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گروه  بانك و بيمه | 
دكت��ر رامين پاش��ايی فام، مدير پيش��ين 
دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه 
و از مديران با سابقه بانكي و بورسي كشور، 
سرانجام پس از س��ال ها دست و پنجه نرم 
كردن با سرطان روز جمعه در گذشت. او در 
س��ال هاي اخير براي مداوا عازم هامبورگ 

آلمان شده و بخشي از طي درمان خود را در خارج كشور 
به سر برد و در عين حال در بانك ايران و اروپا مشغول به 
كار بود.  به گزارش تعادل،  او سابقه عضويت در هيات 
مديره بانك ملي ايران، عضويت در هيات علمي دانشگاه 
آزاد واحد عل��وم و تحقيقات را در كارنام��ه خود دارد و 
در س��ال هاي 92- 1389 مدير عامل و رئيس هيات 
مديره بانك سپه بود. او در سال 1393 مدتي به عنوان 
مديرعامل بانك كارآفرين انتخاب ش��د و در سال هاي 
اخير نيز مديرعامل بانك مش��ترك ايران و اروپا بوده 
است. در سوابق اجرايی پاش��ايی فام، می توان به مدير 
کلی دفتر امور بازرگانی سازمان مديريت و برنامه ريزی، 
عضويت در شورای عالی بانک ها، عضويت در کميسيون 
فرعی ش��ورای پول و اعتبار، عضويت در شورای خريد 
)موضوع مصوبه شورايعالی انقالب فرهنگی(، مدير کل 
دفتر برنامه ريزی و اقتصاد کالن س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزی کشور، عضويت در هيات مديره بانک ملی، 
عضو هيات امنای پژوهشکده پولی و بانکی، عضويت 
در هيات امنای موسسه عالی بانکداری ايران، معاونت 
اقتصادی بانک مرکزی و عضو هيات مديره بانک ايران و 
اروپا اشاره کرد. او در دوره رياست ولی اهلل سيف بر بانک 
مرکزی ايران يکی از چهره های تاثير گذار در اين بانک 
به شمار می رفت. شاگردان، همكاران و همكالسي هاي 
پاش��ايي فام در مورد او گفته اند كه  از خوشنام ترين و 
متعهدترين مديران سيستم بانکی بوده و  درتمام دوره 
دانشجويي در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، درس و 
تحقيق در دانشگاه هاي كشور  و مديريت شبكه بانكي 

در بانك هاي كشور، به عنوان اقتصاد داني 
با هوش و با اس��تعداد مطرح بوده اس��ت. او 
شاداب و با نشاط،  صميمي و با روابط عمومي 
اثرگذار خود، متين و با س��واد بود و در همه 
مس��ووليت هاي مديريتي، كالس درس و 
استادي، دوره دانش��جويي و فعاليت هاي 
ديگر، فردي صاحب فكر و دانش و متخصص 
شناخته مي ش��د. وی که از مديران پرتوان و شاخص 
نظام بانکی کش��ور و از کارشناس��ان ارشد و برجسته 
اقتص��ادی ميهن مان بود، مناعت طبع، حس��ن خلق 
و س��لوک و روش مث��ال زدنی در فعالي��ت هاي خود 
داشت كه او را به چهره اي درخشان در بين دوستان و 

همكالسي ها و همكاران تبديل كرده بود.
مرح��وم پاش��ايی فام ش��اگرد مرح��وم دکت��ر 
سيدحس��ين عظيمی آرانی بود. پاشايي فام كه در 
س��ال هاي ابتداي دهه 60 وارد دانشگاه تهران شد، 
حتي در دوره دانشجويي نيز در كالس حل تمرين 
اقتصاد سنجي و ساير درس هاي دانشكده اقتصاد 
دانشگاه تهران، در كنار استادان خود مي درخشيد 
و در انتقال مفاهيم و ادبيات اقتصادي به تعدادي از 
مسووالن كشور نيز نقش داشت. بعدها همين دانش 
و استعداد و پركاري او، باعث شد كه جذب بسياري 
از سازمان هاي اقتصادي كشور شود.  روزنامه تعادل  
درگذشت او را به همه همكالسي ها، دانشجويان و 
همكاران او در س��ازمان هاي مختلف اقتصاد كشور 
و جامعه علمي و اقتصادي ايران تسليت مي گويد.  
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد 
كاظم چقازردي مدير عامل بانك سپه، حميد تهرانفر 
مديرعامل بان��ك كارآفرين و جمعي از مس��ووالن 
بانكي و اعض��اي كانون دانش آموخت��گان اقتصاد 
كشور، انجمن اقتصاددانان ايران، درگذشت شادروان 
پاشايي فام را به خانواده او و جامعه علمي و اقتصادي 

كشور تسليت گفته اند.

 رامين پاشايي فام
 اقتصاددان  و  از مديران بانكي كشور درگذشت

وزير ام��ور خارجه جمهوري اس��المي ايران در جلس��ه 
كميته فلس��طين وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد 
در كاراكاس   گفت: در ش��رايط حاضر، وظيفه ما است كه 
متحد بمانيم و در صفي واحد با ديگر سازمان هاي همفكر 
و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد عليه تاكتيك ه��اي قلدرمآبانه و نقض حقوق 
بين الملل ايستادگي نماييم و براي مواجهه با دشمني رژيم 
اسراييل و امريكا نسبت به فلسطين ترديدي به خود راه 
ندهيم. محمد جواد ظريف گفت: هر گونه ابتكار منفصل 
از حقوق بين الملل و مخالف حقوق انس��اني و سياس��ي 
فلسطينيان، شدني و عادالنه نخواهد بود و با نگون بختي 
و خواري شكست را پذيرا خواهد شد. به گزارش اداره كل 
اطالع رس��اني و س��خنگويي وزارت امور خارجه، ظريف 
در جلسه كميته فلس��طين وزيران امور خارجه جنبش 
عدم تعه��د در كاراكاس اظهارداش��ت: در زماني دور هم 
گرد آمده ايم كه مردم فلسطين در وضعيتي نامطمئن و 
بي ثبات به سر مي برند. پيگيري سياست يكجانبه گرايانه 
افراط��ي و ناديده انگاري حقوق بين الملل توس��ط دولت 
كنوني امريكا مس��اله فلس��طين را تش��ديد كرده است 
اين سياس��ت اثري س��ه گانه بر جاي نهاده است. ظريف 
افزود: دولت امريكا با تمام توان در پي آن است تا موضوع 
فلسطين را به حاشيه رانده و مركزيت و ربط آن به عنوان 
مساله محوري در خاورميانه را كاهش دهد و در دستيابي 
به اين هدف، كوش��ش هايي براي اولويت بخش��يدن به 
برخي موضوعات غيرمهم و جايگزين كردن آنها به جاي 
مساله فلسطين در دستور كار برخي كشورهاي وابسته 
در منطقه در حال انجام است. وي خاطرنشان كرد: مايه 
تاسف است كه برخي در اين دام گرفتار شده اند و با تمركز 
بر موضوعات غير مهم، در مسير پيشبرد دستور كار امريكا 
و رژيم اسراييل گام برداشته و در نتيجه توجهات را از آالم 
مردم فلس��طين منحرف مي س��ازند. اين مساله اي مهم 
است كه جنبش ما بايد مقابل آن مقاومت كرده و تمامي 
كوشش خويش را براي خنثي ساختن آن مصروف دارد. 
رييس دستگاه ديپلماسي تاكيد كرد: دولت امريكا اكنون 
پرده از چهره فريبكارانه اس��الف خوي��ش برافكنده و با 
تمامي قوا درصدد برآمده تا حقوق مردم فلسطين به ويژه 
حق تعيين سرنوشت آنان را به محاق برده و لگدمال كند. 
زيرپا نهادن حقوق بين الملل در اينج��ا بيش از هر جاي 
ديگري، تكان دهنده و شنيع اس��ت. ظريف يادآورشد: با 
وجود قطعنامه هاي صريح مجمع عمومي و شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد درباره قضيه فلسطين، امريكا از اينكه به 
صراحت الزام مربوط به ايجاد يك دولت فلسطيني پايدار 

به عنوان اولين گام اجتناب  ناپذير براي رسيدگي به ديگر 
جنبه هاي مساله فلس��طين از جمله وضعيت اقتصادي 
فاجعه آميز فلسطيني ها را ناديده انگارد، شرم نمي كند. 
وي ادامه داد: تحركات شرورانه اي مانند شناسايي قدس 
ش��ريف به عنوان پايتخت رژيم اسراييل و انتقال سفارت 
خود به اين شهر كه هر گونه كوشش براي يافتن راه حلي 
عادالنه و ماندگار براي بحران فلس��طين را مانع ش��ده و 
ناكام مي س��ازد، وضعيت را وخيم تر س��اخته است. وزير 
امور خارجه گفت: تالش هاي س��اده لوحانه و ناشيانه در 
زمينه تحميل به اصطالح »معامله قرن« بر فلسطيني ها و 
منطقه نمايانگر آن چيزي است كه امريكا براي فلسطين 
در انبان خويش دارد. آنان در توهم اين انديشه قرار دارند 
كه صلح و رف��اه اقتص��ادي مي تواند ب��دون پرداختن به 
موضوع اشغال كه در مركزيت مساله فلسطين قرار دارد، 
محقق شود. ظريف افزود: از آنجا كه اين طرح توطئه آميز 
حق فلسطينيان براي تعيين سرنوش��ت خويش را انكار 
مي كند و معامله خريد استقالل سياسي و تشكيل دولت 
فلس��طينيان در مقابل برخي كمك هاي مالي را مطرح 
مي سازد، پر واضح است كه تلقي تمامي فلسطينيان از آن 
به عنوان يك پيشنهاد غيرقابل قبول و غيرقابل اجرا امري 
قطعي باشد. ترديدي نيس��ت كه هر گونه ابتكار منفصل 
از حقوق بين الملل و مخالف حقوق انس��اني و سياس��ي 
فلسطينيان، ش��دني و عادالنه نخواهد بود و بنابراين، با 
نگون بختي و خواري شكس��ت را پذيرا خواهد شد. وي 
اظهار داشت: حمايت مطلق امريكا از اشغالگر فلسطين 
تنها و تنها صهيونيس��ت ها را براي به زيرپا نهادن حقوق 
بين الملل، دامن زدن به نقض حقوق بشر و ارتكاب اعمال 
بي رحمانه عليه مردم فلسطين و استعمار سرزمين آنان 
تشجيع كرده است. سياست خشنود سازي اسراييلي ها 
هرگز جواب نداده اس��ت و در آينده نيز كارس��از نخواهد 
بود. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: صلح، تنها از طريق 
خاتمه دادن به اشغالگري، پايان بخشيدن به نظام آپارتايد 
و اجازه به فلسطينيان براي برخوداري از يك دولت كامل 
متعلق به آنان قابل دستيابي است. به منظور تحقق اين 
مهم، اقدامات جدي بايد فوراً توسط جامعه بين المللي به 
منظور پاسخگو كردن رژيم اسراييل صورت گيرد و براي 
موارد نقض و تعدي، بايد پيامد و عقوبتي باشد. ظريف با 
بيان اينكه نياكان ما در جنبش عدم تعهد حق داش��تند 
كه موضوع فلسطين را در اولويت دستور كار خويش قرار 
دهند، گفت: در شرايط ناخوش��ايندتر و دشوارتر كنوني 
براي فلسطين، الزم است كه ما بر اين سياست پايمردي 

و پايداري بورزيم.

محمد جواد ظريف: 

در شرايط حاضر، وظيفه ما است كه متحد بمانيم

گزارشديپلماسي
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تحليل

آينده نظام برتون وودز
بهاره  محبي |

 ديويد ليپتون مع��اون رييس صندوق بين المللي 
پول، در سخنراني كه چند روز پيش درباره آينده 
نهادهاي ب��ه جامانده از سيس��تم برت��ون وودز، 
يعني صندوق بين المللي و بانك جهاني داش��ته، 
چش��م اندازي روش��ن را براي اين نهادها ترسيم 
كرده است. او با اين حال تاكيد كرده همسو شدن با 
تغييرات موازنه قدرت اقتصادي در عرصه بين الملل 
و فرصت ها و تهديدهاي توس��عه فناوري وظيفه 
اصلي نهادهاي برتون وودز است تا بتوانند همچنان 
پابرجا بمانند. ديويد ليپتون در اين سخنراني گفته: 
معماران برتون وودز عميقا تحت تاثير وقايع ميان 
دو جنگ جهاني )اول و دوم( بودند، يعني زماني كه 
چندجانبه گرايي و نظم ليبرال بين المللي در نتيجه 
غالب شدن سياس��ت هاي حمايت گرايانه به دليل 
سوءاس��تفاده از اس��تاندارد طال و كم رنگ شدن 
ارزش هاي رقابتي از كار افتاده بود. فروپاشي تجارت 
جهاني ركود بزرگ را تشديد كرده و همين بحران 

اقتصادي هيزمي شد ....
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بازار سرمايه

 صعود عقاليي
 نزول هيجاني

محمد امين خدابخش|
روز گذش��ته كليت معامالت در بازار س��هام 
س��مت و س��ويي مثبت داش��ت. نماگرهاي 
بورس و فراب��ورس كه در س��ه روز قبل از آن 
عملكردي ضعيف و تقريبا كم رمق را از خود 
به نمايش گذاش��ته بودند در اين روز با رشد 
مواجه شدند و توانستند ضمن ثبت يك رشد 
تقريبا قدرتمند، س��هامداران را به تداوم روند 

صعودي ماه هاي اخير اميدوار كنند. 

بانك و بيمه

 افزايش سرمايه اوليه
تاسيس صرافي

احسان  شمشيري|
مدير اداره ص��ادرات بانك مركزي ب��ا بيان اينكه 
عمق بازار دوم به صورت تصاعدي در حال افزايش 
است، گفت: در مقايس��ه با مانده ارزي بازگردانده 
ش��ده به چرخه اقتصادي پايان سال 9۷ با تير ماه، 
۵1 درصد رشد داشتيم. فروش ارز در سامانه نيما 
هم ۴0 درصد و واردات در برابر صادرات 118درصد 
رشد داشته و واگذاري پروانه صادرات، حدود 268 
درصد و كل ف��روش ارز صادرات��ي از 22 فروردين 
تا 29 اس��فند ح��دود ۴۴ درصد رش��د داش��ت و 
صادركنندگان همكاري خوبي داش��تند. بيش از 
۴00 جلسه با صادركنندگان، انجمن ها و استان ها 
برگزار كرديم. به گزارش »تعادل«، صمد كريمي 
با بيان اينكه مي توانيم اقتصادم��ان را بدون نفت 
مديريت كنيم، گفت: اعتق��اد بانك مركزي حفظ 
ثبات بازار ارز است و اكنون فاصله نرخ اسكناس ارز و 

حواله به هم نزديك شدند. 
4

ديروز 5 وزير نفت ايران دور هم جمع شدند 

نقشه راه اتاق بازرگاني ايران در اولين نشست هيات نمايندگان در دوره نهم ترسيم شد

وزرايي كه همه »تحريم« را خوب مي شناسند 

راي اتاق به حذف دالر4200

دولت

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: سازوكار توليد 
ارز ديجيتال در كميسيون اقتصادي دولت مصوب 
ش��ده و در آينده نزديك در صحن دولت بررس��ي 
مي شود. به گزارش خانه ملت، »عبدالناصر همتي« 
درباره آخري��ن وضعيت اس��تفاده از ارز ديجيتال 
در كش��ور گفت: س��ازوكار توليد ارز ديجيتال در 
كميس��يون اقتصادي دول��ت مصوب ش��ده و در 
دستوركار دولت قرار گرفته اس��ت. وي ادامه داد: 
موضوع ارز ديجيتال در آين��ده نزديك در صحن 
دولت مطرح ش��ده و مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 
همچنين روز گذشته همايون حائري، معاون وزير 
نيرو در امور برق و انرژي اع��الم كرد كه اتخاذ نرخ 
صادراتي برق براي ارز مج��ازي مورد موافقت قرار 

گرفته و در انتظار تصويب هيات دولت است.

 تصويب سازوكار توليد 
ارز ديجيتال در كميسيون 

اقتصادي دولت 

خبر

صالحي با بيان اينكه با راه اندازي نيروگاه بوش��هر 
حدود 11 ميليون بشكه نفت صرفه جويي مي كند، 
گف��ت: ارزش افزوده ايجاد ش��ده توس��ط نيروگاه 
بوش��هر حدود ۷ هزار ميليارد تومان است ام����ا 
براس��اس تكليفي كه دولت به عهده ما گذاشته به 
جاي اين رقم، 3۵0 ميليارد توم��ان ارزش افزوده 
مي دهيم. به گزارش خانه ملت، علي اكبر صالحي 
رييس سازمان انرژي اتمي ايران پس از حضور در 
جلسه روز يك شنبه 30 تيرماه كميسيون انرژي 
مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در اين جلس��ه 
تبادل نظر خوبي درخصوص فعاليت هاي صنعت 
هس��ته اي صورت گرفت، فعاليت هاي س��ازمان 
انرژي اتمي صنعتي و مرتبط با انرژي است و اساس 
ماموريت هاي تعريف ش��ده براي اين سازمان در 
حوزه “ان��رژي “ و “برق “ تعريف مي ش��ود كه اين 
موضوع ارتباط مستقيم با كميسيون انرژي دارد لذا 
بايد بتوانند نظارت كامل برعملكرد سازمان انرژي 
اتمي داشته باشند. رييس سازمان انرژي اتمي ايران 
با بيان اينكه اكنون س��ازمان انرژي اتمي در محور 
چالش بين المللي قرار دارد و اين مس��اله تحميل 
شده توسط ديگر كشورها است، ادامه داد: به منظور 
عبور از اين چالش نياز به كمك نمايندگان مجلس 
به ويژه دوستان كميسيون انرژي به ويژه در حوزه 
تامين مالي سازمان داريم. وي با بيان اينكه نيروگاه 
بوشهر ۷ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد مي كند، 
توضيح داد: اگر عملكرد نيروگاه را “براساس نرخ برق 
صادراتي “ ي�����ا “براس��اس نفت ذخيره شده “ 
ارزيابي كنيم، اين نيروگاه معادل 11 ميليون بشكه 
نفت صرفه جويي مي كن��د و ارزش اف��زوده ايجاد 
شده توسط نيروگاه بوش��هر حدود ۷00 ميليون 
دالر )معادل ۷هزار ميليارد تومان( اس��ت ام����ا 
براس��اس تكليفي كه دولت به عهده ما گذاش��ته، 
به جاي توليد ۷هزار ميليارد توم��ان ارزش افزوده، 
3۵0 ميليارد توم��ان ارزش افزوده مي دهيم، البته 
رييس و نمايندگان كميسيون انرژي قول بررسي 
اين موضوع بطور ج��دي و ارزيابي دقيق نيازهاي 
نيروگاه اتمي بوشهر را دادند بطوري كه نيروگاه در 
آينده دچار وقفه در كار خود نشود. صالحي با تاكيد 
براينكه هر زمان مسووالن ارشد نظام اراده افزايش 
فعاليت هاي س��ازمان را كردند اين كار به سرعت 
انجام شده است، بيان كرد: گفتند؛ غناء را افزايش 
دهيد اين كار را كرديم، گفتند؛ سقف توليد اورانيوم 
غني سازي شده را به بيش از 300كيلوگرم برسانيد، 
رسانديم، گفتند؛ توليد آب سنگين را بيشتر كنيد؛ 
بيشتر كرديم، بنابراين هر چه را كه خواستند انجام 
داديم و اگر بخواه��م تمثيل بي��اورم؛ بايد گفت؛ 
همچون يك سرباز آماده اجراي فرمان فرمانده هاي 

ارشد خود هستيم. 

رييس سازمان انرژي اتمي: 
 صرفه جويي ۱۱ ميليون

 بشكه  نفت نيروگاه بوشهر 

كالن

حق شناس: اصالح قيمت 
انرژي به نفع كم درآمدها
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سخنگوي كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها 
از بررس��ي طرح اص��الح قانون انتخاب��ات مجلس 
اعاده شده از شوراي نگهبان خبر داد و گفت: با راي 
كميسيون افراد دوتابعيتي يا داراي اجازه اقامت دايم 
در كشورهاي خارجي نمي توانند براي كانديداتوري 
در انتخابات مجلس ثبت نام كنند. به گزارش خانه 
ملت، »اصغر سليمي« درباره جلسه عصر يك شنبه 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها اظهار داشت: 
طرح اصالح قان��ون انتخابات مجلس اعاده ش��ده 

از ش��وراي نگهبان در دس��تور كار كميسيون قرار 
داشت و جهت تامين نظر ش��ورا بخش هايي از آن 
حذف يا اصالح شد. وي ادامه داد: بر اساس بخشي 
اين اصالحات راي دهندگاني كه قصد دارند به يك 
ليس��ت واحد انتخاباتي راي دهند ديگر مجبور به 
نوشتن نام همه افراد آن ليست نيستند و مي توانند 
نام ليس��ت را در برگه راي وارد كنند و اگر هم اسم 
ليس��ت و هم نام افراد را بنويسند نام افراد محسوب 

مي شود و ليست بالاثر خواهد شد. 

سخنگوي كميسيون شوراها خبر داد

افراد دوتابعيتي از كانديداتوري در انتخابات مجلس منع شدند

مجلس

بررسي پيشنهاد بنياد ش��هيد و امور ايثارگران 
مبني ب��ر اص��الح م��اده )۵6( قان��ون جامع 
خدمت رس��اني به ايثارگران مبني بر معافيت 
مالياتي اعضاي درجه يك خان��واده جانبازان 
و ايثارگران در كميسيون اقتصاد هيات دولت 
آغاز شده است. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر هيات دولت، به موج��ب ماده )۵6( قانون 
جامع خدمت رساني به ايثارگران، 100 درصد 
حقوق و فوق العاده شغل و س��اير فوق العاده ها 
اعم از مستمر و غيرمس��تمر شاهد، جانبازان و 
آزادگان از پرداخت ماليات معاف هس��تند. بر 
اساس اين گزارش، بنياد شهيد و امور ايثارگران 
با توجه به نامگذاري سال 1398 از سوي مقام 
معظم رهب��ري به عنوان س��ال »رونق توليد« 
و به جهت ترغيب ايثارگران به اشتغال مولد و 
حمايت از طرح هاي اش��تغال زايي و همچنين 
محدوديت هاي اس��تخدامي در دس��تگاه ها، 
پيشنهاد افزودن يك تبصره به ماده )۵6( اين 
قانون را به دولت ارايه كرده اس��ت. براس��اس 
اين پيش��نهاد »والدين، همس��ران و فرزندان 
ش��هدا، جانبازان، آزادگان، همسران جانبازان 
2۵ درصد و باالتر، همس��ران آزادگان يكسال 
اس��ارت و باالتر، فرزندان جانبازان 2۵ درصد و 
باالتر، فرزندان آزادگان يكسال اسارت و باالتر 
به مأخذ ۷ برابر درآمد حداقل حقوق س��االنه 
كارگران مشمول قانون كار از پرداخت ماليات 
معاف مي شوند.«  اين پيش��نهاد هم اكنون در 
حال رس��يدگي در كميس��يون اقتصاد هيات 

دولت است.

بررسي معافيت مالياتي 
اعضاي درجه يك خانواده 

جانبازان و ايثارگران آغاز شد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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 



روي موج خبر

     عربس�تان يك خدمه كش�تي ايراني را به 
عمان فرستاد؛  ايسنا|

وزارت خارجه عربستان اعالم كرد كه بنا به درخواست 
وزارت خارجه ايران، رياض يك خدمه كشتي ايراني 
را به عمان فرستاده است. به گزارش روزنامه سعودي 
رياض، يك مس��وول وزارت خارجه عربستان اعالم 
كرد كه وضعيت جسماني يكي از خدمه هاي كشتي 
ايراني »ساويز« وخيم شده است و او را به بيمارستاني 
در شهر جازان عربستان منتقل كرده اند. وي افزود: 
وزارت خارجه عربستان درخواستي از سوي وزارت 
خارجه ايران از طريق س��فارت سوييس در رياض 
براي انتقال اين شهروند ايراني به عمان دريافت كرده 
است. وي همچنين گفت كه انجام خدمات پزشكي 
و انتقال اين ش��هروند ايراني به عمان بعد از بهبود 
وضعيت جسماني اش با دستور ملك سلمان پادشاه 
عربستان و محمد بن س��لمان، وليعهد اين كشور 

انجام شده است.

  يارانه بنزين دهك ه�اي ثروتمند ۲۳ برابر 
افراد كم درآمد است؛ فارس|

نايب رييس فراكسيون مس��تقلين واليي مجلس 
با بي��ان اينكه دولت در زمين��ه هدفمندي يارانه ها 
محافظه كار اس��ت، گفت: يارانه بنزين دهك هاي 
ثروتمند ۲۳ برابر افراد كم درآمد اس��ت. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آبادي در تش��ريح جزييات نشست 
ديروز اين فراكسيون گفت: همه مي خواهند به مردم با 
پرداخت يارانه كمك كنند اما گزارش هاي كارشناسي 
دريافتي نشان از اوج بي عدالتي در پرداخت يارانه ها 
دارند. نايب رييس فراكسيون مستقلين واليي مجلس 
با تاكيد بر اينكه بايد مجلس، دولت و قوه قضاييه در 
زمينه اصالح پرداخت يارانه ها مصمم باشند، گفت: 
نمايندگان از دولت گاليه  دارند كه چرا در 6 س��ال 
گذش��ته با وجود اطالع از اوضاع وخيم عدم اجراي 
هدفمندي يارانه ها، پاسخ منطقي از دولت دريافت 
نكرده اند و دولت هم در زمينه چگونگي هدفمندي 

يارانه ها محافظه كارانه عمل كرده است. 

  بررس�ي پرونده بزرگ ترين بدهكار بانكي
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ؛ فارس|

دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: 
روز دوشنبه روند پرونده بزرگ ترين بدهكار بانكي در 
اين ستاد به رياست معاون اول رييس جمهور بررسي 
مي شود. كاظم پاليزدار ادامه داد: موضوع ديگر بحث 
فرودگاه منطقه طالب قم است. اجراي احكام براي 
اين پرونده حكم صادر كرده اس��ت و بررس��ي اين 
موضوع نيز يكي ديگر از موارد جلس��ه فرداي ستاد 
هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد بود. اين 
پرونده در حال تبديل شدن به يك »پديده شانديز« 

ديگر بود كه جلوي آن گرفته شد.

  مشكالت دانشجويان ستاره دار برطرف شده 
است؛ ايلنا|

فاطمه سعيدي سخنگوي فراكسيون اميد درباره 
جلسه فراكسيون اميد با وزير علوم درباره عملكرد 
اين وزارتخانه گفت: گزارشي كه از سوي آقاي وزير 
ارايه شد نشان از آن داش��ت كه تالش ها در وزارت 
علوم براي رفع مشكالت دانشجوياني كه موانعي بر 
سر راه تحصيالشان داشته اند صورت گرفته است و 
از اين پس آنان براي ادامه تحصيل مشكلي نخواهند 
داشت. نماينده مردم تهران افزود: نمايندگان درباره 
اس��تفاده از خانم ها در هيات علمي، انتخاب معاون 
و رييس دانشگاه خانم مطالبي را مطرح كردند كه 
آقاي غالمي قول دادن��د اين موارد را مورد پيگيري 

قرار دهند.

  دوره ه�اي آم�وزش  تخصص�ي انتخاب�ات
از مشهد آغاز مي شود؛ وزارت كشور|

س��خنگوي س��تاد انتخابات كش��ور گف��ت: براي 
آموزش هاي تخصصي انتخابات، استان هاي كشور 
به يازده گروه تقسيم شده است و دوره هاي آموزشي 
از مشهد آغاز خواهد شد.  سيد اسماعيل موسوي با 
اشاره به ششمين جلسه ستاد انتخابات كشور اظهار 
كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد تا آموزش هاي 
عمومي و تخصصي برنامه ريزي و اجرايي شود. وي 
درباره آموزش هاي عمومي در حوزه انتخابات بيان 
كرد: با بهره گيري از رسانه ملي، فضاي مجازي و ... به 
منظور تأمين مشاركت حداكثري مردم و همچنين 
شيوه برگزاري انتخابات الكترونيك آموزش هاي الزم 

داده خواهد شد.

   دولت قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي را 
اجرا كند؛ ايسنا|

نماينده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به لزوم 
اهتمام دولت به اجراي قانون اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم گفت: دولت با استنكاف از وظايف قانوني خود 
موجب از بين رفتن ميزان قابل توجهي از درآمدهاي 
مالياتي شده است. پروانه مافي در جلسه علني مجلس 
در تذكري به وزراي راه و اقتصاد بيان كرد: در قانون 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، ۲ ماده در ارتباط با 
مقابله مالياتي با شيوع پديده خانه هاي خالي و ۲ ماده 
درارتباط با اخذ ماليات از خانه هاي خالي درج شده 
است و همچنين وظايفي را در اين خصوص براي دو 
وزارتخانه تعيين كرده است، اكنون بيش از ۴ سال از 
زمان تصويب اين قانون مي گذرد، دولت با استنكاف 
از وظايف قانوني خود موجب از بين رفتن ميزان قابل 

توجهي از درآمدهاي مالياتي شده است.

    ناتو به توقيف نفتكش بريتانيايي توس�ط 
ايران واكنش نشان داد؛ ايلنا|

ناتو با صدور بيانيه اي به توقيف نفتكش بريتانيايي 
در تنگه هرمز واكنش نش��ان داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني ناتو، اين گروه در بيانيه اي اعالم كرد: از 
ايران مي خواهيم هرچه سريع تر كشتي  و خدمه آن  
را آزاد كند. انگليس هم تاكيد كرده است كه اولويتش 
براي برخورد با اين مس��اله اس��تفاده از گفت وگو و 
ديپلماسي است؛ ناتو هم از هرگونه اقدام ديپلماتيك 

براي حل اين مساله استقبال مي كند.

ايران۲

از سوي دادستان كل كشور ابالغ شد

بخشنامهايجادوحدترويهدررابطهباسايتهايقماروشرطبندي
گروه ايران|

ب��ا افزاي��ش دامنه فعاليت ه��اي س��ايت هاي قمار و 
ش��رط بندي و در روزهاي��ي كه هر روز خب��ر تازه اي 
از رش��د قارچ گونه اين س��ايت ها به گوش مخاطبان 
مي رسد، دادس��تان كل كش��ور با ابالغ بخشنامه اي 
خطاب به تمام مس��ووالن قضاي��ي و انتظامي از آنان 
خواست تا با استفاده از تمام امكانات در برابر اين موج 
فزاينده قمار و ش��رط بندي بايستند و اجازه ندهند تا 
برخي افراد و جريانات سودجو از اين طريق به اقتصاد 
كشور و خانواده ها ضرر برسانند. هرچند پيش از اين در 
بطن قانون مجازات اسالمي )مطابق ماده ۷۰۵ قانون 
مجازات اسالمي( گنجانده شده كه فعاليت هاي مرتبط 
با شرط بندي و قمار غيرمجاز و عملي مجرمانه است اما 
با توجه به تغييرات رخ داده در حوزه فناوري، ضرورت 
استفاده از دستور العمل هاي به روز در اين زمينه بيشتر 
از قبل احساس مي شد؛ نيازي كه در نهايت باعث شد تا 
دادستان كل كشور بخشنامه اي ۵ماده اي در اين زمينه 
را صادر كند. بخش��نامه اي كه در آن نه تنها صاحبان 
سايت هاي شرط بندي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند 
گرفت بلكه مخاطبان اين سايت ها نيز به عنوان عامل 
اصلي رشد يك چنين س��ايت هايي تحت پيگرد قرار 

خواهند گرفت.

   وحدت رويه در احكام صادره
بر اين اساس دادستان كل كشور بخشنامه اي مبني بر 
ايجاد وحدت رويه درباره سايت هاي قمار يا شرط بندي 
در فضاي مجازي را خطاب به دادس��تان هاي سراسر 

كشور ابالغ كرد.
به گ��زارش ميزان، متن بخش��نامه حجت االس��الم 

منتظري در اين باره به اين شرح است: 

احتراما ب��ا عنايت به اينكه برخ��ي از افراد در فضاي 
مج��ازي اقدام ب��ه راه اندازي س��ايت هاي قمار و نيز 
سايت هاي پيش بيني مسابقات ورزشي و اخذ وجه از 
كاربران جهت قماربازي و پيش بيني نتيجه مسابقات 
مي نمايند و پس از آن بخشي از وجوه به برنده در بازي 
قمار يا افرادي كه نتيجه مس��ابقات را به طور صحيح 
پيش بين��ي كرده اند پرداخت مي ش��ود؛ ام��ا با رويه 
متف��اوت قضايي در برخورد با اي��ن پديده مواجه ايم 
كه بعضا منجر به تبرئه اين افراد شده است. برخي از 
آنها در راستاي توجيه كار خود به برخي از استفتائات 
فقهي استناد نموده اند كه قمار يا شرط بندي در فضاي 
مجازي را مشمول قمار ندانسته اند و مشاهده شده با 
استناد به تفسير مضيق قوانين كيفري از مبالغ كالن 
درآمد نامش��روع اين افراد رفع توقيف به عمل آمده 
است؛ لذا اين دادستاني در راستاي ايجاد وحدت رويه 
بدوا جنبه شرعي موضوع را از طريق مركز تحقيقات 
فقهي حقوقي قوه قضاييه مورد بررس��ي قرار داد كه 
نظريه آن مركز به شرح پيوست واصل گرديد؛ بنابراين 
با عنايت به نظريه مذكور و بررس��ي هاي انجام شده 

موارد ذيل اعالم مي گردد: 
۱- ارتكاب قمار با هر وس��يله و اب��زاري ولو در فضاي 

مجازي و سايت هاي قمار حرام و جرم است.
۲- طراحي و راه اندازي سايت قمار همچون داير كردن 
مكان براي قماربازي محس��وب شده و مشمول ماده 

۷۰۸ قانون مجازات اسالمي )بخش تعزيرات( است.
۳- ش��رط بندي روي نتايج مس��ابقات حرام است لذا 
هر چند مش��مول عنوان قمار دانسته نشود مصداق 
بارز تحصيل مال از طريق نامش��روع و مش��مول ماده 
۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و 

كالهبرداري است.

۴- هركس كارت بانكي خود را به هر نحو براي وصول 
هزينه شركت در قمار و شرط بندي نتيجه مسابقات 
در اختيار ديگري قرار بدهد و همچنين هر ش��خصي 
كه در طراحي سايت يا اجاره فضاي ميزباني همكاري 
داشته باشد عمل وي به علت تسهيل وقوع جرم مصداق 

معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵- دادستان هاي محترم مراكز استان وظيفه نظارت 
بر اجراي اين بخش نامه را بر عهده دارند و در خصوص 
مواردي كه مراجع قضايي س��ابق بر اين احكام قطعي 
برائ��ت بر اين گون��ه فعاليت ها ص��ادر كرده اند ضمن 

جلوگي��ري از رفع توقيف وجوه، نق��ود، آالت و ادوات 
مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستاي اعتراض 
ب��ه احكام صادره در مهلت قانوني يا اعاده دادرس��ي و 
در نهايت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي 

كيفري اقدام نمايند.

توضيحات سفير ايران در مورد حادثه تروريستي اخير در مرز ايران و پاكستان:

عامل سومي در منطقه به دنبال تنش زايي است
گروه ايران|

مناطق شرقي ايران؛ حوالي ساعت ۱۰ تا ۱۱ شنبه شب، 
شهرستان سراوان در منطقه مرزي شرق و در درگيري 
حافظان امنيت مرز در شهرستان س��راوان با گروهك 
تروريستي در مرز پاكستان، دو نفر به شهادت رسيدند؛ 
خبر در س��اعات ابتدايي بامداد روز گذش��ته به سرعت 
منتش��ر مي ش��ود؛ ابتدا روابط عمومي ق��رارگاه قدس 
سپاه جنوب شرق كش��ور از اين حادثه تروريستي خبر 
مي دهد و بالفاصله پس از آن در ش��بكه هاي اجتماعي 
و خبرگزاري ها نيز بازتاب پيدا مي كند. حادثه اي مشابه 
حوادث قبلي كه عوامل تروريس��تي آن را رقم زده اند و 
اتفاق جديدي در مرز مشترك ايران و پاكستان محسوب 
نمي شود. سال هاس��ت كه ايران از مقامات مسوول در 
پاكستان مي خواهد كه يا جلوي تحركات اين گروه هاي 
تروريستي در خاك پاكس��تان را سد كند يا اجازه دهد 
ايران براي نابودي اين ش��بكه ها اقدامات عملياتي خود 
را دنبال كند.  روابط عمومي قرارگاه قدس سپاه جنوب 
شرق كشور اما از ردپاي برخي گروه هاي تروريستي در 
اين حادثه مي گويد و س��فير ايران در پاكستان نيز اين 
موضوع را به طور قطع تاييد كرده است كه عوامل سومي 
در منطقه به دنبال تنش زايي در روابط مستحكم ايران و 
پاكستان چنين عمليات هايي را ترتيب مي دهند. با اينكه 
ابعاد مختلف اين حادثه همچنان مبهم است، اما ايران 
اعالم مي كند كه پاسخ سختي به گروه هاي تروريستي 
خواهد داد.  قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در جنوب 
شرق كشور در اطالعيه از شهادت ۲ نفر از حافظان امنيت 
مرز در شهرستان سراوان با گروهك تروريستي در مرز 

پاكستان خبر مي دهد.
در اطالعيه ديروز قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در 

جنوب شرق كشور آمده است: اين درگيري شب گذشته 
در مرز سراوان رخ داد و پاسدار تكاور سيدمحسن نقيبي 
اهل كرمانشاه و عبدالخالق درازهي از بسيجيان بومي به 

فيض شهادت نائل آمدند.
همچنين پاس��دار محمد ثوري و پاسدار شمس الدين 
بوداق نيز در اين درگيري زخمي ش��دند. اين اطالعيه 

مي افزايد: خبر هاي تكميلي متعاقبًا اعالم مي شود.
بعد از واكنش هايي كه س��پاه پاسداران نسبت به ابعاد و 
زواياي مختلف حادثه داش��ت، وزارت خارجه ايران نيز 
ساكت نماند و بالفاصله اعالم كرد كه از طريق ديپلماتيك 
موضوع را پيگيري خواهد كرد. سفير ايران در پاكستان 
هم ضمن محكوميت و ابراز انزجار از اين اقدام تروريستي 
و شرارت آميز و با اشاره به روابط خوب ايران و پاكستان 

گفت: ايران و پاكستان داراي روابط خوبي هستند ولي 
متاسفانه برخي از طرف هاي سومي كه از اين حسن روابط 
و تعامالت دو جانبه بين ايران و پاكستان راضي نيستند با 
برخي از اقدامات خرابكارانه تالش مي كنند در اين روابط 

خدشه ايجاد كنند.
مهدي هنردوس��ت ظهر ديروز در جمع خبرنگاران در 
پاس��خ به سوال ايس��نا در مورد حادثه تروريستي شب 
گذش��ته در مرز ايران و پاكس��تان و ش��هادت دو نفر از 
نيروهاي مس��لح كش��ورمان در درگيري با گروه هاي 
تروريس��تي در اي��ن منطقه گفت: متاس��فانه برخي از 
طرف هاي سوم از حسن روابط ايران و تعامالت دو جانبه 
بين ايران و پاكستان راضي نيستند و در همين چارچوب 
براي خدشه وارد كردن به اين روابط دست به انجام برخي 

خرابكاري ها مي زنند. در واقع هر اتفاق سوئي كه در اين 
چارچوب رخ مي دهد بايد بدانيد توسط كساني صورت 
مي گيرد كه از مناس��بات موجود بين دو كشور ايران و 
پاكستان راضي نيستند و سعي مي كنند در اين روابط 

خدشه وارد كنند.
وي خاطرنشان كرد: حادثه تاسف بار ديشب، نه حادثه 
اول ب��وده و اگر تالش جمعي براي مبارزه با تروريس��م 

صورت نگيرد حادثه آخر از اين جنس نخواهد بود.
اين ديپلمات ارشد كشورمان در اس��الم آباد با اشاره به 
اينكه دو كشور ايران و پاكستان تاكنون همكاري هايي 
براي مبارزه با اين پديده ش��وم تروريسم انجام داده اند، 
ادامه داد: در پي اين همكاري ها دو كشور توانسته اند در 
اين حوزه به دستاوردهاي خوبي دست پيدا كنند. البته 
بايد به اين نكته توجه داشت كه گروه هاي تروريستي در 
اين منطقه تاكنون به دنبال هدف هاي بيشتري بودند و 
تالش هايي نيز انجام داده اند ولي خيلي از اين تالش ها 
به شكست انجاميده است. هنردوست همچنين در مورد 
آخرين وضعيت س��ربازان ربوده شده ايراني كه توسط 
گروه هاي تروريستي به پاكستان منتقل شده اند، گفت: 
در پي تالش هاي دو جانبه اي كه بين دو كش��ور ايران و 
پاكستان صورت گرفت، 9 نفر از اين سربازان چندي پيش 
آزاد شدند و به كشور بازگردانده شده اند ولي همچنان سه 
نفر از اين سربازان در پاكستان هستند و تالش ها براي 
آزادي آنها ادامه دارد. وي با توصيف وضعيت جغرافيايي 
منطقه اي كه اين س��ربازان در آنجا در دست گروه هاي 
تروريس��تي قرار دارند، خاطرنش��ان كرد: اين منطقه، 
منطقه ساده اي نيست، منطقه پيچيده اي است. قبايل 
مختل��ف در دو طرف مرز قرار دارن��د و به گفته مقامات 
پاكستاني پوپولوژي منطقه به گونه اي است كه انجام كار 

عملياتي را در آنجا سخت مي كند. سفير ايران در پاكستان 
خاطرنشان كرد: تالش ها براي حفظ جان اين عزيزان و 

بازگرداندن آنها به وطن ادامه دارد. 

  دو طرف به توسعه مناسبات اقتصادي ادامه 
مي دهند

هنردوس��ت در حاشيه جلسه س��تاد هماهنگي روابط 
اقتصادي خارجي كه در وزارت خارجه برگزار شده بود 
با خبرنگاران گفت وگو مي كرد در پاسخ به سوال ديگري 
در مورد روابط تجاري و اقتصادي ايران و پاكس��تان نيز 
اظهار كرد: يكي از ابعاد مورد توجه در روابط دو كش��ور 
گسترش روابط تجاري و سرمايه گذاري است. دو كشور 
ايران و پاكستان از اقتصاد مكملي برخوردارند و اين بستر 
مناسبي را فراهم مي كند كه سرمايه گذاري ها از سوي 
دو كشور گسترش پيدا كند و همكاري هاي مناسبي در 
اين زمينه با يكديگر داشته باشند. وي ادامه داد: فشارها و 
محدوديت هاي تحميل شده، قدري كار را براي پيشبرد 
اين هدف سخت مي كند ولي اين به منزله عدم انجام امور 
و پيشبرد توافقات حاصل شده بين دو كشور نيست. دو 
كشور در راستاي تحقق توافقات صورت گرفته و تقويت 
مناس��بات تالش مي كنند چنانكه اكنون حجم روابط 
اقتصادي ما با اين كشور يك ميليارد و ۵۵۰ ميليون دالر 
است كه مي توان گفت از رشد چند درصدي برخوردار 
شده است. اين ديپلمات ارشد ايراني در پاكستان ادامه 
داد: پتانسيل موجود در دو كشور و مكمل بودن اقتصاد 
ايران و پاكستان مي طلبد كه تالش هاي بيشتري از سوي 
تهران و اس��الم آباد براي ارتقاي مناس��بات اقتصادي و 
تجاري انجام شود و ما هدف مان اين است كه در گام اول 
سقف تعامالت دو كشور را به پنج ميليارد دالر ارتقا دهيم.

تالش براي تبديل تجارت 
غيررسمي به تجارت رسمي

معاون ديپلماسي اقتصادي 
وزير ام��ور خارجه گفت: در 
حال حاض��ر تقريبًا چيزي 
بي��ش از ٥ تا ٦ ميليارد دالر 
صادرات به ش��رق كش��ور 
جاري است كه البته بخشي 
هم ثبت نشده است و تالش 
مي كنيم تجارت غيررسمي را به تجارت رسمي منتقل 
كنيم. غالمرضا انصاري ديروز در حاشيه نشست ستاد 
هماهنگي روابط خارجي در جمع خبرنگاران با تشريح 
نشست كه با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه وكشور 
و استانداران شرق كشور و س��فراي ايران در پاكستان 
و افغانس��تان برگزار شد، گفت: قرار ما بر اين است كه با 
توجه به سياست هاي دولت براي افزايش سطح روابط 
اقتصادي با همسايگان مطالعاتي روي موانع صادرات 
و واردات داشته باش��يم و در اين  نشست از كساني كه 
در خط مقدم هستند براي اين نشست دعوت به عمل 
آمد تا مسائل مربوط به نقل و انتقاالت بانكي و مشكالت 
گمركي را بررسي كنيم. معاون وزير امور خارجه از ابراز 
تمايل طرف هاي پاكستاني و افغانستاني براي بازگشايي 
بانك مشترك خبر داد و گفت: در حوزه صرافي ها نيز از 
ابتداي انقالب و در اين چهل سال مراوداتي وجود داشته 
كه اميدوار هستيم توس��ط بانك مركزي و سنديكاها 
هماهنگي بيشتري ايجاد كنيم. انصاري خاطرنشان كرد: 
صرافي ها در اين حوزه فعال بوده اند و اگر به اين مراودات 
چارچوب قانوني دقيق ت��ري داده و آن را هدايت كنيم 

مي توانند نقش گسترده اي داشته باشند.

مجلس براي تحقق خواسته هاي 
مردم هنوز وقت دارد

ي��ك فع��ال سياس��ي 
اصالح طل��ب ب��ا اش��اره 
ب��ه اينك��ه »ب��ا انفعال، 
خانه نشيني و قهر كردن 
كسي براي ما فرش قرمز 
پهن نمي كن��د«، گفت: 
رقيب از خدايش است كه 
ما قهر كنيم بنابراين موافق نيستم كه اگر صددرصد 
خواسته هاي ما محقق نش��د، در انتخابات شركت 
نكرده و رأي ندهيم. محس��ن رهامي در گفت وگو 
با ايس��نا، با بيان اينك��ه »مايوس ك��ردن مردم از 
صندوق هاي راي و نهاده��اي انتخابي مي تواند به 
جايگاه جمهوريت نظام آس��يب جدي وارد كند«، 
اظهار كرد: اگر كارايي مجلس ش��وراي اس��المي 
كاهش يابد، اعتماد مردم به صندوق راي به تدريج 
كاهش مي يابد. اين فعال سياس��ي تاكيد كرد: در 
يك فضاي مناس��ب ۷۵ درصد رأي جامعه ايراني 
به اصالح طلبان تعل��ق دارد. اين جايگاه و پذيرش 
اجتماعي را هيچ يك از جريان هاي سياسي كشور 
ندارد و به همان ميزان انتظار داريم كه در نظام نقش 
داش��ته باش��يم. او تاكيد كرد: معتقدم كه مجلس 
دهم نس��بت به مجلس نهم و شوراي پنجم نسبت 
به ش��وراي چهارم و س��وم يك گام ب��ه پيش بوده 
است و همين ما را اميدوار مي كند كه جلوتر برويم. 
مجلس دهم در همين كمتر از يكسال باقي مانده 
بايد قدم هاي خيلي محكم تري بردارد. مجلس بايد 

سخنگوي اكثريت مردم باشد. 

كاالهاي اساسي از بيت المال ملت 
گران به دست مردم مي رسد

نماينده م��ردم كرج تاكيد 
كرد: يك سوم سال گذشته 
و مابقي ني��ز مي گذرد؛ ۱۴ 
ميلي��ارد دالر ه��م معلوم 
نمي شود در چه محلي هزينه 
شده و به جيب چه كساني 
ريخته شده است. متاسفانه 
مش��اهده مي ش��ود كه دالل ها و قاچاقچي ه��ا و غيره 
ميدان دار هستند و كاالهاي اساسي از بيت المال ملت 
گران به دست مردم مي رسد. به گزارش ايلنا، عزيز اكبريان 
در نشست علني ديروز مجلس در نطق ميان دستور خود 
با اشاره به اينكه دشمنان نمي توانند با جنگ نظامي با 
مردم مبارزه كنند، تصريح كرد: بنابراين درصدد جنگ 
اقتصادي هس��تند و تالش مي كنند به معيشت مردم 
آسيب بزنند. اكبريان با اشاره به اينكه مهم ترين سناريو 
دشمن فشار به معيشت اقشار محروم مردمي است، گفت: 
اين مهم در حالي است كه متاسفانه دولت و مجلس در 
مواجهه با معيشت مردم فقط نظاره گر هستند و شكسته 
شدن استخوان طبقات محروم جامعه را نمي شنوند؛ هيچ 
برنامه اي در خصوص مكانيسم استفاده از ۱۴ ميليارد 

دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي معيشت مردم ندارند.
نماينده مردم كرج در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
كرد: افزايش چندبرابري قيمت مسكن، اجاره بها منازل 
مسكوني مشكالتي را براي مردم به وجود آورده است. 
دولت و وزارت راه و شهرس��ازي ساليان طوالني است 
كه هيچ برنامه اي براي مسكن نداده اند و به هشدارهاي 

نمايندگان توجه نمي شود.

امريكا در برابر اتحاد شركت هاي 
نفتي كاري از پيش نمي برد

وزير ام��ور خارج��ه ايران 
در گفت وگو با يك رس��انه 
امريكايي، گف��ت: اگر تمام 
شركت هاي نفتي تصميم 
بگيرند كه ب��ه تحريم هاي 
امريكا بي توجه��ي كنند، 
واش��نگتن در براب��ر آنه��ا 
نمي تواند كاري انجام بدهد. »محمد جواد ظريف« وزير 
خارجه ايران در گفت وگو با س��ي ان ان به مجري گري 
فريد زكريا، درباره  موارد متعددي سخن گفت. سخناني 
كه در ويدئويي توس��ط فريد زكريا در توييتر منتش��ر 
ش��ده ايراد شده اس��ت. ظريف درباره نامه مكتوبي كه 
گفته مي شود شينزو آبه، نخست وزير ژاپن در سفرش 
به ايران براي تحويل به رهبر انقالب اسالمي به همراه 
داشته و حاوي پيشنهاد دونالد ترامپ، براي شروع دوباره 
مذاكرات با ايران بود، گفت: ترامپ نامه اي نفرستاد، بلكه 
نخست وزير آبه پيام او را آورد، يك پيام شفاهي و مقام 
معظم رهبري نيز با دقت به آن گوش داد. مشكل اينجا 
است كه ما نمي توانيم با هر دولت جديد امريكا مذاكره 
كنيم. كشورها بر اين مبنا كه دولت نماينده آنها است، 
با هم مذاكره مي كنن��د. در امريكا فقط يك انتخابات 
برگزار شد، انقالب كه نشد!نمي توانيد بگوييد كه من از 
دولت قبلي خوشم نمي آيد و مي خواهم مجدداً بر سر هر 
كاري كه كردند، مذاكره كنم. وزير خارجه ايران درباره 
ش��رط هاي ۱۲ گانه مايك پمپئو كه پيش از اين براي 
مذاكرات با ايران مطرح شده بود، گفت: اين يك نابودي 

ملي است غيرعقالني نيز هست. 

مقاومت، تضمين كننده پيروزي بر 
اشغالگران قدس شريف است

 رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي با بيان اينكه 
رهبران برخي كش��ورهاي 
عرب��ي هر گون��ه تحقيري 
را پذيرفته و تحت س��لطه 
امريكا قرار گرفته اند، گفت: 
مقاوم��ت تضمين كنن��ده 
پيروزي بر اش��غالگران قدس شريف اس��ت. به گزارش 
مهر، سيدكمال خرازي ديروز در ديدار با هياتي از رهبران 
عاليرتبه حماس به رياس��ت »ش��يخ صالح العاروري« 
نايب رييس دفتر سياسي حماس گفت: در دوران كنوني 
و رياست جمهوري ترامپ، سياست هاي ضدفلسطيني 
چه از ناحيه امريكا و چه برخ��ي هم پيمانان عربي اش 
شفاف شده و بنابراين مسير پيش رو كامال روشن است. 
رييس شوراي راهبردي روابط خارجي با تاكيد بر اينكه 
ت��داوم مقاومت تضمين كننده پيروزي بر اش��غالگران 
قدس ش��ريف است و با اشاره به خصومت آشكار امريكا 
با ملت فلس��طين افزود: بر خالف ظاهرسازي هايي كه 
پيشتر در جريان توافق اسلو و دوره هاي پس از آن شاهد 
بوديم، امروز سياس��ت هاي كاخ سفيد به حدي عريان 
پيگيري مي شود كه هيچ گروهي نمي تواند در برابر اين 
توطئه هاي ضدفلسطيني كوتاه بيايد. وي با ابراز تأسف از 
اينكه رهبران برخي كشورهاي عربي هر گونه تحقيري 
را پذيرفته و تحت سلطه امريكا قرار گرفته اند و در مسير 
برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي گام برمي دارند، گفت: 
نكته مهم در مسير مقاومت، گم نكردن مسير راهبردي 

درست و تشخيص دوست از دشمن است.
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چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

يك كارشناس اقتصادي مي گويد افزايش قيمت حامل هاي انرژي تورم چشمگيري نخواهد داشت

اصالحقيمتانرژيبهنفعكمدرآمدها

مردم، قدرت و منافع )35(
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

گروه اقتصاد كالن|
يكي از محورهاي مهم برنامه اصالح س�اختار 
بودجه كه به تازگي س�ند آن از س�وي دولت 
به مجلس ش�وراي اس�المي ارايه شده است 
س�امان دهي يارانه هاي پنهان اس�ت. يارانه 
پنهان در اقتصاد ايران كه چندي پيش سازمان 
برنامه و بودجه گزارش آن را داده اس�ت 950 
ه�زار ميليارد تومان برآورد ش�ده اس�ت. از 
اين ميزان بي�ش از 400 ه�زار ميلياردتومان 
آن به بخش انرژي مربوط است. موضوعي كه 
بسياري از كارشناس�ان بر آن دست گذاشته 
و مي گويند دولت با پرداخ�ت آن زمينه هاي 
ات�الف منابع ملي را فراهم كرده اس�ت ضمن 
اينكه س�هم ثروتمندان از يارانه ها را هم باال 

برده است.
در عين حال موضوع يارانه ه�اي انرژي براي 
دول�ت بس�يار حياتي اس�ت چراك�ه همواره 
افزاي�ش قيم�ت حامل ه�اي انرژي ب�ا تورم 
هم�راه بوده اس�ت و دولت بيم آن را داش�ته 
كه با افزاي�ش قيمت حامل ها زمين�ه  را براي 
نارضايتي هاي اجتماعي و سوء اس�تفاده هاي 
سياس�ي فراهم كند. حاال كه دولت با توجه به 
تحريم هاي امريكا و تهديد كاهش درآمدهاي 
ملي با مشكل تامين منابع مالي بودجه روبرو 
ش�ده به موض�وع افزايش قيم�ت حامل هاي 
انرژي جدي تر از گذش�ته توجه كرده اس�ت. 
همچنان ك�ه اين موض�وع، يك�ي از بندهاي 
مهم س�ند اصالح س�اختار بودجه نيز هست. 
البته آن گونه كه مطرح شده دولت مي خواهد 
با مناب�ع حاصل از افزاي�ش قيمت حامل هاي 
انرژي، بخشي را در قالب يارانه ها به دهك هاي 
پايين درآمدي دهد. اين مساله در حالي مطرح 
مي ش�ود كه دولت در سال هاي گذشته موفق 
نش�ده بود دهك هاي باال را شناس�ايي كرده 
و اي�ن انتقاد علي�ه دولت وجود داش�ت كه با 
اس�تمرار پرداخت يارانه نقدي ب�ه آنها منابع 

كشور را هدر داده است. 
اينها مواردي است كه در گفت وگو با هادي حق 
شناس، اقتصاددان و اس�تاد دانشگاه مطرح 
كردي�م. او ب�ه »تع�ادل« مي گوي�د: اص�الح 
يارانه هاي پنهان به معناي حذف اين يارانه ها 
و فش�ار به دهك هاي كم درآمد نيس�ت و آن 
دس�ته از اف�رادي بايد نگران اي�ن اصالحات 
باشند كه جزو اقشار باالي درآمدي در جامعه 
محسوب مي شوند كه با وجود بي نيازي مالي، 
باز هم يارانه پنهان دريافت مي كنند. در ادامه 

مشروح اين گفت وگو را مي خوانيم: 

   در برنام�ه اصالح س�اختار بودجه آمده اس�ت 
كه يارانه هاي نقدي بايد اصالح شوند، با توجه به 
شرايط اقتصادي موجود و طبق گزارشي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�المي مبني بر 
زير خط فقر بودن 50 درصد از اقش�ار جامعه، آيا 
سياست حذف يارانه ها سياس�ت بجا و درستي 
اس�ت ؟ اينكه بخواهد قيمت حامل ه�اي انرژي 

افزايش پيدا كند باعث افزايش تورم نمي شود؟
به نظر من اصالح يارانه ها به معناي حذف يارانه ها نيست 
بلكه هدف از اصالح يارانه ها يعن��ي افزايش يارانه هاي 
دهك هاي پايين جامعه و ح��ذف دهك هاي پر درآمد 
از دريافت يارانه ها. اين افراد درآمدهايي دارند كه مبلغ 
45 هزار تومان يارانه در ميزان درآمد آنها نقشي ندارد يا 
گاها درصد بس��يار كمي از درآمد آنها ناشي از يارانه 45 
هزار تومان است. در بحث يارانه ها، هدف هدفمندكردن 
يارانه ها بود و مفهوم هدفمندكردن يارانه ها هم اين بود كه 
خانوارهاي آسيب پذير و بطور مشخص افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي يا بازنشستگان 
كشوري يا برخي از جامعه هدف هاي ديگر مورد حمايت 
قرار بگيرند. بنابراين دهك هاي باالي درآمدي و كساني 
كه در طول سال چندين بار مسافرت خارج از كشور دارند 
يا براي مثال پزشكان و مهندسان يا بازاريان و بازرگانان 

مورد هدف ما نبودند كه بخواهند تحت پوشش يارانه 45 
هزار توماني در ماه قرار بگيرند. 

وقتي كه متوس��ط دريافتي بخش عم��ده خانوارهاي 
بهزيستي و كميته امداد كمتر از 500 هزار تومان است و 
اين 45 هزار تومان حداقل 10 درصد درآمد آنها را تشكيل 
مي دهد بنابراين طبيعي اس��ت كه اين خانوارها تحت 
پوشش قرار بگيرند نه خانوارهايي كه متوسط دريافتي 
آنها باالي 5 ميليون تومان اس��ت. بخشي از اقشاري كه 
دريافتي آنها باالتر از 5 ميليون تومان بوده حتي اگر يارانه 
هم دريافت كنند، مبلغ يارانه ها براي اين دسته از افراد 
اثر گذار نيست. اگرچه ممكن است عده اي مطرح كنند 
كه همه اقش��ار حق دارند اين مبلغ از يارانه ها را دريافت 
كنند. ولي به هر حال اين دولت است كه بايد بداند كه اين 
45 هزار تومان نياز دهك هاي باال نيست، منابع مملكت 
است و بايد به دهك هاي كم درآمد برسد كه به اين 45 
هزار تومان نياز دارند و حتي بايد بيشتر از اين هم مورد 

توجه قرار بگيرند.
   برخي نقد مي كنند كه قيمت انرژي نبايد براي 

افراد متفاوت باشد.
يقينا كساني كه 2 الي 3 خودرو در پاركينگ خانه آنها 
پارك ش��ده است يا كس��اني كه متراژ خانه آنها بيش 
از متراژ استاندارد اس��ت آيا نبايد قيمت واقعي انرژي 

را پرداخ��ت كنند؟ ام��روز در جامعه م��ا خانوارهايي 
هستند كه هيچ گونه وسايل نقليه ندارند و در مقابل آن 
خانوارهايي هستند كه چند وسيله نقليه دارند، هر اندازه 
كه تعداد وسايل نقليه خانوارها بيشتر باشد يارانه پنهان 
بيشتري مصرف مي كنند. وقتي يارانه پنهان 900 هزار 
ميليارد تومان است و با بخش عمده اين را هم 3 دهك پر 
درآمدي مصرف مي كنند، سوال مهم و اساسي اين است 
كه چرا بايد اين افراد مورد حمايت بيش��تري از سوي 
دولت قرار گيرند؟ دولت عم��ال با پرداخت يارانه هاي 
انرژي در حال ارايه يارانه بيشتري به ثروتمندان است.

   س�وال من اين است كه آيا افرادي كه نيازمند 
هس�تند بايد مورد توجه قرار بگيرند يا افرادي 

كه نيازي ندارند؟
پاسخ اين سوال بسيار واضح و روشن است، دهك هاي پر 
درآمدي نياز ندارند كه يارانه دريافت كنند، نبايد به اين 
دسته از افراد در جامعه يارانه پنهان تعلق بگيرد. در نظر 
داشته باشيد كه اكنون دهك هاي پايين جامعه در حال 
حاضر وضعيت ب��دي دارند و دولت بايد فكري براي اين 
دسته از اقشار در جامعه كند و به آنها توجه ويژه اي داشته 
باشد، درست اين است كه يارانه هاي پنهان متعلق به افراد 
و دهك هاي پايين درآمدي باشد، تفكيك اين دو البته 

سخت و البته مهم است.

   برخي مي گويند دولت امكان اجراي سند اصالح 
ساختار بودجه را ندارد. به دليل اينكه اجراي اين 
سند مستلزم جراحي هاي بزرگي در اقتصاد ايران 
است كه اكنون جامعه كشش آن را ندارد، چه فكر 

مي كنيد؟
برنامه اصالح ساختار بودجه يقينا الزامي و فوري است، 
زماني كه دولت و س��ران سه قوه مي آيند و بودجه كل 
كش��ور را از 444 هزار ميليارد تومان به 386 ميليارد 
تومان كاهش مي دهند به اين معناس��ت ك��ه الزام و 
اجباري در كار اس��ت، زماني كه بودجه عمراني كشور 
تحت تاثير تحريم ها و كاهش درآمدها قرار مي گيرد 
به اين معنا اس��ت كه ديگر راهي باقي نمانده اس��ت. 
در وضعي��ت محدوديت هاي مال��ي و فضاي كاهش 
درآمدها طبيعي است كه به دهك هاي پايين درآمدي 
فش��ار اقتصادي وارد ش��ود و اتفاقا از نظ��ر من بايد از 
دهك هاي پردرآمدي در جامعه انتظار كمك داشت كه 
آستين هاي خود را باال بزنند نه اينكه بيايند يارانه پنهان 
كه حق افراد كم درآمد در جامعه است را دريافت كنند. 
البته بايد بگويم كه نبايد نگراني از س��وي دهك هاي 
پايين درآمدي درباره موضوع اصالح يارانه هاي پنهان 
وجود داش��ته باش��د چرا كه هدف ما بهبود معيشت 
دهك هاي كم درآمدي است. آن دسته از افرادي بايد 
نگران باش��ند كه حقوق هاي باال دريافت مي كنند و 
در كنار آن يارانه پنهان ه��م به آنان تعلق مي گيرد. از 
ابتداي تصويب مجلس شوراي اسالمي و از سال 89 كه 
بحث هدفمندي يارانه ها مطرح شد هدف اين بود كه 
دهك هاي پر درآمد يارانه دريافت نكنند اما متاسفانه به 
داليلي دولت تا به امروز موفق به ايجاد مكانيزمي جهت 
سامان دهي اين يارانه ها نبوده است. من تاكيد مي كنم 
كه يارانه دهك ه��اي پايين درآمدي ن��ه تنها حذف 
نخواهد ش��د بلكه هدف اين است كه به جهت بهبود 

معيشت اين اقشار يارانه ها افزايش پيدا كند.
    برخي مي گويند اي�ن اقدام دولت يعني حذف 
يارانه هاي انرژي و پرداخت يارانه به مردم اقدامي 

تورم زاست، چه نظري داريد؟
زماني كه قيمت حامل هاي انرژي افزايش پيدا مي كند 
قرار نيست كه ما به ازاي آن پول چاپ شود، بلكه پولي كه 
در جامعه است جذب مي شود. پولي منشأ تورم مي شود 
كه ناشي از چاپ پول باش��د نه پولي كه در خود اقتصاد 
موجود است. اتفاقا اين پول توسط دولت جذب مي شود 
نه تنها موجب افزايش تورم نمي شود بلكه اثر مثبت روي 
كاهش تورم مي گذارد اما افزايش قيمت حامل ها ممكن 
اس��ت به صورت جزيي در افزايش تورم اثر داشته باشد. 
البته به نظر من آن هم نخواهد داشت. مگر در سال هاي 
اخير كه قيمت بنزين گران شد تورم متاثر شد؟ آن اتفاقي 
كه سال گذشته روي تورم اثر گذار بود نوسانات شديد نرخ 

ارز بود نه افزايش قيمت حامل هاي انرژي.

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

به همين ترتيب، افراد مي توانند ب��ا ابداع كردن، خلق 
محصوالت جدي��د و در دوره كوتاه مدت پيش از آنكه 
ديگ��ران از طريق ابتكار بع��دي ارزش افزوده اي ايجاد 
كنند، سود باالتري را به دست آورند. چنين خلق ثروتي 
به اندازه كيك اقتصادي ملت مي افزايد. اين همان نوع از 

خلق ثروت است كه ما بدان نياز داريم.
مسير اس��تثماري گرفتن ثروت درست مثل بازتوزيع 
ثروت اس��ت – غالبا اين كار مستلزم گرفتن پول از قعر 
هرم و انتقال آن به راس هرم است و در واقع در طول اين 
فرايند ثروت غالبا نابود مي شود. تامين كنندگان مالي ما 
اين كار را از طريق اعطاي وام غارتگرانه شان، كاركردهاي 
آزار دهنده كارت اعتباري، دس��تكاري ب��ازار و تجارت 
دروني انج��ام مي دهند. بعدا در اين كتاب ما روش هاي 
ديگري را خواهيم ديد كه ثروتمندان استثمار ديگران 

را ياد گرفته اند.

   قدرت بازار و تقسيم كيك ملي 
اقتصاددانان بازار آزاد دوست دارند تا تقسيم كيك درآمد 
مل��ي را به مثابه كاركرد نيروهاي درون ش��خصي بازار 

توصيف كنند و آن را ش��بيه نيرو در فيزيك كه وزن ما 
را تعيين مي كند مي دانند. هيچ كس به دنبال لغو قانون 
جادبه نيس��ت و اگر وزنه اي نشان دهد كه كسي خيلي 
سنگين است، كسي قانون جاذبه را متهم نمي كند بلكه 
فقط رفتار خوردن فرد را متهم مي سازد. اما قانون اقتصاد 
از قوانين فيزيك جدا اس��ت: بازارها با سياست عمومي 
ش��كل مي گيرند و اكثر بازارها از رقابت دور هس��تند. 
سياست عمومي به ويژه مشخص مي كند كه چه كسي 

چقدر قدرت بازار را در اختيار دارد .
طرفداران بازار آزاد دوس��ت دارند تا به آدام اس��ميت و 
مبحثش كه در ترغيب نفع شخصي بود استناد كنند و 
بگويند كه يك دست نامرئي شركت ها و افراد را به سمت 
و س��وي نفع جامعه هدايت مي كن��د. آنها اين موعظه 
اس��ميت را فراموش مي كنند كه »مردمي كه در يك 
تجارت هستند به ندرت يكديگر را مي بينند حتي براي 
جشن و سرور اما گفت وگو و مكالمه )در همان تجارت( 
با توطئه اي عليه عموم يا ابتكار يا اختراع براي باال بردن 
قيمت ها پايان مي يابد.« به خاطر اين خطر هميشگي 
بود كه 125 س��ال پيش كنگره قواني��ن ضدانحصار را 
از تصويب گذراند كه توطئ��ه كردن براي پايين آوردن 
رقابت را ممنوع و حركت هاي ضدرقابتي را محدود كرد.

كي��ك درآمد ملي را مي توان به ص��ورت درآمد نيروي 
كار، بازگشت به س��رمايه و هر چيز ديگر تقسيم كرد. 
اقتصاددانان اكثر باقي مانده كيك را به صورت »رانت« 
مي بينند. رانت هاي زمين نمونه هاي عيني آن هستند اما 
بازگشت به منابع طبيعي، سودهاي انحصاري و بازگشت 
به مالكيت معنوي )حق اختراع و حق مولف( هم به عنوان 
»رانت « در نظر گرفته مي شود. مثال، تفاوت بزرگ ميان 
درآمد حاصل از كار و رانت به اين صورت است: اگر كارگر 
بيش��تر كار كند، اندازه كيك ملي بزرگ تر مي شود. در 
بازار كامل، آنها آن را به ش��كل بازگشت به تالش هاي 
دريافت مي كنند زيرا به كيك ملي افزوده اند. در مقابل، 
مالك زمين يا برخي ديگر از دارايي هايي كه رانت توليد 
مي كنند خيلي راحت )سود( دريافت مي كنند چون او 
مالك زمين يا دارايي است. عرضه زمين را مي توان تثبيت 
كرد - مالك هيچ كاربراي افزودن به كيك ملي نمي كند- 
يا اين ح��ال او مي تواند بخش بزرگي از درآمد را بگيرد. 
همين طور براي انحصار؛ زمان��ي كه قدرت انحصار باال 
مي رود، انحصارگر سود بيشتر انحصار را مي برد )يا همان 
رانت انحص��ار(. در اينجا هر چند كه كيك ملي ممكن 
است در برخي مواقع كوچك شود چون انحصارگر براي 
بهره برداري از قدرت بازارش، توليد را محدود مي كند تا 

كاالهايي كه انحصار توليد مي كند ناياب شود.
بنابراين در بهترين حالت، رانت براي رشد و كارآمدي، 
كمكي نمي كند در بدترين حالت هم زيان مي رسانند. 
آنها مي توانند به اين خاطر زيان برس��انند كه اقتصاد را 
منحرف مي سازند زيرا آنها انواع فعاليت هاي »خوب« 
اقتص��ادي را كه مبن��اي خلق حقيقي ثروت اس��ت را 
»جمع« مي كنند. ما طبيعتا ترغيب درآمدهاي باالتر 
را از طريق كسب رانت هاي بيشتر به عنوان »رانت جو« 
توصيف كرديم. اگر افراد مهارت ديده در جامعه جذب 
رانت جويي شوند - حال مي خواهد از طريق اعمال قدرت 
انحصاري يا كالهبرداري از ديگران در بخش مالي پول 
بيشتري به دست آورند باشد يا از طريق فريب دادن ديگر 
براي چاپيدن يا فعاليت نابكار ديگر– در اين صورت افراد 
مهارت دي��ده كمتري دخيل تحقيقات پايه اي و توليد 
كاالها و خدماتي كه افراد واقعا مي خواهند و نياز دارند 
يا ديگر فعاليت هايي كه ث��روت واقعي ملت را افزايش 
بدهند، خواهند ش��د. عالوه براين اگر آنهايي كه براي 
دوره بازنشستگي شان پس انداز مي كنند يا بنا به خواسته 
فرزندان ش��ان در دارايي هاي رانت جويي مانند زمين 
سرمايه گذاري مي كنند، در اين صورت تقاضاي كمتري 
براي دارايي هاي تازه و واقعا مولدتر ازقبيل كارخانجات 

و تجهيزاتي كه فعاليت هاي توليدي كارگران را تقويت 
كند به وجود خواهد آمد. 

پس اگر كس��ي مي بيند كه رانتي افزايش مي يابد، آن 
فرد بايد نگران ش��ود علي الخصوص آنكه فعاليت هايي 
كه رانت ايجاد مي كند زيان آور هستند، حال مي خواهد 
اين فعاليت ها قدرت انحص��اري را افزايش دهد يا آنكه 
مصرف كنندگان عادي را اس��تثمار كند و اين داستان 

امروزه اقتصاد امريكااست. 
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 اصالح سيستم بانكي
 در دستور كار دولت است

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اصالح سيستم 
بانكي كه از مهم ترين چالش هاي هفت گانه كشور 
است در دستور كار دولت بوده و پيگيري هاي الزم آن 
انجام خواهد شد.محمد شريعتمداري در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در سال گذشته 862 ميليارد تومان 
از كمك هاي مجمع خيران كشور برخوردار شديم كه 
نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد داشته است. 
يكي از اقدامات خوب نيكوكاران در اين حوزه، ساخت 
مسكن براي خانوارهايي بوده كه داراي دو معلول به 
باال هس��تند. تاكنون تعداد 14 هزار و 358 خانواده 
داراي معلول از طريق بهزيستي شناسايي شده اند 
كه براي 6 هزار و 250 نفر آنها مس��كن تامين شده 
است. وي افزود: امروز در اين همايش كه با ابتكار خود 
خيران سراسر كشور برگزار شده، برنامه ريزي هاي 
الزم براي تهيه مس��كن براي 6 ه��زار و 800 خانوار 
باقي مانده نيز انجام شد و ساخت تعداد 1۷00 واحد 
مسكوني توسط خيران اين نشست قطعي شده است. 
ش��ريعتمداري در رابطه با توانمندسازي معلوالن 
ادامه داد: در راستاي توانمندسازي معلوالن سازمان 
بهزيس��تي، كميته امداد، بنياد مستضعفان و بنياد 
شهيد اقدامات و همكاري هاي الزم را در تقسيم منابع 
بانكي ارزان قيمت براي توسعه فعاليت هاي اشتغال زا 
در نظر گرفته اند. در اين راس��تا ميزان 3 هزار و 500 
ميليارد تومان بطور جداگانه به اين بخش اختصاص 
داديم تا توانمندسازي، اش��تغال و كارآفريني براي 
افراد تحت پوش��ش اين س��ازمان ها صورت بگيرد.

وزير تعاون كار و رف��اه اجتماعي توضيح داد: در اين 
جلسه با همكاران خير خود متعهد شديم تا در كنار 
ساخت مس��كن براي همه خانواده هاي دو معلول و 
باالتر آموزش هاي الزم براي اعضاي آنها كه عالقه مند 
به مهارت آموزي باش��ند در مراكز آم��وزش فني و 
حرفه اي ارايه ش��ود. شريعتمداري ادامه داد: يكي از 
مهم ترين فعاليت هاي دولت در بخش اشتغال فراگير، 
توانمندسازي اقشاري است كه نيازمند كار هستند. 
در اين راس��تا بحث مشاغل خانگي در سال گذشته 
م��ورد توجه جدي قرار گرفت كه تع��داد 2۷0 هزار 
نفر متقاضي مشاغل خانگي بودند و ثبت نام كردند و 
تعداد 93 هزار نفر از آنها طي سال 9۷ داراي شغل در 
خانه شدند. وي تصريح كرد: متوسط پرداختي براي 
مشاغل خانگي براساس بودجه درنظر گرفته شده 
شش ميليون و 600 هزار تومان است كه مبلغ اندكي 
است. با توافق هايي كه با بانك مركزي داشته ايم تالش 
كرديم كه با اس��تفاده از منابع موجود در تبصره 18 
قانون بودجه سال جاري، اعتبار الزم را تامين كنيم تا 
بتوانيم بطور متوسط براي هر شغل خانگي 10 ميليون 

تومان اختصاص دهيم.
وزير تعاون كار، رفاه اجتماعي در رابطه با اس��تخدام 
معلوالن در مراكز دولتي تصريح كرد: مسوول اجراي 
اين قانون، س��ازمان اداره استخدامي است. سازمان 
بهزيستي نيز به عنوان يكي از مهم ترين متوليان در 
نهادهاي اجتماعي اين موضوع را بطور جد پيگيري 
مي كند. بنابراين معلوالن در همه نهادهاي دولتي 
متناس��ب با ش��رايطي كه دارند و مي توانند به كار 
بپردازند.وي در پاس��خ به اين پرسش كه براي رفع 
مش��كالتي كه نظام بانكي براي بخش خصوصي و 
كارخانه دارها ايجاد كرده چه اقداماتي انجام داده ايد، 
گفت: براي حل اين مشكل ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد در همه استان ها به رياست استانداران تشكيل 
شده در تهران نيز اين ستاد به رياست وزير صنعت، 
معدن و تجارت تشكيل مي شود و يكي از مهم ترين 
اموري كه به آن مي پردازند توجه مسائل و بديهي هاي 
واحدهاي توليدي و كارآفرين به نظام بانكي است. در 
مواردي كه اين كميته ها تاييد كنند بديهي ها و جرايم 
آنها رفع خواهد شد.شريعتمداري تشريح كرد: اصالح 
سيستم بانكي كه از مهم ترين چالش هاي هفت گانه 
كشور است در دستور كار دولت بوده و پيگيري هاي 

الزم آن انجام خواهد شد.

درخواست افزايش قدرت خريد 
كارگران در شوراي عالي كار

علي خدايي گفت: اخيراً درخواست جلسه فوق العاده 
به شوراي عالي كار با دو دستور كار ارايه شده است كه 
دستور كار نخست بررسي راهكارهاي افزايش قدرت 
خريد كارگران از روش هاي غير از افزايش مستقيم مزد 
و درخواست دوم نيز پيگيري تصويب دستورالعمل 

تبصره يك ماده ۷ قانون كار است.
وي افزود: در حوزه افزايش قدرت خريد كارگران 
راهكارهاي مختلف را بررسي خواهيم كرد. اين 
راهكارها مي تواند شامل روش هاي مختلف باشد 
اما قطعًا پيش��نهادات نماين��دگان كارگري كه 
در جلس��ه مطرح خواهد شد در دو زمينه عمده 
هزينه هاي زندگي يعني »مسكن« و »خوراكي ها 
و آشاميدني ها« است كه به تنهايي بيش از دو سوم 
هزينه هاي خانواده كارگري را تشكيل مي دهند. 
به دنبال اين هس��تيم تا ب��ا راهكارهايي بتوانيم 

كمكي به معيشت كارگران كنيم.
عضو كارگري ش��وراي عال��ي كار در خصوص علت 
تصميم نمايندگان كارگري عضو شورا براي تسليم 
اين درخواست گفت: عماًل تورم در رديف خوراكي ها 
و آشاميدني ها رشد فزاينده اي داشت؛ بررسي هاي ما 
نشان مي دهد تورم بخش مسكن و تورم خوراكي ها از 

افزايش دستمزد كارگران پيشي گرفته است.
خدايي همچنين درباره تبصره يك ماده ۷ قانون 
كار گفت: بيش از يك سال از تصويب دستورالعمل 
تبصره يك ماده ۷ قانون كار مبني بر س��اماندهي 
قراردادهاي موقت در مش��اغل غير مس��تمر در 
ش��وراي عالي كار مي گذرد و خبري از بررسي آن 
در هيات دولت نيست. با توجه به اينكه مصوبات 
شوراي عالي كار براي اجرايي شدن نياز به تصويب 
در مراجع باالدستي دارد و وزارت كار موظف است 
اين مصوبات را در دولت پيگيري كند و گزارش آن را 
به شوراي عالي كار بدهد، پيگيري اين دستورالعمل 

درخواست ديگر ما براي بررسي در جلسه است.

پاورقي  اقتصادي

سهم اشتغال پايدار از تسهيالت اشتغال زايي كمرنگ است 
مدير اجرايي طرح ملي تكاپو وزارت تعاون، كار و رفاه با 
اشاره به اينكه وام هاي اشتغال زايي بازدهي كافي را ندارد 
گفت: براي ايجاد ش��غل پايدار و با دوام نيازمند ايجاد 
يك نهاد توسعه اي هستيم تا با مطالعه بتواند اشتغال 

ماندگار ايجاد كند.
رضا تازيكي، مدي��ر اجرايي طرح مل��ي تكاپو وزارت 
تعاون، كار و رفاه در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه 
وام هاي اش��تغال زايي بازدهي كاف��ي را ندارد و منجر 
به ايجاد اشتغال پايدار نمي شود گفت: وام ابزار قدرت 
دستگاه هاي اجرايي ش��ده است . نهادسازي بايد ابزار 
قدرت دس��تگاه هاي اجرايي باش��د. مثال در نساجي 
يك آزمايش��گاه جامع نساجي كش��ور نداريم و براي 
همين نمي توانيم پارچه ه��ا را صادر كنيم. زماني  هم 
كه مي خواهيم ص��ادر كنيم مي گوين��د گواهينامه 
آزمايش��گاه بياوريد، ولي ما گواهينامه آزمايشگاه هم 
نداريم. اين موارد همان نهادسازي است كه ما نداريم. 
خأل نهادس��ازي منجر به آن شده اس��ت كه نتوانيم از 
قابليت هاي مان بهره كاف��ي را ببريم. به اين ترتيب با 
وجود 100 س��ال سابقه توليد نساجي در كشور اما به 
علت نبودن آزمايشگاه نساجي در كشور نتوانسته ايم 

آن طور كه بايد از صنعت نساجي بهره ببريم.
 وي ادامه داد: اكنون بسياري از پارچه هايي كه در كشور 
توليد مي شود مشكل بهداشتي دارند، اين مسائل هم 
جزو نهادسازي اس��ت. اگر سياست انتخابي داشتيم، 
گلوگاه ها را شناسايي مي كرديم و نهاد موظف شده اين 

موضوع را شناسايي مي كرد. 
وي همچنين اظهار كرد: تاكيد مي كنم نهادها نبايد 
دولتي باش��ند. به نظرم ما باي��د كاري كه تركيه كرده 
است، انجام دهيم. آنها آزمايشگاه نساجي ايجاد كرده اند 
و همين موضوع به آنها كمك كرده اس��ت كه صنعت 

نساجي خود را رونق دهند. 
تازيكي اضافه كرد: از ديگر مشكالت اين است كه هيچ 
كدام از محصوالت ايراني برند ايراني ندارد. بطور مثال 
فرش هاي ايراني لگو فرش ايراني ندارد. زماني كه لگو 
نصب ش��ود خريدار فرش دنيا متوجه مي شود كه اين 
فرش ايراني اس��ت و در كدام منطقه توليد شده است. 
اين اقدامات وظايف نهادهاي تسهيل گري است. بايد 
نهادهايي را ايجاد كنيم كه تس��هيل گران حرفه اي و 
متخصص در آن باش��د. دولت بايد سازمان توسعه اي 
ايجاد كند ت��ا اين نه��اد مطالعات را ش��روع كند. در 

كشورهاي ديگر هم اين سازمان توسعه اي وجود دارد. 
ژاپن، آلمان و امريكا و... همگي سازمان توسعه اي دارند 

كه فرادستگاهي است.
 تازيكي ادامه داد: اكنون س��واالت در حوزه اش��تغال 
تكراري اس��ت. يعني سال هاي س��ال است كه سوال 
مي كنيم اش��تغال چگونه ايجاد مي شود؟ اما هيچ گاه 
پاس��خ به روزي براي آن وجود نداش��ته است. اكنون 
موضوعي كه به چشم مي خورد باب شدن سياست وام 
دادن است در حالي كه اجراي سياست وام دادن بسيار 
راحت است. چيزي كه به آن نياز داريم سياست هاي 
توسعه اي است كه سياست توسعه اي هم كار دشواري 

است.
 وي ادامه داد: منظور از توسعه، افزايش قابليت فرد يا 
جامعه اس��ت به گونه اي كه خودش را مديريت كند و 
ضمن آزادي براي انتخ��اب و حق انتخاب، به محيط 
زيست هم آسيب نزند. توسعه باعث ايجاد رفاه مي شود.

تازيكي بيان كرد: در رش��د هيچ گانه رفاه نيست، اين 
توسعه است كه رفاه به دنبال دارد. از توسعه مي توان به 
رشد رسيد اما از رشد نمي توان به توسعه رسيد. شغلي 
كه پايدار و با كيفيت نباش��د به اقتصاد آسيب مي زند. 

شغلي را با كيفيت تعريف مي كنيم كه حداقل 5 سال 
تداوم داشته باشد. در تداوم است كه تخصص به وجود 
مي آيد. در كوتاه مدت هيچ تخصصي ايجاد نمي شود، 
ضمن اينكه بهره وري هم ايجاد نمي شود. مفهومي داريم 
كه اسم آن بهره وري اقتصادي است. بهره وري اقتصادي 
زماني ايجاد مي شود كه شغل ها پايدار باشند و كيفيت 
داشته باشند. بهترين شغل از حدود20تا40سال شروع 

مي شود. اين بهترين زمان حوزه شغلي است.
تازيكي با بيان اينكه متأس��فانه سياست هاي بازار كار 
مبتني بر كيفيت نيست گفت: شغل بايد توسعه يابد. 
آن وقت شغل پايدار مي شود. در صورتي كه شغل پايدار 
نباشد موقتي اس��ت و بعد از چندي از بين مي رود. در 
حالت كلي بايد بگويم كه تس��هيالت اشتغالي قادر به 

ايجاد شغل پايدار نيست.



بانك و بيمه4اخبار

مدير اداره صادرات بانك مركزي:

    رشد تصاعدي عمق بازار دوم ارز                                           سرمايه تاسيس صرافي 12 ميليارد تومان شد

فاصله نرخ اسكناس ارز و حواله به هم نزديك شد

 انتشار فهرست كاالهاي وارد شده با دالر 4200 توماني

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
مدير اداره صادرات بان��ك مركزي با بيان اينكه عمق 
ب��ازار دوم به صورت تصاعدي در حال افزايش اس��ت، 
گفت: در مقايس��ه با مانده ارزي بازگردانده ش��ده به 
چرخه اقتصادي پايان س��ال ۹۷ با تير ماه، ۵۱ درصد 
رشد داشتيم. فروش ارز در سامانه نيما هم ۴۰ درصد 
و واردات در برابر صادرات ۱۱۸ درصد رش��د داش��ته 
و واگ��ذاري پروانه صادرات، ح��دود ۲۶۸ درصد و كل 
فروش ارز صادراتي از ۲۲ فروردين تا ۲۹ اسفند حدود 
۴۴ درصد رشد داشت و صادركنندگان همكاري خوبي 
داشتند. بيش از ۴۰۰ جلسه با صادركنندگان، انجمن ها 

و استان ها برگزار كرديم.
به گ��زارش »تعادل«، صم��د كريمي با بي��ان اينكه 
مي توانيم اقتصادمان را بدون نفت مديريت كنيم، گفت: 
اعتقاد بانك مركزي حفظ ثبات بازار ارز است و اكنون 
فاصله نرخ اس��كناس ارز و حواله به هم نزديك شدند. 
بانك مركزي در راس��تاي اصول تخصصي و حرفه اي 
خود و بر اس��اس قوانين باالدستي به ويژه قانون پولي 
و بانكي كشور و احكام دايمي برنامه توسعه و تصويب 
هي��ات وزيران و مصوبات ش��وراي عال��ي هماهنگي 

اقتصادي از سال ۱۳۹۷ وارد دوران جديدي شد. 
مدير اداره صادرات بانك مركزي اظهار داشت: با روي 
كار آمدن دكتر همتي به عنوان رييس كل بانك مركزي، 
نقطه عطف ديگري در سياس��ت گذاري پولي و ارزي 
كشور شكل گرفت. كريمي افزود: بازار دوم و نرخ بازار 
آزاد را به رسميت مي شناسيم و محدوديت هاي ناشي از 
تحريم هاي بين المللي را در آن فضا، درك و بر اساس آن 
حركت مي كنيم؛ بنابراين اجازه مي دهيم صرافي هاي 
مجاز در اين بازار به فعاليت هاي خود ادامه دهند و در 
تامين مالي تجارت و طرح هاي واردات كاال و خدمات و 

صادرات، نقش آفريني كنند. 
كريم��ي اضافه كرد: بانك ها ه��م در كنار آنها وظايف 
حرفه اي و تخصصي خود را انجام مي دهند، همچنين 
شاهديم ورود ارز به صورت اسكناس و طال تسهيل شده 
و با اينكه از ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ در چارچوب تصويب 
نامه هيات وزيران همه صادركنندگان مي بايستي ارز 
خ��ود را به چرخه اقتصادي ب��ر مي گرداندند باز هم با 
تحول ديگري مواجه هس��تيم و همه صادركنندگان 
بايد ارز خود را به چرخه اقتصادي برگردانند و تكميل 
حلقه هاي مفقوده حركت به سمت اقتصاد بدون نفت 
بوده زيرا حجم تجارت بالغ بر ۳۵ ميليارد دالر فقط با 
كشورهاي همسايه اس��ت و بيش از ۱۲ ميليارد دالر 

مازاد تجارت داريم. 
وي ادامه داد: اين س��اختار نش��ان مي دهد مي توانيم 
اقتصادمان را بدون نفت مديريت كنيم. سياست هاي 
كشورهاي توسعه يافته به سمتي بوده كه قيمت نفت، 
كاهنده باشد پس بايد رويكرد ديگري اتخاذ مي كرديم 
و در سه تا ۴ ماه اخير در اوج تحريم ها كشور را بدون نفت 
و ارز را مديريت و كاالهاي اساسي مردم را هم به موقع 
تامين كرديم.  مدير اداره صادرات بانك مركزي گفت: 
وقتي شرايط تغيير مي كند بايد طرح هايمان را تغيير 
بدهيم؛ بنابراين ه��ر دوره اي از اقدامات بانك مركزي 

تحليل و خاص دوران مربوط به خود را دارد. 
كريمي افزود: تحليل هاي بانك مركزي نشان مي دهد 
با توجه به رويكرد جديد آثار تكانه هاي ارزي ناش��ي از 
نوسان قيمت نفت و اعمال تحريم هاي جديد در بازار 
ارز را در دامنه مج��از در يك فاز و بازه مورد اطميناني 
قرار مي دهد و آينده را بهتر مي توانيم پيش بيني كنيم.

وي افزود: اكنون فاصله نرخ اس��كناس ارز و نرخ حواله 
به هم نزديك ش��دند و اين خوب است. كريمي درباره 
بازار متشكل ارزي هم گفت: بانك مركزي مسووليت ها 
و وظايف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شوراي 
پول و اعتبار كار را ادامه خواه��د داد و اقدامات خوبي 
توس��ط اعضاي هيات مديره اي��ن ب��ازار در تعامل با 
كارگزاران اين بازار و بقيه دستگاه ها انجام شده است. 
بر اساس آخرين اطالعات، تعداد كارگزاران اين بازار به 

بيش از ۹۰ كارگزار رسيده است. 

    نرخ ها در بازار
از س��وي ديگر، بازار طال و ارز، روز يك شنبه ۳۰تيرماه 
۹۸، به دنبال اخبار مختلف سياس��ي، از جمله اعالم 
تحريم هاي احتمالي بريتانيا، روندي رو به افزايش داشت 
و ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي به ۱۲۱۳۰ 

تومان رس��يد. نرخ لحظه اي سامانه سنا نيز براي دالر 
ب��ه ۱۱۹۰۰ و براي يورو به ۱۳۸۰۰ تومان رس��يده و 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز در روز شنبه را براي دالر 
۱۱۵۷۵، يورو ۱۳۴۱۹، دره��م ۳۲۳۰، يوآن ۱۸۵۸، 
پون��د ۱۴۸۴۱ و لير تركي��ه ۲۱۹۶ تومان اعالم كرده 
است. با وجود كاهش نرخ ارز در بانك ها، صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نس��بت به روز شنبه 
۱۵۰ تومان افزايش دادند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر 
در اين صرافي ها ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و قيمت فروش 
آن ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان است. اين صرافي ها همچنين، 
هر ي��ورو را به قيمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان مي خرند و 
۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان مي فروش��ند كه نسبت به روز 
شنبه ۱۵۰ تومان افزايش يافته است. قيمت خريد دالر 
در بانك ها كه در روز شنبه ۱۱ هزار و ۳۶۲ تومان بود، 
يك ش��نبه ۱۱ هزار و ۳۱۴ تومان خريداري شد و هر 
يورو را ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان مي خرند كه قيمت اين 
ارز نيز كاهش داشته است. هر پوند انگليس هم به قيمت 
۱۴ هزار و ۱۶۱ تومان خريداري مي ش��ود.قيمت ارز 
مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار 
باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در 
بانك ها ۱۳ هزار و ۳۳۸ تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان مي رسد.
در بازار طال و س��كه نيز در شرايطي كه اونس جهاني 
طال نيز به ۱۴۲۵ دالر رسيده، نرخ دالر در بازار آزاد و 
معامالت نقدي ۱۲۱۳۰تومان اعالم شده و در نتيجه 
قيمت طال و س��كه افزايش ياف��ت. مظنه مثقال ۱۷ 
عيار يا طالي آبش��ده ۱ ميليون و ۷۵۳ هزار تومان، 
گرم ط��الي ۱۸ عيار ۴۰۵ هزار تومان، س��كه امامي 
۴ ميليون و ۱۹۷ هزار، س��كه بهار آزادي ۴ ميليون و 
۱۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۲۸۰ هزار، ربع 
س��كه ۱ ميليون و ۴۵۰ هزار، سكه گرمي ۹۷۰ هزار 
تومان معامله شدندو تمام اين اقالم نسبت به روز شنبه 

افزايش داشته است. 
اين در حالي است كه روز شنبه مظنه مثقال ۱۷ عيار يا 
طالي ّآبشده ۱ ميليون و ۶۹۶ هزار تومان، گرم طالي 
۱۸ عي��ار ۳۹۲ هزار تومان، س��كه امامي ۴ ميليون و 
۲۲ هزار، س��كه بهار آزادي ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار، نيم 
سكه ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۳۵۰ 
هزار، س��كه گرمي ۹۶۰ هزار تومان اعالم شده بود كه 
نشان دهنده افزايش قابل توجه در روز يك شنبه نسبت 

به روز شنبه است. 

    تاثير نوسان بر روند معامالت بازار 
رييس اتحاديه طال و جواه��ر، گفت: در روزهاي اخير 
شاهد نوسان قيمت در بازار طال و سكه بوديم كه بطور 

حتم بر روند داد و ستدها موثر خواهد بود.
آيت محمدولي درباره تحليل وضعيت بازار ارز، اظهار 
داشت: با توجه به نوس��انات موجود اين روزهاي بازار، 

ن��ه مي توان تصميمات دقيق گرف��ت و نه پيش بيني 
مشخصي داشت، اما مشكل اين وضعيت كند شدن روند 
بازار است. در درجه دوم هر زماني كه نوسان و تنشي در 
بازار ارز ايجاد شود، بطور همزمان بر قيمت طال و سكه 
نيز تاثير دارد.همانطور كه شاهد بوديم، در هفته هاي 
اخير شاهد آرامشي در بازار ارز بوديم كه اين موضوع بر 
بازار طال و سكه نيز تاثير گذاشت با اين حال امروز شاهد 
نوساني اندك در بازار بوديم كه اين موضوع نيز ناشي از 

تغييرات قيمتي در بازار ارز است.
رييس اتحاديه طال و جواهر، گفت: ديروز نسبت به هفته 
گذشته شاهد نوساناتي بوديم كه اميدواريم نوسانات 
اينچنيني ديگر وجود نداشته باشد تا شاهد رونق داد و 
ستد در بازار طال و سكه باشيم. يك مثقال طالي ۱۷ 
عيار يك ميلي��ون و ۷۶۰ هزار تومان، يك گرم طالي 
۱۸ عيار ۴۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان و س��كه طرح جديد 
نيز ۴ ميليون و ۲۳۵ هزار تومان در حال معامله است.

همچنين سكه طرح قديم ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
و نيم سكه دو ميليون و ۲۷۰ هزار تومان و ربع سكه نيز 
يك ميليون و ۴۳۰ هزار تومان و سكه گرمي هم ۹۶۵ 

هزار تومان است.

    سرمايه تاسيس صرافي 12 ميليارد تومان شد 
در همين ح��ال طبق اعالم بانك مركزي، س��رمايه 
صرافي ها در كالن ش��هرها به ۱۲ ميلي��ارد تومان و 
در س��اير ش��هرها به ۶ ميليارد تومان افزايش يافت. 
بر اساس اطالعيه منتشر شده در سامانهء صرافي ها 
)سنا(، به استناد تبصره )۲( ماده )۱۱( دستورالعمل 
اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها، حداقل 
سرمايه جهت تاس��يس صرافي در شهرهاي بزرگ 
شامل تهران، مش��هد، اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز 
و كرج مبلغ يك صد و بيس��ت )۱۲۰( ميليارد ريال و 
ساير شهرهاي كشور مبلغ شصت )۶۰( ميليارد ريال 

تعيين شده است.
همچنين مقرر گرديد صرافي هاي مجاز فعلي، حداكثر 
تا تاريخ ۱ بهمن ۱۴۰۰ نس��بت به افزايش سرمايه به 
صورت نقد و تطبيق شرايط خود با سرمايه تعيين شده 
جديد، اقدام نمايند. بديهي است در صورت پايان مهلت 
مقرر و عدم تطبيق شرايط شركت با الزامات يادشده، 
تمديد مجوز فعاليت آن صرافي و رس��يدگي به ساير 
درخواس��ت هاي واصله در بان��ك مركزي امكان پذير 
نخواهد بود. بانك مركزي به آن دس��ته از متقاضيان 
تاسيس صرافي كه پيش از اين نسبت به مسدودي يك 
ميليارد تومان خود اقدام كرده بودند، تكليف كرده است 
كه بايد كل مبلغ جديد سرمايه تصويب شده -يعني 
۱۲ ميليارد تومان- را مسدود كنند تا نسبت به تاسيس 
صرافي آنها اقدام صورت پذيرد.قابل ذكر است پيش از 
اين بايد فقط ۲۵ درصد سرمايه اوليه صرافي ها مسدود 

مي شد تا تشريفات تاسيس صرافي طي گردد

    اثر دوگانه كاهش نرخ ارز بر بازار سرمايه
 همچنين يك كارشناس بازار سرمايه اعالم كرد: نوسان 
نرخ ارز بر معامالت بازار سرمايه اثر دوگانه اي را برجاي 
مي گذارد. محمود آقايي در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره 
به كاهش تدريجي نرخ ارز در روزهاي گذش��ته گفت: 
هرگونه نوسان در نرخ ارز همواره براي اقتصاد، بازارهاي 
مختلف و به ويژه بازار سرمايه كشور موضوعي مهم بوده 

و اثرگذار است.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: البته اثرپذيري بازار 
سهام از نوسانات نرخ ارز بيش��تر و هم اينكه سريع تر 
است؛ چرا كه از يكس��و اين مولفه مي تواند به  صورت 
آني خود را در معامالت اين بازار با توجه به شرايط بازار 
سهام و رفتار معامله گران نش��ان دهد و از سوي ديگر 
نوسانات نرخ ارز همواره بر توليد و سودآوري شركت ها 
اثرگذار است و از اين جنبه هم بازار سرمايه از اين موضوع 
اثرپذير خواهد بود. وي ادامه داد: عالوه بر اين از آنجا كه 
در بازار س��رمايه صنايع و شركت هاي مختلفي فعال 
هستند، بنابراين نه تنها در مورد نوسانات نرخ ارز، بلكه 
به عنوان مثال در خصوص معادالت سياسي نيز بازار 
سرمايه بيش از بازارهاي ديگر واكنش پذير است كه اين 
واكنش ها به  صورت آني و لحظه اي خود را در معامالت 

اين بازار نشان مي دهد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در خص��وص اينكه آيا 
اثرپذيري بازار سهام از نوس��انات نرخ ارز مثبت است 
يا منفي، اظهار داشت: افزايش يا كاهش نرخ ارز اثرات 
متفاوتي را بر صنايع و بنگاه هاي مختلف به دليل نوع 
توليد يا ارايه خدمات دارد. به عنوان مثال شركت هايي 
كه صادرات  محور هستند از جمله پااليشي ها از افزايش 
نرخ ارز همواره اثر مثبت��ي مي پذيرند، بنابراين واضح 
است كه هرگونه كاهش��ي كه در ارزش نرخ ارز اتفاق 
بيفتد، از اين نظر سودآوري اين شركت ها تحت تاثير 

قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در مقابل اما شركت هايي كه مواد اوليه خود 
را از خارج كش��ور تامين مي كنند همواره منتظر اين 
خبر هستند كه نرخ ارز كاهش��ي شود، و از اين جنبه 
هزينه تمام شده آنها افت كرده و سودآوري اين دسته 

از شركت ها افزايش پيدا مي كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح كرد: البته نكته 
مهم در خصوص اثرپذيري ش��ركت ها از كاهش نرخ 
ارز اين است كه صرفنظر از اين موضوع كه شركت ها 
صادرات محور هستند يا اينكه مواد اوليه خود را از خارج 
كش��ور تامين مي كنند، كاهش نرخ ارز همواره براي 
كليت اقتصاد ما خبر خوبي است كه يكي از اثرات مثبت 
آن بر اقتصاد و همه بازارها كاهش هزينه تمام شده توليد 
است، بنابراين از اين جنبه و البته در بلندمدت هزينه 
توليد و تورم در اقتصاد و بازارهاي مختلف كاهش يافته 
و از اين نظر نيز ش��اهد اثرپذيري مثبت بازار سرمايه 

خواهيم بود.

آقايي در ادامه تاكيد كرد: نكت��ه مهم ديگر در زمينه 
نوسانات نرخ ارز و اثرپذيري صنايع و شركت هاي فعال 
در بازار سرمايه از اين موضوع اينست كه صرف نظر از 
روند كاهشي يا افزايشي نرخ ارز، تعادل و كاهش نوسان 
نرخ ارز هم موضوعي بسيار مهم براي فعاالن بازار سرمايه 
اس��ت؛ چرا كه دادوستد سهام شركت ها در اين بازار با 
توجه به پيش بيني توليد و سودآوري شركت ها انجام 
مي شود؛ بر اين اساس در صورتي كه نوسانات نرخ ارز 
به حداقل ممكن برس��د، در اين صورت چش��م انداز و 
پيش بيني درس��ت تري مي توان از توليد و سودآوري 
شركت ها و در نتيجه سرمايه گذاري در سهام آنها داشت

    مديريت بازار ارز با نرخ بنيادي
حميد زمان زاده كارش��ناس اقتصادي درباره بازار ارز، 
اظهار داشت: بانك مركزي اگر بخواهد سياست هاي 
موفقيت آميزي در مديريت بازار ارز داشته باشد، بايد 
هدفگذاري خود را روي مديريت ارز نرخ بنيادي بازار 

ارز بگذارد. 
وي ادامه داد: اگر بانك مرك��زي زماني خالف عوامل 
بنيادي ب��ازار ارز بخواه��د ب��ازار ارز را مديريت كند 
روندهايش خالف بازار و ناپايدار خواهد بود اما اتفاقي 
كه از نيمه دوم سال ۱۳۹۷ افتاده است بانك مركزي 
موفق شد برآورد مناسبي از نرخ بنيادي ارز را به دست 
آورد و بدون اعالم نرخ آن، طرف هاي عرضه و تقاضاي 
نرخ ارز را به نحوي كنترل كند كه ثبات نسبي بر بازار 

ارز حول اين نرخ بنيادي حاكم باشد.
اين كارشناس اقتصادي، گفت: تغيير سياست هاي بانك 
مركزي در ماه هاي اخير موجب ش��ده نرخ ارز را حول 
نرخ بنيادي مديريت كنيم و از نوسانات گسترده نرخ ارز 

جلوگيري شود و بتوان آن را مديريت كرد.
وي گفت: بان��ك مركزي در ماه ه��اي اخير با كنترل 
انتظارات تورمي و انتظارات بازار ارز، توانست تقاضاي 
سفته بازي را در اين بازار به حداقل برساند. تالش هاي 
بانك مركزي در ماه هاي گذش��ته موجب شد فعاالن 
اقتصادي اين چش��م انداز را پيدا كنند كه ب��ازار ارز با 
توجه به ريسك هايي كه دارد آن بازدهي الزم و كافي 
را به آنها نمي دهد.  زمان زاده گفت: از خرداد امس��ال 
نرخ تورم نقطه به نقطه در كشورمان با كاهش مواجه 
ش��د و پيش بيني مي شود اين كاهش نرخ تورم نقطه 
به نقطه در ماه هاي بعدي با شتاب بيشتري ادامه يابد 
و يكي از عوامل كاهش اين تورم، ثبات بازار ارز اس��ت.  
وي با اش��اره به اينكه حجم مبادالت بازار سرمايه در 
مقايس��ه با ديگر بازارها از جمله ارز و مسكن، كوچك 
است، گفت:  شرايط بنيادين اين بازار و عرضه و تقاضا 
منجر به رشد شاخص بورس شده است. زمان زاده اضافه 
كرد: تحوالت اخير از جمله توقيف نفتكش انگليسي، 
نشان دهنده قدرت بازدارندگي منطقه اي ايران است. 
بسياري فكر مي كنند اين اقدامات موجب تنش و شوك 
ارزي مي شود در حالي كه عكس آن است و زماني كه 
قدرت بازدارنده خود را نشان مي دهيم، موجب آرامش 
سياسي و اجتماعي در كشور مي شود و همچنين برخي 
كش��ورهاي منطقه هم در حال تغيير سياس��ت هاي 
خود نسبت به كشورمان هستند زيرا متوجه شدند كه 
قدرتي كه در منطقه باقي خواهد ماند ايران است و روي 

قدرت هاي خارجي نمي توان تكيه كرد.

    ايران با رمزارز بومي   به جنگ  تحريم  مي رود
 پايگاه خبري كيتكو نيوز در گزارش��ي به طرح ايران 
ب��راي دور زدن تحريم ها از طريق رم��ز ارز خود كه بر 
پايه طال وارد بازار مي ش��ود خبر داد. به گزارش ايبنا، 
كيتكو نيوز كه از معتبرترين پايگاه هاي اطالع رساني 
در خصوص بازار جهاني طال است، نوشت: پس از آنكه 
اواي��ل ماه جاري ميالدي دولت ايران مش��كالتي را با 
استخراج كنندگان بيت كوين داشت، مقام هاي بانكي 
ايران در حال برنامه ريزي هس��تند ت��ا از ارز ديجيتال 
بومي حمايت كنن��د كه اس��تخراج آن زيرنظر بانك 
مركزي ايران خواهد بود. بر اساس اين گزارش، قرار است 
اين رمز ارز بومي با فلز گرانبهاي طال پشتيباني شود. 
گفته مي شود با اين حال عملكرد رمز ارز جديد ايراني 
مشابه رقباي خارجي آن باشد. اين گزارش مي افزايد: 
اين ارز جديد كه رمزگ��ذاري آن در داخل ايران انجام 
مي ش��ود، اس��تفاده بانك هاي ايراني از منابع خود را 

تسهيل مي كند.

با وجود ايجاد حاشيه هايي در ارايه ارز ۴۲۰۰ توماني 
به واردات كاال، همچنان نهادهاي مس��وول، فهرست 

كاالهاي وارد شده با اين ارز را منتشر نمي كنند.
به گزارش ايسنا، يكي از مهم ترين وعده هايي كه دولت 
دوازدهم همواره بر آن تاكيد مي كند، ايجاد شفافيت 
در عملكرد دولت و نهادهاي مس��وول در زمينه هاي 
مختلف به ويژه اقتصادي است. شفاف سازي عملكرد 
دولت )به معناي عام( از جمله شاخص هاي حكمراني 
مطلوب است كه ارتقاي وضعيت اين شاخص از طريق 
آگاهي مستمر و بدون تبعيض شهروندان از فرآيندها و 
امور مربوط به سازوكارهاي حاكميتي فراهم مي شود 
و در اين راستا، رييس جمهور در ارديبهشت ماه سال 
جاري اليحه ش��فافيت را براي طي مراحل قانوني به 
مجلس ارس��ال كرد. با اين وجود شفافيت اقتصادي، 
در شرايط فعلي مهم ترين بخش از شفافيت را تشكيل 
مي دهد، چراكه به دليل ب��روز تخلفات در اين بخش 
توسط افراد سودجو و تشديد مشكالت اقتصادي براي 
مردم، بسياري از آنها بيش از پيش عملكرد اقتصادي 
دول��ت را زيرنظر دارن��د. افزايش ش��فافيت در دولت 

تدبير و اميد افزايش يافته است، اما در عين حال هنوز 
برخي از مهم ترين پارامترهاي مدنظر مردم و رسانه ها 
همچون ارايه ارز ۴۲۰۰ توماني در هاله اي از ابهام قرار 
دارد؛ موضوعي كه در روزهاي اخير ادعاهايي نيز درباره 
آن صورت گرفته اس��ت. چندي پيش نيز جلسه اي با 
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از واردات كاالها مورد 
بررسي قرار گرفت كه در نهايت نتيجه آن ادامه كار ارز 
دولتي بود. از سوي ديگر، بانك مركزي نيز در راستاي 
افزايش شفافيت در ارايه اين ارز، فهرست شركت هاي 
دريافت كننده ارز دولتي را تقريبا هر ماه اعالم مي كند 
كه طبق اين فهرس��ت از ابتداي سال جاري تا ششم 
تيرم��اه به بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ ش��ركت ارز دولتي 

اختصاص يافته تا كاالهاي اساسي را وارد كنند.
با وجود اينكه احتمال تخل��ف در ورود كاالهايي جز 
كاالهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني منتفي نيست و 
اين در حالي است كه بانك مركزي فقط اسم شركت ها، 
كد ملي افراد و ميزان ارز ارايه شده به آنها را اعالم كرده 
و اطالعاتي از كاالهاي وارد شده با اين ارز در اختيار قرار 
نمي دهد. چند روز پيش، سعيد نمكي - وزير بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي - پرده از ماجرايي برداشت و 
گفت كه “برخي رفته اند دو ميليون يورو استنت قلبي 
وارد كنند، اما به جايش كابل برق آورده اند و در لحظه هم 
طوري كارها را هماهنگ كردند كه تا ما مطلع مي شويم، 

از مرز رفته اند “. 
از سوي ديگر، محمود واعظي - رييس  دفتر و سرپرست 
نهاد رياس��ت جمهوري - در نام��ه اي خطاب به چهار 
وزير، از آنها خواسته در مورد »تعهدات ارزي ايفانشده 
دريافت كنندگان ارز واردات دارو و كاالهاي اساسي«، 
توضيحاتي ارايه دهند. در پيوست اين نامه به دو جدول 
در دو حوزه دارو و كاالهاي اساس��ي اشاره شده است و 
بر اساس اين نامه، ۱۰ شركت حوزه دارو و ۱۰ شركت 
در امور كاالهاي اساسي، از جمله شركت هايي هستند 
كه با وجود آنكه متعهد ش��ده اند كاال را بر اس��اس ارز 
تخصيص داده شده وارد كشور كنند، اما بخشي از آنها را 

وارد كشور نكرده اند.
تعهدات ارزي ايفا نشده در حوزه دارو، چيزي در حدود 
۱۳۰ ميليون يورو است كه در نامه سيدكامل تقوي نژاد، 
معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي در تاريخ ۲۴ تيرماه امسال، خطاب به شانه ساز، 
سرپرس��ت س��ازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأكيد 
ش��ده »با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع 
وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات 

انجام شده مطلع نماييد«.
با جمع تعهدات ارزي ايفانشده كه طبق اين دو جدول 
به آنها اشاره شده، حوزه كاالهاي اساسي در قبال حدود 
۸۴۸ ميليون و ۹۰۹ هزار يورو، كاالي متعهدشده را وارد 
كشور نكرده اس��ت كه مجموع رقمي در حدود ۹۷۹ 

ميليون و دو هزار و ۵۶۹ يورو را نشان مي دهد.
از س��وي ديگ��ر، اراي��ه ارز ۴۲۰۰ توماني ب��ه واردات 
كاالهاي اساس��ي در جهت جلوگي��ري از ايجاد تورم 
در اين كاالهاس��ت، اما از سال گذشته تاكنون قيمت 
اكثر اين كاالها همگام با ساير كاالها رشد داشته و اين 
نكته اي است كه بايد مشخص شود چگونه با ارايه ارز 
۴۲۰۰ توماني به واردات كاالهاي اساسي، قيمت اين 
كاالها مانند كاالهايي كه با ارز آزاد وارد شده اند، افزايش 
پيدا كرده اس��ت؟ رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و 
تجارت نيز امروز مدعي شده كه بانك مركزي و وزارت 
صنعت از مرداد ماه سال گذشته تاكنون يك ريال ارز 
۴۲۰۰ توماني را جز براي كاالهاي اساسي تخصيص 
نداده اند. اما اين در حالي است كه كماكان در فهرست 

منتشرشده از سوي بانك مركزي، كاالهاي واردشده 
توسط شركت ها درج نمي شود تا مشخص شود كه كدام 
شركت چه ميزان و از چه كااليي وارد كشور كرده و در 
صورتي كه آن را با قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني مي فروشد، 

چرا قيمت ها افزايش يافته است.
پيگيري ها حاكي از آن اس��ت كه بان��ك مركزي اين 
موضوع را در اختي��ار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مي داند و اين در حالي است كه نهاد اصلي تامين كننده 
ارز براي واردات كاالهاي اساسي، بانك مركزي است و 
قطعا اطالعات اين شركت ها در بانك اطالعاتي بانك 

مركزي وجود دارد.
از سوي ديگر وزارت  صنعت، معدن و تجارت نيز در اين 
باره چيزي اعالم نمي كند و به نظر مي رسد كه بار ديگر 
اين موضوع بين دو دس��تگاه پاس��كاري مي شود و در 
نهايت هنوز آماري از اقالم واردشده به كشور با ارز دولتي 
نيست. نياز به در اختيار عموم قراردادن اين اطالعات 
زماني جدي تر مي شود كه در گذشته خبرهايي از ورود 
غذاي س��گ و گربه با ارز دولتي به گوش مردم رسيده 
است. به اين ترتيب، بهتر است بانك مركزي در راستاي 
افزايش شفافيت فهرس��ت خود، اطالعات مربوط به 
واردات كاالهاي اساس��ي ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني را نيز 

منتشر كند.
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 جلسه مجلس
با رييس كل درباره رمز ارزها

عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س از برگزاري 
جلس��ه اي با حضور وزار و مس��ووالن وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانك مركزي به منظور بررسي پرونده رمز ارزها 

خبر داد.
به گزارش ايِبنا، رمز ارزها در وضعيتي خاكستري 
هستند و بر اساس آنچه از سوي مسووالن رسمي 
و وزرا گفته مي شود، دولت به دنبال تصميم گيري 
و تعيين تكليف موضوع ارزهاي رمزنگاري شده از 
جمله بحث اس��تخراج يا ماينينگ است؛ مجلس 
شوراي اس��المي و كميسيون اقتصادي در حدود 
يكسال اخير در زمينه رمز ارزها پژوهش و جلساتي 
متعدد را با مسووالن و كارشناسان داشته و با توجه 
به اهميت اين موضوع مجلس شنيده مي شد كه 
به زودي تصميم دارد تا جلس��ه اي را براي بررسي 

وضعيت رمز ارزها برگزار كند.
سيده فاطمه حسيني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجل��س در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا از بررس��ي 
پرون��ده رمز ارزها در هفته جاري در كميس��يون 
اقتصادي خبر داد و گفت: فناوري بالكچين و پديده 
رمز ارز از موضوعات جديد و مهمي هستند كه با 
توجه به اهميت در اقتصاد و قابليت هاي استفاده 
در ش��رايط تحريم مورد توجه ويژه كميس��يون 
اقتصادي قرار گرفت و در نظر داريم در هفته جاري 
در روز يك شنبه و سه شنبه با برگزاري جلسه اي 
موضوع ارزهاي رمزنگار را با حضور وزرا و مسووالن 
وزارتخانه هاي امور اقتص��ادي و دارايي، صنعت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي پيگيري كنيم كه در 
اين جلسه از مركز پژوهش هاي مجلس نيز حضور 

خواهند داشت.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: بررس��ي طرح دو 
فوريتي ال��زام بانك ها و موسس��ات اعتباري غير 
بانكي به حذف س��ود و جريمه مضاعف از بدهي 
تسهيالت گيرندگان يكي ديگر از دستور كارهاي 
مهم كميسيون اقتصادي مجلس در هفته جاري 

است كه پيگيري خواهد شد.

چگونه دالر ارزان شد؟
كاهش نرخ ارز در دو هفته گذش��ته س��بب شد 
قيمت دالر در صرافي ها به ۱۱ هزار تومان نيز برسد 
و در همين راستا، يك كارشناس پولي و بانكي به 
مهم ترين داليل اثرگذار ب��ر كاهش اخير نرخ ارز 
پرداخت. به گزارش ايس��نا، نرخ ارز كه در س��ال 
گذشته نوسان زيادي را تجربه كرد، در هفته هاي 
اخير نيز بازهم درگير اين نوس��ان شد، اما اين بار 
نوس��اناتي از جنس كاهش كه سبب شد تا برخي 

مردم به فكر فروش ارزهاي خانگي خود بيفتند.
بر اساس اعالم صرافي هاي مجاز بانك مركزي، نرخ 
ارز ك��ه تا نزديك ۱۴ هزار تومان نيز افزايش يافته 
بود، در مدت زماني حدود دو هفته به رقم ۱۱ هزار 
تومان هم رسيد و اكنون در رقم حدود ۱۱ هزار و 

۵۰۰ تومان ثابت شده است.
اين كاهش ن��رخ ارز در حالي اتف��اق مي افتد كه 
تنش ها در خليج فارس به اوج خود رسيده و ايران 
دو پاسخ جدي و مقتدرانه به اقدامات تحريك آميز 
امري��كا و انگلي��س داد كه در پي آنه��ا يك پهپاد 
جاسوسي امريكا از سوي س��پاه مورد هدف قرار 
گرفت و پ��س از توقيف نفت كش ايراني توس��ط 
انگليسي ها، ايران نيز يك نفت كش متعلق به اين 
كشور را به دليل رعايت نكردن قوانين بين المللي 
و تردد در مس��ير نادرست و ايجاد آلودگي زيست 

محيطي توقيف كرد.
اما افزايش اقتدار ايران در خليج فارس، قطعا تنها 
دليل كاهش قيمت ارز نيست و اقدامات اروپا براي 
نگه داشتن ايران در برجام و ساير سياست هاي پولي 

و ارزي كشور نيز در آن دخيل است.
در اين زمينه، سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره داليل تاثيرگذار بر كاهش 
نرخ ارز در روزهاي اخير، اظهار كرد: مسائل رواني 
و بين المللي بيش��ترين تاثير را بر كاهش نرخ ارز 
داشته، اما سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي 

نيز در اين زمينه بي تاثير نبوده است.
به گفت��ه وي، در حال حاضر مصارف اصلي و مهم 
ارزي شناسايي ش��ده و حساب هاي ارزي و ريالي 
به خوبي از سوي بانك مركزي كنترل مي شود كه 
مي تواند تاثير مهمي بر كاهش نرخ ارز داشته باشد.

اين كارش��ناس پولي و بانكي كاه��ش تقاضا در 
ب��ازار ارز را يكي ديگ��ر از داليل كاهش قيمت ارز 
دانست و گفت: در حال حاضر تقاضا براي ارزهاي 
غيربازرگان��ي و حتي ارزهاي بازرگاني به ش��دت 
كاهش يافت��ه، چراكه اعزام دانش��جو به حداقل 
رسيده، مسافرت ها كم شده و تقاضا براي كاالهايي 
كه مصرف كننده واقعي دارن��د نيز كاهش يافته 
است. حس��يني هاشمي معتقد اس��ت كه دولت 
قصد دارد نرخ هاي مختلف ارز را به يكديگر نزديك 
كند، چراكه ايجاد شكاف بين نرخ هاي بازار آزاد با 
سامانه هاي نيما و سنا مي تواند واسطه گري در بازار 
ارز را افزاي��ش دهد و اين راهم نبايد ناديده گرفت 
كه برخي دالالن كه فعاليت گس��ترده داشتند، از 

محاكمه هاي اخير ترسيده اند.
وي با اشاره به داليل سياسي و رواني كاهش قيمت 
دالر نيز اشاره كرد و گفت: كاهش تنش ها در خليج 
فارس و ثابت شدن اقتدار ايران در اين منطقه نيز 
روي كاهش قيم��ت ارز موثر اس��ت و نكته مهم 
ديگر اينكه امارات متحده عربي كمي رفتار خود 
را با ايران تغيير داده اس��ت و در حال حاضر نقل و 
انتقاالت درهمي ساده تر شده و اين كشور از ائتالف 

سعودي ها در جنگ با يمن نيز خارج شده است.
هرچند كاهش ن��رخ ارز و تقويت ارزش پول ملي 
ام��ري مفيد و موث��ر در اقتصاد اس��ت، اما برخي 
كارشناسان بر اين باورند كه ايجاد نوسان ناگهاني 
در بازار حتي كاهشي مي تواند مشكالتي را براي 
اقتصاد كشور ايجاد كند. بايد ديد كه در ادامه نيز 

نرخ ارز به كدام سمت مي رود؟



روي خط شركت ها 5 بازار سرمايه
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نقشكارآمدفينتكهادرتوليدديتابرايسياستگذاران

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
روز گذش��ته كليت معامالت در بازار سهام سمت و 
سويي مثبت داشت. نماگرهاي بورس و فرابورس كه 
در س��ه روز قبل از آن عملكردي ضعيف و تقريبا كم 
رمق را از خود به نمايش گذاشته بودند در اين روز با 
رشد مواجه ش��دند و توانستند ضمن ثبت يك رشد 
تقريبا قدرتمند، سهامداران را به تداوم روند صعودي 

ماه هاي اخير اميدوار كنند. 
ش��اخص بورس تهران كه در اولي��ن روز معامالتي 
 هفته به كف كانال 245 هزار واحدي نيز رسيده بود، 
سه هزار و 224 واحد رشد كرد و به سطح 249 هزار 
و 661 واحد رسيد. بورس تهران در ماه هاي گذشته 
پيشروي قابل توجهي داشته و تقريبا تنها بازار مالي 
كش��ور بوده كه در ميان ساير بازارها همچون طال و 
ارز بازدهي مثبت كسب كرده است. اگرچه اين روزها 
به داليلي همچون متوقف بودن بسياري از شركت ها 
به دليل برگزاري مجمع عمومي ساالنه و افزايش اما 
و اگرها نسبت به امكان اصالح قيمت ها سبب شده تا 
بازار از رونق روزهاي ابتدايي تير ماه برخوردار نباشد، 
با اين حال رش��د يك باره قيم��ت در بعضي نمادها 
همچنان حكايت از آن دارد كه فعاالن بازار اگر تحت 
تاثير جو كلي معامالت قرار نگيرند، چشم انداز خوبي 

را براي آينده معامالت متصور هستند.
با اندكي تامل در روند حركت ش��اخص ها مي توان 
اين طور در نظر گرفت كه با وجود سبزپوشي نمادها 
در روزهاي رون��ق بازار به نظر مي رس��د كه فروش 
سراسيمه در روزهاي كاهش قيمت به نوعي حاكي 
از ترس س��هامداران در روزهاي اخير باشد. در واقع 
سرمايه گذاران خرد بازار كه چند وقتي است به كسب 
سودهاي سرشار حاصل از شكل گيري صف خريد در 
نمادهاي بورسي و فرابورسي عادت كرده اند، حاال با 
كوچك ترين تلنگري فرار را بر قرار ترجيح مي دهند 
و با وجود آنكه با فروكش كردن جو رواني منفي حاضر 
به خريد دوباره سهام هستند، اقدام به فروش دارايي 

خود مي كنند.

گزارشه�ايماهان�ه،حام�ينماده�اي
بنيادي

پايان تيرماه فرا رس��يده و شركت ها نه تنها در هفته 
ابتدايي مرداد م��اه موظف به ارس��ال گزارش هاي 
عملكرد ماهانه خود به تارنماي كدال هستند، بلكه 
كم كم گزارش هاي فصلي ناش��ي از عملكرد خود را 
نيز به اطالع عموم مي رس��انند. در اين ميان اگرچه 
برخي از ش��ركت ها نتوانس��ته اند آنطور كه انتظار 
مي رود، متناسب با رش��د قيمت در ماه هاي اخيرر 

سود بسازند، اما كليت گزارش ها تاكنون نشان از آن 
داشته كه اغلب نمادهاي بنيادي بازار، آمار مناسبي 
را در گزارش سه ماهه نخس��ت سال جاري به ثبت 
رسانده اند. در واقع همين گزارش ها و عملكردهاي 
مناس��ب بوده كه باعث شده تا در روز گذشته شاهد 
تغيير جهت قيم��ت در نمادهايي نظي��ر »فخوز«، 
»جم پيلن« و »ش��پنا« باش��يم و كليت بازار بتواند 
رش��د 1.31 درصدي را ش��اهد باش��د. آنطور كه به 
نظر مي آيد فعاالن بازار سهام در روزهاي گذشته با 
افزايش اطالعات در دسترس از شركت ها و حقيقي تر 
شدن ديدگاه آنها از آنچه كه در صنايع مختلف روي 
مي دهد، در حال اصالح تركيب س��بد دارايي خود 
هستند و ريسك هاي پيش رو را متناسب با اطالعات 

اعالم شده تعديل مي كنند. 
در واقع آنطور كه از رفتار سرمايه گذاران در روزهاي 
اخير اس��تنباط مي ش��ود برخ��ي از تحليلگران در 
خصوص آن گفته اند، به نظر مي رسد عده اي از فعاالن 
بازار كه بيشتر روي حدسيات خود حساب بازار اقدام 
به خريد بدون تحليل كرده اند دليل اصلي نوسان هاي 
هيجاني در بازار س��رمايه باش��ند. در همين راستا 

»تعادل« طي مصاحبه اي با حامد مددي كارشناس 
بازار س��رمايه دليل رفتار روزهاي اخير سهامداران 

را جويا شد.
وي در پاس��خ به س��والي در خصوص بي تصميمي 
سهامداران در مواجه با اخبار بيرون و جو رواني حاكم 
بر بازار گفت: اين طبيعت بازار است كه ما شاهد ابهام 
در دل بازار باش��يم. در واقع طبيعي است كه فعاالن 
ب��ازار در تصميم گيري هاي خود ب��ا تناقض رو به رو 
شوند. مي توان گفت مهم ترين دليل چنين رفتاري 

برگزاري مجامع شركت ها بود.
وي افزود: از آنجا كه ش��ركت ها س��ود سال گذشته 
خود را تا هش��ت ماه پس از برگزاري مجمع عمومي 
ساالنه فرصت دارند تا سود ساخته شده در سال مالي 
قبل را در ميان سهامداران تقسيم كنند. همين امر 
به عنوان عاملي منفي در روزهاي مانده به برگزاري 
مجامع عمل مي كند. دليل رويكرد منفي سهامداران 
نسبت به شركت در مجامع، كاهش قيمت تئوريك 
سهم ها به دليل تقسيم سود پس از بازگشايي است. 
همين عامل باعث شده تا كاهش يك باره قيمت سهام 
و دريافت ديرهنگام س��ود هر سهم، نقشي منفي در 

روزهاي قبل از مجمع ايفا كند و بطور سنتي شاهد 
افزايش عرضه در بسياري از نمادها باشيم.

 مددي خاطرنش��ان كرد: ب��ه دنبال وق��وع چنين 
ش��رايطي طبيعي اس��ت كه همزماني بازگش��ايي 
ش��ركت ها پس از برگزاري مجامع، ب��ا مثبت بودن 
محتواي گزارش هاي ماهانه، موجب رشد قيمت در 

بسياري از نمادها در روزهاي مثل روز جاري شود.
مديرعامل شركت دانش و سرمايه كارا در ادامه گفت: 
در چنين شرايطي حتي اگر رشد قيمت در نمادها نيز 
اتفاق نمي افتاد، احتمال خروج سرمايه از بازار سهام 
به س��مت بازار موازي امري تقريبا دور از انتظار بود 
چرا كه بازده منفي و كاهش قيمت در بازارهايي نظير 
بازار ارز و بازارهاي سكه و طال در ماه هاي اخير سبب 
شده تا س��رمايه گذاران رقبت چنداني براي ورود به 

اين بازارها نداشته باشند. 
مددي خاطرنش��ان كرد كه بازار با توجه به شرايط 
فعلي كه در بازار پول يعني سيستم بانكي شاهد آن 
هس��تيم، به فرض تداوم حفظ وضع موجود امكان 
خروج س��رمايه از س��هام به بانك ها نيز امري دور از 
انتظار اس��ت؛ عاملي كه نقشي مهم در حفظ سطح 

نقدينگي موجود در بازار ايفا مي كند. اين كارشناس 
ادام��ه داد: با اين حال در صورتي كه س��هام ديگر از 
جذابيت فعلي براي فعاالن بازار برخوردار نباش��د، 
سرمايه بخش مهم از فعاالن بازار به سمت ابزارهاي 
ديگر نظير اوراق خزانه و ابزارهايي نظير اوراق تبعي 

خواهند رفت.
مددي در پاسخ به سوالي در مورد رفتار معامله گران 
افزود: يك��ي از متغيرهاي تاثيرگ��ذار در حوزه بازار 
س��رمايه قيمت ارز اس��ت. در صورتي كه نرخ دالر 
در س��طحي زير 11 هزار تومان تثبيت شود، شاهد 
كاهش سودس��ازي ش��ركت ها خواهيم بود. با اين 
حال تثبيت قيمت اين ارز در حدوده 11 هزار تومان 
تاثيري ج��دي در كاهش درآم��د قيمت ها نخواهد 

داشت. 
ديگر عاملي كه سرمايه گذاران به آن واكنش جدي 
نشان مي دهند، تغيير متغيرهاي سياسي است كه 
نقش��ي جدي در جهت دهي رفتار س��رمايه گذاران 

دارد.
اين كارش��ناس خاطرنش��ان كرد: در حوزه اقتصاد 
بين الملل نيز آنچه كه مي تواند بر جهت گيري قيمت 
سهام، به خصوص س��هام بنيادي بسيار موثر باشد، 
چگونگي حل و فصل اختالفات تجاري ميان اياالت 

متحده و چين خواهد بود. 
مددي در مورد رفتار فعاالن تازه وارد بازار نيز گفت: از 
آنجا كه معامله گران كم تجربه بازار در ميانه رونق ها 
با سرمايه اي اندك وارد بازار مي شوند، بيش از آنكه 
سرمايه قابل توجه داشته باشند تاثير رواني زيادي 
دارند. بنابراين نمي توان انتظار داشت كه سرمايه اين 
افزاد نقش مهمي در آغاز ركود يا تداوم رونق داشته 
باش��ند، چراكه پول هاي تاثيرگذار پيش از اين وارد 
بازار شده  اند. اما از آنجايي كه اين افراد از تجربه كافي 
براي كسب سود و حفاظت از سرمايه خود برخوردار 
نيس��تند بهتر اس��ت كه ب��ه جاي س��رمايه گذاري 
مس��تقيم، س��رمايه خود را از طري��ق صندوق هاي 

سرمايه گذاري وارد بازار كنند. 
او در پايان گفت: در صورتي كه شاهد تغيير با اهميتي 
در فضاي سياسي نباشيم ممكن است كه بازار سهام 
در ميانه مردادماه وارد فاز اصالحي ش��ود. بنابراين 
س��هامداراني كه س��رمايه خود را در ش��ركت هايي 
س��رمايه گذاري كرده اند كه در ماه هاي اخير رش��د 
چند برابري داشته اند و سود قابل توجهي نساخته اند 
بهتر است در روزهاي پيش رو با احتياط بيشتري به 
سهامداري در اين شركت ها اقدام كنند، چرا كه در 
ص��ورت آغاز فاز اصالحي به احتم��ال زياد متحمل 

زياني سنگين خواهند شد.

مديرعام��ل فرابورس ايران در ابت��داي پنل »نقش 
فين تك در توس��عه اقتصاد هوش��مند، فرصت ها و 
چالش ها« تعريف س��نتي اقتص��اد را علم مديريت 
منابع محدود براي خواس��ته هاي نامحدود عنوان 
 كرد و گفت: تعريف علم اقتصاد در چند س��ال اخير 
به مديريت داده و طراحي مكانيس��م در مدل هاي 
الكترونيك تبديل ش��ده  اس��ت و در واق��ع اقتصاد 
به غير از انگيزه و داده نيس��ت و مهم اين اس��ت كه 
سياس��ت گذار چگونه در حوزه هاي مختلف انگيزه 

 ايجاد كرده و مبتني بر ديتا عمل كند. 
 به گزارش سنا، امير هاموني تاكيد كرد بايد در حوزه 
ديتا سرمايه گذاري كنيم و فين تك ها مي توانند در اين 
زمينه كمك كنند؛ چراكه نقش كارآمدي در زمينه 
توليد ديتاي موثر براي استفاده سياست گذاران دارند. 

هاموني در اين پنل با بيان اينكه مساله انسان محوري 
اقتصاد هوشمند مساله پررنگي در اين مقوله  است، 
اظهار ك��رد: يك��ي از چالش هاي فعلي در س��طح 
اقتصاد، بحث ناس��ازگاري بهينه برنامه هاس��ت به 
اين مفهوم كه ممكن اس��ت  سياست و تصميمي از 
سوي سياس��ت گذار در يك بخش اتخاذ  شود كه بر 
س��اير حوزه ها اثرات نامطلوب به جاي  بگذارد و اين 
در حالي است كه با اقتصاد هوشمند اين ناسازگاري 
برنامه ها از بين رفته و با ارايه ديتاي قابل قبول  براي 
سياست گذار، اثرات اين ناهماهنگي تا كمترين حد 
تقليل مي يابد.  به گفته وي در اين حوزه اندازه گيري 
متغيرهاي اقتص��ادي در بخش ه��اي مختلف كار 
فين تك هاس��ت چرا كه با  ارايه ديتاي مناس��ب از 
سوي آنها به نهادهاي حاكميتي و سياست گذاران 
مساله ناسازگاري برنامه هاي بهينه  مرتفع مي شود؛ 
به عن��وان مثال اث��ر وضع ماليات بر ي��ك بخش بر 
حوزه هاي��ي مانند ب��ورس، بانك و بيمه س��نجيده 
 مي شود و به سياست گذار در زمينه وضع قوانين بهتر 

و رفع ناسازگاري ها كمك مي كند. 
هاموني در بخش ديگ��ري از پنل نقش فين تك در 

توسعه اقتصاد هوشمند در خصوص استارتاپ هاي 
فعال در بخش بيمه، گفت: طي يكي دو سال نخست 
كه رويداد فين استارز را برگزار كرديم، استارتاپ هاي 
بيمه اي كه به تازگي ش��روع به فعاليت كرده بودند 
در مقياس كوچك در اين رويداد حضور يافتند و در 
حال حاضر اين اس��تارتاپ ها به شركت هاي بزرگ 
حوزه اينش��ورتك در كشور تبديل ش��ده اند و جزو 
شركت هاي موفق در حوزه بيمه به شمار مي آيند. به 
گفته مديرعامل فرابورس ايران، تامين مالي جمعي 
در دنيا مدل هاي مختلفي اعم از مدل مبتني بر اهدا، 
مدل مبتني بر پ��اداش، مبتني بر وام و مدل مبتني 
بر شراكت دارد كه از بين اين 4 حوزه كرادفاندينگ، 
ش��وراي عالي ب��ورس در حال حاض��ر روي حوزه 

شراكت، مقررات گذاري كرده است.

فراخوانتامينماليجمعيمحدوديت
زمانيندارد

وي با اشاره به اينكه دستورالعمل تامين مالي جمعي 
در مدل مبتني بر شراكت ابالغ شده و طي فراخواني 
كه منتش��ر كرده ايم، 1۰ تيم استارتاپي درخواست 
خود را ب��راي دريافت مجوز عاملي��ت تامين مالي 
جمعي به كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي ارايه 
داده اند، افزود: البته اين فراخوان ادامه دارد و محدود 
ب��ه زمان بندي خاصي نيس��ت؛ بلكه ه��ر زمان كه 
تيم هاي جديد بخواهند وارد اين حوزه شده و براي 
دريافت مجوز اقدام كنن��د، كارگروه ارزيابي تامين 

مالي جمعي اين درخواست ها را بررسي مي كند.
هاموني در ادامه، آمارهايي در خصوص صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه، اينش��ورتك ها، رگ تك و 
بالك چي��ن ارايه كرد و اظهار داش��ت: صندوق هاي 
سرمايه گذاري جس��ورانه در حوزه فين تك در سال 
2۰1۸ ركورد جالبي را در جهان ثبت كرده و تقريبا 
2۰ ميليارد دالر جمع معامالت صنعت فين تك در اين 
سال بوده اس��ت كه از اين ميزان، 16 ميليارد دالر به 

قاره آسيا اختصاص يافته كه رقم قابل توجهي است.
ب��ه گفته وي در ح��وزه بيمه نيز اينش��ورتك ها در 
سال 2۰1۸ در دنيا 5.۷ ميليارد دالر معامله به ثبت 
رس��انده اند و بيش��ترين ركورد اين حوزه متعلق به 
سال 2۰16 بوده كه تقريبا 12 ميليارد دالر در قالب 

M&A، وي سي ها و... معامله انجام شده است.
مديرعام��ل فرابورس اي��ران در نهايت با اش��اره به 
اينكه در حوزه رگ تك در س��ال 2۰1۸ حدود 3.۷ 
ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام شده است، افزود: 
در ح��وزه بالك چين و رمز ارز نيز در س��ال 2۰1۸ 
رقم 4.5 ميليارد دالر سرمايه گذاري صورت گرفته 
است و همه اين آمارها نش��ان مي دهد كه كشور ما 
فرصت هاي بسيار زيادي براي توسعه فين تك دارد.

اقتص�ادهوش�مندابرفرص�تپيشروي
كسبوكارها

علي عبدالله��ي، رييس مركز فن��اوري اطالعات و 
توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در پنل »نقش 
فين تك در  توس��عه اقتصاد هوش��مند، فرصت ها و 
چالش ها« عنوان كرد: يكي از برنامه هاي اساس��ي 
در دس��تور كار وزارت  اقتصاد بحث توسعه اقتصاد 
هوشمند اس��ت و بررس��ي ها حاكي از آن است كه 
پارادايم هاي ديجيتالي و الكترونيكي  فعلي در حال 

تغيير به پارادايم هوشمندسازي است. 
وي مصادي��ق فين تك ه��ا را در اقتصاد هوش��مند 
مقوله هايي همچ��ون  AI، بالك چين و بايومتريك 
عنوان كرد و  افزود: در ي��ك كالم بايد گفت اقتصاد 

هوشمند ابرفرصت پيش روي كسب وكارهاست. 
علي عبداللهي در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در 
حمايت از فين تك ها نيز عنوان كرد در شاكله دولت 
اين  اعتقاد به وجود آمده كه توسعه بدون بهره گيري 
از فين تك ها ممكن نيست؛ به عنوان مثال اگر در بازار 
سرمايه  از همان ابتداي الكترونيكي شدن به بخش 
خصوصي اعتماد نمي شد امكان نداشت كيك اقتصاد 

در اين بخش  تا اين اندازه رش��د كند.  وي با تاكيد بر 
اينكه امروز نياز داريم به فين تك هايي كه در زمينه 
معامالت الگوريتمي فعاليت مي كنند اعتماد  كنيم 
تا جاي كار پي��دا كنند، عنوان كرد: بزرگ ترين هنر 
دولت بايد اين باشد كه پا در كفش فين تك ها نكند 
و  فقط مراقب باش��د از چارچوب ه��اي كلي قوانين 

كشور عبور نكنند. 
به گفته وي سامانه  G2B  يكي از مهم ترين اقداماتي 
است كه در وزارت اقتصاد با هدف بسترسازي ايجاد 

شده  است. 

اقتصادهوش�مندكليداصل�يارتباطات
سازماني

در اين پنل قاس��م نعمت��ي رييس مرك��ز فناوري 
اطالعات و ارتباطات بيم��ه مركزي نيز عنوان كرد: 
اگر موضوع  اقتصاد هوشمند قرار است مورد بررسي 
قرار گيرد بايد به چند سوال اساسي پاسخ داد: اينكه 
اصوال چرا به  دنبال هوشمندي در اقتصاد هستيم؟ 
آيا اقتصاد فعلي هوش��مند نيس��ت؟ حلقه مفقوده 

كجاست؟
به گفته وي در وضعيت س��نتي، حاكميت به دنبال 
نق��ش نظارتي خود اس��ت و در هرجا ك��ه موضوع 
جديدي  پي��ش بيايد كه اين نقش را تحت الش��عاع 
قرار دهد، اولوي��ت حاكميت حفظ نقش حداكثري 

خود اس��ت، اما در  اقتصاد هوشمند دو طرف مردم 
و حاكمي��ت ديده مي ش��ود و بنا ب��ه اقتضائات آن، 

محدوديت هاي اعمالي حاكميت  كاهش مي يابد. 
وي همچني��ن اقتص��اد هوش��مند را كلي��د اصلي 
ارتباطات سازماني، ش��فافيت اطالعاتي و سياليت 

اطالعات عنوان  كرد. 

دراقتصادهوشمند،انسانمحوراصلياست
آيت حسيني مش��اور كس��ب وكار و مترجم كتاب 
»جن��گل باراني« در پنل نقش فين تك در توس��عه 
اقتص��اد  هوش��مند ب��ه اينك��ه چگون��ه مي توانيم 
سيليكون ولي جديد بسازيم و اين نمونه موفق را در 
تمامي حوزه ها تكرار  كنيم اشاره كرد و گفت: اقتصاد 
زماني معنا پيدا مي كند كه مردم در چرخه آن حضور 
داشته باش��ند و اقتصاد  هوشمند تنها با شعار دادن 
امكان پذير نيست؛ بلكه ُحسن اقتصاد هوشمند اين 
است كه تجربه گرا شويم و بر  اساس نيازهاي مردم، 

چرخه هاي اقتصاد را بازتعريف كنيم. 
وي با تاكيد بر اينكه در اقتصاد هوش��مند نمي توان 
رگوالتوري بسيار نزديك به فرد داشت و بايد بسياري 
از  صنايع را بازتعريف كرد، افزود: براي نمونه چرا براي 
احراز هويت در سيس��تم بانك��ي، مراجعه حضوري 
انجام  مي شود، اگر فين تك ها به نيازهاي مبتني بر 

تجربه پاسخ بدهند بسيار كارساز خواهد بود. 

گروه بورس| ش��اخص بورس در روز قبل با رشد 
3224 واح��دي در پايان معامالت ب��ه 249 هزار و 
661 واحد رسيد. نگاهي به آمار معامالت بورس نشان 
مي دهد كه همه شاخص هاي بورس در پايان داد و 

ستدهاي ديروز با رشد مواجه شدند.
بر اين اساس، ديروز همه شاخص هاي بورس با رشد 

مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 3224 واحد 
رشد معادل 1.31 درصد به 249 هزار و 661 واحد، 
ش��اخص  قيمت »وزني - ارزش��ي« ب��ا ۸۸5 واحد 
افزايش معادل 1.31 درصد به 6۸ هزار و 54۰ واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 3۸۸ واحد افت معادل 
۰.65 درصد به 6۰ هزار و 13۰ واحد، شاخص قيمت 

»هم وزن« با 262 واحد رشد، معادل ۰.65 درصد به 
4۰ هزار و 594 واحد رسيد.

از س��ويي ديگر ۷ نماد » فارس با 31۰ واحد، كگل 
با 292 واحد، پارس با 26۰ واحد، پارس��ان با 24۸ 
واحد، تاپيكو با 23۷ واح��د، وغدير با 219 واحد و 
فخوز با 196 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.  به اين ترتيب، 
در پايان داد و ستدهاي روز يكشنبه در 3۰ تيرماه در 
بورس تهران، طي 223 هزار نوبت معامالتي، يك 
ميلي��ارد و 63۷ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۸ هزار و 63۸ ميليارد تومان در بورس معامله شد و 
ارزش بازار به 931 هزار و 264 ميليارد تومان رسيد. 
ديروز در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل افزايشي 
بوده و 19 واحد رش��د و به رقم 3 هزار و 232 واحد 
رس��يد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 1۷۷ 
هزار ميليارد تومان رس��يد. معامله گران فرابورس 

ايران حدود ۸44 هزار ورقه بهادار سهام و حق تقدم 
در قال��ب 14۷ هزار نوبت معامل��ه و به ارزش ۷3۷ 
ميليارد تومان داد و ستد كردند. نمادهاي زاگرس، 
مارون و هرمز بيش��ترين اثر تقويتي در ش��اخص 
بورس را داشته اند و نمادهاي ميدكو، كرمان، بپاس، 
كگهر، بيش��ترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس 
را داش��ته اند. نمادهاي پربيننده در فرابورس ايران 
مربوط به ذوب آهن اصفهان، بانك دي، صنايغ كاغذ 
پارس، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي و توسعه و 

عمران استان كرمان بوده اند.

رشد۳۲۰۰واحديشاخصبورس
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس 
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  سود هر سهم »ساراب« تغيير چنداني 
نداشت:

سود هر سهم »س��اراب« تغيير چنداني نداشت: 
شركت س��يمان داراب در دوره 3 ماهه منتهي به 
31 خرداد ماه 139۸، به ازاي هر سهم خود 6۷ ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال 

گذشته تنها 2 ريال كاهش را نشان مي دهد.
 به گزارش سنا، شركت س��يمان داراب با سرمايه

9۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 
ماهه نخست دوره مالي منتهي به 29 اسفند 139۸ را 

به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
 ش��ركت س��يمان داراب در دوره ياد ش��ده، مبلغ

59 ميليارد و 922 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 6۷ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 

سال 9۷ معادل 3 درصد كاهش سود داشته است.
با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۷۷4 ميليارد و 6۷4 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
»ساراب« در دوره 3 ماهه نخست سال مالي منتهي 
 به اس��فند 9۷، به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ

62 ميليارد و 192 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 69 ريال س��ود به ازاي هر 

سهم خود شناسايي كرده بود.
همچنين بر اس��اس اين گزارش، شركت سيمان 
داراب در برآورد خود از تغييرات عوامل بهاي تمام 
شده در دوره 9 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه  139۸ 
عنوان كرده است در اين دوره پيش بيني مي شود 
با توجه به روند س��ه ماهه ابتداي س��ال مالي 9۸ و 
وضعيت موجود هزينه هاي بهاي تمام شده تغيير 

قابل مالحظه اي نداشته باشد.
اختصاص 636 ريال به ازاي هر سهم »دارو«: شركت 
كارخانج��ات داروپخ��ش در دوره 3 ماهه منتهي 
 به 31خرداد م��اه 139۸، به ازاي هر س��هم خود

636 ريال س��ود كنار گذاش��ت كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته افزايش ۷3۷ درصدي را نشان 
 مي دهد.شركت كارخانجات داروپخش با سرمايه
 625 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي

3 ماهه نخس��ت دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 
139۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.

ش��ركت كارخانجات داروپخش در دوره ياد شده، 
مبلغ 39۷ ميليارد و ۷2۷ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 636 ريال سود به 
ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال 9۷ معادل ۷3۷ درصد افزايش داشته 
 است.ش��ركت كارخانجات داروپخ��ش، افزايش

12۰ فروش را از جمله داليل عمده افزايش سود هر 
سهم و افزايش 953 درصدي سود خالص نسبت به 

دوره گذشته عنوان كرده است.
با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
5۸6 ميليارد و 564 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
»دارو« در دوره 3 ماهه نخست سال مالي منتهي 
 به اس��فند 9۷، به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ

3۷ ميليارد و ۷۸2 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ ۷6 ريال س��ود به ازاي هر 

سهم خود شناسايي كرده بود.
همچنين بر اساس اين گزارش، شركت كارخانجات 
داروپخش در برآورد خود از نرخ فروش محصوالت 
در دوره 9 ماهه منتهي به 29 اسفند 139۸ اعالم 
كرده اس��ت: افزايش نرخ فروش عمده محصوالت 
دارويي توليدي شركت تنها با مجوز سازمان غذا و 
دارو امكان پذير است، لذا محاسبه برآورد فروش سال 
139۸ بر اساس آخرين نرخ هاي اخذ شده در زمان 

تهيه بودجه صورت پذيرفته است.
همچنين برآورد »دارو« از نرخ خريد مواد اوليه در 

دوره ياد شده، به شرح زير است: 
با توجه به افزايش قيمت عوامل تش��كيل دهنده 
بهاي تمام شده از جمله دستمزد، هزينه هاي توليدو 
مواد اوليه پيش بيني مي شود نرخ خريد مواد اوليه 

افزايش يابد.
ش��ركت كارخانجات داروپخش در برآورد خود از 
تغييرات عوامل بهاي تمام ش��ده در دوره 9 ماهه 
قيد شده، عبارت است از: با توجه به افزايش قيمت 
عوامل تش��كيل دهنده بهاي تمام ش��ده در سال 
139۸ از جمل��ه افزايش نرخ ارز، افزايش س��طح 
عمومي قيمت هاي خريد داخلي و حقوق و دستمزد 
كاركنان، پيش بيني مي شود نرخ خريد مواد اوليه 
موثره داروي��ي در س��ال 139۸ افزايش يابد. ولي 
شركت در تالش اس��ت نسبت بهاي تمام شده به 

فروش نسبت به پايان سال 9۷را كاهش دهد.

  س�ود نق�دي ۱5۰ ريال�ي به ازاي هر س�هم 
»بورس« تصويب شد: 

مجمع عمومي عادي ساالنه بورس تهران با حضور 
بيش از 59 درصد سهامداران برگزار شد. در ابتداي 
جلسه محمد ابراهيم محمد پورزرندي به عنوان رييس 
جلسه مجمع، رسميت جلسه مجمع عمومي عادي 

ساالنه بورس اوراق بهادار تهران را اعالم كرد.
رييس جلس��ه از آقايان عس��كري ماراني از طرف 
گروه نهادهاي مال��ي، حميد آذرخش از طرف گروه 
كارگزاران به عنوان ناظرين جلسه، عباسعلي حقاني 
نس��ب به عنوان دبير جلسه و محسن خدابخش به 
عنوان نماينده سازمان بورس براي حضور در جايگاه 

دعوت كرد.
همچنين علي صحرايي به عنوان مديرعامل بورس 
تهران، علي عليزاده گياشي معاونت پشتيباني و احمد 
خالقي نماينده حسابرس و بازرس قانوني از موسسه 

حسابرسي وانيا نيك تدبير در جايگاه حضور يافتند.
در ادامه اين جلسه صحرايي ضمن تشكر از تمامي 
سهامداران براي حضور در مجمع، گزارش هيات مديره 
به مجمع را براي سهامداران بورس تهران قرائت كرد.

 براس��اس اين گزارش درمجمع بورس اوراق بهادار 
تهران صورت هاي مالي منتهي به 29اسفند 139۷ 
بررسي و تصويب شد. در ضمن با موافقت سهامداران 
شركت بورس، پرداخت 15۰ ريال سود نقدي به ازاي 

هر سهم به تصويب رسيد.



تشكلها6اخبار

قيمت۱۰۰قلمكاالياساسيبهصورتلحظهاينمايشدادهميشود

رصد الكترونيكي قيمت كاالها در بازار
تعادل| 

»قيمت كاالها از اين پس لحظه اي رصد مي شود.« 
در راس�تاي دولت الكتروني�ك و جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي س�امانه هايي براي 
رصد الكترونيكي قيمت 100 قلم كاالي اساسي 
در بازار راه اندازي شد. اين سامانه ها با همكاري 
اصناف و س�ازمان حماي�ت از توليدكنندگان و 
مصرف كنن�دگان، طرح رصد قيم�ت كاالهاي 
اساس�ي را پيش خواهن�د برد. براين اس�اس، 
قيمتي ك�ه  روي كااله�ا درج مي ش�ود، همان 
نرخ مورد تاييد سازمان حمايت يا همان قيمت 
مص�وب و نيز قيمت ب�ازار كه از س�وي اصناف 
تهيه مي شود، است كه روي سامانه قرار خواهد 
گرفت و نرخ ها كامال رصد خواهند ش�د. عالوه 
بر اين حداقل، حداكث�ر و نرخ ُعرف بازار در اين 
س�امانه براي كاالهاي اساس�ي ارايه مي شود. 
اين سامانه ها مي توانند ارتباط ميان مشتريان 
و توليدكنن�دگان را گس�ترش داده و اطالعات 
موردنياز مصرف كنن�ده نهايي را در كوتاه ترين 
زم�ان در اختيار او ق�رار ده�د. از ديگر مزاياي 
راه اندازي اين سامانه ها شفاف سازي در عرصه 
توزيع اس�ت و همچنين در م�واردي كه دولت، 
يارانه اي براي مصرف كنن�ده در نظر مي گيرد، 
مي توان�د نحوه توزي�ع آن را به راحت�ي در اين 
سامانه رصد كند. البته به گفته متوليان امر، پيش 
از اين تخصيص ارز دولتي به كاالهاي اساسي تا 
مرحله توزيع بدون مشكل پيش رفته بود، اما از 
مرحله توزيع تا مصرف حلقه مفقوده اي وجود 
داشت كه بستر آن با سامانه ياد شده فراهم شده 
است. براين اساس، مردم مي توانند در اين سامانه 
قيمت توزي�ع كاالهاي مختلفي را كه از س�وي 
ستاد تنظيم بازار تعيين مي شود، مشاهده كنند 
و دولت نيز يارانه اي كه پرداخت كرده تا به دست 

مصرف كننده نهايي برسد را رصد خواهد كرد.

    سامانه هايي براي رصد قيمت كاال و خدمات
سال گذشته به دليل تشديد تحريم ها مشكالت زيادي 
در اقتصاد كش��ور رخ داد كه از جمله اصلي ترين آنها 
نوس��انات نرخ ارز بود كه براي جلوگيري از تاثير آن بر 
قيمت كاالهاي اساسي به آنها ارز دولتي تعلق گرفت 
كه مش��كالت زيادي را در پي داش��ت. بس��ياري ارز 
4200توماني را به نام واردات كاالهاي اساسي دريافت 
كرده بودند؛ اما فعاليت هاي ديگري با آنها انجام دادند يا 
اينكه افرادي كاال را با ارز دولتي وارد كرده اما در بازار با 
قيمت ارز آزاد عرضه مي كردند و مواردي از اين دست 
كه باعث رشد قيمت بس��ياري از كاالها از گروه يك تا 
چهار در بازار ش��د. از اين رو، دولت براي جلوگيري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي از شرايط موجود سامانه هايي 
براي رصد قيمت كاال و خدمات از زمان توليد تا زماني 
كه به دست مصرف كننده مي رسد، راه اندازي كرد. سه 
سامانه مهم ملي در حوزه احراز هويت مشتريان تجارت 
الكترونيك، ثب��ت نام غير حض��وري گواهي امضاي 
الكترونيك و سامانه اطالع رساني قيمت كاال وخدمات 
در روزهاي گذشته رونمايي و آغاز به كار كردند. در ميان 

اين سامانه ها از سامانه اي رونمايي شد كه در آن قيمت 
۱00 قلم كاالي اساس��ي و موردني��از مردم به صورت 

لحظه اي رصد و نمايش داده مي شود.
در اين راستا، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از فراهم ش��دن 
زيرساخت رصد آنالين قيمت ۱00 قلم كاالي اساسي 
در كشور از سوي مردم خبر داد و گفت: در سامانه رصد 
قيمت ۱00 قلم كاالي اساس��ي با همكاري اصناف و 
س��ازمان حمايت، نرخ مورد تاييد سازمان حمايت يا 
همان قيمت مصوب و نيز قيمت بازار كه از سوي اصناف 
تهيه مي شود، روي سامانه قرار خواهد گرفت و نرخ ها 

كامال رصد خواهند شد. 
عالوه بر اين حداقل، حداكث��ر و نرخ ُعرف بازار در اين 
سامانه براي كاالهاي اساس��ي ارايه خواهد شد. علي 
رهبري درباره سامانه هاي ديگر نيز توضيح داد: سامانه 
احراز مشتريان تجارت الكترونيك به اين منظور ايجاد 
شده تا يك مش��تري تنها يك بار اطالعات و داده هاي 
خود را وارد سامانه كرده و به جاي اينكه در خريدهاي 
متعدد خود، از درگاه ه��اي الكترونيكي، نام كاربري و 
رمز عبورهاي متعدد داشته باشد، بتواند با يك بار احراز 
هويت، از طريق تكنولوژي SSO، دسترسي به اطالعات 

خود را در اختيار سامانه هاي مختلف قرار دهد. 
در انتهاي كار و پس از احراز هويت در اين سامانه، يك 
ن��ام كاربري و رمز عبور در اختي��ار او قرار داده خواهد 
شد كه روي تمامي سامانه هاي كسب و كارها، قابليت 
استفاده دارد ضمن اينكه مشكل احراز هويت مشتريان 
و ادعاه��اي خالف واقع برخي از آنها در معامالت روي 
سايت هايي همچون »ديوار« و »شيپور« نيز برطرف 
خواهد ش��د. او همچنين درباره سامانه صدور گواهي 

الكترونيكي امضا گفت: اگرچه موضوع صدور گواهي 
امضا از گذش��ته در كشور وجود داش��ته؛ اما ثبت نام 
غيرحضوري آن امكانپذير نبوده و يك فرد با مراجعه 
حضوري به دفاتر پيشخوان دولت يا اسناد رسمي، بايد 
زمان��ي در حدود 40 تا ۵0 دقيقه صرف كرده تا پس از 
پر كردن فرم هاي كاغذي، اين گواهي امضا را دريافت 
كند؛ اما اكنون با راه اندازي اين سامانه، حضور فيزيكي به 
حداقل رسيده و كاربر از هر نقطه اي در كشور دسترسي 
به سامانه داشته و ظرف يك تا دو دقيقه، اطالعات خود را 
ثبت و درخواست گواهي امضا خواهد كرد. پس از انجام 
اين مراحل، يك كد رهگيري در اختيار فرد متقاضي 
قرار خواهد گرفت كه او با در دس��ت داشتن اين كد و 
مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت يا اسناد رسمي، ظرف 

پنج دقيقه گواهي امضاي خود را دريافت خواهد كرد.

    سامانه هايي براي رصد يارانه هاي دولتي 
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ايران نيز درباره 
اين سامانه ها مي گويد كه مصرف كنندگان مي توانند 
قيمت كاالهاي اساس��ي را در آنها رصد كنند و دولت 
نيز مي تواند اطمينان حاصل كند كه يارانه اي كه براي 
كاالهاي اساسي پرداخت كرده به دست مردم مي رسد. 
س��امانه هاي رونمايي ش��ده از سلسله س��امانه هاي 
زيرساختي هس��تند كه بخش توزيع و مصرف كننده 

نهايي به آن نياز داشته است.
محمدرضا مودودي با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت 
الكترونيك با همكاري سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كش��ور اين س��امانه ها را راه اندازي كردند، افزود: اين 
سامانه ها مي توانند ارتباط بين مشتري و توليدكننده را 
گسترش دهد و اطالعات مورد نياز مصرف كننده نهايي 

را در كوتاه ترين زمان در اختي��ار او قرار دهد. به گفته 
او، اين سامانه ها موجب شفاف سازي در عرصه توزيع 
مي شود و همچنين در مواردي كه دولت، يارانه اي براي 
مصرف كننده در نظر مي گيرد، مي تواند نحوه توزيع آن 

را به راحتي در اين سامانه رصد كند.
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت معتقد است كه 
اختص��اص ارز 4200 توماني به كاالهاي اساس��ي در 
سال گذشته تا مرحله توزيع به درستي انجام شد؛ اما 
مرحله توزيع تا مصرف ش��امل يك حلقه مفقوده بود. 
اكنون زيرس��اختي الزم تشكيل شده و بستر آن براي 
ساير فعاليت  هاي مشابه مهيا است و مي تواند اين حلقه 
گمشده را كامل كند تا مطمئن شويم كه مصرف كننده 
نهايي يارانه اي را كه دول��ت در قالب واردات كاالهاي 

اساسي و دارو براي او در نظر گرفته، دريافت مي كند.
او مي گويد: مردم مي توانند در اين سامانه قيمت توزيع 
كاالهاي مختلفي را كه از سوي ستاد تنظيم بازار تعيين 
مي شود، ببينند و همچنين دولت مي خواهد يارانه اي 
كه پرداخت كرده، به دست مصرف كننده نهايي برسد 
و براي مردم نيز مهم است كه كاال را با همان قيمتي كه 

ستاد تنظيم بازار تعيين كرده تهيه كنند.

    سامانه مديريت توزيع مويرگي كاال 
پيش از اين نيز س��امانه مديريت توزيع مويرگي كاال 
در كشور براي ايجاد شفافيت در پخش و رصد توزيع 
كاالها در جهت كنار گذاشتن شركت هاي پخش بدون 
مجوز راه اندازي شده بود. در اين راين راستا نيز رييس 
هيات مديره انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران 
گفته بود كه از س��ال ۹4 با هم��كاري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( اجراي فاز اول طرح رصد كاال 

را آغاز كرديم. در فاز اول همكاري مربوط بود به صدور 
مجوزه��اي مجزا به صورت مكانيزه كه توانس��تيم به 
شركت هاي پخش مجوز بدهيم. در فاز دوم اين پروژه، به 
رصد كامل در تمامي مبادي توليدكننده، توزيع كننده 

و واردكننده پرداخته شد.
سهراب كارگر شرايط خاص كشور را دليل شتاب بيشتر 
فاز دوم اين پروژه دانست و گفت: اهميتي كه براي رصد 
كاال وجود داشت، به ويژه براي كاالهاي اساسي همچون 
»قند، ش��كر، چايي و برنج« باعث ش��د كه بتوانيم با 
استفاده پيمان كارهاي برون سازماني، اين پروژه را انجام 
دهيم. يكي از داليل اصلي و مزيتي كه اين پروژه را داراي 
اهميت بيشتري نسبت به سامانه هاي پيشين مي كند، 
استفاده از صاحب نظران و متوليان اصلي استفاده كننده 
و پخش كاال است. اعضاي اين انجمن به صورت دقيق 
اطالعات را ثب��ت و در س��امانه درج مي كنند كه اين 
استفاده از انجمن و تشكيل جلسات باعث شد بتوانيم با 

شرايط بهتري اين سامانه را اجرا كنيم.
او وجود كل اطالعات به صورت يكپارچه و منس��جم 
را مزيت ديگر اين س��امانه مطرح كرد و گفت: اكنون 
شركت هاي پخش عضو انجمن ۱00 درصد دارو و ۸۵ 
درصد غذا و محصوالت آرايشي، بهداشتي و شوينده ها 
را توزيع مي كنند، تمام مبادي ورود و توليد را در اختيار 
داشته و اطالعات را درج مي كنند. نكته ديگر اين سامانه 
كه در ديگر سامانه ها كمتر به آن پرداخته شده است، 
اين است كه از آن جايي كه شركت هاي پخش داراي 
سيستم هاي مكانيزه مدون و يكپارچه اي هستند، با 
كمترين نياز به تداخل و ثبت اطالعات دستي، انجام 
مي ش��ود. در اين س��امانه به دليل اينكه اطالعات به 
صورت اتوماتيك از سيستم هاي نرم افزاي اخذ مي شود، 

هيچ گونه ضريب خطاي انساني در آن وجود ندارد.
كارگر معتقد است كه نقطه قوت اين سامانه پيشگيري 
و حذف شركت هاي پخش بدون مجوز است و بديهي 
اس��ت، پس از تصويب بايد تمام اعضايي كه در چرخه 
عرضه هس��تند، اطالعات خود را وارد سيستم كنند و 
مجوز داشته باشند. در سيس��تم غيردارويي و غذايي 
خالف سيستم دارويي كه تمام پروسه توليد، توزيع، 
توزيع كننده اوليه و توزيع كننده ثانويه كامال شفاف، 
ش��ناخته ش��ده و داراي مجوزهاي رسمي است؛ اين 
ش��فافيت وجود ندارد؛ اما با برنامه ريزي سامانه و قول 
مس��اعدي كه در وزارت صم��ت داده اند؛ ف��از به فاز، 
دنبال اين هس��تيم كه در روند توزيع كاال در سيستم 

غيردارويي هم شفافيت ايجاد شود.
او ادامه داد: بحث بس��يار كمك كننده براي ما ارزش 
افزوده اين سامانه اس��ت كه اين سامانه براي ما ايجاد 
مي كند. اطالعاتي كه در اين سامانه وارد مي شود؛ قابل 
پردازش هستند و مي توان با بررسي و تحليل اين داده ها، 
به سرانه مصرف و س��رانه هاي عمومي كاالها پي برد. 
رييس هيات مديره انجمن شركت هاي صنعت پخش 
ايران با بيان اينكه تعامالت خوب بين وزارت صمت و 
انجمن صنعت پخش باعث شده كه اين سامانه به لحاظ 
قابليت اجرا و استفاده در سطح بسيار قابل قبولي باشد، 
ابراز اميدواري كرد: در فاز بعدي اين سامانه كه تجزيه و 
تحليل اطالعات، برنامه ريزي و بهينه سازي چرخه كاال 

است، بتوانيم گام هاي بيشتري برداريم.

رييساتاقمشتركبازرگانيايرانوانگليسپاسخداد
تحريمانگليسچقدرجدياست؟

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگليس به احتمال تحريم و مصادره 
اموال ايران از سوي انگليس واكنش نشان داد و گفت: تحريم ايران توسط 
انگليس اگرچه بر روند صادرات و واردات ايران بي تأثير نيست، اما در مجموع 
چنين موضوعي نمي تواند بر صادرات و واردات كشور ما تأثير چندان زيادي 
داشته باشد. سيد علي نقي سيدخاموشي در گفت وگو با تسنيم گفت: تا جايي 
كه من اطالع دارم، ايران در كشور انگليس اموالي ندارد كه دولت اين كشور 
بخواهد آن را مصادره كند. بر اساس اين گزارش، روزنامه »تلگراف« در نسخه 
روز يك شنبه خود گزارش داد كه »جرمي هانت« وزير خارجه بريتانيا قرار 
است در جلسه اي كه با پارلمان اين كشور دارد، طرحي براي مصادره اموال 
و دارايي هاي ايران در انگليس مطرح كند. بر اساس اعالم اين روزنامه، طرح 
احتمالي مص��ادره اموال و دارايي هاي ايران در بريتانيا، براي تالفي توقيف 
نفتكش انگليسي در آب هاي سرزميني جمهوري اسالمي در خليج فارس 
است. ۱3 تير ماه دولت محلي جبل الطارق اعالم كرد »نيروي دريايي انگليس 
نفتكش »گريس �� ۱« را كه حامل نفت خام ايران به س��وريه بوده توقيف 
كرده است.« همچنين روابط عمومي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي شامگاه جمعه 2۸ تير ماه در اطالعيه اي اعالم كرد: عصر جمعه، 2۸ 
تير ماه امسال اين نفتكش انگليسي را هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعايت 
نكردن قوانين و مقررات بين المللي دريايي بنا به درخواست سازمان بنادر و 
دريانوردي استان هرمزگان، توسط يگان شناوري منطقه يكم نيروي دريايي 

سپاه توقيف كرد. اما آمار تجارت ايران با انگليس به چه شكلي است؟ مطابق 
آمارها، كل مبادالت تجاري ايران و انگليس در ۵ماهه نخست سال جاري 
ميالدي تنها ۶۹ ميليون يورو بوده كه اين رقم حتي نسبت به تجارت 2.0۵۷ 
ميليارد يورويي ايران با اتحاديه اروپا رقمي ناچيز است. دولت انگليس طي 
سال هاي اخير و در راستاي سياست هاي ضدايراني امريكا سطح مبادالت 
تجاري خود با ايران را بطور قابل مالحظه اي كاهش داده است و در حال حاضر 
حجم مبادالت ايران با اين كشور اروپايي نسبت به كل مبادالت تجاري ايران 
در حد صفر است. آمارهاي يورو استات نشان مي دهد، ايران و انگليس طي 
۵ ماهه نخست س��ال جاري ميالدي تنها ۶۹ ميليون يورو مبادله تجاري 
داشته اند كه اين رقم حتي نسبت به تجارت 2.0۵۷ ميليارد يورويي ايران 
با اتحاديه اروپا رقمي ناچيز است. تجارت ايران و انگليس در ۵ ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افت داشته و به ۶۹ ميليون 
يورو رسيده است. دو كشور در ۵ماهه سال قبل ۹۹ ميليون يورو مبادله تجاري 
داشته اند. بر اساس اين گزارش، صادرات انگليس به ايران در ۵ماهه نخست 
سال جاري ميالدي تنها ۶2 ميليون يورو بوده كه اين رقم نسبت به صادرات 
۸4 ميليون يورويي مدت مشابه سال قبل 2۶ درصد افت داشته است. واردات 
انگليس از ايران نيز در ۵ماهه نخست امسال تنها ۷ ميليون يورو بوده كه اين 
رقم نسبت به ۵ماهه سال قبل كمتر از نصف شده است. انگليس در مدت 

مشابه سال قبل ۱۵ ميليون يورو كاال از ايران وارد كرده بود.

رييساتاقمشتركايرانوايتاليامطرحكرد
چشماميدايتالياييهابهتجارتباايران

رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا با بيان اينكه در دوران پسابرجام بيش 
از هزار بنگاه دار و نزديك به 300 شركت ايتاليايي به ايران آمدند، معتقد 
است تاجران ايتاليايي در اين دوران بيشترين رفت وآمد را به ايران داشتند. 
احمد پورفالح در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: تحريم ها روي صادرات و واردات 
از ايتاليا مثل خيلي از كش��ورهاي ديگر اثرگذار است؛ عمده محصول 
صادراتي ما به ايتاليا مواد نفتي بود كه اين كشور را به شريك اول تجاري 
ما در اروپا تبديل كرد؛ اما از آنجا كه ايتاليا اقتصاد آسيب پذيري داشته و 
فشار اقتصادي را تاب نمي آورد، نهايتا ناگزير به تبعيت از تحريم ها شدند. 
او با بيان اينكه در سال هاي گذشته صادرات ايران به ايتاليا حدود هفت 
ميليارد يورو بود، ادامه داد: با اعمال تحريم ها اين عدد تا يك ميليارد و ۸00 
ميليون يورو كاهش يافت اما آمار 20۱۸ نشان دهنده تجارت پنج ميليارد 
يورويي با اين كشور است. اين فعال اقتصادي با اعالم اينكه واردات از ايتاليا 
از طريق كشورهاي ثالث در حال انجام است، افزود: به فكر راهكاري براي 
قوي كردن تبادالت تهاتري هستيم تا موضوع تبادل ارز و ريال منتفي 
شود؛ البته كه اين سيستم هاي غير رسمي در دراز مدت نمي تواند كارايي 
داشته باشد و تنها تا زمان حل مشكل بايد از آن استفاده كرد. او با تاكيد بر 
اينكه رابطه شركت هاي كوچك و متوسط ايران و ايتاليا هنوز قطع نشده، 
عنوان كرد: با وجود اينكه ايتاليا جزو ۸ كشور معاف از تحريم ها بود، در 
ماه هاي پيش از تحريم خريد نفت خود را از ايران متوقف كرد و اين اقدام 

مورد اعتراض شركت هاي خصوصي اين كشور قرار گرفت. پورفالح با اشاره 
به اينكه امروزه رابطه ايران و ايتاليا نسبت به ساير كشورهاي اروپايي بهتر 
است، اعالم كرد: شركت هاي اين كشور به دنبال پيدا كردن راه هايي براي 
ادامه ارتباطات اقتصادي خود با ايران هستند و در طول هر ماه حدود چهار 
يا پنج شركت ايتاليايي در ايران حضور مي يابند. او با بيان اينكه درخواست 
افزايش سطح تبادالت از طرف هر دو كشور وجود دارد، افزود: بسياري از 
زيرساخت هاي رشته هاي صنعتي ما را  ايتاليايي ها در ايران پايه گذاري 
كردند. نگهداري اين خطوط توليد يا تجهيز و تكميل شان بدون حضور 
ايتاليايي ها سخت بوده و جايگزين كردن آنها با محصوالت بي كيفيت 

بعضي شركت ها كار درستي نيست.
رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا با تاكيد بر اينكه ارتباطات ايران و ايتاليا 
كماكان ادامه دارد، بيان كرد: درس��ت است حجم اين روابط به نسبت 
روزهاي پسابرجام كه ايتاليايي ها براي سرمايه گذاري و خريد و فروش 
محصول به ايران هجوم آوردند خيلي كمتر شده؛ اما هرگز نااميدكننده 
نشده اس��ت. او همچنين به اعزام 3۵ بنگاه دار ايراني در زمينه قطعات 
اتومبيل به ايتاليا اشاره كرد و گفت: اين اعزام دو معنا دارد؛ اول اينكه صنعت 
خودروي ايران مي تواند از توانمندي ايتاليايي ها در اين زمينه استفاده كند 
و دوم اينكه قطعه سازان ايراني به حدي از توانمندي رسيده اند كه مي توانند 

بعضي از نيازهاي اتومبيل سازان ايتاليا را برطرف كنند.

درنشستكميسيونبازارپولوسرمايهاتاقبازرگانيتهرانبررسيشد

بسته پيشنهادي حمايت از صادرات با بودجه 7 هزار و 800 ميليارد ريالي
نمايندگان بخش خصوصي در كميس��يون بازار پول و 
س��رمايه اتاق تهران، به بحث و بررسي در مورد تامين 
مالي بنگاه ها به روش فكتورينگ پرداختند و از مزايا و 
مشكالت و چالش هاي اجراي آن در اقتصاد ايران گفتند. 
همچنين در اين نشس��ت بسته پيشنهادي حمايت از 
صادرات نيز مطرح و مورد بحث قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومي اتاق تهران، در اين نشس��ت معاون دفتر 
مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي، طرح مطالعاتي اين مركز با موضوع امكان تامين 
مالي بنگاه ها در شرايط ركود تورمي را ارايه كرد. در اين 
ارايه، علي روحاني به معرفي »فكتورينگ« به عنوان يك 
طرح تامين مالي براي بنگاه ها پرداخت و آن را در راستاي 
بهبود زيرس��اخت هاي تامين مال��ي در وضعيت ركود 
تورمي كه اقتصاد كشور در آن به سر مي برد دانست. او با 
بيان اينكه فكتورينگ، واگذاري اسناد دريافتني، مانند 

قراردادهاي پيمان��كاري و تضامين قراردادي را ممكن 
مي سازد، افزود: در فكتورينگ عمال قراردادهاي پيمانكار 
به عنوان يك دارايي تعريف مي شود و دامنه دارايي هاي 
بنگاه توسعه مي يابد. روحاني با اشاره به اينكه موضوع 
فكتورينگ در قالب ماده ۸ قانون حداكثر اس��تفاده از 
توان توليدي ابالغ شده است، عنوان كرد: در اين روش، 
حساب هاي پرداختني بنگاه مورد نظر فكتور مي شود و 
با زنجيره اين بنگاه تسويه اتفاق مي افتد و نهاد فكتور براي 
وصول مطالبات تنها با يك فرد حقوقي بايد تسويه كند. 
در اين نشست همچنين، مدير صدور بيمه نامه صندوق 
ضمانت صادرات ايران توضيحاتي در خصوص بس��ته 
پيشنهادي حمايت از صادرات غيرنفتي در سال ۹۸، ارايه 
داد. مهدي يوسفي نژاد، منابع پيش بيني شده در قانون 
بودجه سال ۹۸ كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي 
را به مي��زان ۷۸00 ميليارد ريال عن��وان كرد و گفت: 

سپرده گذاري مبلغ 20 هزار ميليارد ريال در يك دوره دو 
ساله در بانك هاي عامل توسط صندوق توسعه ملي براي 
اعطاي تسهيالت صادراتي از ديگر منابع حمايتي سال 
جاري است و نرخ سود اين تسهيالت نيز ۱۱ درصد در 
نظر گرفته شده است. وي با بيان اينكه بر اساس اين بسته 
حمايتي، استفاده از تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي 
منوط به عدم تبديل ارز به ريال است، افزود: در صورت 
افزايش نرخ ارز از زمان دريافت تسهيالت ارزي صندوق 
توسعه ملي تا زمان تسويه تسهيالت توسط واحدهاي 
توليدي و صادراتي، ريسك افزايش حداكثر ۱۵ درصد 
ارز برعهده وام گيرنده خواهد بود. در ادامه اين نشست، 
اعضاي كميسيون هر كدام به مزايا و مشكالت استفاده 
از فكتورينگ در تامين مالي و شرايط سخت اجراي آن 
در شرايط كنوني اقتصاد ايران پرداختند و از تجربه هاي 

مشابه مانند بازار بدهي ياد كردند.

 Mon. July22. 2019  دو شنبه    31 تير 1398   19  ذيقعده 1440  سال ششم    شماره   1432 

 كاهش ۵ درصدي
 قاچاق پوشاك

تس�نيم| دبي��ر اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
صادركنندگان پوشاك كش��ور با اشاره به اينكه در 
س��ال ۹۷ فقط ۱00 ميلي��ون دالر از حجم قاچاق 
پوشاك كاهش يافته اس��ت، گفت: اين آمار به هيچ 
عنوان به معناي كاهش رتبه قاچاق پوشاك در كشور 
نيست. سعيد غديري اش��اره به صحبت هاي اخير 
رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي كه اعالم 
كرده بود، رتبه قاچاق پوشاك از ۱ به ۵ كاهش يافته 
است، اظهار كرد: به اعتقاد ما اين آمار درست نيست 
چراكه بنا براظهارات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در س��ال ۹۷ فقط ۱00 ميليون دالر از حجم قاچاق 
پوشاك كاهش يافته اس��ت. او با بيان اينكه در سال 
۹۶ آمار قاچاق پوشاك 2 ميليارد و ۵00 ميليون دالر 
بوده است، افزود: با توجه به صحبت هاي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال وارز با كسر ۱00 ميليون دالر رقم قاچاق 
پوشاك در سال گذشته به 2 ميليارد و 400 ميليون 
دالر رسيده كه اين آمار به هيچ عنوان به معناي كاهش 
رتبه قاچاق پوش��اك در كشور نيست. دبير اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك كشور تصريح 
كرد: سال گذشته، مرحله نخست اجراي برخورد با 
فروش پوش��اك قاچاق محرز در مراكز توزيعي آغاز 
شد كه در روند آن تاكنون فقط با ۱۱0 مغازه برخورد 
شده اس��ت. اين در حالي است كه براساس ماده ۱3 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز بايد كد شناسايي كاال و 
رهگيري براي پوشاك وارداتي اجرايي شود، اما هنوز 

اين موضوع به صورت جدي دنبال نمي شود.

رنج نامه عدم ثبات در قوانين 
فضاي كسب و كار

فارس|نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه يكي از اصلي ترين 
مشكالت فضاي كسب و كار مشكل نقدينگي است، 
گفت: عالوه بر اين فضاي كسب و كار از عدم ثبات در 
قوانين رنج مي برد. عب��اس آرگون درباره مهم ترين 
معضالت كسب و كار در شرايط فعلي اقتصاد گفت: 
مشكالتي كه بر سر راه كس��ب و كار قرار دارد بسيار 
متنوع و زياد است اما مهم ترين آن تامين مالي است 
كه به يكي از اساسي ترين مشكالت بنگاه ها تبديل 
شده است. پس از جهش نرخ ارز براي اينكه بنگاه ها 
س��طح فعاليت خود را در حد قبل حفظ كنند، نياز 
مالي آنها به 3 برابر افزايش يافته است؛ بنابراين تامين 
مالي و س��رمايه در گردش يكي از مشكالت اساسي 
توليد كنندگان در ش��رايط فعلي اقتصاد به ش��مار 
مي رود. او با بيان اينكه نرخ تامين مالي مشكل ديگر 
پيش  روي كسب و كار است، افزود: اين در حالي است 
كه نرخ تامين مالي در كشور ما نسبت به دنيا باالتر 
است؛ ضمن اينكه بازدهي بنگاه هاي توليدي اصال با 
نرخ تامين مالي كه معموال بيشتر از 20 درصد است، 
تطابق ندارد. فضاي كسب و كار از عدم ثبات در قوانين 
رنج مي برد، بطوري كه تورم قوانيني كه همديگر را 
نقض مي كنند به شدت مش��اهده مي شود. آرگون 
بااشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: اين موضوع قدرت 
برنامه ري��زي را از بنگاه و فعاالن اقتصادي مي گيرد. 
قوانين مالياتي ب��ه بنگاه هايي كه ش��فافيت مالي 
بيشتري دارند فشار مضاعف وارد مي كند در حالي كه 
بايد پايه هاي مالياتي را توسعه داد تا فشار مالياتي بر 

بنگاه هايي كه داراي شفافيت مالي هستند كم شود.

عرضه مرغ باالتر از نرخ 
مصوب گرانفروشي است

تسنيم| رييس سازمان حمايت گفت: قيمت 
نهايي م��رغ بر اس��اس پيش��نهاد وزارت جهاد 
كشاورزي و در راستاي حمايت از توليدكنندگان، 
طبق نظر س��تاد تنظيم بازار كش��ور ۱2 هزار و 
۹00تومان اعالم شده، كه بر همين مبنا قيمت 
مرغ زنده نيز ۸ هزار و ۵00 تومان تعيين ش��ده 
است. عباس تابش افزود: قيمت تخم مرغ در ستاد 
تنظيم بازار ۷هزار و ۵00 تومان مصوب شده است 
و قاعدتا هر قيمتي باالتر از اين، توسط بازرسان 
سازمان حمايت با برخورد تعزيراتي مواجه خواهد 
شد. با اين مصوبه كه الزم االجراست، انتظار داريم 
بخش توليد اين اقالم، ش��رايط بهتري داش��ته 
باشند و به لحاظ توليد و عرضه در بازار مشكلي 
نداشته باشند. او با اشاره به دريافت گزارش تخلف 
گرانفروش��ي در عرضه مرغ و تخم مرغ در سطح 
بازار، گفت: با عنايت به مصوبه موجود در صورت 
احراز تخلف، بازرس��ان سازمان حمايت گزارش 
تخل��ف مربوطه را تنظيم و جهت رس��يدگي به 
تعزيرات حكومتي ارسال خواهند كرد. واحد هاي 
عرضه مكلف اند فاكتور خري��د و فروش خود را 
جهت رسيدگي دقيق تر به بازرسان ارايه كنند. 
همه كشتارگاه ها مكلف هستند قيمت ۱2 هزار 
و ۹00 توماني مرغ را روي بسته بندي هاي انجام 
گرفته اعمال كنند و در صورت اقدام غير از اين، 

با آنها برخورد قانوني الزم انجام خواهد گرفت.

خسارت ۵ واحدصنفي و يك 
انبار در آتش سوزي حسن آباد

اصناف اي�ران|  رييس اتحادي��ه ميخ، قفل و 
لوالي تهران گفت: در حادثه آتش سوزي ميدان 
حسن آباد يك انبار بزرگ و بيش از ۵ واحد صنفي 
اين اتحاديه دچار حريق و خس��ارت ش��ده اند. 
اميرنجار شريفي افزود: شامگاه پنج شنبه گذشته 
حريق در ضلع شمال غرب ميدان حسن آباد رخ 
داد كه باعث تخريب گس��ترده در اين بخش از 
ميدان كه اعضاي اتحاديه ميخ و قفل و لوال مستقر 
هس��تند، ش��د و در اين حادثه يك انبار ۵00 تا 
۶00مترمربعي در طبقه دوم ساختمان تجاري و 
۵واحد صنفي دچار آتش سوزي و آسيب شدند. او 
تصريح كرد: بناي ميدان حسن آباد قدمت تاريخي 
دارد و در معرض تخريب قرار گرفته اس��ت و به 
همين لحاظ هنوز برآورد خسارتي در خصوص 
واحدهاي صنفي آسيب ديده صورت نگرفته است. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

ديروز 5 وزير نفت ايران دور هم جمع شدند 

وزرايي كه همه »تحريم« را خوب مي شناسند 
گروه انرژي| نادي صبوري|

از طبقه سيزدهم كه به راه پله مي رسي هميشه انگار 
جاي ديگري هس��تي، تا همين چند ثانيه پيش توي 
طبقات وزارت نفت بودي اما اينجا كه پايت مي رس��د 
ماجرا فرق مي كند. از اواي��ل دهه چهل اثر عبدالعزيز 
فرمانفرماييان در خيابان تخت جمشيد محل اتفاق هاي 
مهم در نفت ايران شد و بخش مهمي از تاريخ ايران از 
سال ها به تصميمات افرادي كه اينجا قدم گذاشته اند 
گره خورد. بعد دو طبقه باال مي روي و وقتي از گيت رد 
مي شوي به راهرويي باريك مي رسي كه سمت چپش 
مي رود تا اتاق مالقات ها، همينجاست كه يك تلفن از 
آن تلفن هاي قديمي كه براي گرفتن هر ش��ماره اش 
الزم است انگش��تت را 180 درجه بچرخاني هم روي 
ديواركرم رنگ جنس پرسيانا از آن مدل هاي قشنگ 
چند دهه قبل، جاخوش كرده است. اين ديوار چيزهاي 
ديدني ديگري هم دارد، 9 قاب چوبي كه تصوير 9 مرد 
در آنجا خوش كرده اس��ت. از راست به چپ علي اكبر 
معين فر، ش��هيد محمد جواد تندگويان، سيد محمد 
غرض��ي، غالم رضا آقازاده، بيژن نام��دار زنگنه، كاظم 
وزيري هامانه، غالمحسين نوذري، مسعود ميركاظمي و 
رستم قاسمي. تمام وزراي نفت ايران تا امروز. از بين اين  
9 نفر، دو وزير اول ديگر در قيد حيات نيستند و از بين 
7 نفر باقي مانده ديروز 5 نفرشان توي اتاقي كه هر كدام 
سال ها به عنوان وزير و تصميم گيرنده در آن مشغول 
بودند جمع ش��دند. ديروز شانا نوشت كه بيژن زنگنه 
وزير نفت ايران ديروز ميزبان رستم قاسمي، غالمحسين 
نوذري، سيد كاظم وزيري هامانه و سيد محمد غرضي 
بوده اس��ت. دو وزير ديگر يعني مسعود ميركاظمي و 
غالم رضا آقازاده هم دعوت بودند اما نيامدند. شنيده ها 
حاكي از اين اس��ت كه آقازاده بيمار است و از سال 89 

تاكنون در انظار عمومي ديده نشده است. 
به گزارش »تعادل« جلس��ه هم انديشي وزير نفت با 
وزراي سابق نفت صبح ديروز در اين وزارتخانه برگزار 

شد.
بيژن زنگنه، وزير نفت صبح ديروز ميزبان ۴ نفر از وزراي 
سابق نفت بود تا با توجه به تجربيات اين افراد، درباره 

موضوعات روز صنعت نفت هم انديشي كنند.
اين جلس��ه با حضور زنگنه وزير كنوني نفت، رس��تم 
قاسمي، غالمحسين نوذري، سيد كاظم وزيري هامانه 

و سيد محمد غرضي برگزار شد.
با توج��ه به تحريم صنعت نفت و مس��ائل پيش آمده 
بر س��ر صادرات از اين جلس��ات مي توان به شناسايي 
راهكاري هاي جديد براي حل مشكالت استفاده كرد.

بيژن زنگنه وزير نفت ايران توضيح داده است كه آقازاده 
از پيش اعالم كرد در اين نشست شركت نخواهد كرد 
و آقاي ميركاظمي هم با وجود آنكه قرار بود بيايد و ما 

منتظرشان بوديم، نيامد.
شانا نوشت كه بيژن زنگنه ديروز )يكشنبه، ۳0 تيرماه( 
پس از ديدار با وزيران پيشين نفت با اشاره به اينكه اين 
دومين نشستي بود كه با وزيران پيشين نفت برگزار شد 
و چهار وزير از ۶ وزير پيشين نفت در اين نشست شركت 
كردند، به خبرنگاران گفت: همه وزيران سابق نفت به اين 
نشست دعوت شده بودند، آقاي آقازاده از پيش اعالم كرد 
در اين نشست شركت نخواهد كرد و آقاي ميركاظمي 

هم با وجود آنكه قرار بود بيايد و ما منتظرشان بوديم، 
نيامد. وي با بيان اينكه در اين نشست، گزارشي از وضع 
بين المللي و داخلي صنعت نفت و كارهايي كه در اين 
زمينه انجام ش��د، ارايه دادم، افزود: دوستان نيز نكات، 
پيشنهادها و حساس��يت هاي خود را مطرح كردند. ما 
هميشه از پش��تيباني آنها برخوردار بوديم، اما در اين 

شرايط بهتر بود از نزديك با هم صحبت مي كرديم.
وزي��ر نفت با اش��اره به اينكه صنعت نفت در ش��رايط 
حساسي است و نوك پيكان حمله هاي دشمن متوجه 
صنعت نفت است، گفت: كارهاي خوبي در صنعت نفت 
انجام شده اس��ت و ان ش��اء اهلل مردم آثار خير آن را در 

زندگي خود ببينند.
وي ادامه داد: شرايط سختي است و پس از صنعت نفت 

كه در خط مقدم است، بانك مركزي قرار دارد.
وزير نفت از حضور وزيران پيشين نفت در اين نشست 
قدرداني كرد و يادآور شد: نشست ها با نخبگان سياسي 
و اقتصادي براي اطالع از ديدگاه هايشان ادامه خواهد 
ياف��ت و آنها را در جريان اتفاق ه��اي صنعت نفت قرار 

مي دهيم.

   ح�وادث نفتك�ش  و تاثي�ر آن بر ص�ادرات 
نفت ايران

زنگنه درباره اينكه آيا ح��وادث نفتكش ها بر صادرات 
نفت ايران تاثير گذاشته است، گفت: اين موضوع هنوز 
تاثيري نگذاشته اس��ت، اما بايد اين شرايط را زيرنظر 
داشته باشيم، نفتكش )حمل محموله هاي نفتي( يكي 
از مسائل ماس��ت كه در اين زمينه محدوديت داريم و 
امريكا و هم پيمانانش با اين دي��د، براي ما محدوديت 

ايجاد مي كنند.
وي درباره اينكه آيا در اي��ن ديدار درباره راهكار جديد 
فروش نفت هم صحبت شد، گفت: درباره همه مسائل 
صحبت شد و دوستان با تاييد راهكارهاي وزارت نفت 

براي فروش نفت بر ادامه اين روند تاكيد كردند.
وزير نفت در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اتفاق تازه اي 
درباره ساِزوكار مالي اينستكس افتاده است، گفت: در 
جريان اتفاقات جديد آن نيستم، اما بدون واريز پول نفت 

اينستكس كارايي ندارد.

   جاي نفت ايران را هيچ كشوري نمي تواند 
پر كند

وزير نفت در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا عربستان و 
امارات يا عراق مي توانند جاي خالي نفت ايران را در بازار 
پر كنند، گفت: جاي نفت ما را هيچ كشوري نمي تواند پر 
كند، اما آنها هم توليد خود را دارند. زنگنه درباره اينكه آيا 
با كاهش توليد نفت آسيبي به چاه ها وارد مي شود، افزود: 
چاه ها آسيب نمي بينند، اما اگر زمان توقف طوالني شود 
براي راه اندازي دوباره آن وقت و هزينه صرف خواهد شد.

   آمادگي وزارت نفت براي عرضه بنزين
 با كارت هوشمند سوخت

زنگنه درباره اينكه آيا وزارت نفت آماده عرضه بنزين با 
كارت هوشمند سوخت از ۲0 مردادماه است، اظهار كرد: 
بله آماده است و به تدريج عرضه بنزين با كارت سوخت از 

۲0 مردادماه آغاز و پس از آن تكميل مي شود.

وي تصري��ح كرد: افرادي كه در ثبت نام هاي پيش��ين 
شماره حساب هاي خود و نيازشان را براي دريافت كارت 
هوشمند سوخت المثني اعالم كرده اند، كارت سوخت 
دريافت مي كنن��د و ما معطل ثبت نام جديد نخواهيم 

مان��د. وزير نفت درباره اينكه اگر پ��س از ۲0 مردادماه 
فردي كارت سوخت نداشته باشد، چه راهكاري براي 
آنها وجود دارد، گفت: اين افراد هم مي توانند از سامانه 
دولت همراه استفاده كنند و هم مي توانند به پليس+10 

مراجعه كنند، ضمن اينكه ب��راي مدت محدودي نيز 
مي توانند از كارت  جايگاه دار اس��تفاده كنند، زيرا فعال 
موضوع سهميه بندي بنزين مطرح نيست و فقط بحث 

انضباط دادن و جمع آوري اطالعات است.

تسنيم| 
اگر ركود اقتصادي اتفاق بيفتد يا تحريم هاي امريكا عليه 
ايران برداشته شوند، آن وقت سيلي از جريان نفت وارد 
بازار مي شود كه مديريت آن براي اوپك مشكل خواهد 
بود و قيمت نفت سقوط مي كند. به گزارش راشاتودي، 
افزايش غيرمنتظ��ره ذخاير نفت دني��ا بر خطر كاهش 
قيمت نفت تاكيد مي كن��د. اداره اطالعات انرژي امريكا 
گزارش كاهش ذخاير نفت خام و افزايش 9.۲5 ميليون 
بشكه اي ذخاير بنزين و ديزل را داد كه تاجران را متعجب 
كرد. تقاضاي بنزي��ن هم در هفته منتهي به 1۲ جوالي 

0.5 ميليون بشكه در روز كاهش يافت . اطالعات منتشر 
ش��ده ترس از كاهش تقاضا را ايجاد مي كند.استاندارد 
چارترد طي يادداشتي نوش��ت: » افزايش ساالنه تقاضا 
براي سال جاري تا يازدهم جوالي فقط ۲9 هزار بشكه در 
روز معادل 0.1 درصد بود.اگر پيش بيني رشد اقتصادي 
در ۲019 محقق شود، تقاضادر ادامه سال بيشتر خواهد 
شد «. بانك سرمايه گذاري استاندارد چارترد پيش بيني 
مي كند تقاضاي نفت امريكا در سال جاري فقط 89 هزار 
بش��كه در روز افزايش يابد، در حالي ك��ه اداره اطالعات 
انرژي امريكا انتظار يك افزايش ۲۴8 هزار بش��كه اي را 

دارد. اين بانك اعالم كرد به نظر مي رسد تقاضاي نفت در 
امريكا با كند شدن اقتصاد اين كشور در ارتباط باشد. مساله 
نگران كننده در مورد بازار نفت اين است كه اقتصاد امريكا 
نسبت به ساير مناطق جهان عملكرد بهتري داشته است. 
در چين رشد توليد ناخالص داخلي به پايين ترين حد طي 
سه دهه گذشته رسيده است. وضعيت هند كه مهم ترين 
منبع رشد تقاضاي نفت در ميان مدت و بلندمدت است 
هم نااميد كننده به نظر مي رسد. آژانس بين المللي انرژي 
اعالم كرد: تقاضاي جهاني نفت در س��ه ماهه دوم سال 
جاري تنها 0.۴5 ميليون بشكه در روز رشد كرده است كه 

مربوط مي شود به 0.5 ميليون بشكه در روز مازاد عرضه و 
تقاضا در ۳ ماهه دوم. آژانس بين المللي انرژي در ماه ژوئن 
تخمين زده بود بازار نفت شاهد يك كسري 0.5 ميليون 
بشكه اي باشد. اين آژانس اعالم كرد:داليل مختلفي براي 
كاهش تقاضا در ماه هاي اخير وجود دارد: » تقاضا در اروپا 
كاهش يافته است، رشد در هند در آوريل و ماه مه  به خاطر 
كندي تحويل ال پي جي و ضعف بخش هوانوردي از بين 
رفته است و در امريكا تقاضا براي بنزين و ديزل در نيمه 
اول ۲009 نسبت به سال گذشته كمتر بوده است«. با اين 
وجود، آژانس بين المللي انرژي همچنان پيش بيني رشد 
تقاضا را براي كل سال 1.۲ ميليون بشكه در روز تخمين 
مي زند وانتظار دارد رش��د اقتصادي در نيمه دوم ۲019 
افزايش يابد. بخش��ي از اين خوش بيني به قطعنامه اي 
برمي گردد كه قرار اس��ت بين چين و امريكا بسته شود. 
گزارشات نشان مي دهد مذاكرات تجاري متوقف شده اند 

در حالي كه دولت ترامپ درگير هوآوي چين است. ديدار 
ترامپ و ش��ي جين پينگ در حاشيه كنفرانس جي ۲0 
در م��اه ژوئن قرار بود باعث آغاز مذاكرات تجاري ش��ود. 
ولي گزارشات نشان مي دهند هنوز هيچ نشست ديگري 
برنامه ريزي نشده است. به نظر مي رسد با كاهش تقاضا 
و افزايش عرضه، توفاني كامل در راه ۲0۲0 است.ائتالف 
اوپك و متحدانش با مش��كلي جدي مواجه اس��ت. آنها 
مي توانند به كاهش توليد نفت ادامه دهند و جلوي سقوط 
قيمت آن را بگيرند ولي اين كار نياز به اجماع همگاني و 
فداكاري بيشتر دارد . اوپك يا بايد قرارداد كاهش توليد 
را حفظ كند يا آن را كنار بگذارد و ش��اهد سقوط قيمت 
نفت باشد. اگر ركود اقتصادي اتفاق بيفتد يا تحريم هاي 
امريكا عليه ايران برداشته شوند، آن وقت سيلي از جريان 
نفت وارد بازار مي شود كه مديريت آن براي اوپك مشكل 

خواهد بود و قيمت نفت سقوط مي كند.
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نفتكش هپينس رهسپار ايران
ايلنا| ش��ركت ملي نفتكش اي��ران اعالم كرد: 
كشتي Happiness 1 كه چندي پيش به دليل 
نقص فني در موتورخانه به بندر جده عربستان 
منتقل شده بود، سرانجام روز گذشته و بعد از دو 
ماه و بيس��ت روز، با هدايت دو يدك كش راهي 

آب هاي كشورمان شد.
كش��تي غول پيك��ر Happiness 1 ده��م 
ارديبهشت ماه سال جاري هنگامي كه در درياي 
سرخ به س��مت كانال س��وئز در حركت بود، در 
فاصله 70 مايلي بن��در جده دچار آبگرفتگي در 
موتورخانه شد. شرايط اضطرار كشتي باعث  شد 
تا اين كشتي نفتكش بر اس��اس عرف و قوانين 
بين المللي دريايي به لنگرگاه بندر جده عربستان 

به عنوان نزديك ترين بندر امن منتقل شود.
اين گزارش مي افزايد: با انج��ام پاره اي اقدامات 
اوليه و استقرار ثبات نسبي در وضعيت كشتي، دو 
فروند يدك كش توسط شركت ملي نفتكش ايران 
به بندر جده اعزام ش��دند تا به انتقال اين كشتي 
به آب هاي كشورمان مبادرت شود. با تالش هاي 
گسترده شركت ملي نفتكش ايران و رايزني هاي 
سياسي و ديپلماتيك مقامات كشور و  همچنين 
پرداخت هزينه هاي مربوطه، سرانجام اين كشتي 
روز ش��نبه پس از اخذ مجوز از دولت عربستان، 

آب هاي اين كشور را به مقصد ايران ترك كرد.
طي قريب به ۳ ماه گذشته، كاپيتان و ساير پرسنل 
خدوم و زحمتكش اين كشتي به دليل آبگرفتگي 
موتورخانه و محدوديت هاي ايجاد شده ناشي از 
آن، وضعيت نامناس��ب آب و هوايي و همچنين 
بالتكليفي چندين هفته اي، شرايط بسيار سختي 

را پشت سر گذاشتند.

آلودگي دامنگير نفت روسيه
ايس�نا| يكي از مقامات ش��ركت »پي كي ان 
اورلن« كه بزرگ ترين پااليش��گر نفت لهستان 
اس��ت، اعالم كرد با وجود ادامه پاكسازي پس از 
رس��وايي آلودگي نفت روسيه در آوريل كه روند 
صادرات اين كش��ور را مختل ك��رد و نارضايتي 
خري��داران را برانگيخت، كيفيت نفت روس��يه 

وخيم تر شده است.
همزمان رومان روژشكو، يكي از مظنونان اصلي 
در تحقيقات روس��يه در خصوص آلودگي نفت 
صادراتي اين كشور خواستار پناهندگي سياسي 
از ليتواني شده است كه شركت “پي كي ان اورلن“ 

در آنجا يك پااليشگاه دارد.
بيش از يك هفته قبل شركت لوك اويل كه دومين 
توليدكننده بزرگ نفت روسيه است، موفق شد 
عرضه نف��ت را پس از آلودگي خط لوله دروژبا به 
ماده شيميايي كلريد اورگانيك، به طور كامل احيا 
كند. روسيه با انجام تحقيقات در اين خصوص، به 
نتيجه رسيد كه آلودگي عمدي بوده و روژشكو 

يكي از مظنونان اصلي بوده است.
در حقيقت روس��يه بر اين باور اس��ت كه اتفاق 
مذكور، توطئه سازمان يافته از سوي شركت حمل 
نفت كوچكي بوده كه روژشكو مدير آن بوده است. 
در اين بين، يكي از مقامات خط لوله لهستان به 
رويترز گفت: كيفيت نفت روس��يه بدتر شده اما 

همچنان ارزش فرآوري دارد.
روسيه اكنون آماده مي شود نفت آلوده در خطوط 
لوله را با نفت پاك رقيق كند اما اين استراتژي با 
چالش روبه روست و ش��ركت هاي نفتي روسيه 
اعالم كرده اند چنين اقدام��ي كيفيت و قيمت 
نفت صادراتي را براي مدت طوالني تري ضعيف 

مي كند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، به گفته برخي از 
شركت هاي نفتي روسيه، ممكن است تا اواسط 
سال ۲0۲0 پاكسازي خط لوله نفت زمان ببرد و 
بر اين باورند كه خط لوله بايد كامال تخليه شود و 

نفت آلوده به قيمت ارزان تر فروخته شود.

 طرح صدور نفت عراق
از اردن و سوريه

شانا| عراق قصد دارد براي صادرات نفت از طريق 
اردن و س��وريه، خطوط لوله احداث كند. دولت 
عراق تالش مي كند ب��ه خروجي هاي صادرات 
نفت خود تنوع بخشد تا از آسيب ناشي از تنش ها 

در خليج فارس پيشگيري كند.
به گزارش پايگاه خب��ري المانيتور، پيش از اين 
عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق اعالم كرده 
بود كه دولت اين كشور در حال بررسي مسيرهاي 
ص��ادرات نفت از قلمرو اردن و س��وريه اس��ت و 
همچنين گفت اين كش��ور درب��اره رويدادهاي 
اخير تنگه هرم��ز و تأثير احتمالي آنها بر اقتصاد 

عراق نگران است.
عراق و اردن در ماه فوريه س��ال جاري ميالدي 
تصميم گرفتند توافق س��اخت يك خط لوله با 
ظرفيت صادرات روزانه ۲ ميليون بشكه نفت از 

بصره تا بندر عقبه اردن را فعال كنند.
برخي گزارش ها همچنين حاكي از قصد عراق 
براي س��اخت يك خط لوله جدي��د به تركيه 
ب��راي جايگزيني خ��ط لوله كنون��ي ميان دو 

كشور است.
عاصم جهاد، سخنگوي وزارت نفت عراق گفت: 
وزارت نفت در حال بررسي ساخت يك خط لوله 
در قلمرو س��وريه تا درياي مديترانه است كه در 
مرحله امكان سنجي اقتصادي اين پروژه و شرايط 
مناسب جغرافيايي و امنيتي قرار دارد. به گفته 
وي، اين پيشنهاد در سال ۲00۴ ميالدي مطرح 
شد، اما به دليل شرايط امنيتي نامناسب در هر دو 

كشور به تأخير افتاد.
جهاد با بيان اينكه ساخت خط لوله هاي صادراتي 
در س��وريه و اردن ربط��ي ب��ه ش��رايط امنيتي 
خليج ف��ارس ندارد،گفت: س��اخت  اين خطوط 
لوله  چهار يا پنج سال طول مي كشد و تا آن زمان، 

شرايط منطقه ممكن است تغيير كرده باشد.

    به گزارش »تعادل« اساسا ايجاد يك وزارتخانه 
براي اداره »نفت« بعد از انقالب اتفاق افتاد و قبل 
از آن همه چيز در شركت ملي نفت ايران خالصه 
مي شد و تصميم هاي كالن در واقع خيلي وقت ها 
توسط خود محمدرضا پهلوي و روي كاغذ توسط 
وزارت اقتصاد گرفته مي شد؛ پس اولين وزير نفت 
ايران علي اكبر معين فر بود كه همين دي ماه 96 از 
دنيا رفت. كوتاه ترين عمر وزارت در اين وزارتخانه 
از آن اوست كه با چالش هاي دولت موقت همراه 
بود. وزير بعدي محمد ج�واد تندگويان تنها 30 
سال داشت كه وزير ش�د و مرداد سال 60 وقتي 
فقط يك س�ال و اندي از وزارتش مي گذشت به 
دس�ت نيروهاي عراقي اسير ش�د و در عراق بر 
اثر شكنجه شهيد شد. سيد محمد غرضي وزير 
بعدي بود كه اين بخت را داش�ت كه 4 سال تمام 
وزارتخانه را اداره كند، سال آخر وزارتش با يكي از 
سخت ترين روزهاي صنعت نفت ايران همراه شد 
كه فازي جديد از جنگ نفتكش ها بود و طي آن 
عراق تاسيسات نفتي جزيره خارك ايران را مورد 
حمله قرار داد. ميراث اي�ن اقدامات عراق، دوره 
وزارت غالمرضا آقازاده كه از شهريور 64 شروع 
شد و براي نخستين بار يك وزارت هشت ساله را 

در نفت ديد به جا گذاشت. بعد از اين بيژن زنگنه 
با دولت اول س�يد محمد خاتمي وزير نفت شد و 
8 سال وزارتش باالخره فرصتي بود بعد از جنگ 
كه ايران بتواند طرح هاي توس�عه اي كه سال ها 
زمين گذاشته شده بود جلو ببرد، توسعه پارس 
جنوبي از همين جاها كليد خ�ورد. بعد از اينكه 
آقازاده و زنگنه هر كدام دوره هاي 8 ساله وزارت 
را طي كردند، سير كوتاه مدت شدن دوره وزارت 
وزرا يك بار ديگر از س�ال 84 شروع شد. كاظم 
وزيري هامانه شهريور 84 سكان نفت را به دست 
گرف�ت و مرداد 86 يك ماه بع�د از آنكه تصميم 
س�خت س�هميه بندي بنزين بعد از چند س�ال 
تثبيت قيمت ها را اجرايي كرده بود جاي خودش 
را به دليل آنچه اختالف نظر با محمود احمدي نژاد 
عنوان شده بود، به غالمحسين نوذري داد كه از 
تكنوكرات هاي نفتي حساب مي شد. در اين بين 
برنامه هاي توسعه اي نفت با تفاوت هايي در شكل 
قراردادها و ساختار آن اما با ماهيتي مشابه نسبت 
به گذشته دنبال شد. نوذري فقط تا 88 با دولت 
نهم ماند و در اين سال پرچالش مسعود ميركاظمي 
بود كه با نمره ناپلئوني از مجلس راي اعتماد گرفت 
و در يكي از پربحث ترين اقدام هايش تا بهمن ماه 

س�ال 89 تعداد 250 مدير نفتي را بركنار كرد. او 
آمده بود تا با ش�يوه اي متفاوت كار را پيش ببرد 
و آبش با تكنوكرات ها توي يك جوب نمي رفت. 
ميركاظمي در دوران وزارتش بايد براي مشكل 
بي س�ابقه كمبود بنزين به دنبال تحريم واردات 
بنزين تصمي�م مي گرفت، دوراني ك�ه به توليد 
بنزين پتروشيمي منجر ش�د كه در ادامه معاون 
سازمان محيط زيست آن را سرطان زا خواند. به 
هر حال پس از يك دوره عجيب و غريب كه با رفتن 
ميركاظمي، محم�ود احمدي نژاد رييس جمهور 
وق�ت خود سرپرس�ت وزارتخانه ش�د و صداي 
نماين�دگان حتي اصولگ�را را در آورد، اول براي 
يك ماه محمد علي آبادي سرپرستي وزارتخانه 
را به دست گرفت كه بخت با او يار نبود و دقيقا در 
همان روزها رياست دوره اي ايران به نوبت ايران 
افتاد و او مجبور ش�د اين جلسه دش�وار اوپك 
را اداره كن�د. باالخره م�رداد 90 صندلي وزارت 
بعد از سه ماه بي وزيري، به سمت رستم قاسمي 
چرخيد تا پرونده دولت دهم با او بسته شود و بيژن 
زنگنه س�ال 92 بعد از شانزده سال يك بار ديگر 
به آخرين طبقه س�اختمان سفيد رنگ خيابان 

طالقاني برگردد.

ايسنا| 
قيمت نفت اي��ن روزها به دلي��ل تنش هاي مختلف 
شرايط پرتالطمي را پشت سر مي گذارد؛ به  گونه اي كه 
پيش بيني مي شود نگراني ها براي تامين نفت افزايش 
يابد. اما در اين بين كارشناس��ان بر اين باورند كه عمر 
اهداف خصمانه امريكا زياد نخواهد بود و اين كش��ور 
ديكتاتور نمي تواند برنامه هاي خود را ادامه دهد. قيمت 
نفت در روزهاي اخير ش��اهد نوسانات زيادي بوده اما 
آن طور كه فاتح بيرول مدير اجرايي آژانس بين المللي 
انرژي اعالم كرده بدون يك پيشامد ژئوپليتيكي، كندي 
رشد تقاضا براي نفت و تداوم اشباع عرضه جهاني، روند 
رش��د قيمت هاي نفت را محدود نگه خواهد داشت و 
مانع از افزايش چش��مگير آنها خواهد شد. وي با بيان 
اينكه قيمت ها توسط بازار مشخص مي شوند و اگر بازار 
فعلي را مشاهده كنيم، مي بينيم كه تقاضا به شكل قابل 
مالحظه اي آهسته شده است، گفت: ميزان قابل توجهي 
نفت از س��وي امريكا به بازار سرازير شده است و توليد 

نفت در عراق، برزيل و ليبي نيز رشد مي كند.

   آخرين وضعيت بازار نفت
آژانس بين المللي انرژي در گزارش ماهانه اخيرش كه 
هفته گذشته منتشر شد، اعالم كرد اين افزايش عرضه، 

باعث ايجاد اشباع جهاني ش��ده و عرضه جهاني نفت 
در نيمه اول سال ۲019 به ميزان 900 هزار بشكه در 
روز از ميزان تقاضا فراتر رفته و در نتيجه روند بازيابي 
تعادل بازار نفت آهس��ته شده اس��ت.  بهاي معامالت 
آتي وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا ۳۳ س��نت يا 
0.۶ درص��د افزاي��ش يافت و در 55 دالر و ۶۳ س��نت 
در هر بش��كه بسته ش��د و براي كل هفته 7.۶ درصد 
كاهش داشت كه بزرگ ترين كاهش هفتگي از هفته 
منتهي به ۳1 مه بود. به��اي معامالت آتي نفت برنت 
5۴ سنت يا 0.9 درصد افزايش پيدا كرد و در ۶۲ دالر 
و ۴7 س��نت در هر بشكه بسته ش��د و براي كل هفته 
۶.۴ درصد كاهش داشت. همچنين ايران پس از اينكه 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، اعالم كرد يك ناو 
امريكايي روز پنج شنبه يك پهپاد كه بسيار نزديك به 
آن پرواز مي كرده را هدف قرار داده است، چنين اتفاقي 

را تكذيب كرد.

    درياي پر تالطم بازار نفت
قيمت هاي نفت اوايل هفته گذشته به دليل نشانه هاي 
كاهش تنش ها در خاورميانه با كاهش روبه رو ش��ده 
بودند. همچنين آمارهايي كه نشان دادند ذخائر نفت 
خام امريكا كمتر از حد انتظار كاهش هفتگي پيدا كرده 

و فرآورده هاي نفتي اين كشور رشد قابل توجهي داشته 
است، به عالوه بهبود توليد نفت منطقه خليج مكزيكوي 
امريكا پس از توفان بري و انتظارات براي كندي رشد 

تقاضا، همگي قيمت هاي نفت را پايين آورد.
در اين بين مدير اجرايي آژان��س بين المللي انرژي، 
روز پنج ش��نبه گفت: اين آژان��س پيش بيني خود از 
رش��د تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲019 را از 
1.۲ ميليون بشكه در روز به 1.1 ميليون بشكه در روز 
كاهش مي دهد و خاطرنشان كرد اگر اقتصاد جهاني 
به خصوص اقتصاد چين ضعيف تر شود، ممكن است 
اين آژانس در نرخ ه��اي مورد پيش بيني خود دوباره 
تجديدنظر كند. با اين حال وي معتقد است كه تصميم 
اخير اوپك و متحدانش براي تمديد كاهش توليد نفت 
بايستي براي پايين بردن سطح ذخاير در اقتصادهاي 
پيشرفته تا پايان سال كافي باشد، اما اين محدوديت 
عرضه بايد در سال ۲0۲0 ادامه پيدا كند تا بازار نفت 

به تعادل نزديك شود.

    امريكا به خواسته خود نمي رسد
در همين رابطه سيدمهدي حسيني،كارشناس ارشد 
حوزه انرژي گفت: به اعتقاد من امريكايي ها هر آنچه 
مي توانستند انجام دادند و در بخش هاي مختلفي ايران 

را تحريم كردند كه مي توان به تامين بانكي، كشتيراني، 
كشتي سازي، توليد و فروش نفت، واردات و صادرات 
اشاره كرد و به نظر مي رسد كه بيش از اين ديگر توان 

كاري را نداشته باشند.
وي با بيان اينكه تحري��م مقامات ايراني به اعتقاد من 
يك كار مسخره است، تاكيد كرد: قطعا ايران در مقابل 
تحريم هاي امريكا نه تنها مقاومت كرده بلكه توانسته 
در منطقه نيز در بين مردم نام نيكي را برجاي بگذارند.

كارشناس ارشد حوزه انرژي با اشاره به تاثير تحريم ها 
در بازار نفت گفت: با توجه به اينكه مس��ائل سياسي و 
امنيتي تاثير مستقيمي را بر بازار نفت مي گذارد، اكنون 
شاهد نوسانات مختلف در وضعيت بازار نفت هستيم، 
چرا كه تغيير و تحوالت در مناطقي همچون تنگه هرمز 
مي تواند براي جهان نگراني ايجاد كند و اين نگراني نقطه 

آغاز نوسانات در بازار نفت است.
حسيني تصريح كرد: نمي توان تصور كرد كه منطقه اي 
مانند خليج فارس كه روزانه ميليون ها بشكه نفت از آن 
عبور مي كند، تاثيري در بازار نفت نگذارد، چرا كه بازار 
نفت به اين منطقه بسيار حساس است و هرگونه تغيير و 
تحول در اين عرصه موجب تغيير در وضعيت بازار شود.

وي اظهار كرد: امريكا كشورهايي مانند ايران و ونزوئال 
را هدف قرار داده تا ميزان توليدشان را به صفر برسانند 
كه همين مساله نيز موجب شده دنيا نگران عرضه نفت 
باش��د و با توجه به اينكه بازار نيازمند آرامش است، در 
شرايطي كه منابع انرژي به ميزان كافي دريافت نشود، 
دنياي مصرف به اين مساله حساسيت نشان مي دهد و 

بازار دچار تغيير و تحول مي شود.

كارشناس ارشد حوزه انرژي با اشاره به توقيف نفتكش ها 
توس��ط انگليس و عربس��تان اظهار كرد: امريكايي ها 
برخالف آنچه مدعي آن شدند و ارزش هايي مانند حقوق 
بش��ر، تجارت آزاد، بازار آزاد، آزادي مردم، دموكراسي 
و مس��ائلي از اين قبي��ل مطرح مي كنن��د، تبديل به 
ديكتاتوران بين المللي شده اند و با ورود ترامپ چهره 

امريكا به طور روشن تري براي جهان نمايان شد.
وي تصريح كرد: بس��ياري از كشورهاي دنيا با تحليل 
خودشان تس��ليم زورگويي هاي امريكا شده اند و تنها 
كش��وري كه در دنيا بر ارزش هاي خود مانده و تسليم 
زورگويي  امريكايي ها نشده ايران است كه همين مساله 

نيز باعث آزرده خاطر شدن امريكا شده است.
حسيني با بيان اينكه مردم كشورهاي منطقه از اينكه 
كشوري مانند ايران جلوي زورگويي هاي امريكا ايستاده 
است، گفت: خرس��ندم چرا كه در اين بين ايران تنها 
توانسته ايستادگي كند و تسليم خواسته هاي زورگويي 

امريكا نشود.
كارشناس ارشد حوزه انرژي ادامه داد: من اعتقاد دارم 
كه امريكا قصد دارد فشارها را بر ايران افزايش دهد كه 
نمونه آن نيز گرفتن نفتكش ايراني اس��ت كه البته از 
نظر حقوقي جاي بحث دارد. البته بايد به اين موضوع 
توجه كرد كه اين مساله نمي تواند ايران را در رسيدن به 
اهداف خود سست كند، چرا كه ما محكم در مقابل آنها 
ايستاده ايم و پاسخ خواهيم داد و قطعا چنين اقداماتي 
كه ايران انجام مي دهد نه تنها موجب پايين  آمدن سطح 
آن نمي شود بلكه در شرايط مذاكره احتمالي نيز جايگاه 

ايران باالتر خواهد بود.

كارشناسان تحليل مي كنند 

چه افقي پيش روي بازار نفت است؟ 

سيگنال كاهشي از سمت  ذخاير نفت

خطر سقوط بيخ گوش نفت



دريچه8اخبار

گزارش مركز بررسي استراتژيك رياست جمهوري از تعامل ميان چين و اتحاديه اروپا

آينده اي كه چين براي خود مي سازد 
از زمان برق��راري روابط ديپلماتيك بين اتحاديه اروپا 
و چين در سال 1975، اين روابط به سرعت گسترش 
يافته اند. به طور ويژه، برنامه همكاري راهبردي جامع 
بين اتحاديه اروپ��ا و چين كه در 2003 تدوين ش��د 
همكاري بين اين دو را در طيف وس��يعي از حيطه ها 
تعميق و توسعه داد، و در نتيجه اين امر اتحاديه اروپا و 

چين به طور متقابل به يكديگر بسيار وابسته شده اند.
جهان امروز در حال تجربه تغييرات عميق و پيچيده اي 
اس��ت. اتحاديه اروپا و چين به عن��وان بازيگراني مهم در 
جهان چندقطبي، مسووليت مشتركي در ترويج صلح، رفاه 
و توسعه پايدار براي منفعت همگان را بر عهده دارند. آنها 
توافق كرده اند شراكت راهبردي خود را كه به نفع هر دو 
طرف است بر اساس اصول برابري، احترام و اعتماد تقويت 
كرده و توس��عه دهند. اتحاديه اروپا نسبت به حاكميت و 
تماميت ارضي چين احترام قائل است. چين نيز حمايت 
خود را از يكپارچگي اتحاديه اروپا اعالم مي كند. اتحاديه 
اروپا و چين هر دو طرح هايي راهبردي را براي توسعه ارايه 
نموده اند )اهداف دو سده اي و طرح پنج ساله دوازدهم 
چين، و استراتژي 2020 اتحاديه اروپا( كه نشان دهنده 
پتانس��يل آنها براي تش��ريك مس��اعي جهت ارتقاي 
همكاري براي كسب نتايج برد-برد است. دو طرف متعهد 
به ترويج طرح همكاري راهبردي جامع بين اتحاديه اروپا 
و چين در دهه بعد هستند. در اين چشم انداز، دو طرف 
به صورت مشترك برنامه راهبردي همكاري 2020 بين 
اتحاديه اروپا و چين را تصويب كرده اند. هر دو طرف اين 
برنامه راهبردي همكاري را با اقدامات زير به طور كامل 
اجرا خواهند نمود: از طريق نشس��ت ساالنه سران، كه 
رهنمون هايي راهبردي را در خصوص رابطه آنها ارايه 
مي كند؛ از طريق سه ركني كه مستقيما اين نشست ها 
را تحكيم مي كنند )كه عبارتند از: گفت وگوي راهبردي 
ساالنه در س��طح عالي، گفت وگوي اقتصادي و تجاري 
ساالنه در سطح عالي، و گفت وگوهاي ميان ملت ها كه 
سالي دو بار برگزار مي شوند(؛ از طريق جلسات منظم 
همتايان آنها و نيز از طريق طيف وسيع گفت وگوهاي 
مربوط به هر بخش ميان آنها. اين اهداف به صورت ساالنه 
مورد بازبيني قرار گرفته و به نشست سران گزارش داده 
مي شوند، و سران دو طرف نيز در صورت اقتضا طرح هاي 

تكميلي بيشتري را مد نظر قرار مي دهند.

   صلح و امنيت
روندهاي جهاني به سمت چندقطبي شدن و جهاني سازي 
اقتصادي در حال پيشروي هستند. اهميت تنوع فرهنگي رو 
به رشد است، و يك جامعه اطالعاتي به سرعت در حال ظهور 
است. كشورها به صورت فزايندهاي در حال وابسته شدن 
متقابل به يكديگر هستند، و منافع آنها بيش از گذشته در هم 
آميخته و به هم نزديك مي شود. از سوي ديگر، جهان هنوز 
فاصله زيادي با صلح دارد. بحران مالي جهان تأثير فراگيري را 
بر جاي گذاشته است. عدم توازن در توسعه جهاني گسترده تر 
شده است. بروز منازعات بين المللي و محلي كماكان ادامه 
دارد. مس��ائل امنيتي متداول و غيرمت��داول درهم تنيده 
شده اند. با اين وجود، صلح،  توسعه، همكاري و منفعت متقابل 
به روال دوران حاضر تبديل شده اند. ترويج چندجانبه گرايي 
براي تضمين واكنش هاي مثمر،  هماهنگ و منسجم نسبت 
به چالش هاي مبرم جهاني امري ضروري است. اتحاديه اروپا و 
چين به عنوان بازيگراني مهم در يك جهان چندقطبي متعهد 
به افزايش گفتمان و هماهنگي در سطوح دوجانبه، منطقه اي 
و جهاني هستند تا به كمك يكديگر با چالش هاي منطقه اي 
و جهاني مقابله نمايند، و براي عادالنه تر و منصفانه تر كردن 

نظم و نظام بين المللي همكاري كنند.
اين موارد با ابتكارهاي كليدي ذيل قابل دستيابي 

خواهند بود: 
 همفك��ري و رايزني كامل و مثمر پيرامون مس��ائل مهم 
دوجانبه، منطقه اي و بين المللي كه مورد نگراني مشترك 
هستند. تقويت هماهنگي در خصوص مسائل راهبردي، 
سياس��ي و امنيتي در چارچوب گفت وگ��وي راهبردي 
 بين اتحاديه اروپا و چين در س��طح عالي. به كارگيري اين 
خط مشي به منظور افزايش درك متقابل، تعميق اعتماد 
متقابل، ايجاد زمينه مشترك، و حمايت راهبردي از ارتقاي 

روابط دوجانبه و حفاظت از صلح و توسعه بين المللي.
تقويت گفتمان و ارتباطات پيرامون آن دسته از مسائل 
بين المللي و منطقه اي ك��ه داراي پيامدهاي مهم در 
سطح جهاني هستند. تقويت همفكري و رايزني در مورد 
آفريقا، آس��ياي مركزي، امريكاي التين و همسايگان 

اتحاديه اروپا و چين.
 تقويت همكاري در همه گردهمايي هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي مرتبط، به ويژه انجمن آسيا و اروپا و انجمن 
منطقه اي آسه آن، و ايفاي نقش در توسعه پايدار و ايجاد 
يك س��اختار منطقه اي فراگير، برابر، آزاد و شفاف در 
آسيا. هر دو طرف اتفاق نظر دارند كه مشاركت اتحاديه 
اروپا در نشست سران آس��ياي شرقي بر مبناي وفاق 

جمعي، سودمند واقع خواهد شد.
تقويت هم��كاري در انجمن هاي چندجانبه، از جمله 
هماهنگي قب��ل از گردهمايي ها، جهت برقراري يك 
سيستم عادالنه و منصفانه، قاعده مند، كارآمدتر و شفاف 
در حاكميت جهاني، تأكيد بر چندجانبه گرايي و نقش 
محوري س��ازمان ملل در امور بين المللي و ارج نهادن 
نقش سازمان ها و انجمن هاي چندجانبه مانند گروه 
20. اتحاديه اروپا درصدد آن اس��ت كه چين نشست 

قريب الوقوع سران گروه 20 را ميزباني كند.
تقويت هماهنگ��ي و همكاري در ت��الش براي وضع 
مقررات عادالنه، منطقي و مثمر در حوزه هاي كليدي 
نظير تجارت و سرمايه گذاري بين المللي، امور مالي، 
محيط زيس��ت و تغييرات اقليمي، اينترنت و نس��ل 

جديدي از تكنولوژي ارتباطات بي سيم.
تقويت همكاري در زمينه ارتقاي امنيت هسته اي، تقويت 
نظام بين المللي عدم اشاعه سالح هاي هسته اي و اقدام براي 

كنترل صادرات مربوطه، و مبارزه با قاچاق مواد هسته اي.
 تروي��ج و حمايت از برق��راري يك فضاي س��ايبري 
صلح آميز، ايمن، انعطاف پذي��ر و آزاد، ارتقاي اعتماد 

متقابل و همكاري از طريق انجمن هايي مانند كارگروه 
سايبري اتحاديه اروپا و چين.

تعميق تبادل نظر در خصوص حقوق بش��ر در سطح 
دوجانبه و بين المللي بر مبناي برابري و احترام متقابل. 
تقويت گفتمان حقوق بشر با بحث هاي سازنده پيرامون 

حوزه هاي كليدي مشترك و داراي اولويت.
تقويت همكاري بين اتحاديه اروپا و چين تحت چارچوب 
كنوانس��يون مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافت��ه فراملي و 
كنوانس��يون س��ازمان ملل در خصوص مبارزه با فس��اد. 
همكاري در طرح هاي مب��ارزه با جرايم فراملي، مهاجرت 
غيرقانوني، و جرايم س��ايبري، و رايزني هاي ويژه در مورد 
مسائل ضدتروريستي در يك زمان مقتضي. اتحاديه اروپا 
و چين بايد مطلع نمودن يكديگر در خصوص فعاليت هاي 
مجرمانه، جرايم سازمان يافته، تجارت غيرقانوني سالح هاي 
س��بك، آدم ربايي، قاچاق انس��ان، مهاجرت غيرقانوني، 
پولشويي، جعل پول و مواد مخدر و نيز موارد اقتصادي و مالي، 
و اتخاذ اقدامات مشترك را در دستور كار قرار دهند. همكاري 

در آموزش نيروي پليس نيز بايد تقويت گردد.

   رفاه
اتحاديه اروپا و چين داراي يكي از بزرگ ترين و پوياترين 
شراكت هاي تجاري جهان هس��تند. تجارت و تبادالت 
سرمايه بين آنها به يك موتور محركه اساسي براي توسعه 
و نوآوري اقتصادي آنها تبديل ش��ده است. هر دو طرف 
اين مسووليت مشترك را بر عهده دارند كه تضمين كنند 
اقتصادهاي آنها محرك هايي كليدي براي رشد اقتصادي 

جهان بوده و رفاه را براي همگان تأمين كنند. 

آنها متعهد به ايجاد يك اقتصاد جهاني هستند كه در آن 
همه كش��ورها از توس��عه و نوآوري، رشِد به هم پيوسته، 
تقريب منافع، و تضمين و توس��عه ي��ك اقتصاد مبتني 
بر دنياي آزاد بهره مند مي ش��وند. در اين چشم انداز آنها 
مصمم هس��تند روابط تجاري و سرمايه گذاري خود را تا 
سال 2020 در يك چارچوب منفعت متقابل و از طريق 
ارتقاي بازارهاي آزاد و شفاف و ايجاد يك شرايط برابر، بيش 
از پيش تقويت نمايند. اهميت خاصي به افزايش فرصت ها 
براي شركت هاي كوچك و متوسط معطوف خواهد شد.

ابتكارهاي كليدي: 
تجارت و سرمايه گذاري

تأكيد مجدد بر اهميت »گفت وگوي اقتصادي و تجاري در 
سطح عالي« به عنوان يك عرصه ضروري براي برنامه ريزي 
و  هدايت روند توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين اتحاديه 
اروپا و چين و نيز اتخاذ تصميمات راهبردي در مورد مسائل 

مهم تجاري، سرمايه گذاري و اقتصادي.
مذاكره و انعقاد يك توافقنامه سرمايه گذاري جامع بين 
اتحاديه اروپا و چين كه مس��ائل مد نظر هر دو طرف )از 
جمله حفاظت از سرمايه گذاري ها و دسترسي به بازار( 
را پوشش دهد. توافقنامه س��رمايه گذاري بين چين و 
اتحاديه اروپا آزادسازي تدريجي سرمايه گذاري و برطرف 
شدن محدوديت هاي مربوط به دسترسي سرمايه گذاران 
به بازارهاي يكديگر را ميسر مي سازد. اين توافقنامه به 
وسيله تضمين دسترسي بلندمدت و قابل پيش بيني 
به بازاره��اي اتحاديه اروپا و چي��ن و حفاظت پايدار از 
سرمايه گذاران و سرمايه گذاريهاي آنها، يك چارچوب 
قانوني ساده تر و مستحكم تر را براي سرمايه گذاران هر 
دو طرف فراهم مي نمايد. تفاهمنامه مذكور با يك توافق 
جامع و يگانه كه همه اعضاي اتحاديه اروپا را پوش��ش 
مي دهد، بايد جايگزين معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه 

فعلي بين چين و اعضاي اتحاديه اروپا شود.
تالش در جهت برقراري شرايط الزم براي تداوم رشد باال 

و باثبات در تجارت بين اتحاديه اروپا و چين.
افزايش تبادل نظر پيرامون سياست هاي تداركات عمومي 
به منظور تسريع و تكميل فرآيند منجر به الحاق چين به 

موافقتنامه تداركات دولتي سازمان تجارت جهاني.
تقويت سازوكار گفتمان مالكيت معنوي به منظور تحكيم 
هم��كاري براي مب��ارزه با جعل پول و س��رقت ادبي و نيز 
بهره گيري كامل از برنامه همكاري فني جديد در اين رابطه.

 تأييد تعهد هر دو طرف در قبال استانداردسازي بين المللي 
و اطالع رساني در زمينه هرگونه استانداردي كه دسترسي به 
بازار را محدود مي سازد. هر دو طرف متعهد مي شوند استفاده 
از پلتفرم اطالعاتي استانداردسازي چين و اروپا را افزايش 
دهند، در خصوص نقش استانداردهاي مربوط به دسترسي 
به بازار در اروپا و چين اطالع رساني كنند، و مشاركت صنعت 
در فرآيند استانداردس��ازي را ترويج دهن��د. هر دو طرف 
چگونگي تداوم آموزش متخصصان استانداردسازي چين و 
اتحاديه اروپا را در چارچوب سياست حمل و نقل مشترك 

بررسي خواهند كرد.
تضمين ثبات بازارهاي مالي، از طريق ساختار تبادل ارز 
دوجانبه يوان/يورو بين بانك خلق چين و بانك مركزي 
اروپ��ا كه اخيرا وضع ش��ده و نق��ش آن خدمات دهي به 
عنوان يك مركز پشتوانه نقدينگي است كه به بانك هاي 
حوزه يورو در خصوص تأمين مداوم يوان چين، استفاده 
از رنمينبي در تجارت و سرمايه گذاري بين مرزي، ارتقاي 
تسهيل تجارت و سرمايه گذاري بين چين و اروپا و حفظ 

ثبات مالي تضمين مي دهد.
بررسي شيوه هاي مبتكرانه همكاري مالي جهت بهبود 
دسترسي به سرمايه براي شركت ها به ويژه شركت هاي 
كوچك و متوسط، و بهره گيري كامل از مزيت موسسات 

مالي در ارايه خدمات مالي متنوع.
تبادل بهترين شيوه ها در حوزه تجارت الكترونيك، به ويژه در 

رابطه با جنبه هاي تنظيمي آن از زواياي مختلف.
 تداوم و تقويت همكاري در حيطه س��المت محصوالت 
مصرفي غيرخوراكي، از جمله راه اندازي سيستم سريع 
تبادل اطالعات چين. افزايش همكاري در خصوص ارزيابي 
ريسك محصوالت، مديريت ريسك و نظارت بر بازار جهت 

پشتيباني از ساده سازي فرآيندهاي ارزيابي تطابق.
تعهد نسبت به حصول توافقي در زمينه اتخاذ استاندارد 
جهاني تبادل خودكار اطالعات كه توس��ط س��ازمان 
همكاري و توسعه اقتصادي به همراه كشورهاي گروه 

20 در حيطه ماليات بندي ايجاد شده است.

 صنعت و اطالعات
 تقويت گفت وگوهاي ميان اتحادي��ه اروپا و چين در 
مورد فناوري اطالعات، مخابرات و اطالع رساني، تبادل 
نظر و گفت وگو در خصوص استراتژي ها، سياست ها و 

مقررات مرتبط.
كشاورزي

بهره گيري كامل از طرح همكاري اتحاديه اروپا و چين در 
بخش كشاورزي و توسعه روستايي به كمك گفت وگوهاي 
ساالنه دوجانبه در زمينه كشاورزي جهت تقويت همكاري 
در حوزه توليدات كش��اورزي پايدار، كشاورزي ارگانيك، 

توسعه روستايي و پژوهش هاي كشاورزي.
 طراحي پروژه هاي ملموس در تأمين امنيت و س��المت 
غذايي، هماهنگ س��ازي توس��عه ش��هري و روستايي، 
ساخت سيستم هاي سازگار با محيط زيست و در عين حال 
تضمين كيفيت و سالمت محصوالت كشاورزي. در رابطه 
با س��المت غذايي، تشديد همكاري ها با هدف حفاظت از 
سالمت مصرف كنندگان، بازارهاي غذايي سالم، توسعه 
اقتص��ادي و رف��اه اجتماعي، تأكيد بر هم��كاري مداوم و 
ثمربخش موجود بين اتحاديه اروپا و چين در زمينه سالمت 
غذايي، و شناخت اينكه تحليل ريسك بايد مبناي هر گونه 

سياست، قوانين و مقررات سالمت غذايي را تشكيل دهد.
اتحاديه اروپا و چين با هدف تقويت همكاري هاي برد-برد 
در زمينه تحقيق و ن��وآوري در حيطه غذا، كش��اورزي و 
بيوتكنولوژي، با اس��تفاده از برنامه ه��اي مربوطه خود در 
زمينه تحقيق و نوآوري همكاري نزديكي خواهند داشت 
تا طرح هاي مورد منفعت مشترك را توسعه دهند؛ از جمله 
مطالبات مش��ترك و بالقوه براي طرح هاي پيشنهادي، 
فعاليت هاي همسان به طور متقابل، آزمايشگاه هاي مشترك، 

تبادل نظر و برگزاري سمينار از سوي محققان.
 تقويت همكاري در زمينه مديريت شيالت و مبارزه عليه 

ماهيگيري غيرقانوني، گزارش نشده و فاقد نظارت.
حمل و نقل و زيرساخت

اجراي هرچه س��ريع تِر تمايل نامه هم��كاري در حيطه 
هوانوردي غيرنظامي بين س��ازمان هوانوردي غيرنظامي 
چين و س��ازمان حمل ونقل و ترابري اروپا كه در 23 اوت 

2013 به امضا رسيد.

2- تحكيم همكاري ها در توسعه سيستم هاي زيرساخت 
هوش��مند، ب��ه روز و كام��ال به هم پيوس��ته. گس��ترش 
همكاري هاي مشترك در شبكه هاي يكپارچه لجستيكي 
زنجيره تأمين بين آسيا و اروپا، بازارها و مسيرهاي دريايي، 

خدمات ريلي، امور لجستيكي، ايمني، و بازدهي انرژي.

   توسعه پايدار
اتحاديه اروپا و چين با وظيفه مشترك دستيابي به توسعه 
پايدار، همه جانبه و مبتكرانه مواجه هستند. پرداختن به 
تغييرات اقليمي، حفاظت از محيط زيست، ترويج بازارهاي 
انرژي بين المللي شفاف و تسهيل سياست هاي توسعه اي 
پربازده از لحاظ مناب��ع،  فراگير، در برگيرنده كل جامعه و 
با آلودگي پايين، در صدر فهرست اقدامات بين المللي قرار 
دارند. بخش هاي نوظهور سبز در رشد پايدار اقتصاد جهاني 
نقش داشته و در حال ايجاد فرصت هاي جديد كسب وكار 
براي شركت هاي چيني و اروپايي هستند. بنابراين رشد 
سبز بايد به يك حوزه كليدي از همكاري راهبردي و عملي 
بين اتحاديه اروپا و چين تبديل شود. اتحاديه اروپا و چين 
متعهد هستند ارتقاي همكاري در زمينه طرح هاي پيشگام 
زيست محيطي )كه توس��ط چين و اتحاديه اروپا تدوين 
ش��ده اند( را ادامه دهند. هر دو ط��رف اتفاق نظر دارند كه 
نوآوري نقش مهمي در دستيابي به توسعه پايدار ايفا مي كند، 
و حفاظت مثمر از حقوق مالكيت معنوي براي حمايت از 
توسعه كارآمد و اجراي راهكارهاي مبتكرانه و صنايع نوظهور، 
ضروري است. عالوه بر اين، به منظور تضمين توسعه پايدار، 
تعدادي از چالش هاي اجتماعي مهم بايد مد نظر قرار گيرند؛ 
از جمله امنيت اجتماعي و سالمت،  اشتغال باال و باكيفيت 

و س��الخوردگي جمعيت. اتحاديه اروپا و چين مسووليت 
مشتركي براي پيشبرد توسعه جهاني دارند.

ابتكارهاي كليدي: 
 علم، تكنولوژي و نوآوري

تقويت همكاري در زمينه علم، تكنولوژي و نوآوري شامل 
صنعت، دانش��گاه ها و موسس��ات تحقيقات��ي به منظور 
برطرف سازي چالش هاي مش��ترك؛ تكميل نقاط قوت 
دوجانبه و ارايه نتايج برد-برد در حيطه هاي منابع انساني، 
مهارت ها،  تكنولوژي، زيرساخت تحقيقاتي، تأمين بودجه 
نوآوري، بهره گيري از يافته ه��اي تحقيقاتي، كارآفريني 
و شرايط س��اختاري براي نوآوري در چارچوب توافقنامه 
همكاري علم��ي و تكنولوژيك��ي اتحاديه اروپ��ا و چين. 
به كارگيري كميته مديريتي اتحاديه اروپا و چين و گفتمان 

همكاري در خصوص نوآوري براي اين منظور.
ايجاد يك ط��رح همكاري گروهي بين اتحاديه اروپا و 
چين جهت تحكيم همكاري در حوزه هاي راهبردي 

مانند رشد و شهري سازي پايدار.
 از طريق تدوين برنامه هاي مشترك تأمين بودجه و ارتقاي 
مشاركت دوجانبه محققان و مبتكران چيني و اروپايي در 
برنامه هاي مربوطه، فعاليت هاي مشترك تحقيق و نوآوري 
بيش از پيش بررسي خواهند شد، به ويژه در حوزه هاي غذا،  
كشاورزي و بيوتكنولوژي، شهري سازي پايدار، هوانوردي، 

آب، سالمت و فناوري اطالعات و ارتباطات.
فضا و هوافضا

افزايش تبادل اطالع��ات در حوزه هاي مطالعه زمين، 
دانش زمين��ي، دانش فضاي��ي و كاوش فضايي طبق 
چارچوب گفتمان همكاري در تكنولوژي فضايي بين 
اتحادي��ه اروپا و چين و گ��روه مطالعه زمين، و تعيين 

پروژه هايي كه رشد سبز را ترويج مي دهند.
تقويت همكاري در حيطه هاي دان��ش فضايي و كاربري 
 فضا، برق��راري س��ازوكارهاي همفكري و بررس��ي يك 
طرح بلندمدت جهت تعيي��ن پروژه هاي همكاري و 

اقدامات مورد منفعت مشترك.
افزايش تبادل اطالعات در مورد داده هاي مش��اهده اي 
دوردست سيس��تم كوپرنيك و نيز سامانه ماهواره هاي 

ناوبري گاليله و بيدو. بح��ث در مورد همكاري پيرامون 
تبادل داده ها و كاربري هاي ماهواره اي. تقويت همكاري 
براي مقاصد غيرنظامي بين سيس��تم هاي ماهواره اي 
ناوبري جهاني مرب��وط به آنها. تداوم تعميق همكاري و 
تبادل نظر در فضانوردي انساني. پشتيباني از همكاري 

در صنايع فضايي و در زمينه هاي تجاري.
انرژي

افزايش همكاري در زمينه مسائل انرژي، با تأكيد ويژه بر 
امنيت انرژي جهان در چارچوب گفتمان انرژي.

 اجراي يك نقشه راه براي همكاري بين اتحاديه اروپا 
و چين در زمينه ان��رژي، به منظور تقويت همكاري و 
تبادالت در حوزه هاي قوانين انرژي، و تدوين سياست ها 

و استانداردهاي انرژي.
بررسي بيشتر همكاري ها در تكنولوژي هاي انرژي با كربن 

پايين، كه پشتوانه رشد اقتصادي پايدار خواهد بود.
 فعال س��ازي عرصه هاي همكاري موجود نظير مركز 
انرژي هاي پاك اتحاديه اروپا و چين )اي.سي2(، ترغيب 
شركت ها به مش��اركت در ائتالف شركتي اي.سي2 و 

همكاري در پروژه هاي آزمايشي.
پرداختن به مساله توسعه انرژي هسته اي به شيوه اي 
سالم و ايمن از طريق يك توافقنامه عمومي با انجمن 

انرژي هسته اي اروپا و همكاري علمي نزديك تر.
 تغييرات اقليمي و حفاظت از محيط زيست

تقويت اجراي تمهيدات مثمر در زمينه تغييرات اقليمي 
بين المللي طبق چارچوب كنوانس��يون سازمان ملل در 
خصوص تغييرات اقليمي و پروتكل كيوتوي آن در واكنش 
به گزارش هاي اخير مجمع بين المللي تغييرات اقليمي، و 
ايفاي نقش در فرآيند مجمع دوربان براي تقويت اقدامات و 

پياده سازي نتايج كنفرانس دوحه.
همكاري جهت تقويت فعاليت هاي تكميلي، با هدف كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي و دما به كمتر از 2 درجه سانتيگراد 
ب��االي ميزان مربوط به دوران قبل از صنعتي ش��دن. اين 
امر شامل همكاري با ساير كش��ورها از طريق روش هاي 
چندجانبه مي شود كه مستلزم استفاده از تخصص و نهادهاي 
پروتكل مونترآل به منظور كاهش توليد و مصرف گازهاي 
اچ.اف.سي بر اساس جايگزين هاي عملي از نظر اقتصادي و 
فني است، و در عين حال تداوم استفاده از گازهاي اچ.اف.سي 
در چارچوب كنوانسيون سازمان ملل در خصوص تغييرات 
اقليمي و مفاد موجود در پروتكل كيوتوي آن براي احتساب 

و گزارش انتشار گازها را نيز شامل مي شود.
 همكاري در زمينه دستيابي به يك چارچوب سياستي 
راهبردي مشتمل بر توسعه سبز و داراي كربن پايين 
براي بررسي فعاالنه تغييرات اقليمي جهان، با بهبود 
كيفيت محيط زيست و تسهيل همكاري بين شركت ها 

در بخش توسعه سبز.
تسهيل ايجاد بازار تبادل كربن چين و استفاده از سازوكارهاي 
بازاري در پرداختن به تغييرات اقليمي از طريق يك پروژه 
ايجاد ظرفيت تبادل كربن بين اتحاديه اروپا و چين. تقويت 
همكاري عملي در ساخت ش��هرها، جوامع و پارك هاي 
صنعتي با كربن پايين و كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي. 
ايجاد تكنولوژي هاي با كربن پايين جهت ارتقاي استفاده 
گس��ترده از انرژي تجديدپذير براي كاهش مصرف منابع 

انرژي فسيلي و انتشار گازهاي مرتبط با آنها.
ت��داوم گفت وگو و تب��ادل تجربيات در زمينه مس��ائل 

تنظيمي و استانداردها و تحقيقات زيست محيطي.
اع��الم آمادگي براي بررس��ي فرصت ه��اي موجود و 
همكاري با سازمان تجارت جهاني بر مبناي آزادسازي 
تجارت توسط سازمان همكاري هاي اقتصادي آسيا-
پاسيفيك 43 در محصوالت و خدمات زيست محيطي.

همكاري در زمينه برطرفسازي آلودگي هوا، آب و خاك، 
آلودگي شيميايي، مديريت پايدار پسماند و بازدهي 
منابع در بخش مصرف و توليد، و نيز اقدام اضطراري در 

خصوص آلودگي زيست محيطي.
افزايش حفاظت و استفاده پايدار از جنگل ها و تنوع زيستي، 
به ويژه در زمين��ه ارج نهادن به خدمات اكوسيس��تمي،  
مالحظه سرمايه طبيعي و س��ازوكارهاي نوآورانه تأمين 
مالي؛ اجراي طرح راهبردي 2020-2011 كنوانس��يون 
تنوع. بيولوژيكي و كنوانسيون تجارت بين المللي مربوط به 

گونه هاي جانوران و گياهان در معرض انقراض.
 اقيانوس

 افزايش تبادالت و همكاري در زمينه مديريت جامع 
اقيانوس ها، برنامه ريزي براي فضاي اقيانوسي، دانش 
دريايي،  مشاهده و نظارت دريايي، تحقيق و توسعه در 
مورد دانش و فناوري دريايي، رش��د اقتصاد دريايي و 

استفاده از انرژي اقيانوس.
سياست منطقه اي

ارتقاي درك متقابل و همكاري در حوزه سياست منطقه اي. 
تداوم تضمين موفقيت گفت وگو و سمينارهاي اتحاديه اروپا 
و چين در سطح عالي پيرامون سياست منطقه اي، انجام 
تبادالت در سياس��ت هاي منطقه اي مهم از جمله رشد، 
رقابت،  نوآوري، همكاري منطقه اي، و توس��عه منطقه اي 
هماهنگ. انجام تحقيقات مشترك پيرامون مسائل بنيادين 
و آينده نگرانه مربوط به توس��عه منطقه اي، تداوم برنامه 
آموزش ظرفيت بين مسووالن منطقه اي و محلي مربوطه و 

ترويج طرح هاي آزمايشي نمايشي. 
همكاري در زمينه توسعه جهاني

تقويت گفت وگوها و همكاري ه��اي اتحاديه اروپا و چين 
پيرامون مسائل مهم توسعه بين المللي و نيز سياست هاي 
توسعه اي مربوطه آنها، از جمله تالش براي تدوين و اجراي 
برنامه توسعه و اهداف توسعه پايدار براي دوره بعد از سال 
2015. هر دو طرف موافق ش��روع يك گفتمان ساالنه در 

زمينه توسعه در سطح مسووالن ارشد هستند.
تبادالت ميان ملت ها

تبادالت ميان ملت ها عاملي ضروري براي صلح به شمار 
مي رود، و در عين حال در توس��عه اقتصادي نيز نقش 
دارد. اتحاديه اروپا و چين به همراه يكديگر بيش از يك 
چهارم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. گسترش 
روابط بين اف��راد در هر دو طرف ب��راي افزايش درك 

مشترك و ترويج تعامل بين جوامع ضروري است. 

  تب�ادالت ميان ملت ها عاملي ضروري 
ب�راي صلح به ش�مار م�ي رود، و در عين 
حال در توس�عه اقتصادي نيز نقش دارد. 
اتحادي�ه اروپا و چين به هم�راه يكديگر 
بي�ش از يك چه�ارم جمعي�ت جهان را 
تش�كيل مي دهند. گس�ترش روابط بين 
افراد در هر دو ط�رف براي افزايش درك 
مش�ترك و تروي�ج تعام�ل بي�ن جوامع 

ضروري است. 

برش
   اتحادي�ه اروپا و چين ه�ر دو طرح هايي 
راهب�ردي را براي توس�عه اراي�ه نموده اند 
)اهداف دو سده اي و طرح پنج ساله دوازدهم 
چين، و اس�تراتژي 2020 اتحاديه اروپا( كه 
نشان دهنده پتانس�يل آنها براي تشريك 
مساعي جهت ارتقاي همكاري براي كسب 
نتايج برد-برد است. دو طرف متعهد به ترويج 
طرح همكاري راهبردي جامع بين اتحاديه 

اروپا و چين در دهه بعد هستند

برش
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كدام يگان سپاه نفتكش 
انگليسي را توقيف كرد

 انتش��ار فيلم عملي��ات توقيف نفتكش انگليس��ي 
»Stena Impero« در منطقه خليج فارس و تنگه 
هرمز نش��ان مي دهد كه اين عمليات توس��ط يگان 
نيروهاي ويژه دريايي سپاه )S.N.S.F( اجرا شده است. 
به گزارش فارس، انتشار فيلم عمليات توقيف نفتكش 
انگليس��ي »Stena Impero« در منطق��ه خليج 
فارس و تنگه هرمز نش��ان مي ده��د كه اين عمليات 
 توس��ط يگان نيروه��اي ويژه دريايي س��پاه با عنوان

 S.N.S.F كه با نام Sepah Navy Special Force 
شناخته مي شوند، اجرا شده است. 

توقيف نفتكش انگليس��ي توس��ط نيروهاي ويژه 
دريايي سپاه در حالي است كه به گفته سخنگوي 
سپاه اين نفتكش پس از بي توجهي به هشدارها و 
تذكرات يگان دريايي س��پاه و حتي مقاومت و نيز 
دخالت ناوچ��ه جنگي نيروي دريايي س��لطنتي 
انگلس��تان و به پرواز در آوردن 2فرون��د بالگرد و 
تالش براي بازداش��تن تكاوران دريايي س��پاه از 
اجراي ماموريت خود، با قاطعيت و س��رعت عمل 
نيروهاي خودي متوقف و جهت بررسي ها و اقدامات 
الزم قانوني به لنگرگاه س��احلي هدايت شد. يگان 
نيروهاي ويژه دريايي س��پاه كه در گذشته تحت 
عن��وان گردان هاي تفنگدار در جزاير ابوموس��ي، 
تنب كوچك و بزرگ حضور داشت، در سال 1387 
توسط سردار شهيد محمد ناظري با عنوان رسمي 
نيروهاي ويژه دريايي س��پاه در جزيره »فارور« در 
خليج فارس تاسيس شد. اين يگان بعدها به تيپ 
ارتقاء يافت و اكنون با عن��وان تيپ نيروهاي ويژه 
تكاوري اباعبداهلل)ع( نيروي دريايي سپاه در حال 
انجام ماموريت هاي محوله است. جزيره فارور محل 
استقرار اين تيپ در فاصله 45 كيلومتري از بندرلنگه 
در غرب استان هرمزگان قرار دارد و به دليل موقعيت 
سوق الجيشي اين جزيره، استقرار يگان نيروهاي 
ويژه دريايي س��پاه در آن قدرت انعطاف و تحرك 
زيادي براي كنترل مبادي ورودي و خروجي خليج 
فارس به اين يگان خواهد داد. سردار محمد ناظري 
پايه گذار يگان نيروهاي ويژه دريايي سپاه در تاريخ 
21 ارديبهش��ت 1395 حين انج��ام ماموريت در 
منطقه نازعات نيروي دريايي س��پاه به ش��هادت 
رس��يد. اعضاي تيپ نيروهاي ويژه دريايي س��پاه 
كه از ميان نيروهاي زبده س��پاه انتخاب مي شوند، 
قابليت هاي رزم��ي از جمله دفاع و هجوم از طريق 
دريا، خشكي و هوا )هلي برن( را دارند و انواع دوره ها 
و آموزش هاي غواصي، تيراندازي، تك تيراندازي، 
بقا و زندگي در ش��رايط سخت، حفاظت و تسخير 
شناور، تصرف س��احل، رهايي گروگان، تخريب، 
جنگ ش��هري، هدايت شناور و ... را طي مي كنند.  
از جمله ماموريت هاي اين يگان را مي توان حضور 
و ايفاي نقش در بازپس گيري كشتي هاي ايراني به 
نام هاي ايران جوان و ديانت در خليج عدن در سال 
1387 نام برد كه در هر دو مورد با دخالت نيروهاي 
ويژه دريايي سپاه دزدان دريايي با شكست مواجه 
ش��دند. از ديگر ماموريت هاي خبرساز اين يگان، 
مي توان به دستگيري ملوانان متجاوز امريكايي در 
دي ماه 1394 اشاره كرد كه پس از ورود شناورهاي 
امريكايي به آب هاي سرزميني جمهوري اسالمي 
ايران، ملوانان و شناورهاي امريكايي توسط نيروهاي 
ويژه دريايي سپاه دستگير و توقيف شدند. فرماندهي 
تيپ نيروهاي ويژه تكاوري اباعبداهلل)ع( هم اكنون 

بر عهده دريادار دوم پاسدار صادق عمويي است.

 انگليس:  امريكا   از اظهارات 
تحريك آميز  بپرهيزد

روزنامه تلگراف گزارش داد: انگليس از امريكا خواسته 
اس��ت از اظهارات علني تحريك آميز درباره توقيف 
نفتكش انگليسي توسط ايران اجتناب كند. به گزارش 
ايرنا، اين روزنامه انگليسي در گزارش روز شنبه آورده 
است: اين درخواست بريتانيا به دليل آن بوده كه اين 
كشور قصد داشته راه حل ديپلماتيكي را براي خروج از 
اين بحران پيدا كند. تلگراف نوشت: »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا بطور قابل توجهي در واكنش 
فوري به توقيف اين نفتكش س��كوت كرد و »مايك 
پمپئو« وزير امور خارجه امريكا اظهارات چندي بعد از 
اين توقيف نداشت. اين گزارش افزود: »جرمي هانت« 
وزير امور خارجه انگليس، جمعه ش��ب با پمپئو در 
آرژانتين گفت وگو كرد و مقام هاي انگليسي و امريكايي 
سراسر جمعه شب مذاكره كردند. اين رسانه انگليسي 
افزود: ترامپ روز پنجش��نبه با »بوريس جانسون« 
نامزد پست نخست وزيري انگليس گفت وگو كرده بود 
هر چند كه معلوم نيست كه آيا ايران موضوع مذاكره 
آنها بوده يا نه. روز بعد از آن هنگامي كه از ترامپ درباره 
نفتكش انگليسي موسوم به »استنا ايمپرو« سوال شد 
ترامپ از اظهارات جنجال برانگيز هميشگي خود درباره 
اقدامات ايران خودداري كرد و درمقابل گفت »درباره 
اين خبر شنيده ام و با بريتانيا در تماس هستم.« تلگراف 
نوشت: وقتي از پمپئو در ساعات پاياني روز جمعه در 
مصاحبه اي در آرژانتين درباره ايران س��وال شد وي 
گفت: ما درامريكا هر كاري را انجام مي دهيم تا در روابط 
با ايران تنش زدايي ايجاد كنيم. اين روزنامه انگليسي 
افزود: لحن ماليم تر مقامات امريكايي با تاكيد ترامپ 
درباره اجازه به »رند پل« سناتور امريكايي براي مذاكره 
با مقام هاي ايراني بروز كرد. ترامپ روز جمعه تاكيد كرد 
كه رند پل دوست من است و از من خواسته است اگر 
مي تواند در مذاكره با مقام هاي ايراني ورود كند. پاسخ 
مثبت اس��ت. بايد ديد چه اتفاقي مي افتد. تلگراف 
افزود: گفته مي ش��ود ترامپ در جلسات غيرعلني 
به شكل فزاينده در خصوص مسائل مربوط به ايران 
نااميد شده است. ظاهراً او از بي ميلي مقام هاي ارشد 
ايراني براي مالقات با او خرسند نيست به ويژه از ماه 
گذشته كه به گفته خودش از يك برنامه ريزي براي 
حمله نظامي به ايران عقب نشيني كرد. اين رسانه 
افزود: نشانه هاي اين نااميدي در واكنش روز جمعه 
او نمايان شد هنگامي كه او گفت اين اتفاق فقط آنچه 
را كه من درباره ايران مي گويم ثابت مي كند. ايران 

فقط مشكل ايجاد مي كند.



خبر 9 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس »طرح مديريت تعارض منافع« مجلس را بررسي كرد

هنوز از درب گرداني غافليم!

سهم مشاغل خانگي از طرح هاي اشتغال روستايي جزييات اقدامات دولت براي رفع مشكالت و ترخيص سريع كاال

گروه اقتصاد كالن|
 بازوي پژوهش��ي مجلس »ط��رح مديريت تعارض 
منافع« را كه چندي پيش از س��وي مجلس شوراي 
اس��امي ارايه ش��د، بررس��ي كرده و در توضيحات 
كارشناسي آن آورده است كه گرچه اين طرح به برخي 
از عوامل ايجادكننده تعارض منافع در س��طح فردي 
نظير اشتغال همزمان، سهام داري، تابعيت مضاعف، 
دريافت هديه و سفرهاي خارجي اشاره كرده است ولي 
از پديده »درب گردان« - جابه جايي مديران از بخش 
خصوصي و دولتي و برخورداري از مزاياي ويژه- غافل 
مانده است. در نهايت نيز مركز پژوهش هاي مجلس 
درباره اين طرح پيش��نهاد داده اس��ت كه بهتر است 
كليات آن تصويب شود ولي با توجه به نقايص موجود 
در ط��رح، جزيي��ات آن به كميته كارشناس��ي ذيل 
كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسامي ارجاع 

شود تا اصاحات مورد نياز انجام پذيرد.
به گزارش »تعادل«، امروزه هر كش��ور مدعي مبارزه 
با فساد، در تاش است تا با هدف جلوگيري از اتاف 
منابع، افزايش اعتماد عمومي به نظام سياسي و ارتقاي 
س��امت و كارآمدي نظام اداري، از تأثير سوء منافع 
ش��خصي و ثانويه بر نحوه انج��ام وظايف و اختيارات 
حرفه اي و قانوني پيش گيري كرده و موجبات رشد و 
توسعه كشور را با دقت و سرعت بيشتري فراهم آورد.

به همين خاطر با شناسايي دقيق مساله تعارض منافع 
به عنوان بستر اصلي بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاري 
و مصاديق گوناگون آن، قوانين جامع و يكپارچه اي را 
جهت مديريت موقعيت هاي به وجود آمده به تصويب 
و اجرا مي رساند. در ايران نيز به منظور تحقق آرمان ها 
و اهداف مندرج در قانون اساسي و دين مبين اسام، 
مبارزه با فساد در نتيجه شناخت مساله تعارض منافع، 
انواع، مصاديق و راهكارهاي مديريت بهينه آن ضروري 

و حياتي به نظر مي رسد.
در حال حاضر با وجود آنكه دولت در اواخر سال 1396 
اقدام به انتش��ار عمومي پيش نويس اليحه مديريت 
تعارض مناف��ع در بخش عموم��ي و فراخوان جلب 
مشاركت خبرگان كرد، هنوز بررسي اليحه در دستور 
كار هيات وزيران قرار نگرفته است. در نتيجه تعدادي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي به دليل آنچه 
آثار مخرب عدم مديريت تعارض منافع به خصوص در 
رانت جويي و استفاده از ارتباطات در تصدي مشاغل و 
سكوت قوانين كشور در خصوص آن، خوانده اند طرح 
مديري��ت تعارض منافع را براي ط��ي مراحل قانوني 

پيشنهاد داده اند. 
مشخص است كه به دليل لزوم جامع نگري در تدوين 
قوانين، طرحي كه بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته 
است بايد در كنار ساير طرح ها، لوايح و قوانين مربوط 
به حوزه مبارزه با فس��اد و در يك پازل ديده شود تا با 
ايجاد هم افزايي ميان قوانين مبارزه با فساد، افزايش 
كارآمدي و عدم موازي كاري را در حوزه مبارزه با فساد 
شاهد باشيم. در مجموع اعام وصول طرح مديريت 
تع��ارض منافع، به عن��وان اولين ق��دم عملي تغيير 
استراتژي از »مبارزه منفعانه و پسيني« به »مبارزه 

فعاالنه و پيشگيرانه« عليه فساد تلقي مي شود.
مرك��ز پژوهش هاي مجلس اكنون در گزارش��ي اهم 
محورهاي ط��رح را به صورت اجمالي مورد بحث قرار 

داده است.در اين گزارش درباره حوزه شمول اين طرح 
آمده اس��ت: در طرح مورد بررس��ي صرفًا به برخي از 
عوامل ايجادكننده تعارض منافع در سطح فردي نظير 
اشتغال همزمان، سهام داري، تابعيت مضاعف، دريافت 
هديه و س��فرهاي خارجي اشاره ش��ده است و برخي 
موضوعات از جمله ارتباطات پساشغلي )درب گردان( 
و انگيزه هاي سياسي، منطقه اي و سليقه اي غفلت شده 
است. به عاوه ساير عوامل نهادي ايجادكننده تعارض 
منافع نظير وحدت قاعده گذاري و اجرا، اتحاد ناظر و 
منظور )نظارت شونده(، تعارض وظايف و تعارض درآمد 
و وظاي��ف، در هيچ يك از مواد ط��رح مورد توجه قرار 
نگرفته است. به عاوه مديريت موقعيت هاي تعارض 
منافع سازمان محور نيز در هيچ يك از مفاد طرح مورد 
اش��اره قرار نگرفته اس��ت. لذا به نظر مي رسد با وجود 
تعاريف جامعي از تع��ارض منافع در ادبيات موضوع و 
اسناد بين المللي، مي توان از تعاريف دقيق تري براي 
حوزه شمول طرح استفاده كرد. در واقع بايد مشخص 
شود طرح حاضر درصدد مديريت تعارض منافع در چه 
س��طوحي و در پاسخ به كدام نياز جامعه اعام وصول 
شده اس��ت. آيا مديريت جامع تعارض منافع در همه 
بخش ها و سطوح را دنبال مي كند يا فقط به محدوديت 
اس��تفاده از رانت، خويشاوندس��االري و امتيازات در 

تصدي مشاغل مي پردازد؟
در بخ��ش ديگري از اي��ن گزارش درباره اش��خاص 
مش��مول قانون آمده اس��ت: متن طرح، دسته بندي 
جديدي از اش��خاص مش��مول ارايه كرده است كه با 
وجود جامعيت نسبي، با رويه موجود در قوانين گذشته 
ناسازگار است. لذا مي توان با هدف سازگاري با قوانين 
ديگري همچون قانون مديريت خدمات كش��وري، 
قانون محاس��بات عموم��ي، قانون برنام��ه و بودجه، 
دسته بندي متناسبي از اش��خاص مشمول ارايه داد 
تا در آينده نظام حقوق اداري كشور با مشكل تطبيق 

دسته بندي ها مواجه نشود.
همچنين در اين گزارش درباره مسووليت اجراي قانون 
آمده است: بر خاف آنكه بخش دوم طرح به مسووليت 
اجراي قانون اختصاص يافته است، اما اين بخش صرفًا 
به تعيين مس��وول نظارت بر حسن اجراي اين قانون 
)كه حكم ع��ام آن در قانون اساس��ي و قوانين ديگر 
وجود دارد(، پرداخته و تنها در يك تبصره بخش اعظم 
تكاليف را با دو ابزار بخشنامه و دستورالعمل به صورت 
كلي به عهده عالي ترين مقام نهاد عمومي واگذار كرده 
است. لذا، متولي اجراي تدابير پيشگيرانه سوءاستفاده 
از موقعيت هاي تعارض منافع، به صورت دقيق تعيين 
نشده است.در اين گزارش درباره گزارش دهي تخلف 
هم آمده است: مس��اله گزارش دهي تخلف نيز كه در 
طرح به آن اش��اره شده، داراي الزامات فني و حقوقي 
متعددي است. به همين منظور در حال حاضر طرح 
ديگري با عنوان »حمايت و تشويق مطلعين مفاسد 
اداري و اقتصادي«؛ موضوع گزارش دهي تخلف را مورد 
هدف قرار داده كه در كميسيون حقوقي و قضايي در 
حال بررسي است. به همين جهت الزم است نسبت 
اين مح��ور از طرح مديريت تع��ارض منافع، با طرح 
مذكور مشخص شود.اين گزارش درباره »راهكارهاي 
عمومي و اختصاصي مديريت تعارض منافع«، افزوده 
اس��ت: اين طرح به ص��ورت كلي به برخ��ي از قواعد 

عمومي مديريت تعارض منافع، نظير عدم مشاركت 
در فرآيندهاي تصميم گيري در شرايط تعارض منافع، 
عدم تصدي مش��اغل همزمان، عدم س��هام داري در 
ش��ركت هاي خصوصي، ممنوعيت تابعيت مضاعف، 
ممنوعيت دريافت هديه و شفاف س��ازي س��فرهاي 
خارجي پرداخته و به اشتباه نام قواعد اختصاصي بر آن 
نهاده است. نكته حائز اهميت آن است كه بسياري از 
راه كارهاي اساسي و مبنايي مديريت تعارض منافع در 
قالب قواعد ساختاري )اختصاصي(، مديريت تعارض 
منافع جاي مي گيرد كه طرح مذكور اس��تفاده از اين 
راهكارها را به يك تبصره كلي در ذيل مواد مربوط به 
مسووليت اجراي قانون تقليل داده است كه پيش تر 
ذك��ر آن رفت. اما از آنجا ك��ه راهكارهاي اختصاصي 
مديريت تعارض منافع، مانن��د راهكارهاي عمومي، 
قواعدي ثابت و يكس��ان نبوده و بسته به ويژگي هاي 
ذاتي نهاد يا دستگاه مورد نظر متغير است. در بسياري 
از مواقع نيازمند تغيير ساختار، قوانين، دستورالعمل ها 
و رويه هاي موجود نهاد يا دستگاه تحت بررسي است. 
به همين جهت توجه به ويژگي ها، ساختارها، فرآيندها 
و رويه ه��اي موجود و مصاديق تع��ارض منافع در هر 
بخش ضروري به نظر مي رسد كه در طرح مورد نظر 

هيچ اشاره اي به آن نشده است. 
همچنين تنگ شدن دايره اشخاص مجاز و صالح براي 
تصدي مش��اغل )با توجه به برخ��ي محدوديت هاي 

كلي پيشنهادي طرح(، مي تواند منجر به قفل شدن 
فرآيندها و كاهش كارآمدي نظام اداري كشور شود. 
در اينگونه موارد راهكارهاي منعطف تري مانند افزايش 
جرايم تخطي يا ش��فافيت فرآين��د تصميم گيري، 
عملكرد متصديان مش��اغل و دريافت هدايا مي تواند 
از بهره برداري ش��خصي از موقعي��ت تعارض منافع 
پيش گيري كند بنابراين به نظر مي رسد طرح مورد 
بحث با تكيه بر تاش هاي قابل ستايشي كه در تعيين 
كلي قواعد عمومي داشته است ظرفيت آن را دارد تا با 
اصاح و افزودن قواعد ديگر، به حل مساله درب گردان، 
اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظايف و تعارض درآمد-

وظايف نيز بپردازد.در بخش ضمانت اجرا و دادرسي 
اين گزارش هم آمده اس��ت: با توجه به مفاد طرح و با 
وجود ارايه ضمانت هاي اجرايي در انتهاي بسياري از 
مواد پيش��نهادي فصول اول و دوم، مجدداً يك فصل 
ديگر )يك ماده(، به ضمانت اجرا اختصاص داده شده 
است كه منجر به ايجاد تعارض ميان مواد طرح مورد 
بررسي مي شود. بطوري كه اواًل روشن نيست در صورت 
تخطي از قانون، كدام يك از اين تضامين بايد استفاده 
شود و ثانيًا مسوول رسيدگي نيز براي آن تعيين نشده 
است. همچنين فلسفه انتخاب ضمانت اجراي مدني و 
انفصال موقت و دايم از ميان ضمانت هاي اجراي مدني، 
كيفري، اداري و انتظامي روشن نيست، زيرا در بسياري 
از كش��ورها از س��اير ضمانت هاي اجرا نيز اس��تفاده 

مي شود. به عاوه تجربه بسياري از كشورها مويد اين 
مطلب است كه بررسي موقعيت هاي تعارض منافع و 
مسائل پيراموني آن، نيازمند آيين دادرسي افتراقي 
)مختص موضوعات تعارض منافع و متفاوت با آيين 
دادرسي كيفري( است. طرح موجود با وجود استفاده 
از عبارت »دادرسي«، در عنوان فصل سوم )ضمانت 
اجرا و دادرسي(، در اين خصوص سكوت كرده است. 
بنابراين،  اين محوز نيز مانند ساير محورهاي مذكور، 

نيازمند اصاح و بازنگري است.
در قسمت »جمع بندي و نتيجه گيري«، اين گزارش 
نيز چنين آورده شده است: با توجه به اهميت موضوع 
مديريت تعارض منافع و اينكه طرح ارايه ش��ده اهم 
محورهاي مورد نياز را پوشش داده است و همچنين 
عدم ارايه اليحه مربوطه توسط دولت پيشنهاد مي شود 
كليات طرح مورد پذيرش قرار گيرد، البته با توجه به 
نقايص موج��ود در طرح، الزم اس��ت جزييات آن به 
كميته كارشناسي ذيل كميسيون تخصصي مجلس 
شوراي اس��امي ارجاع ش��ود تا اصاحات مورد نياز 

انجام پذيرد.
تعادل: پديده درب گردان به پديده اي اطاق مي شود 
كه در آن مديران بخش خصوصي و بخش دولتي ميان 
اين دو جابه جا شده و از اين طريق تصميماتي به نفع 
مناف��ع فردي و گروهي انجام گي��رد و حتي منجر به 

برخورداري از رانت شود. 

وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي با ارس��ال نامه اي به 
رييس جمهور، جزييات 12 پيش��نهاد جهت كاهش 

رسوب كاال را اعام كرد.
در كميت��ه اي ب��ه رياس��ت فره��اد دژپس��ند وزير 
ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي و با ش��ركت نمايندگان 
وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي، صنع��ت، معدن و 
تجارت، جهاد كش��اورزي، بانك مركزي جمهوري 
اس��امي ايران و گمرك جمهروي اسامي ايران كه 
براي رفع مش��كات ترخيص سريع كاال برگزار شده 
بود، 12 بن��د جهت كاهش رس��وب كاال به تصويب 
رس��يده كه بر اين اس��اس، ماحصل آن در نامه اي به 

رييس جمهور اعام شده است.
در نامه دژپسند كه در تشريح موارد تصويب شده در 

تاريخ 2۵/ ۰۴/ 9۸  ارسال شده، آمده است: 
- وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به محض دريافت 
اطاعات قبض انبار كاال به صورت سيستمي، نسبت 
به جايگزين��ي تاريخ اعتبار مجوز ثبت س��فارش، از 
مرحله اظهار گمركي به زمان ورود كاال اقدام نمايد. 
براي رسيدن به اين هدف، مراجع ذي صاح )سازمان 
بنادر و دريانوردي يا انبارهاي عمومي( نسبت به ارسال 
سيستمي اطاعات مورد نياز در اسرع وقت به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.
 - براي كاالهايي كه مش��مول تغيير گروه كااليي از
1 ب��ه 2 و پرداخ��ت ماب��ه التفاوت ش��ده اند، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار نسبت به تعيين تكليف دريافت مابه التفاوت از 
اين كاالها )ظرف مدت ي��ك هفته( اقدام و نتيجه را 
 به گمرك جمهوري اس��امي ايران و س��اير مراجع

ذي ربط اعام نمايد.
- بانك مركزي جمهوري اسامي ايران از محل منابع 
در اختيار خود نس��بت به ص��دور گواهي تخصيص 
كاالهايي كه داراي ثبت سفارش بوده ليكن تخصيص 

آنها صورت نپذيرفته است با اولويت
مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد، كاالهاي اساسي و 
اقام مربوط به دستگاه هاي دولتي در راستاي اهداف 

اين دستگاه ها اقدام نمايد.
- گمرك جمهوري اس��امي ايران ب��ا رعايت مفاد 
صورتجلس��ه مورخ 139۸.3.1 كميت��ه تنظيم بازار 
)رصد و پايش گوش��ت قرمز( نس��بت ب��ه پذيرش 
درخواس��ت ترانزيت محموله هاي گوش��ت منجمد 

وارداتي موجود در منطقه ويژه بندر ش��هيد رجايي 
كه مشكل مالكيت ندارند به مقصد مورد درخواست 
صاحبان كاال )از جمله ش��ركت پش��تيباني امور دام 

كشور( اقدام نمايد.
- نسبت به واگذاري كاالهايي كه جزو اقام ممنوعه 
دولت��ي ب��راي واردات بوده و بدون اخ��ذ مجوز ثبت 
سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانوني اين اقام 
سپري گرديده است به سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي اقدام ش��ده، مرجع مذكور نس��بت به 
فروش اين كاالها با رعايت مقررات مربوطه و در سطح 

گسترده اقدام نمايد.
- تب��ادل اطاعات الزم توس��ط گم��رك جمهوري 
اسامي ايران براي تمامي سازمان هاي ذيربط و ذي 
صاح، با رعايت محرمانگي اطاعات صورت پذيرد، از 
جمله در راستاي مفاد تبصره )۴( ماده 2۴ قانون امور 
گمركي، براي جلوگيري از رس��وب و تعيين تكليف 
در اين خصوص، مانيفس��ت كاالها بطور مستقيم از 
كشتي و اطاعات قبض انبارها بدون واسطه از سازمان 
متولي صدور اين اس��ناد دريافت و در مقابل گمرك 
جمهوري اسامي ايران پس از اظهار كاال، نسبت به 
ارايه اطاعات اظهارنامه و تغييرات مربوطه به سازمان 
ذي صاح اقدام نمايد. همچنين ب��ه منظور مبادله 
سيستمي اطاعات با سازمان هاي ذي ربط، جلسه اي 
به رياست رييس كل گمرك جمهوري اسامي ايران 

تشكيل و به قيد فوريت تعيين تكليف شود.
- ضمن تأكيد بر الكترونيكي شدن فرآيندهاي مربوط 
به چرخه تجارت، گمرك جمهوري اسامي ايران با 
همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات ترتيبي 
اتخاذ نمايند تا نسبت به توسعه زيرساخت هاي خود 
به گونه اي كه خألهاي سيس��تمي به حداقل برسد، 

اقدام نمايند.
- دس��تگاه هاي متولي صدور مجوزهاي قانوني براي 
ترخيص كاال از گمركات كشور، نسبت به نمونه برداري 
از كاالهاي مشمول اخذ مجوزهاي قانوني قبل يا حين 

تخليه كاال اقدام نمايند.
در اين راستا، س��ازمان بنادر و دريانوردي تمهيداتي 
اتخاذ نمايد تا امكان نمونه برداري شبانه روزي براي 
دستگاه هاي مرتبط فراهم گردد؛ ضمن تفويض اجازه 
به وزارت جهاد كشاورزي، اين امكان فراهم گردد تا 
اين مرجع از ظرفي��ت و توانمندي بخش خصوصي 

ب��راي نمونه برداري كاالها اس��تفاده نماي��د؛ وزارت 
جهاد كشاورزي )قرنطينه نباتي( ضمن نمونه برداري 
ش��بانه روزي، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اسرع وقت و 
حداكثر طي مدت زمان 12 س��اعت نسبت به اعام 
نتيجه و صدور مجوز ترخيص مربوطه اقدام نمايد و 
گمرك جمهوري اسامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد 
تا نمونه ب��رداري واحد از اقام مش��مول اخذ و ارايه 
مجوزه��اي قانوني صورت پذيرفت��ه و نتيجه آزمون 
توسط يك دس��تگاه ذي صاح براي ساير دستگاه ها 

نيز تسري داده شود.
- گمرك جمهوري اسامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد 
تا نس��بت به ترخيص ش��بانه روزي و حمل يكسره 
كاالهاي اساس��ي با اخذ مجوزه��اي قانوني مربوطه 
به نح��وي اقدام نمايد تا فاصله زماني ترخيص كاال از 
گمركات به خصوص كاالهاي اساسي و همچنين مواد 
اوليه واحدهاي توليدي با رعايت كليه مقررات مربوطه 

به يك سوم مدت زمان فعلي كاهش يابد.
- گمرك جمهوري اسامي ايران نسبت به اباغ، پيگيري 
و اجراي صورتجلس��ه تصميمات بند )1( دستور سوم 
بيست و س��ومين كارگروه تنظيم بازار موضوع بررسي 
راهكارهاي رفع مشكل عدم انطباق ارزش تعيين شده 
در ثبت سفارش با ارزش زمان اظهار كاالهاي اساسي به 
گمركات و مش��كات متاثر از اين موضوع براي فعالين 
اقتصادي با توجه به مصوبات اباغي س��تاد اقتصادي 
دولت به ش��ماره 6۴۸۵۴ مورخ 1۸/ ۰۵/ 139۷  توسط 

رييس جمهور محترم اقدام نمايد.
- وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، بانك مركزي 
جمهوري اسامي ايران و گمرك جمهوري اسامي 
ايران نس��بت به اب��اغ، پيگي��ري و اجرايي نمودن 
صورتجلس��ه مورخ 13/ ۰۴/ 139۸  مورد تفاهم اين 
دس��تگاه ها با موضوع »بررس��ي مش��كات ورود و 
ترخيص كاال« كه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
در چارچوب اختيارات اين دستگاه ها تنظيم گرديده 
است براي رفع مشكات ترخيص و كاهش رسوب كاال 

در بنادر و گمركات كشور اقدام نمايند.
شايان ذكر است بايد توجه داشت آماري كه از سوي 
وزير راه و شهرسازي تحت عنوان رسوب كاال در بنادر 
اعام گرديده، در اصل مي��زان موجودي كاال )اعم از 
كانتينري، غيركانتينري و اساسي( است كه در بنادر 

كشور وجود دارد.

رييس دبيرخانه س��تاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي با تاكيد بر ضرورت افزايش س��قف تس��هيات 
مشاغل خانگي به افراد پش��تيبان، پيشنهاد راه اندازي 

تعاوني هاي تامين نياز مشاغل خانگي را مطرح كرد.
مهناز امامدادي در گفت وگو با ايس��نا، گزارشي از روند 
اجراي طرح مشاغل خانگي در سال گذشته ارايه و اظهار 
كرد: طي س��ال گذش��ته 6۵2 هزار و ۸66 نفر در طرح 
مش��اغل خانگي ثبت نام كردند كه از اي��ن تعداد براي 
2۷2 ه��زار و ۴۸1 نفر مجوز صادر و ب��ه 66 هزار و 332 
نفر تسهيات پرداخت شده است كه در مجموع اشتغال 

ايجاد شده در اين بخش 92 هزار و ۷۴۷ نفر بوده است.
وي از افزايش تعداد متقاضيان تسهيات مشاغل خانگي 
در سال 139۷ نسبت به دو سال قبل از آن خبر داد و گفت: 
طي سال هاي 139۵ تا 139۷ جمعا يك ميليون و 1۵ 
هزار نفر در سامانه مشاغل خانگي ثبت نام كردند و 3۸۵ 
هزار و 66۴ نفر مجوز گرفتند؛ همچنين 112 هزار و 96۴ 
نفر موفق به اخذ تسهيات شدند و اين امر به اشتغالزايي 

16۵ هزار و 326 نفر منجر شده است.

  ۱۷ درصد طرح هاي اشتغال روستايي
در حوزه مشاغل خانگي

امام��دادي در عين حال به آمار اش��تغال روس��تايي و 
عشايري در حوزه مشاغل خانگي اشاره كرد و گفت: بر 
 اساس اطاعات دريافتي از سامانه كارا، از بهمن 1396 
تا تي��ر 139۸ حدود 1۷ درصد طرح ه��ا و پنج درصد از 
تسهيات پرداختي در حوزه اشتغال روستايي و عشايري 
مربوط به مشاغل خانگي و كل اشتغال جديد روستايي 

2۴1 هزار و 2۷6 نفر بوده است.
رييس دبيرخانه س��تاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي محدوديت دسترسي متقاضيان و كاهش تعداد 
بانك هاي عامل از 1۰ بانك به دو بانك را از جمله مشكات 
موجود در روند پرداخت تسهيات مشاغل خانگي ذكر 
كرد و گفت: متاسفانه تسهيات مشاغل خانگي در سال 
جاري به يك چهارم قبل و بانك هاي عامل در اين زمينه 
از 1۰ بان��ك به دو بانك كاهش پيدا كرده و وزارت كار بر 
اساس ماده 13 دستورالعمل آيين نامه اجرايي اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري وظيفه دارد، موضوع اختصاص 
1۰ درصد از اعتبارات مذكور به مشاغل خانگي را بطور 
جدي پيگي��ري و اجرايي كند؛ همچنين بانك مركزي 
مكلف است تعداد بانك هاي عامل در تخصيص تسهيات 

مشاغل خانگي و همچنين سقف تسهيات قابل پرداخت 
به فعاليتهاي پشتيباني را افزايش دهد.

   افزايش سقف تسهيالت پرداختي به پشتيبانان
وي از افزايش وام مشاغل خانگي به ۵۰ ميليون تومان خبر 
داد و گفت: سقف تسهيات پرداختي به افراد مستقل در 
طرح مشاغل خانگي از 2۰ ميليون تومان در سال هاي 
1396 و 139۷ ب��ه ۵۰ ميليون تومان در س��ال 139۸ 
رسيده است اما سقف تسهيات قابل پرداخت به افراد 
پشتيبان از سال 1396 تا 139۸ تغييري نكرده و همان 
1۰۰ ميليون تومان بوده كه از بانك مركزي خواسته ايم 

تا سقف تسهيات را افزايش دهد.

  تشكيل تعاوني هاي تامين نياز مشاغل خانگي
امامدادي بر لزوم استفاده از ظرفيت تعاوني ها و متقاضيان 
فاقد مهارت در اين طرح تاكيد كرد و گفت: براي استفاده از 
ظرفيت تعاوني ها در ايجاد تشكل ها و اتحاديه ها و توسعه 
اهداف پيش بيني ش��ده در حوزه مشاغل خانگي، الزم 
است وزارت كار بسترهاي توسعه و حمايت از تعاوني هاي 
تامين نياز مشاغل خانگي را فراهم كند.به گفته رييس 
دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، 
عدم صدور مجوز براي متقاضياني كه به ش��كل استاد 
ش��اگردي در حال حرفه  آم��وزي كرده اند و فاقد كارت 
مهارت هستند يكي از مش��كات موجود بوده و در اين 
راستا ستاد س��اماندهي مشاغل خانگي پيشنهاد كرده 
است براي سهولت صدور مجوز مشاغل خانگي، پذيرش 
تجربه كاري براي افراد فاق��د گواهي مهارت در صورت 
تاييد دس��تگاه اجرايي مربوطه بامانع باشد.به گزارش 
ايسنا، طرح ملي توسعه مشاغل خانگي از جمله طرح هاي 
اشتغال حمايتي ذيل برنامه اشتغال فراگير است كه اجراي 
آن با نقش آفريني س��ازمان جهاد دانشگاهي به عنوان 
نهاد واسط و تسهيل گر با هدف توانمندسازي و اتصال 
متقاضيان مش��اغل خانگي به بازار فروش محصوالت، 
در هشت استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، 
خراسان ش��مالي، خراس��ان جنوبي، خراسان رضوي، 
چهارمحال و بختياري و لرس��تان به شكل آزمايشي به 
اجرا درآمده است.ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي در روزهاي اخير از افزايش سقف تسهيات فردي 
مشاغل خانگي به ۵۰ ميليون تومان خبر داد و پرداخت 

اين تسهيات به كارمندان دولت را ممنوع اعام كرد.
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۱3 مصوبه براي كاهش 
رسوب كاال در بنادر

مهرداد جمال ارونقي معاون امور گمركي گمرك با 
بيان اينكه در 2۰ و 21 تيرماه با همراهي سازمان هاي 
ديگر دخيل در تجارت از بندر شهيد رجايي بازديد 
كرديم، گفت: رييس جمهور در دوم تيرماه دستوري 
درباره رفع رسوب كاال در بنادر به وزير اقتصاد پيرامون 
تش��كيل كميته بررس��ي صادر كرد. در اين جلسه 
دست كم 2۵ فعال اقتصادي با وزير اقتصاد صحبت 
كردند و مس��ائلي درباره ترخيص كاال و مش��كات 

پيرامون آن مطرح شد. 
جمال ارونقي ادامه داد: در آن مقطع 1۰2 هزار كانتينر 
به عنوان رسوب كاال اعام شد. وزارت راه تعريفي دارد 
كه اگر كااليي در حال تخليه از كشتي است نيز رسوب 
عنوان مي شود و با اين فرض 1۰2 هزار كانتينر اعام 
شد. مقرر شد وزارت راه در اين تعريف تجديدنظر كند. 
در عين حال، پيش از حضور وزير اقتصاد، جلساتي 
به همراه نماينده بان��ك مركزي با فعاالن اقتصادي 
داشتيم و صورت جلسه اي به همراه وزارت صنعت، 
بانك مركزي و گمرك در 13 بند ارايه شد.وي تصريح 
كرد: 66 هزار كانتينر بررسي شده مربوط به گمرك 
شهيد رجايي بود؛ بنابراين با دستور رييس جمهور و 
بررسي هاي صورت گرفته، عدم وجود معنادار كاال به 
عنوان رسوب در بنادر بود و وضعيت در گمرك شهيد 
رجايي مطلوب اس��ت. البته در حال حاضر، 13 بند 
تصويب شده اباغ نشده و با نظرات وزير اقتصاد ارايه 
مي شود.ارونقي بيان كرد: همچنين مقرر شد ترانزيت 
كاالهاي گروه ۴ به مقصد مناطق ازاد ممنوع است و 
همچنين كاالهاي غير گروه ۴ در صورتي كه معاف از 
ثبت سفارش موضوع تصويب نامه 11۸۸۷۵ مورخ 
11 آذرماه 9۷ باشد به مقصد مناطق آزاد نياز به ثبت 
سفارش ندارد.وي تاكيد كرد: يكي ديگر از بندهاي 
مصوبه حاكي است براي ترانزيت كاالهاي غير گروه 
۴ به مقصد مناطق آزاد در صورتي كه كاال جزو رديف 
كاالهاي معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از 
نوع ورود به مناطق آزاد يا سرزمين اصلي كافي است 

و نياز به ثبت سفارش ديگري ندارد.
معاون گمرك ايران اظهار كرد: از بندهاي ديگر مصوبه 
ترانزيت داخلي كاال به مقصد ساير گمركات است كه 
نياز به ثبت سفارش سرزمين اصلي دارد. براي تسهيل 
ثبت سفارش و ورود مواد اوليه و واسطه اي با منشأ ارز 
حاصل از صادرات نيز مقرر شد، سقف و سابقه براي 
بازرگان��ان متقاضي واردات مواد اوليه و واس��طه اي 
بخش توليد در نظر گرفته نش��ود و الزام به قرارداد با 
واحد توليدي ضرورت ندارد.وي افزود: بحث بعدي 
كه مطرح است اينكه قبل از تحريم ها در اجراي قانون 
مقررات صادرات و واردات به عنوان نمونه ابزاري در 
اختيار گمرك بود كه مي شد نسبت به ترخيص بدون 
ثبت سفارش اقدام كرد. ماحظه بانك مركزي و وزارت 
صنعت اين است كه حتما بايد ثبت سفارش يا ثبت 

آماري صورت بگيرد.
ارونقي گفت: در اين زمينه مقرر ش��د براي واردات 
كاالهاي موضوع بند يك ماده 3۸ از معاونت حقوقي 
رياست جمهوري استعام شود. طبق يكي ديگر از 
بندهاي مصوبه 3 دس��تگاه گمرك، وزارت صمت و 
بانك مركزي درباره ضايعات مناطق است كه امكان 
ورود به كشور را ندارد و اين قبيل اقام در گمركات 
دپو شده و اجازه ترخيص ندارد. طبق مصوبه جديد 
وزارت صمت مكلف شد، يك بند ذيل بند 9 ماده 3۸ 
آيين نامه مقررات و ص��ادرات بدون انتقال ارز تحت 

عنوان ضايعات خارج شود، ايجاد كند. 
ارونقي تاكيد كرد: در مصوبه ديگري، كاالهايي كه 
در كنار كاالي اصلي به عنوان مجاني، هديه يا اقام 
بسته بندي به صورت غيرمتعارف ارسال مي شود، بايد 
به ثبت سفارش كاالي اصلي اضافه شود. وزارت صمت 

بايد در اين زمينه تعيين تكليف كند.
معاون امور گمركي گمرك ايران افزود: در بند ۷ مصوبه 
مقرر شد صورتجلسه 2۷ اسفند 9۷ گمرك، بانك 
مركزي و وزارت صمت تا نيمه مردادماه سال جاري 
عملياتي شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرك قطع 
شود. يعني در يك مرحله ثبت سفارش و تامين ارز از 

سوي بانك مركزي ارسال و كنترل مي شود.
وي تاكيد ك��رد: بند بعدي در م��ورد مصوبه درباره 
كاالهايي كه كد رهگيري بانك را ندارند، مواردي كه 
در صف دريافت ارز است مي تواند به صورت درصدي 
ترخيص ش��ود. بانك مركزي در زمان تخصيص ارز 
اعتبار كارت بازرگاني را كنترل كن��د و اين از ديگر 
مصوبات كميته بوده اس��ت. بند بعدي درباره كسر 
تخليه و اضافه تخليه اس��ت و قبا منفي مثبت يك 
درصد اختاف وزن اعمال مي شد كه در برخي كاالها 
قابل اعمال نيست و در تامين ارز نيز بانك دچار مشكل 

مي شود. اين مساله باعث انباشت پرونده ها شده بود.
به گفته وي، كميته اي در اين زمينه براي بررس��ي 
تشكيل خواهد شد. معاون امور گمركي گمرك ايران 
تصريح كرد: رييس جمهور پس از ارايه اين مصوبات 
به وزير اقتصاد دستور داد تا حصول نتيجه، عملياتي 
ش��دن مصوبات را با همراهي دستگاه ها دنبال كند. 
تصميماتي نيز درباره جلوگيري از ايستايي كاالهاي 
وارداتي در گمركات به ويژه كاالهاي اساسي گروه يك 
و دريافت مابه التفاوت گروه يك و دو كااليي اتخاذ شد 
كه وزارت صمت بايد پيگيري كند.وي با اشاره به اينكه 
در حال حاضر 1۷ هزار تن گوش��ت در بيش از 9۰۰ 
كانتينر در بندر شهيد رجايي موجود است، گفت: 3۰ 
تا ۴۰ هزار كانتينر كاال مريوط به گروه ۴ كااليي است 
كه به س��ازمان اموال تمليكي براي فروش ارايه شد. 
تمامي كاالهاي اساسي در مسير سبز تعريف شده و 

به صورت شبانه روزي ترخيص مي شوند.
وي گفت: در عين حال، ۸۰3 قلم كاال از سوي ستاد 
تنظيم بازار به عنوان كاالي اساسي تلقي شده و براي 
بررسي ارزش دقيق كاالها پيشنهاد گمرك استقرار 
در وزارت صمت و بررس��ي دقي��ق ارزش كاالهاي 
وارداتي اس��ت. پيشنهاد بعدي اين بود كه ۸۰3 قلم 
ياد ش��ده را 1۵ درصد نوسان ارزشي در نظر بگيريم 
كه قابل پذيرش باشد. وزارت صمت و بانك مركزي 
موظف شدند اقدامات الزم براي اجرايي شدن بندهاي 

مصوبات را انجام دهند.

  در حال حاضر با وجود آنكه دولت در اواخر سال 1396 اقدام به انتشار عمومي پيش نويس اليحه مديريت تعارض منافع در بخش عمومي و فراخوان 
جلب مشاركت خبرگان كرد، هنوز بررسي اليحه در دستور كار هيات وزيران قرار نگرفته است. در نتيجه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
به دليل آنچه آثار مخرب عدم مديريت تعارض منافع به خصوص در رانت جويي و استفاده از ارتباطات در تصدي مشاغل و سكوت قوانين كشور در 

خصوص آن، خوانده اند طرح مديريت تعارض منافع را براي طي مراحل قانوني پيشنهاد داده اند.

برش



دانش و فن10اخبار

با وجود برخي قوانين دست و پا گير در حوزه » آي تي« صورت گرفت 

ورود كاالي قاچاق و بي كيفيت به بازار 
گروه دانش و فن   

بسياري از دس��ت اندركاران و فعاالن حوزه اي تي 
معتقدند وجود برخي قوانين نه تنها مش��كالت د ر 
اين عرصه را رفع نكرده اس��ت،  بلكه اين قوانين به 
دليل نداش��تن ضمانت اجرايي باعث ورود كاالي 
قاچاق،  كاالي بي كيفيت و... ش��ده است. از همين 
رو در حاش��يه برگزاري نمايش��گاه الكامپ اعضاي 
كميسيون ش��بكه س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
با انتق��اد از روند ثبت س��فارش و واردات كاالهاي 
فناوري اطالعات توسط س��ازمان تنظيم مقررات 
ارتباط��ات و وزارت صم��ت، خواس��تار بهبود اين 

روند شدند.
آزاد معروفي رييس كميسيون شبكه سازمان نظام 
صنفي و رايانه اي كشور با بيان اينكه مشكالت اصلي 
واردات كاالهاي فن��اوري اطالعات و ارتباطات، به 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي و 
وزارت صمت مربوط مي شود، گفت: اين مشكالت 
بايد با تعامل دو طرفه برطرف شود، امسال دومين 
سالي است كه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي و مس��ووالن وزارت صمت درخواس��ت 
مي كنيم تا در جلس��ات حضورداش��ته باش��ند و با 
ش��نيدن موانع و مش��كالت راهكارهاي اجرايي را 
اتخاذ كنند، اما تا به امروز مس��ووالن دولتي در اين 
جلسات حاضر نشده اند و مش��كالت نيز همچنان 

پابرجاست . 
وي با اشاره به اينكه سازمان نظام صنفي چند سالي 
اس��ت كه در تعام��ل با رگوالتوري عم��ل مي كند، 
 خاطرنش��ان كرد: مشكالت مربوط به واردات بيش 
از دو سال طول كشيده است و فشارها درباره ثبت 
سفارش از سازمان تنظيم، موجب افول در اقتصاد 
ديجيتال ش��ده اس��ت و نه تنها منجر به كند شدن 
توس��عه زير سس��اخت ها در اين عرصه شده است 
بلكه با دام��ن زدن به اقتصاد پنهان خاكس��تري و 
قاچ��اق،  منجر به بيكاري برخي از افراد و فعاالن در 

اين عرصه شده است .
معروف��ي با بي��ان تكنول��وژي روزب��ه روز در حال 
تغيير است و توس��عه هم نيازمند تجهيزات افزود: 
اميدواريم تحريم هاي داخلي شكسته شود چرا كه 
در صورت شكسته شدن تحريم ها استارت آپ ها راه 
مي افتند و دولت الكترونيك ايجاد مي شود. در غير 

اين صورت زيرساخت هاي حوزه فناوري اطالعات 
كه زيرس��اخت هاي خيلي از صنايع است، متوقف 

خواهد شد.
در ادامه احسان زرين بخش دبير كميسيون شبكه 
س��ازمان نظام صنفي و رايانه اي كش��ور با اشاره به 
قانون تاييد نمونه تجهي��زات فناوري اطالعات در 
س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات اظهار كرد: اين 
قانون امس��ال وارد س��ال دوازهم خود مي ش��ود و 
كهنه بودن اين قان��ون معضالت زيادي را به وجود 
آورده اس��ت. رگوالتوري ناخواسته به قاچاق كاال، 
ورود كاالي بي كيفيت، مش��كل سرمايه در گردش 
و عدم پرداخت عوارض گمركي دامن زده اس��ت و 

كارآفرين ها با اين قانون به مشكل برمي خورند.
دبير كميسيون شبكه سازمان نصر اظهار كرد: وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات حتي اجازه نداد پيشنهاد 
بخش خصوصي در كميسيون تنظيم مقررات مطرح 
ش��ود، افزود: فناوري اطالع��ات، اطالعات به روز را 
براي تصميمات اقتصادي در اختيار مديران ارشد 
مي گذارد، بنابراين اگر IT را از كشور حذف كنيم، 
مثل ماشيني هستيم كه در تاريكي قدم مي گذاريم.

زرين بخش گفت: يك��ي از اعتراضات��ي كه داريم، 
مربوط به آزمايش��گاه هاي تست تجهيزات فناوري 
اطالعات است.  تست برخي از تجهيزات واردشده در 
اين آزمايشگاه هاي قديمي واقعًا امكان پذير نيست 
درحالي كه بخش خصوص��ي مي تواند از عهده آن 
برآيد. ما تجهيزاتي وارد مي كنيم كه تحريمي است 
و باعث ورود فناوري به كش��ور مي ش��ود؛ بنابراين 
انتظار داريم سازمان ها و مجموعه ها، خودتحريمي 

را به ما تحميل نكنند.
وي با اش��اره به اعم��ال محدوديت ب��راي واردات 
كاالهاي فناوري اطالعات گفت: براي واردات كاال 
محدوديت دالري در نظ��ر مي گيرند يا مي گويند 
بايد كااليي وارد ش��ود كه قبال هم وارد شده است؛ 
درحالي كه س��رعت رش��د محصوالت تكنولوژي 
بسيار باالست و اگر بخواهيم كااليي وارد كنيم كه 
قبال وارد شده است، هيچگاه نمي توانيم تجهيزات 

نسل پنجم را وارد كشور كنيم.
همچنين مجيد كريمي عضو كميس��يون ش��بكه 
س��ازمان نظام صنف��ي رايانه اي با بي��ان اينكه همه 

مردم در ايران با مشكالت ناش��ي از تحريم و روابط 
بين الملل روبرو هستند، گفت: ارتباط دادن مشكالت 
ب��ا تحريم ها، ناصحيح اس��ت. مش��كالت ما منش��أ 
داخلي دارد و ن��وك پيكان انتقادات م��ا متوجه دو 
 س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات و وزارت صمت 
است. وي ادامه داد: سازمان تنظيم مقررات عالقه به 
خدمت رس��اني در حوزه هايي دارد كه براي خودش 
مشخص كرده است. در ش��روع به كار اين سازمان، 
ح��وزه اش صرفًا تاييدي��ه ب��راي واردات تجهيزات 
راديوي��ي بود، بعده��ا تجهيزات كابل��ي و كاالهاي 
ديگر نيز به آن اضافه ش��د. در ح��ال حاضر هم تمام 
تعرفه هاي كاالهاي فناوري اطالعات و ارتباطات چه 
در ثبت سفارش و چه خروج از گمرك نيازمند اخذ 
مجوز از سازمان تنظيم مقررات است؛ فرآيندي كه 
چند روز و بعضا چند هفته زم��ان  مي برد. اين عضو 

كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي با بيان اينكه 
مشخص ترين اثر عملكرد س��ازمان تنظيم مقررات 
در ۱۵ سال گذشته تقويت بازار خاكستري واردات 
بوده است، گفت: در نتيجه، فعاالن اصلي اين حوزه 
را ي��ا وادار به كاهش فعاليت و ترك بازار كرده يا آنها 
را به سمت بازارهاي خاكستري تشويق كرده است 
و نتيجه همين مي ش��ود كه قيمت تمام ش��ده كاال 

افزايش پيدا كند.
كريمي با اشاره به اينكه در حوزه فناوري اطالعات 
يا تعرفه هاي بي منطق وضع مي ش��ود ي��ا به بهانه 
حمايت از مجموعه هايي ك��ه ادعاي توليد داخلي 
دارند، واردات در مقطعي ممنوع مي ش��ود، گفت: 
اگر مي خواهيم مجموعه اي را كه مدعي توليد داخل 
است، حمايت كنيم، مي توانم با اقداماتي مانند ارايه 
معافيت هاي مالياتي ي��ا تعرفه هاي ترجيحي براي 

واردات اي��ن كار را انجام دهيم، درحالي كه تنها اثر 
تصميم هاي كنوني، افزايش قيمت حباب گونه براي 
كاالهايي است كه ورودش��ان را ممنوع كرده ايم و 

ضررش را مصرف كننده مي بيند.
در ادامه اين نشست مهدي نگيني عضو كميسيون 
ش��بكه س��ازمان نظام صنفي رايان��ه اي بيان كرد: 
برخي مقررات و قوانين ناكارآمد در سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي در روند تاييد نمونه و 
روند ثبت باعث شده ورود كاال از مبادي غيررسمي، 
رسميت پيدا كند و اين ورود غيرمتعارف هم قيمت 
تجهيزات را افزايش داده و همزمان، امنيت و كيفيت 
را به خطر انداخته اس��ت. با توجه به اينكه همواره 
اظهار مي شود سياس��ت هاي كلي نشان از حمايت 
از كسب وكارها دارد، بنابراين اميدواريم اختالالت 

ايجادشده حل شود.

انگج�ت |   كميس��يون تج��ارت ف��درال امريكا 
جريمه اي چند ميلي��ون دالري براي گوگل تعيين 
كرده اس��ت. دليل اين جريمه ع��دم رعايت قوانين 
حفاظ��ت از اطالعات ك��ودكان در پلتفرم يوتيوب 
است. گوگل بايد جريمه اي چند ميليون دالري به 
كميس��يون تجارت فدرال امريكا )FTC( پرداخت 
كند. اي��ن جريمه براي تس��ويه تحقيق��ات درباره 
چالش هاي يوتيوب در خصوص حفاظت از كودكان 
هنگام اس��تفاده از س��رويس هاي اين پلتفرم انجام 

شده است.
طبق گزارش واش��نگتن پس��ت )FTC( تحقيقاتي 
درباره يوتيوب انجام داد تا مشخص شود آيا در اين 
پلتفرم اش��تراك گذاري ويدئ��و، قوانين حفاظت از 
اطالعات شخصي فدرال براي كودكان زير ۱۳ سال 

اجرا مي شود يا خير.
در پاي��ان اين تحقيق كميس��يون تج��ارت فدرال 
امريكا تش��خيص داد گ��وگل و يوتيوب بطور كامل 
نتوانسته اند از كودكان محافظت كنند و همچنين 

اطالعات آنان را نيز جمع آوري كرده اند.
جمع آوري اطالعات كودكان خالف قانون حفاظت از 

كودكان در فضاي آنالين )COPRA( است.
طبق قانون شركت ها اجازه ندارند اطالعات كودكان 
زير ۱۳ س��ال را جم��ع آوري كنند و آنه��ا را هدف 
آگهي هاي شخصي سازي شده قرار دهند. از آنجا كه 
منابع واشنگتن پست اجازه ندارند در اين باره بطور 
رسمي س��خن بگويند، مبلغ دقيق و شرايط تسويه 

ميان گوگل و )FTC( هنوز مشخص نيست.
طبق گزارش هاي پيشين سال هاست كه كميسيون 
تج��ارت فدرال امري��كا ش��كايت هايي درباره عدم 
رعايت حريم خصوصي كودكان در يوتيوب دريافت 

مي كند.

»يوتيوب «جريمه چند ميليون 
دالري براي گوگل تراشيد

فون آرنا |   به نظر مي رسد ايرالين هاي امريكايي نيز 
قصد دارند در تمامي پروازهاي خ��ود امكان اتصال به 
شبكه اينترنت واي فاي را براي مس��افران خود فراهم 

كنند.
از آنجايي كه در چند سال گذشته بسياري از ايرالين هاي 
ممتاز در جهان براي برخي از هواپيماها و سفرهاي خاص 
 Wi-Fi امكان اتصال به شبكه اينترنت وايرلس واي فاي
را فراهم كرده بودند، حاال به نظر مي رسد كه شركت هاي 
هواپيمايي بيشتري درصدد آوردن اين قابليت ضروري و 
سرگرم كننده براي مسافران خود هستند تا بدين ترتيب 
در بررسي هاي ياتا و س��اير سازمان هاي هوانوردي نيز 
بتوانند نمره عملكرد و درجه كيفيت باالتري را كسب 
كنند. حاال دو شركت هواپيمايي امريكايي دلتا ايرالين 
و آمريكن ايرالين به تازگي اع��الم كرده اند كه در نظر 
دارند تا پايان س��ال ج��اري ميالدي ام��كان اتصال به 
شبكه اينترنت بي سيم واي فاي را براي تمامي پروازها 
و هواپيماهاي خود ب��ه ارمغان بياورند تا آنها بتوانند به 
راحتي تمامي كارها و فعاليت هاي موردنظر خود را در 

طول پرواز انجام دهند.
از آنجايي كه امكان اس��تفاده از ش��بكه هاي اينترنت 
همراه )موبايل ديتا( براي مس��افران حاضر در هواپيما 
وجود ندارد، بسياري از غول هاي تكنولوژي با همكاري 
اپراتورهاي مخابراتي و ايرالين هاي مختلف در سال هاي 
اخير به نصب و برقراري شبكه اينترنت وايرلس موسوم به 
واي فاي اقدام كرده اند كه در بررسي هاي صورت گرفته 
منجر به ايجاد هيچ گونه اختاللي در شبكه هاي ارتباطي 
هواپيما نخواهد شد و براي مسافراني كه در طول پرواز 
به خصوص مسافت هاي طوالني با مشكالت متعددي 
مواجه مي شوند و بس��ياري از آنها نيز به دنبال سرگرم 
كردن خود از طريق ش��بكه هاي اجتماعي و اينترنتي 
هستند، وجود شبكه واي فاي ضروري به نظر مي رسد.

 اتصال مسافران به اينترنت 
واي فاي فراگير مي شود

سي ان بي س�ي |   اگر چه ديوي��د ماركوس چهره 
رسانه اي فيس بوك در حوزه ارز ديجيتال ليبرا است، 
اما مغز متفكر ط��راح اين ارز ديجيتال يك زن جوان 

26 ساله به نام مورگان بلر است.
مورگان بلر يكي از س��ه كارمند فيس بوك است كه 
نامش��ان به عنوان طراحان ارز ديجيتال ليبرا مطرح 

شده است. 
ديگر افراد دست اندركار اين طرح ديويد ماركوس و 
كوين ويل هستند. بلر رياست حوزه استراتژي كاليبرا 
را بر عهده دارد كه قرار اس��ت در زمينه ارز ديجيتال 
ليبرا سياس��ت گذاري كند. كاليب��را كيف ديجيتال 
فيس بوك اس��ت كه براي ذخيره س��ازي ليبرا مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
بلر پيش از اين در ش��ركت هايي همچ��ون مديوم و 
شركت نرم افزاري اندرسن هوروويتز مشغول به كار 
بوده اس��ت. او اميدوار است تا با طراحي ارز ديجيتال 
ليبرا بتواند از دو ميليارد مشترك خدمات فيس بوك 

استفاده هاي بهينه تري به عمل آورد.
وي طراحي ارز ديجيتال ليبرا را حاصل جلسات متعدد 
و نشس��ت هاي طوالني با مديران ارش��د فيس بوك 
دانس��ته و گفته بدي��ن منظور دو س��ال كار و تالش 

شده است.
منابع مطلع در فيس بوك مي گويند وي اولين نفري 
بود ك��ه ايده ارز ديجيت��ال ليبرا را مط��رح كرد و به 
اهميت موض��وع پي برد. همكاران بل��ر وي را داراي 
ش��خصيتي كاريزماتيك، خوش بين و داراي انرژي 
بسيار زياد توصيف كرده اند. اجراي طرح هاي بالك 
چين فيس بوك نيز بر عهده اين زن بوده و او بوده كه 
مديران ارشد فيس بوك را راضي به استفاده از فناوري 
بالك چين كرده و براي اين كار س��ختي هاي زيادي 

متحمل شده است.

 يك زن 26 ساله مغز متفكر 
ارز ديجيتال فيس بوك

نيواطلس| محققان طي يك پژوهش جديد با توليد سنگ 
پوش��ه مصنوعي ماه، آجري ابداع كردند كه قابليت توليد 
گرما و برق در اين سياره را خواهد داشت. مدت ها است كه 
مهندسان فضايي سنگ پوشه ماه )يا همان رگوليت( را به 
عنوان يك ماده اوليه براي احداث سازه در اين سياره در نظر 
گرفته اند. اكنون محققان سازمان فضايي اروپا در نظر دارند 

از آن براي ذخيره انرژي نيز استفاده كنند.
در همين راستا س��ازمان فضايي اروپا با همكاري شركت 
»آزيميت اس��پيس« پروژه تحقيقاتي به نام »كش��ف و 
آمادگي« انجام دادند تا قابليت سنگ پوشه ماه براي جذب 
انرژي خورشيدي طي روز و استفاده از آن براي توليد برق در 
شب اين سياره را بررسي كند. طبق اطالعات سازمان فضايي 
اروپا نه تنها مي توان سنگ پوشه ماه را به شكل آجر درآورد، 
بلكه اين آجرها را مي توان طوري توليد كرد تا قابليت ذخيره 
گرما را داشته باشند. براي مطالعه اين ايده، محققان نوعي 
سنگ پوشه مصنوعي ماه ابداع كردند. آنها براي توليد سنگ 
پوشه مصنوعي، نمونه هايي را تحليل كردند كه در ماموريت 
آپولو به زمين ارس��ال شده بود. پس از اين مرحله از سنگ 
پوشه مصنوعي آجرهايي ساخته شد. همچنين پيش از آنكه 
آجرها براي توليد برق به موتور حرارتي متصل شوند، تحت 

شرايط اقيمي ماه گرم شدند.
لوكا سلوتي از شركت آزيميت اسپيس مي گويد: هر فناوري 
كه براي ماه توسعه مي يابد، بايد قادر به تحمل شرايط آب 
وهوايي بسيار سخت مانند شب هاي طوالني، دمايي بين 
۱۷۳- تا ۱2۷ درجه س��انتي گراد و البته فش��ار بسيار كم 
باشد. ما در تحقيقاتمان اين شرايط را شبيه سازي كرديم 
تا محيطي مشابه فضاي ماه براي آزمايش آجرها به وجود 
بياوريم. وي در ادامه افزود: با استفاده از خاك ماه مي توان 
گرما را در اين سياره ذخيره كرد. استفاده از سنگ پوشه ماه 
براي ذخيره گرما در ماه به ما امكان مي دهد كه از مواد موجود 

در س طح ماه براي ساخت و ساز استفاده كنيم.

آجرهاي فضايي كه گرما و برق 
توليد مي كنند

ايس�نا |محققان موسس��ه امنيتي كاسپراسكاي از 
بازگشت بدافزار تورال و آغاز مجدد خرابكاري هاي آن خبر 
داده اند، اين بدافزار در دو نسخه جديد بازتوليد شده است.

بداف��زار ت��ورال خ��ود را در درون برنامه ه��اي دور زدن 
فيلترينگ اينترنت و برخ��ي نرم افزارهاي ديگر مخفي 

كرده و بي سروصدا روي رايانه ها نصب مي شود.
هدف از اعمال اين تغييرات و استفاده از استراتژي جديد 
دشوار كردن امكان شناسايي اين بدافزار بوده است. يك 
 Topinambour نسخه جديد از اين بدافزار كه به نام
فعاليت مي كند براي حمله سايبري به برخي موسسات 
و نهادهاي دولتي در ابتداي سال 20۱9 به كار گرفته شد.

بدافزار مذكور كه گفته مي شود توسط هكرهاي روس 
طراحي شده قبال نيز براي جاسوسي سايبري از دولت ها 
و مراكز ديپلماتيك مختلف در جهان مورد اس��تفاده 
قرار گرفته بود، يك نس��خه تغيير يافته از آن نيز به نام 

KopiLuwak  در اواخر سال 20۱6 فعال شده بود.
افزايش مخفي كاري ت��ورال موجب نگراني محققان 
امنيتي ش��ده كه پيش از اين هم از دش��واري كشف 
آن نگران بودند. جمع آوري تمامي اطالعات ذخيره 
ش��ده روي رايانه و آداپتورهاي ش��بكه، سرقت انواع 
فايل ها، بارگ��ذاري بدافزارهاي جديد و تهيه عكس 
از نمايش��گر از جمله خرابكاري هاي بدافزار يادشده 

محسوب مي شود.

  بازگشت 
بدافزار نظامي »تورال«

  Mon. July 22. 2019  1432   دو شنبه    31 تير 1398   19  ذيقعده 1440  سال ششم    شماره 

رويداد

ايس�نا |  در پي افزايش اس��تقبال كاربران ش��بكه هاي 
اجتماعي از نرم افزار تغيير چهره Face app رييس پليس 
فتاي تهران بزرگ هش��دارهايي را به كارب��ران ارايه كرد. 
سرهنگ تورج كاظمي با اشاره به افزايش استفاده از نرم افزار 
Face app خاطرنشان كرد: سرور اين نرم افزار در خارج 
از كشور واقع شده و بنابراين كاربران بايد بدانند كه تمامي 
تصاوير و اطالعاتي كه با اين نرم افزار به اشتراك مي گذارند 

به سروري در خارج از كشور منتقل مي شود.
 وي با بيان اينكه موارد خألهاي امنيتي اين نرم افزار از سوي 
پليس فتا در حال بررسي است، گفت: اما يك سري موارد 
اس��ت كه اس��تفاده كنندگان از اين نرم افزار بايد آن را مد 
نظر قرار داده و در صورتيكه مايل به پذيرش اين ويژگي ها 
هس��تند از اين نرم افزار اس��تفاده كنند. كاظم��ي افزود: 
اس��تفاده كنندگان از نرم افزار Face app بايد بدانند هر 
تصوير و اطالعاتي كه در اختيار اين نرم افزار قرار مي دهند 
در سروري در خارج از كشور ذخيره مي شود و ممكن است 
كه بعدها از اين تصاوير استفاده هاي مختلفي صورت بگيرد. 
وي اضافه كرد: مساله دوم دسترسي هاي اين نرم افزار است 

كه با توجه به اينكه امكان انتخ��اب تصوير از داخل آلبوم 
تصاوير براي اين نرم افزار وجود دارد كاربران بايد بدانند كه 
در واقع اين نرم افزار به تمامي تصاوير داخل تلفن همراه آنان 
دسترسي داشته و ممكن است از اين تصاوير نيز كپي برداري 
شود. رييس پليس فتاي تهران بزرگ افزود: همچنين در 
پايان و پس از پردازش تصاوير امكان به اش��تراك گذاري 
عمومي اين تصاوير با هشتگي مشخص نيز وجود دارد كه 
ممكن است بعضي از كاربران بدون اطالع از آن تصاوير خود 
را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته و مدتي بعد 

متوجه آن شوند.

هشدار پليس در مورد پيامدهاي ناخواسته استفاده از»فيس آپ« 
كاربر

تك تايم�ز | چين از اه��داف جديد خ��ود در زمينه 
»اكتشاف ماه« پرده برداري كرد كه يكي از اين برنامه ها 

ساخت يك ايستگاه تحقيقاتي رباتيك در ماه است.
چيني ها پس از ماموريت »چانگ اي 4« دست از تالش 
بر نداشته اند و اكنون عالوه بر ادامه اين ماموريت ها قصد 

ساخت يك ايستگاه رباتيك در ماه را نيز دارند.
اينگونه كه به نظر مي رسد چين براي سه دهه آينده خود 
برنامه دارد. پژوهشگران چيني عالوه بر ماموريت آوردن 
نمونه در سال هاي 2020، قصد دارند در آينده نزديك 

يك ايستگاه تحقيقاتي را در ماه تاسيس كنند.
 “لي چونالي “ مدير ماموريت هاي آكادمي ملي نجوم 
چين گفت: پنجاه سال از گام نهادن نيل آرمسترانگ بر 
سطح كره ماه مي گذرد، ما طي اين سال ها بسيار تالش 
كرديم تا طي ماموريت هاي مختلف اطالعات بيشتري 
از س��طح ماه به دس��ت آوريم. يكي از ماموريت هاي ما 
ماموريت اكتشاف ماه “چانگ اي ۳ و چانگ اي 4 “ بود كه 
طي آن ما موفق به انجام نخستين فرود آرام در ماه شديم.
»چانگ اي ۳« يك ماموريت بدون سرنشين اكتشاف 

ماه چيني است كه توسط س��ازمان ملي فضايي چين 
)CNSA( اداره مي شود و متشكل از يك سطح نشين 
رباتيك و نخستين ماه نورد چين است. چانگ اي ۳ در 
دسامبر 20۱۳ به عنوان بخش��ي از مرحله دوم برنامه 

اكتشاف ماه چيني پرتاب شد.
 “چانگ اي 4 “يك ماموريت اكتش��اف ماه چيني است 
كه موفق به انجام نخس��تين فرود آرام در سمت پنهان 
ماه )در نواحي قطب جنوب كره ماه(، در تاريخ ۳ ژانويه 
20۱9 شد.   پژوهشگران گفتند با سفر به ماه ما مي توانيم 
اطالعات بسيار ارزشمندي از ساختار آن به دست آوريم. 

برنامه اكتش��اف ماه چين نقش مهمي در نوآوري هاي 
تكنولوژيكي به ويژه در سنجش از دور ماه، ژئومورفولوژي 

ماه و زمين شناسي ماه فراهم مي كند.
ماموريت بعدي برنامه اكتش��اف م��اه چين ماموريت 
“چانگ اي ۵ “اس��ت كه بنابر برنامه ريزي ها اوايل سال 
2020 انجام خواهد ش��د و هدف م��ا از اين ماموريت 
جمع آوري سنگ و خاك ماه و ارسال آن به زمين است. 
هدف بعدي ما ساخت يك ايستگاه تحقيقاتي رباتيك 
اس��ت و قرار است آن را تا س��ال 20۳0 به منظور انجام 
وظايف مختلف ب��راي آزمايش��ات و همچنين كمك 
به فضانوردان در ماموريت ه��اي طوالني مدت قمري 

تاسيس كنيم.
برنامه اكتش��اف ماه چين يك برنامه ماهواره اي چيني 
است كه به عنوان پروژه چانگ اي برگرفته از نام چيني 
الهه ماه نيز شناخته مي شود، برنامه هاي در حال انجام 
از مجموعه ماموريت هاي اكتشاف ماه به صورت رباتيك 
 )CNSA( است كه توسط س��ازمان ملي فضايي چين

اداره مي شود.

چيني ها ايستگاه تحقيقاتي رباتيك در ماه مي سازند 
فضا

شركت هاي IT جاي 
شركت هاي نفتي را مي گيرند

ايسنا | به گفته وزير ارتباطات اقتصاد ديجيتال 
جاي اقتصاد نفتي را در رتبه بندي شركت هاي 
ايراني خواهد گرفت. محمدجواد آذري جهرمي 
در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي نوش��ته است 
كه بزودي ش��ركت هاي فناوري اطالعات جاي 
شركت هاي نفتي و اقتصاد ديجيتال جاي اقتصاد 
نفتي را در رتبه بندي شركت هاي ايراني خواهند 
گرفت. او تاكيد كرده كه با فناوري نبايد جنگيد، 
بايد استفاده كرد. با فناوري و ذهن خالق جوانان 

ايراني، ايران هوشمند و آينده روشن مي سازيم.

مخفي كاري »كروم« برطرف شد
ديجيتال ترن�دز| گوگل اعالم ك��رد برخي وب 
سايت ها به علت وجود نقصي در مرورگر كروم قادر به 
شناسايي فعال شدن حالت مخفي بودن اين مرورگر 
بوده اند، اما نقص مذكور برطرف ش��ده است. كروم 
 Incognito داراي يك حالت مخفي كاري موسوم به
است كه در صورت فعال شدن وب سايت هاي مختلف 
نمي توانند تاريخچه فعاليت ها و وبگردي هاي كاربران 
را ردگيري كنند و همين امر به حفظ امنيت و حريم 
شخصي كاربران كمك مي كند. وجود يك نقص در 
بخش فايل سيستم API مرورگر كروم موجب مي شد 
تا وب سايت ها بتوانند افرادي را كه قابليت وبگردي 
ناشناس را فعال كرده اند، شناسايي كنند. اما گوگل 
مي گويد در نسخه ۷6 مرورگر خود كه هفته آينده 
در دسترس قرار مي گيرد چنين اشكالي وجود ندارد. 
گوگل هدف از اين اقدام را احترام به حريم شخصي 
كاربران و امكان اس��تفاده محرمان��ه از وب و فضاي 
مجازي اعالم كرده است. اما چنين كاري به خصوص 
به ضرر س��ايت هاي خبري تمام مي شود كه بعد از 
مطالعه چند مقاله راي��گان از كاربران براي خواندن 
ديگر مق��االت اضافي پول درياف��ت مي كردند. زيرا 
بدين شيوه شناسايي هويت كاربران براي سايت هاي 
خبري ناممكن شده و آنها هر بار تصور مي كنند با كاربر 

جديدي روبرو شده اند.

 گوگل توسعه  
موتور چيني را متوقف كرد

بي بي سي |طبق گفته يكي از مديران ارشد گوگل، 
اين شركت پروژه توسعه موتور جست وجوي اينترنتي 
براي چين را لغو كرده اس��ت.  يكي از مديران ارشد 
گوگل اعالم كرده طرح جنجالي اين ش��ركت براي 
توسعه يك موتورجست وجوي مخصوص چين لغو 
شده است. البته در اواخر سال گذشته ميالدي اعالم 
شد اين پروژه به نام »دراگون فالي« متوقف شده اما 
شايعاتي درباره فعال بودن همچنان جريان داشت. اما 
اكنون كاران باتيا يكي از مديران ارشد اجرايي گوگل 
به كميته قضايي سناي امريكا اعالم كرد پروژه مذكور 
بطور كامل لغو شده است. پس از آن سخنگوي گوگل 
نيز تاييد كرد كه گوگل در حال حاضر هيچ برنامه اي 
براي توسعه موتور جست وجو در چين ندارد. اين در 
حالي اس��ت كه پيش از اين يكي از كارمندان قبلي 
گوگل پروژه توسعه موتورجست وجوي اينترنتي در 
چين را نگران كننده خوانده بود. عالوه برآن انتقادات 

زيادي از توسعه پروژه دراگون فالي شده بود.

تقويت انجمن واقعيت 
مجازي با پيوستن مايكروسافت

ونچربيت| انجمن ايكس آر كه با حضور شركت هاي 
فناوري قدرتمند در حوزه واقعيت مجازي و افزوده 
فعاليت مي كند با پيوستن مايكروسافت به آن تقويت 
شده است. انجمن ايكس آر كه با حضور شركت هاي 
فناوري قدرتمند در حوزه واقعيت مجازي و افزوده 
فعاليت مي كند با پيوس��تن مايكروس��افت به آن 
تقويت شده است. پيش از اين شركت هاي گوگل، 
فيس بوك، سوني، اچ تي سي و سامسونگ به انجمن 
يادشده پيوسته بودند تا توسعه و استفاده مسووالنه از 
فناوري هاي مذكور را ترويج كنند. پيش بيني مي شود 
حضور مايكروسافت در اين انجمن كه با عرضه هولولنز 
خدمات واقعيت افزوده متنوع��ي ارايه مي كند، به 
تقويت آن و همه گير شدن استانداردهاي وضع شده 
توسط مجموعه مذكور منجر شود. قرار است هيدي 
هولمن يكي از مشاوران مايكروسافت به نمايندگي 
از اين ش��ركت در جلس��ات انجمن يادشده حضور 
يابد. اين انجمن در كنار ترويج استفاده مسووالنه از 
فناوري هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده به دنبال 
فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين زمينه است 
تا به مرجعي براي محققان، سياست گذاران و شركاي 
تجاري خود در سراس��ر جهان مبدل شود. انجمن 
مذكور يك راهنماي جامع به نام ايكس آر پرايمر براي 
عالقه مندان به موضوعات مربوط به واقعيت افزوده و 

واقعيت مجازي منتشر كرده است.

اعزام 3 فضانورد به ايستگاه 
فضايي بين المللي 

سي ان ان| همزمان با پنجاهمين سالگرد ماموريت 
آپولو۱۱، سه فضانورد به ايستگاه فضايي بين المللي 
پرواز كردند. در پنجاهمين سالگرد فرود ماموريت آپولو 
۱۱ در ماه، ۳ فضانورد به ايستگاه فضايي بين المللي 
 Expedition60 اعزام شدند. در اين ماموريت كه
نام داشت، اندرو مورگان از ناسا، لوكا پراميتانو از سازمان 
فضايي اروپا و آلكساندراسكورتسوف از روسيه همراه 
يك موشك سايوز MS-۱۳ از مقر فضايي بايكونور 
در قزاقستان به آسمان پرتاب شدند. كمتر از 9 دقيقه 
پس از پرتاب، كپس��ول حامل فضانوردان از موشك 
جدا و به سمت مدار زمين رفت. آنها حدود ۵ ساعت 
قبل به ايستگاه فضايي بين المللي رسيدند. در ايستگاه 
فضايي بين المللي الكس��ي اوچينين، نيك هاگو و 
كريستينا كوخ از آنها استقبال كردند. اين نخستين 
اقامت مورگان در فضا است. طبق برنامه ريزي وي در 

آوريل 2020 به زمين بر مي گردد. 
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اجراي آزمايشي طرح ملي توسعه مشاغل در 8 استان كشور آغاز شد

ديدار مشاور شهردار  تهران با مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه

سهم مشاغل خانگي از طرح هاي اشتغال روستايي

همكاري براي ارتقاي سطح توليد و انتشار محتواي فرهنگي

گروهبنگاهها|
يك��ي از مهم تري��ن راهكاره��اي اجرايي ب��راي بهبود 
شاخص هاي اشتغال وپويايي معيشت در مناطق محروم 
و كمتر برخوردار، توسعه مشاغل خانگي است؛ بر اساس 
اصل 43 قانون اساسي كشورمان، تامين شرايط و امكانات 
كار براي همه و ق��رار دادن وس��ايل كار در اختيار همه 
كساني كه به نوعي قادر به فعاليت هستند ولي از امكانات 
و ابزارهاي مورد نياز برخوردار نيستند از جمله تكاليفي 

است كه دولت بايد زمينه تحقق آن را فراهم كند.
بررسي و ارزيابي ميداني كشورهاي توسعه يافته نيز نشان 
مي دهد آن دسته از كشورهايي كه به جاي تكيه بر منابع 
 زيرزميني و ثروت هاي ميان نس��لي به دنب��ال افزايش 
مهارت آم��وزي در جامعه و بسترس��ازي مناس��ب براي 
رشد مش��اغل خرد و خانگي بوده اند، در بلندمدت نتايج 
ارزنده تري به دست آورده اند. بر اساس اين اهميت بنيادين 
دولت تدبير و اميد هم بهبود ش��اخص هاي كسب و كار 
خانگي و خرد را در دس��تور كار قرار داد كه ماحصل اين 
برنامه ها در طرحي ذيل عنوان طرح اشتغال حمايتي در 
برخي استان ها به صورت پايلوت كليد خورد. طرح ملي 
توسعه مشاغل خانگي از جمله طرح هاي اشتغال حمايتي 
ذيل برنامه اش��تغال فراگير دولت تدبير و اميد است كه 
اجراي آن با هدف توانمندس��ازي و اتص��ال متقاضيان 
مش��اغل خانگي به بازار فروش محصوالت، در 8 استان 
آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، خراسان شمالي، 
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، چهارمحال و بختياري 
و لرستان به شكل آزمايشي به اجرا درآمده است. طرحي 
كه تالش مي كند مشكالت حوزه مشاغل خرد و خانگي 
را در قالب يك پكيج مشخص ارزيابي كرده و راهكارهاي 
اجرايي براي برون رفت از آنها را تدارك ببيند.ديروز رييس 
ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي در روزهاي 
 اخير از افزايش سقف تسهيالت فردي مشاغل خانگي به 
۵۰ ميليون تومان خبر داد و در ادامه پرداخت اين تسهيالت 
به كارمن��دان دولت را ممنوع اع��الم كرد. ممنوعيتي كه 
مي تواند از انحراف تس��هيالت اين بخش به نفع نيروهاي 
دولتي و خصولتي ها جلوگيري كند و تسهيالت تخصيص 

داده شده را به سمت بستر مورد نظر هدايت كند. 

 افزايش سقف تسهيالت مشاغل خانگي
ريي��س دبيرخانه س��تاد س��اماندهي و حمايت از 
مش��اغل خانگي با تاكيد بر ضرورت افزايش سقف 

تسهيالت مشاغل خانگي به افراد پشتيبان، پيشنهاد 
راه اندازي تعاوني هاي تامين نياز مشاغل خانگي را 

مطرح كرد.
مهناز امامدادي در گفت وگو با ايس��نا، گزارشي از 
روند اجراي طرح مش��اغل خانگي در سال گذشته 
ارايه و اظهار كرد: طي سال گذشته ۶۵۲ هزار و 8۶۶ 
نفر در طرح مشاغل خانگي ثبت نام كردند كه از اين 
تعداد براي ۲۷۲ هزار و 48۱ نفر مجوز صادر و به ۶۶ 
هزار و 33۲ نفر تسهيالت پرداخت شده است كه در 

مجموع اشتغال ايجاد شده در اين بخش ۹۲ هزار و 
۷4۷ نفر بوده است.وي از افزايش تعداد متقاضيان 
تسهيالت مشاغل خانگي در سال ۱3۹۷ نسبت به 
دو س��ال قبل از آن خبر داد و گفت: طي سال هاي 
۱3۹۵ تا ۱3۹۷ جمعا يك ميليون و ۱۵ هزار نفر در 
سامانه مشاغل خانگي ثبت نام كردند و 38۵ هزار 
و ۶۶4 نف��ر مجوز گرفتند؛ همچني��ن ۱۱۲ هزار و 
۹۶4 نفر موفق به اخذ تسهيالت شدند و اين امر به 

اشتغالزايي ۱۶۵ هزار و 3۲۶ نفر منجر شده است.

    ۱۷ درصد طرح هاي اشتغال روستايي
در حوزه مشاغل خانگي

امامدادي در عين حال به آمار اش��تغال روس��تايي و 
عشايري در حوزه مشاغل خانگي اشاره كرد و گفت: بر 
اساس اطالعات دريافتي از سامانه كارا، از بهمن ۱3۹۶ 
تا تير ۱3۹8 ح��دود ۱۷ درصد طرح ها و پنج درصد 
از تس��هيالت پرداختي در حوزه اش��تغال روستايي 
و عشايري مربوط به مش��اغل خانگي و كل اشتغال 
جديد روس��تايي ۲4۱ هزار و ۲۷۶ نفر بوده اس��ت. 

رييس دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگ��ي محدوديت دسترس��ي متقاضيان و كاهش 
تعداد بانك هاي عامل از ۱۰ بانك به دو بانك را از جمله 
مشكالت موجود در روند پرداخت تسهيالت مشاغل 
خانگي ذكر كرد و گفت: متاسفانه تسهيالت مشاغل 
خانگي در سال جاري به يك چهارم قبل و بانك هاي 
عامل در اين زمينه از ۱۰ بانك به دو بانك كاهش پيدا 
كرده و وزارت كار بر اس��اس ماده ۱3 دس��تورالعمل 
آيين نامه اجرايي اشتغال پايدار روستايي و عشايري 
وظيفه دارد، موضوع اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات 
مذكور به مش��اغل خانگي را بط��ور جدي پيگيري و 
اجراي��ي كند؛ همچنين بانك مركزي مكلف اس��ت 
تعداد بانك هاي عامل در تخصيص تسهيالت مشاغل 
خانگي و همچنين سقف تسهيالت قابل پرداخت به 

فعاليت هاي پشتيباني را افزايش دهد.

 تشكيل تعاوني هاي تامين نياز مشاغل خانگي
اين مق��ام مس��وول  از افزايش وام مش��اغل خانگي به 
۵۰ميليون تومان خبر داد و گفت: س��قف تس��هيالت 
پرداختي به افراد مس��تقل در طرح مشاغل خانگي از 
۲۰ميليون تومان در س��ال هاي ۱3۹۶ و ۱3۹۷ به ۵۰ 
ميليون تومان در س��ال ۱3۹8 رسيده است اما سقف 
تس��هيالت قابل پرداخت به افراد پش��تيبان از س��ال 
۱3۹۶ تا ۱3۹8 تغيي��ري نكرده و همان ۱۰۰ ميليون 
تومان بوده كه از بانك مركزي خواس��ته ايم تا س��قف 
تسهيالت را افزايش دهد.امامدادي بر لزوم استفاده از 
ظرفيت تعاوني ها و متقاضيان فاقد مهارت در اين طرح 
تاكيد كرد و گفت: براي اس��تفاده از ظرفيت تعاوني ها 
در ايجاد تش��كل ها و اتحاديه ها و توسعه اهداف پيش 
بيني شده در حوزه مش��اغل خانگي، الزم است وزارت 
كار بسترهاي توسعه و حمايت از تعاوني هاي تامين نياز 
مشاغل خانگي را فراهم كند.به گفته رييس دبيرخانه 
ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، عدم صدور 
مجوز براي متقاضياني كه به شكل استاد شاگردي در 
حال حرفه  آموزي و فاقد كارت مهارت هس��تند يكي از 
مشكالت موجود بوده و در اين راستا ستاد ساماندهي 
مشاغل خانگي پيشنهاد كرده براي سهولت صدور مجوز 
مش��اغل خانگي، پذيرش تجربه كاري براي افراد فاقد 
گواهي مهارت در صورت تاييد دستگاه اجرايي مربوطه 

بالمانع باشد.

عصر روز ش��نبه بيس��ت و نهم تيرماه مش��اور شهردار و 
رييس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران 
 در ش��ركت بهره ب��رداري متروي تهران حض��ور يافت و 
درخصوص ظرفيت اين بخش از حمل و نقل عمومي درون 
شهري براي همكاري در خصوص توليد و انتشارمحتواي 
فرهنگي و اطالع رساني با مديرعامل شركت بهره برداري 

متروي تهران و حومه گفت وگو كرد.
به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه مهندس 
فرنوش نوبخت در ابتداي جلسه ضمن خوش آمدگويي 

گفت: مترو يك شهر زير زميني ۷ خطه است كه روزانه با ۲ 
هزار و 8۶ حركت اعزام، بيش از ۲ ميليون مسافر را جابه جا 
مي كند.وي با اشاره به اينكه مترو به عنوان شهر زير زميني 
از اهميت بااليي در شهر تهران برخوردار است افزود: در 
حال حاضر با ۱۲۱ ايستگاه فعال توانسته ايم توقف قطارها 
را به باالترين مي��زان كاهش دهيم چرا كه كوچك ترين 

توقف ها براي شهر بحران ايجاد مي كند.
وي تصريح كرد: توقف يك قطار با بيش از ۷۰۰ مس��افر 
همراه اس��ت كه اگر اين حجم از مسافر به سطح خيابان 
بروند با ترافيك سنگيني روبرو خواهيم شد.نوبخت گفت: 

844 پله برقي فعال داريم كه با كمترين خرابي ها روزانه 
 خدمات رس��اني مي كنند اما در بعضي از روزها ش��اهد 
برخي خرابي ها هستيم كه با توجه به حجم مسافري كه در 

ايستگاه ها جابه جا مي شوند، امري طبيعي است.
وي در ادامه به ۱۹3 نمايشگري كه در 3۰ ايستگاه مترو 
فعال هستند اش��اره كرد و افزود: مترو شبكه خوبي براي 
ارتباط با ش��هروندان دارد كه مي تواند براي آموزش هاي 

شهروندي، فرهنگ سازي و اطالع رساني استفاده شود.
در ادامه غالمحسين محمدي مش��اور شهردار و رييس 
مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران نيز با ابراز 

خوشحالي از حضور در شركت بهره برداري متروي تهران 
آمادگي خود را براي همراهي هرچه بيشتر با مترو براي 

توليد محتواي فرهنگي و اطالع رساني اعالم كرد.
وي با اشاره به اينكه شهرداري تهران تنها نهادي است كه 
بيشترين جغرافيا در سطح ش��هر و زير زمين را داراست 
افزود: ما به دنبال جذب مشاركت مردم هستيم و تنها به 
فكر تبليغ كار خود نيستيم و با انتشار اخبارهايي كه براي 
مردم مهم است شهروندان را درمسير اطالع رساني با خود 
همراه مي كنيم.محمدي گفت: : اگر بتوانيم توليد محتوا 
درست كنيم، ديده مي شويم، در حال حاضر مترو با همين 

تعداد نمايشگر در ايستگاها و واگن ها بيشترين ظرفيت را 
دارد و مي تواند صاحب بزرگ ترين تلويزيون كابلي كشور 
شود.وي خاطرنشان كرد: ظرفيت مترو با ديگر بخش ها 
قابل مقايسه نيست، چرا كه با قشرهاي مختلف مردم در 
ارتباط است و همين مخاطبان با طيف هاي مختلف فضاي 
خوبي براي ريل گذاري جديد ايجاد كرده است.ريس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در پايان گفت: 
اميدواريم در آينده نزديك ش��اهد افتتاح نمايشگرهاي 
منسجم مترو باشيم در اين مسير هر كمكي كه الزم باشد، 

انجام خواهيم داد.

رونمايي از پلتفرم هوش مصنوعي CICAP در آخرين روز الكامپ
»پلتفرم هوش مصنوعي« با تمركز بر تحليل هوشمند 
محتوا كه با مش��اركت اس��تراتژيك »هاب« توسعه 

مي يابد، در آخرين روز الكامپ معرفي و رونمايي شد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، در آخرين روز برگزاري نمايش��گاه الكامپ ۹8، 
»پلتفرم هوش مصنوعي CICAP « كه با مش��اركت 
شركت هوشمند اول بهشتي )هاب( در اختيار استارت 
آپ ها و تيم هاي نوآور قرار مي گيرد، در جريان برگزاري 

نشستي خبري معرفي و رونمايي شد.
رسالت اين پايگاه، استخراج اطالعات و برچسب گذاري 
معناداري است كه فرضا يافتن كليدواژه در فايل هاي 
صوتي، فريم هاي مش��خص در ويديو، پيش پردازش 

متون و... بخشي از آنهاست.
ارايه خدمات پلتفرم هوش مصنوعي به تيم هاي تحت 
پوشش شتاب دهنده هاب، به صورت رايگان يا با شرايط 

ويژه خواهد بود.
حقي مع��اون نوآوري و توس��عه كس��ب و كار هاب 
در اين مراس��م ب��ا بي��ان اينكه »هاب« براي رش��د 
ايده هاي نوآوران��ه ديجيتالي به وجود آمده اس��ت، 
گفت: شركت هوش��مند اول بهشتي فعاليت رسمي 
خود را با مشاركت دانشگاه ش��هيد بهشتي و همراه 
اول از س��ال ۱3۹۵ آغ��از ك��رد ت��ا با ب��ه كارگيري 

قابليت ه��اي علم��ي و تجربي��ات صنعت��ي اي��ن 
 دو نه��اد، در توس��عه كس��ب و كاره��اي ديجيتالي 
نقش آفريني كند. هاب با تسهيل دسترسي به امكانات 
مالي، فناوري هاي پاي��ه و پلتفرمي و ايده هاي نوين 
تجاري، با محوريت ش��تابدهي كسب و كارهاي نوپا 
به دنبال خلق ارزش در زيست بوم اقتصاد ديجيتالي 
كشور اس��ت.همراه اول در اين نمايشگاه، با آخرين 
دستاوردها و توانمندي هاي خود در حوزه هاي »ارزش 
افزوده«، »نوآوري« و »خدمات مشتريان« به استقبال 

از بازديدكنندگان رفته است.
ع��الوه بر حض��ور بخش ه��اي خدمات مش��تريان، 
محصوالت و خدمات، فروش و جذب و استخدام همراه 
اول، ش��ركت هاي س��تاره اول، مبين نت، انارستان و 
هاب هاي بهش��تي و اصفهان نيز در قالب شركت هاي 

همكار همراه اول در اين نمايشگاه حضور دارند.
بيست و پنجمين نمايش��گاه بين المللي الكامپ روز 
يك شنبه 3۰تيرماه با گذشت چهار روز از برگزاري، به 

كار خود پايان مي دهد.

 تنديس زرين س�رآمدي به روابط عمومي 
همراه اول رسيد 

در هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي 

ايران، »روابط عمومي همراه اول« به عنوان تنها سرآمد 
هشت ستاره، موفق به دريافت تنديس زرين شد.

به گزارش »تع��ادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، عصر روز سه شنبه ٢۵ تيرماه در 
هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي 
ايران كه با حضور جمعي از اس��اتيد دانشگاه، مديران، 
متخصصان و صاحب نظران روابط عمومي كش��ور در 
دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، از روابط عمومي هاي 
برتر كشور با اهدا تنديس هاي بلورين، سيمين و زرين 

تقدير به عمل آمد.
در اين همايش كه توس��ط موسس��ه فرهنگي روابط 
عمومي آرمان و خانه روابط عمومي ايران برگزار شد، 
پس از ارزيابي روابط عمومي هاي برتر كشور بر اساس 
مدل تعالي تخصصي شده EFQM در روابط عمومي 
كه شامل ۹ معيار بنيادين سرآمدي و ٨١ شاخص فرعي 
اس��ت، روابط عمومي هاي سرآمد در سه سطح زرين، 

سيمين و بلورين معرفي شدند.
پس از اعالم بيانيه هيات داوران، روابط عمومي همراه 
اول كه در ارزيابي هاي ص��ورت گرفته با ٨٣٢ امتياز 
باالترين امتياز ارزيابي اين دوره را كس��ب كرده بود، 
ضمن معرفي به عنوان روابط عمومي سرآمد )تعهد 
به س��رآمدي و طي مسير س��رآمدي(، براي دومين 

سال پياپي تنها روابط عمومي كشور بود كه تنديس 
زرين 8 ستاره دريافت كرد. هدف اين همايش توسعه 
سرآمدي در حوزه روابط عمومي، ارايه مشاوره و كمك 
به تقويت مستمر شاخص هاي س��رآمدي در روابط 
عمومي و معرفي و تقدير از روابط عمومي هاي سرآمد 
عنوان شده است. پيام مهم س��رآمدي اين همايش 

نيز »تغيير ب��راي بهبود دايمي ب��ا پذيرش اصالح و 
بهره گيري از نوآوري فكري و فناوري هاي جديد« بود.

گفتني اس��ت مدل تعال��ي س��ازماني EFQM يك 
استاندارد اروپايي است كه به عنوان ابزاري قوي براي 
سنجش ميزان استقرار سيس��تم ها در سازمان هاي 

مختلف به كار گرفته مي شود.

لزوم حمايت از فعاالن حوزه دامپزشكيزاهدان كمبود 600 ليتر آب بر ثانيه را دارد
سيستانوبلوچستان|مديرعامل آبفا استان سيستان 
و بلوچستان گفت: نياز آبي كالن شهر زاهدان در فصول گرم 
س��ال و پيك مصرف با وضعيت مشتركين موجود و بدون 
در نظرگرفتن مناطق جديد الحاقي به ميزان۲۲۰۰ ليتر 

در ثانيه است .
به گزارش ايسنا، قاسمي افزود: شهرستان زاهدان با بيش از 
3۶ هزار كيلومتر مترمربع وسعت و داراي جمعيت شهري 

بيش از ۷۰۰۰۰۰ نفر داراي۱۶۶۵ كيلو متر ش��بكه توزيع و ۱۵4۰۰۰ 
هزار فقره اشتراك كه از اين تعداد ۱۲۹۰۰۰ هزار مشترك آب شيرين و 

۲۵۰۰۰ هزار مشترك آب بهداشتي لب شور هستند.
قاسمي مديرعامل آبفا استان با اشاره به كمبود آب شرب افزود: آب شرب 
زاهدان از س��ه منبع آب انتقالي از چاه نيمه هاي زابل به زاهدان با حجم 

8۵۰ ليتر برثانيه معادل ۷3۰۰۰ متر مكعب در شبانه روز، 
آب توليدي آب شيرين كن با حجم 3۰۰ ليتر بر ثانيه معادل 
۲۶۰۰۰ متر مكعب در شبانه روز و آب استحصالي چاه هاي 
جنوب با حجم ۵۰ ليتر بر ثانيه معادل ۶۰۰۰ متر مكعب در 
ش��بانه روز در شهر زاهدان تامين مي شود كه جمعا مقدار 
۱۲۰۰ ليتر بر ثانيه كه مجموع اين سه منبع به شبكه آب 
شرب زاهدان تزريق مي شود كه در شرايط اوج مصرف در 

وضعيت موجود ۶۰۰ ليتر برثانيه زاهدان كمبود آب شرب دارد.
وي با بيان اينكه مديريت توزيع عادالنه آب اصلي ترين راهبرد اين شركت 
است، افزود: برنامه اجرايي مديريت توزيع در شبكه با توجه به كمبود جدي 
به گونه اي اجرا مي شود كه هيچ يك از مشتركين آب به صورت قطع مداوم 

بيش از چهار الي پنج ساعت مواجه نشود.

اردبيل|رييس س��ازمان نظام دامپزشكي كشور برلزوم 
 حمايت مالي و تس��هيالتي از فعاالن عرصه دامپزش��كي 

در راستاي افزايش فرآورده هاي دامي تاكيد كرد.
به گزارش مهر، محمدرضا صفري ديروز در ديدار با مديران 
جهاد كشاورزي اس��تان اردبيل افزود: با توجه به افزايش 
قيمت نهاده هاي دامي به ويژه واكسن و داروهاي دامپزشكي 
حمايت از فعاالن عرصه دامپزشكي ضروري است.به گفته 

وي اعطاي وام با بهره كم و تسهيالت حمايتي و تأمين سرمايه در گردش 
براي فعاالن اين حوزه مي تواند نقش بسيار موثري در افزايش فرآورده هاي 
دامي در كشور داشته باشد.رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور تاكيد 
كرد كه فعاالن دامپزشكي بي شك با تقويت بسته هاي حمايتي دولت با 
نشاط تر و پرانرژي تر مي توانند در ارتقا و افزايش توليد فرآورده هاي دامي 

تأثيرگذار باش��ند.وي اين حمايت ها را با توجه به تشديد 
تحريم ها و افزايش قابل توجه قيمت بسياري از نهاده ها از 
قبيل واكسن و داروهاي دامپزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي 
مه��م و حياتي ارزيابي كرد.صفري ب��ا تاكيد بر اينكه ارايه 
خدمات بهينه فني دامپزشكان در گرو حمايت دولت است، 
متذكر شد: در سال رونق توليد بايد تالش شود با حمايت از 
بخش دامپروري استان و سازمان نظام دامپزشكي توليدات 

اين حوزه توسعه يابد.
وي در اين راستا با بيان اينكه استان اردبيل جزو قطب هاي مهم كشاورزي 
و دامپروري كشور محسوب مي شود، متذكر شد: حضور فعاالن دامپزشكي 
نقش بسيار موثري در راستاي افزايش توليد محصوالت دامي و تأمين 

نيازهاي غذايي جامعه دارد.
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كت و شلواري كه ۱۲ ميليون 
تومان آب خورد

ايالم|رييس پليس فتا اس��تان ايالم از شناسايي 
عامل برداش��ت غيرمجاز از حس��اب بانكي يكي از 
شهروندان خبر داد.سرهنگ »علي جمالي« اظهار 
كرد: در پ��ي مراجعه يكي از ش��هروندان مبني بر 
برداشت غيرمجاز از حس��اب بانكي وي پرونده اي 
در اين پليس تشكيل شد .وي افزود: با تحقيقات از 
شاكي و بررسي هاي اوليه مشخص شد كه شاكي 
اقدام به خريد اينترنتي يك دست كت و شلوار كرده 
بود اما پس از مواجهه با پيغام خريد ناموفق بالفاصله 
مبلغ ۱۲۰ ميليون ريال از حساب وي برداشت شده 
است .وي ادامه داد: با بررسي هاي فني و تخصصي 
كارشناسان پليس فتا، فروشنده كت و شلوار به 
عنوان متهم شناسايي و جهت سير مراحل قانوني 
تحويل مراجع قضايي شد .اين مقام مسوول در 
خصوص خريدهاي اينترنتي توصيه كرد: كاربراني 
كه قصد خريدهاي اينترنتي دارند نكات امنيتي 

را رعايت كنند .

خون توسعه در رگ هاي 
فوالد مباركه جاري است

اصفهان|مديرعامل فوالد مباركه در بيس��ت 
وششمين همايش بهره وري شركت با تأكيد بر 
لزوم ارتقاي حداكثري بهره وري نيروي انساني و 
تجهيزات گفت: خون توسعه و بهره وري هميشه 
در رگ هاي ف��والد مباركه جاري بوده اس��ت و 
امروز با در نظر گرفتن محدوديت ها، بيش از هر 
زمان ديگر به ارتقاي هدفمند اين دو مقوله مهم 
نيازمنديم تا همچنان براي ذي نفعان و به طوركلي 
براي كشور ارز و سودآوري اقتصادي ايجاد كنيم. 
عظيميان ضم��ن قدردان��ي از تمامي زحمات 
صورتگرفته در گروه فوالد مباركه تصريح كرد: 
تاكنون اين مجموعه عظيم با توليد انواع ورق هاي 
فوالدي نياز كشور را تأمين كرده است؛ اما از اين 
پس، صرفا توليد ورق هدف فوالد مباركه نخواهد 
بود، بلكه بايد با همت و پشتكار به سوي صاحب 

تكنولوژي شدن حركت كنيم.

ثبت ركورد توليد 440 مگاوات 
در واحد يك بخاري

ساري|محس��ن نعمت��ي از ثبت رك��ورد توليد 
44۰ مگاوات ان��رژي در واحد يك بخاري نيروگاه 
شهيدسليمي نكا پس از 4 دهه بهره برداري به عنوان 

افتخاري ملي ياد كرد.
مديرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا با اعالم اين 
خبر افزود: اين واحد با ظرفيت اسمي 44۰ مگاوات 
در دوم مهرماه س��ال ۱3۵8 وارد مدار توليد شد و 
از واحدهاي قديمي به شمار مي آيد، ولي عملكرد 
اين واحد با وجود عمر باال و افزايش مصرف سوخت 
مايع در چند س��ال اخير با تخص��ص، توانمندي، 
پيگيري ه��ا و تالش جهادي و بي وقف��ه مديران و 
كاركنان اين نيروگاه در برنامه ريزي و رعايت اصول 
و اس��تانداردهاي فني در زمين��ه انجام تعميرات، 
نگهداري و بهره برداري از واحدها، در چهلمين سال 
بهره برداري در حد و اندازه يك واحد تازه تأسيس به 
ثبت رسيده كه در ۱۰ سال اخير بي سابقه بوده است. 

 در جنگ اقتصادي نقش 
شركت هاي داخلي مهم است

اصفهان|وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان 
افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل 
و رونق توليد، ضمن بازديد از غرفه فوالد مباركه گفت: 
در جنگ اقتصادي كشور، نقش فوالد مباركه بسيار 
مهم بوده است. رضا رحماني با قدرداني از روند رشد 
فوالد مباركه و تالش هاي اين ش��ركت در استفاده 
از توان داخلي و ارتقاي آن در راس��تاي رونق توليد 
كشور گفت: توانمندي متخصصان ايراني در چنين 
نمايشگاه هايي به فعليت مي رسد و نمود الزم را پيدا 
مي كند. وي با اش��اره به توانمنديهاي متخصصان 
فوالد مباركه گفت: متخصصان جوان ايراني با تكيه 
بر فناوري هاي نوين، ظرفيت هاي بسيار قابل توجهي 
دارند و اين نمايش��گاه فرصت الزم براي عرضه اين 

توانمندي ها را در اختيار آنها قرار مي دهد. 

خسارت 48 ميليارد توماني سيل 
به مزارع پرورش ماهي

ياسوج| مدير شيالت و آبزيان استان كهگيلويه و 
بويراحمد از خسارت 48 ميلياردي سيل فروردين 

ماه به ۱۷۲ مزرعه پرورش ماهي استان خبرداد.
»كوروش يزدان پناه« افزود: در جاهايي گفته شد 
كه مزارع پرورش ماهي اس��تان در بستر و حريم 
رودخانه بوده اما براي صدور مجوز مزارع پرورش 
ماهي حتما بايد مجوز برداشت آب، زمين و بستر 
كه شركت آب منطقه اي تشخيص مي دهد داشته 
باش��ند كه مزارع پرورش ماهي خس��ارت ديده 
مجوزهاي الزم را دارند و اين گونه نبود كه مزارع 

خود را خودسرانه احداث كنند.

 جذب ۹۳درصدي كشاورزي
از تسهيالت اشتغال

زاهدان|رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
سيستان وبلوچستان گفت: تاكنون ۹3 درصد سهم 
بخش كشاورزي از تسهيالت مصوب اشتغال پايدار 

روستايي و عشايري استان جذب شده است.
زورقي افزود: از س��ال ۱3۹۷ تاكنون تعداد 3۰84 
طرح بخش كش��اورزي با تسهيالتي بالغ بر ۲۵4۰ 
ميلي��ارد ريال از مح��ل اعتبارات طرح توس��عه و 
ايجاداشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 
با پيش بيني اشتغال براي ۶۱۰۰ نفر در بانك هاي 

عامل بررسي و مصوب شده است.
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شبكهناقصفاضالبيكيازسرشاخههاياصليكارونراتهديدميكند

خفگي »دز« زير انبوه فاضالب

ردپاي مافيا در انحرافات ارزي بازار دارو 

ريحانه  جاويدي|
»دز« س��ومين رگ حيات��ي خوزس��تان اس��ت. بعد از 
كارون نيمه جان و كرخه، چش��م اميد خوزستاني ها كه 
هيچ، از خوانس��ار، گلپايگان، خمين، مح��ات، نيم ور و 
سلفچگان گرفته تا قم، اميدشان به دز بسته شده، چراكه 
سرش��اخه هاي رود دز تامين كنن��ده اصلي آب مصرفي 
شرب، صنعت و كش��اورزي در اين 7 شهر است، اما حال 
و روز دز هم مانند بسياري از رودهاي ديگر خوب نيست. 
فاضاب ها امان��ش را بريده اند؛ فاضاب دو ش��هر و يك 
پايگاه نظام��ي به دز مي ريزد تا از سرش��اخه رود كارون، 
مردابي آغش��ته به فاضاب بماند. تخليه فاضاب در دز 
اولين بار نيست كه حيات رود، سامت و اقتصاد مردم را 
تهديد مي كند، بلكه نزديك به يك دهه مي ش��ود كه به 
دليل متصل نبودن فاضاب ش��هر زيباشهر، چم گلك و 
يك پايگاه نظامي به شبكه اصلي فاضاب دزفول، پساب 
و فاضاب راه دز را پيش مي گيرند. س��ال گذش��ته 200 
ميليارد ريال بودجه براي شبكه فاضاب زيباشهر دزفول 
تعريف شد اما هنوز هم خبري از اجراي عمليات احداث آن 
نيست و از طرف ديگر وزارت نيرو هم حقابه رود را رعايت 
نمي كند كه در نتيجه آن توان خودپااليي دز كم ش��ده و 
فاضاب در بستر آن انباشته مي شود با اين حال مسووالن 
محيط زيست اس��تان خوزستان معتقدند نمي توانند به 
تنهايي مقابل متخلفان در اين زمينه ايستادگي كرده و 
همچنين اداره محيط زيس��ت هم قادر به طرح شكايت 
عليه ارگان هاي نظامي درباره اين موضوع در مراجع قضايي 
نيست. نتيجه چنين وضعيتي نفس هاي به شماره افتاده 

دز است كه زير بار انبوه فاضاب و زباله از بين مي رود.

  شبكه ناقص فاضالب
از س��ال 1390 هش��دارهاي مختلفي مبن��ي بر تخليه 
فاصاب در رود دز، داده ش��د. هشدارهايي كه با گذشت 
نزديك به 10 سال هنوزهم راه يه جايي نبرده  است. با اين 
حال روز گذشته نايب رييس كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست در مجلس شوراي اسامي، 
باز هم نسبت به تخليه فاضاب در رود دز هشداد داد. عباس 
پاپي زاده درباره اين موضوع گفت: يكي از مشكات اساسي 
رودخانه  دز، ورود       فاضاب هاي  خانگي و شهري و روستايي 
به اين رودخانه است كه در مسير گذر از شهرستان دزفول 
به آن مي ريزد. به دليل ناقص بودن ش��بكه فاضابي اين 
ش��هر، فاضاب ش��هر هاي همجوار و كوي زيبا شهر به 

رودخانه دز وارد مي شود.
او افزود: احداث شبكه فاضاب به عنوان مهم ترين راهكار 

نجات دز در جلس��ات فوق مطرح و مقرر ش��د، ش��بكه 
فاض��اب در دو منطقه بافت قديم ش��هر دزفول و كوي 
زيباشهر كه در باالدست ش��هر و در حاشيه رودخانه دز 
قرار دارد، ايجاد ش��ود. اظهارات نماينده مردم دزفول در 
مجلس شوراي اسامي در حالي است كه امين محراب، 
فعال محيط زيست دزفول درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: فاضاب از س��ه نقطه يعني زيباشهر، چم گلك و 
يك پايگاه نظامي وارد رود دز مي شود، شهر چم گلك كه 
تصفيه خانه فاضاب ندارد و اصا امور اداري آن به دزفول 
مربوط نيست بلكه مسووالن انديمشك بايد فكري كنند. 
از طرف ديگر شبكه فاضاب زيباشهر هم به شبكه اصلي 
دزفول متصل نيست و مدت هاست مسووالن آبفا تكميل 
نشدن آن را به دليل نداش��تن بودجه دانسته و به تاخير 
مي اندازند. درباره پايگاه نظامي هم مسووالن محيط زيست 
معتقدند محدوديت هايي دارند كه بايد با مذاكره حل شود 
اما تا امروز كه اتفاقي نيفتاده است. او افزود: رود دز به دليل 
آنكه هميش��ه در رده رودخانه هاي پر آب بوده بنابراين 

توان خودپااليي دارد اما بايد توجه كرد كه خودپااليي رود 
وابسته به تامين حقابه است. زماني كه وزارت نيرو حقابه را 
تامين نكند، روزد هم توان خودپااليي را از دست مي دهد. 
در شرايط فعلي بعد از بارندگي هاي نوروز امسال وضعيت 
دز از نظر حجم آب خوب اس��ت اما اينكه ما فاضاب را به 
چشم نمي بينيم به معني آن نيست كه وجود ندارد بلكه 
به محض آنكه حجم آب كم شود باز هم نمايان مي شوند 
چرا كه در عمق آب نفوذ كرده است. تخليه فاضاب در رود 
دز در حالي اس��ت كه جمال الدين برفر، مدير اداره آب و 
فاضاب دزفول ، حاضر به مصاحبه با روزنامه تعادل و ارايه 
توضيح درباره داليل نقص در شبكه فاضاب اين شهر نشد.

 محيط زيست به تنهايي توان مقابله ندارد
هشدارهاي فعاالن محيط زيس��ت و اعتراض هاي مردم 
نس��بت به اي��ن موضوع در حالي اس��ت كه مس��ووالن 
محيط زيست استان معتقدند نمي توانند به تنهايي با اين 
وضعيت مقابله كنند. مصطفي استاد چيني گر، رييس اداره 

محيط زيست دزفول درباره اين موضوع به تعادل گفت: 
هنگامي كه ورود فاضاب برخي ارگان ها به رودخانه دز به 
اوج خود مي رسد مردم نسبت به عملكرد اين اداره معترض 
مي شوند اين در حالي است كه اداره حفاظت محيط زيست 
يك نهاد حاكميتي - نظارتي به شمار مي رود كه صرفًا كار 
پايش، اباغ اخطاريه كتبي و تذكر به اين ارگان ها و ارسال 
رونوش��ت اين اخطاريه ها به فرمانداري را انجام مي دهد؛ 
بنابراين پيگيري ه��اي الزم و مديريت موضوع بر عهده 
فرمانداري است چرا كه اداره محيط زيست قادر به طرح 
شكايت و طرح دعوي عليه ارگان هاي نظامي در مراجع 
قضايي نيست. او افزود: متولي آب و بستر رودخانه دز، امور 
آب است، متولي حريم رودخانه اداره منابع طبيعي بوده 
و متولي كيفيت آب نيز اداره محيط زيست است. اگر قرار 
باشد متولي ميزان دبي رودخانه يك ارگان ديگر باشد كه 
در فصول مختلف با اختيار اقدام به كاهش و افزايش دبي 
آن كند از س��ويي متولي حوزه داخل ش��هر رودخانه نيز 
شهرداري اس��ت تا حدودي غيرمنطقي است كه متولي 

كيفيت آب اداره محيط زيس��ت باشد و در نگاه همه اين 
وظيفه صرفًا بر عهده اين اداره باشد. استاد چيني گر بيان 
كرد: وقتي فاضاب وارد رودخانه مي شود اگر رودخانه دبي 
كافي و مناسب را داشته باشد مي تواند خودپااليشي كند 
اما اگر دبي رودخانه توس��ط ارگان متولي كم شود، قطعًا 
توان خودپااليشي رودخانه نيز وجود نخواهد داشت كه در 
اينجا بايد پرسيد نقش اداره محيط زيست كجاي اين ماجرا 
است درحالي كه متولي تمام بخش هاي مختلف رودخانه 
بر عهده ديگر ادارات است. او با بيان اينكه نمي شود ميزان 
دبي، حريم، بس��تر و محدوده رودخانه دز بر عهده ديگر 
ارگان ها و ادارات باشد اما كيفيت آب رودخانه را همگان 
صرفًا از محيط زيس��ت خواستار ش��وند، گفت: هر چند 
اين تناقض جاي بحث كارشناس��ي دارد اما تا حد امكان 
مكاتبات مختلف با آبف��ا، فرمانداري و ارگان هاي نظامي 
انجام مي ش��ود و موضوع ورود فاضاب به درون رودخانه 
همچون گذش��ته در حال پيگيري اس��ت. رييس اداره 
محيط زيست دزفول درباره مهم ترين راهكار مقابله با اين 
معضل زيست محيطي افزود: هرچند احداث تصفيه خانه 
فاضاب شهر دزفول يك حركت خوب و جدي است اما 
تكميل سيستم جمع آوري و انتقال تمام شبكه فاضاب 
به اين تصفيه خانه مي تواند بخ��ش زيادي از اين معضل 
را بهبود ببخشد؛ ضمن اينكه بس��ياري از اين فرآيندها 
نيازمند ايجاد تأسيسات توسط ارگان هاي ديگر است كه 
الزم است در جلسات برنامه ريزي بودجه اي اين موضوع 
مطرح و به دنبال آن ي��ك بودجه با رديف ملي براي رفع 
كلي اين معضل شد. استاد چيني گر گفت: در شرايط فعلي 
مشكل رود دز فقط تخليه فاضاب نيست بلكه ساخت و 
سازهايي هم بدون استعام از محيط زيست در حال انجام 
است در حالي كه از گذشته تاكنون مديريت رودخانه دز 
در محدوده شهري بر عهده شهرداري بوده، ضمن اينكه 
حريم و بستر رودخانه دز متعلق به امور آب و مالكيت آن نيز 
بر عهده منابع طبيعي است و براي هرگونه ساخت وساز در 
حريم رودخانه دز بايد از اين نهادها و ادارات مجوزات الزم 
اخذ شود. تمامي طرح هايي كه در حريم و بستر رودخانه 
دز احداث مي شوند تأثير مستقيمي بر اين رودخانه دارند؛ 
بنابراين الزم است، شهرداري براي هر پروژه و طرحي در 
حريم رودخانه به دنبال اخذ پيوست هاي زيست محيطي 
آن نيز باش��د تا پس از اجرا مش��كات زيس��ت محيطي 
غيرقابل جبران رخ نده��د اما ش��هرداري تاكنون براي 
ساخت وسازهاي خود در حريم رودخانه استعام يا مجوز 
از اداره محيط زيست اخذ نكرده كه الزم است در اين رويه 

خود تجديدنظر كند.

به دنبال طرح مباحثي مبني بر تخلف و انحرافات ارزي در 
حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، رييس اتحاديه واردكنندگان 
دارو ضمن اشاره به پروسه واردات دارو به كشور، تاكيد كرد 
كه در اين پروسه امكان تخلف، تقلب، گرانفروشي و ورود 
دارو به بازار س��ياه وجود ندارد، مگر اينكه يك كار مافيايي 
انجام ش��ود. ناصر رياحي با اشاره به پروس��ه واردات دارو 
به كش��ور و تعيين قيمت داروها و مباحثي كه در رابطه با 
گران فروشي دارو مطرح شده بود، گفت: سازمان غذا و دارو 
 IRC براي شركت هاي واردكننده دارو كه داروي ثبت شده و
در كشور دارند، براساس شاخص هاي مختلف از جمله ميزان 
سهم در بازار در سال هاي گذشته سياست گذاري تعدادي 
و قيمتي مي كند؛ يعني س��ازمان غذا و دارو به هر شركت 
واردكننده دارو اعام مي كند كه آن شركت در سال آينده 

چه تعداد دارو و با چه قيمتي مي تواند وارد كند.
او افزود: براين اساس اگر ش��ركت واردكننده دارو هنگام 
واردات از س��هميه واردات و قيمت محصول وارداتي خود 
تخطي كند، سازمان غذا و دارو با آن شركت برخورد مي كند 

و اجازه واردات نمي دهد.
رياحي ادامه داد: براس��اس اين سياس��ت گذاري شركت 
واردكننده دارو از فروشنده خارجي پروفرما )صورت حسابي 
است كه در آن قيمت به وسيله صادركننده به مشتري بالقوه 
خود در خارج داده مي شود(  مي گيرد و سپس ثبت سفارش 
واردات دارو در سيستم بازرگاني انجام مي شود. براساس ثبت 
سفارش انجام شده، شركت واردكننده دارو از سازمان غذا و 

دارو درخواست تخصيص ارز مي كند. سپس سازمان غذا و 
دارو اطاعات ثبت سفارش شركت واردكننده دارو را بررسي 
مي كند تا با سياست هايي كه از پيش براي آن شركت تعيين 
كرده، مغايرت نداشته باشد. براين اساس كميته تخصيص 
ارز در سازمان غذا و دارو كه متشكل از تعدادي از مديران اين 
سازمان است، براساس اولويت هاي كشور و شاخص هاي 
ديگر پروفرماها را بررسي كرده و فهرست پيشنهادي خود را 
به بانك مركزي مي دهد. در بانك مركزي نيز پس از بررسي 
اين فهرست، شركت هاي واردكننده دارو به بانك هاي عامل 
جهت تخصيص ارز ارجاع داده مي شوند و سپس تخصيص 

ارز جهت خريد دارو از فروشنده خارجي انجام مي شود.

 رص�د وارد كنن�دگان دارو از س�وي 
سيستم هاي  نظارتي

رييس اتحاديه واردكنندگان دارو با بيان اينكه بين يك تا 
چهار ماه طول مي كشد كه پس از طي مراحل فوق دارو آماده 
تحويل به ايران شود، اظهار كرد: در اين بين ممكن است يك 
شركت واردكننده دارو كه ارز به آن اختصاص يافته است، به 
هر دليلي دارويش را وارد نكرده باشد. در اينجا بانك مركزي 
به شركت واردكننده دارو نامه مي زند و علت اين تاخير را 
جويا مي شود. بنابراين سيستم نظارتي دايما كار واردكننده 
دارو را رصد مي كند. رياحي در ادامه به ايسنا گفت: وقتي 
دارو وارد گمرك مي شود، شركت واردكننده دارو بايد اسناد 
حمل آن را به سازمان غذا و دارو بدهد تا سازمان مجددا اين 

اسناد را بررسي كند تا مغايرتي با سياست هاي تعيين شده 
براي آن شركت نداشته باشد. اگر مغايرتي وجود نداشته 
باشد، سازمان غذا و دارو مجوز آزادسازي دارو را به شركت 
واردكننده مي دهد. در ادامه شركت واردكننده دارو نمي تواند 
به دلخواه خود دارويش را توزيع كند، بلكه داروي وارداتي 
بايد براس��اس الگوي توزيع س��ازمان غذا و دارو در سراسر 
كشور توزيع شود كه اين كار نيز تحت نظارت سازمان غذا 
و دارو انجام مي شود. وي تاكيد كرد: بنابراين شركت هاي 
واردكننده دارو و پخش دارو حق ندارند به هر ش��كلي كه 
مي خواهند داروي خود را توزيع كنند. از سوي ديگر قيمت 
دارو هم كه مصوب كميسيون قيمت در سازمان غذا و دارو 
است و هيچ شركتي نمي تواند داروي خود را با قيمتي بيش 

از قيمت مصوب بفروشد.

  احتمال احتكار و گرانفروشي در داروهاي 
وارداتي!

رياحي درباره امكان احتكار دارو از سوي واردكنندگان دارو 
گفت: اصوال هيچ شركت واردكننده دارو نمي تواند اقدام به 
احتكار داروي وارداتي خود كند، زيرا اصا انباري ندارد كه 
بخواهد اين كار را انجام دهد. شركت هاي واردكننده دارو 
موظف هس��تند داروي خود را به انبارهاي پخش تحويل 
دهند كه اين انبارها نيز كاما زيرنظر سازمان غذا و دارو قرار 
دارند. بنابراين احتكار دارو توسط شركت هاي واردكننده دارو 
بي معناست. البته احتمال دارد كه بعضا دارو به هر دليلي از 

جمله آماده نبودن اسناد در گمرك بماند و اجازه ترخيص 
به آن داده نشود. او با تاكيد بر اينكه در سراسر فرآيند واردات 
دارو از مرحله اول تا مرحله نهايي، نظارت دايمي روي كار 
واردكنندگان دارو وجود دارد و به همين دليل امكان تخلف 
و انحراف ارزي در اين حوزه بسيار كم و حتي نزديك به صفر 
اس��ت، گفت: در هر صورت هم اگر تخلفي در واردات دارو 
رخ داده باشد، بايد جلوي آن گرفته شود و بايد تاكيد كرد 
كه تمام اين سيستم نظارتي در اختيار سازمان غذا و دارو 
است. بنابراين بحث گران فروش��ي يا احتكار دارو از سوي 
واردكنندگان منتفي است، مگر اينكه فرد متخلفي باشد كه 
زماني كه دارو را از گمرك ترخيص كرد، آن را به پخش ارسال 
نكند و خودش هم در جايي قايم شود. بنابراين شركت هاي 

رسمي كه امتيازشان ميلياردها مي ارزد و سال ها سابقه دارند، 
از اين اقدامات انجام نمي دهند. البته تاكيد مي كنم كه اگر 

كسي تخلف كرد، بايد با او برخورد شود.
رياحي در ادامه صحبت هايش با اشاره به مباحثي كه تحت 
عنوان فساد سازمان يافته و امضاهاي طايي در سازمان غذا 
و دارو مطرح مي شود، اظهار كرد: در اين زمينه بايد اقداماتي 
عملي انجام شود و سازمان هاي نظارتي بايد با افرادي كه 
تخلف كرده اند، برخورد كنند. طبيعي است كه ما خودمان 
هم مدعي اين موضوع هستيم. چند روز پيش شنيدم كه 
گمرك دارو را از حوزه الين س��بز ك��ه مربوط به كاالهاي 
اساسي است خارج كرده و قرار است اين موضوعات را مورد 

رسيدگي قرار دهد.
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تغيير رييس كميته امداد
مراس��م تكري��م و معارف��ه رييس كميت��ه امداد 
امام خميني )ره( روز سه شنبه برگزار مي شود. روابط 
عمومي كميته امداد امام خميني )ره( ديروز طي 
دعوتنامه اي از برگزاري مراسم تكريم »سيد پرويز 
فتاح« و معارفه »س��يد مرتضي بختياري« رييس 
جديد كميته امداد امام خميني)ره( خبر داد كه روز 
سه شنبه هفته جاري اول مردادماه، در ساختمان 
مركز كميته امداد برگزار مي شود. قائم مقامي توليت 
آستان قدس رضوي، وزيردادگستري در دولت دهم 
و رياست سازمان زندان ها برخي از سوابق مديريتي 
»س��يد مرتضي بختياري« است.  سيد پرويز فتاح 
از فروردين 139۴ به رياس��ت كميت��ه امداد امام 

خميني)ره( منصوب شده بود.

 افزايش قاچاق كودكان 
به ايران در ۶  ماهه اخير

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 
تهران با تاكيد براينكه هيچ كودك خيابابي از اتباع 
غيرمجاز به تنهايي رد مرز نمي شوند، گفت: از ميان 
كودكان جمع آوري ش��ده 10 درص��د ايراني و 90 
درصد خارجي هستند كه بخش اعظمي از آنها توسط 

باندهاي قاچاق وارد كشور مي شوند.
فرزانه مروستي درباره ايراداتي كه به طرح جمع آوري 
كودكان كار و خيابان وارد مي شود و همچنين ادعاي 
رد مرز كودكان افغانستاني كه به صورت غيرقانوني 
در تهران حضور داشتند، گفت: بحث رد مرز كودكان 
كار توسط يك مدير بي اطاع از ماجراي طرح مطرح 
شده است و قويا تكذيب مي شود. ايران طبق تعهدات 
بين المللي در خصوص كودكان عمل كرده و مي كند 
و ما وضعيت كودك را فارغ از هر مليتي كه دارد، در 
نظر مي گيريم و قاعدتا بح��ث رد مرز وجود ندارد. او 
در ادام��ه به ايلنا گفت: مهم ترين موضوع براي ما در 
اين طرح اين است كه اين كودكان به آغوش خانواده 
بازگردند و بحث رد مرز كودك به تنهايي اصا مطرح 
نيست. چنانچه خانواده اين افراد در ايران باشند و اين 
كودكان از طريق خانواده وارد خيابان ش��ده باشند، 
پس از شناسايي خانواده ها و اخذ تعهدات الزم از آنها 
كودك به خانواده تحويل داده مي شود. مديركل دفتر 
امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران تصريح 
كرد: اگر خانواده كودك واقعا نيازمند باشند، از طريق 
سازمان هاي حمايتي حتما به آنها رسيدگي مي شود، 
اما چنانچه خانواده كودك در ايران نباش��د از طريق 
سفارت افغانستان و وزارت امور خارجه پيگيري الزم 
انجام مي ش��ود و از آنها كمك مي خواهيم تا بتوانيم 
ساز و كارهاي حقوقي را انجام داده تا كودك به آغوش 
خانواده باز گردد. مروس��تي اظهار كرد: از آنجا كه ما 
عضو كنوانسيون حقوق كودك هستيم، تعهداتي 
درخصوص شرايط تحصيلي و زندگي كودك داريم، 
اما به دليل قوانين كلي كه در س��ازمان بهزيستي و 
كميته ام��داد وجود دارد، اي��ن خانواده ها نيز تحت 
حمايت اين س��ازمان ها قرار  نمي گيرند و از طريق 
س��ازمان هاي مردم نهاد بين المللي و دستگاه هاي 
بين المللي به آنه��ا كمك مي ش��ود. او تاكيد كرد: 
بررس��ي ها در اين طرح نشان مي دهد كه در 6 ماهه 
اخير تع��داد زيادي از اين ك��ودكان از طريق قاچاق 
وارد ايران شده اند. در حقيقت اين كودكان هزينه اي 
را به قاچاقچي پرداخت كرده اند و وارد كشور شده اند. 
اين كودكان بيشتر در مشاغلي مانند زباله گردي و 
تكدي گري در س��ر چهارراه ها فعاليت مي كنند و با 
گفت وگوهايي كه با بچه ها داشتيم، متوجه شديم كه 
آنها درآمدهاي خوبي دارند و حتي كودكاني بوده اند 
كه با كار در سر چهارراه ها ماهيانه بين دو تا سه ميليون 
تومان هم درآمد داشتند و اين شغل به عنوان يك كار 

خوب برايشان قلمداد مي شود. 

 تهيه يونيفرم مدرسه
 اجباري نيست

قائم مقام سازمان دانش آموزي درباره گران فروشي 
برخ��ي فروش��ندگان لب��اس فرم م��دارس گفت: 
فروش��ندگان حق اضافه كردن حت��ي يك ريال بر 

قيمت مصوب لباس  هاي فرم را ندارند.
محمد روش��ني درباره افزايش قيم��ت لباس فرم 
مدارس و اختصاص 19 درصد سود حاصل از فروش 
اين لباس ها به سازمان دانش آموزي گفت: اينكه برخي 
از فروشندگان مي گويند؛ 19 درصد سود حاصل از 
فروش روپوش مدارس به سازمان دانش آموزي تعلق 
مي گيرد، كذب محض است. سازمان دانش آموزي 
دخالتي در قيمت روپوش مدارس ندارد. او در ادامه 
با تاكيد بر عدم افزايش قيمت لب��اس فرم مدارس 
به ايلنا گفت: تفاهم نامه اي را با اتحاديه پوش��اك هر 
استان منعقد كرديم، اين تفاهم نامه در رابطه با همين 
موارد است و در آن ذكر شده كه فروشنده حق ندارد 
حتي يك ريال بر قيمت مصوب و نهايي شده لباس 
فرم دانش آموزان اضافه كند. در كارگروهي كه براي 
لباس فرم مدارس تصميم گيري مي شود، نمايندگاني 
از وزارت صمت و اتحاديه پوشاك و همچنين بازرسان 
آنها حضور دارند و ما نيز به نمايندگي از وزارت آموزش 
و پرورش مسووليت ساماندهي را به عهده داريم، حتي 
اعام كرديم، بخشي از اين پوشاك به صورت رايگان 
در ميان دانش آموزان تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
توزيع شود. قائم مقام سازمان دانش آموزي گفت: سعي 
كرديم، پيرو اين تفاهم نامه دست دالالن و واسطه ها را 
كوتاه كنيم. متاسفانه پيش تر دالالن و واسطه ها به كار 
پوشاك مدارس وارد مي ش��دند و اتحاديه پوشاك 
نقش��ي در اين زمينه نداش��ت. حال ما براي اينكه 
توليد رونق بگيرد، اعام كرديم كه تنها آن دس��ته 
از مراكزي كه مورد تاييد اتحاديه پوش��اك هستند، 
حق توليد لباس فرم دانش آموزان را دارند. روش��ني 
با بيان اينكه قيمت لباس فرم مدارس توسط اتحاديه 
پوشاك مشخص مي ش��ود، گفت: پوشاك مدارس 
توسط اتحاديه پوشاك و كارگروهايي كه با آنها تفاهم 
كرده ايم، قيمت گذاري مي شود. ضمن اينكه ما به آنها 
گفته ايم به هيچ عنوان حق افزايش قيمت به بهانه 

سازمان دانش آموزي يا آموزش و پرورش را ندارند.

ايندستورهاژسِتمديريتياستياپاتكحرفهاي؟
با وقوع آتش سوزي، دستورهاي اوليه را دو متولي اش صادر 
كردند، يك سو مديريت شهري و سمت ديگر متولي ميراثي 
و هر دو در باالترين مقام هاي ممكِن نهادهايش��ان. همان 
ميراثي ها همه چيز را به عهده شهرداري گذاشتند و متولي 
شهري هم كه با يك دستور گويا قصد دارد ژست كشورهاي 
اروپايي را به ايران هم تس��ري دهد. با وقوع آتش س��وزي 
ضلع شمال غربي بدنه تاريخي ميدان حسن آباد، در كنار 
خوش شانسي كه به واسطه همسايگي ديوار به ديوارش با 
ايستگاه آتش نشاني داشت و چند ساعت زودتر خاموش شد، 
از يك طرف برخي رفتارهاي البته به نوعي اميدواركننده را 
يك ژست مديريتي دانسته، ژستي كه با وقوع اتفاقاتي مشابه 
در نوتردام پاريس يا حتي موزه ملي برزيل و رفتارهايي كه 
در برخورد با اين فجايع در آن شهرها شد، جاي خالي آن را 

در كشور هميشه احساس مي كنيم.
در وقوع اتفاق هاي مشابه در كشور مانند آتش سوزي مسجد 
جامع س��اري يا بازار تبريز كه براي دومين بار دست كم در 
طول 10 سال گذشته، سرخي آتش را به خود ديد، تنها فكر 
ممكن براي زودتر خاموش كردن آتش را در هر نوع روش 
تخريبي مي ديدند تا به اين حداقل دست پيدا كنند كه آتش 
خاموش شود، بدون ديدن هيچ نوع آموزشي براي خاموش 
كردن آتش در بناهاي تاريخي در زمان بحران، به اندازه اي 
كه در بناي تاريخي ميدان حسن آباد پنجره هاي قاجاري از 
جا كنده مي شوند و تا مي توان روي بدنه اين بنا آب ريخته 
مي شود، تا فقط آتش را خاموش كنند، به اندازه اي كه هنوز 

بيم فرو ريختن سقف طبقه باال روي سر طبقه همكف وجود 
دارد، يا در مواجهه با سيل در ديوار گرگان، بخشي از ديوار 

تاريخي را بطور كامل تخريب مي كنند!
حاال و بعد از خاموش شدن آتش در طول چند روز گذشته، 
از يك سمت مونسان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، در 
توييتي و نه هيچ مصاحبه اي خبري و رسمي اعام مي كند 
»ميدان حسن آباد به عنوان بخشي از هويت تهران و اثري 
ثبت ملي شده، همواره مورد توجه سازمان ميراث فرهنگي 
بوده اس��ت. كارگروهي ويژه تعيين ش��ده است تا ضمن 
هماهنگي با ساير نهادهاي مس��وول، علت بروز حادثه از 
سوي مقامات قضايي و شهري پيگيري و آسيب هاي وارد 
شده در اسرع وقت جبران شود.« و از سوي ديگر حناچي - 
شهردار تهران - توييتي منتشر مي كند، مبني بر اينكه »از 
تاش همكاران آتش نش��انم در جريان آتش سوزي شب 
گذشته ميدان حسن آباد كه مانع گسترش و سرايت آتش 
شدند، سپاسگزارم. در كنار پيگيري بازسازي سريع ميدان 
حسن آباد كه بخش��ي از هويت تاريخي تهران زيباست، 
نظارت بر ايمني اماكن تجاري و انبارهاي پيرامون آن را با 
جديت دنبال خواهيم كرد«. از اينكه به تازگي مس��ووالن 
دولتي صفحه هاي شخصي مجازي خود را به مكان تبديل 
دستورالعمل هاي رسمي كاري تبديل كرده اند كه بگذريم، 
دومين دس��تور را بيش��تر مي توان يك دستور احساسي 
دانس��ت تا هر چيزي كه بتوان نام آن را دس��توري عملي، 
فني و براس��اس منطق برش��مرد، آن هم بنايي تاريخي و 

قاجاري كه به بررسي هاي كارشناسانه و طرح هاي درست 
براي مرمت آن نيز نياز دارد. اين در حالي اس��ت كه حسن 
روحاني - رييس جمهور - نيز ش��نبه 29 تير در نشس��ت 
با مديران ارشد بخش مس��كن به منظور پيگيري اجراي 
طرح هاي دولت تدبير و اميد در اين بخش، با ابراز تأسف از 
وقوع حادثه آتش سوزي در ميدان حسن آباد تهران، گفت: 
»آثار و ابنيه تاريخي نش��ان دهنده هويت ملي و تاريخي و 
هنر ايرانيان بوده و ارزشي ملي، فرهنگي و باستاني دارد كه 
بايد از آنها به خوبي حفظ و حراست كرد. بايد هر آنچه كه از 
گذشته براي ما باقيمانده را پاس بداريم، چرا كه آثار و ابنيه 
تاريخي مانند ميدان نقش جهان اصفهان نشان دهنده هنر 
و همت بلند ايرانيان با مهندسي و معماري دقيق است.« او 
با بيان اينكه شهرداري ها بايد برنامه اي فوري براي بازسازي 
و مقاوم سازي ابنيه تاريخي و ساماندهي اماكن مجاور آنها 
كه امكان حادثه آفريني دارند، داشته باشند، گفت: براساس 
قول ش��هردار تهران ميدان حسن آباد ظرف مدت 6 ماه به 
حالت قبلي بازگشته و اقدامات بعدي براي حفاظت از اين 
اثر تاريخي انجام خواهد شد. ش��ايد بتوان اين نكته را نيز 
مدنظر داشت كه اطاعات مان از اين همه بناي تاريخي و 
ارزشمندي كه نه فقط در تهران و در كل كشور وجود دارد، 
بسيار كم است و از سوي ديگر بي توجهي زيادي نسبت به 
سرنوشت آنها داريم. اين ادعا را در نكته اي ساده مي توان ديد، 
در مقايسه اي كوتاه بين رفتارها در زمان وقوع آتش سوزي 
در كليس��اي »نوتردام« پاريس يا موزه ملي براي ما كمتر 

ديده شده »برزيل« كه درصد زيادي از مردم كشورمان در 
زمان وقوع آتش سوزي با آن، عكس و خاطره هاي مشترك 
رو كردند و آتش سوزي بازار تبريز يا اصا چرا راه دور برويم، 
همين آتش سوزي ميدان حسن آباد كه بعد از گذشت چهار 
روز از وقوع اتفاق، هنوز درصد قابل توجهي از مردم و حتي 
كارمندان حوزه هاي فرهنگي، خبري از اين اتفاق ندارند! 
شايد به همين داليل ساده بود كه حتي قياس هايمان در 
رفتار با آن چه كه در زمان مواجه با چنين اتفاقاتي رخ مي دهد، 
متفاوت است. اما اين بار حسن آباد فقط با يك آتش سوزي 
چند ساعته مواجه شد و در اين ميان رسانه ها تاش خود 
را كردند تا بدون هيچ اظهارنظ��ر و قضاوتي، اجازه دهند، 
مسووالن كار خود را به بهترين نحو انجام دهند و كارشناسان 
با ذره بيِن دقت شان، بررسي هاي درست و به موقع خود ار 
انجام دهند، طرح ها تهيه و از وقوع اتفاقاتي مشابه آن چه كه 
در ضلع جنوب شرقي ميدان حسن آباد رخ داد جلوگيري 
كنند. ول��ي در اين ميان به نظر مي رس��د يك چيز را 
فراموش كرده ايم؛ بررسي مستندات، طرح ها و نظرهايي 
كه حسن آباد را تاكنون حسن آباد يا همان ميدان هشت 

گنبِد تهراني هاي قديم نگه داشته بود و نه ...
اصا بهتر نبود ش��هردار تلفن خود را بردارد و در تماسي با 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با يكديگر 
گفت وگو برقرار كنند و بخواهند تا نخس��ت و به س��رعت 
كارشناسان ش��ان را وارد اين موضوع كنند، همانطور كه 
شيخ االس��امي،  معاون ميراث فرهنگي تهران  با ديدن 

دستور شهردار قلم به دست گرفت تا در نامه اي به سازمان 
زيباسازي اعام آمادگي براي تشكيل كارگروه دهد يا اعام 
كند كه قطعا و بر اساس دستور رييس سازمان براي ايجاد 
كارگروهي با هدف بررسي علت آتش سوزي، او نيز در اين 
كارگروه نقشي مهم دارد.  به همين دليل به نظر مي رسد 
هنوز مي توان هش��تگ »#ببخشيد_كه_اسمت_

نوتردام_نيست« را براي ميدان حسن آباد تهران هم 
اس��تفاده كرد؛ هش��تگي كه براي بازار تبريز هم فقط 
يك استعاره بود از فاجعه اي كه براي دومين بار رخ داد 
تا اين بازار جهاني را با هر چه كه هس��ت، نيمه به حال 
خود رها كند،  همانطور كه ميدان حسن آباد طعم اين 
سرخي تند را به گفته كسبه قديمي اش براي دومين 

بار بر تنش چشيد.
البته نمي توان توضيح روابط عمومي ش��هرداري منطقه 
11 را نيز از ذهن دور كرد، كه در مقابل اين نوع برداش��ت، 
اين طور توضيح داده است: »مرمت و بازسازي بنا به وسيله 
سازمان زيباسازي شهرداري تهران و با مشاركت و همكاري 
ش��هرداري منطقه ١١ و نظارت ميراث فرهنگي اس��تان 
تهران انجام خواهد شد. اين اتفاق خلق الساعه نخواهد بود و 
تشريفات و كار كارشناسي خواهد داشت، منتها براي اينكه 
منظره نامناسب بر جاي مانده از آتش سوزي فعلي پوشيده 
ش��ود، بنري روي داربست هاي فعلي نصب خواهد شد در 
مقابل بنا؛ تا با نظريه كارشناسان مربوطه و بررسي طرح هاي 

مرمتي اقدامات بعدي انجام گيرد.«
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پارلمان شهري پايتخت براي تسهيل صدور پروانه هاي ساختماني مهلت 2 ماهه داد

برنامه حذف امضاهاي طاليي روي ميز شهرداري
گروه راه و شهرسازي |

شوراي شهر تهران در پي تعديل نرخ عوارض ساخت و ساز ، 
در دومين گام خود براي تسهيل توليد ساختمان، مساله 
تسهيل صدور پروانه هاي ساختماني را روي ميز شهرداري 
تهران قرار داد و اين سازمان را مكلف كرد كه ظرف 2 ماه 
اليحه اي در اين زمينه ارايه كند. آنگونه كه اعضاي شوراي 
ش��هر گزارش كرده اند، عده اي از ش��هروندان در فرآيند 
طوالني دريافت پروانه ساخت سردرگم و ناراضي مي شوند، 
عده اي نيز بدون مجوز و خودسرانه مبادرت به ساخت و ساز 
مي كنند و البته عده اي هم راه ميانبر را مي روند و در صف 

خريد امضاهاي طاليي قرار مي گيرند.
فرآيند صدور پروانه ساخت و ساز همواره يكي از چالش هاي 
مهم شهرداري تهران بوده است. مشكالت فراواني در اين 
مسير وجود دارد و اعضاي شوراي پنجم بعد از آغاز فعاليت 
خود، تصميم به اصالح اي��ن روند گرفتند. در اولين گام 
اعضا نرخ عوارض ساخت و ساز را كه سال ها تغيير نكرده 
بود  افزايش دادند. هرچند در ادامه اين افزايش قيمت ها تا 
حدي تعديل شد. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در 
بهمن سال گذشته نرخ عوارض نوسازي را بعد از 4 سال 
تغيير دادند و معتقد بودند كه اين عوارض با توجه به تورم و 
گراني ها تغييري نكرده است. قرار بود در روزهاي ابتدايي 
فروردين 98 اين مصوبه در تهران اجرايي شود اما كار به 
تعويق افتاد و مصوبه از 31 فروردين در پايتخت اجرايي 
ش��د، چرا كه در برخي مناطق نرخ عوارض بيش از 200 
درصد افزايش يافته بود و همين امر باعث بروز مشكالتي 
براي شهروندان شده بود. از همين رو، در نهايت اعضاي 
شوراي ش��هر اواخر خرداد سال جاري نسبت به تعديل 
ضرايب عوارض س��اختماني اقدام كرده و كليات اليحه 
ضرايب تعديل ارزش معامالتي بلوك هاي ش��هر تهران 
را متناس��ب با آخرين دفترچه ارزش معامالتي امالك 

مصوب كردند.
طوالني بودن فرآيند صدور پروانه ساختماني يكي ديگر 
از مشكالت تعامل شهروندان با شهرداري ها بوده است. 
فرآيندي كه متاس��فانه در آن امكان تخلف و فس��اد نيز 
بسيار ارزيابي مي شود. عالوه بر اين گاه سازندگان خرد و 
حتي كالن از بروكراسي هاي اداري موجود خسته شده و 
به شكل غيرقانوني اقدام به ساخت و ساز كرده اند. وجود 
70 هزار پرونده تخلف در كميسيون ماده 100 گواه اين 
مطلب است. اين پرونده ها اغلب با نصب چند روزه تابلوي 
»پلمب شد« يا قرار دادن بلوك هاي سيماني و با پرداخت 
جريمه هاي تخلفات ساختماني براي هميشه مختومه 
مي شوند. از 10 سال پيش، دفاتر خدمات الكترونيك با 
هدف برون سپاري فعاليت ها و كاهش بروكراسي اداري 
تشكيل شدند. يكي از خدمات ارايه شده از سوي اين دفاتر 
مربوط به انجام كارهاي صدور پروانه س��اختماني است. 
با اين حال، فعاالن اين دفاتر از نداش��تن اختيارات كافي 
و موازي كاري هاي غيرضرور با ساير ارگان ها كه در روند 
كار آنها اختالل ايجاد مي كند گاليه مند هستند. در واقع 
از زمان تش��كيل دفاتر خدمات الكترونيك، روند صدور 
پروانه ساختماني نه تنها كاهش نيافته بلكه طوالني تر 
شده است. فعاالن اين حوزه علت اصلي را عدم واگذاري 
كامل امور به دفاتر كه به مراجعات غيرضروري به شهرداري 
منجر مي شود، ابراز مي كنند. استعالم طوالني مدت از 
كميسيون ماده 7، موضوع ارجاع ناظر، بررسي كميسيون 
معماري در مناطق و تداخل آن با فعاليت دفاتر خدمات 
شهر و همچنين بررسي نماي ساختمان از جمله مشكالتي 
اس��ت كه به طوالني ش��دن فرآيند ص��دور پروانه هاي 

ساختماني منجر شده است.
به گزارش »تعادل«، اعضاي ش��وراي پنجم شهر تهران 
در جلسه علني روز گذشته به منظور رفع اين مشكالت 
و كاهش زمان صدور پروانه هاي ساختماني طرح »الزام 
ش��هرداري به ارايه اليحه فرآيند صدور پروانه عمليات 
ساختماني و گواهي هاي پايان كار ساختماني« را بررسي 

و آن را تصويب كردند. بر اين اساس شهرداري بايد ظرف 
2ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه نسبت به برنامه ريزي اقدامات 
به منظور صدور پروانه و گواهي هاي الزم به همراه ساز و 
كارهاي مالي مربوطه را تهيه و اليحه آن را به شوراي شهر 
ارايه كند. علي اعطا، عضو كميسيون معماري و شهرسازي 
و سخنگوي شورا در جريان بررسي اين طرح گفت: در بحث 
صدور پروانه عمليات ساختماني و گواهي هاي صادر شده 
هم اكنون فرآيند به تصويب شورا نرسيده است، از اين رو، 
ما در حوزه نظارتي به عنوان نمايندگان مردم مبنا و معيار 
روشني نداريم تا گام هاي مختلف فرآيند را بررسي كنيم 
و ببينيم در مناطق اين روند براساس مبناي مشخص طي 
مي شود يا خير؟ بررسي ها نشان مي دهد بعضاً در مناطق 
مختلف وحدت رويه نيست و در برخي از بخش ها فرآيند 
غيرشفاف صورت مي گيرد. از طرفي در شوراي شهر نيز 
روشن نيست كه كميسيون توافقات كجاي فرآيند صدور 
پروانه قرار دارند يا در چه مرحله اي شوراهاي معماري ورود 
مي كند و حدود اختيارات آنها چيست، بنابراين در طول 

فرآيند نمي توانيم نظارت كنيم.
به گفته رييس كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي 
شهر تهران فرآيند صدور پروانه كه محل مراجعه بخش 
عمده اي از شهروندان است، تحت عنوان يك ماده واحده و 
يك تبصره بايد در شوراي شهر به تصويب برسد. رويكرد ها 
بايد به گونه اي باشد كه زمان بندي مشخصي براي صدور 
پروانه ساختماني وجود داش��ته باشد و بخش هاي زايد 
حذف ش��ود و از اعمال س��ليقه جلوگيري به عمل آيد. 

همچنين تفسيرپذيري از اين فرآيند بايد حذف شود و 
فرآيند همه گواهي هاي ساختماني و پروانه ها همچنين 
مقاوم س��ازي و گواهي پايان كار و ع��دم خالفي بايد به 

تصويب شورا برسد.

    لزوم كاهش فرآيند زماني صدور پروانه 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
ش��هر تهران نيز در موافقت با كليات طرح الزام شهرداري 
تهران به ارايه اليحه فرآيند صدور پروانه عمليات ساختماني 
عنوان كرد: ش��هرداري باي��د زمان فرآيند ص��دور پروانه 
س��اختماني را كاهش دهد.امروز بيشترين مراجعات به 
شهرداري تهران به واسطه درخواست دريافت مجوز پروانه 
ساختماني است كه متاسفانه به دليل طوالني بودن روند 
رسيدگي به اين درخواست ها سبب شده تا نوعي سرگرداني 
و بالتكليفي براي شروع ساخت و ساز در ميان مردم وجود 
داشته باشد. مشكالت موجود در دريافت پروانه ساختماني 
سبب شده تا تمايل برخي افراد براي ساخت و ساز غيرمجاز 

افزايش پيدا كند.
عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: از سوي ديگر در سال 
جاري شرايط ساخت و ساز سخت و قيمت مسكن به صورت 
سرس��ام آور افزايش پيدا كرده و اين اتفاقات سبب شده تا 
توان سازندگان و خريداران كاهش پيدا كند.از سوي ديگر 
نوسانات نرخ ارز بر شرايط اقتصادي كشور اثر گذاشته كه 
مي تواند در ساخت و ساز اثرگذار باشد و بدين ترتيب انگيزه 
خري��داران و مجريان براي ورود ب��ه اين عرصه را كم كند.

طوالني بودن صدور پروانه ساختماني مزيد بر علت است و بر 
مشكالت مي افزايد. طوالني شدن زمان استعالم هاي مراجع 
مختلف و تداخل با خدمات الكترونيك شهر و بررسي نماي 
ساختمان همگي از مشكالتي است كه ما شاهديم و سبب 
طوالني شدن روند صدور پروانه شده است. او با اشاره به روند 
صدور پروانه در برخي كالن شهرها گفت: چگونه است در 
برخي شهرها مانند مشهد توانستند زمان صدور پروانه را به 
واسطه كوتاه كردن فرآيند صدور پروانه كاهش دهند و اين 
فرآيند را اصالح كنند و مهم است كه صدور پروانه به صورت 

نظام مند و سيستماتيك صورت پذيرد.

    بيشترين نارضايتي شهروندان؟
محمدساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي ش��هر تهران نيز با بيان اينكه بيشترين نارضايتي 
شهروندان از شهرداري در حوزه شهرسازي است،  تاكيد كرد: 
از مهم ترين مشكالت و چالش هاي شهرداري كه رانت، فساد 
و نارضايتي مردم را به همراه دارد مي توان به مسائل حوزه 
شهرسازي و معماري اشاره كرد. موضوعي كه سابقه تاريخي 
دارد و به تصميم گيري هاي دوره گذشته مرتبط است.البته 
20 سال پيش روند صدور پروانه بهتر از امروز بود، در حالي 
كه آن زمان س��امانه برخط و هوشمندي وجود نداشت. با 
راه اندازي دفاتر الكترونيك در شهر تهران قرار بود بخشي 
از اين مشكالت برطرف شود اما به جاي برون سپاري تنها 

به مراحل كار اضافه و موجب افزايش نارضايتي مردم شد.
س��االري تاكيد كرد: در 123 دفتر در 123 ناحيه 1800 

نفر نيرو به كار گرفته شد ولي به صورت كامل شهرسازي 
مناطق برون سپاري نشده است. قرار بود تنها طرح تفصيلي 
براي شهرداري باشد و بقيه موضوعات در قالب اين دفاتر، 

برون سپاري شود كه محقق نشد.
رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه مردم اكنون براي موضوعات ساخت و ساز بايد هم 
به شهرداري مراجعه كنند و هم به دفاتر گفت: اين موضوع 
سبب موازي كاري در شهرداري و دفاتر خدمات الكترونيك 
شده است، بنابراين الزم است تصميم شجاعانه اي بگيريم 
و تكليف اين موضوع را مشخص كنيم. 90 درصد مراجعات 
مردم به ش��هرداري در حوزه شهرسازي و معماري است و 
بيشترين نارضايتي مردم هم در اين بخش وجود دارد، از اين 
رو، بايد تكليف مشخص شود. به گفته وي، شهردار تهران در 
اين مورد قول داد و بارها اين موضوع توسط ما مطرح شد البته 
معاونت شهرسازي شهرداري اقداماتي را انجام داده است اما 
ما نگران هستيم كه مهندس همراه به اين فرآيند اضافه شود 

در حالي كه مهندس همراه مشكل فعلي را حل نمي كند.

    افزايش روز افزون امضاهاي طاليي
او ادامه داد: قرار بود ب��ا طرح تفصيلي همه مردم حقوق و 
شرايط خود را در سامانه مشاهده كنند و امضاهاي طاليي از 
بين برود ولي اين موضوع نه تنها محقق نشد بلكه روز به روز 
در حال افزايش است. براساس آمار شهرداري در منطقه يك 
تهران، 541 روز ميانگين انتظار صدور پروانه در سال گذشته 
بود و در ساير مناطق نيز آمار بااليي مشاهده مي شود البته 
برخي با دستكاري سامانه علت طول كشيدن صدور پروانه 

را به گردن شهروندان انداختند.
س��االري با تاكيد بر اينك��ه در حال حاضر ص��دور پروانه 
هفت خوان رستم است، اظهار كرد: اكنون بخشي از وقت 
مردم در سازمان هايي كه برون سپاري شده تلف مي شود. 
كل پرونده هاي ما در سال در شورا كمتر از 100 مورد است 
ولي پيگيري آن گاهي بيش از يك سال به طول مي انجامد. 
اكنون كه شهرسازي در حوزه سامانه هاي هوشمند رتبه 
نخس��ت را دارد بايد تبلور عيني آن در صدور پروانه قابل 

مشاهده باشد.

    حذف عامل انساني از اول مرداد
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران نيز كه در جلسه ديروز شوراي شهر حضور داشت، در 
حاشيه جلسه و در جمع خبرنگاران به بيان توضيحاتي در 
خصوص صدور پروانه ساختماني پرداخت و گفت:  از اول 
مرداد صدور پروانه هاي س��اختماني به صورت سيستمي 

انجام مي شود و نيروي انساني حذف خواهد شد.
به گفته او، الزام صدور پروانه براي همه ساختمان ها قانوني 
است و همه مالكان در شهر و حريم شهر بايد از طريق مرجع 
صدور پروانه نسبت به دريافت پروانه اقدام كنند.اين موضوع 
براي شهرداري هم مستثني نيست البته در سنوات گذشته 
با وجود اينكه شهرداري خودش مجري ارايه پروانه بوده بعضا 
ضوابط را رعايت نكرده كه ما سال گذشته در بخشنامه اي 
ابالغ كرديم كه حتما اين دس��ته از امالك نيز بايد پروانه 

داشته باشند.
گلپايگاني در مورد امضاهاي طاليي گفت: تعداد امضاهاي 
طاليي زياد بوده ولي ما آنها را كاهش داده ايم و از اول مرداد 
صدور پروانه سيستمي انجام مي گيرد تا اگر خالف مقررات 
انجام گرفته باشد جلوي تهيه پروانه را بگيريم.علت طوالني 
شدن صدور پروانه هم به چانه زني ارباب رجوع و شهرداري 
برمي گردد كه اين مس��اله در سنوات گذشته بوده تا افراد 

اقداماتي كه قانون تأييد نكرده را انجام دهند.
معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران با اشاره به 
اينكه چانه زني براي عدول از قانون انجام مي گرفت، گفت: 
در گذشته بر اجراي قانون مصرانه عمل نمي كردند و برخي 
معتقد بودند كه اين موضوع براي درآمد شهرداري مشكلي 
ندارد، ولي به نظر من قانون گريزي بوده و آن را قبول ندارم.

ساخت و عرضه آپارتمان ۳۰۰ ميليون توماني در پايتخت
وزير راه و شهرسازي كه طي ماه هاي گذشته راهكارهاي 
مختلفي را براي ساماندهي بازار مسكن پيشنهاد داده است 
در تازه ترين اظهاراتش درباره اقدامات آتي اين وزارتخانه 
در بخش مسكن،  گفت: ۶0 هزار واحد از 400 هزار واحد 
برنامه اقدام ملي در اطراف تهران و با قيمت 300 ميليون 
تومان، ساخته و عرضه خواهد شد. به گزارش مهر، محمد 
اسالمي در حاشيه »مراسم افتتاح مركز عمليات ايمني و 
اضطراري شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران« درباره 
س��اخت مس��كن گفت: برنامه اقدام ملي توليد و عرضه 
مسكن آغاز ش��ده و با هدف 400 هزار واحد مسكوني در 
حال اجراست كه جامعه هدف آن، متقاضيان واحدهاي 
مس��كوني 100 متر زيربنا و 75 متر مصرفي اس��ت كه 
قيمت آن حدوداً بر اس��اس برآوردهاي ما 300 ميليون 
تومان است. اسالمي ادامه داد: در حال حاضر واحدهايي 
كه عرضه مي شود، بزرگ متراژ بوده و در بخش سوداگري، 
خريد و فروش مي ش��ود و مردم تهران توان خريد آنها را 
ندارند. او تأكيد كرد: بر اين اساس قرار است ۶0 هزار واحد 
از اين 400 هزار واحد در اطراف تهران ساخته شود براي 
ساخت واحدهايي در داخل تهران نيز با نيروهاي مسلح 
قراردادهايي امضا كرده ايم كه در محل پادگان هايي كه از 
شهر خارج مي ش��وند، احداث شود. وزيرراه و شهرسازي 
همچنين درباره طرح تأمين مسكن براي كاركنان دولت 
)تامكاد( يادآور شد: تأمين مسكن كاركنان دولت شامل 
بنگاه هاي دولتي نمي شود و هر بنگاهي تضمين كند كه 
مي تواند حقوق نيروها را ماهانه كسر و به حساب صندوق 
مش��خص واريز كند، مي تواند به اين طرح ورود داش��ته 
باش��د بنابراين صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي 
زيرمجموعه دس��تگاه هاي دولتي هم مي توانند در اين 
طرح سرمايه گذاري كنند. به گفته او، اين طرح به تاييد 
رييس جمهور رس��يده و آن را به سازمان برنامه و بودجه 
ابالغ كرده كه به محض ابالغ از سوي اين سازمان به وزارت 
راه و شهرسازي، اجراي آن را آغاز خواهيم كرد. اسالمي 

همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش 30 درصدي 
اجاره بها كه رييس جمهور آن را اع��الم كرده بود، افزود: 
مبناي تحليل معاونت مس��كن وزارت راه و شهرسازي، 
اطالعات رسمي و ثبت شده است. بر اساس ديتاهايي كه 
در معاونت مسكن از بانك مركزي و مركز آمار تحليل شده، 
متوسط افزايش اجاره بها حد فاصل سه ماهه سال جاري در 
مقايسه با سه ماهه ابتدايي سال گذشته، حداكثر 30 درصد 
بوده است. همچنين حركت شتابان قيمت مسكن كه در 
ماه گذشته رخ داد، در ماه جاري متوقف شده است. وزير 
راه و شهرسازي درباره سامانه امالك و اسكان كشور گفت: 
راه اندازي اين سامانه را با استفاده از يك سيستم ميان ُبر 
آغاز كرده ايم و اين وظيفه اي است كه قانون بر عهده وزارت 
راه و شهرسازي گذاشته است. او ادامه داد: در گذشته گفته 
مي شد اين وظيفه شهرداري ها است كه خانه هاي خالي 
را شناس��ايي كنند اما ما با يك كار جديد و با اس��تفاده از 
بانك هاي اطالعاتي دستگاه هاي ديگر، اين سامانه ها را به 
يكديگر لينك داده ايم تا خانه هاي خالي شناسايي شوند.

    ارتقاي ايمني پروازها
وزيرراه و شهرسازي در مراس��م افتتاح رادار TM، رادار 
ثانويه براي تكميل پوشش راداري پايتخت اطراف آن، با 
بيان اينكه يكي از پروژه هاي راهبردي شركت فرودگاه ها 
كه در راستاي ارتقاي ايمني پروازها به بهره برداري رسيد، 
اظهار كرد: با افتتاح اين رادار، پوشش حداكثري در شعاع 
جغرافيايي اطراف پايتخت و همچنين امكان مانيتورينگ 
س��طح باند فرودگاه ها فراهم ش��ده اس��ت. او ادامه داد: 
همچنين سيستم اطالع رساني ش��ركت فرودگاه ها در 
قالب اپليكيش��ن موبايلي براي عوامل پروازي و خلبانان 
ايجاد شده است كه مي توانند با استفاده از اين اپليكيشن ، 
ضعف ها و نقص هاي ايمني را به شركت فرودگاه ها گزارش 
كنند. وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به افتتاح  رادار 
ثانويه براي تكميل پوش��ش راداري پايتخت اطراف آن، 

گفت: با نصب اين رادار، برج مراقبت مهرآباد امكان پوشش 
همه باندهاي اطراف تهران را دارا خواهد ش��د. اسالمي 
افزود: هنگام بهره برداري نيازمند پايش قوي آن با استفاده 
از يك سيس��تم مانيتورينگ بوده ايم كه به بهره برداري 
رسيد، بر اين اساس، ش��اهد اقدام راهبردي وزارت راه و 
شهرسازي در جهت پياده سازي برنامه هاي ارتقا ايمني 
و پوشش حداكثري راداري پروازها از پاركينگ تا مقصد 
هستيم. او ادامه داد: با استفاده از اين سيستم مانيتورينگ 
و ايمن��ي راداري، مي توانيم ايمني پ��رواز را به حداكثر 
رسانده و سطح مراقبت پرواز در فرودگاه هاي كشور را به 
سطح مورد نظر سازمان جهاني هوانوردي )ايكائو( ارتقا 
دهيم. وزير راه و شهرسازي، برد رادار افتتاح شده در مركز 
راداري تهران را 400 كيلومتر در منطقه پايتخت و شمال 
كشور عنوان كرد و گفت: اين رادارها تا جنوب اصفهان و 
ارتفاع 30 هزار پايي را پايش مي كند، ضمن اينكه سيستم 
ناوبري در برج مراقب��ت تهران نيز، اين قابليت را دارد كه 
تمام باندهاي فرودگاهي اطراف پايتخت را تحت پوشش 
خود داشته باشد؛ بنابراين مي توانيم از بروز و تكرار سوانح 
هوايي خصوصًا سانحه سال گذشته كه به دليل اشتباه در 
تشخيص باند فرودگاه پيام و فتح رخ داد، جلوگيري كنيم.

وزير راه و شهرس��ازي گفت: ايران در حال تبديل شدن به 
سازنده و صادركننده رادار است. او يكي از اولويت هاي كشور 
را رساندن حوزه مراقبت پرواز به سطح استانداردهاي جهاني 
و توجه به تجهيزات براي افزايش دقت در هدايت پروازها 
دانست و افزود: با نصب رادار TMA در كوشك بزم، پوشش 
منطقه اي شمال كشور و محدوده تهران به طور كامل انجام 
شد و از زمان روشن شدن موتور هواپيما روي باند تا زمان 
تيك آف و اوج گرفتن و ادامه مسير، اطالعات الزم از طريق 
سيستم مراقبت پرواز داده شده و به طور كامل تحت كنترل 
خواهد بود. وزير راه و شهرسازي اين اقدام را فعاليتي براي 
افزايش ايمني پروازها عنوان و اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم 

پوشش صد درصدي را براي فضاي كشور فراهم كنيم.

شرط تسهيالتي رونق بازار مسكن
درحالي ك��ه اس��تفاده از س��رمايه هاي در اختيار 
دولت مانند ارايه تسهيالت به بخش مسكن يكي از 
راهكارهاي تازه رييس جمهوري براي بهبود بخش 
مسكن بود، معاون وزير راه و شهرسازي، هم فراهم 
شدن تس��هيالت بانكي را از جمله بسترهاي الزم 
براي رونق توليد مس��كن برش��مرد و با بيان اينكه 
سهم مس��كن از مجموع تس��هيالت بانكي بايد به 
20درصد برسد، گفت: پرداخت تسهيالت بانكي به 
حوزه مس��كن در سال 97 نسبت به سال 9۶ بهبود 
پيدا كرد و سهم آن از مجموع تسهيالت پرداختي 
بانك ها به 13 درص��د افزايش يافت، اما براي رونق 
بخشي به بازار مسكن اين سهم بايد افزايش پيدا كند 
و اميدواريم بانك مركزي در تحليل هاي خود به اين 

جمع بندي برسد و پشتيبان اين تسهيالت باشد.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
حبيب اله طاهرخاني ادامه داد: يكي از راهكارهاي 
تعادل بخش بازار مس��كن برنامه اقدام ملي توليد و 
عرضه مسكن است كه توسط وزارت راه و شهرسازي 
دنبال مي ش��ود و بر مبناي اين طرح توليد و عرضه 
400 هزار واحد مس��كوني در سه بخش شهرهاي 
جديد، بنياد مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران 

در دو سال آينده در دستور كار قرار دارد.
به گفته معاون وزير راه و شهرس��ازي، برنامه اقدام 
ملي س��ه وجه مختلف دارد كه يك وجه آن مربوط 
به شركت بازآفريني شهري است و منابع الزم براي 
بحث بازآفريني شهري از طريق صندوق توسعه ملي 
تامين ش��ده اس��ت و اين كار به نحو مناسبي پيش 

خواهد رفت. 
او ادام��ه داد: موض��وع مهم ديگر، بح��ث تكميل و 
فروش اقس��اطي 500 هزار واحد باقي مانده طرح 
»مس��كن مهر« اس��ت كه اتمام اين واحدها هم در 
برنامه اين وزارتخانه اس��ت و ع��الوه بر آن موضوع 

عرضه 400 هزار واحد مسكن روستايي نيز توسط 
بنياد مسكن انقالب اسالمي در حوزه مسكن دنبال 

مي شود.

    تدوين ليست زمين  هاي دستگاه ها 
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درخصوص 
تامين زمين س��اخت واحدهاي مسكوني نيز گفت: 
چند ظرفيت براي تامين زمين در توسعه مسكوني 
داريم؛ يك مورد موضوع ماده ۶ قانون س��اماندهي 
مسكن است كه به دس��تگاه دولتي تكليف مي كند 
كه اراضي محدوده شهري خود را كه مورد نياز آنها 
نيست در راس��تاي وظايف و مسووليت هايشان در 

اختيار مجموعه وزارت راه و شهرسازي قرار دهند.
او ادامه داد: شخص رييس جمهور هم تاكيد ويژه اي 
بر اجراي اين ماده دارد و ليستي از اين زمين ها هم 

استخراج شده و در حال پيگيري است. 
طاهرخاني اظهار ك��رد: محوردوم، اصالح محدوده 
و حريم شهرها است در جاهايي كه مطالعات نشان 
مي دهد كه نياز به توس��عه ش��هري جديد داريم و 
بخشي از آن ممكن اس��ت اراضي بخش خصوصي 
باش��د كه با ورود به ش��هر منجر به توس��عه مسكن 

مي شود.
مديرعامل شركت بازآفريني شهري بيان كرد: بخش 
ديگر هم اراضي ملي است كه تحويل مجموعه وزارت 
راه و شهرس��ازي، س��ازمان ملي زمين و مسكن يا 
شركت عمران شهرهاي جديد خواهد شد؛ بخشي 
هم مربوط به اراضي خود وزارت راه و شهرس��ازي و 
زمين هايي است كه در حريم شهري قرار دارد كه اين 
اراضي به نوعي در اختيار طرح اقدام ملي قرار گرفته 
است و بخش عمده پروژه هاي آماده اجرا با استفاده 
از همين ظرفيت خود وزارت راه و شهرسازي تامين 

مي شود.
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استان تهران، صدرنشين 
فهرست زمين خواري 

فرمانده ي��گان حفاظت س��ازمان ملي زمين 
و مس��كن گفت: براس��اس ارزيابي هاي انجام 
شده، بيش��ترين موارد زمين خواري در كشور 
مربوط به استان تهران مي شود، هر چند روند 
زمين خواري در س��ال هاي اخير كنترل شده 
اس��ت. س��رهنگ جواد خردمند افزود: مقابله 
و جلوگيري از زمين خواري در اس��تان تهران 
و ديگ��ر شهرس��تان ها جدي ش��ده و تنها در 
هفته گذش��ته 10 هكتار از اراضي ملي دماوند 
رفع تصرف ش��د. او با اش��اره به اينكه وضعيت 
اراضي باغي در دماوند نامطلوب بوده و بسياري 
از درخت��ان از س��وي س��ودجويان تخريب و 
ويال سازي شده است، بيان كرد: عزم جدي براي 
جلوگيري از تخريب باغ هاي اين شهرس��تان 
صورت گرفته و با كمك نيروهاي اين يگان اجازه 

تعدي به اراضي ملي داده نمي شود. 
خردمند افزود: دولت جلوگيري از زمين خواري 
را در نقاط مختلف در دس��تور كار ق��رار داده و 
با مس��اعدت نيروهاي انتظامي و دادگس��تري 
در بس��ياري از مناط��ق از تص��رف اراضي ملي 
جلوگيري شده اس��ت. فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مسكن ادامه داد: مشاركت 
مردمي ب��راي جلوگيري از تخري��ب و تصرف 
اراضي ملي افزايش يافته به طوري كه 10هزار 
گزارش مردم��ي در ارتباط ب��ا تخريب اراضي 
ب��ه يگان حفاظت ارايه ش��ده اس��ت. خردمند 
راه اندازي شعبه ويژه زمين خواري در دادگستري 
شهرس��تان ها را ضروري دانس��ت و افزود: در 
شهرستان هايي كه زمين خواري در آنها بيشتر 

شده بايد شعبه ويژه زمين خواري ايجاد شود.

 برنامه زمان بندي
ورود دوچرخه به مترو  

مركز اطالع رساني مترو تهران شرايط امكان سفر 
تركيبي دوچرخه  با مترو در ساعات مختلف را اعالم 
كرد. به گزارش فارس، مركز اطالع رس��اني مترو 
تهران اعالم كرد: با اجراي كامل طرح ورود دوچرخه 
به مترو كه با استقبال ش��هروندان دوچرخه سوار 
همراه شده است، در روزهاي تعطيل امكان سفر 
تركيبي دوچرخه هاي معمولي با مترو در ساعات 
غيراوج بعدازظه��ر روزهاي معمولي )ش��نبه تا 
پنجشنبه( پس از ساعت 20 تا پايان بهره برداري 
مترو از ابتداي مرداد س��ال 98ميسر شده است. 
شهريور سال پيش، محسن پورسيد آقايي معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران به منظور 
نهادينه كردن فرهنگ دوچرخه سواري و استفاده 
از دوچرخه به جاي استفاده از وسايل نقليه شخصي 
در ش��هر، طرح اس��تفاده  تركيبي از دوچرخه و 
مترو را ارايه داد و بر اس��اس آن ورود دوچرخه به 
ايستگاه هاي خطوط مترو  با درنظر گرفتن واگن 
مشخص، عملياتي شد.  در حال حاضر، براساس 
تمهيدات اتخاذه شده ورود دوچرخه به مترو، در 
تمام روزهاي هفته بالمانع است اما براي تردد بهتر 
مس��افران در روزهاي هفته بايد از دوچرخه تاشو 
اس��تفاده شود و امكان اس��تفاده از دوچرخه هاي 
معمولي تنها در ايام تعطيالت رسمي و 13 روز اول 
فروردين مجاز است. در حال حاضر در تمام روزهاي 
هفته به غير از س��اعت۶:30 تا 30: 9 و از س��اعت 
1۶ تا 19 كه پيك مس��افري محسوب مي شود، 
دوچرخه سواران مي توانند با دوچرخه هاي تاشو 
با ابعاد 30×۶0×90 وارد شبكه مترو شوند. ورود 
با دوچرخه هاي معمول��ي به واگن نيز در روزهاي 
جمعه و ايام تعطي��ل و 13 روز اول فروردين مجاز 
است و تنها دليل ورود دوچرخه هاي معمولي در 
روزهاي تعطيل، خلوتي ايستگاه ها و قطارها است 
چرا كه با توجه به حجم باالي مس��افر كه در طول 
هفته از مترو استفاده مي كنند امكان ورود دوچرخه 

به واگن ها وجود ندارد.

حذف امضاهاي كاغذي از 
ماه آينده در شهرداري تهران

مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
)فاوا( ش��هرداري تهران اعالم ك��رد: تا يك ماه 
آين��ده امضاي كاغ��ذي در ش��هرداري تهران 
حذف و امضاي الكترونيك جايگزين آن خواهد 
ش��د. به گزارش ايس��نا، محمد فرجود گفت: 
اقداماتي درون ش��هرداري انجام ش��ده تا شهر 
برمبناي داده و به صورت هوش��مند اداره شود؛ 
بسترها و زيرساخت هايي مثل زيرساخت هاي 
يكپارچه س��ازي پاي��گاه داده هاي ش��هرداري 
درواقع مهم ترين كار در اين بخش بود. در كنار 
اين ها، پروژه هايي مانند سامانه يكپارچه صورت 
وضعيت هاي شهرداري هم در پسماند و هم در 

حوزه هاي عمراني ايجاد شده است.
 او اين اقدام را در راستاي شفاف سازي هزينه ها 
و اداره شهر بر مبناي ديتا دانست و گفت: يكي 
ديگر از اقدامات هوشمندسازي در شهرداري، 
اراي��ه برخ��ي س��رويس هاي دفات��ر خدمات 
الكترونيك ش��هر ب��ه ص��ورت غيرحضوري و 
اينترنتي است و شهروندان نيازي به مراجعه به 
اين مراكز ندارند. همچنين برخي فرآيندهاي 
ساخت و ساز براي شهروندان شفاف و كارتابل 
شهروندي در حوزه شهرسازي ايجاد شده است. 
فرجود تاكيد كرد: تمام سامانه هاي معامالتي 
مانند مناقصه ها و مزايده ها قرار است به صورت 

يكپارچه منتشر شود. 
از ط��رف ديگر فرآيندهاي س��اخت و س��از در 
شهرداري نياز به بازنگري دارد و شهردار تهران 
دستور اين بازنگري را داده و بسياري از كارها در 
اين حوزه قرار است به صورت الكترونيكي انجام 
ش��ود. حتي تا يك ماه آينده امضاي كاغذي در 
ش��هرداري تهران حذف و امضاي الكترونيك 

جايگزين آن خواهد شد.

س�كينه اش�رفي، معاون برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شوراي شهردار تهران از ارايه سند 
عملياتي برنامه سوم توسعه شهر تهران به اعضاي 
شوراي شهر خبر داد. سكينه اشرفي پيش از آغاز 
جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران 
توضيح داد: سند عملياتي برنامه سوم توسعه 
شهر تهران در قالب يك سند برنامه و هفت سند 
پشتيبان در حوزه هاي ماموريتي تقديم اعضاي 
ش�وراي شهر شده است. س�ند برنامه سوم در 

حوزه هاي ماموريتي توسعه حكمروايي شهري، 
شهرس�ازي و معماري، حمل ونق�ل و ترافيك، 
خدمات ش�هري و محيط زيس�ت، اجتماعي و 
فرهنگي، توسعه و نگهداشت زيرساخت هاي 
شهري و ايمني و افزايش تاب آوري تدوين شده 
و به عنوان اسناد پشتيبان در اختيار اعضاي شورا 
قرار گرفت. به گفته اشرفي، سند چشم انداز شهر 
تهران، طرح جامع و الزام�ات تدوين برنامه در 
تهيه اين اسناد مورد توجه قرار گرفته است. براي 

تدوين اين اسناد بيش از 100 جلسه كارشناسي با 
حضور معاونان تخصصي شهرداري برگزار شده 
و از مشاركت جدي بدنه كارشناسي شهرداري 
در تدوين اس�ناد بهره برده شده است. اشرفي 
در ادامه اجراي برنامه را مهم تر از تدوين اسناد 
دانس�ت و تأكيد كرد: عزم شهرداري بر اجراي 
دقيق احكام برنامه استوار اس�ت و اميدواريم 
در افق 1402 ش�عار »تهران، شهري براي همه« 

محقق شود.

چشمانداز
سند عملياتي برنامه سوم توسعه تهران تقديم شورا شد
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نقشه راه اتاق ايران در اولين نشست هيات نمايندگان در دوره نهم ترسيم شد

راي اتاق به حذف دالر 4200 
تعادل| 

اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران در نخستين نشست 
ماهانه خود در دوره نهم كه به ميزباني مش��هد برگزار 
شد، به حذف دالر 4200 توماني راي مثبت دادند. اتاق 
ايران از چهار دليل عمده براي حذف اين حمايت ارزي 
رونمايي كرد. »انحراف منابع ارزي و گسترش فساد و 
رانت جويي، تضعيف توليد ملي، افزايش احتمال كسري 
و تهديد پايداري مالي بودجه در صورت تداوم اجراي 
اين سياست« از جمله داليل ضرورت حذف ارز 4200 
توماني بود كه در اين نشست مطرح شد. در ادامه، بيانيه 
اتاق ايران در زمينه حذف ارز دولتي به راي گذاش��ته 
ش��د كه كليات آن مبني بر ضرورت حذف ارز 4200 
توماني از اقتصاد ايران با ۸۷ درصد آرا تصويب شد، اما 
مقرر ش��د تا در جزييات اين بيانيه اصالحاتي صورت 
گيرد و پس از آن انتش��ار يابد. در بخش ديگري از اين 
نشست، اصول 9 گانه و نقشه راه اتاق ايران در اين دوره 
اعالم شد. نخستين مطالبه اتاق، »شفاف سازي و مبارزه 
جدي با رويه هاي فساد« بود. »مطالبه گري براي تقويت 
رويكردهاي توليدمحور، توانمندسازي بخش خصوصي 
واقعي و همچنين اجراي صحيح مواد 2 و ۳ قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار، پيگيري اقدامات الزم براي 
توسعه صادرات، تأسيس مركز پژوهش هاي اتاق ايران و 
استفاده از سيستم هاي جديد برنامه ريزي در اتاق ايران 
و..« از جمله اصولي بود كه در دوره نهم در دستور كار 

اتاق ايران قرار خواهد گرفت. 

    اصول 9گانه اتاق ايران در دوره نهم
نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره 
نهم در مشهد برگزار شد. در ابتداي اولين نشست هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران در دوره نهم، غالمحس��ين شافعي، رييس اتاق 
ايران از اولويت هاي اتاق ايران در دوره جديد س��خن 
گفت و برنامه هاي 9 گان��ه اي كه براي دوره نهم هيات 
نمايندگان منظور شده است را اعالم كرد. رييس اتاق 
ايران با اشاره به وضعيت خاص اقتصاد كشور در شرايط 
تحريم، اعالم ك��رد اتاق اي��ران در دوره نهم به دنبال 
نقش آفريني بيش��تر در تصميم سازي هاي اقتصادي 

كشور و همچنين اصالحات درون سازماني است. 
شافعي همچنين در نشست هيات نمايندگان كه به 
ميزباني اتاق مشهد برگزار شد، گفت: در يكسال اخير 
بخشي از سياست گذاري ها و ارايه راهكارها براي حل 
وفصل مشكالت پيش آمده ناشي از تحريم ها از طريق 
آزمون و خطا و با هزينه هاي هنگفت براي همه به ويژه 
توليدكنندگان و قشر آسيب پذير جامعه صورت گرفت.

او افزود: اتاق نهم با به كارگيري خرد و تجربه و بهره گيري 
از دانش نخبگان دانشگاهي و فعاالن اقتصادي بايد بيش 
از گذشته در تصميم سازي هاي اقتصادي نقش آفريني 
كن��د و توصيه هايي نه بر منفع��ت گروهي خاص كه 

براساس تجربه و منافع ملي ارايه دهد.
»پرداختن به شفافيت در اقتصاد ايران و در فعاليت هاي 
اتاق، مطالبه گري براي تقويت رويكردهاي توليدمحور، 
توانمندس��ازي بخش خصوصي واقع��ي و همچنين 
اجراي صحيح مواد 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محيط 

كسب وكار، پيگيري اقدامات الزم براي توسعه صادرات، 
تأس��يس مركز پژوهش هاي اتاق ايران و اس��تفاده از 
سيستم هاي جديد برنامه ريزي در اتاق ايران« از ديگر 

اولويت هاي اعالم شده از سوي رييس اتاق ايران بود.
شافعي در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد 
كه اتاق ايران در دوره نهم به دنبال تحول است. بازبيني 
در نگرش ها، رويه ها و ساختارها از جمله اقداماتي است 
كه بايد در دستور كار اتاق در دوره نهم قرار گيرد. به گفته 
او، ش��رايط حال حاضر اقتصاد كشور ضرورت پررنگ 
شدن نقش اتاق در تصميم سازي ها و تعامل بيشتر با 

حاكميت را دو چندان كرده است.
موضوع بعدي كه مورد اش��اره ش��افعي ق��رار گرفت، 
مطالبه گري در مورد تسلط رويكردهاي توليدمحور بر 
رويكردهاي ضد مولد است. به گفته او، رويكرد غالب در 
سياست هاي گذشته كشور به نفع فعاليت هاي رانتي 
و غيرمولد بوده است؛ آن هم در زماني كه رهبر معظم 
انقالب همواره بر تقويت و رونق توليد تاكيد داشته است. 
اتاق ايران در دوره نهم توجه به بخش هاي مولد اقتصاد 

را دنبال خواهد كرد.
براس��اس اظهارات رييس اتاق ايران، مطالبه گري در 
راستاي توانمندسازي بخش خصوصي واقعي اولويت 
مهم بعدي اتاق است. اتاق ايران مشاور سه قوه بوده و بايد 
تالش كند تا با ارايه نظرات كارشناسي به دولت، بستر 
مناسبي را براي ورود بخش خصوصي واقعي ايجاد كند. 
به گفته او، مطالبه گري در مورد اجراي صحيح، موثر و به 
موقع مواد 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
نيز در دس��تور كار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار 
م��ي رود در تدوي��ن قوانين و مق��ررات و آيين نامه ها 

نظرات اتاق و تشكل هاي اقتصادي به موقع و در زمان 
مناسب پرسيده شود تا بخش خصوصي نيز زمان كافي 
براي اعالم نظر و ارايه نظرات كارشناسي داشته باشد. 
متاسفانه در اكثر موارد در دقيقه 90 از اتاق نظرخواهي 
مي شود. وي افزود: پيگيري اقدامات الزم براي توسعه 
صادرات نيز در برنامه كاري ما در دوره نهم در نظر گرفته 
شده است. تدوين برنامه هاي توسعه صادرات در روابط 
خارجي، اولويت قرار دادن كشورهاي همسايه و منطقه 
در راستاي گذر از شرايط تحريم كه براي آن ساز و كار 
تجارت تهاتري با تجار بخش خصوصي كشورهاي هدف 
به ويژه از طريق اختصاص مشوق هاي صادراتي مدنظر 
است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاريابي تشكل ها 
و صادركنندگان بخش خصوصي از جمله راهكارهايي 

هستند كه براي توسعه صادرات موردنظر هستند.
به گفته او، حركت به سمت رويكردهاي آينده نگر نيز 
در دس��تور كار اتاق نهم قرار دارد. بر اس��اس اظهارات 
شافعي، يكي از مهم ترين ابزارهاي برنامه ريزي جديد 
به ويژه در ش��رايط بي ثبات فعلي تدوين سناريوهاي 
مختلف ب��راي وضعيت اقتصادي در آينده و داش��تن 
برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم بايد اين توانمندي 
را در خود ايجاد كند كه بر اساس سناريوهاي مختلف، 
شرايط اقتصادي را پيش بيني و بر اساس احتمال وقوع 
هر يك از سناريوها پيشنهادات سياسي و اقدامات الزم 

را ارايه دهد.
رييس اتاق ايران عنوان كرد: محور بعدي فعاليت هاي 
ات��اق نه��م، تأس��يس پژوهش��كده اتاق براس��اس 
اس��تانداردهاي يك پژوهش��كده علمي است. در اين 
رابطه بازبيني سازماني مركز تحقيقات اتاق بر اساس 

استانداردهاي بين المللي معتبر و اقدام براي ايجاد يك 
پژوهشكده توانمند و علمي در دستور كار قرار دارد. بر 
اين اساس، مركز پژوهش هاي اتاق ايران به يك مركز 
مرجع تبديل خواهد ش��د. شافعي در پايان با تاكيد بر 
اينكه استفاده از سيستم هاي جديد برنامه ريزي در اتاق 
نهم نيز بايد مورد توجه باشد، گفت: امروز در سازمان ها، 
ابزاره��اي جديد مديري��ت به كار گرفته مي ش��ود تا 
بتوانند در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به تغييرات 
محيطي واكنش نشان داده و اقدامات الزم براي تقابل 
با وضعيت جديد را در قالب پروژه هاي اصالح و بهبود 

صورت دهند.

    ضرورت حذف ارز 4200 توماني
در بخش بعدي اين نشست، منيره اميرخانلو، سرپرست 
معاون��ت اقتصادي اتاق ايران گزارش��ي از لزوم حذف 
دالر 4200 توماني از اقتصاد ايران ارايه داد. بر اس��اس 
اظهارات او، 4 دليل عمده براي حذف اين حمايت ارزي 
مطرح است. وي دليل اصلي اعطاي ارز 4200 توماني را 
تالش دولت براي كنترل تورم عنوان كرد كه اين هدف 
محقق نشد. اميرخانلو ادامه داد: در اين دوره كاالهاي 
اساسي حدود ۵۳ درصد تورم را تجربه كرد كه بيانگر 

عدم مو فقيت اجراي اين سياست بود. 
 سرپرس��ت معاونت اقتصادي ات��اق ايران، همچنين 
انحراف منابع ارزي و گس��ترش فس��اد و رانت جويي، 
تضعيف توليد ملي و افزايش احتمال كسري و تهديد 
پاي��داري مالي بودج��ه در صورت ت��داوم اجراي اين 
سياس��ت را به عنوان داليل ضرورت حذف ارز 4200 
توماني عنوان كرد. پس از اين گزارش، بيانيه اتاق ايران 

در اين زمينه به راي گذاشته شد كه كليات آن مبني بر 
ضرورت حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد ايران با ۸۷ 
درصد آرا تصويب ش��د اما مقرر شد تا در جزييات اين 
بيانيه اصالحاتي صورت گيرد )كه شامل حذف بند ۷ و 

اصالح بند 2 مي شود( و پس از آن انتشار يابد. 

    كميسيون هاي اتاق در دوره نهم
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت، اعض��ا پس از 
قرائت س��وگندنامه دوره نهم به بررس��ي عنوان هاي 
كميس��يون هاي تخصصي اتاق اي��ران پرداختند. بر 
اين اساس پس از بحث، بررس��ي و راي گيري، عنوان 
كميس��يون هاي تخصصي دوره نهم از س��وي هيات 
نمايندگان مشخص ش��د. ابتدا 1۷ عنوان كميسيون 
به بحث گذاش��ته ش��د. عنوان هاي انرژي، احداث و 
خدمات فني مهندس��ي، بازار پول و سرمايه، تسهيل 
تجارت و مديريت واردات، توسعه صادرات غيرنفتي، 
حقوقي و حمايت هاي قضايي و مقرراتي، حمل ونقل و 
لجستيك، صنايع، فناوري و ارتباطات، كسب وكارهاي 
دانش بنيان، كشاورزي و صنايع وابسته، گردشگري و 
كسب وكارهاي وابسته، محيط زيست و توسعه پايدار، 
ماليات، كار و تامين اجتماعي، معادن و صنايع معدني، 
بازرگاني داخلي و كميسيون تلفيق، پيشنهاد و به راي 
گذاشته شد. پس از اعالم نظر اعضاي هيات نمايندگان 
1۸ عنوان با كسب ۸۶ درصد آرا، تصويب شد. در مورد 
تشكيل كميسيون تلفيق به صورت جدگانه راي گيري 
شد كه با راي منفي اكثريت اعضا مواجه شد. در ادامه 
در مورد تشكيل كميسيون اقتصاد كالن به پيشنهاد 
اعضا راي گيري شد كه با كسب۶۵ درصد آرا، تصويب 
شد. همچنين ايجاد كميسيون مسووليت اجتماعي و 
حاكميت شركتي نيز با نظر اعضاي هيات نمايندگان 
به راي گذاش��ته شد كه با كس��ب ۷۶ درصد تصويب 
شد. در ادامه مباحث، عنوان» آب« نيز به كميسيون 

كشاورزي اضافه شد. 
بر اين اساس 1۸ كميس��يون تخصصي كه نسبت به 
دوره هشتم، تغييراتي دارد و يك عنوان كمتر خواهد 
بود، به ش��رح زير تشكيل خواهد شد: »انرژي؛ احداث 
و خدمات فني مهندسي؛ بازار پول و سرمايه؛ تسهيل 
تجارت و مديريت واردات؛ توسعه صادرات غيرنفتي؛ 
حقوقي و حمايت هاي قضايي و مقرراتي؛ حمل ونقل و 
لجستيك؛ صنايع؛ فناوري و ارتباطات؛ كسب وكارهاي 
دانش بنيان؛ كشاورزي، آب و صنايع وابسته؛ گردشگري 
و كسب وكارهاي وابسته؛ محيط زيست و توسعه پايدار؛ 
ماليات، كار و تامين اجتماعي؛ معادن و صنايع معدني؛ 
بازرگاني داخلي؛ اقتصاد كالن؛ مسووليت اجتماعي و 

حاكميت شركتي.« 
همچنين در ادامه نشست هيات نمايندگان گزارش 
بازرس و حس��ابرس قانوني اتاق در مورد صورت مالي 
سال 1۳9۷ ارايه شد. همچنين گزارش تفريغ بودجه 
سال 9۷ توسط عليرضا اشرف، دبيركل اتاق ايران ارايه 
شد كه در نهايت هر دو گزارش با كسب ۷2 درصد آرا، 
تصويب شد. در نهايت موسسه هميارحساب با كسب 
۶9 درصد آرا به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سال 

9۸ اتاق ايران انتخاب شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

بازار سرمايه را جايگزين بانك ها مي كنيم
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دوام توليد به سه 
عامل مواد اوليه، توليد و بازار وابسته است در اين راستا 
ضرورت رس��اندن س��رمايه در گردش به توليد مانند 
آب به درخت است. نبود نقدينگي، بي ثباتي رويه ها و 
بي ثباتي قيمت مواد اوليه از جمله مشكالت بر سر راه 
توليد كنندگان است ولي متأسفانه نظام تأمين مالي 
توليدكنندگان ما حدود 90 درصد وابس��ته به بانك 
است و مي توان اين مشكل را بزرگ ترين تفاوت ايران 
و دنيا بر شمرد زيرا ديگر كشورها از طريق بازار سرمايه 
در رفع نيازهاي مالي توليد كنندگان گام بر مي دارند. 

به گزارش مهر، رضا رحماني در برنامه نگاه يك شبكه 
اول س��يما افزود: به دنبال يافتن يا ايجاد منابع مالي 
ديگري غير از بانك ها، براي تأمين مالي توليد كنندگان 
هس��تيم و از آن مي��ان مي توان ب��ه بازار س��رمايه و 
صندوق هاي سرمايه گذاري اشاره كرد. يكي از معضالت 
بازارهاي مالي و اقتصاد كالن ما حجم باالي نقدينگي 
اس��ت رقمي حدود دو هزار يا هزار ميليارد تومان در 
جامعه موجود است اگر اين نقدينگي درست هدايت 
نش��ود آثار ويرانگري خواهد گذاشت بهتر است اين 

نقدينگي به سمت توليد سوق داده شود. 
او عنوان كرد: از آنجا كه رونق توليد، بدون تقويت منابع 
مالي فراهم نمي ش��ود، اقدام به ايج��اد صندوق هاي 

توس��عه اي در ش��هرهاي مختلف كردي��م اما نتيجه 
عملكرد اين صندوق ها در سال جاري حاصل نمي شود 
و امسال هم تأمين مالي بايد از طريق بانك ها صورت 
گيرد. جهت گيري كلي وزارت صمت، محدود كردن 
واردات و تقويت ظرفيت هاي توليد است. وضع صنعت 
خودرو در شأن مردم نيست و بيشترين مشكالت را در 

اين صنعت داريم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اصالحات را 
در صنعت خودرو آغاز كرده ايم، افزود: زماني كه وزير 
شدم بحث حيات و ممات صنعت خودرو سازي كشور 
مطرح بود اما اكنون به سمت اصالح كيفيت و قيمت 
و خصوصي س��ازي كردن واقعي اين صنعت حركت 
مي كنيم. تع��داد خودروهاي داخ��ل پاركينگ هاي 
خودرو سازان كاهش يافته است و اگر يك خودرو قابل 
عرضه باشد و خودروسازان آن را عرضه نكنند به طور 
قطع با آنها برخورد مي كني��م. ۳0 تا 40 هزار خودرو 
به دليل نبود كاتاليس��ت در پاركينگ ها مانده اند. در 
صنعت خودرو سازي مسير اصالح را آغاز كرده ايم و در 

اين زمينه با كسي مماشات نمي كنيم. 
او گفت: كساني كه سال هاي گذشته بر اساس حساب 
ذخيره ارزي تجهيزاتي را وارد كردند كميته اي س��ه 
سال است كه اين پرونده را پيگيري مي كند و به نتيجه 

نهايي رسيده است. بر اساس اين نتيجه فقط براي بخش 
خصوصي تسهيالتي براي تسويه آنها فراهم شده است. 
بر اس��اس مصوبه دولت افرادي كه تا اسفند سال 9۷ 
تجهيزات و مواد اوليه توليد را وارد كرده اند مشمول مابه 
التفاوت نرخ ارز نمي شوند اما آنهايي كه پس از اسفند 
س��ال 9۸ اقدام به واردات اين اق��الم كرده اند در حال 
گفت وگو با دولت براي تسهيل پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز آنها هستيم البته اكنون تصميم دولت اين است 

كه اين افراد بايد بر اساس ارز نيمايي تسويه كنند.
رحماني با بيان اينكه تنظيم بازار موضوعي فرابخشي 
اس��ت و براي كنت��رل قيمت ها به ج��اي ممنوعيت 
به س��مت مكانيس��م تعرفه حركت كرده ايم، افزود: 
ظرفيت هاي زيادي براي پاس��خگويي به بازار داخلي 
داريم. ۷0 درصد ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات 
كاالهاي اساسي و خوراك دام در اختيار وزارت جهاد، 
2۳ درصد آن براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي در 
اختيار وزارت بهداشت، يك درصد براي واردات كاغذ 
و ۶ درصد براي واردات الس��تيك، خمير كاغذ و مواد 
اوليه الس��تيك و توزيع الس��تيك بر عهده وزارت راه 

گذاشته شده است.
او با بيان اينك��ه برخي كاالها بايد به وس��يله دولت، 
حمايتي تأمين شود، گفت: از فروردين تا مرداد سال 

9۷ ارز تك نرخي بود و محدوديتي براي ثبت سفارش 
واردات كاالها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت 
و بانك مركزي يك ريال براي ارز 4 هزار و 200 توماني 
جز كاالهاي اساسي تخصيص ندادند. واردكنندگاني 
كه ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت كرده اند نفر به نفر 
بررسي مي ش��وند كه آيا كاالي خود را وارد كرده اند يا 
نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نكرده باشند در هر 

جاي دنيا كه باشند اين مساله را پيگيري مي كنيم.
همچني��ن وزير صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت 
هم انديشي با مديران خبرگزاري ها گفت: توليد در حوزه 
خودرو جان گرفته و كف پاركينگ نيز كنترل شده است 

و با ثبات نسبي رو به رو هستيم.
داخلي سازي 10 ميليارد دالر اقالم و قطعات وارداتي 
بين شركت هايي كه مي خواهند ساخت داخل كنند 
توزيع شده است، تا ش��ركت هاي داخلي اين قطعات 
را داخلي سازي كنند و اين موضوع خود نقش مهمي 

در اشتغال زايي و ايجاد اشتغال جديد خواهد داشت.
او با بيان اينكه قيمت ارز نيز در اين روزها تثبيت شده 
است، افزود: تثبيت نرخ ارز به نفع تنظيم بازار و توليد 
است و در اين چند وقت كارهاي بزرگي مانند همين 
نهضت س��اخت داخل نيز شروع شد كه ظرفيت هاي 

جديدي براي توليد و اشتغال در بردارد.
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تكذيب پيش فروش خودرو 
بعد از ممنوعيت واردات

ايس�نا| معاون كاالهاي س��رمايه اي و خدمات 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اعالم كرد كه در حوزه فروش خودروهاي وارداتي، 
پيش فروشي پس از ممنوعيت واردات خودرو در تير 
ماه سال گذشته صورت نگرفته است.  وحيد منايي 
عنوان كرد: پيرو ابالغ مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي مبني بر ممنوعيت واردات 1۳۳9 قلم كاال 
از جمله خودرو طي نامه شماره ۶0/۸2۵۶۷ مورخ 
س��ي ام خرداد 1۳9۷ وزير وقت صنعت، معدن و 
تجارت، موضوع ممنوعي��ت پيش فروش خودرو 
و همچنين تعيين تكليف قراردادهاي بالتكليف 
به شركت هاي عرضه كننده خودروهاي وارداتي 
ابالغ شد. او ادامه داد: در اين ارتباط بررسي هاي اين 
سازمان نش��ان مي دهد كه در ابتداي سال 1۳9۷ 
برخي از ش��ركت هاي واردكننده خودرو تا پيش 
از ممنوعيت واردات خودرو، صرفا اقدام به فروش 
فوري خودروهاي وارداتي كرده اند كه در برخي از 
قراردادها موعد تحويل خودروي فروخته شده پس 
از تاريخ ممنوعيت واردات بوده، با اين حال ثبت نامي 
پس از تاريخ ممنوعيت صورت نگرفته است. با اين 
حال چنانچه گزارشي مبني بر ادامه پيش فروش 
خودرو توسط شركت هاي مذكور به اين سازمان 
مستند به اسناد و مدارك ارايه شود، قطعا مشابه 
س��اير موضوعات در حوزه عدم ايفاي تعهدات، در 
اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گرفته و در راستاي 
استيفاي حقوق مصرف كنندگان برخورد قانوني 

الزم صورت خواهد گرفت.

ماجراي سهام در وثيقه 
خودروسازان چيست؟

مهر|  مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه در وثيقه بودن بخشي از سهام خودروسازان، 
امري طبيعي است، گفت: بخشي از سهام كه از سوي 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع در وثيقه بانك 
است، بايد آزاد شود. فرشاد مقيمي درباره اظهارنظر 
رييس سازمان خصوصي سازي مبني بر عدم امكان 
واگذاري سهام خودروسازان به دليل در وثيقه بودن 
بخشي از سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران گفت: طبق روال، شركت هاي دولتي معمواًل 
دارايي هاي خود را در بانك ها به وثيقه مي گذارند تا 
بتوانند تسهيالت بگيرند؛ پس قرار گفتن بخشي از 
سهام خودروسازان در گروي بانك ها، كاري غيرعادي 
نيس��ت. او افزود: در برخي مقاطع زماني، سازمان 
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران متقاضي شركت 
در برخي پروژه ها بوده كه براي اين كار، نياز به منابع 
مالي داشته است، بنابراين براي اين كار بايد از بانك 
وام دريافت مي كرده و به همين دليل، وثايقي را براي 
اين كار به بانك س��پرده است؛ بنابراين سهام ايدرو 
در خودروسازان به عنوان وثيقه اعطا شده و طبيعي 
است كه اگر اين سهام قرار باشد واگذار شود، بايد با 
سهام ديگري نزد بانك جايگزين شود يا تسهيالت 
اخذ شده از بانك به صورت كامل بازپرداخت شود. 
مقيمي گفت: س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 
براي آزادسازي سهام مشكلي ندارد و مي تواند وثايق 
و اموال ديگري را به جاي س��هام خودروسازان نزد 
بانك به وثيقه بگذارد. بنابراين واگذاري مي تواند بعد 

از آزادسازي وثايق صورت گيرد.

1- شماره مناقصه :  9801091
2- موضوع مناقصه : تعويض پوشش خط لوله 2 اينچ چاه 14 خانگیران

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ،  منطقه عملیاتی خانگیران سرخس-  4 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .
5-3- دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات/ نفت و گاز. 

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ايمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانايي تهیه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ 338/950/000  ريال از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی .

6- متقاضیان برای دريافت کاربرگ های استعالم ارزيابی کیفی مناقصه به پايگاه اينترنتی مناقصه گزار به نشانی WWW.EOGPC.IR ) بخش مناقصات ( مراجعه و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور ، 
کلیه مدارک درخواستی را در قالب يک لوح فشرده ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه، حداکثر تا پايان وقت اداری روز 1398/05/19  به امور حقوقی و پیمان های مناقصه گزار 

به آدرس مندرج در بند 4  تحويل نموده و رسید دريافت نمايند .
7- پاکت های مناقصه در ساعت 11:00  مورخ  1398/06/13 در حضور پیشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمايند . ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانی مناقصات با شماره 3208317  ثبت 
شده است.

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای  
همراه با ارزيابی کیفی شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

نوبت دوم
شماره مجوز: 2445/ 1398 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه خريد اقالم مانیتورينگ را به شرح ذيل به پیمانكار ذيصالح واگذار نمايد. 
    Channel  Isolation barrier with Transmitter Repeater Power     به تعداد 150 عدد

Digital output Barrier به تعداد 200 عدد
Digital input Barrier به تعداد 300 عدد

بدين منظور از كلیه شركت هاي سازنده/ تامین كننده معتبر داراي مجوز فعالیت و توانايي تامین اقالم فوق و تهیه تضمین شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيین نامه 
تضمین معامالت دولتي به مبلغ -/950/000/000 )نهصد و پنجاه میلیون ريال( دعوت مي نمايد حداكثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي، اعالم آمادگي كتبي 
خود را به نشاني تبريز- خیابان آزادي- حدفاصل چهارراه الله و رسالت- اتاق 304 امور پیمان هاي شركت گاز استان آذربايجان شرقي و فرم هاي تكمیل شده پرسشنامه 
ارزيابي )كیفي تامین كنندگان كاال( و تصوير مدارك و مستندات، مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغمیشه- اول الهیه- ساختمان مديريت مهندسي و اجراي 

طرح هاي شركت گاز استان طبقه سوم كدپستي 5155956977 ارسال نمايند.
ضمنا در اسناد مناقصه توزيعي، تاريخ تحويل پاكات و گشايش پیشنهادات قید گرديده است. 

فرم و مدارك الزم جهت ارزيابي پیمانكار در سايت شركت، به نشاني
 WWW.nigc-eazar.ir در دسترس متقاضیان مي باشد.
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15 جهان

نگاهي به صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در 75 سال آينده

انعكاس صداي ترامپ در جنگ تجاري ژاپن و كره جنوبي

آينده نظام برتون وودز

جنگ داخلي در آسيا 

گروه جهان|بهاره  محبي|
 ديويد ليپتون معاون رييس صندوق بين المللي پول، در 
سخنراني كه چند روز پيش درباره آينده نهادهاي به جامانده 
از سيس��تم برتون وودز، يعني صندوق بين المللي و بانك 
جهاني داشته، چشم اندازي روشن را براي اين نهادها ترسيم 
كرده است. او با اين حال تاكيد كرده همسو شدن با تغييرات 
موازنه قدرت اقتص��ادي در عرصه بين الملل و فرصت ها و 
تهديدهاي توسعه فناوري وظيفه اصلي نهادهاي برتون وودز 

است تا بتوانند همچنان پابرجا بمانند. 
ديويد ليپتون در اين سخنراني گفته: معماران برتون وودز 
عميقا تحت تاثير وقايع ميان دو جنگ جهاني )اول و دوم( 
بودند، يعن��ي زماني كه چندجانبه گراي��ي و نظم ليبرال 
بين المللي در نتيجه غالب شدن سياست هاي حمايت گرايانه 
به دليل سوءاس��تفاده از اس��تاندارد طال و كم رنگ شدن 
ارزش هاي رقابتي از كار افتاده بود. فروپاشي تجارت جهاني 
ركود بزرگ را تشديد كرده و همين بحران اقتصادي هيزمي 
شد بر آتش فاشيسم، كمونيسم و جنگ. اما سال هاي پس 
از جنگ، عبرت هاي آن دوران كمرنگ شد. بار ديگر رويكرد 
ملي تقويت ش��د و برخي با س��تايش ملي گرايي از درهم 
تنيدگي منافع مل��ي و اقتصاد جهاني صحبت مي كردند. 
پايه گذاران برتون وودز اين مساله را اينطور حل كردند كه 
»پيشرفت اقتصادي و ثبات جهاني مالي تضمين مي كند كه 
وحشت هاي جنگ هاي جهاني دوباره تكرار نخواهد شد. و 

آن لحظه بديع چندجانبه گرايي بود. 
ما نتيجه را مي دانيم. دستاوردهاي فوق العاده نظام برتون 
وودز رفاه انس��ان � اميد به زندگي بيش��تر، افزايش سطح 
تحصيالت، كاهش مرگ و مير كودكان و مادران را در پي 
داشت. متوسط توليد ناخالص داخل كشورها تقريبا پنج برابر 
سال 1945 شد. بيش از يك ميليارد نفر از بند فقر رها شدند. 
و ميلياردها نفر ديگر نيز از مزاياي متقابل توسعه تجارت 
منتفع شدند... در 10سال گذشته، برتون وودز دومي در كار 
نبود، با اين حال دست اندركاران صندوق بين المللي پول 
عملكرد بسيار متفاوتي نسبت به بنيادگذاران آن داشتند. 
چطور اين اتفاق افتاد؟ ما موفق بوديم چون بطور مداوم خود 
را با شرايطي كه احاطه مان كرده تطبيق مي دهيم... همانطور 
كه به 75 سال آينده نگاه مي كنيم، صندوق بين المللي پول 
نياز دارد كه همچنان خود را با شرايط تطبيق دهد. كاري كه 
همين حاال هم در دست اجراست. اجازه دهيد آنچه در چند 
دهه پيش رو داريم، در نظر بگيريم: نخست، چطور تغيير 
موازنه قدرت اقتصادي و مالي، نقش صندوق را تحت تاثير 
قرار خواه��د داد؛ دوم، تغييرات فناوري اقتصادها را چطور 

تغيير خواهد داد، فرصت ها و چالش هاي سياستي جديد 
از جمله در بخش خدمات مالي كدام ها هس��تند؛ س��وم، 
تهديدهاي جديد عليه چندجانبه گرايي تا چه اندازه نهادهاي 
به جا مانده از برتون وودز را محك خواهند زد و آيا اين نهادها 

همچنان موثر خواهند بود. 

  تغييرات عمده در فعاليت اقتصادي 
اعض��اي صندوق بين المللي پول از 44 كش��وري كه در 
نشست برتون وودز حضور داشتند اكنون به 188 عضو 
رسيده كه تقريبا تمامي اقتصاد جهان را در برمي گيرند. 
اين بدان معناس��ت كه وقتي مي تواني��م به موضوعات 
جهاني بپردازيم، نقش ها و منافع در حال تغيير اعضايمان 
را نيز در نظ��ر مي گيريم. خيزش اقتصادي چين و ديگر 
كشورها، چشم انداز جهاني را تغيير داده است. همانطور 
كه اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه رشد 
مي كنند، درآمدها همگرا مي ش��وند، انتظار مي رود كه 

در 25سال آينده س��هم اقتصادهاي پيشرفته در توليد 
جهاني بيش از يك دوم تا يك سوم كاهش يابد.  پير شدن 
جمعيت در اقتصادهاي توسعه يافته به تدريج پس اندازها 
را كاهش داده و اين در حالي است كه كشورهاي جوان تر 
به سرمايه گذاري هاي مالي نياز دارند. اين در حالي است 
كه در آينده اي نه چندان دور، باال رفتن اميد به زندگي و 
كاهش باروري چالش هاي مربوط به پير شدن جمعيت 
را ب��راي تمام جهان به ارمغان خواهد آورد. اين ش��رايط 
پيامدهاي جدي براي تجارت جهاني و جريان س��رمايه 
در پي خواهد داش��ت.  پاتوق هاي فعاليت اقتصادي در 
ده هاي آينده تغيير خواهد كرد. مراكز مالي جديد اهميت 
روزافزوني خواهند يافت. و در نهايت اين احتمال وجود دارد 
كه ارزهاي جديد ظهور كنند. در جريان تمامي اين ها، اين 
وظيفه نهادهايي چون صندوق بين المللي پول است كه 
نظام مالي بين المللي را با ثبات نگه دارد. تجارت آزاد و نرخ 
ارز انعطاف پذير از لوازم ضروري يك اقتصاد جهاني پررونق 

است. به همين دليل است كه نقش نهادهاي چندجانبه گرا 
� به ويژه صندوق بين المللي پول، از هميشه مهم تر خواهد 

بود؛ اگر كه همچنان خود را با شرايط جديد وفق دهيم. 

  همراه شدن با فناوري هاي جديد 
پيش��رفت هاي فناوري فرصت ها براي بس��ياري تسريع 
بهره وري و افزايش درآمد را پيشنهاد مي دهد اما همچنين 
به تغيير شرايط بطور بنيادين منجر مي شوند؛ مثال در جايي 
مشاغل جديد ايجاد كرده و در جاي ديگر مشاغلي را از ميان 
مي برند.  پيشتر نيز برخي چون لرد كينز در دهه 1930 نسبت 
به احتمال بيكاري تكنولوژيكي هشدار داده بودند. اما او معتقد 
بود كه پيش��رفت فناوري به جهاني با درآمدهاي باال ختم 
خواهد شد. اما شرايط متفاوت شد. افراد نگران پيشرفت هاي 
مداوم فناوري هس��تند و فكر مي كنن��د هوش مصنوعي 
تهديدي براي مش��اغل و درآمدهاي آنان خواهد بود... به 
همين دليل است كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 

طرحي را براي كمك به كشورهاي عضو براي بهره گيري از 
نوآوري هاي دنياي فناوري و البته غلبه بر ريسك هاي جديد 
آن ارايه كرده اس��ت.  يكي از جنبه هايي توسعه فناوري كه 
اهميت بسياري دارد، توسعه سريع ارزهاي ديجيتال است. 
اين مساله پس از مطرح شدن ارز ديجيتالي ليبرا فيس بوك 
بيش��تر مورد توجه قرار گرفت. فوايد چنين ارزهايي كامال 
روشن است: استفاده آسان، هزينه هاي پايين تر، و دسترسي 
جهاني. اما ريسك ها چه؟ چندين ريسك شناخته شده وجود 
دارد كه يك��ي از مهم ترين آنها، ظهور بالقوه انحصارگرايي 
نوين است. بنا براين ناظران و قانون گذاران از جمله صندوق 
بين المللي پول بايد كاري انجام دهند. ما بايد فضايي ايجاد 
كنيم كه در آن همه بتوانند از فوايد فناوري هاي جديد بهره 

ببرند،  در حالي كه ريسك ها به حداقل رسيده است. 

  رفع تهديدهاي جهاني 
در حالي كه تالش داريم تا با پيشرفت هاي فناوري خود را 
وفق دهيم،  نمي توانيم چشم خود را به روي نگراني هاي ديگر 
ببنديم. جهان ما، به ويژه اقتصادهاي توسعه يافته مجموعه 
گسترده اي از تغييرات را تجربه مي كنند كه اعتماد و انسجام 
اجتماعي آنان را هدف گرفته است. تجارت و جهاني شدن 
در كنار فناوري نقش��ه اقتصاد را تغيير داده و حاصل اين 
فرس��ايش چه در اروپا يا امريكا؛ افزايش نارضايتي، قطبي 
شدن فضاي سياسي و پوپوليسم است. ما در معرض خطر 
هستيم تا جايي كه مي ش��ود گفت در نقطه مقابل زماني 
هستيم كه برتون وودز شكل گرفت. بخشي از اين مشكل 
برآمده از نابرابري اس��ت... كه برخي آن را ناش��ي از نقص 
ذاتي سرمايه داري مي دانند... ما بايد ثابت كنيم كه منافع 
جهاني شدن بيش از هزينه هاي آن بوده است. مي توانيم 
از سياس��ت هاي مالي براي رفع نابرابري اس��تفاده كنيم. 
همچنين مي توانيم به كشورها كمك كنيم كه درآمدهاي 
موردنياز براي آينده خود را افزايش دهند. بايد با پول شويي 
و جريان هاي مشكوك مالي برخورد كنيم. مساله مهم ديگر 
مدرن كردن نظام تجاري بين المللي است. اين اقدام به ما 
كمك مي كند تا اختالفات تجاري را كه رشد اقتصادي جهان 
را تهديد مي كند، رفع كنيم. وقتي صحبت از رشد جهاني 
اقتصاد است، تمام كشورها بايد زنان را قدرتمند كنند. هنوز 
در 90 درصد از كشورها موانع قانوني براي توسعه مشاركت 
اقتصادي زنان وجود دارد. و در پايان اين كه، ما بايد پاسخ به 
تغييرات آب و هوايي را تسريع كنيم. تغييرات اقليمي يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي قرن معاصر است كه عواقب اقتصادي 

آن اگر ناديده گرفته شود، مهلك خواهد بود. 

گروه جهان| سمانه قرباني|
 تاكتيك ه��اي دونالد ترامپ در جنگ تج��اري در حال 
همه گير شدن است. امروز در آسيا نيز دو متحد قديمي، 
يعني ژاپ��ن و كره جنوبي درگير جنگ تجاري ش��ده از 
ادعاهايي مش��ابه رييس جمهوري امري��كا براي توجيه 
محدوديت ه��اي تجاري علي��ه طرف مقابل اس��تفاده 
مي كنند.  نش��ريه اكونوميس��ت در اين باره نوشته: اگر 
به جنگ هاي تجاري حال حاض��ر نگاهي كنيم، دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا، در مركز اين جنگ ها است؛ 
دونالد ترامپ با اروپا بر سر خودرو و هواپيما درگير است؛ 
با توليدكنندگان خارجي بر س��ر فوالد؛ با چين بر س��ر 
همه چيز. اما اكنون اين جنگ در آس��يا هم در راه است: 
بين ژاپن و كره جنوبي. جنگي كه اين پتانسيل را دارد تا 
در حد جنگ تجاري ترامپ ويرانگر باشد. همچنين اين 
نشانه ديده مي شود كه روش سواستفاده ترامپ از شركاي 
اقتصادي اش در حال گسترش يافتن به جاهاي ديگر است. 
تنش ه��اي ميان ژاپ��ن و كره جنوبي ب��ه قرن ها پيش 
بازمي گردد. اس��تعمار ژاپن از كره بين سال هاي 1910 
و 1945هنوز هم براي بسياري از كره اي ها ناخوشايند 
اس��ت. ژاپن معتقد اس��ت كه تواف��ق 1965 ميان دو 
كشور ادعاهاي كره جنوبي مبني بر سوءاستفاده ژاپن از 

نيروي كار اين كشور را حل كرده است. اما چنين به نظر 
مي رسد؛ نشانه اش هم حكم دادگاه عالي كره جنوبي در 
سال گذشته است كه شركت هاي ژاپني را ملزم كرد تا به 
قربانيان غرامت بپردازد. با تشديد اختالفات، ژاپن چهارم 
جوالي شديدترين اقدام تنبيهي خود را عليه كره جنوبي 
به كار گرفته و صادرات خود را به كره جنوبي محدود كرد. 
اقالمي كه ژاپن صادرات آن را محدود كرد شامل سه ماده 
شيميايي تخصصي است كه براي توليد نيمه هادي ها و 

گوشي هاي هوشمند استفاده مي شد.
حال تنش ها باال گرفته است. ژاپن بيش از 90 درصد توليد 
جهاني مواد ش��يميايي موردنظر را در دست دارد. اين 
كشور سال گذشته حدود 400ميليون دالر از اين مواد 
را به كره جنوبي صادر كرد. شايد اين مقدار شايد به نظر 
زياد نباشد اما اهميتش در اقتصاد كره جنوبي قابل توجه 
است. اين مواد شيميايي براي ساخت تراشه هاي حافظه 
براي انواع دستگاه هاي الكترونيكي مورد نياز هستند و 
شركت هاي كره جنوبي بزرگ ترين توليدكنندگان اين 
تراشه هاي حافظه در جهان هستند. به همين دليل اگر 
ژاپن جلوي صادرات اين موادشيميايي به كره جنوبي را 
بگيرد، خس��ارت آن متوجه زنجيره تامين اين فناوري 
خواهد شد. ژاپن همچنين تلويحي اعالم كرده كه ممكن 

اس��ت براي فروش850 محصول ديگر با كاربرد نظامي 
به كره جنوبي قوانين نظارتي سختگيرانه اي را در پيش 
گرفته و مجوزهاي الزم براي چنين فروش��ي را مورد به 
مورد صادر كند. امري كه خشم شركت هاي كره جنوبي 
را برانگيخ��ت و كاالهاي ژاپني را تحري��م كردند. حال 
روابط تجاري دو كشور كه س��االنه بيش از 80 ميليارد 
دالر اس��ت، يعني حجم تجاري به مراتب گسترده تر از 
فرانسه و بريتانيا، در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته 
است.  تصميم ژاپن براي محدود كردن صادرات به لحاظ 
اقتصادي چشم انداز كوتاه مدت دارد چرا كه اين كشور 
مي داند كه طرف مقابل نيز اهرم هايي براي كنترل دارد. 
وقتي چين صادرات مواد معدني كمي��اب را در 2011 
محدود كرد، ژاپن با س��رمايه گذاري در معادن خود، به 
اين اقدام چين پاس��خ داد و بازار چين سقوط كرد. حاال 
هم دولت كره جنوب��ي از طرح هايي براي توليد داخلي 
اين مواد شيميايي صحبت مي كند. ژاپن اصرار دارد كه 
شركت هاي كره جنوبي هنوز هم مي توانند مواد شيميايي 
اين كش��ور را خريداري كنند اما خطر تحريم اين مواد 
از س��وي ژاپن كه تنها يك بار مطرح شد به اين راحتي 
فراموش نمي ش��ود.  چارچوب ژئوپليتيكي اين مساله 
دامنه خودزني ژاپن را گسترده تر مي كند. زنجيره تامين 

مواد منطقه اي هم اكنون در خطر هستند. شركت هاي 
كره جنوبي و ژاپ��ن تالش دارند تا براي در امان ماندن از 
تعرفه هاي امريكا، مراكز توليد خود را در كشور ديگري 
به غير از چين مس��تقر كنند. دونالد ترامپ هر دو كشور 
كره جنوبي و ژاپن را تهديد كرده كه صنعت خودروسازي 

آنها تعرفه اعمال خواهد كرد. 
دونال��د ترامپ به اس��تفاده از تس��ليحات تج��اري در 
كشمكش هاي سياسي عادت دارد. تاكتيك او به ديگران 
ياد مي دهد ك��ه چگونه براي اين اقدامات با دس��تاويز 
قرار دادن امنيت ملي، بهانه بتراشند. رسانه هاي ژاپني 
مدعي شده اند كه »كره جنوبي مي تواند مواد شيميايي 

حس��اس را به كره ش��مالي ارس��ال كند« كه اين يك 
ادعاي بعيد اس��ت؛ اما هر كش��وري مي تواند در دفاع از 
محدوديت هاي صادرات خود بر اين موضوع تاكيد كند. 
امريكا با روساي جمهور متفاوت تالش كرده تا دو كشور 
ژاپن و كره جنوبي را به عنوان دو متحد به يكديگر نزديك 
كنند. باراك اوباما در اين چارچوب پيمان تجاري ترنس 
پاس��يفيك را مطرح كرد. پيماني كه ترامپ درست در 
روزهاي اول كار خود از آن خارج ش��د. در پايان اين كه، 
اصالح روابط ميان كره جنوبي و ژاپن به اين دو كش��ور 
بستگي دارد اما چيزي كه مهم است همه گير شدن روش 

ترامپ در عرصه ديپلماسي است.

دريچه

كوتاه از منطقه

»هوآوي« با 50 كشور جهان 
قرارداد همكاري امضا كرد

گروه جهان| با وجود فش��ارهاي امريكا بر شركت 
هوآوي، اين شركت چيني اعالم كرد تاكنون با بيش 
از 50 كشور جهان قرارداد راه اندازي شبكه فناوري 
نس��ل پنج )5G( در سراس��ر جهان امضا كرده كه 
28 مورد آن در كشورهاي اروپايي است. به گزارش 
شينهوا، »چن لي فانگ« مدير بخش امور عمومي و 
دولتي ش��ركت فناوري هوآوي گفته: »اين شركت 
در حوزه سرويس ترمينال نيز در پنج ماهه نخست 
سال جاري 100ميليون دستگاه در جهان فروخته 
كه در مقايسه با سال گذش��ته، 50روز زودتر به اين 
رقم رسيده است.« چن لي فانگ گفته: »با وجود ثبت 
شركت هوآوي در فهرست موجوديت هاي مشمول 
كنترل صادرات از سوي امريكا، اروپايي ها از هوآوي 
پشتيباني كردند و 28 قرارداد با هواوي بستند.« اين 
مقام شركت هواوي در مورد اتهام امنيتي به هواوي 
از سوي امريكا تاكيد كرده: »بحث اروپا درباره امنيت 
شبكه فناوري نس��ل پنج منطقي است ولي ادعاي 
واش��نگتن نادرست اس��ت و با هدف محدود كردن 
هواوي صورت گرفته است. شركت فناوري هوآوي 
در چين تاس��يس ش��ده اما تعداد زيادي از قطعات 
تجهيزات شبكه اين شركت از س��وي اروپا، امريكا، 
ژاپن و ديگر كشورها توليد و تضمين مي شود. “ امريكا 
به همراه تعدادي از كش��ورهاي اروپايي، استراليا و 
كانادا در دو سال گذشته سعي كرده به داليل مختلف 
از جمله مساله امنيتي، ش��ركت هوآوي را محدود 
كند اما اين شركت توانس��ته است با اتكا به فناوري 

پيشرفته خود همچنان در جهان پيشتاز باشد.

موافقت كنگره امريكا 
با افزايش سطح دستمزدها

گروه جهان| مجلس نمايندگان امريكا با افزايش 
حداقل سطح دس��تمزدها به 15 دالر در هر ساعت 
موافقت كرده اس��ت. به گزارش رويترز، نمايندگان 
كنگ��ره در يك پيروزي بزرگ ب��راي دموكرات ها با 
افزايش حداقل س��طح دستمزدها به 15 دالر در هر 
ساعت موافقت كردند. اين اليحه كه قرار است از اكتبر 
2025 اجرايي شود پس از مدت ها كشمكش سرانجام 
به تصويب كنگره رسيد؛ اما به نظر مي رسد كار سختي 
براي گرفتن تاييديه نهايي از مجلس سنا داشته باشد 
كه اكثريت آن در اختيار جمهوري خواهان اس��ت. 
نخستين بار در 2012 حداقل سطح دستمزد شاغالن 
فست فودها در امريكا به 15 دالر در هر ساعت افزايش 
يافت و پس از آن بسياري از كاركنان شاغل در صنايع 
ديگر امريكا نيز خواهان بهره مندي از چنين شرايطي 
شدند. در حال حاضر حداقل سطح دستمزد در برخي 
از مناطق نظير سياتل، سان فرانسيسكو، نيويورك، 
كاليفرنيا و آركانزاس افزايش پيدا كرده است. برخي 
از ش��ركت هاي بزرگ مانند مك دونالد گفته اند كه 
ديگر مخالف افزايش س��طح دس��تمزدها نيستند. 
طبق قانون فعلي كه مصوب 2009 اس��ت، حداقل 
سطح دستمزدها 7.5 دالر درهر ساعت تعيين شده 
اما چنين سطح دستمزدي در بس��ياري از مناطق 
امريكا تغيير كرده است. بسياري از جمهوري خواهان 
و تاجران بزرگ گفته اند كه افزايش ش��ديد س��طح 
دستمزدها روند استخدام هاي جديد را تحت تاثير 
قرار خواهد داد و كارفرمايان را به اتوماسيون بيشتر 

ترغيب خواهد كرد. 

دفاع دوباره ماكرون از خشونت 
پليس عليه معترضان 

گروه جه�ان|در حالي كه 24 فرانس��وي در جريان 
تظاهرات اعتراضي جنب��ش جليقه زردها بر اثر اعمال 
خشونت آميز نيروهاي پليس نابينا ش��ده اند، امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، بار ديگر از عملكرد 
اين نيروها دفاع كرد. اين نخستين بار نيست كه ماكرون 
از عملك��رد پليس عليه معترضان فرانس��وي حمايت 
مي كند. اولين بار 24 نوامبر 2018 در توئيتر نوشت: »از 
عملكرد حرفه اي پليس مان در جريان تظاهرات هاي 
امروز تشكر مي كنم. خشونت در جمهوري فرانسه جايي 
ندارد.«  اين در حالي اس��ت كه به نوشته اينديپندنت، 
خشونت هاي پليس فرانسه از كنترل خارج شده است. 
خشونت هاي پليس تنها شامل معترضان به سياست هاي 
اقتصادي دولت نمي شود. در هفته هاي اخير و به دنبال 
پيروزي هاي تيم فوتبال الجزاير، طرفداران الجزايري 
اين تيم كه عمده جمعيت مهاجران فرانسه را تشكيل 
مي دهند بارها از سوي نيروهاي پليس مورد خشونت 
قرار گرفتند. در اين ارتباط 282 نفر دس��تگير شدند. 
در روز جشن ملي )باس��تيل( فرانسه نيز در پي اعمال 
خشونت پليس عليه معترضان فرانسوي، 175 معترض 
به شكل خشونت آميزي بازداشت شدند. اينديپندنت 
نوش��ته: »حتي در يك ش��هر پاريس كه بطور سنتي 
آشفته است، صحنه هاي اخير خشونت پليس به شدت 
تكان دهنده است. قربانيان در چند هفته گذشته از همه 
قشري هستند از روزنامه نگار و دانش آموز گرفته تا حاميان 
محيط زيس��ت و پناهجويان. “ گفته شده، عالوه بر گاز 
اشك آور، نيروهاي پليس عليه معترضان از گلوله هاي 

پالستيكي )فلش بال( استفاده كرده است.

بوريس جانسون دولت اقليت 
تشكيل مي دهد

گروه جهان| در شرايطي كه گمان مي رود بوريس 
جانسون هفته آينده به عنوان نخست وزير جديد بريتانيا 
معرفي شود، وزير دادگستري دولت ترزا مي و شش تن 
از نمايندگان حزب محافظه كار خواستار كناره گيري از 
دولت و پارلمان شدند. به گزارش روزنامه تايمز، در كنار 
استعفاي وزير دادگستري، شش تن از نمايندگان حزب 
محافظه كار اعالم كردند در صورت انتخاب جانسون 
به عنوان نخس��ت وزير آتي آنان حزب محافظه كار را 
ترك خواهند كرد و به حزب ليبرال دموكرات خواهند 
پيوست. به دنبال كناره گيري جمعي نمايندگان حزب 
محافظه كار، »ديويد گوك« وزير دادگس��تري دولت 
ترزا مي نيز يك شنبه اعالم كرد كه در صورت انتخاب 
جانسون وي از كابينه دولت استعفا خواهد داد. گوك 
كه از س��ال 2016 تاكنون رياست وزارت دادگستري 
دولت ترزا مي را بر عهده داشت، گفته: »اگر وزير خارجه 
اس��بق هم چنان بخواهد از اتحاديه اروپا بدون توافق 
خارج شود من نمي توانم در كابينه وي حضور داشته 
باشم.« وزير دادگستري كنوني بريتانيا گفته است: »اگر 
جانسون بخواهد اتحاديه اروپا را بدون هرگونه توافق 
ت��رك كند اين اقدام منجر به حق��ارت ملي در داخل 
كشور خواهد شد.« بوريس جانسون، وزير سابق خارجه 
بريتانيا و شهردار سابق لندن، چهره كارزار سال 2016 
براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بود. جانسون گفته 
حاضر است در پايان ماه اكتبر )مهرماه( بريتانيا را حتي 
بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج كند. پيشتر بسياري 
از كارشناسان اقتصادي نسبت به خروج بدون توافق 

اين كشور از اتحاديه اروپا هشدار داده اند. 

پيشتازي احزاب جوان در 
انتخابات پارلماني اوكراين 

گروه جهان| انتخابات پارلماني اوكراين يك ش��نبه 
برگزار  شد. براساس نظرسنجي هايي كه تاكنون انجام 
شده، حزب »خدمتگزاران مردم« به رهبري ولوديمير 
زلنسكي رييس جمهور، ش��انس زيادي براي پيروزي 
دارد. به اعتقاد ناظ��ران، انتخاب��ات پارلماني اوكراين 
مي تواند بار ديگر تاييدي باش��د بر مخالف��ت مردم با 
سياستمداران كهنه كار و بيانگر اينكه آنها براي از بين 
بردن فساد اداري و فشارهاي اقتصادي به جوان ترها رو 
مي آورند.  به گزارش دويچه وله، نامزدهايي كه اين حزب 
براي پارلمان معرفي كرده تاكنون نماينده نبوده اند و با 
س��رمايه داران و پدرخوانده هايي كه پيش تر به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم در سياست دخالت مي كردند 
ارتباط ندارند. آنها بازرگان، وكيل دادگستري، آموزگار و 
هنرمند هستند و وعده داده اند كه اصالحات اساسي در 
قوانين و سيستم حكومتي كشورشان ايحاد كنند. اين 
حزب كه در ماه آوريل سال جاري تاسيس شده طرفدار 
مذاكره با روس��يه براي برقراري صلح و ثبات در شرق 
اوكراين است و براي پيوستن كشور به اتحاديه اروپا و ناتو 
تالش مي كند. حزب تازه  تاسيس ديگري كه مي تواند 
آراي قابل توجهي كسب كند و با حزب زلنسكي ائتالف 
تشكيل دهد، حزب »هولوس« )به معني راي يا صدا( 
است. اين حزب در ماه مه سال جاري تاسيس شده و رهبر 
آن، سوياتوسالو واكارچوك از محبوب ترين خواننده هاي 
راك اوكراين به شمار مي رود. پيروزي زلنسكي، كه بيشتر 
به عنوان كمدين مشهور بود تا سياستمدار، در انتخابات 
رياست جمهوري بيانگر اين واقعيت بود كه شهروندان از 

سياستمداران كهن سال خسته شده اند.
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بدهي چين نگران كننده شد
گ�روه جهان| چين اكنون بيش از س��ه برابر 
اندازه اقتصاد خود بدهي دارد. به گزارش ايسنا، 
بانك تسويه بين الملل در گزارش جديد خود از 
وضعيت بدهي كشورهاي جهان اعالم كرده كه 
براي نخستين بار نسبت بدهي به توليد ناخالص 
داخلي چين به 303 درصد رس��يده اس��ت تا 
دومين اقتص��اد بزرگ جهان به دومين بدهكار 
بزرگ در جهان نيز تبديل شود. اين موسسه با 
اشاره به اينكه حدود 15 درصد كل بدهي هاي 
جهان مربوط به چين اس��ت، در گزارش جديد 
خود آورده كه با وج��ود تالش هاي دولت براي 
محدود كردن چرخه بدهي در اين كشور، حجم 
بدهي هاي دومين اقتص��اد بزرگ جهان به 40 

تريليون دالر رسيده است. 
مقامات چين در واكنش به اين گزارش اطمينان 
داده اند كه بدهي هاي اين كشور در سطح قابل 
مديريت قرار دارد و جاي نگراني نيس��ت. چين 
در س��ه ماهه دوم امسال رش��د 6.2 درصدي را 
به ثبت رساند كه ضعيف ترين رشد فصلي اين 
كشور در طول 27 سال اخير محسوب مي شود. 
از زمان تشديد جنگ تجاري بين چين و امريكا، 
رشد اقتصادي چين كاهش و ميزان بدهي اين 
كشور افزايش يافته است. البته نبايد فراموش 
كرد كه اقتصاد امريكا نيز وضعيت مش��ابهي را 

تجربه كرده است. 
بيش از نيمي از بدهي ه��اي جهاني مربوط به 
س��ه كش��ور امريكا، چين و ژاپن است كه سه 
اقتصاد نخس��ت جهان از نظ��ر توليد ناخالص 
داخلي محسوب مي شوند. مقامات چيني براي 
كاهش سطح بدهي هاي خود كه يكي از عوامل 
كاهش رش��د اقتصايد اين كشور نيز محسوب 
مي شود، تاكنون تغييرات گسترده اي در بخش 
مالي و بانكي اين كش��ور اعمال كرده اند. طبق 
اعالم وزارت دارايي چين، در نيمه نخست سال 
2019 ميالدي اين كشور 2.17 تريليون يوان 
)316.5 ميليارد دالر( اوراق قرضه صادر كرده 
است. س��ال گذش��ته صندوق بين المللي پول 
به دنبال بررسي س��المت بخش مالي چين به 
اين كشور هش��دار داد كه اقتصاد آن وابستگي 
زيادي به بدهي پيدا كرده است. تجزيه و تحليل 
سيستم مالي چين نشان داد ميزان اعتبارات در 
اين كشور از استانداردهاي جهاني بسيار باالتر 
است. رش��د اقتصادي س��ريع چين نيز بيشتر 
مديون استقراض هاي محلي و دولتي بوده است.

رشد اقتصادي افغانستان
 با چالش جدي روبروست 

بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده 
رشد اقتصادي افغانستان با چالش هاي جدي مواجه 
است. يافته هاي اين گزارش نشان مي دهد عواملي 
چون خشكسالي پي در پي، بحران امنيتي و اوضاع 
مبهم سياسي بر رش��د اقتصادي افغانستان سايه 
افكنده كه در نهايت اين كشور شاهد كم ترين ميزان 
رشد اقتصادي در ميان كشورهاي جنوب آسيا بوده 
است. رشد اقتصادي افغانستان در 2018 حدود دو 
درصد بوده كه اين كاهش در ميزان رشد اقتصادي 
سبب افزايش سطح فقر شده و جلو بهبود شرايط و 

وضعيت زندگي افغان ها را مي گيرد.

وليعهد ابوظبي به چين رفت
منابع آگاه از س��فر وليعه��د ابوظبي به پكن خبر 
داده اند. به گزارش النش��ره، محمد ب��ن زايد آل 
نهيان وليعهد ابوظبي با مقام هاي ارش��د چيني 
درباره مس��ائل منطق��ه اي و بين المللي و به ويژه 
مساله امنيت دريانوردي در خليج فارس رايزني 
مي كند. امارات و چين روابط مستحكمي در تمامي 
زمينه ها دارند كه ريشه آن به زمان جاده ابريشم 
باز مي گردد. امارات از زماني كه در س��ال 1971 
ميالدي شكل گرفت، در سياست خارجه خود بر 
ايجاد پل هاي ارتباطي و در پيش گرفتن طرح هايي 
در روابط منطقه اي و بين المللي خود اصرار داشته 
و بدين ترتيب روابط قوي و مستحكمي را با چين 

در تمامي زمينه ها برقرار كرده است.

بازگشايي گذرگاه مرزي 
مشترك  سوريه و عراق 

در ش��رايطي كه امريكا براي اعمال فشار هرچه 
بيشتر بر س��وريه در تالش براي مسدود كردن 
گذرگاه هاي زميني اين كش��ور اس��ت، يكي از 
مسووالن س��فارت عراق در دمشق تأكيد كرده 
دولت هاي دو كش��ور به مراحل پيش��رفت هاي 
درب��اره بازگش��ايي گ��ذرگاه مرزي مش��ترك 
»بوكمال- قائم« رس��يده اند. اين در خالي است 
كه اخيرا امريكا پس از س��لطه بر گذرگاه مرزي 
التنف بي��ن اردن و عراق، درصدد براي تس��لط 
يافت��ن بر گذرگاه بوكمال- قائ��م در مرز عراق و 

سوريه برآمده است.

 دستگيري عامل حمله
 به ديپلمات هاي تركيه 

نيروهاي امنيتي اقليم كردستان عراق عامل اصلي 
حمله به ديپلمات هاي تركيه در اربيل را دستگير 
كرده اند. به گزارش رويترز، نيروهاي سازمان امنيتي 
اقليم كردس��تان عراق موسوم به »آسايش« اعالم 
كردند، مظلوم داغ عامل اصلي و مغز متفكر حمله به 
ديپلمات هاي تركيه دستگير شد. سه مظنون ديگر 
اين حمله تروريستي نيز دستگير شده اند. در حمله 
هفته گذشته در اربيل، معاون كنسولگري تركيه 
به همراه دو ديپلمات ديگر كشته شدند. تركيه در 
واكنش به اين حمله، گسترده ترين عمليات هوايي 

عليه مواضع پ ك ك انجام داد.
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عكسروز

چهرهروز

ديدار زمستاني با »دكتر نون« در تاالر وحدت
هادي مرزبان اعالم كرد كه نمايش »دكتر نون« را بهمن و اس��فند س��ال جاري در تاالر وحدت روي صحنه مي برد. هادي مرزبان 
كارگردان تئاتر درباره سرانجام اجراي نمايش »دكتر نون« در سال جاري، به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمايش »دكتر نون« را 
كه حدود ۱۲سال است پيگير اجراي آن هستم، در بهمن و اسفند سال جاري در تاالر وحدت روي صحنه ببرم. وي درباره زمان آغاز 
تمرين هاي اين اثر نمايشي، اظهار كرد: اگر همه چيز طبق برنامه ريزي پيش برود، از اوايل آبان تمرين هاي اين اثر نمايشي را شروع 
مي كنم. مرزبان درباره گروه بازيگري »دكتر نون« بيان كرد: اين نمايش داراي ۱۲ بازيگر اصلي است و با برخي چهره هاي بازيگري در 

خصوص حضور در اين نمايش رايزني كرده ام كه به محض قطعي شدن، گروه بازيگري نمايش را معرفي خواهم كرد.

بازارهنر

الهه ميزبان هنر نقاشي  خط و نگارگري ايرانيان

»ماجراي عجيب سگي در شب« منتشر شد

آخرين وضعيت اكران سينماها

آخرين روايت حسين محب اهري از اولين مجلس

آث��اري از نقاش��ي خط و نگارگري ه��اي 
 چند هنرمند ايراني مقي��م هلند از تاريخ 
۲۶ تيرماه در محل خان��ه ايرانيان هلند به 
نمايش درآمده است.  نمايشگاه »قلمستان 
خي��ال« )Drawing Dream( ك��ه 
دربردارنده آثار خوشنويسي، نقاشي خط و 
نگارگري چند هنرمند ايراني است، جلوه هايي 
از وحي الهي، اشعاري از شاعران كهن و معاصر 

ايران و جلوه هايي از فرهنگ و تمدن ايران و مش��تركات 
هنري دو كشور ايران و هلند را ارايه كرده است. در حاشيه 

نمايشگاه قلمستان خيال كه تا روز دوشنبه 
۳۱ تير ماه )به غير از روز يكشنبه ۳۰ تيرماه( 
پذيراي عالقه مندان به فرهنگ و هنر ايراني 
است، به منظور آشنا كردن مخاطبان ايراني و 
هلندي با هنر خوشنويسي و نگارگري ايراني، 
دو كارگاه آموزشي و نمايشي خوشنويسي و 
نگارگري برگزار مي شود. در مراسم افتتاحيه 
اين نمايش��گاه برخي س��فرا، ديپلمات ها و 
مقامات س��ازمان هاي بين المللي مقيم هلند و جمعي از 

ايرانيان مقيم اين كشور حضور داشتند.

نمايش��نامه »ماجراي عجيب سگي در 
شب« نوشته سايمون استيونز با ترجمه 
افس��انه كمال��ي وارد ب��ازار كتاب ش��د. 
نمايش��نامه »ماجراي عجيب سگي در 
شب« نوشته سايمون استيونز با ترجمه 
افسانه كمالي در دسترس عالقه مندان به 
ادبيات نمايشي قرار گرفت. اين نمايشنامه 
كه براس��اس رماني به همين نام نوشته 

مارك هادون به نگارش درآمده است توسط نشر آواژ 
منتشر شده است. اين نمايشنامه تاكنون جوايز بسياري 
را از آن خود كرده اس��ت كه از جمل��ه آنها مي توان به 
برنده جايزه الرنس اولوير در سال ۲۰۱۳، برنده جايزه 
تون��ي در س��ال ۲۰۱۵، برنده جايزه دراما ِدس��ك در 
س��ال ۲۰۱۵، برنده جايزه دراما ليگ در سال ۲۰۱۵ 
و برنده جايزه حلقه منتقدان بيروني در س��ال ۲۰۱۵ 
اشاره كرد. »ماجراي عجيب سگي در شب« در طول 

۵ سال گذشته در بريتانيا و نقاط ديگر دنيا 
به صحنه رفت��ه و جرو پرفروش ترين آثار 
نمايشي بوده است. وقايع اين نمايشنامه 
در انگلس��تان مي گذرد و در واقع هسته 
اصلي داستان شرح سفر پرماجراي قهرمان 
داس��تان از س��وئيندون به لندن اس��ت. 
داستان از زبان كريستين بون كه دختري 
مبتال به اوتيس��م است، بيان مي شود و از 
همين رو لحن ويژه و منحصربه فردي دارد. او به علت اين 
بيماري خاص از درك مسائل عادي زندگي عاجز است، 
اما هوش فوق العاده اي دارد و دنيا را متفاوت مي بيند. اين 
اثر نمايشي خرداد و تير ۹۷ به كارگرداني افسانه زماني 
و بازي شاي لين اسداللهي، رويا دعوتي، فرزام رنجبر، 
صبا سرور، علي پويا قاسمي، علي نجفي در عمارت نوفل 
لوش��اتو به صحنه رفت. علي شمس نيز در اين اجراي 

نمايشي به عنوان مشاور كارگردان در كنار گروه بود.

فيلمه��اي جدي��د در حالي روان��ه پرده 
سينماها مي شوند كه اكران فيلم »شبي 
كه ماه كامل شد« فعال ادامه دارد. غالمرضا 
فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
درباره آخرين مصوبات ش��ورا در جلسه 
يكشنبه ۳۰ تيرماه به ايسنا گفت: فيلم هاي 
»قصرشيرين« رضا ميركريمي در سرگروه 
آزادي، »سركوب« رضا گوران  در سرگروه 

آستارا و »تپلي و من« حسين قناعت در گروه فرهنگ به 
جاي فيلم هاي »ماهمه باهم هستيم«، »سرخپوست« و 
»كاركثيف« اكران مي شوند ولي نمايش اين فيلم هاي 

تعويض ش��ده در زيرگروه ادام��ه دارد. او 
افزود: همچنين س��قف تعداد هفته هاي 
نمايش فيلم »ش��بي كه ماه كامل شد« 
خاتمه يافته ولي طبق ماده ۱4نظام نامه 
فصل چهار فيلم هاي ارزشي دفاع مقدس 
انقالب مي توانند در صورتي كه كف فروش 
را پر كنند تا سقف ۱۰ هفته نمايش داشته 
باش��ند. به گفته فرجي فيلم س��ينمايي 
»تگزاس« از چهارشنبه دوم مردادماه فقط در سانس 
فوق العاده و پرديس هاي با بيشتر از هفت سالن مي تواند 

ادامه نمايش داشته باشد.

چگونگي تشكيل اولين مجلس شوراي 
ملي در قالب مستند ۵۰ دقيقه اي »عدل 
مظفر« به كارگرداني ميالد محمدي در 
شبكه مستند توليد شد. ميالد محمدي، 
كارگردان، درباره موضوع مستند »عدل 
مظفر« گفت: اين مستند بازه زماني بعد 
از امضاي فرمان مش��روطيت به دستور 
مظفرالدين شاه تا به توپ بستن مجلس 

توس��ط محمدعلي ش��اه را در فاصله يك سال و نيم 
روايت مي كند. اين كارگردان مستند درباره پژوهش 
اين مستند عنوان كرد: سابقه پژوهشي »عدل مظفر« 
خيلي قديمي تر است و حدود دو سال تحقيق و پژوهش 
آن طول كشيد و منابع زياد و چندان در دسترس نبود. او 
درباره منابعي كه براي اين پژوهش مطالعه كرده است، 
توضيح داد: ابتدا كتاب مشروح مذاكرات مجلس اول را 
كه خيلي بزرگ و قطور بود، خواندم و اتفاقات بامزه اي 
در آن ديدم كه براي بديهي ترين مسائل بحث داشتند؛ 
به عنوان مثال، نمي دانستند چطور بايد نوبت بگيرند، 
صحبت كنند و ميان صحبت يكديگر نپرند كه نظم 
جلسه حفظ شود. محمدي با بيان اينكه خيلي بين 
افراد مجلس اول كشمكش بود و حاال كه مي خوانيم 
براي ما جنبه طنز هم دارد، افزود: پس از آن مجلسي 
تشكيل مي شود كه يكي از مترقي ترين مجلس هاي 

ايران به ش��مار مي رود و به معني واقعي 
مجلس متكثري اس��ت؛ يعني از صنف 
كله پز تا محمدخان مصدق كه دكتراي 
حقوق از سوييس داش��ت، در آن حاضر 
بود. اين مستندساز اضافه كرد: چگونگي 
رسيدن به اين نقطه كه طيف هاي مختلف 
كنار هم مي نشينند و تصميم مي گيرند 
صحبت ه��اي يكديگر را بش��نوند برايم 
ج��ذاب بود. او با اش��اره به اينكه يك��ي از بخش هاي 
سنگين و ويژگي كار مربوط به نقاشي هاي متحرك 
آن بود، خاطرنشان كرد: سعي كرديم بعضي صحنه ها 
و صداهاي نماينده ها را با اس��تفاده از تكنيك خاصي 
بازسازي كنيم و جنبه نمايش��ي پيدا كرد. بازسازي 
اين صحبت ها براي كساني كه امروز زندگي مي كنند، 
جذاب و بامزه است. محمدي درباره راوي اين مستند نيز 
بيان كرد: راوي اين مستند روانشاد حسين محب اهري 
اس��ت كه صدايشان طنز خاصي داش��ت و به »عدل 
مظفر« كمك كرد. ما ابتدا نريشن اين كار را ضبط و بعد 
به سراغ ساختمان انيميشن رفتيم و به همين جهت بعد 
از ضبط صداها توليد را شروع كرديم. اين مستندساز 
درباره فرآيند فيلمبرداري اين مستند گفت: پاييز سال 
گذشته فيلمبرداري خود را در مجلس قديم انجام داديم 

و حدود هشت ماه طول كشيد تا كار به پايان رسيد.

تاريخنگاري

راي دادگاه الهه درباره ملي شدن نفت به نفع ايران 
سي و يكم تير ۱۳۳۱ دادگاه الهه در جريان اختالف ميان ايران با انگلستان درباره پرونده 
ملي شدن صنعت نفت، به حقانيت ايران و عدم صالحيت دادگاه بين المللي براي بررسي 
ش��كايت لندن از تهران راي داد.  روز هفتم ارديبهش��ت ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي، 
طرح ۹ ماده اي اجرايي ملي شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصويب كرد و فرانسيس 
شپرد )سفير انگليس( عصر     همان روز در يك كنفرانس مطبوعاتي به اين اقدام مجلس 
اعتراض كرد. روز ۲۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي و سنا، بنا بر ماده اول قانون 
اجرايي ملي شدن صنعت نفت، نمايندگان خود را براي تشكيل هيات مختلط در خلع 
يد از شركت نفت سابق كه عبارت بودند از عبداهلل معظمي، علي شايگان، اللهيار صالح، 
حسين مكي و ناصر قلي اردالن )از مجلس ش��وراي ملي(، مرتضي قلي بيات، احمد 
متين دفتري، محمد سروري، ابوالقاسم نجم و صادق شفق )از مجلس سنا(، محمدعلي 
وارسته وزير دارايي و كاظم حسيبي، مشاور نخست وزير انتخاب كردند. انگليس كه 
اين بار خطر را جدي تر تشخيص داد، دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت به تاريخ ۵ 
خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسي منعقده ميان تهران و لندن، شكايتي 
عليه ايران تنظيم و به ديوان الهه ارسال كرد. ديوان الهه نيز     همان روز دادخواست دولت 
انگليس را به وزارت خارجه ايران تسليم كرد. به دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق 
اعالم كرد كه چون معاهده ۱۳۱۲ يك قرارداد بين المللي نيست، لغو آن به منزله نقض 
قوانين بين المللي به شمار نمي رود و لذا شكايت انگليس از ايران بي مورد است. با وجود 
واكنش خشمگينانه انگليسي ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضاي هيات مديره شركت 
ملي نفت ايران و سه نفر از اعضاي هيات مختلط، با استقبال پرشور ده ها هزار نفر از مردم 
خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ايران بر فراز ساختمان اداره 
مركزي شركت سابق برافراشته شد و تابلوي »هيات مديره موقت« در آنجا نصب شد.  
روز سوم تير دكتر مصدق به تهران مراجعت كرد و دادگاه الهه پس از دوازده جلسه وارد 
شور شده و باالخره در ۳۱ تيرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأي مخالف در برابر ۵۶ رأي موافق، حكم 
خود را مبني بر عدم صالحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به دادخواست 
انگلستان صادر كرد. خالصه رأي ديوان در عباراتي مختصر چنين آمده بود: »... ديوان 
چنين نتيجه مي گيرد كه صالحيت رسيدگي به شكايتي را كه دولت انگليس طرح 
نموده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم كه در صالحيت ديوان طرح شده است 

الزم نمي داند. ط��ي قراري كه ديوان در تاريخ ۵ ژوئيه ۱۹۵۱ صادر نمود اعالم گرديد 
كه اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور بطور موقت و در انتظار صدور رأي قطعي ديوان 
تجويز شده است. اينك كه رأي ديوان صادر گرديده بديهي است كه قرار موقت مزبور 
از اعتبار ساقط است و هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.« خبر پيروزي ايران در 
الهه در شامگاه ۳۱ تير و هنگامي كه ملت ايران بر حكومت قوام السلطنه غلبه كرده بود 
ابالغ شد و با وجود انتشار، تحت الشعاع وقايع ۳۰ تير واقع شد. اين چنين بود كه آيت اهلل 
كاشاني پيامي خطاب به ملت ايران صادر كرد و نوشت: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. پس 
از س��الم به عموم برادران عزيز ديني و ملت رشيد و پرافتخار ايران، اكنون كه دادگاه 
بين المللي الهه با توجه به حقانيت ايران عليه شكايت دولت استعماري انگلستان با 
تصديق عدم صالحيت خود رأي داده اس��ت الزم مي دانم از عموم برادران عزيز تقاضا 
نمايم كه امشب را به شكرانه اين موقعيت كه به عنايت پروردگار و استعانت بي نظير به 
دست آمده جشن عمومي برقرار نمايند. سيد ابوالقاسم كاشاني« اين پيام جزو آخرين 

حمايت هاي كاشاني از ملي شدن صنعت نفت و مصدق بود.

میراثنامه

گورهاي روبازي كه مبارزان مشروطه در آن خوابيده اند
فكر مي كنيد تصاوير گورستان هاي مخوف كه قبرها 
در دود محو ش��ده اند، فقط س��اخته و پرداخته ذهن 
كارگردانان فيلم هاي ترسناك است؟ مشابه اين صحنه 
را مي توانيد در  گورس��تان اماميه تبري��ز و محل دفن 
شخصيت هاي برجس��ته فرهنگي و سياسي ببينيد، 
اينجا تكه اي ديگر از تاريخ فراموش شده تبريز است كه 
گويا كس��ي قصد حرف زدن در اين مورد و مرمت قبور 
قديمي آن را ندارد.   اين گورس��تان، قدمتي ۱۲۰ ساله 
دارد و زمين آنكه بيرون از تبريز و در جايي به نام »يانيخ 
تپه« قرار داش��ته، متعلق به بانو »نورالسلطنه«، دختر 
مظفرالدين شاه و همسر »سيد كاظم امامي طباطبايي« 
است. زمين اين گورستان در سال ۱۲۷۵ به نام گورستان 
مسلمانان وقف شد، بسياري از بزرگان از جمله خانواده 
امامي ها در اين گورستان دفن شده اند، مزار تعداد زيادي 
از شهداي مش��روطه مثل »ابراهيم قافقايچي« كه در 
عاش��وراي ۱۳۳۰ قمري در ميدان دانشس��راي تبريز 
اعدام ش��د هم در گورستان اماميه قرار دارد. همچنين 
»ميرزا آقا فرش��ي«، برادرش »غالم حسين فرشي« و 
»ميرزا علي اكبر سراج« مدير مسوول روزنامه تكامل از 
سران مشروطيت نيز در اين گورستان دفن شده است. 
پيكر افراد مشهوري چون »صمد بهرنگي«، »آيت اهلل 
توتونچي غروي«، »ميرزا عباس��قلي واعظ چرندابي« 
و »آقا ميرزا حس��ين واعظ« نيز در گورستان اماميه به 
خاك سپرده شده است. بررسي هاي ميداني ايسنا از اين 
گورستان قديمي نشان مي دهد كه قبور تخريب شده و 
به سر و سامان دادن اساسي نياز دارد. تصاوير و فيلم هاي 
پيوستي اين گزارش در روز پنجشنبه، بيستم تير ماه ثبت 
شده اند، اين مستندات تخريب بسياري از سنگ مزارها 
را نشان مي دهد. به محض ورود به اين گورستان، بوي 

دود توجه حاضران را به خود جلب مي كند، كمي جلوتر 
سياهي  ناشي از سوختگي در كنار برخي مزارها كاماًل 
مشهود بوده و شعله بي جاني هنوز در جاهاي ديگر در 
حال سوختن است. حاضران معتقدند كه اين زبانه هاي 
خفيف آتش ناشي از حرارت هوا و ته سيگارها است، اما 
دود ناش��ي از اين آتش، عالوه بر آلوده كردن هوا، چهره 
س��نگ قبرها و محيط را هم تخريب مي كند. براي راه 
رفتن در اين گورستان بايد احتياط كنيد چرا كه هر لحظه 
امكان دارد پاي شما در يكي از گورهاي روباز كه سنگ 
قبر آن تخريب شده است، گير كند. نكته تاسف برانگيز 
ديگر در اين گورستان، گمنامي شخصيت هاي تاريخي 
برجسته همچون شهداي مشروطه و هشت سال دفاع 
مقدس، خاندان فرشي و صمد بهرنگي است، شايد بتوان 
گفت اينها دو بار مرده اند، يك بار به مرگ طبيعي و بار 
دگير در ياد مسووالني كه ترجيح مي دهند تا قبور اين 
شخصيت ها با هيچ نام و نشاني مشخص نشود.  تعدادي 
از افرادي كه براي سر زدن به امواتشان به اين گورستان 
آمده اند از جوالن زنده هايي كه پيش از مرگ مرده اند در 
اين مكان خبر مي دهند و مي گويند، شب ها اين مكان به 
پناهگاهي براي معتادان تبديل شده است. يك پژوهشگر 

مس��ائل تاريخي با ارايه مطالبي در خصوص تاريخچه 
گورستان اماميه تبريز به ايسنا مي گويد: شهرداري در 
طي ۱۰ سال اخير اجازه دفن در اين گورستان را نداده 
است و به نظر مي رسد كه پس از گذشت چند ۱۰ سال، 
شايد يكي از برنامه هاي ش��هرداري تبريز، تبديل اين 
گورستان به پارك باشد كه در اين صورت، اين گورستان 
به عنوان هويت تبريز از بين خواهد رفت. وي ادامه داد: 
چنين اتفاقاتي در تبريز در روزگاران گذشته رخ داده و 
يكي از گورس��تان هاي اين شهر در سال ۱۳۰8 توسط 
»ميرزا محمد علي خان تربيت« تخريب ش��ده است. 
كريم ميمنت نژاد اضافه مي كند: گورستان هاي تاريخي 
در استانبول جزو جاذبه هاي گردشگري بوده و عالوه بر 
شخصيت هاي مدفون در اين گورستان، نوع سنگ ها، 
رسم الخط ها و سنگ نوشته ها نيز حائز اهميت هستند 
و اهل تحقيق به اين منابع مراجعه مي كنند. گورستان 
اماميه تبريز به ويژه ضلع جنوبي آن به علت فرصت سوزي 
مسووالن امر و عملي نشدن شعارها، تبديل به مخروبه اي 
متروكه شده است؛ ضلع جنوبي اين گورستان كه به علت 
خيابان كشي، بيرون از گورستان قرار گرفته، تبديل به 
زباله داني شده و سنگ مزارهاي آن با انبوهي از علف  هاي 
هرز پوشانده شده است و به زحمت مي توان تشخيص 
داد كه سنگ مزاري در اينجا قرار دارد. خواندن اسامي 
سنگ قبرها در اين قسمت از گورستان كه بي شباهت 
به گودال نيست، سخت بوده و سنگ مزارها بر اثر ترك 
خوردگي، در حال نابودي هستند. با توجه به قدمت اين 
گورستان و مدفون بودن بسياري از شخصيت هاي مهم 
در اين مكان، اندكي توجه از س��وي مسووالن ذي ربط 
مي تواند اين گورستان قديمي را به يكي از جاذبه هاي 

تاريخي مهم براي گردشگران تبديل كند.

ايستگاه

»نورا رابرتز« به جمع 
پرفروش ها بازگشت

كمدين هندي روي صحنه 
جان باخت

نام  »نورا رابرتز« نويسنده 
پرف��روش امريكاي��ي در 
جديدتري��ن فهرس��ت 
منتشرشده از سوي نشريه 
نيويورك تايم��ز در بين 
پنج نويس��نده پرفروش 
كتاب ه��اي داس��تاني به 
چش��م مي خ��ورد. »نورا 

رابرتز«  كه هم��واره به عنوان يكي از نويس��ندگان 
پرفروش نيويورك تايمز شناخته مي شود بار ديگر با 
خلق اثري جديد موفق شد در هفته اول حضور خود 
در فهرست پرفروش هاي اين نشريه به جايگاه دوم راه 
يابد. رمان جديد »رابرتز« كه با عنوان  »حس پنهان«  به 
چاپ رسيده است داستان فردي به نام »زين« را روايت 
مي كند كه درست همزمان با آغاز زندگي جديدش در 
كاروليناي شمالي، خاطرات شوم كودكي اش هجوم 
مي آورند. در اين بين او با نقاشي به نام »داربي« آشنا 
مي شود كه او هم خاطرات خوشايندي از شهر خود 
ندارد. »زين«  و »داربي« در خالل داس��تان س��عي 
دارند به يكديگر بياموزند چطور با گذشته خود روبرو 
ش��وند و چطر به خاطر كساني كه دوست شان دارند 
مقاومت كنند. برخي از آثار »ن��ورا رابرتز« همچون 
»بازگشت در غروب«، »جادوگر تاريكي«  و »طلسم 
سايه«  پيش تر به زبان فارسي ترجمه شده اند. از ديگر 
كتاب هاي داستاني پرفروش هفته  آخر جوالي نشريه 
نيويورك تايمز مي توان به رمان »جايي كه خرچنگ ها 
آواز مي خوانند«  نوش��ته »دليا اونز« اش��اره كرد كه 
همچنان با اقتدار در چهل و چهارمين هفته حضورش 
در ليست پرفروش ها در جايگاه اول مي درخشد. اين 
كتاب كه به عنوان يكي از نامزدهاي نهايي جايزه »ادگار 
آلن پو« سال ۲۰۱8 انتخاب شده بود، داستان يك زن 
تنها و حوادث پيچيده اي را كه به دنبال كشف جنازه 
مرد جواني در شهر محل زندگي او به وقوع مي پيوندد 
را روايت مي كند. »تابس��تان سال ۱۹۶۹« نام اولين 
رمان تاريخي و جديدترين اثر »الين هيلدربرند« است 
 كه در چهارمين هفته حضور خود در رتبه سوم ليست 
پرفروش ها قرار گرفته است. »هيلدربرند« كه داستان 
اغلب رمان هايش در جزيره »نانتاكت«، جايي كه او به 
همراه خانواده اش زندگي مي كند، رخ مي دهد در اين 
رمان داس��تان چهار خواهر و برادر را كه زندگي شان 
براي هميشه در تعطيالت تابستان سال ۱۹۶۹ تغيير 

مي كند، روايت مي كند.

در حالي كه كمدين هندي 
روي صحن��ه نمايش در 
دوب��ي ج��ان م��ي داد 
تماشاگران فكر كردند اين 
بخشي از نمايش است. به 
گزارش آسوشيتدپرس، 
 اس��تن�دآپ ك�مدي��ن

 ۳۶ ساله هندي كه داشت 
در دوبي نمايش اجرا مي ك��رد ناگهان دچار حمله 
قلبي شد و در برابر تماشاگران جان باخت. در حالي 
كه مانجونات نادو دچار حمله قلبي شد و روي صحنه 
افتاد، تماشاچيان فكر كردند اين بخشي از نمايش 
اوس��ت. اين اتفاق روز جمعه ۱۹ جوالي برابر با ۲8 
تيرماه افتاد و كمدين هندي دچار حمله وسيع قلبي 
شد. نادو در ابوظبي متولد شده بود و بعد به دوبي نقل 
مكان كرد و همانجا كار مي كرد. به گفته دوس��تش 
او خنداندن مردم را دوست داشت و به همين دليل 
مدت ها بود كه به عنوان استندآپ كمدين فعاليت 
مي كرد. او داشت مطالبي درباره پدر و خانواده اش بيان 
مي كرد و بعد ماجراي اين را تعريف كرد كه چگونه از 
بيماري اضطراب رن��ج مي برد كه همان موقع دچار 
حمله قلبي شد و نقش بر زمين شد. با وجود حضور 
نيروهاي اورژانس، اين هنرمند جانش را از دست داد. 

واكنش محسن كاوه   به استعفاي   رضايي از تيم ملي كشتي

تباني علني در ليگ برتر فوتسال نوجوانان ايران 

مدير فني تيم هاي ملي كش��تي آزاد 
گف��ت: من فق��ط يك بار ب��ا عليرضا 
رضايي جلسه داشتم كه در آن جلسه 
سوءتفاهمات برطرف شد و او خيلي راضي جلسه 
را ترك كرد.  محسن كاوه درباره استعفاي عليرضا 
رضايي از سرمربيگري تيم ملي اميد، اظهار كرد: 
مگر رضايي استعفا داده است؟ من از زبان شما اين 
موضوع را مي ش��نوم و اصال در جريان آن نيستم. 
مدير فن��ي تيم هاي مل��ي كش��تي آزاد ايران در 
واكنش به اين موض��وع كه رضايي دخالت هاي او 
را دليل اصلي اس��تعفايش دانسته است، به ايسنا 
گفت: كدام دخالت؟ ايشان قرار بود روز گذشته در 
جلسه بنده با سرمربيان تيم هاي ملي حاضر شود 
كه نيامد. خودم ه��م از اين حرف مانده ام. من كه 
اصال دخالتي در كار او نداشتم. ما يك جلسه باهم 
قبل از مس��ابقات انتخابي تيم مل��ي اميد و در پي 

برخي سوءتفاهم هاي پيش آمده با هم داشتيم كه 
جلسه بس��يار خوبي هم بود و اتفاقا رضايي خيلي 

راضي جلسه را ترك كرد. بعد از آن جلسه هم اصال 
او را نديدم كه بخواهم در كارش دخالت كنم. 

مسابقات ليگ برتر فوتسال نوجوانان در شرايطي در 
جريان اس��ت كه اتفاقات تلخي در يكي از بازي هاي 
مرحله گروهي اين مسابقات رخ داده است. مسابقات 
ليگ برت��ر نوجوانان اين روزه��ا در دو گروه در حال 
برگزاري است و تالش تيم ها براي رسيدن به قهرماني 
يا عدم س��قوط باعث بروز اتفاقاتي در اين رده سني 
شده است. در حالي كه توجه به فوتسال پايه و دعوت 
بازيكنان به اخالق مداري از نكات ضروري ورزش و 
به خصوص در اين پايه محسوب مي شود، شنيده ها 
حاكي از تباني در يكي از ديدارهاي اين مس��ابقات 
است. براس��اس فيلم موجود در ديدار دو تيم اقليد 
شيراز و شازند اراك در مرحله گروهي مسابقات ليگ 
برتر نوجوانان اتفاقات نامتعارفي رخ داده است. در روز 

آخر بازي ها، تيم شازند اراك با تيم اقليد شيراز بازي 
داشت كه بر اساس نتايج قبلي اگر تيم اقليد با يك گل 
تيم شازند را شكست مي داد، هم تيم اقليد به عنوان 
تيم دوم گروه باال مي رفت و هم تيم شازند با تفاضل 

گل بهتر نس��بت به تيم هتل الماس مشهد در ليگ 
ماندني مي شد. با شروع بازي بالفاصله تيم اقليد بدون 
مزاحمت هيچ  يك از بازيكنان حريف به گل مي رسد 
و بعد از گل هم طبق فيلم هر كدام از تيم ها در زمين 
خودشان ايستاده و به ترتيب به حفظ توپ بدون فشار 
حريف مي پردازند. اتفاقات عجيب اين بازي اين سوال 
را به وجود مي آورد كه اوال مسووالن سازمان ليگ در 
هنگام وقوع اين اتفاق كجا بوده؟ و چرا با اين حركت 
زشت مقابله نكرده اند؟ و آيا حاال كه تصاوير آن پخش 
شده برنامه اي براي احقاق حق ساير تيم هاي اين گروه 
و همچنين برخورد با خاطيان دارند؟ تيم اقليد پرورش 
يافته آكادمي ناظم است كه زيرنظر سيد محمد ناظم 
الشريعه سرمربي تيم ملي فوتسال فعاليت مي كند. 

ورزشي
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