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معاون اول رييس جمهوري صادرات را مهم ترين پيشران 
اقتصاد كش��ور دانس��ت و گفت: صادرات به ح��ق يكي از 
مهم ترين پيشران هاي اقتصادي اس��ت و توسعه صادرات 
غيرنفتي با رونق بخش هاي مختلف توليد و اش��تغالزايي 
در كشور همراه خواهد بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
مع��اون اول رييس جمهوري، اس��حاق جهانگي��ري روز 
دوشنبه در جلسه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه 
به رياست وي برگزار شد، از كشورهاي همسايه به عنوان 
مهم ترين بازار صادرات غيرنفتي كشور نام برد و گفت: بازار 
واردات ساالنه كشورهاي همس��ايه با ارزش بيش از هزار و 
صد ميليارد دالر در س��ال، ظرفيت بزرگي براي توس��عه 
صادرات كشور محسوب مي ش��ود. وي بر ضرورت توسعه 
صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از مهم ترين پيشران هاي 
اقتصادي، تاكي��د و تصريح كرد: صادرات ب��ه حق يكي از 
مهم ترين پيشران هاي اقتصادي است زيرا توسعه صادرات 
غيرنفتي با رونق بخش هاي مختلف توليد و اشتغال زايي 
در كشور همراه خواهد بود. معاون اول رييس جمهوري با 
اشاره به برنامه ريزي و هدفگذاري نظام بانكي كشور براي 
پرداخت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي 
پيشران اقتصاد، خاطرنشان كرد: اهميت توسعه صادرات 
تا حدي اس��ت كه در زمان اتخاذ اين تصميم نيز قرار شد 
پرداخت اين تس��هيالت ب��ا اولويت واحده��اي توليدي 
صادرات محور انجام شود. جهانگيري همچنين با اشاره به 
كاهش درآمدهاي نفتي كش��ور و محدوديت هاي بودجه 
دولت، تصريح كرد: خوشبختانه صادرات غيرنفتي توانسته 
اس��ت بخش زيادي از نيازهاي ارزي كشور را تأمين كند و 
مانع از كمبود نيازهاي توليد و كاهش ميزان اش��تغالزايي 
در كشور شده است. وي با اشاره به گزارش رييس سازمان 
توس��عه تجارت و هدفگذاري اين س��ازمان براي توسعه 
صادرات كشور، خاطرنشان كرد: الزم است براي تحقق اين 
هدفگذاري، وظايف همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط به آنها 
ابالغ ش��ود تا در اين برنامه مهم اقتصادي كشور مشاركت 
جدي داشته باشند. معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر 
نقش پراهميت بخش خصوصي در توسعه صادرات كشور 
گفت: بخش خصوصي بيش از بخش دولت��ي در افزايش 
صادرات كشور نقش دارد به همين دليل گفت وگو با فعاالن 
عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و موانع پيش روي آنها امري 
ضروري و پراهميت است. جهانگيري با تاكيد بر اينكه نبايد 
با س��خت گيري در بخش صادرات، بازارهاي صادراتي را از 
دست بدهيم، از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
خواست جلساتي را با حضور دس��تگاه هاي ذي ربط براي 
ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات برگزار كند 
تا با تصميمات اجرايي مناسب، بسترهاي الزم براي افزايش 
صادرات كشور فراهم شود. وي نقش رايزن هاي بازرگاني در 
بسترسازي و رفع موانع پيش روي تجار و صادركنندگان را 
بسيار پراهميت دانس��ت و از وزارت صمت و اتاق بازرگاني 
ايران خواست هر چه زودتر براي تعيين و اعزام رايزن هاي 
بازرگاني به كشور هاي هدف صادراتي تصميم گيري الزم 
را انجام دهن��د. معاون اول رييس جمه��وري همچنين از 

گردشگري به عنوان يكي از ظرفيت هاي ارزآوري و صدور 
خدمات ياد ك��رد و افزود: جذب گردش��گران خارجي در 
واقع به نوعي صدور خدمات محسوب مي شود و مشمول 
مش��وق صادراتي است كه اگر الزم باش��د بايد مقررات در 
اين خصوص اصالح ش��ود. جهانگيري با انتق��اد از تأخير 
در برگزاري مراس��م روز ملي صادرات خاطرنش��ان كرد: 
اين مراسم نمادين هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است 
و به نوع��ي توجه و اولوي��ت دولت به موضوع ص��ادرات را 
نش��ان مي دهد و موجب دلگرمي فعاالن عرصه صادرات 
اس��ت. وي با يادآوري اينك��ه يك��ي از رويكردهاي اصلي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي برون گرايي اس��ت، 
تصريح كرد: كميت��ه برون گرايي ذيل س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي بايد نقشه راه دقيقي براي اهداف و بازارهاي 
صادراتي كش��ور تعيين و همه جوانب و ملزومات تحقق 
هدف گذاري هاي صادراتي كش��ور را تعيي��ن و پيگيري 
كند. معاون اول رييس جمه��وري از تدوين و ارايه گزارش 
سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزايش حجم و 
تنوع محصوالت صادراتي به ۱۵ كشور همسايه قدرداني 
كرد و گفت: جمهوري اسالمي ايران عالوه بر ظرفيت ها و 
مزيت هاي جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي، با ۱۵ 
كشور رابطه همسايگي دارد و چنين كشوري را نمي توان 
حبس كرد. جهانگيري افزود: در گزارش س��ازمان توسعه 
تجارت ظرفيت هاي توس��عه صادرات غيرنفتي احصاء و 
اهداف كمي و وظايف هر دستگاه نيز مشخص شده است 
كه الزم است دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين 
وظايف را به دستگاه هاي اجرايي مرتبط ابالغ و هماهنگي و 
برنامه ريزي هاي الزم را براي اجراي اين تكاليف انجام دهند. 
در اين جلسه رييس سازمان توس��عه تجارت گزارشي در 
خصوص پروژه افزايش حجم و تنوع محصوالت صادراتي به 
۱۵ كشور همسايه ارايه كرد. وي در اين گزارش با اشاره به 
ارزش صادرات ايران به جهان و همسايگان در سال ۱۳۹۷ 
و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارش��ي از ميزان واردات ۱۵ كشور 
همسايه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارايه كرد و گفت: اين ۱۵ 
كشور در س��ال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ ميليارد دالر واردات 
داشتند و اين در حالي است كه سهم ايران از بازار صادراتي 
اين كش��ورها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ ميلي��ارد دالر بوده 
است. در ادامه اين گزارش، ارزش پتانسيل بالقوه صادرات 
ايران در بازار ۱۵ كشور همسايه ۱۰۰ ميليارد دالر عنوان 
شد و رييس سازمان توسعه تجارت به تشريح هدفگذاري 
كمي صادراتي ايران به ۱۵ كشور همس��ايه براي دو سال 
آينده پرداخ��ت. در ادامه اين گزارش برنامه هاي توس��عه 
صادرات كش��ور در دو بخش ترويجي و توس��عه اي مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و مهم ترين الزامات براي توسعه 
تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين نشست 
مقرر شد دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اهداف 
و برنامه هاي تعيين شده از س��وي سازمان توسعه تجارت 
براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور به ۱۵ كشور همسايه 
را طي جلساتي با دستگاه هاي مرتبط مورد بررسي قرار دهد 

و جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ كند.

جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي:
صادرات مهم ترين پيشران اقتصاد كشور است

دولت

سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: هر كدام از 
عوامل اجرايي و مدي��ران برگزاري انتخابات، دچار 
خطا يا مرتكب تخلفاتي كه در قانون آمده، بشوند، 

حتي اگر شب انتخابات باشد، بركنار مي شوند.
به گزارش ايرنا، سيداسماعيل موسوي روز دوشنبه 
در حاش��يه هماي��ش آموزش��ي وي��ژه مجريان و 
دس��ت اندر كاران برگزاري انتخابات خوزستان، در 
گيت بوستان اهواز در گفت وگو با خبرنگاران، بيان 
كرد: پيش شرط انتصاب افراد در وزارت كشور در 
همه س��طوح، بي طرفي و قانونگذاري اس��ت و اگر 
گزارش هاي موثقي واصل ش��ود كه يكي از عوامل 
اجراي��ي انتخاب��ات اع��م از فرماندار يا بخش��دار، 
بي طرفي را رعايت نك��رده، درباره آنه��ا در وزارت 

كشور و استانداري تصميم گيري مي شود.
وي درب��اره وج��ود ش��ائبه هاي جانبدارانه برخي 
فرمانداران و بخش��داران در انتخابات، گفت: ستاد 
انتخابات كش��ور تاكنون گزارش��ي از خوزس��تان 
يا ساير اس��تان ها دريافت نكرده است و در صورت 
دريافت اين گزارش ها، هيات هاي بازرس��ي براي 
بررس��ي به اس��تان يا شهرس��تان مورد نظر اعزام 
مي شوند. وي با بيان اينكه اجازه دخالت هيچكدام 
از عوامل اجراي��ي را در انتخابات نمي دهيم، تاكيد 
كرد: حضور ناظ��ران و هيات هاي بازرس��ي نيز به 

برگزاري انتخابات سالم كمك مي كند.
موس��وي با بي��ان اينكه رويك��رد وزارت كش��ور 
پيش��گيرانه اس��ت، س��تاد پيش��گيري از جرايم 
انتخاباتي در قوه قضاييه را ظرفيت جديدي دانست 

كه مي تواند تخلفات در اين زمينه را كاهش دهد.
مديركل دفتر انتخابات وزارت كش��ور با اش��اره به 
فعال شدن س��تاد انتخابات كش��ور از ارديبهشت 
امسال، افزود: مرحله آموزش عوامل اجرايي و دست 

اندركاران انتخابات اكنون در حال برگزاري است.
وي بيان كرد: كشور آماده برگزاري انتخابات است 

و همه عوام��ل براي برگزاري يك انتخابات س��الم 
بسيج شده اند. موس��وي درباره برگزاري انتخابات 
الكترونيكي توضيح داد: تاكنون بستر براي فرآيند 
احراز هويت راي دهندگان به صورت الكترونيكي 
فراهم ش��ده كه پيش بيني مي كني��م امكان راي 
دادن تكراري، راي دادن با شناسنامه ديگران يا راي 
دادن با شناسنامه افراد متوفي، غيرممكن باشد و 
سالمت انتخابات را در اين مقطع تامين كند. وي 
اضافه كرد: در پي آن هس��تيم كه پ��س از توافق با 
شوراي نگهبان، راي گيري را در برخي از حوزه هاي 
انتخابيه به صورت الكترونيكي ني��ز انجام دهيم، 
البته اين مساله مس��تلزم نظرنهايي نشست هاي 

مديريتي و كارشناسي است.
موس��وي با بيان اينكه در دوره گذش��ته مجلس 
شوراي اس��المي ۱۲ هزار و ۷۲ نفر ثبت نام كرده 
بودندبيان كرد: در سطح كشور ۲۰۸ حوزه انتخابيه 
براي برگزاري انتخاب��ات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي در دوم اسفند در نظر گرفته شده 
كه ۲۹۰ نفر به عنوان منتخبان مردم به اين مجلس 
راه مي يابند. وي همچنين به داوطلبان توصيه كرد: 
با توجه به آمادگي وزارت كش��ور و فرمانداري ها از 
۱۰ آذر براي ثبت نام از داوطلبان، اين افراد ثبت نام 
خود را به روزهاي آخ��ر و زمان ازدحام متقاضيان، 
موك��ول نكنند. موس��وي ب��ه همكاران خ��ود در 
فرمانداري ها و بخشداري ها نيز توصيه كرد: اشراف 
كامل نسبت به قانون داشته و امكانات و تجهيزات 
الزم را براي فرآينده��اي مختلف انتخابات تامين 
كرده و بي طرف��ي را در همه امور مدنظر داش��ته 

باشند.
دوم اسفند سال ۱۳۹۸، يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي و انتخابات ميان دوره اي 
پنجمي��ن دوره مجلس خبرگان رهب��ري، برگزار 

خواهد شد.

ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه اينكه بانك 
مركزي در مواقع حس��اس، با حض��ور پرقدرت در 
بازار حواله اي ارز وارد مي شود،  گفت: بانك مركزي 
با اينكار، عدم تعادل هاي مقطعي را مرتفع و تعادل 
مبتني بر متغيرهاي واقعي را همانند بازار اسكناس 
به بازار حواله بر مي گرداند. »عبدالناصر همتي« روز 
گذشته در يادداشتي اينستاگرامي گفت: بارها تاكيد 
كرده ام كه بانك مركزي به تداوم ثبات نسبي بازار ارز 
و حفظ قدرت رقابت پذيري اقتصاد اهميت ويژه اي 
قائل است. وي ادامه داد: به نظر بنده رمز تداوم ثبات 
در اين بازار و به تب��ع آن در س��اير بازارها، توجه به 

بنيان هاي بازار در كنار حضور پر قدرت بازارساز براي 
جلوگيري از سفته بازي و نوسان گيري در اين بازار 
است.همتي افزود: آنچه كه اين روزها ديده مي شود 
نيز ناشي از عملكرد برخي از صادركنندگاني است 
كه بعضا به سبب جو رواني ناش��ي از حوادث بعد از 
افزايش نرخ بنزين و ش��روع تس��ويه حس��اب هاي 
تجار با خارجيان در پايان س��ال مي��الدي، تالش 
مي كنند ارز خود را ب��ا نرخ هايي باالتر عرضه كنند. 
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: به همين دليل با 
وجود اعالم نرخ هاي غيرواقعي، تقاضايي حتي براي 

نرخ هاي كمتر از آن در صرافي ها وجود ندارد.

انتخابات الكترونيكي نهايي نشده است

تعادل بازار حواله اي ارز با تكيه بر متغيرهاي واقعي

خبر

بانك

 صفحه 9  

گزارش

 ضربه پذيري مسكن 
از سياست هاي كالن

شهال   روشني|
يك��ي از اقدامات كش��ورهاي درحال توس��عه در 
خصوص تنظي��م قيمت ي��ك كاال اس��تفاده از 
رويكرد تنظيم دس��توري قيمت اس��ت درحالي 
كه تجربه نشان داده اين رويكرد كاركرد مطلوبي 
ندارد و قيمت ها در بازار و با توجه به ميزان عرضه 
و تقاضاي كاالي مورد نظر مشخص مي شود. در 
اين ميان، همواره دولت ه��اي مختلف در بخش 
مسكن به جاي تنظيم عرضه و تقاضا به فكر ايجاد 
راهكارهاي نظارتي ب��راي كنترل قيمت ها بودند 
كه البته هيچ ك��دام از آنها اجرايي نش��د. يكي از 
راهكارهاي نظارتي كه در كشورهاي توسعه يافته 
توانسته در برابر رشد قيمت هاي مسكن قد علم 
كند، اخذ ماليات بر خانه هاي خالي است اما اين 
روش در كشور به علت نبود زيرساخت ها، هزينه 
باالي اجراي آن و همچنين نبود مديريت واحد در 

اجرا، همچنان مغفول مانده است.

 صفحه 8  

اقتصاد ايران

مردم در چالش هاي ارزي 
دنبال چه واژگاني مي گردند

پس از بحران مالي در سال ۲۰۰۸ ميالدي و افزايش 
نااطمينان��ي در فضاي اقتصادي كش��ورها، توجه 
اقتصاددانان به اين موضوع و آثار آن بر فعاليت هاي 
اقتصادي افزايش چشمگيري يافت، به طوري كه 
بسياري از كشورها و نهادهاي اقتصادي به منظور 
كاهش نوس��ان و بي ثباتي هاي اقتص��اد، قوانين و 
توصيه هاي سياس��تي خود را م��ورد بازنگري قرار 
دادند. براي مثال بانك تسويه بين المللي در اصول 

مقررات بانكي خود تغييرات جديدي ايجاد نمود...

صنعت،معدن و تجارت

طرح جديد  براي كنترل  بازار
تعادل|

پس از تصمي��ات بنزين��ي، دولت بر آن ش��د با 
تش��كيل س��تاد تنظيم بازار، كنترل و تش��ديد 
بازرس��ي ها از فش��ار مردم بكاهد. از اي��ن رو، با 
گذش��ت بيش از ۸ روز از افزايش قيمت بنزين، 
وزارت صمت از تشديد بازرسي هادر سطح كشور 
خبر مي دهد. براساس آمار ارايه شده، در مجموع 
۳۰ هزار و ۷۹۰ مورد بازرس��ي صورت گرفته كه 
ارزش ريالي پرونده هاي تخلف در اين مدت ۱۹۳ 
درصد رشد داشته است. حال در همين راستا، روز 
گذش��ته، وزير صمت براي ارايه گزارشي درباره 
نحوه تنظيم بازار بعد از افزايش قيمت بنزين به 
مجلس ش��وراي اس��المي رفت و از طرح جديد 
براي كنترل بازار سخن گفت. بنابه اظهارات رضا 
رحماني، رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي 
تشكيل شده و مشخص كردن صنوف متخلف با 
نصب پالكارد، از جمله پيش��نهادها براي تنظيم 
بازار بوده كه البته در مورد دوم منع قانوني مانع از 

14اجراي آن شده است. 

 صفحه 3 

رنا
: اي

س
عك

با استعفاي حجتي ، تعداد كساني كه 
 هيات وزيران دولت دوازدهم را ترك كرده اند به 7 وزير رسيد

»تعادل « تغييرات كابينه دوازدهم را بررسي مي كند

گزارش ميداني »تعادل« از جاماندگان سبد حمايت معيشتي دولت

استعفا قبل از استيضاح

چه كساني يارانه  گرفتند؟

اجتماعي

وزير علوم، تحقيقات و فن��اوري گفت: مجوزي 
براي توسعه دانشگاه ها داده نمي شود و رويكرد 
اين وزارتخانه كيفي سازي و ارايه مجوز با دقت 
زياد براي برخي از رش��ته ها در كش��ور اس��ت. 
منصور غالمي عصر دوشنبه در نشست شوراي 
اداري مشترك شهرستان هاي نوشهر، چالوس 
و كالردشت در نوشهر افزود: متاسفانه از سال ها 
پيش شاهد توس��عه بي رويه دانشگاه ها بوده ايم 
و از س��ال ۹۴ از ادامه اين رويه پيشگيري شده 
اس��ت . وي اظهار داش��ت: يك��ي از مهم ترين 
ماموريت هاي دانش��گاه ها افزايش توان علمي، 
ت��الش در عرصه هاي بين المللي ب��راي ارتقاي 
جايگاه علمي و انجام كارهاي پژوهشي و علمي 
است و ش��ايد اين پرس��ش براي افكار عمومي 
پيش بيايد ك��ه اين همه از دانش��گاه ها مدرك 
كسب كرده اند نتيجه چه شد درحالي كه مراكز 
علمي و دانش��گاهي متولي اش��تغال درجامعه 
نيس��ت. وزير علوم، تحقيق��ات و فناوري گفت: 
مساله مهم تر آنكه بايد مدعي شد كه اگر ايران 
اس��المي امروز در منطقه، بين المللي و جهاني 
حرفي براي گفتن دارد ش��ك نكنيد بخش��ي 
از آن به دس��تاوردهاي علمي و پژوهشي آن در 
حوزه صنايع دفاعي و نظامي بوده است. غالمي 
افزود: هرگاه دانشگاه ها مورد خطاب قرار گرفتند 
خوشبختانه پاسخ خوبي در حوزه صنايع دفاعي 
كشور ارايه ش��ده چرا كه امروز بخش عمده اي 
از تجهيزات صناي��ع دفاعي برگرفت��ه از فكر و 
انديشه صاحب نظران و انديشمندان دانشگاهي 
اس��ت و بايد اين مراكز علم��ي از لحاظ فكري، 
آزمايش��گاهي و مالي مورد حمايت قرار گيرند. 
وي همچنين آمايش آموزش عالي در كش��ور 
را فرصت خوبي دانس��ت و گفت كه بايد از اين 
فرصت به بهترين ش��كل بهره ب��رد و در پي آن 
بايد از ت��وان علمي مراك��ز علم��ي موجود در 
سطح كشور استفاده كرد و تهديدات در كشور 
را به فرصت تبديل كرد. وزير علوم، تحقيقات و 
فناوري گفت: در پي آمايش آموزشي سعي شده 
در س��طح ملي، منطقه اي و محل��ي ظرفيت ها 
را شناس��ايي كرده تا بتوان با بهره وري از چنين 
ظرفيت هايي گام هاي موثري براي آينده نگري 
نسل هاي آتي جامعه كرد. غالمي افزود: طبيعتا 
بخش��ي از آمايش روي وضع موجود و آن اينكه 
چه كار بايد كرد تا بتوان به بهره وري در هر استان 
نگريست. وي اظهار داش��ت: كاري كه به دنبال 
آمايش آموزش سرزميني انجام گرفته اينكه در 
هر استاني دانشگاه هاي بزرگ به عنوان نماينده 
اين وزارتخانه تعيين و نظ��ارت جدي روي كار 
كرد ديگر دانش��گاه ها و موسس��ه هاي آموزش 

عالي داشته باشند.

وزير علوم: مجوزي براي 
توسعه دانشگاه ها داده نمي شود

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه هزينه چاپ اسكناس در ايران 
۱۰ برابر دنيا است، گفت: ساالنه ۳۴ ميليارد تومان 
براي امحاي اسكناس در كش��ور هزينه مي شود. 
»احمد محمدي اناركي« روز گذشته در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا درخصوص نشس��ت روز دوشنبه 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در نشست اخير 
اليحه حذف چهار صفر پولي با حضور كارشناسان 
بانك مركزي، بخش خصوصي و اعضاي كميسيون 
اقتصادي بررسي شد. وي ادامه داد: كارشناسان با 
بررسي محاس��ن و معايب حذف چهار صفر پولي 
معتقد بودند اين موضوع در كشورهايي كه صفرها 
را از پول خود حذف كردند خوب جواب داده است 
البته برخي كشورها چند بار اين كار را تكرار كردند. 
نماينده مردم رفس��نجان و ان��ار در مجلس يكي 
ديگر از حسن هاي حذف صفرها را كاهش هزينه 
امحاي اسكناس عنوان و تصريح كرد: هزينه چاپ 
اسكناس در كش��ور ۱۰ برابر دنيا است، البته رقم 
اس��كناس هم مي تواند دليل اين هزينه چاپ باال 
باشد چون باالترين رقم پول در كشور ما ۵۰ هزار 
توماني و ۱۰۰ هزار توماني اس��ت و مثال رقم يك 
ميليون توماني نداريم. عالوه براين كارشناس��ان 
مي گويند هزينه ه��اي دفاتري ريالي باال اس��ت. 
محمدي اناركي درب��اره اظهارات منتقدين حذف 
چهارصفر پولي گفت: منتقدي��ن مي گويند بايد 
ثبات اقتصادي در كشور باشد تا اين كار انجام شود 
يعني نخست بحث هاي پولي بانكي و زيرساخت ها 
در كشور آماده باش��د بعد چهار صفر حذف شود تا 
شاهد تورم باال نباش��يم. وي افزود: البته نماينده 
دولت معتقد است پس از تصويب دو سال براي اجرا 
زمان مي برد كه اميدواريم در اين مدت زيرساخت ها 
مهيا شود. دبير كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي موضوع عايدي بر سرمايه را موضوع ديگر 
نشست ديروز كميس��يون اقتصادي عنوان كرد و 
گفت: از آنجا كه طراحان و سوال كنندگان اين بحث 
در جلسه حضور نداشتند بررس��ي آن به نشست 

بعدي موكول شد.

مجلس

 هزينه امحاي اسكناس 
در سال ۳۴ ميليارد تومان است

جهان

 راه دشوار
 بلومبرگ تا كاخ سفيد
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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 

سامانه پيامكي
 روزنامه تعادل 



روي موج خبر

 رهبر معظم انقالب 
درگذشت همشيره رييس جمهور 

را تسليت گفتند
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت 
همشيره مكرمه حسن روحاني رييس جمهور را 
تسليت گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجه االسالم آقاي روحاني رييس جمهور 
محترم

درگذشت همش��يره مكّرمه جنابعالي را تسليت 
مي گوي��م و از خداوند متعال رحمت و مغفرتش را 
براي آن مرحومه مس��ألت مي كنم. لطفًا تسليت 
اينجانب را به همه بازماندگان ايشان ابالغ فرماييد.
سيدعليخامنهاي
۴آذر۱۳۹۸

ايران2

»تعادل«تغييروتحوالتكابينهدوازدهمرابررسيميكند

خروج حجتي  از قطار كابينه
گروهايران|

سرانجام زمزمه هايي كه در طول هفته گذشته در خصوص 
اس��تعفاي محمود حجتي وزير جهاد كش��اورزي دولت 
دوازدهم در رس��انه هاي گروهي و شبكه هاي اجتماعي 
شنيده مي شد؛ رنگ واقعيت به خود گرفت و بعد از انشتار 
خبر استعفاي حجتي، ديروز خبر آمد كه رييس جمهوري 
با استعفاي وزير جهاد كش��اورزي موافقت كرده است. با 
استعفاي ديروز حجتي، اما 7 وزارتخانه كليدي در دولت 
دوازدهم دستخوش تغيير در سطح وزير شده اند؛ وزرايي 
كه يا با تيغ تيز استيضاح نمايندگان مجلس از كار بركنار 
شده اند يا اينكه شخصا اس��تعفا داده اند تا از جمع وزراي 
كابينه خارج شوند. حاال بايد ديد مجموعه تغييرات وزرا 
در دولت دوازدهم در همين عدد 7باقي مي ماند يا اينكه 
بايد منتظر تغييرات بيشتري در آينده باشيم. بر اساس 
مفاد قانون اساسي چنانچه بيش از 50درصد كابينه دچار 
تغيير ش��وند، دولت يك بار ديگر بايد راي اعتماد اهالي 
بهارستان را كسب كند. به عبارت روشن تر بعد از استعفاي 
حجتي در كمتر از 20ماهي كه از عمر دولت دوازدهم باقي 
مانده چنانچه 3 تغيير ديگر در مجموعه هيات وزيران به 
هر دليلي رخ دهد، دول��ت دوازدهم از حدنصاب افتاده و 
بار ديگر نيازمند رأي اعتماد مجدد مجلس خواهد ش��د. 
تا تاريخ آذرماه98، هفت وزي��ر دولت دوازدهم به داليل 
مختلف تغيير كردند. از اين تعداد و بعد از استعفاي حجتي، 
تنها 2 مورد حاصل اس��تيضاح اهالي بهارستان و 5 مورد 
بعدي نتيجه استعفاي وزيران كابينه دوازدهم بوده است. 
»علي ربيعي« و »مسعود كرباسيان« وزراي رفاه و اقتصاد 
به ترتيب در مرداد و شهريور سال 97 از سوي نمايندگان 
استيضاح و بركنار شدند، در مورد وزرايي كه استعفا را براي 
خروج از كابينه انتخ��اب كرده اند نيز »عباس آخوندي« 
وزير مسكن و شهرسازي و »محمد شريعتمداري« وزير 
صمت هردو به صورت هم زمان در اواخر مهرماه سال 97 
درخواست خروج از كابينه را تسليم رييس جمهور كردند و 
در دي ماه همان سال نيز »سيدحسن قاضي زاده هاشمي«، 
وزير بهداشت بعد از وقوع دوره اي از حاشيه ها استعفاء داد. 
آخرين مورد استعفاء قبل از استعفاي حجتي نيز مربوط 
به »سيد محمد بطحايي« وزير آموزش و پرورش بود كه 

در بهار سال 98 رخ داد.

   دفاع از كارنامه دولت
اولين وزيري كه از قطار كابينه دوازدهم پياده ش��د؛ علي 

ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم بود؛ 
چهره اي كه امروز در شمايل سخنگوي دولت و دستيار 
رسانه اي رييس جمهوري فعاليت مي كند. مجلس دهم در 
جلسه اي حاشيه ساز از وزير كار سلب اعتماد كرد. ربيعي كه 
برخي نمايندگان او را »استاد البي« خطاب مي كردند در 
مردادماه97با راي نمايندگان از كار بركنار شد، ربيعي در 
دفاع از كارنامه اش گفت وزارت كار سرريز مسائل اجتماعي 
را تحمل مي كند و بار آسيب سازي هر سه قوه را به دوش 
دارد. بعد از اس��تيضاح ربيع��ي؛ رييس جمهوري محمد 
ش��ريعتمداري را در 29مهرماه 97 به عنوان وزير تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي به مجلس معرفي كرد. 
عب��اس آخوندي دومين چهره اي ب��ود كه به فاصله يك 
ماه پس از اس��تيضاح ربيعي؛ با انتش��ار يك اس��تعفاي 
بلندباال از قطار كابينه پياده ش��د؛ چهره اي كه بسياري 
او را ب��ا ديدگاه هاي انتقادي در خصوص مس��كن مهر و 

برخي تصميم سازي هاي اقتصادي دولت به ياد مي آورند. 
آخوندي در متن اس��تعفا نامه اش نوش��ته بود: » به نظر 
نمي رس��د در ارتباط با روش بازآفريني شهري مورد نظر 
جنابعال��ي بتوانم كار موثري انجام ده��م. همچنين، در 
ارتباط با سياس��ت دولت در بازار و روش ساماندهي امور 
اقتصادي به لحاظ شرايط موجود بازار نيز امكان هماهنگي 
ندارم.«جايگزين آخوندي اما محمد اسالمي از چهره هاي 
نزديك به واعظي و نوبخت بود كه در 29مهرماه 97 سكان 

هدايت وزارت راه و شهرسازي را به دست گرفت. 

   انتقاد از شرايط موجود
خبر اس��تعفاي محمد قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت 
دولت دوازدهم براي نخس��تين بار از س��وي نمايندگان 
مجلس رسانه اي شد. الياس حضرتي نماينده اصالح طلب 
مردم تهران در 9ديماه 97 نماينده در صفحه شخصي خود 

نوشت: »باخبر شديم قاضي زاده هاشمي استعفا داده و چند 
روزي اس��ت در جلسات هيات دولت شركت نمي كند.« 
خب��ري كه هرچند در آغاز از س��وي برخي منابع دولتي 
تكذيب ش��د اما تح��والت رخ داده در روزهاي پس از آن 
نشان داد كه قاضي زاده هاشمي از تركيب دولت خارج شده 
است. در آن زمان اعالم شد كه مهم ترين دليل استعفاي 
قاضي زاده به دليل كاهش اعتباراتي است كه دولت براي 
طرح جامع سالمت تدارك ديده است؛ روحاني اما سعيد 
نمكي را در 15بهمن ماه 97 به عنوان جانشين قاضي زاده 
معرفي كرد تا برنامه هاي دولت در حوزه سالمت را دنبال 
كند. گزينه بعدي دولت براي تغيير ش��ريعتمداري وزير 
وقت صمت بود كه بعد از انتقادات دامنه دار اهالي اقتصاد 
و فعاالن رس��انه اي جاي خود را ب��ه رضا رحماني معاون 
سابق وزارتخانه داد.  مسعود كرباسيان وزير اقتصاد دولت 
دوازدهم پنجمين تغييري بود كه كابينه دوازدهم به خود 

ديد؛ شمايلي كه به دليل انفعالي كه در تصميم سازي هاي 
اقتصادي داشت، انتقادات فراواني را متوجه خود ديد. در 
پاسخ به اين انتقادات نمايندگان مجلس راي به استيضاح 
كرباس��يان دادند تا فرهاد دژپسند سكان هدايت يكي از 

مهم ترين وزارتخانه ها را به دست بگيرد. 

   ابهام در تغييرات 
استعفاي ناگهاني محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش 
در خردادماه 98 و متعاقب آن پذيرش سريع آن از سوي 
رييس جمهور، موضوعي بود كه پرس��ش هاي فراواني را 
در فضاي رسانه اي و محافل كارشناسي ايجاد كرد. در آن 
زمان روايت هاي مختلفي از اين استعفا مطرح شده بود، اما 
بطحايي با سكوت خود ابهامات تغييرات وزارتخانه آموزش 
و پرورش را بيشتر كرد. پس از آنكه از سوي وزارت آموزش 
و پرورش استعفاي وزير تكذيب شد، سخنگوي دولت در 
نشست هفتگي با خبرنگاران استعفا را تاييد و اعالم كرد 
كه محمد بطحايي براي حضور در انتخابات مجلس استعفا 
داده است. دليلي كه به ابهامات ماجرا افزود. ربيعي در جمع 
خبرنگاران تاكيد كرد: »بطحايي ابتداي هفته استعفاي 
خود را به رييس جمهور تقديم كرد و در متن استعفا نوشت 
كه به علت حضور در انتخابات مجلس استعفا داده است.« 
با توجه به اينكه بطحايي مخالف سرس��خت موسسات 
آموزش كنكور و آزمون هاي چند گزينه اي بود بسياري از 
تحليلگران موضوع استعفاي او را با اين مخالفت ها مرتبط 

مي دانستند.
با عبور از اين دوران اس��ت كه بعد از استعفاي حجتي از 
وزارت جهاد كش��اورزي يك بار ديگر اين پرسش كه آيا 
ممكن اس��ت بند نهايي اصل 13۶ قانون اساس��ي براي 
اولين بار در جمهوري اسالمي اجرا شود؟ مطرح مي شود. 
چنانچه طي 20ماه باقي مانده از عمر دولت دوازدهم، فقط 
3 تغيير ديگر در مجموعه هيات وزيران رخ بدهد، دولت 
از حدنص��اب افتاده و بار ديگر نيازمند رأي اعتماد مجدد 
مجلس خواهد ش��د.  كابينه روحاني 19 وزير دارد؛ طبق 
قانون اساسي )اصل 13۶( اگر نيمي از اين تعداد در طول 
دوره ۴ ساله دستخوش تغيير از جمله استعفا، استيضاح 
يا بركناري ش��ود، رييس جمهور بايد از مجلس براي كل 
هيات وزيران راي اعتماد بگيرد. كابينه دوازدهم تاكنون 
7 وزير خود را از دست داده و در صورتي كه 3 وزير ديگر به 
هر دليلي از صندلي خود كنار بروند رييس جمهور مطابق 

قانون بايد براي راي اعتماد به مجلس برود.

فرماندهكلسپاهدرجمعراهپيمايانتهراني:

ايراني ها در حال بريدن وابستگي به نفت هستند
مردم تهران ديروز با شركت در راهپيمايي كه با حضور 
اقشار مختلف مردم در ميدان انقالب برگزار شد، ضمن 
محكوم كردن اقدام و فرصت طلبي اغتشاشگران در به 
آشوب كشيدن برخي شهرها و تخريب اموال عمومي، 
بار ديگر حماس��ه آفريدند. مردم تهران در محكوميت 
اغتشاش��گراني كه به بهانه افزايش قيمت بنزين اموال 
عمومي را تخريب كردند، راهپيماي��ي خود را در چهار 
مسير ميدان هاي فردوسي، حر، آزادي و خيابان كارگر 
شمالي آغاز كردند و در ميدان انقالب اجتماع عظيمي را 
شكل دادند. پيش از اين نيز شهروندان شهرستان هاي 
اس��تان تهران در راهپيمايي هايي جداگان��ه، اقدامات 
آش��وب طلبان در پي افزايش قيم��ت بنزين را محكوم 
كردند. اما سخنران ويژه مراسم ديروز فرمانده كل سپاه 
پاسداران بود كه با اشاره به حوادث كشور گفت: فتنه اي 
كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد حاصل همه شكست هاي 
بزرگي بود كه دشمن در صحنه هاي مختلف ظرف ۴0 
سال گذشته از امت اس��الم و ملت بزرگ ايران دريافت 
كرده بود. سردار پاسدار حسين سالمي در اجتماع بزرگ 
مردم تهران در ابراز بيزاري از آشوب، ناامني و اغتشاش 

اشرار در ميدان انقالب افزود: ملت عزيز ايران، باور كنيد 
در يك جنگ بزرگ جهاني هس��تيم. هم اينك در اين 
لحظه شما در حال شكست دادن همه قدرت استكبار 
هستيد. باور كنيد جنگي كه در اين روزها در خيابان هاي 
ما آغاز شد، سناريو كامل جهاني بود. اين جنگ تمام شد. 
شما دقيق عمل كرديد. آن لحظاتي كه نبايد به پياده نظام 
دشمنان مي پيوستيد؛ نجيبانه صف تان را از دشمنان جدا 
كرديد و امروز كه بايد شركت مي كرديد كه آمديد. اسالم 
سرافزار و ايران عزت مند شد و دشمن از شكوه حضور شما 
نااميد شد. تير خالص به او زده شد.  سالمي تاكيد كرد: 
مطمئن باشيد امروز ديگر دشمنان قادر به هيچ عملي 
نيستند. آنها شكست خوردند. به قامت رهبران شان نگاه 
كنيد پژمرده، افسرده، سربزير، نااميد و عاجزند. ما همه جا 
آنها را تعقيب مي كنيم و به آنها مي گوييم؛ هيچ حركتي را 
بي پاسخ و بدون انتقام نمي گذاريم. ما هرگز مديون هيچ 
قدرتي نمي شويم و با همه تسويه حساب مي كنيم. منتظر 
باشيد روز و كيفيت آن را ما تعيين مي كنيم. فرمانده كل 
سپاه يادآور شد: شما هزاران ميليارد دالر هزينه كرده ايد 
هيچ نتيجه اي نگرفتيد ما از نس��ل همان مردان و زناني 

هستيم كه راه را بر شما بست. سالمي خاطرنشان كرد: 
ملت بزرگ ايران بدانيد آنها عليه ما در جنگ اقتصادي 
هستند. سفير يكي از اين كشورها كه ما اطالعات محرمانه 
آن را داريم و نامش را نمي گويم، همه سفرا را جمع كرد و 
به آنها گفت به اروپايي ها بگوييد ايراني ها در حال بريدن 
وابستگي اقتصادشان از نفت هستند. به زودي از فراز اراده 
آنها عبور مي كنند و به خودكفايي رس��يده اند. بجنبيد 
نفت را باز كنيد، گشايش حاصل كنيد وگرنه ملت ايران 
اقتصادش از نفت مستقل مي شود.  سالمي تاكيد كرد: 
ملت بزرگ ايران ما به خيمه دش��من نزديك شده ايم. 
باور كنيد دشمن ما ديگر نفس ندارد. اقتصادش درهم 
شكسته است. سياستش نافذ نيست. قدرت نظامي اش 

پوسيده است. ديگر ياراي عكس العمل ندارد. 

   مردم ايران انقالب خود را با گراني و بنزين 
عوض نمي كنند

سالمي با تاكيد بر اينكه مقابل شرزه شيرهاي سپاه و ارتش 
اسالم هيچ قدرتي ياراي ايس��تادگي ندارد، گفت: وقتي 
به اين درياي بيكران جمعيت بپيونديم دريا مي ش��ويم. 

ما پيش مي رويم پرچم ها را برف��راز قله ها بر مي افرازيم. 
مي دانيم مردم ما انقالب ش��ان را با گراني و بنزين عوض 
نمي كنند. همه ملت ايران مي دانند بنزين بهانه اس��ت. 
فرمانده كل سپاه تاكيد كرد: ما مسووالن نظام بايد كمر 
همت را ببنديم. براي پيشرفت و امنيت و رفاه و آزادي شما 
آنقدر بدويم تا بميريم. ما در اينجا به نيابت از همه ش��ما 
عزيزان و همه مسووالن نظام، مديران دستگاه هاي مختلف 
مي گوييم، ملت آمد وظيفه خود را انجام داد اكنون نوبت 
ما است، كمرها را محكم كنيد، كمربندها را ببنديد ميان 

مردم حركت كنيد و مشكالت شان را حل كنيد. مردم ما 
بزرگ هس��تند و ما آنچه مي توانيم انجام مي دهيم. ما با 
شما و پيشمرگ و فدايي شماييم. جان ناقابل ما هديه به 
شما خواهران و برادران گرانقدر. سالمي با تاكيد بر اينكه 
از خط قرمزهاي ما عبور كنيد نابودتان مي كنيم، گفت: 
هركس��ي بخواهد به مال و جان و ناموس ملت ما تعرض 
كند سخت مجازات مي ش��ود. آنگونه كه همگان عبرت 
بگيرند. ما نجابت به خ��رج داديم. مدارا كرديم اما مراقب 

باشيد صبر ما انتها دارد. 
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تاكيدبرتعيينتكليففوري
بازداشتيها

ريي��س ق��وه قضايي��ه در 
پاس��خ به پرسش هايي كه 
در خص��وص نحوه برخورد 
با دستگيرشدگان حوادث 
اخير مط��رح مي ش��وند، 
مي گوي��د: اف��رادي ك��ه 
متاس��فانه موج��ب ايجاد 
ناامني و اغتشاش شدند، وضعيتشان مشخص خواهد 
شد و در دادگاه به جرم آنها رسيدگي مي شود.  به گزارش 
قوه قضاييه، آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با قدرداني از عنايات اخير رهبر معظم 
انقالب اسالمي به دستگاه قضايي بابت تالش هاي مربوط 
به جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي، اين فرمايشات 
را موجب سنگين تر شدن مسووليت قوه قضاييه دانست 
و افزود: برخي تصور مي كنند كه كار دس��تگاه قضايي 
فقط بگير و ببند است. البته ما در خصوص متجاسران به 
قانون و هنجارشكنان، قطعا بگير و ببند هم داريم منتها 
امروز يكي از كارهاي جدي ما در حوزه نظارت و قضاوت، 
ايجاد گشايش براي توليدكنندگان، كارآفرينان، صاحبان 
سرمايه و فعاالن اقتصادي است. رييسي با اشاره به حوادث 
اخير در كش��ور، ضمن قدرداني از مس��ووالن قضايي 
بابت سركشي بازداش��تگاه ها، بر تعيين تكليف فوري 
بازداشتي ها و پيگيري مستمر وضعيت آنها تاكيد كرد و 
گفت: طبعا با كساني كه در اين حوادث، تقصير كمتري 
دارند بايد برخورد متناسب صورت گيرد و كساني هم كه 
دست به ايجاد ناامني و اغتشاش زده اند بايد پرونده شان 

در اختيار دادگاه قرار گيرد .

كميسيونبرجام۱۵آذر
برگزارميشود

ت  ر ا ز و ي  س��خنگو
ام��ور خارج��ه مي گويد: 
كميسيون مشترك برجام 
به احتمال زياد در ۶ دسامبر 
)15 آذرم��اه( در س��طح 
معاون��ان وزارت خارج��ه 
در وين برگزار مي شود. به 
گزارش مهر، س��يدعباس موسوي در نشست خبري 
ديروز خود درباره اظهارات برخي مقامات غربي و عربي 
درباره اعمال فشار بيشتر عليه ايران اضافه كرد: دخالت 
كش��ورهاي مختلف در امور داخلي اي��ران را محكوم 
مي كنيم. اين سياس��ت ها ناشي از سياست خصمانه 
آنها اس��ت. س��خنان آنها با واقعيات متفاوت است و 
اظهارات شان از روي خيرخواهي نيست و مي خواهند 
تنش و ناامني را تشديد كنند. آنها مي خواهند با ايجاد 
فش��ار در داخل ب��ه مقاصد خود برس��ند. وي گفت: 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري در دي��دار با فعاالن 
اقتص��ادي كامال به جا بود. معاونت اقتص��ادي وزارت 
خارجه بسيار فعال است ولي اين نكته را بگويم كه وزارت 
خارجه تصدي گري نمي كند بلكه بايد فرصت ها را پيش 
آورده و موانع را بردارد و اين كار را انجام مي دهد. وزارت 
خارجه در اين زمينه كارهاي مختلفي را انجام مي دهد 
و نتيجه بخش بودن اين اقدامات، به ساير دستگاه ها 
بازمي گردد تا چگونه كارها را پيگيري كنند. وي گفت: 
كميسيون مشترك برجام به احتمال زياد در ۶ دسامبر 
در سطح معاونان وزارت خارجه در وين برگزار مي شود 

و آخرين تحوالت مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ضرورتپايبنديبهمعاهدهمنع
آزمايشهايهستهاي

س��فير و نماين��ده داي��م 
كشورمان نزد سازمان ملل و 
ساير سازمان هاي بين المللي 
مستقر در وين گفت: تحقق 
كامل اهداف معاهده منع 
جامع آزمايش هاي هسته اي 
در گرو تعهد كش��ورهاي 
داراي سالح هس��ته اي به مفاد آن اس��ت. به گزارش 
ايلنا، كاظم غريب آبادي، در س��خناني كه در س��ي و 
پنجمين نشست كميس��يون مقدماتي معاهده منع 
جامع آزمايش هاي هس��ته اي ايراد كرد ضمن تكرار 
مجدد موضع اصولي و هميشگي جمهوري اسالمي در 
ضرورت حذف كامل تمامي انواع سالح هاي هسته اي، 
بر حمايت از اهداف اين معاهده تاكيد كرد. غريب آبادي 
اظهار كرد: اگر قرار باشد اهداف اين معاهده به طور كامل 
محقق گردد، تعهد مداوم تمامي امضا كنندگان به ويژه 
دولت هاي داراي سالح هسته اي به خلع سالح هسته اي 
بس��يار ضروري خواهد بود. در همين راستا، معتقديم 
دولت هاي دارنده سالح هسته اي، مسووليت ويژه اي 
در جهت الزم االجرا ش��دن معاهده دارند و قويا از اين 
گروه از دولت ها مي خواهيم ت��ا به طور كامل، به روح و 
متن اين معاهده پايبند باشند. سفير كشورمان در ادامه، 
ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت تع��ادل در اختصاص 
بودجه و منابع انساني براي تمامي بخش هاي مختلف 
رژيم هاي راس��تي آزمايي و نيز بهبود ظرفيت س��ازي 
در دولت هاي امضا كننده، به ويژه كش��ورهاي در حال 

توسعه، تاكيد كرد.

تشديدنظارتهابراي
جلوگيريازافزايشقيمتها

رييس س��ازمان تعزيرات 
از تش��ديد  حكومت��ي 
نظارت هاي اين سازمان در 
پي اجراي مصوبه سران قوا 
براي افزايش قيمت بنزين 
خبر داد. به گزارش ايسنا، 
جمال انصاري در جلس��ه 
علني ديروز مجلس و در جريان بررسي تاثير اصالح 
قيمت بنزين بر ساير كاالها و خدمات اظهار كرد: در 
دو سال گذشته سازمان تعزيرات در شرايط متراكم 
كاري و انباشت مطالبات فش��رده مردم تالش كرده 
تاثير منفي متغيرها را بر پيك��ره مردم كاهش دهد. 
ما با مداخله دستگاه هاي همكار سعي مي كنيم اين 
افق را به شكل بهتري ترسيم كنيم. وي ادامه داد: اين 
خوشبينانه است كه به استناد كارشناسان بگوييم كه 
تغييري در قيمت ها ايجاد نمي شود اما تمام تالش ما 
بعد از اجراي مديريت هدفمند سوخت اين بوده كه 
آثار رواني و عملي بر مردم كاهش يافت. انصاري اضافه 
كرد: سازمان تعزيرات مبتني بر مطالبه واقعي مردم 
سعي كرده مداخله نظارتي خود و گشت هاي مشترك 
خود را با نگاه مضاعف ش��كل دهد و اين سازماندهي 
در كنار دادرسي پرونده ها در حال انجام است. رييس 
سازمان تعزيرات حكومتي يادآور شد: در پروسه اجراي 
اين طرح يعني از روز اجرا تاكنون در مقايسه با 9 روز 
گذشته مشابه آثار تشديد نظارت سازمان تعزيرات و 
ساير سازمان ها را شاهد بوديم كه تا ۴00 درصد هم 

رشد داشته است. 

هرجاآرمانهايانقالبدرخطر
باشدمردمبهميدانميآيند

فرمان��ده كل ارتش گفت: 
هنگامي ك��ه آرمان هاي 
انقالب اس��المي در خطر 
باشد، مردم براي پاسداري 
با تم��ام وجود ب��ه ميدان 
مي آين��د. ب��ه گ��زارش 
تس��نيم، امير سرلش��كر 
سيد عبدالرحيم موس��وي ديروز با حضور در جمع 
راهپيمايان تهراني در خصوص حضور پرشور مردم 
در راهپيمايي حمايت ازاقتدار و امنيت كشور، گفت: 
ملت ما اين احساس و باور را دارند كه بايد مقابل ناامني 
بايستند. وي افزود: ملت بزرگ ايران در اين سال ها كه 
از پيروزي انقالب گذشته تاكنون نشان داده اند كه راه 
اصلي و اهداف و ارزش هاي اصلي انقالب را به خوبي 
تشخيص مي دهند و با وجود اينكه مشكالتي دارند، 
هنگامي كه آرمان هاي انقالب اسالمي در خطر باشد، 
براي پاسداري با تمام وجود به ميدان مي آيند و توطئه 
امريكا و رژيم صهيونيستي و ايادي آنان و منافقان را 
خنثي مي كنند. فرمانده كل ارتش تصريح كرد: مردم 
در برابر اغتشاش��گراني كه از امريكا خط مي گيرند و 
به ج��ان، اموال و ناموس ملت ب��زرگ ايران حمله ور 
مي ش��وند و امنيت را خدش��ه دار مي كنند سكوت 
نمي كنند و با احساس ملي، انقالبي و ديني وارد ميدان 
مي شوند و تنفر خود را از ناامني و ناامن كنندگان نشان 
مي دهند. سرلشكر موسوي گفت: اين حضور بيانگر 
اع��الم درك صحيح مردم از امنيت و تنفر از ناامني و 

ناامن كنندگان است.

چهره ها

مراس�متدفي�نخواه�ررييسجمهور
برگزارشد؛پاد|

رييس جمهور به منظور حضور در مراسم تشييع و 
تدفين همشيره گرامي خود به زادگاهش شهرستان 
س��رخه رفت. روحاني ديروز به منظ��ور حضور در 
مراسم تشييع و تدفين مرحومه مغفوره »صديقه 
فريدون )نجار(« وارد شهرستان سرخه شد. جمعي 
از اعضاي دولت، مسووالن، مردم و اهالي شهرستان 
سرخه براي ابراز همدردي با رييس جمهور در اين 

مراسم حضور يافته اند.

تعدادقابلتوجهيازدستگيرش�دگان
آزادشدهاند؛ايلنا|

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي 
كشور گفت: س��ه اس��تان در جريان حوادث اخير، 
هيچگونه ورودي به زندان نداشته اند. اصغر جهانگير با 
ارايه گزارشي از وضعيت زندان ها پس از حوادث اخير و 
اعالم آماري از بازداشتي ها در جلسه مسووالن قضايي، 
اظهار كرد: خوشبختانه سه استان كشور در جريان 
اين اتفاقات، هيچگونه ورودي به زندان نداشته اند. وي 
افزود: تاكنون نيز در كل كشور، تعداد قابل توجهي از 
دستگير شدگان آزاد شده اند كه با پيگيري دادستان 
تهران و بازپرس ها كه تا ساعت 2 نيمه شب گذشته 

مشغول كار بودند، آمار اين افراد افزايش مي يابد.

پرون�دهعواملاغتشاش�اتدرمرحله
رسيدگياست؛ميزان|

رييس كل دادگاه هاي عمومي و انقالب تهران با بيان 
اينكه امنيت كشور قابل معامله با هيچ اعتراضي نيست، 
گفت: پرونده عوامل اغتشاشات اخير با سرعت و دقت 
در مرحله رسيدگي است. جعفري با بيان اينكه امنيت 
كشور به هيچ وجه قابل معامله با هيچ اعتراضي نيست، 
گفت: داشتن اعتراضات متعارف حق مردم است ولي 
اينكه امنيت كشور به چالش كشيده شود به هيچ وجه 
پذيرفته شده نيست. جعفري با بيان اينكه بايد تدبيري 
شود تا مردم بتوانند در اين وضعيت اقتصادي با آرامش 
زندگي كنند، در پاسخ به اينكه مردم خواستار برخورد 
قاطع دستگاه قضايي ش��ده اند، گفت: نيروي هاي 
انتظامي و امنيتي همه اقدامات را انج��ام داده اند و 
افرادي كه در اغتشاشات اخير نقش مهمي داشتند 
شناسايي و پرونده هاي قضايي تشكيل شده است. 
رييس كل محاكم تهران بيان داش��ت: پرونده ها با 
سرعت و دقت الزم در مرحله رسيدگي است و شعب 
ويژه اي هم در محاكم تشكيل خواهد شد و با سرعت و 

دقت اتخاذ تصميم قضايي صورت مي گيرد.

شرايطبراياعتراضمسالمتآميزتوسط
دولتفراهمشود؛ايلنا|

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: هيات رييسه 
گزارش كميسيون شوراها در زمينه آزادي اجتماعات 
مسالمت آميز را هر چه سريع تر در دستور كار قرار دهد. 
سيده فاطمه حسيني در تذكر شفاهي خود گفت: 
تذكر اول من به دولت است، ۶ سال فرصت سوزي در 
اجراي قانون برنامه براي افزايش تدريجي قيمت هاي 
حامل هاي انرژي را با سياست ناگهاني افزايش قيمت 
بنزين بدون در نظر گرفتن افكار عمومي، شفاف سازي 

و به اجرا درآورد تا هزينه گزافي را رقم بزند.

بررسيناآراميهاياخيرباحضورمسووالن
وزارتكشورواطالعاتسپاه؛ايرنا|

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي از جلسه اين كميسيون با 
موضوع بررسي ناآرامي هاي اخير خبر داد. محمدجواد 
جمالي نوبندگاني درباره جلسه كميسيون امنيت ملي 
گفت: جلسه كميسيون با حضور اعضاي كميسيون 
شوراها، وزارت كشور و اطالعات سپاه و با هدف بررسي 
ناآرامي هاي اخير برگزار ش��د. اين عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: از وزارت اطالعات و كشور معاونين امنيتي و 
سياسي در اين جلسه حضور پيدا كردند و توضيحات 

الزم را ارايه كردند.

طيفهايمختلفداخليدرتورآمدنيوز
افتادهاند؛سپاهنيوز|

 سخنگوي سپاه پاسداران گفت: متاسفانه از جناح هاي 
مختلف داخلي به تور شبكه آمدنيوز افتاده اند كه همه 
شناسايي ش��ده و به مرور اعالم خواهد شد. سردار 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان ش��ريف درباره آخرين 
وضعيت پرونده »روح اهلل زم« گفت: بخش عمده اي 
از ارتباطات او كشف شده و با عرض معذرت بايد بگويم 
از طيف هاي مختلف در تور رسانه اي او واقع شده بودند. 
سرجمع آن اين بود كه اين سايت را به يك مرجعي 
تبديل كند، براي هر خبري كه عليه جمهوري اسالمي 
يك فضاي رسانه اي را هيجان سازي و توليد كند. نكته 
حائز اهميت اين است، مرجعيت تجميع فضاسازي 
و بهانه دادن به دست رسانه ها با دستگيري و شبكه 
ايشان منهدم شده است؛ قطعا آنچه كه افكار عمومي 
به دنبالش است، اسامي مرتبطين است كه اهميت 

درجه دوم دارد كه به مرور زمان اعالم مي شود.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )124( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل و 

فرصت براي همگان 
  رشد و بهره وري

فصل دوم نش��ان داد كه چگونه روند رشد طي 
چهار دهه اخير كاهش يافته است. رشد اقتصادي 
به دو عامل بستگي دارد: رشد در اندازه نيروي كار 
و افزايش بهره وري، يعني ستانده در هر ساعت. 
زماني كه هر كدام از آن باال رود، آنچه كه اقتصاد 
مي استاند هم باال مي رود. البته آنچه كه مطرح 
است فقط رش��د در ستانده ملي نيست بلكه در 
استاندارد زندگي امريكايي هاي معمولي است 
و آنچه كه الزم اس��ت فقط افزاي��ش بهره وري 
نيست بلكه شهروندان عادي است كه يك سهم 
عادالنه از آن افزايش را به دست بياورند. مشكلي 
كه در دهه هاي اخير رخ داد نه مشاركت نيروي 
كار ب��ود و نه اينكه بهره وري خوب عمل كرد - و 
منافعي كه از اينها هم به دس��ت آمد به س��مت 

راس جامعه رفت .

  رشد نيروي كار و مشاركت 
بخشي از رشد نيروي كار به زاد و ولدي بستگي 
دارد ك��ه دولت كار زيادي نمي تواند نس��بت به 
آن انجام دهد: پير شدن متولدان پس از جنگ 
جهان��ي دوم )متول��دان دوران رش��د تاريخي 
جمعيت امريكا( و كاهش در نرخ تولد. اما دولت 
مي تواند نسبت به مهاجرت و مشاركت نيروي 
كار، كاري انج��ام دهد. ترام��پ در نظر دارد كه 
مهاجرت را كاهش دهد - بنابراين رشد را پايين 
آورد - و براي مورد دوم، مش��اركت نيروي كار، 
دس��تورالعملي ندارد حتي ب��ا آنكه گزينه هاي 
جذابي هم وجود دارد. ما مي توانيم زنان بيشتري 
را همراه با سياست هايي كه با خانواده همخواني 

داشته باش��د )مثل 
انعطاف پذيري ساعت 
كار، سياس��ت هاي 
مرخصي ب��راي امور 
خان��واده، حماي��ت 
بيشتر براي مراقبت 
وارد  ك��ودك(  از 
ني��روي كار كني��م. 
سياس��ت هاي  ب��ا 

فع��ال بازار كار م��ا مي توانيم ب��راي مهارت آن 
كساني كه امروزه با بازار شغل منطبق نيستند، 
شغل هاي بيشتري را براي اين افراد ايجاد كنيم 
. ما هرگز با ش��هروندان ارش��د خود خوب رفتار 
نكرديم - همچنانكه آنها پير ش��دند و ديگر به 
مهارت هايشان نيازي نبود،  به خاطر آن سال هايي 
كه آنها كار كردند فقط تش��كر كرديم وآنها را به 
پستو فرستاديم. اين بازنشستگان »اجباري«، در 
زماني كه افراد توانمندي بودند و دوست داشتند 
كار كنند، حاال تفاله منابع انس��اني شده اند؛ اما 
هزينه كل اقتصادي آنها، در زماني كه آنها باالتر 
از 50 س��ال س��ن داش��تند و بخش كوچكي از 
نيروي كار ما بودند، قابل مديريت بود. اگر جلوتر 
برويم مي بينيم كه ماجرا اينگونه نيس��ت: گام 
بلندتر ابتكار ممكن است به بازنشستگي بيشتر 
زودرس بشود، مگر آنكه كاري انجام دهيم. همراه 
با پير شدن جمعيت، هزينه هاي اجتماعي ما هم 
بيشتر خواهد شد. درست همانطور كه ما نياز به 
تغيير محل كارمان داريم تا خانواده ها را همراه با 
كودكان و به ويژه زنان جا دهند، ما نياز داريم تا 
كارگران پير مان را هم جا بدهيم. اين امر كمك 
مي كند تا برخي از تالش ه��اي ما براي افزايش 
انعطاف پذيري )براي مثال، ساعت انعطاف پذيري 
كار، باز كردن بيش��تر براي كارهاي پاره وقت و 
فرصت هاي بيش��تر براي دوركاري از خانه، در 
دنياي امروزي اينترنت بس��يار راحت تر ش��ده 
است( براي هر دو گروه كار كند. متاسفانه، اينها 
اصالحاتي است كه بازار به خودي خود نمي تواند 
آن را انجام دهد. قدرت ش��ركت ها بر كارگران 
بيش از حد زياد است؛ آنها نياز به انجام اين كارها 
را ندارند و آنها نسبت به منافع بيشتري كه اين 
كارها براي جامعه ما به بار مي آورد توجهي ندارند. 
به همين خاطر است كه دولت بايد مجبور شود 
كه نقش فعالي در فشار وارد كردن براي انجام اين 

تغييرات داشته باشد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

 اليحه ماليات بر عايدي سرمايه 
در قالب تبصره هاي بودجه باشد

وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد اس��تفاده از 
ظرفيت اليحه ماليات بر عايدي سرمايه در بودجه 
۹۹ مش��روط به لحاظ آن در قال��ب تبصره هاي 

بودجه سال آتي است.
فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتص��ادي و دارايي در 
گفت وگو ب��ا خانه ملت درباره سرنوش��ت اليحه 
ماليات بر عايدي سرمايه، گفت: قانون ماليات هاي 
مس��تقيم كه ماليات بر عايدي بر س��رمايه، ذيل 
آن ق��رار دارد در ح��ال بازنگري اس��ت و در اين 
رابطه شوراي بازنگري با حضور اساتيد دانشگاه، 
نمايندگان بخش خصوصي و دستگاه هاي ذيربط 
تشكيل شده اس��ت و پس از نهايي شدن فورا به 

دولت ارسال خواهد شد.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اليحه ماليات 
بر عايدي سرمايه به بودجه ۹۹مي رسد، توضيح 
داد: اگر تمايل بر استفاده از ظرفيت اليحه ماليات 
بر عايدي سرمايه باش��د، اين اليحه بايد در قالب 

تبصره هاي بودجه آورده شود.

خبر كالن

گزارش ميداني »تعادل« از جاماندگان سبد حمايت معيشتي دولت 

چه كساني يارانه  گرفتند؟
 گروه اقتصاد كالن|

بع��د از اع��الم دولت مبني ب��ر واريز س��ه مرحله اي 
مش��موالن يارانه بنزين، اخي��را محمدباقر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است كه 
17 ميليون و 700 هزار خانوار يارانه ناشي از افزايش 
قيمت بنزين را دريافت كرده اند؛ آماري كه برخي در 
آن تشكيك ايجاد مي كنند. چرا كه برخي گزارش هاي 
مردمي حاكي از آن اس��ت كه افراد بسياري كه خود 
را مس��تحق دريافت يارانه مي دانند موفق به اخذ آن 
نش��ده اند. از ابتدا نيز قرار بود 60 ميليون معادل 70 

درصد افراد جامعه يارانه بگيرند. 
اكنون ولي بررس��ي ميداني »تعادل« نشان مي دهد 
كه برخي از معترضان نسبت به حذف از دريافت يارانه 

بنزين، از ميان دهك هاي پايين درآمدي هستند.
به گزارش »تعادل«، طي روزهاي گذشته بسياري از 
معترضين به عدم واريز يارانه بنزين با حضور و تجمع 
در مقابل س��ازمان هدفمندي يارانه ها، پيگير داليل 
عدم دريافت كمك معيشتي خود شدند. اين در حالي 
اس��ت كه مراجعه حضوري به هر يك از سازمان هاي 
مربوطه براي پيگي��ري وضعيت يارانه نقدي يا بنزين 
از س��وي مسووالن توصيه نشده اس��ت. در عين حال 
براي پيگيري وضعيت دريافت كمك معيشتي توسط 
افراد، وزارت كار طي اطالعيه اي عنوان كرده كه افراد با 
شماره گيري كد #636۹* مي توانند از وضعيت يارانه 
معيشتي خود مطلع شوند. با اين حال برخي معترضين 
مي گويند ارسال اين كد و اقدام از اين طريق هم آنها را 
به نتيجه نرسانده است. به اين معني كه پاسخي از اين 
اقدام نگرفته اند. موضوعي كه به اختالالت مخابراتي 
مربوط دانس��ته مي شود و به عبارتي وزارت كار مقصر 
آن را اپراتورهاي تلفن همراه مي داند. اين وضعيت هر 
دليلي كه داشته باشد برخي از معترضان را به مراجعه 
حضوري به برخي سازمان ها مانند سازمان هدفمندي 

يارانه ها كشانده است.
روز گذش��ته خبرن��گار تعادل ب��ا حض��ور در مقابل 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها به مصاحب��ه با برخي از 
مراجعه كنندگان��ي پرداخته كه نگ��ران و معترض از 
قطع يارانه بنزين خانوار خود بودند. البته ناگفته نماند 
كه مس��ووالن س��ازمان هدفمندي يارانه ه��ا از ادامه 
گزارش نويسي خبرنگار تعادل ممانعت كردند و تهيه 

گزارش ميدان��ي را موكول به وقت��ي ديگر در صورت 
دريافت مجوز كردند.

در ادامه بخش��ي از دريافت هاي »تع��ادل« از حضور 
معترضان مقاب��ل س��ازمان هدفمن��دي يارانه ها را 

مي خوانيد: 
پسري جوان كه نس��بت به عدم دريافت يارانه بنزين 
خود معترض بود، گفت: »من با مادرم زندگي مي كنم 
و دريافت يارانه بنزين برايم اهميت زيادي دارد چرا كه 
مانند بسياري از افراد ديگر مش��كالت فراواني داريم. 
سوال من اين است كه دولت يارانه معيشتي را دقيقا به 
حساب چه كساني واريز كرده است چون به هركس كه 

مي گوييم يارانه بنزين گرفتي مي گويد نه!«
همچنين زني س��الخورده و خانه دار ميان معترضين 
نشس��ته بود و در گفت وگو با »تعادل« گفت: » حدود 

70 سال س��ن دارم و با دخترم كه شاغل است زندگي 
مي كن��م، آمده ام تا ببينم براي چه مش��مول دريافت 
يارانه معيشتي نمي ش��وم. البته به من گفته شده كه 
چون دخترت شاغل است و درآمدي دارد كه مي تواند 
تو را سرپرس��تي كند، مش��مول دريافت يارانه بنزين 
نمي شويد. در حالي كه دارايي هاي دخترم به من مرتبط 
نمي شود و من نفعي از آن نمي برم ضمن اينكه به هر 
حال ممكن است به هر دليلي دخترم تصميم بگيرد جدا 
از من زندگي كند يعني ازدواج كرده يا از كشور خارج 
شود. « مردي ديگر كه ناشر بازنشسته هم بود، گفت: 
» من 80 س��ال سن دارم و با همسرم زندگي مي كنم، 
دولت پس از گراني بنزين اعالم كرد قرار است كمك 
معيشتي به 60 ميليون نفر واريز كند، تاكنون كه دولت 
يك ريال هم به حس��اب ما واريز نكرده است. حتي با 

تلفن همراهم كدي را كه اعالم كرده اند شماره گيري 
كردم اما هيچ خبري به ما نداده اند كه مجبور نشويم با 
اين سن و سال و در اين سرماي هوا حضورا به سازمان 
هدفمندي يارانه ها مراجعه كنيم و جوياي يارانه هاي 

معيشتي خود شويم.«
يك معترض ديگر به »تعادل« مي گويد: دولت هربار كه 
اعالم مي كرد امشب قرار است يارانه معيشتي گروه ديگر 
پرداخت ش��ود منتظر مي مانديم كه كمك معيشتي 
خانواده ما واريز شود اما در نهايت مشمول هيچ يك از 
مراحل واريز نبوديم، از اطرافيان هم كه جويا مي شديم 
تنها يارانه معيشتي يكي از بستگان واريز شده بود كه 
به تنهايي زندگي مي كرده و س��الخورده است. به اين 
ترتيب كه دولت 55 هزار تومان به حساب او واريز كرده 
اما خانواده ما كه يك خانواده 4 نفره است و مستاجر هم 

هستيم تاكنون يارانه اي دريافت نكرده ايم، هر چه  قدر 
هم از طريق كدي كه اعالم شده پيگير مي شويم كسي 

پاسخي نمي دهد.«
صح��ت اي��ن گفته ه��ا را مي ت��وان با مح��ك كانون 
بازنشستگان سنجيد. اخيرا رييس كانون بازنشستگان 
كشوري درگفت وگو با اعتماد آنالين اعالم كرده است 
كه از هر 30 بازنشس��ته 1 نفر ياران��ه بنزين دريافت 

كرده است.
رييس كانون عال��ي انجمن هاي صنفي كارگران نيز 
نسبت به نحوه شناسايي يارانه بگيران بنزين از سوي 
دولت معترض اس��ت و مي گويد بسياري از كارگران 
يارانه بنزين دريافت نكردند و ش��كايت خود را به ما 
اعالم مي كنند، وي مي گويد اينكه تنها به آمار بسنده 
كنيم و بگوييم در سه مرحله 60 ميليون نفر از كمك 
معيشتي برخوردار شدند درست نيست چون موجب 
بي اعتمادي مي ش��ود بنابراين دولت م��الك واريز 
كمك معيشتي كارگران را شفاف كند تا بدانيم منابع 
حاصل از افزايش نرخ بنزين به جاي واريز به حساب 
اقش��ار مياني و ضعيف جامعه به حساب چه كساني 

رفته است؟
بنابراين مش��اهدات ميداني »تعادل« و گفته عده اي 
از مقامات مسوول اين شبهات را به وجود مي آورد كه 
دولت دقيقا با چه شيوه اي و به حساب چه كساني يارانه 

معيشتي واريز كرده است؟ 
دولت همچنان بر دقت خ��ود در زمينه واريز يارانه ها 
تاكيد مي كند و اخيرا نيز يكي از مسووالن دولتي اعالم 
كرده است كه احتماال معترضان به عدم دريافت يارانه ها 
همان ۲4 ميليون نفري هستند كه از ابتدا قرار نبود اين 

مبلغ را دريافت كنند. 
برخي ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه احتماال دولت 
برخي بي دقتي ها هم در پرداخت ها داش��ته است چرا 
كه برخي معترضان مقابل سازمان هدفمندي يارانه ها 
در انتقاداتشان اين را هم مطرح مي كردند كه از افرادي 
خبر دارند كه متمولند ولي يارانه دريافت كرده اند. در 
عين حال گزارشاتي از برخي افرادي وجود دارد كه رقم 

دريافت يارانه شان متناسب با بعد خانوارشان نيست.
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا سازمان هدفمندي 
يارانه ها پاسخ درخوري به اين اعتراضات نشان مي دهد 

و قادر به اقناع معترضان است يا خير؟ 

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: هدفمند كردن 
معافيت هاي مالياتي و حتي حذف برخي معافيت ها همچون معافيت 
مناط��ق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي تواند در افزايش 

درآمدهاي دولت موثر باشد.
حميدرضا فوالدگ��ر در گفت وگو با مهر درباره ل��زوم جلوگيري از 
فرارهاي مالياتي در كشور، گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي از جمله 
مهم ترين راهكارهاي جايگزين براي جبران كسري بودجه و تامين 
منابع مالي براي دولت اس��ت. درحال حاضر بسياري از كشورهاي 
دنيا كه منابع نفتي و معدني ندارند با استفاده از درآمدهاي مالياتي 
اداره مي شوند. رييس كميسيون توليد ملي مجلس ادامه داد: درحال 
حاضر يك سوم بودجه جاري كش��ور از محل نفت تامين مي شود؛ 
بايد به س��مت كاهش وابستگي درآمدهاي نفتي برويم. جلوگيري 
از فرارهاي مالياتي و گس��ترش دادن جامعه هدف مالياتي ازجمله 

راهكارهاي كوتاه مدت و راهگشا براي حل مشكالت كشور است.
وي با بيان اينكه ماليات بر عايدي سرمايه بايد هر چه سريع تر اجرايي 
ش��ود، گفت: ماليات بر عايدي س��رمايه در بس��ياري از كشورهاي 
دنيا تبديل به قانون شده اس��ت. متاسفانه در كشور ما بخش هايي 

همچون زمين، خانه، طال، دالر و سكه تحت سوداگري قرار مي گيرد 
و درآمدهاي هنگفت و غيرمتعارفي را نصيب س��وداگران مي كند و 
علي رغم درآمدهاي فراوان هيچگونه مالياتي هم پرداخت نمي كنند.

فوالدگر با بيان اينكه كارت هاي بازرگاني و حس��اب هاي اجاره اي 
ابزاري براي فرار مالياتي هستند، گفت: ساماندهي كارت بازرگاني، 
شناسايي حساب هاي نيابتي و اجاره اي، منحل كردن شركت هاي 
صوري و ... از ديگر راه هاي افزايش درآمدهاي مالياتي است. مجلس، 
دولت و قوه قضايي��ه بايد همكاري ه��اي الزم را در اين خصوص با 
يكديگر داشته باشند. از سال 13۹6 قانون ماليات هاي مستقيم حاكم 

شده است كه اميدواريم راهگشا باشد.
رييس كميس��يون توليد ملي مجلس با تاكيد بر لزوم حذف برخي 
از معافيت هاي مالياتي كش��ور، گفت: هدفمند كردن معافيت هاي 
مالياتي و حتي حذف برخي معافيت ها همچون معافيت مناطق آزاد از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي تواند در افزايش درآمدهاي دولت 
موثر باش��د. وي افزود: معافيتهاي مالياتي بايد هدفمند، مدت دار و 
غيردايمي باش��ند. اگر معافيتي هم قرار داده شود بايد سمت آن به 

سوي توليد داخلي و مردم محروم باشد.

هدفمندي  معافيت هاي مالياتي راهكار  افزايش درآمد  دولت 

درپي اعالم اعداد و ارقام متفاوتي كه اين روزها درباره منابع ناش��ي از 
اصالح قيمت بنزين مطرح مي ش��ود كه به بيش از 80 هزار ميليارد 
تومان نيز مي رسد، س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه برآوردها 
همان 30 هزار ميليارد تومان اعالمي از سوي دولت است كه براي هر 
ماه حدود ۲500 ميليارد تومان تخمين زده شده است. كمتر از دو هفته 
گذشته از سهميه بندي بنزين و اصالح قيمت در اين بخش مي گذرد 
و قيمت هر ليتر اين نوع سوخت سهميه اي از 1000 به 1500 تومان 
و قيمت آزاد آن به 3000 تومان افزايش پيدا كرده است، ولي در اين 
بين گمانه زني ها و اعداد متفاوتي در رابطه با منابع ناش��ي از افزايش 
قيمت بنزين مطرح شده و ابهاماتي را براي اذهان عمومي ايجاد كرده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در همان ابتداي اجراي سهميه بندي 
بنزين نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - گفته بود كه برآورد 
مي ش��ود از محل اصالح قيمت بنزين حدود 30 هزار ميليارد تومان 
منابع كسب ش��ود كه طبق تاكيد رييس جمهور اين منابع در قالب 
كمك هاي حمايتي به مردم برخواهد گشت. اما در ادامه آنچه در بين 
برخي از نمايندگان مجلس اعالم شد، اعداد متفاوتي از اين 30 هزار 
ميليارد تومان بود كه يك بار رق��م 87 هزار ميليارد تومان و بار ديگر 
70 هزار ميليارد تومان نيز اعالم ش��ده است كه اختالف تا بيش از دو 
برابري با آنچه كه دولت اعالم كرد، دارد. براي رفع ابهام در اين زمينه، 
پيگيري موضوع از سازمان برنامه و بودجه بار ديگر با اين تاكيد همراه 

شده كه »درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين همان 30 هزار ميليارد 
تومان اعالم شده است كه براي يك دوره يك ساله خواهد بود؛ يعني 
از آبان ماه س��ال جاري تا آبان ماه س��ال آينده.« براين اساس برآورد 
مي شود كه ماهانه بين ۲400 تا ۲500 ميليارد تومان به طور ماهانه 
درآمد كسر شود. » بنابر تاكيد سازمان برنامه و بودجه »تمامي مبالغ 
ناشي از افزايش قيمت بنزين همان طور كه در ابتدا اعالم شده به مردم 
بر مي گردد. اما در اين بين موضوع صرفه جويي بنزين نيز مورد توجه 
است كه هر آنچه باشد، صادر خواهد شد و منابع ناشي از صادرات نيز 
به تبصره )14( قانون بودجه كه مربوط به يارانه هاست، اضافه خواهد 
شد كه خود نوعي برگشت مجدد به مردم است.« در عين حال اخيرا 
نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - اعالم كرده است كه در ۲4 
آذر ماه يعني در پايان دوره يك ماهه از افزايش قيمت بنزين گزارش 
تفصيلي در اين رابطه اعالم خواهد كرد كه جزييات كس��ب درآمد يا 
توزيع آن را منتشر مي كند. در هر صورت اكنون با توجه به شرايطي 
كه به دنبال افزايش قيمت بنزين وجود دارد اعالم اعداد و ارقامي كه با 
يكديگر تناقض بسياري دارد مي تواند موجب تشويش اذهان عمومي و 
گمانه زني هايي در اين رابطه شود، براين اساس اگر هر نماينده مجلس، 
كارش��ناس و حتي نمايندگان دولت قرار است اعالمي در اين رابطه 
داشته باشد، بايد به دنبال آن مستندات الزم ارايه شده تا مورد بررسي 

قرار گرفته و با اطمينان مطرح شود.

برآورد درآمد ماهانه ۲۵۰۰ ميلياردي از اصالح قيمت بنزين

عضو هيات علمي دانش��گاه گفت: با فرض اينكه دولت صادق است و 
مصوبه شوراي عالي سران قوا به دقت اجرا شده و نظارت و اطالع رساني 
مي شود بايد فرض كنيم رقم حاصل از حذف يارانه پنهان بنزين بايد 
براي هفت دهكي كه وعده داده شده دوباره بازتوزيع شود اگر اين اتفاق 
بيفتد واقعا منفعتي براي كسري بودجه دولت ندارد و شايد از جهتي 

هزينه هايش را هم اضافه كند.
 احس��ان خان��دوزي اظه��ار ك��رد: از مح��ل فروش همي��ن بنزين 
ح��دود 33 ه��زار ميلي��ارد توم��ان در س��ال درآمد جدي��د براي 
دول��ت ايجاد خواهد ش��د اگر ف��رض كنيم كه پنج ميلي��ون ليتر يا 
در نگاه خوش��بينانه 10 ميلي��ون ليتر روزانه مص��رف كاهش پيدا 
كند چيزي ح��دود 10 تا 15 ه��زار ميليارد تومان ه��م از آن محل 
افزايش درآمد ب��راي دولت حاصل خواهد ش��د، مجموع اينها براي 

 ما رقمي نزديك به 40 تا 45 ه��زار ميليارد تومان درآمد خواهد بود. 
عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي در پايان يادآور شد: با 
فرض اينكه دولت صادق است و مصوبه شوراي عالي سران قوا به دقت 
اجرا شده و نظارت و اطالع رساني مي شود بايد فرض كنيم همين رقم 
بايد براي هفت دهكي كه وعده داده شده دوباره بازتوزيع شود اگر اين 
اتفاق بيفتد واقعا براي دولت منفعتي براي كسري بودجه ندارد و شايد 
از جهتي هزينه هايش را هم اضافه كند، با فرض اينكه نهادهاي نظارتي 
گزارش هاي دقيق تهيه خواهند كرد و مي توانند به اين سواالت و عدم 
اطمينان هايي كه در مردم هست جواب دهند مي توانيم مطمئن شويم 
كه اين اقدام براي كسري بودجه كار مناسبي نيست، دولت حتي براي 
پرداخت هاي ماه اول بايد از بانك مركزي قرض هم بكند بنابراين گمان 

نمي كنم شائبه تأمين كسر بودجه وارد باشد.

افزايش نرخ بنزين تاثيري در كسري بودجه ندارد

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر ما بتوانيم تورم 
ناشي از افزايش قيمت بنزين را بين 7 تا 10 درصد كنترل كنيم، 
در عددي كه باز توزيع مي كنيم به نفع اقش��ار پايين دست است 
ولي اگر اين موضوع منجر به تورم بيشتري شود، اقشار پايين دست 
ضرر خواهند كرد. محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس درباره مجوزهاي 
قانوني افزايش قيمت بنزين و روش هاي آن گفت: ببينيد ما وقتي 
كه در ماده 3۹ قانون برنامه ششم توسعه اين اجازه را به دولت داديم 
كه در بودجه هاي سنواتي نسبت به اصالح حامل هاي انرژي اقدام 
بكند و در بودجه س��نواتي درج بكند، هر سال اين موضوع مورد 
رصد قرار گرفت. وي افزود: به طور مثال در اليحه بودجه ۹7 خود 
دولت عدد 17 هزار ميليارد تومان را پيش بيني كرد كه براي حوزه 
اش��تغال به كار ببرد. در آنجا ش��يوه باز توزيع توسط كارشناسان 
مركز پژوهش ها روش هاي مختلفي مطرح شد. يكي از روش هايي 
كه مطرح شد اين است كه مثاًل ما به هر نفر 30 ليتر بنزين در نظر 
بگيريم. اگر تا پايان ماه مصرف كرد كه هيچ و اگر مصرف نكرد اين 
به ميزان آن رقم ريالي اش در كارت خودش ش��ارژ بشود و بتواند 

براي مخارج زندگي خود از آن استفاده كند. 
اين يك طرح بود كه خيلي روي آن كار ش��د. آقاي حس��ين زاده 
بحريني ب��ه نوعي پايه گ��ذار آن بود و كارهاي��ي را در اين زمينه 

انجام داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: نگاهي را مركز 
پژوهش ها داشت كه به صورت بسته هاي حمايتي به نوعي باز بشود 
كه يك مقدار آثار تورمي آن را ما كمتر بگيريم. خود تأمين نقدينگي 
آن براي ما كار بسيار سخت تري است نسبت به ساير شرايط ديگر. 
چون اگر اين عدد مي آمد و بعد خريد كاال صورت مي گرفت خود به 
خود توليد و اشتغال در آن حوزه ها فعال تر مي شد. اينها نگاه هايي 
بود كه در دوره ه��اي قبل مطرح بود. حس��يني اضافه كرد: االن 

ه��م من اعتقاد دارم كه اگر ببينيم واقعًا روش باز توزيع به صورت 
نقدي مش��كالت خاصي را در حجم نقدينگي و همچنين ميزان 
افزايش نرخ تورم جامعه مي گذارد بايد اي��ن روش ها را در قانون 
بودجه سال ۹۹ با يك نگاه كارشناسي و با يك تعامل بين سه قوه 
اين را مي توانيم تغيير بدهيم. چون نگاه بر اين است كه ما بتوانيم 
افزايش سطح معيشت و رفاه مردم را بيشتر بكنيم. اينكه حاال چه 
شكلي عمل بكنيم؟ اينها شكل هايي است كه مي شود از شيوه هاي 
مختلف، تجربياتي كه در اين چند سال داريم استفاده بكنيم و يك 
راهكار دقيق  تري كه به اقتصاد كشور ما بتواند كمك بكند و سطح 

معيشت هم به باالتر ببرد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثير توزيع يارانه 
بنزين در زندگي اقشار ضعيف جامعه گفت: ببينيد باالخره از بابت 
اينكه يك درآمدي حاصل ش��ده است با توجه به مكانيزم ميزان 
مصرف بنزين كه دهك هاي باالي جامعه از اين موضوع بيشتر به 
اصطالح بهره مند بودند االن با اين افزايش قيمت يقينا باز توزيع 
كه انجام مي ش��ود به س��طح رفاه و افزايش معيشت اقشار پايين 
كمك مي كند. البته اين موضوع به ش��رطي اتفاق مي افتد كه ما 
بتواني��م از افزايش قيمت ها را تا حدودي كنت��رل و از اين قضيه 

جلوگيري بكنيم. 
لذا عدد باز توزيع ش��ايد عدد بزرگي نباشد ولي براي همان اقشار 
مي تواند باالخره كمكي باشد براي افزايش قدرت خريد آنها زيرا 

شايد تا به امروز اين را هم ما به آنها نمي  داديم.
حس��يني افزود: باالخره اين يارانه را ديگ��ران مصرف مي كردند 
و اف��رادي كه فاقد خودرو و امثالهم بودن��د، اينها خيلي بهره مند 
نمي شدند. اگر ما بتوانيم تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين را بين 
7 تا 10 درصد كنترل كنيم، در عددي كه باز توزيع مي كنيم به نفع 
اقشار پايين دست است ولي اگر اين موضوع منجر به تورم بيشتري 

شود، اقشار پايين دست نسبت به باز توزيع ضرر خواهند كرد.

تورم ناشي از بنزين كنترل شود تا ضعفا آسيب نبينند

مدي��ركل ترويج، تحقيق��ات و آموزش وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي بر لزوم مهارت افزاي��ي در تعاوني ها تاكيد كرد و گفت: 
فراهم كردن بس��تر مناسب براي بازارس��ازي و بازاريابي موجب 

تقويت و توانمندسازي شبكه تعاوني ها در كشور مي شود.
مسلم  خاني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه هاي پيش بيني 
شده براي آموزش و توانمندسازي تعاوني ها در سال جاري اظهار 
كرد: با توجه به اهميت جايگاه آموزش و استفاده از ظرفيت فعاالن 
همه بخش ها، مراكز و نهادهاي آموزش��ي تعاون درصدد هستيم 
با آموزش و ايجاد كس��ب و كارهاي تعاوني به ش��كل شبكه اي و 
خوشه اي به سمت توسعه و توانمندسازي بخش تعاون گام برداريم.

وي ايجاد بسترهاي مناسب براي بازارسازي و بازاريابي و تقويت 
ارتباط��ات داخلي و بين المللي تعاوني ه��ا را از جمله راهكارهاي 
تقوي��ت و توانمندس��ازي تعاوني ها عنوان كرد و گف��ت: يكي از 
برنامه هاي اساس��ي اين دفتر، هدايت تعاوني ها به سمت تشكيل 
خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار تعاوني است و انتظار داريم با ارايه 

آموزش هاي الزم تحوالت بخش تعاون را شاهد باشيم.
مدي��ركل ترويج، آم��وزش و تحقيقات وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي درعين حال بر لزوم افزايش س��طح مهارت تعاوني ها 
تاكيد كرد و گفت: براي توس��عه مديريت و توانمندسازي اعضاي 
تعاوني ها و ارتقاي س��طح دانش و مهارت مديريت تعاوني ها الزم 
است از ظرفيتها و مزيتهاي بخش تعاون در قالب برنامه ريزي هاي 
منس��جم آموزشي اس��تفاده ش��ود به همين منظور بروزرساني 
اطالعات تخصصي و دانش مهارتي مديران و كارشناسان بخش 

تعاون، كيفي سازي آموزش ها و دانش افزايي نيروي انساني شاغل 
در بخش تعاون كشور را در دستور كار داريم.

خاني برگزاري دوره هاي آموزش الكترونيكي و مجازي را از ديگر 
برنامه هاي پيش بيني شده براي توسعه و توانمندسازي تعاوني ها 
ذكر كرد و گفت: اين نوع آموزش ها از قابليت ها و پتانس��يل هاي 
باالي��ي برخوردار بوده و مورد عالق��ه و توجه عموم مخاطبين در 

سطوح مختلف آموزشي قرار دارد.
امروز توسعه تكنولوژي و گستردگي فضاي مجازي و فراهم بودن 
بس��ترهاي فناوري اطالعات و نرم افزاره��اي تخصصي آموزش 
موجب شده اغلب بخش هاي آموزشي واحد مجازي خود را فعال 
كنند. آموزش هاي مج��ازي مزاياي بس��ياري دارند كه از جمله 
آنها مي توان به كاهش هزينه ه��ا در عرصه توليد محتوا، تدريس 
و توس��عه آموزش تعاون در كشور با اس��تفاده از شيوه هاي نوين 

آموزشي اشاره كرد.
به گفته مدي��ركل ترويج، آموزش و تحقيق��ات وزارت كار جلب 
مشاركت سازمان هاي آموزشي و نهادهاي تعاوني نظير سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور، خان��ه تعاونگران اي��ران، مركز 
مطالعات بازرگاني، مجتمع فني تهران، مركزآموزش الكترونيكي 
وزارت تعاون و موسسه كار و تامين اجتماعي در تامين محتواهاي 
الكترونيكي م��ورد نياز تعاوني ه��ا به وي��ژه در حوزه هاي مالي، 
بازرگاني، حقوقي و مديريتي اثرگذار ب��وده و برگزاري دوره هاي 
آموزش مج��ازي نقش موثري در ارتقاي س��طح دانش و مهارت 

تعاوني ها خواهد داشت.

توانمندسازي تعاوني ها با فراهم كردن بستر بازارسازي



يادداشت

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

طالي جهاني ارزان شد
افزايش قيمت خريد دالر در صرافي ها 

چرا بايد در پرداخت هاي غيرحضوري از رمز دوم پويا استفاده كرد

تمام رمزهاي دوم ايستا از ابتداي دي ماه غيرفعال مي شود

گروه بانك و بيمه |
روز دوشنبه 4 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال 
1458 دالر قيمت گذاري ش��د و قيمت دالر در بازار آزاد 
نيز 12370 تومان نرخ گذاري ش��د. در سامانه سنا نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر به 11 ه��زار و 850 تومان و 
قيمت فروش آن به 11 هزار و 950 تومان رسيد. همچنين 
هر يورو به قيمت 13 ه��زار و 100 تومان خريداري و به 

قيمت 13 هزار و 200 تومان به فروش رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار طال نيز قيمت ها با افزايش 
اندكي مواجه ش��دند. بر اين اس��اس مظنه يك مثقال 
طالي آب ش��ده 17 عيار با 3 هزار تومان افزايش نسبت 
به روز يكش��نبه به يك ميليون و 851 ه��زار تومان، هر 
گرم طالي 18 عيار 427 هزار و 400 تومان، سكه طرح 
جديد با افزايش 45 هزار توماني نس��بت به روز يكشنبه 
4 ميلي��ون و 295 هزار تومان، ط��رح قديم 4 ميليون و 
250 هزار تومان، نيم س��كه با افزاي��ش 30 هزار توماني 
2 ميلي��ون و 240 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 
440 هزار تومان و سكه گرمي نيز 870 هزار تومان معامله 
شد.سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه 3 آذر 
98 را براي دالر 11 هزار و 787 تومان، يورو 13 هزار و 35 
تومان، پوند انگليس 14 هزار و 976 تومان، درهم امارات 
3 ه��زار و 238 تومان، لير تركيه 2 ه��زار و 136 تومان و 
يوآن چين يك ه��زار و 785 تومان اعالم كرد.در بازار ارز 
رسمي بانك مركزي بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
دوشنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 19 ارز مانند يورو 
و پوند نس��بت به روز يكشنبه افزايش و قيمت 13 واحد 
پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و 14 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»دوشنبه چهارم آذر ماه 98« بدون تغيير نسبت به روز 
يكش��نبه 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس نيز با 60 ريال افزايش 53 هزار و 960 ريال و هر 
يورو نيز با 63 ريال رشد نسبت به روز يكشنبه 46 هزار و 

226 ريال ارزش گذاري شد.

 دالر چند؟
همچنين قيمت دالر با افزايش 150 توماني نسبت به روز 

يكشنبه وارد كانال 12 هزار تومان شد.
به گزارش ايسنا، بازار ارز كه در روزهاي اخير شاهد ثبات 
قيمت ارزهاي مختلف بود، روز دوش��نبه روند صعودي 
به خود گرفت و بر همين اس��اس، قيمت خريد دالر در 
صرافي هاي مجاز بانكي نسبت به روز يكشنبه با افزايش 
150 توماني همراه شد، به طوري كه قيمت خريد هر دالر 
11 هزار و 950 تومان و قيمت فروش آن نيز 12 هزار و 50 
تومان بود.همچنين هر يورو در اين صرافي ها 13 هزار و 
200 تومان خريداري و 13 هزار و 300 تومان فروخته كه 
قيمت اين ارز نيز 200 تومان افزايش يافته است. اما در 
بانك ها نيز قيمت خريد دالر و يورو افزايش داشت و هر 
دالر 11 هزار و 741 تومان و هر يورو 12 هزار و 995 تومان 
از مشتريان خريداري شده اس��ت. قيمت ارز مسافرتي 
نسبت به روز يكشنبه 200 تومان افزايش يافت و هر يورو 
مس��افرتي حدود 13 هزار و 500 تومان براي مسافران 

قيمت گذاري شده كه باالتر از نرخ صرافي هاست.

 بازار ارز پس از فروكش نوسانات
همچنين عامر كعبي عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: آرامش كنوني بازار ارز مديون سياست هاي سنجيده 
بانك مركزي است، با تصميمات كارشناسي بانك مركزي، 
بازار ارز و سكه در مسير نظم گيري بوده و اين ثبات به ساير 

بخش ها نيز سرايت خواهد كرد.
وي در گفت وگ��و با ايِبنا گفت: س��اماندهي ب��ازار اقدام 
مهمي است كه عالوه بر بانك مركزي ساير دستگاه ها نيز 

بايد همكاري داش��ته باشند، انتظار مي رود در خصوص 
ساماندهي نرخ هاي مختلف در بازار تيم اقتصادي دولت 
از الگوي ثبيت نرخ ارز استفاده كنند، ساماندهي عملكرد 
بانك ها نيز موضوع مهم ديگري است كه بانك مركزي 
بايد به آن ورود كند، در حوزه نظارت بيشتر بر بانك ها از 
حيث نحوه ارايه تسهيالت و همچنين نرخ سودهاي بانكي 
موضوعي است كه بايد يك بار براي هميشه تعيين تكليف 
شود.وي با تاكيد بر اينكه سياست گذاري هاي مقطعي و 
حتي بلندمدت الزمه ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور 
است، گفت: در شرايط فعلي نسخه هاي كوتاه مدت بازار 
را س��اماندهي كرده، اما بايد براي مواقعي كه تقاضاهاي 
هيجاني نيز رخ مي دهد برنامه مداري صورت بگيرد، تداوم 
اختصاص ارز دولتي براي تامين مايحتاج ضروري مردم 
الزم است، در شرايط فعلي بايد مسير ساماندهي اقتصادي 
با توجه به نيازهاي معيش��تي مردم در دس��تور باشد تا 
رضايتمندي از سياست گذاري ها افزايش يابد.نماينده 
مردم آبادان در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 
جلوگيري از تنش قيمتي در بازار نيازمند همكاري همه 
دستگاه ها از جمله اتاق اصناف، فرمانداران و استانداران 
است، گفت: يك دس��تگاه به تنهايي نمي تواند اقتصاد 
كش��ور را از تالطم هاي فعلي برهاند، از اين رو همكاري و 
تعامل همه سازمان ها را مي طلبد، مجلس نيز به عنوان 
دستگاه قانونگذار آماده همراهي تيم اقتصادي دولت براي 

بهبود شرايط است.

 دالر سر جاي خود ماند
 از سوي ديگر نبود خبر خاصي از جنگ تجاري و برگزيت 
باعث برقراري آرامش نس��بي در بازارهاي ارزي شد.به 
گزارش رويترز، پس از آنكه روساي جمهور چين و امريكا 

در س��خناني دوپهلو از آمادگي براي توافق و همچنين 
آمادگي براي اقدامات تعرفه اي جديد در صورت نرسيدن 
به توافق سخن گفتند، بس��ياري از معامله گران منتظر 
روشن تر ش��دن ابعاد مذاكرات دو اقتصاد نخست جهان 
هستند.دونالد ترامپ- رييس جمهور امريكا- در جمع 
مقامات كاخ سفيد گفته است كه چين و امريكا در حال 
حركت به سمت حصول توافق تجاري هستند. با اين حال 
وي تهديد كرده اس��ت كه اگر دو طرف به توافق نرسند، 
تعرفه ها روي محصوالت وارداتي امريكا از چين را به ميزان 

قابل توجهي افزايش خواهد داد.
ري آتريل- تحليلگر معامالت ارزي در بانك ملي استراليا- 
گفت: اخبار متضاد باعث ش��ده است تا بازار حدس هاي 
مختلفي بزند و كسي نمي داند كه قرار است در نهايت چه 
اتفاقي بيفتد.ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، نسبتا بدون 
تغيير در مقايسه با روز يكشنبه و در سطح 98.258 واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 1.0027 
دالر اعالم ش��د.در حوزه برگزيت نيز حزب محافظه كار 
كم��اكان از رقيب اصلي خ��ود يعني ح��زب كارگر در 
نظرسنجي ها پيش است. جرمي كوربين- رهبر حزب 
كارگر- وعده داده است در صورت پيروزي در انتخابات، 
رفراندوم برگزيت را براي ب��ار دوم برگزار خواهد كرد اما 
افزوده كه در جريان اين همه پرس��ي موضعي بي طرف 
اتخاذ خواهد كرد. از س��وي ديگر اما بوريس جانسون- 
نخست وزير فعلي- وعده داده است كه در صورت پيروزي، 
انگليس را سي و يكم ژانويه از اتحاديه اروپا خارج خواهد 
كرد.در آخرين دور از معامالت، پوند با 0.1 درصد كاهش 
قيمت نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي 1.2846 دالر 
مبادله ش��د. هر يورو بدون تغيير در مقايسه با دور قبلي 

معامالت و در سطح 1.1027 دالر باقي ماند. همچنين 
هر دالر امريكا ب��ه 1.3294 دالر كانادا كاهش يافت. در 
برابر همتاي س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.3639 دالر 
سنگاپور مبادله شد.سين مك لين-استراتژيست بازار در 
 موسسه »پپر اس��تون« – گفت: بازارها بي تحرك بودند 
چرا كه چيزي وجود نداشت كه آنها را به طرف جلو سوق 
دهد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
به 108.8606 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.4718 دالر مبادله ش��د. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 7.0353 يوآن چين اعالم شد.

 طال ارزان شد
همچنين قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني 
تحت تاثير ابراز تمايل امري��كا و چين براي امضاي يك 
توافق مقدماتي تا پايان سال كه تقاضا براي دارايي هاي 
امن را تضعيف كرد، به پايين ترين حد خود در يك هفته 

گذشته كاهش يافت.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال ب��راي تحويل فوري در 
معام��الت روز جاري بازار س��نگاپور 0.1 درصد كاهش 
يافت و به 1460 دالر و 85 سنت رسيد در حالي كه اوايل 
معامالت به پايين ترين حد خود در يك هفته گذش��ته 
سقوط كرده بود، در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس 
طال با 0.2 درصد كاهش، به 1460 دالر و 80 سنت رسيد.
به گفته مارگارت يانگ يان، استراتژيست ارشد شركت 
»سي ام سي ماركتس«، خوش بيني تجاري باعث صعود 
بازارهاي سهام جهاني شده و سرمايه از دارايي هاي امن به 
سوي دارايي هاي پرريسك حركت كرده است. همچنين 
آمار اقتص��ادي مطلوب اخير امريكا نش��ان داده كندي 
رشد اقتصاد جهاني در سه ماهه اول سال ميالدي آينده 

به پايان رسيده و روند احيا آغاز خواهد شد.خوش بيني 
نس��بت به توافق تجاري ميان امريكا و چين كمك كرد 
بازارهاي سهام آس��يايي روند صعودي پيدا كنند و دالر 
در برابر سبدي از ارزهاي بزرگ صعود كرد و طال را براي 
خريداران غيرامريكايي گرانتر ساخت. ارز امريكا روز جمعه 
پس از گزارشي كه نشان داد فعاليت بخش توليد امريكا در 
نوامبر شتاب پيدا كرده و فعاليت خدمات بيش از حد انتظار 
رشد كرده است، بهبود چشمگيري پيدا كرده بود.قيمت 
طال كه در شرايط بي ثباتي اقتصادي و سياسي به پناهگاه 
مطمئن سرمايه تبديل مي شود از ابتداي امسال تاكنون 
بيش از 13 درصد رشد كرده كه عمدتا تحت تاثير جنگ 
تجاري امريكا و چين بوده است. بر اساس گزارش رويترز، 
با اين حال عاملي كه روند افت قيمت طال را محدود كرد، 
احتياط سرمايه گذاران بود زيرا مقامات پكن اعالم كرده اند 
فاز دوم توافق چندان محتمل به نظر نمي رسد. به گفته 
وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز هر اونس طال براي تحويل 
فوري ممكن است حمايت در سطح 1455 دالر را تست 
كند و اگر پايين اين سطح شكسته شود، ممكن است تا 
مرز 1440 دالر سقوط كند.در بازار ساير فلزات ارزشمند، 
هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0.3 درصد كاهش، به 
16 دالر و 95 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري با 0.5 درصد افزايش، 895 دالر و 39 سنت بود. هر 
اونس پاالديم براي تحويل فوري 0.7 درصد افزايش يافت 

و به 1787 دالر و 36 سنت رسيد.

 احتمال عرضه بي سابقه اوراق دالري توسط 
چين

در خبري ديگر منابع آگاه از احتمال عرضه 6 ميليارد دالر 
اوراق قرضه دالري توسط چين خبر دادند.

به گزارش بلومبرگ، برخي از منابع آگاه در وزارت دارايي 
چين اعالم كرده اند كه اين كشور در نظر دارد 6 ميليارد 
دالر اوراق مبتني بر دالر را به بازار عرضه كند. اين مساله 
كه در ص��ورت تحقق، يك ركورد جدي��د در عرضه اين 
اوراق توس��ط چين خواهد بود، شامل همه اوراق قرضه 
ميان مدت و بلندمدت يعني اوراق س��ه ساله، پنج ساله 
و 10 ساله خواهد بود. وزارت دارايي چين هنوز حاضر به 
اظهارنظر در اين خصوص نشده است. اين براي سومين 
سال متوالي خواهد بود كه چين اوراق بدهي دالري منتشر 
مي كند.آن ژانگ، مدير بخش درآمدهاي ثابت منطقه آسيا 
در بانك »جي پي مورگان« گفت: اين اقدام بار ديگر اين 
فرض را تاييد مي كند كه چين در حال توسعه يك بازار 
اوراق خارجي براي معامله گران است. به گفته اين منابع، 
همچنين قرار است چين براي نخستين بار نسبت به صدور 
اوراق قرضه 15 ساله مبتني بر يورو اقدام كند. سال گذشته 
چين سه ميليارد دالر و سال 2017 اين كشور دو ميليارد 
دالر اوراق قرضه دالري منتش��ر كرده بود كه 6 ميليارد 
دالر سال جاري يك ركورد جديد در اين زمينه محسوب 
مي شود.در حال حاضر بازار اوراق قرضه دالري در چين 
740 ميليارد دالر ارزش دارد. در هفته هاي اخير و به دنبال 
كاهش تنش هاي تجاري بين پكن و واشنگتن، بازده اوراق 
قرضه وزارت خزانه داري امريكا پايين تر آمده و ارزش يوآن 
در برابر دالر به ثبات نسبي رسيده و همين مساله شرايط را 
براي عرضه اوراق دالري جديد توسط چين مساعد كرده 
است.در حال حاضر چين دومين بازار بزرگ اوراق قرضه 
جهان پس از امريكا است اما به گفته بكي ليو، مدير بخش 
اقتصاد كالن چين در بانك »استاندارد چارترد« ابزارهاي 
مالي در اين كشور در مقايسه با امريكا بسيار كمتر توسعه 
داده شده اند. طبق اعالم سايت وزارت خزانه داري امريكا، 
روز دوشنبه بازدهي اوراق قرضه يك ساله 1.51 درصد، 
اوراق قرضه سه ساله 1.62 درصد و اوراق قرضه پنج ساله 

1.71 درصد بوده است

جهت درك ض��رورت بهره مندي از رمز پويا )يك بار 
مصرف( در پرداخت هاي اينترنتي مبتني بر كارت، 
بهتر است ابتدا به تعريف مفهوم فيشينگ و راه هاي 
سوءاس��تفاده كالهبرداران از اطالعات بانكي افراد 

بپردازيم. 

    فيشينگ چيست؟
فيشينگ نوعي از حمالت مهندسي اجتماعي است 
كه براي س��رقت داده هاي كاربر مانن��د رمز عبور و 
اطالعات حساب بانكي و مانند آن استفاده مي شود. 
در اين حمل��ه، مهاجم به روش ه��اي مختلف خود 
را به عنوان ي��ك نهاد معتبر نش��ان داده و فرد را به 
وب سايت هاي جعلي هدايت مي كند. اين كار ممكن 
است با تشويق قرباني به خريد شارژ ارزان يا بازكردن 
يك ايميل از طرف شخصي مهم يا كليك روي لينك 
و هدايت او به صفحه جعلي يك وب سايت )براي مثال 
درگاه هاي بانك جعلي( يا نصب بدافزار روي سيستم 
فرد انجام شود. ارس��ال پيامك جعلي و تشويق فرد 
ب��ه كليك روي يك لينك: براي مثال ممكن اس��ت 

مهاجم ب��ا قراردادن لينك يك وب س��ايت جعلي با 
موضوع تمديد واريز يارانه ها، افراد را به كليك روي 
آن و وارد كردن اطالعات بانكي خود تش��ويق كند.

آگهي فروش ش��ارژ ارزان قيمت در وب س��ايت هاي 
جعلي و هدايت فرد ب��ه درگاه هاي پرداخت جعلي: 
در اي��ن روش مهاجم مي تواند ب��ه راحتي اطالعات 
كارت بانكي و رمز دوم قربان��ي را دريافت كرده و از 
وي كالهبرداري كند.ارسال ايميل جعلي و تشويق 
ف��رد به كليك روي يك لين��ك: در اين روش فرد به 
يك وب س��ايت جعلي هدايت ش��ده و حتي ممكن 
است يك كي الگر روي سيستم وي نصب شود.نصب 
نرم افزارهاي نامطمئن يا دانلود فايل هاي مخرب: در 
اين روش ممكن است فرد نرم افزاري را از يك منبع 
نامعتبر روي تلفن همراه خود دانلود و نصب كند كه با 
هدايت به درگاه هاي جعلي، منجر به سرقت اطالعات 

حساب بانكي وي شود.

  روش هاي پيشگيري از حمله فيشينگ كدامند؟
اجتناب از استفاده از رمز دوم ايستا در پرداخت هاي 

اينترنت��ي و بهره من��دي از رمز دوم پوي��ا، يكي از 
بهتري��ن و مطمئن ترين راه هاي جلوگيري از حمله 
فيش��ينگ است. از اين رو به مش��تريان نظام بانكي 
توصيه مي ش��ود جهت جلوگيري از سوء اس��تفاده  
كالهبرداران از طريق حمله فيش��ينگ، در اس��رع 
وقت نسبت به فعال سازي و دريافت رمز پويا )يك بار 
مصرف( از طري��ق روش هاي معتبر اعالم ش��ده از 

سوي بانك ها اقدام كنند.
عالوه بر اين رعاي��ت نكات زير مي توان��د از اينگونه 

كالهبرداري ها از كارت هاي نقدي جلوگيري كند: 
براي خريدهاي آنالين خود هم��واره درگاه خريد را 
با درگاه هاي مجاز ارايه ش��ده در وب س��ايت شاپرك 
به نش��اني https: //shaparak.ir/ مطابقت داده 
سپس اقدام به ورود اطالعات كنيد.خريد شارژ براي 
تلفن همراه خود را صرفًا از وب سايت  هاي مطمئن و 
معتبر انج��ام دهيد.تا حد امكان روي لينك هايي كه 
از طريق پيامك ارسال مي ش��وند كليك نكرده و به 
درخواست هاي واريز وجه از طريق پيامك ترتيب اثر 
ندهيد.اغلب ايميل هاي جعلي با نمايشي از وضعيت 

اضط��راري و با جعل هوي��ت منابع معتب��ر اقدام به 
سوءاستفاده مي كنند. همچنين دقت كنيد كه بانك ها 
هرگز اطالعات حساب بانكي شما را از طريق ايميل 

درخواس��ت نمي كنند. در زمان اتصال به شبكه هاي 
واي فاي عمومي يا اس��تفاده از فيلترش��كن از انجام 

تراكنش هاي بانكي خودداري كنيد.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با اشاره به ايجاد 
زيرساخت »هريم« براي ارسال رمز دوم پويا به صورت 
پيامكي گفت: تمام رمزهاي دوم ايستا از ابتداي دي ماه 

غيرفعال مي شود.
مهران محرميان در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به اقدامات 
ش��بكه بانكي براي اجراي رم��ز دوم يك بار مصرف از 
ابتداي دي ماه س��ال جاري گفت: زيرس��اخت ارايه 
رمز دوم يك بار مصرف توس��ط تمامي بانك ها آماده 
ش��ده و هم اكنون بانك ها در حال انجام اقدامات الزم 

در راستاي اطالع رساني براي فعال شدن رمز دوم پويا 
از طريق كانال هاي ارتباطي هس��تند؛ رمز دوم پويا از 
ابتداي دي ماه براي تمامي تراكنش هاي بدون حضور 
كارت به صورت اجباري عملياتي مي شود و در صورتي 
كه مش��تري رمز دوم پويا را فعال نكند، قادر به انجام 
تراكنش هاي بدون حضور كارت نخواهد بود، مشتريان 
زماني كه رمز دوم پوياي خود را فعال مي كنند، رمز دوم 
ايستا )ثابت( غيرفعال مي شود؛ اميدواريم با اطالع رساني 
در ابتداي دي ماه تعداد بسيار زيادي از مشتريان فعال 

در حوزه تراكنش هاي ب��دون حضور كارت از رمز دوم 
يك بار مصرف برخودار باشند. بانك مركزي در راستاي 
اجراي طرح رمز دوم يك ب��ار مصرف و تحقق اهداف، 
هماهنگي الزم با معاونين فناوري بانك ها را داشته و 

وضعيت بانك ها رصد مي شود.
معاون فناوري هاي نوين بان��ك مركزي در خصوص 
سامانه هريم و ارس��ال پيامكي رمز پويا اظهار داشت: 
سامانه هدايت رمز يك بار مصرف بانكي »هريم« با تاكيد 
بانك مركزي براي ارتقاء تجربه كاربري شهروندان به 

منظور دريافت رمز دوم پويا توس��ط شركت خدمات 
انفورماتيك طراحي و در اختيار بانك ها قرار گرفته است؛ 
مشتري براي دريافت پيامكي رمز دوم پويا نياز ندارد 
تا كار خاصي انجام دهد، اما بانك ها براي هماهنگي و 
اتصال زيرساخت نيازمند اقدامات فني هستند كه به 
اميد خدا در اول دي ماه زيرساخت مذكور آماده ارايه 

خدمت به مردم خواهد بود و عملياتي مي شود.
محريمان با بيان اينكه هيچ زيرس��اختي امنيت را به 
صورت 100 درصدي برقرار نمي كند، گفت: با اجراي 

رم��ز دوم يك بار مصرف كاهش قاب��ل مالحظه اي در 
كالهبرداري هاي مبتني بر برداشت غيرمجاز از جمله 
فيش��ينگ رخ خواهد داد؛ در واقع برآوردها اين است 
كه ديگر فيشينگ به نحوي كه امروزه انجام مي شود 
و اطالعات كارت بانكي كاربران با ترفندهايي سرقت 
و در نهايت از آنها برداش��ت مي شود را نداشته باشيم، 
اما طبيعتا در حوزه امنيت، هيچ زيرساختي نمي تواند 
امنيت را به صورت 100 درصدي برقرار كند و همچنان 
بايد به رصد و پايش مشكالت در اين بخش ادامه دهيم.
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سايه روشن تشكيل بازار 
متشكل ارزي

محمدرضا جمشيدي|دبيركل كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي|

بازار متشكل ارزي چيست و براي اقتصاد كشور چه 
كارايي دارد؟ گفته شده اين بازار مكاني براي عرضه 
و تقاضاي بي واس��طه ارز است كه بر معامالت آني 
و نقدي اسكناس متمركز خواهد شد. مدتي است 
بازار متشكل ارزي دغدغه فعاالن بازار ارز و حتي 
برخي از دولتمردان ش��ده است. اما، بازار متشكل 
ارزي چيس��ت و براي اقتصاد كش��ور چه كارايي 
دارد؟ گفته شده است اين بازار مكاني براي عرضه 
و تقاضاي بي واسطه ارز است كه بر معامالت آني و 
نقدي اس��كناس متمركز خواهد شد. با ايجاد اين 
بازار و مشخص شدن نرخ در داخل كشور، عناويني 
مانند دالر سليمانيه يا دالر هرات به حاشيه خواهد 
رفت و فش��ارهاي بيروني براي تعيي��ن نرخ ارز به 

حداقل مي رسد.
كانون صرافان، كانون بانك هاي خصوصي، و شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولت��ي بازيگران اصلي اين 
بازارند و بانك مركزي به عنوان بازيگردان اصلي، 
نرخ ارز را مديريت مي كند و نظارت بانك مركزي 
بر اين بازار ب��ه  صورت نظام مند و غيرمس��تقيم 

خواهد بود. 
معامالت بازار متشكل ارز ناشي از معامالتي است 
كه تاكنون مجموعه بانك ها و موسسات اعتباري 
مجاز يا همه صرافي هاي مجاز )داراي مجوز فعاليت 
از س��وي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران( 
انجام داده اند و از اين رو با شروع فعاليت شركت بازار 
متشكل معامالت ارزي، تمام اين معامالت از سوي 
شركت مزبور انجام مي شود و بانك ها و موسسات 
اعتباري و صرافي هاي مجاز در نقش كارگزار اين 

شركت ظاهر خواهند شد.
به  تازگي اين ش��ركت به  منظور پذيرش عضويت 
بانك ها و موسسات اعتباري و صرافي هاي مجاز، 
وكالت نامه ها و تعهدنامه هاي��ي را در اختيار آنان 
قرار داده اس��ت تا در مورد حدود و ثغور اختيارات 
و توانمندي خ��ود تعيين تكليف كنن��د. در اين 
وكالت نامه ها و تعهدنامه هاي مكمل، اختيار هرگونه 
برداشت از حس��اب آنها كه نزد چند بانك افتتاح 
خواهد ش��د، انسداد يا رفع انس��داد حساب هاي 
مزبور، انتقال وج��وه ارزي يا ريالي از آنها از طريق 
وكالت بالع��زل با مدت نامحدود، و بيش��تر از آن 
همراه با سلب اختيار از عزل وكيل يا ضم وكيل و 
امين ديگر براي خود در نظر گرفته و بر اساس اين 
وكالت نامه داراي اختيارات تامه اي براي هرگونه 
برداشت وجوه، تعيين كارمزد، برداشت هزينه يا 
اخذ جريمه بدون امكان هيچگونه اعتراض و حتي 
مراجعه به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و امضاي 
هرگونه سند، فرم، ايجاد هرگونه تعهد، و… براي 

خود شده است.
در واقع، اختياراتي كه حتي هيات مديره بانك ها 
نيز فاقد آن  هستند و از اين رو بعيد به  نظر مي رسد 
مجامع عمومي بانك ها ني��ز موافقتي با واگذاري 
چنين اختياراتي داشته باشند و بدين ترتيب است 
كه شروع فعاليت اين شركت با ايجاد ترمزي است 

كه خود براي آن تعبيه كرده است.
ب��ازار متش��كل معام��الت ارزي ايران اص��واًل به  
منظور انجام كلي��ه معامالت ارزهاي خارجي اعم 
از اسكناس، اسناد بهادار يا اعتباري تشكيل شده 
و قص��د آن دارد كه مديريت ب��ازار ارز را به صورت 
يكپارچه تحت كنترل 100 درصدي مقررات بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران بر عهده گيرد.
ب��ا فرض ب��ر اينك��ه وكالت نامه ه��اي موصوف و 
تعهدنامه هاي مزبور به امضا درآيند، چون اختيار 
موجودي ارزي هم��ه بانك ها و صرافي هاي مجاز 
در يد شركت مزبور قرار خواهد گرفت، اين فرصت 
فراهم خواهد شد كه با هدايت شركت مزبور از سوي 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران سياست 
واحدي در بازار ارز به اجرا درآيد و چنانچه مديريت 
متخصص و دورانديشي به  صورت مستقل و به دور 
از مصلحت انديشي ها اين سياس��ت هاي ارزي را 
تدبير كند، زمينه اي براي تك نرخي شدن نرخ ارز و 
منبعث از آن تثبيت سياست هاي بازرگاني و تعيين 

تكليف بازرگانان كشور خواهد شد.
اگر شركت بازار متشكل معامالت ارزي تعديلي در 
مفاد شرايط عضويت براي اعضاي خود قائل نشود، 
پيش بيني درست براي زمان شروع به فعاليت اين 
شركت كار مشكلي خواهد بود. از سوي ديگر درحال 
حاضر، وضعيت ارزي كش��ور تحت تاثير مسائل 
سياسي است. بنابراين، اين دو مشخصه نمي تواند 
براي بنده پيش بيني مقرون به صحتي را امكان پذير 
كند.اغلب تصميمات��ي كه در ام��ور اجتماعي و 
اقتصادي اتخاذ مي شود و ما شاهد آن هستيم، تابع 
سياست چهل ستون سازي يا بي استون سازي است. 
به نظر مي رسد انديشه تاسيس چنين شركتي هم 
در پي تصميم سازي هاي مراجع مختلف ذي نفوذ 
در مسائل ارزي در دوران اخير بوده بنابراين تمركز 
و تجميع تمام تصميمات، سياست مداري، هدايت، 
كنترل، اختيار، و شايد هم نظارت در اين شركت 
نقطه ضعف آن است؛ اما نكته مثبت در تشكيل اين 
شركت سلب اختياركردن مراجع مختلف اثرگذار 

در بازار ارز خواهد بود.
حصاره��اي آهني كه ش��ركت در جلوگيري از 
ضربه پذيري يا تجميع قدرت با هدف استقالل 
فعاليت خود با تدوين وكالت نامه هاي موصوف و 
تعهدنامه ها به  منظور سلب اختيار اعضا براي خود 
تدارك ديده اس��ت، مي تواند با توجه به ساختار 
بانك ها و بعضًا صرافي ها در چارچوب بهتري بنا 
شود و هرگز خود را با اختياراتي فراتر از اختيارات 
بانك ها و ساير اعضا واكسينه نكند. در اين صورت 
خواهد بود كه با استقبال بيشتري از سوي اعضا 
روبه رو شود. به  هر حال، تصميم به تشكيل چنين 
بازاري تصميمي است فراسازماني و به همين روي 
نيز تصميم ديگري شايد بتواند حركت و فعاليت 

آن را روان تر كند.

  بازار ارز كه در روزهاي اخير شاهد ثبات بود، روز دوشنبه روند صعودي به خود گرفت و بر همين اساس، قيمت خريد دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نسبت 
به روز يكشنبه با افزايش ۱۵۰ توماني همراه شد، به طوري كه قيمت خريد هر دالر ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان و قيمت فروش آن نيز ۱۲ هزار و ۵۰ تومان بود.همچنين هر 
يورو در اين صرافي ها ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خريداري و ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته كه قيمت اين ارز نيز ۲۰۰ تومان افزايش يافته است. اما در بانك ها نيز قيمت 
خريد دالر و يورو افزايش داشت و هر دالر ۱۱ هزار و ۷4۱ تومان و هر يورو ۱۲ هزار و ۹۹۵ تومان از مشتريان خريداري شده است. قيمت ارز مسافرتي نسبت به روز 

يكشنبه ۲۰۰ تومان افزايش يافت و هر يورو مسافرتي حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان براي مسافران قيمت گذاري شده كه باالتر از نرخ صرافي هاست

برش
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روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

ضرورت توجه به بسترهاي نوين جذب سرمايه در شرايط كنوني

تامينماليجمعيچگونهانجامميشود
گروه بورس|

در تمامي كش��ورها مقوله تامين مال��ي و روش هاي آن 
از اهمي��ت زيادي برخوردار اس��ت. دليل اين اهميت در 
مواردي چون شفافيت، هزينه و اندازه اين فعاليت نهفته 
اس��ت. از آنجا كه در گذش��ته تامين مالي تنها از طريق 
روش هاي سنتي ميسر بود، بسياري از كارآفرينان به دليل 
آنكه توانايي كسب مقبوليت وام دهندگان را نداشتند از 
راه اندازي مش��اغل جديد باز مي ماندند. با رشد جوامع و 
پيچيده تر شدن كسب و كارها روش هاي تامين منابع مالي 
مورد نياز براي عملي كردن ايده ها نيز رفته رفته دگرگون 
شد. در اين راستا گوناگوني ايده ها و گسترش نياز به كسب 
درآمد از منابع جديد، ساختارهايي تازه را به وجود آورد كه 
يكي از آنها بازار سهام است. اين بازار اگرچه از ظرفيت هاي 
بس��ياري برخوردار است اما مقررات آن سبب مي شود تا 
تمامي كسب و كارها و ايده ها نتوانند از بستر آن به تامين 
منابع مورد نياز خود بپردازند. يكي از داليلي كه به ايجاد 
چنين محدوديتي انجاميده كوچك بودن كسب و كارها 
يا جديد بودن ايده هاي آنهاست كه موجب مي شود امكان 
تامين مالي از طريق روش هاي مت��داول براي آن وجود 
نداشته باشد. همين امر موجب شده تا در طول سال هاي 
گذشته روش هاي جديدي همچون »تامين مالي جمعي« 
و سرمايه گذاري هاي جسورانه به ياري بسياري از ايده هاي 
نو و كسب و كارهاي كوچك بيايند و ضمن تامين نيازهاي 
مالي آنها جريان حمايت از طرح هاي نوآورانه را دگرگون 
كنند .در ايران نيز در كنار گسترش كاركردهاي معمول 
بازار سرمايه، چندي است كه تامين مالي جمعي به عنوان 
روشي كارآمد براي تامين مالي مشاغل كوچك و نوآور در 
دستور كار قرار گرفته است. در اين مقوله سعي شده تا بستر 
تامين مالي جمعي به عنوان يكي از ابزارهاي سرمايه گذاري 
كه مي تواند مناس��باتي برد- برد را ميان سرمايه گذار و 
سرمايه پذير ايجاد كند، در چارچوب هاي قانوني معقول 
با قابليت عملياتي تدوين ش��ود. تجربه كشورهاي ديگر 
حكايت از آن دارد كه در صورت كس��ب مقبوليت براي 
چنين ابزاري بسياري از طرح هايي كه در بستر متداول بازار 
سرمايه توانايي حضور ندارند، بتوانند ضمن تامين سرمايه 
به توسعه كسب و كارهاي گوناگون كمك كنند.مطابق 
با بررسي  انجام شده در پايگاه خبري بازار سرمايه  زماني  
كه شركت هاي كارآفرين براي شروع و گسترش نوآوري  
خود نيازمند تأمين مالي هستند، سرمايه گذار فرشته يك 
تأمين كننده مناسب تلقي مي شود، چرا كه استراتژي هاي 
س��رمايه گذاران فرش��ته جذاب به نظر مي رسد.معمواًل 
استارتاپ ها به منظور تأمين مالي، از سرمايه گذاران وام 
مي گيرند، البته با هدف بازپرداخ��ت آن مبلغ در آينده. 
اما مش��اركت سرمايه گذاران فرش��ته براي تأمين مالي 
شركت هاي نوآور به شكل وام دهي نيست بلكه در منفعت 
و ض��رر )PLS Basis( طرح ها و ايده هاي اس��تارتاپ ها 
مشاركت دارند. حال اين مشاركت مي تواند به صورت مالي 
يا غيرمالي باشد. به همين دليل ريسك سرمايه گذاري آنها 
باال است.تنوع حضور سرمايه گذاران فرشته در حوزه هاي 
مختلف كسب  و كار اعم از پزشكي، وكالت، توليد و مصرف، 
سهامداري، امالك و مس��تغالت وجود دارد. آنها عالوه 

بر ارايه تأمين مالي به ش��ركت هاي نوپا، تالش مي كنند 
تا دان��ش و تجارب خ��ود را اعم از توانايي ه��اي تجاري، 
مديريتي، اجرايي، مشاوره و راهنمايي هاي ورود به بازار 
كار و ريسك هاي احتمالي را به استارتاپ ها ارايه دهند تا 

احتمال شكست شركت هاي نوپا را كاهش دهند.
سرمايه گذاران فرشته رويكردهاي متفاوتي دارند. برخي از 
آنها در مقابل اعطاي سرمايه، سهامدار آن شركت كارآفرين 
مي شوند. البته ميزان سهام دريافتي براي هركدام از آنها 
متفاوت است. پر واضح است كه هر چه سرمايه بيشتري 
ارايه دهند، سهم بيشتري نيز از شركت كارآفرين عايدشان 
خواهد شد.سرمايه گذار فرشته مي تواند به عنوان يك ناجي 
در تأمين مالي و راه انداري پروژه و ايده كارآفرين عمل كند 
و حتي از ثبت بدهي نيز در ترازنامه مالي او جلوگيري كند. 
اين نوع سرمايه گذاري موجب تسريع در شتاب و نهايتا 
رشد استارتاپ ها مي شود.غالبًا در اين نوع سرمايه گذاري، 
فرض بر اين است كه مبلغ سرمايه گذاري شده كه در آغاز 
فعاليت كارآفرين پرداخت شده است، پس از پيشرفت كار 
او، با بازده بس��يار باال برگردانده خواهد شد. در اصل، اين 
گروه از سرمايه گذاران ريسك پذير با استراتژي »هرچه 
»)risk-return trade-off( ريسك باالتر، بازده باالتر 

عمل مي كنند.شايان ذكر است كه شبكه ها و بسترهاي 
معتبري وجود دارند كه قادرند اطالعات كافي در خصوص 
استارتاپ ها را در اختيار س��رمايه گذاران قرار دهند. اين 
شبكه ها ش��يوه هاي جديد س��رمايه گذاري هستند كه 
ايده ها و پروژه ها را در اختيار كاربرانش��ان قرار مي دهند. 
به بيان شيواتر، اين شبكه ها نقطه اتصال سرمايه گذاران 
و سرمايه پذيران هستند. از جمله آنها مي توان شبكه هاي 
 P۲P« و » )Crowdfunding( تأمين مالي جمعي«
لندينگ« را نام برد. اكثر سرمايه گذاران با سرمايه اندك 
 »)Crowdfunding( از شبكه »تأمين مالي جمعي
استفاده مي كنند كه بسيار مناسب براي اين گروه است. 
معروف ترين ش��بكه هاي تأمين مالي »كيك اس��تارتر 
 » )Indiegogo( اين��دي گوگو« ،» )Kickstarter(
و »كالب لندينگ« است كه در آن سرمايه گذاران بالقوه 
با كارآفرينان هدف، به طور مستقيم همسو و هماهنگ 
براي رسيدن به موفقيت ايده، عمل مي كنند.پس از انجام 
سرمايه گذاري توسط اين س��رمايه گذاران، بسيار مهم 
است كه كيفيت بس��تر و اطالعات ثبت شده و كيفيت 
س��رمايه گذاري به منظور كسب بازدهي مناسب توسط 
سرمايه گذار مورد بررس��ي قرار گيرد. وجود بسترها در 
امور سرمايه گذاري از مزاياي بسياري برخوردار است. ارايه 
اطالعات شفاف از وضعيت استارتاپ ها، بازده، هزينه هاي 
سرمايه گذاري، حذف واسطه ها و سهولت سرمايه گذاري 

از جمله نكات مفيد آن است.
ن��وع ديگ�ري از سرمايه گ�ذاري ب�ر استارتاپ ها، صندوق 
س��رمايه گذاري خطرپذير يا س��رمايه گذاري جسورانه 
)Venture Capital( است. در اين مدل سرمايه گذاران 
براي ش��ركت هاي نوپا و مش��اغل كوچكي تامين مالي 
مي كنند كه گمان مي رود از پتانس��يل رشد بلندمدت 
برخوردار باشند. به طور كلي سرمايه گذاران خطرپذير را 
شركت هاي تأمين سرمايه و ساير موسسات مالي تشكيل 

مي دهند. سرمايه گذاري در اين مدل با ريسك بسيار باال 
و بازده بالقوه باال همراه است.به طوركلي، سرمايه گذاراني 
كه به روش سرمايه گذاري جسورانه اقدام به تأمين مالي 
براي شركت هاي اس��تارتاپي مي كنند، مراحل زير را در 

نظر دارند: 
۱( سرمايه بذرافشاني )Seed Money(: در اين مرحله 
ايده هاي كارآفرين براي ايجاد كسب و كار جديد آماده و 
پس از عبور از فيلترهاي گوناگون تقويت مي شوند. ميزان 
ضرورت اي��ده در زمان طرح آن، با هدف رفع مش��كل يا 

كمبود در اين مرحله از اهميت زيادي برخوردار است.
۲( سرمايه شروع به كار )Start Up(: اين مرحله يكي از 
مراحل پرريسك كارآفرينان است. به اين دليل كه آنها بايد 
از انعطاف پذيري، سرعت تغيير و استراتژي هاي مناسب 
برخوردار باشند تا توسعه، بازاريابي، سازگاري محصول با 
حداقل نيروي انساني از شتاب بيشتري برخوردار شود. 
در اين مرحله است كه حضور سرمايه گذاران فرشته حايز 
اهميت مي شود. خانواده، دوستان و سرمايه گذاران خرد از 

جمله سرمايه گذاران فرشته محسوب مي شوند.
 :)Growth and Establishment( رشد و ثبات )۳
مرحله اي است كه در آن كسب و كار به درآمد قابل توجه، 
معين و ثابتي رسيده و جايگاه شركت نوپا در بازار هدف 
تثبيت شده است. در اين مرحله سرمايه گذاران خطرپذير 
با هدف مديريت و افزايش درآمد و افزايش تعداد نيروي 
انساني متخصص براي رقابت با رقبا در بازار، اقدام به تامين 

مالي كارآفرينان مي كنند.
 Mezzanine( تغييرساختار و س��هامي عام شدن )۴

Financing and Bridge Loans(: در اين مرحله، 
اس��تارتاپ در حال رشد است. شركت سود قابل توجهي 
ندارد ولي بايد به طور مرتب تأمين مالي شود. در اين مرحله 
شركت نوپا به علت گسترش بازارهاي جديد، ادغام و نهايتا 
ارتق��اي كاربران و مصرف كنندگان ه��دف، تامين مالي 
خواهد شد. سرمايه گذاران تمايل دارند تا با ترسيم نقشه 

راه امكان دسترسي سود در كوتاه مدت را داشته باشند.
 Maturity and Possible( بلوغ تجارت و خروج )۵
Exit(: در اين مرحله شركت نوپا با تثبيت خود در بازار، 
فرايند پيشرفت خود را طي مي كند. همه سرمايه گذاراني 
ك��ه تا اين مرحله اي��ده آل، س��رمايه گذاري كرده اند، به 
س��ودهاي خود خواهند رس��يد.الزم به توضيح اس��ت، 
زماني كه شركت به بلوغ مي رس��د و ديگر امكان جذب 
سرمايه از صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير نيست، 
خروج از ش��ركت اتف��اق مي افتد. ممكن اس��ت خروج 
س��رمايه گذاران خطرپذير پس از س��ه الي هفت سال از 
زمان س��رمايه گذاري اوليه انجام شود كه كامال طبيعي 
است. برخالف سرمايه گذاران، اكثر بنيانگذاران تمايلي به 
خروج از استارتاپ هاي خود ندارند. اما به هر دليلي ممكن 
است از شركت خود خارج شوند كه در اين حالت زماني 
تصميم به اين كار مي گيرند كه يا خيلي زود است يا خيلي 
دير كه متاسفانه سود قابل توجهي نيز عايدشان نخواهد 
شد.امكان دارد اين سوال مطرح شود كه چه تفاوتي بين 
سرمايه گذاران خطرپذير و سرمايه گذاران فرشته وجود 
دارد؟براي پاسخ به آن مي توان گفت كه يكي از مهم ترين 
تفاوت ه��ا در ميزان مبلغ س��رمايه گذاري و تامين مالي 

براي استارتاپ ها است. به اين صورت كه سرمايه گذاران 
فرشته مبلغ كمتري براي تامين مالي شركت هاي نوپا، 

سرمايه گذاري مي كنند.
 در حالي كه سرمايه گذاران خطرپذير چون با پول تعداد 
زيادي سرمايه گذار، سرمايه گذاري مي كنند، لذا با مبلغ 
بيش��تري اقدام به تأمين مالي مي كنند.مورد بعدي اين 
است كه سرمايه گذاران فرشته جهت راه اندازي شركت و 
ورود آن به بازار اوليه نقش عمده اي را ايفا مي كنند در حالي 
كه سرمايه گذاران خطرپذير تمايل دارند كه شركت نوپا 
قبال توسط سرمايه گذاران فرشته تأمين مالي شده باشد و 

محصول يا ايده، تست هاي بازار را گذرانده باشد. 
از اين رو آنها با هدف توليد و بازاريابي براي ايده يا محصول 
تأمين مالي مي كنند.نكته ديگر اينكه س��رمايه گذاران 
فرش��ته با در اختيارگذاش��تن تج��ارب و دانش خود به 
شركت هاي نوپا سعي مي كنند تا سطح مشاركت خود 
را ب��اال نگه دارند. اما س��رمايه گذاران خطرپذير به دنبال 
محصول ب��ا مزيت رقابتي قوي با بازار مناس��ب براي آن 
هستند.نكته حايز اهميت ديگر اين است كه گروه مديريتي 
سرمايه گذاران خطرپذير خود را ملزم مي دانند تا در كسب 

و كارهاي نوپا ورود پيدا كنند.
 اين امر به جهت انجام كنترل و نظارت بيش��تر بر اوضاع 
كسب و كار شركت هاي نوپا است. در حالي كه اين موضوع 
در ميان سرمايه گذاران فرشته به مراتب كمتر است و نكته 
آخر اين است كه ميزان تعهدي كه سرمايه گذاران فرشته 
نسبت به س��رمايه گذاران خطرپذير در كسب و كارهاي 

نوآور و جديد دارند، بيشتر است.

گروه بورس|
داد و س��تدهاي روز گذشته در بازار رشد قيمت در 
بسياري از نمادهاي بورس��ي و فرابورسي به اتمام 
رسيد. طي اين روز ش��اخص هاي بورس تهران به 
لطف افزايش تقاضا در بس��ياري از نمادها همچون 
نماد گروه هاي دارويي و ارتباطات با رش��د مواجه 
شدند. به موجب رشد نس��بي قيمت ها در اين روز 
شاخص كل بازار ياد ش��ده به ميزان ۲ هزار و 70۳ 
واحد افزايش يافت و به سطح ۳08 هزار و ۴77 واحد 
رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن ۲ هزار و ۱6۲ 
واحد رش��د كرد و در ميانه كانال 9۱ هزار واحدي 
متوقف شد. معامالت ديروز بورس تهران در حالي 

به اتمام رس��يد كه ارزش بازار ياد شده هزار و ۱۲۵ 
هزار و 6۳۲ ميليارد تومان بود.

طي روز گذشته رونق نسبي معامالت به ارتفاع سطح 
تمامي نماگرهاي بورس تهران انجاميد به طوري كه 
ش��اخص  قيمت »وزني - ارزش��ي« ب��ا 7۲۴ واحد 
افزاي��ش مع��ادل 0.88 درصد به 8۲ ه��زار و 6۴۱ 
واحد، ش��اخص قيمت »ه��م وزن« با ۱۴۴۵ واحد 
افزايش، معادل ۲.۴۲ درصد به 6۱ هزار و ۱۴8 واحد، 
شاخص آزاد شناور با ۳9۱0 واحد رشد، معادل ۱.۱0 
درصد به ۳60 هزار و ۲۳۱ واحد، شاخص بازار اول 
با ۱۴۵8 واحد افزايش معادل 0.66 درصد به ۲۲۱ 
هزار و 60۱ واحد و شاخص بازار دوم با 7778 واحد 

رش��د معادل ۱.۲۳ درصد، به 6۳9 هزار و ۲۳ واحد 
رسيد.از س��ويي ديگر در اين روز 6 نماد » رانفور با 
۱76 واحد، خودرو با ۱۵8 واحد، حكش��تي با ۱۴۱ 
واحد، همراه با ۱0۲ واحد، خس��اپا ب��ا 9۱ واحد و 
دعبيد با 86 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
 همچنين طي روز گذش��ته ش��اخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه 
ش��اخص صنايع »محصوالت چرمي با ۵۳6 واحد 
صعود معادل ۵ درصد به ۱۱ هزار و ۲6۳ واحد، حمل 
و نقل با ۳77 واح��د افزايش معادل ۴.69 درصد به 
8 ه��زار و ۴۱9 واحد، مواد داروي��ي با ۱69۱ واحد 

رشد معادل ۴.۳7 درصد به ۴0 هزار و ۳7۱ واحد، 
زغالسنگ ۴۲۲ واحد افزايش معادل ۴.۱0 درصد 
به ۱0 ه��زار و 7۲۵ واحد، خودرو ب��ا ۱7۳8 واحد 
رشد، معادل ۳.99 درصد به ۴۵ هزار و ۳۱۱ واحد، 
الستيك با ۲8۳۱ واحد افزايش معادل ۳.96 درصد 
به 7۴ هزار و ۳9۴ واحد، س��يمان با 9۲ واحد رشد 
معادل ۳.79 درصد به ۲ هزار و ۵۳۵ واحد« رسيد.

در عي��ن حال نگاه��ي به آماره��اي معامالتي روز 
دوشنبه در بازار سهام حاكي از آن است كه قيمت 
سهام نمادهاي »دالبر، سكرد، كنور، پكوير، قلرست، 
وملي و سفار« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»چكارن، قثابت، غالبر، غچين، ش��يران، شكربن و 
غشصفا« بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار سهام 
رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رس��يدند. به 
اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي اين روز، در ۳88 
هزار نوبت معامالتي، ۲ ميليارد و 989 ميليون برگه 

اوراق بهادار به ارزش ۱۵ هزار و ۱90 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد.

در فرابورس نيز فضاي معامالت تشابه بسياري به 
بورس داشت به طوري كه در پايان معامالت اين بازار 
ش��اخص كل ۵۲ واحد رشد كرده و به رقم ۳ هزار و 
999 واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس 

نيز به بيش از ۲۲9 هزار ميليارد تومان رسيد. 
در اين روز معامله گران بازار ياد ش��ده بيش از ۱.۲ 
ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۱90 
هزار معامله و به ارزش ۱۳78 ميليارد تومان داد و 

ستد كردند. 
گفتني اس��ت نماده��اي ذوب آهن، پتروش��يمي 
مارون، ماديران، بيمه كوثر، كاغذ پارس، فوالد ارفع، 
بيشترين اثر تقويتي در شاخص فرابورس را داشته 
و نماد پتروشيمي زاگرس بيشترين اثر كاهشي در 

شاخص فرابورس را داشته است.

شاخص بورس بيش از 2 هزار و 700 واحد رشد كرد
مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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تاثير قيمت حامل هاي انرژي 
بر بازار سرمايه

هفته گذشته شاهد اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
بودي��م و بايد توجه كرد اي��ن تغيير قيمت به طور 

مستقيم تأثيري در بازار سرمايه ندارد.
به گزارش سنا، سيد رضا علوي، عضو هيات مديره 
بورس انرژي ضمن بيان مطلب فوق و با اشاره به عزم 
جدي دولت براي افزايش قيمت بنزين و حامل هاي 
انرژي گفت: افزايش قيمت يك شمشير دولبه است. 
تغيير قيمت بنزين از يك ط��رف مي تواند هزينه 
شركت ها را افزايش دهد به خصوص شركت هاي 
ان��رژي بر كه از ان��رژي ارزان اس��تفاده مي كردند 
اكن��ون با چالش هاي جديدي رو به رو مي ش��وند 
اما از طرف ديگر، اين افزايش قيمت مي تواند براي 

سرمايه گذاران مفيد باشد.
وي در خص��وص فوايد افزايش قيمت بنزين براي 
س��رمايه گذاران گفت: بحث تورمي و رابطه آن با 
قيمت بنزين، يك امتياز سودآور محسوب مي شود. 
بحث افزاي��ش قيمت حامل هاي ان��رژي موجب 
افزايش تورم خواهد ش��د و همانطور كه مي دانيد 
رابطه ت��ورم و بازدهي بورس مثبت اس��ت. به اين 
ترتيب، در آينده اي نزديك ش��اهد اصالح بيشتر 
حامل ها و يارانه هاي انرژي خواهيم بود و به تبع آن 
تورم موجود افزايش پيدا كرده و رشد قيمت سهام 

شركت ها در بازار سرمايه نيز اتفاق مي افتد.

 ۲۸۳ريال؛ سود هرسهم »قمرو«:  شركت قند 
مرودشت از س��ود ۲8۳ريالي براي هرسهم در دوره 
مالي ۳ماهه منتهي به ۳0مهر۱۳98 رونمايي كرد.
به گزارش سنا، شركت قند مرودشت در صورت هاي 
مالي ميان دوره اي ۳ماهه منتهي به ۳0مهر۱۳98 
از س��ود ۲8۳ريالي براي هرسهم رونمايي كرد. اين 
شركت با س��رمايه ۲00ميليارد ريالي در دروه مورد 
گزارش س��ود ناخالص را ۵8ميليارد و 9۱0ميليون 

ريال اعالم كرده است.
»قمرو« سود عملياتي دوره مورد گزارش را ۵6ميليارد 
و ۲۴9 ميليون ريال، س��ود خال��ص را ۵0ميليارد و 
676ميليون ريال و س��ود انباشته را ۳7۵ميليارد و 

869ميليون ريال منتشر كرد.
قند مرودش��ت در ۳ماهه ابتدايي س��ال مالي خود 
توانس��ته ۱۳۴هزار و 890تن انواع محصوالت خود 
را با مبلغ ۲۴۲ميليارد و ۴8۴ميليون ريال به فروش 
برساند.اين شركت براي 9ماهه باقي مانده سال مالي 
خود پيش بيني كرده است كه بتواند فروش خود را 
به حجم ۲6هزار و ۳00تن انواع محصوالت با مبلغ 
8۳0ميليارد و ۲00 ميليون ريال برساند.»قمرو« در 
تشريح اهداف خود اعالم كرد كه مديريت در نظر دارد 
مدار ۳0هزار تن شكر خام وارد و در كارخانه تصفيه و در 
بازار داخل به فروش برساند. عالوه بر اين در برآوردي 
كه از تغييرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد 
اوليه دارد اعالم كرده كه نرخ فروش شكر چغندري 
از ۳0هزار ريال به ۴0هزار و ۵00ريال افزايش يافته 
است و پيش بيني كرد كه تغييري در نرخ مواد اوليه 
)چغندر( بيش از نرخ مصوب دولتي صورت نمي گيرد.

 س�ود ۶۱۷ ريالي »دالبر« به ازاي هرس�هم: 
شركت البرز دارو در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6ماهه به ازاي هرسهم 6۱7ريال سود كنار گذاشت.

اين شركت در مدت مورد گزارش سود عملياتي را به 
يك هزار و 7۱۴ميليارد ريال، سود خالص را به يك 
هزار و ۱۴8ميليارد ريال و سود انباشته را به يك هزار 
و 77۵ميليارد ريال رسانده است.شركت البرز دارو 
اطالعات و صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6ماهه 
منتهي به ۳۱شهريور۱۳98 را منتشر كرد. »دالبر« 
در تشريح اهداف و برنامه هاي خود اعالم كرد كه در 
سال جاري مديريت شركت بر آن است كه با توجه به 
باال رفتن بهاي توليد محصوالت جهت حفظ جايگاه 
خود در بازار و نيز تحقق ميزان سود پيش بيني شده، 
فروشي كه پيش بيني كرده را جامه عمل بپوشاند و 
شركت نسبت به تركيب توليد بهينه محصوالت و 
فروش آن متمركز بوده است.اين شركت در برآوردي 
كه از تغييرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد 
اوليه داش��ته اعالم كرده است كه اين تغيير قيمت 
براساس نرخ اعالمي وزارت بهداشت بوده و با توجه به 
سنوات گذشته به طور متوسط براي اكثر محصوالت 
افزايش نرخ خواهد داش��ت. همچني��ن با توجه به 
افزايش نرخ ارز وافزايش قيمت مواد داخلي و افزايش 
حقوق و دستمزد و باالرفتن هزينه سربار و همچنين 
افزايش فروش در سال 98 افزايش بهاي تمام شده را 

شاهد خواهد بود.

 رش�د ۲۲.۳هزار ميلي�ارد ريال�ي پرتفوي 
بورسي»وس�په«: شركت سرمايه گذاري سپه در 
گزارش يك ماهه منتهي به ۳0آبان۱۳98 از رش��د 

۲۲هزار و ۳8۲ميليارد ريالي خود خبر داد.
ش��ركت س��رمايه گذاري س��په صورت وضعيت 
پرتفوي يك ماهه منتهي به ۳0آبان۱۳98 را منتشر 
ك��رد. در اين گ��زارش با توجه به ص��ورت خالصه 
سرمايه گذاري ها طي دوره مذكور اعالم كرد پرتفوي 
سهام شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس با رشد 
۲۲هزار و ۳8۲ميليارد و ۴70ميليون ريالي همراه 
شده است.اين شركت در دوره يك ماهه بهاي تمام 
شده پرتفوي خود را با افت ۱0۲ميليارد و 6۴۵ميليون 
ريالي به ۱0هزار و 7۱7ميليارد و ۴۴7ميليون ريال 
رسيد. همچنين ارزش بازار آن با كاهش 99۲ميليارد 
و ۳۴9ميلي��ون ريال��ي به ۳۳ه��زار و 99ميليارد و 
9۱7ميليون ريال بالغ شده است.»وسپه« در گزارش 
منتشر ش��ده خود كل مبلغ س��هام واگذار شده در 
يك ماهه گذشته 69۳ميليارد و 8۲7ميليون ريال 
اعالم كرد و س��ود اين واگذاري ها را ۱۲0ميليارد و 
9۲۱ميليون ريال منتش��ر كرد.از سوي ديگر اين 
شركت در مدت مذكور كل مبلغ بهاي تمام شده را 

۴70ميليارد و ۲6۱ميليون ريال اعالم كرد.

زماني در دنيا و بورس هاي پيشرفته، بزرگ ترين شركت هاي بازار سرمايه 
ش��ركت هاي حوزه انرژي بودند ولي امروز ديگر بيشترين ارزش بازار را 
در اختيار ندارند و ش��ركت هاي دانش محور، جاي��گاه ويژه اي را به خود 

اختصاص داده اند.
به گزارش سنا، به گفته يك كارشناس بازار سرمايه هرچند شركت هاي 
فعال در حوزه انرژي هنوز سودآوري بااليي دارند، اما امروز بيشترين ارزش 
بازار متعلق به شركت هاي دانش محور است كه شايد محصول فيزيكي 

خاصي هم نداشته باشند.
امير تقي خان تجريش��ي ب��ا تاكيد بر اينكه ش��ركت هاي »فن محور« 
قدرتمندي در كشور فعال هستند كه قابليت پذيرش در بازار سرمايه را 
دارند، بيان كرد: با توجه به اينكه استقبال مردم از شركت هاي فن محور 

مقبول است، ورود آنها به اين بازار مي تواند منشأ تحول و نوآوري باشد.
وي افزود: قطعا اگر اين شركت ها با حمايت و سرمايه بيشتري همراه شوند، 
مي توانند تحول س��ريع و عميق تري هم در اقتصاد كالن داشته باشند.

تجريشي همچنين گفت: وزارت اقتصاد اخيرا صنايع پيشران ايران را در 
فهرستي گردآوري كرده است كه در گروه هاي مختلف صنعتي قرار دارند 
و برخي از آنها در بازار سرمايه فعال هستند. اما يكي از حوزه هايي كه به 
عنوان حوزه متحول كننده صنعت به آن نگاه مي شود در بخش خدمات 
و به طور خاص اقتصاد هوشمند است كه در اقتصادهاي قدرتمند دنيا هم 
قابل مشاهده است.امير تقي خان تجريشي در ادامه اظهار داشت: بازار 
سرمايه چه به صورت مالكانه و چه به صورت بدهي نقش بسزايي در تامين 
مالي دارد كه نبايد از آن غافل شد.وي با اشاره به رونق سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه و ظرفيت هاي مناسب اين بازار گفت: همان طور كه از نام اين 

بازار مشخص است، اين بازار مجرايي براي تشكيل سرمايه است.
تجريشي خاطرنشان كرد: موضوع تامين سرمايه مي تواند در بازار بدهي 
هم اتفاق بيفتد، گاهي اوقات به جاي اينكه به سمت مديريت ريسك برويم 

آن ريسك را حذف مي كنيم؛ يعني اگر شركتي بخواهد اوراقي را منتشر 
كند كه احتمال نوسان در بازار داشته باشد كال آن را حذف مي كند، در 
صورتي كه مي توان با اهميت دادن به شركت هاي رتبه بندي، ريسك را 

مديريت كرد.
 اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اگر شركت يا بنگاهي رتبه بااليي كسب 
كند مي تواند براي س��رمايه گذاران حرفه اي، بدون برخي بروكراسي ها 
مانند ضامن، انتشار اوراق را انجام دهد، بنابراين بازار سرمايه چه به صورت 
مالكانه و چه به صورت بدهي نقش بسزايي در تامين مالي دارد.تجريشي 
در خصوص نقش بازار سرمايه در اصالح نقدينگي موجود در كشور هم 
گفت: نقدينگي موضوعي است كه بايد به صورت اقتصادي بررسي شود، 
گاهي اوقات گفته مي شود بهتر است نقدينگي را به بازار سرمايه هدايت 
كرد در صورتي كه گردش نقدينگي در گروه هاي دارايي مهم اس��ت. با 
توجه به اينكه جذابيت بازار سرمايه بيشتر از ساير بازارها است؛ مي تواند 
گردش بيشتري را نسبت به ساير گروه هاي دارايي به خود اختصاص دهد.

وي با بررسي عملكرد دولت در اجراي درست برنامه تامين مالي از سوي 
بازار پول و سرمايه گفت: برنامه هاي دولت در خصوص تامين سرمايه، 
همواره بر اين مبنا بوده كه نظام بانكي، تامين سرمايه كوتاه مدت و بازار 
سرمايه، تامين سرمايه بلندمدت را اجرا كند اما اين هدف هنوز به طور 
كامل محقق نشده است.تجريشي درباره راه هاي تقويت سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه توضيح داد: اطالع رساني و فرهنگ سازي مي تواند در 
سطوح مختلف از سوي سازمان بورس، شركت اطالع رساني و خدمات 
بورس، نهاد هاي مالي فعال در بازار و از طريق برنامه هاي آموزشي و ديگر 
ابزارها انجام شود. البته بايد گفت متاسفانه قوانيني وجود دارد كه انگيزه 
بازاريابي را از فعاالن اقتصادي و نهادهاي مالي مي گيرد؛ به بيان ديگر 
اجراي قوانين سليقه اي مي تواند باعث تضعيف بازارهاي مالي و كاهش 

سرمايه گذاري در بازار سرمايه شود.

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه دانش آموزان در كشورهاي توسعه 
يافته با فرهنگ سرمايه گذاري در بورس آشنا مي شوند، گفت: فعاالن بازار 
سرمايه از وزارت آموزش و پرورش مي خواهند كه به صورت جدي به بحث 

تقويت هوش مالي و آموزش نحوه سرمايه گذاري در بورس وارد شود.
به گزارش ايرنا، مهدي محمود رباطي با بيان اينكه سرمايه گذاري در حوزه 
بازار سرمايه و اوراق مالي نيازمند تخصص است، افزود: شايد به دليل وجود 
نقدشوندگي باال و بازدهي چشمگير و س��ريع در اين بازار اين موضوع به 
ذهن مردم برسد كه كسب س��ود در اين بازار ساده و به آساني مي توان به 
سودهاي قابل توجه دست پيدا كرد كه در ديگر بازارهاي مالي چنين اتفاقي 
رخ نمي دهد.وي ادامه داد: تجربه فعاالني ك��ه به اين بازار ورود مي كنند 
حاكي از آن است كه چنين وضعي در بازار حاكم نيست و عمده افرادي كه 
به سرمايه گذاري در اين بازار روي مي آورند نه تنها سود قابل توجهي كسب 
نمي كنند بلكه ممكن اس��ت با ضرر از اين بازار خارج شوند.رباطي ايجاد 
ضرر و زيان در بازار سرمايه را ناشي از چند عامل دانست و گفت: برخالف 
كشورهاي توسعه يافته كه مردم از نوجواني و كودكي با سرمايه گذاري در 
بازار سهام آشنا مي شوند و هوش مالي آنها تقويت مي شود در ايران چنين 

چيزي وجود ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش كشورهاي 
توسعه يافته چنين وضعي حاكم است كه دانش آموزان به صورت هفتگي در 
تاالر بورس وقت خود را مي گذرانند و با فرهنگ سرمايه گذاري در بورس آشنا 
مي شوند، متاسفانه در ايران چنين خأليي وجود دارد و اين خواسته فعاالن 
بازار از وزارت آموزش و پرورش اس��ت كه به صورت جدي به بحث تقويت 

هوش مالي و آموزش نحوه سرمايه گذاري در بورس ورود كند.
وي خاطرنش��ان كرد: اغلب مردم به صورت نهادينه با سرمايه گذاري در 
بورس آشنا نيستند و فرهنگ سنتي سرمايه گذاري در ايران سرمايه گذاري 
در ملك، طال و بازار ارز است كه اين موضوع باعث ضرر سرمايه گذاران و عدم 

كسب سود در اين بازار مي شود.رباطي با تاكيد بر اينكه بازار سهام بازاري 
پيچيده و از عوامل زيادي متاثر است، گفت: شايد هيچ بازاري در بازار مالي 

مانند بورس تا اين حد نسبت به اخبار سياسي و اقتصادي حساس نباشد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اين موضوع تنها مختص به ايران 
نيست حتي در تمام كشورهاي ديگر، بازار سرمايه بازار بسيار حساس و 
پرواكنشي نسبت به حوادث و اتفاقات است، افزود: اگر كسي ديد بلندمدت 
به سرمايه گذاري در اين بازار نداشته باشد به طور حتم از ورود سرمايه خود 

به اين بازار آسيب خواهد ديد.
وي اظهار داشت: اين امر درست نمي شود مگر با ديد درست و بلندمدت 
س��رمايه گذاري در اين بازار كه متاسفانه اغلب كس��اني كه وارد اين بازار 

مي شوند ديد كوتاه مدت دارند.
رباطي ب��ا تاكيد بر اينكه اي��ن دو موضوع مربوط به ع��دم وجود دانش و 
فرهنگ س��رمايه گذاري در ايران است، گفت: اين موضوع كامال طبيعي 
است و نمي توان از همه مردم انتظار داشت كه از تخصص كافي در حوزه 

سرمايه گذاري در بورس برخوردار باشند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به اينكه در دنيا ابزارهاي مالي و 
صندوق هاي سرمايه گذاري طراحي شده تا مردم از آن كانال سرمايه هاي 
خود را وارد بازار سرمايه كنند، افزود: در ايران افرادي كه به صورت مستقيم 
وارد بازار سرمايه نشده و از طريق كانال صندوق هاي حرفه اي سرمايه گذاري 
وارد بازار شوند به طور حتم بازدهي قابل توجه تري را نسبت به افرادي كه 

بدون دانش و تخصص كافي وارد اين بازار شدند كسب خواهند كرد.
رباطي با اشاره به اينكه س��رمايه گذاري در بورس همانند ديگر حرفه ها 
تخصصي است و ورود به آن نيازمند آموزش است، گفت: توصيه ما به افرادي 
كه از تخصص كافي براي سرمايه گذاري در بورس برخوردار نيستند اين است 
كه از كانال صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار سهام شوند و خود به صورت 

مستقيم اقدام به خريد و فروش سهام در بورس نكنند.

بازار سرمايه در انتظار ورود مفاهيم بورسي به نظام آموزشيشركت هاي دانش محور در جايگاه نخست ارزش بازار
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رويكرد جديد براي تنظيم بازار گوشت مرغ
تعادل| گروه صنعت |

توليد گوشت  مرغ در مقايسه با گوشت قرمز به 
داليل مختلفي همچ�ون »دوره پرورش كوتاه، 
بازده باالتر تبديل دان به گوش�ت و قيمت تمام 
شده پايين تر، فضاي مورد نياز توليد كمتر و ...« 
از توجيه اقتصادي باالتري برخوردار است. ايران 
در سال 2017 با توليد 2/2 ميليون تن گوشت مرغ 
و سهم 1.8 درصد از كل توليد جهاني در رتبه 10 
جهان قرار دارد. در اين بازار سه كشور »امريكا، 
برزيل و چين« با س�هم 15.6، 11.1 و 10.8 درصد 
توليد جهاني حايز رتبه هاي اول توليد هستند. 
آنچه در توليد گوش�ت مرغ حائز اهميت است، 
دسترس�ي به نهاده ه�اي تولي�د )دان و جوجه 
يك روزه( است. كش�ورهاي توليدكننده برتر 
جهاني در زمينه توليد نهاده دان )ذرت و كنجاله 
س�ويا( نيز جزو توليدكنندگان بزرگ و عمدتا 
صادركننده اين نهاده ها نيز هستند و به عالوه به 
سمت اصالح نژاد مرغ »الين« براي توليد جوجه 
يك روزه مطابق با شرايط آب و هوايي نيز حركت 
كرده اند. اين در حالي است كه وابستگي توليد 
داخلي كش�ور به واردات نه�اده دان بيش از 70 
درصد اس�ت و همين امر ضمن انتقال نوسانات 
بازار جهاني اين نهاده ها به بازار داخلي، پايداري 
توليد را نيز با مش�كل مواجه مي سازد. از طرف 
ديگر، كشور در توليد مرغ الين علي رغم سابقه 
50 ساله نتوانسته اس�ت به لحاظ كمي و كيفي 
نظر توليدكنندگان گوش�ت مرغ را براي توليد 
جوجه ه�اي يك روزه با كاراي�ي باال جلب كند. 
عالوه بر مش�كالت واردات دان، ضريب تبديل 
دان به گوش�ت مرغ چالش ديگري است كه در 
طرفه عرضه گوشت مرغ در كشور وجود دارد. در 
كشورهاي مهم توليدكننده اين ضريب 1.6 است 
)هلند 1.58، انگلستان 1.67، دانمارك 1.55( در 
حالي كه ضريب تبديل دان به گوش�ت مرغ در 
ايران حداكثر 2 اس�ت كه يكي از نتايج مهم آن 
افزايش هزينه تمام ش�ده توليد است. عالوه بر 
مساله دان، يكي از چالش هاي مهم صنعت طيور 

در ايران بحث تامين جوجه يك روزه است. 

     تحول در ساختار توليد گوشت مرغ
در پژوهش��ي كه از س��وي دكتر زورار پرمه، مش��اور 
معاون پژوهش موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 
بازرگاني صورت گرفته، شايد يكي از بحث هاي بسيار 
مهم در زمينه توليد گوش��ت  مرغ را بتوان به ساختار 
توليد آن ربط داد. در دنيا از دهه 1940 س��اختارهاي 
س��نتي توليد جاي خود را به س��اختارهاي ادغامي و 

قراردادي داده اس��ت. بنابراين امروزه در كش��ورهاي 
بزرگ توليدكننده ساختارهاي سنتي به منظور كاهش 
ريسك توليد، افزايش توليد، افزايش رقابت پذيري و... 
جاي خود را به ساختارهاي جديدي داده اند. در سيستم 
قراردادي، شركت طرف قرارداد نهاده هاي توليد را براي 
توليدكنندگان فراهم مي كن��د و توليدكنندگان نيز 
فضاي توليد و نيروي كار را تامين خواهند كرد. خريد 
گوشت  مرغ نيز براساس قيمتي كه در قرارداد ثبت شده 
خريداري شده و ساير فرآيندهاي فرآوري و بازاريابي 
توسط اين شركت ها انجام مي گيرد. بنابراين ريسك 
توليد كامال به اين شركت هاي بزرگ منتقل مي شود، 
اما در سيستم ادغامي كل فرآيند تامين، توليد و توزيع 
در اختيار يك ش��ركت قرار دارد. براي مثال در تركيه 
كه يكي از توليدكنندگان بزرگ گوش��ت  مرغ اس��ت 
)حدود 2.1 ميليون تن( 91 درصد از توليد گوشت  مرغ، 
تخم مرغ نطفه دار و جوجه يك روز و 75 درصد از توليد 
تخم مرغ توسط تعداد اندكي )به ترتيب 29 و 45( بنگاه 

ادغامي صورت مي گيرد. 
براساس اين پژوهش، كشور »آفريقاي جنوبي« يكي 
ديگر از كشورهايي است كه دو شركت بزرگ RCL و 
Astral به عنوان پيش��روها در بازار گوشت  مرغ اين 
كش��ور عمل مي كنند. اين دو ش��ركت فرآيند كامل 
زنجيره تامين )مرغ الين، مرغ مادر، جوجه يك روزه، 
دان(، توليد و فرآوري و توزيع را در اختيار دارند )سيستم 
يكپارچه توليد(. براي مثال Astral س��االنه بيش از 
200 ميليون مرغ توليد مي كند )حدود 500 هزارتن(. 
بنابراين اين شركت ها داراي صرفه هاي باالي مقياس 

بوده و توانسته اند تمام زنجيره توليد را پوشش دهند.
»برزيل« كه دومين توليدكننده و اولين صادركننده 
بزرگ گوش��ت  مرغ در دنيا اس��ت نيز داراي چنين 
س��اختارهايي اس��ت. در برزيل سيس��تم قراردادي 
بسيار پيشرفته است. در اين كشور بيش از 180 هزار 
توليدكننده گوشت  مرغ در جنوب كشور بيش از 63 
درصد كل گوشت اين كش��ور را توليد مي كنند. اين 
توليدكنندگان محصول خود را به دو شركت بزرگ 
BRF و JBS به صورت قراردادي عرضه مي كنند؛ به 
عنوان نمونه اين دو ش��ركت در سال 2014 بيش از 
2/6 ميليارد مرغ را كشتار كرده اند )6.5 ميليون تن 
توليد(. ب��ه عالوه 70 درصد صادرات گوش��ت مرغ و 
فرآورده هاي آن توسط اين دو شركت صورت مي گيرد 
)2.5 ميليون تن(. اين دو ش��ركت ع��الوه بر تامين 
داخلي، صادرات مستقيم، در بازار كشورهاي ديگر نيز 
حضور دارند. براي مثال شركت BRF هفت كارخانه 
فرآوري را در آرژانتين ايجاد كرده اس��ت. همچنين 
براي حضور در بازار خاورميانه در سال 2014 كارخانه 
فرآوري صنعت غذا را در ابوظبي راه اندازي كرده است. 

 Plusfood در اروپا نيز مالكيت شركت فرآوري طيور
در انگلستان و هلند را به دست آورده است. يا شركت 
JBS از طري��ق ش��ركت Moypark )بزرگ ترين 
فرآوري كننده طيور در اروپا كه كارخانه فرآوري در 
كشورهاي انگلستان، فرانسه و هلند دارد( در بازار اروپا 
حضور پررنگي دارد. اين شركت يكي از پيشروان بازار 
مرغ در امريكا نيز به شمار مي رود.  اينچنين ادغام ها 
در بازار گوش��ت  مرغ امريكا بسيار گسترده است و به 
دهه 1930 برمي گردد. در اين كشور تعداد مزارع از 
1.6 ميلي��ون )با فروش 581 ميلي��ون مرغ( در دهه 
1950 به 27 هزار مزرعه، فروش 8/9 ميليارد مرغ و 
ظرفيت متوسط هر مرغداري 329 هزار مرغ رسيده 
است. در اين كشور دو شركت بزرگ تاسيون و پليگرم 
به ترتيب س��االنه 3.5 و 3.3 ميليون تن گوشت مرغ 
توليد مي كنند و توليد 10 ش��ركت بزرگ حدود 13 
ميليون تن اس��ت )كل توليد اين كش��ور حدود 18 

ميليون تن است(. 
بررسي مطالعات انجام شده در اين مورد نشان مي دهد، 
كه كارايي فني سيستم توليد قراردادي بسيار باالتر از 
سيستم سنتي است )راندمان 95 درصدي/ در قياس با 
راندمان 79 درصدي(. به عالوه سودآوري در سيستم 

قراردادي باالتر از سيس��تم معمولي است. نكته حائز 
اهميت اين است كه در بسياري از قراردادهاي منعقده 
بي��ن توليدكننده مرغ و ادغامگر، مس��اله بهره وري و 
افزايش كيفي مرغ نيز مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ 
به نحوي كه توليدكنندگاني كه داراي كيفيت باالتري 
هستند از قيمت باالتري در خريد نيز برخوردار خواهند 
بود. همچنين توليدكنندگان فاقد قرارداد با ريسك هاي 

بيشتري مواجه مي شوند.

     نكات كليدي
 بررسي ها همچنين نشان مي دهد، كه امروزه صنعت 
مرغداري از حالت سنتي خارج شده و به صنعتي بسيار 
پيشرفته در جهان تبديل شده است. اين امر نيز مديون 
تحوالتي است كه در ساختار توليد اين محصول صورت 
گرفته است. مادامي كه ساختار توليد در ايران بر مبناي 
قراردادي يا ادغامي نباشد، بازار اين محصول هيچگاه 
به سامان نخواهد بود و نوسانات قيمت در اين بازار هم 
رفاه توليدكننده و هم رفاه مصرف كننده را تحت تاثير 
قرار مي دهد و هم دولت را در سياستگذاري منسجم 
و يكپارچه با مش��كل مواجه مي كنند. با شكل گيري 
س��اختار قراردادي نتايج زير حاصل مي گردد: »1- با 

تامين دو منبع مهم نوسانات قيمت مرغ )دان و جوجه 
يك روزه( توسط ادغامگر، ضمن انتقال ريسك توليد 
از توليدكننده گوش��ت  مرغ به ادغامگر، س��رمايه در 
گردش آنها را نيز كاهش خواهد داد. به عالوه به دليل 
قيمت خريد از پيش تعيين ش��ده مطاب��ق قرارداد، 
توليدكننده همواره س��ود متعادل��ي را در هر دوره از 
توليد كسب خواهد كرد. 2- ادغامگر به منظور كاهش 
هزينه هاي توليد و افزايش كارايي فني، بهترين نهاده ها 
و مشاوره ها را در اختيار توليدكننده قرار مي دهد. 3- به 
جاي حداكثر سازي س��ود در هر حلقه از اكوسيستم 
توليد، ادغامگر به دنبال حداكثر سازي سود در انتهاي 
زنجيره است. 4- دولت به جاي تمركز بر سياستگذاري 
بر توليدكنندگان خرد، بر چند ادغامگر كالن تمركز 
خواهد كرد. از اين طريق نوسانات در بازار كاهش خواهد 
يافت. 5- صرفه هاي مقياس در صنعت به شدت افزايش 
خواهد يافت و به طور قطع تولي��د داخلي و در نتيجه 
صادرات افزايش مي يابد. به عالوه صنعت فرآوري در 
اين بخش همانند كش��ورهاي پيشرو به تدريج شكل 
خواهد گرفت. در بخش توليد گوشت طيور در كشور 
مي تواند كشتارگاه ها يا توليدكنندگان دان را به عنوان 

ادغامگر پيشنهاد كرد.«

فرصتهايتوافقنامهتجاريبااوراسيا
رييسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانبوشهرتشريحكرد

چالشهايعبورازاقتصادسنتيبهمدرن
درنشستسازمانمليكارآفرينيمطرحشد

در نشست سازمان ملي كارآفريني چالش هاي انتقال از اقتصاد سنتي 
به اقتصاد مدرن بررسي شد. فرهنگ سازي، فراهم كردن بستر قانوني 
شفاف و انسجام بخشي بين نهادهاي مختلف كشور در مسير رسيدن 
به اقتصاد مدرن، مهم ترين موضوعاتي بودند كه در اين نشست مورد 

توجه قرار گرفت.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، سازمان ملي كارآفريني در نشست اخير 
به بررسي چالش هاي انتقال از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن پرداخت. 
در اين جلسه رييس سازمان ملي كارآفريني وضعيت ايران در استفاده 
از فناوري هاي نو و دانش بنيان را نسبت به ميانگين جهاني در سطح 
خوبي ارزيابي كرد اما بر اساس اظهارات او ايران در تجاري سازي اين 
ايده ها موفق نبوده  است. حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران 
و رييس سازمان ملي كارآفريني با اشاره به قوانين باالدستي از جمله 
سند چشم انداز، سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه 
تاكيد كرد: بر اساس اين قوانين به گونه اي برنامه ريزي شده تا كشور 
در بهره گيري از نوآوري و فناوري ه��اي جديد در اقتصاد به رتبه اول 
منطقه دس��ت پيدا كند. هرچند با توجه به ش��رايط حاكم بر كشور 
نتوانستيم به هدف گذاري هاي انجام شده دست پيدا كنيم. او با نگاهي 
به گزارش رقابت پذيري كه از س��وي مجمع جهاني اقتصاد منتش��ر 

مي ش��ود، تصريح كرد: در استفاده از فناوري هاي نو در حوزه سالمت 
و آموزش هاي مقدماتي وضعيت مناس��بي داريم اما در ساير حوزه ها 
شكاف عميقي وجود دارد. در اين بين، بدترين وضعيت به نهادها در 
استفاده از فناوري هاي جديد اختصاص دارد. در واقع بخش خصوصي 
و مردم در كسب وكارهاي دانش بنيان از شرايط بهتري برخوردارند. 
نايب رييس اتاق ايران يادآور شد: براي گذر از اقتصاد سنتي و تحقق 
اقتصاد مدرن بايد موانع را شناسايي و با آنها مقابله كنيم. مهدي صادقي 
نياركي، سرپرست معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با 
حضور در اين نشست، اقتصاد دانش بنيان را اقتصادي تاب آور، چاالك و 
مبتني بر اندوخته هاي علمي توصيف كرد كه منحصربه فرد بوده و زمينه 
توليد ارزش افزوده را فراهم مي كند. به اعتقاد او سرعت رشد اقتصاد 
مبتني بر فناوري هاي جديد، خيره كننده بوده و با سرعت كشور را به 
مرحله توسعه يافتگي هدايت مي كند. اين مقام مسوول وضعيت كشور 
را در تجاري سازي ايده ها نامطلوب خواند و از نبود هم گرايي و انسجام 
بين دستگاه ها براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر تكنولوژي نسل چهارم 
سخن گفت. به باور او فعاليت در اين حوزه و رسيدن به موفقيت نيازمند 
طراحي يك مدل دقيق و جامع و تدوين سازوكاري براي ارزش گذاري 

سرمايه هايي از نوع دانش و فناوري در شركت ها هستيم. 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با توجه 
به قرارگيري ظرفيت  هاي صادراتي اين استان در توافقنامه موقت 
تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اين مهم فرصتي 

مناسب براي افزايش صادرات است. 
به گزارش ايرنا، سيد حس��ين حس��يني اف��زود: توليدكنندگان و 
صادركنندگان استان بوشهر مي توانند با استفاده از مزاياي توافق 
ياد شده حضوري موفق در بازارهاي كشورهاي عضو داشته باشند. 
او بيان كرد: ميگو، خرما، فرش دستباف از جمله 175 قلم كاالي 

ايراني است كه تعرفه آنها براي صادرات صفر شده است.
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر يادآور شد: 
موافقت نامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا و كش��ورهاي عضو شامل كش��ورهاي روسيه، 
ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و بالروس، از آبان ماه سال جاري 

اجرايي شده است.
او گف��ت: تجار و بازرگانان براي كس��ب اطالع بيش��تر درباره اين 
موافقت  نامه مي توانند با مراجعه به وب س��ايت س��ازمان توسعه 
تجارت به آدرس tpo.ir بخش »توس��عه تجارت با اوراس��يا« از 
اطالعات مربوط به اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و روابط تجاري اين 
اتحاديه با ايران و جهان و مفاد موافقت نامه ياد شده استفاده كنند. 
حس��يني بيان كرد: اي��ن موافقت نامه مفصل تري��ن و جامع ترين 
موافقت نامه تجاري اس��ت كه تاكنون ايران منعقد كرده اس��ت و 
ش��امل 9 فصل قواعد عمومي، تجارت كاال، چاره كارهاي تجاري، 
موانع فني فرا راه تجارت، اقدام هاي بهداشتي و بهداشت گياهي، 

قواعد مبدا، تس��هيل تج��اري، حل و فصل اختالف��ات و مقررات 
پاياني است. بر اساس اين گزارش، موافقت نامه تجاري بين ايران 
و كشورهاي اوراسيا شامل دو فهرست كااليي ترجيح هاي اعطايي 
دو طرف كه تعداد اقالم مش��مول آن توسط كشورمان به اوراسيا 
380 قلم و تعداد اقالم اعطايي اوراسيا 503 قلم كاال است و مطابق 
فهرست اعطايي اوراسيا تعرفه 175 رديف كاال از جمله انواع فرش 
دستباف و ماشيني، پس��ته، انواع ميگو، ميوه هايي مانند پرتقال و 
ليمو، سبزيجات، خرما، بيسكوييت و شيريني، برخي محصوالت 
از جمله پليمره��اي پروپيلن، ورق هاي پالس��تيكي، محصوالت 

بهداشتي صفر شده است.
اتحاديه اقتصادي اوراسيا س��ال 2015 ميالدي، از سوي روسيه، 
قزاقستان و بالروس تشكيل شد و اكنون، ارمنستان، قرقيزستان 

و ويتنام از ديگر اعضاي اين اتحاديه هستند.

درسهميهبنزينوانتبارهابازنگريميشود
معاونبازرگانيداخليوزارتصنعت،معدنوتجارت:

رتبهيكخاورميانهبرايكفشايراني
عضوهياتمديرهجامعهصنعتكفش:

عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش با بيان اينكه صنعت كفش 
ايران در سطح بين المللي جزو بازيگران اصلي است و ما اكنون در 
منطق��ه خاورميانه در توليد كفش مق��ام اول و در دنيا رتبه 12 را 
دارد، گفت: تبديل ايران به هاب منطقه در صادرات كفش به شرط 
حمايت دولت ممكن است. علي لشگري در گفت وگو با تسنيم، با 
اشاره به اينكه خوشبختانه ايران نيز مانند ساير كشورها از جمله 
تركيه، پاكستان، هند، برزيل توجه ويژه اي به صنعت كفش دارد، 
اظهار داشت: اين موضوع باعث شده تا صنعت كفش ايران در سطح 
بين المللي جزو بازيگران اصلي به شمارآيد به نحوي كه امروز ايران 
در منطقه خاورميانه در توليد كفش مقام اول و در دنيا رتبه 12 را به 
خود اختصاص داده است. او با اعالم اينكه اين موضوع نشان مي دهد 
مسووالن بايد حساس��يت خود را نسبت به توسعه صنعت كفش 
كشور بيشتر كنند، افزود: انتظار مي رود اين روزها كه توليدكنندگان 
در شرايط سختي به سر مي برند، توجه ويژه اي به صنعت كفش شود 
البته در جلسه اخير توليدكنندگان با مقام معظم رهبري تكليف 
براي مسووالن روشن شده كه بايد اقدامات الزم را براي بهبود فضاي 

كسب وكار براي توليدكنندگان فراهم آورند.
اين عضو هيات مديره جامعه صنعت كفش ايران، تصريح كرد: ما 

در مقام عمل از دولت انتظار داريم موانع پيِش روي توليدكنندگان 
را از بين ببرد، به عنوان نمون��ه در بخش بيمه هزينه هاي زيادي 
به توليدكنندگان تحميل مي ش��ود كه دولت باي��د در اين رابطه 
اقدامات الزم را انجام دهد. او به صنعت كفش به عنوان يك صنعت 
پيشران براي توسعه بخشي از صنايع كشور اشاره كرد و گفت: سال 
گذشته 115 ميليون دالر صادرات كفش در ايران انجام شده كه 
اگر موانع پيِش روي توليد از بين برود به طور حتم اين رقم چندين 

برابر خواهد شد.
لشگري با اعالم اينكه خوشبختانه در يك سال اخير با وجود تمام 
مشكالت توانستيم مهم ترين مواد اوليه توليد كفش را كه همان 
پي يو است در داخل توليد كنيم، تصريح كرد: بخشي از اين مواد در 
زيره كفش مورد استفاده قرار مي گيرد كه ما وابستگي به واردات 
آن داشتيم. اما خوشبختانه در يك سال اخير با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در بخش توليد توانستيم اين ماده اوليه را در داخل 
كشور توليد كنيم. او اضافه كرد: سال گذشته هر كيلو مواد پي يوي 
خارجي با ارز نيمايي 8 هزار و 500 توماني باالي 40 هزار تومان در 
بازار به فروش مي رس��يد، امروز با داخلي سازي اين ماده، هر كيلو 

پي يوي ايراني در بازار 24 هزار تومان است.

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان جلسه 
ستاد تنظيم بازار كشور گفت: بخشي از كاالهايي كه تاثير بيشتري 
از طرح اصالح قيمت بنزين داشتند با نوسانات قيمتي مواجه شدند؛ 
به ويژه در حوزه حمل و نقل بار با وس��ايل نقليه اي كه سوخت بنزين 
مصرف مي كنند اين موضوع مشهودتر است؛ لذا مقرر شد در سهميه 
تخصيصي به اين بخش تجديدنظر ش��ود و مراتب در اسرع زمان به 

اطالع مردم برسد.
به گزارش ش��اتا، عباس قبادي افزود: پيرو مصوبه ستاد تنظيم بازار، 
وزارت كش��ور و همچنين وزارت نفت مكلف شدند در اين خصوص 
بررسي كارشناسي و دقيق تري داشته باشند كه با توجه به قول مساعد 
وزارت نفت اميدواريم به زودي اين تصميم عملياتي شود. او تصريح 
كرد: سهميه تخصيصي حال حاضر وانت بارها، براي 15 روز كاركرد 
آنها كفايت مي كند و ضروري اس��ت كه براي مابقي ايام ماه بازنگري 

الزم انجام شود.
قبادي درباره باقي مانده سهميه آبان ماه وانت بار ها و انتقال آن به ماه 
جاري گفت: در اين خصوص موارد به وزارت نفت منعكس شده است و با 
توجه به ظرفيت هاي فني اين وزارتخانه در اين خصوص تصميم گيري و 
اقدام خواهد كرد. او افزود: موضوع حمل و نقل بار به ويژه در برخي اقالم 
كااليي و ثبات قيمت آنها تاثير بسزايي دارد و انتظار داريم كه در مواردي 
كه ضرورت موضوع وجود دارد هر چه سريعتر تجديدنظر شود و اقدام 
الزم نيز از سوي دستگاه هاي مرتبط از جمله وزارت نفت انجام گيرد.

او بيان كرد: براساس اسناد باالدستي و همچنين با تاكيدي كه از سوي 
معاون اول رييس جمهوري در جلس��ه اخير ستاد تنظيم بازار كشور 

انجام شد، تمامي مصوبات اين ستاد بايد از سوي دستگاه هاي مسوول 
عملياتي و اجرايي ش��ود. او تصريح كرد: براي تداوم شرايط مناسب 
حال حاضر در سطح بازار بايد در خصوص برخي سهميه تخصيصي 

بازنگري الزم انجام شود.
به گفته قبادي، درباره س��هميه بنزين پيك هاي موتوري، همچنين 
تاكسي هاي اينترنتي و وانت بارها موارد مرتبط به اطالع وزارت نفت 
رسيده و حتي مصوباتي در خصوص بازنگري سهميه وانت بارها داشتيم 
كه وزارت نفت مكلف شد در 48 ساعت آينده مقدمات فني اين موضوع 
را بررسي و نتايج الزم را به اين ستاد اعالم كند. او عنوان كرد: در گزارشي 
كه سازمان حمايت از روند تغييرات قيمتي انواع اقالم كااليي در سطح 
بازار در جلس��ه امروز ارايه كرد، خوشبختانه در عموم كاالها شرايط 
قيمتي مناسب بوده و ضمن اينكه در برخي اقالم حتي كاهش قيمت 

داشتيم در موارد بسياري نيز ثبات قيمت وجود دارد.
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قيمت كاغذ نصف شد
ايسنا| رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
صنعت چاپ ايران از كاهش قيمت كاغذ تحرير و 
گالسه نسبت به اوج قيمت اين محصول در دو ماه 
پيش خبر داد. بابك عابديني اظهار كرد: در س��ه 
هفته اخير قيمت كاغذ تحري��ر 60 تا 70 درصد 
كاهش داش��ته و قيمت هر بن��د كاغذ تحرير 70 
گرمي از بيش از 500 ه��زار تومان به حدود 300 
هزار تومان رس��يده اس��ت. همچنين به گفته او، 
قيمت كاغذ گالسه در اين مدت از 16 به 12 هزار 
تومان رسيده اس��ت. رييس هيات مديره اتحاديه 
صادركنندگان صنعت چاپ ايران علت اين كاهش 
قيمت را تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات 
كاغذ و رفع محدوديت واردات اين كاال عنوان كرد 
كه به گفته وي باعث شد برخي فعاالن اقتصادي 
س��رمايه هاي خود را در بخش واردات كاغذ فعال 
كنند. او با بيان اينكه افزايش عرضه كاغذ در بازار 
باعث شد تب تقاضا كاهش يابد، در پاسخ به سوالي 
درباره وضعيت توليد تصريح كرد كه در اين مدت 
توليد كاغذ تحرير افزايش چش��مگيري نداشته 
اس��ت. بر اساس اين گزارش، از پاييز سال 96 بازار 
كاغذ تحرير و روزنامه ب��ا كمبود و افزايش قيمت 
مواجه شد، تا جايي كه در مقاطعي برخي نشريه ها 
و روزنامه ها مجبور به كم كردن تعداد صفحات خود 
شدند. البته در روزهاي آخر اسفند ماه سال گذشته، 
دبير كارگروه س��اماندهي كاغذ گفته بود كه »در 
سال گذشته 37 هزار و 354 تن كاغذ روزنامه اي 
و 218 هزار و 623 تن انواع كاغذ تحرير وارد كشور 
شده است، اما فقط 6915 تن روزنامه اي و 13 هزار 
و 649 تن تحرير با حواله معاونت هاي فرهنگي و 
مطبوعاتي وزارت فرهنگ توزيع شده است كه به 
اين معنا كه ساير مقادير كه با ارز دولتي وارد شده، 

غيرقانوني توزيع شده است.«

افزايش نرخ بنزين بر قيمت 
ميوه و تره بار مميزي مي خورد

ايلنا| رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 
با رد ش��ايعه افزايش قيمت ميوه و تره بار در پي 
افزايش نرخ بنزين، گفت: از زمان اعالم افزايش 
نرخ بنزين تا ام��روز هيچگونه افزايش قيمت در 
ميوه و تره بار اتفاق نيفتاده اس��ت، چرا كه ميزان 
تاثي��ر افزايش نرخ بنزين ب��ر محصوالت درصد 
اندكي است و مي توان آن را مميزي كرد. اسداهلل 
كارگر با تاكي��د بر اينكه تنه��ا محصولي كه در 
روزهاي اخير افزايش قيمت زيادي را تجربه كرده 
گوجه فرنگي اس��ت، اظهار كرد: افزايش قيمت 
گوجه فرنگي ارتباطي به نرخ بنزين نداش��ته و 
قبل از آن نيز روند افزايشي قيمت اين محصول 
آغاز ش��ده بود. او ادامه داد: افزايش قيمت گوجه 
فرنگي موقتي بوده و مربوط به فصل اس��ت كه 
كاهش توليد را به دنبال داش��ته است. كارگر با 
بيان اينكه گوجه فرنگي كه اكنون در بازار عرضه 
مي شود نوبرانه استان بوشهر است، افزود: به زودي 
توليد ساير استان ها به بازار عرضه خواهد شد كه 
كاهش قيمت را به دنبال دارد. به گفته او؛ 10 تا 
15 روز آينده گوجه فرنگي توليد استان خوزستان 
و فارس با حجم مناسب وارد بازار مي شود. رييس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي افزود: اگر يك 
فروشنده در يك روز، 3 بار يك تني ميوه و تره بار 
را خريداري و به محل عرضه حمل كند نياز به 50 
ليتر بنزين دارد، در يك حساب سرانگشتي متوجه 
خواهيد شد سهم افزايش قيمت بنزين براي هر 
كيلوگرم محصول در هر بار درصد اندكي است. 
كارگر اضافه كرد: به عبارت ديگر درصد اثر افزايش 
نرخ بنزين بر قيمت ميوه و تره ب��ار آنقدر اندك 
است كه به قول حسابرس��ان مميزي مي خورد 
و مي توان آن را در نظر نگرفت. او افزايش قيمت 
به بهانه افزايش ن��رخ بنزين را غير قابل توجيه و 

تخلف دانست.

 بررسي تاثير افزايش
 قيمت بنزين بر قيمت كاالها

ايسنا| رييس اتاق اصناف كشور با اشاره به اشباع 
بودن بازار از كااله��ا تاكيد كرد كه اصالح قيمت 
بنزين تاثيري بر كاالهاي موجود در س��طح بازار 
نخواهد گذاش��ت، اما در حوزه حمل و نقل كشور 
تاثيراتي خواهد داشت. سعيد ممبيني در جريان 
بررس��ي اصالح قيمت بنزين ب��ر قيمت كاالها و 
خدمات در جلس��ه امروز مجلس بيان كرد: وزرا 
مطالب و برنامه هاي خ��ود را براي كنترل بازار به 
دنبال افزايش قيمت بنزين در كشور مطرح كردند 
امروز حدود 1400 اتاق اصناف در س��طح كشور 
وجود دارد و از همان لحظات آغاز اين طرح همگي 
به ميدان آمده و دستور ستاد تنظيم بازار را براي 
تشديد نظارت ها به طور جدي پيگيري كردند. او 
اظهار كرد: قطع��ا افزايش قيمت بنزين بر قيمت 
كاالها و خدمات تاثي��ر دارد، ولي در حوزه كاال با 
جديت مي توان گفت كه قيمت كاالهاي موجود 
در سطح بازار افزايش نمي يابد؛ چرا كه بازار در ركود 
بوده و از حيث كاال اشباع است. رييس اتاق اصناف 
كشور تصريح كرد: در حوزه خدمات نيز بيشترين 
تاثير بر حوزه حمل و نقل اس��ت كه در اين زمينه 
نگراني هاي وجود دارد. در جلسات متعدد تعهداتي 
براي تامين بنزين سهميه اي به فعاالن در اين حوزه 
داده شده است و اگر الزم باشد بايد قيمت گذاري 
با نرخ منطقي و متناسب با افزايش قيمت سوخت 
در اين بخش انجام گيرد. او تاكيد كرد: حدود 400 
هزار راننده تاكسي تلفني در كشور داريم كه از 10 
روز گذشته كه قيمت بنزين افزايش يافته است 
حتي يك ليتر سوخت سهميه اي دريافت نكرده اند. 
به هر حال تامين سوخت رانندگان از موضوعات 
مهمي است كه در جلس��ات متعدد بر آن تاكيد 
شده است و از وزير نفت مي خواهيم در اين زمينه 

همكاري الزم را داشته باشند.



يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

ارزيابي هاي ضعيف اجتماعي بالي جان طرح هاي آبي هستند

با وجود تداوم تحريم نفتي

از حاشيه تا واقعيت طرح انتقال آب خزر به سمنان

ايران همچنان به چين نفت مي فروشد 

عقب ماندگي سهم انرژي هاي نو در قالب برنامه ششم توسعه

گروه انرژي| فرداد احمدي|
ي�ك ماه پيش مس�اله طرح انتق�ال آب درياي 
خزر به اس�تان س�منان با اعالم اخ�ذ تأييديه 
س�ازمان حفاظت محيط زيست س�ر و صداي 
زيادي به پ�ا كرد و نمايندگان مجلس ش�وراي 
اسالمي از حوزه هاي انتخابيه استان هاي حاشيه 
درياي خزر، تمام قد به مخالفت با آن پرداختند. 
بررسي هاي روزنامه “تعادل “ حاكي از آن بود كه 
استدالل هاي مطرح شده در سطح جامعه براي 
مخالفت يا موافقت با طرح انتقال آب درياي خزر 
به استان س�منان، با واقعيت آنچه اين طرح در 
ب�ر دارد، فاصله دارند و ه�ر دو اين اظهارنظرها 
بعضأ نادرس�ت، بي ربط و گمراه كننده هستند. 
طرح ه�اي انتقال آب از س�ه منظ�ر اقتصادي، 
محيط زيس�تي و اجتماعي بايد م�ورد ارزيابي 
قرار بگيرند و در خصوص اين پروژه مي توان به 
صراحت بر وجود مشكالتي در بخش ارزيابي هاي 
اجتماعي در كنار ساير بخش ها اشاره كرد. زيرا 
بخش قابل توجهي از هزينه هاي تحميل شده به 
طرح هاي اينچنيني ناشي از ضعف ارزيابي هاي 
امور اجتماعي آنها و نگاه ساده انديشانه مجريان 

به مسائل اجتماعي است.

22 مهرماه بود كه در مجلس ايران بر سر موافقت سازمان 
محيط زيست با كليات طرح انتقال آب درياي خزر به 
استان سمنان هياهويي به پا شد و 40 نماينده كه بيشتر 
آنها از حوزه هاي انتخابي استان هاي گلستان، مازندران 
و گيالن بودند در صح��ن مجلس اعتراض خود به اين 

تصميم را به نمايش گذاشتند.
»تعادل« پيش تر در گزارش��ي عنوان كرد كه بيش��تر 
انتقادات محيط زيس��تي مطرح شده در افكار عمومي 
از اين طرح غيركارشناس��ي و گمراه كننده هس��تند. 
انتقاداتي مانند »خشك شدن آب درياي خزر«، »شور 
شدن آب درياي خزر«، »تحت تأثير قرار گرفتن چرخه 
حيات در اكوسيس��تم درياچه بس��ته خزر«، »ايجاد 
كانون هاي ريزگرد در جنوب اين دريا« و »تأثير عمده 
بر تاالب هاي ناحيه مذكور« درست نيستند، زيرا حجم 
آب مورد استفاده براي اين طرح در نسبت با حجم آب 
درياي خزر ناچيز و نزديك به صفر اس��ت. محاسبات 
»تعادل« نشان داد كه با توجه به آنكه حجم آب درياي 
خزر 78 هزار و 200 كيلومتر مكعب و معادل 78 هزار و 
200 ميليارد مترمكعب بوده و حجم ساالنه آب برداشت 
ش��ده از درياي خزر براي طرح شيرين سازي و انتقال 

آب به اس��تان سمنان 222 ميليون مترمكعب در نظر 
گرفته شده، آب مورد اس��تفاده براي اين طرح معادل 
0.0003درصد حجم كل اين دريا است. اعداد و ارقام 
مذكور بيانگر آن است كه براي آنكه 0.3 درصد از حجم 
آب درياي خزر مورد استفاده طرح انتقال آب درياي خزر 
به سمنان قرار بگيرد، اين طرح بايد هزار سال ادامه پيدا 
كند. بنابراين به نظر نمي رسد اين طرح تأثيري بر حجم 

يا شوري آب درياي خزر داشته باشد.

     مساله اصلي محيط زيستي چيست
يك منبع آگاه در وزارت نيرو به »تعادل« گفته كه براي 
ديدن چالش هاي محيط زيستي طرح انتقال آب درياي 
خزر به استان سمنان بايد توجه را از سطح آب درياي 
خزر به عمق جنگل هاي هيركاني برد كه قرار اس��ت 
لوله هاي انتقال آب از ميان درختان آن بگذرد. اين طرح 
قرار است در كنار خط لوله گازي از پيش احداث شده در 
اين جنگل ها عبور كند، اما حريم امن مورد نياز لوله هاي 
گازي باعث مي ش��ود كه چند متر )بر اس��اس آخرين 

ارزيابي ها حدود 4 متر( جنگل تراشي در حاشيه جاده 
دسترسي به خط لوله گازي نيز براي نصب لوله انتقال آب 
مطرح شود. به گفته اين منبع مطلع، ارزيابي ها تاكنون 
سطح اراضي جنگلي حاش��يه جاده كه بايد از درخت 
پاكسازي شوند را در حدود 40 هكتار برآورد كرده اند. 
در اين ميان، نوعي گونه گياهي از خانواده س��رو به نام 
»اُُرس« گونه اي ارزشمند و داراي ويژگي هاي خاص و 
محافظت شده است كه قطع تعدادي از اينگونه گياهي 
مهم ترين چالش زيست محيطي پيش روي طرح انتقال 
آب درياي خزر به سمنان به شمار مي آيد. »تعادل« در 

آينده به اين مساله بيشتر خواهد پرداخت.

     مساله اقتصادي چيست
توجيه پذيري اقتصادي طرح هاي شيرين سازي و انتقال 
آب هميشه محل بحث بوده است. در طرح مورد نظر اين 
گزارش قرار است آب درياي خزر پس از شيرين سازي، 
650 كيلومتر دورتر مورد بهره برداري قرار گيرد. منابع 
مطلع در وزارت نيرو در اين زمينه به »تعادل« گفتند 

كه احداث اين طرح كه 4 سال زمان خواهد برد، 7 هزار 
و 700 ميليارد تومان هزينه ريالي و 260 ميليون دالر 
هزينه ارزي در بر خواهد داش��ت. اين ط��رح در زمان 
بهره ب��رداري نيازمند 337 مگاوات ني��روي برق )91 
مگاوات براي شيرين سازي و 246 مگاوات براي انتقال( 
است كه هزينه بهره برداري را باال مي برد. به گفته منابع 
مطلع، هزينه آب تأمين شده از اين طرح معادل 5 هزار 
و 500 تومان در هر متر مكعب برآورد مي شود، در حالي 
كه صنايع نيازمند آب در سمنان، هم اكنون براي خريد 
آن 18 هزار تومان در هر متر مكعب پرداخت مي كنند و 
اين آب را با تانكر به صنايع خود مي رسانند. الزم به ذكر 
است كه آب تصفيه شده بهداشتي با بهاي 600 تومان به 
ازاي هر متر مكعب به دست شهروندان تهراني مي رسد.

گفته مي ش��ود كه با توجه به توجيه پذي��ري طرح از 
جهت بهاي تمام ش��ده آب، هزينه ه��اي طرح انتقال 
آب درياي خزر به س��منان قرار نيست از محل بودجه 
دولتي يا صندوق توس��عه ملي فراهم ش��ود و صنايع 
سمناني نيازمند آب هزينه هاي احداث و بهره برداري 

از آن را متقبل مي شوند. با اين حال همچنان ابهاماتي 
درباره شركاي چنين حجم سرمايه گذاري وجود دارد 
و مشخص نيست كدام صنايع قرار است چقدر در اين 
طرح سرمايه گذاري كنند. »تعادل« در آينده اين مساله 

را پيگيري خواهد كرد.

     مساله اجتماعي چيست
نگراني ها درباره اينكه ط��رح انتقال آب درياي خزر به 
سمنان نقطه آغازي براي انجام افسارگسيخته طرح هاي 
شيرين سازي و انتقال آب در كشور شود، زماني تقويت 
مي ش��ود كه خاطره سدس��ازي هاي بي رويه بر روي 
رودهاي منتهي به درياچه اروميه و احداث بزرگراه در 
وسط اين درياچه به ذهن ها متبادر مي شود. منتقدان با 
ارجاعات متعدد به مساله خشك شدن درياچه اروميه 
اعالم مي كنند كه نس��بت به برنامه ريزان وزارت نيرو 
بي اعتماد هس��تند و تضميني مي خواهند كه تعريف 
طرح هاي شيرين سازي و انتقال آب در ايران به شكل 

قارچي رشد نكند.
بر اساس بررسي هاي »تعادل«، ارزيابي هاي اجتماعي 
پروژه هاي آبي در س��طح ابتدايي باقي مانده و اساسأ 
در بدنه وزارت نيرو درك درس��تي از تأثيرات مسائل 
اجتماعي بر مش��كالت پيش روي اجرا و بهره برداري 
طرح ها وجود ندارد. يك منب��ع آگاه در اين وزارتخانه 
در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به حجم مخالفت ها 
و بدبيني ها نس��بت به طرح انتقال آب درياي خزر به 
سمنان، آيا نمي توان نتيجه گيري كرد كه ارزيابي هاي 
اجتماعي اين طرح اي��راد دارد؟ به »تعادل« گفت كه 
دست اندركاران اين طرح در قبال معترضاني خارج از 
استان هاي سمنان و مازندران )به عنوان مثال گيالن( 
مس��ووليتي ندارد. وي در ادامه بيان ك��رد: در ارزيابي 
اجتماعي اين طرح مشخص شده است كه زمين هاي 
چه افرادي درگير طرح مي شود و براي جلب رضايت 
اين افراد يا زمين هاي آنان خريداري مي شود يا زميني 
معادل همان زمين در مكاني ديگر برايش��ان در نظر 
گرفته مي شود. برداشت خبرنگار روزنامه تعادل از اين 
سخنان چنين است كه ظاهرا ارزيابي هاي اجتماعي 
طرح هاي آب��ي، به ارزيابي زمين ه��اي مردمي كه در 
اي��ن طرح ها ق��رار گرفته اند و خريداري ك��ردن آنها، 
محدود مي شود. اين در حالي است كه مشخصا چنين 
طرح هايي ابعاد اجتماعي بسيار گسترده تري از آنچه 
كه تنها به پرداخت هزينه زمين محدود مي شود خواهد 
داشت، ابعادي كه به مرور مي تواند تبعات سياسي نيز 

به همراه داشته باشد. 

گروه انرژي| 
باوجود تداوم تحريم هاي نفتي امريكا، ايران همچنان 
سهمي از بازار فروش نفت چين را در اختيار خود حفظ 
كرده اس��ت. طبق آنچه خبرگزاري تسنيم به نقل از 
آمارهاي رس��مي گمرك چين منتشر كرده؛ ميزان 
خريد نفت ش��ركت هاي چيني از ايران در ماه اكتبر 
به 532 هزار و 790 تن رسيده كه اين ميزان معادل 

حدود 75 هزار و 433 بشكه در روز است.
 طبق همين آمار ميزان خريد نفت ايران از سوي چين 
در ماه اكتبر نسبت به ماه پيش از آن )سپتامبر( تغيير 
بسيار اندكي داشته است. در ماه سپتامبر، فروش نفت 
ايران مجموعا 538 هزار و 878 تن بوده است. پيش از 
تحريم هاي نفتي امريكا، ايران روزانه بيش از 650 هزار 
بشكه نفت به چين به عنوان يكي از بازارهاي سنتي خود 
صادر مي كرد. اين ميزان فروش نفت در حالي صورت 
مي گيرد كه همچنان تنش ها ميان تهران و واشنگتن و 

به تبع آن تحريم هاي گسترده نفتي امريكا عليه ايران 
همچنان به قوت خود باقي است. اما در حالي به واسطه 
تحريم ها سهم ايران از بازار فروش نفت چين تغيير كرده 
كه سهم برخي از ديگر كشورهاي منطقه از بازار نفتي 
چين رو به افزايش گذاش��ته است. عربستان و عراق از 
جمله كشورهايي هستند كه طي ماه هاي اخير، ميزان 
فروش نفت شان به چين با افزايش همراه بوده است.. 
طبق گزارش خبرگزاري تس��نيم، عربستان سعودي 
حدود 8.41 ميليون تن معادل 1.98 ميليون بشكه در 
روز طي ماه اكتبر سال جاري ميالدي به چين نفت صادر 
كرده كه اين ميزان نسبت به ماه پيش از آن حدود 76.3 

درصد افزايش يافته است. 
در عين حال طبق گزارش هاي رسمي، ميزان فروش 
نفت عراق نيز در چين با رشد همراه بوده است. آنطور 
كه موسس��ه آي اچ اس ماركت گ��زارش داده؛ حجم 
صادرات نفت خام عراق به چي��ن، ماه به ماه در حال 

افزايش است. ماه گذشته بود كه بلومبرگ به نقل از 
مديركل شركت بازرگاني نفت دولتي سومو نوشت: 
عراق در حال حاضر حدود 900 هزار بش��كه نفت در 
روز به چين مي فروشد و آماده است ميزان فروش نفت 
خود به چين را تا پايان س��ال 2019 به حدود 1.45 
ميليون بشكه در روز افزايش دهد. بلومبرگ در همين 
گزارش اضافه كرد كه؛ اين كش��ور با هدف تصاحب 
سهم بيشتري از بازار آسيا قصد دارد فروش نفت خود 
به چين را در س��ال ميالدي آين��ده يعني 2020، به 

ميزان 60 درصد افزايش دهد. 
روس ها هم كشور ديگري هستند كه در ماه هاي اخير 
نفت بيشتري به چيني ها فروخته اند. براساس گزارش 
گمرك چين، واردات نفت اين كشور از روسيه با 6.31 
ميليون تن افزايش در ماه اكتبر به 6.97 ميليون تن 

رسيده است. 
اين در حالي است كه تا به امروز تغييري در مواضع و 

روند تصميم��ات دولت ايران و امريكا صورت نگرفته 
كه حاكي از كاهش يا برداش��ته ش��دن تحريم هاي 
نفتي امريكا باشد. با اين حال وزير نفت ايران معتقد 
اس��ت ايران پس از برداشته شدن تحريم ها، در طول 
سه روز مي تواند ميزان صادرات نفت خود را به پيش 

از تحريم ها برس��اند. در شرايط كنوني نيز كه امريكا 
انتظار به صفر رسيدن فروش نفت ايران را داشت اما 
گزارش هاي رسمي حاكي از آن است كه هنوز ايران در 
بازار جهاني فروش نفت به ويژه ميان بازارهاي سنتي 

خود، حضور دارد.

براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه )1400- 
1396( دولت بايد س��هم نيروگاه هاي تجديدپذير و 
پاك را تا پايان اجراي آن به حداقل پنج درصد برساند، 
امابه گفته سخنگوي سازمان ساتبا اين سهم اكنون 
به يك درصد رسيده كه نسبت به گذشت سال هاي 

برنامه، با عقب ماندگي روبروست.
به گزارش ايرنا ماده 50 قانون برنامه شش��م توسعه 
تاكيد دارد كه دولت مكلف است سهم نيروگاه هاي 
تجديدپذير و پاك را با اولويت سرمايه گذاري بخش 
غير دولتي )داخلي و خارجي( با حداكثراستفاده از 
ظرفيت داخلي تا پايان اجراي قانون برنامه )س��ال 
1400( به حداقل پنج درصدظرفيت برق كل كشور 

برساند.
همچنين براساس تصويب نامه هيات وزيران درسال 
95 و با استناد به اصل 138 قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران مقرر ش��ده وزارتخانه ها، موسسه ها و 
ش��ركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، 
بانك ها، شهرداري ها، براس��اس فهرستي كه وزارت 
نيرو تعيين و منتش��ر كرده، وظيفه دارند در دو سال 
حداقل 20 درصد از برق مصرفي ساختمان هاي خود 

را از انرژي هاي تجديدپذير تعيين كنند.
 بررس��ي هاي كارشناسان نش��ان مي دهد كه بنا به 
داليل مختلف از جمله نوس��ان قيمت ارز در س��ال 
97 و نيز ج��ذاب نبودن فعاليت در بخش انرژي هاي 
تجديد پذير و ناعادالنه بودن قيمت برق، عقب ماندگي 
توسعه انرژي هاي تجديدپذير از برنامه توسعه كشور 
اجتناب ناپذير ب��وده، اما گام هايي ب��راي ترميم اين 

عقب ماندگي برداشته شده است.
سخنگوي سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 

برق ايران سهم انرژي هاي نو در سبد تامين برق به 
خص��وص براي خانه ها را كمي بي��ش از يك درصد 

اعالم كرد.

     وضعيت انرژي هاي تجديدپذير در منطقه
آمارها نش��ان مي دهد س��هم كش��ورمان از توسعه 
انرژي ه��اي تجديدپذير اكن��ون دو درصد ظرفيت 
نيروگاه هاي نصب شده در مالزي است و انتظار مي رود 
تا س��ال 2030 ظرفيت اين نيروگاه ها به 20 درصد 

ظرفيت توليد برق اين كشور برسد.
ژاپ��ن 32 هزار گيگاوات ب��رق از طريق نيروگاه هاي 
تجديدپذير توليد مي كند و در نظر دارد تا سال 2030 

ظرفيت اين نيروگاه ها را به 24 درصد ظرفيت توليد 
برق اين كشور برساند.

تركيه در ميان كش��ورهاي همسايه ايران در زمينه 
توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير بدون محاسبه 
نيروگاه ه��اي برق آبي، 12.5 گي��گاوات برق از اين 
طريق توليد كرده كه 15 درصد از ظرفيت كل برق 
توليد شده در تمام نيروگاه هاي اين كشور را شامل 
مي ش��ود و اين كش��ور در نظر دارد تا سال 2023 
ظرفيت توليد برق از انرژي ه��اي تجديدپذير را به 
بيش از دو براب��ر توليد كنوني يعني 27 گيگاوات يا 

25 درصد برساند.
ع��راق اكن��ون 100 م��گاوات ب��رق از طريق نصب 

نيروگاه هاي تجديدپذير به ويژه نيروگاه خورشيدي 
توليد كرده و تا سال 2030 قرار است ظرفيت توليد 
برق تجديدپذير خ��ود را به 10 درصد ظرفيت توليد 

برق اين كشور، معادل 35 گيگاوات برساند.

     بررس�ي عملك�رد در بخ�ش انرژي ه�اي 
تجديدپذير 

جعفر محمدنژادس��يگارودي، س��خنگوي سازمان 
انرژي هاي نو بيان كرد: اكن��ون ميزان توليدبرق از 
انرژي هاي تجديدپذير به 850 مگاوات رسيده  و اين 
درحالي اس��ت كه ظرفيت توليد برق در كشور 80 
هزارمگاوات را نشان مي دهد، سهم انرژي هاي نو و 

تجديدپذير كمي بيش از يك درصد است.
وي اضافه كرد: پيش��تر از يك طرف به دليل نوسان 
قيمت ارز و از س��وي ديگر قيمت پايين خريد برق 
از اين نيروگاه ها اس��تقبال مردمي كاهش يافته بود 
كه با تثبيت قيم��ت ارز و افزايش قيمت خريد برق 
ميزان استقبال از اين نوع انرژي بيشتر خواهد شد.

سخنگوي سازمان ساتبا درباره عقب ماندگي سهم 
انرژي هاي تجديدپذير از برنامه پيش بيني شده در 
قانون برنامه ششم توس��عه گفت: سال هاي قبل به 
دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير ك��ه در برنامه پنجم توس��عه هم به آن 
تاكيد شده بود روند رشد اين نوع انرژي در كشور به 

كندي صورت گرفت.
به گفته محمدنژاد سيگارودي، كندي توسعه اين نوع 
انرژي ها سبب شد برنامه ريزان كشور تداوم رشد آن 
را بنا به ضرورت ها در برنامه شش��م توسعه نيز مورد 

نظر قرار دهند.

     گام ه�اي اجراي�ي ب�راي افزاي�ش س�هم 
انرژي هاي تجديدپذير

مدي��ركل روابط عمومي س��اتبا افزود: قان��ون برنامه 
ششم توسعه چند فاكتور مهم براي توسعه انرژي هاي 
تجديد پذير را م��ورد توجه قرار داده كه توس��عه آنها 
از طريق بخ��ش خصوصي يكي از اين موارد اس��ت و 
براي آن روش هايي مورد توجه قرار گرفت. وي افزود: 
براس��اس بندي از قان��ون برنام��ه، وزارت نيروقيمت 
خريد تضميني ب��رق از توليد كنن��دگان انرژي هاي 
تجديدپذير را افزايش داد تا تعرفه ها براي مش��اركت 
بخش خصوصي جذاب تر ش��ود. سخنگوي سازمان 
س��اتبا اضافه كرد: پيش از تدوين قانون برنامه ششم 
وظايف بخش انرژي ه��اي تجديدپذير دربخش هاي 
مختلف وزارت نيرو پراكنده بود و اين مساله سرگرداني 
را درپي داش��ت، اما قانون گذار ورود كرده و اجازه داد 
وظاي��ف در يك نهاد خاص متمركز ش��ود و برهمين 
اس��اس س��ازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
برق ايران از ادغام دو س��ازمان انرژي هاي نو و سازمان 
بهره وري انرژي ش��كل گرفت. محمدنژادسيگارودي 
با بيان اينكه با شكل گيري سازمان ساتبا همه وظايف 
در بخش انرژي هاي تجديد پذير به اين سازمان محول 
شده، خاطرنشان ساخت: رياست سازمان هم به عنوان 
معاون وزير نيرو داراي اختيارات ويژه اس��ت. بيست و 
دوم مهرماه امس��ال »همايون حائري« معاون برق و 
انرژي وزير نيرو ظرفيت فعلي نيروگاه هاي تجديدپذير 
را 841 مگاوات اعالم كرد و گفت: اين ميزان نسبت به 
سال گذشته دو برابر شده است. اين مقام مسوول افزود: 
تا پايان امسال ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير كشور به 

يكهزارمگاوات خواهد رسيد.
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واريز سهميه بنزين وانت بارها 
منتظر تاييد وزارت كشور

مهر | شهرام رضايي، مدير سامانه هوشمند سوخت 
درباره سهميه وانت بارها گفت: سهميه سوخت بنزين 
وانت بارها، در كارت هوشمند سوخت آنها موجود 
است؛ اما درباره وانت بارها و موتورسيكلت هايي كه 
در بخش حمل و نقل درون شهري فعال هستند كه 
شامل حوزه هاي اينترنتي و عضو اتحاديه هاي حمل 
و نقل درون ش��هري بوده و مصرف آنها بيش از رقم 
سهميه در نظر گرفته شده قبلي است، بايد گفت در 
وهله نخست، اتحاديه هاي مربوطه بايد فهرستي از 
اس��امي را كه در اين حوزه فعال هستند، در اختيار 
وزارت كش��ور ق��رار دهند تا وزارت كش��ور ميزان 
پيمايش آنها را بررسي كرده و تاييد كند. وي افزود: 
پيمايش تاييد شده از سوي وزارت كشور به وزارت 
نفت داده مي شود و شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي نيز، بر اساس همين ميزان پيمايش، معادل 
ريالي بنزين را به ش��ماره كارت هاي اعتباري اين 
افراد كه از س��وي اتحاديه آنها اعالم مي شود، واريز 
مي كند كه تنها در جايگاه هاي سوخت گيري قابل 
استفاده است. رضايي در پاسخ به اينكه آيا بايد كارت 
بانكي مربوطه به بانك خاصي تعلق داشته باشد، 
گفت: وانت بارها و موتورسيكلت ها، هر كارت بانكي 
را مي توانند اعالم كنند و وزارت نفت آمادگي كامل 
دارد تا طي يك روز كاري، به محض ابالغ پيمايش 
از سوي وزارت كشور معادل ريالي مازاد سهميه در 

نظر گرفته شده را واريز كند.

برنت به 63 دالر و 66 سنت رسيد
تسنيم | قيمت نفت برنت ديروز با 27 سنت معادل 
0.43 درصد افزايش به 63 دالر و 66 س��نت رسيد. 
در حالي كه اظهارنظرهاي مثبت مقامات امريكايي 
در چند روز گذشته بار ديگر اميدها به توافق تجاري 
قريب الوقوع ميان امريكا و چين را در بازارهاي جهاني 
زنده كرده است، قيمت نفت روز دوشنبه شاهد افزايش 
بود. بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام 
امريكا ديروز با 18 سنت معادل 0.31 درصد افزايش 
به 57 دالر و 95 س��نت رسيد. هفته گذشته قيمت 
نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا پس از فراز و 
نشيب هاي ناشي از مذاكرات تجاري تغيير هفتگي 
اندكي را پشت سر گذاشته بود. قيمت نفت برنت نيز 
روز گذشته با 27 سنت معادل 0.43درصد افزايش 
به 63دالر و 66 س��نت رسيد. رشد قيمت ها در آغاز 
معامالت روز دوشنبه پس از آن اتفاق افتاد كه رابرت 
اوبراين، مشاور امنيت ملي امريكا روز شنبه اعالم كرد 
كه احتمال انعقاد يك توافق تجاري اوليه با چين تا 

پايان امسال همچنان وجود دارد.

 بازگشت به بازار نفت 
در گرو متغيرهاي بسيار

تحريم ه��اي يكجانب��ه 
امري��كا عليه ص��ادرات 
نفت ايران باعث شده كه 
ميزان فروش نفت ايران در 
بازارهاي سنتي همچون 
چين و هند نيز كاهش يابد 
و كشورهايي مثل عراق 
تاحدودي ج��اي خالي 
ايران در اي��ن بازارها را پر 
كرده و سهم فروشش��ان در اين كشورها را افزايش 
دهن��د.  ايران تجربه كاهش مي��زان فروش نفت در 
بازارهاي جهاني به دليل تحريم ها را چند سال پيش 
نيز تجربه كرده بود. در دوره نخست تحريم ها، پس از 
آنكه ايران با قدرت هاي جهاني به توافق دست يافت و 
تحريم ها برداشته شد، توانست ظرف مدت كوتاهي 
)كمتر 6 ماه( بازارهاي خود را كه توسط كشورهاي 
صادركننده نفت ديگر اشغال شده بود، بازپس بگيرد. 
در آن زمان، عوامل مختلفي مثل تالش هاي مسووالن 
نفتي، كشش بازار، آمادگي مصرف كنندگان نفت ايران 
براي بازگشت كشورمان به بازارهايشان پس از برداشته 
ش��دن تحريم ها و همچنين اجماع نظر كشورهاي 
اروپايي درباره اينكه در راستاي برجام بايد بازار نفت 
ايران به اين كشور بازگردد، دست به دست هم دادند 
تا مسير بازپس گيري بازار براي ايران تسهيل شود. 
در اين دوره از تحريم ها اگر فرض كنيم كه به زودي 
تحريم هاي نفتي ايران برداشته مي شوند، نمي توان با 
اتكا به تجربه قبلي بازپس گيري بازار، ادعا كنيم كه 
چنين مسيري باز هم به همان راحتي فراهم خواهد 
بود و ايران مي تواند بدون هيچ مشكلي به سرعت جاي 
خود را در بازار پس گيرد. اين موضوع خيلي به شرايط 
بازار بس��تگي دارد و بايد اميدوار باشيم كه در درجه 
نخست تحريم ها به زودي برداشته شوند و سپس در 
آن زمان كه برداش��ته شد، شرايط بازار نفت اينگونه 
باشد كه افزايش تقاضا بيش از عرضه موجود باشد تا 
ايران بتواند به راحتي نفت خود را وارد بازار كند و بازار به 
اين موضوع واكنش منفي نشان ندهد و قيمت ها پايين 
نيايند.  بايد در نظر داشت كه در حال حاضر عرضه نفت 
بيشتر از تقاضاي آن است. بنابراين در شرايط كنوني 
اگر ايران بخواهد به بازار نفت بازگردد، با مشكالتي 
روبرو خواهد بود. برخي از پااليشگاه ها در كشورهاي 
بازار سنتي نفت ايران، مثل هند، سازگار با نفت خامي 
هستند كه ايران استخراج مي كند و اين موضوع به 
تمايل آنها به خريد نفت از ايران مي افزايد، اما همين 
بازارها هم به شرطي كه تا زمان رفع تحريم ها نفت خود 
را جايگزين نكرده باشند، قراردادهاي طوالني مدت 
نبسته باشند و رقيبان نيز پيشنهادات بهتري از ايران 
براي اين پااليشگاه ها نداشته باشند، باقي خواهند 
ماند. بايد توجه داشت كه پيشنهادات بهتر فقط شامل 
قيمت ها نمي شود و ثبات در عرضه نيز مساله مهمي 
است و وجود سابقه چند مرحله تحريم براي نفت ايران 
يك نكته منفي در رقابت فروش نفت كشورمان است.

مرتضي بهروزي فر
كارشناس اقتصاد انرژي



اقتصاد ايران8اخبار كشاورزي

بررسي مركز پژوهش هاي مجلس از بررسي نااطميناني در بازار ارز 

مردمدرچالشهايارزيدنبالچهواژگانيدراينترنتميگردند
پللس از بحران مالي در سللال 2008 ميللادي و افزايش 
نااطميناني در فضاي اقتصادي كشورها، توجه اقتصاددانان 
به اين موضوع و آثللار آن بر فعاليت هاي اقتصادي افزايش 
چشمگيري يافت، به طوري كه بسياري از كشورها و نهادهاي 
اقتصادي به منظور كاهش نوسانات و بي ثباتي هاي اقتصاد، 
قوانين و توصيه هاي سياسللتي خود را مورد بازنگري قرار 
دادند. براي مثال بانك تسويه بين المللي در اصول مقررات 
بانكي خود تغييرات جديدي ايجاد نمود كه از آن به بازل ياد 
مي شود. بانك جهاني نيز در گزارش ساالنه 2014 خود در 
حوزه توسعه به اهميت مديريت ريسك تأثير آن بر رشد و 
توسعه اقتصادي پرداخته است. در همين راستا مطالعات 
فراواني پيرامون نااطميناني اقتصادي در سللال هاي اخير 
انجام گرفته است. تعداد قابل توجهي از اين مطالعات آثار 
نااطميناني بر فضاي اقتصادي را بررسي كرده اند. شواهد 
به دست آمده از اين مطالعات نشان مي دهد كه نااطميناني 
نقش مهمي را در ايجللاد چرخه هاي تجاري ايفا مي كند. 
نااطميناني در رونق هاي اقتصادي كاهش يافته و در ركودها 
افزايش مي يابد. بيكر و همكاران بلوم و همكاران نيز در مطالعه 
خود بيان مي كنند كه طبق شللواهد تجربي، نااطميناني 
موجب كاهش رشللد اقتصادي مي شللود. عاوه بر موارد 
ذكرشده، اثرگذاري نااطميناني بر سياست گذاري اقتصادي، 
سرمايه گذاري بنگاه ها و ديگر متغيرهاي كان اقتصادي نيز 
مورد بحث واقع شده است. به همين منظور تشخيص ميزان 
نااطميناني و آثار آن بر اقتصاد و سياست گذاري و كنترل اين 
آثار، بايد در گام نخسللت نااطميناني با استفاده از معياري 
مناسب مورد سنجش قرار گيرد. مطالعات اقتصادي براي 
سنجش نااطميناني شاخص هاي مختلفي را به كار گرفته اند. 
در يك نگاه كلي بونتمپي و همكاران روش هاي اندازه گيري 
نااطميناني را به سه دسته شاخص هاي نااطميناني بر پايه 
بازارهاي مالي، شللاخص هاي نااطميناني بر پايه داشتن 
قابليت پيش بيني و شاخص هاي نااطميناني بر پايه اخبار 
يا رسللانه تقسلليم بندي كرده اند. يكي از جديدترين اين 
روش ها استفاده از جست وجوهاي اينترنتي براي سنجش 
نااطميناني اسللت. نااطميناني از ناآگاهي و جهل ناشللي 
مي شللود و اين عدم اطمينان ترديد و اضطراب را به همراه 
خواهد داشللت. واكنللش طبيعي افراد به ايللن اضطراب، 
جست وجو براي كسب اطاعات و كاهش ناآگاهي خواهد 
بود. با گسترش رسانه و وسللايل ارتباط  جمعي در دنياي 
امروز، يكي از روش هاي اصلي كسب اطاعات، جست وجو 
در فضاي اينترنت است. زماني كه به واسطه شرايط خاص 
اقتصادي، وضعيت آينده يك متغير مشللخص نيسللت، 
نااطميناني پيرامون آن وجود خواهد داشت. يكي از راه هاي 
تشخيص اين نااطميناني، بررسللي ميزان جست وجوي 
كاربران در اينترنت به منظللور افزايش آگاهي از وضعيت 
آن متغير خواهد بود. شللاخص به دست آمده از اين روش، 
قابليت نمايش نااطميناني شللكل گرفته در ذهن افراد را 
دارد. نكته جالب توجه اين است كه بسياري از محققاني كه 
نااطميناني را مفهومي ذهني مي پنداشتند، معتقد بودند كه 
امكان اندازه گيري نااطميناني وجود ندارد. اما با استفاده از 
اين روش، امكان شاخص سازي نااطميناني به وجود خواهد 
آمد. همچنين اين شاخص قابليت سنجش نااطميناني در 
بسياري از بخش هاي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دارد. 
البته هرچند با استفاده از اين شاخص به طور دقيق نمي توان 
مقدار حقيقللي نااطميناني را به دسللت آورد، اما مي توان 

براساس آن تغييرات نااطميناني را تجزيه و تحليل نمود.
در اين گزارش ضمن معرفي روش هاي برآورد نااطميناني، 
روش سنجش نااطميناني بر مبناي جست وجوي اينترنتي 
معرفي شده است. بر مبناي اين روش مي توان شاخص هاي 
متنوع و پيچيده تري براي سنجش نااطميناني در بخش هاي 
مختلف اقتصاد طراحي نمود. به عنوان كاربرد اين روش و با 
توجه به تاطم هاي سال هاي اخير بازار ارز در اقتصاد ايران، 
در اين پژوهش شللاخصي براي سنجش نااطميناني نرخ 
ارز در ايران در بازه زماني بين سال هاي 1383 تا 1397 با 
استفاده از داده هاي جست وجوي اينترنتي معرفي شده و 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

  استخراج شاخص نااطميناني بازار ارز ايران
1. برآورد شاخص نااطميناني به روش مرسوم

يكي از رويكردهاي مرسللوم براي محاسللبه نااطميناني 
متغيرهاي مختلف اقتصادي، استفاده از خانواده مدل هاي 
GARCH است. اين مدل ها براي محاسبه نااطميناني در 
طول زمان به طور وسيعي در مطالعات كاربردي استفاده 
مي شللود كه از آن جمله مي توان به كونتونيكاس، گراير و 
پرري، جونز و السن، فونتاس و همكاران، چنگ، رحمان و 
سرلتيس و سرون اشاره كرد. البته قابل ذكر است اين نوع 
مدل سازي، در واقع نوسانات متغير مربوطه را محاسبه كرده 
كه با تعريف ذهني بودن نااطميناني متفاوت است، به بيان 
ديگر اين روش به طور غيرمسللتقيم نااطميناني را برآورد 
مي كند با اين فرض كه افزايش نوسانات يك متغير موجب 
افزايش خطاي پيش بيني يك مدل اقتصادي شللده و در 

نتيجه نااطميناني را افزايش خواهد داد.
پيش از مدل سازي نااطميناني نرخ ارز به روش مرسوم براي 
دوره زماني 1382 تا 1397، نخسللت بايد مانايي نرخ ارز 
بررسي شود؛ لذا از آزمون KPSS براي اين منظور استفاده 

شده است.
 با توجه به نمودار در سال 1390 و 1391 بيشترين نوسانات 
ارزي محقق شده و نااطميناني نيمه دوم سال 1395 نيز 
افزايش يافته است. در سال 1397 نيز بازار ارز بسيار متاطم 
بوده اسللت. جزييات تحوالت بازار ارز در بخش بعدي و با 
محاسبه شللاخص نااطميناني مالي )نام( با بهره گيري از 

جست وجوي اينترنتي به تفصيل بيان خواهد شد. 

2. محاس�به ش�اخص نااطميناني نرخ ارز به روش 
جست وجوي اينترنتي

به منظور مدل سازي شللاخص نااطميناني پيرامون يك 
موضوع، ابتللدا بايد مجموعلله واژگان مناسللب انتخاب 
گردد. واژگاني كه جسللت وجوي آنها نماينده مناسبي از 
جسللت وجوي اطاعات درباره بخش مورد نظر باشللد. از 
آنجايي كه افزايش جسللت وجوي اطاعات، پاسللخي به 
افزايش نااطميناني است، لذا جست وجوي بيشتر واژگان 
تعيين شده حاكي از افزايش نااطميناني در موضوع مورد 
بررسللي است. براي انتخاب واژگان مناسللب، بايد در گام 
نخست تمامي واژگان نزديك به موضوع مورد نظر، در گوگل 
 ترند بررسي شوند تا مشخص گردد كه داراي محبوبيت الزم 
از ديدگاه جست وجوكنندگان هستند يا خير، زيرا در غير اين 
صورت گوگل ترند شاخص حجم جست وجوي اينترنتي را 
براي آنها ارايه نمي نمايد. گام بعدي، بررسي زمينه كاربرد 
واژه انتخاب شده است. واژه انتخاب شده نبايد در زمينه هاي 
ديگر كاربرد فراواني داشته باشللد، زيرا در غير اين صورت 
شاخص نااطميناني محاسبه شده در حوزه مورد نظر تحت 
تأثير نتايج جست وجوي در ساير حوزه ها قرار گرفته و منجر 
به اخذ نتايج نادرست خواهد شد. در گام سوم بايد مشخص 
گردد كه آيللا واژه معتبري به نمايندگي از حوزه مورد نظر 
انتخاب شده است يا خير. بدين منظور مي توان از يكي از 
امكانات ارايه شده توسط گوگل ترند تحت عنوان ليست 
»بهترين ها« استفاده نمود. در اين ليست، واژگان مرتبط با 
موضوع انتخابي به ترتيب محبوبيت، توسط گوگل معرفي 
مي شوند. با ماحظه اين ليست مي توان دريافت كه آيا واژه 
انتخاب شده توسللط محقق، بهترين واژه در ميان واژگان 
مرتبط است يا واژه بهتري نسبت به آن وجود دارد كه بايد 
آن را برگزيد. در گام چهارم براي يافتن يك واژه مناسب به 
جهت محاسبه نااطميناني در يك كشور يا منطقه خاص، بايد 
جست وجو را محدود به آن كشور يا منطقه نماييم. براي مثال 
به منظور استخراج شاخص نااطميناني اقتصادي در كشور 
اياالت متحده امريكا، دزيلينسكي واژه اقتصاد را برگزيد. او 
معتقد بود كه اين واژه نماينده مناسبي براي بخش اقتصاد 
محسوب مي شود، زيرا تنها جست وجوگراني كه به دنبال 
اطاعات درباره شللرايط اقتصادي هستند از آن استفاده 

مي كنند و كاربردي در زمينه هاي ديگر ندارد.
جسللت وجوي واژه اقتصاد بلله معناي آن اسللت كه فرد 
جست وجوكننده به دنبال كسب اطاعات درباره شرايط 
اقتصادي است. اين امر با توجه به استدالل هاي روانشناسي 
اقتصادي مي تواند نشان دهنده نااطميناني فرد درباره اقتصاد 
باشد. در نتيجه افزايش جست وجوي واژه اقتصاد را مي توان 

افزايش نااطميناني اقتصادي در ميان افراد تفسير كرد.
در مطالعلله اي ديگللر بونتمپللي و همكاران از شللاخص 
حجم جسللت وجوي اينترنتي براي بررسي نااطميناني 
سياست گذاري در كشور امريكا اسللتفاده نمودند. بدين 
منظور هشللت گروه از سياسللت هاي دولت انتخاب شد: 
سياسللت هاي مالي، سياسللت هاي پولي، مراقبت هاي 
پزشكي، جنگ و امنيت ملي، قوانين و مقررات، بدهي هاي 
خارجي و بحران مالي، برنامه هاي حمايتي و سياست هاي 
مربوط به تجارت. براي اسللتخراج شللاخص نااطميناني 
در اين هشللت حوزه، 184 واژه مرتبللط انتخاب گرديد. 
اين واژگان در 24 زيرگروه تقسلليم بندي شدند. سپس با 
استفاده از روش جمعي سازي بيزيني اين 24 زيرگروه به 
هشت شاخص حجم جست وجوي اينترنتي تبديل گرديد. 
هريك از شاخص ها نشان دهنده نااطميناني در يك حوزه 

سياست گذاري بود.
3. انتخاب واژه مناسب براي بازار ارز

براي محاسبه شاخص نااطميناني نرخ ارز در اقتصاد ايران 
ابتدا بايد واژه يا واژگان مناسب را براساس مراحل توضيح 
داده شللده در بخش قبل انتخاب كرده و سللپس شاخص 
نااطميناني استخراج شود. در ادامه و پس از استخراج اين 
شاخص، با توجه به تغييرات قيمتي ارز در سال هاي 1382 
تا 1397، شاخص مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

مناسب ترين واژگان فارسي كه توسط كاربران ايراني براي 
كسللب اطاعات پيرامون نرخ ارز در اينترنت جست وجو 
مي شود، كلماتي مانند: »ارز«، »نرخ ارز«، »دالر«، »يورو«، 
»پوند«، »لير« و »صرافي« هستند. براي تشخيص بهترين 
واژه بايد مراحل عنوان شللده در بخش قبل به ترتيب طي 
شوند. پس از بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق و با طي 
مراحل فوق، واژه »دالر« به دليل داشتن تمام ويژگي هاي 
مناسللب به عنوان واژه منتخب براي اسللتخراج شاخص 

نااطميناني نرخ ارز در ايران انتخاب گرديد.
4. تحليل شاخص نااطميناني مالي )نام( در بازار ارز

همانطور كه از نمودارهاي 2 و 3 مشخص است، در ابتداي 
دهه 1380 و پس از يكسان سللازي موفق نرخ ارز در سال 
1381، قيمت دالر روند باثباتي را با وجود درآمدهاي مناسب 
نفتي و كنترل نرخ ارز توسط بانك مركزي تا اواخر اين دهه 
تجربه كرد. بر اين اساس شاخص نااطميناني مالي )نام( بازار 
ارز استخراج شده در اين مطالعه نيز روند باثباتي را تا تابستان 

1389 نمايش مي دهد )نمودار 4( . 
اما با شروع محدوديت هايي در حواله ارز به امارات و لذا بروز 
مشكل در نقل و انتقاالت ارزي در پاييز 1389، نوسانات در 
بازار ارز و شللكاف ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز نمايان 
شللد كه اين رويداد اثر خود را در شللاخص نااطميناني ارز 
گذاشللت و باعث افزايش آن شد. روند افزايش قيمت دالر 
ادامه پيدا كرد به طوري كه در سال 1390 با اختاف بيش 
از 100 تومان ميان نرخ رسمي و غيررسمي، به طور عملي 
اقتصاد كشور از نظام تك نرخي ارز فاصله گرفت. در بهمن ماه 
همين سال، بانك مركزي به عنوان اصلي ترين بازيگر در 
بازار ارز، نرخ ارز خود )مرجع( را 1226 تومان تعيين كرد. 
اين سياست، اثري بر جلوگيري از نوسانات و افزايش نرخ ارز 
در بازار نداشت. تحريم هاي جديدي كه در حوزه نفت و نيز 
سيستم بانكي كشور وضع شده بود، نوسانات ارز را از نيمه 
دوم سال 1390 تا اواخر سال 1391 افزايش قابل توجهي داد 
و موجب گسترش فضاي عدم اطمينان در اقتصاد كشور شد؛ 
به طوري كه شاخص نااطميناني بازار ارز بيشترين مقادير را 

در اين دوره به ثبت رساند.
سياست گذار پولي، در 4 مهرماه 1391 به منظور جلوگيري 
از افزايش دامنه نوسانات ارز، كمك به ورود واردات كاالهاي 
ضروري و سللهميه بندي منابع محدود شده ارزي، مركز 
مبادالت ارزي را تأسلليس كرد كه باعث سه نرخي شدن 
)نرخ ارز مرجع، نرخ مركز مبادالت و نرخ بازار آزاد( نظام ارزي 
كشور شد. اين اقدام نيز اثر قابل توجهي بر نوسانات بازار ارز 

نداشت؛ در اين مدت قيمت دالر به بيش از سه برابر رسيد.
در سال 1392 با تغيير دولت و تمركز بر كاهش تنش هاي 
بين المللي، روند قيمتي دالر و نوسللانات ناشللي از آن در 
مسير كاهشللي قرار گرفت. اين آرامش در بازار، برآمده از 
تغيير انتظارات كارگزاران اقتصادي و كاهش نااطميناني 
اقتصادي بود كه به روشللني در نيمه دوم سال 1392 در 
شاخص نااطميناني بازار ارز نمايان شد. البته پيش و پس از 
انتخابات افزايش مختصري در اين شاخص مشاهده مي شود 
كه نشان دهنده نااطميناني موجود در قبل و بعد از انتخابات 

است كه معموالً در فضاي اقتصادي به وجود مي آيد. 
در سال هاي 1393 و 1394 بازار ارز، نوسانات كمي را تجربه 
كرد. شروع مذاكرات ايران با برخي از كشورهاي غربي در 
رابطه با مسللائل هسته اي كشور نقش بسياري در كاهش 
نوسانات بازار ارز داشت. البته پس از تمديد دوباره مذاكرات 
هسته اي در اوايل آذر 1393 به يك باره قيمت دالر افزايش 
يافت، ولي پس از دو ماه تاطم و با مداخله بانك مركزي روند 
كاهشي در پيش گرفت. اين تغييرات را مي توان در افزايش 
شاخص نااطميناني در آذرماه 1393 مشاهده نمود. با توجه 
به كاهش قيمت نفت در سال 1393، درآمدهاي نفتي كشور 
كاهش يافت. براساس توافق اوليه صورت گرفته، تحريم 

اقتصادي جديدي اضافه نشده بود و از طرف ديگر دالر در 
بازارهاي جهاني به نسبت ساير ارزها تقويت شده، به طوري 
كه شاخص جهاني دالر افزايش يافته بود و لذا اين عوامل اثر 

خود را در قيمت دالر در اين سال نشان داد.
در سال 1394 نيز بازار ارز علي رغم كاهش شديد درآمدهاي 
نفتي، داراي آرامشي نسبي بوده و نوسانات اين بازار از دامنه 
محدودي برخوردار بود. در اين دوره شاخص نااطميناني در 
بازار ارز به طور خاص وابستگي شديدي به روند مذاكرات 
يافته بللود. در آذرماه 1392 با توافق موقت هسللته اي ژنو 
سرعت كاهش نااطميناني شتاب گرفت. در فروردين ماه 
1394 تفاهم هسللته اي لوزان صورت گرفت كه موجب 
افزايشللي در اين شاخص شللد. در تيرماه 1394 كه زمان 
امضاي برجام و در دي ماه 1394 كه زمان اجراي برجام بوده 
است نيز افزايشي در اين شاخص مشاهده مي شود. البته 
روند حركتي نشللان دهنده كاهش نااطميناني تا مهرماه 

1395 است.
در سللال 1395، ميزان توليد و صادرات نفت افزايش قابل 
توجهي داشت، اما در پاييز، قيمت دالر و نوسانات آن افزايش 
يافت كه داليل متفاوتي براي آن بيان مي شللود ازجمله 
افزايش تقاضاي ارز براي مسللافرت هاي خارجي، افزايش 
تقاضاي ژانويه به منظور تسويه حسللاب بدهي هاي ارزي 
شركت ها در پايان سللال ميادي، جبران كسري بودجه 
دولت، افزايللش ارزش دالر در بازارهاي جهاني و درنتيجه 
افزايش قيمت دالر در كشورهاي همسايه، افزايش حواله 
درهم، كاهش صادرات محصوالت پتروشيمي و تأخير در 
عرضه ارز به بازار توسط اين شركت ها و آثار رواني انتخابات 
امريكا و پيروزي دونالد ترامپ كه موجب افزايش شاخص 
نااطميناني در بازار ارز در اين فصل شده است. پس از كاهش 
فشارهاي افزايشي و مديريت با تأخير زماني نوسانات توسط 
بانك مركزي، قيمت دالر در بازار غيررسمي كاهش يافته و 

به تبع آن شاخص نااطميناني نيز كاهش يافت.
در ابتداي سال 1396 همانند زمان هاي مربوط به پيش از 
انتخابات، نااطميناني در كل اقتصاد و نيز در بازار ارز افزايش 
مختصري داشللته، ولي با مشخص شدن نتايج انتخابات 
و ابقاي دولت، بازار ارز از ثبات نسللبي برخوردار شللد. در 
شهريورماه نرخ ارز در بازار روند افزايشي پيدا كرده و شاخص 
نااطميناني ارز نيز در مهرماه افزايش يافت و در ادامه سال با 
شوك هاي سياسي وارد شده ازسوي اياالت متحده امريكا 
و تهديدهاي پياپي براي خروج از برجام، تاطم هاي بازار ارز 
شدت گرفت. همچنين ناآرامي هاي اجتماعي در دي ماه 
موجب تشديد تاطم در بازار ارز گرديد و شاخص نااطميناني 
در بهمن ماه افزايش مجددي را تجربه كرد. متأسفانه بانك 
مركزي همانند سال هاي 1391 - 1389 اشتباهات خود 
را تكرار كرد و سياست هاي نامناسبي را در بازار اعمال كرد. 
به منظور ايجاد ثبات در بازار در انتهاي سللال 1396 بانك 
مركزي مجوز صدور اوراق سپرده با نرخي باالتر از نرخ سود 
بانكي را براي بانك ها صادر كرد. هدف اين سياست خارج 
كردن نقدينگي سرگردان از بازار ارز و متوقف سازي روند 
افزايشي قيمت ها بود. در اثر اين اتفاق تاطم بازار براي مدت 

كوتاهي كاهش يافت. 
با آغاز سال 1397 و افزايش پيوسته نرخ ارز در بازار آزاد به 
واسللطه محدوديت هاي به وجود آمده در حواله درهم به 
كشور امارات و عدم چاره انديشي پيش از وقوع سياست گذار 
ارزي در اين رابطه، فشللار خروج بي سللابقه سرمايه در دو 
سال 1395 و 1396 از كشور، افزايش نقدينگي گسترده 
در اقتصللاد و خروج امريللكا از برجام، نرخ ارز و شللاخص 
نااطميناني بازار ارز به شدت افزايش يافت. دولت با اعمال 
مجدد سياسللت هاي ناكارآمد خود مهللار قيمت ها از 21 
فروردين ماه تصميم به اجراي سياسللت عرضه ارز با نرخ 
4200 به تمام تقاضاكنندگان و قاچاق اعام شدن هرگونه 
معامله ارز خارج از سيستم دولتي كرد؛ ولي نرخ ارز در بازار 
غيررسمي همچنان روند افزايشللي خود را ادامه مي داد. 
اجراي اين سياست موجب توزيع رانت قابل توجهي ميان 
دريافت كنندگان ارز شده و مقدار ثبت سفارش براي واردات 

كاال به شدت افزايش پيدا كرد.
پللس از يك ماه و با افزايش قابل توجه فاصله ارز آزاد از نرخ 
رسمي، سامانه نيما )نظام يكپارچه معامات ارزي( توسط 
بانك مركزي به منظور تسهيل تأمين ارز و ايجاد فضاي امن 
و البته شفاف براي خريداران و فروشندگان ارز ايجاد شد. 
در پي اين سياسللت بازار براي مدت كوتاهي آرام شده، اما 
مجدداً نرخ ارز مسير افزايشي به خود گرفت. در مردادماه 
با بازگشت بخش اول از تحريم هاي اياالت متحده امريكا و 
تغيير رياست بانك مركزي نرخ ارز به باالترين سطح خود 
تا آن زمان رسلليد و شاخص نااطميناني نيز با اين افزايش 

همراهي نمود. افزايش قيمت ارز در موج بعدي و در ابتداي 
پاييز ركورد جديدي را ثبت كللرد؛ به طوري كه در ابتداي 
مهرماه نرخ ارز به 19 هزار تومان رسيد. از اواسط مهرماه و در 
نتيجه سياست هاي تيم جديد بانك مركزي نظير آزادسازي 
خريد و فروش ارز توسط صرافي ها، آزادسازي واردات ارز به 
كشللور، وضع محدوديت هايي براي واردات كاال )كاهش 
تقاضاي ارز(، دخالت هوشمندانه تر در بازار و تعديل انتظارات، 
روند نرخ ارز كاهشي شد. اين كاهش تا انتهاي سال 1397 
ادامه يافت به طوري كه در نيمه دوم سال 1397 علي رغم 
بازگشت بخش دوم تحريم هاي اياالت متحده امريكا در بازار 

ارز آرامش نسبي برقرار شد.
5 . مقايسه دو شاخص نااطميناني نرخ ارز

همانطور كه از نمودار 4 مشخص است رابطه نزديكي ميان 
شاخص نااطميناني به روش مرسوم )نوسانات( و شاخص 
نااطميناني مالي )نام( بازار ارز وجود دارد و هردو شللاخص 

با تحوالت بازار ارز در اقتصاد ايران بسيار هماهنگ است. 
در مقايسه ميان اين دو شاخص بايد به اين نكته توجه داشت 
كه به لحاظ مفهومي، شاخص مرسللوم   )مبتني بر مدل 
GARCH( بيش از آنكه دال بر نااطميناني باشد، نشانگر 
نوسانات متغير )نرخ ارز( اسللت؛ اما شاخص نااطميناني 
مالي )نام( كه برمبناي جست وجوي اينترنتي حاصل شده 
براي ارزيابي نااطميناني )و نه نوسانات( در بازار ارز طراحي 
شده است. اين شاخص در حقيقت نمايشگر نااطميناني 
شكل گرفته در ذهن افراد است و از اين جهت مي تواند نگاه 
صحيح از نااطميناني بازار ارز به سياست گذار دهد. به عبارت

ديگر، شاخص مرسوم نااطميناني، به لحاظ مفهومي نبوده، 
بلكه نوسللانات را اندازه گيللري »نااطميناني« مي نمايد؛ 
نااطميناني يك مفهوم ذهني است، لذا براي محاسبه آن 

بايد به اين نكته ظريف دقت شود.
برخي از داللت هاي اين تفاوت مفهومللي كه در نمودار 4 

مشاهده مي شود، به شرح زير است: 
1- نااطميناني مالي مي توانللد در زماني كه تغييرات نرخ 
ارز كم است، سطح بااليي داشته باشد. براي مثال در دوره 
مذاكرات برجام )1396-1393( نوسانات نرخ ارز به نسبت 
كم بوده است، اما نااطميناني عموم مردم نسبت به نرخ ارز در 
سطحي باالتر از دوره )1389-1387( قرار داشته است. اين 
تفاوت سطح نااطميناني، علي رغم يكسان بودن نوسانات )به 
صورت تقريبي( در دوره مذكور، ريشه در اين واقعيت دارد 
كه ثبات 1389 - 1387 در دوره ثبات 10 ساله نرخ ارز بوده 
اسللت، ولي ثبات دوره 1396 - 1393 پس از شوك ارزي 

قرار داشته است.
2- در شللرايط وقوع شوك ارزي و نوسانات زياد نرخ ارز در 
دوره 1392 - 1391، شاخص مرسوم سطح نااطميناني 
باالتري را نسبت به شاخص »نام« نشان مي دهد كه مي توان 
آن را نوعي بيش برآورد نااطميناني )نسبت به آنچه در ذهن 
افراد جامعه است( دانست. درواقع به دليل آنكه شوك ارزي 
سال 1391 پس از يك دوره 10 ساله ثبات نرخ ارز واقع شده 
بود، نااطميناني )به معناي ذهني آن(، يعني شاخص »نام« 

را با سرعت كمتري افزايش داد.
3- مقايسه روند شاخص »نام« در دو شوك ارزي مربوط به 
سال هاي 1391 و 1397 نشان مي دهد كه در دوره نخست 
)شوك ارزي 1391(، نااطميناني داراي دوره طوالني تر، ولي 
با نقطه اوج پايين تر بوده است، در حالي در دوره دوم )شوك 
ارزي 1397(، نااطميناني دوره كوتاه تر ولي نقطه اوج باالتري 
داشته است. با توجه به اينكه در دوره اول، تحريم هاي نفتي و 
مالي براي نخستين بار و پس از يك دوره 10 ساله ثبات نرخ 
ارز اعمال مي شدند، درك آثار نهايي اين شوك تحريمي براي 
عمومي مردم و فعاالن اقتصادي زمانبر بود، اما در دوره دوم و 
با توجه به تجربه شوك قبلي، پيشبيني آثار شوك تحريمي 
با سرعت بيشتر صورت گرفت و لذا جهش شديدتري در 

نااطميناني رخ داد.
شايان ذكر است براي به دست آوردن نوسانات و محاسبه 
نااطميناني به روش مرسللوم، نياز به مدل سازي صحيح 
اقتصادسللنجي وجود دارد، اما شاخص نوين نااطميناني 
معرفي شللده در ايللن گزارش )مبتني بر جسللت وجوي 
اينترنتللي(، به صورت بادرنللگ و به راحتللي در اختيار 
سياسللت گذاران قرار خواهد گرفت. همچنين با توجه به 
فراواني باالي داده هاي مورد استفاده در شاخص نااطميناني 
»نام« و به روزرسللاني بدون تأخير اين داده ها، شللاخص 
مذكور مي تواند نااطميناني بازار را بادرنگ به سياست گذار 

گزارش نمايد.
از ديگر مزاياي اين شاخص عدم نياز به نرخ بازار ارز است، 
زيرا در بسياري از مواقع كشف يك نرخ واحد براي بازار ارز 
دشللوار بوده و نرخ هاي اعام شده ازسوي مراجع مختلف 

يكسان نيستند. 

  خالصه و نتيجه گيري
سياست گذاران اقتصادي در هر كشوري به دنبال كاهش 
فضاي نااطميناني و افزايش پيش بيني پذيري متغيرهاي 
اقتصادي هستند؛ زيرا نااطميناني موجب اثرگذاري منفي 
بر تصميم گيري اقتصادي خانوارها، بنگاه ها و سياست گذاران 
شده و در نتيجه رشللد اقتصادي را كاهش مي دهد. وجود 
نااطميناني، تقاضاي سرمايه گذاري بنگاه ها را تا زمان كسب 
اطاعات بيشتر به تأخير مي اندازد، نااطميناني همچنين با 
افزايش نرخ بهللره و محدوديت وامگيري، موجب كاهش 
قدرت تأمين مالي بنگاه هللا و كاهش بازدهي در بازارهاي 
مالي مي شللود. خانوارها نيز مصرف كاالهاي بللادوام را به 
زماني مطمئن تر موكول مي نمايند. در اين راستا بسياري از 
نهادهاي اقتصادي به منظور كاهش نوسانات و بي ثباتي هاي 
اقتصاد، قوانين و توصيه هاي سياستي خود را مورد بازنگري 
ادامه در صفحه10 قرار دادند. 
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افزايش بي سابقه توليدات 
كشاورزي

معاون وزير جهاد كشللاورزي، با اشاره به افزايش 
توليدات كشاورزي در سال هاي اخير، بر ضرورت 
گسللترش و تعميق ديپلماسللي تجاري بخش 
كشاورزي به ويژه در بازارهاي مشترك منطقه اي، 
تاكيد كرد. به گزارش وزارت جهاد كشللاورزي، 
حسللين شلليرزاد در ديدار با مديركل اقتصادي 
وزارت امور خارجه، در ارتباط با نقش تأثيرگذار 
وزارت خارجه در توسللعه مللراودات بين المللي 
بخش كشاورزي و كشف بازارهاي جديد تجاري 
خاطرنشان كرد: به لطف افزايش بي سابقه توليد 
محصوالت كشاورزي كشللور در سال هاي اخير 
و نيللاز مبرم بلله ورود در بازارهللاي بين المللي و 
منطقه اي جهت عرضه مازاد توليدات و شكوفايي 
زنجيره ارزش كشاورزي، بدون شك، وزارت امور 
خارجه از جايگاه ويژه اي به منظور ورود به بازارهاي 
صادراتللي دنيا از طريق گسللترش ديپلماسللي 

اقتصادي برخوردار است. 
مديرعامل سللازمان مركزي تعاون روسللتايي 
ايللران، با تأكيد بللر اهميت بازارهاي مشللترك 
منطقلله اي و عضويت در پيمان هاي مشللترك 
نظير اوراسيا، تصريح كرد: سياست گذاري هاي 
منسجم و شللكل دهي نهاد هدايت كننده جهت 
بهره گيري مناسب از روابط و پيمان هاي اقتصادي 
بين المللي با مساعدت وزارت امور خارجه يكي 
از راهبردهاي ناگزير كشللور در راستاي توسعه 
كشللاورزي تجاري و حضور در بازارهاي متعدد 
جهاني به حسللاب مي آيد؛ چراكلله در غير اين 
صورت، به طور قطع كشور ما ابتكار عمل خود را در 
استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي از دست داده و به 
ناچار تحت الشعاع سياست هاي تجاري و اقتصادي 

بازارهاي هدف قرار خواهيم گرفت.
وي همچنين انعقاد پيمان هاي دوجانبه جديد با 
ساير كشورها و گسترش بازارهاي نوين صادراتي و 
نيز تنظيم پروتكل هاي تجارت محصولي به ويژه در 
زمينه ارقام پرمزيت همچون مركبات و مبادالت 
تهاتر كااليي با كشورهاي طرف معامله و تقويت 
كاركردهاي تجاري مرزهاي كشور از طريق رونق 
بازارچه هاي مرزي را از ديگر راهكارهاي توسعه اي 

با معاضدت وزارت امور خارجه دانست.

كشاورزي سنتي و دانش محور 
بايد تلفيق شود

يك فعال حوزه كشاورزي گفت: كشاورزي سنتي 
و كشللاورزي دانللش محللور بايد تلفيق شللود. ما 
فارغ التحصيان رشته كشللاورزي زياد داريم آنها 
مدرك دارند امللا دانش و مهارت ندارند. به گزارش 
مهر، ايرج رستگار فعال حوزه كشاورزي در برنامه 
تلويزيوني گفت: كشاورز سنتي و كشاورزي دانش 
محور بايد تلفيق شللود. ما فارغ التحصيان رشته 
كشللاورزي زياد داريم آنها مدرك دارند اما دانش و 
مهارت ندارند. وي افزود: ما تعدادي جوان داشتيم 
كه رييس يك دانشگاه پذيرفت و آنها را بورسيه كرد 
و بچه ها در كاس هاي درس ترم يك كار »هاي تك« 
را از ابتللدا ياد مي گيرند. ايللن بچه ها چيزهايي در 
ترم يك ياد مي گيرند كه دكتللراي بيو تكنولوژي 
چشمش به آنها نيفتاده اسللت. با تمام اين بچه ها 
كه از بين روسللتاييان انتخاب شللده اند مصاحبه 
كرده ايم و كساني نيستند كه كشاورزي را به زور از 
ترس سربازي يا چون رشته ديگري نمي توانسته اند 
انتخاب كرده اند بلكه كشاورزي را دوست داشته و 
براي اين كار گزينش شده اند. خانواده شان كشاورز 
بوده و خودشللان هم دوست داشته اند. او ادامه داد: 
نيرويي داريم كه ليسانس كشاورزي است اما تجربه 
عملي نداشته اسللت و بايد از صفر شروع كند. اين 
رشللته با كتاب و كتابخانه نيست و بايد مهارت ياد 
بگيرد. چرا دانشجويان داروسازي و پزشكي وقتي 
بيرون مي آيند بهترند؟ چون از ترم سه و چهار وارد 
كار عملي مي شوند. همين است كه بعد از دانشگاه 

كارشان درست مي شود نه اينكه باهوش تر باشند.

بازگشت يك آفت كشاورزي 
به كشور

سخنگوي سازمان حفظ نباتات كشور از بازگشت 
مجدد ملخ هاي صحرايي به دو استان جنوبي كشور 
همچون سيستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد 
و گفت: در 10 روز اخير سطح مبارزه با اين آفت به 

يك هزار و 500 هكتار رسيده است.
»سيد محمدرضا مير« در گفت گو با خبرنگار ايرنا، 
با بيان اينكه اكنون با شللدت ريزش ملخ صحرايي 
مواجه نيسللتيم و نگراني در ايللن خصوص نداريم 
تصريح كرد: بللا توجه به شللرايط آب و هوايي، در 
صورت ادامه اين روند به نظر مي رسد امسال سطح 
ريزش  ملخ صحرايي بيش از سال گذشته باشد كه 
نيازمند اعتبار اسللت. وي يادآور شد: سال گذشته 
براي مبارزه با اين آفللت، مبلغ بيش از 20 ميليارد 
تومان نياز بود كه اختصاص يافت. سخنگوي سازمان 
حفظ نباتات كشور گفت: اكنون احتمال ريزش هاي 
جديد ملخ در ديگر استان هاي جنوبي كشور وجود 
دارد، اما همچنان آمادگي مبارزه با اين آفت را داريم 
تا به اراضي كشاورزي راه پيدا نكنند.  با وجود اينكه 
خاستگاه ملخ صحرايي شبه جزيره عربستان است اما 
هجوم ملخ صحرايي از بهمن ماه سال 97 در اراضي 
كشللاورزي و عرصه هاي منابع طبيعي بندر نخيلو 
استان هرمزگان براي نخستين بار ديده شد و تا اوايل 
مردادماه سال 98 در بيش از 9 استان كشور سرايت 
كرد. بخشي از اين دسته هاي ملخ صحرايي از ايران 
به سمت كشورهاي هند و پاكستان مهاجرت كرده 
بودند كه اكنون در حال بازگشت از اين كشورها به 
سمت ايران هستند. گفته ها حاكي از آن است كه 
هجوم ملخ  صحرايي به ايران در بيش از پنج دهه اخير 
بي سابقه بوده به طوري كه در سال 1340 با حمله 
ملخ ها در سللطحي بيش از دو ميليون و 500 هزار 

هكتار مبارزه شده بود.
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راهكارهاي نظارت بر بازار ملك

نظارت بر بازار مسکن نيازمند راهكار ويژه

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
يكي از اقدامات كش�ورهاي درحال توس�عه در 
خصوص تنظيم قيمت يك كاال استفاده از رويكرد 
تنظيم دستوري قيمت است درحالي كه تجربه 
نش�ان داده اين رويكرد كارك�رد مطلوبي ندارد 
و قيمت ها در ب�ازار و با توجه به مي�زان عرضه و 

تقاضاي كاالي مورد نظر مشخص مي شود.
در اين ميان، همواره دولت هاي مختلف در بخش 
مسكن به جاي تنظيم عرضه و تقاضا به فكر ايجاد 
راهكارهاي نظارتي براي كنترل قيمت ها بودند كه 

البته هيچ كدام از آنها اجرايي نشد.
يكي از راهكاره�اي نظارتي كه در كش�ورهاي 
توسعه يافته توانس�ته در برابر رشد قيمت هاي 
مس�كن قد علم كند، اخذ ماليات ب�ر خانه هاي 
خالي اس�ت اما اين روش در كشور به علت نبود 
زيرساخت ها، هزينه باالي اجراي آن و همچنين 
نبود مديري�ت واحد در اج�را، همچنان مغفول 

مانده است.
در اين ميان كارشناس�ان معتقدن�د، اگر دولت 
بتواند در كنار عملياتي كردن ماليات، نظارت هاي 
اجرايي روي هزينه هاي جانبي س�اخت داشته 
باش�د، مي توان انتظار داش�ت قيمت مسكن را 

متعادل تر كرد.

   دولت اقتدار كافي ندارد
در همين رابطه، عليرضا بهبهاني، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن بابيان اينكه تنظيم بازار مسكن نيازمند ابزارهاي 
مخصوص به خود اس��ت، گفت: زمان��ي كه يك كاالي 
مصرفي از حالت مصرفي خود خارج شده و سرمايه اي 
محسوب مي شود، ش��اخص هاي نظارتي آن نيز كاماًل 
تغيير مي كند چراكه تنظيم كاالهاي مصرفي را مي توان 
با نظارت هاي دقيق، آگاهي دهي و اطالع رساني تنظيم 
كرد. اما زماني كه كاال برچسب سرمايه اي بودن را يدك 
مي كشد متقاضيان مخصوص به خود را خواهد داشت 
و قيمت هاي آن با احتس��اب عرضه و تقاضا وارد ميدان 

معامله مي شود.
بهبهاني گفت: در حال حاضر، دولت اقتدار كافي براي 
تنظيم قيمت يك شانه تخم مرغ كه كاماًل توليد داخل 
است را ندارد، چرا بايد انتظار داشت بتواند وارد مقوله اي 

شود كه كاماًل سرمايه اي است.
وي بابي��ان اينكه ذات بازار كنوني مس��كن از دس��ت 
مسووالن خارج شده تأكيد كرد: دولت فقط مي تواند با 
ابزارهاي قانوني جلوي افزايش قيمت مسكن را بگيرد. 

يكي از اين ابزارها، اعمال قانون ماليات است. 
وي گفت: ام��ا از آنجايي كه تهيه و اجراي قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي براي دولت سنگين تمام مي شود به 

دنبال فرافكني و خريد زمان است.
 بهبهاني گفت: البته اجراي نظام مالياتي در كشورهايي 
كه متكي به خريد و فروش نفت هستند، بسيار سخت 
و دشوار است چراكه در اين كشورها، نظارت ها همواره 
متكي به ابزارهاي س��اده مانند الصاق برچس��ب روي 

كاالها بوده است.
وي بابيان اينكه در تمامي كشورهاي توسعه يافته مفهوم 
اخذ ماليات و فرار مالياتي دو واژه سنگين با قابليت پيگرد 
قانوني است، گفت: درحالي كه در ايران دولت براي حل 
كسري بودجه به دنبال افزايش قيمت سوخت است،  در 
كشورهايي مانند انگلستان، كانادا و بخش هايي از اروپا 
حكمرانان مدام در حال آزمون خطا براي ايجاد بهترين 
و س��الم ترين راهكار براي اخذ ماليات هستند تا اقشار 

ضعيف را از درآمد آن منتفع كنند.
اين كارش��ناس اقتصاد مسكن با تأكيد بر اينكه به نظر 
مي رسد افسار بازار مسكن كاماًل رها شده است گفت: در 
هيچ علم اقتصادي نمي توانيد توجيهي براي رشد 30 تا 
70 درصدي مسكن در يك بازده زماني كوتاه پيدا كنيد.

وي گفت: بازار مس��كن بازاري به شدت محلي است و 
در ش��هرهاي بزرگ كش��ور )و مناطق مختلف آن ها(، 
عوامل مختلفي، به ويژه زمين و سياست هاي مرتبط با 

آن، در افزايش قيمت ها نقش داشته اند. به نظر مي رسد 
همچنان رش��د ضعيف اقتص��ادي )ضع��ف تقاضا( و 
سياست گذاري پولي ناصحيح اصلي ترين عواملي هستند 

كه در شكل دهي به رفتار فعلي بازار نقش دارند.
بهبهاني بابيان اينكه در شرايط كنوني كليد حل پايدار 
مشكل مسكن همچنان فراتر از حوزه سياست گذاري 
مسكن است و در دستان سياست گذاران اقتصاد كالن 
كشور قرار دارد، اظهار كرد: به نظر مي رسد دولت با اصالح 
ساختار توليد و عرضه و استفاده از راهكارهاي صحيح 
مالياتي بتواند نظارت دقيقي بر بازار مسكن داشته باشد.

   زمين مقصر اصلي رشد قيمت ها
در همين رابطه، محمدعلي مهري، كارشناس شهرسازي 
گفت: در گام اول بايد به گذشته برگرديم و ببينيم چرا 
بازار مسكن كه س��اختار مصرفي دارد سرمايه اي شده 
است زماني كه پاس��خ اين سوال را يافتيم مي توانيم به 

سواالت اساسي پاسخ دهيم.
وي بابيان اينكه يكي از داليل س��رمايه اي ش��دن بازار 
مس��كن به دليل زمين اس��ت، گفت: زماني كه ما روي 
زمين كه مال عمومي مردم بوده و از گذشتگان به ارث 
رسيده قيمت هاي غيرمنطقي لحاظ مي كنيم و به نوعي 
به فاكتور اصلي افزايش قيمت مسكن آري مي گوييم 
نمي توانيم به صورت شعارگونه در برابر افزايش قيمت ها 

ايستادگي كنيم.
مهري گفت: قيمت زمين در 40 س��ال اخير به شدت 
رشد داش��ته و زماني كه به هزينه تمام شده يكي ملك 
نگاه مي كنيم مي بينيم بخش اعظمي از قيمت مسكن 
متعلق به قيمت زمين اس��ت و تا زماني كه ابزاري براي 
قيمت گذاري زمين ها لحاظ نشود قيمت مسكن كاهش 

نخواهد يافت.
وي گفت: بر اساس آمارهاي منتشره، قيمت زمين در 
تهران طي س��ال هاي ۱3۸4 تا ۱3۹۲ بالغ بر ۸.۶ برابر 
يعني 7۶0 درصد رش��د داش��ت. ط��ي دوره ۱3۹۲ تا 
۱3۹۵ رش��د قيمت زمين ۲ صدم درصد يعني در حد 
صفر بوده است. قيمت مسكن در شهر تهران سال ۱3۸4 
تا ۱3۹۶ بالغ بر ۶ برابر يعني ۵00 درصد رش��د داشت. 

قيمت مسكن در سال هاي ۱3۹۲ تا ۱3۹۵ بالغ بر ۱.۱ 
برابر شده يعني ۱0 درصد رشد داشته است به هر حال 
ت��ا زماني كه 7۶0 درصد ت��ورم در قيمت زمين و ۵00 
درصد تورم قيمت مس��كن وجود داشته باشد، تنظيم 

بازار مسكن مساله بسيار سختي است.
 اين كارش��ناس بابيان اينكه افزايش قيمت زمين طي 
سال جاري نيز يكي از داليل سوداگري و افزايش قيمت 
مسكن در سال جاري بوده است، اظهار كرد: اطالعات 
مركز آمار از وضعيت معامالت ملكي در تابستان امسال 
نشان مي دهد كه متوسط قيمت فروش هر متر زيربناي 
مسكوني معامله شده در تهران ۱3 ميليون و ۶۸7 هزار 
تومان بوده است. براين اساس هر مترمربع واحد مسكوني 
نسبت به فصل قبل 4.۵ درصد و در مقايسه با تابستان 

سال گذشته ۸0 درصد افزايش داشته است.
 اين در حالي اس��ت كه ميانگين مس��احت خانه هاي 
معامله ش��ده به ۸۶ مترمربع و عمر بناي آن به ۱۱ سال 
مي رسد. همچنين متوسط قيمت فروش هر مترمربع 
زمين يا زمين س��اختمان مسكوني كلنگي حدود ۱۸ 
ميليون و ۶۶0 هزار تومان بوده كه در مقايسه با بهار ۱0 
درصد و نسبت به تابستان سال قبل ۱3۱ درصد رشد 
داشته است. زمين هاي معامله شده به طور متوسط ۲70 

مترمربع مساحت داشته است.
وي بابيان اينكه رشد قيمت ها در دوران ركود يك فاجعه 
اقتصادي است، گفت: اين مورد به  وضوح نشان مي دهد 
بخش زيادي از اقتصاد كش��ور داراي س��اختار بنيادي 
نيست چراكه با هيچ توجيه اقتصادي نمي توان رشد ۱3۱ 
درصدي قيمت زمين امسال را با سال پيش ارزيابي كرد.

مهري گفت: به نظر مي رس��د اگر دولت بتواند زمين را 
از س��رمايه اي بودن خارج كند مي توان انتظار داش��ت 

در تنظيم بازار مسكن به نقطه روشني خواهيم رسيد.
وي گفت: بسط دادن تنظيم بازار مسكن به اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي درحالي كه بخش بزرگي از اين خانه ها 
در مناطق گران هستند راهكار صحيحي براي تنظيم 
بازار مسكن نيس��ت. بر اساس آمارهاي رسمي در سال 
۹۵ حدود ۲.۵ ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد 
كه خالي بودن درصدي از خانه هاي هر كالن شهر، امري 

طبيعي است؛ اما بخش اعظمي از اين خانه ها در مناطقي 
ساخته شده كه مطلوب دهك هاي پايين نبوده و تنظيم 
آن تا حدودي مي تواند قيمت ديگر مناطق را كاهش دهد. 
اين كارشناس گفت: بررسي شرايط بازار مسكن تهران 
نشان مي دهد، مناطقي كه در آنها قيمت مسكن باالتر 
از ديگر بخش هاي شهر است، خانه هاي خالي بيشتري 
دارند و اين واقعيت را يا بايد به پايين بودن تقاضاي موثر 
نسبت داد يا بار ديگر صاحبان خانه در مناطق ثروتمند 
پايتخت ترجيح داده اند واحدهاي خود را تا رس��يدن 

تحوالت جديد خالي نگه دارند.
وي بابيان اينكه به نظر مي رسد در آينده نزديك باز هم 
شاهد تلنبار شدن خانه هاي جديد به آمار ۲ ميليون و 
۵00 خانه خالي باش��يم تأكيد كرد: تا زماني كه قيمت 
مسكن از قيمت زمين تبعيت كند وضعيت خانه هاي 
خالي و قيمت واحدهاي مس��كوني حل نخواهد ش��د. 
چراكه سوداگران همواره در بازارهايي هستند كه سود 

بااليي براي آنها داشته باشد.

   مصايب هزينه هاي جانبي ساخت 
در همي��ن رابط��ه، حميد قاض��ي، كارش��ناس بازار 
ساخت وساز بابيان اينكه در حال حاضر ۲0 نوع هزينه 
در پروانه هاي ساختماني بر قيمت نهايي مسكن تحميل 
مي شود، گفت: در حال حاضر نرخ تورم در كشور باالي 
40 درصد است و مطمئنا اين تورم در تمامي بازارهاي 

اقتصادي نمود پيدا مي كند.
قاضي گفت: بخش عرضه مس��كن با قوانين مزاحمي 
همچون بيمه كارگران و ماليات هاي مس��تقيم درگير 
است. افزايش شديد هزينه پروانه ساختماني نيز به ركود 
اين بخش دامن زده است. سال ۱3۹7 كميسيون تلفيق 
امالك در تهران اع��داد و ارقامي براي ارزش معامالتي 
امالك لحاظ كرده كه به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا 
تورم بسيار سنگيني را در قالب ۲0 نوع عوارض، ماليات 
و س��اير وجوه پرداختي به صنعت ساختمان تحميل 
مي كند. قاضي بابيان اينكه بر اس��اس آمارها زمستان 
سال گذشته ۱۱4 هزار پروانه مسكوني با ميانگين ۲.۵ 
واحد براي هر پروانه در كش��ور صادرشده است، گفت: 

يكي از داليل رش��د اين پروانه ها به دليل تخفيف هاي 
شهرداري ها است.

به گفته اين كارشناس هزينه هاي جانبي ساخت وساز 
طي سال هاي اخير به شدت باال رفته و  بعد از كسادي هاي 
متعدد در ب��ازار و قوانين فش��رده در خصوص رعايت 
تراكم شهرداري ها به عنوان حكمرانان محلي به سراغ 

ساده ترين روش پول زايي روي آوردند.
قاضي بابيان اينكه به نظر مي رس��د شهرداري ها جيب 
سازنده را با جيب خودشان اشتباه گرفتند، تأكيد كرد: تا 
زماني كه شهرداري سازنده را به عنوان يك منبع بانكي و 
تأمين كننده هزينه ها و كسري جيب خود مي بيند نبايد 

انتظار داشت عرضه و توليد رشد داشته باشد.
وي گفت: در آن س��وي ماجرا نظام مهندسي است در 
حال حاضر اين س��ازمان از وظيفه اصل��ي خود غافل 
مانده و دست در جيب سازندگان و انبوه سازان مي كند 
درحالي كه بخش نظارت آنها داراي كم وكاس��تي هاي 

فراوان است.
قاضي گفت: به ه��رروي يكي از راه ه��اي صحيح براي 
كاهش قيمت تمام شده مسكن كاهش هزينه جانبي 
ساخت است و اين موضوع تنها موضوعي است كه دولت 
مي تواند با دخالت در آن نقش نظارتي خود را به شكل 

صحيح اجرا كند.
وي گفت: دولت بايد جلوي ارگان هايي كه پروسه ساخت 

را گران تر و طوالني تر مي كند بايستد.

   اثر افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني 
 در ادامه همين بحث، جالل صباغ، كارشناس مسكن 
بابيان اينكه قيمت نهاده هاي ساختماني يكي از داليل 
گران تر ش��دن ساخت مسكن اس��ت، گفت: زماني كه 
نهاده ها گران تر وارد مرحله ساخت مسكن شوند قيمت 

نهايي را گران تر و ميزان عرضه را كاهش مي دهند.
صباغ گفت: زماني كه تورم عمومي كش��ور 40 درصد 
باشد، انتظار رش��د قيمت نهاده هاي ساختماني دور از 
ذهن نيست. همچنين در تازه ترين آمار به دست آمده 
از س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مصالح س��اختماني يكي از محصوالتي است كه داراي 

شكايت هاي مرتبط با افزايش قيمت است.
اين كارشناس مسكن بابيان اينكه بدون ترديد با افزايش 
قيمت بنزين و حمل ونقل قيمت نهاده اي ساختماني نيز 
افزايش خواهد يافت، گفت: بازار مصالح ساختماني جزو 
مصالح مصرفي است كه از تورم عمومي تأثير مي گيرد و 
بدون ترديد با افزايش قيمت بنزين قيمت اين كاالها نيز 

افزايش خواهد يافت.
به گفته صب��اغ، قيمت زمين و مصالح س��اختماني و 
همچنين هزينه هاي جانبي ساخت و ساز، باعث كاهش 
آمار ساخت و ساز شده و در حال حاضر ساخت وساز 40 

درصد كاهش پيداكرده است.
وي گفت: بر اساس آخرين آمار به دست آمده از گروه هاي 
مصالح ساختماني قيمت تمامي نهاده ها عليرغم تداوم 
ركود افزايشي بوده و قيمت اين مصالح نسبت به سال 
گذشته ۱۵ تا 30 درصد رشد داشته است و بدون ترديد 
با افزايش نرخ بنزين اين مصالح گران تر نيز خواهد شد.

صباغ گفت: اگر دولت نمي توان��د نظارت هاي دقيقي 
بر قيمت ها داش��ته باشد، الاقل تس��هيالت ارزنده به 
متقاضيان ارايه دهد تا معامالت رشد داشته و سازندگان 

رغبت به حضور در فرايند ساخت وساز را داشته باشند.
وي افزود: در ايران ۲4 ميليون و ۲00 هزار خانوار زندگي 
مي كنند و تعداد واحدهاي مسكوني موجود در كشور 
۲۲ ميليون و ۸00 هزار واحد است كه اين نشان از كمبود 
حدود ۱.۵ ميليوني مسكن در كشور دارد. البته بخشي از 
اين واحدها نيز به دليل بي كيفيتي قابل سكونت نيست.

اين كارشناس گفت: به نظر مي رس��د دولت دوازدهم 
در روزهاي آخر عمر خود قصد دارد به هر نحو كه شده 
كارنامه درخشان مسكني خوبي از خود به جاي بگذارد 
و آنقدر به دنبال اجراي س��رعتي طرح هاي خود است، 
اما عاقبت كارهاي س��رعتي پروژه اي همانند مس��كن 

مهر است.

نظ��ارت و کنت��رل يک��ی از 
مهمتري��ن مراح��ل اج��رای 
استراتژی و در حقيقت به نوعی 
ضامن اجرای صحيح آن است. 
بدون نظارت و کنترل، مطمئنًا 
دقي��ق تري��ن و صحيح ترين 
اس��تراتژی ها در هر ب��ازاری  
محکوم به شکس��ت اس��ت و 
عالوه بر ناکامی در رسيدن به 
اهداف تعيين ش��ده و مدنظر سياست گذاران،  موجب 
هدر رفتن منابع و امکاناتی می ش��ود که برای رسيدن 
به اهداف پيش بينی ش��ده به کار گرفته شده است.  در 
هنگام طراحی اس��تراتژی برای هر بازار، بايد در هنگام 
تعريف، اقدام به شناسايی ظرفيت ها و امکانات و منابع 
الزم ب��رای نظارت بر نحوه اجرای اس��تراتژی ها و جمع 
آوری بازخوردهای حاصل از اين نظارت ها برای اصالح 
راهکارها به منظور کس��ب بهترين نتيجه و به حداقل 
رساندن اتالف منابع كرد. اگر نتوان به درستی امکانات 
منابع را شناسايی و تعريف کرد و يا هدف گذاری انجام 
شده منطبق با امکانات و منابع در اختيار و قابل استفاده 
نباشد، اس��تراتژی های تعريف ش��ده نمی تواند ما را به 

اهداف مورد نظر برساند. 
بازار مس��کن با در اختيار داش��تن حدود 30 درصد از 
حجم اقتصاد کشور به عنوان يکی از اصلی ترين بازيگران 
موثر در بخش های مختلف مالی و صنعتی محسوب می 
شود که عالوه بر برخوردار بودن از اين حجم قابل توجه، 
خصوصی ترين بخش اقتصاد کش��ور نيز هست. لزوم 
سياست گذاری برای بخش های مختلف بازار به ويژه بازار 

مسکن که ارتباط مستقيم و تنگاتنگی با اساسی ترين 
نيازهای مردم جامعه يعنی تامين مس��کن مناس��ب و 
همچنين تامين رفاه و امنيت اجتماعی دارد، بر کس��ی 
پوش��يده نيس��ت. اما به دليل س��هم قابل توجه بخش 
خصوصی در اين بازار، سياست گذاری و تدوين استراتژی 
برای اي��ن بازار نيازمند توجه ويژه به امکانات و منابع در 
اختيار و همچنين تعيين ساز و کارهای دقيق و نظارتی 
برای اجرای اين راهکار ها است. عالوه بر مالحظاتی که 
برای سياست گذاری در اين بخش الزم است، بايد نسبت 
به تنظيم اين بازار برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا برای 
حفظ جريان نقدينگی و همچنين ثبات قيمت ها اقدامات 
الزم انجام پذيرد. البته بايد توجه داش��ت که نظارت در 
اين بازار به دليل ويژگی ه��ای خاصی چون خصوصی 
بودن، گس��تره جغرافيايی زياد، تعدد نهادهای متولی، 
حجم سرمايه در گردش و راه های فراوان عبور از قانون، 
نيازمند تدوين و به کارگيری راهکارهای ويژه است. در 
کشوری مانند ايران که اقتصاد آن عمدتًا دولتی و بر پايه 
نفت و مشتقات آن استوار است، بيشترين انتظار برای 
حفظ تعادل و نظارت ب��ر بخش های مختلف اقتصاد از 
دولت و بخش های دولتی وجود دارد. اين انتظار سنتی 
به دليل اصرار دولت برای حضور در بخش های مختلف 
اقتصاد کشور که گاه در نقش رقيب برای بخش خصوصی  
ظاهر می شود، وجود داشته و دارد. اين دخالت که گاهی 
به عنوان نظارت و گاهی به عنوان سياستگذاری و گاهی 
به عنوان اعمال حاکميت تعريف می شود موجب کاهش 
قابل توج��ه نفوذ و اعمال نظ��ارت دولت در بخش های 
مختلف بازار ش��ده اس��ت تا جايی که امروزه شاهديم 
دولت از تنظيم قيمت س��اده ترين و در دسترس ترين 

کاالها برای دوره زمانی کوتاهی نيز عاجز مانده اس��ت. 
اين ناتوانی موجب شده تا اعتماد عمومی نسبت به اراده 
دولت در جهت تامين رفاه و حفظ حقوق شهروندان به 
طرز محسوسی کاهش پيدا کند. نمونه اين ناتوانی را در 
يک س��ال و نيم اخير که دولت عليرغم اختصاص بيش 
از ۱۸ ميليارد دالر از ذخاي��ر بانک مرکزی برای تامين 
کاالهای اساسی نتوانست قيمت اين کاالها را حتی کوتاه 

مدت حفظ کند مشاهده می کنيم. 
ش��ايد بتوان علت برخ��ی از نارضايتی ه��ا و اعتراضات 
روزهای اخير را نيز به ناتوانی و عدم اراده جدی دولت برای 
کنترل وضعيت بازار پس از تغيير قيمت بنزين دانست. 
بدون شک نظارت يکجانبه و دولتی بر بازار مسکن هرگز 

نمی تواند اثرگذار و راه گشا باشد. 
در ح��ال حاض��ر، کانال ه��ای نظارتی موجود ب��ر بازار 
مس��کن به صورت کلی و در حد رصد اطالعات آماری و 
گزارش ه��اي ميدانی بوده که در درگاه مرکز ملی آمار و 
برخی از بخش های دولتی مانند بانک ها و شهرداری ها 
اعالم می گردد. عم��ده کانال های نظارتی موجود برای 
گزارش دهی و اعالم شرايط جاری استفاده شده و ارتباط 
خاصی با سياس��ت گذاری ها و يا اصالح استراتژی های 
تدوين شده و يا در جهت کنترل جريان عرضه و تقاضا و 
رفع نيازمندی های مصرف کنندگان واقعی در بازار خريد 
و فروش و رهن و اجاره امالک به کار نمی رود. کانال های 
نظارتی غير دولتی نيز معمواًل توسط رسانه های مختلف 
و گزارش هاي مردمی انجام می گ��ردد که عماًل از نظر 
کاربردی و سياس��تگذاری نقش قابل توجهی را در بازار 
مس��کن ايفا نمی کند. دخالتهای بيجا و گاه فراقانونی 
بخش های مختلف دولتی به اسم نظارت و کنترل بر بازار 

مسکن مانند طرح اجبار مالکان به اجاره دو ساله مسکن 
و يا اعالم نرخ های دستوری به ويژه در سال های اخير در 
کنار بی توجهی به استفاده از ابزارهای قانونی و کاربردی 
و موثر مانن��د اخذ ماليات از خانه ه��ای خالی و عايدی 
سرمايه موجب تشديد بی اعتمادی در بين فعاالن اين 
بازار ش��ده است. با توجه به امکانات و ابزار مالی و قانونی 
که قوه مقننه برای اعمال نظارت و سياس��ت گذاری در 
بخش مسکن در اختيار دولت گذاشته است بايد دولت 
پي��ش از اعمال نظارت، اقدام به تعريف س��طح دخالت 
خود در اين بازار گسترده داشته باشد. با توجه به روش ها 
و سياست های اتخاذ شده توسط کشورهای پيشرو که 
تجربه موفقی برای سياست گذاری و جهت دهی به بازار 

مسکن داشته اند، می توان به طور خالصه اين طور نتيجه 
گرفت که دولت ها بايد در سطح کالن و در جهت مديريت 
منابع به ويژه نقدينگی سرگردان موجود در جامعه و در 
جهت تنظيم اين بازار اقدام نمايد. اعمال سياست های 
تشويقی در کنار راهکار های کنترلی مانند جلوگيری از 
ثبت چندين واحد مس��کونی ساخته شده با استفاده از 
تسهيالت دولتی به نام يک نفر و يا اخذ ماليات مضاعف از 
واحد های متعدد می تواند سياست گذاری کالن را در اين 
بخش به مرحله اجرا برساند.  اتخاذ سياست های سطح 
پايين و انجام اقدامات کنترلی و نظارتی که توسط بخش 
خصوصی قابل اجرا است موجب احساس تحکم و دخالت 

بيجای بخش های دولتی در بازار مسکن می گردد. 

 Tue. Nov26. 2019  سه شنبه    5  آذر 1398   28  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1532 

نظارت بر بازار ملك ممكن نيست
گروه راه و شهرسازي| بهار طاهري|

افزايش سرسام  آور قيمت مسكن در شرايط سخت 
اقتصادي اين روزها، س��بب ش��د تعداد زيادي از 
مردم زير فش��ار انتقال اجباري مسكن، درمانده و 
مستأصل شوند.   فش��ار زيادي بر اقشار متوسط و 
ضعيف جامعه وارد شود. در اين ميان نبود نظارت 
در بازار مسكن باعث سوءاستفاده برخي بنگاه ها و 
مالكان شده است. يكي از مهم ترين نكاتي كه مديران 
بخش هاي مختلف بايد به آن توجه كنند و در همه 
كسب و كارها رعايت شود نظارت است. نظارت نقش 
بسيار مهم و اساسي در كسب و كارها و مباحث كالن 
اقتصاد كشورها ايفا مي كند. بازارمسكن به واسطه 
گستردگي و تعدد بخش ها، نيازمند نظارت دقيق 
بر نوس��انات بازار و ميزان عرضه و تقاضا دارد. البته 
نظارت بر بخش هاي ديگر صنعت س��اختمان نيز 
از  اهميت بسياري برخوردار است. بايد به بهترين 
شكل روي تعداد ساخت و س��از و كيفيت ساخت 
نظارت داشت تا از مناظر مختلف روند توليد و عرضه 
به بهترين شكل پيش رود. هيچ نهادي نمي تواند 
بر ن��رخ اجاره بها يا حتي قيمت مس��كن نظارتي 
داشته باش��د، و دليل اين موضوع منشأ قوانين در 
كشور ما احكام شرع است و چون مالكيت افراد در 
اسالم محترم است، هيچ كسي نمي تواند به افراد 
بگويد كه بايد اموال خود را به چه قيمتي بفروشند 
اما برخي از اين حكم مترقي اس��الم سوءاستفاده 
مي كنند كه در اين ميان مش��اوران امالك نقش 
پررنگي دارند. برخي مشاوران امالك و مالك ها از 
فرصت هاي مختلف و عدم نظارت در بازار مسكن 
سوءاستفاده كرده و مبلغ اجاره، رهن و فروش خانه ها 
را باالتر از نرخ كارشناسي اعالم مي كنند. براساس 
قانون اساسي كشور، تامين مسكن مناسب براي 
مردم جامعه وظيفه دولت است، البته دولت نبايد 
به طور مستقيم وارد ساخت و س��از و ارايه مسكن 
بشود بلكه تنها بايد با حفظ جنبه نظارتي خود به 
سياست گذاري بپردازد. وزارت راه و شهرسازي به 
عنوان متولي حوزه مسكن بايد نظارت ويژه اي را بر 
بازار اجاره و قيمت گذاري داش��ته باشد چون خأل 
نظارتي قطعا موجب بروز تالط��م و دالل بازي در 
بازار مي شود. يكي از مهم ترين اقداماتي كه دولت 
باي��د انجام دهد و مدت ها اس��ت مورد بي توجهي 
قرارگرفته، اصالح اليحه سياست هاي پولي و بانكي 
اس��ت، عدم تصويب اين اليح��ه در مجلس باعث 
شده  كه بانك ها و موسسات مالي، حتي بانك هاي 
تخصصي دولتي مثل بانك مسكن به جاي داشتن 
نگاه توسعه اي به اين حوزه، مشغول انجام كار هاي 
تجاري شده و خود با انبوه سازي زمينه ساز گراني 
بيشتر خانه  شوند. از ديگر راهكارهاي دولت مي توان 
به عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش 
توليد، راه اندازي بازار الكترونيكي، انتقال ماموريت 
وصول ماليات بر خانه هاي خالي از س��ازمان امور 
مالياتي به شهرداري ها، تسريع در تصويب اليحه 
قانوني پيش فروش ساختمان، كنترل سوداگري 
در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، 
حمايت از س��اخت و عرضه واحدهاي مس��كوني 
كوچك متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني 
شهري، تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي 
به توسعه اي و تسريع در عرضه زمين هاي وابسته 
به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق 
با الگوي مصرف به منظور كنترل بازار مسكن اشاره 
كرد. دولت بايد يك بار براي هميشه راهكار اساسي 
را براي رفع مشكالت بازار اجاره مسكن بينديشد، 
يكي از راهكارها، ساخت مس��كن استيجاري در 
كالن شهرها اس��ت تا مس��تأجران بتوانند از اين 
مساكن استفاده كنند. همچنين متوليان خريدو 
فروش ملك در كش��ور نيز، نياز به نظارت دارند تا 
اعمال خودسرانه قيمت ها در مناطق مختلف روي 
ندهد. درحقيقت اقتصاد كالن و عرضه و تقاضا است 
كه نوسانات قيمت را ايجاد و مشخص و عوامل ديگر 
شوك هاي لحظه اي و ناپايدار ايجاد مي كنند.  اما آيا 
امكان اين وجود دارد كه تمام مش��اورين و فعاالن 
حوزه مسكن را با دقت نظارت كرد و روند فعاليت 
آنها را به صورت مداوم سنجيد؟ طبيعي است كه 
اين امري نشدني است و هزينه و زمان زياد و البته 
قانون و حتي اتحاديه قدرتمند نياز دارد كه به نظر 
مي آيد اتحاديه صنف مش��اوران امالك هم توان 
نظارت و اعمال نظر در قيمت ها را ندارد. وزارت راه 
و شهرس��ازي نيز به همين دليل سامانه اطالعات 
معامالت بازار امالك )س��ابا( را راه ان��دازي كرد و 
مش��اورين امالك را مجاب به ثبت معامالت خود 
از طريق كد رهگي��ري كرد. اما اين اطالعات صرفا 
جهت نظارت به كارگرفته نمي شود و مي توان از اين 
ديتاها در مباحث و بخش هاي مختلف بهره برداري 
كرد. مي توان اين اطالعات را طبقه بندي كرده و در 
اختيار كاربران گذاشت تا بتوانند از روند معامالت 
ملك خود و ساير خانه ها در منطقه و محله شان باخبر 
باشند. به طور مثال، براي اينكه آخرين قيمت ملك 
خود را بدانيد كافي اس��ت با واردكردن كدپستي 
۱0رقمي ارزش واقعي ملك خود را مشاهده كنيد.
به عنوان راهكار مي توان طرحي را پيشنهاد داد كه 
در اين طرح قيمت ها را بر اس��اس نرخ كارشناسي 
مش��خص كنند ك��ه در اين ش��رايط هيچ مالكي 
نمي تواند قيمت ِملك خ��ود را بيش ازحد افزايش 
دهد. مالكان و متقاضيان مي توانند بعد از تنظيم 
قرارداد معامالت پيش فروش واحدهاي مسكوني 
و صدور كد رهگيري، جهت تنظيم سند رسمي به 
دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. راه اندازي مركز 
داوري اتحاديه امالك براي حل وفصل اختالفات 
بين طرفين كه اين مراكز امكان صدور رأي قطعي 
را نيز دارند و مالكان و متقاضيان مس��كن به جاي 
مراجعه به دادگاه ها، مي توانند به اين مراكز مراجعه 
كنند. اما به نظر مي رسد براي رفع مشكل مسكن 
چند كار اساسي از جمله دريافت ماليات از واحد هاي 
خالي، قيمت گذاري كارشناسي در مناطق به صورت 
حداق��ل و حداكثر و نظارت بر مش��اوران امالك و 
همچنين واگذاري خانه هاي استيجاري از طرف 

دولت بايد انجام شود.

ايمان رفيعي
كارشناس مسكن

  عليرضا بهبهاني، كارشناس اقتصاد مسكن: در شرايط كنوني كليد حل پايدار مشكل مسكن همچنان فراتر از حوزه سياست گذاري مسكن است 
و در دستان سياست گذاران اقتصاد كالن كشور قرار دارد. در عين حال، به نظر مي رسد دولت با اصالح ساختار توليد و عرضه و استفاده از راهكارهاي 

صحيح مالياتي بتواند نظارت دقيقي بر بازار مسكن داشته باشد

برش
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نگراني هاي جهاني پيرامون گسترش استفاده از هوش مصنوعي

هوشمصنوعيهماشتباهميكند
گروه دانش و فن   

يكي از نگراني هاي عمده درباره هوش مصنوعي در سطح 
جهاني، مس��اله حريم خصوصي است. نگراني ديگر اين 
است كه هوش مصنوعي مي تواند به شدت قوي شود و در 
موقعيت هايي حتي جايگزيني براي انسان باشد و به جاي او 
تصميم بگيرد. البته در مواردي، زماني كه داده ها زياد شود 
و موضوع سرعت مد نظر باشد، انسان نمي تواند پردازش 
كند و مجبور است به سراغ هوش مصنوعي برود. در اين جا 
ممكن است هوش مصنوعي تصميمات اشتباهي بگيرد و 
عده اي نيز ممكن است از اين موضوع سوءاستفاده كنند، 
سوءاستفاده هايي كه مي تواند منجر به اعمال تروريستي 
ش��ود. به همين دليل كارشناس��ان معتقدند الزم است 
روي آن تحقيقات گس��ترده اي انجام گيرد. در اين راستا 
هادي مرادي -مديرگروه هوش ماشين و رباتيك دانشگاه 
تهران- در گفت وگو با ايس��نا درباره نگراني هاي جهاني 
پيرامون گسترش استفاده از هوش مصنوعي، گفت: »در 
سطح جهاني، يكي از بزرگ ترين انجمن هاي متخصصين 
الكترونيك درباره اخالق در هوش مصنوعي كار مي كنند 
و در اين حوزه، استاندارد تعريف مي كنند. در ايران چنين 
اقداماتي متاسفانه چندان انجام نمي شود، تنها كاري كه 
زياد انجام مي شود، اين است كه يكسري از باب هاي توسعه 
هوش مصنوعي را مي بندن��د. زيرا مي گويند براي حريم 
خصوصي خطرناك است. اين مثال البته به هوش مصنوعي 
ربط ندارد، اما من به عنوان يك متخصص بايد به يوتيوب 
دسترسي داشته باشم، چون بسياري از فيلم هاي تكنيكال 
روي يوتيوب آپلود مي ش��ود؛ اما به دليل يك قانون كلي 
مثل فيلترينگ اجازه دسترسي به همه مردم و همين طور 

متخصصان داده نمي شود.«

  حريم خصوصي، در معرض خطر
مرادي درباره اس��تفاده هاي مثبتي كه مي توان از هوش 
مصنوعي كرد، اما به داليلي راه آن در ايران بس��ته شده، 
گفت: »مثال اپراتورها قرار اس��ت سرويسي فراهم كنند 
كه يكي از اين س��رويس ها، سرويس هاي لوكيشن بيس 
)بر اساس موقعيت مكاني( است و بر مبناي آن بسياري 
از سرويس ها مثل سرويس هاي تبليغاتي و سرويس هاي 
حمايتي مي توانند فعال شوند، ولي اين اطالعات بسيار 
محدود شده و اجازه نمي دهند هيچ تحليلي روي آنها انجام 
شود. علت هم اين است كه به نظر مي آيد يكي دو مورد از 
ترورهاي دانشمندان هسته اي بر مبناي اين اطالعات انجام 
شده است. يعني به اين دليل كه اتفاق ناگواري در گذشته 
افتاده، به طور كلي باب اين موضوع بس��ته شده است. در 
واقع در يك زماني راه دسترسي به اطالعات، بدون قانون باز 
بوده و اطالعات به بيرون درز پيدا كرده، ولي قانون گذاري 
نكردند تا جلوي اين اتفاقات ناگوار و سوءاستفاده ها گرفته 
ش��ود، بلكه كامال مانع دسترسي به اطالعات شده اند. در 
حالي كه از اطالعات موقعي��ت محور مي توان در هنگام 

حادثه هايي چون زلزله يا سيل استفاده كرد و افرادي كه 
زير آوار مانده اند يا خانه  آنها تخريب شده را پيدا كرد.«

عضو هيات علمي دانش��كده مهندس��ي برق و كامپيوتر 
دانش��گاه تهران درباره چگونگي آسيب هوش مصنوعي 
به حريم خصوصي، گفت: »ما االن از گوگل مپ استفاده 
مي كنيم و اين برنامه به ما كمك مي كند كه در سطح شهر 
با راحتي بيشتري از يك نقطه به نقطه ديگر برسيم. اين 
اطالعات در گوگل مپ ذخيره مي شود. ساده ترين كاري 
كه براي تعرض به حري��م خصوصي افراد مي تواند انجام 
بگيرد، اين است كه اين اطالعات به شركت هاي تبليغاتي 
داده شود و شركت هاي تبليغاتي ما را مورد هجوم تبليغات 
قرار دهند. در خطرناك ترين نوع سوءاستفاده هم ممكن 
است اطالعات شخصي فردي با منصبي مهم در كشور در 
اختيار سيستم هاي اطالعاتي بيگانه قرار گرفته و براي وي 
مشكالتي ايجاد شود.« مرادي همچنين خاطرنشان كرد: 
نهادهايي در برخي كش��ورهاي خارجي وجود دارند كه 
عملكرد شركت ها را چك مي كنند و اگر اين شركت ها به 
حريم خصوصي استفاده كنندگان از محصوالت خود تجاوز 
كنند، جريمه مي شوند. اما وقتي ما يك سري اپليكيشن 
روي موبايل خود نصب مي كنيم كه اطالعات حركتي ما و 
لوكيشن ما را مي گيرد، اگر جايي بر عملكرد اين نرم افزارها 
نظارت نكند، ش��ركت ها مي توانند اي��ن اطالعات را به 

شركت هاي تبليغاتي يا سيستم هاي جاسوسي بفروشند.«

  استفاده از AI، از حمل ونقل تا بيمه
مرادي با بيان اينكه نرم افزارهاي هوشمند حمل و نقل و 
صنايع نرم افزاري ديگر در سطح خوبي از هوش مصنوعي 
اس��تفاده مي كنند، ادام��ه داد: »از س��وي ديگر، صنايع 
ديگري مثل خودروس��ازي خيلي كم از هوش مصنوعي 
بهره مي گيرند. در بيمه نيز از هوش مصنوعي براي كشف 
تقلب ها استفاده مي شود. البته، در صنايع خودرو از رباتيك 
نيز استفاده مي شود، اما چندان پيشرفته نيست. در ديگر 
صنايع مثل صنعت پزشكي، تا حدودي از هوش مصنوعي 

در پردازش تصاوير استفاده مي شود.«
وي در پاسخ به س��والي درباره نقش هوش مصنوعي در 
برنامه هايي چون تاكس��ي هاي اينترنتي گفت: »هوش 
مصنوعي مي تواند شيوه قيمت گذاري و قيمت مناسب هر 
سفر را مشخص كند. مثال اگر در يك منطقه اي مسابقه 
فوتبال برگزار شده و تقاضا زياد و تعداد ماشين ها كم است، 
هوش مصنوعي قيمت را باال مي برد تا هم تعداد تقاضاها 
كمي كاهش يابد و هم رانندگان بيشتري ترغيب شوند 
كه به آن نقطه از شهر بروند. در زمينه تقلب ها نيز هوش 
مصنوعي مي تواند فعاليت كند، مثال گاهي راننده ممكن 
است سوءاستفاده كند و ادعا كند سفري انجام شده، ولي 

در واقع سفري رخ نداده باشد. براي مقوله امنيت مسافران 
نيز مي توان از هوش مصنوعي استفاده كرد.«

عضو هيات علمي دانش��گاه تهران با اشاره به نقش هوش 
مصنوعي در صنعت خودروس��ازي و بيم��ه، گفت: »در 
صنعت خودروسازي، خودروها مي توانند هوشمند شوند؛ 
يعني دس��تگاه هايي طراحي ش��ود و درون ماشين قرار 
داده ش��ود كه اطالعات رانندگي فرد را ثبت كند. بعدتر، 
اين اطالع��ات مي تواند به كمك صنعت بيمه بيايد و اگر 
تصادفي رخ داد، بيمه بررسي كند آيا راننده به طور كلي 
پرخطر رانندگي مي كند يا خير. بيمه مي تواند با استفاده 
از اين اطالعات، حق بيمه را ب��اال يا پايين ببرد.« مرادي 
با بيان اينكه هوش مصنوعي در ماش��ين هاي هوشمند 
مي تواند سيستم هاي درون ماشين را كنترل كند، افزود: 
»هوش مصنوعي مي تواند پيش از وقوع اتفاقي به راننده 
درباره قسمت هاي مختلف ماشين هشدار دهد. در بعضي 
از ماشين هاي خارجي مثل تويوتا حتي براي زاپاس ماشين 
نيز سنسوري وجود دارد كه كنترل مي كند باد الستيك 

زاپاس كم شده يا خير.«
مرادي ادامه داد: »هوشمندي در خطوط توليد نيز مي تواند 
اعمال شود و اين فقط متعلق به صنعت خودرو نيست. در 
خطوط مختلف توليد، مي توان از هوش مصنوعي استفاده 
كرد تا خطاها مش��خص، رفع و بهينه س��ازي انجام شود 

تا توليدكنندگان با هزينه كمتري روبرو ش��وند. در حال 
حاضر بسياري از جوشكاري هايي كه در صنعت خودروي 
ايران انجام مي ش��ود، دستي است؛ البته از ربات استفاده 
مي كنند، اما ربات را به عنوان عاملي كه بتواند دس��تگاه 
سنگين را به كمك انسان بلند كند، به كار مي گيرند و نه 
بيشتر.« وي در پاسخ به سوالي درباره علت عدم استفاده 
صنايع خودروسازي از هوش مصنوعي، گفت: »صنعت 
خودروسازي در بسياري از بخش هاي توليد خودرو مطابق 
تكنولوژي روز دنيا پيش نمي رود و ماشين هاي ما به داليل 
مختلف ايمني الزم را ندارند؛ بنابراين عجيب نيست كه از 

هوش مصنوعي چندان استفاده نكند.«

 درآمد خوب با تخصص در هوش مصنوعي 
مرادي ب��ا بيان اينكه آموزش ه��وش مصنوعي در ايران 
نسبتا خوب اس��ت، گفت: »آموزش هوش مصنوعي، در 
دانش��گاه هاي برتر نزديك به س��طح جهاني است، البته 
از آن جايي كه كش��ورهاي خارجي در ح��وزه آموزش، 
تكنولوژي هاي به روزتري را به كار مي گيرند، هنوز با سطح 
جهاني تا حدي فاصله داريم. از لحاظ تحقيقاتي س��طح 
تحقيقات ايران در س��طح جهاني است. االن تقاضا براي 
هوش مصنوعي به شدت باال است، چون در سطح جهاني 
و در سطح كش��ور نياز به اين تخصص بسيار باالست. در 
حوزه علوم داده پردازش زي��ادي روي داده ها بايد انجام 
شود و اين امر نياز به هوش مصنوعي دارد. به طور كلي اين 
تخصص در ايران و كشورهاي ديگر درآمد خوبي مي تواند 
داشته باشد.« وي درباره امكانات سخت افزاري براي توسعه 
هوش مصنوعي در ايران، گفت: »در ايران، س��خت افزار 
متعارفي كه در هوش مصنوعي استفاده مي شود، مثال در 
حد پردازنده هاي قوي و كامپيوترها و گرافيك كارت هاي 
قوي را مي توان تهيه كرد كه البته ساخت ايران نيستند؛ اما 
اگر پردازش هاي خيلي سريع و پيشرفته را در نظر بگيريم 
نسبت به امكاناتي كه در سطح جهان وجود دارد، كمبود 
داريم. مثال االن شبكه هايي مانند آمازون وجود دارد كه 
امكان پردازش وس��يع را فراهم مي كند، ام��ا براي ايران 
محدوديت هاي خيلي خاصي دارد. البته ش��ركت هايي 
در ايران هس��تند كه دارند كامپيوترهاي پيشرفته اي را 
آماده مي كنند. مثال در خود دانشگاه تهران نيز سرورهاي 
قوي اي براي پردازنده ها ساخته شده و مي توان گفت كه 
۹۵ درصد نياز مملكت را رفع مي كند. علت اينكه اقبال 
به هوش مصنوعي زياد مي ش��ود، اين اس��ت كه در عين 
تحريم ها امكان چنين پردازش هايي در درون كشور وجود 
دارد. وقتي سطح نيازهاي استفاده از هوش مصنوعي باال 
مي رود، امكانات براي رفع آنها در ايران، وجود ندارد. اگر 
هوش مصنوعي به سنسورهاي دقيق نياز داشته باشد، در 
آن سطح نمي توان توقع داشت با توجه به تحريم ها به سطح 
جهاني برسيم، چون بخش قابل توجهي از اين تجهيزات 

در تحريم هستند و امكان استفاده از آنها وجود ندارد.«

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي، انتقال ميزباني 
كسب وكارهاي اينترنتي به داخل كشور را تضميني براي 
پايداري ارايه خدمات با كيفيت به كارب��ران، عنوان كرد. 
محمدحس��ن انتظ��اري در گفت وگو با مه��ر اظهار كرد: 
»كس��ب وكارهاي فضاي مجازي در صورتي كه بخواهند 
در همه ش��رايط داراي ش��بكه اي پايدار و تاب آور باشند، 
بايد ميزباني س��ايت خود را به داخل كشور منتقل كرده 
و سرورهايش��ان را در ايران مديريت كنند. از سوي ديگر 
بايد ظرفيت شبكه ملي اطالعات براي اين حجم از انتقال 
اطالعات به داخل كشور، مورد آزمايش قرار گيرد تا بتوان به 

تمامي نيازمندي هاي كسب وكارها پاسخ گفت.
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه 
نيازمند طراحي مدل مهندسي براي ميزباني از سايت هاي 
داخلي در داخل كشور هستيم، اضافه كرد: »اين موضوع 
بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود ميزان ظرفيت 
مورد نيازمند چقدر اس��ت و چه زيرس��اخت هايي براي 
ايجاد ظرفيت هاي داخلي ميزباني، نياز است. بايد ظرفيت 
اليه اطالعات��ي و اليه خدمات كارب��ردي فضاي مجازي 
)نرم افزاره��اي پايه كاربردي( به ص��ورت كامل طراحي و 
عملياتي شود تا كسب وكارهاي فضاي مجازي بتوانند در 
كشور، فعاليت كنند؛ اين ظرفيت تنها در شبكه ملي اطالعات 
محقق مي ش��ود.« وي با بيان اينكه ش��وراي عالي فضاي 

مجازي در مصوبه دي ماه س��ال ۹۶ در جهت ساماندهي 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي، تمامي اين پلتفرم ها 
را ملزم به انتقال س��رور به داخل كشور كرده است، گفت: 
»براي تمامي كسب وكارهاي فضاي مجازي نيز اين مصوبه 
بايد تسري يابد. اما اين موضوع مستلزم آن است كه ظرفيت 
الزم براي كسب وكارها ايجاد شود. اين ظرفيت سازي برعهده 
دولت است و ايجاد اليه خدمات پايه كاربردي به صورت ۱۰۰ 

درصد در شبكه ملي اطالعات بايد محقق شود.«
وي با بيان اينكه مي توان از تجربيات قطع اينترنت در هفته 
گذش��ته و استفاده عملي از زيرس��اخت هاي شبكه ملي 
اطالعات براي ظرفيت سازي خالءهاي موجود استفاده كرد، 
گفت: »اگر زيرساخت اطالعاتي مانند زيرساخت ارتباطي 
در شبكه ملي اطالعات پايدار باشد، مي توان در مواجهه با 
بروز هرگونه مشكلي در شبكه ارتباطي كشور، تاب آور بود.«

رييس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري در 
پنجمين صبحانه بيستوني سازمان نصر اعالم كرد: »هزينه 
خريداري ديوايس هاي مربوط به پروژه هاي شهر هوشمند 
زياد است و ما حاضريم با بخش خصوصي براي توليد داخلي 
اين سنسورها و ديوايس ها همكاري كنيم.« به گزارش ايرنا، 
پنجمين صبحانه بيستوني نظام صنفي رايانه اي كشور با 
موضوع »معرفي فرصت ها و پروژه هاي تهران هوشمند« 
برگزار شد. محمد فرجود -رييس سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداري- در خص��وص ماموريت هاي اين 
سازمان از ابتداي شكل گيري، اظهار كرد: »از انتهاي سال 
۹۶ راهبري شهر هوشمند در شهرداري تهران به ما واگذار 
شد و از ابتداي س��ال ۹۷ برنامه ريزي رسيدن به ساختار 
 ICT شهر هوشمند را آغاز كرديم. شهر هوشمند فراتر از
است و به همين دليل سعي كرديم ساختاري اجرا كنيم كه 
بخش هاي مختلف شهرداري در به ثمر رساندن آن دخيل 
باش��ند.« وي افزود: »در كنار برنامه ريزي هايي كه انجام 
داديم، رويكرد اجرايي هم داشتيم و پروژه هايي به مرحله 
اجرا رسيده اند. اما عمال اجراي اصلي برنامه ها از ابتداي سال 
۹۸ آغاز شدند. در واقع امسال اولين سال تهران هوشمند 
است كه يك پروژه سه ساله به حس��اب مي آيد و تا سال 
۱۴۰۰ ادامه دارد. فرجود در ادامه تصريح كرد: »در حوزه 
ديوايس به كمك فعاالن صنعت IT نياز دارند. بسياري از 
مباحث مربوط به شهر هوشمند به حوزه IOT )اينترنت 

اشيا( برمي گردد. اينترنت اشيا به ديوايس و شبكه وابسته 
است، مشكل بزرگي كه در اين بين داريم و فكر مي كنيم 
سازمان نظام صنفي در اين حوزه مي تواند به ما كمك كند، 
توليد ديوايس و شبكه براي پيشبرد اهداف شهر هوشمند 
 ICT است. اين چالش نه در شهرداري تهران بلكه در بازار
كشور نيز بسيار مهم است. هزينه خريداري ديوايس ها زياد 
است و همين مساله برخي از پروژه ها را از توجيه مي اندازد. 
گاهي اوقات مجبوريم براي برخي پروژه ها، چندين سنسور 
خريداري كنيم كه قيمت هر كدام از آنها ۱۰۰ يورو است و 
به همين دليل كل پروژه از بين مي رود. داشتن ديوايس ها 
و توليد سنس��ور براي كارهايي مانند آبياري هوش��مند، 
روشنايي پارك ها، اندازه گيري آب هاي سطحي، مديريت 
جريان هاي سيل و سيستم اعالم حريق ساختمان ها؛ از 
جمله موارد مهمي است كه حاضريم با بخش خصوصي 

براي توليد داخلي آنها همكاري كنيم.«

معاون فن��اوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات از تعريف پروژه هاي پيش��ران در راس��تاي 
اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: از جمله اين پروژه ها 
مي توان به تشكيل زيست بوم تلفن همراه با نگاه حمايت 
از توليد داخل اشاره كرد. به گزارش ايرنا، ستار هاشمي 
روز دوش��نبه در آيين انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك 
سازماني هسته هاي نخبگاني مساله محور طرح »شهيد 
احمدي روشن« بين وزارت ارتباطات و سازمان صداو 
سيما در بنياد ملي نخبگان گفت: »در معاونت فناوري 
و نوآوري وزارت ارتباطات يك طرح اقتصاد مقاومتي 
تحت عنوان كريدور فاوا در دست اجرا و به عنوان يك 
پروژه مقاومتي مطرح است. در اين طرح چيزي كه مد 
نظر است، تعدادي پروژه است كه به عنوان پروژه هاي 
پيش��ران در نظر گرفته ايم كه از جمله آنها يكي بحث 
كمك به شكل گيري زيس��ت بوم تلفن همراه با نگاه 
به حمايت از توليد داخل اس��ت. وقتي از بس��تر تلفن 
همراه صحبت مي كنيم، مولفه هاي متعددي در اين 
زيست بوم نقش ايفا مي كنند، از افراد و مجموعه هايي 
كه توليد س��خت افزار را بر عهده دارند تا افرادي كه به 
توليد اپليكيشن ها براي ارايه خدمات و ارايه سرويس 

فعال هستند.«
معاون فن��اوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات گفت: بحث بيگ ديتاها و شكل گيري اينترنت 
اشيا به صورت عملياتي و منطبق با نياز جامعه و نيز بحث 
و مس��ائل مرتبط با آن از ديگ��ر محورهاي پروژه هاي 
تعريف شده در پروژه پيشران است. آنچه صنعت و وزارت 
ارتباطات را با بنياد ملي نخبگان ارتباط مي دهد، اين 
است كه ما چيزي كه نياز صنعت و به ويژه نياز صنعت 
ارتباطات در كش��ور است را ضمن شناسايي، عمال به 
عنوان كمك فكري در هسته هاي نخبگاني كه شكل 
مي گيرد ذيل اين تفاهم نامه همكاري به كار بگيريم.«

وي يادآور شد: »دغدغه هايي كه هميشه وجود داشته، 
اين بوده كه ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرار كنيم و 
مي توان گفت كه اين كار مي تواند ذيل اين چارچوب 
و گفتمان ش��كل بگيرد. در اين خصوص اين معاونت 
آمادگي دارد بخش��ي از نيروي نخبگاني كش��ور را در 

راستاي حل مساله كمك كند تا عالوه بر حل مسائل 
صنعت، اين تعامل نزديك صنعت و دانش��گاه شكل 

بگيرد.« 
در اين برنامه همچنين محمد ش��ريف خاني -معاون 
فضاي مجازي س��ازمان صداوسيما- با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه همكاري در طرح ش��هيد احمدي روشن 
گفت: »اين تفاهم نامه مشترك يك حلقه واسط است 
ميان بنياد ملي نخبگان كه نيروهاي نخبه را در جمع 
دارد و سازمان صدا و سيما كه به اين نيروها نياز دارد. 
نخبگاني كه در اين طرح با اين معاونت همكاري خواهند 
داش��ت، مي توانند در دو ح��وزه نيازهاي فني و توليد 

محتوا كمك كنند.«
معاون فضاي مجازي س��ازمان صداوسيما بيان كرد: 
»هر س��ازماني چه خصوصي و چ��ه دولتي مهم ترين 
سرمايه اش، س��رمايه انساني اس��ت. اگر اين سرمايه 
انس��اني نخبه و كاربلد باش��د مي تواند هر سازماني را 
متحول كند. از جمله نيازه��اي حوزه فضاي مجازي 
سازمان صدا و سيما، حوزه هاي فني و محتوايي است 
و نخبگان نيز در اين حوزه مي توانند ما را ياري كنند و 
اميدوارم با امضاي اين تفاهم نامه در صفحه همكاري 
ميان اين س��ازمان و بنياد ملي نخب��گان برگ زريني 

ايجاد شود.«

در حال حاضر از نظر كيفيت نتايج، فاصله بسيار زيادي 
ميان موتورهاي جست وجوي بومي و گوگل وجود دارد 
و براي برطرف كردن آن نياز است كه از منظر جديدي 
به توس��عه و گس��ترش موتورهاي جست وجوي بومي 
نگاه شود و سرمايه گذاري اصولي با كمك دانشگاه ها و 
ش��ركت هاي خصوصي در اين زمينه صورت بگيرد. به 
گزارش ايلنا، پژوهش��كده IT مركز تحقيقات مخابرات 
ايران نيمه ارديبهش��ت س��ال گذش��ته اعالم كرد كه 
موتورهاي جست وجوي بومي آماده به كارگيري توسط 
دس��تگاه هاي اجرايي اس��ت. در آن زمان اعالم شد كه 
موتورهاي جس��ت وجوگر بومي به سطح قابل قبولي از 
ارايه سرويس رسيده اند. اما با قطع اينترنت در روزهاي 
اخير و مراجعه متعدد مردم به اين سرويس ها نشان داد 
موتورهاي جست وجوگر بومي دچار مشكالت بسياري 

است.
در حال حاضر سه موتور جست وجو بومي شامل پارسي 
جو، يوز و س��الم در كشور فعال اس��ت. رضاشيرازي، از 
كارشناسان بهينه سازي موتور جست وجو، در گفت وگو 
با ايلنا، به بررس��ي نق��اط قوت و ضعف اين س��ه موتور 

جست وجو بومي پرداخت. 
وي درباره موتور جست وجوگر »سالم« اظهار كرد: »اين 
موتور جس��ت وجو تنها توان آن را دارد كه اطالعات را از 
خارج كشور جمع آوري كرده و به كاربر نشان دهد. موتور 

جست وجوگر »س��الم« با قطع اينترنت عمال فعاليت 
خاصي ندارد و در حال حاضر نيز غيرفعال است. شيرازي 
موتور جست وجوگر »يوز« را جويشگري با اطالعات كم 
توصيف كرد و گفت: »اين موتور جست وجو توان نشان 
دادن اطالعات جامع را ندارد و نتايجي كه به كاربر نمايش 
مي دهد، با پرس وجوي انجام ش��ده تفاوت دارد و بعضا 
اطالعات نامرتبط را در نتايج نمايش مي دهد. وي درباره 
موتور جست وجوگر »پارسي جو« نيز توضيح داد: »اين 
موتور جست وجوگر هم كماكان با دسترسي محدود به 
اطالعات روبرو است و نتايج آن در اكثر موارد ويكي پديا 
فارس��ي را نمايش مي دهد. همچني��ن حتي زماني كه 
كاربر نام يك وب سايت يا برند يك شركت را جست وجو 
مي كند، نمي تواند به طور مس��تقيم به سايت مورد نظر 

خود دسترسي پيدا كند.
به اعتقاد اين كارش��ناس طراحي و پياده س��ازي موتور 

جست وجوي بومي، نيازمند همكاري يك تيم دانشگاهي 
و شركت هاي متخصص است و هيچ كدام به تنهايي قادر 
به پياده سازي موتورجس��ت وجوي مناسب نيستند. از 
سوي ديگر با توجه به اينكه حجم داده هايي كه نيازمند 
فهرست ش��دن در پايگاه داده هستند بسيار زياد است، 
فرآيند ذخيره س��ازي و الگوريتم رتبه بندي از اهميت 
بااليي برخور دارند و در بسياري از پرس وجوهاي كاربران 
اس��تفاده از پردازش زبان طبيعي، يادگيري ماش��ين و 
همچنين روش هاي مختلف هوش مصنوعي از اهميت 

بااليي برخوردار است.
راه ان��دازي موتور جس��ت وجوي بومي، ع��الوه بر كار 
تحقيقاتي و الزامات پيشرفته نرم افزاري و استفاده از هوش 
مصنوعي، نيازمند تجهيزات سخت افزاري پيشرفته است 
و سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي موتورجست وجوي 
بومي، فراتر از منابعي است كه شركت هاي خصوصي در 

ايران در اختيار دارند.
ايجاد اختالل در عملكرد موتورهاي جست وجو با توجه به 
اينكه بيش از ۸۰ درصد كاربران نيازها و سواالت خود را 
از طريق جست وجو به دست مي آورند عمال باعث خواهد 
شد كه كاربران نتوانند استفاده مناسبي از اينترنت داشته 
باشند و به بس��ياري از كسب وكارهاي اينترنتي به طور 
مستقيم لطمه شديدي وارد مي شود و حتي اين موضوع 

مي تواند به تعطيل شدن آنها منجر شود. 

لزوم انتقال ميزباني كسب وكارهاي اينترنتي به داخل كشور

هوشمندي شهر، نيازمند توليدات داخلي است

تشكيل زيست بوم تلفن همراه در وزارت ارتباطات

 نقاط ضعف و قوت جويشگرهاي داخلي
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 مردم در چالش هاي ارزي 
 دنبال چه واژگاني 

در اينترنت مي گردند
براي يافت��ن داليل ايج��اد نااطميناني و هرگونه 
پيشنهاد سياستي در جهت كاهش آثار منفي آن، 
الزم است تا شاخصي به منظور رصد نااطميناني 
در بخش هاي مختلف محاسبه شود. در اين راستا 
مطالعات اقتصادي شاخص هاي متنوعي را به كار 
برده اند. هريك از اين شاخص ها داراي نقاط ضعف 
و قوتي در محاس��به نااطميناني هستند. به طور 
كلي شاخص هاي نااطميناني را مي توان در چهار 
گروه دس��ته بندي نمود: گروه اول ش��اخص هاي 
نااطميناني بر پايه بازارهاي مالي )انحراف معيار(، 
گروه دوم شاخص هاي نااطميناني بر پايه قابليت 
پيش بيني، گروه س��وم شاخص هاي نااطميناني 
بر پايه اخبار يا رس��انه و گروه چهارم نااطميناني 
بر پايه داده هاي جست وجوي اينترنتي. مطابق با 
بررسي هاي صورت گرفته شاخص هاي نااطميناني 
محاسبه شده بر پايه بازارهاي مالي قابليت برآورد 
نااطميناني كل اقتصاد را ندارند، اين عدم توانايي به 
خصوص در كشورهايي كه بازارهاي توسعه يافته 
مال��ي ندارن��د ش��دت مي گيرد. ش��اخص هاي 
نااطميناني بر پايه قابلي��ت پيش بيني نيز داراي 
مش��كالتي نظير فقدان داده هاي انتظاري براي 
متغيرهاي اقتصادي و محاسبه نادرست نااطميناني

 )اندازه گي��ري تف��اوت نظ��ر اش��خاص به جاي 
نااطمينان��ي در بس��ياري از م��وارد( هس��تند. 
شاخص هاي نااطميناني محاسبه شده براساس 
اخبار نيز مي توانند تحت تأثير گرايش رسانه هاي 

خبري قرار گيرند.
بايد توجه داشت كه نااطميناني يك حالت ذهني 

است كه در مقابل اطمينان به معناي باور قطعي
قرار دارد. ويژگي روانشناختي نااطميناني، شك، 
ترديد و درنهايت اضطراب اس��ت كه اين ذهنيت 
بر پايه عدم آگاهي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر 
نااطميناني نوعي واكنش روانش��ناختي به عدم 
آگاهي پيرامون آينده اس��ت. بر اين اساس ميزان 
جس��ت وجوي افراد براي كاهش اي��ن ناآگاهي 
مي تواند نش��انه اي از اندازه نااطميناني موجود در 
ذهن آنها باشد. لذا در اين مطالعه از نسل جديدي 
از شاخص هاي نااطميناني كه بر پايه جست وجوي 
اينترنتي محاس��به مي شوند، اس��تفاده شده كه 
مي تواند نااطميناني ش��كل گرفته در ذهن افراد 
را به صورت مس��تقيم و بدون واس��طه محاسبه 
نمايد. عالوه بر دسترس��ي آس��ان و به روزرساني 
سريع، اين ش��اخص ها داراي نقاط قوت ديگري 
نيز هستند. ش��اخص نااطميناني محاسبه شده 
بر پايه جس��ت وجوهاي اينترنتي قابليت نمايش 
نااطمينان��ي در بخش هاي مختل��ف اقتصاد يك 
كش��ور و به طور خاص بازارهاي دارايي نظير، ارز، 

طال و مسكن را دارد.
در اين گزارش به منظور بررسي نااطميناني در بازار 
ارز ايران در بازه زماني سال هاي ۱3۸3 تا ۱3۹۷، 
عالوه بر روش مرسوم از شاخص نوين نااطميناني بر 
پايه جست وجوي اينترنتي نيز استفاده شده است. 
با بررسي صورت گرفته ميان شاخص نااطميناني 
استخراج شده از هر دو روش، قيمت ارز و بازدهي 
نرخ ارز مشخص گرديد كه شاخص نااطميناني بر 
پايه جست وجوي اينترنتي به خوبي نشان دهنده 
تحوالت بازار ارز در ايران بوده و فراز و فرودهاي اين 
شاخص به ترتيب نشان دهنده تالطم و آرامش در 
بازار ارز كشور اس��ت. به جهت كاهش اثرگذاري 
منفي نااطميناني بر فعاليت ه��اي اقتصادي و به 
خصوص تس��ريع فرآيند بازياب��ي اقتصادي بعد 
از بحران ه��اي اقتصادي، دولت باي��د تدابير الزم 
براي كنت��رل و كاهش نااطمينان��ي اقتصادي و 
مالي را فراهم كند. لذا نياز است تا ضمن سنجش 
نااطميناني برنامه كنترل و كاهش آن در دستور 
كار دولت قرار گيرد. بدين منظور در گام اول بايد 
ابعاد مختلف نااطميناني توس��ط شاخص هايي 
سنجيده شده و در صورت وجود سطح مشخصي 
از نااطمينان��ي در گام هاي بعدي تدابير الزم براي 

كنترل و كاهش آن اتخاذ شود.
براي س��نجش نااطميناني مالي در بازار ارز ايران 
معرفي و برآورد شده »نام« در اين گزارش شاخص 
است. با استفاده از اين شاخص مي توان دريافت كه 
س��طح نااطميناني در بازار ارز از ديدگاه بازيگران 
بازار به چه ميزان است تا در گام هاي بعد درصورت 
باال بودن سطح نااطميناني تدابيري براي كنترل 
آن اتخاذ ش��ود. اين ش��اخص همچنين مي تواند 
اثر سياس��ت هاي مختلف دولت بر ثبات بازار ارز 
)به معني كاهش نااطميناني در اين بازار، نه صرفًا 

كاهش نوسان نرخ ارز( را ارزيابي كند.
با توجه به فراواني باالي داده هاي مورد استفاده در 
اين شاخص و به روزرساني بدون تأخير آن، شاخص 
مذك��ور مي تواند نااطميناني ب��ازار را بالدرنگ به 
سياس��ت گذار گزارش نمايد. از ديگر مزاياي اين 
ش��اخص عدم نياز به ن��رخ بازار ارز اس��ت زيرا در 
بسياري از مواقع كشف يك نرخ واحد براي بازار ارز 
دش��وار بوده و نرخ هاي اعالم شده ازسوي مراجع 

مختلف يكسان نيستند.
بر اين اس��اس پيشنهاد مي ش��ود سياست گذار 
اقتصادي عالوه بر رصد ش��اخص هاي اقتصادي 
كه توس��ط مركز آمار، بانك مركزي و ساير مراكز 
آماري به دست مي آيد از شاخص هاي ديگري نيز 
بهره بگيرد نظير شاخص نااطميناني مالي )نام( كه 
داراي محتواي اطالعاتي مناسبي هستند؛ به بيان 
ديگر سياست گذار نيازمند داشتن يك داشبورد 
اقتصادي با شاخص هاي متنوع است كه هركدام 
ويژگي خاصي از حوزه مورد بررسي را نمايان كند 
تا برمبن��اي آن تصميم هاي مناس��ب تري اتخاذ 
نمايد. ش��ايان ذكر است سياس��ت گذاران ساير 
حوزه ها همانند حوزه هاي اجتماعي، سياس��ي و 
فرهنگي نيز مي توانند براي درك بهتر فضاي مورد 
سياست گذاري خود از اين شاخص براي سنجش 

نااطميناني استفاده كنند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

با درمان 5592 زوج نابارور روستايي محقق شد

خسارت 95۰ ميليارد ريالي زلزله به بخش كشاورزي 

تولد 554 نوزاد در طرح بركت خانواده

بازسازي زيرساخت هاي آسيب ديده بخش كشاورزي 

گروهبنگاهها| 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، با درمان بيش از 5500 
زوج نابارور روستايي در قالب طرح »بركت خانواده« 554 

نوزاد متولد شده اند.
اميرحس��ين مدني با اعالم اين خبر افزود: با شناسايي، 
معرفي به مراكز درماني و پوشش كامل هزينه هاي درمان 
ناباروري 5592 زوج كم بضاعت ساكن مناطق روستايي و 
محروم كشور در قالب طرح »بركت خانواده«، تا به امروز 
554 نوزاد در مناطق محروم و كم برخوردار كشور به دنيا 
آمده اند. وي خاطرنش��ان كرد: پس از ابالغ سياست هاي 
كلي جمعيت كش��ور توسط رهبر معظم انقالب در سال 
۱۳9۳، مبني بر تحكيم بنيان خانواده و پويايي، بالندگي و 
جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري، ستاد اجرايي فرمان 
امام به  منظور ايفاي نقش موثر در اجراي اين سياست ها، 
اقدام ب��ه طراحي و اجراي طرح بركت خانواده در مناطق 

محروم و روستايي سراسر كشور كرده است.
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام ادامه داد: 
همچنين با عنايت به عدم دسترسي روستاييان به مراكز 
درماني، مشكل تامين هزينه هاي هنگفت درمان ناباروري 
و پوش��ش ندادن اين نوع خدمات توس��ط شركت هاي 
بيمه اي، ستاد اجرايي فرمان امام تصميم گرفت در حوزه 
كمك به درمان زوج هاي نابارور ساكن در مناطق روستايي 
كشور، به  شكل جدي ورود كند.مدني با اشاره به اينكه طرح 
بركت خانواده از سال ۱۳94 توسط شركت خدمات بيمه 

بركت با هدف شناسايي و درمان زوج هاي نابارور روستايي 
در مناطق محروم به اجرا درآمده است، بيان كرد: با آغاز 
طرح بركت خانواده از س��ال 94، تا به امروز ۱۱85۱زوج 
نابارور در مناطق روستايي شناسايي و 5592 زوج براي 
طي مراحل فرآيند تش��خيص و درمان به مراكز درماني 
معرفي  شده اند. وي در تشريح خدمات ارايه شده رايگان 
به زوج هاي نابارور گفت: انجام انواع خدمات تش��خيصي 
 و درماني اع��م از آزمايش هاي بالين��ي، تصويربرداري،

IUI، IVF  و ICSI و تأمي��ن داروهاي مورد نياز، از جمله 
خدمات رايگان ارايه  شده به معرفي شدگان است. در مدت 
4 س��الي كه از اجراي »طرح بركت خانواده« مي گذرد، 
تاكنون 554 نوزاد در سراس��ر كش��ور به دني��ا آمده اند.
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: بيمه بركت عالوه 
بر هزينه هاي درمان زوج هاي نابارور مناطق روس��تايي، 
هزينه هاي زايمان آنها را نيز تامين مي كند.مدني همچنين 
از اجراي طرح »بركت مهدوي« خبر داد و اظهار داشت: در 
قالب اين طرح، 200 هزار نفر ار مددجويان تحت پوشش 
سازمان بهزيستي كشور تحت پوشش رايگان بيمه درمان 
تكميلي بيمه بركت قرار گرفته اند.گفتني است، زوج هاي 
روس��تايي كه براي فرزندآوري دچار مش��كل هستند، 
مي توانند با مراجعه به دفاتر شركت خدمات بيمه بركت 
مستقر در مراكز تمام اس��تان ها، از خدمات رايگان طرح 
بركت خانواده اس��تفاده كرده و ضمن تش��كيل پرونده، 

به مراكز درماني معرفي و فرآيند درمان شان آغاز شود.

وارد روستا كه مي شوي، بوي نان تازه مي آيد و جز تعداد 
معدودي از زنان سالخورده و بچه هاي در حال بازگشت 
از مدرسه، س��اير اهالي روس��تا به همراه پيمانكاران 
مش��غول به كار هس��تند. اينجا ورنكش است، همان 
روستايي كه تا قبل از وقوع زلزله اسمش به گوشمان 
نخورده بود. »ورنكش« نزديك ترين روستا به كانون 
زمين لرزه 5.9 ريش��تري آذربايجان شرقي است كه 

تمامي پنج كشته حادثه از آن روستا بودند.
در شرايطي كه مردم در مناطق آسيب ديده در انتظار 
تسهيالت ويژه براي بازگشت دوباره به زندگي عادي 
هستند، رييس س��ازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 
شرقي مي گويد: عالوه بر پرداخت تسهيالت به خسارت 
ديده هاي زلزله ترك ميانه، زيرس��اخت هاي زراعي و 

باغي از محل منابع دولتي بازسازي مي شود.
اكبر فتحي در بازديد از روس��تاهاي زلزله زده ميانه با 
اشاره به خسارت 950 ميليارد ريالي بخش كشاورزي 
استان در 40 روس��تاي ميانه و 25 روستاي سراب از 
اين حادثه طبيعي افزود: بر اساس آماري كه به دست 
آورديم، در شهرس��تان ميانه ۱200 واحد نگهداري 

دام و در سراب 800 واحد دامي خسارت ديده است.
وي با اش��اره به اينكه در حدود ۱500 دام س��بك و 
سنگين در اين زلزله تلف ش��دند، افزود: 45 دستگاه 

تراكتور هم دچار خسارت شدند.
وي همچني��ن از خس��ارت ۳0 درص��دي يك واحد 
مرغداري خب��رداد و گفت: از بي��ن رفتن ۷ كيلومتر 
كانال آبياري، ۶ رشته قنات و ۳00 تن محصول از ديگر 

خسارات اين زلزله است.
رييس سازمان جهادكش��اورزي استان اظهاركرد: با 

توجه به سرد شدن هوا و در ارتفاعات بودن بخش هاي 
زلزله زده، ايجاد محل نگهداري موقت دام در دستور 
 كار ق��رار گرف��ت و تاكنون در 8 روس��تاي س��راب 
و ۳ روستاي ميانه ۳۷۷۳ متر مربع جايگاه موقت دام 

ايجاد شده است.
فتحي با اشاره به تحويل دام سبك به خسارت ديده هاي 
زلزله ت��رك ميانه اعالم كرد: تاكن��ون ۱۱0 راس دام 

سبك توزيع شده است.
وي خاطرنش��ان كرد: به ازاي هر دام سبك تلف شده 
تا سقف ۱5 رأس دام، يك رأس دام سبك، به ازاي هر 
گوساله تلف شده 2 رأس دام سبك و به ازاي هر گاو تلف 
شده ۳ رأس دام سبك تحويل خسارت ديده ها مي شود. 

وي نجات دام هاي زير آوار مانده، امحاي بهداش��تي 
الشه هاي دام هاي تلف شده با همكاري دامپزشكي و 
شهرداري و واكسيناسيون 4۶00 راس دام در مناطق 
زلزله زده را از اقدامات انجام ش��ده عنوان كرد و گفت: 
بخش مهمي از محصول س��يب روستاهاي زلزله زده 

خريداري و به واحد كنسانتره شبستر تحويل شد. 

 كمك به آسيب ديدگان
فتحي با اش��اره به جم��ع آوري و توزي��ع كمك هاي 
واحده��اي صنايع تبديلي از جمل��ه ۳40 كيلو پنير 
و 2 تن برنج در روس��تاهاي ميانه و س��راب گفت: در 
2۳ روس��تاي شهرس��تان س��راب 200 تن سبوس 

 بين ۱4۷9 دامدار خس��ارت ديده جهت تامين نهاده
۳4 هزار و ۱۷4 رأس دام سبك و ۱۳ هزار و ۶05 رأس 

دام سنگين توزيع شد. 
وي همچنين از تامين و توزيع 5۶ تن كنسانتره دامي و 
۳00 تن سبوس در روستاهاي ميانه با هماهنگي تعاون 
روستايي اس��تان خبرداد و گفت: در حال مكان يابي 

براي ايجاد جايگاه هاي دايم دام هستيم.
فتحي با اش��اره به اينكه تنها 5 درصد از كشاورزان و 
دامداران خس��ارت ديده تحت پوشش صندوق بيمه 
محصوالت كش��اورزي هس��تند، گفت: تمام تالش 
ما اين است كه كشاورزان س��رپا بايستند و از طريق 
بيمه، كمك بالعوض دولتي )5 ميليون تومان( و ارايه 
تسهيالت كم بهره )۱5 ميليون تومان( كمك كنيم تا 
كشاورزان مناطق زلزله زده سال آينده در روند توليد 
قرار گيرند.بر اساس مصوبه هيات دولت براي بازسازي 
اماكن دامي خس��ارت ديده از زلزله آذربايجان شرقي 
50 ميليون ريال كمك بالعوض و ۱50 ميليون ريال 

تسهيالت قرض الحسنه بانكي پرداخت مي شود.

 تحوي�ل 213 كانك�س ب�ه م�ردم مناط�ق 
زلزله زده آذربايجان شرقي

مديركل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي 
از تحوي��ل 2۱۳ كانكس به مردم مناط��ق زلزله زده 

استان خبر داد.
محمدباقر هنربر در حاشيه بازديد از مناطق زلزله زده 
اظهار كرد: عمليات امداد و نجات از همان روز اول در 
مناطق زلزله زده سراب و ميانه به خوبي انجام مي شود، 
اكنون نيز عمليات آواربرداري با سرعت بيشتر و بدون 

توق��ف در حال انجام اس��ت.وي با بي��ان اينكه طبق 
تاكيدات آقاي استاندار، جمع آوري چادرها و تعيين 
تكليف اسكان مردم زلزله زده جزو اولويت است، گفت: 
با توجه به شرايط جوي و سردي هوا در منطقه، اسكان 
موقت مردم تعيين تكليف شده و مردم مي توانند از سه 

طريق اسكان موقت داشته باشند.
وي با اشاره به شرايط و چگونگي اسكان موقت مردم 
مناطق زلزل��ه زده افزود: جهت اس��كان موقت مردم 
حدود ۱0 ميليون تومان كمك هزينه بالعوض جهت 
اجاره در نظر گرفته ش��ده اس��ت، مردم مي توانند با 
انتخاب خود و با دريافت اين هزينه، خانه اي اجاره كرده 

و در آن ساكن شوند.
هنربر ادامه داد: تحويل كانكس نيز روش دوم اسكان 
موقت در مناطق زلزله زده است، كانكس هاي موردنياز 
ب��ه صورت تجميع��ي در منطقه داير ش��دند و مردم 

مي توانند آن را تحويل گرفته و در آن مستقر شوند.
وي با بي��ان اينكه تاكن��ون 2۱۳ كانكس در مناطق 
زلزله زده سراب و ميانه به مردم تحويل داده شده است، 
گفت: تعدادي نيز كانكس خالي در منطقه وجود دارد 
كه بنا به درخواس��ت، مردم آنها را تحويل مي گيرند، 
تعدادي از كانكس ها نيز با حمايت و مساعدت هاي امام 

جمعه تبريز نيز در منطقه مستقر شده است.
مديركل مديريت بحران آذربايجان شرقي با بيان اينكه 
تاكنون هزينه ۱0 ميليون توماني اجاره براي ۱000 
نفر درمناطق زلزله زده پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: 
حدود ۱800 نفر نيز براي پرداخت كمك بالعوض ۱0 
ميليوني توماني درخواست كرده اند كه طي دو روز آتي 

مبلغ مورد نياز به مردم پرداخت مي شود.

 ۳ كشتي صيادي 
در خليج فارس توقيف شد

بوشهر|فرمانده منطقه 
دوم نيروي دريايي س��پاه 
گفت: در 20 روز گذشته 
منطقه دوم نيروي دريايي 
سپاه پاسداران سه شناور 
متخلف كه اقدام به صيد 
مخرب و غيرمجاز ترال در 

خليج فارس مي كردند را توقيف كرد.
س��ردار رمضان زيراهي در گفت وگو با مهر با اشاره 
به تشكيل بس��يج دريايي در اين نيرو اظهار داشت: 
با تشكيل بس��يج دريايي با صيادان متخلف به ويژه 
صيد مخرب ترال در خليج فارس برخورد مي شود.

وي از تشكيل بسيج دريايي در نيروي دريايي سپاه 
خبر داد و بيان كرد: در راستاي برخورد با متخلفان 
در صيد غيرمجاز ترال در آب هاي خليج فارس بسيج 
دريايي تشكيل شده است.زيراهي با اشاره به توقيف 
سه شناور صيادي متخلف خاطرنشان كرد: در 20 روز 
گذشته منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران در 
راستاي تشكيل بسيج دريايي، ۳ شناور متخلف كه 
اقدام به صيد مخرب و غيرمجاز ترال در خليج فارس 
مي كردند توقيف و تحويل مقامات ذي ربط ش��د. 
اوگفت: بخش��ي از اين واحدهاي مسكوني تحويل 
مددجويان و بخش��ي هم تا پايان امس��ال تحويل 
مي شود. وي با بيان اينكه نهادينه شدن فرهنگ ايثار 
و شهادت در جامعه، كشور را از هرگونه ترفند و توطئه 
دشمنان مصون نگه مي دارد، افزود: كنگره سرداران 
و 2۱2۱ شهيد استان بوشهر برگزار خواهد شد كه در 
اين راستا يادواره شهدا در بخش ها، شهرها و روستاها 

در حال برگزاري است.
او خاطرنش��ان كرد: نيروي دريايي س��پاه عالوه بر 
صيانت و حفاظت از امنيت خليج فارس، در طرح هاي 
مختلف از جمله مقابله با صيادان متخلف و اجراي 

طرح هاي محروميت زدايي مشاركت مي كند.

كاهش ۶ درصدي مصرف 
بنزين در گلستان

گلستان|استاندار گلستان 
گفت: در ط��ول يك هفته 
گذش��ته مصرف بنزين در 
اس��تان ۶ درص��د كاهش 
يافته ك��ه انتظ��ار مي رود 
 با س��هميه بندي قريب به
۱0 درصد كاهش در مصرف 
بنزين صورت پذيرد.هادي حق شناس در جلسه كارگروه 
تنظيم بازار استان با اشاره به سهميه بندي و تعيين نرخ 
بنزين اظهار كرد: نظارت ها بر بازار ادامه دارد تا به آرامش 
قطعي برسيم و بايد مراقب باشيم كه به بهانه افزايش 

قيمت بنزين در حق مردم اجحاف نشود.
وي افزود: طرح سهميه بندي بنزين براي كشور سودمند 
خواهد بود، چرا كه ميزان مصرف بنزين در سال گذشته 
۱4 درصد بيش از ميزان مصرف در سال 9۶ بوده است و 

جريان افزايش مصرف همچنان ادامه داشت.
استاندار گلس��تان بيان كرد: البته دولت راهكارهاي 
ديگري همچون توجه به حمل و نقل عمومي و استفاده 
از اتومبيل هاي كم مصرف را در برنامه دارد اما در حال 
حاضر س��هميه بندي بنزين عالوه بر كنترل مصرف 
سوخت، وجوه حاصله را نيز در اختيار دهك هاي پايين 
جامعه قرار مي دهد.حق ش��ناس يادآور ش��د: قيمت 
س��وخت cng و lpg به هيچ عنوان افزايش نداشته و 
چنانچه عاملين توزيع lpg قيمت آن را افزايش دهند، 
پروانه فعاليت آنان لغو خواهد شد.وي در ادامه گفت: بر 
اس��اس اطالعات مركز آمار ايران هر سه شاخص تورم 
ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين كشور در 8 ماه گذشته 
كاهشي بوده است.بر اساس اعالم استانداري گلستان، 
در هفتمين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان حسين 
طلوعيان، مدي��ركل صنعت، معدن تجارت اس��تان 
گزارشي از اقدامات صورت گرفته در طول مدت زمان 
سهميه بندي بنزين ارايه كرد و مديران حاضر نيز به بيان 

نظرات و فعاليت هاي خود پرداختند.

بندرانزلي نيازمند اسكله هاي 
سرپوشيده است

گيالن|مديركل بنادر و 
دريانوردي گيالن با بيان 
اينكه بندرانزلي به بندر فله 
تبديل شده است، گفت: 
غالت نياز به هواي خشك 
دارن��د و اگر ب��ه رطوبت 
آغشته شوند آلوده خواهند 
ش��د لذا بايد بتوانيم بندري ايجاد كنيم كه در تمام 

فصول تخليه و بارگيري را انجام دهد.
حميدرضا آبايي در گفت وگو با ايس��نا، حمل و نقل 
دريايي را يك��ي از مهم ترين گونه هاي حمل و نقل 
دانس��ت و اظهار كرد: حمل و نقل دريايي در كشور 
ما بي��ش از 80 درصد عملكرد تجارت خارجي را به 

خودش اختصاص داده است.
وي با بيان اينكه حمل و نقل ريلي، جاده اي و دريايي 
براي تجارت خارجي در گيالن وجود دارد، تصريح 
كرد: بنادر گيالن بيشترين ميزان جابه جايي كاال را 
بر عهده دارند. البته سهم بنادر استان گيالن با توجه 
به تغيير ماهيتي كه در روند ورود و خروج كاال در حوزه 
درياي خزر اتفاق افتاده نس��بت به استان مازندران 
كاهش يافته است.مديركل بنادر و دريانوردي گيالن 
زيرساخت هاي بنادر استان را ويژه آهن آالت و چوب 
دانست و تصريح كرد: با توجه به تغيير ماهيت كاال از 
آهن آالت و چوب به غالت و فله )خشك و مايع( و عدم 
وجود زيرساخت هاي مناسب و شرايط آب و هوايي با 
كاهش 50 درصدي واردات و صادرات مواجه هستيم.

آبايي ش��اخص هاي ارزيابي عملكرد بنادر استان از 
جمله تخليه و بارگيري، امنيت كاال، ايمني عمليات 
و... را بين المللي دانست و گفت: تخليه و بارگيري و 
انبارداري در بنادر استان در اختيار بخش خصوصي 
ق��رار گرفت��ه و تعرفه ها از س��وي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي تعيين مي ش��ود. در ح��ال حاضر همه 

شاخص هاي عملكردي مثبت و رو به رشد است.

 ۴۰۰ هزار خير كارآفرين 
در كشور شناخته شدند

س�منان|معاون اجرايي 
اشتغال كميته امداد با تاكيد 
بر اينكه براي توانمندسازي 
و اش��تغال جمعيت تحت 
پوش��ش اين نهاد نيازمند 
كم��ك خيران هس��تيم، 
گف��ت: 400 ه��زار خي��ر 

كارآفرين در كشور شناخته شده اند.
علي اكبر خادمي ديروز در جمع اعضاي شوراي معاونين 
و مديران، روساي ادارات، كاركنان اشتغال سراسر استان 
سمنان بابيان اينكه هم اكنون حدود شش و نيم الي هفت 
ميليون نفر تحت پوشش اين نهاد قرار دارند، ابراز داشت: 
توانمندسازي اين افراد قطعًا در دستور كار است اما در 
فراهم كردن شغل به همراهي ساير نهادها و بهره مندي 

از ظرفيت خيران نيز نياز دارد.
وي بابيان اينكه 400 هزار كارآفرين در كشور شناخته 
شده اند، افزود: كميته امداد كشور، همكاري با 20 هزار 
نفر از كارآفرينان را باهدف بهره گيري از تجارب اين افراد 
در قالب راهبران شغلي دستور كار خود قرار داده است.

معاون اجرايي اشتغال كميته امداد بابيان اينكه تسهيل 
امور مربوط به توانمندس��ازي اش��تغال به ويژه براي 
دهك هاي پايين جامعه از اهداف مجمع خيرين به شمار 
مي رود، ابراز داشت: با توجه به اينكه كارآفرينان عرصه 
اشتغال از نياز بازار، خدمات و كاال آگاهي الزم و تجربه 
كافي برخوردارند لذا اين گروه مي تواند راهنما و الگوي 

مناسبي براي مددجويان جوياي شغل باشد.
خادم��ي بابي��ان اينك��ه تش��كيل بان��ك اطالعات 
توانمندي ه��اي خي��ران كارآفرين اش��تغال باهدف 
بهره برداري از ظرفيت و تجربه اين متخصصان عرصه 
اش��تغال ضروري اس��ت، تصريح كرد: كانون خيران 
اشتغال در چارچوب نظام جذب خيرين و كارآفرينان 
طراحي ش��ده و اين افراد ب��ه عنوان نخب��گان حوزه 

كسب وكار محسوب مي شوند.

آشوبگران 2 ميليارد تومان 
خسارت به سيرجان وارد كردند
كرمان|نماين��ده م��ردم 
س��يرجان و بردس��ير در 
مجلس شوراي اسالمي از 
ميزان خس��ارات وارده به 
شهرستان سيرجان، سخن 
به ميان آورد و عنوان كرد: 
 اي��ن اغتشاش��ات حدود

2 ميليارد تومان خسارت به سيرجان وارد كرد كه بيشتر 
خسارت هاي وارده به پمپ بنزين هاي اين منطقه بود.

 »شهباز حس��ن پور« در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
تجمعات جمعه هفته پيش در شهرستان سيرجان در 
پي افزايش قيمت بنزين گفت: در همان شب اول و در 
اولين ساعات حوادث سيرجان با مشاركت بسيار خوب 
و همراهي مردم سيرجان، اين اغتشاشات بالفاصله با 
كمك نيروهاي نظامي و امنيتي پايان يافت و تعدادي از 
افرادي كه نقاب زده و خود را به جمعيت مردمي رسانده 
بودند، شناسايي شدند.وي با بيان اين مطلب كه نيروهاي 
امنيتي و انتظامي، سپاه و شوراي تامين در كوتاه ترين 
ممكن و به خوبي زمان وارد عمل ش��دند، اظهار كرد: 
تعدادي از بازداشت ش��دگان با قيد وثيقه آزاد شدند و 
فقط چند نفر از آشوبگران كه تعداد آنها كمتر از انگشتان 

يك دست است، همچنان در بازداشت به سر مي برند.
وي از ميزان خس��ارات وارده به شهرستان سيرجان، 
سخن به ميان آورد و عنوان كرد: اين اغتشاشات حدود 
2 ميليارد تومان خسارت به سيرجان وارد كرد كه بيشتر 

خسارت هاي وارده به پمپ بنزين هاي اين منطقه بود.
حس��ن پور با بيان اين مطلب كه خوش��بختانه پمپ 
بنزين ها بيمه بوده و بيمه مكلف به پرداخت خسارات 
وارده به آنهاست، ادامه داد: پمپ بنزين هاي خسارت 
ديده با دستور استاندار و با همكاري خيرين و شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي و ساير عوامل مربوطه در 
كمتر از 5 ساعت بازسازي و بهسازي و فرداي همان شب 

دوباره فعاليت خود را آغاز كردند.
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دستگيري دو نفر از اتباع 
خارجي به دليل شكار هوبره

ش�يراز|فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت 
استان فارس از كشف 5 قطعه س��ر هوبره از اتباع 

خارجي خبر داد.
مجتبي ش��كرانه؛ فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيس��ت فارس بيان داشت: با هوش��ياري پليس 
فرودگاه ش��هيد دستغيب ش��يراز، دو نفر از اتباع 
خارجي كه تعداد 5 قطعه سر هوبره با خود به همراه 
داشتند را دستگير و به منظور سير مراحل قانوني 

به مقامات قضايي تحويل دادند. 
فرمانده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت فارس از 
شهروندان طبيعت دوس��ت خواست تا در صورت 
مشاهده هرگونه تخلفات زيست محيطي، شكار و 
صيد غيرمجاز جانوران وحشي، مراتب را از طريق 
تماس با شماره تلفن ۱540 به اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت فارس اطالع دهند.هوب��ره كه از 
گونه هاي در حال انقراض و تحت حمايت بين المللي 
اس��ت به دليل وجود تهديدهاي جدي در زمينه 
انقراض آن، شكار غيرقانوني هر قطعه از اين پرنده، 

200 ميليون ريال جريمه نقدي به دنبال دارد.

دستگيري 2 نفر از عوامل 
اغتشاشات تهران در همدان

همدان|فرمان��ده انتظامي اس��تان هم��دان از 
شناسايي و دستگيري دو نفر از عوامل اغتشاشات 
تهران و حمله به بانك مسكن شهرستان شهريار 
در همدان خبر داد. سردار بخشعلي كامراني صالح 
در تشريح اين خبر گفت: به دنبال وقوع يك فقره 
سرقت باتري كاميون در ش��هر همدان، اكيپي از 
كارآگاه��ان اداره مبارزه با س��رقت پليس آگاهي 
ب��ه محل اعزام و با بررس��ي هاي ميداني و بازبيني 
دوربين هاي مدار بس��ته مشخص شد، سارقان دو 
نفر بودند كه با خودروي پژو پارس سفيد رنگ اقدام 
به س��رقت كرده اند. وي افزود: با شگردهاي خاص 
پليسي و اقدامات اطالعاتي مشخص شد، متهمان 
در مس��ير تهران به كرمانش��اه در حركت هستند 
كه خودروي آنها توس��ط مام��وران پليس آگاهي 
اس��تان همدان شناس��ايي و متوقف شد.كامراني 
صالح بيان كرد: در بازرسي از اين خودرو اموالي از 
قبيل گوشي، انگشتر، گردنبند، كارت عابر بانك، 
شمش��ير، چاقوي بزرگ و تع��دادي تصوير اوراق 
بانكي نيمه سوخته بانك مسكن شهريار و مقاديري 

موادمخدر كشف شد.

معدوم سازي يك تن چيپس 
آلوده در ابهر

زنجان|ريي��س اداره اس��تاندارد ابهر گفت: طي 
بازرسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان اداره 
استاندارد اين شهرس��تان، حدود يك تن چيپس 

آلوده كشف و معدوم شد. 
امير حاجي قرباني در جمع خبرنگاران عنوان كرد: 
طي بازرسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان 
اداره استاندارد اين شهرستان از يك واحد توليدي 

حدود يك تن چيپس آلوده كشف و معدوم شد.
وي اظهار كرد: بر اساس دستور دادستان عمومي 
و انق��الب شهرس��تان ابهر، اين محموله كش��ف 
ش��ده معدوم و اخطاره��اي الزم پيرامون رعايت 
استانداردهاي مربوطه در توليد محصول چيپس 
و نيز هشدارهاي الزم در خصوص تكرار تخلف كه 
منجر به تعطيلي واحد خواهد شد، به مديريت واحد 

توليدي آريا راد ابهر ارايه و ابالغ شد.

خراسان رضوي رتبه هفتم 
پرورش ماهي در كشور را دارد

مشهد|مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان رضوي گفت: خراسان رضوي 
در بين اس��تان هاي غيرساحلي در زمينه پرورش 
ان��واع ماهي داراي رتبه هفتم كش��ور ب��وده كه با 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده درصد افزايش توليد 
هستيم.مهدي هدايتي با اشاره به توليد ۱0 هزار و 
۱5۳ تن ماهي در مجتمع هاي آبزيان استان اظهار 
كرد: ميزان توليد ماهي سردابي ۷ هزار و 82۷ تن 
و ماهيان گرماب��ي ۱ هزار و ۷48 تن بوده كه با اين 
ميزان خراسان رضوي در توليد ماهيان سردابي مقام 
نهم كشور و در ماهيان گرمابي مقام ششم كشور را 
دارد.وي در خصوص سرانه مصرف ماهي در استان 
عنوان كرد: س��رانه مصرف اس��تان ۶.۳ كيلوگرم 
 در سال اس��ت در حالي كه س��رانه مصرف كشور

۱۱.22 كيلوگرم برآورد شده است.

بازيابي رمز 10هزار عدد كارت 
سوخت در منطقه اروميه

اروميه|مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه اروميه گف��ت: ۱0هزار عدد كارت 
سوخت در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه اروميه بازيابي شده است.
احم��د مج��رد اف��زود: از ابتداي ش��روع طرح 
سهميه بندي بنزين تاكنون بالغ بر ۱0 هزار عدد 
كارت سوخت آن دسته از كساني كه رمز كارت 
سوخت خود را فراموش كرده اند در نواحي تابعه 

منطقه اروميه بازيابي شد.
وي با بيان اينكه تا ۳0 آذر ماه، 4 رقم آخر سمت 
راست كد ملي شخصي كه نام او در پشت كارت 
سوخت درج ش��ده اس��ت، به عنوان رمز كارت 
س��وخت ش��خصي ، عالوه بر رمز جاري كارت 
سوخت معتبر است، گفت: افرادي كه به هردليل 
امكان بازيابي رمز كارت سوخت برايشان ميسر 
نيس��ت، مي توانند از طريق مراجعه حضوري به 
ستاد و نواحي تابعه شهرستاني در سطح مركز و 
شهرهاي شمال استان آذربايجان غربي نسبت به 

بازيابي رمزشان اقدام كنند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سواالت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با استعفاي وزير جهادكشاورزي بدون پاسخ باقي ماند

استعفا پيش از استيضاح
گروه اقتصاد اجتماعي| 

در حالي كه اين روزها در راهروهاي بهارستان ميان 
نمايندگام مجلس شوراي اسالمي، استيضاح محمود 
حجتي، وزيرجهادكش��اورزي مطرح بود، او پيش از 
اينكه بخواهد در مجلس به سواالت نمايندگان مردم 
پاسخ دهد از س��متش استعفا كرد و حسن روحاني 
رييس دولت دوازدهم هم اس��تعفاي او را پذيرفت. 
حجتي را مي توان در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
يكي از ساكت ترين وزراي دولت برشمرد، به طوري 
ك��ه در تمام طول دوران وزارتش هيچ گاه نشس��ت 
خبري با اهالي رس��انه براي پاسخگويي به حواشي 
اين وزارتخانه برگزار نكرده و براي حضور در رسانه ها، 
بيشتر به برنامه هاي صدا و سيما بسنده كرد. در يك 
سال گذشته حواشي زيادي بر سر حضورش در اين 
وزارتخانه و از س��ويي بازداشت برخي از نزديكانش 
در رسانه ها منتش��ر ش��د كه البته حجتي در برابر 
اين انتقادات هم س��كوت كرد و حاال پيش از اينكه 
بخواهد پاس��خگوي س��واالت نمايندگان مجلس 
باشد س��اختمان ستادي اين وزارتخانه را ترك كرد 
تا حواشي با رفتن او بدون پاسخگويي به فراموشي 
سپرده شود. ش��ايد بتوان پر رنگ ترين اين حواشي 
را بازداشت خليل آقايي رييس سازمان جنگل ها و 
مراتع، حميد ورناصري مديرعامل شركت پشتيباني 
امور دام و برخي از مديران جهاد كش��اورزي استان 
تهران و از س��ويي باال رفتن قيمت كاالهاي اساسي 
و مصرفي مردم در س��ال اخير عنوان كرد. حاال اما 
عباس كشاورز 73ساله جايگزين محمود حجتي به 
عنوان سرپرست اين وزارتخانه شده است و حجتي با 
حكم رييس جمهور به عنوان مشاور رييس جمهوري 

در امور كشاورزي و امنيت غذايي منصوب شد.

  اما و اگرهاي يك استعفا
اس��فند س��ال 1396، محمود حجت��ي وزير جهاد 
كش��اورزي، ب��راي نخس��تين بار مورد اس��تيضاح 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي قرار گرفت اما 
توانس��ت با رأيي ش����كننده و ضعيف يعني 117 
رأي مخالف در كرسي وزارت باقي بماند با اين حال 
بعد از گذش��ت حدود دو سال از اين موضوع، از چند 
ماه پيش موضوع اس��تيضاح حجتي مطرح ش��ده و 
قرار بود امروز وزير جهاد كش��اورزي براي دومين بار 
جهت پاس��خگويي به نمايندگان مجلس در صحن 
علن��ي حاضر ش��ود ام��ا موافق��ت رييس جمهور با 
استعفاي حجتي، استيضاح را بالتكليف باقي گذاشت. 
گمانه هايي از ماجراي استعفاي وزير اوايل آبان امسال 
بود كه در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شد، 
تا اينكه روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد 
بر كذب بودن اين خبر به رسانه ها اعالم كرد كه وزير 
همچنان ب��ه كار خود ادامه مي ده��د. آن روزها اين 
خبر بعد از استعفاي معاون جنگل هاي اين سازمان 
در صدر اخب��ار قرار گرفت و برخ��ي از گمانه زني ها 
علت استعفاي حجتي را اختالف او با رييس جمهور 
اعالم مي كردند و جزيياتي از اين ماجرا در رسانه ها 
قرار نگرفت. اين بار اما خبرهاي اس��تعفا رنگ و بوي 
ديگري به خود گرفت و با شنيده شدن ماجرا از زبان 
برخي از نماين��دگان مجلس خبر اس��تعفاي وزير 
جهادكشاورزي بيشتر به واقعيت نزديك شد تا اينكه 
سرانجام روز گذشته خبر موافقت رييس جمهوري 
با اس��تعفاي حجتي منتش��ر ش��ده و بعد از آن هم 

رييس جمه��ور با ص��دور حكمي عباس كش��اورز، 
مع��اون امور زراع��ت وزارت جهاد كش��اورزي را به 
عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد. اگرچه 
هنوز هم دليل اصلي استعفاي وزير جهادكشاورزي 
مشخص نيس��ت اما احم��د عليرضابيگ��ي، عضو 
ش��وراي مركزي فراكس��يون نماين��دگان واليي به 
مهر گفته اس��ت وزير كش��اورزي از زماني كه بخش 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي از اين وزارتخانه 
جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق ش��د، استعفاي خود 
را به رييس جمهور داده بود و نس��بت به اين موضوع 

اعتراض كرده است.
نورمحمد تربتي نژاد، عضو كميس��يون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، معتقد 
اس��ت اس��تيضاح حجتي 40 محور داش��ت كه از 
جمله اين م��وارد مي توان به غيرواقعي بودن قيمت 
محص��والت كش��اورزي، بحث ص��ادرات و واردات 
محصوالت كش��اورزي و عدم اجراي برنامه  شش��م 

توسعه اشاره كرد. 
اما او درباره علت اس��تعفا اطالعي ندارد. به گفته او 
نمره   وزير جهاد در ميان بهارس��تاني ها 50 از 100 
است؛ يعني در برخي از مسائل كه از دست وزير خارج 
بوده، ناخواسته عملكردي منفي در مسائل كشاورزي 
داشته و در مسائل مديريتي كه دستش كامال باز بوده 
در برخي از موارد كوتاهي كرده و در برخي فعاليت 

كارآمدي داشته.
تربتي نژاد درباره اين موض��وع بيان كرد: بارها وزير 
جهاد كش��اورزي در مجلس حضور يافته و در قالب 
استيضاح به سواالت نمايندگان مجلس پاسخ داده ؛ 
در كل محور سواالت استيضاح وزير طي چند سال 
گذش��ته از دو نوع ماهيت برخوردار بود؛ مديريتي 
و مالي. در بحث مالي محور س��واالت درباره مساله 
افزايش قيمت محصوالت كشاورزي و مسائلي از اين 
دست بود. او افزود: طي اين سال ها، يكي از علت هاي 

اصلي استيضاح حجتي انجام پروژه هاي آب و خاك 
موجود در برنامه شش��م توسعه بود كه به آنها عمل 
نش��د. چرا كه بودجه الزم براي اين موارد در دست 
نبود. خواست نمايندگان از وزير اين بود كه با داشتن 
قدرت و نف��وذ در هيات دولت بودجه الزم براي اين 
امور را تامين كند. از طرف ديگر در گذشته برخي از 
مسائل استيضاح نيز به دليل مسائل مديريتي مطرح 
ش��د. مثال وزير بايد از افراد جوان ت��ر در كنار خود 
استفاده مي كرد و زيرمجموعه خود را براي توسعه 

بخش كشاروزي تغيير مي داد.

  عملكرد ضعيف حجتي ؟
»رشد بخش كشاورزي مثبت بوده و اين رشد چيزي 
در حدود چهار تا پنج درصد بوده است.« اين جمله 
حجتي در جلسه استيضاح بيست و سوم اسفند سال 
96 در مجلس شوراي اسالمي است. او سه ساعت به 
دفاع از خود پرداخت و سرانجام وزير ماند. اما اين بار 

قبل از اينكه به مجلس برود، خودش استعفا كرد. 
اما زهرا سعيدي، نماينده مباركه در مجلس در همان 
جلسه با اش��اره به اينكه مش��كل عظيم كشاورزان 
مدتي است به تجمع مقابل مجلس شوراي اسالمي 
و وزارتخانه نيرو و جهاد كش��اورزي رس��يده است، 
گفته بود: وزارت كش��اورزي به عهد خود و به قانون 

در توزيع عادالنه آب عمل نكرده است. 
اما بي توجهي به الگوي كش��ت ب��راي جلوگيري از 
مازاد توليد برخي محصوالت كش��اورزي، انتقادي 
است كه همواره به عملكرد حجتي وارد بوده است. 
ناتوان��ي در بازارياب��ي صادرات و تخل��ف در برخي 
شركت هاي زيرمجموعه جهاد كشاورزي كه به تاييد 
ديوان محاسبات رسيده است، نداشتن برنامه براي 
كشت ارگانيك، واردات رانتي محصوالت تراريخته 
خارجي و... انتقاداتي بوده كه به عملكرد حجتي در 
دوره تصدي وزارت جهاد كشاورزي وارد شده است.

  محورهاي استيضاح دوباره وزير
محوره��اي اس����تيضاح حجتي تف��اوت چنداني 
با س��واالت مطرح ش��ده در جلسه اس��تيضاح سال 
96 نداش��ت. ممنوعيت صادرات محص��والت مازاد 
كش����اورزي و عدم حمايت صادركنن��دگان، اجرا 
نش����دن قوانين برنامه پنج س����اله ششم توسعه 
اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
اي��ران و بودج��ه س��نواتي و قوانين ديگ��ر از جمله 
قان��ون بهره وري كش��اورزي، اجرايي نش��دن قانون 
تضمين خريد محصوالت كش��اورزي از جمله خريد 
تضميني گندم، برخورد نكردن ب��ا مديران متخلف 
ك��ه در مجموعه آنه��ا تخلفات عم��ده مالي صورت 
گرفته اس����ت، ولي در پس��ت ها و مس��ووليت هاي 
مهم تري به كار گرفته ش��ده اند، عنوان شده اس��ت. 
همچنين تخلفات گس��ترده در واردات محصوالت 
كش��اورزي و تنظيم بازار و ضايع شدن و حيف و ميل 
بيت المال و پاس��خگو نبودن در قبال قانون انت��زاع، 
ناتوان��ي در تأمين مايحت��اج و كاالهاي اساس��ي از 
جمله گوشت، ش��كر، تخم مرغ و... و ناتواني در مهار 
قيمت كاالهاي اساس����ي، انحصار شديد در واردات 
و صادرات محصوالت كش����اورزي، عدم حمايت از 
توليدكنن��دگان، مرغداران و باغ��داران و زنجيره هاي 
توليد، رعايت نكردن مفاد اقتصاد مقاومتي و رهاكردن 
تولي��د داخل و رش��د روز افزون قاچ��اق محصوالت 
كش��اورزي و دامي از كش��ور از اهم اين محورهاست 
كه نش��ان مي دهد اس��تيضاح حجت��ي با رويكرد 
حماي��ت از توليد داخلي و كش����اورزان و مبارزه با 

فساد صورت مي گيرد و سياسي و جناحي نيست.

  بازخواني بازداشت ها
در چندماه اخير، خبر بازداش��ت معاونان و مديران 
وزارتخان��ه جهادكش��اورزي، يك��ي از اصلي ترين 
خبرهاي منتشر ش��ده از اين وزارتخانه بود. ششم 

آبان ماه امس��ال خبر بازداشت خليل آقايي، رييس 
سازمان جنگل ها منتشر شد. آنطور كه ايسنا اعالم 
كرد، رييس سازمان جنگل ها به اتهام ارتشا از سوي 
دادس��راي كاركنان دولت بازداش��ت ش��ده است، 
اي��ن اتفاق در حال��ي بود كه پس از خبر بازداش��ت 
»خليل آقايي«، كه از مديران مورد وثوق وزير جهاد 
كش��اورزي بود موضوع استعفاي حجتي هم خيلي 

جدي تر مطرح شد. 
بازداشت رييس س��ازمان جنگل ها در حالي بود كه 
چهاردهم مهرماه »حمي��د ورناصري«، مديرعامل 
شركت پش��تيباني امور دام، به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادي بازداش��ت ش��ده و تابس��تان امسال هم 
تعدادي از كارمندان جهاد كشاورزي استان تهران به 
اتهام اخالل در نظام توزيع مايحتاج عمومي )گوشت 

قرمز( محاكمه و زنداني شدند. 
آنطور كه تس��نيم درباره اين موضوع نوشته بود: » 
حميدرضا خليلي جانش��ين رييس س��ازمان جهاد 
كشاورزي اس��تان تهران، عليرضا جهيزي كارمند 
و رييس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان تهران، علي رنجبر كرماني كارمند حراست 
و بازرس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي 
استان تهران، مرتضي عس��گري مديرعامل تعاوني 
مصرف بنياد مستضعفان استان تهران، علي سعيدي 
مباشر توزيع تنظيم بازار شركت مهام تدبير آسيا و 
حس��ين خليلي كارگزار تنظيم بازار، متهمان اين 
پرونده بودند.« اين وضعيت در حالي اس��ت كه در 
سال گذشته هم دس��تگيري مديران وزارت جهاد 
كش��اورزي ادامه داش��ت چنانكه دونفر از مديران 
ارشد حال حاضر و سه نفر از مديران سابق سازمان 
جهاد كشاورزي اس��تان خراسان رضوي دستگير و 

بازداشت شدند.

  ذرت هاي آلوده؛ خبر جنجالي در ماه هاي 
پاياني كار حجتي

11 مرداد امسال انباشت 140 هزار تن ذرت آلوده در 
گمرك كشور خبرساز شد و نگاه ها را به خود جذب 
كرد. خبر شوكه كننده بود حجم گسترده اي از ذرت 
كه قرار بود ب��ه عنوان غذاي خوراك دام اس��تفاده 
 ش��ود آلوده ش��ده و بايد معدوم ش��ود. اين ذرت ها 
آلوده به سم آفالتوكس��ين بودند كه مي تواند پس 
از استفاده دام در ش��ير يا گوشت آن تجمع يافته و 
براي مصرف كننده مسموميت خطرناك ايجاد كند. 
يعني عمال 35 ميلي��ون دالر ارزي كه براي واردات 
اين حجم ذرت هزينه ش��ده اس��ت، بدون اينكه به 
مصرف دام برسد و به توليد گوشت و لبنيات بينجامد 
بايد دور ريخته شود. اين موضوع در حالي است كه 
19 آبان ماه، مهدي كاظم ن��ژاد، قائم مقام معاونت 
بازرگان��ي وزارت جه��اد كش��اورزي، واردات ذرت 
آلوده را متعلق به بخش خصوصي دانست. از سوي 
ديگر 14 آبان ماه هم مرتض��ي رضايي، معاون امور 
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در واكنش به 
خبر دپوي 140 هزار تن ذرت آلوده در گمرك اعالم 
كرد: در اين خصوص س��ه روش پيشنهاد داده شده 
نخست اينكه به كش��ور مبدا كه از آنجا اين ذرت ها 
وارد شده است برگردانده شود يا كشور هايي كه اين 
استاندارد ها شامل حال آنها نمي شود و سخت گيري 
كمتري دارند، فروخته شود يا اينكه به طور كامل و 

با رعايت تمام شرايط زيست محيطي معدوم شود.

فوت ۱۵ نفر به دليل ابتال به »آنفلوآنزا« در هفته گذشته
رييس مرك��ز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت از فوت 15 نفر به دليل ابتال به آنفلوآنزا در 
هفته گذش��ته خبر داد و گفت: امسال نسبت به سال 
گذشته ويروس آنفلوآنزا با شدت بيشتري فعال است.

محمدمهدي گويا گفت: امسال نسبت به سال گذشته 
ويروس آنفلوآنزا با شدت بيشتري فعال است تا جايي 
كه هفته گذشته 15 نفر بر اثر اين بيماري فوت كردند 
كه عمده اين افراد داراي بيماري زمينه اي بوده يا سن 

بااليي داشته اند.
او افزود: هفته گذشته 3915 نفر انواع مختلف بيماري 
تنفسي گزارش ش��د كه 34۲ مورد آن آنفلوآنزا بود، 
از اين تعداد 15 نفر فوت كردند كه بيش��ترين تعداد 
فوتي ها از اس��تان هاي تهران، مازندران و آذربايجان 
شرقي بوده است. گويا با بيان اينكه حدود سه هفته از 
آغاز موج اول آنفلوآنزا در كشور مي گذرد، اظهار كرد: 
موج آنفلوآنزا با شدت هرچه تمام تر شروع به كار كرده 
است و عالوه  بر منطقه خاورميانه و كشور ما، حتي در 

كشورهاي اروپايي نيز گستره زيادي داشته است.
به گفته وي، در ايران تقريبا از تمام استان ها گزارش 
بروز بيم��اري را داش��ته ايم، اما اس��تان هاي قزوين، 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، گلستان، سمنان، 
اصفهان، كرمانش��اه و تهران بيش��ترين درگيري را 

داشته اند.
وي با اشاره به اينكه موج آنفلوآنزا در سال جاري نسبت 
به سال گذشته سه هفته زودتر آغاز شده است، تاكيد 
 H3 و H1N1 كرد: ويروس آنفلوآنزا امسال بر دو نوع
 H1N1 بوده اس��ت كه طبق بررسي هاي ما نوع N۲
گسترش بيشتري داشته و قدرت آن نيز نسبت به نوع 
ديگر قوي تر است. گويا ادامه داد: نكته  قابل توجه اين 
اس��ت كه اين نوع از ويروس آنفلوآنزا هيچ ارتباطي با 
آنفلوآنزاي پرندگان ندارد و هر سال در موعد مقرري 
اين آنفلوآنزا در جهان س��رازير مي ش��ود كه با توجه 
به ش��روع زودتر گستره آن در سال جاري پيش بيني 
مي كنيم فعاليت اين ويروس نسبت به ساليان گذشته 

به باالترين حد خود برس��د تا جاي��ي كه ظرف هفته 
گذش��ته ويروس آنفلوآنزا در اس��تان هاي گلستان و 
مازندران نسبت به ساير استان ها فعاليت بسيار زيادي 

داشته است.
رييس مرك��ز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت ضمن تاكيد بر اينكه تمام موارد فوت شده 
ناشي از آنفلوآنزا در بيمارستان بستري و تحت درمان 
بودند، گفت: اما متاسفانه اين افراد به داليلي مانند عدم 
تزريق واكس��ن آنفلوآنزا، مراجعه ديرهنگام به مراكز 
درماني يا ابتال به بيماري زمينه اي جان خود را از دست 
دادند. گويا با اشاره به اينكه هفته گذشته نشستي در 
مورد بيماري آنفلوآنزا در كشور مراكش برگزار شد كه 
نمايندگان كشور ما نيز در آن حضور داشتند، تصريح 
كرد: ب��ا توجه به آخرين مطالعات بيان ش��ده در اين 
جلسات و شواهد آزمايشگاهي موجود ما دريافتيم كه 
اين ويروس دچار تغييراتي شده كه همين مورد باعث 

تشديد آن شده است.

رييس مرك��ز مديري��ت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداش��ت ادامه داد: در اين راس��تا از مردم خواهش 
مي كنيم تا به نكات بهداش��تي توجه فراوان داش��ته 
باشند. شست وشوي دست ها در وهله  اول كمك بسيار 
زيادي به كنترل بيم��اري مي كند همچنين رعايت 
آداب تنفسي به شيوه اي كه فرد هنگام عطسه و سرفه 
دستمال جلوي دهان خود بگيرد سپس آن دستمال را 
درون كيسه كوچكي قرار دهد و در سطل زباله بيندازد.

او با تاكيد بر اينكه بيماران بايد از خوددرماني پرهيز 
كنند، اظهار ك��رد: خوددرماني نگران كننده اس��ت 
چراكه مي تواند باعث تشديد بيماري شود. اگر نكات 
بهداشتي به درستي رعايت مي شد و مراجعه به پزشك 
نيز در زمان مناسبي صورت مي گرفت بيماري تا آن 
شدت پيشرفت نمي كرد. مصرف آنتي بيوتيك براي 
بيماران مبتال به بيماري آنفلوآنزا منطقي نيست. اين 
بيماري يك عفونت ويروسي اس��ت كه با استفاده از 
استامينوفن هاي س��اده، مايعات گرم و استراحت در 

خانه بهبود پيدا مي كند. در اين زمينه عالوه بر نهي از 
مصرف آنتي بيوتيك ها مصرف داروهاي كورتون دار نيز 

در طول دوره بيماري توصيه نمي شود.
گويا در ادامه اظهار كرد: هنگامي كه پزشك به بيمار 
توصيه مي كند كه بيمار در بيمارستان بستري شود 
بهتر است كه به توصيه او گوش دهد همچنين رعايت 
نكات بهداش��تي و مصرف داروهاي تجويز ش��ده در 
طول دوره بيماري بسيار ضروري است. هنگامي كه 
كودكي به اين بيماري مبتال مي ش��ود پس از مصرف 
دارو ت��ا حد زيادي از بيماري اش بهبود پيدا مي كند و 
با همين تصور والدين علي رغم توصيه پزشك او را به 
مدرسه مي فرس��تند كه اين عمل درست نيست چرا 
كه طول دوره بيماري به اتمام نرس��يده و فرزندشان 
مستعد مريض كردن س��اير دانش آموزان نيز هست. 
رعايت تمام اين نكات منجر مي شود آنفلوآنزا سريع تر 
فروكش كند و مبتاليان مجبور به بس��تري شدن در 

بيمارستان نشوند.

وزير آموزش و پرورش اعالم كرد

شرايط رتبه هاي ۵ گانه در رتبه بندي معلمان
وزي��ر آموزش و پرورش با بيان اينكه مش��موالن طرح 
رتبه بندي بايد حداقل دو سال سابقه كار داشته باشند 
گفت: معلمان در رتبه هاي پنج گانه قرار مي گيرند. رتبه 
يك، معلمان بعد از دو سال خدمت، رتبه دو بعد از شش 
س��ال خدمت، رتبه سه بعد از 1۲ س��ال خدمت، رتبه 
چهار بعد از 1۸ سال خدمت و رتبه پنج بعد از ۲4 سال 
خدمت را در برمي گيرد. بر اين اساس كساني كه در رتبه 
يك قرار مي گيرند بين ۲00 تا 300 هزار تومان افزايش 
دريافتي خواهند داشت. متوسط دريافتي نيز حدود 4۲0 

هزار تومان است.
محس��ن حاجي ميرزايي جزيياتي از طرح رتبه بندي 
معلمان را كه روز يك ش��نبه به تصويب هيات وزيران 
رسيد اعالم و اظهار كرد: بر اساس اين مصوبه، آموزگاران، 

دبيران، هنرآموزان، مربيان پيش دبس��تاني، مراقبان 
سالمت، معاون و مديران مدارس و مشاوران آموزشي كه 
حدود 7۲0 هزار نفر مي شوند مشمول طرح رتبه بندي 
هستند. او افزود: معلمان با كسب رتبه هاي مختلف انگيزه 
افزايش دانش و صالحيت خ��ود را پيدا مي كنند. وزير 
آموزش و پرورش با بيان اينكه مشموالن بايد حداقل دو 
سال سابقه كار داشته باشند گفت: معلمان در رتبه هاي 
پنج گانه قرار مي گيرند. رتبه يك، معلمان بعد از دو سال 
خدمت، رتبه دو بعد از شش سال خدمت، رتبه سه بعد 
از 1۲ سال خدمت، رتبه چهار بعد از 1۸ سال خدمت و 
رتبه پنج بعد از ۲4 سال خدمت را در برمي گيرد. بر اين 
اساس كساني كه در رتبه يك قرار مي گيرند بين ۲00 تا 
300 هزار تومان افزايش دريافتي خواهد داشت. متوسط 

دريافتي نيز حدود 4۲0 هزار تومان است. حاجي ميرزايي 
ادامه داد: آن دسته از معلماني كه بيش از ۲4 سال سابقه 
خدمت داش��ته و اس��تمرار خدمت مي دهند از امتياز 
ويژه اي معادل افزايش س��ه تا پن��ج درصدي ميانگين 
مبلغ رتبه بندي برخوردار خواهند شد. معلمان ابتدايي 
نيز چون پنج روز تمام وقت خدمت مي كنند 10 درصد 
بيش از س��اير معلمان افزايش حق��وق در رتبه بندي 
خواهند داشت. او با بيان اينكه در قانون بودجه 139۸، 
۲000 ميليارد تومان براي طرح پيش بيني ش��د كه از 
سوي سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است ادامه داد: 
به محض تعيين افراد در رتبه ها، عمليات اجرايي براي 
پرداخت ها، آغاز خواهد ش��د و اعتبارات بين استان ها 
توزيع خواهد ش��د. وزير آموزش و پ��رورش در برنامه 

»پيگيري« ش��بكه خبر، در پاس��خ به اينكه اين مبالغ 
كي به دست معلمان مي رسد ؟ گفت: زمان اعمال اين 
افزايش ها از اول مهر 9۸ است. اما تعيين رتبه معلمان در 

هيات هاي مميزه ممكن است چند هفته اي طول بكشد. 
هر زماني كه رتبه ها مشخص شد پرداخت ها را از اول مهر 

اعمال و معوقه ها را هم مي پردازيم.
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  آخرين وضعيت بودجه
 سال ۹۹ آموزش و پرورش

معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به طي مراحل تدوين كليات اليحه 
بودجه 99 گفت: هنوز كليات اعتبارات بودجه نهايي 
نش��ده؛ تالش مي كنيم تا س��هم آموزش و پرورش 
در بودجه يك س��هم واقعي و مبتني بر نيازهاي اين 
وزارتخانه باشد. علي الهيار تركمن در پاسخ به پرسشي 
درباره مصوبات و خروجي هاي جلس��ه اخير رييس 
سازمان برنامه و بودجه با سازمان نوسازي مدارس و 
معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش اظهار كرد: اين جلسه به منظور ارايه اطالعات 

مورد نظر براي تنظيم بودجه سال 99 برگزار شد.
او افزود: در اين جلس��ه نيازه��ا و تكاليف قانوني كه 
داريم و بايد در بودجه به آن توجه شود را بيان كرديم. 
طرح موضوع شده و رايزني هاي ما با معاونت علمي و 
فرهنگي سازمان برنامه و بودجه به صورت مستمر و 
روزانه ادامه دارد. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه تالش مي كنيم 
تا سهم آموزش و پرورش در بودجه يك سهم واقعي 
و مبتني بر نيازهاي اين وزارتخانه باش��د، به ايس��نا 
گفت: هنوز كليات اعتبارات بودجه نهايي نشده و با 
توجه به متغيرهاي كالن اقتصاد در حال تغيير است. 
رش��د معمول بودجه وزارتخانه براي سال آينده به 
درد ما نمي خورد و بايد رشد، مبتني بر نياز باشد. ما 
رديف هاي اصلي كه بايد رشد مبتني بر نياز بگيرند را با 
همه مستندات و توجيهات ارايه كرده ايم. او همچنين 
درباره توزيع شير در مدارس گفت كه يك اعتبار ۲00 
ميليارد توماني براي شير در بودجه ديده شده كه 100 
ميليارد تومان آن ابالغ شده است. اولويت گذاري هايي 
براي تامين شير انجام شد و هشت استان كه از حيث 
شاخص هاي تغذيه اي در وضعيت نامناسب تري قرار 
داشتند مشمول طرح قرار گرفته اند و تا ۲5 نوبت شير 
در اين مناطق توزيع خواهد شد. الهيار افزود: به شرط 
تخصيص اعتبار ابالغي، از نيمه آذرماه توزيع شير در 
ميان دانش آموزان اين هشت استان انجام خواهد شد.

آنتي بيوتيك هاي 
تاريخ مصرف گذشته را دور نريزيد

مديركل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت سازمان غذا و دارو ضمن تشريح نحوه امحاء 
خانگي آنتي بيوتيك هاي تاريخ مصرف گذشته، گفت: 
اگر آنتي بيوتيك ها وارد طبيعت شوند، از طريق باران، 
آب هاي زيرزميني و... وارد خاك و آب آش��اميدني 
شده، تصفيه شده و بدون اينكه اطالع داشته باشيم 
وارد چرخه خوراك مردم مي شوند و مقاومت ميكروبي 
ايجاد مي شود. مهرناز خيرانديش با اشاره به وضعيت 
مصرف غيرمنطقي آنتي بيوتيك ها، گفت: فرهنگ 
مصرف غيرمنطقي آنتي بيوتيك در بسياري از نقاط 
جهان وجود دارد. اگر به نمودار توليد آنتي بيوتيك نگاه 
كنيم، مي بينيم كه يك سال بعد از ورود آنتي بيوتيك 
به بازار دارويي، اولين گزارش مقاومت ميكروبي هم 
منتشر شد. مسابقه بين ميكروب ها و انسان ها از همان 
زمان آغاز شد. به طوري كه انسان ها آنتي بيوتيك هاي 
جديدي توليد كردند و ميكروب ها هم نسبت به آنها 
مقاوم شدند. زيرا ميكروب موجودي هوشمند است 
و آنتي بيوتيك را شناس��ايي مي كند و خودش را در 
برابر آن تغيير مي دهد. او افزود: بر همين اس��اس در 
س��ال هاي ابتدايي توليد اين داروه��ا، تعداد زيادي 
آنتي بيوتيك به بازار عرضه مي شد؛ به طوري كه يك 
دوره اي را دوره طاليي توليد آنتي بيوتيك اعالم كردند. 
زيرا آنتي بيوتيك هاي جديد كشف شد و به بازار آمد، 
اما از يك جايي به بعد سرعت اين اقدام كاهش يافت؛  
ساخت آنتي بيوتيك هزينه هاي زيادي دارد و از طرفي 

به سرعت مقاومت برايش ايجاد مي شود. 

 حبس بدهكاران مهريه 
ممنوع شد

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: بر اساس مصوبه اخير 
وكالي ملت حبس حتي بازداشت موقت محكومان 

مالي موضوع مهريه طبق نص قانون ممنوع شد.
اسداهلل جواليي با تشريح دستور كار كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس شوراي اسالمي در تاريخ بيست و 
هفتم آبان ماه اظهار كرد: در معيت نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي و با حضور معاون حقوقي قوه قضاييه و 
نمايندگاني از وزارت دادگستري، سازمان زندان هاي 
كشور و س��ازمان ثبت امالك و اسناد كشور ضمن 
بررس��ي جزييات طرح الحاق سه تبصره به ماده 11 
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي )مصوب سال 
1394( حاضرين در نشست تعيين كردند كليات ماده 
واحده اي كه با محوريت كاهش حداكثري بدهكاران 
غيربزهكار تهيه شده است، مورد تاييد بوده و پيرو آن 
دو تبصره به ماده 7 و يك تبص��ره به ماده 11 قانون 

محكوميت هاي مالي الحاق مي شود.
او افزود: بر اس��اس تبص��ره الحاقي ب��ه ماده هفت 
قانون محكوميت ه��اي مالي، حبس يا بازداش��ت 
بدهكاران مالي من جمله متعه��دان موضوع تاديه 
مهريه ممنوع گرديد، مگر در صورتي كه زوجه مالئت 
مالي محكوم عليه و امتناع وي از پرداخت محكوم به 
را اثبات نمايد. مديرعامل س��تاد ديه كش��ور يادآور 
ش��د: عدم امكان وصول تمام يا بخشي از مهريه به 
تش��خيص دادگاه مي تواند از مصاديق تبصره ماده 
1130 قانون مدني باشد كه در اين مورد هم متقابال 
حقوقي براي بانوان لحاظ شده است كه بر اساس آن 
ارايه دادخواست طالق براي بانوان تسهيل شده است.

جواليي با اشاره به اينكه بر اساس تبصره ۲ الحاقي به 
ماده هفت قانون محكوميت هاي مالي منبعد ماده 
۲۲ قانون حمايت خانواده مورخ 1391 ملغي است، 
اظهار كرد: افزون بر اين طبق تبصره الحاقي به ماده 
11 قانون محكوميت هاي مالي آن دسته از افرادي كه 
هم اكنون در بند حضور دارند به صرف ارايه دادخواست 
اعسار دادگاه حكم به تقسيط مهريه خواهد نمود و به 
صرف تقاضاي محكوم عليه، صداق تعيين شده بدون 
تشريفات قانوني و در فرجه اي متناسب با وضعيت 

مالي مرد پرداخت خواهد شد.
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كاهش 56 درصدي معامالت ملكي در 8 ماه 98
گروه راه و شهرسازي|

بازار مس��كن طي 8 ماهه نخست س��ال جاري، ركود 
تورم��ي عميقي را تجرب��ه كرده و هم��گام با كاهش 
50درصدي حجم معامالت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با افزايش قيمت ها روبرو بوده است.
 براساس اعالم دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي در اين مدت، ۴0 ه��زار و 58۳ فقره 
مبايعه نامه امضا ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته )8 ماهه ۹۷( كه اين شاخص ۹۴ هزار و ۱۷ فقره 

بوده، كاهش 5۶.8 درصدي داشته است.
بيش��ترين تعداد معامالت مسكن طي سال جاري در 
ارديبهش��ت امس��ال و با امضاي ۱۲ هزار و ۳۱۷ فقره 
معامله مسكن به ثبت رسيد كه نسبت به ارديبهشت 
سال گذشته كه ۱۹ هزار و ۴۴۲ فقره مبايعه نامه بود، 

كاهش ۳۶.۶ درصدي داشت.
اما ركورد كمترين قراردادهاي بازار مس��كن در سال 
جاري مربوط به ش��هريور ماه با تع��داد ۲ هزار و 855 
معامله بود كه طي۱0 سال گذشته اين تعداد معامله 
مسكن بي نظير بوده است و نس��بت به شهريور سال 
گذش��ته با ۱0 هزار و 5۳۷ فقره معامله، كاهش ۷۲.۹ 

درصدي داشته است.

  رشد ۷۵.۵ درصدي قيمت مسكن
درحالي كه طي 8 ماه ابتدايي امسال تعداد معامالت 
مسكن نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته به نصف 
رس��يده اس��ت، ميانگين قيمت هر مت��ر مربع واحد 
مسكوني در پايتخت در بازه زماني مذكور، رشد ۷5.5 
درصدي داشته است، برهمين اساس ميانگين هر متر 
مربع واحد مس��كوني در 8 ماهه امسال ۱۲ ميليون و 
8۱۷ ه��زار و ۶00 تومان بوده درش��رايطي كه طي 8 
ماهه نخست سال ۹۷، اين شاخص ۷ ميليون و ۳0۲ 
ه��زار و ۲00 تومان بوده اس��ت. گران قيمت ترين ماه 
امس��ال، تيرماه با ميانگين قيمتي ۱۳ ميليون و ۶۱5 
هزار و ۷00 تومان بود كه نسبت به ماه قبل از آن رشد 
۱.۴ درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن )تير 
ماه ۹۷( رشد ۹۴.۹ درصدي داشته است. اما بالفاصله 
پس از تيرماه امسال، روند نزولي قيمت مسكن آغاز شد 
و به ترتيب در ماه هاي مرداد، شهريور، مهر و آبان سال 
جاري نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل از آن )مرداد 
تا آبان ۹۷( افزايش ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني ۷۷.5، 5۶.۶، ۴8.8 و ۳۷.۴ درصد بود.  در هر 
۴ ماه مذكور قيمت مسكن نسبت به ماه هاي قبل از آن 
رشد منفي داشته است، اما هنوز ميانگين قيمت مسكن 
نتوانسته به ميانگين قيمت مس��كن در فروردين ماه 
امسال )ارزانترين ماه بازار مسكن( با متري ۱۱ ميليون 

و ۴۱۱ هزار و ۷00 تومان، برسد.

  افت 2۵ درصدي ارزش ريالي قراردادها 
كاهش حجم معامالت مسكن طي 8 ماهه نخست سال 
جاري موجب شد كه ارزش ريالي قراردادهاي مسكن 
افت كند و رشد ۷5 درصدي قيمت ها هم نتواند كمكي 
به بهبود ارزش ريالي معامالت كند. براساس گزارش 
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، ارزش ريالي 
قراردادها طي 8 ماهه ابتدايي امس��ال ۴۲ هزار و ۹۷0 
ميليارد تومان بود، در حالي كه در سال گذشته اين رقم 

به 5۷ هزار و 550 ميليارد تومان در 8 ماهه ابتدايي ۹۷ 
رسيده بود كه كاهش ۲5.۳ درصدي را نشان مي دهد.

ناگفته نماند كه ۱۳ هزار و ۳00 ميليارد تومان از ارزش 
كل مبايعات مسكن در 8 ماهه امسال به ارديبهشت ماه 
اختصاص دارد و به جز دو ماه فروردين و ارديبهش��ت 
سال جاري كه ارزش معامالت نسبت به دو ماه نخست 
سال گذشته رشد مثبت داشته، از خرداد تا آبان امسال 
ارزش ريالي مبايعات مسكن نسبت به ماه هاي مشابه 

در سال گذشته رشد منفي داشته است.

  وضعيت مسكن در ماه هاي آتي؟
درحالي كه آمارهاي منتش��ر ش��ده از تحوالت بازار 
مسكن طي 8 ماهه گذشته نش��ان از ركود تورمي در 
بازار مي دهد، س��وال اين است كه شرايط بازار مسكن 
به همين من��وال ادامه مي يابد؟ يعني حجم معامالت 
در ۴ماه پاياني سال جاري كاهشي و قيمت ها نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزايشي خواهد بود؟ 
كارشناسان بازار مسكن پيش از اين پيش بيني كرده 
بودند درصورتي كه قيمت حامل هاي انرژي و دالر در 
نيمه دوم سال جاري ثابت بماند، قيمت مسكن هر ماه 
نس��بت به ماه قبل آن روندي كاهشي خواهد داشت 
و س��پس به يك ثبات قيمتي مي رس��د اما با توجه به 
افزايش نرخ بنزين از ۲۴ آبان ماه س��ال جاري، يكي از 
فاكتورهاي مهم و اثرگذار بيروني بر بازار مسكن، تغيير 

كرد كه همين موضوع احتمال رشد قيمت مسكن را 
طي ماه هاي آتي افزايش مي دهد درواقع باتوجه به رشد 
قيمت حامل هاي انرژي كه رابطه مستقيمي با قيمت 
مصالح ساختماني و قيمت تمام شده مسكن دارد اين 
احتمال تقويت مي شود كه قيمت ها طي ماه هاي آينده 

رشد مي كند. 
كارشناس��ان معتقدند كه براي رس��يدن به ثبات در 
بازار مس��كن، دولت بايد اقدامات نظارتي خود را براي 
كنترل كاالها افزايش دهد تا تاثيرات رواني اين اقدام 
جديد دولت باعث سوءاستفاده افزايش قيمت كاالها 
نشود چون بخش مسكن متاثر از افزايش قيمت بنزين 
است و اگر برنامه اي مشخص براي كنترل بازار مصالح 
ساختماني نداشته باشيم قيمت ها متاثر از رشد قيمت 

سوخت گران مي شود.
وزير راه و شهرسازي هم پيش بيني مي كند كه اگر بازار 
خوب كنترل شود و ستادهاي نظارتي كه ناظر بر عدم 
افزايش قيمت بر بازار هستند، درست عمل كنند از اين 

مرحله عبور مي كنيم.
محمد اس��المي درباره تاثير افزايش قيمت بنزين بر 
بازار مصالح ساختماني مي گويد: اين روزها عرضه و 
تقاضاي مصالح ساختماني به نفع عرضه است و خيلي 
از مصالحي كه توليد مي شود از جمله سيمان و فوالد 
در ركود به س��ر مي برد. او مي افزايد: به همين دليل 
در ش��رايط كنوني، مطمئن هستيم با تمهيداتي كه 

اتخاذ شده و اقداماتي كه براي كارت اعتباري مصالح 
ساختماني در نظر گرفته شده كه كارت اعتباري به 
پروژه هاي طرح اقدام ملي متصل شود، طرح هاي فوق 

با موفقيت انجام شود.
اگرچه وزيرراه و شهرس��ازي به اثرگذاري كارت هاي 
اعتباري مصالح بسيار اميدوار است اما به نظر مي رسد 
كارت مصالح ساختماني به تنهايي نمي تواند بازار مصالح 
س��اختماني را آرام كند و دولت ناگزير است همانطور 
كه بر ساير بازارها به خصوص كاالهاي اساسي نظارت 
خواهد كرد بر بازار مصالح ساختماني هم نظارت كند. 

  اثر رشد نرخ بنزين برافزايش تورم عمومي
درش��رايطي كه وزيرراه و شهرس��ازي ب��ه كنترل 
قيمت ه��ا در ب��ازار مس��كن اميدوار اس��ت، برخي 
س��ازندگان مس��كن معتقدند كه اظهارنظر درباره 
ميزان اثرگذاري افزايش قيمت بنزين بر قيمت نهايي 
مسكن نيازمند بررس��ي در كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت اس��ت، چون قيمت سوخت هايي مانند 
گازوئي��ل و گاز رابط��ه مس��تقيم با تولي��د مصالح 
ساختماني دارند و سوخت هايي مانند بنزين به صورت 

غيرمستقيم بر اين توليد اثرگذار است.
البته افزايش سوخت بنزين بر قيمت حمل  و نقل و تورم 
عمومي اثرگذار است، اين مورد مي تواند در ميان مدت 
و بلندمدت اثرگذاري منفي بر قيمت مس��كن داشته 

باشد كه اين اثرگذاري منفي بر قيمت مسكن موجب 
مي شود تا بخش مسكن بيش از پيش دچار ركود و حتي 

ركود تورمي شود.
دبير كانون انبوه س��ازان از تاثيرگذاري افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي بر بخش مس��كن خب��ر مي دهد 
و مي گوي��د: بنزي��ن و حامل هاي ان��رژي يك كاالي 
اس��تراتژيك در اقتصاد كالن است و اين اقدام نه تنها 
بر قيمت مسكن بلكه اگر كنترل نشود بر كل اقتصاد 

شوك هايي را وارد خواهد كرد.
فرشيد پورحاجت مي افزايد: دولت بايد از هم اكنون براي 
اينكه بخش مس��كن دچار افزايش قيمت و در نهايت 
ركود بيشتر نشود برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت 

اجرا كند.
پورحاج��ت ادامه مي دهد: قطعا اگ��ر دولت راهكاري 
نينديشد ركود مسكن عميق تر خواهد شد چرا كه با 
رش��د قيمت و كاهش بيش از پيش قدرت خريد بايد 
شاهد ناتواني متقاضيان مس��كن و به خصوص خانه 

اولي ها در خريد مسكن باشيم.
دبير كانون سراس��ري انبوه سازان با اش��اره به اينكه 
صنعت س��اختمان گنجايش ش��وك جديدي ندارد 
اظهار مي كند: زماني ك��ه قيمت بنزين ۱000 تومان 
بود قدرت خريد متقاضيان مس��كن به شدت كاهش 
يافته بود حال با افزايش قيمت بنزين تا ۳000 تومان 
و احتمال ش��وك قيمت و عدم نظارت بر بازار مسكن 
ركود مس��كن عميق تر و قدرت خري��د بيش از پيش 

كاهشي خواهد بود.
پورحاجت تصريح مي كند: كوتاهترين راه براي تقويت 
قدرت خريد متقاضيان مس��كن از س��وي دولت اين 
است كه تسهيالت ارزان قيمت به بخش ساخت و ساز 
اختصاص يابد و س��پس انتقال اين تس��هيالت به نام 

خريدار انجام پذيرد.
همچنين عطا آيت اللهي ديگركارشناس بازار مسكن 
هم با بيان اينكه كوتاه ترين اثر گذاري افزايش قيمت 
س��وخت بر افزايش قيمت مسكن ناش��ي از تاثير اين 
افزايش بر نرخ ارز اس��ت، مي گويد: رشد نرخ ارز سبب 
باال رفتن قيمت مصالح ساختماني و ساير فاكتورهاي 
توليد مسكن مي ش��ود پس در درازمدت احتماال اين 
نوسانات قيمتي مي توانند بر افزايش قيمت ها در بازار 

مسكن تاثير بگذارند.
او با اشاره به اينكه اصوال بازار مسكن ازجمله بازارهايي 
است كه پارامترها و متغيرهاي داخلي و خارجي نقش 
تاثيرگذاري درتعيين سرنوشت آن دارند ادامه مي دهد: 
ثبات نرخ ارز، ثبات و آرامش اقتصادي، قرارگرفتن رونق 
مسكن به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي دولت، اتكا 
به نسخه هاي مختلف براي تامين مالي بخش مسكن 
از جمله عواملي است كه مي تواند در ايجاد رونق بازار 
مسكن نقش داشته باشد؛ اما در حال حاضر تمامي اين 

مولفه ها به چالش كشيده شده است.
ناگفته نمان��د كه افزاي��ش قيمت س��وخت همواره 
افزايش دهن��ده نرخ ت��ورم عمومي اس��ت، به همين 
دليل اگر دولت عالوه بر اينكه جلوي افزايش نرخ ارز را 
مي گيرد بتواند بر بازار مصالح ساختماني هم به خوبي 
نظارت داشته باشد مي توان انتظار داشت بازار مسكن 
و قيمت مصالح ساختماني تا پايان سال شاهد افزايش 

قيمت نشود. 

آياتغييرالگوياستفادهازحملونقلعموميدايميخواهدبود؟

افزايش مسافران مترو با تغيير قيمت بنزين
مدير روابط عمومي ش��ركت بهره برداري مترو تهران 
گفت: ش��لوغي مترو مربوط به نقص فني نيست بلكه 
تغيير قيمت بنزين مسافران مترو را افزايش داده است.

محس��ن محمديان مدي��ر روابط عمومي ش��ركت 
بهره برداري مترو ته��ران در گفت وگو با فارس، درباره 
علت شلوغي برخي از ايس��تگاه هاي مترو اظهار كرد: 
افزايش نرخ بنزين تعداد مس��افران مترو را نسبت به 
قبل بيش��تر كرده و امروز ازدحام و ش��لوغي مترو در 

ايستگاه هاي ۲ و ۴ مشهودتر بود.
وي با اش��اره به اينكه روزانه بيش از ۲.5 ميليون سفر 
از طريق مترو انجام مي گيرد، گفت: سرفاصله حركت 
قطارها نسبت به گذشته كاهش يافته تا بتوانيم مسافران 

بيشتري را از طريق خطوط مترو جابه جا كنيم.
مدير روابط عمومي ش��ركت بهره برداري مترو تهران 
اظهار كرد:  سرفاصله حركت قطارها در خط يك، ۲ و 
۴ به ۳.5 دقيقه كاهش يافته و اين كاهش س��رفاصله 
حركت قطارها در خط س��ه نيز به ۷.5 دقيقه رسيده 
است. محمديان اظهار كرد: همچنين سرفاصله حركت 
قطاره��ا در خط ۷، ۱0 دقيقه و در خط ۶ به ۱5 دقيقه 

رسيده است.
وي افزود: علت شلوغي بيش از حد ايستگاه شادمان و 
شهدا نيز طي صبح امروز افزايش تعداد مسافران بوده و 

نقص فني و اتفاق خاصي به وقوع نپيوسته است.
به گزارش فارس، محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران طي روزهاي اخير با بيان اينكه بايد فكر اساسي 
به حال مت��رو كرد؛ چرا كه در حال حاضر بيش از هزار 
واگن در مترو فعال است كه حدود ۳0 درصدشان نيز 
بايد اورهال ش��وند، گفت: ما اجبارا بايد از اين قطارها 
استفاده كنيم كه ممكن است در حين سرويس دهي 
دچار حادثه يا خرابي شوند و دقت داشته باشيد كه اگر 
يك واگن يا يك قطار مترو نتواند به درستي كار كند، 
كل س��رويس دهي خط و حتي ش��بكه مترو را دچار 

اختالل مي كند.
هاشمي با اشاره به مشكالت ناشي از كمبود ناوگان در 
سيستم مترو و اتوبوس گفت: مديريت شهري در حالي 
با افزايش حدود ۱5 تا ۲0 درصدي مس��افران در پي 
سهميه بندي بنزين روبه رو است كه ناوگان فرسوده اش 
توان الزم را ندارد و به همين دليل از دولت خواس��تيم 

كه به شهرداري تهران نگاه ويژه اي داشته باشد و آنها 
نيز قول بررسي دادند چراكه بر اساس قانون هدفمندي 
يارانه ها بايد بخشي از درآمدهاي بنزين صرف توسعه 

حمل و نقل عمومي شود.

  آمار افزايش مسافران مترو نهايي نشده است
درهمين حال، فرنوش نوبخت، مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري مترو گفت: هنوز آمار افزايش مسافران در 
خطوط مترو نهايي نشده اما تمامي خطوط شلوغ تر از 

گذشته است.
نوبخت در گفت وگو با مهر در پاس��خ ب��ه اينكه كدام 
خطوط مترو پس از افزايش نرخ بنزين شلوغ تر شده اند، 
گفت: در حال بررس��ي آماري اين موضوع هستيم اما 
هنوز گزارش ها نهايي نش��ده، اينكه در كدام ساعت و 
در كدام ايستگاه ها مسافر بيشتري نسبت به گذشته 
داشته ايم كه تا پايان هفته گزارش آماري دقيقي از اين 

موضوع تهيه خواهيم كرد.
وي ادامه داد: افزايش نرخ بنزين همراه با تغيير وضعيت 
هوا بود كه اين تغيير وضعيت هوا نيز بر افزايش تعداد 
مسافران مترو تأثير دارد، بنابراين ممكن بود آمارهاي 

ما دقيق نباشد.
نوبخت تأكيد كرد: اين هفته پايش سفرهاي مترو ادامه 

دارد تا الگوي سفر مسافران مترو شناسايي شود.
مديرعامل ش��ركت بهره برداري تصريح كرد: خطوط 
مترو ش��لوغ تر از گذش��ته ش��ده و پس از شناسايي 
ايستگاه هاي شلوغ و زماني كه افزايش مسافر بيشتر 
است، چگونگي پاسخگويي به نياز مسافران را بررسي 
و تالش مي كنيم مناسب ترين سرويس را در وضعيت 

ايجاد شده به مسافران ارايه دهيم.

  اثر قيمت بنزين در آينده از بين مي رود
در همين حال، سردار س��يد كمال هاديان فر، رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي گفت: افزايش قيمت، تا يك 
سال آينده اثربخشي خود را از دست مي دهد، براي مردم 

عادي مي شود و شرايط تردد مانند قبل خواهد شد.
به گزارش فارس، سردار سيد كمال هاديان فر در نشست 
تخصصي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينكه 
چهار حوزه مديريت ترافيك، تسهيل در تردد، ايمني در 

تردد، ارايه خدمات مطلوب جزو برنامه هاي پليس راهور 
اس��ت، اظهار كرد: انضباط نماد توسعه و بالندگي هر 
كشور است. شايد نتوانيم به تمام ابعاد انضباط ترافيكي 
بپردازيم اما مي توانيم به م��واردي همچون نظام مند 
كردن موتورسيكلت ها، عابران پياده، استفاده از كاله، 

كمربند و ساير موارد بپردازيم.

GDP نسبت هزينه تصادفات از  
وي تصريح كرد: امروز 8 درصد از توليد ناخالص ملي 
)GDP( كشور هزينه تصادفات شده و براي فوت هر 
نفر در تصادف، 5.۲ ميليارد تومان خسارات مستقيم و 

غيرمستقيم به كشور وارد مي شود.
اين مقام پليس راهور با اشاره به مرگ ۱۷ هزار و ۱8۳ 
نفر كش��ته و مجروحيت ۳۶5 هزار نف��ر در تصادفات 
س��ال گذش��ته، گفت: در س��ال 8۴ بالغ بر ۲5 هزار 
كشته در تصادفات رانندگي داشتيم، چه شد كه آمار 

كشته شده ها كاهش يافت؟
هاديان فر ادامه داد: در اينكه در كاهش تصادفات سه 
عامل انسان، راه و وسيله دخيل هستند، بحثي نيست اما 
موضوع مديريت براي كاهش تصادفات بسيار اثربخش 
است، هر دوره اي كه دولت به اين حوزه نگاه ويژه داشت 
و به عنوان يك دغدغه آن را مطرح كرد، شاهد اثربخشي 
بوديم؛ همچنين هم افزايي ۳۳ سازمان در اين كاهش 

نقش دارد.
رييس پليس راهور، نقش روساي راهور استان ها، پليس 
راه استان ها، رييس پليس راهور را نقشي انكان ناپذير 
در كاهش تصادفات برش��مرد و متذكر ش��د: در سال 
85 استفاده از هواناجا، خريد خودروهاي زانتيا و ايجاد 
تحرك در باب لجستيك و نيروي انساني نقش بسزايي 

در كاهش تصادفات داشت.
وي با بيان اينكه همياران پليس راهور، ۱8 درصد در 
كاهش تصادفات اثربخش بودند، يادآور شد: در سال 
8۶، ب��ا افزايش قيمت بنزين، حدود چهار هزار و ۶۲۳ 
نفر كاهش تلفات سوانح رانندگي روي داد اما اثربخشي 
بنزين در طول يك س��ال از دس��ت رفت، رفته رفته با 
نزديك شدن به ايام نوروز اين اثربخشي كاهش يافت 
و مقدار مصرف بنزين در آن س��ال به ۷0 ميليون ليتر 
در روز رسيد؛ احتمال زياد با توجه به محاسبات انجام 

شده، اين دوره نيز اثربخشي افزايش قيمت بنزين بر 
روي كشته هاي سوانح رانندگي سه درصد است، يعني 
55۱نفركاهش تلفات رانندگي خواهيم داشت و تا يك 
سال آينده اثربخش��ي آن از دست خواهد رفت، يعني 
بنزين سه هزار تومان براي مردم عادي مي شود و زياد 
به آن سهميه ۶0 ليتر توجه نمي كنند، دوباره شرايط 

ترددها و مصرف مانند قبل خواهد شد.
اين مقام پليس راهور، قوانين كنوني را بازدارنده ندانست 
و بيان كرد: بر اثر ۱۱ سال تحليل تصادفات كشور، پرايد 
و ۴05 بيشترين آمار كشته شدگان سوانح رانندگي را 
داشتند، همه متقاعد هستند كه پرايد اكنون بايد از خط 
توليد خارج ش��ود اما نبايد سمت خودرويي برويم كه 

۲۶درصد در تصادفات فوتي اثر گذار است.
هاديان فر ب��ا بيان اينكه از س��ال ۹۶ منته��ي به ۹۷ 
تقريب��ا كاهش فوتي ه��اي تصادفات متوقف ش��ده، 
عنوان كرد: هوشمندس��ازي، يكي ديگر از برنامه هاي 
پليس راهور است، در ش��هر گوانگ ژو چين با بيش از 
۱80ميليون جمعيت چگونه ترافيك مديريت مي شود؟ 
در كشورهاي اروپايي اين اتفاق چگونه روي مي دهد؟ 
بايد به سمت استفاده از فناوري هاي اطالعاتي برويم 
و از تكنولوژي هاي جديد استفاده كنيم وگرنه قادر به 

كنترل ترافيك نخواهيم بود.

  منتظر معجزه  بنزين نباشيم
رييس پليس راهنمايي و رانندگي با بيان اينكه نبايد 
زياد منتظر معجزه بنزين و تغيير قوانين بود، اظهار كرد: 
بايد به دنبال تغيير تفكر و شناخت اپليكيشن ها برويم. 
در حوزه ITC بايد از شهردارها مطالبه كنيم، در اروپا 
از شمالي ترين تا جنوبي ترين قسمت الين ويژه وجود 
دارد، فقط خودروهاي پليس و امدادي مجاز به حركت 

از اين الين هستند.
اين مقام پليس راهور با بيان اينكه در مراسم اربعين از 
تكنولوژي هايي مانند پهپاد استفاده شد، گفت: تمام 
ترددها در اين مراسم با اس��تفاده از اين تكنولوژي ها 
كنترل و پيش بيني مي شد، امسال با وجود تردد زائران 
از مرزهاي زميني، كمتر از ۳۲ س��اعت محدوديت در 

مهران ايجاد كرديم.
هاديان ف��ر، اراي��ه خدم��ات مطل��وب ب��ر مبن��اي 
پيش بيني پذيري را از ديگر برنامه هايي دانس��ت كه 
پليس راهور بايد به سمت آن برود و تصريح كرد: مردم 
بايد بدانند براي دريافت خدمات چه پروسه اي را بدون 
دغدغه بايد طي كنند، بايد شماره گذاري و درخواست 
گواهينامه، اجراييات و اعتراضات در بستر اينترنت روي 
دهد، اساسا بايد تنش ها با مردم به حداقل ممكن برسد 

تا رضايت مندي ايجاد شود.
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ورود سامانه بارشي تازه به كشور 
از چهارشنبه

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
گفت: از بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه جديد 
بارش��ي در مناطقي از شمال غرب و غرب كشور 
بارش برف و باران خواهيم داشت. صادق ضياييان 
در گفت وگو با فارس، در تشريح آخرين وضعيت 
جوي كش��ور اظهاركرد: تا روز چهارشنبه جوي 
پايدار در كشور حاكم است. در اين راستا انتظار 
داريم تا پنج شنبه، آالينده هاي جوي در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت نظير تهران، اصفهان، كرج 
و اراك افزايش يابد. او اضافه كرد: به دليل افزايش 
غلظت آالينده هاي جوي  كاهش كيفيت هوا تا 
حد هشدار براي گروه هاي حساس در شهرهاي 
مذكور پيش بيني مي ش��ود كه توصيه مي شود 
كودكان، افراد مسن و بيماران تنفسي و قلبي از 
تردد غيرضروري در سطح شهر خودداري كنند. 
مدير پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي، 
گفت: امروز )سه ش��نبه( در غرب و مركز خليج 
فارس و قسمت هاي جنوبي و جنوب غرب كشور 
بارش پراكنده ب��ا احتمال رعد و برق پيش بيني 
مي شود.  ضياييان با اش��اره به اينكه امروز مركز 
و غ��رب خليج فارس مواج اس��ت، اضافه كرد: از 
بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه جديد بارشي 
در مناطقي از ش��مال غرب و غرب كشور بارش 
برف و باران خواهيم داش��ت.  مدير پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي گفت: روز پنج شنبه 
بارش در شمال  غرب و غرب كش��ور ادامه دارد، 
ضمن آنكه در استان هاي واقع در جنوب غرب و 
جنوب كشور نيز رگبار باران، گاهي رعد و برق و  در 
ارتفاعات بارش پراكنده برف پيش بيني مي شود.  
ضياييان افزود: روز جمعه بارش ها در نيمه غربي 
كشور به صورت پراكنده ادامه دارد. او در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران امروز 
صاف همراه با غبار محلي پيش بيني مي ش��ود، 
اين شرايط روز چهارش��نبه هم در تهران حاكم 
است و روزهاي پنج شنبه و جمعه آسمان تهران 
نيمه ابري با احتم��ال بارش پراكنده پيش بيني 
مي شود؛ بيشينه و كمينه دما امروز در تهران ۱۱ 

و ۲ درجه خواهد بود. 

متمم ۶ هزار ميليارد توماني براي  
بودجه 98 شهرداري تهران 

معاون شهردار تهران از ارايه اليحه متمم بودجه 
سال ۱۳۹8 شهرداري تهران طي روزهاي آينده 
خبر داد و گفت: بر اساس اين اليحه، سقف بودجه 
تا ميزان ۲5 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد 
يافت. حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شوراي شهردار تهران در گفت وگو 
با مهر در خصوص آخري��ن وضعيت ارايه متمم 
بودجه سال ۱۳۹8 شهرداري تهران اظهار كرد: 
با توجه به افزايش هزينه هاي پيش بيني نشده 
در حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري در ابتداي 
سال و نيز افزايش هزينه هاي نگهداشت نياز داريم 

تا براي ايجاد شفافيت ارقام بودجه اصالح شود.
وي ادامه داد: عالوه بر افزايش هزينه ها، با توجه 
به تصويب جداول منابع و مصارف برنامه س��وم 
توسعه ش��هر تهران در شوراي شهر، رقم بودجه 
سال ۹8 بر اساس برنامه حدود ۲5 هزار ميليارد 
تومان برآورد شده كه بر اين اساس بايد سرجمع 
اعتبارات بودجه امسال از حدود ۱8 هزار و 8۲8 
ميليارد به حدود ۲5 هزار ميليارد تومان افزايش 
يابد. به گفته معاون شهردار تهران، اليحه متمم 
بودجه سال ۹8 طي روزهاي آينده به شوراي شهر 
تقديم خواهد شد. مظاهريان تاكيد كرد: بخش 
مهمي از اين افزايش بودجه صرف امور عمراني 
و توسعه شهر خواهد شد. به گزارش مهر، بودجه 
عمومي ش��هرداري تهران )مناطق، واحدهاي 
س��تادي، راهنمايي و رانندگي ته��ران بزرگ و 
شوراي شهر تهران( از حيث منابع تأمين اعتبار 
شامل درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و 
واگذاري دارايي هاي مالي اعم از نقد و غيرنقد بالغ 
بر ۱8 هزار و 8۲8 ميليارد تومان به تصويب شوراي 

شهر تهران رسيده بود.

شهر فروشي به كمتر از ۵0 درصد 
رسيده است

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه تصويب اليحه شوراهاي معماري مناطق 
باعث جلوگيري از شهرفروشي مي شود، گفت: 

شهر فروشي به كمتر از 50 درصد رسيده است.
سخنگوي شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس 
درباره اليحه ش��وراهاي معماري مناطق اظهار 
كرد: طي جلسه آينده شوراي شهر تهران اليحه 
ش��وراهاي معماري مناطق در دس��تور كار قرار 
مي گيرد كه البته دو هفته پيش تاكنون اين اليحه 

در دستور بوده ولي نوبت به آن نرسيده است. 
وي افزود: با تصويب اين اليحه حدود صالحيت و 
اختيارات مناطق مشخص مي شود تا ديگر شاهد 

اتفاقات غيرقانوني و تصميمات فراوان نباشيم. 
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: از طريق 
تصويب اين اليحه نيز ساختار شوراهاي مناطق 
كامل مشخص مي شود و اينكه چه كسي رييس، 

دبير يا عضو شورا باشد دقيقا محرز است. 
اعط��ا اظهار ك��رد: با تصويب اليحه ش��وراهاي 
معماري مناطق جلوگيري از شهرفروشي تثبيت 
مي شود البته مدتي است كه شهر فروشي با آغاز 
فعاليت شوراي پنجم كاهش يافته و به كمتر از 

50 درصد رسيده است. 
وي تصريح كرد: البته پيشگيري از شهرفروشي نه 
از طريق مصوبه و به صورت قانوني بلكه با سليقه 
مديران انجام گرفته و اينكه برخي نخواسته اند 
چني��ن اتفاقي رخ ده��د كه اكن��ون با تصويب 
ش��وراهاي معماري مناطق به ص��ورت قانوني 

شهرفروشي را ديگر شاهد نخواهيم بود. 

   در۸ ماهه نخست سال جاري، ۴۰ هزار و ۵۸3 فقره مبايعه نامه امضا شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۸ ماهه ۹۷( كه اين شاخص ۹۴هزار 
و 1۷ فقره بوده، كاهش ۵۶.۸ درصدي داشته است. بيشترين تعداد معامالت مسكن طي سال جاري در ارديبهشت امسال و با امضاي 1۲ هزار و 31۷فقره 

معامله مسكن به ثبت رسيد كه نسبت به ارديبهشت سال گذشته كه 1۹ هزار و ۴۴۲ فقره مبايعه نامه بود، كاهش 3۶.۶ درصدي داشت.

برش
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طرح جديد براي كنترل بازار
تعادل|

پس از تصميات بنزيني، دولت بر آن ش��د با تشكيل ستاد 
تنظيم بازار، كنترل و تشديد بازرسي ها از فشار مردم بكاهد. 
از اين رو، با گذش��ت بيش از 8 روز از افزايش قيمت بنزين، 
وزارت صمت از تش��ديد بازرس��ي هادر سطح كشور خبر 
مي دهد. براساس آمار ارايه شده، در مجموع 30 هزار و 790 
مورد بازرس��ي صورت گرفته كه ارزش ريالي پرونده هاي 
تخلف در اين مدت ۱93 درصد رشد داشته است. حال در 
همين راستا، روز گذشته، وزير صمت براي ارايه گزارشي 
درباره نحوه تنظيم بازار بعد از افزايش قيمت بنزين به مجلس 
شوراي اسالمي رفت و از طرح جديد براي كنترل بازار سخن 
گفت. بنابه اظهارات رضا رحماني، رسيدگي خارج از نوبت به 
پرونده هاي تشكيل شده و مشخص كردن صنوف متخلف 
با نصب پالكارد، از جمله پيشنهادها براي تنظيم بازار بوده 
كه البته در مورد دوم منع قانوني مانع از اجراي آن ش��ده 
اس��ت. به اعتقاد رحماني، مطابق تصميم هاي اتخاذ شده 
پس از سهميه بندي بنزين، اقدامات اجرايي از قبيل تشديد 
نظارت ها از مبدا تا مصرف كننده نهايي در چند اليه آغاز شد 
وتا اين لحظه، افزايش قيمت ها در حوزه كااليي كمتر از حوزه 
خدمات به ويژه خدمات مسافري بوده كه حاكي از كنترل 
بيشتر حوزه كااليي است؛ اما با اينكه دستگاه هاي مختلف 
مثل تاكسيراني، وزارت راه و شهرسازي و غيره در اين حوزه ها 
مامويت داشته و به كنترل و نظارت مشغول هستند باز هم با 

افزايش قيمت كرايه تاكسي ها مواجه هستيم.

  آمار تشديد بازرسي ها در 8 روز
آمار بازرس��ي هاي انجام گرفته توس��ط بازرسان سازمان 
حمايت، س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و همچنين بازرسي اصناف در 8 روز نخست اجراي طرح 
تشديد بازار در سطح كشور منتشر شد. براساس آمارها، روز 
شنبه همين هفته در مجموع 30 هزار و 790 مورد بازرسي 
در سطح كشور در بخش عرضه انجام شده است. در همين 
راستا براي 2 هزار و 283 متخلف صنفي پرونده تشكيل و 
براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي هر يك از استان ها ارسال 
شده است. بنابر اين گزارش روز دوشنبه بازرسان سازمان 
حمايت و بازرسان س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها ۱5 هزار و 404 مورد بازرسي انجام داده و براي 
يك هزار و 467 واحد صنفي و خدماتي گزارش تخلف به 
ارزش بيش از 3۱ ميليارد و 46۱ ميليون ريال صادر كرده اند. 
همچنين در اين روز آمار بازرسي هاي اتاق اصناف در سطح 
كشور ۱5 و هزار و 386 مورد اعالم شده كه موجب تشكيل 
پرونده تخلف براي 8۱6 واحد صنفي با ارزش ريالي بالغ بر 2 
ميليارد و 328 ميليون ريال شده است. در مجموع طي 8 روز 

نخست اجراي طرح تشديد بازرسي در سطح كشور، بازرسان 
سازمان حمايت و سازمان هاي صمت استان ها و همچنين 
بازرس��ان اصناف با ۱87 هزار و 74 مورد بازرسي براي ۱2 
هزار و 725 متخلف ب��ه ارزش 4۱2 ميليارد و 99 ميليون 
ريال تش��كيل پرونده داده و مراتب را جهت بررسي هاي 
بعدي به تعزيرات حكومتي ارجاع كرده اند. شايان ذكر است؛ 
همزمان با تغيير نرخ بنزين در كشور و در راستاي جلوگيري 
از افزايش قيمت انواع كاال و خدمات در سطح عرضه، طرح 
تشديد بازرسي با همكاري سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، بازرس��ي سازمان هاي صمت استان ها، 
بازرس��ي اصناف و همچنين تعزيرات حكومتي در حال 
اجراست و با هرگونه تخلف گرانفروشي، احتكار و امتناع از 

عرضه به طور جدي برخورد مي شود. 

  رشد ۱۹۳ درصدي ارزش پرونده هاي تخلف 
در راستاي بازرسي هاي انجام شده روزگذشته، رضا رحماني، 
وزير صمت براي ارايه گزارش درباره نحوه تنظيم بازار بعد از 
افزايش قيمت بنزين به مجلس شوراي اسالمي رفت. او از 
تشديد بازرسي ها خبر داد و گفت: يك هفته پس از اجراي 
طرح سهميه بندي بنزين، بازرس��ي ها 39 درصد، تعداد 
پرونده هاي فرستاده شده به تعزيرات حكومتي 45 درصد 
و ارزش ريالي پرونده هاي ياد شده ۱93 درصد رشد داشته 
است. رحماني افزود: در جلساتي با تشكل هاي توليدي و 
صنفي، به آنها ابالغ شد كه در اين مرحله نبايد افزايش قيمت 
داشته باشند؛ هرچند برخي از آنها به اين موضوع معترض 
بوده و ما هم واقعيت ها را مي پذيريم. او بيان كرد: تا اين لحظه، 
افزايش قيمت ها در ح��وزه كااليي كمتر از حوزه خدمات 
به ويژه خدمات مسافري بوده كه حاكي از كنترل بيشتر حوزه 
كااليي است؛ هرچند دستگاه هاي مختلف مثل تاكسيراني، 
وزارت راه و شهرسازي و غيره در اين حوزه ها مامويت داشته و 
به كنترل و نظارت مشغول هستند. رحماني يادآور شد: پيش 
از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، دستگاه ها و موسسه هاي 
پژوهشي مانند بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 
مركز پژوهش هاي مجلس، دانشگاه ها و غيره تحليل هاي 
مختلفي از آثار اجراي طرح داشتند، به طوري كه پيش بيني 
مركز پژوهش هاي مجلس رشد 2.6 درصدي قيمت ها و 
پيش بيني بانك مركزي افزايش 4 درصدي قيمت ها بود. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: مطابق تصميم هاي 
اتخاذ شده پس از سهميه بندي بنزين، دستگاه هاي دولتي 
حت��ي آنهايي كه مصوب��ه افزايش قيمت گرفت��ه بودند، 
حق هيچ افزايش قيمتي تا پايان امسال ندارند.  به همين 
منظور اقدامات اجرايي از قبيل تشديد نظارت ها از مبدا تا 
مصرف كننده نهايي در چند اليه آغاز شد.  بنابه اظهارات 

او، در اين راستا با بسيج ۱5 هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف 
و اتحاديه هاي صنفي، 4 هزار نفر در حوزه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بازرسان اتاق هاي اصناف 
و بسيج اصناف، پاي كار آمدند؛ همچنين اتخاذ تصميماتي 
حين عمليات از جمله كنترل همه روزه ۱00 قلم كاالي 
اساسي، بازرسي ها تشديد و شكايت ها كنترل شد. او بيان 
كرد: رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي تشكيل شده و 
مشخص كردن صنوف متخلف با نصب پالكارد، از جمله 
درخواس��ت هاي ما بود كه در مورد دوم منع قانوني مانع از 
اجراي آن شد. رحماني عنوان كرد:  با وجود همه مشكالت 
بودجه اي، تكميل س��امانه ها يكي از اولويت هاي امسال 
وزارت صنعت بوده است به طوري كه 75 درصد سامانه جامع 
تجارت عملياتي شده و در حال تكميل است؛ سامانه هاي 
شناسه كاال، جامع انبارها، قيمت و خدمات پس از فروش، 
همچنين سامانه »افق« براي صدور فاكتور راه اندازي شده اند 
و عالوه بر آنها طرح تبادل با دستگاه هاي ديگر اجرايي شده و 
با وزارت راه و شهرسازي، گمرك، امور مالياتي، شركت نفت، 
بيمه و توانير ارتباط برخط داريم. او بيان كرد:  راه منطقي و 
درست اين است كه اين سامانه ها تكميل شوند تا بتوان كاالها 
را از مبدا تا مقصد كنترل كرد و اين مهم يكي از محورهاي 
هفتگانه مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه از 
ابتداي امسال در دستور كار قرار گرفته است؛ در عين حال 

نمي توانيم بازار را به اميد انجام كار علمي رها كنيم. 

   اقرار وزير به افزايش قيمت كرايه تاكسي
از آن سو، رحماني در گفت وگو با »ايسنا« از افزايش قيمت 
كرايه تاكسي ها خبر داد و گفت: طبق ارزيابي كارشناسان 
نبايد قيمت كرايه هاي تاكس��ي اينقدر افزايش داشته 
باشد چون تاثير افزايش قيمت بنزين در آن حد نيست. 
او معتقد است، در مواردي تاثير افزايش قيمت بنزين بر 
كاال واقعي بوده مثل نرخ برخي از تاكسي ها و به طور كلي 
حمل و نقل كه متناسب با افزايش قيمت بنزين به ۱500 
تومان افزايش قيمت داش��تند. در اين موارد كه افزايش 
قيمت ناچيز بوده، قابل اغماض است. اما در موارد ديگري 

كه برخي از شرايط سوءاستفاده مي كنند، اغماض وجود 
ندارد و بايد با آنها برخورد شود. وزير صمت گفت: طبق 
گزارشات ارايه شده از سوي مردم بيشتر افزايش قيمت 
در حوزه حمل و نقل بوده كه پذيرفتني نيست. براساس 
ارزيابي كارشناسان نبايد اينقدر افزايش قيمت در حوزه 
حمل و نقل داشته باشيم. تاثير افزايش نرخ بنزين آن قدر 
نيست كه عده اي كرايه را اين طور افزايش دادند. باز هم 
مي گويم دس��تگاه هاي نظارتي افزايش قيمت را در حد 
واقعي مي پذيرند. بيشتر تالش آن است كه تاثير رواني 
كمتر شده و قطعا با عده قليلي كه از شرايط سوء استفاده 
مي كنند برخورد مي شود. ما تنها تاثير واقعي را مي پذيريم. 
او توضيح داد: در شرايطي كه خودرو افزايش قيمت نداشته 
هفته گذشته شاهد بوديم كه قيمت برخي از خودروها 
در بازار نوسان داشته اس��ت. گزارش هايي در اين حوزه 
رس��يده كه مثال يك نفر كه يك ماشين هم نداشته در 
عرض 20 روز 5 هزار پرايد براي فروش گذاش��ته است. 
اين صحنه سازي صوري با هدف افزايش قيمت بوده كه 
تخلف و سوءاستفاده اس��ت. او ادامه داد: در مواردي كه 
افزايش قيمت واقعي و در حد خودش باشد، دستگاه هاي 
مربوطه و تعزيرات مي پذيرند ام��ا در جايي كه افزايش 
قيمت تحت تاثير ش��ايعات و فضاسازي و خداي ناكرده 
سواس��تفاده افراد باشد، پذيرفتني نيست و ما به محض 
اطالع برخورد مي كنيم. اكنون هم در هفته دوم اجراي 
اين طرح ميزان بازرس��ي ها و تشكيل پرونده و ارسال به 
تعزيرات نسبت به هفته قبل از اجراي اين طرح افزايش 
پيدا كرده كه به معناي برخوردهاي جدي است. او افزود: 
انجمن ها، اتاق ها و اصناف پاي كار آمدند، البته در مواردي 
از نظر نيرو و نظارت مشكل داشتيم كه بسيج و به خصوص 
بسيج اصناف پاي كار آمد و قرار شد براي جبران كمبود 
نيرو كمك كنند. رحماني در مورد ادامه دار بودن كنترل ها 
بر بازار در سال آينده گفت: قطعا نظارت ها تداوم خواهد 
داشت. ما دنبال اين هستيم كه در ابتداي كار نظارت ها 
شديد باشد تا تاثيرات رواني مردم را اذيت نكند. اگر از ابتدا 

وضعيت مهار شود در آينده قابل كنترل تر است. 

  آرامش پس از كنترل قيمت ها
همچنين در اين راستا، حسين مدرس خياباني، قائم مقام 
وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در جلسه علني 
روز گذشته مجلس و در جريان بررسي تاثير افزايش قيمت 
بنزين بر ساير كاالها و خدمات همراه با وزير صنعت حضور 
يافت و با بيان اينكه »ذخاير راهبردي كاالهاي اساس��ي در 
كشور تامين شده«، گفت كه نظارت و كنترل ۱00 قلم كاالي 
اساسي آرامش را به ساير كاالها نيز تسري خواهد داد. او اظهار 
كرد: ما متعاقب اصالح نرخ بنزين اقداماتي را در بخش هاي 
مختلف داشتيم كه بخش عمده اقدامات مربوط به قبل از 
اجراي طرح بوده است. در اين زمينه فراواني كاالهاي اساسي 
و استراتژيك پشتوانه مهمي است كه با تامين به موقع مي شود 
اثرات اين طرح را كاهش داد. براي ما اصل فراواني، مقدم بر 
قيمت است و از ارديبشهت ماه و خردادماه امسال با همكاري 
بانك مركزي، سازمان بنادر و گمرك اقدامات ويژه براي تامين 
كاالهاي اساسي داشته ايم كه در حد مطلوب و بي سابقه است 
و به اضافه مصرف جاري ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي و 
استراتژيك ما تامين شده است. مدرس خياباني با بيان اينكه 
تامين كاال مي تواند بخشي از آثار افزايش قيمت را مديريت 
كند، ادامه داد: اكنون سطح قابل قبولي از موجودي كاال را 
در كشور داريم و تمام شاخص ها افزايشي است. همچنين 
هيچ كدام از تخفيف و حراج فروش��گاه ها متوقف نشده و ما 
مي توانيم احتمال افزايش گراني را مديريت كنيم كه در اين 
راستا كنترل و تشديد بازرسي ها تكميل كننده اين حلقه است. 
او با اشاره به كنترل 4300 بازرس با روزانه 30 هزار بازرسي 
براي جلوگيري از افزايش قيمت ها اظهار كرد: بحث افزايش 
نرخ بنزين يك رقم ناچيز اثر واقعي روي كاالها مي گذارد و 
ما تالش مي كنيم كسي از اين شرايط سوء استفاده نكند و 
موج انتظار تورمي هم روي كاالها اثر نگذارد. از طرفي تالش 
مي كنيم سهميه هاي تخصيصي به اقشار هدف به سمت توليد 
برود كه اگر به موقع واريز شود اثر آن در بخش خدمات هم كم 
خواهد شد. همچنين تالش مي كنيم با اختصاص سهميه ويژه 
به وانت بارها و كاميونت هاي شركت هاي پخش نيز تا حدي 

جلوي افزايش قيمت را بگيريم.

توضيحات سازمان حمايت درباره خودروهاي معوق
مديركل نظارت بر كاالهاي فلزي و معدني سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: با اقدامات نظارتي 
و حمايتي انجام ش��ده رون��د تحويل خودروه��ا و ايفاي 
تعهدات معوق تسريع ش��ده و پيگيري و اعمال اقدامات 
نظارتي تا تحويل تمامي خودروهاي معوق ادامه دارد.به 
گزارش شاتا، مجتبي جوهريان با استناد به مفاد مندرج 
در ج��دول ذيل ماده 4 آيين نام��ه اجرايي قانون حمايت 
از حق��وق مصرف كنندگان خودرو بيان ك��رد: در جدول 
ماده 4 آيين نامه مذكور ضوابط و روش هاي فروش خودرو 
از جمله وضعيت پرداخت سود مشاركت و خسارت تاخير 
در تحويل مشخص ش��ده كه در ارتباط با تعهدات معوق 
مطابق با آن اقدام خواهد شد و شركت ها مكلف به پرداخت 
آن هس��تند؛ ليكن تاخير در تحويل خ��ودرو و در برخي 
موارد نيز عدم امكان تحوي��ل خودرو يا افزايش قيمت، از 
تبعات ناشي از اعمال تحريم هاي ظالمانه، خروج برخي 
طرف هاي خارجي از قراردادهاي منعقده با خودروسازان، 
بروز برخي مش��كالت در حوزه تخصي��ص و تأمين ارز و 
نوسانات نرخ ارز بوده است. او توضيحاتي پيرامون برخي 
مش��كالت مرتبط با خودرو و تدابير اتخاذ شده با رويكرد 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان اعالم كرد 
و افزود: ب��ا توجه به اينكه پيش فروش خ��ودرو به عنوان 

يكي از ضوابط و روش هاي فروش ذيل ماده )4( آيين نامه 
اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو و 
به عنوان ابزاري در جهت تأمين مالي نقدينگي مورد نياز 
عرضه كنندگان خودرو تعيين شده و طي سنوات گذشته 
نيز در شرايط عادي اقتصادي تعهدات ايجاد شده از محل 
پيش ف��روش در موعد مقرر يا حداكثر با تأخير يك ماهه 
انجام مي ش��د، از اين رو، تالقي موعد تحويل خودروهاي 
پيش فروش شده قبلي )درشرايط عادي فواصل تحويل 
خودروها غالبًا بين 6 ال��ي 9 ماه بوده( با بحران هاي ايجاد 
ش��ده از محل تحريم هاي ظالمانه و بعضا عدم مديريت 
صحيح در ميزان پيش فروش هاي انجام ش��ده متاسفانه 
منجر به افزايش تعهدات معوق خودروسازان شده است.او 
تصريح كرد: وضعيت نابسامان نقدينگي عمده شركت هاي 
قطعه ساز و بدهي هاي معوق خودروسازان به آنها، كاهش 
نقدينگي و فراهم نبودن امكان خريد مدت دار خودروسازان 
براي تامين مواد اوليه، وابس��تگي قطعه سازان به ميزان 
فروش خودروسازان و بدهي هاي معوق به قطعه سازان از 
مسائل ديگري است كه منجر به كاهش در توليد و عرضه 
خودرو شد به نحوي كه ميزان توليد انواع خودرو در 7 ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
36 درصد و در سال ۱397 نيز نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن حدود 38 درصد كاهش داشته و اين موضوع به 
تناسب منجر به كاهش در عرضه خودرو و تأخير در ايفاي 
تعهدات خودروس��ازان شده اس��ت. او ادامه داد: در طرف 
تقاضاي بازار نيز با توجه به انتظارات تورمي حادث شده در 
بازار و نگراني مردم از بابت كاهش ارزش پول و... منجر به 
سرازير شدن نقدينگي موجود به سمت بازار خودرو و به تبع 
آن شكل گيري تقاضاهاي فزاينده و غير واقعي در بازار شد 
كه به دليل كاهش عرضه به واسطه كاهش توليد، منجر 
به افزايش قيمت در بازار ش��ده است.جوهريان گفت: در 
ارتباط با تعهدات عرضه كنندگان خودرو حسب تصميمات 
متخذه در جلسات كميته خودرو مستقر در وزارت صمت 
مقرر شده تا از طريق ارايه برنامه هاي جايگزين درخصوص 
خودروهايي كه امكان توليد آن وجود ندارد، ضمن پيشنهاد 
خودروي جايگزين يا ارايه سبدي از محصوالت قابل تحويل، 
نس��بت به جلب رضايت خريدار اقدام شود كه در شرايط 
فعلي براي تمامي موارد مذكور اقدامات اجرايي الزم صورت 
پذيرفته و حتي المقدور روش هاي جايگزين به خريداران 
پيشنهاد شده است. همچنين خودروسازان مكلف شدند در 
ارتباط با آن دسته از خودروهايي كه تعهدات معوق ندارند، 
اولويت واگذاري آن را به جايگزيني براي ساير خودروهاي 

با تعهدات معوق اختصاص دهند. 

ضرورتتوسعهروابطتجاريباارمنستان
مسعود خوانساري و آرتاشس تومانيان، رييس اتاق بازرگاني 
تهران و سفير ارمنستان در تهران، با بررسي وضعيت مراودات 
تجاري دو كش��ور و مش��كالت موجود، در مورد استفاده 
از س��ازوكار تهاتر و ظرفيت هاي توافقنامه اوراسيا ديدار و 
گفت وگو كردند.به گزارش اتاق بازرگاني تهران، رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و سفير ارمنستان 
پيش از آغاز همايش بررس��ي راه هاي گسترش مناسبات 
تجاري ايران و ارمنستان در اتاق تهران، ديدار و گفت وگو 
كردند. مسعود خوانس��اري و آرتاشس تومانيان با بررسي 
وضعيت كنوني رواب��ط تجاري بر ضرورت تالش مضاعف 
براي حل مشكالت و موانع تجاري موجود تاكيد كردند. پس 
از اين ديدار بود كه در همايشي با حضور سفير ارمنستان، 

دبيركل اتاق تهران، رييس اداره قفقاز وزارت امور خارجه، 
رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان و جمع زيادي از فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي، حفظ و توس��عه روابط تجاري 
دوجانبه مورد بررسي قرار گرفت.در آغاز اين ديدار مسعود 
خوانساري، با ابزار خوشحالي از برگزاري همايش بررسي 
راه هاي گسترش مناسبات تجاري بين ايران و ارمنستان در 
اتاق تهران، همراهي و همكاري سفارت ارمنستان را غنيمت 
دانست و قابل تقدير شمرد. او ابزار اميدواري كرد كه بخش 
خصوصي ايران بتواند از ظرفيت باالي سفارت ارمنستان 
بهره كافي ببرد.رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به روابط 
اقتصادي خوب دو كشور، تنها مساله موجود را روابط بانكي 
دانست كه باعث كند شدن مراودات و كاهش روابط تجاري 

شده است و بايد با همكاري اتاق تهران، سفارت ارمنستان و 
اتاق مشترك سازوكارهايي براي حل اين مساله ديده شود. او 
گفت: ما با برخي كشورها از جمله چين، سازوكار تهاتر كاال را 
در دست تدوين داريم تا تراكنش هاي بانكي به حداقل برسد. 
اين سازوكار مي تواند در مراودات تجاري با كشور ارمنستان 
نيز به اجرا دربيايد. به ويژه اجرايي شدن توافقنامه اوراسيا 
زمينه مناسبي براي توسعه روابط تجاري با كشورهاي اين 
منطقه از جمله ارمنستان فراهم آورده است. خوانساري در 
پايان سخنان خود با اشاره به نقش مهم اتاق مشترك ايران و 
ارمنستان، ابزار اميدواري كرد كه اين اتاق بتواند با شناسايي 
بازرگانان معتبر ايراني و ارمني، زمينه ارتباط هر چه بيشتر 

آنها را فراهم آورد و مشكالت آنها را حل كند.

 Tue. Nov26. 2019  سه شنبه    5  آذر 1398   28  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1532 

برنامه ريزي براي تامين 
گوشت قرمز و مرغ ايام نوروز

شاتا| دبير ستاد تنظيم بازار گفت كه برنامه ريزي 
الزم براي تامين گوش��ت قرمز و م��رغ ايام نوروز 
صورت گرفته اس��ت. عباس قب��ادي اظهار كرد: 
طبق گزارش وزارت جهاد كشاورزي روند توليد 
گوشت مرغ در كش��ور افزايش��ي بوده و حتي با 
تدابير اتخاذ ش��ده براي اس��فند ماه و ايام نوروز و 
همچنين ماه مبارك رمضان در اين حوزه، با توجه 
به جوجه ريزي بيش از ۱35 ميليون قطعه، هيچ 
مشكلي نخواهيم داش��ت. او ادامه داد: با توجه به 
گزارش ارايه شده در خصوص تامين گوشت قرمز 
خوش��بختانه، پيش بيني ه��اي الزم براي توزيع 
بي��ش از 25 هزار كيلوگرم گوش��ت قرمز در ايام 
پاياني سال در سطح بازار فرآهم شده است. قبادي 
تصريح كرد: اكنون در تامين گوشت قرمز و گوشت 
مرغ در كشور مشكلي نداريم و حتي در مواردي 
گزارشاتي مبني بر كاهش قيمت نيز در سطح بازار 
دريافت مي شود. او درباره تغيير قيمت برخي اقالم 
همچون گوجه فرنگي در سطح بازار، خاطرنشان 
كرد: تغييرات موجود در مورد برخي اقالم كااليي 
مرتبط با اصالح قيمت بنزين نيس��ت و به نوعي 
تغيي��ر قيمت فصلي اين اقالم اس��ت كه حتما تا 
يكي دو هفته آينده اين مشكل نيز مرتفع مي شود.

تجارت ۶ ميليارد دالري 
باعراق در ۷ ماه

سازمان توسعه تجارت| رايزن بازرگاني ايران 
در عراق با توجه به روند تعامالت دو كشور در حوزه 
فعاليت هاي تجاري گفت: مهندسي تجاري ايران 
و عراق بر اساس اهداف مشترك برنامه ريزي شده 
و دو كش��ور بر انجام اقدامات موثر مشترك براي 
تقويت امور بازرگاني و رون��ق توليدات مورد نياز 
تأكيد دارن��د. ناصر بهزاد، با اش��اره به عمده ترين 
محصوالت وارداتي كشور عراق از دنيا اظهار كرد: 
اين محصوالت شامل ماشين آالت و دستگاه هاي 
صنعتي، دارو و تجهيزات پزشكي تجهيزات برق 
رساني، محصوالت صنايع تبديلي و مواد غذايي، 
آهن آالت و محصوالت ف��والدي و بهره مندي از 
خدمات فني مهندسي، دانش فناوري در الگوهاي 
جديد كشاورزي و كاالهاي مصرفي است كه بخش 
عمده اي از ص��ادرات ايران به عراق در حال حاضر 
حس��ب نياز اين بازار و تقاضاي موجود مديريت 
مي گردد و از اين رو، ورود كاالهاي س��اخت ايران 
مورد اقب��ال عراقي ها اس��ت. او افزود: براس��اس 
مهندسي تجاري، چشم انداز 20 ميليارد دالر براي 
تجارت با عراق و تبادالت دو جانبه به منظور ايجاد 
ارز آوري، اش��تغالزايي و توس��عه اقتصادي براي 

دوكشور طراحي شده است. 

سامانه پيامكي

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 

 روزنامه تعادل 
دادگستري كل استان ايالم 

شعبه 4 شوراي حل اختالف شهرستان ايالم 

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم
نشاني نام پدرنام خانوادگي نام رديف 

ايالم- ايالم انتهاي بلوار دانشجو- مجتمع گل سرخ بلوك 4 طبقه 4 واحد سوم احمددارابيانزهرا 1

مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
نشاني نام پدر نام خانوادگي نام رديف 

ايالم- هليالن شهرك توحيد - منصوري جمشيدي ثريا 1
خرم آباد كوهدشت جنب اداره ثبت احوال منزل آقاي چراغ علي  قباديخليل قبادي انيس2

مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محكوم له/ محكوم لهم

محكوم له/ محكوم لهمنوع رابطه نشاني نام پدر نام خانوادگي نام 

زهرا دارابيانوكيل ايالم- ايالم- پايين تر از ميدان 22 بهمن- خيابان آيت اهلل حيدري طبقه دوم پاساژ مهرانايمان مقصوديهما

اجرائيه

بسمه تعالي محكوم به: 
بموجب درخواس�ت اجراي حكم مربوطه به شماره 562/96/4 و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709970848400585 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 

مبلغ 120/000/000 ريال به نسبت سهم االرث و پرداخت هزينه دادرسي به همان نسبت به انضمام حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني در حق خواهان/.
مسئول دفتر شعبه 4 شوراي حل اختالف شهرستان ايالم- احسان قباديان    
محل امضاء قاضي شعبه: سيدعلي نوربخش  

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظ�رف ده روز مفاد آن را  بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك س�ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشت مي ش�ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار 
از اج�راي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اج�راي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباش�د موجب مجازات تعزيري 
درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. )تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(.
نشاني: ايالم

به شرح ذيل:
نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

موضوع مناقصه : عبارت است از :  )1

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
شركت توزيع نيروي برق 

مازندران

نوبت دوم

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران 

مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردی ريالنام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصهرديف
3.146.190.000315.000.000جنوب ساریپروژه کاهش تلفات، اصالح انشعاب و خط سرويس، فيکس، تعويض کنتور معيوب و ...1981010828
2.520.845.002253.000.000جنوب ساریاصالح و بهينه سازي شهری-فاز29810108292
2.591.181.279259.000.000جنوب ساریکاهش تلفات فاز 39810108301
3.450.098.000337.000.000جنوب بابلتوسعه و احداث روستايی فاز 49810108312
2.286.155.802229.000.000سوادکوه شمالیاصالح و بهينه سازي روستايي فاز 59810108332
2.052.390.099206.000.000سوادکوهاصالح و بهينه سازي شهري و رفع ضعف ولتاژ شهري6981010834
1.920.213.672192.000.000شرق آملپروژه اصالح و بهينه سازي روستايي فاز 79810108351
3.033.409.946304.000.000اميرکالاصالح و بهينه سازي روستايي8981010837
2.635.005.000264.000.000جنوب بابلاصالح و بهينه سازي روستايي معين حوادث9981010838
1.825.309.105183.000.000جنوب سارياصالح و بهينه سازي شهري خطوط پرعارضه شهري 10981010839

1- تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئين نامه تضمين شرکتهای توزيع می باشد.
2- اين شرکت از پذيرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

3- مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم می گردد.
4- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر و

پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.
5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

2 – زمان فروش اسناد:  از روز چهارشنبه مورخه98/09/06 لغايت  روز دوشنبه مورخه   98/09/11  
3 – محل دريافت اسناد : سايت  شرکت توزيع نيروی برق مازندران-http://www.maztozi.ir   مناقصه و مزايده 

4–مبلغ فروش اسناد: مبلغ 300/000 ريال بحساب جام  شماره5240332412 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري )پرداخت از طريق درگاه اينترنتی(
5- مهلت تحويل پيشنهاد پاكات : زمان تحويل اسناد تا پايان ساعت اداری  روز شنبه  مورخه 98/09/23   ميباشد.

همچنين زمان بازگشايی پاکات:  ساعت 8:30 صبح  روز يکشنبه  مورخه 98/09/24  به ترتيب شماره مناقصه انجام می گيرد.
6- محل تحويل اسناد مناقصه : ساری، خيابان امير مازندرانی ، روبروی خيابان وصال شيرازی - شرکت توزيع برق مازندران – دبيرخانه

6-1(  شرايط مناقصه گران :                                                                    
الف - داشتن شخصيت حقوقی                                                                                                      ب- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر           

پ- ارائه تصوير گواهينامه تائيد صالحيت )رتبه( نيرو                            ج – ارائه گواهينامه ايمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7-  محل بازگشايي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا ... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران                                             

8 – نشانی کسب اطالعات بيشتر :    
        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سايت معامالت توانير به آدرس   www.Iets.Mporg.ir الف- سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس 

 ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس www. maztozi.ir    د- شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات -  اداره مناقصات                                                     



15 جهان

واكنش ها به ورود ميلياردر بزرگ امريكايي به عرصه انتخابات

معترضان دموكراسي خواه هنگ كنگ در انتخابات پيروز شدند

راه دشوار بلومبرگ تا كاخ  سفيد

سيلي اكثريت خاموش به »كري لم«

گروه جهان|
 واكنش ه��ا ب��ه ورود رس��مي ماي��كل بلومب��رگ 
ميلياردر امريكايي و ش��هردار پيش��ين نيويورك، به 
رقابت هاي درون حزبي دموكرات ه��ا براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 امري��كا گس��ترده ب��ود. 
بلومبرگ ۷۷س��اله در بيانيه اي اعالم ك��رده: »براي 
شكس��ت دونال��د ترام��پ و بازس��ازي امري��كا وارد 
رقابت هاي رياس��ت جمهوري مي شوم. ما نمي توانيم 
رياس��ت جمهوري بي مالحظه و اقدامات غيراصولي 

ترامپ را براي چهار سال ديگر تاب بياوريم.«
اين نام��زد انتخابات كه خود پيش��تر جمهوري خواه 
ميانه رو بود، رييس جمهوري امريكا را تهديدي براي 
اياالت متحده و ارزش هاي آن دانسته و گفته است: »اگر 
او يك دور ديگر در قدرت باقي بماند، شايد ديگر نتوانيم 

جبران مافات كنيم.« 
ورود بلومبرگ به رقابت ها ۱0 هفته پيش از راي گيري 
مقدماتي درون حزبي براي انتخاب نامزد رقيب دونالد 
ترامپ صورت مي گيرد. تاكنون ۱۸ كانديداي دموكرات 
وارد اين رقابت ها ش��ده اند. بر اس��اس ب��رآورد مجله 
فوربس، او با ۵0ميليارد دالر دارايي يازدهمين ثروتمند 
جهان است. اين در حالي است كه ترامپ با سه ميليارد 
دالر داراي��ي در رده 2۵۹ ثروتمندان جهان قرار دارد. 
اين ميلياردر امريكايي گفته كه قصد دارد ۱۵0ميليون 
دالر هزينه كارزار انتخاباتي اش كند. بلومبرگ در سال 
20۱۸ نيز بيش از ۱00ميليون دالر به حزب دموكرات 
براي در اختيار گرفتن مجلس نمايندگان در انتخابات 

ميان دوره اي كمك مالي كرده بود.
بلومبرگ درحالي ديرهنگام خود را وارد عرصه انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 امري��كا كرده ك��ه ترامپ 
رقيب اصلي دموكرات ها در اين انتخابات، تالطم هاي 
سياسي- اقتصادي بسياري در داخل و خارج از امريكا 
ايجاد كرده و با شعار »اول امريكا«، در سطح بين الملل 
بحران آفرين شده و اكنون نيز با موضوع استيضاح در 
مجلس نمايندگان دست به گريبان است. ترامپ ضمن 
انتقاد از ش��هردار سابق نيويورك پيش بيني كرده كه 
بلومبرگ شكست خواهد خورد. او گفته كه دوست دارد 

براي رقابت با »مايكل كوچولو« روبرو شود.
بلومبرگ كه اوايل س��ال جاري گفته ب��ود وارد كارزار 

انتخاباتي نمي شود.بااين حال نزديكان اوگفته اند به دليل 
اينك��ه مي بيند هيچ يك از نامزده��اي حاضر در حزب 
دموكرات توان شكس��ت ترامپ را ندارند، تصميم خود 
را تغيير داده است. اين ناتواني شامل حال جو بايدن هم 
مي شود زيرا بلومبرگ شاهد افت نظرسنجي جديد او در 
ايالت آيوا و مشكالت بايدن در جمع آوري كمك هاي مالي 
بوده است. اين مولتي ميلياردر امريكايي براي شروع كارزار 
انتخاباتي، براي دو هفته آگهي تلويزيوني معرفي خود، ۳۷ 
ميليون دالر هزينه كرده است. ويدئوهاي تبليغاتي او قرار 
است در دو هفته آينده در ايالت هاي مختلف امريكا پخش 
شود. در پايان اين تبليغ، بلومبرگ به صراحت مي گويد: 
»من، بلومبرگ به دنبال رياست جمهوري امريكا هستم 

و اين گفته را ثابت مي كنم.«

  چالش هاي پيش روي شهردار سابق 
مايكل بلومبرگ با جناح پيش��روي ح��زب دموكرات كه 
برني س��ندرز، اليزابت وارن و الكس��اندريا اوكازيو كورتز، 
عضو جوان مجلس نمايندگان آن را نمايندگي مي كنند 
اختالف نظرهاي عميقي دارد. او با اين حال بر اهميت موضوع 
تغييرات آب وهوايي تاكيد زيادي مي كند. شهردار سابق 
نيويورك بر اين باور است كه راي دهندگان امريكايي مايل 
نيستند تا گزينه هايشان در انتخابات آتي از يك سو به دونالد 
ترامپ و از س��وي ديگر به نامزدي از جناح پيشروي حزب 
دموكرات محدود شود. او معتقد است كه فضاي الزم براي 

عرض اندام يك نامزد ميانه رو مانند شخص او وجود دارد.
جو بايدن معاون باراك اوباما در دوران رياست جمهوري او، 
و اليزابت وارن سناتور ايالت ماساچوست، تا پيش از اعالم 

نامزدي مايكل بلومب��رگ از ديگر نامزدهاي دموكرات در 
نظرسنجي ها پيشي گرفته بودند. سي ان ان نوشته: از آنجايي 
كه بلومبرگ ديرهنگام به عرصه رقابت ها پا گذاشته، در چهار 
راي گيري مقدماتي درون حزبي دموكرات ها كه سال آينده 
ميالدي در ايالت هاي »آيوا«، »نيوهمپش��اير« و »نوادا« 
برگزار مي شود، حضور نخواهد يافت و استراتژيش را فقط 
براي حضور در راي گيري »سه شنبه بزرگ« قرار داده كه 
سوم ماه مارس 2020 همزمان در ۱۴ ايالت از امريكا برگزار 
مي شود. اين مي تواند يك اس��تراتژي ناموفق براي حزب 
دموكرات و ش��خص بلومبرگ باشد. بي بي سي اما نوشته: 
»بلومبرگ فكر مي كند كه پيروز مي ش��ود. او كسي است 
كه هميشه فعاليت هاي اقتصادي خود را بر مبناي تحليل 
داده ها و اطالعات پيش برده اس��ت. او تعدادي كارشناس 

نظرسنجي و استراتژيست سياسي در اختيار دارد. در ضمن 
احتياجي هم به مدرك دانشگاهي در زمينه تحليل كيفي 
وجود ندارد كه بخواهيد متوجه شويد عرصه سياسي حزب 
دموكرات همچنان سيال است... او احتماال پس از بررسي 
اوضاع به اين نتيجه رسيده كه با وجود منابع مالي نامحدودي 

براي تبليغات، فرصت براي پيوستن به رقابت ها هست.« 
نخستين واكنش ها به نامزدي مايكل بلومبرگ براي 
انتخابات هم از طرف رقباي او در حزب دموكرات بود. 
برني سندرز از مايكل بلومبرگ انتقاد كرده و گفته است 
كه ميلياردرها در انتخاب��ات 2020 ميالدي چندان 
دوام نخواهند يافت. سندرز در پيامي توييتري تاكيد 
كرده است: »ميلياردرها حق ندارند انتخابات را بخرند 
و آدم هايي چون بلومبرگ در اين رقابت چندان پيش 
نخواهند رفت.« سندرز همچنين گفته است كه بايد به 
سركوب راي دهندگان امريكايي پايان داده شود. جو 
بايدن ام��ا از ورود مايكل بلومبرگ به كارزار انتخاباتي 

استقبال كرده است.
نيويورك تايمز نيز در گزارش��ي با اشاره به ورود ديرهنگام 
بلومبرگ به عرصه رقابت ه��اي درون حزبي و همچنين 
سوابق كه ممكن اس��ت در آينده برايش دردسرساز شود، 
نوشته: »بلومبرگ موانع بزرگي در پيش دارد شامل مجموعه 
پيچيده اي از دعواهاي حقوقي تج��اري و اظهارنظرهاي 
خصمانه عليه زنان است. بلومبرگ همچنين در گذشته 
از سياس��ت هايي حمايت ك��رده كه نژادپرس��تانه )ضد 
سياه پوس��تان و التين تبارها( ب��وده و اين مي تواند مانعي 

جدي براي جلب آراي آنان باشد.« 
دونالد ترامپ رقيب دموكرات ها حدود پنج ماه پيش كارزار 
انتخاباتي خود را با متهم كردن دموكرات ها به تخريب امريكا 
آغاز كرد. او ۱۸ ژوئن در جمع هوادارانش در اورالندو ايالت 
فلوريدا، گفت رقبا و مخالف��ان او در حزب دموكرات قصد 
دارند امريكا را نابود كنند و او اجازه نخواهد داد كه اين اتفاق 
بيفتد. ترامپ در كارزار انتخاباتي خود در اورالندو گفت: »ما با 
همديگر قدرت مستقر سياسي كه در هم شكسته بود را پايين 
كشيديم و دولتي را جايگزين آن كرديم، برآمده از مردم و 
براي مردم«. ايالت فلوريدا معموال از ايالت هاي كليدي 
در س��ازوكار انتخاباتي اياالت متحده است. ترامپ در 
انتخابات پيش��ين در سال 20۱۶ ميالدي موفق شده 

بود آراي فلوريدا را از آن خود كند.

 گروه جهان|
 نتيج��ه انتخابات محلي هنگ كنگ نش��ان مي دهد كه 
هواداران جنبش دموكراسي ۳۹0 كرسي از ۴۵2 كرسي 
شوراي شهر را به دست آورده اند. به اين ترتيب مخالفان 
دولت محلي هنگ كنگ نزديك به ۹0 درصد كرسي هاي 
شوراي ش��هر آينده را در اختيار خواهند داشت. اكثريت 
كرسي هاي شوراي ش��هر هنگ كنگ تاكنون در اختيار 
طرفداران چين بود. پك��ن در واكنش به نتايج انتخابات 
اعالم كرده “هر اتفاقي كه بيفتد هنگ كنگ بخش��ي از 

چين است. “
شوراهاي محلي در هنگ كنگ از قدرت سياسي برخوردار 
نيس��تند با اين حال نتايج راي گيري يكشنبه شكست 
س��نگيني براي كري لم رييس دولت محلي، محسوب 
مي ش��ود كه اميدوار بود اكثريت خام��وش پس از ماه ها 

خشونت از طرفداران پكن حمايت كند.
رييس دول��ت محلي هنگ كن��گ در واكنش به نتيجه 
انتخابات شوراي شهر گفته اس��ت دولتش در نظر دارد 
متواضعانه سخن ساكنان اين شهر را بشنود. كري لم در 
واكنش به نتايج انتخابات گفته: »تحليل ها و تفسيرهاي 
گوناگوني وجود دارد اما نتايج منعكس كننده نارضايتي 

مردم از وضعيت فعلي و مشكالت عميق در جامعه است.« 
او پيش از انتخابات گفته بود اطمينان دارد كه انتخابات 

پيش رو به ماه ها تظاهرات مخالفان پايان خواهد داد.
بس��ياري از تحليلگران نتيجه انتخابات محلي را حامل 
پيامي روشن براي دولت چين مبني بر حمايت شهروندان 
هنگ كنگي از اعتراضات ماه هاي گذشته مي دانند. شايد 
به همين دليل بوده كه در نخستين ساعات پس از اعالم 
پيروزي جنبش دموكراس��ي، »وانگ يي« وزير خارجه 
چين، در واكنش به نتايج اين انتخابات گفت: »هر چه در 
هنگ كنگ پيش بيايد مهم نيست و اين منطقه در نهايت 

بخشي از چين است.«
 معترضان طرفداران خود را فراخوانده بودند تا در انتخابات 
محلي شوراها به طور فعال شركت كنند. به گزارش رويترز، 
ميزان مشاركت در راي گيري يكشنبه ۷۱درصد بوده كه 
در انتخابات محلي هنگ كنگ بي سابقه محسوب مي شود. 
هنگ كنگ هفت ميليون و ۵00 هزار نفر جمعيت دارد 
كه چهار ميليون و ۱۳0هزار نفر از آنها براي ش��ركت در 

انتخابات ثبت نام كرده بودند.
فعاالن جنب��ش دموكراس��ي از ماه ژوئن س��ال جاري 
اعتراضات خود را آغاز كردند. اين اعتراض ها ابتدا عليه يك 

اليحه دولت براي تسهيل استرداد افراد مظنون به چين 
شكل گرفت و در ادامه به جنبشي عليه نفوذ رو به افزايش 

پكن براي سركوب آزادي هاي مدني بدل شد. 
هنگ كنگ در پي اين ناآرامي ها بدترين شرايط اقتصادي 
و تجاري را تجربه مي كند. بسياري از صنايع اين منطقه 
در معرض خطر قرار گرفته اند و گردشگري آن روز به روز 
افت بيشتري پيدا مي كند. بسياري از ناظران پيش بيني 
كرده ان��د كه هنگ كنگ براي نخس��تين بار در يك دهه 
گذش��ته وارد دوره ركود اقتصادي شود. بازار اوراق بهادار 
هنگ كنگ هم در بدترين ش��رايط خود در سال جاري 
ميالدي قرار دارد و س��رمايه گذاران از بيم ش��ورش هاي 
بيشتر و اعتراض هاي گسترده و همچنين جنگ تجاري 
چين و امريكا در حال بيرون كشيدن سرمايه هايشان از 
اين بازار هستند. همچنين بسياري از هتل هاي اين منطقه 
تعطيل شده است، خريداران مسكن خريدها را متوقف 
كرده اند، بسياري از فروشگاه ها تعطيل شده است و حمله 
به مراكز عمومي و ايس��تگاه هاي راه آهن باعث تعطيلي 

آنها شده است.
گفته ش��ده، تنها در ماه جاري ميالدي شمار مسافران و 
گردشگراني كه به هنگ كنگ مي روند در مقايسه با دوره 

مشابه سال گذش��ته بيش از ۵۳ درصد كمتر شده است. 
راه آهن هنگ كنگ اعالم كرده براي اولين بار در يك دهه 
گذشته در ماه اكتبر امسال بيش از ۳۵0 ميليون دالر زيان 
ديده است. از سال ۱۹۹۷ ميالدي كه بحران مالي و بانكي 
منطقه آسيا و هنگ كنگ را در برگرفت، اين دوره بدترين 

وضعيت اقتصادي را براي اين منطقه ايجاد كرده است.
چي��ن ناآرامي  هاي سياس��ي در هنگ كنگ را نتيجه 
دست هاي سياه امريكا مي داند و به واشنگتن توصيه 
كرده اين موضوع را به خاطر بياورد كه هنگ كنگ در 
واقع هنگ كنگ چين است. هوآ چونينگ سخنگوي 

وزارت خارجه چين، گفته ب��ود: »ما قادر به درك اين 
موضوع هس��تيم كه مقامات امريكايي پشت چنين 
حوادثي هستند. آيا مقامات امريكايي صادقانه به دنيا 
مي گويند كه چه نقش��ي ايفا مي كنن��د و اهداف آنها 

چيست؟«
هنگ كنگ از ميانه قرن ۱۹ مي��الدي تا ۱۹۹۷ ميالدي 
مستعمره بريتانيا بود و از آن پس به جمهوري خلق چين 
ملحق شد. هنگ كنگ يك منطقه آزاد تجاري خودگردان 
است و برخالف چين، ساكنان آن از حقوق شهروندي و 

آزادي هاي مدني گسترده اي برخوردارند.

دريچه

وزير نيروي دريايي امريكا 
بركنار شد

گروه جهان| ريچارد اسپنسر، سكرتر نيروي دريايي 
امريكا، به دس��تور مارك اس��پر وزير دفاع، به دليل 
مخالفت با دونالد ترامپ بر س��ر محكوميت و نحوه 
برخورد با يك كماندوي امريكايي از كار بركنار شد. 
به گزارش رويترز، وزارت ني��روي دريايي امريكا كه 
ريچارد اسپنسر با عنوان مدير اجرايي رياست آن را 
بر عهده داشت، سازماني نظامي و زيرمجموعه وزارت 
دفاع امريكاست. ادوارد گاالگر، كماندوي يگان ويژه 
نيروي دريايي امريكا موس��وم به »نيوي سيلز« كه 
اسپنسر و ترامپ بر سر نحوه برخورد با او اختالف نظر 
داشتند، به ارتكاب جنايت جنگي در عراق، شليك 
ب��ه غيرنظاميان و كش��تن يك زنداني غير مس��لح 
۱۷ س��اله داعشي با چاقو متهم شده بود. يك هيات 
منصفه نظامي اين كماندو را جوالي از اين اتهامات مبرا 
اما او را به دليل انتشار عكس خود در كنار جسد اسير 
نوجوان داعشي، محكوم كرد و تنزل درجه داد. ترامپ 
كه به طور علني با گرفتن نشان »پين نيزه سه شاخه« 
از اين كمان��دو و تنزل درجه او مخالفت كرده بود در 
توييتي نوشت: »ادوارد با پين نيزه سه شاخه خود و 
با تمام افتخاراتي كه كس��ب كرده در كمال آرامش 
بازنشست خواهد ش��د.« ريچارد اسپنسر مي گويد 
واضح اس��ت كه او و ترامپ نظر يكساني به آنچه كه 
نظم و انضباط خوب خوانده مي شود، ندارند. پنتاگون 
دليل بركناري وزير نيروي دريايي را بي صداقتي او در 
مراوده با كاخ سفيد بر سر پرونده ادوارد گاالگر اعالم 
كرده است. س��ي ان ان پيشتر با انتقاد از ورود ترامپ 
به پرونده گاالگر بدون در نظر گرفتن نظر پنتاگون، 
نوشته بود كه اين اقدام خودسرانه ترامپ بسياري را 

در پنتاگون خشمگين كرده است. 

موافقت نتانياهو با
 انتخابات درون حزبي ليكود 

گروه جهان| نخست وزير رژيم صهيونيستي با انتخابات 
درون حزبي ليكود طي شش هفته آينده موافقت كرده 
است. به گزارش يديعوت آحارونوت، بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستي، به رغم صحبتي كه در 
مخالفت با انتخابات درون حزبي ليكود داشت سرانجام 
تحت فشارها با برگزاري انتخابات درون حزبي موافقت 
كرد. به نوشته اين روزنامه، نخست وزير رژيم اسراييل كه 
متهم به فساد است، با حييم كاتس عضو كنست )پارلمان 
رژيم صهيونيستي( و رييس حزب نشست داشت و هر 
دو طبق توافق قبلي بر برگزاري نشس��ت حزب ليكود 
در پنجم دس��امبر و موافقت با لغو انتخابات مقدماتي 
ليس��ت حزب توافق كردند. قرار شده، انتخابات درون 
حزبي ظرف شش هفته آينده برگزار شود. گفته شده، 
نخس��ت وزير و رييس حزب ليكود صرف نظر از امكان 
برگزاري اين انتخابات پيش از انحالل كنست با برگزاري 
آن موافقت كرده اند. حزب ليكود ظرف روزهاي آينده 
براي لغو انتخابات مقدماتي فهرست حزب تشكيل جلسه 
خواهد داد. در اين راستا گدعون ساعر، عضو ارشد حزب 
ليكود و رقيب سياسي بنيامين نتانياهو نيز از برگزاري 
انتخابات درون حزبي ليكود در آينده نزديك خبر داده 
است.  در پي صدور كيفرخواست عليه نتانياهو، فشار بر 
نخست وزير اسراييل براي كناره گيري از قدرت باال گرفته 
است. نخست وزير رژيم صهيونيستي اما تاكيد دارد كه 
به رغم كيفرخواس��ت صادره عليه او مبني بر دريافت 
رش��وه، فريب و سوءاس��تفاده از اعتماد عمومي قصد 
كناره گيري ندارد. پنج شنبه گذشته دادستان كل پس از 
ماه ها تحقيقات قضايي راي خود را در مورد نتانياهو اعالم 
كرد. اين نخستين بار است كه عليه يك نخست وزير در 

زمان تصدي اين پست اعالم جرم مي شود.

اعالم آمادگي كره شمالي براي 
هرگونه عمليات نظامي

گروه جهان| رهبر كره شمالي در جريان مانور نظامي 
اين كشور در شمال مرز غربي دريايي كره جنوبي با تاكيد 
بر ضرورت آمادگي جامع سياس��ي، عقيدتي، فيزيكي 
و فني، از آمادگي كش��ورش ب��راي هرگونه عمليات يا 
ماموري��ت نظامي جدي��د خبر داده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري رسمي كره شمالي، »كيم جونگ اون« در 
تمرين نظامي در منطقه چانگرين واقع در ۴۵ كيلومتري 
منطقه تحت كنترل س��ئول حضور داشته و از نزديك 
ش��اهد اين رزمايش بود. منطقه چانگرين در گذشته 
شاهد درگيري هاي بين دو كره بود. كره شمالي عالوه بر 
رزمايش نظامي كه به دستور كيم در چانگرين برگزار شد، 
در روزهاي ۱۸ و ۱۶ نوامبر به ترتيب شاهد مانور يگان هاي 
تك تيرانداز نيروي هوايي و دفاع هوايي كره ش��مالي و 
تمرين نظامي فرماندهان و خلبانان پرواز نيروي هوايي و 
ضدهوايي اين كشور بود. برگزاري رزمايش در شبه جزيره 
كره، يكي از موانع بر سر راه مذاكرات خلع سالح هسته اي 
بين كره شمالي و امريكاست. پيونگ يانگ اخيرا توقف 
رزمايش هاي كره جنوبي و امريكا را به عنوان پيش شرط 
ازسرگيري مذاكرات هسته اي كره شمالي و امريكا اعالم 
كرده و هش��دار داده، اگر امريكا بخواهد به برنامه هاي 
خود براي برگزاري چنين رزمايش  هايي ادامه دهد، 
واش��نگتن در معرض تهديدي بزرگ تر قرار خواهد 
گرفت. امريكا و كره  جنوبي در پي انتقاد كره شمالي، 
تصمي��م گرفتند رزمايش مش��ترك نظامي خود را 
كه قرار بود در پايان ماه ميالدي جاري برگزار ش��ود، 
به زمان ديگ��ري موكول كنند. مذاكرات نمايندگان 
هسته اي كره شمالي و امريكا پيشتر و در پي نشست 
بي نتيجه فوريه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 

و كيم در هانوي ويتنام متوقف شد. 

 آغاز مذاكره ملي در كلمبيا 
با هدف كاهش تنش ها

گروه جهان| دفتر رياست جمهوري كلمبيا اعالم كرده 
مذاكره ملي با هدف كاهش تنش ها به دنبال تظاهرات 
ضددولتي اخير معترضان آغاز ش��ده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، ايوان دوكه كه پس از ۱۸ماه حضور 
در دفتر رياست جمهوري با پايين ترين ميزان محبوبيت 
روبرو شده، مذاكره ملي را با شهرداران و يكسري مقامات 
آغاز كرده است.  به دنبال برگزاري اعتراض هاي ضددولتي 
در كلمبيا، رييس جمهوري اين كشور اخيرا وعده داده 
بود دولتش مذاكره ملي و اعمال اصالحات اجتماعي را 
در دس��توركار خود قرار دهد. رييس جمهوري كلمبيا 
در مذاكراتش ضمن تش��ريح چالش ه��اي دولتش به 
ديدگاه هاي ش��هرداران در حوزه هاي مختلف از جمله 
امور بهداشت عمومي، آموزش، تاسيسات زيربنايي در 
شهرهاي مختلف گوش كرده اس��ت. اين مذاكرات با 
حضور 2۴ شهردار در حالي برگزار شد كه معترضان نيز در 
شهرهاي بزرگ دست به تظاهرات زدند. از جمله مطالبات 
معترضان س��ركوب جدي قاچاق مواد مخدر، كاهش 
خشونت ها، بهبود شرايط بازار كار و ترميم امتيازهاي 
بازنشستگي بوده است. س��ازمان هاي اصلي كارگري، 
كشاورزي و دانشجويي، سياست هاي نئوليبرال دولت 
كلمبيا را رد كرده اند. دولت اين كشور به دنبال »كاهش 
بودجه مستمري بگيري، افزايش سن بازنشستگي و به 
خدمت گرفتن افراد جوان با كمتر از ميانگين دستمزدها« 
بوده است. ايوان دوكه پيشتر اعالم كرده بود كه تحت 
مذاكره ملي براي حل وفصل اعتراض ها، با وزراي دارايي، 
كار و تجارت و همچنين نمايندگاني از بنگاه هاي تجاري 
و اتحاديه هاي كارگ��ري ديدار و گفت وگو خواهد كرد. 
اعتراض هاي ضد دولتي در منطقه امريكاي التين به ويژه 

در شيلي و بوليوي در جريان است.

 احتمال عرضه بي سابقه 
اوراق دالري توسط چين

گروه جهان| منابع آگاه از احتمال عرضه شش 
ميليارد دالر اوراق قرضه دالري توسط چين خبر 
دادند. به گزارش بلومبرگ، برخي از منابع آگاه در 
وزارت دارايي چين اعالم كرده اند كه اين كشور در 
نظر دارد شش ميليارد دالر اوراق مبتني بر دالر را 
به بازار عرضه كند. اين مساله كه در صورت تحقق، 
يك ركورد جديد در عرضه اين اوراق توسط چين 
خواهد بود، شامل همه اوراق قرضه ميان مدت و 
بلندمدت يعني اوراق سه ساله، پنج ساله و ۱0ساله 
خواهد بود. اين براي سومين سال متوالي خواهد 
بود كه چين اوراق بدهي دالري منتش��ر مي كند. 
»آن ژانگ« مدير بخش درآمدهاي ثابت منطقه 
آسيا در بانك جي پي مورگان، گفته: »اين اقدام بار 
ديگر اين فرض را تاييد مي كند كه چين در حال 
توسعه يك بازار اوراق خارجي براي معامله گران 
است.« همچنين قرار است چين براي نخستين بار 
نس��بت به صدور اوراق قرضه ۱۵ ساله مبتني بر 
يورو اقدام كند. سال گذش��ته چين سه ميليارد 
دالر و سال 20۱۷ اين كشور دو ميليارد دالر اوراق 
قرضه دالري منتش��ر كرده بود كه شش ميليارد 
دالر س��ال جاري يك ركورد جديد در اين زمينه 
محسوب مي شود. در حال حاضر بازار اوراق قرضه 
دالري در چين ۷۴0 ميلي��ارد دالر ارزش دارد. 
در هفته هاي اخي��ر و به دنبال كاهش تنش هاي 
تجاري بين پكن و واش��نگتن، بازده اوراق قرضه 
وزارت خزان��ه داري امريكا پايين تر آمده و ارزش 
يوان در برابر دالر به ثبات نسبي رسيده و همين 
مساله ش��رايط را براي عرضه اوراق دالري جديد 

توسط چين مساعد كرده است. 
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افغانستان به سمت بحران 
مي رود

گروه جهان| حامد كرزي رييس جمهوري پيشين 
افغانستان، هشدار داده كشور به سمت بحران مي رود 
و از حكومت خواس��ته كه براي حل مش��كل اقدام 
كند. كرزي دوش��نبه خطاب به محمد اشرف غني 
رييس جمهوري افغانستان، گفته دقت كند و اوضاع 
مملكت را بسنجد و با همكاري مردم افغانستان در 
بهبود وضعي��ت اقدام كند. كرزي وع��ده داده براي 
بهبود وضعيت و حمايت از حقوق مردم افغانستان 
با دولت هم��كاري خواهد كرد. او تاكي��د كرده كه 
حكومت نگذارد كش��ور از اين بيش��تر خراب شود. 
رييس جمهوري پيشين افغانستان گفته اكنون اميد 
به زندگي در افغانستان كاهش يافته و اين روند باعث 
شده كه ش��مار زيادي از جوانان به خارج افغانستان 
مهاجرت كنند. به گزارش بي بي سي، كرزي با انتقاد از 
وضعيت آزادي بيان در كشورش گفته يكي از اهداف 
قانون اساسي افغانستان، مردم ساالري، آزادي بيان و 
آزادي اجتماع اس��ت ولي اكنون اين حق در معرض 
تهديد قرار دارد. رييس جمهوري پيشين درباره اينكه 
چه كسي باعث تهديد آزادي بيان شده، توضيح نداده 
ولي گفته خبرنگاران و صاحب نظران بعد از ابراز نظر 
تهديد مي شوند. حامد كرزي مدعي شد در سه سال 
اخير خبرنگاران و تحليلگ��ران به او گزارش داده اند، 
وقتي چيزي را گفته يا تحليلي را نوشته به آنان تلفن 
زده ش��ده و به سكوت تهديد ش��ده اند. او همچنين 
اضافه كرده سياستمداران كش��ور نيز به او مراجعه 
كرده و گفته اند آنان تهديد شده كه عليه شان پرونده 
ساخته خواهد شد. رييس جمهوري افغانستان گفته 
از يك سال پيش كه روند گفت وگوهاي صلح ميان 
طالبان و امريكا آغاز شد، اين تهديدها براي كساني كه 
از روند صلح حمايت كردند، بيشتر شد. او همچنين 
گفته مالعبدالسالم ضعيف سفيرسابق طالبان در 
پاكستان، پس از شركت در كنفرانس »بين االفغاني« 
مسكو در خانه اش توسط نيروهاي امنيتي افغانستان 
تهديد شد. او گفته، شخصيت هاي ديگر كه براي صلح 
كار مي كردند، نيز تهديد شدند و در نهايت در روزهاي 
گذشته وحيد مژده كشته شد. كرزي درباره اينكه با 
آمدن صلح نبايد دستاوردهاي ۱۸ساله از دست برود، 
گفته دستاوردهاي ۱۸سال در كنار احكام اسالمي، 
آزادي بيان، حق راي و مردمساالري است نه جاده و 
ساير موارد كه اگر مردم افغانستان از آزادي بيان محروم 
شدند از تمام آزادي هاي خود محروم مي شوند.  كرزي 
رييس جمهوري پيشين افغانس��تان، در انتخابات 
رياست جمهوري امسال از هيچ نامزدي حمايت نكرد.

كوتاه از منطقه

 تركيه عمليات نظامي 
در سوريه را ادامه نمي دهد

يك منبع امنيتي در دولت تركيه گفته آنكارا كامال 
به توافق هايي كه با امريكا و روس��يه در مورد توقف 
عمليات خود در شمال س��وريه رسيده بود پايبند 
است. به گزارش رويترز اين منبع امنيتي تاكيد كرده 
تركيه عمليات نظامي خود در خاك سوريه را ادامه 
نمي دهد. دولت تركيه ماه گذشته به طور جداگانه 
با روسيه و امريكا به توافق رسيد تا نيروهاي كرد در 
شمال سوريه از منطقه مرزي با تركيه عقب نشيني 
كنند و در مقابل آنكارا پذيرفت تا عمليات نظامي 
خود در خاك سوريه را متوقف كند. تركيه پيش از 
اين بارها تهديد كرده بود كه عمليات نظامي خود را 

در شمال شرق سوريه از سر خواهد گرفت.

پايگاه فرانسه در امارات مركز 
ائتالف امنيت دريايي مي شود

فرانس��ه رهبري اروپاي��ي  ائتالف امني��ت دريايي 
خليج فارس را برعه��ده گرفت و قرار اس��ت پايگاه 
اين كش��ور در امارات مركز فرماندهي ائتالف شود. 
رهبري ائتالف قرار بود بر عهده امريكا باشد. به گزارش 
دويچه وله، وزير دفاع فرانسه اعالم كرده پايگاه نظامي 
اين كشور در خاك امارت مركز فرماندهي اروپا در طرح 
حفاظت از كشتيراني در خليج فارس خواهد بود. در 
ماه هاي اخير چند تانكر نفت كش در خليج فارس يا 

محدوده تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. 

ناامني غذايي 14 ميليون 
افغانستاني را تهديد مي كند

دفتر س��ازمان ملل در امور هماهنگي كمك هاي 
بشردوستانه )اوچا( اعالم كرده به دليل جنگ جاري، 
رويدادهاي طبيعي، سردي هوا، افزايش عدم امنيت 
غذايي در بين مردم و افزايش شمار آوارگان داخلي، 
نياز به كمك هاي بشردوستانه در افغانستان درحال 
افزايش است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، از ماه 
اوت تا اكتبر سال جاري ۱۳ افغانستاني با دشواري 
حاد ناامني غذايي رو به رو بودند و ۱2.۶ ميليون نفر 
در حالت بحران يا اضطرار هس��تند. ميزان ناامني 
غذايي در شهرهاي نسبت به روستاها باالتر است. 

 جزييات مذاكرات 
رياض و انصاراهلل يمن

يك منبع يمن��ي جزيياتي از مذاك��رات محرمانه 
ميان انص��اراهلل و ري��اض را فاش ك��رد. به گزارش 
س��ايت عربي2۱، مذاكرات در حال حاضر به طور 
مستقيم ميان انصاراهلل و عربستان در حال برگزاري 
است و با ميانجيگري چندين كشور از جمله عمان 
برگزار مي ش��ود. يك هيات س��عودي كه بيش��تر 
اعضايش از شخصيت هاي نظامي بودند حدود دو 
هفته پيش وارد صنعا شد و اين مذاكرات از طريق 
ويديوكنفرانس ادامه دارد. بعد از اين انصاراهلل هياتي 
به عربستان فرس��تاد. اين دور از مذاكرات بر توقف 
جنگ متمركز است. مقامات رياض انعطاف پذيري 
و آمادگي خود را براي اين مساله نشان داده بودند. 
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عكسروز

چهرهروز

دولت ها نمي خواهند موسيقيدان استقالل داشته باشد
رضا مهدوي، نويسنده و پژوهشگر موسيقي درباره وجود صنفي مشخص و مستقل در اين زمينه مي گويد: دولت براي ايجاد چنين تشكلي انگيزه اي 
ندارد. يعني اينكه در بدنه دولت، انگيزه اي وجود ندارد كه بر اساس آن بخش خصوصي وارد عمل شود و به طور جدي فعاليت كند. دولت مي خواهد 
تصدي گري خودش را داشته باشد و مي خواهد اگر فعاليتي هم هست به صورت خصولتي باشد. يعني اگر بخش خصوصي هم در زمينه نشر فعال 
است محتاج بدنه دولت باشد و با تكيه بر آن فعاليت كند و مستقل نباشد. دولت ها همواره نگران اين موضوع بوده اند و نخواسته اند موسيقيدان و 
فعاالن موسيقي استقالل داشته باشند. او درباره وضعيت موسيقي در روزنامه ها و جرايد مي گويد: من نگران موسيقي نويسي در روزنامه ها هستم. 
روزنامه هايي كه حداقل هفته اي يك نيم صفحه را به موسيقي اختصاص مي دادند و اگر آگهي بيايد اولين صفحه اي كه حذف مي شود موسيقي است. 

بازارهنر

درخشش فيلم ايراني در ايدفا 2019
درحالي كه نيمي از زمان برگزاري ايدفا 
2019 به عنوان مهم ترين جش��نواره 
فيلم هاي مس��تند جهان سپري شده 
است، در فاصله چندروزه از آيين معرفي 
برن��دگان آن، جديدتري��ن اثر مهرداد 
اسكويي، مش��هورترين فيلم اين دوره 
از جش��نواره اس��ت. پس از آنكه فيلم 
مستند »س��ايه هاي بي خورشيد«، اثر 

جديد مهرداد اسكويي، فيلمس��از ايراني، در اتفاق 
بي س��ابقه اي براي س��ينماي ايران، به عنوان فيلم 
افتتاحيه جش��نواره امس��ال انتخ��اب و در حضور 
حدود 1300 نفر از اهالي رس��انه و س��ينما پخش 
ش��د - اتفاقي كه گويا در 32 سال گذشته براي هر 
كارگردان منتخبي تنها يك بار واقع شده است - اين 
فيلم ايراني به سرش��ناس ترين و مورد توجه ترين 
فيلم جشنواره تبديل شده است. همچنين نقدها و 
معرفي هاي مختلفي به زبان هاي متعدد در رسانه ها، 
ازجمله رسانه هاي معتبر در حوزه سينما منتشر و نام 
اين فيلم در فهرست هاي مختلف 10 فيلم منتخب 
قرار گرفته اس��ت. عالوه بر اي��ن، بليت هاي تمامي 
نمايش هاي آن در جش��نواره، از همان روز نخست 
به ط��ور كامل فروش رفت. ازجمله، روز يكش��نبه، 
 نماي��ش عمومي آن در س��الن 560 نفره س��ينما

“مانت “ 11 شهر آمس��تردام با تمامي ظرفيت و با 
اس��تقبال مخاطبان برقرار و سپس جلسه پرسش 

و پاس��خ با كارگردان فيلم برگزار شد. 
بخش��ي از پرس��ش هاي مخاطبان در 
نمايش هاي “سايه هاي بي خورشيد “ 
به سرنوش��ت دختران حاضر در فيلم، 
به ويژه با توجه به اعالم خودكشي يكي 
از آنها در پايان فيلم معطوف مي شود. 
اس��كويي در نمايش روز يكش��نبه در 
پاسخ به اين پرسش، اعالم كرد كه كليه 
دخترهاي حاضر در فيلم از زندان مخصوص نوجوانان 
آزاد شده، س��ه نفر از آنها به تحصيل در دانشگاه ها 
مشغول هستند و هيچ كدام از مادران آنها نيز به خاطر 
قتل مش��ترك پدران دخترها، به سرنوشت اجراي 
حكم اعدام منتهي نش��ده اند. از جمع فيلمسازان 
ايراني كه امس��ال با محصول هايي از كشور ايران يا 
ديگر كشورها در ايدفا 2019 حضور دارند، جز فيلم 
»فقدان«  اثر فاطمه ذوالفقاري كه به طرز عجيبي، 
در ابتداي جشنواره كنار گذاشته شد، تاكنون تنها 
بهزاد نعلبندي در نيمه نخست نمايش هاي جشنواره، 
نمايشي را تجربه نكرده است. »كاغذپاره ها« اثر اين 
مستندس��از كه در بخش غير رقابتي حض��ور دارد، 
شامگاه روز دوش��نبه نخس��تين نمايش خود را در 
جشنواره )ايدفا( تجربه مي كند. سي و دومين جشنواره 
بين المللي فيلم مستند آمستردام )ايدفا( از تاريخ 20 
نوامبر تا 1 دس��امبر )29 آبان تا 10 آذر( در پايتخت 

كشور هلند برگزار مي شود. 

تاريخنگاري

كاهش پرهزينه بودجه دربار 
پنجم آذر 1286، محمدعلي شاه به شدت نسبت به اقدام مجلس شوراي ملي در كاهش 
بودجه دربار اعتراض كرد. مجلس جديدالتاسيس شورا بودجه دربار را سيصد هزار تومان 
كسر و به پانصد هزار تومان كاهش داد و شهريه زنان ناصرالدين شاه را هم حذف كرد. اين 
تصميم مجلس كه مورد تاييد ناصرالملك، رييس الوزراي وقت قرار گرفته بود محمدعليشاه 
را به خش��م آورد و ديگر كينه مجلس را تا به توپ بستن و انحالل آن از دل بيرون نكرد. 
محمدعلي شاه كه تحت فشار روسيه و شماري كم از روحانيون بود تا مجلس را منحل كند 
نمايندگان مجلس را احضار و به آنان در مورد كاهش بودجه دربار اخطار كرد و گفت كه 
از حدود خود تجاوز كرده اند. ناصرالملك كه خشم شاه را ديد از سمت خود كناره گيري 
كرد. دولت روسيه- رقيب استعماري انگلستان- كه مجلس را تحت حمايت انگلستان 
مي پنداشت و كمك انگلستان به مشروطه خواهان را از همان آغاز كار عملي بر ضد خود 
مي دانست با مجلس و مشروطيت ميانه خوبي نداشت. در پي اخطار شاه به نمايندگان 
مجلس، مخالفان مجلس از فرصت استفاده كرده و دست به اجتماع زدند و ساختمان 
مجلس در بهارستان را مورد حمله قرار دادند كه گارد مجلس دست به تيراندازي زد و از 
طرفين چند تن كشته يا مجروح شدند. احتشام السلطنه رييس مجلس براي اقامه شكايت 
از اين وضعيت نزد شاه رفت كه محمدعلي شاه دستور داد او و برادرش را كه همراه وي بود 
شالق زدند و در همان جا )كاخ گلستان( بازداشت كردند. محمد علي شاه سپس ناصرالملك 
مستعفي و وزيران كابينه اش را خواست و آنان را هم كتك زد و بازداشت كرد كه نماينده 
دولت انگلستان به مالقات شاه شتافت و به او گفت ناصرالملك از دولت انگلستان نشان 
دريافت داشته و با كسي كه داراي مدال و نشان انگلستان است نبايد چنين رفتار شود! شاه 
گفت اگر چنين است بهتر است كه ناصرالملك همين امروز از ايران خارج شود و به انگلستان 
برود و در آنجا زندگي كند كه چنين شد.  اين موضوع و بسياري عوامل ديگر دست به دست 
هم دادند و در نهايت روز سه شنبه دوم تيرماه 1287 ش برابر با 23 جمادي االول 1326 
ق، هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه قشون محمدعلي شاه به سوي مجلس روان شدند و 
راه هايي را كه به مجلس منتهي مي شد، بستند. مجاهدان كه در ميدان بهارستان بودند در 

سنگرهاي خود به حال آماده  باش درآمدند. چون خبر به گوش حضرات آيات بهبهاني و 
طباطبايي، از رهبران روحاني مشروطه، رسيد، با بي پروايي و دليري از خانه بيرون آمدند و 
خود را به مجلس رسانيدند تا شايد از وقوع حادثه جلوگيري نمايند. ناگهان مجلس شوراي 
ملي كه هنوز مدت زيادي از بدو تشكيل آن نمي گذشت به دستور محمد علي شاه مستبد 
و توس��ط كلنل لياخوف، افسر روسي به توپ بسته شد. در پي اين حمله، نعش خونين 
آزادي خواهان، صحن بهارستان را ُپر كرد و صداي ناله و فرياد از هرسو به گوش مي رسيد.

چرا شهرام مكري متقاضي جشنواره فيلم فجر نيست
شهرام مكري درباره حضور نداشتن 
فيلم جدي��دش در جش��نواره فجر 
امس��ال توضيحاتي را ارايه كرد. اين 
فيلمس��از كه آثار قبلي اش از جمله 
»ماه��ي و گربه« و »هج��وم« مورد 
توجه مخاطب��ان و منتقدان زيادي 
قرار گرفت، از بهار امسال ساخت فيلم 
تازه اي را با نام »جنايت بي دقت« به 

تهيه كنندگي نگار اس��كندرفر آغاز كرد و انتظار 
مي رفت آن را در جشنواره سي و هشتم فيلم فجر 
رونمايي كند، اما اين فيلم متقاضي ش��ركت در 
جشنواره نيست و حتي برخالف برخي شنيده ها، 
در جش��نواره فيلم برلين ك��ه تقريبا همزمان با 
جش��نواره فيلم فجر برگزار مي شود نيز حضور 

نخواهد داشت.
 مكري در اين باره به ايسنا گفت: با وجود اينكه 
فيلمبرداري »جنايت بي دق��ت« پس از حدود 
۴0 جلس��ه به موقع تمام ش��د اما كارهاي فني 
زمان بيش��تري ُبرد، به ويژه بخش هاي مربوط 
به وي��ژوال افكت ك��ه به خاط��ر جزييات دقت 

زيادي ه��م الزم دارد و هنوز در حال 
انجام است. او ادامه داد: به ويژه اينكه 
فيلم هاي متقاضي جش��نواره هم در 
اين بخ��ش زياد هس��تند، به همين 
دليل از آنجا كه فيلم زودتر از مهلت 
مورد نظر جش��نواره آماده نمي شود 
و نمي خواهم س��وءتفاهمي در زمان 
ارس��ال آن ب��ه وجودآي��د، كار را با 
حوصله ادامه مي دهيم و ديگر امكان رس��اندن 
فيلم به جش��نواره فجر را نداري��م. او ادامه داد: 
يك نكته مه��م ديگر جز نبود زم��ان كافي اين 
است كه به عنوان فيلمسازي كه جشنواره فجر 
را تجربه كرده ام، احساس مي كنم آثار من با اين 
جشنواره خيلي در يك مسير قرار ندارند و چون 
فيلم جديدم هم متفاوت از آثار قبلي ام نيس��ت، 
فكر مي كنم نباي��د به خاطر جش��نواره همه را 
تحت فش��ار قرار دهم چون به نظرم سرنوش��ت 
فيلم با اين جش��نواره در ي��ك نقطه تالقي قرار 
ندارد پس تصميم گرفتم با صبر و حوصله كار را 

به پايان برسانم.

در اين نمايشگاه عكس ها فقط روي ديوار نمي روند!
سيف اهلل صمديان با اشاره به تغييرات 
دور هشتم همايش 10 روز با عكاسان، 
در توضي��ح آن خطاب ب��ه خبرنگاران 
گفت: »ش��ما هميش��ه نمايش��گاه را 
مي ديديد و بي��رون مي آمديد. اين بار 
قرار است آنچه روي ديوار رفته از طرف 
خود هنرمند و كارش��ناس ب��ا در نظر 
گرفتن علت اينكه چرا آن اثر بايد روي 

ديوار رود، ضعف و نقاط قوت آن و ... بررسي شود.« 
نشست خبري هش��تمين دوره 10 روز با عكاسان 
ايران صبح ديروز با حضور سيف اهلل صمديان )رييس 
هيات مديره انجمن عكاسان ايران(، اسماعيل عباسي 
)دبير هش��تمين دوره 10 روز با عكاس��ان ايران( و 
مسعود زنده روح كرماني )عكاس( در خانه هنرمندان 
ايران برگزار ش��د. در ابتداي اين نشست سيف اهلل 
صمديان  به بحث خوانده شدن انجمن عكاسان ايران 
با عنوان »انجمن ملي عكاسان« پرداخت و در اين 
زمينه توضيح داد: عبارت انجمن ملي عكاسان ايران 

توسط ارشاد پذيرفته شده نيست، ولي 
به دليل اينكه جز انجمن عكاسان ايران 
شش انجمن ديگر در شاخه هاي ميراث 
فرهنگ��ي، مطبوعات، تئاتر، س��ينما، 
صنعتي و تبليغاتي و دفاع مقدس داريم، 
پس اين انجمن ب��ه عنوان يك انجمن 
جامع تر در نظر گرفته مي شود. اگر دقت 
كنيد مي بينيد ك��ه در عالم گرافيك يا 
نقاشي شعبه هاي ديگري نداريم و تنها يك شعبه 
براي انجمن خود دارند. صمديان با بيان اينكه اين 
دوره ايده نوي��ي را در برگزاري جش��نواره پياده 
خواهند كرد، توضيح داد: شما هميشه نمايشگاه 
را مي ديديد و بيرون مي آمديد. اين بار قرار است 
آنچه روي دي��وار رفته از طرف خ��ود هنرمند و 
كارشناس با در نظر گرفتن علت اينكه چرا آن اثر 
بايد روي دي��وار رود، نقاط ضعف و نقاط قوت آن 
و... بررسي ش��ود. اين روند در دوره هاي بعدي به 

صورت كامل تري ادامه پيدا خواهد كرد.

میراثنامه

برخورد پليس با يادگاري نويسي بر آثار تاريخي
آسيب رساندن به آثار و بناهاي تاريخي موضوع جديدي نيست و هرچند وقت يك بار 
خبرهايي ازتخريب و آسيب رسيدن به يك بنا منتشر مي شود، در اين ميان اما آنچه 
بسيار به چشم مي خورد يادگاري نويسي روي آثار و بناهاي تاريخي است، موضوعي 
كه رييس پليس پيشگيري ناجا از برخورد با آن خبر داده و از شهروندان هم خواسته 
كه هرگونه تخريب و تعرض به آثار تاريخي را به مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش 
كنند. س��ردار محمد ش��رفي در مورد اينكه آيا پليس در مواردي مانند تخريب آثار 
تاريخي و نيز نوشتن يادگاري و آسيب زدن به اين آثار ورود مي كند، گفت: اصلي ترين 
فلسفه وجودي حضور و فعاليت يگان حفاظت ميراث فرهنگي حفاظت از آثار و ميراث 
فرهنگي گذشتگان ماست و ماموران اين يگان و ماموران پليس صددرصد با چنين 
مواردي برخورد خواهند كرد. رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي ادامه داد: در 
هرجايي ميراث و آثار تاريخي نشان شده يا داراي سند، مورد هر نوع تعرض، تخريب 
و دست درازي از تخريب و سرقت گرفته تا نگارش يادگاري و كنده كاري قرار بگيرد، 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي موظف به برخورد با آن بوده و حتما با آن برخورد خواهد 
كرد. شرفي در مورد اينكه آيا مردم مي توانند چنين مواردي را به پليس گزارش كنند 
نيز به ايسنا گفت: ما از مردم مي خواهيم كه اگر با هرگونه تخريب، تعرض و دست درازي 
و... به آثار تاريخي مواجه شدند موضوع را از طريق تماس با مركز فوريت هاي پليسي 
110 به ما گزارش كنند تا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود. او در مورد برخورد 
با قاچاق اشياي عتيقه نيز گفت: در اين زمينه نيز ماموران پليس پيشگيري و ماموران 

يگان حفاظت پليس پيشگيري اقدامات قابل توجهي را انجام داده و تاكنون با موارد 
متعددي از قاچاق اين آثار و نيز كالهبرداري در اين حوزه برخورد كرده اند. به گفته 
رييس پليس پيشگيري ناجا مركز فوريت هاي پليسي 110 عالوه بر اينكه با كالنتري ها 
و مراكز پليس در ارتباط است، داراي ارتباط با يگان حفاظت نيز بوده و در صورت تماس 

شهروندان موضوعات مرتبط به آنان نيز اطالع رساني خواهد شد.

ايستگاه

»منجمد ۲« يخ گيشه 
بين الملل سينما را آب كرد

حمله با قمه 
به اكران يك فيلم گانگستري

انيميشن »منجمد 2« 
در پنج روز نخست اكران 
جهاني خ��ود موفق به 
فروش چشمگير 350 
ميليون دالري ش��د و 
ركورد ف��روش آغازين 
انيميشن ها را در گيشه 
بين الملل جابه جا كرد. 

به گزارش اس��كرين، انيميش��ن »منجمد 2«، 
جديدترين محصول اس��توديو والت ديزني در 
اولين هفته نمايش خود در 37 كش��ور به روي 
پرده رفت و با ثبت فروش 223.2 ميليون دالري 
ركورد فروش آغازين انيميش��ن ها در گيش��ه 
بين الملل سينما را جابه جا كرد، اين ركورد پيش 
از اين در اختيار انيميشن »عصر يخبندان: غروب 
دايناسورها« با فروش 152 ميليون دالري بود. 

در ميان كشورهاي خارجي اكران كننده انيميشن 
»منجمد 2«، چين با 53 ميليون دالر موفق ترين 
عملكرد را داشت و پس از آن كره جنوبي با 31.5 
ميليون دالر، ژاپن با 18.2 ميليون دالر، بريتانيا 
با 17.8 ميليون دالر و آلمان، فرانس��ه و مكزيك 
نيز به ترتيب ب��ا 1۴.9، 13.۴ و 9.3 ميليون دالر 
قرار گرفته ان��د. »منجمد 2« در تم��ام 37 بازار 
خارجي خود در هفته نخس��ت اك��ران در صدر 
گيش��ه فروش قرار گرفت و موفق به شكس��تن 
ركوردهاي مختلفي در كشورهاي گوناگون شده 
است.  اين انيميشن همزمان با گيشه بين الملل 
در س��ينماهاي امريكا نيز به روي پرده رفت و با 
ف��روش 127 ميليون دالري توانس��ت مجموع 
فروش جهاني خود را در هفته نخس��ت اكران به 

رقم چشمگير 350 ميليون دالر برساند. 

در پي حمل��ه گروهي از 
معترضان قمه به دست 
به يك سالن از مجموعه 
س��ينماهاي زنجيره اي 
بريتاني��ا، اك��ران فيل��م 
گانگس��تري »داس��تان 
آب��ي« در اي��ن زنجيره 
سينمايي متوقف شد. به 

گزارش گاردين، در حالي كه سينماهاي زنجيره اي 
»وو« در بريتانيا در حال نمايش فيلم گانگس��تري 
»داس��تان آبي« بودند، حمله اي از س��وي گروهي 
مس��لح به قمه به سينما انجام ش��د كه در نهايت 
موجب ش��د اين فيلم از 91 سينماي اين زنجيره 
پايين كش��يده ش��ود. اين رويداد شنبه ش��ب در 
بيرمنگام يكي از ش��هرهاي مركزي انگلستان و در 
يك مجموعه چند منظوره رخ داد. بيرمنگام دومين 
شهر پرجمعيت بريتانياست و سينما به دليل حضور 
خانواده هايي كه همزمان براي تماشاي »يخ زده 2« 
ديزني در اولين آخر هفته اكرانش آمده بودند، پر از 
جمعيت بود. برمبناي گزارش ها اين هرج و مرج پس 
از آن شروع شد كه در حين نمايش فيلم، گروهي كه 
برخي از آنها مسلح به قمه بودند وارد سينما شدند. 
در اين وضعيت ديگر تماشاگران و به ويژه كودكان 
خانواده هايي كه براي تماش��اي »ي��خ زده« آمده 
بودند، شروع به فرار و جيغ كشيدن كردند و اوضاع 
كامال به هم ريخت. پليس بالفاصله وارد عمل شد 
و با استفاده از سالح هاي الكتريكي سعي در متفرق 
كردن معترضان كرد و در نهايت 5 فرد را كه س��ن 
۴ نفر آنها زير 15 سال بود و يك جوان 19 ساله را، 
دستگير كرد. يكي از اين افراد دختري 13 ساله بود. 
در اين ماجرا چندين افس��ر پليس زخمي شدند و 
از گروه مهاجمان 3 قمه و يك چاقو به دس��ت آمد. 

انتظار مي رود شمار دستگيرشدگان افزايش يابد.

ليگ برتر واليبال در آستانه تعطيلي؟

كالدرون: اولتيماتومي نگرفته ام

با حضور كوالكوويچ از 10 آذر سال جاري 
اردوي آمادگي تيم ملي ب��راي حضور در 
انتخابي المپيك پيگيري مي شود. ايگور 
كوالكوويچ سرمربي تيم ملي نيز روز يكشنبه 10 آذر به 
تهران مي آيد. مرحله اول اردوي آماده سازي ملي پوشان 
براي مسابقات انتخابي المپيك، از روز چهارشنبه 13 آذر 
آغاز خواهد شد. در حالي كه زمان حضور بازيكنان لژيونر 
در اردوي تيم ملي هنوز مشخص نيست، منابع غيررسمي 
از احتمال لغو مسابقات ليگ برتر داخلي به بهانه برگزاري 
اردوهاي تيم ملي خبر مي دهند. مسابقات واليبال انتخابي 
المپيك در آسيا، 17 تا 22 دي ماه سال جاري در جيانگمن 
چين برگزار خواهد ش��د و تيم ملي واليبال كشورمان با 
تيم هاي چين، قزاقستان و چين تايپه همگروه است. با 
توجه به ميزباني ژاپن در المپيك و برتري تيم ملي واليبال 
ايران در آسيا بسياري از كارشناسان ايران را شانس اول 

صعود به المپيك در اين مسابقات مي دانند.

سرمربي پرسپوليس گفت: بازي هاي جام حذفي براي 
ما مهم است و با احترام به تيم صنعت نفت، مي دانيم كه 
در اين بازي موفق مي شويم. گابريل كالدرون سرمربي 
پرسپوليس بعد از ظهر ديروز، دوشنبه، در نشست خبري 
قبل از بازي تيمش مقابل صنعت نفت آبادان در مرحله 
يك هشتم نهايي رقابت هاي جام حذفي گفت: بازي  روز 
سه شنبه براي ما مهم است و فينالي است كه بايد از آن عبور 
كنيم. جام حذفي براي همه تيم ها مهم است و مي دانيم 
بردن در جام حذف��ي چقدر اهميت دارد. اي��ن بازي از 
سختي هاي خودش برخوردار است و ما بايد اين مسووليت 
را قبول كنيم و بازي را ببريم. با احترام به تيم مقابل كه در 
بازي ليگ برتر براي ما دردسرس��از بود، مي دانيم كه در 
اين بازي موفق مي شويم. او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
مقامات باشگاه به شما اولتيماتوم داده اند؟ گفت: نه من 
قوانين فوتبال را مي شناس��م و اولتيماتومي داده نشده 
است و چيزي نيست كه من را نگران كند. مسووليت من 
اين است كه بتوانيم بازي را با پيروزي پشت سر بگذاريم. 
باش��گاه هر زمان كه تشخصيص دهد مي تواند تصميم 
خودش را بگيرد. كالدرون در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينكه در بازي قبل تماشاگران برانكو را تشويق كردند، آيا 
توانسته حواشي را مديريت كند؟ گفت: بازيكنان ما دوست 
دارند هميشه برنده باشند و اين شكست براي بازيكنان 
سخت است. من سعي مي كنم به آنان اعتماد بدهم. بايد 
براي موفقيت باهم متحد باشيم. مشكل ما تاثيرگذاري 
در گل است و تالش مي كنيم اين مشكل را حل كنيم. او 
در پاسخ به اين نكته كه برخي پيشكسوتان معتقدند كه 

شما هنوز تركيب خود را پيدا نكرده ايد و نظر شما در اين 
رابطه چيست؟ گفت: قبل از بازي آخر سه برد و سه تساوي 
داشتيم و تيم ما تغيير خاصي نداشت و به غير محروميت 
شجاع، تيم تغيير خاصي نداشت. تيم خوب بود اما مشكل 
ما اين است كه مهاجم گلزن نداريم و بازيكن خارجي هم 
در دسترس نيست. در رئال مادريد، وقتي رونالدو از تيم 
مي رود تيم به مشكل برمي خورد اما ما با بازيكنان داخلي 
خوب كار مي كنيم. ديديد در بازي آخر 19 شوت داشتيم 
اما گل نزديم. در ضربه هاي شروع مجدد ممكن است گل 
بخوريم اما بايد ما گل بزنيم و موقعيت سازي كنيم. در دو 
بازي آخر خانگي، 36 ش��وت داشتيم و هيچ كدام از اين 
شوت ها گل نشده است. اين خوب نيست. ممكن است اين 
مساله را پيشكسوتان اذعان كنند، اما حقيقت چيزي است 
كه من مي گويم. كالدرون در پاسخ به اين سوال كه چرا از 
بشار رسن و جونيور براندآو كه با نظر شما به پرسپوليس 
آمدند، استفاده نمي كنيد؟ گفت: بشار رسن يك آسيب 
ديدگي در شانه اش داشت و سعي كرديم او را احيا كنيم و 

بعد بازي كه فيكس بود، در عراق براي تيم ملي اش بازي 
كرد؛ اما به موقع برنگشت، چون پاسپورت نداشت. در حال 
حاضر هنوز هم برنگشته است. جونيور آخرين گزينه من 
بود و نتوانست موفق عمل كند. اين بازيكن گزينه نهم من 
بود و گزينه نهم ممكن است خوب عمل كند يا خير. او در 
پاسخ به اين سوال كه اما شما عملكرد فني جونيور را تاييد 
كرده بوديد؟ گفت: من مي توانم تنها كيفيت كار خود را 
تضمين كنم اما اينكه يك بازيكن چطور خود را با شرايط 
تيم وفق دهد و موفق كار كند، به او بستگي دارد. اينكه اين 
بازيكن گران ترين بازيكن خارجي تاريخ پرسپوليس است، 
در واقع ارزان ترين بازيكني بود كه مي توان آن را گرفت و 8 
بازيكن قبلي نتوانستند به توافق برسند. من راندمان يك 
بازيكن را نمي توانم تضمين كنم. سرمربي پرسپوليس در 
پاسخ به اينكه شما مسووليت جونيور را قبول نمي كنيد؟ 
گفت: 9 بازيكن بودند كه من پيشنهاد دادم. جونيور يك 
بازيكن جوان بوده و از همه ارزان تر بوده است و شايد در 
آينده موفق تر باشد. در بازار نقل و انتقاالت اين پول شايد 
در جهان كم باش��د اما در ايران زياد است. شما بازيكني 
مي خواهيد كه هم ارزان باش��د و هم بتواند گلزني كند. 
يك بازيكن جوان مي تواند اين شرايط را داشته باشد نه 
يك بازيكن سالخورده كه سال هاي آخر فوتبالش باشد. 
مسووليت نبردن تيم با من است و اينكه خارجي ها بازي 
نمي كنند و نمي توانيم گل بزنيم. نتيجه اش اين است كه 
19 ضربه شوت به سمت دروازه داريم كه به گل تبديل 
نمي شود. كالدرون نمي تواند خودش گل بزند اما كاري 

كرده تيمش 19 شوت به سمت دروازه داشته باشد.

ورزشي
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