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 کاروان ایران 
طال باران شد

با کسب سه مدال طالی کشتی گیران آزادکار 
جم��ع مدال های طالی کاروان ای��ران به عدد 10 
رسید و ایران در پایان روز دهم بازی های آسیایی 
در رتبه پنجم قرار گرفت.در دهمین روز بازی های 
آسیایی اینچئون کره جنوبی آزادکاران ایران در 4 
وزن به روی تش��ک رفتند که در پایان س��ه مدال 
طال و یک نقره را از آن خود کردند.در رقابت های 
دیروز مسعود اسماعیل پور در وزن 61 کیلوگرم، 
میثم مصطفی جوکار در وزن 86 کیلوگرم و پرویز 
هادی در وزن 125 کیلوگرم گردن آویز طال را از آن 

خود کردند. عزت ا... اکبری نیز نماینده 74 کیلوگرم 
ایران مدال نقره را به دس��ت آورد.با احتساب سه 
طالیی که کشتی کس��ب کرد، مجموع مدال های 
طالی ایران در روز دهم بازی های آسیایی به عدد 
10 رسید. با این تعداد مدال طال، کاروان ورزشی 
ایران با پش��ت سر گذاشتن کره ش��مالی، در رده 
پنجم قرار گرفت و باید برای رسیدن به قزاقستان 
و تکرار مقام چهارمی اکنون با قزاقس��تان رقابت 
کند؛ قزاقس��تان در دو دیدار فینال کشتی دو مدال 
طال را در مصاف با کش��تی گیران ایرانی از دست 

داد.10 طالیی ایران در این بازی ها نجمه خدمتی 
)تیراندازی(، اسماعیل عبادی )تیروکمان کامپوند(، 
محمد دانشور )دوچرخه سواری کایرین(، محسن 
ش��ادی )روئینگ(، بهداد س��لیمی )وزنه برداری(، 
محسن محمدسیفی )ووشو(، رضا یزدانی، مسعود 
اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار و پرویز هادی 
)کشتی آزاد( بودند.همچنین ایران تا پایان روز دهم 
یازده مدال نقره و 8 مدال برنز را به دست آورد تا 
پس از چین، کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان در رده 

پنجم قرار گیرد.

رئیس جمه��ور در اجالس س��ران س��احلی 
دریای خزر گفت : دریای خزر باید»مرکز توسعه 
و رفاه«،»نماد صلح و امنیت« و س��مبل»همکاری 
ملت ها« باش��د.به گزارش  تفاهم به نقل از پایگاه 
ریاس��ت جمهوری، حسن روحانی  اطالع رسانی 
رئیس جمه��ور بع��داز ظهر دی��روز در چهارمین 
اجالس س��ران کشورهای س��احلی دریای خزر 
که در شهر آستراخان روسیه برگزار شد، خطاب 
به روس��ای جمهور کش��ورهای س��احلی دریای 
خزر گفت: این نشس��ت نه تنها فرصت مغتنمی 
را برای هم فکری بیش��تر فراهم می س��ازد، بلکه 
به عنوان ابتکاری س��ازنده می توان��د این دریا را 
 به نمادِ همبستگی، دوس��تی و حسن هم جواری 

تبدیل نماید.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این گردهمایی 
مس��ئولیت بزرگ��ی ب��ر دوش روس��ای جمهور 
کشورهای ساحلی دریای خزر است، اظهارداشت: 
ما در برابر دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترک، 
کانون پیوند و دوستی، و منشأ معیشت میلیون ها 
انس��ان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه 
در براب��ر آین��دگان نیز مس��ئول می دانی��م. و این 
می طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه، همانگونه 
که پیش��ینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به 
ارث گذاش��تند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته 

و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم.
روحان��ی گف��ت: وظیف��ه مش��ترک م��ا در 
اینجا، درکن��ار رایزنی ب��رای نزدیکی مواضع در 
رژی��م حقوقی و تحدی��د حدود و دس��تیابی به 
همکاری ه��ای بازرگان��ی و اقتص��ادی، ایجاب 
می کند تا دریای خ��زر، به عنوان کانونی که ما را 
ب��ا وجود زبان ها، ملیت ها و دیدگاه های مختلف، 
پیرامون خود جمع کرده اس��ت، مورد توجه ویژه 
قرار گیرد. رئیس جمهور تاکید کرد : تبدیل دریای 
خ��زر به نمادی از توس��عه و همکاری و مرکزی 
برای دوستی و پیش��رفت، از بزرگترین اقداماتی 
خواهد بود که این نعمت الهی را برای نس��ل های 
بعدی ما حفظ ک��رده، و زمینه را برای ایجاد رفاه 
و توس��عه در س��واحل این دریا به عنوان یکی از 
پیش��رفته ترین و باشکوه ترین س��واحل دنیا، با 
جاذبه های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و 
توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری 
و شیالت، و بخصوص سرمایه گذاریهای مشترک 
آماده می سازد. روحانی ضرورت همکاری جمعی 
و سرمایه گذاری مش��ترک کشورهای ساحلی را 
یادآور شد و افزود : باید بجای اقدامات انفرادی، 
فعالیت های جمعی را مبن��ای اقدامات خود قرار 
داده و بپذیری��م که تعامالت جمع��ی، بهره وری 
بیش��تری را در اختیار همگان ق��رار خواهد داد. 
تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های 
گوناگ��ون، نفع مش��ترک را تعریف کنی��م، نهاد 
مش��ترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه گذاری 

مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم.
رئیس جمه��ور همچنی��ن ل��زوم توج��ه به 
موضوع، مسئله امنیت و همکاری های جمعی در 
برق��راری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر را 
یادآور ش��د و ادامه داد : ما باید در برقراری ثبات 
و آرامش با هم همکاری کنیم. لذا مناس��ب است 
عالوه بر همکاری کش��ورهای س��احلی این دریا 
در برق��راری امنیت جمعی، اج��ازه ندهیم دریا و 
س��واحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای 
س��احلی دارد، مح��ل ترکت��ازی اف��راط گری و 
تروریس��م، مواد مخدر، و جنایات س��ازمان یافته 
شود.رئیس  شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
ما نبای��د اجازه دهیم امنیت این دریا و س��واحل 
آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مش��ترک 
کش��ورهای س��احل آن وابس��ته گردد، و رفاه و 
س��المت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این 
متغیرها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می کنم در این 
خصوص دست به دس��ت هم داده و این دریا را 
»دریای صلح و توس��عه« بخوانیم؛ و بکوش��یم تا 
در زمان مش��خص و از طریق رایزنی های فشرده، 
مقدمات اولیه آن را فراهم نماییم. آنگاه می توانیم 
با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک 
به پیش��ینه تاریخی ِدوستی ِملت هایمان، گام های 
بلندی برای رفاه و توس��عه و ثبات مردم ِسواحل 
زیبای خزر فراه��م آوریم.روحانی با اعالم اینکه 
دریای خزر باید»مرکز توسعه و رفاه« ، »نماد صلح 
و امنیت « و سمبل» همکاری ملتها« ما باشد اظهار 
داش��ت : برای این منظور شایس��ته است به این 
موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این 
پهنه آبی بی نظیر را به عنوان »پهنه آبی مش��ترک« 
ب��رای اس��تفاده هم��گان و تضمی��ن دریانوردی 
آزاد، مش��ترک نگ��ه داریم؛ و ای��ن مجموعه را با 
همکاریهای جمعی و مش��ترک به سوی توسعه و 

رفاه، و صلح وامنیت سوق دهیم.
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه امروز، ش��اهد 
انعقاد س��ه موافقت نامه: »حفاظ��ت و بهره برداری 
بهین��ه از منابع زنده آبی«، »آب و هواشناس��ی«، و 
»همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت 
اضطرار« در دری��ای خزر خواهیم بود گفت : این 
دستاوردها که در پرتو تالش نمایندگان کشورهای 
س��احلی حاصل شده است، بی تردید برخاسته از 
رهنمودهای رؤس��ای جمهور ب��وده و می تواند به 
اهداف مذکور کم��ک نماید.رئیس جمهور تدوین 
مبانی حقوق و تکالیف کش��ورهای س��احلی در 
دریای خزر در چارچوب تدوین کنوانسیون رژیم 
حقوق��ی را اقدامی کلیدی برای همکاری در خزر 
خواند و گفت : اگرچه می دانیم که امضای »اعالمیه 
روس��ای جمهور« ما را به تدوین کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد س��اخت، و 
تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری 
ما خواهند بود.روحانی از تدوین و اجرایی ش��دن 

کنوانسیون تهران و همچنین پروتکل های الحاقی به 
آن توسط کشورهای ساحلی دریای خزر صورت 
به عنوان اقدامات خوب یاد کرد و گفت : ما نیازمند 
توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیس��ت 
آسیب پذیر و شکننده و منابع زنده آبی منحصر به 
فرد دریای خزر هس��تیم. در این زمینه الزم است 
در کلیه طرح های ملی و منطقه ای، اصل خدش��ه 
ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی 
را مد نظر قرار دهیم.رئیس جمهور اظهار داش��ت : 
رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، 
که نس��ل های آینده، فارغ از هرگونه دل مشغولی، 
بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند. اعتقاد 
دارم ک��ه تدوین این کنوانس��یون، باید با دو عامل 
»دقت« و »سرعت« پیش رود، و نتایج حاصله از آن، 
بویژه در »تحدید حدود مناطق دریایی در سطح« و 
همچنین »تعیین محدوده های بس��تر و زیربستر« ، 
پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای 
مردم کش��ورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را 
برآورده س��ازد.روحانی افزود : من به عنوان رئیس 
کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در 
آن س��اکن است، و هزاران س��ال با دریای خزر و 
مس��ایل آن پیوند خورده است، اعالم می دارم که 
تنه��ا راه نیل به صلح و ثبات و توس��عه پایدار در 
منطقه، توج��ه به مصالح بلندم��دت و منافع همه 
کش��ورهای س��احلی دریای خزر و رعایت اصل 
»اتف��اق آراء« در کلیه تصمیم��ات متخذه پیرامون 
این دریاس��ت.رئیس جمهور تاکید کرد : ما اعتقاد 
داریم که نظام حقوقِی جامع و پایدار، باید براساس 
اص��ول و موازین »حقوق بین المل��ل«، »منصفانه 
بودن نتایج تحدید حدود« و انحصارِ: »حاکمیت«، 
»حقوق حاکمه« و »صالحیت« صرفاً به پنج کشور 
ساحلی« ترسیم شود و بهره برداری از منابع دریای 
خزر برای توس��عه پایدار و رفاه عمومی، خواست 
طبیع��ی ملت ها اس��ت.روحانی با تاکی��د بر اینکه 
تضمی��ن صلح، ثبات و امنی��ت در خزر در گروی 
اصول بنیادین اس��ت ، گفت: ای��ن اصول عبارت 
است از »پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی«، 
»خودداری از کاربرد نیروهای مس��لح«، »انحصار 
دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج 
کشور ساحلی«، »ممنوعیت حضور نیروهای نظامی 
بیگانه«، »لزوم اتفاق آراء در تصمیمات«، »پرهیز از 
اقدامات یکجانب��ه«، »آزادی دریانوردی«، »برابری 
رفتار« و در نهایت »اتخاذ سیاست های هماهنگ« 
خواه��د بود.رئیس جمهور در پایان، ب��ار دیگر از 
س��ازماندهی شایسته اجالس و مهمان نوازی گرم 
رییس جمهور، دولت و مردم فدراس��یون روسیه، 
تش��کر و اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله 
در این اجالس، راهگشای مذاکرات آتی گروه های 
 کاری وی��ژه تدوی��ن کنوانس��یون رژی��م حقوقی 
ب��وده، و افق های درخش��انی را برای مردم منطقه 

ترسیم سازد.

رئیس جمهوری در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:

دریای خزر را »دریای صلح و توسعه« بخوانیم

 هشدار به صادرکنندگان 
چک بالمحل

با وجود امضایی که بازکننده حساب جاری به 
نشانه تعهد نسبت به دهها بند و تبصره می زند بازهم 
آمار قابل تامل چک های برگشتی نشان می دهد که 
کمتر تاجر و یا فرد درگیر با مبادالت پولی و بانکی از 

چک های پاس نشده و بی محل در امان مانده است. 
با وجود اینکه طی سالیان گذشته دستورالعمل ها و 
بخش��نامه های متعددی از سوی بانک مرکزی برای 
رفع مش��کالت و معضالت چ��ک و کاهش آمار 

چک های برگشتی صادر و به نظام بانکی ابالغ شده 
است، اما در کنار اینکه تاکنون دستورالعمل جامعی 

در این زمینه در دستور کار قرار نگرفته...
شرح در صفحه 4

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذای��ی کش��ور، ضمن اعالم تش��کیل کارگروه 
تخصصی الگوي تولید، توزیع و مصرف روغن 
به ویژه پالم، در این انس��تیتو از تشکیل دوجلسه 
در ای��ن کارگ��روه خبرداد.دکت��ر مجید حاجی 
فرجی گفت: با توجه به نگرانی های ایجاد شده 
در رابط��ه با موضوع اس��تفاده از روغن پالم در 
محصوالت لبنی و انتشار نظرات مختلف در این 
خصوص، انس��تیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور، بنا به درخواست معاونت بهداشت 
وزارت بهداش��ت، اق��دام به تش��کیل کارگروه 
تخصصی روغن با شرکت اعضای هیئت علمی 
گروههای تغذیه و صنایع غذایی انس��تیتو کرد.
وی اف��زود: با توجه به ابعاد گس��ترده موضوع، 
از گروههای مختلف علمی و پژوهش��ی انستیتو 
خواس��ته شده تا از دیدگاه های صنایع غذایي و 
نیز سالمت تغذیه اي موضوع را مورد بررسي و 
مداقه قرار دهند.رئیس انس��تیتو تحقیقات تغذیه 
ای و صنای��ع غذایی کش��ور گف��ت: در دومین 
جلس��ه این کمیته و بررس��ی اولیه منابع علمی 
مرتب��ط با روغن پال��م، مقرر ش��د مطالب ارائه 
شده از سوی اعضای گروه در سه محور معرفی 
روغن پالم و ساختار ش��یمیایی فراکسیون های 
مختلف آن، اثرات بالینی مصرف روغن پالم در 
رژیم غذایی و قوانین بین المللی در باره استفاده 
از روغ��ن پالم در صنعت غذا طبقه بندی ش��ده 
و برای سیاس��تگذاری به مراج��ع ذی ربط ارائه 

و ب��ه نحو مقتضی اطالع رس��انی ش��ود.حاجی 
فرجی در ادامه از تشکیل منظم جلسات مذکور 
خبر داد و بر عزم انس��تیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور در بررسی تمامی جنبه های 
اس��تفاده از روغن پالم در صنای��ع غذایی تاکید 
ک��رد.وی افزود: با توجه ب��ه جنبه های مختلف 
تکنولوژیکی و تغذیه ای، اس��تفاده از روغن پالم 
در محصوالت لبنی مختلف، در جلس��اتی که با 
حضور نمایندگان انستیتو در انجمن صنایع لبنی 
و با حضور نمایندگان سازمانهاي مختلف برگزار 
شد و مقرر گردید انستیتو با همکاری دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت، س��ازمان غذا و 
دارو و س��ازمان ملی استاندارد نسبت به بررسی 
کارشناسی و پیشنهاد جداول پروفایل اسیدهای 
چرب م��ورد قبول فرآورده ه��ای لبنی مختلف 
اقدام نماید.رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کش��ور  افزود: از سایر تصمیماتی 
که در جلس��ات برگزار ش��ده در انجمن صنایع 
لبنی اتخاذ ش��د می توان به ممنوعیت اس��تفاده 
از پالم اس��تئارین و پال��م کرنل در مغز )میکس( 
بستنی تا اطالع ثانوی اشاره کرد. از سوی دیگر، 
پیشنهاد ش��د تا با انجام پروژه های تحقیقاتی با 
همکاری انس��تیتو و انجم��ن صنایع لبنی، امکان 
جایگزینی چربی های گیاهی مناس��ب با روغن 
پالم در محصوالت لبن��ی مختلف )از جنبه های 
 تکنولوژیک��ی، ارزیاب��ی حس��ی و تغذی��ه ای( 

بررسی شود.

استفاده از پالم در بستنی ممنوع شد

در پی اعتراضات گس��ترده کس��به و بازاریان 
نس��بت به اخذ کارمزد از دارندگان دس��تگاه های 
کارت خوان فروش��گاهی، هیئت دولت در جلسه 
خود به بانک مرکزی دس��تور داد که تمام جوانب 
این موضوع را بررس��ی کرده و پیش��نهادات الزم 
درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای 
پول و اعتب��ار منعکس و پ��س از تصویب آن در 
ش��ورای مذکور، اقدام کند.براس��اس تصمیمی که 
بان��ک مرکزی اتخاذ کرده ب��ود، قرار بود از ابتدای 
آبان ماه س��ال ج��اری ب��ه ازای ه��ر تراکنش در 
دس��تگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 
تا 120 تومان از دارندگان این دس��تگاه ها کارمزد 
دریافت ش��ود و این کارمزد از حساب بانکی آنها 
کس��ر گردد.اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات 
گس��ترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها 
نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک ها که به 
اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض 
و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از 
آنها کسر شود، مشکالتی را در بر خواهد داشت.در 
پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت در جلسه 
خود در مورد اخ��ذ کارمزدها از کارت خوان های 
فروش��گاهی بح��ث کردن��د و از بان��ک مرکزی 
خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد 
الزم درب��اره چگونگی و می��زان اخذ کارمزد را به 
شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن 
در ش��ورای مذکور، اقدام نماید.به نظر می رسد با 
این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای 
اخذ کارمزدها به دلیل بررس��ی های بیشتر در این 

بان��ک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا 
تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ 
ش��ود.بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که 
طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه 
به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 
250 تومان است، احتماال حدود 100 تا 120 تومان 
خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش 

نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.
مس��ئوالن بان��ک مرک��زی تاکید ک��رده اند 
که مبلغی که کس��ر می ش��ود متوجه ش��هروندان 
نخواهد ب��ود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی 
که از پایانه های فروش اس��تفاده م��ی کنند را در 
بر خواه��د گرفت.البته این اولی��ن مرحله از اخذ 
کارمزده��ای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد 
در قب��ال خدمات الکترونیک��ی و پیامکی خود را 
ب��ه صورت چراغ خاموش از ماه ها قبل آغاز کرده 
ان��د، اولین مرحل��ه اجرای طرح اخ��ذ کارمزد از 
خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت 
کارم��زد در قب��ال گرفتن موجودی از حس��اب ها 
از طریق دس��تگاه های خودپ��رداز و کارت خوان 
برمی گشت. با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت 
اخذ کارمزدهای جدید، مش��خص می شود بانکها 
در نظر دارند باب��ت هر اقدام و عملیاتی که انجام 
می دهن��د از مردم پول بگیرن��د و بانک مرکزی به 
عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.
مدیران ش��رکت های "پی اس پ��ی" هم به تازگی 
اع��الم کرده اند که اگ��ر از دارندگان دس��تگاه ها 
کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی 

آنها بهبود خواهد یافت.بانک مرکزی دلیل دریافت 
کارمزدها را استفاده باال از این شبکه، بازسازی آن با 
توجه به استهالک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن 
یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری ش��بکه 
اعالم می کند. بررس��ی ها حاکی است که نرخ هر 
پایانه فروش��گاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک 
میلیون تومان است.ناصر حکیمی مدیر کل فناوری 
اطالعات بانک مرکزی با اعالم اینکه خدماتی که 
روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری باال 
اس��ت که این هزینه های جزیی دریافتی که برای 
بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می 
گوید: احس��اس می کنم فروشندگانی که مخالف 
اجرای این طرح هس��تند از مبلغ کارمزد دریافتی 
مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می 
ش��ود واقعا ناچیز است.با این وجود، فروشندگان 
دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که 
مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، 
حتی مبل��غ 100 تومان را هم زیاد م��ی دانند، در 
عین حال مسئوالن بانک مرکزی دغدغه و نگرانی 
فروشندگان را ناشی از ش��ایعه هایی که در مورد 
طرح ایجاد ش��ده اس��ت، عنوان می کنند.از سوی 
دیگ��ر، عامه مردم هم نظرات��ی دارند، اینکه اولین 
نتیجه گرفتن کارمزد تورم اس��ت و فروش��ندگان 
بابت کس��ر هر 120 تومان ممکن اس��ت ارقامی 
چندین برابر آن به قیمت کاالی خود اضافه نمایند 
و آن را از مردم بگیرند.حال با توجه به نظر هیات 
دولت باید منتظر تصمی��م جدید بانک مرکزی و 

شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

اعتراض مغازه داران کارساز شد

جنجال کارت خوان ها به دولت کشید


