگشت ارز، شاهد افزايش ميزان ارز برگشتي 
به داخل هس��تيم. بنابراين مي توان با بررسي هاي 
بيش��تر به الگوه��اي جديدتر و بهت��ري براي اين 

مساله مهم دست پيدا كنيم.
در ادامه اين نشس��ت هزينه باالي بازگش��ت ارز 
حاص��ل از صادرات ريالي به كش��ورهاي »عراق و 
افغانس��تان« و وجود احتمال عدم پذيرش اسناد 
ص��ادرات ريالي قب��ل از تاريخ 16 م��رداد 139۷ 
به كش��ورهاي عراق و افغانس��تان از س��وي بانك 
مرك��زي ايران، ب��ه عنوان دو مش��كل ديگري كه 
بخش خصوصي با آنها روبرو اس��ت، مطرح ش��د. 
بخش خصوصي معتقد اس��ت اگرچه اين راه حل 
ديده ش��ده كه صادركننده ريال را به يك صرافي 
م��ورد تأييد بانك مركزي تحوي��ل دهد اما اين به 
معناي رفع تعهد نيس��ت و صرافي باي��د ارز را به 
داخل كشور آورده و در نيما ثبت كند تا رفع تعهد 
صورت پذيرد؛ انجام اي��ن عمليات حدود 8 تا 12 
درصد براي صادركننده هزينه دارد و اين مشكلي 
است كه وجود دارد؛ چراكه سود صادرات چندان 
باال نيست كه اين ميزان هزينه به آن تحميل شود.

  بانك مركزي مخالفت كرد
از س��وي ديگر، مدير اداره ص��ادرات بانك مركزي 
كه در نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي حض��ور يافته ب��ود، مخالفت خ��ود را با 
پيش��نهاد بخش خصوصي مبني ب��ر تغيير درصد 
بازگش��ت ارز صادراتي به س��امانه نيما اعام كرد 
وگفت: صادركنندگاني بوده اند كه مي خواستند ارز 
بيشتري در نيما عرضه كنند و مجوز آن ارايه شده 
است. با توجه به اينكه بايد نيازهاي وارداتي كشور 

را تأمين كنيم، نمي توانيم ضرايب تعيين ش��ده را 
تغيير دهيم.

صمد كريمي، با بي��ان اينكه از ابت��داي راه اندازي 
نيما 18 ميليارد يورو نقل و انتقال مالي انجام شده، 
افزود: اين رقم از ابتداي سال تاكنون 5 ميليارد يورو 
بوده اس��ت. نيما اين قدرت را به بانك مركزي داده 
كه منابع ارزي كشور را رصد كند و به موقع نيازهاي 

كشور را پوشش دهد. 
به گفته اين مقام مسوول، ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط نزديك از ابتداي سال تاكنون يك ميليارد 
دالر در س��امانه نيما عرض��ه كرده ان��د. كريمي با 
اعتقاد به اينكه رفتار بانك مركزي كمك كننده به 
صادركنندگان اس��ت، افزود: از ابتداي ارديبهشت 
ماه 98 صادركنندگان مي توانند ارزش��ان را بدون 
اس��تفاده از بانك ها و صرافي ها ب��ه واردكنندگان 

واگذار كنند.
او همچنين با اش��اره ب��ه اتفاق اخير ك��ه در يكي 
از صرافي ه��ا افتاد، اف��زود: نبايد س��امانه اي را كه 
18ميلي��ارد دالر در آن انتقال مالي انجام ش��ده، با 
ي��ك اتفاق قضاوت كرد. ما از هم��ان ابتدا گفته ايم 
اگر به كارگزار اعتماد نداري��د ريال ندهيد، اول ارز 
داخل حسابتان بيايد بعد آن را پرداخت كنيد. مدير 
اداره صادرات بان��ك مركزي تاكيد كرد كه اگر 50 
درصد ارز صادراتي صادركنندگان به نيما بازنگردد، 

نمي توانيم نياز بازار داخل را تأمين كنيم. 
به گفته او، بايد اين بخش��نامه بانك مركزي برقرار 
باشد و اعداد تعيين شده را نمي توان حذف كرد. اين 
مقام مس��وول همچنين ضمن مخالفت با پيشنهاد 
ديگر بخ��ش خصوصي مبني بر ص��ادرات ريالي با 
عراق و افغانس��تان اظهار كرد: ما الگوهاي مختلف 
را بررسي كرده ايم و بر اساس آن با پيشنهاد مطرح 
شده موافق نيستيم. هيچكدام از تجار خارجي ريال 
توليد نمي كنند و به گفته صرافان افغانستاني، تجار 
ايراني خواستار مبادله مالي به صورت ريال هستند. 
او با بيان اينكه عمده تجارت در منطقه با همسايه ها 
اس��ت، افزود: ما با پاكس��تان به صورت رسمي 1.5 
ميليارد و بناب��ر آمار غيررس��مي 3.5 ميليارد دالر 
تجارت داري��م و منابع بانك اج��ازه صادرات ريالي 

را نمي دهد.

  تشكيل كميته ارزي 
در ادامه اين نشس��ت رضا رحمان��ي، وزير صنعت، 
معدن و تجارت نيز با اش��اره به لزوم رسيدن به يك 
درك مش��ترك ميان صادركنن��دگان و نهادهاي 
تصميم گير، اظهار كرد: بررس��ي آمارهاي صادراتي 
ماه هاي گذش��ته نش��ان مي دهد در صورتي كه ما 
نتوانيم برخي مش��كات در اين حوزه را حل كنيم، 
احتمال دستيابي به اهداف صادراتي در پايان سال 
كاهش مي ياب��د. از اين رو انتظار اين اس��ت كه در 
جريان اين جلس��ات دو طرف به ي��ك جمع بندي 

قطعي برسند.

از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي هم با بيان 
اينكه رويكرد دولت در اين برهه حس��اس، تقويت 
توليد و رونق بخش��يدن به صادرات اس��ت، گفت: 
از طرفي ب��ه خوبي مي دانيم كه ب��راي اجراي انواع 
پروژه ها در كشور به انتقال تكنولوژي و ارز نياز است، 
بنابراين تمام تاش خ��ود را در اين زمينه خواهيم 
كرد. فرهاد دژپس��ند، درباره ارزهاي بازنگش��ته به 
كش��ور توضيح داد: روند بازگشت ارزهاي صادراتي 
كه سال قبل به كشور بازنگشته بود آغاز شده است. 
اما بررسي ها نشان مي دهد، مجموع ارز بازگشته به 
كش��ور از سال گذش��ته تاكنون 18.5 ميليارد يورو 
بوده و از ابتداي امس��ال تاكنون 5 ميليارد دالر ارز 
صادراتي به كشور بازگشته كه يك ميليارد دالر آن 
مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بوده است. 
او همچنين با اش��اره به پيشنهادهاي اتاق بازرگاني 
درباره بخشنامه بانك مركزي عنوان كرد: از آنجا كه 
پيشنهادها نياز به تدقيق داشت، كارگروه ويژه اي با 
مسووليت معاونت اقتصادي وزارت دارايي و حضور 
معاونان بانك مركزي، وزارت صنعت، اتاق بازرگاني، 
نماينده ق��وه قضاييه و نماينده مجلس تش��كيل و 

كارشناسي موضوعات به آن ارجاع شود. 
از اين رو، با توجه به تأكيد رييس ش��وراي گفت وگو 
در مورد لزوم برگش��ت ارز، تأمين نيازهاي ارزي و 
رعايت تركيبي كه در بخشنامه اخير بانك مركزي 
آمده اس��ت، مقرر ش��د كميته اي متشكل از بخش 
خصوصي، بانك مرك��زي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت اقتصاد، تش��كيل شود و نظر نهايي 

را اعام كند.

  مجل�س در انتظ�ار پيش�نهادات بخ�ش 
خصوصي براي اليحه ارزش افزوده

در بخش ديگري از اين نشست، غامحسين شافعي، 
رييس اتاق ايران و دبير ش��وراي گفت وگو از حضور 
الي��اس حضرتي، رييس جديد كميس��يون اقتصاد 
مجلس در نشست شوراي گفت وگو به عنوان عضو 
جديد خبر داد. پيش از اين محمدرضا پورابراهيمي 
كه رياس��ت كميس��يون اقتصاد مجلس را به عهده 
داشت در جلس��ات ش��وراي گفت وگو حضور پيدا 

مي كرد.
او در ادامه با اشاره به برگزاري شوراي سران سه قوه 
و لزوم حضور بخش خصوصي در كميسيون فرعي 
اين ش��ورا از دعوت نمايندگان بخش خصوصي به 
منظ��ور حضور در جلس��ات اين كميس��يون براي 

نخستين بار خبر داد. 
الي��اس حضرتي، رييس جديد كميس��يون اقتصاد 
مجلس نيز با تأكيد بر احياي جايگاه و هويت اصلي 
بخش خصوص��ي در اقتصاد ايران از مطرح ش��دن 
اليحه ارزش افزوده تا پايان مرداد ماه در صحن علني 
مجلس خب��ر داد و گفت: بخش خصوصي همچنان 
فرصت دارد تا ديدگاه ها و پيش��نهادهاي خود را در 

اين رابطه با نمايندگان مجلس درميان بگذارد.

آمار صادراتي حاكي از رش��د هشت درصدي صادرات 
در دوماهه اول سال 98 و كاهش نه درصدي واردات در 
اين محدوده زماني است؛ جدا از اينكه آيا كاهش واردات 
مطلوب هست يا نه، كشور رشد 2۷ درصدي صادرات 

در اديبهشت ماه تجربه كرده است.
محم��د الهوتي در خص��وص دليل رش��د صادراتي 
دو ماهه اول س��ال جاري گفت: به دليل عدم انتش��ار 
جزييات نمي توان تحليل دقيق��ي از اين جريان ارايه 
كرد اما به نظر مي رس��د رشد صادرات ميعانات گازي، 
كاهش دستورالعمل هاي صادراتي شتابزده و تعامل 
بيشتر دولت با بخش خصوصي در اين زمينه بي تاثير 

نبوده است.
عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران در ادامه 
افزود: با وجود تش��ديد تحريم ها ب��ه دليل توافقات و 
تعامل مثبتي كه دولت با بخش خصوصي داشته، فعاالن 

اقتصادي با آرامش خاطر بيشتري كار كرده اند.
وي به تاثير عملكرد بانك مركزي در رفع دغدغه هاي 

ارزي صادركنندگان اشاره كرد و گفت: اين موضوع در 
افزايش صادرات كشور بي تاثير نبوده است.

الهوتي بيان داشت: خدمات فني و مهندسي نقطه قوت 
ماست كه متاسفانه در يك دهه اخير به آن بي توجهي 
شده و يكي از عمده ترين چالشها براي توسعه صادرات 

خدمات فني و مهندسي ضمانتنامه هاست.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران گش��ايش دفاتر 
صندوق ضمانت در بازاره��اي هدف صادراتي را يكي 
از راه هاي كمك به توس��عه ص��ادرات خدمات فني و 
مهندس��ي خواند و گفت: صندوق ضمان��ت ايران با 
همكاري بانك ها و وزارت صمت عراق و سوريه مي تواند 
ش��رايط را براي حضور صادركنندگان خدمات فني و 

مهندسي تسهيل كند.
محمد الهوتي يادآور شد: مش��وق هاي صادراتي نيز 
مي تواند به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم در صادرات 
خدمات فني و مهندسي ديده شود؛ از آنجاييكه ايران در 
اين بخش، رقباي سرسختي در بازارهاي منطقه دارد، 

مي توان با پرداخت مشوق ها كار را براي صادركنندگان 
اين حوزه سهل تر كرد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به سوالي 
در مورد بازار متشكل ارزي گفت: اگر بازار متشكل ارزي 
بتواند حاشيه اسكناس را مديريت و از اين طريق دست 
داللي كشورهاي همسايه را قطع كند در واقع با انجام 
قيمت گذاري در داخل كش��وربه جاي قيمت گذاري 
در خارج از كش��ور مي ت��وان به نتيج��ه بخش بودن 

سياست هاي كان ارزي اميدوار بود.
الهوتي در بخشي ديگر از صحبت هاي خود با اشاره به 
اطاعيه اخير بانك مركزي در خصوص برخي تخلفات 
صورت گرفته از سوي صرافي ها در سامانه نيما اظهار 
كرد: در اين اطاعيه تاكيد ش��ده كه سامانه نيما يك 
بس��تر براي انجام معامات ارزي اس��ت و عاوه بر آن 
تصريح شده كه ريسك معامات در بستر اين سامانه 

بر عهده تجار است.
وي ادامه داد: اينكه انجام هر معامله اي داراي ريسك 

است و تجار بايد اين ريسك را بپذيرند موضوع درستي 
است ولي وقتي موضوعي، شكل دستوري به خودش 
مي گيرد و عنوان مي شود بازرگانان و تجار بايد حداقل 
50 درصد ارز خود را حتمًا در اين سامانه عرضه كنند، 
مسووليت تامين امنيت اين بستر بر عهده دستگاه هاي 

دولتي است.
رييس كنفدراسيون صادرات خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر سامانه نيما تبديل به يك بستر دستوري شده و 
فعاالن اقتصادي و صادركنندگان چاره اي جز استفاده 
از اين سامانه ندارند، لذا اعام پذيرش ريسك معامات 
براي فعاالن اقتصادي در بستر نيما به اين شكل قابل 
قبول نيست و بايد ريسك اين بس��تر با نظارت بانك 

مركزي به حداقل ممكن برسد.
عضو كميته ارزي اتاق ايران اضافه كرد: از سوي ديگر 
زمان آغاز به كار اين سامانه، بانك مركزي اعام كرد كه 
در اين بستر، تنها صرافي هاي مجاز و مورد اعتماد بانك 
مركزي اجازه فعاليت دارند لذا اين انتظار وجود داشت 

كه فعاليت صرافي هاي مجاز در اين سامانه به دنبال يك 
راستي آزمايي دقيق و حتي با اخذ تضامين الزم انجام 

شود تا از بروز مشكات اينچنيني پيشگيري مي شد.
به گفته الهوتي شايس��ته ب��ود اين اطاعي��ه و اين 
توضيحات بصورت شفاف و درج اگهي پيش از شروع 
فعاليت سامانه نيما صادر مي ش��د و به اطاع فعاالن 

اقتصادي مي رسيد.
عضو اتاق بازرگاني تهران در پاي��ان با بيان اينكه اين 
اتفاقات قطعًا باع��ث بي اعتمادي فع��االن اقتصادي 
به س��امانه نيما مي ش��ود خاطرنش��ان ك��رد: گرچه 
صادركنندگان و فعاالن اقتصادي در حال حاضر چاره اي 
جز عرضه ارزهاي خود در اين س��امانه ندارند ولي اين 
بي اعتمادي و دغدغه باعث خواهد شد توليدكنندگان 
و صادركنندگان خوش��نام از حجم فعاليت خود كم 
كنند و از طرف ديگر فضا براي فعاليت هاي پوششي و 
افزايش فعاليت كارت هاي بازرگاني اجاره اي و يك بار 

مصرف فراهم شود.
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 مديريت كاالهاي اساسي 
زير سوال است

رييس س��ابق اتاق بازرگاني معتقد است وقتي 
با وجود تخصي��ص ارز ۴200 تومان��ي به بازار 
كاالهاي اساسي، همچنان قيمت ها در اين بازار 
افزايشي است، بايد براي چگونگي مديريت اين 

بازار سواالت جدي مطرح كرد.
يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: مش��كلي كه اقتصاد ما در ماه هاي گذشته 
ب��ا آن مواجه بوده، نبود يك نهاد رس��مي براي 
پاس��خگويي به نحوه توزيع كاالها در بازارهاي 
اساسي اس��ت زيرا در برخي موارد ما شاهد آن 
هس��تيم ك��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( مسووليت را به وزارت كشاورزي نسبت 
مي ده��د و گاهي اين موضوع به ش��كل عكس 

مطرح مي شود.
به گفته وي، در چنين شرايطي حتي اگر دولت 
تمام ارز مورد نياز بازار كاالهاي اساسي را تأمين 
كند نيز وقتي نظارت كامل وجود نداشته باشد، 
امكان باال رفتن قيمت ها و همچون تجربه سال 

گذشته مديريت اين بازار دشوار مي شود.
وزير اس��بق بازرگاني با بيان اينك��ه تأمين نياز 
اساسي مردم و مواد اوليه كارخانه ها، اصلي ترين 
اولويت فعلي اقتصاد به شمار مي رود، توضيح داد: 
وقتي با وجود تأمين ارز، قيمت ها افزايش مي يابد 
يعني نظام توزيع ما نياز به اصاحات جدي دارد 
و از سوي ديگر وقتي امكان حمايت از كارخانه ها 
براي تأمين مواد اوليه آنها به وجود نمي آيد، يعني 
هزينه توليد افزايش يافته و اين موضوع مي تواند 
به افزايش قيمت تمام ش��ده كاالها منجر شود 
كه باز هم به اقش��ار كم درآمد جامعه فشار وارد 
مي كند. آل اس��حاق ادامه داد: در چنين فضايي 
اگر يك مديريت واحد و جامع مسووليت اين بازار 
را برعهده بگيرد، مي توان انتظار داشت بخشي 
از اين مشكات حل ش��ود، در غير اين صورت 

ابهام هاي موجود ادامه خواهد يافت.
وي با اش��اره به مشكاتي كه دولت در تأمين ارز 
مورد نياز كشور دارد، تصريح كرد: امروز با توجه به 
مشكل تحريم بازگشت ارز از سوي صادركنندگان 
با محدوديت هاي جدي مواجه اس��ت از اين رو 
وقتي دولت تصمي��م مي گيرد كه ارز را با قيمت 
پايين در اختيار برخي بازارها قرار دهد، بايد اين 
موضوع به بهترين شكل ممكن انجام شود زيرا در 
غير اين صورت ما با شرايط امروز مواجه مي شويم 
كه از يك سو دولت ارز ارزان قيمت را تأمين كرده 
اما از سوي ديگر همچنان قيمت كاالهاي اساسي 
باالتر از پيش بيني ها تعيين مي شود. به گزارش 
ايسنا، در بيش از يك سال گذشته با وجود آنكه 
دولت تصميم گرفت براي كاالهاي اساس��ي ارز 
۴200 توماني در نظر بگيرد اما قيمت اين كاالها 

با روند افزايشي مواجه شد.

برنامه اي براي افزايش قيمت 
نان وجود ندارد

ابراهيم درستي، نايب رييس اتاق اصناف كشور 
درب��اره وضع نان در كش��ور گف��ت: هنوز هيچ 
مصوبه اي ب��راي افزايش قيمت ن��ان به اصناف 
نرس��يده اس��ت.نايب رييس اتاق اصناف كشور 
ادامه داد: حدود چهار سالي است كه نانوايان هيچ 
افزايش قيمتي براي نان نداشتند، در صورتي كه 
بيمه، حقوق و دس��تمزد طي سال هاي گذشته 

افزايش پيدا كرده است.
درستي از دولت درخواست كرد كه حمايت هاي 
الزم از جمله معافيت مالياتي براي اين صنف در 

نظر بگيرد تا مشكات آنها تا حدي مرتفع شود.
نايب رييس اتاق اصناف كشور با بيان اينكه قيمت 
نان در سراسر كشور به ويژه در نانوايي هاي بدون 
مجوز به صورت غيركارشناس��ي افزايش يافته 
است، تصريح كرد: همانطور كه استانداري اعام 
كرده بود هنوز هيچ مصوبه اي براي افزايش رسمي 

قيمت نان وجود ندارد.
درستي بيان كرد: باتوجه به فرمايشات مقام معظم 
رهبري درخصوص رونق توليد، اميدواريم بسياري 
از مش��كات مربوط به اين صنف، تا پايان سال 

مرتفع شود و شاهد توسعه در آن باشيم.

استمرار روند نزولي قيمت 
گوشت در بازار

منصور پوريان رييس شوراي تامين كنندگان دام 
زنده از كاهش هزار توماني قيمت گوشت نسبت به 
ايام قبل از عيد در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون 
متوس��ط قيمت هر كيلو الشه گوساله در عمده 
فروشي ها 65 هزار و الشه گوسفند ۷0 تا ۷9 هزار 
تومان است. وي افزود: با توجه به افزايش عرضه 
و كاهش قيمت دام زنده پيش بيني مي شود كه 

روند نزولي قيمت گوشت در بازار ادامه دار شود.
پوريان با انتقاد از عرضه الش��ه با نرخ هاي باال در 
خرده فروشي ها بيان كرد: با وجود شرايط مساعد 
توليد و عرضه، تنها سودجويان و واسطه ها اجازه 
كاهش قيمت را نمي دهند، به همين دليل بايد 
زنجيره اي ايجاد شود تا پس از كشتار، دام را بطور 

مستقيم به بازار عرضه كنيم.
وي ادامه داد: باتوجه ب��ه افزايش زايش و تعداد 
گله ها، شرايط در دامپروري هاي سبك و سنگين 
به حدي رسيده است كه عرضه كنندگان با نبود 
بازار روبرو هستند، به همين دليل راهكاري براي 
افزايش توليد بايد انديشيده شود چرا كه دامداران 

حاضر به فروش دام با چك مدت دار نيستند.
پوريان در پايان گفت: با توجه به بارش هاي اخير و 
شرايط خوب زايش پيش بيني مي شود كه توليد 
گوشت قرمز تا پايان سال به 860 هزار تن برسد، 
نكته حائز اهميت آن اس��ت كه به سبب شرايط 
مساعد مراتع و دسترسي عشاير به علوفه رايگان، 

هزينه توليد كاهش پيدا كرده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

ايران به تمام خواسته هاي خود در نشست اوپك دست يافت

پايان  دو   روز نفتي  پرماجرا  در  وين 
گروه انرژي| فرداد احمدي |

روز دوشنبه، ساعت 30: 17 به وقت تهران، بخش غيرعلني 
صد و هفتاد و ششمين نشس��ت اوپك آغاز شد تا وزراي 
نفت 14 كشور عضو اين سازمان درباره سه موضوع »طرح 
تداوم توافق كاهش توليد نفت«، »تمديد دبيركلي محمد 
باركيندو« و »تصويب متن پيش نويس منشور همكاري 
اوپك و غيراوپك« گفت وگو كنند. اين نشست 5 ساعت 
به طول انجاميد تا رضايت وزير نفت ايران جلب شود و در 
پايان، بيژن زنگنه، ضمن اعالم توافق در اوپك براي تداوم 
توافق كاهش توليد نفت، بيان كرد كه ايران در اين نشست، 
تضمين هايي را كه مي خواست به دست آورد و بنابراين 
توافق كاهش توليد يك ميليون و ۲00 هزار بشكه اي اوپك 
و غيراوپك و همچنين منشور همكاري اوپك و غيراوپك 
مورد تاييد ايران قرار مي گيرد. محمد باركيندو نيز به مدت 
سه سال ديگر براي دبيركلي اوپك انتخاب شد. زنگنه پس 
از اعالم خبر جلب نظر ايران در نشست 176 اوپك، وين را 
ترك كرد و نشست روز سه  شنبه همكاري اوپك و غيراوپك 
براي توافق نهايي تمديد كاهش توليد نفت بدون حضور او به 
كار خود ادامه داد. در اين نشست، سازمان اوپك با متحدان 
غيراوپكي خود به رهبري روسيه توافق كرد كه توافق اوپك 

پالس تا ماه مارس تمديد شود.
روز سه شنبه، وزراي نفت و انرژي كشورهاي عضو اوپك 
و 10 متحد غيرعضو به رهبري روس��يه در وين گرد هم 
آمدند تا گفت وگوهاي نهايي درباره تمديد توافق اوپك 
پالس را انجام دهند و در نهايت الكساندر نواك، وزير انرژي 
روسيه اعالم كرد كه كش��ورهاي غيرعضو اوپك تمديد 
توافق جهاني كاهش توليد نفت را پذيرفتند. بدين ترتيب، 
اعضاي غيرعضو اوپك موافقت كردند كه كاهش 400 هزار 
بشكه اي توليد نفت خود را ادامه داده و اعضاي اوپك نيز به 
سهم 800 هزار بشكه اي خود از توليد نفت پايبند بمانند. 
روز دوش��نبه اعضاي اوپك بر س��ر تمديد 9 ماهه توافق 
كاهش توليد به اجماع رسيده بودند كه اين اجماع البته با 

چالش هايي نيز همراه بود.
بنا بر اعالم وزارت نفت ايران، نشس��ت بررسي چگونگي 
نهادينه كردن همكاري كشورهاي اوپك و غيراوپك در 
عصر روز دوشنبه 1 جوالي به دليل مخالفت جدي وزير 
نفت ايران زمان بر ش��د، زيرا زنگن��ه معتقد بود كه هنوز 
ابهاماتي در آن وجود دارد كه بايد اصالح شود. 13 كشور 
عضو اوپك در نشست 176 اين سازمان با هدف جلب نظر 
ايران كه مخالف شديد منشور همكاري اوپك و غيراوپك 
بود،  بندي را به اين منشور اضافه و تاكيد كردند: »هر آنچه 
در متن منش��ور همكاري اوپك و غيراوپك آمده اس��ت 
كامال داوطلبانه است و با كليات اساسنامه اوپك تضادي 
ندارد.« بر اساس گزارش ايسنا، ايران تنها كشوري بود كه 
با وجود تأييد ۲3 كش��ور عضو اوپك و غير اوپك، با متن 
پيشنهادي منش��ور همكاري كشورهاي عضو غيرعضو 

اوپك مخالفت كرد.
در نهايت، 13 كش��ور ديگر عضو با ايج��اد تغييراتي در 
اساسنامه همكاري اوپك و غيراوپك، توانستند نظر ايران 
را جلب كنند و نتيجه مذاكره پنج ساعته و پشت درهاي 
بسته 14 كشور عضو اوپك اين شد كه وزيران اين سازمان 
ضمن تصويب اين اساسنامه، بر سر تمديد توافق كاهش 
800 هزار بشكه اي توليد نفت اين سازمان براي يك دوره 
9 ماهه و تا پايان سال ۲0۲0 توافق كردند. بنا بر توافق اعضا، 
محمد باركيندو، دبيركل فعلي اوپك نيز براي يك دوره 3 

ساله ديگر در سمت خود ابقا شد.
زنگنه روز دوش��نبه پس از پايان نشست غيرعلني 176 
اوپك گفت ك��ه خوش بختانه همه اصالحات منش��ور 
هم��كاري اوپك و غيراوپ��ك انجام ش��د، تصميم هاي 
اين مجموعه الزام آور نيس��ت و تعهدي براي كش��ورها 
ايجاد نمي كند. بنابراين ايران در اين نشس��ت به تمامي 

 تضمين هاي مورد نظر خود در اوپك دس��ت يافته است.
وي به خبرنگار شبكه سي ان ان گفت كه در اين نشست 
دو بند به اساسنامه همكاري اوپك و غيراوپك اضافه شد: 
»نخست اينكه اين اساس��نامه غيرالزام آور است و دوم و 
بسيار مهم، اينكه در قطعنامه پاياني نشست اوپك، ما امضا 
و توافق كرديم كه اين اساس��نامه هيچ تأثيري بر اوپك و 

موجوديت آن ندارد.«
وي گفت: »سنت اين است كه نخست اوپك توافق مي كند 
كه بايد با اجماع باشد، سپس آن را به غيراوپك ارايه مي كند 
تا تأييد كند. ما درباره اين مساله و سازوكار تصميم گيري 
توافق كردي��م و اوپك به عنوان اوپك پابرجاس��ت و اين 

مقررات جديد، هيچ تأثير منفي بر اين موضوع ندارد.«
زنگنه اعالم كرد كه همانند توافق نشست 175 اوپك، 

ايران به دليل شرايط ويژه اي كه به سبب تحريم هاي 
امريكا عليه خود دارد از توافق كاهش توليد نفت معاف 
خواهد بود. وي همچنين اعالم كرد كه به كشورها اجازه 
داده شد در صورت الزم مجوزهاي دولت و مراجع باالتر 

را اخذ كنند.
وزير نفت ايران درباره قدرت زياد عربس��تان و روسيه 
و احتمال بي اهميت ش��دن اوپك، بي��ان كرد كه در 
اين ب��اره نگراني ندارد و گفت: »من باور دارم حتي اگر 
امريكا به ما ملحق ش��ود، من از آن استقبال مي كنم و 
اگر توليدكنندگان نفت با هم همكاري كنند، من هيچ 
نگراني درباره آن ندارم.« بر اساس گزارش شانا، زنگنه 
افزود: »روسيه براي ما مهم است كه به ما ملحق شود 
و همكاري داشته باشد، به ويژه در شرايط دشوار، ما به 

روسيه نياز داريم. در دوران وزارت من، در گذشته بارها 
به روسيه سفر كرده ام تا آنها را قانع كنم با اوپك همكاري 
كنند و اكن��ون كه آنها پذيرفته اند، به آنها خوش��امد 
مي گوييم و اين يك فرصت خوب براي بازار اس��ت تا 

تثبيت شود و تنش ها كاهش يابد.«

   تأثير نشست وين بر بازار نفت
بر اساس گزارش رويترز، توافق دوشنبه عصر اعضاي اوپك 
براي ادامه كاهش توليد نفت، اثر رواني خود را بر بازار روز 
سه ش��نبه نفت گذاش��ت و معامالت صبح ديروز با رشد 
قيمت ها همراه بود. انتشار آمار ذخاير نفت اياالت متحده 
امريكا كه براي سومين هفته متوالي با كاهش همراه بود هم 
به رشد قيمت ها كمك كرد، اما در ادامه روز، سايه سنگين 
نگراني ها درباره ضعف در اقتصاد جهاني باعث تعديل نرخ 
طالي سياه شد.شاخص نفتي برنت در ميانه روز گذشته 
۲0 س��نت يا 31 درصد به نس��بت آخرين معامالت روز 
دوشنبه كاهش يافت و به 64 دالر و 86 سنت در هر بشكه 
رسيد. شاخص نفتي امريكا نيز 14 سنت يا ۲4 درصد افت 
كرد با 58 دالرو 95 سنت معامله شد.به نظر مي رسد كه 
حتي نشست اعضاي اوپك و غيراوپك كه در وين برگزار 
شد و همچنين توافق امريكا و چين براي كاهش تنش هاي 
تجاري و ادامه گفت وگوهاي دوجانبه كه در حاشيه نشست 
جي۲0 انجام شد نيز نتوانست از نگراني ها درباره كاهش 
رشد اقتصاد جهاني بكاهد. كاهش رشد اقتصاد جهاني به 
معناي مصرف كمتر نفت اس��ت كه افت قيمت هاي اين 

حامل انرژي را در پي دارد.

   بيانيه نشست 176 اوپك 
متن بيانيه نشس��ت 176 به اين ش��رح اس��ت: اوپك 
تحوالت بازار نفت پس از برگزاري آخرين اجالس در 
دسامبر سال گذشته و دورنماي بازار نفت در ماه هاي 
باقي مانده سال ۲019 ميالدي را مورد بررسي قرار داد. 
همچنين كاهش توان اقتص��ادي، چالش هاي بزرگ 
بين المللي، ابهامات درباره ادام��ه مذاكرات تجاري و 
مسائل ژئوپوليتيك از ديگر مواردي بود كه در اجالس 

مورد توجه قرار گرفت.
به اين مس��اله هم توجه ش��د كه حجم تقاضاي نفت 
در س��ال ۲019 بعد از برگزاري آخرين نشست اوپك 
كاهش يافت��ه و اجالس درباره تأثي��ر اين تحوالت بر 
بازار جهان��ي و صنعت نفت تبادل نظر كرد.اوپك با در 
نظر گرفتن عوامل بنيادين بازار كنوني و ديدگاه مورد 
اجماع درباره دورنماي ماه هاي باقي مانده سال ۲019 
ميالدي، تصميم گرفت كاهش توليد داوطلبانه مورد 
توافق در نشست 175 اوپك را براي 9 ماه ديگر )از اول 
ژوئيه س��ال ۲019 ميالدي تا 31 مارس سال ۲0۲0 

ميالدي( تمديد كند.
با اين تصميم كش��ورهاي عضو اوپك، ادامه تعهد خود 
براي تمركز بر ثبات و توازن بازار نفت به نفع توليد كننده، 
مصرف كننده وس��المت اقتصاد جهاني را مورد تاييد 
قرار دادند.در اين بيانيه همچنين آمده اس��ت كه متن 
پيش نويس منشور همكاري )اوپك و غيراوپك( تصويب 
و از كشورهاي عضو خواسته شد اين متن را در فرايندهاي 
ملي مربوط به هر كشور، به جريان بياندازند.اعضاي اوپك 
همچنين دوره دبيركلي محم��د باركيندو را براي يك 
دوره سه ساله ديگر، همسو با ماده ۲8A اساسنامه اوپك 
تمديد كردند كه از اول ماه اوت س��ال ۲019 ميالدي 
اجرايي مي شود.همچنين تصميم گرفته شد كه نشست 
آينده اوپك در روز پنجم دس��امبر )14 آذر ماه( س��ال 

جاري در وين، پايتخت اتريش برگزار شود. 
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انتقال آب به استان هاي 
شرقي در اولويت

خانه ملت|  سيدابوالفضل موسوی بيوکی نايب 
رئيس کميس��يون عمران مجلس در در تشريح 
نشس��ت ديروز کميته آب کميس��يون عمران 
مجلس، گفت: اين نشست با دستور کار بررسی 
پروژه انتق��ال آب دريای عمان به اس��تان های 
سيستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان 
جنوبی برگزار شد.نايب رئيس کميسيون عمران 
مجلس گفت: برای جذب سرمايه جهت اجرای 
پروژه انتقال آب از دريای عمان به اس��تان های 
سيستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان 
جنوبی می توان از ظرفيت های بخش خصوصی 

استفاده کرد.
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس ش��ورای 
اسالمی ادامه داد: کميته آب کميسيون عمران 
مجلس، پروژه ه��ای انتقال آب به اس��تان ها را 
اولويت بندی کرده و بر اس��اس آن انتقال آب به 
استان های شرقی کش��ور در اولويت نخست و 
انتقال آب به استان های کرمان و يزد در اولويت 
بعدی قرار دارد، البته در شرايط کنونی پروژه ای 
ديگری برای انتقال آب از خليج فارس به استان 

کرمان در حال عمليات و اجرا است.
در نشس��ت ديروز کميته آب کميسيون عمران 
مجلس، اس��تانداران س��ه اس��تان سيستان و 
بلوچستان، خراس��ان شمالی و خراسان جنوبی 
حضور داشته و تمام مراحل اجرای پروژه انتقال 
آب به سه استان طراحی و تعيين شدوی گفت: 
در نشست کميته آب کميسيون عمران مجلس، 
استانداران سه استان سيس��تان و بلوچستان، 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی حضور داشته 
و تمام مراحل اجرای پروژه انتقال آب به سه استان 
طراحی و تعيين شد.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم ادامه داد: در نشست امروز کميسيون عمران 
مجلس مقرر ش��د که ظرف مدت س��ه ماه تمام 
برنامه های انتقال آب از دريای عمان به اس��تان 
های سيستان و بلوچس��تان، خراسان شمالی و 

خراسان جنوبی مشخص شود. 

 شفاف سازي كرملين 
درباره هشدار زنگنه

فارس| سخنگوی کاخ رياست جمهوری روسيه 
گفت بيانيه والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
در مورد آمادگی روسيه و عربستان برای تمديد 
توافق کاهش توليد تنها منعکس کننده موقعيت 
دو کش��ور ب��وده و تعيين ک��ردن خروجی اين 
مذاکرات که در وين در جريان است، نبوده است.

به گزارش تاس، ديميتری پسکوف، سخنگوی 
کاخ رياس��ت جمهوری روس��يه گف��ت: بيانيه 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در مورد 
آمادگی روسيه و عربس��تان برای تمديد توافق 
کاهش توليد تنه��ا منعکس کننده موقعيت دو 
کش��ور بوده است و از تعيين کردن خروجی اين 
مذاکرات که در وين در جريان است، نبوده است.

وی خاطرنش��ان کرد: »نکته اين اس��ت که دو 
کشور )روسيه و عربستان( موقعيت و دستاورد 
خود را اعالم کردند.« »با اين حال، تصميم گيری 
کش��ورهای ديگر )که در گفتگو شرکت کردند(

قطعا مورد نياز است.«

شماره مجوز: 1940-1398»آگهي ارزيابي كيفي توليدكننده كاال«
نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني  )ره( شازند 
»سهامي عام«

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه تضمين 
براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز كاري 
ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013-086، فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و بر 

اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند. 
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرمها و مدارك 
تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 118- كد پستي 
41111-38671 تلفن: 42 و 33492840-086 )عظيمي( مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه 
حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر روي لوح 
فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، 

جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده كاال واجد شرايط خريداري نمايد.
1( موضوع مناقصه 

الف( شرح مختصر كاال 

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(تعداد شرح مختصر كاالشماره مناقصه )تجديد(رديف 

1RND-9718180-MH520.000.000.0001.000.000.000 دستگاهليفتراك سه تن ديزلي

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 

وزي�ر نفت در گفت وگو با بلومب�رگ، تاثير منفی 
تحريم ها بر اقتصاد ايران را رد نکرد و گفت: البته 
اين تاثيرگذاری به معنای آن نيست که ما مقاومت 
نمی کنيم؛ ما شب   و روز تالش می کنيم تا راه هايی 
بيابيم که تحريم ها را دور بزنيم و نفت خود را صادر 

کنيم.
بيژن زنگنه در اين گفت وگو که ديروز )سه شنبه، 11 
تيرماه( پيش از برگزاری نشست کشورهای اوپک 
و غيراوپک انجام شد، در پاسخ به اين پرسش که 
»آيا تحريم ها به اقتصاد ايران آس�يب زد ه اند؟«، 
گفت: بی ترديد، تحريم ها تأثيری منفی بر اقتصاد ما 
داشته است، اما اين به آن معنا نيست که ما در برابر 
اين تحريم های ناعادالنه و غيرقانونی که آمريکا 
به ايران تحميل کرده اس�ت، مقاومت نمی کنيم. 
ما مقاومت می کنيم و شب  و روز تالش می کنيم تا 
راه هايی بيابيم که تحريم ها را دور بزنيم و نفت خود 
را صادر کنيم.زنگنه در پاسخ به پرسش بلومبرگ 
درباره ميزان کاهش توليد و صادرات نفت ايران پس 

از تحريم ها عنوان کرد: همانطور که بارها گفته ام، 
نمی توانم مشخص کنم که چطور با تحريم ها کنار 
می آييم، زيرا اين کار به آمريکا کمک می کند فشار 

بيشتری بر ايران وارد سازد.
وی در پاسخ به بلومبرگ که مطرح کرد »طرف های 
ب�ازار حق دارن�د بدانند ايران چق�در نفت صادر 
می کند«، يادآور ش�د: بله. اين حق مش�تريان و 
توليدکنندگان است که ارقام را بدانند، اما اين بازار 
از س�وی آمريکا مورد دستکاری قرار گرفته. اين 
مشکل ما نيست؛ اين مش�کلی است که از سوی 
آمريکا به ما تحميل شده و اين موضوع من را وادار 
می کند چيز زيادی نگويم تا منافع ملی کشور خود 

را حفظ کنم.
زنگنه در پاس�خ به اينک�ه »آيا اي�ران همچنان 
می خواهد نفت خود را بفروشد؟«، گفت: بله، بله 
اين بسيار روشن است.بلومبرگ در بخش ديگری 
از اين گفت وگو پرسيد »شما گفته ايد بدون فروش 
نفت به اروپا، اينستکس نمی تواند کارايی داشته 

باش�د، اما طبق تحريم های آمريکا، واردات نفت 
ايران برای کشورهای اروپايی دشوار است. آيا فکر 
می کنيد اين مسئله، اينستکس را از مسير خارج 
می کند؟« که زنگنه در پاسخ گفت: بسيار روشن 
است که بدون انتقال پول نفت، اينستکس به خوبی 

عمل نخواهد کرد..
وی ادامه داد: مسئله ديگر، کشورهايی بودند که 
باور داشتند بايد از حکومت های شان اجازه دريافت 
کنند و ما آن را در اساسنامه ذکر کرديم. سوم اينکه 
توافق کرديم رياست و نيابت رياست اين نهاد بايد 
به طور س�االنه ميان کش�ورهای عضو در گردش 

باشد. اينها مهم ترين تغييرات اساسنامه بود.
وزير نفت در پاس�خ به اين س�وال که ب�ا توجه به 
فشار زيادی که از جانب تندروها در ايران به شما 
وارد می شود، آيا از حمايت دولت از اين اساسنامه 
اطمينان داريد؟ نيز گفت: مشکلی نيست، زيرا اين 
يک اساسنامه غيرالزام آور است و همکاری ميان 

همه کشورهای عضو داوطلبانه است.

تالش شبانه روزي براي فروش نفت 
برش
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پول، رسانه و بحران آب وهوايي 

اهميت و پيام هاي راهبردي انهدام پهپاد امريكايي

نويسنده:  جان اسكيلز ايِوري|
ترجمه: داود جليلي|

نقد اقتصاد سياسي |مش��كل اصلي كه جهان در 
تالش براي اجتناب از تغيير فاجعه بار آب وهوايي با آن 
روبروست محدوديت زماني است كه در اختيار داريم. 
براي نجات تمدن انساني و زيست كره زمين از تأثيرات 
فاجعه بار تغيير آب وهوا، به اقدام عاجل نياز داريم. اما 
بسيج افكارعمومي براي اقدام عاجل موردنياز دشوار 
است، چراكه حادترين تأثيرات گرمايش در آينده اي 

درازمدت رخ خواهد داد.
با اين حال، در گزارش اكتبر 2018، سازمان بين دولتي 
تغيير آب وهوايي، از زباني بسيار نافذ براي بيدار كردن 
دست كم بخشي از افكارعمومي استفاده كرد: كودكاني 
كه آينده شان در خطر اس��ت. در ادامه، خالصه اي از 
س��خنراني گرتا تونبرگ، فعال 16 س��اله سوئدي در 
زمينه مس��ائل آب وهوايي را م��ي آورم، كه در مجمع 

اقتصاد جهاني داووس در ژانويه 2019 ايراد كرد: 
»خانه  مان آتش گرفته است.من اينجاهستم تا بگويم 
خانه مان آتش گرفته است. براساس گزارش سازمان 
بين دولت��ي درباره تغيير آب وهواي��ي ما براي اصالح 
اشتباه خود كمتر از 12 سال فرصت داريم. تا آن زمان، 
بايد تغييرات بي س��ابقه اي در تمام جنبه هاي جامعه 
رخ بدهد، از جمله كاهش گازهاي گلخانه اي CO2 تا 

حداقل 50 درصد…
در اين ج��ا، داووس – مانند ه��ر جاي ديگري – همه 
در باره پول صحبت مي كنند. به نظر مي رسد كه پول و 

رشد نگراني هاي اصلي ما هستند.
» و چون پيش از اين هرگز با بحران آب وهوايي به عنوان 
بحران برخورد نشده است، مردم به سادگي از تمامي 
پي آمدهاي آن بر زندگي روزمره ما آگاهي ندارند. مردم 
نمي دانند كه چيزي ب��ه عنوان بودجه مقابله با اثرات 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي وجود دارد، و )نمي دانند( 
اين بودجه چه گونه كماكان به شدت اندك است. الزم 

است اين بودجه امروز تغيير كند.«
 

  پول جنون رشد را به پيش مي راند 
 »هركس��ي كه به رش��د بي نهايت چيزهاي فيزيكي 
روي س��ياره اي ك��ه از لح��اظ فيزيك��ي مح��دود 

 اس��ت اعتقاد دارد، يا ديوانه اس��ت ي��ا اقتصاددان.«
)كنت اي بولدينگ، 1910-1993( 

اقتصاددان��ان )ب��ه جز چن��د اس��تثناي قابل توجه( 
مدت هاس��ت طوري رفتار كرده اند كه گويي رش��د 
مترادف سالمت اقتصادي اس��ت. اگر توليد ناخالص 
ملي كشوري بطور پيوس��ته تا 4 درصد در سال رشد 
كند، اكثر اقتصاددانان آن را تأييد مي كنند و مي گويند 
كه اقتصاد از سالمت برخوردار است. آنان بر اين باورند 
كه حتي اگر اقتصاد رش��د س��ريع تري داشت، بازهم 
از سالمت بيشتري برخوردار مي ش��د. اگر نرخ رشد 
سقوط كند، تشخيص مي دهند اقتصاد دچار بيماري 
شده است. اما، روشن است كه در يك سياره محدود، 
نه رشد جمعيت و نه رشد اقتصادي نمي تواند به صورت 

نامحدود ادامه يابد.
بدون شك حتي اقتصاددانان ديوانه رشد بيشتر هم 
مي دانند كه رش��د بي پايان در يك س��ياره محدود، 
از لحاظ منطق��ي ناممكن اس��ت. اما ب��ا كوته بيني 
خودخواسته از نگاه به آينده اي فراتر از يك يا دو دهه 
خودداري مي كنند. بحران آب وهوايي همه اين مسائل 
را تغيير داده است، چراكه اكنون نجات آينده درازمدت 
كودكان و نوه هاي مان عاجل ترين وظيفه ماست. آينده 
درازمدت تمدن بشري و زيست كره زمين اكنون بايد 

مهم ترين اولويت ما باشد.

  كل سيستم اقتصادي ما بايد اصالح شود 
انديشه هاي كهنه و شاخص هاي كهنه اقتصادي ديگر 
در خدمت ما نيست. از منظر چشم انداز زيست محيطي، 
توليد ناخالص ملي يك كشور نشان نمي دهد كه اقتصاد 
خوب كار مي كند، بلكه تقريبا برعكس. توليد ناخالص 
ملي معياري شده است براي نشان دادن اينكه اقتصاد با 

چه سرعتي دارد محيط زيست را نابود مي كند.

  شيوه زندگي تغيير مي كند اما تيره روزي 
كماكان باقي است

 اقدام هاي عاجلي كه براي اجتناب از تغيير فاجعه بار 
 آب وهوايي الزم است بر شيوه زندگي تأثير مي گذارد، 
اما لزومًا خوش��بختي ما كم تر نخواهد ش��د. آيا واقعا 
از ماندن در گره هاي ترافيك��ي لذت مي بريم؟ وقتي 

استفاده از دوچرخه و وس��ايل حمل ونقل عمومي را 
جايگزين استفاده از اتومبيل شخصي )به جزدرمواردي 
ك��ه واقعا ضروري اس��ت( كنيم كم��اكان مي توانيم 
خوشبخت باش��يم؟ بدون مسافرت هوايي به مقاصد 
تفريحي هم مي توانيم كماكان خوشبخت باشيم. با 
خانواده هاي كوچك تري كه ب��راي تثبيت و كاهش 
نهايي جمعيت جه��ان الزم خواهد بود هم مي توانيم 

كماكان خوشبخت باشيم.

  عدالت اجتماعي و عدالت آب وهوايي 
را همزمان هدف قرار دهيم

سيس��تم هاي اجتماعي و اقتصادي به ش��دت موفق 
كش��ورهاي اس��كانديناوي، همراه با سياست هاي 

عال��ي آنه��ا درخص��وص انرژي ه��اي تجديدپذير، 
نش��ان مي دهد كه مي توان مقابله با وضعيت عاجل 
آب وهوايي را همزمان با كاهش نابرابري هاي اقتصادي 
و فراهم كردن خدم��ات مورد نياز مانند مراقبت هاي 
بهداش��تي رايگان، تأمين اجتماعي و آموزش عالي 

رايگان هدف قرار داد.

   ما از عهده نيو ديل سبز برمي آييم 
مفهوم نيوديل س��بز ك��ه اخيراً در اي��االت متحده 
و بس��ياري كش��ورهاي ديگ��ر از آن حماي��ت 
ش��ده اس��ت، همزمان فوري��ت آب وهوا و مس��ائل 
اجتماعي – اقتصادي را هدف قرار داده است. نيوديل 
سبز از اقدام گسترده دولتي براي ايجاد زيرساخت 

انرژي تجديدپذير، همزمان ب��ا توجه به بيكاري از 
طريق مشاغل سبز جديد حمايت مي كند. منتقدان 
مي گويند »ما از عهده اش برنمي آييم«. آنان اشتباه 
مي كنند. آن چ��ه نمي توانيم تحمل كنيم بي عملي 
است، چون كل آينده تمدن بشري و زيست كره در 

خطر است.
ما به سادگي مي توانيم با كاهش هزينه هاي نظامي، 
كه در حال حاضر بالغ بر 1.8 تريليون دالر در سال 
اس��ت و با افزايش ماليات بر افراد بسيار ثروتمند و 
شركت ها نيو ديل س��بز را تأمين مالي كنيم. اغلب 
راي دهن��دگان طرفدار عدالت اقتصادي بيش��تر و 
آينده ايمن درازمدت براي نوادگان ش��ان هستند. 

اقدام امروز ما اداي دين به نسل هاي آينده است.

جاويد منتظران| 
شمس| در اين يادداشت تحليلي درصدد برآمديم 
با اش��اره به ويژگي هواپيماي ساقط ش��ده و تبيين 
اهداف اياالت متحده امريكا از ارسال آن به قلمروي 
هوايي ايران، اهميت و پيام هاي سياسي، راهبردي و 
نظامي انهدام اين پهپاد از سوي ايران را تحليل كنم.

  مقدمه
هواپيماهاي بدون سرنش��ين و تسليحات كنترل از 
راه دور بيش ازپيش جاي خود را در جنگ افزارهاي 
مدرن بازكرده اند. تجهيزات هوايي بدون سرنشين 
كه از آن به عنوان پهپاد ياد مي شود به هواپيماهاي 
بدون خلبان اطالق مي ش��ود كه هدايت آنها توسط 
دستگاه هاي كامپيوتري نصب شده در درون هواپيما 

و يا كنترل از راه دور انجام مي پذيرد.
بامداد پنجش��نبه 30 خرداد ي��ك فروند از اين نوع 
هواپيم��اي ب��دون سرنش��ين امريكايي ب��ا عنوان 
»گلوب��ال هاوك« بع��د از ورود به حري��م هوايي و 
تجاوز به حريم سرزميني جمهوري اسالمي ايران، 
در منطقه روب��روي كوه مبارك اس��تان هرمزگان 
ايران، س��اقط ش��د و گزارش ها حاكي از آن بود كه 
اين هواپيماي ب��دون سرنش��ين امريكايي با آتش 
س��امانه پدافند موش��كي »س��وم خرداد« نيروي 
هوافضاي س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي مورد 
ه��دف قرارگرفته اس��ت. در پي اين رويداد س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي در بيانيه اي كه در اين 
رابطه منتش��ر كرد اعالم داش��ت: پهپاد جاسوسي 
گلوبال هاوك در س��اعت 14 دقيق��ه بامداد امروز 
از يكي از پايگاه ه��اي نيروهاي امريكايي در جنوب 
خليج ف��ارس با مختصات معلوم به هوا برخاس��ته و 
برخالف قوانين هوانوردي كليه تجهيزات مربوط به 
معرفي خود را خاموش كرده و درنهايت پنهان كاري، 
از تنگه هرمز به س��مت چابهار ادامه مسير مي دهد. 
طبق بيانيه اي كه س��پاه پاسداران انقالب اسالمي، 
اين هواپيماي بدون سرنشين در زمان بازگشت به 
سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز 
به فضاي سرزميني جمهوري اسالمي ايران، مشغول 
جمع آوري اطالعات و جاسوسي مي شود. كه نهايتا 
در ساعت 4 و پنج دقيقه بامداد توسط پدافند نيروي 
هوافضاي سپاه مورد هدف قرار مي گيرد و سرنگون 

مي شود.
خبر انهدام هواپيماي بدون سرنش��ين امريكايي به 
س��رعت رس��انه هاي جهان را در برگرفت و بازتاب 
و واكنش ه��اي مختل��ف بس��ياري را در حوزه هاي 

سياسي، نظامي و امنيتي برانگيخت.
با نظر به اهميت بس��يار باالي اي��ن موضوع، در اين 
يادداشت تحليلي درصدد برآمديم، با اشاره به ويژگي 
هواپيماي ساقط شده و تبيين اهداف اياالت متحده 
امريكا از ارسال آن به قلمروي هوايي ايران، اهميت 
و پيام هاي سياس��ي، راهبردي و نظامي انهدام اين 

پهپاد از سوي ايران را تحليل كنيم.

  مشخصات پهپاد ساقط شده امريكا
هواپيم��اي گلوب��ال ه��اوك يا RQ-C4 يكي از 
پيش��رفته ترين هواپيماه��اي جاسوس��ي جه��ان 
محسوب مي ش��ود و با 14.5 تن وزن سنگين ترين 

پهپاد جهان است. اين پهپاد ساخت شركت نورثروپ 
گرومن است كه توسط نيروي هوايي اياالت متحده و 
نيروي دريايي اياالت متحده به عنوان يك هواپيماي 
شناسايي كار برده شد اين هواپيما بر اساس اطالعات 
به دست آمده بيش از 200 ميليون دالر قيمت دارد 
و برمبناي پروژه اي با هزينه حدود 10 ميليارد دالر 

ساخته شده است.
اين هواپيماي رادار گريز در زير و جلوي دماغه داراي 
حس��گرهاي مختلفي اس��ت. ازجمله حسگرهاي 
اين هواپيما مي ت��وان به دوربي��ن در دماغه مجهز 
به ديد پانورماتيك و س��امانه دي��د حرارتي با توان 
تصويربردار از فاصله ۷0 كيلومتري از يك جسم دو 
متري و توان تصويربرداري در ش��ب. همچنين اين 
هواپيما داراي يك رادار ارايه فازي SAR-MTI با 
دو ديش در دو طرف هواپيما ب��راي تصويربرداري 
دوبع��دي رادار را دارد. اين رادار توان تصويربرداري 
از فاصل��ه 100 كيلومتري را با دقت كمتر از 6 متر و 
دربرد 3۷ كيلومتري با دقت 1/6 متر را دارا اس��ت. 
رادار و اپتي��ك باه��م هماهنگ ب��وده و هدفي كه 
توس��ط يكي از اين دو كشف ش��ود توسط ديگري 
بالفاصل��ه رهگيري مي ش��ود. همچني��ن هواپيما 
داراي سامانه هش��داردهنده ليزري  اي وي آر- 3، 
هشداردهنده راداري اي پي آر -49 و پرتاب كننده 
شراره و پوشاله اي ال يي- 49 است و داراي سرعت 
پرواز 5۷5 كيلومتر بر ساعت و برد پروازي 14هزار 
كيلومتر است )البته بدون تجهيزات شناسايي( كه 

مداومت پرواز آن 28 ساعت است. 
اين هواپيماهاي تجسس��ي براي پرواز در حداكثر 
ارتفاع 19.8 كيلومتر از سطح زمين )معادل 65هزار پا 
كه دو برابر ارتفاع پرواز هواپيماهاي مسافربري است( 
ساخته شده اند و قادرند منطقه اي بزرگ تر از يونان 
را ظرف 24 س��اعت رصد كنند. آنها نيمه اتوماتيك 
هس��تند، به اين معنا كه دستورات الزم به آنها داده 
مي ش��ود، به س��مت س��ايت هدف پرواز مي كنند، 
ماموريت ش��ان را انجام مي دهند و ب��ه نقطه اعزام 

برمي گردند.
»ايمي زگرات«، عضو ارش��د انديش��كده »هوور« 
درب��اره ارتفاع پرواز اين هواپيم��ا و توانمندي هاي 
الزم ب��راي ه��دف ق��رار دادن آن به نش��ريه تايم 
مي گويد: »مهم ترين ويژگي اين پهپاد، ارتفاع پرواز 

آن اس��ت. اين هواپيما در ارتفاع بس��يار باال پرواز 
مي كند بنابراين اين واقعيت كه ايراني ها توانستند 
آن را سرنگون كنند نش��ان دهنده توانمندي هاي 
قابل توجه آنها است. س��رنگون كردن اين هواپيما 
به نوعي نش��انه اي براي اياالت متحده اس��ت مبني 
بر اينكه اي��ران توانمند تر از آن اس��ت كه ما تصور 

مي كرديم.«
»آراليك فرانك«، عضو انديش��كده شوراي روابط 
خارج��ي اروپا هم  نظ��ر مش��ابهي دارد. او به پايگاه 
خبري وايرد گف��ت: »يكي از جاذبه ه��اي اين نوع 
هواپيما ارتفاع پرواز بس��يار باالي آنها اس��ت و آنها 
در حالت نرم��ال از هدف قرارگرفته ش��دن مصون 
هستند. س��رنگون كردن سيس��تمي مثل گلوبال 
هاوك اتفاق غيرقابل باوري نيست، اما كار به مراتب 

دشواري است.«
گلوبال هاك ها وسيله هاي مناسبي براي تجسس در 
سطح وسيع محسوب مي ش��وند و به همين سبب، 
كاربردهاي زي��ادي در ماموريت هاي دريايي دارند. 
به نوشته الجزيره، گلوبال هاوك مي تواند بدون نياز 
به تجديد س��وخت گيري، كل عرض اقيانوس آرام 

را طي كند.
اي��ن پهپادها ب��ر خ��الف »ام كي��و-1 پرداتور« و 
»ام كيو-9 ريپر« كه قابليت حمل موش��ك دارند و 
براي حمالت هوايي مورداس��تفاده قرار مي گيرند، 
مس��لح نيس��تند و صرفا براي جمع آوري اطالعات 

كاربرد دارند.
اطالعات منتشرشده روي وب سايت شركت سازنده 
نش��ان مي دهد در جريان حمله به عراق در س��ال 
2003، سهم اين هواپيماها از كل سورتي هاي پرواز 
هواپيماهاي شناس��ايي امريكا فق��ط 5 درصد بود، 
درحالي كه بيش از 55 درص��د كل اطالعات حمله 
مربوط ب��ه اطالعات به دس��ت آمده از آنها بود؛ اين 
موضوع مي��زان ارزش آنها در عمليات هاي امريكا را 

نشان مي دهد.
بااين وجود، پايگاه نشنال اينترس��ت نوش��ته ساقط 
ش��دن اين پهپاد، يكي از ضعف ه��اي پنتاگون در 
انجام عمليات هاي تجسس را نشان مي دهد. ارتش 
امريكا براي انجام چني��ن ماموريت هايي متكي به 
هواپيماهاي كند و غيررادارگريزي است كه در برابر 
پدافند هوايي ايران، روسيه و چين آسيب پذير است. 

  اه�داف اياالت متح�ده امري�كا از اعزام 
پهپاد جاسوسي

در خصوص هدف اياالت متحده امريكا از اعزام پهپاد 
جاسوسي به قلمرو هوايي ايران مي توان به اين موارد 

اشاره داشت.
اولين هدف اول امريكا اين بوده كه واكنش جمهوري 
اس��المي اي��ران و كيفي��ت س��امانه هاي رهگيري 
موش��كي، دفاعي كه اين كش��ور در اختيار دارد را 
مش��اهده نمايند. ب��ه عبارتي به دنبال س��نجش و 
آزماي��ش كيفيت ادوات نظامي و دفاعي موش��كي 

جمهوري اسالمي ايران بودند.
يكي ديگر از اه��داف اياالت متح��ده از اعزام پهپاد 
جاسوس��ي به حري��م هوايي اي��ران اين ب��وده كه 
اطالعاتي را از نحوه حضور و آرايش نظامي -دفاعي 
جمهوري اس��المي ايران در منطقه خليج فارس به 
دس��ت آورد. به عبارتي به تعداد نيروها و تجهيزات 
آماده جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج فارس 
پي برده و در مقابل آن ني��روي الزم براي انجام هر 
نوع عمليات نظامي احتمالي عليه جمهوري اسالمي 
ايران را براي خود برآورد كند. گرچه احتمال حمله 
و عمليات نظامي عليه ايران، بس��يار پايين است اما 

به هرحال از اهداف مدنظر امريكا بوده است.
يك��ي ديگر از اهداف ارس��ال اين پهپ��اد، ارزيابي و 
آزمايش ميزان آمادگ��ي نيروهاي نظامي و امنيتي 
ايران بوده اس��ت. اينكه آيا اين كش��ور در عملياتي 
كردن شعارهايش مبني بر پاسخ كوبنده به هرگونه 
تجاوز، جرات، جسارت و صداقت دارد يا اينكه صرفًا 

ادعايي بيش از سوي ايران نيست.
يكي ديگ��ر از اهداف اياالت متح��ده امريكا از اعزام 
پهپاد جاسوسي به قلمرو هوايي ايران اين بوده است 
كه به ميزان قدرت نظامي-دفاعي و اين مس��اله كه 
ايران تا چه حد از قدرت بازدارندگي برخوردار است، 
پي ببرند و اينكه آيا ايران در مقابله با جنگ و حمله 
هوايي از س��الح هاي تأثيرگذار اس��تراتژيك براي 
مقابله با اين حمالت نظامي احتمالي برخوردار است 
يا خير. به عبارتي اياالت متحده امريكا به دنبال اين 
بود كه س��الح هاي دفاعي كه ايران در اختيار دارد 
را آزمايش كن��د و اينكه آيا ايران ق��ادر به مقابله با 
س��الح هاي نوين امريكايي است، يا خير كه البته با 

سقوط پهپاد به جواب خود رسيدند.
درمجموع مي توان گفت كه ارسال پهپاد فوق مدرن 
رادار گريز به س��مت ايران در چارچ��وب ارايه يك 
ارزياب��ي واقعي از توان دفاعي ايران بوده اس��ت كه 
جمهوري اس��المي ايران توانس��ت بالفاصله بعد از 
تجاوز اين پهپاد به حريم هوايي اش، توسط سامانه 
دفاعي بومي خود بانام »س��وم خ��رداد«، متجاوز را 

هدف قرار دهد و منهدم كند.
اكنون با س��رنگون ش��دن پهپاد متجاوزي كه يكي از 
پيشرفته ترين پهپادهاي رادار گريز به شمار مي رود، 
كارشناسان نظامي جهان از قدرت دفاعي و بازدارندگي 
ايران شگفت زده شدند. ازنظر كارشناسان نظامي، انهدام 
اين پهپاد فوق پيشرفته جاسوسي، نيازمند يك فناوري 
دفاعي بسيار باال و پيچيده است و ايران با رهگيري و زدن 
آن نش��ان داد كه از فناوري و قابليت دفاعي و آمادگي 

نظامي چشمگيري برخوردار است.
براين اس��اس ارزيابي كنوني ژنرال ه��اي بلندپايه 

امريكا اين خواهد بود ك��ه هرگونه حمله نظامي به 
ايران، پيامدهاي خطرناكي براي امريكا و هم پيمانان 
آن در منطقه به همراه خواهد داش��ت؛ و بنابراين با 
قاطعيت مي توان اظهارات رييس جمهور امريكا در 
فرداي انهدام اين پهپاد، مبني بر اينكه فرمان حمله 
به ايران را صادر و 10 دقيقه بعد آن را لغو كرد، رد كرد 
و آن را نوع��ي تبليغات رواني به منظور حفظ آبروي 

اياالت متحده امريكا تلقي كرد.

  نتيجه گيري
ساقط كردن پهپاد جاسوس��ي اياالت متحده امريكا 
توسط ايران، پيام هاي سياس��ي، نظامي و راهبردي 
آشكار و پنهاني به دنيا مخابره كرد. يكي از پيام ها اين 
است كه اياالت متحده امريكا، متوجه قدرت دفاعي و 
بازدارندگي تهران شد. اين موضوع باعث خواهد شد 
كه در رويكرد جنگ طلبانه خود عليه ايران واقع بينانه 
عمل نمايند و تغيير مس��ير دهد. گرچه كارشناسان 
نظام��ي پنتاگون به اين موضوع رس��يده بودند، ولي 
اين بار با شكار پهپاد فوق پيشرفته جاسوسي توسط 
ايران، برايشان مسجل شد كه ديگربار نمي توانند از 
ابزار تهديد به جنگ و حمله و اصطالحًا شبح جنگ 

براي فشار به ايران استفاده كنند.
ايران با نشان دادن قدرت دفاعي و بازدارندگي خود 
ثابت كرد ك��ه در صورت هر نوع حمل��ه اي، برتري 
امريكا در برابر ايران چش��مگير نخواهد بود و ايران 
كه توانست پيشرفته ترين پهپاد امريكا را سرنگون 
نمايد و ازآنجاكه از زم��ان دقيق پرواز اين پهپاد كه 
از پاي��گاه الظفره امارات دقيق��ا و ورود آن به حريم 
هواي��ي اش به طور دقيق مطلع ب��وده و با اعالم آن، 
ق��درت اطالعاتي، نظامي و فني خود را نش��ان داد، 
مسلما مي تواند هر هدف ديگر امريكايي را در منطقه، 
در صورت تجاوز و تعدي به قلمرو س��رزميني اش، 

شناسايي و متالشي كند.
از منظر ديگر نيز، انهدام هواپيما هاي بدون سرنشين 
امريكايي نشان داد كه هيچ قدرتي به راحتي امكان 
ورود به حريم هوايي ايران را نخواهد داش��ت و اين 
موضوع كه اياالت متح��ده از نيروي هوايي خود كه 
درواقع مهم ترين س��الحي بوده كه به اين كشور در 
تقابالت نظامي با كشورهاي عراق و افغانستان برتري 
مي داده است، در برابر ايران امكان ندارد و به عبارتي 
برتري هوايي امري��كا در مقابل ايران، به هيچ عنوان 
همانند آنچ��ه در جن��گ اياالت متح��ده امريكا با 

افغانستان و عراق روي داد، نخواهد بود.
يكي ديگر از پيام هاي سياسي، راهبردي انهدام پهپاد 
امريكايي، موضوع امنيت منطقه اي است. با انهدام 
پهپاد امريكا، پيامي آشكار از سوي ايران به آن دسته 
از كش��ورهاي منطقه اي كه در راستاي برافروختن 
آتش جن��گ عليه ايران ت��الش مضاعف مي كنند، 
ارسال شد. سرنگوني اين پهپاد، درواقع خط ونشان 
نظامي براي اين كشورها بود، به اين معنا كه تهران در 
مقابل هر گزينه اي و در هر نقطه اي عليه خود آماده 
هست و اين كش��ورها بايد بدانند كه درگيري ميان 
ايران و امريكا به مرزهاي ايران محدود نخواهد شد و 
عربستان و امارات و رژيم صهيونيستي و هر كشوري 
كه ميزبان حمالت احتمالي امريكا به ايران باشد، در 

تيررس موشكي ايران قرار دارد.
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ترامپ نمي داند چه مي كند
دول��ت دونال��د ترام��پ در چند روز گذش��ته از 
برنامه خود ب��راي اعم��ال تحريم هاي جديدي 
خب��ر داده ك��ه رهبر معظ��م ايران، ش��ماري از 
فرماندهان نظامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و محمد جواد ظريف وزي��ر امور خارجه را هدف 
مي گيرند و به گفته كارشناس��ان تحريم، بيشتر 
ماهيت نمادين دارند تا عمل��ي. اين لزوما اتفاق 
بدي نيست. حركات نمادين در امور بين المللي به 
ويژه ميان كشورهايي مانند ايران اياالت متحده كه 
روابط ديپلماتيك ندارند و مجبورند از ديگر راه ها 
براي برقراري ارتباط استفاده كنند، كاربرد زيادي 
دارد. استفاده از واسطه ها يك گزينه است و تدابير 
نمادين يك گزينه ديگر. مشكل اين تحريم هاي 
جديد نمادين بودن آنها نيست، بلكه پيامي است 
كه مي رسانند: ايران و همه جهان مي توانند ببينند 
كه اين تحريم ها احمقانه و خطرناك هس��تند و 
هيچ تاثيري در پيش��برد مناف��ع اياالت متحده 

نخواهند داشت.
ديپلماس��ي ايراني به نق��ل از پوليتيكو مگزين 
گزارش داد كه دولت ترامپ اين هفته س��ه پيام 

به ايران رساند: 
اولي با هدف گرفتن رهبر معظم ايران بود كه نشان 
مي داد ترامپ به دنبال تغيير نظام در ايران است. 
آيت اهلل علي خامنه اي مهم ترين و نمادين ترين 
وجهه در رهب��ري جمهوري اس��المي را دارد و 
ايدئولوژي نظام انقالب اسالمي بر او استوار است. 
ترامپ مي گويد به دنبال تغيير نظام در ايران نيست 
و بارها بطور ضمني اين پيام را رسانده كه اگر تهران 
نشستي كه او به شدت خواستار آن است را بپذيرد، 
عقب نشيني خواهد كرد. اما سياست گذاري او را 
به سختي مي تواند به عنوان اقدامي غير از تالش 
براي تغيير نظام درك كرد. ترامپ بارها تالش كرد 
تا چنين ترسي را از طريق اظهارات شديداللحن 
ايجاد كند و شكست خورد و حاال هم شديدترين 
حمالت به چهره اصلي نظام ايران هيچ تاثيري در 

موفقيت ترامپ نخواهد داشت.
دومي اين است كه اين تحريم هاي جديد به ايران 
و باقي جهان نش��ان داد كه اياالت متحده تدابير 
تاثيرگذار اقتصادي ندارد و از نبود ابزارهاي جديد 
رنج مي برد. فروش نفت ايران از حدود 2.5 ميليون 
بش��كه در روز قبل از تحريم ه��ا اكنون به حدود 
300 هزار بشكه كاهش يافته و اقتصاد اين كشور 
به شدت آس��يب ديده و مي توان گفت كه اياالت 
متحده در قطع دسترسي ايران به تجارت جهاني 
موفق عمل كرده است. شايد واشنگتن هنوز چند 
حركت ديگر داشته باشد، اما درباره كمپين اعمال 
فشار حداكثري عليه تهران مساله بيشتر حفظ 
درد اقتصادي تحميل شده است و نه افزايش آن. از 
اين رو، پيام حقيقي كه تحريم هاي جديد به ايران 
مي فرستند اين است كه دولت ترامپ نه تنها اين 
واقعيت را به درستي درك نكرده، بلكه نتوانسته 
گزينه تاثيرگذارتري بيابد. اظهارات ضد و نقيض 
دول��ت و وزارت خزانه داري درب��اره تحريم ها به 
عنوان اقدامي از پيش برنامه ريزي شده در ادامه 
تحريم هاي قبلي يا واكنش به هدف گرفته شدن 
هواپيماي بدون سرنشين امريكا توسط ايران هم 
هس��ت. نمي توان تحريم ها را چيزي غير از يك 
اقدام تالفي جويانه دانست و اين يعني در صورتي 
كه ترامپ بخواهد به تحريك هاي احتمالي بعدي 
ايران پاس��خ دهد، گزينه اي غير از اقدام نظامي 
برايش باقي نمانده است. نتيجه، افزايش تنش ها 
بدون هيچگونه دستاورد اس��تراتژيك بوده كه 
اياالت متحده را به دليل كمبود ايده هاي بهتر، به 

سمت درگيري نظامي پيش مي برد.
س��ومين پيام اين تحريم ها اين است كه امريكا 
مذاك��ره نمي خواه��د. دولت ترام��پ به داليلي 
اع��الم كرد كه در نظ��ر دارد تحريم هايي را عليه 
محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران اعمال كند، 
اما هنوز چنين كاري نكرده و اين عجيب است. اگر 
وزارت خزانه داري امريكا باور داشته كه ظريف در 
خارج از ايران داراي��ي دارد، در عمل به او فرصت 
داده تا آن را جابه جا كند. مخالفان سرسخت ايران 
در واشنگتن ظريف را يك نماينده قابل احترام از 
سوي نظامي سركش مي دانند. مساله اينجاست 
كه اگر مبنا مذاكره باشد، طرف مقابل به نماينده 
نياز دارد و تحريم ظريف كش��اندن اي��ران را به 
پاي ميز مذاكره دشوار مي كند. به عالوه، تحريم 
ظريف براي امريكا نتيجه منفي خواهد داش��ت 
چراكه اروپايي ها و آس��يايي ها با خوشحالي با او 
ديدار مي كنند و احتماال در مواجهه با تحريم هاي 
امريكا درصدد تسهيل شرايط براي او برخواهند 
آمد. هر جلس��ه با ظريف به معناي انزواي بيشتر 

امريكا خواهد بود.
اين س��وال پيش مي آي��د كه ترام��پ واقعا چه 
مي خواهد؟ او مي گويد به دنبال مذاكره اس��ت؛ 
اما اگ��ر واقعا چنين چي��زي مي خواهد، رويكرد 
گمراه كننده اي در پيش گرفته است و نمي تواند با 
ادامه رژيم تحريم ها كه تصديق نگراني ايران درباره 
نيت اياالت متحده هستند، به چنين هدفي دست 
يابد. اگر واشنگتن درباره مذاكره با تهران جدي 
اس��ت، بايد يك س��ري پيام هاي كامال متفاوتي 
ارس��ال كند كه بدون هيچ ابهامي، نشان دهنده 
تالش ها براي تس��هيل تنش ها باشند. گزينه ها 
براي واش��نگتن در اين زمينه محدود نيستند و 
تنها مشكل درباره آنها اين است كه ترامپ متحمل 
سخره اي عمومي خواهد شد كه احتماال تحمل 
آن برايش دشوار خواهد بود. ترامپ و دولت او در 
بيشتر زمينه هاي داخلي و خارجي متناقض عمل 
مي كنند. از اين رو، جاي تعجب ندارد كه ناتواني 
آنها در دس��تيابي به اجماع ب��ه اقدامات نمادين 
اشتباهي يا ارسال پيام هاي متناقض منجر شود. 
اما اين پيام ها مهم هستند و پيام هايي كه دولت 
ترامپ ارسال مي كند، مذاكره با تهران را دشوار و 
دشوارتر مي كند و در مقابل، احتمال يك انتخاب 

اشتباه ديگر در خاورميانه را افزايش مي دهند.



گزارش 9 مسكن

»تعادل« اما و اگرهاي طرح خانه داركردن كارمندان دولت را بررسي مي كند 

غيبت نگاه ملي در مسكن سازي براي عايله دولت
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

اواخر خرداد س�ال ج�اري، رييس جمهوري 
از اب�الغ طرحي در بخش مس�كن خبرداد كه 
مربوط به كارمندان دولت بود، حسن روحاني 
در اظهارات�ش اعالم كرد كه براس�اس برنامه 
قرار است كه كارمندان از روز اول استخدام با 
اختصاص بخش كمي از حقوق خود تا 10سال 
پس از استخدام، صاحب منزل شوند و مراحل 
آماده س�ازي و تكمي�ل اي�ن طرح در دس�ت 
بررسي اس�ت تا جوانان در ابتداي شروع كار 

خود دغدغه مسكن نداشته باشند.
البت�ه رييس جمهوري به جزيي�ات اين طرح 
اش�اره نكرد اما فرداي هم�ان روز، وزير راه و 
شهرس�ازي تا حدودي طرح خان�ه داركردن 
كارمندان را موش�كافي كرد، ب�ه گفته محمد 
اسالمي اين طرح با مشاركت خود دستگاه هاي 
اجرايي و در يك س�طح فراگير در كش�ور در 
حال تهيه اس�ت تا كارمندان از ب�دو ورود به 
حوزه كاري خود در صندوق پس انداز مسكن 
پس انداز كرده و اقس�اط منازل دريافتي خود 

را در 15 سال پرداخت كنند.
س�وم تيرماه بود كه محمد اسالمي اظهار كرد 
كه طرح تأمين مس�كن كاركنان دولت )طرح 
تام كاد( در هفته هاي آتي رونمايي مي ش�ود 
و بر اساس قانون س�اماندهي زمين و مسكن 
و قانون پس انداز مسكن، طرح تأمين مسكن 

كاركنان دولت اجرايي مي شود.
در حالي رونمايي و اجراي طرح خانه داركردن 
كارمندان از سوي دولت مطرح شد اما پيشينه 
آن ب�ه طرح�ي از س�وي نماين�دگان مجلس 
ب�از مي گ�ردد، در واقع طرح خان�ه دار كردن 
حقوق بگيران پيش�نهادي ب�ود كه مجلس به 
دولت اراي�ه كرد و دول�ت آن را ب�ه كاركنان 
خودش تقليل داد و براس�اس آن قرار بود كه 
حقوق بگي�ران در يك بازه زماني ۲5 س�ال با 
پرداخت 15 درصد از حقوق خانه دار خواهند 

شد.
در طرح ارايه ش�ده از سوي بهارستان، منابع 
مال�ي مورد ني�از براس�اس مدل س�ه گانه اي 
طراحي شده بود كه با تامين مالي، انبوه سازان 
اقدام به ساخت و ساز در قالب اين طرح كرده 
و كارمن�دان حق�وق بگير دول�ت صاحبخانه 

مي شوند.
اي�ن طرح به ص�ورت منطقه اي اج�را خواهد 
ش�د و به مدت 5 س�ال، س�االنه يك ميليون 
واحد مسكوني براي كارمندان دولت ساخته 

مي شود.
به گفته سيداميرحس�ين قاض�ي زاده، عضو 
هيات رييسه مجلس اين طرح ابتدا طي نامه اي 
براي وزارت راه و شهرسازي ارسال شد، اما اين 
وزارتخانه واكنش جدي به آن نش�ان نداد، از 
اين رو مجل�س با رييس جمهوري مكاتبه كرد 
و رييس دفتر رييس جمه�وري هم اعالم كرد 

طرح مذكور ابالغ شده است.
دراي�ن مي�ان، اگرچ�ه كارمن�دان دول�ت از 
رونمايي و اجراي اين طرح اس�تقبال كرده اند 
اما انتقادات بس�ياري نس�بت به ط�رح خانه 
دارك�ردن كارمن�دان دول�ت وج�ود دارد، 
نخستين انتقاد اين است كه كمتر از 10 درصد 
از مستأجران كنوني كشور كارمندان هستند 
بنابراين اختصاص طرحي براي ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مس�كوني طي 5 سال براي 
اين قش�ر در اولويت نيس�ت زي�را هم اكنون 
دهك هاي پايين درآمدي حت�ي براي تأمين 
هزينه وديعه و كرايه ماهانه خود با مش�كالت 

متعددي دست و پنجه نرم مي كنند.
البته دولت اعالم كرده اس�ت كه دليل اصلي 
س�اخت 400 هزار واح�د مس�كوني در طرح 
اقدام ملي براي خانه داركردن خانوارهايي با 
توان اقتصادي پايين است اما با توجه به اينكه 
تع�داد خانوارهاي ب�ا دهك درآم�دي پايين 
قابل مالحظه است به نظر مي رسد كه ساخت 
400 هزار واحد مس�كوني، نتوان�د به نياز اين 
خانوارها پاسخ دهد، درواقع اين احتمال وجود 
دارد كه با توجه به كمب�ود منابع دولتي براي 
بخش مسكن، توجه به كارمندان دولت موجب 
ناديده گرفتن دهك هاي پايين درآمدي شود.
اي�راد ديگ�ري ك�ه ب�ه ط�رح خانه داركردن 
كارمندان دولت وارد مي ش�ود، اين است كه 
در جزييات آن ابهام هاي بسياري وجود دارد 
يك�ي از اين ابهام�ات بحث چگونگ�ي تأمين 
مال�ي هزينه ابتدايي س�اخت و س�از اس�ت، 
موضوع�ي كه در گام نخس�ت اج�راي طرح، 
بسيار مهم و حياتي است، چون بودجه دولت 
در بخش مسكن محدود است و از سوي ديگر 
كارمندان هم در ابتداي ام�ر توان مالي كافي 
براي پرداخت هزينه هاي هنگفت س�اخت و 
س�از را ندارند ضمن اينكه بايد به اين موضوع 
هم توجه شود كه انبوه سازان هم بايد انگيزه اي 
براي ساخت و ساز داش�ته باشند و نمي توان 
انتظار داش�ت كه ب�دون تأمين مناب�ع مالي 
سازندگان مسكن، شاهد استقبال آنها از اين 

طرح باشيم.
البته نكات مثبتي ه�م در طرح تام كاد وجود 
دارد، توجه دول�ت به ابزار زمي�ن، مهم ترين 
نقطه قوت اين طرح اس�ت كه انتظار مي رود، 
در ص�ورت بهره گيري از اي�ن امتياز و اصالح 
ايرادات آن ش�اهد اجراي ط�رح قابل قبولي 
باش�يم البته بايد اين موضوع هم مورد توجه 

قرار گيرد كه زمين هاي مرغوب ش�هري براي 
س�اخت و ساز مس�كن درنظر بگيرد و تجربه 
اش�تباه مس�كن مهر و اختص�اص زمين هاي 
نامرغ�وب به بخش مس�كوني دوب�اره تكرار 

نشود.

   استفاده از تجربيات طرح هاي قبلي 
فرهاد بيضايي، مديرگروه سياس��ت گذاري مسكن 
دانش��گاه علم و صنعت از ط��رح ابالغي دولت براي 
خانه دار كردن كارمندان دولت اس��تقبال مي كند 
اگرچه معتقد است كه اين طرح در صورتي مي تواند 
موفقيت آميز باشد كه از ايرادات طرح هاي اجراشده 
قبلي، اصالح شود و از نكات مثبت طرح هاي گذشته 
به خوبي استفاده شود ضمن اينكه دركل نگاه دولت 
به بخش مس��كن بايد ملي باش��د و س��اخت و ساز 

مسكن را محدود به قشر خاصي نكند. 
او درباره طرح پيشنهادي دولت براي خانه داركردن 
كارمندان دولت به تعادل مي گويد: اين طرح پيش از 
اين و در زمان آغاز به كار وزيرجديد راه و شهرسازي 
از سوي اين وزارتخانه مطرح شده بود اگرچه پيشينه 
اين طرح به دهه 80 و ارايه طرح هاي مش��اركتي و 

اجاره به شرط تمليك بازمي گردد.
بيضايي مي افزايد: در فرآيند مشاركتي چون زمين 
به سازنده واگذار مي ش��ود، قيمت زمين باالست و 
س��ازنده و مش��اركت كننده، مالك زمين است و در 
هنگام تحويل هم، واحدهاي مس��كوني را به قيمت 

بازار در اختيار خريداران قرار مي دهد. 

او ادامه مي دهد: البته مدل طرح هاي مشاركتي در 
طرح ويژه تهرانس��ر اصالح ش��د و هزينه ساخت را 
خريدار پرداخت كن��د و هزينه زمين هم به صورت 
اقس��اطي از متقاضي دريافت شود،  درواقع زمين به 
انبوه ساز واگذار نمي ش��د و همين موضوع موجب 
مي شد كه هزينه تمام شده هر واحد مسكوني براي 

متقاضي نهايي، كاهش يابد.
اين كارشناس ارش��د حوزه مسكن، بااشاره به طرح 
دولت براي خانه داركردن كارمندان مي گويد: اين 
طرح بايد به گونه اي اجرا ش��ود ك��ه عدم واگذاري 
زمين به سازنده مورد توجه قرار گيرد تا قيمت براي 

متقاضي نهايي و مصرف كننده كنترل شود.
بيضاي��ي اظه��ار مي كند: نكت��ه اي ك��ه در اجراي 
طرح هاي بخش مس��كن وجود دارد، اين است كه 
بايد از نتايج و نقاط قوت و ضعف اين طرح ها استفاده 
شود، در واقع بايد از كارنامه طرح هايي كه در طول 
ساليان مختلف اجرايي شده و همچنين نقاط قوت 
و ضعفي كه در اين طرح ها وجود داش��ته اس��ت و 
اصالحات��ي روي اي��ن طرح ها انجام ش��ده كه بايد 
براي اجراي بهت��ر طرح ها و پروژه هاي جديد از اين 

تجربيات بهره گرفته شود.
ب��ه گفت��ه او، در ي��ك دوره، قانون زمين ش��هري 
اجرايي مي شد، مش��كل اين طرح اين بود كه افراد 

نمي توانستند در فرآيند آماده سازي مشاركت كنند 
و ساليان سال طول مي كشيد تا توسعه زيرساختي 

و زيربنايي اين طرح ها انجام مي گرفت.
مدير سياست گذاري گروه مسكن دانشگاه علم و 
صنعت اضافه مي كند: پس از اين طرح، زمين ها را 
به طور آماده سازي شده در اختيار خريداران قرار 
دادند چون پس از طرح زمين شهري مشخص شد 
كه مردم توانايي الزم براي ساخت و ساز را ندارند. 
بيضاي��ي بيان مي كن��د: در مرحله بعد س��اخت و 
ساز را به انبوه سازان واگذار كردند كه انبوه سازان 
توان فني بيش��تري دارند كه در اين مرحله هم با 
مش��كالتي مواجه بوديم زيرا پس از پايان ساخت، 
واحدها با قيمت روز در اختيار مصرف كننده قرار 

مي گرفت.
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن با اشاره به مرحله 
بعدي كه طرح مس��كن مهر اس��ت، مي گويد: اين 
طرح هم با مش��كالتي مواجه بود اما در طرح هاي 
بعدي كه براساس مشاركت انجام مي شد به طرح 
مس��كن ويژه تهرانسر رس��يديم كه بس��ياري از 
اين موانع برداشته ش��د و درحال حاضر هم براي 
اجراي طرح خانه داركردن كارمندان دولت بايد از 
اصالحيات طرح هاي قبلي استفاده كنيم درواقع 
نبايد طرح هاي گذشته را عينا اجرايي كنيم بلكه 
بايد از نقاط ضعف درس گرفته و نقاط قوت را دوباره 

مورد استفاده قرار دهيم.
او تصريح مي كند: يكي از اقداماتي كه در دولت نهم 
و دهم انجام ش��د اين بود ك��ه در طرح هايي مانند 
مسكن مهر و مس��كن ويژه تهرانسر، سازنده واقعي 
مسكن را مي ساخت اما مالكيت زمين به آن واگذار 
نمي شد درواقع سازنده يك واسطه مديريتي بود نه 
واس��طه مالكيتي، برهمين اساس هم مسكن مهر و 
هم مسكن ويژه تهرانسر با قيمت تمام شده مناسب 

دراختيار متقاضيان قرارگرفت.
بيضايي ادامه مي دهد: پيش��نهاد مي ش��ود كه اين 
موضوع يعني واس��طه مديريتي بودن س��ازنده در 
طرح جديد دولت اجرايي شود و اصالحيه ها درنقاط 

ضعف انجام شود.
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن با تاكيد بر استفاده 
از نقاط قوت طرح هاي قبلي مي گويد: مهم ترين نكته 
اين اس��ت كه نبايد از مدل طرح هاي ساخت و ساز 
مس��كن كه در آن زمين به س��ازنده واگذار مي شد، 
الگوبرداري كرد و بايد از طرح هايي استفاده كرد كه 
زمين در دست دولت است و س��ازنده فقط واسطه 

مديريتي محسوب مي شود.

   نگاه دولت بايد ملي باشد
او درب��اره اولويت اجراي چني��ن طرح هايي اظهار 
مي كند: نگاه دولت به بخش مسكن بايد ملي باشد و 
نبايد نگاه بخشي داشته باشيم، اين نوع برنامه ريزي 
در بخش مسكن به دوره پهلوي بازمي گردد در اين 
دوره به ساخت و ساز مسكن كاركنان و كارمندان 
دولت بسيار توجه شد و اين موضوع موجب شد كه 
كارگران، كش��اورزان و ... از بخش مسكن محروم 
بمانند، اين محروميت در قانون اساسي هم به وجود 
آمد و علت آن سياست گذاري هاي اشتباهي است 

كه در دوره پهلوي هم وجود داشته است.
مديرگروه سياس��ت گذاري مسكن دانشگاه علم و 
صنعت ادامه مي دهد: نگاه كنوني قانون اساسي به 
مسكن روستايي، كارگران و ... ريشه در نگاه دوره 

پهلوي به مسكن اقشار مختلف دارد.
بيضايي ادامه مي دهد: تجربه انباشته اي در بخش 
مس��كن قبل و بعد از انق��الب وج��ود دارد و بايد 
براساس اين تجربيات، برنامه ريزي كرد و اشكاالت 
طرح هاي گذش��ته اصالح و از نقاط مثبت استفاده 

شود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د، دولت بايد نگاهي 
ملي به بخش مسكن و تمام اقشار نيازمند مسكن 
داشته باش��د و نگاه ويژه اي به بخش يا قشرخاص 

نداشته باشد.
مديرگروه سياس��ت گذاري مسكن دانشگاه علم و 
صنعت ادامه مي دهد: بيش��ترين مشكل در بخش 
مسكن مربوط به اقشار كم درآمد، متوسط و مسكن 
روستايي است و برهمين اساس دولت بايد برنامه 

ويژه اي در اين زمينه داشته باشد.

او اظهار مي كند: اگرچه درآمار رس��مي اعالم شده 
و در چند سال گذشته مطرح شده است كه حدود 
2.5ميليون مس��كن خالي از سكنه وجود دارد اما 
نگاهي به آمار مربوط به مس��كن روس��تايي نشان 
مي دهد كه در اين بخش شاهد كمبود 800 هزار تا 
يك ميليون خانوار روس��تايي فاقد مسكن مناسب 
هس��تند و برنامه ريزي براي خان��ه داركردن اين 

روستاييان بايد توسط دولت انجام شود.
بيضايي معتقد اس��ت: از دولت هشتم به بعد شاهد 
برنامه ريزي مناسب و دقيقي براي خانه داركردن 
روس��تاييان بوديم و ساخت مس��كن روستايي در 
اولويت قرار گرفت و اين موضوع تا س��ال 90، 91 
ادامه يافت و به ساخت 200 هزار واحد مسكوني در 
سال هم رسيد اين درحالي بود كه در اوايل دهه 80 
با ساخت 20 هزار واحد مسكوني آغاز شد در اوايل 
دهه 90 به 200 هزار واحد مسكوني رسيد، يعني 
حجم ساخت و ساز مسكن روستايي، 10 برابر شد.
اين كارشناس ارش��د بخش مسكن با اشاره به كم 
توجهي دولت يازدهم و دوازدهم به بخش مسكن 
روستايي اظهار مي كند: ساخت و ساز در اين بخش، 
طي اين دو دولت تقريبا متوقف ش��د و ديگر شاهد 
رشدي كه مس��كن روس��تايي در دولت هشتم تا 
يازدهم داشت، نبوديم و برهمين اساس نياز مسكن 

روستايي انباشته شد.
او اضافه مي كند: حوزه اي كه بايد هم اكنون در بخش 
مسكن مورد توجه دولت قرار گيرد حوزه استيجار در 
بازار شهري مسكن است چون مستأجران به دليل 

نداشتن مس��كن ملكي مناسب به سمت بازار اجاره 
آمده اند، ديگر بخش��ي كه بايد از سوي دولت مورد 
مالحظه ويژه قرار گيرد، مسكن روستايي و در آخر 

هم بافت فرسوده است.
بيضايي پيش��نهاد مي دهد: دولت بايد براي بخش 
اجاره و خانوارهايي كه فاقد مس��كن ملكي شهري 
هستند برنامه ريزي مناسبي داشته باشد ضمن اينكه 
ساخت و ساز مسكن روستايي و احياي بافت فرسوده 

هم بايد هر چه سريعتر در دستور كار قرارگيرد.

   ضرورت مديريت عرضه و تقاضا 
مديرگروه سياس��ت گذاري مس��كن دانشگاه علم 
وصنعت با اشاره به ساخت ساالنه يك ميليون واحد 
مسكوني براي كارمندان دولت طي 5 سال مي گويد: 
كشور ساالنه به س��اخت 1 ميليون واحد مسكوني 
نياز دارد اما بحث برسراين است كه اين تقاضا لزوما 
در كاركنان و كارمندان دولت انباشته نشده است و 
مديريت و پاس��خ دهي به تقاضاي مسكن در سطح 

كشور هم نيازمند برنامه ريزي دقيق است.
بيضاي��ي ادام��ه مي ده��د: همان گون��ه ك��ه بايد 
سياس��ت هاي عرضه تنظيم ش��ود، سياس��ت هاي 
تقاضا هم بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد ساخت و 
ساز در مناطقي باشد كه تقاضا وجود دارد درحالي 

كه تجربه ساخت 2.5 ميليون واحد مسكوني خالي 
در كشور نش��ان مي دهد كه احداث اين واحدها در 
مناطق پيش��ران كالن ش��هرها انجام شده است كه 
هدف تقاضاي مصرفي مسكن كش��ور نيست، زيرا 
افرادي كه فاقد واحد مس��كوني هس��تند از لحاظ 
اقتص��ادي توان خريد چني��ن واحدهايي را ندارند، 
بنابراين مديريت تقاضا در ساخت و ساز بسيار مهم 

و حياتي است.

   بازنگري در طرح هاي جامع شهري 
او با اش��اره به واگذاري زمين از س��وي دولت براي 
س��اخت و س��از واحدهاي مس��كوني دولتي اظهار 
مي كند: طرح مسكن مهر، زمين شهري و طرح هايي 
مانند خانه داركردن كارمندان دولت از طرح جامع 
ش��هر پيروي مي كنن��د و نكته اين اس��ت كه بايد 
زمين هايي را در طرح هاي توس��عه ش��هري مورد 
اس��تفاده قرار دهيم كه مرغوبيت داشته باشند در 
حال��ي كه درطرح مس��كن مهر، از زمي��ن مرغوبي 

استفاده نشد.
بيضايي اضافه مي كند: دراجراي طرح مسكن مهر از 
طرح هاي جامع شهري استفاده شد كه ممكن بود ده 
سال پيش از آغاز ساخت وساز تهيه شده بود و زميني 
كه براي پش��تيباني طرح انتخاب شده بود، مناسب 
نبود و بايد اصالح مي شد بنابراين دراجراي اين طرح 
بايد به اين موضوع دقت شود كه در جانمايي مسكن 
بازنگري در بخش طراحي شهري داشته باشيم بااين 

اولويت كه حوزه مسكن كشور را فعال كنيم.
به گفته مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم وصنعت، در طرح مس��كن مه��ر و طرح هايي از 
اين دست چون از طرح جامع شهري استفاده شده 
و مي ش��ود، ممكن است با اين مشكل مواجه باشيم 
كه نهاد تهيه كننده طرح هاي جامع شهري چون به 
دنبال درآمدزايي اس��ت، بعضي زمين هاي مرغوب 
را در اختيار خود مي گيرد و س��اير زمين ها را براي 
بخش توسعه مسكوني درنظر مي گيرد تا درصورت 
مسكوني شدن اين مناطق، بتوان از اين زمين هاي 
مرغوب مربوط به اين نهاد براي درآمدزايي استفاده 

كرد.
او تصريح مي كند: اين موضوع درحالي انجام مي شود 
كه بايد زمين هاي مرغوب تر در اختيار بخش توسعه 
مسكوني قرار مي گرفت و زمين هاي اطراف به نهادها 
واگذار مي شد اما اين اتفاق رخ نداد، نمونه آن طرح 

مسكن مهر شهرهاي مختلف است.
بيضاي��ي تصريح مي كند: بنابراي��ن در اجراي طرح 
خانه دارك��ردن كارمندان و كاركنان دولت هم بايد 
به اين موضوع توجه شود كه در طرح جامع شهري 
بازنگري اصولي انجام ش��ود ت��ا زمين هاي مرغوب 

نهادها و سازمان ها به بخش مسكوني واگذار شود.
اين كارشناس ارشد بخش مسكن ادامه مي دهد: اين 
بازنگري بايد در تمام استان ها و شهرهاي كشورانجام 
شود تا ديگر ش��اهد تكرار ايرادات طرح هايي مانند 
مسكن مهر در طرح خانه داركردن كارمندان دولت 

نباشيم. 

   قابليت اجرايي ندارد
فردي��ن يزداني، مديرعلمي طرح جامع مس��كن از 
منتق��دان طرح خان��ه داركردن كارمن��دان دولت 
اس��ت و با اش��اره به خألهاي موج��ود در اين طرح 
از جمله عدم شفاف س��ازي درباره چگونگي تأمين 
مالي، در اولويت نبودن كارمندان دولت براي خانه 
داركردن، محدود بودن جامعه هدف؛ با قاطعيت از 
عدم اجراي اين طرح س��خن مي گويد. او با انتقاد از 
مبهم بودن جزييات طرح خانه داركردن كارمندان 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« مي گويد: با توجه به اينكه 
نزديك انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي است و 
تعداد كارمندان دولت هم بسيار است، ارايه چنين 
طرح هايي در اين شرايط، مسبوق سابقه است و گرنه 
به نظر نمي رسد كه طرح خانه داركردن كارمندان 

دولت اجرايي شود.
يزداني اظهار مي كند: پيش��نهاد ارايه شده از سوي 
دولت طرح نيست و در حد ايده است، جزييات مطرح 
شده در آن بسيار گنگ و مبهم است ضمن اينكه بايد 
اين انتقاد را هم وارد كرد كه در اين پيشنهاد توجه 
خاصي به كارمندان دولت ش��ده است در حالي كه 
توان اقتصادي كارمندان از بسياري از اقشار درآمدي 
باالتر است و نيازمندي در اين قشر بسياركم است.

او ادامه مي دهد: در صورت بررسي جامعه مستأجران 
كش��ور به اين موضوع پي مي بريم ك��ه كمتر از 10 
درصد آنها كارمندان دولت هس��تند، بنابراين ارايه 
يك پيشنهاد يا ايده براي خانه داركردن كارمندان 

با اين شرايط، نبايد در اولويت باشد.
به گفته مديرعلمي طرح جامع مسكن، اين موضوع 
كه دولت اعالم كرده اس��ت، از ابزار زمين خود براي 
ساخت و س��از واحدهاي مسكوني استفاده مي كند 
امتياز اين ايده و پيشنهاد است اگرچه شيوه تأمين 
مالي و چگونگي تأمين هزينه هاي س��اخت و ساز، 

مبهم است.
يزداني با اشاره به بحث دريافت 15 درصد از حقوق 
كارمندان طي 25 سال براي تأمين منابع مالي اين 
پيشنهاد مي گويد: سوال اين است كه هزينه ساخت 
اوليه قرار است چگونه تأمين شود در واقع اين هزينه 

را دولت پرداخت مي كند يا متقاضيان؟
او بي��ان مي كند: با وجود اطالعات ارايه ش��ده براي 
اجراي اين طرح پيش بيني مي شود كه سازندگان 

تمايلي براي همراهي با اين طرح نداشته باشند.
مديرعلمي طرح جامع مس��كن تصريح مي كند: از 
هم اكن��ون و با در نظر گرفت��ن تمامي جوانب پيش 
بيني مي شود كه س��اخت ساالنه يك ميليون واحد 
مسكوني طي 5 سال براي كارمندان اجرايي نشود. 
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نگاهي به طرح هاي دولت 
براي ساخت مسكن

درحالي كه طي 6 س��ال گذش��ته بس��ياري از 
مس��ووالن دولت يازدهم و دوازده��م انتقادات 
بسياري را به طرح مسكن مهر وارد كرده اند، اما 
نگاهي به عملكرد و كارنامه اين دو دولت در بخش 
مسكن نشان مي دهد كه در اين مدت اقدام مثبتي 
براي خانه داركردن متقاضيان خريد مسكن انجام 
نشده است، البته در سه، چهار سال اخير گام هايي 
براي افزايش س��قف وام مسكن برداشته شد اما 
نتوانس��ت تاثير چنداني بر بازار خريد و فروش 
مسكن داشته باشد. تكميل واحدهاي مسكوني 
طرح مسكن مهر تا پيش از آغاز به كار وزير جديد 
راه و شهرسازي در اولويت قرار نداشت و جزييات 
طرح مس��كن اجتماعي هم هيچ گاه به درستي 
رسانه اي نش��د و اما طي ماه هاي اخير اقداماتي 
براي ساماندهي و رونق بازار مسكن انجام شده كه 
يكي از آنها طرح اقدام ملي است. طرح اقدام ملي، 
طرحي است كه از سوي وزارت راه و شهرسازي و 
به منظور رونق اين بخش و بر اساس تقويت هر دو 
طرف عرضه و تقاضا تدوين شده است كه با وجود 
اعالم جزييات آن، ام��ا و اگرهايي درباره اجراي 
بندهاي آن وجود دارد. با توجه به اينكه طرح اقدام 
ملي، مهم ترين طرحي است كه دربخش مسكن 
دولت يازدهم و دوازدهم مطرح شده است روزنامه 
تعادل نگاهي به جزييات اين طرح در دو بخش 

ساخت و ساز و استيجار داشته است. 

  بافت فرسوده
  در بخش باز آفريني شهري طرح اقدام ملي قرار 
است كه تعداد 400 هزار واحد مسكوني شامل 
200هزار واحد در ش��هرهاي جديد، 100 هزار 
واحد توسط بنياد مسكن و 100 هزار واحد هم در 
طرح بازآفريني سازمان زمين و مسكن در كشور 
ساخته شود، ساخت 400 هزار مسكن در مدت 2 
سال و تا سال 99 در دستور كار قرار دارد و در اين 
برنامه مهم ترين موضوع كاهش هزينه مسكن در 

قيمت تمام شده است.
  با توجه به اينكه زمين بيش از 60 درصد هزينه 
مس��كن را به خود اختصاص مي دهد در برنامه 
»اق��دام ملي« سياس��ت گذار تالش ك��رده تا با 
واگذاري زمين هاي دولتي به سازندگان، هزينه 

ساخت را در اين طرح كاهش دهد.
  واگذاري زمين دولت��ي، كاهش 50 درصدي 
هزينه صدور پروانه و مجوزه��ا، 25 ميليون وام 
ساخت با نرخ سود صفر درصد و خريد مصالح از 
»بازار تعهدي« با تخفيف ۳0 درصدي، بخشي از 
برنامه بسته جديد رونق مسكن در بخش بافت 

فرسوده است.
  براي س��اخت 400 هزار مسكن جديد، دو نوع 
زمين دولتي داريم كه يكي مربوط به زمين هاي 
در اختيار س��ازمان ملي زمين و مسكن است و 
نوع ديگر زمين هاي دولتي اس��ت كه در اختيار 
دس��تگاه ها ي��ا وزارتخانه هاي ديگر ق��رار دارد. 
ب��ر اس��اس دس��تور رييس جمهوري ب��ه تمام 
وزارتخانه ها، اين دس��تگاه ها موظف هس��تند 
زمين هاي دولتي در اختيار را براي ساخت و ساز 

به وزارت راه و شهرسازي واگذار كنند.
  براي انجام برنامه اقدام ملي استانداران سراسر 
كشور ماموريت دارند زمين هاي دولتي در مراكز 
استان ها و شهرستان ها را شناسايي كنند تا با در 
اختيار قراردادن اين زمين ها ساخت و سازهاي 

جديد را كه شروع شده سرعت ببخشند. 
  براي تش��ويق دس��تگاه ها به واگذاري زمين، 
آنها مي توانند زمين ها را براي مصارف مسكوني 
كارمندان خودش��ان به كار بگيرند و وزارت راه 
و شهرس��ازي به عنوان متولي س��اخت و ساز با 
دستگاه ها مساعدت مي كند كه اگر زمين مشكل 
تغيير كاربري يا تراكم دارد اين مشكل را حل كند. 
  در طرح اقدام مل��ي همچنين ۳700 ميليارد 
تومان از محل وجوه اداره شده براي برنامه ساخت 
و ساز جديد تخصيص داده شده كه در آن ميزان 
وام س��اخت يا وام وديعه به منظور اسكان موقت 

ساكنان بافت هاي فرسوده مشخص شده است.
  براساس طرح اقدام ملي، قراردادي بين بانك 
مسكن، بنياد مسكن و ش��ركت تأمين مصالح 
ساختماني امضا مي شود و ساز وكار بازار به اين 
صورت خواهد بود كه سازندگان نياز مصالح ساالنه 
خود را اعالم مي كنند و شركت تأمين مصالح را 
به صورت عمده خريداري مي كند كه قيمت آن 
تقريبًا 28 تا ۳0 درصد كمتر از قيمت بازار است.

  حدود يك ميليون و 500 هزار هكتار زمين در 
سراسر كشور تحت اختيار سازمان ملي زمين و 
مسكن قرار دارد كه با شناسايي و برنامه ريزي هاي 
ابتدايي مقرر شده 1080 هكتار اين زمين ها به 
زودي براي ساخت و ساز در اختيار سرمايه گذاران 
بخش خصوص��ي قرار گيرد و ب��ا توجه به اينكه 
بيشتر هزينه تمام شده مسكن مربوط به ارزش 
زمين اس��ت، انتظار مي رود كه با اجراي چنين 
طرح هايي بخش��ي از مش��كالت مسكن مردم 

كشور حل شود.

  بخش استيجار
  يكي از برنامه هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي 
تدوين بس��ته اي براي نظارت بر بازار اجاره است 
كه در همين راستا، كميته اي ملي براي تعيين 
افزايش س��االنه اجاره بها تش��كيل شده است، 
اين كميته 9 نف��ره در موضوع اجاره نرخ گذاري 
نمي كند اما ش��اخص افزايش نرخ اجاره را مثل 
آنچه هر س��ال در مورد افزاي��ش حقوق وجود 
دارد، اعالم مي كند. اعضاي اين كميته متشكل 
از نمايندگان مجلس، ش��وراي عالي استان ها، 
دادس��تاني كل، بانك مركزي و مشاوران امالك 
هستند كه قرار است شاخص افزايش نرخ اجاره 
را در فروردين هر س��ال يعني قبل از آغاز فصل 

جابه جايي اعالم كنند. 

  بيضايي، مدير گروه سياس�ت گذاري 
مسكن دانشگاه علم و صنعت:

نكته اي ك�ه در اج�راي طرح هاي بخش 
مسكن وجود دارد، اين اس�ت كه بايد از 
نتايج و نق�اط قوت و ضع�ف اين طرح ها 
اس�تفاده ش�ود، در واقع بايد از كارنامه 
طرح هاي�ي كه در طول س�اليان مختلف 
اجراي�ي ش�ده و همچنين نق�اط قوت و 
ضعفي كه در اين طرح ها وجود داش�ته و 
اصالحاتي روي اين طرح ها انجام ش�ده 
اس�ت كه بايد براي اج�راي بهتر طرح ها 
و پروژه هاي جدي�د از اين تجربيات بهره 

گرفته شود. 
دولت بايد نگاهي ملي به بخش مسكن و 
تمام اقشار نيازمند مسكن داشته باشد و 
نگاه ويژه اي به بخش يا قشرخاص نداشته 
باش�د؛ در حال حاضر بيش�ترين مشكل 
در بخش مس�كن مرب�وط به اقش�ار كم 
درآمد، متوسط و مسكن روستايي است 
و برهمين اساس دولت بايد برنامه ويژه اي 

در اين زمينه داشته باشد

برش
  يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن:
 پيشنهاد ارايه ش�ده از سوي دولت طرح 
نيس�ت و در حد اي�ده اس�ت و جزييات 
مطرح ش�ده در آن بس�يار گنك و مبهم 
اس�ت ضمن اينكه بايد اي�ن انتقاد را هم 
وارد كرد كه در اين پيشنهاد توجه خاصي 
به كارمندان دولت ش�ده اس�ت در حالي 
كه توان اقتصادي كارمندان از بس�ياري 
از اقشار درآمدي باالتر است و نيازمندي 
در اين قش�ر بسياركم اس�ت. در صورت 
بررسي جامعه مس�تأجران كشور به اين 
موضوع پ�ي مي بريم كه كمتر از 10 درصد 

آنها كارمندان دولت هستند. 
با وجود اطالعات ارايه ش�ده براي اجراي 
اين طرح پيش بيني مي شود كه سازندگان 
تمايلي براي همراهي با اين طرح نداشته 

باشند.
هم اكنون و با در نظر گرفتن تمامي جوانب 
پيش بيني مي شود كه ساخت ساالنه يك 
ميليون واحد مس�كوني طي 5 سال براي 

كارمندان اجرايي نشود

برش



دانش و فن10اخبار

»ارز ديجيتال« قانوني يا غيرقانوني؟

يك بام و دو هواي سياست گذاري ارز ديجيتال
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

چندي پي��ش نيروي انتظامي از كش��ف چند مزرعه 
ارز ديجيتا ل خبر داد و اع��ام كرد برخي كارخانه ها 
و واحد هاي توليدي با توجه به دارابودن برق صنعتي 
اقدام به توليد ارز ديجيتال كرده اند . استخراج اين ارز 
ديجيتال با بهره گيري از انرژي برق ارزان در ايران، باعث 
اعتراض برخي مس��ووالن ش��د تا جايي كه با افزايش 
مصرف برق، به دليل دس��تگاه هاي پردازش س��ريع 
وزارت نيرو خواس��تار برخورد با اس��تخراج كنندگان 
ارزهاي ديجيتال شد، چرا كه به گفته مسووالن وزارت 
نيرو استخراج هر كوين معادل مصرف ساالنه ۲۴ واحد 
مس��كوني در ايران اس��ت. اما بيت كوين در جهان در 
حال رشد و استخراج است و بس��ياري از كشورها آن 
را قانوني و استخراج آن را بامانع اعام كرده اند،  اما در 
ايران مس��اله اي كه با وجود همه اتفاقاتي كه در ايران 
باوجودپياده سازي آزمايش��ي آن توسط پست بانك 

انجام شد هنوز قانوني اعام نشده است .
بر اس��اس اين گزارش سال گذش��ته وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات به اهميت ارزهاي ديجيتال در دنياي 
كنوني اش��اره كرد و گفت: دنيا در حال تحول است و 
يكي از اي��ن تحوالت، »ارزهاي ديجيتال« هس��تند. 
رويكرد انفعالي در خصوص فناوري و انتظار دستگاه ها 
از يكديگر طبيعتا باعث عقب ماندگي و در نهايت انفعال 

حاكميت خواهد شد.
وي از پياده س��ازي آزمايش��ي اولي��ن ارز ديجيتالي 
كشور توسط پس��ت بانك خبر داد و گفت: با استفاده 
از ظرفيت هاي موجود ارتباط��ات و فناوري اطاعات 
در عرصه بانكداري و نظام مالي كش��ور و نيز ظرفيت 
باالي جوانان كشور، در جلس��ه اي كه با هيات مديره 
پست بانك ايران داشتم، مقرر ش��د اين بانك با اعام 
فراخوان و شناس��ايي نخبگان كش��ور در اين عرصه، 
اولين ارز ديجيتال طراحي شده را به صورت آزمايشي 
پياده س��ازي و اين مدل را براي بررسي و تاييد به نظام 

بانكي كشور عرضه كند.
بحث ارز، موضوع بانك مركزي است اما وقتي ديجيتالي 
شد، بعد تكنولوژيكي پيدا مي كند كه در حوزه فناوري 
اطاعات است. وزير ارتباطات در اين باره گفته ما بارها 
اعام كرديم در فضاي مجازي، سطح دانش مردم بعضا 
از سطح دانش مسووالن در اين حوزه بيشتر است و ما 
عقب افتادگي آگاهي در ميان مسووالن دست اندركار 

در حوزه فضاي مجازي مشاهده مي كنيم.
وي با بيان اينكه بانك مركزي تاش  خوبي براي حمايت 
از فين تك ها داشته است، نيز گفت: نظام بانكي ما جدا از 
بانك مركزي و دستگاه هاي نظام مالي، الزم است نسبت 
به تحوالت فين تك ها و ارز ديجيتال آگاهي داش��ته 

باشند. تعاماتي با پست بانك و پژوهشگاه پولي و بانكي 
داشته ايم تا نمونه اي از ارز ديجيتال را پياده سازي كرده 
و براي مسووالن كشور آن را معرفي كنيم تا با چابكي 

بيشتر بانك مركزي در اين حوزه عمل كند.
جهرمي معتقد است: ارز ديجيتال درنهايت خواهد آمد 
و ما از قبل بايد فكري به حال آن بكنيم، هرچند درباره 
استفاده از ارزهاي مجازي نظرات مختلفي وجود دارد. 
واقعيت اين است كه ما مي خواهيم اين مدل را كه قبا 
در ژاپن هم پياده شده، پياده سازي كنيم تا با استفاده 
از ظرفيت هاي موج��ود يك مدل آزمايش��ي را براي 
تصميم گيري هاي نهايي اجرا كنيم. در همان س��ال 
و بعد از پياده س��ازي ارز ديجيتال توسط پست بانك 
 بانك مركزي اعام كرد »به كارگيري ابزار بيت كوين

)Bit Coin( و س��اير ارزهاي مج��ازي در تمام مراكز 
پولي و مالي كش��ور ممنوع اس��ت.« حال با گذش��ت 
يك سال از اين اتفاق و روي كار آمدن مزرعه هاي بيت 
كوين در كشور اختاف نظرهايي بين مسووالن شكل 
گرفته اس��ت. برخي موافق و برخي مخالف راه اندازي 
ارزديجيتال در كشور هستند، در اين خصوص نسترن 
محسني معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي در اينس��تاگرام 
نوشت: اين روزها بسيار بحث ماينرها و ماينينگ ها داغ 
شده و در اين گير و دار شايد در برخي موارد به درستي 
و در برخ��ي قضاوت ها از س��ر بي اطاعي، خرده هايي 
به رگوالتورها گرفته مي ش��ود. در اين راستا به نظرم 
رسيد كه مطلبي را كه چندي قبل در توييتر گفتم را 
اينجا نيز باز نشر كنم، چراكه جاي خالي اين موضوع 
زياد حس مي ش��ود. وي در ادامه توضيح داد: در حالي 
كه استخراج ارز ديجيتال از سوي برخي بزرگان، يك 
صنعت شناسايي مي شود، از سوي برخي نهادها ممنوع 
اعام ش��ده و همچنان متقاضي��ان ورود به اين حوزه 
در باتكليفي هستند.  ظاهرا هر زمان كه به مباحثي 
كه نيازمند رگوالتوري مشاركتي است، مي رسيم، بر 
تاخيرها افزوده مي شود.  محسني همچنين خاطرنشان 
كرد: مدت هاس��ت كه مقتضيات زمانه حكم مي كند 
نشس��ت تنظيم گرهاي بخشي به صورت منظم براي 
مباحث چند وجهي بخشي شكل بگيرد، اما شاهديم كه 
در برخي بخش ها حتي هنوز رگوالتوري شكل نگرفته 
است.  مفاهيم نسبتًا جديدي را كه در پس خود دنيايي 

كار نهفته دارد، جدي بگيريم.
اين در حالي است كه گفته مي شود در مركز ملي فضاي 
مجازي در حال بررسي اين موضوع با بانك مركزي است 
چرا كه بانك مركزي هن��وز بيت كوين را تاييد نكرده 
است چون معتقد است: روي زنجيره بازار ارز مجازي 
در كش��ور هيچ گونه كنترل و مديريتي وجود ندارد و 

در حقيق��ت صراف هايي كه به اي��ن فعاليت مبادرت 
مي كنند، مجوز ندارند و ب��ه دليل نبود مقررات هنوز 
نمي توان از ارزهاي مجازي در كش��ور استفاده كرد. از 
سوي ديگر برخي مسووالن صحبت از راه اندازي ارزهاي 
بومي مي كنند،  مس��اله اي كه به نظر مي رسد با وجود 

برخي خأل هاي قانوني راه به جايي نمي برد.

   پاي چيني ها هم به مزارع بيت كوين ايران 
باز شد

اين در حالي است كه بر اساس گزارش هاي جديد، 
برق ارزان ايران اين روزها پاي اس��تخراج كنندگان 
بين المللي ارزهاي ديجيتال به خصوص كشور چين 
را به كش��ورمان باز كرده اس��ت؛ موضوعي كه براي 
صنعت برق ايران ضر ر و براي اس��تخراج كنندگان 

چيني، سودي سرشار دارد.
كش��ور چين كه به نوع��ي مهد همه ن��وع توليد به 
دليل ارزان بودن مواد اوليه و هزينه دستمزد است، 
درباره اس��تخراج ارزهاي ديجيتال مقررات بسيار 
س��خت گيرانه اي دارد؛ به گونه اي كه سازمان هاي 
مقررات گذار اين كشور هيچ رمزارزي را به عنوان پول 

قانوني به رسميت نمي شناسند و سيستم بانكداري 
اين كشور هم نه تنها خدمات مربوط به اين ارزها را 
ارايه نمي كند بلكه از پذيرش آنها هم منع شده است.

اين كش��ور حاال به خاطر هدر رفت منابع به خاطر 
اس��تخراج ارز ديجيت��ال و آث��ار زيس��ت محيطي 
مخرب ناشي از آن، در پي ممنوع ساختن استخراج 

بيت كوين و ساير پول هاي مجازي است.
در گزارشي كه ايرنا ديروز منتشر كرد، تصريح شده 
كه، اس��تخراج كنندگان ارزهاي ديجيتال چيني با 
اط��اع از ارزان بودن تعرفه هاي برق در ايران تمايل 

بيشتري براي حضور در كشورمان يافته اند.
س��هيل نيكزاد فع��ال در زمينه اس��تخراج ارزهاي 
مج��ازي درباره حضور چيني ها گف��ت: آن طور كه 
اط��اع دارم، يك��ي دو مزرعه ماينين��گ با حضور 

چيني ها يا تأسيس شده يا در حال تأسيس است.
در همين خصوص علي بخشي رييس هيات مديره 
س��نديكاي صنعت برق ايران گفت: ب��ه دليل آنكه 
فعالي��ت اس��تخراج كنندگان ارزه��اي مج��ازي 
غيررس��مي اس��ت نمي توان گفت چيني ها حضور 
بيش��تري دارن��د اما آنچه مش��خص اس��ت حضور 

استخراج كنندگان بين المللي در كشور زياد است.
رييس هيات مديره س��نديكاي صنع��ت برق ايران 
فعالي��ت فعلي اي��ن اس��تخراج كنندگان را به ضرر 
صنعت ب��رق ارزيابي كرد و خاطرنش��ان س��اخت: 
اتفاق��ي ك��ه اكن��ون رخ مي دهد آن اس��ت كه اين 
استخراج كنندگان يارانه اي را كه دولت براي توليد 
و فروش برق در اختيار مردم قرار مي دهد ناعادالنه 

مصرف مي كنند.
رييس هيات مديره س��نديكاي صنع��ت برق ايران 
افزود: اس��تخراج ارزهاي ديجيتال به دليل آنكه در 
جهان قيمت برق واقعي است مقرون به صرفه نيست 
اما ب��ه دليل ارزان بودن قيمت برق در ايران اين كار 
به صرفه اس��ت بنابراين عاوه بر جوانان ايراني پاي 
تع��دادي از كش��ورهاي ديگر هم به كش��ورمان باز 

شده است.
رييس هيات مديره س��نديكاي صنع��ت برق ايران 
خواستار آن ش��د تا دولت هرچه سريع تر نسبت به 
تعيين تعرفه برق صادراتي براي استخراج كنندگان 
ارزهاي ديجيتال اقدام كن��د و آن را به نفع صنعت 

برق توصيف كرد.
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آرس تكنيكا| يكي از فضانوردان كهنه كار ناس��ا 
قصد دارد ركورد س��فر دور زمين را بشكند. او قصد 
دارد با سرعت ۵۱۶ مايل برساعت از ۹ تا ۱۱ جوالي 
دور زمين س��فر كند و با اختاف ۲۳ دقيقه ركورد 

قبلي را بشكند.
»تري ويرتس« يكي از فضانوردان كهنه كار ناسا كه 
تاكنون سه بار به فضا س��فر كرده قصد دارد ركورد 

سريع ترين سفر دور زمين را بشكند.
او همراه »هميش هاردينگ« )موسس يك شركت 
مش��اوره تجاري به نام »اكش��ن آويشين«( تاش 
دارن��د از ۹ تا ۱۱ جوالي دور زمي��ن مدار بزنند. در 
حال حاضر ركورد ثبت شده به سريع ترين سفر دور 
زمين به يك جت بمباردير گلوبال اكس��پرس تعلق 
دارد كه با سرعت ۵۱۱ مايل برساعت پرواز مي كرد.

اما ويرتس و همراهش قصد دارند از جت كوچك تر 
G۶۵ER استفاده كنند كه با يك بار سوخت گيري 

مي تواند ۷۵۰۰ مايل را طي كند.
اين هواپيم��ا همراه چه��ار خلبان از مق��ر فضايي 
كندي در ۹ جوالي پرواز مي كند ويرتس در اين باره 
مي گويد: ما در سالگرد ماموريت آپولو ۱۱ سفر خود 

را آغاز مي كنيم.
هواپيما پس از گذر از فلوريدا و قطب ش��مال براي 
سوختگيري در قزاقستان فرود مي آيد. در اين توقف 
»گنادي پادالكا« فضانورد روس��ي نيز با آنها همراه 
مي شود. پس از آن هواپيما در جزيره مورتيس توقف 
مي كند. ويرتس اميدوار است با سرعت متوسط ۵۱۶ 
مايل برس��اعت اين سفر را طي كند و با اختاف ۲۳ 

دقيقه ركورد فعلي را بشكند.

ركورد سريع ترين سفر دور دنيا 
شكسته مي شود

نيواطل�س| ش��ركت هواپيمايي بريتي��ش ايرويز 
برچسب هاي ديجيتالي براي چمدان هاي مسافران 
ارايه كرده كه اطاعات پرواز را در نمايشگر كوچك خود 
نشان مي دهد و به اين ترتيب فرايند طوالني كنترل بار 

را حذف مي كند.
ش��ركت هواپيمايي »بريتيش ايرويز« قص��د دارد از 
برچسب هاي ديجيتالي براي چمدان هاي مسافران 

استفاده كند.
در همين راستا اين شركت از View Tags استفاده 
مي كند. اين ايده نخستين بار سال گذشته توسط گروه 

قطر ايرويز آزمايش شد.
به هرحال ViewTags از فناوري شناسايي فركانس 
راديويي )RFID(، بلوتوث LE و همچنين يك نمايشگر 
ديجيتال استفاده مي كند تا اطاعات پروازي را نشان 
دهد كه بطور معم��ول روي برچس��ب هاي كاغذي 
چس��بانده ش��ده روي چمدان ها در فرودگاه ها ديده 
مي ش��ود. قبل از آنكه مس��افر وارد فرودگاه شود يك 
اپليكيشن مخصوص اطاعات پرواز را به برچسب هاي 
ديجيتالي منتقل مي كند. به اين ترتيب مسافر مي تواند 
از صف كنترل پرواز خاص شود و چمدان هاي داراي 
برچسب را به بخش حمل بار ارايه كند.به اين ترتيب 

عمليات كنترل پرواز طي چند ثانيه انجام مي شود.
طبق اعام ش��ركت اين فناوري به مس��افران اجازه 

مي دهد مكان چمدان خود را راحت تر رديابي كنند.
بريتيش ايرويز اين برچسب هاي ديجيتالي به مشتريان 
خود به قيمت ۸۰ دالر مي فروشد. هر برچسب قابليت 
۳ هزار بار استفاده دارد و هم اكنون در ۶۳ كشور مورد 

استفاده است.

 چمدان ها مجهز 
به برچسب ديجيتال مي شوند

ناسا| پژوهش��گران در مطالعه اخيرش��ان با بررسي 
داده هاي تلس��كوپ فضاي��ي »هابل« ناس��ا موفق به 
شناس��ايي مولكول هاي داراي بار الكتريكي شبه توپ 
فوتبال در فضا شده اند. پژوهشگران موفق به شناسايي 
مولكول هاي داراي بار الكتريكي شبه توپ فوتبال در فضا 
شده اند. نكته جالب توجه اين است كه آنها اين مولكول ها 
را در »محي��ط ميان س��تاره اي« شناس��ايي كرده اند. 
در اي��ن محيط گاز و گرد و غبار فضاي بين س��يارات و 
ستارگان را پر مي كنند. محيط ميان ستاره اي يا فضاي 
ميان ستاره اي در اخترشناسي به موادي گفته مي شود 
كه در فضاي بيروني، فاصله ميان سامانه هاي ستاره اي را 
پر مي كند و اين مواد معمواًل متشكل از گاز با شكل هاي 
يوني، مولكول��ي يا اتمي به هم��راه غبارها و پرتوهاي 
كيهاني است. محيط بين ستاره اي از فازهاي چندگانه 
تشكيل شده اس��ت كه اين فازها از نظر يونيزه بودن يا 
نبودن ماده تشكيل دهنده، اتمي يا مولكولي بودن، و نيز 
دما و چگالي ماده، از يكديگر متمايز و مشخص هستند. 
محيط بين  ستاره اي عمدتًا از هيدروژن تشكيل شده و 
پس از آن هليوم، با مقدار كمي كربن، اكسيژن و نيتروژن 
در مقايس��ه با هيدروژن تشكيل شده  است. فشارهاي 
حرارتي اين فازها با يكديگر در تعادل تقريبي هستند. 
زمينه هاي مغناطيسي و حركات آشفته نيز فشار را در 
محيط ميان ستاره اي فراهم مي كنند و معموالً به صورت 
پويا از فشار حرارتي بيش��تر هستند. طي اين مطالعه 
پژوهشگران گفتند با كمك تلسكوپ فضايي هابل ما 
موفق به شناس��ايي مولكول هاي داراي بار الكتريكي 
شديم كه اين موضوع به ما درباره چگونگي تشكيل زمين 

و ديگر سيارات كمك مي كند.

»هابل« چند »توپ فوتبال« 
شناسايي كرد

رويداد

ژاپن تايمز| دولت ژاپن روز گذش��ته از محدود ش��دن 
صادرات برخي مواد شيميايي مورد استفاده در توليد تراشه 

و گوشي هوشمند به كره جنوبي خبر داد.
علت اين تصميم گيري سختگيرانه ژاپن، درگيري قديمي دو 
كشور بر سر پرداخت خسارت از سوي ژاپن به برخي مردم 
كره جنوبي است كه در ايام جنگ دوم جهاني به عنوان كارگر 
در كارخانه هاي ژاپن كار مي كردند. اصرار كره جنوبي بر اين 

موضوع واكنش خشمگينانه ژاپن را به همراه داشته است.
قانون جديد از پس فردا عملياتي مي ش��ود و واكنشي به 
تصميم دادگاهي در كره جنوبي است كه به شركت هاي 
ژاپني دستور داده به كارگران يادشده غرامت بپردازند. ژاپن 
اين تصميم را رد كرده و مي گويد اين موضوع در زماني كه 
دو كشور چندين دهه قبل روابط ديپلماتيك خود رامجددا 
از سر گرفتند حل و فصل شده است. دولت كره جنوبي در 
واكنش به محدوديت صادراتي ژاپن اعام كرده كه اقداماتي 
را در برابر اين تصميم ك��ه نقض قوانين بين المللي تلقي 
مي شود، انجام خواهد داد. از جمله مواد شيميايي تحريمي 
مي توان به فلوئوريد پلييميد و فلورايد هيدروژن اشاره كرد 
كه براي توليد انواع نيمه هادي و نمايشگرهاي گوشي هاي 

هوشمند به كار مي روند. 

محدوديت صادرات اقالم 
فناورانه از ژاپن به كره جنوبي

زددي نت| دولت سنگاپور به منظور شناسايي مشكات 
امنيتي خدمات آناين خود برنامه اي را به اجرا گذاشته تا به 
افراد و هكرهايي كه اين آسيب پذيري ها را شناسايي كنند، 
جايزه بدهد. سنگاپور برنامه اي براي شناسايي مشكات 
امنيتي خدمات آناين به اجرا درآورده كه به واس��طه آن 
به هكرهاي شناسايي كننده  آسيب پذيري ها جايزه بدهد. 
هدف از اجراي اين برنامه رفع آسيب پذيري هاي نه سرويس 
ديجيتال دولت سنگاپور و همين طور سيستم هاي اي سي 
تي است كه مردم اين كشور بطور گسترده از آنها استفاده 
مي كنند. بس��ته به جديت و ميزان خطر ناش��ي از وجود 
حفره هاي امنيتي يادش��ده جوايزي به اف��راد و هكرهاي 
شناسايي كننده آسيب پذيري هاي مذكور تعلق مي گيرد 
كه از ۲۵۰ تا ۱۰ هزار دالر در نوسان خواهد بود. اين جوايز به 
هر يك از حفره هاي امنيتي شناسايي شده تعلق مي گيرد و 
بنابراين يك فرد مي تواند با ارايه گزارش در مورد چند حفره 

چند جايزه دريافت كند.
عاقه مندان به شركت در اين رقابت از اول جوالي تا پايان 
ماه آگوست سال ۲۰۱۹ فرصت دارند تا در آن شركت كنند. 
اين سومين بار است كه دولت سنگاپور چنين مسابقه اي را 

برگزار مي كند. 

 دولت سنگاپور به هكرها 
جايزه مي دهد

پي سي ورلد| به نظر مي رسد كه اپليكيشن پيام رسان 
اندرويد مس��نجر نيز به زودي افكت هاي واقعيت افزوده 

همچون اسنپ چت را دريافت مي كند.
با توجه به استقبال قابل توجه كاربران از افكت هاي واقعيت 
افزوده در اپليكيشن هايي نظير اينستاگرام و اسنپ چت، 
به نظر مي رسد كه پيام رسان هاي ديگر همچون اندرويد 
مسنجر   نيز قصد دارد اين افكت هاي محبوب و پرطرفدار 
را به پلتفرم خود بياورد تا نظ��ر و توجه خيل عظيمي از 

كاربرانش را به سمت و سوي خود جذب كند.
البته ب��ه گفته مناب��ع آگاه تعداد اين افكت ه��ا در حال 
حاضر تنها پنج مورد اس��ت و كاربران ق��ادر خواهند بود 
در عكس هاي سلفي با دوربين جلو از اين قابليت جديد 
بهره مند شوند. افكت هاي مبتني بر فناوري واقعيت افزوده 
هم اكنون در مرحله آزمايشي قرار دارد و قرار است به زودي 
براي استفاده كاربران اين پيام رسان عرضه و قابل دسترسي 
قرار بگيرد. بسياري از كارشناسان و متخصصان فعال در 

حوزه فن��اوري بر اين باورند با توجه ب��ه آنكه افكت هاي 
مبتني بر فناوري واقعيت افزوده كه براي نخستين بار در 
اپليكيشن اسنپ چت مورد استفاده كاربران قرار گرفت، 
از محبوبيت و اس��تقبال بي نظيري از س��وي كاربران در 
فضاي مجازي برخوردار شده است، انتظار مي رود كه در 
تمامي اپليكيشن هاي پيام رسان مورد استفاده قرار بگيرد. 
بنابراين به نظر مي رسد كه در ماه هاي آتي شاهد عرضه 
اين افكت هاي محبوب در اپليكيشن هاي مختلف باشيم.

افكت هاي واقعيت افزوده »اسنپ چت« همه گير مي شود
ني�و اطل�س| يك مطالع��ه جديد نش��ان مي دهد 
ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي توسط نيروگاه ها و 
خودروهايي كه تا به امروز در جهان به كار گرفته شده اند 
تا بدان حد زياد است كه گرمايش زمين را از حد هشدار 
گذرانده اند. در سال هاي اخير ترديدي باقي نمانده كه 
ش��دت گرمايش زمين افزايش يافته و فرصت اندكي 
براي جبران خسارات وارده به محيط زيست باقي مانده 
اس��ت، اما پژوهش تازه اي كه در اين مورد انجام شده 
نشان مي دهد تعداد نيروگاه هاي برق و خودروهاي مورد 
استفاده در جهان تا بدان حد باالست كه هم اكنون نيز 
ميزان گرماي زمين را از حد ايمن و قابل جبران فراتر 
برده و ضروري است بشر براي كاهش خسارات وارده 
هر چه سريع تر براي استفاده گسترده تر از انرژي هاي 

تجديدپذير اقدام كند.
بر اس��اس توافقنامه پاريس كه در سال ۲۰۱۵ منعقد 
شد، كشورها بايد تاش كنند تا گرمايش زمين تا سال 

۲۱۰۰ از ۱.۵ درجه س��انتيگراد فراتر نرود تا خطراتي 
همچون وقوع توفان هاي شديد، باال آمدن سطح آب 
درياها و به نابودي كش��يده شدن كش��اورزي و غيره 

كاهش يابد.
اما تاش هاي انجام ش��ده در اين زمينه كافي نبوده و 
پيش بيني ها حاكي است دماي كره زمين تا سال ۲۱۰۰ 

سه درجه گرم تر مي شود.
پژوهش انجام شده در دانشگاه كاليفرنيا حاكي است 

تداوم فعالي��ت نيروگاه ها و خودروهاي��ي كه فعًا در 
جهان فعال هستند به توليد ۶۵۸ گيگاتن دي اكسيد 
كربن و رهاش��دن آن در جو كره زمين مي انجامد كه 
برابر با دو سوم دي  اكسيدكربن مورد نياز براي افزايش 
۲ درجه اي گرماي زمين است. براي اينكه اين افزايش 
به ۱.۵ درجه سانتيگراد كاهش يابد، نيروگاه هاي برق 
كه معمواًل ۴۰سال فعاليت مي كنند بايد در ۲۵ سالگي 
تعطيل شوند. از سوي ديگر براي تحقق اين هدف بايد 
انتشار دي اكسيد كربن در جو زمين تا سال ۲۰۵۰ به 
صفر برسد كه امري بسيار دشوار به نظر مي رسد. زيرا 
براساس اطاعات موجود قرار است طي سال هاي آينده 
نيروگاه هاي برق متعددي در سراس��ر جهان ساخته 
شوند كه ۱۸۸ گيگاتن دي اكسيدكربن اضافي توليد 
خواهند كرد. بنابراين نمي توان به حفظ محيط زيست 
و كاهش س��رعت افزايش دماي ك��ره زمين در آينده 

نزديك خوشبين بود.

دماي زمين ۳ درجه گرم تر مي شود
كاربر فراسو

مرورگري خاص  براي مسدود 
كردن آگهي هاي مزاحم

ياهو نيوز| به تازگي يك مرورگر وب تخصصي به نام 
بريو عرضه شده كه با اس��تفاده از فناوري كروميوم 
گوگل قادر به بلوكه كردن س��ريع و موثر تبليغات 
اينترنتي اس��ت.  مرورگر يادش��ده كه فعا به طور 
آزمايشي عرضه شده بسيار سريع تر از مرورگرهاي 
رقيب قادر به بلوكه كردن آگهي هاي آزاردهنده در 
فضاي مجازي اس��ت. موتور كروميوم براي مقابله با 
تبليغات آناين در مرورگرهايي همچ��ون اپرا و اج 
مايكروسافت هم مورد استفاده قرار گرفته است. كاربرد 
كروميوم سرعت باال آمدن صفحات اينترنتي را هم 
افزايش مي دهد. بازنويسي الگوريتم مرورگر بريو باعث 
شده تا سرعت آن در مقايسه با نسخه اوليه تا ۶۹برابر 
افزايش يابد. در واقع مرورگر يادشده براي واكنش به 
درخواست ها به طور متوسط به تنها ۵.۶ ثانيه زمان 
نياز دارد. مرورگر بريو كه اولين بار حدود ۴۰ روز قبل 
طراحي شده با سيستم عامل هاي iOS، اندرويد، مك، 
ويندوز و لينوكس سازگاري دارد و مبتني بر زبان هاي 

سي و جاوااسكرپيت است.

 كشف گاز عصبي سارين
در فيس بوك

آسوشيتدپرس| روز گذشته در ساختمان هايي 
كه عمليات كنترل و بررسي بسته هاي پستي فيس 
بوك را انجام مي دهند، يك بسته حاوي گاز عصبي 
سارين كشف شد. چهار ساختمان متعلق به فيس 
بوك كه در آنها عمليات دريافت و بررسي بسته هاي 
پستي انجام مي شود، تخليه شده اند. اين درحالي 
است كه طي يك فرايند روتين كنترل، يك بسته 
پستي حاوي گاز عصبي سارين كشف شد. به گفته 
آنتوني هريس��ون سخنگوي فيس بوك، مقامات 
اين سايت را قرنطينه كرده و مشغول آزمايش هاي 
بيشتر هستند. اين درحالي است كه ساختمان هاي 
مذكور در نزديكي مقرهاي اصلي شركت فيس بوك 
قرار دارند. هريسون در ادامه اين بيانيه نوشت: در 
حال حاضر هنوز هيچ نشانه اي از تأثير گذاري اين 
گاز عصبي در افراد مشاهده نشده است. اين درحالي 
است كه FBI نيز مش��غول تحقيقات در اين باره 
است. طبق گفته مركز فدرال كنترل و پيشگيري 
بيماري ها سارين يك جنگ افزار شيميايي است 
كه بدون رنگ، بو و طعم و ش��فاف اس��ت. اين گاز 
عصبي در محيط تبخير مي شود و طي چند ثانيه 

تأثيرگذاري آن در افراد مشخص مي شود.
يك قطره از اين گاز عصبي روي پوست به تعريق و 
انقباض ماهيچه اي منجر مي شود. چنانچه انسان 
در معرض دوز بااليي از اين ماده قرار گيرد دچار فلج 
و اختال در تنفس مي شود كه مرگ را در پي دارد.

 توليد گوشي براي رهايي
از اعتياد به گوشي

نيواطلس| عادت به استفاده افراطي از محصوالت 
ديجيتال وبه خصوص گوشي هاي هوشمند مي تواند 
سامت انسان را به خطر بيندازد  اما يك گوشي ويژه 
قرار اس��ت به حل اين مش��كل كمك كند. شركت 
بورينگ فون از توليد گوش��ي خاصي خبر داده كه 
كاربران را مجبور به كاهش مدت زمان اس��تفاده از 
تلفن هاي همراه مي كند. نمايشگر كوچك اين گوشي 
هم عامل ديگري است كه باعث مي شود مدت زمان 
اس��تفاده از آن كمتر شود. گوشي يادشده يك مدل 
 Mi A۱ تغيير يافته از گوشي ۵.۵ اينچي شيوآمي
اس��ت كه برخي نرم افزارهاي ويژه بر روي آن نصب 
شده است. گوشي بورينگ فون داراي اكثر امكانات 
تلفن هاي همراه اس��ت، اما دسترسي به ايميل، وب 
و ش��بكه هاي اجتماعي را ناممكن مي كند. در واقع 
هيچ فروشگاه اپليكيشني در اين گوشي وجود ندارد و 
برنامه هاي پيش فرض موجود در آن عبارتند از: شماره 
گير، پيام رسان سيگنال، دوربين، نقشه، برنامه اي براي 
مديريت پادكست ها، پخش كننده موسيقي و ابزاري 
براي همگام سازي فهرست تماس ها و اطاعات تقويم. 
البته در اين گوشي يك ماشين حساب، يك برنامه 
گالري، نوت پد، ساعت، برنامه ضبط صدا، يك راديوي 
اف ام و يك چراغ قوه وجود دارد كه البته هيچ يك از اين 
برنامه ها اعتيادآور نيستند. برنامه هاي يادشده همگي 
منبع باز بوده و بر اس��اس نيازهاي كاربر قابل تغيير 
هستند. استفاده از اين گوشي جلوي دريافت پيام هاي 
فراوان از واتس آپ، توييتر، اينستاگرام، يوتيوب و غيره 
را مي گيرد و باعث مي شود كاربر تنها از امكانات اوليه و 
مهم تلفن همراه استفاده كند. گوشي يادشده مجهز 
به پردازنده اس��نپ دراگون ۶۲۵، ۴ گيگابايت رم و 
۳۲ گيگابايت حافظه داخلي است. قيمت اين گوشي 
حدود ۲۳۵ دالر بوده و قرار اس��ت در اوايل زمستان 

به بازار بيايد.

عرضه پهپاد ۸ ملخه سال   ۲۰۲۰ 
گيزمگ| ش��ركت »آالدا«  اخي��راً يك پهپاد 
۸ ملخه موس��وم به »ايراس��پيدر«  توسعه داده 
كه بن��ا ب��ر برنامه ريزي ها عرضه اي��ن پهپاد در 
س��ال ۲۰۲۰ انج��ام خواهد ش��د. »آالدا«  يك 
ش��ركت اس��تراليايي نوپا اس��ت كه در خارج از 
ش��هر س��يدني فعالي��ت مي كن��د و تاكن��ون 
 تع��داد زي��ادي نمون��ه اولي��ه »پهپاده��اي« 
)octacopter( بزرگ را س��اخته اس��ت اما از 
هشت ماه گذش��ته در حال تاش براي توسعه 
يك »پهپاد ۸ ملخه« )octocopters( بوده و 
فيلم هايي از آزمايش پرواز آن در شبكه اجتماعي 
يوتيوب منتش��ر كرده است. ظاهر پهپاد مذكور 
مش��ابه خودروهاي مس��ابقه اي دهه ۵۰ و ۶۰ 
ميادي اس��ت و بيش از ۴ متر )۱۳ فوت( طول 
و نزدي��ك به ۳.۵ متر )۱۱.۵ ف��وت( عرض دارد. 
اين پهپاد مجهز به باتري هاي عظيم ليتيم پليمر 
يا ليپو اس��ت كه از ظرفيت شارژ ۵۰۰ كيلو وات 
برخوردار هس��تند و وزن آنها نيز ۲۳۰ كيلوگرم 
است. سرعت اين پهپاد ۱۹۳ كيلومتر در ساعت 

)۱۲۰ مايل در ساعت( است.
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گردهمايي680 شركت داخلي و خارجي در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

معاون مديركل محيط زيست تهران: 

 ارتقاي جايگاه صنعت ساختماني كشور 

ايران خودرو تمامي انتظارات محيط زيستي را برآورده كرده است

گروهبنگاهها|
دبير اجرايي نوزدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان از 
گردهما يي 680 شركت داخلي و خارجي در نوزدهمين 

نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان خبر داد.
 به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، علي مطيع جهاني معاون پشتيباني، برنامه ريزي 
و تحقيقات اتاق تعاون ايران و دبير اجرايي نوزدهمين 
نمايشگاه صنعت ساختمان با بيان اين مطلب گفت: 
مشاركت كنندگان داخلي و خارجي امسال در قالب 52 
هزار مترمربع به صورت تخصصي در 24 گروه كااليي 
در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان 

حضور خواهند داشت.
مطي��ع جهاني با تاكيد ب��ر هدف گذاري ب��راي ارايه 
خدمات بيشتر به مش��اركت كنندگان در نوزدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان اذعان داشت: 
خدمات متنوع و تخصصي در اين دوره نمايشگاه براي 
مشاركت كنندگان و فعاالن اين حوزه برنامه ريزي شده 
اس��ت. وي افزود: با توجه به تكثر شركت ها و تجميع 
صنايع تخصصي، سالن هاي تخصصي به گروه كااليي 
مشخص اختصاص يافته اس��ت و بازديدكنندگان به 
راحتي مي توانند با توجه به بخش مورد نظر س��الن ها 

را بازديد كنند.
وي ادامه داد: در اين دوره از نمايش��گاه نظرسنجي به 
صورت آنالين در سايت نمايشگاه صورت خواهد گرفت 
و با توجه به پتانسيل درنظر گرفته شده، نظرات بررسي 

و پاسخ داده مي شود. 
معاون پشتيباني، برنامه ريزي و تحقيقات اتاق تعاون 
ايران در بخش ديگ��ري از اين گفت وگو به اختصاص 
ارايه خدم��ات B2B تجاري به ص��ورت الكترونيكي 
در س��ايت نمايش��گاه خبر داد و تصري��ح كرد: عموم 
فعاالن اقتصادي مي توانند از هم اكنون به سايت امور 

نمايشگاهي اتاق تعاون ايران مراجعه كرده و جلسات 
خود را با ساير فعاالن اقتصادي هماهنگ كنند.مطيع 
جهان��ي ابراز داش��ت: حضور حداكث��ري هيات هاي 
تجاري در نمايش��گاه نوزدهم از ديگر نكات برجسته 
اين دوره اس��ت كه در جهت توسعه صادرات خدمات 
فني و مهندسي، سعي شده است كه حضور حداكثري 
هيات هاي تجاري را داشته باشيم و در 4روز نمايشگاه 
فضاي مناسبي براي جلسات B2B به صورت هماهنگ 

شده برنامه ريزي شده است. 
ربات تلگرام بازديدكنندگان از ديگر خدمات ارايه شده 
در اين نمايشگاه است كه به گفته دبير اجرايي نمايشگاه 
نوزدهم، بازديدكنندگان مي توانند با عضويت در كانال 
تلگرامي نمايشگاه اتاق تعاون، محل غرفه و شركت مورد 

نظر خود را مسيريابي كنند.
ايجاد نمايشگاه مجازي در س��ايت نمايشگاهي اتاق 
تعاون از ديگر خدمت ارايه شده در نوزدهمين نمايشگاه 
صنعت س��اختمان اس��ت، مطيع جهاني با بيان اين 
مطلب بيان داش��ت: براي اولين بار نمايشگاه مجازي 
نوزدهمين نمايش��گاه صنعت ساختمان روي سايت 
تخصصي امور نمايشگاهي اتاق تعاون قرار گرفته است 
كه دو هدف را دنبال مي كند، در گام اول اين نمايشگاه 
فرصتي اس��ت براي آن گروه از شركت كنندگان كه 
بتوانند محصوالت و دستاوردهاي شركت متبوع خود 
را در سايت بارگذاري كرده و آن را ارايه كنند و در گام 
دوم نيز براي آن دسته از فعاالني كه فرصت حضور در 
نمايشگاه نوزدهم را نداش��ته اند، مي توانند به صورت 
مجازي خدمات و محصوالت را در س��ايت بارگذاري 
كرده و از امكان ارايه آن به ساير فعاالن حوزه بهره ببرند.

مع��اون پش��تيباني، برنامه ريزي و تحقيق��ات اتاق 
تعاون اي��ران همچنين ب��ه امكان دع��وت مدعوين 
مش��اركت كنندگان از طري��ق دعوتنام��ه ديجيتال 

اش��اره و خاطرنش��ان كرد: براي س��هولت در دعوت 
بازديدكنندگان، اين خدمت براي مشاركت كنندگان 
آماده ش��ده است كه مش��اركت كنندگان مي توانند 
از اي��ن طريق مدعوين خ��ود را با نام ش��ركت خود و 
امضاي ديجيتال براي حضور در نمايش��گاه و بازديد 
از غرف��ه مورد نظر دع��وت كنند. اين مقام مس��وول 

با تاكيد بر مديري��ت الگوي مص��رف و ارايه خدمات 
بيش��تر به مش��اركت كنندگان به عنوان همراهان و 
فعاالن حوزه صنعت س��اختمان ابراز داشت: با هدف 
باال بردن كيفيت برگ��زاري و ارتقاي جايگاه صنعت 
س��اختماني كش��ور در كالس بين المللي همچنين 
رضايت عموم مش��اركت كنندگان اع��م از داخلي و 

خارج��ي برنامه ريزي هاي متنوعي ص��ورت گرفته و 
تالش شده است در فرصت 4 روزه نمايشگاه، بستر و 
زمينه مناسبي براي ارايه دستاوردها و خدمات فعاالن 
حوزه صنعت كشور فراهم شود. وي خاطرنشان كرد: 
صنعت ساختمان، به عنوان صنعت پيشران در اقتصاد 
قرار دارد و بيش از 60 درصد صنايع به آن وابسته است.

معاون مديركل و سرپرست اداره محيط زيست شهر 
ته��ران با بيان اينكه تمامي محص��والت ايران خودرو 
منطبق ب��ا اس��تانداردهاي آاليندگي ي��ورو 4 توليد 
مي ش��وند، تالش هاي زيست محيطي ايران خودرو را 
قابل ستايش خواند و گفت: ايران خودرو تمام انتظارات 
و توقعات سازمان حفاظت محيط زيست را انجام داده و 

عملكرد رضايت بخشي داشته است.
 به گزارش تعادل از ايكوپرس، مسعود زندي در نشستي 
با مدير مس��ووليت پذيري ايران خودرو، ب��ا تاكيد بر 
اهميت مديريت صحيح بخش هاي مرتبط با محيط 
زيس��ت از جمله فاضالب هاي صنعتي و پس��ماند در 
واحدهاي صنعتي گفت: در حوزه صنعت خودرو عالوه 
بر م��وارد فوق استانداردس��ازي خودروها اصلي ترين 
محور مورد توجه ما است.زندي افزود: در ايران خودرو 
اقدامات بسيار مفيدي انجام شده است، فاضالب هاي 
صنعتي به درستي تصفيه مي شود و خروجي ها طبق 
استانداردهاي زيس��ت محيطي است. در اين شرايط 
استفاده از پساب خروجي تصفيه شده قابليت استفاده 
دارد كه كاهش مصرف منابع آب را به دنبال داشته است.

سرپرست اداره محيط زيست شهر تهران با بيان اينكه 
در همه حوزه ها از جمله بازيافت لجن در سالن هاي رنگ 
و مديريت عملياتي پسماند اقدامات بسيار خوبي انجام 

ش��ده كه مي تواند براي ساير خودروسازان الگو باشد، 
افزود: در حوزه آب و انرژي نيز اقدامات بسيار ارزشمندي 
انجام شده است. ايران خودرو مي تواند الگويي براي رونق 

توليد و كاهش مصرف انرژي باشد.
زندي تصري��ح كرد:  انتظاري جز اي��ن از ايران خودرو 
نمي توان داشت، اين ش��ركت افتخاري براي صنعت 

كشور و تمامي مردم است.وي در عين حال تاكيد كرد: 
انتظارات سازمان حفاظت محيط زيست فراتر از قوانين 
و مقررات و معطوف به كاهش مصرف انرژي مرتبط با 
تغيير اقليم است. ما بايد به سمتي حركت كنيم كه با 
مستندسازي كاهش مصرف انرژي و توليد كربن نشان 
دهيم كه چقدر در كاه��ش گازهاي گلخانه اي موفق 

عمل كرده ايم.زن��دي با اعالم آمادگي براي حمايت از 
ايران خودرو و پيگيري انتظارات اين خودروساز گفت: 
عملكرد ايران خ��ودرو در حوزه هاي مرتبط با محيط 
زيس��ت واقعا خوب بوده و اميدواريم با ادامه اين روند 
شاهد تحوالت بيشتري در حوزه محيط زيست باشيم.

در اين نشست مدير مسووليت پذيري ايران خودرو نيز 
از برقراري رويكردي نو در ارتباط با فعاليت هاي زيست 
محيطي در ايران خودرو خبر داد و گفت: ما منتظر ابالغ 
يا اخطاري از سوي س��ازمان هاي ناظر محيط زيست 
نمي مانيم و به صورت داوطلبانه نقاط بهبود را شناسايي 

و براي رفع آن برنامه ريزي مي كنيم.
نادره رضايي با اش��اره به اقدامات گس��ترده اي كه در 
ايران خودرو در مس��ير دس��تيابي به اهداف زيس��ت 
محيطي صورت گرفت��ه اظهار ك��رد: در بخش هاي 
مختلف ايران خودرو از جمله سالن هاي رنگ، خدمات 
شهري، مديريت انرژي و عمران اقدامات ارزشمندي 

انجام شده و نتايج خوبي كسب شده است.
وي تصريح كرد: افكار خالقانه معطوف به بهبود مستمر 
در تمامي حوزه هاي ايران خودرو وجود دارد به گونه اي 
كه اقدامات زيس��ت محيطي و مسووالنه انجام شده، 
عالوه بر اثربخش��ي در روند فعاليت هاي اين شركت و 
كاهش هزينه، با ايجاد امكاناتي مانند درمانگاه يا باشگاه 

ورزشي، بار زيادي را از دوش جوامع محلي و همجوار 
برداشته است.

رضايي ادامه داد: با اينكه پيشران تحريم هاي ظالمانه، 
صنعت خودرو كشور بوده اما ما همچنان جلو مي رويم 

و به فكر توسعه و بهبود هستيم.
وي افزود: ايران خودرو مجموعه عظيم، پيشرو و پرتواني 
است كه به دنبال رقم خوردن اتفاقات خوب در حوزه 
محيط زيست اس��ت كه اميدواريم سياست گذاران با 
تسهيل بستر، اين خودروساز را ياري كنند. ايران خودرو 
مي توان��د به عنوان الگويي براي س��اير ش��ركت هاي 

صنعتي مطرح باشد.
گفتني اس��ت، در اين جلسه دس��تاوردهاي محيط 
زيست، اقدامات موثر زيست محيطي در سه حوزه آب، 
خاك و هوا تشريح ش��د. حوزه سازگاري فرآيندهاي 
توليد با محيط زيست، استقرار سيستم ايزو 14000 و 
مديريت محيط زيست و تعامل با جامعه، از محورهاي 
گزارش ارايه شده به سر پرس��ت اداره محيط زيست 

شهر تهران بود.
پس از اين نشست سرپرس��ت اداره محيط زيست به 
اتفاق هيات همراه از مركز تس��ت آاليندگي خودرو، 
تصفيه خان��ه بهداش��تي و صنعتي و مرك��ز بازيافت 

ايران خودرو بازديد كردند. 

احداث ۳۲00 هكتار باغ در اراضي 
شيب دار و كم بازده لرستان

لرستان|رييس سازمان 
جهاد كشاورزي لرستان 
از اح��داث ۳200 هكتار 
باغ در اراضي ش��يب دار و 
كم بازده در اين اس��تان 

خبر داد.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا 
بازدار توس��عه باغات در اراضي شيب دار و كم بازده 
را فرصتي براي رونق توليد دانس��ت و گفت: بيش 
از ۳200 هكتار از باغات اراضي ش��يب دار استان به 

احداث باغات اختصاص يافته است.
وي بيان كرد: توسعه باغات در اراضي شيب دار و ديم 
استان فرصتي براي رونق اشتغال و درآمدزايي است.

رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي لرستان اظهار 
كرد: با توجه به نوع توپوگرافي و همچنين شرايط 
جوي توسعه باغات در اراضي شيب دار و ديم استان 
در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت.بازدار به تشريح 
عملكرد در حوزه توسعه باغات در اراضي شيب دار 
اس��تان پرداخت و گفت: طي دو س��ال گذشته در 
لرستان ۳200 هكتار از اين اراضي به كشت باغات 
اختصاص يافته است.بازدار توزيع 800 هزار اصله 
نهال در بين مردم را از ديگر اقدامات جهاد كشاورزي 
لرستان براي توسعه باغات در اراضي شيب دار اعالم 
كرد و افزود: در برخي موارد چاله كني در اين اراضي 
جهت كشت باغات نيز توس��ط اين سازمان انجام 
شده است.رييس سازمان جهاد كشاورزي لرستان با 
اشاره به اينكه براي توسعه باغات در اراضي شيب دار 
و مديريت رواناب ها 5 ميليارد و 500 ميليون تومان 
اختصاص يافته اس��ت، خاطرنش��ان كرد: در كنار 
توسعه باغات در اراضي ش��يب دار توسعه گياهان 
داروي��ي را داش��تيم.وي با بيان اينك��ه ۷0 درصد 
لرستان داراي ارضي شيب دار و تپه ماهور هستند، 
تصريح كرد: توس��عه باغات در اراضي ش��يب دار 

مي تواند به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد.

سيالب ۹۵ درصد هورالعظيم را 
سيراب كرد

خوزس�تان|مديركل 
مديريت بحران استانداري 
در  گف��ت:  خوزس��تان 
س��يالب اخير ۹5 درصد 
تاالب آبگيري شد كه پنج 
درص��د باقي مان��ده نيز به 
خاطر توپوگرافي زمين بوده 
است.به گزارش مهر، كيامرث حاجي زاده ظهر ديروز 
در مراس��م بهره برداري از ايستگاه پمپاژ انتقال آب از 
رودخانه كارون به تاالب بين المللي شادگان در هتل 
بوستان سازمان آب و برق خوزستان اظهار كرد: سيالب 
اخير درس عبرت خوبي كه به ما داد اين بود كه تعدي ما 
به حريم هاي رودخانه ها و محيط زيست موجب ايجاد 

مشكالت زيادي در سيالب اخير شد.
وي افزود: در طول سال هايي كه استان با ريزگرد درگير 
بود كار اساس��ي صورت نگرفت اما پس از بحران بهمن 
۹5 جهش بزرگي در حوزه محيط زيست و بحران هاي 
ص��ورت گرفت.مديركل مديريت بحران اس��تانداري 
خوزستان تصريح كرد: مشكالت امروز در حوزه محيط 
زيست ناشي از غفلت ها و سوءتدبيرهاي گذشتگان در اين 
حوزه است.حاجي زاده گفت: حوضچه هاي چهار و پنج 
تاالب هورالعظيم در ساليان گذشته بر اثر سياست هاي 
غلط براي استخراج نفت خشك ش��دند.وي ادامه داد: 
در دولت فعلي براي آبگيري اين دو حوضچه ايستاديم 
و آبگيري شدند و در سيالب اخير نيز ۹5 درصد تاالب 
آبگيري ش��د كه پنج درصد باقي مان��ده نيز به خاطر 
توپوگرافي زمين بوده اس��ت.مديركل مديريت بحران 
استانداري خوزستان بيان كرد: مديريت ارشد استان 
نگاه تعاملي به همه بخش ها دارد و انتظار ما اين اس��ت 
كه واقعيت هايي كه در اين دوره و دولت افتاده را ببينيم 
هرچند كه معتقد هس��تيم نقص هايي نيز وجود دارد.

حاجي زاده گفت: اهميت اطالع رساني و آموزش به مردم 
 بسيار مهم است تا بدانيم اگر به طبيعت دست اندازي 

شود موجب گرفتاري به قهر طبيعت مي شود.

 بدهي ها پرداخت شد
پيمانكاران برگشتند

اصفهان|مدي��ر پ��روژه 
ي  يش ه��ا هما ك��ز  مر
بين المللي اصفهان )سالن 
اج��الس س��ران( گف��ت: 
احداث سالن اصلي، سالن 
جنب��ي، محوطه س��ازي 
و خيابان س��ازي پ��روژه 
 مركز همايش ها تاكنون ۷2 درصد پيش��رفت داشته 
و پيش  بيني مي شود اين پروژه تا پايان سال آينده تكميل 

شده و به نقطه مطلوبي برسد. 
به گ��زارش »تع��ادل« از اداره ارتباطات رس��انه اي 
شهرداري اصفهان، مهدي احمدي مهر با بيان اينكه 
اين پ��روژه به واس��طه برگزاري اجالس س��ران غير 
متعهدها در سال ۹0 بر اساس مصوبه دولت در اصفهان 
كليد خورد، اظهار كرد: در آن زمان مقرر بود دولت مبلغ 
100 ميلياردتومان به اين پروژه كمك كند و مابقي 
آن توس��ط ش��هرداري اصفهان تامين و پروژه ظرف 
دو سال ساخته شود كه دولت از 100 ميليارد تومان 
تعهد خود، تنها 20 ميليارد براي اين پروژه اختصاص 
داد و مابقي تعهدات خود را عمل نكرد كه پس از اين 
اتفاق، ش��هرداري به صورت مستقيم وارد شد تا اين 
مجموعه را با مشاركت بخش خصوصي تكميل كند. 
مدير پروژه سالن اجالس سران ادامه داد: با اين وجود 
سالن اصلي اجالس پيشرفت بسيار خوبي داشته است 
و ش��هرداري اين پروژه را حدود ۷2 درصد در بخش 
س��الن اصلي، سالن هاي جانبي و محوطه سازي جلو 
برده است. وي اضافه كرد: روح جديدي در اين پروژه 
دميده شده و در حال حاضر حدود 250 نفر به صورت 
مستقيم و 100 نفر نيز به طور غير مستقيم در اين پروژه 
مشغول فعاليت هستند. مدير پروژه مركز همايش هاي 
بين المللي اصفهان در ادامه با اشاره به ويژگي هاي فني 
پروژه افزود: موقعيت اين پروژه از لحاظ دسترسي به 
رينگ سوم و چهارم ترافيكي شهر و فرودگاه اصفهان 

بسيار خوب است. 

صدور حكم ۷۲0 پرونده برداشت 
غيرمجاز آب از درياچه اروميه

آذربايج�انغرب�ي|
رييس دفتر استاني ستاد 
احياي درياچه اروميه در 
آذربايج��ان غربي با بيان 
اينكه پس از تشكيل اين 
س��تاد يك ه��زار و ۳۳8 
پرونده برداشت غيرمجاز 
از آب هاي زيرزميني حوضه آبريز درياچه اروميه به 
قوه قضاييه ارجاع شده، گفت: ۷20 پرونده از اين 
تعداد به صدور حكم بدوي و 245 پرونده ديگر به 

صدور حكم قطعي تخلف منجر شده است.
فرهاد سرخوش ديروزدر گفت وگو با ايرنا با اعالم 
اينكه بيش از 2 هزار و 56۹ اخطار براي متخلفان 
برداشت هاي غيرمجاز از آب هاي زيرزميني صادر 
شده، بيان كرد: 8۹ فقره چاه نيز در حين حفاري 

شناسايي و امحا شده است.
وي همچنين از توقيف 228 دستگاه حفاري خبر 
داد كه متخلفان از طريق آنها نسبت به حفر غيرمجاز 
چاه در حوضه آبريز درياچه اروميه اقدام مي كردند.

رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه 
در آذربايجان غربي با بيان اينكه از حفر 5۹2 چاه 
غيرمجاز جديد در حوضه آبريز درياچه ممانعت 
به عمل آمده، اظهار داش��ت: يكهزار و 15 موتور 
پمپ نيز از منطقه برچيده شده است.وي گفت: 
گس��تره اين درياچه با افزايش ۹06 كيلومتري 
در همسنجي با زمان مشابه سال گذشته به سه 
هزار و 148 كيلومتر مربع رسيده است اما نقش 
همچنان نقش مردم در بهبود وضعيت درياچه 
بي بديل است.س��رخوش با اعالم اينكه درياچه 
اروميه نس��بت به كمترين تراز ثبت شده براي 
آن يك متر و ۷6 س��انتي متر باالتر آمده، افزود: 
تراز اين درياچه اكنون يكهزار و 2۷1 متر و ۷8 
سانتي متر برآورد شده كه 10۷ سانتي متر بيشتر 

از زمان مشابه سال 1۳۹۷ است.

 سيل زدگان مازندران 
به خانه هاي خود بر مي گردند

مازندران|ريي��س بنياد 
مس��كن انقالب اس��المي 
اس��تان مازن��دران گفت: 
ام��روز چهارش��نبه كليد 
حدود 10 واحد مسكوني 
واقع در س��اري و سيمرغ 
كه كار ساخت آنها به اتمام 
رسيد به سيل زدگان اس��فند ۹۷و فروردين گذشته 
تحويل داده مي شود.محمد خاني نوذري ديروز افزود: 
مراس��م نمادين اهداي كليد اين واحدهاي مسكوني 
روز چهارشنبه با حضور رييس سازمان بنياد مسكن 
كشور در روستاي تاالرپشت شهرستان سيمرغ برگزار 
 مي ش��ود.وي ادام��ه داد: بر اثر اين س��يالب ها حدود
600 خانه استان مازندران به صورت كامل تخريب شد 
كه عمليات ساخت آنها پس از انجام آواربرداري از اواخر 

خرداد امسال آغاز شد.
رييس بنياد مس��كن مازندران با اش��اره به اينكه در 
حال حاضر س��اخت واحدهاي تخريب��ي در مراحل 
مختلف س��اخت اعم از پي كني و اس��كلت قرار دارد، 
افزود: به طور كلي عمليات ساخت نيمي از اين تعداد 
واحدهاي تخريبي ش��روع شده اس��ت كه برخي به 
مرحله تكميل رسيدند كه از جمله 10 واحدي است 
كه امروز به بهره برداري مي رسد.سيمرغ، شهرستان 
كانوني سيالب هاي اواخر سال گذشته و اوايل امسال 
در مازندران بود كه بيشترين خسارت نيز به واحدهاي 
مسكوني و زير ساخت هاي اين شهرستان وارد شد.در 
اين حادثه طبيعي يك هزار و 500 واحد مسكوني مردم 
اين شهرستان خسارت ديد كه عمليات تعمير يك هزار 
و 100 واحد پايان يافت و افراد سيل زده به خانه هايشان 
بازگشته اند.نوذري اضافه كرد: ترميم و بازسازي چهار 
هزار واحد مسكوني س��يل زده مازندران انجام شد و 
ساكنان اين خانه ها به محل زندگي سابقشان برگشتند.

برابر اعالم بنياد مسكن انقالب اسالمي، سيل به بيش 
از 6 هزار واحد مسكوني در مازندران خسارت وارد كرد.
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يكي از متهمان قطع درختان 
ورامين بازداشت شد

تهران|دادستان شهرستان ورامين گفت: يكي از 
متهمان قطع درختان ورامين بازداشت شد.

عليرضا ش��مس ديروز در خص��وص قطع درختان 
مجاور سالن ورزشي شهيد گلعباسي و بوستان جوان 
ورامين به خبرنگاران گفت: دادستاني عمومي و انقالب 
شهرستان ورامين به محض اطالع يافتن از موضوع 
قطع درختان در مجاورت س��الن شهيد گلعباسي، 
دستورات اوليه جهت بررسي موضوع را صادر كرد.

وي افزود: در تحقيقات انجام شده مشخص گرديد، 
پيمانكار اين پروژه بدون توجه به اخطارهاي شفاهي و 
كتبي شهرداري، به يك باره در مورخ ششم تيرماه سال 
جاري رأس��ا و بدون اطالع شهرداري اقدام به شروع 
عمليات اجرايي گودبرداري و خارج كردن درختان 
مي نمايد كه ش��هرداري نيز به محض اطالع از اين 
اقدام، در همان روز اقدام غيرقانوني پيمانكار را متذكر 
مي گردد.دادستان عمومي و انقالب شهرستان ورامين 
گفت: در حال حاضر پرون��ده اي در اين خصوص در 
دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ورامين تشكيل 
و يكي از متهمان نيز در بازداشت به سر مي برد و براي 
ديگر متهم اين پرونده نيز حكم جلب صادر شده است.

 كمك امور مالياتي اصفهان
به توليد ذوب آهن 

اصفهان| بهروز مهدلو مديركل امور مالياتي استان 
اصفهان و هيات همراه س��وم تير ماه ب��ا حضور در 
ذوب آهن ضمن ديدار و تبادل نظر با مهندس منصور 
يزدي زاده مديرعامل شركت از خط توليد اين مجتمع 

عظيم صنعتي بازديد كردند 
يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان در اين ديدار 
ماليات را متعلق به عموم جامعه و حق الناس دانست 
و افزود: همه بايد به نهادينه شدن فرهنگ مالياتي در 
كشور كمك كنيم .مديرعامل ذوب آهن، فرايند توليد 
به روش هاي كوره بلند و كوره قوسي را يادآور شد و 
تصريح كرد: با توجه به يارانه حامل هاي انرژي كه به 
روش كوره قوس تعلق مي گيرد به ازاي هر كيلو توليد 
۹ هزار ريال بيشتر از روش كوره بلند از اين يارانه ها 
بهره مند هس��تند لذا انتظار داريم دولت نيز نسبت 
به ذوب آه��ن اصفهان نگاه حمايت��ي متفاوت تري 
داشته باشد.وي وابستگي معادن زغال سنگ كشور 
به ذوب آهن اصفهان را يادآور ش��د و تاكيد كرد: در 
سال جديد 20 درصد افزايش توليد را هدف گذاري 
 كرديم كه اين هدف باعث خواهد شد توليد معادن 

زغال سنگ كشور نيز 20 درصدي افزايش يابد.

 بهره برداري از بيمارستان 
۲۲۰ تخت خوابي بهشهر

ساري|حامد روحاني زاده معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران در اين نشست ضمن تاكيد 
بر ارايه خدمات مناس��ب درماني به مردم ش��ريف 
شرق استان اظهار كرد: با افتتاح بيمارستان جديد 
خاتم االنبيا در شهرستان بهشهر كه مجهز به آخرين 
تجهيزات پيش��رفته تخصصي و ف��وق تخصصي 
پزشكي است ش��اهد ارتقاي و بهبود ارايه خدمات 
درماني در اين منطقه خواهيم بود.روحاني زاده افزود: 
در همين راستا مركز درماني امام خميني )ره( بهشهر 
با بخش هاي دياليز، تاالسمي، ام آر اي، سي تي اسكن 
و بخش فيزيوتراپي و توانبخشي و همچنين درمانگاه 
اورژانس شبانه روزي به ارايه خدمت خود به مردم 
شريف بهشهر ادامه خواهد داد و بيمارستان شهدا 
بهشهر نيز مانند گذش��ته با بخش هاي اورژانس، 
نوزادان و مركز جراحي محدود فعاليت خواهد كرد.

وي اظهار اميدواري كرد به زودي با برنامه ريزي هاي 
انجام شده و انجام اقدامات مورد نياز، شاهد راه اندازي 
بيمارستان جديد باشيم و در اين راستا دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران به همراه ساير مسووالن مربوطه 

تمامي تالش و توان خود را به كار خواهند گرفت .

مشكالت فعاالن صنايع دستي 
در حوزه فلزات گرانبها

تبريز|معاون صنايع دستي و هنرهاي زيباي اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه 
به منظور افتتاح نهمين نمايشگاه ملي صنايع دستي و 
نخستين نمايشگاه گردشگري در تبريز حضور يافته 
است ديروز از كارگاه هاي مختلف توليد صنايع دستي 
تبريز ديدن كرد.وي با اشاره به مشكالت فعاالن صنايع 
دستي در حوزه فلزات گرانبها در زمينه محدوديت 
صادراتي، گفت: در روزهاي آتي جلسه مشتركي با 
وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد ش��د تا 
محدوديت هاي فعاالن اين حوزه در زمينه صادرات و 
واردات مواد اوليه مورد بررسي قرار گيرد.محموديان 
تصريح كرد: اين نوع از صنايع دستي در كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، مشتري هاي دايمي دارد و تالش 
مي كنيم تا زمينه هاي حضور اين دس��ته از فعاالن 
صنايع دس��تي را در قطر و همزمان با مسابقات جام 

جهاني فوتبال فراهم آوريم.

 ۱۱ طرح بزرگ صنعتي
در قزوين اجرا مي شود

قزوين|رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان قزوين گفت: 11 طرح بزرگ صنعتي در 
استان در حال اجراست كه مهم ترين آن صنايع 
معدن مس طارم با ۹8 درصد پيشرفت فيزيكي 
است.س��عيد نبيل ديروز اظهار ك��رد: ما در يك 
جنگ تمام عيار اقتصادي هس��تيم و در اين فضا 
همراهي و همدلي و ايج��اد اميد مهم ترين اصل 
براي حفظ داشته ها و پيشرفت در حوزه هاي توليد 
و سرمايه گذاري است.وي گفت: جنگ اقتصادي 
بدون آسيب نيس��ت ولي با هوشياري و همراهي 
بخش خصوصي، دولت و رس��انه ها مي توان اين 

آسيب ها را به حداقل رساند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

كارشناسان محيط زيست مي گويند كانال محيط زيستي شادگان هم تاالب را احيا نمي كند 

وزير بهداشت:

تاالب تشنه شادگان 

خودروسازان، ساختن ارابه مرگ را كنار گذارند 

ريحانه جاويدي|
شادگان حال و روز خوشي ندارد، اگرچه بارندگي هاي 
نوروز امس��ال آب را بر عطش اي��ن تاالب بين المللي 
ريخت اما كارشناسان معتقدند اگر اين آب و مهم تر 
از آن واحده��اي كش��ت و صنعتي كه ش��يره جان 
تاالب را مي كشند، مديريت نش��ود، شادگان باز هم 
خش��ك و ترك خورده مي ش��ود. ت��االب 400 هزار 
هكتاري در سال هاي اخير زير بار سدسازي و توسعه 
كش��اورزي ناپايدار نفس هاي آخر را كش��يد، از دهه 
80 رون��د خش��كيدگي آن آغاز و به كان��ون ريزگرد 
براي خوزستان تبديل شد. حقابه شادگان 2 ميليارد 
مترمكعب درنظر گرفته شده اما از سوي وزارت نيرو، 
محقق نمي شود، همين موضوع در كنار خشك شدن 
رود جراحي به دليل كاهش بارندگي، برداش��ت هاي 
بي رويه آب از سوي واحدهاي كشت و صنعت و نيشكر 
و سد سازي  هاي متعدد در باالدست عمر شادگان را 
كوتاه كرد. به دنبال اين وضعيت از سال 1393، طرح 
انتقال آب رودخانه كارون به تاالب شادگان با هدف 
تامين بخش��ي از حقابه اين تاالب از س��وي سازمان 
حفاظت محيط زيست آغاز شد اما به دليل مشكالت 
اقتص��ادي و كمب��ود بودجه بعد از ي��ك وقفه، ادامه 
عمليات اجرايي طرح در سال 1396، به سازمان آب و 
برق خوزستان واگذار شد و در نهايت روز گذشته اين 
كانال محيط زيستي به مرحله افتتاح رسيد، كانالي كه 
مسووالن معتقدند نه تنها ضامن حيات دوباره تاالب 
ش��ادگان اس��ت بلكه آب را به نخلستان هاي جنوب 
تاالب هم مي رس��اند اما كارشناس��ان محيط زيست 
نظر ديگري دارند. متخصصان ح��وزه آب معتقدند 
براي احياي تاالب شادگان بيش از آنكه به كميت آب 
انتقالي با كمك كانال ها توجه ش��ود كه ميزان 200 
مترمكعبي آن هم براي عظمت شادگان ناچيز است، 
بايد به كيفيت آب توجه ش��ود چرا كه زهاب كشت 
نيشكر كه آغشته به انواع سموم است و از طرفي آب 
كارون كه با فاضالب عجين ش��ده، نه منبع مناسبي 

براي احياي شادگان است نه آبياري نخلستان.
روزگذشته عيسي كالنتري، معاون رييس جمهوري و 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در آيين 
افتتاح ايستگاه پمپاژ آب انتقال آب از رودخانه كارون به 
تاالب بين المللي شادگان، تعيين و تأمين حقابه تاالب ها 
را از اولويت هاي دولت يازدهم و دوازدهم دانس��ت و با 
بيان اينكه همواره تالش براي ايجاد تعامل مطلوب با 
وزارت نيرو در اين س��ازمان وجود داشته است، بيان 
كرد: طرح انتقال آب از حوزه كارون به تاالب بين المللي 
ش��ادگان در حفظ و تأمين آب تاالب شادگان مهم و 
تاثيرگذار اس��ت و با بهره برداري از آن پنج متر مكعب 
در ثانيه آب از رودخانه كارون به مناطقي كه در انتهاي 

تاالب ش��ادگان و از حوزه آب��ي رودخانه مارون تغذيه 
مي ش��ود انتقال مي  يابد كه اين مهم به احياي تاالب 
كمك مي كند. او افزود: بخش��ي از آب انتقال يافته از 
كارون براي آبياري نخلس��تان ها مورداس��تفاده قرار 
مي گيرد تا كشاورزي و معيشت مردم منطقه نيز تأمين 
شود. به دنبال اين هستيم تا حقابه تاالب بين المللي 
ش��ادگان از س��مت رودخانه مارون نيز تأمين شود تا 
وضعيت تاالب پايدار بماند. اظهارات كالنتري در حالي 
اس��ت كه كارشناس��ان آب و محيط زيست معتقدند 
وزارت نيرو تاكن��ون هيچ حقاب��ه اي از رود مارون به 
تاالب شادگان اختصاص نداده است و حجم آبي كه از 
كانال هاي آب رساني به تاالب شادگان منتقل مي شود 
نس��بت به حقابه واقعي اين تاالب بسيار ناچيز است و 

عمال مشكلي از اين تاالب رفع نمي كند. 

  كانالي كه شادگان را سيراب  نمي كند
تورج فتحي، كارش��ناس منابع آب و محيط زيس��ت 
درباره اين موض��وع به تعادل گفت: پي��ش از آنكه به 
مشكل خشكي شادگان بپردازيم بايد يك تصوير كلي 
از خوزستان داش��ته باش��يم، از حدود 100 ميليارد 
مترمكعب از منابع آب  تجديدش��ونده كشور، بيش از 

يك چهارم يعني حدود 28 درصد به خوزستان تعلق 
دارد، بنابراين خوزستان از پرآب ترين استان هاي كشور 
بوده كه مهم ترين و بزرگ ترين رودها را در خود جا داده و 
همچنين ميزبان با اهميت ترين تاالب ها هم هست اما با 
توجه به فعاليت هاي ناپايدار به ويژه بعد از جنگ تحميلي 
در اين استان، توسعه در خوزستان در همه بخش ها به 
خصوص بخش كش��اورزي به صورت ناپايدار رخ داد 
كه همين امر باعث شد اس��تاني به پرآبي خوزستان 
امروز با مش��كل آب رو به رو باش��د و با انواع مشكالت 

محيط زيستي دست و پنجه نرم كند. 
او افزود: امروز بحران ريزگردها و همچنين كشاورزي 
ناپايدار و گس��ترش كش��ت نيش��كر از اصلي ترين 
مشكالت خوزستان به شمار مي رود كه تاالب شادگان 
را هم دستخوش تغيير كرد. چرا كه در دو دهه گذشته 
توسعه در اين اس��تان بدون هيچ مطالعه اي رخ داد و 
اكنون شاهد باليي هستيم كه بر سر تاالب ها آورديم. 
از منابع آب تجديدش��ونده به ص��ورت بي رويه براي 
كشت و صنعت استفاده شده كه شيره جان شادگان 
را كش��يد. در اطراف تاالب شادگان سه واحد كشت 
و صنعت فعالي��ت مي كندكه هر كدام در دو بخش از 
دخيره آب اين تاالب براي امورات خود بهره مي برند. 

يك بخش به صورت قانوني بوده كه بر اساس قراداد 
ميان اين واحدها و ادارات آب است اما بخشي را هم به 
صورت غيرمجاز بهره برداري مي كنند. سال 89 ميزان 
آب مصرفي تنها يكي از اي��ن واحدها، 350 ميليون 
مترمكعب در سال بود كه س��ال 90 به بيش از 400 
ميليون مترمكعب رسيد و سال 92 به 450 ميليون 
مترمكعب مصرف افزايش يافت اما در شرايط فعلي 
كه ش��اهد از دست رفتن شادگان هستيم، مي بينيم 
كه اين واحدها هيچ برنام��ه اي براي كاهش مصرف 

آب ندارند. 
فتحي بي��ان كرد: از طرف ديگر اس��تفاده از كودهاي 
شيميايي و س��موم دفع آفات به وسيله اين واحدهاي 
كشت و صنعت خاك را از بين مي برد كه باعث مي شود 
اين واحدها بعد از چند فصل كش��ت، خ��اك را احيا 
كنند و روش آن هم با اس��تفاده از آب فراوان و شستن 
زمين است، اين آب از تاالب شادگان تامين مي شود و 
آنچه به عنوان س��هم تاالب به آن بازگردانده مي شود، 
زهاب سرشار از امالح و س��م و رسوب است كه از نظر 
محيط زيستي بسيار بي كيفيت است بنابراين نه به درد 
احياي تاالب مي خورد و نه آبياري نخلستان. حاال در 
شرايطي كه مصرف آب اين واحدها به صورت پلكاني باال 

مي رود و كيفيت آب هم از بين رفته است، سدسازي هم 
بالي جان تاالب شده و از آن مهم تر هيچ برنامه اساسي 
براي س��اماندهي به اين وضعيت وجود ندارد، چگونه 
مي توان با تاسيس كانال انتقال آب يك تاالب با وسعت 

شادگان را احيا كرد؟

  احداث كانال آب؛ راه حل موقت است 
 اين كارشناس منابع آب و محيط زيست معتقد است 
براي احياي تاالب ش��ادگان بايد يك اهتمام جمعي 
ميان س��ازمان هاي مربوط ايجاد شود. تورج فتحي 
درباره اين موضوع اظه��ار كرد: وزارت نيرو بايد براي 
تامين حقابه تاالب شادگان مطالعات جامع بر اساس 
ش��رايط موجود در تاالب انجام ده��د از طرف ديگر 
وزارت جهاد كشاورزي كه بيشترين آسيب را به تاالب 
مي زند هم بايد يك برنامه جامع براي واحدهاي كشت 
و صنعت تهيه كند. تا فعاليت بين دس��تگاهي وجود 
نداشته باشد،  هر اقدامي مانند احداث كانال، موقتي، 
مقطعي و ناپايدار خواهد بود. تاالب ش��ادگان نياز به 
حقابه پايدار و جامع دارد و بيش از هر زمان ديگري نياز 
به ساماندهي واحدهاي كشت و صنعت اطراف تاالب 
احساس مي ش��ود در غير اين صورت هيچ فعاليتي 
نتيجه بخش نيست.  او در پاس��خ به اينكه آيا انتقال 
آب از رود كارون ب��ا احداث كان��ال، كارون را بيش از 
گذشته آسيب پذير مي كند يا خير، گفت: وزارت نيرو 
چندين سال است حقابه تاالب شادگان از رود مارون 
را نداده اس��ت. كارون هم با توجه به سدهايي كه در 
باالدستش ساخته شده و با توجه به مصارف صنعتي 
كه از آب اين رود مي شود از نظر كيفي با انواع فشارها 
دست و پنجه نرم مي كند. بنابراين مهم تر از آنكه چه 
مق��دار آب به تاالب ش��ادگان از طريق كانال منتقل 
مي شود، اين است كه آب با چه كيفيتي به اين تاالب 
مي ريزد. گرچه از نظر كمي هم حجم آبي كه از طريق 
اين كانال به شادگان منتقل مي شود قابل توجه نيست 
اما نظر كيفي وضع وخيم تر است. آب فاضالب اندود 
كارون به ش��ادگان مي ريزد و بعد هم به نخلستان ها 
مي  رود اما كيفيت همچنان مورد غفلت مس��ووالن 

قرار گرفته است.
فتحي گفت: از طرف ديگر چه كسي بر امر انتقال اين 
آب از كانال به تاالب نظ��ارت مي كند؟ اگر نظارتي بر 
اين موضوع نباشد، چه سازماني تعهد مي كند كه اين 
آب بعد از مدتي صرف امور كش��اورزي نشود و باز هم 
مجتمع هاي كش��ت و صنعت به هواي دسترس��ي به 
منابع آب جديد مصرف خود را بيشتر نكنند؟ اگر ذره اي 
سهل انگاري در زمينه نظارت رخ دهد، اين آب هم به 
جاي اينكه ش��ادگان را احيا كند در بخش كشاورزي 

مصرف مي شود. 

وزير بهداشت آمار باالي تلفات جاده اي در سطح كشور را 
مورد توجه قرار داد و گفت: توجه به پيش��گيري از حوادث 
جاده اي ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت و ه��م بايد از بعد 
پيشگيري كار كرده و به مردم آموزش دهيم و خودروسازان 
را نيز مكلف كنيم كه ساختن ارابه مرگ را كنار بگذارند و 
خودرو بسازند. سعيد نمكي اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد 
طرح تحول نظام سالمت با اولويت بخش سالمت و توسعه 
زيرساخت ها در نقاط محروم اجرا شد كه از ميان بسته هاي 
آن، كاهش پرداخت از جيب بيمار، توسعه زيرساخت ها، 
رس��يدگي به بيماران صعب العالج و بيماران خاص و... از 
بس��ته هاي مهم و اثرگذار اين طرح بود كه در استمرار آن 
تالش خواهيم كرد. وي اظهار كرد: آنچه امروز به عنوان گام 
دوم طرح تحول سالمت دنبال مي كنيم، اولويت پيشگيري 
بر درمان و اولويت درمان سرپايي بر درمان بستري است كه 
تابع تعداد زيادي از محاسباتي است كه در گذشته و حال 
داشته ايم. نمكي گفت: امروز دچار چالش هاي جديدي در 
نظام سالمت هستيم كه حوادث جاده اي، مرگ و مير ناشي 
از بيماري هاي غيرواگير، ديابت، فشار خون، بهداشت روان، 

افزايش جمعيت سالمند و ... از جمله اين چالش هاست كه 
وزارت بهاشت به تنهايي نمي تواند براي آنها اقدام كند.

  ۹۷ هزار مرگ مرتبط با فشارخون در سال ۹۶
 وي با اشاره به اينكه نياز به مراقبت هايي داريم تا نيازمندي 
ما به تخت بيمارستان كم شود، تصريح كرد: در سال 96 
تعداد 380 هزار مرگ داش��ته ايم كه 313 هزار مورد به 
دليل بيماري هاي غيرواگير بوده است. در بين اين آمار، 9۷ 
هزار مرگ به دليل افزايش فشار خون و 161 هزار مرگ 
مستقيم و غيرمستقيم با فشارخون مرتبط بوده است. وي 
با اشاره به اينكه 40 درصد از بيماران مبتال به فشارخون 
تا زماني كه مشكلي برايشان پيش نيايد، از بيماري خود 
اطالع ندارند، اظهار كرد: در برنامه بسيج ملي كنترل فشار 
خون كرمان به عنوان نخستين استاني است كه درخشيد 
و برنامه ريزي ما براي پوشش 50 درصد از جمعيت هدف 
)30 تا ۷0 سال( بود كه كرمان از اين عدد عبور كرده و در 
آستانه پوشش بيش از 90 درصدي است. نمكي با اشاره 
به اينكه بعد از برنامه كنترل فشار خون، به دنبال كنترل 

ديابت و بهداشت روان در جامعه هستيم، گفت: كشوري 
با انسان هاي افسرده و دلمرده هستيم كه اعتياد، خشونت 
و سكته هاي قبلي و افسردگي ها را زياد مي كند و نياز است 
به اين مسائل بپردازيم و نيازمند مملكت شاداب و جوانان 
اميدوار هستيم. وزير بهداشت با اشاره به آمار باالي تلفات 
جاده اي در سطح كشور گفت: حوادث جاده اي ضرورت 
اجتناب ناپذير است كه هم بايد از بعد پيشگيري كار كرده 
و به مردم آموزش دهيم و هم خودروسازان را مكلف كنيم 
كه ساختن ارابه مرگ را كنار بگذارند و خودرو بسازند. او 
افزود: 16 هزار مرگ ساالنه در صحنه تصادف داريم؛ ضمن 
آنكه ممكن است افراد زيادي در طول نقل و انتقال و عدم 
رس��يدن به موقع در مراكز درماني از دست بروند. ايجاد 
مراكز علمي به رفع اين مشكالت كمك مي كند و بايد قبل 
از حوادث كار كرد و آمادگي داشت و نبايد منتظر نشست. 
نمكي در ادامه با اشاره به سفر دو روزه خود به شهرستان هاي 
مختلف استان كرمان اظهار كرد: در دو روز اخير در توسعه 
زيرساخت ها و پروژه هاي نيمه تمام قول هايي داده ايم و 
كمك خواهيم كرد و به بخش هايي كه در مناطق محروم تر 

اس��تان الزم بود كمك مي كنيم تا يك ماه آينده تجهيز 
شود. او گفت: قول داديم در امكانات تشخيصي و درماني 
كمبودها را رفع كنيم و اين قول ها را در سال بسيار سخت 
كش��ور داده ايم و اكنون يكي از سال هاي بسيار سخت را 
طي مي كنيم. وزير بهداش��ت با تاكيد بر اينكه با طراحي 
هوشمندانه دشمن، همه راه ها را دارند بر اقتصاد ما مي بندند 
كه ترديد نداريم به لطف خداوند و همت مردان و زنان اين 
سرزمين از اين مرحله خواهيم گذشت و دشمنان شرمسار 

مي شوند، افزود: امسال سال توسعه نيست و بايد با عزت از 
اين سال بگذريم اما به لطف خداوند كار توسعه اي انجام 
خواهيم داد و مصمم هستم نقاط كمتر برخوردار كشور را 

به هر قيمتي توسعه بدهم.
نمكي با اش��اره به اينكه با همه ناهمواري راهي كه وجود 
داشت، فقط براي نقاط محروم آمده ام، عنوان كرد: تالش 
مي كنم در استان هاي كمتر برخوردار بخش خصوصي بهتر 

و با رغبت بيشتر حضور پيدا كند.
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آخرين وضعيت طرح جدايي 
جوانان از وزارت ورزش

مديركل دفتر هماهنگي و نظارت ب��ر امور جوانان 
وزارت ورزش درب��اره طرح تفكيك معاونت جوانان 
از وزارت ورزش گفت: منتظر ارسال اليحه به صحن 
مجلس هستيم. اميد محدث در مورد آخرين وضعيت 
طرح انتزاع معاونت جوان��ان از وزارت ورزش به مهر 
گفت: تاكنون طرح تفكيك معاونت جوانان از وزارت 
ورزش در چندين كميسيون مجلس مورد بررسي 
قرار گرفته اس��ت و چهارم تير ماه نيز بنده به همراه 
معاون امور جوانان براي بررسي اين طرح در مجلس 
حضور يافتيم. او افزود: كميسيون اجتماعي، بهداشت 
و كميس��يون برنامه و بودجه با اي��ن طرح موافقت 
كرده اند اما كميس��يون آموزش با آن مخالف است. 
وي در خصوص آخرين وضعيت اين طرح در مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح كرد: در حال حاضر نظر 
كميسيون ها تجميع شده و منتظر ارسال اليحه به 
صحن علني مجلس هستيم اما هنوز زمان بررسي 
آن در صحن علني مشخص نيست. محدث در پايان 
تاكيد كرد: اميدواريم اين طرح در صحن علني رأي 
بياورد و تصويب شود تا بتوانيم امور جوانان را با قوت و 

رويكردي متفاوت پيش ببريم.

 دولت كولبران را
 به حال خود رها كرده است

نماينده مردم مهاباد در مجلس با انتقاد از اينكه دولت 
كولب��ران را به حال خود رها ك��رده، گفت: تنها يك 

درصد قاچاق كاال از طريق معابر كولبري است.
جالل محمود زاده با يادآوري اينكه اشتغال جايگزين 
در مناطق مرزي وجود ن��دارد و اغلب جوانان بيكار 
هستند، تصريح كرد: جوانان مناطق مرزي با وجود 
چنين شرايطي چگونه بايد معيشت خود را تامين 
كنند جز اينكه به كولب��ري و قاچاق روي بياورند تا 
از گرسنگي نميرند. نماينده مردم مهاباد در مجلس 
ش��وراي اس��المي از بي توجهي دولت نس��بت به 
ساماندهي كولبران انتقاد كرد و افزود: هر چند قرار بود 
شركتي براي كولبران تاسيس تا واردات كاال به صورت 
قانوني انجام شود و درآمد آن به كولبران اختصاص يابد 
و از سويي تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند اما 
متاسفانه تنها 15 هزار كولبر تحت پوشش بيمه قرار 
گرفتند و مابقي به فراموشي سپرده شدند البته پس 
از مدتي كولبران بيمه شده را از پوشش بيمه خارج 
كردند. او با انتقاد از اينكه دولت كولبران را به حال خود 
رها كرده اس��ت، تصريح كرد: كولبران به دليل عدم 
حمايت دولت، از مسيرهاي رسمي كولبري نمي كنند 
بلكه از مسيرهاي خطرناك اين كار را انجام مي دهند 
كه در اين مس��ير كش��ته يا زخمي مي شوند. عضو 
كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: به گونه اي 
كه روزانه در مناطق كردنشين و مرزي بطور متوسط 
3 تا 4 كولبر زخمي و كشته مي شوند. محمودزاده با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد فكري به حال كولبران كند، 
گفت: اشتغال جايگزين براي كولبران بايد در دستور 
كار دولت قرار گيرد يا معابر رسمي را تعريف كند تا 
كولبران بتوانند از مسيرهاي قانوني معيشت خود و 

خانواده هايشان را تامين كنند.

 حريق ترانس هاي برق 
به علت گرماي شديد 

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با اشاره به 
ثبت دماي 65 درجه در استان خوزستان، از حريق 
حدود 400 ترانس برق فش��ار قوي به علت گرماي 
شديد پس از پايان هر فصل گرما در استان خوزستان 
خبر داد. عباس پاپي زاده با اشاره به قطعي مكرر برق و 
آب در استان خوزستان، اظهار كرد: چرا بايد در استاني 
كه خود بزرگ ترين توليد كننده انرژي در كشور است 
با مشكل قطعي مكرر آب و برق مواجه باشد. نماينده 
مردم دزفول در مجلس شوراي اسالمي افزود: استان 
خوزستان عالوه بر جمعيت باالي 5 ميليون نفري 
خود، صاحب وجود صنايع س��نگين و صنايع نفتي 

است كه مصرف كننده هاي عظيم برق هستند.
او با اشاره به گرماي شديد استان خوزستان به خانه 
ملت گفت: افزون بر اين، دماي باالي 55 درجه در 
س��ايه و 65 درجه در زير تابش آفتاب، مساله عادي 
در فصل تابستان براي خوزستان است. دمايي كه 
دماسنج هاي هواشناسي ثبت مي كنند، دمايي در 
ارتفاع يك متري، آن هم در س��ايه است اما دماي 
واقعي كه در كف كوچه و خيابان ها ثبت ش��ده 65 
درجه است؛ بنابراين اين گرماي شديد هم بر مصرف 
برق تأثير بس��زايي مي  گذارد. پاپي زاده افزود: براي 
اينكه بتوانيم در منازل استان خوزستان يك دماي 
متعادل مانند ساير استان ها فراهم كنيم، بايد انرژي 
معادل 4 برابر آنچه در ساير شهرها استفاده مي شود، 
صرف كنيم كه اين مس��اله نيز به افزايش مصرف 
انرژي در اس��تان خوزستان مي انجامد. او ادامه داد: 
زيرساخت فرسوده ش��بكه برق استان خوزستان 
نيز بر اثر گرماي شديد موجب خساراتي بسياري 
مي شود به طوري كه روزانه شاهد حريق ترانس هاي 
برق فش��ار قوي به علت گرماي شديد هوا هستيم. 
پاپي زاده اضافه كرد: بنابراي��ن يكي از هزينه  هاي 
تحميلي ديگر به وزارت نيرو در اس��تان خوزستان 
كه در استان هايي مثل تهران و استان هاي شمالي 
وجود ندارد، از بين رفتن زيرساخت  هاي برقي استان 
است. او با يادآوري اينكه حدود 4 هزار و 500 ترانس 
فشار قوي در استان خوزس��تان وجود دارد كه در 
پايان هر فص��ل گرما نزديك ب��ه 10 درصد از آنها 
دچار حريق مي شوند، افزود: اين در حالي است كه 
قيمت هر ترانس امروز بيش از 150 ميليون تومان 
است و همين مساله موجب وارد شدن خسارت به 
زير ساخت هاي انرژي كشور مي شود. عضو مجمع 
نمايندگان استان خوزس��تان يادآور شد: بنابراين 
ضرورت دارد كه وزارت نيرو فكري عاجل براي قطعي 
برق و آب در اس��تان خوزستان كند تا در اين فصل 

گرما مردم مستأصل نشوند.

دستور بررسي پلمب دو مدرسه از سوي بنياد شهيد صادر شداقامت غيرقانوني ۱۲۳ هزار دانش آموز اتباع در كشور
رييس س��ازمان مدارس خارج از كش��ور گفت: بررس��ي 
تطبيقي آمار دانش آموزان از سال 94 تا االن نشان مي دهد 
كه به طور متوس��ط س��االنه 20 هزار نفر به دانش آموزان 
اتباع اضافه شده است و هيچ كاهشي در خصوص آمار اين 
دانش آموزان مشاهده نشده است. غالمرضا كريمي در مورد 
وضعيت دانش آموزان اتباع و برنامه هاي آموزش و پرورش 
براي آنها گفت: امروزه حمايت و مراقبت از پناهندگان در 
دنيا يك معيار برجسته در ارزيابي رويكرد كشورها نسبت 
به مسائل بشردوستانه محسوب مي شود كه خوشبختانه 
نظام جمهوري اسالمي طي چهار دهه گذشته خدمات و 
حمايت هاي ويژه اي را از پناهندگان افغانستان، عراق و ساير 
كش��ورها به عمل آورده است. او ادامه داد: در حال حاضر بر 
اساس دستوري كه مقام معظم رهبري داده اند، هر كودك 
الزم التعليمي كه در ايران باشد، مي تواند به مدارس مراجعه و 
سپس ثبت نام كند. اين اقدام در بين 200 كشور دنيا يك كار 
برجسته است كه تمام سازمان هاي بين المللي نيز اين اقدام 
ايران را مورد تقدير قرار داده اند. رييس سازمان مدارس خارج 
از كشور با اشاره به آمار دانش آموزان اتباع درمدارس گفت: 
در سال تحصيلي 98-9۷ تعداد 4۷4 هزار 651 دانش آموز 
اتباع خارجي و پناهنده در مدارسمان داشتيم كه 443 هزار 
و ۷۷8 نفر از آنها از اتباع افغانس��تان بودند. ما رويه اي كه بر 
اساس صحبت هاي مقام معظم رهبري و مصوبه هيات دولت 
در پيش گرفتيم، اين است كه هر كودكي حتي اگر از مدارك 
تحصيلي و اقامتي معتبر برخوردار نباشد را در مدارس ثبت نام 
 كنيم. قائم مقام وزير آموزش و پرورش در ادامه تصريح كرد: 

در حال حاضر 123 هزار دانش آموز داريم كه اقامتشان در 
كشور غيرقانوني است، ولي در مدارس ثبت نام شده اند و به 
تحصيل خود ادامه مي دهند، اين اقدام يك كار بي نظير است. 
گام ديگري كه جمهوري اسالمي در زمينه آموزش برداشته، 
اين است كه پناهندگان را در نظام آموزشي رسمي ادغام كرده 
است. او توضيح داد: در اكثر كشورهاي ديگر به پناهندگان در 
اردوگاه هاي خاص آموزش داده مي شوند، ولي ايران مشابه 
دانش آموزان داخل كشور تمامي دانش آموزان پناهنده را در 
درون نظام آموزشي رسمي كشورش پذيرفته، لذا در 28 هزار 
مدرسه سراسر كشور دانش آموزان پناهنده و اتباع خارجي را 
داريم كه در كنار دانش آموزان ايراني در حال تحصيل هستند. 
كريمي درباره هزينه تحصيل هر دانش آموز اتباع در ايران 
گفت: هزينه تمام شده هر دانش آموز در ايران حدودا بيش از 
سه ميليون تومان است و جمع هزينه اي كه وزارت آموزش 
و پرورش براي اتباع خارجي و پناهنده صرف مي كند، مبلغي 
بالغ بر 1400 ميليارد تومان در سال است كه اين مبلغ براي 

آموزش اتباع خارجي و پناهندگان هزينه مي شود.
رييس سازمان مدارس خارج از كشور با اشاره به اينكه هيچ 
تفكيكي ميان دانش آموزان اتب��اع و دانش آموزان ايراني 
در مدارس ايران وجود ندارد، گفت: همان طور كه اش��اره 
ش��د، اين دانش آموزان در كنار دانش آموزان ايراني درس 
مي خوانند. هر دانش آموزان پناهنده، مشابه دانش آموزان 
ايراني به نزديك ترين مدرس��ه محل خ��ودش مراجعه و 
ثبت نام مي كند و به طور كلي ما حتي يك مورد هم مدرسه 
صد درصد پناهنده يا اتب��اع خارجي نداريم. كريمي بيان 

ك��رد: در برخي از مدارس 10 درص��د، برخي 50 درصد و 
حتي برخي از م��دارس 80 درصد دانش آموزان پناهنده و 
اتباع خارجي هستند، اما دانش آموزان ايراني هم در همه 
مدارس حضور دارند و تفكيكي وجود ندارد. وي در پاسخ به 
اين سوال كه با توجه به اعالم خروج نزديك به 150 هزار نفر 
از اتباع غيرمجاز از كشور آيا تعداد دانش آموزان اتباع در ايران 
كاهش داشته است؟ به ايلنا گفت: خير، با وجود اينكه اتباع 
غيرمجاز مرتبا از كشور اخراج مي شوند، ولي ميزان ورودي ها 
نيز قابل توجه است، يعني روزانه تعداد زيادي از پناهندگان 
وارد كشور مي شوند. قائم مقام وزير آموزش و پرورش ادامه 
اظهار كرد: بررسي تطبيقي آمار دانش آموزان از سال 94 تا 
االن نشان مي دهد كه به طور متوسط ساالنه 20 هزار نفر به 
دانش آموزان اتباع اضافه شده و هيچ كاهشي در خصوص 
آمار اين دانش آموزان مشاهده نشده است.مشكلي هم براي 
ادامه تحصيل پناهندگان وجود ندارد. آن دسته از افرادي كه 
از كشور بيرون شدند، اغلب افراد مجرد يا گروه سني هستند 

كه دانش آموز محسوب نمي شوند.
كريمي  گفت: در سال تحصيلي گذشته 123 هزار دانش آموز 
داشتيم كه فاقد مدارك اقامتي معتبر بودند، اما در مدارس 
ثبت نام ش��دند. براي سال جديد هم ش��يوه نامه ثبت نام 
دانش آموزان اتباع خارجي 10 روز پيش به مدارس كل كشور 
ارسال شده و تمام كساني كه داراي گذرنامه معتبر، پروانه 
اقامت، كارت هويت صادره از وزارت كشور، كارت آمايش 
يا كارت ويژه حمايت تحصيلي داشته باشند، مي توانند به 

مدارس مراجعه كرده و ثبت نام كنند.

روز دوشنبه آموزش و پرورش تهران از پلمپ چند مدرسه به 
دليل مشكالتي با مالك حقوقي اين مدارس خبر داد. بعدتر 
مشخص شد كه برخي از اين مدارس متعلق به بنياد شهيد 
هس��تند. معاون آموزشي و فرهنگي بنياد شهيد از صدور 
دستور بررس��ي ماجراي پلمب دو مدرسه در تهران كه در 
مالكيت بنياد شهيد است و در نظر گرفتن بعد فرهنگي در 
كنار بعد حقوقي اين ماجرا خبرداد. محمد حسن كاوياني راد 
معاون آموزشي و فرهنگي بنياد شهيد در پاسخ به اتفاقاتي 
كه پيرامون پلمب مدارسي در تهران يكي پس از ديگري كه 
مالكيت آنها با بنياد شهيد است رخ داده و خبري كه آموزش و 
پرورش شهر تهران داد مبني بر اينكه 11 مدرسه در مالكيت 
بنياد شهيد است و بنياد شهيد تصميم به بازپس گيري آنها 
گرفته است، گفت: ظاهرا اين موضوع به بخش امالك بنياد 
شهيد ارتباط پيدا مي كند. اينكه چه اتفاقي رخ داده كه بنياد 
شهيد اين تصميم را گرفته و آيا درست است يا خير را چيزي 
درباره اش نمي گويم ولي چرا كسي اين ميان نمي پرسد كه 
بنياد شهيد سال هاس��ت امالكي را بدون چشم داشت در 
اختيار آموزش و پرورش براي امر آموزش گذاشته و نهايت 
همكاري را با آموزش و پرورش داشته ايم و انصافا هم تعامل 
خوبي بوده است. او ادامه داد: اين بحث حقوقي نيز مربوط به 
االن نيست. االن يك اتفاقي افتاده است و نبايد جنبه حقوقي 
ماجرا را به روابط فرهنگي و نياز فرهنگي مربوط كرد. البته 
در اين ارتباط دس��تور صادر شده تا بررسي صورت بگيرد. 
تعامل بين بنياد شهيد با آموزش و پرورش در چهارچوب 
قانون ركني است كه بنياد خود را ملزم به اجراي آن مي داند. 

معاون آموزش��ي و فرهنگي بنياد شهيد به مهر گفت: هر 
گونه اقدامي در اين زمينه ها با رييس بنياد شهيد هماهنگ 
مي شود و ظرفيت ها و پيامدهايي كه شكل خواهد گرفت 
بررسي مي شود كه آسيبي براي دانش آموزان ايجاد نشود. 
كاوياني راد در پاسخ به اين پرسش كه با اين توضيحات آيا 
امكان بازنگري در اي��ن اقدام وجود دارد يا خير، گفت: من 
نمي توانم بگويم بازنگري، اما ما حتماً بعد فرهنگي را در اين 
ميان در نظر مي گيريم و به همين دليل مي گويم توضيحات 
درباره اين اتفاق را در حوزه ادبيات حقوقي دنبال كنيد. در 
بعد فرهنگي خوشبختانه توجه به پيامدهاي موضوع و ارزش 
وجودي مدارس و اينكه همه ما در زمينه آموزش و پرورش 
دانش آموزان مسوول هس��تيم، وجود دارد. اينكه چگونه 
مي شود پيامدهاي اين گونه اقدامات را مديريت كرد قطعًا 
بنياد ملزم به توجه به آن هس��ت و روي آن هم تاكيد شده 
است. تصورم اين است كه اين داستان ختم به خير مي شود. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آموزش و پرورش شهر تهران 
اعالم كرده در صورت بازپس گيري اين 11 مدرس��ه، 11 
مدرسه شاهد را به مدارس دولتي تبديل مي كنند تا بتوانند 
دانش آموزان را در آن قرار دهند، گفت: من تصور نمي كنم 
داستان به اين مراحل كشيده شود چون الحمدهلل دوستان 
در آموزش و پرورش نيز افرادي آگاه و دلسوز هستند و اين 
سمت نيز كساني هستند كه فقط با ادبيات حقوقي با ديگران 
مواجه نمي شوند. نگران نباشيد با پختگي كه وجود دارد و 
اين توضيح كه اقدام حقوقي به معناي بسته شدن همه راه ها 

نيست، ان شاءاهلل توافقي حاصل مي شود.



گزارش 13 راهوشهرسازي

آيابرگزيتبازارمستغالتبريتانياراباچالشمواجهميكند؟

جوالن خارجي ها در مناطق لوكس نشين لندن
گروه راه و شهرسازي|مجيد اعزازي|

  ب��ر ت��ارك تازه تري��ن گزارش موسس��ه س��لطنتي
»چترد سروايورز« چنين نوشته شده است: »تنگناي 
برگزيت موجب تداوم چالش در بازار مسكن مي شود.«

اين تيتر به وي��ژه در پي برگزاري رفران��دوم خروج از 
اتحاديه اروپا، بسيار به چشم مي آيد و استفاده مي شود. 
منصفانه اگر نگاه كنيم، اين جمله بخشي از واقعيت را 

بازنمايي مي كند.
به نظر مي رسد، بي ثباتي سياسي تا حدي فضاي فعاليت 
خريداران و فروش��ندگان ملك را گرم كرده است. به 
عبارت ديگر، برخي از فروشندگان به بازار بازگشته اند 
و به كسب درآمدهاي باالتر نسبت به دوره پسا برگزيت 
اميدوارند، چرا كه با مشخص شدن اين مساله كه بريتانيا 
بدون توافق از اتحاديه اروپا جدا خواهد ش��د، هيجان 

قيمتي در حال فروكش كردن است.
در عين حال، به نظر مي رسد، اين ادعا كه تغييرات بازار 
مستغالت بطور كامل يا اغلب متاثر از مساله برگزيت 
)خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا( است، تا اندازه اي افراطي 

است. دو نكته در اين جا وجود دارد:

    برگزيت يا عاملي ديگر؟
اولين نكته اين است كه »بازار پرچالش« به اندازه اي 
كه مردم فكر مي كنند، كاري ب��ا برگزيت ندارد يا به 
عبارت��ي از آن اثر نمي پذيرد. تقاضا در بازار مس��كن 
به ميزان قبل از بحران مالي س��ال 2008 بازگش��ته 
اس��ت، اما هنوز تعداد معامالت ملك در دهه جديد، 
به شدت دوران پيشا بحران نرسيده است. تا حدي اين 
كاهش سرعت معامالت ملكي، ناشي از ماليات هاي 
جديد و افزايش معنادار در حقوق دولتي به ويژه براي 
خريداران خارجي است.  در مقياسي كالن تر، كاهش 
شتاب معامالت مسكن به شرايط اقتصادي و تامين 
مالي هزينه خريد ملك در س��طح افراد بر مي گردد. 
ق��درت خريد مردم ب��ه ويژه در پايتخ��ت همچنان 

كم است.
متوس��ط هزينه خريد خانه در لن��دن حدود قيمت 
نفس گير 619 هزار پوند اس��ت كه تقريبا س��ه برابر 
قيمت ها در ميدلندز )نواحي 9 گانه و اصلي انگلستان( 
شرقي است. قيمت هاي مسكن در پايتخت تا 13 برابر 
متوس��ط درآمدها پيش افتاده است. اين شاخص در 

اينگلند و ولز 7 برابر است. نا اميد كننده است كه تعداد 
افراد جوان مالك يك واحد مسكوني در اينگلند افت 
كرده اس��ت و تا يك سوم از نس��ل اجاره نشين تا آخر 

زندگي خود اجاره نشين باقي خواهند ماند.

    چالش برانگيز يا ثابت؟
نكته دوم اين است كه به نظر مي رسد، بازار مسكن به 
اندازه اي كه برخي از صاحب نظران اعالم مي كنند و 
مي نويسند، توفاني نيست. در بازار فروش، مادامي كه 
فعاليت ها و تحرك ها در جنوب اينگلند كاهش يافته 
است، رشد قيمت ها به طور نسبي نسبت به هر جاي 
ديگر به ويژه نس��بت به شمال و سرزمين اصلي باال 
باقي خواهد ماند. قدرت خريد باالتر در اين مناطق 
و در ش��هرهايي مانند بيرمنگام و منچس��تر توجه 

سرمايه گذاران و دانشجويان خارجي، خانه اولي ها 
و لندن نشين هاي خواهان كوچ به ساير نقاط كشور 
را به خود جلب كرده اس��ت. به ط��ور مثال، افزايش 
قيمت هاي مسكن در منچستر با 6.6 درصد طي سال 

گذشته بيش از هر نقطه ديگر بريتانيا بوده است. 

    اثر برگزيت  بر مسكن
در گزارش موسسه س��لطنتي »چترد سروايورز« به 
تحليلي اش��تباه از كاهش تمايل خريداران مسكن 
اشاره شده است. البته برگزيت روي اين بازار اثرگذار 
است،  اما با وجود اين، همه خريداران با هر انگيزه اي، 
از خري��داران خارجي تا خانه اولي ها، به حضور خود 
در ب��ازار مس��تغالت بريتانيا به ويژه در ش��هرهاي 
شمالي مانند منچس��تر ادامه مي دهند. با برگزيت 

يا بدون برگزيت، بازار مس��تغالت بريتانيا به نوسان 
خود ادامه خواهد داد. مردم هنوز به جابه جايي نياز 
دارند خواه به دليل افزايش جمعيت خانوار و نياز به 
داشتن مسكن بزرگ، خواه به دليل كاهش جمعيت 
خانوار بر اثر كهنسالي يا ازدواج، افراد جامعه مجبور 

به جابه جايي هستند. 

    لوكس هاي لندن مقاوم در برابر برگزيت 
واحدهاي مس��كوني در منطقه اختصاصي »مي ِفر« 
با توجه به اقب��ال ثروتمندان خارجي دالر به دس��ت 
دارند عمومي مي ش��وند.  آنگونه كه موسس��ه مشاور 
امالك »نايت فرنك« گزارش كرده اس��ت، خريداران 
خارجي در مركز لندن براي خريد خانه هايي با ارزش 
بيش از 20ميليون پوند دور هم آمده اند، در حالي كه 

ساير بازارهاي مستغالت در پايتخت بريتانيا به دليل 
برگزيت تقريبا متوقف شده اند. گزارش »نايت فرنك« 
نش��ان مي دهد كه جمعيت خريداران مقاوم در برابر 
برگزيت، به دليل افت فشار پوند در حال افزايش است. 
افت فشار پوند به اين معني است كه افراد خارجي دالر 
به دست مي توانند بهره بيشتري ببرند و دست باالتري 
در بازار بريتانيا داشته باشند. در ژانويه سال جاري، در 
ميانه نااطميناني از سرنوشت برگزيت، خيلي به چشم 
آمد كه »ِكن گريفين« ميلياردر مشهور يك خانه 95 
ميليون پوندي نزديك كاخ باكينگهام در لندن خريد. 
بر خالف اينك��ه ارزش اين خانه هم اينك حدود 145 
ميليون پوند است، اما گريفين از اختالف نرخ ارز پوند به 
دالر بهره بيشتري برده است. چرا كه نرخ برابري پوند 
از زم��ان برگزاري رفراندوم خ��روج از اتحاديه اروپا در 
سال 2016، 14درصد كمتر از دالر است.  اين گزارش 
همچنين به بخش متمايزي در باالي بازار مستغالت 
لندن اش��اره مي كند كه مشاوران امالك اين بخش از 
سال 2014 تاكنون توانسته اند 38 خانه به ارزش بيش 

از 20 ميليون پوند معامله كنند. 
»روري ِپن« از موسسه »فرنك نايت« پريشاني سياسي 
كنوني بريتانيا را »اوج بي ثباتي سياس��ي« مي داند و 
مي گويد: روند و ش��رايط بازار مسكن در لندن نشان 
مي دهد كه هر دو طرف عرضه و تقاضا منتظر روش��ن 

شدن مساله برگزيت هستند.

    مقاوم در برابر برگزيت
موسسه »نايت فرنك« ادعا مي كند، با توجه به وجود 
افراد داراي ثروت بسيار )30 ميليون دالر در دارايي هاي 
نقدشونده( در لندن در قياس با هر شهر جهاني ديگر، 
بازار مسكن لندن بيش از هر زمان ديگري توسط افراد 
ثروتمندي كه دنبال س��رمايه گذاري در دارايي هاي 
واقعي هس��تند، حمايت مي ش��ود. در اي��ن گزارش 
همچنين عنوان شده است كه خارج از حباب قيمتي در 
منطقه »مي ِفر« و »كينزينگتون«، بازار مسكن لندن با 
باد مخالف برگزيت دست و پنجه نرم مي كند، چه آنكه 
در ماه مارس سال جاري، پرتال موسسه »رايت موو« 
گزارش كرد كه قيمت هاي ساالنه مسكن در لندن تا 

3.8 درصد كاهش يافته است. 
منبع: فوربس

سهمدوچرخهدرحملونقلكمترازيكدرصد

پيروز حناچي، ش��هردار تهران روز گذشته در افتتاحيه 
دومين نمايش��گاه تخصصي »دوچرخه شهري و حمل و 
نقل پ��اك« بابيان اينكه زمينه موضوع حمل و نقل پاك، 
س��ند كم نداريم، گفت: براساس سند بايد تا سال 1404 
سهم دوچرخه از سفرهاي درون شهري 1.5 درصد باشد 
اما حاال كمتر از يك درصد است. اميدواريم بتوانيم اين مهم 

را در مدت زمان معقول افزايش دهيم.
حناچي گفت: اواسط دهه 40 را به ياد داريم كه در بسياري 
از شهرهاي كوچك اصال خودرويي وجود نداشت و همه 
از دوچرخه استفاده مي كردند و حتي در تهران بسياري از 
كسبه از دوچرخه براي رفت و آمد استفاده مي كردند و حاال 
ما بايد به اصل خود برگرديم. او با بيان اينكه ما بايد در اين 
دوران اولويت ها و اهداف خود را تعريف كرده و براساس آن 
منابع را تخصيص دهيم گفت: اهميت اول ما جان انسان ها 
اس��ت هرچند كه ما در تهران از پديده موتورسيكلت ها 
نيز رنج مي بريم كه كمتر به آن توجه شده است. شهردار 
تهران با بيان اينكه 10 درصد آلودگي هواي تهران به دليل 

وجود موتورسيكلت است، گفت: سالي 700 نفر در تهران 
جان خود را در تصادفات از دس��ت مي دهند كه نيمي از 
آنها موتور سوار هستند و نيمي ديگر براثر برخورد با موتور 
س��يلكت ها جان خود را از دس��ت مي دهند كه اين آمار 
تكان دهنده است چرا كه معموال كساني كه از موتورسيلكت 
استفاده مي كنند از هيچ قاعده اي پيروي نمي كنند و به 
نظرم بايد فضاي اجتماعي س��نگيني عليه اين افراد ضد 
زندگي ايجاد ش��ود چرا كه هيچ قاعده اي را رعايت نكرده 
پس لزومي ندارد كه ش��هر قاعده آنها را بپذيرد. او با بيان 
اينكه ساماندهي آنها سخت است چرا كه 3 ميليون جمعيت 
دارند گفت: صادق خان شهردار لندن هنگامي كه به عنوان 
شهردار انتخاب شد سندي منتشر كرد كه وضعيت سالمت 
مردم شهرش را نشان داد و حاال ما با استناد به آمار وزارت 
بهداشت مي گوييم كه ساالنه 57 هزار نفر در تهران فوت 
مي كنند و در روزهايي كه هوا آلوده تر است آمار مرگ و مير 
به صورت روزانه معنادار مي شود. اين آمارها نشان مي دهد 

آلودگي هوا ارتباط مستقيمي با مرگ و مير افراد دارد.

جزيياتدرخواستازاستارتاپهابرايفعاليتدربخشمسكن
مديركل اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي با 
اشاره به اينكه از استارتاپ ها در 5 زمينه خواسته ايم 
كه ورود جدي به بخش مسكن داشته و پيشنهادات 
خود را ارايه دهند گفت: مباني نظري نظام اجاره داري 

تا يك ماه آينده نهايي مي شود.
عباس فرهاديه در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اين نظام اجاره داري به تابستان امسال 
خواهد رسيد گفت: س��اماندهي نظام اجاره داري به 
جديت در حال پيگيري اس��ت و مباني نظري آن در 

حال تدوين است.
فرهاديه افزود: معاونت فناوري رياست جمهوري كه 
متولي ساماندهي اين اس��تارتاپ ها و رگوالتور آنها 
است قرار است اين اس��تارتاپ ها را تنظيم مقررات 
كند؛ بنابراين معاون علمي فناوري رياست جمهوري 
تقب��ل ك��رده و اين كار را انج��ام خواه��د داد و ما با 

استارتاپ ها اين كار را شروع كرده ايم.
مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ادامه 
داد: استارتاپ ها در 5 زمينه بايد ورود جدي در بخش 
مسكن داشته باشند و پروپوزال و پيشنهادات خود را 
ارايه دهند. او ادامه داد: اولين زمينه و فيلد ورود اين 
استارتاپ ها، مش��اركت در ساخت مسكن است كه 
تاكنون هيچ فردي دنبال آن نبوده است يعني اگر يك 
متقاضي قصد مشاركت در ساخت كند يا مشاركت 
در س��اخت بگيرد فقط به بنگاه هاي مسكن مراجعه 
مي كند اما اگر امكاني ايجاد ش��ود كه مشاركت در 
س��اخت ها را هم براي متقاضي و هم براي س��ازنده 
)پذيرنده و پذيرا( پيگيري كند، اين امكان مي تواند 

از طريق استارتاپ ها عملياتي شود.
فرهاديه اضافه كرد: زمينه دوم فعاليت استارتاپ ها 
بحث پيش خريد مسكن اس��ت چرا كه جايي وجود 
ندارد كه اگ��ر قصد پيش خريد مس��كن وجود دارد 
متقاضي به آنجا مراجعه كند به عنوان مثال اگر 100 

    اس�تقبال ك�م اح�زاب سياس�ي از انتخاب�ات 
شوراياري ها

نايب رييس ستاد ش��وراياري ها گفت: تاكنون 20 درصد 
ثبت نام كنندگان در انتخابات شوراياري ها را زنان تشكيل 

داده اند.
به گزارش ايلنا، آرش حسيني ميالني، نايب رييس ستاد 
ش��وراياري ها درباره آخرين آمار ثب��ت نام كنندگان در 
انتخابات شوراياري ها گفت: در دور دوم ثبت  نام انتخابات 
شوراياري هستيم و تاكنون 5700 نفر ثبت نام كرده اند. 
80 درصد ثبت نام كنندگان آقايان و 20 درصد ديگر بانوان 
هس��تند. در ادوار گذشته 11درصد اعضاي شوراياري ها 
را بان��وان تش��كيل مي دادند كه اميدواري��م آمار حضور 
بانوان افزايش پيدا كند. نايب رييس س��تاد شوراياري ها 
درباره سياسي شدن انتخابات ش��وراياري ها اظهار كرد: 
جهت گيري ستاد سياس��ي نيس��ت و از تمام گروه ها و 
سازمان خواسته ايم مش��اركت داشته باشند. احزاب هم 
يكي از همين گروه ها هستند كه حق دارند در مديريت 
شهري سهيم باشند.رقابت خوبي با حضور احزاب شكل 
خواهد گرفت و به تنهايي نمي شود عضوشوراياري شد. 
اين انتخابات مي تواند يك نوع كارورزي براي اعضاي جوان 
احزاب باش��د و بايد از فعاليت احزاب در س��طح محالت 

اس��تقبال كرد.حضور احزاب در انتخابات ش��وراياري ها 
همچنين براي تعيين ميزان وف��اداري و كارايي اعضاي 
يك حزب موثر و مفيد است، اما تاكنون احزاب استقبال و 

رغبتي به ثبت نام نداشتند.
ميالني در پاس��خ به اينكه در دوره انتخابات شوراياري ها 
2700 نفر رد صالحيت شدند، گفت: اين عدد 2700 نفر 
رد صالحيت در مرحله اول اتفاق افتاد كه با ورود شوراي 
ش��هر چهارم اين تعداد به زير 100 نفر كاهش پيدا كرد.
در انتخابات ش��وراياري ها تاكنون رد صالحيت سياسي 
صورت نگرفته است. او درباره علت تمديد زمان ثبت نام 
گفت: تمديد زمان ثبت نام با توجه به درخواست اعضاي 
شوراي شهر انجام شد. همچنين تبليغات ديرهنگام درباره 
انتخابات شوراياري ها و تقارن زمان ثبت نام با اجراي طرح 
جديد ترافيكي باعث ش��د تعدادي از متقاضيان ثبت نام 
به موقع مطلع نشوند و از سوي ديگر زمانبر بودن گرفتن 
سوء پيشينه برخي نامزد ها باعث تمديد زمان ثبت نام شد.

ميالني درباره تعداد ثبت نام كنندگان براي هر محله بيان 
داش��ت: در هر محله بايد حداقل 18 نفر ثبت نام بكنند 
تا انتخابات در آنجا انجام ش��ود، اما طبق قانون اگر تعداد 
ثبت نام كنندگان در محالتي به حدنصاب نرسيد انتخابات 

آن محله در زمان ديگري انجام مي شود.

ميالني در پاسخ به سوال اتوبوس��ي راي دادن در برخي 
محالت گفت: اتوبوسي راي دادن به لحاظ اخالقي و عرفي 
پسنديده نيست و حق مردم يك محله را تضييع مي كند. 
پادزهر و راه حل اين موضوع اتوبوسي راي دادن مشاركت 
گسترده افراد محله است چرا كه به لحاظ سيستمي هنوز 
اين امكان مهيا نشده است تا از حضور ساكنان غير محلي 
در انتخابات شوراياري يك محله جلوگيري شود. تالش 
ستاد شوراياري در بررسي صالحيت ها كنترل انساني و 
سيستمي تا قبل از برگزاري انتخابات است اما اگر تخلف و 
عدم صداقت داوطلبان محرز شود، پس از انتخابات هم با 
متخلفين متناسب با نوع تخلف برخوردهاي الزم صورت 

گرفته و حتي ممكن است افراد عزل شوند.
ميالني در پاسخ به سوالي درباره اختالل در سايت ثبت نام 
افزود: مساله ديگر مربوط به پهناي باند ثبت نام بود كه به 
خاطر مراجعه زياد به سايت طرح ترافيك، مراحل ثبت نام 
انتخابات شوراياري را با مشكل روبرو كرده بود. با رايزني 

كه با فاوا داريم سعي مي كنيم مشكل را برطرف كنيم.

    طرح زيس�ت ش�بانه به ش�وراي حل اختالف 
مركزي ارجاع شد

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: با توجه 

به حواشي پيش آمده، طرح زيست شبانه به شوراي 
حل اختالف مركزي ارجاع داده شده است.

به گزارش تسنيم، طرح زيست شبانه را مي توان يكي 
از طرح هاي پرحاش��يه اي شوراي شهر تهران در اين 
دوره دانست، طرح اشاره شده در صدوبيست ودومين 
جلس��ه شوراي ش��هر تهران در س��ال گذشته مورد 
بحث قرار گرفت و كليات اليحه »الزام ش��هرداري به 
برنامه ريزي و بسترس��ازي و احياي زيست شبانه« با 
14 رأي موافق در شوراي شهر تصويب شد. با آغاز ماه 
مبارك رمضان در س��ال جاري، طرح حيات شبانه از 
سوي شهرداري تهران در برخي از مناطق تهران اجرا 
شد اما با پايان يافتن ماه مبارك رمضان ، پليس با ادامه 
اين طرح مخالفت كرد. در همين رابطه، زهرا نژادبهرام؛ 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره اينكه 
هيات تطبيق فرمانداري مصوبه طرح زيست شبانه را 
به شوراي حل اختالف مركزي ارجاع داده است، اظهار 
كرد: اين مصوبه چندي پيش ارسال شده و ما در انتظار 

پاسخ اين شورا هستيم.
او با اشاره به اينكه شهرداري تهران بر اساس اين مصوبه 
ملزم است اليحه اي را در ارتباط با زيست شبانه تهيه و 
به شوراي شهر تهران ارسال كند، گفت: در اين اليحه 

بايد تمام جوانب طرح مورد بررس��ي قرار گيرد. قطعا 
در اجراي اين طرح تمام جوانب و چارچوب ها در نظر 

گرفته مي شود.

    پيام افت 60 درصدي معامالت مسكن در تهران
رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك، گفت: پيش بيني 
مي شود كه ش��اهد كاهش قيمت مسكن در ماه هاي 
آينده باشيم و افت 60 درصدي معامالت اين پيام واضح 
را به طرف عرضه مي دهد كه بايد قيمت هاي پيشنهادي 
را كاهش دهد. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: شرايط كنوني بازار مسكن بسيار 
مشابه سال 1391 است كه قيمت خانه به دنبال جهش 
قيمت ارز، سه برابر شد، در آن فضا عده اي بر توهمات 
قيمتي مانور دادند اما نهايتًا با توجه به افت معامالت، 
به ثبات قيمت رسيديم.  او ادامه داد: در حال حاضر هم 
اين گونه است و افزايش نرخ ها در بخش مسكن منطقي 
نيست؛ زيرا توان خريد مردم نمي رسد و معامالت حدود 
60درصد نسبت به خرداد پارس��ال افت كرده است. 
خسروي تاكيد كرد: معناي واقعي كاهش 60 درصدي 
معامالت اين است كه قدرت خريد مردم افت كرده و 

طبيعتًا طرف عرضه بايد قيمت ها را كاهش دهند.
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اعطاي وام 250 ميليوني 
مسكن در خارج تهران

گروه راه و شهرسازي| آن گونه كه محمد اسالمي، 
وزير راه و شهرس��ازي اعالم ك��رده، به زوجيني كه 
توانايي بازپرداخت ماهانه 5 ميليون تومان قس��ط 
داشته باشند و همچنين متقاضي خريد مسكن در 
شهرهاي اقماري تهران باشند، تا سقف 250 ميليون 
تومان وام اعطا مي ش��ود.  به گزارش ايلنا، اسالمي با 
اشاره به ضرورت افزايش س��قف وام خريد مسكن 
گفت: مطالبه مردم، افزايش سقف وام خريد مسكن 
است كه اين موضوع در مصوبه شوراي پول و اعتبار 
به تصويب رسيد و سقف تسهيالت نسبت به آنچه در 
گذشته بود حدود 60 درصد افزايش پيدا كرد. يعني 
وام 100 ميليون تومان براي تهران به 160 ميليون 
تومان، وام 80 ميليون تومان شهرهاي بزرگ به 120 
ميليون و 60 ميليون تومان س��اير شهرها به 100 
ميليون تومان افزايش يافت. او افزود: اين ميزان افزايش 
وام براساس متراژ و الگوي مسكن احداثي متناسب 
با قش��ر متوس��ط رو به پايين بود اما برخي از افراد و 
زوج ها مي گويند در شرايطي كه مي توانيم اقساط را 
با رقم و سقف باالتري بپردازيم، چرا نبايد وام با سقف 
باالتري در اختيار داشته باش��يم. در راستاي پاسخ 
به اين مطالبه، ساز و كاري را تعريف كرده ايم كه در 
صورت افزايش توان بازپرداخت اقساط، افراد بتوانند 
وام بيشتري را دريافت كنند. از اين رو، اعالم كردم كه 
براي مثال اگر زوجين توان پرداخت اقساط تا سقف 
5 ميليون تومان را داشته باشند اين امكان فراهم  شود 
كه بتوانند تسهيالتي با سقف بيشتر از 160 ميليون 
تومان در تهران دريافت كنند. اسالمي با بيان اينكه 
اين اقدام و برنامه يك امكان براي تسهيل روند خريد 
مسكن و در جهت برآورده سازي درخواست برخي از 
مردم اس��ت، گفت: تالش مي كنيم اين موضوع را تا 
هفته هاي آينده به يك مصوبه تكميلي تبديل كنيم 
تا چنانچه كساني يا زوجيني كه توان اقساط با رقم 
باالتري را دارند در يك توافق س��ه جانبه با سازنده و 
بانك بتوانند تسهيالت با سقف باالتر دريافت كنند 
.اين اقدام، يك امكان براي تس��هيل كردن شرايط 
خريد مس��كن اس��ت و اجباري در آن نيست. بلكه 
گزينه اي افزون براي كس��اني است كه قصد خريد 
مس��كن را دارند.  وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
معدل قيمت براي خانه هايي كه در طرح اقدام ملي 
عرضه و توليد مسكن ساخته مي شوند حدود 300 
ميليون تا 400 ميليون تومان است،  تصريح كرد: البته 
اين رقم شامل شهروندان تهراني نمي شود، چرا كه 
اين پروژه در شهرهاي اقماري تهران به اجرا مي رسد. 
بنابراين معدل ساخت اين واحدها 3.5 ميليون تومان 
در هر متر مربع است. حال بنابر اين قيمت ها متقاضيان 
مي توانند به جاي 160 ميليون تومان، 250 ميليون 
تومان تسهيالت دريافت كنند. وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه به دنبال اين هستيم تا همه بانك ها توان 
افزايش سقف تسهيالت را داشته باشند، عنوان كرد: 
اين اقدام يك بحث توافقي بين بانك، سازنده و خريدار 
است، افزايش سقف تس��هيالت در صورت افزايش 
سقف پرداخت اقس��اط، سياست يا حرف جديدي 
نيست. بلكه اين همان تسهيالتي است كه به سازنده 
ارايه مي شود و قابل انتقال به خريدار است.اسالمي 
درباره بانك عامل اين تسهيالت اظهار كرد: به دنبال 
اين هستيم كه همه بانك ها، توان اجراي اين برنامه را 
داشته باشند.  اسالمي با بيان اينكه سياست ما تقويت 
طرف عرضه است،  تصريح كرد: براي اينكه بتوانيم 
تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي توليد مسكن جامعه 
هدف را به عنوان يك سياست پايدار، محقق سازيم، 
چندين برنامه در دست اجرا و تصويب داريم. موضوع 
مهم اين اس��ت كه زمين مورد نياز را فراهم كنيم تا 
انبوه سازان براي احداث بنا بتوانند زمين مناسب در 
اختيار داشته باشند. موضوع دوم اين است كه منابع 
و نقدينگي در اختيار انبوه سازان قرار بگيرد تا پروسه 
سرمايه گذاري را انجام دهند كه در اين راستا بانك ها 
تا 80 درصد اعتبار مورد نيازشان را با ارايه تسهيالت 
تامين مي كنند.اقدام سوم اين است، تسهيالتي كه به 
ساخت تعلق مي گيرد قابل انتقال به خريدار باشد كه 
اين مهم در اسفند ماه سال گذشته به تصويب شوراي 

پول و اعتبار رسيد و ابالغ شد.

    جزييات طرح خانه دار كردن كارمندان
وزير راه و شهرس��ازي در ادامه جزييات جديدي از 
طرح خانه دار كردن كارمندان را تشريح كرد و گفت: 
قرار بر اين است كه از همان بدو استخدام افراد، تا 5 
سال از حقوق و درآمدشان ماهيانه مبلغي كسر و در 
صندوقي سپرده گذاري ش��ود. پس از آن ظرف دو 
س��ال، متقاضيان براي ورود به فهرست پروژه هايي 
كه صندوق در آن س��رمايه گذاري ك��رده كانديدا 
مي شوند. طي دو سال هم واحدها ساخته مي شود 
و از س��ال هفتم هم خانه را ب��ه متقاضيان تحويل 
مي دهند و با پرداخت اقس��اط طي 15 سال، خانه 
به مالكيت افراد در مي آيد.پس از آن تكليف عرصه 
روشن مي شود و براي واگذاري عرصه تصميم گيري 
خواهد شد. اسالمي با تاكيد بر اينكه فرقي نمي كند 
متقاضيان حقوق بگيران در نهادهاي دولتي باشند 
يا نهادهاي غيردولتي، گف��ت: هر مجموعه اي كه 
ظرفيت و ساختاري داشته باشد مي تواند براي تامين 
مسكن كاركنان خود از اين طريق اقدام كند. او افزود: 
افرادي در ادارات هستند كه در دوران خدمت خود 
از امتيازهاي مسكن و زمين استفاده نكرده اند. اين 
افراد مي توانند پول 5 س��ال اول را به عنوان تشرف 
خود به صن��دوق واريز كنند تا از لح��اظ ورودي به 
صندوق وضعيت خود را به روز كنند و زودتر كانديدا 
شوند و در فهرست پروژه ها قرار بگيرند.در اين پروژه 
اولويت را به دستگاه هايي مي دهيم كه براي اين كار 
زمين در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي قرار دهند 
كه خوشبختانه از سوي دستگاه ها با استقبال خوبي 
مواجه شده ايم.  اسالمي همچنين درباره جزييات 
وام مستاجران گفت: موضوع وام به مستاجران را از 
طريق رسانه ها شنيده ام و وزارت اقتصاد اين پيشنهاد 
را با وزارت راه و شهرسازي مطرح نكرده است و با ما 

مذاكره اي نداشتند. 

در شهر

پيش خريد مسكن گذاشته شده متقاضي از ميان آنها 
چند پيش خريد را انتخاب كند كه اين استارتاپ ها 

مي توانند در اين بخش هم ورود كنند.
مديركل اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، 
گفت: زمينه س��وم و چهارم خريد و فروش و رهن و 
اجاره اس��ت و زمينه آخر يا همان فيلد پنجم نظام 
اجاره داري حرفه اي اس��ت يعني يك اس��تارتاپي 
بايد باش��د كه اجاره دار حرفه اي به اين استارتاپ ها 

مراجعه كند.
فرهاديه افزود: مثاًل چن��د موجر تك خانه اي به اين 
استارتاپ ها مراجعه و اعالم مي كنند كه توانايي رفتن 
براي اجاره داري و دادن اجاره مسكن خود را ندارند 
يا اينكه مس��تاجري توانايي گشتن براي تهيه واحد 
اجاره اي را ندارد پس مي توانند به اين اس��تارتاپ ها 
مراجعه و آن استارتاپ ها تمام مراحل كار اجاره دادن 
و حتي تعمير آن واحد اجاره اي را از صفر تا 100 انجام 

داده و دستمزد خود را دريافت كنند.

مديركل اقتصاد مس��كن و وزارت راه و شهرس��ازي 
گفت: در نظ��ام اجاره داري اگر مالكاني باش��ند كه 
يك واحد مسكوني در ش��رق و يك واحد مسكوني 
همزمان در غرب تهران داشته باشند ديگر مشكالت 
تعمي��ر اين واحده��اي مس��كوني و دادن اجاره به 
مس��تاجر را نخواهند داش��ت چرا كه اين اجاره دار 
حرفه اي هزينه تعميرات و ساير هزينه ها را به حداقل 
ممكن كاهش مي دهد و اين به نفع مالكان و موجران 

نيز خواهد شد.
او گف��ت: روي اي��ن موض��وع در ح��ال رايزن��ي با 
استارتاپ ها هستيم و اعالم كرده ايم كه خود را بايد 
تجهي��ز كنند و محدود هم نخواهي��م كرد كه كدام 
استارتاپ ها بنابراين اجاره داري حرفه اي يك سري 
مباني نظ��ري و مطالعات تطبيق��ي در دنيا دارد كه 
به طور ج��دي آن را پيگيري مي كني��م و تا يك ماه 
آينده نظام اجاره داري حرف��ه اي و مباني نظري آن 

استخراج خواهد شد.
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معضالت نگاه دوگانه به خودرو

راهي جز واگذاري نيست
صنعت خودروسازي در ايران مسير سختي را پيموده ولي 
اين روزها وضعيت حتي پيچيده تر است. حجم بااليي از 
خودروهايي كه تحويل داده نش��ده است و در عين حال 
پيش فروش هاي جديد. قيمت خودرو به شدت باال رفته 
اس��ت ولي با وجود اين هنوز تقاضا ب��راي خودرو وجود 
دارد كه از نظر كارشناس��ان نه براي مص��رف بلكه براي 
حفظ ارزش خودرو است. مس��ووالن هنوز دم از كاهش 
قيمت خودرو مي زنند اما واقعيت اين اس��ت كه حتي در 
قيمت هاي مصوب فعلي نيز خودروس��ازان با زيان روبرو 
مي ش��وند و اين زيان در عدم پرداخت طلب قطعه سازان 
خود را نشان مي دهد. حال س��وال اساسي اين است كه 
در چنين ش��رايطي امكان ادامه حيات خودروسازان زير 

پوشش دولت وجود دارد؟

  قيمت هايي كه افسار بريده است
بازار خودرو يكي از آش��فته ترين دوران خود را پشت سر 
مي گذارد. عدم تحويل خودرو هاي پيش فروش ش��ده و 
افزايش بي محاباي قيمت ها، صداي مش��تريان اين بازار 
را درآورده اس��ت و تقريبا از اوايل س��ال گذشته بود كه 
نوسانات بازار ارز با تأثير بر قطعات خودرو و مواد اوليه باعث 
شد قيمت خودرو روند صعودي به خود بگيرد و تاكنون 

قيمت ها در برخي از مدل ها حتي ۵ تا ۶ برابر برسد.
عوامل متعددي در گراني خودرو موثر است. يكي از اين 
عوامل وجود دالالن در بازار خريد و فروش خودرو است. 
دالالن با هجوم س��رمايه هاي خود به بازار خودرو، باعث 
ايجاد تقاضاي كاذب ش��ده و اين تقاضاي كاذب منجر به 
افزايش قيمت ها و ايجاد قيمت هاي غير واقعي شده است، 
از ديگر دالي��ل به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا به دليل 
كاهش توليدات داخلي و خروج ش��ركت هاي خارجي و 
قطع هم��كاري آنها به دليل عدم ام��كان عمل كردن به 

تعهداتشان است.
فعاالن بازار خودرو همچنان تأكيد دارند خريداري در بازار 
نيست و بيشتر بخش بازار را دالالن تشكيل مي دهند. طي 
چند ماه اخير معامالت خودرو ها ناگهان با ركودي سخت 
مواجه ش��د و اين مساله باعث شده تا قيمت خودرو هاي 
وارداتي و داخلي ب��ه كمترين ميزان خ��ود در چند ماه 

گذشته برسد.

  ج�و روان�ي عمده ترين علت نوس�ان قيمت 
خودرو

فياض، مش��اور وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به 
وسيع بودن طيف خودروسازان افزود: در صورت تأمين 
س��رمايه و مواد اوليه مورد نياز خودروسازان، خط توليد 
به نحوي مديريت خواهد ش��د كه پاس��خگوي نياز هاي 

بازار باشد.
وي ادام��ه داد: يك خ��ودرو بطور معم��ول از ۴ تا ۵ هزار 
قطعه تش��كيل شده اس��ت كه فراهم كردن اين قطعات 
كار دشواري اس��ت. در توليد قطعات مواداوليه متفاوتي 
)پالستيك. آلومينيوم و فوالد( نياز داريم؛ بنابراين فرآيند 

توليد يك دستگاه خودرو نوعي دادوستد بين خودروساز 
و قطعه ساز است.

مش��اور ويژه وزير صمت آمار تولي��دات داخلي صنعت 
خودرو در سال ۹۷ را بيش از يك و نيم ميليون اعالم كرد 
و افزود: همين ميزان توليد در سال ۹۸ تكرار خواهد شد. 
فياض مي��زان واردات خودرو )توليد خارجي( را ۷۰ هزار 

دستگاه اعالم كرد.
مشاور ويژه وزير صمت در تشريح داليل نوسانات قيمت 
خودرو گفت: بيش از ۶۰ درص��د از علت گراني خودرو و 
نوسانات آن مربوط به جو رواني است، البته در اين معادله 
نبايد از تأثير سهم ۴۰ درصدي تأمين مواد اوليه و ارز الزم 

براي آن چشم پوشي كرد.
در همين رابطه حتي بعضي كارشناسان معتقد هستند 
كاهش التهاب قيمت باعث كاهش شديد تقاضا خواهد شد. 
اميرحسن كاكايي كارشناس صنعت خودرو بيان اينكه 
تقاضاي زياد بازار همه براساس نياز نيست بلكه براي حفظ 
ارزش دارايي ها و سودي است كه قيمت بازار دارد، افزود: 
اگر قيمت به حالت منطقي برگردد اين صنعت با كمبود 
تقاضا مواجه خواهد شد و يكي از مشكالت خودروسازان 
در سال جاري همين خواهد بود. هرچند كاكايي به يك 
چالش اساس��ي يعني تحريم و مشكل انتقال پول اشاره 
دارد و مي گويد اگر اين موضوع برطرف نشود خودروسازان 
براي تهيه قطعات و مواد اوليه نيز با  مشكالت زيادي روبه 

رو خواهند شد.

  معضلي به نام سهم 18 درصدي
همه نگاه ها اين روزها به تفس��ير وضعيت بازار اس��ت در 
حالي كه مسئله اصلي عدم امكان استفاده از فرصت هاي 
ايجاد شده توس��ط خودرو سازان است. افزايش قيمت ها 
مي توانست باعث به كار افتادن ظرفيت هاي بالاستفاده 
خودروسازي شود اما عمال اين مسئله به دليل مشكالت 
قديمي خودرو س��ازي رخ نداد. در حال حاضر 1۸ درصد 
سهام 3 شركت مهم خودروس��ازي يعني ايران خودرو، 
سايپا و پارس خودرو به دولت تعلق دارد اما به بهانه تفكيك 
مالكيت از مديريت عمال شركت هاي خودروساز توسط 
دولتي ها اداره مي شوند و مسووالن آن مستقيما توسط 
دولتي ها تعيين مي شوند. از سوي ديگر نوع نگاه دولت به 
مساله كاركرد خودروسازان خود مشكلي بزرگ تر است. 
دولت از دهه ها قبل به خودروسازي به عنوان ابزاري براي 
كاهش بيكاري استفاده كرد و به همين دليل شركت هاي 
بزرگ خودروس��از چند برابر نياز ني��روي كار دارند. اين 
در حالي اس��ت كه طبيعتا اين سياست منجر به كاهش 
كارايي شركت ها و مشكالتي پيچيده شده كه امروز خود 
را در ش��كل عدم امكان اس��تفاده از بهبود وضعيت بازار 
نشان مي دهد. حدود 3 ميليون نفر به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم اشتغال خود را مديون خودروسازان هستند 
در حالي كه اشتغال مستقيم خودروسازان بسيار كمتر 
از اين رقم اس��ت و در صورت ادامه روند و ورشكس��تگي 
آسيب بيكاري آن بس��يار شديدتر است. حتي در بخش 

ميزان واردات در صورت تعطيلي خودروس��ازان داخلي 
پيش بيني ها روي سالي 1۵ ميليارد دالر است پس عمال 

نمي توان روي ادامه روند فعلي ريسك كرد. 

  مشكل حضور پررنگ دولتي ها است
حميد گرمابي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي گفت: خواس��ته نمايندگان مجلس از 
خودروسازان در جلس��ات آخر سال ۹۷، اجراي تعهدات 
قبلي است و قرار شد تقاضاي جديدي براي بازار از سوي 
۲ شركت خودروسازي كشور انجام نشود. افزايش كيفيت 
خودروهاي داخلي بايد در دس��تور كار ق��رار گيرد و اين 

موضوع حق اصلي مردم به عنوان مصرف كننده است.
گرمابي افزود: صنعت خودروسازي ايران با مشكالت زيادي 
دست و پنجه نرم مي كند كه اصلي ترين آن، حضور پررنگ 
دولت در اين خودروسازي هاست كه يكي از فاكتورهاي 
مهم در برون رفت از چالش هاي اين صنعت اس��ت. اكثر 
متوليان دولتي صنعت خودروس��ازي كشور، وجود اين 
چالش را قبول دارند پس زمينه به نتيجه رس��يدن اين 
موضوع شايد خصوصي سازي باشد و بايد به فكر حل اين 
موضوع به شكل اساسي بود. دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بايد به سمتي حركت كنند كه نقش آنها در اداره 

اين صنعت به حداقل برسد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: افزايش نرخ ارز مشكالت زيادي براي صنعت 
به ويژه خودروس��ازي ايجاد كرد و يكي از اين موضوعات 
نبود مواد اوليه و قطعات خودرو است، چراكه چهارچرخ ها 
از قطعات بي شماري تشكيل مي شود كه در صورت نبود 
يكي از اين قطعات، خودرو قابل استفاده نيست. همان گونه 
كه در حال حاضر خودروهاي بسياري به دليل ناقص بودن 

در انبارها مانده و قابل استفاده نيستند.

  بازار آماده واگذاري
ش��رايط بازار عمال ب��ه گونه اي پيش م��ي رود كه امكان 
واگذاري مهيا اس��ت. س��عيد موتمني ريي��س اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو درباره بازار خودرو گفت: درحال 
حاضر بازار خودرو آرام است و پيش بيني مي شود همين 
روند كنوني كاهشي ادامه داشته باشد مگر اينكه سيگنال 

منفي به بازار تزريق شود.
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با اشاره به اينكه 
طي هفته هاي گذش��ته هيچ رخداد خاصي در بازار رخ 
نداده اس��ت، اظهار كرد: قيمت ه��ا همانند هفته هاي 
گذشته متعادل اس��ت فقط يك روز نوسان در بازار بود 
كه آن هم برطرف ش��د. موتمن��ي در خصوص قيمت 
خودرو هاي داخلي و مونتاژي در بازار اظهار كرد: قيمت 
پژو ۴۰۵ حدود ۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ 
تيپ ۲، ۸۵ ميليون تومان، س��مند ۸۵ ميليون تومان، 
پراي��د 111، ۴۹ ميليون و ۵۰۰ ه��زار تومان، تيبا، ۵۲ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، پ��ژو ۲۰۷ اتوماتيك 1۷۰ 
ميليون تومان، پژو ۲۰۰۸، 3۲۸ ميليون تومان، سانتافه 
۸۴۰ ميليون تومان، كلئوس ۸۸۰ ميليون تومان، النترا 

۵۲۰ ميليون تومان است.
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو با تأكيد بر اينكه 
قيمت ها در بازار در يك سطح متوقف شده است، اظهار 
كرد: فقط يك سيگنال منفي در چند هفته پيش در بازار 
رخ داد، علت اي��ن امر جو دهي برخي رس��انه ها بود كه 

قيمت ها باال رفت.
به گفته موتمني، اميدواريم كه قيمت ها در بازار متعادل 

بماند و مردم نگراني در بازار نداشته باشند.

  بهبود شرايط با جلوگيري از احتكار
محمدعلي اسفناني، مديركل تعزيرات استان تهران 

درباره ادعاي خودروس��ازان مبني ب��ر كمبود قطعه، 
گفت: اگر عدم توليد اين شركت ها ناشي از كسري قطعه 
است تمام خودرو ها بايد در دو يا حداكثر سه نوع قطعه 
مشترك مانند كيس��ه هوا، ecu  و غيره نقص داشته 
باشند اين در حالي است كه در بازديد هاي به عمل آمده 
هر خودرو يك قطعه مانند باالبر شيشه، پخش خودرو 

و غيره كم دارد.
مديركل تعزيرات استان تهران تصريح كرد: خودرو هاي 
موجود در پاركينگ خودروسازي ها به دليل نبود قطعات 
بس��يار ابتدايي ناقص مانده است؛ خودرويي كه دستگاه 
پخش ندارد ناقص محس��وب نمي ش��ود و خودروسازان 
مي توانند با كس��ر هزينه اين قطعات ابتدايي، خودرو را 
به مش��تري تحويل دهند و فرد قطعه موردنظر را از بازار 

آزاد تأمين كند.
اس��فناني با بيان اينكه خودروسازان به خبرنگاران اجازه 
دهند تا از انب��ار خودرو هاي ناق��ص بازديد كنند، اظهار 
كرد: با توجه به آنكه خودروسازان ادعا مي كنند قطعات 
موردنياز براي توليد را در اختيار ندارند؛ اما فروش فوري 
انجام مي دهند. حال بايد پرسيد اگر خودروسازان با كمبود 
قطعه روبرو هستند، چگونه مي توانند خودرو هاي فروخته 
شده در فرآيند فروش فوري را به مردم تحويل دهند و در 
صورتي كه قطعات را در اختيار دارند علت تأخير در عمل 

به تعهدات چيست؟
مديركل تعزيرات اس��تان تهران گف��ت: اين عملكرد 
خودروسازان، احتمال اينكه خودروسازان در گذشته 
خودرو هايي س��الم و كامل توليد ك��رده و آنها را انبار 
كردند و حال كه قيمت چهارچرخ ها افزايش پيدا كرده 
آنه��ا را به بازار عرضه مي كنن��د افزايش مي دهد؛ اين 
اقدام مصداق بارز احتكار است و در صورت اثبات با آن 

برخورد مي شود.
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اخبار

 WTO ستاد الحاق ايران به
دوباره فعال شد

مهر| معاون توسعه بازارهاي صادراتي سازمان 
توسعه تجارت از دستور وزير صنعت براي پيگيري 
الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و 
گفت: ستاد الحاق دوباره فعال شده است. حميد 
زادبوم در س��ومين جلس��ه كميته كارشناسي 
ش��وراي عالي توسعه صادرات غير نفتي با اشاره 
به ابالغ وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان 
توسعه تجارت ايران در خصوص فعال سازي ستاد 
الحاق ايران به WTO اظهار داشت: با همكاري 
دفت��ر همكاري هاي چن��د جانب��ه وزارت امور 
خارجه، به زودي اين ستاد با حضور نمايندگان 

دستگاه هاي ذي ربط تشكيل خواهد شد. 

افزايش غيرقانوني قيمت نان 
ايسنا|مديركل دفتر برنامه ريزي، تأمين، توزيع 
و تنظيم ب��ازار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تاكيد كرد كه هرگونه افزايش قيمت نان از سوي 
نانوايي ها غيرقانوني بوده و همچنين نانوايي هاي 
به اصطالح آزادپز نيز به دليل دريافت آرد يارانه اي، 
مشمول قيمت گذاري هستند و نمي توانند نان 

توليدي را به هر نرخ دلخواه عرضه كنند.
محمدرضا كالمي افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد 
نانوايي هاي كشور آرد را بر پايه گندم ۶۶۵ توماني 
دريافت مي كنند و ۲۰ درصد نانوايي ها كه با نام 
آزادپز فعاليت مي كنند ني��ز آرد را بر پايه گندم 
۹۰۰ توماني تحويل مي گيرند. وي درباره داليل 
اطالق عنوان آزادپز به اين دسته از نانوايي ها نيز 
گفت: در س��ال 13۹3، قيمت ۹۰۰ تومان براي 
گندم نانوايي ها با قيمت آزاد آن برابري داش��ت 
از اين رو عنوان آزادپز به اين دس��ته از نانوايي ها 
اطالق ش��د اما امروز دولت با ه��دف حمايت از 
گندمكاران، گندم را به قيمت تضميني 1,۷۰۰ 
تومان خريداري مي كند، در نتيجه قيمت ۹۰۰ 
توماني گندم براي برخي نانوايي ها نيز مشمول 
يارانه است. كالمي در پاسخ به سوالي در خصوص 
تغيير قيمت نان، با تاكيد بر اينكه هيچ تصميمي 
در اين زمينه اتخاذ نشده است، اضافه كرد: بررسي 
آناليز هزينه هاي ناشي از مولفه هاي مرتبط با نان 
نظير قيمت گندم و آرد، دس��تمزد و ساير موارد 
در كميته ها در حال بررسي است. وي ادامه داد: 
با اين وصف به دليل تحويل آرد يارانه اي، چه به 
نانوايي هاي آزادپز و چ��ه به نانوايي هاي دولتي، 
قيمت نان در هر دو مورد مشمول قيمت گذاري 
است و افزايش قيمت آن در شرايط كنوني منع 
قانوني دارد. كالمي از تمامي فعاالن اين حوزه و 
نانوايي ها خواست از افزايش خودسرانه قيمت نان 
كه غذاي مهمي در سبد خانوار محسوب مي شود 

خودداري كنند.

سازمان امالک و مستغالت
مزايده شماره 98/6

سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران

فروش امالك و مستغالت شهرداري تهران 

1- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده )سربسته( تسليم گردد. 
2- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد. 

3- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري تهران طبق ضوابط جاري معامالت سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران مي باشد. 
4- تمامي اوراق و اسناد شركت در مزايده بايد از سوي متقاضيان با قيد كلمه قبول است امضاء شود. 

5- بازديد از محل با هماهنگي قبلي امكانپذير مي باشد. 
6- مستندات تكميلي از جمله پيش نويس مبايعه نامه كه هنگام مراجعه به سازمان به متقاضيان ارائه مي گردد جزء الينفك شرايط اين مزايده مي باشد و مطالعه آن ضروري است. 

7- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد. 
8- هزينه اسناد و پاكت شركت در مزايده 200/000 ريال مي باشد كه هزينه فوق مسترد نخواهد شد.

موضوع نشانيكد ملكرديف 
واگذاري

مساحت اعيان 
)مترمربع(

مساحت عرصه
توضيحات و شرايط قيمت پايه به ريالپهنه بندي)مترمربع(

ميدان شوش خيابان صابونيان- خيابان كاخ جوانان- 116/25
-14.950.000.000-149/59-سرقفليمجتمع تجاري و اداري الغدير طبقه 2- واحد 29

 امام زاده حسن- خيابان امين الملك- خيابان 217/37
144/7-زمين خوش قدم- نبش خيابان قدرت پاكي- پالك 312

%80/69
R122
%19/31
S222

20.510.000.000

 مساحت طبق سند 144/7 مترمربع و پس از رعايت اصالحي برابر
 93/06 مترمربع )به عنوان حقوق برنده احتمالي( مي باشد. ضمنًا ملك داراي 

53/5 مترمربع امتياز تجاري مي باشد كه 40/30 مترمربع آن متعلق به شهرداري 
و مابقي 13/20 مترمربع متعلق به غير مي باشد. عوارض سال 97 به مبلغ 

320/847/273 ريال مي باشد. 

مجيديه- 16 متري دوم شمالي- خيابان كمالي- كوچه 34/11
داراي 1/4 مترمربع انباري و فاقد پاركينگ مي باشد. 10.000.000.000مسكوني-64/44اعيان خانعلي- پالك 135- طبقه پنجم- واحد 35

خيابان ستارخان- خيابان نيرو- كوچه ششم- پالك 7- 42/118
داراي 5/36 مترمربع )انباري شماره 6( و فاقد پاركينگ مي باشد.17.100.000.000مسكوني-109/27اعيانطبقه سوم شرقي

مشخصات امالك تجاري، مسكوني و زمين با شرايط پرداخت نقدي و مابه تفاوت عوارض زمين نسبت به سال 98 به عهده خريدار مي باشد. 
ضمنًا اين آگهي در روزنامه همشهري مورخ 98/4/5 چاپ گرديده است.

مهم: لطفا به اصالحات احتمالي انجام شده در سايت AMLAK.TEHRAN.IR كه مالك عمل مي باشد توجه فرماييد. 

سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران در نظر دارد تعدادي از امالك خود را با قيمت مناسب بصورت نقدي از تاريخ 98/4/5 لغايت 98/4/19 از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. 
متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك، اطالعات تكميلي و اس�ناد شركت در مزايده و ارائه پيش�نهادات همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 9 صبح الي 14 به نشاني تهران، خيابان فياض بخش، نبش خيابان وحدت اسالمي، سازمان امالك و 

مستغالت شهرداري تهران، دبيرخانه سازمان مراجعه و يا با شماره  تلفن هاي 11-66746110 و 66731313 تماس حاصل نمايند. 
كميس�يون مزايده در روز يكش�نبه مورخ 98/4/23 از ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات سازمان امالك و مستغالت، پاكت هاي واصله پيشنهادات را مفتوح و قرائت خواهد نمود، نتيجه مزايده با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي سازمان امالك و 

مستغالت شهرداري تهران به برندگان ابالغ خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نماينده قانوني آنها در جلسه مزايده مجاز مي باشد.

توضیحات :



15 جهان

هشدار سازمان ملل: 80 ميليون شغل تمام وقت از دست خواهد رفت

واشنگتن بر 90 محصول اروپا تعرفه وضع كرد

ضرر۲۴۰۰ ميليارد دالري گرماي هوا براي اقتصاد جهان

جنگ تجاري فرا آتالنتيكي

گروه جهان| 
كارشناسان سازمان ملل متحد اعالم كرده اند افزايش 
گرما مي تواند ب��ر اقتصاد جهاني هزينه اي معادل دو 

هزار و ۴۰۰ ميليارد دالر تحميل كند.
به گزارش وب سايت سازمان ملل، سازمان جهاني كار 
سه شنبه با انتشار بيانيه اي اعالم كرده افزايش گرما 
كه از تغييرات اقليمي سرچشمه گرفته است مي تواند 
تأثير عظيمي در زمين��ه بازدهي جهاني و ضررهاي 
اقتصادي، خصوصًا در زمينه كشاورزي و ساخت وساز 
داشته باشد. بنا بر اعالم سازمان جهاني كار، با افزايش 
دما، بازده خروجي از دست رفته معادل ۸۰ ميليون 
ش��غل تمام وقت يا ۲.۲ درصد از كل س��اعت كاري 

جهان در طول سال ۲۰۳۰ ميالدي است.
بر اس��اس اين گزارش، همچنين خس��ارت ساالنه 
افزايش دما بط��ور تخميني حدود دو ه��زار و ۴۰۰ 
ميليارد دالر در سال است. كاترين ساگت رييس يگان 
تحقيقات سازمان جهاني كار، در اين باره گفته: »تأثير 
افزايش گرما كه نتيجه جدي تغييرات اقليمي است، 
تبعات زيادي بر بهره وري نيروي كار خواهد داشت. 
ما مي توانيم انتظار داشته باشيم كه نابرابري بيشتري 
با افزايش گرما بين كشورهاي با درآمد پايين و باال و 
بدتر شدن شرايط كار براي قشر افراد آسيب پذيرتر 

به وجودآيد.« 
آژانس سازمان ملل متحد توضيح مي دهد كه گرماي 
بيش از حد در محل كار مي تواند سالمت انسان را به 
خطر اندازد و در موارد شديد مي تواند به گرمازدگي 
منجر و حتي كش��نده باشد. بر اساس داده هاي ارايه 
شده سازمان جهاني كار، كش��اورزان با حدود ۹۴۰ 
ميليون فعال در بخش كشاورزي سراسر جهان، بيشتر 

از ديگران در معرض خطر افزايش دما قرار دارند.
سازمان جهاني هواشناسي اعالم كرده سال ۲۰۱۹ 
يكي از گرمترين س��ال هاي جهان خواهد بود. بنا به 
اعالم اين س��ازمان دوره س��ال هاي ۲۰۱۵ تا پايان 
۲۰۱۹ گرمترين دوره پنج س��ال هاي خواهد بود كه 
تاكنون به ثبت رسيده است. به گفته سازمان جهاني 
هواشناسي موج گرما در اروپا »كامال« با تاثيرات پيش 

بيني شده انتشار گازهاي گلخانه اي در سطح زمين 
»همخواني« دارد. فرانسه پس از بلغارستان، پرتغال، 
ايتاليا، اس��پانيا، يونان و مقدونيه ش��مالي هفتمين 
كشور اروپايي است كه دماي هوا در آن از ۴۵ درجه 

سانتيگراد باالتر رفته است.

  تبعيض آب وهوايي 
همزمان با فراگير شدن موج گرما در اكثر كشورهاي 
اروپايي، يك كارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد 
اخيرا با انتشار گزارشي مدعي شد كه جهان با خطر 

فزاينده »تبعيض آب و هوايي« مواجه شده است.

به گزارش گاردين، فيليپ آلس��تون، گزارشگر ويژه 
س��ازمان ملل در امر فقر ش��ديد و حقوق بشر اعالم 
كرده كه پديده گرمايش زمين، نه تنها حقوق اساسي 
زندگي از جمله تامين آب، غذا و مسكن را براي صدها 
ميليون نفر دشوار كرده بلكه دموكراسي و حكومت 

قانون را در جهان به مخاطره انداخته است. 
بر پايه اين گزارش، در پنج سال اخير ركورد گرم ترين 
دوره زماني ثبت شده شكسته است و در صورت ادامه 
روند حاضر تا س��ال۰ ۲۰۳ ميالدي نزديك به ۱۳۰ 
ميليون نفر تنها به دليل تغييرات آب و هوايي به جمع 
فقراي جهان افزوده خواهند شد. اطالعات موجود در 

اين گزارش نشان مي دهد كه نيمي از جمعيت فقيرتر 
جهان ساالنه تنها ۱۰ درصد از دي اكسيد كربن منتشر 
ش��ده را توليد مي كنند ولي در مقابل نيمه ثروتمند 
جهان س��هم ۹۰ درصدي در توليد دي اكسيد كربن 
دارند ولي با بهره مندي صرف از منافع اقتصادي آن، 
هزينه هاي اصلي تغييرات اقليمي از جمله توسعه فقر 

و بي عدالتي را به فقرا تحميل مي كنند.
آلس��تون در گزارش خود كه به ش��وراي حقوق بشر 
س��ازمان مل��ل ارايه ك��رده ضمن ناكافي دانس��تن 
تالش هاي سازمان ملل، كشورها و سازمان غيردولتي 
براي نجات زمين خواستار اتخاذ شدت عمل بيشتر 

فعاالن حوزه محيط زيست، دولت ها و نهادهاي ملي 
و بين المللي در اين خصوص شده است.

در اين گزارش تاكيد شده كه تامين و تحقق حقوق 
بشر در شرايط فعلي زيست محيطي و روند تخريب 
آن در حال بدل شدن به امري غيرممكن است. اين 
گزارش همچني��ن ضمن انتقاد از بي توجهي دونالد 
ترام��پ رييس جمه��وري امريكا، به هش��دارهاي 
علمي در خصوص تغييرات آب و هوايي، تالش هاي 
ژايير بولس��ونارو رييس جمهوري برزيل را نيز براي 
اس��تخراج دوباره ذغال س��نگ از معادن موجود در 
جنگل هاي آمازون نكوهش كرده است. اين در حالي 
اس��ت كه هر دوي اين روساي جمهوري در نشست 
كش��ورهاي عضو گروه۲۰ در اوزاكاي ژاپن حضور 
داشتند و قويا مخالف گنجاندن اين مساله در بيانيه 

پاياني نشست بودند.
دانشگاه استنفورد در سال جاري ميالدي گزارشي 
را با موضوع تاثير تغييرات اقليمي بر ش��كاف ميان 
خروجي اقتصادي كش��ورهاي فقير و غني منتشر 
كرد. در اين گزارش آمده كه گرماي جهاني از سال 
۱۹۶۰ تا به امروز، نابرابري اقتصادي را افزايش داده 
و تغييرات دماي ناش��ي از تراكم گازهاي گلخانه اي 
در جو زمين، به افزايش امكانات كش��ورهاي خنك 
مانند نروژ و س��وئد و افت رشد اقتصادي كشورهاي 
گ��رم مانند هن��د و نيجريه منجر ش��ده اس��ت. نوا 
ديفنباگ دانش��مند حوزه اقليمي و نويسنده ارشد 
اين پروژه گفته: »نتايج پژوهش ما نش��ان مي دهند 
كه گرماي جهاني موجب شده بيشتر كشورهاي فقير 
روي زمين، فقيرتر از پيش باشند. در مقابل، بيشتر 
كش��ورهاي غني نيز به همين ميزان، ثروتمندتر از 
پيش شده اند.« اين پژوهش نشان مي دهد كاهش 
ثروت هر يك از س��اكنين كش��ورهاي فقير از سال 
۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰، از ۱۷ درصد به ۳۰ درصد رس��يده 
است. از آن گذشته، شكاف اقتصادي ميان فقيرترين 
و غني ترين كشورها در حال حاضر، تقريبًا ۲۵ درصد 
بيش از زماني اس��ت كه با اين ميزان تغيير اقليمي 

روبرو نبوده ايم. 

گروه جهان| 
امريكا، اتحاديه اروپا را به پرداخت يارانه  به شركت ايرباس 
متهم كرده و از اين رو، بر روي ميلياردها دالر واردات اين 
كشور از اروپا تعرفه هاي گمركي جديد وضع كرده است. 

اروپا نيز از پشتيباني مالي امريكا از بوئينگ مي گويد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، دولت امريكا اعالم كرده به 
علت پرداخت يارانه هاي غيرقانوني كشورهاي اروپايي 
به شركت هواپيماسازي ايرباس بر روي ميلياردها دالر 
واردات خود از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ماليات هاي 
گمركي بيشتر وضع خواهد كرد. اياالت متحده امريكا 
مدعي شده كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در رقابت 
بين دو ش��ركت هواپيماس��ازي ايرب��اس و بوئينگ با 
پرداخت يارانه مداخله مي كند. اتحاديه اروپا نيز مدعي 
است كه دولت امريكا از شركت بوئينگ به لحاظ مالي 
حمايت و پش��تيباني مي كند. رابرت اليتزر سرپرست 
بازرگاني خارجي اياالت متح��ده امريكا، گفته دولت 
امريكا بر روي چهار ميليارد دالر واردات اين كشور از اروپا 

تعرفه هاي جديد گمركي وضع خواهد كرد. 
گفته ش��ده، تعرفه هاي جديد امري��كا ۹۰ محصول و 
فرآورده  اروپايي همچون انواع پنير، كالباس و سوسيس، 
زيتون و همچنين مش��روبات الكلي را شامل مي شود. 
وض��ع تعرفه ه��اي گمركي جديد به معناي تش��ديد 
فشارهاي مالي امريكا در جنگ تجاري با اروپا به حساب 

مي آيد. پيش از اين نيز، امريكا تهديد كرده بود كه براي 
۲۱ميليارد دالر واردات خود از كشورهاي اتحاديه اروپا 
تعرفه هاي گمركي ويژه تعيين خواهد كرد. امريكا و اروپا 
در دهه اخير درگير اقدامات تالفي جويانه متقابل بر سر 
تعرفه هواپيماها، تراكتورها و مواد غذايي بوده اند؛ مورد 
اخير به خصوص تحت امر دولت ملي گراي ترامپ، بطور 

قابل مالحظه اي شدت گرفته است. 
پرونده مشاجره بر سر پرداخت يارانه هاي حمايتي به دو 
شركت هواپيماسازي بوئينگ و ايرباس توسط سازمان 
تجارت جهاني پيگيري مي ش��ود. امريكا در ماه آوريل 
سال جاري با طرح موضوع حمايت مالي اتحاديه اروپا 
از شركت هواپيماسازي ايرباس، فهرستي از كاالهايي 
وارداتي خود از اروپا را منتشر كرد كه مشمول تعرفه هاي 
گمركي جدي مي ش��وند. اتحاديه اروپا نيز در واكنش 
به اين سياس��ت امريكا اعالم كرده ب��ود كه در صورت 
اجرايي شدن اين سياست، بر روي واردات خود از امريكا 
تعرفه هاي گمركي بيش��تر وضع خواهد كرد. الزم به 
يادآوري اس��ت كه مشاجره بر سر پرداخت يارانه براي 
حمايت از شركت هاي هواپيماسازي ايرباس و همچنين 
شركت امريكايي بوئينگ موضوع جديدي نيست و از 
عمر آن ۱۵سال مي گذرد. به هر روي داوري درباره اين 
مشاجره و همچنين تعرفه هاي گمركي جديد برعهده 

سازمان تجارت جهاني است.

جنگ تجاري اروپ��ا و امريكا كه متحدان فراآتالنتيك 
باعث شده كه بروكسل بيش از هر زماني در پي يافتن 
متحدان تجاري جديد باش��د. خبر تعرفه هاي جديد 
امريكا بر كاالهايي اروپايي چند روز پس از آن اعالم شد 
كه اتحاديه اروپا اعالم كرد توافق هاي جداگانه تجارت 
آزاد را با كشورهاي امريكايي جنوبي )بلوك مركوسور( 
و ويتنام با هدف مقابله با يك جانبه گرايي تجاري امضا 
كرده است. تحليل گران بر اين باورند با توجه به اينكه 
نگاه امريكا به اروپا از يك متحد استراتژيك تا سطح يك 
رقيب عادي تنزل يافته، اروپا نيازمند يافتن شريك هاي 

تجاري و هم پيمانان اقتصادي جديد است. 
خبر اعمال تعرفه ه��اي جديد دولت امري��كا بر روي 
محص��والت اروپاي��ي دو روز پس از آن اعالم ش��د كه 
واش��نگتن و پكن اعالم كردند با هدف متوقف كردن 

جنگ تجاري، مذاكرات خود را از سر مي گيرند. 
امريكا و چين پس از ديدار دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، با شي جين پينگ همتاي چيني اش، در حاشيه 
نشست گروه۲۰ در ژاپن به آتش بس در جنگ تجاري 
رضايت دادند. با اين حال، روزنامه دولتي و انگليسي  زبان 
»ديلي چين« كه معموال مواضع رسمي مقامات چين 
را انعكاس مي دهد، هش��دار داده با وجود پيشرفت در 
مذاكرات، تضميني براي رسيدن به توافق وجود ندارد. 
در اين گزارش آمده: »با اينكه واش��نگتن قبول كرد تا 

براي آغاز مذاكرات، طرح تعرفه هاي بيشتر روي كاالهاي 
چيني را معلق و تصميم نهايي درباره شركت فناوري 
هواوي را به تاخير بيندازد، اما در بخش هايي از مناقشات 

تجاري، اختالفات اساسي وجود دارد.«
پيش از اين دولت ترامپ، پكن را متهم كرده بود كه چين از 
طريق شركت هواوي از ديگر كشورها جاسوسي مي كند. 
پيش��تر نيز فارغ از نگراني هاي امنيتي فعلي، هواوي به 
سرقت فناوري امريكايي و تالش براي دور زدن تحريم هاي 
اياالت متحده متهم شده بود. در همين راستا چندي پيش 
دونالد ترامپ ش��ركت چيني هواوي كه دومين سازنده 
تلفن همراه در جهان به شمار مي رود را در فهرست سياه 
تجاري قرار داد. پس از بازگشت مقامات چين از نشست 
سران گروه۲۰ وزير خارجه اين كشور در يك بيانيه ديدار 

دونالد ترامپ با شي جين پينگ رييس جمهور چين را يك 
»پيام مثبت به دنيا« خواند. وانگ يي وزير خارجه چين، 
گفته: »اما اگر اعمال محدوديت ها بر روي شركت هواوي 
فراتر از موارد اقتصادي و فناوري رود، اين وضعيت منجر 

به باخت دو طرف خواهد شد.«
از زمان افزايش تنش ها در جنگ تجاري امريكا با چين، 
پكن هر چه بيش��تر بر مواضع خود پافشاري مي كند و 
مي گويد »چين زير بار ح��رف زور نخواهد رفت و زير 
فشار تسليم نخواهد ش��د. پكن تا پايان ماجرا خواهد 
جنگيد.« اقدامات ترامپ س��ال گذشته مبني بر وضع 
تعرفه ۱۰درصدي بر ۲۰۰ميليارد دالر محصوالت چين 
به تنش ميان دو كش��ور منجر شد. چين نيز در مقابل 

اقدام به وضع تعرفه بر محصوالت امريكايي كرده بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

رسانه چيني خواستار برخورد 
شديد با تظاهرات هنگ كنگ

گروه جهان| يك روزنامه دولتي چين خواس��تار 
ش��دت عم��ل در براب��ر تظاهركنن��دگان طرفدار 
دموكراسي در هنگ كنگ شده است. روزنامه گلوبال 
تايمز چاپ چين به انتقاد شديد از تظاهرات طرفداران 
دموكراسي در هنگ كنگ پرداخته و از دولت محلي 
خواسته تا در برابر تظاهرات كنندگان شدت عمل به 
خرج دهد و سياس��ت عدم تحمل را به اجرا بگذارد.  
همزمان با سالگرد پايان اجاره ۹۹ ساله هنگ كنگ 
توسط بريتانيا و بازگشت اين سرزمين به حاكميت 
جمهوري خلق چين، تظاهراتي در اين س��رزمين 
برگزار شد. در تظاهرات روز گذشته، مخالفان اليحه 
استرداد افراد تحت تعقيب از هنگ كنگ به سرزمين 
اصلي چين در برابر س��اختمان شوراي قانونگذاي 
-پارلمان محلي - تجمع كردند و سپس با شكستن 
شيشه ها، وارد س��اختمان ش��دند. معترضان، كه 
بس��ياري از آنان كاله ايمني بر سر داشتند، پس از 
ورود به اين س��اختمان، پرچم هنگ كنگ در زمان 
حكمراني بريتانيا بر اين سرزمين را در محل نصب 
كردند. اليحه اس��ترداد افراد تحت تعقيب توسط 
رييس اجرايي هنگ كنگ در پارلمان مطرح شده بود 
اما به خاطر تظاهرات گسترده عليه آن در هنگ كنگ، 
تصميم گرفت آن را به حالت تعليق درآورد. مخالفان 
اين اليحه خواس��تار لغو دايم آن هس��تند. روزنامه 
گلوبال تايمز نوشته تظاهراتكنندگان با غرور و خشم 
كور عمل و به نظم و قانون بي اعتنايي كرده  اند. متن 
اين سرمقاله منعكس كننده اظهارات كري لم، رييس 
اجرايي هنگ كنگ اس��ت كه تظاهرات دوشنبه را 

محكوم كرده است.

جزييات طرح صلح خاورميانه 
هنوز افشا نشده است

گروه جهان| اياالت متحده امريكا با وجود برگزاري 
يك كنفران��س دو روزه در بحرين و رونمايي از طرح 
اقتص��ادي براي صلح بين اس��راييل و فلس��طين، 
مدعي است كه جزييات برنامه صلح خاورميانه را به 
خاطر حفاظت از اين طرح هنوز افش��اء نكرده است. 
به گزارش يورونيوز، جيس��ون گرين بالت، فرستاده 
ويژه خاورميان��ه امريكا گفته: »ما به اين موضوع كه 
قسمت هايي از برنامه لو رفته است، آگاه هستيم اما 
اگر جزييات برنامه افشاء شود، هر شخص يا گروهي 
كه مخالف بخشي از آن اس��ت، شروع به خرابكاري 
خواهد كرد.«  دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
بيش از دو س��ال پيش، جرد كوش��نر داماد و مشاور 
ارشد خود را مسوول تبيين طرح صلح در خاورميانه، 
موس��وم به معامله قرن ك��رد. از آن زم��ان تاكنون 
جزييات زيادي از برنامه افشا نشده است. كوشنر در 
روزهاي ۲۵ و ۲۶ژوئن در جريان كنفرانس موس��وم 
به »از صلح تا آباداني« در بحرين از بخش اقتصادي 
اين طرح رونمايي كرد. بر اس��اس اي��ن طرح، يك 
برنامه س��رمايه گذاري به ارزش۵۰ميليارد دالر در 
سرزمين هاي فلسطيني و كشورهاي همسايه اجرا 
مي شود اما اينكه چه كسي مس��وول مديريت اين 
سرمايه خواهد بود يا اصال اين ۵۰ ميليارد دالر از چه 
محلي تامين خواهد شد در سايه اي از ابهام باقي مانده 
اس��ت. انتظار مي رود اياالت متحده پس از برگزاري 
انتخابات در س��رزمين هاي اشغالي در پاييز امسال، 
از جزييات سياس��ي »معامله ق��رن« رونمايي كند. 
فلسطيني ها با رد معامله قرن، برنامه اقتصادي كوشنر 

را رشوه اي براي قبول برنامه صلح ترامپ خواندند.

كمپين حاميان حزب كارگر 
عليه جانسون 

گروه جهان|يك گروه از هواداران جرمي كوربين 
رهبر حزب كارگر بريتانيا، كمپين تبليغاتي به راه 
انداخته اند تا مانع از انتخاب مجدد بوريس جانسون 
ب��ه عنوان نماين��ده پارلمان از غرب لندن ش��وند. 
به گزارش يورونيوز، اين گروه كه نامش »مومنتوم« 
است در سال ۲۰۱۵ و پس از تصدي رهبري حزب 
كارگر توس��ط جرمي كوربين تش��كيل شد. وزير 
پيشين خارجه و شهردار سابق لندن مهم ترين بخت 
جانشيني ترزا مي نخست وزير بريتانيا است. رقيب 
اصلي جانس��ون جرمي هانت وزير كنوني خارجه، 
اس��ت. بكي بوملها يكي از اعض��اي گروه مومنتوم 
مي گويد: »ما اين كارزار را به راه انداخته ايم تا براي 
اولين بار در بريتانيا شاهد شكست يك نخست وزير 
در انتخابات پارلماني باشيم.« بوريس جانسون يكي 
از طرفداران برگزيت سخت و بدون توافق است. او در 
صورت تصدي كرسي نخست وزيري بايد بريتانيا را 
براي خروج از اتحاديه اروپا تا ۳۱ اكتبر آينده آماده 
كند. ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا، اخيرا سياست 
جانس��ون در قبال خروج بي قيدوشرط از اتحاديه 
اروپا تا ۳۱ اكتبر را مورد انتقاد قرار داده اس��ت. ترزا 
مي گفته نخست وزير بعدي بريتانيا بايد درخصوص 
گذران��دن توافق با بروكس��ل از س��د مجلس عوام 
انگليس تالش كند. او گفته: »همواره در اين مورد 
كاماًل شفاف بوده ام كه بهترين رويكرد براي بريتانيا، 
ابتدا حصول اطمينان از اجراي خواسته اي است كه 
در سال ۲۰۱۶ مطرح شد، خروج از اتحاديه اروپا، اما 
اين كار را بايد با توافقي خوب انجام دهيم تا بتوانيم 

آن را به نحوي منظم پيش ببريم.«

افزايش سرمايه گذاري عربستان 
در اوراق قرضه امريكا 

گروه جهان| بر اساس اطالعات وزارت خزانه داري 
امريكا، اوراق قرضه عربستان از خزانه امريكا از پايان 
اكتبر ۲۰۱۶ كه يك ماه پي��ش از انتخاب ترامپ به 
رياس��ت جمهوري امريكاس��ت تا آوريل امسال، از 

۹۷ميليارد دالر به ۱۷۷ميليارد دالر رسيده است.
بلومبرگ نوشته: تاكنون رابطه عاشقانه ترامپ با وليعهد 
سعودي به خوبي مستند شده است؛ با تصاوير صميمي، 
ميلياردها دالر خريد تسليحاتي از امريكا و البته تمايل به 
ناديده گرفتن مدركي دال بر همدستي اين شاهزاده آل 
سعود در قتل جمال خاشقجي. آنچه عمدتا ديده نشده 
تمايل عجيب سعودي ها به خريد بدهي امريكا است. 
براساس تازه ترين آمارها، سهم عربستان از اوراق قرضه 
خزانه امريكا ۱۷۷ميليارد دالر است. بلومبرگ با اشاره به 
اينكه هيچ وام دهنده بزرگ خارجي وام دهي به اياالت 
متحده را سريعتر نكرده، نوشته: »احتماال مي توانيد 
هرگونه توضيحات قابل قبولي براي زمان بندي اقدام 
حمايتي اين كشور صادركننده نفت داشته باشيد كه 
شامل نوعي بده بستان سياسي نباشد از جمله افزايش 
درآمد نفتي، خطر گريزي و تغيير تبعات منفي اوراق 
قرضه. اما يك چيز واضح اس��ت ت��ا زماني كه ترامپ 
همچنان از وليعهد سعودي مقابل انتقاداتي بر سر طيفي 
از موضوعات از جمله جنگ تحت امر سعودي در يمن و 
نقش آن در قتل خاشقجي دفاع كند، عربستان به تامين 
مالي يكي از مهم ترين متح��دان خود مي پردازد. اين 
موضوع زماني اهميت بيشتري يافت كه چين به عنوان 
بزرگ ترين وام دهنده خارجي به امريكا اعالم كرده به 
تالفي جنگ تج��اري از اوراق قرضه خزانه مي كاهد تا 

ترامپ را تنبيه كند.« 

عكس دختر قزاق، بهانه اي 
براي شورش عليه خارجي ها

گروه جهان| كارگران بومي يك ميدان نفتي در 
قزاقستان به دليل انتشار عكس يكي از كارگران 
عرب اين ميدان با يك دختر قزاق دست به آشوب 
و شورش زدند و با كارگران لبناني و اردني درگير 
شدند كه به زخمي ش��دن ۳۰ نفر از آنان منجر 
شد. در شورش و آشوب صورت گرفته كه صدها 
نفر در آن شركت كردند، روساي ميدان نفت و گاز 
»تنگيز« واقع در واليت »آتيرائو« قزاقستان ناچار 
به دور كردن تمامي كارگران خارجي از محدوده 

اين ميدان با اتوبوس شدند. 
به گفته مقامات قزاقس��تان، آتش ش��ورش فوراً 
خاموش ش��د اما تحقيقات در مورد اين آشوب 
همچنان ادامه دارد. به گزارش ايرنا، ويديويي در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده كه نشان دهنده 
ضرب و شتم صورت گرفته ميان كارگران بومي 
و خارجي و سپس سنگباران اتوبوس هاي حامل 
كارگران عرب اس��ت. دفت��ر مطبوعاتي واليت 
»آتيرائو« قزاقستان اعالم كرده انتشار عكسي از 
يك دختر قزاق با يك كارگر خارجي اين ميدان 
نفتي خش��م كارگران بومي ق��زاق را برانگيخت 
و منجر به اين ش��ورش ش��د؛ آنها اين عكس را 
تحقيرآميز خواندند. گفته شده، بخشي از مردم 
محلي از شرايط كاري نابرابر ميان آنها و خارجيان 
ناراضي بودند و انتشار اين عكس جرقه اي براي 
اعتراض ه��اي آنها بود. ايم��ر بونير مدير اجرايي 
ش��ركت تينگز شورويل هم گفته اين شركت در 
حد ت��وان براي حل اين موض��وع و جلوگيري از 

تكرار آن در آينده تالش خواهد كرد. 
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مناقشه سوريه دامن قبرس را 
هم گرفته است؟

گروه جهان| انفجارهايي مهيب در نخستين ساعات 
سه شنبه قبرس شمالي را لرزاند. انفجارهاي به وقوع 
پيوسته در اين جزيره واقع در درياي مديترانه مي تواند 
مرتبط با جنگ سوريه باشد كه تنها چند صد كيلومتر 
با خاك قبرس فاصله دارد. به گزارش دويچه وله، در اين 
انفجارها كه در كوه هاي بشپارماك در نزديكي دهكده 
»وونو« واقع در منطقه ترك نش��ين قبرس شمالي 
روي داده، كسي آسيب نديده است. سربازان سپس 
اين منطقه واقع در شمال نيكوزيا را تا شعاع وسيعي 
مسدود كردند. هنوز عامل اصلي انفجارها كامال روشن 
نشده است. اما قدرت اوزرساي وزير خارجه قبرس 
ش��مالي، در صفحه فيس بوك خود اين احتمال را 
مطرح كرده كه يكي از موشك هاي نوع روسي از مسير 
خارج شده و در هوا منفجر شده باشد. به گفته او، هدف 
احتماال استفاده از اين موشك براي مقابله با حمله اخير 
اسراييل بوده است. حدس قدرت اوزرساي با اخبار 
رسانه هاي دولتي سوريه درباره حمله هوايي اسراييل 
به آن كشور، هم زمان با انفجارها در قبرس، مطابقت 
دارد. برخي خبرگزاري ها نيز از دو حمله هوايي ارتش 
اس��راييل به مواضعي نظامي در نزديكي دمش��ق و 
استان حمص س��وريه خبر داده بودند. خبرگزاري 
دولتي س��وريه )سانا( نيز به نقل از يك منبع نظامي 
گفته جنگنده هاي رژيم صهيونيستي از حريم هوايي 
لبنان چند موشك به سمت حومه دمشق و حمص 
شليك كرده اند. به گزارش سانا، دفاع هوايي سوريه نيز 
به اين حمالت واكنش نشان داده است. ارزيابي هاي 
اوليه در قبرس نيز تأييدكننده همين گمانه زني ها 
هستند. طبق ارزيابي آندرياس پنتاراس، تحليلگر 
يوناني قبرسي امور نظامي، شواهد نشانگر اين هستند 
كه موشك منفجر شده از نوع موشك هاي »اس ۲۰۰« 
ساخت روسيه بوده كه بردي تا ۴۰۰ كيلومتر دارد. 
به گفته اين تحليلگر نظامي، اين موشك ها كه توسط 
نيروي هوايي س��وريه مورد استفاده قرار مي گيرند، 
به گونه اي طراحي ش��ده اند كه در ص��ورت اصابت 
نكردن به هدف در هوا منفجر مي شوند. رسانه هاي 
قبرس به نقل از شاهدان عيني گزارش داده اند موج 
انفجار تقريبا در تمامي بخش هاي قبرس حس شده 
اس��ت. انفجارها باعث نقل مكان اجباري چندين 
منزل مس��كوني در اين منطقه شد. چنانچه منشأ 
روسي موشك منفجرش��ده در هوا تأييد شود، اين 
نخستين باري خواهد بود كه قبرس به شكلي نظامي 

نيز تحت تأثير جنگ سوريه قرار مي گيرد.

صدور فرمان ادغام 
حشدشعبي با ارتش عراق 

عادل عبدالمهدي نخست وزير و فرمانده كل نيروهاي 
مسلح عراق، فرمان ادغام گروه حشدشعبي در ارتش 
اين كشور را صادر كرد. به گزارش يورونيوز، بر اساس 
اين فرمان ده  ماده اي كه ظرف ۳۰ روز آينده اجرايي 
مي شود، كليه فعاليت هاي حشدشعبي زير نظارت 
و فرماندهي ارتش عراق ق��رار گرفته و نام يگان ها و 
درجات نظامي آن با نام هاي رسمي ارتشي جايگزين 
خواهد شد. بر پايه اين دستور، آن دسته از يگان هاي 
نظامي حشدشعبي كه به ارتش نمي پيوندند اجازه 
فعاليت نظامي نخواهند داشت و تنها مي توانند در قالب 
گروه سياسي در ساختار حكومتي و پارلماني شركت 
داشته باشند. حشدشعبي كه يك گروه نظامي است 

از نيروهاي موثر در شكست داعش بود. 

اردوغان: محال است از 
معامله قرن حمايت كنيم

رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه، 
تاكيد كرده آنكارا هرگز از طرح امريكا موسوم به 
معامله قرن براي حل مس��اله فلسطين حمايت 
نخواهد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، دولت 
ترامپ با ارايه يك طرح سياسي اقتصادي براي 
حل درگيري اسراييل- فلسطين مدعي حل اين 
مساله شده اس��ت؛ با اين حال در اين طرح هيچ 
حرفي از تش��كيل كشور فلسطين و به رسميت 
شناخته شدن حقوق فلسطيني ها ديده نمي شود. 
اردوغان در بازگش��ت از نشست گروه۲۰ گفته: 
»براي ما رويكرد مثبت به اين طرح محال است.«

افزايش قربانيان حمله 
تروريستي در كابل

آخرين آمار قربانيان حمله تروريستي صبح دوشنبه در 
مقابل اداره تداركات و مهندسي وزارت دفاع افغانستان 
در كابل به شش كشته و ۱۱۶ زخمي افزايش يافته 
اس��ت. به گزارش آناتولي، در پي انفج��ار خودروي 
بمب گذاري شده در مقابل اداره تداركات و مهندسي 
وزارت دفاع افغانس��تان واقع در منطقه پل محمود 
خان كابل، شش تن جان باختند و ۱۱۶ تن ديگر نيز 
در درگيري مسلحانه پس از اين انفجار زخمي شدند. 

مسووليت اين حمله را طالبان برعهده گرفته است.

دستگيري ۸۲ پرسنل نظامي 
در تركيه 

تركيه دستور دستگيري ۸۲ تن از پرسنل نظامي 
مظنون به ارتباط با كودت��اي نافرجام ۲۰۱۶ را 
صادر كرده است. به گزارش رويترز، آنكارا فتح اهلل 
گولن روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه، 
را مقصر آن كودتا مي داند؛ گولن دخالت در اين 
كودتا را رد مي كند. پليس در عملياتي در استان 
ازمير واق��ع در غرب تركيه به دنبال ۴۲ مظنون 
مي گشت. اين عمليات در ۱۷ استان ديگر تركيه 
نيز انجام ش��د. مقام هاي تركيه ب��ر اين باورند 
كه ش��بكه گولن از طريق تلفن هاي عمومي با 

مظنونان تماس گرفته است.
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عكسروز

چهرهروز

يك بازپرس جنايي، سوژه فيلم جديد بهروز افخمي
پيش توليد فيلم  سينمايي »كاغذ شطرنجي« به كارگرداني و تهيه كنندگي بهروز افخمي آغاز شد. بهروز افخمي پس از ۵ سال دوري از سينما، 
فيلم سينمايي خود را كليد مي زند. مجموعه فيلم سينمايي »كاغذ شطرنجي« شامل چند فيلم پليسي است كه فيلمبرداري اولين قسمت آن در 
مرداد ماه آغاز مي شود. »مهدي زمين پرداز« بازيگر نقش اصلي فيلم است. او نقش يك بازپرس جنايي را بازي مي كند. قصه اين فيلم سينمايي 
در سال ۱۳۶۰ در تهران روايت مي شود. بهروز افخمي فيلمنامه اين اثر را بر اساس قصه هاي واقعي به نگارش درآورده است. او قصه اين فيلم هاي 
سينمايي را از خاطرات يك بازپرس دادگستري به نام ناصر بيگدلي برگرفته است. اين بازپرس دايره جنايي پس از بازنشستگي قصد چاپ خاطراتش 

را دارد و افخمي ويراستار يكي از داستان هايش بوده است، اين سينماگر اجازه ساخت يكي از داستان ها را گرفته است.

بازارهنر

بررسي»چمدانخاليسنگين«درخانهفرهنگگلها

بازتابنقاشي»بازتابها«درخانههنرمندانايران

»پسازخاموشي«بهبازاركتابآمد

اكران»كاركثيف«بعدازدوسال

نخستين نشست »گفت وگو كتاب« خانه 
فرهنگ گل ها، با روايت داس��تان هايي از 
مجموعه كتاب »چمدان خالي سنگين« 
نوش��ته پروين مختاري در خانه فرهنگ 
گل ها برگزار مي شود. مجموعه داستان 
كوتاه »چمدان خالي سنگين« در ۱۱۲ 
صفحه و با ۱۹ داستان كوتاه است كه زنان 
شخصيت هاي محوري آن را تشكيل داده 

و درونمايه هايي اجتماعي دارد. اين داستان نخستين 
اثر پروين مختاري است كه در سال ۱۳۸۵ از سوي نشر 
اشاره منتشر شده و كانديداي دريافت جايزه مهرگان 
ادب نيز بوده اس��ت. قرار نبود عاشق بشم، آفتاب زير 
ابرها بود، كيف كوچكم سنگين تر از چمدان بود، قبال 
نمي ديدم، ويولون توي جعبه، دمپايي ها صدا نداشتند، 

راز دفتر وكالت پرونده نداشت و خورشيد 
س��رخ ش��ده بود، برخي از داستان هاي 
اين مجموع��ه را تش��كيل مي دهند. در 
نشست »گفت وگو كتاب« كه از سوي خانه 
فرهنگ گل ها روز چهارشنبه، ۱۲ تير از 
س��اعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار مي شود، پروين 
مختاري به عنوان نويس��نده كتاب چند 
داس��تان از اين مجموعه را روايت خواهد 
كرد و پس از آن درباره چگونگي شكل گيري فضاهاي 
داس��تان توضيح خواهد داد و در ادامه نيز گفت وگوي 
مخاطبان با نويسنده برگزار خواهد شد. عالقه مندان 
جهت شركت در برنامه مي توانند به خانه فرهنگ گل ها 
واقع در خيابان كارگر شمالي، باالتر ازخيابان فاطمي، 

كوچه ديدگاه، پالك ۲۸ مراجعه كنند. 

نمايش��گاه گروهي نقاش��ي ب��ا عنوان 
»بازتاب ها« كه گزي��ده اي از آثار زنان 
با اختالالت اعصاب و روان اس��ت تا ۱۲ 

تير در خانه هنرمندان ايران داير است.
مري��م گش��ايش، مس��وول برگزاري 
نمايش��گاه »بازتاب ه��ا«، گف��ت: اين 
نمايش��گاه با هدف كمك ب��ه بيماران 
اخت��الالت اعص��اب و روان با تكنيك 

هنردرماني برگزار مي ش��ود، س��ازمان بهزيستي با 
رويكرد به تغيير حالت توانبخشي به توانمند سازي 
در اين بيماران ب��ا توجه به آنكه اختالالت اعصاب و 
روان تمامي جنبه هاي شخصيتي يك فرد را درگير 
نمي كند و هر بيمار توانايي هايي خاص فردي دارد و 
ايجاد انگيزه جديد براي زندگي، پروژه نمايشگاهي را 
برنامه ريزي و اجرا كرد. گشايش افزود: در مركز درمان 
و توانبخشي بيماران رواني مزمن »مهر« كارگاه هنري 
داريم كه افراد داراي توانايي، استعداديابي مي شوند. 
اين نمايشگاه در واقع خروجي كارگاه هنري است كه 

۵۴ اثر از ۳۰ هنرمند بيمار باالي ۲۰ سال 
در آن به نمايش درآمده است. در ادامه 
فاطمه فخري كارش��ناس مسوول هنر 
درماني بهزيستي كشور گفت: سازمان 
بهزيستي كشور تصميم گرفته است كه 
در همه مراكز توانبخشي، در كنار ساير 
خدمات توانبخشي و توان افزايي، هنر 
درماني را راه اندازي كند لذا در ماه هاي 
اخير به تمامي مراكز اس��تان ها راه ان��دازي كارگاه 
»هنري« ابالغ شد و بودجه اي براي اتاق هنر درماني 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. در اين طرح، سازمان 
بهزيستي گرايش هاي مختلف مانند هنر درماني، 
موس��يقي درماني و نمايش درماني را جزو اولويت 
برنامه هاي خود قرار داد تا بتواند زمينه درآمدزايي و 
اشتغال افراد كم توان و داراي اختالالت اعصاب و روان 
را فراهم كند. نمايشگاه گروهي نقاشي »بازتاب ها« 
تا ۱۲ تيرم��اه در دو گالري اس��تاد نامي و بهار خانه 

هنرمندان ايران ميزبان عالقه مندان است.

رمان »پس از خاموشي« نوشته پاتريشيا 
كورن ول با ترجمه نورا نواپور منتشر شد. 
رمان »پس از خاموشي« نوشته پاتريشيا 
كورن ول با ترجمه نورا نواپور و از س��وي 
نش��ر خزه منتشر ش��د. زن زيبا و جواني 
به قتل مي رس��د. آيا همسرش كه بازيگر 
تئاتر است، اين بار نقش يك قاتل را بازي 
كرده است؟ خبرنگار مرموزي كه با برخي 

مقامات ش��هر ارتباطاتي دارد، چگونه از جزييات اين 
پرونده اطالع يافته است و آيا نقشي در اين قتل دارد؟ 
اما با كشته شدن خواهر خبرنگار، همه گمانه زني ها به 
هم مي ريزد.  قتل زنان به شكلي زنجيره اي ادامه مي يابد 
و تالش هاي پليس و كارآگاه هاي خصوصي براي يافتن 
ردي از قاتل به جايي نمي رس��د، تا اينكه شخصيتي 
وارد ماجرا مي ش��ود كه نه يك كارآگاه است و نه يك 
مرد: دكتر كاي اسكاپتا، پزش��ك قانوني ارشد. »پس 

از خاموش��ي«، اولين رمان اين نويسنده 
بود و كورن ول با خلق دكتر كاي اسكاپتا 
در اين رمان، شخصيتي به مخاطبان آثار 
جناي��ي معمايي معرفي كرد كه بس��يار 
محبوب و پرطرفدار شد. به همين خاطر، 
دكتر كاي اسكاپتا شخصيت محوري همه 
رمان ه��اي بعدي او ش��د؛ رمان هايي كه 
تاكنون بيش از صد ميليون نسخه از آنها 
در دنيا به فروش رفته است. اين آثار به ۳۶ زبان و در ۵۰ 
كشور دنيا ترجمه و منتشر شده است. كورن ول اولين 
نويسنده امريكايي است كه جايزه گاالكسي بريتانيا را 
براي بهترين اثر جنايي سال دريافت كرده، همچنين از 
آثارش اقتباس هاي سينمايي فراواني شده است. رمان 
»پس از خاموش��ي« ك��ه از پرفروش ترين كتاب هاي 
نيويورك تايمز ب��وده، در ۳۶۰ صفحه با بهاي ۴۵ هزار 
تومان از سوي نشر خزه به كتابفروشي ها راه يافته است.

فيلم سينمايي كار كثيف به كارگرداني 
خس��رو معصومي از روز چهارش��نبه 
۱۲ تير در س��ينماهاي سراسر كشور 
اكران مي ش��ود. حبيبي اس��ماعيلي، 
 پخش كننده فيلم سينمايي كار كثيف 
با اش��اره به آخري��ن وضعيت اين فيلم 
گفت: بعد از دو سال از ساخت فيلم كار 
كثيف و نمايش آن در جش��نواره فيلم 

فجر در س��ال ۹۶، اين فيلم از روز چهارش��نبه ۱۲ 
تير در سينماهاي سراس��ر كشور اكران مي شود. او 
ادامه داد: نسخه اي كه قرار است اكران شود نسبت 
به نسخه اي كه در جشنواره به نمايش درآمده است 

تغيير كرده و با نظ��ر كارگردان حدود 
۲۰ دقيقه از فيلم كوتاه ش��ده اس��ت. 
فيلم »كار كثيف« به كارگرداني خسرو 
معصومي با بازي پدرام ش��ريفي, الهام 
نامي, شاهرخ فروتنيان, لوون هفتوان, 
رضا فياضي, خيام وقار كاشاني و مهران 
نائل در ايران و تركيه ساخته شده است. 
در خالصه داستان اين فيلم آمده است: 
فرهاد تصميم مي گيرد براي مهاجرت به تركيه سفر 
 كند اما به دليل گرفتاري هايي كه برايش رخ مي دهد
 نه تنها مهاجرت، بلكه براي بازگشتش به ايران نيز در 

هاله اي از ابهام قرار مي گيرد.

تاريخنگاري

حمله ناو امريكايي به هواپيماي مسافربري ايران 
دوازدهم تير ۱۳۶7، هواپيماي مسافربري ايرباس ايران 
كه از بندرعباس عازم دوبي بود، بر فراز آب هاي خليج 
فارس و در نزديكي جزيره هنگام مورد هجوم موشكي 
ناو جنگي وينس��نس )از يگان ه��اي دريايي متجاوز 
امريكايي مستقر در آب هاي خليج فارس( قرار گرفت و 
سقوط كرد. در اين حادثه۲۹۰ مسافر و خدمه هواپيما 
به ش��هادت رس��يدند. در حالي كه هنوز ۱۰ دقيقه از 
حركت هواپيماي مس��افربري ش��ماره ۶۵۵ شركت 
هواپيمايي ايران اير از فرودگاه بندرعباس به مقصد دوبي 
نمي گذشت و در ارتفاع ۱۲ هزار پا و در مكاني نزديك 
تنگه هرمز روي آب هاي نيلگون خليج فارس قرار داشت، 
مورد هجوم دو موشك از ناو يواس اس وينسنس نيروي 
درياي��ي امريكا قرار گرفت و اين آغازي بر س��فر ابدي 
۲۹۰ مسافر بي گناه بود.  نيروهاي نظامي، امداد و نجات 
جمهوري اسالمي ايران پس از وقوع اين حادثه، راهي 
منطقه خليج فارس شدند تا عمليات هاي الزم را انجام 
دهند اما تمامي سرنشينان جان خويش را از دست داده 
بودند. اجس��اد قربانيان اين رخداد به وسيله نيروهاي 
ام��دادي به بندرعباس منتقل ش��د و م��ردم انقالبي 
بندرعباس چند روز پس از آن با حضور باش��كوه خود، 

پيكر شهداي اين رخداد را تشييع كردند.  امريكاييان 
نخس��ت بيان كردند، يك فروند هواپيم��اي اف-۱۴ 
جمهوري اسالمي ايران را هدف موشك قرار داده اند، 
در حالي كه ناو يواس اس وينس��نس به پيشرفته ترين 
تجهيزات و دستگاه هاي راداري مجهز بود و مي توانست 
نوع هواپيم��اي نظامي از هواپيم��اي غيرنظامي را به 
آساني تشخيص دهد. پس از آشكار شدن نوع هواپيما، 
دولت وقت امريكا مدعي شد، هواپيماي ايرباس خارج 
از داالن هوايي پرواز ك��رده و ناو امريكايي بارها اخطار 
راديويي براي آن فرستاده اما از هواپيماي مسافربري 
ايران پاسخي دريافت نكرده است!  اما اظهارات مقام هاي 

امريكايي براي توجيه اين رخداد، قابل پذيرش نبود و 
احتمال وقوع اشتباه وجود نداشت.  وزارت دفاع امريكا 
با ارايه گزارشي در اين باره نوشت: »پرواز ۶۵۵ ايران اير 
از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در مسيري عادي 
ادام��ه داد تا اينكه هفت دقيقه پس از پرواز به وس��يله 
موشك پرتاب شده از طرف ناو وينسنس مورد اصابت 
قرار گرفت… آخرين تماس خلبان براي گزارش دهي 
درباره موقعيت هواپيما نيز در ۹ و ۵۸ دقيقه بود.«  اين 
موضوع نشان مي دهد كه ناو امريكايي از نوع هواپيماي 
مسافربري و غيرنظامي بودن آن، آگاهي داشته است. 
كاپيتان »كارلسون« فرمانده پيشين ناو سايدز در اين 
باره معتقد اس��ت: »ايرباس ايران عالوه بر عاليمي كه 
مبني بر غيرنظامي بودن خود مي فرس��تاده است، با 
سرعتي كم در حال اوج گرفتن بود و حتي اگر در چنين 
شرايطي نيز آن را به عنوان يك جت اف-۱۴ شناسايي 
مي كردند، باز من ترديد دارم كه يك هواپيماي اف-۱۴ 
مي توانست تهديد س��طحي را متوجه ناو وينسنس، 
سايدز يا هر شناور ديگري كند. همچنين اپراتور هاي 
رادار ناو هواپيمابر فورستال هواپيماي ايراني را به عنوان 

يك هواپيماي مسافري شناسايي كردند.«

میراثنامه

چه خبر از آثار تاريخي آسيب ديده از سيل؟
مع��اون ميراث فرهنگ��ي س��ازمان ميراث فرهنگي 
و گردش��گري مي گوي��د: هن��وز ب��راي آغ��از 
مرمت ه��اي اضط��راري بناه��اي تاريخ��ي ك��ه از 
باران ه��اي سيل آس��ا آس��يب ديده اند اعتب��اري 
 درياف��ت نكرده اي��م، ام��ا با وج��ود هم��ه تنگناها، 
تا جايي كه در توان مان است، كارهايي را انجام مي دهيم. 
محمدحس��ن طالبيان اظهار مي كند: هنوز از س��تاد 
بحران اعتباري به ما ندادند، از س��وي ديگر اعتبارات 
 »بند ز« را نيز ب��راي ميراث فرهنگي حذف كرده اند و 
با وجود اعتراض هاي زيادي ك��ه كرده ايم هر چند به 
برخي دس��تگاه ها برگردانده شده، اما اين اعتبارات به 
ميراث فرهنگي برگردانده نش��د و فقط اعالم شد كه 
مناطق مختلف از ستاد بحراِن استان ها تقاضا كنند، كه 
به همه  ستاد بحران ها اعالم شده و آنها نيز اعتبار مورد 
نياز را در رديف هاي بودجه گذاشته اند، اما به نظر مي رسد 
با توجه به اولويت هاي مدنظر خود، مانند اموال مردم 
و كشاورزي و ديگر موارد، هنوز نوبت ميراث فرهنگي 
نشده است. او با تاكيد بر اينكه سازمان ميراث فرهنگي 
با وجوِد همه  تنگناها و نبود اعتبار، اقدامات اضطراري را 
تا حد توان در مناطق مختلف آغاز كرده و استادكاران 
در آن مناطق حضور دارند، ادامه مي دهد: از سوي ديگر 
نياز به مرمت اضطراري برخي از آثار آسيب ديده بايد 
زودتر انجام مي شد كه براي حفظ آنها اين كار نيز انجام 
ش��د. در حال حاضر نيز منتظريم تا امسال بخشي از 
اعتبارات را دست كم از ستاد بحران گرفته و هزينه كنيم. 
او با بيان اينكه نياز است تا ستاد بحران در استان هاي 

خوزس��تان، لرستان و گلس��تان براي اين كار بودجه 
بگذارند، مي افزايد: از نظر ما هويت و فرهنِگ افراد كم 
از اموال مردم نيست. اگر اين كارها انجام نشود، حتما 
آيندگان به ما اعتراض مي كنند، بنابراين ما به سرعت 
بايد به اين موارد رسيدگي كنيم. وي با اشاره به اينكه 
هنوز نمي توان درص��دي براي انجام مرمت هاي مورد 
نياز در محوطه هاي تاريخي آسيب ديده بيان كرد، ادامه 
مي دهد: در نقاطي كه وضعيت خطرناكي داشته اند مانند 
پايه »پل كشكان« سعي كرديم با فروكش كردن آب، 
بندهايي زده و آب را انحراف دهيم، اما اين پايه پل نيز 
نيازمند استحكام بخشي و مستندنگاري است. طالبيان 
همچنين از اعالم آمادگي يونسكو و دستگاه هاي جهاني 
براي كمك به آس��يب ديدگان سيل فروردين امسال 
خبر مي ده��د و مي گويد: احتماال اين دس��تگاه ها در 
طول روزهاي آينده با مسووالن ايراني جلساتي برگزار 
مي كنند كه نماينده سازمان ميراث فرهنگي نيز در آن 
حضور دارد. او با بيان اينكه مهم اس��ت كه ستادهاي 

بحران به درخواست ها براي اعتبارهاي مورد نياز اهميت 
دهند، اضافه مي كند: سيل در برخي از مناطق زندگي 
مردم را بطور كامل نابود كرد، اما استقرارهاي تاريخي 
به آن معنا كه زندگي مردم را تخريب كرده باش��د، از 
بين نرفته اند. آثار تاريخي بيش از اينكه از سيل آسيب 
ببينند، از نظر بارندگي ش��ديد از بي��ن رفتند. معاون 
ميراث فرهنگي درباره  اعالم هش��دارهاي جديد اداره 
هواشناس��ي مبني بر احتمال وقوع مجدد سيالب در 
برخي از مناطق جنوبي و شمالي كشور، بيان مي كند: 
به استان هاي در معرض خطر هشدار مي دهيم كه بايد 
ناودان ها و وضعيت بناهاي مختلف تاريخي چك شود 
و راه آب ها باز شوند. در اجالس ثبت ميراث ناملموس 
در استان اردبيل نيز اعالم كرديم همه  استان ها بايد با 
يكديگر همكاري تنگاتنگ داشته باشند تا اين بحران ها 
را از سر بگذرانيم. در آخرين اظهارنظرهاي مطرح شده 
توس��ط طالبيان درباره  آخرين اقداماتي كه بايد براي 
پيدا كردن راه حل مناسب براي وضعيت آثار تاريخي 
استان هاي درگير سيل انجام داد، وي »بند ز« را راهكار 
آزادسازي حريم سازه هاي آبي شوشتر اعالم كرده بود. 
در بند »ز« ماده ۱۱7 برنامه چهارم توسعه كشور نوشته 
شده است: »به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
اجازه داده مي ش��ود به منظور اعطاي مجوز كاربري و 
بهره برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با 
هدف سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، 
صندوق احيا و بهره ب��رداري از بناها و اماكن تاريخي و 

فرهنگي را ايجاد كند.«

ايستگاه

 افت باكس آفيس هاليوود
با ۱۰ درصد كاهش ساالنه 

تمركز فستيوال لوكارنو
 بر سينماي سياه پوست 

س��ود هالي��وود در ب��ازار 
داخل��ي و ني��ز ف��روش 
بين المللي آن ك��ه براي 
هاليوود حائز اهميت بسيار 
است، با كاهش قابل توجه 
روب��ه رو ب��وده اس��ت. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
تحليل گراني كه تا به حال 

به يك سال ركوردشكن ديگر در باكس آفيس هاليوود 
اميدوار بوده اند، فكر مي كردند تابستان بتواند نيرويي 
ثبات آور بعد از زمستان و بهاري سخت باشد اما اينطور 
نشد. سود داخلي باكس آفيس امريكا تا پايان ژوئن 
شاهد يك كاهش س��االنه تقريبًا ۱۰ درصدي بود و 
فروش بليت ها در تابستان هم بعد از عملكرد ضعيف 
فرنچايزهاي��ي مثل »گودزيال: س��لطان هيوالها«، 
»مردان س��ياه پوش: بين المللي« و »زندگي مخفي 
حيوانات خانگي ۲« با كاهشي 7.۳ درصدي مواجه شد. 
فروش بين المللي هم براي هاليوود بسيار حائز اهميت 
است. تا اينجا در سال ۲۰۱۹ عناوين هاليوودي كه در 
بيش از هزار پرده سينما در امريكاي شمالي به نمايش 
درآمده اند در باكس آفيس جهاني تقريباً ۱۳.۴ ميليارد 
دالر فروخته اند كه نمايانگر كاهشي ۵ درصدي نسبت 
به سال گذشته است. البته تنها استثناي اين مساله 
امپراتوري ديزني است. اين استوديو كه در حال حاضر 
مالك فاكس هم هست، سهمي ۴۰ درصدي از بازار 
داخلي امريكا دارد. اين برتري بي سابقه در هفته هاي 
آينده فقط رشد خواهد كرد چون »شير شاه« قرار است 
نوزدهم جوالي اكران شود و »داستان اسباب بازي ۴« 
هم به اكران خود ادامه خواهد داد. چهار فيلم از برترين 
پروژه هاي سال ۲۰۱۹ در امريكاي شمالي متعلق به 
ديزني هستند و فيلم »انتقام جويان: پايان بازي« با 
۸۴۱.۳ ميليون دالر فروش داخلي در صدر قرار دارد. 

هفتاد و دومين جشنواره 
فيلم لوكارنو اعالم كرد با 
ايجاد يك بخش ويژه، بر 
س��ينماي سياهپوستان 
تمركز مي كند. به گزارش 
ورايت��ي، در حال��ي ك��ه 
فيلمس��ازان سياه پوست 
سيس��تم  در  رن��د  دا

اس��توديويي هاليوود نفوذ بيشتري پيدا مي كنند، 
فس��تيوال فيلم لوكارنو هم تصمي��م گرفته با يك 
بخش ويژه به نام »نور سياه« توجه خود را معطوف 
سينماي سياه پوست سراسر جهان بكند. اين بخش 
كار خود را با نمايش فيلم »كار درست را انجام بده« 
ساخته اسپايك لي آغاز مي كند كه به تازگي توسط 
 استوديوي يونيورسال با كيفيت ۴K ترميم شده تا
 به مناسبت ۳۰ سالگي اين درام نژادي مهم به نمايش 
دربيايد. بيش از ۴۰ عنوان فيلمي كه قرار اس��ت در 
اين بخش به نمايش در بيايد گستره اي عظيم دارد. 
از جمله آنها مي توان به فيل��م درام صامت »داخل 
دروازه هاي مان« ساخته اسكار ميشو محصول سال 
۱۹۲۰ كه قديمي ترين فيلم شناخته شده بازمانده از 
يك كارگردان آفريقايي امريكايي است و مشكالت يك 
معلم مدرسه در جنوب امريكا را به تصوير مي كشد و 
همچنين فيلم مستند سال ۲۰۰۰ كريستوفر هريس 
به نام »هنوز اينجا« اشاره كرد كه چالش هاي مدرن تر 
محله هاي امريكايي را نش��ان مي دهد كه بيش��تر 
ساكنان شان آفريقايي امريكايي ها هستند. عناويني 
كه از خ��ارج از اياالت متحده به نمايش گذاش��ته 
مي شوند شامل فيلم سال ۱۹۶۶ »دختر سياه پوست 
اهل…« ساخته اوسمان سمبنه بر پايه داستاني كوتاه 
كه به عنوان نخستين فيلم سينمايي منطقه آفريقاي 

زيرصحرايي شناخته مي شود. 

بيرانوند  به  ايفمارك  نرفت

۳يزدانيدرتيممليزيرذرهبيناتحاديهجهانيكشتي

دروازه ب��ان ملي پ��وش تي��م فوتب��ال 
پرسپوليس كه به دنبال ترانسفر شدن 
به يك تيم خارجي است، روز سه شنبه به 
همراه ساير بازيكنان براي انجام تست هاي پزشكي به 
ايفمارك نرفت. عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم فوتبال 
پرسپوليس كه دو فصل ديگر با اين باشگاه قرارداد دارد 
حاال با پيشنهادات جدي از سوي يك باشگاه ژاپني و 
يك باشگاه پرتغالي مواجه شده است؛ از اين رو قصد 
دارد فوتبال خود را در يكي از باش��گاه هاي خارجي 
ادامه دهد. دروازه بان تيم فوتبال پرس��پوليس كه از 
زمان آغاز تمرينات پرسپوليس در تمرينات اين تيم 
حضور نداشته است طي روزهاي گذشته مذاكرات 
فش��رده اي را با مديران باشگاه انجام داده تا با صدور 
رضايت نامه اش موافقت كنند؛ مس��اله اي كه تا اين 
لحظه رخ نداده است. باشگاه پرسپوليس براي صدور 
رضايت نامه بيرانوند خواستار دريافت 7۰۰ هزار دالر 
است، مبلغي كه با موافقت بيرانوند مواجه نشده است.

از اين رو طي يكي، دو روز آينده دروازه بان پرسپوليس 
قرار اس��ت باز هم جلس��ه اي با مديران پرسپوليس 

برگزار كند تا تكليف نهايي حضورش در پرسپوليس 
يا جدايي احتمالي او مشخص شود.

س��ايت اتحاديه جهاني كش��تي به بررسي رقابت هاي 
انتخابي در ايران و حضور »رضا«، »حسن« و »اميرمحمد 
يزداني« در تيم ملي كش��تي آزاد پرداخت. به گزارش 
اتحاديه جهاني كشتي، شهر كوچك جويبار در استان 
مازندران يك اس��تعداد ديگر را به كشتي ايران معرفي 
كرد و حاال سه كشتي گير از خانواده يزداني جواز حضور 
در تيم كشتي آزاد براي حضور در رقابت هاي قهرماني 
جهان ۲۰۱۹ قزاقستان را به دست آوردند. امير يزداني 
موفق ش��د در انتخاب تيم ملي در وزن ۶۵ كيلوگرم به 
قهرماني برسد. پسر عموي بزرگ او رضا يزداني قهرمان 
دو دوره رقابت هاي جهاني در ۹7 كيلوگرم به قهرماني 
رسيد و همچنين حسن يزداني از ديگر بستگان او نيز در 
وزن ۸۶ كيلوگرم قدرت نمايي كرد و او نيز جواز حضور 
در اين رقابت ها را به دست آورد. مربيان تيم ايران تصميم 
گرفتند در پنج وزن رقابت هاي انتخابي را برگزار كنند و 
پنج كشتي گير ديگر را بر مبناي عملكردشان در سال 
۲۰۱۹ انتخاب خواهند كرد. نمايش فوق العاده كامران 
قاسم پور قهرمان زير ۲۳ سال جهان و قهرمان رقابت هاي 
آسيايي ۲۰۱۹ باعث شد تا سرمربي ايران يك رقابت بين 
او و حس��ن يزداني قهرمان جهان و المپيك در انتخابي 
وزن ۸۶ كيلوگرم برگزار كند. هر دو كشتي گير جويباري 
 از همديگر ش��ناخت خوبي داشتند و در نهايت يزداني 

در حالي كه كار آس��اني نداش��ت با نتيجه شش بر سه 
حريفش را شكست داد. يزداني بعد از اين مسابقه گفت: 
قاسم پور از دوستان نزديك من است و كشتي گير خوبي 
است. ما از شيوه كشتي همديگر شناخت خوبي داريم و 
بازي سختي براي من بود. تماشاگران زيادي در سالن 
مسابقات حضور داشتند و بيشتر حسن يزداني كشتي گير 
مورد عالقه آنها بود، در همي��ن رابطه قهرمان جهان و 
المپيك گفت: من از تماشاگران تشكر مي كنم كه من را 
حمايت مي كنند، وظيفه ام بود كه در انتخابي شركت كنم 
و در چند سال اخير هم همين طور بوده است. يزداني بعد 
از باخت به ديويد تيلور امريكايي به نظر مي رسد شانس 
بااليي براي قهرماني در اين رقابت ها دارد، چرا كه تيلور 
به دليل مصدوميت حضور در اين رقابت ها را از دست داده 

است. همچنين اميرمحمد يزداني پسر عموي رضا يزداني 
با دو برد و يك باخت توانست در اين رده كارش را به پايان 
برس��اند. ايمان صادقي هم همين ركورد را داشت ولي 
نايب قهرمان نوجوانان جهان و زير ۲۳ سال آسيا توانست 
صادقي را سه بر دو شكست دهد تا بهترين كشتي گير اين 
وزن شود. همچنين خواهر او زهرا يزداني عنوان قهرماني 
بازي هاي داخل سالن آسيا را در كارنامه خود دارد. رضا 
يزداني قهرمان چهار دوره جهان بعد از سه سال غيبت 
به تركيب ايران بازگش��ت. او ك��ه به خاطر مصدوميت 
حضور در دو المپيك را از دس��ت داد اميدوار اس��ت در 
آخرين المپيك خود يعني توكيو ۲۰۲۰ حضور داشته 
باشد. اولين مدال جهاني يزداني ۱۳ سال پيش در سال 
۲۰۰۶ به دست آمد و حاال او مي خواهد پنجمين مدال 
جهاني اش را در قزاقستان به گردن بياويزد. با حضور او در 
انتخابي، سومين يزداني از جويبار هم به تيم ملي رسيد. 
همچنين از جمله اتفاقات در ۱۲۵ كيلوگرم، پرويز هادي 
توانست در اين وزن به دوبنده تيم ملي برسد. او توانست 
رقابت سختي را با كميل قاسمي دارنده دو مدال المپيك 
داشته باشد و چهار بر صفر او را شكست داد. قاسمي بعد 
از اين مسابقه اعالم بازنشستگي كرد، وي پرافتخارترين 
سنگين وزن در تاريخ ايران است كه برنز المپيك ۲۰۱۲ 
لندن، نقره ۲۰۱۶ ريو و نقره جهان را در كارنامه خود دارد. 

ورزشي
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