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س��خنگوي س��تاد حذف يارانه از پاي��ان فرايند 
شناس��ايي ۳ ده��ك ب��االي درآمدي ب��ا كمك 
اطالعاتي ۷ دستگاه و بر اس��اس ۸ معيار خبر داد 
و گفت: با اعالم س��خنگوي دول��ت فرايند حذف 
انجام خواهد شد. حس��ين ميرزايي در گفت وگو 
با تس��نيم، در تشريح فلسفه ش��كل گيري ستاد 
تبص��ره 14 قانون بودجه يا س��تاد ح��ذف يارانه 
گفت: در تعريف قانون هدفمندي يارانه ها؛ يارانه 
براي جبران قدرت خريد خانوارهاي آسيب پذير 
تعريف شده بود، در آن برهه چون ابزار شناسايي، 
دهك بندي و خوشه بندي وجود نداشت تصميم 
به پرداخت همگاني گرفته ش��د؛ اما تنها افرادي 
بايد مشمول دريافت يارانه باش��ند كه اين يارانه 
در زندگي آنها تغيير ايجاد كن��د. عماًل پرداخت 
يارانه نقدي براي ترميم قدرت خريد به فردي كه 
توان مالي بااليي دارد و همي��ن اآلن از يارانه هاي 
مختلفي در حوزه س��وخت، حمل ونقل و توليد و 

غيره استفاده مي كند، بي معني است.
س��خنگوي س��تاد حذف يارانه افزود: ام��ا به هر 
دليلي اين فرايند در س��نوات اخير متوقف شده 
بود، بر اس��اس تحليل ه��اي ما در س��تاد تبصره 
14 از س��ال 92 تاكنون نبود داده هاي مناس��ب 
و ع��دم شناس��ايي دهك ه��اي پردرآم��د كنار 
حساس��يت هاي اجتماعي مان��ع از ادامه فرآيند 

حذف يارانه نقدي دهك هاي پردرآمد شده بود.
به گفته ميرزايي، در ح��ال حاضر پايگاه اطالعات 
رف��اه ايراني��ان در وزارت رفاه ايجاد ش��ده و اين 
داده ه��ا بع��د از تقاطع گي��ري در آزمون وس��ع 
قابل پياده س��ازي اس��ت. از طرف ديگ��ر با توجه 
به مصوبه مجل��س در تبصره 14 قان��ون بودجه، 
دولت اصرار دارد اي��ن قانون را اجراي��ي كند، بر 
اين اس��اس پيش بيني مي شود در س��ال جاري 
فرايند حذف س��ه دهك پردرآمد انجام شود. وي 
درباره دستگاه هايي كه اين اطالعات را در اختيار 
س��تاد قرار داده اند، گف��ت: ابتدا به دنب��ال ايجاد 
شناس��نامه اجتماعي- اقتصادي افراد بوديم، در 
اين شناس��نامه وضعيت رفاهي اف��راد مبتني بر 
دارايي، درآمد و هزينه مش��خص مي شد، بر اين 
اساس شاخصه هايي مثل تملك مسكن، خودرو، 
وضعيت تج��اري ف��رد، بيمه تأمي��ن اجتماعي، 
اطالع��ات دريافت حقوق، صنفي ك��ه فرد در آن 
مشغول به كار است و محل زندگي در دستور كار 
قرار گرفته اس��ت. اين اطالعات از س��ازمان هايي 
مث��ل وزارت كار، س��ازمان اداري اس��تخدامي، 
بانك اطالعات خودروي ناجا، اطالعات سفرهاي 
خارج��ي ني��روي انتظام��ي، وزارت بهداش��ت، 
سازمان ثبت امالك و اس��ناد، اطالعات اصناف از 
وزارت صمت و در نهاي��ت اطالعات تراكنش ها و 
حس��اب هاي بانكي از بانك مركزي دريافت شده 

اس��ت. ميرزايي گفت: براي دريافت تسهيالت از 
نظام بانكي از مجموعه اقدامات بانكي انجام شده 
مثل پرداخت بدهي يك رتبه اعتباري تش��كيل 
مي شود، مانند همين مثال در فرآيند حذف يارانه 
نقدي نيز ب��راي هر ك��دام از بانك هاي اطالعاتي 
يك ضريب در آزمون وس��ع لحاظ شد، به عنوان 
مثال 16 ه��زار خانوار حذف ش��ده مالك بيش از 
500 ميلي��ون تومان خودرو بودند كه مش��خصًا 

يارانه اين افراد قطع شده است.
اين مقام مسوول گفت: هر فردي براي اعتراض به 
دفاتر مشخص شده مراجعه كرد بر اساس معدل 
گردش حساب تراكنش هاي بانكي، سود بانكي، 
ميزان واريز و مانده حس��اب به عنوان معيارهاي 
بررس��ي در نظر گرفته مي ش��ود نكته قابل توجه 
اينكه در اين بين تنه��ا تراكنش هاي خريد معيار 

حذف يارانه نقدي افراد بوده است.
س��خنگوي س��تاد حذف يارانه گف��ت: در 4 ماه 
ابتدايي س��ال 9۸ مبلغ هزينه ك��رد خانوارها به 
عنوان معيار مهم حذف يارانه نقدي در نظر گرفته 
شده است بر اين اس��اس اگر متوسط هزينه كرد 
خانوار يك نف��ره 4 ميليون تومان باش��د، خانوار 
دونفره پنج ميليون تومان، خانواده سه نفره شش 
و نيم ميليون تومان، خانوار 4نف��ره ۷.5 ميليون 
توم��ان، خان��واده 5نف��ره ۸.5 ميلي��ون تومان و 
خانواده ش��ش نفره به باال به ازاي ه��ر نفر اضافي 
500 هزار تومان افزايش لحاظ خواهد شد )6 نفر 
9 ميليون تومان( خانوار در فهرست حذف يارانه 
نقدي قرار خواهد گرفت اما اگر ميزان هزينه كرد 
از اين ارقام پايين تر باشد يارانه آنها مجدداً برقرار 

خواهد شد.
ميرزايي اع��الم ك��رد: در ح��ال حاض��ر فرايند 
شناسايي سه دهك باالي درآمدي كه در فهرست 
حذف يارانه نقدي قرار گرفته اند به اتمام رس��يده 
است. اما ما قصد داريم فرآيند حذف يارانه نقدي 
مرحله ب��ه مرحله انجام ش��ود يا حداق��ل خطا و 
حداكثر دقت در فرايند ح��ذف پردرآمدها لحاظ 
شود تا فرايند رسيدگي به اعتراضات نيز با سرعت 

مناسب صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه در چه زماني فرايند 
ح��ذف يارانه نقدي س��ه دهك ب��االي درآمدي 
تكميل خواهد شد، گفت: با توجه به اينكه فرآيند 
حذف ياران��ه نقدي ي��ك تصميم ملي اس��ت و 
تعداد قابل توجهي از افراد در اين فرآيند از صف 
درياف��ت يارانه نقدي خارج خواهند ش��د، بعد از 
اعالم س��خنگوي دولت س��ه ده��ك يارانه بگير 
حذف مي ش��وند ام��ا همانطور كه اش��اره ش��د 
فرآيند شناسايي اين س��ه دهك تكميل شده و 
اين اطالعات در اختي��ار تبصره 14 قانون بودجه 

قرار دارد.

8  معيار شناسايي 3  دهك ثروتمند

احسان  سلطاني |
تحليلگر    اقتصادي|

هم اكنون مانند بسياري حوزه هاي ديگر و آن چنان كه 
سنت مالوف است، تشكيل حباب هاي بازار سرمايه به 
)هجوم( مردم نس��بت داده مي ش��ود. داليل متعددي 
وجود دارد كه مردم در روند صعود بازار س��رمايه نقش 

قابل توجهي ايفا نمي كنند.
1- ش��وك ارزي و به تبع آن س��قوط ارزش پول ملي 
قطعا منجر ب��ه تعديل ارزش بازارهاي س��رمايه اي با 
ارزش ريال مي ش��ود كه در هر چهار ب��ازار اصلي ارز، 
طال، مسكن و س��هام به وقوع پيوسته است. بنابراين 
ارزش جاري بازار سهام حدود 10000 هزار ميليارد 

ريال متناسب با ارزش پول ملي است.
2- س��رمايه گذاران و دس��ت اندركاران سهام بيشتر 
اش��خاص حرف��ه اي و بنگاه ه��اي بزرگ هس��تند 
و متقاضي��ان خ��اص خ��ود را دارد مانن��د بانك ها، 

شركت هاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران بزرگ.
۳- بر خالف س��ه بازار ارز، طال و مسكن، بازار سرمايه 
به ش��دت تخصصي اس��ت و افراد باتجربه و حرفه اي 
مي توانند در آن فعاليت كنند و عامه مردم از ورود به 

بازار سرمايه اكراه دارند.
4- در هن��گام بي ثبات��ي ش��ديد اقتص��اد كالن و 
شوك هاي ارزي، گروه هايي از مردم براي خريد ارز يا 
طال هجوم مي آورند، زيرا به دنبال جايگزين پول ملي 
كه به شدت در حال بي ارزش شدن اس��ت، با دارايي 
مع��ادل آن )ارز يا طال( هس��تند. ارز و طال جايگزين 

ريال است كه در همه جا قابل مبادله است. 
5- ورود مردم به بازار مس��كن تا حد زيادي در اثر نياز 
مصرفي هست، چون بسياري از متقاضيان فكر مي كنند 

كه اگر نخرند، ديگر نمي توانند صاحب خانه شوند.
6- افزايش ش��ديد قيمت هاي بين 2 ت��ا 5 برابري و 
سركوب درآمدها در دو س��ال اخير و در سوي ديگر 
س��رمايه گذاري در بازارهاي ارز، طال و مس��كن توان 
مردم را براي ورود به فعاليت هاي س��فته بازانه جديد 

مانند بازار سهام تا حد زيادي از بين برده است.
 ۷- بازار س��رمايه داراي »درجه ريس��ك، نااطميناني 
و تاثيرپذيري از عوام��ل خارج��ي« به مراتب باالتري 
نسبت به سه بازار ارز، طال و مسكن است كه در دو دهه 
گذش��ته به مراتب تجربه شده اس��ت. به عنوان مثال 
مي توان به صعود ارزش ج��اري بورس به 144 ميليارد 
دالر در آذر 1۳92 و س��قوط آن به ۷۳ ميليارد دالر در 

آذر 1۳94 اش��اره كرد. درجه ريس��ك، نااطميناني و 
تاثيرپذيري از عوامل خارجي باالتر بازار س��رمايه خود 
مانع از ورود گروه هاي غير حرفه اي به اين بازار مي شود. 
به طور كلي نظر به ركودها و ريزش قيمت ها و ثبات به 
مراتب پايين تر ارزش س��هام بنگاه ها )مانند بانك ها يا 
خودروس��ازها( نس��بت به بازارهاي ارز، طال و مسكن، 
مردم و س��رمايه گذاران عادي تجربه چندان خوبي از 

ورود به بازار سرمايه ندارند.
 ۸- در شرايط نااطميناني ش��ديد اقتصادي،  نزاع هاي 
منطق��ه اي و بي اعتمادي مردم، اصوال م��ردم به خريد 
دارايي هاي با قدرت نقدش��وندگي سريع )معادل پول 
مانند ارز و طال( گرايش دارن��د و نه دارايي هايي كه هم 

ريسك باال دارد و هم قدرت نقدشوندگي پايين.
 9- بازار سرمايه با عبور از شاخص كل ۳00 هزار واحد 
و ارزش جاري بازار باالي 10000 ه��زار ميليارد ريال 
وارد فاز ريس��ك باال، بي ثبات و ش��كننده شده است و 
هم اكنون حداقل 20 درصد حباب دارد. در اين شرايط 
كه س��فته بازان آماتور خاطره تلخي از خريد دالر گران 

در ميانه سال 1۳9۷ دارند، وارد بازار سرمايه نمي شوند.
10- آن چه ك��ه هم اكن��ون در بازار س��رمايه تحت 
عنوان »هجوم مردم« توجيه مي شود، در اصل توسط 
بنگاه هاي دولتي و ش��به دولتي )خصولت��ي( و دولت 
پشتيباني مي شود و ساير ذي نفعان مانند خصوصي 
نماهاي حاشيه قدرت، سفته بازان و نوسان گيرهاي 
بورسي به آن دامن مي زنند. در بازاري كه ۸0 درصد آن 
در دست خصولتي ها اس��ت، رشد ارزش آن به معناي 
افزايش هر چه بيشتر قدرت و تسلط بخش شبه دولتي 
رانتي-رفاقتي- غارتي بر اقتصاد است كه ريشه اصلي 
مصائب و گرفتاري هاي اقتصاد ايران در ده سال اخير 
اس��ت. در اين ماجرا مانند بس��ياري موارد ديگر عامه 
مردم نق��ش چنداني ايفا نمي كنن��د و از عنوان مردم 
استفاده ابزاري مي شود. بايستي توجه كرد كه صرف 
ورود چند هزار نفر ي��ا حتي چند ده ه��زار نفر دالل، 
نوسان گير و سفته باز به يك بازار به هيچ عنوان هجوم 

مردم تلقي نمي شود.
در خص��وص نقدينگ��ي و نق��ش آنكه ب��دون توجه 
به رونده��ا، چگونگي و نح��وه توزي��ع نقدينگي، در 
دو س��ال اخير سوءاس��تفاده هاي ابزاري، س��طحي و 
گزينش��ي زيادي از آن براي مهندسي افكار عمومي و 
موجه سازي شوك ارزي و گراني سازي شده است، در 

آينده خواهيم نوشت.

 ۱۰ واقعيت درباره نقش مردم 
در تشكيل حباب هاي بورس

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

۱۰ واقعيت درباره نقش مردم 
در تشكيل حباب هاي بورس

مانن��د  هم اكن��ون 
حوزه هاي  بس��ياري 
ديگ��ر و آن چنان كه 
است،  مالوف  س��نت 
حباب هاي  تش��كيل 
ب��ه  س��رمايه  ب��ازار 
)هجوم( مردم نسبت 
داده مي ش��ود. داليل 
متعددي وجود دارد كه م��ردم در روند صعود 
بازار سرمايه نقش قابل توجهي ايفا نمي كنند.

1- شوك ارزي و به تبع آن سقوط ارزش پول 
ملي قطعا منجر ب��ه تعدي��ل ارزش بازارهاي 
س��رمايه اي با ارزش ريال مي ش��ود كه در هر 
چهار بازار اصلي ارز، طال، مس��كن و سهام به 
وقوع پيوس��ته اس��ت. بنابراين ارزش جاري 
بازار س��هام حدود 10000 هزار ميليارد ريال 

متناسب با ارزش پول ملي است.

احسان  سلطاني

 صفحه 13  

راه و شهرسازي

 نشانه خروج سرمايه
 از بازار ساخت و ساز

زهره عالمي |
تازه تري��ن گ��زارش منتشرش��ده از س��وي دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
نشان مي دهد، تعداد واحدهاي مسكوني ساخته 
ش��ده در پايتخت طي 5 ماه ابتدايي سال جاري، 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 21 درصد 
كاهش يافته است. براساس اين آمار، در بازه زماني 
ابتداي فروردين تا انتهاي مرداد امسال، 2۷ هزار و 

۳۸4 واحد مسكوني در پايتخت توليد شده است...

راه و شهرسازي

ريشه مقاومت  قيمتي 
واحدهاي تجاري

 شهال روشني|
 طي س��ال  ۸6 كه كش��ور ما ازلحاظ اقتصادي 
و درآمدي نفت��ي در باالترين س��طح خود قرار 
داش��ت اش��تياق س��ازندگان به ساخت وس��از 
امالك تج��اري واداري به ش��دت افزايش يافت 
وضعيت به گونه اي بود ك��ه در كوتاه ترين زمان 
ممكن در هر بن و بس��ت و كوچ��ه اي يك واحد 
چندطبقه تجاري با كاركردهاي اداري و تجاري 
علم شد. اگرچه به گفته بسياري از كارشناسان 
ساخت وساز امالك تجاري با اين حجم مناسب 
كشورهاي پرجمعيت تر و توريست پذير تر است 
اما س��ازندگان كه اكثر ذي ص��الح نبودند وارد 
معركه ساخت وساز اين امالك شدند. اين طمع 
باعث شد در كوتاه ترين زمان شاهد ساخت وساز 
مال هايي باش��يم كه امروز بخش اعظمي از آنها 
خالي از سكنه بوده و هيچ فعاليت تجاري و اداري 

در آن شكل نمي گيرد. 
9

اخبار

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: ظرف سه هفته  
آينده قسمت ثانويه راكتور اراك راه اندازي خواهد 
شد. به گزارش ايرنا »علي اكبر صالحي« ديروز پس 
از حضور در كميس��يون آموزش مجلس شوراي 
اس��المي گفت وگو با خبرنگاران گف��ت: ما ظرف 
حداكثر سه هفته آينده قسمت ثانويه راكتور آب 
س��نگين اراك را راه اندازي خواهيم ك��رد. راكتور 
اراك قسمت اوليه و ثانويه دارد كه بخش عمده اي 
از فرآيندها در قس��مت ثانويه انجام مي گيرد. وي 
افزود: دوستان توانستند در 4 سال گذشته قسمت 
ثانويه را به جايي برس��اند كه ما ظرف دو سه هفته 
آينده بتوانيم آن را راه ان��دازي كنيم و مهم تر از آن 
ماشين جاي گذاري و جابه جايي سوخت را هم كه 
ناقص بود و يك بعد آن كامل نبود آن هم كامل شده 
و ظرف دو س��ه هفته آينده نصب مي شود. رييس 
س��ازمان انرژي اتمي درخصوص آخرين وضعيت 
واحدهاي دو و س��ه نيروگاه بوش��هر گفت: راكتور 
دو و سه بوشهر هم دو سال اس��ت شروع شده كه 
بر اساس برنامه ريزي در سال 1404 راكتور دوم و 
در سال 1406 راكتور س��وم راه اندازي خواهد شد. 
صالحي با بيان اينكه راكت��ور 2 طبق زمان بندي 
جلو مي رود، اظهارداشت: االن بزرگ ترين كارگاه 
صنعتي كش��ور از نظر دالري در بوشهر در دست 
اجراست اين پروژه 10 ميليارد دالر است و ما هيچ 

پروژه نداريم كه به تنهايي 10 ميليارد دالر باشد.

راه اندازي قسمت ثانويه راكتور 
اراك ظرف سه هفته آينده

برجام

وزي��ر ام��ور خارج��ه گف��ت: آنچ��ه باعث ش��د 
رييس جمهوري با پيشنهادهاي مطرح شده براي 
مذاكره با امريكا در نيويورك موافقت نكنند، اين 
بود كه ترام��پ در مجمع عمومي س��ازمان ملل 
رسما بيان كرد نه تنها تحريم ها را كم نمي كنيم 
بلكه تحريم ه��ا عليه اي��ران را اضاف��ه مي كنيم. 
»محمدجواد ظري��ف« در گفت وگو با خانه ملت، 
در خصوص حضور خود در نشس��ت روز دوشنبه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي، اظهار داش��ت: گزارشي از سفر 
هيات ديپلماتيك ايراني به نيويورك را در جلسه 
كميس��يون امنيت ملي مطرح ك��ردم. وزير امور 
خارجه گفت: ارايه پويش صلح هرمز يا طرح اميد 
از س��وي رييس جمهوري ايران، در نيويورك، در 
زماني كه منطقه ما بيش از هر چيز با خطر جنگ 
روبه رو اس��ت، يك حركت راهبردي بود؛ زيرا در 
اين شرايط بيش از هر زمان ديگري به گفت وگو 
و صلح نياز داريم. وي با بيان اينكه روشنگري در 
مورد يم��ن و جناياتي كه عليه اين كش��ور انجام 
مي شود از جمله مس��ائلي بود كه هيات ايراني در 
س��فر به نيويورك مطرح كرد، افزود: سياس��ت 
عزتمندانه ايران در مورد ضرورت اجراي تعهدات 
برجامي توس��ط اروپايي ها، تاكيد ب��ر اينكه تنها 
امكان ش��كل گيري مذاك��ره ب��راي امريكايي ها 
مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري، بازگشت 
آنها به اجراي تعهدات شان است، از جمله مسائلي 
بود كه هيات ايراني در س��فر خود به مقر سازمان 
ملل مطرح كرد. وزير امور خارج��ه با بيان اينكه 
حتما اگر طرف مقابل طبق تعهدات برجامي خود 
عمل نكند، گام چهارم اي��ران در راه خواهد بود، 
تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران براس��اس 
برنامه ريزي خودش تصميم گي��ري مي كند و در 
زمان مناسب اطالع رساني ها انجام مي شود. وي 
اف��زود: از روز اول اعالم كرده ايم ك��ه همزمان با 
برداشتن گام ها آماده مذاكره هستيم و اروپايي ها 
هر زماني به تعه��دات خود عمل كنن��د، نه تنها 
گام هاي بع��دي كاهش تعهدات ايران برداش��ته 
نمي شود بلكه امكان بازگشت از گام هاي برداشته 
ش��ده نيز وجود دارد، اما تا زمان��ي كه به تعهدات 
خود عمل نكنند با قدرت گام هاي ايران در مسير 
كاهش تعهدات برجامي خود برداش��ته مي شود. 
ظريف در خصوص طرح 4 ماده اي فرانسه گفت: 
فرانسوي ها پيشنهادي مطرح كردند كه مباني و 
متن آن دو بحث متفاوت است. مباني اين طرح در 
خصوص بازگشت امريكا به تعهدات برجامي خود 
است و در مقابل اجراي كامل برجام از سوي ايران 
و ش��روع گفت وگوها را در حوزه هايي مش��خص 
مطرح كرده اند. اما الفاظي كه در آن طرح آمده يا 

تقدم و تاخر بحث ها همچنان نياز به بررسي دارد.

سخنان ترامپ در سازمان ملل 
مانع از قبول پيشنهاد مذاكره  شد

جهان

بي ميلي چين به توافق 
تجاري گسترده با امريكا

15

»تعادل« با توجه به كاهش نرخ بيكاري و 
روايتي تازه از الحاق ايرانمثبت شدن توليدات صنعتي گزارش مي دهد

بهبود  به سازمان جهاني تجارت
شاخص هاي 

كالن اقتصادي 
تعادل|روز گذش��ته دكتر عبدالناصر همتي رييس 
كل بانك مركزي، با اشاره به گزارش ماهانه توليدات 
صنعتي ش��ركت هاي بورس��ي كه بي��ش از نيمي از 
توليد صنعتي كش��ور را در اختيار دارن��د، گفت: اين 
آمار حكايت از اي��ن دارد كه رش��د توليد صنعتي در 
شهريورماه نسبت به مردادماه 2‚1 درصد مثبت بوده 
است. همچنين بررسي ها نش��ان مي دهد، از ابتداي 
س��ال 9۸ روند رش��د منفي صنعتي، بط��ور ماهانه 

كاهنده بوده است و در ماه شهريور مثبت شده است.
در همين ح��ال مركز آم��ار ايران نيز با بررس��ي نرخ 
بيكاري جمعيت ١٠ ساله و بيشتر در فصل تابستان 
9۸ اعالم كرد كه 5‚10 درصد از جمعيت فعال بيكار 
بوده اند و نرخ بيكاري كه در سال هاي اخير حدود 12 
درصد بوده اكنون به كان��ال 10 درصد كاهش يافته 
آمارها در حالي منتشر مي شوند كه  اس��ت.  همه اين ْ
برآورد رشد اقتصادي در س��ه ماهه بهار سال 9۸ نيز 

حكايت از مثبت شدن رش��د اقتصادي به ميزان 4‚0 
درصد دارد كه عمدتا به دليل افزايش نرخ رشد توليد 
كش��اورزي ونيز از منفي خارج شدن بخش صنعتي 
كشور بوده اس��ت.  اين سه ش��اخص در كنار كاهش 
نرخ تورم نقطه به نقطه و ت��ورم ماهانه، حكايت از آن 
دارد كه ش��اخص هاي كالن اقتصادي كش��ور يعني 
رش��د اقتصادي، تورم، بيكاري، رش��د توليد صنعتي 
در سال 9۸ و به خصوص در شهريور ماه بهبود يافته 
و نش��انه هاي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و خروج 

تدريجي از روند سال هاي 96 و 9۷ را نشان مي دهد. 
برخي كارشناسان معتقدند كه در صورت بهبود اين 
روند، مي توان اميدوار بود كه رش��د سرمايه گذاري و 
رشد مصرف بخش خصوصي نيز به تدريج بهبود يافته 
و به افزايش تقاضا و حمايت از رونق توليد كمك كند. 

گزارش هاي مرتبط را در اين زمينه در صفحات 
314 و 4 بخوانيد: 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

محمدساالري، رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي اس��المي شهر تهران گفت: همه 
پرونده هاي تشخيص باغ و غير باغ اعم از مزروعي 
بايد در ش��وراي ش��هر بررسي ش��ود. به گزارش 
فارس، مدتي اس��ت، موضوع تشخيص باغ يا غير 
باغ بودن امالك و اراضي كه پس��وند مزروعي نيز 
دارند، در ش��وراي شهر مورد س��وال و تذكر چند 
تن از اعضاي ش��ورا قرار گرفته است تا جايي كه 
برخي بررسي پرونده امالكي كه مزروعي هستند 
را در ش��ورا جايز نمي دانند. اين در حالي است كه 
رياست كميسيون شهر س��ازي و معماري شورا 
نظري خالف اين امر دارد. محمد ساالري در اين 
زمينه گفت: به موجب مفاد دستور العمل ماده 14 
قانون زمين ش��هري كه اخيرا با پيشنهاد شوراي 
اسالمي شهر تهران در ش��وراي عالي شهرسازي 
و معماري به تصويب رس��يد. امالك و اراضي باغ 
و مزروعي نمي توانند همانند گذش��ته بارگذاري 
داش��ته باش��ند ولي بحث ما اين اس��ت كه همه 
پرونده ها بايد براي تشخيص باغ يا غير باغ بودن از 

جمله امالك و اراضي مزروعي به شورا بيايد.

الزام بررسي پرونده هاي تشخيص 
باغ و غير باغ در شوراي شهر



روي موج خبر

   پاسخ روابط عمومي نهاد رياست جمهوري 
به ادعاي يك سايت؛ پاد|

س��ايت مش��رق مدع��ي ش��ده ب��ود ك��ه نه��اد 
رياست جمهوري قرارداد هزار و چهارصد ميليارد 
توماني با محمدجواد مباش��ري با موضوع »توليد 
و تامي��ن محتواهاي هن��ري تلويزيوني به منظور 
تحقق ديدگاه رياست جمهوري در زمينه شفافيت و 
پاسخگويي دولت نسبت به مطالبات مردم« براي يك 
سال بسته است كه اين خبر از سوي روابط عمومي 
نهاد رياس��ت جمهوري، تكذيب شد. در بخشي از 
متن جوابيه روابط عمومي نهاد رياست جمهوري 
آمده است: »مطلب منتشره توسط آن سايت خبري 
مبني بر انعقاد قرارداد به مبلغ هزار و چهارصد و چهل 
ميليارد تومان كذب محض و خالف واقع است. به 
اطالع مي رساند در سال ۱۳۹۷ قراردادي با موضوع 
توليد و تأمين محتواهاي هن��ري - تلويزيوني در 
قالب توليد چهار مجموعه ۱۲۰ دقيقه اي جمعًا به 
مبلغ )يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون تومان( 
منعقد گرديده كه متعاقبا با توجه به كاهش حجم 
خدمات، مبلغ كل قرارداد به ميزان ۵۰ درصد مبلغ 
اوليه معادل )۰۰۰ ،۰۰۰ ،۲۰۰ ،۷( ريال )هفتصد و 

بيست ميليون تومان( كاهش يافت.«

   ت�رور بيولوژي�ك روانچ�ي را تكذي�ب 
مي كنم؛ خانه ملت|

وزير امور خارجه ضمن توضي��ح درباره آخرين 
وضعيت مجيد تخت روانچي تاكي��د كرد: ترور 
بيولوژيك آقاي تخت روانچي را تكذيب مي كنم. 
محمدجواد ظري��ف در توضيح آخرين وضعيت 
بيماري »مجيد تخت روانچي« سفير و نماينده 
ايران در س��ازمان ملل متحد، گفت: بعد از رفتن 
آقاي تخت روانچي به نيويورك بيماري سرطان 
تشخيص داده شد، وي در ايران از بيماري خود 
خبر نداشت. ظريف افزود: در صورتي كه از بيماري 
ايشان قبل از عزيمت به نيويورك مطلع مي شديم، 
حتما درمان را در ايران ش��روع مي كرديم اما در 
امريكا بيماري وي تشخيص داده شد. دكتر ايشان 
نيز تاكيد داشتند كه فوري بايد عمل شود. با توجه 
به نظر دكت��ر وي، جراحي در نيوي��ورك انجام 
گرفت. آقاي تخت روانچي در حال حاضر مراحل 

شيمي درماني را پشت سر مي گذارد.

   نام�ه به روحان�ي درباره قان�ون تابعيت 
فرزندان؛ تسنيم|

در نامه اي ب��ه رييس جمهور قانون اصالح قانون 
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارجي براي اجرا ابالغ شد.

براساس ماده واحده اين اليحه؛ فرزندان حاصل 
از ازدواج ش��رعي زنان ايراني با مردان غيرايراني 
كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد ش��ده 
يا مي شوند قبل از رسيدن به سن ۱8 سال تمام 
شمس��ي به  درخواس��ت مادر ايراني در صورت 
نداشتن مش��كل امنيتي )به تش��خيص وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه( به تابعيت ايران 
درمي آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن 
۱8 سال تمام شمس��ي در صورت عدم تقاضاي 
مادر ايراني مي توانند تابعيت ايراني را تقاضا كنند 
كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي به تابعيت 

ايران پذيرفته مي شوند.

   منابع ما ابراز نگران�ي بابت امنيت عراق 
نداشته اند؛ ايسنا|

رييس ستاد مركزي اربعين درباره وضعيت امنيت 
عراق مي گويد: دولت عراق، س��تاد اربعين ما در 
عراق و س��تاد كل نيروهاي مسلح منبع ما براي 
ارزيابي وضعيت امنيت عراق هستند كه هيچ كدام 
از اي��ن مراجع اب��راز نگراني باب��ت امنيت عراق 
نداشته اند. حسين ذوالفقاري در نشست ديروز با 
بيان اينكه هر چهار مرز باز است و مرز خسروي 
هم فعاليت خود را آغاز كرده، اظهار كرد: تاكنون 
۴۷۹ هزار زائر از مرزها خارج شده اند كه اين آمار 
نسبت به سال گذشته ۳۳۹ درصد رشد داشته 
است. بيشترين زائران از مرز مهران خارج شده اند. 
امس��ال تعداد زائران به دليل لغو رواديد افزايش 
مي يابد؛ بنابراين اگ��ر زوار با ما همكاري نكنند 
ارايه خدمات در مقاطعي با خلل مواجه مي شود.

   معاونت حقوقي سپاه شكايت خود را پس 
گرفت ؛ باشگاه خبرنگاران|

معاونت حقوقي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
شكايت اين نهاد از س��ايت هاي خبري »الف« و 
»عصر ايران« را پس گرفت. اين ش��كايت در پي 
مصاحبه س��ايت خبري »الف« با بهزاد نبوي و 
اظهارات خالف واقع وي مبني بر دستگيري دو 
جاسوس اسراييلي در دفتر س��ردار نقدي و نيز 
اعالم اعدادي غير واقعي و اغراق آميز درخصوص 
س��هم قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��ا )ص( از 
دارايي هاي كل كش��ور صورت گرفته بود. پس 
از انتشار اين گفت وگو، سايت خبري الف با ارايه 
توضيحاتي، از سردار نقدي بابت اشتباه صورت 
گرفته عذر خواهي كرد. بنا بر اين گزارش، شكايت 
معاونت حقوقي س��پاه از بهزاد نب��وي به دليل 
اظهارات خالف واقع و كذب همچنان به قوت خود 

باقي و در حال پيگيري است.

   كرملين خواهان آزادي روزنامه نگار روس 
زنداني در ايران شد؛ ايلنا|

س��خنگوي كرملين اب��راز امي��دواري كرد كه 
روزنامه نگار روس بازداشت شده در ايران به زودي 
آزاد ش��ود. به گزارش ت��ودي آنالين، ديميتري 
پسكوف ابراز اميدواري كرد كه روزنامه نگار روسي 
كه هفته گذشته در تهران بازداشت شده به زودي 
توسط ايران آزاد شود. پس��كوف به خبرنگاران 
گفت: ما بازداشت روزنامه نگار روسي را غيرقابل 
قبول مي دانيم و اميدواريم كه در آينده اي نزديك 
او آزاد شود و طرف روسي نيز توضيحات الزم را در 

اين خصوص خواهد داد. 

ايران2

سخنگوي دولت در پاسخ به »تعادل«: 

بخش جاري بودجه از نفت جدا مي شود

كمك به بهبود وضع معيشتي مردم كمك به دولت است
گروه ايران|

در شرايطي كه سخنان اخير رييس جمهوري در خصوص 
افزايش ارزش پول ملي در مقايسه با وضعيت سال گذشته 
و ارايه برخي آمار اقتصادي ديگر با انتقاد برخي از رسانه هاي 
منتقد دولت روبرو ش��ده، س��خنگوي دولت در پاسخ به 
خبرنگار »تعادل« در اين خصوص ابعاد و زوياي گوناگون 
اظهارات رييس جمهوري در اين زمينه را تش��ريح كرد . 
اعداد و ارقامي كه رييس جمهوري بر اس��اس آنها اظهار 
كرده بود: »بر اساس گزارش بانك مركزي ارزش پول ملي 
امروز ۱۰مهرماه نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد 
افزايش پيدا كرده است.« و بالفاصله پس از اين اظهارات 
منتقدان با زير سوال بردن آمارهاي ارايه شده تالش كردند 
تا از اين موضوع در راستاي منافع جناحي و سياسي خود 
سوءاستفاده كنند.  ربيعي در واكنش به شبهه افكني برخي 
افراد و جريانات سياسي پيرامون سخنان رييس جمهوري 
مبني بر بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور و كاهش تورم، 
گفت: ما گفتيم ارزش پول ملي ۴۰ درصد بهبود پيدا كرده 
است اما در مورد موضوع ديگري كليپ ساخته مي شود. 
بحثي كه ما كرديم اين بود كه امس��ال نس��بت به سال 
گذشته ارزش و اعتبار پول ملي ۴۰ درصد بهتر شده است 

و حرف غلطي هم نيست. 
به گزارش »تعادل« س��خنگوي دول��ت در ادامه افزود: 
مي دانيم مردم زندگي س��ختي دارند ولي كمك كردن 
به زندگي مردم، كمك به دولت براي حل مس��ائل است. 
رشد ش��تابان تورم كاهش پيدا كرده و رو به بهبود است 
البته ما نمي خواهيم در اين زمينه خودمان را توجيه كرده 
و فرافكني كنيم اما بيان اينگونه آمارها سوءتفاهم ايجاد 
مي كند.  سخنگوي دولت ادامه داد: دولت در اين زمينه 
مسووليت پذير وارد شد اما نبايد غيرمنصفانه ۵ سال رشد 
مدام و كنترل تورم در حالي كه تحريم بوديم ناديده گرفته 
شود. تحريم اجازه نداد پول به كشور منتقل شود و بتوانيم 
آزادانه نفت بفروشيم هرچند كه وزارت نفت در اين زمينه 
كارهاي خوبي انجام داده است. ربيعي گفت: ما در تحريم 
با مشكالتي روبرو ش��ديم كه بر زندگي مردم اثر رواني و 
اقتصادي گذاشت. اما مهم اين بود كه به سرعت خودمان 
را پيدا كرديم و توانستيم ارز را در يك كانال مشخص آورده 
و با يك نوسان رو به بهبود حركت كند. شاخص هاي تورم 
در توليد بهبود پيدا كند و از تندي تورم كاسته شود و در 
برخي كاالها حتي كاهش قيمت را شاهد بوديم كه البته 
هنوز در زندگي مردم چشمگير نبوده است.  وي با تاكيد 
براين كه در مقابل تحريم ها مي ايستيم، گفت: مردم دچار 
مشكل هستند و علت آن هم مشخص است و تالش دولت 

هم در اين زمينه مشخص است.

بخشجاريبودجهازنفتجداميشود
مطابق معمول هفته هاي گذشته يكي ديگر از پرسش هاي 
مرسوم در جلسات دولت مربوط به رويكرد است كه دولت 
در خصوص بودجه س��ال آينده در پيش گرفته اس��ت. 
ربيعي درباره تصميم دولت در حذف درآمدهاي نفتي از 
بودجه جاري كشور، گفت: بخش جاري بودجه از نفت جدا 
مي شود و تمام تالش ما بر اين است كه بودجه جاري را از 
منابعي مانند ماليات و ساير درآمدهاي دولت جبران كنيم 

و بودجه نفت را براي پروژه هاي عمراني استفاده كنيم.
وي در اين زمينه توضي��ح داد: نمي خواهم بگويم دولت 

دو ن��وع بودجه خواهد نوش��ت؛ يكي ب��راي نفت و يكي 
ب��راي غيرنفت، بلكه يك برنامه بودج��ه خواهد بود ولي 
مي توانيد چنين تصويري هم داشته باشيد. گرچه تحريم 
آسيب رسان و بد است و عليه ملت عمل مي كند اما براي 
سياست گذار بركاتي هم دارد؛ اينكه بتوانيم بودجه جاري 
را متكي بر منابع داخلي قرار دهيم يكي از اتفاقات خوبي 

است كه در حال رخ دادن است.
سخنگوي دولت درباره برنامه دولت در زمينه يارانه ها و به 
ويژه يارانه هاي پنهان هم گفت: اين بحث در ستاد سران سه 
قوه مطرح شد و بايد تصميمي اتخاذ كنيم كه اين تصميم 
وجوه اقتصادي، اجتماعي، زندگي و رف��اه مردم را باهم 
در نظر داش��ته باشد. در اين زمينه سناريوهاي متعددي 
مطرح بوده و در دستور كار قرار دارد و وقتي به يك نظريه 
منسجم و قابل تصويب برسد اطالع رساني و اعالم خواهد 
شد. وي ادامه داد: به دليل متغيرها و ذي نفعان متعددي 
كه در اين تصميم موثر اس��ت هنوز بطور مشخص اتخاذ 
نش��ده ولي فكر مي كنم در مرحله نهايي است. اما آنچه 
مسلم است و مي توانم بگويم اين است كه هرگونه تصميم 
درباره يارانه ها، يارانه هاي پنهان و به ويژه موضوع سوخت، 
هرگونه تصميمي كه اتخاذ ش��ود افزايش، ت��وان و رفاه 
دهك هاي پايين جامعه در نظر گرفته خواهد شد؛ يعني 
مراقبت از دهك ها و طبقه متوسط در اين تصميم گيري ها 

قطعاً محفوظ است.

پروندهتبعهروسدربارهويزابودهاست
از نكات جالب توجه نشس��ت دي��روز حضور خبرنگاران 
رسانه هاي روسي در جلسه بود؛ ربيعي در پاسخ خبرنگاران 
روس درباره يوليا يوزيك تبعه بازداشت شده روس اظهار 
داش��ت: من هم اين خبر را ش��نيدم با مدي��ران مربوطه 

صحبت كردم. آنچه من مطلع هس��تم پرونده مربوط به 
تخلفات اين خانم در زمينه ويزا و ساير تخلفات بوده و به 
زودي رسيدگي و تعيين تكليف مي شود.  وي يادآورشد: 
اساسًا پرونده ايشان پرونده معاونت ضد جاسوسي نبوده 
است. اينكه ايشان خبرنگار، تاجر يا گردشگر بوده نمي دانم 
اما تخلفات در اين زمينه و در حوزه ويزا بوده و به سرعت 

رسيدگي مي شود.

فريدونقبلازتشكيلايندولتدرمقطع
دكتريپذيرفتهشدهبود

ربيعي درباره مدرك تحصيلي حس��ين فريدون، اظهار 
داشت: در خصوص مدرك تحصيلي آقاي فريدون مطالعه 
كردم و ديدم كه چند نماينده در اين خصوص موضع  گرفته 
بودند. اتفاقا ادعاهايشان را تغيير دادند از اين تعداد حداقل 
۲ نفر بر سالمت روندي كه طي شده است صحه گذاشتند. 
وي افزود: خودم مدتي قبل به دقت با وزير علوم و مديران 
دانشگاه درباره اين موضوع صحبت كردم، آقاي فريدون 
قبل از دولت حسن روحاني به عنوان دانشجوي دكتري 
در يكي از دانشگاه هاي گيالن پذيرفته شده بود بنابر اين 
پذيرش وي در اين دولت نبوده است. فريدون به دانشگاه 
شهيد بهشتي انتقال پيدا مي كند . وي خاطرنشان كرد: 
رييس وقت اين دانشگاه كه االن رييس دانشگاه آزاد است و 
رييس دانشگاه شهيد بهشتي فرد بسيار سختگيري است و 
جبهه گيري سياسي ندارد. ربيعي با بيان اينكه فريدون قبل 
از انقالب هم در زندان هاي شاه اسير بوده است، افزود: وي 
بعد پيروزي انقالب بيش از يك سال در منطقه كردستانات 
اسير بوده است و تا جايي كه اطالع دارم، وي ۳۰ درصد نيز 
جانبازي دارد و انتقال وي بنا بر قانون هيچ اشكالي نداشته 

و انتقالي قانوني بوده است.

وي ب��ا بيان اينكه در اين ماجرا هيچ ش��خص يا فردي از 
سوي دولت دخالتي نداشته است، بيان كرد: فكر مي كنم 
برادر رييس جمهوري بودن قطعا هيچ مزيتي براي حسين 
فريدون در اين پرونده نداش��ته است. وي نيز همانند هر 
شهروند ديگري حق اعتراض دارد و مسيرهاي قانوني را 
بايد طي كند. اميدواريم كه به اين مساله منصفانه رسيدگي 
ش��ود و در دفاع از هر چيزي كه به حق��وق مردم مربوط 
مي شود هيچ كسي مداخله اي نمي كند كه خداي ناكرده 
دفاع ناحقي بخواهد انجام بدهد. سخنگوي دولت عنوان 
كرد: استدالل هاي وي نيز بايد مانند هر شهروند ديگري 
شنيده شود و ان شاء اهلل كه منصفانه در اين مورد قضاوت 
شود. روي سخن من به برخي از مخالفان دولت و رسانه ها 
است. به هر حال اگر منتقد هم هستيد اجازه بدهيد دادگاه 
كار خود را انجام دهد. ايجاد فضاي سنگين سياسي روي 
دادگاه متاسفانه رويه اي است كه ما مدتي است كه با آن 

مواجه هستيم.

همسرمكجابود؟
ربيعي در پاس��خ به س��والي درباره ادعاي مطرح شده از 
س��وي قاضي صلواتي مبني بر ارتباط همس��رش با يك 
متهم و نقل و انتقال ۲ ميليارد تومان اظهار داش��ت: من 
همسر ندارم. اسم كوچك را نياوردند؟ حتما فرد ديگري 
را منظورشان بوده است. شباهت هاي اسمي گاهي اوقات 
دردس��ر ايجاد مي كند. من از قاضي صلواتي درخواست 
مي كنم توضيحاتي درباره فرد مدنظرشان بدهند. از طرفي، 
شوكه هم ش��دم و با خود گفتم همسرم كجا بود؟ ربيعي 
درخصوص سرنگ هاي آلوده در روستاي چنار محمودي 
)لردگان از توابع چهارمحال و بختياري(، گفت: اوال هرگونه 
استفاده از سرنگ آلوده توس��ط بهيار وزارت بهداشت را 

كامال تكذيب مي كنم و اين ادعا به هيچ وجه درست نيست. 
سخنگوي دولت بيان كرد: ماجرا از اين قرار است كه فردي 
به پزشك مراجعه مي كند و پزشك تشخيص مي دهد كه 
ايمني بدن وي پايين آمده است و  وي را به آزمايش هاي 
بيشتري ارجاع مي دهد. وظيفه وزارت بهداشت اين است 
كه به وظيفه خودش بطور اخالقي و حرفه اي عمل كرده 
است. بالفاصله با ديدن اين عالئم شيوع شناسي مي كند 
كه علت اين موضوع چيست وي خاطرنشان كرد: ماجرا 
از وقتي به انحراف رفت كه يكي از بهورزان خوب ما بدون 
هيچ تخصص و س��والي از وي توسط مقام قضايي استان 
بازداشت شد. من سوال كردم و گفته شد بازداشت وي به 
دليل اين بوده كه ممكن است عليه وي خشونت به خرج 
داده شود. ولي همه اطالعات غلط از همين نقطه شروع 
شد. سخنگوي دولت همچنين از رفتار اقدامات مسووالنه 
بهيار روستاي چنار محمودي قدرداني كرد و گفت: بايد 

اين بهيار را تشويق كنيم.
 وي گف��ت: اكن��ون ۱۶ تيم در چنار محمودي مس��تقر 
هس��تند و مردم منطقه مطمئن باش��ند از هيچ سرنگ 
آلوده اي استفاده نش��ده اس��ت، البته در آن منطقه نيز 
تعدادي- حدود ۲۶ نفر- معتاد هستند كه ممكن است از 
سرنگ آلوده استفاده كرده باشند كه در تمام دنيا هم اين 

اتفاق ديده مي شود.

ميزاناشتغالنسبتبهسالگذشتهافزايش
يافت

ربيع��ي همچنين درباره آمار اش��تغال در تابس��تان ۹8 
گفت: آماري اعالم شده متكي بر گزارش هاي مركز آمار 
ايران است، در بخش هاي صنعتي كاهش داشتيم، اما در 
بخش هاي خدمات مولد مانند گردشگري و توليد پوشاك 
رويش داشته ايم. شواهد تامين اجتماعي هم آمار را تاييد 
مي كند، در يك سال گذشته منتهي به تابستان سال ۹8 
آمار در حدود 8۴۴ هزار نفر اعالم ش��ده، خالص اشتغال 
ايجاد ش��ده اين ميزان در روس��تاها نيز افزايش داشته و 

همچنين نرخ مشاركت در اين دوره افزايش يافته است.
 وي با اشاره به گزارش رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
براي نخستين بار آمار بيكاري مزمن قبلي در حال كاهش 
است؛ با توجه به بيماري بيكاري انتقال يافته از دوران قبل 
داريم و به همين دليل افزايش اشتغال ناملموس و كمي 
پيچيده ش��ده است. بر اساس نياز ما به پنجره جمعيتي، 
ساالنه بيش از يك ميليون شغل است. اين آمار به اعتقاد 
من و ساير شواهد، درست است. ربيعي به تناسب تحريم ها 
با ريزش نيروي كار اشاره كرد و گفت: تحريم، فرصت هاي 
اشتغال كه در گذشته مورد توجه قرار نمي گرفت را براي 
كشور فراهم كرده است، سياست كاهش واردات آثار خوبي 
بر بخش اشتغال گذاشته است. البته بخشي از صنايع دچار 
مشكل شدند و برخي از صنايع هم بازار داخلي خوبي پيدا 
كردند و براي عده اي از فروشنده هاي كاال نيز آثار مثبت 
داشته است. آثار تورم براي زندگي مردم سختي ايجاد كرده 
است كه دولت در اين زمينه به فكر افزايش قدرت خريد 
مردم است.  سخنگوي دولت همچنين با اشاره به حوادث 
سياسي عراق گفت: ايران همانند هميشه آمادگي خود را 
براي ايستادن در كنار برادران و خواهران عراقي و هرگونه 
كمك به آنها اعالم مي كند و تبليغات جعلي و مس��موم 

نخواهد توانست دو ملت ايران و عراق را از هم جدا كند.

معاون حقوقي رييس جمهوري خبر داد

جبرانخسارتناشيازنقضبرجامتوسطامريكاپيگيريحقوقيميشود
در ش��رايطي كه اين روزها موضوع پيگيري حقوقي 
خس��ارت هاي ايران از خروج اياالت متحده از برجام 
حس��ابي داغ ش��ده، معاون حقوقي رييس جمهوري 
مي گويد: اين معاونت از بخش ه��اي كالن اقتصادي 
كش��ور براي ارزيابي خسارات ناش��ي از نقض برجام 
درخواس��ت كرده تا اقدامات حقوقي براي جبران آن 

را تعبيه كنند.
به گزارش خانه ملت، لعي��ا جنيدي ديروز در توضيح 
پيگيري معاونت حقوقي رياست جمهوري براي اخذ 
خسارات ناشي از نقض برجام، اظهار داشت: جمهوري 
اس��المي ايران موضوع نقض تعهد امريكا در برجام و 
اعمال تحريم هاي ظالمانه با وجود توافق صورت گرفته 
را در دادگاه بين المللي دادگس��تري الهه طرح كرد و 

دستور موقتي نيز به نفع ايران صادر شد.
وي تصريح كرد: با توجه به دستور صادر شده، سازمان 
حقوقي دولت به دنبال تامين خسارات ناشي از نقض 
توافق برجام است، از اين رو در تالشيم تا تمام خسارات 
وارده را مستندسازي كنيم و شرايط جبران آن از سوي 

ناقضان را فراهم كنيم.

معاون حقوقي رييس جمهوري اف��زود: همچنين از 
بخش هاي كالن اقتصاد داخلي كشور طبق شاخص ها 
درخواست كرديم تا خسارات ناشي از نقض عهد برجام 
را بطور كل��ي را ارزيابي كنند تا بتوان به صورت دقيق 

پيگيري كرد.
جنيدي يادآور شد: با وجود اقدامات انجام گرفته و در 
حال انجام، به دنبال راهكار حقوقي و قضايي ديگر نيز 
هستيم تا خسارات ناش��ي از نقض برجام را ارزيابي و 

دريافت كنيم.
جنيدي همچنين طي س��خناني در پيش نشس��ت 
همايش چه��ل س��ال قان��ون اساس��ي در ارتباط با 
سياست هاي كلي نظام قانون گذاري با بيان اينكه دو 
منظر كلي در رابطه با سياس��ت ها وجود دارد، گفت: 
يك منظر تقسيم واحدهايي اعم از قوه مقننه و مجريه 
و قضاييه و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اس��ت و اينكه هركدام بايد چه كارهايي را انجام 

دهند كه جنبه شكلي دارد. 
منظر ديگ��ر »جنبه ماهوي« اس��ت ب��ه گونه اي كه 
سياس��ت ها در ذي��ل قان��ون اساس��ي اس��ت و تمام 

 اينها بايد همس��و و همس��ان با قانون اساس��ي باشد.
وي با بيان اينكه در اين نشست فرصت نمي شود تا هر 
۱۷ بند سياست ها را بررسي كرد افزود: در بند اول، به 
موازين شرع به عنوان اصلي ترين منشأ در تنظيم لوايح 
و قانون توجه شده است، گذشته از شوراي نگهبان كه 
در فرآيند تعيين شده، به اين مورد رسيدگي مي كند، 
مشخص نيست دولت و مجلس بايد چه ساز و كارهايي 
در مرحله تنظيم و تصويب داشته باشند تا مغاير با شرع 
نباش��د و آيا ابتكارات عمل را به خاطر وجود شبهه ها 

مي توانيم محدود كنيم؟
جنيدي با اش��اره به مش��كالت لوايحي مانند اليحه 
بودجه  نيز خاطرنشان كرد: اين مشكالت در گذشته 
نيز منش��أ اختالف نظرهايي در قواي س��ه گانه شده 
است. حدودي كه مجلس مي تواند در لوايح دست ببرد 
موجب بحث هاي زيادي شده است كه در اينجا تالش 
شده است معيارهايي به دست داده شود كه اگر لوايح 
دولت و قوه قضاييه از مس��ير اصلي اش خارج شد، آن 
نهاد بتواند بگويد اين تغيير با فلسفه وجودي اليحه در 

تنافي قرار مي گيرد.

وي افزود: در رابطه با ساختار بودجه نيز كلي بحث است 
كه آيا ما نظام حقوقي هستيم كه درخصوص بودجه 
اختيارات مجلس را گسترده يا محدود مي دانيم يا اصال 

برمبناي ورود نمي دانيم و براساس رد و قبول مي دانيم. 
به نظر مي رسد ش��وراي نگهبان نظريه وسط را قبول 

داشته باشد.
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چهره ها

مي خواهند مردم بترسند و به راهپيمايي اربعين نروند
مشاور عالي رهبر انقالب در امور نيروهاي 
مسلح با اشاره به وقايع اخير در كشور عراق 
گفت كه چند روز اين ناامني را در كش��ور 
عراق ايجاد كردند تا مردم را بترسانند كه 
به راهپيمايي اربعين نروند اما اگر از آسمان 
تير و س��نگ هم ببارد عاش��قان حسيني 
نمي هراس��ند. به گزارش ايسنا، سرلشكر 
يحيي رحيم صفوي در هشتمين گردهمايي موسسات حفاظتي و 
مراقبتي كشور با اشاره به اتفاقات اخير در كشور عراق اظهار كرد: در 
زمان متوكل عباسي لعنت اهلل عليه هر فردي كه مي خواست به كربال 
سفر كند بايد يك دستش را قطع مي كرد اما افراد زيادي به اين سفر 
رفتند. رحيم صفوي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه امنيت 
سه ركن دارد، گفت: تهديد امنيتي حوزه تهديد با موضوع تهديد سه 

عاملي است كه در تامين امنيت بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي افزود: 
در تهديد امنيتي بايد به شاخص ها و نوع تهديد اشرافيت وجود داشته 
باشد مثل مغازه دارها كه با يك نوع روانشناسي متوجه مي شوند كه 
آيا فرد خريدار اس��ت يا خير، ماموران ما چه در پليس و چه در يگان 
حفاظت مي توانند از طريق چهره تشخيص دهند كه فرد چه قصد 
و نيتي دارد. وي با بيان اينكه آينده امنيت ش��هرها در گرو جمعيت 
شهرنشين است خاطرنشان كرد: اگر جمعيت شهر نشين ما قانون مدار 
نباشد مش��كالتي در تامين امنيت ايجاد مي شود كه اين مشكالت 
مخصوصا در كالن شهرها بسيار مهم است. رحيم صفوي با بيان اينكه 
امنيت و اقتصاد بايد به فرزندان مان آموزش داده شود، گفت: دو چيز 
را در دانشگاه و مدارس به فرزندان مان ياد نمي دهند و من نمي دانم 
آنها كجا بايد اين موضوع را ياد بگيرند؛ يكي امنيت و ديگري اقتصاد 

كه اميدوارم اين مسائل نيز آموزش داده شود.

درباره سهميه بندي حامل هاي انرژي و يارانه ها هنوز تصميمي نگرفتيم
رييس مجلس درباره تصميم گيري مجلس 
درخصوص سهميه بندي حامل هاي انرژي 
و يارانه ها گف��ت: هنوز در اين باره تصميم 
خاصي نگرفته ايم و در زمان بررسي بودجه 
در اين باره بررسي هايي صورت مي گيرد. 
به گزارش مهر، علي الريجاني در حاشيه 
جلسه علني ديروز مجلس با اشاره به بررسي 
موضوع يارانه هاي پيدا و پنهان در جلس��ه غيرعلني مجلس، گفت: 
قاطبه نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه هر تغييري كه قرار است 
در موضوع يارانه ها صورت گيرد بايد به گونه اي باشد كه وضعيت اقشار 
پايين جامعه بهبود يابد. الريجاني درباره يارانه هاي پيدا و پنهان گفت: 
كار نسبتا تحقيقاتي گس��ترده اي در اين باره در مركز پژوهش هاي 
مجلس، سازمان برنامه و بودجه و مراكزي در دولت در اين باره انجام 

شده است و اطالعات مفيدي را آنها ارايه دادند. رييس مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد: تصميم گيري درباره موضوع يارانه ها يك خطي 
نيست و بايد مراقبت شود كه به خانوارها و همچنين به بخش توليد 

صدمه اي وارد نشود. 
الريجاني با اشاره به اينكه راه حل افراد درباره حل مشكالت مربوط 
به موضوع يارانه ها با يكديگر متفاوت است، اظهار داشت: قرار نيست 
مجلس در اين باره تصميم فوري بگيرد بلكه ما به دنبال آن هستيم 
كه اين موضوع را در بودجه سال آينده مورد بررسي دقيق تري قرار 
دهيم . اما مردم بدانند اراده مجلس اين است كه به مردم فشار نيايد 
و هر گونه تغيير در موضوع يارانه ها بايد به نفع مردم باشد. الريجاني 
درباره مطرح شدن مباحثي پيرامون اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
در جلسه سران قوا گفت: هنوز تصميم قاطعي كه اعالم شود، اتخاذ 

نشده است و اگر تصميم بگيريم، اعالم مي كنيم.



3 كالن

مركز آمار ايران از كاهش نرخ بيكاري به 10.5 درصد خبر داد

نرخ بيكاري تحصيلكردگان به 2‚17 درصد رسيد 
گروه اقتصاد كالن|

آن گونه كه مركز آمار ايران مي گويد در تابستان سال 
جاري نرخ بيكاري 10.5 درصد بوده است كه نسبت 
به تابستان سال گذشته 0.2 درصد كاهش يافته است. 
به گزارش »تع��ادل«، همان گونه كه مركز آمار ايران 
اعالم كرده است در فصل تابستان جمعيت 15 ساله 
و بيشتر در كشور به 61 ميليون و 582 هزار و 50 نفر 
رسيده اس��ت كه نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
662 ه��زار و 187 نفر ب��ه اين آمار اضافه ش��ده اند. 
همچنين مطابق با آمار، 24 ميلي��ون و 750 هزار و 
884 نفر از جمعيت 15 ساله و بيشتر مشغول به كار 
هستند كه نسبت به تابستان سال گذشته 843 هزار 

و 719 نفر به اين جمعيت اضافه شده اند. 
گفتني است نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 15ساله 
و بيشتر در تابستان سال 1398 معادل 44.9 درصد 
بوده است. مقايسه نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 
15 ساله و بيشتر نسبت به تابستان سال گذشته نشان 
مي دهد نرخ مشاركت اقتصادي اين جمعيت كاهش 
0.2 درصدي داشته اس��ت. به عبارت ديگر مي توان 
گفت 0.2 درصد تمايل و انگي��زه پيدا كردن كار در 

كشور كاهش پيدا كرده است.

  شكاف عميق نرخ مشاركت اقتصادي مردان 
و زنان

بررسي جزييات نرخ مش��اركت اقتصادي هم نشان 
مي دهد كه در تابستان امسال نرخ مشاركت اقتصادي 
جمعيت 15 س��اله و بيش��تر مرد 72.2 درصد و نرخ 
مشاركت اقتصادي جمعيت 15 س��اله و بيشتر زن 
17.6 درصد بوده اس��ت. بنابراين از تابس��تان سال 
گذشته تا تابستان امس��ال، تغييرات نرخ مشاركت 
اقتصادي مردان و زن��ان اين جمعيت به ترتيب 0.5 

درصد و منفي 0.2 درصد بوده است.
بررسي وضعيت نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر 
حاكي از آن است كه اين نرخ به 10.5 درصد رسيده و 
به اين ترتيب نرخ بيكاري تابستان سال جاري نسبت 
به تابس��تان سال گذش��ته 1.8 درصد كاهش يافته 
است. بنابراين در تابستان سال جاري 2 ميليون و 894 
هزار و 298 نفر بيكار بوده اند كه نس��بت به تابستان 

سال گذشته 455 هزار و 93 نفر كاهش يافته است. 
بر اس��اس اين نتايج، نرخ بيكاري در بين زنان نسبت 
به مردان و در نقاط ش��هري نسبت به نقاط روستايي 

بيشتر بوده است.

  2.8 ميليون جوان بيكار در كشور
بررس��ي نرخ بيكاري در ميان جوانان 18 تا 35 ساله 
نشان مي دهد كه در تابستان امسال 2 ميليون و 183 
هزار و 787 نفر جوان 18 تا 35 س��اله بيكار در كشور 
داشتيم. به اين ترتيب نسبت به تابستان سال گذشته 
311 هزار و 125 نفر از جوانان بيش��تري مشغول به 
كار شده اند. نرخ بيكاري در ميان تحصيلكردگان در 
تابستان سال 1398 به 17.2 درصد رسيده است كه 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.7 درصد كاهش 
داشته است. مجموع بيكاران تحصيلكرده در تابستان 
امس��ال يك ميليون و 267 هزار و 748 نفر بوده  اند. 
دراين گروه نيز نرخ بيكاري مردان تحصيلكرده 12.2 
درصد مرد و زنان تحصيلكرده 27.1 درصد بوده است. 
بررس��ي وضعيت س��هم جمعيت بيكار 15 س��اله و 
بيش��تر تحصيلكرده )آموزش عالي(، از كل بيكاران 
نش��ان مي دهد كه س��هم اين گ��روه از كل بيكاران 
43.8 درصد بوده كه نسبت به تابستان سال گذشته 
4.3 درصد رشد كرده اس��ت.  سهم جمعيت شاغل 
تحصيلكرده از كل اش��تغال در گروه سني 15 سال و 
بيش��تر هم بيانگر اين است كه 24.7 درصد شاغلين 
كل كشور تحصيلكرده هس��تند و اين نرخ نسبت به 

تابستان سال گذشته 0.9 درصد افزايش يافته است. 
حدود 50 درصد از اشتغال در كشور مربوط به بخش 
خدمات مي شود. در ميان سه گروه صنعت، كشاورزي 
و خدمات، سهم بخش خدمات در اشتغال كشور 49.1 
درصد بوده اس��ت و به اين ترتيب 12 ميليون و 143 
هزار و 43 نفر در بخش خدمات مشغول بوده اند سهم 
اين گروه در اشتغال كش��ور نسبت به تابستان سال 
گذشته منفي 0.4درصد رشد داشته است. همچنين 
سهم صنعت در اشتغال كشور 32 درصد بوده است 
كه نسبت به تابس��تان سال گذشته 0.5 درصد رشد 
داش��ته و سهم كش��اورزي هم در اشتغال كشور 19 
درصد بوده كه نس��بت به تابستان گذشته رشد 0.1 

درصدي داشته است.

  كاهش 1.3 درصدي اشتغال ناقص
همچنين در تابستان 98 جمعيتي معادل 2 ميليون 
و 170 هزار و 155 نفر از جمعيت ش��اغل كش��ور 
اش��تغال ناقص داش��ته اند كه نس��بت به تابستان 
سال گذش��ته منفي 1.3 درصد كاهش يافته است. 
همچنين بررس��ي ج��داول مربوط به اش��تغال و 
بيكاري در استان ها نشان مي دهد كه بيشترين نرخ 
مش��اركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بيشتر در 
استان زنجان بوده اس��ت. نرخ مشاركت اقتصادي 
در تابستان س��ال 1398 در استان زنجان به 50.2 

درصد رسيده است. 
پ��س از اس��تان زنجان بيش��ترين نرخ مش��اركت 
اقتصادي مربوط به استان خراسان شمالي است. نرخ 
مشاركت اقتصادي خراسان شمالي در تابستان سال 
جاري به 48.8 درصد رسيده است. رتبه بعدي هم 
متعلق به اس��تان گيالن و آذربايجان غربي با 48.6 

درصد نرخ مشاركت اقتصادي است. 
به عب��ارت ديگر مي ت��وان گفت اس��تان زنجان در 
يافتن شغل نس��بت به ديگر استان ها اميد بيشتري 
دارند. همچنين پايين ترين نرخ مشاركت اقتصادي 
در كش��ور مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 
36.5 درصد اس��ت و پس از آن نيز استان مركزي با 
37.5 درصد و سپس ايالم با 39.1 درصد پايين ترين 
نرخ مشاركت اقتصادي در تابستان امسال را دارند، 
بنابراي��ن از ميان اين 3 اس��تان بي انگيزه در يافتن 
ش��غل، حال نرخ مش��اركت اقتصادي در اس��تان 

سيستان و بلوچستان از همه وخيم تر است. 
در ميان استان هاي كشور كمترين نرخ بيكاري 5.2 
درصد و مربوط به استان زنجان است. پس از آن نيز 
اس��تان همدان با نرخ بي��كاري 5.3 و پس از آن نيز 
استان هاي خراس��ان جنوبي و فارس با نرخ بيكاري 

7.6 درصد قرار دارد. 
الزم به ذكر اس��ت كه در ميان اس��تان هاي كشور 
باالترين نرخ بيكاري نيز متعلق به استان سيستان و 

بلوچستان بوده است. 
نرخ بيكاري در اين استان 15.2 درصد بوده و پس از 
آن نيز استان يزد با نرخ 15.1 درصد و استان لرستان 

با 14.7 درصد بوده است.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )94(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  چرا دولت؟
  نياز به كنش جمعي 

اقتصاددان��ان ط��ي نيم ق��رن گذش��ته به فهم 
عميق تري از محيطي كه در آن برخي از كنش هاي 
جمعي مورد نياز اس��ت تا دس��تيابي به اهداف 
اجتماع��ي تضمين ش��ود، رس��يده اند- و اينكه 
بازارها، خودش��ان قادر نيستند كارآمد باشند يا 
آنكه پيامدهاي عادالنه اي را ب��ه وجود آورند. در 
اين كتاب به طور مكرر بر مثال، اختالفات فراگير 
ميان بازگشت )سود( خصوصي و اجتماعي - براي 
مثال در نبود مقررات- تاكيد ش��ده و اينكه افراد 
ق��ادر نخواهند بود تا هزينه آلودگي اش��ان را در 
محاس��بات اقتصادي، به حساب آورند.بازارها به 
تنهايي آلودگي زيادي، به ط��ور نابرابر و بيكاري 
توليد مي كنند اما توليد آنها درخصوص تحقيقات 
بنيادين بس��يار كم است. موارد مشخصي وجود 
دارد كه ما همگي از آن بهره مي بريم، مانند دفاع 
ملي؛ اينها را »كاالهاي عمومي« مي نامند و بايد 
آنها را به طور جمعي فراهم كرد. اگر ما بر شروط 

خصوصي يك كاالي 
عمومي تكيه كنيم، 
در اي��ن صورت يك 
»ك��م عرض��ه اي« 
خواهد ب��ود. مردم 
يا بنگاه ه��ا فقط به 
منفعت خودش��ان 
فك��ر مي كنند نه به 
مناف��ع اجتماع��ي 

وس��يع تر. در حالي كه دفاع نمونه عيني تر است، 
نمونه هاي بس��يار زيادتر ديگري هم وجود دارد: 
درس��ت همان طور كه اقتصاد كشت برنج از زير 
ساختار يك نظام كانالي خوب بهره مند شد، همين 
طور همگي ما از يك زيرس��اخت عالي جاده ها، 
فرودگاه ها، برق، آب و فاضالب بهره مند مي شويم 
. پيشرفت هاي فناوري هم كاالي عمومي است. 
فصل اول تاكيد كرديم كه چگونه پيشرفت دانش، 
مهم ترين منبع افزايش در استانداردهاي زندگي 
اس��ت. ما همگي از ابداعاتي مانند ترانزيستورها 
و ليزرها بهره مي بريم. به همين خاطر اس��ت كه 
تحقيقات پايه اي بايد از طرف دولت تامين منابع 
ش��ود.  يكي از مهم ترين كاالهاي عمومي، يك 
دولت كارآمد و عادل است، چيزي كه ما همگي 
از آن بهره خواهيم برد. اگر ما خواهان دس��تيابي 
به دولت خوب هس��تيم، حمايت عمومي افراد و 
نهادهايي كه در منافع عمومي درگير هستند - از 
جمله رسانه مس��تقل و باشگاه هاي فكري - الزم 
است.  حوزه هاي بسيار زياد ديگري هم وجود دارد 
كه بازارها قادر نيستند آنچه  بايد انجام دهند، انجام 
دهند و كنش جمعي در اين خصوص مي تواند به 
زيستن را بهبود بخشد. دليل اينكه چرا ما تنوعي از 
برنامه هاي بيمه اي اجتماعي داريم )از بازنشستگي 
گرفته تا درمان براي افراد پير، تا بيمه بيكاري( ساده 
است: اينها ريسك هاي بزرگي هستند كه طبق 
آن تاثير بزرگي بر به زيستي فردي دارد اما پيش 
از آنكه دولت بتواند همراهي كند، بازار تضميني 
عليه اين ريسك ها فراهم نكرد و اگر هم كرد فقط 
ب��ا قيمت هاي باال همراه ب��ا هزينه هاي تراكنش 
باال انجام داد.  اقتصادهاي پويا هميش��ه در گذر 
هستند و بازارها اين گذر را به تنهايي نمي توانند 
خوب مديريت كنند. ما اكنون از يك اقتصاد توليد 
صنعتي به سمت يك اقتصاد جهاني شده، شهري 
شده و مبدع كه همراه آن تغييرات مشهودي در 

تركيب جمعيتي آن است، حركت مي كنيم.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي بر ضرورت تصويب قانون جامع مالياتي تاكيد كرد

قانون جامع مالياتي گام موثر بهبود فضاي كسب وكار
گروه اقتصاد كالن|

در سال هاي اخير، توجه سياست گذاران و قانون گذاران 
ايراني بيش از پيش به بهبود محيط كس��ب وكار جلب 
شده و اسناد و قوانين متعددي در راستاي هدف مذكور 
به تصويب رسيده است؛ اعم از سياست هاي كلي، قوانين 

برنامه، قوانين عادي و مقررات. 
يكي از محورهاي بهبود محيط كسب وكار، بهبود محيط 
حقوقي است و يكي از محورهاي محيط حقوقي، تدوين 
و تنقيح قوانين مربوط به كسب وكار است. كارشناسان 
يكي از نقصان ه��ا و ضعف هاي نظام حقوق��ي ايران را 
ازدياد و تورم قوانين و مقررات و عدم آگاهي و دسترسي 
فعاالن كس��ب وكار به قوانين و مقررات معتبر به دليل 

نبود مجموعه هاي اصالح شده قانوني عنوان مي كنند.
نظام حقوقي لبريز از قوانين و مقررات تدوين و اصالح 
نشده، يكي از موانع و معضالت براي فعاليت شفاف و روان 

اقتصادي و كسب وكارها، محسوب مي شود.
بر اين اس��اس، ازجمله راهكارهايي ك��ه اخيراً معاونت 
ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت براي 
گشودن قفل هاي كسب وكار ارايه كرده، عبارت است از 
بازنگري و تنقيح قوانين مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي 
و كس��ب وكار عالوه بر اين، در يكي از هفت محور اعالم 
شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رونق 
توليد با عنوان بهبود فضاي كسب وكار مرتبط با بخش 
صنعت، معدن و تجارت، برنامه هايي در نظر گرفته شده 
است كه دومين برنامه به پيگيري مقررات زدايي و تنقيح 
قوانين مانع توليد ب��از مي گردد. معاون قوانين مجلس 
نيز در مصاحبه اي درباره وضعي��ت پااليش قوانين در 
حوزه اقتصادي اظهار كرده است تالش مي كنيم تا در 
حوزه قوانين مربوط به كس��ب وكار تنقيح را با سرعت 
باالتري انجام دهيم. تنقيح قواني��ن مربوط به اقتصاد 
و كس��ب وكار در اولويت است؛ در ش��رايط حاضر هم 
قوانين حوزه صنعت، معدن و تجارت در اولويت بررسي 

و پااليش است.
ابهاماتي ك��ه در برنامه هاي پيش گفت��ه وجود دارد 
عبارت است از اينكه اواًل، نسبت ميان قوانين اقتصادي 
و قوانين حوزه كس��ب وكار و ثانيًا حدود و ثغور قوانين 
مذكور مش��خص نيس��ت. به عبارت روشن تر، سوال 
اين است كه به چه قوانيني مي توان قوانين اقتصادي 
يا قوانين كس��ب وكار اطالق كرد؟ و پي��ش از آن، آيا 
قوانين اقتصادي معادل با كسب وكار هستند يا اين دو، 
مقوله هايي متمايزند؟ مساله ديگر آن است كه چنانكه 
قوانين اقتصادي يا كسب وكار را مشتمل بر انواع و اقسام 
گسترده بدانيم، اثرگذاري كدام حوزه بر كسب وكارها 
بيشتر اس��ت و بالطبع، اولويت تدوين و تنقيح با كدام 

دسته از قوانين است؟

  قوانين كسب وكار يا قوانين اقتصادي؟
در همين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
آورده اس��ت: حقوق ايران، مفهوم حقوق كس��ب وكار 
مفهومي نوظهور اس��ت و پيش از آن حقوق اقتصادي 
كاربرد داشته است. در اين برداشت از حقوق اقتصادي 
مفهوم ع��ام اقتصاد مراد اس��ت؛ چراك��ه دامنه افعال 
اقتصادي بسيار گسترده اس��ت و قواعد حاكم بر افعال 
اقتص��ادي، دو حوزه حقوق خصوصي و عمومي را در بر 
مي گيرد. در حوزه حقوق خصوصي بسياري از عقود، از 

مصاديق فعل اقتصادي به مفهوم عام به شمار مي آيند و 
در حوزه حقوق عمومي نيز بسياري از شاخه هاي حقوق 
عمومي و ازجمله حقوق كيف��ري، بر اعمال اقتصادي 
حاكم اس��ت. همچنين در موضوع��ات اصلي اقتصاد 
هرچند توليد، توزيع، مبادله و مصرف ازجمله عمده ترين 
موضوعات است، اما مفاهيم ديگر مانند سرمايه گذاري، 
پول، بانك و ماليات، در محدوده اقتصاد تعريف ش��ده 
است. با در نظر گرفتن اين مالحظات است كه در ايران، 
عبارت دعاوي اقتصادي از عبارت دعاوي كسب وكار از 

رواج بيشتري برخوردار است.
با اين حال، استفاده از واژه كسب وكار در سال هاي اخير 
در ايران بيشتر مرسوم ش��ده است. يكي از داليل رواج 
عبارت كس��ب وكار در ايران، معطوف ش��دن توجه به 
ضرورت خصوصي س��ازي و افزايش مشاركت و سهم 

بخش خصوصي در اقتصاد است. 
نكته ديگر اينكه عبارت قوانين كس��ب وكار در ادبيات 
جهاني عموميت بيشتري دارد. عبارت مذكور در يكي 
از فرهن��گ واژگان هاي اينترنتي به اين ش��رح تعريف 
شده است: همه قوانين مشتمل بر چگونگي تشكيل و 
راه اندازي يك كسب وكار. اين عبارت دربرگيرنده قوانين 
ناظر بر چگونگي ش��روع، خريد، مديريت و و انحالل يا 
فروش هر نوع از انواع كس��ب وكارهاست. در اين معنا 
مي توان گفت قوانين كسب وكار به آنچه در ايران حقوق 

تجارت گفته مي شود، بسيار نزديك است.
بر همين اساس، معاون قوانين مجلس در مصاحبه اي 
اظهار كرده اس��ت: در حوزه فعاليت هاي اقتصادي در 
هر بخش��ي بايد قانون خاص آن حوزه را ببينند و بعد از 
تنقيح، قانون جامع وضع شود. براي مثال بايد قانون جامع 
كسب وكار داشته باشيم كه شامل ثبت شركت است تا 
ديگر مسائل نيز در اين قانون پيش بيني شود. در اينجا، 
منظور از قانون جامع كسب وكار قانوني است كه محتواي 

شاخص آن، مفاد قانون تجارت محسوب مي شود.

  تصويري از قوانين اقتصادي در ايران
تصويب قوانيني با ماهيت اقتصادي، يكي از اصلي ترين 
مش��غله هاي نظام قانون گذاري اس��ت. پژوهش هايي 
درخصوص انواع و تع��داد قوانين در نظام قانون گذاري 
جمهوري اس��المي ايران صورت گرفته است. در يكي 
ازاين پژوهش ها نشان داده ش��ده كه طي هشت دوره 
گذشته مجلس ش��وراي اس��المي در مجموع 2721 
قانون به تصويب رس��يده اس��ت. بر اين مبنا، از 2721 
عنوان قانون مصوب طي هش��ت دوره )اول تا هشتم(، 
608 عنوان قانون به عنوان قوانين مهم شناسايي شده 
است. از بين 608 عنوان قانون مهم، 208 عنوان قانون 
مربوط به امور اقتصادي است. بدين ترتيب، 8 درصد از 
كل قوانين مصوب هش��ت دوره تقنيني، قوانين مهم 
اقتصادي بوده اند و 34 درصد از قوانين مهم، مربوط به 

امور اقتصادي بوده است.
بي تردي��د، اِعمال روي��ه تدوين و تنقي��ح قوانين براي 
نظام حقوقي اي كه مش��حون از قوانيني با اصالحيه ها 
و الحاقيه هاي متعدد و بعضًا متعارض اس��ت، ضروري 
است. تنوع و تكثر قوانين در نظام حقوقي ايران و فقدان 
راهبردها و راهكارهاي مشخص علمي براي تشخيص 
قوانين و مق��ررات معتبر، مش��كالت زي��ادي را براي 
شهروندان ايجاد كرده اس��ت. تعدد، تورم و پراكندگي 

قوانين، موجب عدم شفافيت قوانين و پيچيده شدن فهم 
قانون، حتي براي متخصصان مي شود. از اين رو ضروري 
اس��ت بحث تدوين و تنقيح قوانين، با جديت تمام و تا 

حصول نتيجه كافي با دقت پيگيري شود.

  شناسايي و لغو قوانين مخل كسب وكار
يكي از حوزه هايي كه قوانين و مق��ررات در مواردي به 
عنوان مانع و مزاحم ظاهر مي شوند، حوزه كسب وكار 
است. به همين دليل در گزارش هاي بين المللي ارزيابي 
محيط كسب وكار، ازجمله در پروژه انجام كسب وكار 
كيفيت و كميت مقررات يكي از محورهاي اصلي مورد 

بحث است.
قانون گذاران و دولتمردان ايراني ني��ز به ويژه، از اواخر 
ده��ه 80 دريافته اند برخي قواني��ن و مقررات به جاي 
آنكه در خدمت كسب وكار باشند، مخل و مزاحم كسب 
وكار محسوب مي شوند. اين دريافت، مبني  بر واقعيات 
محيط كسب وكار، يعني گاليه هاي فعاالن اقتصادي 
از دس��ت وپاگير ب��ودن قوانين و مقررات از يك س��و و 
ناكارآمدي و عدم تاثيرگذاري قوانين و مقررات ازسوي 

ديگر است.
اكنون هم در قوانين جاري كشور، موضوع شناسايي و 
حذف قوانين دست وپاگير و مخل كسب وكار به شرح 

زير به سه نهاد سپرده شده است: 
1: براس��اس بند »ب« ماده 12 »قان��ون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور«، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
و كشاورزي موظف اس��ت نسبت به شناسايي قوانين، 
مقررات و »بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري 
در كش��ور اقدام كند و گزارش ها و پيشنهادهايي را به 
كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس 

آن قوه ارايه دهد.«
2: براس��اس ماده )7( قانون سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل وچه��ارم قان��ون اساس��ي مصوب خ��رداد 87 و 
اصالح��ات آن، هيات مقررات زدايي و تس��هيل صدور 
مجوزهاي كسب وكار موظف اس��ت شرايط و مراحل 
صدور مجوزهاي كسب وكار در مقررات، بخشنامه ها، 
آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع كند 
و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز 
كسب وكار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحًا 
به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب وكار 

در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. 
مصوب��ات هي��ات مذك��ور در م��ورد بخش��نامه ها، 
دس��تورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تايي��د وزير امور 
اقتصادي و داراي��ي و در م��ورد تصويبنامه هاي هيات 
وزيران پس از تاييد هيات وزيران براي كليه مراجع صدور 
مجوزهاي كسب وكار و كليه دستگاه ها و نهادها كه در 
صدور مجوزهاي كسب وكار نقش دارند الزم االجرا است. 
در صورتي كه تحقق اين اهداف ب��ه اصالح قوانين نياز 
داشته باشد، هيات مذكور موظف است پيشنهادهاي الزم 
را براي اصالح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارايه كند.

3: طبق بند الف تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار مصوب بهمن س��ال 1390 يكي از 
وظايف و اختيارات ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي عبارت است از پيشنهاد اصالح حذف يا وضع 
مقررات اع��م از آيين نامه، بخش نامه، دس��تورالعمل، 
شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب 

وكار در ايران به مسووالن مربوطه براساس گزارش تهيه 
شده ازسوي دبيرخانه اين شورا.

متن تبصره 4 ماده 11 نيز مقرر مي دارد: »مصوبات شورا 
حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيات دولت 
قرار مي گيرد تا در جلسه هيات دولت مطرح و نسبت به 

آن تصميم گيري شود«.
مالحظه مي شود كه سه نهاد براي كارويژه شناسايي و 
لغو قوانين و مقررات دس��ت وپاگير و مخل توليد وجود 
دارند كه اختيارات و وظايف آنها در مواردي با يكديگر 
همپوشان است. با وجود اين، به داليلي كه گفته شد، در 
انجام تكاليف قانوني مربوط به شناس��ايي و لغو قوانين 
و مقررات مخل كس��ب وكار، تاكن��ون توفيقي حاصل 

نشده است.
بدين ترتيب مي توان گفت گرچه از يك س��و، تدوين و 
تنقيح قوانين و مقررات، مي تواند زمينه و بستر الزم را 
براي شناسايي و لغو قوانين و مقررات مخل كسب وكار 
فراهم كند و ازسوي ديگر، شناسايي قوانين و مقررات 
مخل كسب وكار به پي بردن به ضرورت و تسريع فرايند 
تدوين و تنقيح بينجامد، اما اين دو، از مولفه ها، فرايندها 
و نهادهاي مختص خود برخوردارند و اساسًا از يكديگر 
متمايزند. به همين دليل است كه در مفاد قانوني معطوف 
به شناس��ايي قوانين و مقررات مخل كسب وكار، هيچ 
ارجاعي ب��ه تدوين و تنقيح قواني��ن و طبعًا فرايندها و 

نهادهاي مربوط صورت نگرفته است.

  مزاياي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
مركز پژوهش هاي مجلس امنيت حقوقي، ثبات حقوقي، 
شفافيت و دسترسي به قانون، سازگاري )انسجام( قانون 
و نظام حقوقي و پيش بيني پذيري و برنامه ريزي را جزو 
مزاياي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات دانسته و آورده 
است: تدوين و تنقيح قوانين مي تواند به عنوان مانعي در 
مقابل خواسته دايمي مجالس قانون گذاري براي اصالح 
زودهنگام و مكرر قوانين، نقش ايفا كرده و از اين طريق، 
به پيش بيني پذيري محيط حقوقي كمك كند. بر اين 
اساس تدوين قوانين جامع گاهي به عنوان شاخصي براي 
توسعه اقتصادي مطرح شده است چرا كه به واسطه اينكه 
امكان كنترل بهتر بر تورم متون قانون گذاري و تكثير 
قواعد حقوقي را فراهم مي آورد، هزينه عمومي قوانين و 
مقررات كه بخش خصوصي متحمل مي شود را كاهش 

مي دهد، وانگهي به واس��طه شفافيت س��ازي قوانين و 
مقررات، ارتق��اي رقابت و تجارت بين الملل را به لحاظ 

اقتصادي سبب مي شود.
پيش فرض مدنظر اين است كه تدوين و تنقيح قوانين 
و مق��ررات حوزه هاي اولويت دار براي كس��ب وكارها، 

مي تواند براي بهبود آن حوزه نيز مثمرثمر باشد.

  مسائل اولويت دار كسب وكارها در مطالعات 
بين المللي و خارجي

يكي از مطالعات انجام ش��ده توس��ط بانك جهاني در 
مورد موانع سرمايه گذاري از نظر 30 هزار بنگاه حاضر 
در فعاليت هاي س��رمايه گذاري، نش��انگر آن است كه 
82 درصد از صاحبان بنگاه ها عدم اطمينان نسبت به 
سياس��ت ها را مهم ترين مانع در ايجاد فضاي مطلوب 
كسب وكار دانس��ته اند. پس از آن 79 درصد، بي ثباتي 
اقتصاد كالن را مهم ترين مانع در ايجاد فضاي كسب وكار 
دانس��ته اند. پس از آن هم 79 درصد، بي ثباتي اقتصاد 
كالن را به عنوان مانع مهم كسب و كار ارزيابي كرده اند. 
همچنين عدم تناسب نرخ هاي مالياتي توسط 75 درصد 
صاحبان كسب وكار به عنوان مهم ترين چالش مطرح 
شده اس��ت. همچنين 62 درصد بنگاه ها نيز بر نقايص 

موجود در قوانين و مقررات مالياتي تاكيد داشته اند.

  مسائل اولويت دار كسب وكارها در مطالعات 
داخلي

در مطالعه اي كه در سال 1396 به سفارش معاونت امور 
اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و پژوهشگاه قوه 
قضاييه انجام ش��د، تحليلي آماري از دادخواست هاي 
ارايه شده به ديوان عدالت اداري از سال 1391 تا پايان 
سال 1395 صورت گرفت. منبع آماري مطالعه مذكور، 

گزارش هاي ماهيانه عملكرد واحدهاي قضايي بود. 
در گزارش هاي ماهيانه عملك��رد واحدهاي قضايي، 
دعاوي مورد رس��يدگي در ديوان عدال��ت اداري به 9 
دسته اداري استخدامي، ساختمان و شهرسازي، بيمه 
و بازنشستگي، كار و كارگري، صنايع، مالي و اقتصادي، 
اصناف و مش��اغل، اراضي و محيط زيست، آب و برق و 
مخابرات، آموزشي و فرهنگي و نظامي امنيتي تفكيك 

موضوعي شده اند.
ادامه در صفحه 8

هيچ راهي جز مدرن سازي 
سازمان مالياتي نداريم

مديركل بازرسي مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 
سازمان امور مالياتي با اشاره به 50 هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي در كشور گفت: براي اثر بخش 
بودن و پويا بودن سازمان مالياتي هيچ راهي جز 

مدرن سازي و هوشمندسازي نداريم.
هادي خاني مديركل بازرسي مبارزه با پولشويي 
و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي گفت: حدود 
40 تا 50 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي برآورد 
مي شود البته نمي توانيم به عدد دقيق فرار مالياتي 
برسيم چون اشراف اطالعاتي و ريزداده هاي الزم 
را نداري��م و از نظر ما هر جا كه ابهام اطالعاتي در 
خصوص درآمدها داريم اس��تعداد فرار مالياتي 

وجود دارد.
وي افزود: در دو جبهه بحث فرار مالياتي پيگيري 
مي شود، مسير اول برخورد موردي و مسير دوم 

هوشمند سازي نظام مالياتي است.
مديركل بازرس��ي مب��ارزه با پولش��ويي و فرار 
مالياتي سازمان امور مالياتي ادامه داد: سازمان 
هوشمندسازي، مدرن سازي مالياتي را در دستور 

كار دارد.
خاني گف��ت: هنوز تفكيك دقيق��ي درباره فرار 
مالياتي وجود ندارد چراكه هنوز اشراف اطالعاتي 

در اين خصوص ايجاد نشده است.
وي ب��ا بيان اينكه، دسترس��ي س��ازمان به ريز 
داده هاي اقتصادي با چالش هايي همراه اس��ت 
چراكه هنوز معماري كالن اطالعاتي باري تجميع 
داده ها وجود ندارد، گفت: پيگيري قضايي براي 
دريافت ري��ز داده هاي اطالع��ات اقتصادي در 

دستور كار قرار گرفته است.
اين مقام سازمان مالياتي تاكيد كرده است، براي 
اثر بخش بودن و پويا بودن سازمان مالياتي هيچ 

راهي جز مدرن سازي و هوشمندسازي نداريم.

خبر كالن



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي با اشاره به ضرورت چاره جويي در نرخ سرمايه گذاري خبرداد 

با كاهش 4 درصدي در مبلغ تراكنش هاي بانكي صورت گرفت 

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

نرخ رشد توليدات صنعتي در شهريورماه مثبت شد

سهم موبايل بانك به 6  درصد تراكنش ها رسيد

دالر با نرخ آزاد براي تامين ارز اربعين 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
گزارش ماهانه توليدات صنعتي شركت هاي بورسي 
كه بيش از نيمي از توليد صنعتي كشور را در اختيار 
دارند، حكايت از اين دارد كه رشد توليد صنعتي در 
شهريورماه نسبت به مردادماه 1.2 درصد مثبت بوده 
است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر 
همتي گفت: بر مبناي گزارش پژوهش��كده پولي و 
بانكي، بررس��ي ها نش��ان مي دهد، از ابتداي س��ال 
۹۸ روند رشد منفي صنعتي، به طور ماهانه كاهنده 
بوده است و در ماه شهريور مثبت شده است.  رييس 
كل بانك مركزي افزود: ش��اخص مستخرج از تعداد 
2۳۰ ش��ركت صنعتي بورس��ي همراستا با شاخص 
توليد صنعتي كل كشور است و لذا با توجه به اينكه 

ش��اخص هاي رس��مي كل كش��ور با تأخير منتشر 
مي شود اين شاخص بورسي مي تواند جايگزين خوبي 
براي تغيي��رات ماهانه صنع��ت و حمايت كننده اي 
مناسب از مثبت شدن رشد غير نفتي كشور باشد كه 

در آمار سه ماهه اول سال نيز مشهود بود.
دكتر همت��ي تأكيد كرد: اين نكته مه��م را نيز بايد 
اضافه كن��م كه اين گزارش به معناي جبران كاهش 
تولي��دات صنعتي نيس��ت و بايس��تي در خصوص 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص داخلي كشور و نرخ 
س��رمايه گذاري كه روند نگران كننده اي دارد، چاره 
جويي كرد. نگاهي به تحوالت س��ال هاي اخير و به 
خص��وص در دولت روحاني نش��ان مي دهد كه نرخ 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 

1۳۹۰، در سه سال منفي بوده و در سال ۹4 معادل 
12- درصد، در س��ال ۹5 مع��ادل ۳.7- درصد و در 
س��ال ۹7 نيز منفي بوده كه در سه ماه اول سال ۹7 
معادل ۰.۸- درصد گزارش شده است.  در سال ۹1 
نيز به قيمت ثبات سال 1۳۸۳ نرخ تشكيل سرمايه 
ثاب��ت ناخالص مع��ادل 2۳.۸- درص��د منفي بوده 
است. در سال ۹2 نيز كه تحريم ها وجود داشته نرخ 
سرمايه گذاري 6.۹- درصد بوده است.  در سال ۸۸ 
نيز به قيمت ثابت س��ال 1۳76 نرخ سرمايه گذاري 

معادل ۰.۹- درصد بوده است. 
همچنين در س��ال ۹۳ كه دولت روحاني زمام امور 
را به دس��ت گرفت و سياست هاي انضباط مالي اجرا 
ش��د و همچنين به دنبال مذاكرات در برجام و تنش 

زدايي بود، نرخ سرمايه گذاري با پيش بيني فعاالن 
اقتصادي مثبت ش��د و نرخ سرمايه گذاري به قيمت 
ثابت سال 1۳۹۰، به 7.۸ درصد رسيد و مثبت شد و 
در سال ۹6 نيز به دنبال اجراي برجام و اثر آن و بهبود 

درآمد نفت 1.4درصد مثبت بوده است. 
در س��ال ۸۹ ني��ز قيمت ثاب��ت س��ال 1۳76 نرخ 
س��رمايه گذاري 6.۹ درص��د و مثب��ت بوده اس��ت. 
درسال ۹۰ نيز نرخ سرمايه گذاري مثبت و 1 درصد 

بوده است. 
براي��ن اس��اس مي توان نتيج��ه گرفت ك��ه در 1۰ 
س��ال اخير رشد س��رمايه گذاري متاثر از دو مرحله 
تحري��م اقتص��ادي و كاه��ش درآمد نف��ت با چند 
س��ال رش��د منفي مواجه بوده و در برخي سال ها به 

 دليل برجام و درآمد نفت باالتر مثبت ش��ده اس��ت. 
در مرحله اول تحريم  سال هاي ۹۳ -1۳۹1 در اواخر 
دولت احمدي نژاد و اوايل دولت روحاني و همچنين 
مرحله بع��د تحريم ها در س��ال ۹۸ -1۳۹7 رش��د 

سرمايه گذاري عمدتا منفي بوده است. 
نگاهي به جدول نش��ان مي دهد ك��ه اقتصاد ايران 
براس��اس قيمت هاي ثبات س��ال هاي مختلف، در 
11 سال اخير، 7 س��ال با رشد منفي سرمايه گذاري 
مواجه بوده است و تنها در 4 سال رشد مثبت داشته 
ك��ه متاثر از برجام و روي كار آم��دن دولت روحاني 
براي دو سال رشد س��رمايه گذاري مثبت شد. و دو 
سال نيز مربوط به سال هاي ۸۹ و ۹۰ يعني خروج از 
بحران اقتصادي جهان و بهبود درآمد نفت بوده است.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
بالغ بر دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون و 275 هزار تراكنش 
به ارزش 25۰ هزار ميليارد تومان طي شهريورماه سال 
جاري در شبكه پرداخت انجام شد كه نشان مي دهد 
ميانگين هر تراكنش معادل 1۰۹ هزار تومان بوده است.

به گ��زارش »تعادل«، گزارش اقتصادي ش��هريورماه 
شركت شاپرك نشان مي دهد كه در ماه گذشته بالغ بر 
دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون و 275 هزار تراكنش در شبكه 
پرداخت انجام شده كه نسبت به مرداد ماه كاهش داشته 
است؛ همچنين بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه 
بيشترين س��هم در ابزارهاي پرداخت متعلق به ابزار 
كارتخوان فروشگاهي است و شركت به پرداخت ملت 
در ميان دوازده ش��ركت فعال PSP بيشترين سهم از 
مبلغ و تعداد تراكنش هاش ش��اپركي را داشته است.  
گزارش شبكه الكترونيكي پرداخت كارت از سهم بازار 
بانك ها در زمينه تعداد تراكنش هاي شاپركي حاكي از 
آن است كه بانك ملت با 24.1۳ درصد بيشترين سهم 
را از تعداد تمام تراكنش هاي شبكه پرداخت در شهريور 
ماه داش��ته و پس از آن نيز بانك  مل��ي ايران با 12.5۳ 
درصد و بانك كشاورزي با 7.24 درصد بيشترين تعداد 
تراكنش را در ميان بانك ها به خود اختصاص داده اند؛ 
مقايسه گزارش شهر يور ماه شاپرك با ماه هاي گذشته 
نشان از وجود ثبات نسبي در جايگاه بانك هاي پيشتاز 
در تعداد تراكنش هاي شبكه شاپرك دارد.  در ادامه اين 
گزارش در زمينه وضعيت سهم بازار هر بانك پذيرنده 
از كل مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت اعالم شده كه 
بانك ملت با سهم 22.2۹ درصدي، بانك ملي ايران با 
11.7۰ درصد و بانك صادرات ايران با س��هم 11.۳۰ 
درصدي در جايگاه اول تا سوم بيشترين سهم از مبلغ 
پذيرندگي تراكنش هاي شبكه پرداخت قرار گرفته اند؛ 
مقايسه گزارش شهريورماه نسبت به مردادماه نشان 
از كاهش اندك سهم بازار بانك ملت و ارتقاي جايگاه 
بانك ملي ايران از جايگاه سوم به رتبه دوم و نزول يك 
پله اي بانك صادرات از رتبه دوم در مبلغ تراكنش هاي 
شاپركي به مقام سوم خبر مي دهد. بر اساس گزارش 
منتشره از سوي شاپرك در شهريور ماه سال جاري بالغ 
بر دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تراكنش شاپركي به ارزش 

دو هزار و 5۰5 ميليارد ريال انجام شده كه نسبت به ماه 
گذشته در تعداد و مبلغ كاهش داشته است. در مرداد 
ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون و 275 
هزار تراكنش در شبكه شاپرك انجام شده كه در سهم 
ابزارهاي پذيرش شبكه پرداخت الكترونيك همچنان 
بيشترين سهم به دستگاه هاي كارتخوان اختصاص پيدا 
كرده اس��ت؛ الزم به ذكر است كه ارزش تراكنش هاي 
شاپركي )مبلغ( و تعداد تراكنش ها نسبت به ماه گذشته 
كاهشي به ترتيب 4.26 و 2.۳6 درصدي داشته است.

  كارتخوان با بيشترين سهم 
 بر اساس گزارش شركت شاپرك بالغ بر ۸7.5۹ درصد 
از تراكنش ها از طريق پايانه هاي فروش )كارتخوان( و 
سهم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب 6.2۰ 
و 6.21 درصد بوده است؛ گزارش شاپرك در خصوص 
سهم ابزارهاي پذيرش از نظر تعداد تراكنش ها نشان 
مي دهد ك��ه ابزار كارتخ��وان فروش��گاهي به عنوان 
رايج ترين ابزار پذيرش در كشور كاهش سهم داشته، 
اما از س��ويي ديگر ابزار پذيرش موبايلي و اينترنتي در 
شهريور ماه نسبت به ماه گذشته از رشد خوبي برخوردار 
بوده كه يكي از داليل آن را مي توان به افزايش هزينه 
س��رمايه گذاري در حوزه دس��تگاه هاي كارتخوان و 
روند بهره گيري ش��ركت هاي پرداخت براي توسعه و 
فرهنگ سازي از استفاده از ابزارهاي پذيرش موبايلي 
و اينترنتي به جاي كارتخوان فروشگاهي اشاره داشت.

گزارش شاپرك در خصوص سهم شركت هاي پرداخت 
الكترونيك از نظر تعداد تراكنش در ش��هريور ماه ۹۸ 
حاكي از آن اس��ت كه شركت هاي به پرداخت ملت با 
22.۳۸ درصد و پرداخت الكترونيك سامان با 1۸.7۹ 
درصد و تجارت الكترونيك پارسيان با 15.۰۸ درصد 
توانسته اند جايگاه اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش 
در ميان شركت هاي پرداخت را كسب كنند. الزم به ذكر 
است كه مقايسه گزارش شهريورماه نسبت به مرداد ماه 
نشان مي دهد كه سهم بازار شركت هاي به پرداخت و 
تجارت الكترونيك پارسيان همچنان داراي رشد است 
و پرداخت الكترونيك س��امان به ثباتي نسبي رسيده 
است؛ از سويي ديگر كمترين ميزان تراكنش در ميان 

شركت هاي پرداخت متعلق به شركت الكترونيك كارت 
دماوند با س��هم ۰.6۰ درصدي از تعداد تراكنش هاي 
شاپركي انجام شده و پس از آن نيز پرداخت الكترونيك 
س��پهر بالغ بر يك درصد از تمام تراكنش هاي شبكه 

شاپرك را به خود اختصاص داده است.
 نمودار سهم بازار شركت هاي پرداخت الكترونيك در 
خصوص مبلغ تراكنش هاي ش��اپركي در شهريورماه 
نش��ان مي دهد كه به پرداخت ملت بالغ بر 2۳.۸6 از 
مبلغ تراكنش هاي شاپركي را به خود اختصاص داده و 
در جايگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نيز پرداخت 
الكترونيك س��امان و كارت اعتب��اري ايران كيش به 
ترتيب با سهم 15.7۳ و 12.۸6 در جايگاه دوم و سهم 
قرار دارند؛ مقايسه نمودار تعداد و مبلغ تراكنش هاي 
شاپركي شهريورماه در سهم بازار شركت هاي پرداخت 
الكترونيك نشان مي دهد كه شركت تجارت الكترونيك 
پارسيان كه جايگاه سوم را با سهم 15.۰۸ درصدي در 
تعداد تراكنش ها به خود اختصاص داده، در زمينه مبلغ 
تراكنش ها جايگاه چهارم را با سهمي 11.26 درصدي 
دارد و از سويي ديگر شركت كارت اعتباري ايران كيش 
كه در زمينه تعداد تراكنش هاي ش��اپركي ش��هريور 
سهمي ۸.16 درصدي و جايگاه پنجم را داشته، در سهم 
بازار از نظر مبلغ تراكنش با برخورداري از تراكنش هايي 
با مبالغ باالتر توانسته تا با س��هم 12.۸6 درصدي در 
جايگاه س��وم قرار بگيرد. همچنين در مي��ان دوازده 
شركت فعال پرداخت الكترونيك، شركت الكترونيك 
كارت دماوند با حدود ۰.4۸ از تمام مبلغ تراكنش هاي 
شاپركي و پس از آن شركت هاي پرداخت نوين آرين و 
سايان كارت كمترين سهم از بازار در مبلغ تراكنش هاي 

شاپركي شهريور ماه را كسب كرده اند.

  افزايش سهم تعدادي و مبلغي 
آمار منتشر شده از شبكه الكترونيكي پرداخت كارت 
نشان مي دهد كه سهم تعدادي و مبلغي تراكنش هاي 
خريد كاال و خدمات در مرداد ماه سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشدي 2.67 و 2.77 درصدي 

داشته است.
گ��زارش اقتص��ادي مرداد ماه س��ال جاري ش��بكه 

الكترونيكي پرداخت كارت در خصوص سهم تعداد 
و مبلغي انواع خدمات ارايه ش��ده ش��اپرك نش��ان 
مي دهد كه خريد كاال و خدم��ات با ۸۳.66 درصد از 
س��هم تعدادي در خدمات بيش��ترين تراكنش را در 
شبكه پرداخت الكترونيك كشور به خود اختصاص 

داده است.
همچنين سهم 11.66 درصدي خدمت پرداخت قبض 
و خريد ش��ارژ تلفن همراه حاكي از استفاده گسترده 
شهروندان از ابزارهاي پرداخت همچون ابزار پذيرش 
موبايلي و كارتخوان فروشگاهي به منظور خريد شارژ 
تلفن همراه اس��ت؛ همچنين عملي��ات مانده گيري 
سهمي 4.6۸ درصدي از تعداد تراكنش هاي شاپركي 

در بخش خدمات ارايه شده داشته است.
اين گزاش نشان مي دهد كه سهم تراكنش هاي خريد 
كاال و خدمات از مبلغ تمام تراكنش هاي انجام ش��ده 
در مرداد م��اه ۹۸ بالغ بر ۹7.۳۰ درصد بوده و خدمات 
پرداخت قبض و خريد ش��ارژ تلفن همراه صرفا 2.7۰ 
درصد از سهم مبلغي تمام تراكنش هاي شبكه پرداخت 

الكترونيك را در مرداد ماه كسب كرده است.
مقايس��ه آمارهاي منتش��ر ش��ده در مرداد ماه ۹۸ 
نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته حاكي از آن 
است كه سهم تعدادي و مبلغي تراكنش هاي خريد 
كاال و خدمات در كش��ور رش��دي به ترتيب 2.67 و 
2.77 درصدي داش��ته اس��ت؛ در واقع آمار نش��ان 
مي دهد كه س��هم تعدادي و مبلغ��ي تراكنش هاي 
خريد كاال و خدمات در كشور با شيبي ماليم در حال 
افزايش اس��ت كه از جمله داليل آن افزايش ضريب 
نفوذ و توسعه ش��بكه پرداخت الكترونيك، افزايش 
ابزارهاي پذيرش و تسهيل پرداخت مبتني بر كارت 
براي شهروندان است؛ از سويي ديگر تراكنش هاي 
مانده گيري و پرداخت قبض و خريد شارژ در مدت 
مذكور به تريبت كاه��ش 1.7۳ و ۰.۹4 درصدي را 

تجربه كرده است.

  ۴۵ درص�د تراكنش هاي موبايلي، كمتر از 
۲ هزار تومان

آمار منتشر شده از سوي شركت شاپرك نشان مي دهد 

كه 45 درصد تراكنش هاي انجام شده با ابزار پذيرش 
موبايلي در مرداد ماه سال جاري كمتر از دو هزار تومان 

بوده است.
ش��ركت ش��اپرك گ��زارش وضعيت دامن��ه مبلغي 
تراكنش ه��اي ابزاره��اي پرداخت يعن��ي كارتخوان 
فروش��گاهي، ابزار پذي��رش موبايلي و اب��زار پذيرش 
اينترنتي در مرداد ماه را منتش��ر كرده است؛ وضعيت 
دامنه مبلغي تراكنش هاي كارتخوان هاي فروشگاهي 
در گزارشي بر حس��ب كارمزد بررسي ش��د و در اين 
گ��زارش به دامنه مبلغي تراكنش ه��اي ابزار پذيرش 

اينترنتي و موبايلي در مرداد ماه ۹۸ نگاهي داريم.
در مرداد ماه س��ال ج��اري بالغ بر دو ميلي��ارد و ۳55 
ميليون و ۹77 تراكنش به ارزش 2 هزار و 616 ميليارد 
ريال در شبكه شاپرك انجام ش��ده است كه در سهم 
ابزارهاي پذيرش، ابزار پذيرش اينترنتي با تعداد ۹7۹ 
هزار پايانه در حدود 1۳6 ميليون و 6۰۰ هزار تراكنش 
را به خود اختصاص داده و سهمي 5.۸۰ درصدي از تمام 

تراكنش هاي شبكه پرداخت داشته است.
آمار اعالم ش��ده از دامنه مبلغ��ي تراكنش هاي ابزار 
پذيرش اينترنتي نشان مي دهد كه بيشترين تراكنش 
با سهمي بالغ بر ۳5.44 درصدي از كل تراكنش هاي 
با اس��تفاده از درگاه اينترنتي در كشور داراي مبالغي 
در بازده بيش��تر از پنج هزار تومان ت��ا 15 هزار تومان 
بوده اس��ت؛ همچنين در حدود 7۸.5۸ درصد از كل 
تراكنش هاي انجام ش��ده با اس��تفاده از ابزار پذيرش 
اينترنتي داراي مبلغي كمتر از 25 هزار تومان بوده است 
كه نشان از استفاده گسترده از درگاه هاي پرداخت براي 

خريدهاي خرد دارد.
بررسي شاپرك نشان از وضعيت متفاوت تراكنش ابزار 
پذيرش موبايلي با كارتخوان فروشگاهي و ابزار پذيرش 
اينترنتي دارد؛ در واقع بالغ بر 45.5۹ درصد از مجموع 
تراكنش هاي ابزار پذيرش موبايلي داراي مبلغ كمتر 
از 2 هزار تومان بوده است و 6۸.۸6 درصد تراكنش ها 
داراي مبلغ كمتر از 5 هزار تومان بوده است كه نشان 
از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار 
پذيرش موبايلي براي تهيه كارت شارژهاي كمتر از 5 

هزار تومان دارد.

گروه بانك و بيمه|
روز دوش��نبه 15 مهر ۹۸، قيمت جهاني اونس طال با 
كاهش به 14۹۸ دالر رس��يد و البته در ساعات عصر 
به 14۹7 دالر رس��يد. همچنين با اع��الم نرخ دالر در 
ب��ازار آزاد و معامالت نقدي، به قيمت 1144۰ تومان، 
بازار ارز و طال در داخل كش��ور همچنان روند با ثبات 
هفته هاي اخير خود را ادامه داد و برخي نرخ ها با كاهش 

مواجه شد. 
به گزارش تعادل، در بازار ارز قيمت ها به روند با ثبات 
خود ادام��ه دادند صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نرخ 
خريد دالر 11 ه��زار و ۳۰۰ تومان و نرخ فروش دالر 
را 11 هزار و 4۰۰ توم��ان اعالم كردند. قيمت خريد 
ي��ورو 12 هزار و 5۰۰ تومان و قيم��ت فروش يورو با 
اندكي كاهش نسبت به روز پنج شنبه 12 هزار و 6۰۰ 

تومان اعالم شد. 
روز دوشنبه 15 مهر ۹۸، همچنين در سامانه سنا نيز 
نرخ دالر لحظه اي به 114۰۰ و يورو به 126۰۰ تومان 

رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز يك شنبه 
14 مهر ۹۸ را براي دالر 11 هزار و ۳۳6 تومان، يورو 12 
هزار و 52۸ تومان، پوند انگليس 1۳ هزار و ۹1۳ تومان، 
درهم امارات ۳ هزار و ۹6 تومان، لير تركيه 2 هزار و ۸۰ 

تومان و يوآن چين يك هزار و 67۸ تومان اعالم كرد.
در بازار طال نيز با كاهش اونس جهاني طال به 14۹۹ دالر 
و اعالم نرخ دالر آزاد و نقدي به قيمت 1144۰ تومان، 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار با كاهش سه 
هزار توماني يك ميليون و 764 هزار تومان، هر گرم طال 
1۸ عيار 4۰7 هزار و 2۰۰ تومان، س��كه طرح جديد با 
كاهش هشت هزار توماني 4 ميليون تومان، طرح قديم 
بدون تغيير نس��بت به روز قبل ۳ ميليون و ۹۹۰ هزار 
تومان، نيم سكه با افزايش ده هزار توماني 2 ميليون و 
4۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 25۰ هزار تومان 

و سكه يك گرمي ۸4۰ هزار تومان معامله شد. 
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز 

مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 6۹۸ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود 1۳ هزار تومان مي رسد.
در بازار ارز رس��مي نيز، بر اس��اس اعالم بانك مركزي 
ه��ر دالر امريكا براي روز دوش��نبه 15 مهر ۹۸ بدون 
تغيير نسبت به روز گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با ۳1 ريال كاهش 51 هزار 
و 775 ري��ال و هر يورو نيز با 5 ريال افزايش 46 هزار و 

117 ريال ارزش گذاري شد.
همچنين حميد زادبوم رييس سازمان توسعه تجارت 
با بيان اينكه تنظيم بازار كاالهاي اساسي براي دولت 
يك اولويت مهم به شمار مي رود، اعالم كرد كه در حال 
حاضر هيچ تصميمي براي ح��ذف ارز 42۰۰ توماني 

وجود ندارد.

  ارز اربعين 
در خبري ديگر گرچه از رويه بانك مركزي براي عرضه 
ارز به نظر مي رس��يد كه براي ارز اربعين هم دالر ارايه 

نش��ود، اما اكنون برخي بانك ها فق��ط دالر پرداخت 
مي كنند، البته نرخ همسطح بازار است.

به گزارش ايسنا، پايان شهريورماه بانك مركزي اعالم 
كرد كه ارز اربعين را تامين خواهد كرد و زائران مي توانند 
حداكثر 1۰۰ يورو يا معادل آن به س��اير اسعار به نرخ 
بازار ثانويه ارز، از بانك هاي منتخب و صرافي هاي مجاز 

به منظور پوشش برخي از هزينه هاي تهيه كنند.
در حالي از نيمه سال گذشته و تغيير پايه معامالت به 
يورو و از سويي توجه به ذخاير دالري، ديگر ارزهاي ارايه 
شده در بانك ها به ويژه ارز مسافري با دالر نبود و يورو 
يا ارزهاي معادل پرداخت مي شد كه اين انتظار وجود 
داشت كه با توجه به اعالم بانك مركزي، ارز اربعين نيز 

دالري نباشد.
اما بررس��ي هاي ميداني از شعب بانكي ارايه كننده ارز 
اربعين نش��ان داد كه در م��واردي بانك ها فقط دالر 

پرداخت مي كنند و هيچ ارز ديگري مطرح نيست.
پيگيري موضوع از اين حكايت داشت كه دست بانك ها 

براي ارايه نوع ارز باز بوده و در حد تعيين شده مي توانند 
ارزي كه در دسترس داش��ته و موجودي خوبي دارند 
ارايه كنن��د؛ از اين رو بانك هايي ك��ه به داليلي منبع 
دالري باالي��ي دارند به جاي يورو يا س��اير ارزها، دالر 
ارايه مي كنند. اما در اين بين نكته مورد توجه پرداخت 
ارز با نرخ صرافي هاي مجاز بانكي و همسطح بازار بود؛ 
به طوري كه هر دالر براي امروز حدود 11 هزار و 4۰۰ 

تومان براي زائران اربعين قيمت خورده است.
اين در حالي است كه در اعالم ابتدايي بانك مركزي قرار 
بود ارز اربعين با نرخ بازار ثانويه يا نيمايي باشد كه اكنون 
اعمال نمي شود، البته اين روزها نرخ بازار نيما و بازار نيز 

در برخي زمان ها تفاوت قابل توجهي ندارد.
به هر صورت بانك مركزي مكلف به تامين ارز مورد نياز 
است و حتي اگر قيمت ارايه شده همسطح بازار باشد بايد 
از كانال رسمي انجام شود. در عين حال كه تجربه نشان 
داده در ارايه ارز به ويژه ارز مس��افري هر گونه اختالف 

قيمت با بازار موجب ايجاد رانت و داللي شده است.
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 فرمول محاسبه
 خسارت تصادفات تغيير كرد

شوراي عالي بيمه فرمول محاسبه خسارت تصادفات 
با خودروهاي نامتعارف را كه توس��ط ديوان عدالت 
اداري ابطال شده بود، اصالح كرد. به گزارش ايسنا، 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري خردادماه فرمول 
بيمه مركزي در خصوص نحوه محاس��به پرداخت 
خسارت به خودروهاي غيرمتعارف را غيرقانوني اعالم 
و آن را ابطال كرد. براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بيمه 
اجباري خسارات وارد بر شخص ثالث بر اثر حوادث 
ناش��ي از وسايل نقليه مصوب 1۳۹5 خسارت مالي 
دارندگان وسايل نقليه در حوادث رانندگي صرفًا تا 
ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي 
متعارف قابل جبران خواهد بود. براين اساس، خودروها 
به طور كلي به دو دسته »متعارف« و »غيرمتعارف« 
تقسيم بندي ش��ده اند كه براي مثال امسال قيمت 
خودروهاي متعارف كمت��ر از 1۸۰ ميليون تومان 
)نصف ديه مرد مسلمان در سال ۹۸( و خودروهاي 
غيرمتعارف نيز باالتر از اين رقم اس��ت كه خسارت 
خودروهاي متعارف به طور كامل قابل جبران است 
و خس��ارت خودروهاي نامتعارف بر اس��اس قاعده 
تناظر تا سقف نصف ديه مرد مسلمان توسط مقصر 
و شركت بيمه مربوطه جبران مي شود. شوراي عالي 
بيمه در جلسه 1۳ ش��هريورماه 1۳۹۸ و در اجراي 
ماده 17 قانون تاس��يس بيمه مركزي و بيمه گري 
ايران »دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع 
تبصره هاي ۳ و 4 ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات 
وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل 

نقليه« را اصالح كرد. براين اساس: 
1- كلمه »معادل« مندرج در بن��د )2( ماده )1(، به 

عبارت »كمتر از« تغيير مي كند.
2- قبل از عبارت »بيشتر از 5۰ درصد سقف تعهدات 
بدني« مندرج در بن��د )۳( ماده )1( عبارت »معادل 

يا« اضافه مي شود.
۳- ماده )2( نيز به شرح ذيل اصالح و دو تبصره به آن 

الحاق مي شود: 
ماده 2 – بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت 
مالي وارده ب��ه خودروي ناتع��ارف را صرفا تا ميزان 
خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف 
از طريق بيمه نامه شخص ثالث پرداخت خواهد كرد.

در تبصره اول اين ماده نيز آمده اس��ت: كارشناسان 
ارزياب خسارت شركت هاي بيمه و ارزيابان خسارت 
موضوع ماده )۳۹( قانون مكلفند در مواردي كه قطعات 
انواع گرانترين خودروهاي متعارف اختالف قيمت 

دارند، گران ترين آن را مالك قرار دهند.
در تبصره دوم اين ماده نيز تاكيد شده است: در مواردي 
كه خودروي نامتعارف داراي قطعاتي است كه نمونه 
آن در خودروي متعارف موجود نيست، مالك ارزيابي، 
قيمت قطعه مشابه آن در گرانترين خودروي متعارف 

خواهد بود.
4- عبارت »ارزيابان خسارت« مندرج در ماده ۳ به 
عبارت »كارشناس��ان ارزياب خسارت شركت هاي 
بيمه و ارزيابان خس��ارت موضوع م��اده ۳۹ قانون« 

تغيير مي يابد.
طبق اعالم بيمه مركزي، اين مصوبه براي اجرا توسط 
غالمرضا س��ليماني- رييس كل بيمه مركزي- به 

شركت هاي بيمه ابالغ شده است.

 رتبه بندي بانك ها  در اروپا 
به صورت ساالنه

 رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد 
اتاق تهران با اس��تقبال از ط��رح رتبه بندي بانك ها 
تاكيد كرد كه نبايد هيچ گون��ه تفاوت جدي در اين 
طرح بين بانك هاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته 
شود. حس��ن فروزان فرد در گفت وگو با ايِبنا درباره 
طرح رتبه بندي بانك ها براس��اس اجراي حاكميت 
شركتي و بانكداري ديجيتال با بيان اين مطلب افزود: 
موارد اشاره شده از سوي وزير اقتصاد در اجراي طرح 
رتبه بندي براي تمامي بانك ها الزامي است و اگر قرار 
است كه رتبه بندي براي نظام بانكي اجرا شود، اين 
طرح چرا جامع و ملي نباش��د؟ وي الزمه موفقيت 
طرح رتبه بندي بانك ها را تعام��ل وزارت اقتصاد و 
بانك مركزي عنوان كرد و گفت: حاكميت شركتي 
و بانك��داري ديجيتال موضوعاتي مه��م در عرصه 
بانكداري ايران و تمامي نظام��ات بانكي دنيا بوده و 
بر عملك��رد آنها تاثيرگذاري بااليي دارند. از س��وي 
ديگر اعالم نتايج رتبه بندي براي تمامي بانك هاي 
خصوصي و دولتي مي تواند نسبت عملكردي آنها را 
مشخص كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با 
بيان اينكه نظام بانكداري ايران در سطح باالتري از 
اجراي چارچوب هاي حاكميت شركتي و بانكداري 
ديجيتال، ني��از به رتبه بندي اعتب��اري دارد، افزود: 
امروز در اروپا بانك ها موظف هستند به طور ساالنه 
رتبه بندي اعتباري شوند. فروزان فر در اين خصوص 
توضيح داد كه بانك هاي اروپايي از سوي دو شركت 
مختلف رتبه بندي مي شوند كه به طور معمول يك 
شركت امريكايي و ش��ركت ديگر اروپايي است كه 
زيرنظر »ESMA« اين كار را انجام مي دهد. رييس 
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران 
ادامه داد: در جهان و به ويژه كش��ورهاي پيش��رفته 
حساسيت بااليي روي عملكرد بانك ها وجود دارد زيرا 
رفتار آنها بسيار بر ترتيبات كسب وكارها اثرگذار است؛ 
بنابراين نه تنها در اروپا بانك ها به طور ساالنه رتبه بندي 
مي شوند بلكه نتايج آن نيز اعالم مي شود. وي تصريح 
كرد: در كشورهاي پيشرفته نه وزارتخانه هاي اقتصاد 
و نه بانك هاي مركزي اق��دام به رتبه بندي بانك ها 
نمي كنند بلكه اين موضوع توسط موسسات حقوقي 
شخص ثالث انجام مي شود كه صالحيت آنها به عنوان 
مسوول رتبه بندي اعتباري توسط نهادهاي حاكميتي 
تاييد شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
خاطرنشان كرد كه در بورس ايران نيز بعد از چندين 
سال، مسووالن پذيرفتند كه شركت هاي رتبه بندي 
با اخذ مجوز از آنها -فارغ از حرفه اي بودن روش احراز 
صالحيت آنها- درباره رتبه بندي شركت هاي بورسي 
نظر دهند و سازمان بورس تنها تنظيم كننده روابط 

آنها باشد.

نرخ سرمايه گذاري سال پايه سال 
13881376-0.9

138913766.9

139013761

13911383-23.8

13921383-6.9

139313907.8

13941390-12

13951390-3.7

139613901.4

0.8- پيش بيني كل سال منفي13971390 سه ماهه

شهريور مثبت بقيه 5 ماه اول منفي13981390



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

سرنوشت بازار پايه فرابورس به كجا مي رسد؟ 

مناقشه »پايه« در بازار سهام

روند صعودي بازار ادامه داردپيشنهادهاي ۱۰ گانه فعاالن بازار پايه

اهميت و مزاياي ورود استارت آپ ها به بازار سرمايه

گروه بورس|
تغييرات بازار پايه فرابورس، يكي از پرحاش��يه ترين 
اخباري اس��ت كه از خرداد ماه تاكن��ون هر روز با يك 
اعتراض و ادعا و تغيير جديد، از س��وي بازار س��رمايه 
منتش��ر مي ش��ود. اين اعتراضات كه در وهله اول،  از 
تغييرات بازارپايه در خرداد م��اه جلوگيري كرد و آن 
را به ش��هريور موكول كرد، پس از اعمال نيز توانست 
به فرابورس فش��ار بياورد و شيوه حراج هاي هفتگي و 
نوس��انات بسيار محدود ش��ده آن را تغيير دهد. اما به 
نظر مي رسد كه اين موضوع نيز پايان ماجرا نباشد، زيرا 
در روزهاي اخير، نماين��دگان مجلس نيز به اعتراض 
سهامداران اين بازار واكنش نشان داده و قول پيگيري 
داده اند.  در همين خصوص ش��اپور محمدي، رييس 
سازمان بورس در بيان شفاف سازي اتفاقاتي كه در اين 
بازار رخ داده است، اظهار كرد: بازار پايه فرابورس در سال 
۹۰ در پي تكليف قانوني حضور گسترده شركت هاي 
سهامي عام بعضا با اطالعات مالي كم در بازار سرمايه 

راه اندازي شد.
وي در ادامه افزود: اصالح قوانين بازار پايه يك شبه اجرا 
نش��ده، بلكه در روندي طوالني و با اطالع رساني هاي 
مكرر انجام ش��د. در واقع اصالح قوانين اين بازار نيز به 
سال گذشته باز مي گردد و در بهمن ۹۷ موضوع اعالم 

عمومي شد.
محمدي گفت: در اسفند ماه سال ۹۷ دو ابالغيه رسمي 
در س��ايت فرابورس با موضوع اصالح قوانين بازار پايه 
منتشر شد. با توجه به حقوق سهامداران مبني بر تمايل 
براي خروج از بازار و همچنين تمهيدات فني اعالم شد 
مقررات جدي��د در خرداد ماه و پ��س از ۷۰ روز كاري 
اجرايي مي ش��ود. اين زمان سپري ش��د و در روز اجرا 
برخي عنوان كردند ابعاد فقهي موضوع بررسي نشده 
و نقدهايي هم با محور دامنه نوس��ان، تعداد حراج ها و 
مظنه ها مطرح شد. در آن مقطع وزير اقتصاد مقرر كرد 
موضوع در شوراي عالي بورس مطرح و شرايط مجددا 
بررس��ي ش��ود. بنابراين اجراي مقررات جديد براي 

بررسي مجدد متوقف شد.
رييس س��ازمان بورس گفت: پ��س از آن، موضوع در 
كميته فقهي مطرح شد و پس از آن با كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري، كانون كارگزاران ب��ورس و دو تن از 

اعضاي ش��وراي عالي بورس نشس��ت هاي متعددي 
انجام شد. مقرر شد، بحث نمايش مظنه ها اصالح شود 
و دامنه يك ريالي نيز به سه، دو و يك درصد تغيير كند. 
اصالحات به شوراي عالي بورس ارجاع و مقرر شد طبق 
بند يك بازار زرد، نارنجي و قرمز ايجاد شود، طبق بند دو 
دامنه نوسان در اين سه بازار سه، دو و يك درصد باشد و 
همچنين قرار شد حذف مظنه ها تدريجي انجام شود.

محمدي با بيان اينك��ه كل فرآيند اص��الح مقررات 
تدريجي انجام شده است، گفت: بعضا تفسير شد شوراي 
عالي بورس اعالم كرده كل فرايند تدريجي انجام شود 
در حالي ك��ه اجراي تدريجي صرفا ب��ه نحوه نمايش 
مظنه ها باز مي گشت. بنابراين اينكه گفته شود قوانين 
يك شبه اجرا شده، به هيچ عنوان صحت ندارد. تصوير 

مصوبه نيز به اعضاي كميسيون مجلس تقديم شد.
وي با بيان اينكه دامنه نوس��ان نيز ب��ا توجه به حجم 
معامالت قابل تغيير است، بيان كرد: دامنه نوسان نيز 
با توجه به حجم معامالت قابل تغيير است، ۱۲۰۰ خبر 
در روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي با موضوع اصالح 
مقررات بازار پايه منتشر شده و به هيچ عنوان قوانين 

يك شبه اجرا نشده است.

  اخبار بازار پايه 96 ميليون بار ديده شد
محمدي در پاس��خ به احتمال ايج��اد رانت در فرايند 
اصالح قوانين پايه گفت: اطالعات و اخبار اصالح قوانين 
بازار پايه ۹۶ ميليون بار ديده و در مقاطع مختلف گفته 
ش��ده دامنه نوسان در سه بازار به ترتيب سه، دو و يك 

درصد است. روز دوشنبه آگهي از سوي فرابورس اعالم 
عمومي ش��د و فرداي آن روز بازار پايه مثبت بود. روز 
چهارشنبه بازار منفي شد، اما در همان روز ۳۷ هزار نفر 
فروشنده و ۴۱ هزار نفر خريدار بودند. با حضور اين ۴۱ 
هزار نفر امكان رانت اطالعاتي وجود دارد؟ موضوعي 
كه همه از آن مطلع هستند ديگر مخفي نيست. پس از 
مصوبه يكي از اعضاي شوراي عالي بورس تمام موارد را 
اعالم كرد. بايد به عده اي كه با رفتار خود سرمايه گذاران 
را نگران كردند گفت سهام ارزنده به هيچ وجه آسيب 

نمي بينند.
سخنگوي سازمان بورس افزود: ۱۳ ميليون سهامدار 
داريم و ۳۰۰ هزار نفر بصورت هفتگي در بازار فعاليت 
مي كنند. از اين مي��زان ۲۰ يا ۳۰ هزار نفر در بازار پايه 

فرابورس حضور دارند. بعضي از اين افراد ممكن است 
س��همي را با قيمت باال داد و ستد كرده باشند. پس از 
اجراي مقررات نيز نمادها ممكن است با نوسان مواجه 
ش��وند، اما اطمينان داشته باش��يد زماني كه سهمي 
ارزنده است به قيمت باز مي گردد. از سوي ديگر سهم 
فقط به واسطه نوسان قيمت سودآور نيست. سهام دو 

راه سودآوري دارد و در مجمع سود تقسيم مي شود.

  ممكن اس�ت اطالعات مالي شركت ها دير 
منتشر شود

محمدي گفت: ۶۰۰ شركت بورسي، ۶۵۰ نهاد مالي و 
۶۰۰۰ هزار مدير در بازار سرمايه حضور دارند. امكان 
دارد اطالعات دير منتشر ش��ود و قطعا مدير مربوطه 
جريمه مي شود. اين به معناي رانت نيست. اگر فردي 
از اطالعات نهاني بهره برداري كرده باشد، حتما بررسي 
مي شود. بنابراين هر مستنداتي كه در اين رابطه وجود 
دارد، به س��ازمان ارس��ال كنيد. نهاد ناظ��ر همواره با 
سوءاستفاده برخورد مي كند. سامانه سمتا در سايت 
سازمان بورس براي شكايت مردم راه اندازي شده، ترديد 

نكنيد كه موضوع پيگيري مي شود.
وي ادامه داد: در بازار پاي��ه روزانه تعداد زيادي نماد با 
دامنه نوسان مثبت س��ه درصد داد و ستد مي شود و 
اين نشان دهنده حضور سهام ارزنده در اين بازار است. 
با كاهش دامنه نوس��ان، ريسك بازار پايه نيز كاهشي 
مي شود. در گذشته صندوق ها مجاز نبودند در اين بازار 
فعاليت كنند، اما اكنون اين امكان براي ورود صندوق ها 
فراهم شده است. اصالح س��اختار ها نيز در نهايت به 
س��ودآوري ش��ركت ها و بهبود عملكرد آنها منتهي 
مي شود. با كمك سهامداران تالش مي كنيم بازار پايه 
آرامش بيشتري داشته باشد و قطعا سازمان بورس در 

كنار سهامداران بازار سرمايه است.
محمدي در پايان با بيان اينكه اين هفته شاهد عرضه 
اوليه هس��تيم، افزود: در گذشته تهمت هايي مطرح 
مي شد و خوشبختانه طي سه سال گذشته با روش ثبت 
سفارش همه مي توانند سهم خريداري كنند. سامانه 
معامالت نيز به روز رساني شده و مشكالت حل شده اما 
با توجه به حجم باالي خريد و فروش امكان كند شدن 

سامانه معامالت وجود دارد.

مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، از برگزاري 
جلسه اي با نمايندگان س��هامداران و فعاالن بازار پايه فرابورس براي 

بررسي آخرين تحوالت اين بازار خبر داد.
محسن خدابخش ضمن برشمردن پيشنهادهاي دهگانه در اين نشست 
گفت: مقرر شد در صورت وجود صف خريد و فروش براي نماد هاي بازار 
پايه، امكان افزايش دامنه نوسان به ترتيب براي بازارهاي زرد، نارنجي 
و قرمز به پنج، چهار و دو درصد وجود داش��ته باشد و شرايط صف در 
آينده تعريف مي شود. به گزارش سنا، وي افزود: با توجه به محدوديت 
ورود صندوق ها، در صورت افزايش دامنه نوسان بيش از دامنه نوسان 
فعلي، مقرر شد به جاي افزايش دامنه نوسان، مجوز ورود صندوق ها 
بررسي و صادر شود. به گفته مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، بر اس��اس يكي از پيشنهادها، ناشران ملزم مي شوند با 
هدف باال بردن هرچه بيشتر شفافيت، اطالعات را به موقع ارايه دهند. 
همچنين فشارها به جاي سهامدار خرد در جهت باالبردن شفافيت به 
ناشران منتقل مي شود. خدابخش در ادامه اين گفت وگو اظهار داشت: 
در جلسه با نمايندگان سهامداران و فعاالن بازار پايه فرابورس پيشنهاد 
شد اگر شركتي بخواهد در بازارهاي ديگر پذيرفته شود، قوانين انتقال 

به بازارهاي باالتر تسهيل و تسريع شود.وي همچنين با اشاره به موضوع 
مظنه ها در دستورالعمل اصالحي بازار پايه فرابورس ايران گفت: مخفي 
بودن س��فارش ها و مظنه ها كه قرار بود از ۶ ماه بعد اجرايي شود، در 
ش��وراي عالي بورس مطرح و در صورت امكان، مخفي بودن مظنه ها 
به كلي از دستور العمل حذف مي شود.خدابخش توضيح داد: از ديگر 
پيشنهادهايي كه در جلسه امشب مطرح شد اين بود كه كليه كدهاي 
اشخاص حقيقي و حقوقي بازار پايه چند روز قبل از شروع دستورالعمل 
مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد. محدوديت خريد اعتباري براي بازار 
پايه با اعمال ضريب متناسب برداشته شود. عالوه بر اين، براي سهام 
بازار پايه در سامانه »سكنا« ارزش تضمين منطقي تعيين شود. ضمن 
اينكه براي شركت هاي درج شده در بازار زرد بازارگرداني الزامي شود .

مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان تاكيد 
كرد: موارد پيشنهادي در اولين جلسه هيات مديره مطرح و مواردي كه 
نيازمند مجوز از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است، منعكس خواهد 
شد. همچنين اطالع رساني و نتيجه نهايي درخصوص پيشنهادهاي 
۱۰گانه، بعد از ط��رح در هيات مديره فرابورس و س��ازمان بورس از 

كانال هاي رسمي انجام مي شود.

بهنام بهزادفر| مدير آموزش و فرهنگ سازي شركت 
اطالع رساني و خدمات بورس|

شركت ها، موسسات و در كل بنگاه هاي اقتصادي در طول 
زمان يك جريان درآمدي و يك جريان هزينه اي خواهند 
داشت كه لزومًا بر هم منطبق نيستند و نهايتا شكافي 
بين اين دو جريان به وجود مي آيد؛ در نتيجه الزم است 
كه طي فرآيندي اين شكاف پر شود. به اين فرآيند كه به 
دنبال ايجاد، جمع آوري و افزايش منابع مالي يا سرمايه اي 
براي هر نوع مخارجي اس��ت، تأمي��ن مالي مي گويند. 
براي تامي��ن مالي روش هاي متنوعي وج��ود دارد كه 
يكي از اين روش  ها تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
است. در مقابل شايد مهم ترين بنگاه هاي اقتصادي كه 
نياز به تامين مالي داشته باشند استارت آپ ها هستند. 
شركت نوپا يا استارت آپ، كسب وكارهايي هستند كه 
معمواًل به تازگي و در نتيجه كارآفريني ايجاد شده اند، 
رشد سريعي داشته و در جهت توليد راه حلي نوآورانه و 

دوام پذير براي رفع يك نياز در بازار شكل گرفته اند. اين 
شركت ها معموالً مبتني بر ايده هايي ريسك پذير هستند 
كه مدل كسب وكارشان مشخص نيست و بازار هدفشان 
نيز در حد فرض است. ش��ركت هاي نوپا مي توانند در 
هر حوزه اي ايجاد شوند. شركت هاي استارت آپ براي 
حفظ پويايي سالم در اقتصاد ملي ضروري هستند؛ چرا 
كه كارآفرينان نه تنها مش��اغل ايجاد مي كنند بلكه با 
افزايش رقابت و پر كردن خألها سبب افزايش بهره وري 
صنايع مي ش��وند. با در نظر گرفتن اينك��ه نوآوري ها و 
شركت هاي اس��تارت آپ مي توانند سهم قابل توجهي 
در فناوري هاي نوآورانه يك كشور داشته باشند، تامين 
مال��ي اين ش��ركت ها در مراحل طول عمر ش��ركت از 
توليد ايده، راه اندازي و توسعه و درنهايت تجاري سازي 
و تبديل ش��دن به يك ش��ركت معتبر بااهميت است. 
يكي از راه هاي تامين مالي اس��تارت آپ ها اس��تفاده از 
پتانسيل هاي بازار سرمايه است. در اين راه البته ابهامات 

زيادي وجود دارد. هنوز روش ارزش گذاري مشخص و 
قابل استنادي براي استارت آپ ها و عرضه آنها در بورس 
يا فرابورس وجود ندارد. براي تامين مالي از طريق بازار 
س��رمايه بايد مقدار ارزش گذاري استارت آپ ها كامال 
واضح باشد و سرمايه گذاران و سهامداران خرد و كالن 
بدانند كه سهمي كه خريداري مي كنند در برابر مبلغي 

كه مي دهند ارزنده است يا خير. 
از طرفي نيز بايد مشخص باشد كه اين سهم در كدام 
بازار مي تواند عرضه شود. در كنار اين ارايه صورت هاي 
مالي حسابرسي شده جهت پذيرش يا حضور در بازار 
سرمايه الزامي است، رعايت بحث حاكميت شركتي 
و روحيه بنگاهداري و اينكه ش��ركت چطور بايد اداره 
ش��ود، نقش، وظايف و اختيارات مديرعامل چيست و 
هيات مديره چه جايگاهي دارد نكاتي هس��تند كه در 
استارت آپ ها معموال رعايت نمي شود. همچنين ارايه 
پيش بيني نسبتا دقيق از وضعيت آتي شركت نيز مانع 

بعدي است كه در استارت آپ ها كامال مبهم است. در 
اين بين ش��ايد بهترين راه تامين مال��ي از طريق بازار 
سرمايه استفاده از صندوق هاي جسورانه يا مخاطره پذير 
است كه در دنيا به نام Venture Capitalشناخته 
مي ش��ود. صندوق هاي س��رمايه گذاري جسورانه در 
واقع صندوق هاي س��رمايه گذاري هس��تند كه پول 
سرمايه گذاراني كه به دنبال داشتن سهام در كسب و 
كارهاي نوپا )استارت آپ ها( و كسب و كارهاي كوچك 
و متوسط هستند و پتانسيل رشد بااليي دارند را با ايجاد 
پرتفوي مديريت مي كنند. اين نوع از سرمايه گذاري ها 
س��رمايه گذاري هايي با بازده و ريس��ك باال محسوب 

مي شوند.
اي��ن صندوق ها به كارآفرينان و ش��ركت هاي كوچك 
توانايي كس��ب و تامين منابع مالي را مي دهد در واقع 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه گذاري 
براي سهام شركت ها به صورت خصوصي هستند كه به 

دنبال سرمايه گذاري در بنگاه هايي هستند كه بازده و 
سوددهي بااليي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت 
و نوآوري كه انجام مي دهند. در كش��ور تعداد زيادي از 
اين صندوق ها وجود دارد كه ش��ش م��ورد آنها اكنون 
در فرابورس ايران هستند كه خوشبختانه قابل معامله 
)exchange tradable fund( هس��تند و ه��م 
سرمايه گذاران خرد و هم اس��تارت آپ ها مي توانند در 

اين حوزه وارد شوند.
در كنار شركت هاي تكنولوژي گروهي از استارت آپ ها 
كه مي توانند از اين قابليت استفاده كنند تاكسي هاي 
اينترنتي هستند كه جهت تامين مالي مي توانند به اين 
صندوق ها رجوع كنند. البته شركت هايي كه در ساليان 
گذشته درآمدزايي پايدارتري داشتند و توانستند مباحث 
مربوط به حاكميت شركتي را ارايه كنند مي توانند هم در 
قالب شركت هاي كوچك و متوسط )SME( هم در قالب 
شركت  هاي عادي وارد بازارهاي بورس و فرابورس شوند.

با توجه به روند افزايشي ش��اخص در ۶ ماه ابتدايي سال، پيش بيني 
مي شود در نيمه دوم سال هم روند صعودي بازار ادامه دار باشد.

به گزارش سنا، مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما گفت: 
بسياري از س��رمايه گذاران با بررسي بازار سرمايه و شاخص كل در ۶ 
ماه ابتدايي سال، نگراني هايي در خصوص عملكرد بازار براي ۶ ماه دوم 
دارند. وي ادامه داد: چنانچه روند كلي اقتصاد و رويدادهاي بين المللي 
به همين منوال ادامه يابد، شاهد تغيير شرايط نخواهيم بود و انتظار 
مي رود روند صعودي بازار ادامه دار باشد. البته در شرايط فعلي با افزايش 
تأمين مالي دولت از طريق بازار سرمايه، حجم اوراقي كه دولت در بازار 
منتش��ر مي كند افزايش يافته و طبيعتا منجر به روند صعودي بازار و 
افزايش نرخ بهره خواهد بود. محمدمهدي ناسوتي فرد در توصيه اي 
به سهامداران تازه وارد گفت: به س��هامداراني كه به تازگي وارد بازار 
سهام ش��ده اند توصيه مي كنم كه در اين ايام كه شاخص رشد قابل 
توجهي داشته است، احتياط بيشتري به خرج دهند و به هر سهمي كه 
وارد مي شوند به سود سهم، دقت داشته باشند. ناسوتي فرد در ادامه 
خاطرنشان ساخت: سهامداران در شرايط فعلي نبايد به دليل جو ايجاد 
شده در يك سهم وارد آن شوند بلكه بايد با مشاوران خبره در اين زمينه 

مشورت كنند و از ابزارهاي بازار سرمايه استفاده بهينه كنند.
وي در ادامه بيان داشت: اگر مايل هستند كه در سهام سرمايه گذاري 
كنند مي توانند وارد صندوق هاي س��رمايه گذاري سهامي شوند كه 
بيش از ۱۰۰ صندوق س��هامي در بازار فعال هس��تند. اگر هم مايل 
به س��رمايه گذاري در غير س��هام را دارند مي توانند از صندوق هاي 

سرمايه گذاري با درآمد ثابت استفاده كنند.
مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما در اين خصوص اشاره 
داش��ت: بايد تمامي سوابق صندوق ها، عملكردهاي گذشته و حال و 
ش��رايط فعلي اين صندوق ها را بررسي كرده و بهترين انتخاب را رقم 
بزنند. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان بيان داشت: در هر صورت 
در اين شرايط توصيه مي كنم كه س��هامداران به جاي اينكه به فكر 
سودآوري باشند بيشتر به فكر ضرر نكردن باشند چون فضاي ايجاد 
شده به دليل رشد بازار موجب شده است كه برخي، سهامداران تازه وارد 
را نسبت به سهامي مشخص گمراه كنند. اين روند سبب وارد شدن ضرر 
به پرتفوي سهامداران در طوالني مدت خواهد شد . سهامداران تازه وارد 
بايد حتما از تجربه مشاوران بهره ببرند و تنها به سود سرمايه اي يك 

سهم )gain( اكتفا نكنند و سود ساالنه را در نظر بگيرند.

گروه بورس|
روز گذش��ته نماگرهاي بورس و فرابورس دوباره به 
مدار رشد بازگشتند و توانستند نسبت به روز گذشته 
به ترتيب افزايش��ي ۰.۲۲ و ۰.۵۷ درصدي را به ثبت 
برس��انند. طي اين روز نماگر اصل��ي بورس تهران به 
ميزان ۷۰۱ واحد رشد كرد و به سطح ۳۲۰ هزار و ۹۰۹ 
واحد رسيد. همچنين ارزش بازار هزار و ۱۷۲ هزار و 
8۳۲ ميليارد تومان بالغ شد كه نسبت به روز گذشته 

در حدود ۲ هزار ميليارد تومان افزايبش يافته است.
آمار معامالتي به ثبت رس��يده طي اين روز حكايت 
از آن دارد كه ساير ش��اخص هاي بورسي نيز به جز 
شاخص بازار اول با رشد همراه بوده اند به طوري كه 

ش��اخص  قيمت »وزني - ارزش��ي« ب��ا ۱88 واحد 
افزايش معادل ۰.۲۲ درصد به 8۶ هزار و ۲۵۱ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با ۵۳ واحد رشد معادل ۰.۰۶ 
درصد به ۹۵ هزار و ۴۷۷ واحد، شاخص قيمت »هم 
وزن« با ۳۵ واحد افزايش، معادل ۰.۰۶ درصد به ۶۳ 
هزار و ۹۱۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲8۲ واحد 
رشد، معادل ۰.۰8 درصد به ۳۷۳ هزار و ۵۶۰ واحد، 
ش��اخص بازار اول با )۲۷( واحد افت معادل )۰.۰۱( 
درصد به ۲۳۱ هزار ۷۷۴ واحد و شاخص بازار دوم با 
۳8۳۴ واحد رشد معادل ۰.۵۹ درصد، به ۶۵۹ هزار 

و ۱۱۴ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ۵ نماد شتران با ۲۲۰ واحد، شبندر با 

۲۰۳ واحد، شپنا با ۱8۹، تاپيكو با ۱۶۷ واحد و شبريز 
با ۱۳۷ واحد رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند.
ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد 
مواجه ش��دند بطوري كه ش��اخص صنايع وس��ايل 
ارتباطي با ۵۹8 واحد صع��ود معادل ۵ درصد به ۱۲ 
هزار و ۵۷۲ واحد، محص��والت كاغذ با ۴۵۹۵ واحد 
افزايش معادل ۴.۹۳ درصد به ۹۷ هزار و 88۱ واحد، 
محصوالت چوبي با ۱۵۳8۹ واحد رشد معادل ۳.۷۱ 
درصد ب��ه ۴۲۹ هزار و ۹۹۵ واح��د، ف فرآورده هاي 
نفتي ۴۰8۱۰ واحد افزاي��ش معادل ۳.۳۵ درصد به 
يك هزار و ۲۵۹ واحد، منسوجات با ۱۲۰ واحد رشد، 

معادل ۳.۱۱ درصد به ۴ هزار و ۴ واحد، مواد دارويي 
با )۱۳۰۳( واحد كاهش معادل )۲.۷۲( درصد به ۴۶ 
هزار و ۶۰۵ واح��د، بانك ها با )۵۳( واحد افت معادل 

)۲.8۶( درصد به يك هزار و 8۱۰ واحد رسيد.
در عين حال نگاهي به آماره��اي معامالتي اين روز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»وايران، دارو، لپارس، كسرا، رتكو، شنفت و شسپا« 
بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي »دالبر، ددام، 
دلقما، ديران، دكوثر، دزهراوي و س��اروم« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 

بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتي��ب، در پايان داد و س��تدهاي روز جاري 
بورس، در ۴۷۴ هزار نوبت معامالتي، ۴ ميليارد و ۹۳۶ 
ميليون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۹ هزار و ۳۹۴ 

ميليارد تومان در بورس معامله شد.
همان طور كه پيش تر نيز به آن اش��اره شد، در پايان 

معامالت در فرابورس ايران ش��اخص كل ۲۵ واحد 
رشد كرده و به رقم ۴۲۱۳ واحد رسيد. ارزش روز بازار 
اول و دوم فرابورس نيز به بيش از ۲۳۹ هزار ميليارد 

تومان بالغ شد.
در اين روز معامله گران فرابورس بيش از ۱.۹ ميليارد 
س��هام حق تق��دم و اوراق مالي در قال��ب ۳۳۶ هزار 
نوبت معامله و ب��ه ارزش ۱۰۹۷ ميليارد تومان داد و 

ستد كردند.
روز گذشته نمادهاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، 
فوالد هرمزگان جنوب، پتروشيمي زاگرس، بانك دي، 
ماديران، پتروشيمي مارون و نفت ايرانول بيشترين اثر 

تقويتي در شاخص فرابورس را داشته اند.
نمادهاي پربيننده در فرابورس مربوط به س��هامي 
ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، 
 بانك دي، توليد و صادرات ريش��مك، صنايع كاغذ 

پارس، پخش هجرت و داروسازي آوه سينا بوده اند.

بازگشت شاخص ها بر مسير صعود
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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  عرضه اوليه اخزا ۸۰۷۱ در بازار ابزارهاي نوين 
مالي: نماد معامالتي اوراق اس��ناد خزانه اسالمي با 
سررسيد ۱۹ مهر ۱۴۰۰ توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار، اولين بار سه شنبه ۱۶ مهر ۹8 در بازار ابزارهاي 

نوين مالي گشايش مي يابد.
به گزارش سنا، اوراق اسناد خزانه اسالمي مذكور از 
نوع با نام و قابل معامله در فرابورس ايران است و قيمت 
پاياني آن، ميانگين موزون معامالت روزانه اوراق در 
روز گش��ايش خواهد بود. همچنين ارزش اس��مي 
هر ورقه ۱ ميلي��ون ريال، تعداد كل اوراق ۵ ميليون 
و 8۵۰ هزار و ۹۰۲ ورقه، تاريخ انتش��ار ۲۴ مهر ۹۷ و 
تاريخ سررسيد آن ۲۴ ارديبهشت ۹۹ است . ناشر اين 
اوراق هم وزارت امور اقتصاد و دارايي به نمايندگي از 
دولت جمهوري اس��المي ايران و عامل پرداخت در 
سررسيد، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه است. حداقل حجم هر سفارش يك 
ورقه، واحد پايه سفارش LOT يك ورقه اعالم شده 
كه در بازار ابزارهاي نوين مالي بازار فرابورس ايران قابل 
معامله است. شايان ذكر است كليه اشخاص حقيقي 
و حقوقي مي توانند با در اختيار داشتن كد معامالتي 
فعال در سيستم شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه نس��بت به خريد اسناد خزانه 

اسالمي اقدام كنند. 

  عرضه اوليه سهام شركت فوالد سپيد فراب 
كوير: عرضه اوليه س��هام شركت فوالد سپيد فراب 
كوير )كوير( روز چهارشنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹8 در 
بورس تهران انجام مي شود. تعداد ۲۴۰ ميليون سهم 
معادل ۱۰ درصد از سهام شركت فوالد سپيد فراب 
كوير به عنوان پانصدوسي و يكمين شركت پذيرفته 
شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت 
در فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران عرضه اوليه مي شود. اين ميزان سهام در 
بخش »ساخت فلزات اساسي«، گروه و طبقه »ساخت 
آهن و فوالد اساسي« در فهرست نرخ هاي بازار دوم و 
در نماد »كوير« به شيوه ثبت سفارش جهت كشف 

قيمت عرضه اوليه خواهد شد.

 پرتفوي بورسي »ثشاهد« ۱.۱۷هزارميليارد 
ريال افزايش يافت: شركت سرمايه گذاري شاهد 
با توجه به اطالعات و صورت هاي مالي يكساله خود، 
در پرتفوي شركت هاي پذيرفته شده در بورس رشد 
يك هزار و ۱۷۹ميليارد و ۴۷۹ميليون ريالي را رقم زد.

ش��ركت س��رمايه گذاري ش��اهد در اطالع��ات و 
صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به ۳۱خرداد۱۳۹8، 
سود هر سهم را ۲۴۴ريال اعالم كرد. در اين گزارش 
سود عملياتي »ثشاهد« مبلغ ۶۳۷ميليارد ريال، سود 
خالص مبلغ ۶۶۱ميليارد ريال و سود انباشته پايان 
دوره مبلغ يك هزار و ۳۷۶ميليارد ريال اعالم ش��ده 
است. اين شركت در صورت وضعيت پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس از رشد يك هزار 
و ۱۷۹ميلياردو ۴۷۹ميليون ريالي خبر داد و بهاي 
تمام ش��ده را با افزايش ۴۵۵ميليارد و ۶۰۴ميليون 
ريالي مبلغ يك هزار و 8۶۰ميليارد و ۷۶۶ميليون ريال 
اعالم كرد. ارزش بازار اين پرتفوي با رشد يك هزار و 
۲۱۲ميليارد ريالي به ۳هزار و ۴۰ميليارد ريال رسيد.

»ثش��اهد« در م��دت م��ورد گ��زارش كل مبل��غ 
واگذاري ه��اي خود را يك ه��زار و ۱۰ميليارد ريال 
اعالم كرد و س��ود اين واگذاري ها را ۳۷۷ميليارد و 
۷۶۶ميليون ريال منتش��ر كرده اس��ت. همچنين 
كل مبلغ بهاي تمام ش��ده پذيرفته شده در بورس 
اين شركت به يك هزار و 88ميليارد و ۱۳۳ميليون 
ريال رس��يده است. اين ش��ركت در تشريح اهداف 
خود در خصوص تركيب پرتفوي اعالم كرده اس��ت 
كه با توجه به كسب بيشترين بازده و سياست هايي 
همچون اصالح ساختار مالي با هدف اف�زايش سهم 
سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت در دارايي هاي جاري 
و بهره مندي از فرصت هاي س��رمايه گذاري در بازار 
سرمايه، در پرتفوي سهام شركت اصالحاتي به عمل 
آمده است . شركت س��رمايه گذاري شاهد، اصالح 
تركيب سود عملياتي را در دستور كار دارد. با توجه به 
تغييرات قابل توجه در دارايي هاي شركت و افزايش 
سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت، شركت در نظر دارد، 
با تمركز بر تركيب سود عملياتي ميزان سهم سود 
حاصل از س��رمايه گذاري در شركت هاي بورسي را 
حفظ كند. عالوه بر اين دس��تيابي سريع و دقيق و 
آس��ان جهت تعيين NAV نيز يكي ديگر از اهداف 

اين شركت است .

    عقد قرار داد ۹۹۴ميليارد ريالي در »ذوب«: 
شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان از عقد قرار داد 
۹۹۴ميليارد و ۵۰۰ميليون ريالي بابت فروش ۹ هزار 
تن ريل خبر داد. شركت سهامي ذوب آهن اصفهان از 
انعقاد قرارداد مهم فروش خبر داد. موضوع اين قرارداد 
 ۹۰۰A گريد UIC۶۰ مربوط به فروش ۹هزار تن ريل
است كه در ۱۳مهر۱۳۹8 منعقد شده و طرف قرارداد 
»ذوبن«، شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه 
گل گهر اس��ت.   اين قرار داد با مبلغ ۹۹۴ميليارد و 
۵۰۰ميليون ريال منعقد ش��ده است. نحوه تسويه 
آن در س��ه مرحله به ترتيب يك سوم نقد، يك سوم 
يك ماهه بعد از واريز اول و مابقي قبل از توليد اولين 
محموله به حساب فروشنده واريز اعالم شده است. اين 
قرارداد فروش ۹هزار تن ريل UIC۶۰ گريد ۹۰۰A به 
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر است. 
شايان ذكر است؛ پيش از اين نام ذوب آهن اصفهان 
درفهرست تأمين كنندگان ريل قرار گرفته بود كه 
نظر به درخواست »ذوب« و با توجه به بررسي هاي به 
عمل آمده در سازمان ها و كميته هاي تخصصي و فني 
اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور، نام شركت 
سهامي ذوب آهن اصفهان در فهرست تأمين كنندگان 
ريل )Vendor List( شركت ها و سازمان هاي عضو 
اين اتحاديه قرار گرفته است. با توجه به قانون حداكثر 
اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و قوانين 
منع واردات كاالهايي كه مشابه داخلي دارند، امكان 
فروش محصوالت اين ش��ركت )ش��امل ريل هاي: 
U۳۳-UIC۶۰-UIC۵۴-S۴۹( به سازمان هاي 

مربوطه به راحتي امكان پذير است.

دربازار

ديدگاه



تشكلها6اخبار

شاخص مديران خريد )شامخ( شهريور ماه 50.43 واحد اعالم شد

نگاه مثبت بنگاه ها به رونق توليد 
تعادل |

شاخص مديران خريد در ش��هريورماه 98 به مرز 50 
واحد برگشت. براساس داده هاي مركز آمار و اطالعات 
اقتصادي اتاق ايران، شامخ اين ماه 50.43 واحد اعالم 
شده كه نسبت به شامخ مرداد ماه 4.64 واحد معادل 
10.13 درصد بهبود يافته اس��ت. هرچند عدد شامخ 
كل 50.43 واحد، نشان دهنده رونق در بخش صنعت 
در شهريورماه نسبت به ماه قبل آن است، اما همچنان 
از بالتكليفي فعاليت هاي اقتصادي در ميان رونق و ركود 
حكايت دارد. در شامخ ش��هريورماه، »سرعت انجام و 
تحويل س��فارش«، »ميزان اس��تخدام و به كارگيري 
نيروي انساني« و »انتظارات توليد در ماه آينده« بهبود 
داشته، اما »ميزان س��فارش هاي جديد مشتريان« با 
كاهش مواجه شده و بالتكليفي فعاليت هاي اقتصادي را 
تشديد كرده است. ريز جزييات داده هاي به دست آمده 
از صاحبان بنگاه ها بيانگر اين است كه شاخص سرعت 
انجام و تحويل س��فارش 59.3 در شهريور، بيشترين 
ميزان شاخص در بين 5 مولفه اصلي شامخ بوده است. 
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
54.31 واح��د، داراي تغييرات مثبتي نس��بت به ماه 
گذشته )51.69 واحد( است. همچنين شاخص ميزان 
سفارش هاي جديد مشتريان 45.08 واحد، كمترين 
مقدار شاخص در بين 5 مولفه اصلي شامخ بوده است. 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده نيز با رقم 65.23 
واحد، ادامه بهبود وضعيت بخش صنعت در مهرماه را 

پيش بيني مي كند. 

     شاخص 
ش��اخص مديران خري��د )PMI( يك��ي از مهم ترين 
شاخص هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، كه 
بر اساس داده هاي پانلي از حدود 400 شركت در تمام 
فعاليت هاي بخش خصوصي تهيه مي شود. در جريان 
استخراج شامخ، اگر عدد ش��اخص بيش از 50 واحد 
باشد، نش��ان مي دهد كه اقتصاد درحال توسعه است 
درحالي كه هر رقمي زير 50 واحد، از قرار داشتن اقتصاد 
در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. بر اساس تازه ترين 
محاسباتي كه از سوي مركز آمار و اطالعات اقتصادي 
اتاق ايران براي اس��تخراج ش��امخ انجام شده، شامخ 
شهريور امسال 50.43 واحد اعالم شده است. در اين ماه 
هرچند فعاالن اقتصادي نسبت به بهبود وضعيت توليد 
ابراز اميدواري كرده اند اما كاهش سفارشات مشتريان 
باعث شده اين خوش بيني تضعيف شود. وضعيت در 
متغيرهاي مقدار توليد، ميزان سفارشات جديد و ميزان 

فروش نيز تقريبا به همين ترتيب بوده است. 
در عين حال، شاخص مديران خريد، از سايه سنگين 
ركود بر بخش صنعت كشور حكايت دارد و وضعيت را 
)به جز در ماه هاي اسفند و ارديبهشت( همواره بدتر از 
ماه قبل يا بدون تغيير نسبت به ماه قبل گزارش كرده 
است. ميزان صادرات و موجودي مواد اوليه طي اين 
ماه ها مدام رو به كاهش بوده، اما در مورد به كارگيري 
نيروي انس��اني وضعيت تفاوت داشته به نحوي كه تا 
قبل از ارديبهشت ماه، هرماه با كاهش اشتغال صنعتي 
مواج��ه بوده ايم كه پس ازآن ميزان اش��تغال در اين 
بخش تقريبًا ثابت مانده است. قيمت مواد اوليه روند 
صعودي نش��ان مي دهد، در دو ماه اخير نسبتا ثابت 
مانده است. قيمت محصوالت توليد شده نيز همواره 
صع��ودي بوده كه در دو ماه اخير نس��بت به ماه قبل 
كاهش نشان مي دهد. نوسان زيرشاخص موجودي 
انبار حول عدد 50 نيز حكايت از حفظ موجودي انبار 
توس��ط فعاالن اقتصادي دارد. نكته جالب توجه آن 
اس��ت كه با وجود ش��رايط مذكور، فعاالن اقتصادي 
از دي ماه س��ال 1397 تاكنون )به جز در اسفندماه(، 
همواره انتظار افزايش توليد براي ماه آتي را داشته اند 
كه مي ت��وان اين خوش بين��ي را به اعتم��اد فعاالن 
اقتصادي نس��بت به قول مسووالن در رفع مشكالت 
داخلي و تحركات ديپلماتيك دولت براي كاهش يا 

حذف تحريم هاي خارجي نسبت داد.

     الستيك و پالستيك
شامخ كلي به دست آمده براي صنايع الستيك و پالستيك 
در ش��هريورماه مع��ادل 47/5 اس��ت. به عبارت ديگر در 
شهريورماه نسبت به ماه گذش��ته وضعيت عمومي اين 
صنعت اندكي بدتر شده است. در اين ماه اين صنعت در 
ميزان فروش محصوالت كاهش چش��مگيري را تجربه 
كرده است )36/7( . اين ميزان كمترين عدد در ميان ساير 
صنايع است درحالي كه قيمت مواد اوليه كاهش اندكي 
داش��ته )46/7( و از طرف ديگر موجودي انبار محصول 
افزايش يافته است )53/3( . همچنين بنابر اعالم فعاالن 
اقتصادي صنعت الستيك و پالستيك ميزان سفارشات 
جديد در شهريورماه نسبت به ماه گذشته كاهش شديدي 
را نشان مي دهد )36/7( و ميزان توليد نيز كاهش يافته 
است )43/3( . با وجود تمام اين موارد صادرات محصول 
افزايش اندكي نشان مي دهد )56/7( . نكته حائز اهميت 
در شامخ ش��هريورماه صنعت الستيك و پالستيك اين 
است كه فعاالن اقتصادي اين صنعت همچون مردادماه، 
در شهريورماه نيز انتظار بهبود وضعيت توليد در ماه آتي 
را داش��ته اند )60( اما عماًل انتظار بهبود در مردادماه در 
شهريورماه محقق نش��ده است. نكته حائز اهميت ديگر 
كاهش قيمت محصوالت توليد شده در صنعت الستيك 

و پالستيك نسبت به ماه گذشته است. 

     فرآورده هاي نفت و گاز
شامخ كل براي اين صنعت در شهريورماه عدد 47/9 به دست 
آمده كه حاكي از تضعيف جزئي وضعيت عمومي اين صنعت 
در شهريور نسبت به مرداد است. باوجود كاهش سفارشات 
جديد )40/4( و كاهش اندك قيم��ت مواد اوليه )44/2(، 
ميزان توليد كاهش اندكي را نشان مي دهد )48/1( . از طرف 
ديگر، ميزان فروش به ش��دت كاهش يافته است )38/5( . 
درنتيجه موجودي انبار محصول شديداً افزايش داشته است 
)65/5( . اين شواهد ركود در بازار محصوالت اين صنعت را 
نشان مي دهد. همچنين صادرات محصوالت و فرآورده هاي 
نفت و گاز نيز كاهش قابل مالحظه اي داشته است )40/4( . 
اين عدد در مقايسه با افت شديد صادرات در ماه قبل اندكي 
كمتر اس��ت اما بازهم نش��ان از كاهش در ميزان صادرات 
محصوالت اين صنعت در شهريورماه نسبت به مردادماه دارد 
كه مي تواند از ديگر داليل كاهش توليد در شهريورماه باشد. 
تشديد تحريم هاي امريكا عليه ايران )تحريم بانك مركزي( 
و خصوصًا تحريم صنعت نفت و گاز از يك س��و و ركود در 
بازارهاي منطقه اي از قبيل عراق و افغانستان از سوي ديگر 
مي تواند مهم ترين عوامل اثرگذار بر كاهش شديد صادرات 

محصوالت اين صنايع باشد.

     نساجي
پايين ترين عدد ش��امخ صنعت در شهريورماه متعلق به 
صنعت نساجي با عدد ش��امخ 40/91 بوده است. فعاالن 
اقتصادي در شهريورماه وضعيت كلي صنعت نساجي را 
نامساعد توصيف كرده اند. شاهد اين مدعا كاهش ميزان 
توليد )با عدد ش��امخ 36/36(، كاهش ميزان سفارشات 
جديد )با عدد ش��امخ 31/82( و كاهش ميزان موجودي 
مواد اوليه )با عدد شامخ 31/82( است. كاهش چشم گير 
ميزان فروش )با عدد شامخ 13/64( با وجود كاهش قيمت 
محصوالت )با عدد شامخ 31/82( نشان دهنده عمق ركود 
حاكم بر اين صنعت در شهريورماه است. بااين حال افزايش 
انتظ��ارات توليد در ماه آينده )با عدد ش��اخص 72/73( 
نشان دهنده اميدواري فعاالن صنعت به افزايش توليد و 
فروش در ماه آينده است كه بخشي از آن ممكن است به 
دليل آغاز فصل پاييز و انتظار افزايش تقاضا براي برخي از 

منسوجات خاص صنعتي و غير صنعتي باشد.

     ماشين سازي و لوازم خانگي
صنع��ت ماشين س��ازي و لوازم خانگي ش��امل س��اخت 
محصوالت رايانه اي، الكترونيكي و نوري، توليد تجهيزات 
برقي و توليد ماش��ين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده 
است كه بر مبناي گزارش شامخ شهريورماه در شرايط كلي 
مناسب به س��ر نمي برد. تغييرات برخي از مولفه هاي اين 

صنعت در شهريورماه نيز مويد اين امر است. در شهريورماه 
مولفه ميزان سفارشات جديد به شدت كاهش يافته است. 
ضمن آنكه موجودي محصول )انبار( نيز به نسبت مردادماه 
افزايش قابل توجهي يافته است. ميزان فروش محصوالت 
همچنين مقدار توليد محصوالت نيز به نسبت ماه قبل اندكي 
كاهش يافته است. عالوه بر موارد ذكرشده، شواهد حاكي از 
وجود قاچاق در اين صنعت دارد كه شرايط را براي فعاليت 
فعاالن اين حوزه دشوار كرده اس��ت. تمامي اين موارد در 
صورت تداوم طي ماه هاي آتي مي تواند ادامه فعاليت بخش 

خصوصي در اين صنعت را با مشكالت جدي روبه رو كند.

     صنايع كاني غيرفلزي
بر اساس دسته بندي كدهاي آيسيك )ISIC( مهم ترين 
محصوالت صنايع كاني هاي غيرفلزي عمدتا در بخش راه 
و ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند؛ بنابراين تغييرات 
در بخش ساخت وساز منجر به كاهش يا افزايش تقاضاي 
محصوالت گروه كاني هاي غيرفلزي و به تبع آن كاهش يا 
افزايش توليد، موجودي انبار و فروش محصوالت اين صنايع 
مي شود. شامخ كل اين گروه در شهريورماه 46/1 به دست 
آمده كه از بدتر ش��دن جزئي وضعيت كلي اين صنعت در 
شهريورماه نسبت به ماه گذشته حكايت دارد. بيشترين عدد 
شامخ مربوط به قيمت محصوالت توليد شده در بين صنايع 
مختلف مربوط به گروه كاني هاي غيرفلزي است هرچند 
كه اين عدد تغييري را نشان نمي دهد )50.( به عبارت ديگر 
درحالي كه قيمت محصوالت توليدي ساير گروه ها كاهش 
يافته قيمت محصوالت اين گروه تغييري نيافته است. به 
دليل ركود شديد در بخش ساخت وساز، عدد شامخ مربوط 
به ميزان سفارشات جديد افت قابل توجهي را در شهريورماه 
نشان مي دهد )35.( همچنين ميزان فروش محصوالت نيز 

كاهش يافته است )47/5( .

     صنايع فلزي
در گزارش شهريورماه صنايع فلزي، تغيير قابل توجهي 
در شرايط كلي صنعت مشاهده نمي شود. مقدار توليد 
محصوالت به نسبت ماه قبل تغييري نكرده است. البته 
موجودي محصول در انبار تا حدودي افزايش يافته كه 
دليل اين امر مي تواند بدتر شدن هرچند اندك ميزان 
سفارشات جديد و همچنين ميزان فروش محصوالت 
در شهريورماه به نسبت مردادماه باشد كه سبب شده 
محصوالت توليدش��ده ولي فروش نرفته در انبار قرار 
گيرند. از جمله نكات قابل توجه گزارش رقم ش��امخ 
مربوط به مولفه انتظارات توليد در ماه آينده است. مولفه 

انتظارات تولي��د در ماه آينده در حالي 68/66 گزارش 
شده است كه نظر به شرايط كلي صنعت صنايع فلزي 
طي ماه هاي اخير و همچنين بازار تقاضاي خارجي و 
داخلي اين محصوالت به سختي مي توان آينده روشني 
به صورت خاص در كوتاه مدت براي اين صنعت متصور 

شد. 

     صنايع غذايي
بر اس��اس گزارش شامخ ش��رايط كلي صنايع غذايي در 
شهريورماه اندكي )رقم شامخ 55/15( بهبود يافته است كه 
ناشي از مشاهده مقدار ناچيزي بهبود در مولفه هاي اصلي 
شامخ يعني مقدار توليد محصوالت )رقم شامخ 55/10(، 
ميزان سفارشات جديد )رقم شامخ 53/06(، سرعت انجام 
و تحويل سفارش )رقم شامخ 60/20( و ميزان استخدام و 

به كارگيري نيروي انساني )59/18( است.

     صنايع شيميايي
مهم ترين شركت هاي فعال در اين صنعت در حوزه رنگ 
و پوشش ها، لوازم بهداش��تي، توليدكنندگان شوينده و 
تعدادي دارويي هستند. شامخ كل گروه صنايع شيميايي 
حكايت از بهبود خيلي جزئي وضعيت عمومي اين صنعت 
در مردادماه نسبت به ماه گذشته دارد )52/1( . به طوركلي 
در عمده زير شاخص ها عدد شامخ به دست آمده براي صنايع 
شيميايي نشان از عدم تغيير وضعيت اين صنعت دارد. مقدار 
توليد محصول اين صنعت تغييري نداشته )50/8( و ميزان 
سفارش��ات نيز به همين ترتيب بوده است )50( . از ميزان 
صادرات )44/7( اندكي كاسته شده است. همچنين فعاالن 
اين صنعت نسبت به توليد ماه آينده خوش بين هستند و 
انتظار بهبود توليد را دارند. )62/9( اين خوش بيني را شايد 
بتوان به اميدواري نسبت به گشايش هاي سياسي در افق 
پيش و تصميم دولت براي نظارت و كنت��رل واردات دارو 
نسبت داد. درمجموع اين صنعت در كنار صنايع فلزي در 

شهريورماه وضعيت باثباتي را تجربه كرده است. 

     چوب، كاغذ و مبلمان
وضعيت صنايع چوب، مبلمان و كاغذ در شهريورماه با عدد 
شامخ 46/79 تفاوت چنداني با ماه قبل نداشته و نامساعد 
بودن وضعيت مق��دار توليد محصوالت )با عدد ش��امخ 
46/79(، ميزان سفارشات جديد )با عدد شامخ 40/48( 
و عدم تغيير در موجودي مواد اوليه و ميزان اس��تخدام و 
به كارگيري نيروي انساني، نشان دهنده ركود حاكم بر اين 
صنعت اس��ت؛ به نحوي كه كاهش در قيمت محصوالت 

توليد شده )با عدد شامخ 28/57( نيز نتوانسته محركي 
قوي براي افزايش تقاضا در اين صنعت باشد. بخشي از اين 
ركود مي تواند به دليل كاهش چشمگير تقاضاي مردم براي 
مبلمان و همچنين محصوالت ساخته شده با چوب هاي 
مصنوعي )از جمله كابينت و دكور( و تبديل ش��دن آن 
به نوعي كاالي لوكس باشد كه در شرايط كنوني، خريد آن 
براي بسياري از اقشار جامعه امكان پذير و به صرفه نيست.

     وسايل نقليه و قطعات وابسته
گزارش شامخ شهريورماه وسايل نقليه و قطعات وابسته 
حاكي از مشاهده بهبود اندك در اين صنعت است. مقدار 
توليد محصوالت، ميزان سفارشات جديد و سرعت انجام 
و تحويل س��فارش از جمله مولفه هاي اصلي اثرگذار بر 
رقم شامخ كل اين صنعت هستند كه به نسبت ماه قبل 
بهبود يافته اند. مش��كل موجودي مواد اوليه در صنعت 
نيز همچنان به قوت خود باقي اس��ت به گونه اي كه براي 
10 امين ماه پي درپي فعاالن اي��ن حوزه موجودي مواد 
اوليه را به نسبت ماه قبل در شرايط بدتر ارزيابي كردند. از 
نكات مهم، مي توان به مولفه انتظارات توليد در ماه آينده 
اين صنعت اشاره كرد كه رقم 70 گزارش شده است. اين 
رقم جز باالترين ارقامي است كه اين مولفه در بين صنايع 
كسب كرده است. دليل اين امر را مي توان شروع نيمه دوم 
سال عنوان كرد چراكه بررسي روند فعاليت اين صنعت 
گوياي آن اس��ت، توليدات اين صنعت در نيمه دوم سال 

بيش از نيمه اول سال )داراي ايام تعطيلي بسيار( است.

     پوشاك و چرم
وضعيت صنعت پوشاك و چرم در شهريور، مطابق با آنچه 
فعاالن اين صنعت در ماه گذشته و در قالب انتظارات توليد 
در ماه آينده پيش بيني كرده بودند، بهبود داش��ته است. 
افزايش ميزان توليد )با عدد شامخ 57/14(، افزايش سرعت 
انجام و تحويل سفارش )با عدد شامخ 71/43( و نيز افزايش 
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني )با عدد شامخ 
64/29( مويد بهبود در وضعيت كلي صنعت در شهريورماه 
است. نكته قابل توجه در اين ماه كاهش چشم گير قيمت 
خريد مواد اوليه )با عدد شامخ 21/43( و همين طور كاهش 
قيمت محصوالت توليد شده )با عدد شامخ 25( است، اما 
با توجه به عدم تغيير ميزان فروش، به نظر مي رسد ميزان 
زيادي از افزايش توليد به انبار محصوالت منتقل شده كه 
اين مساله با كاهش ميزان سفارشات جديد )با عدد شامخ 
42/86( و افزايش موجودي محصول در انبار )با عدد شامخ 

82/14( مطابقت دارد.
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افزايش ۱۵ ميليوني
قيمت »مزدا نيو«

ايلنا|عضو اتحاديه نمايشگاه داران با اشاره به اينكه 
قيمت دالر در چند ماه گذش��ته ثابت مانده يا حتي 
كاهش پيدا كرده است، گفت: نكته جالب، جهش 15 
ميليوني قيمت مزدا new بود به طوري كه مي توان 
گفت هيچ نمايشگاه دار و فروشنده خودرويي انتظار 
اين افزايش را نداشت زيرا هيچ عامل اقتصادي يا حتي 
رواني وجود نداشت كه قيمت يك خودرو سواري توليد 
داخل بخواهد اين مقدار افزايش پيدا كند. حس��ين 
رسولي عنوان كرد: هفته گذشته نيز بازار تحت تاثير 
كاهش خودروهاي عرضه شده از سوي خودروسازان 
روند صعودي به خود گرفت كه اين امر در خودروهاي 
206 سمند و پژو 2008 و ساندرو بيش از همه نمود 
داشت. او درباره ميزان افزايش قيمت خودروها در هفته 
گذشته توضيح داد: پرايد 1 ميليون، تيبا 1.5 ميليون، 
پژو 206 حدود 3 ميليون، سمند 3 ميليون پژو 2008 
نزديك به 5 ميليون افزايش داشته است و بيشترين 
افزايش نيز مربوط به مزدا new با 15 ميليون تومان 
است. او افزود: با توجه به اينكه تعداد خودروهاي خانگي 
كم شده و خودروهاي باقيمانده به اصطالح براي فعاالن 
اين حوزه اس��ت قيمت ها كنترل شده خواهد بود. از 
طرف ديگر اگر اين روند كاهش عرضه ادامه داش��ته 
باشد پيش بيني مي شود كه اين هفته نيز قيمت ها 

روند صعودي به خود بگيرد. 

بي اطالعي بخش خصوصي
از توليد خودروي خزر

ايلنا| در حالي كه هفته گذش��ته سفير جمهوري 
آذربايج��ان در گفت وگو با يكي از رس��انه ها خبر از 
توليد خودروي توليد مش��ترك ايران و آذربايجان 
ب��ه نام خزر داد؛ اما بخش خصوص��ي فعال در حوزه 
آذربايجان و قفق��از از اين موضوع اظهار بي اطالعي 
كردند. بهروز پورسليمان، نايب رييس اتاق مشترك 
ايران وآذربايجان در اين باره گفت: چند سال پيش 
يك شركت خودروسازي كه اكثريت سهام آن به اسم 
طرف آذربايجاني بود به ثبت رسيد و مقرر شد طرف 
ايراني تجهيزات فني، نصب و مهندسي را انجام دهد 
و حتي سال گذشته اعالم شده كه اين شركت توليد 
آزمايشي خود را آغاز كرد اما از آن تاريخ به بعد ما خبري 
در مورد اينكه آيا توليدات آن تجاري شد يا تصويري 
از آن منتشر شود، به دست نياورديم. او ادامه داد: ما 
در آذربايجان تجربه تلخي در خودروسازي داريم. بعد 
از فروپاشي شوروي و در حالي كه اين كشور هنوز به 
لحاظ مالي قدرت امروز را نداشت ايران خودرو در آنجا 
سرمايه گذاري كرد و حتي خودروي سمند را به بازار 
عرضه كرد به طوري كه بخشي از ناوگان حمل و نقل 
اين كشور از سمند استفاده مي كرد، اما به مرور زمان و 
حضور شركت هاي ديگر خودروسازي؛ به علت قيمت 
باال، خدمات پس از فروش ضعيف و عدم استفاده از 
تكنولوژي روز ما اين بازار را از دست داديم و هم اكنون از 
سرنوشت كارخانه ايران خودرو در باكو اطالعي نداريم. 
محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن قطعه سازان 
همگن و عضو اتاق بازرگاني تهران نيز ضمن اظهار 
بي اطالعي از وجود خودروي مشترك با آذربايجان، 
گفت: در صورت صحت چنين خبري مي توان گفت 
بخش بزرگي از قطعه سازي كشور كه عضو تشكل 

همگن هستند هيچ نقشي در اين قرارداد ندارند.

»صادرات« محور اصلي 
رويكرد وزارت بازرگاني

عضو اتاق بازرگاني اتاق تهران گفت: حال كه دولت و 
مجلس در نهايت به يك جمع بندي مشخصي رسيده 
و تصميم خ��ود را براي احي��اي وزارتخانه بازرگاني 
گرفته اند، براي انتخاب وزير بهتر اين است يك فرد 
اقتصادي به كار گرفته شود. سعيد اشتياقي با تشريح 
فاكتورهاي اثر گذار در انتخاب وزير براي وزارتخانه 
بازرگاني، عنوان كرد: در همين ابتداي راه شكل گيري 
وزارتخانه بازرگاني، بخش خصوصي بايد به بازي گرفته 
شود و فردي انتخاب شود كه هم اقتصاد بداند و هم با 
جنس فعاليت اقتصادي آشنا باشد. به گفته او، نبايد 
براي انتخاب وزير بازرگاني سياسي نگاه كرد. در عين 
حال، رويكرد نخست وزارتخانه جديد بازرگاني بايد 
بيشتر صادرات محور باشد تا از اين محل توليد نيز 
رونق بگيرد. اش��تياقي عنوان كرد: هرچند در بحث 
طرح تفكيك، بارها مخالفت خود را در اين زمينه بيان 
كرديم، اما در نهايت امر، مجلس شوراي اسالمي راي 
اعتماد به شكل گيري وزارتخانه بازرگاني، داد؛ با اين 
تصميم مشترك كه از سوي دولت ومجلس گرفت 
شده، ما نيز مخالفتي نخواهيم داشت و سعي مي كنيم 
پاي كار باشيم.  او ادامه داد: به موجب اين تصميم ما 
نيز به دنبال اين هستيم كه با به كاربستن روش هاي 
درست مديريتي و اجرايي در اين وزارتخانه جديد، 
شاهد رونق تجارت در كش��ور و سرو سامان دادن 
به دو مقوله ص��ادرات و واردات باش��يم.اين فعال 
اقتصادي اين اظهارنظر دولتمردان كه عدم صحيح 
تنظيم بازار را به نبود وزارت بازرگاني ربط مي دهند، 
اشتباه دانس��ت و گفت: اين حرف درستي نيست؛ 
چراكه بخشي از آشفتگي هاي حاكم بر بازار، به عدم 
هماهنگي ها بين بخش هاي مختلف و نبود مديريت 
صحيح بر مي گردد. اشتياقي با تاكيد بر اينكه براي 
انتخاب وزير جديد بازرگاني نبايد سياسي نگاه كرد 
و بايد از افراد اقتصادي بهره گرفت، عنوان كرد: بايد 
وزيري انتخاب و راهي وزارتخانه بازرگاني شود، كه 
هم اقتصاد بداند و هم با مقوله بازرگاني آشنا باشد. 
حتي فراتر از اين كار اقتصادي كرده باشد. همچنين 
به گفته او، وزير پيشنهادي بايد »پاك دست باشد«، 
»اهل سياسي كاري نباشد« و از همه مهم تر »مورد 
قبول فعاالن اقتصادي« باش��د. او بر اين باور است 
كه بايد در همين ابتداي راه شكل گيري وزارتخانه 
بازرگاني، بخش خصوصي به بازي گرفته شود. اين 
عضو اتاق بازرگاني اتاق تهران در پايان ابراز اميدواري 
كرد كه رويكرد وزارتخانه جديد بازرگاني بيش��تر 

صادرات محور باشد.

ايجاد هر شغل در فرش دستباف با ۱0 ميليون تومانمشكل توليد چادر مشكي درا يران چيست؟
يك توليدكننده پوشاك مشكالت توليد و بازار چادرمشكي 
را برشمرد و گفت: شبانه در گمركات كانتينرها به صورت 
10تايي و 5تايي ترخيص شده اما برگ سبز ترخيص يك 
كاميون ثبت مي شود. فساد را بايد در گمركات جست وجو 
كرد، غير از اين مگر مي شود 8 ميليارد دالر پوشاك قاچاق 
كرد.عباس سرشار در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه 
در توليد چادر مشكي دو بحث فني وجود دارد، اظهار كرد: 
اكنون توليدكنندگان داخلي در توليد فيزيكي پارچه چادر 
مش��كي كه بايد داراي لطافت و نرمي بااليي داشته باشد، 
مشكلي ندارند، به نحوي كه ماشين آالت دو كارخانه كرپ ناز 
كرمانشاه و حجاب شهركرد قادر به توليد اين پارچه هستند. 
او با بيان اينكه مشكل اساسي در توليد چادر مشكي رنگ 
آن است، افزود: وقتي پارچه چادر در دستگاه هاي خاص به 
نرمي و لطافت مي رسد بايد بتوان رنگ مشكي را در تار و پود 
اين پارچه قرار داد كه ما دانش فني اين موضوع را نداريم و 
تكنيك خاصي را مي طلبد. سرشار با اعالم اينكه آنهايي كه 
ماشين آالت توليد چادر مشكي را خريده اند نخست بايد به 
فكر انتقال دانش فني رنگ آن باشند، تصريح كرد: بايد قبل 
از خريد ماشين آالت به طرف خارجي گفته شود در صورتي 
اين ماشين آالت خريداري مي شود كه دانش فني آنها نيز 
به كشور انتقال پيدا كند اما متأسفانه ما فقط تمركز خود 
را به خريد ماش��ين آالت قرار داديم و امروز در دانش فني 
مشكل داريم. اين عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي 
و پوش��اك ايران با انتقاد از اينكه امروز تالشي براي كسب 
دانش فني توليد چادر مشكي در كشور نمي شود، گفت: اگر 
يك دهم هزينه خريد ماشين آالت صرف سرمايه گذاري 
در دانشگاه ها براي توليد چادر مشكي مي شد به طور حتم ما 
امروز در اين جايگاه قرار نداشتيم و حتي مي توانستيم با دو 

كارخانه اي كه امروز در كشور مستقر هستند تمام نياز چادر 
مشكي كشور را تامين كنيم. او با اشاره به اينكه كارخانه كرپ 
ناز كرمانشاه تجهيزات الزم را براي توليد چادر مشكي دارد 
اما مشكالت رنگ، عاملي شده تا امروز به توليد پارچه هاي 
چاپي و روس��ري بپردازد، در خصوص اس��تقرار كارخانه 
جديدي در قزوين به منظور توليد چادر مشكي، افزود: اگر 
آقايان پتانسيل فقط دو كارخانه كرپ ناز و حجاب شهركرد را 
فعال كنند ما نيازي به استقرار كارخانه جديدي نداريم البته 
هنوز هم كارخانه قزوين افتتاح نشده است.سرشار به موضوع 
قاچاق در پوش��اك نيز اش��اره كرد و گفت: براساس اعالم 
مسووالن ساالنه 8 ميليارد دالر پوشاك وارد كشور مي شود 
كه از اين ميان كمتر از يك ميليارد آن از مبادي رسمي وارد 
كشور مي شود. البته جالب اينجاست آقايان صادرات پوشاك 
چين، امارات، تركيه و كشورهاي ديگر را به ايران معيار قرار 
داده و با محاسبه اختالف رقم گمركي واردات پوشاك به 
كشور در نهايت اعالم مي كنند كه اين ميزان رقم پوشاك به 
صورت قاچاق يا كم اظهاري وارد كشور شده است. او اضافه 
كرد: اما بايد اين نكته را توجه كرد كه ش��بانه در گمركات 
كانتينرها به صورت 10 تايي يا 5 تايي از گمرك ترخيص 
ش��ده ولي برگ سبز ترخيص يك كاميون ثبت مي شود. 
فساد را بايد در گمركات جست وجو كرد، مگر مي شود 8 
ميليارد دالر را به صورت كوله بري يا لنجي وارد كشور كرد. 
قاچاقچيان به راحت��ي در گمركات باكم اظهاري يا صرف 
هزينه هايي كانتينرهاي خود در روز روشن يا حتي شبانه 
ترخيص مي كنند و كسي هم با آنها برخورد نمي كند. ما اين 
موضوع را در جلسات با مسووالن گمرك تاكيد كرديم و آنها 
نيز ضمن تاييد اين موضوع گفتند نمي توانيم با آنها برخورد 
كنيم.اين توليدكننده با اعالم اينكه امروز بايد توليدكننده 

ايراني ارزش افزوده بااليي را بابت محصوالت خود پرداخت 
كند، گفت: قاچاقچيان هيچ پولي پرداخت نمي كنند به 
نحوي كه شبكه قاچاق معاف از ماليات است و همين موضوع 
آسيب جدي را به توليدكنندگان وارد كرده است. او افزود: 
امروز وقتي مميزان مالياتي به بنكداران مراجعه مي كنند 
با مشاهده ارزش مغازه و اجاره بهاي آن رقمي را براي آنها 
تعيين مي كنند كه اين موضوع براي ما بسيار سوال برانگيز 
اس��ت. مميز مالياتي ديگر كاري ندارد ك��ه در اين مغازه 
چه كااليي وارد و با چه ارزش��ي به فروش مي رسد. جالب 
اينجاست آنها از توليدكنندگان نيز به صورت طاقه اي خريد 
مي كنند و حتي فاكتورهاي صوري به آنها ارايه مي دهند كه 
در نهايت توليدكننده علي الرأس شده و بايد ماليات مضاعف 
پرداخت كند. او گفت: به عنوان نمونه بنكدار از طريق كد 
اقتصادي اقدام به خريد از توليدكننده مي كند اما اين كد 
اقتصادي كه مربوط به شركتي هست عمر 6 ماهه داشته و 
وقتي كه مميز مالياتي به توليدكننده براي پرداخت ماليات 
مراجعه مي كند توليدكننده مي بيند كه كد اقتصادي خريدار 
فاقد اعتبار بوده و بايد ماليات مضاعفي پرداخت كند. جالب 
اينجاست بنكداران از طريق واسطه هايي اين شركت هاي 
س��وري را به صورت 6 ماهه يا يك س��اله تأسيس و بعد از 
خريدهاي خود آنها را تعطيل مي كنند. اين توليدكننده با 
انتقاد از اينكه هيچ پارچه فروشي به صورت واقعي ماليات 
پرداخت نمي كند، گفت: توليدكننده مشمول پرداخت 
ماليات اس��ت اما توزيع كننده از خالءهاي قانوني مالياتي 
استفاده كرده و فقط نرخ علي الحسابي را به صورت ساالنه 
به سازمان مالياتي پرداخت مي كند، اين درحالي است كه 
كسي از آنها نمي پرسد اين كاال از كجا آمده و با چه نرخي 

به فروش مي رسد.

معاون سابق مركز ملي فرش ايران با اشاره به اينكه ايجاد هر 
شغل در صنعت فرش دستباف، 5 تا 10 ميليون تومان هزينه 
دارد، گفت: راه اندازي هر شغل در ساير رشته هاي اقتصادي 

بين 100 تا 150ميليون تومان سرمايه نياز دارد.
 مجتبي فيض اللهي در گفت وگو با مهر فرش دستباف را يكي 
از مصاديق توليد ملي دانست كه اشتغالزايي ارزاني را براي 
كش��ور در پي دارد و عنوان كرد: بر اساس فرمايشات مقام 
معظم رهبري در سال رونق توليد، بيشتر تمركز بايد روي 
ايجاد اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي و حمايت از 
توليد ملي باشد؛ اما متاسفانه به دليل كمبود منابع مالي در 
كشور، امكان تامين سرمايه از سوي دولت براي ايجاد شغل 
دولتي وجود ندارد و از س��وي ديگر، كمبود منابع مالي در 
ميان مردم نيز روند اشتغالزايي را با كندي مواجه ساخته 
است؛ اما بايد توجه داشت كه فرش دستباف مي تواند عالوه 
بر اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم بسيار باال، ارزآوري 
مناسبي داشته و اشتغالزايي ارزاني را رقم بزند. او افزود: در 
اين ميان برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه حكايت از آن 
دارد كه براي ايجاد هر شغل بين 100 تا 150 ميليون تومان 
سرمايه نياز است، در حالي كه راه اندازي هر شغل در حوزه 
فرش دستباف، بين 5 تا 10 ميليون تومان سرمايه الزم دارد؛ 
ضمن اينكه توليد آن عالوه بر ارزش افزوده، ارزآوري بسياري 
را براي كشور رقم مي زند. اين كارشناس ارشد حوزه فرش 
دستباف تصريح كرد: اكنون بين يك ميليون و 500 هزار 
نفر در هنر- صنعت فرش دس��تباف ايراني مشغول به كار 
هستند، اين در حالي است كه ارزش افزوده اي كه بافت فرش 
دستباف ايجاد مي كند، بر اساس برآوردها حدود 60 تا 70 
درصد است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، ارزش افزوده 
بااليي است. به گفته او، فرش دستباف و بافندگي، يكي از 

مصاديق بارز توجه به اقتصاد ملي است، به اين معنا كه توجه 
به هنر - صنعت اصيل فرش دستباف مزاياي بسياري دارد 
كه مي تواند از جنبه هاي مختلفي همچون مزاياي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و بهداشت و سالمت حائز اهميت باشد؛ 
از نظر فرهنگي نيز فرش دستباف ريشه در فرهنگ كهن 
ايراني دارد و با صادرات اي��ن كاالي زيبا و هنري، عالوه بر 
ارزآوري، جنبه هاي مختلف زيباشناسي ايرانيان و نيز صلح 
دوستي آنها مورد تاكيد در مجامع بين المللي قرار مي گيرد.

فيض اللهي اظهار كرد: جنبه اجتماعي توسعه هنر-صنعت 
فرش دس��تباف را مي توان مس��ائل اجتماعي دانست؛ به 
اين معنا ك��ه در بافت غالب خانوارهايي كه در اين صنعت 
مشغول به توليد هس��تند، كار به صورت خانوادگي پيش 
مي رود و افراد يك خانواده به صورت جمعي اقدام به بافت 
قالي مي كنند؛ اين امر منجر به كاهش بزه هاي اجتماعي 
و ايجاد درآمد ب��راي تك تك افراد خانواده خواهد ش��د؛ 
به نحوي كه بيكاري نيز در خانوارهايي كه در اين ش��غل 
مشغول به فعاليت هستند، كاهش مي يابد. او اظهار كرد: 
از جنبه سالمت نيز، فرش دستباف به دليل استفاده از مواد 
طبيعي، مصرف كنندگان را از آلرژي و حساسيت هاي خاص 
دور كرده و به لحاظ اقتصادي نيز جنبه هاي گسترده اي را 
براي بافندگان در كنار مصرف كنندگان دارد. معاون سابق 
مركز ملي فرش ايران افزود: به هر حال، در شرايط كنوني 
كه بحث توليد و اشتغال اهميت ويژه اي در كشور ما به خود 
اختصاص داده است و مقام معظم رهبري نيزدر پيام هاي 
ساالنه براي كشور، عناوين اقتصادي را برگزيده اند، جا دارد 
كه اين بخش را تقويت كرده و از نظر ايجاد اشتغال با حداقل 
سرمايه نيز، آن را مورد توجه قرار داد تا بخشي از بار بيكاري 

كشور را كاهش دهيم.
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پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس درباره اصالح يارانه پنهان انرژي در ايران

بنزين بايد در انتهاي صف تغيير قيمت قرار بگيرد
گروه انرژي|

سال هاست كه بحث يارانه انرژي در ايران داغ است و هر از 
چندگاهي اخبار غيررسمي تصميم دولت بر افزايش قيمت 
بنزين به گوش مي رسد، اما به زودي با زبانه كشيدن شعله 
واكنش هاي احساس��ي جامعه، مانند تشكيل صف هاي 
طوالني مقاب��ل پمپ بنزين ها به ناكام��ي مي انجامد. در 
حالي كه دولتي ها تالش مي كنن��د با اتكا به جايگاه ايران 
در آمار و ش��اخص هاي جهاني و همچنين نش��ان دادن 
عوارض و پيامدهاي منفي آن در فرهنگ مصرف، قاچاق 
و موارد اينچنين��ي، براي حذف يا كاهش اي��ن نوع يارانه 
قدمي برداشته و بار هزينه هاي آن را از دوش بودجه دولت 
بردارند، حساسيت ها و مقاومت هاي اجتماعي مانع از اجراي 
سياس��ت هاي اقتصادي در حوزه انرژي مصرفي مي شود. 
كالف يارانه انرژي از زماني كه در سال 1384 افزايش نرخ 
بنزين مسبب شورش هايي در كشور بود، سردرگم تر شد و با 
كاهش قدرت خريد مردم طي سال هاي اخير، يافتن راه حل 
براي سياست كاهش يا حذف يارانه انرژي پيچيدگي هاي 
بيشتري يافت. در سال هاي 97-98، موضوع در مجلس 
شوراي اسالمي نيز جدي تر دنبال شد و چندي از نمايندگان 
پيشنهادهايي را براي اين مساله ارايه كردند كه به نتيجه 
نرسيدند. اما همچنان تالش ها ادامه يافته و در آخرين آن، 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه با موضوع »يارانه 
انرژي در ايران: يارانه پنهان و مالحظات آن« انتش��ار داده 
است، ضمن محاسبه يارانه پنهان انرژي در ايران پيشنهاد 
داده است كه با توجه به حساسيت هاي اجتماعي شديدي 
كه نس��بت به بنزين وجود دارد، مي توان تغييرات قيمت 
حامل هاي انرژي را از حامل هايي مانند گاز طبيعي مايع 
و نفت سفيد كه نقش كمتري در تأمين انرژي خانواده ها 
دارند شروع كرد و كم كم به ساير حامل هاي انرژي تسري 
داد. اين گزارش ديروز به صورت غيرعلني در صحن مجلس 

به بحث گذاشته شد.
بر اس��اس گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي در مورد 
ش��اخص هاي جهاني انرژي، ايران پس از چين رتبه دوم 
يارانه انرژي در جهان را در سال 2016 )در سال 2015، رتبه 
نخس��ت( دارا بوده است، بطوري كه در سال 2016 تقريبًا 
35 ميليارد دالر )در سال 2015 حدود 47 ميليارد دالر( به 

عنوان يارانه انرژي در ايران منظور شده است. 
بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژي نيز در سال 1395 
سرانه يارانه هيدروكربوري كشور 14/65 ميليون ريال، يارانه 
هيدروكربوري به ازاي هر خانوار 48/41 ميليون ريال، سرانه 
يارانه سوخت مصرفي در بخش خانگي 3/58 ميليون ريال 
و يارانه س��وخت مصرفي بخش خانگي به ازاي هر خانوار 
11/82 ميليون ريال بوده است. عالوه بر اين، نسبت يارانه 
هيدروكربوري به توليد ناخالص داخلي 8/88 درصد بوده 
است. بنابراين اهميت مطالعه يارانه پنهان انرژي به شكلي 
جامع و مفصل با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، امري بسيار 

مهم براي كشور محسوب مي شود.

به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، توليد و عرضه انرژي 
اوليه و مصرف انرژي نهايي كش��ور در س��ال 1395 طبق 
اطالعات مندرج در ترازنامه هيدروكربوري به شرح زير است: 
كل توليد انرژي اوليه در كشور معادل 3411/46 ميليون 
بشكه نفت خام يا معادل 9/3 ميليون بشكه در روز بود كه 
ارزش پولي آن برابر با 188 ميليارد دالر در سال است. در اين 
محاسبات، قيمت هر بشكه نفت 55 دالر در نظر گرفته شده 
است.عرضه انرژي اوليه جهت مصرف در داخل كشور معادل 
2058/3 ميليون بشكه نفت خام يا معادل 5/64 ميليون 
بشكه در روز بود كه ارزش پولي آن برابر با 113 ميليارد دالر 

در سال است. )قيمت هر بشكه نفت 55 دالر( 
كل مصرف انرژي نهايي در داخل كشور معادل 1348/7 
ميليون بشكه نفت خام يا معادل 3/69 ميليون بشكه در روز 
بود كه ارزش پولي آن برابر با حدود 74 ميليارد دالر در سال 

است. )قيمت هر بشكه نفت 55 دالر( .
به عبارت ديگر، اگر ما داراي منابع نفتي نبوديم و اين حجم 
انرژي مصرفي را قرار بود از طريق واردات تأمين كنيم؛ ارزش 
واردات حامل هاي انرژي به كشور در سال حدود 74 ميليارد 
دالر برآورد خواهد شد و اين رقم با رعايت ديگر مالحظات 

تقريباً معادل برآورد يارانه پنهان انرژي در كشور است.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه در سال 
1395 بخش خانگي و تجاري حدود 35 درصد، بخش حمل 

و نقل حدود 24 درصد و بخش صنعت نيز حدود 24 درصد از 
مصرف نهايي را به خود اختصاص داده و كشاورزي با 4 درصد 
كمترين سهم از مصرف نهايي انرژي را دارد. 13 درصد انرژي 
نيز در حوزه هايي غير از موارد فوق به مصرف نهايي مي رسد.

در بخش خانگي، كل مصرف معادل 396/34 ميليون بشكه 
نفت خام بوده است كه ارزش پولي آن 21/8 ميليارد دالر 
با احتساب هر بش��كه نفت 55 دالر مي شود. گاز طبيعي 
78 درصد انرژي مصرف ش��ده در بخش خانگي را تأمين 
كرده است و بعد از آن برق با 12 درصد بيشترين سهم را بر 
عهده دارد. در سال 1395، نفت سفيد و گاز مايع هر كدام 4 
درصد از تركيب مصرف حامل هاي انرژي در بخش خانگي 

را تشكيل داده اند.
در بخش صنعت، كل مصرف معادل 331/23 ميليون بشكه 
نفت خام، به ارزش پولي 18/2 ميليارد دالر با احتساب هر 
بشكه نفت 55 دالر بوده است. در اين بخش نيز گاز طبيعي 
با 76 درصد بيشترين سهم را داشته و بعد از آن برق با 14 
درصد قرار گرفته است. گازوئيل با 5 درصد و نفت كوره با 
3 درصد از مصرف حامل هاي انرژي در صنعت در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند.
در بخش حمل و نقل، كل مصرف انرژي معادل 319/68 
ميليون بشكه نفت خام، به ارزش پولي 17/6 ميليارد دالر 
با احتساب هر بشكه نفت 55 دالر بوده است. در اين بخش، 

بنزين با 47 درصد بيش��ترين سهم و س��پس نفت گاز با 
34 درصد قرار گرفته اس��ت. 14 درصد از تركيب مصرف 
حامل هاي انرژي در بخش حمل و نقل را نيز گاز طبيعي و 3 

درصد را سوخت هوايي تشكيل داده است.
در بخش كش��اورزي، كل مصرف معادل 53/18 ميليون 
بشكه نفت خام، به ارزش پولي 2/93 ميليارد دالر با احتساب 
هر بشكه نفت 55 دالر بوده است. برق با 39 درصد بيشترين 
سهم از تركيب مصرف حامل هاي انرژي در بخش كشاورزي 
را داشته و بعد از آن نفت گاز با 36 درصد و گاز طبيعي با 23 

درصد قرار گرفته است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، در سال هاي 
1384 تا 1395، بخش كشاورزي كمترين سهم و بخش 
نيروگاه ها بيشترين س��هم را از يارانه هاي هيدروكربوري 
داشته اند. به عنوان مثال در سال 1395، بخش كشاروزي 
حدود 2 درصد و بخش نيروگاه ها حدود 37 درصد از يارانه 

گاز طبيعي را به خود اختصاص داده اند.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، تعيي��ن قيم��ت مرج��ع، 
چالش برانگيزترين موضوع محاسبه يارانه پنهان است. در 
مورد حامل هايي مانند بنزين كه قيمت هاي جهاني دارند، در 
نظر گرفتن قيمت فوب خليج فارس به عنوان قيمت مرجع 
)كه به نوعي همان هزينه فرصت است( قابل پذيرش است؛ 
اما در مورد حامل هايي مانند گاز طبيعي و برق كه قيمت 

منطقه اي دارند، تعيين نرخ مرجع دشوار مي شود. فرض 
محاسبه يارانه ضمني بر اين اساس استوار است كه كشور 
ظرفيت صادرات كل انرژي مصرفي را به خارج از كشور دارد، 
مثأل در صورتي كه برق در داخل كشور مصرف نمي شد تمامًا 
به كشورهاي اطراف صادر خواهد شد، در حالي كه در عمل 

صحت اين فرض محل ترديد است.
به عالوه، مبنا قرار دادن قيمت دالري حامل هاي انرژي، با 
توجه به بي ثباتي نرخ ارز منجر به تغييرات شديد در يارانه 
ضمني شده و همواره اختالف قيمتي بين داخل و خارج از 
كشور پديد مي آيد. چرخه بي پايان افزايش قيمت انرژي به 
بهانه پوشش يارانه ضمني، افزايش نرخ ارز و ايجاد شكاف 
قيمتي جديد ادامه خواهد داشت و الزم است از اساس ارتباط 
قيمت داخلي انرژي به عامل به شدت بي ثبات نرخ ارز محدود 
شود. همچنين، بزرگ شدن يارانه پنهان با افزايش نرخ ارز 
اساس��ًا چيزي جز تأثير كاهش ارزش پول ملي نيست. به 
عبارت ديگر، با افزايش نرخ ارز بدون اينكه در زندگي واقعي 
مردم و ميزان مصرف انرژي آنها تغيير خاصي رخ داده باشد، 
ناگهان يارانه پنهان چند برابر مي شود.اين گزارش همچنين 
نشان مي دهد كه در كل، بهره مندي دهك هاي مختلف 
جامعه از يارانه منابع هيدروكربوري بدين ش��رح است كه 
دهك دهم )پردرآمدترين ها( بيشترين يارانه و دهك اول 
)كم درآمد ترين ها( كمترين ياران��ه را از حامل هاي انرژي 
دريافت مي كنند.گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس در 
پايان نتيجه گيري مي كند كه با توجه به سهم كم خانوار از 
يارانه هيدروكربوري، اولويت سياست گذاري در مورد يارانه 
ضمني بايد اوأل در مورد نيروگاه هاي كشور و سپس در بخش 
خانگي باش��د. همچنين بيش از سه چهارم يارانه ضمني 
هيدروكربوري به غيرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژي 
ارزان مهم ترين روش حمايت دولت از توليد در ايران است و 
واكنش توليدكنندگان به تغيير قيمت انرژي كامال وابسته 
به امكان فني، مالي و اقتصادي آنها بوده و در شرايط كنوني، 
افزايش قيمت انرژي براي توليدكنندگان منجر به افزايش 
قيمت محصوالت و در صورت نداشتن امكان افزايش قميت، 
منجر به كاهش توليد خواهد ش��د.با توجه به حساسيت 
شديد اجتماعي در مورد قيمت بنزين، مي توان تغييرات 
قيمت انرژي را از حامل هايي كه كمترين واكنش اجتماعي 
را خواهد داشت شروع كرد. اين حامل ها بايد كمترين سهم 
در مجموع يارانه ها را داشته باشد. گاز مايع و نفت سفيد از اين 
ويژگي برخوردار بوده و مي توانند در اولويت افزايش قيمت و 
شروع فرايند حذف يارانه انرژي قرار گيرند.همچنين ديروز 
فارس گزارش داد كه نشست روز گذشته مجلس شوراي 
اس��المي براي س��اعاتي به صورت غيرعلني برگزار شد تا 
راهكاريي براي حذف يارانه هاي پنهان و تعيين تكليف يارانه 
حامل هاي انرژي يافته شود. اين نشست قرار بود با حضور 5 
وزير برگزار شود اما وزرا معاونان خود را فرستاده بودند.. در اين 
نشست گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه بخش هايي از 

ان در باال آمده است ارايه شد.

  Tue. Oct 8.   سه  شنبه    16 مهر 1398   9 صفر 1441  سال ششم    شماره   1495  2019 

افزايش توليد بنزين يورو 5
ايسنا| مديرعامل شركت پااليش نفت الوان 
از آغاز توليد بنزين با اس��تاندارد و كيفيت يورو 
پنج اتحاديه اروپا در اين پااليشگاه نفت خبر داد 
و اعالم كرد: براي نخستين بار بنزين اكتان 91 
در اين پااليش��گاه توليد شده است.محمدعلي 
اخباري با بيان اينكه براي نخس��تين بار، توليد 
بنزين با اس��تاندارد و كيفيت يورو پنج اتحاديه 
اروپا در پااليش��گاه نفت الوان آغاز شده است، 
گفت: با اجراي پروژه جديد، اس��تاندارد بنزين 
توليدي پااليش��گاه الوان به ي��ورو 5 ارتقا يافته 
كه اجراي اين طرح ارتقا و بهبود كيفيت افزايش 
سودآوري، افزايش اكتان )آرام سوزي( بنزين و 
كاهش آالينده هاي زيست محيطي را به همراه 
داشته است.به گفته وي، پيچيدگي پروژه هاي 
تحت ليس��انس، تحريم ها، خريد تجهيزات از 
ش��ركت هاي گمنام در سال هاي گذشته، ورود 
تجهيزات بي كيفيت و پايين تر از حد استاندارد، 
عدم ورود كاتاليس��ت ها، ايجاد مشكل از سوي 
پيمان��كار در زمينه تحويل پ��روژه و در نهايت 
كنارگذاشتن پيمانكار و س��اخت واحد توسط 
نيروهاي پااليشگاه، موجب طوالني شدن روند 
اجراي اين پروژه شد. وي هزينه سرمايه گذاري 
اجرا، بهب��ود كيفيت و افزايش ظرفيت را حدود 
600 ميلي��ارد ري��ال و بي��ش از 108 ميليون 
يورو عنوان كرد و اف��زود: هزينه ريالي احداث 
واحدهاي س��رويس هاي جانب��ي را بيش هم 
حدود 801 ميليارد ريال و هزينه ارزي آن بيش 
از 83 ميليون يورو اس��ت. اخباري خاطرنشان 
كرد: هزينه س��رمايه گذاري كمتر، سازگاري با 
محيط زيس��ت، هزينه پايين تر توليد و كاهش 
آالينده ه��اي زيس��ت محيط��ي از مهم ترين 

دستاوردهاي اجراي اين پروژه است.

ساخت تاسيسات زيرزميني 
ذخيره نفت در امارات

تس�نيم| با افزايش درگيري هاي منطقه اي، 
شركت نفت دولتي ابوظبي قصد دارد بزرگ ترين 
تاسيس��ات ذخيره زيرزميني نفت جهان را در 
فجيره بس��ازد. به گ��زارش فورب��ز، فجيره تنها 
اميرنشين از هفت امير نش��ين امارات است كه 
خط س��احلي آن تمامًا در امت��داد درياي عمان 
اس��ت نه خليج فارس. يك خط لوله با حمايت 
شركت سرمايه گذاري نفتي بين المللي ابوظبي 
در 2012 در اين منطقه راه اندازي شد كه ظرفيت 
انتقال 1.5 ميليون بش��كه نفت را در روز دارد. به 
عالوه، فجيره خ��ودش توانايي انتقال نزديك به 
70 درصد كل توليد نفت خام ام��ارات را دارد.با 
افزايش درگيري هاي منطقه اي، سلطان الجابر، 
مديرعامل ادناك قصد دارد بزرگ ترين تاسيسات 
ذخيره زيرزميني نفت جهان را در اين بندر بسازد. 
اين تاسيسات ظرفيت نگهداري 42 ميليون بشكه 
نفت را دارد. ادناك براي حفظ بيش��تر موقعيت 
خود در بازار ذخيره نفت، ده درصد سهام شركت 
ذخيره انرژي VTTI را خريده است. اين شركت 
در فجي��ره تانكرهاي ذخيره نف��ت دارد.الجبار 
همچنين گفت فجيره نقشي اساسي در طرح هاي 
تجاري ادناك دارد. اين ش��ركت با مشاركت اني 
ايتاليا و »او ام وي« اتريش قصد دارد يك بخش 
تجاري بسازد كه انتظار مي رود تجارت خود را در 

سه ماهه اول 2020 آغاز كند. 

رشد قيمت نفت
تحت تأثير تعميرات

ايرنا| قيمت نفت بعد از آنكه 5 درصد از ارزش 
خ��ود را در هفته گذش��ته از دس��ت داد، ديروز 
توانست با توقف روند سقوط، با رشد قيمت كار 
خود را آغاز كند با اين حال،  افزايش قيمت آنقدر 
نبود كه بتواند قيمت ها را به باالي 60 دالر برساند.

قيمت نفت هفته را تحت تاثير برنامه هاي تعمير 
و نگهداري در سراسر جهان و پيش از آغاز فصل 
سرما با رش��د قيمت آغاز كرد تا نفت برنت با 29 
س��نت افزايش قيمت، به 58 دالر و 66 سنت در 
هر بشكه برسد. نفت سبك امريكا نيز رشدي 25 
سنتي را ثبت كرد تا در هر بشكه به قيمت 53 دالر 
و 6 سنت معامله شود.اگرچه همچنان پيش بيني 
ضعيف رشد اقتصادي مانع بزرگ رشد قيمت ها 
در بازار نفت به ش��مار مي رود اما خبر دور جديد 
مذاك��رات امريكا و چين مي توان��د اميدها براي 
تقويت قيمت را افزايش دهد.مقامات امريكايي و 
چيني قرار است در دور جديد مذاكرات تجاري 
روزهاي 10 و 11 اكتبر در واشنگتن ديدار كنند. 
با اين حال معامله گران همچنان نگران هستند 
كه كند ش��دن رش��د اقتصاد جهاني بر تقاضاي 
نفت در آينده سنگيني كند و از همين رو با وجود 
ريسك هاي سياسي و اقتصادي به عنوان عوامل 
تقويت كننده قيمت، همچنان نفت زير 60 دالر 

باقي مانده است.

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| درحالي كه بارش هاي كشور در سال 
آبي جاري تا چهار روز پيش تنها 0.8 ميلي متر بود، 
در روزهاي حد فاصل دهم تا سيزدهم مهرماه، به 
يك باره بارش ها با رشد قابل توجه مواجه شده و 
از 0.8 ميلي متر به 2.2 ميلي متر رسيد.بر اساس 
آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت 
مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزش هاي 
جوي از آغاز س��ال آبي ج��اري )اول مهر 98( تا 
سيزدهم مهرماه )13 روز ابتدايي سال آبي جاري( 

بالغ بر 2.2 ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه درازمدت )2.6 ميلي متر( 14 درصد كاهش 
و نسبت به دوره مشابه س��ال آبي گذشته )1.9 

ميلي متر( 16 درصد نشان مي دهد.

 يارانه گاز طبيعي در سال هاي 1385 تا 1395
13851386138713881389139013911392139313941395سال

فروش داخلي گاز طبيعي )ميليارد ريال( 

295245514346339012048237702133237288457265221457642خانگي 

62313701317139148485494171088038917882810770تجاري 

363637495554611213985317343429337538777606649780465صنعت 

72837641424202779756111818861624كشاورزي 

4283147276801153201691617326317933338634425حمل و نقل 

1017175212721167576294582863725828352254712849347نيروگاه ها 

3 82771156613528133493940010619610566712754820053920993923427جمع 

ارزش منطقه اي گاز طبيعي 

220641216738584447978134853194283471929492602532420298656300033خانگي 

29601630211904657919551289896978471383808854455445935تجاري 

13851386138713881389139013911392139313941395سال 

15699929697787544695110845169847456739548492622821322209305146صنعت 

3253252046615592721903211579158961051711501كشاورزي 

312312840943991182912754781344406698833144757444708حمل و نقل 

20751108893958924975115028417284948063173450593422377728360491نيروگاه ها 

61181834349727612915346043538359563615694591604204192875811012381067817جمع 

يارانه

191121171228149844588122805170513450597455314486694246442242391خانگي 

23371493210587518814703228956807462580719683572635165تجاري 

1206389220723213858396860138113422446510954545061255712224681صنعت

25504483402141723016253108141477886319877كشاورزي 

270304539473715174901222764428389372515211418810283حمل و نقل 

19734107108937654763514270814339145199447622558197330600311144نيروگاه ها 

53541331931262601140111395983489440146379214766561728219891299833541جمع 

3635313231353131282829درصد يارانه خانگي 

13851386138713881389139013911392139313941395سال

44444554444درصد يارانه تجاري

2327282824282935322927درصد يارانه صنعت

00000001111درصد يارانه كشاورزي

112342426321درصد يارانه حمل و نقل

273236343629313323737درصد يارانه نيروگاه ها

92009400957495009850105002450024770265002850029970نرخ تسعير ارز

2.112.58.54.712.516.218.418.418.48.68.1يارانه خانگي ميليارد دالر

0.31.61.10.51.52.22.82.52.71.31.2يارانه تجاري ميليارد دالر

1.39.57.64.19.813.217.220.620.69.07.5يارانه صنعت  ميليارد دالر

00.10.100.10.20.30.40.60.30.3يارانه كشاورزي ميليارد دالر

00.30.40.41.81.22.615.71.90.50.3يارانه حمل و نقل ميليارد دالر

2.111.49.85.014.513.718.41.921.111.610.4يارانه نيروگاه ها ميليارد دالر

5.835.327.414.740.246.659.759.665.231.327.8مجموع يارانه  ميليارد دالر

مأخذ: ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1395، ص 547



دريچه8گزارش

»هانا آرنت« و مراتب فعاليت بشر

چه سياستي را مي توان ساخت تا مردم فرمانروايي كنند

قانونجامعمالياتيگامموثربهبودفضايكسبوكار

فين بورينگ| تي.ال.اس|
 در هياهوي اين دغدغه كه ما در جهان پس��احقيقت 
و ادعاهاي شناختي شديداً ناس��ازگار و واقعيت هاي 
بديل زندگي مي كنيم، قابليت اساس��ي ديگر ذهن، 
يعني قوه تفكر، به راحتي ناديده گرفته مي ش��ود. هانا 
آرنت در حيات ذهن نوشت: درحالي كه دانايي و تفكر 
»فعاليتي جهان ساز« است و درنتيجه بايد در گنجينه 
تمدن سهمي ايفا كند، همچون حكايت پنلوپه و كفن 
اوديسه »هر صبح آنچه شب قبل بافته، پنبه مي كند«. 
تفكر منبع است، اما نه براي حقيقت، بلكه براي معنا. 
تفكر با شك، حيراني و شگفتي نرد عشق مي بازد و به 
همين دليل، نه فقط با جزم گرايي ايدئولوژيك كه با همه 
قالب هاي خودبسندگي و نخبه گرايي فكري خصومتي 

ديرين دارد.
آرنت در ۱۹۰۶ در هانوفر زاده شد و تحت تربيت والديني 
يهودي و سكوالر در شهر كونيگسبرگ پروس بار آمد. 
در نوجواني يوناني و التين آموخت و حريصانه به مطالعه 
آثار ايمانوئل كانت، سورن كيركگور و كارل ياسپرس 
پرداخت. در سمينارهاي نوآورانه مارتين هايدگر درباره 
فلسفه يونان در دانش��گاه ماربورگ حضور يافت؛ به او 
دل باخ��ت و در طول دهه ۱۹۲۰ در خفا درگير رابطه 

عاشقانه اي با او شد.
در ۱۹۳۳ از بيم رژيم نازي به پاريس گريخت و در آنجا 
نويسندگي پيشه كرد و به كمك پناهجويان يهودي 
ش��تافت. در ۱۹۴۱ به فكر گريز از فرانسه اشغال شده 
افت��اد و با كش��تي عازم نيوي��ورك ش��د. در آنجا كار 
نويس��ندگي و پژوهش درباره مناسبات يهودي را پي 
گرفت، البته پيش از آنكه ش��هروندي امريكا را كسب 
كند و در مجموعه اي از دانشگاه هاي معتبر امريكا به 
درس گفتارهايي س��يار اما درخش��ان درباره انديشه 
سياس��ي بپردازد. او خود را بيش از آنكه يك فيلسوف 
تلقي كند، يك انديشمند علوم سياسي مي دانست. از 
نوعي ليبراليسم انقالبي جانبداري مي كرد كه بر همدلي 
رمانتيك با نظام شورايي استوار بود: يك مدل غيرحزبي 
و نظام يافته منطقه اي از دموكراسي مستقيم كه در آن، 
انجمن هاي شهروندي نمايندگان خود را براي اعمال 
نظرش��ان در اليه هاي مختلف حاكميت )به ترتيب، 
محلي، منطقه اي، ايالتي و ملي( برمي گزينند. او درصدد 
بازيابي ايده قرن هجدهمي »خوش��بختي« به عنوان 
خيري عمومي برآمد كه ازطريق مش��اركت سياسي 

مشتمل بر نافرماني مدني تحقق مي يافت.
آرنت از دهه ۱۹۳۰ پش��تيبان طرح تأس��يس وطني 
يهودي در فلسطين بود، البته با نظامي سياسي متشكل 
از شوراهاي ش��هري مختلط عربي يهودي، اما با ايده 
دولت يهود مخالف بود و در ناسيوناليسم صهيونيستي 
همان زش��تي و ش��ناعتي را مي ديد كه در شؤونيسم 
نژادپرستانه اروپايي وجود داشت و يهودياِن اروپا از آن 
گريخته بودند. دو اثر او درباره بلشويس��م و نازيسم، با 
عنوان خاستگاه هاي توتاليتاريسم )۱۹5۱( و شرح و 
تفسيرش در مورد دادگاه آدولف آيشمن با نام آيشمن 
در اورشليم )۱۹۶۳( مشهورترين و صريح ترين مباحث 
او درباره فاجعه اروپايي دهه هاي ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ را در 

خود جاي داده اند.
آرنت، در حدفاصل اين دو نوشته، وضع بشر )۱۹58( 
را نوش��ت. عنوان او بر نس��خه آلماني اين اثر، زيست 
كنشگرانه اشارتي بود به نگرش او كه به ُبعد فعال وجود 
بشر نظر داشت. پژوهش در باب زيست متأمالنه بسيار 
ديرتر از آن ش��روع شد و به هنگام مرگ او بر اثر حمله 

قلبي در ۱۹۷5 همچنان ناتمام ماند.
هس��ته اوليه تأمالت آرنت درباره فعاليت بش��ري تا 
اندازه اي واكنشي بود عليه تعصبات روشنفكري كه به 
باور او، از آغاز شكل گيري فلسفه غربي همواره در كمين 
آن بوده است و به نظر مي رسيد كه بسياري از آلمانيان 
تحصيلك��رده را، حتي اگر حامي وحش��ي گري هاي 
چندش آور نازيسم نبودند، دس��ت كم به پذيرش آن 
س��وق داده بود. آرنت در خاستگاه هاي توتاليتاريسم 
استدالل مي كند كه نازيسم و استالينيسم با گسست 
تمام عيار از تاريخ سياسي مغرب زمين بنا شده است. 
بااين حال، وي بر اين باور بود كه سنت تفكر غرب براي 
تش��خيص و مقاومت در برابر جريان هاي نژادپرست 
و فاشيس��ت- كه خودنمايي آنها از ده��ه پاياني قرن 
نوزدهم آغاز شد- از اساس فاقد آمادگي الزم بوده است. 
اشتباه ويرانگر سنت فكري غرب اين بود كه انديشه را 
بر عمل برتري داده بود و درنتيجه، عالِم غالبًا متغير و 
احتمال پذير سياست را ضميمه اي قابل حذف از قلمرو 
بي عيب ونقص ايده ها- آموزه نظري يا ايدئولوژي- تلقي 

كرده بود.
آرنت استدالل مي كند كه جداكردن تأمالت مجردانه 

فيلس��وف درباره حقيق��ت ابدي از تب��ادل نامتعين 
گمانه زني هاي ناقِص ش��هروندان ضدسقراطي ترين 
سرمايه داري مصرف گرا نظامي است مبتني بر تخريب 
بي رحمانه، تاريخ مصرِف برنامه ريزي شده و دامن زدن به 
نيازهاي مبرم به حجِم هر چه بيشتر ثروت نتيجه اي بود 
كه افالطون مي توانست از دادگاه شرم آور سقراط و حكم 
آن دادگاه بگيرد؛ زيرا نخبه گرايي افالطون خيانتي بود 
به استنكاف خود سقراط از ادعاي خرد مطلق. سقراط، 
با شيوه معروف خود در قابلگي انديشه، ارتباط ظريف و 
حساسي ميان انديشه و عمل برقرار كرده بود و در آن، 
پرسشگري و گفت وگوي دوجانبه شيوه اي است براي 
زايش جهاني كه براي طرفين قابل درك و فهم باشد، 
اما نخبه گرايي برداشت افالطون باعث شد اين ارتباِط 

ظريف از هم گسسته شود.
آرنت در وضع بش��ر فعاليت هاي بش��ري را به مراتب 
سه گانه تقسيم كرد. پايين ترين فعاليت نقش مشقت بار 
تبديل محيط ارگانيك به ابزاري براي معاش بشر است، 
چيزي كه ماركس از آن با عن��وان »ضرورت طبيعي 
ابدي« ياد مي كند كه واسطه متابوليسم )سوخت وساز( 
ميان انسان و طبيعت مي شود. آرنت مشقت و زحمت 
را فعاليتي بي عالم مي خواند، چون جز تداوم حيات كه 
درنهايت زوال مي پذيرد، هيچ سهم ديگري در زندگي 
بشر ندارد و به اين دليل كه اين فعاليت شاهدي است بر 
آن جنبه از وجود انسان كه وجه مشترك انسان با اشياي 
ارگانيك اس��ت. جايگاه دون پايه »زحمت و مشقت« 
در روزگار يونان باستان در فعاليت هاي معطوف به بقا 
منعكس مي شد، فعاليت هايي كه در حيطه خانه و از نظر 
پنهان بود و توسط دون پايه ترين ساكنان دولت شهر 
يوناني )زنان و بردگان( به انجام مي رسيد. به زحمت، اگر 
نگوييم مستلزم خشونت جسماني بود، غالبًا به اعمال 
قدرتي وابس��ته بود كه هم بر طبيعت سركش و هم از 
طريق خدايگان خانه بر كساني وارد مي شد كه تقبل 
زحمت به عهده آنان بود. بردگي هيچ گاه تفوق ضروري 
افراد يا طبيعت نبود كه با آزادي مقابل گرفته شود، بلكه 
كاركرد آن اين بود كه شهروندان را از بار زحمت برهاند 
تا آنان بتوانند، در جايگاه عمومي خويش، در اجتماعي از 
افراد برابر قرار بگيرند: به بيان آرنت، »اگر صدق اين ادعا 
را بپذيريم كه براي فرد هيچ چيز شيرين تر از آن نيست 
كه بر ديگران فرمان براند، آنگاه خدايگان هيچ گاه حيطه 

خانگي خويش را ترك نمي گفت«.
بن��ا به اس��تدالل آرنت، بخش��ي از برت��ري »كار« بر 
»زحمت« اين است كه كار انسان ها را از بي عالم بودن 
نج��ات مي بخش��د. كار فعاليت��ي برتر اس��ت، چون 
درانداختن جهاني مس��تحكم و ماندگار از ابژه هايي 
است كه از آدميان در برابر نيروهاي طبيعت محافظت 
 homo( مي كند. واالترين دس��تاورد انسان ابزارساز
faber( آثار هنري اس��ت كه معيار نياز و كارآمدي را 
تعالي مي بخشد و زيبايي آنها مي تواند از خالل قرن ها 
همچنان بدرخشد. اما كارگران در بطن خود همچنان 
بر ابزارواري خود باقي مي مانند و اين به معضل ديگري 
منجر مي ش��ود: معضل رخت بربستن معنا از جهاني 
كه هر چيزي در آن مي تواند به وسيله هاي مصرفي و 

دورانداختني فروكاسته شود.

از نظر آرنت واالترين فعاليت در دسترس بشر كردوكار 
عمومي است كه او اصطالح »كنش« را براي آن به كار 
 )polis( مي برد. همان گونه كه توسعه دولت شهر يوناني
و جمهوري رومي )res publica( جاي جهاِن پهلواني 
هومري را گرفت، جوهره فعل بشري از تهور در عمل 
به قوه س��خنوري تغيير جه��ت داد و در اين فرايند، 
»آزادي« به عمل سياسي مش��اركت در گفت وگوي 
عمومي تبديل ش��د. به نظر آرنت، كنش بي معنايي 
زيست بشر را با پرده برداشتن از قابليت منحصربه فرد 
ما در سخن پردازي و انجام امور پيش بيني ناشده عالج 
مي كند تا ما را، با دروجودآوردِن آنچه بديع و نامحتمل 
است، از روابط علي و تفكر غايت  ابزار رهايي بخشد. كنش 
به تعبير مشهور او »يگانه قوه اعجازآفرين انسان« است.

آزادي و نوآوري كنش فايده گرايي انس��ان ابزارس��از 
)homo faber( را تعالي مي بخشد، اما خوِد كنش 
با ايجاد جهان مش��تركي كه ما را از خويش��تن خود 
بيرون مي برد و ما را همزمان به هم مي پيوندد و از هم 
جدا مي كن��د، به حيات ما معنا نيز مي بخش��د. آرنت 
اين حالت را وضع تكثر مي نام��د. ما جهاني را با ديگر 
آدميان منحصربه فرد سهيم مي شويم، و هنگامي كه به 
تبادل ديدگاه هاي مختلف مان درباره آن مي پردازيم، 
مطالبه آن با اتكا بر عطوفت و مراقبت ما مي بالد و به بار 
مي نشيند. براي باور به عالمي مشترك و سه بعدي كه 
منسجم تر و ماندگارتر از خوِد ناتمام و ناپايدار ماست، 
بايد از منظري متكثر به آن بنگريم: »هر چه انسان هاي 
حاضر در چنان عالمي -كه در روابطي جزئي و خاص با 
ديگري اند- بيشتر باشند، جهاني كه ميان آنان صورت 
بسته، فراگيرتر، بزرگ تر و غني تر خواهد شد«. شايد 
بتوان اين ديدگاه را كوبيس��م معرفت شناختي آرنت 

نام نهاد.
شيوه تبيين سلسله مراتبي آرنت در مورد فعاليت هاي 
بشري حاكي از نقد او بر مدرنيته است. اين برداشت از 
كنش سياسي به عنوان واالترين نمود انسانيت همواره 
با اين ايده در مورد سياس��ت در كشمكش بوده است 
كه سياست، همچون فعاليتي از سِر مشقت و زحمت، 
ابزاري است ناگزير و اسف بار. از نگاه فالسفه، سياست 
ابزار گريزناپذيري بود كه وابس��تگي زيست شناختي 
انسان ها به يكديگر آن را ضروري مي ساخت تا به زيست 
اجتماعي آنان نظام بخشد و درنهايت انسان ها مجالي 
براي تفكر واالتر براي بدبينان، ناراضيان و بي بهرگان 
از حق رأي و نظر، توتاليتاريس��م حس اغواكننده اي 
از هدفمندي و تعلق به بار مي آورد و گوشه نشينانه به 
دست آورند. براي شهروندان مدرن، مشاركت سياسي 
معموالً همچون فرصتي براي جلب منافع شخصي تلقي 
شده است كه در بس��ياري موارد، به معناي حفاظت 
از س��طح مصارف خصوصي فرد يا افزايش آن اس��ت. 
Self-( آرنت بارها اس��تدالل كرده كه نفع ش��خصي

 inter-est يك واژه بي مسماست؛ چراكه )interest
)درميان  بودن( به جهان مشتركي اشاره دارد كه در ميان 

افراد درانداخته شده است، نه در درون آنها.
براي خود سياست ورزان حرفه اي، سياست ابزاري است 
براي مديريت  كردن رشد اقتصادي. هر چه سرمايه داري 
بسط يافت، آنچه از »سپهر عمومي« بر جاي مانده بود در 

بازار بلعيده شد و استعاره هاي ارگانيك مربوط به حيوان 
زحمتكش )animal laborans( -رشد و فراواني، 
چرخه طبيعي تجارت و كسب درآمد براي زنده ماندن- 
بر گفتمان سياس��ي غلبه كرد. در عوض، اقتصاد -كه 
براي يونانيان حيطه مشقت باِر ضرورت براي تسهيل 
فعاليت هاي واالتر زيس��ت اجتماع��ي بود- همچون 
سازواره اي زنده تلقي شد و كار سياست ورزان و ماموران 
دولتي اين شد كه به تغذيه و پرورش آن بپردازند. تصوير 
مشابهي نيز در عالم »كار« پيش چشم مي آيد كه در 
آن، معدود افرادي دانش و كنترل چيزهايي را كه خلق 
شده اند به دست مي گيرند و در آن، فرايندها و رويه هاي 
سازمان يافته، نبوغ و خالقيت سازندگان را در كام خود 

فرومي كشد.
آرنت، با توجه به آنچه درباره ماترياليسم جامعه مرفه 
گفته ش��ده، به اين نكته مي پردازد كه س��رمايه داري 
مصرف گرا نظامي است مبتني بر تخريب بي رحمانه، 
تاريخ مصرِف برنامه ريزي شده و دامن زدن به نيازهاي 
مبرم به حجِم هر چه بيش��تر ث��روت )همان چيزي 
 كه ايوان ايليچ »مدرنيزه كردن فقر« ناميده اس��ت( .

آرن��ت در وضع بش��ر به اي��ن نكته پرداخت ك��ه ما با 
كاالهاي مصرفي همچون فراورده هاي تاريخ مصرف داِر 
متابوليسم )سوخت وس��از( بي پايان خود با طبيعت 
رفتار مي كنيم: م��ا خانه هايمان را به دارايي هاي مالي 
س��وداگرانه تبديل مي كنيم و كارآمدترين كاالها نيز 
ذيل هيجان جنون آميزي ناش��ي از مدهاي زودگذر 
جمع مي شوند؛ به جاي گرامي داشتن جهان باثباتي از 
اشيا، ما نسبت به ديرپاترين ابژه هاي اين عالم )طبيعت 
با همه جلوه هايش(، توجه و مراقبت كمتري داريم؛ آنها 
اكنون به پايگاه هاي دفن زباله اي تبديل شده اند كه دايمًا 
در حال گسترش اند و محصوالت مصرف شده جامعه 

حريص ما را در خود جاي مي دهند.
درنتيجه، پارادوكس موفقيت ظاهري سرمايه داري در 
اين است كه نظام توليد به جاي غلبه بر ضرورت و نجات 
انسان ها از دست خواهش هايشان به ابزاري تبديل شده 
براي هدايت فرآيندهاي بي پايان طبيعت به درون عالم 
انساني. امروزه عالم اقتصاد شبيه نوعي طبيعت ثانوي 
عمل مي كند؛ به تعبير آرنت، همچون يك »طبيعت 
غيرطبيعي« و يك »عالم جعلي«. در رژيم هاي توتاليتِر 
استالين و هيتلر، اين انقياد انسان ها نسبت به فرآيندهاي 
طبيعي يا شبه طبيعي به باالترين سطح خود رسيد. 
دنياديدگي انسان مستلزم ساخت جهاني مشترك از 
اشيا، ابزارها، قوانين و نهادهاي پابرجاست كه ميانجي 
انسان ها و فرايندهاي بي رحم طبيعت شوند و، در نتيجه 
آن، فضايي براي معاشرت سياسي و گفت وگوي مداوم 
و پي جويي اهداف مش��ترك فراهم ش��ود. اما ويژگي 
بارز توتاليتاريس��م يكدست س��ازي فرآيند و حركت 
در درون س��اختاري تعيين شده از زيست اجتماعي و 

سياسي است.
آرنت به صراحت تبيين علي توتاليتاريسم را با يادآوري 
اين نكته مردود مي شمارد كه چگونه راه سلطه توتاليتر 
از مجراي بسياري از مراحل واسطه هموار مي شود و ما 
مي توانيم براي آنها مثال ها و نمونه هاي بسياري بيابيم. 
او بر آن بود كه امپرياليسم، يهودستيزي، نژادپرستي، 

بيكاري انب��وه، بي تابعيتي و بحران نظ��ام مبتني بر 
دولت ملت پس از جنگ جهاني اول پديده هاي متمايزي 
بودند كه به بازتوليد يك فاجعه دهشتناك شكل دادند، 
فاجعه اي كه فقط ش��ماري اندك مي توانستند آمدن 
آن را پيش بيني كنند. بااين حال، مناديان نازيس��م و 
استالينيسم جنبش هاي اواخر قرن نوزدهم پان ژرمني 
)اتحادگرايي آلماني( و پان اسالويسم )اتحادگرايي نژاد 
اسالو( بودند كه خود را صريحًا »جنبش ها«يي براي 
ابراز بي اعتمادي به احزاب سياسي و پارلمان هاي ملي 

معرفي مي كردند.
جنبش هاي اتحادگرا مبتني بر حالتي از هيجان پرشور 
و جنبشي دايمي بودند تا طرح سياسي برنامه ريزي شده. 
جريان هاي توتاليتري كه در پي آنها برآمدند بر گرده 
توده هاي بي پناه و بي كس وكاري س��وار شدند كه در 
نظام سياسي فاس��د و ازهم گسسته سهمي نداشتند 
و اين جريان ه��ا، به عنوان جايگزين��ي براي واقعيت 
خشِن سرسام آور و غالبًا مزورانه، وعده عالمي خيالي 
و به لحاظ ايدئولوژيك منس��جم را به آنان مي دادند و 
انسجام دروني اين جهان موعود همه شواهد واقعي را به 
مبارزه مي طلبيد. سپس آن جريان ها دست به كار خلق 
محيطي سرشار از خشونت شدند همچنان كه تبادل 
عمومي آرا خود را از واقعيات مبرهن كنار مي كش��د، 
تفكر مي تواند پناهگاهي پيش روي ذهن شكاك بگذارد 
كه در آن به پرورش رابطه هاي گفت وگومحور بپردازد.

خودسرانه و افراطي شدند كه آنچه از فهم مشترك و 
سليم بر جاي مانده بود، اعتبارش را به كلي از دست داد. 
فراتر از همه اينكه توتاليتاريسم حركت، فرآيند و تغيير 
را به عنوان نيروي وحشتي به كار گرفت كه بر هر قاعده 
حقوقي ساخته بش��ر برتري مي يافت. براي بدبينان، 
ناراضيان و بي بهرگان از حق رأي و نظر، توتاليتاريسم 
حس اغواكننده اي از هدفمندي و تعلق به بار مي آورد، 
اما اين به معناي تعلق به جريان مقاومت ناپذير تاريخ 
يا طبيعت بود كه همه انس��ان ها، در مقابل آن، اساسًا 

غيرضروري و زائد شمرده مي شدند.
امروز مي توانيم با نظر به دولت ترامپ كه با استفاده از 
واقعيت هاي جايگزين و تلقي وي از خود به عنوان رهبر 
»جنبشي« كه در غالب موارد تحقيركننده دولت و هر 
دو حزب )جمهوري خواه و دموكرات( به نظر مي رسد، 
دلبستگي آرنت را به ظهور پوپوليسم راست گرا درك 
كنيم. اما نبايد از اين غافل شد كه ترامپ با خط مشي 
ناسيوناليستي برگزيده شد و استفاده او از شعار »اول 
امريكا« تا حدي براي جذب كس��اني بود كه خواهان 
محافظ��ت در برابر نيروهاي قدرتمند س��رمايه داري 
مبتني بر ب��ازار جهاني بودند. به لح��اظ ايدئولوژيك، 
ترامپ ملغمه اي كريه از تعصبات رخوت انگيز است- و 
اين تقريبًا بخش ثابتي از شيوه پوپوليستي اوست- اما 
ظاهراً او هنوز فاقد نظريه منس��جمي از برتري جويي 

اجتماعي يا نژادي است.
با همه اينها، تذكر اين نكته جا دارد كه آرنت، پس از 
آخرين پژوهش��ش درباره آيشمن، ارزيابي خود را از 
نقش ايدئولوژي بازبيني ك��رد. او در نامه اي به مري 
مك كارتي نوشت: »آيشمن بسيار كمتر از آنچه من 
در كتابم درباره توتاليتاريس��م نوشته ام تحت تأثير 
ايدئولوژي بود«؛ »ش��ايد در م��ورد تأثير ايدئولوژي 
بر او قدري مبالغه كرده باش��م« تفس��ير مشهور او از 
»ابتذال« شر تالش��ي بود براي مفهوم سازي چيزي 
كه س��طحي بودني ش��گفت آور توصيف كرده است، 
امري كه »نه حماقت، بلكه ناتواني ش��گرف و واقعي 
از فكركردن« بود. وقتي او، درنهايت، در دهه ۱۹۷۰ 
به س��راغ بخش دوم وضع بش��ر )حيات ذهن( رفت، 
دوباره به س��قراط و شيوه او بازگش��ت كه نه تنها در 
پي پ��رورش گفت وگو با همش��هريانش ب��ود، بلكه 
گفت وگوي دروني با خويش��تن را دنبال مي كرد. به 
نظر آرنت، سقراط تمايل به زيست بي پرده با خويشتن 
را مي پرورد و اين امر س��دي مي ش��ود بر وسوس��ه 
ستمكاري: »بهتر آن است كه در حقم ستمي رود تا 
خود دس��ت به ستم بيااليم، چون با كسي كه ظلمي 
بر او رفته مي توان دوس��ت ماند. اما آيا كسي هست 
كه خواهان همزيس��تي با قاتلي جنايتكار باشد؟«. 
آرنت دريافت كه تفكر يك كنش سياس��ي نيس��ت، 
اما دس��ت كم بايد مانعي باشد كه ما را از مشاركت در 
خشونت نسبت به همنوعان مان بازدارد. همچنان كه 
تبادل عمومي آرا خود را از عالم رسانه هاي اجتماعي 
برآمده از واقعيات مبرهن كنار مي كشد، تفكر مي تواند 
پناهگاهي پيش روي ذهن شكاك بگذارد كه در آن به 
پرورش رابطه هاي گفت وگومحور بپردازد، رابطه اي 

كه شالوده اجتماع سياسي است.
منبع: ترجمان 

بررس��ي ها نش��ان مي دهد تعداد قابل توجه دعاوي 
اقام��ه ش��ده درخص��وص موضوعات س��اختمان و 
شهرس��ازي، كار و كارگ��ري و بيمه و بازنشس��تگي 
است. دادخواست هاي مربوط به موضوع ساختمان و 
شهرسازي و همچنين كار و كارگري )به ترتيب، رتبه 
دوم و سوم( است. همچنين نتايج حاكي از آن است 
كه سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، ۴۴ درصد شكايت هاي ارايه شده به ديوان 
عدالت اداري در طول چهار س��ال بررسي شده را به 

خود اختصاص داده اند.

نظرس�نجياتاقبازرگاني،صنايع،معادن
وكشاورزيتهران

اين نظرس��نجي، در دي ماه س��ال ۱۳۹۷ انجام شد. 
جمعيت آماري اين پژوهش، تمام اعضاي اتاق تهران، 
مشتملبر ۱۷۶۲۶ نفر بود. نتايج اين نظرسنجي نشان 

داد كه نرخ ارز و نوسانات آن، تحريم هاي بين المللي و 
گمرك و قوانين و مقررات تجارت به ترتيب مهم ترين 
موانع كس��ب وكاره��اي خصوصي و مش��كالت در 
حوزه آب، برق و الكتريس��ته و دسترس��ي به زمين و 
مجوزهاي س��اخت به ترتيب كم اهميت ترين موانع 

كسب وكارهاي خصوصي بوده است.
در اين پژوهش، حدود 8۷ درصد پرسش شوندگان 
با مش��كل نرخ ماليات مواجه بوده اند كه حدود ۳۹ 
درصد آنها، س��طح مش��كل را بس��يار زياد ارزيابي 

كرده اند.
از نتايج مجموع ارزيابي ه��اي داخلي و بين المللي 
منتخب مي ت��وان اولويت ه��اي كس��ب وكارها را 
استخراج كرد؛ به ويژه مساله بيمه و تأمين اجتماعي، 
يك��ي از اولويت هاي اصلي اس��ت؛ ام��ا در كنار اين 
مساله، مس��اله ماليات نيز يكي از مسائل اولويت دار 
كسب وكارها محسوب مي ش��ود كه طبعًا نواقص و 

كاستي هاي قوانين و مقررات مربوط، واجد اهميت 
بسزايي اس��ت.  قوانين و مقررات مالياتي به عنوان 
مجوز وصول ماليات ها، ركن اساس��ي نظام مالياتي 
محس��وب مي ش��وند و در بردارنده سياس��ت هاي 
مالياتي )ازجمله نرخ و پاي��ه مالياتي( و فرايندهاي 

كلي وصول ماليات هستند.
از اي��ن رو، مي ت��وان گفت بهره من��دي از يك نظام 
مالياتي كارآم��د، منوط به بهره گي��ري از قوانين و 
مقررات مالياتي كارا و اثربخش اس��ت. با اين حال، 
براس��اس مطالعات صورت گرفته، يكي از مهم ترين 
علل ناكارآمدي نظام مالياتي فعلي ايران، نقاط ضعف 
متعدد در نظام حقوقي مالياتي تشخيص داده شده 
اس��ت كه در قالب اين موارد قابل دسته بندي است: 
پيچيدگي و عدم جامعيت؛ وجود معافيت هاي كلي 
و گسترده در عين ناكارآمدي؛ ضعف در ضمانت هاي 
اجرايي و محدوديت در پايه هاي مالياتي. در بخش 

جمع بندي اين گزارش آمده است: مركز پژوهش هاي 
مجلس در س��ال ۱۳۹5، ضمن بررسي قانون برنامه 
ششم توسعه، پيشنهادي به اين شرح براي درج در 
قانون برنامه ارايه كرده بود كه در بررسي قانون مذكور 

در كميسيون حذف شد: 
دولت موظف اس��ت تا پايان س��ال س��وم برنامه با 
همكاري معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي كليه 
قوانين و مقررات مرتبط با كس��ب وكار را با رويكرد 
تسهيل كسب وكار تنقيح كرده و حاصل را در قالب 
قوانين جامع ده گان��ه: كار و تأمين اجتماعي، بانك 
و بازار س��رمايه، ماليات، مناقصات، سرمايه گذاري 
خارج��ي، تجارت، س��اختمان، اس��تاندارد، اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي 
و حق��وق مصرف كنن��ده جهت اقدام��ات بعدي به 
مجلس شوراي اس��المي ارايه كند. با توجه به موانع 
و ناهماهنگي هاي نهادي موجود در تدوين و تنقيح 

قوانين به طور كلي و قوانين مربوط به كس��ب وكار 
به طور خ��اص، اكنون اهمي��ت و بلندپروازانه بودن 
پيشنهاد ارايه ش��ده و نيز ضرورت تمهيدات اجراي 
اين مهم، روشن شده است. اكنون ولي با رويكردي 
واقع بينانه تر و مبتني ب��ر پيچيدگي هاي نهادي امر 
تدوين و تنقيح قوانين و مقررات در كشور، پيشنهاد 
تدوي��ن و تنقي��ح قانون جام��ع مالياتي ب��ه عنوان 

پيشنهادي عملي تبيين شد. 
اميد است از فضايي كه با انعقاد تفاهمنامه همكاري 
ميان قوا درخصوص تدوين و تنقيح قوانين پديد آمده، 
بهره برداري شود و قانون جامع مالياتي به عنوان اولين 
قان��ون جامع در نظام حقوقي اي��ران، به پراكندگي، 
تشتت و ابهام در اين حوزه خاتمه دهد. تصويب اين 
قان��ون مي تواند به عنوان الگويي براي تصويب قانون 
جامع در ديگر حوزه هاي قوانين و مقررات مربوط به 

كسب وكار، مورد توجه قرار گيرد.

  Tue. Oct 8.   سه  شنبه    16 مهر 1398   9 صفر 1441  سال ششم    شماره   1495  2019 

ورودوزيركشاورزي
بهماجراياختالفمراتع

رييس س��ازمان امور عشاير ايران گفت: وزير جهاد 
كشاورزي شخصًا ماجراي اختالف مرتع در منطقه 
دماوند ورود كرد و قرار است اكيپ هاي مميزي به 
رياست سازمان جنگل ها و همچنين نماينده اي از 

عشاير موضوع را حل و فصل كنند.
كرمعلي قندالي رييس سازمان امور عشاير ايران در 
نشست خبري به مناسبت روز ملي روستا و عشاير 
در پاسخ به س��وال خبرنگار فارس كه جديدترين 
اقدام��ات كميته رس��يدگي به اختالف��ات مراتع 
منطقه دماوند چيست، گفت: متأسفانه در منطقه 
دماوند اس��تان تهران و كم و بيش در كل كش��ور 
برخي از اش��خاص حقيقي و حقوقي مراتعي دارند 
اما به داليل مختلف دام براي بهره برداري از مراتع 
را ندارند بنابراين آنها اين مراتع را به اشخاص ديگر 
به قيمت ه��اي زيادي اج��اره مي دهند كه خالف 

قانون است.
وي درب��اره اقدامات اين كميت��ه گفت: وزير جهاد 
كشاورزي شخصًا به اين ماجرا ورود كرد. جلساتي 
هم با حضور وزير جهاد تش��كيل ش��د و گروه هاي 
راستي آزمايي در استان تهران، سمنان و مازندران 
ورود كردند. گزارشاتي نيز آماده كردند كه حاكي از 
اين است در اين مناطق افرادي به صورت غيرقانوني 

از اين مراتع استفاده مي كنند. 
رييس س��ازمان امور عش��اير ايران ب��ا بيان اينكه 
گزارش ها حاكي از اين اس��ت كه ورود اش��خاص 
حقوقي در اس��تان هاي تهران و مازندران بيش از 
اشخاص حقيقي اس��ت، گفت: نهايتًا مقدمات كار 
فراهم شده و قرار اس��ت در فصل ييالق كه تير ماه 
است اكيپ هاي مميزي به رياست سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور و همچنين نماينده اي از 

عشاير موضوع را حل و فصل كنند. 
قندالي ادامه داد: مطمئنًا يكسري مقاومت ها وجود 
خواهد داشت اما اين كار حتماً بايد به صورت پايلوت 
در استان تهران و مازندران انجام شود و بعد در كل 
كشور تسري يابد و هدف مميزي اين است كه مراتع 
را از افرادي كه صالحي��ت ندارند بگيرند و به افراد 

صالحيت دار بدهند.
دو ماه پيش نمايندگان عشاير استان سمنان اعالم 
كردند كه روستاييان منطقه دماوند استان تهران به 
دام هاي آنها اجازه تعليف نمي دهند و مراتع خود را 
به قيمت هاي بسيار زياد اجاره مي د هند در حالي 
كه مرتع از نظر قانون متعلق به كسي است كه دام 

داشته باشد.
پس از پيگيري ها از س��ازمان عش��اير و س��ازمان 
جنگل ها نهايتًا كميته اي در اين زمينه تشكيل شد 
و وزير جهاد هم شخصًا ورود كرد و آن طور كه رييس 
سازمان امور عش��اير مي گويد اكيپ هاي مميزي 
مراتع را از افراد غيرصالحيت دار قرار است بگيرند و 

به افراد صالحيت دار بدهند. 
رييس سازمان امور عشاير ايران در پاسخ به سوال 
ديگر كه آيا عش��اير مش��كل كمبود علوفه دارند و 
توزيع نهاده هاي وارداتي در بين آنها به چه شكلي 
است، گفت: نهاده هايي كه از مبادي كشور مي آيد با 
ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي شوند كه در بنادر شمالي 
قيمت جو ۱۳۲۰ تا ۱۳5۰ تومان به فروش مي رود 
و زماني كه به استان هاي همجوار مي  رسد به قيمت 

۱۴۰۰ تومان به فروش مي رود.
وي ادامه داد: اخي��راً بندر چابهار هم به محل ورود 
كشتي ها تبديل ش��ده و اين باعث خواهد شد كه 
استان هاي جنوب كشور هم با هزينه حمل كمتري 

نهاده ها را دريافت كنند.
قندالي در عين حال با بي��ان اينكه قيمت نهاده ها 
نسبت به ۳ ماه پيش كاهش يافته است، گفت: يكي 
از داليل كاهش قيم��ت، افزايش توليد نهاده ها در 

كشور و واردات كافي است. 
رييس س��ازمان امور عش��اير ايران در عين حال از 
افزايش توليد ۳۰ هزار تني توليد گوشت قرمز توسط 
جامعه عش��ايري خبر داد و گفت: توليد گوشت به 

۱۹۰ هزار تن رسيده است.
وي قيمت گوش��ت را در بازار ميانگي��ن 85 هزار 
تن عنوان كرد و گفت: قيمت تمام ش��ده گوش��ت 
اكنون ۷5 هزار تومان اس��ت و اگر ف��روش در بازار 
به كيلويي ۷5 هزار تومان برس��د قيمت مناسبي 
براي توليدكننده و دامدار خواهد بود كه البته بايد 
قيمت تمام ش��ده توليد را حداقل ۱۰ هزار تومان 

كاهش دهند. 
قندالي همچنين از تصويب س��ه ط��رح در حوزه 
عشايري خبر داد و گفت: طرح ارتقاي سواد جامعه 
عشايري و طرح ويژه فرهنگي توسط دولت تصويب 
و ابالغ شده و طرح بهداشتي، درماني و رفاهي هم 
در آستانه تقديم به هيات دولت براي تصويب است.

رييس سازمان امور عشاير ايران استفاده از انرژي هاي 
پاك را از ديگر مصوبات شوراي عالي عشاير عنوان 
كرد و گفت: بر اساس اين مصوبه وزارت نيرو مكلف 
شده كه ۲5 هزار خانوار عشايري را طي دو سال به 
پنل هاي خورشيدي تجهيز كند و حداكثر خودياري 

كه از آنها دريافت مي كند ۱۰ درصد خواهد بود.
وي همچنين گفت: براي تأمين يارانه حمل سوخت 
و آرد عش��اير نيز دولت مصوبه اي دارد كه اجرايي 
مي شود. همچنين بر اس��اس مصوبه دولت وزارت 
ارتباطات نيز تا آخر برنامه موظف است 8۰ درصد 

مناطق فاقد پوشش تلفن را تجهيز كند.
به گفته قندالي، طبق قانون احكام دايمي تسهيالتي 
نيز براي زنجيره گوش��ت قرمز تصويب شده كه از 

ابتداي سال ۴۲۰ ميليارد تومان ابالغ شده است.
رييس سازمان امور عشاير ايران همچنين به سرمايه 
صندوق عشايري اش��اره كرد و گفت: در سال هاي 
گذشته با جهش زيادي مواجه شده و از ۱۹ ميليارد 

تومان سال ۹۳ به ۷۳ ميليارد تومان رسيده است.
وي در عي��ن حال تأكيد كرد كه با وجود تحريم ها، 
عش��اير به صورت پايدار و مستمر توليدات خود را 
انجام مي دهد، زمينه براي افزايش دام و توليد فراهم 
است و امسال از نظر تأمين نهاده مشكلي وجود ندارد 

و اگر مشكلي هم باشد تأمين و توزيع خواهد شد.

ادامه از صفحه 3



يادداشت 9 مسكن

»تعادل« داليل ناهماهنگي كاهش قيمت مغازه ها با واحدهاي مسكوني را بررسي كرد

ريشه مقاومت قيمتي واحدهاي تجاري

كاهش فاصله قيمت واحدهاي تجاري و مسكوني

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
 در طي س��ال هاي 86 كه كشور ما ازلحاظ اقتصادي 
و درآمدي نفتي در باالترين س��طح خود قرار داشت 
اشتياق س��ازندگان به ساخت وس��از امالك تجاري 
واداري به ش��دت افزايش ياف��ت وضعيت به گونه اي 
بود كه در كوتاه ترين زمان ممكن در هر بن و بست و 
كوچه اي يك واحد چندطبقه تجاري با كاركردهاي 
اداري و تجاري علم ش��د. اگرچه به گفته بسياري از 
كارشناسان ساخت وساز امالك تجاري با اين حجم 
مناسب كش��ورهاي پرجمعيت تر و توريست پذير تر 
اس��ت اما س��ازندگان كه اكثر ذي صالح نبودند وارد 
معركه ساخت وساز اين امالك شدند. اين طمع باعث 
شد در كوتاه ترين زمان شاهد ساخت وساز مال هايي 
باش��يم كه امروز بخش اعظمي از آنها خالي از سكنه 
ب��وده و هيچ فعاليت تج��اري و اداري در آن ش��كل 
نمي گيرد. حال به گفته بسياري از واسطه گران بازار 
در حال حاضر ركود اين نوع از امالك نسبت به امالك 
تجاري شديدتر و عميق تر است؛ و دادوستد اين امالك 
به سختي شكل مي گيرد. بر اساس آمار ارايه شده تعداد 
مال هاي ساخته شده و بهره برداري شده در تهران 65، 
مشهد 127، كرج 17، شيراز 16، اصفهان 15 و تبريز 
12 فقره اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در طي چند 
سال اخير بزرگ ترين مال كشور و حتي خاورميانه در 
منطقه 22 تهران در حال ساخت است. جداي از اين 
مال ها كه در هر برزن و كوچه اي همانند قارچ خود رو 
رشد كرده و هزينه ها و سرمايه هاي هنگفتي را بلوكه 
كرده صدها امالك تجاري و اداري نيز در وسعت هاي 
كوچك تر نيز ساخته يا در حال ساخت است. به نظر 
مي رسد تهران و مشهد ازلحاظ كمي و كيفي در بخش 
امالك تجاري و اداري در بين ساير استان ها سرآمدتر 
باشند. اگرچه حرف وحديث هايي در مورد لغو صدور 
پروانه ساختماني براي احداث امالك تجاري از ابتداي 
سال جاري شنيده مي ش��د؛ اما در سه ماهه نخست 
سال جاري حدود 2۰۴۳ پروانه در پهنه R مسكوني، 
1۳8 م��ورد در پهن��ه M مختلط تج��اري، اداري و 
مسكوني و ۴2 مورد در پهنه S كار و فعاليت صادرشده 
كه مورد در سال گذشته حدود 2861 مورد در پهنه 
مس��كوني، 1۴۴ مورد در پهنه مختلط و ۳۳ مورد در 

پهنه كار و فعاليت بوده است.

 بزرگ ترين بدهكاران بانكي 
در اين ميان بنا به گفته رييس شعبه يك بانك دولتي 
طي سال هاي اخير س��ازندگان مال و امالك تجاري 
بزرگ يكي از بزرگ ترين بدهكاران بانكي محس��وب 

مي شود 
كاكايي گفت: در طي س��ال هاي گذش��ته زماني كه 
وضعيت تجاري سازي روي بورس بود بخشي از اموال 
بانك ها به سمت ساخت وساز اين امالك هدايت شد؛ 
و صاحبان وام با اخذ تسهيالت بسيار سنگين  پاي در 
فعاليتي گذاشته اند كه در حال حاضر كمترين بازدهي 

و بازگشت سرمايه را براي اين اشخاص دارد.
كاكايي بابيان اينكه در حال حاضر نگهداري و مراقبت 
از اين امالك بي سكنه هزينه هاي هنگفتي را بر دوش 
صاحبان آن تحميل مي كند گفت: بايد دولت هر چه 
سريع تر اقدامات عاجلي براي ورود اين امالك به پرسه 
مصرفي انجام دهد چراكه با فرس��ودگي اين امالك 
بخش اعظمي از س��رمايه هاي داخل��ي در حال نابود 

شدن است.
وي گفت: در حال حاضر بخش تقاضاي س��رمايه اي 
به دنبال س��رمايه گذاري در امالك مسكوني با وسِع 
كوچك هستند تا بتواند در اسرع وقت دارايي خود را 

به نقدينگي مبدل كنند.
اين كارشناس امور بانكي بابيان اينكه در حال حاضر 
اين امالك دچار حباب زدگي شده اند گفت: از ابتداي 
سال 96 هم زمان با رشد قيمت مسكن قيمت امالك 
تجاري نيز افزايش يافته و اين امالك با رشد فزاينده اي 
روبرو شده اند و به نظر مي رسد مالكان براي نقد شدن 

امالك خود بايد تغيير جدي در قيمت هاي خود داشته 
باشند. وگرنه اين امالك جزء امالك بانك ها محسوب 

خواهد شد.
وي گفت: آينده بازار مس��كن در دستان سازندگاني 
اس��ت كه نگرش مطلوب��ي به ساخت وس��از امالك 
مس��كوني كوچك متراژ دارند. چراكه در حال حاضر 
قيمت ها هيچ همخواني با ميزان تسهيالت و دارايي 

بخش مصرفي ندارد.
اين كارشناس بابيان اينكه رويكرد بخش سرمايه اي 
از ابتداي سال جاري رويكرد بازار سرمايه بوده است، 
گفت: اين مورد باعث شده از ابتداي سال جاري تابلوها 
و نمادهاي بازار س��رمايه در باالترين حجم خود قرار 
بگيرند. رشد هرروزه بازار سرمايه از ابتداي سال جاري 
باعث شده در نيمه نخست سال جاري 26۰ هزار كد 
معامالتي بورس��ي جديد صادر ش��ود تا در مجموع 
تعداد س��هامداران بازار س��رمايه از مرز 11 ميليون و 
1۰۰ هزار نفر عبور كند. اين حجم از س��رمايه نشان 
مي دهد بازارهاي جانبي جذابيت مطلوبي براي جذب 

سرمايه ندارند.
وي درنهايت گف��ت: عواملي مانن��د افزايش قيمت 
مسكن، ركود تورمي، نبود تسهيالت ارزنده، قيمت هاي 
كذايي و حباب گونه باعث ش��ده س��رمايه داران بازار 
س��رمايه را به بازار مسكن ترجيح دهند. اين در حالي 
است كه بخش اعظمي از سهام داران عمده و تازه واردان 
به بازار بورس مي توانستند متقاضيان واقعي براي بازار 

امالك تجاري شوند.

 دوري از دوران طاليي ساخت و ساز 
در همين رابطه، حس��ين احمد اوغلي، كارش��ناس 
مس��كن با بيان اينكه ساخت  و ساز امالك تجاري در 
شهرهاي كوچك همچنان روند مطلوبي دارد، گفت: 
اين مورد نش��ان مي دهد اين امالك همچنان س��ود 

جانبي مطلوبي به همراه دارند. 
در حال حاضر بازار ساخت وساز مال به امالك تجاري 
چند طبقه با كاربري دوگانه اداري - تجاري و تجاري 

مسكوني مبدل ش��ده و هنوز هم بخشي از تقاضاي 
صدور پروانه در شهرس��تان ها و اس��تان ها مربوط به 

امالك تجاري است.
احمد اوغلي با اشاره به اينكه همواره سيگنال ها ساطع 
از وضعيت معامالت امالك از تهران ابتدا وارد استان ها 
و بعد ش��هرها مي ش��ود، گفت: به نظر مي رسد عدم 
تمايل به دريافت پروانه ساخت وساز امالك تجاري و 
اداري با وقفه چند سال وارد شهرها شود، اما در حال 
حاضر وضعيت صدور اين پهنه ها در شهرها هنوز هم 

دلگرم كننده است.
اين كارش��ناس مس��كن با بيان اينكه قيمت امالك 
تجاري نيز همانند مسكوني از دو بخش اسمي و واقعي 
نش��ات مي گيرد، گفت: در حال حاضر قيمت اسمي 
واحدهاي مس��كوني و تجاري در حال ريزش اس��ت 
اين مورد را مي توان در مراجعه به دفاتر واسطه گران 
امالك به خوبي مشاهده كرد اما سيگنال هاي حادث 
از قيمت ه��اي اين بازار در آمارها همچنان باال بوده و 
فاصله قيمت ها در فضاي مجازي نسبت به نرخ هاي 
واقعي تفاوت فاحش��ي دارد. اما ازآنجايي كه مبناي 
آمارهاي به دس��ت آمده از بازار فروش از كف شهرها 
جمع آوري مي شود، مي توان ادعا داشت قيمت هاي 

بازار مسكوني و تجاري در حال كاهش است.
 وي با بيان اينكه در حال حاضر رويكرد سازندگان به 
سمت بازار مسكوني اس��ت، گفت: در طي سال هاي 
اخير ش��كاف بزرگي بين عرضه و تقاضا ايجاد ش��ده 
است، ميزان ساخت وساز به واسطه گراني زمين، تورم 
مصالح ساخت، گراني مجوزهاي صدور پروانه و ساخت 
بسيار كاهش يافته و تنها سازندگان ذي صالح در اين 

ميدان حضور دارند. 
بنابراين س��ازندگان حاذق مي دانند در حال حاضر، 
زمان مناسب ساخت وساز براي امالك مسكوني آن هم 

در ابعاد ميني مال شده است.
احمد اوغلي بابيان اينك��ه به صورت واضح نمي توان 
گفت، دوران طاليي امالك تجاري به اتمام رس��يده 
است، متذكر شد: مطمئنا اين دوران كمرنگ شده اما 

بدون ترديد با بهبود اقتصاد كشور ساخت وساز براي 
اين نوع از واحدها افزايش خواهد يافت.

اين كارشناس با بيان اينكه بايد مالكان امالك تجاري 
در قيمت ها خود تعديل داشته باشند، گفت: چنانچه 
ذكر ش��د عمق رك��ود اين امالك نس��بت به امالك 
مسكوني بسيار سنگين بوده و مطمئن با كاهش اسمي 
و تخفيف هاي درصدي وضعي��ت عرضه اين امالك 

بهبود پيدا نمي كند.

 دام سرمايه گذاري در امالك تجاري 
 در همين رابطه جالل صباغ، كارشناس بازار مسكن 
با بيان اينكه دام سرمايه گذاري در امالك تجاري يك 
اصطالح براي آگاهي از اش��باع ب��ازار امالك تجاري 
است، گفت: بر اس��اس آمارهاي غيررسمي در ايران 
تقريبًا به ازاي هر 8 خانوار )26 نفر( يك واحد تجاري 
وجود دارد. اگر به آمار گذش��ته رجوع كنيم متوجه 
مي ش��ويم كه در س��ال هاي پس از جنگ و ش��روع 
دهه هفتاد در هر محله از ش��هرهاي درحال توسعه 
مي توانس��تيم با پول هر 1۰ مترمربع آپارتمان يك 
مترمربع ملك تجاري در محدوده موردنظر خريداري 
كنيم؛ اما اين موضوع بعد از سال 86 با شروع تورم هاي 
كالن و رش��د اقتصادي كشور تغيير رويه داد و تقاضا 
براي خريد اين امالك به ش��دت افزايش يافت و اين 
مورد باعث شد بسياري از س��ازندگان در دام امالك 

تجاري سرمايه گذاري كنند.

 هر 15 متر آپارتمان برابر با يك متر مغازه!
جالل صباغ گفت: بر اساس آمارها طي نيمه دوم دهه 
9۰، به ازاي هر 6 مترمربع آپارتمان مي توانستيم يك 
مترمربع ملك تجاري خري��داري كنيم؛ اين مورد در 
نيمه اول 98 به ازاي هر 15 تا 2۰ مسكوني يك مترمربع 
تجاري است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه بر اساس 
 آمارها شهرهاي ما با مازاد امالك تجاري روبه رو است.

 اين كارشناس مسكن بابيان اينكه به صورت يك معادله 
صحيح اقتصادي مازاد كاال مساوي با كاهش قيمت اين 

كاال است، اظهاركرد: افزايش ركود تورمي در امالك 
تجاري ايران به خوبي نش��ان مي دهد، اين معادله در 
اقتصاد كشور بسيار ناكارآمد است. چرا كه باوجود مازاد 
امالك تجاري قيمت اين امالك به روال س��ابق خود 

يعني به دهه 7۰ نمي رسد.
 اين كارش��ناس مس��كن بابيان اينكه اگرچه هزينه 
ساخت وساز امالك مسكوني بسيار باالتر از يك واحد 
تجاري اس��ت، گفت: اما نياز است گزارش اقتصادي 
مالي براي يك پروژه تجاري به گونه اي صحيح تدوين 
ش��ود. در حال حاضر تعيين نرخ رش��د يكسان براي 
هزينه هاي ساخت و هزينه هاي فروش واحدها )مثاًل 
15 درصد( در جريان نقدي پروژه انجام مي گيرد كه 

اين مورد كاماًل اشتباه است. 
چه اين در حالي اس��ت كه براي برخي از پروژه هاي 
تجاري كنوني بايد نرخ رشد قيمت فروش واحدهاي 
تجاري طي مدت اجراي پ��روژه، صفر در نظر گرفته 
شود تا نرخ بازدهي واقعي به دست آيد. نبايد فراموش 
شود مهم ترين گام در اجراي يك پروژه ساختماني، 
اطمينان از صحت گزارش هاي ارزيابي اقتصادي-مالي 
است و در حال حاضر، س��ودآوري واقعي بسياري از 
پروژه هاي تجاري، متفاوت از سودآوري دفتري آنها 
است.به گفته اين كارشناس، بزرگ ترين دليل عدم 
كاهش قيمت تجاري ريشه در نا اطميناني مالكان به 
اقتصاد كشور دارد. اين عده همچنان منتظر فروش 
نفت با بشكه اي 1۰۰ دالر هس��تند و ايمان دارند در 
ماه هاي آتي اتفاقات خوب��ي در اقتصاد و به طبع آن 
در ام��الك تج��اري و اداري رخ خواه��د داد، اما اگر 
نگاه تكنيكالي به اين موضوع داش��ته باشيم نبايد به 
دنبال رخ داد سيگنال هاي جهشي در اقتصاد كشور 
باش��يم. چرا كه وضعيت اقتصاد كش��ور در مواجه با 
رويكرد اقتصاد جهاني به ش��دت دستكاري ش��ده و 
انتظار ركود تورمي و ثبات اقتصادي بيشتر از جهشي 
است.اين كارشناس مسكن گفت: اگرچه نمي توان با 
قاطعيت حرف از اتمام دوران ساخت وس��از و عرضه 
امالك تجاري متوسط و كوچك متراژ زد، اما به يقين 
امالك گران قيمت، در موقعيتي قرار دارد كه عرضه 
بيش از تقاضا است و براي تقاضاي موجود هم اعداد 

استانداردي تعريف نمي شود. 
بنابراين سازنده و سرمايه گذار به خوبي سيگنال ركود 
را از وضعيت كنون��ي دريافت كرده و مي داند در نگاه 
آينده نگري مشكالتي بر سر راه اين نوع سرمايه گذاري 

وجود دارد.

 فايل هاي خاك خورده امالك تجاري 
در همين رابطه محمد نيا، مشاور امالك در محدوده 
س��يدخندان بابيان اينكه قيمت واحدهاي تجاري 
در سال 98 نس��بت به زمستان 97 به صورت رسمي 
2۰درصد افزايش يافته است، گفت: اين افزايش همسو 
با بازار مسكن بوده و براي اولين بار افزايش قيمت در 

امالك تجاري فاصله چنداني باقيمت مسكن ندارد.
محمدنيا گفت: البته بسياري از مالكان حاضر به ارايه 
تخفيف در بازار امالك تجاري هس��تند اما متأسفانه 

تقاضايي براي اين امالك وجود ندارد. 
در حال حاضر ما فايل هايي براي فروش از سال 96 در 
دفتر امالك خود داريم كه در حال كپك زدن هستند.

وي بابيان اينكه حتي س��رمايه گذاران انتظار رش��د 
تورمي هم از بازار كنوني تجاري ندارند، گفت: همواره 
روال به اين شكل بوده كه خريداران سرمايه اي، يك 
كاال به اميد افزايش قيمت خريداري مي كردند تا در 
آينده آن كاال را با درصد س��ود مطلوبي به بازار ارايه 
دهند اما طي س��ال هاي اخير قيمت امالك تجاري 
به حدي رش��د كرده كه حتي انتظار تورمي نيز از آن 

گرفته  شده است.
 اين مش��اور امالك درنهايت گف��ت: در حال حاضر، 
بازار رهن و اجاره اين امالك نيز به شدت كاهش يافته 
چراكه بيش��تر فعاليت هاي اقتصادي خرد به صورت 

آنالين و الكترونيكي صورت مي گيرد.

بهاره طاهري| 
براساس آمارها در دهه 1۳7۰ قيمت يك مترمربع مغازه 
در يك محله حدود 1۰ برابر يك متر مربع آپارتمان در 
همان جا بود، به همين علت بانك ها و نهاد هاي دولتي، 
با مشاهده سود  واحد هاي تجاري، به ساخت پاساژ هاي 

تجاري روي آوردند.
در ادامه، با ديدن س��ود اين س��رمايه گذاري، ساخت 
مال ه��اي عظي��م تج��اري به محل��ي ب��راي رقابت 
س��رمايه گذاران تبديل ش��د. البته انگيزه هاي پنهان 
شهرداري ها به جهت سود ناشي از فروش مجوز امالك 

تجاري را نمي توان ناديده گرفت.
با اش��باع تدريجي امالك تجاري، رشد قيمت امالك 
تجاري نسبت به دهه قبل كمتر شد. بطوري كه االن، 
قيم��ت يك متر مربع مغازه در يك محله حدود 2 تا 5 
برابر يك متر مربع آپارتمان در همان محله شده است تا 
جايي كه طي يك سال گذشته امالك مسكوني با رشد 
شديد قيمت مواجه بودند، امالك تجاري از هيچ افزايش 

قيمتي برخوردار نبودند.
اما چرا امالك تجاري به اين حال و روز افتاده اند؟ واقعيت 
انكارناپذير اين است كه در ايران به ازاي هر 8 خانوار يك 
مغازه وجود دارد كه بيش از نياز است. مطمئنا بسياري 
از افرادي كه هم اكنون به س��اخت يا خريد واحد هاي 
تجاري فعاليت مي كنند در آينده از سرمايه گذاري شان 

پشيمان خواهند شد.
عالوه بر حجم غيرمتع��ارف عرضه واحد هاي تجاري، 
تقاضاي واحد هاي تجاري هم با تحوالتي اساسي، روبرو 
است: با گسترش كسب و كار هاي اينترنتي، به تدريج 
تعدادي از فعاليت هاي تجاري نيازمند فروشگاه و مغازه 

نخواهند بود و تقاضاي فروش��گاه براي برخي اصناف 
كاهش مي يابد.

وضعيت بازار هاي تج��اري، اداري و همچنين فروش 
مغازه هاي تجاري نسبت به س��ال هاي گذشته، وارد 
دوران ركود شده بطوري كه بسياري از مشاوران امالك 
اعالم مي كنند، ميزان ركود اين بازار در مقايسه با بازار 

واحد هاي مسكوني بيشتر شده است.
 از طرف��ي خريداران به دليل افزاي��ش ماليات و گران 
بودن واحد هاي تجاري، تمايلي به خريد ندارند و همين 
موضوع موجب رونق بازار  اجاره واحد هاي تجاري شده 
است، با اين حال ميزان اجاره يا رهن واحدهاي تجاري 
به هيچ وجه قابل مقايس��ه با بازار  واحدهاي مسكوني 
نيس��ت، قيمت اجاره اين واحد ها به خصوص اگر در 
خيابان هاي اصلي ي��ا محل هايي كه پاخور آنها خوب 
باشد حداقل از متري 1۰ ميليون تومان شروع مي شود.

 در م��ورد قيمت گذاري واحد ه��اي تجاري نمي توان 
قيمت مشخصي تعيين كرد، قيمت واحد هاي تجاري 
ك��ه در زير مجتمع هاي مس��كوني ايجاد ش��ده اند يا 
واحد هاي مسكوني كه تغيير موقعيت داده و تبديل به 
واحد هاي اداري شده اند، متفاوت است. واحد هايي كه 
داراي سند اداري يا داراي سند تجاري هستند قيمت  
خريد و ف��روش بااليي دارند. اگر واحد ه��اي اداري يا 
مغازه ها در مكان هاي بس��يار خوب و مناسب از جمله 
پاخور بودن قرار داش��ته باشند قيمت آنها سر به فلك 
مي كشد. يك مغازه در منطقه بازار تهران نسبت به يك 
واحد تجاري در منطقه نياوران يا تجريش بسيار گران تر 
است به دليل اينكه بازار تهران داراي پاخور بسيار بااليي 
است، همچنين ممكن است قيمت يك واحد تجاري 

در يك خيابان هم متفاوت باش��د ممكن است در يك 
طرف خيابان قيمت يك متر واحد تجاري ۳۰ ميليون تا 
۴۰ميليون تومان باشد، اما در طرف ديگر خيابان ممكن 

است قيمت ها نصف باشد.
در تعيين قيم��ت واحد هاي تجاري يك دهنه بودن و 
طول و عرض هم تأثير مي گذارد، بنابراين يك عرف يا 
يك قيمت مشخصي براي واحد هاي تجاري نمي توان 

تعيين كرد.
خيلي از واحدهاي تجاري در بزرگ ترين مجتمع هاي 
تجاري تهران در بهترين نقاط تجاري شهر، همچنان 
فروش نرفته باقي مانده و تقاضايي براي آنها وجود ندارد. 
به عبارت ديگر، بسياري از كساني كه در اين مجتمع ها 
در حال فعاليت هستند، مغازه ها را به صورت استيجاري 
در اختيار دارند و خريد واحدها براي راه اندازي كسب و 

كار، داراي توجيه چندان مناسبي نيست.
در شهر تهران حدود يكصد هزار واحد صنفي توزيعي 
و خدماتي وجود دارد ك��ه با در نظر گرفتن واحدهاي 
توليدي، خدماتي به حدود 17۰ هزار واحد مي رسد. با 
احتساب عدد 1۴۰ واحد تجاري به ازاي هر مجتمع، 
بدون در نظر گرفتن مجتمع هاي كوچك و متوسط، در 
حال حاضر بيش از 7۰۰۰ واحد تجاري در سطح شهر 
تهران در حال ساخت است. اين عدد حدود 7 درصد از 
كل واحدهاي موجود در حال حاضر اس��ت. به صورت 
كلي، آيا تقاضا براي 7 درص��د عرضه مازاد واحدهاي 
تجاري در اين شرايط وجود دارد؟ با نگاهي به وضعيت 
ش��اخص نفر به واحد تجاري مشخص مي شود كه در 
حال حاضر ب��ه ازاي هر 88 نفر ي��ك واحد توزيعي- 
خدماتي در اين شهر وجود دارد كه با اتمام مجتمع هاي 

فعلي اين شاخص به 82 تقليل خواهد يافت. همچنين 
اين نسبت براي كل واحدهاي صنفي با كاهش روبرو 

شده و از 52 به عدد 5۰ خواهد رسيد.
تغيير كاربري ملك يك��ي از دغدغه هاي صاحبان آن 
است. بيش��ترين تغيير نيز مربوط به تغيير مسكوني 
به تجاري اس��ت. دليل آن هم روشن است، زيرا ملكي 
كه كاربري تجاري دارد از ارزش بيش��تري برخوردار و 

اصطالحا صرفه اقتصادي آن بيشتر است. 
هر تغيير كاربري در امالك داراي مسير مشخصي است 
كه بايد آن را طي كرد. براي تغيير كاربري ملك بايد به 
دفا تر خدمات نوسازي ناحيه اي كه ملك در آن واقع شده 
مراجعه كنيد. روال اصلي كار در اين دفا تر انجام مي شود. 

البته قبل از آن شايد مجبور به مراجعه به شهرداري براي 
پرداخت عوارض ساختمان و براي تكميل مدارك به 
مراجع ديگر هم مراجعه كرد درصورت تكميل مدارك 
مورد نياز و ارايه آن به دفا تر نوسازي، نيازي به مراجعه 

به محل ديگري نيست.
اغل��ب به دليل وجود بافت فرس��وده در ش��هر و البته 
مالحظات ديگري ازجمله گس��ترش فضاي عمودي 
ساختمان، راه حل اول براي تغيير كاربري ملك انتخاب 
مي شود.در نهايت با توجه به حجم غيرمتعارف عرضه 
واحدهاي تجاري پيش بيني مي شود در آينده به جز در 
برخي شرايط خاص، امالك تجاري شانس به مراتب 

كمتري از امالك مسكوني خواهند داشت.
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ركود بيشتر در انتظار »مال« ها
الگ��وي قيمت گ��ذاري 
ام��الك در كش��ور م��ا 
غالب��ا تاب��ع فرم��ول و 
قوانين خ��واص و علمي 
نيست و معموال با توجه 
ب��ه ش��رايط و عوام��ل 
متعددي، قيمت گذاري و 
كارشناسي در بازار امالك 
انجام مي شود. شايد بتوان 
علت عمده تنوع روش هاي قيمت گذاري را، در اختيار 
داشتن سهم بيش از 7۰ درصدي بخش خصوصي از 
بازار امالك دانس��ت. در نحوه قيمت گذاري امالك 
روش هاي تعيين قيمت براي امالك مسكوني، اداري 
و تجاري از معيارهاي متفاوتي استفاده مي شود. ميزان 
رشد قيمت ها در اين امالك نيز با توجه به تغييراتي 
كه در معيارهاي قيمت گذاري اين امالك به وجود 
مي آيد، متفاوت است. از جمله مهم ترين معيارهايي 
براي تعيين قيم��ت امالك تجاري عالوه بر منطقه 
جغرافيايي ملك، ميزان تردد و نزديكي آن به نقاط 
دسترسي به حمل و نقل عمومي و پاركينگ ها است. 
قرارگي��ري در خيابان هاي اصلي و مناطق پرتراكم 
نيز از جمله ديگر معيارها براي قيمت گذاري امالك 
تجاري در نظر گرفته مي شود. يكي ديگر از معيارهايي 
كه تاثير نسبتاً زيادي در تعيين قيمت امالك تجاري 
به ويژه در كالن ش��هر ها دارد، برند ملك است. اين 
معيار باعث شده تا قيمت هر متر مربع امالك تجاري 
در برخي نقاط پايتخت ت��ا ۳۰۰ ميليون تومان نيز 
برسد. البته اين معيار در شهرهاي كوچك تر تاثير 
قابل توجهي روي تعيين قيمت امالك تجاري ندارد. 

در سال هاي اخير با توجه به تغييرات جمعيتي و روند 
رو به رش��د مهاجرت به شهرها و همچنين افزايش 
تنوع و عرضه كاال و خدمات، امالك تجاري و اداري 
از اهمي��ت و ارزش زيادي برخوردار ش��ده اند. اين 
افزايش تقاض��ا در بازار امالك تجاري در كنار جنبه 
اش��تغال زايي اين امالك و ارزش افزوده قابل توجه 
ساخت اين امالك براي افراد، موجب اختالف قيمت 
فاحش اين امالك با امالك مسكوني شده است به 
نحوي كه در حال حاضر در بسياري از مناطق شهري، 
حجم واحد هاي تجاري به نقطه اشباع رسيده است. 
تغييرات قيمتي در بازار امالك تجاري نيز با توجه به 
معيار هايي كه براي قيمت گذاري اين امالك در نظر 
گرفته مي شود، در دو سال اخير افزايش قيمت بين 
1۰۰ تا 2۰۰ درصدي را نشان مي دهد. اين تغييرات 
قيمتي به تنهايي نشان دهنده تقاضا و اقبال قابل توجه 

بازار براي اين نوع امالك است.
از جمله نكاتي كه براي قيمت گذاري امالك تجاري 
به وضوح تاثير آن را مي توان مش��اهده كرد، عالوه 
بر رشد قيمت پايه، تاثير مستقيم شرايط اقتصادي 
جامعه و رونق بازار اس��ت. با بررس��ي شرايط امروز 
امالك تجاري و قراردادهاي ثبت شده طي ماه هاي 
اخير، مي توان تاثير شرايط اقتصادي را بر اين امالك 
به وضوح بررس��ي كرد. با وجود رشد قيمت امالك 
تجاري طي دو س��ال گذش��ته كه همگام با رش��د 
قيمت امالك در ساير بخش هاي مسكوني و اداري 
نيز مشاهده ش��ده است، اما در بازار رهن و اجاره اين 
دسته از واحدهاي ساختماني به دليل شرايط فعلي 
اقتصادي كه بخش هاي زيادي ركود نسبتا شديدي 
را تجربه مي كنند، شاهد تغييرات ناچيز در قيمت ها 
هستيم. تغييرات قيمت به ويژه در امالك تجاري گران 
قيمت كه بيشتر در مناطق مرفه شهرها قرار دارند 
نيز نوسانات قابل توجه اي را نشان نمي دهد. آمارها 
نشان دهنده تغيير در اولويت بندي افراد براي تامين 
نيازهاي پايه زندگي مانند مسكن در مقايسه با تهيه 

ساير ملزومات است.
در كالنشهرها عالوه بر واحدهاي تجاري بسياري از 
امالك مسكوني كه در مناطق اداري قرار گرفته اند 
نيز در مورد بهره برداري اداري قرار مي گيرند. البته با 
توجه به قوانين موجود، برخي از مشاغلي كه مزاحمت 
خاصي براي همسايگان واحدهاي مسكوني ايجاد 
نمي كنند، در رديف مشاغل مجاز اداري در واحدهاي 
مس��كوني با رعايت ش��رايط و مقرراتي قرار گرفته 
است. از جمله مش��اغلي كه امكان فعاليت آنها در 
واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط و قوانين امكان 
پذير اس��ت، عبارتند از مطب پزشكان، حرفه هاي 
وابسته به امور پزشكي، البراتوارهاي دندان سازي، 
دفتر مهندسي، دفاتر اس��ناد رسمي، دفاتر ازدواج و 
طالق، دفتر وكالت، دفات��ر مطبوعات، داروخانه ها، 
آموزشگاه ها، مدارس ابتدايي و راهنمايي، شركت هاي 
مهندسين مشاور دفاتر خدمات الكترونيك شهر، 
دفاتر پيشخوان دولت، پانسيون، مهدكودك و مشاغل 
خانگي. البته براي تغيير كاربري امالك مس��كوني 
به اداري، ش��رايط ديگري نيز الزم است كه از جمله 
مهم ترين آنها مي توان به درخواست مالك براي تغيير 
كاربري اشاره كرد. در اين مورد نكته اي كه الزم است 
مورد توجه قرار گيرد، اين است كه فرد مستاجر امكان 
انجام اين تغيير كاربري را ن��دارد و در صورت اطالع 
مقامات ذيصالح از ادامه فعاليت اداري مستاجران در 

واحدهاي مسكوني جلوگيري خواهد شد. 
از جمله ديگر داليلي كه موجب استقرار واحدهاي 
تجاري و خدماتي در بخش هاي مسكوني شده، مساله 
فرار از پرداخت ماليات و بيمه اين اصناف و شركت ها 
است كه به دليل فعاليت در واحدهاي مسكوني، بدون 
نصب تابلو اقدام به فعاليت مي كنند. با توجه به شرايط 
فعلي بازار مسكن و با بررسي بخش هاي مختلف اين 
بازار از جمله تجاري اداري و مسكوني مي توان ركود 
را در تمام اين بخش ها مش��اهده كرد. روندي كه از 
يك طرف موجب كاهش توان اقتصادي خريداران 
و خروج آنها از بازار خريد و فروش امالك مس��كوني 
ش��ده و از طرف ديگر به دليل شرايط فعلي اقتصاد 
جامعه و كسادي بازار، موجب خروج و توقف فعاليت 
اقتصادي بخش��ي از كس��به و ركود در بازار امالك 
تجاري شده اس��ت. در اين شرايط و با توجه به ادامه 
روند كنوني اقتصاد كشور به نظر مي رسد واحد هاي 
تجاري در ماه هاي آينده با ركود بيشتري مواجه شوند 
و همچنين بازار معامالت اين امالك نيز همانند امالك 

مسكوني روند نزولي پيدا كند. 

  جالل صباغ، كارشناس بازار مسكن : 
بزرگ ترين دليل عدم كاهش قيمت تجاري ريشه در نا اطميناني مالكان به اقتصاد كشور دارد. اين عده همچنان منتظر فروش نفت با بشكه اي 100 
دالر هستند و ايمان دارند در ماه هاي آتي اتفاقات خوبي در اقتصاد و به طبع آن در امالك تجاري و اداري رخ خواهد داد، اما اگر نگاه تكنيكالي 
به اين موضوع داش�ته باش�يم نبايد به دنبال رخ داد سيگنال هاي جهشي در اقتصاد كشور باش�يم. چرا كه وضعيت اقتصاد كشور در مواجه با 

رويكرد اقتصاد جهاني به شدت دستكاري شده و انتظار ركود تورمي و ثبات اقتصادي بيشتر از جهشي است.

برش

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 



دانش و فن10دنياي فناوري

استفاده از سنسور هاي اينترنت اشيا براي رديابي شاخص هاي زيستي انسان

اينترنتاشيادرخدمتسالمتانسانها
گروه دانش و فن   

محققان معتقدند فناوري سنسوري كه از تحقيقات 
روي حيوانات به دس��ت آمده، مي تواند براي رديابي 
سالمت انسان مورد استفاده قرار گيرد. اينترنت اشياء 
)IoT( چيزي اس��ت كه از آن تح��ت عنوان فناوري 
آين��ده ياد مي كنن��د و توجه ب��ه آن، اجتناب ناپذير 
اس��ت. ايده اين اس��ت كه با بلوغ اينترنت و ادغام آن 
با ارتباطات انس��اني ، مرحله جديدي ايجاد  شود كه 
مي تواند تم��ام دنياي فيزيكي را ب��ه اينترنت وصل 
كند. در چنين شرايطي، آنچه كه انتظارش را داريم، 
دنيايي هوشمندتر، با اتصال به اينترنت و ارايه خدمات 
بهتر به نيازهاي بش��ري خواهد بود. اين ارتباط براي 
سالمتي انسان بسيار مهم است و در قالب ردياب هاي 
بدنسازي و برنامه هاي تلفن همراه كه ضربان قلب و 
س��طح فعاليت كاربران را جمع آوري مي كند، ظهور 
كرده اس��ت. دنيايي را تصور كنيد كه بتوانيد نه تنها 
اطالعات مربوط به ضربان قلب و ميزان فعاليت خود، 
بلكه غلظ��ت گلوكز و انس��ولين، دوپامين و خالصه 
تابلويي بزرگ از شاخص هاي زيستي سالمتي خود را 

با پزشكتان در ميان بگذاريد
براي مثال دانشمندان علوم كامپيوتر و علوم پزشكي به 
كمك هم سنسورهايي را ايجاد مي كنند كه مي توانند 
مشكالت بدن انسان را به راحتي از طريق وارد شدن 
به روده بيمار اندازه گيري و نتايج را براي تش��خيص 
بيماري در خود ثب��ت كنند. باكتري ها، مولكول ها و 
مواد شيميايي نهفته در بدن ما داراي نكات مهمي در 
مورد سالمت ما هستند. دانشمندان علوم كامپيوتر 
و علوم پزش��كي به كمك هم سنس��ورهايي را ايجاد 
مي كنند كه مي توانند مش��كالت بدن انس��ان را به 
راحتي از طريق وارد شدن به روده بيمار اندازه گيري 
و نتايج را براي تشخيص بيماري در خود ثبت كنند، 
يا مي توان اين سنس��ورها را به عنوان يك برچس��ب 
برروي دندان خود نصب كنيد براي رديابي وضعيت 
آسيب هاي دهان. با توجه به مطالعات منتشرشده در 
مجله Science، اين سنس��ورها در خوك ها مورد 
آزمايش قرار گرفته اس��ت و با توجه به نتايج حاصل 
از اين آزمايش، اين روش مي تواند مس��ائل مربوط به 
دستگاه گوارش و معده را بررسي كند. همچنين در 
 Nature Electronics يك مطالعه كه در مجله
منتشر شد، دانش��مندان يك سنس��ور ايمپلنت را 
طراح��ي كردن��د كه مي توان��د در درم��ان فيزيكي 
تاندون هاي بافت هاي عضالني انس��ان براي ترميم 

كمك كند. اين سنسورها پس از آنكه ماموريت خود 
را در داخل بافت هاي انساني به اتمام رساندند، تجزيه 
مي ش��وند؛ بنابراين نيازي به جراح��ي ديگري براي 
برداشتن آن نيست. آسيب جدي تاندون معموال نياز 
به جراحي دارد، ولي اين سنسورها مقدار فشاري كه 
روي تاندون وارد مي ش��ود را اندازه گيري مي كنند و 
مي توانند به بيماران با برنامه هاي توانبخشي كمك 

كنند. 
سنسورها اين اطالعات را جمع آوري مي كنند و نتايج 
را به يك گوشي هوش��مند مي فرستند و اپليكيشن 
به بيمار دس��تور بازخورد مفيدتري مانند »استفاده 
از قدرت بيشتر« را فراهم كند. پيش از اين محققان 
دانش��گاه كنكتيكات موفق به توليد نوعي سنس��ور 
زيستي براي سنجش فش��ار داخلي بدن شده اند كه 
انجام برخي رويه هاي درماني را به علت حل ش��دن 
در بدن انسان ساده تر مي كند. اين سنسور كوچك و 
منعطف براي بررسي برخي بيماري هاي مزمن ريه و 

تورم مغز قابل استفاده است و قبل از آنكه بطور كامل 
در بدن حل ش��ود مي تواند برخ��ي اطالعات حياتي 
مربوط به بيماري هاي يادشده را براي پزشكان ارسال 
كند. سنسور مذكور بدون ايجاد جراحت و آسيب به 
درون بافت هاي نرم بدن فرو مي رود و اطالعات را به 
صورت بي س��يم براي دس��تگاه هاي پزشكي ارسال 

مي كند. 
يافته هايي كه از سنسورهاي كاشته شده در حيوانات، 
عمل��ي كه تحت عن��وان biologging ش��ناخته 
مي شود، باعث ايجاد نظراتي درباره اين موضوع شده 
كه چگونه مي توان از سنس��ورهاي پوش��يدني براي 
ارتقاء سالمت در انسان استفاده كرد. اين نتيجه گيري 
كه وب سايت كاس��موس مگزين در گزارشي به آن 
پرداخته، توس��ط تيمي از دانشمندان به سرپرستي 
مايكل اس��ترانو، استاد مهندسي شيمي در MIT به 
دست آمده اس��ت. اين گروه مي گويد سنسورهايي 
كه در بدن حيوانات قرار داده شده، براي اندازه گيري 

يك ي��ا دو رفتار مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه، با اين 
حال دانش��مندان بينش هاي غيرقابل پيش بيني و 
چشمگيري نسبت به بسياري از عادات ديگر حيوانات 
به دس��ت آورده اند. يكي از اين موارد، سنس��ور فك 
است. اين وسيله كوچك بدون دانش پيشين خاصي 
در فك پنگوئن ها، شيرهاي دريايي و دلفين ها كاشته 
ش��ده و در ابتدا تنها براي آگاهي از اينكه فك حيوان 
باال و پايين مي رود، مورد اس��تفاده قرار گرفته است. 
اما دانشمندان با بررسي اندازه و فركانس سيگنال ها، 
توانستند متوجه شوند كه حيوان چه زماني در حال 
جويدن، بلع يا گرفتن طعمه بوده است. آنها همچنين 
توانستند دريابند كه حيوان چه نوع غذايي را و به چه 
مقدار مي خورد و چه مدت در حال غذا خوردن است. 
اي��ن اطالعات، در صورتي كه ب��ه عادت هاي دلپذير 
پنگوئن ها عالقه داش��ته باش��يد، اطالعات خوب و 
مفيدي هستند؛ اما در عين حال دانشمندان معتقدند 
كه چني��ن اطالعاتي همچنين ب��راي علوم نوظهور 

نظارت بر س��المت با ابزارهاي پوش��يدني از اهميت 
حياتي برخوردار است، خصوصا از اين جهت كه بيشتر 
ما در حال حاضر قابليت اتصال به سنسور را داريم. اين 
دانشمندان به اين موضوع اشاره مي كنند كه »تقريبا 
سه ميليارد نفر در سال 2018، از تلفن هاي هوشمند 
برخوردار بودند، كه در حال حاضر با زير مجموعه اي 

از سنسورها متصل شده  اند.
محققان ب��راي پيش بيني بيماري پاركينس��ون از 
تلفن هاي هوش��مند اس��تفاده كرده ان��د، داده ها و 
متن ه��اي ايميل را براي تش��خيص افس��رده مورد 
تجزيه و تحليل قرار داده ان��د و حتي از دوربين براي 
اندازه  گيري ضربان قلب با نگاه به تغييرات رنگ پوست 
در انگشت بهره برده اند. اين پيشرفت ها خيره كننده 
است، اما بس��ياري از آنها از اطالعات بسيار متمركز 
ناشي مي شود. دانش��مندان تئوري خود را »فرضيه 
رمزنگاري جزئ��ي« مي نامند. اين ايده از آنجا مي آيد 
ك��ه همانطور كه طعمه يك ش��يردريايي تا حدي با 
حركات فكش رمزنگاري مي شود، تقريبا هر اتفاقي كه 
در بدن انسان مي افتد نيز توسط بخشي از سنسورها 
جمع آوري مي شود. بدين ترتيب فعاليت روزانه شما، 
ميزان و تعداد قدم هايي كه برمي داريد، مي تواند بطور 
جزئي، شاخص هاي سالمتي شما مانند قند خون يا 
خطر بروز سرطان را رمزنگاري كند. اما براي اينكه از 
غذاي مورد عالقه شير دريايي آگاه شويد، بايد بدانيد 
كه اين حيوان گوشتخوار، گياه خوار يا همه چيزخوار 
است. به همين ترتيب، براي مشاهده و درمان سالمت 
در انسان، دانشمندان نياز به تركيب اطالعات متفاوت 
از انس��ان ها دارند، اطالعاتي كه در ابتدا ممكن است 
چندان قابل توجه نباش��ند. دستگاه هاي ساده اي را 
تصور كنيد كه به لباس افراد وصل ش��ود و اطالعاتي 
درباره ع��ادات غذايي، تعامل هاي اجتماعي، تنفس، 
خواب، چرخه ه��اي بيداري، ضربان قل��ب و ميزان 
اكسيژن به دست دهد. اين اطالعات را تركيب كنيد با 
موقعيت مكاني تلفن، ميزان آلودگي و سابقه پزشكي؛ 
و در چنين شرايطي متوجه مي شويد كه چندان هم 
غيرقابل تصور نيس��ت كه بتوان خطر ابتال به آسم يا 
حمله قلبي را با اين روش اندازه گيري كرد. اين فرآيند 
با اتصال دستگاه ها به اينترنت اشيا آسان تر مي شود، 
»شخص متصل« مي تواند به بخش مركزي وب تبديل 
شود و اين فناوري حتي مي تواند نام جديدي پيدا كند 
و اين دانش��مندان معتقدند تبديل اينترنت اشيا به 

»اينترنت سالمت« به نفع همه است.

رييس پژوهش��گاه فضايي ايران درباره پروژه فرستادن 
انس��ان به فضا گفت: »اعزام فضان��ورد ايراني در حيطه 
سازمان فضايي اس��ت اما بعيد مي دانم اين كار در داخل 
كشور انجام شود؛ شايد منظور اين است كه در يك كشور 
ديگر اين ايده دنبال ش��ود ولي اكنون امكان اعزام انسان 
به فضا در كش��ور ما وجود ندارد.« به گزارش ايرنا، رييس 
پژوهشگاه فضايي ايران روز دوشنبه در نشست خبري با 
تشريح دستاوردهاي حوزه فضايي اين سازمان طي سال 
گذشته گفت: »پارك هاي فضايي از مهم ترين برنامه هايي 
اس��ت كه در محوريت كار خود قرار داده ايم. در اين حوزه 
180 ايده پرداز، ايده هاي خود را در قالب ۴۴ گروه مطرح 
و سه ايده برتر مجوز تاسيس ش��ركت خالق را دريافت 
خواهند كرد. ما در بخش فضايي كشور، تعامالت خوبي 
با دانشگاه ها داريم و گزاف نيست اگر بگويم رمز پايداري 
و پويايي بخش فضايي كشور در ساير صنايع، ريشه هاي 
قوي آن در ارتباط با دانشگاه هاست. تا االن 20 قرارداد با 
۹ دانشگاه با ارزش ريالي بيش از 10 ميليارد تومان منعقد 
كرديم و پروژه هاي ماهواره اي با ارزش بيش از 20 ميليارد 
تومان نيز با بخش خصوصي در حال انجام است. تعامل ما 
با دانشگاه ها به اين شكل است كه نيازهاي دانشي خود را به 
آنها ارجاع مي دهيم و آنها نيز براي ما راه حل ارايه مي كنند. 

در كنار اين فعاليت ها پژوهشگاه فضايي ايران توجه ويژه اي 
به توسعه خدمات فضاپايه داشته و هدف گذاري ما معرفي 
كاربردهاي سنجش از دور براي دستگاه هاي اجرايي است. 
ما در بحبوحه وقوع سيل امسال در شمال كشور، خدمات 
ارزشمندي را به سه استان سيل زده ارايه داديم؛ در يكي 
از شهرهاي گلستان پروژه اي به شكل پايلوت انجام شد 
و با استفاده از تصاوير ماهواره اي مشخص كرديم كه چه 
مزارعي با چه ميزاني و چه محصولي تخريب شده است، اين 
مستندات را به وزير ارتباطات ارجاع داديم كه پس از طرح 
در جلسه هيات دولت، مورد استقبال رييس جمهوري و 
اعضاي هيات دولت قرار گرفت.«وي تصريح كرد: ماموريت 
اصلي پژوهشگاه فضايي، طرحي و ساخت ماهواره است و 
اين راه را منطبق بر نقش��ه پيش خواهيم برد، فعاليت در 
حوزه ماهواره هاي مخابرات��ي را از ناهيد 1 آغاز كرديم و 
قصد داريم در انتهاي اين مسير به ساخت ماهواره در اليه 
ژئو برسيم، در برنامه ساخت ماهواره هاي سنجشي نيز از 
پارس 1 به ماهواره هاي سنجشي با رزولويشن )وضوح( يك 
متر يا كمتر خواهيم رسيد.« صميمي درباره تعداد ثبت 
اختراع در اين پژوهشگاه گفت: »يكي از شاخص هايي كه 
در فعاليت هاي ما وجود دارد، ثبت اختراع است. در سال 
گذشته، متخصصان پژوهشگاه فضايي ايران سيزده اختراع 

و امسال تا اين لحظه ۶ اختراع ثبت كرده اند. همچنين در 
اين حوزه در حال حركت به سمت تجاري سازي اختراعات 
هستيم. در همين راستا يك مراسم رونمايي از محصوالت 
پژوهشگاه در حوزه پيش رانش خواهيم داشت، در شرايطي 
كه در زمينه اين فناوري بس��يار پيشرفته، كامال تحريم 
هستيم و حتي كشورهاي دوست و همسايه نيز از ارايه آن 

به ما خودداري مي كنند.«
رييس پژوهشگاه فضايي ايران در خصوص استفاده مجدد 
از بالن مخابراتي در ايام اربعين گفت: »در گذشته با استفاده 
از بالن ها سعي مي كرديم اينترنت را به زوار امام حسين )ع( 
برسانيم اما با توجه به تصميمات كميته اربعين امسال از 
خدمت رس��اني در اين حوزه محروم شده ايم و وضعيت 
ارتباطي آنجا نياز به مشاركت ما ندارد.« صميمي درباره 
تحريم ها عليه كشورمان نيز گفت: »ما مدت هاي زيادي 
در تحريم بوديم اما امريكا به تازگي تصميم گرفت آن را 
اعالم كند، طي تمام اين سال ها به اندازه كافي با راه هاي 
مقابله با تحريم در اين مس��ير آشنا شديم و با روش هايي 
كه ت��ا االن آموخته ايم راه خود را پيش خواهيم برد. يكي 
از پيش��نهاداتي كه به تازگي ارايه داديم، ساخت ماهواره 
مشاركتي براي مديريت اعتبارات و ايجاد بستر مناسب 
براي هم افزايي دانشي است، چرا كه گاهي اوقات در روند 

ساخت با مشكلي مواجه مي شويم كه قبال براي گروه ديگر 
پيش آمده اس��ت. اگر بين بازيگران اصلي بخش فضايي 
اتحاد به وجود بيايد و ماهواره مشاركتي در دستور كار قرار 
بگيرد، كاهش هزينه ها و تسريع در انجام پروژه ها حاصل 

مي شود كه اين به صالح كشور است.«

صميمي درباره ماهواره هايي كه در پژوهش��گاه در حال 
تكميل هس��تند، گفت: »ماهواره ناهيد 1 رسما تحويل 
شده اس��ت، ماهواره پارس 1 اولويت نخست پژوهشگاه 
است و مدل مهندس��ي ناهيد 2 را تا دو ماه ديگر تحويل 

هوافضا خواهيم داد.«

به گفته وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، براي مكالمه 
س��يم كارت هاي ايراني و براي اينترنت  س��يم كارت هاي 
عراقي نرخ مناسب تري براي زائران اربعين دارند. به گزارش 
ايسنا، با فعال كردن سرويس رومينگ، اينترنت رومينگ و 
اينترنت گوشي همراه، هنگام سفر مي توان از اينترنت همراه 
استفاده كرد. البته بسته هاي اينترنتي اپراتورهاي داخلي 
هنگام استفاده از سرويس رومينگ، غيرفعال مي شود و در 
نتيجه هزينه اينترنت بر اساس حجم مصرفي و مطابق با 
تعرفه اعالم شده و هزينه استفاده از اين خدمات بر اساس 
تعرفه رومينگ محاسبه خواهد شد. با نزديك شدن به ايام 
اربعين حسيني، اعالم ش��ده كه برنامه ريزي هاي وزارت 
ارتباطات براي تسهيل ارتباطات در كربال به زائران انجام 
شده است. يكي از اين اقدامات، توافق براي كاهش تعرفه 
مكالمات است. در اين راستا محمدجواد آذري جهرمي - 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - با اشاره به كاهش تعرفه 
با عراق، اظهار ك��رد: »براي رفاه حال مردم در راهپيمايي 
اربعين، مذاكراتي را از قبل با طرف عراقي براي كاهش هزينه 
مكالمات شروع كرديم و توانستيم به توافق برسيم كه حدود 
۶00 تومان تعرفه مكالمات را در هر دقيقه كاهش دهيم.« 
وي همچنين خاطرنشان كرده بود: »زائران سيم كارت هاي 
عراقي را از داخل ايران تهيه نكنند زيرا اين سيم كارت ها در 

داخل عراق با قيمت ارزان تر موجود است.«
چندي پيش آذري جهرمي با اشاره به نرخ باالي سرويس 
رومينگ براي زائران اربعين، اظهار كرده بود: »رومينگ 
س��رويس گراني اس��ت و به دليل باال بودن نرخ خدمات 
رومينگ در عراق توصيه مي شود مردم از سيم كارت عراقي 
استفاده كنند.« اين در حالي است كه امروز وزير ارتباطات 
با انتشار نرخ هاي اعالم ش��ده براي رومينگ اپراتورها، در 
اينستاگرامش نوشت: »براي مكالمه سيم كارت هاي ايراني 

نرخ مناس��ب تري دارند و براي اينترنت  سيم كارت هاي 
عراقي.« بر اين اساس، نرخ تماس به ايران به ازاي هر دقيقه 
براي دارندگان سيم كارت همراه اول و ايرانسل ۳200 تومان 
و براي رايتل ۳۵00 تومان اعالم شده است و اگر از ايران با 
زائران تماس گرفته شود 2100 تومان در هر دقيقه براي 
آنها هزينه خواهد داشت. زائران درصورتيكه با شماره عراقي 
تماس بگيرند از همراه اول و ايرانسل مبلغ 2100 تومان و از 
رايتل ۳۵00 تومان بايد به ازاي هر دقيقه مكالمه پرداخت 
كنند. ارسال پيامك به ش��ماره هاي ايراني و عراقي نيز از 
همراه اول و ايرانسل ۹00 تومان و از رايتل هزار تومان هزينه 
در بر خواهد داشت اما دريافت پيامك در هر حالت، رايگان 
خواهد بود. تعرفه آزاد هر مگابايت اينترنت نيز براي همراه 
اول و ايرانسل 8۵0 و براي رايتل هزار تومان تعيين شده و 
نرخ هر بسته يك گيگابايتي ويژه اربعين براي همراه اول و 
ايرانسل 1۵0 هزار تومان اعالم شده است. بسته اينترنت 
راي��گان روزانه براي زائران اربعين نيز از طرف همراه اول و 
ايرانسل در حجم 10 مگا بايت و از طرف رايتل ۵ مگا بايت 
درنظر گرفته شده است. تعرفه هاي اعالم شده براي همراه 
اول و ايرانسل از تاريخ 1۴ مهر و براي رايتل از 1۵ مهرماه تا 
سه آبان ماه معتبر است و تعرفه بسته اي اينترنت نيز از 1۶ 

تا ۳ آبان ماه اعتبار خواهد داشت.

دبير كارگروه گذر به IPv6 سازمان فناوري اطالعات 
ايران به ض��رورت آموزش و اطالع رس��اني براي رفع 
 IPv6 مقاومت ها و مش��كالت موجود در راه گذر به
تاكيد ك��رد. به گ��زارش وزارت ارتباط��ات و فناوري 
 ،IPv6 اطالعات، بهروز عباس زاده دبير كارگروه گذر به
درباره گ��ذر از IPv6 به IPv4 يا گذر از پروتكل حال 
حاضر اينترنت به پروتكل نسخه ۶، با اشاره به طراحي 
نسخه فعليIP در سال 1۹80، گفت: »آن زمان كسي 
فكر نمي كرد كه اينترنت در فاصله زماني كوتاه )حدود 
۳0 س��ال( اين همه كاربر در سطح دنيا پيدا كند و به 
دليل اينكه آدرس هاي طراحي شده براي IP نسخه ۴، 
۳2 بيتي هستند و حدود چهار ميليارد و سيصد ميليون 
آدرس در IPv6 وجود دارد، تقريبا اين تعداد به اتمام 
رسيده است. در حال حاضر اتصال تجهيزات و اشياء به 
به شبكه جهاني اينترنت بصورت تواني در حال افزايش 
است و پيش بيني مي شود كه در سال 202۵ بالغ بر ۵0 

ميليارد اتصال به شبكه اينترنت وجود داشته باشد.«
عباس زاده، ضرورت گذر به IPv6 در دنيا را محدوديت 
تعداد آدرس هاي IPv6 و همچنين مزيت هاي موجود 
در پروتكل نسخه ۶ اينترنت عنوان كرد و گفت: »تمام 
 IPv6 كش��ورهاي جهان در حال حركت به س��مت
هس��تند و اين موضوع در برخي از كشورها در ابتداي 
كار ق��رار دارد و در برخي از كش��ورها ۵0 تا ۶0 درصد 
شبكه به IPv6 شده است و اين گذر هنوز به صورت 
صددرصدي در كشوري انجام نشده است. كشورهاي 
اروپايي، اي��االت متحده امريكا، ك��ره جنوبي و ژاپن 
كشورهايي هستند كه سرعت بيشتري در مسير گذر به 
دارند. در IPv6 پيش بيني ۵0 تا 100 سال آينده شده 
تا شبكه در طراحي هاي مختلف در آينده مشكالتي 

ايجاد نش��ود.« وي درباره اقدامات انجام شده در ايران 
براي گذر به IPv6 و نيز با بيان اينكه در ايران از سال ۹2 
مطالعات اين كار آغاز شده است، تصريح كرد: »وزارت 
ارتباطات مسووليت راهبري اين موضوع را بر عهده دارد 
و سازمان فناوري اطالعات به عنوان بازوي اجرايي اين 
مس��ووليت را پيش مي برد. اين حركت از سال ۹۴ به 
صورت سيستماتيك ادامه پيدا كرد و ارزيابي شبكه و 
شناسايي مشكالتي كه براي گذر به IPv6 وجود دارد و 
رفع اين مشكالت، حدود سه سالي است كه بخش هايي 

از شبكه در حال استفاده از IPv6 است.«
عباس زاده ۳0 درصد كل ش��بكه IP كشور را در حال 
استفاده از دبير كارگروه گذر به IPv6 اعالم كرد و افزود: 
»در حال حاضر در شبكه IP كشور از IPv4 و IPv6 به 
صورت همزمان استفاده مي شود و به اصطالح اين دو 
پروتكل همزيستي مي كنند. اپراتورهاي همراه تلفن نيز 
تا حدودي شبكه هاي خود را به IPv6 مجهز كرده اند 
و در اپراتورهاي ثابت، برخي تازه كار را آغاز كرده اند و 
برخي نيز در ميانه راه هستند. پيش بيني شده كه گذر 
به IPv6 تا سال 202۵ به صورت كامل انجام مي شود، 
به دليل اينكه اين كار در ايران به صورت ملي و سراسري 
انجام مي شود به كندي پيش مي رود. پياده سازي در فاز 

نخست در شبكه زيرساخت كشور و اپراتورهاي بزرگ 
انجام ش��ده و در حال حاضر روي شبكه هاي تجاري 
بزرگ )Enterprise Networks( و سازمان هاي 

دولتي كار مي كنيم.«
دبير كارگروه گذر به IPv6 با بيان اينكه هر تغييري 
با مقاومتي همراه اس��ت، اف��زود: »هزينه بر بودن اين 
موضوع ب��راي اپراتورها و برخي از س��ازمان ها، نبود 
آموزش مناس��ب در اين حوزه و آگاه نبودن به مزاياي 
IPv6 و عدم سازگاري برخي از شبكه ها با IPv6، از 
عمده ترين چالش هاي گذر از IPv6 به IPv6 در ايران 
 IPv6 است. در آينده تجهيزات ارتباطي با استاندارد
توليد مي شود، اگر از هم اكنون خود را آماده نكنيم، در 
 IP آينده با مشكالت بسياري مواجه مي شويم و جامعه
كشور و مديران شبكه ها، اپراتورها و سازمان ها هنوز اين 
مشكالت را جدي نمي گيرند و بايد مديران، مسووالن 
ش��بكه ها و س��ازمان ها خود را با اين موضوع همسو 
كنند. بايد از طريق رسانه ها اين موضوع اطالع رساني 
و آگاهي س��ازي ش��ود تا مردم، مديران و مس��ووالن 
ش��بكه ها و اپراتورها نس��بت به اهمي��ت آن آگاهي 
 بيشتري پيدا كنند كه به روزي نرسيم كه شبكه هاي 
تمام جهان IPv6 شده باشد و در ايران براي ارتباط با 
اين شبكه ها دچار مشكل شويم. بايد اين مشكالت را 
پيش بيني كنيم و منتظر نباشيم كه دقيقه ۹0 كارها 

انجام شود.« 
وي درباره زمان اتمام گذر به IPv6 در ايران نيز گفت: 
»نمي توان پيش بيني دقيقي كرد ولي اگر سازمان ها و 
مديران شبكه ها همكاري كنند، تا 2سال و نيم آينده 
 ۷0 ت��ا 80 درصد ش��بكه ما در ايران ب��ه اين پروتكل 

مجهز مي شود.«

مكالمه با سيم كارت ايراني، اينترنت با سيم كارت عراقي 30 درصد شبكه IP كشور IPv6 مجهز شده
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 اپليكيشني براي كمك
به بيماران افسرده

در نمايش��گاه جيتكس اپليكيشن هاي مختلفي 
رونمايي شده كه يكي از آنها براي كمك به مبتاليان 
به افسردگي و ديگري براي شناسايي بيماري هاي 
ژنتيكي نوزادان است. به گزارش مهر به نقل از گلف 
نيوز، نمايشگاه جيتكس در دوبي آغاز شده است. در 
اين نمايشگاه فناوري هايي در بخش هاي مختلف از 
خدمات بهداشت و درمان گرفته تا ربات هاي مختلف 
به نمايش درآمده اند. در همين راستا در نمايشگاه 
مذكور اپليكيش��ن هاي خدمات درماني مختلفي 
ارايه شدند. يكي از اين اپليكيشن ها براي كمك به 
مبتاليان به افسردگي است. دو فارغ التحصيل علوم 
رايانشي از دانشگاه امريكايي شارجه يك اپليكيشن 
موباي��ل ابداع كرده اند كه ط��ي دو ماه آينده عرضه 
مي شود. اين اپليكيش��ن رايگان و قابل دانلود روي 
دس��تگاه هاي iOS و اندرويد اس��ت. كاربران اين 
اپليكيشن مي توانند ناش��ناس بمانند و فقط بايد 
سن و جنسيت، وضعيت روحي و احساسي خود را 
مشخص كنند. اين اپليكيشن با توجه به اطالعات 
دريافتي افسردگي فرد را به سه گروه شديد، متوسط و 
اندك دسته بندي مي كند. اپليكيشن مذكور مي تواند 
براي نمونه هاي افسردگي متوسط خدمات چت زنده 
را فراهم كند. اما براي كمك به كاربراني با افسردگي 
شديد هاتالين هاي كمكي ارايه شده است. در كنار 
اين موارد افراد مي توانند با اس��تفاده از اپ مذكور از 

متخصصان داوطلب وقت ويزيت دريافت كنند.
يكي ديگر از اپليكيشن هاي موجود در اين نمايشگاه 
براي پيش بيني بيماري هاي ژنتيكي ارايه شده است. 
اين اپليكيشن M-gene نام دارد و وزارت بهداشت 
امارات متحده عربي آن را ارايه كرده است. اپليكيشن 
M-gene، اپليكيشني رايگان مبتني بر دوربين 
است كه تصاويري كلوزآپ از نوزادان ثبت مي كند 
و با اس��تفاده از قابليت هاي شناسايي نشانگرهاي 
بيماري در صورت، هرگون��ه ناهنجاري در صورت 
مانند سندروم داون، سندورم ادواردز و انواع خاصي از 

بيماري اوتيسم را به والدين هشدار مي دهد.

 هكرهاي روس كروم 
و فايرفاكس را دستكاري كردند

براس��اس گزارش جديد كسپراس��كاي گروهي از 
هكره��اي روس��ي ب��ا اس��تفاده از روش��ي جديد 
مرورگرهاي كروم و فايرفاكس را دستكاري كرده اند. 
به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، بسياري از هكرها 
فقط از شكاف هاي امنيتي موجود در مرورگرهاي وب 
استفاده مي كنند اما اكنون يك گروه از آنها پا را فراتر 
نهاده است. شركت امنيت سايبري »كسپراسكاي« 
در يك گزارش به تالش هاي يك گروه از هكرهاي 
روسي به نام Turla اشاره كرده كه سعي كردند با 
ايجاد تغييرات��ي در مرورگرهاي كروم و فايرفاكس 
ترافيك رمزگذاري ش��ده TLS را دستكاري كنند. 
هدف اصلي اين هكرها از اين عمليات تغيير شيوه 
ايجاد اتصال HTTPS در مرورگر است. اين گروه از 
هكرها نخست سيستم ها را به يك ويروس تروجان 
از راه دور ب��ه ن��ام  Reductor مبتال و با كمك آن 
مرورگرها را دس��تكاري مي كردند. در مرحله بعد 
هكرها گواهينامه هاي ديجيتال خود را در ميزبان هاي 
مبتال به ويروس نصب مي كردند. اين روند به هكرها 
اجازه مي دهد هرگونه ترافيك TLS كه از سيستم 
ميزبان نشأت مي گيرد را متوقف كنند. در مرحله دوم 
آنها كروم و فايرفاكس را طوري دستكاري مي كردند 
تا توابع PRNG مورد نظر هكرها را فعال كند. اين 
توابع هن��گام توليد اعداد تصادفي م��ورد نياز براي 
 TLS فرآيند مذاكره و ايجاد دستكاري هاي جديد
براي اتصاالت HTTPS استفاده مي شوند. هكرهاي 
 PRNG با استفاده از توابع دستكاري شده Turla
هرگونه اتصاالت جديدTLS را دستكاري مي كردند. 
البته در گزارش كسپراسكاي به دليل انجام اين نوع 

عمليات هك اشاره نشده است.

 حمالت مشابه »واناكراي«
در راهند

يكي از مقام هاي ارش��د امريكا در امور س��ايبري 
از ناتواني دولت اين كش��ور در جلوگيري از انجام 
حمالت مشابه واناكراي خبر داده است. به گزارش 
ديجياتو، »جنت منفرا«، مع��اون »آژانس امنيت 
سايبري و زيرساخت« وزارت امنيت داخلي امريكا 
در كنفرانس Disrupt SF تك كرانچ به گفت وگو 
درباره حمالت سايبري و به ويژه باج افزار واناكراي 
پرداخت كه به س��رعت صدها هزار سيستم را در 
سراس��ر دنيا آلوده و زمين گير كرده اس��ت. جنت 
منفرا از احتمال تكرار چنين حمالتي ابراز نگراني 
ك��رد: »نمي دانم براي جلوگي��ري از تكرار چنين 
رويدادهايي چه مي توانيم بكنيم. فكر نمي كنم خود 
عامالن هم انتظار چنين تاثير گسترده اي داشتند.«

واناكراي كه ارديبهشت دو سال قبل منتشر شد، 
فايل هاي قربان��ي را رمزنگاري كرده و در مقابل باز 
كردن قفل از آنها تقاضاي باج مي كرد. اين بدافزار 
عالوه بر كاربران عادي و شركت ها، به بيمارستان و 
ديگر سازمان هاي حياتي نيز رخنه كرد. سازمان هاي 
امنيتي غربي هكرهاي وابسته به كره شمالي را به 
طراحي و انتش��ار اين بدافزار متهم كردند، اتهامي 
كه البته از سوي پيونگ يانگ رد شد. به گفته اين 
س��ازمان ها در طراحي واناك��راي از ابزارهاي هك 
طبقه بندي ش��ده اي استفاده ش��ده كه از آژانس 
امنيت ملي امريكا به سرقت رفته اند. مايكروسافت 
با انتشار وصله هاي امنيتي به مقابله با اين بدافزار 
پرداخت و هكري به نام Marcus Hutchins با 
يافتن كليد مرگ واناكراي، مانع گسترش بيشتر اين 
ويروس شد. با وجود اين، دو سال پس از اين حمالت 
برآوردها نشان مي دهد هنوز هم بيش از يك ميليون 
سيستم در برابر باج افزارهاي مشابه آسيب پذيرند 
و همين عامل باعث ش��د منفرا درباره رويدادهاي 

بعدي هشدار دهد.
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معاون اول رييس جمهوري در خراسان جنوبي مطرح كرد

براساس اعالم اداره كل ارتباطات

در موضوع امنيت مرز خط قرمز داريم
روستاها قلب تپنده توسعه در كشور

تعرفه ارتباطات ويژه اربعين ۹۸ اعالم شد

گروهبنگاهها|
معاون اول رييس جمهوري كه ديروز  به همراه شماري از 
وزيران و مسووالن كشوري براي شركت در همايش ملي 
روز روستا و عشاير و افتتاح چند طرح عمراني وارد خراسان 
جنوبي شده بود، ديروز با حضور در مناطق مختلف استان 
از مهم ترين پروژه هاي عمراني و خدماتي استان رونمايي 
كرد. جهانگيري به اشاره به اين واقعيت كه روستاها قلب 
تپنده توسعه در كشورهستند از برنامه هاي كالن دولت 

براي بهبود شاخص هاي رشد روستاها خبر داد.
مع��اون اول رييس جمه��ور با بيان اينكه م��ا در موضوع 
امنيت مرز خط قرمز داريم، گفت: واكنش ما با ورود پهپاد 

امريكايي به مرز نشان اين موضوع بود.
جهانگيري كه در جمع مردم ش��هر مرزي درح صحبت 
مي كرد اظهار كرد: ايران سرافراز به اين موضوع است كه در 
مرز طوالني با كشورهاي متعدد مرزداراني مردمي دارد كه 
به كمك نيروهاي مسلح و ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و 
ساير دستگاه ها ايران عزيز را در مقابل همه مسائل حفاظت 
كردند كه امروز مرزهاي ايران با وجود اين مردم امن است.

معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه همه در دنيا 
مي دانند ايران در مورد بعضي مسائل حساسيت بااليي دارد 
كه يكي از اين مسائل مرز است، بيان كرد: امريكايي ها با 
تمام قدرت نمايي خود به قدرت ايران پي نبردند به همين 
خاطر پهپاد امريكايي وارد مرز ايران شد كه نيروهاي مسلح 

جمهوري اسالمي عظمت ايران را نشان دادند.
وي ادامه داد: نيروهاي مسلح ايران با قدرت و عظمت خود 
و با استفاده از تجهيزات ايراني كه با فكر ايراني ايجاد شده 

بود، پهپاد امريكايي را شناسايي كردند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد براي توس��عه 
بخش هاي مختلف فعاليت كنيم، تصريح كرد: براساس 
توافقي كه س��ازمان برنامه و بودجه انج��ام داده ۱۰ هزار 
واحد مسكوني در روستاها كه ۵ هزار واحد توسط كميته 
امداد و ۵ هزار واحد توسط بنياد مسكن تعهد شده شروع 
خواهد شد تا دغدغه ها برطرف شود. جهانگيري با اشاره به 
رفع مشكل آب آشاميدني، اظهار كرد: ساخت مجتمع هاي 
آبرس��اني آغاز شده و با تامين اعتباري كه صورت خواهد 
پذيرفت، در اسرع وقت آب آشاميدني اين مناطق تامين 
خواهد شد. وي بيان كرد: در مورد تكميل جاده هاي داخلي 
اگر نياز به اعتبارات بيشتر داشته باشد، اختصاص مي دهيم 

تا اين جاده ها تكميل ش��وند.معاون اول رييس جمهور با 
بيان اينكه اكنون ۸۳ درصد جمعيت كشور از راه آسفالته 
برخوردارند، افزود: معادن و بخش كشاورزي به عنوان دو 
موضوع اشتعال اين منطقه است كه معادن بايد فعال شوند 

كه اين امر زمينه ساز اشتغال جدي اين منطقه است.
جهانگيري با بيان اينكه نهبندان و سربيشه استعداد معدني 
بااليي دارند، تصريح كرد: خراسان جنوبي با كمبود منابع 
آبي روبه رو اس��ت و در اين شرايط بايد روش هايي مانند 
بهره گيري از روش هاي گلخانه اي و روش هاي مدرن كه 

نياز به مصرف آب كمتري دارند، به كار گيريم.
وي با بيان اينكه كشاورزي متناسب با شرايط آبي استان 
بايد مدنظر قرار گي��رد، افزود: امروز مجتمع آموزش��ي 
شبانه روزي در درح با سرمايه گذاري ۱۲ ميليارد توماني 

كلنگ زني خواهد شد كه اميدواريم به زودي تكميل شود.
معاون اول رييس جمهور بيان كرد: امروز غذاي كشور در 
روستاها توليد مي شود كه بايد به آن توجه كرد و به صورت 
ماهيانه پيگيري اقدامات انجام شده رصد شده و به بنده 

گزارش خواهد شد.

 افزايش مناسبات اقتصادي با افغانستان
جهانگيري با بي��ان اينكه با قول مس��ووالن در اولين 
فرصت كل معابر آس��فالت خواهد ش��د، اظهار كرد: با 
افغانس��تان رابطه خوبي داريم. اين رابطه براي ما مهم 
است و عالقه مند هستيم به عنوان همسايه افغانستان، 
روابط خوبي با اين كش��ور داسته باشيم و امنيت آن را 
تامين كنيم. بازار افغانستان مورد حمايت ايران است 

و تا سال گذش��ته ساالنه از ماهيرود ۸۰۰ ميليون دالر 
صادرات به افغانستان داش��تيم كه نبايد اين بازار را از 
دست بدهيم. بايد منافع دولت افغانستان را تامين كنيم 
و بايد ماهيرود را به شرايطي برسانيم كه بتواند به خوبي 
واردات و صادرات را انجام دهد. اگر بازار ما در افغانستان 
گسترش يابد اين منطقه در خراسان جنوبي پيشرفت 

و توسعه پيدا خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور بيان كرد: روابط با افغانستان و 
فعاليت بازارچه هاي مرزي را بايد جدي بگيريم كه اين امر 

مي تواند روي اقتصاد دو كشور اثرگذار باشد.
جهانگيري يادآور ش��د: ما به منطقه سربيشه و درح 
آمده ايم تا سخن رهبر معظم انقالب در زمينه توجه به 

نهبندان و سربيشه را احياء كنيم.

 هزينه ۳۰ هزار ميلياردي براي سرمايه گذاري 
در آب هاي مناطق مرزي

 مع��اون اول رييس جمه��وري همچني��ن از هزينه
۳۰ هزار ميلياردي براي س��رمايه گذاري در آب هاي 

مناطق مرزي خبر داد.
اسحاق جهانگيري، ديروز  در مراسم بهره برداري از پروژه 
آبرساني به بيرجند با بيان اينكه در بخش آب مناطق مرزي 
كشور كارهاي بزرگي انجام شده است، گفت: طي ۵ سال 
گذشته ۸ ميليارد دالر معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان براي 
سرمايه گذاري در آب هاي مناطق مرزي كشور هزينه شده 
است.جهانگيري افزود: از آغاز دولت دوازدهم هر سال ۱۰۰ 
تا ۳۰۰ ميليون دالر براي آبرساني به روستاها هزينه شده 
است.معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: در بخش آب 
مناطق مرزي كشور كارهاي بزرگي انجام شده و طي پنج 
سال گذشته ۸ ميليارد دالر معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان 
براي س��رمايه گذاري در آب هاي مناطق مرزي كش��ور 

هزينه شده است.
جهانگيري گفت: در بخش آب و برق در س��ال هاي اخير 
كارهاي بسيار بزرگي در كشور صورت گرفته  كه نتيجه آن 
برخورداري جمعيت زيادي از مناطق شهري و روستايي از 
نعمت آب آشاميدني سالم و بهداشتي و كاهش خاموشي 

در كشور بوده است.
وي افزود: با اجراي طرح هاي مهم آبرساني مشكل كمبود 
آب آشاميدني بيرجند رفع  مي شود و براي توسعه بيش 
از پيش خراسان جنوبي نيازمند اجراي طرح هاي مهم و 

زيرينايي هستيم.
جهانگيري ادامه داد: ساالنه ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون دالر براي 
اجراي طرح هاي آبرساني كشور از جمله مناطق روستايي 

اختصاص مي يابد كه در نوع خود بي سابقه است.
وي با اش��اره به توسعه روزافزون در بخش صنعت برق 
كشور، گفت: جمهوري اسالمي ايران اكنون به قطب 
توليد برق در منطقه تبديل ش��ده  كه ب��ا صادرات آن 
به برخي كش��ورهاي منطقه، وجوه دريافتي از آن در 
راستاي سازندگي كشور هزينه مي شود.طرح آبرساني 
از محمدشهر به بيرجند با اعتبار ۵۰۰ ميليارد ريال به 
بهره برداري رسيد و اين طرح با هدف تامين ۶۵۰ ليتر 
بر ثانيه آب براي شهر بيرجند از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و 

تا افق ۱۴۰۴ تامين آب را انجام مي دهد.

در راستاي ارايه خدمات ارتباطي ويژه به زائران اربعين، 
هم��راه اول تعرفه رومينگ بين الملل خود در عراق را 

كاهش داد.
به گزارش »تع��ادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، همراه اول به منظور رفاه حال 
زائران اربعين حسيني، تعرفه تماس رومينگ بين الملل 
ش��امل »مكالمه«، »پيام��ك« و »اينترنت همراه« 

مشتركان خود در عراق را كاهش داد.
 بر اين اس��اس از روز سه ش��نبه ۱۶ مهر تا روز جمعه
٣ آبان ماه سال جاري، تعرفه مكالمه مشتركين همراه 
اول با ايران دقيقه اي ٣٢٠٠ تومان، مكالمه دريافتي و 
تماس با شماره عراقي دقيقه اي ۲۱۰۰ تومان، ارسال 
پيامك ٩٠٠ توم��ان و هر مگاباي��ت اينترنت همراه 
۸۵۰ تومان محاسبه مي ش��ود. گفتني است روشن 
كردن گوش��ي تلفن همراه هزينه نداشته و دريافت 

پيامك نيز رايگان اس��ت.در خدمتي ديگر همراه اول 
به مشتركيني كه در بازه زماني١۶ تا ٣٠ مهر به كشور 
عراق مسافرت مي كنند، بسته هاي دو روزه اينترنت 
همراه ٢٠ مگابايت��ي هديه مي دهد.همچنين اپراتور 
اول جهت ارايه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعين، 
چهار بسته اينترنت مقرون به صرفه تدارك ديده است؛ 
 اين بس��ته هاي متنوع يك روزه و هفت روزه با حجم

١٠٠ مگابايت تا يك گيگابايت ارايه شده كه مشخصات 
بسته ها و نحوه فعال س��ازي در پرتال همراه اول قابل 

مشاهده است.
گفتني اس��ت پيش از اين، تعرفه ه��ر دقيقه مكالمه 
 با اي��ران ۴۵٠٠ توم��ان، دريافت مكالم��ه دقيقه اي

۳۰۰۰ توم��ان، ارس��ال پيامك ١۵٠٠ توم��ان و هر 
مگابايت اينترنت همراه ۲۳۰۰ تومان بود.

عالوه بر اين، با نزديك شدن به اربعين حسيني، اپراتور 

اول ظرفيت شبكه نس��ل دو، سه و چهار خود را براي 
مكالمه و اينترنت، در پايانه هاي مرزي افزايش داده و 

تدابير ويژه اي براي اين مراسم در نظر گرفته است.
همراه اول براي ارايه خدمات ارتباطي هرچه بهتر به 
زائران، در پايانه هاي مرزي خسروي، مهران، شلمچه 
و چذابه، ظرفيت س��ايت هاي BTS خود را نسبت به 
اربعين سال گذشته افزايش داده و نيز قرار است در اين 

پايانه ها، سرويس واي فاي رايگان ارايه شود.
مانيتورينگ شبكه به صورت ۲۴ ساعته و بهينه سازي 
تمام مس��يرهاي منتهي به پايانه هاي مرزي از جمله 
اقدامات همراه اول براي مراس��م پي��اده روي اربعين 
امسال اس��ت.همراه اول با اعزام كارشناسان خود به 
كشور عراق، در ۱۳ نقطه شامل ۲ نقطه در شهر نجف، 
۵ نقطه در ش��هر كربال و ۶ نقطه در مسير پياده روي 
اربعين، پاس��خگوي مشكالت و س��واالت مشتركان 

خواهد بود. همچنين همراه اول در مرزهاي خروجي 
خسروي، مهران، چذابه، شلمچه و فرودگاه بين المللي 
امام خميني )ره( نسبت به ارايه خدمات و راهنمايي 
زائران براي استفاده صحيح از خدمات ارتباطي اقدام 
خواهد كرد.در اربعين امسال همراه اولي ها مي توانند 

با استفاده از سرويس رايگان »اعالم وضعيت«، بدون 
نياز به اينترنت از طريق شماره گيري »ستاره ٧٢٧٢ 
مربع« وضعيت خود را در سيستم ثبت كرده تا ديگر 
زائران و آشنايان بتوانند از وضعيت شان در هر لحظه 

مطلع شوند.

پاركينگ هاي مرز خسروي براي 
۵۰ هزار خودرو ظرفيت دارند

كرمانش�اه|همزمان با 
نزديك تر شدن به موعد 
اربعين حسيني استاندار 
كرمانش��اه بابيان اينكه 
مرز خس��روي هم اكنون 
به زائران اربعين خدمات 
اراي��ه مي كن��د، گف��ت: 
پاركينگ هاي تعبيه شده براي اين مرز، ۴۵ تا ۵۰ 
هزار خودرو را در خ��ود جاي مي دهند. به گزارش 
راديو اربعين، هوشنگ بازوند، ضمن بيان اينكه در 
حال حاضر تردد زائران در مرز خسروي در امنيت 
كام��ل و به صورت روان انجام مي ش��ود، ابراز كرد: 
تردد از استان دياله عراق به سمت بغداد و از بغداد 
به س��مت كربال نيز به سهولت در حال انجام است 
و م��ردم نبايد دغدغه و نگراني در اين باره داش��ته 
باشند. وي بابيان اينكه هم زمان با ظهر دوشنبه در 
استان دياله عراق امنيت به صورت كامل برقرار است، 
تأكيد كرد: ترجيح ما اين است كه به واسطه اتفاقات و 
ناآرامي هايي كه طي چند روز اخير در عراق رخ داده، 
زائران از درون ش��هر بغداد تردد نكنند. اس��تاندار 
كرمانش��اه بابيان اينكه تمام امكانات و تداركاتي 
كه در جمهوري اسالمي و عراق در نظر گرفته اند، 
خوشبختانه لحاظ شده و خدمات به زائران بدون 
هيچ وقفه اي صورت مي پذي��رد، تأكيد كرد: تردد 
زائران اربعين در تمام مسيرها خوشبختانه به صورت 

روان، در حال انجام است.
بازوند بابيان اينكه پاركينگ ها در مرز خسروي براي 
حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر ظرفيت خواهند داش��ت، 
تأكيد كرد: قيمت هاي اين پاركينگ ها هنوز نهايي 

نشده است.

حل مشكل بيكاري با تكميل 
طرح هاي نيمه تمام صنعتي 

مدي��ركل  قزوي�ن| 
دفت��ر ج��ذب و حمايت 
سرمايه گذاري استانداري 
قزوين گفت: ۸۷۳ طرح 
تولي��دي ب��ا پيش��رفت 
فيزيكي باالي ۶۰ درصد 
در اس��تان وجود دارد كه 
در صورت تكميل آنها، مشكل بيكاري ۲۴ هزار نفر 
حل مي ش��ود.مرتضي عليخاني در جلسه بررسي 
شاخص هاي اهليت س��رمايه گذاري اظهارداشت: 
اس��تان قزوي��ن ظرفيت هاي خوبي ب��راي حضور 
سرمايه گذار دارد و شايد نيازي به پهن كردن فرش 
قرمز نداشته باشد بلكه حمايت ما بايد كوتاه تر كردن 
روند صدور مجوز، همراهي در كس��ب اس��تعالم و 
اختصاص زمين مناسب و هدايت درست متقاضيان 
باشد.وي بيان كرد: در صدور مجوز نياز بازار در داخل 
و خارج حتما بايد در نظر گرفته شود اگر تعصبي به 
دستگاه خود نگاه نكنيم و منافع استان در نظر گرفته 

شود به اهليت توجه جدي خواهيم كرد. 
عليخاني تصريح كرد: الزم اس��ت شاخصي تعريف 
كنيم و رفتار ما توام ب��ا تكريم راهنمايي و حمايت 
داشته باشيم حتي اگر مخالف هستيم برخورد ما بايد 
توام با اخالق باشد.وي بيان كرد: رسالت ما جذب و 
حمايت از سرمايه گذار واقعي است و در اين راستا در 

حمايت از متقاضيان جدي هستيم. 
عليخان��ي اظهارداش��ت: ۹۸ ط��رح ش��اخص 
سرمايه گذاري بر اس��اس آمايش سرزمين تعيين 
ش��ده اما گاهي از خارج اس��تان ه��م طرحي داده 
مي شود اما بايد نقشه راه داشته باشيم و همه موافق 

هستند زمان بررسي پرونده ها كوتاه شود.

ارايه بيش از 4۰۰ سرويس 
پستي در خوزستان

خوزس�تان|مديركل 
پس��ت خوزس��تان ب��ا 
بيان اينك��ه بيش از ۴۰۰ 
سرويس پستي در سطح 
اس��تان ارايه مي ش��ود، 
گفت: اين خدمات شامل 
خدم��ات پايه پس��تي و 
همچنين خدم��ات نيابتي سازمان هاس��ت كه با 
دستگاه هاي طرف مقابل تفاهم نامه هايي منعقد شده 
است و در اين زمينه خدمات مورد نظر ارايه مي شود. 
به گزارش ايسنا، مهران حموله در نشست خبري كه 
به مناسبت روز جهاني پست در اهواز برگزار شد، با 
اشاره به اهميت جايگاه پست افزود: امروز در بحث 
كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري، كاهش ترافيك 
شهري، استفاده بهينه از منابع ملي و صرفه جويي در 
هزينه و زمان شهروندان پست نقشي اساسي دارد و 
در اين زمينه توانسته ايم خدمات بسيار موثري را ارايه 
دهيم.مديركل پست خوزستان با بيان اينكه پست 
در چند سال اخير مش��اركت هاي كالني در بحث 
طرح هاي ملي از جمله توزيع كارت سوخت انجام 
داده اس��ت، تصريح كرد: در اين زمينه در يك سال 
گذشته بيش از ۶۰۰ هزار كارت سوخت در سراسر 

استان توزيع شده است.
حموله ادامه داد: در اين راستا و بر اساس تفاهم نامه اي 
كه با سازمان حج و زيارت خوزستان در بحث توزيع 
گذرنامه داش��تيم، از بعد از دهه اول محرم تاكنون 
بيش از ۱۴۶ هزار گذرنامه توزيع شده است. در اين 
زمينه كشيك هاي شبانه روزي در جهت رفاه حال 
مردم برنامه ريزي شده تا در سه شيفت كاري به مردم 

خدمات دهي شود. 

 آغاز طرح رتبه بندي مرغ
 در قم

قم|مديركل دامپزشكي 
اس��تان قم از آغ��از طرح 
جديد رتبه بندي مرغ در 

استان قم خبرداد.
مهدي رفيعي در گفت وگو 
با خبرنگاران عنوان كرد: 
طرح رتبه بن��دي مرغ از 
۱۴ مهرماه در سراسر كشور  و در قم آغاز مي شود؛ 
در رتبه بندي كش��تارگاه ها و مرغ ها، به سه دسته، 
 B رتب��ه مي ش��وند؛ كش��تارگاه ن��وع +A و B، A
كشتارگاه هايي هستند كه داراي مجوزات الزم از 
دامپزشكي هس��تند و ماموريت هاي پيشين خود 
را انجام مي دهند.مديركل دامپزش��كي استان قم 
تصريح كرد: كشتارگاه هاي گروه A عالوه بر پروانه 
سازمان، به دستگاه هاي اتوماتيك تخليه اندرونه و 
دستگاه سورتر مرغ كه مختص سورت وزني مرغ ها 
است و همچنين سيس��تم تبديل ضايعات مجهز 
هستند.وي افزود: كشتارگاه هاي گروه A+ داراي 
پروانه از س��ازمان دامپزشكي و سيستم اتوماتيك 
تخليه اندورنه هس��تند؛ اين كشتارگاه ها با حذف 
چيلرهاي آب��ي، اتاق هاي س��رد را تعبيه كرده اند 
كه فرآيند خنك سازي مرغ ها در اين اتاق ها انجام 
مي شود.رفيعي با ذكر اين مطلب كه كشتارگاه هاي 
A+ داراي ش��رايط صادراتي هس��تند، بيان كرد: 
در اين طرح مرغ هايي كه به بازار مي آيند به س��ه 
دسته تقس��يم مي شوند كه ش��امل گروه B و A و 
A+ هستند؛ مرغ هاي گروه B مرغ هايي هستند در 
كش��تارگاه هاي داراي پروانه كشتار مي شوند.وي 
گفت: مرغ هاي گروه A حتما در كش��تارگاه هاي 

گروه A كشتار مي شوند.

اختصاص ۲۵۰ ميليارد ريال 
براي طرح انتقال آب كردستان
كردستان|اس��تاندار 
كردس��تان از تخصيص 
۲۵۰ ميلي��ارد ريال براي 
انتقال آب از سدها به شرق 
اين استان خبر داد و گفت: 
با اجراي اين طرح مشكل 
آب اين مناطق به صورت 
درازمدت رفع مي شود.بهمن مرادنيا ديروز در مراسم 
افتتاحيه سالن ورزشي روستاي مالوجه اظهار داشت: 
تامين آب شرب چالش اصلي  در روستاهاي قروه و 
بيجار اس��ت كه براي رفع آن ۲ برنامه كوتاه مدت و 
بلندمدت تدوين شده اس��ت.وي برنامه درازمدت 
براي حل اين مشكل را در پيشگيري دانست و گفت: 
اين مهم با تامين آب از محل س��دهاي استان بوده 
كه ۲۵۰ ميليارد ريال براي آن تخصيص يافته است 
كه با تحقق آن اين چالش به صورت دازمدت مرتفع 
مي شود.وي با اشاره به طرح ارتقاي روستاي مالوجه 
به شهر گفت: براي اين موضوع نيز تصميماتي اتخاذ 
شده و نظر نهايي نيازمند امكانات خاص و اعتباراتي 

براي فراهم ساختن زيرساخت هاي آن است.
مرادنيا با بيان اينكه ايجاد درآمد و توليد در روستا 
باعث رونق در اين مناطق مي شود اضافه كرد: براي 

ماندگاري در روستاها حتما بايد توليد را رونق داد.
استاندار كردستان افزود: در راستاي رونق توليد در 
روستاهاي استان ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار 
از محل تسهيالت اشتغال پايدار روستايي پرداخت 
شده است.وي با اشاره به تخصيص آب براي توسعه 
۹۶ هزار هكتاري اراضي آبي استان از سوي وزارت 
نيرو گفت: با اين امر ظرف چند سال آينده كشاورزي 

كردستان متحول خواهد شد.
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 اجراي مردان نقره اي
در ايستگاه هاي منتخب مترو

به مناسبت هفته نيروي انتظامي، برنامه فرهنگي 
مردان نقره اي براي مسافران مترو اجرا مي شود.

به گ��زارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه اين 
برنام��ه با مش��اركت پليس و به هم��ت معاونت 
فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران برگزار مي شود.  هدف از اجراي اين برنامه 
آشنايي ش��هروندان و مس��افران با جرايم حوزه 
كالهبرداري اينترنتي و سوءاستفاده از حساب هاي 
مالي است. فضاي توليد و تبادل اطالعات، ارتقاي 
بيش��تر فرهنگ نظ��م، انضب��اط و قانون گرايي 
مس��افران مترو از ديگر اهداف اين برنامه اس��ت. 
گروه هنرمندان نقره اي در ايس��تگاه متروي امام 
خميني )ره( دوش��نبه ۱۵ مهر ماه از ساعت ۸ تا 
۱۳ با اجراي مفهومي و حركت بين مس��افران و 
با استفاده از پالكاردهاي هشداردهنده، خطرات 
ناشي از كالهبرداري اينترنتي و راه هاي پيشگيري 
از اين جرايم را به مسافران اطالع رساني مي كنند.

 ايجاد اشتغال 114۰ نفري 
در بخش صنعت استان سمنان

اصفهان|همزمان با سالروز بزرگداشت سلمان 
فارس��ي، از تنديس اين صحاب��ه ايراني پيامبر 
اسالم)ص(، رونمايي ش��د شهردار اصفهان در 
اين مراسم با اش��اره به اينكه سلمان فارسي به 
گواهي اسناد تاريخي اصالتي ايراني و اصفهاني 
داشت و تنديس اين چهره اسالمي، توسط يك 
هنرمند اصفهاني ساخته شده و در همين شهر 
هم نصب شده است، گفت: سلمان فارسي يادآور 
يك انسان اهل خرد، دانش و آگاهي در اصفهان 
است. تنديس س��لمان فارس��ي توسط استاد 
مرتضي نعمت اللهي ساخته شده است و امروز 
در ميدان اصلي خوراس��گان )منطقه ۱۵( كه 
يكي از دروازه هاي ورودي شهر اصفهان به شمار 

مي رود، نصب شد.

امنيت مسافران  مهم ترين  
دغدغه شركت بهره برداري مترو

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه گفت: ايمني و امنيت مسافران از مهم ترين 
برنامه ها و دغدغ��ه ما در ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه است و اين موضوع به مدد 
هم��كاري و همراهي ني��روي انتظامي در مترو 
محقق شده است. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه، مهندس فرنوش نوبخت ضمن تبريك 
هفته نيروي انتظامي گفت: جا دارد يادي كنيم 
از ش��هداي ناجا كه در عرصه هاي مختلف براي 
امنيت كشور تالش كردند و به همكاران نيروي 
انتظامي مس��تقر در مترو كه به مدد تالش هاي 
آنها خوشبختانه امروز تمام شهروندان تهراني با 
آرامش خاطر و با امنيت كامل وارد سامانه مترو 
مي شوند. وي افزود: شبكه متروي تهران با شروع 
پاييز توانسته به هدوي ۳ و نيم دقيقه دست پيدا 
كند و روزانه ش��اهد افزايش تعداد مسافران در 
مترو هستيم كه ممكن است با نقاط ضعف و قوت 
بسياري روبه رو شويم و اميدوارم در آينده نزديك 
با افتتاح ايستگاه هاي جديد در خطوط ۶ و ۷ نيز 
بهترين خدمات رساني را داشته باشيم. نوبخت با 
بيان اينكه تاكنون همكاري خوبي بين كاركنان 
شركت بهره برداري مترو و نيروي انتظامي وجود 
داشته خاطرنش��ان كرد: ما با تمام توان شما را 
پش��تيباني مي كنيم تا خدمات رساني پايداري 
داشته باشيم و همواره در راستاي رضايتمندي 
بيشتر مسافران قدم  برداريم. مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران نيز گفت: س��رويس 
دهي ايمن به شهروندان و مسافران اصل كار ما در 
متروي تهران است و با همكاري نيروي انتظامي، 
موفق به ايجاد امنيت بس��يار خوبي در شهر زير 
زميني ش��ده ايم. در ادامه س��رهنگ عطا الهي 
فرمانده ي��گان انتظامي متروي تهران نيزضمن 
قدرداني از همكاري خوب شركت بهره برداري 
متروي تهران گفت: امنيت يك مقوله است كه 
اگر در نظامي نباش��د هيچ فعاليت اقتصادي و 
اجتماعي معني پيدا نمي كند. امكانات و تجهيزات 
فني مترو مناسب اس��ت اما كافي نيست. وي از 
جناب سرهنگ راقي فرمانده سابق يگان انتظامي 
مترو نيز تقدير و تشكر كرد و افزود: من نيز خادم 
مردم هستم و در سيس��تم هاي زيادي خدمت 
كرده ام اميدوارم همان همراهي كه تاكنون بوده 
ادامه پيدا كند. وي تصريح كرد عملكرد پليس 
مترو طي يك سال گذشته نشان دهنده امنيت 
باالي اين مجموعه است و در اين امنيت همكاران 
ما در شركت بهره برداري مترو نيز نقش داشته اند. 
عطا الهي گفت: حضور نيروهاي پليس باعث شده 
تا متروي تهران از معضالت كمتري نسبت به قبل 
برخوردار باشد و حتي ميزان سرقت هاي گزارش 
شده با توجه به وسعت و تعداد ايستگاه ها بسيار 
كم شده اس��ت. فرمانده يگان انتظامي متروي 
تهران خاطرنشان كرد: حضور نيروهاي پليس در 
مترو نقش پيشگيري كننده نيز دارد و هر چقدر 
تعداد اين افراد متناسب با ايستگاه ها باشد عملكرد 
آنها نيز افزايش مي يابد چرا كه با پيش��گيري از 
وقوع جرم مي توانيم هزينه ها را نيز كمتر كنيم. 
در پايان جلسه معاونين و مديران ارشد شركت 
بهره ب��رداري مترو ضمن تبري��ك هفته نيروي 
انتظامي آمادگي خود را جهت همكاري با پليس 
مترو همانند گذش��ته براي ايجاد امنيت هرچه 
بيشتر شهروندان و مسافران در ايستگاه متروي 

تهران اعالم كردند.

چهره هاي استاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با گذشت يك سال از تصويب كليات اليحه حمايت از كودكان هنوز زمان دقيق تصويب آن معلوم نيست

تعلل قانون براي كودكان 
كليات اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان مرداد سال 
گذشته با بيش از ۷۰ درصد آراي نمايندگان مجلس به 
تصويب رسيد تا بعد از 1۰ سال اما و اگر، اميدي به ورود 
قانون براي مقابله با جرايم عليه كودكان و حمايت از آنها 
شكل گيرد اما بيشتر از يك سال از اين موضوع مي گذرد 
و راي نهايي درباره اين اليحه هنوز معلوم نيست، پاسخ 
نمايندگان مجلس درب��اره تصويب آن هم مبهم و كلي 
ب��وده و به گفتن ش��ايد و به زودي بس��نده مي كنند اما 
خش��ونت، آزار و نقض حقوق ك��ودكان منتظر تصويب 
قوانين نمي ماند، با س��رعتي بيشتر از قبل مسير خود را 
طي كرده و از كودكان قرباني، بمب هاي ساعتي مي سازد 
كه با انبوهي از خشم و تصويرهاي آشفته روزهاي كودكي 
را سپري مي كنند. سكوت و بالتكليفي 1۰ ساله قانون در 
حالي است كه آمارها نش��ان مي دهد بيش از ۸۰ درصد 
خشونت ها عليه كودكان توسط والدين و نزديكان انجام 
مي شود و در دو سال اخير خش��ونت هاي خانگي عليه 
كودكان ۲۰ درصد رشد داشته است با اين حال ديدگاه 
كارشناسان به اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دو 
گروه موافق و مخالف تقسيم مي شود، گروهي معتقدند 
اين اليحه مي تواند به يك عامل بازندارنده براي جلوگيري 
از خشونت عليه كودكان تبديل شود اما در مقابل گروه 
مخالفان بر اين باورند كه اگرچ��ه وضع قانون يك اقدام 
مثبت است اما تا زماني كه كودك به عنوان يك شهروند 
به رسميت شناخته نشود، رعايت حقوق او به صرف اجبار 

قانوني، گره مشكالت را باز نمي كند.

     آمار نگران كننده و قانوني كه نمي تواند همه 
مشكالت را حل كند

در آمار رسمي كه از سوي رييس اورژانس اجتماعي كشور 
اعالم شده، ردپاي پررنگ بزرگساالن جامعه و خويشان 
نزديك كودك در ارتكاب به انواع رفتارهاي خشونت آميز 
را به وضوح مي توان ش��اهد بود چرا كه بر اساس اين آمار 
۵۷درصد كودك آزاري توسط پدران، ۲۶ درصد از سوي 
مادر، ۳/1درصد از س��وي خواهر و ب��رادر و ۸ تا ۹ درصد 
توسط نامادري و ناپدري و ۵/1 درصد از سوي افراد غريبه 
انجام شده اس��ت آنچه نگران كننده تر است، اينكه بنا به 
اعالم حبيب اهلل مس��عودي فريد، معاون امور اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور، در ۵ ماهه ابتداي سال گذشته 
1۲۰ هزار و ۵۵۰تماس با اورژانس اجتماعي برقرار شده 
كه ۳۰ درصد از اين موارد، مربوط به خشونت خانگي يا به 
تعبير ديگر »كودك آزاري« بوده است. به استناد گفته هاي 
رييس اورژانس اجتماعي، ۵۲ درصد كودك آزاري ها در 
دختران و ۴۸ درصد در پسران رخ داده و داليل متعددي 
عامل آن است كه ۵/۵1 درصد عامل اعتياد و الكل در رتبه 
اول وجود داشته، ۷ درصد اختالالت رواني سرپرست، 1/۵ 
درصد بيكاري و 1۶ درصد پرخاشگري والدين باعث آن 

بوده است با اين وجود گرچه سال گذشته كليات اليحه 
حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد اما 
به گواه سخنان محمدرضا بادامچي، نماينده مجلس، »اين 
اليحه همه مس��ائل مربوط به حقوق كودكان را تضمين 
نمي كند.« البته اين موضوعي است كه برخي فعاالن حقوق 
كودك هم به آن اشاره كرده اند. زهرا مهدوي، فعال حقوق 
كودك و جامعه ش��ناس درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: در قانون تعريفي از كودك آزاري نداريم، به جوامع 
پيشرفته اي اش��اره مي كند كه بلند كردن صدا، تهديد و 
حتي نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي كودك را با حقوق 
او در تعارض مي دانند و اما در جامعه ما به اقتضاي فرهنگ 
سنتي اين مساله مانعي ندارد و در قانون مدني هم تأديب 
فرزند تا حدودي محل اشكال نيست و كودك مي تواند از 

سوي والدين مورد ضرب و جرح قرار گيرد. 
او افزود: اين اجازه قانوني، يك نوع نگاه مالكيتي را به وجود 
آورده و بس��ياري از والدين تصور مي كنند، فرزندانشان 
بخشي از مايملك آنها هس��تند و از اين حيث در برخي 
مواقع، آزارهاي سبك تر جسمي و رواني كه البته تأثيرات 
عميقي روي فرزن��دان مي گذارد را مرتكب مي ش��وند. 
موضوع تاديب به بخشي از فرهنگ ما بدل شده و در حوزه 
قوانين مدني هم نمود يافته اس��ت البته در كش��ورهاي 

توسعه يافته هم با وجود قوانين حمايتي، بازهم كودك 
آزاري اتفاق مي افتد، اما ما با آن شرايط استاندارد حمايت از 
كودك، فاصله داريم. بنابراين تا زماني كه كودك به عنوان 
يك موجود مس��تقل و يك شهروند حقيقي به رسميت 
شناخته نش��ود، و فرهنگ س��ازي صورت نگيرد، قانون 

نمي تواند چندان بازدارنده باشد.

     گام مثبت اما ناكافي
اگرچه پي��ش از اين هم قوانيني در راس��تاي حمايت از 
كودكان و نوجوانان وجود داش��ت ام��ا اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان كه كليات آن روز گذشته در مجلس 
تصويب شد، برتري هايي نسبت به قوانين قديمي دارد كه 
توجه به آن را ضرورت مي بخشد با اين حال در اين اليحه 
هم برخي موضوعات مربوط به كودكان و نوجوانان مورد 
غفلت واقع شده است مانند مساله ازدواج كودكان كه در 
اين اليحه هم چاره يي براي آن انديش��يده نش��ده است. 
مونيكا نادي، وكيل پايه يك دادگس��تري و فعال حقوق 
كودكان معتقد اس��ت قانون قديمي كه در سال 1۳۸1 
براي حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب ش��د، جامع 
و مانع نبود. او درب��اره اين موضوع گفت: اليحه جديد به 
كودك آزاري نگاه عام تري دارد و بيشتر از آنكه بخواهد به 

مجازات ها بپردازد به پيشگيري پرداخته و تعاريف ديگري 
را به قانون افزوده و مراجع و تش��كيالتي را براي كودك 
آزاري قائل شده و نقش ان جي او ها را در اين كودك آزاري پر 
رنگ كرده است. در واقع آنچه ما به عنوان خألهاي قانوني 
در قانون فعلي داريم نه تنها در اين اليحه بر طرف شده بلكه 
مفاهيم ديگري كه ما براي حمايت همه جانبه از كودكان 
به آنها احتياج داريم را در خود آورده است. با اين وجود اين 
اليحه هنوز هم داراي نواقصي است و نمي توان گفت كه 
يك اليحه كامل است. در كنار اينكه مواردي به قانون قبلي 
اضافه شده كه پيش از اين به آن توجهي نمي شد، نسبت به 

موضوعاتي غفلت هم وجود دارد.
او افزود: اين اليحه به اظهارات خ��ود كودك اعتبار داده 
است. البته در قانون فعلي نيز اين حق وجود دارد كه هر 
كس��ي مي تواند جرم كودك آزاري را گزارش كند چون 
كودك  آزاري يك جرم عمومي اس��ت ولي در اين اليحه 
بر اين موضوع نيز تاكيد كرده است. ضمن اينكه در اليحه 
حمايت از كودكان و نوجوانان چون بر نقش سازمان هاي 
مردم هاي نهاد تاكيد كرده اظهارات اين س��ازمان ها نيز 
مي تواند در دادگاه به عنوان دليل مطرح شود. اما مهم ترين 
بخش اين اليحه رسميت بخشيدن به اظهارات كودك 
است كه اگر اين قانون به تصويب برسد بخشي از كار اثبات 

جرم آسان تر خواهد شد. اما از مواردي كه در اليحه به آن 
پرداخته نشده است، پديده كودك  همسري امروزه به يكي 
از معضالت مهم و آس��يب  هاي اجتماعي حوزه كودكان 
تبديل ش��ده و اين در حالي اس��ت كه اليحه حمايت از 
كودكان درمورد سن ازدواج مسكوت مانده است. اما بايد 
توجه داشت كه تصويب قوانين و تغيير سن قانوني ازدواج 
به تنهايي نمي تواند با اين پديده مقابله و آن را ريشه كن 
كند. نقش عرف و فرهنگ در اين پديده شايان توجه بسيار 
است و حتي اگر سن ازدواج قانونا تغيير كند، ممكن است 
چنين ازدواج هايي به شكل هاي ديگر صورت گيرد چه بسا 
كه اكنون نيز مقررات موجود به درستي اجرا نمي شوند. 
وضع بد اقتصادي خانواده ها، زيرساخت هاي فرهنگي به 
خصوص عرف و رس��وم متداول در جامعه در كنار ضعف 
قوانين همگي منجر به افزايش پديده كودك همس��ري 
در كشورمان شده اس��ت و در حل اين معضل بايد تمام 
اين علل را م��ورد توجه ق��رار داد و در كنار تغيير قوانين 
و افزايش قانوني س��ن ازدواج بايد به دنبال بسترس��ازي 
فرهنگي و اجتماعي باشيم تا بتوانيم جامعه را براي اين 

تغيير آماده كنيم.

     تصويب اليحه به زودي
سال ۸1 قانوني تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، 
مشهور به قانون »كودك آزاري« با ۹ ماده تصويب شد. با 
توجه به خألهاي قانوني موجود در زمينه حقوق كودكان 
و نوجوانان و وقوع كودك آزاري هاي بس��يار، قوه قضاييه 
اليحه اي با عنوان »حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان« 
را در س��ال ۸۷ در قالب ۵۹ ماده تقديم دولت كرد. پس از 
ارسال اليحه مذكور به دولت، مواد اين اليحه به ۴۹ ماده 
كاهش يافت و در تاريخ 1۰ مرداد 1۳۹۰ در كميس��يون 
لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد. 
اين اليحه سرانجام دوم مرداد ۹۷ به صحن علني مجلس 
رفت و نمايندگان كليات اين اليحه كه به ۵1 ماده افزايش 
يافته است را تصويب كردند اما بعدها به دليل ايراداتي كه 
شوراي نگهبان به اين اليحه وارد كرد، تا امروز بالتكليف 
باقي مانده بود اما روز گذشته رييس كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس ش��وراي اسالمي از رفع ايرادات شوراي 
نگهبان به اليحه حمايت از حق��وق كودكان و نوجوانان 
خبر داد و گفت اين اليحه به زودي در مجلس به تصويب 
مي رس��د. اللهيار ملكش��اهي درباره آخرين وضع اليحه 
حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان افزود: »ايرادات نهايي 
شوراي نگهبان به اين اليحه كه در بخش مجازات ها بود، در 
كميسيون حقوقي و قضايي برطرف شده و اليحه حمايت 
از حقوق كودكان هم اكنون براي بررسي در صحن علني 
در صف انتظار است.اليحه به زودي در مجلس تصويب و 
تبديل به قانون خواهد شد و پس از آن آيين نامه اجرايي 

قانون تهيه و ابالغ خواهد شد.«
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افزايش 7 ميليون نفري 
ميانسال ها تا ۱۴۲۰ 

براساس آخرين سرش��ماري مركز آمار ايران حدود 
1۶.۸ ميليون نف��ر از م��ردان و 1۶.۵ ميليون نفر از 
زنان ايران در بازه س��ني ۳۰ تا ۵۹ سال قرار دارند كه 
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد 
جمعيت ميانساالن ايران تا سال 1۴۲۰ از ۳۶ ميليون 
نفر به ۴۰ميليون نفر برسد اما پس از آن مجددا نرخ 
ميانس��االن روندي كاهش را طي مي كند. ش��هال 
كاظمي پور، جمعيت شناس و جامعه شناس، با بيان 
اينكه در بررسي وضعيت سني جمعيت كشور به چهار 
گروه كودك و نوجوان، جوان، ميانسال و سالخورده 
تقسيم مي شود، اظهار كرد: براساس اين تقسيم بندي 
بازه سني زير 1۵ سال كودك و نوجوان، 1۵-۲۹ سال 
جوان، ۳۰-۵۹ سال ميانسال و افراد باالي ۶۰ سال 
سالخورده محسوب مي شوند كه آمارهاي سال ۹۵ 
مركز آمار ايران نش��ان مي دهد حدود ۴۲ درصد از 
جمعيت كشور در دامنه س��ني ۳۰- ۵۹ سال قرار 
دارند، يعني حدود ۳۳ ميليون نفر از جمعيت كشور 
ميانسال هستند و از اين مقدار حدود 1۶.۸ ميليون نفر 
مرد و 1۶.۵ ميليون نفر زن هستند.به گفته اين عضو 
هيات  علمي دانشگاه  تهران، ساختار سني جمعيت به 
مواليد، مرگ و مير و مهاجرت بستگي دارد، باتوجه به 
اينكه تعداد مواليد در ايران در دوره هاي پيشين باال 
بوده است، پيش بيني مي شود جمعيت ميانسال ايران 
تا سال 1۴۲۰ به ۴۰ ميليون نفر برسد، يعني نسبت 
به سال ۹۵ حدود ۷ ميليون نفر به جمعيت ميانسال 
افزوده مي ش��ود، اما از سال 1۴۲۰ به بعد اين آمارها 
تاحدودي كاهش پيدا مي كند. اين جمعيت شناس 
با اشاره به وضعيت اجتماعي ميانساالن نيز به ايسنا 
گفت: ۸۹ درصد از مردان ميانس��ال كش��ور داراي 
همس��ر، ۰.۴ درصد بدون همس��ر در اثر فوت، 1.۸ 
درصد بدون همس��ر در اثر طالق و ۸.۶ درصد هنوز 
ازدواج نكرده اند؛ يعني حدود يك ميليون و ۴۰۰ نفر 
از مردان ۳۰ تا ۵۹ سال كشور هنوز ازدواج نكرده اند، 
اين درحالي است كه ۸۴ درصد زنان ميانسال كشور 
داراي همسر، ۴.۶ درصد بدون همسر در اثر فوت، ۳.۲ 
درصد بدون همسر در اثر طالق و ۸.۵ درصد نيز هنوز 

ازدواج نكرده اند.

واكنش كمالي به پيشنهاد 
افزايش سن سربازي

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح درپي پيشنهاد مطرح شده براي افزايش سن 
س��ربازي به ۲۰ س��ال، توضيحاتي در اين باره ارايه 
كرد. موس��ي كمالي درباره درخواست مطرح شده 
از س��وي دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي براي 
افزايش سن سربازي به ۲۰ سال اظهاركرد: سربازان 
از مهم ترين بنيه هاي دفاعي كشور هستند و از اين رو 
س��ربازي امري الزم و ضروري براي كشور است. در 
همين راستا نيز ستادكل نيروهاي مسلح از هرطرح و 
ايده اي كه منجر به ارتقاي خدمت سربازي و روحيه و 
شرايط سربازان شود استقبال مي كند. او با بيان اينكه 
متولي بررسي طرح ها و ايده هاي مربوط به سربازي 
ستادكل نيروهاي مسلح است، گفت: در همين راستا 
نيز هرطرح و ايده اي كه براي سربازي وجود داشته 
باشد، ابتدا بايد به ستادكل نيروهاي مسلح ارايه شده 
و اقدامات كارشناسي و بررسي هاي الزم در مورد آن 
انجام شود. رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل 
نيروهاي مسلح با اشاره به درخواست مطرح شده براي 
افزايش سن سربازي به ۲۰ سال به ايسنا گفت: در حال 
حاضر سن سربازي در كشور ورود به 1۹ سالگي است 
و از طرف ديگر نيز دارندگان مدرك ديپلم يك سال 
فرصت دارند تا وضعيت سربازي خود را مشخص كنند 
كه به عبارتي ديگر فرد مشمول پس از دريافت ديپلم 
تا ۲۰ سالگي فرصت دارد كه وارد دانشگاه شود، يعني 
مي تواند دوبار در كنكور شركت كرده و فرصت پذيرش 
در رشته دانشگاهي مورد عالقه اش را پيدا كند. سردار 
كمالي افزود: همچنين ستاد كل نيروهاي مسلح با 
هماهنگي وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان 
ذكور اين فرصت را داده كه تا ۲۰ سالگي تحصيل خود 
را ادامه داده و در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند، 
يعني اگر دانش آموزي به داليل مختلف نظير ضعف 
تحصيلي و ... نتواند تا 1۸ سالگي ديپلم بگيرد، مي تواند 
تا ۲۰ سالگي به تحصيل خود ادامه داده و مدرك ديپلم 
را دريافت كند و پس از آن هم دوباره يك سال فرصت 
دارد كه تكليف سربازي اش را مشخص كند كه دراين 

شرايط سن فرد به ۲1 سال مي رسد.

كودكان بيشترين آسيب ديدگان 
آلودگي هاي محيط زيست 

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط 
زيست گفت: كودكان از جمله اقشار آسيب پذير جامعه 
هستند كه بيشترين آسيب را از آلودگي هاي زيست 
محيطي مي بينند. احمد الهيجان زاده در مراسم روز 
ملي كودك و محيط زيس��ت با بيان اينكه مسائل و 
مشكالتي كه در جنگ جهاني دوم رخ داد سبب شد 
كه يونيسف در سازمان ملل شكل بگيرد، اظهار كرد: 
آسيب هاي مختلفي به كودكان وارد مي شود كه يكي 
از آنها آسيب هاي زيست محيطي است. معاون محيط  
زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه 
داد: كودكان، افراد مسن و زنان باردار از جمله گروه هاي 
آسيب پذير جامعه هستند كه آلودگي هاي زيست 
محيطي مي تواند روي آنها اثرگذار باشد. الهيجان زاده 
با اشاره به اينكه كودكان بيشتر آسيب را از آلودگي هاي 
زيست محيطي مي بينند، تصريح كرد: آسيب هاي 
زيست محيطي در بعد س��المت هزينه زيادي را به 
جامعه تحميل مي كند و سبب مي شود كه جامعه 
سالم شكل نگيرد. او ادامه داد: پژوهش هاي بين المللي 
نشان داده است كه ميزان پذيرش آموزش هاي زيست 
محيطي در كودكان بين ۶۵ تا ۷۵ درصد بازدهي دارد 
درحالي كه با افزايش سن تغيير تفكر در افراد كاهش 
پيدا مي كند و در سنين دانشجويي تغيير تفكر نسبت 

به محيط زيست بين ۵ تا 1۰ درصد است.

جنجال »ايدز« در لردگان؛ از حاشيه تا واقعيت
جنجال شيوع  اچ آي وي در روستاي چنارمحمودي به دليل 
آلوده بودن سرنگ آزمايش قندخون در حالي مطرح مي شود 
كه وزارت بهداشت صراحتا اعالم كرده درباره راه هاي انتقال 
بيماري در اين منطقه هيچ ابهامي وجود ندارد و هيچ اقدام 
تشخيصي و بهداشتي، واكسيناسيون و..... مطلقا عامل انتقال 
بيماري در منطقه نبوده است. اما بايد پرسيد علم پزشكي به 
ماجراي ايدز چگونه پاسخ مي دهد، راه هاي انتقال بيماري 
چيست و نهايتا نيز آيا ايدز درمان دارد؟ مينو محرز، رييس 
مركز تحقيقات ايدز، انتقال ويروس اچ آي وي از طريق سرنگ 
آزمايش قند خون را غيرممكن دانس��ته و گفت: به دليل 
عدم اطالع درست از فرآيند و راه هاي انتقال ايدز متاسفانه 
موضوع لردگان بزرگ شد و مردم ترسيده اند. تا جايي كه 
من مي دانم يك سري افراد در اين روستا كه از سوي بهورز 
معاينه شدند، اچ آي وي مثبت بودند و زن و بچه هايشان نيز 
مبتال شده  بودند. بر همين اساس حدود ۲۸ نفر اچ آي وي 
مثبت در يك روستا شناسايي شده و به همين دليل شلوغ 
شده و گفته شده كه به دليل س��رنگ آزمايش قند خون 
انتقال ويروس اتفاق افتاده است. او با بيان اينكه اين افراد بايد 
تحت درمان قرار گيرند، افزود: بايد توجه كرد كه راه انتقال 
اچ اي وي در درجه اول رابطه جنسي محافظت نشده است. 
دومين راه نيز استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي 
است. بايد بدانيم كه با سرنگ آزمايش قند خون، خون از بدن 
گرفته مي شود، اما خوني به بدن وارد نمي شود. بنابراين اصال 
ممكن نيست كسي از اين طريق به اچ آي وي مبتال شود. در 
عين حال هميشه در تست قند خون از سرنگ يك بار مصرف 
استفاده مي شود. اين درحالي است كه در معتادان تزريقي كه 
از سرنگ مشترك استفاده مي كنند و افراد معتاد هم اقدام 
به خون بازي مي كنند. يعني مقداري از خون را مي كشند و 
دوباره مواد را تزريق مي كنند. محرز با تاكيد بر اينكه انتقال 

اچ آي وي از طريق سرنگ آزمايش قند خون نمي تواند اتفاق 
بيفتد و تاكنون در هيچ كجاي دنيا چنين موردي گزارش 
نشده است، به ايسنا گفت: راه سوم انتقال از طريق مادر آلوده 
به اچ آي وي به جنين است؛ در صورتي كه بيماري مادر كشف 
نشود و برايش كنترل هاي الزم انجام نشود، جنين هم آلوده 
مي شود، اما اگر مادر تحت درمان قرار گيرد، مي توان از ابتالي 
نوزاد پيشگيري كرد. رييس مركز تحقيقات ايدز با بيان اينكه 
براي انتقال ويروس اچ آي وي جز اين سه راه، هيچ راه ديگري 
وجود ندارد، گفت: در منطقه لردگان مردم ترس��يده اند و 

ماسك زده اند، اما همه اين موارد به دليل ناآگاهي است.
او تاكيد كرد: در حوزه اچ آي وي همان درماني را كه همه دنيا 
انجام مي دهند، در كشور پيش مي بريم. اگر بيماران به موقع 
تشخيص داده شوند و تحت درمان قرار گيرند، زندگي نرمالي 
خواهند داشت. بس��ياري از افرادي كه شناسايي شده اند، 
عالئمي از پيشرفت اچ آي وي را ندارند و در صورت درمان، 
نه تنها از پيشرفت اچ آي وي جلوگيري مي شود، بلكه درمان 
نيز خواهند شد و بيمار مي تواند زندگي نرمالي داشته باشد. 
درمان اچ آي وي خودش نوعي پيشگيري است و اگر سطح 
ويروس در خون صفر ش��ود، ديگر حتي بيماري از طريق 

تماس جنسي هم منتقل نخواهد شد.

      مردم نگران نباشند
محرز تاكيد كرد: م��ردم نگران نباش��ند. انتقال ويروس 
اچ آي وي در منطقه لردگان به دليل استفاده از سرنگ قند 
خون نبوده است. در هر حال آنها تحت درمان قرار مي گيرند 
و زندگي نرمالي خواهند داشت. در عين حال تاكيد مي كنم 
كه بيماري اچ آي وي به هيچ وجه از طريق تماس هاي عادي 
مانند دس��ت دادن، بوس��يدن و حتي گزش پشه منتقل 
نمي شود.  همچنين مسعود مرداني، عضو كميته كشوري 

ايدز، با اشاره به راه هاي انتقال عفونت HIV در دنيا و ايران، 
گفت: شايع ترين راه انتقال اچ آي وي ايدز در كل دنيا انتقال 
ويروس به دنبال روابط جنس��ي كنترل نشده و محافظت 
نشده است. دومين راه انتقال نيز استفاده از سرنگ مشترك 
در ميان معتادان مواد مخدر تزريقي است. وي افزود: در عين 
حال يك مادر اچ آي وي مثبت در صورت عدم انجام اقدامات 
كنترلي ممكن اس��ت ويروس را حين حاملگي، در زمان 
زايمان و بعد از زايمان از طريق شير دادن به نوزادش منتقل 
كند. در نهايت همزماني خون و فرآورده هاي خوني يكي از 
راه هاي انتقال عفونت اچ آي وي محسوب مي شدند. مرداني 
ادامه داد: طي ۵ س��ال اخير با تغيير الگوي اپيدميولوژي 
بيماري ها در كش��ور ما، انتقال اچ آي وي از طريق سرنگ 
تزريقي مشترك در ميان معتادان جايش را به روابط جنسي 
نامشروع داده و متاسفانه از ۵ سال پيش به بعد عمده موارد 
جديد اچ آي وي در كشور به دنبال تماس جنسي اتفاق افتاده 
است. بنابراين بايد برنامه هاي كشور را به سمتي متمركز 
كنيم تا بتوانيم موارد انتقال ايدز به دنبال مقاربت جنسي 
محافظت نشده را كاهش دهيم. بايد حتما به جوانان مان 
اعالم كنيم كه از وسايل پيشگيري استفاده كنند و به مرداني 
كه ازدواج كردند اع��الم كنيم كه به حريم خانواده احترام 
گذاشته و خارج از چارچوب خانواده رابطه جنسي نداشته 
باشند. عضو كميته كشوري ايدز با بيان اينكه خوشبختانه 
در حوزه درمان اچ آي وي، داروهاي ضد اچ آي وي به صورت 
رايگان در كليه مراكز بهداشتي و درماني كشور وجود دارد، 
گفت: اين داروها در مراكز مش��اوره بيماري هاي رفتاري 
براي اف��رادي كه بايد تحت درمان ق��رار گيرند به رايگان 
داده مي شود. همچنين مراحل مختلف تشخيص و درمان 
بيماران اچ آي وي مثبت در كشور زيرنظر وزارت بهداشت 
و در مراكز مش��اوره بيماري هاي رفتاري به رايگان انجام 

مي شود. مرداني با بيان اينكه خوشبختانه داروهاي جديدي 
هم به مجموعه دارويي اچ آي وي اضافه ش��ده كه وضعيت 
درمان اين بيماري را بهبود بخشيده است، اظهار كرد: در 
تمام دنيا درماني كه ظرف چند ماه به بيمار مبتال به اچ آي وي 
داده شود و بعد بگوييم بيماري ريشه كن شده، نداريم، اما 
خوشبختانه داروهاي بس��يار خوبي در دسترس است كه 
مي توانند سطح ويروسي را بين ۶ ماه تا يك سال بعد از درمان 
به صفر برسانند. وقتي سطح ويروس در فرد مبتال به صفر 
برسد، آن فرد مي تواند ازدواج كند، بچه دار شود و حتي رابطه 
جنسي بدون وسايل پيشگيري و يك زندگي عادي داشته 
باشد. بنابراين بايد بيماران درمان را ادامه دهند تا ببينيم در 
سال هاي آينده چه پيشرفت هايي در حوزه درمان ايدز اتفاق 
مي افتد. وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر توليد واكسن 
اچ آي وي در دنيا، گفت: كشورهايي چون اياالت متحده و 
كشورهاي اروپاي غربي دارند روي اين موضوع كار مي كند 
و برخي مراحل تجربي آن حتي روي انسان ها هم انجام 
شده است. اما هنوز واكسن قابل دسترسي كه در بازار 

باش��د و ما به عنوان واكسن پيش��گيري از اچ آي وي 
بخواهيم آن را مطرح كنيم، وجود ندارد.

      چند بيمار مبتال به ايدز در كشور داريم؟
عضو كميته كش��وري ايدز با بيان اينكه برآورد مي ش��ود 
كه حدود ۸۰ هزار بيمار اچ آي وي در كش��ور وجود داشته 
باشد، گفت: تاكنون حدود ۳۸ هزار مورد مبتال به اچ آي وي 
شناس��ايي ش��ده اند و افراد تحت درمان نيز نتايج خوبي 
گرفته اند. البته ما بايد بيشتر روي آموزش راه هاي پيشگيري 
از اچ آي وي تمركز كنيم؛ چراكه هنوز در باال بردن آگاهي هاي 
مردم در اين حوزه عقب هس��تيم. عضو كميته كش��وري 
ايدز همچنين گفت: توصيه ام اين است كه حتما آموزش 
پيش��گيري از اچ آي وي و راه هاي انتقال اي��ن ويروس در 
سطح جامعه بيشتر مطرح شود. همچنين پرسنل پزشكي، 
معلمان، روحانيون، خانواده ها و.... بايد در اطالع رس��اني و 
آگاهي رساني در اين حوزه نقش فعالي را ايفا كنند تا بتوانيم 

جوانان مان را در اين حوزه تجهيز كنيم.

گلوگاه هاي »جعل ديپلم« بسته شد
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به بس��ته ش��دن 
گلوگاه هاي جعل مدرك در آم��وزش و پرورش گفت: تنها نهاد و ارگاني كه 
اجازه صدور مدرك ديپلم دارد فقط آموزش و پرورش است و دستگاه هاي ديگر 
اجازه چنين كاري ندارند. گودرز شاهمرادي درباره اقدامات انجام شده جهت 
جلوگيري از صدور ديپلم جعلي در حوزه آموزش از راه دور اظهار كرد: صدور 
هرگونه مدرك جعلي توسط افراد سودجو در حوزه هاي مختلف امكان دارد 
اما ورود سودجويان به حوزه آموزش نيز همواره با حساسيت هايي روبه رو بوده 
است. او افزود: در سنوات گذشته ستادي براي مبارزه با جعل مدرك در آموزش 
و پرورش تشكيل شده كه به صورت مستمر وضعيت را رصد مي كند. مدير 
آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بسته شدن گلوگاه هاي 
جعل مدرك در آموزش و پرورش به ايلنا گفت: تالش شده است تا اگر نفوذ از 
طريق سامانه رخ مي دهد جلويش گرفته شود يا نظارت روي نيروي انساني 
با كمك دس��تگاه هاي امنيتي تقويت شود. شاهمرادي با اشاره به تبليغات 
شهري دريافت ديپلم گفت: تبليغات بسياري وجود دارد، اخيرا يك آگهي 
را ديدم كه كف خيابان چس��بانده بودند و عبارت »ديپلم« را برجسته كرده 

بودند؛ اما دقت كه مي كردي يك گوشه تبليغ نوشته شده بود »گواهي فني و 
حرفه اي«كه مشخص هم نبود مركز مجاز است يا مجاز نيست. او تاكيد كرد: 
تنها نهاد و ارگاني كه اجازه صدور مدرك ديپلم دارد فقط آموزش و پرورش 
است و دستگاه هاي ديگر اجازه چنين كاري ندارند. مدير آموزش از راه دور 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برونسپاري آموزش هاي مهارتي در دوره 
كاردانش گفت: دوره كاردانش شامل دروس نظري و عملي است. تفاهمنامه اي 
با وزارت كار، جهاد كشاورزي و وزارت ارشاد منعقد شده تا هنرجويان بتوانند در 
آموزشگاه هاي مجاز و تحت نظارت، دروس مهارتي را بگذرانند و دروس نظري 
شان را نيز در هنرستان، مدرسه بزرگساالن يا مركز آموزش از راه دور طي كنند. 
وي ادامه داد: برخي مراكز غيرمجاز براي جذب داوطلب از تبليغاتي با عبارت 
ديپلم استفاده مي كنند و ممكن است گواهي هاي مهارتي هم صادر كنند كه 
فاقد اعتبار و هويت باشد. براي جلوگيري از بروز چنين تخلفاتي، سامانه هايي 
توسط دستگاه هاي مربوط طراحي شده و تمام فرآيندهاي نظارتي هنرجو را 
رصد مي كنند. مدرسه مكلف به استعالم است تا اگر گواهي جعلي بود فرد به 
مراكز مجاز ارجاع شود و دوره مهارتي را در آموزشگاه هاي مورد قبول بگذراند. 

گيالن با معضل محيط زيستي پسماند و فاضالب مواجه است
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه 
پسماند هاي بيمارستاني كامل تفكيك نمي ش��وند، گفت: پسماندهاي 
بيمارس��تاني و عفوني بر شدت تخريب منطقه س��راوان اضافه مي كند. 
محمدحسين قرباني در رابطه با وضعيت نابسامان دفع پسماندها در منطقه 
سراوان استان گيالن، گفت: استان گيالن با معضل بزرگ و فاجعه محيط 
زيستي تحت عنوان پسماند و فاضالب مواجه است، بنده به عنوان نماينده 
مردم اين اس��تان در دو دوره مجلس شوراي اسالمي بارها اعالم كردم كه 
دپوي نامناسب پسماندها در استان گيالن يك ناهنجاري و معضل است اما 
هيچ گوش شنوايي موجود نداشت و نتوانستيم منابع ساماندهي آن را تامين 
كنيم.نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: تمام 
زباله هاي رشت و غرب استان گيالن در سراوان دپو مي شود و تمام شيرابه هاي 
ناشي از زباله ها وارد رودخانه ها، تاالب ها و دريا شده و زندگي اهالي آن منطقه 
را مختل كرده است. او اظهار كرد: بنده به عنوان نماينده مردم استان گيالن 
در مجلس از اين وضعيت شرمنده هستم، البته اين معضل مختص منطقه 
سراوان نيست بلكه بيشتر شهرهاي استان گيالن با اين ناهنجاري مواجه 

هستند، معتقدم اگر عاملي در آينده شمال كشور را به نابودي برساند، همين 
پسماند  است. قرباني با تكيد بر اينكه نحوه مديريت پسماندهاي بيمارستاني 
ناهنجاري ديگري است كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند، به خانه 
ملت گفت: اگر ش��هرداري زباله هاي بيمارستاني را تحويل نگيرد، فاجعه 
ديگري ايجاد مي شود. هرچند بيمارستان ها موظف شدند، پسماندها را 
مديريت كنند و با زباله سوز استريل كردن تا حدودي خطر زبال هاي عفوني 
را مي گيرند اما در نهايت زباله هاي بيمارستاني را تحويل شهرداري مي دهند 
و شهرداري هم سراوان را براي تخليه زباله ها انتخاب مي كند. اين نماينده 
مردم در مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: در بحث مديريت پسماندهاي 
بيمارستاني با مشكالت بسيار زيادي رو به رو هستيم چرا كه تفيك زباله به 
صورت كامل انجام نمي شود، البته برخي از بيمارستان ها اين كار را به خوبي 
انجام مي دهند، اما همه بيمارستان ها بايد در اين امور اهتمام داشته باشند. از 
طرفي برخي از زباله هاي عفوني به صورت صد در صد استريل نشده و مستقيم 
وارد زباله هاي سراوان مي شود، بر همين اساس زباله هاي عفوني هم بر شدت 

تخريب پسماندهاي سراوان مي افزايند. 
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نشانه خروج سرمايه از بازار ساخت و ساز

پنجمين پارك بانوان پايتخت به بهره برداري رسيد

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |
تازه ترين گزارش منتشرش�ده از س�وي دفتر 
برنامه ري�زي و اقتص�اد مس�كن وزارت راه و 
شهرس�ازي، نش�ان مي دهد، تعداد واحدهاي 
مسكوني س�اخته ش�ده در پايتخت طي 5 ماه 
ابتدايي سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 21 درصد كاهش يافته است.
براساس اين آمار، در بازه زماني ابتداي فروردين 
تا انتهاي مرداد امس�ال، 2۷ هزار و 3۸۴ واحد 
مس�كوني در پايتخت توليد شده است كه اين 
رقم كاهش چشمگيري نسبت به 5 ماهه ابتدايي 

سال گذشته دارد. 
افت تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در 
پايتخت طي نيمه نخست سال جاري مي تواند 
داليل مختلفي داشته باش�د، از كاهش انگيزه 
س�ازندگان مس�كن با توجه به گراني مصالح و 
رش�د قيمت زمين طي يكسال و نيم گذشته تا 
تاثير ركود بازار مسكن بر سرمايه گذاران و خروج 
سرمايه هاي آنها از مسكن و سرمايه گذاري در 

بازارهاي موازي.

برخي كارشناس��ان اقتصاد مسكن معتقدند، عامل 
دوم اثرگذاري بيش��تري بر كاهش حجم ساخت و 
سازها داشته اس��ت و همواره در ركود بازار مسكن 
ش��اهد افت توليد ساختمان هس��تيم درحالي كه 
تعدادي ديگر، نظري عكس دارند، حس��ن محتشم 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان مسكن چندي 
پيش در مصاحبه اي اعالم كرد كه حجم س��اخت و 

سازها در دوران ركود بازار مسكن افزايش مي يابد.
در اين ميان و فارغ از ام��ا و اگرهايي كه درباره علل 
كاهش ساخت و ساز مسكن در 5 ماهه ابتدايي سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، براي بررسي 
بهتر وضعيت ساخت و ساز در بازار مسكن پايتخت، 
نگاهي ب��ه حجم پروانه هاي صادر ش��ده از س��وي 
شهرداري تهران در نيمه اول سال 96 داريم. درواقع 
با توجه به اينكه س��اخت مسكن در كشور حدود دو 
سال زمان مي برد براي تحليل حجم ساخت و سازها 
و شدت ركود حاكم بر بازار س��اخت و ساز در نيمه 
نخست س��ال 98 بايد تعداد پروانه هاي صادر شده 
در نيمه  اول سال 1396 را به دست آورده و با حجم 
واحدهاي مسكوني توليد شده در نيمه نخست سال 
جاري مقايسه كنيم تا مشخص شود كه چه تعداد از 
پروانه هاي صادرشده، ساخته شده اند و چه حجمي 

از آنها نيمه كاره رها شده اند.
آمارهاي مركز آمار حكاي��ت از آن دارد كه در نيمه 
ابتداي��ي س��ال 96، 33 ه��زار و 703 پروانه واحد 

مس��كوني از س��وي ش��هرداري  تهران، صادر شده 
اس��ت كه با مقايسه اين رقم با 27 هزار و 381 واحد 
مسكوني ساخته شده در 5 ماهه ابتدايي سال جاري، 
6 هزار و 322 واحد مس��كوني وضعيتي نامشخص 
دارند، ضمن اينكه آمار پروانه هاي صادر شده مربوط 
به 6 ماهه نخس��ت 96 و گزارش واحدهاي ساخته 
ش��ده مربوط به 5 ماهه ابتدايي س��ال 98 است كه 

فاصله يك ماهه شهريور را هم بايد در نظر بگيريم.
ساخته نش��دن 6 هزار و 322 واحد مسكوني هم به 
معناي تبديل ش��دن 81 درصد از پروانه هاي صادر 
شده در نيمه ابتدايي سال 96 در نيمه ابتدايي سال 
98 اس��ت كه رقم نگران كننده اي نيست و افزايش 
قيمت ها و همچني��ن ركود حاكم بر بازار مس��كن 
مي تواند دليل اين افت باش��د، عالوه براين اگر آمار 
ساخت و س��ازهاي شهريور ماه را هم حساب كنيم، 

رقم 81 درصد افزايش مي يابد.

    ركود اصلي، پس از عيد 
درش��رايطي كه داليل متعددي براي كاهش حجم 
ساخت و س��ازها در نيمه نخست سال جاري وجود 
دارد، بيت اهلل ستاريان، استاد دانشگاه معتقد است 

ك��ه خروج س��رمايه دليل اصلي اين افت اس��ت. او 
درباره افت ساخت و ساز مسكن در 5 ماهه ابتدايي 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به تعادل 
مي گويد: با توجه به اينكه بازار مس��كن در ركود به 
س��ر مي برد، سازندگان مس��كن منابع مالي خود را 
 از بازار مس��كن خارج كرده و به ساير بازارها انتقال

مي دهند.
او مي افزايد: افزايش قيمت مصالح، زمين و دستمزد 
نيروي انساني نمي تواند موجب از بين رفتن انگيزه 
سازندگان مس��كن و انبوه س��ازان و به تبع آن افت 

ساخت وساز شود.
س��تاريان ادامه مي دهد: با توجه ب��ه اينكه در آغاز 
دوره ركود مسكن قرار داريم سرمايه از اين بازار فرار 
مي كند و همين موضوع موجب مي ش��ود كه حجم 

ساخت و ساز كاهش مي يابد.
به گفته اين استاد دانشگاه، ركود اصلي بازار مسكن 
پس از عيد آغاز مي شود، در آن زمان، حجم معامالت 
بسيار كاهش مي يابد، توليد افت مي كند و قيمت ها 
در درون ب��ازار، افزايش مي يابند تا اينكه متقاضيان 
خريد مس��كن، قدرت مالي پيدا ك��رده و به عنوان 

خريدار مصرفي وارد بازار مسكن شوند.

    ركود كنوني كمتر از 3 سال طول مي كشد
او درباره دوره هاي ركود بازار مسكن اظهار مي كند: 
دوره هاي ركود و رونق در ايران، حدودا س��ه س��اله 
اس��ت و دوره هاي 5 س��اله به ندرت رخ داده اند در 
م��ورد دوره ركودي جاري هم پيش بيني مي ش��ود 
كه 2 ساله باشد، چون كسري عرضه مسكن افزايش 
داشته است و شاهد فشار بااليي از طرف متقاضيان 

خواهيم بود.
ستاريان مي افزايد: اگرچه براساس آمار منتشرشده 
قيمت ها از مردادماه روند كاهشي داشته است اما با 
توجه به اينكه معامله ها به ش��دت كاهش يافته و به 
كمتر از 3 هزار فقره رس��يده است، نمي توان گفت 

معامله اي انجام شده است.
اين استاد دانشگاه مي گويد: درواقع با اين ميزان كم 
قراردادهاي امضا شده نمي توان از افت قيمت مسكن 
صحبت كرد، البته در دوران رونق كه حجم معامالت 
به باالي 15 هزار واحد مسكوني در پايتخت مي رسد، 

مي توان به كاهش يا افزايش قيمت اشاره كرد.
او با اشاره به اينكه ثبت كمتر از 3 هزار فقره قرارداد، 
ش��رايط ناميدن معامله را ندارد، مي گويد: در اغلب 
قراردادهاي امضاشده فروش��نده مجبور به فروش 

واحد مسكوني خود شده است و انجام معامالت در 
شرايط معمولي انجام نشده است. ستاريان با انتقاد 
از گزارش هاي منتشرش��ده از سوي بانك مركزي و 
مركز آمار از كاهش دوس��ه درصدي قيمت مسكن 
مي گويد: طي يك سال و نيم اخير شاهد رشد باالي 
100 درصد قيمت مسكن بوديم و حاال دو سه درصد 
قيمت ها افت كرده اس��ت كه اين كاهش قيمت هم 
در تع��داد معامالت قابل توجه رخ نداده بلكه در زير 

3 هزار قرارداد شاهد افت قيمت بوديم.
اين استاد دانش��گاه بيان مي كند: اگر شاهد امضاي 
60هزار معامله در پايتخ��ت بوديم آنگاه درصورت 
كاهش يا افزاي��ش حتي يك درص��دي قيمت هم 
مي توانس��تيم ادعا كنيم كه ش��اهد افت قيمت ها 
هستيم اما در ش��رايطي كه كمتر از 3 هزار قرارداد 
امضا شده اس��ت نمي توانيم از افت يا رشد قيمت ها 

بگوييم.
او تصريح مي كند: كاهش قيم��ت درزمان رونق به 
معناي موفقيت سياس��ت هاي اعمال شده در بازار 
مسكن است و افت دو تا سه درصدي قيمت آن هم در 
زماني كه حجم معامالت به شدت كاهش يافته است 
نشان از سياست هاي اشتباه در بخش مسكن است. 

    همگامي كاهش معامالت با افت ساخت 
بر اس��اس گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي، در بازه زماني ابتداي فروردين تا انتهاي 
مرداد امسال 27 هزار و 38۴ واحد مسكوني احداث 
ش��ده كه اين ش��اخص در مدت مش��ابه سال قبل، 
3۴ هزار و 61۴ واحد مس��كوني بود. اين آمار بيانگر 
كاهش 20.9 درصدي توليد مسكن در نيمه نخست 

امسال نسبت به سال قبل است.
در نيم��ه نخس��ت امس��ال 33 ه��زار و 58 واح��د 
مسكوني معامله شد كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته )6ماه نخست 97( كه 77 هزار و ۴39 فقره 
مبايعه نامه به ثبت رسيد، 57.3 درصد كاهش داشته 
است. همچنين در اين مدت )6 ماهه 98( متوسط 
قيمت ه��ر متر مربع واحد مس��كوني 12 ميليون و 
8۴5 هزار و 900 تومان برآورد ش��د كه نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل از آن )6 ماهه نخست 97( 
كه اين ش��اخص )متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني( در تهران 6 ميليون و 766 هزار و ۴00 

تومان بود، رشد 89.8 درصدي داشته است.
ارزش ريالي مبايعات مسكن در نيمه نخست امسال 
35 ه��زار و ۴10 ميليارد تومان بود كه نس��بت به 
بازه زماني مشابه سال گذش��ته كه ۴۴ هزار و 620 
ميلي��ارد تومان ب��رآورد ش��د، 20.6 درصد كاهش 

نشان مي دهد.

گروه راه و شهرسازي| 
ديروز در شرايطي پنجمين پارك ويژه بانوان راه اندازي 
شد كه نظرات متفاوتي درباره وجود چنين پارك هايي 
وجود دارد. مقام هاي شهري و دولتي احداث اين دسته 
از پارك ها را از جنس توزيع عدالت اجتماعي در ميان 
آحاد جامعه قلمداد مي كنند اما در آن سو، كارشناسان 
شهري، اين مساله را دامن زدن به تفكيك جنسيتي 
تلقي مي كنند. به گفته اين دس��ته از كارشناس��ان، 
مديران شهرداري به جاي اينكه هزينه هاي بسياري 
را صرف س��اخت پارك هاي مخص��وص بانوان كنند، 
بايد اي��ن هزينه ها را ص��رف ايمن س��ازي پارك ها و 
نيز فرهنگ س��ازي براي حضور زن��ان در خيابان ها و 

پارك هاي عمومي سطح شهر كنند.
پيروز حناچي، شهردار تهران ديروز در آيين بهره برداري 
از بوستان مرضيه حديدچي )دباغ( به عنوان پنجمين 
بوس��تان ويژه بانوان پايتخت گفت: 28 زيرس��اخت 
مخت��ص بان��وان در تهران وج��ود دارد و 5 بوس��تان 
فرامنطقه اي به مس��احت 25 هكتار در پايتخت ويژه 

زنان فعاليت مي كند.
ش��هردار تهران افزود: اين تعداد پارك براي بانوان به 
نسبت جمعيت شهر تهران متناسب نيست. البته، بنا بر 
تفكيك نيست، اما فضاي مخصوص بانوان بايد متناسب 
با جمعيت اين افراد باشد. به گفته حناچي، 19.3درصد 
تهراني ها از چاقي مف��رط رنج مي برند و اين درصد در 
 D بانوان بيشتر از ساير گروه ها است. ميزان ويتامين
موجود در بدن ش��هروندان پايين است كه بخشي از 
اين موضوع به دليل زندگي شهري و محدوديت هاي 

بانوان است. 

   باغ هاي تهران را معامله نكرديم
حناچ��ي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود گفت: 
همانطور كه پيشتر قول داده بوديم و پيرو دستور مقام 
معظم رهبري براي حفظ باغ��ات تهران و جلوگيري 
از كوه خواري، شوراي ش��هر تهران اليحه جلوگيري 
از تخريب باغات را ارايه كرد. واقعيت اين اس��ت كه با 
وجود شرايط سخت ما با سالمت مردم معامله نكرديم و 

باغات را به فروش نگذاشتيم. تهران شرايط خاصي براي 
زندگي دارد و جمعيت متمركز به طبيعت امكان جبران 
نمي دهد در نتيجه بايد هم از تخريب طبيعت جلوگيري 
كنيم و هم نهضتي براي حفظ فضاي سبز ايجاد كنيم. 
هر فردي باغ خود را حفظ كند يا توسعه دهد مي تواند از 
مزاياي طرح هاي تشويقي استفاده كند. بايد كاري كنيم 
كه به جاي نقره داغ كردن مردم، زمينه توسعه و ايجاد 
فضاي سبز فراهم شود. اگر فردي جريمه مي شود ما به 

ازاي آن بايد فضاي سبز را توسعه دهد .
شهردار تهران با تاكيد بر حفظ فضاي سبز تهران عنوان 
كرد: در زمينه فضاي سبز صرفا خودمان را به موضوع 
درختان س��بز محدود نمي كنيم، ه��ر چند تهران به 
درختان چنار خود ش��ناخته مي شود، درختان مثمر 
هم در تهران مي توانند رشد كنند. بايد كاشت توت ها و 

درختان ميوه دار ديگر در دستور كار قرار گيرد.

   مقاومت در برابر تراكم فروشي
حناچي با اش��اره به مناظره اي كه ش��ب گذش��ته از 
صداوسيما پخش شد، عنوان كرد: در اين برنامه فردي 
اعالم كرد از كرباسچي تا حناچي همه شهرداران تراكم 
مي فروختند، در حالي كه چنين نيست. ما مي توانيم 
در شرايط سخت فعلي تراكم فروشي كنيم، اما در حال 
مقاومت هستيم. دو اليحه »ماليات بر ارزش افزوده« و 
»اليحه منابع مالي پايدار« را هم با هدف ايجاد منابع 
پايدار براي شهر و جلوگيري از تراكم فروشي پيگيري 
مي كنيم. متهم كردن ما به فروش تراكم كم لطفي است، 
البته رويه هاي اش��تباه قبل به راحتي قطع نمي شود، 
اما ما شهر را نمي فروشيم. اعضاي شوراي شهر و ما به 
شعارهايي كه داديم پايبند هستيم و تالش مي كنيم 

آنها را محقق كنيم.

   ۱3۰۰ هكت�ار به كمربند س�بز تهران اضافه 
مي شود

علي محمد مختاري مديرعامل سازمان پارك هاو فضاي 
سبز شهرداري تهران گفت: تا پايان سال 1300 هكتار 

به كمربند سبز شهر تهران اضافه خواهد شد.

به گ��زارش فارس، علي محمد مخت��اري، مديرعامل 
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران روز گذشته در 
آيين افتتاح و بهره برداري از بوستان مرضيه حديدچي 
گفت: شهرداري در راستاي اجراي مصوبه شوراي شهر 
تهران و احداث بوستاني براي مادران اقدام به احداث 

پنجمين بوستان ويژه بانوان كرد.
او با بيان اينكه تعداد بوس��تان هاي شهر تهران 2268 
بوستان است و سرانه فضاي سبز براي هر شهروند تهران 
16.67 متر است،  تصريح كرد: در بخش برون شهري 
سرانه فضاي سبز با ۴1 هزار هكتار متر مربع عدد قابل 
قبولي اس��ت و حتما كمربند سبز تهران تا پايان سال 
1300 هكتار ديگر افزايش مي يابد.حدود 2 تا 3 هزار 
نفر در حال حاضر براي آماده شدن كمربند سبز تهران 
مشغول كار هستند و اين اقدام باعث مي شود تا محدوده 

شهر تهران تثبيت شود.
مختاري ادامه داد: ما تملك باغات تهران را آغاز كرديم و 
تا امروز حدود 9 باغ تملك شده و با تشكيل يك كارگروه 
اين كار ادامه مي يابد.يكي از كارهاي ما اين اس��ت كه 
باغات در مناطق كم برخوردار تبديل به فضاي س��بز 
شهري بشود تا در بافت فشرده مسكوني افزايش سرانه 
فضاي سبز داشته باشيم.در منطقه اي مثل منطقه 22 
براي هر فرد سرانه اي معادل 70 متر مربع داريم در حالي 

كه در يك منطقه كمتر از 10 متر سرانه داريم.
او همچنين از ساخت و بهره برداري از چندين بوستان 
ديگر تا پايان س��ال خبر داد و گفت: تالش مي كنيم تا 
ارديبهش��ت سال 99 يكي از چهار باغي كه در منطقه 

عباس آباد كلنگ زني شد افتتاح شود.

   ايجاد عدالت و برقراري امكانات؟
 زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي شهر تهران نيز در 
حاشيه افتتاح بوستان »مرضيه حديدچي« در جمع 
خبرنگاران، گفت: اين بوستان در راستاي ايجاد عدالت و 
برقراري امكانات برابر براي تمامي شهروندان، به منظور 
استفاده زنان و دختران از فضاهاي عمومي احداث شده 
است. به علت ارزش هايي كه بايد در جامعه رعايت شود، 
زنان با لحاظ ش��رايطي مي توانند از فضاهاي عمومي 

اس��تفاده كنند. اين موضوع موجب بروز مش��كالت 
جسمي و تحت تأثيرقرار دادن سالمتي زنان ما مي شود. 
به همين علت در شهرداري تهران براساس سياست هاي 
شوراي اسالمي شهر تهران مقرر شده كه بوستان هاي 

ويژه زنان در مناطق احداث شود.
او با اشاره به اينكه زنان مي توانند آزادانه در اين بوستان ها 
ب��ه فعاليت ورزش��ي بپردازند و از نورخورش��يد براي 
سالمتي خود استفاده كنند، افزود: با افزايش و توسعه 

اين بوستان ها سالمت زنان افزايش پيدا خواهد كرد.
او با اعالم اينكه امروز 8 بوستان در 8 منطقه شهر وجود 
دارد، اظهاركرد: بايد با توجه به شرايط مناطق، در هر 
منطقه يك بوستان مختص زنان احداث شود تا تمامي 
زنان بتوانند از اين بوس��تان ها بهره ب��رداري كنند. در 
بودجه  سال 97 و 98 مصوب شده كه تمامي عوارض 
و جرايمي كه از قطع درختان به دس��ت مي آيد، براي 
تملك باغات و فضاهايي كه مي تواند به كاربري باغات 
تبديل پيدا كند تخصيص يابد. به گفته  عضو شوراي 
اسالمي ش��هر تهران، برنامه ريزي شده كه در مناطق 
مركزي و كم برخوردار تهران فضاهايي براي تبديل به 

باغ و فضاي سبز تملك شود.

   رفع تبعيض يا تفكيك جنسيتي؟
هر چند مديران شهري معتقدند ساخت بوستان هاي 
مخصوص بانوان در جهت رفع تبعيض ها اس��ت اما 
برخي كارشناسان معتقدند احداث پارك جداگانه 

براي بانوان به نوعي تفكيك جنس��يتي محس��وب 
مي ش��ود. البته در برخ��ي موارد مث��ل حمل ونقل 
عمومي، تفكيك جنسيتي فضاي مطلوب تري براي 
زنان فراهم كرده اس��ت اما درباره پارك ها موضوع 
فرق دارد. پارك ها اصوال بايد مكان هاي امني براي 
همه افراد به  ويژه زنان، كودكان و سالمندان باشد. 
به  ع��الوه تعداد پارك هاي ويژه زنان در مقايس��ه با 
كل پارك ها بس��يار محدود است و نوعي تبعيض را 

تداعي مي كند.
واقعيت امر اين است كه احساس امنيت در فضاهاي 
عمومي يكي از پيش  شرط هاي مهم فعاليت انسان ها 
به  وي��ژه زنان اس��ت. بنابراين مردان ي��ا زنان براي 
آنكه در زندگي اجتماعي مش��اركت داشته باشند، 
بايد احس��اس امنيت كنن��د. متأس��فانه مديريت 
ش��هري، خودآگاه يا ناخودآگاه، براي تأمين امنيت 
ش��هروندان، اغلب وزن بيش��تري براي مردان قائل 
مي شود. شايد يكي از مهم ترين داليل اين وضعيت، 
حضور جاي��گاه باالتر و موثرتر م��ردان در مديريت 
شهري با ذهنيت مردساالرانه است. بنابراين، به گفته 
كارشناسان برنامه ريزي شهري، مديران شهرداري 
به جاي اينكه هزينه هاي بس��ياري را صرف ساخت 
پارك هاي مخصوص بانوان كنند، بايد اين هزينه ها 
را صرف ايمن س��ازي پارك ها و نيز فرهنگ س��ازي 
براي حضور زنان در خيابان ها و پارك هاي س��طح 

شهر كنند.

عليخاني:شهرداريدربارهكاهشآلودگيهواغلوميكند
محمد عليخاني، رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه آمارهاي 
ش��هرداري از كاهش آلودگي هوا غلو آميز اس��ت، 
 گفت: طرح جديد ترافيك تأثيري در كاهش آلودگي 

هوا و ترافيك نداشته است. 
به گزارش فارس، محمد عليخاني درباره حواش��ي 

ايجاد شده از طرح جديد ترافيكي كه جايگزين طرح 
زوج يا فرد ش��د، اظهاركرد: لغو يا ادامه طرح جديد 

بستگي به نظر شوراي عالي ترافيك دارد. 
متأسفانه شوراي شهر عضو ش��وراي عالي ترافيك 
نيس��ت و تنها نمايندگان پليس، ش��هردار تهران، 
معاون حم��ل و نقل، وزارت كش��ور و اس��تانداري 

مي توانند نظرات خود را در اين زمينه اعالم كنند و 
تصميم آنها منجر به لغو يا ادامه طرح شود.  او با تأكيد 
بر اينكه حضور نماينده اي از شوراي شهر در شوراي 
عالي ترافيك ضرورت دارد،  گفت: اين طرح از ابتدا 
ايراد داش��ت و ما نيز ب��ا آن مخالف بوديم كه پس از 
اجراي آن آمارها نيز نشان داد طرح تاثيري آن طور 

كه اعالم كرده بودند، نداشته است. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران ادامه داد: 
ش��هرداري تهران از ابتداي تابس��تان آمارهايي در 
مورد كاهش آلودگي ه��وا به دليل اجراي اين طرح 
اعالم كرد كه غلوآميز ب��ود و ما مدام مطرح كرديم 
كه نه اجراي طرح بلك��ه بهبود وضعيت هوا و تغيير 

شرايط جوي و وقوع بارش ها سبب كاهش آلودگي 
هوا شده است. 

مشخص بود كه در پاييز و زمستان تأثير قطعي اين 
طرح نمايان مي شود و اكنون با وضعيت آلودگي هوا 
همه آمارهاي ش��هرداري در اين زمينه زير س��وال 

رفته است.
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همه بانك ها مكلف به 
پرداخت وام مسكن هستند

وزي��ر راه و شهرس��ازي درباره وضعي��ت پرداخت 
تسهيالت مسكن از سوي بانك ها، گفت: بر اساس 
ابالغ رييس جمهوري، رييس مجلس و رييس بانك 
مركزي تمامي بانك ها مكلف به تخصيص تسهيالت 
مسكن به متقاضيان هستند. محمد اسالمي يادآور 
شد: در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تمامي بانك ها 
اعم از خصوصي و دولتي مكلف شده اند تا تسهيالت 
مس��كن را تخصيص دهند و در اينكار تنها به بانك 
مسكن اكتفا نشود.  او ادامه داد: تمامي بانك ها بايد 
تا سقف 20 درصد از تسهيالت بانك خود را به بحث 
مسكن اختصاص دهند. اسالمي اظهار كرد: ابزارهاي 
اجراي توليد مسكن در طرح اقدام ملي مسكن، جامعه 
هدف، سازنده، زمين و تسهيالت هستند كه بايد با 
هنر مديريت تمامي مديران كل راه و شهرس��ازي و 
معاونت هاي مرتبط تبديل ب��ه جريان پايدار توليد 
مسكن در طرح اقدام ملي و ساير طرح هاي مسكني 
شود كه براي همه اين موارد، تمهيداتي وجود دارد. به 
گفته وزير راه و شهرسازي، در حال حاضر كه بيشتر 
مردم و جامعه هدف نمي توانند بدون تس��هيالت و 
همچنين ساير الزامات واحدهاي مسكوني موردنياز 
خود را تهيه كنند بايد دولت و دستگاه هاي متولي از 
جمله وزارت راه و شهرسازي شرايط خانه دار كردن 
اقش��ار هدف را فراهم كنند. اس��المي افزود: بحث 
تسهيالت بانكي با شرايطي كه اكنون وجود دارد حتي 
با 18 درصد س��ود هنوز هم پاسخگوي نياز برخي از 
دهك ها براي تامين مسكن هست. در عين حال تالش 
مي شود تا بتوان سود تسهيالت را كمتر كرد. در حال 
حاضر، مشكل اساسي، مكانيابي و انتخاب سازندگان 

است كه بخشي از آنها انجام و در حال انجام است.

خسروي: از سرمايه گذاران 
مسكن اجاره اي حمايت شود

رييس اتحاديه مش��اوران امالك ب��ا بيان اينكه 
صنعت اجاره داري بايد رونق بگيرد، گفت: بايد از 
سرمايه گذاران مسكن هاي اجاره اي هم حمايت 
ش��ود. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با 
ف��ارس ادامه داد: صنعت اجاره داري در كش��ور 
مي تواند به ساماندهي بازار اجاره بها كمك كند، 
در كشورهاي پيشرفته 70 درصد مردم مستاجر 
هستند و سرمايه گذاران در حوزه صنعت اجاره به 
خوبي در اين بخش فعاليت كرده و اقدام به ساخت 
واحدهاي مسكوني مي كنند.  او اظهار كرد: اگر 
قصد ساماندهي بازار اجاره مسكن را داريم بايد 
عرضه و تقاضا را متع��ادل كنيم بنابراين با فعال 
كردن صنعت اجاره و صنعتي س��ازي مي توانيم 
اي��ن مهم را انجام دهيم. خس��روي در خصوص 
آينده بازار مسكن بيان كرد: دو ماه ديگر مي توان 
در خصوص وضعيت بازار مسكن اظهارنظر كرد 
چرا كه ثبات سياسي قطعا ثبات اقتصادي در پي 
خواهد داشت. او افزود: پس هر گونه تنش سياسي 
بر وضعيت اقتصادي تاثيرگذار اس��ت حال بايد 
منتظر ماند و ديد در آينده مناس��بات سياسي و 

اقتصادي به چه شكل خواهد بود.

اطالعات كيوسك هاي تهران 
در سامانه شفافيت منتشر شد

بهاره آروين، عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران گفت: اطالعات بهره برداران غرفه ها و 
كيوسك هاي مطبوعاتي و گل شهر تهران در سامانه 
شفافيت منتشر شد. به گزارش ايرنا، آروين با انتشار 
مطلبي در صفحه توييتر خود، عنوان كرد: با همراهي 
معاونت خدمات شهري شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل ش��هرداري تهران اطالعات بهره برداران 
كيوسك هاي گل و مطبوعات و نيز غرفه روز بازارهاي 
سطح شهر كه توسط شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل واگذار شده اس��ت روي وب سايت شفاف 
قرار گرفت. او ادامه داد: البته اطالعات كليه غرفه هاي 
واگذار شده در سطح شهر به صورت يكپارچه وجود 
ندارد و بس��ياري از غرف پارك ها و معابر توس��ط 
ش��هرداري هاي مناطق يا واحده��اي ديگري در 
شهرداري تهران به بهره برداران واگذار شده است .در 
اجراي تبصره 35 بودجه سال 98 شهرداري تالش 
مي كنم اطالعات منتش��ر شده يكپارچه و تكميل 
شود. رييس كميته ش��فافيت شوراي شهر تهران 
افزود: همچنين تالش مي كنم فرآيند واگذاري غرف 
و كيوسك ها به گونه اي اصالح شود كه واگذاري ها در 

فرآيندي شفاف و عادالنه انجام پذيرد.

بارش پراكنده در برخي شهرها
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي، گفت: 
از امروز )سه شنبه( تا جمعه در برخي استان هاي 
هرمزگان، كرمان، بوشهر و فارس رگبار پراكنده، 
وزش باد و گاهي رعدوبرق در ساعت بعدازظهر و 
اوايل شب پيش بيني مي شود. به گزارش فارس، 
ص��ادق ضياييان افزود: از بعدازظهر چهارش��نبه 
در سواحل شمالي كش��ور با نفوذ جريانات خنك 
شمالي بارش باران، وزش باد و كاهش دما در اين 
مناطق آغاز مي شود و روز پنج شنبه اين شرايط در 
خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي نيز حاكم 
خواهد ش��د.  او ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه 
تا ظهر پنج ش��نبه درياي خزر مواج اس��ت ضمن 
آنكه با افزايش ش��دت وزش باد در شرق كشور از 
اواخر وقت چهارش��نبه پديده گردوخاك در زابل 
پيش بيني مي ش��ود. مدير پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناس��ي اظهاركرد: آس��مان تهران 
امروزص��اف تا كم��ي ابري پيش بيني مي ش��ود، 
بيش��ينه دما امروز در تهران 29 و كمينه دما 18 
درج��ه خواهد بود. ضياييان گفت: ام��روز اهواز با 
بيشينه دماي 39درجه باالي صفر گرم ترين مركز 
استان و شهركرد با كمينه دماي 3 درجه باالي صفر 

سردترين مركز استان خواهد بود.
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رييس سازمان توسعه تجارت هفت محور مهم تجارت خارجي را تشريح كرد 

WTO روايتي تازه از الحاق ايران به
تعادل|

محورهاي مهم صادراتي روز گذشته از سوي رييس 
سازمان توسعه تجارت تشريح شد. »وضعيت تجارت 
خارجي ايران در سال 98«، » داليل افت صادرات«، 
»ضرورت الحاق ايران به WTO «، »تغيير ساختار 
سازمان توسعه تجارت پس از احياي وزارت بازرگاني«، 
»اختصاص مشوق هاي صادراتي«، » تعيين تكليف 
واردات خودروهاي دس��ت دوم در نيمه دوم سال«، 
و در نهايت »چگونگ��ي روند انتخاب صادركنندگان 
نمونه« را مي توان مهم ترين مواردي عنوان كرد كه از 
سوي حميد زادبوم در جمع خبرنگاران عنوان شد. اما 
زادبوم از شكل گيري ستاد الحاق به سازمان تجارت 
جهاني، روايت تازه اي داش��ت. بنابراظهارات زادبوم، 
ايران كه بيش از دو دهه است به عنوان ناظر در سازمان 
تجارت جهاني حضور دارد، به داليل مختلف در يك 
بازه زماني، با چراغ سبز و در زمان ديگري با چراغ قرمز 
اعضاي اين سازمان مواجه شد؛ اما با اين حال مدت ها 
بود كه اتفاق خاصي در اين زمينه با وجود پيگيري ها، 
صورت نگرف��ت. حال اما به گفت��ه او، رييس جمهور 
براي تش��كيل س��تاد الحاق ايران به WTO دستور 
ويژه صادر كرده است. بر همين اساس، بعد از موافقت 
رييس جمهور، ستاد هماهنگي براي پيوستن ايران به 
سازمان تجارت جهاني، از شهريورماه سال جاري در 
سازمان توسعه تجارت تشكيل شده و وزراي ذي ربط 
و نماين��دگان آنها هر دو هفته ي��ك بار در آن حضور 
مي يابند تا نحوه عضويت ناظر ايران در اين سازمان و 

پيگيري الحاق دايم مورد بررسي قرار گيرد. 
زادبوم همچنين در اين نشست، در پاسخ به پرسش 
»تعادل« مبني بر اينكه س��اختار س��ازمان توسعه 
تجارت پس از احي��اي وزارت بازرگاني چه تغييري 
خواهد كرد، از احتمال بازگش��ت دفات��ر »مقررات 
واردات و صادرات« و »امور بين الملل« كه به وزارت 

صمت انتقال يافته، به اين سازمان خبر داد. 

   سهم صادركنندگان از مشوق ها؛ هيچ
معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت درباره بودجه 
تخصيص داده شده تاكنون براي مشوق هاي صادراتي 
گف��ت: تا به امروز هي��چ بودج��ه اي از ۷8۰ ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده براي مشوق هاي صادراتي 
تخصيص داده نشده است. او ادامه داد: سال گذشته 
بخش بسيار ناچيزي از بودجه مشوق هاي صادراتي 
تخصيص داده ش��د و با توجه به اينكه ممكن اس��ت 
ميزان درآمدهاي دولت براي اين بخش محقق نشود، 
نمي تواني��م پيش بيني كنيم چق��در از بودجه ۷8۰ 
ميليارد توماني امس��ال براي مش��وق هاي صادراتي 

محقق مي شود.
زادبوم درباره روند كاهشي تجارت ايران و اروپا و آينده 
آن اظهار كرد: بخش��ي از تجارت ايران با اروپا متاثر از 
سابقه ديرينه اي است كه در تجارت ايران با تعدادي از 
كشورهاي اروپايي همچون ايتاليا و آلمان حاكم بوده و 
بخشي نيز متاثر از برجام بود. لذا قبل از خروج امريكا از 
برجام، اتحاديه اروپا 5۰ ميليون يورو براي موضوعات 

مرتبط با آب، محيط زيس��ت و تج��ارت و همچنين 
فعاليت هاي مطالعاتي تخصيص داد. او ادامه داد: اما به 
دنبال دشمني امريكا و خروج از برجام، با وجود خواست 
كشورهاي اروپايي و به ويژه دولت هاي ٣ كشور بزرگ 
اين اتحاديه، شركت هاي بزرگ اروپايي از تحريم امريكا 
هراس داشتند. لذا ما سياست توسعه تعامالت تجاري 
با شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي را در دستور 
كار قرار داديم. اما در ادامه مس��ير و با گذشت زمان با 
بدعهدي اروپايي ها مواجه ش��ديم. او افزود: بر همين 
اساس راه حل منطقي، حركت به سمت »اينستكس« 
بود تا از تجميع درآمدهاي صادراتي مان به اروپا، بتوانيم 
نيازهاي وارداتي خود را از اروپا تامين كنيم، اما نكته حائز 
اهميت آن بود كه براي تامين مالي اين ساز وكار نيازمند 
صادرات نفت به اروپا بوديم تا منابع مالي واردات از اروپا 
تامين شود و بر همين اساس از اروپايي ها خواستيم كه 
نفتمان را به اين كشورها صادر كنيم. او كاهش تعامالت 
تجاري با اروپا را ناشي از مشكالت در مسيرهاي مالي 

عنوان كرد.

WTO دستور روحاني براي الحاق به   
معاون وزير صنعت از دستور ويژه رييس جمهور براي 
تشكيل ستادالحاق ايران به WTO خبر داد و گفت: 
اين ستاد به منظور فراهم سازي مقدمات الحاق شكل 
گرفته تابتوان از پتانس��يل هاي اين س��ازمان به نفع 
تجارت بهره برد. او اظهار كرد: ايران سال ها به عنوان 
ناظر در سازمان جهاني تجارت حضور دارد اما به داليل 
مختلف در يك زمان با چراغ س��بز و در زمان ديگري 
با چراغ قرمز اعضاي اين سازمان مواجه شده است و 
مدت ها بود ك��ه در اين حوزه پيگيري زيادي صورت 
نگرفته است، بر همين اساس سال قبل به درخواست 
مش��ترك وزير صنعت معدن و تج��ارت و وزير امور 
خارجه از رييس جمهور بنا بر اين شد كه ستاد الحاق 

ايران به سازمان جهاني تجارت تشكيل شود.
زادبوم افزود: بعد از موافقت رييس جمهور نمايندگان 
وزرا و دستگاه ها در اين س��تاد حضور پيدا مي كنند 
تا بتوان از پتانس��يل عضويت ناظر ايران در سازمان 
تجارت جهاني، به نفع تجارت خارجي كشور استفاده 
كرد. او تاكيد كرد: الحاق به سازمان تجارت جهاني اگر 
چه ممكن است يك هدف باشد، اما بطور قطع هدف 
بهتر آن اس��ت كه بتوان از مقررات و موافقتنامه هاي 
موجود در اين سازمان به نفع تجارت خارجي كشور 
بهره گرفت؛ چراكه ب��راي تعامل با دنيا به اين بخش 
كام��ال نياز داريم، اين در حالي اس��ت ك��ه الحاق به 
سازمان تجارت جهاني بايد كامال بر اساس منافع ملي 
صورت گيرد و موافقتنامه هايي كه در قالب آن به امضا 
مي رسد نيز حتما با اين مالحظه مورد پيگيري قرار 

خواهد گرفت. 
او ادام��ه داد: موافقتنامه هايي همچ��ون خدمات و 
گواهي مب��داء كه در ميان اعضاي س��ازمان تجارت 
جهاني، س��اري و جاري اس��ت، مي تواند براي ايران 
نيز مورد اس��تفاده قرار گيرد و نمي توانيم نسبت به 
آنها بي توجه باش��يم و در تعامالت تج��اري خود به 

نف��ع منافع ملي از آنها بهره نگيري��م. او با بيان اينكه 
رييس جمهور دستور تشكيل ستاد الحاق به سازمان 
جهاني تج��ارت را صادر كرده، گفت: با پيگيري وزير 
صمت، ستاد هماهنگي به WTO از شهريورماه سال 
جاري در سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل شده 
و وزراي ذي ربط و نمايندگان آنها هر دو هفته يك بار 
در آن حضور مي يابند تا نحوه عضويت ناظر ايران در 
اين سازمان و پيگيري الحاق دايم مورد بررسي قرار 
گيرد. زادبوم گفت: البته اين به معناي آن نيست كه 
امروز مي خواهيم به اين سازمان ملحق شويم؛ چراكه 
مش��كالت زيادي در اين رابطه وجود دارد اما هدف 
آن اس��ت كه موافقتنامه هاي موجود در اين سازمان 
بررس��ي ش��ده و از آن بتوان به نفع تجارت خارجي 

كشور بهره گرفت.

   احتمال بازگشت دفاتر تجاري
زادبوم در بخش ديگري از نشست و در پاسخ به خبرنگار 
»تعادل« درباره تغييرات سازمان متبوع پس از احياي 
وزارت بازرگاني گفت: بر اساس ساختار در نظر گرفته 
ش��ده براي وزارت بازرگاني، س��ازمان توسعه تجارت 
در اين وزارتخانه جاي خواه��د گرفت. حميد زادبوم 
درباره سرنوش��ت دفاتر » مقررات صادرات و واردات« 
و »امور بين الملل« نيز گفت: درخواس��ت ما اين است 
كه اين دو بخش در س��ازمان توسعه تجارت متمركز 
شوند تا ما بتوانيم كل پروسه تجارت كشور كه شامل 
واردات و صادرات اس��ت به درستي مديريت كنيم. او 
ادامه داد: دفتر »مقررات ص��ادرات و واردات« در واقع 
پيگيري كننده تعرفه ها است و ابزار سياست هاي تجاري 
كشور نيز طبيعتا بايد در اين دفتر تعريف شود. طبيعتا 
اين دفتر كه ابزار مهم تجارت و بازرگاني است به وزارت 
بازرگاني منتقل خواهد شد. به گفته زادبوم، اين دفاتر 
اگر به داخل سازمان توس��عه تجارت منتقل شود كه 
شرايط مساعد تري رقم خواهد خورد و اگر نه قطعا در 

وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.

   جزييات تجارت خارجي
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره تدوين 
كتاب »مقررات صادرات و واردات» سال 99 نيز عنوان 
كرد: در طول سال با توجه به پيشنهادهاي مختلفي 
كه از دستگاه هاي اجرايي به كميسيون ماده يك وارد 

مي ش��ود، در برخي تعرفه ها تغييراتي داشته ايم كه 
مورد تصويب كميته ماده يك قرار گرفته اس��ت، بر 
اين اس��اس در كتاب »مقررات ص��ادرات و واردات« 
س��ال 99 آنها را مكتوب خواهيم ك��رد. او ادامه داد: 
ب��ر اين اس��اس قرار نيس��ت كه اين كتاب در س��ال 
99 با تغييرات عمده اي مواجه باش��د، اما به تناسب 
درخواست دس��تگاه ها تالش داريم تا اصالحاتي بر 
روي آن صورت دهيم.زادبوم همچنين با بيان اينكه 
بر اساس اعالم گمرك ايران ميزان صادرات غيرنفتي 
در نيمه اول سال 98 به ۲۰ ميليارد و 9۴8 ميليون دالر 
رسيده، گفت: ميزان واردات در همين بازه زماني به ۲۱ 
ميليارد و ۲۲۰ ميليون دالر رسيده، كه بر اين اساس 
صادرات به لحاظ وزني با رشد مناسبي مواجه بوده و 
در مقابل واردات به لحاظ وزني كم ش��ده است و اين 
در شرايطي است كه ميزان صادرات به لحاظ ارزشي 
كاهش يافته و ميزان واردات از نظر ارزش��ي افزايش 
را تجربه مي كند. او اظهار ك��رد: علت عمده كاهش 
ارزش��ي صادرات غيرنفتي اص��الح قيمت هاي پايه 
صادراتي در گمركات بوده كه به دليل تعهدات ارزي 
صادركنندگان اين قيمت ها واقعي شده است. زادبوم 
با بيان اينكه از اين پ��س ممنوعيت صادراتي اعمال 
نخواهد شد، افزود: ممنوعيت هاي صادراتي جاي خود 
را به وضع عوارض داده، كه بر اين اساس تالش مي شود 
تا جلوي صادرات كاالها را سد نكنيم، بلكه با عوارض 
كنترل هاي الزم صورت گيرد. به گفته او، ممنوعيت 
صادرات تنها براي كاالهاي اساسي اعمال خواهد شد، 
چراكه اكنون در شرايط جنگ اقتصادي نيازمند آن 
هستيم كه قوت غالب مردم و كاالهاي اساسي مورد 
نياز آنها به ميزان كافي تأمين شود. همچين براساس 
توضيح��ات زادبوم، ص��ادرات كاالهايي ك��ه با دالر 
۴۲۰۰ توماني به كشور وارد شده اند همچنان ممنوع 
اس��ت و تنها اين كاالها با ممنوعيت صادرات مواجه 
هس��تند. او با بيان اينكه در شرايط جنگ اقتصادي 
يك تهديد جدي براي كاالهاي اساسي در صورت عدم 
برنامه ريزي و صادرات اين كاالها به وجود خواهد آمد، 
عنوان كرد: در ش��رايطي كه نياز به كاالهاي اساسي 
در كش��ور وج��ود دارد بايد مقررات خاص��ي را براي 
جلوگيري از صادرات داشته باشيم. او از تنظيم نقشه 
راه توسعه صادرات كشور همزمان با تدوين نقشه راه 
تنظيم بازار خبر داد وگفت: از اين پس مي توان جلوي 

ممنوعيت هاي صادرات را به بهانه تنظيم بازار داخلي 
گرفت. زادبوم درباره واردات خودروهاي دست دوم از 
برخي كشورها از جمله آذربايجان نيز گفت: سازمان 
توسعه تجارت در حوزه واردات همچون گذشته حضور 
ندارد؛ اما به صورت كلي اج��ازه واردات خودروهاي 
دست دوم داده نخواهد ش��د؛ چراكه ارز كشور نبايد 
براي واردات خودروي دس��ت دوم هزينه ش��ود. به 
گفته او، ممكن اس��ت واردات خودروي دس��ت دوم 
بازار داخل را به لحاظ قيمت متعادل كند، اما ارزبري 
خواهد داشت كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران اين 
كار به نفع منافع ملي نيست و اجازه آن داده نخواهد 
شد. بهتر است توليد داخلي خودرو را تقويت كنيم تا 

بتوانيم شرايط بهتري را تجربه كنيم.

   شروط انتخاب صادركنندگان نمونه
مع��اون وزير صمت در بخش بعدي س��خنان خود، با 
بيان اينكه صادرات كاالهاي اساسي و با ارزش پايين 
از معيارهاي انتخاب صادركننده نمونه حذف ش��ده، 
اف��زود: رفع تعه��د ارزي يكي از مالك ه��اي انتخاب 
صادركنندگان نمونه است. او عنوان كرد: صادركنندگان 
كاالهاي اساس��ي و ب��ا ارزش افزوده پايين از پروس��ه 
انتخاب صادركننده نمونه حذف شده اند و بر اين اساس 
صادركنندگان در س��اير گروه هاي كااليي در پروسه 
انتخاب صادركننده نمونه قرار گرفته اند. به گفته زادبوم، 
امتيازات مختلفي براي انتخاب صادركنندگان نمونه در 
نظر گرفته شده كه »رشد در ميزان صادرات«، »تعداد 
بازارها«، »بازارهاي جديد« و تعدد بازارها در 3 س��ال 
گذش��ته از جمله امتياز بندي هاي مرتبط با انتخاب 

صادركننده نمونه بوده است.
او تصريح كرد: در عين حال با توجه به اينكه دستگاه هاي 
مختلفي در پروسه انتخاب صادركننده نمونه مشاركت 
دارند، نوع رفتار ش��ركت ها در م��ورد تعهدات ارزي و 
بدهي هاي بانكي ني��ز مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
همچنين به گفته او، از ميان 3۰۲ صادركننده اي كه 
در پروسه انتخاب صادركننده نمونه مشاركت كرده اند، 
۲۶5 صادركننده حائز شرايط اوليه براي تشكيل پرونده 
ش��ده اند كه بر اين اساس ۱۰۶ متقاضي مورد بررسي 
نهايي ق��رار گرفته و از ميان آنها ۴۰ تا 5۰ صادركننده 
نمونه انتخاب شده اند، اما بخشي از پروسه انتخاب نهايي 

هنوز باقي مانده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت: 

موافق نرخ ارز ترجيحي نيستم
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه انحصار به 
هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: اينكه تامين كااليي 
محدود به فرد يا افراد خاص ش��ود خود نوعي رانت را 
نشان مي دهد. در مورد قطعات پرتيراژ خودرو دستور 
دادم كه هيچ قطعه اي توسط يك نفر تامين نشود و حتما 
چند واردكننده وجود داشته باشد كه در بحث قيمت و 

تامين، انحصاري به وجود نيايد.
رضا رحمان��ي در گفت وگو با ايلنا عن��وان كرد: بنا بر 
آمار سال گذش��ته، ۷۰ درصد موارد تخصيص اين ارز 
به كاالهاي اساس��ي و نهادهاي دامي بوده كه مربوط 
به وزارت جهاد كش��اورزي اس��ت و ۲3 درصد دارو و 
تجهيزات پزش��كي، يك درصد كاغذ ك��ه مربوط به 
وزارت ارشاد و ۶ درصد الستيك و مواد اوليه آن و خمير 
كاغذ بوده است. او ادامه داد: سال گذشته در جلسات 
مختلف من اين موارد را بيان كردم و مخالف مدل توزيع 
قبلي بودم و اين مساله به وجود آمد كه رحماني موافق 
پرداخت ارز يارانه اي اس��ت. بطور مثال گوش��ت با ارز 
يارانه اي وارد مي شد اما ديديم چه دردسرهايي ايجاد 
ش��د و خيلي از افراد نتوانستند از اين گوشت استفاده 
كنند، همان موقع ما پيشنهادي در خصوص اصالح اين 
روند داديم كه مورد قبول واقع شد و اكنون مي بينديد 
بازار سر و س��امان پيدا كرده است. هر كااليي كه وارد 
مي شود بايد زنجيره توزيع يعني صفر تا ۱۰۰ آن توسط 
يك مس��وول مديريت ش��ود آن زمان واردات توسط 
وزارت جهاد صورت مي گرفت و عرضه در فروشگاه هاي 
زنجيره اي انجام مي ش��د، مردم هم در صف گوش��ت 
مي گرفتند. با اين مدل ش��ان مردم حفظ نمي شد، به 

يك سري گوشت نمي رس��يد، همچنين فساد ايجاد 
شد بطوري كه از درب پشتي فروشگاه ها و مراكز عرضه، 

گوشت را براي رستوران ها مي برند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: س��رانجام 
پيشنهاد ما را در ماه هاي پاياني سال قبول كردند و از آن 
به بعد به صورت هدفمند كار توزيع آغاز شد و گوشت 
يارانه اي در اختيار تعاوني ها، بهزيس��تي و كارمندان 
دولت ق��رار گرفت، در ادامه هم دول��ت تعرفه را صفر 
كرد و ارز نيمايي شد. اكنون شتاب افزايش قيمت كم 
شده و به نظر من در صورت اجراي صحيح اين مصوبه 
قيمت گوش��ت كاهش خواهد داش��ت. پس از انتقال 
شركت بازرگاني دولتي به وزارت صمت به مديرعامل 
آن اعالم كردم كه هيچ محدوديتي در واردات نباش��د 
و هر كس بتواند گوش��ت وارد كن��د قيمت ها را نيز ما 
مي دانيم، هزينه هاي حمل و توزيع هم مشخص است 
و بر همين اساس اعتقاد دارم كه قيمت ها باز هم كاهش 
پيدا مي كند. او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا انتقال 
ش��ركت بازرگاني به اين وزارتخانه پيشنهاد شما بود، 
گفت: گرفتن اين شركت پيشنهاد ما نبود و ما تمايلي 
براي اين موضوع نداشتيم هر چند در ظاهر همه فكر 
مي كنند اين را ما خواستيم، ايرادي كه مطرح بود اينكه 
يك كار را به دو نفر داده بودند و همين امر باعث به وجود 
آمدن ناهماهنگي شده بود. من در جلسه رسما گفتم 
همه اين روند را بدهيد وزارت جهاد يا وزارت بازرگاني 
تشكيل بدهيد يا بدهيد به ما، اما مديريت بايد در اختيار 
يك تيم باشد زمان ادغام وزارت صنعت با بازرگاني اين 
شركت ابتدا در اختيار وزارت صنعت بود، بعدا جدا شد 

و به وزارت جهاد منتقل شد.رحماني در مورد بررسي 
۱۰ ساله دفاتر توسط تامين اجتماعي يا گرفتن ماليات 
به هر قيمت از توليدكنندگان گفت: بررسي ۱۰ ساله 
دفاتر، غيرقانوني اس��ت و هر جا كه گزارش شود قابل 
پيگرد است و من شخصا اين مساله را پيگيري مي كنم. 
ما بعد از جلس��اتي كه با اتاق بازرگاني داشتيم توافق 
كرديم كه تا يك سال دفاتر بررسي شوند و اين توافق 
قانون شد. در مورد ماليات نيز يكسري مصوبات حمايتي 
از بخش هاي مختلف گرفتيم كه از روند توليد حمايت 
شود بطور مثال از ستاد تسهيل، پيشنهادي به جلسه 
شوراي عالي سران قوا فرستاديم و آنجا نيز ماده ۱۶۷ 
قانون ماليات ها را اصالح كردند و مهلت پرداخت را از 3 
سال به 5 سال افزايش دادند يا به همين ستاد اختيار 
دادند كه در مورد معوقات بانك ها، بيمه و ماليات آنجايي 
كه تشخيص دهند بدهي ها استمهال شوند و همه نيز 
ملزم به اجراي آن هستند كه اين مصوبه از تيرماه ابالغ 
شده است. او در مورد شكست انحصار در واردات گفت: 
انحصار به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت، اينكه تامين 
كااليي محدود به فرد يا افراد خاص ش��ود خود نوعي 
رانت را نشان مي دهد. در مورد قطعات پرتيراژ خودرو 
دستور دادم كه هيچ قطعه اي توسط يك نفر تامين نشود 
و حتما چند واردكننده وجود داشته باشد كه در بحث 
قيمت و تامين، انحصاري به وجود نيايد. در ماه هاي آتي 
سياست ما اين است كه انحصار شكسته شود البته در 
برخي حوزه ها ما وارث هستيم و نمي شود يك شبه آن 
را درس��ت كرد اما در آينده نزديك به زودي اين اتفاق 

صورت خواهد گرفت.
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 روابط ايران و تركيه
محكم تر مي شود 

اتاق تهران| مسعود خوانس��اري، رييس اتاق 
تهران و دريا اورس، س��فير تركي��ه در ايران، در 
نشس��تي به بررس��ي وضعيت روابط تجاري دو 
كش��ور پرداخت��ه و بر ل��زوم ت��داوم و توس��عه 
همكاري هاي دوجانبه با وجود وجود فشار تحريم 
و س��خت گيري ها تاكيد كردند. سفير تركيه در 
تهران با اش��اره به عزم روس��اي جمهور دو كشور 
در توسعه مناس��بات اقتصادي، از آمادگي بخش 
 خصوصي تركيه براي همكاري با بنگاه هاي ايراني 
با وجود فشار باالي تحريم ها و سخت گيري ها خبر 
داد. دريا اورس در اين ديدار ابتدا به بازگشت ثبات 
اقتصادي در تركيه اشاره و اعالم كرد كه نرخ تورم 
در كشورش پس از چالش هاي اقتصادي سال هاي 

اخير، تك رقمي شده است. 
او با اشاره به برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي 
دو كش��ور در ش��هريور ماه امس��ال در تركيه، از 
توافقات جديد ميان دو طرف در گسترش سطح 
همكاري هاي اقتصادي س��خن گفت و اينكه دو 
كشور ايران و تركيه براي برقراري تجارت ترجيحي 
ميان دو طرف به توافقات خوبي رسيده اند. سفير 
تركيه در تهران همچنين با اشاره به هدف گذاري 
روساي جمهور دو كشور در دستيابي دو طرف به 
تجارت 3۰ ميلي��ارد دالري، افزود: آمار مبادالت 
بازرگاني دو كش��ور نش��ان مي دهد كه طي سال 
۲۰۱۲ ميالدي حجم مناس��بات تجاري ايران و 
تركيه به رقم ۲۲ ميليارد دالر در س��ال رسيد، اما 
به دليل اعمال تحريم ها از س��وي اياالت متحده 
امريكا، حجم روابط اقتصادي دو كشور پس از آن 
روندي كاهشي داشت و اين ركورد ديگر تكرار نشد. 
او به وضعيت روابط بانكي ميان دو كش��ور اشاره 
كرد و افزود: هالك بانك تركيه با وجود فش��ارها و 
تهديدهايي كه از سوي امريكا دريافت مي كند، به 
همكاري با بازار ايران ادامه داده  است بطوري كه 
در حال حاضر در حدود 85 درصد از تراكنش هاي 
مالي ميان دو كش��ور از طري��ق اين بانك صورت 
مي گيرد. دريا اورس با بيان اينكه يكي از بزرگ ترين 
مشكالت بر س��ر راه توس��عه روابط اقتصادي دو 
كشور، مشكالت پيش روي تركيه در خريد نفت 
خام از ايران به دليل فشار تحريم هاست، افزود: با 
اين حال دولت تركيه به دنبال راهكارهايي براي 

ادامه خريد نفت از ايران است.
رييس اتاق بازرگاني ته��ران نيز در اين مالقات با 
اشاره به اينكه دو كش��ور ايران و تركيه در تالش 
هستند با وجود فشار تحريم ها، سطح مناسبات 
اقتص��ادي را حفظ كنند، گف��ت: اكنون عالوه بر 
اينكه شركت هاي بزرگ تركيه فعاليت خود در بازار 
ايران را متوقف نكرده  و كماكان در اين بازار حضور 
دارند، ش��ركت هاي ايراني نيز به سرمايه گذاري 
در تركيه روي آورده اند و در برخي صنايع ش��اهد 
افتتاح كارخانه هاي ايراني در اين كشور هستيم. 
خوانس��اري به آمادگي اتاق بازرگاني تهران براي 
همكاري و تعامل با س��فارت تركيه در راس��تاي 
كمك به بنگاه هاي اقتصادي دو كشور براي بسط و 
توسعه مناسبات اشاره كرد و از دعوت اتاق تهران از 
رييس اتاق صنايع آنكارا )كه با اتاق تهران تفاهم نامه 
همكاري دارد( و رييس اتاق بازرگاني آنكارا براي 
سفر به تهران با هيات هاي تجاري تخصصي طي 

ماه هاي آتي خبر داد.
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به روس�تاهاي كرگينه، تازه آباد كيخسرو، پيچون، دادانه كمانگر، رشنش از توابع شهرستان سنندج با مقدار 25 كيلومتر شبكه پلي اتيلن  و تعداد 253 
انش�عاب به شماره 2098091688000001  و  مجتمع روستايي شيان سنندج   شامل گازرساني به روستاهاي شيان و توريور از توابع شهرستان سنندج با 
مقدار 19/5 كيلومتر شبكه پلي اتيلن  و تعداد 330 انشعاب به شماره 2098091688000002  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه،  تاريخ 98/07/16 
مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: روز دوشنبه به تاريخ 98/07/22 ساعت 19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي : روز دوشنبه به تاريخ 98/08/06 ساعت 19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس: سنندج- گريزه- ميدان جهاد- شركت گاز استان كردستان    تلفن: 087-33783625-9
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: خانم كريمي: 09187733273 - آقاي گيوه چيان: 09183778025
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فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري دو مورد مناقصه عمومي
 C گازرساني به مجتمع روستايي رشنش سنندج  و مجتمع روستايي شيان سنندج  به صورت 



15 جهان

چشم انداز مذاكرات تجاري روشن نيست

اردوغان سرانجام چراغ سبز ترامپ براي حمله را گرفت

بي ميلي چين به توافق تجاري گسترده با امريكا

گاردين: امريكا به كردهاي سوريه پشت كرد 

گروه جهان| 
دور جدي��د مذاك��رات تج��اري چي��ن و امريكا در 
شرايطي آغاز مي ش��ود كه مقام هاي چيني درباره 
رس��يدن به يك قرارداد گس��ترده تجاري با امريكا 

ترديد دارند. 
بلومبرگ نوشته، چين فهرست مواردي كه قصد دارد 
تا بر س��ر آنها با دولت امريكا مذاكره كند را محدود 
كرده اس��ت. بنا بر اين گزارش، »لي��و هي« معاون 
نخست وزير چين كه رياس��ت هيات مذاكره كننده 
چيني را برعهده دارد قرار اس��ت پيش��نهادهايي را 
مطرح كند كه تعهد به اصالح سياست صنعتي چين 
يا سوبس��يدهاي دولتي را شامل نمي شود، مواردي 
كه از خواسته هاي اصلي دولت ترامپ در مذاكرات 

تجاري هستند. 
اين در شرايطي است كه تنش هاي دو كشور پس از 
اعمال محدوديت از طرف امريكا براي سرمايه گذاري 
در چين افزايش يافته است. اين ممنوعيت احتمااًل 
ش��امل تمام س��رمايه گذاري هاي مال��ي امريكا در 

شركت هاي چيني مي شود.
دونالد ترامپ در آستانه آغاز دور جديد مذاكرات در 
روز پنج ش��نبه با فاجعه بار خواندن وضع اقتصادي 
چين گفته: »چين بسيار خواهان آن است كه با ما به 
توافق برسد. پكن چين به شدت تحت فشار قرار دارد؛ 
تعرفه ها به چين به ش��دت ضربه وارد كرده است. ۳ 
ميليون فرصت شغلي در چين از دست رفته است.« 
ترامپ همچنين گفته: »زنجيره تامين در چين در 
وضع فاجعه بار قرار دارد. شركت هاي فعال در چين 
به كشور هاي ديگر از جمله امريكا مي روند. چين در 

حال حاضر در وضع فاجعه كامل قرار دارد.«
جنگ تجاري امريكا و چين در ماه هاي گذشته باال 
گرفته و اقتصاد جهان را تحت تاثير قرار داده است. 
بلومبرگ نوش��ته، در پي انتش��ار گزارشي از اينكه 
چين براي توافق تجاري گس��ترده با ترامپ بيش از 
پيش بي ميل ش��ده است، سهام امريكا و يوآن چين 

افت كردند. گفته ش��ده، شاخص اس اندپي۵۰۰ در 
روز دوشنبه با باز شدن بورس لندن ۰.۴ درصد افت 
كرد. شاخص نيكي ژاپن هم ۰.۱۶درصد افت كرده 
اس��ت و نتوانست از رش��د جمعه وال استريت سود 
ببرد. س��هام وال اس��تريت پس از گزارش اش��تغال 
امريكا، كه اضطراب بازار را كاهش داد در روز جمعه 
جهش داشت. شاخص سي ان بي سي۱۰۰ آسيا نيز 
۰.۰۸درصد پايين آمد. يوآن چين نيز ۰.۲درصد در 
برابر دالر افت كرد و به نرخ برابري ۷.۱۲۷۵ رسيد.

  نارضايتي هاي داخلي 
اگرچه دولت ترامپ تاكيد مي كند كه جنگ تجاري 
با چين هيچ تاثيري بر اقتصاد امريكا ندارد، تعرفه ها 
باالي۱۰۰ميليارد دالر براي كش��ورش سودآوري 
داش��ته و از بازرگان��ان  امريكايي خواس��ته به دنبال 
بازارهاي جايگزين باش��ند اما تازه ترين بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد كه با وجود امضاي توافقنامه تجاري 
ميان امريكا و كش��ورهاي ديگ��ر از جمله ژاپن، اين 
مس��اله نمي تواند مشكل از دس��ت رفتن بازار چين 

 را مث��ال ب��راي كش��اورزان امريكايي جب��ران كند. 
نش��ريه پوليتيكو گزارش داده، صادرات كشاورزي 
امري��كا در ۲۰۱۹ در مقايس��ه ب��ا ۲۰۱۸ نزديك به 
۷درصد كاهش يافته اس��ت و اين يك��ي از بدترين 
دوره ها و بحراني ترين شرايط براي صنعت كشاورزي 
امريكا از سال ۱۹۸۰ به اين طرف است. برايان تالهام 
از مس��ووالن انجمن غالت اياالت متحده مي گويد 
كه كش��اورزان امريكاي��ي در حال از دس��ت دادن 
ش��كيبايي خود هس��تند، وعده ه��اي ترامپ را هم 

 قبول ندارند و جايگزيني براي بازار چين هم ندارند.
امريكا مدعي است كه با كاهش تدريجي تعرفه هاي 
ژاپن ميزان فروش محصوالت كشاورزي اين كشور 
به بازار ژاپن به بيش از ۷ ميليارد دالر و ۲۰۰ ميليون 
دالر خواهد رس��يد اما انجمن كشاورزي امريكا اين 
پيش بيني را باورپذير ندانس��ته است. ميزان فروش 
دانه ه��اي روغن��ي امري��كا در ماه جوالي امس��ال 
۵ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر در مقايسه با يك سال 
قبل كاهش يافت كه يك افت ۳۰ درصدي را به ثبت 
رسانده است. كارشناسان بر اين اعتقادند كه با وجود 
يافتن بازارهاي جايگزين، ميزان خسارتي كه حوزه 
كشاورزي امريكا به دليل از دس��ت دادن بازار چين 

متحمل شده است، جبران نخواهد شد.
از آغاز مذاكرات تجاري چين و امريكا از فوريه سال 
۲۰۱۸ به اين سو، دو كشور در ۱۲ نشست دو جانبه 
درباره اكثر مس��ائل مورد اختالف به توافق رسيدند 
اما مذاكرات بارها به خاطر عهدشكني طرفين دچار 
فراز و نشيب شد. دوازدهمين دور مذاكرات تجاري 
چين و امريكا دو ماه پيش بدون نتيجه در شانگهاي 
برگزار شد. پس از اين مذاكرات بود كه امريكا تصميم 
گرفت بر ۳۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي چين 
و پكن هم ب��ر ۵۰ ميليارد دالر از كاالهاي وارداتي از 

امريكا تعرفه جديد اعمال كنند.
موسس��ه رتبه بندي »اس اندپي« در گزارش جديد 
خود گرچه با رتب��ه اعتباري چي��ن را به دليل باقي 
ماندن سطح توليدات ناخالص داخلي چين در سطح 
باالتر از ميزان انتظار به “ A+ “ ارتقا داد اما اعالم كرده 
كه تداوم اختالفات پكن و واش��نگتن مي تواند رشد 
اقتصادي دو طرف را كاهش دهد. موسسه اس اندپي 
همچنين اعالم كرده اميد كمي براي حل مناقش��ه 
تجاري امريكا و چين در كوتاه مدت وجود دارد و اين 
بدان معناست كه در آينده، رشد بخش توليد و جذب 
س��رمايه خارجي در صناي��ع صادرات محور چين با 

كاهش محسوس مواجه خواهند شد. 

گروه جهان| 
كاخ سفيد پس از مكالمه تلفني روساي جمهوري تركيه 
و امريكا اعالم كرد اي��االت متحده در عمليات تركيه در 
شمال سوريه مش��اركت ندارد و از اين عمليات حمايت 
نمي كند. در بيانيه كاخ سفيد آمده تركيه بزودي عملياتش 
را در شمال سوريه آغاز خواهد كرد. رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه، هم پيش��تر گفته بود كشورش 
بزودي عمليات گس��ترده اي در ش��مال س��وريه براي 
پاكسازي شرق فرات از عناصر تروريستي انجام خواهد 
داد.  منطقه موردنظر رييس جمهوري تركيه، شهرها و 
روستاهاي عمدتا كردنشين را شامل مي شود كه زير نفوذ 
»يگان هاي مدافع خلق« سوريه هستند. نيروهاي كرد 
»يگان هاي مدافع خلق« س��وريه كه از نيروهاي متحد 
امريكا در جنگ امريكا عليه داعش در سوريه بوده اند، در 
واكنش به تهديدهاي رييس جمهوري تركيه گفته اند كه 
آماده جنگ با تركيه هس��تند. حمله احتمالي تركيه به 
مناطق تحت نفوذ كردها، پرسش هايي را درباره سرنوشت 
زندانيان داعش مطرح كرده  كه اكنون در اردوگاه هايي 

زيرنظر كردها و با حمايت امريكا زندگي مي كنند.
كاخ سفيد در بخشي از بيانيه خود با اشاره به اين موضوع 
گفته آلمان، فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي از پذيرش 
اين زندانيان كه مليت اروپايي دارند خودداري مي كنند 
و اي��االت متحده ديگر نمي تواند آنه��ا را نگهداري كند 
زيرا براي ماليات دهندگان امريكايي هزينه زيادي دارد. 
كاخ سفيد اعالم كرده از اين پس تركيه مسوول زندانيان 

داعش در اين منطقه از سوريه خواهد بود.

  عقب نشيني واشنگتن در برابر آنكارا 
نش��ريه گاردين با اش��اره به تغيير رويه امريكا نوشته: 
»باالخره تهديد روزافزون اردوغان جواب داد و توانست 
چراغ سبز دولت ترامپ را براي انجام عمليات يكجانبه 
و انفرادي در ش��مال س��وريه در مرزهاي مشترك با 
تركيه به دست آورد. كاخ سفيد گفته در اين عمليات 
ش��ركت نكرده و حمايتي ه��م از آن نمي كند و تنها 
نگران هم پيمان محلي خود يعني كردهاس��ت. اين 
موضع گي��ري امريكا به واقع عقب نش��يني و موافقت 
ضمني با انجام عمليات تركيه در شمال سوريه است. 
كاخ سفيد در ساعات اوليه دوشنبه با بيانيه اي كه عمال 
اذعان به خالي كردن پشت شبه نظاميان كرد و دادن 
مجوز به تركيه براي حمله به آنها در ش��مال س��وريه 
داش��ت، گفت كه نگران كردها در عمليات پيشروي 
تركيه است. نيروهاي دموكراتيك سوريه بر اين مساله 
صحه گذاش��ته و تاييد كردند كه نيروهاي امريكايي 
در حال ترك مناطق مجاور با مرزهاي تركيه هستند 
و به وعده هايي ك��ه داده بودند عمل نكردند، خب دور 
از انتظار نيس��ت كه امريكا كه هم��واره منافع خود را 
بر ديگر ش��ركايش ترجيح مي دهد اين بار نيز اين كار 
را كند؛ به ويژه اگر ش��ركايش ضعيف باشند و بيشتر 
نقش ابزار دست امريكا را ايفا كنند... چند ساعت بعد 
از اينكه كاخ سفيد اعالم كرد، نيروهاي امريكايي هرگز 
در عمليات تركيه شركت نمي كنند بيانيه اي ديگر از 
زبان اس��تفاني گريشام  منشي مطبوعاتي كاخ سفيد، 
منتشر ش��د مبني بر اينكه نيروهاي امريكايي خود را 

كنار خواهند كشيد و زمينه را براي عمليات قريب الوقوع 
تركيه فراهم مي كنن��د، اين نهايت لطف امريكايي ها 
به كردها را نش��ان مي دهد كه فقط مي توانند در اين 
عمليات مشاركت نكنند... اما تصميمات غيرمنتظره 
دولت ترام��پ مس��لما ص��داي جمهوري خواهان و 
دموكرات ها را كه درباره دادن مجوز حمله به تركيه در 
شمال سوريه هش��دار داده بودند، درمي آورد و پيامي 
نگران كننده به هم پيمانان واشنگتن در سراسر جهان 

خواهد داد.« 
نيويورك تايمز هم از تغيير سياست نظامي امريكا در 
سوريه خبر داده است. در بخشي از اين گزارش به نقل 
از يك مقام امريكايي بدون ذكر نام آمده است: »نيروهاي 
امريكايي فقط به اين دليل شمال شرق سوريه را ترك 
مي كنند تا از سر راه كنار بروند. دستگاه نظامي  امريكا 
ميان دو متحد مهم در جنگ سوريه گرفتار مانده است. 
تركيه متحد مهم ناتو اس��ت. اما كردهاي سوريه هم 
ش��ريك جنگ با داعش بوده اند. تصميم كناره گيري 
امريكا در مقطعي گرفته مي ش��ود كه داعش مشغول 
تجديد قوا است. دس��ت به حمالت چريكي در طول 
مرزهاي عراق و سوريه مي زند. شبكه هاي مالي خود را 
مجهز و توانمند مي كند. از يك اردوگاهي كه كردهاي 
متحد امريكا از آن حمايت مي كنند، دست به جذب نيرو 
زده است. اگر امريكا تعداد دو هزار نيروي حاضر خود در 
سوريه را كم كند و آن را به نصف برساند، آن موقع ديگر 
نمي تواند حامي شركايش در سوريه باشد كه با داعش 
مي جنگند. اكنون نهايت كاري كه نيروهاي امريكايي و 

بين المللي مي توانند در سوريه انجام دهند اين است كه 
جلوي داعش را بگيرند و آن را مهار كنند و اجازه ندهند 

وارد مناطق شهري شود.« 

  ابراز نگراني اتحاديه اروپا و روسيه 
با نزديك شدن به زمان آغاز عمليات تركيه در شمال 
سوريه، فدريكا موگريني مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا، دوشنبه در نشست خبري در اردن نسبت 
به هرگونه عمليات نظامي تركيه عليه نيروهاي كرد در 
شمال سوريه هشدار داده و گفت: »با توجه به اظهارات 
تركيه و امريكا در مورد تحوالت اوضاع و ضمن اذعان به 
نگراني هاي مشروع تركيه، اتحاديه اروپا از همان ابتدا 
اعالم كرده اس��ت كه يك وضعيت پاي��دار با ابزارهاي 

نظامي حاصل نمي شود.« 
كرملي��ن ني��ز تاكي��د ك��رده ك��ه والديمي��ر پوتين 
رييس جمهوري روسيه، با همتاي تركيه اي خود درباره 

آغاز عمليات نظامي در س��وريه گفت وگو نكرده اس��ت. 
ديمتري پسكوف سخنگوي كاخ رياست جمهوري روسيه، 
دوشنبه درباره عمليات نظامي احتمالي تركيه در شمال 
س��وريه گفته والديمير پوتين با رج��ب طيب اردوغان 
همتاي تركيه اي خود، درباره برنامه هاي آنكارا براي آغاز 
عملياتي نظامي در خاك سوريه گفت وگو نكرده است. 
پسكوف همچنين تاكيد كرده كه تمامي نيروهاي بيگانه  
غيرقانوني بايد از خاك سوريه خارج شوند. او در ادامه ابراز 
اميدواري كرده كه تركيه در تمامي شرايط به اصل حفظ 
تماميت ارضي سوريه پايبند باشد. اين مقام روسي گفته: 
»كرملين تعهد تركيه در زمين��ه حفظ تماميت ارضي 
سوريه و حاكميت سياسي آن را درك مي كند و تماميت 
ارضي سوريه نقطه آغاز در چارچوب تالش ها براي ايجاد 
راه حل براي بحران س��وريه و تمام مس��ائل ديگر است. 
اميدواريم هم قطاران تركيه اي ما در درجه اول اين مسائل 

را به صورت مسالمت آميز حل كنند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

پيروزي سوسياليست ها با 
اكثريت نسبي در انتخابات پرتغال 
گروه جهان| آنتونيو كوس��تا نخست وزير كنوني 
پرتغال، موفق ش��ده بار ديگر در انتخابات پيروز شود 
اما اكثريت كامل را در پارلمان كسب نكرد. به گزارش 
دويچه وله، با ش��مارش بي��ش از نيم��ي از آرا حزب 
سوسياليست با ۳۶.۷درصد پيش است و بايستي دولت 
ائتالفي را تشكيل دهد. رقيب اصلي حزب كوستا، حزب 
راستگراي سوس��يال دموكرات، در جايگاه دوم تا اين 
لحظه قرار دارد.  كوستا گفته مردم پرتغال با اين انتخاب 
نشان  دادند كه خواهان تش��كيل دولت ائتالفي با دو 
حزب ديگر متعلق به جريان چپ با نام هاي بالك چپ 
و كومونيست هستند. او گفته دولت جديد را با عزم و 
مسووليت اداره خواهد كرد. نخست وزير پرتغال گفته با 
حزب مردم- حيوانات- طبيعت نيز مذاكره خواهد كرد. 
با وجود اينكه احزاب چپ گرا خواهان سرمايه گذاري 
بيشتر دولت در خدمات عمومي هستند، انتظار مي رود 
كه كوستا براي همراهي با منطقه يورو سياست هايش را 
بازنويسي كند. حدود ۱۱ميليون نفر براي انتخاب ۲۳۰ 
نماينده پارلمان پيش از برگزاري انتخابات ثبت نام كرده 
بودند. محبوبيت حزب سوسياليست در اين اواخر به 
علت وقوع چندين رسوايي از جمله خويشاوندگماري 
و س��رپوش گذاشتن بر دزدي اس��لحه در پادگان ها، 
پايين آمده بود. در انتخابات س��ال ۲۰۱۵، سوسيال 
دموكرات ها توانستند در انتخابات پيروز شوند، اما حزب 
سوسياليست توانست با ائتالف با احزاب چپ به قدرت 
برسد. از آن تاريخ تاكنون وضعيت اقتصادي پرتغال به 
نسبت كشورهاي اتحاديه اروپا رشد كرده است. دولت 
توانسته تا از كس��ر حقوق و دستمزد بخش عمومي و 

بازنشستگي جلوگيري كرده و روند آن معكوس كند.

انتقاد كره شمالي از داستان 
ساختگي امريكا درباره مذاكرات 
گروه جهان| فرستاده اتمي كره شمالي دوشنبه با اعالم 
اينكه امريكا دست خالي در مذاكرات استكهلم شركت 
كرد، به اظهارات رهبري كره شمالي اشاره كرد كه گفته 
بود، اگر تيم امريكايي تحريم ها را تا پايان سال برندارد، بن 
بست اتمي ادامه مي يابد. به گزارش بلومبرگ، كيم ميونگ 
جيل در پكن گفته: »نيتي براي ادامه مذاكرات تهوع آور 
مشابه آنچه اخيرا شاهدش بوديم، نداريم. امريكا هيچ اقدام 
ملموسي براي پايان دادن به سياست هاي خصمانه خود 
عليه كره شمالي اتخاذ نكرده است. سرنوشت مذاكرات 
در دست امريكا است. اين به امريكا بستگي دارد كه آيا 
مي خواهد مذاكرات را ادامه دهد يا خير. اگر امريكا به خوبي 
آماده نباشد، چه كسي مي داند چه اتفاقي مي افتد. منتظر 
بمانيد و ببينيد.« او در ادامه امريكا را مس��وول شكست 
مذاكرات خوانده و گفته اياالت متحده به خاطر پافشاري 
به مواضع هميشگي خود مسوول اين شكست است و 
همچنين هيچ چي ملموسي در مذاكرات ارايه نكرد. پس 
از سه نشست بين دونالد ترامپ و كيم جونگ اون رهبري 
كره شمالي، دو طرف هنوز به توافقي درباره تحريم ها و 
آزمايش هاي اتمي و موشكي دست پيدا نكرده اند. در 
حالي كه ترامپ موفقيت در توقف آزمايش هاي اتمي و 
بالستيكي كره شمالي را مي استايد، دولت پيونگ يانگ 
بار ديگر آزمايش هاي موشكي خود را از سر گرفته و از 
مه سال جاري ميالدي چندين بار پرتاب هاي موشكي 
كوتاه برد انجام داده است. پيونگ يانگ امريكا را متهم 
مي كند كه داستان بي اساسي را درباره آينده مذاكرات 
منتشر كرده است. پيونگ يانگ گفته امريكا آمادگي 
مذاكره ندارد اما به دنبال سوءاستفاه از مذاكرات دو كشور 

براي مقاصد سياسي داخلي اش است.

افشاگر دوم هم وارد پرونده 
استيضاح ترامپ شد

گروه جهان| در ماجراي تماس تلفني دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امري��كا، با همت��اي اوكرايني اش، 
افش��اگر دومي نيز وجود دارد. رسانه ها اين خبر را به 
نقل از مارك زيد، وكيلي كه قبال وكالت »افشاگر اول« 
را برعهده داش��ت، منتش��ر كرده اند. مارك زيد گفته 
افشاگر دوم نيز يك مقام اطالعاتي است و بازرس كل با 
وي صحبت كرده است. به گزارش آسوشيتدپرس، زيد 
همچنين گفته افشاگر دوم اطالعات دست اولي دارد 
كه ادعاي افشاگر اول را تاييد مي كند. افشاگر اول كه 
گفته مي شود يك مقام اطالعاتي است با ثبت شكايتي 
مدعي شده ترامپ از قدرتش براي درخواست از يك 
كش��ور خارجي به منظور دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ 
استفاده كرده است. ماجراي شكايت اين افشاگر و در 
پي آن به جريان افتادن تحقيقات اس��تيضاح ترامپ 
از س��وي دموكرات هاي كنگره پس از آن آغاز شد كه 
بخش هايي از تماس ۲۵جوالي بين ترامپ و ولوديمير 
زلينسكي منتشر شد. دموكرات ها مي گويند ترامپ در 
اين تماس از همتاي اوكرايني اش خواسته درباره فساد 
جو بايدن و پسرش در اوكراين تحقيق شود و اعطاي 
كمك ۴۰۰ميليون دالري نظامي به كي يف را منوط به 
چنين تحقيقاتي كرده بود.  ترامپ با انتقاد شديد از اقدام 
دموكرات ها در راه اندازي روند تحقيقات اس��تيضاح، 
گفته در تماس با رييس جمهوري اوكراين هيچ سخن 
اش��تباه يا كار نادرستي از او س��ر نزده است. مجلس 
نمايندگان امريكا در ادامه تحقيقات استيضاح، سه روز 
پيش جلسات پرسش و پاسخي را با يكي از مقام هاي 
س��ابق وزارت خارجه ترتيب داد كه به خاطر افشاي 

نامش در شكايت »افشاگر اول« استعفا كرده بود. 

جانسون قصد دارد در اتحاديه 
اروپا كارشكني  كند

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا قصد دارد در صورتي 
كه وادار به تمديد مهلت برگزيت ش��د، با اقداماتي از 
جمله وتوي بودجه هفت س��اله اتحاديه اروپا در روند 
كار اين اتحاديه مش��كل ايجاد كند. بوريس جانسون 
مدت ها تاكيد كرده اس��ت در موعد مقرر )۳۱ اكتبر( 
از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد و گفته است، ترجيح 
مي دهد بميرد تا اينكه از اتحاديه اروپا درخواست مهلتي 
دوباره كند. پارلمان بريتانيا با تصويب قانون »بن« كه در 
صورت عدم دستيابي به توافقي براي خروج از اتحاديه 
اروپا، تمديد مهلت برگزيت را الزامي مي كند به دنبال 
جلوگيري از تصميم جانسون هستند اما در صورتي كه 
نخست وزير مجبور شود زمان بيشتري براي خروج از 
اتحاديه اروپا معطل شود، احتماال به عاملي دردسرساز 
براي بروكسل تبديل خواهد شد. ديلي تلگراف نوشته، 
مقامات ارش��د بريتانيا در نظر دارن��د در صورتي كه 
بريتانيا در اتحاديه اروپا بماند، در اقدامات اين اتحاديه 
كارشكني كنند. دو وزير كابينه بريتانيا به اين روزنامه 
گفته اند، برنامه آنان شامل مسدود كردن بودجه ۲۰۲۱ 
تا ۲۰۲۷ اتحاديه خواهد بود كه اوايل س��ال جاري به 
تصويب خواهد رسيد. فرستادن يك مخالف اتحاديه 
اروپا همچ��ون نايجل فاراژ، رهبر ح��زب برگزيت به 
بروكسل به عنوان كميسيونر آينده بريتانيا در اتحاديه 
اروپا نيز يكي ديگر از برنامه هاي آنان است. استيو بيكر 
وزير س��ابق برگزيت، چنين اقدامي را »شليك سالح 
هس��ته اي به قلب سيارك« خوانده اس��ت. البته اين 
احتمال وجود دارد كه با توجه به دو دهه مشكل سازي 
فاراژ در بروكس��ل، اعضاي پارلمان اروپا او را به عنوان 

رييس كميسيون اروپايي نپذيرند. 

اعالم پيروزي هر دو حزب 
اصلي در انتخابات تونس 

گروه جهان| س��ومين انتخابات پارلماني تونس 
پس از تحوالت موس��وم به انقالب ه��اي عربي در 
۲۰۱۱ برگزار ش��د و هر دو ح��زب كليدي مدعي 
پيروزي در آن ش��دند. به گزارش يورونيوز، در اين 
انتخابات حدود ۷۰۰ فهرست حزبي و بيش از ۷۰۰ 
فهرست مستقل براي به دست آوردن ۲۱۷ كرسي 
پارلمان اين كش��ور با يكديگر به رقابت پرداختند. 
پس از پايان راي گيري حزب النهضه مدعي ش��د 
بيشترين كرس��ي را به دس��ت آورده است. اين در 
حالي اس��ت كه نبيل القروي موسس حزب »قلب 
تونس« نيز گفته حزب او بيشترين آرا را كسب كرده 
است. قروي كه يك تاجر است يكي از نامزدهاي دور 
دوم انتخابات به شمار مي رود. قروي كه برخي به او 
لقب »برلوسكوني تونس« را داده اند يك سرمايه دار 
است كه از طريق شبكه تلويزيوني خود طرفداران 
بسياري پيدا كرده است. هرچند منتقدان قروي او 
را به پوپوليست بودن متهم مي كنند اما نمي توان از 
طرفداران او در جامعه تونس به سادگي عبور كرد. 
قروي كه پيش از انتخابات رياست جمهوري به جرم 
پولشويي بازداشت شده بود، موفق شد در آن رقابت 
با كسب ۱۵.۵۸درصد به دور دوم راه يابد. رقيب او 
در دور دوم قيس سعيد علي خواهد بود كه توانسته 
ب��ود ۱۸.۴درصد آرا را به خود اختصاص دهد. نظام 
سياسي تونس كه مدلي پيچيده و متفاوت از بسياري 
از نظام هاي سياسي پارلماني و جمهوري به شمار 
مي رود، هم رييس جمهوري دارد و هم نخست وزير و 
البته هيچكدام هم تشريفاتي نيستند. حزب پيروز از 
سوي رييس جمهور مامور تشكيل دولت خواهد شد.
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 نگراني مردم هند
از ركود اقتصادي 

گروه جهان| نتايج تازه ترين بررسي بانك مركزي 
هند نش��ان داده مردم از رك��ود اقتصادي و وخيم تر 
شدن وضعيت اشتغال بسيار نگران هستند. به گزارش 
هندوستان تايمز، بر اساس بررسي بانك مركزي هند 
كه با ش��ركت ۵ هزار و ۱۹۲ خانوار در ۱۳ شهر هند 
از جمله دهلي نو و بمبئي انجام ش��ده است، حدود 
۴۸درص��د از ش��ركت كنندگان گفته اند وضعيت 
اقتصادي وخيم تر شده اس��ت. در حالي كه بيش از 
۵۲ درصد ديگر معتقدند وضعيت اش��تغال در اين 
كش��ور با بحران بيشتري روبرو ش��ده است. كميته 
سياست گذاري پولي در بانك مركزي هند در روزهاي 
اخير اعالم كرده كه بررسي بانك مركزي هند حاكي از 
سطح ضعيف تقاضا در ميان مصرف كنندگان به ويژه 
در مورد كاالهاي مصرفي غيرضروري اس��ت. انتظار 
مي رود با توجه به كاهش درآمد و نياز به پرداخت حقوق 
كارگران، شركت هاي توليدي كارگران خود را اخراج 
كرده و قيمت محصوالت را كاهش دهند. بر اساس 
اين بررسي، همچنين ۵۳درصد از شركت كنندگان 
معتقدند كه تا يك سال آينده وضعيت اقتصادي هند 
بهبود خواهد يافت. بان��ك مركزي هند جمعه نرخ 
بهره وام را به ۵.۱۵درصد كاهش داد كه كمترين نرخ 
بهره بانكي در ۹ سال گذشته محسوب مي شود. اين 
بانك همچنين نرخ رش��د اقتصادي هند براي سال 
مالي ۲۰۲۰- ۲۰۱۹ را ۶.۱ درصد اعالم كرد. پيش از 
اين، بانك مركزي هند نرخ رشد اقتصادي هند براي 
مدت مش��ابه را ۶.۹ درصد اعالم كرده بود. در دو ماه 
گذشته دولت هند به منظور احياي رشد اقتصادي 
اين كشور طرح هايي مانند آزادسازي سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي براي بخش هاي منتخب، اطمينان 
از انتقال اعتبار به موسسات غير بانكي، لغو ماليات هاي 
جنجالي براي سرمايه گذاران خارجي، سرمايه بيشتر 
براي بانك ها و ادغام بزرگ بانك ها را به اجرا گذاشته 
است.  اين در حالي اس��ت كه تحليلگران اقتصادي 
معتقدند ركود اقتصادي هند در دوره اي طوالني تر از 
تخمين هاي دولت ادامه خواهد داشت. بانك مركزي 
هند در گزارش ساالنه خود كه ماه گذشته منتشر شد 
اعالم كرده بود كه ركود رشد اقتصادي هند دوره اي 
است و ساختاري نيست. هند به اصالحات اقتصادي 
بزرگ تر و عميق تري احتياج دارد. گفته ش��ده، نرخ 
بيكاري هند در جوالي ۲۰۱۹ به ۷.۵۵ درصد افزايش 
يافته است. نرخ بيكاري در مدت مشابه سال گذشته 

۵.۶۶ درصد بوده است. 

پاكستان بانكداري اسالمي را 
توسعه مي دهد

دولت پاكستان تصميم گرفته كه يك برنامه جامع را 
با هدف توسعه بانكداري اسالمي در اين كشور اجرا 
كند. به گزارش تريبون، بانك دولتي پاكستان با هدف 
اجراي اين طرح در حال پايه ريزي يك طرح هفت ساله 
و يك چارچوب جامع است كه دو ماه آينده رونمايي 
خواهد شد. دولت پاكستان كميته ويژه اي را بدين 
منظور تشكيل داده و در حال بررسي وام هايي است كه 
تحت اين چارچوب پرداخت خواهد شد. اين درحالي 
است كه سهم بازار دارايي هاي بانكداري اسالمي در 
كل صنعت بانكداري در پاكستان تا پايان سال مالي 
گذشته به ۱۴.۴ درصد در مقايسه با ۱۲.۹ درصد در 

ژوئن سال ۲۰۱۸ افزايش يافته است. 

ارجاع پرونده افسران خاطي 
عراقي به مراجع قضايي

فرماندهي عمليات مش��ترك عراق از ارجاع فوري 
پرونده افس��راني كه از خش��ونت عليه معترضان 
اس��تفاده كردند، خبر داد. به گزارش سومريه نيوز، 
فرمانده��ي نظامي ع��راق به اس��تفاده از زور طي 
درگيري ها با معترضان در ش��هرك صدر در شرق 
بغداد اذعان كرد. از سوي ديگر عادل عبدالمهدي 
نخس��ت وزير عراق، دس��تور عقب نشيني تمامي 
يگان هاي ارتش از شهرك صدر و استقرار يگان هاي 
پليس فدرال به جاي آنها را داد. او همچنين بر آغاز 

محاكمه نيروهاي خاطي تأكيد كرده است. 

اختالف »غني« و »عبداهلل« بر 
سر بركناري مقام وزارت خارجه 
اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، صبغت اهلل 
احمدي سخنگوي وزارت خارجه، را بركنار كرد ولي 
عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي حكومت وحدت ملي آن 
را نپذيرفت. به گزارش بي بي سي، سخنگوي غني دليل 
اين بركناري را اظهارات غيرمسووالنه عنوان كرده 
است. عبداهلل با دفاع از احمدي گفته او در حمايت از 
روند صلح، مواضع وزارت خارجه را بيان كرده است. 
اخيرا هياتي از طالبان به اسالم آباد سفر كرد. سخنگوي 
غني گفته اين نشست ها به روند صلح كمكي نمي كند. 
اما سخنگوي وزارت خارجه گفته بود كابل از تالش هر 

كشوري براي صلح استقبال مي كند. 

رزمايش هاي بحرين و عربستان
رزمايش ه��اي دريايي مش��ترك »جس��ر۲۰« و 
»امواج۴« عربستان و بحرين در آب هاي خليج فارس 
آغاز شدند. به گزارش ايسنا، اين رزمايش ها مشاركت 
نيروهاي هوايي و گروه پنجم پدافند هوايي عربستان 
و نيروهاي دريايي بحرين در آب هاي خليج فارس 
برگزار مي شوند. درياساالر ابراهيم محمد البلوي، 
فرمانده اين رزمايش، هدف از رزمايش مشترك را 
مقابله با آنچه عمليات تروريستي به تاسيسات نفتي 
خوانده، اعالم كرده است. او همچنين بر حفاظت از 
آب هاي منطقه اي خليج فارس، تقويت همكاري و 
هماهنگي ميان شاخه هاي نيروهاي مسلح و تبادل 
مهارت هاي جنگي ميان نيروهاي مسلح عربستان 

و بحرين تاكيد كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

تبديل فرهنگ به يك ابزار سياسي
كارگردان فيلم سينمايي »مردي بدون سايه« معتقد است كه دولت به جاي آنكه از مباني فرهنگ براي مشكالت كل جامعه و حتي باالتر 
از حل مشكالت سياسي استفاده كند، از فرهنگ به عنوان يك ابزار سياسي استفاده كرده است. عليرضا رييسيان افزود: بي توجهي دولت به 
فرهنگ بزرگ ترين اشتباه تاريخي است درحالي كه اگر دولت از مباني فرهنگي خوب استفاده مي كرد بسياري از مشكالت حل مي شد اما 
متاسفانه دولت به جاي آنكه از مباني فرهنگ براي مشكالت كل جامعه و حتي باالتر براي حل مشكالت سياسي استفاده كند، از فرهنگ به 
عنوان يك ابزار سياسي استفاده كرده است. او به ايلنا گفت: صبح كه از خواب بيدار مي شويم دايم در معرض اخبار نگران كننده و تشويش آميز 
هستيم و حتي اين امر را وزارت بهداشت نيز هشدار داده بود و بايد مسووالن فرهنگي و متوليان آن به خصوص در وزارت ارشاد توجه كنند.

بازارهنر

علي رهبري در قصر توپكاپي استانبول روي صحنه رفت
علي رهبري روز دوازدهم، مهر ماه با همراهي اركستر 
سمفونيك دولتي استانبول و همراهي النگ المت 
)نوازنده  فرانس��وي االصلِ  مش��هور هارِپ اركس��تر 
فيالرمونيك برلي��ن( در قصر توپكاپي اس��تانبول 
روي صحنه رفت. كاخ توپكاپي، يكي از بزرگ ترين 
و محبوب  تري��ن مراكز براي بازديد گردش��گران در 
اس��تانبول است. اين بنا در بين س��ال هاي ۱۴۶۶ و 
۱۴۷۸ توسط سلطان محمد دوم ساخته  شده است. 
ساخت اين بنا بر روي يك  شبه جزيره كوچك ساخته 
 شده و در سمت شمالي آن دماغه طاليي و در جنوب 
آن نيز درياي مرمر قرار دارد؛ در سمت شمال شرقي 
اين بنا نيز تنگه بس��فر قرار گرفته است كه موجب 
مي شود تا نمايي زيبا از سمت آسيايي اين منطقه نيز 
براي اين كاخ مهيا شود. در اين كنسرت ويژه، راديو و 
تلويزيون دولتي تركيه نيز حضور داشت و قرار است 
به زودي كل كنسرت را پخش كند. اين كنسرت كه از 
روزها قبل از روز اجرا، تمام بليت هايش به فروش رفته 
بود از مهم ترين رويدادهاي هنري در استانبول به شمار 
مي رود و مي توان آن را مهم ترين مهم ترين كنسرت 

ساِل استانبول دانست. علي رهبري آهنگساز و رهبر 
بين المللي ايراني، مدير هنري و رهبر سابق اركستر 
سمفونيك شهرهاي بروكسل، پراگ، زاگرب، ماالگا و 
تهران بوده و عالوه بر آن ۱۴ سال به عنوان رهبر اصلي 
اركستر سمفونيك دولتي استانبول فعاليت داشته 
است و بارها رهبري اين كنسرت ها را به عهده داشته 
است. اين كنسرت ها معموال در كليساي »ايرنه هاگيا« 
اجرا مي شوند. اين كليسا در يك پارك زيبا و تعدادي 
از خرابه هاي متعلق به دوران بيزانس قرار گرفته است. 
از كليساي ايرنه هاگيا در شرايط خاص براي برگزاري 
كنسرت و نمايشگاه هاي بين المللي استفاده مي شود. 

تاريخنگاري

تبعيد آيت اهلل مدرس 
شانزدهم مهر ۱30۷، س��رتيپ درگاهي رييس نظميه تهران به همراه تعدادي از 
ماموران به خانه آيت اهلل سيد حسن مدرس عالم بزرگوار و نماينده مجلس شوراي 
ملي يورش برده و وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند، در نهايت آيت اهلل مدرس به 
شهر خواف نزديك مرز افغانستان تبعيد شد.  پس از برگزاري انتخابات دوره هفتم 
مجلس شوراي ملي و اعالم نتايج آن معلوم شد كه آيت اهلل سيدحسن مدرس نماينده 
منتقد دولت در تهران حتي يك رأي هم در صندوق به نامش خوانده نشده است. وي 
در اعتراض به اين نتايج در سخنراني مبسوطي گفت: »اگر باور كنيم كه هيچ يك 
از مردم تهران به من رأي ندادند ولي من خودم ش��خصًا به پاي صندوق انتخابات 
رفته يك رأي به خودم دادم. پس اين يك رأي كه به نام مدرس بود در صندوق چه 
شد؟« اين سخن، محافل سياس��ي و گردانندگان انتخابات را به وحشت انداخت. 
بازتاب سخنان مدرس در باب تشكيك در صحت انتخابات دربار را به فكر انداخت 
تا از در صلح وارد ش��ود. اينچنين بود كه فردي از سوي شاه نزد مدرس آمده اعالم 
كرد كه اعليحضرت احوالپرسي نموده، گفتند چون شما از تهران انتخاب نشده ايد 
اجازه بدهيد كه كانديداي يكي از شهرستان ها شويد و دستور دهم انتخاب گرديد! 
مدرس در پاسخ به تندي گفت كه به سردار سپه بگو اگر مردي، مردم را آزاد بگذار تا 
ببيني من از چند شهر انتخاب مي شوم واال مجلسي كه به دستور تو، من نماينده اش 
گردم بايد درش را لجن گرفت. آن ش��خص هم مأيوسانه به عرض رضاخان رساند 
كه مدرس چنين گفت. شاه چاره را منحصر به اين مي بيند كه به او تكليف كند از 
سياس��ت كناره جويي نمايد و اين پيغام نيز به مدرس رسانده مي شود. جواب باز 
معلوم است، مي گويد: »من وظيفه انساني و شرعي خويش را دخالت در سياست و 
مبارزه در راه آزادي مي دانم و به هيچ عنوان دست از سياست برنمي دارم و هر كجا 
هم باشم همين است و بس.« اينچنين بود كه شاه دستور تبعيد مدرس به يكي از 
شهرستان ها را صادر كرد. فرماني كه رييس شهرباني به همراه گروهي از نيروهايش 
آن را در ميانه مهرماه ۱30۷ به اجرا درآوردند. آنان به منزل آيت اهلل مدرس هجوم 
برده و پس از ضرب و شتم، وي را بدون عمامه، عبا و كفش از خانه بيرون آورده و به 
ماموران شهرباني مشهد تحويل دادند. مدرس پس از آن به شهر خواف تبعيد شد. 
حسين مكي در اين باره مي نويسد: »مدرس در زمان سلطنت رضاخان نايب التوليه 
مسجد سپهساالر بود و در آنجا به تدريس فقه مي پرداخت. ضمن تدريس فقه در باب 
مزدحم اظهار ك�رده ب�ود ك�ه  در  ازدحام  اگ�ر كسي  كشته  شود خ�ونش هدر اس�ت  

و دي�ه آن را بايستي حاكم ش�رع بپردازد.  مثال آورده بود كه مثال روز سوم حمل اگر 
سردار سپه در مجلس كشته شده بود، خونش هدر بود و ديه آن را مي بايستي حاكم 
شرع بپردازد. جاسوس هاي رضاخان سخن سيد را به گوش سردار سپه مي رسانند 
و او هم به خاطر همين حرف، دستور تبعيد سيد را به خواف مي دهد و ب�ع�د ه�م 
فرمان قتل او را صادر مي كند.« مدرس را چندي بعد به قلعه خواف تبعيد كردند. 
مدرس مدت ۷ س��ال در خواف در منزلي كه فقط يك اتاق داشت، توسط ماموران 
زيادي تحت نظر بود و اوضاع خوبي نداشت. او در نامه كوتاهي كه در سال ۱3۱۴، 
به مشهد براي شيخ احمد بهار مي فرستد تا شيخ احمد آن را به ملك الشعراي بهار 
برساند، مي نويسد: »زندگاني من از هر حيث دشوار است، حتي نان و لحاف ندارم.« 
س�ران�ج�ام م�درس را پس از ۹ سال اسارت در قلعه خواف، در ۲۲ م�ه�ر ۱3۱۶ از 
خواف به ك�اش�م�ر )ت�رشي�ز( منتقل مي كنند. جهانسوزي، خلج و مستوفيان نزد 
مدرس آمده و چاي سمي را به اجبار به او مي دهند. بعد از چندي كه مي بينند از اثر 
سم خبري نيست، عمامه او را در حين نماز از سرش برداشته، بر گردنش مي اندازند 
و مدرس بدين ترتيب در سن ۶۹ سالگي به شهادت مي رسد. قاتالن جنازه مدرس 

را شبانه به غسالخانه برده و در كاشمر ب�ه خاك سپردند.

سينماهاي جديد تهران در كدام مناطق تاسيس مي شوند؟
چهارده پرديس س��ينماي جديد در شهر تهران در 
حال ساخت است كه به احتمال فراوان بيش از ۵0 
درصد آنها تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد. 
پرديس هاي لوتوس مال، عرش، مگاپارس، رزمال، 
شميران سنتر، اوپال، هديشمال، اس��پادانا، باران، 
ولنجك، سيتي سنتر، بازار آرين، صبامال و نارسيس 
۱۴ سالن سينماهايي هستند كه ساخت آنها توسط 
بخش خصوصي بين ۲0 الي ۸۵ درصد پيش��رفت 
داشته  است. از اين ۱۴ پرديس 3 پرديس در جنوب 
ش��هر تهران و حومه شهر، ۶ پرديس در شمال شهر 
تهران و ۵ پرديس در مركز ش��هر در حال س��اخت 
هستند.پرديس سينماي لوتوس مال با ۸۵ درصد 
پيشرفت فيزيكي شامل ۱۶ س��الن نمايش فيلم و 
۲۲00 صندلي در منطقه نازي آباد. پرديس سينمايي 
عرش با ۶0 درصد پيشرفت فيزيكي و شامل ۵ سالن و 
۷۵0 صندلي در منطقه آجودانيه. پرديس سينمايي 
مگاپارس با ۵0 درصد پيش��رفت فيزيكي شامل ۶ 
س��الن و ۱۵00 صندلي در خياب��ان معلم، پرديس 
س��ينمايي رزمال با ۷0 درصد پيش��رفت فيزيكي 
و ۷ سالن س��ينما و ۸۵0 صندلي در انتهاي اتوبان 
همت. پرده سينمايي ش��ميران سنتر با 30 درصد 
پيشرفت فيزيكي، ۵ س��الن سينما و 300 صندلي 
در منطقه اقدسيه. پرده سينمايي اوپال با ۸0 درصد 
پيشرفت فيزيكي، ۴ س��الن سينما و ۷00 صندلي 
در س��عادت آباد. پرديس س��ينمايي هديش مال با 

۷0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۶ سالن سينما و ۵۵0 
صندلي در ميدان هروي پاسداران. پرديس سينمايي 
اسپادانا با ۷0 درصد پيشرفت فيزيكي، 3 سالن سينما 
و 3۵0 صندلي در فلكه س��وم تهرانپارس. پرديس 
س��ينمايي باران با ۴0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۵ 
سالن س��ينما و ۱۲00 صندلي در ميدان استقالل. 
پرديس س��ينمايي ولنجك با 30 درصد پيشرفت 
فيزيكي، ۴ سالن سينما و ۱۲3۵ صندلي در منطقه 
ولنجك. پرديس سينمايي سيتي سنتر با ۲0 درصد 
پيشرفت فيزيكي، ۴ سالن سينما و ۷00 صندلي در 
شهرستان ش��هريار. پرديس سينمايي بازار آرين با 
۸0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۲ سالن سينما و ۱۶0 
صندلي در ش��هرري. پرديس سينمايي صبامال با 
۵0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۴ سالن سينما و ۶۵0 
صندلي در چهارراه لشگر. پرديس سينمايي نارسيس 
با ۵0 درصد پيشرفت فيزيكي، ۴ سالن سينما و ۵00 
صندلي در فلكه سوم تهرانپارس در حال ساخت است.

فيلم كوتاه هيچ كجا امكان اكران ندارد
س��ياوش افش��ار كارگردان فيلم »كتاب آشپزي« 
مي گويد: عالقه مند به تعريف كردن داس��تان هاي 
طوالني تري براي مخاطب اس��ت. س��ياوش افشار، 
كارگردان فيلم »كتاب آش��پزي« كه هم اكنون در 
سينماهاي »هنروتجربه« در حال اكران است، گفت: 
دوست دارم كه داستان هايم را در زمان طوالني تري 
براي مخاطب تعريف كنم ولي بازهم داس��تان هايم 
مخاطب خ��اص خواهند داش��ت و ش��ايد با توجه 
به ش��رايط فيلم، امكان اكران عموم��ي با مخاطب 
گسترده تر را هم داشته باشد اگر بازيگران شناخته 
شده تري داشته باش��د اما از نظر نوع فضا و داستان 
تغيير رويه نخواهم داد. او ادامه داد: به دليل ش��رايط 
فعلي سينماي ايران است. همين كه فرصت نمايش 
اين فيلم به وجود آمده، بايد شكرگزار بود. افشار كه 
پيش از س��اخت اولين فيلم بلند سينمايي خود، دو 
فيلم كوتاه نيز ساخته است، درباره اكران فيلم هاي 
كوتاه گفت: فيلم هاي كوتاهي كه من قبال كار كرده ام 
در جايي به جز جشن تصوير سال به نمايش درنيامد و 
فيلم كوتاه هيچ  كجا امكان اكران ندارد. اين كارگردان 

درباره بازگشت به ساخت فيلم هاي كوتاه بيان كرد: 
فكر نمي كنم ديگر به سراغ ساخت فيلم كوتاه بروم 
چراكه دوست دارم داستان هاي طوالني تري تعريف 
كنم و گاهي زمان ۹0 دقيقه و ۱00 دقيقه هم براي 
داستان هاي من كافي نيست و بطور كلي مديوم فيلم 
كوتاه براي من راضي كننده نيست. او با اشاره به اهميت 
مخاطب در ساخت آثارش توضيح داد: در ساخت فيلم 
به مخاطب هم فكر مي كنم اما در اين محدوده زماني 
كه فيلم هاي ارزان و كوچك تري ساخته ام، از قيد فكر 
كردن زياد به مخاط��ب آزاد بوده ام و آنچه را كه فكر 

مي كردم درست تر است، انجام داده ام.

میراثنامه

كشف اسكلت ۵ هزار ساله در تركيه
باستان شناس��ان بقاياي يك كودك متعلق به عصر 
مس )۵۷00 س��ال پيش( را در ويرانه هاي يك بناي 
باستاني واقع در تركيه كشف كردند. به گزارش انشنت 
اوريجينز، اسكلت اين كودك ۶ يا ۷ ساله توسط يك 
تيم باستان شناسي ايتاليايي در نزديك منطقه اي به نام 
»ارسالن تپه« )Mound of Arslantepe( كشف 
شد. اين تيم باستان شناس��ي به نمايندگي از وزارت 
فرهنگ و گردشگري تركيه و دانشگاه »ساپينزاي« 
رم براي مدتي در اين منطقه مش��غول كاوش بودند. 
اين تيم باستان شناس��ي در جريان كاوش هاي خود 
در »ارس��الن تپه« ب��ه ويرانه هاي ي��ك خانه متعلق 
ب��ه دوران »مس س��نگي« يا عصر م��س برخوردند. 
باستان شناسان با بررسي ويرانه هاي خانه به اسكلت 

يك كودك برخوردند كه با توجه به گذش��ت مدت 
زمان طوالني سالم محسوب مي شود. با اينكه اسكلت 
اين كودك سالم است، اما اثرات شكستگي را مي توان 
روي جمجمه ديد. هنوز علت دقيق مرگ اين كودك 

مشخص نشده است، اما محققان معتقدند اين كودك 
پس از ابتال به يك بيماري جان خود را از دس��ت داده 
است. به گفته يكي از اعضاي اين تيم باستان شناسي، 
مهره هايي بر دست و گردن اين كودك وجود دارد كه 
تاكنون هرگز مشابه آن  كشف نش��ده بود. اين به آن 
معناست كه اين كودك به احتمال زياد به يك خانواده 
ثروتمند يا طبقه اش��راف تعلق داش��ته است. كشف 
اسكلت هاي اين كودك، جديدترين اكتشاف مهمي 
است كه در »ارس��الن تپه« صورت گرفته است. نام 
اين منطقه در پانزدهم آوريل سال ۲0۱۴، در ليست 
انتظار ميراث جهاني يونسكو قرار گرفت. اين منطقه 
در گذشته به دليل زمين هاي حاصل خيز و آب و هواي 

مناسب، خانه تمدن هاي متعددي بوده است.

ايستگاه

 ساموئل ال.جكسون 
پاسخ اسكورسيزي را داد

كمدين و بازيگر هاليوودي 
ريپ تيلور  درگذشت

س��امائول ال.جكسون به 
اظهارنظر اخي��ر مارتين 
اسكورسيزي درباره اينكه 
فيلم ه��اي ابرقهرمان��ي 
س��ينماي واقعي نيست، 
واكن��ش نش��ان داد. به 
گزارش ورايتي، »ساموئل 
ال. جكس��ون« كه سابقه 

بازي در بسياري از فيلم هاي مهم سينماي ابرقهرماني 
را دارد در گفت وگويي با اش��اره ب��ه اظهارنظر اخير 
»مارتين اسكورس��يزي« كه گفته ب��ود فيلم هاي 
ابرقهرماني س��ينماي واقعي نيس��ت، اظهار كرد: 
»اين مثل آن است كه بگويم »باگز باني« خنده دار 
نيس��ت. فيلم، فيلم اس��ت و همه افراد فيلم هاي او 
)اسكورسيزي( را نيز دوست ندارند. هر كس عقيده اي 
دارد و من مشكلي با اين موضوع ندارم و نمي خواهم 
جلوي ساخت فيلم هيچ كس��ي را بگيرم«. مارتين 
اسكورس��يزي چندي پيش در مصاحبه اي با مجله 
امپاير ضمن تشبيه فيلم هاي ابرقهرماني به پارك هاي 
موضوعي عنوان كرده بود: »من اين فيلم ها را تماشا 
نمي كنم. البته تالش كردم اما اين س��ينما نيست. 
صادقان��ه بگويم اي��ن فيلم ها هر چق��در هم خوب 
ساخته شود و بازيگران در آن بهترين عملكرد خود 
را نيز داشته باش��ند، از نظر من شبيه به پارك هاي 
موضوعي است. اين سينماي انسان ها نيست كه در 
آن براي رساندن و انتقال احساسات و عواطف، تجارت 

روانشناختي با ديگر انسان ها تالش مي شود.

ريپ تيل��ور اس��تندآپ 
كمدين و ستاره تلويزيون 
و سينماي امريكا در سن 
۸۴ سالگي درگذشت. به 
گزارش د رپ، ريپ تيلور 
استندآپ كمدين و ستاره 
پرش��ور فيلم و تلويزيون 
امريكا يكشنبه در بورلي 

هيلز از دنيا رفت. او ۸۴ س��ال داش��ت. تيلور كه به 
خاطر كمدي هاي پر زرق  و برق و رنگين خود شناخته 
مي شد كه در آنها اغلب از پولك و كاغذ رنگي استفاده 
مي كرد، در سال ۱۹3۵ در واشنگتن به دنيا آمد. كار 
كمدي او وقتي آغاز ش��د كه به ارتش اياالت متحده 
ملحق شد و شروع به اجراي استندآپ در كلوب هاي 
سراسر دنيا در كش��ورهايي كرد كه به آنها فرستاده 
مي شد. او همچنين يك حركت معروف داشت كه 
گريه مي كرد و از مخاطبان التماس مي كرد بخندند. 
او نزديك به ۲0 بار در »نمايش اد ساليوان« و »نمايش 
جك گليسون« حضور پيدا كرد. در تلويزيون او در 
سريال »ميمون ها« نقش آفريني كرد و صدايش را 
به سريال هاي انيميشني از جمله »خانواده آدامز« 
و »گرامپ آمد« در دهه هفتاد ميالدي قرض داد. او 
همچنين در فيلم هاي تلويزيوني از جمله »اسكوبي 
به هاليوود مي رود« س��ال ۱۹۷۹ و »داستان اردك: 
گنجينه المپ گمشده« سال ۱۹۹0 بازي كرد. در 
تمام طول دهه هفتاد تيلور اغلب به عنوان پنليست 
سلبريتي در برنامه هاي محبوبي از جمله »حقيقت 
را بگويم« و »هاليوود اسكوئرز« حضور مي يافت. در 
سال ۱۹۷۸ او با چاك بريس مجري تلويزيون براي 
»نمايش زيباي��ي ۱.۹۸ دالري« همكاري كرد كه 
هجوي از رقابت هاي زيبايي بود. او خودش مجري آن 
برنامه هم بود. تيلور با برند خودش از كمدي و حضور 
يافتن در مجموعه اي گسترده از سريال هاي تلويزيوني 
و فيلم هاي سينمايي مختلف به مدت شش دهه در 
شكل دادن به فرهنگ عامه امريكا نقش داشت. او يكي 
از چهره هاي ثابت س��ريال »سيگموند و هيوالهاي 

دريايي« ساخته مارتي كرافت بود. 

جلسه فوري خوزستاني ها براي بازگرداندن تارتار

حكايت اشتباهات داوري ليگ يك؛ دفتر صد برگ!

مسووالن استان خوزستان براي برطرف 
كردن مشكالت مالي نفت مسجدسليمان 
و برگرداندن مهدي تارتار، جلس��ه برقرار 
كردند. يكش��نبه پس از استعفاي ش��بانه مهدي تارتار 
از هدايت تيم فوتبال نفت مسجدس��ليمان، مسووالن 
خوزستان در استانداري تشكيل جلسه دادند و در خصوص 
چگونگي رفع مشكالت مالي به صحبت پرداختند. اين 
جلسه با حضور استاندار خوزس��تان، مديركل ورزش و 
جوانان استان و مديرعامل باش��گاه برگزار و قرار شد در 
هفته جاري بخشي از مشكالت مالي حل شود تا باشگاه 
بتواند بخشي از مطالبات بازيكنان را پرداخت كند. حتي 
استاندار خوزستان در اين جلسه براي دقايقي با مهدي 
تارتار به صورت تلفني صحبت كرد تا او متقاعد شود به كار 
خود در نفت ادامه دهد. شريعتي در اين گفت وگو اصرار 
داشت كه تالش مي كند مش��كالت اين باشگاه هر چه 

سريع تر برطرف شود.

اشتباهات داوري در فصل جديد ليگ دسته يك فوتبال، 
اعتراضات گسترده و متفاوتي را به همراه داشته است. 
يكي از بزرگ ترين معضالت فوتبال ايران كه هر سال و 
در هر فصل از رقابت هاي حرفه اي فوتبال ايران مشاهده 
مي شود، »اشتباهات داوري« است. اين مساله به خودي 
 خود شايد اجتناب ناپذير باش��د اما رخ دادن به صورت 
پي در پي در ليگ ه��اي حرفه اي فوتبال ايران، موجب 
شده اعتراضات و انتقادات گسترده اي از طرف بازيكنان، 
كادر فني و مديران فوتبال ايران صورت پذيرد. در اين 
فصل، از شروع رقابت هاي حرفه اي فوتبال ايران، شاهد 
گش��ودن دفتري ديگر از حكايت اش��تباهات داوري 
هستيم؛ اش��تباهاتي كه هم در ليگ برتر مربيان را به 
اعتراض واداشته و هم در ليگ دسته يك واكنش هاي 
متفاوتي را به همراه داشته است. به گزارش ايسنا، موضوع 
اصلي اين گزارش اما، داوري حال حاضر فوتبال ايران در 
ليگ دسته يك است. در فصل نوزدهم رقابت هاي ليگ 
آزادگان اعتراضات داوري به حد بااليي رس��يده است. 
اعتراضات مربيان كنار خط زمين، نشست هاي خبري 
و مصاحبه هاي سرمربيان و بيانيه هاي رسمي  باشگاه ها، 
اتفاقاتي است كه در واكنش به اعتراضات داوري در ليگ 
يك مشاهده مي شود. از اظهارات جنجالي اخير مربيان 
ليگ يكي، مي توان به ادعاي جنجالي علي نيكبخت، 
سرمربي سرخ پوشان پاكدشت اشاره كرد. او بعد از باخت 
تيمش مقابل مس رفسنجان در هفته پنجم ليگ يك 
مدعي شد كه اشتباهات داوري در نتيجه بازي تيمش 
نقش مستقيم داشته اس��ت. يكي از ديگر از معترضان 
اصلي داوران ليگ يك، باشگاه رايكاي بابل است. اين تيم 

با ارسال نامه رسمي به كميته داوران خواستار بررسي 
بيشتر در داوري هاي ليگ يك شده و همچنان از عملكرد 
داوري در نتايج هفته هاي گذشته ليگ يك ناراضي است. 
تيم مس رفسنجان هم كه بعد از مدت ها توانسته در ليگ 
يك جايگاه مناسبي پيدا كند و با ۱۵ امتياز در جايگاه دوم 
بايستد، درباره عملكرد داوري نگاه مثبتي ندارد. محمد 
ربيعي سرمربي اين تيم درباره نقش داور در مسابقات 
ليگ يك در هفته پنجم مدع��ي بود كه داوري به هيچ 
عنوان به نفع تيمش نيست و معتقد بود داور در چندين 
صحنه به ضرر تيمش قضاوت كرده است. آلومينيوم اراك 
نيز از معترضان داوري ليگ يك است. مسووالن اين تيم 
معتقدند كه داور در ديدار برابر خوشه طاليي ساوه، به 
اشتباه بازيكن آلومينيوم را اخراج كرده و در دو ديداري 
كه برابر استقالل خوزس��تان و گل ريحان البرز داشته 
است، داور به اشتباه گل اين تيم اراكي را آفسايد اعالم 
كرده است. قشقايي شيراز كه تا اينجاي كار با چهار امتياز 
در رده پانزدهم جدول رقابت هاي ليگ يك قرار دارد، از 
عمكرد داوري به شدت ناراضي است. روح اهلل نجف پور، 

مديرعامل اين باشگاه مدعي است كه داوري در سه، چهار 
بازي اخير تيمش حداقل چهار پنالتي مسلم را- كه دو 
خطاي هند و دو خطاي خطرناك تكل بود و بايد منجر به 
اخراج بازيكن حريف مي شد- به نفع تيمش نگرفته است. 
او معتقد است كه داوران در بازي هاي خانگي سوت هاي 
جهت دار مي زنند و اين مساله هواداران تيمش را به ستوه 
آورده و از فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ خواست تا 
بررسي و پيگيري بيشتري نسبت به داوري ها انجام شود. 
علم و ادب تبريز، ديگر تيم معترض به عملكرد داوري 
است. اين تيم معتقد است كه داور در بازي هاي تيمش 
برابر سپيدرود رشت در هفته پنجم روي شكست ۲ بر 
صفر اين بازي نقش مستقيم داشته و در بازي برابر مس 
رفسنجان در هفته ششم كه با نتيجه يك بر صفر به پايان 
رسيده، داور گل سالم آنها را مردود اعالم كرد تا اين تيم 
متحمل شكست شود. داماش گيالن نيز يكي ديگر از 
معترضان عملكرد داوري ليگ يك است. اين تيم مدعي 
است در بازي برابر آرمان گهر، گل سالم تيمش را در نيمه 
دوم اين بازي مردود اعالم كرده و در بازي برابر گل ريحان 
البرز داور به اشتباه خطايي را- كه در ادامه منجر به گل 
اين تيم البرزي شده است- نگرفته تا اين تيم متحمل 
شكست 3 بر صفر شود. حال بايد ديد اين اعترضات چه 
نتيجه اي به دنبال خواهد داش��ت. كميته داوران كه به 
دنبال جوان گرايي و ورود نيروي جديد به داوري فوتبال 
ايران اس��ت، با وقوع چنين اتفاقات��ي در ليگ يك بايد 
پاسخگوي اشتباهات و كم تجربگي داوران باشند و اين 
مساله اگر بخواهد ادامه دار باشد، به كيفيت بازي هاي 

فوتبال ايران لطمه مي زند.

ورزشي
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