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رييس ق��وه قضاييه گفت: مردم جه��ان بدانند امروز 
س��ازمان هايي مدعي حقوق انسان هستند كه خون 
انس��ان برايش��ان هيچ ارزش��ي ندارد. آن چيزي كه 
مهم است، نگاه به خواست مس��تكبرين است و اين 
موضوع بايد براي مردم دنيا روش��ن ش��ود كه امروز 
كشورهاي آنها پايگاه تروريست ها در عالم شده است. 
به گزارش قوه قضاييه، سيد ابراهيم رييسي در ديدار 
جانبازان و خانواده هاي ش��هداي ترور افزود: بايد در 
اين رابطه ب��ه صورت جدي كار حقوقي انجام ش��ود؛ 
لذا خانواده هاي ش��هدايي كه در رابطه با اين موضوع 
به صورت حقوقي كار كرده اند، به مجموعه ها كمك 
كنند و عزيزان ما از طريق دستگاه هاي رسمي حتما 
اين موارد را دنب��ال نمايند. وي با بي��ان اينكه امروز 
تجليل از ش��هدا به ويژه ش��هداي ترور اين صبغه را 
دارد كه چهره كس��اني كه حامي ترور هس��تند، بايد 
برمال شود، يادآور شد: بايد معلوم شود كه آل سعود با 
پول هاي خود چگونه تروريست ها را حمايت مي كند. 
غربي ها كه امروز مدعي دفاع از حقوق انسان هستند 
و داعيه مبارزه با تروريس��م دارند، چگونه كشور خود 
را به پايگاه تروريس��ت ها تبديل كرده اند و دفترشان 
كنار كاخ سفيد اس��ت. اين چهره بايد براي دنيا برمال 
شود و معلوم شود كه اينها در حمايت از حقوق انسان 
و بش��ر و ضديت با ترور دروغ مي گوين��د. وي افزود: 
امروز بايد دنيا از اس��راييلي ها س��ئوال كند كه خون 
اين جوانان هس��ته اي ما كه جز علم، فناوري و رشد 
و پيش��رفت دانش براي كش��ور كاري نكردند، به چه 
جرمي ريخته شد؟  رييسي ادامه داد: جواني كه تمام 
زندگي وي فقط وقف علم، فناوري، پيشرفت، اقتدار و 

عزت كشور است، چرا و به چه جرمي بايد خون وي بر 
زمين ريخته شود؟ اينها را بايد از اين حكومت غاصب 
اسراييل و صهيونيست ها س��ئوال كنند و اين جريان 
مظلوميتي اس��ت كه ش��هداي ما دارند. رييس قوه 
قضاييه گفت: بايد از اينها سئوال شود و اين چهره نفاق 
كه اينها مدعي حقوق بشر هس��تند، بايد برمال شود. 
هم از نظر رسانه و هنر بايد به عظمت شهدا و افتخار 
و اقتداري كه آفريدند، پرداخته شود و هم جهل زدايي 
از مردم كنند. رييس��ي ادامه داد: وزارت امور خارجه، 
 بخش بين الملل قوه قضاييه، حوزه هاي بين المللي و

 NGOه��اي فع��ال اي��ن كار را به صورت رس��مي 
بايد از طريق هم��ه مجامع بين الملل��ي دنبال كنند 
و پرونده ه��ا به ش��كل حقوق��ي مبتني ب��ر آنچه از 
ميثاق هاي بين المللي وجود دارد، پيگيري شود. وي 
ادامه داد: ش��ايد به دليل حضور استكبار در بسياري 
از مجامع و دادگاه هاي بين المللي به س��هولت امكان 
خونخواهي و اينكه سازمان هاي تروريستي پاي ميز 
محاكمه كشيده شوند، وجود نداش��ته باشد؛ اما اين 
موارد نبايد ما را از اقدام و پيگيري باز دارد. رييس قوه 
قضاييه اضافه كرد: بايد اسناد اين قضيه توسط وزارت 
اطالع��ات، وزارت ام��ور خارجه، ق��وه قضاييه و همه 
بخش ها كامل شود. مسووليت كيفري در ترور متوجه 
كل س��ازمان تروريستي است و س��ازمان منافقين و 
بسياري از اين سازمان ها، مسووليت كيفري دارند و 
مي شود كيفرخواست بلندي براي آنها تنظيم كرد و 
رس��يدگي به آن را از مجامع بين المللي خواست. وي 
ادامه داد: حتي اقدام نكردن مجامع بين المللي قابل 

پيگيري و معرفي به مردم جهان است. 

رييس قوه قضاييه در ديدار با جانبازان و خانواده شهداي ترور: 
وزارت خارجه از مجامع بين المللي پيگير حقوقي 

پرونده هاي ترور باشد 
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
1- به فاصله كمتر از يك هفت��ه از حضور ناگهاني 
محمدجواد ظريف، وزيرخارجه ايران در حاش��يه 
اجالس گروه هف��ت در بياريتز فرانس��ه، دليل اين 
سفر غيرمنتظره اعالم شد. ديروز، عباس عراقچي، 
معاون وزي��ر خارج��ه در گفت وگو با ي��ك برنامه 
راديويي گفت كه »در اجالس گروه هفت، مكرون، 
رييس جمهور فرانس��ه ب��ا ترام��پ، رييس جمهور 

امريكا ديدار و صحبت كرد. 
انعطاف هايي در طرف امريكايي براي صدور مجوز 
فروش نفت ايران مشاهده ش��ده است.« آنگونه كه 
س��ايت تخصصي ديپلماس��ي ايراني گزارش كرده 
اس��ت، عراقچي در اين برنامه راديويي در پاسخ به 
س��ئوالي در مورد پيش بيني اش از س��رانجام اين 
مذاكرات نيز گفته اس��ت، »فكر مي كنم مذاكرات 
سخت و پيچيده اي خواهيم داشت، ولي از آنجا كه 
طرف مقابل هيچ چاره اي ندارد و اراده ما را فهميده 
اس��ت، فكر مي كنم كه تالش آنه��ا يافتن فرمولي 
براي اين است كه ايران به خواس��ته خود برسد.« 
البته اين تنها انعط��اف ترامپ، طي يك هفته اخير 

نيست«.
2- امريكا طي روزهاي گذشته نه تنها هيچ تالشي 
ب��راي پوش��اندن روي ديگر سياس��ت هاي دوگانه 
خود نكرد ك��ه با تحريم نفتك��ش »آدريان دريا1« 
بيش از پيش در اين مس��ير گام نه��اد. با اين حال، 
طي روزهاي گذش��ته حضور ناگهان��ي ظريف در 
حاشيه اجالس گروه هفت، در كانون توجه محافل 
كارشناسي و رسانه اي قرار داشت و به بحث درباره 
احتمال مذاكره جمهوري اس��المي ايران با دولت 
امريكا دام��ن زد. در نهاي��ت اين مباح��ث به اين 
ختم ش��د كه مقام هاي ايران رسما اعالم كردند كه 
واش��نگتن بايد به برجام بازگردد و تحريم ها را لغو 

كند تا مقدمات گفت وگو با تهران فراهم  آيد.
3- اما دليل انعط��اف دولت امري��كا در برابر ايران 
چيس��ت؟ در پاس��خ به اين س��ئوال كارشناس��ان 
نظ��رات متع��ددي را اظه��ار كرده اند، ام��ا به نظر 
مي رس��د اين مس��اله س��ه دليل عمده دارد. دليل 

نخس��ت به برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا در نوامبر س��ال آينده مي��الدي برمي گردد 
و اينك��ه ترامپ فرص��ت اندكي تا زم��ان برگزاري 
اي��ن انتخابات ب��راي كس��ب دس��تاوردهاي قابل 
 قب��ول در عرص��ه سياس��ت خارجي خ��ود دارد. 
مس��اله دوم، نكته اي اس��ت كه عراقچ��ي، معاون 
وزير خارجه كش��ورمان ني��ز به آن اش��اره كرده و 
گفته ك��ه امريكايي ها اراده و سرس��ختي ايران در 
 پافش��اري به خواس��ته هاي خود را درك كرده اند.

س��ومين دليل اما نزديك ش��دن به ض��رب االجل 
ايران )تا انتهاي هفته جاري( براي برداش��تن گام 
س��وم كاهش تعهدات خود در چهارچ��وب برجام 

است.
در  اي��ران  اجراي��ي  مقام ه��اي  مس��ووليت   -4
فرص��ت دوس��اله باقيمان��ده از دوران زمام��داري 
دول��ت حس��ن روحان��ي پرمخاطره ت��ر از ش��ش 
س��ال گذش��ته ارزيابي مي شود. از س��ويي، ظاهرا 
با وس��اطت كش��ورهاي فرانس��ه و ژاپ��ن، دولت 
دوازده��م در ح��ال ورود به مذاكراتي »س��خت و 
پيچي��ده« ب��ا امريكا اس��ت. بي گمان، ه��دف اين 
 مذاك��رات، حداكثرس��ازي مناف��ع مل��ي اس��ت.

در عين حال، وقوف به اين مساله كه انعطاف دولت 
امريكا، مساله اي تاكتيكي است و راهبردي نيست، 
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت و به همين دليل 
هم پازل هاي مذاكره بايد به گونه اي چيده ش��وند 
كه در صورت پي��روزي ترام��پ در انتخابات پيش 
روي امري��كا و خلف وع��ده احتمال��ي او، كمترين 
زيان متوجه منافع ملي ايران ش��ود. از سوي ديگر، 
با توجه به اينك��ه در دوران پس��ابرجام، در عرصه 
اقتصاد كشور فرصت هاي متعددي براي اصالحات 
ساختاري و تعويض ريل سياست گذاري فراهم بود 
اما به داليل مختلف از دست رفت، دولتمردان بايد 
اين اصالح��ات را با جديت بيش��تر پيگيري كنند، 
چرا كه حتي در صورت دستيابي به توافقي طوالني 
مدت ب��ا امريكا نيز جب��ران صدماتي ك��ه از جانب 
ساختارها و سياس��ت گذاري هاي غلط و غيرعلمي 
بر بدنه اقتصاد ايران وارد مي شود، به سادگي ميسر 

نيست.

داليل انعطاف نفتي امريكا
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

داليل انعطاف نفتي امريكا
1- ب��ه فاصل��ه كمتر از 
ي��ك هفت��ه از حضور 
ناگهان��ي محمدج��واد 
وزيرخارج��ه  ظري��ف، 
ايران در حاشيه اجالس 
گروه هف��ت در بياريتز 
فرانس��ه، دليل اين سفر 
اع��الم  غيرمنتظ��ره 
ش��د. ديروز، عباس عراقچي، معاون وزير خارجه 
در گفت وگو با يك برنامه راديوي��ي گفت كه »در 
اجالس گروه هفت، مكرون، رييس جمهور فرانسه 
با ترامپ، رييس جمهور امريكا ديدار و صحبت كرد. 
انعطاف هايي در طرف امريكايي براي صدور مجوز 
فروش نفت ايران مشاهده شده است.« آنگونه كه 
سايت تخصصي ديپلماس��ي ايراني گزارش كرده 
اس��ت، عراقچي در اين برنامه راديويي در پاسخ به 
س��ئوالي در مورد پيش بيني اش از س��رانجام اين 
مذاكرات نيز گفته اس��ت، »فكر مي كنم مذاكرات 

سخت و پيچيده اي خواهيم داشت...

مجيد اعزازي

 صفحه 5  

بازار سرمايه

 تغييرات بازار پايه حاصل
 18 ماه بررسي و مطالعه است

بازار پايه كه بر پايه نوسان هاي بي مرز استوار بود، 
قرار است از روز يكشنبه پايه هاي خود را از دست 
بدهد. به گفته امير هاموني، مديرعامل فرابورس 
ايران قرار است تا آخر هفته نوسان همه نمادهاي 
بازار پايه روزانه 3 درصد باشد. اين تغيير در تابلوي 
»ب« كه 1۰ درصد ب��ود و تابلوي »ج« كه دامنه 
نوس��ان ندارد، نيز تا پايان هفته 3 درصد خواهد 
بود.  بازار پايه در واقع به چار چوبي اطالق مي شود 

كه در آن نمادهايي معامله مي شوند كه...

جهان

روزهاي  بد » يورو«
ارزش ي��ورو در اتفاق��ي كم س��ابقه ب��ه كمتر از 
1.1۰ دالر س��قوط كرد كه پايين ترين سطح آن 
از ماه مه  2۰1۷ تاكنون اس��ت. فايننشال تايمز 
اظهارات دونالد ترامپ درباره »سقوط ديوانه وار« 
ي��ورو در براب��ر دالر و همچنين ع��دم قطعيت 
از وضعيت سياس��ي در ايتالي��ا را عامل كاهش 
بي سابقه ارزش يورو دانس��ته است. برخي نيز از 
تاثير اظهارات كريس��تين الگارد رييس بعدي 
بانك مركزي اروپ��ا، مبني ب��ر احتمال كاهش 
مجدد نرخ بهره بر ارزش يورو سخن مي گويند. 
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، كاهش چشمگير 
ارزش يورو پس از آن اتفاق افتاد كه دونالد ترامپ 
توجه ها را به كاهش ارزش ي��ورو در برابر دالر در 
طي هفته گذش��ته جلب كرد و بار ديگر به بانك 
مركزي امريكا )ف��درال رزرو( تاخت.  او گفته كه 
يورو بطور ديوانه واري در حال س��قوط اس��ت و 
اين ش��رايط به اروپا فرصت مي دهد تا صادرات 
بيش��تري داش��ته باش��د و در نتيجه توليدات 

كارخانه اي خود را افزايش دهد. 
15

خبر

در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
مقررات الزم براي چگونگي اج��راي پروژه هاي 
نفتي تصويب شد. در اين نشست ادامه مباحث 
گذش��ته درباره س��ه موضوع اصالح نظام يارانه 
پنه��ان انرژي، اص��الح و يكپارچه س��ازي نظام 
مالياتي و تامين اجتماعي و مولدسازي و مديريت 
دارايي هاي دول��ت پيگيري ش��د و نمايندگان 
دس��تگاه هاي ذي رب��ط نظ��رات و گزارش هاي 
خود در اين خص��وص را ارايه كردن��د. در ادامه 
اين جلس��ه رييس كل بانك مركزي گزارش��ي 
از خدم��ات بانك ها خصوصا ب��راي تامين مالي 
بنگاه هاي توليدي با هدف رون��ق توليد و نيز در 
مورد اقدامات جدي��د در زمين��ه  برنامه اصالح 
نظام بانكي به اعضاي ش��ورا ارايه كرد.  ش��وراي 
هماهنگي از رييس كل بانك مركزي خواس��ت 
ضمن تقوي��ت نقش بانك ه��ا در ايج��اد رونق 
اقتصادي بر انجام اصالح نظام بانكي براس��اس 
تدابير تصويب شده اقدام شود. سران سه قوه در 
اين جلس��ه ضمن تاكيد بر ادامه مقابله جدي، 
هوش��مندانه و منصفانه با فساد، آسيب شناسي 
روند مقابله با فساد اقتصادي و ضرورت اصالحات 
مورد نياز در اين روند را الزم دانستند و خواستار 
انجام اصالحات س��اختاري در ابع��اد مختلف، 
كمك به برقراري ش��فافيت بيشتر و تدوين يك 
نظام جامع اطالع رساني شدند. در ادامه نشست، 
موض��وع چگونگي اج��راي پروژه ه��اي نفتي با 
حضور وزير نفت در جلس��ه مط��رح و مصوبات 
الزم براي ادامه اجراي پروژه ها به تصويب رسيد. 
همچنين در خبري ديگر پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، گزارش داد: ش��وراي عالي 
فضاي مج��ازي در جلس��ه عصر روز ش��نبه به 
رياست حسن روحاني س��ند نظام هويت معتبر 
در فضاي مج��ازي را تصويب كرد. ب��ه گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، بر اساس 
اين س��ند؛ هدف از نظام هويت معتبر در فضاي 
مجازي كشور، استقرار زيست بوم تأمين كننده 
زيرساخت تعامالت آزادانه، سالم، پويا، مسووالنه 
و س��ودمند با رعايت حقوق فردي و جمعي در 
روابط اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و فناورانه 
بين انواع موجوديت ها در فضاي مجازي اس��ت. 
اين نظام هويتي زمينه الزم را براي توسعه كسب 
و كارهاي ديجيتال، سامانه هاي فني، رسانه هاي 
تعاملي و خدمات اداري ايج��اد مي كند و در آن 
همچنين، تأمين كنندگان شناسه ها و صفت ها با 
ارايه مجموع دو نوع اطالع هويتي پايه و صفت ها، 
ش��ناخت قابل اطمينان را براي طرفين تعامل 
فراهم مي سازند. همچنين در اين جلسه كليات 
سياست ها و الزامات صيانت  از داده ها مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت. 

تصويب مقررات الزم براي 
چگونگي اجراي پروژه هاي نفتي

آب و هوا

كارش��ناس پيش بيني س��ازمان هواشناسي 
با اش��اره به بارش باران در سواحل خزر، گفت: 
امروز )يكش��نبه( از ش��دت بارش ها در غرب 
سواحل خزر كاسته شده و بارش ها به مازندران، 
گلستان و خراسان ش��مالي محدود مي شود. 
اميرحس��ين نقش��ينه در گفت وگو ب��ا فارس 
اظهاركرد: يكش��نبه در س��اعات بعدازظهر در 
ش��مال آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
اردبيل، تهران و س��منان رگبار پراكنده باران، 
گاه��ي رعدوب��رق و وزش ب��اد ش��ديد موقت 
پيش بيني مي شود. نقشينه اضافه كرد: اواخر 
وقت امروز در اس��تان هاي گي��الن، مازندران، 
گلستان و ش��مال خراسان ش��مالي  احتمال 
آبگرفتگي، س��يالب ناگهاني و ب��اال آمدن آب 
رود خانه ه��ا و مس��يل ها وج��ود دارد ك��ه به 
 هموطنان توصيه مي ش��ود از تردد و اسكان در 
كنار رودخانه ها  خودداري كنن��د. او بيان كرد: 
روز دوشنبه از ش��دت بارش ها در سواحل خزر 
كاسته مي شود ولي همچنان در برخي ساعات 
بارش در اين مناطق داريم، همچنين بعدازظهر 
دوشنبه در ش��مال آذربايجان شرقي، اردبيل، 
اس��تان تهران، آذربايج��ان غربي و س��منان 
رعدوبرق و رگبار پراكنده باران همچنين وزش 
باد موقت پيش بيني مي ش��ود. اين كارشناس 
پيش بيني سازمان هواشناس��ي گفت: مجددا 
از روز سه ش��نبه و همچنين روز چهارش��نبه 
به دلي��ل نفوذ جريانات خنك ش��مالي، بارش 
در س��واحل خزر آغاز مي ش��ود، همچنين در 
ش��مال آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
خراسان شمالي و ارتفاعات البرز مركزي، رگبار 
پراكنده باران، وزش باد و رعدوبرق در س��اعات 
بعدازظهر پيش بيني مي ش��ود.  نقشينه ادامه 
داد: در دو روز آينده شرق كشور به ويژه منطقه 
زابل با گردوخاك همراه است كه سبب كاهش 
كيفيت هوا مي ش��ود. او افزود: آس��مان تهران 
امروز كم��ي ابري به تدريج ص��اف پيش بيني 
مي شود، بيشينه دما در تهران 32 و كمينه دما 

22 درجه خواهد بود.

 آغاز مجدد بارش ها
در سواحل خزر و كاهش دما

صنعت،معدن و تجارت

راهكارهايي براي ساماندهي 
بازار محصوالت معدني
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قيمت و حجم كاالي اساس��ي در نظر گرفته شده براي 
هيئات  مذهبي در ايام مراسم عزاداري در ماه هاي محرم 
و صفر اعالم شد.  حس��ن حنان قائم مقام مديرعامل و 
معاون بازرگاني داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران 
در گفت وگو با خبرنگار تسنيم اظهار كرد: براي ايام ماه 
محرم و صفر پيش بيني شده است كه كاالهاي اساسي 
مورد نياز هيئ��ات مذهبي با قيمت مص��وب و حتي با 
كمتر از نرخ مصرف كننده به دست اين بخش برسد. وي 
افزود: براي اين ايام 3۰ هزار تن برنج، 3۰ هزار تن روغن، 
15 هزار تن شكر، 1۰ هزار تن گوشت قرمز و 1۰ هزار تن 
گوشت مرغ در نظر گرفته شده است كه با قيمت مصوب 
در اختيار هيات هاي مذهبي قرار مي گيرد و ش��رايط 
حمل آن به اس��تان هاي مختلف فراهم ش��ده اس��ت. 
قائم مقام مديرعامل و معاون بازرگاني داخلي ش��ركت 

بازرگاني دولتي اي��ران ادامه داد: قيم��ت هر كيلوگرم 
برنج 1121 هندي براي هيئات مذهبي 63۰۰ تومان 
و هر كيلوگرم ش��كر 3۰۰۰ هزار تومان است اما قيمت 
روغن با كمتر از قيمت كارخانه توزيع مي شود بطوري 
كه قيمت روغن حلب 16كيلوگرم��ي 1۰ تا 15 درصد 
كمتر از قيمت مصرف كننده به دست هيئات مذهبي 
مي رسد. وي تصريح كرد: قيمت 3 هزار توماني در نظر 
گرفته شده براي هر كيلوگرم شكر، درب كارخانه است و 
از بابت حمل اين محصول به استان ها هزينه اي از هيئات 
مذهبي گرفته نمي شود. حنان يادآور شد كه چاي و قند 
به نرخ تنظيم بازاري نيز در اختيار هيئات مذهبي قرار 
مي گيرد. بنابراين گزارش قيمت در نظر گرفته ش��ده 
براي هر كيلوگرم مرغ براي اين مراسم 125۰۰ تومان و 

گوشت گوساله وارداتي 55 هزار تومان است.

قيمت كاالي اساسي براي هيئات  مذهبي اعالم شد

بازرگاني

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه قيمت مسكن 
روند نزولي گرفته است، گفت: كساني كه حقوق بگير 
هس��تند و افرادي كه مي خواهند منزلي تهيه كنند 
در اين شرايط منزل خود را تأمين كنند.  به گزارش 
مهر، محمد اس��المي همچنين از اتمام مسكن مهر 
تا پايان س��ال جاري خبر داد و اف��زود: در روزهاي 
آينده 1۰ هزار واح��د كه عمليات تكميل��ي آنها به 

اتمام رسيده اس��ت تحويل داده مي ش��ود. او تاكيد 
كرد: سكونت و اش��تغال توأمان يكي از فاكتورهاي 
مهم براي شهرهاي جديد است و در نظر داريم اين 
ش��هرها از حالت خوابگاهي خارج ش��وند بنابراين 
تاكيد داريم كه زيرس��اخت هاي پروژه هاي مسكن 
مهر فراهم ش��ود كه اين ام��ر تا پايان س��ال جاري 

محقق خواهد شد.

روند نزولي قيمت مسكن 

مسكن

معاون سياسي وزير خارجه خبر داد :  تورم نقطه اي توليدكننده 
در مرز 70 درصد ايستاد

انعطاف  امريكا براي تسهيل 
فروش نفت ثبت ركورد 

پيش نگر تورم
گروه كالن| طبق گزارش مركز آم��ار ايران تورم فصلي 
توليد كننده در بهار س��ال 1398 به 14.4 درصد رسيده 
اس��ت. تورم نقطه اي توليدكننده نيز در بهار 69.5 درصد 
بوده است.  در ميان بخش هاي مختلف همچنان بيشترين 
نرخ مربوط به بخش صنعت با 88 درصد است. در بهار سال 
جاري از 22 زير ش��اخه صنعت، 21 شاخه تورم باالي 5۰ 
درصد و 13 شاخه تورم سه رقمي داشته اند. همچنين در 
تورم فصلي نيز از 22 شاخه مربوط به صنعت، تورم 1۷ مورد 
آن دو رقمي بوده اس��ت.به گزارش »تعادل«، آن گونه كه 
مركز آمار ايران گزارش داده تورم فصلي تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده كل كشور نسبت به فصل قبل )تورم 
فصلي( در فصل بهار 1398 به 14.4 درصد رس��يد كه در 

مقايسه با فصل زمستان 139۷، 5.6 واحد درصد افزايش 
دارد. گفتني اس��ت تورم فصلي توليد كننده در بهار سال 
139۷ معادل 12.2 درصد، در تابستان 15 درصد، در پاييز 
18.6 درصد و در زمستان معادل 8.8 درصد بوده است. به 
اين ترتيب پس از يك وقفه كوتاه تك رقمي ش��دن تورم 
فصلي در زمستان سال گذشته بار ديگر تورم توليدكننده 
بر مدار تورم دو رقمي بازگشته است و پيش بيني مي شود 
اين افزايش قيمت با فاصله اي در تورم مصرف كننده هم 
خود را نشان دهد. در بخش هاي مختلف، كمترين تورم 
فصلي مرب��وط به بخش ب��رق )4.2درصد( بوده اس��ت. 
بيشترين تورم فصلي توليد نيز مربوط به بخش كشاورزي 

)35.5 درصد( است. 
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روي موج خبر

در مراسمی با حضور رهبر انقالب اسالمی
مضجع شریف حضرت امام 
رضا علیه السالم غبار روبی شد

در آس��تانه ماه محرم الحرام و فرا رس��یدن ایام 
س��وگواری سید و ساالر ش��هیدان، صبح دیروز 
)ش��نبه( مضجع ش��ریف ثامن الحجج حضرت 
علی بن موس��ی الرضا علیه السالم با حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی غبارروبی شد.
در این مراس��م که در فضایی آکنده از معنویت، 
دعا و توس��ل با حضور جمعی از علما و قشرهای 
مختلف مردم برگزار شد، آیاتی از کالم اهلل مجید 
تالوت ش��د و ذاکران اهل بیت علیهم السالم به 
قرائت دعا و توسل و ذکر مصیبت در رثای حضرت 

سیدالشهداء علیه السالم پرداختند.

ايران2

معاون سياسي وزير خارجه:

امريكا براي تسهيل  فروش نفت ايران انعطاف  نشان داده است
گروه ايران|

پس از شكس�ت راهبرده�اي افراطي اياالت 
متحده در فشار حداكثري به ايران در راستاي 
به صفر رس�اندن صادرات نفت�ي و تحركاتي 
كه ايران براي بي اثر ش�دن اي�ن تحريم ها به 
كار گرفت، برخي اخبار حاكي از آن اس�ت كه 
دونالد ترام�پ در رابطه با ف�روش نفت ايران 

عقب نشيني كرده است. 
اين خبر نخس�تين بار از سوي معاون سياسي 
وزير خارجه مطرح ش�د؛ عراقچي كه با راديو 
مع�ارف گفت وگ�و مي كرد با اش�اره ب�ه اين 
واقعي�ت كه نتاي�ج مقاومت عموم�ي و اتحاد 
اس�تراتژيك ايرانيان در صحنه عمل منجر به 
عقب نشيني آشكار اياالت متحده شده است، 
گفت: »امريكا براي تسهيل فروش نفت ايران 

»انعطاف« نشان داده است.«
عراقچي در ادامه تاكيد كرد: در جريان اجالس 
گروه۷ آقاي ماكرون با آقاي ترامپ ديدارهايي 
داش�تند و طرف امريكايي براي صدور مجوز 
در خصوص نفت اي�ران انعطاف هايي نش�ان 

داده است.
س�يدعباس عراقچي در پاسخ به اين پرسش 
كه »طي يك سال گذشته پس از اينكه دكترين 
امريكا تغيير كرد و به سياست فشار حداكثري 
رس�يد، ما هم يك س�ري راهكارهايي در اين 
زمينه اتخاذ كرديم، راهكارهاي ما در مقابله با 
اين فشار حداكثري امريكا چگونه بود؟« گفت: 
ما در يك سال گذش�ته با سياست حداكثري 
امريكا مواجه بوديم كه از چند ماه پيش يعني 
اواخر سال 9۷يك بعد جديد به آن اضافه شد و 
آن سياست فروش نفت براي ايران بود كه اينها 
عزم خود را جزم كردند تا فروش نفت ايران را 

به صفر برسانند.

وي افزود: در مجموع در یك س��ال گذشته سیاست 
خارج��ي ما یك سیاس��ت بس��یار پ��ركار و فعالي 
در عرصه هاي مختل��ف بود براي اینك��ه در مقابل 
این سیاس��ت حداكثري، سیاس��ت ایران سیاست 
مقاومت و بس��یج حداكثري امكانات بوده است. ما 
این را در حوزه سیاس��ت خارجي با بس��یج تمامي 
امكانات سفارتخانه و نمایندگي هایمان در خارج از 

كش��ور انجام دادیم كه بتوانیم با این سیاست فشار 
حداكثري مقابله كنیم.

معاون سیاسي وزارت امور خارجه گفت: این مقاومت 
در چن��د بعد صورت گرفته اس��ت، اول اینكه اجازه 
ندهیم امریكایي ها بتوانند علیه ایران یك بار دیگر 
اجماع بین المللي ایجاد كنن��د، همان كاري كه در 
قضیه هسته اي انجام داده بودند و با برجام این اجماع 
شكسته شد. البته در یك سال گذشته امریكایي ها 
چند بار خیز برداشتند كه پرونده ایران را به شوراي 
امنیت سازمان ملل ببرند هرچند برجام ما را از این 
شورا خارج كرده بود اما اینها دوباره تالش كردند تا 
به بهانه موشكي، یمن و مس��ائل داخلي و ... ما را به 

شوراي امنیت ببرند كه موفق نشدند.
وي افزود: در س��ال گذش��ته حركتي كه آنها انجام 
دادند این بود كه س��عي كردند این اجماع یا ائتالف 
بین المللي را در خارج از سازمان ملل تشكیل دهند 

كه نمونه آن كنفرانس ورش��و در لهستان بود كه با 
عدم استقبال كشورها موجب شكست امریكا شد.

   مقابله با امنیتي سازي پرونده ایران
عراقچي گفت: همچنین تالش دیگري كه كردیم این 
بود كه اجازه ندهی��م دوباره از ایران یك پروژه امنیتي 
براي دنیا تعریف شود، این كاري است كه امریكا، رژیم 
صهیونیستي و برخي كش��ورهاي عربي به دنبال آن 

هستند.
معاون سیاسي وزارت امورخارجه تصریح كرد: اكنون 
یك افتراقي میان اروپایي ه��ا و امریكا وجود دارد و در 
حقیقت این امریكا است كه در سیاست خود علیه برجام 

و ایران منزوي شده است.
او گفت: در كنار همه اینه��ا بحث تحریم ها نیز وجود 
دارد، امریكایي ها تحریم هایي را كه به واس��طه برجام 
برداشته شده بود، دوباره اعمال كردند و با فشار به همه 

كشورها و رایزني با شركت ها، بانك ها و ... خواستند كه 
این تحریم ها را به شدت اجرا كنند.

وي افزود: در چنین ش��رایطي یك وظیفه و ماموریت 
سنگین دیگر وزارت امورخارجه مقابله با تحریم ها و باز 
كردن راه هاي تنفس براي فروش نفت و تامین ارز است 

كه همه نمایندگي هاي ما در این جهت تالش كردند.
عراقچي تصریح كرد: سیاست خارجي ایران در یك سال 
گذشته در مقابل فشار و تهاجم حداكثري امریكا موفق 
بوده به طوري كه آثار شكست فشار حداكثري امریكا 

خود را نشان داده است.
او ادامه داد: وقتي كه اروپایي ها از جمله فرانسه اكنون 
با ابتكار خود، ترامپ را راضي مي كند، به این معنا است 
كه فشار حداكثري نتوانسته به اهداف خودش برسد 
و ش��كاف در آن ایجاد شده و باید بیایند خواسته هاي 
ایران را تامین كنند چرا كه ما گفته ایم باید خواسته هاي 
ایران در برجام بطور مش��خص فروش نفت و مسائل 

بانكي مربوط به آن تامین ش��ود تا ما به اجراي كامل 
برجام بازگردیم.

عراقچي گفت: ایران در ۱۸ اردیبهش��ت سال جاري 
براساس حقوق خود در برجام، تعهدات برجامي را در 
مقابل بدعهدي امریكا كاهش داد و براي بازگشت ایران 
به اجراي كامل برجام، باید خواسته هاي مانند فروش 

نفت و مسائل بانكي مربوط به آن تامین شود.

   مطالبات ایران از اروپا و امریكا
معاون وزیر خارجه در خصوص مذاكرات اخیر صورت 
گرفته در اروپا افزود: خواست ما كامال روشن است و اگر 
اروپایي ها و بقیه اعض��اي برجام مي خواهند كه ایران 
به اجراي كامل برجام بازگردد، باید خواس��ته ما را در 
زمینه فروش نفت تامین كنند. عراقچي گفت: راهي 
كه ما جلوي پاي اروپایي ها گذاش��ته ایم، این است كه 
یا با اخذ مجوز از امریكا براي شركت هاي خودشان از 
ما نفت بخرند و اگر نمي توانند، دولت هاي آنها معادل 
همان مقدار نفتي كه ما باید بفروشیم خطوط اعتباري، 
اعتبارات صادراتي یا به هرشكلي كه خودشان مي دانند 
در اختیار جمهوري اس��المي ایران قرار دهند چرا كه 
بدون انجام اینها بازگش��ت ما به اج��راي كامل برجام 

ممكن نخواهد بود.
معاون سیاس��ي وزارت امورخارجه افزود: با درك این 
مسائل از سوي آنها، امانوئل ماكرون رییس جمهوري 
فرانس��ه در جریان اج��الس گروه ۷ ب��ا دونالد ترامپ 
رییس جمهوري امریكا دیدارهایي داش��تند و طرف 
امریكای��ي براي ص��دور مجوز ف��روش نف��ت ایران 
انعطاف هایي نشان داده اس��ت كه این همان شكافي 
است كه در سیاست فشار حداكثري امریكا ایجاد شده 
و همان موفقیتي است كه سیاست مقاومت حداكثري 

جمهوري اسالمي ایران دارد به آن مي رسد.
او در ادامه با بیان اینكه ما مذاكرات سخت و پیچیده اي را 
در پیش خواهیم داشت تا بتوانیم به یك فرمول مشخص 
برسیم، گفت: از آنجایي كه هیچ چاره دیگري در مقابل 
اروپایي ها و دیگر طرف هاي برجام وجود ندارد و ایران 
با قاطعیت نشان داده است كه مسیر كاهش تعهدات را 
ادامه مي دهد مگر اینكه به خواسته هایش برسد و چون 
آنها اراده ما را بطور كامل متوجه شده اند، فكر مي كنم 
كه تالش آنها هم بر این خواه��د بود كه یك راه حل و 
فرمولي پیدا بشود كه ایران هم به بخشي از خواسته هاي 

خود برسد..

معاون اول رييس جمهور:

واگذاري ها باید از سوي اهلش انجام شود
در روزهای��ي كه مباح��ث دامن��ه داري در خصوص 
واگذاري ها در فضاي رسانه اي كشور ایجاد شده، معاون 
اول رییس جمهور با تاكید بر اینكه باید واگذاري ها انجام 
شود تا بهره برداري ها و بهره وري ها بیشتر شود، تصریح 

كرد: این اقدام هم باید از سوي اهلش انجام شود .
اس��حاق جهانگیري دیروز طي س��خناني در مراسم 
افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاوني در سراس��ر كشور 
كه در مجموعه فرهنگي تالش برگزار ش��د با تبریك 
فرارسیدن هفته تعاون، گفت: امیدوارم با تالش جدي 
كه همه دوس��تان انجام مي دهند بخش تعاون بتواند 

جایگاه مطلوب در اقتصاد كشور داشته باشد.
وي افزود: زماني كه بنیانگذاران جمهوري اس��المي 
به تدوین قانون اساس��ي متناسب با آرمان جمهوري 
اسالمي مشغول بودند در بخش اقتصادي سه بخش 
دولتي، خصوصي و تعاوني را تعریف كردند كه تا پیش از 
آن چندان در قانون اساسي كشور به آن توجه نشده بود. 
البته كساني كه در تدوین قانون اساسي نقش داشتند 
همه شان در یك جا باهم توافق داشتند و آن هم بیم و 
ترسشان از سرمایه داري بود و فكر مي كردند حمایت از 
مردم و مستضعفان فقط توسط بخش دولتي مي تواند 
انجام شود و به همین دلیل نقش فراواني براي دولت در 
قانون اساسي قائل شدند. معاون اول رییس جمهوري 
با بیان اینكه اصل ۴۴ قانون اساسي ابهامات جدي براي 

فعالیت و سرمایه گذاري بخش خصوصي ایجاد كرده  
بود، گف��ت: در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هش��تاد 
كه در وزارت صنعت مسوولیت داشتم هرچه با بخش 
خصوصي كشور جلسه مي گذاشتیم كه بیشتر فعالیت 
كنند یا به سرمایه گذاران خارجي مي گفتیم بیایید در 
ایران سرمایه گذاري كنید مي گفتند مشخص نیست 
كه قانون اساسي شما تا چه اندازه براي عملكرد ما نقش 

قایل است و این قانون جلوي فعالیت ما را مي گیرد.
جهانگیري با اش��اره به اقدام رهب��ري انقالب در دهه 
هشتاد براي فعالیت بیشتر بخش خصوصي در كشور، 
اظهار كرد: این اقدام رهبري انقالب باعث شد تا با ابالغ 
سیاست هاي كلي اقتصاد، دیگر كسي در فعالیت بخش 
خصوصي و تعاوني مانع تراش��ي نكن��د. بله درباره هر 
واگذاري مي توان سخن گفت. هر واگذاري انجام شود 
بعدا كسي مي تواند درباره آن حرف بزند یا انتقاد كند 
اما مهم این اس��ت كه واگذاري ها در چارچوب قانون و 

مقررات انجام شود.
وي افزود: هر زمان كه یك واگذاري صورت مي گیرد یك 
بخشي مي آیند و با نیت هاي خاص علیه آن واگذاري 
شبهه افكني مي كنند كه ما براي همین یك شورایي 
تشكیل دادیم كه افرادي خارج از دولت بیایند و درباره 

این واگذاري ها اظهارنظر كنند.
معاون اول رییس جمهوري تاكید ك��رد: تا زماني كه 

خصوصي سازي انجام نشود و شركت ها به افراد اهلش 
واگذار نشود، این دولت است كه باید به این شركت ها 
بودجه دهد تا سرپا بمانند و این چیزي جز ضرر براي 
مردم نیست. باید واگذاري ها انجام شود تا بهره برداري ها 
و بهره وري ها بیشتر شود و این اقدام هم از سوي اهلش 
انجام شود و گرنه اینكه مي گوییم دولت ایران ثروتمند 
است معنایش این نیست كه گاوصندوق هاي ما پر از 

پول و دالر است تا هر جور كه خواستیم خرج كنیم.
جهانگیري ادامه داد: ثروتمند بودن دولت به این است 
كه س��رمایه انس��اني و معادن و صنایع فراواني در این 
كشور وجود دارند اما باید به خوبي از آنان استفاده شود 
وگرنه اگر جلوي خصوصي سازي یا كار تعاوني ها گرفته 
شود، مثل این مي ماند كه پول در گاو صندوق داشته 

باشیم اما كلیدش را گم كرده باشیم.
وي با یادآوري تالش دولت اصالحات براي مشاركت 
بخشیدن مردم در سهام كارخانه ها، اظهار كرد: این اقدام 
از آن زمان دنبال شد و طرحش به مجلس هم رفت و در 
دوره بعدي با نام سهام عدالت مطرح شد و براي اجرایي 
شدنش هم شرایطي در نظر گرفته شد. پس الزم است 
كه خود مردم سهام دار شركت ها و كارخانه هاي مختلف 

باشند و بتوانند به اقتصاد كشور كمك كنند.
معاون اول رییس جمهوري با اش��اره ب��ه تاثیر فراوان 
تعاوني ها در ایجاد اشتغال گفت: ما باید اعتبارات اشتغال 

زایي را به سمت همین تعاوني ها ببریم تا آمار ۳ میلیون 
نفري كه از بیكاران كشور گفته مي شود كاهش یابد. این 
راهي است كه خیلي از كشورها با توسعه تعاوني ها طي 

كردند و از بیكارانشان كاستند.
جهانگی��ري افزود: براي ایجاد عدالت هم باز توس��عه 
تعاوني ه��ا مي تواند كمك حال ما باش��د. ما باید قدر 
كساني كه امروز تعاوني ها را اداره مي كنند و اشتغال زایي 
دارند در شرایط فعلي بدانیم. ما باید موانع پیش روي 
تولیدكنندگان را  برداریم؛ چرا كه سربازان خط مقدم 
جبهه جنگ اقتصادي هستند باید قدر آنها را بدانیم و 
دلشان را نلرزانیم هركس دل آنها را بلرزاند و در كارشان 
مانع ایجاد كند به جبهه مقابل كه امریكا باشد كمك 

كرده اس��ت. معاون اول رییس جمهوري تاكید كرد: 
امریكا همه تالشش را كرد تا اقتصاد این كشور را زمین 
بزند و نتوانست، خواست با جهت دهي به راهپیمایي ها 
و اعتراضات دولت را زمین بزند و نتوانست، خواست ما 
چهل سالگي انقالب مان را نبینیم و نتوانست. پس ما اگر 
مي خواهیم جلوي امریكا بایستیم از تولیدكنندگان مان 

حتما باید حمایت كنیم.
جهانگیري در پایان گفت: مردم ما پول هاي زیادي دارند 
كه دنبال جاي درست براي سرمایه گذاري آن مي گردند 
پس ما باید ش��رایط را براي س��رمایه گذاري آنان در 
تعاوني ها فراهم آوریم و كمك كنیم آنان هم در بهبود 

اقتصاد و پیشبرد اهداف اقتصادي به ما كمك كنند.
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چهره ها

رزمايش نظامي ايران در خزر 
برگزار مي شود

در شرایطي كه انتشار خبر 
برگزاري رزمایش مشترك 
دریای��ي ایران و روس��یه با 
انتقاد برخي مقامات اروپایي 
و امریكایي روبه رو ش��ده، 
فرمانده نیروي دریایي ارتش 
ایران مي گوی��د: رزمایش 
امنیت و اقت��دار پایدار در دریاي خزر ب��ه زودي برگزار 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي ارتش، امیر دریادار 
خانزادي گفت: عنوان این رزمایش »امنیت و اقتدار پایدار 
در دریاي خزر« است و پایدار بودنش بسیار به آمادگي 
رزمي نیروها و تجهیزات و همكاري كشورهاي همسایه 
وابسته است. وي گفت: این رزمایش به مدت ۴ روز در 
دریاي خزر برگزار مي ش��ود و تمام جهت گیري آن نیز 
دس��تیابي به امنیت جمعي و حفظ آن است و طبیعي 
است براي رسیدن به امنیت حتمًا باید آمادگي نیروها، 
تجهیزات و تسلیحات در سطح معناداري همیشه فراهم 
باش��د.  خانزادي افزود: اگر ما آمادگي رزمي خودمان را 
در دریاي خزر حفظ نكنیم، این احتمال وجود دارد كه 
خداي ناكرده فرصتي براي شكل گیري تروریسم جهاني 
پیش بیاید و جاي پایي براي شكل گرفتن ناامني توسط 
تروریسم جهاني شكل بگیرد كه امروزه بسیاري از مناطق 

دریایي جهان را درگیر خودش كرده است.

دولت تمام و كمال قوانين 
مصوب مجلس را اجرا مي كند

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رییس جمهور با اش��اره به 
اینكه دولت تم��ام قوانین 
مص��وب مجل��س را اجرا 
مي كند، گفت: گاهي برخي 
از قوانیني كه از جهت فني 
اش��كاالتي بر آن وارد بوده 
را شخص رییس جمهور به محض اینكه قانون براي او 
ارسال شده، دستور به اجرا داده است. حسینعلي امیري 
در گفت وگو با برنا در پاسخ به این سوال كه نمایندگان 
مجلس به دنبال ش��كایت از دولت به دیوان محاسبات 
به این دلیل كه قوانین مصوب پارلمان را اجرا نمي كند، 
هس��تند گفت: دولت خود را موظف ب��ه اجراي قانون 
مي بیند. حتي گاهي برخي از قوانیني كه از جهت فني 
اش��كاالتي بر آن وارد بوده را شخص رییس جمهور به 
محض اینكه قانون براي او ارسال شده، دستور به اجرا داده 
است. او در ادامه بیان كرد: دولت قانون مند و قانون مدار 
است. رییس جمهور یك حقوقدان برجسته است و به 
هیچ عنوان دولت چنین نگاهي ندارد كه بخواهد قوانین 
را اجرا نكند. شیوه هاي نظارت بر اجراي قوانین كامال در 
قانون اساسي مش��خص است. معاونت پارلماني دولت 
ارتباط تنگاتنگي با معاونت نظارت مجلس براي اجراي 

قوانین، تنظیم آیین نامه ها و مقررات دولت دارد.

پناهندگان براي سفر اربعين 
در سايت سماح ثبت نام كنند

مدی��ركل اموراتب��اع و 
مهاجران خارج��ي وزارت 
كش��ور گفت: پناهندگان 
براي س��فر به عراق جهت 
شركت در راهپیمایي عظیم 
اربعین حسیني)ع( از طریق 
دفاتر كفال��ت و ثبت نام در 
س��امانه س��ماح اقدام كنند. به گزارش وزارت كشور، 
»مهدي محمودي«، گفت: با توجه به اهمیت مراسم 
اربعین و راهپیمایي عظیم عاش��قان حسیني)ع( در 
توافق میان جمهوري اسالمي ایران و كشور عراق صدور 
روادید براي حضور شهروندان ایراني در راهپیمایي بزرگ 
اربعین حس��یني)ع( به صورت موقت حذف شد. وي 
افزود: از آنجایي كه بسیاري از پناهندگان در ایران، جزو 
عاشقان و دلدادگان امام حسین)ع( هستند و شركت در 
مراسمي چون راهپیمایي بزرگ اربعین حسیني)ع( یكي 
از آرزوهاي بزرگ آنهاست با تالش اداره كل اموراتباع 
و مهاجرین خارجي امس��ال پناهندگان نیز همچون 
ایراني ها عازم این سفر معنوي شوند. محمودي  افزود: 
با هماهنگي هاي انجام شده در اربعین امسال به صورت 
ویژه سفر به عراق براي پناهندگان، همانند شهروندان 
ایران بدون روادید خواهد بود و دفترچه س��فر توسط 

نیروي انتظامي صادر مي شود.

توصيه آيت اهلل مكارم شيرازي 
به رييس جمهوري

آی��ت اهلل مكارم ش��یرازي 
محم��د  ب��ه  خط��اب 
نهاوندیان گفت: ش��ركت 
رییس جمه��ور در بعضي 
از مجالس سبب ناراحتي 
مي شود، به ایشان سفارش 
كنید نسبت به حضور در 
اینگونه مراسمات احتیاط داشته باشند چرا كه عكس 
و فیلم آن در فضاي مجازي پخش و منتشر مي شود. به 
گزارش ایسنا، آیت اهلل مكارم شیرازي در دیدار محمد 
نهاوندیان معاون رییس جمهور عنوان كرد: باید روي 
دریاچ��ه نمك قم و فرآورده هایي ك��ه از آن مي توان 
به دس��ت آورد و نیز معادني كه در قم هست، هم كار 
مطالعاتي و عملیاتي صورت بگی��رد و از این نعمت 
خدادادي نیز استفاده شود. وي با اشاره به مشكالت 
فرودگاه قم، بیان كرد: معتقدم اگر فرودگاه قم درست 
ش��ود وضعیت قم بهتر مي ش��ود و از داخل و خارج 
استقبال خواهد شد، خیلي ها مي خواهند مستقیم 
براي زیارت به قم بیایند؛ لذا نداش��تن فرودگاه كار را 
سخت مي كند. آیت اهلل مكارم شیرازي بیان كرد: ما در 
این كنگره بر جنبه هاي فكري و فرهنگي مبارزه با این 
جریان ها به صورت گسترده كار كردیم؛ زیرا معتقدیم 
بدون كار بر این امور مبارزه سود و اثري نخواهد داشت.

ناكارآمد جلوه دادن دولت 
همسو با تضعيف نظام است

عضو هیات رییسه مجلس 
دهم با اع��الم اینكه عده اي 
در داخ��ل و خارج كش��ور 
به صورت هدفمن��د براي 
ناكارآمد جلوه دادن دولت 
ت��الش مي كنن��د، گفت: 
ناركارآمد جلوه دادن دولت 
آن هم با باال بردن سطح توقع مردم در شرایط تحریمي 
كنوني، همسو با تضعیف كردن نظام است. به گزارش 
ایرنا، علي اصغر یوسف نژاد دیروز در نشست شوراي اداري 
شهرستان ساري افزود: عده اي به صورت جدي دنبال باال 
بردن سطح انتظار مردم از دولت هستند و كامال در این 
زمینه جدي به میدان آمده اند و در داخل و خارج از كشور 
فعال هستند و فعالیت خود را هم از طریق رسانه انجام 
مي دهند البته این عده به خوبي نسبت به محدودیت هاي 
دولت در ش��رایط تحریمي كنوني اطالع دارند و با باال 
بردن انتظار مردم از دولت، در قدم نخست به دنبال ایجاد 
شكاف میان دولت، نظام و مردم هستند. نماینده مردم 
ساري و میاندرود در مجلس دهم گفت: هدف دیگر این 
مجموعه كه با تمام ابزار و امكانات به میدان آمده اند، ناامید 
كردن مردم از نظام و همچنین مأیوس كردن نسل جدید 
و جوانان از انقالب است، به ویژه نسلي كه هیچ خاطره اي 

از دوران جنگ و انقالب ندارند.

    جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور سران قوا برگزار شد؛ پاد|

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز با 
حضور سران قوا برگزار شد. در این جلسه روحانی، 
رییس جمهور، آیت اهلل رییسي رییس قوه قضائیه 
و علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
حضور داش��تند. همچنین اسحاق جهانگیری 
مع��اون اول رییس جمهور، محم��د نهاوندیان 
معاون اقتصادی رییس جمهور، عبدالناصر همتی 
رییس کل بانک مرکزی، فرهاد دژ پس��ند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو،  
بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد باقر نوبخت رییس 
سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی رییس 
دفتر رییس جمهور، حجت االس��الم منتظری 
دادستان کل کش��ور، عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور، الیاس حضرتی، رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، کاظم جاللی 
رییس مرکز پژوهش های مجل��س و غالمرضا 
تاجگردون، رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس نیز حضور داشتند.

    مبارزه با فساد »سياسی«   نيست؛ تسنيم|
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران معتقد است: 
قطعًا هدف مبارزه با فس��اد نه تنها سیاسی بازی 
نیس��ت بلکه رضای خدا مدنظر است و به زودی 
همه خواهند دید که قوه قضائیه و شخص آقای 
رئیسی چگونه نسبت به برخورد و مبارزه با فساد 
مصمم اس��ت. عب��داهلل حاجی صادقی پیرامون 
عملکرد قوه قضائیه و شبهاتی مبنی بر برخورد 
سیاسی حجت االسالم رئیسی با مفسدان که از 
سوی رس��انه های معاند مطرح می شود، اظهار 
داشت: این حرف کاماًل کم لطفی به شخص آقای 
رئیسی است. وی افزود: من با اطالع عرض می کنم 
آقای رئیسی اذعان کردند؛ در زمینه مقابله با فساد 
هم دولت با ما همراه است و هم مجلس و امروز باید 
تالش کنیم فساد را ریشه کن کنیم و اینکه فالن 
مفسد مرتبط به مجلس یا دولت است ارتباطی 
با نیت اصلی مبارزه با مفس��دین ن��دارد و همه 
باید تالش کنند فس��اد ریشه کن شود. نماینده 
ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
خاطرنشان کرد: قطعًا هدف مبارزه با فساد نه تنها 
سیاسی بازی نیست بلکه رضای خدا مدنظر است. 
وی ادامه داد: آقای رئیسی در جهت مبارزه با فساد 
محکم ایس��تاده و این صحبت ها صرفًا شوخی 
است و به زودی همه خواهند دید که قوه قضائیه و 
شخص آقای رئیسی نسبت به برخورد و مبارزه با 

فساد چگونه مصمم هستند.

    وزرای خارجه »ايران و روسيه« با يکديگر 
ديدار می کنند؛تعادل|

س��خنگوی وزارت امور خارجه از دی��دار وزرای 
خارجه ایران و روسیه، در مسکو خبر داد. »سید 
عباس موسوی«، در توییتر خود نوشت: وزرای 
خارجه ایران و روس��یه روز دوش��نبه در مسکو 
ب��ا یکدیگر مالقات و در خصوص مس��ائل مورد 
عالقه طرفین از جمله برجام گفتگو خواهند کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین 
در توییت دیگري درگذشت مهدی شادمانی یكي 

از خبرنگاران كشور  را تسلیت گفت.

  آغاز طرح نظارتی محرم سازمان تعزيرات 
حکومتی؛ ايلنا|

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز طرح 
نظارتی محرم در سازمان تعزیرات حکومتی خبر 
داد. سیدیاسر رایگانی گفت: طرح نظارتی محرم 
سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ ۱۰ شهریورماه 
لغایت ۲۲ ش��هریورماه در قالب گشت مشترک با 
نمایندگاه دستگاه های کاشف برگزار می شود. وی 
افزود: طرح مذکور به مدیران کل استانی ابالغ شده 
و هدف از انجام این طرح پیش��گیری از تخلفات با 
توجه به افزایش تقاضا برای کاالهای مورد نیازدر 

ماه محّرم برای مصرف هیات های مذهبی است.

  تاکيد مجالس ايران و اندونزی بر گسترش 
همکاری ها؛ ايرنا|

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم 
که در راس هیاتی از اعضای این کمیس��یون به 
اندونزی سفر کرده اس��ت، در دیدار با جمعی از 
مقامات مجلس و وزیر دادگس��تری این کشور 
در خصوص همکاری های پارلمانی دو کش��ور 
و گسترش همکاری ها در مجامع بین المللی از 

جمله اتحادیه بین المجالس مذاکره کرد.
  اعضای کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس 
ایران در دیدار با وزیر دادگستری و حقوق بشر، 
نایب رئی��س مجلس نماین��دگان، رئیس قوه 
قضاییه و نایب رئیس مجلس مناطق اندونزی 
بر گس��ترش روابط دوجانبه ته��ران- جاکارتا 
تاکید کردند .   مقام های اندونزیایی نیز دراین 
دیدارها با اشاره به مناس��بات خوب بین ایران 
و اندون��زی، روابط جاکارتا- تهران را بس��یار با 

اهمیت توصیف كردند.



3 كالن

صنعت همچنان پيشتاز تورم توليد كننده است

آغاز بررسي بسته پيشنهادي تشويق و حمايت از كارآفرينان وزارت كار در هيات دولت 

تصويب پيشنهادات گمرك از سوي ستاد تنظيم بازار

70 درصد درآمدهاي استاني از محل درآمدهاي مالياتي

كدام بخش هاي اقتصاد بار افزايش توليدكننده را به دوش مي كشند؟

ثبت ركورد پيش نگر تورم

گمرك و تامين اجتماعي از كارآفرينان حمايت  مي كنند

گروه كالن|
طبق گزارش مركز آمار ايران تورم فصلي توليد كننده 
در بهار سال 1398 به 14.4 درصد رسيده است. تورم 
نقطه اي توليدكننده نيز در بهار 69.5 درصد بوده است. 
در ميان بخش هاي مختلف همچنان بيش��ترين نرخ 
مربوط ب��ه بخش صنعت با 88 درصد اس��ت. در بهار 
س��ال جاري از 22 زير شاخه صنعت، 21 شاخه تورم 
باالي 50 درصد و 13 شاخه تورم سه رقمي داشته اند. 
همچنين در تورم فصلي نيز از 22 ش��اخه مربوط به 
صنعت، تورم 17 م��ورد آن دو رقمي بوده اس��ت.به 
گزارش »تعادل«، آن گونه كه مركز آمار ايران گزارش 
داده تورم فصلي تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
كل كشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل 
بهار 1398 به 14.4 درصد رس��يد كه در مقايس��ه با 
فصل زمستان 1397، 5.6 واحد درصد افزايش دارد. 
گفتني اس��ت تورم فصلي توليد كننده در بهار س��ال 
1397 معادل 12.2 درصد، در تابستان 15 درصد، در 
پاييز 18.6 درصد و در زمستان معادل 8.8 درصد بوده 
است. به اين ترتيب پس از يك وقفه كوتاه تك رقمي 
ش��دن تورم فصلي در زمستان سال گذشته بار ديگر 
تورم توليدكننده بر مدار تورم دو رقمي بازگشته است 
و پيش بيني مي شود اين افزايش قيمت با فاصله اي در 
تورم مصرف كننده هم خود را نشان دهد. در بخش هاي 
مختلف، كمترين تورم فصلي مربوط بخش برق )4.2 
درصد( بوده اس��ت. بيش��ترين تورم فصلي توليد نيز 
مربوط به بخش كشاورزي 35.5 درصد است. گفتني 
است بررس��ي تورم فصلي نشان مي دهد تورم بخش 
خدمات 5.9 درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 
7.3 درصد، آموزش 0.3 درصد، بهداشت و مددكاري 
اجتماعي 2.8 درصد است. تورم فصلي معدن نيز 16.9 

درصد برآورد شده است.

    تورم نقطه اي توليدكننده در آس�تانه 70 
درصد

بررسي تورم نقطه اي نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه 
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل كشور نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه در فصل 
بهار 1398( به 69.5 درصد رسيد كه در مقايسه با فصل 
زمستان 1397، 3.2 واحد درصد افزايش داشته است. 
ب��ه عبارت��ي، ميانگي��ن قيم��ت دريافتي توس��ط 

توليدكنندگان ب��ه ازاي توليد كاالها و خدماتش��ان 
در داخل كش��ور، در فصل بهار 1398 نسبت به فصل 
بهار 1397، 69.5 درصد افزايش دارد. در بخش هاي 
توليدي كمترين ن��رخ تورم نقطه اي مربوط به بخش 
برق )17.3- درصد( و بيشترين نرخ مربوط به بخش 
صنعت )88.7 درصد( است.تورم نقطه اي كشاورزي 
هم 83.2 درص��د و تورم خدمات ني��ز 32.7 درصد، 
آموزش 19.8 درصد و بهداشت و مددكاري اجتماعي 
هم 20.7 درصد بوده است. تورم توليدكننده نقطه اي 

بخش معدن نيز 64.3 درصد بوده است.

    تورم ساالنه توليد كننده 58 درصد
تورم س��االنه تغييرات ميانگين ش��اخص كل قيمت 
توليد كننده در چهار فصل منتهي به فصل بهار 1398 
به )تورم ساالنه( 58.6 درصد رسيد كه نسبت به تورم 
فصل قبل 11.1 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در 
فصل مورد بررسي، در ميان بخش هاي اصلي توليدي 
در كش��ور، كمترين تورم ساالنه مربوط به بخش برق 
)2.2 درصد( و بيش��ترين آن مربوط به بخش صنعت 

)77.2 درصد( است.

    جزييات تورم توليدكننده
در ميان زير گروه هاي بخش كشاورزي، تورم زراعت و 
باغداري 77.1 درصد بوده است. تورم فصلي اين گروه 
نيز معادل 72.8 درصد ارزيابي شده است. همچنين 
تورم نقطه اي پرورش حيوانات نيز 90.5 درصد بوده 
اس��ت. تورم فصلي اين گروه 8.9 درصد برآورد شده 
اس��ت.در گروه زراعت و باغداري، تورم فصلي غالت 
منفي 20.5 درص��د )نقط��ه اي 36.3 درصد(، تورم 
فصلي ميوه و ميوه هاي آجيلي 174.1 درصد، )تورم 
نقطه اي 69.8 درصد(،  تورم سبزيجات 58.2 درصد 
)تورم نقطه اي 222.1 درصد( بوده است.به اين ترتيب 
با توجه به تورم هاي ب��االي گروه زراعت و باغداري به 
نظر مي رسد به جز گروه غالت به زودي شاهد افزايش 
قيمت مصرف كننده ساير گروه هاي زير شاخه زراعت 
و باغداري باشيم.همچنين در گروه پرورش حيوانات 
نيز تورم نقطه اي دامداري سنتي 99.7 درصد )تورم 
فصلي 18.1 درصد( و تورم نقطه اي دامداري صنعتي 
68.9 درصد )منفي 10.6 درصد( بوده اس��ت.  تورم 
نقط��ه اي گاو داري 90.3 درص��د و ت��ورم فصلي آن 

4.4 درصد بوده اس��ت.گرچه تورم دامداري صنعتي 
منفي بوده است ولي بايد در نظر داشته كه 75 درصد 
دامداري در ايران به صورت سنتي انجام مي شود و در 
نتيجه از كاهش تورم دامداري صنعتي نمي توان انتظار 
كاهش قيمت در محصوالت دامداري را داشت.گفتني 
است در فصل بهار سال 1398، تورم فصلي مرغداري 
نيز منفي 18.9 درصد بوده اس��ت. تورم نقطه اي اين 

گروه 56.3 درصد بود.

    111 درصد تورم استخراج زغال سنگ
در گروه معدن نيز تورم نقطه اي استخراج زغال سنگ 
111.2 درصد برآورد ش��ده اس��ت. فقط تورم فصلي 
اين گروه 73.1 درصد اس��ت. تورم نقطه اي استخراج 
كانه هاي فلزي نيز 66.4 درصد و تورم فصلي آن 13.8 

درصد است.

    صنعت پيشتاز تورم توليد كننده
در بهار 1398 از 22 زير ش��اخه صنعت، 21 ش��اخه 
تورم باالي 50 درصد و 13 ش��اخه تورم س��ه رقمي 
داشته اند. اين وضعيت نشان دهنده اين است كه تورم 
مصرف كننده بخش صنعت همچنان باال خواهد رفت.

با اين ح��ال باالترين ت��ورم نقط��ه اي در ميان زير 
شاخه هاي صنعت به گروه توليد كاغذ و محصوالت 
كاغذي تعلق داش��ت. تورم نقطه اي 167.7 درصد 
و تورم فصلي آن 20.8 درصد بوده اس��ت. بعد از آن 
نيز گروه توليد ماشين آالت اداري و محاسباتي قرار 
دارد. تورم نقطه اي اين گروه اين گروه 151.5 درصد 
است. تورم ماهانه اين گروه 73 درصد است. وضعيت 
ت��ورم توليدكننده فصلي صنعت نيز نش��ان دهنده 
ادامه وضعي��ت تورمي در صنع��ت در ماه هاي آتي 
است. همچنان كه در تورم فصلي توليدكننده نيز از 

22 ش��اخه مربوط به صنعت، تورم 17 مورد آن دو 
رقمي بوده است.

ت��ورم ماش��ين آالت اداري و محاس��باتي هم با 73 
درص��د در صدر ج��دول تورم فصل��ي توليدكننده 
بخش صنعت. بررسي زير شاخه هاي صنعت با توجه 
ب��ه ضريب اهميت آنها نيز نش��ان مي دهد در فصل 
بهار سال 1398، گروه »صنايع توليد زغال سنگ-
پااليشگاه هاي نفت« با ضريب 20.09 درصدي تورم 
نقط��ه اي 97.4 درصد و تورم فصل��ي 10.5 درصد 

داشته است. 
تورم نقطه اي توليد كننده خدمات نيز در بهار 1398، 
32.6 درصد بود. ت��ورم فصلي اين گروه 5.9 درصد 
اعالم شده است. تورم نقطه اي توليد كننده اين گروه 
در بهار س��ال گذشته 11.9 درصد و تورم ماهانه آن 

4.6 درصد بوده است.

بررسي بس��ته پيش��نهادي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي براي تشويق و حمايت از كارآفرينان پيشرو 
در كميسيون اقتصاد هيات دولت آغاز شد. در متن اين 
بسته آمده اس��ت: »گمرك جمهوري اسالمي ايران« 
موظف مي ش��ود ورود مواد اوليه و تجهيزات فناورانه 
مرتبط با فعاليت هاي اصلي كارآفرينان پيشرو را با تأييد 
دستگاه هاي تخصصي مربوطه، مشمول مسير سبز قرار 
داده و ش��امل 50 درصد تخفيف در حقوق و عوارض و 

سود بازرگاني كنند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر هي��ات دولت، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بس��ته پيشنهادي 
را براي حمايت از كارآفرين پيشرو با هدف حمايت از 
فعاليت هاي نوآورانه و دستيابي به بازارهاي بين المللي 

به هيات وزيران ارايه كرده است.
در متن اين بسته آمده است: تجربيات »آزموده شده« 
كشورها، تئوري هاي »اقتصاد توسعه و توسعه صنعتي« 
و تعداد قابل توجهي از نمونه هاي موفق داخلي، به خوبي 
نش��ان مي دهند كه كارآفرين��ان مي توانند به عنوان 
ماش��ه هاي آغاز جريان هاي اقتصادي همراه با رش��د 
و نوآوري شناخته ش��وند. بنابراين حمايت از شخص 

كارآفرين پيشرو به صورت مستقل در دستور كار اغلب 
كشورها قرار گرفته است.همچنين توسعه اقتصادي و 
تحول ساختاري در اقتصاد يك كشور، حاصل اكتشاف 
و انكشاف كارآفريناني اس��ت كه دست به »ريسك و 
آزمون« زده و براي اولين بار در كش��ور وارد يك حوزه 
پيچيده، با ارزش افزوده ب��اال، كامال جديد و بازارهاي 
رقابتي بين المللي مي گردند. اين افراد، در پيرامون خود 
چه به صورت خوش��ه اي و چه در طول زنجيره ارزش، 
شركت هاي ديگري تأسيس كرده، و تبديل به الگويي 
براي ديگران جهت ورود به حوزه هاي مشابه مي گردند. 
در اصطالح رايج، به آنها »كارآفرينان پيش��رو« گفته 
مي شود. از همين رو هر چه اين فرآيند در يك كشور، 
توس��ط دولت تسريع و تسهيل ش��ود سرعت توسعه 
اقتصادي و احتمال وقوع تحول ساختاري در اقتصاد 

آن كشور نيز به شدن افزايش خواهد يافت.
بر همين اس��اس، مطالعات و بررسي هاي ميداني و 
همين طور تجربه كش��ورهاي موفق نشان مي دهند 
كه حمايت مس��تقيم از كارآفرينان پيشرو منجر به 
جهت دهي به س��اير فعاالن، اراي��ه عالمت مثبت به 
بازار، الگوسازي براي تازه واردان و زمينه سازي براي 

ارتقاي رقابت پذيري بنگاه هاي كسب و كار مي شود.
همچنين در تجربه ايران، تقريب��ا همه حمايت ها و 
ارجحيت هاي اعمال ش��ده، معطوف ب��ه بنگاه هاي 
كسب و كار بوده و در قوانين موجود، كمتر به شخص 
كارآفرين به عنوان عامل و محور فعاليت هاي اقتصادي 

پرداخته شده است.
با توجه به تجربه چندين س��اله انتخ��اب كارآفرينان 
برتر در س��طح ملي و اس��تاني و همين طور برگزاري 
جشنواره كارآفرينان برتر به صورت ساالنه و با حضور 
رييس جمهوري يا معاول اول، متن مصوبه براي بسط 
اين فرآيند و گذار به حمايت و ارتقا توجه به ش��خص 
كارآفرين با هماهنگي و همراهي دستگاه هاي ذي ربط از 
سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه شده است.

همچنين براساس اين متن پيش نويس: كارآفرينان 
پيش��رو از يك هويت ممتاز با قابليت اجراي آنالين 
برخوردار شده و تمامي وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور موظفند نس��بت به كاهش حداكثر 
بروكراس��ي اداري اقدام و امكان ارتباط مس��تقيم 
با مديران ارش��د و مس��ووالن اجراي��ي را براي آنها 

فراهم كنند.

بر همين اس��اس هر نوع اقدام قضايي عليه كارآفرين 
پيشرو از سوي دستگاه هاي دولتي )در حوزه مالياتي، 
بيمه و مانند آنها( يا هرگون��ه تصميم ارايه دهندگان 
خدمات زيرس��اختي )مانند آب، برق، گاز و خدمات 
ش��هري( عليه محل كار يا محل تولي��د كارآفرينان 
پيش��رو، مي بايس��ت صرفا منطبق با »دستورالعمل 
پيشگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
در قوه قضاييه« در استان مربوطه به مرحله اجرا درآيند.

همچنين در اين بسته پيشنهاد ش��ده است: تمامي 
صندوق هاي ضمانت دولتي موظفند تسهيالت مربوط 
به طرح هاي سرمايه گذاري در دست اجراي كارآفرينان 
پيش��رو را كه به تصويب بانك ها يا موسسات اعتباري 
مي رسد مشروط بر اينكه اقساط معوق قبلي كارآفرينان 
پيش��رو از 25 درصد مبلغ تس��هيالت درخواس��تي 
نباشد، ضمانت كنند.براساس اين گزارش، »گمرك 
جمهوري اس��المي ايران« موظف مي شود ورود مواد 
اوليه و تجهيزات فناورانه مرتبط با فعاليت هاي اصلي 
كارآفرينان پيش��رو را با تأييد دستگاه هاي تخصصي 
مربوطه، مشمول مسير سبز قرار داده و شامل 50 درصد 

تخفيف در حقوق و عوارض و سود بازرگاني كنند.

همچنين س��ازمان تأمين اجتماعي موظف مي شود 
معوقه بيمه تأمين اجتماعي كاركنان تحت پوش��ش 
كارآفرينان پيش��رو را با دوره زماني حداكثر 2 س��ال، 
به مدت 48 ماه تقس��يط و جريم��ه آن را صرفا براي 
يك بار مورد بخشودگي قرار دهد.بر اين اساس تمامي 
دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي وابسته موظفند در 
خريد هر دسته كاال يا خدمت مورد خود تا 20 درصد 
از نياز خود را بدون رعايت تشريفات مناقصه، به خريد 
محصول يا خدمت از كارآفرينان پيشرو اقدام نمايند. 
مشروط بر اينكه محصول يا خدمت كارآفرينان پيشرو، 
تكنولوژي و كيفيت هم سطحي نسبت به مشابه خارجي 
و تكنولوژي و كيفيت باالتري نسبت به مشابه داخلي 

داشته باشد.
همچنين كارآفرينان پيش��رو، در ازاي حمايت هاي 
دريافت��ي، باي��د فعاليت هاي��ي را مانن��د تأس��يس 
شتاب دهنده در حوزه تخصصي خود، راه اندازي كافه 
كارآفريني، اجراي فعاليت هاي سبز و دوستدار محيط 
زيست به عنوان مسووليت اجتماعي متقبل شوند.اين 
پيشنهادات هم اكنون در حال رسيدگي در كميسيون 

اقتصاد هيات دولت است.

گروه كالن|
كارگروه س��تاد تنظيم بازار با پيشنهاداتي كه پيش 
از اين گمرك ايران در خصوص ارزش گمركي كاال 
و نحوه پذي��رش ارزش كاالهاي مذكور هنگام ثبت 
سفارش در شرايط تحريم مطرح كرده بود، موافقت 
كرد. پيشنهادات ارايه ش��ده از سوي گمرك ايران 
به س��تاد تنظيم بازار در چهل و هش��تمين جلسه 
كارگروه اين ستاد بررسي و سپس به تصويب رسيد. 
اين تصميمات كه به جهت تسهيل در ترخيص كاال 
و جلوگيري از رسوب كاالهاي وارداتي در گمرك و 
همچنين در رابطه ب��ا ارزش گمركي كاالها و نحوه 
پذيرش ارزش آنها هنگام ثبت س��فارش در شرايط 
تحريم گرفته ش��ده بود، طي نامه اي 4 بندي با 16 
تبصره از سوي دبير كارگروه س��تاد تنظيم بازار به 

رييس گمرك ايران فرستاده شد.
ب��ه گزارش »تعادل« درس��ت 9 مرداد م��اه بود كه 
مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرك ايران در نامه اي 
خطاب به عب��اس قبادي مع��اون بازرگاني داخلي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و دبي��ر كارگروه 
تنظيم بازار در راستاي نحوه رسيدگي به ارزش كاال، 
پيشنهاد تشكيل كارگروه بررس��ي و تعيين ارزش 
كليه اقالم وارداتي و صادراتي متشكل از نمايندگان 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي )گمرك جمهوري 
اس��المي ايران(، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن ايران و اتحاديه صنف مربوطه را داد 
و همچنين پس از 3 روز يعني 12 مرداد ماه اين مقام 
گمركي پيشنهادات هفت گانه خود را طي نامه اي به 

دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار در جهت رفع تعهدات 
ارزي ناشي از اختالف وزن اظهارنامه هاي وارداتي و 
همچنين تشكيل كارگروه تعيين ارزش، مطرح كرد 
و از اين رو عباس قب��ادي نيز در روزهاي اخير پيرو 
پيش��نهادات مطرح شده از س��وي جمال ارونقي با 
ارسال ابالغيه اي 4 بندي به گمرك ايران، اذعان كرد 
كه پيش��نهادات معاون فني و امور گمركي گمرك 
ايران از سوي ستاد تنظيم بازار تصويب شده است.

در اين ابالغيه 4 موضوع اعم از تاييد ارزش كاالهاي 
وارداتي، تشكيل كارگروه تعيين ارزش با حضور ساير 
مراجع ذي ربط و پذيرش تلرانس وزني براي كاالها 
در زمان خروج و رفع تعهد ارزي مورد بررس��ي قرار 
گرفته است. نخستين بند از اين نامه به طبقه بندي 
لوبيا قرمز كوچك اشاره كرده است كه پيش از اين 

ترخي��ص اين كاال از س��وي گمرك اي��ران به علت 
طبقه بندي آن متوقف شده بود و بندهاي ديگر را نيز 
جمال ارونقي به صورت خالصه به شرح آن پرداخته 

است كه در ادامه مي خوانيم: 
مهرداد جم��ال ارونقي معاون فن��ي و امور گمركي 
گمرك ايران اخيرا در گفت وگويي به صورت مختصر 

به شرح بندهاي اين ابالغيه پرداخته است.
وي مي گويد بند ٢ بخش��نامه مذكور، در راس��تاي 
پيش��نهاد معاون��ت امورگمركي گم��رك ايران به 
وزارت صنع��ت، معدن تجارت اس��ت ك��ه راجع به 
استقرار گمرك در وزارت صمت هنگام ثبت سفارش 
كاالها و بررسي ارزش در همان زمان ثبت سفارش 
به نحوي كه در زمان انجام تش��ريفات گمركي نياز 
 به بررس��ي مجدد ارزش نداشته باش��د؛ بوده است. 

همچنين ارونقي در رابطه ب��ا بند 3 نيز اذعان دارد 
كه اين بند در راستاي پيشنهاد ٩ مرداد ماه معاونت 
امور گمركي گمرك ايران مبني بر تشكيل كارگروه 
تعيين ارزش با حضور ساير مراجع ذي ربط براي به 
روز و منطقي كردن ارزش هاي مندرج در س��امانه 

رسيدگي به ارزش )TSC( بوده است.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران به آخرين بند 
از اين نامه اشاره كرد و گفت: بند چهارم در راستاي 
پيش��نهادات ١٢ مردادم��اه معاون��ت امورگمركي 
گمرك ايران به س��تاد تنظيم بازار بوده است كه در 
راستاي تعريف صحيح و پذيرش تلورانس وزني براي 
كاالها در هنگام خروج و در هنگام رفع تعهد ارزي، 

مطرح شده بود.

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، به گون��ه اي طراح��ي و برنامه ريزي 
مي كنيم كه اس��تان ها و مناطق كم برخوردار بتوانند از 
اعتبارات متناسبي بهره ببرند تا عدالت و توازن در بين 
استان ها روز به روز بيشتر شود و در اين بين استان هايي 
كه درآمدهاي قابل توجهي دارند، بايد به اس��تان هاي 
كمتر برخوردار كمك كنند.هفتمين جلسه ستاد تهيه 
و تدوين اليحه بودجه سال 1399 كل كشور به رياست 

محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور و با حضور معاون��ان و مديران و 
روساي س��ازمان هاي وابس��ته و نيز جمعي از روساي 
سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در محل 

سازمان مذكور برگزار شد.
محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
در اين جلس��ه تأكيد كرد: در س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، به گونه اي طراحي و برنامه ريزي مي كنيم كه 

اس��تان ها و مناطق كم برخوردار بتوانن��د از اعتبارات 
متناسبي بهره ببرند تا عدالت و توازن در بين استان ها 
روز به روز بيش��تر ش��ود و در اين بين اس��تان هايي كه 
درآمدهاي قابل توجهي دارند، بايد به استان هاي كمتر 
برخوردار كمك كنند.بر پايه اين گزارش، در جلسه فوق، 
حسين غالم رضانژاد كهريزكي معاون امور استان ها و 
مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارشي از نظام 
درآمد هزينه اس��تان ها ارايه كرد و گف��ت: 70 درصد 

درآمدهاي اس��تاني يعني در حدود 130 هزار ميليارد 
تومان مربوط به درآمدهاي مالياتي است و ضرورت دارد 
در تخصيص اعتبارات استاني و از طريق مكانيزم تشويق 

و رقابت، استقرار نظام درآمد هزينه را كاربردي كنيم.
همچنين مه��رداد نيكو معاون امور اس��تان ها و مناطق 
سازمان برنامه و بودجه كشور هم گزارش كوتاهي از نحوه 
ارتباط بين بخش و منطقه ارايه كرد و اظهار كرد: در حال 
حاضر 210 برنامه ملي و 110 برنامه اس��تاني داريم كه 

امكان ارتباط و تعامل اس��تان ها را با اين سازمان تسهيل 
و روان مي كند و خوشبختانه استان ها به چنان بلوغي از 
برنامه ريزي رسيده اند كه بتوانند سياست هاي استاني را 
خود تدوين و ترسيم كنند. در اين جلسه در مورد تبيين 
وضعيت اعتبارات استاني در بودجه سال 1399 كل كشور، 
تعدادي از شركت كنندگان ديدگاه هاي خود را ارايه كردند 
و ادامه بحث در مورد سند اجراي بودجه و ساختار ستاد 

تهيه و تدوين بودجه مذكور به جلسه آتي موكول شد.
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پاورقي اقتصادي

خبر كالن

مردم، قدرت و منافع )67(

ايجاد 17 هزار شغل
با افتتاح 643 طرح تعاوني 

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   بخ�ش مالي را از آس�يب زدن ب�ه جامعه 
متوقف كنيد

اكثر تالش هايي كه در اصالح مالي كشور صورت گرفته 
در جهت حفاظت از بانك ها از آسيب خوردن از طرف 
جامعه بوده است، آسيب خوردن هايي كه بانك ها در 
يك مقياس بزرگ نه فقط از طريق وام دادن هاي بي حد 
وحصر بلكه همچنين از طريق وام هاي يغماگرانه شان، 
اقدامات آزاردهنده كارت اعتب��اري و بهره برداري از 
قدرت بازار، درس��ت مي كنند. در س��ال هاي پس از 
بحران 2008، ما متوجه ش��ديم كه آنها بدتر از آنچه 
كه تاكنون تصورش مي شده رفتار كرده اند: ولز فارگو، 
س��ومين بانك بزرگ امريكا از لح��اظ دارايي، بدون 
رضايت افراد براي آنها حساب باز كرد، چندين بانك 
در دس��تكاري بازار در بازار نرخ ارز و نرخ بهره دخالت 
داش��تند و آژانس هاي رتبه بن��دي و اكثر بانك هاي 
سرمايه گذاري در اختالس هاي وسيع دست داشتند.

فساد گسترده اخالقي، چالش هاي بسيار مهم و سختي 
را كه پيش رو است نشان مي دهد يعني تغيير هنجارها 
و فرهنگ فاينانس. بانكداران مي دانستند كه سيستم 
حقوقي ما اصال با وظايفي كه با اختالس هاي وسيع 
سروكار دارد يا نقض قراردادها كه بانك ها به راحتي به 

شرافت قراردادهايي 
كه امض��ا مي كنند 
پش��ت پا مي زنند، 
منطب��ق نيس��ت. 
به نظ��ر مي آيد آنها 
مي گويند ما را پيگرد 
قانوني كنيد. بانك ها 
مي دانس��تند كه در 
بهترين حالت، آنهايي 
كه به دنبال عدالت 

هستند متوجه كند بودن فرايند مي شوند؛ در بدترين 
حالت آنها اميدوارند كه بحث هاي فريبنده همراه با يك 
قضاوت دوستانه به نفع بانك غالب خواهد شد. اگر آنها 
ببازند مجبور به پرداختي مي شوند كه بايد بدهند. اما 
شايد آنها ببرند. شايد گروهي كه آنها گولشان مي زنند، 
با جيب هايي كه كوچك تر از بانك هاي بزرگ است، 
تسليم بشوند و به نفع يك فراكسيوني كه به آنها مديون 
هستند تسويه كنند. براي بانكداران اين يك شرط يك 
طرفه است و براي آنهايي كه به تضمين قراردادشان 
متكي هستند اين بسيار فرق دارد: تاخير عدالت، انكار 
عدالت است.مهم تر آنكه اگر سيستم اقتصادي ما نتواند 
كار كند، اعتمادي وجود ندارد و اين علي الخصوص 
براي بانك ها مهم است. ما در زماني كه مي خواهيم 
بانك ها پولم��ان را به ما برگردانند بايد به آنها اعتماد 
داشته باشيم و ما بايد به آنها اعتماد كنيم در زماني كه 
محصوالت مالي پيچيده از آنها مي خريم فريب مان 
ندهند. مجددا، بانكداران ما نشان داده اند كه امانت دار 
نيستند بنابراين كاركرد كل اقتصاد را به تحليل برده اند. 
كوته نظري بانكداران، آنها را به سمت ترك هر گونه 
ادعاي »ش��هرت« هدايت كرده است. اما همان طور 
كه پيتر تيل اظهار داش��ته كه رقابت براي بازندگان 
است، للويد بالنك فين،  سرپرست گولدن ساچس، 
 روشن ساخت كه اشتهار براي صداقت و امانت – كه 
بطور س��نتي مهم ترين دارايي بانك ديده مي شد – 
عتيقه هاي عجيب و غريب مربوط به گذشته است. 
گولدمن ساچس، ضمانت هايي را طراحي كرده بود 
كه ورشكستگي داشت. همچنان كه آنها محصوالت 
را به ديگران مي فروختند، في الواقع شرط مي بستند 
كه اين كار را انجام خواهند داد؛ اما البته به مشتريان 
خود نمي گفتند كه اين محصوالت سودي ندارند و 
ورشكستگي دارند و اينكه با اطالع از اين دانش در برابر 
آن شرط بسته اند. اگر فكر مي كنيد كه اين غير اخالقي 
است به احتمال بخشي از آن 99 درصد انسان هايي 
هستيد كه فكر مي كنند در يك مسير نابهنگام قرار 
گرفته ايد كه براي يك دنياي ديگر مناس��ب است. 
بالك فين نكته آخر را درباره بانكداراني كه بايد مورد 
اعتماد باشند اينگونه خاطرنشان كرده هر كسي كه به 
بانكدار اعتماد كند يك احمق است. كوته نظري بخش 
مالي كه تقريبا 25 سال آينده را هم نمي بيند،  اقتصاد را 
تضعيف كرده است. كوته نظري به بانك ها اين امكان را 
داده تا اشتهار دراز مدت شان را به نفع سودهاي امروزه 
كوتاه مدت قرباني كنند همچنان كه آنها سرمايه گذاران 
)مثل حالت گولدمن ساچس( يا سپرده گذاران )مثل 
مورد ولز فارگو( را فريبب مي دهند. اين همان كوته 
نظري است كه منجر به آن شده بسياري از بانك هاي 
س��رمايه گذاري و آژانس هاي رتبه بندي اعتباري به 

سمت اختالس بروند. 

روز گذشته 64٣ طرح تعاوني با بيش از ١4 هزار و 6٩٨ 
ميليارد ريال سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال براي ١٧ 
هزار و 6١٧ نفر افتتاح شد.  اين پروژه ها با مشاركت ٣٩ 
هزار و ٢١5 عضو در مراسم گردهمايي گراميداشت 
هفته تعاون ب��ه صورت ويدئ��و كنفرانس با حضور 
»اسحاق جهانگيري« معاون اول رييس جمهوري و 
محمد شريعتمداري وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي 
افتتاح شد. براساس اين گزارش از مجموع 64٣ طرح 
٣66 پروژه )5٧ درصد( در حوزه توليد، ١٣٣ مورد )٢١ 
درصد( در بخش خدمات و ١44 طرح در گرايش هاي 
توزيعي مسكن )٢١ درصد( است. هم اكنون ٩٣ هزار 
و ٩4٣ تعاوني در گرايش ه��اي توليدي، توزيعي و 
خدماتي در كش��ور فعال است و بيشترين فعاليت 
تعاوني ه��ا )5٣ درصد( در گرايش توليدي اس��ت. 
همچنين در يك سال اخير سه هزار و 55٧ تعاوني با 
عضويت ٧٣ هزار و ٨٧ نفر و ظرفيت اشتغال براي 5٢ 

هزار و 4٨٧ نفر ايجاد شده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
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رييسكلبانكمركزي:نحوهامهالوامتغييرميكند

همتي:اصالحنظامبانكييكبرنامهبلندمدتاست

اجراي عمليات بازار باز بانكي تا پايان شهريور
گروه بانك و بيمه| 

س��ي امين همايش بانكداري اسالمي با موضوع بهبود 
فرآيندهاي اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا روز شنبه 
9 ش��هريور 98 در س��الن همايش هاي بانك مركزي با 
حضور رييس كل بانك مرك��زي، وزيراقتصاد، تعدادي 
از مديران و صاحب نظران نظام بانكي برگزار ش��د و هر 
يك از سخنرانان، با اش��اره به تجربه بانكداري اسالمي 
در چن��د دهه اخير، مهم تري��ن ضرورت هاي مطرح در 
رابطه با اصالح نظام بانكي و تحوالت پيش رو در زمينه 
نظام تصميم گي��ري در عمليات بانكداري اس��المي را 

مطرح كردند. 
به گزارش »تعادل«، س��خنرانان اصل��ي اين همايش، 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي، حجت االسالم غالمرضا 
مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
محمدحسين حسيني  بحريني نماينده مجلس  بودند 
و چندتن از مديران بانكي شامل صالح آبادي، پرويزيان، 
چقازردي و... در س��خنراني هاي جداگانه، ضمن ارايه 
اخبار تحوالت نظام بانكي، ضرورت هاي مطرح در رابطه 
با اصالح نظام بانكي را مورد توجه قرار دادند. همچنين 
در ميزگرد تخصصي كه با حضور طالبي دبيركل بانك 
مركزي، حنيف��ي معاون نظارت بان��ك مركزي، نوري 
معاون اقتصادي دادستان كل كشور، ديواندري رييس 
پژوهشكده پولي و بانكي و مديران عامل بانك هاي كشور 
برگزار شد، به ارزيابي مهم ترين تحوالت نظام بانكي در 

سال هاي اخير پرداخته شد.
در اين همايش، عالوه بر مباحث شرعي و فني عملياتي 
بانكي ب��ه مواردي از جمله كاهش ش��عب بانكي، نحوه 
پرداخت نرخ سود در بانكداري اسالمي، اجراي عمليات 
بازار باز بانكي، كاهش قيمت مسكن و نظاير آن نيز توجه 
شده است. پس از س��خنراني فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي در مورد تجهيز منابع در بانك ها و بازار 
سرمايه، بنگاهداري و.... همتي رييس كل بانك مركزي، 
ارزيابي خود را در مورد اجراي عمليات بازار باز بانكي تا 
پايان شهريور و تحوالت و شاخص هاي اقتصادي و بانكي 
ارايه كرد. همچنين محمدحس��ين حسيني بحريني، 
نماينده مجلس و عضو ش��وراي فقهي بانك مركزي در 
مورد بررسي طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي 
در مجلس خبر داد. مصباحي مقدم عضو شوراي فقهي 
بانك مركزي نيز در مورد اصالح حسابداري پرداخت سود 
بانكي و مطابقت آن با شرع نكاتي را مطرح كرد. بخشي از 
مهم ترين نكات مطرح در سخنان كارشناسان و مديران 

بانكي در صفحه 9 امروز »تعادل« منتشر شده است. 

    عمليات بازار باز در پايان شهريور 
رييس كل بانك مركزي در اين همايش، از اجراي عمليات 
بازار باز بانكي تا پايان شهريورماه و تغيير در نحوه امهال 
تسهيالت بانك ها بر اساس تصميم شوراي فقهي بانك 

مركزي خبر داد.
همتي همچنين به نكاتي در رابطه با بهبود شاخص هاي 
كالن اقتص��ادي از جمله ثبات ب��ازار ارز، كنترل تورم، 
كاهش نرخ مسكن و معامالت مسكن اشاره كرده و معتقد 
است كه با ايجاد ثبات بازارها، به تدريج بازارهاي دارايي 
نيز بهبود خواهند داشت و در صورت تداوم كنترل تورم، 
شاخص هاي بانكي و پولي، ناترازي بانك ها از جمله اضافه 
برداشت بانك ها نيز به تدريج به سمت بهتر شدن و اصالح 

نظام بانكي حركت خواهد كرد. 

همتي اصالح نظ��ام بانكي و كاه��ش ناترازي ها را يك 
برنامه ميان مدت و بلندمدت ارزيابي كرده و معتقد است 
كه مش��كالت و ناترازي بانك ها يك ش��به ايجاد نشده 
است كه يك ش��به هم برطرف شود. اصالح نظام بانكي 
يك برنامه بلندمدت است و حل مشكالت بانك ها بايد 
با تدبير انجام ش��ود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به 
تالش هاي انجام گرفته براي اجراي بانكداري بدون ربا به 
عنوان پيش نياز و بخشي از بانكداري اسالمي، اقدامات 
انجام گرفته در سال هاي گذشته را ناكافي و در زمينه اجرا 
همراه با چالش ها وتنگناهاي متعدد خصوصًا در تجهيز 
و تخصيص منابع دانس��ت. همتي شروع به كار شوراي 
فقهي بانك مركزي كه با هدف اطمينان از اجراي صحيح 
عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كش��ور تشكيل 
شده اس��ت را اقدام مثبتي دانست و ابراز اميدواري كرد 
با نظر شورا، دستورالعمل ها، قراردادهاي بانكي و نحوه 
اجراي آنها هرچه بيشتر با موازين فقه اسالمي تطبيق 
يابد. رييس كل بانك مركزي تصويب دستورالعمل نحوه 
امهال مطالبات بانك ها كه ماه گذش��ته انجام گرفت را 
يكي از دس��تاوردهاي مهم اين شورا و بانك مركزي در 
راس��تاي بانكداري بدون ربا در ۳۵سالي كه از تصويب 

قانون مي گذرد، دانست.
دكتر همتي با توجه به تاثير سياست هاي اخذ شده در 
حوزه پولي و ارزي بر كنترل نوس��انات اقتصادي ناشي 
از بي س��ابقه ترين تحريم ها عليه كشورمان تاكيد كرد: 
بحمداهلل شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد كشور هستيم كه 
اساس و پايه آن ثبات در بازار ارز همراه با كاهش تدريجي 

آن در چند ماه اخير است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به روند كاهش تدريجي 
نرخ تورم ماهانه از اس��فند۱۳9۷ تا مرداد سال جاري و 
رسيدن آن به سطوح كمتر از يك درصد در مرداد ماه، آن 
را نشانگر ميرايي آثار تكانه ارزي بر سطح قيمت ها دانست. 
وي ادامه داد: در حال حاضر در كنار تالش براي كنترل 

نقدينگي مهم ترين دغدغه بانك مركزي نحوه تأمين مالي 
توليد و رونق آن است. طرح هاي مهمي در دست اقدام 
است كه به تدريج نتايج آن آشكار مي شود. در چهار ماهه 
اول امسال مبلغ ۱۳۱هزارميليارد تومان از سوي بانك ها 
براي س��رمايه درگردش واحدهاي توليدي اختصاص 

يافته كه ۶۰درصد كل تسهيالت است. 
به گفته دكتر همتي نكته قابل توجه، منفي شدن نرخ 
رش��د تورم گروه كااليي در مرداد ماه است. لذا تورم زير 
يك درصدي مرداد م��اه تحت تاثير تورم گروه خدمات 
بود كه عمدتا از افزايش اجاره بها و برخي ديگر از خدمات 
نشأت مي گيرد. بنابراين چگونگي قيمت گذاري بخشي 
از خدمات كه توسط دولت يا اتحاديه هاي صنفي تعيين 

مي شود در نحوه شكل گيري آتي تورم تاثير دارد.
وي افزود: شتاب افزايشي تورم كنترل و كندتر شده اما 
هر زماني كه نرخ تورم منفي شد، ما مي توانيم اين مژده را 
به مردم بدهيم كه مشكالت اقتصادي حل شده است، اما 
مهم اينجاست كه تورم ۵.۵ درصدي در اسفند ماه سال 

گذشته به سطوح زير يك درصد رسيده است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه قيمت گذاري بخش 
خدمات از طرف دولت مهم و تاثيرگذار بر روند آتي نرخ 
تورم اس��ت، اظهار كرد: آنچه ناشي از افزايش قيمت ارز 
بود، اكنون به سمت ميرايي آن در قيمت كاالها مي رود 
و مسووالن نيز بايد در زمينه كنترل نرخ خدمات فعال 
باشند. همتي اضافه كرد: يكي از نشانه هاي بهبود اوضاع 
اقتصادي در كنترل قيمت مسكن بود و با وجود سه سال 
افزايش، قيمت مسكن در تيرماه منفي شد و از سوي ديگر 
۷۲ درصد حجم معامالت نسبت به سال گذشته كاهش 
يافته و اين باعث اميدواري است كه شاهد كاهش قيمت 
مسكن در تهران و شهرس��تان ها باشيم، چرا كه نشان 

مي دهد كه ديگر قدرت افزايش ندارد.
ريي��س كل بانك مركزي ب��ا تاكيد بر اينك��ه ناترازي و 
مشكالت مالي برخي بانك ها را نبايد به كل نظام بانكي 

تعميم داد، تصريح كرد: اين موضوع يك شبه به وجود 
نيامده كه بتوان يك ش��به هم آن را برطرف كرد، بلكه 
نياز به برنام��ه ميان مدت و بلندمدت داريم و همت بايد 
براي اين اصالح وجود داشته باش��د كه دارد، اما اصالح 
نظام بانكي نبايد با تبليغات و اعالم و اطالع رساني همراه 
باش��د. همتي افزود: ما هميشه قس��مت خالي ليوان را 
مي بينم، اما بايد ببينيم كه بانك ه��اي ما اكنون دارند 
منابع اصلي حركت اقتصادي كشور را تامين مي كنند، 
تمام پروژه هاي اساسي كشور با پشتيباني بانك ها انجام 
مي شود و 9۰ درصد تامين مالي كشور دست بانك هاست 

و ما نمي توانيم آنها را تضعيف كنيم.
رييس كل بانك مركزي با بي��ان اينكه نقدينگي مولد 
توس��ط بانك ها براي بخش تولي��د در بانك مركزي در 
حال بررسي اس��ت، تصريح كرد: اضافه برداشت اكنون 
بانك مركزي نسبت به س��ال گذشته اگر كمتر نباشد، 
بيشتر نيست و ما توانستيم آن را كنترل كنيم.نرخ سود 
در بانك ها مديريت شده و اين نظارت بانك مركزي است 
و من شاهدم كه مسووالن نظارت براي مجامع بانك ها 

وقت زيادي گذاشتند.
وي با اشاره به طرح ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح در 
بانك سپه نيز اظهار كرد: اين كار از ميانه  راه رد شده و به 
مراحل پاياني آن رسيده و طبق برنامه دارد پيش مي رود، 
از س��وي ديگر طبقه بندي مالي بانك ها را داريم انجام 

مي دهيم، ولي اطالع رساني نمي كنيم.
رييس كل بانك مركزي همچني��ن از اجراي عمليات 
بازار باز بانكي تا پايان شهريور ماه خبر داد و تصريح كرد: 
سياس��ت هاي پولي چيزي جز اجراي عمليات بازار باز 
بانكي نيست، در گذش��ته براي بانك مركزي كل هاي 
پول��ي مهم بود كه البته هم اكنون هم اين مس��اله مهم 
است، اما بانك مركزي به دنبال آن است كه كل هاي پولي 
را از طريق عميات بازار باز كنترل كند. به گفته وي، اين 
كار قرار است اولين بار از سوي بانك مركزي انجام شود، 

نظرات كارشناسي متخصصان پولي را در اين حوزه اخذ 
شده و اين كار با وسواس انجام خواهد شد. همتي در ادامه 
با تاكيد بر اينكه سقف سهامداري افراد در بانك ها بايد 
كمتر از ۳۳ درصد باش��د، گفت: البته سقف سهامداري 
۱۰درصد اس��ت كه با نظر بانك مركزي مي تواند تا ۲۰ 
درصد و با نظر هيات عامل بان��ك مركزي تا ۳۳ درصد 
افزايش يابد و اگر فردي بيش از اين س��هم داشته باشد، 
براين اساس در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار 
خواهد گرفت. رييس كل بانك مركزي با اشاره به توقف 
سير صعودي قيمت مس��كن در تيرماه ۱۳98 و منفي 
شدن روند آن بعد از سه سال افزايش، از بازگشت ثبات 
به مسكن ياد و تاكيد كرد با توجه به كاهش قابل توجه 
معامالت مسكن در تهران در تيرماه ۱۳98 نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل كه ۷۲.۶ درصد است و حتي كاهش 
۳۱.۳ درص��دي آن نس��بت به ماه خ��رداد ۱۳98 ابراز 
اميدواري كرد كه با اين روند شاهد كاهش بيشتر قيمت 

مسكن در تهران و ساير شهرستان ها باشيم.
دكتر همتي به روند رشد توليدات صنعتي شركت هاي 
حاضر در بورس در تيرماه ۱۳98 اش��اره و با اعالم رشد 
۵.۶ درصدي آن نس��بت به خرداد م��اه ۱۳98 از آن به 
عنوان نش��انه اي از بهبود تدريجي روند رشد توليدات 
صنعتي ياد كرد. رييس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد 
بهبود نسبي برخي شاخص هاي اقتصادي در مقايسه با 
سال ۱۳9۷ نشانه شكست امريكا در رسيدن به اهدافش 
است. اما به اين معنا نيست كه ساختار مشكل دار اقتصاد 
ما اصالح شده و بهبود يافته است. رفع مشكالت اقتصادي 
خصوصا اصالح ساختار بودجه كشور نياز به اقدامات و 
سياست هاي اصولي دارد كه بايد در چارچوب يك تفاهم 

ملي به حل آنها پرداخت.
دكتر همتي با اش��اره به ناترازي مال��ي برخي بانك ها و 
مشكالتي كه برخي از بانك ها با آن درگير هستند، گفت: 
اوال در صحبت از بانك ها نباي��د خدماتي كه به اقتصاد 
كشور و جامعه ارايه مي دهند را ناديده بگيريم. در حال 
حاضر 9۰ درصد تامين مالي كشور توسط بانك ها انجام 
مي گيرد و بانك ها نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشور 
داشته و دارند. اما بايد پذيرفت مشكالت برخي بانك ها 
سابقه ديرينه دارد و يك شبه ايجاد نشده است كه يك 
شبه برطرف شود. اصالح نظام بانكي يك برنامه بلندمدت 
است. مهم آن است كه اراده اصالح آن باشد كه هست و ما 
با قدرت آن را شروع كرده ايم. ولي با حساسيت ويژه اي كه 
بانك ها دارند، طبيعي است كه اصالحات در سايه تدبير 
و برنامه زمان بندي ش��ده پيش ب��رود كه در حال انجام 
اس��ت. من با علم به تمام مشكالت بانك ها و نيز برخي 
فسادهايي كه در گذشته در برخي بانك ها شكل گرفته 
بود، مسووليت بانك مركزي را برعهده گرفتم و صريحا 
اعالم مي كنم تمام تالش خود را براي نظارت عميق تر و 

دقيق تر به كار مي گيرم.
دكتر همتي ضمن تشكر از عملكرد حوزه نظارت بانك 
مرك��زي در چند ماه اخي��ر براي جلوگي��ري از اضافه 
برداش��ت بانك ها، مديريت و كنترل نرخ سود بانك ها و 
از همه مهم تر جلوگيري از شناسايي سودهاي موهومي 
در ترازنام��ه آنها، ابراز اميدواري كرد كه با برنامه هاي در 
دست اقدام در زمينه پايش مستمر و سيستمي جزييات 
پرونده هاي تس��هيالت كالن بانك ها، نظارت برسقف 
قانوني و مقرر س��هامداري بانك ها و برخ��ورد جدي با 
تخلفات بانك ها از مقررات ابالغي، شاهد بهبود وضعيت 

عملكردي بانك ها باشيم.

سرعتانباشتنقدينگيبهنفعپول
مهدي هاديان|

نرخ رش��د دو برابري جزو پول نس��بت به شبه پول نشان 
مي دهد كه هنوز بخشي از نقدينگي جامعه در جست وجوي 
نرخ بازدهي بيشتر از نرخ سود سپرده هاي بانكي، در بازار 

دارايي ها سرگردان است.
آخرين آمار و ارقام رس��مي از تحوالت نظام پولي و بانكي 
كشور طي نخستين فصل از سال جاري منتشر شد. سالي 
كه با باران هاي سيل آسا در عمده مناطق كشور شروع شد 
و چشم اميد خسارت ديدگان را بعد از رحمت پروردگار و 
نوع دوستي بي نظير هموطنان هنوز به اقدامات مسووالن و 

سياست گذاران دوخته است.
عالوه بر آن، بنگاه ها و واحدهاي توليدي نيز به واسطه تشديد 
تحريم هاي ظالمانه بين المللي و التهابات ارزي سال گذشته، 
نيازمند حمايت هاي بيش  از پيش براي تداوم فعاليت و ايجاد 
رونق كسب و كار و حفظ اشتغال موجود هستند. در تب و 
تاب اين گره گشايي از مشكالت خانوارها و بنگاه ها، همراهي 
نظام پولي و بانكي خاس��تگاه اصلي اقدامات كوتاه مدت و 
فوري سياستمداران بوده است. اما مقام پولي نيز عالوه بر 
تالش براي كاهش زيان هاي رفاهي ناشي از ركود اقتصادي، 
مسوول اصلي كاهش زيان هاي ناشي از تنزل قدرت خريد 
پول ملي و افزايش افسارگسيخته بهاي كاالها و خدمات 
است. اكنون بعد از انتشار آمارهاي سه ماه سال جاري مي توان 
تا حدودي ارزيابي از عملكرد سياست گذار پولي در استفاده 
از منابع پولي پرقدرت و س��اير سازوكارهاي نظارتي براي 

دستيابي به اهداف كالن را ارايه كرد.
اطالعات ترازنامه بانك مركزي حاكي از آن است كه طي 
سه ماه نخست س��ال جاري 8 هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
پول ُپرقدرت به جامعه تزريق شده به گونه اي كه پايه  پولي 
در انتهاي خرداد نسبت به ابتداي سال از رشد ۳/۳ درصدي 
و نسبت به دوره مشابه س��ال قبل از رشد ۲۵/۵ درصدي 
برخوردار ش��ده است. اين ارقام رشد در مقطع مشابه سال 
گذش��ته به ترتيب معادل ۲.۲ درصد و ۱8 درصد بوده كه 
نشان مي دهد در سال جاري پايه پولي به صورت معناداري 
در حال افزايش اس��ت. همچنين اجزاي پايه پولي نشان 
مي دهد كه خالص ذخاير خارجي حدودا ۱۱ هزار ميليارد 
تومان كاهش داشته كه با ميزان افزايش ساير داريي هاي 

بانك مركزي برابر اس��ت. همچنين خالص بدهي بخش 
دولتي ۱۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش و بدهي بانك ها 
به بانك مركزي نيز ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته 
است. اين ارقام از يك سو ميزان استفاده از ذخاير خارجي 
بانك مركزي براي سياست گذاري ارزي و از سوي ديگر تداوم 
تالش مقام پولي براي كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي 
را نشان مي دهد. عالوه بر اين، با توجه به شرايط ابتداي سال 
جاري و همچنين وضعيت درآمدهاي نفتي و محدوديت 
منابع بودجه اي دولت، افزايش چشمگير اعتبارات بانك 
مركزي از كانال بدهي هاي بخش دولتي دور از انتظار نيست.

آمار و ارقام بخش پولي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه طي 
فصل بهار، 9۷ هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه 
شده و مانده آن به ۱98۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اين ميزان تغيير، حاكي از رشد ۵ درصدي نقدينگي در فصل 
بهار و رشد ۲۵ درصدي آن طي يك ساله منتهي به خرداد 
سال جاري است. به عبارت ديگر روزانه حدود هزار ميليارد 
تومان به نقدينگي افزوده ش��ده كه بر اين اساس احتماال 
نقدينگي در انتهاي سال تقريبا به رقم ۲۳۰۰ هزار ميليارد 
تومان بالغ خواهد گرديد. همچنين با توجه به اينكه رشد پايه 
پولي و نقدينگي در مقاطع يكساله تقريبا برابر است ولي در 
بهار رشد نقدينگي از پايه پولي بيشتر شده است، براي پرهيز 
از رشدهاي بسيار بيشتر نقدينگي، سياست گذار بايد به رشد 
پايه پولي و تحوالت ضريب فزاينده توجه داشته باشد كه البته 
قبال در يادداشتي با عنوان »لزوم مهار ريسك ضريب فزاينده 

نقدينگي« به اين مهم تاكيد شده است.
شايان ذكر است، تغييرات نقدينگي را از دو جنبه عرضه و 
تقاضا مي توان بررسي كرد كه هر يك نيز داراي داللت هاي 
خاصي است. اطالعات ترازنامه سيستم بانكي )مجموع بانك 
مركزي و شبكه بانكي( به عنوان مجراي پمپاژ نقدينگي به 
جامعه نشان مي دهد كه جزييات 9۷ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي افزوده شده، به صورت افزايش ۲۳ هزار ميليارد 
تومان خالص بدهي بخش دولتي، افزايش ۳۵ هزار ميليارد 
تومان بدهي بخش غيردولت��ي، افزايش ۵۰ هزار ميليارد 
تومان افزايش خالص س��اير دارايي ها و در مقابل كاهش 
۱۰ هزار ميليارد تومان خالص دارايي هاي خارجي سيستم 
بانكي است. مقايسه اين ارقام با تغييرات اجزاي پايه پولي 

نشان مي دهد كه خالص ذخاير خارجي شبكه بانكي تغييري 
نداش��ته و خالص بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي نيز 

حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
تفكيك نقدينگي به پول و شبه پول به عنوان صورت تقاضاي 
نقدينگي در جامعه نشان مي دهد كه هر چند از 9۷ هزار 
ميليارد تومان نقدينگي افزوده شده ۷۱ هزار ميليارد تومان 
به حجم شبه پول و ۲۶ هزار ميليارد تومان به حجم پول اضافه 
شده است ولي كماكان سرعت انباشت نقدينگي به نفع پول 
است به گونه اي كه طي بهار سال جاري نرخ رشد حجم پول 
9 درصد ولي نرخ رشد حجم شبه پول 4/۵ درصد بوده كه 
حاكي از رشد ۲ برابري حجم پول نسبت به شبه پول است. 
البته در مقطع يك ساله منتهي به خرداد 9۷ نرخ رشد حجم 
پول ۵۱ درصد و نرخ رشد حجم شبه پول ۲۱ درصد بوده كه 
نشان مي دهد با توجه به برقراري ثبات نسبي در بازارهاي 
دارايي تا حدودي از شدت تبديل شبه پول و نقدينگي مازاد 
به پول كاسته شده است ولي هنوز تا رسيدن به تعادل جديد 
ترازهاي پولي در اقتصاد بايد با سياست گذاري مناسب در 
بازارهاي دارايي، آن حجم از نقدينگي س��رگرداني كه در 
جست وجوي بازدهي بيش��تر از سپرده هاي بانكي است، 

به صورت فعال و هوشمندانه مديريت شود.
در مجموع بر اساس اطالعاتي كه از لنز دوربين پولي اقتصاد 
در بهار امسال حاصل شده است، به نظر مي رسد كه از يك 
سو با توجه به برقراري ثبات نسبي در بازارهاي دارايي و از 
س��وي ديگر با توجه به محدوديت هاي بودجه اي دولت و 
وضعيت خاص س��ال جاري، مقام پولي با تشديد اقدامات 
نظارتي بر شبكه بانكي و جلوگيري از اضافه برداشت  آنها، 
همراهي بيش��تري با بخش دولتي در اعطاي تسهيالت و 
خطوط اعتباري به ويژه براي تسهيل در جبران خسارات 
ناشي از بالياي طبيعي و همچنين تسريع در طرح هاي ملي 
رونق توليد و حفظ اشتغال خواهد داشت. در اين شرايط، هر 
چند كه روند نرخ تورم ماهانه و نقطه اي نزولي شده است اما 
از آنجا كه تورم ميانگين هنوز در سطوح نسبتا بااليي قرار 
دارد، ضرورت دارد تا زمان اجرايي شدن مكانيسم عمليات 
بازار باز، عرضه ذخاير پرقدرت بانك مركزي در سطوحي 
هدف گذاري شود كه با انتظارات كارگزاران اقتصادي مبني 

بر تداوم كاهنده بودن تورم سازگار باشد.

انتظاراثرتحوالتبازارارزبرثباتسايرداراييها
گروه بانك و بيمه |

 روز شنبه 9 شهريور 98، صرافي هاي مجاز بانكي نرخ دالر 
را ۱۱۲۵۰ براي فروش و ۱۱۲۰۰ تومان براي خريد اعالم 
كردند. صرافي ها همچنين نرخ خريد يورو را ۱۲4۰۰ و نرخ 
فروش يورو را ۱۲۵۰۰ تومان اعالم كرده اند. اما در بازار آزاد 

و معامالت نقدي دالر به نرخ ۱۱4۲۰ تومان معامله شد. 
به گزارش تع��ادل، نرخ لحظه اي دالر در س��امانه نيما به 
۱۱۳۵۰ تومان و يورو به ۱۲۵۵۰ تومان افزايش يافت كه 
نرخ دالر نسبت به روز پنج شنبه افزايش ۳۲۰ توماني داشته 
است. سامانه سنا براي روز پنج شنبه نيز ميانگين نرخ هاي 
ارز معامله شده را براي دالر ۱۱۲۰۰ تومان، يورو  ۱۲4۵۳، 
درهم ۳۰۷9، يوان ۱۶۵4، پوند ۱۳۶4۶، ليرتركيه ۲۰۵۱ 

تومان اعالم كرد. 
دالر در بازار آزاد و معامالت نق��دي نيز به ۱۱4۲۰ تومان 
معامله شد كه افزايش ۱۷۰ توماني نسبت به اواخر هفته 
گذشته داشته است. صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را نس��بت به روز سه شنبه ۱۵۰ تومان افزايش دادند؛ 
بطوري كه قيمت خري��د دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و 
۱۰۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است. 
صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان مي خرند 

و ۱۲ هزار و 4۵۰ تومان مي فروشند. 
به گ��زارش »تعادل«، در بازار طال ني��ز بار ديگر نرخ اونس 
جهاني طال به قيمت ۱۵۲۱ دالر رسيده و در نتيجه با افزايش 
همزمان نرخ دالر به ۱۱4۲۰ در بازار آزاد و نقدي و قيمت 
اونس جهاني طال، قيمت طال و سكه نيز در بازار ايران اندكي 

افزايش يافته است. 
روز شنبه مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آبشده ۱ ميليون و 
۷8۲ هزار، گرم ۱8 عيار 4۱۱ هزار، سكه امامي طرح جديد 
4 ميليون و ۱۲۰ هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۱۱۰ هزار، 
ربع سكه ۱ ميليون و ۳۰۰ هزار و سكه گرمي 9۳۰ هزار تومان 
معامله شد. در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ 4۷ ارز 
را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ ۱8 ارز مانند يورو و پوند 
كاهش و قيمت ۱8 واحد پولي ديگر افزايش يافت. نرخ دالر 
و ۱۰ ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز »شنبه نهم شهريورماه 98« بدون تغيير 
4۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۱8۳ 

ريال كاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۱ هزار و ۶۷ ريال و هر 
يورو نيز با ۳۲۷ ريال افت نسبت به روز پنج شنبه 4۶ هزار و 

۲۲۶ ريال ارزش گذاري شد.
كارشناسان با اشاره به بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي 
از جمل��ه ثبات بازار ارز معتقدند كه اي��ن روند مي تواند بر 
ثبات در بازار هاي دارايي از جمله مسكن، سهام، خودرو و 
س��اير دارايي ها اثرگذار باشد. روند طال و ارز در سال جاري 
متاثر از بهبود ش��اخص هاي اقتصادي، روندي با ثبات به 
خود گرفته است. در اين زمينه رييس كل بانك مركزي نيز 
با اعالم رضايت از روند حركت بازارها معتقد است كه بهبود 
شاخص هاي بازار ارز به تدريج با كنترل نقدينگي، موجبات 
شكل گيري انتظار كاهش قيمت مسكن را ايجاد كرده است 
و ساير دارايي ها نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت. براين 
اساس مي توان انتظار داشت كه با بهبود روند شاخص هاي 
كالن، ساير بازارهاي دارايي نيز با ثبات نسبي همراه باشند. 
اين كارشناسان مي گويند كه عبدالناصر همتي، به چند 
شاخص در اين زمينه اشاره كرده و معتقد است: از نيمه دوم 
سال٩٧ روند شاخص هاي اقتصادي مطلوب شده و نرخ تورم 
و حركت شتابنده آن كنترل شده اما هر وقت تورم منفي شد 
قيمت كاالها نيز كاهشي خواهد شد.افزايش قيمت هايي 
كه ناشي از جهش نرخ ارز به وجود آمده بود، به سمت ثبات 

در حال حركت است.
در تير ماه سال جاري قيمت مسكن در تهران بعد از سه سال 
كاهنده شد، حجم معامالت نيز مي تواند در تقليل قيمت 
كمك كند.مسكن ديگر توان افزايش قيمت ندارد و اميد 
داريم به سمت كاهش پيش برود.بودجه همچنان يكي از 
چالش هاي عمده است و اصالح ساختار بودجه در دستور 
كار دولت قرار دارد. از سوي ديگر، بانك مركزي، برنامه اصالح 
ناترازي كه برخي بانك ها دارند را در دستور كار قرار داده اما 
يك شبه قابل حل نيست و به برنامه كوتاه مدت و بلندمدت 

نياز دارد كه البته بانك مركزي اين برنامه را دارا است.
در شرايط تورم توانستيم نرخ سود و اضافه برداشت بانك ها را 
كنترل كنيم. اما انتظار اين است كه با كنترل تورم، به تدريج 
شاخص هاي بانكي نيز اصالح شود. در اين زمينه عمليات 
بازار باز يكي از اقدامات مهمي است كه در دستور كار داريم 

و اميدواريم بتوانيم تا پايان شهريور ماه آن را اجرايي كنيم.
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طرح طراوت بانك صادرات 
در پي تحقق رونق توليد

طرح ط��راوت بانك صادرات ايران چگونه در پي 
تحقق »رونق توليد« اس��ت؟ بانك صادرات در 
راس��تاي حمايت از توليد اقدام به اجراي طرح 
طراوت با هدف تامين نقدينگي واحدهاي توليدي 
در قالب عق��د خريد دين و اعتبارات اس��نادي 

كرده است.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران به 
نقل ازخبرگزاري بس��يج، چند ماهي اس��ت كه 
سال 98 از سوي مقام معظم رهبري سال رونق 
توليد ملي نام گرفته اس��ت. اين فرمان در وهله 
اول بايد تمام بخش ها و ساز و كارهاي اقتصادي 
كشور را مشغول كند و البته پس از گذشت مدتي 
مي تواند در تمام بخش ها و سازمان هاي اقتصادي 
و اجتماعي كشور نمود داشته باشد. با اعالم شعار 
سال از سوي ايشان، تمامي سازمان ها و ارگان هاي 
حاكميتي و ملي مختلف اقدامات مناسبي براي 
حمايت و ارتقاي س��طح توليد كشور بنا نهادند. 
اما در اين بين بنگاه هاي اقتصادي و به خصوص 
بانك هاي كشور با در اختيار داشتن منابع مالي و 
پولي مناسب، از توانمندي بالقوه مناسبي براي 
رونق و حمايت از توليد ملي برخوردارند از طرفي 
نيز استفاده از طرح ها و برنامه ريزي هاي جديد و 
جذاب مي تواند ضمن افزايش انگيزه هاي مردم 
امكان مشاركت در طرح هاي بانكي و در انتهاي 

آن توليد را سرعت بخشد.
گزارش بسيج حاكي از آن است كه بانك صادرات 
ايران با در اختيار داش��تن سابقه طوالني در امر 
بانكداري كشور براي نخس��تين بار در راستاي 
حمايت از توليد ملي طرحي به عنوان طراوت را 
همراستا و هم جهت با بيانات مقام معظم رهبري 

در سال 98 كليد زده است.

سنجش كارآمدي اصالحيه 
قانون جديد چك

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: 
اصالحيه اخير مجلس در خصوص قانون چك 
توانسته به نزولي شدن روند چك هاي برگشتي 

كمك كند.
الهيار ملكشاهي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
مصوبه اخير مجلس در خص��وص قانون چك  
گف��ت: طبق گزارش هاي واصله ب��ا اجراي اين 
قانون كاهش آمار چك هاي برگش��تي رخ داده 
اس��ت. نماينده م��ردم كوهدش��ت در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور بايد شاهد افزايش آمار چك هاي 
برگشتي باش��يم، افزود: خوشبختانه اصالحيه 
اخير مجلس در خصوص قانون چك توانسته به 
نزولي شدن روند چك هاي برگشتي كمك كند.

وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه با س��خت گيري هاي 
اعمال ش��ده در صدور دس��ته چك بسياري از 
تخلفات احتمالي كاهش مي يابد، تصريح كرد: 
با تمهيدات اتخاذ شده در پي قانون جديد به هر 
كسي طبق توان و گردش مالي ارايه دسته چك 

صورت مي گيرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
طبق بررسي هاي انجام شده آمار جرايم مرتبط 
با چ��ك در ماه هاي اخير در پ��ي اجراي قانون 
مذكور كاهش يافته اس��ت، گفت: با ادامه رويه 

فعلي بهبود وضعيت اقتصادي رخ خواهد داد.
ملكش��اهي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد 
گزارشي از ميزان چك هاي برگشتي به مجلس 
ارايه كند، افزود: اين موض��وع مطالبه مجلس 
از بانك مركزي در راس��تاي سنجش كارآمدي 

قانون وضع شده است.

 پوشش ريسك دانش بنيان ها
 با همكاري بيمه مركزي

معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري و شكوفايي 
از هم��كاري اين صندوق با بيم��ه مركزي براي 
اجرايي ش��دن ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي قانون 
حمايت از ش��ركت هاي دانش بني��ان به منظور 
پوشش ريسك س��رمايه گذاري در اكوسيستم 

نوآوري و فناوري در كشور خبر داد.
به گزارش ايس��نا، دكتر علي ناظمي با اشاره به 
ديدار اخير خود با مع��اون نظارت بيمه مركزي 
گفت: اي��ن ديدار به منظور اجرايي ش��دن ماده 
۱۷ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و 
موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و 

اختراعات انجام شد.
 بر اساس اين ماده »به منظور كاهش خطرپذيري 
محصوالت و خدمات ش��ركت ها و موسس��ات 
دانش بني��ان، بيمه مركزي ايران مكلف اس��ت 
پوشش بيمه اي مناس��ب را در مراحل طراحي، 
توليد، عرضه و به كارگيري اين نوع محصوالت و 

خدمات، طراحي و ايجاد كند«. 
وي افزود: با توجه به عدم اجراي اين ماده قانوني، 
صندوق نوآوري و شكوفايي و بيمه مركزي در حال 
بررسي ابعاد مختلف اين مساله به منظور توسعه 

اقتصاد دانش بنيان هستند.
ناظمي خاطرنش��ان كرد: از جمل��ه برنامه هاي 
صن��دوق ن��وآوري و ش��كوفايي در دوره جديد 
اين اس��ت كه بتوانيم س��رمايه ها و منابع مالي 
مختلف��ي را ب��راي ش��ركت هاي دانش بني��ان 
جذب كني��م، لذا ب��ه دنبال آن هس��تيم كه به 
جاي س��رمايه گذاري مس��تقيم در طرح هاي 
دانش بنيان، بخش خصوصي را به سرمايه گذاري 
در اكوسيس��تم نوآوري و فناوري كشور ترغيب 
كنيم، لذا قص��د داريم با همكاري بيمه مركزي، 
پوش��ش بيمه اي جديدي را طراح��ي كنيم تا 
ش��ركت هاي بيمه گر عالوه بر سرمايه گذاري و 
حمايت مالي از اكوسيس��تم نوآوري و فناوري، 
ريس��ك هاي س��رمايه گذاري را ب��راي عرضه 

محصوالت دانش بنيان كمتر كنند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در جلسه رفع ابهام تغييرات بازار پايه مطرح شد

معاون عمليات سمات خبر دادمروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس

تغييرات بازار پايه حاصل 18 ماه بررسي و مطالعه است

صدور بيش از ۱۱ ميليون كد سهامداريركوردشكني شاخص ها تداوم يافت

گروه بورس| 
بازار پايه كه بر پايه نوس��ان هاي بي مرز استوار بود، قرار 
اس��ت از روز يكش��نبه پايه هاي خود را از دست بدهد. 
به گفته امير هاموني، مديرعامل فراب��ورس ايران قرار 
است تا آخر هفته نوسان همه نمادهاي بازار پايه روزانه 
۳ درصد باشد. اين تغيير در تابلوي »ب« كه ۱۰ درصد 
بود و تابلو »ج« كه دامنه نوسان ندارد، نيز تا پايان هفته 

۳ درصد خواهد بود.

     در بازار پايه چه مي گذشت؟
 ب��ازار پايه در واقع به چار چوبي اطالق مي ش��ود كه در 
آن نمادهايي معامله مي ش��وند كه ش��رايط حضور در 
تابلوي ه��اي اصلي فرابورس يا ب��ورس را ندارند. بر اين 
اساس شركت هايي در اين بازارها پذيرفته مي شوند كه 
به هر دليلي از شفافيت الزم به منظور اطالع رساني دقيق 
و به موقع برخوردار نيستند يا ساختار مالي آنها به گونه اي 
بوده كه توانايي الزم براي سوددهي ندارند. تمامي اين 
شرايط سبب مي شود تا ش��ركت هاي ياد شده نتوانند 
به شكلي مناس��ب و به دور از ريسك هاي غير معمول 
نظير ريسك ورشكستگي در جهت تداوم فعاليت خود 

گام بردارند.
 بر اين اساس نمادهاي ياد شده قابل معامله در بازارهاي 
اول و دوم فرابورس نبودند، در تابلوهاي »الف«، »ب« و 
»ج« درج مي شدند كه هر يك از نمادهاي ياد شده داراي 
سطح متفاوتي از ريسك و شرايط گوناگوني براي انجام 
معامالت بودند. به موجب مقررات ياد شده كه آخرين بار 
در تاريخ 28 ارديبهشت سال ۱۳95 به روزرساني شده 
بود، از آن تاريخ مقرر شد تا تمامي تشكل هاي خودانتظام 
و نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان از قبيل بورس ها و 
شركت سپرده گذاري مركزي با دامنه نوسان 5 درصدي 
در تابلوي »الف« درج نماد شوند. نمادهايي كه در اين 
تابلو درج نمي شدند نيز تمامي شركت هايي بودند كه 
در تعريف فوق نمي گنجيدند، اما همچنان شرايط مورد 
نياز براي حض��ور در تابلوهاي عادي را دارا نبودند. تنها 
فرق معامالتي نمادهاي مورد اشاره در اين بود كه دامنه 
 نوسان نمادهايي كه در تابلوي »ب« درج مي شدند روزانه

 ۱۰ درصد و تابلوي »ج« بدون دامنه نوسان بود. نمادهاي 
اين دو تابلو فاقد معافيت مالياتي بودند و تنها دليل تفاوت 
قانوني آنها در اين بود كه س��هم هاي داد و ستد شده در 
تابلوي »ب« الزم بود تا در دوره مالي مورد رس��يدگي، 
مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 
ثبت شده نزد سازمان را به تشخيص كميته درج رعايت 

كرده باشند.

     قرار است در بازار پايه چه اتفاقي بيفتد؟
در نشس��ت خبري مديرعامل فراب��ورس ايران كه روز 
گذش��ته پيرامون اصالحات مقررات بازارپايه در محل 
اين ش��ركت برگزار ش��د .  هاموني گف��ت: به موجب 
دستورالعمل جديد قوانين بازار پايه فرابورس براي قرار 
گرفتن شركت هاي حاضر در بازار پايه در تابلوهاي رنگي 
زرد، نارنجي و قرمز نماد شركت هاي حاضر در بازار پايه 
از روز چهارشنبه ۱۳ شهريور تا روز 25 شهريور متوقف 
خواهند بود. هدف اصلي مقررات جديد بازار پايه افزايش 
شفافيت و حاكميت شركتي در مورد شركت هاي حاضر 

در بازار پايه است.
مديرعامل فرابورس ايران در خصوص ميزان لزوم توجه 
بازارگردان به قيم��ت پاياني براي قيمت گذاري گفت: 
دست بازارگردانان در خصوص قيمت گذاري باز است، 
البته بايد حداقل حجم معامالت و دامنه مظنه در اين 
خصوص رعايت شود. اين موضوع با توانگري بازارگردان و 
صندوق هاي سرمايه گذاري در ارتباط است و به طور حتم 
فرابورس رعايت اين حداقل ها را نظارت و بررسي مي كند.

     مرزهاي دامنه نوسان تا به كجا مي رسد؟
هاموني در ادامه به داليل محدود كردن دامنه نوس��ان 
در اين بازار اش��اره كرد و اف��زود: با محدود كردن دامنه 
نوسان به مقياس هاي جهاني در دايناميك شدن دامنه 
نوسان نزديك خواهيم شد. در اين شرايط براي حجم 
معامالت و نقدشوندگي آن با مشكالت كمتري مواجه 
خواهيم شد. به اين ترتيب ديگر شاهد ايجاد صف هاي 
س��نگين خريد و فروش نخواهيم ب��ود؛ همچنين در 

دستورالعمل جديد براي اين كار امكان افزايش تعداد 
جلس��ات حراج را هم داريم. وي تاكيد كرد: با توجه به 
برگزاري مجامع شركت ها و شفافيت اطالعات موجود 
براي شركت هاي س��هامي، اكنون بهترين زمان براي 
اجرايي شدن دستورالعمل جديد بازار پايه است. اجرايي 
شدن اين قانون سبب افزايش شفافيت و بهبود عملكرد 
بازار پايه مي ش��ود. در صورت نياز در س��ال هاي آينده 
بازهم به اصالحات قوانين موج��ود ادامه خواهيم داد. 
مديرعامل فرابورس ايران در خصوص ورود صندوق هاي 
سرمايه گذاري سهام و مختلط به بازار پايه بيان كرد: با 
هماهنگي س��ازمان بورس و اوراق بهادار درصدد ارايه 
مجوز به صندوق هاي س��رمايه گذاري سهام و مختلط 
هستيم تا بخشي از پرتفوي خود را تا سقف مشخصي 
به بازار پاي��ه اختصاص دهند. هاموني در اهميت نقش 
بازارگردان��ان اظهار كرد: در حال حاضر عمده بازار پايه 
در اختيار حقيقي ها ب��وده و حقوقي ها نقش كمرنگي 
در اين ب��ازار دارند، به كمك فعاليت صندوق ها در بازار 
پايه، حرفه اي ها نيز در بازار پايه حضور خواهند يافت، 
همچنين از ظرفيت ه��اي دس��تورالعمل جديد بازار 
پايه امكان حضور بازارگردان اس��ت كه كمك مي كند 
محدوديت دامنه نوسان يك، 2 و ۳ درصد براي تابلوهاي 

قرمز، نارنجي و زرد برداشته شود.

     مظنه ها تدريجي پنهان مي شوند
وي تصريح كرد: در فاز كنوني اجرايي شدن دستورالعمل 
جديد بازار پايه مظنه ها مخفي نيست و سهامداران فعال 
به طور آنالين و آشكارا مظنه ها را مشاهده مي كنند. در 
مراحل بعدي و برحس��ب تابلوهاي مختلف به تدريج 

مظنه ها مخفي خواهند شد.

     امكان تكرار حراج در هر روز كاري
مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه طبق دستورالعمل 
جديد در روزهاي دوشنبه هر هفته حراج معامالتي نماد 
بازار پايه صورت مي گيرد، گفت: جاي هيچ نگراني براي 
فعاالن بازار وجود ندارد و اين اختيار وجود دارد كه تعداد 
حراج ها را طي هفته در صورت داش��تن شرايط و صف 
خريد افزايش دهيم. البته آغاز حراج ها از روز دوش��نبه 
است. در هر روز مي توان يك حراج برگزار كرد و به تعداد 
روزها امكان تكرار حراج وجود دارد. در صورت تعطيل 
بودن رس��مي روز دوش��نبه، آغاز حراج روز سه شنبه 

خواهد بود.

     افزايش شفافيت در آينده 
هاموني همچنين با بيان اينكه رنگ بندي تابلوهاي بازار 
فرابورس داراي بار معنايي خاصي اس��ت، گفت: هدف 
اين است كه شركت هاي بازار پايه براي افزايش شفافيت 
تالش كنند و از تابلوي قرمز به تابلوي نارنجي سپس به 
تابلوي زرد و حتي به بازار پايه اول و دوم فرابورس ارتقاء 
پيدا كنند همان گونه كه در حال حاضر ۱5 شركت حاضر 
در تابلوي نارنجي به تابلوي زرد ارتقاء پيدا كردند كه قبال 
۱۱2 شركت در تابلوي زرد بودند االن اين تعداد به ۱2۷ 
شركت افزايش پيدا كرده است و اين ارتقاء ظرف دو ماه 
انجام شده است. وي اظهار كرد: افتخار ما اين نيست كه 
بازار پايه بزرگي داشته باشيم بلكه هر چه تابلوهاي اصلي 
بازار بزرگ تر ش��وند اين هدف بازار و هدف قانونگذار از 

دستورالعمل محقق شده است.

     از تصميم گيري هيجاني اجتناب شود
هاموني در مورد ارزنده بودن سهام بازار پايه گفت: من 
به عنوان ناظر بازار فق��ط مي گويم رفتار غيرطبيعي 
و دستكاري در قيمت س��هام بايد بررسي شود، اما به 
سهامداران هميشه توصيه مي كنم از رفتارهاي هيجاني 
خودداري كنند. در بررسي ها به اين رسيديم كه يك 
گروه تلگرامي يا مس��وول آن گروه با ايجاد جو رواني 
مي خواست از رفتار هيجاني سهامداران سوء استفاده 
كند كه ب��ا اين گروه ها از طريق ق��وه قضاييه برخورد 
مي كنيم و توصيه مي ش��ود س��هامداران ب��ه اخبار و 
شايعاتي كه در كانال هاي غيررسمي منتشر مي شود، 

توجهي نكنند.
مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينكه قاطبه بازار به 
دستورالعمل جديد بازار پايه اعتماد كرده است، گفت: 

اكثر نمادهاي بازار پايه روال عادي دارند و برخي مثبت 
هستند. هاموني در مورد نظارت بر معامالت نيز گفت: 
هر روز س��اعت ۱2 و نيم كه بازار بس��ته مي شود، نيم 
ساعت وقت بررسي وجود دارد كه اگر به موردي برسيم 
كه ظن و گمان دستكاري در قيمت باشد به صورت فعال 
وارد مي ش��ويم و عدم تاييد معامالت آن نماد را اعالم 
مي كنيم و از ساعت ۱۳ به بعد نظارت پس از معامالت 

انجام مي شود.

     معامالت چهارشنبه ابطال نمي شود
وي همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد اينكه امكان 
ابطال معامالت چهارشنبه گذشته در فرابورس وجود 
دارد، گفت: عمال طبق بررس��ي انجام شده اين امكان 
وجود ندارد. مديرعامل فرابورس ايران در مورد آينده 
بازار پايه گفت: در سال آينده با كمك اهالي بازار موارد 
دستورالعمل را به تدريج دنبال مي كنيم و اميدواريم 
بازار آينده شفاف تر و با حاكميت شركتي بهتر و وضع 

معامالت روان تر باشد.
هاموني همچنين در مورد اينكه اگر يك شركت بازار 
پايه تالشي براي ارتقاء پيدا نكرد،  گفت:  قانون به ما اجازه 
نمي دهد كه بگوييم شركت از بازار سرمايه بيرون برود. 
تنها امكان اين وجود دارد كه ش��ركت در تابلوي قرمز 
بازار قرار گيرد، زيرا بعد از قانون برنامه پنجم ديگر اخراج 
كامل از بازار سرمايه نداريم. بلكه شركت ها از تابلويي به 

تابلوي ديگر يا از بازاري به بازار ديگر منتقل مي شوند.
مديرعامل فرابورس ايران ب��ا بيان اينكه تابلوي قرمز 
پايين ترين تابلو در بازار پايه فرابورس به لحاظ درجه 
ريسك است، گفت: ما به عنوان ناظر بازار نمي توانيم در 
فعاليت بنيادي شركت ها ورود كنيم بلكه خود شركت ها 

بايد تالش كنند تا شفافيت آنها افزايش يابد.

     ارزندگي به شرط سودآوري و فروش
هاموني همچنين با بيان اينكه قيمت هر سهام بر اساس 
سود شركت هاست، گفت: ناظر بازار نمي تواند به ساختار 
ش��ركت ها وارد شود كه چرا فالن قدر فروش داشته يا 
سود داشته است يا چرا فالن تعداد كارمند دارد و ارزنده 

بودن سهام به خاطر سودآوري و فروش آن است.

     ناظر بر صحت معامالت بازار هستيم
وي گفت:  اگر به اين نتيجه برس��يم كه يك ش��ركت 
حساب سازي داشته يا س��ود غيرواقعي داشته است 
آن موقع ورود پيدا مي كنيم. به هر حال بايد حاكميت 
شركتي در شركت ها ارتقا پيدا كند، اما دستورالعمل 
بازار پايه كاري به توليد و فروش شركت ها ندارد. بايد 
حس��ابرس داخلي و حس��ابرس معتمد بورس باشد 
و ش��فافيت ش��ركت ها افزايش پيدا كند. مديرعامل 

فرابورس ايران همچنين در مورد انحالل ش��ركت ها 
گفت: اين كار بر عهده مجمع شركت ها است كه اعالم 
ورشكستگي كند و به قوه قضاييه اعالم شود اما اگر يك 
ش��ركت طبق قانون تجارت اعالم ورشكستگي كرد 
معموال سهامداران نسبت به اين امر اعتراض مي كنند 
و برخي شركت ها اصطالحا با س��يلي صورت خود را 
س��رخ نگه مي دارند و اعالم ورشكستگي نمي كنند و 
برخي نيز با به كارگيري شركت هاي دانش بنيان خود 

را به روز مي كنند.

     سفته بازي جزو ذات بازار سرمايه است
هاموني با بيان اينكه سفته بازي جزو ذات بازار سرمايه 
است گفت: مس��اله كج منشي و كج گزيني شركت ها 
بايد حل شود و فلسفه وجودي ناظر همين دو موضوع 
است و رفتار رگوالتور يا ناظر بازار خيلي اثرگذار است. 
وي با بيان اينكه حدود ۱2 ميليون س��هامدار فعال و 
غيرفعال در كش��ور ما وجود دارند،  گف��ت: اين باعث 
افتخار كشور است كه بورس ما مردمي است و هر روز 
حدود يك ميليون نفر سهامدار فعال به خريدو فروش 
اقدام مي كنند كه حتي براي بورس هاي اروپا هم اين 

ميزان يك روياست.
مثال بورس لندن قبال بازاري براي اوراق راه اندازي كرد 
اما به خاطر رفتار هيجاني آن بازار را 2۰ س��ال بس��ته 
نگه داشت و بعد از آن به اين نتيجه رسيد كه بايد بازار 
سرمايه اش مردمي ش��ود. مديرعامل فرابورس ايران 
گفت: هر روز حدود ۷۰۰ هزار معامله در فرابورس انجام 
مي شود كه حدود ۳۷۰ هزار معامله در بازار پايه است 
كه خير و بركت اين بازار به حضور مردم اس��ت و ناظر 
از حق مردم دفاع مي كند نه اينكه سيگنالي بدهد كه 

مردم ضرر كنند.

     چالشي به نام كمبود سواد مالي
هاموني يكي از چالش هاي بازار را كمبود س��واد مالي 
دانست و گفت: از دو شركت استارت آپي براي افزايش 
سواد مالي كمك مي گيريم. همچنين با پيشنهاد دكتر 
شاپور محمدي رييس سازمان بورس قرار است درس 
آشنايي با بورس وارد كتاب هاي درسي شود و هم اكنون 
حتي ديپلم بورس در دبيرستان وجود دارد كه برخي از 
همكاران ما با ديپلم بورس به دانشگاه رفتند و اكنون در 

فرابورس مشغول كار هستند.
وي همچنين از پيگيري حقوقي و قضايي براي كانال هاي 
غير سالمت كه به هيجاني شدن بازار منجر مي شوند، 
 خبر داد و گفت: دستورالعمل بازار پايه گامي رو به جلو 
است اما ادعا نمي كنيم با اين دستورالعمل همه مشكالت 

اين بازار پايه حل شود.
مديرعامل فرابورس ايران همچنين مثال زد:  امروز در 

ساعت ۱۱ و ۱۷ دقيقه ۱۰ نماد در بازار پايه با صف فروش 
همراه بودند و ۱۷2 نماد ديگر اين مس��اله را نداشتند و 
25 درصد از نمادهاي بازار پايه در اين زمان مثبت بوده 
و بقيه صفر يا منفي و داراي صف فروش بودند. ۱۰ نماد 
داراي صف فروش است و توصيه من به سهامداران اين 

است كه هيجاني عمل نكنند.

     دستورالعمل جديد الزم االجراست
هاموني در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اختياري براي 
اجراي دس��تورالعمل جديد بازار پاي��ه داريد، گفت: 
طبق قان��ون بايد قوانين جديد بازار پايه اجرا ش��ود و 
از روز چهارش��نبه ۱۷ ش��هريور تا 25 ش��هريور همه 
نمادهاي بازار پايه فرابورس بسته مي شود و بايد قبل 
از آن طبق قانون اين امر اطالع رس��اني شود، اما فعال 
اين نمادها كار مي كنند و اگر اين نمادها را نمي بستيم 
مردم نمي توانستند در صورت نياز به پول سهام خود را 
بفروشند، بنابراين بايد قبال اطالع رساني شود. به عنوان 
مثال در دو روز كاري 8۰۰ ميليارد تومان معامله انجام 
شده يعني 8۰۰ ميليارد س��فارش خريد و اين تعداد 
سفارش فروش بوده اس��ت. و ما روش هاي مختلف را 

در نظر گرفته ايم.

     ۱۸ ماه كارشناسي و بررسي
وي همچنين تصريح كرد: تصميم دس��تورالعمل بازار 
پايه خلق الساعه نيست، بلكه ۱8 ماه تالش كارشناسي 
انجام شده و سهامداران نمايندگان كانون كارگزاران و 
س��هامداران فعال در همين اتاق نشست خبري حاضر 
شدند و نظرات آنها را گرفتيم و به لحاظ قانوني بايد اول 
اطالع رساني رسمي انجام ش��ود و بعد نشست خبري 
برگزار شود و اطالعيه رسمي فرابورس از طريق سايت 

رسمي اعالم مي شود.
مديرعامل فرابورس ايران همچنين در مورد تش��ويق 
ش��ركت هاي بازار پايه براي ارتقا گف��ت: اگر وضعيت 
شركت ها از نظر شفافيت بهتر شود بطور اتوماتيك به 
تابلوهاي بازار پايه مي روند. همچنين در هيات پذيرش 
گرچه ترافي��ك كاري وجود دارد اما گفتيم جلس��ات 
فوق العاده برگزار كنند و با اولويت تقاضاي ۱5 شركت 

بازار پايه كه براي ارتقاء ارايه شده را بررسي كنند.

     پيشنهاد كاهش كارمزد در حال بررسي است
هاموني همچنين در مورد كاهش كارمزد براي بازار پايه 
گفت: اين مطلب را به سازمان بورس پيشنهاد كرده ايم 
كه اگر تصويب شد اطالع رساني مي كنيم. اين اقدام در 
جهت افزايش نقدشوندگي مطرح شده است. همچنين، 
تابلوي برتر نيز كه در شركت بورس مطرح شده در بازار 

فرابورس هم در حال پيگيري است.

گروه بورس|
رونق چند م��اه اخير بازارهاي بورس فرابورس كه در 
هفته گذشته فاز جديدي را آغاز كرده بود، در نخستين 
روز هفته جاري ني��ز تداوم يافت. به موجب رونق ياد 
ش��ده و با صف خريد در بس��ياري از نمادهاي بورس 
تهران دنبال شد، ش��اخص اين بازار به ميزان 6 هزار 
و ۱۰۰ واحد رش��د كرد، با اين حال در ساعات پاياني 
معامالت، اندكي از رشد ياد شده كاسته شد و دماسنج 
اصلي بازار س��هام 5 هزار و 464 واحد رشد كرد و به 

سطح 284 هزار و ۱۳9 واحد رسيد. 
بر اس��اس آمارهاي معامالتي، روز گذش��ته س��اير 
ش��اخص هاي بورس تهران با رش��د مواجه ش��دند 
بطوري ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۱468 
واح��د افزايش معادل ۱.96 درصد به ۷6 هزار و ۳68 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با ۱۱82 واحد رشد 
معادل ۱.54 درصد به ۷8 هزار و 98 واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« با ۷9۱ واحد افزايش، معادل ۱.54 
درصد به 52 هزار و 2۷9 واحد، شاخص آزاد شناور با 
64۳2 واحد رش��د، معادل 2.۰۳ درصد به ۳24 هزار 
و ۳5 واحد، شاخص بازار اول با4۷۱5 واحد افزايش 
معادل 2.۳۳ درصد به 2۰۷ هزار 249 واحد و شاخص 
بازار دوم با ۷۷۷2 واحد رشد معادل ۱۳۷ درصد، به 

 5۷4 هزار و 4۷5 واحد رس��يد. از سويي ديگر ديروز
 ۷ نماد »فوالد با 66۱ واح��د، فملي با 4۳۳ واحد، 
فارس با ۳۱۷ واحد، رمپنا ب��ا ۳۱2 واحد، وغدير با 
256 واحد، شپنا با ۱۷4 واحد و فخاس با ۱69 واحد« 
رشد، بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 

بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، در روز گذشته ش��اخص هاي 
صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري 
كه ش��اخص صنايع »فني مهندس��ي با ۱۱5 واحد 
صعود مع��ادل 4.۷4 درصد به 2 ه��زار و 548 واحد، 
محصوالت چوبي با ۱4898 واح��د افزايش معادل 
4.۱9 درص��د ب��ه ۳4۷۰ ه��زار و ۳59 واحد، فلزات 
اساس��ي با ۷۰8۰ واحد رش��د معادل 4.۱9 درصد 
به ۱۷6 هزار و 258 واحد، قند و ش��كر 2۰۱8 واحد 
افزايش معادل 4.۱۰ درصد به 5۱ هزار و 294 واحد، 
چند رشته اي صنعتي با 9۰6 واحد رشد، معادل ۳.45 
درصد به 2۷ هزار و ۱۷۱ واحد، منسوجات با )۱8۱( 
واحد افت معادل )4.۱4( درصد به 4 هزار و 2۰۱ واحد، 
ساير معادن با )29۷۱( واحد كاهش معادل )4.45( 

درصد به 6۳ هزار و 8۰9 واحد« رسيد.
در عين ح��ال نگاه��ي به آماره��اي معامالتي اين 
روز بازار س��هام مش��خص مي كند: قيمت س��هام 

نمادهاي »قصفها، قثابت، حپترو، ش��لعاب، غمهرا، 
فنورد و قپيرا« بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»نمرينو، كماسه، لوتوس، كحافظ، كفپارس، وساخت 
و وبوعلي« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم 

زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل بورس 
تهران، در 455 هزار نوبت معامالتي، 4 ميليارد و 852 
ميليون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش 2۰ هزار و 2۰4 

ميليارد تومان در بورس معامله شد.
در فراب��ورس نيز اوضاع تقريبا ش��بيه بورس بود. در 
اين روز ش��اخص كل اين بازار نيز همانند ش��اخص 
كل بورس رشد قابل توجهي كرد و ضمن جهش 5۷ 
واحدي به سطح ۳ هزار و ۷6۷ واحد رسيد. در اين روز 
اغلب نمادهاي مهم اين بازار سبز پوش بودند، با اين 
حال »كگهر«، »قاسم« و »شپاس« بيشترين اثر منفي 
را بر حركت اين شاخص داشتند. در مقابل نمادهاي 
»مارون«، »ميدكو« و »ذوب« نيز س��ه نمادي بودند 
كه بيشترين اثر مثبت را بر نماگر فرابورس داشتند. 
همچني��ن نماده��اي »ذوب«، »دي« و »چكاپ��ا« 
پر بيننده نمادهاي��ي بودند ك��ه در فرابورس توجه 
مراجعين سايت مديريت فناوري بورس تهران را به 

خود جلب كردند.

با صدور بيش از 4۷ هزار كد سهامدار جديد در مردادماه 
 امس��ال، تعداد كدهاي سهامداران بازار سرمايه از مرز 
۱۱ ميلي��ون گذش��ت. مع��اون عملي��ات ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
)سمات( با اعالم اين خبر افزود: در مجموع در پنج ماه 
نخست امسال بيش از ۱98 هزار كد سهامدار جديد در 
بازار سرمايه صادر شده است تا رقم كل كدهاي صادر 
ش��ده به ۱۱ ميليون و 42 هزار كد برسد. فريبا اخوان 
تعداد كدهاي صادر شده براي سهامداران خارجي بازار 
سرمايه را ۱۳66 كد اعالم كرد و گفت: 92 كد از ابتداي 
امسال براي سهامداران خارجي صادر شده است. معاون 
عمليات شركت س��پرده گذاري مركزي درباره اوراق 
حق تقدم تسهيالت مسكن گفت: حدود ۱9 نفر در ماه 
گذشته با خريد اوراق تسهيالت حق مسكن وارد فرآيند 

دريافت اين تسهيالت شدند.
اخوان در خصوص س��هامداران فعال بازار سرمايه در 
مردادماه 98 گفت: تع��داد يك ميليون و 92 هزار كد 
حداقل يك تا ۱۰ معامله )خريد يا فروش(، ۱۳8 هزار 
كد بين ۱۱ تا 2۰ معامل��ه و ۱92 هزار كد بيش از 2۰ 

معامله را در ماه گذشته انجام دادند.
اف��رادي كه قصد ورود به بازار س��رمايه اي��ران دارند، 
در ابت��دا بايد در س��امانه جامع اطالعات مش��تريان 

)س��جام( ثبت نام كنند. س��جام به عنوان زيرساخت 
پروفايلينگ يكپارچه و فراگير فعاالن بازار سرمايه به 
ويژه س��رمايه گذاران حقيقي و حقوقي و درگاه واحد 
خدم��ات دهي به تمامي اركان ب��ازار، نهادهاي مالي، 
ناشران و مخصوصًا سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
مطرح بوده و اپليكيشن آپ با توجه به گستره كاربران 
و ش��بكه فراگير خود با راه اندازي اين خدمت جديد، 
گامي نوين در ارايه خدمات بازار سرمايه به مشتريان 
خود برداش��ته است. سجام يك س��امانه زير ساختي 
براي شناسايي مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار سرمايه ايران اس��ت كه تمام فعاالن اين بازار اعم 
از سرمايه گذاران، مش��تريان و مديران نهادها در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند كرد و پ��س از احراز هويت حضوري 
قادر به دريافت خدمات مبتني بر داده هاي تاييد شده 
خواهند بود. بر اساس اين گزارش، از طريق اين سامانه 
اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره موبايل، آدرس 
الكترونيكي و اقامت دايمي فرد ثبت مي شود و از آن به 
بعد هيچ نه��اد مالي نيازي به دريافت مجدد اطالعات 
آن سهامدار را ندارد. براساس اين گزارش، سهامداران 
 www.sejam.ir مي توانن��د با مراجعه به س��ايت

ثبت نام خود را به صورت الكترونيكي انجام دهند. 
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       افزايش ۲۴۳ميليارد ريالي پرتفوي بورسي 
»وسبحان«:  شركت س��رمايه گذاري سبحان در 
صورت خالصه سرمايه گذاري هاي خود اعالم كرد كه 
پرتفوي بورسي اين شركت در يك سال مالي منتهي 
به ۳۱تير۱۳98 مبلغ 24۳ميليارد و 4۷4ميليون 
ريال افزايش يافت. شركت سرمايه گذاري سبحان 
در اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ۱2ماهه منتهي 
به ۳۱تير۱۳98 با سرمايه يك هزار و ۳۰۰ميليارد 
ريالي سود هر س��هم را ۷5۰ريال اعالم كرد كه در 
مقايسه با مدت مشابه ۷5درصد افزايش يافته است. 
به گزارش سنا، اين شركت سود عملياتي خود را مبلغ 
9۷4ميليارد ريال، سود خالص را مبلغ 9۷5ميليارد 
ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره را مبلغ يك هزار 
و ۱49ميلي��ارد ري��ال اعالم كرد. »وس��بحان« در 
صورت خالصه سرمايه گذاري هاي خود اعالم كرد كه 
پرتفوي بورسي اين شركت در يك سال مالي منتهي 
به ۳۱تير۱۳98 مبلغ 24۳ميليارد و 4۷4ميليون 
ريال افزايش يافت. با توجه به وضعيت پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس بهاي تمام شده 
آن با افزايش 86ميليارد و 294ميليون ريالي به يك 
هزار و ۱2ميليارد ريال رسيده است. همچنين ارزش 
بازار آن نيز با افزاي��ش ۳8۰ميليارد و 2۳۷ميليون 
ريالي به يك ه��زار و 255ميليارد ريال بالغ ش��ده 
است. اين ش��ركت با توجه به صورت ريز معامالت 
سهام واگذار شده از سود 542ميليارد و 224ميليون 
ريالي اين واگذاري ها خبر داد. همچنين كل مبلغ 
واگذاري نيز ۳هزار و 489ميليارد ريال اعالم كرده 
اس��ت. عالوه بر اين كل مبلغ بهاي تمام شده سهام 
بورسي خريداري شده يك هزار و 292ميليارد ريال 
رقم خورده است. در برآورد اين شركت از تغييرات 
هزينه هاي عمومي، اداري، تشكيالتي و خالص ساير 
درآمدها )هزينه ها( ي عملياتي اعالم شده است كه 
طي سال مالي جاري هزينه هاي عمومي و اداري با 
توجه به تورم قيمت ها و اينكه هزينه هاي مقايسه اي 
دوره مشابه 6 ماهه اس��ت، اين ارقام با ارقام ساالنه 
مورد رس��يدگي قابل مقايسه نيست و پيش بيني 
مي شود با لحاظ كنترل هزينه ها در سال آتي، تورم 
هزينه هاي سال مالي آتي حدود 2۰ درصد افزايش 
يابد. »وسبحان« در تشريح ساير برنامه هاي با اهميت 
ش��ركت اعالم كرد كه قصد دارد بازار گرداني سهام 
شركت در راس��تاي افزايش نقد شوندگي و تنظيم 
عرضه و تقاضاي اوراق و تحديد دامنه نوسان قيمت 
آن را به اجرا درآورد و از سهام كم بازده وزيان ده خارج 
شود. همچنين با ساير سهامداران پتروشميران جهت 
عرضه سهام در فرابورس همكاري كند و هزينه هاي 
عمومي و اداري5 خود را كاهش دهد. اين ش��ركت 
اعالم كرده است قصد دارد امالك را جهت بازدهي 

بيشتر بفروشد يا تبديل كند.

       رش�د ۱۸۹هزارميلي�ارد ريال�ي پرتفوي 
بورسي »ومعادن«:  شركت سرمايه گذاري توسعه 
معادن و فلزات در صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه 
از رشد ۱89هزار و ۷۷2ميليارد ريالي پرتفوي بورسي 
خود خبر داد. شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و 
فلزات در صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 
۳۱مرداد۱۳98، پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس با رشد ۱89هزار و ۷۷2ميليارد ريالي 
همراه شد. اين شركت بهاي تمام شده را با افزايش 
۳8۷ميليارد و ۷۱2ميلي��ون ريالي مبلغ ۳4هزار و 
94۳ميليارد و ۱۱۱ميليون ريال اعالم كرد و ارز بازار 
خود را با كاهش 6ه��زار و 2۰4ميليارد ريالي مبلغ 
224هزار و ۷۱5ميليون ريال منتش��ر كرده است. 
»ومعادن« در اين دوره يك ماهه كل مبلغ واگذاري 
سهام واگذار شده خود را 94ميليارد و 4۰ميليون ريال 
اعالم كرده است و سود اين واگذاري ها را ۷۷ميليارد 
و 42۰ميليون ري��ال اعالم كرد. از س��وي ديگر در 
يك ماهه مرداد۱۳98، اين ش��ركت سهام بورسي 
خريداري و تحصيل ش��ده را مبل��غ 4۰4ميليارد و 
۳۳2ميليون ريال اعالم كرده است. »ومعادن« در 
5۰شركت بورسي و غير بورسي سرمايه گذاري كرده 
است كه بهاي تمام شده آنها در پايان دوره به 4۳هزار 

و 585ميليارد ريال رسيده است.

       افزاي�ش ۲۹0 ه�زار ميلي�اردي پرتف�وي 
بورس�ي »فارس«:  س��ود عملياتي »فارس« به 
98هزار و ۳۷۷ميليارد ريال، سود خالص به 9۱هزار 
و 6۳۳ميليارد ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره به 
۱۳8هزار و 459ميليارد ريال رس��يد. »فارس« در 
صورتخالصه س��رمايه گذاري هاي خود از افزايش 
29۰هزار و 5۳6هزار و 8۳۰ميليون ريالي پرتفوي 
بورس��ي خود خبر داد و اعالم كرده است كه ارزش 
بازار اين پرتفوي ب��ا افزايش 2۳6هزار و ۷4ميليارد 
ريال ب��ه ۳29ه��زار و ۷25ميليارد ريال رس��يد و 
بهاي تمام ش��ده با افزايش 8ه��زار و 42۳ميليارد 
ريالي به ۳9هزار و ۱88ميلي��ارد ريال رقم خورده 
اس��ت. در صورت ريز س��هام بورس��ي واگذار شده 
»فارس« سود اين واگذاري ها 6هزار و 9۳6ميليارد 
و 856ميليون ريال و كل مبلغ واگذاري ها را ۱۱هزار 
و 22۳ميليارد ريال اعالم كرد. گفتني است؛ سهام 
بورسي خريداري شده اين شركت در دروه ۱2ماهه، 
9هزار و ۱۱۰ميليارد و ۱۳6ميليون ريال اعالم كرد. 
اين شركت در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي 
خود در خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرده است 
كه پرتفوي سرمايه گذاري ها را بهينه سازي مي كند. 
همچنين درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي 
شركت متناسب با سود تقسيمي شركت هاي تابعه 
و هزينه هاي عمومي، اداري و تش��كيالتي براساس 
س��ال مالي گذشته و با لحاظ نمودن تورم و افزايش 
قيمتها برآورد خواهد ش��د. عالوه بر اين شركت به 
اصالح س��اختار مالي در برخي از ش��ركت هاي زير 
مجموعه و شركت اصلي از جمله افزايش سرمايه، 
مطالعه و بررسي ظرفيت هاي استفاده از ابزارهاي 
نوين تامين مالي در بازار سرمايه و سرمايه گذاري از 
محل منابع حاصله با هدف خلق ارزش افزوده و بهبود 
و اصالح پرتفوي سرمايه گذاري و چابك سازي تهيه 
صورت هاي مالي براساس استانداردهاي بين المللي 

گزارشگري مالي )IFRS( اشاره كرد. 
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لوازم التحريرهاي دست نيافتي 
تعادل|

تنها دو هفته تا آغاز س��ال تحصيلي باقي مانده است. اين 
روزها هميشه براي دانش آموزان روزهاي پر از هيجان است؛ 
اما اين روزها افزايش بي رويه قيمت لوازم التحرير همزمان 
با به هم ريختگي اقتصاد خانواده ها در شرايط كنوني كشور 
 شرايط تنها عرق ش��رم بر چهره والدين مي نشاند. خريد 
لوازم التحرير هميشه انگيزه اي براي آغاز سال تحصيلي 
بوده و همانطور كه مي دانيم هرچه سن دانش آموز پايين تر 
باشد، عالقه بيشتري به وسايل پر زرق و برق دارد. اما اين 
روزها نه تنها با افزايش قيمت لوازم التحريرهاي معمولي 
در بازار مواجه هستيم بلكه وجود لوازم التحرير الكچري و 
وارداتي در بازار، خانواده ها را در مقابل خواست فرزندانشان 
دچار نوعي فشار مضاعف كرده است. پيش از اين به دليل 
افزايش قيمت كاغذ دولت بر آن شده بود تا براي تهيه دفتر 
مشق محصالن از كاغذهاي دولتي و توزيع دفتر مشق  به 
قيمت هاي تعيين شده خبر داده بود اما بررسي ها حاكي از 

اين است كه هنوز از اين دفاتر در بازار خبري نيست.

رسوخگرانيبهلوازمالتحرير
نوس��انات نرخ ارز و همچني��ن وجود ك��م كاري ها در 
اين مي��ان خود عامل��ي پررنگ براي افزاي��ش بي رويه 
قيم��ت لوازم التحرير در آس��تانه بازگش��ايي مدارس 
ش��ده اس��ت. چرا كه انتظار مي رود ش��رايط تحصيل 
براي تمام دانش آموزان تا حدودي فراهم ش��ود در غير 
اين صورت به يقي��ن به مرور زمان ش��اهد كاهش آمار 
دانش آموزان مش��غول به تحصيل خواهيم بود كه اين 
مهم مي تواند پيامدهاي منفي بسياري به دنبال داشته 
 باش��د چرا كه بايد به خاطر داش��ت كه باال رفتن قيمت 
لوازم التحرير در كن��ار افزايش بي رويه قيمت هاي لوازم 
و خدمات ديگر بار مالي س��نگيني را بر دوش خانواده ها 
مي گذارد كه بطور حتم ادامه داشتن اين روند براي برخي 
از افراد سخت يا غير ممكن خواهد بود از اين رو پيش بيني 
مي شود، شرايط موجود مي تواند درس خواندن و ادامه 
تحصيل را براي بس��ياري از دانش آموزان سخت يا غير 
ممكن كند.خانم جواني كه با سه فرزند خود براي خريد 
لوازم التحرير به بازار مراجعه كرده است در پاسخ به سوال 
ايسنا، مبني بر نحوه خريد و تامين لوازم التحرير فرزندان 
مدرسه اي خود مي گويد: س��ال گذشته براي خريد هر 
كوله پشتي مدرسه مبلغ 80 هزار تومان پرداخت كرديم 
اما امسال در يك اتفاق عجيب قيمت همان كوله پشتي 
به 175 هزار تومان رسيده است كه واقعا از خريد آن عاجز 
هستيم. پري – م با اشاره به اينكه با اين اوضاع بازار و گراني 
بي حد دفتر، مداد، خودكار و... نمي دانم براي س��ه فرزند 
خودم چگونه همه اينها را تامين كنم تا در روز اول مدرسه 
شرمنده آنها نباشم، گفت: قيمت مداد و خودكار كه توليد 
كشور خودمان است بيشتر از سه برابر شده و با يك حساب 
سرانگشتي بايد تمام حقوق ماه جاري را براي خريد اين 
اقالم براي بچه هايم كنار بگذاريم. همچنين بهنام – ج 
پدر كودك دبستاني كه براي خريد لوازم التحرير به بازار 
مراجعه كرده است گفت: غلبه برندهاي خارجي به ويژه 
»بن تن و مرد عنكبوتي« براي پس��ران و »كيتي و السا و 
آنا« براي دختران سبب شده در كنار باال بودن قيمت اين 
محصوالت كودكان به سمت خريد اين نوع وسايل كشيده 

شوند. او ادامه داد: تنوع محصوالت در بازار بسيار زياد است 
و با مقداري طرح فانتزي چندين برابر قيمت را به مردم 
ارايه مي كنند كه اين امر دور از انصاف است و بازاريان نيز 
در آستانه ماه بازگشايي مدارس كه هزينه هاي بي شماري 
از جمله حق ثبت نام، حق سرويس و... به سبد خانوار اضافه 
شده است، بايد مراعات حال خانواده ها را بكنند. افزايش 
قيمت هاي نجومي لوازم التحرير از سال قبل تاكنون سبب 
شده تا بسياري از خانواده ها شرمنده فرزندان خود شوند.

دفترمشقهايدولتيكجاست؟
به دنبال نابس��اماني هاي يك سال گذشته در بازار كاغذ و 
همزمان با نزديك شدن به فصل بازگشايي مدارس، يكي 
از دغدغه هاي دانش آموزان، تامين دفاتر مش��ق اس��ت؛ 
موضوعي كه حداقل در يك برهه زماني باعث شد تا قيمت 
دفترهاي مورد نياز دانش آموزان به ش��دت افزايش يابد و 
انتقادهاي بس��ياري را به دنبال داشته باشد. تا جايي كه 
بسياري از فعاالن اين حوزه، افزايش قيمت در بازار دفاتر 
مشق را ناش��ي از عدم همكاري مسووالن وزارت صمت و 
وزارت ارش��اد براي حل مشكل كاغذ اعالم كردند. رييس 
اتحاديه صحاف��ان و ليتوگرافان در اين ب��اره مي گويد: با 
مديريت ضعيفي كه وجود داشت، سال گذشته قيمت هر 
بند كاغذ دولتي كه حداكثر 140 هزار تومان قيمت داشت، 
در بازار آزاد به 500 هزار تومان رس��يد و همكاران ما براي 
توليد دفاتر مشق، مجبور شدند كاغذ مورد نياز خود را از 
بازار آزاد تهيه كنند. جليل غفاري با اشاره به افزايش قيمت 
دفاتر دانش آموزي عنوان مي كند: متاسفانه قيمت نهايي 
يك دفتر مشق 40 برگ ساده كه سال گذشته بين 1700 
تا 1800 تومان بود، امس��ال با مديريت آقايان به 4000 
تا 5000 تومان رس��يده است. با افزايش انتقادات نسبت 
به گران شدن قيمت دفاتر مشق دانش آموزي، مديركل 
دفت��ر برنامه ريزي، تامي��ن، توزيع و تنظيم ب��ازار وزارت 
صمت در خبري اعالم كرد كه حدود 15 ميليون دفترچه 
دانش آموزي با ارز 4200 توماني توليد شده و آماده عرضه 
در شبكه هاي منتخب است. موضوعي كه البته هيچ وقت 
زمان عرضه و ش��بكه توزيع آن و حتي قيمت عرضه براي 
مصرف كنندگان آن نيز اعالم نشد. با بيشتر شدن انتقادها و 
نزديك تر شدن به آغاز فصل بازگشايي مدارس، آمار دفاتر 
تهيه ش��ده با ارز دولتي 2 تا 2.5 برابر رشد كرد و حسين 
مدرس خيابان��ي، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگاني از برنامه ريزي اين وزارتخانه براي توزيع 
30 تا 40 ميليون دفترچه هاي دانش آموزي با ارز 4200 
توماني بين اقشار هدف از جمله دانش آموزان خانواده هاي 
تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيس��تي در شبكه هاي 
 توزيع خاص و منتخب خبر داد. او گفت: اكنون با توجه به
 14 ميلي��ون دانش آموز فعلي كش��ور و س��رانه مصرف
 10 دفترچ��ه ب��راي هر دانش آم��وز، نياز كش��ور حدود

140 ميليون دفترچه دانش آموزي است؛ اما واقعيت آن 
است كه قرار نيس��ت تمام اين نياز، با دفاتر دولتي تامين 
ش��ود، بلكه ما به دنبال آن هستيم كه دفاتر دانش آموزي 
اقشار هدف كه تمامي آنها مشخص شده اند و دانش آموزان 
خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد نيز جزو 
آنها هستند، با ارز دولتي تامين شود. حاال در شرايطي كه 
تنها 20 روز به بازگشايي مدارس مانده، نه از اعالم شبكه 

توزيع دفاتر مشق دولتي خبري است نه از قيمت توزيع آن؛ 
اين در حالي است كه از سوي ديگر سامانه 124، در بخش 
لوازم التحرير خود، تنها قيمت دفتر 40 برگ را اعالم كرده 
و جالب اينجاست كه قيمت دفتر 40 برگي اعالمي از سوي 
اين سامانه، 2100 تا 2200 تومان اعالم شده است. اما نه در 
فروشگاه هاي زنجيره اي از عرضه دفاتر 40 برگ با اين قيمت 

خبري هست نه در لوازم التحرير فروشي هاي سطح شهر.

قيمتاعجابانگيزالكچريها
از آن سو، با نگاهي گذرا به مغازه هاي فروش لوازم التحرير به 
راحتي مي توان به اين مهم دست يافت كه امروزه با وجود 
تحريم ها شاهد حضور گسترده لوازم التحرير خارجي در 
كشور هستيم كه قيمت آنها به يقين با جيب بسياري از افراد 
جامعه همخواني ندارد. اين در حالي است كه دانش آموزان 
بيشتر تمايل به خريد اينگونه لوازم التحرير دارند چراكه هم 
از نظر رنگ ها بسيار متنوع هستند و هم اينكه كيفيت به 
نسبت بااليي دارند؛ اما اين در حالي است كه لوازم التحرير 
ايراني به دليل عدم توجه به ظاهر آنها و همچنين كيفيت 
پايين برخي از نوشت افزارها با استقبال دانش آموزان مواجه 
نيست. هرچند والدين با توجه به قيمت باالي لوازم التحرير 
خارجي از خريد آنها سرباز مي زنند كه اين خود امروزه به يكي 
از دغدغه ها و همچنين ناراحتي هاي دانش آموزان تبديل 
شده است. شايد در شرايط اقتصادي امروز براي خيلي ها 
عجيب باشد كه كسي حاضر شود براي يك دفتر يادداشت يا 
يك دفتر كالسور، ميليون ها تومان پول بدهد اما اين واقعيت 
است كه با عميق تر شدن فاصله طبقاتي در كشور، هر روز 
بازار محصوالت الكچري داغ تر مي ش��ود و كار را به جايي 
مي رساند كه امروز با طبقاتي از جامعه مواجهيم كه ديگر نه 

تنها براي »تك بودن« خانه و ماشين و لباس و خوراكشان، 
ميلياردها تومان پول خرج مي كنند، بلكه حتي حاضرند براي 
»خاص بودن«، ميليون ها تومان پاي چيزهايي بدهند كه 
شايد خنده دار باشد؛ از قلم هاي لوكس تا دفتر يادداشت هاي 
چند ميليوني... اخيرا اگر به بازار لوازم التحرير و فروشگاه هاي 
خاص اين محصوالت سر بزنيد، ش��ايد از قيمت برخي از 
قلم ها، خودكارها، روان نويس ها و خودنويس هاي الكچري 
در اين بازار تعجب كنيد؛ از قلم هاي مدرن تا روان نويس هاي 
ساخته شده از بدنه كالشينكف شورشيان آفريقايي و حتي 
خودنويس هايي كه قيمت هركدام از آنها حس��ابي هوش 
از سر مشتري معمولي مي پراند. يكي از فروشندگان اين 
بازار كه سال هاست مشتري هاي خاص خودش را دارد به 
خبرگزاري تس��نيم گفت: يكي از برندهاي معروف، با اين 
ش��عار كه »با خريد يك قلم، يك سالح را از چرخه  كشتار 
بشريت خارج كنيد«، محصولي را عرضه كرده كه در نوع 
خودش براي مش��تريان ما جالب توجه است؛ او مي گويد: 
هر خودنويس و روان نويس اين كمپاني، از قطعات بازيافتي 
سالح كالشينكف ساخته ش��ده كه متعلق به شورشيان 
آفريقايي بوده و حاال با از رده خارج شدن اين اسلحه، بخشي 
از بدنه آن، تبديل به يك قلم منحصر به فرد مي ش��ود كه 
شماره انحصاري همان كالشينكف نيز روي آن حك شده؛ 
اين يعني بدنه  اين قلم ها از جنس اسلحه  كالشينكف است 
و در طراحي شان از بدنه اين اسلحه الهام گرفته شده است. 
البته به قول او »اين بازار انتها ندارد« و وقتي پيگير قيمت 
قلم هاي ديگر مي شويم از خودنويس 380 ميليون توماني 
مي گويد كه حتي ديدنش به اين سادگي امكان پذير نيست 
و در يك سال گذشته، 2 عدد از آنها هم فروش رفته. اما جداي 
از قيمت ميليوني قلم ها، قيمت دفترچه هاي كاغذي است. 

دفترچه هايي كه هيچ چيز بيشتر از دفترچه يادداشت هاي 
معمولي ندارند جز يك مارك خاص كه روي آنها حك شده 
و همان مارك، قيمت شان را تا ميليون ها تومان باال برده است. 
جالب اينجا است كه دفترچه هاي يادداشت برندهاي خاص 
لوازم التحرير آلماني و امريكايي، در بازار لوازم التحرير ايران با 
وجود قيمت هاي چند صد هزار توماني تا چند ميليوني شان، 
مش��تري هاي خاص خودشان را هم دارند؛ به عنوان مثال 
مشتريان اين دفترها براي داشتن يكي از دفترچه هاي اين 
برندها، بايد رقمي بين 160 هزار تومان تا بيش از 5 ميليون 
و 970 هزار تومان را پرداخت كنند و اگر عالقه مند باشند 
كه در كنار اين دفتر، يك خودكار هم داشته باشند، اين رقم 
به بيش از 10 ميليون تومان مي رسد.در اين راستا، رييس 
اتحاديه صنف لوازم التحرير و نوشت افزار تهران در واكنش 
به فروش لوازم التحرير الكچري و دفترهاي چند ميليون 
توماني در ايران مي گويد: فروش لوازم التحرير خارج از عرف 
و اقالم فانتري با قيمت هاي غيرمعمول ممنوع است. موسي 
فرزانيان همچنين با اشاره به افزايش قيمت لوازم التحرير 
اظهار كرد: طي يك سال گذشته كه قيمت ارز بين 4 تا 5 
برابر افزايش يافت، طبيعتا قيمت لوازم التحرير نيز باال رفت 
و بطور ميانگين، قيمت لوازم التحرير حدود 3 برابر سال قبل 
شده است. در اين بين شايد بيشترين افزايش قيمت مربوط 
به دفتر باشد چراكه كاغذ در بازار به شدت گران شد و قيمت 
هر بند كاغ��ذ از 80 هزار تومان به بيش از 500 هزار تومان 
رسيد. او در واكنش به فروش لوازم التحرير الكچري از جمله 
دفترهاي چند ميليوني در بازار لوازم التحرير خاطرنشان 
كرد: فروش لوازم التحرير خ��ارج از عرف و اقالم فانتري با 
قيمت هاي غيرمعمول ممنوع است ولي ما تا امروز گزارشي 

از چنين مواردي نداشته ايم.

رييسكميسيونحقوقيوحمايتهايقضاييومقرراتياتاقايرانمطرحكرد

اصالحقانونتجارتبدونمشورتبابخشخصوصي
احمد آتش هوش رييس كميسيون حقوقي و حمايت هاي 
قضايي و مقرراتي اتاق ايران معتقد است از آنجا كه قانون 
تجارت، قانون مادر به حساب مي آيد، هرگونه عجله در 
تصويب كليات اليحه آن مي تواند تاثيرات جبران ناپذيري 

در فعاليت هاي تجاري بگذارد. 
قانون تجارت كه در سيزدهم ارديبهشت ماه سال 1311 
در ششصد ماده و بر مبناي قانون تجارت 1807 فرانسه 
)معروف به كد ناپلئون( توسط مجلس شوراي ملي تهيه 
و تصويب شده است، مهم ترين مجموعه مدون قوانين 
مربوط به امور بازرگاني در ايران به شمار مي رود كه اصول 
مربوط به معامالت تجاري، دفاتر تجارتي، اسناد تجاري 
و چك، داللي، حق العمل كاري، ق��رارداد حمل و نقل، 
قائم مقام تجارتي و س��اير نمايندگان تجارتي، ضمانت، 
ورشكستگي، اسم تجارتي و شخصيت حقوقي را شامل 

مي شود.
كهنه بودن قوانين مربوط به قانون تجارت، سكوت قانون 
در عرصه هاي جديد تجارت جهاني، چند پارگي، قوانين 
پراكنده و از آن مهم تر امكان تفس��ير اين قانون از جمله 
مهم ترين مواردي است كه طي سال هاي گذشته از سوي 

بخش خصوصي در قالب نقد مطرح شده است.به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران، كميسيون حقوقي و حمايت هاي 
قضاي��ي و مقرراتي ات��اق ايران كه دوره هش��تم، بخش 
عمده اي از فعاليت خود را به بررسي اين قانون اختصاص 
داده بود، طي برگزاري جلس��ات متعدد با كارشناسان و 
حقوقدانان موضع خود را در رابطه با اين قانون مشخصا 
اعالم كرد. به اعتقاد اعضاي اين كميس��يون متن فعلي 
اليحه قان��ون جديد تجارت دچار مش��كالت و ابهامات 
فراواني است و در صورت تصويب منافع بخش خصوصي 

را به خطر خواهد انداخت.
ناصر رياحي رييس پيشين اين كميسيون، معتقد است 
مطالعه دقيق و جامعي كه به صورت جزئي مش��كالت 
قانون تجارت كنوني، آثار آن بر كسب وكار و راهكارهاي 
اصالحي آن را مورد بررسي و كنكاش قرار دهد، صورت 
نگرفته   است. بر همين اساس، با توجه به تفاوت هاي متعدد 
اليحه تجارت تقديمي دولت با متني از اليحه كه در دستور 
كار مجلس شوراي اسالمي قرار دارد، گزارش پژوهشي 
به منظور تطبيق م��واد دو اليحه و داليل توجيهي انجام 
تغييرات در متن اوليه و اينكه چرا متن فعلي جايگزين 

قبل شده اس��ت، وجود ندارد. ضمن اينكه قانون تجارت 
مصوب 1311 اقتباسي از قانون 1807 ميالدي فرانسه 
است و مشخص نيست در اليحه تجارت از تجربيات موفق 

كدام كشورها استفاده شده است.
به اعتق��اد رياحي، بررس��ي قوانين جدي��د مصوب در 
كشورهاي پيشرو، مقايسه گزينه هاي سياستي موجود 
در اصالح اليحه تجارت و نحوه انتخاب بهترين گزينه و 
پيامدهاي آن مي تواند مشكالت احتمالي اليحه تجارت 

را كاهش دهد.

بيتوجهيبهنظربخشخصوصي
بخش خصوصي از مدت ها پيش خواستار اصالح اين قانون 
بوده، اما اكنون كه زمان اجراي اين خواسته رسيده، روند 

كار بدون مشورت با آنها دنبال شده است.
احمد آتش هوش رييس كميسيون حقوقي و حمايت هاي 
قضايي و مقرراتي اتاق ايران در گفت وگو با »پايگاه خبري 
اتاق ايران« با تاكيد بر اهميت قانون تجارت، گفت: با توجه 
به بررسي هاي صورت گرفته هم در كميسيون حقوقي 
مجلس و هم در كميسيون تخصصي اتاق ايران، قرار بود با 

توجه به طوالني بودن اين قانون، به صورت كتاب به كتاب 
در مجلس بررسي شود. با اين حال با وجود همكاري اتاق 
با مجلس و زماني كه اعضاي كميسيون حقوقي اتاق ايران 
صرف بررس��ي اين قانون كردند، مطرح شدن اين قانون 
در صحن مجلس بدون اط��الع بخش خصوصي بوده و 
اصال اتاق بازرگاني در هيچ كدام از جلس��ات مجلس كه 
با هدف بررس��ي و اصالح اين قانون بوده شركت نداشته 
است. رييس كميسيون حقوقي و حمايت هاي قضايي 
و مقرراتي اتاق ايران خاطرنشان كرد: طوالني بودن اين 
قانون كه مصوب س��ال 1311 است باعث شده تا قانون 
تجارت قابل تفسير به اشكال مختلف باشد كه همين امر 
منجر به ايجاد مانع بر س��ر راه فعاليت فعاالن اقتصادي 

واقعي و سوءاستفاده عده اي خاص مي شود.
آتش هوش در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بررسي هاي 
كميس��يون حقوقي و حمايت هاي قضاي��ي و مقرراتي 
ايران، پيش��نهاد مشخص اين كميس��يون براي اصالح 
قانون تجارت چيست؟ گفت: موضع اصلي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران در رابطه با قانون تجارت 
فعلي مشخص است؛ اتاق بارها اعالم كرده با توجه اينكه 

قانون تجارت فعلي مصوب 1311، چندين سال است كه 
در كش��ور جا افتاده و هم قضات و هم فعاالن اقتصادي و 
بازرگانان با قواعد آن آشنا هستند، بنابراين ضروري است 
كه اين قانون با همان مبناي اوليه اما متناسب با شرايط 

اقتصادي و به خصوص تكنولوژي هاي روز اصالح شود.
به اعتقاد او تجربه نش��ان داده است كه اصالح قوانين در 
مجلس بر خالف انتظار فع��االن اقتصادي و نگارندگان 
لوايح است؛ به اين دليل كه سعي مي شود نظرات مخالف 
و موافق نمايندگان مجلس در آن لحاظ ش��ود و همين 
امر خروجي نهايي را كامال مغاير با خواسته اصلي فعاالن 

اقتصادي قرار مي دهد.
آتش هوش در ادامه به يكي ديگر از خواسته هاي بخش 
خصوصي در تصويب كليات اليحه تجارت اشاره و بيان 
كرد: بهره گيري از تجربيات كشور هاي موفق به خصوص 
در حوزه قراردادهاي تجاري و لحاظ كردن منافع طرفين 
از جمله مهم ترين نقطه نظرات بخش خصوصي در اصالح 
كليات اليحه تجارت بوده است؛ ضمن اينكه قانون بايد 
جامع و كامل نوشته شود كه امكان هرگونه تفسيري را 

از آن سلب كند.

درپنجمينجلسهشورايگفتوگويآذربايجانغربيعنوانشد

محدوديتهايارزيوقوانيندستوپاگيرصادراتيرفعشود
پنجمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش 
خصوصي آذربايجان غربي با حضور وزير امور اقتصادي و 
دارايي، استاندار آذربايجان غربي، رييس كل گمرك كشور، 
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان 

تشكل هاي بخش خصوصي استان برگزار شد. 
حسن انتظار رييس اتاق اروميه در اين نشست اظهار كرد: 
در 5 ماهه نخست امسال 145 درصد افزايش صادرات در 
استان رقم خورده كه  55 درصد محصوالت صادراتي اين 

استان از طريق گمرگ پيرانشهر بوده است. 
وي با اشاره به ترانزيت يك ميليارد دالر كاال در استان افزود: 
70 درصد تراتزيت اين كاالها از طريق گمرك پيرانشهر 
انجام شده است در حالي كه از نظر زيرساختي اين گمرگ 
وضعيت مناسبي ندارد. رييس اتاق بازرگاني اروميه با بيان 
اينكه بخش خصوصي خواستار حل ماده 20 است، ادامه 
داد: اين موض��وع به دغدغه مهم بخش خصوصي تبديل 
شده و بر خالف برگزاري جلسات مختلف هنوز به نتيجه اي 

نرسيده است.وي با خطاب قرار دادن وزير اقتصاد عنوان 
كرد: در شرايط سخت امروز، بهتر است سهم و نمره بخش 
خصوصي در بازار فعلي ايران ارزيابي شده تا مشخص شود 
كه اين بخش چه خدماتي را در اين شرايط سخت انجام داده 
است. انتظار با انتقاد از عدم واگذاري هاي نامناسب امالك 
و دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي و خصوصي سازي، 
عنوان كرد: امروزه بخش خصوصي با مشكل عدم تامين 
س��رمايه در گردش مواجه بوده كه دول��ت براي حل اين 
مشكل بايد تدابير مناسب و اصولي بينديشد.دبير شوراي 
گفت وگوي آذربايجان غربي با اعالم اينكه استان هاي مرزي 
يك فرصت براي توسعه است، تصريح كرد: بازار ايران به ويژه 
بازار آذربايجان  غربي ظرفيت بااليي براي صادرات و توليد 
محصوالت كشاورزي دارد و براي اين منظور بايد مسووالن 
در نظر داشته باشند كه مرز، ديگر تهديد نبوده بلكه يك 
فرصت براي استان هاي مرزي و توسعه كشور است. رييس 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان 

غربي، بهبود فضاي كسب و كار را از ديگر توفيقات اقتصادي 
اس��تان عنوان كرد و گفت: آذربايجان غربي در شاخص 
بهبود فضاي كسب و كار در پاييز و زمستان سال گذشته 
رتبه دوم كش��ور و در بهار امس��ال رتبه نخست كشور را 
كسب كرده است. وي افزود: نرخ بيكاري استان نيز در بهار 
امسال 4.2 درصد نسبت به مدت مشابه كاهش پيدا كرده 
است. استاندار آذربايجان غربي در ادامه به برخي مشكالت 
صادركنندگان استان اش��اره كرد و گفت: پيمان سپاري 
ارزي به كش��اورزي و باغداري اس��تان لطمه وارد كرده و 
صادرات محصوالت كشاورزي اس��تان با مشكل مواجه 
شده است كه انتظار داريم وزارت اقتصاد در راستاي رفع 
اين مشكل و اصالح برخي مقررات، اقدام عاجل انجام دهد. 
شهرياري همچنين از وزير اقتصاد خواستار پيگيري جدي 
رفع برخي محدوديت هاي ارزي و قوانين دس��ت و پاگير 
صادراتي شد و گفت: در تصويب و صدور بخشنامه هايي كه 
 بر بخش خصوصي و صادركنندگان تاثير مي گذارد بايد از 

صاحب نظران و فع��االن بخش خصوص��ي نظرخواهي 
شود. فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در 
اين نشس��ت با بيان اينكه اصال��ت بخش خصوصي جزو 
آموزه هاي ديني ماس��ت، گفت: بعد از ابالغ سياست هاي 
اصل 44 توس��ط مقام معظم رهبري، عمال نگاه منفي به 
بخش خصوصي از بين رفت و مسير بخش خصوصي در 
اقتصاد كش��ور هموارتر شد. وي با طرح اين سوال كه چرا 
بخش خصوصي تاكنون نتوانسته جايگاه واقعي خود را در 
كشور پيدا كند، افزود: براي محقق شدن سياست هاي اصل 
44 و واگذاري امور به بخش خصوصي، هم دولت و هم خود 
بخش خصوصي بايد مجدانه ايستادگي كنند و اين مساله از 
مسائلي است كه وزارت اقتصاد با جديت پيگيري مي كند. 
وزير اقتصاد تصريح ك��رد: معتقديم كه بخش خصوصي 
تماشاگر بازي نيست بلكه بازيگر اصلي است كه بايد وسط 
اقتصاد باشد به ويژه در ش��رايط امروز كه كشور با تحريم 
مواجه است بخش خصوصي بايد نقش آفريني و همانند 

واحد اجراي عملي��ات در جنگ عمل كند. دژپس��ند از 
واگذاري ش��ركت هاي بورس��ي نيز خبر داد وگفت: براي 
واگذاري س��هام دولت در چند ش��ركت بورس��ي بخش 
خصوصي مي تواند براي خريد به صورت انفرادي يا تشكيل 
كنسرسيوم اقدام كند.به گفته او، وزارت اقتصاد بصورت 
ش��بانه روزي پيگير اصالح و حذف مقررات زائد است، در 
اين زمينه از بخش خصوصي هم انتظ��ار مي رود موارد و 
مقررات زائد كه الزم االصالح است را به وزارت اقتصاد اعالم 
كند. وزير اقتصاد در ادامه از افزايش تس��هيالت اعطايي 
توس��ط بانك ها خبر داد و گفت: در 2 ماهه نخست سال 
جاري، اعطاي تس��هيالت توسط بانك ها نسبت به مدت 
 مشابه سال گذشته، 35 درصد رش��د داشته كه دو سوم

 اين تس��هيالت ب��راي س��رمايه در گ��ردش و كمك به 
توليدكنندگان بوده است. دژپسند افزود: اعطاي تسهيالت 
به طرح هاي سرمايه گذاري با 70درصد پيشرفت فيزيكي 

نيز در اولويت قرار دارد. 
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تركيبجديداتاقمشترك
»ايرانوچين«

پايگاه خبري ات�اق ايران|تركيب هيات مديره 
اتاق بازرگاني مش��ترك اي��ران و چين تغيير كرد. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، براين اس��اس، 
مجيدرضا حريري رييس، اس��داهلل عسگراوالدي 
ريي��س افتخاري و نايب رييس اول، سيدحس��ين 
اميني نايب رييس دوم، مهدي چنگيزي آشتياني 
خزانه دار، رويا وزيري، يوسف باپيري، هرويك ياري 
جانيان، مصطفي مالكي تهراني و افشين اميني ساير 

اعضاي هيات مديره هستند.

تلفنهمراهارزانخواهدشد
ايسنا|رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه با 
بيان اينكه در شرايط فعلي تنها مسافر واقعي امكان 
رجيس��تر كردن تلفن همراه را دارد، گفت: با توجه 
به شرايط كاهش و ثبات نرخ ارز و تامين نياز بازار از 
طريق واردكنندگان رسمي، قيمت تلفن همراه در 

هفته هاي آينده روند نزولي به خود خواهد گرفت.
ابراهيم درستي در رابطه با بازار تلفن همراه اظهار 
كرد: يكي از مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار بر قيمت 
تلفن همراه، ارزش نرخ ارز به ويژه دالر است كه در 
چند وقت گذشته با ثبات نرخ ارز و روند كاهشي آن، 
قيمت تلفن همراه نسبت به گذشته روند نزولي به 
خود گرفته است. به گفته او، همانطور كه در گذشته 
بارها تكرار ش��ده اگر سهم قابل توجهي از نياز بازار 
از طريق واردكنندگان تامين شود، در پي افزايش 
ميزان عرضه، قيمت تلفن همراه روند نزولي به خود 
مي گيرد. درستي افزود: بنابر پيش بيني ها به نظر 
مي رسد، در هفته هاي آينده قيمت تلفن همراه با 
توجه به شرايط فعلي بيش از گذشته ارزان شود و 
خوشبختانه بازار در شرايط فعلي ثبات قابل توجهي 

به خود گرفته است. 
وي با تاكيد بر اينكه تنها مسافر واقعي امكان ورود 
تلفن همراه به كشور را دارد، يادآور شد: مسافر واقعي 
كه به كشور وارد شده از طريق سيستم واحد از سامانه 
گمرك به سامانه نيروي انتظامي ارتباط داده خواهد 
شد و تلفن همراه آن رجيستر شده و ديگر شرايط 
گذش��ته كه با كد ملي افراد تلفن همراه رجيستر 

مي شد، كنار گذاشته شده است.

اعضايكنسرسيومجديد
اكتشافمعرفيشدند

ايميدرو|رييس هيات عامل ايميدرو گفت: با معرفي 
11 ش��ركت معدني به عنوان اعضاي كنسرسيوم 
اكتشافات جديد در 300 هزار كيلومتر مربع، مجموع 
اكتشافات ايميدرو به 640 هزار كيلومترمربع مي رسد. 
خداداد غريب پور تصريح كرد: شركت هاي گل گهر، 
چادرملو، توسعه معادن فلزات، صبانور، گهر زمين، 
توسعه صنايع معادن غدير، مباركه، فوالد خوزستان، 
ميدكو، ذوب آهن اصفهان و صدر تامين، اعضاي اين 

كنسرسيوم را تشكيل خواهند داد. 
به گفته وي، طي برنامه ريزي صورت گرفته 100 هزار 
كيلومترمربع از اكتشافات 300 هزار كيلومترمربعي 
توسط اين كنسرسيوم عملياتي خواهد شد. غريب پور 
گفت: طبق توافق صورت گرفته، تقسيم پهنه ها در 
اكتشافات جديد به شكلي خواهد بود كه ايميدرو، 
شركت تهيه و توليد مواد معدني و يك كنسرسيوم 
متشكل از شركت هاي بزرگ معدني هر يك عهده دار 

اكتشاف در 100 هزار كيلومتر مربع خواهند بود.

نانامسالگراننميشود
خبرگزاري تس�نيم |مع��اون بازرگاني داخلي 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه قيمت 
نان در سال جاري تغييري نمي كند و كماكان آرد 
يارانه اي در اختيار نانواي��ان قرار مي گيرد گفت: تا 
به امروز 7 ميليون و 600 هزار تن گندم به صورت 

تضميني از كشاورزان خريداري شده است.
 حس��ن حنان افزود: در سال گذش��ته در مجموع

345 هزار تن گندم دوروم به صورت تضميني خريد 
شده كه ميزان خريد تضميني اين محصول در سال 
جاري در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 60 
درصد كاهش يافته است. معاون بازرگاني داخلي 
شركت بازرگاني دولتي ايران ادامه داد: ميزان كلي 
خريد تضميني گندم در سال جاري نيز در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال گذش��ته كاهش يافته است. 
قائم مقام مديرعامل و معاون بازرگاني داخلي شركت 
بازرگاني دولتي ايران همچنين قيمت و حجم كاالي 
اساسي در نظر گرفته شده براي هيات  مذهبي در ايام 
مراسم عزاداري در ماه هاي محرم و صفر را اعالم كرد. 
به گفته وي، براي ايام ماه محرم و صفر پيش بيني 
شده، كه كاالهاي اساسي مورد نياز هيات مذهبي 
با قيمت مصوب و حتي با كمتر از نرخ مصرف كننده 
 به دست اين بخش برسد. حنان افزود: براي اين ايام

30 هزار تن برن��ج، 30 هزار تن روغن، 15 هزار تن 
شكر، 10 هزار تن گوشت قرمز و 10 هزار تن گوشت 
مرغ در نظر گرفته شده، كه با قيمت مصوب در اختيار 
هيات هاي مذهبي قرار مي گيرد و شرايط حمل آن 

به استان هاي مختلف فراهم شده است.
وي ادامه داد: قيمت هر كيلوگرم برنج 1121 هندي 
براي هيئات مذهب��ي 6300 تومان و هر كيلوگرم 
ش��كر 3000 هزار تومان اس��ت اما قيمت روغن با 
كمتر از قيمت كارخانه توزيع مي شود بطوري كه 
قيمت روغن حلب 16 كيلوگرمي 10 تا 15 درصد 
كمتر از قيمت مصرف كننده به دست هيئات مذهبي 
مي رسد. حنان تصريح كرد: قيمت 3 هزار توماني 
در نظر گرفته ش��ده براي هر كيلوگرم شكر، درب 
كارخانه است و از بابت حمل اين محصول به استان ها 
هزينه اي از هيئات مذهبي گرفته نمي شود. حنان 
ياد آور شد كه چاي و قند به نرخ تنظيم بازاري نيز در 
اختيار هيئات مذهبي قرار مي گيرد. بنابراين گزارش 
قيمت در نظر گرفته ش��ده براي هر كيلوگرم مرغ 
براي اين مراس��م 12500 تومان و گوشت گوساله 

وارداتي 55 هزار تومان است.
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بيژنزنگنهوزيرنفت:ضرورتاعمالمحدوديتبيشتربراياستفادهازكارتسوختجايگاهها

فقط ۵ درصد مردم از كارت سوخت 
شخصي استفاده كردند

 جهش سوم صنعت پتروشيمي كشور 
در راه است

نايب ريي��س و عضو هيات مديره اتحاديه جايگاه داران س��وخت معتقد 
است كه تغيير و تحوالت ايجاد شده در كارت سوخت نه تنها مردم را به 
اس��تفاده از آن تشويق نكرده بلكه چالش هايي را نيز در مباحث ديگر به 
همراه داشته است. به گزارش ايسنا، اوايل خردادماه بود كه خبر طرح الزام 
اس��تفاده از كارت سوخت شخصي منتشر شد و تاكنون نيز براي فراهم 
شدن زيرساخت هاي آن اقدامات متعددي انجام شده است. آن طور كه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرده قرار بر اين بود كه ابتدا 
اين طرح در چهار كالن شهر و سپس در كل كشور اجرايي شود. در چنين 
شرايطي از ۲۲ مردادماه كه اين طرح بطور رسمي آغاز به كار كرد تا اول 
شهريورماه، شاهد تغييرات چنداني در اين حوزه نبوديم؛ چراكه كارت 
س��وخت جايگاه داران در اختيار تمام متقاضيان قرار داشت. البته از آن 
زمان زمزمه هايي براي محدوديت در ليتراژ كارت جايگاه داران مطرح شد 
و سرانجام از اول شهريورماه ميزان سوخت گيري با كارت آزاد جايگاه ها 
در كل كشور در هر بار سوخت گيري، از ۶۰ ليتر به ۳۰ ليتر كاهش يافت. 
در اين باره عطاپور - نايب رييس و عضو هيات مديره اتحاديه جايگاه داران 
سوخت - به ايس��نا گفت: با وجود اجراي اين طرح، متقاضيان سوخت 
هم چنان از كارت س��وخت جايگاه داران اس��تفاده مي كنند و مي توان 
گفت از زمان اجراي طرح الزام استفاده از كارت سوخت، تنها پنج درصد 
متقاضيان از كارت سوخت شخصي خودشان براي سوخت گيري استفاده 
مي كنند، چون هنوز زيرس��اخت هاي اجراي اين طرح عملياتي نشده 
است. وي ضمن انتقاد از محدود كردن ليتراژ كارت سوخت جايگاه داران 
گفت: اين مساله موجب شده تا مالكان وسائل نقليه براي دريافت سوخت 
بيشتر اقداماتي را انجام دهند كه يكي از آنها عبور و مرور اضافي در خيابان 
براي س��وخت گيري مجدد از جايگاه هاي سوخت است. نايب رييس و 
عضو هيات مديره اتحاديه جايگاه داران س��وخت تصريح كرد: اين طرح 
عالوه بر هزينه مضاعفي كه براي جايگاه ها به دنبال دارد، از نظر مسائل 
محيط زيستي نيز مش��كالتي را همراه داشته است و به همين دليل به 
نظر مي رسد كه بايد اين طرح مورد ارزيابي دقيق تر قرار گيرد. به گزارش 

ايسنا، برخي كارشناسان بر اين عقيده اند كه براي الزام مردم به استفاده از 
كارت سوخت شخصي بايد محدوديت هايي در استفاده از كارت سوخت 
جايگاه ها از قبيل كاهش تدريجي ليتراژ سوختگيري يا پرداخت هزينه 
اضافي بابت حق الزحمه استفاده از كارت سوخت جايگاه ها ايجاد شود. 
به زعم آنان در غير اين صورت اس��تفاده از كارت سوخت شخصي براي 
مردم الزام آور نخواهد بود. الزم به يادآوري اس��ت كه از ابتداي شهريور 
ماه محدوديت استفاده از ظرفيت كارت جايگاه اعمال شد و هر خودرو 
مي تواند فقط ۳۰ ليتر از كارت جايگاه اس��تفاده كند.  ضرورت استفاده 
از كارت سوخت عمال در برخي مناطق باعث كشف كارت هاي سوخت 
قاچاق شده است بطوري كه به دنبال اجراي طرح كدينگ كارت سوخت 
از دهم خرداد ماه امس��ال در سيستان و بلوچستان، تاكنون بيش از ۶۸ 
هزار كارت مهاجر در منطقه زاهدان شناسايي و از طرح خارج شد. پيش 
از اين غالم محمد احمدي مدير منطقه شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه زاهدان، با اشاره به موفقيت آميز بودن اجراي اين طرح گفت: 
با گذشت كمتر از دو ماه از آغاز اجراي طرح كدينگ، تاكنون بيش از ۶۸ 
هزار كارت سوخت مهاجر در منطقه زاهدان شناسايي و از سوخت گيري 
آنها در جايگاه ها جلوگيري شده است. وي اظهار كرد: كار بررسي و پايش 
كارت هاي سوخت مهاجر در منطقه ادامه دارد و تاكنون بطور ميانگين 
روزانه بيش از يك هزار كارت مهاجر شناسايي و از طرح خارج شده است. 
مدير منطقه زاهدان، الزامي شدن استفاده از كارت سوخت خودرو را كه 
از ۲۲ مردادماه امسال در تمامي جايگاه هاي كشور آغاز شده است، گامي 
موثر براي پيشگيري از مهاجرت كارت هاي سوخت به مناطق مرزي و 
جلوگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي عنوان كرد. با اجراي طرح كدينگ 
در سيس��تان و بلوچس��تان فقط خودروهايي كه داراي شماره پالك يا 
آدرس استان باشند مجاز به سوختگيري در جايگاه هاي سوخت هستند 
و ديگر خودروها از جمله خودروهاي مهمان و خودروهاي فاقد كارت در 
جايگاه هاي ويژه اي كه به اين منظور در نظر گرفته شده است، مي توانند 

سوخت گيري كنند.

وزير نفت گفت: كشور دو جهش در بخش پتروشيمي را طي بيست و 
چند سال گذشته تجربه كرده و جهش سوم نيز در حال تدارك شدن 
است.  به گزارش تسنيم، وزير نفت در مصاحبه با راديو گفت: كشور دو 
جهش در بخش پتروشيمي را طي بيست و چند سال گذشته تجربه 
كرده و جهش سوم نيز در حال تدارك شدن است. بيژن نامدار زنگنه 
افزود: جهش نخست از س��ال 1۳7۶ و جهش دوم از سال 1۳9۲ در 

كشور آغاز شده است.

   جهش س�وم توليد پتروش�يمي را به 150 ميليون تن در 
سال مي رساند

وي همچنين اظهارداشت: مجموعه وزارت نفت هم اكنون در حال 
تدارك جهش سوم در حوزه پتروشيمي است.

وزير نفت گفت: جهش دوم و سوم توليد كشور را به ترتيب باالي 1۰۰ 
و 15۰ ميليون تن مواد پتروشيمي در سال خواهد رساند.

وي در ادامه ضمن اش��اره به اينكه ايجاد پااليشگاه هم »زمان بر« و 
هم »گران« است، افزود: واقعيت قضيه اين است كه به ازاي ظرفيت 

يك بشكه نفت خام در روز ۲۰ هزار دالر سرمايه گذاري نياز است.
زنگنه اظهار داش��ت: قانوني كه به تازگي مجلس شوراي اسالمي در 
جهت حمايت از ساخت پااليش��گاه از طريق سرمايه هاي مردمي و 
تنفس خوراك تا سقف دو ميليون بشكه در روز مصوب كرده حداقل 
اگر نفت خام باش��د 4۰ ميليارد دالر سرمايه نياز دارد كه بايد تالش 

كرد اين ميزان سرمايه گذاري در داخل تامين شود.
وي گفت: آيين نامه اجرايي اين قانون در حال تدوين است.

وزير نفت گفت: كاري ك��ه هم اكنون اين وزارتخانه با قدرت در حال 
پيگيري است بحث مربوط به پااليشگاه هاي سيراف است كه طرح 
آن از چند س��ال پيش كليد خورده است. وي اظهارداشت: ظرفيت 
اوليه طرح مدنظر 4۸۰ هزار بش��كه در روز بوده كه1۲۰ هزار بشكه 
از اين ظرفيت به فاز چهارم پااليش��گاه ستاره خليج فارس منتقل و 

ظرفيت فعلي ۳۶۰ هزار بشكه در روز است. نامدار زنگنه گفت: تكميل 
طرح مزبور از اولويت هاي اصلي اين وزارتخانه بوده و به شدت در حال 

پيگيري است.
وي افزود: اجراي طرح پااليشگاه هاي ميعانات گازي سيراف دست كم 
۲۲ تا ۲۳ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد كه بايد از بازار سرمايه 
كشور با انتش��ار اوراق جذب ش��ود. وزير نفت اظهارداشت: ساخت 
پااليش��گاه هاي ميعانات گازي به نسبت پااليش��گاه هاي نفت خام 
ارزان تر است و به عبارتي يك سوم هزينه احداث پااليشگاه هاي نفت 
خام را دارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اينكه به اتكاي 
نفت و گازي كه در كش��ور توليد مي شود به تبع صنايع پايين دست 
صنعت نفت و گاز در مملكت ايجاد شود يك امر قطعي و هميشه مورد 

توجه وزارت نفت بوده است.

   براي جلوگيري از خام فروشي نفت بايد سرمايه گذاري   
مناسبي در صنعت پتروشيمي صورت گيرد

نامدار زنگنه افزود: بدون شك با توسعه صنايع پايين دست صنعت 
نفت و گاز ضمن جلوگيري از خام فروشي موجب تبديل مواد خام به 
محصوالت نهايي با ارزش افزوده باال، خلق ثروت، اشتغال زايي، رشد 
اقتصادي، قدرت ارزآوري و همين طور ايجاد كار براي پيمانكاران و 

شركت هاي داخلي حين ساخت اين تاسيسات خواهد شد.
وي اظهارداش��ت: تاكيدات مقام معظم رهبري نيز بيشتر مجموعه 

وزارت نفت را موظف مي كند در اين مسير كار و تالش كنند.
وزير نفت گفت: خوش��بختانه تاكن��ون اقدامات خوب��ي در زمينه 
پااليشگاه سازي، توس��عه صنعت پتروشيمي و غيره در كشور انجام 
شده است. وي در ادامه افزود: براي جلوگيري از خام فروشي نفت بايد 
سرمايه گذاري هاي مناسبي در زمينه توسعه واحدهاي پااليشگاهي 
و پترو پااليش��گاهي و همين ط��ور صنعت پتروش��يمي مبتني بر 

خوراك هاي گاز و مايع صورت گيرد.

مسائلحقوقي،برگزيتوشورش،موقعيتبازارسهامنيويورك،لندنوهنگكنگرابرايآرامكوتضعيفكردند

همزماني انتشار اخبار عرضه اوليه سهام آرامكو با نزول مقام الفالح
 گروه انرژي| 

ديروز دو خبر مهم درباره نفت عربستان سعودي منتشر 
شد. از طرفي، وزارت نفت، صنايع و معادن اين كشور به 
دو وزارتخانه تجزيه شد و بدين ترتيب نقش خالدالفالح، 
يكي از معماران اصلي اقتصاد جديد عربستان در عرصه 
تصميم گيري اين كشور كمرنگ تر شد و از طرف ديگر 
مقام��ات آگاه به روزنامه وال اس��تريت ژورنال امريكا 
گفتند كه عرضه اوليه سهام شركت آرامكو تا پايان سال 
ميالدي انجام خواهد شد و احتمال به وقوع پيوستن اين 
رويداد در بازار سهام توكيو بيش از ساير گزينه ها است.

يك روزنامه امريكايي با اشاره به كمرنگ شدن نقش 
يكي از طراحان طرح توسعه اقتصاد فرانفتي عربستان 
به عنوان بزرگ ترين تصميم گيرنده در اين كشور، به 
نقل از برخي مسووالن عربستاني اين مساله را ناشي از 

شكست او در پيشبرد طرح اصالحي عربستان دانست.
روزنامه وال استريت ژورنال امريكا نوشت، خالد الفالح، از 
طراحان طرح توسعه اقتصاد فرانفتي به عنوان بخشي از 
اصالحات جديد در كابينه عربستان به عنوان وزير نفت 
باقي خواهد ماند اما پس��ت وزارت صنايع كه حوزه اي 
گسترده تر اس��ت به شخصي غير از او سپرده شده، در 
واقع رياض بندر الخريف، يكي از بزرگ ترين مسووالن 
اجرايي گروه الخريف را به عنوان وزير صنعت و معادن 

كه به تازگي تاسيس شده، منصوب كرد.
به گزارش ايس��نا، الفالح هم پيم��ان اصلي محمد بن 
سلمان، وليعهد عربس��تان زماني كه در سال ۲۰1۶ 
به عنوان وزير نفت منصوب شد، مسووليت دو بخش 
صنعت و معدن را نيز به دست گرفت. به گفته مسووالن 
عربستاني بن سلمان مسووليتي با پيشرفت كمتر را 

به الفالح س��پرد با اين حال نقش برجس��ته او در هرم 
عربستان از جمله پست رياست شوراي مديريتي آرامكو 
و رياست هيات عربستان در اوپك تغييري نكرد.از طرف 
ديگر همزمان با تغييرات اساس��ي چينش قدرت در 
عربستان، شركت آرامكوي سعودي براي عرضه اوليه 
عمومي سهام خود در بازار بين المللي، به جاي لندن و 
هنگ كنگ به توكيو فكر مي كند و به دليل ريسك هاي 
حقوقي نيويورك را از گزينه هاي خود كنار گذاش��ته 
است.روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از مقامات آگاه 
نوشت: عرضه اوليه عمومي سهام شركت نفتي دولتي 
آرامكوي س��عودي در دو مرحله انجام خواهد گرفت. 
مرحله نخست آن در بازار سهام عربستان در اواخر سال 
ميالدي جاري انجام مي گيرد و سپس عرضه بين المللي 
در س��ال ۲۰۲۰ يا ۲۰۲1 انجام خواهد گرفت.انتظار 

مي رود عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو، بزرگ ترين 
عرضه اوليه سهام باشد كه تاكنون در جهان انجام شده 
است.آرامكو كسب 1۰۰ ميليارد دالر از طريق فروش 
پنج درصد سهم اين شركت در بازارهاي سهام را هدف 
گرفته است اما معلوم نيست موفق خواهد شد اين ميزان 

پول را تهيه كند يا خير.
بس��ياري از بازارهاي سهام جهان تمايل داشتند محل 
عرضه اولي��ه عمومي س��هام آرامكو باش��ند و لندن و 
هنك كنگ مكان هاي ايده آل براي اين رويداد به شمار 
مي رفتند. اما ابهامات سياسي پيرامون اين دو شهر كه 
ناش��ي از جدايي انگليس از اتحادي��ه اروپا و همچنين 
اعتراضات مردمي در هنگ كن��گ بود به جذابيت آنها 
لطمه زد.با اين حال مقامات س��عودي به وال استريت 
ژورنال گفته اند اگرچه تماي��ل دارند توكيو را براي اين 

منظور انتخاب كنند اما هنوز تصميم نهايي گرفته نشده 
و تمامي گزينه ها روي ميز است.همچنين منابع آگاه به 
رويترز اظهار كردن��د هيات مديره آرامكو به اين نتيجه 
رس��يده اند كه عرضه سهام اين ش��ركت در نيويورك، 
ريسك هاي حقوقي زيادي را دربردارد. نيويورك محل 
مورد عالقه محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي 
براي عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو پيش از متوقف 
شدن اين طرح در سال گذشته بود.يكي از منابع آگاه از 
اين طرح به رويترز گفت: هيات مديره آرامكو كه از وزيران 
هيات دولت و مديران آرامكو تش��كيل ش��ده است، در 
ديداري كه در اوت برگزار شد، به اين نتيجه رسيدند كه 
امريكا نمي تواند براي عرضه اوليه عمومي در نظر گرفته 
شود مگر اينكه آرامكو يك تضمين دولتي براي حمايت از 

اين شركت در برابر شكايات قانوني دريافت كند.

ضربهتوليدبيشازتوافقاعضاياوپكپالسبهبهاينفت
گروه انرژي| به��اي معامالت نفت در س��اعات پاياني 
روز جمعه و در آستانه آغاز تعطيالت هفتگي بازار پس از 
گزارش هايي كه نشان داد كاهش توليد نفت روسيه در اوت 
كمتر از ميزان توافق شده در چارچوب توافق اوپك پالس 
بوده است، كاهش چشمگيري پيدا كرد.بهاي معامالت 
آتي نفت برنت يك دالر و 5۶ سنت يا ۲.5۸ درصد كاهش 
پيدا كرد و در 5۸ دالر و 9۳ س��نت در هر بشكه بسته شد. 
نفت برنت براي كل هفته 1.۸ درصد رش��د قيمت داشت 
اما براي اوت 7.۳ درصد كاهش ثبت كرد. بهاي معامالت 
آتي شاخص نفتي وست تگزاس اينترمدييت امريكا نيز 
يك دالر و 55 س��نت يا ۲.7۳ درصد كاهش پيدا كرد و در 
55 دالر و 1۶ سنت در هر بشكه بسته شد. شاخص قيمت 
نفت امريكا 1.7 درصد رشد هفتگي داشت اما در اوت با 5.9 
درصد كاهش روبرو شد.الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 
اظهار كرد: كاهش توليد نفت اين كش��ور در اوت اندكي 
كمتر از ميزاني بوده كه با توليدكنندگان اوپك و غيراوپك 
توافق شده بود با اين حال وي اظهار كرد مسكو قصد دارد 
به توافق كاهش توليد بطور كامل عمل كند.اما اين گزارش 
اعتماد بازار را متزلزل كرد. فيليپ فالين، تحليلگر ارشد 
بازار در گروه پرايس فيوچرز اظهار كرد اكنون كه روسيه در 
كاهش توليد كوتاهي كرده، ممكن است كه توافق كاهش 
توليد ميان كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك جدي گرفته 
نشود.به گزارش ايسنا، طبق نظرسنجي رويترز، توليد نفت 
اوپك در اوت براي نخس��تين بار در سال ميالدي جاري 
افزايش پيدا كرده و اعضاي اين گروه ۲9.۶1 ميليون بشكه 

در روز نفت توليد كرده اند كه ۸۰ هزار بشكه در روز باالتر از 
آمار ژوييه بوده است.به گزارش تسنيم، توليد نفت اوپك در 
ماه اوت براي اولين ماه در سال جاري افزايش يافت. دليل 
آن مي تواند عرضه بيشتر عراق و نيجريه باشد كه از كاهش 
توليد عربستان سعودي و از دست رفتن بشكه هاي نفت 
ايران به خاطر تحريم هاي امريكا پيش گرفته است.عربستان 
سعودي همچنان توليد خود را پايين تر از سهميه اش طبق 
قرار داد كاهش توليد نگه داشته و هدف آن حمايت از بازار 
است. با وجود درخواست دونالد ترامپ از اوپك براي افزايش 
توليد، توليد كنندگان اين گروه در ماه جوالي توافق كاهش 
توليد نفت را تا مارس ۲۰۲۰ تمديد كردند.اوپك، روسيه و 
ساير توليدكنندگان غيرعضو اوپك طي ائتالفي در دسامبر 
۲۰1۸ تواف��ق كردند از اول ژانوي��ه ۲۰19، به ميزان 1.۲ 
ميليون بشكه در روز توليد خود را كاهش دهند. سهم اوپك 
از اين كاهش توليد ۸۰۰ هزار بشكه در روز بود كه توسط 
11 عضو آن به جز ايران، ليبي و ونزوئال اجرايي مي شود.در 
م��اه اوت، اين 11 عضو اوپك 1۳۶ درصد به توافق كاهش 
تولي��د پايبند بودند كه از 15۰ درص��د ماه جوالي كمتر 
است.بيشترين افزايش توليد از طرف نيجريه، بزرگ ترين 
صادر كنن��ده آفريقا و معادل ۸۰ هزار بش��كه در روز بوده 
است. نيجريه به دنبال سهم بيش��تري از اوپك است و در 
ماه اوت باالتر از هدف تعيين ش��ده  اش توليد كرده است.

دومي��ن افزايش توليد ۶۰ هزار بش��كه در روز و مربوط به 
عراق است كه صادرات نفت خود را از پايانه هاي شمالي و 
جنوبي افزايش داده است.ليبي هم كمي توليد نفت خود 

را افزايش داده است. الشراره، بزرگ ترين ميدان نفتي ليبي 
در ماه اوت توليدش را از سر گرفت.عربستان سعودي كه در 
ماه جوالي توليد خود را حتي بيشتر از سهميه اش از توافق 
اوپك كاهش داده بود، در ماه اوت هم به همين روند كاهشي 
ادامه داد. توليد نفت عربستان 9.۶۳ ميليون بشكه در روز 
است در حالي كه طبق سهميه اش از قرارداد كاهش توليد، 
مي تواند 1۰.۳11 ميليون بشكه در روز توليد داشته باشد.

در بين كشور هايي كه توليد پاييني دارند، ايران به خاطر 
تحريم هاي امريكا بيشترين كاهش را معادل 5۰ هزار بشكه 
در روز داشته است.كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك و 
غيراوپك هفته گذشته اعالم كرده بود نرخ پايبندي اعضاي 
گروه اوپك پالس به توافق كاهش توليد در ژوييه به 159 
درصد صعود كرد كه ۲۲ درصد باالتر از ژوئن بوده اس��ت. 
تحت اين توافق، توليدكنندگان موافقت كرده اند ميزان 
عرضه خود را به صورت كلي 1.۲ ميليون بشكه در روز نسبت 
به سطح توليد اكتبر سال ۲۰1۸ محدود نگه دارند. اين توافق 
تا مارس سال ۲۰۲۰ تمديد شده است.همچنين گزارش 
شركت خدمات انرژي بيكرهيوز نشان داد شمار دكل هاي 
حفاري نفت فعال امريكا هفته گذشته 1۲ حلقه كاهش 
پيدا كرده و به 74۲ حلقه رسيده كه نشان دهنده كندي 
روند رشد توليد اين كشور در ماه هاي آينده است.نفت هفته 
گذشته با نشانه هاي ماليم شدن مواضع امريكا و چين در 
جنگ تجاري ميان دو كشور اندكي بهبود پيدا كرده بود. 
وزارت خارجه چين روز جمعه اعالم كرد مذاكره كنندگان 

امريكا و چين ارتباط موثري را حفظ كرده اند. 
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خواسته ايران از اروپا: خط 
اعتباري به ارزش صادرات نفتي

گروه انرژي| عباس عراقچي، معاون سياسي وزير 
امور خارجه اي��ران ديروز به ايرنا اع��الم كرد، طرف 
امريكايي در خصوص مساله فروش نفت ايران از خود 
انعطاف هايي نشان داده است.وي افزود: »در مجموع 
در يك سال گذشته سياست خارجي ما يك سياست 
بسيار پركار و فعالي در عرصه هاي مختلف بود براي 
اينكه در مقابل اين سياس��ت حداكثري، سياست 
جمهوري اس��المي ايران سياست مقاومت و بسيج 
حداكثري امكانات بوده است.«به گزارش اسپوتنيك، 
معاون سياسي وزارت امور خارجه ايران خاطرنشان 
كرد: »راهي كه ما جلوي پاي اروپايي ها گذاشته ايم، 
اين است كه يا با اخذ مجوز از امريكا براي شركت هاي 
خودشان از ما نفت بخرند و اگر نمي توانند، دولت هاي 
آنها معادل همان مقدار نفتي كه ما بايد بفروش��يم 
خطوط اعتباري، اعتبارات صادراتي يا به هرشكلي 
كه خودشان مي دانند در اختيار جمهوري اسالمي 
ايران قرار دهند چرا كه بدون انجام اينها بازگشت ما 
به اجراي كامل برجام ممكن نخواهد بود.«پيش از 
اعالم بازگشت تحريم هاي نفتي ايران از سوي دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا، ايران حدود ۸۳۶ هزار 
بشكه در روز نفت به پااليشگاه هاي اروپايي در ايتاليا، 
اسپانيا، يونان، فرانسه، هلند و تركيه مي فروخت. سهم 
تركيه از نفت ايران حدود ۲5۶ هزار بشكه در روز بود، 
اما آمار تفكيكي 5۸۰ هزار بشكه در روز نفت صادراتي 
ايران به ديگر كشورهاي اروپايي منتشر نشده است. 
پس از اعالم امريكا مبني بر بازگرداندن تحريم هاي 
نفتي ايران در ارديبهشت ماه سال 97، فرانسه، اسپانيا 
و هلند به سرعت به دنبال جايگزين نفت ايران رفته و 
خريد نفت اين كشور را متوقف كردند. آبان ماه همان 
سال كه امريكا معافيت هايي را براي ۸ خريدار نفتي 
ايران در نظر گرفت، نام ايتاليا و يونان نيز در فهرست ۸ 
خريدار ديده مي شد، اما به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت 
ايران اين دو كشور با وجود اخذ معافيت از تحريم هاي 
امريكا، واردات نف��ت خود از ايران را متوقف كردند و 
بدين ترتيب، از ميان واردكنندگان نفت اروپايي، تنها 

تركيه به خريد نفت خود از ايران ادامه داد.

امريكا آدريان دريا را تحريم كرد
ايرنا| وزارت خزانه داري امريكا در بيانيه اي خبر داد 
كه اياالت متحده نفتكش آدريان دريا و كاپيتان آن 
را به دليل حمل و نقل بيش از ۲ ميليون بشكه نفت 
كه به نفع آنچه كه نيروهاي امنيتي ايران ذكر شده، 
تحريم كرد.دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري اياالت متحده )OFAC( بامداد ش��نبه 
اعالم كرد: نفتكش آدريان دريا مطابق دستورالعمل 
اجرايي) E.O.( 1۳۲۲4 به عنوان دارايي مسدود شده، 
شناسايي مي شود.در اين بيانيه آمده است: هر كس 

كه به آدريان دريا كمك كند، مجازات خواهد شد. 

سرقت 22 ميليون بشكه نفت 
در نيجريه طي 6 ماه

تسنيم| نيجريه ۲۲ ميليون بشكه نفت خود را در 
نيمه اول سال جاري به خاطر دزدي از دست داد. به 
گفته ش��ركت نفت دولتي نيجريه، اين مشكل يك 
تهديد براي اقتصاد اين كشور است.به گزارش رويترز، 
مقدار نفت دزديده شده بيش از 1۲۰ هزار بشكه در 
روز و معادل ۶ درصد از ۲ ميليون بشكه در روز توليد 
نيجريه اس��ت.تجارت نفت 9۰ درص��د ارز خارجي 
نيجريه و حجم عظيمي از درآمد دولت اين كش��ور 
را تامين مي كند. ولي خ��ط لوله هايي كه از منطقه 
نفت خيز دلتاي نيجر عبور مي كنند، همواره هدف 
دزدي و خرابكاري قرار مي گيرند.گادوين اوباسكي، 
حاكم ايالت ايدو و رييس كميته ويژه شوراي اقتصاد 
ملي در مورد كنترل و جلوگيري از دزدي نفت خام 
گفت اگر كاري براي مقابله با اين دزدي انجام نشود، 
تا پايان س��ال جاري رقم ۲۲ ميليون بشكه دو برابر 
مي شود.شركت ملي نفت نيجريه در گزارش ماهانه 
خود اعالم كرد خرابكاري در خط لوله هاي نفتي 77 
درصد افزايش يافته است. اين گزارش به 1۰۶ خط 
لوله شكسته شده در ژوئن اشاره كرد كه نسبت به ۶۰ 

خط لوله ماه مه  افزايش داشت.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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گردن زدن صنعتي در ايران

توليدات نساجي ايران فداي منسوجات انگليسي شدند

منطقاقتصاددربارهصفرزداييازپولچهميگويد

نوشته:   احمد سيف|
با آنچه در نوبت گذش��ته )روز پنج ش��نبه( ارايه شد اين 
نكته بايد روشن باشد در طول قرن شاهد نوعي تحوالت 
س��اختاري هم در اقتصاد ايران بوده ايم. بالفاصله بايد به 
دو وجه ويژه اين تحوالت اشاره كنم. اول اينكه تغييرات 
پيش آمده درسطح قضايا باقي ماند و دوم اينكه در طول 
قرن اين تغييرات به كندي انج��ام گرفت. تكنيك هاي 
توليدي س��نتي و قديمي، عدم استفاده از ماشين و علوم 
م��درن در توليد به اين معنا بود ك��ه همين كه بازارهاي 
ايران به روي كاالهاي مدرن تر توليد شده در كارخانه هاي 
اروپايي و روسي باز شد كاالهاي بومي قادر به رقابت با آنها 
در بازار نبودند. به عالوه اين را هم مي دانيم كه از سوي دولت 
هم از آنها حمايتي نمي شده است. نه سياست تعرفه اي 
سنجيده به كار گرفته مي ش��د و نه يارانه اي يا جايزه اي 
براي تقويت فعاالن بومي بازارها پرداخت مي ش��د. و اين 
در حالي بود كه همه طرف هاي تجارتي ايران – روسيه، 
بريتانيا و هندوستان، تركيه نه فقط نظام حمايتي داشتند 
بلكه از توليدكنندگان خود به شكل و شيوه هاي مختلف 
حمايت مي كردند. در مورد ايران، از 1828 به اين سو – پس 
از عهدنامه تركمانچاي – همه اقالم وارداتي يا صادراتي 
به وس��يله تجار غير ايراني مس��تقل از ماهيت و كيفيت 
تنها شامل 5 درصد ارزش عوارض گمركي مي شد. تجار 
مي توانستند به غير از اسلحه هرچه كه مي خواستند و به هر 
ميزان كه مي خواس��تند با پرداخت همين 5 درصد وارد 
كنند. محدوديت واردات سالح گرم هم پيش از آنكه داليل 
مالي و اقتصادي داشته باشد درواقع داليل سياسي داشت. 
چون هيچ گونه نظام مديريتي هم براي تجارت كشور وجود 
نداشت درنتيجه تجار خارجي به راحتي مي توانستند براي 
تخليه بازار از رقيب و حتي به زيان صنايع دستي داخلي 
از سياست دامپينگ – فروش به قيمت هاي عمداً پايين 
نگاه داشته ش��ده – هم به گس��ترده ترين شكل استفاده 
كنند. كار ديگري كه انجام مي شد اين بود كه طرح هاي 
س��نتي ومحلي را كپي كرده و بعد در كارخانه هاي خود 
به شكل انبوه توليد كرده و بعد آن محصوالت كپي شده 
س��يل وار وارد بازارهاي ايران مي ش��د. فريرز در 1822 
نوشت »چيت هاي گل دار هندي و اروپايي به ويژه اروپايي 
آن چنان بر كاالهاي مشابه توليد داخل سبقت گرفته اند 
كه توليدكنندگان داخلي به شاه عريضه نوشته خواستار 

محدوديت واردات شدند.«
ناگفته روشن اس��ت كه دولت به اقدامي دست نزد. چند 
س��ال بعد، در 1834 هولمز نوش��ت به همان نسبتي كه 
تجارت محصوالت انگليسي بيشتر شده، نسبت تجارت 
محصوالت داخلي كش رفته است و ادامه داد »در گذشته 
مقادير زيادي چيت گلدار در حوالي تبريز و ديگر مناطق 
ايران توليد مي ش��د… ولي تقريبًا همه آن طرح ها را در 
انگلس��تان كپي كرده اند و درنتيجه مصرف كننده ايراني 
مي تواند همان طرح ه��ا را به مراتب ارزان تر از محصوالت 
داخلي در بازار خريداري نمايد.« مدتي بعد در طول قرن 
نوزدهم، روس ها هم همين سياست كپي كردن، نه فقط از 
طرح هاي محصوالت ايراني – آن چه كه باقي مانده بود – 
بلكه حتي محصوالت انگليسي را در پيش گرفتند. البته 
فروش منسوجات خارجي با جوايز متعدد صادراتي و ديگر 
حمايت هايي كه به وسيله دولت هاي متبوع  شان مي شد، 
هم بيشتر شد. از دهه 1870 به بعد همراه با صنعتي شدن 
روس��يه تزاري روس ها بر مي��زان جايزه ها و حمايت ها از 
پارچه هاي پنبه اي خود افزودن��د. به عنوان مثال، جايزه 
صادراتي به ازاي هر پوند صادراتي كه درسال هاي 1890 
تنها 1.5 تا 1.7 روبل بود به 5.75 روبل در 1906-1907 
افزايش يافت. در همين س��ال ها از مناطق مركزي ايران 
گزارش ش��د كه پارچه هاي پنبه اي روس��ي را با تخفيف 
25 درص��دي براي فروش عرضه مي كنن��د. بريتانيا هم 
مي كوشيد از حريف عقب نماند و كنسول بريتانيا در مشهد 
در 1905 گزارش داد كه دول��ت بريتانيا به تجاري كه از 
طريق كويته – نشكي – مشهد كاال به ايران مي فرستند، 
هفت-هش��تم عوارض گمركي را برمي گردانند. به عالوه 
 كاالهاي��ي كه از قطار ش��مال غربي اس��تفاده مي كنند، 
33 درصد ديگر كمك نق��دي دريافت خواهد كرد. نظام 
حمايتي كه روسيه براي حفظ و گسترش منافعش به كار 

مي گرفت از نظام انگليسي ها زيركانه تر بود. عوارض گمركي 
پنبه خام ايران 10 درصد عوارض گمركي اخذشده از پنبه 
خام وارداتي از ديگر مناطق بود و از آن گذش��ته پرداخت 
جايزه نقدي براي صدور پارچه هاي پنبه اي روسي به ايران 
به واردات پنبه خام از ايران هم پيوسته بود. الياس كنسول 
بريتانيا درمشهد در 1895 نوشت »به جاي اينكه كمك 
نقدي را به ازاي اين يا آن مقدار پارچه پنبه اي بدهند اين 
كار را مي كردند كه بخشي از عوارض پرداختي روي پنبه 
خام وارداتي را به او پس مي دادند و اين كار به اين صورت 
انجام مي گرفت كه درمرز اين يادداشت ها ردوبدل مي شد.« 
اين سياست ها و سياست هاي مشابه باعث افزايش توليد 
پنبه خام در ايالت شمالي ايران شد و به اين ترتيب مي توان 
به طعنه نوشت كه درنتيجه »تجارت آزاد« با روسيه و ديگر 
كش��ورهاي اروپايي، ايران در توليد پنبه خام )و ابريشم 
خام( »تخصص« يافت چون در مقايس��ه با اين كشورها 
در تولي��د اين محصوالت »مزيت هاي مطلق و نس��بي« 
داش��ت و به همين نحو روسيه و انگلس��تان هم در توليد 
پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي »تخصص« يافته بودند و 
حتي »طرح هاي بس��يار مقبول بومي« را به قيمت هاي 
بسيار نازل در اختيار آنها قرار مي دادند. ولي اثر آشفتگي 
اين نوع »تخصص يافتن« بسيار چشمگير بود. در 1881 
گزارش شد كه »لباس كنوني محلي ها با آن چه كه 15 سال 
پيش بود تفاوت كرده اس��ت. تغيير مد و سليقه با واردات 
محصوالت زرق وبرق دار ارزان روسي صورت گرفته است 
در حالي كه درگذشته شلوار و جليقه هايي مي پوشيدند 
كه به طرز زيبايي گلدوزي شده بود كه اكنون تقريبًا همه 
آنها بطور كامل از ميان رفته اند.« عبرت آموز اينكه كنسول 
بريتانيا مدعي است كه اين تغيير »براي سالمت شان بهتر 
است« چون »اين لباس ها بايد حداقل هر سال يا هر 18 ماه 
يك بار عوض شوند درحالي كه پارچه هاي بومي قديمي به 
خاطر كيفيت حيرت انگيزشان حتي درشرايطي كه آن را 
نمي شستند چند نسل مي توانست از آنها استفاده كند.« 
به نظر من اين شيوه بيان ديپلماتيك اين واقعيت بود كه 
محصوالت وارداتي در مقايسه با محصوالت قديمي بومي 
كم دوام تر بودند. با اين همه، اين واقعيت بدون تغيير مي ماند 
كه درحالي كه روس و انگليس براي فروش پارچه پنبه اي 
يا ابريشمي بيشتر خود در بازارهاي ايران با يك ديگر رقابت 
مي كردند، صنايع دستي به خصوص صنايع توليد دستي 
پارچه هاي پنبه اي و ابريش��مي در ايران از هر دو سو زير 

ضرب قرار گرفته بود.
عالوه بر اشاراتي كه تاكنون كرده ايم مي دانيم كه فالندين 
كه در 1840 در ايران بود گزارش كرد كه واردات محصوالت 
خارجي – عمدتاً محصوالت انگليسي در آن زمان – صنايع 

محلي كاش��ان را نابود كرده اس��ت. به نظر او، استفاده از 
سياس��ت دامپينگ كه براي بنگاه هاي به نس��بت بزرگ 
خارجي امكان پذير بود كه تازه تخفيف هاي مالياتي هم 
داش��تند و عوارض گمركي كمي هم مي پرداختند باعث 
نابودي صنايع دستي در ايران شد. چند سال بعد كنسول 
انگليس ابوت در 1844 گ��زارش كرد كه گروهي از تجار 
ايراني كه شامل شماري از بانفوذترين تجار محلي بودند در 
طوماري به حاكم آذربايجان از او خواستند »تا دستور بدهد 
واردات محصوالت اروپايي بطور كامل ممنوع شود با تداوم 
واردات محص��والت خارجي صنعت كاران ايراني در حال 
نابودي اند.« همان گونه كه از ايران آن سال ها انتظار مي رفت 
حاكم هم جريان را به تهران گزارش كرد و تهران هم عماًل 
آن را پشت گوش انداخت. گفته مي شود وقتي اين عريضه 
به سمع شاه ]محمدشاه قاجار[ رسيد او گفت كه »اگرچه 
ممكن است كشور از اين تجارت بيشتر صدمه ببيند ولي او 
از عوارض گمركي افزون تري كه تجارت بيشتر اروپايي ها 
نصيب دولت مي كند رضايت دارد.« شبيه به همين عريضه 
در 1845 از تجار كاش��ان رس��يد كه »دعاگوي هرگونه 
حمايتي هس��تند كه از تجارت شان بش��ود كه درنتيجه 
ورود محصوالت مشابه اروپايي بسيار صدمه ديده است.« 
براس��اس برآوردهاي خود ابوت »در زمان فتحعلي ش��اه 
]1796-1834[ در اصفهان 12000 دوك ريسندگي براي 
پارچه هاي ابريشمي وجود داشت ولي درنتيجه افزايش 
مصرف پارچه هاي ابريشمي اروپايي و تغيير در مد و سليقه، 
تعداد كمي از آنها باقي مانده است.« البته پي آمد نفوذ بيشتر 
محصوالت خارجي به بازارهاي ايران تنها كاهش ش��مار 
دوك هاي ريسندگي نبود بلكه كل فرايند انباشت سرمايه 
پولي به وسيله ايراني ها هم به دست انداز افتاد و نتيجه اينكه 
حتي براي واحدهايي كه از فش��ار رقابت خارجي درامان 
مانده بودند امكان گسترش توليد فراهم نشد. به گمان من، 
علت اصلي اين مانع بيشتر به فعاليت هاي تجار خارجي 
در تجارت ايران مربوط مي شد كه در بخش ديگري از اين 
مجموعه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت. نه تنها كاالي 
مشابه را ارزان تر از تجار بومي به مشتري ارايه مي دادند بلكه 
توان مالي و امتيازاتي كه درپيوندبا عوارض گمركي داشتند 
باعث مي شد تا بس��ي بهتر از رقباي بومي خود بتوانند با 
بحران ها و تنش هاي غي��ر قابل پيش بيني مقابله كنند. 
به گفته ابوت تجار يوناني مقيم تبريز )كه درحمايت دولت 
انگليس بودند( »مي توانند اجناس را 10 تا 20 درصد از تجار 
ايراني ارزان تر بفروشند و آنها را به ورشكستگي بكشانند.« 
عريضه اعتراضي تجار تبريز براي جلب حمايت و يك نظام 
عادالنه  جواب همدالنه اي دريافت نكرد با وجود اينكه تنها 
چند ماه پيش تر »ش��اهد تعداد كثيري ورشكستگي در 

ميان تجار بومي تبريز بوديم و واهمه اين است كه اين روند 
ادامه خواهد داشت.« اشتباه خواهد بود اگر تصور كنيم كه 
در اياالت ديگر وضع فرق مي كرده اس��ت. خبر داريم كه 
در ايالت هاي مركزي و جنوبي »درنتيجه تجارت با اروپا 
صنايع دستي به سرعت و شدت كاهش يافت و چند شاخه 
از صنايع بومي بطور كامل از بين رفتند.« در رابطه با كاشان، 
گزارش ادامه مي دهد »در گذشته در اين شهر 8000 دوك 
ريس��ندگي براي پارچه هاي ابريشمي وجود داشت ولي 
در حال حاضر ]1850[ تقريب��ًا يك دهم اين تعداد باقي 
مانده اند.« اگر فرض كنيم كه هر دوك ريس��ندگي تنها 
براي يك نفر ايجاد شغل مولد مي كرده است و اگر جمعيت 
كاش��ان را در اين زمان 30 هزار نفر بدانيم در آن صورت 
در ش��هري كه تنها 30 هزار نفر جمعيت داشت، بيش از 
7000 فرصت شغلي از دست رفت و نزديك به يك چهارم 
از جمعيت شهر بخشي يا كل منبع درآمدي خود را ازدست 
داده اند و بايد در شاخه ديگري مشغول به كار مي شدند. به 
ظن قوي، ش��ماري از اين بافندگان از كار بيكارشده بعد 
در بخش توليد قالي كه روبه رشد بود به كار گرفته شدند 
ولي درعين حال ترديدي نيس��ت كه سقوطي اينچنين 
قابل توجه پي آمدهاي بيشتري داشته است. درباره صنايع 
دستي پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي در يزد و اصفهان هم 
كنسول ابوت نظر مش��ابهي ابراز كرده و كاهش شان را به 
واردات محصوالت مشابه خارجي نسبت داده است. درباره 
اصفهان نوش��ت كه تنها 200 دوك ريسندگي در توليد 
پارچه اي ابريشمي باقي مانده اند و درباره پارچه هاي پنبه اي 
با وجود كاهش ولي »هنوز ميزان قابل توجهي باقي مانده اند 
و براي تعداد قابل توجهي از جمعيت در شهر و دهات اطراف 
ايجاد اشتغال مي كنند.« آن چه از اين اظهارنظرها روشن 
مي ش��ود اينكه كاهش توليدات صنايع دستي نه فقط بر 
زندگي شهرنشينان تأثيرات مخرب داشته بلكه برمناطق 
روستايي هم بي تأثير نبوده اس��ت و دهقانان را از داشتن 
صنايع روستايي و احتمااًل يك منبع درآمد اضافه محروم 
كرده ب��ود. فقر روزافزون كه پي آم��د از بين رفتن صنايع 
روستايي بود اثرات بسيار پيچيده بر كل اقتصاد ايران داشت. 
در مناطق شهري، اين كاهش توليد به معناي بيشتر شدن 
بيكاري بود و درآمد خانوارهايي كه شغل شان را از دست 
داده بودند به مراتب كم تر شده بود. افزايش بيكاري در كنار 
كاهش تدريجي صنايع دستي باعث مي شد كه ميزان مزد 
كارگر در شهرها در سطوح بسيار پاييني باقي بماند. براي 
مناطق روستايي، رشد فقر در مناطق شهرنشين كه احتمااًل 
به خاطر كاهش فعاليت هاي توليدي صنايع دستي تشديد 
شده بود، عامل اضافه اي بود كه بر سطح زندگي دهقانان 
تأثيرات منفي مي گذاشت. با افزايش بيكاري در شهرها 

نه فقط فشار جمعيتي بيشتري بر بخش كشاورزي وارد 
مي آمد، بلكه در كنار كاهش صنايع روستايي، فقر و نداري 
درمناطق روس��تايي هم افزايش يافت. پيرس در 1893 
متذكر ش��د كه ده هاي نزديك اين شهرهايي كه صنايع 
دستي ش��ان كاهش يافته رفته رفته محو مي ش��وند و از 
اياالت مركزي ايران چند نمونه ارايه كرد. او نوشت »دشت 
اطراف اصفهان، شامل تعداد زيادي ده بود كه اغلب آنها در 
حال حاضر ويرانه اند… وضعيت نيمه ويراني كه در اغلب 
دهكده هاي منطقه اصفهان وجود دارد بسيار عميق تر از آن 
است كه من تصور مي كردم.« به نظر پيرس عامل اصلي اين 
ويراني هم كاهش فعاليت هاي اقتصادي در شهر اصفهان 
است و افزود »از دهقانان پركار اين منطقه بازار اصلي شان را 
گرفته اند.« درخصوص برآوردي از ميزان كاهش در اصفهان 
مي توان يك س��ند ايراني مربوط به دهه 1870 را متذكر 
شد كه در زمان فتحعلي شاه قاجار براي توليد پارچه هاي 
ابريشمي 1250 كارگاه در اصفهان وجود داشت. در طول 
سلطنت محمدشاه – جانشين فتحعلي شاه – اين رقم به 
486 كارگاه كاهش يافت. در ابتداي سلطنت ناصرالدين 
ش��اه ]1896-1848[ اين تعداد بازهم كاهش يافت و به 
240 كارگاه رس��يد. دراواخر دهه 1870، تنها 12 كارگاه 

ابريشم بافي مانده اند.«
درباره ش��هر يزد، فريرز دراوايل دهه 1830 نوش��ت كه 
با وجود خش��كي خاك و ناهمواري شرايط اقليمي، يزد 
»يكي از غني ترين شهرهاي ايران است و ثروت اش را هم 
مديون تجارت و صنايع دستي خود است.« وقتي به 1850 
مي رسيم اگرچه اين صنايع دستي كاهش مي يابند ولي 
منسوجات اين شهر »هنوز از شهرتي كه براي ساليان دراز 
داشته اند از نظر مرغوبيت و طرح ها برخوردارند.« باخبر 
مي شويم كه در 1850 هنوز 300-350 دوك ريسندگي 
براي پارچه هاي تركيبي پنبه اي – ابريش��مي فعال اند و 
1600 دوك ريس��ندگي براي پارچه هاي پنبه اي وجود 
دارد.« براي نيمه دوم قرن نوزدهم اگرچه در موارد مكرر به 
سقوط صنايع دستي در يزد اشاره مي شود ولي برآوردي 
از دوك هاي ريس��ندگي باقي مانده در دسترس نداريم. 
بااين وصف، درگزارش گاس��تيگر كه در سال هاي 1880 
دريزد بود مي خوانيم كه »تمام ش��هر يزد ويرانه اي بيش 
نيس��ت ويك بخش اش كاماًل ويران شده است.« او افزود 
كه ميزان مزد در اين شهر بسيار پايين بود ولي با اين وصف 
قيمت ضروريات زندگي هرروزه بيشتر مي شود. استاك 
كه در س��ال هاي 1880 در يزد بود نوش��ت »در گذشته 
1800 واحد توليدي پارچه اي ابريشمي در اين شهر وجود 
داشت ولي به زحمت درحال حاضر – 1881 – 150 واحد 
باقي مانده اند.« چند س��الي بعد در 1893 پريس نوشت 
»وقتي از ميان خيابان ها و بازارهاي يزد مي گذشتم فقدان 
كامل زندگي فعال به شدت مورد توجه من قرار گرفت.« 
در طول دهه اول قرن بيس��تم همين رون��د ادامه يافت. 
كنس��ول آقانور در 1906 گزارش كرد كه »اغلب صنايع 
محلي به تدريج از بين مي روند چون كاالهاي وارداتي به 
قيمتي ارزان تر از محصوالت داخلي عرضه مي ش��وند.« 
او ب��رآوردي از دوك هاي باقي مانده به دس��ت نمي دهد 
ولي اضاف��ه مي كند كه »توليدكنن��دگان خارجي بطور 
دايمي نمونه هاي پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي داخلي 
را مي گيرند و طرح هاي شان را تقليد كرده و به بهاي كمتر 
از محصوالت داخلي براي فروش عرضه مي كنند.« درباره 
صنايع دستي خراس��ان هم گزارش هاي مشابهي داريم. 
در 1865 ديكس��ون ادعا كرد كه »براساس گزارش هاي 
رس��يده از نماينده ما در مشهد به نظر مي رسد كه 1500 
واحد توليدي پارچه هاي ابريشمي در شهر وجود دارد كه 
محصوالت شان در سرتاس��ر ايران مصرف مي شود.« در 
1889 كنسول تمپل گزارش كرد كه در مشهد »در گذشته 
1200 دوك ريسندگي براي ابريشم وجود داشت ولي در 
حال حاضر ]1898[ بيش از 250 دوك باقي نمانده است.« 
كنسول سايكس در 1905 برآورد كرد كه تعداد دوك ها 
بين 150 تا 200 تاس��ت. اگر مبنا را گزارش ديكسون در 
1865 قرار بدهيم مشاهده مي كنيم كه در طول 40 سال 
شاهديم كه از هر ده واحد توليد اندكي بيش از يك واحد 

باقي مانده و بقيه از ميان رفته اند.
منبع:  نقد اقتصاد سياسي

صفرزدايي از پول ملي تصميمي است كه يكي از اصلي ترين 
نتايج آن ترس��يم تقويت پول ملي مقابل س��اير ارزهاي 

خارجي است.
يكي از سياست هاي پولي كه اين روزها پرونده آن روي ميز 
دولتمردان و نمايندگان مجلس بازمانده، بحث حذف چهار 
صفر از واحد پول ملي و تبديل ريال به تومان اس��ت. البته 
حذف صفر از پول كشور ايده جديدي نيست و سابقه اين 

پيشنهاد به دهه 70 برمي گردد .
احتمال اجراي اين سياس��ت يك بار هم در دهه 80 قوت 
گرفت اما باز هم به سرانجام نرسيد تا اينكه سه سال پيش 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي در جريان اصالحات پولي از 
احياي برنامه حذف صفر خبر دادند. پس از گذشت سه سال 
در حال حاضر اين اليحه به تصويب هيات دولت رسيده و 

قرار است مجلس درباره آن تصميم گيري كند. 
دولت مهم ترين هدف از اجراي اين سياست را حفظ كارايي 
پول ملي، تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در 
تبادالت پولي داخلي، هماهنگي با آنچه در فرهنگ و عرف 
جامعه درباره واحد پول ملي رواج يافته، كاهش هزينه چاپ 
و نشر اسكناس و سكوك و رفع مشكالتي از قبيل استفاده از 
ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره، معضالت شمارش و 
حمل حجم باالي اسكناس و سكه و خارج شدن مسكوكات 

از چرخه مبادالت اقتصادي كشور عنوان مي كند.
عده اي از كارشناسان هم اين اقدام دولت را اثرگذار در تغيير 
نرخ تورم و تقويت ارزش پول كشور ارزيابي مي كنند. در كنار 
آثار مثبت و منفي اين اقدام، بحث هزينه هاي اجرا هم مطرح 
است. طبق گزارش هاي رسمي در حال حاضر 8 ميليارد و 
709 ميليون برگ اسكناس و ايران چك در اقتصاد ايران در 

گردش است و هر سال حدود 600 ميليون برگ اسكناس 
از چرخه استفاده خارج و امحا و از سوي ديگر ساالنه تا 900 
ميليون برگ ميليون اسكناس جديد چاپ مي شود. بطور 
قطع جايگزين كردن اسكناس و سكه هاي جديد هزينه هاي 

قابل توجهي را دربرداشته و زمان بر خواهد بود. 
معموال كشورهايي كه تورم بااليي دارند براي تسهيل در 
انجام معام��الت يا مبادالت پولي اين سياس��ت را به اجرا 
رسانده اند اما اينكه حذف صفر به تنهايي مي تواند از طريق 
تغيير در جو رواني باعث تقويت ارزش پول يا كاهش نرخ تورم 

شود، چندان درست به نظر نمي رسد. 

ح�ذفصف�رازپولچهكمكيب�هاقتصاد
ميكند؟

»مرتضي عزتي« كارش��ناس اقتص��ادي در گفت وگو با 
پژوهش��گر ايرنا درباره اثر حذف چه��ار صفر در واحد پول 
كشور در تورم و ساير مسائل اقتصادي از جمله تقويت پول 
كشورمان گفت: براساس منطق اقتصاد حذف چهار صفر از 
پول نبايد هيچ تاثيري در كاهش و افزايش نرخ تورم بگذارد. 
چرا كه اتفاق خاصي در معامالت و نقل و انتقاالت پول رخ 
نمي دهد و ارزش معامالت و اجناس همان است و تنها واحد 

پول تغيير خواهد كرد.
وي ادامه داد: حذف صفر نبايد اثر تورمي داشته باشد مگر 
اينكه عوامل برون زايي بر جو رواني فش��ار بياورند و انتظار 
تورمي در جامعه ايجاد كنند وگرنه اين اقدام هيچ اثر واقعي 

در اقتصاد ندارد كه بخواهد نرخ تورم را تغيير دهد. 
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: ممكن است عده اي 
با نيت ايجاد اغتشاش و تخريب وضعيت اقتصادي در اخبار 

ش��ايعاتي را ايجاد كنند كه دولت و مقامات اقتصادي بايد 
چنين ش��رايطي را پيش بيني كنند و اقداماتي در جهت 

پيشگيري از وقوع اين شرايط به اجرا برسانند. 
عزتي با بيان اينكه حذف صفر باعث رواني و آس��اني انجام 
محاسبات مي شود، گفت: مهم ترين هدف از حذف چهار 
صفر از واحد پول كشور سهولت در انجام برخي از اقدامات 
است و به جاي اينكه براي پرداخت يا دريافت يك ميليون 
تومان از عنوان 10 ميليون ريال با 7 صفر استفاده كنيم، سه 

صفر به كار مي بريم. 
وي با تاكيد بر اينكه با آسان شدن محاسبات مي توان جلوي 
سوءاستفاده هاي مالي و برخي از اشتباهات را گرفت، افزود: 
حد و اثر واقعي حذف صفر در محاسبات مالي، ثبت دفاتر، 
ثبت حساب ها و اين دست از موارد خواهد بود و رواني اين 

اقدامات بهره وري را افزايش مي دهد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ساير مزيت هاي اجراي 
اين سياست اظهار داشت: يك اثر مثبت رواني و نه واقعي 
حذف صفر از پول كشور، تقويت پول ملي كشورمان در برابر 
س��اير ارزها است. به اين معنا كه هر 10 تومان در برابر يك 
دالر قرار مي گيرد كه به ظاهر تقويت پول ملي كشور به نظر 
مي رسد. در واقعيت اثري در اين بخش هم نمي گذارد اما 

برداشت عوام اين است كه پول كشور تقويت شده است .

تجربهجهانيحذفصفرازپول
حذف صفر از پول و تغيير واحد پولي ابتكار جديدي نيست 
كه براي اولين بار در ايران به اجرا برسد. سابقه حذف صفر 
از پول به جنگ جهاني دوم برمي گردد و اولين بار در كشور 
آلمان به اجرا رسيد. كشورهايي نظير آرژانتين و تركيه هم 

نسبت به حذف صفر از واحد پولي كشورشان اقدام كرده اند 
كه البته در همه موارد موفقيت آميز نبوده است. بارزترين 
نمونه ناموفق حذف صفر از پول به كشور زيمبابوه برمي گردد 
كه با حذف 10 صفر هم نتوانست اهداف پيش بيني شده را 
محقق سازد. نزديك ترين كشور به ايران از لحاظ جغرافيايي 
و اقتصادي )به غير از درآمدهاي نفتي( كه اقدام به حذف صفر 
كرد و با اين اقدام توانست روي نرخ تورم هم اثر گذار باشد، 
كشور تركيه بود. تركيه چندين بار اقدام به حذف صفر از واحد 
پولي كشورش كرد اما موفق نشد تنها با اين اقدام نرخ تورم را 
كاهش دهد. در نهايت دليل اينكه تورم در تركيه كاهش پيدا 
كرد اين بود كه همزمان با حذف صفر سياست هاي ديگري 

مانند چرخش و هدايت جريان هاي سودآور بازار به سمت 
توليد را به اجرا رساند و رشد اقتصادي اين كشور افزايش يافت 

در اين شرايط هم تورم كاهش پيدا مي كند.
كشورهايي كه تورم نهادينه باالي سه رقم داشتند تا زماني 
كه نسبت به اصالح ساختار اقتصادي اقدام نكردند نتوانستند 
با حذف صفر شرايط اقتصادي را بهبود بخشند بنابراين تجربه 
جهاني به ما نشان مي دهد تكه حذف صفر از پول در بهبود 
شرايط اقتصادي معجزه نخواهد كرد و حذف صفر از پول 
ملي بايد همراه ديگر اقدامات در عرصه سياست هاي پولي 
و انضباط مالي دولت  باش��د تا در كنار كنترل تورم، حذف 

صفرهاي اسكناس كاركرد خود را نشان دهد.
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نسلتكنولوژي
نسليكهخاطرهندارد

پيتر فانت| نيويورك تايمز| 
طرفداران تيم بيسبال شيكاگو ته بليت ها را به مدت 
بيش از يك قرن نگه داشته اند تا با آنها خاطرات تلخ 
و شيرين ش��ان را از بازيكنان محبوب ش��ان حفظ 
كنند. بعضي از اين بليت ه��ا مانند بليت مربوط به 
بازي هاي جام جهان��ي 1932 كه در آنها بيب روث 
ضربه مش��هورش را زد، هزاران دالر ارزش دارد. اما 
اكثر اين يادگاري هايي كه در اعماق كشوها يا روي 
صفحه آلبوم ها جا خوش كرده ان��د، صرفًا به دليل 
پيوند فيزيكي كه بين ما و گذشته برقرار مي كنند، 
ارزش دارن��د. اما اي��ن خاطره بازي ديگ��ر به پايان 
راه خود رس��يده اس��ت. كاب ها نيز در اين فصل در 
حذف كردن بليت ه��اي كاغذي و جايگزين كردن 
بليت هاي ديجيتال به اكثريت غالب ديگر تيم هاي 
ليگ برتر پيوسته اند، بليت هايي كه روي برنامه ها 
دانلود مي ش��ود و روي صفحه نمايش گوش��ي ها 
نش��ان داده مي شود. به اين ترتيب ته بليت ها نيز به 
عنوان گونه هاي در حال محو ش��دن و فراموش��ي 
حفظ خاطرات مان به پوس��ترهاي تئاتر، نامه هاي 
دست نويس و عكس هاي قاب شده  ملحق مي شوند. 
ح��ذف يادگاري هاي فيزيكي اين س��وال را پيش 
مي آورد كه آيا نظرمان درباره گذش��ته يا به عبارتي 
درباره تاريخ فردي، بدون نسخه هاي سخت و چاپي 
تغيير مي كند؟ وقتي مادرم چند س��ال قبل از دنيا 
رفت، ما محتويات جعبه كفش ها و آلبوم هايي را كه 
او عاشقانه از زندگي فرزندانش جمع كرده بود، زيرو 
رو كرديم. كارنامه هاي دس��تنويس دوران مدرسه 
بچه ها، تكه روزنامه هايي از اخبار مربوط به بازي هاي 
ليگ كوچك، كارت پستال هاي اردوهاي تابستاني 
و ي��ك دنيا عك��س از تولده��ا، فارغ التحصيلي ها، 
عروسي ها و سفر به نقاط ديدني همه يادآور خاطراتي 
شيرين براي مادرم بودند.  البته مادرم يك محتكر 
نبود، او صرفًا زني معمولي از نسلي بود كه زنده نگه 
داشتن خاطرات را با حفظ يادگاري ها و نسخه هاي 
فيزيكي يادآوري كننده گذشته دوست داشت. البته 
مادرم حق انتخاب چنداني هم نداشت: او هيچ گاه 
رايانه يا گوشي تلفن هوشمند نداشت. بعد از فوت 
پدرم در سال 1999 يك پوشه از نامه هاي تسليت 
دست نويس دوستان و همكاران او را نگه داشتم. اين 
نامه ها را سالي يك يا دو بار دوباره مي خوانم و به اين 
ترتيب به آن روزهايي برمي گردم كه دلم بي نهايت 
برايشان تنگ مي شود. البته ايميل هاي همدردي 
فراواني هم دريافت كردم، اما نمي دانم چطور يا كجا 

مي توانم آنها را پيدا كنم.
پژوهش��گران معتقدند ك��ه دو ش��يوه اصلي براي 
 دسترس��ي به خاطرات وجود دارد ك��ه عبارتند از :
بازشناسي و يادآوري، بازشناسي فرايندي ساده تر و 
مطمئن تر است. بازشناسي به معناي تداعي شيء اي 
فيزيكي با موضوعي است كه قباًل آن را تجربه كرده 
ي��ا با آن مواجه ش��ده ايم. اين تداعي و بازشناس��ي 
مي تواند به اين دليل باش��د ك��ه خاطرات ملموس 
از تمام پنج حس اس��تفاده مي كنند، محرك هاي 
هيجاني را برمي انگيزند و ما را به لحظه، مكان يا زمان 
باارزشي در گذشته منتقل مي كنند. اندرو هاسكينز، 
استاد علوم اجتماعي در دانشگاه گالسكو در كتاب 
جديدش با عنوان »مطالعات حافظه  ديجيتال« به 
اين نتيجه مي رسد كه: »هرچند عكس ها، نامه ها و 
اشياي ديگري كه يادآور انسان ها و تجربه هاي گذشته 
هستند، از بين مي روند و مي پوسند، اما نگه داشتن 
آنها مانن��د حفظ كردن آن انس��ان ها و تجربه هاي 
خاطره برانگيز اس��ت.« اما يادگاري هاي ديجيتال 
ب��ه هيچ وجه چنين خاصيت��ي ندارن��د.  در دوران 
جواني اشياي مختلفي جمع مي كردم. كارت هاي 
بيس��بال را در جعبه هاي س��يگار نگه مي داشتم. 
س��كه ها را با احتياط داخل شكاف هاي پاكت هاي 
مقوايي مي انداختم و تمبرها را روي صفحات آلبوم 
مي چسباندم. همانطور كه عالقه ام به روزنامه نگاري 
بيش��تر مي ش��د، دفترچه اي كه از بريده  صفحات 
روزنامه ها درست كرده بودم، نيز قطورتر مي شد. البته 
هنوز هم مجموعه اي دوست داشتني از پوسترهاي 
برادوي و ته بليت هاي مس��ابقات برگزار ش��ده در 
استاديوم يانكي دارم. اين نوع جمع آوري خاطرات � 
كه البته فقط روي هم جمع كردن اشياء نيست، بلكه 
شامل گزينش و دسته بندي آنها مي شود � در صورت 
وجود اشياء مادي حس و معناي ديگري پيدا مي كند.

م��ارك مك كينلي، روانش��ناس و م��درس كالج 
لورين در اوهايو در نش��ريه روانشناس ملي توضيح 
مي دهد كه جم��ع كردن يادگاري ه��اي فيزيكي 
نوعي »تجربه  منظم ك��ردن و طبقه بندي كردن« 
عناصر تشكيل دهنده جهانمان است. او مي گويد: 
»اين تجربه مي تواند اب��زاري براي كنترل كردن به 
منظور رسيدن به يك ناحيه امن در زندگي فردي 
باشد كه مزايايي مانند فرونشاندن ترس ها يا از بين 
بردن تشويش ها و نگراني ها را به همراه دارد.« بااين 
توصيف عجيب نيست كه كودكان عاشق جمع كردن 
چيزهاي مختلفند. اين كار براي رشد ذهني و هيجاني 
آنها حياتي است. براي اينكه ببينم كودكان اين روزها 
چه چيزهايي جمع مي كنند به وب سايت هاي تربيتي 
متعددي مراجعه كردم. يادداشت مادري از كنتاكي 
توجهم را به خود جلب كرد: »پسرم مجموعه هاي لگو، 
مجسمه هاي ماريو و بيونيكل و تكه هاي بتن شكسته 
جمع مي كند.« مجموعه بتن انتخاب عجيبي است 
كه حتي ش��ايد برخي از آن ايراد بگيرند، اما به نظر 
من كار جالبي است. اين كودك ممكن است روزي 
يك زمين شناس بزرگ يا يك پيمانكار ساختمان 
موفق شود. اما آيا مادر اين كودك عكسي از مجموعه 
منحصر به فرد پسرش را چاپ مي كند؟ آيا نمره هاي 
او در درس زمين شناسي روي صفحه كاغذ جاودانه 
مي شود يا اينكه مدركي ديجيتال به او مي دهند؟ آيا 
او نخس��تين چك پيمان كاري اش را قاب مي گيرد 
يا آنكه پول مستقيمًا به حساب او واريز مي شود؟ به 
عالوه اگر او روزي به استاديوم ريگلي فيلد برود، آيا 
راهي پيدا مي كند تا بازي را بدون ته بليت كاغذي به 
منبع: باشگاه انديشه خاطر بياورد؟  
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كارشناسان در ميزگرد بانكداري بدون ربا مطرح كردند

بررسي طرح سود مركب در جلسه يك شنبه مجلس
همه نهادها بايد پاسخگوي تصميمات و عملكرد نظام بانكي باشند 

تامين مالي غيربانكي توليد

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
ميزگرد تخصصي سي امين همايش بانكداري اسالمي با 
عنوان بهبود فرآيندهاي بانكداري بدون ربا با حضور دبيركل 
بانك مركزي، معاون نظارتي بانك مركزي، معاون اقتصادي 
دادستان كل كشور، رييس پژوهش��كده پولي و بانكي و 
مديران عامل بانك هاي كشور برگزار شد. كارشناسان در 
ميزگرد بانكداري تاكيد كردند كه بانك ها و مديران بانكي 
از اصالحات نظام بانكي و بهبود فرآيندها استقبال مي كنند 
و عالوه بر مديران بانكي كشور، ساير نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي نيز بايد دراين مسير نظام بانكي كشور را ياري دهند. 
به گزارش »تعادل«، فرش��اد حيدري رييس موسس��ه 
عال��ي آموزش بانك��داري در اين ميزگرد اظهار داش��ت: 
تسهيالت گيرنده در قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادي 
منعقد مي كند و در سررسيد مي پردازد اما چندان فكري 
نشده كه اگر پرداخت نكرد، چه اقدامي صورت گيرد. يكي 
از مواردي كه در بهبود فرآيند بايد توجه شود تسهيالت دهي 
در بانك ها است، اگر خدمات بانكي را در سه بخش تجهيز، 
تخصيص و ارايه خدمات تقسيم كنيم، ايرادات در بخش 
تسهيالت دهي بيشتر است و بايد با هم انديشي براي اين 
حوزه فكري شود. ميزان پاس��خگويي به نيازها در حوزه 
تسهيالت چندان قابل قبول نبود، مثال تسهيالت گيرنده 
براي عمل جراحي قلب بايد تس��هيالت خودرو دريافت 
مي كرد كه انحراف در آمار، انحراف در اعطاي تس��هيالت 
و انج��ام عمليات صوري را در پي داش��ت و با ايجاد كارت 
اعتباري منطبق بر عقد مرابحه اين كاال و خدمات در اختيار 

مردم قرار گرفت.

 ساده سازي اصالحات نظام بانكي 
همچنين ك��وروش پرويزيان رييس كان��ون بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري، انجام اصالحات در نظام 
بانكي را موضوع مورد درخواست بانك ها برشمرد. امهال 
بدهي بانك ها موضوعي است كه مجلس در بودجه سنواتي 
س��ال هاي اخير در نظر گرفته و چندين بار نيز به مجلس 
و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته و شوراي نگهبان 
به لحاظ فقهي اين موضوع را رد كرده اس��ت. اصالح مورد 
خواست نظام بانكي است و به عنوان امري پذيرفته شده 
قبول دارند، اما چند محور مهم در اين اصالح وجود دارد. از 
جمله ساده سازي عمليات صورت گيرد و همكاران شبكه 
بانكي نيز مد نظر قرار داده شوند، زيرا پايه هاي اجرا همكاران 
ما در سيستم بانكي است. همچنين خشنودي و رضايت 
مشتريان سيستم بانكي، پيگيري و پياده سازي رشد و رونق 
توليد اقتصادي و افزايش سرانه مردم و از سويي پاسخگويي 

صحيح به مردم و اصحاب رسانه از ديگر موارد است.

 اصالح نظام بانكي نيازمند عزم جدي است
 همچنين علي صالح آبادي عنوان كرد: اصالح نظام بانكي 
به عزمي جدي در همه سطوح نياز دارد. درباره اصالحات 
بحث هاي مختلفي صورت گرفته و اصالح نظام بانكي عزمي 
جدي در همه س��طوح مي خواهد زيرا هر كسي از اصالح 
نظام بانكي تعريف متفاوتي دارد و بايد در ابتدا به يك اجماع 
درباره اصالح نظام بانكي برسيم. رابطه بين بانك و سپرده 
گذار رابطه بانك و سپرده پذير و بانك و بانك مركزي بايد 
بازتعريف شود. زيرا در نگاه بين بانك و سپرده پذير يكي از 
موارد اشتباه نگاه وثيقه محوري است در حالي كه در دنيا نگاه 
اعتبارسنجي است. هنگامي كه مطالبات كالن باشد، تنها 
وثيقه پاسخگو نيست و اعتبار مشتري اهميت بيشتري دارد 
و نيازمند نگاه جديدي است. وي ادامه داد: امروزه ما درحال 
حركت به اين سمت هستيم، اما بايد سرعتمان بيشتر شود. 
مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهار داشت: بحث بعدي 
نظارت بر مصرف تس��هيالت است كه نكته بسيار مهمي 
است زيرا در كشور از نظر سيستمي نگاه درستي نداريم.در 
حالي كه در سيستم بانكي در دنيا بر اين موضوع بررسي هاي 
زيادي صورت گرفته تا از منابع در جايگاه درست استفاده 
شود، اين روش هم اسالمي و شرعي است و هم از معوقات 
نيز جلوگيري خواهد كرد.وي تصريح كرد: بحث مهم ديگر 
اين است كه از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهيالت استفاده 
مي كنيم. اگر كارمزد خدمات به نحو مناسب دريافت شود 

كمتر به اين تفاوت دو نرخ توجه مي شود.
صالح آبادي درباره نقش بازار س��رمايه در بهبود عملكرد 
بانك ها اعالم كرد: سال ها درباره تامين مالي بزرگ از طريق 
بازار سرمايه انجام شود و تامين مالي هاي كوچك از طريق 
بانك ها انجام ش��ود. مديرعامل بانك توسعه صادرات در 
ادامه گفت: اگر اين تقس��يم كاري را بپذيريم، يكي از اين 

نهادهايي كه در اين زمينه شكل گرفته شركت هاي تامين 
سرمايه است كه با انتشار اوراق در بازار سرمايه، ناشران اوراق 
را تامين مالي مي كنند.در اين زمينه اگر بانك را به عنوان 
يك نهاد مالي در نظر بگيريم بازار س��رمايه هم يك نهاد 
مالي است و شوراي پول و اعتبار مصوبه اي دارد كه اوراق 
شركت هاي تامين سرمايه به عنوان اموال مازاد است و بايد 
واگذار شود، اما اين شركت ها به عنوان حلقه بازار سرمايه و 
پول هستند كه بايد با نظارت دقيق بر عملكرد اين دو نهاد 
مكمل س��هامداري بانك ها موجب تسهيل تامين مالي 
بنگاه ها خواهد بود.وي گفت: يكي از محورهاي اصالح نظام 
بانكي بانكداري ديجيتال، بحث رضايت مشتريان است، 
شهروندان ديجيتال شهرونداني هس��تند كه از آخرين 
تحوالت روز اس��تفاده مي كنند و متعهد به برند نيستند. 
بانك ها نيز بايد خدمات خود را براساس آخرين تحوالت 

بانكداري ديجيتال ارايه كنند.

 ربا عامل توزيع ناعادالنه ثروت در جامعه است
 همچنين محمد كاظم چقازردي در اين ميزگرد اعالم كرد: 
دليل اصلي مطرح شدن قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف 
عمليات ربوي از نظام بانكي كشور است. دليل اصلي مطرح 
شدن قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف عمليات ربوي از 
نظام بانكي كشور است كه بنا بر اقتضائات نظام جمهوري 
اسالمي در قانون ديده شده است. اگر فكر مي كنيد چرا ربا 
بايد حذف شود به اين دليل است كه ربا به توزيع ناعادالنه 
ثروت در كشور كمك مي كند و موجب رواج ظلم به طبقات 
مختلف در جامعه مي شود. وي گفت: آنچه مبناي پرداخت 
سود به سپرده گذار است بايد از دل عمليات واقعي اقتصاد 
كه گره خورده با دارايي ها و مصارف اس��ت بيرون بيايد و 
توزيع ش��ود و معني عمليات بانكي بدون ربا، توزيع سود 
عادالنه است.در عمل شاهد اين هستيم كه بانك به ناچار 
براي پرداخت س��ود به سپرده گذار سود غيرواقعي ايجاد 
مي كند و به عنوان سود علي الحساب به مشتري پرداخت 
مي كند. در چنين شرايطي بخش واقعي اقتصاد نمي تواند 
اين درآمد را به ترازنامه تزريق كند كه نتيجه آن زيان دهي 
بانك ها مي ش��ود. چقازردي در ادامه اظهار داش��ت: اين 
موضوع در حالي صحيح است كه ملزومات و اقتضاعات مورد 
نياز سيستم بانكي نيز وجود داشته باشد. چون بانك ها تنها 
هستند و مجبورند تا به هر شكلي كه شده دست و پا بزنند 
و از اين شرايط خارج شوند. بايد به موانع بانكداري بدون ربا 
اعتقاد داشته باشيم، اما بايد براي فعاليت بدون محدوديت 
بانك ها فكري شود.در سيستم بانكي دنيا و بانك مركزي 
ما چارچوب هايي براي رنكينگ نظام بانكي وجود دارد، اما 
به نظر مي رسد اقداماتي در حال انجام است و اگر بانك ها 
را بدون توجه به ش��اخص ها به بانك هاي خوب، متوسط 
و ضعيف تقس��يم كنيم اگر بانكي از نظر مديريت منابع و 
مصارف و هزينه و درآمد يا اثر منفي و اضافه برداشت ها كار 
كند به دليل قانون منطبق، بازيگران خوب و بد مشخص و 

از عرصه خارج مي شوند.

 نهادهاي مختلف بايد پاس�خگوي عملكرد  
نظام بانكي باشند

پيمان نوري معاون اقتصادي دادستان كل كشور نيز 
گفت: بايد نگرش به نظام بانكي را ش��فاف بيان كنيم. 
يعني منش��أ همه چيز را نظام بانك��ي بدانيم يا اينكه 
معتقد باشيم بانك ها و نظام بانكي نيز منبعث از شرايط 
اقتصادي كشور هستند.در اين سال ها بانك ها منبعث 
از ش��رايط حاكم بر اقتصاد كشور بوده اند، نظام بانكي 
رگوالتور دارد اما آيا فقط بانك مركزي و شوراي پول و 
اعتبار تصميم گير هستند؟ در جواب بايد گفت خير و 
نهادهاي مختلف براي آن تصميم مي گيرند و بايد همه 

نسبت به اين تصميمات پاسخگو باشند.

 بررسي طرح سود مركب  در جلسه يك شنبه 
مجلس

همچنين عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: طرح اخذ 
سود مركب در روز يك شنبه از سوي نمايندگان مردم در 

مجلس شوراي اسالمي بررسي مي شود.
به گزارش »تعادل«، محمدحسين حسين زاده بحريني 
در سي امين همايش بانكداري اسالمي اظهار داشت: 
بهب��ود فرآيندهاي اجراي��ي در بانكداري ب��دون ربا 
موضوعي است كه از سال ۱۳۶۲ يعني از زماني كه قانون 
بانكداري بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، هميشه در 
دستور كار بانك مركزي و بانك ها بوده اما سوال مهم 
اين است كه چرا با وجود اينكه ۳۶ سال است براي بهبود 
روش هاي اجرايي بانكداري بدون ربا تالش شده، امروز 

به اين روش ها از جهاتي ايراد وارد مي شود؟
وي افزود: علت آن است كه ما مباني نظري بانكداري 
بدون ربا را مبناي قاعده گذاري خود قرار نداديم، براي 
مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آيين نامه مشاركت 
مدني در شوراي فقهي مطرح شد نكته عجيب اين بود 
كه در بانك مركزي دستورالعملي براي مديريت عقد 
مشاركت مدني تنظيم شده، اما تنها چيزي كه از اين 
دستورالعمل در نمي آمد مش��اركت بود و معناي آن 
اين اس��ت كه در روش هاي اجرايي بانكداري بدون ربا 

ناموفق عمل كرديم.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي تصريح كرد: سال ۱۳۹۴ در 
مجمع عمومي بانك مركزي رييس جمهور ايده اين را مطرح 
كردند كه حداقل يك بانك داشته باشيم كه بانكي بدون ربا 
باشد، بنابراين بانك مركزي يك بانك را انتخاب كرد كه 
ساختارها و روش هاي اجرايي اين بانك به گونه اي بازتعريف 
و بازنگري ش��ود كه سمبل بانكي بدون ربا باشد و شوراي 
راهبري در پژوهشكده پولي و بانكي تشكيل شد، مبناي 
كار اين بود كه بتوان به اين بانك گواهينامه عمليات بانكي 
بدون ربا داد.اين نماينده مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: در عقد مشاركت بعد از پايان بايد سهم الشركه و سود 
تعيين شود كه فرد به صراحت دارد عامل بايد ميزان سود يا 
زيان را مشخص كند، اما به داليل مختلف بانك نمي تواند 

 به مشتري اعتماد كند، بنابراين بايد نهادي اين موضوع را 
به عهده بگيرد اما با بررسي هايي كه انجام شد مشخص شد 
در نظام بانكي عقود مشاركتي هيچ يك از اين دو مورد را در 
بر نمي گيرد و بانك سود حاصل از مشاركت را بدون اينكه 
در جريان مشاركت باشد تعيين مي كند و به دليل اينكه از 

ابتدا سود را تعيين مي كند، سود قطعي مي شود.
بحريني ادامه داد: در نظام بانكي مباني نظري در امور اجرايي 
مورد توجه قرار نمي گيرد و نتيجه آن مي شود كه بانكداري 
ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتواي آن ربوي است. وي در 
مورد دريافت سود مركب توسط بانك ها نيز گفت: مجلس 
چندين نوبت در مورد س��ود مركب ورود كرده تا آن را به 
شكلي سامان دهد، البته ايرادات فقهي در شوراي نگهبان 
مطرح شده كه روز يك شنبه در صحن مجلس دوباره مطرح 
و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي شود تا تصميم 

نهايي اتخاذ شود.
وي تاكيد كرد: يكي از علل اينكه ترازنامه بعضي بانك ها 
وضعيت شكننده پيدا كرده، بي توجهي به موضوع دريافت 
سود از اصل بدهي است كه موجب شده تسهيالت گيرنده 
بدهكار شده و سمت راست ترازنامه از اين بدهي ها تشكيل 
شود كه با توجه به اوضاع اقتصادي، تسهيالت گيرندگان به 
دليل افزايش نرخ رشد بدهي از بازپرداخت وام ناتوان شدند 

و اين دارايي ها در ترازنامه محقق نشود.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي با طرح اين سوال كه چرا 
بانك ها در سال هاي گذشته بر سر نرخ سود علي الحساب 
رقابت كردند و آن را س��ود قطعي در نظر گرفتند؟ افزود: 
جواب اين است كه اضافه برداشت از بانك مركزي وجود 
داشت و اگر بانك مركزي از اقتدار كافي برخوردار باشد به 
محض اينكه بانك ها از حدود تخطي كردند، قوانين گريز را 

اجرا و با اين تخلفات مقابله مي كردند.
وي با بيان اينكه  در قانون جديد خألهاي قانوني برطرف 
مي شود و بازس��ازي و بازنگري قواعد حقوقي و بانكداري 
صورت خواهد گرفت، افزود: قوانين بانك مركزي، بانكداري 
و تاسيس بانك توسعه و همچنين اليحه اصالح موادي از 
قانون پولي و بانكي در گزارشي توسط مجلس آماده شده كه 
دولت تقاضا كرده اين اقدامات متوقف شود و دولت اليحه 
بياورد، اما مقام معظم رهبري قبول نكردند. وي افزود: قرار 
شد با همكاري دولت و مجلس قوانين آماده شود كه در اين 
زمينه بسته خوبي با همكاري مجلس وزارت اقتصاد بانك 

مركزي و دولت آماده شده است.

 لزوم اصالح شيوه حسابداري سود بانك ها 
همچنين غالمرضا مصباحي عضو ش��وراي فقهي بانك 
مركزي با اشاره به احصاء چالش هاي اجراي بانكداري بدون 
ربا در ايران، اصالح شيوه حسابداري در بانك ها را از مهم ترين 
محورهاي اصالح نظام بانكي دانست. يكي از مباحثي كه در 
شورا مورد توجه قرار گرفت، نحوه تعيين نرخ سود بانكي 

بود كه ۱۰ جلسه به آن اختصاص يافت.
وي افزود: يكي از نتايج اين جلسات اين بود كه در حال حاضر 

نظام بانكي در احتساب سود با مشكل جدي روبرو است و 
احتساب سود بانكي كه در چارچوب بانكداري بدون ربا بايد 
متناسب و بر مبناي سود تسهيالت اعطايي و نرخ حق  الوكاله 

باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي تصريح كرد: احتساب سود 
سپرده با عنوان هزينه بانك و احتساب سود دريافتي به عنوان 
درآمد بانك يكي ديگر از مشكالت تعيين نرخ سود است. 
مصباحي مقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق 
 آن در بانك ها گفت: اين اقدام بانك ها اشكال شرعي دارد 
چرا كه اين نوع شيوه محاسبه براساس شيوه محاسبه سود 

پول است كه در بانكداري بدون ربا جايي ندارد.
وي تاكيد كرد: در بانكداري بدون ربا، س��ود بايد از طرف 
تسهيالت به سمت سپرده باشد يعني اول سود تسهيالت 
و بعد سود سپرده مشخص مي شود و اساس تعيين سود 

سپرده سود تسهيالت و نرخ حق الوكاله است.
عضو ش��وراي فقهي بانك مركزي ادام��ه داد: اگر قرارداد 
مبادله اي باشد در ابتداي قرارداد نرخ سود مشخص مي شود 
و اگر مشاركتي باشد در پايان قرارداد مشخص خواهد شد 
و يكي از مولفه هاي تعيين نرخ سود در عقود مشاركتي نرخ 
بازدهي بازدهي بازار كاال و خدمات و بازار دارايي هاست و 
به همين دليل نمي توانيم شاهد نرخ هاي يك دست و باالتر 
از بازدهي )بازدهي اس��مي( اقتصاد در بانك ها باشيم.وي 
اظهارداشت: براساس نتايج به دست آمده، رقابت بانك ها 
در اعالم نرخ سود سپرده بايد متوقف شود و اين اقدام كه از 
سال ها پيش فراگير شد بايد اشتباه بود. همين مساله بانك ها 
را به رقابت با ابزار نرخ سود بانكي كشاند در حالي كه رقابت 

بانك ها براي جذب مشتري بايد در نرخ حق الوكاله باشد.
اين كارشناس مسائل فقهي بانكي گفت: بانك مركزي بايد 
نهادي داشته باشد تا نرخ بازدهي در بازارها را مدام رصد كند 
و سود تسهيالت براساس آن تعيين شود. مصباحي مقدم 
با بيان اينكه بانك نبايد هيچ منفعتي غير از نرخ حق الوكاله 
)كارمزد( از سرمايه گذاران و سپرده گذاران به دست بياورد، 
تصريح كرد: بايد ترتيبي داده شود كه در هر فصل يا در پايان 
سال مالي مابه التفاوت سود علي الحساب سپرده ها به حساب 
مشتريان واريز شود، اما در طول اين سال ها به  ندرت شاهد 

اين اقدام از سوي بانك ها بوده ايم.
وي تاكيد كرد: نرخ سود سپرده بايد به گونه اي تعيين شود 
كه در پايان هر دوره مبلغ م��ازادي به عنوان مابه التفاوت 
سود علي الحساب سپرده ها باقي مانده و به سپرده گذاران 
پرداخت شود و نبايد تعيين نرخ به گونه اي باشد كه دقيقا در 
سطح سود حاصل از تسهيالت و سرمايه گذاري بانك باشد.

عضو ش��وراي فقهي بان��ك مركزي مش��كل ديگر نظام 
بانكي را ش��يوه حس��ابداري بانك ها عنوان كرد و گفت: 
شيوه حسابداري بانك هاي ما مطابق با بانكداري اسالمي 
نيست. در بانكداري اسالمي دو نهاد وجود دارد كه مرجع 

استانداردسازي حسابداري بانكداري اسالمي هستند.
وي افزود: براس��اس حس��ابداري بانكداري اسالمي سود 
سپرده هزينه بانك تلقي نمي شود و سود سپرده بانك از 
محل تسهيالت اعطايي بانك پرداخت مي شود؛ بنابراين در 
صورت هاي مالي بانك ها در كنار ستون بدهكار و بستانكار 

بايد ستون سومي با عنوان وجوه وكالتي ايجاد شود.

 بانك بنگاه اقتصادي است نه صندوق پر از پول
مرتضي اكبري نيز در اين ميزگرد گفت: اقتصاد كشور به اين 
دليل بانك محور شده كه گران ترين تامين مالي از طريق 
بورس و ارزان ترين از طريق بانك است. در بحث بانكداري 
بدون ربا اگر ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته قانون گذاري كشور را 
ببينيم، قانون گذاران بانك را به عنوان يك بنگاه اقتصادي 
نديده اند، بلكه از نظر آنها بانك صندوقي ُپر از پول است كه 
هر زمان بخواهند مي توانند از منابع آن بهره بگيرند. اصالح 
نظام بانكي اگر مسائلي باشد كه آقايان بحريني و مصباحي 
مقدم اشاره كردند مشكلي را حل نمي كند. در اين زمينه 
چند مس��اله بايد حل شود اوال نحوه تقسيم زيان در نظام 
بانكي بايد چگونه باشد؟ بانك ها ساالنه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان سود مي دهند كه بايد از تسهيالت گيرندگان 
پرداخت ش��ود كه ۳۰ تا ۴۰ درصد آن از اين طريق تامين 
مي شود كه بايد از محل ديگري تامين شود و بانكداري بدون 

ربا را زير سوال مي برد.
اكبري ادامه اد: از نظر سياست گذاران وظيفه بانك ها اين 
است كه در هر شرايط از توليد حمايت كنند، سرعت گردش 
تسهيالت بانك ها اهميت زيادي دارد در حالي كه در عمل 
۴۰ تا ۵۰ درصد تس��هيالت معوق است كه براي حل اين 

مشكل از چه قانوني بايد استفاده شود؟

سجاد ابراهيمي|
از پيش ش��رط هاي موفقيت انتش��ار اوراق بدهي توسط 
واحدهاي توليدي، توجه به ظرفيت فعلي بازار بدهي كشور، 
رتبه بندي اعتباري ناشران اوراق و تناسب بازدهي و ريسك 
اين اوراق اس��ت. هفته گذشته رييس كل بانك مركزي از 
طرحي سخن گفت كه در آن به تامين مالي توليد بدون اتكاي 
به انتشار پول تورمي تاكيد شده است. در اين طرح واحدهاي 
توليدي از طريق فروش اوراق بدهي كه ضمانت بانكي دارد، 
مي توانند نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند و از قبال سود 
 ناشي از توليد، اصل و فرع اين اوراق را تسويه كنند. اين طرح 
درحالي مطرح مي ش��ود كه واحدهاي توليدي با توجه به 
شوك ارزي و افزايش قيمت هاي داخلي، با شوك هزينه اي 
روبرو هستند و افزايش هزينه آنها منجر به افزايش تقاضاي 
آنها براي نقدينگي و تسهيالت بانكي شده است. از طرف 
ديگر به  نظر نمي رسد كه شبكه بانكي ظرفيت افزايش در 
عرضه تسهيالت به ميزان افزايش در تقاضاي آن را داشته 
باشد و همين امر واحدهاي توليدي را با مشكل نقدينگي 
مواجه كرده است. اگرچه هم اكنون برخي واحدهاي توليدي 
بخشي از نيازهاي خود را از طريق فروش اوراق بدهي تامين 
مي كنند، به دو دليل )كه در ادامه به آن اشاره مي شود(، اتخاذ 

اين رويكرد تامين مالي توليد مي تواند مثبت تلقي شود. 
اولين مزيتي كه اين رويكرد دارد اين است كه فشار به بانك ها 
براي اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي كمتر شده و 
متعاقب آن فشار بانك ها به بانك مركزي براي گرفتن اعتبار 
از بانك مركزي و چاپ پول ُپرقدرت كمتر خواهد شد. اين 
فرآيند در نهايت باعث مي شود كه تامين مالي توليد از طريق 
ماليات تورمي كاهش پيدا كند. در واقع پيروي از رويكرد 
تامين مالي با انتشار اوراق بدهي شركتي مي تواند يكي از 
بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران را كه استفاده از چاپ پول و 
ماليات تورمي براي تامين مالي توليد است را بهبود بخشد.

دومين دليل براي اينكه رونق انتشار اوراق بدهي براي تامين 
مالي مثبت ارزيابي مي شود اين است كه اين رويكرد مي تواند 
به اصالح برخي ناهنجاري هاي ساختاري نظام مالي كشور 
 كه ناش��ي از وجود بازار كم عمق بدهي است كمك كند. 
بر اس��اس آمار سال هاي گذشته سهم بازار اوراق بدهي در 
بورس از كل بازار بدهي )ش��امل تسهيالت بانك ها( تنها 
حدود ۴ تا ۸ درصد بوده كه بسيار ناچيز است. تمركز بيش از 
حد به تامين مالي بانكي باعث شكننده شدن سيستم مالي 
كشور و باال بودن ريسك سيستمي شده است به  گونه اي كه 
وارد شدن هرگونه شوك و ريسك به بخش بانكي مي تواند با 

سرعت و قدرت بسيار بااليي به بخش حقيقي منتقل شود. 
اما اگر واحدهاي توليدي اين امكان را داشتند كه از ابزارهاي 
بدهي متنوعي استفاده كنند، حتما ريسك تامين مالي آنها 
كاهش پيدا مي ك��رد. امري كه با توجه به ابزار اوراق بدهي 
شركتي مي تواند محقق شود.نكته اساسي در راستاي به ثمر 
رسيدن اين رويكرد و محقق شدن مزاياي اشاره شده اين 
است كه تامين مالي توليد از طريق اوراق بدهي در صورتي 
رونق خواهد گرفت كه ابتدا زمينه و پيش شرط هاي الزم 
براي آن فراهم باشد. برخي از اين پيش شرط ها به شرح زير 
است: تناسب بازدهي و ريسك يكي از اصول اوليه بازارهاي 
مالي اس��ت. از اين رو ارزيابي دقيق از ريسك اوراق در كنار 
آگاهي از بازدهي آن ضروري اس��ت. در بازار بدهي ايران با 
توجه به عدم وجود رتبه بندي اعتباري منتشركننده هاي 
اوراق عمال ارزيابي دقيق و رسمي از وضعيت ريسك اوراق 
ارايه نمي ش��ود و از اين رو نرخ هاي اين اوراق تقريبا مشابه 
هستند. اصولي ترين گام در جهت توسعه بازار بدهي امكان 
ارايه رتبه اعتباري به منتشر كننده هاي اوراق و تعيين نرخ 
متناسب با وضعيت ريسك اعتباري است. تا زماني كه نتوان 
بين اوراق كم ريسك و ُپر ريسك با نرخ هاي مختلف تمايز 
قائل شد عمال خريد اوراق بدهي شركت ها جذابيتي نسبت 

به ساير گزينه ها مانند اوراق خزانه اسالمي، گواهي سپرده و 
سپرده در بانك ها نخواهند داشت.

طرح فوق الذكر براي پوشش ريسك اوراق، ضمانت بانكي 
اوراق را پيشنهاد مي كند كه البته موضوع جديدي نيست 
)چون اوراق مختلف موجود در ب��ازار مانند اوراق مرابحه، 
اجاره و مشاركت و ... ركني به عنوان ضامن دارند كه عمدتا 
بانك ها و موسسات با توانايي مالي باال هستند( . الزم به ذكر 
است كه ضمانت بانكي اوراق نمي تواند جايگزين رتبه بندي 
اعتباري منتش��ركننده هاي اوراق باشد. چون بانك براي 
پذيرش ريسك ضمانت اوراق، از ابزارهاي ارزيابي ريسك 
منتشركننده اوراق و گرفتن وثايق معتبر استفاده مي كند. 
حال آنكه در فرآيند رتبه بندي اعتباري ارزيابي ريسك به 
صورت دقيق تر، تخصصي تر و جامع تر انجام مي شود و امكان 
مقايسه بين انتش��اردهندگان اوراق را نيز فراهم مي كند. 
ارزيابي انفرادي بانك ها ضمن اينكه ناكاراتر از رتبه بندي 
اعتباري است، منتج به افزايش هزينه تامين مالي بنگاه ها به 

دليل افزايش وثايق الزم نيز خواهد شد.
يكي ديگر از پيش شرط هاي موفقيت تامين مالي توليد از 
طريق انتشار اوراق بدهي توجه كردن و لحاظ ظرفيت فعلي 
بازار بدهي كشور است. حتي اگر در بخش عرضه اوراق بدهي 

از طرف واحدهاي توليدي در بورس مشكلي وجود نداشته 
باشد و فرآيند پذيرش، ارزيابي ريسك و تعيين نرخ به خوبي 
انجام شود، يكي از مهم ترين چالش ها وضعيت تقاضا براي 
اين اوراق خواهد بود. با توجه به سيستم فعلي اوراق بدهي 
كه شركت ها منتشر مي كنند، خريد اوراق بدهي شركتي 
در مقايسه با س��اير گزينه ها در بازار بدهي )مانند گواهي 
سپرده، اوراق بدهي دولتي و اوراق بدهي نهادهاي عمومي( 
جذابيت چنداني ن��دارد. در حال حاضر بخش عمده اي از 
اين اوراق توس��ط صندوق هاي سرمايه گذاري خريداري 
شده است كه براي پوشش ريسك صندوق خود مجبور به 
خريد اوراق بدهي هستند. همچنين برخي از منابع بانك ها 
در اين صندوق هاي سرمايه گذاري قرار دارد و عمال بطور 
غير مستقيم بخشي از اوراق بدهي شركت ها توسط بانك ها 
خريداري شده است. در صورت گسترش بازار بدهي با همين 
ساختار عمال رس��يدن به هدف اوليه كه كاهش اتكاي به 
منابع بانكي است مي تواند تحت الشعاع قرار گيرد. لذا عالوه 
بر توجه به اصالحات و بهبودهايي كه بايد در فرآيند عرضه 
اوراق بدهي در بازار صورت  گيرد، توجه به جذاب كردن اوراق 
بدهي ش��ركتي براي بخش تقاضا و هدايت پس اندازهاي 

جامعه به اين بازار نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. 
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 رايانش كوآنتومي 
و صنعت بانكي

عليرضا جاللي فراهاني|در صورت فراگير شدن 
رايانش كوآنتومي در تاييد پردازش نقل و انتقال مبتني 
بر منطق زنجيره بلوكي، شاهد گسترش استفاده از 

رمزارزها به عنوان وجه رايج بين المللي خواهيم بود.
س��رعت خيره كننده خلق داده ها در دنياي امروز و 
چالش هايي مانند محدوديت  كامپيوترهاي سنتي 
در پردازش كالن داده ها، دانش��مندان را به س��وي 
روش هاي جديد پردازش داده ها كه بتوانند جايگزين 
روش هاي امروزي شوند س��وق داده است. رايانش 
كوانتومي )Quantum Computing( نوعي 
فناوري مبتني بر اصول نظريه كوانتوم اس��ت كه بر 
توسعه كامپيوترهايي بر مبناي اين نظريه متمركز 
اس��ت. كامپيوترهاي كوانتومي مي توانند جهشي 
عظي��م در توانايي پردازش كامپيوترها نس��بت به 
ابركامپيوترهاي امروزي ايجاد كنند.بطور كلي، رايانش 
كوانتومي از س��ه رويكرد اصلي مكانيك كوانتومي 
به منظور انجام پردازش هاي سنگين استفاده مي كند. 
برهم نه��ي )Superposition(، درهم تنيدگي 
 ،)Tunneling( و تونل زني )Entanglement(
سه مفهوم اصلي مكانيك كوانتوم به شمار مي روند كه 
امروزه در دنياي محاسبات كوانتومي به شكل عملي از 
آنها استفاده مي شود. برهم نهي كوانتومي اشاره به اين 
موضوع دارد كه يك كيوبيت در يك لحظه مي تواند 
دو مقدار صفر يا يك را به خود اختصاص داده باش��د 
كه اين رويكرد درست در نقطه مقابل منطق دودويي 
قرار دارد. تونل زني كوانتومي به معناي انتقال اطالعات 
از يك كيوبيت به كيوبيت ديگر است. اين انتقال در 
شرايطي رخ مي دهد كه داده ها در هيچ فضاي واسط 
ديگري قرار نداشته باشند. درهم تنيدگي كوانتومي به 
تأثيرپذيري از ويژگي هاي يك كيوبيت از ديگري در 
شرايطي كه ممكن است در مكان هاي متفاوتي قرار 

داشته باشند، اشاره دارد
كامپيوتر كوانتومي قادر اس��ت الگوريتم هايي را كه 
در كامپيوترهاي س��نتي اجرا مي شوند، با سرعت و 
قدرت به  مراتب باالتري اج��را كند. بطور مثال، اگر 
يك كامپيوتر س��نتي داراي ۸ بيت حافظه باش��د، 
مي تواند داراي ۲۵۶ حالت ممكن باش��د كه از ميان 
اين حالت ها، در يك لحظه فرضي فقط مي تواند در 
يك حالت صفر يا يك قرار گيرد. اما در يك كامپيوتر 
كوانتومي، يك كيوبيت مي تواند صفر، يك يا هر دو 
حالت را بطور هم زمان داش��ته باشد كه در نتيجه، 
يك كامپيوتر كوانتوم��ي ۸ كيوبيتي در يك لحظه 
مي تواند بطور هم زمان در ۲۵۶ وضعيت محاسباتي 
قرار گيرد و زماني  كه به نتيجه محاسبات نياز است، 
در يك وضعيت ممكن قرار گرفته و مابقي محاسبات 
را به  صورت موازي ارايه كند.بر اساس گزارش شركت 
اِي ام آر )AMR(، مهم تري��ن كاربرده��اي رايانش 
كوانتومي در سازمان ها عبارتند از: يادگيري ماشيني، 
يادگي��ري عميق، هوش مصنوعي، بهينه س��ازي، 
شبيه سازي و مدل سازي داده ها و امنيت سايبري. 
براس��اس اين گزارش، ارزش بازار رايانش كوانتومي 
سازماني تا سال ۲۰۲۵ به ۵۸۵۰ ميليون دالر خواهد 
رسيد و ميزان نرخ رشد ساالنه مركب آن در بازه زماني 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، معادل 7.۳۱ درصد خواهد بود. با اين 
وجود، برخي از چالش هاي عملياتي مانند پايداري 
سيستم هاي كوانتومي، رشد اين بازار را محدود كرده 
است. عالوه بر اين، در حال حاضر، استفاده از رايانش 
كوانتومي بسيار گران و پيچيده است و بطور عمده 
در سطح آزمايشي صورت مي گيرد. كامپيوترهاي 
كوانتومي بايد در ش��رايط عمليات��ي خاص كه دما 
نزديك به صفر كلوين است فعاليت كنند تا بتوانند 
محاسبات را انجام و خروجي مورد نظر را توليد كنند.

در محيط كسب وكار، صنايع خدمات مالي، بانك ها و 
 موسسه هاي مالي با استفاده از بهترين فناوري هاي 
در دسترس، بر سر كسب كوچك ترين مزيت هاي 
رقابتي با يكديگر رقابت مي كنند. با پيشرفت هاي 
صورت گرفته در ح��وزه رايانش كوانتومي، برخي از 
بانك ها به بهره گيري از رايانش كوانتومي در راستاي 
كاهش چشم گير زمان مورد نياز براي انجام محاسباِت 
بسيار پيچيده و بهبود دقت انجام محاسبات توجه 
كرده اند. رايانش كوانتومي داراي پتانسيل مناسبي 
براي حل مس��ائل مرتبط با بهينه سازي، مديريت 
و متنوع س��ازي پرتفوي اس��ت. همچنين رايانش 
كوانتوم��ي مي تواند فرصت هاي جدي��دي را براي 
بانك ها در حوزه ارزيابي ريسك ايجاد كند. تحليل 
ريس��ك با اس��تفاده از رايانش كوانتومي تا به حال 
تنها در سطح آزمايشي و در سيستم هاي كوانتومي 
واقعي براي مس��ائل كوچك انجام شده است، اما به 
تدريج در حال گسترش براي حل مسائل بزرگ تر و 
واقعي تر مانند تحليل ريسك قيمت گذاري دارايي ها 
و تنظيم ميزان ريس��ك پرتفوهاي سرمايه گذاري 
است. از ديگر فرصت هاي پيش روي بانك ها، استفاده 
از رايانش كوانتومي در ابزارهاي هوش مصنوعي به 
 منظور تحليل كالن داده ها است. رايانش كوانتومي 
امكان ارتقاي روش هاي رمزنگاري براي حفاظت از 
داده هاي محرمانه بانك ها و كشف سريع تر تقلب را 
نيز فراهم مي سازد.در آخر اينكه با توجه به گسترش 
روزاف��زون فناوري هاي مبتني ب��ر زنجيره بلوكي و 
خصوصاً بحث روز رمزارزها، مي توان انتظار داشت كه 
فراگير شدن رايانش كوآنتومي، تاثيرات شگرفي را در 
اين ارتباط بر جاي گذارد. به عنوان مثال، رمزارزهايي 
نظير بيت كوين در حال حاضر عموماً به عنوان ابزاري 
براي ذخيره دارايي استفاده مي شوند و هنوز به عنوان 
وجه رايج در معامالت اس��تفاده نشده اند كه شايد 
اصلي ترين دلي��ل آن، زمانبر ب��ودن تاييد پردازش 
نقل و انتقال )مبتني بر منطق زنجيره بلوكي( باشد. 
در صورت ورود پ��ردازش كوآنتومي به اين عرصه، 
اين مانع اصلي برطرف خواهد شد و در اين صورت، 
شاهد فراگيرشدن استفاده از رمزارزها به عنوان وجه 
رايج بين المللي خواهيم بود. اين امر عالوه بر افزايش 
قيمت اين رمزارزها، چالش بسيار عميق و جدي را 
براي نظام هاي پولي متمركز در سراسر جهان ايجاد 
خواهد كرد و به نظر مي رسد پاسخ به اين چالش ها در 
چارچوب پارادايم هاي حاكم فعلي، ميسر نخواهد بود.
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با رونمايي از سامانه »سنجش شاخص هاي كيفيت شبكه ملي اطالعات« اعالم شد

مهلت نهايي به اپراتورهاي اينترنتي
گروه دانش و فن   

با رونمايي از س��امانه سنجش ش��اخص هاي كيفيت 
شبكه ملي اطالعات، اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت��ي تنه��ا 45 روز زمان دارند كه ش��اخص هاي 
كيفي خود را پي��ش از اينكه به نمايش عموم دربيايد، 

ارتقا ببخشند.
كيفيت خدمات اپراتورهاي اينترنتي يكي از مواردي 
اس��ت كه دغدغه تمام��ي كاربران اينترنت اس��ت. 
محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات- نيز با كليدواژه حق الناس در ش��بكه هاي 
اجتماعي به موض��وع كيفيت خدم��ات اينترنتي و 
وضعيت شبكه اپراتورها به آن پرداخته است. از طرفي 
با راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات، اي��ن وعده داده 
ش��د كه اينترنت داخلي به وضعيت مطلوبي برسد و 
كاربران اينترنت زماني كه از وب سايت هايي استفاده 
مي كنند كه متصل به س��رورهاي داخلي هس��تند، 
كيفيت و سرعت مضاعف را نسبت به اينترنت خارجي 
تجربه كنند كه از قيمت كمتري نيز برخوردار است. 
با وجود اين، نارضايتي ها از وضعيت شبكه اينترنت 
همچن��ان پابرجاس��ت. كيفيت خدم��ات اينترنتي 
ش��اخص هاي متع��ددي دارد كه ش��امل تاخير در 
 ،)Packet loss( اتالف بسته ،)Latency( شبكه
تغيير در تاخير بسته )Jitter(، سرعت آپلود و دانلود 
مي شود. هر يك از كاربران در استفاده هاي مختلفي 
كه از خدمات اينترنتي دارند، نسبت به اين شاخص ها 
حساسند و اينكه شاخص هاي خدمات كيفي بتواند 
نظر مخاطب خ��ود را جلب كند، رضاي��ت وي را به 
دنبال خواهد داشت. اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنتي ممكن اس��ت اينترنت را با ش��اخص هاي 
متفاوت��ي عرضه كنند و هر ي��ك از اپراتورها در يك 
ش��اخص برتر يا بدتر باشند كه اين موضوع مي تواند 
كاربران را متناس��ب با نياز خود، ترغيب به استفاده 
از اپراتورهاي مختلف كند. به نظر مي رسد به همين 
دليل است كه سامانه سنجش شاخص هاي كيفيت 
ش��بكه ملي اطالعات با عنوان »فراديد« راه اندازي 
شده است. اين س��امانه اطالعات تمامي اپراتورهاي 
ثابت و س��يار را از دو جهت كيفيت ش��بكه و تجربه 
كاربران بررسي مي كند و اطالعات به دست آمده را 
در اختيار قرار مي دهد. با توج��ه به اينكه هر يك از 
اپراتورها براي كاربري هاي مختلفي مناسبند، براي 
مثال وزير ارتباطات معتقد است اگر بخواهيد بازي 
كنيد، اس��تفاده از سرويس هاي سيمي بهتر است يا 
براي دانلود، اپراتورهاي سيار بهتر هستند. با استفاده 
از اطالعات موجود در اين س��امانه و ابزارهاي آن كه 
با توجه به نياز كاربران تنظيم ش��ده است، كاربران 
اينترنتي مي توانند بر اساس نياز خود، اپراتور مورد 

نظرشان را انتخاب كنند.

  45 روز، فرصت طاليي اپراتورها
مقرر ش��ده اين س��امانه از طريق گوشي تلفن همراه و 
سامانه در وب قابل دسترسي است، ابتدا در يك مهلت 
45 روزه در اختيار تمامي اپراتوره��اي اينترنتي قرار 
گيرد تا آنها بتوانند مش��كالت موجود در ش��بكه خود 
را مشاهده كنند. اين سامانه با هدف ايجاد رقابت بين 
اپراتورها ايجاد شده كه براي ارتقاي كيفي خدمات خود 
تالش كنند و براي آگاهي اپراتورها از اطالعات سامانه، 
نام كاربري و كلم��ه عبوري به آنها داده مي ش��ود كه 
وضعيت شبكه و كارنامه كاري خود و ديگر رقباي شان 
را رصد كنن��د و بهترين تصميم ها را بگيرند. اما پس از 
پايان 45 روز، اطالعات به ص��ورت عمومي در اختيار 
تمام��ي كاربران اينترنتي قرار مي گي��رد. اپراتورها در 
اين مدت بايد هر چه مي توانند براي بهبود شرايط شان 
تالش كنند تا بازار رقابتي ش��ان به ه��م نريزد و بدنام 

نشوند.
در اين راس��تا وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
روز گذش��ته در مراس��م رونمايي از سامانه سنجش 
ش��اخص هاي كيفيت ش��بكه ملي اطالعات توسط 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اظهار 
كرد: »از روزي كه قرار شد فالح جوشقاني به رياست 
س��ازمان تنظيم مقررات منصوب ش��ود، به او اعالم 

كرديم ك��ه در دوره معاونت آنها به يك خروجي نياز 
داري��م. خروجي مورد نظر ما اين بود تا داش��بوردي 
توليد كنند كه هر ش��هروندي بتواند با استفاده از آن 
ببيند چه سرويس��ي، با چه كيفيتي و چه قيمتي در 
دس��ترس اوست و بتواند در مقايس��ه آنها با يكديگر 
سرويس موردنظرش را انتخاب كند. مفهوم داشبورد 
اين اس��ت ديتا از نقاط مختلف ش��بكه جمع آوري 

ش��ود و نظارت هاي دوره اي سازمان تنظيم مقررات 
از اپراتورها، به يك نظام فني اطالعات تبديل ش��ود. 
يكي از قدم هاي اول اين است كه اطالعات به صورت 
مش��خص جمع آوري و تحلي��ل ش��ود و دوم اينكه 
خروجي داده ها بتواند الگوريتم عيب يابي را شناسايي 
و مش��خص كند گلوگاه هاي ايجادكننده مشكالت 
كجا هس��تند. همانطور كه مي دانيد گلوگاه هاي ما 
يكپارچه نيستند؛ بخشي از گلوگاه ها در زيرساخت، 
بخشي در شركت مخابرات ايران، برخي در اپراتورهاي 
درون ش��هري و نهاي��ت تعدادي در لس��ت مايل كه 

مشترك نهايي به آن متصل است، قرار دارند.«
بدين ترتيب به گفته وزير ارتباطات، 6000 سنسور 
جمع آوري اطالعات در نقاط مختلف كش��ور نصب 
ش��ده تا وضعيت ش��بكه و كيفيت اراي��ه خدمات 
اپراتورها به صورت آنالين قابل رصد باشد. همچنين 
اپليكيش��ني با عنوان »س��الم« طراحي ش��ده كه 
موبايل محور اس��ت، روي گوش��ي هاي تلفن همراه 
وصل مي شود و به كاربر اجازه مي دهد كه در لحظات 
مختلف كيفيت خود را گزارش ك��رده و به موازات 
آن بتوان��د گزارش ه��ا و وضعيت ش��بكه را مطالعه 
كند. البته آماده س��ازي س��امانه فراديد به چند ماه 
قبل برمي گ��ردد، اما به نظر مي رس��د در اين مدت 

نتوانس��ته تاثير ويژه اي بر بهب��ود كيفيت خدمات 
اپراتورها بگذارد، به همين دليل مسووالن ارتباطي 
تصميم گرفتند اين س��امانه را ب��ه صورت عمومي 
منتشر كنند. اگرچه انتشار اطالعات سامانه فراديد 
ب��ا مخالفت هايي روبرو بوده و ممكن اس��ت موجب 
نارضايتي برخي از اپراتورها شود كه نتوانستند نمره 
قابل قبولي در شاخص هاي كيفي اينترنتي داشته 
باشند، اما جهرمي معتقد است اين اقدام در راستاي 

شفافيت ارايه خدمات به كاربران انجام مي گيرد.

  فيلترينگ، بر كيفيت شبكه تاثير گذاشته است
يكي از مواردي كه باعث مي ش��ود استفاده از خدمات 
اينترنتي با كاه��ش كيفيت و افزاي��ش قيمت مواجه 
شود، فيلترشكن ها هس��تند، به خصوص پس از فيلتر 
شدن پيام رسان تلگرام كه فيلترشكن را روانه بسياري 
از گوشي ها كرد و استفاده از ابزارهايي جهت دور زدن 
فيلترينگ، بر كيفيت ش��بكه و در نتيج��ه نارضايتي 
كاربران تاثير زيادي داشته است. همانطور كه جهرمي 
با اشاره به تاثير فيلترشكن ها بر كيفيت شبكه اينترنت 
بيان كرد: »ميان ش��اخص هاي كيفي شبكه و تجربه 
كاربران فاصله عميقي وجود دارد. وقتي به لحاظ فني 
شاخص هاي شبكه را نگاه مي كنيم، سنجه هاي شبكه 
نشان مي دهد كه شبكه در وضعيت مناسبي قرار دارد، 
اما وقتي ش��كايت هاي مردم كه همان QoE يا تجربه 
كاربران اس��ت را مي بينيم و از تحليل تماس هاي شان 
در كال س��نترها و س��امانه ۱۹5 متوجه مي شويم كه 
تعداد زي��ادي از مردم به دليل اينك��ه از ابزارهاي دور 
زدن فيلترين��گ اس��تفاده مي كنن��د و كيفي��ت آنها 
نامناسب است، از وضعيت ش��بكه شكايت دارند، زيرا 
موضوع فيلترينگ اثر جدي بر كيفيت شبكه گذاشته 
و نارضايتي كاربران را موجب ش��ده ك��ه بايد براي آن 

فكري كرد.«
البته همي��ن حاال هم كارب��ران اينترنت��ي مي توانند 
نارضايتي  خود را نس��بت به خدم��ات اعالم كنند. اين 
مش��تركان مي توانن��د در ص��ورت مش��اهده كيفيت 
نامناسب يا عدم تطبيق شاخص هاي كيفيت سرويس 
دريافتي خ��ود با آنچه ك��ه در قراردادش��ان آمده، به 
سامانه ۱۹5 سازمان تنظيم مقررات مراجعه كرده و از 
اپراتور شكايت كنند. به گفته جهرمي، پس از رونمايي 
عمومي سامانه سنجش ش��اخص هاي كيفيت شبكه 
ملي اطالع��ات، در فازهاي بعدي مقرر ش��ده نظرات 
كاربران درباره نحوه پاس��خگويي و پشتيباني و فروش 
شركت ها و اپراتورها كه در سامانه ۱۹5 عنوان شده نيز 
در اين سامانه ادغام ش��ود و بدين ترتيب اميد مي رود 
ك��ه اپراتورها بيش��تر از پيش خود را مل��زم به ارتقاي 
شاخص هاي كيفي اينترنت و همچنين پاسخگويي به 

نياز كاربران بدانند.

ايالن ماسك به تازگي برآورد و اعالم كرده است كه توسعه 
هوش مصنوعي در س��ال هاي آتي مي تواند بس��ياري از 
مشاغل و نيروهاي انساني را نابود كند. به گزارش ايسنا، 
ايالن ماسك، موس��س و مديرعامل ش��ركت تسال كه 
در س��ال هاي اخير در عرصه توليد و توسعه خودروهاي 
خودران، برقي و همچنين ساير دستاوردهاي مبتني بر 
 )Artificial intelligence( فناوري هوش مصنوعي
فعاليت هاي وسيع و گس��ترده اي داشته است، به تازگي 
ب��رآورد و اعالم كرده كه توس��عه ه��وش مصنوعي قادر 
خواهد بود در سال هاي آينده مشاغل متعددي را از بين 
ببرد. با توجه به گس��ترش روزافزون فناوري هاي نويني 
 )artificial intelligence( همچون هوش مصنوعي
و يادگيري ماشيني )machine learning( در صنايع و 
حوزه هاي مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري از شركت هاي 
فعال در عرصه هاي گوناگون معتقدند كه اين فناوري  به 
صورت كامل فعاليت هاي شان را تحت تاثير قرار خواهد 
داد، به گونه اي كه ديگر نيازي به وجود نيروهاي انساني 
در شركت  نخواهد بود و كارگران، كارمندان و متخصصان 
نيز همگي با روبات و رايانه هاي مجهز به هوش مصنوعي 
جايگزين خواهند شد. اين در حالي است كه بسياري ديگر 
از كارشناسان فعال در حوزه فناوري خاطرنشان كرده بودند 
كه هوش مصنوعي هرگز تهديدي براي نيروهاي انساني 
شاغل در شركت ها و حوزه هاي مختلف نخواهد بود و تنها 
به افراد كمك مي كند تا به صورت هوشمندانه  تر، سريع تر 
و بهينه تري كار و فعاليت هاي موردنظر خود را انجام دهند. 
بر اساس گزارش فاكس نيوز، حاال خبري كه از سوي ايالن 
ماسك، موسس و مديرعامل شركت تسالموتورز امريكا 
منتشر شده است، بسياري از منتقدان فناوري هاي نوين 
همچون يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي را به تكاپو 
واداشته و جنجال هاي بسياري را در فضاي مجازي ايجاد 
كرده است. پيش تر نيز مدير ارشد شركت مايكروسافت 
اذعان كرده بود كه هيچ جاي نگراني در خصوص پيشرفت 
هوش مصنوعي در جهان وجود ندارد چراكه اين فناوري 
قادر خواهد بود در بهترين حالت ممكن، به ارتقا و بهبود 
سطح كيفي طراحي و توليد محصوالت مختلف كمك 
كند، بنابراين هرگز جايگزين نيروهاي انساني و متخصص 
همچون مهندسان، پزشكان، اساتيد دانشگاه، معلمان، 

پژوهشگران، روانشناسان، جراحان و غيره نخواهد شد.

گروهي از محققان امنيتي گوگل بدافزاري را كش��ف 
كرده اند كه در برخي وب سايت ها وجود داشته و به مدت 
دو سال دستگاه هاي »آي اواس« را مبتال و اطالعات آنها 

را سرقت مي كرده است.
به گزارش مهر به نقل از بي جي آر، اوايل ماه گذش��ته 
محققان امنيت سايبري تيم Project Zero گوگل 
از شكاف امنيتي در iOS خبر دادند كه به يك بدافزار 
اجازه مي دهد بطور كامل دستگاه را كنترل كند. هرچند 
اپل اين شكاف امنيتي را ترميم كرد، اما هنوز مشخص 
نيست از اين ش��كاف امنيتي چه ميزان سوء استفاده 
شده است. اكنون در گزارش��ي جديد همين گروه از 
كشف يك بدافزار جديد خبر داده اند. »يان بير« يكي 
از محققان تيم Project Zero در يك پست از كشف 
 iOS وب س��ايت هايي خبر داده كه در دس��تگاه هاي
بازديدكننده بدافزار مذكور را نصب كرده اند. اين بدافزار 
با استفاده از شكاف هاي امنيتي در iOS فعال مي شده 
است. جالب آنكه اين وب سايت ها نيز هك شده بوده اند.

تحليل ها نش��ان مي دهد اين بدافزار بيش از دو سال 
فعال بوده و دس��تگاه هايي را مبتال ك��رده كه مجهز 
 iOS۱2.۱.2تا iOS۱0.0.۱  به سيس��تم عامل هاي
بوده اند. اين آپديت ها از س��پتامبر 20۱6 تا دس��امبر 
سال گذش��ته ارايه ش��ده اند. البته  نام وب سايت هاي 
منتش��ر كننده اين بدافزار ذكر نشده اما طبق گزارش 
آنها هر هفته هزاران بازديدكننده داشته اند. اين بدافزار 
با اس��تفاده از ۱4 ش��كاف امنيتي در دستگاه ها نفوذ 

مي كرده است.
به گفته محققان امنيتي پس از بازديد دستگاه iOS از 
وب سايت گفته شده، بدافزار در آن نصب شده و اطالعات 
مختلف را جمع آوري مي كرده است. طبق گزارش اين 
بدافزار توانسته انبوهي از اطالعات را سرقت كند از جمله 
پيامك ها، تصاوير و حت��ي اطالعات موقعيت مكاني. 
وب سايت هاي مذكور تا قبل از اين كشف به مدت دو 
سال فعال بوده اند. اما اپل در فوريه گذشته شكاف هاي 
امنيتي در دستگاه هايش را با يك آپديت امنيتي ترميم 
كرده است. همچنين محققان گوگل بطور مستقيم 
اشاره نكرده اند چه افرادي هدف اين حمالت بوده اند 
اما طبق گ��زارش بدافزار مذكور افرادي از يك قوميت 

خاص را هدف گرفته بوده است.

Chuck- (كك گروه هكري به نام »جوخه خندان 
ling Squad(«، حس��اب توييتر جك دورس��ي، 
مديرعامل و بنيان گذار اين ش��بكه اجتماعي را هك 

كرده و مدعي وجود يك بمب در مقر توييتر شدند.
به گزارش ديجياتو، صفحه توييتر جك دورسي با بيش 
از 4.2 ميلي��ون دنبال كننده يكي از پرمخاطب ترين 
صفحات اين ش��بكه اس��ت اما هكرها روز گذش��ته 
پيام هاي��ي توهين آميز با مضمون نژادپرس��تي را در 
آن منتشر كردند. يكي از سخنگويان توييتر با تاييد 
دسترسي افراد غيرمجاز به حساب كاربري دورسي 
از تحقيق درباره علت اين حادثه خبر داده اما از ارايه 
اطالعات بيشتر در اين باره خودداري كرد. مهاجمان 
پس از به دس��ت گرفتن كنترل پيج شروع به انتشار 
توييت هاي نژادپرستانه و بازنشر مطالب توهين آميز 
از يك صفحه خاص كردند كه پس از ۱5 دقيقه توسط 
توييتر حذف شد. هنوز مش��خص نيست كه جوخه 
خندان به پيام هاي دايركت دورس��ي هم دسترسي 

داشته يا خير اما احتمال آن بسيار باال است.
اين اف��راد در يكي از توييت هاي خ��ود مدعي وجود 
بمب در مقر توييتر هم شدند. آنها براي بحث درباره 
اين هك سروري را در ديسكورد راه اندازي كرده و از 
مخاطبان براي پيوس��تن به آن دعوت كردند اما اين 
س��رور هم بعد از مدتي آفالين ش��د. جوخه خندان 
پيش از اين حساب افراد مشهور ديگري را هم هدف 
گرفته بود. توييت هاي اين گروه ظاهرا از اپليكيشني 
به نام Cloudhopper ارس��ال ش��ده كه در سال 
20۱0 به مالكيت توييتر درآمد. احتماال جك دورسي 
اي��ن اپ را به حس��اب كاربري خود متص��ل كرده و 
مجوزهاي مختلف��ي را به آن داده اس��ت؛ در نتيجه 
 Cloudhopper هكرها توانسند از طريق نفوذ به
كنترل صفحه مديرعامل توييتر را در دست بگيرند. 
يكي ديگر از احتماالت هم پياده س��ازي حمله جعل 
ش��ماره تماس )Caller ID spoofing( است كه 
روش متداولي هم به شمار مي رود. اين نخستين باري 
نيست كه صفحه توييتر جك دورسي قرباني هكرها 
مي شود و سه س��ال قبل مهاجمان سايبري وابسته 
ب��ه گروه OurMine كنترل اكانت او را در اختيار 

گرفته بودند.

اپليكيشن اسپاتيفاي به تازگي قابليت جديدي را به پلت فرم 
خود افزوده تا كاربران بتوانند آهنگ هاي موردعالقه خود 

در اسپاتيفاي را به صورت استوري فيس بوك دربياورند.
به گزارش ايسنا، اسپاتيفاي يكي از بزرگ ترين و محبوب ترين 
اپليكيشن هاي پخش و استريم آنالين موسيقي در جهان 
به شمار مي رود كه به تازگي اعالم كرده است قابليت و امكان 
جديدي را براي كاربرانش به ارمغان آورده تا بتوانند آهنگ 
و موسيقي هاي موردعالقه خود را كه در اسپاتيفاي به آن 
گ��وش داده اند، به صورت اس��توري در اكانت فيس بوكي 
خود دربياورند و بدين ترتيب آهنگ هاي موردعالقه خود 
را با دوستان و دنبال كنندگان خود به اشتراك بگذارند. اين 
امكان به كاربران ۱5 ثانيه فرصت مي دهد تا استوري هاي 
مبتني بر آهنگ هاي اسپايتفاي را منتشر كرده و به ساير 
كاربران نيز امكان بهره مندي و لذت بردن از موسيقي هاي 

دلخواه خود را بدهند.
بر اساس گزارش وب سايت phonearena، روش انجام 
اين كار نيز بدين صورت است كه كاربران اسپاتيفاي براي 
به اشتراك گذاشتن آهنگ هاي موردعالقه خود تنها كافي 
است روي گزينه Share ضربه بزنند و بعد از انتخاب گزينه 
فيس بوك استوري، آن را با دنبال كنندگان حساب كاربري 
خود به اشتراك بگذارند. نرم افزار و اپليكيشن اسپاتيفاي كه 
براي سيستم عامل اندرويد، iOS، ويندوز و مك قابل استفاده 
و اجراست، به كاربران اين امكان را مي دهد تا به صورت كاماًل 
قانوني با رعايت حق كپي رايت و ناشران موسيقي، به صورت 
آنالين موسيقي هاي مورد عالقه خود را جست وجو كرده و 

به آنها گوش بسپارند.
بدون شك، كاربران منطقه امريكاي شمالي كه شامل اياالت 
متحده امريكا و كانادا مي ش��ود، از بزرگ ترين طرفداران و 
كاربران اپليكيشن هاي استريم موسيقي همچون اپليكيشن 
اسپاتيفاي به شمار مي روند. اپليكيشن اسپاتيفاي در سال 
2006 ميالدي در سوئد تأسيس و راه اندازي شد و از آن سال 
تاكنون نيز توانسته است توجه و عالقه ميليون ها كاربر موبايل 
را به خود جلب كند و موجب رضايت و تجربه لذت بخش آنها 
در گوش س��پردن به موسيقي هاي موردنظرشان شود. از 
بزرگ ترين رقباي اسپاتيفاي، مي توان به اپل موزيك و پاندورا 
اشاره كرد كه آنها نيز سهم قابل توجهي از بازارهاي مرتبط با 
پخش آنالين موسيقي را به خود اختصاص داده اند اما هنوز 

به جايگاه اسپاتيفاي دست پيدا نكرده اند.

 Project Zero كارشناسان و پژوهشگران امنيتي تيم
گوگل به تازگي اعالم كرده اند كه هكرها به مدت فاصله 
زماني بين دو آپديت iOS به اطالعات شخصي كاربران 
گوشي هاي آيفون دسترسي داشته و از آنها سوءاستفاده 

مي كرده اند.
به گزارش ايسنا، با توجه به اهميت روزافزون حفاظت 
از اطالعات ش��خصي و امنيت س��ايبري دستگاه هاي 
الكترونيكي و گوش��ي هاي هوشمند، امنيت اطالعات 
آنها تبديل به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي بس��ياري 
از كاربران در فضاي مجازي ش��ده است. بدين ترتيب 
بس��ياري از كارشناسان و پژوهش��گران فعال در حوزه 
امنيت س��ايبري با بررس��ي و تحقيقات متعدد سعي 
دارند كه با كشف آس��يب پذيري هاي مختلفي كه در 
سرويس هاي اينترنتي مختلف، اپليكيشن و پلت فرم هاي 
سيس��تم عامل هاي موبايلي و رايانه اي وجود دارد، به 
كاربران هش��دار دهند كه بيش��تر مراقب محافظت از 
حريم ش��خصي و اطالعات خصوصي خ��ود در فضاي 
مجازي باش��ند و جلوي نف��وذ و دسترس��ي هكرها و 
مجرمان سايبري به حساب هاي كاربري و دستگاه هاي 

الكترونيكي مورداستفاده خود را بگيرند.
حاال ب��ه تازگي كارشناس��ان و محقق��ان امنيتي تيم 
Project Zero گ��وگل با انتش��ار گزارش��ي جديد 
اعالم كرده اند كه هكرها و مجرمان س��ايبري با انتشار 
بدافزارهاي خطرناكي كه به سرقت و نفوذ به اطالعات 
شخصي كاربران گوشي هاي آيفون اقدام مي كرد، سعي 
داشتند به حريم خصوصي آنها كه شامل پيام هاي رد و 
بدل شده، تصاوير، ويديو و لوكيشن جغرافيايي مي شود، 

نفوذ و دسترسي پيدا كنند.
بر اس��اس گزارش وب سايت س��ي نت، در جاي ديگر 
اين گزارش همچنين آمده اس��ت كه خبر كش��ف اين 
آسيب پذيري به شركت اپل، توسعه دهنده گوشي هاي 
آيف��ون نيز اطالع داده ش��ده ب��ود و اين ش��ركت نيز 
بالفاصله آس��يب پذيري مربوطه را با انتشار يك نسخه 
به روزرساني ش��ده از سيس��تم عامل آي اواس برطرف 
كرد اما در اين فاصله زماني بين دو آپديت iOS هكرها 
با استفاده از حفره هاي امنيتي و همچنين بدافزارهاي 
خطرناك دسترس��ي نسبتا گس��ترده اي به اطالعات 

قربانيان داشتند.

هوش مصنوعي، نيروي انساني 
را تهديد مي كند

گوگل بدافزار مخصوص 
»آي اواس« را كشف كرد

حساب كاربري مديرعامل 
توييتر هك شد

آهنگ هاي اسپاتيفاي را 
استوري كنيد

 دست درازي هكرها 
به اطالعات كاربران آيفون
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رويداد

 حال خوش »ناهيد ۱« 
در پژوهشگاه فضايي

بر خالف ادعاهاي منتشرشده از سوي رسانه هاي 
غربي، ماهواره »ناهيد ۱« در پژوهش��گاه فضايي 
ايران در مراحل نهايي ساخت قرار دارد و با اعالم 
آمادگ��ي وزارت دفاع، اين ماهواره به منظور طي 
كردن فرآين��د پرتاب به اي��ن وزارتخانه تحويل 

داده مي شود.
خبرگزاري هاي امريكايي اخيرا به تصاوير ماهواره اي 
اشاره كردند كه در آن دودي حاصل از انفجار يك 
موش��ك در مركز فضايي ايران ديده مي شود. اين 
رسانه ها مدعي شدند سكويي كه در عكس ديده 
مي شود، سكوي پرتاب موشك ماهواره بر است و آن 
را مربوط به ماهواره ناهيد دانستند. اين رسانه ها ادعا 
كردند آزمايشات فضايي ايران ناموفق بوده و موشك 
سفير منفجر شده است؛ اتفاقي كه در صورت وقوع 
به منزله از بين رفتن ماهواره ناهيد ۱ بوده است. اين 
خبر زماني تقويت شد كه دونالد ترامپ در توييتي با 
اشاره به خبر انفجار موشك سفير، آن را سانحه اي 
فاجعه بار توصيف كرد و نوشت: با بهترين آرزوها 
براي ايران در پيدا كردن دليل آنچه در سايت يك 

روي داد، آرزوي موفقيت دارم.
اين موضوع موجب شد محمدجواد آذري جهرمي- 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- از خبرنگاران و 
عكاسان دعوت كند با حضور در پژوهشگاه فضايي، 
از اين ماهواره بازديد كنند. به گفته وزير ارتباطات 
ماهواره براي پرتاب بايد از س��ه هفته قبل تحويل 
وزارت دفاع شود تا سيكل هاي مورد نظر را طي كند. 
قطعا اين مساله اي كه ادعا مي شود در رابطه با پرتاب 
ماهواره ناهيد نبوده و پرتابگر نيز از سه هفته قبل 
سوخت گيري نمي شود. چيزي كه امروز مي شد آن 
را ديد، اين است كه ماهواره ناهيد اين جاست، هنوز 
تحويل داده نشده و مراحل انتهايي تحويل آن در 

حال انجام است.
به گزارش ايسنا، ماهواره ناهيد ۱، ماهواره مخابراتي 
اس��ت كه در پژوهش��كده س��امانه هاي ماهواره 
پژوهش��گاه فضايي ايران و به كارفرمايي سازمان 
فضايي ايران طراحي ش��ده و در دس��تور ساخت 
اين پژوهش��گاه قرار دارد. ماموريت هاي ماهواره 
مخابراتي »ناهيد ۱« در راستاي دستيابي به فناوري 
طراحي و ساخت ماهواره مخابراتي زمين آهنگ 
اس��ت. ماهواره هاي زمين آهن��گ ماهواره هايي 
هستند كه در مدار زمين آهنگ قرار دارند و دوره 
مداري آنها با دوره گردش زمين يكسان است. مزيت 
ماهواره هاي زمين آهنگ آن اس��ت كه همواره در 
يك نقطه خاص در آس��مان باقي مي مانند، بدين 
معني كه گيرنده هاي زميني اين ماهواره ها نياز به 
جابه جايي نداشته و مي توانند در يك جهت ثابت 
باشند. ماهواره هاي زمين آهنگ اغلب براي اهداف 
مخابراتي ب��ه كار مي روند. مدل پ��روازي ماهواره 
»ناهي��د يك« طراح��ي و ساخته ش��ده و در ۱4 
بهمن سال ۱۳۹5 همزمان با روز فناوري فضايي با 
حضور رييس جمهوري رونمايي شد. فناوري هاي 
به كارگرفته ش��ده در اين ماهواره ب��ه عنوان پايه 
اصلي فناوري هاي مورد نياز ماهواره هاي عملياتي 
كش��ور تعريف شده اس��ت. بر اين اساس »ناهيد 
۱« داراي صفحات خورش��يدي است كه در مدار 
اين صفحات گسترده مي شود و تصويربرداري از 
گسترش صفحات خورش��يدي و تخمين نرخ باز 
شدن آنها را در دستور كار دارد، ضمن آنكه ارتباط 
آن در باند مخابراتي ku تعريف شده است. فراهم 
كردن تعيين و كنترل وضعيت سه محوره ارتباط 
مخابراتي دايم در باند S و تعيين موقعيت ماهواره 
از ديگر اهداف ثانويه پروژه » ناهيد ۱« به ش��مار 
مي رود. بر اساس اعالم مسووالن اين ماهواره مي تواند 
به مدت دو ماه و نيم در مدار 250 كيلومتري زمين 
قرار گيرد و با قرارگي��ري روي باند UHF و KU با 
ايس��تگاه زميني تبادل اطالعات داشته باشد. اين 
ماهواره، ماهواره مكعب مستطيلي است كه عالوه 
بر صفحات خورشيدي نصب شده روي بدنه آن، از 
دو صفحه خورش��يدي بازشونده بهره مي برد. وزن 
اين ماهواره 50 كيلوگرم و ط��ول و عرض و ارتفاع 
آن به ترتيب 50، 50 و 60 سانتي متر و نوع مدار آن 
بيضوي 250 در ۳۷5 كيلومتر اس��ت. اين ماهواره 
از سلول هاي خورشيدي متحركي برخوردار است 
و در ط��ول عمليات و مدت اس��تقرار خود در فضا، 
سلول هاي خورشيدي كه روي ماهواره نصب است 
را باز و بس��ته خواهد كرد كه يك دس��تاورد بزرگ 
براي كشور محس��وب مي ش��ود. مرتضي برابري 
-رييس سازمان فضايي ايران- با اشاره به جزييات 
ماهواره »ناهيد ۱« با بيان اينكه ما تصميم داريم 
يك س��ري از فناوري هاي ماهواره هاي مخابراتي 
را در اين ماهواره آزمايش كنيم، يادآور مي ش��ود: 
»فناوري پنل خورشيدي بازشونده، ارتباطات بين 
ماهواره اي و كنترل سه محوره جزو فناوري هايي 
هستند كه با در مدار قرار گرفتن اين ماهواره، مورد 
آزمايش قرار خواهند گرف��ت.« وي با بيان اينكه 
كليه ماهواره هايي كه تاكنون پرتاب شده اند، داراي 
پنل هاي خورشيدي متصل به خود ماهواره بوده اند، 
اضافه مي كند: »ماهواره هاي مخابراتي براي آنكه 
مدت زمان بيش��تري در مدار ق��رار گيرند، نياز به 
سلول هاي خورشيدي بازشونده دارند. اين نوع پنل 
با پرتاب ماهواره »ناهيد ۱« آزمايش خواهد شد و 
مي تواند تجربه خوبي را در س��اخت ماهواره هاي 
جديد با طول عمر ماندگاري بيش��تر در مدار در 
اختيار ما قرار ده��د.« وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات نيز در بازديد روز گذش��ته خبرنگاران از 
ماهواره ناهيد خاطرنشان كرد: »ماهواره »ناهيد 
۱« آماده است و تست هاي س��ازگاري با پرتابگر 
انجام ش��ده و به محض اينك��ه وزارت دفاع اعالم 
آمادگي كند، ما آمادگي داريم تا ماهواره را تحويل 
مي دهيم.« به گفته وي اگر ماهواره بخواهد پرتاب 
شود، بايد از سه هفته قبل ماهواره را تحويل وزارت 
دفاع داده ش��ود. اكنون اين ماهواره در پژوهشگاه 
فضايي در مراحل نهايي قرار دارد و آماده تحويل به 

وزارت دفاع براي انجام مراحل پرتاب است.

حق هر فرد ايراني است كه در هر نقطه اي از 
كشور بداند چه سرويسي را با چه كيفيتي 
دريافت مي كند تا  قدرت انتخاب داش�ته 
باشد و بتواند با قيمت مناسب آن سرويس 
را دريافت كند به همين دليل شركت هاي 
ارايه دهنده خدم�ات اينترنتي بايد ظرف 
م�دت ۴۵ روز هر  قدر ك�ه مي توانند براي 
بهبود شرايط ش�ان ت�اش كنند ت�ا بازار 
رقابتي شان به هم نريزد و به قول خودشان 
بدنام نشوند؛ پس از اتمام اين مدت ۴۵ روزه، 
سامانه سنجش شاخص هاي كيفيت شبكه 
ملي اطاعات به ش�كل عمومي در اختيار 

مردم قرار مي گيرد

برش
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ايجاد 1000 شغل از سوي بنياد بركت در استان سمنان

مشاركتوزارتامورخارجهبرايارتباطباشركتهايدانشبنيان

گروهبنگاهها|
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام )ره( 
امسال 300 طرح اشتغال زايي را با ايجاد 1000 شغل 
در روستاهاي شهرستان هاي گرمسار و آرادان استان 

سمنان راه اندازي مي كند.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حض��رت ام��ام )ره(، در ادام��ه ايجاد نهضت 
اش��تغال زايي و تحقق سياس��ت هاي ابالغي س��تاد 
اجرايي در رفع محروميت، توانمندسازي اقتصادي و 
توسعه عادالنه امكانات و فرصت ها در مناطق محروم 
و كمتر برخوردار كشور، 300 پروژه اشتغال زايي در 
قالب طرح اجتماع محور »سحاب« )سرمايه گذاري 
حمايتي اشتغال بركت( با ظرفيت ايجاد يك هزار شغل 

در استان سمنان راه اندازي مي شود. 
براس��اس اين گزارش، اين تعداد طرح اشتغال زايي 
به طور مش��خص در 100 روس��تاي شهرستان هاي 
گرمسار و آرادان به عنوان نقاط هدف ايجاد اشتغال 
بنياد بركت تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد 
رسيد. بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( براي ايجاد و راه اندازي 300 طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور مذكور بالغ بر 100 ميليارد ريال اعتبار 

پيش بيني كرده است. 
اين تعداد طرح اش��تغال زايي با توجه به ظرفيت ها و 
پتانس��يل هاي هر منطقه و در رس��ته هاي شغلي اي 

همچون دام سبك و سنگين، پرورش مرغ بومي، زنبور 
عسل، صنايع دستي، دانش بنيان و مشاغل خدماتي 

به بهره برداري مي رسد.
سه تس��هيل گر و يك مجري، فرآيند اشتغال زايي را 
در 100 روستاي شهرس��تان هاي گرمسار و آرادان 
آغاز كرده اند و پيش بيني مي شود تمام يك هزار شغل 

پيش بيني شده تا پايان سال 98 راه اندازي شود.
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام )ره( 
در س��ال 97 نيز 113 طرح اش��تغال زايي را با حجم 
س��رمايه گذاري 60 ميليارد ريال در استان سمنان 
اجرايي كرد كه ايجاد 400 ش��غل را در پي داش��ت. 
بيشتر اين مشاغل در حوزه هاي كسب وكارهاي خرد 
و خانگي در 58 روس��تاي شهرستان هاي گرمسار و 

آرادان عملياتي شده است. 
همچنين بنياد بركت در نظر دارد براي س��ال آينده 
عالوه بر افزايش تعداد ش��هرها و روس��تاهاي تحت 
پوشش در استان سمنان، تعداد رسته هاي شغلي را 

به 40 رسته برساند.
گفتني است، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از 
طريق واحدهاي زيرمجموعه خود در سال هاي اخير 
بيش از 400 هزار ش��غل در كشور ايجاد كرده است. 
در همين زمينه، در سال گذش��ته 81 هزار شغل به 
بهره برداري رسيده و امسال نيز راه اندازي 100 هزار 

شغل ديگر در دستور كار قرار دارد.

يكي از شاه كليدهاي دستيابي به توسعه پايدار در دنياي امروز 
استفاده از ظرفيت هايي است كه شركت هاي دانش بنيان در 
مواجهه با مقوالتي چون اشتغالزايي، ارزش آفريني، رونق 
توليد، افزايش ص��ادرات و... از آنها برخوردارند. در تعاريف 
آكادميك در خصوص دانش بنيان ها آمده است كه شركت 
دانش بنيان مجموعه اي است كه به منظور هم افزايي علم 
و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي 
و اقتصادي كه شامل گس��ترش و كاربرد اختراع و نوآوري 
هستند و همين طور تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه 
شامل طراحي و توليد كاال و خدمات در حوزه فناوري هاي 
برتر و با ارزش افزوده فراوان، تشكيل مي شود. اما با وجود اين 
ظرفيت هاي منحصر به فرد چنانچه فضا براي رشد پايدار 
در اختيار اين شركت هاي قرار داده نشود، تحقق اهدافي 
كه از تشكيل اين شركت ها در نظر گرفته شده است؛ امري 
دشوار و دور از دسترس خواهد بود. با وجود اينكه فعاالن در 
حوزه شركت هاي دانش بنيان از جمله دانش آموختگان و 
نخبگان كشور هستند، اما بسياري از آنها با مسائل بازاريابي 
محصول از جمله مراحل معرفي محصول، تبليغات، مذاكرات 
جهت ثبت سفارش، ارتباط با بازارهاي بين المللي جهت 
صادرات و غيره آشنا نبوده و به همين دليل در مرحله فروش 
محصول با مشكل مواجه مي شوند. فعل و انفعاالتي كه در 
حوزه فعاليت هاي وزارت خارجه كشورمان قرار مي گيرد و 
همكاري اين وزارتخانه با صاحبان شركت هاي دانش بنيان 

مي تواند بخشي از مطالبات اين بخش را پوشش دهد.
ديروز معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه در جريان 
برگزاري هفدهمين اجالس ساالنه و جشنواره برترين هاي 
پارك فناوري پرديس از رويكرد تازه اي س��خن گفت كه 
وزارت خارجه براي حمايت از اين نوع شركت ها در پيش 

گرفته است.
معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه گفت: ما در وزارت 
امور خارجه آمادگي داريم با شركت هاي دانش بنيان ارتباط 

بگيريم و آنها را به س��رمايه گذاران خارجي معرفي كنيم. 
غالمرضا انصاري در ادامه گفت: يكي از آثار انقالب اسالمي 
در 40 سال گذشته كه همراه ما بوده اعتماد به نفسي است 
كه به ملت ايران داد. به گفته انصاري، اقتصاد دانش بنيان 
دو ويژگي در كشور دارد كه مهم ترين آن بر اساس شعار ما 
مي توانيم و اعتماد به نفس نتيجه گرفته شده از انقالب است؛ 
ما به اين افتخار مي كنيم و راه نجات و گسترش نفوذ انقالب 
اسالمي دانش و توانمندي علمي است. به گفته او، ويژگي 
ديگر وجود قشر جوان با فكرهاي نو و توانمندي هاي باال به 
دانش روز با اراده قوي همچون اراده بسيجي هاي اول انقالب 
در كشور است. وي با بيان اينكه ما از نظر سياسي در منطقه 
و دنيا در موقعيت خوبي قرار داريم، گفت: س��فرهاي وزير 
امور خارجه به دنيا را مي بينيم و مي شنويم؛ اخيرا سفر وي 
به نشست گروه 7 افتخارآفرين بود و اميدواريم به موفقيت 

برسد زيرا بعد سياسي آن از اهميت بااليي برخوردار است.

انصاري با تاكيد بر اينكه ما در بعد اقتصادي با مشكالت جدي 
و ساختاري رو به رو هستيم، گفت: نويد مي دهم امسال دولت 
آقاي روحاني و گزارشي كه دكتر نوبخت ارايه كردند بر اساس 
اين باشد كه بودجه سال آينده بودجه اي بدون نفت است و 

اين آغاز ميمون و مباركي به شمار مي رود.
وي تاكيد كرد: تنها راه آرام كردن محيط و زمينه س��ازي 
محيط براي ايجاد اين تغيير مي تواند تمركز بيشتر به اقتصاد 
دانش بنيان باشد. اقتصاد دانش بنيان مي تواند اقتصاد ما را 
از اقتصادي آسيب پذير به اقتصادي توانمند تبديل كند. 
اقتصادي كه منطقه به آن نياز دارد اقتصاد دانش بنيان است. 
اميدوار هستيم كه اين دوران انتقال را به خوبي طي كنيم و 
حركت و جهت ما به اين سمت باشد تا ورود به بازار را ببينيم.
به گفته وي، ما از نظر ساز و كار آمادگي داريم با شركت هاي 
دانش بنيان ارتب��اط بگيريم و اين زمينه اي ب��راي ورود و 

سرمايه گذاري هاي خارجي براي شركت هاست.

وي خاطرنشان كرد: ما توانس��تيم در اين معاونت سايت 
كشورهاي ميزبان را تكميل كنيم كه تا پايان سال كامل 
مي شود و بخش دوم سايت مربوط به بخش هاي خصوصي 
و دولتي است شركت هاي دانش بنيان جايگاه ويژه اي دارند 
تا به شبكه هاي خارج از كشور معرفي شوند و اين زمينه تبادل 

محصوالت خود با ساير كشورها باشد.

ش�ركتهايدانشبني�اناهرم�يب�راي
دريافتمطالباتشانندارند

اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه مهم ترين مطالبات دانش بنيان ها از ساختارهاي 
دولتي و اجرايي چيست؟ مديرعامل يكي از شركت هاي 
دانش بنيان در پاسخ به اين پرسش مي گويد: شركت هاي 
دانش بنيان هيچ اهرمي براي دريافت مطالبات خود از دولت 
ندارند و اين امر موجب آسيب فراوان به برخي شركت ها شده 
است.محمدرضا هاتف با اشاره به تاثير تحريم ها بر فعاليت 
شركت هاي دانش بنيان تصريح كرد: با توجه به بومي سازي 
بسياري از سيستم هاي كنترلي پيشرفته در داخل كشور، 
اثر تحريم ها در اين بخش ها به شدت كاهش يافته و موجب 
اعتماد بيش از پيش صنايع كشور به محصوالت بومي شده 
اس��ت كه اين امر مي تواند ميزان توليد و اشتغال در كشور 
را بسيار بهبود ببخشد.وي كه شركت او در زمينه خدمات 
نيروگاهي فعاليت دارد درخصوص انتظارات شركت هاي 
دانش بنيان از دولت خاطرنشان كرد: توجه بيش از پيش 
به محصوالت بومي و حمايت از توليد دانش بنيان بايد مورد 
توجه دولت قرار گيرد. در حال حاضر يك شركت دانش بنيان 
هيچ اهرمي براي دريافت مطالبات خود از دولت ندارد و اين 
امر موجب آسيب فراوان به برخي شركت ها شده است.وي در 
خصوص مشكالت اين شركت گفت: عدم وصول مطالبات 
دولت��ي، عدم وجود نيروي دانش آموخته مس��تعد و كارا، 
نوسانات نرخ ارز، معوق ماندن تعديل قيمت پروژه ها و كند 

شدن شديد انجام پروژه ها از جمله مشكالت ما است.هاتف 
اضافه كرد: ايران كشوري است كه تمامي استعدادهاي الزم 
براي بالنده شدن اقتصاد را داراست، بنابراين بايد اقتصاد به 
بخش خصوصي واگذار شود، كيفيت كاالي داخلي افزايش 
پيدا كند، اعتماد ب��ه كاالي داخلي ايجاد و قوانين و موانع 

دست و پا گير دولتي برچيده شود. 

مشكلبروكراسيدراقتصاد
در ش��رايطي كه هاتف در خص��وص حمايت هاي مالي و 
تسهيالتي از اين شركت سخن مي گويد، آقابزرگي يكي ديگر 
از مديران شركت هاي دانش بنيان با اشاره به طوالني بودن 
روند كارهاي اداري اين نوع شركت ها در ايران مي گويد: ما 
انتظار داريم روند كارها براي شركت هاي دانش بنيان تسريع 
ش��ود و اخذ مجوزهاي ثبت شركت، ماليات، بيمه و غيره 
به صورت سيستمي شود و كارها از طريق اينترنت انجام 
گيرد.وي افزود: درحال حاضر ما به جاي اينكه به كار اصلي 
خود بپردازيم، مدت زيادي درگير اين مس��ائل حاشيه اي 
هستيم. لذا بايد بروكراسي اداري كه يكي از مشكالت اصلي 
ما است از طريق سيستمي كردن روند اين كارها تصحيح 
شود.او در ادامه با استقبال از مش��اركت وزارت خارجه در 
بهبود شاخص هاي رشد دانش بنيان ها مي گويد: با وجود 
اينكه فعاالن در حوزه ش��ركت هاي دانش بنيان از جمله 
دانش آموختگان و نخبگان كشور هستند، اما بسياري از آنها 
با مسائل بازاريابي محصول از جمله مراحل معرفي محصول، 
تبليغات، مذاكرات جهت ثبت سفارش، ارتباط با بازارهاي 
بين المللي جهت صادرات و غيره آشنا نبوده و به همين دليل 
در مرحله فروش محصول با مشكل مواجه مي شوند.اين فعال 
حوزه اقتصادي تاكيد مي كند: مشكل بازاريابي براي محصول 
در شركت هاي دانش بنيان نوپا بيشتر از شركت هاي با سابقه 
وجود دارد كه به همين دليل ش��ركت هاي نوپا بيشتر به 

حمايت از سوي دولت در اين زمينه نياز دارند.

خوزستانبه۶00كيلومتر
سيلبندنيازدارد

خوزستان|معاون عمراني 
اس��تانداري خوزس��تان 
مي گويد: شهرهاي مختلف 
استان خوزستان براي مقابله 
با س��يل هاي احتمالي در 
آينده به 600 كيلومتر سيل 
بند نياز دارند كه با اعتباري 
بال��غ بر 300 ميليارد تومان اس��ت. فاض��ل عبيات در 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه در اين سيل 14 شهرستان 
استان آسيب ديدند، افزود: 355 روستا و 19 هزار و 46 
واحد مسكوني ارزيابي شد كه در مجموع سه هزار و 414 
واحد به احداث و 15 هزار و 639 واحد به تعميرات نياز 
داشت. همچنين بالغ بر هفت هزار و 894 خانوار مشمول 
وام معيشت قرار گرفتند و مبلغ 49 ميليارد تومان كمك 
بالعوض به آنها اعطا شد. عبيات گفت: در زمينه بازسازي 
منازل آسيب ديده جمعًا 15 هزار و 639 واحد بود كه از 
اين تعداد 11 هزار و 787 واحد آن تحويل داده شده و سه 
هزار و 85۲ واحد ديگر طبق زمان بندي تا پايان شهريور 
به بهره برداري خواهد رسيد. همچنين از سه هزار و 85۲ 
واحد مسكوني براي بازسازي بالغ بر هزار و 757 واحد 
عمليات اجرايي آن شروع شده كه به دليل موانع فني 
و بتن ريزي به خاطر گرما و همچنين عدم رغبت كادر 
اجرايي در فصل گرما با كاهش گرماي هوا شاهد روند 
تندتر اين پروژه باشيم و طبق موعد تا پايان سال به پايان 
برسانيم. عبيات بيان كرد: بر اساس راهبردهاي تعيين 
شده 150 روستا با تعمير سيل بندها در جناحين، ترميم 
و احداث سيل بند و كانال ها مي توان آنها را ايمن كرد، 
150 روستاي ديگر عالوه بر اين كارها نياز به افزايش رقوم 
كف منازل است و 10 روستاي ديگر نيز عالوه بر كارهاي 
صورت گرفته براي 300 روس��تا بايد حلقه محافظ نيز 

براي آنها انجام شود.

كارگاههايكفشمشهدبا
50درصدتوانشانكارميكنند
خراسانرضوي|رييس 
اتحادي��ه صنف كفاش��ان 
مش��هد گف��ت: ظرفيت 
صادرات كفش ما باال بوده 
اما در حال حاضر و با توجه به 
شرايط روز، اكثر كارگاه هاي 
ما تقريبا با 50 درصد توان 
خود كار مي  كنند، همچنين صادرات ما به صورت ناپايدار 
و پيله وري بوده و صادرات پيوسته و قابل قبولي نداريم كه 
بازار ما را تامين كند. اسماعيل پورمالئكه در گفت وگو با 
ايسنا، در خصوص وضعيت صادرات كفش در استان با 
بيان اين مطلب، اظهار كرد: يك بحث ديگر نيز شرايط 
اقتصادي كش��ور اس��ت كه از ارز پايه 4۲00 يا 3800 
تومان تا خوشبينانه ترين حالت فعلي يعني 10500 
تا 1۲ هزار تومان، ما انباشته اي را در انبار از قيمت هاي 
قديم داشتيم كه با شرايط پيله وري توسط كشورهاي 
عراق، افغانستان و تركمنستان از كشور بردند و اكنون 
با توجه به قيمت هاي با ارز تمام شده نيمايي يعني 8 تا 
1۲ تومان كه براي توليدكننده ما تامين مي شود، ديگر 
بازاري براي صادرات وجود ندارد. پورمالئكه بيان كرد: ما 
با افزايش قيمت مواجه شديم و حتي مردم عام نيز توان 
خريد ندارند. وقتي دستمزد كارگر، بيمه و هزينه آب، 
برق و گاز افزايش پيدا مي كند، انتظار داريم توليدكننده 
جنس خود را گران نكند؟ اكنون در بازار با يك چالش 
جدي مواجه ش��ديم و نمي توانيم از حداكثر ظرفيت 
صادراتي كه داريم استفاده كنيم. رييس اتحاديه صنف 
كفاشان مش��هد با بيان اينكه به چالش كشيده شدن 
توليدكنندگان يكي از مشكالت موجود است، عنوان 
كرد: اميدواريم هر چه سريع تر مسووالن بتوانند فكري 
به حال جامعه صنعت كفش و چ��رم كنند چرا كه ما 

بايدجلوي خام فروشي را نيز بگيريم .

تبعيدمديرانمدارسيكهاز
مردمپولدريافتكنند

آذربايج�انش�رقي|
استاندار آذربايجان شرقي 
گفت: در آس��تانه آغاز سال 
تحصيلي جدي��د مديران 
مدارس دولتي را كه از مردم 
پ��ول دريافت كنند، تبعيد 
خواهم كرد. به گزارش ايسنا، 
محمد رضا پورمحمدي در جش��نواره ش��هيد رجايي 
اظهار كرد: دولت يازدهم در ش��رايطي روي كارآمد كه 
تحريم هاي كاملي از سوي امريكا و اروپا اعمال مي شد 
و يك اجماع جهاني عليه ايران آغاز ش��ده بود. رش��د 
اقتصادي كشور منفي 6 و تورم باالي 40 درصد بوده و 
اختالفات شديدي نيز بين سران سه قوه وجود داشت؛ 
همچنين ناآرامي هايي نيز در عرصه اجتماعي به وجود 
آمده بود. پورمحمدي در خصوص اقدامات دولت پس 
از اين بي ثباتي ها گفت: دولت طوالني ترين و مهم ترين 
مذاكرات را در 55 ماه انجام داد كه در نهايت منجر به توافق 
هسته اي و لغو تحريم ها شد اين فرآيند تا زمان خروج 
ترامپ از برجام ادامه داش��ت.   وي افزود: با اجراي بيمه 
سالمت همگاني به عنوان بزرگ ترين پروژه اجتماعي 
نيز 10 ميليون نفر كه بيشتر آنها گروه هاي كم درآمد 
هس��تند، به طور رايگان زير پوشش بيمه قرار گرفته و 
هزينه هاي بستري آنها در بيمارستان ها تقليل يافت. 
استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينكه هدف تحريم هاي 
اقتصادي نااميد كردن مردم اس��ت، بيان كرد: يكي از 
مهم ترين اقداماتي كه بايد انجام شود زنده نگه داشتن 
اميد در جامعه است. استاندار آذربايجان شرقي با اشاره 
به آتش سوزي اخير جنگل هاي ارسباران گفت: با وجود 
ناهماهنگي هايي كه در اين زمينه وجود داشت، مسووالن 
به خوبي مشاركت كرده و مردم بايد از قضاوت هاي اشتباه 

در خصوص آنان پرهيز كنند.

نقشمهمآموزشهايمهارتي
درتوانمنديدرآمديافراد

گيالن|رييس دانش��گاه 
فن��ي و حرف��ه اي به نقش 
مه��م آموزش هاي مهارتي 
در توانمندي درآمدي افراد 
اش��اره كرد و گفت: بايد از 
ظرفيت خيرين در تجهيز 
آزمايشگاه ها و كارگاه ها در 
راستاي كيفيت آموزش استفاده شود. به گزارش ايلنا، 
ابراهيم صالحي عمران در نشست مجمع خيرين، واقفان 
و حاميان دانشگاه فني و حرفه اي گيالن به نقش مهم 
آموزش هاي مهارتي در تربيت نيروي انساني ماهر و ايجاد 
فرصت هاي شغلي اشاره كرد و افزود: آموزش هاي مهارتي 
در توسعه كشورها و همچنين سرمايه گذاري و ايجاد 
اشتغال و توانمندسازي درآمدي افراد نقش مهمي دارد. 
رييس دانشگاه فني و حرفه اي كشور در ادامه با تأكيد 
بر اينكه در كشورهاي پيشرفته مردم به گرفتن مدرك 
دانشگاهي زياد توجه نمي كنند و بيشتر به دنبال كسب 
آموزش هاي الزم در حوزه مهارتي و توانمندي درآمدي 
هستند، تصريح كرد: بيشتر كشورهاي توسعه يافته به 
اين نتيجه رسيده اند كه سرمايه گذاري در حوزه آموزش 

مهارت ها در توانمندسازي درآمدي افراد موثرتر است.
وي در ادامه با اش��اره به نقش مهم خيرين در اين حوزه 
و با بيان اينكه تشكيل مجمع خيرين، واقفان و حاميان 
دانش��گاه فني و حرفه اي يكي از مهم ترين اولويت ها و 
سياست هاي اين دانشگاه است، گفت: خيرين در توسعه 
و پيشرفت حوزه هاي مختلف نقش مهمي ايفا مي كنند 
اگر بتوانيم از ظرفيت آنها استفاده كنيم قطعًا توسعه و 
پيشرفت در حوزه آموزش هاي مهارتي در سطح كشور 
دوچندان مي شود. صالحي عمران  اظهار كرد: حضور در 
محيط كار عملي يكي از مهم ترين اولويت هاي فني و 
حرفه اي است تا آموزش ها با كيفيت باالتري انجام شود.

تثبيت1۲هزارو1۳0فرصت
شغلیدرلرستان

لرستان|مديرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی لرستان 
مي گوي��د: 1۲ هزار و 130 
فرصت ش��غلی واحدهای 
توليدی استان طی ۲ سال 
گذشته تثبيت شده است.  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران 
علی آشتاب گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
لرستان عالوه بر پيگيری اشتغال روستايی و مشاغل 
خانگی، طی ۲ س��ال گذش��ته با حمايت از واحدها و 
پيگيری مشکالت کارآفرينان توانسته از بيکاری 1۲ 
ه��زار و 130 نفر جلوگيری ک��رده و اين تعداد فرصت 
ش��غلی را تثبيت کند. وی اظهار داشت: در اين راستا 
اقدام��ات حمايتی از جمل��ه رايزنی با دس��تگاه های 
خدمات رسان آب، برق و گاز برای تقسيط يا بخشودگی 
بدهی واحدها و پيگيری برای رفع يا کاهش مشکالت 
مالياتی و بدهی های تامين اجتماعی انجام شده است. 
وی تصريح کرد: س��ال 96 هفت هزار و 1۲5 کارگر در 
51 واحد توليدی و پارس��ال نيز پنج ه��زار و 5 کارگر 
مش��غول در 34 واحد تولي��دی از اين حمايت ها بهره 
مند ش��دند. آش��تاب اضافه کرد: همچني��ن در طرح 
معرفی فارغ التحصيالن دانشگاهی توسط ادارات کار 
به واحدهای توليدی، در س��ال 96 تع��داد 10 هزار و 
70 نفر به 457 واحدمعرفی و در نهايت يکهزار و 413 
نفر به کارگيری شدند و در سال گذشته نيز از مجموع 
16 هزار و 470 نفر فارغ التحصي��ل ۲ هزار و 460 نفر 
توانستند در 588 واحد توليدی مشغول به کار شوند. در 
حال حاضر 17 مرکز کاريابی و مشاوره شغلی در لرستان 
وجود دارد که س��ال 96 از مجموع سه هزار و ۲09 فرد 
معرفی شده به واحدهای توليدی توسط اين مراکز، ۲ 

هزار و 107 نفر شغل پيدا کردند.
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اعالمجرممحيطزيستعليه
پيمانكارآزادراهتهران-شمال

كرج|مديركل محيط زيست البرز در خصوص مرگ 
ماهي هاي خال قرمز در رودخانه كرج گفت: سيمان 
مورد استفاده براي مقاوم سازي پايه پلي كه در مسير 
اين بزرگراه قرار دارد، وارد رودخانه شده و باعث تلف 
ش��دن تعدادي از قزل آالهاي خال قرمز شده است. 
حكيمي گفت: تلفات ورود سيمان به رودخانه زياد 
نبوده ول��ي ما اعالم جرم كرده ا يم و پيمانكار موظف 

است خسارات ناشي از تلفات را پرداخت كند.

محكوميت۳ميلياردي
قاچاقچيانشتر

زاهدان|مدي��ركل تعزي��رات حكومتي اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان از محكوميت 3 ميلياردي 
قاچاقچيان ش��تر خبر داد. حي��در ميرزايي گفت: 
مامورين يگان ويژه نيروي انتظامي شهرستان زاهدان 
با بررسي اطالعات دريافتي موفق شدند تعداد 40 نفر 
شتر قاچاق را كشف و دو نفر قاچاقچي را نيز دستگير 
كنند. وي افزود: اين تع��داد دام در مكاني خاص در 
كوه هاي اطراف يكي از روستاهاي نزدك شهر زاهدان 
شناسايي شد كه با بررسي به عمل آمده مشخص شد 
كه قاچاقچيان با شگرد خاص و با پالك هاي نامعتبر 
دام را از پاكستان وارد كشور كرده و سپس به عنوان 
دام بومي آن را عرضه مي كردند.  ميرزايي تصريح كرد: 
با ش��روع رسيدگي به پرونده در شعبه چهارم بدوي 
تعزيرات حكومتي زاهدان، از دستگاه هاي متولي در 
خصوص بهداشت و پالك دام ها استعالم به عمل آمد 
و نهايتا مجوز حمل بهداشتي توسط دامپزشكي و 

پالك ها توسط جهاد كشاورزي تأييد نشد. 

برگزاريشوراي
سياستگذاريكالنمنطقهيك

ساري| رييس دبيرخانه كالن منطقه يك آمايش 
سالمت كشور در اين جلسه به زيرساخت هاي آموزش 
علوم پزشكي كالن منطقه يك آمايشي كشور اشاره 
كرد و گفت: ۲000 عضو هيات علمي، 359 رش��ته 
مقاطع تحصيلي، ۲5438 دانشجو، 47 دانشكده در 
اين كالن منطقه آموزشي در اين منطقه فعال هستند.

غالمعلي گدازنده به معرفي 81 نفر عضو هيات علمي 
به عنوان اعضاي بورد منطق��ه اي در۲3 گروه علوم 
پايه و معرف��ي 169 نفر عضو هيات علمي به عنوان 
اعضاي بورد منطقه اي در ۲6 گروه باليني اشاره كرد 
و افزود: برگزاري 13 دوره بازآموزي براي پزش��كان، 
11 دوره ضمن خدمت ب��راي كاركنان، 80 عنوان 
كالس آموزشي ويژه دانشجويان و... از ديگر اقدامات 

دانشگاه هاي كالن منطقه يك سالمت كشور است.

انتخاببهعنواندستگاهبرتر
درجشنوارهشهيدرجايي

ساري|در جشنواره شهيد رجايي استان مازندران كه 
باحضور استاندار و كليه مديران دستگاه هاي اجرايي 
استان برگزار شد شركت آب منطقه اي مازندران به 
عنوان يكي از دستگاه هاي برتر انتخاب و تنديس و 
لوح تقدير اين جشنواره به محمدابراهيم يخكشي 
مديرعامل شركت آب منطقه اي مازندران اهدا شد.  
در لوح تقدير اين جش��نواره كه به امضاي استاندار و 
رييس ستاد جشنواره شهيدرجايي رسيد از همت، 
تالش خالصانه و اقدامات اثربخش دكتر محمدابراهيم 
يخكشي مديرعامل آب منطقه اي مازندران و همكاران 
وي كه بنابر احس��اس مسووليت و درك ارزش هاي 
اسالمي و انساني به ارتقاي سطح خدمت رساني به 
مردم عزيز اهتمام ورزيده اند تقدير و تشكر به عمل آمد.

ركوردريختهگريمداوم
به151ذوبرسيد

اصفهان|كاركن����ان  ماش����ين ريخته گ����ري 
شماره 5 فوالد مباركه توانستند با انجام دادن عمليات 
Fly Tundish به رك��ورد ريخته گري 151 ذوب 
پيوسته دس��ت يابند. محمد فخري رييس ماشين 
ريخته گري شماره 5 فوالد مباركه ضمن اعالم اين 
خبر با تأكيد بر اينكه ريخته گري در فوالد مباركه در 
شرايط عادي نهايتا 10 تا 1۲ ساعت به صورت مداوم 
و پيوسته انجام مي گيرد و بعد از آن ريخته گري متوقف 
و ماشين بازرسي مي شود و مجددا پس از رفع عيب 
و آماده سازي ش��روع به ريخته گري مي كند، گفت: 
طي روزهاي اخير كاركنان توانمند توليد و تعميرات 
ماشين 5 ريخته گري توانسته اند به ياري پروردگار و با 
تكيه بر تعهد و توانايي هاي نهادينه شده، بعد از سال ها 
دوباره ريخته گري پيوسته را احيا كنند و به اين ركورد 

جديد و درخور توجه دست يابند.

توليدوصنعت،خطاولجبهه
اقتصادمقاومتياست

اصفهان|عظيميان، مديرعامل شركت فوالد 
مباركه، در جريان بازدي��د از واحد كنترل مواد، 
شامل بخش واردات و انبارها و كنترل موجودي، 
بر اهميت تداوم تأمي��ن قطعات و مواد موردنياز 
خطوط توليد تأكي��د كرد. وي ضمن قدرداني از 
كاركنان اين مديريت گفت: در شرايط فعلي به 
يقين خطوط توليد و صنع��ت، خط اول جبهه 
اقتصاد مقاومتي هس��تند؛ از اين رو بايد همانند 
س��ربازان جان بر ك��ف به گونه اي عم��ل كنيم 
ك��ه توليد همچنان تداوم داش��ته باش��د و نياز 
صنايع پايين دست تأمين شود. به خاطر داشته 
باش��يم تداوم توليد، »رون��ق توليد« را تضمين 
مي كند. مديرعامل فوالد مباركه در اين بازديد، 
ضمن ديدار با كاركنان، رهنمودهاي الزم براي 
پشتيباني خطوط توليد و استفاده حداكثري از 

موجودي انبارهاي شركت را ارايه كرد.

چهرههاياستاني
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تردد ابزارهاي ساخت و ساز در آشوراده ذخيره غذايي خاويار منطقه را از بين برد

سه دهه سرگرداني آشوراده
فراز و نش��يب هاي طرح گردشگري »آشوراده« پايان 
ندارد. پ��روژه اي كه از ده��ه 70 و همزم��ان با دولت 
س��ازندگي در ذه��ن مديران دولتي ش��كل گرفت تا 
اين جزيره را به كيش ش��مال تبدي��ل كند اما قوانين 
محيط زيس��تي هرگز اجازه صدور چنين مجوزي را 
نمي داد چرا كه حضور گردش��گر و ش��روع ساخت و 
س��از در تنها جزيره درياي خزر به معناي از بين رفتن 
ذخاير اكولوژيكي آش��وراده بود. در سال هاي اخير اما 
عزم مس��ووالن براي كش��اندن پاي گردشگر به اين 
جزيره بيشتر از قبل جزم بوده و به نظر مي رسد تجربه 
مش��ابه از تخريب بخش وس��يعي از محيط زيست و 
مرجان هاي كيش هم سبب نشد تا مسووالن از اين طرح 
عقب نشيني كنند. حاال آنطور كه در طرح گردشگري 
تنها جزيره خزر آمده قرار است دقيقا در محل رهاسازي 
فك هاي خزري، پالژ ش��نا و ورزش هاي آبي ساخته 
شود و تردد قايق هاي موتوري آسايش خاويار خزري 
كه 40 درصد منبع تامين خاويار در منطقه را ش��امل 
مي شود، از بين ببرد، تا جايي كه فعاالن محيط زيست 
مي گويند اكنون در شرايطي كه هنوز طرح به مرحله 
اجرا نرسيده، بخش وس��يعي از منابع تغذيه ماهيان 
خاوياري اين منطقه از بين رفته كه به دنبال آن شاهد 
كاهش جمعيت خاويار،  يكي از مهم ترين موادغذايي 

صادراتي از ايران هستيم.

    طرح گردشگري جزيره، از اجرا دور است
كشمكش ها براي اجراي طرح گردشگري در آشوراده 
بعد از دولت س��ازندگي هم همچنان ادامه داش��ت تا 
اينكه در دول��ت نهم و دهم 380 ه��زار هكتار از تنها 
جزيره ش��مال ايران به ي��ك توليدكننده محصوالت 
لبن��ي در گلس��تان و به ص��ورت واگذاري 99 س��اله 
سپرده شد كه سازمان حفاظت محيط زيست دولت 
يازده��م آن را متوقف كرد ولي اي��ن توقف به معناي 
آسودگي آش��وراده نبود. آذر س��ال ۱393 و در سفر 
استاني رييس جمهور بود كه  اجراي طرح گردشگري 
آشوراده از سوي حسن روحاني وعده داده شد و يكسال 
بعد اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در 
سفر به گلستان، يك بار ديگر اجراي طرح گردشگري 
آش��وراده را وعده داد و چند روز پس از آن، كميسيون 
اصل 90 مجلس شوراي اسالمي هم آن را مصوب كرد. 
به اين ترتيب قرار ش��د طرح گردشگري در 22 هكتار 
از جزيره  با تاكيد بر ساخت سازه هاي چوبي و سبك و 
رعايت مالحظات محيط زيستي، اجرايي شود.  اما وعده 
مسووالن براي پايان دو دهه متروكه بودن آشوراده از 
همان روزهاي نخست به محل مناقشه ميان مسووالن 
و فعاالن محيط زيس��ت تبديل شد كه تاكيد داشتند 

اجراي طرح تير خالص براي مرگ آش��وراده اس��ت. 
فرزاد عليزاده، فعال محيط زيست درباره وضعيت فعلي 
اين جزيره به تعادل گفت: بر اساس دستورالعمل هاي 
موجود در مناطق حفاطت شده و پناه گاه هاي حيات 
وحش، س��اخت تفرج گاه و بطور كلي س��اخت و ساز 
ممنوع اس��ت و اين موضوع ابالغ هم شده. آشوراده در 
شرقي ترين قسمت ش��به جزيره ميانكاله واقع شده 
اس��ت و به عنوان بخشي از شهرس��تان بندرتركمن، 
تنها جزيره ايراني درياي مازندران محسوب مي شود.

پناهگاه حيات وحش ميانكاله از طرف ايران به عنوان 
ذخيره گاه زيست كره معرفي شده است.۱60 كشور در 
جهان از جمله ايران عضو كنوانسيون رامسر هستند. 
تاالب اين پناهگاه جزو كنوانس��يون رامسر محسوب 
مي شود و براساس اين معاهده هيچ شخص يا سازماني 
اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. گذشته از تمام اينها 
ما معتقديم كه بر اساس تقس��يمات »آي يوسي ان« 
پناهگاه حي��ات وحش، زون تفرج ن��دارد و نمي توان 
 در آن چني��ن طرح هاي گردش��گري اي اج��را كرد.

ضم��ن اينكه بر اس��اس اه��داف كنوانس��يون تنوع 
زيستي»آيچي« 20۱0 كه در مجلس شوراي اسالمي 
ايران نيز تصويب و تبديل به قانون ش��ده است، ايران 
تعهداتي دارد كه به موجب آن نبايد طرح گردشگري در 
جزيره آشوراده را اجرا كند. پس براساس اين معاهده هيچ 
 شخص يا سازماني اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد.

او افزود: اما درطرح گردش��گري آش��وارده شاهد آن 
هستيم كه در محل رهاس��ازي فك خزري قرار است 
پالژ شنا و ورزش هاي آبي ساخته شود كه اين مسائل 
نشان مي دهد در طرح ظرفيت محيط زيستي آشوراده 
اصال م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. در طرح ارزيابي 
محيط زيس��تي درباره دفع پس��ماند و پكيج انتقال 
فاضالب و همچنين استفاده از پنل خورشيدي مطالبي 
ذكر شده اما آنقدر از طرح هاي اجرا شده در ايران فاصله 
دارد كه با مطالعه آن احساس مي شود درباره يك طرح 
گردش��گري اروپايي صحبت مي كني��م در حالي كه 
تجربه ما نشان مي دهد در همان خليج گرگان فاضالب 
شهري با چه وضعيتي به خليج ريخته مي شود حاال در 
شرايطي كه توان مديريت يك شبكه فاضالب وجود 
ندارد، چگونه بايد اطمينان كرد كه در آش��وراده قرار 

است همه چيز استاندارد باشد؟ 
از طرف ديگ��ر روغن ريزي و آلودگي صوتي قايق هاي 
موتوري تفريحي عامل از بين رفتن خاويار اين منطقه 
است. اكنون در شرايطي كه طرح هنوز به اجرا نرسيده، 
منابع تغذيه ماهيان خاوياري به اين داليلي كه گفته 
شد، از بين رفته و شاهد از دست رفتن بخش عظيمي 
از خاويار خزر هس��تيم حاال پرس��ش اين است بعد از 

اج��راي طرح چه اتفاقي مي افتد؟ متاس��فانه مديران 
محيط زيس��ت در خواب غفلت هستند و تاكنون هم 
ب��ا تالش هاي انجمن هاي مردم نه��اد جلوي تخريب 
اين جزيره گرفته شده.  عليزاده درباره اقدامات قانوني 
عليه تخلفات محيط زيس��ت در پرونده آشوراده بيان 
ك��رد: تاكنون از عيس��ي كالنتري، رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست، آقاي عبدوس مديركل سابق 
محيط زيست استان، آقاي جاللوندي، مديركل دفتر 
ارزيابي هاي زيست محيط زيستي سازمان و سازمان 
همياري شهرداري به عنوان پيمانكار طرح شكايت هايي 
انجام ش��ده كه در دادس��راي رس��يدگي به تخلفات 
كاركنان دولت باز بوده و در انتظار نوبت رسيدگي قرار 
دارد. با وجود آنكه هنوز طرح اجرايي نشده اما ما به دنبال 
اين هس��تيم كه حكم توقف را بگيريم، اگرچه كاري 

شروع نشده اما ممانعتي هم وجود ندارد.

    فك خزري هم در امان نيست 
اين وضعيت در حالي اس��ت كه فعاالن محيط زيست 
معتقدن��د ط��رح گردش��گري آش��وراده ب��ر خالف 
تاكيد مس��ووالن حفاظت محيط زيس��ت بر ارزيابي 

زيست محيطي رنگ و بوي حفاظت از محيط زيست 
ندارد. روز گذشته مسوول مركز حفاظت فوك خزري 
هم با انتقاد از موافقت سازمان حفاظت محيط زيست با 
اجراي طرح گردشگري آشوراده گفت: اين طرح قلمرو 
زيستي فوك خزري را در معرض آسيب هاي جدي قرار 
مي دهد كه اين امر بر خالف مفاد كنوانسيون حفاظت از 

گونه هاي وحشي مهاجر است.
امير صياد شيرازي نسبت به اثرات منفي اجراي پروژه 
گردشگري در جزيره آشوراده استان گلستان هشدار داد 
و بيان كرد: در سواحل ايران دو نقطه داريم كه به عنوان 
قلمروهاي اصلي فوك خزري شناخته مي شود؛ يكي 
آش��وراده و ميانكاله و ديگري بوجاق در استان گيالن 
است البته سواحل ميانكاله و آشوراده به دليل نزديكي 
به آب هاي تركمنستان مهم ترين زيستگاه فوك خزري 
به شمار مي آيد چون اين بخش از سواحل تركمنستان 
خالي از سكنه است و جمعيت قابل توجه فوك ها را در 
خود جاي داده است كه در سواحل ميانكاله و آشوراده 
نيز تردد مي كنند.  اين فعال محيط زيست با بيان اينكه 
طرح گردشگري آشوراده آسيب جدي به زيستگاه  فوك 
خزري وارد مي كند، گفت: اجراي طرح گردش��گري 

آشوراده مغاير مفاد كنوانسيون حفاظت از گونه هاي 
وحش��ي مهاجر است. ضمن اينكه آش��وراده پناهگاه 
حيات وحش و تأسيس سايت هاي گردشگري در چنين 
مناطقي خالف قوانين مصوب كشور است. چند باري در 
مورد خطرات ناشي از اجراي طرح گردشگري آشوراده 
براي قلمرو زيستي فوك خزري با مسووالن سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گفت وگو و ديدگاه هاي خود 
را در مورد آسيب هاي جبران ناپذير طرح گردشگري 

آشوراده مطرح كرده ام.
با اين حال اگرچه كارشناسان محيط زيست هم چنان 
بر موضع مخالفت با طرح گردشگري آشوراده استوار 
هس��تند اما تيرماه امس��ال مديركل حفاظت محيط 
زيست گلس��تان موافقت خود با ادامه اجراي طرح را 
اعالم كرد. محمدرضا كنعاني درب��اره اين موضوع به 
ايرنا گفت: اي��ن اداره كل با اجراي طرح گردش��گري 
آش��وراده و فراهم شدن زيرساخت هاي جذب مسافر 
در آن مخالفتي ندارد. بهره مندي از ظرفيت آشوراده 
براي رونق اكوتوريسم و طبيعت گردي، حق گلستان 
است و سازمان محيط زيست هم به توافق انجام شده 

پايبند خواهد بود.

رايزني با مجامع هواداران براي حضور زنان در ورزشگاه ها 
حضور زنان در ورزش��گاه ها اين روزها به چالش مهمي 
براي فوتبال تبديل شده است. وزارت ورزش و جوانان 
براي راضي كردن فيفا اعالم ك��رده زنان مي توانند در 
بازي هاي ملي حضور پيدا كنند اما براي بازي هاي ليگ 
نه. معاون رييس جمهور در ام��ور زنان و خانواده درباره 
حضور زنان جهت تماشاي رقابت هاي باشگاهي فوتبال 
گفت: برخ��ي معتقدند ش��ايد در رقابت هاي داخلي و 
بازي هاي ليگ، فضا از نظر فرهنگي براي زنان مناسب 
نباشد كه اگر بتوانيم با مجامع هواداران فعاليت مثبتي 
انجام دهيم و تضمين كنيم كه فضاهاي فرهنگي بهتر 
شود، زنان مي توانند در رقابت هاي باشگاهي نيز حضور 

داشته باشند.
معصومه ابتكار درباره فراهم آوردن شرايط براي حضور 
بانوان در ورزشگاه ها نيز بيان كرد: در گذشته اين موضوع 
مطرح بود كه بايد ورود و خروج زنان به اس��تاديوم هاي 
ورزش��ي به صورت جداگانه باش��د، در همين راس��تا 
سال گذشته دولت ش��يوه نامه اي را تصويب كرد تا اين 
موضوع تسهيل شود، اما برخي موضوع حضور زنان در 
اس��تاديوم ها را به نوعي تصويرسازي كردند كه موجب 
بروز واكنش هايي از سوي برخي افراد شد، در حال حاضر 
از نظر زيرساخت ها براي وضعيت استاديوم ها تدابيري 
انديشيده شده است. معاون رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده با بيان اينكه در حال حاضر براي فراهم آوردن 
شرايط براي حضور زنان در استاديوم ها فضاها به صورت 
زنانه و مردانه تقس��يم بندي شده اس��ت، افزود: شايد 
تدابيري براي حضور خانواده ها كنار يكديگر پيش بيني 
ش��ود، زيرا فعاليت هاي خانوادگي از جمله حضور آنها 

در اس��تاديوم ها الزم است و از سوي ديگر فعاليت هاي 
مش��ترك به انس��جام خانواده كمك مي كند. به نظر 
اگر تدابيري براي حضور خان��واده در كنار حضور زنان 
پيش بيني شود، بركات بسياري زيادي هم براي ورزش 

و هم براي جامعه به همراه خواهد داشت. 
او ادامه داد: س��ال گذش��ته معاونت زنان نيز با مجامع 
هواداران نشس��ت هايي برگزار كرد و از آنها خواست تا 
به حضور زنان در اس��تاديوم هاي ورزشي كمك كنند، 
بعد از اين رايزني ها، همراهي اين مجامع افزايش يافت. 
معاونت قصد دارد ب��راي فراهم آوردن فضاي فرهنگي 
نيز رايزني هاي خ��ود را در اين زمينه افزايش دهد، زيرا 

برخي معتقدند شايد در رقابت هاي داخلي و بازي هاي 
ليگ، فضا از نظر فرهنگي براي زنان مناسب نباشد كه 
اگر بتوانيم با مجامع هواداران فعاليت خوبي انجام دهيم 
و تضمين كنيم كه فضاهاي فرهنگي بهتر ش��ود، زنان 
مي توانند در رقابت هاي باش��گاهي نيز حضور داش��ته 
باش��ند، زيرا حضور زنان در اين عرصه ه��ا مي تواند به 
بهبود فضاهاي فرهنگي كمك كند و ادب نيز بيش��تر 
و بهتر رعايت ش��ود. معاون رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده با بيان اينكه براي فراهم آوردن ش��رايط براي 
حضور زنان در استاديوم ها فضاها به صورت زنانه و مردانه 
تقسيم بندي شده است، به ايسنا گفت: شايد تدابيري 

براي حضور خانواده ها كنار يكديگر پيش بيني كنند، زيرا 
اگر خانواده ها بتوانند كنار يكديگر به تماشاي مسابقات 
بپردازند، بسيار موثر است. خانواده ها بايد در كنار يكديگر 
باشند و فعاليت هاي خانوادگي از جمله حضور آنها در 
اس��تاديوم ها الزم اس��ت، زيرا فعاليت هاي مشترك به 
انسجام خانواده كمك مي كند و اينگونه عاملي مي شود 
تا احساسات اعضاي اين نهاد بروز يابد. به نظر اگر تدابيري 
براي حضور خانواده در كنار حضور زنان پيش بيني شود 
بركات بسياري زيادي هم براي ورزش و هم براي جامعه 
خواهد داشت. ابتكار با اش��اره به اينكه در حوزه ورزش 
پيشرفت هاي زيادي داشته ايم، گفت: زيبنده نيست كه 
اين تصور را به جامعه خود و بين الملل القا كنيم كه همه 
مسائل جامعه براي حضور زنان در ورزشگاه ها متوقف 
است، البته ما نيز بايد براي رفع اين مشكل تالش كنيم.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه 
حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي مطالبه بخشي از 

جامعه زنان است، ادامه داد: 
سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان بسيار و دكتر صالحي 
در كميته ملي المپيك بطور جدي پيگير اين موضوع 
هستند، همچنين معاونت زنان نيز در اين زمينه پيگير 
بوده و نشس��ت هايي را برگزار كرده اس��ت. تالش اين 
است كه مس��اله حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي 
با رعايت همه جوانب و بدون خدش��ه رفع شود. ابتكار 
فراهم شدن ش��رايط براي حضور بانوان در استاديوم ها 
را ناش��ي از موفقيت هاي زنان در حوزه ورزش دانست 
و اظهار كرد: طي س��ال هاي اخير زنان ورزشكار چه در 
سطح ملي و چه در سطح بين المللي بسيار خوب عمل 

كرده اند و اين عرصه عرصه اي نيس��ت كه بگوييم براي 
زن��ان محدوديت هايي وجود دارد، اما هميش��ه تصور 
اين بوده اس��ت كه اگر زنان نمي توانند به ورزش��گاه ها 
و اس��تاديوم هاي ورزش��ي ورود كنند، پس نمي توانند 
در س��طح المپيك و بين المللي نيز قهرمان شوند. وي 
با اش��اره به اينكه تصويب ش��دن حضور زنان با البسه 
باحجاب ش��رعي براي ورزش در مجامع بين المللي راه 
را براي ورزش بانوان كشورهاي اسالمي ديگر باز كرده 
است، گفت: در كش��ورهاي اسالمي براي زنان اتفاقات 
خوبي رخ داده است، زيرا در گذشته دختران كشورهاي 
اسالمي كه به حجاب باور داشتند چندان به حيطه ورزش 
و ورزش قهرماني نزديك نمي شدند زيرا تصور مي كردند 
نمي توانن��د در حوزه ورزش كس��ب رتبه كنند و اجازه 

شركت با البسه اسالمي را ندارد.
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه 
در حال حاضر در اساس��نامه هاي جديد به حضور زنان 
در موقعيت هاي تصميم سازي فدراسيون ها تاكيد شده 
است، افزود: مساله اين نيست كه برخي قصد داشته اند از 
حضور زنان در استاديوم ها ممانعت كنند، بلكه اتفاقات 
و گزارشاتي وجود دارد كه برخي در اين فضاها به زنان 
اسائه ادب كرده اند و احساس شده ممكن است به حدود 
شرعي لطمه وارد شود، اما با رعايت شؤونات اسالمي زنان 
مي توانند در محدوده هاي عمومي حاضر شوند و اصل 
حجاب نيز براي اين است كه حضور زنان در محيط هاي 
اجتماعي تسهيل شود و حرمت ها حفظ شود و حقي نيز 
از كسي ضايع نشود كه ورزشگاه ها نيز از اين محيط هاي 

اجتماعي  مستثني  نيستند.
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محيط زيست مازندران  
آلوده تر از هميشه!

زباله، ورود فاضالب به دريا و رودخانه ها و نسل كشي 
پرندگان؛ تا از محيط زيست در مازندران نامي به ميان 
مي آيد، ذهن ها ناخواس��ته به سوي اين سه موضوع 
سوق پيدا مي كند، موضوع هايي كه يا به آنها آنقدر 
پرداخته شده و از اصل غافل شدند يا توجهي به آنها 

نمي شود و به دست فراموشي سپرده شدند.
در مازندران، در يك نگاه خوشبينانه، محيط زيست به 
داليل مختلف به »محيط نيست« تبديل شده است 
و اين موضوع را نه نگارنده، بلكه خود مسووالن محيط 
زيست، نمايندگان و مردم بارها فرياد زدند و باز هم 

كاري نمي شود.
شايد اگر از مردم يا حتي مسووالن بپرسيد دقيقا در 
موضوعات زيست محيطي چه كاري انجام مي شود 
پاسخ ش��فافي داده نشود اما كافي است تنها  به كوه 
عمارت در آمل، سايت زباله در فريدونكنار و يا  ساحل 
آلوده محمودآباد س��ري بزنيد و به تماش��اي ورود 
ش��يرآبه هاي خطرناك و آلوده به رودخانه ها و دريا، 

اراضي كشاورزي و آب هاي زيرزميني بنشينيد.
نسل كش��ي پرندگان در فريدونكنار هم مايه دست 
محيط زيستي ها شده است، صيد و شكار پرنده در 
خأل كمترين تفكر راهكار جايگزين، از مسووالن اين 
بخش، ناكام بزرگ ساخته و اگر همكاري نيروهاي 
محلي و مردم در اي��ن زمينه نبود، نه تنها موفقيت 
حداقلي به دس��ت نمي آمد بلكه ش��اهد مشكالت 
عديده تري نيز مي توانس��تيم باشيم، موضوعي كه 
بيشتر به يك موج س��واري رسانه اي شباهت دارد تا 

»خدمت و عملكرد«.
هر چه باش��د و هرچه از محيط زيس��ت مازندران 
بگوييم، كم است اما بطور قطع بايد گفت دليل اصلي 
عدم توفيق مس��ووالن زيست محيطي اين استان، 
بي توجهي يا بدتوجهي به مسائل و شخصيت هاي 
علمي در برنامه نويسي و برنامه ريزي است هرچند 
نبايد از مسير انصاف نيز خارج شد و خودمان را مقصر 
ندانيم چرا كه هنوز نسبت به عدم آلودگي محيطي 
كه در آن زندگي مي كنيم مسووليت پذيري چنداني 
نداريم. عزير عابس��ي دبير كارگروه محيط زيست 
و پس��ماند اتاق فكر توسعه و تعالي مازندران معتقد 
است كه مازندران در شمال كشور، به دليل سرسبز 
بودن، تمامي مولفه هاي زيست محيطي را دارا است. 
او مي گويد: مازندران به دليل ش��رايط آب و هوايي، 
رودخانه هاي پرماهي، جنگل سرسبز و غيره، مقصد 

مسافران و در حال حاضر مهاجران شده است.
عابس��ي معتقد اس��ت: به دليل روند افزايش ورود 
مس��افران و مهاجران به مازندران، محيط زيس��ت 
اين اس��تان طي 20 سال گذشته، بسيار آلوده شده 
و مشكالت ديگر مانند فرسايش خاك را بايد به اين 

موضوع اضافه كرد.
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه 
صنعتي نوش��يرواني بابل مي گويد: به دليل حجم 
فراوان ورود ش��يرآبه محل هاي دپ��وي زباله كه در 
نزديكي رودخانه و سواحل قرار دارند، موجب شده 
تا س��المت ماهيان خزري با تهديد رو به رو شوند. او 
به ايسنا مي گويد: آب دريا به دليل ورود شيرابه هاي 
خانگي، صنعتي، كشاورزي و غيره دچار آلودگي شده 
و فضاي مناسبي براي شنا نيست،  همچنين آب هاي 
زيرزميني مازندران نيز پر از نيترات است و ساحل هاي 
مازندران هر بار زباله باال مي آورد. عابسي در ادامه با ابراز 
تاسف از اينكه برخي مسووالن چنان رفتار مي كنند كه 
انگار هيچ مشكلي وجود ندارد و مباحث محيط زيستي 
منبع درآمدي براي عده اي در اين وانفسا شده است، به 
موضوع آتش سوزي جنگل هاي آمازون اشاره مي كند 
و تعبير جالبي دارد: »مدتي اس��ت عزاداري محيط 
زيست آغاز ش��ده است«. موضوع محيط زيست در 
مازندران و گاليه هاي اين استاد دانشگاه به همين جا 
ختم نمي شود، عابسي معتقد است: فلزات سنگين تا 
يك ميليون سال ديگر هم در آب خواهند ماند و دو 
هزار سال آينده براي پالستيك هايي كه در خاك دفن 

شد هيچ تغييري حاصل نخواهد شد.
او به راهكارهاي اساس��ي رفع اين معضل هم اشاره 
مي كند و مي گويد: در سال 20۱9 زندگي مي كنيم 
اما در بسياري از دس��تگاه ها، نامه به صورت دستي 
مكاتبه مي شود اين در حالي است كه نقشه ها از سوي 
گوگل مپ ها به نمايش در مي آيند و خريدها به صورت 
اينترنتي انجام مي شود. عضو هيات علمي دانشكده 
مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 
ارتباط دانشگاهيان وحوزه اجرايي را، راه برون رفت از 
مشكالت زيست محيطي در مازندران مي داند و معتقد 
است: دانشگاهياني كه در بحث سواد در باالترين سطح 
قرار دارند نقشي در مسائل مديريتي و اجرايي ندارند 
بنابراين تا اين موارد وجود دارد، اتفاقي اساس��ي در 

محيط زيست مازندران به وقوع نمي پيوندد.
زباله در مازندران همچنان درگير و دار تصميم گيري 
درست و بدون ترديد مسووالن است، مسووالني كه 
هنوز به نتيجه نرس��يدند از زباله سوز استفاده كنند 
يا فرهنگ تفكيك را در ميان م��ردم جا بيندازند و 
خ��ود امكانات اولي��ه آن را فراهم كنند. نكته جالب 
اجراي هر دو موضوع و ضعف در هر دوي آنها اس��ت. 
نه تفكي��ك زباله با اقدام هاي موقت��ي و كوتاه مدت 
مسووالن پاسخ داده است و نه زباله سوزهايي كه وعده 
راه اندازي آن داده شده بود، مشكل گشا شد. مشكالت 
زيست محيطي در مازندران آنقدر گسترده و ادامه دار 
ش��ده است كه بس��ياري از وعده ها نيز به فراموشي 
سپرده شد. محمد اسالمي وزير فعلي راه و شهرسازي 
و استاندار سابق مازندران، در كارگروه مديريت پسماند 
مازندران در س��اري وعده داده ب��ود كه بهره برداري 
از نيروگاه زباله س��وز نوشهر در مهرماه سال گذشته 
اتفاق مي افتد اما حدود يكسال و چند ماه گذشت و 
هنوز مردم ماندند و وعده هايي كه عملياتي نمي شود.

بر اساس نظر كارشناسان، زباله در جنگل هاي شمال، 
آنها را به فروپاشي نزديك يا برداشت هاي غيراصولي و 
غيرمجاز معادن و شن و ماسه از رودخانه و دريا و ده ها 
مشكل ديگر محيط زيست اين استان را با چالش بسيار 
بزرگ رو به رو كرده، تنها بخشي از مشكالتي است كه 

برخي آن را مديريتي مي دانند و برخي ديگر...

۱.۸ تخت بيمارستاني به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر
عضو كميسيون بهداشت مجلس توجه به سطح بندي خدمات و جلب مشاركت 
بخش خصوصي را راهكار رفع مشكل كمبود تخت بيمارستاني دانست و گفت: 
بخش خصوصي نبايد سوداگرانه به اين مقوله ورود كند. محمد نعيم اميني فرد 
در مورد كمبود تخت بيمارستاني در كشور، گفت: تعداد تخت بيمارستاني 
كشور نسبت به نرم هاي منطقه اي و كشورهاي پيشرفته پايين است البته طي 
سال هاي اخير تحولي در ميزان تخت ها ايجاد و 20 هزار تخت به تخت هاي 
بيمارستاني افزوده شد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي، با بيان اينكه به ازاي هر ۱000 ايراني ۱.8 تخت وجود دارد، افزود: 
آمار تخت را نبايد با كشورهاي 500 هزار نفري حاشيه خليج فارس مقايسه 
بلكه بايد با كشورهاي همسنگ مقايسه كرد. او با انتقاد از اينكه سرمايه گذاري 
مناسب براي تامين تخت بيمارستاني صورت نگرفته است، ادامه داد: مهم ترين 
سرمايه گذاري طي چند سال اخير بوده و پيش از اين سرمايه گذاري مناسبي 
در اين راستا نداشتيم. نماينده مردم ايرانشهر در مجلس دهم، به خانه ملت 
گفت: توزيع متوازن تخت بر اساس سرانه نيست به گونه اي كه در برخي مناطق 
سرانه چندين برابر متوسط كشوري و در برخي مناطق بسيار پايين تر از متوسط 
كشوري و در واقع در استان سيستان و بلوچستان حدود ۱.2 است. نماينده 
مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي، افزود: بطور قطع تا زماني كه سيستم 
ارايه خدمات بهداشتي و درماني در سطوح مختلف اجرا نشود افزايش تخت 
بيمارستاني چاره ساز نخواهد بود و بايد سطح خدمات يك، دو و سه را بطور 

متوازن از سطح كشور تعريف كنيم تا با كمبود تخت مواجه نشويم. اميني فرد با 
يادآوري اينكه براي تامين تخت بيمارستاني بايد مشاركت بخش خصوصي را 
داشته باشيم، گفت: البته بخش خصوصي كه سوداگرانه به اين مقوله ورود نكند؛ 
با توجه به اينكه هزينه تخت بيمارستاني بسيار باال و بطور تقريبي يك ميليارد 
تومان است بنابراين بايد تفكيك كرد كه كجا به لحاظ اعمال حاكميت دولت 
بايد انجام وظيفه و كجا بخش خصوصي و تعاوني ورود كند. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، افزود: بخش هاي خصوصي و تعاوني 
نيز بايد مورد حمايت قرار گيرند و به نحوي انجام شود كه پرداخت ها از جيب 
مردم افزايش پيدا نكند؛ بايد خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني را مورد 
توجه قرار داد زيرا صرفه جويي منابع و كاهش بهاي تمام شده براي دولت را 
به همراه دارد. او ادامه داد: اگر خدمات انبوه و كاربردي را خريد خدمت كنيم 
ممكن است قيمت تمام شده در بخش خصوصي كمتر از بخش دولتي باشد؛ 
بطور قطع تا زماني كه سطح بندي خدمات و جلب مشاركت بخش خصوصي را 
نداشته باشيم مشكل كمبود تخت بيمارستاني در زمان هاي طوالني تري قابل 
حل است و اگر به دنبال تامين تخت در زمان كوتاه تري هستيم بايد راهكارهاي 
مورد نظر را در كانون توجه قرار داد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآور 
شد: البته وقتي قيمت ها منجمد و فريز مي شود ممكن است در كوتاه مدت 
رضايتي انجام شود اما در دراز مدت رغبت براي سرمايه گذاري كاهش مي يابد 

بنابراين بايد به اين نكته نيز توجه داشت. 

بخشي از دارو چمداني از كشور خارج مي شود
معاون امور دارويي وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به 
مس��اله قاچاق و روش هاي غيرمنطقي در فروش دارو، گفت: بخشي از 
دارو به صورت سازمان يافته و بخشي از آن نيز به صورت مصرف مردمي 
و چمداني از كشور خارج مي شود. محمدرضا شانه ساز افزود: طي نامه اي 
به بخش گمرك نيروي انتظامي از آنها خواستيم روي خروج دارو از كشور 
نظارت كنند تا فردي نتواند بيش از نياز مصرف يك نفر، دارو از كش��ور 
خارج كند. او اضافه كرد: دارو يكي از كاالهايي است كه مسافران خارج 
كشور براي مصرف ش��خصي خود مي برند چون داروي ايران با داروي 
كش��ورهاي خارجي، تفاوت قيمت فاحشي دارد. شانه ساز، خروج دارو 
براي مصرف ش��خصي از سوي مسافران را به نوعي صادرات دارو خواند 
و به ايرنا گفت: اين روش كاهش ميزان صادرات دارو را به نوعي جبران 
مي كند كه منطقي و اصولي نيست. رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به 
صادرات دارو گفت: در مقاطع مختلف به دليل كنترل قيمت يا دسترسي 
آسان تر مردم به دارو و كاالهاي اساسي، وقفه اي در صادرات دارو پيش 
مي آيد. شانه س��از افزود: ارزي كه براي توليد دارو به عنوان يارانه به آن 
اختصاص داده مي شود، حتي ارزان تر از قيمت واقعي خود آن ارز محاسبه 
مي شود. در بحث صادرات اين چالش وجود دارد كه چگونه ارزي كه به 
دارو مي دهيم در صادرات بايد بازگردد. او ادامه داد: در برطرف شدن اين 
چالش، چند ماهي وقفه افتاد اما اخيرا دستورالعملي از سوي دولت صادر 

شده و كارگروهي را تعيين كرده كه براساس آن مقرر شده مابه التفاوت 
اقالمي كه ارز 4200 توماني را گرفتند و با رقم هاي باالتر در حال صادر 
شدن هستند، آن مابه التفاوت به حساب خاصي واريز شود. معاون وزير 
بهداش��ت اظهار اميدواري كرد: با اين راهكار بخشي از كاهش صادرات 
دارو و تجهيزات پزشكي طي چند ماه گذش��ته جبران شود و از سوي 
ديگر خزانه دولت بتواند از قيمت واقعي ارزي كه به دارو تخصيص داده 
شده است، بهره مند شود. شانه ساز بدون اشاره به ميزان آمار صادرات 
دارو خاطرنشان كرد: متاس��فانه سال گذشته به دليل بحث ارز، ميزان 
صادرات دارو كاهش پيدا كرد. معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين سوال 
خبرنگار ايرنا مبني براينكه برخي صاحبان صنايع دارويي اعالم كرده اند 
كه به خاطر كمبودهاي دارويي اجازه صادرات ندارند، گفت: در برخي 
اقالم دارويي هميشه اين اتفاق مي افتد و مربوط به مقطع فعلي نيست. 

شانه ساز افزود: در داروهاي توليد داخل كه به هر دليلي كمبودشان را 
پيش بيني مي كنيم ممكن است محدوديت هايي در صادرات آن اتفاق 
بيفتد و هميش��ه به اين شكل عمل مي شده اس��ت. او اضافه كرد: البته 
صاحبان صنايع دارويي حق دارند چون تالش مي كنند بازاري را براي 
صادرات تصاحب كنند و سهمي را در بازار بگيرند اما بعد دچار مشكل 
مي شوند، راهش اين است كه همان توليدكننده ها در درجه اول نگذارند 

كمبودهاي دارويي اتفاق بيفتد.
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مسووالن شهرداري و سازمان اسناد و امالك تهران درباره تسهيل فرآيند صدور سند امالك قولنامه اي توافق كردند

حذف مانع ملكي از مسير بازسازي بافت فرسوده
گروه راه و شهرسازي |

 روز گذشته عبدالحسين رامشي، مديركل ثبت اسناد و 
امالك استان تهران خبر داد، مالكان بافت هاي فرسوده 
كه امالك آنها فاقد س��ند و داراي قولنامه معتبر است 
مي توانند در قانون تعيين تكليف ثب��ت نام كرده تا در 

چارچوب قانون، سند مالكيت براي آنها صادر شود.
به گزارش »تعادل«، اين خبر در شرايطي ديروز منتشر 
شد كه از يك س��و متقاضيان بالقوه خريد آپارتمان كه 
تعداد آنها اندك هم نيس��ت، به دليل جهش قيمت ها 
در بازار مس��كن قدرت خريد خود را از دس��ت داده اند 
و وام هاي مسكن و تس��هيالت ارايه شده توسط دولت 
كمكي به حل مساله آنها نمي كند. از سوي ديگر، مالكان 
نيز با وجود اينكه موفق به فروش ملك خود نمي شوند، 
اما حاضر نيستند قيمت ها را كاهش دهند. واقعيت اين 
است كه بازار مسكن از نفس افتاده، علت آن هم كاهش 
قدرت خريد مردم اس��ت و ب��ا قيمت هاي فعلي امكان 
تامين مسكن براي متقاضيان موثر وجود ندارد. هر چند 
برخي كارشناس��ان پيش بيني مي كردند در تابستان 
روند قيمت مسكن نزولي ش��ود، اما فقط در مرداد ماه 
ش��اهد كاهش اندك )حدود 3 درصد( قيمت ها بوديم 
و البته آن هم به اندازه اي نبود كه باعث رونق معامالت 
شود. در اين شرايط دولت دوازدهم سياست ساماندهي 
بافت فرسوده را در پيش گرفته اما طي دو سال گذشته 
در اين زمينه به موفقيت قابل توجهي دست پيدا نكرده 
است. بافت هاي فرسوده به دليل اينكه در زمان بالياي 
طبيعي مانند زلزله خسارت مالي و جاني را چندين برابر 
مي كنند و در شرايط عادي نيز همواره امكان مخاطراتي 
در آنها وجود دارد، نياز به اقدام هاي فوري دارند. به گفته 
كارشناسان مناطقي كه بيشترين بافت فرسوده را دارند 
به دليل معابر تنگ و باريك و عدم نوس��ازي در صورت 
بروز سيل و زلزله آسيب هاي جدي مي بينند و همچنين 
ميزان كشته هاي آنها بسيار باال است. همزمان، به دليل 
وجود زيرساخت هاي شهري در مناطق بافت فرسوده، 
احياي اين بافت ها نسبت به احداث شهرهاي جديد در 
بيابان هاي اطراف كالنشهر ها از اولويت برخوردار است.

طبق آخرين آمار در ته��ران 3 هزار و 668 هكتار بافت 
فرسوده وجود دارد يا به عبارتي حدود 5 درصد مساحت 
شهر تهران را بافت فرسوده تشكيل مي دهد. از جمعيت 
8 ميلي��ون و 800 هزار نفري تهران حدود يك ميليون 
و 500 هزار نفر در بافت فرس��وده و حدود 2 ميليون و 
700 هزار نف��ر در بافت ناپايدار زندگي مي كنند و الزم 
است هر چه س��ريع تر براي نوس��ازي بافت فرسوده و 
مقاوم سازي س��اختمان هاي نا ايمن چاره اي انديشيد. 
بنابراين ساماندهي بافت فرسوده در اولويت كاري دولت 
قرار گرفت و دولت در نظر دارد با همكاري ش��هرداري 
مش��كالت اين بخش را برطرف كرده و وس��عت بافت 

فرس��وده را كاهش دهد.  در اين مناطق خاص هم وام 
نوسازي مس��كن به افراد داراي خانه هاي قديمي تعلق 
مي گيرد و هم وام بافت فرسوده به افرادي كه قصد خريد 
خانه جديد دارند. بنابراين با توجه به تورم شديد مسكن 
و كاهش قدرت خريد مردم، درخواست خريد مسكن در 
اين مناطق افزايش يافته است، چرا كه تسهيالت مسكن 
با شرايط قابل قبولي به افراد تعلق مي گيرد و همچنين 
ميزان متوسط قيمت هر متر مربع خانه در اين مناطق به 

نسبت متوسط كل تهران ارزان تر است.
در اين حال، ديروز در جلسه اي كه با حضور عبدالحسين 
رامشي، مديركل ثبت اسناد و امالك استان تهران و كاوه 
حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران 
و جمعي از مديران دفاتر توسعه محله اي برگزار شد، در 
خصوص برطرف كردن مش��كالت مربوط به نوسازي 
بافت هاي فرسوده و رفع آنها تصميم گيري كردند. دراين 
جلسه رامشي ابراز اميدواري كرد كه با رويكرد تعاملي 
شكل گرفته ميان اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
تهران و سازمان نوسازي شهر تهران، مشكالت مربوط 
به اسناد مالكيت امالك مساله دار در بافت هاي فرسوده 

پايتخت هر چه سريعتر مرتفع شود.
مديركل ثبت اسناد و امالك استان تهران با بيان اينكه 

پذيرش ثبت عادي و عمومي، صدور سند بر اساس قانون 
تعيين تكليف يا بر مبناي رأي هيات سه نفره متشكل 
از قاضي، نماينده ثبت و نماينده ش��هرداري تهران در 
بافت هاي فرسوده چند روش مختلف براي صدور سند 
مالكيت در چارچوب مقررات قانون ثبت است، توضيح 
داد: سال گذشته حدود يك ميليون جلد سند مالكيت 
تك برگي در اس��تان تهران صادر شده كه از اين ميزان 

800 هزار مورد مختص شهر تهران بوده است.
رامشي اعالم آمادگي كرد آمار دقيق از ميزان پارسل هايي 
)بخش هايي( كه س��ند مالكيت براي آنها صادر شده، 
ميزان پالك هاي ثبتي و ميزان پالك هاي فاقد سابقه 
ثبتي بر اساس نقشه پارسل بندي محالت كه از سوي 
دفاتر توس��عه محله اي ارايه مي شود در اختيار سازمان 
نوس��ازي ش��هر تهران قرار گيرد. همچني��ن مالكين 
بافت هاي فرس��وده كه امالك آنها فاقد س��ند و داراي 
قولنامه معتبر است، مي توانند در قانون تعيين تكليف 
ثبت نام كرده تا در چارچوب قانون، سند مالكيت براي 

آنها صادر شود.
رامشي از پيشنهاد سازمان نوسازي شهر تهران مبني بر 
معرفي نمايندگان مراجعه كننده از سوي اين سازمان 
به ادارات ثبت اس��ناد و امالك مناط��ق براي پيگيري 

پرونده هاي ثبتي مالكان در بافت هاي فرس��وده و الزام 
ادارات براي هم��كاري با نمايندگان اس��تقبال كرد و 
گفت: پيشنهاد ديگر اين اس��ت كه در صورت موافقت 
حوزه امالك شهرداري، نمايندگان معرفي شده از سوي 
سازمان نوس��ازي، روند صدور س��ند مربوط به امالك 
شهرداري را نيز پيگيري كنند تا حجم زيادي از امالك 
فاقد سند متعلق به شهرداري س��ند دار شده و اقدامي 
ماندگار براي مجموعه ثبت و شهرداري تهران صورت 
پذيرد. او ادامه داد: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
تهران آمادگي دارد بيش از گذشته براي رفع مشكالت 
مربوط به امالك فاقد س��ند در بافت هاي فرس��وده و 
جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از اين موضوع 
همكاري كند. او همچنين بر ضرورت تشكيل جلسه با 
روس��ا، معاونان و مديران حوزه ثبت با توجه به اهميت 
موضوع نوسازي بافت هاي فرسوده با هدف ايجاد وحدت 

رويه و كاهش روند فرآيندهاي ثبتي تأكيد كرد.

   ضرورت كاهش فرآيند ثبت اسناد 
همچنين در اين جلس��ه، كاوه حاج��ي علي اكبري، 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، طوالني بودن 
فرآيندهاي ثبتي و عدم وحدت رويه در تصميم گيري 

براي موضوعات مشترك در واحدهاي ثبتي مختلف را 
دو مشكل مهم در سطح محالت داراي بافت فرسوده 
برش��مرد. به گفته حاجي علي اكبري يكي از مسائل و 
مشكالت در بافت هاي فرسوده پايتخت كه به عنوان 
موانع نوسازي برشمرده مي شود، موضوعات مختلف 
مربوط به اس��ناد مالكيت امالك اس��ت.او در اين باره 
توضيح داد: مش��كالت ثبتي در هر منطقه از س��وي 
مديران دفاتر توسعه محله اي شناسايي و اولويت بندي 
ش��ده اند. عدم وجود آمار دقيق از تعداد و پراكندگي 
امالك، ناآگاهي مالكان از ش��رايط امالك و چگونگي 
پيگيري روند قانوني مس��ائل، هزينه هاي قابل توجه 
رسيدگي و پيگيري پرونده هاي ثبتي و عدم استطاعت 
مالي مالكان، طوالني ب��ودن روند و فرآيندهاي ثبتي 
و حجم باالي پرونده هاي ثبتي در سطح رسيدگي از 

جمله عمومي ترين اين مشكالت است.
علي اكبري با اش��اره به اينكه مشكالت احصاء شده 
در رابط��ه با مس��ائل ثبت امالك در س��طح محالت 
به تفكيك دس��ته بندي ش��ده اند، تصريح كرد: اين 
دسته بندي ش��امل امالك فاقد سند رسمي و داراي 
قولنامه معتبر، امالك فاقد سند رسمي و فاقد قولنامه 
معتبر، امالك با س��ند مش��اعي، امالك داراي سند 
رس��مي داراي مغايرت ابعاد و مس��احت بين وضع 
موجود و س��ند، امالك داراي سند اعياني، امالك با 
سند داراي حدود اربعه بدون مساحت و ابعاد و امالك 
داراي سند با موقعيت جابه جا شده است. مديرعامل 
سازمان نوسازي ش��هر تهران ابراز اميدواري كرد كه 
با برگزاري جلس��اتي از اين دست به منظور بررسي 
مورد به مورد امالك داراي مشكالت ثبتي در سطح 
محالت، بتوان گامي براي كاهش مشكالت ساكنان 
بافت هاي فرسوده و تسريع در روند نوسازي برداشت.  
علي اكبري با بيان اينكه موضوع نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده، موضوعي ويژه است كه از اولويت هاي مورد 
تأكيد حاكميت است، يادآور شد: در محدوده بافت هاي 
فرسوده، تعداد زيادي ساختمان هاي ناپايدار و ناايمن 
وجود دارند كه نياز به زلزله ندارند و چنانچه به حال خود 
رها شوند، تبديل به آوار خواهند شد. موانع و مشكالت 
نوسازي در بافت هاي فرسوده با حيات و ممات ساكنان 
در ارتباط است و مرتفع شدن اين مسائل حتي يك روز 

زودتر، از اهميت بسزايي برخوردار است.
علي اكبري با بيان اينكه 60 دفتر توس��عه محله اي در 
س��طح محالت داراي بافت فرسوده مستقر هستند و 
كارشناسان اين دفاتر به نمايندگي از شهرداري تهران 
تمامي امور را براي رفع مشكالت ساكنان محالت در 
واحدهاي مختلف ثبتي پيگيري مي كنند، خواستار 
همكاري واحدهاي ثبتي با كارشناسان دفاتر براي حل 

هر چه سريع تر مشكالت شهروندان شد. 

احداث فرودگاه قم فاقد موافقتنامه اصولي
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه حدود 9 سال از امضاي تفاهم ساخت فرودگاه قم و دهكده 
گردشگري طرالب در منطقه سلفچگان مي گذرد و اجراي آن هم از 
بهمن ماه همان سال آغاز شد، اما هنوز خبري از تكميل اين فرودگاه 
شنيده نمي ش��ود و همين موضوع نارضايتي هايي را در ميان مردم 
قم، مراجع تقليد و نمايندگان اين شهر موجب شده است. درهمين 
رابطه، آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي از مراجع تقليد در ديداري كه 
با محمد نهاونديان، معاون رييس جمهوري داشت، احداث فرودگاه 
براي قم را ضروري دانست و گفت: من معتقدم اگر فرودگاه درست 
شود وضعيت قم بهتر مي شود و از داخل و خارج استقبال خواهد شد.

به گزارش ايرنا، او افزود: خيلي ها مي خواهند مستقيم براي زيارت به 
قم بيايند، لذا نداشتن فرودگاه كار را سخت مي كند.

در ميان اما و اگرهاي موجود درباره طوالني ش��دن پروژه س��اخت 
فرودگاه قم، تناقض هايي درباره داشتن يا نداشتن مجوزهاي الزم 
براي احداث اين فرودگاه وجود دارد به عنوان نمونه شركت فرودگاه ها 
بارها اعالم كرده است كه محل ساخت فرودگاه قم در طبقه بندي اين 
شركت به عنوان فرودگاه مورد شناسايي قرار نگرفته است يا سازمان 
هواپيمايي كشوري هم اين موضوع را مطرح كرده كه براي ساخت 
اين فرودگاه »موافقتنامه اصولي« دريافت نشده است، درحالي كه 
براي ساخت فرودگاه بايد از سازمان هواپيمايي كشوري موافقتنامه 
و مجوز صادر شود. مشكالت اين پروژه تنها به نداشتن مجوز از سوي 
سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه خالصه نمي شود، بلكه سال 96 
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور، خبر از نهايي شدن حكم قضايي براي خلع يد 
مجري اين طرح فرودگاهي داد. به گفته او، حدود 3 هزار هكتار اراضي 
ملي در اين منطقه تصرف ش��ده بود، بي آنكه مجوزي براي ساخت 
فرودگاه داده شود و مجوز تغيير كاربري  دريافت شود، ضمن اينكه 
مدير طراحي و مدير بازرگاني فرودگاه قم كه پيش از اين با روزنامه 
»تعادل« گفت وگو كرده بود گفته بود اين پروژه هر روز با معارضان 
بيشتري رو به رو مي شود به گونه اي كه تعداد اين معارضان به صورت 

صعودي درحال افزايش است.
مساله ديگري كه فرودگاه قم با آن دست و پنجه نرم مي كند، بحث 
بر سر فروش سهام اين پروژه به مردم براي تأمين منابع مالي ساخت 
فرودگاه است، البته براس��اس تصميم هايي كه در سال 97 گرفته 
شد، مقرر شده تا شوراي شهر، ش��هرداري قم را وارد ميدان كند تا 
با ورود بخش��ي از منابع شهرداري به پروژه، مشكل اين پروژه از ُبعد 

سرمايه گذاراني كه متضرر ش��ده اند برطرف شود تا پس از آن، اين 
پروژه دوباره به بخش خصوصي واگذار شود. اما به گفته كارشناسان، 
اين اقدام هم نمي تواند مشكل اين شهرك فرودگاهي دوبانده را حل 
كند، زيرا هزينه ساخت فرودگاه حداقل براي يك باند درحال حاضر، 
حدود 10 ميليارد تومان است و اين هزينه گزاف نمي تواند در توان 
شهرداري قم باش��د. البته ناگفته نماند با وجود موانعي كه برسرراه 
احداث فرودگاه قم وجود دارد پروژه ساخت اين فرودگاه با سرمايه 
دولت تاحدودي پيشرفت كرده اس��ت اما مباحث مربوط به زمين 
خواري و نداشتن مجوزهاي گوناگون و نبود منابع كافي اختالالتي 

را در پروسه ساخت اين فرودگاه ايجاد كرده است.

   احداث فرودگاه قم ضرورت ندارد
اما فارغ از مش��كالت مالي، نداشتن مجوزهاي الزم و اعالم شكايت 
نسبت به زمين خواري در ساخت اين پروژه كه تكميل آن را با مشكل 
مواجه كرده است، كارشناسان حوزه فرودگاهي و هوايي معتقدند كه 
نيازي به ساخت اين فرودگاه در شهر قم وجود ندارد، آنها معتقدند 
كه در اطراف مكاني كه براي احداث فرودگاه قم در نظر گرفته شده، 
پنج فرودگاه امام خميني )ره( و مهرآباد در تهران و سه فرودگاه در 
كاش��ان، اراك و البرز قرار گرفته است، بنابراين ايجاد يك فرودگاه 
بزرگ بين المللي با حجم باالي مسافر با برنامه، بي معنا است و اصوال 

نيازي براي آن وجود نداشت.
به گفته كارشناسان، در همان ابتدا كه بر احداث اين فرودگاه از سوي 
مقامات محلي، سياسي و مذهبي تأكيد مي شد، ضرورت اينكه از منابع 
عمومي دولت به اين منظور هزينه شود، وجود نداشت كه در نهايت 
نيز به دليل عدم وجاهت، بخش خصوصي مكلف شد در اين منطقه 

فرودگاه بسازد تا سود وزيان آن برعهده بخش خصوصي باشد.
البته شنيده ها طي يكي دوسال گذشته حاكي از آن است كه مقامات 
محلي قم به دنبال آن هس��تند كه زمين هاي آن منطقه را به منطقه 
ويژه اقتصادي س��لفچگان متصل كنند تا به اي��ن طريق از اعتبارات 
اين منطقه ويژه بهره بگيرند،  موضوعي كه در صورت وقوع، مي تواند 
احداث منطقه ويژه سلفچگان را با مشكالت جدي مواجه كند، درواقع 
مقامات محلي و سياسي عموما روي تصميم گيري ها اثرگذار هستند و 
نمي گذارند بحث هاي كارشناسي اعمال شود و اينجا است كه مشكالت 
آغاز مي شود. بر اساس اين گزارش، فرودگاه قم در جاده قم- سلفچگان 
واقع شده، از شهر قم تقريبًا 25 كيلومتر و از فرودگاه امام خميني )ره( 

تهران 125 كيلومتر فاصله دارد.

نقش قولنامه در جلوگيري از تاراج اراضي ملي
حسين محمدي|كارشناس حقوقي| 

به گفته كارشناسان، راه جلوگيري از تاراج اراضي ملي، اعطاي سند 
رسمي به اين اراضي و بي اعتبار كردن معامالت انجام شده با اسناد 

غيررسمي )قولنامه( در دادگاه ها است.
دراين ميان، ش��ناخت اموال و دارايي هاي حاكميت به عنوان ثروت 
عمومي يكي از نيازهاي ضروري حكمراني به ش��مار مي رود، چراكه 
نوع مديريت اين دارايي ها از عوامل تضعيف يا رشد اقتصادي محسوب 
مي شود و اين اموال ش��امل موارد بسياري ازجمله شركت ها، اراضي 
ملي و بناهاي تاريخي هستند.  هركدام از موارد ذكرشده مي توانند از 
بعد اقتصادي براي حاكميت سودآوري داشته باشند به شرطي كه از 
سوي حاكميت به درستي مديريت شوند.  يكي از نيازهاي اساسي در 
مديريت اين اموال شناسايي دقيق و كامل آنها و همچنين جلوگيري 
از سوءاس��تفاده افراد سودجو از اموال عمومي اس��ت، مثاًل در حوزه 
اراضي ملي دولت بايد ميزان مس��احت اراضي خود مطلع باشد و در 
شركت ها هم دولت بايد از ميزان دارايي هاي نقدي و غير نقدي مثل 
اموال غيرمنقول اين شركت ها اطالع دقيق داشته باشد. اين مساله در 
مديريت بدهي هاي دولت هم به شدت موثر است؛ زيرا دولت مي تواند 
در انتشار اسناد خزانه به آنها اتكا كند، اين  در حالي است كه در ايران 
حاكميت از ميزان دارايي هاي خود اطالع ندارد، در همين راستا، عادل 
آذر، رييس ديوان محاسبات كشور مي گويد: »يكي از معضالت كشور 
اين اس��ت كه نمي دانيم حاكميت چه ميزان داراي��ي دارد.« او ادامه 
مي دهد: »در يكي از استان هاي غربي كارمند دولتي 70 ملك دولت را 
به نام خود سند كرده و فروخته است، اين همان اموالي بوده كه دولت 
براي آنها سند )رسمي( نداشته يا آن را شناسايي نكرده و اين شخص 
با آگاهي از اين مطلب و تشكيل يك شبكه، 70 ملك را به نام خانواده و 

نزديكان سند زده و ما پس از چهار سال متوجه شديم.« 
در واقع حاكميت عالوه بر اطالع نداشتن از ميزان دارايي هاي خود 
از به تاراج رفتن آنها هم مطلع نمي ش��ود. زمين ب��ه عنوان يكي از 
اصلي ترين نيازهاي يك جامعه براي توسعه اقتصادي از جمله اين 
دارايي ها است كه حاكميت هيچ نظارتي بر بخش اعظم مالكيت ها 
و نقل و انتقال ها در آن ندارد، زيرا بيشتر مالكيت ها و نقل و انتقال ها 
به واسطه اسناد غيررسمي )قولنامه( است و از آنجا كه اين اسناد در 
هيچ سيستمي به ثبت نمي رسند، حاكميت اطالعي از آنها ندارد و 
همين مساله باعث معضالتي در عرصه اموال دولتي از جمله به تاراج 
رفتن اراضي ملي مي شود. در اين رابطه، صابر قهرماني، مدير كنترل 
و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم، مي گويد: »متصرفان اراضي ملي و 

دولتي با تقسيم بندي زمين هاي بزرگ به متراژهاي كوچك و فروش 
سريع آن به مردم، مشكالت گسترده و پيچيده اي را باعث مي شوند.« 
او مي افزايد: »سال گذش��ته )سال 94( هفت ميليون و 849 هزار و 
770 مترمربع اراضي ملي قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون 

بر 716 ميليارد و 541 ميليون و 720 هزار ريال رفع تصرف شد.«
براس��اس اظهارات رييس ديوان محاسبات كشور، دليل شناسايي 
نش��دن اموال حاكميت در بخش اموال غيرمنقول، نداش��تن سند 
رسمي است، درواقع سند رسمي يك ابزار در دست حاكميت براي 

شناسايي اموال خود و نظارت بر اموال شهروندان است.
 احاطه حاكميت بر دو مقوله يادش��ده مي تواند عالوه بر جلوگيري 
از بروز فسادهايي مانند آنچه رييس ديوان محاسبات بيان كرد، در 
شكل گيري نظام هاي اقتصادي مانند ماليات نقش اساسي داشته 
باشد، عالوه بر اينها اين اسناد نقش مهمي در سالم سازي فعاليت هاي 
اقتصادي ايفا مي كنند. از سوي ديگر، ابوالفضل ابوترابي حقوقدان 
و نماينده مردم نجف آباد در مجلس ش��وراي اس��المي، مي گويد: 
»در سال گذش��ته 97 هزار هكتار زمين خواري داشته ايم به لحاظ 
همين اسناد عادي )غيررسمي( و اعتباري كه داشته اند و بين افراد 

خريدوفروش شده است .«
 در م��ورد زمين هاي دولتي ازآنجاكه مح��دوده دقيق اين زمين ها 
از س��وي حاكميت مش��خص نيست، افراد س��ودجو با جعل اسناد 
غيررسمي )قولنامه( زمين هاي دولتي را به فروش مي رسانند. درواقع 
متصرفان پس از تقسيم بندي زمين هاي دولتي از طريق معامالت 
غيررس��مي )قولنامه( آنها را به فروش مي رسانند و چون اين اسناد 
ثبت نمي شوند حاكميت هم از آنها مطلع نمي شود، اين در حالي است 
كه همين اس��ناد در نزد محاكم قضايي اعتباردارند و حتي قضات با 
اتكا به اسناد غيررسمي )قولنامه(، اسناد رسمي صادرشده از سوي 

حاكميت را ابطال مي كنند.
به گفته كارشناس��ان حقوقي، راه جلوگيري از ت��اراج اراضي ملي، 
اعطاي س��ند رس��مي به اين اراضي و نيز بي اعتبار كردن معامالت 
انجام شده با اسناد غيررسمي در نزد محاكم قضايي است. در همين 
راستا ابوترابي اظهار مي كند: »چاره اي نداريم جزو اينكه مواد 22 و 
46 تا 48 قانون ثبت اسناد را احيا كنيم و به اسناد رسمي مان اعتبار 
دهيم و اسناد عادي )غيررسمي( را به نوعي مانند تمام دنيا بي اعتبار 
كنيم و در يك فرآيند زمان بر و با اعالم اينكه مردم به اين س��مت و 
فرهنگ بروند كه از اين به بعد اسناد عادي )غيررسمي( قابل ترتيب 

اثر در محاكم قضايي نيست«.
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 تقبيح برخورد قهري
با دستفروشان

حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر 
اينكه برخورد قهري با دستفروشان بايد اصالح شود، 
گفت: شهرداري بايد هرچه سريع تر اليحه ساماندهي 
دستفروشان را به شوراي شهر ارايه كند. به گزارش 
فارس، حسن خليل آبادي درباره موضوع ساماندهي 
دستفروشان اظهار داشت: قرار بود شهرداري اليحه اي 
در زمينه دستفروشان به شوراي شهر ارايه دهد ولي 
تاكنون محقق نش��ده اس��ت اين موضوع ضرورت 
دارد چراكه دستفروش��ي پديده اقتصادي است كه 
نمي توان آن را بطور كامل حذف كرد.بر اساس قانون 
دستفروشان سدمعبر مي كنند و بايد جمع آوري شوند 
كه اين قانون بسيار خشك، بي روح است و بسياري از 
جوانب را در نظر نگرفته است. اين عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد: در ديدگاه شهري ما نظرمان متفاوت 
است و معتقديم مساله اقتصادي و نبود اشتغال پايدار 
سبب بروز و ورود برخي از افراد به دستفروشي شده 
اس��ت و از اين طريق امرار معاش كرده و امور زندگي 
خود را مي گذرانند. شهرداري موظف است اليحه اي 
به شوراي شهر در زمينه ساماندهي دستفروشان ارايه 
دهد البته فرصت اختصاص داده شده به شهرداري 
هنوز پايان نيافته ولي بايد هر چه سريع تر اقدامات 
الزم در اي��ن زمينه صورت گي��رد.در برخي از نقاط 
تهران اقدامات موثري صورت گرفته است بطور مثال 
بازارچه و مراكز ويژه اي راه اندازي شده ولي در برخي 
مناطق تنها قهري بنا شده و بايد اصالح صورت گيرد.

افزايش 20 درصدي بليت 
اتوبوس از سال گذشته تاكنون

مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري 
كشور با انتقاد ازپايين بودن كرايه هاي ناوگان عمومي 
جاده اي گفت: تنها بخش��ي كه در سال 97 با وجود 
افزاي��ش چند براب��ري قيمت همه اق��الم، افزايش 
قيمت نداشت،  قيمت كرايه ناوگان عمومي مسافري 
جاده اي شامل اتوبوس، سواري كرايه و ميني بوس 
بود. احمدرضا عامري درگفت وگو ب��ا فارس افزود: 
عدم افزايش قيمت ناوگان عمومي مسافري جاده اي 
در حالي اس��ت كه قيمت يك دستگاه ناوگان اعم از 
اتوبوس، ميني بوس و س��واري كرايه تا 300 درصد 
افزايش يافت. او ادامه داد: از سال گذشته تاكنون فقط 
20 درصد افزايش نرخ كرايه داشتيم در شرايطي كه 
همه كاالها و خدمات رشد بااليي داشتند.  به گفته 
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري 
كش��ور، امروز قيمت يك دس��تگاه اتوبوس به 2.7 
ميليارد تومان رسيده است، رقمي نجومي كه راننده 
توان تهيه آن را ندارد اما كرايه ها بسيار نازل و كمتر از 
100 هزار تومان است. عامري اظهار كرد: با اين ارقام 
كوچك كرايه، از ناوگان جاده اي استقبال نمي شود 
و دليل ه��م همان موضوع س��وخت ارزان و خودرو 
شخصي است.  او بيان كرد:  در ايام پس از نوروز 98، 
تاكنون ضريب اش��غال باالي 50 درصد نداشته ايم 
و اين در ش��رايطي كه قيمت يك دستگاه اتوبوس 
2.7 ميليارد تومان است، شرايط خيلي سخت است. 
اين مقام مسوول اضافه كرد: در ماه سوم تابستان قرار 
داريم و بايد طبق روال سال هاي قبل ضريب اشغال 
باال باشد، اما متاسفانه رقم ضريب اشغال باال نيست و 

ضريب اشغال صندلي 100 درصد نمي شود.

 همكاري وين و تهران 
در حوزه مديريت بحران

س��فير اتريش در ايران در جري��ان بازديد از مركز 
و س��تاد فرماندهي مديريت بحران شهر تهران از 
آمادگي وين براي همكاري با تهران در حوزه انتقال 
تجارب مشترك مديريت حوادث، سوانح و ارتقاي 
ظرفيت تاب آوري تهران در حوزه حوادث و سوانح 
خبر داد. به گزارش ايلنا، اش��تفان شولتس، سفير 
اتريش با اشاره به س��ابقه همكاري اتريش از زمان 
زلزله بم در ايران، به تجربيات قابل توجه اتريش در 
مديريت سوانح طبيعي و نيز حوادث انسان ساخت 
اشاره كرد و گفت: تبادل تجربيات تهران و وين در 
اين حوزه گامي است در مسير توسعه روابط دو كشور 
كه رييس جمهوري ايران بر آن تاكيد دارند و در حال 
حاضر زمينه هاي توسعه روابط دو جانبه آماده است. 
او با بيان اينكه اي��ران مي تواند نقش محوري را در 
حوزه امداد و نجات در منطقه ايفا كند، افزود: تجربه 
و دانش بااليي كه در ح��وزه امداد و نجات در ايران 
وج��ود دارد مي تواند براي اتريش و نظام بين الملل 
مفيد باشد و اتريش از همكاري هاي دوجانبه با ايران 
در زمينه انتقال تجربيات دو كش��ور در اين حوزه 
استقبال مي كند. اشتفان شولتس افزود: برگزاري 
تمرين هاي عملياتي امداد و نج��ات و همكاري با 
دانشگاه ها به منظور ايجاد يك ديد عميق و مشترك 
در حوزه مديريت بحران، آموزش كارشناس��ان و 
مديران و بهره گيري از پتانس��يل هاي اينس��اراگ 
)گروه بين المللي جس��ت وجو و نجات شهري( از 
جمله محورهاي همكاري دو كشور خواهد بود. او 
به ضرورت بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي 
در مديريت حوادث و س��وانح اش��اره كرد و گفت: 
بخش خصوصي در اتريش در اين حوزه فعال است و 
انتقال اين تجربيات زمينه ساز مشاركت بخش هاي 
خصوصي ميان دو كشور است. در ادامه رضا كرمي 
محمدي رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران نيز در اين ديدار به تجربه هاي ارزنده ايران 
در جريان وقوع س��وانح طبيعي به ويژه زلزله هاي 
چند دهه اخير اش��اره كرد و با اس��تقبال از تبادل 
تجربيات و گسترش همكاري هاي ميان دو كشور 
گفت: در تهران با بحران هاي مختلفي روبرو هستيم 
كه مهم ترين آنها س��يل و زلزله است. شهر تهران 
با توجه به بافت فرس��وده و تراكم جمعيت مستعد 
آسيب پذيري زيادي است و از طرف ديگر گسل هاي 
بزرگي در شهر تهران وجود دارد كه فعال هستند و 
رود دره هاي بزرگ در تهران مي توانند سيالب هاي 

بزرگ به وجود آورند.

حجت نظري، عضو كميس��يون فرهنگ��ي و اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران در مورد جزييات اليحه انتصاب 
جوان��ان در پس��ت هاي مديريت��ي ش��هرداري تهران 
توضيحاتي را ارايه كرد. به گزارش ايسنا، نظري در مورد 
آخرين وضعي��ت طرح انتصاب جوانان در پس��ت هاي 
مديريتي شهرداري تهران با بيان اينكه ارديبهشت ماه 
سال گذشته به مناسبت روز جوان، طرحي با عنوان »الزام 
شهرداري تهران به ارايه اليحه انتصاب جوانان در مديريت 
شهري« در شوراي شهر مطرح شد گفت: بنا بود كه ظرف 

مدت يك ماه اين اليحه براي بررسي بيشتر به صحن شورا 
آورده شود اما متاسفانه 5ماه اعالم وصول نشد كه نهايتا 
در شهريورماه فوريت آن در شورا به راي گذاشته شد. او با 
بيان اينكه بعد از تصويب فوريت، اين طرح براي بررسي 
بيشتر به كميس��يون تخصصي ارجاع داده شد، افزود: 
از آنجايي كه يك فوريت اين طرح به تصويب رس��يده 
بود، براساس آيين نامه بايد ظرف مدت يكماه مجددا در 
صحن شورا بررسي مي شد اما اين اتفاق رخ نداد و بعد از 
بررسي در كميسيون برنامه و بودجه اين طرح نهايتا بعد 

از 3 ماه در آذر ماه س��ال گذشته مجددا در صحن مورد 
بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد و شهردار ملزم شد 
ظرف مدت يك ماه اليحه اي را ارايه كند كه اين يك ماه 
به 9 ماه رسيد. نظري با بيان اينكه متاسفانه بعد از 9 ماه 
تعلل، شهرداري هيچ حرف و برنامه جديدي ارايه نكرد، 
گفت: اما نكاتي الزم است در اين اليحه گنجانده شود از 
جمله اينكه تعيين الزام براي شهرداري بايد ضمانت اجرا 
داشته باشد وگرنه اين در عمل هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. 
او با بيان اينكه در طرح ابتدايي س��قف سني مديران را 

40سال در نظرگرفتيم اما بعد در فرآيند بررسي سقف 
به 45 سال افزايش يافت، ادامه داد: براي هر اليه  مختلف 
مديريتي در ش��هرداري، سقف سني تعيين شد. بر اين 
اساس پيشنهاد كرديم مديران پايه يعني روساي ادارات 
و ش��هرداران نواحي تا سقف سني 30 س��ال، مديران 
مياني به معناي معاونان مدي��ركل و معاونان مناطق تا 
سقف 35سال و مديران راهبردي همچون مديران كل 
و روساي سازمان ها تا سقف سني 40سال داشته باشند 
و البته پيشنهاد داديم كه سن مديران عالي و شهرداران 

مناطق نيز تا س��قف 45 در نظر گرفته شود كه هنوز به 
جمع بندي نهايي نرسيديم.

نظري افزود: از زماني كه خانه شهرياران جوان كار خود را 
به پايان رساند ديگر هيچ تشكيالت جواني در شهرداري 
وجود ندارد. معتقدم در مجموع جوان گرايي ش��عاري 
بيش نيست و افراد به دنبال جوان فريبي و نه جوان گرايي 
هستند و نمي توان با انتخاب چند عضو جوان در شورا و 
مجلس و انتصاب چند معاون وزير مدعي جوان گرايي در 

كشوري كه چندين ميليون جوان دارد، باشيم.

تعيين سقف سني براي مديران شهرداري تهران، شايد وقتي ديگر
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راهكارهايي براي ساماندهي بازار محصوالت معدني 
تعادل|

بررسي آمار توليد محصوالت معدني و فلزات اساسي كشور 
نش��ان مي دهد، با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوي 
اياالت متحده امريكا و افزايش قابل توجه هزينه هاي توليد، 
واحدهاي معدن و صنايع معدني توانسته اند رشد توليد 
محصوالت معدني و فلزات را در ابتداي سال ۱۳۹۸ تجربه 
كنند. بررسي هاي آماري بيانگر اين است كه در سه ماهه 
اول سال ۱۳۹۸ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، توليد 
»آلومينيوم« با افت ۳۲ درصدي، توليد »مس كاتد« با رشد 
۲۷ درصدي، توليد »فوالد خام« با رشد ۳ درصدي و توليد 
محصوالت فوالدي با رشد ۷ درصدي همراه بوده است. اما 
داده هاي يك نهاد پژوهش��ي در مجلس شوراي اسالمي 
نشانگر اين اس��ت كه »سياست هاي تنظيم بازار دولت و 
مداخله نامناسب«، موجب ايجاد برخي موانع صادراتي و 
از بين رفتن نقش بورس كاال در به تعادل رساندن عرضه 
و تقاضا و كشف قيمت شده و اين نهاد به ابزاري در دست 
دولت براي تنظيم بازار داخلي تبديل شده است. اما راهكار 
چيست؟ اين نهاد پژوهشي، »تنفيذ اختيارات ستاد تنظيم 
بازار به كميته هاي تخصصي و خودداري از قيمت گذاري 
دستوري محصوالت معدني و فلزي مطابق ماده )۱۸( قانون 
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و بند »الف« ماده )۳۵( 
قانون رفع موانع توليد« را راهكارهاي كوتاه مدتي مي داند 
كه به س��اماندهي بازار فوالد و ساير محصوالت معدني و 

فلزي كمك خواهد كرد. 

 از توليدات معدني چه خبر؟
بررسي آمار توليد معادن كشور در سه ماهه نخست سال 
۱۳۹۸ نش��ان مي دهد كه استخراج مواد معدني و توليد 
معادن كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل آن با كاهش 
مواجه بوده است. استخراج كانسنگ سرب و روي از معادن 
انگوران و نخلك با كاهش 46 درصدي، استخراج معادن 
مس سونگون، سرچشمه و ميدوك با كاهش ۸ درصدي 
و استخراج س��نگ آهن واحدهاي زيرمجموعه ايميدرو 
با كاهش ۲0 درصدي همراه بوده اس��ت. به نظر مي رسد 
افزايش هزينه هاي توليد اعم از تجهيزات، ماشين آالت و 
قطعات يدكي يكي از عوامل كاهش توليد معادن در سه 

ماهه نخست سال ۱۳۹۸ باشد. 
بازوي پژوهش��ي مجلس در بخش بعدي اين گزارش به 
بررسي روند تحوالت داخلي بخش معدن و صنايع معدني 
ايران پرداخته اس��ت. داده هاي اين پژوهش حاكي از اين 
است كه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل، توليد »آلومينيوم« با افت ۳۲ درصدي، 
توليد »مس كاتد« با رشد ۲۷ درصدي، توليد »فوالد خام« 
با رشد ۳ درصدي و توليد »محصوالت فوالدي« با رشد ۷ 

درصدي همراه بوده است.
طبق اين گزارش در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۸ 
توليدآهن اسفنجي با 6.۹ ميليون تن رشد ۱۳ درصدي 
نسبت به س��ه ماهه نخست س��ال ۱۳۹۷ داشته است. 
همچنين بررسي آمار توليد محصوالت معدني و فلزات 
اساسي كش��ور نش��ان مي دهد كه با وجود تحريم هاي 
اعمال شده ازس��وي اياالت متحده امريكا و افزايش قابل 
توجه هزينه هاي توليد، واحدهاي معدن و صنايع معدني 
كشور توانسته اند رشد توليد محصوالت معدني و فلزات را 
در ابتداي سال ۱۳۹۸ تجربه كنند.آمار تجارت خارجي 

محصوالت معدني و فلزي ك��ه براي فروردين ماه ۱۳۹۸ 
از س��وي گمرك ايران منتشر شده، نشانگر اين است كه 
ميزان صادرات محصوالت معدن��ي و فلزي در فروردين 
۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱6 درصدي 
وزني و كاهش ۱۷ درصدي ارزشي همراه بوده است. ميزان 
واردات مواد معدني و فلزي نيز در فروردين ۱۳۹۸ از نظر 
ارزشي و وزني به ترتيب افت ۹ و ۵ درصدي داشته است. 
هچنين روند صادرات فوالد و محصوالت فوالدي ازسوي 
شركت هاي عمده توليدكننده فوالد كشور نشان مي دهد، 
صادرات اين محصوالت در فروردين رش��د ۲۵ درصدي 
داشته است. افت ۳۱ درصدي صادرات فوالد و محصوالت 
فوالدي در ارديبهشت ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به داليلي چون الزام فوالدسازان به عرضه محصوالت 
خود در ب��ورس كاال و لغو معافيت پيمان س��پاري ارزي 
صادركنندگان به كشورهاي عراق و افغانستان در مقايسه 

با ارديبهشت سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است.
در ارديبهشت سال ۱۳۹۷ رشد ناگهاني نرخ ارز به همراه 
معافيت صادركنندگان به عراق و افغانس��تان از پيمان 
سپاري ارزي، صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان را 
با جذابيت روبه رو كرده بود كه در سال ۱۳۹۸ اين ميزان 
كاهش چشمگيري يافته است. همچنين توجه به اين 
نكته الزم است كه با وجود افزايش قيمت هاي جهاني 
فوالد و محصوالت فوالدي به ويژه در سال ۲0۱۹، ميزان 
ارزش صادرات اين محصوالت با افت ۲۵ درصدي مواجه 
بوده كه زنگ خطري براي سياست گذاران حوزه معادن 

و صنايع معدني است.

 تحوالت جهاني 
در همين راستا، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »گزارش تحوالت 
بين المللي و داخلي در حوزه معادن و صنايع معدني در سه 
ماهه اول سال ۱۳۹۸ )فصل بهار( « با اشاره به شدت گرفتن 
جنگ تعرفه اي امريكا و چين پس از روي كار آمدن ترامپ، 
آورده است كه اين جنگ تعرفه اي باعث شد تا شركت هاي 
چيني به دليل از دس��ت دادن بازار مصرف امريكا مجبور 
ش��وند تا كاالهاي خود را با تخفيف عرضه كنند كه يكي 

از داليل مهم كاهش سودآوري اين شركت ها بوده است.
براس��اس مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي در سه ماهه نخست س��ال ۱۳۹۸ برخي اخبار 
اميدبخش از روند مذاك��رات ميان امريكا و چين مخابره 
شد اما درنهايت در اواخر آوريل ۲0۱۹، امريكا روي ۲00 
ميليارد دالر كاالي چيني تعرفه ۲۵ درصدي اعمال كرده 
و در ماه مه چند ش��ركت بزرگ چيني در حوزه فناوري 
اطالعات را تحريم كرد. اين اقدام ها مقابله به مثل چين در 
اعمال تعرفه ۱0 تا ۲۵ درصدي روي ۵ هزار كاالي وارداتي 

از امريكا را به همراه داشت.
بر اساس اين گزارش،  در س��ه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ 
ميزان مبادالت تجاري ميان دو قدرت بزرگ اقتصادي دنيا 
به كمترين ميزان خود در سال هاي اخير رسيد. در كنار اين 
موارد، اقدام هاي حمايتي و تشويقي دولت چين براي حفظ 
رشد اقتصادي كشور موجب شد تا بخشي از زيان هاي وارده 

از جنگ تجاري ميان دو كشور جبران شود.
مطابق بررسي هاي صورت گرفته، در سه ماهه نخست سال 
۱۳۹۸، قيمت جهاني م��س در بازه ۵۸00 تا 6۵00 دالر 

بر تن در نوسان بوده است. در اواخر ماه مارس اعتراضات 
جوامع محلي در معادن پرو باعث كسري عرضه كنسانتره 
مس در دنيا و افزايش قيمت اين فلز شد. در اواخر ماه ژوئن 
۲0۱۹ عواملي چون ادامه اعتصابات در معادن بزرگ پرو، 
كاهش ميزان ش��اخص تبديل كنسانتره به فلز، كاهش 
قيمت اسيد سولفوريك و اعمال تعرفه روي ۵00 هزار تن 
كنسانتره وارداتي از امريكا ازسوي چين، موجب افزايش 

مجدد قيمت اين فلز در دنيا شد.
براساس گزارش اين بازوي پژوهشي، در اوايل بهار ۱۳۹۸، 
با اتمام فصل زمس��تان و شروع مجدد پروژه هاي ساخت 
 وساز و عمراني، كاهش محدوديت هاي زيست محيطي 
دولت چين به همراه محدوديت هاي ايجاد شده در سال 
گذشته بر عرضه سنگ آهن در دنيا، موجب روند رو به رشد 
قيمت جهاني سنگ  آهن، كنسانتره و گندله شد. عالوه بر 
اين در اواخر ماه مارس توفان استراليا موجب تحت تأثير 

قرارگرفتن عرضه ۱4 ميليون تن سنگ آهن شد.
ارزيابي هاي همچنين نشان مي دهد، افزايش ميزان توليد 
فوالد در چين در اواخر ماه آوريل ۲0۱۹ و رشد تقاضا براي 
مواد اوليه توليد فوالد در كنار كاهش توليد و عرضه جهاني 
سنگ آهن در استراليا و برزيل باعث شد تا روند صعودي 
قيمت سنگ آهن در جهان ادامه يابد. به طوري كه در اواخر 
ژوئن ۲0۱۹ )اواخر خردادماه ۱۳۸۹( قيمت سنگ آهن 
6۲ درصد بنادر چين به بيش از ۱۱۵ دالر بر تن رسيد. اين 
نهاد پژوهشي پايان فصل زمستان و كاهش محدوديت هاي 
زيست محيطي و رونق بازار ساخت  وساز در كشور چين را از 
 جمله عوامل رشد تقاضا و افزايش توليد فوالد در اين كشور 
دانسته و تصريح آورده است كه افزايش قيمت مواد اوليه 
توليد فوالد به دليل محدوديت عرضه در معادن بزرگ دنيا 
ازجمله معادن برزيل و استراليا موجب فشار بر قيمت فوالد 

و رشد قيمت هاي جهاني فوالد و محصوالت فوالدي شد. 
اين مساله فرصت خوبي براي فوالدسازان ايراني ايجاد كرد 
تا در شرايط تحريم و ركود بازار مصرف داخل كشور، بتوانند 

از فرصت صادرات و ارزآوري آن استفاده كنند.

 چالش كجاست و راهكار چيست؟ 
اما چرا صادرات فوالد و محصوالت فوالدي ايران كاهش 
يافته اس��ت؟ داده هاي گزارش اين نهاد پژوهشي نشان 
مي دهد، يكي از مهم ترين دليل كاهش صادرات فوالد و 
محصوالت فوالدي، سياست هاي دولت براي تنظيم بازار 
فوالد در كش��ور است كه موجب ايجاد محدوديت و مانع 
براي صادرات واحدهاي توليدكننده فوالد كش��ور شده 
است.اما براساس اين پژوهش، قيمت گذاري دستوري از 
سوي دولت و تعيين غيركارشناسي كف عرضه در بورس 
كاال، عمال موجب از بين رفتن مكانيسم هاي عرضه و تقاضا 
شده و بورس كاال كه به عنوان نهادي مترقي براي كشف 
قيمت كاالها و شفافيت در معامالت طراحي و راه اندازي 
ش��ده، كه در حال حاضر به ابزاري در دس��ت دولت براي 
تنظيم بازار تنزل يافته است كه بسياري از اهداف دولت 
از اين روِش تنظيم بازار نيز محقق نشده و مصرف كننده 
نهايي بهره اي از اين سياس��ت ها نبرده است به طوري كه 
كاالي نهايي همچنان با قيمت باال به دست مصرف كننده 
مي رسد و رانت حاصل از اختالف قيمت ميان بورس و بازار 

آزاد نصيب واسطه ها مي شود. 
سياست هاي مداخله اي نامناسب دولت در تنظيم بازار 
محصوالت معدني و فلزي موجب از دست رفتن بازارهاي 
صادراتي يا صادرات ف��والد و محصوالت فوالدي ايران با 
قيمت هاي نازل به كش��ورهايي مانند عراق و افغانستان 
 شده و كش��ورهاي مقصد براي كنترل بازار خود مجبور 

به اعمال تعرفه بر فوالد و محصوالت فوالدي ايران شده اند. 
همچنين سياست هاي دولت موجب ايجاد تقاضاي كاذب 
براي محصوالت فلزي در بورس كاال شده است. به عنوان 
نمونه ميزان تقاضاي ثبت شده در بورس كاالي ايران براي 
ميلگرد ساختماني در چهارماهه نخس��ت سال ۱۳۹۸ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۲ درصد افزايش يافته 
اس��ت! در صورتي كه حتي با در نظر گرفتن نياز كش��ور 
به ميلگرد س��اختماني براي بازسازي مناطق زلزله زده و 
سيل زده، اين ميزان تقاضا بسيار باالتر از نياز كشور است 
و دليل اصلي اين رشد تقاضا، اختالف قيمت بورس كاال 
با بازار آزاد و ايجاد فرصت صادرات محصوالت فوالدي با 

كارت هاي بازرگاني متعدد است.
اين دفتر پژوهشي در ادامه به ارايه راه حل هايي كوتاه مدت 

دراين زمينه پرداخته كه به شرح زير است: 
۱- ستاد تنظيم بازار اختيارات خود را در حوزه تنظيم بازار 
محصوالت معدني و فلزي به كميته هاي تخصصي تنظيم 
بازار ك��ه با حضور نمايندگان دول��ت و بخش خصوصي 
تشكيل ش��ده اند، تنفيذ كند تا تصميم ها پس از بررسي 
همه جوانب كارشناسي و مشاركت تشكل ها و انجمن هاي 
تخصصي اتخاذ ش��وند. ۲- براس��اس م��اده )۱۸( قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و بند »الف« ماده 
)۳۵( قانون رف��ع موانع توليد، دولت اجازه قيمت گذاري 
كاالهاي غيرانحصاري عرضه شده در بورس كاال را ندارد 
و تصميم گي��ري براي بازارهاي انحص��اري تنها از كانال 
ش��وراي رقابت و مطابق ماده )۵۸( و )۵۹( قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انجام مي شود. 
بنابراين پيشنهاد مي شود تا دولت قيمت گذاري محصوالت 
عرضه شده در بورس كاال را متوقف كرده و تصميم گيري 

براي بازارهاي انحصاري را به شوراي رقابت واگذار كند. 

اتاق تهران اعالم كرد

تعيين تكليف تامين ارز ماشين آالت خطوط توليدي محبوس در گمركات
اتاق تهران اعالم كرد: بر اساس مصوبه دولت، ماشين آالتي 
كه با نرخ ارز رسمي تا قبل از ۱6 مرداد ۹۷ گشايش اعتبار 
و قبض انبارشان تا پايان س��ال ۹۷ ثبت شده، تامين ارز و 

ترخيص خواهند شد.
به گزارش پايگاه خبري تاق تهران، با تالش و پيگيري اتاق 
بازرگاني تهران و ايران، هيات وزيران در نشست اخير خود 
مصوب كرد ماشين آالتي كه سال گذشته و با نرخ ارز رسمي 
تا قبل از ۱6 مرداد ۹۷ گشايش اعتبار شده و قبض انبارشان 
تا پايان سال ۹۷ ثبت شده است، تامين ارز و ترخيص شوند. 
به اين ترتيب حداقل ۲۵0 ميليون دالر س��رمايه گذاري 

بخش خصوصي روي خطوط توليد انجام مي گيرد.
بر اين اساس، با پيگيري اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران و با 
موافقت هيات وزيران، تأمين ارز براي ترخيص ماشين آالت 
و تجهيزات خط توليدي متوقف در گمركات تا سقف معادل 
۲۵0 ميليون دالر به نرخ روز گشايش اعتبار منوط به تأييد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرايي ذي ربط 
انجام خواهد گرفت. اين مصوبه مربوط به ماشين آالتي است 
كه اعتبارات اسنادي آنها تا تاريخ ۱6 مرداد ۱۳۹۷ گشايش 
يافته و داراي قبض انبار صادره تا پايان سال ۱۳۹۷ باشد.
براين اساس، اين مجوز براي تامين ارز واردات ماشين آالت 

و تجهيزات مورد استفاده در خطوط توليدي بوده و غيرقابل 
عرضه به صورت تجاري اس��ت. همچنين مواردي كه در 
زمان گشايش مقرر بوده، ارز مربوط از سوي واردكننده )ارز 
متقاضي يا ارز اشخاص( تأمين شود و نيز مواردي  كه كاال 
ترخيص و تسويه حساب با بانك عامل انجام پذيرفته است، 

مشمول استفاده از اين مصوبه نمي شود.
احمد صادقيان درباره سابقه پيگيري اين مصوبه گفت: در 
تاريخ ۱6 مرداد ماه سال گذشته )۱۳۹۷(، زماني كه مصوبه 
هيات وزيران در مورد تغيير نرخ ارز و تغيير اولويت بندي 
كاالها صادر ش��د، ماش��ين آالتي پيش از اين تاريخ با ارز 
دولتي گشايش اعتبار شده بود، اما با مصوبه ۱6مرداد دولت، 
واردكنندگان اين ماشين آالت بايد مابه التفاوت قيمت ارز 
را پرداخت مي كردند، در حالي كه تمام امور جاري پيش 
از اين مصوبه انجام گرفته بود و فعاالن اقتصادي نيز از اين 
جهت اعتراض كردند كه قانون نبايد عطف به ماسبق شود.
بنابه اظه��ارات او، بانك مركزي پس از چند روز، يعني در 
۲۲ مرداد ماه بخشنامه ديگري صادر كرد كه در بند ۹ اين 
بخشنامه آمده بود، اعتبارات اسنادي كه قبل از ۱6مرداد ماه 
۱۳۹۷ گشايش اعتبار شده و داراي فيش ارزي معتبر است 
با همان نرخ روز گشايش ترخيص شود. اما به فاصله يك 

هفته، بخشنامه ديگري صادر شد كه بند ۹را لغو كرد. مساله 
فعاالن اقتصادي اين بود كه توجيه فني و اقتصادي واردات 
ماشين آالت بر اساس نرخ روز گشايش بوده و تغيير نرخ ارز 
نه تنها توجيه اقتصادي واردات اين ماشين آالت را ساقط 
 مي كرد كه مقوله رقابت را هم تحت الشعاع قرار  مي داد؛ چرا 
كه تعدادي از واردكنندگان ديگر تنها مدت اندكي پيش از 
مصوبات دولت توانسته بودند ماشين آالت خود را با نرخ روز 

گشايش اعتبار ترخيص كنند.
صادقيان افزود: از مرداد سال ۱۳۹۷ پيگيري هاي بسياري 
صورت گرفت و جلسات متعددي در بانك مركزي، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و كميته هاي فرعي كميس��يون 
اقتصادي دولت برگزار شد و در نهايت چنين تصميم گيري 
شد كه ماشين آالت با همان نرخ روز گشايش اعتبار ترخيص 
شود. البته نظر اتاق اين بود كه اين تصميم به همه كاالها 
تعميم پيدا كند كه مورد موافقت قرار نگرفت. با اين حال 
تصويب نهايي اين تصميم با تاخير بسيار تا اسفند ماه سال 
۱۳۹۷ به درازا كش��يد و با تصويب كميسيون اقتصادي 
دولت، هيات وزيران اين مصوبه را در ۱۵ اس��فندماه ابالغ 
كرد؛ مشروط بر اينكه ماشين آالت تا پايان سال ترخيص 
شود. اين مصوبه در ۱۸ اس��فندماه سال گذشته، توسط 

بانك مركزي به بانك ها نيز ابالغ شد، اما با توجه به فرصت 
كوتاه باقيمانده تا پايان سال، هيچ كس نتوانست نسبت به 

ترخيص ماشين آالت خود اقدام كند.
صادقيان همچنين با اشاره به اينكه پيگيري ها براي تمديد 
اين مصوبه در س��ال ۱۳۹۸ ادامه ياف��ت، توضيح داد: در 
جريان اين پيگيري ها، بانك مركزي اعالم كرد كه حجم 
تعهدات مربوط به ماشين آالت توليدي مشخص نيست. 
پس از آن مقرر ش��د كه گمرك با همكاري وزارت صمت، 
ارزش اين تعهدات را تعيين كند؛ بر اين اساس، رقم ۲۵0 
ميليون دالر برآورد شد كه خوشبختانه ابتدا، كميسيون 
اقتصادي دولت و در هفته گذشته، هيات وزيران آن را به 
تصويب رساند و اكنون در انتظار ابالغ اين مصوبه هستيم.

او با اشاره به اينكه سرانجام براي ترخيص ماشين آالتي كه 
پول آن پرداخت شده و در گمرك در حال مستهلك شدن 
بود، تصميم گيري شد، اما اي كاش اين تصميم گيري زودتر 
انجام  مي گرفت، اظهار كرد: در واقع اگر اين ماشين آالت 
زودتر ترخيص شده و نصب  مي شد به رونق توليد و ايجاد 
اشتغال كمك  مي كرد. به گفته صادقيان، اين مصوبه نتيجه 
تالش هاي و پيگيري هاي ات��اق بازرگاني تهران و ايران و 
نيز همكاري وزارت صمت است. پارلمان بخش خصوصي 

پافشاري زيادي روي كار كارشناسي اين مساله داشت و 
روساي اتاق هاي تهران و ايران آقايان خوانساري و شافعي 
مكاتبات زيادي با معاون اول رييس جمهوري انجام دادند. 
به هر روي قدم خوبي برداشته شده و اتاق ها با سختي بسيار 
و كار كارشناسي توانستند حقانيت فعاالن اقتصادي را به 
دولت بقبوالنند.صادقيان ادام��ه داد: اكنون حداقل ۲۵0 
ميليون دالر سرمايه گذاري روي ماشين آالت در مسير توليد 
قرار خواهد گرفت. آن هم در شرايطي كه سرمايه گذاري 
چنداني در كشور صورت نمي گيرد. اگر اين ماشين آالت هر 
چه زودتر در خط توليد قرار گيرد، به توسعه و ايجاد اشتغال 
كمك  مي كند. متن مصوبه هيات وزيران به نقل از پايگاه 
اطالع رساني دولت با عنوان »تعيين تكليف ترخيص ماشين 
آالت خطوط توليدي« چنين اس��ت: » با موافقت هيات 
وزيران، تأمين ارز براي واردات ماشين آالت و تجهيزات خط 
توليدي تا سقف معادل ۲۵0 ميليون دالر به نرخ رسمي و از 
محل ارزهاي در دسترس بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران منوط به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه 
اجرايي ذي ربط خواهد بود مش��روط ب��ه اينكه اعتبارات 
اسنادي آنها تا تاريخ ۱6 مرداد ۱۳۹۷ گشايش يافته و داراي 

قبض انبار صادره تا پايان سال ۱۳۹۷ باشند.«
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 قيمت شمش و ميلگرد 
را عادالنه تعيين كنيد

توليدكنندگان نورد اعالم كردن��د: هر گونه ايجاد 
محدوديت در صادرات فوالد كشور به هيچ عنوان 
جايز نبوده و لذا در جه��ت مقابله با تحريم ها الزم 
است موانع صادراتي فوالد به سرعت برطرف شود. 
 به گزارش تس��نيم، توليد كنن��دگان محصوالت 
طوي��ل نوردي با ارس��ال نام��ه اي به مع��اون اول 
رييس جمهور اعالم كردند “در شرايطي كه فوالد 
يكي از محور هاي مهم تحريم هاي ظالمانه امريكا 
عليه كشورمان قرار دارد و به حداقل رساندن صادرات 
فوالد ايران يكي از اهداف اين تحريم ها اعالم شده 
است، هر گونه ايجاد محدوديت در صادرات فوالد 
كشور به هيچ عنوان جايز نبوده و لذا در جهت مقابله 
با تحريم ها الزم است موانع صادراتي فوالد به سرعت 
مرتف��ع گردد. ضمنا با توجه ب��ه اينكه قيمت هاي 
فعلي ميلگرد و ش��مش فوالدي تناسب عادالنه با 
يكديگر ندارند و سياست آن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي كاهش قيمت در بازار داخلي، عالوه 
بر اينكه به زيان واحدهاي نوردي انجاميده اس��ت، 
موجب از دس��ت رفتن منافع ملي به دليل افزايش 
قدرت چانه زني مشتريان صادراتي و كاهش ارزش 
صادرات محصوالت فوالدي شده است، تقاضا دارد 
با بررس��ي عوامل موثر بر بهاي تمام شده، تدابيري 
اتخاذ فرماييد كه نس��بت هاي عادالنه بين قيمت 
شمش و ميلگرد در بازار فوالد حاكم شود . بديهي 
است با توجه به اينكه به دليل فقدان تقاضا، در حال 
حاضر فقط حدود ۳۳ درص��د ظرفيت واحدهاي 
نوردي پوشش داده مي شود، جاي هيچ گونه نگراني 
براي تنظيم بازار داخلي محصوالت فوالدي وجود 
ندارد. در اين نامه آمده است: ما كارخانجات نوردي 
مقاطع طويل فوالدي )با مجموع ظرفيت توليد۱۳/۲ 
ميليون تن( كه در شرايط تشديد ركود شديد حاكم 
بر بازار مصرف مقاطع ساختماني و صنعتي با مشقت 
مالي، عملياتي و فني فراوان و با حاشيه سود ناچيز، 
صرفًا به خاطر حفظ اش��تغال و آبرو و امرار معاش، 
چ��راغ تولي��د در كارخانجات خود را روش��ن نگه 
داشته ايم، مراتب تقدير و تشكر خود از تصميم اخير 
در جلسه مورخ ۹۸/0۵/۲۲ انجمن توليدكنندگان 
فوالد ايران با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر حذف الزام به عرضه در بورس كاال به عنوان شرط 
 ص��ادرات مقاطع طويل ن��وردي اعالم مي نماييم، 
چ��را كه اگر چني��ن تدبيري اتخاذ نمي ش��د و در 
شرايطي كه تقاضاي فوالد به حداقل ممكن رسيده 
اس��ت، همه واحدهاي نوردي بدون توجه به نحوه 
تأمين شمش مورد نياز خود، ملزم به عرضه در بورس 
كاال مي شدند، بالش��ك تعداد زيادي از واحدهاي 
نوردي متوسط و كوچك مقياس مجبور به تعطيلي و 
تعديل نيروي كاري خود بودند و صدها هزار خانواده 
كه از اين محل ارتزاق مي نمايند، دچار مش��كالت 

عديده اقتصادي و اجتماعي مي شدند.

 هشدار استاندارد 
به خودروهاي گازسوز 

مديركل اس��تاندارد اس��تان ته��ران با اش��اره بر 
خطرآفرين بودن مخازن CNG، نسبت به خريد 
و نصب مخازن دستكاري ش��ده و دست دوم روي 
خودروها، هشدار داد. به گزارش روابط عمومي اداره 
كل استاندارد اس��تان تهران، محمودرضا طاهري 
با اش��اره به گذشت دو س��ال از آغاز اجراي مراحل 
عملياتي طرح بازرس��ي و آزم��ون دوره اي مخازن 
CNG منصوبه روي خودروهاي گازسوز در كشور 
گفت: در جريان فرآيند معاين��ه فني خودروهاي 
گازس��وز، ۲۵ هزار مخزن CNG غيراستاندارد و 
ناايمن نصب  شده روي خودروهاي گازسوز، تنها در 
كالن شهر تهران شناسايي و تعدادي از آنها، به دليل 
عدم رفع نقص و انطباق با استاندارد، معدوم شد.وي 
ادامه داد: با رفع نواق��ص و تعويض مخازن مذكور، 
سطح ايمني مالكين، سرنشينان و شهروندان به نحو 
چشمگيري ارتقا يافته است. اين مقام مسوول هشدار 
داد: مالكين خودروهاي گازس��وز در صورت لزوم 
تعويض و جايگزيني مخازن CNG منصوبه روي 
خودروهاي خود، براي اخذ برگه و برچسب معاينه 
 CNG فني، تحت هيچ ش��رايطي نبايد از مخازن
دس��ت دوم، بازسازي ش��ده و نظير آن خريداري و 
استفاده كنند. مديركل استاندارد تهران با تشريح 
اينكه مخازن دست دوم بازسازي شده، گاها به عنوان 
مخازن نو در مراكز صنفي غيرمجاز عرضه مي شود، 
گفت: اين مخازن مورد تاييد سازمان ملي استاندارد 
نيس��ت، خريداري و نصب آن ممنوع بوده و انتظار 
مي رود شهروندان در صورت مشاهده، مراتب را فورا 
از طريق سامانه گوياي ۱۵۱۷ به اداره كل استاندارد 

استان تهران اعالم كنند.

مجوز صادرات آبزيان ايران 
به كره جنوبي صادر شد

خبرگ�زاري فارس|دبيركل اتاق اي��ران و كره 
جنوب��ي گفت: مجوز صادرات محص��والت آبزيان 
ايران به كره جنوبي صادر شده و براساس اين مجوز 
از اين پس امكان صادرات محصوالت دريايي ايران 
به كره فراهم شده اس��ت.  پويا فيروزي در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا با توجه به تحريم ها مش��كلي 
براي صادرات اين محصوالت وج��ود ندارد، افزود: 
خير، با توجه به اينكه صادرات آبزيان جزو صادرات 
محصوالت غذايي اس��ت تحريم ها مشكل خاصي 
براي صادرات اين محصوالت به وجود نمي آورد.  او 
افزود: با توجه به بازارسنجي كه از سوي كره جنوبي 
انجام ش��ده اس��ت آنها ب��راي واردات محصوالت 
آبزي ايران اب��راز عالقه مندي كردند بنابراين پيرو 
در خواس��ت آنها پيگيري هاي الزم از س��وي اتاق 
بازرگاني ايران و كره و اتحاديه آبزيان و تشكل هاي 
اتاق بازرگاني و جهاد كشاورزي انجام شد و باالخره 
مجوز صادرات اين محصوالت ب��ه كره جنوبي در 

هفته گذشته صادر شد. 

شكل گيري ستاد توسعه ساخت داخل ايران خودروخودروسازها براي پرداخت بدهي اموال مازادشان را بفروشند
نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
خودروسازها بايد از محل فروش اموال و دارايي هاي 
 م��ازاد خ��ود مطالب��ات قطعه س��ازان را پرداخت 

نمايند.
ب��ه گ��زارش تس��نيم، محمدرضا منص��وري عضو 
كميسيون صنايع معادن مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص بدهي خودروسازان به شركت هاي قطعه 
ساز گفت: دوشركت بزرگ خودروسازي، درآمد زا 
بودند كه به زيان انبوه رسيدند و اين زيان انبوه خود 
را بايد از محل فروش اموال مازاد همچون شعبه هاي 
خارج از كشور، انبارهاي بي حد و حصر اطراف تهران 
و زمين هاي جبران كنن��د و از فروش آنها مطالبات 

قطعه سازان را پرداخت كنند.
نماينده مردم ساوه با تاكيد بر اينكه مجلس شوراي 
اس��المي خواهان پرداخت مطالبات قطعه س��ازان 

از سوي خودروس��ازان اس��ت، بيان داشت: بدهي 
خودروس��ازان به رقم��ي بالغ بر ۸0 ه��زار ميليارد 
تومان رسيده كه اين رقم بسيار بااليي است؛ از اين 
رو خودروسازان بايد اموال مازاد را فروخته و مديريت 

هزينه كنند.
وي گف��ت: به رييس جديد ايران خودرو پيش��نهاد 
مي كنم تقاضا و س��فارش هيچ نماينده يا مسوولي 
را براي به كارگيري ني��روي جديد در اين مجموعه 
 اجابت نكند؛ ايران خ��ودرو در دوران زياندهي بين
4 الي ۵ هزار نيرو استخدام كرد و اين موضوع را همه 

مسووالن مي دانستند.
منصوري ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه هم اكن��ون در آمد 
مجموع��ه اي مثل اي��ران خودرو ص��رف پرداخت 
مطالبات قطعه س��ازان و بانك ها بايد باش��د، اظهار 
داشت: با مديريت هدفمند مشكالت خودروسازي 

مرتفع و به مرور زمان اين خودروسازي بزرگ به يك 
مجموعه سودده تبديل مي شود.اين عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
واردات برخي قطعات از سوي خودروسازهاي بزرگ 
با وج��ود توليد مش��ابه داخلي آن و البت��ه با همان 
كيفي��ت خارجي، خاطرنش��ان ك��رد: حاكم بودن 
فساد در اين خودروس��ازي ها سبب شده تا به جاي 
استفاده از توان توليد قطعه سازان داخلي، بر اساس 
برخي منافع همچنان به واردات قطعات روي خوش 

نشان دهند.
نماينده مردم ساوه در ادامه گفت: هم اكنون در حوزه 
لوازم خانگي تحريم بودن واردات اين لوازم موجب 
شده تا رونق صنايع لوازم خانگي محقق شود؛ براي 
قطعه نيز بايد همين اتفاق بيفتد و خودروساز ملزم 

به استفاده از قطعات توليد داخل شود.

ستاد توسعه و تعميق ساخت داخل محصوالت ايران خودرو 
با هدف به كارگيري حداكثري ظرفيت قطعه سازان داخلي 
و برنامه ريزي براي تجميع تقاضا و توسعه ساخت داخل 
قطعات راهبردي به دستور »فرشاد مقيمي« مديرعامل 
اين گروه صنعتي تشكيل ش��د. به گزارش شاتا، تقويت 
و توسعه ارتباط صنعت خودرو با دانشگاه و شركت هاي 
دانش بنيان و برنامه ريزي براي توليد در مقياس اقتصادي 
توسعه س��اخت داخل، از ديگر اهداف تشكيل اين ستاد 
است تا نسبت به سياست گذاري و راهبري كالن پروژه هاي 

گروه صنعتي ايران خودرو در اين حوزه اقدام شود.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي تحقق 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ضمن ابالغ اهداف تشكيل 
اين س��تاد، محور فعاليت در همه ش��ركت هاي گروه را 
سياست راهبردي آينده پژوهشي و بلندمدت در پشتيباني 
از توليد داخلي با هدف تحقق شعار سال و استقالل صنعتي 

كشور در زنجيره ارزش خودرو دانسته و بر اولويت داشتن و 
استفاده حداكثري از ظرفيت هاي داخلي در تامين قطعات 
و نيازمندي هاي ش��ركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو 

تاكيد كرده است.
مقيمي در اين ابالغيه تصريح كرده تا همه ش��ركت هاي 
ايران خودرو براي ثبت سفارش و واردات قطعات در قالب 
قراردادهاي داخلي و خارجي، اين سياست را مدنظر قرار 
داده و در صورت نياز، با اصالح برنامه تامين يا خريد، نسبت 

به برنامه ريزي براي كاهش ارزبري و واردات اقدام كنند.
ستاد توسعه و تعميق ساخت داخل محصوالت ايران خودرو 
زيرنظر مستقيم مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو و 
با عضويت مديرعامل شركت طراحي مهندسي و تامين 
قطعات ايران خودرو )ساپكو( به عنوان دبير ستاد و ساير 
معاونت ها و مديريت هاي مرتبط با خريد، تامين و توليد، 

دستيابي به اهداف تعيين شده را دنبال خواهد كرد.



15 جهان

نگاهي  به  داليل كاهش ارزش  ارز  واحد  اروپايي

روزهاي  بد » يورو«
گروه جهان| 

ارزش يورو در اتفاقي كم س��ابقه ب��ه كمتر از ۱.۱۰ 
 دالر س��قوط كرد كه پايين ترين سطح آن از ماه مه 
 ۲۰۱۷ تاكنون است. فايننشال تايمز اظهارات دونالد 
ترامپ درباره »سقوط ديوانه وار« يورو در برابر دالر و 
همچنين عدم قطعيت از وضعيت سياسي در ايتاليا 
را عامل كاهش بي س��ابقه ارزش يورو دانسته است. 
برخي نيز از تاثير اظهارات كريستين الگارد رييس 
بعدي بانك مرك��زي اروپا، مبني بر احتمال كاهش 

مجدد نرخ بهره بر ارزش يورو سخن مي گويند.
به نوشته فايننش��ال تايمز، كاهش چشمگير ارزش 
يورو پس از آن اتفاق افتاد كه دونالد ترامپ توجه ها 
را به كاهش ارزش يورو در برابر در طي هفته گذشته 
جلب كرد و بار ديگر به بانك مركزي امريكا )فدرال 

رزرو( تاخت. 
او گفت��ه كه يورو بطور ديوانه واري در حال س��قوط 
است و اين شرايط به اروپا فرصت مي دهد تا صادرات 
بيشتري داشته باشد و در نتيجه توليدات كارخانه اي 
خود را افزايش دهد. ترامپ همچنين تاكيد كرد كه 
دالر قوي تر به كارخانه هاي اياالت متحده آس��يب 
مي زند، كارخانه هايي كه محصوالت خود را به خارج 

از امريكا صادر مي كنند. 
اظهارات لوييجي دي مايو رهبر حزب پوپوليس��تي 
»جنب��ش 5س��تاره« در ايتاليا هم يك��ي از داليل 

كاهش ارزش يورو بوده است. 
يك روز پ��س از گزارش هاي اميدواركننده مبني بر 
تش��كيل دول��ت ائتالفي جدي��د و كنار گذاش��تن 
راس��ت هاي افراطي از صحنه سياس��ت اين كشور 
)كه خبر بس��يار خوبي براي اتحاديه اروپا به شمار 
مي رفت( دي مايو هشدار داد كه هنوز مذاكرات براي 
تش��كيل دولت ائتالفي با حزب چپگراي دموكرات 
نهايي نش��ده اس��ت. دي ماي��و گف��ت: »اگر حزب 
دموكرات اولويت هاي جنبش  5ستاره را نمي پذيرد 

بهتر است كه به سراغ صندوق هاي راي برويم.« 
اين در حالي است كه نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 
در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام حزب دست 
راس��تي افراطي »ليگ« به رهبري ماتئو سالويني 
اكثريت الزم را براي تشكيل دولت با حضور احزاب 

دست راستي ديگر به دست خواهد آورد. از آنجايي 
كه س��الويني از مخالفان سرس��خت اتحاديه اروپا 
به ش��مار مي رود، پيروزي احتمالي او در انتخابات 
زودهن��گام احتمال وق��وع كاب��وس ديگري چون 
برگزيت )خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا( را براي 

بروكسل پررنگ تر مي كند. 
رويترز با اش��اره به كاهش ارزش يورو در روز جمعه 
نوش��ته: اگرچه يورو در ماه آگوست تنها ۰.۹ ارزش 
خود را از دست داده اما عملكرد ضعيف آن از ابتداي 
امس��ال تاكنون باعث تضعيف موقعي��ت ارز واحد 

اروپايي در برابر دالر شده است. 
شان اوزبورن، استراتژيست ارشد ارزي در موسسه 
اسكوشيا كپيتال گفته: »شاهد ريزش ۰.5 درصدي 

ارزش يورو در يك روز بوديم و واضح اس��ت كه يورو 
موقعيت مستحكمي ندارد. « رويترز نيز يكي ديگر 
از داليل ريزش يورو را اظهارات كريس��تين الگارد 
رييس بعدي بانك مركزي اروپا دانسته است. الگارد 
گفته كه امكان كاهش مجدد نرخ بهره وجود دارد كه 

احتماال در ماه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد. 
اوزوبورن با اشاره به اين مساله گفته: »فكر نمي كنم 
حتي با وج��ود كاهش نرخ بهره، ش��اهد يك تغيير 
گسترده در سياست محرك بانك مركزي باشيم.«

گفت��ه ش��ده، در براب��ر ديگ��ر ارزه��ا، ه��ر پون��د 
ب��ه ۱.۱۰۴۷ ي��ورو رس��يد. همچنين هر ي��ورو به 
ازاي ۱.۰۸۹۶ فران��ك س��وييس، ۱۱۶.۹۲۸۹ 
 ي��ن ژاپ��ن و ۱.۶۳۳۷ دالر اس��تراليا مبادله ش��د. 

ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي 
از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد با ۰.۳۸ درصد 
افزايش به ۹۸.۸۸۴ واحد رسيد و يوان چين در برابر 
دالر ۰.۲۸ درصد ديگ��ر كاهش يافت تا زيان آن در 
برابر دالر طي يك ماه اخير به ۳.۶۹ درصد برسد. هر 

دالر به ازاي ۷.۱۶۳ يوان مبادله شد.

  واكنش ترامپ به سقوط يورو
ترام��پ كاه��ش كم س��ابقه اخي��ر ارزش ي��ورو را 
بهانه اي براي حمله مجدد ب��ه فدرال رزرو قرار داد. 
رييس جمهوري امريكا گفت كه اين اتفاق در نهايت 
به نفع توليدكنندگان اروپايي در رقابت با همتايان 
امريكايي خود خواهد بود. ترامپ نوشت: »يورو در 

برابر دالر به ش��كل ديوانه واري در حال ريزش است 
و به آنها مزيت تولي��دي و صادراتي خوبي مي دهد. 
فدرال رزرو هم مثل هميش��ه هيچ كاري نمي كند! 

آنها سرنخ را ندارند!«
دونال��د ترامپ در هفته هاي اخير بارها به مقايس��ه 
نرخ بهره در امريكا با اروپا و چين پرداخته است و با 
اشاره به نرخ بهره منفي آلمان از بانك مركزي امريكا 
خواسته است تا نرخ بهره را كاهش دهد. با اين حال 
ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفته موافق نرخ بهره 
منفي نيست و انجام اين كار را در امريكا را اشتباهي 

بزرگ مي داند.
ترامپ در بخش ديگري از س��خنان خود سعي كرد 
به فعاالن اقتصادي امريكا در خصوص جنگ تجاري 
با چين اطمين��ان خاطر دهد. او با اش��اره به اينكه 
»مش��كل تعرفه نداريم« در س��خني عجيب گفت: 
»با تعرفه ها مشكل نداريم به جاي آن با فدرال رزرو 

مشكل داريم!« 
مناقشه دونالد ترامپ با بانك مركزي امريكا مساله 
جديدي نيس��ت و او يك بار جروم پاول رييس اين 
بانك، را دش��مني بزرگ تر براي امريكا درمقايس��ه 
با چين دانس��ته بود! ترامپ با بيان اينكه به نظرش 
باي��د نرخ بهره ۱درص��د ديگر كاه��ش يابد، گفته: 
»كس��ب وكارهاي كوچك امريكايي هوشمندانه از 
اقدامات ما ب��راي افزايش تعرفه ب��ر واردات چيني 
حمايت مي كنند چرا كه مي دانند اين كار را به نفع 

آنها انجام مي دهيم.« 
حمالت ترامپ عليه فدرال رزرو در ش��رايطي ادامه 
دارد كه ويليام دادلي رييس س��ابق دفتر منطقه اي 
فدرال رزرو در نيويورك، هفته گذش��ته از مقامات 
بان��ك مركزي امريكا خواس��ته تا به ترامپ نش��ان 
دهند پش��تيبان تصميمات ب��د او در حوزه تجارت 
نخواهند بود و براي او مشخص كنند كه پيامدهاي 
چنين تصميماتي تنها متوجه خود اوست. دادلي با 
تش��بيه رويكرد ترامپ به سياست هاي دهه ۱۹۳۰ 
امريكا گفت كه پيروزي مجدد او در انتخابات س��ال 
آينده، خطري براي اقتص��اد امريكا و جهان خواهد 
بود و استقالل بانك مركزي در سياست گذاري براي 
دستيابي به اهداف رشد و اشتغال را تهديد مي كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

كاهش  سخت گيري ها در مورد 
شركت هاي نفتي امريكا 

گروه جه�ان| دولت ترامپ تصمي��م دارد قوانين 
زيست محيطي در زمينه صنعت نفت و گاز را آسان تر 
كند. وال استريت ژورنال با استناد منابع خود در وزار ت 
نفت امريكا نوشته اس��ت، قرار است در آينده ميزان 
انتشار گازهاي متان حاصل از استخراج نفت و گاز را با 
دقت كمتري اندازه گيري شوند. به گزارش دويچه وله، 
مسوول اين س��نجش گاز متان س��ازمان حفاظت 
از محيط زيست امريكا اس��ت كه بر اساس مقررات 
آن، شركت هاي نفت و گاز موظف هستند، لوله ها يا 
تأسيسات خود را به فناوري هاي دقيقي مجهز كنند كه 
احتمال و ميزان نشت گاز متان را كنترل و در صورت 
نياز، منبع نشست آن را عايق بندي كند. كارشناسان 
محيط  زيست نگران هستند لغو اين مقررات موجب 
انتشار بيشتر گاز متان در اتمسفر زمين شود. استخراج 
نفت و گاز در امريكا منبع توليد يك سوم گاز خطرناك 
متان در جهان اس��ت. به همين علت، دولت پيشين 
امريكا قوانين سخت گيرانه اي براي كنترل توليد گاز 
متان هنگام استخراج نفت و گاز در اين كشور تصويب 
كرد. دولت ترامپ پيش تر قسمتي از اين قوانين- مانند 
قوانين حفاظت از پارك هاي ملي- را لغو كرد. ترامپ 
همچنين اعالم كرده ك��ه تصميم دارد ممنوعيت 
جنگل  زدايي در جنگل هاي باراني آالسكا را لغو كند. 
او در آغاز رياست جمهوري خود مديريت سازمان 
حفاظت از محيط زيست امريكا را تغيير داد و اسكات 
پروئيت، وكيلي كه پيش تر براي صنايع امريكا البي 
مي كرد را به مديريت اين سازمان برگزيد. در دوران 
مديريت پروئيت ب��ود كه دونالد ترام��پ از توافق 

اقليمي پاريس خارج شد. 

نشست كميته مركزي حزب 
كمونيست چين پس از 20ماه 
گروه جهان| حزب كمونيست چين قرار است اكتبر 
مهم ترين نشست امس��ال خود يعني نشست كميته 
مركزي را برگزار كند؛ نشس��تي كه براي نخستين بار 
پس از ۲۰ ماه برگزار مي ش��ود. اين نشس��ت در حالي 
برگزار مي شود كه چين گرفتار كندي رشد اقتصادي 
و جنگ تجاري با امريكا اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
ش��ينهوا، كميته مركزي حزب كمونيست متشكل از 
بيش از ۲۰۰ مقام متعلق به دولت، ارتش و شركت هاي 
دولتي به رياست شي جين پينگ رييس جمهور چين 
برگزار مي شود. اين كميته از فوريه ۲۰۱۸ ميالدي كه 
توصيه كرد محدوديت هاي قانون اساس��ي براي ادامه 
رياست جمهوري ش��ي جين پينگ لغو شود تاكنون 
نشستي را برگزار نكرده است. بلومبرگ نوشته، از زماني 
كه دنگ شيائوپينگ رهبر سابق چين، بيش از ۴۰سال 
پيش برنامه »گش��ايش و اصالحات« خود را آغاز كرد 
تاكنون سابقه نداشته كه حزب كمونيست چين براي 
اين مدت طوالني نشستي را برگزار نكند. با وجود آنكه 
اين اجالس قرار است در مقطعي در ميانه برنامه توسعه 
پنج ساله حزب كمونيس��ت چين )برنامه اي مختص 
تعيين سياس��ت هاي اقتصادي( برگزار شود اما گفته 
شده، دستوركار اين اجالس بيشتر سياسي است. انتظار 
مي رود كه شي جين پينگ ناظر بر اجراي يك رژه نظامي 
به مناسبت هفتادمين سالگرد تاسيس پايه گذاري چين 
كمونيستي در تاريخ اول اكتبر باشد. چين در حال حاضر 
با مسائلي نظير فشارهاي بين المللي، تعرفه هاي اعمال 
شده از سوي ترامپ و همچنين تنش هاي ديپلماتيك 
مربوط به مس��اله اعتراض هاي هنگ كنگ و حمايت 

نظامي امريكا از تايوان روبرو است.

رشد فراتر از حد انتظار 
اقتصاد كانادا

گروه جهان| رش��د اقتصادي كانادا با رس��يدن 
به ۳.۷ درصد همه را ش��گفت زده كرد. به گزارش 
وال اس��تريت ژورنال، در خبري بسيار خوب براي 
دولت فعل��ي كانادا ب��ه فاصله چند م��اه مانده تا 
انتخابات اين كش��ور، رشد اقتصادي كانادا در سه 
ماه دوم سال به باالترين س��طح خود در طول دو 
سال اخير رسيد و رقم ۳.۷ درصد را به ثبت رساند. 
اين رش��د كه باالتر از هم��ه پيش بيني هاي قبلي 
محسوب مي شود در ش��رايطي به ثبت رسيد كه 
همس��ايه جنوبي اين كش��ور يعني امريكا در سه 
ماهه دوم سال با كاهش محسوس رشد اقتصادي 
مواجه شد و طبق اعالم آسوشيتد پرس، در گزارش 
نهايي دفتر آمار امريكا، رشد اقتصادي اين كشور 
در سه ماهه دوم س��ال دو درصد اندازه گيري شد 
كه ۰.۱ درصد كمتر از برآورد قبلي است. تا پايان 
سه ماهه دوم سال، اقتصاد كانادا با توليد ناخالص 
داخلي ۱.5۶۸ تريلي��ون دالري كماكان دهمين 
اقتصاد بزرگ جهان بوده است. بر مبناي ماهانه نيز 
نرخ رش��د اقتصادي ژوئن ۰.۲درصد اندازه گيري 
شده است كه در اين بين رشد بخش توليد منفي 
۰.۲ درصد و رش��د خدمات مثبت ۰.۳درصد بوده 
اس��ت. به گفته مركز آمار كانادا، در ماه ژوئن ديگر 
بخش هاي اقتصادي مانند توليد، عمده فروشي، 
خرده فروشي، معدن و نفت و گاز نيز رشد مثبت را 
تجربه كردند. كارشناسان بر اين باورند كه نرخ رشد 
فعلي دست بانك مركزي را براي كاهش نرخ بهره 
باز بگذارد افزود كه احتماال شاهد پيوستن كانادا به 
ديگر كشورها در اتخاذ رويكرد محرك خواهيم بود.

 اعالم آمادگي آلمان براي كمك 
به مهار آتش آمازون 

گروه جهان|صدراعظم آلمان در گفت وگوي تلفني 
با رييس جمهوري برزيل گفته برلي��ن آمادگي دارد 
در خاموش ك��ردن آتش در جنگل ه��اي آمازون به 
اين كشور كمك كند. به گزارش دويچه وله، در حالي 
كه آتش س��وزي در جنگل هاي آم��ازون نگراني هاي 
بين المللي را به دنبال داش��ته، آنگال مركل در تماسي 
تلفني با ژايير بولسونارو براي كمك به دولت برزيل در 
مهار آتش سوزي اين منطقه اعالم آمادگي كرده است. 
در اين گفت وگو بولسونارو بار ديگر بر حاكميت كامل 
برزيل بر سرنوشت منطقه آمازون تاكيد كرده است. او 
تماس خود را با مركل سازنده خواند. دولت راستگراي 
برزيل پي��ش از اين انتق��اد جامعه جهان��ي را درباره 
سياست زيست محيطي خود رد كرده است. نگراني 
از ادامه آتش  سوزي در جنگل هاي آمازون بطور جدي 
در اجالس اخير كشورهاي عضو »گروه ۷« در بياريتز 
فرانسه مطرح شد و امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، موضوع الزام مقابله با آتش سوزي هاي گسترده 
در جنگل هاي آمازون را در دستور كار اين اجالس قرار 
داد. در همين رابطه، آلمان و فرانس��ه اعالم كردند كه 
۲۰ميليون دالر به مهار آتش سوزي جنگل هاي آمازون 
اختصاص خواهند داد. با اين حال بولسونارو در واكنش 
به اين تصميم آلمان و فرانس��ه گفته ب��ود كه برزيل 
براي مهار آتش س��وزي در جنگل هاي آمازون نياز به 
كمك خارجي ندارد. از زمان تشديد آتش سوزي ها در 
برزيل، دولت اعالم كرده اقداماتش نتيجه نداده و آتش 
همچنان رو به گس��ترش است. گفته شده، نزديك به 
۱۷۰۰ مورد جديد جنگل  س��وزي فقط پنجشنبه و 

جمعه گذشته رخ داده است.

اعتراف البشير به دريافت 
2۵ميليون يورو از بن سلمان 

گروه جه�ان| عمر البش��ير رييس جمهور مخلوع 
سودان، شنبه در سومين جلسه رسيدگي به اتهاماتش 
در دادگاه، اعت��راف كرد كه در زم��ان تصدي قدرت، 
۲5 ميليون يورو از محمد بن سلمان وليعهد عربستان 
دريافت كرده است. به گزارش رويترز، البشير اعتراف 
كرده اين پول با هواپيماي مخص��وص به همراه نامه 
شخص بن سلمان وارد خارطوم پايتخت سودان شده 
بود. رييس جمهور مخلوع سودان گفته: »اين پول ها 
بعد از تبديل به دالر و ُجنيه )واحد پول س��ودان( بين 
مقامات محلي و افراد مختلف تقس��يم شد و حدود 5 
ميليون يورو از آن خرج نيروهاي واكنش سريع )مسوول 
سركوب اعتراضات( شده است.«  البشير گفت: »وليعهد 
س��عودي به هيچ وجه تمايل نداشت كسي در داخل 
سودان متوجه ارسال اين مبلغ شود و براي همين من 
پول هاي ارسالي را وارد خزانه دولت نكردم. كاش امروز 
هم جلسه محاكمه، پشت درهاي بسته برگزار مي شد 
تا اسمي از وليعهد عربس��تان ُبرده نمي شد.« جلسه 
محاكمه عمر البشير ش��نبه به اتهام فساد، در اختيار 
داش��تن ارز خارجي و تحصيل مال نامش��روع برگزار 
شد. پولش��ويي و حمايت مالي از تروريسم نيز از ديگر 
اتهامات اوست. دومين جلس��ه رسيدگي به اتهامات 
البشير دوم شهريور برگزار شد. قرار است جلسه بعدي 
دادگاه ۷ سپتامبر برگزار شود. عمر البشير فروردين ماه 
امسال در پي اعتراض هاي مردمي و ناآرامي هايي كه به 
كشته و زخمي شدن شماري از معترضان انجاميد، از 
قدرت بركنار شد. اعتراض هاي مردمي سودان از ۱۹ 
دسامبر ۲۰۱۸ به علت افزايش قيمت نان آغاز شد اما 

به سرنگوني البشير منجر شد.
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عمليات بزرگ طالبان
 براي تسخير قندوز

گروه جهان| شبه نظاميان طالبان چند ساختمان 
مهم را در شهر قندوز، واقع در شمال شرقي افغانستان 
تصرف كردند. اين عمليات اميد به رسيدن به توافق 
در مذاكرات صلح ميان نمايندگان اين گروه و امريكا 
را كاهش داده است. در همين حال واشنگتن پست 
خبر داده كه رييس جمه��وري امريكا جان بولتون 
مشاور خود را از مذاكرات مربوط به افغانستان كنار 
گذاش��ته اس��ت. به گزارش يورونيوز، شبه نظاميان 
طالبان در مسير خود در اين شهر چندين ساختمان 
مهم، از جمله اداره مركزي برق و قرارگاه سوم پليس 
را تصرف كرده اند. وزارت دفاع افغانستان نيز گفته، 
طالبان به بيمارس��تاني در اين ش��هر حمله كرده و 
بيماران را به گروگان گرفته اند. آنها جاده قندوز � كابل 
را مسدود كردند تا راه كمك به ارتش را سد كنند. اين 
سومين حمله طالبان به قندوز از سال ۲۰۱5 به اين 
طرف محسوب مي شود. در آن زمان اين گروه قندوز 
را براي حدود دو سال زير كنترل خود در آورد. طالبان 
بار ديگر در سال ۲۰۱۶ به چنين حمله اي دست زد. 
اما چند روز بعد ارتش افغانس��تان توانست كنترل 
شهر را بار ديگر به دست بگيرد. در حال حاضر حدود 
۲۰هزار سرباز امريكايي در افغانستان مستقرند. ارتش 
آلمان نيز در قندوز سال ها وظيفه  حفاظتي بر عهده 
داشت. اينك تنها گروهي از سربازان آلماني به منظور 
آموزش ارتش افغانستان در اين كشور حضور دارد.  
رويترز در گزارشي با اشاره حمالت طالبان همزمان 
با مذاكرات صلح نوشته كه ترديد امريكايي  ها نسبت 
به نتيجه بخش ب��ودن مذاكرات صلح بيش از پيش 
شده است. در اين گزارش آمده: »در حالي كه طرفين 
مذاكرات را در دوحه آغ��از كرده اند مقام هاي دولت 
امريكا و قانونگذاران دچار ترديدهاي جدي شده اند 
و نس��بت به تضعيف قابليت امريكا در دفع حمالت 
طالبان هشدار مي دهند.« درگيري ها در افغانستان 
در شرايطي ادامه دارد كه ترامپ كه سال گذشته از 
خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان خبر داده 
بود گفته حتي پس از رسيدن به پيمان صلح نيز هشت 
هزار و ۶۰۰ سرباز امريكايي در افغانستان باقي خواهند 
ماند. از سوي ديگر واشنگتن پست نوشته جان بولتون 
مشاور امنيت ملي امريكا، از حضور در نشست هاي 
مربوط به آينده افغانستان حذف شده است. مقام هاي 
امريكايي گفته اند بولتون دشمن داخلي توافق صلح 
احتمالي با طالبان در افغانستان است. طبق گفته اين 
منابع، مخالفت هاي بولتون با مذاكرات صلح باعث 

عصبانيت ترامپ شده است.

هشدار اردوغان به امريكا 
درباره شمال سوريه

رييس جمهور تركيه به امريكا هشدار داده توافق بر 
سر ايجاد منطقه حائل در شمال سوريه را بدون تاخير 
به اجرا درآورد. رجب طيب اردوغان تهديد كرد كه در 
غير اين صورت نيروي زميني تركيه وارد شرق فرات 
خواهد شد. به گزارش خبرگزاري آلمان، اردوغان در 
بازگشت از سفر روسيه گفته هيچ تأخيري در اجراي 
توافق حاصل ش��ده بين تركيه و امريكا براي ايجاد 
منطقه حائل در شمال س��وريه را نمي پذيرد و اين 
توافق بايد هرچه زودتر اجرا گردد. تركيه اي ها نگرانند 
كه امريكا به بهانه هاي مختلف توافقي را كه اخيرا با اين 
كشور بر سر ايجاد يك منطقه حائل در شمال سوريه 

امضا كرده  به تاخير بيندازد.

طراح حمالت ۱۱سپتامبر 
محاكمه مي شود

قاضي ي��ك دادگاه نظامي اياالت متحده در خليج 
گوانتانامو سرانجام زمان محاكمه خالد شيخ محمد 
و چهار فرد ديگر را كه به طراحي حمالت ۱۱سپتامبر 
متهم شده اند، اعالم كرد. به  گزارش نيويورك تايمز، 
اين دادگاه ۱۱ژانويه۲۰۲۱ برگزار خواهد شد. براي 
خالد ش��يخ محمد، وليد محمد صالح بن مبارك 
عتش، رمزي بن الش��يبه، عل��ي عبدالعزيز علي و 
مصطفي الهوساوي، همگي به اتهام نقشي كه گفته 
مي شود در حمالت تروريستي ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ 

ايفا كرده اند، درخواست مجازات اعدام خواهد شد.

كمرنگ شدن نقش وزير نفت 
عربستان در كابينه 

يك روزنامه امريكايي با اشاره به كمرنگ شدن نقش 
يكي از طراحان طرح توسعه اقتصاد فرانفتي عربستان 
به عنوان بزرگ ترين تصميم گيرنده، به نقل از برخي 
مسووالن عربستاني اين مساله را ناشي از شكست او 
در پيشبرد طرح اصالحي عربستان دانست. به گزارش 
وال استريت ژورنال، خالد الفالح از طراحان طرح توسعه 
اقتصاد فرانفتي به عنوان بخشي از اصالحات جديد در 
كابينه عربستان به عنوان وزير نفت باقي خواهد ماند 
اما پست وزارت صنايع كه حوزه اي گسترده تر است به 

شخصي غير از او سپرده شده است. 

حضور ۱۶ شركت عماني 
در نمايشگاه دمشق

رييس كميته نمايش��گاه ها و كنفرانس هاي اتاق 
بازرگاني عم��ان با تاكي��د بر اهميت نمايش��گاه 
بين المللي دمش��ق، اعالم كرده ۱۶ شركت از اين 
كشور در اين نمايشگاه شركت كرده اند. به گزارش 
الوطن، شركت هاي عماني 5۰۰متر مربع از مساحت 
۱۰۰ه��زار متر مربعي اي��ن نمايش��گاه را به خود 
اختصاص داده اند. گفته شده، يك هيات از بازرگانان 
اماراتي نيز براي مش��اركت در نمايشگاه به سوريه 
سفر كرده اند. شصت ويكمين نمايشگاه بازرگاني 
بين المللي سوريه با ش��عار »از سوريه به جهان« از 
ششم شهريور با حضور بيش از 5۰۰ شركت از ۳۸ 
كشور جهان در اطراف شهر دمشق آغاز به كار كرده 

است و تا چهاردهم شهريور فعال است. 

كاهش رشد اقتصادي هند، كارشناسان را شوكه كرد

روياي اقتصاد5 هزارميليارد دالري»مودي« در محاق
گروه جهان| 

كاهش رشد اقتصادي هند ركورد زده و به پايين ترين سطح 
خود در شش سال گذشته رسيده است. بنا بر آمارهاي اعالم 
شده دولتي، رشد اقتصادي هند به پنج درصد رسيده است و 
خروج سرمايه گذاران خارجي در سه ماه گذشته باعث ركود 
اقتصادي بي سابقه اي در اين كشور شده است. رشد اقتصادي 
هند بطور معمول در سال هاي گذشته باالتر از ۷ درصد بوده 
است. س��ازمان ملل رش��د اقتصادي هند براي سال مالي 

۲۰۲۰-۲۰۱۹ ميالدي را ۷.۱درصد پيش بيني كرده بود.
نشريه اينديا تودي نوشته: »كارشناسان اقتصادي از مواجه با 
كاهش غيرمنتظره رشد اقتصادي هند به پنج درصد متعجب، 
شوكه و بسيار نگران شده اند. اين شرايط نشان مي دهد كه 
روند نزولي رشد اقتصادي بيشتر از ارزيابي ها بوده است.«  
يكي از وعده هاي انتخاباتي نارندرا مودي نخست وزير هند، 
رساندن اقتصاد اين كش��ور به نقطه هدف 5 هزار ميليارد 
دالر بوده است. با اين حال سوبرامانيان سوامي رهبر حزب 
حاكم باهاراتيا جاناتا، ش��نبه در واكنش به آمارهاي اعالم 
شده گفته كه هند احتماال بايد با رسيدن به اقتصاد 5هزار 
ميليارد دالري خداحافظي كن��د، اگر كه در آينده نزديك 
سياست هاي اقتصادي جديد را در پيش نگيرد.  داده هاي 
منتش��ر ش��ده دولت هند نش��ان مي دهند كه در سه ماه 
نخست س��ال مالي ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ميالدي كه از ماه ژوئن 

آغاز مي شود، رشد اقتصادي هند 5 درصد بوده است كه اين 
ميزان در مدت مشابه سال قبل هشت درصد اعالم شده بود. 
اين مقدار كمترين سطح رشد از سال ۲۰۱۲ تاكنون است و 

نشان دهنده ركود شديد اقتصادي اين كشور است.
مصرف داخلي كه ستون اصلي رشد اقتصادي هند در چند 
سال گذشته بوده است، به كمترين سطح خود در شش سال 
گذشته رسيده است. نرخ مصرف در سه ماه نخست سال مالي 
جاري در هند ۳.۱ درصد بوده كه اين نرخ در ماه مارس ۱۰.۶ 
درصد محاسبه شده بود. نرخ رشد سرمايه گذاري در هند در 
دوره ياد شده تنها ۴ درصد بوده است. اين رقم در مدت مشابه 

سال قبل ۳.۶ درصد اعالم شده بوده است. 
ركود سرمايه گذاري و همچنين كاهش سطح تقاضا، روند 
توليد در هند را با مشكل مواجه كرده است. »كيشان مورتي 
سبرامانيان« مشاور اقتصادي ارشد دولت هند، گفته است: 
»دولت در حال انجام اقدامات مناسب است و كشور بزودي 
به مسير رشد بازمي گردد.«  نشريه واشنگتن پست شنبه 
نوشته: »كاهش شديد رشد اقتصادي هند كه در شش سال 
گذشته بي سابقه بوده است، نگراني ها را درباره آينده يكي از 
بزرگ ترين اقتصادهاي جهان به شدت افزايش داده است. 
نارندرا مودي كه در انتخابات سراسري ماه مي به يك پيروزي 
شكننده رسيده بيش��تر بر امنيت ملي و مشكالت روزمره 
كشور تمركز داشته اما حاال اقتصاد به بزرگ ترين چالش او 

تبديل شده است.«  گفته شده، در يك هفته گذشته دولت 
هند به منظور احياي رشد اقتصادي اين كشور طرح هايي 
مانند آزادس��ازي سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي براي 
بخش هاي منتخب، اطمينان از انتقال اعتبار به موسسات 
غير بانكي، لغو ماليات هاي بحث برانگيز براي سرمايه گذاران 
خارجي، سرمايه بيشتر براي بانك ها و ادغام بانك هاي بزرگ 
را به اجرا گذاش��ته است. اين درحالي است كه تحليلگران 
اقتصادي معتقدند ركود اقتصادي هند در دوره اي طوالني تر 
از تخمين هاي دولت ادامه خواهد داشت.  رسانه هاي هندي 
پيشتر گزارش داده بود، بانك مركزي در گزارش ساالنه خود 
اعالم كرده ركود رشد اقتصادي هند دوره اي است و ساختاري 
نيس��ت. با اين حال به اعتقاد ناظران، هن��د به اصالحات 
اقتصادي بزرگ تر و عميق تري احتياج دارد. مادهاوي آرورا 
اقتصادي هند، گفته: »رسيدن رشد اقتصادي به پنج درصد 
شوكه كننده است و تاييد مي كند كه روند فعلي به اصالحات 
گسترده تر و بنيادي تري نياز دارد. با اين حال به نظر نمي رسد 

كه در ميان مدت شاهد روند بهبودي باشيم.« 

   بحران در بخش خودروسازي 
بحران صنعت خودرو سازي هند به حدي پيش رفته است 
كه شركت هاي خودرو سازي اين كشور مجبور شده اند بيش 
از ۳5۰ هزار نيروي كار خود را بطور موقت اخراج كنند. يك 

مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، گفته: »شركت هاي 
خودروسازي و موتورسيكلت سازي هند تاكنون ۱5هزار 
نيروي كار خود را اخراج كرده اند. از سوي ديگر شركت هاي 
سازنده قطعات يدكي مجبور شده اند تا بيش از ۱۰۰هزار 
نيروي كار خود را تعديل كنند. نمايندگي هاي وابسته نيز 

نيروي كار خود را تعديل كرده اند.
ركود صنعت خودروسازي كه به عقيده صاحبان اين صنعت، 
به بزرگ ترين بحران در تاريخ صنعت خودروس��ازي هند 
تبديل شده است، يك چالش بزرگ براي دولت نارندرا مودي 
نخست وزير هند، محسوب مي شود. »دي كي پنت« رييس 
بخش اقتصادي سازمان اعتباري اينديا ريتينگز، گفته: »هيچ 
راه حل فوري براي رهايي از ركود اقتصادي در كه چند سال 
گذشته گسترش يافته است وجود ندارد. عوامل دوره اي و 

ساختاري در اين ركود تاثير گذار بوده اند. با اين حال كاهش 
نرخ بهره بانك ها مي تواند به رشد اقتصادي كمك كند.«

بر اساس داده هاي شركت خصوصي »سي ام آي اي«، نرخ 
بيكاري هن��د در جوالي ۲۰۱۹ ميالدي ب��ه ۷.55 درصد 
افزايش يافته است. نرخ بيكاري در مدت مشابه سال گذشته 
5.۶۶ درصد بوده است. پيش از اين هند با رشد اقتصادي ۸.۲ 
درصد در چهار ماه پاياني ۲۰۱۸ ميالدي سريع ترين رشد 

اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده بود.
پس از كاهش رشد اقتصادي هند كه عمدتاً ناشي از تصميم 
دولت براي خارج كردن اس��كناس درشت و اعمال تعرفه 
ماليات بر خدمات و كاال بود، هند موفق شد دوباره در سه ماهه 
منتهي به دسامبر ۲۰۱۷ ميالدي س��ريع ترين نرخ رشد 

اقتصادي جهان را از آن خود كند. 
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عكسروز

چهرهروز

ايران درودي: سرطان معجزه زندگي ام  بود 
ايران درودي هنرمند نقاش، در هشتاد و سومين سالروز تولد خود بيان كرد كه سرطان معجزه زندگي او بوده است و طي ۲۰ سال 
درگيري با اين بيماري، بهترين آثار خود را خلق كرده است. او گفت: هيچگاه سرطان را جدي نگرفتم. سرطان معجزه زندگي من 
بود. معجزه اي كه به من زنده بودن را يادآوري كرده و هر ثانيه از زندگي ام را لبريز از عش��ق كرده است. هر اثري كه مي كشم من 
را به حالت عرفاني مي برد و نقاشي هايم به گونه اي ترجمان و تصوير دنياي ذهنيات من هستند. اين چيزي است كه من را بعد از 
۲۳ بار جراحي س��رپا نگه داشته است.  ايران درودي متولد شهريور ۱۳۱۵ در شهر مشهد است. تحصيالت خود را در رشته هاي 
نقاشي، تاريخ ،هنر، ويتراي، تهيه كنندگي و كارگرداني سينما و برنامه هاي تلويزيوني در فرانسه، بلژيك و امريكا گذرانده است. 

بازارهنر

اركستر ملي به كودكان موسيقي ياد داد

همكاري همايون شجريان و معتمدي با بهروز غريب پور

اكران »شكستن همزمان بيست استخوان« از 20 شهريور

معرفي برترين ها در جشن بزرگ سينماي ايران

اركستر ملي ايران در يكي از متفاوت ترين 
كنس��رت هاي خود كه با رهبري سهراب 
كاشف برگزار شد تعدادي از آثار منتخب 
حوزه موسيقي كودكان را در تاالر وحدت 
تهران اجرا كرد. اركستر ملي ايران در يكي 
از متفاوت تري��ن كنس��رت هاي خود كه 
روزهاي ششم و هفتم شهريور به رهبري 
سهراب كاشف با عنوان »شب خاطره ها؛ 

اركستر ملي براي بچه هاي ايران « برگزار شد تعدادي 
از آثار منتخب حوزه موسيقي كودكان به آهنگسازي 
محمدرضا عليقلي و بهرام دهقاني��ار را در تاالر وحدت 
تهران پيش روي مخاطبان قرار داد. در اين اجرا آثاري 
از محمدرضا عليقلي و بهرام دهقانيار ۲ آهنگساز مطرح 
موسيقي كشورمان در قالبي متفاوت براي مخاطبان اجرا 
شد؛ اين آثار تم ها و موتيف هايي الهام گرفته از موسيقي 
فيلم ها و مجموعه هاي كودك خاطره انگيز دهه هاي ۶۰ 
و ۷۰ بود. اركستر ملي در بخش اول قطعات محمدرضا 

عليقلي را در سه سوييت اركستري با عنوان 
»سفري به گذشته« اجرا كرد. اين قطعات 
بر اساس تم ها و موتيف هايي الهام گرفته از 
برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي 
»پات��ال و آرزوهاي كوچ��ك«، »گلنار«، 
»دزد عروسك ها«، »كاله قرمزي« و »شهر 
موش ها« بود كه پس از سال ها توسط اين 
آهنگساز بازنويسي ش��د. بخش دوم اين 
كنس��رت نيز به آثار بهرام دهقانيار اختصاص داشت و 
قطعات »فانتزي براي دخت��رم«، »خونه مادربزرگه«، 
»والس غنچه ها«، »زير گنبد كبود« و »قصه هاي تابه تا« 
اجرا شد. سهراب كاشف، رهبر اركستر در ميان اجراي 
قطعات مخاطبان اي��ن رويداد را با س��ازهاي مختلف 
اركستر آشنا مي كرد؛ مخاطبان اركستر، از جمله كودكان 
و نوجوانان با سازهاي زهي، بادي چوبي، سازهاي ايراني 
و همچنين سازهاي كوبه اي آشنا ش��دند و هر كدام از 

نوازندگان اين سازها لحظاتي به تك نوازي پرداختند.

هماي��ون ش��جريان و محم��د معتمدي 
قرار اس��ت اواخر مهرماه با اپراي مولوي به 
كارگرداني بهروز غريب پور در تاالر فردوسي 
روي صحنه بروند. اپراي عروسكي مولوي به 
نويسندگي و كارگرداني، بهروز غريب پور 
از ۲8 مهر تا ۲4 آبان ماه در تاالر فردوس��ي 
برگزار مي شود و همايون شجريان و محمد 
معتمدي در آن حض��ور دارند. در اين دوره 

از اجراي اپراهاي عروس��كي، تس��هيالت ويژه اي براي 
خريداران فراهم ش��ده اس��ت. به اين شكل كه با خريد 
بلي��ت دو اپراي »عاش��ورا« و »حاف��ظ«، عالقه مندان 
مي توانند بليت اپراي »مولوي« در رديف هاي ويژه ۳، ۵ 
و ۷ را با ۱۰ درصد تخفيف وفاداري تهيه نمايند. از عوامل 
اصلي اپراي عروسكي »مولوي« مي توان به بهزاد عبدي 

)آهنگساز(، والدميرسيرنكو )رهبر اركستر( 
اش��اره كرد. مريم اقبالي، علي پاكدست، 
علي ابوالخيريان، مرجان احمدي، مرضيه 
سرمشقي، نسيم اميرخسرو، هاني حسيني، 
س��ارا اقبال، مهرنوش صادقي��ان، صدف 
بيگدل��ي، زينب اش��رف زاده، الهام وفايي، 
مائده مدني، نيلوفر ساساني بازي دهندگان 
عروسك ها هس��تند و همايون شجريان 
)شمس(، محمد معتمدي )مولوي(، محمدرضا صادقي، 
علي خدايي، حسين عليشاپور، مليحه مرادي، مصطفي 
محمودي، مهدي امامي، عامر ش��ادمان، مهدي جاور، 
سجاد پورقناد، اسحاق انور، كيوان فرزين، احسان نصيري، 
سارا رضازاده، سولماز بدري، فرهاد اسدي، علي نجفي، 

علي ياري و آواگران اين اثر موسيقايي نمايشي هستند.

فيل��م س��ينمايي »شكس��تن همزمان 
بيست اس��تخوان« از ۲۰ شهريورماه در 
سينماهاي سراسركشور اكران مي شود. 
آخرين س��اخته برادران محمودي از ۲۰ 
شهريور روانه سينماهاي كشور مي شود. 
»شكستن همزمان بيست استخوان« كه 
تاكنون جوايز بس��ياري از جشنواره هاي 
معتبر داخلي و خارجي به دس��ت آورده 

است توسط شركت س��ينمايي خانه فيلم به نمايش 
درمي آيد. »شكستن همزمان بيست استخوان« ساخته 
جمشيد محمودي برنده جايزه بهترين فيلم جشنواره 
بوسان كه با نام بين المللي »رونا مادر عظيم« دو جايزه 
معتبر جشنواره وزول فرانسه را در يافت كرده است بيش 
از پانزده حضور موفق بين المللي داشته است. اين فيلم 
محصول مش��ترك ايران و افغانستان است و به عنوان 
نماينده اسكار از طرف سينماي افغانستان به آكادمي 
اسكار معرفي شده بود. اين فيلم همچنين در جشنواره 
جهاني فيلم فجر ديپلم افتخار بهترين فيلم در بخش 

بين االديان و ديپلم افتخار بهترين فيلم 
آسيايي را كس��ب كرد. محسن تنابنده، 
مجتبي پيرزاده، فرشته حسيني، فاطمه 
حسيني، فاطمه ميرزايي، محيي رضايي، 
سعيد چنگيزيان و عليرضا استادي در اين 
فيلم نقش آفريني كرده اند. عوامل فيلم 
عبارتند از: نويسنده و كارگردان: جمشيد 
محمودي، تهيه كننده: نويد محمودي 
مدير فيلمبرداري: كوهيار كالري، صدابردار: مهدي 
صالح كرماني، صداگذار: بهمن اردالن، طراح صحنه: 
مهدي موس��وي، طراح لباس: غزاله معتمد، طراح 
گريم: سعيد ملكان، آهنگس��از: سهند مهدي زاده، 
تدوين: جمش��يد محمودي، دستيار اول كارگردان 
و برنامه ريز:  روزبه سجادي حسيني، منشي صحنه: 
فائزه گركاني، مدير توليد: عليرضا باقربيگي، عكاس: 
فتاح ذي نوري، جلوه هاي ويژه بصري: عليرضا قادري 
اقدم، طراح پوستر: بهزاد خورشيدي و روابط عمومي: 

سپيده حيدرآبادي. 

بيست و يكمين جشن بزرگ سينماي ايران 
در حالي برگزيدگان خود را ش��ناخت كه 
فيلم سينمايي »تنگه ابوقريب« بيشترين 
جوايز را از آن خود كرد و »سرخ پوست« به 
عنوان بهترين فيلم معرفي شد. به گزارش 
خبرنگار مهر، مراس��م بيس��ت و يكمين 
جشن بزرگ سينماي ايران جمعه شب، 
هشتم شهريورماه با حضور سينماگران و 

عالقه مندان سينماي ايران در مركز همايش هاي برج 
ميالد برگزار شد. اولين جايزه اين جشن به بخش مستند 
كوتاه اختصاص داده ش��د، در اين بخش مرتضي رزاق 
كريمي و رامين فاروقي روي صحنه آمدند و تنديس اين 
بخش به ياسر طالبي براي فيلم »دلبند« اهدا شد. در ادامه 

مراسم تنديس بهترين فيلم مستند بلند به 
پيروز حناچي شهردار تهران و تهيه كننده 
فيلم »زمستان است« اهدا شد. براي اهداي 
تنديس بهترين فيلم انيميشن روانبخش 
صادقي و بابك برزويه روي صحنه آمدند 
و تندي��س اين بخش به به��رام عظيمي 
براي انيميشن سيم ششم اهدا شد. وحيد 
جليلوند و امير آقايي براي اهداي تنديس 
بهترين فيلم كوتاه داستاني روي صحنه آمدند و تنديس 
اين بخش به سياوش شهابي براي فيلم تشريح اهدا شد. 
در ادامه تنديس بهترين جلوه هاي بصري توسط افسانه 
چهره آزاد و شاهرخ فروتنيان به جواد مطوري براي فيلم 

»سرخ پوست« اهدا شد.

تاريخنگاري

زلزله بزرگ بويين زهرا 
دهم شهريور ۱۳4۱، زمين لرزه اي به بزرگي ۷.۲ در مقياس امواج دروني زمين )ريشتر( 
بخش گس��ترده اي از ايران چون روستاهاي ساوه، تهران، همدان و زنجان را به لرزه 
درآورد. مركز اصلي اين زلزله منطقه بويين زهرا در اطراف قزوين بود. اين زلزله بيش 
از ۲۵ هزار تن تلفات داشت. در اين رويداد ۱۲۱ روستا با خاك يكسان شد و بسياري از 
آثار و مكان هاي قديمي و تاريخي شهرستان بويين زهرا از جمله قلعه باستاني رودك 
از بين رفت.  حاج عباس ٧٣ ساله درباره آن روز به ايسنا گفته است: »حدود ١٠ شب 
بود. مردا رفته بودن خرمنگاه. فصل برداشت بود. دو نفر از تهران اومده بودن اينجا آلو و 
زردآلو بخرن؛ محمود و احمد آقا. همينا هم خبر بردن تهران. باباي ما به من گفت برو به 
مادرت بگو شام درست كنه، احمد آقا شام نخورده. من اومدم اينو به مادرم گفتم و رفتم 
خوابيدم. توي خواب و بيداري، يادمه اول يك باد شديد اومد كه تمام درها رو به هم 
مي زد، آسمون هم برقي زد عين رعد و برق. بعد ديگه خونه رفت باال و مونديم زير آوار. 
حدود دو ساعت، من با دو تا خواهرام زير شيب تير سقف گير افتاده بوديم. يك كلوخ 
چند كيلويي روي گردن خواهرم افتاده بود. منم از شكم تا پا، مونده بودم توي خاك. 
يك مقدار به خودم حركت دادم كه كلوخ رو از روي گردن خواهرم ُهل بدم بيفته. اون 
وقت بود كه صداي پاي مردا رو كه از بيابون اومده بودن، باالي سرمون شنيديم و داد 
مي كشيديم براي كمك. از الي حصير، به قد نوك انگشت، روشنايي ديدم. دستم رو 
كوبيدم همون جا. تهروني ها بابام رو صدا زدن كه حسن، زود باش چراغ بيار، عباس 
ُمرد. وقتي دور ما رو كندن، اول خواهرام رو از سوراخ دادم باال. منو كه كشيدن بيرون، 
بابام گفت مادرت كجاست؟ مادرم قبل زلزله توي آشپزخونه بود، زلزله ٢٠ متر دورتر 
پرتش كرده بود. آوار رو كنار زديم و پيداش كرديم. يك همس��ايه داشتيم كه روي 
پشت بوم خوابيده بودن و لرز زمين، اينارو با لحاف و رختخواب شون، ُسر داده بود توي 
حياط، هيچ طورشون نشده بود. مادر و خواهرامون رو هم برديم پيش اينا خوابونديم 

و خودمون اومديم بيرون. چوب آتيش مي زديم كه جلوي پامون روشن بشه. روستا تا 
صبح، ظلمات بود. صبح معلوم شد كي زير آوار مونده، كي بيرون اومده، كي مرده، كي 
زنده است. ديگه محشر شد، انگار قيامت. عصر اومدن براي كمك. شير و خورشيد، 
ارتش، مردم، هر كي شنيده بود اومد.« عكس هايي كه از زلزله بويين زهرا به جا مانده، 
تصاويري است از وسعتي خاك آلود. در اين عكس ها، آوار بويين و روستاهايش، مثل 
آن است كه چند بيل خاك و كاه را درهم آميخته و روي هم كپه كرده اند. خانه هاي 
گلي و كاهگلي بويين زهراو روس��تاهايش، همان ثانيه هاي اول لرز زمين، مثل يك 

جعبه كاغذي كه با مشت له شده باشد، روي پاهايش زانو زد و آوار، آدم ها را بلعيد.

میراثنامه

آخرين وضعيت مسجد قاجاري آسيب ديده در تهران
چهار ماه گذش��ت از وقتي كه دو خانه چند ده ساله 
در خيابان وحدت  اسالمي، خيابان فرهنگ، به ِگل 
نشس��تند و ترك هاي بزرگي به واسطه آن روي تن 
مسجد ۹۶ ساله اي نشست كه تا همين نوروز امسال 
كمر خم نكرده بود؛ ترك ه��اي بزرگي روي جداره 
اصلي  بنا كه به يك تهديد براي آن تبديل ش��د. بعد 
از گذش��ت اين مدت زمان، امروز ديگر هيچ اثري از 
خانه هاي به ِگل نشسته نيست، زمين شان صاِف صاف 
است، و مسجد قاجاري خيابان فرهنگ تهران، مجبور 
است با ميله هاي آهني كه به عنوان نگهدارنده مسجد 
به جداره غربي چسب خورده اند، روزگار سپري كند. 
روزهاي اول نشسِت دو خانه كمتر از ۱۰ ساله، مسجد 
قديمي »ولي اهلل اعظم« زبانزد عام و خاص شده بود 
كه اين سازه قديمي با ۹۶ سال عمر، آخ نگفته اما آن 
دو خانه، حدود ۱۰ س��انتي متر نشست كرده اند. اما 
كسي نمي دانست كه همين نشست خانه، به مرور به 
بدنه مسجد قديمي هم فشار وارد مي كند. هر چند 
همه فشارهاي وارد شده به بدنه نسبت به روزهاي اول 

فرونشست دو خانه كناري تمام شده اند، اما كسبه و 
كارگران ساختماني ميله هاي فلزي را براي جلوگيري 
از وارد ش��دن هر نوع آسيب جدي به مسجد نصب 
كرده اند؛ مسجِد ۱۰۰ ساله اي كه در طول اين مدت 
كمتر مورد استفاده بوده است، اما براساس ديده هاي 
خبرنگار ايسنا ترك باالي پنجره ضلع شمالي اش هم 
انگار خود را رها كرده و به مرور بازتر مي شود. زميِن 
مس��جد »ولي اهلل اعظم« در حدود ۹۵ سال قبل از 
طرف دولت به »شيخ حس��ن شريعت سنگلجي« 

داده شد، او نيز تصميم گرفت در اين مكان مسجد و 
دارالتبليغ بسازد، تا مدت ها نام مسجد نيز به »شريعت 
سنگلجي« معروف بود. او بعد از ساخت مسجد، اين 
م��كان را محل درس و بحث خود نيز قرار مي دهد تا 
س��ال ۱۳۲۲ كه از دنيا برود. اين بنا از بعد از انقالب 
پاتوق تبريزي هاي مقيم تهران بود و هنوز هم اين طور 
است. به گزارش ايسنا، معماري منحصر به فرد اين بنا 
به ويژه تك مناره آن، در عين كوچكي اش، اين بنا را 
در ديد مردم محله خاص جلوه مي دهد، اما از سوي 
ديگر آسيب هاي وارد شده به مسجد و كاربري ديگري 
كه در بخش شرقي مسجد و از ورودي اصلي بنا مورد 
استفاده است، بي توجهي متوليان بنا و مردم محله 
را به ذهن مي آورد. هر چند ش��نيده مي شود ميراث 
فرهنگي استان تهران در حال تهيه پرونده ثبتي اين 
بناي تاريخي است، اما بايد اميدوار بود، اين اقدام به 
مثابه »نوشدارو بعد از مرگ سهراب« نباشد كه هيچ 
كار و اقدامي براي حفاظت از اين بناي تاريخي ديگر 

امكان پذير نشود. 

ايستگاه

ريچارد لينك ليتر
 يك فيلم موزيكال مي سازد

ريچ��ارد لين��ك ليتر 
قص��د دارد ب��ا اقتباس 
از نماي��ش موزي��كال 
استيون سوندهايم يك 
فيل��م را در ع��رض ۲۰ 
سال بسازد. به گزارش 
ورايتي، »با خوشحالي 
ادامه مي دهيم« عنوان 

فيلم بعدي ريچارد لينك ليتر كارگردان تحسين 
شده امريكايي است. اين فيلم با اقتباس از نمايش 
موزيكالي به همين نام ساخته استيون سوندهايم 
ساخته مي شود و بني فلدستاين، بليك جنر و بن 
پلت بازيگران آن خواهند بود. لينك ليتر اين پروژه 
را كارگرداني مي كند و آن را در يك دوره ۲۰ ساله 
خواهد ساخت. اين كارگردان فيلم »پسربچگي« 
را در طول ۱۲ سال ساخته بود و براي آن چندين 
نامزدي اس��كار دريافت كرد. خ��ود اين نمايش 
محبوب موزيكال بر مبناي نمايش��ي به همين 
نام از س��ال ۱۹۳4 از جورج اس.كافمن و ماس 
هارت ساخته شده بود و داستان فرانكلين شپرد 
آهنگساز مش��هور برادوي را روايت مي كند كه 
همه زندگي و دوستانش را ول كرد تا تهيه كننده 
فيلم هاي هاليوودي ش��ود. اين داستان در اوج 
شهرت او در هاليوود ش��روع مي شود و لحظات 
مهم زندگي فرانك را روايت مي كند. در اين فيلم 
جنر در نقش ش��پرد ظاهر مي شود و فلدستاين 
در نقش دوس��ت وي مري فلين كه منتقد تئاتر 
بود، نق��ش آفريني مي كند. لين��ك ليتر درباره 
اين تصميمش گفت كه اولين بار در دهه ۱۹8۰ 
عاشق اين داستان ش��د و ۲۰ سال بعد را به اين 
موزيكال فكر ك��رد. جديدترين فيلم لينك ليتر 
يعني »كجا رفتي برنادت؟ « با بازي كيت بالنشت 
اكنون در سينماها در حال نمايش است. اين فيلم 

از ۱۶ آگوست اكرانش را شروع كرده است. 

جشنواره تلورايد شروع شد
با شروع جشنواره تلورايد 
كه آغازگر فصل رقابت هاي 
سينمايي در امريكا است، 
فيلم »فورد در برابر فراري« 
براي نخستين بار در اين 
جشنواره به نمايش درآمد. 
به گزارش ورايتي، اولين 
اكران جهاني فيلم »فورد 

در برابر ف��راري« ديروز در جش��نواره فيلم فلورايد 
۲۰۱۹ انجام شد. با توجه به واكنش مخاطبان با ديدن 
اين فيلم، بايد گفت فيلم جيمز منگولد نيز يكي از 
مدعيان اسكار امسال خواهد بود. استقبال از اين فيلم 
بسيار باال بود و سينماي ورنر هرتسوگ با گنجايش 
۶۵۰ صندلي، كامال پر شده بود. در طول نمايش فيلم 
برخي از تماشاگران چشم هاي خود را بر روي برخي 
از سكانس هاي خيلي دراماتيك اين فيلم كه با تمركز 
بر مسابقات اتومبيل راني ساخته شده، بسته بودند. 
بازيگران اين فيلم كريستين بيل و مت ديمون در نقش 
دو شخصيت مشهور تاريخ اتومبيل راني بازي كرده اند. 
ديمون نقش كارول ش��لبي را بازي كرده كه راننده 
امريكايي مشهوري است كه توسط فورد استخدام 
شده تا ماشيني بسازد كه فراري را در رقابت تاريخي 
لومانس در سال ۱۹۶۶ در فرانسه شكست دهد. بيل 
نيز در نقش كن مايلز بازي كرده كه راننده افسانه اي 
بريتانيايي است كه شلبي اصرار دارد تا او راننده سوپر 
ماشين فورد باش��د. اين فيلم ۱۵۲ دقيقه اي اولين 
اكرانش را ديروز )جمعه( ۳۰ آگوست تجربه كرد و قرار 
است از ۱۵ نوامبر در سينماهاي امريكا راهي پرده هاي 
نقره اي شود. چهل و ششمين جشنواره فيلم تلورايد 
كه از معتبرترين رويدادهاي سينمايي جهان و آغازگر 
رقابت اسكار در امريكاست، از ۳۰ آگوست تا ۲ سپتامبر 

)8 تا ۱۱ شهريور( در امريكا برگزار مي شود.

شكست عجيب بسكتبال ايران مقابل پورتوريكو

فوتبال و ۱۵0 ميليون دالر سوخته!

تيم ملي بسكتبال ايران در نخستين بازي 
خود از رقابت ه��اي جام جهاني ۲۰۱۹ 
چين به مصاف پورتوريكو رفت و در حالي 
كه تا اواخر ب��ازي بيش از ۱۰ امتياز از حريفش پيش 
بود، بازي را به شكل عجيبي واگذار كرد. رقابت هاي 
جام جهاني بسكتبال ۲۰۱۹ چين از ظهر ديروز؛ شنبه، 
نهم ش��هريور ماه ۱۳۹8 آغاز شد كه تيم ملي ايران از 
 C ساعت ۱۳ ديروز در نخس��تين بازي خود از گروه
اين رقابت ها به مصاف پورتوريكو رفت و در حالي كه 
تا اواخر بازي از حريف با بيش از ۱۰ امتياز پيش بود، 
8۱ - 8۳ نتيج��ه را واگذار كرد. ايران با تركيب حامد 
حدادي، صمد نيكخواه بهرامي، بهنام يخچالي، محمد 
حسن زاده و محمد جمش��يدي بازي را آغاز كرد. در 
پايان »داويد هوئرتاس« شوتينگ گارد )بازيكن پست 

۲( از تيم ملي پورتوريكو بهترين بازيكن زمين شد.

چالش حق پخش رقابت هاي ورزشي از تلويزيون در سال 
جاري هم حل نشده است تا كماكان شاهد ادامه حيات 
آماتورگونه ورزش ايران در حوزه مالي باشيم؛ موضوعي 
كه صرفا گريبان فوتبال را نگرفته و تمام ورزش ايران به 
آن مبتالست. چرخه معيوب اقتصاد ورزش ايران به عنوان 
يك بحران اساسي براي باشگاه ها و متوليان آن تبديل 
شده و در اين بين سازمان صدا و سيما با نپرداختن حق 
پخش، هر سال بيشتر از سال قبل قدرت نمايي مي كند تا 
باشگاه هايي كه ماهيت آنها اساسا دولتي است نگاهشان به 
جيب دولتي باشد كه قصد ندارد دستش را از تصدي گري 
در ورزش كوتاه كند و گاه و بي گاه با شعار خصوصي سازي، 
تنها وانمود كند كه قصدي براي تحقق آن وجود دارد. 
كريس��توفر راج آرالنته - مدرس كنفدراسيون فوتبال 
آس��يا - به تازگي با حضور اصحاب رس��انه هاي ايراني، 
كارگاه قوانين و مسووليت هاي رس��انه اي در فوتبال را 
برگزار كرد كه يكي از مهم ترين مس��ائل عنوان شده در 
آن مقوله حق پخش رقابت هاي ورزشي بود. وي با اشاره 
به اينكه ليگ مالزي تا مدت زيادي توس��ط رسانه هاي 
دولتي و به صورت رايگان پوش��ش داده مي ش��د، بيان 
كرد كه پس از آن به مدت ۱۰ سال حق پخش رقابت ها 
به يك شركت خصوصي و به مبلغي معادل ۱۰ ميليون 
دالر واگذار شد. اين مدرس كنفدراسيون فوتبال آسيا با 
اشاره به اينكه پوشش رقابت هاي ليگ به ۲ بخش پوشش 
زنده و رايگان تقسيم شد، اظهار كرد كه پوشش پولي به 
نمايش ۹۰ دقيقه اي رقابت ها مربوط مي شود و در بخش 
پوشش رايگان به مدت ۳۰ دقيقه رقابت ها در رسانه هاي 
دولتي قابل نمايش بود. كريس��توفر راج آرالنته با بيان 
اينكه در رقابت هاي ليگ اندونزي نيز هيچ حق پخش 
رايگاني به رسانه هاي دولتي داده نشده است، عنوان كرد 

كه تمام اين حق در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته 
است و صرفا صحنه هاي حساس،  نمايش گل ها و موارد 
اينچنيني از سوي بخش خصوصي در اختيار رسانه هاي 
دولتي قرار مي گيرد. دي ماه سال گذشته بود كه يك عضو 
هيات رييسه فدراسيون فوتبال با بيان اينكه برنامه ريزي 
فوتبال در دنيا نشان مي دهد كه ۶۵ تا ۷۵ درصد درآمد 
فوتبال دنيا از حق پخش است،  خاطرنشان كرد كه علت 
بدهكاري تيم ها و ناتواني بخش خصوصي و غيبت بخش 
خصوصي در اداره تيم ها نبود حق پخش است. عربستان 
س��عودي ۱۰۰ ميليون دالر، امارات ۱۵۰ ميليون دالر، 
كره جنوب��ي 4۶۰ ميليون دالر و انگلي��س كه بيش از 
۳ ميليارد پوند از طريق حق پخش درآمد داش��ته اند. 
محمود اسالميان همچنين با تاكيد بر اينكه علت چنين 
مساله اي انحصار است كه مثال نتيجه آن در خودروسازي، 
پرايد شده است، گفت كه كارشناسان AFC ارزش حق 
پخش فوتبال ايران را ۱۵۰ ميليون دالر برآورد كرده اند 
كه با توجه به جمعيت و عالقه مندي مردم در مقايسه با 
امارات و عربستان منطقي است. اگر مساله حق پخش 
حل نش��ود، واگذاري شكس��ت مي خ��ورد! به گزارش 
 ايسنا، ش��ايد هم به گفته س��يدمصطفي هاشمي  طبا

 ك��ه با وجود حضور در كميته ملي المپيك و س��ازمان 
تربيت بدني در كرس��ي رياست و فعاليت به عنوان وزير 
صنايع، نامزدي در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
۹۶ را نيز تجربه كرده اس��ت مجلس ش��وراي اسالمي 
اصلي ترين مقصر اس��ت. او اين اتفاق را در ورزش ايران 
تاسف بار مي داند.  تمامي اين مسائل را كنار كه بگذاريم 
اصلي ترين پرسش فعلي اين اس��ت كه چه زماني قرار 
است چالش حق پخش رقابت هاي ورزشي از تلويزيون 
حل شود؟ چه زماني مجلسي ها قصد دارند سازمان صدا 
و س��يما را با اعمال قانون، ملزم به پرداخت حق پخش 
رقابت هاي ورزشي كنند؟ تا چه زماني صرفا قرار است 
تمام درآمدهاي تبليغاتي به جيب صدا و س��يما برود و 
تا چه زماني بايد باشگاه هاي ورزشي نگاهشان به جيب 
دولت باشد؟ سازمان صداوسيما به هيچ وجه حاضر به 
پرداخت مطالبات به حق ورزش نيست و هرچند كه بارها 
و بارها مقوله عدم پخش بازي ها به عنوان يك اهرم فشار 
مطرح شده اما در نهايت از اين مساله به عنوان يك مقوله 
امنيتي و حاكميتي ي��اد كرده اند و پرونده آن بي نتيجه 
مختومه شده است. به نظر مي رسد از وزير ورزش گرفته 
تا رييس فدراسيون فوتبال هيچ كدام قدرت اثرگذاري 
براي گرفتن حق پخش تلويزيوني رقابت هاي مختلف 
ورزشي را ندارند و روز به روز ورزش ايران فقيرتر از گذشته 
به حيات خود ادامه مي دهد و در اين بين، مجلس شوراي 
اسالمي نيز احتماال اراده  يا دغدغه اي در اين رابطه ندارد! 
تمام گره هاي اين چالش به دست نمايندگان مجلس باز 
خواهد شد تا حق پخش فوتبال ايران كه رقمي معادل 
۱۵۰ ميليون دالر برآورد شده است مستقيما به جيب 
ورزش واريز ش��ود و تنها يك سازمان، همه درآمدهاي 

حاصل از آن را به جيب نزند.

ورزشي
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