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گروه ايران | 
 »ايران گام دوم كاهش تعهدات  برجامي اش را آغاز كرد.« 
اين عبارات جان مايه كلماتي است كه روز گذشته توسط 
دولتمردان در نشس��ت خبري در س��اختمان كوثر نهاد 
رياست جمهوري مطرح شد؛ در روزي كه دولت دوازدهم، 
خبرنگاران داخلي و خارجي را به پاستور فراخوانده بود تا 
تصويري از گام دوم برنامه هايش ب��راي كاهش تعهدات 
برجامي اش ارايه كند؛ اعالم كرد كه اين كاهش تعهدات به 
معناي خروج از برجام نيست و چنانچه طرف هاي اروپايي 

ضمانت هاي اجراي��ي الزم براي اس��تيفاي 
منافع اقتصادي اي��ران را تامين كنند، تهران 
آمادگي دارد تا تعهداتش را به وضعيت قبلي 
بازگرداند.  پس از برگزاري اين نشست خبري 
بود كه رسانه هاي بين المللي اخبار اين نشست 
را پوش��ش دادند؛ اكثر اين رسانه ها با انتقاد از 
رويكرد ترامپ در مواجهه با برجام؛ وضعيت 
فعلي را نتيجه اقدامات غيرمنطقي ترامپ در 
مواجهه به يك س��ند بين المللي چند جانبه 
ارزيابي كردن��د.   بر اين اس��اس علي ربيعي 
)س��خنگوي دولت(، عباس عراقچي )معاون 
سياس��ي وزارت خارجه( و بهروز كمالوندي 
)سخنگوي س��ازمان انر ژي اتمي( روبه روي 
خبرنگاران قرار گرفتن��د تا تصويري از برنامه 
دولت ب��راي بازگردان��دن تعادل ب��ه برجام 
ارايه كنن��د.  عراقچي اعالم كرد ك��ه با پايان 
ضرب االج��ل ۶۰ روزه فرآين��د غني س��ازي 
اورانيوم باالتر از ۳.۶۷ درصد از روز يك شنبه 
۱۶ تير آغاز مي شود.  همزمان با پايان يافتن 
مهلت ۶۰ روزه ايران به كش��ورهاي اروپايي 
ايران اعالم كرد ك��ه گام دوم ب��راي كاهش 
تعهداتش را آغاز مي كن��د و چنانچه اروپا در 
ادامه پاسخ مناس��بي به مطالبات اقتصادي 
ايران كه در س��ند بين المللي برجام روي آن 
تاكيد ش��ده ندهد ايران گام هاي بعدي را نيز 
بر اساس منافع ملي خود دنبال خواهد كرد.  
عراقچي معاون سياس��ي وزي��ر امورخارجه 
در همين خصوص گفت: ما ام��روز در موعد 
۶۰ روز گام اول كاه��ش تعه��دات برجامي 
خودمان هستيم و از آنجايي كه خواسته هاي 
ما درباره برجام تحقق نياف��ت، گام دوم خود 
را برمي داريم. »س��يدعباس عراقچي« كه در 
نشست خبري مشترك با سخنگوي دولت و 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي سخن مي گفت 
در ادامه در پاسخ به آن دسته از منتقداني كه 
اظهار مي كنند دولت باي��د بالفاصله پس از 
خروج ترامپ از برجام وارد فاز اقدامات متقابل 
مي شد تاكيد كرد: اگر در گام اول اعالم كرديم 
نسبت به ذخاير پايبندي به تعهد خود نداريم، 
امروز تعهد خود را نس��بت ب��ه غلظت اعالم 
مي كنيم. او در ادامه تاكيد كرد امروز نامه اي 

از سوي آقاي ظريف به خانم موگريني تهيه و نوشته شده 
اس��ت و بندهايي كه در برجام درباره غلظت غني سازي 
آمده اس��ت را اعالم كرديم كه ديگ��ر رعايت نمي كنيم و 
غلظت غني سازي را افزايش خواهيم داد معاون سياسي 
وزير امور خارجه با تاكيد بر اينك��ه روند كاهش تعهدات 
ايران حركتي در راستاي حفظ برجام است، اظهار داشت: 
اين روند ممكن است منجر به خاتمه حضور ايران در توافق 
هسته اي شود كه البته خواسته ما نيست اما تحريم هاي 
امريكا و بدعهدي طرف مقابل منجر به اين وضعيت شده 

اس��ت. وي تصريح كرد: با اين حال، حركت ما به گونه اي 
است كه فرصت براي گفت وگو، ديپلماس��ي و تعامل در 
اين مدت فراهم ش��ود و اگر از اين فرصت استفاده نشود، 
نبايد كس��ي در تصميم ايران ترديد كند كه كاهش روند 
تعهدات ادامه مي يابد. عباس عراقچي در پاس��خ به سوال 
خبرنگار »تعادل« ديگر درباره اهميت ش��نيدن صداي 
واحد در مذاكرات و بهره برداري انتخاباتي برخي طيف هاي 
سياسي از موضوع برجام اظهار داش��ت: ما در موضوعات 
مهم به صداي واحد نياز داريم. اين ص��داي واحد اكنون 
وج��ود دارد هرچن��د اختالف نظرهايي هم 
وجود دارد. من اختالف ديدگاه ه��ا را تا آنجا 
كه منافع ملي را تحت تأثير قرار ندهد منفي 
نمي دانم. در مساله هسته اي هر كجا الزم بوده 
كه با صداي واحد صحبت كنيم اين امر صورت 
گرفته و از زمان تصميم براي كاهش تعهدات 
شاهد حمايت ملي از سوي مردم، مسووالن و 
جناح ها بوده ايم. عراقچي در ادامه افزود: ايران 
در صورتي كه رف��ت و آمدهاي ديپلماتيك و 
سياسي براي برجام به نتيجه نرسد براي گام 
س��وم و حتي گام هاي بعدي نيز برنامه ريزي 

كرده است.

  خواهان ادامه برجام هستيم 
در پاس��خ به اظهاراتي كه عراقچ��ي افزود: 
برجام يك سند بين المللي است كه ايران را 
به عنوان كش��ور قدرتمند داراي تكنولوژي 
هس��ته اي ب��ا ش��موليت آب س��نگين و 
غني سازي به رسميت مي شناسد. ما خواهان 
ادامه برجام هس��تيم ولي خواسته هاي ما از 
اين سند بايد برآورده شود وگرنه در تعهدات 
خود در اين سند تجديدنظر مي كنيم و اگر 
كشورهاي اروپايي خواسته هاي ما برآورده 
نكنند در اين راس��تا گام برمي داريم. وي با 
اش��اره به درخواس��ت امريكا براي تشكيل 
جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي گفت: يك طنزي وجود دارد و آن اين 
اس��ت كه امريكايي كه از توافق هس��ته اي 
خارج شده خواستار تشكيل جلسه شوراي 
حكام شده است. البته هر كشوري مي تواند 
خواستار تشكيل ش��وراي حكام شود ولي 
كشورهاي اروپايي و روسيه و چين نسبت به 
خواسته امريكا بي اعتنايي كرده اند و امريكا 
در اين عرصه هم منزوي است. اين ديپلمات 
ارشد كشورمان اضافه كرد: حتمًا كشورها در 
اين نشس��ت منطق ايران را خواهند شنيد. 
ايران يكس��ال به كش��ورهاي ديگر فرصت 
ديپلماس��ي داد. اقدام ايران ه��م در داخل 
برجام اس��ت چراكه ما از حق خود بر اساس 
بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام استفاده مي كنيم.   
ادامه در صفحه 2

گامدومكاهشتعهداتبهتوافقبرجامبرداشتهشد
ايرانديگردرصدغنيسازيرارعايتنميكند

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

گام دوم ايران براي اعتراض به ع��دم اجراي تعهدات 
۱+5 در برجام روز گذشته اجرا ش��د. با پايان فرصت 
۶۰ روز گام اول، روز گذش��ته ش��اهد نشست خبري 
عباس عراقچي معاون وزي��ر امور خارجه، علي ربيعي 
سخنگوي دولت و كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي بوديم. در گام نخس��ت ايران تعهد ميزان ذخاير 
اورانيوم را رد كرد و در اين مرحله محدوديتي كه برجام 
براي درصد غني سازي ايران در نظر گرفته بود برداشته 
ش��د. حركتي كامال منطقي با روشي حساب شده كه 
باعث مي شود انگشت اتهامي به س��مت ايران گرفته 
نشود. اجراي گام دوم ريش��ه در اختالف نظر ايران و 
اروپا بر سر اينستكس دارد. موضع ايران كامال روشن و 
صريح است. ايران اصوال اياالت متحده را طرف مقابل 
خود نمي داند و گام ه��اي تنبيهي نه براي امريكا بلكه 
براي ۱+4 و بيشتر از همه براي اجبار اروپايي ها است. 
دليل گام دوم اين بود كه اروپا در اينستكس حاضر به 
قبول تجارت نفتي ايران نش��د. خواسته ايران اين بود 
كه به هر روش��ي كش��ورهاي اروپايي و طرف مقابل 
برجام بدون تحريم نف��ت ايران را خري��داري كنند. 
عدم اجراي اين كار و محدوديت هاي فراواني كه عمال 
اينس��تكس را به يك ابزار غيرقابل استفاده بدل كرده 
است ايران را وادار كرد در تصميمي حساب شده يك 
گام ديگر از برجام فاصله بگيرد. نح��وه حركت ايران 
كامال بر اساس اصول منطق سياس��ي است و با اينكه 
سياست خارجي در دولت تدبير و اميد هميشه محل 
مناقش��ات داخلي بود اين بار اجماع مناس��بي بر سر 
نحوه برداش��تن گام ها وجود دارد. دادن فرصت هاي 
۶۰ روزه، گفتار منطقي و روش��ن و اجراي تهديدات 
ش��ايد مهم ترين نقاط ق��وت تصميمات اخي��ر ايران 
است. اما يك پاشنه آش��يل مي تواند باعث آسيب به 
اين سياست ها شود و آن واكنش منفي اقتصاد است. 
با توجه ب��ه اينكه ابزاره��اي امريكا عليه اي��ران اكثرا 

اقتصادي اس��ت واكنش منفي بازار به نحوه سياست 
خارج��ي ايران مي توان��د پيام غلطي براي كش��ور به 
همراه داشته باش��د. اتفاقات اقتصادي سال 9۷ نشان 
داد به دليل رش��د نقدينگي سال هاي قبل با جرقه اي 
از سوي سياست، بازارهاي ارز و طال و مسكن قابليت 
جهش حتي بيش از نقدينگي را دارند. نوسان زيادي 
سال 9۷ باعث بعضي سياست هاي شتاب زده شد كه 
به بخش هايي از اقتصاد آسيب هاي جدي وارد كرد. با 
وجود اين تغيير تيم اقتصادي و سياست هايي نسبتا 
منطقي باعث شده اس��ت كه تا حدي ثبات به اقتصاد 
كشور بازگردد. رشد قابل توجه بازار سرمايه )كه البته 
بخش��ي از آن به دليل واقعي ش��دن قيمت ها پس از 
افت شديد ارزش پول ملي اس��ت( و ثبات قابل توجه 
در بحث ارز و طال باعث ش��د كه در ۱۰۰ روز اول سال 
98 وضعيت اقتصاد بهتر از سال 9۷ ارزيابي شود اما با 
در نظر گرفتن سياست هاي خارجي و طبيعتا واكنش 
امريكا وضعيت به چه ش��كلي خواهد شد؟ اگر اروپا با 
اين واقعيت روبرو ش��ود ك��ه روند اقتص��ادي ايران با 
وجود فشارهاي تحريمي با ثبات است طبيعتا مجبور 
به همكاري درباره فروش نفت از طريق اينستكس يا 
سامانه اي مشابه مي ش��ود اما اگر سياست هاي امريكا 
در اقتصاد ايران اثرگذار باشد ممكن است موضع اروپا 

به شكل ديگري تغيير كند.
اگر از جنبه تئوري بازي ها به اين مس��اله نگاه ش��ود 
امريكا به دليل نحوه نگرش دولت ترامپ قادر به تغيير 
سياست خود نيس��ت، ايران بهترين استراتژي خود را 
در قبال تحريم ها در پيش گرفته است و نتيجه توسط 
اروپاي مردد مشخص مي ش��ود كه سياست خود را بر 
اس��اس روش كجدارمريز طراحي كرده است. طبيعتا 
امريكا هزينه زيادي براي سياس��ت خ��ود نمي پردازد 
و چه بسا به دليل كمك هاي كش��ورهاي عربي از اين 
شرايط سود مي برد اما آيا ايران مي تواند ثبات اقتصادي 
سه ماه اخير را حفظ كند؟ احتماال جواب اين سوال تا 

زمان اجراي گام سوم ايران مشخص خواهد شد.

پاشنهآشيليكبرنامهحسابشده
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 پاشنه آشيل 
يك برنامه حساب شده

گام دوم اي��ران ب��راي 
اعتراض ب��ه عدم اجراي 
تعهدات ۱+5 در برجام 
روز گذش��ته اجرا ش��د. 
با پايان فرص��ت ۶۰ روز 
گام اول، روز گذش��ته 
شاهد نشس��ت خبري 
عب��اس عراقچي معاون 
وزير امور خارجه، علي ربيعي س��خنگوي دولت و 
كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي بوديم. 
در گام نخست ايران تعهد ميزان ذخاير اورانيوم را 
رد كرد و در اين مرحله محدوديتي كه برجام براي 
درصد غني سازي ايران در نظر گرفته بود برداشته 
شد. حركتي كامال منطقي با روشي حساب شده كه 
باعث مي شود انگشت اتهامي به سمت ايران گرفته 
نش��ود. اجراي گام دوم ريشه در اختالف نظر ايران 
و اروپا بر سر اينستكس دارد. موضع ايران برخالف 

بسياري از موارد اين بار كامال روشن و صريح است. 

فراز جبلي

 صفحه  3 

كالن

سند منسوخ برنامه ششم توسعه 
آيسان  تنها| 

رشد ساالنه هشت درصد در سايه سرمايه گذاري 
س��االنه 8۰۰ هزار ميليارد توماني، در كنار ايجاد 
ساالنه ۷8۰ هزار شغل و رس��اندن نرخ بيكاري به 
8.5 درصد و تورم ساالنه ۷.9 درصد از جمله اعداد 
و ارقام برنامه ششم توسعه است. برنامه اي كه براي 
دوره 4 س��اله از س��ال ۱۳9۶ تا ۱4۰۰ و در هواي 
پسابرجام و اميدهاي رشد و رونق اقتصادي و ورود 
سرمايه گذار خارجي تهيه شده. با اين حال، فضاي 
برنامه ششم توس��عه عمال امروز نسبتي با اقتصاد 

تحريمي ايران ندارد. 
همين صفحه

انرژي

چرا سفر نفتكش گريس 1 
طوالني شد؟ 

 نادي صبوري|
س��ال ۱8۷۶ وقتي برادران نوبل رخت س��فر به 
باكوي آذربايجان بستند تا بتوانند اولين تانكرهاي 
نفت خام را بسازند، احتماال كمتر تصوري داشتند 
كه حدود صد و چهل سال بعد ماجراي تردد اين 
مخلوقاتش��ان به كجاها خواهد كش��يد. امروزه 
اواس��ط س��ال ۲۰۱9 چند هفت��ه در ميان خبر 
يك نفتكش كه منفجر شده يا متوقف شده يا به 
تاريكي رفته اين س��و و آن س��و منتشر مي شود، 
آخرين مورد هم به نفتكش��ي كه ادعا شده است 
نفت ايران را به س��وريه مي ب��رده برمي گردد كه 
نيروهاي بريتانيا آن را متوقف كرده اند.  البته اين 
ادعا ديروز از سوي س��يد عباس عراقچي، معاون 
سياس��ي وزير ام��ور خارج��ه كش��ور، در كل رد 
ش��د.ديروز هم خبرگزاري مهر و هم خبرگزاري 
بلومب��رگ درب��اره س��فرپرماجراي اين نفتكش 

گزارش هايي نوشتند. 
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»تعادل«ازوضعيترشدقيمتهاوشاخصهايبازارداراييدردوسالاخيرگزارشميدهد

ايران ديگر درصد غني سازي را رعايت نمي كند

رشد  ارز و مسكن جلوتر ازنقدينگي

صنعت

معاون وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از اعالم 
قطعي قيمت تمام شده خودروهاي ساخت داخل 
تا ماه آينده خبر داد. عباس تابش روز گذش��ته در 
گفت وگو با ايرنا در خصوص ورود سازمان بازرسي 
كل كش��ور به قيمت خودرو اف��زود: صورت هاي 
مالي شركت هاي خودروسازي تا پايان ماه جاري 
صادر مي ش��ود و اين سازمان به اس��تناد قانون بر 
اس��اس اين صورت هاي مالي، قيمت تمام ش��ده 
تك تك خودروها را احصا مي كند. به گفته تابش، 
قيمت هاي احصا شده خودروها به كميته خودرو 
سازمان داده مي شود و يكي از برنامه هاي سازمان 
است كه با توجه به شيب نزولي هفته هاي جاري، 
قيمت خودرو به قيمت تمام شده نزديك مي شود. 
به گفته وي، يكي از برنامه هاي سازمان در زمينه 
قيمت خودرو اين اس��ت كه خودروس��ازاني كه 
قيمت تمام ش��ده آنها باالس��ت بطور حتم بايد 
برنامه ريزي براي كاهش قيمت داش��ته باشند و 
در اين زمينه چاره س��ازي كنن��د و حتي ممكن 
اس��ت پلتفرم جديدي در زمينه قيمت خودرو به 
خودروسازان اعالم شود. وي در مورد قيمت تمام 
ش��ده براي مرغداران با توجه به واردات دانه هاي 
خوراكي مرغ��داري نيز ب��ه ايرنا اف��زود: دانه ها و 
نهاده ها مورد نياز مرغداري كش��ور با ارز رس��مي 
4۲ هزار ريالي اس��ت و با ارز نيمايي نيست و همه 
مرغداري ها بر اساس قيمت هاي تعيين شده مرغ 
خود را مي فروش��ند. تابش اظهار كرد: براي خريد 
مرغ از مرغداري به صورت اس��تثناء براي افزايش 
ذخاير راهبردي و استراتژيك اين محصول عالوه 
بر ۱۱5 هزار ريال قيمت مصوب مرغ، هزينه هاي 
پك شيرين و بسته بندي به شركت پشتيباني امور 
دام داده شده اس��ت تا بتوان از محل توليد داخلي 
ضريب ذخاير استراتژيك را باال ببرد و قيمت مرغ 
نيز بر همان قيمت قبلي اس��ت كه اگر ادعا بر اين 
است كه قيمت تمام شده توليد مرغ براي مرغداران 
باالست، اين مساله در س��ازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان بررسي مي شود 
و اگر هم الزم باشد اعالم مي شود. رييس سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
در مورد افزايش قيمت س��يب زميني در ماه هاي 
اخير نيز گفت: بحثي كه در س��تاد تنظيم بازار در 
حال پيگيري اس��ت اين اس��ت كه به جاي ايجاد 
ممنوعيت و آزادس��ازي متعدد صادرات از بحث 
محدوديت و ايجاد عوارض صادراتي انجام ش��ود. 
تابش ادام��ه داد: صادرات محص��والت به گونه اي 
است كه ابتدا توليدات بايد تامين كننده نياز ۱۰۰ 
درصد داخل باش��د و براي اينكه بازرگانان در اين 
زمينه از بالتكليفي رها شوند به جاي ممنوعيت 
صادرات، بحث عوارض صادرات در دستوركار قرار 

گرفته است. 

قيمت تمام شده خودروهاي 
داخلي به زودي اعالم مي شود

جهان

 ايميل هاي سفير بريتانيا
 در امريكا لو رفت
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هيات دولت در مصوبه جديد خ��ود آيين نامه عرضه 
قي��ر رايگان ب��ه دس��تگاه هاي اجرايي را لغ��و كرد و 
حداكثر تا مبل��غ ۲۰ هزار ميليارد ري��ال از اعتبارات 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي را براي اجراي بند )ه( 
تبصره )۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳98 كل 
كش��ور اختصاص داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر هيات دولت، با تصويب هيات وزيران، س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور اج��ازه دارد، حداكثر تا مبلغ 
۲۰ هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي را براي اجراي بند )ه( تبص��ره )۱( ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۳98 كل كشور تخصيص 

ده��د. هيات وزي��ران در جلس��ه ۱۲ تي��ر ۱۳98 به 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كش��ور و به استناد 
اصل ۱۳8 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران و 
در اجراي مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي به سازمان برنامه و بودجه كشور 
اج��ازه داد، حداكثر تا مبلغ ۲۰ ه��زار ميليارد ريال از 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي 
بند )ه( تبصره )۱( م��اده واحده قانون بودجه س��ال 
۱۳98 كل كش��ور تخصيص دهد. براس��اس مصوبه 
جديد دولت، تصويب نامه ش��ماره ۳۷۱45/ 5۶5۷۰ 

مورخ ۱ تير ۱۳98 لغو مي شود.

تصويبنامهعرضهقيررايگانبهدستگاههالغوشد

خبر

اعالم اقدام عملي ايران براي اجراي گام دوم كاهش تعهداتش در برجام در پاسخ 
به بدعهدي كشورهاي اروپايي با واكنش گسترده چهره ها و رسانه هاي خارجي 
مواجه شده اس��ت. عباس عراقچي معاون سياس��ي وزارت امور خارجه و بهروز 
كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي كشورمان ديروز در يك نشست خبري 
اعالم كردند كه ايران در راستاي اجراي گام دوم برجامي خود طي ساعات آينده 
از سطح مجاز ۳.۶۷ درصدي براي غني سازي اورانيوم عبور خواهد كرد. گام دوم 
ايران براي افزايش سطح غني س��ازي اما بازتاب هاي فراواني در ميان كشورهاي 
اروپايي داشته است.  بالفاصله پس از انتش��ار اين خبر سخنگوي وزارت خارجه 
بريتانيا در واكنش به افزايش سطح غني سازي اورانيوم از سوي ايران تاكيد كرد كه 
ايران با اين اقدام مفاد برجام را نقض مي كند و خواستار توقف اين تصميم از سوي 
ايران ش��د. وي افزود كه ايران بايد فورا تمام فعاليت هاي مغاير با برجام را متوقف 
كند. سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا گفت: »بريتانيا كامال به برجام پايبند است 
و ايران بايد فورا تمام فعاليت هاي مغاير با برج��ام را متوقف كند. ما در حال انجام 
هماهنگي هاي الزم با ديگر طرف هاي برجام هستيم تا در مورد گام هاي بعدي در 
چهارچوب توافق هسته اي از جمله كميسيون مشترك تصميم گيري كنيم.« از 
سوي ديگر دولت آلمان نيز از ايران خواست كه از اقداماتي كه توافق هسته اي سال 
۲۰۱5 را زير سوال مي برد پرهيز كند. سخنگوي وزارت خارجه آلمان گفت: »ما 
عميقا از اينكه ايران اعالم كرده است كه غني س��ازي در سطح باالتر از حد ۳.۶۷ 
درصد انجام خواهد داد نگران هس��تيم. از ايران مي خواهيم فعاليت هاي مغاير با 
تعهداتش را متوقف كند.« بنا به اعالم سخنگوي وزارت خارجه آلمان برلين با ساير 
طرف هاي اروپايي برجام در تماس است تا در مورد گام هاي بعدي تصميم گيري 
شود. يك سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي هم در واكنش به آغاز گام دوم 
ايران در كاهش تعهدات هسته اي، گفت: »آژانس بين المللي انرژي اتمي از بيانيه 
امروز ايران مطلع است.«  اين سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين 
اعالم كرد كه بازرس��ان آژانس در ايران به زودي درب��اره گام دوم ايران به مقر اين 
نهاد بين المللي در وين گزارش خواهند داد. در ش��رايطي كه روساي جمهوري 
ايران و فرانس��ه با يكديگر گفت وگو كردند و راه هاي ادامه مذاكرات بر سر يافتن 
راه هاي زنده نگه داشتن توافق هسته اي مورد بحث طرفين قرار گرفت، دفتر كاخ 
رياست جمهوري فرانسه در بيانيه اي از ايران خواس��ت تا به تعهداتش در برجام 
پايبند بماند.. در بيانيه كاخ اليزه همچنين به اين نكته اشاره شده است كه مكانيسم 
ماشه در قبال اقدام تازه ايران فعال نمي شود. مكانيسم ماش��ه به ساز و كاري در 
توافق هسته اي ايران و گروه كشورهاي ۱+5 اطالق مي شود كه در آن عدول ايران 
از تعهداتش باعث مي شود تحريم هاي سازمان ملل به صورت خودكار مجددا عليه 
تهران فعال شوند. ميخاييل اوليانوف، اقدام ايران در جهت كاهش تعهدات را قابل 
درك توصيف كرد و افزود: »با توجه به روندي كه مشاهده شده بود، انجام اين اقدام 
از سوي ايران دور از انتظار نبود.« آقاي اوليانوف البته اشاره كرده كرد كه همچنان 

راه مذاكرات ميان طرفين باز است و گفت وگوها بايد در اين خصوص ادامه يابد.

بازتاب گام دوم كاهش تعهدات ايران   در اروپا

برش



روي موج خبر

    اروپا به تعهداتش پايبند شود، اقدامات ما 
قابل بازگشت است

محمدجواد ظريف در پيامي كه در توييتر منتشر شد 
نوشت؛ امروز ايران گام دوم خود را طبق پاراگراف ۳۶ 
برجام برمي دارد. ما اين حق را داريم كه به استفاده از 
اين اقدامات قانوني ذيل برجام ادامه دهيم و از منافع 
خود در برابر تروريس��م اقتصادي امريكا محافظت 
كنيم. ظريف تاكيد كرد: تمامي اين گام ها تنها در 
صورت پايبندي گروه E۳ )انگليس، فرانسه، آلمان( 
قابل بازگش��ت خواهد بود. رييس دستگاه قضا در 
پيامي ديگر نوشت: اتحاديه اروپا و E۳ پس از قصور در 
اجراي تعهداتشان ذيل برجام، ازجمله پس از خروج 
امريكا از توافق دس��ت كم بايد به لحاظ سياسي از 
اقدامات ايران طبق پاراگراف ۳۶ )در برجام( حمايت 
كند. وزير امورخارجه ايران در ادامه نوشت: E۳ هيچ 
بهان��ه اي براي پرهيز از اتخاذ يك موضع سياس��ي 
محكم براي حفظ برجام و مقابله با يك جانبه گرايي 

امريكا ندارد.

    كاهش تعهدات برجامي ايران نگران كننده 
است؛ايلنا|

موگرين��ي به كاه��ش تعه��دات برجام��ي ايران 
واكنش نش��ان داد. به گزارش الجزي��ره، »فدريكا 
موگريني« مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در اي��ن خصوص گفت: كاهش تعه��دات برجامي 
ايران نگران كننده و عاملي در جهت تضعيف توافق 
هسته اي محسوب مي شود. ما از ايران مي خواهيم 
از اين تصميم منصرف ش��ود و به تعهدات خود در 
برجام بازگردد. موگريني در ادامه از احتمال تشكيل 
كميسيون مشترك برجام در روزهاي آتي خبر داد. 

    دول�ت ب�ا واريز مع�ادل ريالي س�هم خود
از حساب ذخيره ارزي موافقت كرد؛پاد|

هيات وزيران به پيش��نهاد سازمان برنامه و بودجه، 
با واريز معادل ريالي س��هم دولت از حساب ذخيره 
ارزي موافقت كرد. هيات وزيران به پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه كشور و در اجراي بند )ج( تبصره )۱( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و بند 
)پ( ماده )۱۷( قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور، بانك مركزي را موظف كرد بالفاصله پس از 
اعالم سازمان برنامه و بودجه كشور، وجوه مورد نظر 
را از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير 
نيمايي به حساب درآمد عمومي ذيربط، نزد خزانه 

داري كل كشور واريز كند. 

    واكن�ش معاون حقوق�ي رييس جمهوري
به خودروهاي دپو شده؛پاد|

معاون حقوقي رييس جمهور در نامه اي به گمرك، 
خواستار بررسي وضعيت خودروهاي باالي ۲۵۰۰ 
سي سي داراي قبض انبار كه هنوز ترخيص نشده اند، 
شد. علي وكيلي مديركل مركز واردات و امور مناطق 
آزاد و ويژه در بخشنامه اي به كليه گمركات اجرايي، 
خواستار ارايه گزارشي از اطالعات آماري خودروهاي 
باالي ۲۵۰۰ س��ي سي داراي قبض انبار شد. در اين 
بخشنامه آمده است: با عنايت به دريافت نامه از سوي 
معاونت محترم حقوقي رياس��ت جمهور به منظور 
بررسي آخرين وضعيت خودروهاي سواري با حجم 
موتور بيش از ۲۵۰۰ سي سي كه داراي قبض انبار بوده 
و تا قبل از صدور مصوبه هيات محترم وزيران به شماره 
۵۱۰۴۰/ ۷۰۴۴۱  مورخ ۲۳/ ۰۶/ ۹۳  به صورت مجاز 
وارد اماكن گمركي و مناطق آزاد و ويژه شده و هنوز 
ترخيص نگرديده اند، خواهشمند است دستور فرماييد 
در اس��رع وقت مطابق جدول ذيل اطالعات آماري 

خودروهاي مذكور را به اين مركز ارسال فرمايند.

    ش�وراي حكام آژانس چهارش�نبه ۱۹ تير 
تشكيل جلسه مي دهد؛مهر|

شوراي حكام آژانس براي بررسي اقدامات برجامي 
ايران نشستي را در تاريخ ۱۰ جوالي برگزار مي كند. 
به گزارش بيزينس استاندارد، در پي درخواست امريكا 
براي برگزاري نشست ويژه شوراي حكام براي بررسي 
اقدام��ات برجامي ايران، آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي اعالم كرد كه اين نشست در تاريخ ۱۰ جوالي 
)۱۹ تير( برگزار مي شود. اين در حالي است كه نماينده 
دايم ايران در سازمان هاي بين المللي در واكنش به 
درخواست امريكا براي برگزاري نشست شوراي حكام 
گفت: اينكه امريكا به عنوان ناقض اصلي برجام، اين در 
خواست را مطرح كرده نشان دهنده انزواي اين كشور 
در مخالفت با رويكرد چند جانبه گرايي و حاكميت 

قانون در مسائل بين المللي است.

    ابالغ مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجي 
سرمايه گذار در ايران؛تسنيم|

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوبه 
هي��ات وزي��ران در خصوص اعطاي مج��وز اقامت 
پنج ساله به اتباع خارجي س��رمايه گذار در ايران را 
ابالغ كرد. هيات وزيران وزارت كشور را موظف كرد تا 
حداكثر ظرف يك ماه براي اتباع خارجي كه حداقل 
۲۵۰ هزار دالر يا معادل آن به ارزهاي ديگر در بانك ها 
و موسسات اعتباري سپرده گذاري بلندمدت يا به 
همان ميزان در ايران س��رمايه گذاري كنند، پس از 
تاييد وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، مجوز اقامت 

پنج ساله صادر كند.

    اي�راد ش�وراي نگهبان ب�ه ۲ طرح  مصوب 
مجلس؛تسنيم|

شوراي نگهبان طي نامه اي به مجلس ايرادات خود به 
طرح هاي ساماندهي صنعت خودرو و تشديد مجازات 
اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن را اعالم 
كرد. بر اساس اعالم شوراي نگهبان، از جمله ايراداتي 
كه مغايرت با موازين ش��رع يا قانون اساسي يا ابهام 
شناخته شد، طرح هاي ساماندهي صنعت خودرو و 
تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان 
ناشي از آن است. همچنين اليحه موافقتنامه تشويق و 
حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري 
اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق نيز به علت عدم 
مغايرت با موازين شرع يا قانون اساسي شناخته شد. 

ايران۲

دادستان كل كشور: 

»بردند و خوردند« زيبنده جمهوري اسالمي نيست
گروه ايران|

دادس��تان كل كشور معتقد اس��ت: براي نظام جمهوري 
اسالمي زيبنده نيس��ت كه مرتب بگويند يكي برد و يكي 
خورد و همين امر موجب بي اعتمادي مردم شود و بگويند 
همه اين طور هستند. به گزارش اداره ارتباطات قوه قضاييه 
محمدجعفر منتظري ديروز در مراس��م تكريم و معارفه 
دادستان زنجان با اشاره به اينكه پرونده نجفي هم مانند ساير 
پرونده ها مسير قانوني خود را طي مي كند، گفت: از نظر ما اين 
پرونده هيچ امتيازي ندارد و مانند بقيه پرونده مراحل قانوني 
خود را طي مي كند و حق خانواده مقتول است كه در صورت 
درخواست قصاص و در صورت ديه پرداخت ديه يا گذشت 
انجام مي شود. دادستان كل كش��ور با بيان اينكه در دوره 
حساس و خطير كشور قرار داريم، تصريح كرد: اميدواريم 
با فعاليت و عملكرد درست از عهده وظايف خود برآييم و 
سربلند شويم. در نظام جمهوري اسالمي هدف از حكومت 
اقامه قسط و عدل است و اگر كسي مي تواند در اين مسير 
حركت كند، مي ماند. منتظري با بيان اينكه در اجراي عدالت 
همه مسووليت دارند، اما دستگاه قضايي مسووليت بيشتري 
دارد، تصريح كرد: در هرجا كه هستيم حكومت بايد حكومت 
عدالت باشد. دادستان كل كشور با تاكيد بر الگوبرداري در 
امر قضاوت از اميرالمومنين )ع( بيان كرد: مي توان اجراي 
عدالت را دقيق انجام داد، اما نه با ايجاد فضاي وحشت و رعب 
بلكه بايد با صميميت مجرم را به جزاي عمل خود رساند. 
وي با بيان اينكه دادستان دو وظيفه عمده و مهم دارد كه 
نخستين آن اين است به گونه اي با مردم گرم و صميمي باشد 
كه هركسي در حقش ظلم شده احساس راحتي كند، گفت: 
آغاز اين كار با شكايت شاكي و ختم آن با گرفتن حق وي يا 
حصول رضايت وي ممكن است. منتظري با بيان اينكه يكي 
ديگر از وظايف دادستان اين است كه حقوق عامه مردم را 
پيگيري و از آن دفاع كند، تصريح كرد: من از همه مسووالن 
درخواس��ت دارم كه از حقوق عامه كه از وظايف دادستان 

است حمايت كنند. وي گفت: تجاوز به حريم رودخانه ها 
و آب هاي زيرزميني بايد به درستي مديريت شود كه اگر 
نشود براي آيندگان منبعي باقي نمي ماند، تعدي و تجاوز به 
حريم رودخانه ها و جلوگيري از تجاوز دستگاه هاي اجرايي 
به حقوق عامه موضوعاتي اس��ت كه بايد به صورت جدي 
پيگيري شود. دادستان كل كشور افزود: اگر وزارتخانه هايي 
كه به صورت مستقيم به مردم خدمت  مي رسانند به وظيفه 
خود درست عمل كنند، نوبت به دستگاه قضايي نمي رسد 
اما اگر آنها هم عمل نكردند اين وظيفه دادستان است كه آن 
را پيگيري كند. وي با اشاره به اينكه اگر شهرداري وظيفه 
دارد و به وظيفه خود عمل نكرده است، اگر جاده ها مناسب 
نيست و راه و شهرسازي به وظيفه خود عمل نكرده است، 
پس چه كسي در اين شرايط بايد وارد عمل شود و احقاق 
حقوق عامه را انجام دهد كه در اين شرايط، قطعا دادستاني 

و قوه قضاييه وظيفه رسيدگي دارد.

     دش�من در تالش است فساد را بسيار گسترده 
نشان دهد

دادستان كل كشور همچنين به عزم جدي قوه قضاييه در 
مبارزه با فساد اشاره كرد و گفت: امروز، شاهد حدي از رشد 
فساد هستيم كه قابل قبول نظام جمهوري اسالمي نيست، 
البته دشمن در تالش است فساد را بسيار گسترده نشان 
دهد، اما بنده عرض مي كنم ما در سطح دستگاه ها آنقدر 
خدمات داريم كه نسبت فساد به آن كم است اما همين ميزان 
فساد هم قابل قبول نيست. وي ادامه داد: دستگاه قضايي در 
مبارزه با فساد در درون خودش بيشتر تالش مي كند و از هيچ 
فسادي در درون مجموعه خود چشم پوشي نخواهيم كرد. 
دومين موضوع نيز بحث فساد در ساير دستگاه ها است كه 
در اين رابطه از مسووالن انتظار همكاري داريم و درخواست 
داريم اجازه ندهند، فساد همچون موريانه به داخل دستگاه 
آنها نفوذ كند. دادستان كل كشور افزود: براي نظام جمهوري 

اسالمي زيبنده نيس��ت كه مرتب بگويند يكي برد و يكي 
خورد و همين امر موجب بي اعتمادي مردم شود و بگويند 
همه اينطور هستند. دستگاه قضايي براي مبارزه با فساد 
كمر همت را بسته است و اميدواريم جامعه مبرا از فساد شود 
و از اين طريق اعتماد مردم جلب شود. البته خود مردم نيز 
در مقابله با فساد نقش دارند و از آنها مي خواهيم اگر از فساد 
آگاه بودند، گزارش كنند. وي با اشاره به اينكه دستگاه هاي 

اجرايي و نظارتي و دستگاه هاي قضايي موظف هستند در 
چارچوب قانون با منكرات در جامعه برخورد كنند، گفت: به 
لحاظ قانون برخي منكرات كه در مالعام انجام مي شود جرم 
محسوب مي شود و اگر كسي در جامعه جرم مشهود انجام 
دهد ماموران انتظامي با آن برخورد مي كنند. منتظري با 
اش��اره به اينكه در برخورد با جرم مشهود نيازي به حكم و 
دستور قضايي وجود ندارد، عنوان كرد: ماموران انتظامي 

و ضابطان قضايي موظف هستند با جرايم مشهود برخورد 
كنند اما مجازات اين افراد در دادگاه قضايي و مطابق قانون 
انجام مي شود. منتظري با اشاره به اينكه امروز به دليل عدم 
مديريت صحيح فضاي مجازي آس��يب هاي زيادي از اين 
فضا شاهد هستيم، گفت: در تهران دادسراي ويژه رسيدگي 
به جرايم يارانه اي تشكيل شده و در شهرستان ها نيز شعبي 

براي جرايم يارانه اي اختصاص داده شده است. 

ايران ديگر درصد غني سازي را رعايت نمي كند
ما همزمان خواس��ته هاي خود را به كميسيون مشترك 
ارج��اع داديم. طرف ه��اي مقابل در اجراي تعهداتش��ان 
كوتاهي كردند كه منجر به كاهش تعهدات ما شده است. 
عراقچي تماس شنبه ش��ب ماكرون با روحاني را سازنده 
دانست و خاطرنشان كرد: گرايش كش��ورهاي اروپايي و 
روسيه و چين براي پيدا كردن راه حل مشهود است. هرچند 
اين كار، به دليل فشارهاي امريكا و تحريم هاي اين كشور 
كار سختي اس��ت ولي اين توافق صورت گرفته كه زمينه 
براي دور جديدي از گفت وگوها ميان طرفين ايجاد شود و 
اميدواريم به راه حل هاي معقول و سازنده برسند. وي با بيان 
اينكه طي روزهاي گذشته نشست كميسيون برجام در وين 
تشكيل و قرار شد كه نشست وزراي امور خارجه كميسيون 
مشترك نيز برگزار شود، اظهارداشت: مسير ديپلماسي باز 
است ولي بايد راه حل هايي سنجيده شود كه خواسته هاي 

ايران را برآورده كند.

    تا وقتي براي اينستكس اعتباري در نظر گرفته 
نشود سازنده نيست

اين ديپلمات كشورمان همچنين گفت: اگر اروپايي ها از 
طريق اينستكس و غير از آن توانسته بودند خواسته هاي ما 
را برآورده كنند امروز در اين نقطه قرار نداشتيم. علت اينكه 
ما امروز گام دوم كاهش تعهدات خود را شروع مي كنيم به 
اين دليل است كه اروپا و بقيه اعضاي مشاركت كننده در 
برجام نتوانستند خواسته ما از برجام را برآورده كنند و به 
خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهاي نفتي 
اقدام قابل توجهي صورت بدهند. وي افزود: اينستكس به 
عنوان يك گام ابتداي��ي و به عنوان پايه اي براي تبادالت 
تجاري بين ايران و اروپا خوب اس��ت. ولي راه اندازي اين 
سازوكار بسيار طوالني شده است. اين ديپلمات عاليرتبه 
كشورمان ادامه داد: منابع درآمدي در اين سازوكار وجود 
نخواهد داشت مگر اينكه كشورهاي اروپايي از ايران نفت 
بخرند يا اينكه اعتباراتي را به ايران اختصاص دهند و در 
قابل اينس��تكس اين اعتبارات را ب��راي تبادالت تجاري 
بي��ن ايران و اروپ��ا اختصاص دهند كه اي��ن امر تاكنون 
صورت نگرفته اس��ت. معاون سياس��ي وزيرامورخارجه 
گفت: اينستكس رسمًا عملياتي شده است. طرف ايراني 
اينستكس هم عملياتي شده است، اين دو نهاد با يكديگر 
در ارتباط هستند و قواعد كاري خود را تنظيم كرده اند و 
يكي دو مورد كوچك ه��م فعال به عنوان امتحان كه اين 
مكانيسيم و اين سازوكار كار خود را آغاز كند، انجام شده 
است. وي در عين حال گفت: تا زماني كه اعتبارات كافي 
براي اين سازوكار در نظر گرفته نشود به اعتقاد ما فايده اي 
ندارد البته اهميت سياسي اينستكس را نبايد فراموش 
كنيم. وي درباره راكتور اراك هم گفت: آنچه در گام اول 
در نامه آقاي دكتر روحاني و نام��ه دكتر ظريف به خانم 
موگريني آورده ش��د بحث اراك بحث جداگانه اي است 
و به اين دليل كه روند مدرن س��ازي اراك به تأخير افتاده 

و با تعلل مواجه است اگر كشورهاي باقي مانده در برجام 
نتوانند اين روند را اصالح كنند و نتوانند اراك را به جدول 
زماني كه براي آن پيش بيني شده برگردانند، طبيعي است 
كه ما بر مي گرديم و اراك را طبق فرمول و فناوري خود و 

قبلي تكميل و تأسيس مي كنيم. 

    رصد پيشرفت بازطراحي راكتور اراك
عراقچي اف��زود: در طول دو ماه گذش��ته در حوزه اراك 
پيشرفت هاي خوبي صورت گرفته است و گروه كاري اراك 
كه به رياست مشترك چين وانگليس تشكيل مي شود. 
جلسات كاري متعددي با كارشناسان سازمان انرژي اتمي 
برگزار شده است. عالوه بر اين بعضي از از قراردادهايي كه 
بايد منعقد مي شد امضا شده و بعضي هم در حال مذاكره 
است. معاون وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: به لحاظ 
فني و تخصصي ما پيشرفت خوبي داشتيم لذا ما همچنان 
روند پيشرفت امور در اراك را رصد مي كنيم، اگر به جدول 
زماني مطلوب ما برگردد ما همين اراك مدرن شده را ادامه 
خواهيم داد در غير اين صورت تصميم ديگري خواهيم 
گرفت. االن به نظر ما چون روند پيشرفت خوب بوده است 
مدتي را در نظر مي گيريم تا اين پيشرفت ها ببينيم كه به 
كجا مي رسد و آيا خواسته ما تأمين مي شود يا نخواهد شد. 
موضوع اراك جدا از آن گام هايي است كه ما ۶۰ روز به ۶۰ 

روز برخواهيم داشت.

    توقيف نفتكش ايراني راهزني دريايي است 
عراقچي با اش��اره به اين واقعيت كه ايران برنامه هايش در 
خصوص كاهش تعه��دات را با دقت دنبال مي كند گفت: 
به لحاظ فني و تخصصي ما پيشرفت خوبي داشتيم و لذا 
ما همچنان روند پيشرفت امور در اراك را رصد مي كنيم، 
اگر به جدول زماني مطلوب ما برگردد ما همين اراك مدرن 
شده را ادامه خواهيم داد در غير اين صورت تصميم ديگري 
خواهيم گرفت.  االن به نظر ما چون روند پيشرفت خوب بوده 
است مدتي را در نظر مي گيريم تا اين پيشرفت ها ببينيم كه 
به كجا مي رسد و آيا خواسته ما تأمين مي شود يا نخواهد 
شد. موضوع اراك جداي از آن گام هايي است كه ما ۶۰ روز 
به ۶۰ روز برخواهيم داشت.  معاون سياسي وزير امورخارجه 
در مورد نفتكش توقيف شده ايران توسط انگليس هم گفت: 
برخالف آنچه كه دولت انگليس مدعي شده هدف و مقصد 
اين نفتكش سوريه نبوده است كما اينكه بندري را كه در 
س��وريه نام برده اند اصوال ظرفيت چنين سوپر تانكري را 
ندارد. هدف جاي ديگري بوده است. از آبراه بين المللي در 
تنگه جبل الطارق عبور مي كرده است هيچ قانوني به دولت 
انگليس اجازه نمي دهد اين نفتكش را متوقف كند و از نظر ما 
با توقيف اين كشتي يك راهزني دريايي صورت گرفته است و 
ما خواهان آزادسازي اين نفتكش هستيم. عراقچي ادامه داد: 
در تماس مستمر با دولت انگلستان هستيم، سفير انگلستان 
روز پنجشنبه به وزارت امورخارجه احضار شد و ديروز هم 

براي بار دوم به وزارت خارجه آمد. عالوه بر اين سفير اسپانيا 
را هم دعوت كرديم. مشورت هايي هم با دولت اسپانيا انجام 
مي دهيم و مس��ير حقوقي هم از طريق دادگاه ادامه دارد و 
وكالي مبرز استخدام شدند كه مسير حقوقي را طي كنند.

    منع�ي ندارد امريكا به ش�رط توقف تحريم ها 
در گفت وگوها شركت كند

معاون وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا مكرون پيشنهاد جديدي داده است كه لحن از ۱+۴ به 
۱+۵ تغيير كرده است، گفت: اينكه اروپايي ها نتوانسته اند 
خواسته هاي ما را محقق كنند و مجبور به كاهش تعهدات 
ش��ديم به معناي توقف رايزني ها و گفت وگوها و پيگيري 
ايده ها نيس��ت. گفت وگوها و تماس ها حتي در سطح باال 
ادام��ه دارد كه نمونه آن تماس دوم مك��رون با روحاني در 
هفته هاي گذشته بوده است. وي با بيان اينكه ايده هايي كه 
ميان ايران و گروه ۱+۴ جود دارد، افزود: اگر الزم شد منعي 
ندارد امريكا به شرط توقف تحريم ها شركت كند. البته از نظر 
ما امريكا از برجام خارج شده و از نظر ما مفهومي به معناي 
۱+۵ ديگر وجود ندارد و اگر به آن اشاره شد مجموعه كشورها 
در گفت وگوها است. عراقچي با اش��اره به اينكه ما با گروه 
۱+۴ گفت وگو مي كنيم و بحثي با امريكا نداريم خاطرنشان 
كرد: اميدواريم در روزهاي آتي با تصميم ايران و طرف هاي 
ديگر برجام به ابتكارات جديدتركه منجر به گفت وگوهاي 

جديدتري شود به نتيجه برسيم.

    هيچ اميد و اتكايي به هيچ كشوري نبسته ايم
يك��ي از موضوعاتي كه هم��واره مورد انتق��اد گروه هاي 
مخالف برجام قرار مي گرفت؛ ارتباطي بود كه ميان برجام 
و برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي در كش��ورمان ايجاد 
مي شد، معاون وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه اگر منافع اينستكس از صادرات نفت ايران تأمين 
نشود، اين س��ازوكار چه اعتباري دارد؟ گفت: ايران هيچ 
اميد و اتكايي به هيچ كش��وري نبسته است چه برسد به 
اروپا و اينستكس. ولي از هر ظرفيتي كه براي كشور ايجاد 
شود، استفاده مي كنيم و در اين معركه و جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران از هر معبري اس��تفاده خواهيم كرد در 
اين معبر از مسير چين، روسيه، تركيه، هند و همسايگان 
و ديگر ش��ركاي اقتصادي مان عبور خواهي��م كرد. اين 
ديپلمات عاليرتبه كشورمان گفت: با همه آنها برنامه داريم 
و گفت وگو كردي��م، ابتكارات مفصلي وجود دارد. يكي از 
اين ابتكارات، اينستكس است كه البته به آن اميد و اتكايي 
نداريم. در وزارت امور خارجه گفته ايم كس��ي وابسته و 
متكي به اينس��تكس باقي نماند و اميدي به آن نبندد و 
كسي نبايد در كشور معطل اروپا و اينستكس باقي بماند 
بلكه بايد بر اساس اقتصاد مقاومتي و ظرفيت هاي داخلي 
عمل كنيم. عراقچي خاطرنشان كرد: ايران هم اكنون از 
عزت و مشروعيت بين المللي برخوردار است زيرا توافق 

هس��ته اي را با حس��ن نيت را اجرا و ب��ه تعهداتش عمل 
كرد. با خروج امريكا يك س��ال هم در برجام باقي ماند و 
با صبر راهبردي خود فرصت هايي را براي دپيلماس��ي و 
گفت وگو ايجاد كرد. اين حسن نيت و فرصت ايجاد كردن 
براي ايران موجب حقانيت و ايجاد مشروعيت در عرصه 
بين المللي شده است. معاون وزير امور خارجه ياد آورشد: 
البته كشورهاي ديگر سعي مي كنند در قبال تحريم ها آن 
فشارها را كاهش دهند. ما در سياست خارجي خود موفق 
عمل كرده و توانسته ايم فرصت هاي خوبي را ايجاد كنيم. 
شما سفرهاي روحاني و ظريف را به كشورهاي منطقه و 
ديگر كشورها ديده ايد. ما اجازه نمي دهيم امريكا به اهداف 
خود برسد و با اتكا به مردم، نيروهاي مسلح، توانمندي هاي 
دفاعي ظرفيت هاي داخلي دشمن را مأيوس و از اين مرحله 
به سالمت عبور مي كنيم و امريكا را مجبور خواهيم كرد كه 

از مواضع خود عدول كند.

    خواهان سفرهاي نمايشي نيستيم
وي در پاس��خ به س��وال ايرنا درب��اره رفت��ار و آمدهاي 
ديپلماتيك و سفر آقاي مكرون و برگزاري اجالس وزيران 
امورخارجه گفت: در روزهاي آين��ده ما رفتار و آمدهاي 
ديپلماتيكي و تبادالتي خواهيم داشت، از جمله جلسه 
وزيران امورخارجه ايران و ۱+۴ كه در حال طراحي است. 
عراقچي تصريح كرد: ما خواهان سفر نمايشي نيستيم. 
نه مي خواهيم كه كسي نمايش��ي به ايران سفر كند و نه 
نمايشي به جايي خواهيم رفت. خواهان سفرها و جلساتي 
هستيم كه منجر به نتيجه و تصميمي براي تصحيح وضع 
موجود در برجام شود. بنابراين اينكه حتمًا كسي به ايران 
سفر كند يا حتمًا ما سفري داشته باشيم في نفسه مطلوب 
ما نيست مگر اينكه از اين س��فر نتيجه اي حاصل شود. 
عراقچي درباره سوالي در خصوص همكاري كشورهاي 
ديگر با ايران گفت: جمهوري اسالمي هيچ اميد و اتكايي 
به هيچ كشور بخصوصي ندارد، اما از هر امكان و ظرفيتي 
كه كش��ور بتواند در حال حاضر از آن استفاده كند، بهره 
مي بريم. در اين معركه و به قول ترامپ جنگ اقتصادي هر 
معبري كه بتوانيم را باز خواهيم كرد. وي افزود: معبر اصلي 
از مسير چين، روسيه، تركيه و هند است. ما با همه شركاي 
اصلي ايران همكاري داريم و ابتكارات مفصلي را با هر كدام 
تدارك ديده ايم و يكي از اين ابتكارات از طريق اروپا و مسير 
ابتكار اينستكس است. معاون وزير امور خارجه يادآورشد: 
اگر اينستكس عملياتي بشود و اگر بتواند يك مسيري ولو 
باريك باز كند استفاده مي كنيم، اين مسير را بتوانيم فراخ تر 
كنيم استفاده خواهيم كرد. ولي هيچ كسي نبايد معطل 
اينستكس در كشور ش��ود كماكان كه معطل هيچ چيز 
ديگري هم نبايد بشود. براساس اصول اقتصاد مقاومتي 
براساس اتكا به خودمان بايد حركت كنيم و همه مسيرها 
را بايد امتحان كنيم و باز كنيم و همه ابتكارات را بايد داشته 

باشيم. همچنان كه داريم اين كارها را انجام مي دهيم. 

    ولي قطعا امريكا را مايوس خواهيم كرد
معاون وزير امور خارجه كشور گفت: قسمت هسته اي برجام 
چهار ركن اساسي دارد كه شامل ميزان ذخاير مواد، درصد 
غني سازي، تعداد سانتريفيوژها و تحقيق و توسعه است. 
ايران به منظور اعتمادس��ازي در خصوص اين چهار ركن 
برخي محدوديت ها را براي سال هاي مشخصي قبول كرده 
بود كه در شرايط فعلي در گام اول اعالم شد ايران ديگر به 
يكي از اين اركان پايبند نخواهد بود و در گام دوم نيز ركن 
ديگري را اعالم كرديم. وي افزود: به نظر بنده در مقابل اينكه 
ايران عدم پايبندي به آن اركان را اعالم كرده است، ارقام و 
عددهاي فني ديگر خيلي اهميت ندارد. چرا كه ايران اعالم 
كرده است تعهدات اصلي خود را در برجام كنار مي گذارد. اين 
مساله اهميت سياسي و راهبردي دارد و در اين شرايط ميزان 
عددهايي كه در بخش فني مطرح است ديگر خيلي اهميت 

ندارد و فقط بستگي به نيازهاي سازمان انرژي اتمي دارد.

    امريكا به شرط توقف تحريم ها مي تواند
در جلسه ايران و 1+4 شركت كند

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد امريكا از بند ۳۷ 
برجام استفاده كند؟ گفت: ما مفهومي به نام ۱+۵ را ديگر به 
رسميت نمي شناسيم و چنين مفهمومي ديگر رسماً وجود 
ندارد. امريكا از برجام خارج شده، خارج قطعي هم شده است 
ديگر عضو برجام نيست و از هيچ مكانيسم داخل برجام هم 
نمي تواند استفاده كند. اما در قالب جلسات ايران و ۱+۴ با آن 
شرطي كه گفتم مي تواند حضور داشته باشد اگر توافق بين 
ما و ۱+۴ صورت بگيرد و اگر آنها تحريم هاي خود را بردارند. 
شرط اول ما برداشتن تحريم هاي نفتي و بانكي است ولي 
بقيه تحريم ها هم حتماً در مراحل بعدي مدنظر قرار خواهد 
گرفت. معاون وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره گام 
سوم گفت: ما گام سوم را كامال مطالعه كرديم. نه تنها گام 
سوم، بلكه گام هاي بعدي را هم با همكاري سازمان انرژي 
اتمي مطالعه كرده ايم. يك طرح گام به گام را حتي تا آخر 
مسير طراحي كرديم و مي دانيم كه در گام هاي بعدي چه 

اقداماتي را بايد انجام دهيم يا مي توانيم انجام دهيم.

   از تصميم ايران براي افزايش سطح 
غني سازي   مطلعيم

آژانس بين المللي انرژي اتمي در واكنش به افزايش سطح 
غني سازي كشورمان اعالم كرد كه از اين تصميم ايران مطلع 
است و بازرسان آژانس پس از بررسي اين موضوع در اين باره 
گزارش خواهند داد. س��خنگوي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ديروز س��اعاتي پس از آنكه ايران اعالم كرد به زودي 
سطح غني سازي خود را از ۳.۶۷ درصد باالتر مي برد، اظهار 
داشت: ما از تصميم ايران در ارتباط با سطح غني سازي خود 
مطلع هستيم و بازرسان آژانس كه در ايران حضور دارند به 
محض راستي آزمايي تحوالت جديد پيرامون اين موضوع 

آن را گزارش خواهند داد.
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ادامه از صفحه اول

پيغام امريكا پس از ساقط شدن پهپاد متجاوز 
رييس سازمان پدافند غيرعامل گفت: امريكا 
پس از س��رنگوني پهپاد متجاوزش از طريق 
واس��طه هاي ديپلماتي��ك به ما اع��الم كرد 
مي خواهد براي حف��ظ آبروي خود عملياتي 
محدود انجام دهد، اما پاسخ ايران اين بود كه 
هر عملياتي را شروع جنگ تلقي مي كنيم. به 
گزارش فارس، سردار غالمرضا جاللي ديروز 
در پنجمين همايش علوم و مهندسي دفاعي اظهار داشت: امريكايي ها در 
تقابل با انقالب اسالمي پس از ترامپ رويكرد جديدي را اتخاذ كردند، نگاه 
آنها اين است كه اروپايي ها را با لفاظي و حرف هاي بدون عمل ما را در برجام 
نگه دارند. از ابتداي سال ٩٨ وارد فاز جديدي از اين جنگ شديم. استراتژي 

امريكايي ها در سال ٩٧ استفاده ازفضاي مجازي بود كه متاسفانه در كشور 
ما با غفلت مسووالن رشد پيدا كرده است. سردار جاللي ادامه داد: فضاي 
مجازي امتيازاتي را به دشمن داده كه از جمله آن عمليات شناختي است، 
تمام تالش دشمن در سال ٩٧ استفاده از فضاي مجازي و فشار اقتصادي 
و نهايتا هدايت مردم براي درگيري با دولت و نظام بود. رييس س��ازمان 
پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه توانستيم در سال ٩٧ هر چهار مرحله 
عمليات دشمن را خنثي كنيم، گفت: در اين سال اثبات شد كه همه تدابير 
دشمن با وحدت كلمه و پشت سر رهبري حركت كردن، شكست خواهد 
خورد. وي  تاكيد كرد: در اليه سياسي مقام معظم رهبري تدبير كردند و 
با برگرداندن اين اليه به ريل اصلي خود، مسير كاهش تدريجي تعهدات 

برجام را طراحي كردند.

اقدام ايران در كاهش تعهدات براي حفظ برجام است
يك عضو فراكس��يون اميد مجلس با اش��اره 
به اق��دام احتمال��ي اي��ران در افزايش ميزان 
غني س��ازي به بيش از ۳.۶۷ درصد، گفت: به 
نظر مي رس��د اين جزو آخرين اقداماتي است 
كه دولت ايران س��عي دارد انج��ام دهد تا هم 
فضاي داخلي را مديري��ت كند و هم به نوعي 
فشار بياورد تا اروپايي ها شايد جلو آمده و كمك 
كنند تا برجام حفظ شود. جالل ميرزايي در گفت وگو با ايلنا، درباره موافقت 
شوراي حكام نسبت به درخواست امريكا جهت برگزاري نشست ويژه جهت 
بررسي برنامه هس��ته اي ايران گفت: اينكه امريكا از شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي درخواست تشكيل جلسه داده تازگي ندارد، قبال 

هم اعمالي از اين دست را انجام داده اند، فارغ از اين مسائل بايد توجه داشته 
باشيم كه امريكا نفوذ بيشتري در اين سازمان دارد. او گفت: نگاه اروپايي ها 
ناظر بر حفظ برجام است و مي خواهند از افزايش تنش ها جلوگيري كنند 
و به ديپلماسي فرصت دهند و به ايران فشار وارد نكنند، همچنين با توجه 
به رويكرد روس ها و چيني ها به نظر مي رسد اين جلسه با جلسات قبلي كه 
عليه ايران قطع نامه مي گرفتند متفاوت باشد و اتفاق خاصي رخ ندهد. اين 
عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سوال كه اين جلسه در حالي 
برگزار مي شود كه ايران بخشي از تعهدات برجامي خود را لغو كرده است 
و اين امر چقدر مي تواند امريكا را در اثبات ادعاي خود كمك كند؟، گفت: 
كاهش تعهدات برجامي ايران زياد نيست و ايران هوشمندانه عمل كرده و 

گفته كه اين راه برگشت پذير است.

چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

آيا سند برجامي ششم توسعه منعكس كننده واقعيت اقتصاد تحريمي ايران است؟ 

سند منسوخ برنامه ششم توسعه 

تاكيد كارشناس مرکز پژوهش های مجلس بر اولويت بندي پروژه هاي عمراني در شرايط مضيقه

توقف پروژه هاي عمراني بي مزيت به صرفه تر است!
كارش��ناس مركز پژوهش هاي مجل��س مي گويد با 
توجه به اينكه برنامه ششم توسعه بر مبناي وضعيت 
اقتصادي س��ال 1395 نوشته شده و با واقعيت هاي 
امروز اقتصاد ايران هم خواني ندارند، بهتر است برنامه 
ديگري براي افق ميان م��دت اقتصاد ايران طراحي 
ش��ود. او همچنين مي گويد در شرايط تحريمي و با 
توجه به محدوديت هاي منابع مالي دولت بهتر است 
پروژه هاي عمراني دولت اولويت بندي شده ومواردي 
كه مزيت خاصي ندارند تعطيل ش��وند چرا كه اين 

براي اقتصاد ايران به صرفه تر است.
سيد محمد هادي سبحانيان، كارشناس اقتصادي  
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی درگفتگو 
با »تعادل« درباره وضعيت برنامه شش��م توس��عه و 
امكان تحقق آن اظهار كرد: به واس��طه تحريم های 
اقتصادی و مشکل شدن فروش نفت ايران وکاهش 
ش��ديد درآمدهای نفتی، با توجه به اين که اقتصاد 
ما اقتصادی وابس��ته به نفت است و همانند ساليان 
گذشته نفتی که از موتورهای رشد اقتصادی کشور 
بوده اس��ت، متغير های اقتصادی کالن مثل رش��د 
اقتصادی و اش��تغال هم دچار اختالل ش��ده است. 
بنابراين اگر نتوانيم آن را به درستی مديريت کنيم و 
بخواهيم از کانال هايی که مشکالت اقتصادی کشور 
ما را تش��ديد می کند، ب��رای جايگزينی درآمدهای 
نفتی چاره انديشي كنيم اين امر می تواند روز به روز 

اوضاع اقتصادی را وخيم تر هم بکند و به پديده هايی 
مثل ابر تورم نيز منتهی شود. 

وي ادامه داد: برنامه شش��م توسعه که در آن بودجه 
کشور گنجانده شده است و در حال پياده شدن است، 
در شرايطی تصميم و تصويب شد که مشکالت حال 
حاضر در اقتصاد کش��ور وجود نداش��ت و يا حداقل 
چش��م اندازی برای اي��ن اوضاع وجود نداش��ت لذا 
طبيعتا با توجه به تغيير شديد شرايط، بايد متناسب 
با نيازهای امروزمان برنامه ريزی کنيم. آنچه که تحت 
عنوان اصالح س��اختاری بودجه مطرح ش��ده است 
ناظر بر اين امر است که ما متناسب با فعليت موجود 
و البته معضالت و مش��کالت س��اختاری در اقتصاد 
کشورمان بتوانيم ساختار بودجه را اصالح کنيم، با 
توجه به شرايط حاضر طبيعی است که دستيابی به 
اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه غير ممکن 
باش��د، تنها کاری که بايد انجام داد اين اس��ت که از 
اين فرصت استفاده کرده و اصالحات ساختاری که 
ساليان سال است کشور از آن رنج می برد را به انجام 
رسانيده و حتي المقدور جلوی وخيم تر شدن اوضاع 

يا تشديد شدن مشکالت را بگيريم.
او در پاسخ به اين سوال كه عملکرد دولت را در بخش 
ارزی و نفتی و مالياتی چگونه ارزيابی می كند، بيان 
كرد: بايد به اطالعات عملکردی دولت مراجعه کرد 
که محرمانه است اما اگر بخواهيم به صورت کلی در 

نظر بگيريم، دولت با توجه به مشکالتی که در فروش 
نفت داريم، شرايط س��ختی را  از لحاظ درآمدهای 
نفتی مي گذراند. همچنين دولت مش��كالتي را در 
واريز اين منابع ب��ه بانک مرکزی در پيش داش��ته 

و دارد.
اين كارش��ناس اقتصادي درباره اليح��ه ماليات بر 
عائدی س��رمايه كه اين روزها در دست تهيه دولت 
اس��ت بيان كرد: ماليات ب��ر عايدی س��رمايه، پايه 
مالياتی اس��ت که بيش از آنکه ايجاد منابع مالي آن 
برای دولت اهميت داشته باشد، نقش تنظيم گری آن 
برای اقتصاد ايران مهم است. پايه های مالياتی لزوما 
برای ايجاد درآمدهای جديد نيستند اگر چه که اين 
کارکرد را دارند اما ممکن است به جهات مختلفی از 
جمله ايجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، 
جلوگيری از س��فته بازی و فعاليت های سوداگرانه 
وضع شوند. کارکرد اصلی ماليات بر عائدی سرمايه 
همين اس��ت. علت پي گيري ايجاد اين پايه  مالياتي 
در کشور اين است که مثال ما در بازار مسکن به شدت 
سوداگری داريم و اين س��وداگری ها و فعاليت های 
سفته بازانه به نوسانات قيمت در اين بازار دامن زده 
است. ما بايد بتوانيم با ابزاری مثل ماليات بر عائدی 
س��رمايه، با اين معضالت مقابله کنيم و اين بازار را 
از فعاليت های س��وداگرانه نجات دهيم و با اين کار 
بتواني��م نقدينگی موجود را به س��مت فعاليت های 

مولد سوق دهيم. اين فعاليت های مولد لزوما مرتبط 
به مسکن نمی شود، توليد مسکن می تواند به عنوان 
يک فعاليت مولد که ارتباطات پس��ينه و پيشينه ی 
زي��ادی را در بخش اقتصاد دارد، يکی از آنها باش��د. 
زمانی ک��ه خري��د و فروش س��اختمان های موجود 
رونق بگيرد و از تغيير قيمت آن، افراد بتوانند س��ود 
کسب کنند عمال انگيزه برای ساخت مسکن هم روز 
به روز کاهش پيدا می کند. بنابراين اين پايه مالياتی 
بايد به گونه ای بتواند به کاهش جذابيت فعاليت های 
سفته بازانه و توليد مس��کن جديد و کاهش قيمت 
تمام ش��ده برای کس��انی که ميخواهند مس��کن را 
به عن��وان يک س��رپناه تهيه کنند، کم��ک کند. او 
همچنين در بخش ديگري از س��خنانش به بودجه 
عمراني كشور اشاره كرد و گفت: يکی از آسيب های 
نظام بودجه کشور، بحث بودجه های عمرانی است. 
اساس��ا اينكه آيا تک تک اين پروژه ه��ا با مطالعات 
اقتصادی يا زيست محيطی تعريف شده باشد، محل 
ابهام اس��ت. ما می توانيم ش��واهد متعددی را مثال 
بزنيم که ش��ايد ني��ازی به اجرا در آن م��کان نبوده 
است اما متاسفانه به داليل مختلف اقتصاد سياسی 
آن پروژه ها در برخی از استان ها اجرايی شده است. 
اکنون که وضعيت بودجه عمرانی به اين شکل است 
ناگزير هس��تيم پروژه های عمرانی را اولويت بندی 
کنيم. عض��و هيات علمي دانش��گاه خوارزمي ادامه 

داد: الزم است پروژه هايی را در اولويت قرار دهيم که 
دارای ويژگی های خاصی هستند، مثل پروژه هايي 
كه به اتمام رساندن آن ها نيازمند منابع بسيار زيادی 
نيست يا اگر هم باشد، به اتمام رساندن آن ها، آثار و 
پيامدهای مثبت زيادی را می تواند در سطح استانی 

يا ملی بر جای بگذارد. 
همچنين برخ��ی از پروژه ها را ناگزي��ر بايد متوقف 
کنيم، در اينجا دو  رويکرد مطرح است، يا اينکه اين 
پول محدود را بين تعداد زيادی پروژه تقسيم کنيم 
و به هر پروژه مقدار ناچيزی اختصاص دهيم و عمال 
هيچ يک از پروژه ها به اتمام نرسد، يا اينکه از اين پول 
محدود به ش��کل بهينه ای استفاده کنيم و برخی از 
اين پروژه هايی که نيمه تمام هستند و با بودجه های 
بسيار محدود تکميل می شوند، به سرانجام برسانيم. 
از نظر من رس��يدگی ب��ه  رويکرد دوم اساس��ی تر و 

حياتی تر است.
س��بحانيان اضافه كرد: در نظر داش��ته باش��يد كه 
بسياری از پروژه ها هستند كه ساليان سال است که 
از کلنگ زنی آن ها می گذرد و هنوز که هنوز اس��ت 
اتفاق��ی موثري درباره آن ها رخ نداده اس��ت و به آن 
صورت که بايد مزيت خاصی هم ندارند. اين پروژه ها 
اگر هم مزيت خاصي مي داش��تند در طی اين سال 
ها از دست داده اند لذا متوقف کردن آنها می تواند از 

لحاظ اقتصادی به صرفه هم باشد.

تحقق 97 درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه 97
جزييات سند دخل و خرج بودجه سال گذشته نشان مي دهد 
9۷ درصد درآمد نفت و ميعانات محقق شده است. به گزارش 
فارس جزييات بخش منابع در سال 9۷ كه متشكل از درآمدها، 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي 
است نش��ان مي دهد بالغ بر 3۷۷ هزار ميليارد تومان درآمد 
وصول شده كه 9۷ درصد رقم مصوب را محقق كرده است و نيز 
رشد 18 درصدي نسبت به عملكرد سال 9۶ نشان مي دهد.

  رشد درآمد مالياتي
در بخش درآمدها سازمان امور مالياتي توانسته 1۷۰ هزار 
ميليارد تومان از منابع را محقق كند كه نسبت به عملكرد 
سال 9۶ بيش از 15 رشد دارد. رقم مصوبه سال 9۷ بالغ 

بر 112 هزار و 8۶۷ ميليارد تومان بوده است.

  وضعيت درآمد گمرك
در اي��ن بخش گمرك نيز 18 ه��زار و ۷۰۰ ميليارد 

تومان درآمد كسب كرده كه ۶۴ درصد رقم مصوب 
را به دس��ت آورد. اي��ن رقم براي س��ال جاري 29 
هزار و 21۰ ميليارد تومان اس��ت. سال 9۶ درآمد 
محقق ش��ده 22 هزار و ۶8۰ ميليون گزارش شده 
بود. عمده درآمدهاي گمرك با توجه به آنكه مربوط 
به واردات گروه هاي كااليي ۴ و به ويژه خودرو بوده 
و با محدوديت روبرو ش��د و در نتيجه، اين درآمدها 
كاهش داش��ته اس��ت. در س��ال 9۷ بالغ بر 5۷ هزار 
ميليارد تومان سهم ساير درآمدها بوده كه 1۰ درصد 
نسبت به سال 9۶ افزايش يافته و ۷۷ درصدي مصوب را 
محقق كرده است. رقم مصوب ساير درآمدها در بودجه 

۷۴ هزار و 1۰۷ ميليارد تومان پيش بيني شده بود.

   درآمدهاي  نفتي 
يكي ديگر از منابع بودجه مربوط به واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي اس��ت كه از آن به عنوان نفت و ميعانات و 

فرآورده ها ياد مي شود. سال گذشته با توجه به آنكه از 
فصل پاييز تحريم هاي نفتي شروع شد با اين وجود اوضاع 
ارزهاي نفتي گزارش شده خوب است كه در اين سال 
1۰8 هزار ميليارد تومان مجموعه واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي بود.در سال گذشته، سهم محقق شده نفت، 
ميعانات و فراورده ها 98 هزار ميليارد تومان و سهم نفت 
خام و ميعان��ات گازي 93 هزار ميليارد تومان گزارش 

شده است.

   فروش دارايي هاي مالي
از ديگر اجزاي منابع بودجه، واگذاري دارايي هاي مالي 
اس��ت كه عمده آن مربوط به انتشار اوراق مي شود. در 
سال 9۷ عملكرد اين بخش به 85 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه تحقق 35 درصد نسبت به رقم مصوب دارد. 
همچنين رشد ۴1 درصدي نسبت به سال 9۶ نشان 
مي دهد. مصوب بودجه ۶3 هزار ميليارد تومان است. 

آمار اين بخش نشان مي دهد فروش و واگذاري اوراق 
اس��المي 28 هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده اس��ت. 
بالغ بر 33 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از تس��ويه 
مطالبات قطعي اش��خاص حقيقي و حقوقي در سال 

گذشته وصول شد.

   منابع صندوق توسعه ملي در بودجه
در اين بين اجزاي منابع نشان مي دهد بالغ بر 13 هزار و 
5۰۰ ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه 

مورد استفاده قرار گرفت.

   مصارف بودجه 97
در ط��رف ديگر منابع بودجه بخش مص��ارف وجود دارد. 
آمارها نشان مي دهد در سال 9۷، 2۷۴ هزار و 9۰۰ ميليارد 
تومان صرف هزينه هاي جاري بودجه ش��ده كه نسبت 
به عملكرد س��ال 9۶بالغ بر 13 درصد رش��د داشته و 93 

درصد مصوب را محقق كرده است. عمده پرداختي هاي 
مربوط به هزينه ها متعلق به مزاياي كاركنان دولت، صندوق 

بازنشستگي و ساير هزينه ها است.

  اعتبار طرح هاي عمراني
بر اس��اس جزييات عملكرد بودجه تا تاريخ 29 اس��فند 
سال گذشته 39 هزار ميليارد تومان به طرح هاي عمراني 
اختصاص يافته كه ۷ درصد نس��بت به عملكرد س��ال 
9۶ كاهش نشان مي دهد. اين در حالي است كه منابع و 

مصارف بودجه رشدي بيش از 1۰ درصدي داشته است.
در اين س��ال بالغ بر 59 هزار ميليارد تومان براي تملك 
دارايي هاي مالي پرداخت شده كه حدود 35 هزار ميليارد 
تومان آن مربوط به اوراق تسويه خزانه و بازپرداخت اصل 

اوراق از محل تخصيص ها بوده است.
در اين س��ال 235۰ ميليارد تومان براي يارانه كاالهاي 

اساسي در نظر گرفته شد.

آيسان تنها| 
رشد ساالنه هش��ت درصد در سايه سرمايه گذاري ساالنه 
8۰۰هزار ميليارد توماني، در كنار ايجاد ساالنه ۷8۰ هزار 
شغل و رس��اندن نرخ بيكاري به 8.5 درصد و تورم ساالنه 
۷.9 درصد از جمله اعداد و ارقام برنامه ششم توسعه است. 
برنامه اي كه براي دوره ۴ ساله از سال 139۶ تا 1۴۰۰ و در 
هواي پس��ابرجام و اميدهاي رشد و رونق اقتصادي و ورود 
سرمايه گذار خارجي تهيه شده. با اين حال، فضاي برنامه 
ششم توسعه عمال امروز نسبتي با اقتصاد تحريمي ايران 
ندارد. با اين حساب اگر مجموعه مسووالن اقتصادي كشور 
هنوز اعتقادي به برنامه  ريزي اقتصادي كوتاه مدت ندارند 
ناگزير به تهيه س��ند ديگري براي افق ميان مدت اقتصاد 
ايران هستند. سندي كه با واقعيت امروز اقتصاد ايران منطبق 
باشد. به گزارش »تعادل«، سند برنامه ششم توسعه كه تهيه 
و تصويب آن يك سال با تاخير انجام شد، در نهايت در سال 
139۶ براي اجرا به دستگاه ها ابالغ شد. علت تاخير مشخص 
بود. دولت تعلل كرده بود كه بتواند با توجه به سرنوش��ت 
مذاكرات ايران و كش��ورهاي 1+5 برنامه پنج ساله توسعه 
را متناسب با شرايط بعد از فروريختن تحريم ها بنويسد. 
درنهايت نيز سند تهيه شده به گفته مسووالن برنامه ششم 
توسعه متناسب با شرايط پسابرجام بود. با اين حال از همان 
ابتدا كه سند برنامه ششم توسعه منتشر شد، بسياري از منظر 
كارشناسي ايراداتي را نسبت به محتواي آن وارد كردند. در 
كنار انتقاداتي مانند عدم اهتم��ام جدي به حذف نفت از 
مخارج جاري كشور، عدم برنامه ريزي دقيق و منسجم براي 
توسعه متوازن انتقاداتي درباره بزرگي اهداف كمي اين برنامه 
نيز مطرح شد. اهداف بزرگي كه مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي كه همان وقت درباره اين برنامه تهيه كرد، عبارت 

»محقق نخواهد شد« را درباره آن به كار برد. 

  نقد اساسي به برنامه ششم توسعه
نقد اساسي اين بود كه دولت در سند برنامه ششم توسعه 
قيف از سر گشاد آن در نظر گرفته است. به اين ترتيب كه 
گويي ابتدا براي خود آمارهاي مطلوب مانند رشد 8 درصدي 
به واسطه سرمايه گذاري ساالنه 8۰۰ هزار ميليارد توماني، 
تورم كمتر از 8 درصدي و همچنين ايجاد ساالنه 9۷۰ هزار 
شغل و كاهش نرخ بيكاري به 8 درصد را در نظر گرفته و پس 
از آن راه هاي رسيدن به آن را ترسيم كرده است. راه هايي كه 
لزوما با واقعيت هاي اقتصاد ايران همخوان نبود و در نتيجه از 
همان ابتدا پيش بيني غالب بر اين بود كه آنچه در سند برنامه 
ششم توسعه در قالب اهداف و برنامه ها نوشته شده است به 

روي كاغذ باقي مانده و به اجرا نرسد.

  ش�اخص هاي برنام�ه در مقابل ش�اخص هاي 
واقعي

گرچ��ه آنگونه ك��ه پيش تر ش��رح آن رف��ت، طبق 
پيش بيني ها تحقق اهداف كمي اقتصادي برنامه ششم 
توسعه از ابتدا نيز با خوش بيني همراه بود ولي روي كار 
آمدن ترامپ در امريكا و خروج آن از برجام و آنچه كه 

از آن به عنوان »بدشانسي تاريخي«، دولت وقت ايران، 
ياد مي شود منجر به  آن ش��د كه در سال سوم اجراي 
برنامه ششم توسعه شاخص ها با آنچه پيش بيني شده 

بود تفاوت فاحش داشته باشد.
يكي از شاخص هاي كليدي اقتصادي كه معاش مردم 
كشور با آن گره خورده، رشد اقتصادي است كه در برنامه 
ششم توسعه اميد مي رفت ساالنه به هشت درصد برسد. 
اين رشد هشت درصدي با اتكا به سرمايه گذاري 8۰۰ 
هزار ميليارد توماني پيش بيني شده بود. طبق برنامه 
ششم توس��عه پيش بيني ش��ده بود از اين 8۰۰ هزار 
ميليارد تومان 23 درص��د )معادل 2۰۰ هزار ميليارد 
تومان(، در قالب فاينانس، س��رمايه گذاري مستقيم و 
سرمايه گذاري مشترك از طريق منابع خارجي تامين 
مالي شود. هر چند در اقتصاد ايران، هرگز تامين مالي 
حدود چنين ارقامي مسبوق به سابقه نبوده است ولي 
با اين ح��ال وضع تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 
و رايزني گس��ترده براي جلوگيري از سرمايه گذاري 
ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي ديگر در 
ايران، مزيد بر علت شد كه حجم ورود سرمايه خارجي 
بس��يار كم ت��ر از پيش بيني ها صورت بگي��رد. گرچه 
مس��ووالن ذي ربط اطالعات دقيقي درباره جزييات 
ورود س��رمايه گذاري به كش��ور در قال��ب فاينانس، 
سرمايه گذاري مشترك و سرمايه گذاري خارجي ارايه 
نمي دهند ولي با اين حال اخيرا وزير اقتصاد »تصويب« 
س��رمايه گذاري خارجي مس��تقيم در سال گذشته 
را 3.5 ميلي��ارد دالر اعالم كرده اس��ت اين در حالي 
است كه پيش بيني  برنامه ششم توسعه براي اين نوع 

سرمايه گذاري معادل 15 ميليارد دالر بود. 
همچنين دولت براي رسيدن براي سرمايه گذاري 8۰۰ 
هزار ميليارد توماني س��هم 1۴.5 درصدي براي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته است. چنين تامين 
مالي گسترده اي از محل فروش نفت مستلزم مثبت شدن 
تراز عملياتي بودجه كشور است. اين در حالي است كه 
بررسي ارقام مربوط به دخل و خرج كشور در سال 139۷ 
نشان از آن دارد كه نه تنها وابستگي بودجه به نفت كاهش 
نيافته است بلكه افزايش نيز يافته و به ۶۰ درصد رسيده 
اس��ت. در عين حال با توجه به تحريم نفت ايران و افق 
كاهش فروش نفت كشور به روزانه 1.2 ميليون بشكه در 
روز رسيدن به چنين هدفي حداقل در افق ميان مدت 

برنامه ششم توسعه عمال امكان پذير نيست.
بررس��ي س��اير جزيي��ات مربوط ب��ه اع��داد و ارقام 
سرمايه گذاري پيش بيني شده در سند برنامه توسعه 
نشان مي دهد كه كم  و بيش در ساير بخش ها نيز با توجه 
به تحريم ها تحقق افق پيش بيني شده عمال امكان پذير 
نيست. گزاره اي كه آمارها و شاخص ها هم آن را تاييد 
مي كنند. همچنانكه طبق گزارش مرك��ز آمار ايران 
رشد اقتصادي سال 139۷ به منفي ۴.9 درصد رسيد 
يعني 13 درصد كمتر از آنچه در برنامه ششم توسعه 

سوداي آن مي رفت.

  سايه رشد بر اشتغال و بيكاري
گرچه به واس��طه س��هم بزرگ نفت در اقتصاد ايران و 
اشتغال زا نبودن رش��د بخش نفتي در شرايط كنوني 
اقتصاد اي��ران، طب��ق گزارش هاي تحليل��ي محافل 
اقتصادي رشدهاي باالي سال 1395 و 139۶ كمك 
قابل توجهي به ايجاد اش��تغال نكرد ول��ي با اين حال 
انتظارات –حدالق در برنامه ششم توسعه- بر اين بود كه 
در سال هاي پسابرجام و به واسطه ايجاد رشد اقتصادي 
در ساير بخش هاي اقتصاد ايران، ساالنه 9۷۰ هزار شغل 
ايجاد شده و البته بيكاري نيز تا انتهاي برنامه ششم به 
8.5 درصد برسد. با اين حال با توجه به رشد منفي ۴.5 
درصدي و البته احتمال ورشكستگي برخي بنگاه هاي 
اقتصادي پيش بيني ها بر اين است كه نه تنها اشتغال 
9۷۰ هزار نفري ساالنه محقق نشود بلكه ممكن است 

حداقل بخشي از اشتغال ايجاد شده نيز از بين برود. 
اين پيش بيني ها در حالي ص��ورت مي گيرد كه دولت 
س��عي دارد با قراردادهاي مداومي كه با دس��تگاه هاي 
مختلف اجرايي كشور مي بندد خود براي ايجاد اشتغال 
س��رمايه گذاري كند. با اين حال با توجه به محدوديت 
منابع دولت و ساختار بودجه كشور كه دولت را به پرداخت 
8۰ درصد منابع بودجه اي در قالب حقوق و دستمزد و 
پرداخت هاي مربوط به بازنشستگي ناگزير كرده، به نظر 
مي رسد عمال دست دولت هم براي سرمايه گذاري تا اندازه 

پيش بيني شده باز نباشد.

طبق آخرين گزارش  مركز آمار ايران، نرخ بيكاري س��ال 
139۷ ني��ز بيش از 12 درصد ب��وده و پيش بيني محافل 
كارشناسي بر اين است كه اگر نرخ بيكاري تا پايان برنامه 

ششم توسعه بيشتر نشود كمتر نيز نخواهد شد.

  جه�ش ن�رخ ارز و ناهماهنگ�ي ن�رخ ارز
با پيش بيني ها

گرچه در برنامه شش��م، برنامه بر اين بوده كه نرخ ارز 
تقويت ش��ود ولي نرخ ارز خالف جهت برنامه ششم 
توسعه عمل كرده و از انتهاي سال 139۶ به چند برابر 
قيمت خود درابتداي همان سال جهش كرد. نتيجه 
آن شد كه در سال 139۷ نرخ ارز تا مرز 2۰ هزار تومان 
هم صعود كرد. هر چند در ادامه با كاهش تدريجي در 
ابتداي س��ال 1398 به حدود 13 هزار تومان تعديل 
شده ولي با اين حال اين نرخ ارز نيز حدود ۴ برابر نرخي 

است كه در زمان آن برنامه ششم توسعه نوشته شد.
جهش ارز، وضعيت تورم را هم بهم ريخت. همانطور كه 
گرچه تورم اقتصاد ايران مطابق با برنامه ششم توسعه 
در طول 5 س��ال حدود ۷.9 درصد پيش بيني ش��ده 
است ولي طبق گزارش مركز آمار ايران تورم نقطه اي 
كل سال 139۷ به 53 درصد و تورم كل سال 139۷ 
هم به 2۷درصد رسيد. اين نرخ تورم شكاف عميقي با 
نرخي دارد كه برنامه ششم توسعه براي افق كوتاه مدت 

اقتصاد ايران ترسيم كرده بود. 

اما مس��اله جهش نرخ ارز، فقط پيش بيني هاي تورمي 
برنامه ششم توس��عه را بهم نريخته است. اين جهش 
پيش بيني نشده، منجر به آن شده است كه عمال برخي 
برنامه ها و پيش بيني هاي اين برنامه از اعتبار خود ساقط 
شود و برخي ناهنماهنگي ها صورت بگيرد. مثال زماني كه 
در برنامه ششم توسعه نزديك به ۶۰ ميليارد دالر ورود 
سرمايه خارجي به كشور در نظر گرفته شده بود، نرخ ارز در 
ايران حدود 3۶۰۰ تومان بود ولي اكنون نرخ ارز بيش از 
13 هزار تومان شده و با اين حساب ورود منابع خارجي به 
كشور بايد به 8۰۰ هزار ميليارد تومان برسد! اين در حالي 
است كه مجموعه سرمايه گذاري پيش بيني شده براي 
رشد هشت درصدي در اقتصاد ايران سال 139۶ تا 1۴۰۰ 

ساالنه 8۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.

  با برنامه ششم توسعه چه مي توان كرد؟
طبق انچه گفته شد، حداقل در بخش اقتصادي برنامه ششم 
توس��عه عمال اعتباري براي اجرا ندارد و به اسنادي حاوي 
تعدادي اعداد و ارقام محقق نشدني تبديل شده است. با توجه 
به اين وضعيت و در عين حال ماهيت برنامه هاي توسعه در 
ايران كه به گفته كارشناسان اقتصادي غير پويا هستند، 
به نظر مي رسد كه دولت و مجلس بايد زمينه  اي تهيه برنامه 
توسعه كوتاه مدت ديگري را فراهم كنند. برنامه اي كه عدد و 
ارقام آن دور از خوش بيني هاي هواي بعد از برجام و متناسب 

با وضعيت تحريم ها باشد. 
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 سامانه اشتغال ايرانيان
در هاله اي از ابهام 

درحالي كه معاونت اشتغال وزارت كار خبر از راه اندازي 
سامانه اشتغال ايرانيان در تير ماه داده بودند، مشاور 
معاون وزيركار درباره زمان دقيق راه اندازي اين سامانه 
مي گويد: پيمانكار زمان راه اندازي را تيرماه اعالم كرده 
است اما زمان دقيق مشخص نيست. به گزارش تسنيم، 
يكي از انتقادات در بازار كار كشور عدم ثبت شدن آمار 
اشتغال اس��ت. براي ثبتي شدن آمار اشتغال، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در س��ال هاي اخير ايجاد 
سامانه اشتغال ايرانيان مطرح است كه البته هنوز به 
مرحله اجرا نرسيده است. در همين مورد در نشست 
شوراي عالي اشتغال، وزير كار وقت در مهر ماه سال 9۶ 
اعالم كرده بود: كاري را شروع كرديم كه هر ايراني يك 
كد اشتغال داشته باشد بدين ترتيب كه سامانه بانك 
اش��تغال ايرانيان را براي اين طرح ايجاد كرديم. اين 
كمك مي كند افرادي كه مشغول به دو شغل هستند 
يا ماليات باالتر نمي دهند مش��خص شوند و بتوانيم 
براي آنها مقرراتي بگذاريم. در تابستان سال 9۷ چند 
روز پيش از آنكه علي ربيعي از تصدي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي كنار برود، در نشس��تي با عنوان 
چارچوب براي تقسيم كار ملي در اجراي سياست توليد 
و اشتغال كه با همكاري سازمان توسعه صنعتي ملل 
متحد )يونيدو( برگزار شد، از راه اندازي سامانه اشتغال 
ايرانيان خبر داده و گفته بود: هر ايراني يك كد اشتغال 
خواهد داشت و سامانه بانك اشتغال ايرانيان را براي اين 
طرح ايجاد كرديم.  محمدرضا كارگر، مشاور معاونت 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار درباره راه اندازي 
سامانه اشتغال ايرانيان گفت: در حوزه اشتغال دو بخش 
آمار داريم، يكي آماري اس��ت كه مركز آمار بر اساس 
طرح نمونه گيري و پرسشنامه دارد و هزينه هاي گزافي 
صرف مي شود و خروجي آن نرخ بيكاري، مشاركت 
اقتصادي و ديگر موارد ارايه مي شود. وي افزود: در كنار 
آنها آمارهاي ثبتي داريم كه توسط دستگاه هايي كه 
ارايه دهنده خدمات خاصي به جامعه هستند در حين 
ارايه خدمات توليد مي كنند، براي نمونه فردي كه بيمه 
مي شود و خدمات بيمه اي دريافت مي كند، اطالعات 

آن وارد سامانه اشتغال ايرانيان مي شود.

مردم، قدرت و منافع )23( 

نوشته:   جوزف استيگليتز|
ترجمه:   منصور بيطرف|

  يك جنگ پيش رو يا يك راه سوم ؟
به نظر مي رسد امروزه از آن دوره اي كه جان اف كندي 
گفته بود: »نپرسيد كه كشورتان چه كاري مي تواند 
براي ش��ما انجام بدهد، بلكه بپرس��يد كه شما چه 
كاري مي توانيد براي كشورتان انجام دهيد«، خيلي 
دور ش��ده ايم. ريگان اقتصاد كشور را نه فقط به يك 
سمت ديگري هدايت كرده بود بلكه او ارزش ها را در 
مادي گرايي و خودخواهي بيشتر متبلور و به سمت 
آنها راهنمايي كرد.شكست رويكرد او در برداشتن 
ثمراتي كه وعده آن را داده بود در تصحيح مسيري 
كه اميدش را داش��تيم نتيجه نداد. فقط به تشديد 
نقص مجموعه اي از ايده ها منجر شد. همچنانكه ما 
درباره تثبيت سيستم اقتصادي مان فكر مي كنيم 
بايد اين نگاه كه چون اياالت متحده جنگ س��رد را 
برده و سيستم اقتصادي امريكا پيروز شده است را 
كنار بگذاريم. اما اين كنار گذاشتن نه به اين خاطر 
باشد كه سرمايه دار بازار آزاد برتري خودشان را نشان 
داده بلكه به اين خاطر كه كمونيسم شكست خورده 
بود. زماني كه اياالت متحده با كمونيسم بر سر قلب ها 
و افكار مردم در سراس��ر جهان مبارزه مي كرد بايد 

نشان مي داديم كه 
سيستم اقتصادي 
ما ب��راي همه قابل 
ارايه اس��ت. بعد از 
فروپاش��ي اتج��اد 
جماهير شوروي به 
نظر مي آيد كه ديگر 
رقابتي وجود ندارد و 
سيستم، انگيزه هاي 

خود را براي ارايه خود به هر كس از دست داده است. 
چين، با اس��تفاده از تمايز خودش به عنوان، »بازار 
اقتصادي سوسياليستي با مشخصه هاي چيني«، 
براي ميلياردها نفر در كشورهاي در حال توسعه و 
بازارهاي در حال ظهور، نس��خه اي از آلترناتيو پويا 
در مقابل نسخه امريكايي كه از بحران سال 2۰۰8 
صدمه ديده و اكنون با ظهور ترامپ صدمه بزرگ تري 
خواهد خورد، ارايه كرده است. و به نظر مي آيد آگاهي 
جهاني كه سرمايه دار به سبك امريكايي اساسا به نفع 
باالهايي هاست و تعداد زيادي را بدون مراقبت هاي 
بهداشتي كافي كنار گذاش��ته، به قدرت نرم امريكا 
كمكي نكرده است. آنهايي كه به دموكراسي معتقدند 
اين موضوع را عميقا آزاردهنده مي بينند. در اينجا يك 
نبرد ايده ها بر سر آلترناتيو سيستم هاي اجتماعي، 
سياس��ي و اقتصادي وجود دارد و ما نبايد نسبت به 
اين حقيقت كه بخش هاي بزرگي از جهان از فضايل 
سيستم ما دور مي شوند نگران باشيم. خوشبختانه، 
سبك سرمايه دار امريكايي چيزي نيست جز يكي از 
شكل هاي بي شمار و متفاوت اقتصاد بازار دمكراتيك 
مث��ل آنچه كه ما پي��ش از اين در خصوص س��وئد 
گفتيم. ديگر دموكراسي ها از شكل هاي ديگري كه 
به نظر مي رسد رشد سريعتر اقتصادي و رفاه بيشتر 
براي اكثريت شهروندانشان ارايه مي دهند، استفاده 
مي كنند. ما بايد غرورمان را نسبت به سيستم اقتصادي 
خودمان دفن كنيم. تا به حال بايد روشن شده باشد 
كه اين سيستم كمبود هاي خطرناكي دارد به ويژه 
براي زماني كه پاي تضمين س��هيم شدن در رونق 
مي رسد. در اينجا فهرستي از گزينه هاي جالب وجود 
دارد كه بايد آن را بررسي كنيم اين فهرست بسياري از 
شكل هاي آلترناتيو اقتصاد بازار را كه نسبت به آنچه كه 
ياد گرفته ايم نقاط قوت زياي دارند به ما مي شناسانند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از وضعيت رشد قيمت ها و شاخص هاي بازار دارايي در دو سال اخير گزارش مي دهد 

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

رشد دالر، مسكن و سهام پيشتازتر از نقدينگي 

كاهش نرخ طال در بازار

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با افزايش نرخ دالر از 3745 تومان ب��ه 13050 تومان در 
نيمه تيرماه 98، در مجموع ن��رخ ارز معادل 248درصد يا 
9305 تومان رش��د داشته اس��ت. در بازار مسكن نيز در 
27 ماه گذشته، يا 2 س��ال و سه ماه اخير، قيمت متوسط 
واحد مسكوني در تهران معادل 204 درصد رشد كرده يا 
8 ميليون و 930 هزار تومان و نزديك به 9 ميليون تومان 
افزايش داشته و از 4 ميليون و 370 هزار تومان به 13 ميليون 
و 300 هزار تومان رسيده است. شاخص سهام نيز از 77 هزار 
در فروردين 96 به 245 هزار در تيرماه 98 رسيده و در اين 
مدت 168 هزار واحد يا 118 درصد رشد كرده كه نسبت 
به رشد 204 درصدي مس��كن و رشد 248 درصدي نرخ 
دالر پايين تر است و همين تفاوت باعث شده كه بازار سهام 
همچنان از مزيت رشد قيمت ها و شاخص ها و كسب درآمد 
به دليل اثر نرخ دالر روي كاه��ش واردات و افزايش توليد 

وصادرات برخوردار باشد. 
به گزارش »تعادل«، براين اساس، اين پرسش مطرح است 
كه دليل تفاوت رشد قيمت ها و ش��اخص ها در بازارهاي 
مختلف دارايي و سرمايه چيست و آيا قيمت ساير بازارها 
و دارايي ها مانند سهام و تورم كاالهاي مصرفي و نقدينگي 
نيز تقريبا چيزي حدود 200 درصد بايد رشد قيمت داشته 
باشند و سه برابر شوند يا اينكه هر بازار متناسب با كشش 
درآمد و هزينه و قيمت ها و اثر نرخ رشد دالر بر وضعيت آنها، 

با رشدي متفاوت از نرخ ارز و مسكن مواجه خواهد شد؟ 
در دو س��ال اخير، ش��اخص تورم بانك مركزي از 107 در 
فروردين 96 به 153 در آبان 97 رسيد و در اين 8 ماه اخير 
بانك مركزي گزارشي از وضعيت شاخص نداده، اما طبق 
گزارش مركز آمار از تورم، ش��اخص ت��ورم نقطه به نقطه 
يك سال اخير حدود 50 درصد بوده است. براين اساس اگر 
كل تورم دو سال اخير را حدود 100 درصد در نظر بگيريم 
مي توان مقايسه تقريبي بين شاخص هاي نقدينگي، تورم، 
نرخ دالر و مسكن و ساير شاخص ها و كاالها از جمله قيمت 
س��هام را انجام داد. نقدينگي از 1253 در اس��فند 95 به 
1883 هزار ميليارد تومان در اسفند 97 رسيده و با فرض 
رشد 23 درصدي در تيرماه 98 احتماال به رقم 2030 هزار 
ميليارد تومان رسيده و در نتيجه در اين دوسال به ميزان 
62 درصد يا حدود 777 هزار ميليارد تومان بيش��تر شده 
است. به عبارت ديگر، رشد نقدينگي در مقايسه با تورم 100 
درصدي سطح عمومي قيمت ها، 204 درصد رشد قيمت 
مسكن، 248 درصد رش��د قيمت دالر، 118 درصد رشد 
شاخص كل سهام رشد به مراتب كمتري داشته و اين موضوع 
عمال باعث كاهش قدرت خريد مردم و مصرف كنندگان، 
پايين بودن رشد مصرف بخش خصوصي، رشد تقاضا براي 
سرمايه گذاري، رش��د تقاضا براي خريد كاال، ايجاد ركود، 
كاهش شديد معامالت و تثبيت قيمت در بازار ارز و طال و 
مسكن شده است و لذا بازارهايي همچنان به رشد قيمت ها 
ادام��ه مي دهند كه اثر نقدينگي و مزيت هاي موجود آنها، 
امكان و ظرفيت رشد قيمت ها و سودآوري را به آنها بدهد. 
از سوي ديگر زماني مي توان انتظار رشد معامالت و كاهش 
ركود و بهبود بازار و رشد اندك قيمت ها، رشد سرمايه گذاري 
و تقاضا را داشت كه بين متغيرهاي پولي از جمله نقدينگي، با 
قدرت خريد مردم، رشد مصرف بخش خصوصي، معامالت 
و قيمت ها در مس��كن، بازار ارز و طال، بازار س��هام و ساير 

شاخص ها ارتباط معنادار و موثري ايجاد شود. 
 در حال حاضر بازار سهام يا بورس نسبت به بازار ارز و طال 

از بازدهي بيشتري در بهار 98 برخوردار شده و كارشناسان 
معتقدند كه انعطاف پذيري، نقد شوندگي و مزيت هاي دالر 
و سكه باعث شد كه ابتدا نرخ ارز و طال و سكه افزايش يابد و 
متاثر از آن، با اين تصور كه ارزش پول ملي كاهش يافته ساير 
بازارها نيز تحت تاثير قرار گرفته اند و در نتيجه قيمت مسكن 
نيز با تاخير چند ماهه، به تدريج رشد كرده و بيش از 204 

درصد رشد قيمت در اين دو سال داشته است. 
اما نكته مهم در اين رابطه، توجه به كشش پذيري قيمت ها و 
قدرت خريد مردم و حجم نقدينگي موجود در جامعه است 
كه به همان اندازه رشد نرخ دالر و مسكن افزايش نيافته و در 
نتيجه به دليل پايين بودن سطح نقدينگي و قدرت خريد 
مردم، بازارهاي ارز و طال و مس��كن بعد از مدتي با ركود و 
كاهش معامالت نسبت به قبل مواجه شده اند و به خصوص 
در بازار مسكن بيش از 60 درصد كاهش معامالت رخ داده 

و قيمت ها راكد مانده است. 
براين اساس، بايد توجه داشت كه با پر شدن ظرفيت بخش 
مسكن و طال و ارز، پيش خور كردن قيمت ها در اين بازارها، 
توجه صاحبان نقدينگي متوجه بازارهاي ديگر از جمله بازار 
سهام ش��ده و بازدهي آنها باال رفته است و به دليل كاهش 
واردات و همچنين مشكالت تامين ارز، مزيت هاي تامين 
و تدارك داخلي، مواد اوليه داخل��ي، توليد و ارزش افزوده 
داخلي افزايش يافته و در نتيجه سهام برخي شركت ها كه 
وابستگي بيشتري به داخل كش��ور دارند، افزايش قيمت 
داشته است. اين نكات باعث شده كه شاخص سهام از 77 
هزار در فروردين 96 به 245 هزار در تيرماه 98 رسيده و در 
اين مدت 168 هزار واحد يا 118 درصد رشد كرده است كه 
نسبت به رشد 204 درصدي مسكن و رشد 248 درصدي 
نرخ دالر پايين تر است و البته نبايد انتظار داشت كه دقيقا 
به همان اندازه باال رود زيرا هزينه توليد ومبادله و بهره وري 
در ايران و شركت هاي مختلف بسيار متفاوت با كشورهاي 
صادر كننده كاال به ايران است و لذا نمي توان انتظار داشت 
كه بورس به همان اندازه رش��د ن��رخ دالر، افزايش قيمت 
شاخص داشته باشد اما حداقل اين انتظار وجود دارد كه با اثر 
بخشي نرخ دالر بر كاهش واردات، افزايش صادرات و قدرت 
رقابتي مزيت هاي توليد داخلي، در آينده نيز شاهد رشد 
شاخص سهام و سود آوري سهام باشيم. اما نكته مهم ديگر 
اين است كه تورم و رشد نقدينگي به اندازه رشد نرخ دالر و 
قيمت مسكن باال نرفته و براي آنكه اقتصاد به حالت عادي و 
رونق معامالت در حد شرايط قبلي بازگردد يا حداقل به آن 
نزديك شود، بايد ميزان رشد و حجم نقدينگي نيز سطح زير 
قيمت هاي افزايش يافته مسكن و نرخ دالر و ساير كاالها را 
پر كند تا به تدريج به تامين مالي بهتر توليد و خريد و فروش، 
كسب وكارها، رونق معامالت و افزايش قدرت خريد مردم 
و مصرف كنندگان كمك كند و ركود موجود در اثر رش��د 

قيمت ها را كاهش دهد. 

   بازدهي منفي دالر و سكه نسبت به بازار سرمايه
در سال 98، بازار سرمايه با 39.3 درصد بازدهي، بيشترين 
سود را نسبت به بازارهاي ارز و سكه نصيب سرمايه گذاران 
خود كرده است.مقايسه عملكرد بازارهاي سهام، ارز و سكه 
در سال جاري بيانگر اين است كه بازار سهام در اين مدت با 
39.3 درصد رشد، بيشترين سود را نسبت به بازارهاي ارز 
و سكه نصيب خود كرده است. اين در حالي است كه در اين 
مدت، بازار ارز )دالر( با افت 0.68 درصدي و بازار س��كه با 
كاهش 1.08 درصدي مواجه بوده اند.اين گزارش مي افزايد: 

البته در هفته گذشته همه اين بازارها روندي متعادل همراه با 
رشد ناچيز را طي كرده اند؛ به طوري كه بازار سرمايه رشد 0.1 
درصدي، بازار ارز )دالر( افزايش 0.35 درصدي و بازار سكه 
رشد 0.56 درصدي را نصيب سرمايه فعاالن خود كرده اند.

همچني��ن نگاهي به معام��الت ب��ورس و اوراق بهادار در 
دومين هفته تابس��تان امسال نشان مي دهد در اين مدت 
تعداد 11987 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش 44084 
ميليارد ريال در بيش از يك ميليون و 160 هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت كه به ترتيب 27، 29 و 39 درصد كاهش 
را نسبت به هفته قبل تر تجربه كردند؛ و شاخص بورس هم 
با 366 واحد افزايش، معادل 0.15 رشد را به ثبت رساند و به 

رقم 248944 واحد رسيد.
اين در شرايطي است كه در هفته گذشته گروه استخراج 
زغال سنگ با 21.4 درصد، زراعت و خدمات وابسته با 12.9 
درصد، استخراج ساير معادن با 10.9 درصد، خرده فروشي 
به جز وس��ايل نقليه با 9.7 درصد و محصوالت كاغذي با 
8.7 درصد بيشترين بازدهي و گروه هاي انتشارات، چاپ 
و تكثير با 5.4 درصد، فلزات اساسي با 5 درصد، استخراج 
نفت، گاز و خدمات جنبي به جز اكتشافات با 2.3 درصد، 
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن با 1.9 درصد و خودرو و 
ساخت قطعات با 1.8 درصد بيشترين كاهش سرمايه را 

نصيب سهامداران خود كرده اند

   مقايسه قيمت مسكن در دو سال اخير
در فروردين ماه س��ال 1396، متوسط قيمت خريد و 
فروش يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 4 
ميليون و 370 هزار تومان بود كه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل يعني فروردين 95 معادل 3.6 درصد افزايش 
نشان مي دهد. اما در خرداد ماه 98 و بعد از اثرات تحريم 
و رش��د قيمت ها بر قيمت مسكن در 27 ماه گذشته، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي 
واحد مسكوني معامله شده به 13 ميليون و 300 هزار 
تومان رسيد كه نس��بت به ماه مشابه سال قبل يعني 

خرداد 97 معادل 104 درصد رشد نشان مي دهد.
براين اس��اس، در 27 ماه گذش��ته، يا 2 س��ال و س��ه ماه 
اخيرقيمت متوسط واحد مسكوني در تهران معادل 204 
درصد رشد كرده يا 8 ميليون و 930 هزار تومان و نزديك به 

9 ميليون تومان افزايش داشته است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه با اين رشد افسار گسيخته 
كه توان و قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داده است، آيا 
بايد بين سه برابر شدن نرخ ارز و سه برابر شدن نرخ مسكن 
رابطه اي بر قرار كرد و منتظر ركود و ثبات قيمت مس��كن 
به دنبال ثبات نرخ ارز بود؟ آيا اثرات رشد نقدينگي و خلق 
پول در ماه هاي آينده، مي تواند بار ديگر نوسان قيمتي در 

بازار مس��كن ايجاد كند؟ متغيرهاي پولي و مالي و حجم 
نقدينگي تاچه حد بر رشد قيمت مسكن موثر بوده و تا چه 
حد بنگاه هاي معامالت و مالكان، اين رشد قيمت مسكن را 
مرتبط با كاهش ارزش پول ملي و سه برابر شدن نرخ دالر 
ارزيابي كرده و اقدام به رشد قيمت مسكن تقريبا به همان 

اندازه رشد نرخ دالر كرده اند؟ 
آيا تمام قيمت ها و معامالت و نرخ ها و ارزش دارايي ها بايد با 
كاهش ارزش پول ملي و نرخ ارز متناسب باشد و نبايد قاعده 
اساسي درصد ساخت داخل و هزينه مسكن و زمين وابسته 
به داخل در آن موثر باشد؟ به چه دليل سهم باالي كاالهاي 
داخلي و هزينه تمام ش��ده متكي ب��ه مزيت ها و امكانات 
داخلي در بازار مسكن و قيمت ملك ديده نشده است مگر 
چند درصد ساخت مسكن و هزينه هاي آن وابسته به دالر 
و ارزش پول ملي اس��ت؟ چرا يك شوك در بازار ارز، تا اين 

اندازه قيمت مسكن را با خود همراه كرده است؟
به نظر مي رس��د كه موضوع رابط��ه ارزش پول ملي با 
نرخ دالر و ارز، عمال موجبات ايجاد حباب مالي در اكثر 
بازارها را فراهم كرده است و بدون آنكه هزينه ساخت 
داخل مسكن و زمين رشد 200 درصدي داشته باشد، 
عمال قيمت مسكن را سه برابر كرده است. در حالي كه 
به هر ميزان كه هزينه ساخت مسكن و قيمت مصالح و 
مزد و حقوق و... باال رفته باشد، و به هر ميزان كه وابسته 
به اثر رش��د نرخ دالر باشد، بازهم نمي توان رشد 200 
درصدي براي هزينه هاي ساخت مسكن متصور بود. 
دليل مدعا ركود معامالت و كاهش شديد 60 درصدي 
معامالت مسكن اس��ت كه خريداران به دليل كاهش 
قدرت خريد مردم به اين جمع بندي رسيده اند كه رشد 
قيمت مسكن تناسبي با واقعيت هاي اقتصادي ندارد و 
نمي توان رشد قيمت مسكن را دقيقا متناسب با رشد 

نرخ دالر ارزيابي كرد؟

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز يكشنبه 16 تير ماه 1398بازار ارز و طال روز آرامي را 
پشت سر گذاش��ت. نرخ لحظه اي دالر در بازاربه 12 هزار 
و 950 تومان و يورو 14 هزار و 900تومان رسيد . اما دالر 
در بازار آزاد 13 هزار و 50تومان معامله مي شد. بازار آزاد 
تهران روز يكشنبه ش��اهد بود كه هر قطعه سكه طالي 
بهار آزادي طرح جديد با كاهش بيش از 60 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته به ارزش چهار ميليون و 580 هزار 
تومان فروخته شد.به گزارش »تعادل«، نرخ دالر موزون 
سامانه سنا نيز براساس قيمت هاي روز شنبه 12 هزار و 
832تومان، يورو 14 ه��زار و 724 تومان، درهم 3 هزار و 
560 تومان، پوند16 هزار و 91 تومان و يوان 1هزار و 930 
تومان اعالم ش��د. قيمت دالر در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي با افزايش قيمت نسبت به روز شنبه، بار ديگر به 
كانال 13 هزار تومان رسيد.بانك ها نيز روز يكشنبه 16 تير 
قيمت دالر را نسبت به روز شنبه افزايش دادند بطوري كه 
قيمت خريد دالر در بانك ها كه روز شنبه 12 هزار و 479 
تومان بود، روز يك شنبه 12 هزار و 625 تومان خريداري 
شد.همچنين شعب ارزي بانك ها هر يورو را 14 هزار و 176 
تومان مي خريدند كه قيمت اين ارز نيز بيش از 150 تومان 
افزايش داش��ته است. هر پوند انگليس نيز روز يك شنبه 
در ش��عب ارزي بانك ها به قيمت 15 هزار و 832 تومان 
خريداري مي شود.قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان 
از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 14 هزار و 889 تومان اعالم 
شده كه با احتساب كارمزد به حدود 15 هزار و 200 تومان 
مي رسد.اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را 
نسبت به روز ش��نبه 50 تومان افزايش دادند بطوري كه 
قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 12 هزار و 900 تومان 
و قيمت ف��روش آن 13 هزار توم��ان بود.اين صرافي ها 
همچنين، هر ي��ورو را به قيمت 14 ه��زار و 850 تومان 
مي خرند و 14 هزار و 950 تومان مي فروشند كه نسبت 
به روز شنبه 100 تومان افزايش يافت.بازار آزاد تهران روز 
يك شنبه شاهد بود كه هر قطعه سكه طالي بهار آزادي 
طرح جديد با كاهش بيش از 60 هزار توماني نسبت به روز 
گذشته به ارزش چهار ميليون و 580 هزار تومان فروخته 
شد.همچنين هر قطعه سكه طالي بهار آزادي طرح قديم 

نيز چهار ميليون و 400 هزار تومان فروخته شد. نيم سكه 
نيز 2 ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 
530 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 990 هزار تومان 
معامله شد.عالوه براين در بازار آزاد تهران هر گرم طالي 
خام 18 عيار 430 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال 
نيز يك ميليون و 867 هزار تومان بفروش رس��يد.اونس 
جهاني طال يك هزار و 399 دالر بود، اين درحالي است كه 

بازارهاي جهاني در تعطيلي بسر مي برد.

   محرك هاي بيروني افزايش قيمت دالر
در اولين روز از سومين هفته تيرماه، دالر توانست سومين 
افزايش متوالي را تجربه كند؛ عاملي كه موجب شد برخي از 
معامله گران از تغيير مسير اين ارز سخن بگويند.روز شنبه، 
شاخص ارزي 100 تومان افزايش قيمت را به ثبت رساند 
و به بهاي 13 هزار و 150 تومان رس��يد. دالر در روزهاي 
چهارشنبه و پنج ش��نبه نيز به ترتيب، 50 و 110 تومان 
افزايش قيمت را تجربه كرده بود. سه رشد پياپي كمك 
كرد كه دالر در پانزدهمين روز تيرماه به باالترين قيمت در 
10 روز گذشته برسد.آخرين بار اين ارز در تاريخ 4 تيرماه 
قيمت باالتري را به ثبت رس��انده بود. آيا مسير افزايشي 
كه در طول 3 روز اخير در آن بازار قرار گرفته است و ثبت 

يك ركورد افزايشي، نشان دهنده تغيير مسير ميان مدت 
بازار دالر است؟ پاسخ به اين سوال دشوار است؛ كاهشي ها 
استدالل مي كنند، قيمت همچنان در دامنه 25 روزه قرار 
دارد و با وجود افزايش روزهاي اخير، اتفاق تازه اي در بازار 
رخ نداده است. اين در حالي است كه افزايشي ها باور دارند، 
بازار در روزهاي اخير نشان داده كه با تغيير ميزان سطح 
تقاضا مواجه شده است. در اين ميان، در مورد آنچه موجب 
افزايش قيمت دالر شد، ميان معامله گران توافق نسبي 
وجود داشت. بيش��تر معامله گران اثرگذاري متغيرهاي 
بيروني چ��ون نرخ حواله درهم و افزاي��ش ارزش دالر در 
كشورهاي همسايه را از عواملي مي دانستند كه منجر به 

افزايش خريد ارز در بازار داخلي شد.

   سيگنال هاي اقتصادي به بازارها
در هفته اخير قرار بود بازار متشكل ارزي راه اندازي شود 
كه اين بار هم به تعويق افتاد. اين تعويق ها به حدي شده 
كه ش��ايد ديگر اخبار اعالمي درباره آن چندان نتواند در 
روند بازار ارز موثر باشد مگر اينكه در عمل اتفاقي رخ دهد. 
همزمان با اين اوضاع برخي منابع خبري اعالم كرده اند قرار 
است در سامانه نيما اصالحاتي رخ دهد كه اين هم بعيد 
است بتواند آن قدر دامنه وسيعي داشته باشد كه بتواند 

بر قيمت دالر تاثير قابل توجه��ي بگذارد.اما در بازارهاي 
جهاني روند چگونه اس��ت؟ بلومبرگ گزارش داده كه به 
نظر مي رسد طال پس از پنج سال ماندن در يك بازه قيمت 
محدود، آماده آغاز روند صعودي بوده و ممكن است دوباره 
به ركورد 1700دالر در س��ال 2003بازگردد.در همين 
حال براي بازار نفت نيز اميدها براي افزايش قيمت بيشتر 
شده اس��ت. سي.ان.بي.س��ي برآورد كرده كه در صورت 
توافق تجاري امريكا و چين قيمت نفت به 75دالر خواهد 
رس��يد. با وجود اين، قيمت نف��ت در پي كاهش كمتر از 
حد انتظار ذخاير نفت و بنزي��ن امريكا، در معامالت روز 
پنج شنبه كاهش پيدا كرد و با 44سنت كاهش، به 63دالر 
و 38سنت در هر بشكه رسيد.سخت تر شدن صادرات نفت 
ايران و مثل گذشته نبودن وضعيت صادرات نفتي ايران 
طبيعتا چشم انداز نگران كننده اي را براي درآمدهاي ارزي 
مي تواند ترسيم كند. اضافه شدن نااطميناني هاي سياسي 
به اين وضعيت در هفته جاري و كمتر شدن اظهارنظرات 
مقامات مس��وول و تاكيد كمت��ر آنها بر راه ان��دازي بازار 
متشكل اين نگراني را براي كارشناسان به همراه آورده كه 
در هفته جاري ش��ايد روند بازار ارز كمي متفاوت از چند 
هفته نزولي اخير باش��د.در همين حال در بازار طال نيز با 
توجه به احتمال نوسان قيمت دالر و فشار از اين ناحيه و 
همچنين افزايش فشار ناشي از رشد قيمت جهاني طال به 
نظر مي رسد اين هفته قيمت ها بيشتر از هفته هاي گذشته 
تحت فشار صعودي شدن باشند. اما در اين وضعيت به نظر 
مي رسد بورس كه در هفته اخير ميزان بازدهي اش كاهش 
قابل توجهي نسبت به هفته هاي گذشته داشته و به صفر 
نزديك شده، متاثر از نااطميناني هاي سياسي كمي ميل به 
نزولي شدن پيدا كند. در هفته پيش رو عرضه اوليه اي هم به 
مانند هفته گذشته در بورس انجام نمي شود كه متاثر از آن 
سيگنال حمايتي براي بازار سهام به سهامداران داده است.

   مسير متفاوت سكه و طال
سومين رشد متوالي سكه در حالي رقم خورد كه اونس طال 
در بازار جهاني مجددا به زير مرز 1400 دالري تنزل كرد. 
با اين حال سكه بازهم در دوراهي اونس و ارز با دالر همراه 
ش��د و طال را ناديده گرفت. رش��د فراتر از انتظار و ركورد 
5 ماهه اش��تغال زايي امريكا در ماه ژوئن منجر به جهش 

ش��اخص دالر به كانال 97 واحدي شد.در همين راستا 
قدرت خريد ارزهاي غير دالري و به تبع آن تقاضا براي فلز 
زرد كاهش يافت. با تغييرات قيمتي صورت گرفته حباب 
سكه با احتساب ماليات ارزش افزوده در ارتفاع منفي 94 

هزار تومان قرار گرفت.

   طال به روند صعودي خود بازخواهد گشت
بنابر پيش بيني صورت گرفته توس��ط كارشناس��ان 
وال اس��تريت و س��رمايه گذاران ش��ركت كننده در 
نظرس��نجي هفتگي كيتكونيوز، بهاي جهاني طال در 
هفته پيش رو با افزايش روبرو خواهد شد.به گزارش روز 
يك شنبه وب سايت خبري كيتونيوز، اين گزارش نشان 
مي دهد تحليلگران اقتصادي با بي اعتنايي به كاهش 
بهاي جهاني طال در جمعه هفته گذشته بر اين باورند 
كه بهاي اين فلز گرانبها با افزايش روبرو خواهد شد.بر 
اساس اين گزارش، كارشناسان وال استريت با اشاره به 
انتشار اخبار مربوط به بهبود وضع اشتغال در امريكا در 
روز جمعه هفته گذشته و احتمال كاهش نرخ هاي بهره 
در بانك مركزي امريكا در ماه هاي پيش رو، بر اين باورند 
قيمت جهاني طال در هفته پيش رو ب��ا افزايش روبرو 
خواهد شد.اين گزارش همچنين نشان مي دهد شاخص 
قيمت دالر امريكا پس از انتش��ار اين آم��ار با افزايش 
6 دهم درصدي روبرو ش��ده و به س��طح 97.30 واحد 
خواهد رسيد.بنابر اعالم تحليلگران اقتصادي، افزايش 
نرخ بهره از ارزش دالر حمايت و ميزان تقاضا براي طال 
را با محدوديت روبرو مي كند و اين در حالي است كه در 
صورت افت قيمت بهره، خريد طال بيشترو شاخص دالر 
با افت روبرو مي شود. در پي منتشر شدن آمارهاي مثبت 
از بهبود اوضاع بازار كار در امريكا در ماه ژوئن )خرداد- 
تير 98( كه سبب كاهش احتمال پايين آمدن نرخ بهره 
بانكي در اين كشور شد، بهاي جهاني طال روز جمعه تا 2 
درصد ريزش داشت و نخستين كاهش هفتگي خود را در 
مدت هفت هفته گذشته به خود اختصاص داد.آمارهاي 
رسمي منتشر شده توسط دولت امريكا حاكي است در 
بخش غيركشاورزي در مدت زمان ياد شده 224 هزار 
فرصت ش��غلي جديد به وجود آمده است كه اين رقم 

بيشترين ميزان در پنج ماه گذشته بود.
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ابالغ دستورالعمل جديد تامين 
مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط

بانك مرك��زي در بخش��نامه اي به ش��بكه بانكي، 
دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
در سال ١٣٩٨ را به شبكه بانكي ابالغ كرد.به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي، در راستاي تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوس��ط و با توجه به 
نامگذاري امسال به نام »رونق توليد« از سوي مقام 
معظم رهبري  -مدظله العالي  و پيرو ابالغ دستورالعمل 
تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در سه سال 
گذش��ته و اتخاذ رويكرد مساعدت مقرراتي، زمينه 
مناس��ب تري به   منظور تامين مال��ي واحدهاي ياد 
شده فراهم شد.براساس اطالعات دريافتي از سامانه 
ثبت نام واحدهاي توليدي، آمار عملكرد اجراي اين 
طرح طي س��ال  ١٣٩٧، حاكي از تامين مالي تعداد 
٢٣.٣٢٨ بنگاه كوچك و متوسط با تخصيص مبلغي 
معادل ١٨٩.٢٦٢ ميليارد ريال توسط شبكه بانكي 
اس��ت كه به بنگاه هاي اقتصادي اختصاص داشته 
است. عملكرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام 
بانكي در اجراي تاكيدات معظم له و سياس��ت هاي 
دولت براي حمايت هر چه بيشتر از واحدهاي توليدي 
كوچك و متوسط دارد تا به اين ترتيب امكان هدايت 
بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود 
وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در كشور فراهم شود.
در س��ال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي 
و اعمال تحريم هاي ظالمانه بر عليه كش��ور، بانك 
مركزي جهت هموارسازي مسير توليد ملي و حمايت 
از بنگاه هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار رونق 
توليد، هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش هاي 
مولد و تامين مالي توليدكنندگان داخلي، دستيابي 
به نسبت حداقل ٦٥ درصد از كل تسهيالت پرداختي 
براي تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي را 
هدف گذاري كرده اس��ت. بر همين اساس شايسته 
است بانك هاي عامل با توجه به حساسيت شرايط 
اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسووليت 
افزون تر، موضوع تامي��ن مالي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط را مورد توجه جدي خود قراردهند و با وجود 
محدوديت منابع و مش��كالت و تنگناهاي اعتباري 
موجود، نسبت به اولويت بندي تسهيالت به گونه اي 
اقدام نمايند كه امكان دستيابي به اهداف تعيين شده 

در سال رونق توليد ميسر شود.

ايران قطب جديد استخراج 
بيت كوين در جهان مي شود

سرمايه گذاران استخراج ارز ديجيتالي به فعاليت در 
كشورهاي ارزان تري مانند ايران مي انديشند. از جمله 
مزيت هاي ايران ارزان بودن بهاي برق مصرفي است 
و ليو فنگ از جمله نخستين فعاالن بيت كوين است 
كه توجه همقطاران خود را به فعاليت در ايران جلب 
مي كند.به گزارش اسپوتنيك، براساس توييت اخير 
وزير ارتباطات ايران، چين قصد دارد به استخراج ارز 
ديجيتال در ايران دست بزند و اگرچه دولت چين در 
اين زمينه اقدامي نداشته اما بخش خصوصي چين 
پيگيري هايي در اين زمينه داش��ته است. براساس 
اين گزارش، عالوه بر خبرهاي ماه هاي اخير از رونق 
استخراج رمزارزها در ايران، روز ششم ژوئيه با اشاره 
به برآوردهاي موج��ود، خبرهايي از احتمال تبديل 
شدن ايران به قطب جديد سرمايه گذاران در اين حوزه 
منتشر شده است. چين اكنون بزرگ ترين سيستم هاي 
استخراج و مدرن ترين پردازنده ها را براي استخراج ارز 
ديجيتال بيت كوين در اختيار دارد، با اين حال وجود 
برخي مشكالت از جمله افزايش بهاي انرژي و احتمال 
غيرقانوني اعالم شدن اين اقدام، چشم انداز روشني 
پيش روي سرمايه گذاران در اين كشور قرار نمي دهد. با 
اين حال كشوري كه بيش از همه توجه سرمايه گذاران 

را به خود جلب كرده ايران است.

پيگيري برنامه
ادغام بانك هاي نظامي

ادغام بانك هاي نظامي با برنامه ريزي  بانك مركزي در 
حال پيشرفت است و به زودي پس از برگزاري مجامع 
فوق العاده اي��ن بانك ها، زمينه براي تغيير تابلوهاي 
شعب نيز فراهم خواهد شد.به گزارش مهر، يك مقام 
مسوول در نظام بانكي گفت: ادغام بانك هاي نظامي 
همزمان با برنامه ريزي هاي صورت گرفته از س��وي 
بانك مركزي، در حال پيگيري است و به زودي مجامع 
بانك ها نيز برگزار خواهد شد.وي افزود: پس از تعيين 
تكليف نهايي و ادغام كامل بانك ها و موسسات نظامي 
در بانك سپه، تابلوهاي شعب نيز تغيير خواهد كرد.

اين مقام مس��وول در نظام بانكي به سپرده گذاران و 
س��هامداران اطمينان داد كه مراحل ادغام با نظارت 
كامل و با دقت پيش رفته و رييس كل بانك مركزي 
نيز شخصا مراحل كار را پيگيري مي نمايد تا هيچ گونه 
وقفه اي در خدمات رساني به مشتريان اين موسسات 
و بانك ها ايجاد نشده و سهامداران و سپرده گذاران با 
آرامش كامل، اين مراحل را سپري نمايند.وي افزود: 
حق و حقوق سهامداران و سپرده گذاران با هيچ مشكلي 
مواجه نخواهد شد و ادغام تا پله آخر، به صورت كاماًل 
كنترل شده و تحت نظارت بانك مركزي پيش خواهد 
رفت، پس جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد. با هدف 
متمركز كردن توانمندي و ظرفيت بانك هاي انصار، 
قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري 
كوث��ر در قالب يك بانك واحد باثب��ات و كارآمدتر و 
به منظور ارايه خدمات بهتر به خانواده نيروهاي مسلح و 
عموم مردم، بانك ها و موسسه اعتباري يادشده در بانك 
سپه به عنوان يكي از بانك هاي معتبر دولتي در عرصه 
بانكداري كشورمان ادغام مي شوند.بر اساس آمارها، 
حدود 2500 شعبه در اين بانك هاي ادغامي است و 
با 1600 شعبه بانك سپه، هزار شعبه از بانك ملي نيز 
بيشتر خواهند شد. 5 موسسه بانكي ادغام شده در بانك 
سپه، نزديك 24 ميليون سپرده گذار با ارزش 214 هزار 
ميليارد تومان دارند كه برنامه ريزي به گونه اي است كه 
هيچ تغييري در نحوه پرداخت سودهاي سپرده گذاران 

صورت نگيرد.

رشد درصدتير 97فروردين 96 شاخص 
374513050248نرخ دالر تومان

1253203062نقدينگي هزار ميليارد تومان
100تقريبا 107214تورم درصد

245118 77 شاخص كل سهام هزار
13300204 4370 قيمت مسكن هزار تومان



آمار معامالت 

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

اصول رفتاري مديران ناشران غير نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بورس ابالغ شد

زيره سبز به جمع كاالهاي معامالتي تاالر نقره اي پيوست 

برنامه اي براي مديريت رفتار مديران شركت هاي سهامي بورسي

كشفقيمتعادالنه،حاصلعرضهمحصوالتدربورسكاال

گروه بورس|
 مديريت رفتار ناشران، همواره به عنوان يكي از معضالت 
سازمان بورس در راستاي صيانت از حقوق سهامداران 
مطرح مي شود، اما به دليل اين مسووليت فردي مديران 
)هيات مديره( و مديرعامل شركت ها، همواره كمتر از 
شخصيت حقوقي شركت است، تخلف شخصي آنها به 
پاي شركت نوشته مي شود و در واقع در هنگام رسيدگي 
به تخلف براي شكايت كنندگان فردي  )سهامداران( 
يا ناظر بازار مش��كل ايجاد مي كند. زيرا در بسياري از 
مواقع قوانين و دس��تورالعمل ها به گونه اي بوده كه از 
فرد سلب مسووليت مي كند يا با تغييرات هيات مديره 
و مديرعامل، جبران مسووليت هاي مدني شركت كه 
شامل جبران زيان مي شود، دچار سردرگمي مي شود. 
به همين دليل س��ازمان بورس در راس��تاي صيانت و 
حمايت از مديران سالم و داراي حسن نيت شركت ها 
و اش��خاص حقوقي تحت نظارت و پيشگيري از وقوع 
جرايم و تخلفات در بازار سرمايه، اصول رفتاري را مدون 
و تصويب كرده اس��ت كه در واقع قرار است به عنوان 
راهنماي عملكرد مديران ناشر باشد و همچنين موجب 
ارتقاء كيفي آراء صادره در پرونده هاي تخلفاتي شود.، 
اين برنامه پس از بررسي جزييات پرونده هاي تخلفاتي و 
كيفري با محوريت اداره پيشگيري و ارتقاء سالمت بازار 
سرمايه پيش نويس متن نهايي و سرانجام در جلسه ۲۵ 
ارديبهشت ماه ۹۸ هيات مديره سازمان بورس و اوراق 

بهادار به تصويب رسيد.
در همين رابطه جعفر جمالي، معاون حقوقي س��ازمان 
بورس مي گوي��د: در بس��ياري از پرونده هاي تخلفاتي 
مشاهده مي ش��ود كه مديران سوءنيت نداشته وليكن 
به دليل عدم آش��نايي كافي به مق��ررات، عدم رعايت 
تشريفات و آيين تصميم گيري يا به جهت عدم تعامل 
موثر با شركت، مقام ناظر بازار يا ذينفعان، نهايتًا محكوم 
ش��ده اند. از اين رو رعايت اين اصول كه بر اساس رويه ها 
و اس��تانداردهاي حاكم ب��ر بازارهاي مال��ي و تجارب 
رسيدگي هاي انجام شده در پرونده هاي تخلفاتي و جرايم 
بازار سرمايه تنظيم شده، از يك سو موجب شفافيت بيشتر 
عملكرد مديران گرديده و از سوي ديگر موجب مي شود 
كه در رسيدگي هاي سازمان از اقدامات صحيح مديران 

صيانت به عمل آيد.
اين اصول كه براي رعايت هرچه دقيق تر مقررات طراحي 
شده، ضمن تقويت دفاعي براي حمايت از اقدامات صحيح 
و با حسن نيت و قانوني مديران، منجر به صحت و دقت 
در رسيدگي هاي سازمان خواهد بود. البته بديهي است 
سازمان در مواجهه با هر نوع سوءنيت و جرايم و تخلفات 
احتمالي با قاطعيت و با دقت تمام رس��يدگي و برخورد 

قانوني خواهد كرد.
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان مطلب 
باال به س��نا، گفت: اين موارد در راستاي تسهيل اجراي 
قوانين و مقررات، شفافيت فرآيندها و رفع ابهامات حقوقي 
و اجرايي ناش��ران غير نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق به��ادار و با درنظر گرفتن تجارب، رويه ها 

و س��ازوكارهاي حاصل از رسيدگي كيفري و انضباطي 
به جرايم و تخلفات و همچنين به منظور بهبود عملكرد 
اشخاص تحت نظارت و حمايت از حقوق سرمايه گذاران 
و براي پيشگيري از وقوع ناهنجاري ها در بازار سرمايه به 

تصويب رسيده است.
جمالي با اشاره به اينكه مديران اشخاص حقوقي مذكور 
بايد مقررات و تكاليف قانوني را رعايت كنند؛ ابراز داشت: 
اطالع از اين اصول و رعايت آنها به تنهايي رافع مسووليت 
نيس��ت و مديران بايد به تمامي تكاليف تعيين ش��ده 
در قواني��ن و مقررات حاكم بر فعاليت در بازار س��رمايه 
 عمل كنند و در اين راس��تا مق��ررات و قوانين حاكم را 

مطالعه كنند.
برخي از مهم ترين موارد اصول مذكور به شرح ذيل است: 
قبولي س��مت مديريت شركت، قبول مس��ووليت در 
شركت بوده و مديران از زمان قبولي سمت، مسوول كليه 
امور و عملكرد شركت هستند. مسووليت اطالع رساني 
درخصوص قبولي سمت مديران شركت، بر عهده مديران 
قبول كننده سمت )مديران جديد( است و درج اسامي 

مديران در روزنامه رسمي صرفا جنبه اعالمي دارد.
در صورت ف��وت، حجر، عزل، اس��تعفاء ي��ا در صورت 
ع��دم حضور برخي از اعضاي هيات مديره در جلس��ات 
هيات مديره، با رعايت مفاد اساسنامه و مهلت هاي مقرر، 
مدير مس��تعفي يا معزول و شركت بايد مراتب را فوراً به 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بطور كتبي اطالع دهند. 
مديران شركت مسووليت اجراي اين تكليف را برعهده 
دارند. اين اطالع به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار رافع 
ساير تكاليف و مسووليت هاي قانوني مديران نخواهد بود.

در صورت استعفاي نماينده عضو حقوقي هيات مديره 
ش��ركت يا هر يك از اعضاي حقيق��ي و حقوقي عضو، 
وي مي  بايست با رعايت مهلت هاي مقرر در اساسنامه، 
مراتب استعفاي خود را كتباً، عالوه بر مراجع تعيين شده 
در مقررات و اساس��نامه به سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز اعالم نمايد.جلسات هيات مديره، بايد به تعداد مقرر 
در قوانين و مقررات و اساسنامه تشكيل گردد. دعوت به 
جلسه مطابق اساسنامه به نحوي انجام مي پذيرد كه بين 
تاريخ ارس��ال دعوت نامه و تشكيل جلسه هيات مديره 
فاصله متعارف و معقولي رعايت ش��ود. دعوت نامه بايد 
منضم به دستورجلسه به همراه پيوست هاي مربوط بوده 
و به كليه اعضاي هيات مديره )اعم از موظف و غير موظف( 

و مديرعامل ابالغ شود.
تبصره: هر يك از اعضاي هيات مديره مكلف است عدم 
تش��كيل جلس��ات به تعداد بيش از دو بار متوالي را به 

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم نمايد.
هر يك از اعضاي هيات مديره كه با تصميم اتخاذ شده در 
جلسات هيات مديره مخالف باشد، بايد مخالفت خود را 
ذيل صورت جلسه درج و امضا  كند. در مواردي كه مدير 
در جلس��ه هيات مديره حضور داشته و مخالفت وي در 
صورت جلسه درج نگرديده است بايد مراتب را نزد مراجع 

رسيدگي، به نحو مقتضي اثبات نمايد.
در صورتي كه عضو هيات مديره، ظن وقوع تخلف يا جرم 

در خصوص موضوع مورد اختالف در جلسه هيات مديره 
داشته باشد، بايد عالوه بر انجام وظايف قانوني عضويت 
در هيات مديره، شرح و مباني مخالفت را كتبًا به سازمان 
بورس و اوراق بهادار اطالع دهد. اين اطالع رافع مسووليت 
آن عضو در انجام تكاليف قانوني خود نبوده و صرفا از حيث 
احراز عدم سوء نيت و عمل به وظايف انضباطي مورد نظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار، قابليت استناد و استماع در 

رسيدگي ها را خواهد داشت.
كليه مديران )اعم از موظف و غير موظف( مكلفند انجام 
تكاليف شركت در برابر س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 
سهامداران را بطور مستمر، پايش و رصد نموده و با مراجعه 
به سامانه كدال و تارنماي شركت و ساير مجاري مقرر از 

انجام اين تكاليف اطمينان حاصل كنند.
تفويض اختي��ار هر يك از مديران ب��ه ديگري از جمله 
مديرعامل، رافع مسووليت ايش��ان نبوده و مديران در 
صورت تفويض وظايف و اختيارات به س��ايرين، وظيفه 

نظارت بر انجام امور را نيز بر عهده دارند.

سمت عضويت هيات مديره قائم به شخص بوده و قابل 
 تفويض يا توكيل نيس��ت. كليه اسناد تعهدآور شركت 
مي  بايست تنها توس��ط صاحبان امضاي مجاز شركت 
امضاء ش��ود. در صورتي كه بنا به طبيعت موضوع امضا 
)مانند بانكداري و بيمه( تفويض صورت مي گيرد در هر 
حال مسووليت تضامني تفويض كننده به قوت خود باقي 
است.ش��ركت بايد قراردادهاي خود با اشخاص ثالث از 
جمله پيمانكاران را به نحوي تنظيم نمايد كه امكان افشاء 

به موقع اطالعات شركت فراهم گردد.
مديران بايد پيشنهاد تقس��يم سود را با لحاظ حداقل و 
حداكثر سود قابل تقسيم با توجه به آثار مالي/ حدود آثار 
مالي بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
و متناسب با وضعيت نقدينگي و برنامه هاي شركت به 
مجمع عمومي ارايه نمايند. همچنين بايد آثار مالي/ حدود 
آثار مالي بندهاي گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس 
قانوني را از حسابرس مستقل و بازرس قانوني استعالم 
و آن  را در پيش��نهاد تقسيم سود لحاظ نمايند. چنانچه 

شركت با احتمال مشكل نقدينگي مواجه باشد، مديران 
مكلفند ضمن لحاظ موضوع در پيشنهاد و تصميم، مراتب 
عدم امكان پرداخت سود را با توجه به توان مالي حال يا 

آينده شركت به سهامداران در مجمع تصريح نمايند.
در صورتي كه ش��ركت ب��ا لحاظ آثار بنده��اي گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، مشمول ماده 
141 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت شود، 
تكاليف مقرر در ماده مذكور الزم االجرا اس��ت. گفتني 
است كه مديران شركت نبايد در كار و دامنه رسيدگي 
حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني، محدوديت ايجاد 
نمايند.الزم به ذكر است كه اصول و هنجارهاي مندرج 
در اين مصوبه صرفًا در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار 
و مراجع رسيدگي كننده آن قابليت استناد دارد و ارسال 
مس��تندات مذكور در بندهاي ۲، 3، 4، 6، 14، ۲1، ۲۲، 
۲۵، ۲6، ۲7 و 30 به منزله كفايت از انجام تكاليف قانوني 
نيس��ت و همچنان مديران موظف ب��ه پيگيري حقوق 

سهامداران و اجراي قوانين و مقررات هستند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در آيين راه اندازي 
معامالت گواهي س��پرده كاالي��ي و قراردادهاي آتي 
زيره س��بز در بورس كاالي ايران ضمن تقدير از وزارت 
جهاد كش��اورزي براي همكاري جه��ت عرضه و ورود 
كاالهاي جديد به بورس كاالي ايران گفت: با توجه به 
تجربه خوبي كه براي عرضه زعفران در بورس داشتيم 
اميدواريم اين موضوع پس از زيره سبز، براي پسته هم 

اتفاق بيفتد.
به گزارش سنا، شاپور محمدي گفت: در سال گذشته 
۲۸ تن زعفران مورد معامله قرار گرفت كه اين رقم در 
س��ال جاري تاكنون به 11 تن رسيده كه آماري قابل 

قبولي است.
دكتر محمدي افزود: زعفران ي��ك تجارت ۸ ميليارد 
دالري در دنيا دارد اين در حالي است كه در ايران تنها 
300 تا 400 ميليون دالر سهم كشاورزان مي شود و در 
تالش هستيم با فعال كردن هر چه بيشتر معامالت اين 
محصول در بورس، شرايط كشاورزان اين حوزه نيز بهبود 
يابد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: يكي از 
اهداف عرضه محصوالت كشاورزي و كاال ها در بورس 
اين است كه كشاورزان به حق خودشان برسند و قيمت 
عادالنه به آنها پرداخت شود؛ در همين راستا بورس در 
كشف عادالنه قيمت و رسيدن سود واقعي به كشاورزان 
موثر است كه اميدواريم به زودي شاهد عرضه پر حجم 

ساير محصوالت كشاورزي در بورس باشيم.
به گفته دكتر محمدي، روند پذيرش و عرضه محصوالت 
در بورس كاالي ايران به اينگونه اس��ت كه در گام اول 
معامالت گواهي س��پرده كااليي راه اندازي مي شود و 
سپس معامالت قراردادهاي آتي شروع به كار مي كند. 
همچنين پ��س از تكميل معامالت در بازار مش��تقه، 
صندوق هاي كااليي راه اندازي مي ش��ود كه س��ازمان 
بورس با جديت به دنبال تسهيل اخذ مجوز صندوق هاي 
كااليي در بورس كاالست.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بيان اينك��ه بورس كاالي ايران همواره در بازار 
سرمايه ايران پيشرو بوده اس��ت، گفت: امروزه يكي از 
مباحث مهم انجام معامالت در بستر بالك چين است 
كه بورس كاال مي تواند در استفاده از بستر بالك چين 
نيز پيشرو باشد كه در اين صورت شاهد ارتقاي جايگاه 

بورس كاال در اقتصادمان خواهيم بود.
محمدي همچنين اظهار داش��ت: محصوالت خرما و 
پس��ته از اهداف بعدي بورس كاال هستند به طوري كه 
اين محصوالت نيز مي توانند همچون زعفران و زيره در 
بورس كاال عرضه شوند تا شاهد ساماندهي بازار داخلي 
و صادراتي اين محصوالت در بستر بازار سرمايه باشيم.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه بورس 
كاالي ايران همواره در بازار س��رمايه ايران پيشرو بوده 
است، گفت: امروزه يكي از مباحث مهم انجام معامالت 
در بستر بالك چين اس��ت كه بورس كاال مي تواند در 
استفاده از بستر بالك چين نيز پيشرو باشد كه در اين 
صورت شاهد ارتقاي جايگاه بورس كاال در اقتصادمان 

خواهيم بود.

انبارهايپذيرششدهزيرهسبز
افزايشمييابد

در ادامه اين مراسم، حامد س��لطاني نژاد به راه اندازي 
معامالت گواهي س��پرده و قراردادهاي آتي زيره سبز 
در بورس كاالي ايران اشاره كرد و گفت: به زودي تعداد 
انبارهاي پذيرش شده زيره سبز در بورس كاال افزايش 
مي يابد تا با رونق معامالت گواهي س��پرده زيره شاهد 
كشف قيمت بهينه تر و توس��عه تجارت اين محصول 
باش��يم.مديرعامل بورس كاالي ايران به راهبردهاي 
اين بورس در حوزه محصوالت كشاورزي اشاره كرد و 
گفت: اقداماتي همچون اوراق بهادار سازي محصوالت، 
توسعه ابزارهاي مشتقه، ايجاد و به كار گيري ابزارهاي 
تامين مالي و معامالتي متناس��ب با نياز مشتريان به 
گس��ترش اندازه و عمق بازار محصوالت كشاورزي در 
بورس كاال كمك مي كند كه در نتيجه كش��ف قيمت 
بهينه تر، تبديل شدن به مرجع قيمتي و توسعه تجارت 
در بازار اين محصوالت حاصل مي شود.مديرعامل بورس 
كاالي ايران افزود: هم اكنون در حوزه اوراق بهادار سازي 
و توسعه ابزارهاي مش��تقه امكان استفاده از ابزارهايي 

همچون گواهي سپرده كااليي، قراردادهاي آتي و اختيار 
معامله زعفران در بورس فراهم شده است.

وي با اش��اره ب��ه اينكه گواهي س��پرده كااليي يكي از 
بازارهاي نوين مالي است، گفت: معامالت گواهي سپرده 
كااليي در بورس كاال در سال ۹4 با معامالت سكه طال 
راه اندازي شده كه تا به امروز نماد گواهي سپرده سكه از 
نظر حجم و ارزش با رشد قابل توجهي روبه رو شده است. 
بعد از آن، گواهي سپرده زعفران و پسته راه اندازي شد و 
امروز شاهد راه اندازي گواهي سپرده زيره سبز هستيم.

به گفته سلطاني نژاد، گواهي سپرده كااليي ابزاري براي 
انجام معامالت پيوسته، كشف بهتر قيمت و ابزاري براي 
تامين مالي است. همچنين عدم نياز به تحويل فيزيكي، 
امكان خريد و فروش مستمر، ايجاد اطمينان خريدار و 
فروشنده نسبت به كيفيت محصول خريداري شده و 
امكان فروش محصول به قيمت واقعي از جمله مزاياي 

راه اندازي معامالت گواهي سپرده كااليي است.
 وي در ادام��ه به بازار زيره س��بز اش��اره ك��رد و گفت: 
پس از تجربه موفق معام��الت زعفران در بورس كاال و 
شفاف سازي قيمت و اطالع كشاورزان از نرخ هاي واقعي، 
از اين پس فعاالن بازار زيره ني��ز مي توانند با آمارهاي 
شفاف و براساس كشف نرخ هاي عادالنه در بورس كاال 
مواجه شوند.وي تصريح كرد: در دنيا بزرگ ترين بازار 
زيره مربوط به هند است و ايران در تجارت جهاني زيره 
سبز بين رتبه سوم تا ششم در حركت است كه با توجه 
به اقليم كشورمان مي توان ميزان توليد و صادرات اين 

محصول را افزايش داد. 
مديرعامل بورس كاالي ايران با بيان اينكه توسعه نظام 

انبارداري ب��ه عنوان يكي از الزام��ات بازار محصوالت 
كشاورزي در برنامه هاي بورس كاال قرار دارد، عنوان كرد: 
بورس كاال در تالش است تا تعداد انبارهاي پذيرش شده 
زيره سبز را افزايش دهد؛ به طوري كه پذيرش انبار كشت 
و صنعت زيره ايرانيان در دست اقدام است تا به جرگه 
دو انبار پذيرفته شده بپيوندد.وي از همه مجموعه ها و 
افرادي كه به راه اندازي اي��ن معامالت كمك كرده اند 
قدرداني كرد و گفت: با تالش هاي صورت گرفته طي 
چند سال اخير، هم اكنون اس��تان خراسان رضوي به 
عنوان قطب محصوالت كشاورزي قابل عرضه در بورس 
كاال تبديل شده است كه اين اتفاق به ساير استان هاي 

كشور نيز سرايت خواهد كرد.

اقداماتبورسبهنفعكشاورزان
همچنين ميري مديرعامل شركت تامين سرمايه سپهر 
در اين مراسم گفت: بورس كاالي ايران همانطور كه به 
بازار زعفران كمك كرده اس��ت مي تواند به ساماندهي 
ساير محصوالت كشاورزي از جمله زيره نيز كمك كند 
كه اين موضوع به نفع كش��اورزان و بخش كشاورزي 

كشور است.
مديرعامل شركت تامين سرمايه سپهر اعالم كرد: نقش 
ما به عنوان بازارگردان در كنار خريدار و فروشنده در بازار 
زيره به نقدشوندگي بازار و ايجاد رونق در معامالت كمك 
خواهد كرد. همچنين تامين سرمايه سپهر در راستاي 
راه اندازي قرارداده��اي جديد معامالت بازهم در كنار 

بورس كاالي ايران خواهد بود.

توسعهتجارتزيرهسبزباابزارهايمالي
در اين مراس��م، علي اكبر مهرفرد مع��اون وزير جهاد 
كش��اورزي گفت: با توجه به معامالت مطلوب زعفران 
طي يكس��ال گذش��ته و آغاز معامالت زيره در بورس 
كاالي ايران، با جديت به دنبال تبديل شدن به مرجع 
نخس��ت زعفران دنيا و يكي از مراج��ع قيمتي زيره به 
وسيله بورس كاال هستيم. مهرفرد گفت: زيره جزو يكي 
از گياهان دارويي صادراتي ايران است و در سال زراعي 
جاري 1۲ هزار و ۵00 تن زيره سبز در ايران كشت شده 
كه نسبت به سال پيش از آن با رشد 3000 تني در توليد 
اين محصول همراه شده است. همچنين صنايع تبديلي 
اين محصول نيز هنوز چندان توسعه پيدا نكرده و جاي 
كار بسياري دارد.معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: بعد 
از هند و سوريه سومين توليدكننده در دنيا هستيم اما 
پنجمين صادركننده در جهان به شمار مي رويم چراكه 
زيره اي��ران در امر صادرات با نام ديگر كش��ورها صادر 

مي شود.وي افزود: ش��رايط كنوني در بازار محصوالت 
كشاورزي به دليل مشكالت ناشي از تحريم ها، سخت 
و بحراني است و تالش مي كنيم كه كاالها به طور كامل 
تامين شود اما كاالهايي مثل زيره و زعفران كه استفاده 
اوليه در مصرف مردم ندارند حساسيت چنداني براي 
كنت��رل قيمت ندارند و به اين ترتي��ب امكان عرضه و 
صادرات اينگونه محصوالت از طريق بورس كاال وجود 

دارد.
مهرفرد ادامه داد: براي اينكه يك كاال بتواند توسعه يابد 
بايد تجارت آن توس��عه يابد در غير اين صورت توليد 
آن محصول از چرخه خارج مي ش��ود؛ در اين زمينه با 
روش هاي سنتي امكان توسعه وجود ندارد كه به كمك 
بورس كاالي ايران امكان توسعه تجارت فراهم مي شود.

به گفته وي، ب��ورس كاال مي تواند تجارت محصوالت 
كش��اورزي را ش��فاف ك��رده و در استانداردس��ازي و 
برندسازي نقش موثري داش��ته باشد. همچنين ما از 
طريق بورس كاال مي توانيم با بازارهاي بين المللي ارتباط 
برقرار كرده و در كش��ف قيمت در اين بازارها نيز نقش 
ايفا كنيم كه اين امر به معناي مرجعيت قيمت كاالهاي 
ايران در بازارهاي منطقه اي از مسير بورس كاال است. 

معاون وزير جهاد كش��اورزي اظهار داشت: بورس كاال 
مي تواند در زعفران به ص��ورت صد درصدي به عنوان 
مرجع قيمت باشيم و براي زيره نيز اين امكان وجود دارد 
تا به عنوان يكي از مراجع قيمتي در دنيا معرفي شويم.

وي اع��الم كرد ك��ه عملك��رد ب��ورس كاال در عرضه 
محصوالت مختلف و معرفي ابزارهاي متنوع با موفقت 
همراه بوده و بررسي عملكرد آن از نظر تئوري و نظري 
نشان مي دهد كه اين بورس هيچ چيزي از بورس هاي 
كااليي دنيا كم ندارد و مي تواند در دنيا به عنوان مرجع 

قيمتي بسياري از كاالها معرفي شود.
مهرفرد در خصوص عرضه گندم و آرد در بورس كاالي 
ايران نيز گفت: در حوزه عرضه محصوالتي مثل گندم 
و آرد سختي هاي زيادي وجود دارد و سيكل دولتي از 
جمله مباحث مربوط به يارانه دولتي مش��كالتي را در 
اين رابطه ايجاد مي كند . زيرا كااليي كه يارانه اي باشد 
دخالت و نظارت و كنترل دول��ت در آن وجود دارد اما 
با وج��ود همه اين موانع به مرور و در س��ال هاي آينده 
ش��اهد عرضه انواع محصوالت همچون گندم و آرد در 
بورس خواهيم بود. وي در پايان گفت: ايران با روس��يه 
و قزاقس��تان داراي توافقي است كه اين كشور ها خط 
اعتباري ارايه كنند و ما آرد توليد كرده و صادر كنيم. در 
اين زمينه بورس كاال مي تواند ورود پيدا كرده و به وزارت 

جهاد كشاورزي كمك كند.
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بازگشتبورسبهمداررشد
گروه بورس| ش��اخص بورس در روز قبل با رشد 
بيش از 1000 واحدي در پايان معامالت به ۲46 هزار 
و 447 واحد رسيد. آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي 

ديروز با رشد مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي، همه شاخص هاي بورس 
با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 1001 
واحد رش��د معادل 0.41 درصد به ۲46 هزار و 447 
واحد، شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۲۸1 واحد 
افزايش معادل 0.41 درصد به 6۹ هزار و 1۹3 واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۵47 واحد افت معادل 0.۹۲ 
درصد به 60 هزار و ۵۵ واحد، ش��اخص قيمت »هم 
وزن« با 37۲ واحد رشد، معادل 0.۹۲ درصد به 40 
هزار و ۹1۲ واحد رسيد. از سويي ديگر ۵ نماد » شپنا 
با ۲۲۵ واحد، شبندر با 101 واحد، شتران با ۹4 واحد، 
پارسان با 66 واحد و پارس با 60 واحد« رشد، بيشترين 
تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي ديروز، در ۲۵6 
هزار نوبت معامالتي، ۲ ميليارد و 617 ميليون برگه 
اوراق به��ادار به ارزش 1۲ هزار و ۲6۵ ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹۲1 هزار و 36 
ميليارد تومان رسيد. در فرابورس ايران نيز شاخص 
كل هش��ت واحد رش��د كرده و به رقم 3۲01 واحد 
رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 17۹ 
هزار ميليارد تومان رسيد. ديروز معامله گران فرابورس 
بيش از1.1 ميليارد برگه بهادار، سهام و حق تقدم در 
قالب 1۸3 هزار نوبت معامله و به ارزش 6۹۹ ميليارد 
تومان داد و س��تد كردند.نمادهاي پربيننده مربوط 
به سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، كشت و صنعت 
شريف آباد، بانك دي، صنايع كاغذ پارس، ريل پرداز 
سير، صنايع كاغذ پارس و كشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان و توسعه و عمران استان كرمان بوده اند. 
نمادهاي شراز، پااليش نفت ش��يراز، شپاس، نفت 
پاسارگاد، حخزر، كشتيراني درياي خزر، دي، بانك 
دي، وهور، مديريت انرژي اميد تابان هور بيشترين اثر 
تقويتي در شاخص فرابورس را داشته اند. همچنين 
نمادهاي كگهر، س��نگ آهن گهرزمي��ن، ميدكو، 
هلدين��گ صنايع معدني خاورميانه بيش��ترين اثر 

كاهشي در شاخص فرابورس را داشته اند.

  افزايش سرمايه »پاسا« به تاييد حسابرس 
رسيد: شركت ايران ياس��ا تاير و رابر اعالم كرد كه 
حسابرس و بازرس قانوني شركت اظهارنظر خود را 
نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص 
افزايش س��رمايه اعالم كرده اس��ت.به گزارش سنا، 
شركت ايران ياسا تاير و رابر از تاييد گزارش توجيهي 
هيات مديره در خصوص افزايش س��رمايه خبر داد. 
»پاسا« قصد دارد سرمايه خود ر از مبلغ 600ميليارد 
ريال به مبلغ ۹00ميليارد ريال افزايش دهد. قرار است 
اين افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران به 
منظور انجام طرح توسعه تاير هاي نسل دوم ارايه شود. 
گفتني است؛ انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به 
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع 
عمومي فوق العاده است و در اين خصوص اطالع رساني 

الزم صورت خواهد گرفت.

  سود تلفيقي حسابرس�ي شده »شيراز« به 
۱۲۶۴ريال رس�يد: شركت پتروشيمي شيراز در 
صورت هاي مالي تلفيقي 1۲ماهه حسابرسي شده 

سود هرسهم را يك هزار و ۲64ريال اعالم كرد.
شركت پتروشيمي شيراز در صورت هاي مالي تلفيقي 
1۲ماهه حسابرسي شده منتهي به ۲۹اسفند13۹7 

سود هرسهم را يك هزار و ۲64ريال اعالم كرد.
اين شركت سود عملياتي تلفيقي اين دوره را 10هزار 
و 17ميليارد ريال، س��ود خالص تلفيقي را 6هزار و 
44۸ميليارد ريال و سود انباش��ته  قابل انتساب به 
صاحبان س��هام ش��ركت اصل��ي را 146ميليارد و 
77۹ميليون ريال اعالم كرده اس��ت. اين شركت با 
توجه به برآوردي كه از تغييرات نرخ فروش محصوالت 
و نرخ خريد مواد اوليه داش��ته پيش بيني كرد نرخ 
فروش محصوالت در س��ال 13۹۸ در حدود س��ال 
13۹7 محقق شود. همچنين نرخ خريد گاز بر اساس 
مصوبات هيدوركربوري است. با توجه به افزايش نرخ 
گاز خ��وراك در نيمه دوم س��ال 13۹7 پيش بيني 
مي شود نرخ گاز خوراك در س��ال13۹۸ در حدود 

نرخ هاي نيمه دوم سال 13۹7 محقق شد.
اين شركت در خصوص جزييات منابع تامين مالي 
شركت در پايان دوره اعالم كرد كه در سال13۹7 با 
پرداخت به موقع اقساط تسهيالت و تبديل تسهيالت 
بانك ملت ۲4 درصد به 1۸ درصد شركت پتروشيمي 
شيراز توانسته بخشي از هزينه هاي مالي را كاهش 
دهد. »شيراز« در تشريح برنامه هاي با اهميت خود 
در سال مالي جاري اعالم كرد كه با توجه به تصويب 
نام��ه مورخ 11مه��ر13۹7 هيات دول��ت مبني بر 
آزادسازي نرخ ارز خوراك صنايع پتروشيمي، با توجه 
به پيگيري هاي صورت گرفته از ابتداي مهر ماه سال 
13۹7نرخ اوره بر مبناي نرخ بورس كاال محاسبه و در 

حسابها لحاظ شده است.

  شناسايي زيان ۲۰۷ريالي هرسهم »غگز«: 
ش��ركت گز س��كه در اطالعات و صورت هاي مالي 
1۲ماهه منتهي به ۲۹اس��فند13۹7 براي هرسهم 
۲07ريال زيان شناس��ايي كرد. اين زيان شناسايي 
شده نسبت به س��ال مالي13۹6 معادل 6۹درصد 
كاهش يافته است. در صورت هاي مالي سود عملياتي 
۹ميليارد و 1۲ميليون ريال، زيان خالص 10ميليارد و 
1۹7ميليون ريال و زيان انباشته پايان دوره ۸۸ميليارد 

و 44۸ميليون ريال اعالم شده است.
اين شركت در خصوص جزييات منابع تامين مالي 
ش��ركت در پايان دوره اع��الم كرد كه ب��ا توجه به 
تصميمات اتخاذ شده توسط مديريت شركت نسبت 

به افزايش صادرات اقداماتي را انجام داده است. 

  مديران بايد پيشنهاد تقسيم سود را با لحاظ حداقل و حداكثر سود قابل تقسيم با توجه به آثار مالي/حدود آثار مالي بندهاي گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني و متناسب با وضعيت نقدينگي و برنامه هاي شركت به مجمع عمومي ارايه نمايند

 در صورت استعفاي نماينده عضو حقوقي هيات مديره شركت يا هر يك از اعضاي حقيقي و حقوقي عضو، وي مي  بايست با رعايت مهلت هاي 
مقرر در اساس�نامه، مراتب اس�تعفاي خود را كتبًا، عالوه بر مراجع تعيين شده در مقررات و اساسنامه به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اعالم 
نمايد.جلسات هيات مديره، بايد به تعداد مقرر در قوانين و مقررات و اساسنامه تشكيل گردد. دعوت به جلسه مطابق اساسنامه به نحوي انجام 

مي پذيرد كه بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسه هيات مديره فاصله متعارف و معقولي رعايت شود

برش



تشكلها6اخبار

لزوم بازنگري در شبكه هاي توزيع

وقتي الگوهاي دهه 70 پاسخگو نيست
گشتي در فروشگاه ها و مراكز خرده فروشي نشان دهنده 
ش��كل گيري ب��ازاري چندنرخي براي برخ��ي كاالهاي 
داخلي اس��ت. بعضي اين موضوع را به مساله عدم نظارت 
نهادهاي دولتي نس��بت مي دهند. هرچند كه در صورت 
وجود يك اقتصاد آزاد طبيعتا چنين مشكلي خود به خود 
رفع مي شود اما با در نظر گرفتن محدوديت هاي داخلي و 
خارجي طبيعي است كه نياز به يك شبكه توزيع قابل اتكا با 
 استفاده از ابزارهاي مدرن ضروري به نظر مي رسد. هرچند 
خرده فروشي هاي شبكه هاي مجازي و استارت آپ هايي كه 
 امروز بعد از چند سال به غول هاي توزيع بدل شده اند توانسته اند

 تا حدي اي��ن كمبود را جبران كنند اما به نظر مي رس��د 
ابزارهاي جديدي بايد در اين مسير به كار گرفته شود.

   توليداتي با چند نرخ فروش
اين روزها برخي شركت هاي توليدكننده داخلي در سايه 
تش��ديد تحريم ها و كاهش واردات، رويه نامناسبي را در 
قيمت گذاري پيش گرفته ان��د كه باعث ايجاد هرج و مرج 
در بازار شده است. در اين ميان ظاهراً دستگاه هاي ناظر هم 
نسبت به اين بي سر و ساماني قيمت ها بي حس شده و كمتر 
واكنشي به آن نشان مي دهند. گشتي در فروشگاه ها، بازار 
و مغازه هاي خرده فروشي نشان دهنده شكل گيري بازاري 
چند نرخي براي برخي كاالهاي داخلي است بطوري كه 
يك كاال گاهي با دو يا سه نرخ به مشتريان عرضه مي شود. 
به عن��وان مثال يك محص��ول با قيمت درج ش��ده روي 
بسته بندي در اكثر سوپرماركت ها عرضه مي شود، با قيمتي 
كمي پايين تر در فروشگاه هاي زنجيره اي فروخته مي شود 
 و با نرخ��ي پايين تر از دو مورد قب��ل، در برخي مغازه هاي

 خرده فروشي به خريداران ارايه مي شود. 
مساله آنجا جالب تر مي شود كه اختالف بين اين سه نرخ، 
عدد قابل توجهي است. شايد در نگاه اول به نظر برسد كه 
قيمت هاي ذكر شده در فروشگاه ها با اعمال تخفيف محاسبه 
مي شود اما در برخي موارد قيمت همان كاال در خرده فروشي 
حتي كمتر از برخي فروشگاه ها است. با در نظر گرفتن قيمت 
اين مراكز خرده فروشي اين سوال مطرح مي شود كه قيمت 
تمام ش��ده كاال چقدر بوده كه حاال با نرخ پايين فروش در 
اين مراكز باز هم توليدكننده متضرر نمي شود؟ در همين 
رابطه ريي��س هيات مديره انجمن ش��ركت هاي صنعت 
پخش ايران با اشاره به ايجاد سامانه مديريت توزيع مويرگي 
كاال در كشور، ايجاد شفافيت در پخش و رصد توزيع كاالها 
در جهت كنار گذاشتن شركت هاي پخش بدون مجوز را 
مهم ترين نتيجه اجراي اين سامانه بيان كرد. سهراب كارگر 

افزود: شرايط خاص كشور موجب شد كه با شتاب بيشتري 
به فاز دوم بپردازيم.

 اهميتي كه براي رصد كاال وجود داشت، به ويژه براي 
كاالهاي اساسي همچون قند، شكر، چايي و برنج باعث 
شد كه بتوانيم با استفاده ازپيمان كارهاي برون سازماني، 
اين پروژه را انجام دهيم. وي تصريح كرد: يكي از داليل 
اصلي و مزيتي كه اين پروژه را داراي اهميت بيشتري 
نسبت به س��امانه هاي پيش��ين مي كند، استفاده از 
صاحب نظران و متوليان اصلي استفاده كننده و پخش 
كاال است. اعضاي اين انجمن به صورت دقيق اطالعات را 
ثبت و در سامانه درج مي كنند كه اين استفاده از انجمن 
و تشكيل جلسات باعث شد بتوانيم با شرايط بهتري اين 
سامانه را اجرا كنيم. كارگر وجود كل اطالعات به صورت 
يكپارچه و منس��جم را مزيت ديگر اين س��امانه بيان 
كرده و گفت: در حال حاضر شركت هاي پخش عضو 
انجمن ۱۰۰ درصد دارو و ۸۵ درصد غذا و محصوالت 

آرايشي، بهداشتي و شوينده ها را توزيع مي كنند، تمام 
مبادي ورود و توليد را در اختيار داش��ته و اطالعات را 

درج مي كنند.

   مدل دهه 70 ديگر پاسخگو نيست
از سوي ديگر حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني معتقد اس��ت در تنظيم بازار 
سه بال تامين، توزيع و نظارت بايد با هم مدنظر قرار 
بگيرد و در نوين سازي اين شبكه، هزينه مبادله كاال 
به نفع مصرف كننده بايد كاهش يابد. مدرس خياباني 
با بيان اينك��ه در تنظيم بازار حق��وق توليد كننده و 
مصرف كننده بايد توامان ديده ش��ود، تصريح كرد: 
فارغ از موضوعات فعلي كش��ور، هميشه تنظيم بازار 
به همي��ن دليل كار س��ختي بوده اس��ت. قائم مقام 
وزير صمت در ام��ور بازرگاني اضافه كرد: امروز دايره 
كاالهاي اساس��ي و ضروري، مانند كاالهاي دهه 7۰ 

نيست و شرايط متفاوت اس��ت، چرا كه وسعت اين 
كاالها افزايش يافته و نگاه ها و ابزارها نوين شده است.

   به يك تقويم كااليي براي تامين بازار و مصرف 
نياز داريم

مدرس خياباني با بيان اينكه در تنظيم بازار سه بال تامين، 
توزيع و نظارت بايد با هم مدنظر قرار بگيرد، گفت: از لحاظ 
تامين به يك حد قابل قبولي رس��يديم و اگر دچار ش��ك 
تامين شويم از ذخاير مي توانيم استفاده كنيم. همچنين 

روي كارآمدي يك شبكه توزيع خوب داريم كار مي كنيم.
وي با بيان اينكه تنظيم بازار يك كار فرابخشي است، بيان 
كرد: اولويت ما تامين كاالهاي معيش��تي مردم است، اما 
بخشي از توليد نيز مربوط به كاالهاي فصلي است، پس به 
يك تقويم كااليي براي تامين نياز داريم. همچنين تقويم 
ديگري براي مصرف مردم در برخي ماه هاي خاص مانند 

ماه مبارك رمضان نيز نيازمنديم.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با اعالم اينكه محل 
تامين بي��ش از 9۰ درصد كاالهاي مورد نياز، توليد داخل 
است، گفت: در چند قلم كاالي خاص فقط وابستگي داريم 

كه در كنار توليد بايد واردات هم داشته باشيم.
مدرس خياباني با اش��اره به شبكه توزيع كاالها، نيز افزود: 
تنوع شبكه هاي توزيع داريم و دو قطبي هاي توليدكننده 
و مصرف كننده در اين حوزه راه افتاده است. اما حمايت از 
مصرف كننده در گرو حمايت از توليد كننده است و بالعكس.

وي اضافه كرد: توليدكننده بايد بتواند خود را با نيازمندي ها 
و همچنين حقوق مصرف كننده هماهنگ كند وگرنه در 
بازار جايگاه خود را از دست خواهد داد و در شبكه توزيع نيز 
به همين شكل است. قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني 
با بيان اينكه در نظام توزيع، هم شبكه توزيع زنجيره اي و هم 
شبكه توزيع متعارف صنفي بايد در كنار هم حفظ شوند، 
بيان كرد: حدود سه ميليون صنف با بيش از 6 ميليون نفر 
اشتغال مس��تقيم داريم و از اين ظرفيت بايد براي تنظيم 
و نظارت بازار استفاده كنيم. مدرس خياباني مراكز عرضه 
مستقيم و نمايشگاه هاي فصلي را از ديگر شبكه هاي توزيع 
دانست و گفت: هر كدام از اين نهادها، بار يكي از بخش هاي 
عرضه و تقاضاي بازار را بر دوش مي كشند كه بايد در كنار هم 
ديده شوند. وي با بيان اينكه در نوين سازي و توانمندسازي 
شبكه توزيع هزينه مبادله بايد كاهش يابد، تصريح كرد: 
واسطه هاي غير ضروري كه هزينه مبادله به مصرف كننده 
وارد مي كنند، بايد حذف شود. قائم مقام وزير صمت در امور 
بازرگاني با بيان اينكه از ظرفيت هاي سامانه جامع تجارت 
در موضوع توانمندسازي شبكه توزيع مي توان استفاده كرد، 
افزود: شبكه خاص توزيع را عالوه بر شبكه عام براي كمك و 
شناسايي اقشار آسيب پذير و هدف مانند مددجويان كميته 
امداد و بهزيستي و تعاوني هاي كارمندي و كارگري و... داريم 
و اين دو شبكه بايد در كنار هم ديده شوند و مكمل هم باشند.

   وقتي شبكه هاي مجازي نيز پاسخگو نيست
تا چندي پيش بحث ش��بكه هاي مج��ازي باعث كاهش 
قيمت ها بود اما به نظر مي رسد عمال اين شبكه ها هم خيلي 
در بحث قيمت گذاري قابل اعتماد نيست. در بسياري از موارد 
قيمت هاي درج شده پس از تخفيف عمال قيمت فروش در 
مغازه ها است و اين كلك تكراري باعث بي اعتمادي هايي 
شده است. هرچند راه حل ريشه اي حركت به سمت اقتصاد 
آزاد است اما به نظر مي رسد در چند سال آينده كه وضعيت 
تجارت چندان تغييري نخواهد ك��رد بايد فكري به حال 

شفافيت شبكه هاي توزيع داشت.
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صادرات آبنبات با شكر 
يارانه اي

در ش��رايطي ك��ه دول��ت ب��راي حماي��ت از 
مصرف كنندگان كاالهاي داخلي به واردات و توليد 
كاالهاي اساسي در كشور يارانه و ارز 42۰۰ توماني 
اختصاص مي دهد اما اين شرايط باعث سوءاستفاده 
برخي شده بطوري كه آنها اين كاالهاي اساسي 
را بعد از انجام يك فرآوري به اسم صادرات غير نفتي 
و ارز آوري از كش��ور خارج مي كنند. صادرات انواع 
ش��يريني، ش��كالت، چيپس، هندوان��ه، آبنبات، 
س��يب زميني و غيره كه براي توليد آنها از يارانه و 
براي واردات آنها از ارز 42۰۰ توماني استفاده شده، 
به معني آن اس��ت كه كاالي وارد شده با از 42۰۰ 
توماني دوباره با ارز آزاد، صادر ش��ود كه سود زياد 
و رانتي را نصيب صادر كنندگان مي كند. همچنين 
صادرات كاالهايي مانند هندوانه كه براي توليد آنها 
از يارانه هايي مانند آب، انرژي، كود، سم و نهاد هاي 
ارزان قيمت استفاده شده نيز در همين راستا است 
و ص��ادرات آنها ع��الوه بر ايجاد ران��ت، قيمت اين 

محصوالت را نيز در بازار داخلي افزايش مي دهد.
يكي از مواردي كه به تازگي توسط مسووالن سازمان 
توسعه تجارت كشف يا حداقل اطالع رساني شده، 
صادرات غيرمستقيم ش��كر به اسم آبنبات است؛ 
بايد توجه داشت كه براي توليد آبنبات چيزي جز 
شكر و آب )به عالوه افزودني ها( استفاده نمي شود 
كه ه��ر دو اين م��واد يارانه اي اس��ت.  محمدرضا 
مودودي، سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت در 
اين ارتباط گفته اس��ت، اخيرا با بررسي هايي كه 
داشته اند متوجه صادرات تكان دهنده ۱2۰ ميليون 
دالر آبنبات به عراق شده اند؛ در واقع از اختصاص 
ارز 42۰۰ توماني براي وارد مواد اوليه توليد )شكر( 

سوءاستفاده شده است.

 سيب زميني چند نرخي
و ترفندهاي گران فروشي

در هفته هاي اخير نه تنها قيمت سيب زميني بطور 
غيرقابل قبول و بي ضابط��ه اي افزايش يافته بلكه از 
ترفندهاي جديدي براي گران فروشي و سودجويي  
استفاده مي شود. به گزارش ايسنا، از هفته هاي ابتدايي 
امسال تاكنون بازار سيب زميني نوسانات و تنش هاي 
قيمتي متع��ددي را تجربه كرد و حتي ممنوعيت و 
آزادسازي صادرات آن هم نتوانست ثباتي در بازار اين 
محصول زراعي پرمصرف ايجاد كند چرا كه به عنوان 
مثال قيمت هر كيلوگرم سيب زميني كه در روزهاي 
پس از تعطيالت نوروزي ح��دود 4۰۰۰ تومان بود، 

امروز به كيلويي حدود ۱۰ هزار تومان رسيده است.
اما اتفاق ديگري ك��ه اين روزها در ب��ازار افتاده اين 
است كه توزيع سيب زميني با كيفيت هاي مختلف 
و كيفيت پايين )نو و كهنه( پررنگ تر از قبل شده و 
با قيمت هاي متفاوت و در همه انواع، با قيمت بااليي 
عرضه مي ش��ود و با وجود اينكه ق��رار بود به گفته 
مسووالن وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قيمت اين محصول كاهش يابد اما به 
گفته فروشندگان؛ نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه حجم 
سيب زميني هاي كهنه و با درجه كيفي پايين در بازار 
زياد شده، كه قيمت گذاري و عرضه آن هم مالك و 
معيار مش��خصي ندارد و در مواردي ديده شده كه از 
كيلويي ۵۰۰۰ تا 7۰۰۰ تومان فروخته مي شود. اما 
سيب زميني نو و با كيفيت مناسب و معمول نيز در 
بازار همچنان بط��ور ميانگين كيلويي 9۰۰۰ تا ۱۰ 
هزار تومان قيمت دارد و با وجود وعده هاي مسووالن 
هنوز كاهش قيمتي نداشته است. بازار اين روزهاي 
سيب زميني داس��تان هاي عجيب و غريبي دارد و 
نه تنها قيمت ها كاهش نيافته بلك��ه پديده “چند 
نرخي “ در آن پررنگ تر ش��ده به گونه اي كه در يك 
ميوه فروشي دو نوع سيب زميني عرضه مي شود كه به 
 عنوان مثال قيمت سيب زميني بي كيفيت 7۰۰۰ و 

با كيفيت ۱۰ هزار تومان است. 

عينك آفتابي را در گروه 
كاالهاي لوكس قرار داده اند

رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك تهران 
 با بيان اينكه سرانه مصرف عينك آفتابي در ايران 
ب��ه ازاي هر س��ه نفر ي��ك عينك اس��ت، اظهار 
كرد: متأس��فانه عينك آفتابي ك��ه جزو كاالهاي 
سالمت محور است را در گروه كاالهاي لوكس قرار 
داده اند.  حميد ثابت قدم در رابطه با بازار عينك طبي 
و آفتابي گفت: با وجود آنكه قيمت ارز در يك سال 
اخير رش��د قابل توجهي به ثبت رسانده و واردات 
عين��ك آفتابي با ممنوعيت روبرو اس��ت، قيمت 
كاالهاي عرضه ش��ده نس��بت به گذشته آنچنان 
تغييري نكرده و عموم فروش��ندگان محصوالت 
گذش��ته را با قيمت قديم عرضه مي كنند. رييس 
اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان عينك تهران، 
اظهار كرد: متأسفانه عينك آفتابي كه جزو دسته 
كاالهاي سالمت محور است در اولويت چهارم قرار 
گرفته و ثبت سفارش براي آن انجام نمي شود و در 
كنار آن عينك طبي نيز در اولويت سه قرار گرفته كه 
ثبت سفارش براي آن انجام مي شود، اما ارز 42۰۰ 
توماني و ارز نيمايي به آن تعلق نگرفته است. وي 
خاطرنشان كرد: برخي از البراتوارها توانسته اند ارز 
نيمايي و 42۰۰ توماني دريافت كنند كه اين تنها 
براي تأمين مواد اوليه بوده است و به فرم عينك، ارز 
دولتي يا نيمايي تعلق نمي گيرد. ثابت قدم اظهار 
كرد: استفاده از عينك آفتابي جزو ملزومات براي 
حفظ سالمتي چشم است و جاي سوال دارد كه چرا 
اين كاال در زمره كاالهاي لوكس قرار گرفته است. 
رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان عينك 
تهران با بيان اينكه سرانه مصرف عينك آفتابي در 
ايران به ازاي هر س��ه نفر يك عينك است، يادآور 
شد: در پي كاهش قدرت خريد مردم حجم فعاليت 
دست فروش��ان عينك افزايش يافته و متأسفانه 
احتمال آس��يب رسيدن به چش��م افراد از طريق 
خري��د عينك هاي دست فروش��ان و عينك هاي 

غيراستاندارد، به شدت افزايش يافته است.

نايب رييس اتاق ايران:

صادرات خدمات فني و مهندسي به دليل گرفتاري هاي داخلي فراموش شده است
توسعه صادرات غيرنفتي از مسير بازار كشورهاي همسايه، 
يكي از اولويت هاي اصلي در سال جاري است. ايران حدود 
24 ميليارد دالر به ۱۵ كشور همسايه صادرات دارد، عددي 
كه نشان دهنده سهم حدود 2 درصدي از مجموع واردات 
كشورهاي همسايه است. با توجه به نياز اساسي افغانستان 
به بازسازي زيرساخت هاي خود، صادرات خدمات فني و 
مهندسي بيش از قبل موردتوجه قرارگرفته است و مسووالن 
بر اين باورند كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
بايد از اين فرصت به نفع خود اس��تفاده كنند و از طرفي با 
تقويت اين بخش مي توان به رشد صادرات غيرنفتي كشور 

كمك كرد. 
بااين ح��ال صادركنن��دگان خدمات فني و مهندس��ي 
نتوانس��ته اند با توجه به ظرفيت ه��اي صادراتي خود در 
بازارهاي افغانستان نقش آفريني كنند. نكته اي كه در آمارها 

هم مش��خص اس��ت؛ بطوري كه صادرات خدمات فني و 
مهندسي ايران از ۵ ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر در سال 9۵ 

به 4۰۰ ميليون دالر در سال 97 رسيده است.
در اين زمينه محمدرض��ا انصاري رييس انجمن خدمات 
فني و مهندسي تأكيد مي كند كه صادرات خدمات فني و 
مهندسي به كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي همسايه 
تقريباً فراموش  شده است. انصاري حل اين مشكل و توسعه 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي را در گرو حل 3 مساله 
مي داند: حل شدن مساله ضمانتنامه ها، مشوق هاي صادراتي 

و رفع تنگناهاي داخلي براي صادركنندگان.
او توضيح مي دهد: ظرفيت صادرات خدمات فني مهندسي از 
ايران به كشورهاي همسايه كه در رأس آن عراق، افغانستان و 
قطر قرار دارد بسيار باالست؛ اما ازآنجايي كه صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي درگير مسائل داخلي خود در داخل 

كشور شده اند، بنابراين ديگر فرصتي براي تمركز بر توسعه 
بازارهاي صادراتي و گسترش مراودات تجاري باقي نمي ماند.

به اعتقاد انص��اري با حمايت دولت و ح��ل موانع داخلي، 
صادرات خدمات فني و مهندسي ساالنه به ۵ تا 6 ميليارد 

دالر خواهد رسيد.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي در توضيح مهم ترين 
مش��كالتي كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
درگير آن هستند، ابتدا به حل نشدن مشكل ضمانتنامه ها 
اشاره و بيان كرد: به دليل مشكالت ناشي از اعمال تحريم ها، 
ضمانت هاي بانكي ايراني در خارج از كشور اعتبار ندارد. در 
همين زمينه مي توان ضمانتنامه هاي ايراني را از صندوق 
ضمانت صادرات دريافت كرد كه حل ش��دن اين موضوع 
مي تواند تا چندين ميلي��ارد دالر صادرات خدمات فني و 

مهندسي را افزايش دهد.

به گفته انصاري، مش��وق هاي صادراتي تأثي��ر زيادي در 
موفقيت صادرات خدمات فني و مهندس��ي دارد. با وجود 
اينكه مشوق هاي صادراتي در س��ال 96 و 97 هم بودجه 
داشت اما به آن عمل نش��د و بودجه آن  به خزانه برگشت 
خورده اس��ت. به گفته انصاري، اگر ش��ركت ها بدانند كه 
درصدي از فعاليت هايشان را به صورت جايزه از دولت دريافت 
مي كنند، تخفيف هاي الزم را براي فروش محصوالتشان 

لحاظ مي كنند و نهايتاً در عرصه رقابت تقويت مي شوند.
رييس انجمن خدمات فني و مهندسي با تأكيد بر پرداخت 
مشوق هاي صادراتي افزود: خيلي از شركت ها به اميد اين 
مشوق ها در سال هاي گذشته اقدام به ارايه تخفيف كرده اند.

او همچنين خاطرنشان كرد: صادركنندگان خدمات فني 
و مهندس��ي با تنگناهايي مواجه هستند كه سازمان هاي 
مختلف مانند ماليات و بيمه به وجود آورده اند. تا اين  مسائل 

حل نشود نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه صادركنندگان 
پايشان را از داخل كشور فراتر بگذارند.

تأكيد بر بهره من��دي از ظرفيت هاي بخش خصوصي 
در ش��رايط جنگ اقتصادي ديگ��ر موضوعي بود كه 
محمدرضا انصاري نايب رييس اتاق ايران به آن پرداخت 
و تصريح ك��رد: دولت تالش مي كند تا مس��تقيمًا با 
تحريم ها مقابله كند اما اين كار نه منطقي اس��ت و نه 
شدني. در شرايط تحريم هيچ س��وراخ بزرگي وجود 
ندارد كه دولت به راحتي بتواند از آن عبور كند؛ در مقابل 
بي نهايت منافذ ريزي وجود دارد كه هيچ كس جز فعاالن 
اقتصادي، صادركنندگان و واردكنندگان كه بر مسائل 
خود واقف هستند، نمي توانند آنها را شناسايي كنند و 
براي حل آنها راهكار ارايه دهند. دولت در اين شرايط از 

وظيفه خود يعني حمايت نبايد غافل شود.

در كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران مطرح شددبير انجمن صنفي كاميون داران مطرح كرد

ضرورت ساماندهي مساله نقدينگي و توسعه زيرساخت هاي ماليتامين روغن موتور ؛معضل جدي كاميون داران
احمد كريمي دبير انجمن صنفي كاميون داران كشور تصريح كرد: 
با وجود آنكه روغن موتور، توليد داخل است اما طي چند ماه اخير 
در بازار كمياب ش��ده است. وي گفت: در چند ماه گذشته به دليل 
كاهش توليد و كمبود روغن موتور، بازار س��ياه ايجاد شده و همين 
موضوع براي كاميون داران درد سرساز شده است. كريمي با اشاره 
به اينكه برخي از مواد افزودني و مكمل روغن ها به دليل تحريم ها در 
بازار كاهش يافته است، گفت: با اين وجود امكان توليد روغن موتور 
براي توليد كنندگان داخلي وج��ود دارد، ولي به دليل آنكه قيمت 
روغن موتور افزايش يافته است هم اكنون در بازار با مشكل كمبود 
روبرو ش��ده ايم و برخي از كاميون داران عالوه بر معضل الس��تيك 
با مش��كل روغن موتور هم درگير هس��تند. وي با اش��اره به اعالم 
مسووالن سازمان راهداري مبني بر توزيع روغن موتور و الستيك 
در بنادر گفت: اين نوع اقدامات تنها در چند روز انجام شد و ادامه دار 
نبود. دبير انجمن صنف��ي كاميون داران كش��ور افزود: تخصيص 
الستيك هاي تشويقي جهت ترغيب كاميون داران به جابه جايي بار 

در بندر امام خميني)ره( امكان پذير نيست. كاميون داران چندين 
حلقه الستيك از دولت بدهكار هستند و ميزان تردد اين كاميون ها 
در برخي از پايانه ها از مرز 3۰ تا 4۰ هزار كيلومتر هم گذشته است 
بنابراين مس��ووالن بايد با مديريت و برنامه ريزي مناس��ب، روغن 
موتور و الس��تيك كاميون داران را توزيع كنند. وي اظهار كرد: در 
گذشته به ازاي هر 3۰ هزار كيلومتر يك حلقه الستيك با نرخ مصوب 
تخصيص داده مي شد، اما هم اكنون به ازاي هر 2۰ هزار كيلومتر دو 
حلقه الستيك تخصيص داده مي شود بنابراين بايد در سيستم توزيع 
دالالن و واسطه گران را حذف كنند تا بخش عمده اي از مشكالت 

روغن موتور و الستيك در اين حوزه برطرف شود.
گفتني است چندي پيش حس��ن نيا معاون وزير راه و شهرسازي 
اعالم كرده بود كه به ازاي هر 2۰ هزار كيلومتر تردد كاميون داران 
در پايانه ه��اي بندر امام خميني دو حلقه الس��تيك با نرخ مصوب 
تخصيص داده مي ش��ود و همچنين به منظور حل مش��كل روغن 

موتور، در پايانه ها نمايندگي آنها تاسيس مي شود. 

نماين��دگان بخش خصوص��ي در كميس��يون بازار پول و س��رمايه 
اتاق بازرگان��ي تهران تصميم دارند روي مس��اله توس��عه و تقويت 
زيرساخت هاي مالي كشور تمركز ويژه اي داشته باشند تا اقتصاد ايران 
براي دوره پس از تحريم هاي كنوني آمادگي بيش��تري داشته باشد. 
اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در دومين 
جلسه اين كميسيون، درباره برنامه ها و اولويت هاي كاري كميسيون 
براي دوره دو ساله پيش رو، به بحث و گفت وگو نشستند. به گزارش 
روابط عمومي اتاق تهران، فريال مستوفي رييس كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با اعالم اين خبر كه مديران 
موسسه فريزر اوايل شهريور ماه س��ال جاري بار ديگر به تهران سفر 
مي كنند تا پيرامون بهبود رتبه ايران در شاخص آزادي اقتصادي به 
بنگاه ها و دستگاه هاي دولتي مشورت دهند، گفت: يكي از اولويت هاي 
كاري كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران در اين دوره، كمك به 
ارتقاي زيرساخت هاي حوزه مالي كشور و آمادگي براي دوره پس از رفع 
تحريم هاست. او همچنين مطالعه روي ساماندهي نقدينگي كشور و نيز 

ارايه طرحي براي اعتبارسنجي صرافي هاي فعال در كشور را از ديگر 
برنامه هاي اين كميس��يون در اين دوره عنوان كرد. رضا پديدار ديگر 
عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نيز با بيان اينكه بنگاه هاي 
بخش خصوصي واقعي كمترين س��هم را در استفاده از منابع بانكي 
دارند، گفت: كمك به ايجاد صندوق سرمايه گذاري پروژه هاي بخش  
خصوصي يكي از اولويت هاي كاري اين كميسيون در دوره نهم هيات 
نمايندگان اتاق تهران قرار گيرد. در ادامه اين نشست و پس از بحث و 
گفت وگوي اعضا روي موضوع برنامه هاي پيشنهادي و اولويت هاي اين 
كميسيون، آرش امجدپور از كارشناسان بازار سرمايه، طي گزارشي 
به بررسي اين بازار پرداخت .وي با بيان اينكه بورس تهران طي سال 
گذشته، ۸۵ درصد رشد داش��ت، ميزان رشد اين بازار طي سه ماهه 
امسال را نزديك به 3۱ درصد اعالم كرد. وي با اشاره به اينكه برآوردها 
حاكي از اين است كه بازار سرمايه در مقايسه با ساير بازارهاي موازي 
همچنان در حال رشد است، افزود: ارزش كل معامالت در بورس طي 

دو ماهه امسال در حدود 43 هزار ميليارد تومان بوده است .

كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران مطرح كرد
اصالحات اقتصادي كشور در بروكراسي موجود  با ترس و كندي پيش مي رود

عضو هيات رييس��ه اتاق ايران با بيان اينكه فضاي سخت 
حاكم بر اقتصاد كش��ور حداقل در تاريخ معاصر بي سابقه 
بوده است، گفت: بخشي از مشكالت كنوني كشور ناشي 
از تحوالت اقتصاد كالن ازجمله سياست هاي ارزي، بانكي 
و ... اس��ت كه حل آنها به عزم مل��ي و تالش و همكاري در 

سطح باال نياز دارد.
كيوان كاشفي در نشست خبري كه به مناسبت هفته صنعت 
و معدن برگزار ش��د، با اشاره به پيگيري بخش خصوصي 
در بعد ملي براي حل اين مش��كالت افزود: پارلمان بخش 
خصوصي تالش مي كند با اس��تفاده از ظرفيت مجلس، 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي زمينه اصالح اين موارد را فراهم كند 
اما نبايد فراموش كرد كه در سايه بروكراسي عجيب وغريب 

و دشواري كه در كشور داريم، اصالحات اقتصادي با ترس و 
كندي پيش مي رود. عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه 
با اشاره به اينكه فعاًل اجماع خوبي بين همه دستگاه هاي 
خدمت رسان وجود دارد تا امور را خصوصًا براي واحدهاي 
توليدي آسان و تسهيل كنند، گفت: اين مساله اثرات خوبي 
در استان ها داشته و مثاًل در استان كرمانشاه منجر به ارتقاي 

چند پله اي فضاي كسب وكار شده است.
كاشفي با بيان اينكه اين اتفاق پس از دو سال محقق شده 
است، ابراز اميدواري كرد اين روند مساعد در فصول بعد هم 
تداوم داشته باشد تا مسير توليد و اقتصاد در اين استان و ديگر 

استان هاي كشور بهتر شود.
رييس اتاق كرمانشاه ادامه داد: كارهاي خوبي ازجمله حركت 
بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي بهبود وضعيت 

اقتصادي استان ها صورت گرفته است و دستگاه ها عادت 
كردند كه بر اساس برنامه و دستورالعمل پيش بروند.

او مجموعه اين رويدادها را حاصل اتحاد و همدلي و اجماعي 
دانس��ت كه بين بخش خصوصي و دولتي شكل گرفته و 
كم كم نتيجه خود را در بهبود فضاي كسب وكار استان ها 
نشان مي دهد. عضو هيات رييس��ه اتاق ايران يادآور شد: 
باوجود اتحاد و همدلي كه در استان ها ايجاد شده و دستگاه ها 
خود را موظف به پاس��خگويي مي دانند، خود تشكل هاي 

بخش خصوصي نيز بايد مطالبه گر باشند.
كاش��في تأكيد كرد: البته باوجود همه اين شرايط اگر در 
بخشي هم كوتاهي و نقصي رخ دهد با كسي تعارف نداريم و 
رك اعالم مي كنيم، براي مثال سلسله مراتب امور در سازمان 
مالياتي متناسب با حمايت از توليد نيست و بايد بازنگري 

شود.او گفت: در 4۰ سال گذشته همواره نرخ بيكاري بااليي 
داشتيم كه در دوره دو سه ساله حل نمي شود و بخشي از آن 
نيز مربوط به فرهنگ عمومي و عدم تناسب نظام آموزشي با 
نياز بازار كار است كه در اين زمينه كار خاصي صورت نگرفته 
است. او با بيان اينكه در شرايط كنوني، ايجاد يك شغل پايدار 
در كشور با حدود 3۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان سرمايه گذاري 
نيز به سختي محقق مي ش��ود، افزود: در اين وضعيت بايد 
 قدر واحدهاي توليدي و صنعتي كه چندين نفر را مشغول

 به كار كردند و سهم زيادي از اشتغال كشور را بر عهده دارند 
را بدانيم و مترصد حل مشكالت آنها باشيم.

وي معتقد است در چنين شرايطي هر كاري كه از دستگاه ها 
براي حمايت از بخش توليد بربيايد الزام است و نبايد به آن 

لقب مساعدت داد.
عضو هيات رييسه ايران در بخش ديگري از سخنان خود به 
وضعيت صادرات غيرنفتي كشور پرداخت و با اشاره به نقش 
برجسته كرمانشاه در تجارت با كشور عراق، گفت: دو مشكل 
جدي پيش روي صادرات كرمانشاه قرار دارد؛ ازيك طرف 

امريكا به عراق فشار وارد مي كند تا واردات برخي از كاالهاي 
ايران را خصوصًا با وضع تعرفه ها ممنوع يا محدود كند و از 
سوي ديگر هنوز در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به عراق با مشكالتي مواجهيم كه تاكنون حل نشده است.
كاشفي با بيان اينكه هم اكنون نرخ بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به عراق به س��امانه نيما حداقل ۱2 تا ۱۵ درصد 
است، اضافه كرد: به دنبال راهكارهايي هستيم كه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات براي كش��ورهاي عراق و افغانستان 
مقداري تسهيل شود يا حداقل بتوانيم از گزينه واردات در 

برابر صادرات استفاده كنيم.
او ابراز اميدواري كرد با حل اين مشكالت امسال هم روند 

افزايشي صادرات به كشورهاي همسايه حفظ شود.
رييس اتاق كرمانش��اه همچنين با اش��اره به لزوم ورود به 
بازارهاي صادراتي سوريه، افزود: اين نكته بايد مدنظر قرار 
گيرد كه بازار سوريه با عراق كاماًل متفاوت است و فعاليت 
در بازار اين كش��ور به واسطه عقبه خوب توليدي در حوزه 

كشاورزي، صنعت و ... با بازار عراق بسيار متفاوت است.



گزارش كوتاه

تك خبر

7 انرژي

اين روزها سفرهاي نفتكش ها طوالني و پرماجرا شده اند 

چرا سفر نفتكش گريس 1 آنقدر طوالني شد؟ 
 گروه انرژي| نادي صبوري|

س�ال 1876 وقتي ب�رادران نوبل رخت س�فر 
به باكوي آذربايجان بس�تند ت�ا بتوانند اولين 
تانكرهاي نفت خام را بس�ازند، احتماال كمتر 
تصوري داش�تند كه حدود صد و چهل س�ال 
بعد ماجراي تردد اين مخلوقاتش�ان به كجاها 
خواهد كش�يد. امروزه اواسط سال 2019 چند 
هفت�ه در ميان خب�ر يك نفتكش ك�ه منفجر 
شده يا متوقف شده يا به تاريكي رفته اين سو 
و آن سو منتشر مي ش�ود، آخرين مورد هم به 
نفتكش�ي كه ادعا شده اس�ت نفت ايران را به 
سوريه مي برده برمي گردد كه نيروهاي بريتانيا 

آن را متوقف كرده اند. 
البت�ه اي�ن ادعا ديروز از س�وي س�يد عباس 
عراقچي، معاون سياس�ي وزير ام�ور خارجه 
كش�ور، در كل رد ش�د.ديروز هم خبرگزاري 
مه�ر و ه�م خبرگ�زاري بلومب�رگ درب�اره 
س�فرپرماجراي اي�ن نفتك�ش گزارش هايي 

نوشتند. اينجا به هر دو نگاهي كرده ايم. 

چند روزي از انتش��ار خبري كه هنوز چند و چونش 
درست معلوم نش��ده مي گذرد، خالصه ماجرا از اين 
قرار اس��ت كه يك نفتكش كه 2 ميليون بشكه نفت 
خام محموله اش بوده اس��ت در تنگ��ه جبل الطارق 
متوقف شده است. نفتكش را گارد سلطنتي بريتانيا 
متوقف كرده و مدعي شده مبدا آن ايران و مقصدش 
سوريه بوده است، مقصدي كه اتحاديه اروپا صادرات 

نفت خام به آن را ممنوع كرده است. 
بلومبرگ ديروز مي نويسد كه سوپرنفتكش گريس 
1 محموله اش را اواسط ماه آوريل بار مي زند و راهي 
سفري طوالني مي ش��ود تا از جنوب آفريقا به شرق 

مديترانه برسد. 
اولين وسيله هايي كه »نفت خام« را در تاريخ حمل 
كردند، بس��يار كوچك تر از گريس 1 بودند. در واقع 
آنها نه با يك نفتكش بلكه در كوزه هاي سفالي و با يك 
قايق، از بروماي بااليي كه بعدها مس��تعمره بريتانيا 

شد، نفت خام را به نوعي صادر كردند. 
ده سال طول كش��يد تا امريكا وارد بازي شد و نفت 
خام پنسيلوانيا را با بشكه هاي چوبي منتقل كرد. ولي 
جابه جا كردن نفت خام با بشكه خيلي دردسر داشت، 
يكي از مهم ترين آنها وزن بش��كه ها بود. در آن ساز 
و كار بشكه ها خودشان 20 درصد وزن كل محموله 
بودن��د. هزينه اين بش��كه ها هم آنقدر زي��اد بود كه 

روسيه در اوايل دوران شكل گيري صنعت نفت خود، 
قيمت بشكه را هم روي قيمت نفت خام فروشي اش 
حس��اب مي كرد كه مقدارش هم ك��م نبود و نصف 

قيمت مربوط به بشكه ها مي شد. 
در واقع بريتانيايي ها اولين كس��اني بودند كه براي 
جابه جاي��ي نفت خام تانكر دو بادبانه س��اختند و به 
دنبال آن اولين كشتي بخاري نفت را در سال 1873 
درست كردند. نكته جالب توجه اين است كه در آن 
زمان امريكا و بلژيك حركت اين نفتكش را به خاطر 

مسائل ايمني متوقف كردند. 
حرك��ت تحولي به س��وي نفتكش هاي م��درن اما 
پرش��تاب تر از آن بود كه بش��ود جلوي آن را گرفت. 
حركتي كه بخش��ي از س��فر طوالني گري��س 1 تا 
حدودي ابعاد آن را نشان مي دهد؛ نفتكش گريس كه 
خبرگزاري مهر مي نويسد سفرش 4 ماه طول كشيده 
اگر ادعاي مطرح ش��ده در خصوص آن درست باشد 
در سفرش از جزيره خارك ايران به سوريه از طريق 

افريقا 23 هزار و 300 كيلومتر راه طي كرده است. 
احتماال به ذهن كمتر كس��ي خطور كن��د اما قصه 
نفتكش هاي مدرن با خان��واده »نوبل« گره خورده 
اس��ت، در واقع سال 1876 همان موقعي كه گراهام 
بل داش��ت تالش مي كرد اختراع تلفن را ثبت كند، 
لودوي��ك و رابرت، برادرهاي آلفرد نوبل عازم باكوي 
آذربايجان شدند تا شركتي را تاسيس كنند كه انتقال 
نفت خام و شايد آينده جهان را متحول كرد. لودويك 
كه در حال توسعه ايده اوليه يك تانكر حمل نفت خام 
بود با چالش هاي زيادي براي عملياتي كردن طرحش 
دست و پنجه نرم كرد كه اوليه و مهم ترينش اين بود 
كه چطور محموله نفت از موتور كشتي دور بماند تا 
آتش س��وزي اتفاق نيافتد، پافشاري لودويك يادآور 
پافش��اري نفتكش هايي اس��ت كه اين روزها تالش 
مي كنند تحريم هاي نفتي غيرقانوني را بش��كنند و 
به مقصد برس��ند. لووديك هم در نهايت موفق شد و 

توانست يك نفتكش بسازد. 
ام��ا همانطور كه ام��روز هم گاه و بي��گاه براي تردد 
نفتكش ها از جاهاي مختلف مشكالتي ايجاد مي شود، 
اولين باري كه قرار بود نفت خام روسيه در سال 1880 
از كانال سوئز به شرق دور برود، شركت كانال سوئز 
مخالفت كرد و گفت كه اين كار خيلي ريسكي است. 
اين روزها بسياري س��وال مي كنند كه چرا نفتكش 
گريس 1 به جاي اينكه رنج س��فري چنين طوالني 
از جنوب افريقا را به جان بخرد از همين كانال سوئز 
براي جابه جايي نفت به مقصدش كه ادعا مي ش��ود 

س��وريه است اس��تفاده نكرده اس��ت؟ بلومبرگ در 
گزارشش مي نويس��د كه يكي از داليل اين است كه 
نفت خام ايران طبق ادعاي اين خبرگزاري توس��ط 
خط لوله سومد مصر مورد قبول قرار نمي گيرد. خط 
لوله س��ومد از مصر عبور مي كند تا درياي سرخ را به 

مديترانه وصل كند.
مهر اما روايت ديگري دارد؛ »يكي از راهكارهاي مورد 
نظر در اين مواقع اين است كه نفتكش پيش از ورود به 
سوئز بخشي از محموله خود را تحويل مصر مي دهد 
تا عمق آبخور نفتكش كاهش يابد و پس از خروج از 
كانال، دوباره بار تحويل داده شده را تحويل مي گيرد. 
با توجه به دردسر فراوان اين موضوع و اينكه مصري ها 
در انجام اين امور، بدسابقه هستند صاحبان نفتكش 
و محموله ترجيح مي دهند از جبل الطارق استفاده 
كنن��د. مصري ها در تحويل محمول��ه و گرفتن پول 
جابه جايي، رفتارهاي آزاردهنده اي دارند و در ميان 

دريانوردان به خوبي از آنها ياد نمي شود.« 
راه ديگري كه براي اين انتقال مطرح مي شود استفاده 

از خط لوله اي اس��ت كه از خاك رژيم صهيونيستي 
مي گذرد. ايران موجوديت رژيم صهيونيس��تي را به 
رسميت نمي شناس��د و پرواضح است كه استفاده از 
اين خط لوله حتي اگ��ر آن طور كه بلومبرگ مدعي 
شده براي نفت ايران ممنوع نبود، خالف اصول ايران 
به حس��اب مي آمد و در نتيجه اساس��ا جز گزينه ها 

محسوب نمي شد. 
مهر همچنين در مورد نوع محموله گريس 1 هم دو 
روايت البته بدون ذكر منبع مطرح كرده اس��ت: »با 
توجه به اينكه محموله مورد نظر از جبل الطارق عبور 
كرده، برخي كارشناسان معتقدند اين نفتكش حامل 
نفت كوره بوده اس��ت؛ وزن نفت كوره نسبت به نفت 
خام سنگين تر است. به همين دليل آبخور سوپرتانكر 
حمل كننده نفت خام يا نفت كوره با هم تفاوت دارد؛ 
آبخور يك سوپرتانكر نفت كوره با دو ميليون بشكه 
و ظرفيتي پر، بين 22 تا 23 متر است كه اگر همين 
تانكر با ظرفيت دو ميليون بش��كه، حامل نفت خام 

باشد بين 17 تا 18 متر آبخور دارد.« 

ماجراي توقيف اين نفتكش يك بعد ديگر هم دارد، 
تنگه جبل الطارق كه گريس 1 در آن توقيف شده از 
قديم منطقه اي مجادله برانگيز بين اسپانيا و بريتانيا 
بوده است. حاال گفته مي ش��ود اسپانيا به اين ماجرا 
معترض شده و گفته دارد بررسي مي كند اين اتفاق 

چه تاثيري بر تماميت ارضي اش دارد. 
جبل الطارق، ش��هري اس��ت در جنوبي ترين نقطه 
اسپانيا كه پيشتر مستعمره و امروز هم چنان بخشي از 
»خاك فرادريايي بريتانيا« محسوب مي شود. اهميت 
اين شهر بي ش��ك تنگه جبل الطارق است. نيمي از 
تجارت جهان در اين منطقه صورت مي گيرد و اسپانيا 
هم هيچگاه مالكيت بريتانيا بر آن را به صورت رسمي 

نپذيرفته است. 
بلومبرگ در گزارش��ش مي نويس��د حاال كه سوريه 
نتوانسته اين محموله نفتي را وارد كند بايد يك سفر 
پرماجراي نفتي ديگر شروع شود، اين بار از روسيه به 
س��وريه. آن وقت بايد ديد آيا يك نفتكش در درياي 

اژه متوقف مي شود؟ 
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اوپك سهم خود را از شيل 
پس مي گيرد؟

ايسنا| اوپك و متحدانش هفته گذشته در نشستي 
كه يكي از آرام ترين ديدارهاي اين گروه در سال هاي 
اخير بود، با اشاره به وجود مازاد عرضه در بازار و رشد 
ضعيف تقاضا، توافق كاهش توليد نفت را تا پايان مارس 

سال 2020 تمديد كردند.
ماموريت اوپك براي پايين بردن سطح ذخاير نفت 
اگر موفقيت آميز بود به قيمت هاي باالتر نفت منجر 
مي شود كه اعضاي اوپك براي متعادل كردن بودجه 
خود به آن نياز دارند زي��را اكثر آنها به صادرات نفت 
متكي هس��تند. با اين حال قيمت هاي باالتر نفت 
ناخواسته به رشد توليد نفت شيل امريكا كمك كرده و 
عمده نفتي كه اوپك از بازار حذف كرده است را جبران 
مي كند. به نظر مي رسد كه اوپك فعاًل به قيمت هاي 
باالتر نفت فكر مي كند و بعدا درباره پس گرفتن سهم 

بازارش فكري خواهد كرد.
در حال حاضر اوپك و شريكانش شامل روسيه كه در 
توافق كاهش توليد مشاركت دارند به كاهش سطح 
ذخاير و تقويت قيمت ها متمركز شده اند حتي اگر اين 
اقدام به معناي از دست دادن سهم بازار باشد. طبق 
برآورد بلومبرگ نيوز، سهم اوپك از توليد جهاني نفت 
براي نخستين بار از سال 1۹۹1 به پايين 30 درصد 

كاهش پيدا كرده است.
اما تحليلگران بانك جي پي مورگان معتقدند كارت 
عبور آزاد اوپك به ش��يل ديري نخواهد كشيد و در 
ميان مدت اين گروه س��هم بازارش را از شيل امريكا 
پس مي گيرد. كريستين مالك، مدير تحقيقات نفت و 
گاز خاورميانه در جي پي مورگان در اين باره به شبكه 
سي ان بي سي گفت: سعودي ها و اوپك قصد دارند از 
نفت پشتيباني كنند در حالي كه به دليل وعده هاي 
رشد اقتصادي و جذب سرمايه اي كه داده اند تحت 
فش��ار قرار دارند. وي در ادامه افزود: اين گروه فعاًل به 
فكر تقويت قيمت هاي نفت اس��ت اما سطح قيمت 
قابل قب��ول كاهش پيدا كرده اس��ت. اوپك ممكن 
است حداقل نيم تا يك دهه صبر كند تا رشد شيل 
امريكا به اوج برس��د زيرا بسياري برآورد كرده اند كه 
رشد نفت شيل امريكا در حدود سال 202۵ به پيك 
خود مي رسد. اما منتظر ماندن براي اينكه اوپك به 
پيك رشد خود برسد براي اوپك پايدار نيست و اين 
گروه هر چه طوالني تر صبر كند، پس گرفتن سهم 
بازارش را دش��وارتر خواهد يافت. در حالي كه هدف 
فوري اوپك مشخص است، تحليلگران اين پرسش را 
مطرح مي كنند كه آيا اين كاهش توليدها مي تواند در 
بلندمدت ادامه پيدا كند و پايان بازي اين گروه چيست. 
اد مورس، مدير جهاني تحقيقات كاال در بانك سيتي 
مي گويد اوپك و متحدانش هيچ پايان بازي ندارند جز 
اينكه زمان ترك توافق كاهش توليد را مرتباً به تأخير 
بياندازند. اين كاهش توليدها عمدتًا اقدامات دفاعي 
است زيرا انگيزه هاي اصلي براي توليدكنندگان اوپك 
پالس، آسيب پذيري آنها نسبت به قيمت هاي پايين 
نفت و درآمدهاي ناكافي است. وارن پاترسون، مدير 
تحقيقات كاال در بانك اي ان جي نيز بر اين باور است 
كه تمديد توافق كاهش توليد اوپك پالس، سازنده 
خواهد بود و به باال رفت��ن قيمت هاي نفت تا پايان 
سال منجر مي شود اما بازار تحت تأثير تمديد كاهش 
توليد قرار نگرفت و قيمت هاي نفت به بدترين شكل 
كه در چند سال اخير مش��اهده شده بود به نتيجه 
نشست اوپك پالس واكنش نش��ان دادند و بيش از 
4 درصد سقوط كردند زيرا نگراني ها نسبت به رشد 
ضعيف تقاضا، توافق اخير را تحت الش��عاع قرار داد. 
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، هر چه اوپك موفق 
شود از طريق كاهش توليد، قيمت باالتري به دست 
آورد، توليدكنندگان نفت شيل امريكا بيشتر تشويق 
مي شوند و كاهش توليد مذكور را جبران مي كنند. 
بازي پاياني اوپك ممكن است روشن نباشد اما هدف 
جاري متعادل كردن بازار به بهاي از دست دادن سهم 

بازار به رقيبان شيل امريكا تمام مي شود. 

فعاالن محيط زيست 
بزرگ ترين تهديد اوپك

تسنيم|محمد باركيندو، دبيركل اوپك عقيده دارد 
فعاالن محيط زيست و ادعاهاي غيرعلمي آنها شايد 
بزرگ ترين تهديد براي صنعت نفت باشند. اوپك 14 
كشور و 80درصد ذخاير نفتي جهان را در برمي گيرد.

به گزارش »گريست«، باركيندو حق دارد كه مي گويد 
طرفداران محيط زيست به تدريج قلب و ذهن مردم را 
تسخير مي كنند. تحقيقات نشان مي دهد ۵7 درصد 
از امريكايي ها حاال شركت هاي سوخت فسيلي را تا 
حدي مقصر تغييرات ج��وي مي دانند . در اين بين، 
حمايت از سياست هايي كه در تضاد با شركت هاي 
سوخت فسيلي هستند مثل زيرساخت هاي انرژي 
تجديدپذير، رو به افزايش اس��ت چون پشتيباني از 
توسعه تأسيسات سوخت فسيلي و حفاري دريايي 
كاهش مي يابد. در مورد اطالعات غيرعلمي فعالين 
محيط زيست كه باركيندو به آن اشاره كرد، مطمئن 
نيستيم. ش��ايد جمله خاصي در ذهن او بوده، ولي 
علم بدون ترديد از نياز به يك تغيير فوري پشتيباني 
مي كند. توليد گازهاي گلخانه اي در سراسر جهان بايد 
تا 20۵0 كاهش يابد تا جلوي 1.۵درجه سانتي گراد 
گرم شدن زمين گرفته شود و براي انجام اين كار به 
سوخت هاي فسيلي كمتري نياز داريم. فقط افكار 
عمومي نيست كه در مقابل صنعت سوخت فسيلي 
ق��رار گرفته، ش��ركت هاي بيمه و س��رمايه گذاران 
هم به تدري��ج ترجيح مي دهند، پول خ��ود را جاي 
ديگري بگذارند؛ ولي اين تقصير معترضان خياباني 
محيط زيست نيس��ت. به اين دليل است كه علم و 
عقل س��ليم نشان مي دهند س��وخت هاي فسيلي 
سرمايه گذاري بدي هستند، مخصوصا در بلندمدت. 
ارقام جديد تخمين مي زنند تغييرات جوي مي تواند 
براي اقتصاد جهان تا 2100، 6۹ تريليون دالر هزينه 

داشته باشد.
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از برجام تا اينستكس

تالش  اندك  اما موثر

آشفتگي در نظام سالمت

اينستكس آغاز نقشي جديد  در سياست خارجي اتحاديه اروپا

شمس |سهيال رجايي|
 برجام و متعاقب آن سازوكار مالي اروپا موسوم به اينستكس 
پيش از آنكه بتوانند به عنوان يك فرصت استراتژيك عمل 
نمايند در قالب يك مانع در جهت تحقق انديشه اقتصاد 

مقاومتي در مسووالن و مردم ظاهر گشته است.
نظام س��امت به عنوان حوزه اي اس��تراتژيك به منظور 
ارتقاي كيفيت بهره وري نيروي انساني و همچنين كيفيت 
مطلوب زندگي نقشي اساسي را ايفا مي نمايد. اين نظام 
به عنوان يكي از حوزه هاي حاكميتي و در تصرف دولت، 
همواره تحت تاثير نوس��انات موجود در فضاي سياسي و 
تحريمي قرار داشته و به دليل نداشتن اقتصادي درون زا 
و مقاومتي، آسيب پذيري اين حوزه تشديد شده و سبب 
ايجاد تاطماتي بر بدنه بهداشتي و درماني جامعه تحت 
پوشش و حتي شركت ها و حوزه هاي فعال در اين بخش 

نيز شده است.

   از برجام تا اينستكس
پس از اتخاذ رويكردهاي مذاك��ره اي در دولت يازدهم و 
دوازدهم، دستگاه ديپلماسي كش��ور به عنوان نماينده 
رس��مي اي��ران وارد مذاكرات پيچيده اي با كش��ورهاي 
1+5 )پنج عضو دائم ش��وراي امنيت و آلمان( شد و پس 
از مناقش��اتي طوالني، س��رانجام در جوالي سال 2015 
ميادي توافق دوطرفه ميان ايران و كش��ورهاي مذكور 
تحت عنوان برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( شكلي 
رس��مي و قانوني را پيدا نمود. به دنبال توافق ايجاد شده 
طرفين ملزم به اجراي تعهدات ش��ده و در همين راستا 
بخشي از تحريم هاي بين المللي در قبال به تعليق درآمدن 
ساختارهاي هسته اي، به حالت تعليق درآمدند. اگرچه 
اهداف تحريم هاي اعمال ش��ده توسط كشورهاي غربي 
و امريكا، اعمال فشارها بر توسعه اقتصادي، روابط مالي و 
تجاري بين المللي، بنيادهاي علمي و روابط حاكم بر نشر 
علوم و فنون و همچنين تسليحات نظامي و موشكي بودند 
اما در پس تمامي فشارهاي اعمال شده، تاثيرات مستقيم 
و بسزايي در حوزه س��امت اعم از حوزه دارو، تجهيزات 
پزش��كي و انتقال فناوري داشته اس��ت. در ابتداي امر با 
برداشته شدن برخي از تحريم ها، بازار فروش نفت و توسعه 
سرمايه گذاري هاي خارجي رونق گرفت و منجر به تزريق 
سرمايه به بازار اقتصادي كشور شد. برخي از تجهيزات به 
دليل وجود كاربردهاي دوگانه در بخش هاي هسته اي و 
پزشكي در اختيار كشور قرار نمي گرفت كه پس از برجام 
تا حدودي امكان خريد بي واسطه و با قيمت هاي معقول 
براي متخصصان فراهم گرديد. تحريم ها موجب شده بود 
تا خريدهاي خارجي در حوزه نظام سامت با دشواري ها و 
پيچيدگي هاي روزافزوني مواجه شود لذا شركت هاي فعال 
در اين حوزه را مجبور به پرداخت هزينه هايي سنگين به 
دليل افزايش واسطه ها مي كرد كه خود موجب تحميل 
 هزينه هايي مازاد و ضربه زننده بر بدنه اقتصاد كشور مي شد.

 پ��س از توافق برجام ب��ر طبق اظهارات قائ��م مقام وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي هزينه واردات دارو و 
تجهيزات پزشكي حدود 12درصد كاهش يافته و حذف 
تحريم ها موجب آزادس��ازي و تزريق 700 ميليون دالر 
سرمايه در حوزه سامت كش��ور شد. پس از لغو برجام از 
سوي امريكا و تشديد تحريم هاي يك جانبه و چندجانبه، 
ميزان صادرات نف��ت و مواد نفتي كاهش يافته و دولت با 
كمبود بودجه و سرمايه مواجه گشته است. اين امر تاثيرات 
مستقيمي را در اداره نظام سامت داشته و منجر به ايجاد 
مشكاتي در صادرات و واردات دارو، مواد غذايي، كاالها و 
اقام بهداشتي و همچنين تجهيزات ضروري شده است 
كه حوزه سامت را با بحران هاي جدي مواجه كرده است. 
از آنجايي كه كمبود دارو و اقام غذايي ارتباط مستقيمي 

با سامت افراد داشته، چنانچه داروهاي مورد نياز بيماران 
تامين نگردد، بحراني آسيب زننده در نظام سامت را رقم 
خواهد زد. تحريم هاي جديد پس از لغو برجام حتي مانع 
ورود حدود 96 درصد از كمبودهاي داروئي اي گشته است 
كه در گذشته توسط كمك هاي انسان دوستانه وارد كشور 
مي ش��دند. اما هم اكنون تحريم هاي جديد، دارو و مواد 
غذايي را نيز نشانه گرفته است. در راستاي افزايش فشار 
تحريم ها بر حوزه غذا و دارو، سازوكار مالي اروپايي تحت 
عنوان اينستكس )INSTEX( توسط سه كشور فرانسه، 
آلمان و انگلستان به منظور تسريع در انجام تراكنش هاي 
مالي در چندين فاز طراحي، كه فاز اول آن ش��امل اقام 
دارويي، تجهيزات پزشكي، كاالهاي ضروري و محصوالت 
كشاورزي مورد نياز است. در ظاهر، اينستكس مجرايي 
قانوني به منظور تبادالت دوطرفه بين ايران و اروپا به شمار 
م��ي رود. در واقع اروپاييان در ازاي دريافت پول حاصله از 
فروش نفت، داروها اقام مورد نياز را از واسطه ها دريافت 
نموده و وارد كش��ور مي نمايند. پيرامون اين س��ازوكار 
نظرات و تحليل هاي بي ش��ماري وج��ود دارد كه برخي 
سازوكار تعريف شده توسط اروپا را انحصارطلبي و تضعيف 
اقتصاد داخلي قلمداد مي كنند كه سبب ايجاد شوك در 
ساختارهاي شركت هاي توليدكننده دارو و اقام غذايي 
شده و در واقع زمينه را براي وابستگي هاي هرچه بيشتر 

فراهم مي آورد. 

   نظام سالمت بيش از پيش نيازمند
 اقتصاد مقاومتي است

اقتصاد داخلي به دليل حضور مستمر تحريم ها و صد البته 
ناكارآمدي هاي مديريت��ي و اقتصاد تك پايه در وضعيت 
نابساماني قرار گرفته است كه س��بب تشديد نرخ تورم، 
كاهش توليد، كاهش اعتماد ملي در حوزه سرمايه گذاري و 
افزايش ريسك سرمايه گذاري هاي كان داخلي شده است. 
اقتصاد سامت نيز به واسطه وجود بسترهاي اقتصادي 
منفعل همانند ساير كشورهاي در حال توسعه از وضعيت 
رضايت بخشي برخوردار نبوده و در تمام اليه هاي مديريتي 
آن مشكاتي همچون ناكارآمدي، بهره وري پايين، اتاف 
سرمايه، اتاف منابع انساني، تك بعدي بودن، عدم وجود 
بسترهاي امن سرمايه گذاري، اولويت درمان بر بهداشت 
و در نهايت مديريت هاي س��ليقه اي به چشم مي خورد. 
در چنين ش��رايطي با وضع مجدد تحريم هاي ناعادالنه 
تمامي بخش هاي اقتصاد سامت در معرض آسيب هايي 
تخريب كننده بيش از گذشته قرار خواهد گرفت. در شرايط 
ناپايدار اقتصادي و همچني��ن بدعهدي هاي طرف هاي 
مذاك��ره، س��ازوكارهاي مذاك��ره اي و امي��دوار بودن به 
طرف هاي غربي و امريكايي مسيري سراسر هزينه بر براي 

نظام سامت و كشور به شمار مي رود.
اقام دارويي بطور معمول در دو دسته مهم جاي مي گيرند: 
1( داروهاي مورد نياز در درمان بيماري هاي ش��ايع: اين 
دس��ته از اقام دارويي به راحتي در داخل كشور ساخته 
ش��ده و با هزينه اي معقول و منطق��ي در اختيار جامعه 
مصرف كننده قرار مي گيرد. با توسعه شركت هاي دانش 
بنيان توليد اقام دارويي فناورانه نيز افزايش يافته و خود 
بستري به منظور سرمايه سازي هاي كان در حوزه اقتصاد 

سامت مي باشند.
2( اق��ام دارويي براي اس��تفاده در بيماري هاي خاص و 
همچنين بيماري هاي غيرواگير شايع اين عصر همچون 
س��رطان: بخش��ي از اين دس��ته از اقام دارويي به دليل 
پيچيدگي هاي س��اختاري امكان تولي��د در داخل را در 
زمان كنوني نداشته و نيازمند واردات آنها از شركت هاي 
انحصاري توليدكننده و يا واردات مواد اوليه آنها به داخل به 
منظور توليد در داخل كشور است. به دليل آنكه اين دسته 

از داروها نيازي حياتي براي بيماران به ش��مار مي روند، 
چنانچه واردات آنها با مشكل مواجه شود سبب افزايش 
نرخ مرگ و مير و كاهش ش��اخص هاي سامتي و توسعه 

اقتصاد سامت در كشور مي گردند.
با توجه به موارد گفته ش��ده س��كان داران در حوزه هاي 
مديريتي و سياس��تگذاري در نظام هاي مربوطه، بايد به 
دنبال چيدمان و ايجاد سازوكارهايي كاراتر، كم هزينه تر، 
قابل اعتمادتر و همچنين با دسترس��ي پذيري باالتري 
باشند. سازوكارهاي پيش طراحي شده اي با هدف منزوي 
ساختن اقتصاد داخلي و افزايش وابستگي به خارج همانند 
برجام و اينستكس به هيچ عنوان جوابگو نبوده و در واقع 
تنها به عنوان كاتاليزوري در جهت تخريب ساختارهاي 
موجود عمل مي كنن��د. واردات دارو و تجهيزات اوليه به 
وسيله مكانيزم هاي واس��طه اي همانند خريد از شخص 
ثالث و يا رابع مي تواند زمينه ساز شكل گيري كانال هاي 
سوء استفاده مالي و به اصطاح بازارهاي سياه شود كه در 
چنين شرايطي كيفيت مواد اوليه دارويي وارد شده به هيچ 
عنوان تضمين شده نيست. توسعه و ارج نهادن به فرهنگ 
واردات دارويي به مثابه تيشه اي ُبرنده بر ريشه شركت هاي 
بومي و دانش بنيان داخلي بوده كه زمينه الزم براي ركود 
و س��ركوب كردن تمامي فعاليت ه��اي مرتبط با اقتصاد 

مقاومتي را فراهم مي آورد.
بند هفتم سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي از منظر 
مقام معظم رهبري بر تامين امنيت غذا و درمان و ايجاد 
ذخاير راهبردي با تأكي��د بر افزايش كيفي و كمي توليد 
)مواد اوليه و كاال( موردتاكيد قرار گرفته اس��ت. صورت 
عملي اقتصاد مقاومتي در رفع معضات موجود در حوزه 

سامت عبارتند از: 
الف( مبارزه با قاچاق كاالهاي دارويي و تجهيزات موردنياز: 
آنچه نياز امروز حوزه سامت است توجه بيش ازپيش به 
توليدكنندگان داخلي و شركت هاي دارويي دانش بنيان، 
در جهت توليد اقام دارويي و تجهيزات پزشكي ساخت 
داخل است كه الزمه  آن مبارزه فراگير با پديده  قاچاِق كاال 
و واردات بي رويه اقام دارويي و تجهيزات پزشكي است. 
آنچه در صدر اهداف موجود در اقتصاد مقاومتي اس��ت، 

توجه همه جانبه به انديشه و جذب حداكثري سرمايه هاي 
داخلي در جهت رونق اقتصادي و به دنبال آن رونق علمي 
در حوزه ه��اي مختلف همچون حوزه س��امت اس��ت. 
به دنبال ايجاد سياس��ت هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي 
چهره نظام سامت كشور از يك وزارتخانه  مصرف كننده 
به يك وزارتخانه سودآور و توليدكننده تغيير خواهد كرد 
كه سبب رفع وابستگي هاي اقتصادي به بيگانگان، افزايش 
توليدات داخلي و رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال، ارتقاي 
بهره برداري هاي اقتصادي در ش��رايط تحريم و افزايش 
خوداتكايي و همچني��ن ايجاد امنيت اقتصادي در حوزه 

سامت براي خانواده هاي ايراني مي شود.
ب( افزايش سهم حوزه سامت در توليد ناخالص داخلي: 
س��هم هزينه هاي تخصيص داده شده در بخش سامت 
در توليد ناخالص داخلي كمتر از 10 درصد است. درواقع 
مي توان بيان كرد نقش حوزه سامت در توليدكنندگي 
داخلي بسيار پايين است. راه خروج از اين بحران و تبديل 
مصرف كنندگي س��امت به توليد و زاياي��ي، در گروي 
اجراي سياست هاي مقاومت اقتصادي است. بدون شك 
با اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در حوزه سامت مي توان 
چالش هاي موجود در اين بخش را مديريت كرد و سهم 
توليدات اين بخش را از ميزان ناخالص داخلي افزايش داد.

ج( اس��تقرار سياس��ت هاي مبتني بر اولويت بهداشت و 
پيشگيري بر درمان: يكي از مهم ترين اهداف موجود در 
سياست هاي اباغي اقتصاد مقاومتي، اولويت بهداشت و 
پيشگيري بر درمان است. آموزش ها، سياست ها، امكانات، 
خدمات و راهبردهاي تعيين شده در نظام سامت همگي 
نقطه اشتراكي در اولويت درمان بر پيشگيري و بهداشت 
دارند. در واقع پزش��كان و تيم درم��ان صرفا براي اهداف 
درمانگرانه آموزش مي بينند، سياستگذاران در اين عرصه 
همواره تبيين سياس��ت هاي درمان محورانه را در صدر 
برنامه هاي خويش قرار داده اند. عموم سرمايه گذاري هاي 
انجام شده در بخش درمان و ارايه خدمات درماني انجام 
مي گيرد. تمامي موارد گفته شده حاكي از كم توجهي ها 
به سياست ها و راهبردهاي مبتني بر بهداشت و پيشگيري 
در حوزه نظام سامت است. بدين منظور اقتصاد مقاومتي 

با ارزش گذاري بر مفاهيم مبتني بر بهداشت و پيشگيري 
زمينه را در جهت ارتقاي س��طح سامت جامعه، كاهش 
نياز به مراقبت ها و خدمات درماني، كاهش اتاف منابع 
و همچنين افزاي��ش پويايي در اقتصاد س��امت فراهم 

خواهد آورد.
الزمه  تحق��ق اقتص��اد مقاومتي درگ��روي تصويب 
سياس��ت هاي مبتني ب��ر س��رمايه گذاري داخلي و 
رونق اقتصادي با ايجاد بس��تري مناسب براي فعاليت 
هرچه تمام ت��ر توليدكنندگان داخل��ي و ايجاد زمينه 
مناسب براي بروز و ظهور ش��ركت هاي دانش بنيان، 
مبارزه با قاچاق و واردات بي رويه، اتكا به داش��ته هاي 
انساني و اقتصادي داخل كشور، استفاده از تجارب موفق 
كشورهاي ديگر و بومي سازي آن متناسب با فرهنگ 
اجتماعي و مذهبي اي��ران و درنهايت خودباوري ملي 
اس��ت. برجام و متعاقب آن سازوكار مالي اروپا موسوم 
به اينستكس پيش از آنكه بتوانند به عنوان يك فرصت 
اس��تراتژيك عمل نمايند در قالب يك مانع در جهت 
تحقق انديش��ه اقتصاد مقاومتي در مسووالن و مردم 
ظاهر شده اس��ت. واقعيت امر اين است كه كشورهاي 
غربي و امريكايي همواره با لفاظي هاي بي اساس و پايه 
خويش تاطم هاي موجود در عرصه اقتصادي كشور و به 
خصوص عرصه اقتصاد سامت را تشديد نموده و بحران 
آفريني كرده اند. امروز تنها راهكار طايي حوزه بهداشت 
و درمان اجراي سياست هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي 
و خروج از اقتصاد وابسته به نفت است. مسلما فشارهاي 
تحميل ش��ده بر نظام س��امت بيش از هرچيز قشر 
ضعيف و آسيب پذير را مورد هدف و نشانه قرار مي دهد 
كه در درازمدت باعث ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي و 
افزايش بيماري ها و كاهش كيفيت زندگي خواهد شد. 
راهكار خروج از بحران هاي حاصله، افزايش استفاده از 
رسانه هاي فراگير جهاني در جهت تاثيرگذاري بر جامعه 
جهاني اس��ت. فعاالن حقوق بش��ر، انجمن هاي مردم 
نهاد، فعاالن در حوزه هاي حقوقي و همچنين دستگاه 
ديپلماسي كشور مي توانند تاثيرات بسزايي در كاهش 

جنگ هاي رواني موجود در بستر تحريم ها ايفا كنند.

نويسنده:  رفيع حسامي|
 كارشناس مسائل سياسي|

تفاوت در برداشت از موقعيت و جايگاه ايران در منطقه، ابزار 
سياست خارجي و چشم انداز آينده ايران، همواره موجب 
اختاف سياست بين واشنگتن و بروكسل در قبال ايران 
بوده است. اياالت متحده ريشه تمامي مشكات منطقه 
را ايران معرفي مي نمايد، اجبار و فشار حداكثري را وسيله 
نيل به هدف خود قرار داده و بر اساس اطاعات دريافتي از 
منافقين و گروه هاي ضدانقاب ايراني، سياست براندازي را 

در پيش گرفته است.
با اين حال در ماجراي خروج امريكا از برجام، اتحاديه اروپايي 
تاش كرد تا اين اتفاق نيفتد و پس از اقدام ترامپ در خروج 
از برجام، براي حفظ برجام گام برداش��ت. با اعمال مجدد 
تحريم ها عليه ايران توسط ترامپ، اقدامات اتحاديه اروپايي 
بي اثر شد و با اعمال تحريم هاي ثانويه امريكا، شركت هاي 
اروپايي كه پس از برجام وارد ايران شده بودند، يكي پس از 

ديگري ايران را ترك كردند.
 بنابراين تاش حداقلي اتحاديه اروپايي با واكنش منفي 
ترامپ مواجه شد و برجام با وقفه و بن بست موقت مواجه 
شد. هر چند اتحاديه اروپا آنچنان كه بايد، وظايف و تعهدات 
خ��ود را اجرايي نكرد، ولي تمايلي ب��ه از بين رفتن برجام 
نداشته و اميدوار است كه نه تنها ايران از آن خارج نشود، 

بلكه امريكا نيز به آن بازگردد. 
برجام باز اس��ت و مانعي در بازگش��ت امريكا به آن وجود 
ندارد، ولي شواهد چنين تمايلي را در طرف امريكايي نشان 
نمي دهد. البته برخي بر اين باورند كه احتماال با يك دوره اي 
شدن رياست جمهوري ترامپ، شانس زيادي وجود دارد كه 
دولت بعدي امريكا به برجام باز گردد. البته در اين مورد هم 

نمي توان اطمينان كاملي داشت.
طبق اعام اتحاديه اروپايي، كميس��يون مشترك برجام 
تاكنون 12 نشست در سطوح مختلف داشته است كه ۳ 
نشست آن در سطح معاونان و 2 نشست آن در سطح وزرا 

بوده است. نشست هاي كميسيون، بر اجراي كامل و موثر 
كليه مفاد برجام و اجراي كامل تعهدات توسط كليه طرف ها 

تاكيد داشته است. 
خروج امري��كا از برجام عاوه بر احياي تحريم هاي ثانويه 
عليه ايران، اعمال تحريم هاي يكجانبه گسترده تري را با 
هدف فش��ار حداكثري به ايران بدنبال داشته است. اين 
تحريم ها مش��كات سياس��ي، بانكي و مالي را به وجود 
آورده است و اين ساير شركاي برجام هستند كه بايد براي 
رفع مشكات مسيرهاي گوناگوني را طي كنند. در حال 
حاضر آنچه مشاهده مي شود اقدامات اين شركاي برجام 
محدود به موضع گيري هاي سياس��ي و تكرار حرف هاي 
بي اثر بوده است. آنها اقدام ملموسي براي اجراي تعهدات 

خود نداشته اند.
اين در حالي است كه هدف روش��ن برجام، عادي سازي 
روابط تجاري و اقتصادي ايران با كش��ورهاي جهان بوده 
اس��ت. اتحاديه اروپايي براي تحقق اين هدف گزينه هاي 

زير را پيش روي خود دارد: 
الف( در پيش گرفتن تجارت با پايه يورو، تداوم خريد كاال 
از اي��ران )از جمله نفت خام و فرآورده هاي نفتي( با يورو و 
تخصيص منابع حاصل از آن ب��راي تامين مالي صادرات 
به ايران، دليل ع��دم ورود اتحاديه اروپايي به اين مكانيزم 

روشن نيست، 
ب( اختصاص مجاري بانكي، مالي و بيمه اي براي كار تجاري 

و اقتصادي با ايران با حمايت اتحاديه اروپايي، 
د( بروز رساني اقدامات سد كننده براي عدم تاثيرگذاري 

قوانين فرامرزي اياالت متحده بر شركت هاي اروپايي، 
اتحاديه اروپايي به جاي اقدام مستقيم، صريح و روشن در 
خصوص موارد باال، ترجيح داده است مكانيزم اينستكس 
را براي تجارت با ايران راه اندازي نمايد تا از طريق آن گامي 
براي ايفاي بخشي از تعهدات خود بردارد، در حالي كه اين 

اقدام اتحاديه اروپايي بيشتر به مسكن مي ماند تا درمان.
در آخرين بند بيانيه اخير نشست كميسيون مشترك برجام 

به برگزاري نشس��ت آتي آن در سطح وزراي امورخارجه 
اش��اره شده اس��ت؛ براي نتيجه بخش بودن اين نشست 
الزم اس��ت اقداماتي چند بايد قبل و بعد از اين نشس��ت 

صورت گيرد: 
الف( الزم اس��ت اتحاديه اروپايي پي��ش از برگزاري اين 
نشست، واشنگتن را از تداوم اقدامات تحريك كننده، در 
همه زمينه ها باز دارد. بازدارندگي اروپايي، به ويژه در اشكال 

سياسي و امنيتي مي تواند كارساز باشد.
ب( پايه گذاري مذاكرات منطقه اي: افزايش حضور نظامي 
اياالت متحده در منطق��ه و اقدامات تحريك آميز دو ماه 
اخير در خليج ف��ارس و درياي عمان، راهي موثرتر از آغاز 
گفت وگوهاي منطقه اي براي رسيدن به تفاهم، نگذاشته 
است. حضور نيروهاي بيگانه در منطقه نه تنها امنيت آور 
نيست بلكه تنها عامل ناامني است. شايد ترامپ در تمامي 
عمر خود يك حرف راست زده باشد و آن اين است كه دليلي 
براي حضور كش��ورش در منطقه نيست و امنيت منطقه 
بايد توسط كشورهاي ذي نفع، تامين شود. شايسته است 
كشورهاي عضو برجام نيز اين پيام را گرفته و در راستاي 
عملي شدن گفت وگوهاي منطقه اي و بازداشتن امريكا از 

اقدامات تحريك آميز بيشتر، تاش كنند.
هر چند موضوعات مطروحه ذي��ل برجام قرار ندارد، ولي 
براي حفظ برجام مي توانند موثر باشد و اعضاي ديگر برجام 

مي توانند در اين زمينه نقش موثري ايفا كنند.
ج( در خصوص صادرات ايران ب��ه اروپا و مجاري بانكي و 
مالي بصورت مشخص، روشن و عملي اقدامات الزم صورت 
گيرد. حفظ برجام از سه جهت واجد اهميت است: نخست( 
امنيت خاورميانه بواسطه عدم اشاعه ساح هاي هسته اي 
در منطقه و ترويج آن در كشورهاي ديگر؛ دوم( قابليت و 
توانمندي اتحاديه اروپايي در پايبندي به معاهدات چند 
جانبه؛ و سوم( اتخاذ يك سياست خارجي اتحاديه اروپايي. 
براي سياست خارجي مستقل، اتحاديه اروپايي بايد بتواند 
از حقوق اش��خاص حقيقي و حقوقي خ��ود در تجارت با 

كشورهاي ثالث حفاظت و حمايت نمايد. در واقع پايبندي 
اتحاديه اروپايي به برجام، به منزله تمايل و توانايي آن براي 
حفاظت از منافع خويش است و موجب ارتقا قابليت و اعتبار 
آن اتحاديه به عنوان يك بازيگر موثر در صحنه بين المللي 

خواهد شد.
ه( بر اس��اس مفاد مندرج مورد تواف��ق در برجام، عاوه بر 
عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي در كوتاه مدت، اتحاديه 
اروپايي، چين و فدراسيون روسيه بايد زمينه همكاري هاي 
ميان مدت و بلندمدت را فراهم سازند. بايد تمهيداتي فراهم 
ش��ود تا يك جانبه گرايي، اقدامات غيرقانوني و غيرعادي 
ترامپ و تيم بي، كارايي خود را از دست بدهند. كشورهاي 
متعهد و مسوول بايد تمامي توان خود را براي حفظ برجام به 

عنوان يك تفاهم چند جانبه به كار گيرند. 
از هم اكن��ون باي��د گفت وگوهايي را جه��ت پايه گذاري 
همكاري هاي ميان و بلندمدت آغاز نمود و با ارايه برنامه هاي 
همكاري متقابل كه منافع همه طرف ها در آن لحاظ شده 
باشد، زمينه براي پروژه هاي زير ساختي ايران فراهم شود. 
ايران استعداد و قابليت رش��د باالي 10 درصدي را براي 
حداقل دو دهه داراس��ت و اجرايي نمودن آن با همكاري 
طرف هاي باقيمانده در برجام فرصتي مناسب براي آنان 

به شمار مي رود.
شايد اينستكس قادر به تحقق، تامين و دستيابي به هدف 
عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا در 
بلندمدت نباشد، ولي به عنوان نخستين گام در كوتاه مدت 
قابل قبول اس��ت. تداوم سياست خارجي مستقل و موثر 
اتحاديه اروپايي مي تواند به انزواي سياست هاي يك جانبه، 
غير منعطف و غيرقانوني ترامپ در سطح بين المللي منجر 
ش��ود. حصول به برخي از اهداف باال مستلزم آماده سازي 
خوب براي نشست آتي كميسيون مشترك برجام در سطح 
وزراي امورخارجه است تا نتايجي ملموس، عملي و موثري 

براي عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي حاصل شود.
منبع: ايرنا
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 سازوكار تقابلي 
پيش بيني شده در برجام

يك كارشناس حقوقي تاكيد كرد: دولت جمهوري 
اس��امي ايران با ابتناي بر سازوكارهاي تقابلي كه 
بخشي از سند برجام محسوب مي شوند در آستانه 
برداش��تن گام دوم از توقف تعهدات برجامي خود 

برآمده است.
به گزارش ايسنا رضا رس��الت در اين يادداشت كه 
به بهانه فرارس��يدن موعد گام دوم ايران در كاهش 
تعهدات برجامي نوش��ته ش��ده آمده اس��ت: اگر 
جامعه جهاني براي حل و فصل بحران هاي نوظهور 
در عرص��ه بين الملل، ناگزي��ر از پذيرفتن بايدها و 
نبايد هاي خش��ك حقوقي باشد، رسيدن به نتايج 
مطلوب بسيار توان فرسا خواهد بود. از اين رو دولت 
جمهوري اسامي ايران در طول مذاكرات هسته اي 
خود به اين تشخيص رس��يد كه براي حل و فصل 
اين موضوع مي بايست به سوي يك توافق سياسي 

چندجانبه پيش برود.
توافقات سياسي به مثابه ماده اي سيال، روان كننده 
مناس��بات حقوقي به ش��مار مي روند. ترجيحات 
رفتاري ارايه ش��ده در اين توافقات چرخ دنده هاي 
فرتوت مقررات حقوقي را به حرك��ت وا مي دارند. 
شايد بتوان گفت توافق هسته اي نيز در همين زمره 
قابل ارزيابي اس��ت، متن برجام كه در واقع سندي 
انضمامي به قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت محسوب 
مي ش��ود با به وجود آوردن دامن��ه اي از تكاليف و 
امتيازات، تصّلبات ناشي از يك معاهده حقوقي را 
تا حد زيادي فرومي كاه��د. پيچيدگي هاي فني و 
تكنيكي ناشي از يك موضوع، زماني كه در يك بافتار 
حقوقي شكل مي گيرند، دولت ها را ناگزير به سمت 
استفاده از سازوكار هاي داوطلبانه كه مبتني بر اراده 

دولت ها قوام يافته است رهنمون مي سازد.
توافق هسته اي ايران با كشورهاي 1+5 گواه همين 
امر بود و البته با خروج امريكا هم، اصل آن حفظ شده 
است. گرچه اين توافق به انضمام قطعنامه 22۳1 
شوراي امنيت به تصويب رس��يده است، اما نبايد 
از خاطر برد كه بدون در نظرگرفتن مكانيسم هاي 
نهفته در متن سند، عما ديناميسم اين توافق نيز از 

حركت باز خواهد ايستاد.
برجام، يك سند »خود بسنده« محسوب مي شود. 
در حقوق بين الملل به اسنادي كه درون خود نظام 
جبراني و س��از وكار حل و فصل اختافات داشته 
باشند، خود بسنده مي گويند؛ مثل سند تاسيس 
س��ازمان تجارت جهاني كه امكان حل اختاف را 
درون خود پيش بيني كرده اس��ت. به موجب ماده 
26 برجام، ايران در صورتي كه يكي از اطراف توافق، 
»عدم اجراي مهمي« داش��ته باشد مي تواند توقف 
اجراي برجام را جزئا و كا مستند به اين عدم اجرا 

اعام نمايد.
البته در ماده 26 تجويزي در اختيار ايران قرار نگرفته 
اس��ت و تنها اعام نموده در صورت نقض برجام از 
سوي يك طرف، ايران نيز مي تواند در واكنش به آن 
به اقدامات تقليلي خود وفق اين ماده استناد كند. 
عبارت پردازي در اين ماده به گونه اي است كه حقي 
مستقيم در اختيار ايران قرار نمي دهد و تنها موضع 
ايران را اظهار مي كند و البته همين ابراز موضع نيز 
امتيازي است كه تيم مذاكره كننده ايران توانسته با 
درايت در متن سند وارد كند. با اين وجود، ماده ۳6 

اين امكان را در قالِب حق به ايران مي دهد.
ماده ۳6 در مورد س��ازوكار حل و فصل اختافات 
در برجام است و صراحتا اشعار مي دارد اگر يكي از 
اطراف اعتقاد داشت كه طرف ديگر تعهداتش را اجرا 
نمي كند، مي تواند موضوع را در كميسيون مشترك 
برجام طرح نمايد. كميسيون 15 روز فرصت دارد به 
موضوع فيصله دهد و اگر موفق نش��د دولت شاكي 
مي تواند موضوع مورد اختاف را به وزراي خارجه 
1+5 يا هيات مش��ورتي كه متشكل از سه عضو كه 
شامل نماينده ايران نيز خواهد بود، ارجاع دهد. هم 
شوراي وزيران خارجه و هم هيات مشورتي، 15 روز 
فرصت خواهند داش��ت كه اختاف را حل كنند. با 
اين وجود اگر بازهم مس��اله حل نشد دولت شاكي 
دو امكان را در اختيار دارد يا مي تواند موضوع را عدم 
اجراي مهم در نظر گرفت��ه و به موجب آن اقدام به 
كاهش تعهدات خود نمايد يا موضوع را به شوراي 
امنيت ارجاع دهد؛ اما از آن جايي كه امريكا به عنوان 
دولت معارض خود عضو دائم ش��وراي امنيت بوده 
و يقينا در اين روند اختال ايج��اد مي كند و آن را 
به ورطه فرسايش مي كش��اند، راهكار منطقي در 
شرايط فعلي توسل به راهكار اول و كاهش تعهدات 

برجامي است.
طي ساليان گذش��ته، تجربه مذاكراتي جمهوري 
اسامي ايران نشان داده اس��ت كه اياالت متحده 
امريكا در سياق عبارات و شيوه عبارت پردازي خود 
همواره برخي چيزها را به صورت حقوق خاكستري 
باقي مي گذارد. يك دليل آن شايد ايجاز و اختصار 
باشد كه البته بسيار بادي النظرانه است اما واقع امر 
آن است كه امريكا آگاهانه وضعيت هاي با تكليف 
را باقي مي گذارد و براي تحقق بخشيدن به اهداف 
خ��ود، ابهامات س��ازنده اي را مي آفريند كه موجد 
گريزگاه ها و محملي براي بهانه جويي ها هستند. 
اين رويه به دولت امريكا امكان مي دهد تا در ضمن 
توافقات، همواره دامنه  اي موسع از انعطاف عمل را 
به منظور سازگاري آن توافق با مقررات داخلي خود 

فراهم آورد.
 تيم مذاكره كننده هس��ته اي ايران با فهم دقيق از 
اين حرب��ه مذاكراتي و با اتخاذ تدابي��ري داهيانه، 
س��ازوكارهاي احتياطي را در خود سند گنجانده 
است تا عما امكان هر گونه تفسير به راي را از طرف 
مقابل س��لب كند. اينك دولت جمهوري اسامي 
ايران با ابتناي بر سازوكارهاي تقابلي كه بخشي از 
سند برجام محسوب مي شوند در آستانه برداشتن 
گام دوم از توقف تعهدات برجامي خود برآمده است. 
اين اقدام از آن جهت كه در درون ساختار سند تمهيد 
شده حائز اهميت است و تعهدات ايران را صرفا در 
چارچوب برجام و منطبق بر مكانيسم هاي آن تقليل 

مي دهد و به معناي نقض كلي برجام نخواهد بود.



اخبار  كالن 9 كالن

به گفته عادل آذر حدود ۵ هزار ميليارد تومان برگشت بيت المال به خزانه داريم

مشاور نوبخت درباره كاهش منابع بودجه عمراني به 43 هزار ميليارد تومان خبر داد

استمرار مشكل قانوني در ماجراي فيش هاي حقوقي نجومي

اولويت با بودجه جاري است

دولت هاي ايران به تعاون باور ندارندطراحي مدل توسعه بر اساس فرهنگ بومي

جنجال حقوق هاي نجومي اخيرا با  انتشار فيش هاي حقوقي 
هيات مديره صندوق بازنشستگي كشور جاني دوباره گرفته 
اس��ت. موضوعي كه يادآوري كرد با گذر سه سال از وعده 
دولت براي ساماندهي نظام حقوق و دستمزد هنوز اقدامات 
الزم در اين زمينه صورت نگرفته است و بار ديگر با ميدان 
آمدن دس��تگاه نظارتي مانند ديوان محاسبات بخشي از 
حقوق هاي باال مسترد شده است. اخيرا عادل آذر، رييس 
ديوان محاسبات از بازگشت 57 ميليارد تومان از حقوق هاي 

نجومي به خزانه كشور خبر داده است.
به گ��زارش »تعادل«، به دنبال انتش��ار فيش هاي حقوق 
مربوط به هيات مديره صندوق بازنشستگي، اخيرا برخي 
از نمايندگان مجلس از جمله محمد علي پور مختار، در اين 
زمينه واكنش نشان داده اند. وي در اين زمينه طرح سوال 
از برخ��ي وزرا را مطرح و بيان كرده  اس��ت كه هنوز هم با 
گذشت 3 سال از انتشار فيش هاي حقوقي نجومي بگيران، 
در زير مجموعه چند وزارتخانه شاهد پرداخت حقوق هاي 
نجومي هستيم. اما وي به اينكه كدام وزارتخانه يا نهاد دولتي 
و غير دولتي ش��امل اين ادعا از سوي او مي شوند اشاره اي 

نكرده است.
 از طرفي ديگر س��يد ميعاد صالح��ي مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كشوري نيز در روزهايي كه گذشت بيان كرد: 
ما به وعده خود )انتشار حقوق و مزاياي مديران صندوق و 
هلدينگ ها تابعه( وفا كرديم، اكنون زمان آن فرا رسيده كه 
ساير دستگاه ها به ش��فافيت در اين زمينه بپردازند . الزم 
به ذكر اس��ت كه صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان 
اولين دستگاه اجرايي، حقوق اعضاي هيات مديره خود را 
از طريق سايت ش��فافيت اين صندوق در دسترس عموم 
قرار داده است؛ اما هيچ گزارش��ي درباره عزم اين شركت 
براي بازگرداندن حقوق هاي اضافه دريافت شده به حساب 
صندوق، به افكار عمومي در دست نيست. در پي واكنش 
مسووالن، غالمرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اظهار كرد كه جهت بازپس گيري حقوق هاي 
دريافت شده از س��وي نجومي بگيران بايد از طريق ديوان 
عدالت اداري پيگيري ها ص��ورت گيرد. مجلس مقرراتي 
را براي حقوق صندوق ها و س��ازمان تأمين اجتماعي قرار 
داده است كه بايد پرداخت ها مطابق با آن الگو صورت گيرد. 
هرگونه خروج از آن چارچوب، تخلف است و قابليت تعقيب 
به وسيله دادگاه ها را دارد. كافي است افرادي كه مشمول 
اين صندوق ها هستند، اين مساله را به ديوان عدالت اداري 
اعالم كنند تا با آن برخورد شود. بايد جلوي چنين اجحافي 
به حقوق آنها گرفته شود البته اگرچه اعضاي اين صندوق 
راه سختي در پيش دارند؛ اما براي مقابله با فساد ايجادشده، 

راهي جز مشاركت همگاني وجود ندارد.

همچني��ن محمدرض��ا پورابراهيمي عضو فراكس��يون 
نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اس��المي در واكنش 
به پرداخ��ت حقوق هاي نجومي و انتش��ار فيش مديران 
صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي گفته 
بود بايد بررسي شود كه دريافت اين ميزان حقوق مجوز و 
مصوبه هيات امناي صندوق بوده يا اجازه اي از طرف وزارت 
تعاون وجود داشته كه بتوانند حقوقي در اين سطح پرداخت 
كنند. اگر اين حقوق ها به استناد مجوز قانوني پرداخت شده 
باشد بايد از كساني كه اين مجوز را دادند پرسيد در شرايطي 
كه يك معلم 2.5 ميليون توم��ان حقوق مي گيرد يا يك 
بازنشسته با حقوق دو تا سه ميليوني زندگي مي كند و دعوا 
بر سر حقوق ۴۰۰ هزار توماني است آيا رواست كه مديران 

آنها ۱۰ تا 2۰ برابر بيشتر حقوق دريافت كنند؟

   راهكار چيست؟ 
در پي حواش��ي مذك��ور، اخيرا مجلس گزارش��ي درباره 
راهكارهاي مقابله با حقوق هاي نجومي منتشر كرده است. 
در اين گزارش دو موضوع نارسايي ها و خأل هاي قانوني كه 
موجبات سوء اس��تفاده از قوانين و مقررات را فراهم كرده 
اس��ت، همچنين موارد دقيق تخلف از قوانين و مقررات 
و ميزان دقيق برداش��ت هاي غيرقانوني و تقويم تخلفات 
صورت گرفته و مبالغ بازگشتي به خزانه دولت مورد بررسي 
قرار گرفته اس��ت. در پيش��نهادهاي مجلس آمده است: 
»بررسي ها نش��ان داده كه در آن دس��ته از دستگاه هاي 
اجرايي كه از توان مالي بيشتري برخوردارند، اين تمايل 
وجود داشته تا از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون 
مديريت خدمات كشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات 
اداري و استخدامي خاص قرار گيرند و همين موضوع، يعني 
مستثناشدن برخي از دستگاه ها از شمول قانون مديريت 
خدمات كشوري سبب شده است مديران و كاركنان آنان از 
دريافت هاي قابل توجهي برخوردار باشند«. در اين گزارش 
راهكارهاي 22 گانه اي براي مقابله با حقوق هاي نجومي 

مطرح مي شود.
انتش��ار فيش هاي حقومي مديران صندوق ها، بيمه ها، 
بانك ها و ... اين موضوع را براي افكار عمومي به خوبي روشن 
كرد در حالي مديران ش��ركت هاي صندوق بازنشستگي 
كشوري در سال گذش��ته حقوق هاي 2۰ تا 5۰ ميليون 
تومان��ي دريافت كرده ان��د كه دول��ت در افزايش حقوق 
بازنشستگان، ادعاي كسري بودجه مي كند. اما با افشاي 
حقوق هاي نجومي مديران صندوق بازنشستگي كشوري 
مشخص شد كه امكان افزايش بيشتر حقوق كارمندان و 
بازنشستگان وجود داشته اما ظاهرا پول ها به جيب مديران 
دولتي رفته است. در روز هاي گذشته عادل آذر با حضور در 

برنامه تلويزيوني »نگاه يك«، بيان كرد كه ديوان محاسبات، 
سه گزارش تخصصي و حرفه اي درباره حقوق هاي نجومي 
يا نامتعارف به مجلس و س��ران س��ه قوه ابالغ كرده است 
و مردم هم در جريان نخس��تين گزارش ما كه در صحن 
 علني مجلس شوراي اسالمي هم قرائت شد قرار گرفتند .

آذر تاكيد كرد كه در آن زمان هم اعالم شد كه از ۱۰۰ هزار 
مدير پايه كه حقوق و مزاياي آنها رسيدگي شد، 3۹۴ نفر 
حقوق نامتعارف و غيرقانوني داشتند. و پس از آن، گزارش 
محرمانه اي به رييس مجلس و كميسيون مجلس شوراي 
اسالمي و سران دو قوه ديگر ابالغ كرديم و گزارش خيلي 
محرمانه ديگري هم فرستاديم كه دستگاه، موضوع و حتي 

شخص متخلف هم در آن گزارش ذكر شده بود.
وي افزود: عالوه بر پرداخت حقوق هاي نامتعارف، وام هاي 
نامتعارف با سودهاي صفر درصد يا يك درصد و مانند آن هم 
داشتيم، همچنين حدود 7۰ پرونده از دستگاه هاي مختلف 
بابت حقوق هاي غيرقانوني براي رسيدگي قضايي به دادسرا 
ارسال كرديم كه بر اساس آراي صادره، 57 ميليارد تومان به 
خزانه بازگشت و تعدادي از حقوق بگيران نامتعارف، معزول 

شدند و برخي ها هم به زندان رفتند. طبق گفته كارشناسان 
و اغلب نمايندگان مجلس، فني ترين و تخصصي ترين كار را 

ديوان محاسبات در اين زمينه انجام داد.
عادل آذر با اش��اره به گزارش دوم ابالغ ش��ده به مجلس 
شوراي اس��المي و س��ران قوا اظهار كرد: در گزارش دوم، 
جزوه 2۰صفحه اي در خصوص خالء ها و روزنه هاي قانوني 
پرداخت حقوق هاي نامتعارف، اعالم شد و پس از آن، بحث 
اصالح نظام پرداخت، مطرح شد. حدود يك ماه پيش 2مورد 
را كشف كرديم كه حقوق حدود 35 و 3۸ ميليون تومان 

پرداخت شده بود.
رييس ديوان محاس��بات كش��ور گفت: اختياراتي كه به 
هيات مديره و مجامع داده ش��ده است هنوز پابرجاست 
گرچه در قان��ون بودجه هاي ۹7 و ۹۸ برخ��ي ضوابط را 
قرار داده اند اما تفاسير قانوني، اجازه برخي پرداخت هاي 

نامتعارف را مي دهد.
آذر اضافه كرد: بيش��تر موارد حقوق ه��اي نامتعارف، در 
شركت هاي نسل دوم و نسل س��وم اتفاق مي افتد زيرا در 
بيشتر اوقات، قانونگذار اليه اول و دستگاه هاي اجرايي را 

در نظر مي گيرد و احكام را براي آنها مي نويسد غافل از آنكه 
ش��ركت هايي داريم كه در اليه هاي دوم و سوم هستند و 
بيشتر پرداخت هاي نامتعارف، در آنجا اتفاق مي افتد و بايد 
نظام پرداخت آنها را اصالح كرد لذا شرايط نظام پرداخت 
بايد شفاف و دقيق باشد و حقوق ها بر اساس شايستگي و 

عملكرد افراد به آنها پرداخت شود.
عادل آذر تصريح كرد: در س��ه سال اخير به طور متوسط 
ساالنه حدود 5 هزار ميليارد تومان برگشت بيت المال به 
خزانه داريم يعني حسابرسان ما تشخيص داده اند كه در 
محل خود هزنيه نشده است و آن را به خزانه برگشت داديم. 
دو س��وم آن يعني حدود 3 هزار تا 3 هزار و پانصد ميليارد 
تومان آن، ورود ديوان محاسبات به صورت پيشگيرانه و از 
طريق مشاوره هاي حقوقي و آموزش به مديران انجام شده 
اس��ت، همچنين حدود ۱5۰۰ تا ۱.7۰۰ ميليارد تومان 
هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و 
دستگاه مربوط مكلف به جبران آن مي شود و اگر تشخيص 
داده شود جرمي ارتكاب يافته است پرونده براي رسيدگي 

به قوه قضاييه ارجاع مي شود.

گرچه در اليحه بودجه كشور در سال ۱3۹۸، بودجه عمراني 
معادل 66 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود ولي 
اخيرا از كاهش آن به ۴3 هزار ميليارد تومان خبر رس��يده 
است. موضوعي كه مشاور نوبخت آن را ناشي از اولويت دهي 

دولت به اعتبارات عمراني مي داند. 
به گزارش »تعادل«، بودجه يا اعتبارات عمراني بيشتر در 
توسعه امور زيربنايي و زيرساخت هاي كشور هزينه مي شود 
و دولت به عنوان بزرگ ترين كارفرماي اقتصادي كش��ور 
مي تواند با بودجه عمراني نقش مهمي را در به حركت در 
آوردن چرخ هاي اقتصادي كشور ايفا كند، بنابراين بودجه 
عمراني مي تواند نقش بس��زايي در رونق اقتصادي داشته 
باشد . از طرف ديگر بودجه جاري بيشتر در پرداخت حقوق 
و دستمزدها هزينه مي شود. لذا بودجه عمراني به عنوان 
پيشران موتور اقتصادي در هر دولت به شمار مي آيد و براي 
اينكه بتوان در كشور اشتغال زايي كرد و ركود حاكم بر جامعه 
را از بين برد، بايد ن��گاه و توجه دولت بيش از هرچيزي به 
هزينه ها و منابع تخصيص داده شده به بخش عمراني باشد.

اگر بخواهيم بودجه عمراني در دولت اول حسن روحاني را 
مورد بررسي قرار دهيم، با اينكه تقريبا سهم بودجه عمراني 
از سفره بودجه كل كشور كمتر شده و هيچ سالي دولت در 
پرداخت آن موفق نبوده است وليكن مي توان گفت از بين 
ساهاي ۹2 تا ۹6، به بيان ارقام و آمار موجود سال ۹6 تنها 
سالي بود كه دولت بيشترين هزينه را صرف بودجه عمراني 
كرد.  در سال ۹6 ميزان بودجه اي كه دولت براي بخش هاي 
عمراني در نظر گرفته بود جمع��ا 7۱ هزار ميليارد تومان 

تصويب ش��ده بود و اين رقم نشان دهنده اين بود كه سهم 
بودجه جاري از كل بودجه كشور مرتبا در حال افزايش بوده 
و اين افزايش باعث كاهش سهم بودجه عمراني و در نتيجه 
عدم توجه دولت به توسعه امور زيربنايي و زيرساخت هاي 

كشور بوده است . 
در دول��ت دوازدهم بودجه عمراني كه از س��وي دولت به 
تصويب رس��يد كمتر از 5۰ هزار ميليارد تومان بوده است 
و اين رقم نشان مي دهد بودجه عمراني نسبت به سال ۹6 

كاهش 23 هزار ميليارد توماني را به خود ديده است . درحالي 
كه بودجه عمراني تصويب شده سال جاري نيز حدود 66 
هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما اخيرا از سوي سازمان 
برنامه و بودجه اعالم شد كه با توجه به شرايط و منابع حال 
حاضر 23 ه��زار ميليارد تومان از بودجه عمراني كس��ر و 
حدود ۴3هزار ميليارد تومان براي اتمام طرح هاي نيمه تمام 
عمراني اختصاص داده مي شود. اگر چه اين چندمين تغيير 
در بودجه هاي عمراني از زمان ارايه اليحه بودجه ۱3۹۸ تا 

اجراي آن بوده است؛ به طوري كه در اليحه دولت تا بيش از 
6۴ هزار ميليارد تومان براي اين بخش پيشنهاد شده بود كه با 
توجه به پيش بيني شرايط و كاهش هزينه ها اين رقم تعديل 
و با 62 هزار ميليارد تومان به مجلس ارايه شد. اما در نهايت 
رقم 66 هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني براي بودجه عمراني در 

سال جاري مصوب و در قانون گنجانده شد.
به عقيده كارشناسان اقتصادي اينكه اكنون اين رقم ۴3 هزار 
ميليارد تومان اعالم شده، ظاهراً به دليل بررسي و اصالحاتي 
است كه در مورد منابع بودجه انجام شده و فعاًل تصميم بر 
اين است كه ۴3 هزار ميليارد تومان به بودجه هاي عمراني 
اختصاص پيدا كند. اما بعيد نيست كه بسته به شرايط، اگر 
منابع پاسخگو باشد ارقام بيشتري اختصاص پيدا كند يا 
دچار تغييرات ديگري شود.  با وجود اينكه حدود ۸۰ هزار 
طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه نيازمند منابع 
بيش از 5۰۰ هزار ميليارد توماني است تا به اتمام برسد . باال و 
پايين شدن هاي بودجه عمراني در سال هاي اخير اين مساله 

را با چالش هايي رو به رو كرده است .
اخيرا ايرج نديمي مش��اور رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور در گفت وگويي راجع به كاهش اين ميزان از بودجه 
عمراني بيان داشته است كه در هر دولتي اولويت با پرداخت 
هزينه هاي جاري كشور است و در هر صورت وقتي كه ما 
با كاهش منابع روبه رو مي ش��ويم، بودجه جاري و بودجه 
عمراني از آن تاثير مي پذيرند . با اين وجود در بودجه سال ۹۸ 

تالش بر اين بوده كه از حصول منابع اطمينان ايجاد شود.
مشاور رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور در ارتباط با 

طرح هاي عمراني بيان كرد: در حال حاضر بالغ بر 66 تا 7۰ 
هزار طرح ملي و استاني با درصدهاي متفاوت از پيشرفت 
فيزيكي وجود دارد قطعًا اولوي��ت و اتمام پروژه مربوط به 
طرح هايي است كه درصد پيشرفت فيزيكي بااليي دارند 
يا نقش بس��يار مهم، موثر و ملموسي در زندگي مردم ايفا 

مي كنند.
ايرج نديمي همچنين اظهار كرد كه نبايد درمورد ميزان 
كاهش اعتبارات عمراني سال جاري قضاوت كرد به دليل 
آنكه تا پايان تير مي توان اعتبارات عمراني را اختصاص داد.

به عقيده مشاور نوبخت يكي از عوامل احتمالي كاهش منابع 
عمراني مربوط به خزانه و تامين اعتبار است و گاهي اوقات 
تخصيص ها و اولويت به خزانه معرفي مي شود اما بايد منابع 
براي پرداخت نيز وجود داشته باشد. نديمي در گفت وگوي 
اخيرش با خبرگزاري فارس به عدم انتشار و شفافيت آمار 
و اطالعات مربوط به بودجه كش��ور از آذر ماه سال گذشته 
توسط بانك مركزي و سانسور اين آمار و اطالعات گفت: چند 
نوع رفتار نظارتي وجود دارد ديوان محاسبات در راستاي 
نظارت بر بودجه مسائل تفريغ بودجه را دنبال مي كند كه 

ميزان و عدد و رقم  را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: همچنين سازمان برنامه و بودجه همه ساله 
هنگام ارايه اليحه بودجه به مجلس گزارشي از وضعيت برنامه 
و بودجه هاي گذشته ارايه مي كند. اينكه سانسور روي منتشر 
نشدن آمار بانك مركزي و مركز آمار گذاشته مي شود يا خير 
براي من بيگانه است و البته در جايگاهي نيستم كه بتوانم در 

اين زمينه صحبت كنم. 

ريي��س مركز مطالعات بين المللي و منطقه اي دانش��گاه 
جرج ت��اون مي گويد هيچ تقدمي بين توس��عه اقتصادي 
و سياس��ي وجود ندارد و بايد دوش��ادوش هم پيش روند. 
و همچنين درباره برنامه توس��عه »اجماع واشنگتن« كه 
توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي 
درحال توسعه ارايه شده است، معتقد است اين برنامه ها  نه 
تنها در عمل موثر واقع نش��د بلكه پيامدهاي منفي هم به 
دنبال داشت كه از جمله آنها مي توان به عدم برابري دايمي، 
بيكاري، توسعه وابسته، وابستگي به سرمايه گذاران خارجي 
و فساد در اوليگارشي بومي و محلي اشاره كرد. مهران، كامروا، 
رييس مركز مطالعات بين المللي و منطقه اي دانشگاه جرج 
تاون درباره اين موضوع كه توس��عه سياسي مقدم است يا 
توسعه اقتصادي به فارس بيان كرد: در واقع توسعه سياسي و 
اقتصادي را نمي توان از هم جدا كرد و هر دو الزم است وجود 
داشته باشند. از نظر تاريخي ديده ايم كه اين توسعه اقتصادي 
اس��ت كه اول اتفاق مي افتد. گاهي بعد از آن شاهد توسعه 
سياسي هستيم مانند آنچه در كره جنوبي و تايوان اتفاق افتاد 
و گاهي اينگونه نيست، مانند چين. در دنياي امروزي توسعه 
اقتصادي به معني داش��تن زيرساخت هاي عميق و قوي، 
توانايي توليد، توانايي رقابت جهاني در زمينه تكنولوژي هاي 
پيشرفته، داشتن سيستم مالي و بانكي كارآمد و برخورداري 
از شبكه هاي ارتباطي و حمل و نقل اس��ت. وي ادامه داد: 

توسعه سياس��ي هم به معني مسووليت پذيري سياسي، 
داشتن شفافيت و داشتن مشاركت موثر سياسي از طريق 
نهادهايي است كه از ساختار خوبي برخوردارند مانند احزاب 
سياسي و انتخابات. بهترين حالت آن است كه هيچكدام از 
اين دو به ديگري ترجيح داده نشود. اين استاد دانشگاه درباره 
اينكه آيا كشورها براي توس��عه نياز به الگوي بومي دارند، 
يا خير؟ اضافه كرد: هر فرهنگ��ي مي تواند خود يك مدل 
جداگانه باشد و الزم نيست از مدل خاصي پيروي كند. در هر 
فرهنگي ارزش ها و ُنرم هايي وجود دارد كه ارزشمند هستند 
و الزم است حفظ شوند. ارزش هايي هم هستند كه ديگر 
نيازهاي زمان خود را برآورده نمي كنند و الزم است اصالح 
شوند. در دنيايي كه فرهنگ ها و ارزش ها با هم در حال رقابت 
است چيزي كه مهم است توانايي هدايت درست و تشخيص 
اين است كه كدام وجوه يك فرهنگ بايد حفظ شود و كدام 
وجوه الزم است اصالح شود و با زمان تطبيق داده شود. كامروا 
درباره برنامه هاي توسعه سازمان ملل نيز بيان كرد: سازمان 
ملل اغلب اهدافي را تعيين مي كند كه توسط كارشناسان 
دانشگاهي و سياست گذاران بين المللي كه با شرايط محلي 
آشنايي كمي دارند يا اصال با آن آشنا نيستند تعيين مي شوند. 
هميشه تئوري هاي دانشگاهي كه براي توسعه وجود دارند 
راه گشا نيستند، به ويژه وقتي قرار است براي شرايطي كه در 
بخش هاي مختلف جهان وجود دارند به كار برده شوند. وي 

اضافه كرد: چيزي كه در مورد سياست گذاران محلي مهم 
است اين است كه از محيط و شرايط محلي آگاهي عميقي 
داشته باشند تا بتوانند تصميمات ضروري و بلندمدتي بگيرند 
كه بدون آنكه عواقب ناخواسته مضري داشته باشند باعث 
هموار شدن راه توسعه شوند. كامروا درباره مدل توسعه اي 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اظهار كرد: صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني مدل هاي توسعه كشورهاي 
پيشرفته را ارتقا داده كه معموال به آن »اجماع واشنگتن«  
اطالق مي شود. اجماع واشنگتن بر اساس اين مفروضات 
پايه گذاري ش��ده است: برداش��ت و عدم برداشت سرمايه 
توسط دولت از كارخانه ها و پروژه هاي زيرساختي و تكيه 
بر سرمايه گذاري خارجي. مشكل اينجا است كه »اجماع 
واشنگتن« نه تنها در عمل موثر واقع نشد بلكه پيامدهاي 
منفي هم به دنبال داشت، پيامدهايي از قبيل عدم برابري، 
بيكاري، توسعه وابسته، وابستگي به سرمايه گذاران خارجي و 
فساد در اوليگارشي بومي  . اين چيزي است كه ما در امريكاي 
التين و در جاهايي مانند مصر شاهد آن هستيم. در نتيجه در 
كشوري مانند ايران، دولت نياز است از طريق سياست هايش 
هم به عنوان شريك حامي سرمايه گذاران محلي و هم در 
كنترل مستقيم مالي برخي صنايع و پروژه هاي زيرساختي 
شركت داشته باشد. مانند قبول مسووليت در صنايع عمده 

مانند صنايع هواپيمايي، صنايع نفتي و غيره. 

ماشاءاهلل عظيمي دبيركل اتاق تعاون ايران در برنامه تيتر 
امشب به تش��ريح چالش هاي پيش روي تعاون در كشور 
پرداخت و گفت: تعاون باوري در كشور ما در سطوح عالي 
ضعيف بوده است و حجم بااليي از قوانين و مقررات حمايت 
از تعاون در كشور ما به مرحله اجرا نمي آيد. او گفت: معمواًل 
روال ب��ر اين اس��ت در جايي كه حجم باالي��ي از قوانين و 
مقررات رعايت نمي شود، بال نظارتي مجلس بايد وارد عمل 
شود. عظيمي با بيان اينكه بخشنامه ها و كاغذبازي ها بخش 
تعاون را دچار رخوت كرده است، تصريح كرد: قوانيني كه 
تصويب مي شود بايد طوري محكم باشد كه راه فرار و توجيه 
را روي دستگاه هاي اجرايي ببندد. او افزود: ما در كشور بخش 
خصوصي فربهي نداريم و اينها در كنار تعاون حتي 2۰درصد 
هم در اقتصاد كشور سهم ندارند. البرز محمدي مديركل 
دفتر تعاوني هاي توليدي وزارت تعاون ديگر ميهمان برنامه 
با بيان اينكه ما روي كاغذ چيزي از قوانين كم نداريم، تأكيد 
كرد: اما متأسفانه در عمل توجهي به اين قوانين نمي شود. او 
گفت: از سال ۸۸ قرار بود 3۰درصد واگذاري ها را به تعاوني ها 
برون سپاري كنند، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است، فقط 
امسال يك رديف بودجه مستقل به اين امر اختصاص داده اند 
كه اميدواريم از سال آينده به مرحله اجرا دربيايد. مديركل 
دفتر تعاوني هاي توليدي وزارت تعاون با تأكيد بر اينكه بايد به 
بخش تعاون نگاه جدي شود، تصريح كرد: بي توجهي به اين 

امر در شبكه توزيع تعاون، اقتصاد را دچار آسيب هاي جدي 
خواهد كرد. او ادامه داد: تعاون وجهه اجتماعي پررنگي تري 
در مقايسه با وجهه اقتصادي خود دارد؛ بنابراين بر امنيت 
اقتصاد تأثير بسياري دارد و اين ويژگي آن مي تواند جوامع 
محروم، سه دهك پايين جامعه، معلوالن و زنان سرپرست 
خانوار را توانمند كند.  محمدي سپس به ضعف دانش در 
بخش تعاون اش��اره و تصريح كرد: در دانشگاه هاي كشور 
به اين امر نمي پردازند و دانشكده هاي اقتصاد اصاًل موضوع 
تعاون را جدي نمي گيرند. وزارت علوم هم بايد به اين مساله 
ورود كند و تنها وزير تعاون نمي تواند از عهده اين كار بر بيايد.

 موسوي الرگاني نايب رييس فراكسيون تعاون مجلس در 
بخشي از اين برنامه تلفني تصريح كرد: دولت هاي ما اعتقادي 
به تعاون ندارند چه زماني كه يك وزارتخانه مستقل داشتيم 

و چه زمان ادغام اين وزارتخانه با وزارت كار.
او گفت: اگر بخواهيم تعاوني را در كشور به جايگاه واقعي خود 
برسانيم، بايد وزيري داشته باشيم كه مستقاًل حق تعاون را 
فرياد بزند. موسوي الرگاني ادامه داد: طبق قانون اساسي 
25درصداقتصاد ما بايد به بخش تعاون واگذار شود، كه اگر 
س��الي يك درصد هم به آن اختصاص مي يافت، از ابتداي 
پيروزي انقالب تا امروز محقق مي شد؛ اما متأسفانه در نگاه 
خوشبينانه تنها 6درصد اقتصاد ما به تعاوني ها واگذار شده و 

تعاون فقط در امر توزيع فعال بوده است.
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تحريم ها موتور محرك نظام 
مالياتي

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: استقرار 
نظ��ام ماليات��ي كارا، اثربخ��ش و عادالنه و كاهش 
وابس��تگي بودجه عمومي دولت به نفت، مستلزم 
»نوين سازي نظام مالياتي كشور در همه ابعاد« است.

اميد پارسا رييس كل سازمان مالياتي معتقد است، 
امروزه كاركرده��ا و كار ويژه هاي متنوع ماليات در 
اقتصاد كشورها بر كسي پوشيده نيست. بي ترديد 
ماليات، ابزار ثبات، پايداري، س��المت، شفافيت و 
عدالت اقتصادي اس��ت و از اي��ن رو، ماليات نقش 
محوري و حيات��ي در تمامي اقتصادهاي دنيا دارد. 
ب��ا اين حال نظام ه��اي مالياتي هم��واره در تالش 
هس��تند تا با همكاري و حمايت موثر ديگر اركان 
نظام و ارتقا فرهنگ مالياتي و اس��تفاده از آخرين 
ابزارهاي نوي��ن الكترونيكي، فرآيندهاي يك نظام 
نوين و مدرن ماليات را به منصه ظهور برسانند. وي 
اضافه ك��رد: نظام مالياتي ايران در طي س��ال هاي 
اخير، رويكرده��اي متفاوتي را در ارتباط با موديان 
مالياتي در پيش گرفته كه همگ��ي بر پايه ارتقاي 
جايگاه نظام مالياتي و البت��ه افزايش محبوبيت و 
مقبوليت عمومي اين سازمان اتخاذ شده اند. بديهي 
اس��ت اتخاذ سياس��ت ها و رويكردهايي همچون 
اعتمادآفريني در جامعه و مودي مداري، برقراري 
عدالت مالياتي و رفع تبعيض هاي مالياتي، مبارزه 
با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد، گسترش 
پايه هاي مالياتي، ارتقاي سالمت نظام اداري، حمايت 
از توليد و اش��تغال، ايجاد فرهنگ برخورد مناسب 
كاركنان مالياتي با موديان و افزايش تعامل و تسهيل 
خدمت رساني به موديان، بر همين مبنا در دستور 
كار اين سازمان قرار گرفته و در سال ۱3۹۸، بيش 
از پيش در كانون توجه قرار خواهد گرفت. اميد علي 
پارسا اضافه كرد: نيك مي دانيم، نظام مالياتي ايران در 
برهه مهم تاريخي قرار دارد. در سالي كه كشور آماج 
تهديدها و فشارهاي اقتصادي است، محوري ترين 
سياست اقتصادي كشور كه موتور محرك سياست 
»اقتصاد مقاومتي« نيز هست، اتكاي بودجه جاري 
كشور به درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به 
درآمدهاي نفتي است. در حقيقت، امسال بيش از 
هر زمان ديگر، »اقتص��اد مقاومتي« در ريل اقدام و 
عمل قرار گرفته و اركان مختلف نظام براي محقق 
ساختن مفروضات اساسي اين سياست، همدل و 
همزبان گشته اند. استقرار نظام مالياتي كارا، اثربخش 
و عادالنه و كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به 
نفت، مستلزم »نوين سازي نظام مالياتي كشور در 
همه ابعاد« به ويژه طراحي و اس��تقرار سامانه هاي 
هوش��مند مالياتي مبتني بر ري��ز داده هاي كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي موضوع 
مواد ۱6۹ و ۱6۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
و اصالح فرآيندهاي حسابرسي و دادرسي و وصول 

ماليات است.
رييس سازمان امور مالياتي همچنين افزود: بديهي 
است فش��ارها و تحريم هاي بين المللي و به تبع آن 
كاهش درآمدهاي نفتي در س��ال جاري، ش��رايط 
خطير و پرمسووليتي را در پيش روي سازمان امور 
مالياتي كشور قرار داده و مسووليت تحقق درآمدهاي 
مالياتي و تأمين بخش مهمي از هزينه هاي جاري 
كشور طي سال جاري و نيز اجراي كامل پروژه هاي 
هوشمند سازي طرح جامع مالياتي بر عهده دستگاه 
مالياتي قرار گرفته است كه اين امر، نويدي روشن بر 
سالي پرمسووليت و سنگين براي كاركنان سازمان 
و نيز نقش محوري ماليات در اقتصاد كشور در سال 
۱3۹۸ است. وي ادامه داد: اكنون و در تقارن با »روز 
ماليات« الزم است از همه تالشگران اين عرصه كه 
ايفاگر نقش هايي ارزنده در اس��تقالل و شكوفايي 
اقتصادي كشور هستند، ياد كنيم و از موديان محترم 
مالياتي و همچنين همكارانم در اقصي نقاط كشور كه 
تالش مضاعفي را از خود نشان داده و در ايام دريافت 
اظهارنامه هاي مالياتي، جلوه اي از خدمت رس��اني 
صادقانه و خالصانه را به نمايش گذاردند، سپاسگزار 
باشيم. مهم ترين نتيجه فرآيند كالن فرهنگ سازي 
مالياتي در كشور كه با حمايت همه دست اندركاران 
به دس��ت آمده، آن است كه امروز شهروندان ايران 
بيش از ه��ر زمان ديگر ب��ه آثار متع��دد و مزاياي 
پرشمار پرداخت ماليات در آباداني و عمران شهرها و 
روستاها و توسعه زيرساخت هاي شهري و همچنين 
پيشبرد اهداف دولت در حوزه هاي امنيت، بهداشت، 
آموزش و تأمين مالي امورات جاري كشور آگاهي و 

اشراف دارند.

نحوه تقسيط ماليات ابرازي 97 
اشخاص حقوقي مشخص شد

نحوه تقس��يط ماليات ابرازي س��ال ۱3۹7 موديان 
اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد امالك اجاري از 
س��وي محمدرضا نوري رييس امور مالياتي شهر و 

استان تهران مشخص شد.
در اين نامه كه ۱5 تيرماه منتشر شده، آمده است: با 
عنايت به اينكه مهلت ارايه اظهار نامه مالياتي عملكرد 
سال ۱3۹7 اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد امالك 
اجاري در حال اتمام هستند و با توجه به اهميت تحقق 
به موقع درآمدهاي مالياتي و همچنين به منظور رفاه 
حال موديان مالياتي، در صورت درخواست تقسيط 
بدهي ماليات ابرازي توسط آنان، نحوه اقدام به قرار 

ذيل صورت پذيرد: 
۱- آن دسته از موديان كه درخواست تقسيط بدهي 
خود را قبل از انقضاء مهلت تس��ليم اظهارنامه ارايه 
نمايند تقسيط بدهي آنها به شرط پرداخت حداقل 

5۰ درصد نقد و مابقي حداكثر تا 6 ماه بالمانع است.
2- آ ن دسته از موديان كه درخواست تقسيط بدهي 
خود را پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه ارايه 
نمايند تقسيط بدهي آنها به شرط پرداخت 6۰ درصد 

نقد و مابقي حداكثر تا 3 ماه بالمانع است.
3- تقس��يط بدهي موديان خارج از ش��رايط فوق 
منوط به ارايه گ��زارش توجيهي اداره كل و موافقت 

اين امور است.



دانش و فن10اخبار

اپليكيشن هايي كه يكي پس از ديگري در  »آي او اس« از كار مي افتد 

درخواست ايراني ها براي تغيير سياست هاي اپل 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي| 

حذف اپ ه��اي ايراني روي فروش��گاه اپل و گوگل 
موضوع تازه اي نيست،  س��ال 96 بود كه به يك باره 
برخ��ي اپليكيش��ن ها در گوش��ي كارب��ران اپل از 
دسترس خارج شد و اپل در ايميلي به صاحبان اين 
اپليكيش��ن ها اعالم كرد: »ما نمي توانيم اپليكيشن 
شما را در اپ اس��تور قرار دهيم. بر اساس قوانين و 
تحريم هاي اياالت متحده اپ استور نمي تواند ميزبان 
اپليكيشن كشورهاي تحت اين تحريم باشد؛ البته 
اين برنامه ممكن است در آينده تغيير كند. اگر اين 
تحريم ها برداشته شود، پيغامي حاوي آپلود مجدد 
اپليكيشن ها براي شما ارسال خواهد شد.« سياستي 
كه تا به امروز نه تنها تغيير نكرده بلكه سخت تر شده 
اس��ت،  رويه حذف اپليكيش��ن هاي ايراني نه تنها از 
فروشگاه اپ استور حذف شد بلكه به دليل فشارهاي 
ترامپ و سياست هاي ضد ايراني باعث شد تا گوگل 
نيز اقدام به حذف برخي اپليكيش��ن هاي ايراني از 
فروش��گاه خود بكند، از كار افتادن تعداد زيادي از 
اپ هاي ايراني نه تنها به مذاق كاربران ايراني خوش 
نيامد بلكه برخي از اپليكيش��ن ها ك��ه از طريق آن 
درآمدزايي و اش��تغال ايجاد شده بود باعث بيكاري 

افراد شد.
 مس��اله اي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به 
آن واكنش نشان داد و در صفحه توييتر خود نوشت: 
11 درصد سهم بازار گوشي ايران متعلق به اپل است. 
احترام به حقوق مصرف كننده امروزه يك اصل است 
كه اپل رعايت نكرده . حذف اپ ها را پيگيري حقوقي 
مي كنم. وي در پست ديگري نوشت: »در ديداري كه 
با محمدجواد ظريف وزير امورخارجه داشتيم پيگير 
حذف اپليكيشن هاي ايراني از اپ استور با همكاري 

يكديگر هستيم.«
ام��ا حذف اپ هاي ايراني از اپ اس��تور باعث نش��د 
ت��ا صاحبان اين اپليكيش��ن ها كارب��ران خود را در 
محيط ios از دست بدهند بلكه آنها با راهكارهايي 
مقطعي توانس��تند دوباره اپليكيشن هاي خود را در 
اپل راه اندازي كنند بدين ش��كل كه چند فروشگاه 
نرم افزاري مطرح در ايران با داشتن پروفايل سازماني 
توانسته بودند تعداد زيادي از اپليكيشن هاي ايراني 

را منتشر كنند اتفاقي كه باعث شد فعاليت همانند 
گذش��ته از س��ر گرفته ش��ود،  اما اس��فندماه سال 
گذشته بازهم اپ هاي ايراني از اپ استور حذف شد 
و صاحبان اين اپليكيش��ن هااز كاربران خواستند تا 
رفع مش��كل از نسخه وب اين اپليكيشن ها استفاده 
كنند، اپل به دليل آنچ��ه تخطي از قوانين مربوط به 
برنام��ه مجوزه��اي اينترپراي��ز اين ش��ركت براي 
اپليكيش��ن هاي درون س��ازماني توصيف مي شد، 
تع��داد زيادي از اپليكيش��ن هايي را ك��ه از خطوط 
قرمز تعيين شده براي اين برنامه عبور كرده بودند، 
مسدود و مجوزهاي صادره براي آنها را باطل كرد. 

در هر صورت، با وجود تالش شركت هاي ايراني براي 
اس��تفاده از مجوزهاي جديد، نظارت سفت وسخت 

اپل روي برنامه اينترپرايز باعث شد تا اپليكيشن هاي 
پركاربرد و ض��روري به صورت مداوم از دس��ترس 
كارب��ران ايران��ي iOS خ��ارج ش��ده و زندگي اين 
دسته از افراد مختل شود. حال يكي از شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات حمل و نقل اينترنتي در حركتي 
نمادين، نامه اي سرگشاده خطاب به اپل تنظيم كرده 
است تا بدين ترتيب اعتراض خود را به گوش سران 
كوپرتينو برس��اند. در اين نامه آم��ده كه خطاب به 
مديرعامل اپل نوشته شده است آمده،  شركت اپل با 
حذف اپليكيشن هاي ايراني، زندگي ميليون ها نفر 
را در يك چش��م به هم زدن تحت تأثير قرار داد، آن 
هم تنها به خاطر مليت شان. اين اقدام اپل منجر به 
ازكار افتادن صدها ميليون اپليكيشن براي كاربران 

آي او اس ش��د كه در بين آنها ش��ركت هاي تاكسي 
اينترنتي نيز وجود دارند.

مختل�ف  مليت ه�اي  ب�راي  تبعي�ض   
نقض  يك حق اساسي

 معيش��ت بيش از يك ميليون راننده و خانواده آنها 
به اين اپليكيشن وابسته اس��ت. يك  سال پيش در 
تحريم هاي امريكا اپليكيشن ها به وضوح مستثني 
شمرده شدند. با اين حال اپل بدون اجبار قانوني به 
پيش��واز محدوديت هايي رفت كه ضربه محكمي به 
اپليكيشن هاي خدمات رس��اني در بازار ايران وارد 
كرد. امروز اپل هر مجوزي را كه اين اپليكيشن ها به 
واسطه آن مشغول به فعاليت هستند باطل مي كند. 

با اين كار يك ش��به صدها ميليون اپليكيشن دچار 
اختالل مي ش��ود و تالش صدها سرمايه گذار ايراني 
از بين مي رود. امروز هيچ اپليكيشني در بازار ايران 
اجازه فعاليت در اپ استور را ندارد و مجوز آنها فاقد 

اعتبار است.
 آقاي كوك،  در اظهارنظر اخير شما حفظ اطالعات 
شخصي جزو مباني حقوق بشر دانسته شده است، 
بدون توجه به اينكه در كدام كشور زندگي مي كنيم. 
سوال ما از شما اين است كه تبعيض قائل شدن براي 
مليت هاي مختلف نقض يك حق اساسي تر نيست؟

 اخيرا ش��ما عنوان كرده ايد: »كيفيت زندگي صدها 
ميليون نفر به ط��رق مختلفي بهتر ش��ده؛ چرا كه 
اپليكيشني براي آن وجود دارد.« امروز اپل زندگي 
را براي ميليون ها نفر سخت كرده است؛ نه به خاطر 
اينكه ديگ��ر نمي توانند بازي هاي بيه��وده كنند يا 
وقتشان را به بطالت بگذرانند، بلكه ديگر نمي توانند 

هزينه هاي زندگي شان را تأمين كنند.
اپ��ل ب��ا ف��روش س��االنه محصوالتش در اي��ران و 
درآمدزاي��ي يك ميلي��ارد دالري اش از اي��ن بازار 
مش��كلي ندارد، اما بعد از اينكه ميليون ها نفر به اين 
برند اعتماد كردند يك ش��به دسترسي ش��ان را به 

اپليكيشن هاي اساسي مختل مي كند.
 اپ استور فروشگاهي نيست كه محصوالت دم دستي 
بفروشد بلكه يكي از عناصر اساسي اينترنت محسوب 
مي شود كه مسووليت بزرگي نه تنها در قبال امريكا، 

بلكه در برابر بشريت دارند.
 لطفا اين مسووليت خطير را بپذيريد و در تصميم تان 
ب��راي ناديده گرفتن حقوق بخش��ي از كاربران تان 

تجديد نظر كنيد.
در هر صورت در حالي كه مسووالن و مراجع سطح 
اول خبر از پيگيري حقوقي براي حل اين مش��كل 
دادند ولي نه تنها تا به امروز اين مش��كل حل نشده 
است بلكه تمام راه هايي كه مي شد تحريم ها را دور 
زد تا اين اپ ها در دسترس كاربران ايراني قرار بگيرد 
ارايه شده است و در صورتي كه اپل در سياست هاي 
خود تجديدنظر نكند بايد كاربران  اي اواس مهاجرت 
اجباري از  آي او اس به اندرويد را انجام دهند تا بتوانند 

از خدمات اين اپليكيشن ها استفاده كنند.
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انگجت| بنياد موزيال با تنوع بخشيدن به سرويس هاي 
خود به كاربران عالقه مند خدمات اش��تراك اخبار ارايه 

مي دهد كه هزينه استفاده از آن ۵ دالر در ماه است.
پيش از اي��ن، اپل با راه اندازي خدمات اپ��ل نيوز، در اين 
زمينه فعال ش��ده بود. حاال بعد از گذشت سه ماه از اعالم 
خبر اولي��ه راه اندازي خدمات يادش��ده، موزيال كاربران 
عالقه مند را به مشاركت در نسخه بتاي خدمات يادشده 

تشويق كرده است.
موزيال در تبليغات خود براي دعوت از كاربران به استفاده 
از اين خدم��ات، آن را اينترنت خالي از آگهي فايرفاكس 
معرفي كرده و افزوده كه از اين طريق كاربران مي توانند به 
محتوا و اخبار مدنظر خود دسترسي داشته باشند، بدون 
آنكه مجبور به مشاهده انبوهي از آگهي ها و تبليغات باشند.

اين شركت افزوده هزينه دريافتي از كاربران با سايت هاي 
مورد مطالعه افراد به اش��تراك گذاشته مي شود و آنها از 
اين طريق درآمد بيشتري كسب مي كنند كه همين امر 
باعث مي شود آنها بتوانند محتواي بيشتري را بدون نياز به 

نمايش تبليغات توليد كرده و ارايه دهند.
برخي نش��ريات، سايت ها و س��رويس هاي خبري براي 
همكاري با خدمات يادشده اعالم آمادگي كرده اند كه از 
جمله آنها مي توان به آتالنتيك، اسليت، بازفيد، يو اس اي 
تودي و غيره اشاره كرد. اين خدمت شايد در آينده بر تعداد 

كاربران موزيال بيفزايد.

ورج| متخصصان يك شركت فعال در حوزه بازي هاي 
رايانه اي باور دارند كه بازي هاي آنالين در آينده گسترش 
بسياري خواهند داشت. شركت چند مليتي »نينتندو« 
كه در حوزه بازي هاي رايانه اي فعاليت مي كند، در حال 
حاضر قص��د دارد يكي از بزرگ تري��ن مزاياي بازي هاي 
آنالين را ارايه دهد. اين ش��ركت قصد دارد امكان بازي را 
از يك تلويزيون بزرگ به يك ابزار قابل حمل منتقل كند 
تا عالقه مندان بتوانند در هر جا كه هستند، به بازي خود 
ادامه دهند. هنگامي كه در نشست ساالنه سهامداران، از 
متخصصان نينتندو پرسيده شد كه درباره بازي آنالين چه 
فكري مي كنند، آنها اعتراف كردند كه نه تنها باور دارند اين 
فناوري، بخشي از آينده است بلكه فكر مي كنند كه بايد با 
آن روبرو ش��وند. »شونتارو فوروكاوا«، رييس نينتندو در 
بيانيه اي گفت: اگرچه ما انتظار نداريم همه بازي ها، به زودي 
به بازي هاي آنالين تبديل شوند اما به هر حال، اين فناوري 
در حال پيشرفت اس��ت. ما آينده اي را در پيش داريم كه 
در آن، فناوري هاي آنالين، مراحل پيشرفت خود را طي 
مي كنند و اين بازي ها را به عالقه مندان آنها مي رسانند. 
ما بايد با اينگونه تغييرات محيطي روبرو ش��ويم. اگر اين 
تغييرات، جمعيت كاربران بازي هاي اينترنتي را افزايش 
دهند، موقعيت هاي بسياري وجود خواهند داشت تا افراد 
سراسر جهان، به يك سرگرمي منحصر به فرد دسترسي 
داشته باشند كه نينتندو آن را فراهم كرده است. »شيگرو 

مياموتو«، از مديران نينتندو گفت: بازي هاي آنالين، در 
آينده گس��ترش زيادي خواهند داشت اما من نمي توانم 
بپذيرم كه اين فناوري لزوما جايگزين كنسول هاي بازي 
شود. وي افزود: من شكي ندارم كه بازي هاي سرگرم كننده 
كه آنالين هم نيستند، در آينده ادامه خواهند يافت زيرا اين 
بازي ها در حال حاضر طرفداران بسياري دارند. فكر مي كنم 
كه براي داشتن سرگرمي هاي منحصر به فرد، ادامه دادن 
استفاده از فضاهاي گوناگون فناوري الزم است و ساخت 
آنها، تنها به دست نينتندو امكان پذير است. اگرچه نينتندو 
مانند شرگت هاي گوگل، سوني و مايكروسافت، سرويس 
بازي آنالين ندارد اما زمان زيادي را به بررسي اين بازي ها 

اختصاص داده است.
فوروكاوا اضافه كرد: سياس��ت نينتندو اين است كه بايد 
همزمان با گسترش استفاده از هر محصول، مناسب بودن 

آن مورد بررسي قرار گيرد.

موزيال در رقابت با اپل خدمات 
خبري ارايه مي دهد

 بازي هاي آنالين رايانه اي آينده 
را تسخير مي كنند

مديكال اكسپرس|  دانشمندان هشدار مي دهند با 
پيشرفت فناوري آزمايش هاي جديد دي ان اي اسرار 
خانوادگي گسترده اي را در مورد هر فرد افشا مي كنند 
كه اين امر امنيت و حريم ش��خصي اف��راد را به خطر 
مي اندازد. محققان دانشگاه وندربيلت امريكا مي گويند 
بايد به افرادي كه آزمايش دي ان اي مي دهند هشدار 
داده ش��ود كه اين امر ممكن اس��ت به افشاي اسراري 
ناخوشايند در مورد آنها منجر شود. از جمله اين اسرار 
مي توان به افشاي وجود اقوام و خويشان نزديكي اشاره 
كرد كه فرد هرگز از وجود آنها خبر نداشته است. به عنوان 
مثال، يك فرد مي تواند با چنين آزمايش هايي دريابد كه 
خواهر و برادرهاي ديگري نيز داش��ته كه پدر يا مادر يا 
هر دو وجود آنها را مخفي كرده اند. آزمايش دي ان اي از 
يكسو ريشه هاي خانوادگي هر فرد را مشخص مي كند 
و به وي كمك مي كند از بيماري هايي كه مستعد ابتال 
به آنهاست، مطلع شود. اما بايد تعادلي ميان اين فوايد 
و چالش هاي ناشي از افشاي جزيياتي تكان دهنده در 
مورد هويت و ريشه هاي خانوادگي افراد برقرار شود تا از 
تنش هاي اجتماعي جلوگيري به عمل  آيد. از سوي ديگر 
بايد توجه داشت كه سرقت چنين اطالعات ذي قيمتي 
توسط هكرها و نفوذ كالهبرداران اينترنتي به سرورهاي 
حاوي داده هاي يادشده مي تواند براي بسياري از مردم 
مش��كالت جدي ايجاد كرده و به سوءاستفاده ها و باج 
خواهي هاي دامنه دار منجر شود. از همين رو، همكاري 
شركت هاي فعال در اين زمينه براي حفاظت از داده هاي 

خصوصي مردم ضروري است.

سي ان بي سي|   نتايج يك بررسي نشان مي دهد جي ميل 
فهرس��تي از همه خريدهاي كاربران را نگهداري مي كند و 
حتي اگر كارب��ران اين اطالعات را پاك كنند، گوگل باز هم 
آنها را نگهداري مي كند. گوگل و ديگر شركت هاي فناوري در 
سال هاي اخير به علت نقض حريم شخصي كاربران و نگهداري 
بدون اجازه اطالعات خصوصي آنها به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفته اند. اما اين شركت ها با وجود همه انتقادها رويه هاي غلط 
و خطرناك خود را تغيير نداده اند. بررسي هاي تاد هاسلتون 
خبرنگار شبكه سي ام بي سي نشان مي دهد گوگل از جي ميل 
براي ذخيره سازي فهرستي از اطالعات هر چيزي كه شما 
خريداري كرده ايد، اس��تفاده مي كند و اگر آدرس جي ميل 
شما بخشي از اين فرايند باشد، گوگل تمامي داده هاي مربوطه 
را به خاطر مي سپارد. به عنوان مثال اگر اطالعات خريد يك 
نس��خه از داروخانه و تاييديه آن در حس��اب جي ميل شما 
ذخيره شده باشد، گوگل اطالعات آن را نگهداري مي كند 
و اگر رس��يد خريد غذايي در حس��اب جي ميل تان باشد، 
گ��وگل هرگز آن را دور نمي ريزد، حتي اگر ش��ما اطالعات 
 مذكور را پاك كنيد. كاربران مي توانند با مراجعه به آدرس
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اطالعات يادشده را مشاهده كنند. اگر چه گوگل مي گويد 
كاربران مي توانند اطالعات يادش��ده را پ��اك كنند، اما تاد 
هاسلتون س��ه هفته بعد از پاك كردن اين اطالعات شاهد 
عدم حذف آنها از آدرس يادشده بوده است. بنابراين به نظر 
مي رسد اين شركت به دنبال كسب درآمدهاي تبليغاتي و 
غيره از اين طريق است. گوگل در اين زمينه هنوز واكنشي از 

خود نشان نداده است.

تك كران�چ| بانك هاي مركزي كش��ورهاي س��وئد و 
انگلس��تان در ح��ال تحقيق درباره ش��روع انتش��ار ارز 
ديجيتال به عنوان ابزاري براي پرداخت هستند. در روز 
1۵ ژوئن مركز اقدام بين المللي براي اصالحات پولي كه 
در حدود 30 كش��ور جهان فعاليت مي كن��د با دعوت از 
كارشناس��ان بين المللي، نمايندگان بانك هاي مركزي، 
محققان و نمايندگان بانك ها به موضوع پيش��نهادات و 
پروژه هاي مرب��وط به يك نظام پولي پايدار پرداخت و در 
اين نشست طراحي ارزهاي ديجيتال نيز مورد بحث قرار 
گرفت. ميگوئل فرناندز اردونيز رييس سابق بانك مركزي 
اس��پانيا، كارل آندرس كلوزن مشاور ارشد بانك مركزي 
س��وئد و مارتين وندر ليندن استاد اقتصاد دانشگاه الهه 
در اين نشس��ت درباره موضوعات مطرح شده، صحبت 
كردند.  آرتوق ستين با تشريح مطالعات بانك هاي مركزي 
كشورهاي اروپايي گفت: بانك هاي مركزي در حال توليد 
پول و ارايه اعتبار هستند چرا كه سيستم هاي پولي كنوني 
ديگر جوابگو نيستند. حجم پول در شرايط كنوني معادل 
حجم اعتبار آن است. ما فقط از طريق بدهكار كردن بيشتر 
خود در حال چاپ پول هستيم و اين اصلي ترين مشكلي 
است كه به ايجاد بحران هاي اقتصادي منجر مي شود. وي 
ادامه داد: اين سيستم پولي در حال باال بردن بيش از حد 
ارزش دارايي هاست و دارايي ها كه قيمت آنها باالتر از ميزان 
واقعي است بحران هاي مختلفي را از بحران هاي وام مسكن 
گرفته تا بحران هاي در بازارهاي س��هام ايجاد مي كنند. 
تركيه يكي از كشورهايي است كه مي تواند نظام پولي خود 

را تغيير داده و پول خود را با ارزش تر كند.

زددي نت|مقامات انگليسي هشدار داده اند كه اين 
كشور هنوز در برابر خطر حمالت سايبري ناشي از باج 
افزار وانا كراي آسيب پذير است و براي جلوگيري از 

سوءاستفاده هاي آن بايد تدابيري اتخاذ شود.
گزارش��ي كه در اين زمينه توس��ط كالج سلطنتي 
لندن تهيه ش��ده نش��ان مي دهد كه ب��ه علت عدم 
به روزرساني سيستم هاي رايانه اي مورد استفاده در 
شبكه بهداشت و درمان انگليس و ناآشنايي كاركنان 
بيمارستان ها و مراكز درماني با مهارت هاي امنيت 
س��ايبري، خطرات جدي در اين زمين��ه بيماران و 

پزشكان را تهديد مي كند.
وانا كراي در صورت حمله به بيمارستان ها و مراكز 
درمان انگليس جلوي دسترسي به اطالعات درماني 
بيماران را مي گيرد يا حتي ممكن اس��ت تجهيزات 
پزش��كي حياتي مورد اس��تفاده را از كار بيندازد و 
موجب م��رگ بيماران ش��ود. همچنين ب��اج افزار 
يادشده براي سرقت اطالعات بيماران قابل استفاده 
است. پيش از اين و در سال 2017 حمله باج افزار وانا 
كراي به شبكه بهداش��ت و درمان انگليس باعث لغو 
هزاران قرار مالقات پزشكان و بيماران شده و بالغ بر 

92 ميليون پوند خسارت به بار آورده بود.
اين در حالي است كه هنوز هكرها و باج گيران دنياي 
مجازي با هك سيس��تم ه��اي رايانه اي در ش��بكه 
بهداش��ت و درمان برخي از كش��ورها و دستيابي به 
اطالعات بيماران از صاحب��ان اين مراكز باج خواهي 

مي كنند.

فون آرنا|  ميزان فروش گوشي هاي آيفون در بازار هند 
در نخستين فصل از سال جاري ميالدي با ۴2 درصد 

رشد مواجه شده است.
هند به عن��وان دومين بازار بزرگ ف��روش موبايل در 
جهان، همواره يكي از بازارهاي مهمي به شمار مي رود 
كه توليدكنندگان موبايل و غول هاي تكنولوژي به آن 
توجه خاصي كرده و به ميزان فروش و موفقيت خود در 

آن اهميت مي دهند.
 اپل توانسته اس��ت عملكرد و ميزان فروش موفقيت 
آميزي را در بازار هند به خود اختصاص دهد و رش��د و 
افزايشي ۴2 درصدي را براي فروش گوشي هاي آيفون 

به ارمغان بياورد.
تعداد كثيري از كارشناس��ان و تحليلگران بازارهاي 
محصوالت فن��اوري همزم��ان با رونماي��ي و عرضه 
گوشي هاي سري جديد آيفون پيش بيني و اعالم كرده 
بودند كه استقبال كاربران در برخي از كشورها همچون 
هند و چين با كاهش قابل مالحظه اي روبرو خواهد شد 
اما به نظر مي رسد كه برآورد آنها چندان درست از آب 
درنيامده است و در عوض، فروش آيفون در هند رشد 

چشمگيري را تجربه كرده است.
بازار كشورهاي چين و هند با توجه به جمعيت بسيار 
باالي كاربران و همچنين تنوع در سليقه و قدرت خريد 
آنها، همواره از اهميت خاص و بسزايي براي شركت هاي 
فعال در حوزه تكنولوژي برخوردار اس��ت و كاهش يا 
افزاي��ش ميزان فروش آنها در اين كش��ورها مي تواند 

نشان دهنده موفقيت يا عدم موفقيت آنها باشد.

آزمايش هاي جديد دي ان اي 
اسرار خانوادگي را افشا مي كند

جي ميل فهرست  خريدها  را 
نگه مي دارد، حتي اگر پاك كنيد

بررسي انتشار ارز ديجيتال ملي 
توسط بانك هاي مركزي اروپايي

 بيمارستان هاي انگليس هنوز 
در معرض خطر باج افزار واناكراي

رشد ۴۲ درصدي فروش 
آيفون در هند

رويداد

 ورود انگشت نگاري مغزي
به حوزه تشخيص جرم

ايرنا| استفاده از تكنيك انگشت نگاري مغزي به 
يكي از ش��يوه هاي نوين براي تعيين گناهكاري يا 
بي گناهي مظنونان تبديل شده است كه مخالفان و 

حاميان خود را دارد.
تكنولوژي روز به دانش��مندان اين امكان را داده تا 
با اندازه گي��ري واكنش هاي امواج مغزي مظنونان 
به اطالع��ات، مجرم بودن يا نب��ودن آنها را تعيين 
كنند؛ تكنيكي كه با عنوان »انگشت نگاري مغزي« 
)Brain Fingerprinting( شناخته مي شود. 
بازپرس ها در اين روش اطالعات��ي را در مورد يك 
جرم با مظنون بازگو مي كنند كه تنها مجرم واقعي از 
آنها اطالع دارد، اگر امواج مغزي آنها به اين اطالعات 
واكنش خاصي نشان دهد، مجرم بودن آنها اثبات 
مي شود. استفاده از اين تكنيك در سه پرونده جنايي 
در امريكا، يك مجرم را به اعتراف به قتل واداشت و 
يك مظنون بي گناه را از زندان آزاد كرد. اساتيد حقوق 
نيوزيلند مي گويند كه استفاده از انگشت نگاري مغزي 
مي تواند انقالب عظيمي در حوزه قضاوت ايجاد كند 
و محققان دانشگاه كانتربري نيز براي تعيين نحوه 
استفاده از اين تكنيك در سيستم كيفري همكاري 
با نيروي پليس آغاز كرده اند. اما مخالفان استفاده از 
اين تكنولوژي به صح��ت و دقت نتيجه آن اعتماد 
كامل ندارند. از ميان اين مخالفان مي توان به كليف 
آبراهام استاد روانشناسي دانشگاه اوتاگا اشاره كرد 
كه مي گويد: »مشكل اينجاست كه تست هاي انجام 
شده عمدتًا آزمايشگاهي بوده و در نتيجه در آنها با 

جرايم و صحنه جرم هاي واقعي سروكار نداريم.

دانشگاه سازنده ماه نورد ناسا 
مشخص شد

نيواطلس|ناسا به دانشگاه كارنگي ملون ماموريت 
داده تا ماه نورد مورد استفاده آن در سفر آتي به تنها 
قمر كره زمين را بسازد. بر همين اساس قراردادي به 
ارزش ۵.6 ميليون دالر بين دو طرف منعقد شده است.
اي��ن ماه نورد كه مون رنجر ن��ام دارد ابعادي به اندازه 
يك چم��دان دارد و وزن آن بر روي زمين برابر با 11 
كيلوگرم است. اين ماه نورد همزمان با اعزام فضاپيماي 
ناسا به سوي ماه در سال 2021 بر روي سطح آن فرود 
خواهد آمد. ناسا براي توليد اين ماه نورد در مجموع 
12 پيش��نهاد دريافت كرده بود كه در نهايت با طرح 
پيشنهادي دانشگاه كارنگي ملون موافقت كرد. مون 
رنجر بطور خودكار قادر به حركت در سطح ماه خواهد 
بود و در ماموريت يك هفته اي خود به اكتشاف بر سطح 
اين سياره مي پردازد. اين ماه نورد حداكثر مي تواند يك 
كيلومتر از سيستم كنترل كننده خود فاصله بگيرد. 
طرح ناس��ا براي اعزام فضانوردان امريكايي به ماه و 
اقامت دايم در سطح تنها قمر زمين مستلزم استفاده 
از تجهيزات رباتيك بس��يار متنوعي است كه براي 
استخراج منابع معدني ماه، تهيه آب، ساخت و ساز و 
غيره مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اين ربات ها بايد 
بتوانند در شب هاي طوالني و سرد ماه كيفيت كاري 
خود را حفظ كنند و لذا توليد آنها كار ساده اي نيست.

نخستين فرود تمام خودكار 
يك هواپيماي هوشمند

انگجت| محققان آلماني براي نخس��تين بار فرود 
تمام خودكار يك هواپيما را با استفاده از سيستمي 
مركب از بينايي كامپيوتر و جي پي اس، ممكن كردند.

محققان دانشگاه فني مونيخ در سيستم ابداعي خود 
از جي پي اس براي جهت يابي استفاده كرده و با اضافه 
كردن دوربين هاي نور مرئي و مادون قرمز اين امكان 
را براي هواپيماي مذكور فراهم كرده اند تا حتي هنگام 
مه و بارندگي نيز درك دقيقي از موقعيت خود داشته 
باشد. بنابراين اين هواپيما مي تواند محاسبات الزم 
براي تعيين يك مسير فرود مناسب را انجام داده و بطور 
خودكار فرود  آيد. اين پروژه در عين نوپايي نويدبخش 
اس��ت، فرود آزمايش��ي ديگري كه در اواخر ماه مه 
)ارديبهشت( انجام شد نيز تا حد انتظار موفقيت آميز 
بود و آن هواپيما هم از فاصله زياد مس��ير فرود خود 

را تعيين كرد و بطور خودكار روي محور فرود آمد.
با اس��تفاده از نمونه اصالح ش��ده از اين سيس��تم، 
فرودهاي خودكار در هر فرودگاهي ممكن مي شود 
و همچنين مي توان از آن به عنوان نيروي كمكي و 

پشتيبان براي خلبان استفاده كرد.

آگهي مناقصه عمومي
ش�هرداري كرج درنظر دارد باتوجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد. 

1- س�پرده ش�ركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داش�ته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتش�ار آگهي جهت خريد اس�ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم 
مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه 

كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي 

مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني معتبر الزامي مي باشد.
9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و  اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند.

 10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف- ب- ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ب و ج تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 

مورخ 98/5/8 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
12- پيش�نهادات رسيده در روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسي و كنترل 

برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

 مبلغ پروژهشرح عمليات رديف 
 به ريال

مبلغ سپرده 
درصد غيرنقدي حداقل رتبه الزمبه ريال 

قرارداد

 پروژه تهيه و اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كانون پرورش فكري كودكان منطقه1
رتبه پنج تاسيسات 6/000/000/000300/000/000 5- سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري- تا سقف اعتبار 

كامال نقدي يا پنج ابنيه 

 تجديد )1( مناقصه مرمت و لكه گيري مكانيزه آسفالت سطح منطقه نه -تا سقف اعتبار-2
رتبه پنج راه و 5/000/000/000250/000/000 )هر شركت تنها در سال 98 مجاز به انعقاد قرارداد حداكثر با دو منطقه شهرداري كرج مي باشد(

57 درصدترابري

اداره امور قراردادها و پيمان ها- شهرداري كرج

شهرداري كرج

فراسو



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با اختصاص 1080 ميليارد ريال 

سازمان هاي دولتي از تجربه 6 ساله همراه اول استفاده كنند

بنيادبركت1200طرحاشتغالزاييرادرايالمايجادميكند

برنامه ريزي  براي حذف قبوض كاغذي

گروهبنگاهها|
بني��اد بركِت س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( 
ب��ا راه ان��دازي 1200 ط��رح اش��تغال زايي، نزديك به 
3400ايالمي را شاغل مي كند.به گزارش روابط عمومي 
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، اين 
بنياد ايجاد 1200 طرح اشتغال زايي اجتماع محور را در 
6شهر استان ايالم شامل چرداول، دره شهر، آبدانان، مهران، 
سيروان و ايالم هدف گذاري كرده است كه با راه اندازي و 
آغاز به فعاليت اين تعداد طرح اش��تغال زايي، نزديك به 

3400 فرصت شغلي امسال ايجاد خواهد شد.
بنياد بركت ب��راي ايج��اد و راه اندازي اي��ن تعداد طرح 
اش��تغال زايي كه در قالب طرح اجتماع محور »سحاب« 
)سرمايه گذاري حمايتي اشتغال زايي بركت( راه اندازي 
مي ش��ود، بيش از يك ه��زار و 80 ميليارد ري��ال اعتبار 

در نظر گرفته است.
براساس اين گزارش، 1200 طرح اشتغال زايي مذكور، 
در 28 رس��ته شغلي ش��امل دام س��بك، قالي بافي، 
صنايع دس��تي، محصوالت گلخانه اي، پرورش ماهي 
رودخانه اي و سردابي، خياطي، توليد پوشاك، مشاغل 
خدماتي و... ايجاد و عملياتي مي شود. همچنين مشاغل 
جديدي همچون پرورش بوقلمون پيش بيني شده تا 
با توجه به ظرفيت هاي موجود، عالوه بر تأمين نيازهاي 
اس��تان، به ساير مناطق كشور نيز صادر شود. فرآوري 
محصوالت كشاورزي و باغي از ديگر طرح هاي درنظر 

گرفته ش��ده براي سال 98 اس��ت. بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در س��ال گذشته نيز 
با انتخاب سه ش��هر آبدانان، چرداول و دره شهر، ايجاد 
200 طرح اشتغال زايي را در قالب طرح اجتماع محور 
»سحاب« در هر يك از اين شهرها هدف گذاري كرده 
بود كه تمام اين طرح ها محقق ش��ده و به بهره برداري 

رسيده است.
اين بنياد همچني��ن در قالب طرح آس��مان )آيين نامه 
سرمايه گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني( و به منظور 
توانمندس��ازي جوامع محلي و بومي، اقدام به ايجاد 38 
گروه و 16 صندوق در چرداول و 36 گروه و 36 صندوق در 
آبدانان كرده است. اعضاي اين گروه ها مي توانند با معرفي 
بنياد بركت به ميزان 2 برابر س��پرده خ��ود در صندوق، 
از اعتب��ارات و وام ه��اي بانكي براي ايجاد كس��ب وكار و 

فرصت هاي شغلي استفاده كنند.
طرح هاي اشتغال زايي بنياد بركت در استان ايالم در سال 
97، در 14 رسته شغلي ايجاد و راه اندازي شده است كه در 

سال جاري به 28 رسته افزايش پيدا خواهد كرد.
گفتني است، بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( اجراي يك هزار و 207 طرح را با اعتباري بالغ بر 
يك هزار و 557 ميليارد ريال در حوزه هاي توانمندسازي 
اقتصادي و اشتغال زايي، امور زيربنايي و عمراني، فرهنگي 
و خدمات بيمه اي در مناطق محروم و كم برخوردار استان 

ايالم به پايان رسانده يا در دست اقدام دارد.

اخيرا حذف قبوض كاغذي در ليست بايدهاي دولت قرار 
گرفته و طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مشتركان 
برق از ابتداي مهرماه به جاي دريافت قبض كاغذي برق 
اطالعات مصرف خود را از طريق پيامك دريافت خواهند 
كرد، اين در حالي است كه اپراتور اول تلفن همراه كشور 
اين موضوع را از اسفند س��ال 92 در قالب طرح همراه 
طبيعت اس��تارت كرد و تاكنون توانسته نزديك به 17 
ميليون مش��ترك دايمي خود را راضي به همراهي در 

اين طرح كند.
نود فناوري – براس��اس اين گزارش، 8 اسفندماه سال 
92، همزم��ان با آغاز نمايش��گاه فن��اوري اطالعات و 
رسانه هاي ديجيتال، كمپين »همراه طبيعت« اپراتور 

اول كليد خورد.
در همين حال همراه اول با صرف هزينه هاي هنگفت 
تبليغاتي براي پيوس��تن مش��تركان خود به اين طرح 
متحمل سختي هاي بسياري بوده و به نظر مي رسد ساير 
دستگاه ها مي توانند در اين زمينه از تجربيات همراه اول 

استفاده كنند.
اواخر پاييز س��ال گذش��ته بود كه محمدج��واد آذري 
جهرمي، وزير فن��اوري ارتباطات و فناوري اطالعات از 
صرفه جويي 1440 ميلي��ارد توماني در صورت حذف 
قب��وض كاغذي آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با 
اين صرفه جويي مي ت��وان كارهاي بزرگي به نفع مردم 
انجام داد و ذهن مردم را بايد نس��بت به هدر رفت اين 

منابع حساس كرد.
روز گذش��ته وزير ارتباطات با انتشار تصويري از قبض 
مخاب��رات در ج��وي آب در صفحه اينس��تاگرام خود، 
خواستار اجرايي ش��دن پروژه حذف قبوض كاغذي تا 

شهريور ماه 1398 شد.
وزير ارتباطات نوشته بود: اين صحنه اي است كه يكي از 
شهروندان از شهرك غرب تهران برايم فرستاده است. به 
نظرتون اين جوي آب، پول داره اين قبوض رو پرداخت 
كنه؟ قب��ض با هزينه قابل توجه چاپ مي ش��ه كه دور 

ريخته بشه؟
وي تصري��ح كرده كه اين ماه به خاطر ضعف در نظارت 
بر شبكه پستي، كارانه مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
شركت ملي پست پرداخت نخواهد شد. مدير منطقه 
پس��تي مربوطه هم توبيخ خواهد ش��د؛ از مديرعامل 
مخابرات ايران هم مي خواه��م پروژه حذف قبوض كه 
بايستي تا ش��هريورماه 1398 اجرايي شود را به موقع 
به اتمام برساند تا بيش از اين شاهد اتالف منابع كشور 

نباشيم.
از س��وي ديگر، آمارها حاكي از آن است كه 35 ميليون 
كنتور برق، حدوداً همين تعداد كنتور آب و 20 ميليون 
كنتور گاز وج��ود دارد و برآوردها نش��ان مي دهد يك 

ميلي��ارد و 440 ميليون تومان ب��راي قبوض خدماتي 
هزينه مي ش��ود. به گفته آذري جهرمي ظرفيت كامل 
دولت الكترونيكي فراهم است كه تمام اين قبوض را به 

صورت الكترونيكي صادر كند.
در اين راس��تا، ح��ذف قب��وض كاغذي در راس��تاي 
سياست هاي دولت الكترونيك و جزو برنامه هاي وزارت 
نيرو قرار گرفت و قرار است به مرور زمان قبض كاغذي 
حذف ش��ده و اطالعات قبض به صورت پيامك و ساير 
درگاه ها مانند همراه برق و غيره به اطالع مشترك برسد. 
بر اين اساس طرح ملي قبض سبز 19 خردادماه توسط 
وزي��ر نيرو رونمايي و فرايند ح��ذف قبوض كاغذي در 

سراسر كشور به صورت رسمي آغاز شد.
همه اينها در حالي است كه همراه اول به عنوان اپراتور 
پيشرو در اين حوزه مي تواند زيرساخت هاي مربوطه را 
در اختيار ساير سازمان ها بگذارد و تجربيات خود را در 
اين حوزه در اختيار ش��ركت هاي و سازمان هايي از اين 
دس��ت بگذارد. در عين حال همچنان همراه اول براي 
نزديك به سه ميليون مشترك دايمي ديگري كه هنوز 
به طرح همراه طبيعت نپيوستند همچنان تالش مي كند 

و مشتركان اين اپراتور مي توانند با …
بهترين روش انصراف از دريافت قبض كاغذي از منظر 

مشتركان: 
س��امانه پيامكي 990009 – انصراف از دريافت قبض 

چاپي با ارسال 1يا p1 به 990009
روش هاي انصراف از قبض كاغذي: 

درگاهUSSD: شماره گيري كددستوري 1141#*10*
درگاه پيامكي 009810: ارسال عدد 1141 به سرشماره 

پيامكي 009810
ارسال عدد 1 به سرشماره پيامكي 990009

mci.ir استفاده از اپليكيشن يا سايت همراه من
برنامه هاي تشويقي و احيانا ترغيبي براي جذب مشتركان 
بيشتر در همراهي با طبيعت )ميزان مشتركاني كه هنوز 

قبض كاغذي دريافت مي كنند(: 
ارسال پيامك دعوت به انصراف ازقبض كاغذي به منظور 

همراهي با طبيعت– درج پيام در ذيل قبوض چاپي-
   اختصاص غرفه در نمايشگاه بين المللي و ارايه هدايا به 

مشتريان با ثبت آدرس ايميل
   اختص��اص 1 گيگا اينترنت هديه جهت ثبت ايميل 
مش��تركين با هدف توس��عه روش هاي الكترونيكي و 

انصراف از دريافت قبض كاغذي
   پياده سازي كمپين تبليغاتي با هدف معرفي روش هاي 
الكترونيكي دريافت صورت حساب و انصراف از دريافت 

قبض كاغذي
 ebill زم��ان اجراي اين طرح از: س��ال 93 با پ��روژه   

)صورتحساب الكترونيكي( 

 وضعي�ت رقابت�ي ش�ركت ها، س�ازمان ها و 
ارگان ها بر سر حذف قبوض: 

اين ايده اولين بار توس��ط همراه اول به منظور كاهش 
هزينه ها و جلوگيري از اتالف كاغذ و به تبع آن حمايت 
از طبيعت مطرح و اجرا شد و بعد از آن در چندين مرحله 
ارگان هاي مختلف خواهان اجراي آن در شركت خود 
ش��دند ليكن با وجود برگزاري جلسات به مرحله اجرا 

نرسيدند. استانداري تهران نيزپيگير موضوع بود .
تعداد دقيق همراهان اين طرح: از تعداد 18137765 
مشترك دايمي همراه اول، براي 17586147 مشترك 

قبض كاغذي چاپ نمي شود .
امتيازات در نظر گرفته شده براي مشتركان حامي اين 
طرح: با توجه به اينكه اين طرح در قالب يك مسووليت 
اجتماعي بود مش��ترك خواهان اج��راي اين طرح در 

راستاي حمايت از طبيعت اين اقدام را انجام مي داد.
صرفه هاي اقتصادي و زيس��ت محيطي حاصل ش��ده 
تاكنون: طبق جدول ذيل به تفكيك سال صرفه جويي 

از قطع درختان جلوگيري شده است .
تعداد قبوض چاپ نشده تهران و البرز: 6043580 )تعداد 

مشتركين تهران و البرز: 6190175( 
تعداد قبوض چاپ نشده استان ها: 11542567 )تعداد 

مشتركين استان ها: 11947590( 

  س�رمايه گذاري هاي صورت گرفته از سوي 
همراه اول با توجه به صرفه اقتصادي حاصله از 

محل حذف قبوض: 
   عقد تفاهم نامه همكاري با باغ گياه شناس��ي از سال 

1395 تاكنون
   ايجاد فضاي اختصاصي به همراه اول در قطعه نمايشي 
و آموزش��ي باغ گياه شناس��ي )باغچه فوق در هر دوره 
باگونه هاي گياهي مختلف حفظ و نگهداري مي شود.( 

   كاشت و حفاظت ازگونه هاي مختلف گياهي و پالك 
كوبي اختصاصي آن )حفاظت از 358 گونه و كاش��ت 

نزديك به 3 هزار درخت( 
   برند نم��ودن خودروهاي برقي باغ جهت اس��تفاده 

بازديدكنندگان باغ گياه شناسي
   در اختيارگذاردن فضاي اختصاصي در نمايشگاهي 
فصلي باغ گياه شناس��ي به هم��راه اول جهت معرفي 

طرح ها
   ارايه بليت رايگان بازديد از باغ در نمايشگاه تلكام

 همچنين مش��تركان هم��راه اول مي توانند براي 
دريافت اطالعات بيش��تر به صفحه آدرس اينترنتي 
مرب��وط ب��ه كمپي��ن هم��راه طبيعت ب��ه آدرس 
  https: //www.mci.ir/nature-mate
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ورود دادستاني شيراز
به موضوع قطعي مكرر آب

شيراز| معاون دادستاني شيراز از ورود دادستاني 
اين شهر به موضوع قطعي هاي مكرر آب در شيراز 
خبر داد.جمش��يد فرهادي افزود: به دليل قطعي 
مكرر آب و با توجه به پيگيري حقوق عامه، دادستاني 
شيراز به اين موضوع در اين شهر ورود كرده است. 
وي بيان كرد: از آبفا در خصوص قطعي هاي مكرر 
آب توضيح خواسته شده اس��ت. معاون دادستان 
شيراز در ادامه عنوان كرد: از آبفا خواسته شده كه 
مش��تركان پر مصرف را به دادستاني معرف كنند.
قطعي هاي مكرر آب در نواحي مختلف شهر شيراز 
باعث گاليه شهروندان شيرازي نسبت به تامين آب 
اين كالن شهر شده اس��ت.بعضي از نواحي شيراز 

قطعي 30 ساعته آب را تحمل مي كنند.

لزوم پيگيري مشكالت
و  مسائل  بازنشستگان

اصفه�ان|با توجه به مش��كالت عديده صندوق 
بازنشستگي فوالد كش��ور و دغدغه هاي زياد اعضا 
در اين زمينه، نشس��تي با حضور وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، مديرعام��ل فوالد مباركه، نماينده 
مردم مباركه در مجل��س، مديرعامل ذوب آهن و 
نماينده اعضاي صندوق برگزار شد. در اين نشست 
موضوعات گوناگوني ازجمل��ه بيمه و درمان مورد 
بحث و بررس��ي اعضاي حاضر ق��رار گرفت و براي 
رفع برخي موانع تصميم گيري ش��د. عظيميان در 
اين نشس��ت بر لزوم پيگيري مش��كالت و مسائل 
بازنشستگان تا دس��تيابي به راهحل قطعي تأكيد 
كرد و گفت: فوالد مباركه از هيچ تالشي براي حل 
مشكالت بازنشستگان، كه سرمايه هاي اجتماعي و 
ماندگار اين صنعت به شمار مي آيند، دريغ نخواهد 
كرد و در اين زمينه خود را موظف به رعايت حقوق 
كامل اين عزيزان مي داند.همچنين به دستور وزير 
تعاون، با اعمال بيشترين ميزان مساعدت در زمينه 
رعايت حقوق بازنشستگان، تصميم بر آن شد كه 
مديران ذي ربط با برگزاري جلساتي به تفاهم كامل 
برسند و صورتجلسه اين جلسات به وزير اعالم گردد. 
در ساير موارد نيز تصميم گيري ها و صورت جلسات 

جهت رفع مشكالت، به ايشان اعالم شود.

رشد 334 درصدي سودآوري 
شركت فوالد هرمزگان

بندرعباس| مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 
فوالد هرمزگان جنوب روز چهارش��نبه 12 تيرماه 
در محل هتل هرمز بندرعباس برگزار ش��د. در اين 
مجمع، فرزاد ارزان���ي مديرعامل فوالد هرمزگان از 
طرف هيات مديره گزارش اقدامات و دستاوردهاي 
اين شركت را به س��هامداران ارايه كرد. مديرعامل 
فوالد هرم��زگان در اين گزارش ب��ا اعالم افزايش 
58 درصدي فروش تختال به بازار داخل در س��ال 
97 گفت: ش��اهد افزاي��ش 35.5 درصدي درآمد 
ش��ركت در س��ال 97 بوديم و اين مهم با همكاري 
و همدل��ي كاركنان ش��ركت فوالد هرم��زگان و 
حمايت سهامداران ازجمله شركت فوالد مباركه، 
و با درك متقابل و اقدامات استراتژيك در راستاي 
اهداف تعريف شده صورت پذيرفت.وي راه اندازي 
كميته هاي تحول را يكي از اقدامات استراتژيك در 
اين شركت دانس��ت و گفت: اقداماتي از اين دست 
باعث شده مصرف الكترود و نسوز در شركت فوالد 
هرمزگان كاهش يابد و همچنين متوس��ط توليد 
تختال خارج از رنج آناليزي در س��ال 97 به 0.55 

درصد رسيده كه جالب توجه است.

افزايش ۱۷ درصدي مصرف آب 
در كرمانشاه

كرمانش�اه|  معاون بهره برداري ش��ركت آبفا 
شهري استان كرمانش��اه از افزايش 17 درصدي 
مصرف آب طي 3 ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته خبر داد. رضا داوودي 
درخصوص ميزان مصرف آب در استان كرمانشاه 
طي مدت سپري ش��ده از امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته اظهار داشت: ميزان مصرف آب 
در استان طي 3 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 17 درصد افزايش داشته است. وي 
پرمصرف ترين نقاط استان را به ترتيب كرمانشاه، 
س��رپل ذهاب، قصرش��يرين، جوانرود، تازه آباد و 
گيالنغرب اعالم كرد و در خصوص داليل پر مصرفي 
نقاط مذكور نيز گفت: بخشي از اين پرمصرفي به 
دليل شرايط آب و هوايي اين نقاط است و اكثر نقاط 
پرمصرف استان در مناطق گرمسيري واقع شده اند 

و گرماي هوا علت پر مصرفي آنها است.

۵۰4 تن عسل در سقز توليد شد
س�نندج| رييس جهاد كشاورزي سقز گفت: 
اين شهرس��تان با توليد 504 تن عسل رتبه اول 

اين محصول در استان را دارد.
محمد نافع عاليي نيا ديروز اظهار داشت: سقز از 
لحاظ تعداد كندوي زنبور عسل با داشتن حدود 
60 هزار كلوني و با توليد 504 تن عسل رتبه اول 
را در كردستان دارد و پتانسيل براي توليد بيشتر 
نيز فراهم اس��ت.وي با بيان اينكه وجود شرايط 
آب و هوايي و مراتع مناسب از عوامل توليد بسيار 
خوب اين مقدار عسل بوده است، افزود: عالوه بر 
وجود زنبورداران فني و خبره در شهرستان، يكي 
از ظرفيت هاي اشتغال و توليد در بخش كشاورزي 

حركت در مسير توسعه زنبورداران است.
وي اضافه كرد: در راس��تاي افزايش توليد عسل 
با انجام آموزش هاي عملي و موثر، در س��ال 97، 
مبلغي بيش از هش��ت ميلي��ارد و 440 ميليون 
ريال تسهيالت براي ايجاد 38 زنبورستان جديد 
به تعداد 2 هزار و 280 كلوني پرداخت شده است.

پايانارديبهشت۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷عنوان/سال
۹۸

۲۳۹۲۶۵۲۰۹۲۸۹1۳۳۲۰1۲۶۲۴۲۵۲۰تعداددرختحفظشده

بيشترين استقبال از همراه طبيعت برحسب استان 
استانهاتعدادمشتركينتعدادقبوضچاپشده

تهران1۲۵۳۶۹۵۴1۷۹۰۳
گروهدارها۴۲1۲
آذربايجانشرقي۳۵۷۹۶۷۹۲۰۵۸
آذربايجانغربي۲۳۶۳۹۵۲۷۴۴۷
كرمان۸۶۲۶۵۴۰۴۳۳
فارس۲۴۸۲۵1۰۴1۰۲۳
همدان۸1۰۰۲۵۹۲۸۸
هرمزگان۴۰۴۳۲۲۴۶۲۳
اصفهان۶۳۲۵۲1۵11۷۸۴
گيالن۵1۴۰۵۴۳۶۶۶
مازندران1۸11۶۷۶۲۵۹1
گلستان۷۹۰1۲۴1۶۵۲
قزوين1۰1۴۹۲۸۸۴1۴
قم۹۴۷۴۳۳۰۴۸۲
مركزي1۶۹۰۹۳1۵۳۵۷
يزد1۴۰۳۴۳۲۳۴۶1
سيستانوبلوچستان۲۸1۸۲۰۴۸۹۰
چهارمحالوبختياري۵۶۴۳1۶۷۹۹1
خوزستان1۹1۹۲۷۳۶۵۸۳
لرستان۵۹۴۰۲1۸۳۵۵
كرمانشاه1۶۶۳۹۳11۷1۹
بوشهر۵11۷۲۴۵۵۸۶
كهگيلويهوبويراحمد۲۲۲۴11۳۰۳۲
زنجان1۲1۷۰۲۵۳۲۶۷
كردستان۵۷۸۲۲۴۲1۷۵
ايالم۵۰۶۵1۰۹1۸۳
اردبيل۶1۲۹۲۰۲۴1۲
سمنان1۳۵۴۲۲۰۵۷۵۰
خراسانرضوي۴۲۰۹۲1۰1۴۵۰۴
خراسانشمالي۳۴۳۲1۰۸۳۹۷
خراسانجنوبي۵۰۲۲111۴۶۷
البرز۲1۲۲۶۷۷۲۲۷۲
جمعكل۵۵1۶1۸1۸1۳۷۷۶۵

رييس سازمان تامين اجتماعي سمنان مطرح كردمديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خبر داد
پوشش 71 درصدي بيمه تامين اجتماعي در سمنانآغاز توليد آزمايشي پژو 301 از هفته آينده

مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو از رونمايي 
خط توليد آزمايش��ي پ��ژو 301 محصول جديد اين 
خودروساز با داخلي سازي بيش از 60 درصد از هفته 

آينده خبر داد.
 به گزارش »تعادل« هاش��م يكه زارع ب��ا بيان اينكه 
توانمندي زنجيره ارزش ايران خودرو با خودكفايي در 
توليد پژو 301 به نمايش گذاشته خواهد شد گفت: 
اين محصول با امتياز ساخت داخل بيش از 61 درصد 
به تاييد ش��ركت مش��اور خ��ودرو و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رس��يده است.وي تصريح كرد: عمق 
داخلي س��ازي محصول تا زمان توليد انبوه در س��ال 

آينده به بيش از 80 درصد خواهد رسيد.
يكه زارع افزود: ايران خودرو با دعوت از س��ازندگان و 
قطعه سازان معتبر و توانمندي داخلي، قطعات مورد 
نياز براي توليد پژو 301 را ب��ا تكيه بر تخصص آنان 
تامين و توليد آن را به صورت مستقل آغاز خواهد كرد.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو افزود: درحال 

حاضر خط بدنه سازي با ظرفيت اسمي 16 دستگاه 
در س��اعت درحال آماده س��ازي و بهره ب��رداري در 
روزهاي آينده اس��ت. اين خط تولي��د مجهز به 24 
ربات است و براي نخس��تين بار در صنعت خودروي 
كشور از تكنولوژي جوشكاري ليزر و GMT استفاده 
شده است.مهندس يكه زارع، توليد 301 را تاوان پژو 
براي عهد ش��كني و ترك يك طرفه قرارداد خواند و 

آن را فرصتي براي بهره من��دي از توان متخصصان 
داخل��ي قلمداد ك��رد و گفت: در اين مس��ير از توان 
شركت هاي دانش بنيان، مراكز علمي و دانشگاهي و 
نهادهايي كه توانايي حمايت از صنعت خودرو را دارند 
اس��تفاده مي كنيم. وي ضمن تاكيد بر مقدور نبودن 
داخلي سازي 100 درصدي محصول در هيچ يك از 
خودروسازان جهاني، از مذاكره با برخي شركت هاي 
دانش بنيان و صنايع دفاع براي توليد قطعات با فناوري 

باال )هاي تك( خبر داد.
يكه زارع با اش��اره به اينكه بدون اتكا به پژوي فرانسه 
از اوايل س��ال آينده خ��ط توليد انبوه اي��ن خودرو به 
بهره برداري مي رس��د، خاطرنش��ان كرد: براس��اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، پس از طي مراحل توليد 
آزمايشي، اين محصول در اوايل سال آينده با ظرفيت 
اوليه 10هزار دستگاه در سال به توليد انبوه خواهد رسيد 
و در ادامه به 100 هزار دستگاه و در نهايت ساالنه 250 

هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.

رييس سازمان تامين اجتماعي سمنان بابيان اينكه 
71 درصد جمعيت استان تحت پوشش اين سازمان 
هستند، گفت: اين درصد معادل 491 هزار نفر در كل 

استان است.
محمد اخالق��ي در گفت وگو با مهر، ضمن بيان اينكه 
طبق آخرين سرشماري، نزديك به 71 درصد جمعيت 
استان سمنان تحت پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي 
هستند، ابراز داشت: از جمعيت 702 هزارنفري استان 
163 هزار نفر بيمه شده اصلي وجود دارد كه با شمارش 
افراد تحت پوش��ش جمعيتي معادل 491 هزار نفر را 

در بر خواهد داشت.
وي ب��ا بيان اينكه طبق آخرين آمار ت��ا دي 97 تعداد 
س��ه هزار نفر در اس��تان س��منان از مقرري بيكاري 
اس��تفاده مي كنند ك��ه در اين هفته آم��ار به روزتري 
دراختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت، افزود: در خصوص 
بازنشس��تگان تأمين اجتماعي نيز طبق آخرين آمار 
جمعيت اي��ن عزيزان حدود 22 هزار نفر را تش��كيل 

مي دهند.او ابراز داشت: سه مشكل زير بنايي تسهيالت، 
ماليات و تأمين اجتماعي براي واحدهاي توليدي در 
اين سلسله نشس��ت ها موردبررسي قرار مي گيرد كه 
در خصوص تأمين اجتماعي آمار كمتري را در بردارد 
زيرابه دليل مشكالت داراي افراد كمتري براي پرداخت 
بيمه هستند.اخالقي تصريح كرد: در راستاي شعار سال 
و رونق توليد عالوه بر اين كارگروه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد دستورالعمل 17 ماده اي وزير اخيراً توسط 
مديرعامل س��ازمان به اداره كل و شعب ابالغ شده كه 

هماهنگي هاي الزم براي رونق توليد انجام مي شود.
وي افزود: حسابرسي از دفاتر قانوني يكي از راه هاي 
وصول مطالبات سازمان تأمين اجتماعي محسوب 
مي شود كه بر اين اساس طي يك سال گذشته 240 
مورد بازرسي و هرماه ميانگين 20 مورد بازرسي در 
استان س��منان صورت گرفته است و از سوي ديگر 
اين اقدام باعث كمتر ش��دن پرونده ها و بدهي هاي 

انباشته خواهد شد.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

رشد شديد جمعيت روستاهاي اطراف برخي كالن شهرها 

مهاجرت از روستا به روستا
گس��ترش كالن ش��هرها، بيش از آنك��ه نتيجه يك 
برنامه ري��زي و مطالب��ه باش��د، معل��ول مهاج��رت 
از روس��تا به ش��هر بوده كه رش��د غيراصول��ي آنها را 
رقم مي زند. ش��هرهايي كه به دليل هجوم جمعيت، 
زيرساخت هايش��ان هر روز فقيرتر شده و پاسخگوي 
ساكنانش نيس��ت. در واقع كالن ش��هرها به كااليي 
تبديل شده اند كه بيشتر جمعيت روستايي، به دست 
آوردن شغل بهتر و دست يافتن به امكانات و خدمات 
مناس��ب را در آن جس��ت وجو مي كنند اما از طرفي 
هزينه باالي زندگي و كمبود عرضه زيرس��اخت ها و 
خدمات به نس��بت جمعيت، سبب مي ش��ود افراد به 
جاي سكونت در كالن شهرها به حاشيه ها پناه ببرند. 
حاشيه هاي غيراستانداردي كه به گفته كارشناسان 
تبديل به خاستگاه آسيب هاي اجتماعي مي شود. بر 
اس��اس آمارهاي موجود، حدود 88 درصد از افزايش 
جمعيت تهران طي پنج س��ال از سال 90 تا 95 ناشي 
از پديده مهاجرت بوده است و پيش بيني مسووالن بر 
اين اس��ت كه به زودي جمعيت اين كالن شهر به 20 
ميليون نفر هم مي رس��د اما حاشيه نشيني تنها بالي 
جان تهران نشين ها نشده است، همه كالن شهرهاي 
بزرگ و كوچك كش��ور امروز درگي��ر معضلي به نام 
»حاشيه نشيني« ش��ده اند. خراسان رضوي كه بعد از 
تهران بيشترين حجم مهاجران را پذيرفته است، امروز 
به عنوان يك اس��تان مهاجرپذير با مشكالت زيادي 
از جمله افزايش آس��يب هاي اجتماعي دست و پنجه 
نرم مي كنند و روز گذشته هم نماينده مردم شيراز در 
مجلس شوراي اسالمي از رشد شديد آمار حاشيه نشيني 
در روستاهاي اطراف اين شهرخبر داد. با اين حال اگرچه 
زيرساخت هاي كالن ش��هرها براي پذيرش جمعيت 
جديد كافي نيست اما كارشناسان همچنان يافتن شغل 
و رسيدن به سطح بااليي از امكانات را مهم ترين دليل 
مهاجرت از سوي حاشيه نشينان به سمت شهر مي دانند 
و از ط��رف ديگر برخي هم افزاي��ش هزينه زندگي در 
كالن شهرها را عاملي مي دانند كه بر اساس آن ساكنان 

شهر به مناطق حاشيه رانده مي شوند. 

توسعهمنطقهاي؛حاشيهنشينيراحلميكند
كارشناسان معتقدند تا زماني كه شرايط اقتصادي سر 
و س��امان پيدا نكند، هيچ كدام از انواع حاشيه نشيني 
قابل حل نيست و تا رسيدن به ثبات اقتصادي داستان 
حاشيه نش��يني ادامه دارد. اردش��ير گراوند، جامعه 
شناس درباره اين موضوع بيان كرد: اشتغال، مهم ترين 
بحثي است كه مردم را به حاشيه ها به خصوص تهران 

مي كش��اند. البته آنچ��ه در باال بردن تعداد حاش��يه 
نشين ها تأثير صددرصد مس��تقيم دارد، راهي شدن 
يك عضو خانواده به سمت حاشيه پايتخت است. وقتي 
به عنوان مثال پسر جوان خانواده اي براي پيدا كردن 
شغل حاشيه نشين مي شود، پدر و مادر و بقيه خانواده 
هم قطعا به دنبال او مهاجرت را برمي گزينند. اساس��ا 
كارشناسان معتقدند كه مهاجرت خاصيت چسبندگي 
دارد و پتانسيلي دارد كه در نتيجه آن با آمدن بخشي از 
خانواده به شهرهاي بزرگ، بقيه خانوار هم مهاجرت را 

بر ماندن ترجيح مي دهند. 
او افزود: ۴5 درص��د از مهاجرت ها به خاطر تبعيت از 
خانوار است و ۱0 درصد به دليل جست وجوي كار انجام 
مي شود. با كوچك تر شدن اعضاي خانواده ها و كاهش 
فرزندپروري كافي است فرزند خانواده اي مهاجرت كند، 
قطعاً خانواده او هم انگيزه پيدا مي كنند تا به دنبال فرزند 

راهي حاشيه شهر هاي بزرگ شوند.
اين پژوهشگر اجتماعي با بيان اينكه حاشيه نشيني 
تأثيرات منفي بي ش��ماري بر فرد مهاجر، خانواده او 
و در نهاي��ت جامعه مي گ��ذارد، مي گويد: وقتي فرد 
از س��رزمين خود كنده مي ش��ود و ناگزير مهاجرت 
مي كند، ب��ا اختالفات فرهنگي و قومي روبرو ش��ده 
و احس��اس خفت و گرفتاري مي كند. متأس��فانه در 
خصوص معضل حاشيه نشيني، كنترل اجتماعي هم 
ضعيف است و مي بينيم كه حاشيه شهر، از سازمان 
و س��ازوكاري كه استانداردهاي منظم شهري دارند، 
تبعيت نمي كنند و همواره حاش��يه نشين ها سبب 
اخالل در نظام شهري مي شوند؛ در نهايت هم دولت ها 
براي كنترل افراد مقيم حاش��يه ها، هزينه فراواني را 
متحمل مي شوند. بطور طبيعي دولت براي ساماندهي 
خيابان ها و خانه هاي بي انضباط و بدون كيفيت و ايجاد 
امنيت در محيط هاي غيرشهري بايد با گرفتاري هاي 

متعددي دست و پنجه نرم كند.
گراوند با بيان اينكه در حاش��يه نش��يني هيچ نقطه 
مثبتي وجود ن��دارد، مي افزايد: بعضي ها مي گويند با 
آمدن افراد به حاشيه شهرها، ارايه خدمات توسط آنها 
سبب به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد مي شود و نبود 
آنها سبب به وجود آمدن مشكالت اقتصادي ولي در 
حقيقت اين امر به هيچ عنوان دليل اثبات درست بودن 
حاشيه نشيني نيست. كاماًل بي معني است كه هموطن 
و همشهري هاي ما از شهرها و روستاهاي محل سكونت 
خود به حاش��يه ها رانده شوند و براي به دست آوردن 
كمي درآمد ان��واع بي احترامي ها و بي اخالقي ها را به 
جان بخرند. چاره كار و تنها راه درمان توجه به »تعادل 

منطقه اي« اس��ت. بايد به شهرس��تان ها و استان ها 
خدمات الزم ارايه شود تا مهاجرت به حداقل برسد.

جابهجاييجمعيتجايگزينحاشيهنشيني
از طرف ديگر برخي كارشناس��ان هم معتقدند آنچه 
امروز با عنوان حاشيه نشيني ناميده مي شود در واقع 
جابه جايي جمعيت اس��ت به اين معني كه قش��ر كم 
درآمد شهرنش��ين به حاشيه ها رانده ش��ده و افراد با 
درآمد متوسط به ش��هرها مهاجرت مي كنند. مهدي 
سلطان محمدي، كارش��ناس بازار مسكن درباره اين 
موضوع بيان كرد: در بحث حاشيه نشيني شهر تهران 
بايد بگويم كه ما با پديده كاهش جمعيت اين شهر روبرو 
نيستيم، اكثر حاشيه نشيني ها از روستاها و شهرهاي 
كوچك است. اين افراد سعي مي كنند از امكاناتي كه 
در كسب درآمد در كالن ش��هرها وجود دارد استفاده 
كنند، اما چون اس��تطاعت زندگي در ش��هر را ندارند 
بنابراين در اطراف شهر سكونت مي كنند و باعث ايجاد 
سكونتگاه هاي غيررسمي مي شوند. بنابراين مي توانيم 

بگوييم كه گراني در مسكن باعث حاشيه نشيني شده 
است و اين پديده بسيار گس��ترده است اما بايد توجه 
داشته باشيم كه اين مساله باعث كاهش جمعيت در 

تهران نشده است.
او افزود: در ش��رايط كنوني بايد بگوييم ك��ه ما با پديده 
جابه جايي جمعيت روبرو هستيم. افرادي با درآمدهاي 
باال در شهرستان ها تمايل دارند كه به تهران بيايند و در 
مقابل هم بخشي از ش��هروندان تهران هم كه باتوجه به 
شرايط اقتصادي ديگر قادر به تامين نيازهاي اساسي شان 
نيستند به اجبار به ش��هرهاي كوچك تر يا حاشيه شهر 
مهاجرت مي كنند. اين پديده از گذشته تاكنون در تمام 
شهرها بوده اس��ت. من معتقدم با افزايش نرخ بيكاري و 
نامناسب بودن فضاي كار در برخي از استان ها، بخشي از 
خانوارها براي مهاجرت ترغيب مي شوند و كالن شهرها 
آنها را براي جابه جايي جذب مي كنند. اما آنچه درخصوص 
حاشيه نش��يني اين افراد مورد توجه ق��رار مي گيرد اين 
است كه در بسياري از موارد آنها در حاشيه كالن شهرها 
به دستفروش��ي يا جمع آوري زباله مشغول مي شوند تا 

زندگي بگذرانند و همان طور كه قبال به آن اش��اره كردم 
چون اس��تطاعت زندگي در شهر را ندارند جذب حاشيه 
شهر مي ش��وند. سلطان محمدي با اش��اره به مطلوبيت 
باالي تهران براي زندگي ادامه مي دهد: البته بايد بگويم 
كه امروزه افزايش قيمت در حوزه مس��كن زاغه نشيني و 
حاشيه نشيني براي شهروندان تهراني را گسترش داده 
است اما با اين شرايط ما شاهد كاهش جمعيت در تهران 
نيستيم و در مقابل افرادي از شهرهاي ديگر براي زندگي 
اين ش��هر را انتخاب مي كنند. اگر ما كاهش جمعيت در 
تهران را داشتيم يقينًا اجاره بها و قيمت خريد و فروش به 
دليل كم شدن تقاضا كاهش پيدا مي كرد. هنگامي كه به 
بازار مسكن در تهران نگاه كرده و قيمت ها را با سال هاي 
گذشته مقايسه كنيم متوجه خواهيم شد كه اين شهر هنوز 
براي سكونت مطلوبيت بااليي دارد و همچنان تقاضاي 
قوي براي همين ميزان عرضه وجود دارد بنابراين باتوجه 
به مسائلي كه ذكر كردم ما اكنون بيشتر شاهد جابه جايي 
جمعيت هس��تيم. اگر پديده حاشيه نش��يني را اينگونه 

نبينيم دچار خطا خواهيم شد. 
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جمعآوريكودكانكار
ادامهدارد

مديركل بهزيستي اس��تان تهران گفت: ايرادات و 
اش��كاالتي در پروسه اجراي س��اماندهي كودكان 
كار و خيابان ايجاد ش��ده كه اميدواريم با همكاري 
دستگاه هاي عضو، مشكالت برطرف شود. داريوش 
بيات نژاد در مورد طرح جم��ع آوري كودكان كار و 
خيابان گفت: ساماندهي كودكان خياباني در قالب 
امضاي تفاهم نامه اي از 22 خرداد ماه آغاز ش��ده و تا 
جمع آوري و س��اماندهي كامل آنها اين طرح ادامه 
خواهد داش��ت. او با اشاره به اينكه تمامي مسووالن 
عالي نظام دغدغه ساماندهي كودكان كار و خيابان را 
دارند، گفت: براي اينكه سالمت كودكان حفظ شود 
ساماندهي آنها بايد به درستي انجام شود و در سازمان 
بهزيستي اين امر با توجه به قوانين و مقررات به بهترين 
صورت انجام مي شود. بيات نژاد در مورد شيوه اجراي 
اين طرح گفت: بر اس��اس آيين نامه تفاوت هايي در 
اجرا وجود دارد و ۱0 الي ۱2 ارگان و سازمان بايد در 
اين خصوص در كنار هم باشند در حالي كه هم اكنون 
شيوه اجرا به درستي اجرا نمي شود و همه دستگاه هاي 
عضو آنطور كه بايد همكاري نمي كنند. وي با اشاره 
به اينكه شيوه اجراي ايين نامه ساماندهي كودكان 
كار و خيابان با ديدگاه هاي كارشناسي تفاوت دارد، 
گفت: فاصله معنادار در اجراي آن وجود دارد و آنطور 
كه استاندار و رييس سازمان بهزيستي تاكيد كرده اند 
طرح ساماندهي بايد بر اساس ايين نامه موجود ادامه 
پيدا كند. به گفته او، ايرادات و اش��كاالتي در پروسه 
اجراي ساماندهي كودكان كار و خيابان ايجاد شده 
كه اميدواريم برطرف ش��ود. مديركل بهزيس��تي 
استان تهران گفت: شيوه كار به اين صورت بود كه دو 
مدرسه اي كه در حوزه كودكان كار و خيابان فعاليت 
مي كنند با قراردادي از سوي فرمانداري شهر تهران 
فضاي مناسبي براي س��اماندهي اين كودكان قرار 
دهند و بهزيستي نظارت بر اجراي طرح داشته باشد. 
مديركل بهزيستي استان تهران گفت: در حال حاضر 
از زمان اجراي طرح تاكنون 2۳۴ كودك جمع آوري 
ش��دند و پيش بيني مي ش��ود بيش از ۳ الي ۴ هزار 

كودك كار و خيابان در سطح شهر تهران باشند. 

كاهشسهميهسربازانامريه
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي 
مسلح از برنامه ريزي براي كاهش سهميه سربازان 
امريه خبر داد. موس��ي كمالي با اش��اره به انتشار 
خبره��اي متعدد مبني ب��ر فراخ��وان و دعوت از 
مشموالن سربازي براي مامور شدن يا همان امريه 
ش��دن در دس��تگاه هاي مختلف گفت: متأسفانه 
مدتي است كه در برخي از خبرها اعالم مي شود كه 
مشموالن خدمت سربازي مي توانند دوره سربازي 
خ��ود را در برخي از دس��تگاه هاي دولتي و نهادها 
س��پري كنند و اين خبرها طوري منتشر مي شود 
كه گويا بناست هزاران نفر دوران سربازي خود را در 
دستگاه هاي دولتي مامور شوند، در حالي كه چنين 
موضوعي صحيح نيست. او با اشاره به كاهش آمار 
مواليد در كشور به ايسنا گفت: بر اساس اصل ۱۴۷ 
قانون اساس��ي، قانون برنامه توسعه و فصل هشتم 
قانون خدمت وظيفه عمومي، س��تادكل نيروهاي 
مس��لح در صورت وجود مش��مول مازاد مورد نياز 
مي تواند تعدادي از اين مشموالن را به دستگاه هاي 
دولتي واگذار كند و ش��رط آن نيز اين است كه اواًل 
خللي به توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح وارد 
نشود و ثانيًا اين س��ربازان در حوزه هاي بهداشتي، 
امدادي، توليدي، جهادكشاورزي، تحقيقاتي و... به 
كار گرفته شوند. كمالي با بيان اينكه در گذشته با 
توجه به باال بودن تعداد مشموالن دست نيروهاي 
مس��لح براي اختصاص س��هميه س��رباز امريه به 
دستگاه هاي دولتي باز بود، خاطرنشان كرد: اما در 
حال حاضر با توجه به كاهش تع��داد مواليد و نياز 
نيروهاي مسلح به نيروي انساني، سياست انقباضي 
از سوي ستادكل نيروهاي مسلح در مورد سربازان 

امريه و سهميه آنان در پيش گرفته شده است. 

حفاظتازجانكولبران
نيازمندچارچوبهايقانوني

نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه ورود به 
كولبري با مدرك دكتري براي نبود اش��تغال پايدار 
نيازمند بررسي و واكاوي است، گفت: حفاظت از جان 
كوله بران نيازمند ايجاد يك دروازه قانوني وتجاري 
اس��ت . احس��ن علوي درباره وضعيت كوله بران در 
مناطق مرزي استان كردستان گفت: بهبود وضعيت 
كوله بران نيازمند مديريت تخصصي زيرنظر سازماني 
خاص و واحد اس��ت اما متاسفانه شاهد هستيم كه 
كوله بران در قبال پذيرش خطراتي همچون ريزش 
بهمن، مس��يرهاي صعب العبور را براي اخذ مبالغ 
ناچيزي طي مي كنند. نماينده مردم س��نندج در 
مجلس شوراي اسالمي به خانه ملت گفت: ما حتي 
يك س��امانه قانوني تخصصي كه بتواند مشكالت 
كوله بران را بطور كامل برطرف كند، ايجاد نكرده ايم 
بنابراين انتظار دارم دولت در سال 98 اقدامات اساسي 
در راستاي بهبود وضعيت كوله بران اتخاذكند. علوي 
اف��زود: از دولت تقاض��ا داري��م، دروازه قانوني براي 
كوله بران ايجاد كند تا مردم مرزنشين بدون هيچ نوع 
دغدغه اي بتوانند ام��رار معاش كنند و اين در حالي 
است كه متاسفانه هنوز مشخص نيست كه متولي 
س��اماندهي كوله بران در مناطق مرزي كردستان 
كيست. او ادامه داد: رفع وضعيت نابسامان كوله بران 
نيازمند ترسيم چارچوبي قانوني ونظارتي است تا بتوان 
كوله بران را از تنگناهاي اقتصادي نجات داد زيرا زماني 
كه فردي با م��درك دكتري به كوله بري مي پردازد، 
مشخص است كه وضعيت اقتصادي بسيار نامناسبي 
دارد كه تن به درآمد ناچيز كوله بري مي دهد.  عضو 
هيات رييسه كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه 
ورود به كوله بري با مدرك دكتري براي نبود اشتغال 
پايدار نيازمند بررس��ي و واكاوي اس��ت يادآورشد: 
حفاظت از جان كوله بران نيازمند ايجاد يك دروازه 

قانوني و تجاري است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ شهرداري تهران به صورت مشروط تصويب شد

وزير راه و شهرسازي:

الزام شهرداري به تهيه گزارش جامع از بدهي هاي خود

وامخريدمسكنافزايشنمييابد

شناسايي پالك هاي مخدوش خودروها در محدوده طرح ترافيك

گروه راه وشهرسازي|
 روزگذشته براي سومين جلسه متوالي اعضاي شوراي 
شهر تهران، بررس��ي گزارش تفريغ سال ۹۶ شهرداري 
تهران را ادامه داده و در نهايت آن را بطور مشروط تصويب 
كردند. عالوه بر اين در اين جلسه چند پالك ثبتي براي 

تشخيص باغ و غير باغ مورد بررسي قرارگرفت.
هفته گذش��ته در جريان بررسي گزارش تفريغ بودجه 
سال ۹۶ پايتخت در شوراي شهر تهران، با راي اكثريت 
اعضاي اين شورا، شهرداري تهران مكلف به گزارش دهي 
درباره امالك واگذار شده خارج از ضوابط قانوني به افراد 
غير شد. شهرداري همچنين مكلف شد كه در سريع ترين 
زمان ممكن 4 هزار ملك واگذار شده به افراد غير را از آنها 

بازپس گيرد. 
روز گذشته نيز به پيشنهاد مجيدفراهاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه شورا، شهرداري مكلف شد گزارش جامعي 
از بدهي هاي شهرداري تهيه كند. با توجه به ميزان باالي 
بدهي هاي ش��هرداري كه هنوز بر س��ر مبلغ دقيق آن 
اختالف نظر وجود دارد و از 52 هزار ميليارد تومان تا ۶0 
هزار ميليارد تومان از آن ياد مي شود، اعضاي شوراي شهر 
تصميم گرفتند با اضافه كردن اين بند، مشخص كنند 

بدهي ها در دوره كدام مديريت ايجاد شده است.
فراهاني به استناد تحقق بند ۸ ماده ۷۱ قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات ش��وراي اسالمي كش��ور و انتخاب 
شهرداران گفت: به منظور نظارت بر حسن اداره و حفظ 
سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنس��ي و اموال منقول و 
غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد 
و هزينه هاي آن توسط شوراي اسالمي شهر، شهرداري 
تهران مكلف است بر اساس استانداردهاي حسابداري 
و حسابرس��ي، ظرف حداكث��ر م��دت 45 روز از تاريخ 
تصويب نسبت به شناسايي، اندازه گيري و گزارش گيري 
بدهي ها در سطح واحدهاي ستادي مناطق، سازمان ها و 
شركت هاي وابسته در سال هاي پيشين تا پايان مردادماه 
سال ۹۶ اقدام و گزارش را مشتمل بر تاريخ ايجاد بدهي ها 
از جمله اصل بدهي، ميزان جرايم ناشي از سررسيد بدهي 
تا تاريخ يادشده و علت ايجاد بدهي را به شوراي اسالمي 
ش��هر تهران ارايه و گزارش را براي اس��تماع شهروندان 

ارايه كند.
قبل از فراهاني، محمود ميرلوحي نيز در تبصره الحاقي 
پيشنهاد داد: عطف به بند ۱۷ و ۱۸ گزارش حسابرسي، 
بررسي كارشناسي و آسيب شناسي و نيز علل عدم تحقق 
محسوس تبصره ۱۷ و ارايه راه حل هاي موثر در خصوص 
فرصت هاي س��رمايه گذاري و پروژه هاي مشاركتي در 
دستور كار قرار گيرد و گزارش آن طي ۳ ماه به شورا ارايه 

ش��ود. او همچنين از هيات رييس��ه خواست تا گزارش 
جامعي از نحوه شكل گيري بدهي هاي بانكي، پيمانكاران 
و طرح ها همراه با مقايسه مجوزهاي قانوني و تبصره هاي 

بودجه به شوراي شهر ارايه شود.
ميرلوحي دليل اين پيشنهاد خود را اينگونه تشريح كرد: 
اگر امروز ب��ه راحتي از اين موضوع عبور كنيم، فردا بايد 
در برابر آن پاسخگو باشيم چرا كه اين بدهي ها كه رقم 
آن بيش از ۶0 هزار ميليارد تومان است، به نام مديريت 
شهري جديد ثبت خواهد شد. بنابراين بايد اين گزارش از 
چگونگي شكل گيري اين بدهي ها به شورا ارايه شود.اين 
بدهي ها به گونه اي بوده است كه مديريت شهري كنوني 
را به گروگان گرفته است و ما هر كاري مي خواهيم انجام 

دهيم به دليل اين بدهي ها نمي توانيم.
در نهايت ميرلوحي، از پيشنهاد خود صرفنظر كرد و ۱4 
نفر از اعضاي شوراي شهر به بند پيشنهادي فراهاني راي 
مثبت دادند. بدين ترتيب گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ 

شهرداري تهران تصويب شد.

ثبتنام12هزارنفردرانتخاباتشوراياريها
ب��ا توجه به نزديك ش��دن زم��ان برگ��زاري انتخابات 
شوراياري ها و نيز پايان زمان ثبت نام كانديداها بخشي از 
وقت جلسه ديروز شوراي شهر تهران به بحث درباره اين 
موضوع گذشت. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران در ابتداي جلسه از ثبت نام ۱2 هزار نفر در انتخابات 
شوراياري ها خبر داد و گفت: براساس آمارهاي موجود 
افراد كمتر از 40 سال، حدود 40 درصد اين جمعيت را 
به خود اختص��اص داده و ۱4 درصد كانديدا نيز كمتر از 
۳0سال داشتند كه جوانگرايي محسوسي را براي اولين بار 

در انتخابات ايران در شوراياري ها مي بينيم.
رييس ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينك��ه انتخابات 
شوراياري ها به صورت الكترونيكي و با همكاري وزارت 
كش��ور برگزار مي ش��ود، گفت: انتخابات شوراياري ها 
مقدمه اي براي الكترونيكي كردن ساير انتخابات است. 
هيات هاي نظ��ارت در هفته جاري مدارك كانديداها را 
بررسي و نتايج تاييد صالحيت ها را اعالم مي كند. توصيه 
من اين است كه در جريان بررسي صالحيت ها حداكثر 
مراقبت به عمل بيايد تا حقي از كس��ي ضايع نش��ود و 
براساس سياست جذب حداكثري و دفع حداقلي تالش 
شود كه انتخابات شوراياري ها با شور بيشتري برگزار شود.

رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه راهبرد شوراي شهر 
تهران در برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراياري بر 
كيفي سازي اين نهاد موثر و كاهش شائبه و ارتقاي تصوير 
شوراي محله بود، گفت: در اين رابطه با حذف مولفه هاي 

رانتي نظير اهداي طرح ترافيك به اعضاي شوراي محله 
تالش شد كه نخبگان و نيروهاي كيفي كه انگيزه ايجاد 
تحول و ارتقاي عملكرد نهاد شوراياري را دارند تشويق 

به حضور در انتخابات شوند كه خوشبختانه محقق شد.

اهميتفعاليتشوراياريها
مجيد فراهاني نيز نطق پيش از دستور خود را به اهميت 
وجود شوراياري ها اختصاص داد. او در بخشي از نطق خود 
گفت: استقرار حكمروايي خوب شهري در اين شهر بدون 
مشاركت و حضور شهروندان در تصميم گيري هاي محلي 
و منطقه اي در كنار اعضاء ش��وراي اسالمي شهر تهران 
امكانپذير نخواهد بود كه در اين ميان نقش »شوراياري 
محالت« غيرقابل انكار اس��ت و لزوم توجه به اين نهاد 
انتخابي، مدني - محلي بيش از پيش روشن مي شود. اگر 
شهروندان ما مطالبه مشاركت زنان در اداره امور شهر را 
دارند، اگر به دنبال دسترس پذيري شهر براي معلوالن 
هس��تند و اگر هزاران مطالبه به حق ديگر دارند، براي 
رسيدن گام به گام به اين مطالبات نمي توانند از مشاركت 

در اداره محله خود غفلت كنند.  او ادامه داد: مش��اركت 
مردم فقط به اين معنا نيست كه در زمان انتخابات از آنها 
بخواهيم كه پاي صندوق ها بيايند و رأي دهند و بعد هم 
بگوييم ديگر برويد در خانه هايتان بنشينيد، مشاركت 
مردم يعني واگذاري امور به م��ردم، ما بايد بخش قابل 
توجه��ي از تصدي هايي كه ش��هرداري برعهده دارد به 
خود مردم واگذار كنيم؛ تا هم ش��هرداري از اجراي امور 
تصدي گرايانه آزاد شود و به امر اداره مطلوب شهر بپردازد 
و هم ش��ورا زمينه هاي بيش از پيش مشاركت مردم در 

عرصه هاي مختلف اداره امور شهر را فراهم كند.

ارايهگزارشهايمحليورسمي
احمد مسجدجامعي، عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي 
شوراي شهر تهران نيز با اشاره به تذكر مجيد فراهاني در 
خصوص اينكه در ش��وراي پنجم گزارش دهي توسط 
شوراياران فراموش شده است، گفت: اين انتقاد خود ما نيز 
هست. در شوراي سوم كه اين موضوع در اختيار ما بود هر 
جلسه گزارش هايي از سطح محالت در كنار گزارش هاي 

رسمي در صحن ارايه مي شد كه تمامي اين گزارش ها 
منتشر هم ش��د.اين گزارش هاي محلي مورد استفاده 

برنامه هاي بلندمدت شهر نيز قرار گرفت.

پيگيريسوءاستفادهازقانونحجاب
در ادامه، مسجدجامعي با اشاره به نحوه گزارش گيري 
از بدحجاب��ي گفت: حجاب قانون اس��ت اما اجراي اين 
قانون نيز مهم است، زيرا برخي گزارش دهي ها به نوعي 
پرونده سازي شبيه است، به طور مثال فرد متخلفي كه 
خيابان يك طرفه را آمده بود در برابر مقاومت هاي خانمي 
كه مي گفت تو تخلف كرده اي و بايد خيابان را برگردي، 

گفت همين حاال گزارش حجابت را مي دهم.
او از دستگاه هاي ذيربط درخواست كرد براي جلوگيري از 
سوءاستفاده اي احتمالي چاره جويي شود و بايد با افرادي 
كه از اين نوع طرح ها سوءاستفاده مي كنند برخورد قانوني 
شود. رييس ش��وراي شهر درخواست كرد: اين تذكر به 
صورت كتبي به ش��ورا داده ش��ود تا از مراجع ذيصالح 

موضوع پيگيري شود. 

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه چندي پيش وزير راه و شهرسازي از افزايش 
سقف وام مسكن به 250 ميليون تومان در شهرهاي 
اطراف تهران خبرداده بود، در تازه ترين اظهاراتش در 
تشريح جزييات بيش��تر اين طرح اعالم كرد كه قرار 
نيس��ت وام خريد مس��كن افزايش يابد و وزارت راه و 

شهرسازي به دنبال حمايت از طرف عرضه است. 
به گزارش مهر، محمد اس��المي با تأكيد بر اينكه قرار 
نيست وام مسكن افزايش يابد، يادآورشد: وزارت راه و 
شهرسازي به وام عرضه مسكن معتقد است كه زمين 
را در اختيار س��ازنده بگذارد و بانك هم ۸0 درصد رقم 
سرمايه گذاري س��ازنده را تسهيالت مي دهد و وقتي 
كه توانس��ت واحد خود را به فروش برساند، اين وام به 
خريدار منتقل خواهد شد. او ادامه داد: با اقشار مختلفي 
روبرو هستيم و برخي توانايي پرداخت اقساط 5 ميليون 
توماني را دارند و آنها هم جزو مردم هستند و اگر فردي با 
سازنده توافق كند كه وام باالتري بگيرد و بتواند اقساط 
آن را بازپرداخت كند، او هم مي تواند خانه دار ش��ود، 

بنابراين نبايد با يك راهكار تك بعدي به پيش برويم.

انعكاسنوسانارزرويموجمسكن
اسالمي همچنين درباره بازار مسكن، گفت: بررسي ها 
نش��ان مي دهد تحوالت در بخش مسكن و التهابات 
قيمتي هيچ تناس��بي با تقاضاي مس��كن ندارد بلكه 
نوسانات ارزي سبب شد تا مردم كاالي خود را به قيمت 
ارز تجديدارزيابي كنند ك��ه عمدتًا براي حفظ ارزش 
دارايي هاي خود آن را به ملك تبديل كرده اند و همين 

موضوع سبب افزايش قيمت مسكن شده است.
او افزود: دولت غير از كاالهايي كه در آن دخالت مستقيم 
دارد، مانند تهيه كاالهاي اساسي هيچ دخالتي در تعيين 
قيمت ساير كاالها نداشته و مسكن هم مانند ساير كاالها 

ارزش خود را با نرخ ارز تعديل مي كند. اسالمي تصريح 
كرد: تحوالت بازار ارز متأثر از تحوالتي است كه خارج 
از بخش مسكن به خصوص نوسانات ارزي رخ مي دهد، 
اينكه م��ردم ارزي را به خصوص دالر را جايگزين پول 
ملي كنند تا ارزش دارايي هاي خود را حفظ كنند از اول 
انقالب وجود داش��ته و بخش زيادي هم، آن را تبديل 

به ملك مي كنند.

موافقتبامالياتبرعايديسرمايه
اس��المي درباره ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر 
خانه ه��اي خالي هم افزود: وزارت راه و شهرس��ازي با 
ماليات بر عايدي سرمايه كاماًل موافق است و آنچه سبب 
ش��د تا طرحي كه در مجلس در جريان بود را متوقف 
كنيم اي��ن بود كه طرح مجلس ب��ر ماليات بر عايدي 
مسكن تمركز داشت و دولت معتقد است تصويب اين 

طرح سبب فرار سرمايه از بخش مسكن مي شد و بايد 
اين نوع ماليات به ساير بازارها هم تسري داده شود.

او افزود: همچنين به دنبال تعيين تكليف بحث ماليات 
بر خانه هاي خالي هستيم، براي اجراي اين طرح بايد 
سامانه ملي امالك و اسكان را ايجاد مي كرديم كه در 
دوره وزارت قبلي اعالم شد كه اجراي اين كار از عهده 
وزارت راه و شهرسازي بر نمي آيد و بايد به شهرداري ها 
داده شود چون آنها در جريان تعداد واحدهاي ساخته 
شده در هر شهر هستند، با اين حال از زماني كه به وزارت 
راه و شهرسازي آمده ام، اعالم كردم كه خانه هاي خالي 
به يك تله سرمايه گذاري تبديل شده و بايد وارد بازار 
شوند، از اين رو اجراي اين دو ماليات را دنبال مي كنيم.

وزيرراه و شهرسازي اظهار كرد: يك سيستم نرم افزاري 
تح��ت وب را راه ان��دازي كرده اي��م تا اطالع��ات را از 
شهرداري ها، دستگاه هاي خدمات رسان و انشعابات، 

ادارات ثبت و ... را به هم متصل كنيم تا با اتصال به سامانه 
امور مالياتي بتوانيم بانك اطالعاتي خانه هاي خالي را 
به روز رساني كرده و از خانه هاي خالي ماليات بگيريم. 
اسالمي همچنين در رابطه با مسكن اجتماعي گفت: 
بايد اين پسوندها را برداريم؛ وظيفه قانوني وزارت راه و 
شهرسازي تعادل بخشي به توليد و عرضه مسكن براي 

قشر متوسط و كم درآمد است.
به گفته وزيرراه و شهرسازي، وقتي شرايط تالطمي در 
بازار ايجاد مي شود بايد مراقب قشر متوسط و كم درآمد 
باشيم. اسالمي با بيان اينكه مسكن در كشور تبديل به 
كاالي سرمايه اي شده است، گفت: اين موضوع متاثر از 

بازارهاي موازي و تحوالت بازار است.
او افزود: در كش��ورهاي خارجي معموال شركت هاي 
بزرگ، ش��هرداري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و 
خصوصي، مجتمع هاي بزرگ اح��داث كرده و اجاره 
مي دهند. وزيرراه و شهرسازي با بيان اينكه در جامعه 
بايد تعادل عرضه و تقاضا داشته باشيم تا قشر متوسط و 
كم درآمد حمايت شود، اظهار كرد: سال گذشته 545 
هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر اين بوده كه 20 درصد 
از اين افراد امكان تمكن دارند و براي ۸0 درصد مابقي 
400 هزار مس��كن را هدف قرار داده اي��م و در پي اين 
هستيم كه با فعال كردن پروژه هاي نيمه تمام همچون 

مسكن مهر بتوانيم نياز مسكن جامعه را پاسخ دهيم.

اجارهبهاتابعيازنرختورمومسكن
وزير راه و شهرس��ازي همچنين در خصوص اجاره بها 
گفت: ن��رخ اجاره بها هم تابعي از نرخ تورم و مس��كن 
اس��ت و تحوالت ۱0 سال اخير نشان مي دهد همواره 
اين دو ش��اخص در اجاره بها تأثير داشته اند و در سال 
۹2 كه بيش��ترين ميزان توليد مسكن را داشته ايم باز 
هم قيمت مسكن افزايش داشته است. اسالمي درباره 

مس��تأجران تصريح كرد: ش��رايط اقتصادي بر قشر 
مستأجر فشار آورده اس��ت و برخي واسطه ها، مالك 
را تحريك مي كنند تا مس��تأجر قبلي را جواب كند و 
مستأجر جديدي با قيمت باالتر جايگزين او شود. به 
گفته وزير راه و شهرس��ازي دولت هيچگاه در بخش 
اجاره مسكن مداخله نكرده است، اما آنچه بر بازار اجاره 
رايج است، تبعيت از بازار آزاد پول است، براي ساماندهي 
اين وضعيت با توجه به قانون اجاره داري حرفه اي، در 
تالشيم تا اين وضعيت را س��امان دهيم و نمي توانيم 

نسبت به مطالبه مردم بي تفاوت باشيم.
اس��المي يادآور ش��د: وضعيت بازار رهن و اجاره را در 
كش��ورهاي مختلف مطالعه كرده ايم تا به تجربه دنيا 
در اين بخش دس��ت يابيم و در حال حاضر هم به يك 
جمع بندي رسيده ايم و در كميسيون اقتصادي دولت 
آن را به تصويب رسانده ايم تا كميته تعيين نرخ رشد 

اجاره بها ايجاد شود.
وزير راه و شهرس��ازي يادآورش��د: اگر قرار باشد براي 
تصويب اين اليحه مس��ير مجل��س را طي كنيم يك 
مسير زمان بر خواهد بود به همين دليل در تالشيم تا 
اين برنامه را به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 

قوا ببريم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهيم.
او تأكيد كرد: از سوي ديگر ساماندهي مشاوران امالك 
را در دس��تور كار داريم تا حقوق موجر و مس��تأجر و 

كارگزاران اين بخش حفظ شود.
اسالمي درباره وام رهن مسكن گفت: دولت برنامه اي 
براي تأمين وام رهن مسكن دارد چرا كه وام همواره يك 
منبع مالي قابل واگذاري به مردم است اما اين نوع وام را 
وزير اقتصاد مطرح كرده و شايد اين وزارتخانه بخواهد 
اين وام را از منابع قرض الحسنه يا از منابع ديگر بانك ها، 
مبالغي را تملك كند و به كساني كه به وديعه مسكن 

نياز دارند، داده شود. 

محسن پورس��يد آقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران در حاش��يه  جلس��ه  علني شوراي 
ش��هر تهران از شناس��ايي خودروهايي كه براي تردد 
در محدوده طرح ترافيك پالك خود را مي پوش��انند، 

خبر داد.
او درباره پوشاندن پالك توسط خودروهايي كه قصد 
ورود به محدوده اجراي طرح را دارند، گفت: نمي دانم 
بر چه اساسي رانندگان تصور مي كنند كه پالك آنها كه 
پوشانده شده است توسط دوربين ها خوانده نمي شود؟ 
سال گذش��ته ۳000 خودرويي كه اقدام به پوشاندن 
پالك كرده بودند، شناس��ايي شدند و آنها را به پليس 
راهور معرفي كرديم.روش هاي مختلفي براي خواندن 
پالك هاي پوشانده شده است. در گذشته تنها در مبادي 
ورودي دوربين وجود داشت، به همين دليل افراد پالك 
خود را در همان مقطع مي پوشاندند اما حاال نه تنها در 

مبادي ورودي بلكه در مبادي خروجي، در كل سطح 
محدوده طرح همچنين در س��طح شهر دوربين هاي 
زيادي داريم كه با اس��تفاده از آنها به راحتي مي توان 
پالك خودروها را شناس��ايي كرد. پ��س دليلي براي 

پوشاندن نيست.
به گزارش مهر، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران درباره افزايش تعداد دستفروشان مترو همزمان 
با آغاز تعطيالت و بساط گستري آنها روي سكوها گفت: 
هر گونه بساط گستري روي سكوهاي مترو ممنوع است 
و از همه مديران ايستگاه خواستيم كه با بساط گستري 
روي ايستگاه هاي شلوغ مترو برخورد كنند چراكه در 
برخي از مواقع حتي سكو ظرفيت پذيرش مسافر جديد 

ندارد چه برسد به بساط گستري دستفروشان.
او با بيان اينكه ابالغ شده است در صورتي كه مديران 
ايستگاه نسبت به بساط گستري بي توجه باشند، آنها را 

بركنار مي كنيم، اظهاركرد: سكوهاي مترو بايد به صورت 
مداوم پايش شود اما دقت داشته باشيد تا زماني كه مردم 
از آنها خريد مي كنند اين اشتياق براي دستفروش وجود 
دارد. پورس��يد آقايي با اشاره به تعداد زياد تماس هاي 
مردمي با سامانه ۱۳۷ در مورد شكايت از دستفروشان 
مت��رو و تردد آنها گف��ت: ما ك��ه نمي توانيم عمليات 
تعقيب و گريز با دستفروشان مترو داشته باشيم چرا 
كه اگر در مواردي مامور ايستگاه نسبت به ساماندهي 
دستفروش��ان اقدام كرده اما مردم ب��ه هواخواهي از 
دستفروشان برخاستند و تا زماني كه مردم از آنها خريد 
مي كنند و اين اشتياق و درآمد وجود دارد ساماندهي 
سخت مي ش��ود. بهترين راه اين است كه مردم از آنها 
خريد نكنند چرا كه خريد از دستفروش��ان به معناي 
اعالم رضايت از فعاليت و تردد آنها است. پورسيد آقايي 
درباره موفقيت هاي اجرايي طرح ترافيك جديد با بيان 

اينكه تنها دو هفته از اجراي طرح ترافيك جديد و حذف 
طرح زوج و فرد گذشته است، گفت: در مقاطع صبح، 
عصر و طول روز نسبت به اندازه گيري وضعيت ترافيك 
معابر همچنين مي��زان ورود خودروها اقدام كرديم و 
مطالعات نشان داده است كه در برخي از ساعات عصر 
ترافيك حتي تا 40 درصد كاهش يافته است و مجموعا 
خيابان ها خلوت تر ش��ده و بر همين اساس متوسط 

سرعت خودروها افزايش يافته است.
او با اش��اره به اينكه تاكنون يك ميلي��ون و ۶00 هزار 
خودرو اطالعات خود را در س��امانه ته��ران من ثبت 
كرده ان��د، اظهاركرد: بيش از ۷0 هزار نفر از س��اكنان 
محدوده نيز براي اس��تفاده از تخفيف اطالعاتشان را 
در سامانه ثبت كرده اند. معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران در پاسخ به اينكه از آنجايي كه روزها 
در تابستان بلندتر و به دليل گرما تردد كمتر است و بر 

همين اساس مقايسه شما مبني بر كاهش تردد در طرح 
ترافيك جديد درست نيست، گفت: ما اين دو هفته را 
نسبت به دو هفته مشابه سال قبل مقايسه كرديم و بر 
همين اساس مي گوييم كه وضعيت ترافيك با اجراي 
طرح جديد بهتر يافته است. وي در مورد اجراي طرح 
پارك حاشيه اي در منطقه 2 به صورت پايلوت با بيان 
اينكه اجراي اين طرح داراي مصوبه شوراي شهر است، 
اظهاركرد: در گذشته پاركبان ها با هر نرخي كه دلشان 
مي خواست فضاي پارك حاشيه اي را در اختيار افراد 
قرار مي دادند كه مش��كالتي را ايجاد مي كرد اما حاال 
با كنترل هوش��مند پارك حاش��يه اي اين تنش ها و 
مشكالت حل مي شود.در نيم ساعت اول هزينه توقف 
رايگان است. افرادي كه به صورت دايمي مي خواهند 
خودرويش��ان را در پاك حاشيه اي متوقف كنند، نرخ 

به صورت تصاعدي افزايش مي يابد.
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تشكيلشورايتخصصي
شهرتهراندرآيندهنزديك

معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران از 
برنامه ريزي براي تشكيل ش��وراي تخصصي شهر 
تهران خبر داد و گفت: ضروري است كه متخصصان و 
افرادي كه دغدغه و ريشه در مسائل شهر دارند در اين 
شورا حضور داشته باشند. به گزارش فارس، نشست 
تخصصي چالش هاي برنامه ريزي در محله عودالجان، 
رويكرد و نحوه مداخله با حضور معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران، مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران، ش��هردار منطقه ۱2 و جمعي از اساتيد 
دانش��گاهي و صاحبنظران حوزه شهرسازي برگزار 
شد. در اين نشست گزارشي از طرح ها و برنامه هاي 
تدوين ش��ده براي احياء و نوسازي محله عودالجان 
در طي 50س��ال گذش��ته ارايه ش��د و داليل عدم 
توفيق و اجرايي نشدن طرح هاي پيشين، ضرورت 
تدوين طرح جديد يا بازنگ��ري در طرح هاي مدون 
گذشته، فعاليت هاي مناسب استقرار و رويكردهاي 
مناس��ب براي مداخله در اراضي رها شده در محله 
برازجان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. عبدالرضا 
گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران و رياست اين نشست تخصصي از نكاتي كه از 
سوي اساتيد و صاحبنظران حاضر در جلسه پيرامون 
چالش هاي برنامه ريزي در محله عودالجان ارايه شد، 
ابراز خرسندي كرده و گفت:   متخصصان بايد بيايند، 
همفكري كنند و مديران را راهنمايي كنند كه چگونه 
عمليات اجرايي انجام دهند؛ تالش مي كنيم مسائل را 
كاهش و اعتبار محل را افزايش دهيم. همكاران من در 
شهرداري منطقه نيز پيگير مسائل هستند و راهنمايي 

شما اساتيد و صاحبنظران قطعا كارساز خواهد بود.

آغازاجارهداريحرفهاي
درايرانتايكماهآينده

مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي از مذاكره با معاونت علمي و فناوري 
رييس جمهوري براي آغ��از اجراي طرح اجاره داري 
حرفه اي در ايران با حضور استارتاپ  ها خبر داد و گفت: 
مباني نظري نظام اجاره داري حرفه اي تا يك ماه آينده 
نهايي مي شود. عباس فرهاديه در گفت وگو با ايرنا با 
بيان اينكه تصميم وزارت راه اين است كه از ظرفيت 
استارتاپ  ها براي آغاز اجراي طرح اجاره داري حرفه اي 
در ايران اس��تفاده ش��ود، افزود: يك��ي از روش هاي 
ساماندهي بازار اجاره بها از طريق استارتاپ ها است 
چون بستر مناسبي براي انتقال اطالعات دارند و بهتر 
مي توانند به شفاف ش��دن قراردادهاي اجاره كمك 
كنند. مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه آغاز اجاره داري 
حرف��ه اي در ايران به مصوبه مجلس ني��ازي ندارد، 
گفت: تأثير اجراي اين طرح از طريق ايجاد شفافيت 
در بازار اجاره است و برنامه اين است كه در سال جاري 
اين موسسات از طريق استارتاپ  ها تشكيل و شروع 
به فعاليت كنند. او در خصوص ش��اخص هاي نظام 
اجاره داري حرفه اي گفت: در نظام اجاره داري حرفه اي 
به جاي اينكه مالكان به صورت فردي با مستأجران 
وارد مذاكره و قرارداد شوند يك مجموعه حقوقي از 
بخش خصوصي مي آيد و اين نقش را ايفا مي كند، بر 
اين اساس مالكان براي اجاره ملك خود و مستأجران 
براي دريافت ملك به اين موسسات مراجعه مي كنند. 
فرهاديه در خصوص تفاوت اين موسسات با بنگاه هاي 
امالك كه اكنون به وفور وجود دارند، گفت: بنگاه هاي 
امالكي فقط براي عقد ق��رارداد و براي كمتر از يك 
ساعت مالك و مستأجر را مي بينند و بعد عقد قرارداد 
تعهدي به مستأجر و مالك ندارند اما در اجاره داري 
حرفه اي موسسات تا پايان قرارداد همه وظايف مالك 
و مستأجر را يك جا انجام مي دهند. به گفته  اين مقام 
مس��وول در نظام اجاره داري حرفه اي از جمع آوري 
اجاره بهاي ماهيانه و انتقال آن به مالك تا تحويل ملك 
بعد از پايان قرارداد يا تمديد مجدد اجاره نامه همه بر 
عهده موسسه استيجاري است و اگر مسائل حقوقي 
براي طرفين پيش بيايد اين موسسات تنظيم روابط 
مي كنند، همچنين اگر مشكل تعميرات و تأسيسات 
براي ملك اجاره داده شده پيش آمد به جاي موجر اين 
موسسات به ارايه خدمات مي پردازند. او ادامه داد: اين 
همان روش اجاره داري حرفه اي است كه در جهان 
وجود دارد و اين موسسات از برقكار تا ساير نيروهاي 
خدماتي را دارند و در صورت مشكل تاسيساتي براي 
ملك الزم نيس��ت صاحبخانه اقدام به اعزام نيروي 
تاسيساتي كند براين اساس هزينه هاي اجاره داري 

به شدت كاهش مي يابد. 

هشداردولتبهمردم؛بدون
استعالممسكنمهرنخريد

مدير اجرايي مس��كن مهر پرديس با هشدار جدي 
به خريداران مس��كن مهر اين شهر، گفت: بر اساس 
بخش��نامه وزارت راه فقط واحدهاي مس��كن مهر 
داراي قرارداد 5 برگي قابليت خريد و فروش را دارند. 
علي اصغر جاودان فر در گفت وگو با تس��نيم با اشاره 
به هش��دارهاي مكرر ش��ركت عم��ران پرديس در 
خصوص خريد واحدهاي مسكن مهر اين شهر بدون 
دريافت استعالم، اظهار كرد: مشاهده شده كه فردي 
فقط با يك برگه صورتجلسه مس��كن مهر، واحد را 
به قيمت 400 ميليون تومان خريداري كرده است. 
او با تاكيد بر اينكه روي اين برگه »غيرقابل انتقال« 
درج شده اس��ت، افزود: كالهبرداران از بي اطالعي 
متقاضيان خريد مسكن مهر سوءاستفاده مي كنند و 
از سوي ديگر مردم هم به هشدارهاي شركت عمران 
توجه نمي كنند. مدير اجرايي مسكن مهر پرديس با 
يادآوري اينكه بعضا مشاهده شده يك واحد مسكن 
مهر به ۱۱ نفر فروخته شده است، تصريح كرد: برخي 
از صورتجلسه كپي رنگي گرفته و با درج مهر برجسته 
جعلي در بنگاه هاي امالك، واحد مس��كن مهر را به 
فرد ديگري فروخته اند. جاودان فرتاكيد كرد: حدود 
۷00فقره پرونده كيفري و حقوقي جعل، كالهبرداري 
فروش مال غير، فروش واحد مسكن مهر به چند نفر 

و... تشكيل شده است.



صنعت،معدن و تجارت14روي خط خبر

متوليان بانكي وتجاري كشور از نحوه حمايت از توليدات صادرات محور رونمايي كردند

شيوه تامين مالي بنگاه هاي صادراتي
تعادل |

روش هاي تامين مالي براي توسعه صادرات غيرنفتي تشريح 
شد. در دوران تحريم كه درآمدهاي نفتي ايران نشانه گرفته 
شد، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي مي تواند 
جايگزيني مناسب براي تزريق ارز به اقتصاد كشور باشد، اما 
تحقق اين امر قطعا نيازمند تعريف رويكردهاي جديدي 
است تا از آن طريق صادرات رونق بگيرد. از همين رو، متوليان 
تجاري وبانكي كش��ور در تالش هستند تا با بهره گيري از 
ظرفيت هاي مالي موجود از بنگاه هاي صادراتي حمايت و 
امكان حضور بيشتر صادركنندگان و توسعه فعاليت هاي 
آنها را در عرصه جهاني رقم بزنند. در همين راستا، سازمان 
توسعه تجارت در س��ال 98 با برگزاري »دومين همايش 
ملي صادرات، بيمه و سرمايه گذاري با رويكرد نوسانات نرخ 
ارز«، از روش هاي جديد تامين مالي براي توليدات صادرات 
محور رونمايي كرد. بنابه توضيحات مديرعامل بانك توسعه 
صادرات، تأمين مالي بنگاه هاي صادرات محور مي تواند در 
رقابت پذيري كاالها در بازارهاي جهاني موثر باشد؛ از اين 
رو، تامين مالي صادرات تنها از طريق خط اعتباري و منابع 
صندوق توسعه ملي كافي نيست. از اين رو، تالش شده به 
منظور حمايت از توليدات صادرات محور، در رويكرد نخست 
با استفاده از منابع داخلي و خارجي از طرح هاي توسعه اي و 
ايجادي حمايت هايي صورت بگيرد. در گام بعدي با استفاده 
از منابعي مانند »صندوق توسعه ملي، يارانه سود، منابع بانك 
مركزي و وجوه اداره شده بانك« بيشترين تسهيالت ممكن 
در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. در نهايت »فايناس« نيز 
روش ديگري بود كه در دوران پس��ابرجام براي حمايت از 

توليد كنندگان مورد استفاده قرار گرفت. 

    راه حمايت از صادرات چيست؟ 
»نبود منابع مالي« يكي از معضالتي است كه صادركنندگان 
را رن��ج مي دهد واين موضوع با اعم��ال تحريم هاي ثانويه 
صادرات را بيشتر از گذشته تحت تاثير قرار داده است. از اين 
رو، در كنار معضالت »لجستيكي و روابط بانكي«، روش هاي 
تامين مالي را مي توان از ديگر از چالش هاي عمده صادرات 
غيرنفتي عنوان كرد. البته به گفته متوليان امر پيش از اين 
در فضاي پس��ابرجام، روابط بانكي واردات محور از روابط 
بانكي صادرات محور موفق تر بوده است. به گفته آنها، دليل 
عدم موفقيت تامين مالي صادرات محور اين بوده كه برخي 
بانك هاي كش��ور، آگاهي و شناخت كافي براي عملياتي 
كردن برخي مدل هاي تامين مالي را نداش��تند. به همين 
دليل نهادهاي مرتبط با تجارت در اين مدت تالش كردند 
تا اين ابزارها را به بانك ها معرفي كرده و صادركنندگان را 
به مطالبه گري در اين زمينه تشويق كنند. براي رسيدن 

به اين هدف در سال 97 از طرح اعتبار خريدار، قراردادهاي 
فاينانس خارجي براي تقويت توليدات داخلي صادرات محور، 
تفاهم با برخي كشورها براي تامين قطعات مورد نياز برخي 
بخش هاي صنعتي و راه اندازي كلينيك صادراتي رونمايي 
شد كه تا حدي عملياتي ش��دند؛ اما با شروع تحريم هاي 
ثانويه برخي از اين طرح ها قابليت استفاده نداشتند. عالوه 
بر افزايش نرخ ارز در س��ال 97 به دليل كاهش ارزش پول 
ملي، موانع داخلي نيز شرايط را براي استقبال از صادرات 
سخت تر كرد. ادامه اين روند و مشكالت تامين مالي باعث شد 
برخالف تصورات صادرات كشور در سال گذشته به ميزان 
الزم افزايش پيدا نكند. از اين رو بانك ها صندوق هاي ضمانت 
و متوليان صادرات بر آن شدند تا شرايط تامين مالي فعاالن 
عرصه صنعت را تس��هيل كنند. در همين راستا، متوليان 
تجاري و بانكي كشور در سال 98 نيز يك بار ديگر در دومين 
»همايش ملي صادرات، بيمه و س��رمايه گذاري با رويكرد 
نوسانات نرخ ارز« دور هم جمع شدند تا از رويكردهاي جديد 
تامين مالي براي توسعه صادرات غيرنفتي رونمايي كنند. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران كه در اين همايش 

حضور يافته بود، شرايط سخت مبادالت مالي و تامين ارز 
مورد نياز صادرات در شرايط تحريم را مد نظر قرار داد. علي 
صالح آبادي، معتقد اس��ت، در شرايطيكه دشمنان از هيچ 
تالشي براي كاهش فروش نفت ايران فروگذاري نمي كنند، 
صادرات غيرنفتي توان جبران كاهش فروش نفت را دارد و 
مي تواند نيازهاي ارزي كشور را تامين كند.  به گفته مديرعامل 
بانك توسعه صادرات ايران، حتي اگر صادرات نفت به صفر 
برسد، صادرات غيرنفتي توان تأمين مالي ارزي كشور را دارد و 
بر همين اساس نهادهاي مرتبط با حوزه صادرات در كنار بانك 
مركزي، مي توانند در اين شرايط با حمايت از صادرات، نقش 
آفريني كنند. او تأمين مالي صادرات را از مهم ترين موارد در 
تجارت دانست و گفت: تأمين مالي مي تواند در رقابت پذيري 
كاالها در بازارهاي جهاني موثر باشد؛ اگرچه بانك مركزي 
طي سال هاي اخير، خط اعتباري براي حمايت از صادرات 
اختصاص داده و منابعي نيز از صندوق توسعه ملي تخصيص 
يافته، اما كافي نيست. البته بانك توسعه صادرات نيز از محل 
منابع داخلي و خارجي تأمين مالي صادرات مي كند. صالح 
آبادي به روش هاي جديد اين بانك براي تامين مالي صادرات 
اشاره كرد و توضيح داد: منابع ريالي و ارزي بانك و صندوق 
توسعه ملي، منابع يارانه سود و نيز منابع ناشي از سپرده هاي 
ارزي و ريالي در خدمت صادركنندگان است؛ ضمن اينكه 
خطوط فاينان��س و ري فاينانس نيز مدنظر قرار مي گيرد. 
نمونه آن يك پروژه فاينانس در بخش پتروشيمي است كه 
٢.٢ ميلي��ارد دالر منابع مالي خارجي را به خود اختصاص 
داده و البته براي واردات مواد اوليه نيز از منابع ري فاينانس 
استفاده كرده ايم. او افزود: در حوزه اعتبار خريدار نيز براي 
پروژه هاي خارجي منابعي اختصاص مي دهيم و بازپرداخت 
آن از سوي كشور طرف قرارداد خارجي ايران است؛ نمونه آن 

هم صادرات برق ايران به عراق است. مديرعامل بانك توسعه 
صادرات ايران با بيان اينكه افزايش نرخ ارز سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي موثر بوده و بايد در كنار تامين مالي ريالي 
بنگاه هاي صادراتي از صدور ضمانتنامه و ساير روش ها نيز 
بهره گرفت، گفت: البته واحدهاي توليدي مي توانند از عقد 
خريد دين اس��تفاده كنند و در كنار فروش نسيه كاالهاي 
خود، اسناد را تنزيل كنند. صالح آبادي با بيان اينكه با افزايش 
نرخ ارز نياز بنگاه هاي اقتصادي به سرمايه در گردش افزايش 
پيدا مي كند، تصريح كرد: ما در سال ۱۳97 تالش كرديم 
بيش��ترين منابع ممكن را براي تسهيالت تجميع كنيم و 
طبق آمارها در س��الي كه گذشت بيش از ۵۱ هزار ميليارد 
ريال تسهيالت ارايه كرديم كه بخش قابل توجهي از آن به 
توليد كنندگان بوده است. براي مثال ۱,۵۱۴ ميليارد ريال 
از اين تسهيالت در اختيار ش��ركت هاي دانش بنيان قرار 
گرفتند. وي افزود: در س��ال جاري نيز تالش ما اين است با 
توجه به اهميتي كه صادرات غيرنفتي براي اقتصاد ما دارد 
تالش كنيم بيشترين حمايت و تسهيالت ممكن را در اختيار 

صادركنندگان قرار دهيم.

    حمايت مالي از توليدكنندگان صادرات محور 
از سوي ديگر، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران به 
مشكالت بانك ها براي گشايش اعتبارات اسنادي اشاره كرد 
و گفت: در چنين شرايطي صندوق ضمانت وظيفه پوشش 
ريسك هاي سياس��ي و تجاري را بر عهده دارد دارد و بيمه 
نامه هاي آن مي تواند در قراردادهاي صادراتي جايگزين ال 
سي شود. افروز بهرامي گفت: در صندوق ضمانت صادرات 
اي��ران تالش مي كنيم در رينگ صادراتي حضور داش��ته 
باشيم تا عالوه بر انتشار اوراق بدهي، بتوانيم ضمانتنامه كاال 

را صادر كنيم. صندوق ضمانت صادرات در كنار بانك توسعه 
صادرات ۳0 درصد از منابع مالي توليدكنندگان صادرات 
محور را تامين كرده است. او درباره مشكالت صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي گفت: اين شركت ها به دليل تحريم 
نمي توانستند ضمانتنامه بانكي تهيه كرده و به كارفرماي 
خارجي ارايه كنند؛ كه اكنون ما اين وظيفه را به عهده گرفتيم 
و اكثر كارفرماها نيز ضمانتنامه ما را قبول دارد. همچنين براي 
آن دسته از كارفرماها كه حاضر به پذيرفتن اين ضمانتنامه ها 
نشدند، در حال مذاكره با سازمان هاي همتاي خود در آن 
كشورها هستيم تا مشكالت حل شود. اما در بخش ديگري از 
اين نشست، سرپرست سازمان توسعه تجارت به لزوم حركت 
به س��مت پروژهاي مگاصادراتي اشاره كرد و گفت: اگر به 
سمت مگا صادرات نرويم و كاالهاي صادراتي را متنوع نكنيم، 
نمي توانيم به عدد ۱20 ميليارد دالر صادر هدفگذاري شده 
خوشبين باشيم؛ پس بايد پروژه مگاصادرات را جدي بگيريم. 
محمدرضا مودودي، در ادامه آمار تجارت خارجي در فصل 
بهار را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سه ماه منتهي به خرداد 
سال حدودا ۱۱.۵ ميليارد دالر صادرات داشته ايم كه نسبت 
به عملكرد سال قبل آماري نسبتًا مشابه را نشان مي دهد. 
در كنار آن ۱0.2 ميليارد دالر واردات نيز به ثبت رسيده كه 
كاهش 8.7 درصدي داشته است. به اين ترتيب تراز تجاري 
ايران با وجود تمام محدوديت ها در سال جاري همچنان 
مثبت اس��ت. به گفته او، كاهش نرخ ريال در برابر دالر نيز 
به نفع صادرات گزارش مي شود، البته تمام شاخص ها به 
س��بب اعمال تحريم ها آسيب ديده اما صادرات غيرنفتي 
كه هدف اصلي بوده آسيب جدي نديده است. سرپرست 
سازمان توسعه تجارت به لزوم تامين مالي واحدهاي صادرات 
محور نيز گريزي زد و گفت: در طول ساليان گذشته منابع 
ارزي فراوان كشف كرديم؛ اما نتوانستيم از آنها براي توسعه 
صادرات غيررسمي هدفمند استفاده مطلوبي داشته باشيم. 
ما ۱,2 درصد جمعيت و توليد ناخالص داخلي جهان را داريم 
اما صادرات غيرنفتي كشور كمتر از سه دهم درصد است. در 
حالي ك��ه با اين ميزان ظرفيت رقم توليد ناخالص داخلي 
بيش از ۱۵0 ميليارد دالر باش��د. او با بيان محدوديت 8۱ 
درصدي صادرات غيرنفتي به ۱۳0 قلم كاال، افزود: كمتر از 
۱۳0 قلم از كاالي صادراتي به ارزش بيش از ۱۵0 ميليون 
دالر داريم كه تقريبا ۳7 ميليارد دالر از سهم صادرات ما را 
تشكيل مي دهد. اين در حالي اس��ت كه در تركيه ۱600 
شركت بيش از ۱0 مييون دالر صادرات دارند در حالي كه در 
ايران تنها ۴00 شركت وجود دارد كه رقم بسيار پاييني است.

    تاكتيك فشار براي ترخيص كاالهاي ممنوعه
مودودي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره 
دليل رسوب برخي كاالهايي كه در گمرك باقي مانده اند، 
به ارايه توضيحاتي پرداخت. بنابه اظهارات او، هيچكدام از 
بخش هاي دولت در وزارت صنعت و گمرك براي ترخيص 
كاالهايي كه فرآيند قانوني را طي كرده باشد، مانع تراشي 
كند. به نظر مي رس��د بخش قابل توجهي از كاالهايي كه 
امروزه با عنوان كاالهاي در گمرك مانده از آنها ياد مي شود 
تشريفات قانوني اعم از فرآيند ثبت سفارش و امثال آن را 
به صورت كامل انجام نداده ان��د و بنابراين واردات آن مانع 
قانوني دارد. او به احتمال ممنوعه بودن برخي از اين كاالها 

نيز اشاره كرد. 
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»سيب زميني« مشمول 
پرداخت عوارض صادراتي شد

ستاد تنظيم بازار با هدف كنترل بهاي سيب زميني در 
بازار خواستار وضع عوارض صادراتي بر اين محصول 
كشاورزي ش��د. به گزارش شاتا، ستاد تنظيم بازار با 
هدف كنترل بهاي س��يب زميني در بازار خواستار 
وضع عوارض صادراتي بر اين محصول كشاورزي شد. 
اعضاي اين ستاد در نشست اخير خود تاكيد كردند با 
عنايت به گزارش هاي ارايه شده به جلسه در خصوص 
افزايش غيرمتعارف قيمت محصول سيب زميني و 
برنامه توليد و آسيب هاي بروز نموده در استان هاي 
سيل زده مقرر گرديد، صادرات سيب زميني سريعًا 

مشمول پرداخت عوارض صادراتي شود.

زنجيره توزيع كاال در كشور 
شفاف شد

با راه اندازي سامانه مديريت توزيع مويرگي كاال، رصد 
حركت كاال از مرحله توليد تا رسيدن به بخش فروش 
امكان پذير شد.در همين راستا، معاون بازرگاني داخلي 
در مراسم رونمايي از سامانه مديريت توزيع مويرگي 
كاال با اعالم اين مطلب گفت: اين سامانه ابزار مديريتي 
الزم ب��راي رصد كاالهاي تولي��دي و وارداتي از بدو 
توليد يا واردات به انبار و سپس تحويل به شركت هاي 
پخش و رسيدن به شبكه توزيع را فراهم كرد. وي با 
تاكيد بر اينكه راه اندازي سامانه مذكور گام بلندي در 
مديريت شبكه توزيع خواهد بود، افزود: پيش از اين 
نقدي بر عملكرد نظام توزيع وارد بود از اين بابت كه 
زنجيره توزيع كاال در كشور خصوصا در مورد اقالمي 
كه با ارز ۴200 توماني وارد مي شوند، شفاف نيست. 
معاون بازرگاني داخلي تاكيد كرد: حاال با گام بلندي كه 
برداشته شده است، شفافيت الزم در اين حوزه ايجاد 
شده و سياست گذار ابزار مديريت براي رصد مسير 
حركت كاتال را در اختي��ار دارد. وي ادامه داد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ۱0 برنامه را در حوزه تجارت 
در دستور كار خود قرار داده كه اولين برنامه امروز به 
ثمر رسيد و اين سامانه افتتاح شد. به گفته وي تقريبا 
همه كاالهاي مورد مصرف خانوار در اين سامانه قابل 
رصد خواهند بود. قبادي با اشاره به اينكه سامانه مذكور 
زيرسامانه، »سامانه جامع تجارت« محسوب مي شود، 
گفت: اقدامات مهمي در اين بخش صورت گرفته و 
پيش بيني شده تا پايان شهريور دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط اتصال الزم را با اين سامانه برقرار كنند. وي در 
خصوص دپوي كاال در بنادر و گمركات نيز توضيح داد: 
در نشست ستاد تنظيم بازارمشكالت دپوي كاال در 
بنادر و گمركات با حضور تمام مسووالن ذيربط مورد 
بررسي قرار گرفت و هياتي براي رسيدگي به وضعيت 
اعزام شدند. او با ابراز اطمينان نسبت به اينكه كشور با 
كمبود كااليي روبرو نيست، گفت: بانك مركزي در سه 
ماهه اول امسال عملكرد درخشاني در حوزه تخصيص 

به موقع ارز داشت.

آگهی موضوع  ماده3قانون وماده13آیین نام�ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی  برابررای ش�ماره139760316001004753مورخ 97/9/25 
هیات  اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی/خانم  مهین حسنی چشمه کبودی فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه  431صادره 
از صحنه در شش�دانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/77 متر مربع در محدوده پالک 6 
فرعی از 145 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس کرناچی  کوی 121 خریداری از 
مالک رسمی آقای کریم فدایی محرز گردیده است.لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/04/17

  تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/05/02
جعفر نظری -رئیس ثبت اسناد وامالک 

هيات موضوع قانون  تعيين تکليف  وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه  ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک



15 جهان

ايميل هاي سفير بريتانيا در امريكا لو رفت

از خوش بيني طالبان تا تاكيد كابل بر برگزاري انتخابات

دولت ترامپ بي منطق،متزلزل و ناكارآمد است

برگزاري مذاكرات بين االفغاني در قطر

گروه جهان| سمانه قرباني| 
»بي منط��ق«، »متزلزل«، » ناكارآمد«، »غيرمنس��جم و 
س��ردرگم«  اين تنها بخش��ي از توصيفات سفير بريتانيا 
در اياالت متحده از دولت دونالد ترامپ اس��ت. ايميل ها و 
يادداشت هاي محرمانه سفير بريتانيا به وزارت خارجه اين 
كشور افشا ش��ده و اين مساله مي تواند به چالش تازه اي در 

روابط بريتانيا و اياالت متحده تبديل شود. 
به گزارش سي ان ان، »تيم داروك« سفير بريتانيا در امريكا 
طي ايميل هاي محرمانه اي كه براي وزارت خارجه اين كشور 
ارس��ال كرده دونالد ترامپ را فردي بي عرضه و بي كفايت 
خوان��ده و احتمال داده اس��ت كه رياس��ت جمهوري او با 
رسوايي به كار خود پايان دهد. به اعتقاد ناظران، افشاي اين 
يادداشت هاي محرمانه مي تواند تالش هاي چند ماه گذشته 
داروك س��فير انگليس و ديپلمات هاي بريتانيايي را براي 
ايجاد ارتباط با ترامپ و به دست آوردن اعتماد او و معاونانش 
با چالش��ي جدي مواجه كند. اولين بار نش��ريه ديلي ميل 
درباره افشاي اين اطالعات گزارش داد. تيم داروك ۶۵ ساله 
ديپلمات حرفه اي و مشاور امنيت ملي سابق بريتانيا، از ژانويه 

سال ۲۰۱۶ سفير بريتانيا در واشنگتن بوده است.
بنا بر گزارش ديلي ميل، داروك در پيام هايي كوتاه و محرمانه 
به دولت انگليس هش��دار داده كه س��رانجام دولت ترامپ 
رس��واكننده خواهد بود. او با منحص��را ناكارآمد خواندن 
اطرافيان رييس جمهوري امريكا كشمكش هاي داخلي 
در كاخ سفيد را نيز »جنگ چاقوكش��ان« توصيف كرده 
اس��ت. او در يكي از پيام هايش با لحني انتقادآميز نوشته: 
»ما واقعا فكر نمي كنيم كه اين دولت اساس��ًا عادي رفتار 
كند و از ناكارآمدي اش كم شود؛ نفاق پراكني را كنار بگذارد 
و به بي كفايتي ديپلماتيك پايان دهد.« يك منبع آگاه از 
دولت انگليس به س��ي ان ان گفته كه گزارش ديلي ميل از 
يادداشت هاي محرمانه سفير بريتانيا در امريكا صحت دارد. 
به گزارش ديلي ميل، يادداشت هايي افشا شده از سال ۲۰۱7 
تاكنون را شامل مي ش��ود و تقريبا همه موارد از سياست 
خارجي ترامپ گرفته تا برنامه هاي او براي انتخابات ۲۰۲۰ 
امريكا را در بر مي گيرد.  داروك در يادداشتي به تاريخ ۲۲ 
ژوئن، ادعاي ترامپ مبني بر اينكه در دقيقه آخر تصميم 

گرفته تا از حمله به ايران در پاسخ به سقوط هواپيماي بدون 
سرنش��ين امريكايي در ماه گذش��ته خودداري كند را زير 
سوال برده است. اين ديپلمات بريتانيايي همچنين گفته 
گرچه معتقد است كه ترامپ نمي تواند حمايت گسترده اي 
را در انتخابات پيش��رو جلب كند اما فكر مي كند كه هنوز 
احتمال پيروزي دوباره او در انتخاب��ات ۲۰۲۰ وجود دارد.  
تيم داروك همچنين با اشاره به اظهارات رابرت مولر بازرس 
پرونده رسيدگي به اتهام دخالت روسيه در انتخابات امريكا 
از »بدهكاري ترامپ به روس هاي حقه باز« نوش��ته است. 
به گزارش ديلي ميل، داروك گفته: »ترامپ با اين همه رسوايي 

توانسته از ميان شعله بيرون بيايد، ضربه بخورد اما در نهايت 
جان سالم به در ببرد؛ همانند آرنولد در صحنه هاي پاياني 
فيلم ترميناتور؛ از او غافل نباشيد. « اين پيام داروك در حالي 
منتشر شده كه ترامپ اوايل ژوئن براي ديدار با ملكه اليزابت 
دوم و نخست وزير بريتانيا، به انگليس سفر كرد و در ضيافت 
شام نيز از او پذيرايي شد. همچنين بريتانيا به دنبال انتخاب 
نخست وزير جديد با حمايت اعضاي حزب محافظه كار است. 
نمايندگان پارلمان بريتانيا در پي ناتواني ترزا مي نخست وزير 
فعلي بريتانيا در پيشبرد برگزيت، به پايان كار دولتش راي 
دادند.  سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا اعالم كرده كه سفارت 

بريتانيا در واشنگتن به همكاري نزديكش با كاخ سفيد با وجود 
رفتار شيطنت آميز در انتشار فايل هاي لو رفته ادامه مي دهد. 

  رضايتمندي از عملكرد ترامپ 
ديپلمات ارشد بريتانيايي در شرايطي از احتمال پيروزي 
ترامپ در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ گفته كه 
واشنگتن پس��ت نيز يك شنبه با اش��اره به نظرسنجي ها 
نوشته: »ترامپ براي انتخاب شدن شانس واقعي دارد، اما 
اين شانس باريك اس��ت.« اين نشريه درباره رضايتمندي 
مردم امريكا از عملكرد ترامپ نوشته كه اقتصاد اهرم قوي 

انتخاباتي ترامپ است و هنوز اكثريت مردم امريكا عملكرد 
او در كسوت رياست جمهوري را تاييد نمي كنند.  بر اساس 
اين گزارش، نتيجه آخرين نظرسنجي ها كه بطور مشترك 
توسط واشنگتن پست و »اي بي سي« انجام گرفته، نشان 
مي دهد محبوبيت ترامپ به ۴۴درصد رسيده است و هنوز 
بيش از نيمي از مردم امريكا رياس��ت جمهوري او را تاييد 
نمي كنند. نتيجه اين نظرس��نجي تاييد مي كند؛ ترامپ 
براي انتخاب شدن شانس واقعي دارد، اما اين شانس باريك 
است. در اكثر موضوعات، ترامپ امتياز منفي گرفته است. 
باالي ۶ دهم مردم امريكا معتقدند او از روزي كه سوگند ياد 
كرده و شروع به كار كرده همچون يك رييس جمهور عمل 
نكرده است، منتها يك پنجم از همين امريكايي ها؛ عملكرد 
ترامپ در كارش را تاييد مي كنند. به نوشته واشنگتن پست، 
نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد ۵۱درصد مردم امريكا 
عملك��رد ترامپ در ح��وزه اقتصاد را تحس��ين مي كنند. 
۴۲درصد مردم عملكرد رييس جمهور در اين حوزه را قبول 
ندارند. ۴7درصد مردم مي گويند كه ترامپ در زمينه رونق 
اقتصادي كشور، موفق بوده است. ۴۸درصد هم مي گويند، 
فقط كمي موفق بوده اس��ت. همچني��ن در ۸ حوزه ديگر 
اقتصادي شامل ماليات ها و تغييرات آب و هوايي، نرخ تاييد 
عملكرد ترامپ منفي است. در موضوع مهاجرت؛ مراقبت هاي 
درماني، سقط جنين، خشونت با اسلحه، و موضوعات خاص 
مورد عالقه زنان؛ بيش از نيم��ي از مردم امريكا از عملكرد 
ترامپ ناراضي هستند. در سياست خارجي از ۵۵ درصد تا 
۴۰درصد امريكايي ها عملكرد رييس جمهور در اين حوزه را 
دوست ندارند. رقباي انتخاباتي ترامپ احتمااًل چهار نامزد 
دموكرات هس��تند كه اصلي ترين رقيب آنها »جو بايدن« 
معاون اول رييس جمهور س��ابق است. در اين نظرسنجي؛ 
ترامپ با پنج نامزد ممكن دموكرات ها كه رقباي انتخاباتي او 
هستند تطبيق داده شده است. اين پنج نامزد عبارتند از: جو 
بايدن، برني سندرز سناتور مستقل از ورمونت، كماله هريس 
از كاليفرنيا، اليزابت وارن از ماساچوست، و »پت بوتيگيگ« 
شهردار مستقل شهر ساوت بند. واشنگتن پست نوشته كه 
در ميان نامزدهاي دموكرات؛ فقط بايدن است كه بر ساير 

رقبا برتري دارد. 

گروه جهان|
نشست بين االفغاني طالبان و برخي از چهره هاي سياسي 
در دوحه قطر يك ش��نبه آغاز ش��د. اين نشست در حالي 
شروع شده كه س��خنگوي طالبان از پيشرفت مذاكرات 
امريكا و طالبان ابراز رضايت كرده است. از سوي ديگر دولت 
افغانستان شنبه و در آس��تانه آغاز مذاكرات بين االفغاني 
دستيابي به صلح با حفظ منافع ملي را امكان پذير دانسته 
است. سخنگوي اشرف غني رييس جمهور افغانستان، گفته 
صلح و برگزاري انتخابات، هر دو در اولويت دولت قرار دارند. 
براساس فهرستي كه تلويزيون ملي افغانستان منتشر كرده، 
براي حضور نشست بين االفغاني در قطر ۵۳ نفر از كابل )9 
زن و ۴۴ مرد( به نمايند گي از اقشار گوناگون جامعه به دوحه 
رفته اند. ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي طالبان، نيز گفته ۱7 

نماينده از اين گروه در نشست حضور دارند. 
هدف از برگزاري اين نشست ايجاد »فضاي اعتماد« ميان 
طالبان و اقش��ار مختلف جامعه افغانستان از جمله دولت 
عنوان شده است. زلمي خليل زاد نماينده ويژه اياالت متحده 
امريكا در امور صلح افغانستان، برگزاري اين نشست را گامي 
مهم در راستاي پيشرفت روند صلح خوانده است. خليل زاد 
در توييتي نوشته: »اين گفت وگو، يكي از چهار بخش مهم 
روند صلح است و يك گام مهم در راستاي پيش رفت روند 
صلح افغانستان به شمار مي رود.« دولت افغانستان نيز از 
برگزاري اين نشست استقبال كرده، اما گفته در برگزاري و 

اولويت هاي آن هيچ نقشي ندارد.

سخنگوي دفتر طالبان در قطر و نماينده ويژه امريكا نيز تأييد 
كرده اند كه اين نشست به ميزباني مشترك بنياد آلماني 
»برگ ُآف« و دولت قطر برگزار ش��ده است. بنياد آلماني 
برگ آف تس��هيل كننده اين نشست، يك نهاد غيردولتي 
است كه حدود ۴۸ سال پيش در ۱97۱ ميالدي به منظور 
پيش گيري از خشونت هاي سياسي و اجتماعي شكل گرفته 
است. ماركس پتزل نماينده ويژه آلمان براي افغانستان و 
پاكستان، ابراز اميدواري كرده كه اين نشست بتواند گزينه ها 
و فرصت هاي آغاز گفت وگوهاي مستقيم طالبان با دولت 

افغانستان را روشن كند.

  تفاوت نشست دوحه با موارد پيشين 
نشست بين االفغاني دوحه در نوع خود نخستين نشستي 
است كه در قطر برگزار مي شود. همچنين حضور شماري 
از مسووالن دولتي، اين نشست را با دو نشست پيشين كه 
در مسكو برگزار ش��د، متمايز كرده است. اعضاي شوراي 
عالي صلح و شماري از مقام هاي پيشين دولت افغانستان 
در اين نشست حضور دارند. پيش تر دو نشست ديگر ميان 
نمايند گان طالبان و شماري از چهره ها و احزاب سياسي 
برگزار شده كه در آنها هيچ نماينده يا مسوول دولتي حضور 
نداشته اس��ت. همچنين غيبت برخي از چهره هايي كه 
در نشست هاي پيش��ين حضور داشتند، تفاوت ديگر اين 
نشست را با نشست هاي ديگر نشان مي دهد. حامد كرزي 
رييس جمهور پيشين و نامزد رياست جمهوري، در نشست 

بين االفغاني قطر حضور ندارد.  نشست بين االفغاني دوحه 
در حالي برگزار شده كه امريكا مي خواهد تا سه ماه ديگر با 
طالبان به توافق برسد. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در 
سفرش به كابل ابراز اميدواري كرده كه امكان دست يابي به 
صلح با طالبان تا پيش از اول سپتامبر وجود داشته باشد. 
زلمي خليل زاد نماينده ويژه امريكا در امور صلح افغانستان، 
توضيح داده كه مذاكرات امريكا با طالبان روي چهار نكته 
متمركز است. به گفته او، در مرحله اول اين مذاكرات روي 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان و ارايه ضمانت معتبر 
از جانب طالبان مبني بر اينكه پ��س از خروج اين نيروها 
افغانستان به پناهگاه امن براي تروريست ها تبديل نخواهد 
شد، بحث مي شود. او همچنين گفته در مرحله بعدي روي 
برقراري آتش بس فراگير در افغانستان و آغاز گفت وگوهاي 
مستقيم طالبان با حكومت افغانستان بحث خواهد شد. 
خليل زاد همچنين تأكيد كرده تا زماني كه روي هر چهار 
مساله توافق نش��ود، هيچ معامله اي ميان امريكا و طالبان 

نهايي شمرده نمي شود.

  پروسه هاي موازي صلح و انتخابات
در شرايطي كه سهيل ش��اهين سخنگوي دفتر سياسي 
طالب��ان در قطر، تاكيد ك��رده كه اين گروه پ��س از اعالم 
زمان خروج امريكا از افغانستان، با مردم افغانستان مذاكره 
خواهد كرد اما نه با دولت افغانس��تان؛ وحيد عمر مش��اور 
ارشد رييس جمهوري در امور ارتباطات استراتژيك، گفته 

دولت افغانستان پروسه هاي صلح و انتخابات را به صورت 
موازي به پيش  مي برد. وحيد عمر گفته: »افغانستان وقتي 
مي تواند به يك صلح پايدار برسد كه يك حكومت مشروع از 
مردم افغانستان نمايندگي كند و به همين دليل، برگزاري 
انتخابات حتمي است.« اين مقام افغانستاني تاكيد كرده كه 
تمام تالش ها براي برگزاري يك انتخابات شفاف، موازي با 
پروسه صلح، ادامه خواهد داشت و دولت افغانستان با جديت 

يكسان، هردو پروسه را دنبال مي كند.
پس از آغاز مذاكرات امريكا با طالبان، گزارش هايي منتشر 
ش��د مبني بر اينكه خليل زاد خواس��تار به تعويق افتادن 
انتخابات رياست جمهوري افغانستان است تا توافق صلح 
با طالبان به دس��ت آيد و اين گروه نيز در انتخابات شركت 
كند. اما كابل تأكيد مي كند كه برگزاري انتخابات براي ثبات 
سياسي كشور مهم است و توافق نامه نهايي صلح را نيز بايد 

يك حكومت مشروع برآمده از انتخابات، امضا كند.
نشريه افغانس��تان ديلي در اين باره نوشته: »واقعيت اين 
اس��ت كه طالبان خواهان صلح پايدار و جامع نيست. آنها 
صلحي با شرايط يكجانبه مطابق منافع حاميان منطقه اي 
 خود مي خواهند. طالبان ب��ا موضع گيري هاي اخير خود 
در واقع يك بازي در دايره باطل را آغاز كرده است. از طرفي 
بر طبل صل��ح مي كوبد و از جانبي هر روز مرتكب جنايات 
جنگي مي شود. دست كم در دوره اي كه گفت وگوهاي صلح 
جريان دارد، اين گروه بايد خون ريزي را متوقف مي كرد... بر 
اين اساس، اميدواري به نشست هاي قطر و مسكو دستكم تا 
يكي دو سال آينده اشتباه سياسي است. برگزاري انتخابات 
به شكل عادالنه و شفاف، تحكيم پايه هاي اقتصادي، تقويت 
نيروهاي امنيتي و تطبيق پروژه هاي چند مليتي در كشور 

آغاز يك صلح جامع و پايدار خواهند بود.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

تمهيدات اروپا براي انتخاب 
IMF رييس جديد

گروه جهان| وزير دارايي فرانسه گفته اروپايي ها بايد 
يك جايگزين مناسب براي كريستين الگارد بيابند. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، برونو لومر خواهان يافتن 
يك جايگزين مناسب براي كريستين الگارد توسط 
وزراي دارايي اروپايي شد تا هدايت صندوق بين المللي 
پول را بر عهده گيرد. رهبران اروپايي هفته گذش��ته 
خانم الگارد را براي رياست بر بانك مركزي اروپا معرفي 
كردند تا جايگزين ماريو دراگي، رييس ايتاليايي فعلي 
آن شود. لو مر گفته اين موضوع در نشست سه شنبه 
وزراي اروپايي به بحث گذاشته خواهد شد. وزير دارايي 
فرانسه در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال مارك كارني 
رييس فعلي بانك انگلستان، براي رياست بر صندوق 
بين المللي پول گفت: »اگر يك كانديداي اروپايي خوب 
داشته باشيم او را معرفي خواهيم كرد.« مارك كارني 
كه در كانادا به دنيا آمده، سه تابعيت كانادايي، انگليسي 
و ايرلندي دارد و پيش از رياست بانك انگلستان، رييس 
كل بانك مركزي كانادا بوده است. بطور سنتي رياست 
صندوق بين المللي پول بر عهده يك فرد اروپايي و بانك 
جهاني را يك امريكايي اداره مي كند هر چند كه برخي 
كشورهاي نوظهور در حال تالش براي تغيير اين قانون 
نانوشته هستند. يك منبع آگاه گفته عالوه بر كارني، 
مارگارت وستاجر، كميسر رقابت اتحاديه اروپا و يورن 
ديزلبوئم، وزير دارايي سابق هلند نيز از جمله گزينه هاي 
رياست بر صندوق بين المللي پول هستند. لو مر در پاسخ 
به س��والي مبني بر تمايلش براي رياست بر صندوق 
بين المللي پول نيز پاسخ داد كه ترجيح مي دهد تا پايان 
دوره پنج ساله رياس��ت جمهوري امانوئل ماكرون در 

سمت وزير دارايي فرانسه باقي بماند.

جانسون به كرسي نخست وزيري 
انگليس نزديك تر شد

گ�روه جهان| وزير كش��ور انگليس گفت��ه بوريس 
جانسون در رقابت براي تصدي نخست وزيري انگليس 
حمايت اعضاي ارشد كابينه را به دس��ت آورده است. 
به گزارش ساندي تايمز، ساجد جاويد وزير كشور انگليس 
گفته بوريس جانس��ون وزير خارجه س��ابق انگليس، 
نسبت به رقيب خود، جرمي هانت جايگاه بهتري براي 
برآورده كردن نيازهاي مان در اين مقطع حساس دارد. 
به دنبال تاييد جانسون از سوي جاويد، روزنامه تايمز نيز 
 نظرسنجي  را منتشر كرد كه نش��ان مي داد، جانسون
 7۴ درصد و هان��ت تنها ۲۶ درص��د از حمايت حزب 
محافظه كار برخوردار است. اين نظرسنجي همچنين 
حاكي از آن اس��ت كه اكثريت غال��ب ۱۶۰ هزار نفري 
اعضاي مردمي اين حزب تصور نمي كنند جرمي هانت 
براي خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا آماده باش��د اما 
معتقدند كه جانس��ون اين تواناي��ي را دارد. به گزارش 
بلومبرگ، جرمي هانت در گفت وگويي با تايمز تالش 
كرد اثرگذار بودن جايگاه جانسون در مساله برگزيت را 
بر نتايج آرا بي اهميت جلوه دهد و افزود، آمادگي براي 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مساله اي كليدي است 
اما بهترين راه اجراي برگزيت خروج با توافق است. هانت 
گفته: »چيزي كه در اين انتخابات درباره آن تصميم گيري 
مي ش��ود، رويكرد ما درباره خروج بدون توافق نيست، 
بلكه اين است كه بيشتر احتمال دارد چه كسي درباره 
توافقي مذاكره كند تا مجبور نشويم تصميمات دشواري 
بگيريم.« جانسون نيز در گفت وگويي با ديلي ميل گفته: 
»برگزيت به مساله اي حياتي تبديل شده و بايد از آن عبور 
كرد و آن را اجرايي كرد. « پيش بيني مي شود نخست 
وزير جديد انگليس بين ۲۲ تا ۲۸ جوالي مشخص شود.

آلمان: ايتاليا به سختگيري در 
پرونده مهاجران پايان دهد 

گروه جهان| وزير كشور آلمان در نامه اي به همتاي 
ايتاليايي خود خواستار پايان يافتن سختگيري هاي 
رم نسبت به پهلو گرفتن كشتي هاي حامل مهاجران 
غيرقانوني نجات يافته شده است. به گزارش خبرگزاري 
»د. پ. آ«، اق��دام دولت ايتاليا در س��ختگيري براي 
كش��تي هاي حامل مهاجران نجات يافت��ه، با انتقاد 
شديد وزير كش��ور آلمان همراه شده است. هورست 
زهوفر در نامه اي به ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا، 
از رم خواسته به بحران دايمي سرگرداني كشتي هاي 
نجات در سواحل ايتاليا پايان دهد. سالويني پيشتر 
گفته بود اگر آلمان خيلي براي پذيرش مهاجران اصرار 
دارد، مي تواند آنها را سوار اتوبوس كرده و مستقيم به 
س��فارت آلمان در رم بفرس��تد. ماجراي پهلوگيري 
غيرقانوني يك كشتي امدادي با ۴۰ پناهجو در ساحل 
ايتاليا و بازداشت زن كاپيتان آن دوباره بحث سياست 
بي سر و سامان و غيرمنسجم اروپا در قبال مهاجرت 
 و پناهجوي��ي را ب��ه موض��وع روز بدل كرده اس��ت.

 ايتاليا در كنار يونان و مالت دروازه اروپا در مديترانه به 
شمار مي رود و اكثر پناهجويان از آفريقا در سال هاي 
گذشته از طريق س��واحل اين كشور پا به خاك اروپا 
گذاش��ته اند. عدم همكاري و هماهنگي ميان ساير 
كشورهاي اروپايي در برداشتن باري از دوش ايتاليا 
و از جمله اختالف بر س��ر تدوين يك قانون مشترك 
براي هدايت جريان پناهجوي��ي و مهاجرت به اروپا 
عماًل باعث فشار بر ايتاليا بوده است، فشاري كه در به 
قدرت رسيدن حزب راست پوپوليست »ليگا« در سال 
پيش و تشديد قوانين مربوط به ورود پناهجو به ايتاليا 

سهمي اساسي داشته است. 

دوترته: تا پايان دولتم مجرمان 
موادمخدر را مي كشم

گروه جهان| رييس جمه��وري فيليپين به ادامه 
عمليات خشونت آميز عليه مجرمان حوزه مواد مخدر 
در س��ه سال پاياني دولتش متعهد ش��ده است. اين 
در حالي اس��ت كه درخواست هاي بين المللي براي 
تحقيقات در خصوص خشونت ها و تلفات باالي اين 
عمليات تشديد شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
بلومبرگ، رودريگو دوترته، گفت��ه: »خطاب به اين 
مجرمان مي گويم، كش��ور من را در عرض سه سال 
آتي كه همچنان در راس كار هستم از بين نبريد. مواد 
مخدر براي بچه هاي ما توليد نكنيد كه آن را مصرف 
كرده و ديوانه شوند. من واقعا شما را خواهم كشت.« 

رودريگ��و دوترت��ه از زماني ك��ه ۲۰۱۶ ميالدي به 
رياس��ت جمهوري فيليپين رسيد تاكنون كمپيني 
پرخش��ونت را عليه مجرمان حوزه موادمخدر به راه 
انداخته كه تاكنون هزاران كش��ته بر جاي گذاشته 
و فعاالن حقوق بش��ري نيز آن را محك��وم كرده اند. 
پليس فيليپين ميزان كش��ته هاي جن��گ دوترته 
عليه مجرمان مواد مخ��در را ۶۶۰۰ تن برآورد كرده 
اما گروه هاي حقوق بشري اين رقم را ۲7۰۰۰ كشته 
برآورد كرده اند. اخيرا كشور ايسلند قطعنامه اي را با 
حمايت ۲۸ كشور ديگر در س��ازمان ملل به منظور 
درخواست براي انجام تحقيقات اين سازمان درباره اين 
كمپين مطرح كرد. سالوادور پانلو سخنگوي دوترته، 
اين قطعنامه سازمان ملل را يك اقدام مداخله جويانه 
توصيف كرده و گفته، كش��ورهاي ديگر فريب اخبار 
دروغ در خصوص اين عمليات مبارزه با مواد مخدر را 
خورده اند چون اين كشته ها اغلب به دست متهماني 

كه در مقابل بازداشت مقاومت كردند رخ داده  است.

ماموريت موگريني براي 
توسعه همكاري با آسياي ميانه 
گروه جهان| ديپلمات ارش��د اتحادي��ه اروپا در امور 
سياست خارجي و امنيتي در پانزدهمين نشست وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا و آسياي مركزي با موضوع اجراي 
راهبرد جدي��د اتحاديه اروپا براي آس��ياي مركزي در 
بيشكك قرقيزستان، شركت كرد. به گزارش رسانه هاي 
آس��ياي ميانه، فدريكا موگريني در اين سفر با پنج تن 
از مقام هاي ارش��د كشورهاي آس��ياي مركزي ديدار 
خواهد ك��رد. امضاي توافقنامه مش��اركت و همكاري 
گس��ترده اتحاديه اروپا و قرقيزستان در دستور كار اين 
ديدارها قرار دارد. ديپلمات ارش��د اتحاديه اروپا شنبه 
در عشق آباد پايتخت تركمنستان با رشيد مردوف وزير 
خارجه، و گلشاد مامدوا سخنگوي مجلس اين كشور 
ديدار و توافقنامه هايي نيز ميان آنها امضا شد. براساس 
اين توافقنامه، دفتر اتحاديه اروپا مي تواند در عشق آباد 
نمايندگي رسمي داشته باشد چرا كه تاكنون اين اتحاديه 
در عشق آباد يك دفتر رابط داشته است. موگريني شنبه 
در تركمنس��تان گفته اين توافقنامه ها فرصت ها براي 
همكاري در بخش اقتصاد به ويژه توسعه اقتصادي پايدار 
و افزايش ظرفيت براي حل چالش هايي مانند تخريب 
محيط زيست و تغييرات آب و هوايي را ارتقا خواهد داد. 
آسياي ميانه در سال هاي اخير با تغييرات چشمگيري 
مواجه بوده است. كشورهاي اين منطقه به ويژه اخيراً در 
قزاقستان، ازبكستان و قرقيزستان كه نزديك به ده ها سال 
در رأس قدرت بودند بركنار شده و رهبران جديدي قدرت 
را دست گرفته اند. آسياي ميانه با بيش از ۶۵ ميليون نفر 
جمعيت، شامل كشورهاي تاجيكستان، قرقيزستان، 
قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان منطقه اي محصور 

در خشكي است و به آب هاي آزاد راه ندارد.
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سايه بحران بدهي ها 
بر انتخابات يونان

گروه جهان| مردم يونان براي نخستين بار پس از 
اتمام بحران بدهي ها پاي صن��دوق راي رفتند. اين 
انتخابات زودهنگام حاصل پس لرزه هاي برنامه رياضت 
اقتصادي اين بحران است. به گزارش ايرنا، نزديك به 
9,۸ ميليون شهروند يوناني براي انتخاب ۳۰۰نماينده 
مجلس از ۱9 حزب اين كشور، يك شنبه پاي صندوق 
راي رفتند. اين ششمين انتخابات در ۱۰سال گذشته 
اس��ت. اين انتخابات اولين راي گيري پس از خروج 
يونان از بحران بدهي ها در سال ۲۰۱۸ است. الكسيس 
سيپراس نخست وزير ۴۴ ساله يونان، ۲۶ مه پس از 
شكست بزرگ حزبش، سيريزا در انتخابات پارلمان 
اروپا، دستور برگزاري انتخابات پيش از موعد را صادر 
كرد. س��يريزا در انتخابات پارلم��ان اروپا ۱۰درصد 
كمتر از حزب محافظه كار »دموكراسي نوين« راي 
كسب كرد. حزب رقيب سيريزا در انتخابات محلي 
نيز توانست كرسي هاي بيشتري را نسبت به حزب 
حاكم از آن خود كند. يوناني ها در انتخابات يك شنبه 
با دو گزينه روبرو هستند؛ انتخاب نخست وزير چپ 
الكسيس سيپراس براي بار دوم يا حمايت از كيرياكو 
ميتسوتاكيس رهبر حزب دموكراسي نوين كه حزبي 
دس��ت راستي است. سيپراس ش��ش سال پيش با 
سياست هاي مخالف رياضت اقتصادي به قدرت رسيد. 
حزب سيريزا در ژانويه سال ۲۰۱۵ توانست بيشترين 
درصد آراء را به خود اختصاص دهد و نهايتاً در ائتالف 
با حزب راست افراطي »يونان مستقل« كابينه دولت به 
رهبري الكسيس سيپراس تشكيل شد. اما سيپراس 
پس از شش ماه جوالي ۲۰۱۶ مجبور شد تحت فشار 
اروپا و مخالفان دولت يك همه پرس��ي در خصوص 
سياس��ت هاي رياضتي اتحاديه اروپا برگزار كند. در 
اين همه پرسي شهروندان يونان مخالفت خود را با 
سياست هاي رياضتي اتحاديه اروپا براي سومين دور 
اعطاي وام هاي يونان اع��الم كردند و به اين ترتيب 

مشروعيت دولت سيپراس باال رفت.
 اگر چه سيپراس در نهايت مجبور شد تا طرح هاي 
رياضتي اتحاديه اروپ��ا را به اجرا بگذارد و اجراي اين 
سياس��ت ها باعث ش��د تا يونان ژوئن سال گذشته 
بطور كامل از بحران ورشكس��تگي بيرون بيايد. اما 
پس لرزه هاي اجراي سياس��ت هاي رياضتي اكنون 
محبوبيت سيپراس و حزبش سيريزا را كاهش داده 
است. تحليلگران دليل شكست حزب سيپراس در 
انتخابات پارلمان اروپا را رويگرداني طبقه متوسط 

يونان از اين حزب مي دانند. 

پافشاري تركيه بر اكتشاف 
نفت وگاز در مديترانه 

وزير انرژي تركيه خالف هش��دارهاي اتحاديه اروپا 
اعالم كرده دومين كشتي اين كش��ور با نام »ياووز« 
براي انجام عمليات اكتش��اف نفت و گاز هفته آينده 
روانه شرق درياي مديترانه در نزديكي ساحل جزيره 
قبرس مي شود. به گزارش رويترز، وزير انرژي تركيه 
گفته دومين كشتي اكتشاف و حفاري هفته آينده عازم 
شرق مديترانه مي شود. چندي پيش هم اتحاديه اروپا 
به درخواست يونان و قبرس از تركيه خواست عمليات 
اكتشاف و حفاري خود را در آب هاي مورد مناقشه شرق 
مديترانه متوقف كند و در غير اين صورت با واكنش اين 
 اتحاديه مواجه خواهد ش��د. قبرس ه��م در اقدامي
 تالفي جويانه حكم بازداشت كاركنان اولين كشتي 

حفاري تركيه با نام »فاتح« را صادر كرده است.

نخست وزير پاكستان به روسيه 
مي رود

رييس جمهوري روس��يه از نخست وزير پاكستان 
دعوت كرده تا در سپتامبر به روسيه برود. به گزارش 
نيشن، عمران خان نخس��ت وزير پاكستان، دعوت 
والديمير پوتين را براي س��فر به مس��كو پذيرفته 
است. اين مساله در جريان گفت وگوي بين دو طرف 
در حاش��يه نوزدهمين نشست روساي كشورهاي 
سازمان همكاري شانگهاي در بيشكك مطرح شد. 
به گفته منابع مطلع، پوتين از عمران خان براي حضور 
در نشست اقتصادي شرق دعوت كرده كه قرار است 
چهارم تا ششم سپتامبر در والديووستوك برگزار 
شود. نارندرا مودي نخست وزير هند نيز قرار است در 

اين نشست حضور داشته باشد.

 عمليات ارتش عراق
 در مرزهاي سوريه

فرماندهي عمليات مشترك از شروع عمليات »اراده 
پيروزي« در محورهاي سه استان  خبر داد و گفت، 
عمليات ت��ا مرزهاي بين المللي با س��وريه امتداد 
مي يابد. به گزارش ايس��نا، صبح يك شنبه مرحله 
نخست عمليات با هدف پاكسازي مناطق محصور 
بين استان هاي صالح الدين، نينوا و االنبار تا مرزهاي 
بين المللي عراق و سوريه آغاز شد. اين عمليات در 
حالي اس��ت كه نيروهاي ارتش عراق توانس��ته اند 
تمامي مناطق اين كشور را از دست داعش آزاد كنند 

و آوارگان را به مناطق خود بازگردانند.

وزير خارجه عمان با اسد 
ديدار كرد

يوس��ف بن علوي وزير خارجه عمان، يك شنبه در 
 دمشق با بش��ار اسد رييس جمهوري سوريه ديدار و
 در خص��وص رواب��ط دو جانبه و تح��والت منطقه 
گفت وگو كرد. به گ��زارش وزارت خارجه عمان، دو 
طرف در اين ديدار توسعه روابط دو جانبه و راهكارهاي 
تقويت ثبات و امنيت در منطقه را بررسي كردند. عمان 
از كشورهايي است كه در طول بحران سوريه ضمن 
حفظ روابط با دمشق همواره موضعي مستقل و مثبت 

در ارتباط با تحوالت اين كشور داشت.
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عكسروز

چهرهروز

مهدي يراحي از پايان ممنوع الكاري اش خبر داد
مهدي يراحي كه 6 ماه پيش به دليل انتشار كليپ »پاره سنگ« توسط وزارت ارشاد ممنوع الكار شده بود، در صفحه شخصي اش 
از پاي��ان ممنوع الكاري اش خبر داد. مهدي يراحي )خواننده موس��يقي( پاپ كه حدود 6  م��اه پيش به دليل پخش نماهنگ 
جنجالي »پاره سنگ« از آلبوم »س��ه گانه هاي اجتماعي اول« توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ممنوع الكار شده بود، با 
انتشار تيزري در صفحه شخصي اش از پايان ممنوع الكاري اش خبر داد. مدير برنامه مهدي يراحي نيز در صفحه شخصي اش 
از اجراي كنس��رت او در روز 26 تيرماه در برج ميالد خبر داده است كه حكايت از پايان ممنوع الكاري اين خواننده دارد. بليت 

 فروشي اين كنسرت از ديروز شانزدهم تيرماه از ساعت 14 آغاز شده است. 

بازارهنر

كاهش اقبال جشنواره هاي جهاني به سينماي ايران 

نمايش پشت صحنه فيلم »گاو«

دو فيلم سينمايي در راه اكران 

مراسم توديع و معارفه مديران چهار 
بخش سازمان س��ينمايي ديروز 16 
تير با حضور حسين انتظامي، رييس 
سازمان سينمايي، سينماگران و اهالي 
رسانه برگزار شد. حسين انتظامي با 
اشاره به عملكرد خوب مديران قبلي 
و تبريك به افرادي كه مسووليت هاي 
جدي��د را پذيرفته اند، گف��ت: امروز 

ابراهيم داروغه زاده كه پيش از اين به عنوان معاون 
نظارت و ارزشيابي فعاليت مي كرد به عنوان دبير 
جش��نواره فيلم فجر فعاليت خود را آغاز مي كند 
و عمده سينماگران كشور از عملكرد اين پزشك 
مهربان در دوره نظارت و ارزشيابي راضي بودند. 
او ادامه داد: به صورت كل��ي در مجموعه وزارت 
ارشاد مديران سازمان سينمايي از لحاظ انسجام 
و خوش فك��ري بي نظي��ر هس��تند و تغييرات را 
خيلي همدالنه قبول كردند. ما معتقديم كه بايد 
حوزه هاي راهبردي مانند نظارت و جشنواره فيلم 
فجر بايد از هم جدا باشد. ابراهيم داروغه زاده، دبير 
جشنواره فيلم فجر نيز طي سخناني گفت: همه 
موفقيت هاي س��ينماي ايران مدي��ون و مرهون 
تالش ها و همدلي هاي سينماگران است و من به 
عنوان عضو كوچك��ي از اين بدنه تالش كردم كه 
مزاحم راه سينماگران نش��وم و راه آنها را هموار 
كنم و ام��روز نيز از برادرم آق��اي طباطبايي نژاد 
ك��ه مس��ووليت معاون��ت وزارت را پذيرفتن��د، 
سپاس��گزارم. طباطبايي نژاد، مديرعامل س��ابق 
مركز گس��ترش، نيز با اشاره به اينكه پيش از اين 

سه بار ديگر مسووليت معاونت نظارت 
و ارزشيابي به وي پيشنهاد شده بود، 
گفت: من هر بار به داليل مختلف اين 
مسووليت را نپذيرفتم ولي نمي دانم 
اين بار آقاي داروغه زاده چگونه س��ر 
من شيره ماليد و اميدوارم با همراهي 
دوستان س��ينماگر بتوانم به وظايفم 
در اين مس��ووليت عمل كنم. محمد 
حميدي مقدم )مديرعامل جديد مركز گسترش( 
نيز با تش��كر از حسن ظن حسين انتظامي گفت: 
تا امروز مركز گس��ترش تاثير زيادي روي سينما 
گذاشته و امروز خوش��بخت و خوشحالم كه اين 
مس��ووليت را از برادرم طباطبايي ن��ژاد تحويل 
مي گيرم. او با اش��اره به لزوم ثب��ات در مديريت 
فرهنگي گفت: مركز گسترش چهار بال قدرتمند 
دارد. اولين  بال آن س��ينماي مستند است كه ما 
بايد به آن نگاه حداكثري با هدف جذب مخاطب 
داشته باش��يم زيرا متاس��فانه در سال هاي اخير 
بازارهاي جهاني اقبال كمتري به سينماي ايران 
و به خصوص مس��تند پيدا كرده ان��د كه بايد اين 
بخش تقويت شود. حميدي مقدم با اشاره به لزوم 
توجه به انيميش��ن گفت: انيميشن به عنوان بال 
دوم مركز گسترش بايد به سمت توليد آثار خوب 
و عرض��ه آن براي مخاطب ع��ام حركت كند. در 
بحث فيلم هاي اول و تجربي نيز به عنوان بال سوم 
مركز بايد از پريشاني در توليد خارج شويم و مركز 
به عنوان يك شتاب دهنده تبديل به نهادي براي 
كشف استعدادها و ساخت فيلم هاي خوب بشود. 

در سه شهر كشور اولين برنامه نمايش 
»تابستانه« باش��گاه »هنروتجربه« با 
نماي��ش فيلمي از پش��ت صحنه فيلم 
»گاو« كلي��د مي خ��ورد. اولين برنامه 
نماي��ش »تابس��تانه« باش��گاه فيلم 
»هنروتجربه« به اكران پش��ت صحنه 
فيل��م »گاو« اختص��اص ياف��ت ك��ه 
چهارشنبه 1۹ تير همزمان در شهرهاي 

تهران، شيراز و اصفهان برگزار مي شود. در برپايي اين 
برنامه فيلمخانه ملي ايران به مديريت الدن طاهري 
همراهي و مش��اركت داشته است. س��الن شماره 
يك پرديس چارسو چهارشنبه 1۹ تير ساعت 2۰ 
ميزبان نمايش پشت صحنه فيلم »گاو« است و در 
اين برنامه كه به مناسبت پنجاهمين سال ساخت 
فيلم »گاو« به كارگرداني داريوش مهرجويي برگزار 
مي شود، هوشنگ گلمكاني و عليرضا محمودي به 
سخنراني مي پردازند. نمايش اين فيلم در مجموعه 
هنر شهر آفتاب شيراز ساعت 2۰ و در پرديس سيتي 

سنتر اصفهان س��اعت 1۹ چهارشنبه 
1۹ تير است. داريوش مهرجويي فيلم 
»گاو« را درسال 1۳4۸ براساس داستان 
عزاداران بيل به نويسندگي غالمحسين 
س��اعدي كارگرداني كرد. در اين فيلم 
ك��ه از آثار م��وج نوي س��ينماي ايران 
محسوب مي ش��ود گروهي از بازيگران 
شاخص تئاتر آن سال ها مقابل دوربين 
قرار گرفتند؛ بازيگراني چون عزت اهلل انتظامي، علي 
نصيريان، جعفر والي، جمش��يد مش��ايخي، پرويز 

فني زاده، محمود دولت آبادي و…
پشت صحنه فيلم »گاو« صحنه هايي مربوط به پشت 
صحنه اين فيلم و هم چنين تس��ت هاي بازيگري 
بازيگران را شامل مي شود. طراح پوستر اين برنامه 
حميدرضا بيدقي است. ورود عموم عالقه مندان به 
برنامه باشگاه »هنروتجربه« رايگان و آزاد است. ديگر 
فيلم هاي اولين برنامه نمايش »تابستانه« باشگاه فيلم 

»هنروتجربه« متعاقبًا اعالم مي شود.

س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش 
از بس��ته ش��دن قرار داد اك��ران دو 
فيلم س��ينمايي خب��ر داد. غالمرضا 
فرجي درباره مصوبات جلس��ه ديروز 
يكش��نبه ش��انزدهم تيرماه شوراي 
صنفي نماي��ش بيان كرد: ق��رارداد 
فيل��م س��ينمايي »تپلي و م��ن« به 
كارگرداني حس��ين قناعت در گروه 

سينمايي فرهنگ بعد از فيلم »كار كثيف« خسرو 
معصومي ثبت شد. همچنين قرارداد فيلم »قسم« 
به كارگرداني محسن تنابنده نيز در گروه زندگي 
بعد از فيلم »زهرمار« جواد رضويان ثبت ش��د. او 
ادامه داد: فيلم هاي درحال نمايش كف فروششان 
بررسي شد و به اين ترتيب اكران آنها ادامه دارد و 
جلسه ديروز شانزدهم تير به علت توديع و معارفه  
 مديران جديد سازمان سينمايي با تاخير آغاز شد.  
»قسم« فيلمي به نويسندگي و كارگرداني محسن 

تنابنده و تهيه كنندگي الهام غفوري 
و جليل ش��عباني درباره قتل زني به 
نام رضوان اس��ت كه خانواده و اقوام 
آن به دنبال ثابت ك��ردن قاتل بودن 
ش��وهر وي به دادگاه هستند. در اين 
فيلم مهناز افش��ار، س��عيد آقاخاني، 
حسن پورش��يرازي، مهران احمدي، 
گيتي معيني، آزاده مهدي زاده و زهرا 
بهروزمنش بازي مي كنند. فيلم سينمايي »تپلي 
و من« به نويسندگي، تهيه كنندگي و كارگرداني 
حسين قناعت است. در اين فيلم بازيگراني چون 
حسن معجوني، ميترا حجار، سيروس گرجستاني، 
يوسف تيموري، نادر سليماني، رامين ناصر نصير، 
مرتضي زارع، عباس محبوب، شيدا مودب، اميد 
شهباز محمدي، ساميار محمدي، كيان علي پناه 
)بازيگر كودك( و با حضور افتخاري خواننده پاپ 

مهدي مقدم ايفاي نقش مي كنند. 

تاريخنگاري

انعقاد پيمان سعدآباد 
هفده��م تير 1۳16، وزيران امورخارجه ايران، تركيه، عراق و افغانس��تان در كاخ 
س��عدآباد قراردادي را امضاء كردند كه ميان آنان نوعي اتحاد راهبردي به وجود 
مي آورد. اين قرارداد به پيمان سعدآباد مشهور شد.  دولت هاي امضاكننده اين پيمان 
متعهد شدند از مداخله در امور داخلي يكديگر خودداري كنند، مرزهاي مشترك 
را محترم بشمارند، از هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر خودداري ورزند و از تشكيل 
جمعيت ها و دسته بندي هايي كه هدف آنها اخالل در صلح ميان كشورهاي هم جوار 
و هم پيمان باشد جلوگيري كنند.  با انعقاد اين عهدنامه اختالفاتي كه از ساليان دراز 
بين ايران و عراق موجود بود مرتفع و جاي نهايت مسرت است كه... محيط حسن 
تفاهم واقعي و صدق و صفا كه حاكي از روح مودت و الفت في مابين است در مناسبات 
دو دولت حكمفرما شده و موجبات تشديد روابط برادرانه بين دو ملتي كه داراي 
عالئق بي شمار مادي و معنوي هستند فراهم گرديده و زمينه همكاري دو كشور را 
درطريق معاضدت براي تحكيم مباني صلح براساس متني استوار ساخته است. پس 
از اين ديدار، فيض محمدخان، وزير امورخارجه افغانستان نيز روز چهارشنبه 16 تير 
به تهران وارد و صبح پنجشنبه با رضاشاه ديدار داشته و نهار مهمان وي بوده است. 
سرانجام در ساعت ۵ بعد از ظهر پنجشنبه 1۷ تير 1۳16 خورشيدي، اين پيمان 
بين چهار دولت ايران، افغانس��تان، عراق و تركيه دركاخ سعدآباد به امضاء رسيد. 
وزراي خارجه چهار كشور ايران، تركيه، عراق و افغانستان پيمان عدم تعرضي را در 
كاخ سعدآباد امضا كردندكه بسترهاي آن از سال ها قبل به واسطه فعاليتهاي پشت 
پرده زمامداران لندن فراهم شده بود. اين پيمان كه به »پيمان سعدآباد« مشهور 
شد، وحدت نظر چهار كش��ور را در سياست عمومي و حمايت متقابل در صورت 
بروز خطر نس��بت به يكي از دولت هاي عضو پيش بيني مي كرد و دول چهارگانه 

را متعهد مي كرد كه ضمن محترم شمردن حدود مرزي مشترك، سياست عدم 
مداخله مطلق در امور داخلي يكديگر را دنبال كنند. متعاهدين همچنين توافق 
كردند كه در كليه اختالفات بين المللي كه به منافع آنها مربوط است با هم مشورت 
نمايند و عمليات تجاوزكارانه عليه يكديگر نداشته باشند. گفتني است كه پس از 
امضاي پيمان س��عدآباد، رضاشاه طي نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره 
يازدهم، ضمن بي سابقه خواندن اين پيمان در مشرق زمين، آن را مدد بزرگي به 

بقاي صلح در جهان دانست. 

میراثنامه

قلب تاريخ كرمان نمي تپد 
باغ هرندي يكي از مهم ترين مكان هاي تاريخي كرمان در عصر قاجار و پهلوي به شمار 
مي رود، اين باغ يكي از محل هاي اس��كان رضا شاه در سفرش از تهران به بندرعباس 
براي انتقال به تبعيدگاه بود، رضا ش��اه كه به صورت ناگهاني و اجباري تهران را ترك 
كرده بود بعد از خراب شدن خودرو شخصي اش در شهر كرمان كه هنوز در باغ هرندي 
نگهداري مي ش��ود چند روز در اين شهر اقامت كرد و بسياري از كارهاي اداري خود 
را در اين شهر انجام داد و در نهايت با خودروي شخصي هرندي عازم بندرعباس شد. 
هرندي يكي از متمولين و افراد مورد اعتماد مردم كرمان بوده كه اقدامات زيادي براي 
توسعه شهر كرمان انجام داده است، باغي كه نام هرندي بر آن گذاشته شده در چهارراه 
طهماسب آباد كرمان و در انتهاي يك خيابان سنگفرش قرار گرفته است. اما اين باغ 
به دليل عدم برنامه ريزي مناسب هيچگاه نتوانسته به جايگاه حقيقي خود در حلقه 
گردشگري دست يابد، هر چند كه هزينه هاي بسياري در سال هاي اخير براي بازسازي 
باغ فتح آباد شد و باغ شاهزاده نيز از اهميت بااليي برخوردار است اما اگر سري به باغ 
هرندي بزنيد، مي بينيد كه اين باغ نيز چيزي از اين دو باغ كم ندارد و وجود درختان 
كهنسال، حوضچه هاي پلكاني و عمارت مركزي، زيبايي بي نظيري به آن بخشيده 
اس��ت. با وجود اينكه يك موزه در عمارت مركزي اين باغ مستقر شده است اما مردم 
كرمان نشان داده اند در غياب مراكز تفريحي كمتر به موزه ها توجه دارند. هر چند ميراث 
ساختمان مركزي اين باغ را مرمت كرده است اما همچنان بخش هاي زيادي از اين باغ 
به خصوص سنگفرش  و حجره هاي اطراف نياز به مرمت دارد و نحوه نگهداري از باغ نيز 
مناسب نيست، حوض هاي باغ خالي از آب رها شده و در برخي موارد فواره هاي سنگي 
نيز شكسته است، حوض بزرگ باالي عمارت نيز مملو از لجن شده است. درختان نيز 
وضعيت بسيار نامناسب دارند، آنچه كه در نگاه اول از اين باغ ديده مي شود متروكه 
شدن اين عمارت است هر چند موزه در اين باغ قرار دارد اما استقبال از موزه نيز مطلوب 
نيست. ده ها حجره اطراف اين عمارت نيز اكثرا متروكه هستند و يك موزه نابسامان از 
فسيل هاي كرمان و چند كالس نقاشي و خطاطي و يگان حفاظت ميراث فرهنگي در 
اين باغ مستقر هستند. محمد احمدي، كارشناس گردشگري در خصوص باغ هرندي 
مي گويد: متاسفانه باغ نقشي تاثيرگذار در زمينه گردشگري ندارد و با وجود قرار گرفتن 
يك موزه در باغ اما استقبالي براي بازديد از اين مكان نمي شود. او گفت: باغ هرندي به 
دليل وقايع دوران پهلوي شهرت دارد اما ساخت اين باغ به دوران قاجار باز مي گردد و 
توسط فردي به نام عدل السلطنه احداث شده است. محمد مهدي افضلي، رييس روابط 

عمومي ميراث فرهنگي استان كرمان درباره ساماندهي باغ به مهر مي گويد: هم اكنون 
يك موزه در ساختمان مركزي باغ مستقر است و به همين دليل نگراني هاي امنيتي 
در خصوص واگذاري حجره هاي اطراف باغ به بخش خصوصي مطرح است كه البته 
مي توان با تمهيداتي اين مشكالت را نيز رفع كرد. او اظهار كرد: چند سال قبل ميراث 
فرهنگي اقدام به خريداري پالك هاي اطراف باغ براي اجراي طرح هاي توسعه اي كرد 
و قرار بود يك خيابان از باغ هرندي به سمت خيابان شريعتي احداث شود تا رفت و آمد 
بهبود پيدا كند اما متاسفانه در حالي كه تنها يك پالك به اين خيابان فاصله داشتيم 
مجوز احداث طبقه دوم اين بنا صادر و يك مركز خريد در آن احداث شد. وي همچنين 
به وجود يك پاركينگ در كنار باغ اشاره كرد و بيان كرد: وضعيت اطراف باغ هرندي 
بايد ساماندهي شود تا بتوانيم رفت و آمد به مجموعه را تسهيل كنيم. افضلي بيان كرد: 
طرح هايي در دستور كار ميراث قرار دارد اما نياز به حمايت و همكاري دستگاه هاي 
مختلف داريم و اميدواريم با تملك ساختمان هاي اطراف بتوانيم باغ را احياء كنيم و به 
يكي از مكان هاي گردشگري پوياي كرمان مانند ميدان گنجعليخان تبديل شود. مردم 
كرمان منتظرند تا مسووالن شهر كرمان با تدبير و تصميم گيري مناسب باغ هرندي را 
به يكي از مراكز فعاليت هاي فرهنگي و هنري تبديل كنند و آنچه را كه در كاروانسراي 

گنجعلي خان شاهد هستيم در اين موزه نيز ببينيم.

ايستگاه

مستند زندگي »ويليام فاكنر« 
كليد خورد

»پدر«  برنده گوي بلورين 
»كارلووي واري« شد

پروژه س��اخت مس��تند 
زندگي »ويلي��ام فاكنر« 
نويس��نده برن��ده نوب��ل 
ادبيات در محل زندگي اش 
در شهر آكس��فورد ايالت 
مي سي سي پي امريكا آغاز 
شد. اين مستند تاريخي 
با عنوان »گذش��ته هرگز 

نمي ميرد: داستان ويليام فاكنر« در خانه اين نويسنده 
مطرح امريكايي در شهر آكسفورد و همچنين شهر 
»واتر ولي« ايالت مي سي سي پي و چندين لوكيشن 
معروف طي مدت 1۰ روز فيلمبرداري مي شود و شامل 
مصاحبه ، تصاوير آرشيوي و البته بازسازي لحظه هاي 
مهم و حياتي در زندگي »ويليام فاكنر« است. اين اثر 
مستند به سه برهه از زندگي »فاكنر« مي پردازد و سه 
بازيگر در نقش اين نويسنده در دوره هاي مختلف زماني 
مقابل دوربين مي روند. »اريك رابرتس« بازيگر نامزد 
اسكار در نقش »ويليام فاكنر« در دوره پاياني زندگي 
بازي مي كند و كارگرداني فيلم را نيز »مايكل موداك 
توران« عهده دار است. وب سايت »آكسفورد ايگل« 
خبر داده كه قرار اس��ت فيلمبرداري اين مستند در 
هفته جاري به پايان برسد و مراحل تدوين آن نيز به 
زودي آغاز مي شود. »ويليام كاتبرت فاكنر«، نويسنده 
و ش��اعر امريكايي و برنده نوبل ادبي��ات و دو جايزه 
»پوليتزر« است كه رمان »خشم و هياهو« را به جهان 
ادبيات هديه كرده است. او را يكي از تأثيرگذارترين 
نويسندگان قرن بيس��تم مي دانند. سبك نگارشي 
دشوار و پيچيده او اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است 
كه دليل آن، اس��تفاده »فاكنر« از تكنيك هاي ادبي 
مانند نمادگرايي، قصه گويي غيرخطي، چندصدايي 
بودن روايت داستان و به ويژه جريان سيال ذهن است. 
تكنيك جريان سيال ذهن در رمان »خشم و هياهو«ي 
او پررنگ تر از ديگر آثارش به چشم مي خورد. »فاكنر« 
به همراه »مارك تواين« و »تنسي ويليامز« از جمله 

بزرگ ترين نويسندگان جنوبي به شمار مي آيد. 

يك فيلم طنز خانوادگي با 
عنوان »پدر« جايزه پنجاه 
و چهارمين دوره جشنواره 
فيلم كارل��ووي واري را به 
خانه برد. به گزارش ورايتي، 
جايزه اصلي جشنواره فيلم 
كارلووي واري به كمدي 
جاده اي »پدر« محصولي 

از بلغارستان-يونان رسيد. اين جايزه شب پيش در 
هتل ترمال و در مراس��م اختتاميه جشنواره به فيلم 
»پدر« اهدا شد. اين فيلم داستان يك عكاس را روايت 
مي كند كه سعي دارد رفتار پدرش را پس از درگذشت 
همسرش مديريت كند. اين فيلم چهارمين همكاري 
تيمي كريس��تينا گروزوا و پت��ار والچانوف به عنوان 
نويسنده-كارگردان است. گروه داوران همچنين از 
يك درام روان شناسانه خانوادگي به عنوان »الرا« كه 
دومين ساخته ژان اوله گرستر از آلمان است، قدرداني 
كردند. اين فيلم درباره مادري است كه تالش دارد از 
پسرش براي ش��ركت در يك رستيال پيانو حمايت 
كند. بازيگر نقش اصلي اين فيلم يعني كورينا هارفوخ 
نيز جايزه بازيگر زن جش��نواره را برد. جايزه بهترين 
كارگرداني جشنواره نيز به تيم ميالنتز از بلژيك براي 
فيلم »پاتريك« رسيد. او در اين فيلم به بررسي وسواس 
پرداخته است. ميالن اوندريك بازيگر فيلم »اجازه بده 
نور باشد« درام خانوادگي از چك و اسلواكي نيز جايزه 
بهترين بازيگر مرد جشنواره را برد. اين فيلم داستان 
نبرد يك پدر براي حفظ پسرش از تعاليم يك گروه 
خشن جوانان است. هيات داوران همچنين از فيلم 

عاشقانه »دوشيزه آگوست« تجليل كردند. 

كالدرون: بردن داربي لذت دارد اما اول قهرماني

رأي فينال جام حذفي اعالم شد

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس مي گويد 
از اينكه اين تيم حمايت فردي مثل پروين 
را دارد، خوشحال است. گابريل كالدرون، 
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار با علي پروين، 
پيشكسوت اين تيم، اظهار كرد: قبل از هر چيز بايد مراتب 
احترام خودم را به ايشان بابت سابقه ورزشي شان اعالم كنم. 
ايش��ان فرد بزرگي در فوتبال ايران است و فردي بوده كه 
مسووليت بزرگي را در مدت هاي زيادي داشته است. خيلي 
خوب است كه دوستاني مثل ايشان به من كمك مي كنند. 
از اي��ن بابت خوش��حالم.  كالدرون در م��ورد داربي بين 
پرسپوليس و استقالل هم بيان كرد: اولين انگيزه من اين 
است كه تيم دوباره قهرمان شود. با توجه به تجربه هايي كه 
در ديگر كشورها دارم مي دانم داربي بسيار مهم است و برد 
در اين بازي لذت بيشتري دارد. من كار مي كنم كه هميشه 

برنده باشيم. براي من هم برد در داربي مزه بيشتري دارد.

كميته اخالق فدراسيون فوتبال در پرونده جنجالي فينال 
جام حذفي براي دو متهم اصلي اتفاقات تلخ اين ديدار در 
مجموع ۷ سال محروميت از كليه فعاليت هاي فوتبالي 
حكم داد. ديدار فينال جام حذفي فوتبال ايران 12 خرداد 
در حالي در اهواز برگزار شد كه حاشيه هاي تلخ پيرامون 
اين ديدار ميليون ها هوادار فوتبال را س��رگردان و هزاران 
تماشاگر حاضر در ورزشگاه فوالد اهواز را بالتكليف كرده 
بود. برگزاري اين ديدار كه مانند ديدارهاي هفته هاي پاياني 
ليگ هجدهم با بي نظمي و درگيري همراه بود، انتقادهاي 
زيادي به همراه داشت. حاشيه هاي اين ديدار به گونه اي بود 
كه وزير ورزش و جوانان و نمايندگان مجلس نيز با ورود به 
موضوع بر برخورد قاطع با مسببان اين اتفاق تاكيد كردند 
و كميته ويژه اي نيز به رياست محمدرضا داورزني معاون 
وزير ورزش و جوانان و رييس كميته اخالق فوتبال تشكيل 
و گزارشي از اتفاقات تلخ اين ديدار نيز به رييس جمهور ارايه 
شد. كميته اخالق فدراسيون فوتبال نيز از همان ساعات 
اوليه اين اتفاقات، با اعالم تعليق فعاليت س��عيد فتاحي 
مسوول برگزاري مس��ابقات ليگ، رسمًا به موضوع ورود 
كرد. در ادامه نيز اين كميته با برگزاري سه جلسه رسيدگي 

تالش كرد كه متهمان اصلي اين ديدار جنجالي را احضار 
و دفاعيات آنها را اخذ كند اما هيچ كدام از مقصران اصلي 
اتفاقات اين ديدار به جلس��ات رسيدگي كميته اخالق 
فدراسيون فوتبال نرفتند تا اينكه اين كميته تصميم گرفت 
با رياس��ت قاضي تورك اقدام به صدور رأي در اين پرونده 
كند. بر اساس حكم كميته اخالق فدراسيون فوتبال حيدر 
بهاروند رييس سازمان ليگ فوتبال به پنج سال محروميت 
از كليه فعاليت هاي فوتبالي و جريمه نقدي محكوم شده 
است. سعيد فتاحي مسوول برگزاري رقابت هاي سازمان 
ليگ نيز به دو سال محروميت و جريمه نقدي و همچنين 

عبدالكاظم طالقاني رييس هيات خوزستان و عضو هيات 
رييسه فدراسيون فوتبال نيز به جريمه نقدي محكوم شده 
است. كميته اخالق فدراسيون فوتبال همچنين الطافي 
مديرعامل و حاجي پور، مالك باشگاه داماش گيالن را به 
6 ماه محروميت از تمامي فعاليت هاي فوتبالي و پرداخت 
جريمه نقدي محكوم كرده اس��ت. آراي كميته اخالق 
فدراسيون فوتبال در حالي صادر شده كه مهدي تاج بارها 
اعالم كرده، رسيدگي به اين پرونده در صالحيت كميته 
اخالق نيست و با اين رويكرد حمايتي رييس فدراسيون 
فوتبال مشخص نيست سرنوشت نهايي اين احكام قابل 
تجديدنظر در استيناف چه خواهد شد. ماده ۳ آيين نامه 
اخالق فدراسيون فوتبال مي گويد: »كميته اخالق مي تواند 
اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه فوتبال از جمله 
مقامات رسمي و بازيكنان و كارگزاران و واسطه هاي رسمي 
را در خصوص نقض قوانين اخالقي و رفتارهاي كه مي تواند 
به تماميت و اعتبار فوتبال كش��ور لطمه وارد كند، مورد 
بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم احكام مناسب صادر 
كند.« استناد كميته اخالق براي ورود و رسيدگي به پرونده 

فينال جام حذفي همين ماده بوده است. 

ورزشي
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