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گروه ايران|
در شرايطي كه هنوز موضوع افزايش قيمت بنزين 
و تبع��ات آن در بس��تر عمومي جامع��ه و محافل 
اقتصادي جريان دارد و بس��ياري از كارشناس��ان 
و تحليلگ��ران به دنبال اثر مش��خص اين افزايش 
قيمت در ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد كشورمان 
هستند، وزير نفت در جمع خبرنگاران اعالم كرد 
كه »از زمان اجراي اين طرح روزانه حداقل حدود 
۲۰ ميليون ليتر كاهش مصرف بنزين داشته ايم.« 
اظهاراتي كه نش��ان مي دهد اث��ر كوتاه مدت اين 
تغيير رويكرد باعث كاهش حداقل ۲۰درصدي در 
مصرف بنزين در كشور شده اس��ت . اين در حالي 
اس��ت كه اثر ميان مدت و بلندمدت اين تصميم 
هم از منظر وزير نفت در حوزه هايي چون كاهش 
وابس��تگي اقتصاد به نف��ت و متعاق��ب آن بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي و معيش��تي ظهور و بروز 
خواهد داش��ت.  اما در غياب رييس جمهوري كه 
براي افتتاح پروژه هاي عمراني و خدماتي و ديدار 
با مردم منطقه، راهي استان آذربايجان شرقي شده 
بود، برخي از چهره هاي كابينه دوازدهم روبه روي 
خبرنگاران ايس��تادند تا به مهم ترين پرسش هاي 
مطرح شده از سوي نمايندگان رسانه هاي گروهي 
پاسخ دهند؛ پرس��ش هايي كه جهت گيري عمده 
آنها حول و حوش موض��وع افزايش قيمت بنزين 
و نحوه اج��راي طرح هاي حمايت��ي دولت جريان 
داشت.  به گزارش »تعادل«، اولين چهره اي كه از 
مقابل ساختمان شيشه اي نهاد رياست جمهوري 
عبور كرد، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور 
دول��ت دوازدهم بود كه بر اس��اس اع��الم برخي 
چهره ه��اي دولتي، مس��ووليت برق��راري دوباره 
اينترنت تلفن هاي هم��راه متوجه اوس��ت؛ وزير 
كشور زماني كه اصرار خبرنگاران براي پاسخگويي 
در خصوص زم��ان اتصال دوب��اره اينترنت مواجه 
ش��د، اعالم كرد؛ »ش��وراي امنيت كش��ور امروز 
)چهارش��نبه( درب��اره وصل اينترن��ت تلفن هاي 
همراه تصميم مي گيرد.« رحماني فضلي در ادامه 
افزود: »جلسه شوراي امنيت عصر روز چهارشنبه 
حهت بررسي و تصميم گيري براي وصل اينترنت 

گوشي هاي همراه برگزار مي شود.« 
در اين ميان ب��ا توجه به پرس��ش هايي كه اهالي 
رس��انه در خصوص طرح حمايتي دولت داشتند؛ 
س��خنگوي دولت را ب��ر آن داش��ت تا هم��راه با 
ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
در جمع خبرنگاران حاضر ش��ود و به پرسش هاي 
مطرح ش��ده در اين زمينه پاس��خ ده��د. ربيعي 
س��خنگوي دولت با بي��ان اينكه اس��تيضاح حق 
مجلس اس��ت و كس��ي در اين مورد ترديد ندارد، 
گفت: در شرايط كنوني دولت استيضاح وزيران را 

به صالح نمي داند و اميدواريم در يك خرد جمعي 
مجلس تصميم بگيرد تا در كنار هم به آالم جامعه 
بپردازيم و بتوانيم مسير حركت رو به جلو را دنبال 
كني��م. اميدواري��م در يك خ��رد جمعي مجلس 
تصميم بگيرد كه در كنار هم به آالم جامعه پردازيم 

و بتوانيم مسير حركت رو به جلو را دنبال كنيم.

  ۵۷ درصـد تهراني هـا يارانـه معيشـتي 
دريافت كردند

س��خنگوي دولت بي��ان ك��رد: نبايد اف��رادي به 
جز كس��اني كه در س��اختار حكومت هس��تند و 
دسترس��ي دارند و مي توانند بياين��د و از نزديك 
ببينند، اظهاراتي انجام دهن��د كه عاري از صحت 
باشد. ربيعي با اش��اره به نموداري به توزيع يارانه 
در استان هاي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در 
استان سيستان و بلوچستان ۸۲/۱ درصد خانوار 
يارانه گرفتند خراس��ان ش��مالي ۷۹/۲، خراسان 
جنوبي ۷۸/۴، گلستان ۷۸ درصد، لرستان ۷۷/۷ 

درصد خانوارها يارانه دريافت كردند.
وي عنوان كرد: استان تهران ۵۷/۲ درصد خانوارها 
يارانه دريافت كردند كه به ط��ور طبيعي كمتر از 
نيمي از استان تهراني ها در اين طرح قرار نگرفتند 
بنابراين، اين احساس به خصوص در تهراني ها به 
وجود نيامد. ولي همان گونه كه روز اول هم اعالم 
ش��د تفاوتش با روش هاي قبل ب��ه دليل برقراري 
عدالت بود.  سخنگوي دولت با اشاره به توضيحات 
آقاي ش��ريعتمداري هم يادآور ش��د: كساني كه 
يارانه دريافت نكردند دليل بر اين نيس��ت كه آنها 
وضعيت مال��ي خيلي خوبي دارند. ممكن اس��ت 
صدك هايي باش��ند ك��ه وضعيت خيل��ي خوبي 
دارند يا ممكن اس��ت نزديك به يك دهك  چنين 
وضعيتي داشته باش��ند. بنابراين است كه افرادي 
كه در درجات كمت��ري از نظر مالي ق��رار دارند، 

يارانه مشمول آنها شود.

  پاسـخگوي شـبهات درباره آمار و ارقام 
سهميه بندي بنزين  هستيم

وي افزود: اگ��ر روي اين اعداد و ارقام كس��اني كه 
ادعا مي كنند نكته  يا تشكيكي دارند، حاضر هستم 
بار ديگر مطالبش��ان را اعالم كنند و ما پاس��خگو 
هس��تيم و البته در عمل باي��د با توجه ب��ه رفتار 
مصرف كنندگان در چند ماه آينده صحت سنجي 
كنيم. سخنگوي دولت اظهارداشت: فرض ما اين 
است كه حدود ۶۰ ميليون ليتر بنزين سهميه اي 
داريم كه مي شود؛ ساالنه ۲۱ ميليارد ليتر. عالوه 
بر اين ۳۰ ميليون ليتر بنزين آزاد داريم كه ساالنه 

حدود ۱۰ ميليارد ليترمي شود.
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دولتمردان در  حاشيه جلسه دولت جواب دادند

پاسخ به شبهات بنزيني

گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

 دولت بايد بازار را 
به طور  دايم پايش كند

برخ��ي از دولتمردان 
ناشي  تورم  مي گويند 
از افزاي��ش نرخ بنزين 
ب��ر روي كاالها بيش 
از ۴ درص��د نيس��ت، 
در اين ص��ورت نبايد 
طبق گفته آنان از اين 
باب��ت نگران��ي وجود 
داشته باشد، حال مش��خص نيست كه دولت 
چگونه اين محاس��به را انج��ام داده كه به عدد 
۴ درصد رسيده است اما بر اساس علم اقتصاد 
آنچه مشخص اس��ت بايد گفت، تورم ناشي از 
اين افزايش نرخ بيش از ميزاني است كه دولت 
پيش بيني كرده اس��ت، البته زمزمه هايي هم 
از برخي اصن��اف به گوش مي رس��د كه امكان 
افزايش قيمت برخي كااله��ا به خاطر افزايش 

قيمت بنزين وجود دارد. 

دكتر محمد ابراهيم ياوري

 صفحه 14  
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تخلف 61  ميليارد توماني 
فروشندگان

ارزيابي هاي وزارت صمت حاكي از اين اس��ت كه 
پس از اجراي طرح اص��الح قيمت بنزين وپس از 
اجراي طرح تش��ديد بازرسي در س��طح كشور، 
بازرسان س��ازمان حمايت، س��ازمان هاي صمت 
استان ها و همچنين بازرس��ان اصناف ۲۵۱ هزار 
۵۶۵ مورد بازرسي براي ۱۷ هزار و ۶۴۳ متخلف 
به ارزش ۶۱۴ ميليارد و ۴۵۶ ميليون ريال تشكيل 
پرونده داده، كه مراتب را جهت بررسي هاي بعدي 

به تعزيرات حكومتي ارجاع كرده اند.

پرونده

هدفمندي يارانه ها  
اهدافي كه محقق نشد

تعادل|
 حدود ۱۰ روز پيش دولت بنا بر تصميم سران قوا 
اقدام به افزايش قيمت بنزين كرد . آن طور كه دولت 
گفته است اين افزايش در راستاي قانون هدفمند 
كردن يارانه ها بود. اما قانون هدفمند كردن يارانه ها 
در خصوص انرژي چه عملكردي داشته است. كافي 
اس��ت به آمارهاي زير نگاهي بيندازيد :  طي سال 
۱۳۹۰تا ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ ه��زار ميليارد تومان 
منابع س��ازمان هدفمندي بوده است. از اين مبلغ 
معادل ۵۰ درصد آن يعني ۲۳۱ هزار ميليارد تومان 
به اين سازمان اختصاص يافته است . در سال ۱۳۹۵ 
حدود ۵۰۸ ميليون بشكه معادل نفت خام تلفات 
انرژي كشور بوده اس��ت كه ارزش روزانه آن با نفت 
۵۰ دالر در هر بشكه به ۲۵.۵ ميليارد دالر در سال  
مي رس��د. ۴۰ درصد از گاز همراه نفت در چاه هاي 
كشور مي سوزد كه باعث شده ايران پس از روسيه و 

عراق رتبه سوم را در اين زمينه كسب كند.
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دكتر محمد ابراهيم ياوري|
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي|

برخ��ي از دولتم��ردان مي گوين��د تورم ناش��ي از 
افزايش نرخ بنزين بر روي كاالها بيش از ۴ درصد 
نيست، در اين صورت نبايد طبق گفته آنان از اين 
بابت نگراني وجود داش��ته باش��د، حال مشخص 
نيست كه دولت چگونه اين محاسبه را انجام داده 
كه به عدد ۴ درصد رس��يده است اما بر اساس علم 
اقتصاد آنچه مشخص است بايد گفت، تورم ناشي 
از اين افزايش نرخ بيش از ميزاني اس��ت كه دولت 
پيش بيني كرده اس��ت، البت��ه زمزمه هايي هم از 
برخي اصناف به گوش مي رس��د كه امكان افزايش 
قيمت برخي كاالها به خاطر افزايش قيمت بنزين 

وجود دارد. 
در اين صورت آن كاري كه دولت بهتر است از نظر 
من انجام دهد پايش بازار است. من معتقدم دولت 
هر روز بايد به پايش بازار بپردازد علي الخصوص در 

ارتباط با كاالهاي اساسي. 
اگرچه كاالهاي غير اساس��ي هم به پايش از سوي 
دولت نيازمند است اما توجه ويژه دولت بايد پايش 
كاالهاي اساسي و ضروري مردم باشد. براي مثال 
ممكن است اجاره خانه ها، قيمت تلفن هاي همراه 
و غيره افزايش پيدا كند، واقعيت اين است كه اين 
كاالها اساس��ي نيس��تند اما به صورت نامحسوس 
و چراغ خام��وش افزايش قيمت داش��ته اند، كه به 
هر حال نرخ ت��ورم را تحريك مي كنن��د، از اين رو 
دولت بايد بر كاالهايي كه خود اختيار آنها را دارد 
نظارت كند تا باقي كاالها از هيجان افزايش قيمت 

بيفتند.
البته هم��ه كاالها نبايد رش��د ۵۰ درصدي قيمت 
بنزين را داش��ته باش��ند، اما ممكن است برخي از 
ش��رايط به وجود آمده سوءاس��تفاده كنند و عدم 
كارايي بخش خود را بر گ��ردن افزايش نرخ بنزين 
بيندازن��د و فرص��ت را فراه��م ببينند ت��ا افزايش 

قيمت ها را اعمال كنند . 
براي مثال چرا قيمت خ��ودرو ۲۰ درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت؟ اين عنواني جز فرصت طلبي به 
خود نمي گيرد، به همين خاطر دولت بايد كساني 
را كه افزايش غيرمنطقي بر كاال را اعمال كرده اند 

را به محكمه بكشاند.
بنابراين اگر دولت زيركي به خ��رج ندهد و پايش 
الزم را انجام ندهد قيمت ه��ا چندين برابر افزايش 

پيدا خواهند كرد، و متاس��فانه عده زيادي از مردم 
هم اين افزايش قيمت ه��ا را مي پذيرن��د و آنطور 
كه باي��د پيگيري ه��اي الزم را انج��ام نمي دهند 
دولت با عدم پايش ش��اهد افزايش قيمت از گوشه 
و كنار خواهد ب��ود و در نهايت زمان��ي كه به آخر 
س��ال برس��يم اين افزايش نرخ كاالها ب��ا افزايش 
قيمت هاي آخر س��ال برخورد خواهد كرد و عمال 
مردم ب��ا افزاي��ش قيم��ت ۳۰ درصدي ناش��ي از 

افزايش قيمت بنزين مواجه خواهند شد.
با آنكه نمايندگان مجلس و كارشناسان دولتي به 
دولت مي گويند نبايد قيمت ه��ا افزايش پيدا كند 
اما اين ي��ك حقيقت اس��ت كه وقتي م��ا افزايش 
قيمت بنزي��ن را پذيرفتيم بايد تبع��ات آن را هم 
بيانديشيم . زماني كه دولت بنزين را سهميه بندي 
مي كند و بقي��ه را با قيم��ت ازاد مي فروش��د بايد 
منافعي را كه از اين افزايش حاصل مي ش��ود را در 
ناوگان حمل و نقل سرمايه گذاري كند تا بتواند به 

تدريج از تبعات ناشي از افزايش نرخ بنزين بكاهد.
بنابراين دولت بايد با پاي��ش دايمي بازار را كنترل 
كند نه اينكه گمان كند بيماري را آورده و در كنار 
آن با يك پرستار از آن بيمار را مراقبت مي كند، نه 
اينگونه نيس��ت بايد از بازار به صورت دايم مراقبت 
كرد، قيمت ها را كنت��رل كرد كه بي��ش از اين به 
مردم به ويژه اقشار پايين درآمد فشار مضاعف وارد 
نش��ود. لذا مراقبت و نظارت دايمي ب��ر بازار از آثار 

تورمي بعد از افزايش نرخ بنزين مي كاهد.
من معتق��دم باي��د در اين ش��رايط هواي اقش��ار 
ضعيف را داش��ت چرا ك��ه دولت مدعي اس��ت به 
نفع پايي��ن درآمدها ن��رخ بنزي��ن را افزايش داده 
اس��ت در صورتي ك��ه ثروتمندان ب��ا افزايش نرخ 
بنزين مش��كلي ندارن��د چون تع��داد خودروهاي 
كم مص��رف و با كيفيت ثروتمندان زياد اس��ت، در 
ترافيك هم كه نمي مانند. افزايش قيمت س��وخت 
و نيز تورمي كه در كش��ور وجود دارد اموال اقشار 
ثروتمند به طور خود به خود با ارزش تر خواهد شد، 
زماني ك��ه خودروي يك ف��رد ثروتمند ۱۰ درصد 
گران ش��ود، كل هزينه چند س��ال بنزين خود را 
به دس��ت آورده اس��ت، با افزايش كاالهايي مانند 
گوجه فرنگ��ي، تخم مرغ ي��ا مواد ش��وينده دهك 
پايين آسيب مي بيند نه دهك باال. اگر پايش بازار 
نباش��د افزايش قيم��ت بنزين لطم��ات الزم را به 

خانواده هاي ضعيف و كم درآمد وارد خواهد كرد.

دولت بايد بازار را به طور دايم پايش كند
سخن نخست خبر

رييس جمه��وري اس��المي اي��ران ب��ا اش��اره به 
توطئه هاي دشمنان عليه ملت ايران گفت: مردم 
ايران تسليم توطئه هاي دشمنان نمي شوند و به راه 
خود ادامه مي دهند. حسن روحاني، روز چهارشنبه 
در گفت وگو با خبرنگاران پس از اتمام س��فر يك 
روزه به آذربايجان ش��رقي افزود:  مردم آذربايجان 
مانند ۵۰۰ سال قبل كه پيش��رو بوده و هيچ وقت 
نگذاشته اند دشمن پيروز شود و آنان را بيرون كرده 
و استقالل و عزت خود را حفظ كرده اند و امروز نيز 
با همان درايت و قهرماني در صحنه هستند و اين 
كار آنان قاب��ل قدرداني اس��ت. رييس جمهوري 
اسالمي ايران با اشاره به سفر يك روزه به آذربايجان 
ش��رقي گفت: در اين س��فر هدف اين ب��ود كه به 
مناطق زلزله زده ب��روم و از روند امور بازديد كرده و 
به دست اندركاران براي تسريع در خدمت رساني 
به مردم تاكيد شد.  حجت االس��الم روحاني، ادامه 
داد: در بازدي��د از اين مناطق تالش مس��ووالن به 
خوبي نمايان بود و مردم از خدم��ات راضي بودند 
و تاكيد داشتند س��ريع تر بتوانند به مسكن خود 
برس��ند چه آنهايي كه نياز به بازس��ازي مسكن يا 
تعمير مس��كن دارند. وي يادآوري كرد: همه چيز 
در اين مسير مهياس��ت و دولت در اين زلزله بعد از 
۴۸ س��اعت بودجه الزم را تصويب و در ۷۲ ساعت 
اين مبالغ براي اجرا واريز ش��د و همه دستگاه ها و 
نيروهاي امدادي، بس��يج، نيروي انتظامي، سپاه، 
ارتش، فرهيختگان و علما به صحن��ه آمدند و اين 
موضوع نشان داد كه مردم در روز شادي و سختي 
در كنار هم قرار مي گيرند.  رييس جمهوري اسالمي 
ايران با اشاره به طرح هاي مورد بهره برداري در اين 
اس��تان گفت: افتتاح طرح راه آهن و اتصال راه آهن 
به بستان آباد جزو انتظارات مردم بود و سوت قطار 
در هر استاني كه به صدا در مي آيد موجب شادماني 
مردم و شكرگزاري ما در پيشگاه خداوند مي شود.

حجت االس��الم روحاني، افزود: تالش مي شود در 
سال هاي آينده راه آهن ميانه – بستان آباد به تبريز 
برسد تا مردم بتواند زودتر به مقصد خود برسند و 
۲ خطه اجرا شدن اين خط ريلي موجب شده تا در 
وقت مردم صرفه جويي شود.وي گفت: هم اكنون 
خط ريلي بستان آباد تا تهران موجب صرفه جويي 
۴ س��اعته در مدت سير مسافران ش��ده و با توجه 
به قولي كه ب��ه مردم داده بوديم ت��ا اتصال ۵ مركز 
استان همدان، رشت، كرمانشاه، اروميه و تبريز در 
مسير جديد به شبكه ريلي برس��د اين امر محقق 
شده اس��ت.رييس جمهوري گفت: دولت تدبير و 
اميد براي تبديل درياچه اروميه به قطب درماني و 
گردشگري اهتمام جدي دارد.حجت االسالم حسن 
روحاني افزود: ما موض��وع احياي درياچه اروميه را 
حتما دنبال مي كنيم و در مجموع تاكنون حركات 

خوبي در اين زمينه شده است.

روحاني : مردم ايران تسليم 
توطئه هاي دشمنان نمي شوند

قضا

دادستان كل كش��ور با بيان اينكه سياست جدي 
دس��تگاه قضايي قرار گرفتن در كنار دولت وكمك 
براي رفع مش��كالت اقتص��ادي اس��ت، گفت: قوه 
قضاييه در كنار دولت براي كمك به رونق اقتصادي 
اس��تان اهتمام دارد. محمدجعفر منتظ��ري روز 
چهارشنبه در جلسه معارفه دادس��تان عمومي و 
انقالب مركز اس��تان گيالن افزود: بايد دولت را در 
رفع مش��كالت اقتصادي كمك كنيم و شواهد امر 
حاكي از آن اس��ت كه تاكنون نقش موثري نيز در 
اين زمينه داش��ته ايم. وي اظهار كرد: دستگاه هاي 
قضايي بايد به گونه اي براي واحده��اي توليدي و 
بنگاه هاي اقتصادي كه دچار مش��كل هس��تند به 
ويژه مسائل قضايي و حقوقي برنامه ريزي كنند كه 
موجب تعطيل شدن كارخانه و بيكار شدن كارگران 
نش��ود. وي همچنين به توقف پروژه بايوجمي در 
تاالب انزلي اش��اره و عنوان كرد: دستگاه قضايي به 
لحاظ مخاطره آميز بودن اين پروژه به اين موضوع 
ورود يافت. منتظري افزود: تا زماني كه اين اطمينان 
از كارشناسان مربوطه و منابع علمي حاصل نشود 
كه اجراي اين پروژه داراي هيچ گونه خطري براي 
محيط زيست، آب، خاك، آبزيان و انسان ها ندارد، 
جلوي اين طرح را مي گيريم. وي با تاكيد بر ضرورت 
نظارت دقيق بر اين پروژه توس��ط دادس��تان هاي 
رش��ت و انزلي تصريح كرد: سالمت جامعه و حفظ 
محيط زيست براي ما مهم اس��ت و فقط درصورت 
تاييد علمي و بي خطر بودن پروژه اجازه اجراي آن 
را مي دهيم. وي گفت: چگونه سازماني كه مسوول 
حفظ محيط زيس��ت اس��ت، بدون كارشناسي و 
مجوزهاي الزم اين ط��رح را اجرايي كرده اس��ت. 
وي خطاب به دادس��تان ها تاكيد كرد: هر امري كه 
در چارچوب قان��ون و مقررات و بدون رانت باش��د، 
مجوز داده، در غي��ر اين صورت مانع اجرا ش��ويد. 
دادستان كل كشور همچنين با بيان اينكه براساس 
مس��تندات، تصرفاتي در تاالب انزلي انجام ش��ده 
است، گفت: استانداري، دادس��تان رشت و انزلي و 
مقامات امنيتي وظيفه دارند از تاالب انزلي صيانت 
كنند. وي تصريح كرد: همچنين نبايد به متصرفاني 
كه به اموال عمومي تجاوز كرده اند، خدمات رساني 
شده و خدمات آب و برق و گاز داده شود. منتظري 
همچنين نظارت بر زندان ها را از وظايف دادستان ها 
دانس��ت و گفت: زنداني در دس��ت ما امانت است و 
قانون به ما اجازه داده ك��ه آزادي افراد براي مدتي از 
آنها سلب كنيم. وي خاطرنشان كرد: حقوق زنداني 
توسط س��ازمان هاي زندان ها، دس��تگاه قضايي و 
دادستان ها بايد رعايت شود و اين امر مهمي است. 
وي با بيان اينكه موضوع اجتماعي كردن زندانيان در 
دستگاه قضايي مورد اهتمام است، گفت: بايد بتوانيم 
افراد را به گونه اي در زندان بازسازي كنيم كه زمان 

بازگشت، جامعه پذيراي آنها باشد.  

 سياست دستگاه قضا 
كمك به دولت  است
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 رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ديدار هزاران نفر از بسيجيان:

دولتمردان در  حاشيه جلسه دولت جواب دادند

پيروزي ملت ايران 
تضمين شده است

پاسخ به شبهات بنزيني
همين صفحه  

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

  نجات دو گروگان در سيستان و بلوچستان 
از چنگال گروهك تروريستي؛ سپاه نيوز|

با اقدام به موقع رزمندگان قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه در جنوب شرق كشور دو تن از عوامل 
فعال خدمت رساني كه توسط عوامل ناشناس به 

گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند.
به گزارش روابط عموم��ي قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه جنوب شرق كشور، رزمندگان اين 
قرارگاه پس از اطالع از اينكه دو نفر از عوامل فعال 
خدمت رس��اني و ارايه خدمت به مردم محروم 
منطقه در حوزه شهرس��تاني ايرانش��هر توسط 
عوامل ناشناس در تاريخ ۳ آذر به گروگان گرفته 
ش��ده اند با انجام اقدامات اطالعاتي و عملياتي 
ويژه موفق شدند در شامگاه ۵ آذرماه اين دو نفر 
گروگان را از دست عوامل گروهك معاند آزاد كرده 
و به آغوش گرم خانواده بازگردانند. الزم به ذكر 
است كه گروگان گيران قصد داشتند اين دو تن 
را از طريق مرز سرباز به خاك پاكستان منتقل و 

تحويل گروهك هاي تروريستي دهند.

  بياني�ه اتحادي�ه اروپا در مورد نشس�ت 
كميسيون مشترك برجام؛ ايلنا|

اتحاديه اروپا بيانيه اي در مورد نشست كميسيون 
مشترك برجام منتش��ر كرد. به گزارش پايگاه 
اينترنت��ي اتحاديه اروپا، اتحاديه اروپا با انتش��ار 
بيانيه اي از برگزاري نشس��ت آينده كميسيون 
مشترك برجام در ششم دس��امبر در وين خبر 
داد. در ادامه بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: اين 
نشست به سرپرستي هلگا اشميد، معاون مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا و با حضور اعضاي 
برجام، انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه، چين و 

ايران برگزار مي شود.

  بروكراس�ي اداري توليد كنن�ده را فلج 
مي كند؛ ايرنا|

عضو كميسيون اجتماعي مجلس دهم يكي از 
موانع اصلي حماي��ت از توليد و حمايت از توليد 
داخلي را بروكراسي اداري دانست و اظهار كرد: 
اصلي تري��ن مانع، بروكراس��ي اداري اس��ت كه 
توليد كننده را فلج مي كند. احمد بيگدلي با اشاره 
به بيانات اخير رهبر انقالب درباره لزوم توجه به 
رونق توليد ملي و توجه به ظرفيت هاي داخلي، 
 اظهار كرد: در اين زمينه مدت زيادي اس��ت كه 
به دنبال آن هستيم كه وابستگي اقتصادي كشور 
را به نفت كاهش داده يا به صفر برسانيم. اكنون به 
هر دليلي اين موقعيت براي ما ايجاد شده كه اين 

كار را دنبال كنيم.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس عنوان كرد: 
راه رس��يدن به اقتصاد مقاومتي و رفع مشكالت 
اقتصادي تحقق رونق توليد است كه البته توجه 
و دستيابي به رونق توليد داخلي نيز راهكارهاي 
خود را دارد كه يكي از مولفه هاي اصلي آن افزايش 

كيفيت كاالهاي داخلي است..

  پاس�خ روابط عمومي رياست جمهوري 
به يك ادعا؛پاد|

روابط عمومي رياس��ت جمهوري اعالم كرد كه 
مطالب مطرح ش��ده به نقل از رييس جمهور در 
خصوص تشريح علل حوادث پس از اصالح قيمت 
بنزين در جلس��ه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

مصداق دروغ پراكني است.
روابط عمومي رياس��ت جمهوري ب��ا رد ادعاي 
منتشر شده در خصوص اظهارات رييس جمهور 
در جلسه اخير شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
رابطه با تصميم گيري براي اصالح قيمت بنزين، 
اينگونه اظهارات را دروغ پراكني با هدف تشويش 
اذهان عمومي جامعه در شرايط حساس كنوني 
دانست و بر پيگيري و برخورد قانوني با اين رفتار 

از مجاري ذي ربط تاكيد كرد.

  نمايندگان از تاسيس�ات آب س�نگين و 
رآكتور اراك بازديد كردند؛ ايرنا|

اعضاي كميته هس��ته اي مجلس دهم ديروز از 
تاسيس��ات آب س��نگين و رآكتور اراك بازديد 
كردند. اعضاي كميته هسته اي كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس ده��م ديروز با 
حضور در سايت هاي هسته اي آب سنگين و نيز 
رآكتور خنداب اراك، از تاسيس��ات، فرآيندها و 
آخرين تح��والت و فعاليت هاي فني، توليدي و 

مهندسي در اين دو سايت بازديد كردند.
در اين بازديد همچنين تاسيسات تحقيقاتي و 
پژوهش��ي مرتبط با محصوالت دوتره، اكسيژن 
۱۸ و نيز بازطراحي رآكتور اراك مورد بررس��ي 
قرار گرفت. اين بازديد در راستاي تكليف قانوني 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
مبني بر تهيه و ارايه گزارش هاي دوره اي 6 ماهه 
از فعاليت ها و اقدامات سازمان انرژي اتمي ايران 
در انجام تعهدات و كاهش تعهدات سند برجام 

برگزار شد..

  ناوش�كن دنا بهمن ماه به نيروي دريايي 
ارتش ملحق مي شود؛ مهر|

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در بهمن ماه 
»ناوش��كن دنا« به ناوگان نيروي دريايي ارتش 
ملحق مي ش��ود. امير دريادار حسين خانزادي 
ديروز در نشست خبري كه در ستاد فرماندهي 
نداجا برگزار ش��د، گفت: در فضاي تحريم كه از 
ابتداي انقالب عليه نيروهاي مس��لح آغاز شده 
است و از سال هاي گذشته ساخت نام هاي توپدار 
شروع شد. بعد تحت پروژه موج ساخت ناوشكن ها 
آغاز ش��د و تاكنون س��ه فروند از اين ناوشكن ها 
ساخته شده است. فرمانده نيروي دريايي ارتش 
گفت: كار ساخت ناوشكن دماوند تمام شده و به 
آب انداخته شده است، تست هاي شناوري آن طي 
شده و در حال نصب تجهيزات روي آن هستيم و 
»دماوند« با يك فناوري جديد در حوزه پيشران 
و سالح تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از بسيجيان:

پيروزي ملت ايران تضمين شده است
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار هزاران نفر از بسيجيان، 
ضمن تبيين اس��اس تشكيل بس��يج به عنوان يك نهاد 
تبديل كننده تهديدها به فرصت ها و تش��ريح گس��ترده 
فعاليت ها و خدمات شجره طيبه بس��يج در عرصه هاي 
مختلف جنگ سخت و نرم، به حركت پرشكوه ملت بزرگ 
ايران در يك هفته گذش��ته اشاره كردند و با تشكر عميق 
از اين حركت قدرتمندانه تأكيد كردند: ملت ايران با اين 
حركت، توطئه وسيع، بسيار خطرناك و برنامه ريزي شده 

دشمن را نابود كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنانشان ضمن تبريك 
هفته بسيج، به حركت عظيم و پر ُشكوه ملت ايران در يك 
هفته گذشته اش��اره كردند و گفتند: من تكريم و تعظيم 
عميق خود را به ملت بزرگ ايران ابراز مي كنم. ملت ايران 
با اين حركت، يك بار ديگر حقيقتًا اقتدار و عظمت خود را 
نشان داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، اتفاقات اخير را يك 
توطئه عميق، وسيع و بسيار خطرناك خواندند و افزودند: 
دش��منان براي طراحي اين توطئه، هزينه بسياري كرده 
بودند و مترصد فرصتي بودند تا در يك بزنگاه آن را با استفاده 
از اقدامات تخريبي و آدم كشي و شرارت، انجام دهند و تصور 
كردند قضيه بنزين فرصت مورد نظر آنها است و لشكر خود 
را وارد ميدان كردند اما ملت ايران با نمايش پرشكوه خود، 

حركت دشمن را نابود كرد.
ايش��ان حركت ملت ايران در ميدان را مهم ت��ر و باالتر از 
اقدامات نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در مواجهه سخت 
دانس��تند و تأكيد كردند: حركت عظيم ملت ايران كه از 
زنجان و تبريز آغاز و حتي به برخي روس��تاها هم رس��يد 
و ته��ران نقطه پاياني آن بود، يك تودهني به اس��تكبار و 

صهيونيسم جهاني بود و آنها را وادار به عقب نشيني كرد.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه دش��منان اصلي 
ملت ايران معنا و پيام اين حركت عظيم مردمي را متوجه 
مي شوند، افزودند: اين يك هفته حقيقتاً اوج شكوه و عظمت 
ملت ايران بود و خداوند متعال را ش��اكريم و از مردم عزيز 

هم سپاسگزاريم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه سخنانشان به تبيين 
جايگاه و گستره اعضا، فعاليت ها و خدمات سازمان بسيج 
پرداختند و گفتند: تشكيل بسيج مستضعفين يك ابتكار 
بي بديل از جانب امام بزرگوار بود كه مبتني بر انديشه انقالب 
و اسالم شكل گرفت و اكنون بسيج شايد بزرگ ترين شبكه 
مردمي فرهنگي، اجتماعي و نظامي در دنيا باشد. ايشان 
خاطرنش��ان كردند: هنر امام )ره( اين بود كه اين پديده 
بي نظير را از دل كوچه پس كوچه هاي شهرها و از متن مردم 
شكل داد. رهبر انقالب اسالمي، تشكيل بسيج را مصداق 
بارز تبديل تهديد به فرصت خواندند و گفتند: در ۱۳ آبان 
۱۳۵۸ و بعد از ماجراي النه جاسوسي و تحقير امريكا، آنها 
عالوه بر تهديد زباني، اقدام به تهديد عملي و اعزام ناوهاي 
خود به خليج فارس كردند و جمهوري اسالمي نيز در آن 
زمان از امكانات نظامي و دفاعي مناسب برخوردار نبود اما 
امام )ره( كمتر از يك ماه بعد از ۱۳ آبان، در پنجم آذر سال 
۱۳۵۸ فرمان تش��كيل بسيج را دادند و عماًل آن تهديد را 
تبديل به فرصت كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به اينكه اق��دام امام )ره( يك قدرت نمايي بزرگ در مقابل 

امريكا بود، افزودند: اگ��ر آن زمان در مقابل تهديد امريكا 
جا زده مي ش��د، معلوم نبود سرنوشت كشور چه مي شد. 
بنابراين حقيقت و منطق اصلي بس��يج، رفع تهديدها و 
تبديل تهديدها به فرصت است. ايشان سپس به موضوع 
تهديدهاي فرارو و اينكه چرا نظام اسالمي همواره با تهديدها 
مواجه است، پرداختند و خاطرنشان كردند: نظام اسالمي 
برگرفته از مباني و ارزش هاي اس��المي است و اسالم نيز 
پرچمدار صريح عدالت و آزادي است و از طرف ديگر، نظام 
سلطه اساسًا مخالف آزادي و عدالت است، بنابراين نظام 
اسالمي به طور طبيعي در معرض تهديدهاي سلطه گران 

و جبهه استكبار قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمي با بيان نمونه هايي از ضديت نظام سلطه 
با آزادي و عدالت در امريكا و اروپا و ديگر كشورها، افزودند: 
نظام سلطه همواره با استقالل ملت ها مقابله كرده و آن را 
مورد توهين قرار داده است و در اين زمينه هيچ ابايي از بيان 
نيت خود ندارد، همانطور كه امريكايي ها صراحتاً مي گويند 
براي نفت سوريه وارد شرق فرات شده اند يا اينكه بدون اجازه 
وارد پايگاه نظامي خود در عراق مي شوند و هيچ اعتنايي به 

دولت و پايتخت اين كشور نمي كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، اسالم را نقطه مقابل اين تفكر 
سلطه گرانه دانستند و تأكيد كردند: اسالم صراحتاً و بدون 
رودربايستي از عدالت و آزادي دفاع، و با ظلم و بي عدالتي 
مقابله مي كند، همان گونه كه نظام جمهوري اسالمي در 
اوايل انقالب و در اوج درگيري ها با امريكا، با اقدام شوروي 

سابق در تجاوز به افغانستان مخالفت كرد.
ايشان در جمع بندي اين بخش از سخنانشان گفتند: تفكر 
اس��المي در هر قالبي كه بروز كند، نظام سلطه به صورت 
قهري با آن مقابله خواهد كرد، چه برس��د به اينكه تفكر 

اسالمي در قالب يك نظام و قدرت سياسي مستقر با ملتي 
بزرگ و نيروهاي مسلح و توانايي هاي علمي بروز كند كه در 
چنين شرايطي، تهديدها و دشمني ها بسيار بيشتر خواهد 
بود. رهبر انقالب اسالمي افزودند: نظام سلطه و امريكا در 
چهل سال گذش��ته هر آنچه توانايي آن را داشتند، براي 
مقابله با نظام جمهوري اسالمي انجام داده اند اما اين شجره 
طيبه روزبه روز مقتدرتر و مستحكم تر شده و آن را به رخ 

دشمن كشيده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: واژه »مقاومت« با 
چنين مبنا و منطقي معنا پيدا مي كند و اين واژه در دوران 
معاصر در جبهه مقاومت بروز پيدا كرده و اين حركت عظيم 
اسالمي با منطق مقاومت توانسته است گريبان نظام سلطه 
را محكم بگيرد. ايشان واژه »مقاومت« در عبارت »نيروي 
مقاومت بسيج مستضعفين« را برگرفته از چنين تفكري 
دانستند و گفتند: مس��تضعفان بر خالف آنچه كه امروز 
به اشتباه به افراد آس��يب پذير و فرودست مي گويند، به 
معناي انسان هايي است كه پيشوايان بالقوه عالم بشريت و 
خليفه اهلل در زمين هستند، بنابراين مقاومت نيازمند بنيه 
معنوي است و اين بنيه معنوي در ماهيت حركت به ويژه 

حركت رو به جلو جوانان تأثيرگذار خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي در بيان ويژگي هاي جواني كه مي تواند 
پيشران حركت كشور به سوي تمدن نوين اسالمي باشد، 
افزودند: چنين جواني، با انگيزه، با ايمان، با خرد، اهل كار 
و ابتكار، متوكل به خ��دا، داراي اعتماد به نفس و قدردان 
توان خويش اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
اينكه بس��يج در واقع، مجموعه اي با چنين ويژگي هايي 
است، خاطرنشان كردند: مجموعه اي گسترده و با عظمت 
همچون بس��يج در ايران يا نمونه هاي ديگر آن در برخي 

كشورها، بيش از مجموعه هاي ديگر در معرض دشمني 
نظام سلطه است همان گونه كه با حشدالشعبي در عراق 
و حزب اهلل در لبنان مخالفت و مقابله مي شود. ايشان نظام 
سلطه را دش��من همه ملت ايران دانستند و در عين حال 
گفتند: اما اين دشمني تأثير ندارد و پيروزي ملت ايران و 
بسيج و جريان انقالبي تضمين شده است زيرا خداوند متعال 
مي فرمايد اگر ملتي در مسير جهت گيري ها و اهداف الهي 
حركت با اين حركت و خداوند را ياري كند، خداوند هم آنها 
را نصرت خواهد كرد و با ياري خداوند هيچ جريان معارضي 
توانايي غلبه نخواهد داشت. رهبر انقالب اسالمي، بسيج 
را برخوردار از دو جلوه »مجاهدت در عرصه دفاع سخت« 
و »دفاع در جنگ نرم« دانستند و افزودند: در عرصه دفاع 
سخت، معجزه بسيج در دوران دفاع مقدس خود را نشان 
داد و پس از آن نيز در هر حادثه اي، بسيج در ميدان حضور 
داشت. ايشان با اشاره به حضور موثر بسيج در عرصه دفاع و 
جنگ نرم از جمله عرصه هاي »علم«، »فرهنگ و تبليغات 
ديني« و »سازندگي و خدمت رساني« افزودند: در عرصه 
پهناور بسيج، نام آوران و الگوهاي درخشاني از جمله حسين 
فهميده، بهنام محمدي، محسن حججي و ابراهيم هادي 
تا همت، باكري، خرازي، كاظمي، زين الدين، صياد و بابايي 
و همچنين شهداي هس��ته اي و شهيداني مانند چمران 
و آويني و ش��خصيتي همچون كاظمي آشتياني حضور 
دارند كه بايد با زنده ك��ردن و بازآفريني اين الگوها، آنان 
را به جوانان معرفي كرد. رهبر انقالب اس��المي در ادامه با 
اشاره به گذشت ۴۰ سال از تشكيل بسيج و ايجاد فرصتي 
مناسب براي اس��تفاده از تجربه هاي اندوخته شده، چند 
توصيه خطاب به بسيجيان بيان كردند: ۱- بسيج در همه 
ميادين دفاع سخت، نيمه سخت و نرم آماده به كار باشد و در 

همه محله هاي كشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و 
تاكتيك آماده داشته باشد. ۲- در هيچ زمينه اي غافلگير 
نشويد و سعي كنيد در همه محله ها حضور داشته باشيد. 
۳- در جنگ نرم عكس العملي رفتار نكنيد البته بايد پاسخ 
دشمن را داد اما هميشه مانند شطرنج بازي ماهر يك قدم از 
دشمن جلو باشيد و كنشي عمل كنيد. ۴- ارتباطات خود 
را با مساجد تقويت كنيد چرا كه بسيج متولد مساجد است. 
۵- با مجموعه هاي همسو با اهداف بسيج در دانشگاه ها و 
خارج از آن، هم افزايي و همكاري كنيد. 6- بسيج در عين 
گستردگي چابك باشد و اسير پابندهاي رايج اداري نشود.

رهبر انقالب اسالمي در هفتمين توصيه خود يعني »اطالع 
دادن خدمات بسيج به مردم« به بيان چند آمار افتخارآميز از 
خدمات اين نهاد مردمي پرداختند و گفتند: ۱۱ هزار هسته 
گروه هاي جهادي در سراسر كشور عهده دار ۴۰ هزار پروژه 
خدمت  هستند كه نيمي از آنها را نيز تحويل داده اند، بسيج 
دانشجويي نهضت مساله محوري و نقش آفريني تخصصي را 
كه بارها بر آن تأكيد كرده بوديم با چهار هزار و ۵۰۰ دانشجو 
آغاز كرده است، ۱۲ هزار صندوق قرض الحسنه در محالت 
به همت بسيج تشكيل شده است، بسيج عشاير و بسيج 
زنان در جشنواره مالك اشتر حائز مقام برتر شده اند، بسيج 
اساتيد در ۴۰ سالگي انقالب و در اقدامي بهنگام با انتشار 
نامه اي مستدل و مفصل به امضاي ۹۰۰ استاد بسيجي به 
نوشته عده اي از افراد نااميد و فروپاشيده پاسخ داد، بسيج 
وزارتخانه ها با تشكيل ميزهاي خدمت در نمازهاي جمعه به 
مردم نزديك شده اند و بسيج كشاورزي با ۳۰ هزار مهندس، 
توليد پنج محصول از اقالم اساسي از جمله گندم، جو و ذرت 
را عهده دار شده اند. ايشان با تأكيد بر ضرورت اطالع رساني 
هنرمندانه از خدمات بسيج افزودند: با بيان اين واقعيت ها، 
معلوم خواهد شد كه بسيج همچنانكه در دفاع از امنيت 
مردم و مقابله با اشرار و تخريبگران و آتش زنندگان اموال 
عمومي و خصوصي و خانه هاي مردم در ميدان حضور دارد، 

در ميدان خدمت نيز افتخارآفرين است.
رهبر انقالب اسالمي در پايان تأكيد كردند: بسيج به همان 
دليل كه براي مردم و كشور بسيار مهم است، به شدت در 
معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار دارد تا اين حركت عظيم 
را از درون دچار مشكل كنند، البته بي شك بسيج در اين 

مبارزه و مقابله به حول و قوه الهي پيروز خواهد شد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اس��المي، سردار سرلشكر 
پاسدار سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در سخناني با اشاره به نگراني نظام سلطه از تكثير الگوي 
الهام بخش انقالب اس��المي گفت: بسيج قلب نيروي نرم 
كشور اس��ت و مبناي حركت آن در گام دوم انقالب براي 
غلبه بر تهديدها، گسترش فعاليت هاي فكري، فرهنگي و 

جهادي در سطح جامعه است.
همچنين سردار سرتيپ پاسدار سليماني رييس سازمان 
بسيج مستضعفين در گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي 
بس��يج از جمله تقوي��ت بنيه دفاعي، كم��ك به كاهش 
آسيب هاي اجتماعي، گسترش گروه ها و خدمات جهادي 
و مقابله با جنگ اقتصادي گفت: تشكيل بسيج مستضعفان 
در برخي كش��ورهاي ديگر، نويدبخش ظهور بسيج امت 
واحده در قالب تمدن نوين اسالمي است و بسيجيان ايران، 
پرچمدار آزادي قدس شريف و نابودي رژيم صهيونيستي 

خواهند بود.
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واجدين شرايط قانوني براي مجلس ثبت نام كننداسلحه تحريم هاي اقتصادي خالي از فشنگ است
فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران گفت: تمام 
اقدامات امريكا درعرصه تحريم اقتصادي به 
انتهاي كار رسيده است، اسلحه تحريم خالي 
از فشنگ است، زمان ضد حمله اقتصادي ايران 
دربرابر تحريم هاي اقتصادي امريكا فرا رسيده 
است. سردار امير علي حاجي زاده درهمايش 
امنيت و اقتدار درمدرسه علميه معصوميه قم 
اظهار داشت: ضد حمله اقتصادي ايران عمل به اقتصاد مقاومتي، نگاه به 
ظرفيت هاي داخلي و اعتماد به جوانان كشور است. حاجي زاده تاكيد كرد: 
تنها راهكار برون رفت از مشكالت اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه دشمنان 
تكيه به توان داخلي و اجراي دقيق فرامين رهبري معظم انقالب است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اين اصطالح امريكايي ها كه »همه گزينه ها روي 

ميز است« به اين معناست كه آنها از تمام ظرفيت ها و امكانات خود براي 
دشمتي و ضربه به ايران استفاده مي كنند. حاجي زاده خاطرنشان كرد: 
شكل و نحوه دشمني هاي امريكا نسبت به گذشته تغيير كرده و به سمت 
جنگ نرم تغيير يافته است، در اين بين دشمن شناسي و تشخيص به موقع 
از اهميت ويژه تري برخوردار مي باش��د. وي تاكيد كرد: دشمن درحوزه 
نظامي شكست خورده و آثار آن نيز كامال نمايان شده است اما آثار دشمني 
اقتصادي آنها كه از سال ۹6 آغاز شده همچنان ادامه دارد. وي گفت: تحريم 
اقتصادي امريكا همراه با جنگ رواني بوده و از ابتداي امسال چاشني آغاز 
جنگ نظامي را نيز با دشمني هاي اقتصادي به صورت همزمان آغاز كرده 
است. حاجي زاده اظهار داشت: درحوزه فناوري دفاعي به دليل داخلي سازي 
و بومي كردن صنعت س��اخت اگر دور تا دور ايران ديوار هم كشيده شود 

خللي در پيشرفت هاي نظامي نمي تواند بگذارد.

دبير ش��وراي نگهبان با بيان اينكه هركس 
قصد ثبت نام دارد خوب قانون را مطالعه كرده 
و از ش��رايط ثبت نام آگاه شود، گفت: آنهايي 
كه ش��رايط قانوني را دارند براي نمايندگي 
ثبت نام كنند بنابراين اف��رادي كه آلوده به 
فسادند بايد بدانند مجلس جاي آنها نيست. 
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل احمد جنتي دبير 
ش��وراي نگهبان ديروز به ناآرامي هاي اخير در كشور اشاره و اظهار كرد: 
حجم تخريب ها، شدت خش��ونت و اعمال تروريستي و ميزان خسارت 
وارده به اموال مردم و كشور توسط آشوب گران و حمايت دشمنان ايران 
همچون امريكا و اس��راييل از آنها، همه و همه بيانگر اين مساله است كه 
طراحي و برنامه ريزي اين اتفاقات از قبل انجام شده بود كه البته در بستر 

اعتراض به افزايش قيمت بنزين زودتر عملياتي شد. جنتي تأكيد كرد: 
البته حضور مردم در راهپيمايي هاي خودجوش در ش��هرهاي مختلف 
كشور و تالش  دستگاه هاي انتظامي و امنيتي طراحي دشمنان را ناكام 
گذاشت. دبير شوراي نگهبان ضمن قدرداني از تالش هاي نيروي انتظامي 
و نهادها و دستگاه هاي اطالعاتي براي شناسايي و دستگيري عامالن و 
سرشبكه هاي ايجاد آشوب در كشور، از اين نهادها خواست با دقت نسبت 
به تفكيك معترض از اغتشاشگر اقدام كنند.  البته مسووالن مي توانستند 
به شيوه بهتري درباره طرح افزايش سوخت اطالع رساني و افكار عمومي 
را اقناع كنند كه متأسفانه اين كار نشد. وي افزود: گزارش هاي ميداني از 
افزايش قيمت برخي كاالهاي ضروري مردم و در پي آن احتكار برخي اقالم 
از سوي عده اي سودجو حكايت دارد كه مسووالن بايد مراقبت و نظارت 

جدي داشته باشند تا قيمت ها باالتر نرود.

چهره ها

پاسخ به شبهات بنزيني
ربيعي ادامه داد: ۲۱ ميليارد ليتر ضرب  در ۵۰۰ تومان 
مي شود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان. ۱۰ ميليارد ليتر 
ضرب در ۲ هزار تومان مي شود ۲۰ هزار ميليارد تومان 
كه روي هم رفته ۳۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد 
بود.س��خنگوي دولت گفت: كساني كه اين مطالب را 
بيان مي كنند، يا آگاهانه خطا مي كنند يا توجه ندارند 
و عدد ۵۰۰ تومان و هزار توماني كه قباًل مي فروختيم 
را از آن كس��ر نمي كنند در حالي كه قباًل هزار تومان 
بودجه اش در جاي ديگر پيش بيني ش��ده و يارانه اول 
از همان مح��ل پرداخت مي شود.دس��تيار ارتباطات 
اجتماعي رييس جمهوري با بي��ان اينكه بايد فاصله 
۵۰۰ تومان و ۲ هزار تومان را محاس��به كنيم، گفت: 
اقتصادداني نديدم كه اين اظهارنظر را بكند بيش��تر 
سياسي ها اظهارنظر كرده و اين شبهه را اعالم كردند 
 كه فكر مي كنم اشتباهش��ان از اين است كه كل را در

 ۳ هزار تومان ضرب مي كنند در حالي كه اين عدد و رقم 
كامال مشخص است.

اختصا ص بيش از ۱۰ ميليارد دالر 
براي كاالهاي اساسي

ربيعي در پاس��خ به سوال ديگري در خصوص افزايش 
قيمت برخي اقالم گفت: براي اينكه سال آينده بتوانيم 
روي كاالهاي اساسي كنترل قيمت داشته باشيم ۱۰.۳ 
ميلي��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي كاالهايي مانند 

دارو، نهاده هاي كش��اورزي، كاغذ روزنامه و الستيك 
اختصاص داديم. تجاربي كه در سال ۹۸ و ۹۷ داشتيم 
به ما كمك مي كند اين ارز با فاصله نسبت به ارز آزاد قطعًا 
به هدف بنشيند و عمدتًا شركت هاي دولتي عهده دار 
اين وضع ش��وند. اين موضوعي بود كه مورد بحث قرار 
گرفت و روز يكشنبه هفته آينده صبح و بعد از ظهر بحث 
بودجه داريم و اين پيشنهاد به تصويب هيات وزيران 

هم خواهد رسيد.
سخنگوي دولت در عين حال گفت: ما در لوازم خانگي 
۱۱ ت��ا ۱۳ درصد افزايش توليد داش��تيم. در جاهاي 
ديگر لوازم خانگي افزايش قيمت نداشتيم متاسفانه در 
بسياري از موارد گرانفروشي داريم. ضمن اينكه درباره 

كاالهاي دولتي هم تصميم گرفتيم افزايش پيدا نكند. 
البته بخشي از اينها ناشي از سوءاستفاده و گرانفروشي 
است كه از رس��انه ها مي خواهيم درباره سامانه ۱۲۴ 

اطالع رساني كنند.
وي افزود: در مورد حمل و نقل هم در مورد تاكسي هاي 
اينترنتي و آژانس ها تصميم گيري شد. در حمل و نقل 
خصوصي و حمل و نقل كاالي كشاورزي هم متاسفانه 
افزايش قيمت داشتيم كه تصميم گرفته شد سهميه 

ويژه براي وانت بارهاي حمل كاال در نظر گرفته شود.

  6۰ ميليون نفر كمك دريافت كرده اند
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ه��م اعالم كرد كه 
نزديك به 6۰ ميليون نفر كمك دريافت كرده اند. محمد 
شريعتمداري در پاس��خ به پرسشي درباره معيارهاي 
حذف افراد از دريافت بسته حمايتي معيشتي دولت 
با تاكيد ب��ر اينكه كلمه حذف در اي��ن موضوع صدق 
نمي كند، اظهار كرد: اين طرح بر مبناي آزمون وسع با 
گرايش به افراد با درآمد كم، پايين و متوس��ط اجرايي 
شد. در اين طرح در ۳ نوبت به قريب به 6۰ ميليون نفر 

پرداخت ها صورت گرفت.
وزير كار خاطرنشان كرد: يارانه ها و كمك هاي معيشتي 
ارتباطي به هم ندارد. البته تمكن مالي در هر دو موضوع 
مورد توجه دولت اس��ت و برخي معيارها مشابه است 
ولي اينكه با ثبت نام كمك هاي معيشتي يارانه ها قطع 

شود چنين نيس��ت. وزير كار در ادامه در پاسخ برخي 
تناقض ها درباره پرداخت كمك هاي معيشتي نيز بيان 
كرد: نزديك به 6۰ ميليون نفر كمك دريافت كرده اند و 
ترديدي در آن نيست. در اينكه دولت حتي يك ريال از 
افزايش بنزين را در بودجه عمومي مصرف نمي كند نيز 

ترديدي وجود ندارد.
شريعتمداري خاطرنشان كرد: ضريب خطاي طرح هاي 
اجتماعي وجود دارد و ميزان آن همانند تمام كشورهاي 
جهان حدود ۴ درصد اس��ت. زنان سرپرست خانوار با 
درآمد زير ۵ ميليون تومان دريافت كرده اند و اگر هم 

نكرده باشند با ثبت درخواست بررسي خواهد شد.
وي يادآور ش��د: البته زن��ان سرپرس��ت خانوارهاي 

بسياري داريم كه كارآفرين هستند. در جامعه معلمان 
و بازنشس��تگان نيز كساني هس��تند كه ممكن است 
درآمد خوبي داش��ته باش��ند. دولت نمي خواهد افراد 
داراي استحقاق از اين سبد محروم بمانند و اين هدف 
دولت است.وي با اش��اره به اينكه ۱۷ ميليون و ۷۰۰ 
هزار خانواده با جمعيت بيش از ۵6 ميليون نفر حمايت 
معيش��تي دريافت كرده اند اظهار كرد: كد دستوري 
#6۳6۹* در نظر گرفته شد تا مردم درخواست هاي 
خود را مطرح كنند كه كمتر از ۵ ميليون نفر تقاضا دادند 

و اين تقاضاها در حال بررسي است.
وي ادامه داد: افرادي كه خودرو، مسكن و شغل داشتند 
مشمول حمايت معيشتي در مرحله اول قرار نگرفتند. 
خانواده هاي يك نفره با حقوق باالي ۵ ميليون نفر، دو 
نفر با حقوق باالي 6 ميليون، خانواده سه نفر با حقوق 
 باالي ۷ ميلي��ون و خانواده هاي ۴ نفره با حقوق باالي

 ۸ ميليون و كس��اني كه سه س��فر غير زيارتي در يك 
سال گذشته يا وسيله نقليه باالي ۳۰۰ ميليون تومان 
يا افرادي كه دو ملك داشتند مشمول دريافت نشدند.

وي اضافه كرد: اما افرادي كه به س��امانه نام برده شده 
پيامك بزنند ما با اجازه خود آنها وضعيت تمكن شان 
 را بررسي مي كنيم كس��اني كه به اين سامانه پيامك 
بزنند يارانه ۴۵ هزار توماني ش��ان حذف نخواهد شد 
ما فقط با اجازه خود آنها وضعيت تمكش��ان را بررسي 

دقيق تري مي كنيم.

ادامه از صفحه اول

وزير ام�ور خارجه از ديدار خ�ود با نماينده 
طالب�ان خب�ر داد. محمد ج�واد ظريف   در 
حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به اين 
پرس�ش مبني بر اينكه آيا ب�ا نماينده هاي 
طالبان در تهران ديدار داشته است با تاييد 
اين موضوع اظهار ك�رد: در جهت كار براي 
صلح افغانستان با همه گروه هاي افغاني ديدار 

مي كنيم، آنها هم براي همين كار آمده اند. 
مال برادر رييس دفتر سياسي طالبان در راس 

هياتي به تهران سفر كرده است.

برش
وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي : 
نزديك به 60 ميليون نفر كمك دريافت 
كرده اند. محمد شريعتمداري در پاسخ 
به پرسش�ي درب�اره معياره�اي حذف 
افراد از دريافت بسته حمايتي معيشتي 
دولت با تاكيد ب�ر اينكه كلمه حذف در 
اين موضوع صدق نمي كند، اظهار كرد: 
اين طرح بر مبناي آزمون وسع با گرايش 
به اف�راد با درآمد كم، پايين و متوس�ط 

اجرايي شد. 

برش
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فعال شدن سايت ثبت 
اعتراض به يارانه معيشتي

سخنگوي طرح معيشت از فعال شدن سامانه 
 USSD ثبت اعتراض خب��ر داد و گفت: واحد
موظف به ارس��ال پيامك براي همه افراد بوده 
و ممكن اس��ت در موارد خاص سيس��تم كال 
س��نتر تماس گرفته و براي افراد كد رهگيري 

را بخواند.
حسين ميرزايي در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به اين س��وال كه برخي شهروندان از چند روز 
پيش اعتراض خود را از طريق كد دس��توري 
ثبت كردند اما ك��د رهگيري براي آنها پيامك 
نشده اس��ت، اظهار كرد: سامانه مرتب بررسي 
مي شود و ارسال پيامك فقط براي سرپرستان 
خانوار مجاز اس��ت. تاكنون درص��د زيادي از 

پيامك ها ارسال شده است. 
سخنگوي طرح معيش��ت، با بيان اينكه كمتر 
از 4 ميليون سرپرست خانوار درخواست طرح 
معيش��تي ثبت كردند عنوان ك��رد: مابقي يا 
سرپرس��ت نبودند يا درخواست تكراري ثبت 

شده است. 
س��امانه مكرر پيامك ارس��ال مي كند؛ يكي از 
داليل عدم ارسال پيامك اين است كه احتماال 
گوش��ي اف��راد خاموش ب��وده يا آنت��ن ندارد 
همچنين در ارس��ال پيامك گروه��ي و انبوه 
تا زماني ك��ه همه پيامك ها گ��زارش تحويل 
دريافت نكند س��امانه پيامك را مجدد ارسال 

مي كند. 
وي تاكيد كرد: واحد USSD موظف به ارسال 
پيامك براي همه افراد بوده و ممكن اس��ت در 
موارد خاص سيستم كال سنتر تماس گرفته و 
براي افراد كد رهگيري را مي خواند.  ميرزايي 
افزود: افرادي كه ثبت نام كردند و كد رهگيري 
براي آنها پيامك شده است مي توانند در سايت 
مربوط��ه اعتراض خود را ثب��ت كنند در حال 
 Hemayat.mcls.gov.ir حاضر س��ايت
ش��روع به كار كرده و افراد مي توانند اطالعات 

مورد نياز را ثبت كنند.  
وي تاكيد كرد: واحد USSD موظف به ارسال 
پيامك براي همه افراد بوده و ممكن اس��ت در 
موارد خاص تماس گرفته بشود و براي افراد كد 

رهگيري را بخوانند.

ضرورت برخورد با متخلفين 
در زمينه گرانفروشي

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي بر ضرورت برخورد ب��ا متخلفين در 

زمينه گرانفروشي تاكيد كرد.
حجت االسالم س��يد ناصر موسوي الرگاني در 
گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به تبعات اصالح 
قيم��ت بنزي��ن و تاثير آن بر كااله��اي ديگر، 
اظه��ار ك��رد: اكثر كااله��ا در روزه��اي اخير 
افزايش قيمت داشته اند. ما به صورت دستوري 
نمي توانيم جل��وي افزايش قيمت ها را بگيريم 
مثال وانت نيس��اني كه از اصفهان به تهران بار 
مي آورده قبال بنزين ۱۰۰۰ توماني اس��تفاده 
مي كرده و حاال ناچار است بنزين ۳۰۰۰توماني 
بزند آيا مي توان توقع داشت كه كرايه ها اضافه 

نشود؟
وي ادام��ه داد: ما بايد زيرس��اخت ها را در اين 
زمينه فراه��م كنيم و از س��ويي اجازه ندهيم 
كاالهايي كه قيمت آن ربطي به افزايش قيمت 
بنزين ندارد گران ش��ود. در اين زمينه بايد با 
متخلفين برخورد شود و اگر كارخانه، شركت 
يا فروشنده اي كااليي را گران فروخت جريمه 

شود و جريمه آن به مردم برگردد.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي يادآور 
شد: اگر جريمه ها بازدارنده باشد شايد تا حدي 

بتوان جلوي افزايش قيمت ها را گرفت.

سامانه جامع تعاوني، اعتماد رفته   
بخش تعاون را بازمي گرداند

معاون امور تع��اون وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: به منظور توس��عه شفافيت در 
بخش تعاون، س��امانه جامع و هوشمند بخش 
تعاوني كشور را طراحي و بارگذاري كرديم كه 
مي تواند اعتماد خدشه دار شده نسبت به بخش 
تعاون را بازگرداند و زمينه جذب سرمايه خرد 

مردمي را مجددا در بخش تعاون ايجاد كند.
محمدجعف��ر كبي��ري اظه��ار ك��رد: مطابق 
فرمايش��ات مقام معظم رهب��ري در ديدار با 
كارآفرين��ان و تعاون گ��ران اتفاقات خوبي در 

بخش تعاون رقم زديم.
وي اضاف��ه كرد: اي��ن نشس��ت تخصصي نيز 
ب��ا رويكرد بحث توس��عه ش��فافيت و نوآوري 
به منظور افزاي��ش اعتماد عموم��ي به بخش 

تعاون برگزار مي شود.
معاون امور تع��اون وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با اش��اره ب��ه اينكه مدي��ران تعاون 
سراسر كشور در اين نشست تخصصي حضور 
دارند، تصريح كرد: به منظور توس��عه شفافيت 
در بخش تعاون، سامانه جامع و هوشمند بخش 
تعاوني كش��ور را طراحي بارگذاري كرديم كه 
اين س��امانه بر اس��اس يك نظام خودكنترلي 
اعضا بر روي فعاليت هاي هيات مديره و مديران 

عامل است.
كبيري ادامه داد: اين سامانه مي تواند اعتماد 
خدش��ه دار ش��ده نس��بت به بخش تعاون را 
بازگرداند و زمينه جذب سرمايه خرد مردمي 

را مجددا در بخش تعاون ايجاد كند.
وي عنوان كرد: افراد مي توانند براي تش��كيل 
تعاوني ها به سايت وزارت خانه مراجعه و بدون 
هيچ گونه مراجعه حضوري نس��بت به تشكيل 

تعاوني هاي خود اقدام كنند.
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ساعت كار در ايران رو به كاهش است
گروه اقتصاد كالن|

بي شك تعادل بين كار و زندگي و مديريت زمان براي 
جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب ناشي از عدم تعادل 
بين آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. البته 
بايد توجه داشت كه كشورهاي مختلف براساس ميزان 
پيش��رفت فناوري و درجه توسعه يافتگي و همچنين 
ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي از اين نظر با هم متفاوت 
هستند. ساعات كار طوالني يكي از مهم ترين عواملي 
است كه موجب ايجاد تعارض بين كار و زندگي مي شود. 
در كشورهاي مختلف، ميانگين ساعت كار معمول در 
هفته در حدود 4۰ تا 44 س��اعت اس��ت. به طور كلي، 
ميزان ساعت كار متاثر از چندين عامل از جمله: ميزان 
دستمزدها، فرهنگ كار، وضع معيشتي افراد، حجم 

اشتغال دركشور و... است.
به گ��زارش »تعادل«، به موجب م��اده 5۱ قانون كار، 
ساعت كار مدت زماني است كه كارگر، نيرو يا وقت خود 
را به منظ��ور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. 
ميزان ساعت كار، بسته به نظر كارفرما، وظايف و حوزه 

كاري افراد متفاوت است.
در اين زمينه مركز آمار و اطالع��ات راهبردي وزارت 
كار به منظور آگاهي از ميزان تغييرات ميانگين ساعت 
كار معمول در هفته در كشور و در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، با اس��تفاده از نتاي��ج آمارگيري نيروي كار 
طي سال هاي ۱۳92 تا ۱۳97 اقدام به تهيه گزارشي 

كرده است. 
دراين گزارش آمده است: بررسي هاي انجام شده حاكي 
از آن اس��ت كه برآورد ميانگين ساعت كار معمول در 
هفته با توجه به برآورد تعداد شاغالن حتي با پوشش 
حداقل يك ساعت كار در هفته، دور از ميانگين جهاني 
و داخلي نيست و دليل آن اين است كه كم كاري بخشي 
از شاغالن )شاغالن با ساعت كار كمتر از 44 ساعت كار 
در هفته( توسط اضافه كاري بخش ديگري از شاغالن 
)شاغالن با ساعت كار بيشتر از 44 ساعت كار در هفته( 

جبران مي شود.
 همچنين برآورد ميانگين ساعت كار معمول در هفته، 
در ش��غل اصلي اس��ت. از آنجا كه ممكن است برخي 
شاغالن چند شغله باشند، با در نظر گرفتن اين مهم، 
ميانگين ساعت كار بيش از اين خواهد بود. آمارها نشان 
مي دهد، ميانگين ساعات كار معمول هر شاغل در هفته 
در سال هاي ۱۳92 تا ۱۳97 به جز سال ۱۳96 روندي 
نزولي داشته است به طوري كه ميانگين ساعت كار در 
س��ال ۱۳97 نسبت به سال ۱۳92 به ميزان ۱ ساعت 

كاهش يافته است. 
اين در حالي اس��ت كه تعداد ش��اغالن طي سال هاي 
مذكور همواره روندي افزايشي داشته است. همچنين 
بيشترين ميانگين ساعت كار معمول در هفته طي اين 
سال ها مربوط به س��ال ۱۳92 برابر با 44 ساعت و ۱8 
دقيقه و كمترين آن مربوط به سال ۱۳97 با 4۳ ساعت 

بوده است. با توجه به اينكه اقتصاد كشور در سال هاي 
اخير سمت و سوي اش��تغال زايي داشته است، شيب 
نزولي ميانگين س��اعات كاري شاغالن از سال ۱۳92 
تاكنون، قابل تامل است. كاهش ميانگين ساعت كار 
معمول در كش��ورر را مي توان ناش��ي از افزايش چند 
ميليوني ش��اغالن در طي دوره مورد نظر و عدم وجود 
ظرفيت براي كار بيشتر، كاهش نياز اقتصادي شاغالن 

و افزايش شاغالن پاره وقت دانست. 
در تمام اين س��ال ها مردان نس��بت به زنان س��اعات 
بيش��تري كار كرده اند. از آنجا كه مردان مس��ووليت 
بيشتري براي تامين معاش خانوار دارند، لذا احتمال 
دارد مردان با اختصاص ساعت كاري بيشتر نسبت به 

زنان، درصدد اين امر هستند. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد در گروه مردان، ميانگين 
س��اعت كار معمول در هفته، از سال ۱۳92 تا ۱۳97 
به جز سال 96 روند كاهشي داشته است؛ به طوري كه 
در س��ال ۱۳97 با كاهش 42 دقيقه اي نسبت به سال 
۱۳92 از 46 ساعت به 45 ساعت و ۱8 دقيقه رسيده 
اس��ت. روند ميانگين ساعت كار معمول در گروه زنان 
نيز همانند گروه مردان بوده و ميانگين ساعت كار در 
سال ۱۳97 با ۱س��اعت و ۳6 دقيقه كاهش نسبت به 
سال ۱۳92، از ۳4 س��اعت و۱8 دقيقه به ۳2 ساعت 
و 42 دقيقه رس��يده اس��ت. همچنين بررسي آمار در 

بخش هاي عمده اقتصادي نشان دهنده اين است كه در 
سال ۱۳97، طوالني ترين ميانگين ساعت كار معمول 
در هفته در كشور به ترتيب مربوط به بخش خدمات 
)45 ساعت و ۱2 دقيقه(، بخش صنعت )42 ساعت و 
۳۰ دقيقه( و بخش كشاورزي )۳7 ساعت و ۱2 دقيقه( 
بوده است. ميانگين و ميانه ساعت كار در سال ۱۳97 
نسبت به سال ۱۳92 در هر سه بخش عمده اقتصادي 

با كاهش مواجه بوده است.
مقايسه ميانگين و ميانه ساعت كار معمول هفتگي در 
بخش كشاورزي و غيركشاورزي نشان مي دهد كه اين 
مقدار در سال ۱۳97 در بخش غيركشاورزي به ميزان 
7 ساعت بيشتر از بخش كشاورزي است. بيشتر بودن 
ساعت كار در بخش غيركشاورزي با توجه به عدم انجام 
فعاليت هاي كشاورزي در برخي از فصول سال، بديهي 
به نظر مي رسد. همچنين ميانگين ساعت كار معمول 
هفتگي طي سال ۱۳97 نسبت به سال ۱۳92 در هر 
دو بخش كشاورزي و غيركشاورزي با كاهش ساعت كار 
معمول هفتگي، مواجه بوده است. اين كاهش در بخش 
كش��اورزي به ميزان حدود ۳ س��اعت و در بخش غير 
كشاورزي به ميزان ۱ ساعت بوده است. اين در حالي 
است كه در هر دو بخش با افزايش تعداد شاغالن روبه رو 
بوده ايم. مقايسه ميانگين ساعت كار معمول هفتگي در 
بخش توليدي و غير توليدي نشان مي دهد كه ميانگين 

ساعت كاري در سال ۱۳97 در بخش غيرتوليدي به 
ميزان ۳ س��اعت و ۱2 دقيقه بيشتر از بخش توليدي 
است. از طرفي مقايسه ميانه ساعت كار معمول هفتگي 
در اين دو بخش نشان مي دهد كه ميانه ساعت كاري در 
سال ۱۳97 در بخش غيرتوليدي ۱ ساعت و ۱8 دقيقه 
بيشتر از بخش توليدي است. اين درحالي است كه طي 
سال ۱۳92 ميانه ساعت كاري در دو بخش مذكور هيچ 
تفاوتي ندارد. همچنين در سال ۱۳97 نسبت به سال 
۱۳92 در هر دو بخش با كاهش ميانگين و ميانه ساعت 

كار معمول در هفته، مواجه بوده ايم.
كاهش س��اعت كاري در بخش توليدي به ترتيب دو 
ساعت و 24 دقيقه براي ميانگين و ۱ ساعت و ۳6 دقيقه 
براي ميانه بوده است. در بخش غير توليدي نيز كاهش 
ساعت كاري به ترتيب ۳6 دقيقه براي ميانگين و ۱8 
دقيقه براي ميانه بوده است. اين در حالي است كه در 

هر دو بخش با افزايش تعداد شاغالن روبه رو بوده ايم.

   شكاف جنسيتي
در س��ال ۱۳97، بررس��ي ها نش��ان مي دهد شكاف 
جنسيتي نسبي ميانگين ساعت كار معمول در هفته 
و همچنين شكاف جنسيتي نسبي ميانه ساعت كار 
معمول در هفته، بيش از 28 درصد اس��ت. به عبارت 
ديگر به طور متوس��ط مردان 28 درصد بيش از زنان 

كار مي كنند. با توجه ب��ه در نظر گرفتن حمايت هاي 
اجتماعي و قانوني از زن��ان اين نتيجه منطقي به نظر 

مي رسد.
همچنين با توجه به شكاف جنسيتي مطلق، ميانگين 
س��اعت كار معمول در هفته براي مردان ۱2 ساعت و 
۳6 دقيقه بيش از زنان است. در حالي كه ميانه ساعت 
كار معمول در هفته براي مردان ۱۳ ساعت و 24 دقيقه 

بيش از زنان بوده است.
در س��ال ۱۳97، شكاف جنسيتي نس��بي ميانگين 
ساعت كار معمول در هفته، در بخش هاي كشاورزي 
و صنعت ح��دود ۳2 درصد و در بخش خدمات تقريبا 
24درصد است. در حالي كه شكاف جنسيتي نسبي 
ميانه ساعت كار معمول هفتگي، در بخش كشاورزي 
تقريب��ا 45 درصد و در بخش ه��اي صنعت و خدمات 

حدود ۱9درصد است.
همچنين شكاف جنس��يتي مطلق ميانگين ساعت 
كار معمول در هفته در بخش كش��اورزي ۱2ساعت و 
54دقيقه، در بخش صنعت ۱4ساعت و ۳۰ دقيقه و در 
بخش خدمات ۱۱س��اعت و 24 دقيقه است. شاخص 
مزبور براي ميانه ساعت كاري در بخش هاي كشاورزي، 
صنعت و خدمات بهترتيب ۱9س��اعت و ۳۰ دقيقه، 

8ساعت و 48 دقيقه و 9 ساعت و 6 دقيقه است.
با بررس��ي در بخش هاي كش��اورزي و غير كشاورزي 
در سال ۱۳97 مي توان ديد، شكاف جنسيتي نسبي 
ميانگين س��اعت كار معم��ول در هفت��ه، در بخش 
كشاورزي حدود ۳2 درصد و در بخش غير كشاورزي 
تقريبا 26 درصد است. در حالي كه شكاف جنسيتي 
نس��بي ميانه س��اعت كار معمول هفتگي، در بخش 
كشاورزي حدود 45 درصد و در بخش غير كشاورزي 
2۳ درصد اس��ت. شكاف جنس��يتي مطلق ميانگين 
س��اعت كار معمول هفتگي در بخش كشاورزي ۱2 
ساعت و 54 دقيقه و در بخش غير كشاورزي ۱2  ساعت 
و ۱2 دقيقه است. ش��اخص مزبور براي ميانه ساعت 
كاري در بخش كش��اورزي ۱9 س��اعت و ۳۰ دقيقه و 

در بخش غير كشاورزي ۱۰ ساعت و 54 دقيقه است.
در سال ۱۳97، شكاف جنسيتي نسبي ميانگين ساعت 
كار معمول در هفته، در بخش توليدي حدود ۳6 درصد 
و در بخش غير توليدي تقريبا 2۱ درصد است. در حالي 
كه شكاف جنسيتي نسبي ميانه ساعت كار معمول در 
هفته، در بخش تولي��دي حدود 28 درصد و در بخش 

غير توليدي تقريبا ۱6 درصد است.
همچنين با توجه به شكاف جنسيتي مطلق ميانگين 
ساعت كاري، مردان در بخش توليدي ۱6 ساعت و در 
بخش غير توليدي 9 ساعت و ۳۰ دقيقه بيش از زنان 
كار مي كنند. با محاسبه شاخص مزبور براي ميانه ساعت 
كاري خواهيم ديد مردان در بخش توليدي ۱۳ ساعت 
و در بخش غير توليدي 7 س��اعت و 42 دقيقه بيش از 

زنان كار مي كنند.

عضو مجلس شوراي اسالمي گفت: ساماندهي حساب هاي اجاره اي و نيابتي 
و شفاف سازي تراكنش هاي بانكي مي تواند كمك فراواني به جلوگيري از 
فرار مالياتي كند. عبداهلل رضي��ان در گفت وگو با مهر درباره مبارزه با فرار 
مالياتي در كشور، اظهار كرد: بر اساس محاسبات مجلس ميزان درآمدهاي 
مالياتي كشور تا سقف ۱5۰ هزار ميليارد تومان مي تواند باشد. اين درحالي 
است كه در وضعيت فعلي ۱2۰ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ مي شود. در 
كشور ما ظرفيت بااليي براي درآمدهاي مالياتي وجود دارد. در بودجه سال 
آينده بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه ۱8۰ هزار ميليارد تومان 
بايد ماليات اخذ شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه 
آمار و ارقام هاي متناقض و گوناگون نشان از فرار مالياتي باال در كشور دارد، 
ادامه داد: رصد و شفاف سازي درآمدهاي مالياتي اهميت بااليي دارد. نگاه 
سازمان امور مالياتي اين است كه كساني كه بيش از ۳ ميليارد درآمد دارند 
و داراي فرار مالياتي هستند، شناسايي شوند. در صورت تحقق اين موضوع 
بسياري از مشكالت مالي كشور را مي توان حل كرد؛ دولت و مجلس اهتمام 
بيشتري براي وصول درآمدهاي مالياتي بايد داشته باشند. رضيان با اشاره 
به سوداگري هاي بخش مسكن، طال و دالر گفت: متاسفانه مشاهده مي شود 
كه سوداگران در بازار طال، دالر و سكه ورود و سرمايه هايشان را چند روزه 

چند برابر مي كنند، ماليات هم نمي دهند. اين  بخش نياز به س��اماندهي 
دارد. ماليات بر عايدي س��رمايه را بايد براي كنترل سوداگري ها اجرايي و 
عملياتي كنيم. بانك مركزي بايد تمامي مبادالت ارزي در كشور را به صورت 
سيستمي كنترل كند و خريد و فروش ارز را سامان دهد. وي ادامه داد: در 
بخش مسكن ماليات بر خانه هاي خالي را بايد اجرايي كرد و از كساني كه نگاه 
سرمايه اي به بخش مسكن دارند، بايد ماليات گرفته شود. تراكنش هاي مالي 
فراوان در بخش خريد و فروش مسكن وجود دارد كه بايد به صورت دقيق 
رصد شود. با در يافت ماليات از اين بخش مي توان بسياري از مشكالت كشور 
را حل كرد.  عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان لزوم ساماندهي 
كارت هاي بازرگاني گفت: درحال حاضر كارت هاي بازگاني مشكالتي را 
ايجاد كرده اند. اين كارت ها ابزاري براي فرار مالياتي هستند. دستگاه هاي 
متولي نبايد اجازه سوءاستفاده را دهند. دريافت كنندگان اين كارت ها بايد 
اعتبارسنجي شوند. به كساني كه سابقه 5 سال كار بازرگاني دارند بايد كارت 
بازرگاني واگذار شود. رضيان در پايان تصريح كرد: ساماندهي حساب هاي 
اجاره اي و نيابتي و شفاف س��ازي تراكنش هاي بانكي هم مي تواند كمك 
فراوان��ي به جلوگيري از فرار مالياتي كند. اميدواريم بانك مركزي هر چه 

سريع تر زيرساخت هاي الزم را فراهم كند.

اهتمامبيشتردولتومجلسبرايوصولدرآمدهايمالياتي

مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اعالم كرد: حقوق شهريور ماه كارگران نيشكر هفت تپه در حال پرداخت است. 
كريم ياوري مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در گفت وگو با فارس، اعالم كرد: با پرداخت حقوق شهريور ماه 
كارگران هفت تپه كه تا پايان هفته جاري انجام خواهد شد، كارگران فقط با 
دو ماه حقوق معوق مواجه هستند. مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري 
اعالم كرد: به كارگران شريف و نجيب و صبور هفت تپه عرض مي كنم، منابع 

پرداخت حقوق و مطالبات كارگران بايد از محل توليد كه حاصل دسترنج و 
زحمات كارگران عزيز است، تامين و پرداخت شود، لذا كارگران بايد با تمام 
توان همت خود را در توليد كمي و كيفي به كار گيرند . ياوري گفت: بنگاه 
اقتصادي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه با بيش از چهار هزار كارگر مي بايد 
از محل كاشت، داشت و برداشت محصول، مطالبات كارگران را تامين نمايد 
و كارگران شريف به اين موضوع واقف هستند، لذا هر يك روز وقفه در كار براي 

توليد تاثيرات خود را بر معيشت كارگران بر جا مي گذارد.

معوقاتكارگرانهفتتپهدرحالپرداختاست

رييس كل س��ازمان خصوصي سازي گفت: س��ازمان خصوصي سازي از 
جمله جاهايي است كه بايد ۱۰۰ درصد اطالعات آن در اختيار مردم قرار 
گيرد، بر اين اساس يكي از اولين اقداماتي كه بايد در اين زمينه انجام شود 
تبديل سازمان خصوصي سازي به اتاق شيشه اي است. رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي بيان كرد: يكي از نكات اصلي اطالع رساني در سازمان 
خصوصي سازي اين اس��ت كه اقداماتي را كه انجام داده يا نداده ايم در هر 
دو مورد اطالع رساني كنيم، آن هم به اين جهت كه در خصوص اقدامات 
صورت نگرفته از م��ردم راهكار دريافت كنيم، بر اين اس��اس اگر نتوانيم 
اطالع رساني مناسبي انجام دهيم تصوير واقعي از عملكرد خود در ذهن 
جامعه ايجاد نكرده ايم. صالح با اشاره به اينكه از زمان شكل گيري اين سازمان 
تاكنون بيش از ۱5۰ هزار ميليارد تومان واگذاري با قيمت زمان واگذاري 
انجام شده، ادامه داد: از اين ميزان واگذاري حدود ۱45 هزار ميليارد تومان 
واگذاري با موفقيت انجام شده و تنها حدود 5 هزار ميليارد تومان واگذاري 
با مشكالتي مواجه بوده است، بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه 96 
درصد واگذاري هاي اين سازمان از زمان شكل گيري با موفقيت همراه بوده 
است. رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: سازمان خصوصي سازي 
از جمله جاهايي است كه بايد ۱۰۰ درصد اطالعات آن در اختيار مردم قرار 

گيرد، بر اين اساس يكي از اولين اقداماتي كه بايد در اين زمينه انجام شود 
تبديل سازمان خصوصي سازي به اتاق شيشه اي است. وي ابراز كرد: يكي 
از اقداماتي كه در ماه هاي اخير در سازمان خصوصي سازي انجام شده درج 
اطالعات مربوط به كليه بنگاه هاي قابل واگذاري به  تفكيك استان در سايت 
اين سازمان اس��ت. رييس كل سازمان خصوصي سازي اعالم كرد: در گام 
بعدي قصد داريم سامانه نظارتي در اين سازمان تشكيل دهيم تا نظارت هاي 
پس از واگذاري شركت ها را افزايش و اين كار را دقيق تر انجام دهيم. صالح 
تصريح كرد: از س��وي ديگر بنا داريم همه واگذاري هاي خود را در بورس 
اوراق بهادار انجام دهيم تا واگذاري هاي اين سازمان با شفافيت بيشتري 
انجام ش��ود. رييس كل سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: همچنين در 
راستاي اطالع رساني گس��ترده، جزييات مربوط به تمامي واگذاري هاي 
پرحاشيه سازمان خصوصي سازي از جمله ايران ايرتور، هپكو، آلومينيوم 
المهدي، پااليش نفت كرمانشاه و... به روي سايت اين سازمان قرار گرفته 
است. صالح گفت: عالوه بر اقدامات ذكرشده بنا داريم به صورت سرزده نيز 
از بنگاه ها و شركت هاي واگذارش��ده بازديد داشته باشيم تا از اين طريق 
متوجه شويم كه اطالعات و گزارشات ارسالي توسط خريداران شركت هاي 

واگذارشده چقدر با واقعيت همخواني دارد.

تبديلسازمانخصوصيسازيبهاتاقشيشهاي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارسال نامه اي به نمايندگان مجلس، 
توضيحاتي درباره فرآيند اجراي طرح حمايت معيشتي دولت ارايه داد و 
شاخص هاي خانوارهاي مشمول اين طرح را اعالم كرد. به گزارش فارس، 
محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارسال نامه اي 
به نمايندگان مجل��س، توضيحاتي درباره فرآيند اجراي طرح حمايت 

معيشتي دولت ارايه داد.
متن كامل اين نامه به شرح زير است: 

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي، همانطور كه استحضار داريد 
با افزايش قيمت بنزين مقرر شد به 6۰ ميليون نفر از دهك هاي پايين 
درآمدي بسته حمايت معيشتي پرداخت شود. خانوارهايي كه مشمول 
طرح حمايتي نشده اند، مي توانند با فرآيندي ساده تقاضاي خود را ثبت 
نمايند. در اين خصوص خواهشمند است نكات زير مورد توجه قرار گيرد: 
۱- تاكنون حدود 7 ميليون و 5۰۰ هزار خانوار )حدود 24 ميليون نفر( 
بسته حمايتي دريافت نكرده اند. منابع الزم براي پرداخت به حدود يك 
ميليون و 5۰۰ هزار خانوار از متقاضياني كه استحقاق آنها مشخص شود، 
تامين گرديده است؛ بنابراين همين تعداد مي توانند بسته حمايتي را 

دريافت نمايند.
2- براي انتخاب خانوارها شاخص هاي مختلفي در نظر گرفته شده كه به 
پيوست تقديم شده است. با توجه به پيچيدگي شاخص ها و تفاوت هايي 
كه در وضعيت خانوارها وجود دارد، مالك نهايي، اجازه دسترس��ي به 
حس��اب هاي بانكي اس��ت. »متقاضيان جديد كه اجازه دسترسي به 
حساب هاي بانكي را بدهند، مشمول طرح حمايتي قرار خواهند گرفت«. 
فرآيند ثبت درخواست و پاسخگويي، به صورت سامانه پيامكي و اينترنتي 
وجود دارد و خانوارها بدون مراجعه حضوري مي توانند درخواست خود 

را ارسال و پاسخ را دريافت نمايند.
۳- از آنجايي كه نمايندگان محترم محل رجوع مردم هس��تند و مردم 
خواسته هايش��ان را با ايشان مطرح مي كنند، درخواست مي شود افراد 
متقاضي احتمالي، ابتدا اطالعاتي كه »س��امانه س��تاد شناسايي افراد 
مش��مول طرح حمايتي« در اختيار آنها خواهد گذاشت را ارايه كنند و 

سپس درخواست آنان به اين وزارتخانه منعكس شود.

۱- خانوارهايي مشمول »طرح حمايت معيشتي« خواهند شد كه 
پس از كس��ر اجاره مس��كن، ميزان هزينه هر ماه آنها از جدول زير 

كمتر باشد.
2- از شاخص هاي زير براي شناسايي افرادي كه اين سطح درآمد را دارند 
استفاده خواهد شد. اگر خانواري داراي يكي از اين معيارها باشد و اجازه 
دسترسي به اطالعات بانكي را بدهد، از نظام بانكي، اطالعات جمع آوري 
و سطح درآمد دقيق خانوار برآورد مي شود. اقالم بانكي مشخص خواهند 

كرد اجاره مسكن با چه ابزاري پرداخت شده است. 
۳- عالوه بر اس��تانداردهاي درآمدي فوق ش��اخص هاي شناس��ايي 

عبارتند از: 
الف- خانوارهايي كه اعضاي آن داراي »واحد مس��كوني«، »ش��غل« و 
»خودرو« به طور »همزمان« مي باشند يا خانوارهايي كه داراي »2 واحد 

ملكي«  مي باشند.
ب- خانوارهايي كه ارزش ملك آنها در تهران و كالن شهرها ۱2 ميليارد 

ريال و در ساير شهرستان ها 9 ميليارد ريال باشد. 
ج- خانوارهايي كه داراي خودروي سواري با ارزش بيش از ۳۰۰ ميليون 

تومان يا خودروي عمومي با ارزش بيش از 4۰۰ ميليون تومان باشند. 
د- كارفرماياني كه بيش از ۳ بيمه پرداز داشته باشند. 

ه�-  خانوارهايي كه بيش از ۳ سفر خارجي غيرزيارتي داشته اند. 
و- گيرندگان تسهيالت بانكي به مبلغ جمعا بيش از ۳  ميليارد ريال كه 

در حال بازپرداخت اقساط باشند.

نامهشريعتمداريبهمجلسدرتوضيحكمكمعيشتيها

تعداد خانوار
حداقل درآمد ساالنه 

)ميليون تومان(
حداقل درآمد ماهانه 

)ميليون تومان(

۱484 نفر

26۰5 نفر

۳726 نفر

4847 نفر

5968 نفر و بيشتر

يك مقام مس��وول كارگري با بيان اينكه 8۰ درصد كارگران حداقل 
بگيرند، گفت: اگر كارگران خانه يك ميليارد توماني داشتند هيچگاه 
دنبال گرفتن يارانه و سبد حمايتي و كمك معيشتي نبودند! هادي 
ابوي در گفت وگو با ايسنا، درباره مشمول نشدن بسياري از كارگران در 
طرح كمك معيشتي گفت: عليرغم آنكه كارگران همواره در صف مقدم 
انقالب و جنگ بودند اما بيشترين آسيب را از هجمه هاي اقتصادي و 
تحريم هاي ظالمانه ديدند و متاسفانه در طول سال هاي اخير در بيشتر 
برنامه ريزي ها و سياست هاي حمايتي آنطور كه بايد ديده نشده اند و 
بسته هاي حمايتي يا كمك معيشتي به آنها تعلق نگرفته است. وي 
ادامه داد: با وجود آنكه وزارت كار متولي اين كار اس��ت و با مشكالت 
و دغدغه هاي كارگران به طور مستقيم ارتباط دارد ولي مي بينيم كه 
كارگران شامل حالشان نشده و كمك معيشتي به حساب بسياري از 
آنها واريز نشده است. دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 

با بيان اينكه بيش از 8۰ درصد كارگران حداقل بگيرند، تصريح كرد: 
بخش اعظمي از كارگران اجاره نشين هستند و اگر خانه يك ميليارد 
توماني داشتند هرگز دنبال بسته حمايتي يا كمك معيشتي و يارانه 
نبودند. ش��ايد به ندرت كارگري باشد كه خانه شخصي داشته باشد 
ولي وقتي 8۰ درصد كارگران حداقل بگيرند يعني توانايي پس انداز و 
تمكن مالي باال را ندارند. به گفته ابوي در حالي كه كمك معيشتي بايد 
به قشر محروم و كم درآمد جامعه اختصاص داده شود ولي اين مبلغ 
به بخش اعظمي از خانوارهاي كارگري كه زير خط فقر هستند تعلق 
نگرفته است. وي در پايان گفت: كارگراني كه به ما مراجعه مي كنند 
مي گويند يا موفق به ثبت كد ملي نشده اند يا بعد از ارسال كد ملي از 
طريق اين كد دس��توري پيامكي به آنها آمده كه مشمول نمي شوند 
و كد رهگيري و پيامي به آنها ارس��ال ش��ده كه اجازه دسترس��ي به 

حساب هايشان داده شود.

اگركارگرخانهميليارديداشت،طالبكمكمعيشتينبود



اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

دالر در بازارهاي جهاني صعودي ماند
افزايش قيمت خريد ارز در بانك ها 

گروه بانك و بيمه| 
روز چهارشنبه 6 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طالي جهاني 1460 دالر قيمت گذاري و قيمت دالر 
در بازار آزاد نيز 12370 تومان نرخ گذاري شد. در سامانه 
سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر به 12 هزار و 150 
تومان و قيم��ت فروش آن به 12 ه��زار و 250 تومان 
رس��يد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت 13 
هزار و 350 تومان خريداري و به قيمت 13 هزار و 450 

تومان به فروش رسيده است. 
به گزارش تعادل، در بازار طال مظنه يك مثقال طالي 
آب شده 17 عيار يك ميليون و 860 هزار تومان، هر گرم 
طال 18 عيار 429 هزار و 400 تومان، سكه طرح جديد 
4 ميلي��ون و 305 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 
240 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 230 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 430 هزار تومان و سكه گرمي 

نيز 870 هزار تومان معامله شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز سه شنبه 5 آذر 
98 را براي دالر 12 هزار و 251 تومان، يورو 13 هزار و 
456 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 448 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و 344 تومان، لير تركيه 2 هزار و 189 

تومان و يوآن چين يك هزار و 799 تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رسمي بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 19 ارز مانند 
يورو و پوند نسبت به روز سه شنبه كاهش و قيمت 17 
واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر 
نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز »چهارشنبه ششم آذر ماه 98« بدون 
تغيير نسبت به روز سه شنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين ه��ر پوند انگليس نيز ب��ا 168 ريال كاهش 
نسبت به روز سه شنبه 53 هزار و 995 ريال و هر يورو 
نيز با 9 ريال افت نس��بت به سه شنبه 46 هزار و 252 

ريال ارزش گذاري شد.

  نوسان قيمت در معامالت ارزي
روز چهارشنبه قيمت خريد ارز در بانك ها افزايش يافته 
اس��ت؛ به طوري كه هر دالر تا 12 هزار و 250 تومان و 

يورو 13 هزار و 500 تومان خريداري شد.
از سوي ديگر چين و امريكا درگير يك جنگ تجاري 
طوالني مدت بوده اند كه اكنون وارد شانزدهمين ماه 
خود شده اس��ت و از آن به عنوان يكي از اصلي ترين 
داليل كاهش رشد اقتصادي جهان نام برده مي شود 
و فض��اي معامالت بار ديگر كام��ال تحت تاثير اخبار 
مربوط به جنگ تجاري امري��كا و چين قرار گرفت و 
ارزش دالر در بازارهاي جهاني به باالترين سطح يك 

هفته اخير رسيد.
به گزارش رويترز، در معامالت روز چهار شنبه بازارهاي 
ارز، فضاي معامالت ب��ار ديگر كامال تحت تاثير اخبار 
مربوط به جن��گ تجاري امريكا و چي��ن قرار گرفت. 
نش��ريه گلوبال تايمز  به نقل از منبع��ي آگاه در دولت 
چين گزارش كرده است كه امريكا و چين بسيار به فاز 
نخست توافق تجاري نزديك ش��ده اند. از سوي ديگر 
شي جين پينگ، رييس جمهور چين با دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا به صورت تلفني گفت وگو كرده و 

بر سر تداوم مذاكرات به توافق رسيده اند.
همچنين رابرت اليت هايزر، وزير بازرگاني امريكا در 
گفت وگويي تلفني با ليو هه، معاون نخست وزير چين 
آخرين تحوالت مربوط به مذاك��رات تجاري بين دو 
كشور را بررسي كردند.كيوسوكه سوزوكي، تحليلگر 
ارش��د بازار ارز در بانك »سوسيه جنرال« گفت: فكر 

مي كنم بازارها بايد تا پايان اين هفته منتظر مشخص تر 
شدن پيشرفت در روند مذاكرات تجاري باشند. با توجه 
به گفته ه��اي ترامپ فكر مي كنم امريكا تصميم خود 
براي اعمال تعرفه هاي بيشتر روي محصوالت چيني را 

به تعويق خواهد انداخت.
در آخرين دور از معامالت، پوند با 0.15 درصد كاهش 
قيمت نسبت به روز سه شنبه و به ازاي 1.2835 دالر 
مبادله شد. هر يورو نيز با 0.1درصد كاهش به 1.1004 
دالر كاهش يافت. همچنين هر دالر امريكا به 1.3276 
دالر كانادا كاهش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر 

دالر به ازاي 1.3663 دالر سنگاپور مبادله شد.
ارزش دالر كانادا كه در روزهاي اخير به دنبال گسترده تر 
ش��دن اعتصابات كاركن��ان راه آهن ملي اين كش��ور 
در اعت��راض به تصميم مديران براي تعديل بخش��ي 
از كاركنان دچار ريزش ش��ديدي ش��ده بود، پس از 
توافقات اوليه براي پايان دادن به آن كمي تقويت شد. 
اي��ن اعتصابات همچنين حمل و نق��ل ريلي و حمل 
محصوالت كش��اورزي را در برخي از استان هاي اين 
كشور با اختالالتي همراه كرده كه نگراني ها از كاهش 
رشد اقتصادي اين كشور در س��ه  ماهه پاياني سال را 
تشديد كرده است. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر به 109.1843 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4761 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.0295 

يوان چين اعالم شد.

  بحران ارزي به قلب اروپا رسيد
سياس��ت هاي پولي بانك مرك��زي در روزهاي اخير 
ارزش پول ملي مجارستان در برابر يورو به پايين ترين 
سطح تاريخ خود رسيد.به گزارش شينهوا، در معامالت 
چهارشنبه بازارهاي ارز بوداپس��ت، ارزش هر يورو به 
337.26 فورنيت رسيد كه از زمان تشكيل منطقه پولي 
يورو تاكنون بي س��ابقه بوده است. خبرگزاري رسمي 
مجارستان در واكنش به اين مساله نوشت: در نتيجه 
تحوالت بازار پولي و ريسك هاي خارجي، ارزش فورنيت 

به كمترين سطح خود در برابر يورو رسيد.
كاهش رش��د اقتصادي آلمان به عن��وان بزرگ ترين 
شريك تجاري مجارستان، كاهش تقاضاي همسايگان 
اروپايي براي واردات محصوالت س��اخت اين كشور و 
مساله برگزيت به عنوان اصلي ترين ريسك هاي خارجي 
موجود بر سر راه اقتصاد اين كشور معرفي شده است. در 
تحول موثر ديگر در ريزش ارزش فورنيت، بانك مركزي 
مجارستان اعالم كرد كه نرخ بهره در سطح 0.9 درصدي 
باقي خواهد ماند كه كمترين ن��رخ بهره در تاريخ اين 

كشور محسوب مي شود.
يك معامله گر ارزي در بوداپس��ت كه خواست نامش 
فاش نش��ود، گفت: اگر محدوده مقاومتي 337-336 
فورنيت در برابر هر يورو حفظ نش��ود، احتماال شاهد 
شكسته ش��دن كانال 350 فورنيت نيز خواهيم بود. 
اصلي ترين دليل ريزش ارزش پول ملي در روزهاي اخير 

سياست هاي پولي بانك مركزي بوده است. 
در شرايطي كه بانك مركزي اروپا نرخ بهره را به منفي 
0.5 درصد كاهش داده اس��ت، كش��ورهاي غير عضو 
منطقه يورو از جمله مجارس��تان كار سختي را براي 
حفظ جذابيت بازار ارز خ��ود دارند. عالوه بر پول ملي 
مجارس��تان، ارزش ديگر ارزهاي اروپايي نظير كرون 
جمهوري چك، زلوتي لهس��تان، ليو روماني و دينار 
صربس��تان نيز در برابر يورو با كاهش مواجه ش��دند. 
مقامات بانك مركزي مجارستان هنوز حاضر به واكنش 

نشان دادن در خصوص ثبت اين ركورد تاريخي نشده اند 
و تنها به گفتن اينكه بان��ك مركزي نرخ ارز معيني را 

هدف گذاري نكرده است، اكتفا كردند.
يك معامله گر ديگر ارزي گفت: چرا بايد ارزش فورنيت 
تقويت شود؟ هيچ چيز عوض نشده است؛ بنابراين به 
نظر مي رسد كه اين يك مسير يك طرفه خواهد بود. 
انتظار مي رود با روي كار آمدن دولت اقليت در روماني 
و افزايش تنش هاي سياس��ي داخلي، ارزش پول ملي 

روماني نيز بيش از پيش كاهش پيدا كند.

  بحران ارزي امريكاي جنوبي تمامي ندارد
نرخ بهره در برزيل طي ماه هاي اخير با كاهش بس��يار 
سريعي مواجه ش��ده و باعث ايجاد بحران شديد ارزي 
در كش��ور برزيل ش��ده اس��ت، پيش از اين اكوادور، 
 ونزوئ��ال، آرژانتي��ن و كلمبيا، بحران ارزي ش��ديدي 

مواجه شده بودند.
به گ��زارش بلومبرگ، ارزش رئ��ال برزيل در آخرين 
دور از معام��الت ارزي بازاره��اي ارزي ريو دو ژانيرو 
براي دومين مرتبه متوالي 0.3 درصد كاهش يافت تا 
كاهش ارزش پول مل��ي برزيل در برابر دالر طي يك 
هفته به 1.2 درصد و از ابتداي س��ال جاري ميالدي 

به 9 درصد برسد.
هر دالر با ثبت رقم 4.239 دالر به باالترين سطح تاريخ 
خود رسيد. تنها در ماه نوامبر ارزش رئال در برابر دالر 
5.73 درص��د كاهش پيدا كرد تا اين ارز پس از بوليوار 
ونزوئ��ال، كاچا زيمبابوه و پزو ش��يلي چهارمين ارز بد 

جهاني در معامالت ماه گذشته لقب گيرد.
بانك مركزي برزيل در واكنش به اين تحوالت تاكنون 
دو عرضه سنگين دالر در بازار انجام داده كه نخستين 
مداخله س��نگين اين بانك در طول س��ه ماه اخير نيز 
محسوب مي شود. بانك مركزي برزيل هنوز حاضر به 
اظهارنظر در خصوص حجم و ميزان دالر تزريق شده 
به بازار نشده است.آلويس مارينو، استراتژيست ارزي 
در بانك »كرديت س��وييس« ضمن تاكيد بر ضرورت 

مداخله جدي تر مقامات در بازار ارز گفت: بانك مركزي 
با بازگشتن به روند معامالت ارزي كار درستي را انجام 
داد. مداخله بانك مركزي در كوتاه مدت از رئال حمايت 
خواهد ك��رد هر چند كه اين ارز با توجه به ناامني هاي 
منطقه اي و كاهش رش��د اقتصادي برزيل چشم انداز 

خيلي روشني ندارد.
پائولو گودش، وزير اقتص��اد برزيل در واكنش به ثبت 
كمترين س��طح تاريخ رئال گفت كه اين اتفاق مساله 
نگران كننده اي نيست. بولسونارو، رييس جمهور برزيل 
نيز در واكنش به اين تحوالت گفته است كه خواهان 
يك رئال نيرومندتر است اما به وزير خود اطمينان دارد.

نرخ بهره در برزيل طي ماه هاي اخير با كاهش بس��يار 
سريعي مواجه شده است و برخي از كارشناسان آن را 
يكي از داليل كاهش ارزش رئال عنوان مي كنند. نرخ 
بهره از 14 درصد در سال گذشته اكنون به 4.5 درصد 
كاهش پيدا كرده كه به نوبه خود بسياري از معادالت 
پولي در اين كشور را تغيير داده است. برزيل بزرگ ترين 
اقتصاد امريكاي جنوبي، دومي��ن اقتصاد بزرگ قاره 

امريكا و هشتمين اقتصاد بزرگ جهان است.

  طال بناي افزايش قيمت ندارد
قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت 
تاثير اظهارات رييس جمهور امريكا كه از نزديك بودن 
توافق تجاري مقدماتي با چين خبر داد، كاهش يافت.

به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.2 درصد كاهش 
يافت و به 1458 دالر و 69 سنت رسيد. بهاي معامالت 
اين بازار روز سه شنبه تا مرز 1450 دالر و 30 سنت كه 
پايين ترين قيمت در دو هفته گذشته بود، عقب نشيني 
كرده بود. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 

0.1 درصد كاهش، به 1458 دالر و 40 سنت رسيد.
بازارهاي سهام آسيايي حركت وال استريت كه تحت 
تاثير اخبار تجاري مثبت به ركورد باالي جديدي صعود 
كرد را دنبال كرده و صعود كردند و ارزش دالر امريكا هم 

افزايش پيدا كرد. سرمايه گذاران همچنان نگران هستند 
كه لوايح قانوني تصويب شده از سوي امريكا در حمايت 
از اعتراضات ضددولتي در هنگ كنگ، مذاكرات تجاري 
ميان امريكا و چين را به خطر بيندازد. در اين بين، آمار 
اقتصادي چين نشان داد س��ود شركت هاي صنعتي 
در اكتبر به پايين ترين حد در هشت ماه اخير سقوط 
كرده اس��ت. اعتماد مصرفي امريكا هم در نوامبر براي 

چهارمين ماه متوالي كاهش داشت.
قيمت طال كه در شرايط بي ثباتي اقتصادي و سياسي 
به پناهگاه مطمئن سرمايه تبديل مي شود از ابتداي 
امس��ال تاكنون بيش از 13 درصد رشد كرده عمدتا 
تحت تاثي��ر جنگ تج��اري امريكا و چي��ن و تاثير 
منفي آن بر رشد اقتصاد جهاني بوده است. به گفته 
اسپيواك، اگر بانك مركزي امريكا كه اعالم كرده به 
كاهش نرخ هاي بهره ادامه نخواهد داد، در اين موضع 
بماند آمار اقتصادي ضعيف هيچ تاثيري روي قيمت 

طال نخواهد داشت.
بر اس��اس گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا امسال 
س��ه دور نرخ هاي بهره را به منظور حمايت از رش��د 
اقتصادي كاهش داده اس��ت اما پس از نشست اكتبر، 
سياس��ت گذاران امريكايي اعالم كردن��د تا زماني كه 
نشانه جدي از وخامت اوضاع اقتصادي مشاهده نكنند، 

نرخ هاي بهره را پايين تر نخواهند برد.
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 قيمت شكسته شود، 
به مح��دوده بين 1417 تا 1440 دالر عقب نش��يني 

خواهد كرد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
ف��وري با 0.3 درص��د كاهش، به 17 دالر و دو س��نت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.6 درصد 
كاهش، 901 دالر و 80 س��نت بود. هر اونس پاالديم 
براي تحويل فوري با 0.3 درصد كاهش، به 1804 دالر 

و دو سنت رسيد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به 
تشريح مشكالت شبكه بانكي در صورت معوق شدن 

تسهيالت پرداخت.
منص��ور م��رادي در گفت وگ��و ب��ا ايِبنا با اش��اره به 
سخت گيري بانك ها در ارايه تسهيالت بانكي گفت: 
بهتر اس��ت كمي حق را به بانك ها بدهيم، زيرا حجم 
معوقات كالن و خرد بانكي اكنون رقم بس��يار بزرگي 
ش��ده كه خود اين مانع خدمت رساني بهتر به مردم 

است.نماينده مردم  مريوان و سرو آباد در مجلس با بيان 
اينكه شرط اعطاي برخي تسهيالت در صورت داشتن 
ضامن كارمند به جهت تضمين بازپرداخت آن است، 
تصريح كرد: در حال حاضر تسهيالت قرض الحسنه 
درآمدي براي بانك ها ندارد و اگر قرار باشد آن هم جزو 
معوق��ات بانكي قرار بگيرد دس��ت بانك ها براي ارايه 

وام هاي قرض الحسنه ديگر بسته خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه گاهي با معوق ش��دن تسهيالت 

قرض الحسنه هزينه پيگيري هاي قضايي براي وصول 
آنها از رقم وام بيشتر مي شود، افزود: در چنين مواقعي 
است كه اگر ضامن تس��هيالت گيرنده كارمند باشد 
معوقات بهتر وصول شده و ارايه وام هاي ديگر با وقفه 
مواجه نمي شود.مرادي با بيان اينكه اگر صرفا بخواهيم 
به تكليف صرف بانك ها در ارايه وام هاي قرض الحسنه 
بپردازيم، بدون اينكه بدانيم معوقات چه ميزان است 
اجحاف در حق برخي بانك ها خواهد شد، تصريح كرد: 

اگر ش��خصي در پرداخت تس��هيالت بدعهدي كند، 
به طور حتم ضامن نيز تمايلي ب��ه ضمانت وي ديگر 

نخواهد داشت.
وي با اشاره به ارايه تسهيالتي كه به بنگاه هاي توليدي 
اعطا مي ش��ود، گفت: در خصوص اين نوع تسهيالت 
نيز ملك واحد توليدي بايد در رهن بانك باشد و همه 
اين سخت گيري ها براي تداوم روند تسهيالت دهي 
الزم اس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه 

داد: تسويه سر موعد وام ها ضمن اينكه عملكرد شبكه 
بانكي را تسريع مي كند، مي تواند مشكالت اقتصادي 
واحدهاي توليدي را نيز رفع كند. عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: بايد يك بار هم در كنار شبكه بانكي بوده 
و به مشكالت آنها در زمان تسهيالت دهي رسيدگي 
كرد زيرا تكليف صرف بر ارايه وام تنها مشكالت آنها را 

پيچيده تر مي كند.
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دستورالعمل »گام« به تصويب 
شوراي پول و اعتبار رسيد

در راس��تاي برنامه هاي بانك مركزي براي مديريت 
نقدينگي، دس��تورالعمل گواهي اعتبار مولد )گام( 
پيشنهاد و در جلسه پنجم آذر ماه سال جاري شوراي 
پول و اعتبار به رياست دكتر عبدالناصر همتي تصويب 
شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر اساس 
اين دس��تورالعمل با بهره من��دي از ظرفيت بخش 
خصوصي كشور كه در قالب زنجيره هاي تأمين توليد 
قرار دارند و با برخورداري از ضمانت بانك ها و موسسات 
اعتباري زمينه تامين منابع مورد نياز س��رمايه در 
گردش فراهم خواهد شد. گواهي اعتبار مولد به عنوان 
ابزاري بازار محور و با قابليت نقل و انتقال در بازارهاي 
پول و س��رمايه در كنار ساير ابزارهاي موجود انتظار 
مي رود تسهيالت جديدي را براي تامين اعتبار بنگاه ها 

و رونق توليد فراهم كند.

هك شدن برخي حساب هاي 
بانكي صحت ندارد

معاون بانك مركزي اعالم كرد: هيچگونه گزارشي 
مبني بر هك حساب هاي بانكي وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، در هفته هاي اخير خبرهايي مبني 
بر خالي ش��دن يا كم شدن مقاديري از حساب هاي 
بانكي افراد مختلف منتشر شد كه پليس فتا در اين باره 
تاكيد كرده بود موضوع هك حساب هاي بانكي مطرح 
نيست و عمده اين موارد به فيشينگ مربوط است. اين 
در حالي است كه كارت بانكي برخي از مال باختگان، 
رمز دوم نداش��ته و به اين ترتيب موضوع فيشينگ 
درباره اين مشتريان منتفي است و به نظر مي رسد 
كه مواردي خارج از فيش��ينگ اتفاق افتاده باشد.در 
همين راستا مهران محرميان؛ معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي با بيان اينكه هيچ گزارشي مبني 
بر هك حس��اب هاي بانكي نداريم، اظهار داش��ت: 
صحبت هاي پليس فت��ا را در اين باره تاييد مي كنم 
كه اين سوءاستفاده ها عمدتا به صورت فيشينگ يا 
روش هاي ديگري با فريب دادن كاربر اتفاق مي افتد.

وي افزود: سودجويان، اطالعات حساب بانكي  فرد را از 
طريقي دريافت كرده و پس از آن نسبت به خالي كردن 
حساب اقدام مي كنند. به گفته معاون بانك مركزي، 
ممكن است افرادي باش��ند كه رمز دوم هم نداشته 
باش��ند، اما از طريقي مثل گمراه كردن مشتري كه 
روش هاي متفاوتي هم دارد، مقاديري از حساب شان 
كسر شده باش��د، اما اين موضوع به هك حساب ها 
ربطي ندارد، سعي داريم اين موضوع را مديريت كنيم 

و اميدواريم كه اين موارد كاهش يابد. 

صندوق جسورانه بازي هاي 
رايانه اي با همكاري شناسا

بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه در 
حوزه بازي ه��اي رايانه اي با امض��اي تفاهم نامه اي 
ميان شركت هاي شناسا )از شركت هاي گروه مالي 
پاسارگاد(، مبين وان كيش و ديدگاه نوين در تاريخ 
26 آبان سال 98 و با همكاري بنياد بازي هاي رايانه اي 

معرفي شد و آغاز به كار كرد.
بر اس��اس اين خبر، اي��ن صندوق از ن��وع صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه اس��ت و حوزه فعاليت آن، 
بازي هاي يارانه اي، انيميش��ن و محتواي ديجيتال 

است.
حامد ساجدي مديرعامل شركت شناسا در مراسم 
انعقاد اين تفاهمنامه، طي سخناني با اشاره به اهميت 
دنياي مجازي در زندگ��ي روزمره گفت: به تصور ما 
س��بك زندگي اهميت ويژه اي دارد و تغيير روزمره 
آن متناسب با فناوري هاي نو همه ما را متأثر مي كند. 
حضور فناوري اطالعات، فضاي مجازي و به تعبيري 
دنياي مج��ازي در زندگي روزمره همه مردم، روز به 
روز در حال تغيير چهره زندگي است. از اين رو، به نظر 
مي رسد بازي نمايي پديده ها و اتفاقات مي تواند اهميت 
زياي داشته باشد. اين مر صرفا حوزه سرگرمي را شامل 
نمي شود. بلكه بحث ساخت فرهنگ، بازي هاي جدي 
و پركردن اوقات فراغت جامعه را مي تواند پوش��ش 
دهد. وي ادامه داد: بازي اين فرصت را فراهم مي كند 
كه انس��ان ها روياهاي خ��ود را زندگي كنند. ايمان 
داريم كه حوزه بازي، حوزه آينده داري است و صرفا 
نمي توان با گرته برداري و تكرار تجربه هاي ديگران در 
آن نقش آفريني كرد. توانمندي خوبي در ميان جوانان 
خوش فكر و فناورمان داريم كه مي تواند فرصت هاي 
خوبي را براي ما ايجاد كند. فكر مي كنيم كه اين حوزه 
قابليت جهاني شدن را دارد و امكان توسعه بازار در ابعاد 
منطقه اي و فراملي را نيز داراست و ما هم در پي تسريع 
در اين حوزه هستيم.وي افزود: در مورد سبك زندگي 
ما استارتاپ  بازي سازي پاسارگاد )آروند استوديو( را 
داريم كه به بازي سازي و ارايه بازي ها در پلتفرم هاي 
هوشمند مي پردازد. اين تيم به عنوان اولين تيم از ايران 
در استيشن اف، بزرگ ترين كمپ استارت آپي جهان 

در فرانسه مورد پذيرش قرار گرفته است.
 وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��ازي جوخ��ه آت��ش 
)Guns N’ Heroes( كه يكي از عناوين در دست 
توليد در آروند استوديو است و در ششمين جشنواره 
بازي هاي رايانه اي تهران صاح��ب 1 غزال زرين و 2 
لوح تقدير شده بود، به عنوان طرح پيشنهادي براي 
استيشن اف ارسال شد و در نهايت پس از طي مراحل 
مختلف و دش��وار گزينش، اين بازي توانست جواز 
حضور آروند را در ايستگاه اف كسب كند.مديرعامل 
شركت مبين وان كيش نيز در اين مراسم به اقدامات 
ارزشمند شركت شناسا در حوزه سرمايه گذاري هاي 
پرخطر اشاره كرد و گفت: بين بازيگران سرمايه گذار 
ديجيتال و حوزه بازي هاي رايانه اي بررس��ي هايي 
با نگاه »كارآم��د بودن« انجام دادي��م و اين فرصت 
س��رمايه گذاري را در مجموعه »شناسا« يافتيم كه 
يك شركت سرمايه گذاري خطرپذير قديمي است 
و كارنامه درخش��اني در س��رمايه گذاري هاي خود 
دارد. اين مجموعه در ح��وزه بازي هاي رايانه اي هم 
س��رمايه گذاري هاي خوبي داشته و در برخي از آنها 

موفقيت هاي بين المللي هم كسب كرده است.

جذابيت استفاده از بالك چين در بين بانك ها

مشكالت شبكه بانكي با مطالبات معوق

يك��ي از تكنولوژي هاي ب��ه روز در صنع��ت بانكي و 
مالي حوزه بالك چين اس��ت كه به دلي��ل دارا بودن 
مزاياي بي شمار، بانك هاي بزرگ در حال پياده سازي 
پروژه هايي در اين زمينه روي فرآيندهاي كسب وكار 

خود هستند.
به گزارش ايرنا، بر اساس مطالعاتي كه توسط شركت 
اكسنچور انجام شده است، به اين نتيجه رسيده اند كه 
بخش بانكي تا س��ال 2022 تا 20 ميليارد دالر در اين 

حوزه سرمايه گذاري خواهد كرد.
به گفته سيده سارا سالمتي  طبا تحليلگر بالك چين 
بيشتر موسسات مالي و بانك ها بسياري از فعاليت هاي 
خود را توسط شركت هاي واسط انجام مي دهند، وجود 
آنها خدمات بانكي را براي مشتريان گران قيمت  مي كند، 
اما پياده سازي تكنولوژي بالك چين اين واسطه گران را 
حذف كرده و به مشتريان و بانك ها خدمات ارزان تري 

ارايه مي دهد.
از طريق تكنولوژي بالك چين فرآيند بانكداري بسيار 
سريع تر و امن تر انجام مي شود و همچنين هزينه هاي 
عملياتي به صورت چش��مگيري كاهش مي يابد. اين 
ويژگي ه��اي قابل توج��ه، بالك چين را ب��ه راه حلي 
پرطرفدار و تاثيرگ��ذار در اين صنع��ت تبديل كرده 
است. در حال حاضر بس��ياري از افراد جوان و مديران 
برتر بانكي سعي دارند كه در پروژه ها و استارتاپ هاي 

خود از راه حل هاي مبتني بر بالك چين استفاده كنند.
طبق نظرسنجي كه توسط Accenture انجام شد، 
بانك ها عالقه مند به استفاده از بالك چين هستند. در 
حقيقت، 9 نفر از 10 مدير ش��ركت كننده گفتند كه 
بانك آنها در حال حاضر در حال استفاده از تكنولوژي 
بالك چين در محصوالت خود اس��ت.در حال حاضر 
16 صنعت با استفاده از فناوري بالك چين تغيير داده 

شده است: مراقبت هاي بهداشتي، بيمه مشاور امالك، 
زنجيره تامين، اينترنت اشيا، تداركات، بانكداري، اموال، 
فين تك، هوي��ت، انرژي، خرده فروش��ي قراردادهاي 
هوشمند، قوانين، موس��يقي، غذا.در ادامه به بررسي 
چند مدل از استارتاپ هايي كه با استفاده از تكنولوژي 
بالك چين پياده س��ازي شده اس��ت و به حوزه بانكي 

مربوط مي شود، اشاره خواهيم كرد.

Rate3: استارتاپ Rate3 يك پلتفرم بر پايه تكنولوژي 
بالك چين براي شركت ها فراهم كرده است كه مي تواند 
 )Tokenize( تمام دارايي هاي آنها را نش��انه گذاري
كند. واحده��اي پولي، وام ه��ا، بيمه نامه ها و هر چيز 
 )ToKenize( با ارزش��ي را مي توانند نش��انه گذاري
كرده و در Rate3 ق��رار داد. همچنين از قراردادهاي 
هوشمند )Smart Contract( براي خودكارسازي 
فرآيندها، نق��ل و انتقاالت و اقدامات ديگر اس��تفاده 
مي كنند، Rate3 از دو پلتفرم اتريوم يا استلر با توجه به 
نياز مشتري و اينكه كدام يك كارمزد كمتري خواهد 

داشت، استفاده مي كند.
Civic: اس��تارتاپ Civic از بيومتريك براي تأييد 
هويت كاربر استفاده مي كند، اما برنامه هاي آن فقط به 
خريدهاي آنالين محدود نمي شود. اطالعات شخصي 
افراد در برنامه ذخيره مي ش��ود و براي دسترس��ي به 
منابع مالي، پزش��كي يا اجتماعي مي توانند از برنامه 
 Secure( خود اس��تفاده كنند، بس��تر هويت ايمن
Identity Platform( ام��كان شناس��ايي هويت 
كاربران در مكان هايي مانن��د هتل ها و فرودگاه ها كه 

نياز به شناسايي فرد دارد، را فراهم مي كند.
Authenteq: يكي ديگر از بسترهاي شناسايي هويت 
مشتري Authenteq است كه براي شناسايي كاربر 
از روش هاي تشخيص چهره هوش مصنوعي منتشر 

 )AI-driven facial recognition( ش��ده
استفاده كرده و با استفاده از تأييديه هاي چند مرحله اي 
در هن��گام ثبت نام، تقريبا جعل اطالع��ات هويتي را 
غيرممكن مي كند. در حال حاضر اين استارتاپ توانسته 
است 150 هزار تاييد صحت از كاربران را انجام دهد و 
در 191 كشور پذيرفته شده است.در نهايت تكنولوژي 
بالك چين در صنعت بانكي مي تواند بر فرايندهاي حوزه 
پرداخت، وام دهي و بهينه سازي استفاده از دارايي ها و 
همچنين بسياري از فرآيندهاي كاري ديگر تاثير قابل 
توجه اي داشته باشد. اين تكنولوژي به دليل مزايايي 
چ��ون افزايش بهره وري، س��رعت، امني��ت و كاهش 
هزينه ها در اكثر عمليات ها مي تواند باعث پيشرفت و 
بهبود قابل مالحظه اي در باال بردن كيفيت خدمات و 

محصوالت بانك ها به كاربران نهايي شود.
 در حال حاضر در ايران استارتاپ هاي زيادي با تمركز 
بر اين حوزه در حال فعاليت هس��تند و از سوي ديگر، 
بانك ها از طريق فناوري بالك چين اين امكان را فراهم 
مي كنند تا تغييراتي در فرآيندهاي آنها و نحوه ارتباط 
با مش��تريان خود ايجاد كنند و همچنين امكان ارايه 
خدمات جديد و نوآور را در اختيار مشتريان قرار دهند. 
اميد است با استفاده از آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا 
بانك ها بتوانند محصوالت و خدمات بهتري را در اختيار 

مشتريان خود قرار دهند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

در گفت وگو با يك كارشناس بازار سرمايه مطرح شد

پايداري بازار سرمايه در مقابل ريسك هاي سيستماتيك

4 شركت در زمينه تامين مالي جمعي موافقت اصولي گرفتند

گروه بورس|
ش��اخص هاي بازار س��هام همواره يكي از حساس ترين 
نماگرهاي اقتصادي نس��بت به تحوالت در متغيرهاي 
كالن سياسي و اقتصادي هستند. از آنجايي كه نماگرها با 
توجه به تغيير شرايط شركت ها دستخوش تغيير مي شوند 
همواره مسائل كالن موثر بر صنايع مختلف هر كدام به نوبه 
خود آنها را تحت تاثير قرار مي گيرند. در اين ميان برخي 
از تغييرات متوجه يك ش��ركت خاص هستند و برخي 
ديگر تحت كليت بازار تحت تاثير قرار مي گيرند. چنين 
امري سبب شده تا ريسك هاي پيش روي هر بازار به دو 
نوع سيستماتيك و غير سيستماتيك تقسيم  شوند. به 
دليل آنكه تمامي سرمايه گذاران مي توانند با تنوع بخشي 
ريسك هاي غير سيستماتيك خود را به حداقل برسانند، 
چنين نوع ريس��ك هايي معموال در مركز توجه جامعه 

سرمايه گذاران قرار نمي گيرند.
اما در مقابل سرمايه گذاران در تحليل هاي خود وزن زيادي 
به ريسك هاي سيستماتيك مي دهند. از آنجا كه اغلب 
اين ريس��ك ها ماهيت سياسي، تجاري يا حقوقي دارند، 
شرايط آنها به گونه اي اس��ت كه كنترل و كاهش آنها از 

عهده متوليان بازار سرمايه خارج است.
در ايران نيز اين ريسك ها مانند ساير كشورها همواره وجود 
داشته است. بنابراين آنچه از وجود چنين چالش هايي با 
اهميت تر بوده نحوه رو يا رويي جامعه و سرمايه گذاران با 
چنين ريسك هايي است.ش��واهد و تجارب كسب شده 
طي س��ال هاي اخير حكايت از آن دارد كه ريسك هاي 
سيستماتيك در كش��ورمان اگر توانس��ته اند در برخي 
دوره هاي زماني بر بازار اثرگذار باشند اما اين تاثير آنقدري 
زياد نبوده كه بتواند چرخه معامالت را در بازار س��رمايه 
مختل كن��د يا اثري مخرب در مس��ير فعاليت آن ايجاد 
كند. طي يك سال گذشته در شرايطي كه كشور به رغم 
وجود تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده توانسته با رفع 
تقريبي موانع بر آنها فايق  آيد، رشد تمامي شاخص ها در 
بازار سرمايه حكايت از آن داشته كه آثار مورد نظر دولت 
اياالت متحده بر بخش وس��يعي از فعاليت هاي بورسي 
 به خوبي دفع ش��ده اس��ت. گواه چنين مدعايي رش��د
80 درصدي ش��اخص كل بورس تهران در 6 ماه نخست 
سال جاري است.داده هاي پيشين حكايت از آن دارند كه 
هر بار چالشي سيستماتيك به بازار سرمايه تحميل شده 
است، پس از مدتي آثار رواني آن از سوي سرمايه گذاران 
به خوبي دفع شده و همچنان اين بازار توانسته در رقابت با 
بازارهاي موازي، گوي كسب بازده را از آنها بربايد هريك از 
اين چالش ها چند وقتي است دوباره مورد توجه برخي از 
تحليلگران قرار گرفته كه مساله عضويت يا عدم عضويت 
ايران در گروه ويژه اقدام مالي اس��ت. در حالي كه انتظار 
مي رود عدم الحاق به FATF تا حدودي بر ريس��ك هاي 
انتظاري مورد توجه س��رمايه گذاران اثر بگذارد اما توجه 
به اين امر الزم اس��ت كه تنبيهات احتمالي در سازوكار 
FATF نمي تواند بر كشور به اندازه ساير كشورهاي جهان 
اثر بگذارد؛ نكته اي كه در برخي تحليل ها حداقل در مقطع 
فعلي مغفول مانده است. دليل چنين ادعايي همسويي 
تحريم هاي امريكا با تدابير گروه ويژه اقدام مالي است كه 

تخمين آثار واقعي نپيوستن به FATF را دشوارتر مي كند. 
به همين منظور سعي ش��ده تا در مصاحبه با ولي نادي 
قمي آثار احتمالي چنين رويدادي مورد توجه قرار گيرد.
FATF سازمان يا كنوانسيون يا معاهده نيست بلكه يك 
نهاد بين دولتي است كه بر دولت ها اعمال نظارت مي كند 
تا اطمينان حاصل شود. هيچ دولت يا گروهي از سيستم 
مالي بين المللي جهت پولشويي، تامين مالي تروريسم 
و جرايم س��ازمان يافته چون قاچاق انسان و مهاجرين و 
سالح و مهمات استفاده نمي كند.يك كارشناس بازارهاي 
مالي ذكر بيان اين مطلب گفت: اين نهاد در سال ۱۹8۹ 
در پي گسترش سوءاستفاده از سيستم هاي مالي جهت 
پولشويي و تطهير وجوه حاصل از قاچاق سازمان يافته مواد 
مخدر و با تفاهم ۷ دولت بزرگ صنعتي به عالوه كميسيون 
اروپايي طي اجالس  G۷ در پاريس، تأسيس شد. ولي 
نادي قمي اظهار داشت: رسالت اوليه گروه ويژه اقدام مالي 
در ابتدا تدوين استانداردها و تقويت سازوكارهاي اجرايي 
تدابير حقوقي و فني جهت مقابله با پولش��ويي در حوزه 
قاچاق مواد مخدر بود، اما امروزه اين ماموريت دربرگيرنده 
تمامي حوزه هاي مقابله با پولشويي، تأمين مالي تروريسم، 
تأمين مالي اشاعه تسليحات كشتار جمعي و ساير خطراتي 
است كه نظم و سيستم مالي بين المللي را تهديد مي كند.

اين كارشناس بازار س��رمايه توضيح داد: ركن اصلي اين 
نهاد، اجالس آن است كه سه بار در سال )در فوريه، ژوئن 
و اكتبر( برگزار مي شود. از آنجايي كه اين نهاد ميان عموم 
كشورهاي جهان پذيرش عمومي دارد، لذا قدرت كافي 
براي اعمال نظارت داشته و استانداردها و توصيه هاي آن 

مورد تبعيت قرار مي گيرد.نادي قمي خاطرنش��ان كرد: 
صالحيت اين نهاد تدوين استانداردهاي ضروري جهت 
مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه تسليحات 
كش��تار جمعي و نظارت بر اجراي اين استانداردهاست. 
بدين معنا كه كش��ورها را از حيث اجراي استانداردهاي 
مزبور مورد پايش و نظارت قرار داده و س��ه بار در س��ال، 
كشورهايي كه داراي ريسك بااليي بوده يا همكاري الزم 

را با گروه ويژه به عمل نياورده اند، معرفي مي كند.

 مب�ادالت بين الملل�ي ب�دون اج�راي  
الزامات FATF امكان پذير نيست

وي در پاس��خ به اين سوال كه تبادالت جهاني اقتصاد 
و مراودات بانكي كشورها بدون پيوستن به FATF تا 
چه حد مقدور است، گفت: مبناي صالحيت اين نهاد 
براي اعمال نظارت بر كشورها پيوستن/الحاق/پذيرش 
يا عضويت در FATF نيس��ت بلكه مي شود گفت كه 
صالحيت اين نهاد اجب��اري و ف��ارغ از اراده و اختيار 
كشورهاست. به بيان ديگر، اعمال نظارت FATF بر 
دولت ها مس��تلزم الحاق و پذيرش آن توسط دولت ها 

نيست.
اين صاحب نظر در حوزه بازارهاي مالي ضمن اش��اره به 
وضعيت كشورهايي كه در شرايط تحريمي قرار ندارند، 
افزود: تمام��ي دولت هاي جهان ص��رف نظر از عضويت 
يا عدم عضوي��ت در اين گروه، تحت نظ��ارت مداوم قرار 
دارند و در صورت عدم رعايت اس��تانداردهاي اين گروه، 
مشمول تدابير محدودكننده در جهت قطع دسترسي اين 

دولت ها به سيستم مالي بين المللي قرار خواهند گرفت.
نادي قمي همچنين در پاس��خ به اين سوال كه آيا هيچ 
سيستم جايگزيني براي كشورهايي كه بخواهند مستقل 
از FATF عمل كنند وجود دارد ي��ا خير گفت: به نظر، 
سيستم جايگزيني براي كشورهايي كه بخواهند مستقل 
از FATF عمل كنند وجود ندارد. لذا تمام دولت ها خواه با 
گروه ويژه همكاري كنند يا نه تحت نظارت اين گروه قرار 
دارند و در صورت عدم رعايت استانداردها و الزامات اين نهاد 
كه مورد پذيرش تمامي دولت هاست، نام كشور خاطي در 
فهرست دولت هاي داراي ريسك بنيادين قرار گرفته و نه 
تنها دسترسي آن دولت به سيستم مالي جهاني با مشكل 
مواجه مي شود بلكه مبادالت مالي و تجاري كشورها با آن 

كشور سخت تر از حالت عادي خواهد بود.
نادي قمي در پاس��خ به سوالي درخصوص ميزان افشاي 
تراكنش هاي حساس مالي كشورها در صورت پيوستن 
به FATF هم گف��ت: آنچه به عنوان افش��اي اطالعات 
تراكنش هاي حساس مالي كش��ور مطرح شده در واقع 
يكي از توصيه هاي اين گروه است كه مطابق آن دولت ها 
بايد با ساير كشورها و نهادهاي بين المللي در جهت تبادل 

اطالعات همكاري كنند.
وي افزود: در اين راستا، دولت ها تفاهمنامه هاي متعددي 
در مورد همكاري تبادل اطالعات با يكديگر امضا كرده اند 
و در حال حاضر كش��ورهايي چون روسيه و چين نيز كه 
داراي منافع همسويي با اياالت متحده و دولت هاي اروپايي 
نيستند، نه تنها تحت نظارت اين گروه قرار دارند بلكه با 
اين گروه نيز همكاري و استانداردهاي آن را اجرا مي كنند. 

 الزامات مدنظر FATF كدامند؟
نادي قمي همچنين در پاس��خ به اين سوال كه محصور 
شدن شبكه مالي و عدم اتصال به FATF چه تاثيري بر 
بازارهاي مالي كشور و مخصوصا صنايع بانكي در بورس 
خواهد گذاشت، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه موضوع 
پيوس��تن و الحاق به FATF نيست، بلكه اجراي برخي 
الزامات مدنظر FATF اس��ت. دو م��ورد از اين الزامات 
عبارتند از تصويب كنوانس��يون پالرمو )مقابله با جرايم 
سازمان يافته فراملي( و كنوانسيون موسوم به CFT )مقابله 
با تامين مالي تروريسم( كه كنوانسيون هاي سازمان ملل 
متحد هس��تند نه FATF و تصويب اين كنوانسيون ها 
نه فقط براي اي��ران بلكه براي تمام��ي دولت ها الزامي 
 است. وي توضيح داد: جمهوري اسالمي ايران در تاريخ

۱۲ دسامبر ۲000، كنوانسيون پالرمو را امضاء كرده اما از 
آنجاكه امضاي اسناد بين المللي توسط قوه مجريه كفايت 
نمي كند و كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي بايستي به 
تصويب قوه مقننه )مجلس و شوراي نگهبان( برسند، در 
سال ۱۳۹۲ اليحه الحاق به اين كنوانسيون تقديم مجلس 
ش��د، با اين حال به دليل شبهات و نگراني هاي پيرامون 

تصويب آن، مسكوت ماند. 
نادي قمي ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ پس از طرح مجدد 
موضوع كنوانسيون پالرمو در مجلس با درج چند شرط 
)رزرو( به تصويب مجلس رس��يد ام��ا هنوز در مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، به تصويب نرسيده است .

وي اظهار داشت: با توجه به آنكه گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( در آخرين اجالس خود در اكتبر ۲0۱۹، مجدداْ 
و ظاهرا براي آخرين بار تعليق اقدامات متقابل عليه ايران 
را تا اجالس بعدي اين گروه در فوريه ۲0۲0 تمديد كرد، 
دولت ايران تا اجالس بعدي اين گروه در فوريه فرصت 
دارد الزامات مدنظر اين گروه را اجرا كند.اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: در اين فاصله كشورمان همچنان 
در فهرست بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند و 
تمام دولت ها مي بايست به نهادهاي مالي خود هشدار 
دهند كه در روابط مالي و تجاري خود با اشخاص حقيقي 
يا حقوقي ايراني تدابير احتياطي اتخاذ كنند.به گفته 
ن��ادي قمي، در فرصت باقيمانده ت��ا برگزاري اجالس 
بعدي اين گروه، چنانچه مصوبه مجلس توسط مجمع 
تأييد نشود، ايران احتماال مجدداً در كنار كره شمالي 
در فهرس��ت دولت هاي مشمول اعمال تدابير متقابل 
دولت هاي عضو FATF قرار خواهد گرفت و به تبع آن 
مبادالت تجاري و پولي كشورمان حتي با شركاي تجاري 
چون چين، روس��يه و تركيه نيز تا حدودي با مشكل 

مواجه خواهد شد.

 تاثير FATF بر صنايع صادرات محور بورسي
وي تصريح ك��رد: اين موانع و محدودي��ت صادرات و 
واردات و وصول درآمدهاي ارزي حاصله به طور خاص 
صنايع صادرات مح��ور چون فلزات و پتروش��يمي و 
صنايعي را كه مواد اوليه آنها وارداتي است، متاثر خواهد 
كرد كه پيشتر با اجراي برجام و رفع نسبي موانع ناشي 

از تحريم ها رشد چشمگيري كرده بودند.

به گفته مديركل دفتر تامين مالي معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري 4 شركت توانسته اند موافقت اصولي 
تامين مالي جمع��ي را دريافت كرده تا جمع آوري وجوه 
از مشاركت كنندگان و سرمايه گذاران در طرح هاي خود 

را آغاز كنند.
به گزارش فارس، محمد مرفوع اظهار داش��ت: موضوع 
تامين مالي جمعي crowd funding از سه سال پيش 
در حوزه دولتي و رگوالتوري مطرح شد و تفاهم نامه اي 
ميان وزارتخانه ه��اي »تعاون، كار و رف��اه اجتماعي«، 
»ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات« و »ام��ور اقتصادي و 
دارايي« كه نماينده آن سازمان بورس و فرابورس هستند، 
شكل گرفت كه در پي آن كار روي دستورالعمل تامين 

مالي جمعي آغاز شد.
مديركل دفتر تامين مالي و سرمايه گذاري معاونت علمي 
و فناوري در پاسخ به اين سوال كه چرا تامين مالي جمعي 
نياز به حضور رگوالتور )تنظيم گر( دارد، توضيح داد: تجربه 
اين موضوع در دنيا نشان داده پلت فرم هايي كه به كمك 
فناوري اطالعات ش��كل گرفته اند مزيت ها و مشكالتي 

دارند كه مزيتشان دسترسي آسان همه افراد جامعه در 
هر لحظه به اين پلتفرم هاست، اما در روش هاي سنتي بايد 
بازاريابي نفر به نفر انجام شود، تا افراد به سرمايه گذاري در 
موضوعي جذب شوند.وي همچنين در مورد مشكالتي 
كه اين پلتفرم ها را تهديد مي كند، گفت: به همان اندازه 
كه محيط سرمايه گذاري تغيير كرده و دسترسي راحت تر 
شده امكان سوءاستفاده نيز افزايش يافته است. براي مثال 
فردي ممكن است با جمع آوري وجوه از طريق پلتفرم هاي 
آنالين از اين منابع در راستاي منافع شخصي خود استفاده 
كند و بعد از مدتي وجوه افراد بازگشت داده نشود؛ به همين 
دليل وج��ود نهاد ناظر يا رگوالتور ضروري اس��ت تا هم 
رفتار كساني كه به جمع آوري وجوه مي كنند و هم رفتار 

سرمايه گذاران را رصد كند.

تامين مالي جمعي يك بستر براي پولشويي
مرف��وع در ادام��ه يكي از راه ه��اي پولش��ويي در دنيا را 
بس��ترهاي تامين مالي جمعي با توجه به پتانسيلي كه 
دارند، عنوان كرد و گفت: از طريق تكنولوژي هايي مثل 

بالكچين كه احراز هويت در آن مشكل است امكان انجام 
سرمايه گذاري هايي وجود دارد، بدون اينكه مشخص شود 
منشأ اين پول ها كجا بوده است. در اين مورد نيز حضور 
رگوالتور موجب مي شود محيطي  شكل بگيرد كه تمام 
اطالعاتي كه در پلتفرم ها ردوبدل مي شود در آن متمركز 
شود و گزارش گيري هايي مثل آمار تامين مالي از طريق 

كرادفاندينگ در كشور نيز راحت تر شود.
مديركل دفتر تامين مالي و سرمايه گذاري معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري انواع مدل هاي تامين مالي اعم 
از مبتني بر سهام، بدهي، پاداش و خيرخواهانه را تشريح 
كرد و گفت: مدل مبتني بر سهام را عمدتا بازارهاي سرمايه 
پشتيباني مي كنند و در بيشتر كشورها نيز رگوالتور در 
اين مدل بازار سرمايه است. از طرفي با مقايسه بازار پول و 
سرمايه درمي يابيم كه در سيستم بانكي عادت به از دست 
دادن پول وجود ندارد و افرادي كه در بانك سرمايه گذاري 

مي كنند، سود مشخصي دريافت مي كنند.
مرفوع با بيان اينكه كرادفاندينگ بستري است كه بخشي 
از طرح ها در آن ممكن است شكست بخورند، افزود: در 

بازار سرمايه سرمايه گذاران با مفهوم ضرر آشنايي دارند و 
مي دانند ممكن است سهامي بخرند كه بعد از مدتي قيمت 
آن به يك سوم برسد و در مقابل ممكن است برعكس اين 
قضيه نيز اتفاق بيفتد كه در تامين مالي مبتني بر سهام 

نيز همين پتانسيل وجود دارد.
وي در ادامه يكي از عوامل مناسب بودن بازار سرمايه به 
عنوان رگوالتور كرادفاندينگ را اعتماد و شفافيتي كه در 
اين بازار وج��ود دارد عنوان كرد و گفت: همچنين فعال 
بودن فرابورس در زمينه طراحي بازار و ابزارهاي نوآورانه 
اعم از بازار دارايي فكري، صندوق هاي س��رمايه گذاري 
جسورانه و... باعث شده چابكي خوبي در اين زمينه داشته 
باشد و از اين رو براي رگوالتورشدن تامين مالي جمعي به 

عنوان يك ابزار جديد، گزينه مناسبي است.
به گفته مديركل دفتر تامين مالي و سرمايه گذاري معاونت 
علمي و فناوري از ميان چهار مدل تامين مالي جمعي، 
بيشتر كشورهاي دنيا در گام اول از مدل هاي خيرخواهانه 
شروع كردند و ما نيز همين راه را رفتيم، اما با توجه به اينكه 
اين حوزه هنوز رگوالتور ندارد و اعدادي كه سرمايه گذاري 

مي شود نيز قابل توجه نيست، همچنان در پلتفرم هاي 
موجود به فعاليتش��ان ادامه مي دهند و مانعي براي آنها 

ايجاد نشده است.
مرفوع به اينكه در زمينه بدهي در بيشتر دنيا كرادفاندينگ 
يا لندينگ بخش زيادي از تامين مالي را به خود اختصاص 
داده است، اشاره كرد و افزود: در كشور نيز مي توانيم راهي 
كه در زمينه مدل مبتني بر س��هام پيموديم را در پيش 

بگيريم و فعاليت در حوزه لندينگ را آغاز كنيم.
وي پيش��نهاد كرد از جنس فين تك هايي كه در حوزه 
پرداخت هاي بانكي داشتيم، در زمينه وام نيز با عناويني 
مثل پرداخت يار داشته باشيم تا ارتباط بين مردم و شعب 
بانكي در زمينه وام تسهيل شود كه در زمينه تامين مالي 
اين موضوع، بازار سرمايه با توجه به سابقه صكوك اعم از 

اوراق مشاركت مي تواند ورود كند.
مديركل دفتر تامي��ن مالي و س��رمايه گذاري معاونت 
علمي و فناوري در پايان ابراز اميدواري كرد كه لندينگ 
نيز مانند كرادفاندينگ، قانوني شود و نهاد ناظر براي آن 

وجود داشته باشد.

گروه بورس|
طي روز گذشته معامالت بازار سهام با رشد نماگرهاي 
بورس و فرابورس به اتمام رسيد. در اين روز افزايش 
تقاضا روي نمادهاي اغلب بنيادي بازار سبب شد تا 
ارزش بورس تهران به مي��زان 0.۵۱ درصد افزايش 
يابد. در اين روز شاخص بازار ياد شده به ميزان هزار و 
۵86 واحد رشد كرد به موجب آن نماگر ياد شده به 
س��طح ۳۱۱ هزار و ۳۲0 واحد رسيد. داد و ستدهاي 
چهارشنبه در بورس تهران شاخص كل هم وزن را نيز 
تحت تاثير قرار داد. بر اين اساس معامالت نمادهاي 
كوچك تر بازار كه در روزهاي گذشته افزايش بيشتري 
را براي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل حاصل 
كرده بود، با كاهش رونق رو به رو ش��د و در نهايت به 
پيشروي ۵0۷ واحدي ش��اخص ياد شده انجاميد. 
گفتني است در پايان معامالت آخرين روز هفته ارزش 
بازار نيز به هزار و ۱۳۵ هزار و 68۳ ميليارد تومان رسيد 
كه نسبت به رو گذشته افزايشي ۵ هزار و 800 ميليارد 
توماني را نشان مي دهد.همچنين طي اين روز ساير 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه 

شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 4۲۵ واحد افزايش 
معادل 0.۵۱ درصد به 8۳ هزار و ۳۷8 واحد، شاخص 
قيمت »هم وزن« با ۳۳۹ واحد افزايش، معادل 0.۵۵ 
درصد به 6۲ هزار و ۹۲ واحد، ش��اخص آزاد شناور با 
۲00۷ واحد رشد، معادل 0.۵۵ درصد به ۳64 هزار 
و ۹6 واحد، شاخص بازار اول با ۱۳۹4 واحد افزايش 
معادل 0.6۳ درصد به ۲۲۳ هزار ۹04 واحد و شاخص 
بازار دوم با ۲۱4۲ واحد رشد معادل 0.۳۳ درصد، به 
64۳ هزار و ۲6۲ واحد رس��يد.از سويي ديگر در روز 
چهارشنبه ۵ نماد »رمپنا با ۳۲4 واحد، فملي با ۲۳0 
واحد، وبملت با ۱۹۵ واحد، كچاد با ۱۵۳ واحد و نوري 
با ۱۲۱ واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاشتند.اين گزارش مي افزايد، 
ديروز شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد 
مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »انتشار و 
چاپ ب��ا ۵۲۷۳۳ واحد صعود معادل 4.۹۹ درصد به 
يك هزار و ۱08 واحد، فني مهندس��ي با ۱۱8 واحد 
افزايش معادل 4.۷6 درصد ب��ه ۲ هزار و 6۱6 واحد، 
محصوالت چرمي با ۵۲۲ واحد رش��د معادل 4.4۳ 

درصد به ۱۲ هزار و ۳0۷ واحد، اطالعات و ارتباطات 
۱۳ واحد افزايش مع��ادل 4.۳6 درصد به يك ۳۳۲ 
واحد، وسايل ارتباطي با ۵۱6 واحد رشد، معادل 4.0۹ 
درصد به ۱۳ هزار و ۱6۵ واحد، ساير معادن با ۲0۹8 
واحد افزايش معادل ۳.06 درصد به ۷0 هزار و ۵6۳ 
واحد، منسوجات با )۹۵( واحد ريزش معادل )۲.۲۷( 

درصد به 4 هزار و ۹۷ واحد« رسيد.
در عين ح��ال نگاهي ب��ه آماره��اي معامالتي روز 
گذشته در بازار س��هام حكايت از آن دارد كه قيمت 
س��هام نمادهاي »قمرو، خپويش، غسالم، سخاش، 
چافست، كساپا و سيالم« بيشترين افزايش قيمت 
و نمادهاي »وليز، دش��يمي، تكمبا، حتايد، حپترو، 
شنفت و غدام« بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار 
سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. 
به اي��ن ترتيب، در پاي��ان داد و س��تدهاي روز قبل 
ب��ورس، در ۳۹۲ هزار نوبت معامالت��ي، ۲ ميليارد و 
۵۱۱ ميليون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۱۵ هزار و 
608 ميليارد تومان در بورس معامله شد.در فرابورس 
نيز وضعيت كلي معامالت تش��ابه بسياري به بورس 

داش��ت. طي اين روز معامالتي در فراب��ورس ايران 
شاخص كل ۱6 واحد رشد كرد و به رقم 4 هزار و 6۱ 
واحد رسيد. همچنين ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
به بيش از ۲۳۳ هزار ميليارد تومان بالغ ش��د.در اين 
روز معامله گران فرابورس بيش از ۱.6 ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۲۹6 هزار معامله و به 
ارزش ۱0۳۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند. در روز 
گذشته نمادهاي توسعه مولد نيروگاهي برق جهرم، 

توليد نيروي برق دماوند، زاگرس، مديريت انرژي اميد 
تابان نور در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بوده اند و 
نمادهاي پتروشيمي مارون، نفت ايرانول و ذوب آهن 
در كاهش شاخص فرابورس اثرگذار بوده اند. نمادهاي 
پربيننده نيز مربوط به ذوب آهن اصفهان، صنايع كاغذ 
پارس، توسعه و عمران استان كرمان، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، بانك دي، كشت و صنعت شهداب 

ناب خراسان و جنرال مكانيك بوده اند.

رشد 5‚0 درصدي شاخص كل بورس در آخرين روز هفته
مروري بر معامالت بورس و فرابورس
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  درج نماد معامالتي جدي�د در فرابورس:  
شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان به عنوان 
دويس��ت و پنجمين نماد معامالتي در فهرست 

نرخ هاي فرابورس درج شد.
به گ��زارش ايِبنا، ش��ركت گروه توس��عه مالي مهر 
آيندگان )سهامي عام( پس از احراز شرايط پذيرش 
به عنوان دويست و پنجمين نماد معامالتي )يكصد 
و بيست و دومين ش��ركت در بازار دوم( در فهرست 
نرخ هاي فرابورس درج شد.اين شركت كه در تاريخ 
۱۲ خرداد سال ۹۳ نزد سازمان بورس به ثبت رسيده 
و در روز ۵ اسفند سال گذشته پذيرش شده است، با 
نماد معامالتي »ومهان« در گروه سرمايه گذاري ها 
و زيرگروه س��اير واسطه گري هاي مالي روي تابلوي 
فرابورس رفته اس��ت.گفتني است ش��ركت گروه 
توس��عه مالي مهرآيندگان زي��ر مجموعه صندوق 
بازنشس��تگي و رفاه كاركنان صنعت نفت و شركت 
س��رمايه گذاري اهداف با آخرين سرمايه ثبت شده 
۱0 ه��زار ميليارد ريال در ح��وزه مديريت دارايي و 
ساير خدمات مالي فعال اس��ت.فعاليت اصلي اين 
شركت نيز سرمايه گذاري در اوراق بهادار و همچنين 
اداره نهاده��اي مالي از قبيل كارگ��زاري، ليزينگ، 

سبد گرداني و… است.

  افزاي�ش س�رمايه »رمپن�ا« در راه اس�ت:  
گروه مپنا پيش��نهاد هيات مديره مبني بر افزايش 
 سرمايه 48درصدي به مجمع عمومي فوق العاده را 

روي كدال منتشر كرد.
به گزارش سنا، »رمپنا« قصد دارد سرمايه خود را از 
مبلغ ۲۷ هزار ميليارد ريال به مبلغ 40 هزار ميليارد 
ريال مع��ادل 48 درصد افزايش ده��د. منابع اين 
افزايش سرمايه از محل سود انباشته تامين مي شود.

يادآور مي شود انجام افزايش سرمايه يادشده منوط 
به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده اس��ت. از س��وي ديگر، 
»رمپنا« آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده خود را منتشر كرد. اين شركت از كليه 
سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم 
و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي 
دعوت كرد تا در جلسه مجمع عمومي اين شركت 
كه در ساعت 00: ۱4 روز شنبه مورخ ۳0آذر۱۳۹8 
درمحل تهران- بلوار ميرداماد- نبش كوچه كجور- 
پالك ۲۳۱ برگزار مي ش��ود حضور يابند. دستور 
جلس��ه اين مجمع انتخاب اعض��اي هيات مديره 
اس��ت.عالوه بر اين »رمپنا« گزارش فعاليت يك 
ماهه منتهي به۳0آبان۱۳۹8 را منتشر كرد. درآمد 
شناسايي ش��ده اين شركت طي دوره ذكر شده به 

يك هزار و ۷4۷ميليارد و 4۱۳ميليون ريال رسيد.

  افزايش فروش »فباهنر« نس�بت به س�ال 
گذشته:  شركت صنايع مس شهيد باهنر در گزارش 
فعاليت يك ماهه منتهي به ۳0 آبان ۱۳۹8 از رشد 
۱6درصدي كل فروش مقداري ش��ركت در 8 ماهه 
اول سال ۱۳۹8، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
خبر داد.در گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به ۳0 
آبان ۱۳۹8 صنايع مس شهيد باهنر، فروش شركت 
يك هزار و ۱60ميلي��ارد و 400 ميليون ريال اعالم 
شد. همچنين »فباهنر« از ابتداي سال مالي تا پايان 
۳0آبان۱۳۹8 مبلغ فروش را 8هزار و ۹۹۲ميليارد و 

48ميليون ريال اعالم كرد.
اين شركت در مهر۱۳۹8 توانسته بود فروش را به مبلغ 
يك هزار و ۲۵۵ميليارد و 60۳ميليون ريال برساند. 
»فباهنر« در گزارش منتشر شده اعالم كرد كه كل 
فروش مقداري در 8ماهه اول سال۱۳۹8، نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته، معادل ۱6درصد افزايش 
داش��ته كه ناش��ي از كاهش ۷درصدي فروش هاي 
عادي و افزايش ۱۹۱درصدي فروش هاي دستمزدي 
بوده است.اين ش��ركت علت آن را افزايش تقاضاي 
مشتريان و قيمت مواد اوليه در سال جاري فروش هاي 
دس��تمزدي اعالم كرد. همچني��ن در فروش هاي 
دستمزدي مواد اوليه توسط مشتري تامين مي شود 
و به همين جهت مبلغ فروش به تناسب مقدار فروش 

افزايش نيافته است.

  رش�د فروش »كمنگنز« در آب�ان۱۳۹۸:  
شركت معادن منگنز در آبان ۱۳۹8 توانست فروش 
خود را با كمي افزايش نسبت به مهر۱۳۹8 از مبلغ 
6۵ميليارد و ۱6۹ميليون ريال به مبلغ ۷0ميليارد 

و 8۲۷ ميليون ريال برساند.
شركت معادن منگنز در فعاليت يك ماهه منتهي 
به ۳0آبان۱۳۹8 فروش خود به مبلغ ۷0ميليارد و 
8۲۷ميليون ريال رساند. اين شركت كه با فروش 
۷هزار و ۲00تن سنگ منگنز دانه بندي و ۲۳۷تن 
خاك سرخ به اين رقم رسيده است در مهر۱۳۹8 
فروش خود را مبلغ 6۵ميليارد و ۱6۹ميليون ريال 
اعالم كرده بود.»كمنگنز« در گزارش منتشر شده 
خود اع��الم كرد كه از ابتداي س��ال مالي تا پايان 
۳0آبان۱۳۹8 توانسته ۵۵ هزار و ۱00تن سنگ 
منگنز دانه بندي، ۲هزار و ۲۹4تن خاك س��رخ و 
۳۹هزار و ۱6۲تن مخلوط ش��ن و ماسه كوهي را 
به مبلغ 6۵4ميليارد و 48۷ميليون ريال به فروش 
برساند.اين شركت پيش از اين در گزارش 6ماهه 
منتهي به ۳۱ش��هريور۱۳۹8 اعالم كرد به ازاي 
هرسهم يك هزار و ۷0۵ريال سود محقق ساخته 
است. همچنين قصد دارد در سال۱۳۹8 به ميزان 
8۲ هزار تن محصول سنگ منگنز توليد كند و از اين 
مقدار بيش از ۷0درصد مربوط به توليد دانه درشت 
است، كه قيمت باالتر و تقاضاي بيشتري براي آن 
در بازار وج��ود دارد. پيش بيني تركيب فروش در 
سال ۹8 ش��امل حدود 60 هزارتن انواع محصول 
درشت دانه و ۲۹ هزارتن ريز دانه است.همچنين با 
دريافت مجوز از يكي از معادن )به نام معدن شاكي( 
باطله برداري و آماده س��ازي آن از مردادماه سال 
۹۷ آغاز ش��ده و ثبات توليد يا افزايش مقطعي را 
درسال آتي به همراه خواهد داشت. طرح اكتشاف 
محدوده شهرستانك تنظيم و ارايه شده و مجوز 
اجراي عمليات اكتشاف از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت صادر شده است. 



تشكلها6اخبار

»تعادل«گزارشميدهد

جوالن قاچاق در بازار لوازم خانگي 
تعادل|

خودكفاي��ي در توليد ل��وازم خانگي مورد ني��از بازار 
مدتي است كه در دس��تور كار دولت قرار گرفته است 
كه آمارهاي ارايه ش��ده نش��ان مي دهد تا حدودي در 
اي��ن زمينه موفق بوده و تنها در تولي��د برخي اقالم از 
جمله تلويزيون بر اساس برنامه پيش بيني شده جلو 
نرفته اند. با اين وجود قاچاق لوازم خانگي همچنان راه 
تنفس توليدكنندگان داخلي را بسته و اجازه پيمودن 
ادامه راه را به آنه��ا نمي دهد؛ چراكه قاچاقچيان براي 
ورود محصوالتش��ان به كشور نه عوارض و نه گمركي 
پرداخت مي كنند و محصوالت خود را با قيمت پايين 
روانه بازار كرده و قدرت رقابت پذيري را از توليدكنندگان 
داخلي اين محصوالت مي گيرند. فعاالن اين حوزه از 
روند قاچاق اين نوع از محصوالت در كشور گاليه مند 
هستند و مي گويند با توجه به اينكه نرخ ارز توليدكننده 
و ارز قاچاقچي يكسان است و حتي گاهي ارز نيمايي 
توليدكننده ارزان تر از ارز قاچاقچي است اين محصوالت 
با استقبال بيشتري در بازار مواجه مي شوند. همچنين 
بس��ياري معتقدند كه وزارت صم��ت به جاي كنترل 
قيمت ها در بازار بايد فكري ب��ه حال قاچاق اين لوازم 
بكند. از اين رو مقرر ش��ده تا به زودي در جلسه اي كه 
اتحاديه لوازم خانگي با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
برگزار خواهد كرد، وضعي��ت كاالي قاچاق در حوزه 
لوازم خانگي نيز تعيين تكليف ش��ود ك��ه چطور در 
مبادي عرضه و س��طح فروشگاه ها با عرضه كنندگان 
لوازم خانگي قاچاق برخورد شود. در اين راستا، به زودي 
جزييات اين جلسه در سطح عرضه به منظور مقابله با 
فروش كاالهاي قاچاق در سطح بازار اعالم خواهد شد.

 بومي سازي ۶۰ درصد لوازم خانگي برقي
در اين راس��تا، عباس هاشمي، مديركل صنايع فلزي 
و ل��وازم خانگ��ي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
گفت وگوي��ي با باش��گاه خبرنگاران جوان از س��طح 
تكنولوژي متوس��ط صنع��ت لوازم خانگ��ي در ايران 
مي گويد. اما او معتقد است كه همين وضعيت، اشتغال 
زايي خوبي را ايجاد كرده چراكه ميزان اشتغال زايي در 
اين صنعت حدود يك ميليون نفر برآورد شده است. به 
گفته هاشمي اكثر محصوالت تكنولوژي ساخت، به 
خصوص در صنايع لوازم خانگي گازسوز، بومي سازي 
شده و در بخش لوازم خانگي برقي هم بخش ۵۰ تا ۶۰ 
درصد آن داخلي سازي شده است. او به آمار توليد لوازم 
خانگي اشاره كرده و مي گويد: در سال ۹۷ حدود ۹۶۰ 
هزار دستگاه يخچال فريزر توليد شد كه در نظر داريم 
امسال به يك ميليون و ۵۰ هزار دستگاه برسد، طبق 
آن برنامه تاكنون ۶۷۰ هزار دستگاه توليد شده است كه 
نشان مي دهد رشد توليد باالي ۱۵ درصد در اين صنعت 
داشته ايم. به گفته هاشمي، توليد ماشين لباسشويي در 
سال ۹۷ نيز ۶۵۰ دستگاه بود كه طبق برنامه ريزي براي 
امسال، ۸۰۰ هزار دستگاه بود كه اكنون ۵ درصد از آن 
ميزان عقب هستيم اما در بخش كولر آبي طبق برنامه 
پيش مي رويم. در توليد رادياتور هاي پنلي ۱۰ درصد 
جلوتر از برنامه پيش مي رويم. او در ادامه ارايه آمار خود 

مي گويد: در توليد تلويزيون خانگي كاهش ۱۵ درصد 
داشته ايم كه دفتر صنايع برق و الكترونيك متولي آن 
است. بحث تامين مواد اوليه و اجزاي قطعات واحد هاي 
توليدي با توجه به محدوديت هاي بين المللي مي تواند 
يكي از داليل اين كاهش به خصوص براي شركت هايي 
كه تحت ليسانس كار مي كردند، باشد. مديركل صنايع 
فلزي و لوازم خانگ��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درباره علت كاهش توليد تلويزيون در كشور نيز توضيح 
داد: تحريم ها در كاهش توليد تلويزيون نقش بسزايي 
داشتند. ۴۵ درصد ارزش يك تلويزيون به پنل آن است 
كه اكنون پنل وارداتي بوده و در كشور ساخته نمي شود. 
او معتقد است كه توليدكنندگان تحت ليسانس قبل 
از تحريم ها بازار تلويزيون ايران را در دست داشتند و با 
توجه به محدوديت هاي ايجاد شده و عدم امكان تامين 
قطعات از طريق توليدكنندگان تحت ليسانس كاهش 
توليد را داشته ايم و اكنون در تالش هستيم اين ميزان 
را جايگزين كنيم. اين مقام مسوول از نشانه هاي عقب 
ماندن از برنامه توليد تلويزيون در كشور مي گويد: در 
نظر داش��تيم در سال ۹۸ يك ميليون و ۲۰۰ دستگاه 
تلويزيون توليد كنيم، اما با توجه به عدم امكان تامين 
قطعات اين امكان به س��ختي فراهم ش��د و از ابتداي 
سال تاكنون ۵۰۰ هزار دستگاه توليد شده است كه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده در نظر داريم تا پايان سال 

ميزان توليد تلويزيون را افزايش دهيم. 
همچنين مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي از قول توليدكنندگان لوازم خانگي ايراني 
براي عدم افزايش قيمت حداقل تا پايان امس��ال خبر 
داد. او از ثبات نس��بي در بازار لوازم خانگي مي گويد و 
معتقد است كه مذاكرات اتحاديه با بيشتر كارخانجات 
توليدكننده نشان مي دهد كه هيچ گونه افزايش قيمتي 
در كاالهاي ايراني مش��اهده نمي شود و البته در مورد 
كاالهاي خارجي نيز گزارشي نسبت به افزايش قابل 
توجه قيمت مش��اهده نشده اس��ت. عليرضا موسوي 
مجد، رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان صوت 
و تصوير كشور نيز پيش از اين گفته بود كه پس از خروج 
لوازم خانگي خارجي از بازار ايران توليدكنندگان ايراني 
تصميم به جايگزيني محصوالتي جديد با استفاده از 
خطوط توليد، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني خود 
كردند. با توجه به اينكه عرضه و توليد اين محصوالت با 
قدرت بيشتري نسبت به قبل خواهد بود از اين رو قيمت 
اين محصوالت نيز روندي كاهش��ي خواهد داشت. او 
مي گويد: تمام شركت هاي داخلي كاالي مورد نياز را 
به بازار عرضه مي كنند. هر قدر عرضه افزايش يابد قطعا 
قيمت لوازم خانگي كاهش خواهد داشت و رقابت بين 

آنها با افزايش كيفيت به وجود خواهد آمد.

 قاچاق مانع رشد توليد
در ميان برنامه ريزي ها براي رشد توليد لوازم خانگي 
و همچنين ورود توليدكنندگان داخلي به اين عرصه 
براي تامين اين لوازم در بازار و تعادل قيمت ها با مانعي 
به نام قاچاق مواجه هستيم. به گفته فعاالن اين حوزه 
قاچاق لوازم خانگي نفس توليدكنندگان را بريده است 

و اجازه ادامه فعاليت به آنها نمي دهد. در اين راس��تا، 
محمدرضا شهيدي دبير انجمن توليدكنندگان لوازم 
صوتي و تصويري در گفت وگويي با باشگاه خبرنگاران 
جوان در مورد قاچاق لوازم خانگي مي گويد: با توجه 
به اينكه نرخ ارز توليدكننده و ارز قاچاقچي يكس��ان 
اس��ت و حتي گاهي ارز نيمايي توليدكننده ارزان تر 
از ارز قاچاقچي اس��ت، پيش بيني مي ش��ود با توجه 
ب��ه نياز بازار در س��ال ۷۰۰ هزار دس��تگاه تلويزيون 
قاچاق ش��ود، يعني روزانه ۲ هزار دستگاه تلويزيون 
قاچاق مي شود. به گفته شهيدي، تا سال ۹۶ واردات 
تلويزيون و لوازم خانگي آزاد بود كه تا آن سال ۷ هزار 
تلويزيون وارد كشور مي شد در حالي كه در آن سال 
حدود ۲ ميليون توليد تلويزيون داشته ايم. اكنون به 
حدي شرايط قاچاق سهل شده كه ميزان آن نسبت 
به گذشته روندي صعودي گرفته است. دبير انجمن 
وارد كنندگان لوازم صوت و تصوير معتقد اس��ت كه 
ظرفيت توليد تلويزيون در كشور ۴ ميليون دستگاه 
است كه حتي در سال ۹۱ و ۹۲، دو ميليون دستگاه 
توليد مي شد كه امسال پيش بيني مي شود ۱ ميليون 
دس��تگاه توليد كنيم و دليل آن اين است كه قاچاق 

جاي نفس كشيدن توليد كننده را گرفته است.
حبيب اهلل انصاري، رييس انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران نيز در تاييد سخنان شهيدي مي گويد: متاسفانه 
در كش��ور ميزان قاچاق لوازم خانگي بسيار زياد است 
كه اين روند اقتصاد كش��ور را دچار مشكالتي عظيم 
مي كن��د و باي��د از ورود قاچاق به كش��ور جلوگيري 
كنيم ك��ه اين كار نياز به اطالعات باالي��ي دارد و بايد 

تمام ارگان ها از جمله س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال و 
ارز، س��ازمان تعزيرات و همچنين سازمان حمايت از 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان دست به يكي شوند 
تا ميزان قاچاق كاهش يابد. رييس انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران درباره مشكالت كنوني توليدكنندگان 
لوازم خانگي مي گويد: عدم اطمينان مردم به برندهاي 
داخلي يكي از اين مشكالت است كه بايد تالش كنيم، 
فرهنگ اس��تفاده از اين لوازم در بين مردم جا بيفتد و 
زمينه فرهنگ اس��تفاده از كاالي باكيفيت را جوري 
فراهم سازيم كه عالوه بر تامين كيفيت و كميت بازار 
داخلي، راهي براي صادرات اقالم فراهم شود. انصاري 
تاكيد دارد كه بايد از ورود قاچاق به كش��ور جلوگيري 
كرده و پس از آن كاالهاي قاچاق را شناسايي و آنها را 
معدوم كنيم و در نهايت شرايط را براي توليد كنندگان 

داخلي سهل كنيم. 

 وزارت صمت چه كرد؟
بر همين اس��اس بس��ياري معتقدند كه در راس��تاي 
جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق در حوزه لوازم خانگي 
وزارت صمت بايد مسووالنه تر عمل كند. اين در حالي 
است كه در آخرين جلسه فوق العاده ستاد تنظيم بازار 
وزارت صمت، مسووالن اين وزارتخانه تنها بر تشديد 
نظارت و كنترل بازار آن هم به صورت هدفمند تاكيد 
كردند؛ اما بازار لوازم خانگي از خأل نظارتي رنج برده و 
همين امر باعث مانور بيشتر قاچاقچيان در اين بازار شده 
است. اجناس قاچاق با قيمت ارزان به راحتي در بازار به 
فروش مي رسند، در اين شرايط توليدكننده داخلي به 

خاطر كمبود نقدينگي به زحمت كاال توليد و راهي بازار 
مي كنند اما مصرف كننده به دنبال كاالي ارزان است و 
همين مساله فروش را براي توليدكنندگان داخلي در 

بازار كم كرده است. 
مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در پاسخ به اين انتقاد مي گويد: به زودي در جلسه اي 
كه با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برگزار خواهد شد، 
وضعيت كاالي قاچاق در حوزه لوازم خانگي نيز تعيين 
تكليف خواهد شد كه چطور در مبادي عرضه و سطح 
فروش��گاه ها با عرضه كنندگان ل��وازم خانگي قاچاق 
برخ��ورد كنيم. به گفته ميري، ب��ه دليل برنامه هايي 
كه س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به منظور مقابله با 
عرضه لوازم خانگي قاچاق در سطح كشور و بورس هاي 
فروش لوازم خانگي در تهران در دستور كار دارد، ممكن 
اس��ت برخي بنكداران تهراني از ارايه كاالهاي قاچاق 
خودداري نمايند و جرات ارسال آن را نداشته باشند، 
چرا كه احتمال ضبط كاالي آنها در ميانه راه وجود دارد. 
اين مقام صنفي تاكيد دارد كه هر گونه تغيير در قيمت 
لوازم خانگي هيچ ارتباطي ب��ه افزايش قيمت بنزين 
ندارد و امتن��اع از فروش كاالها تنها در حوزه كاالهاي 
قاچاق مش��هود بوده است كه به هر حال بايد از سطح 
بازار جمع آوري ش��وند و س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز ه��م براي آن برنامه دارد. او توضيح داد كه به زودي 
جزييات برنامه هاي مشترك اتحاديه لوازم خانگي با 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در س��طح عرضه به 
منظور مقابله با فروش كاالهاي قاچاق در سطح بازار را 

اعالم خواهند كرد.
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مذاكره با سرمايه گذاران چيني 
براي ساخت هتل در ايران

ايسنا| رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: در 
جريان سفر هيات ايراني به چين يكي از موضوعاتي 
كه ميان طرفين بررسي خواهد شد، بحث حضور 
س��رمايه گذاران چيني براي ساخت هتل در ايران 
اس��ت. مجيدرضا حريري عنوان كرد: چند هفته 
پس از نمايش��گاه اقتصادي كه در چين برگزار شد 
و خوشبختانه شركت هاي ايراني در اين نمايشگاه 
حضور مثبتي داشتند، در جريان سفري كه از ديروز 
با حضور مونسان و فعاالن بخش خصوصي در حوزه 
گردش��گري و صنايع دستي آغاز شد، فرصت هاي 
همكاري مش��ترك ميان دو كش��ور مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. به گفته او در جريان اين س��فر، 
ظرفيت هاي توريس��تي و س��رمايه گذاري در اين 
بخش مورد بررسي دو كش��ور قرار خواهد گرفت. 
حريري مذاكره با س��رمايه گذاران چيني را يكي از 
محورهاي اين سفر دانس��ت و گفت: در سال هاي 
گذشته صحبت هاي زيادي در اين زمينه مطرح شده 
بود و در حال حاضر نيز برخي سرمايه گذاران چيني 
نظرات مثبتي نسبت به سرمايه گذاري ساخت هتل 
در ايران داشته اند كه مي توان در جريان اين سفر، 

مذاكرات در اين باره را دنبال كرد. 

بخش معدن را 
در جنگ اقتصادي جدي بگيريد

تسنيم| يك فعال بخش معدن بر لزوم توجه جدي 
به زنجيره توليد مواد معدني در كشور اشاره كرده و 
گفت: ما در جنگ اقتصادي هستيم و قوانين عادي 
راهگشا نيس��ت و بايد با توجه به سياست هاي كلي 
اقتصادي مقاومتي تصميم گيري هاي موثر و به موقع 
براي بخش معدن به كار گرفته شود. ابراهيم جميلي با 
اشاره به اينكه بخش معدن در شرايط افزايش قيمت ها 
با كاهش نقدينگي روبه رو ش��ده است، اظهار كرد: 
اكنون فعاالن اين بخش ترجيح مي دهند به جاي آغاز 
طرح هاي جديد تمركز خود را بر تكميل طرح هاي 
فعلي قراردهند. به همين دليل سرمايه گذاري جديد 
در اين بخش روند كاهشي پيدا كرده است. او با اعالم 
اينكه در ش��رايط تحريم معدن مي تواند نقش قابل 
توجهي در رش��د اقتصاد ملي كش��ور داشته باشد، 
افزود: متاسفانه با وجود تمام مزيت هاي اين بخش 
در توسعه صادارت غير نفتي هنوز توجه جدي به اين 
بخش نشده و با وجود تأكيدات رهبري حمايت از اين 
بخش به كندي انجام مي شود. اين فعال بخش معدن با 
اشاره به اينكه اگر بخش معدن توسعه يابد به طور حتم 
درآمدهاي ارزي كشور هم افزايش خواهد يافت، گفت: 
متاسفانه در برخي از واگذاري ها معادن درگير داللي 
شده است كه به اعتقاد ما بايد در واگذاري ها معادن به 
متخصصان اين حوزه واگذار شود به نحوي كه فارغ از 
قيمت مواد معدني بستر الزم براي توسعه بخش معدن 
و تامين مواد اوليه صنايع ديگر فراهم شود. جميلي 
تصريح كرد: متاسفانه كمبود نقدينگي و عدم حمايت 
از معادن باعث ش��ده تا معدن كاري به صرفه نباشد 
و برخي از معادن ترجيح دهند براي جبران كمبود 
نقدينگي خود محصوالت را صادر كنند. زيرا صنايع 
داخلي محصوالت را از آنها ارزان خريداري مي كنند.

بررسي افزايش سهميه 
وانت بارها 

تسنيم| رييس اتاق اصناف تهران از قول ستاد تنظيم 
بازار براي افزايش سهميه وانت بارها در جلسه كميته 
سازمان سوخت خبر داد. قاسم نوده فراهاني درباره 
مشكل وانت بارهاي حمل بار محصوالت كشاورزي 
و افزايش سهميه بنزين آنها اظهار كرد: اين موضوع 
در جلسه صبح امروز ستاد تنظيم بازار مطرح و قرار 
شد درصدي به سهميه س��وخت وانت بارها افزوده 
و اين موضوع در جلس��ه بعد از ظهر كميته سازمان 
سوخت مطرح شود. او ادامه داد: مسووالن قول دادند 
اين مشكل حل و در جلسه سازمان سوخت با افزايش 
سهميه وانت بارها موافقت شود. و احتماال از شنبه 
هفته آينده ابالغ شود. رييس اتاق اصناف تهران در 
پاسخ به اين سوال كه اگر افزايش سهميه وانت بارها 
تصويب شود، آيا ديگر افزايش قيمتي در بازار به دليل 
قيمت بنزين نخواهيم داش��ت، گفت: اكنون تالش 
ما اين است كه مشكل سوخت وانت بارها حل شود 
اما بايد اين را بپذيريم ك��ه قيمت بنزين ۵۰ درصد 
گران شده اس��ت و اين روي حمل و نقل هايي كه با 
ماشين هاي بنزيني انجام مي شود اثر مي گذارد ولي 
تالش ما اين است كه نگذاريم تاثير اين افزايش بيش 
از حد انتظار باشد. او درباره وضعيت بازار عنوان كرد: 
به دليل ركودي كه در بازار وجود دارد و قدرت خريد 
مردم پايين است، بازار كشش افزايش قيمت ندارد. 
بنابراين فروشندگان نمي توانند قيمت ها را افزايش 

دهند و بدون تغيير باقي مي مانند.

تيرآهن ۸ درصد گران شد
تس�نيم| حميدرضا رستگار، رييس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد تهران در مورد داليل 
افزاي��ش قيمت در ب��ازار آهن و ف��والد گفت: 
متاس��فانه ما در روند كشف قيمت محصوالت 
آهن و فوالدي در بورس دخالتي نداريم و حتي 
مشورتي هم با ما نمي شود اما در زمان افزايش 
قيمت ها در بازار ما بايد پاسخگو باشيم. او گفت: 
دليل گراني محصوالت فوالدي را بايد جو رواني 
افزايش قيمت بنزين و ارز در بازار دانس��ت، اما 
بايد اين نكته را توجه كنيد كه تقاضا در بازار زياد 
نشده و همچنان ساخت وساز راكد است و رونقي 

در بازار به وجود نيامده است. 
او با اشاره به اينكه براي رونق بخش ساخت وساز 
مي توان با تهاتر مصالح و مسكن اقدامات مثبتي 
را در اين حوزه انج��ام داد، افزود: در حال حاضر 
هر كيلو ميل گرد ۴3۰۰ تومان تا ۴۴۵۰ تومان 
به فروش مي رس��د. در بخش تيرآه��ن هم ما با 
افزايش ۷ تا ۸ درصدي قيمت ها روبه رو هستيم.

رييسانجمنفروشگاههاياينترنتيتهرانپاسخميدهد

رييساتاقارمنستاندرديداربارييساتاقايرانپيشنهادداددركنفرانسكنفدراسيوناتاقهايبازرگانيآسيا-اقيانوسيهمطرحشد

رييساتحاديهزنبوردارانمطرحكرد
خسارتقطعاينترنتچقدرشد

راهاندازيدفترتجاريايرانواوراسيادرارمنستانكشففرصتهايتجارتيدرمنطقهآسياواقيانوسيه

عسل۲۵هزارتوماني،طبيعيوباكيفيتنيست
رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي فروشگاه هاي اينترنتي 
ش��هر تهران گفت: ميزان خسارت وارد ش��ده به كسب وكارهاي 
مجازي در هفته گذش��ته به اندازه حق��وق ۱۰۰ هزار نفر تخمين 

زده شده است. 
حميدرض��ا اعتدال مهر در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه امكان 
برآورد دقيق خسارات وارد شده به كس��ب وكارهاي اينترنتي در 
مدتي كه اينترنت قطع بود وجود ندارد، اظهار كرد: يك مدل قابل 
فهم و منطقي براي تخمين حدودي ميزان اين خسارت با استفاده 
از آمار اشتغال و درآمدها انجام مي شود. او افزود: طبق آمارها اشتغال 
حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اينترنت 
وابسته اس��ت. اگر فرض كنيم ۱۰ روز كار اين افراد دچار اختالل 
شده و نتوانسته باشند خلق ثروت كنند و پايين ترين حالت ممكن 
براي تخمين خس��ارت را حقوق اين افراد در نظر بگيريم، در اين 
زمان حدودا به اندازه ۱3۰ هزار حقوق به كسب وكارهاي اينترنتي 

خسارت وارد شده است.
او با بي��ان اينكه حداقل مبلغي كه مي توان به عن��وان ضرر و زيان 
محاسبه كرد، يك سوم حقوق افرادي است كه شغل آنها به اينترنت 

وابسته است، افزود: اگر ميانگين حقوق را دو ميليون تومان در نظر 
بگيريم، مي توانيم ميزان خسارت را به طور تقريبي محاسبه كنيم 
كه عدد بزرگي اس��ت. او با بيان اينكه انتقاداتي در زمينه محاسبه 
حقوق و صفر نب��ودن كاركرد در اين زمان نس��بت به روش گفته 
ش��ده وجود دارد، ادامه داد: مي توانيم حداقل خس��ارت وارد شده 
به كسب وكارهاي اينترنتي را معادل ۱۰۰ هزار نفر حقوق در نظر 
بگيريم كه پرداخت مي شود،  اما در مقابل آن كاري انجام نشده است.

به گفته اعتدال مهر، سرويس هاي نسبتا خوبي كه روي گوشي هاي 
همراه داده شده بود باعث شد كاربران كارهاي خود را با تلفن همراه 
انجام دهند و رايانه هاي خانگي تقريبا بالاستفاده شده است. از طرف 
ديگر، برخي به دليل قيمت و كيفيت بهتر بس��ته هاي خط تلفن 
همراه، اينترنت خانگي خود را نيز قطع كرده اند كه اين مساله باعث 
شده هنوز وضعيت كسب و كارهاي مجازي به حالت قبل از قطع 
اينترنت بازنگردد. او با بيان صفر شدن فروش برخي كسب وكارهاي 
مجازي تصريح كرد: از زمان وصل ش��دن اينترنت خانگي فروش 
واحدها به 3۰ تا ۴۰ درصد رس��يده كه نشان مي دهد بيش از ۵۰ 
درصد كاربران از بسته هاي اينترنتي تلفن همراه استفاده مي كنند.

در سي وسومين كنفرانس كنفدراس��يون اتاق هاي 
بازرگاني و صنعت آسيا-اقيانوسيه كه از روز گذشته 
آغاز شد، نمايندگاني از بخش هاي خصوصي و دولتي 
۲۷ كش��ور از جمله »ايران، روس��يه، هند، بريتانيا، 
استراليا، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، فيليپين، سريالنكا، 
نپال و تركيه« حضور داشتند. براي اولين بار است كه 
بنگالدش ميزبان اين رويداد است كه به گفته حاضران 
در نشس��ت، حاكي از اهميت روزافزون اين كشور در 

منطقه آسيا-پاسيفيك است.
به گ��زراش پايگاه خبري اتاق ايران، در اين كنفرانس 
نمايندگاني از بخش هاي خصوصي و دولتي ۲۷كشور 
 از جمل��ه ايران، روس��يه، هن��د، بريتانيا، اس��تراليا، 
هنگ كنگ، تايلند، تايوان، فيليپين، سريالنكا، نپال 
و تركيه حضور داش��تند و هيات اعزامي اتاق ايران به 
سرپرستي پدرام سلطاني، نايب رييس كنفدراسيون 
اتاق هاي بازرگاني و صنعت آسيا-اقيانوس��يه نيز در 
اين كنفرانس ش��ركت كردند. پدرام سلطاني ضمن 
مديريت پنل آسيا-اقيانوس��يه، در جلس��ه عمومي 

»تالش براي رش��د مت��وازن و پايدار« به س��خنراني 
 CACCI پرداخت. »سمير مودي«، رييس دوره اي
به لزوم توسعه روابط ميان كشورهاي عضو پرداخت 
و برگزاري اي��ن كنفرانس را فرصتي مناس��ب براي 
بحث و گفت وگو ميان اعضا و ارايه راهكارها براي حل 
معضالت موجود دانست. او افزود: بنگالدش با اقتصاد 
مبتني بر بازار، يكي از سريع ترين كشورهاي در حال 
رشد در جهان محسوب مي شود. رييس CACCI با 
تاكيد بر اهميت كشور بنگالدش در سرمايه گذاري و 
تجارت خارجي افزود: بنگالدش، سي امين كشور به 
لحاظ قدرت خريد است. »شيخ فضل فهيم«، رييس 
اتاق بازرگاني و صنعت بنگالدش نيز گفت: اين رويداد 
مي تواند يك بستر مناس��ب براي كشف فرصت هاي 
تجارت و س��رمايه گذاري در منطقه آسيا و اقيانوسيه 
باشد. همچنين بحث هاي مربوط به پنل ها به بخش 
وسيعي از موضوعات از جمله كارآفريني، توسعه پايدار، 
نظم نوين جهاني، تحول ديجيتالي و جلسات مذاكرات 

رودررو )B2B( اختصاص داشت.

رييس اتاق بازرگاني ارمنستان در ديدار با رييس اتاق ايران 
از برنامه ريزي براي تشكيل مركز تجاري ايران و اوراسيا در 
ارمنستان خبر داد كه هدف از ايجاد آن برگزاري نمايشگاه 
دايمي محصوالت ايراني و معرفي آنها به عالقه مندان كار با 
ايران است. اين مركز به طور مستقيم با كارخانه هاي ايراني 

در ارتباط خواهد بود.
به گزارش پايگاه خبري ات��اق بازرگاني ايران، رييس اتاق 
بازرگاني ارمنستان كه در راس هياتي تجاري و جمعي از 
زنان بازرگان اين كشور به ايران سفر كرده است با همتاي 
ايراني خود ديدار كرد. وي در اين مالقات ضمن اش��اره به 
عالقه شركت هاي ارمنستاني به توسعه مبادالت تجاري 
با ايرانيان، تاكيد كرد: شركت هاي ايراني مي توانند با انتقال 
بخشي از خط توليد خود به ارمنستان، توليدات خود را بدون 
هزينه گمرك به بازار اوراس��يا صادر كنند. در اين نشست 
همچنين راه اندازي مركز تجاري ايران و اوراسيا در كشور 
ارمنستان نيز به عنوان يك راهكار جدي در راستاي توسعه 
روابط اقتصادي بين كشورهاي اين منطقه و ايران مطرح شد. 
مارتين سرگسيان با ارايه اين پيشنهاد از آمادگي خود براي 

سرمايه گذاري يك ميليون دالر روي اين پروژه خبر داد. او با 
بيان اين مطلب كه ايران در زماني كه ارمنستان در محاصره 
اقتصادي قرار گرفته بود به كمك اين كشور آمد و ارمنستان 
را از بن بست نجات داد، گفت: ارمنستان هيچ گاه اين كمك 
ايران را فراموش نمي كند. رييس اتاق بازرگاني ارمنستان از 
برگزاري اجالس روساي اتاق هاي بازرگاني اتحاديه اوراسيا 
در ارمنستان كه قرار است ارديبهشت ۹۹ برگزار شود، خبر 
داد و از رييس اتاق اي��ران نيز دعوت كرد تا در اين اجالس 
حضور داشته باشند. سرگسيان در مورد چگونگي رسيدگي 
به برخي مشكالت احتمالي كه در روابط تجاري بين فعاالن 
اقتصادي به وجود مي آيد، استفاده از ظرفيت مراكز داوري 

مستقر در اتاق ها را پيشنهاد داد.
غالمحسين شافعي، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور 
نيز ضمن نگاهي به روابط گسترده سياسي بين دو كشور، 
سطح مناسبات اقتصادي ايران و ارمنستان را بسيار اندك 
و غيرقابل توجيه دانست و گفت: اين سوال اساسي وجود 
دارد كه چرا به رغم نزديكي فرهنگي، ظرفيت همسايگي، 
وجود تفاهم نامه هاي متعدد و روابط سياس��ي گسترده، 

ميزان مبادالت و سرمايه گذاري هاي مشترك بين ايران 
و ارمنستان محدود است. اگر اين مساله را آسيب شناسي 
كنيم، مي توانيم راه حل مناسبي براي آن در نظر بگيريم. او 
به نرخ باالي رشد ارمنستان از زمان استقالل اين كشور كه به 
همت بخش خصوصي آن اتفاق افتاده است، اشاره و تصريح 
كرد: ارمنس��تان در اين مدت رشد خوبي در حوزه صنايع 
كوچك و متوس��ط و حوزه معدن داشته و به طور متوسط 

نرخ رشد باالي ۶ درصد را تجربه كرده است.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور زمينه هاي همكاري 
بين اي��ران و ارمنس��تان را متنوع توصيف ك��رد و افزود: 
حمل ونقل و ترانزيت، حوزه اي است كه مي توان با تمركز 
روي آن سطح مناس��بات را افزايش داد و كشورهاي هاي 
اوراسيا را به بازار منطقه متصل كرد. او به موضوع تهاتر به 
عنوان يك راه حل مناسب براي برقراري روابط تجاري اشاره 
و تأكيد كرد: در اين حوزه ايران با روسيه به تفاهم هاي خوبي 
رسيده است. بنابراين ارمنستان و ديگر كشورهاي اوراسيا 
مي توانند يا از طريق تهاتر يا در قالب يك همكاري سه جانبه 
بين ايران، روسيه و كشور مورد نظر با يكديگر همكاري كنند.

رييس اتحاديه زنبورداران كشور گفت: اكنون قيمت تمام شده عسل 
خالص و طبيعي، كيلويي ۶۰ هزار تومان است و قيمت عسل خالص 
در خرده فروشي ها نبايد از اين ميزان كمتر باشد و اگر باشد بايد به 

كيفيت و خالص بودن آنها شك كرد.
حسين باستاني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه عسل ۲۰ تا ۲۵ 
هزار توماني موجود در بازار بي كيفيت و غيراستاندارد است، اظهار 
كرد: در اين زمينه بايد سازمان استاندارد و غذا و دارو ورود پيدا كنند 
تا بر عملكرد توليد بهداشتي عسل نظارت كنند، اما متاسفانه سازمان 
استاندارد نظارتي در اين زمينه انجام نمي دهد و فقط با جريمه هاي 
كم  مبلغ توليدكنندگان عسل، در اين موضوع ورود مي كند كه هيچ 
تاثير بازدارنده اي در اين مورد ايجاد نمي كند. او ادامه داد: مردم اين 
باور را دارند كه اين عس��ل هاي بي كيفيت، از خود قند بهتر است 
در حال��ي كه به اين موضوع توجه نمي كنن��د اين قند بايد در يك 
روند درست و بهداشتي توليد شود. ما نمي دانيم كه اين عسل هاي 
بي كيفيت با چه اس��تانداردي و در چه مكاني توليد و بسته بندي 
مي شوند. اين عس��ل ها درصورتي كه به روش درست، انبارداري و 

توليد نشوند؛ احتمال آلودگي به آالينده و مواد شيميايي دارند.

باستاني عنوان كرد: اين وضعيت موجب ظلم  در حق توليدكنندگان 
پاك دست كه عسل هاي باكيفيت توليد مي كنند، مي شود و اين 
عسل هاي باكيفيت و مرغوب در دستشان مي ماند و اين زنبورداران 
از چرخه توليد خارج مي شوند. او  عمده ترين مشكالت زنبورداران را 
عدم اعطاي بيمه تامين اجتماعي به زنبورداران، عدم بيمه كلونياي 
زنبورعسل، جانمايي و اسكان كوچ زنبورداران دانست و ادامه داد: كد 
رهگيري براي دام ها درنظر گرفته اند كه كوچ زنبور عسل هم مشمول 
اين قانون مي شود اما تنها فرقشان با ساير دام هاي زنده در اين است 
كه براي انتقال زنبور عسل، ماشين و ترابري استاندارد در اين زمينه 
وجود ندارد.در اين زمينه هنگامه يوسف زاده، رييس اداره نظارت بر 
اجراي استاندارد غذايي و كشاورزي سازمان ملي استاندارد ايران به 
ايسنا گفت: عسل مشمول استاندارد اجباري نيست و تنها استاندارد 
تشويقي براي اين محصول در نظر گرفته شده كه به صورت اختياري 
از سوي توليدكنندگان عسل رعايت مي شود. او اظهار كرد: سازمان 
ملي استاندارد نظارتي بر اجراي استاندارد اختياري اين محصول 
ندارد اما در صورتي كه اين فرآورده داراي پروانه ساخت باشد، وزارت 

بهداشت بر آن نظارت مي كند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

توصيه مركز پژوهش هاي مجلس براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي: 

پيش بيني »ريستاد انرژي« از رشد مثبت تراز تجاري انرژي امريكا تا 2030

توان نقد داخلي به از حلواي نسيه غول هاي نفتي خارجي

امريكا در آستانه استقالل كامل در توليد انرژي

گروه انرژي|
طي س��ال هاي اخير روند پر تكرار وارد مدار شدن فازهاي 
مختلف ميدان گازي پارس جنوب��ي تبديل به پايه ثابت 
اخبار انرژي در ايران ش��ده است. سكوها نصب مي شوند، 
لوله گذاري ها انجام مي شود، پااليشگاه هاي گازي افتتاح 
مي شوند و در نهايت توان توليد گاز از اين ميدان به سرعت 
افزاي��ش مي يابد، اما ي��ك فاز )ف��از 11( همچنان درگير 
گره هاي پيچيده است. مشكل در پيش بيني افت فشار اين 
فاز در آينده نزديك پس از آغاز بهره برداري است كه احراز 
آن نيازمند تكنولوژي و دانش فني بااليي است. افت فشار 
در نهايت در همه فازهاي گازي اتفاق مي افتد و توسعه فاز 
11 از اين منظر نيز مهم و استراتژيك است كه دروازه ورود 
تكنولوژي دستگاه فشارافزا به ايران به حساب مي آيد. در دو 
دهه گذشته ايران سعي كرده با انعقاد قرارداد با غول هاي 
نفتي جهان براي فاز 11 چاره جويي كند، اما جهان پرفراز 
و نشيب سياست جهاني مانع از توافق قراردادها شده است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي اين مسير 
تقريبا 20 ساله پرداخته و نتيجه گيري كرده كه با توجه به 
موفقيت شركت هاي ايراني در ساير بخش هاي توسعه پارس 
جنوبي كه هر كدام به نوبه خود اولين ها در ايران بودند، بهتر 
است كه به توانايي اين شركت ها اعتماد شود و فشارافزايي 

فاز 11 نيز به آنها سپرده شود.
بر اس��اس گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجل��س درباره 
سناريوهاي پيش رو براي توس��عه فاز 11 پارس جنوبي، 
س��ه دليل عمده براي عدم توفيق در توسعه فاز 11 پارس 
جنوبي مطرح است. نخست آنكه شركت هاي خارجي به 
واسطه تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه صنعت نفت ايران 
در اجراي تعهدات خود بدعهدي كردند. دوم، طرح توسعه 
فاز 11 پارس جنوبي نزديك به 5 ميليارد دالر سرمايه الزم 
دارد كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع مالي، تامين آن 
كار دشواري است. سوم، پيش بيني مي شود كه بعد از يك 
سال و نيم توليد گاز، اين فاز با افت فشار روبرو خواهد شد و از 
اين رو نياز به دستگاه فشارافزا وجود دارد كه تكنولوژي آن در 
دست چند شركت بين المللي است و در واقع اين فناوري در 
ايران وجود ندارد. توسعه فاز 11 از آن جهت در مقطع كنوني 
اهميت دارد كه با شروع كاهش توليد از ساير فازهاي پارس 
جنوبي، اجراي طرح مشابه و ساخت سكوهاي فشارافزايي 
براي ساير فازهاي پارس جنوبي هم يك ضرورت خواهد بود 
و از اين منظر، اجراي اين بخش از طرح در كش��ور و كسب 
دانش فني س��اخت اين سكو، يك دستاورد مهم و حياتي 
براي توسعه آينده ميدان پارس جنوبي است.  به طوركلي 
به رغم وجود توان فني مهندس��ي كافي در داخل، تجربه 
سال هاي گذشته حاكي از آن است كه صنعت نفت و گاز 
كشور از يك سو با ضعف مديريت پروژه هاي بزرگ مواجه 
اس��ت و از سوي ديگر در تأمين برخي تجهيزات كليدي و 
تأمين مالي كالن به دليل وجود تحريم هاي ظالمانه با مشكل 
روبرو است و طوالني شدن توسعه فازهاي انجام شده توسط 
شركت هاي داخلي و افزايش چند برابري هزينه تمام شده 
طرح هاي توسعه پارس جنوبي نتيجه اين قبيل مسائل بوده 
است. دو سناريو براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي مي توان 
ترسيم كرد. بر اساس سناريو نخست، بايد استفاده از توان 
و ظرفيت شركت ها و پيمانكاران داخلي در دستور كار قرار 

گيرد و بر اساس سناريو دوم، بايد منتظر ماند تا شرايط براي 
عقد قرارداد با شركت هاي بزرگ نفتي دنيا فراهم شود.

    استفاده از توان شركت هاي داخلي
شركت هاي ايراني اي كه در راه توسعه پارس جنوبي توانمند 
ش��ده و تجارب ارزنده اي كس��ب كرده اند امروز مي توانند 
از تجارب و توانمندي هاي خود در طراحي، مهندس��ي و 
اجراي مگاپروژه هاي نفتي و گازي كشور استفاده كرده و 
حتي در پروژه هاي خارج از مرزهاي ايران فعاليت داش��ته 

باشند. همكاري شركت هاي ايراني با شركت هاي خارجي 
در سال هاي اوليه توسعه پارس جنوبي و سپس اعتماد به 
پيمانكاران داخلي در سال هاي تحريم مسيري بود كه به رشد 
توان علمي و فني شركت هاي ايراني منجر شد و بدون شك 
براي ادامه مسير توسعه صنعت نفت و گاز كشور، استفاده از 

اين توان، برگ برنده كشور است.
شركت هاي ايراني براي نخستين بار در پروژه هاي پارس 
جنوبي بود كه حفاري اكتشافي و توليدي در اعماق دريا را 
كنار شركت هاي اروپايي انجام دادند و بعد از آن با تكيه بر 

توان داخلي به حفاري چاه هاي جديد اكتشافي، توصيفي 
و توليدي در بخش هاي مختلف پارس جنوبي پرداختند. 
لوله گذاري دريايي فازهاي نخست توسعه اي پارس جنوبي 
از س��وي شركت هاي اروپايي انجام ش��د اما امروزه شاهد 
بهره برداري از فازهايي هستيم كه صفر تا صد لوله گذاري 
دريايي آن توسط ش��ركت هاي ايراني انجام شده و حتي 
در اين پروژه ها ركوردهايي جديد با نام شركت هاي ايراني 
به ثبت رسيده است. هيچكدام از شركت هاي ايراني تا پيش 
از توسعه پارس جنوبي، تجربه و فعاليتي در زمينه ساخت 

پااليشگاه هاي گازي و تجهيزات پيچيده آن اعم از تجهيزات 
دوار، فرايندي، جداكننده و... نداشتند و در جريان توسعه 
اين ميدان گازي بود كه شركت هاي مختلف ايراني هركدام 
در بخش هاي مختلفي چون نيروگاه، يوتيليتي، طراحي و 
مديريت پروژه، طراحي و ساخت تجهيزات و... ورود و فعاليت 
كردند. به طوريكه امروز ش��ركت هايي با تجربه در بخش 
طراحي، ساخت و اجراي پااليشگاه هاي بزرگ گازي در ايران 
داريم. تأمين خطوط لوله گاز ترش در شرايط تحريمي يكي 
از دغدغه هاي مسير توسعه پارس جنوبي بود، لوله هايي كه 
با داللي شركت هاي ثالث و با هزينه اي بيشتر از شركت هاي 
اروپايي خريداري مي ش��د يا لوله هايي كه از كش��ورهاي 
آسيايي خريداري شده و با چالش كيفيت مواجه مي شد، 
مسير پردغدغه اي بود كه طي شد تا باالخره شركت هاي 

ايراني به توليد خطوط لوله گاز ترش ورود كردند.
طي اين راه 20 ساله موجب شد تا امروز شركت هاي ايراني 
در مديريت پروژه هاي كالن در بخش باالدس��تي نفت و 
گاز، ساخت و نصب سكوهاي دريايي، تجهيزات سرچاهي، 
تجهيزات دوار پااليش��گاهي، تجهيزات مورد اس��تفاده 
در حفاري، س��اخت و نصب خطوط لوله گاز در خشكي، 
لوله گذاري دريايي، انجام حفاري ها و... توانمند شوند و از 
اين توانمندي، امروز بتوانيم به عنوان برگ برنده تحريم هاي 

نفتي ايران در مسير توسعه صنعت نفت و گاز بهره گيريم.

    منتظر ماندن براي قرارداد با غول هاي نفتي دنيا
فاز 11 پارس جنوبي نمادي از بدعهدي شركت هاي خارجي 
در صنعت نفت و گاز ايران اس��ت. اين فاز حدود 19 سال 
درگير فرايند امضاي تفاهم نامه ها و قراردادهاي مختلف با 
ش��ركت هاي بزرگ نفتي بوده كه هيچ كدام هم ثمري در 
پي نداشته است. براي پي بردن به ناكارآمدي اين سناريو 
مي توان به تاريخچه توس��عه فاز 11 مراجع��ه كرد. با اين 
توصيفات سناريو مرجع و منتخب در اين پژوهش سناريو 
اول است يعني استفاده از توان و ظرفيت هاي شركت ها و 
پيمانكاران داخلي و بومي كشور. اين گزارش نتيجه مي گيرد 
كه پتانسيل هاي داخلي از جمله مپنا و قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��ا )ص( مي توانند اجراي بخش قابل توجهي از 
برنامه ه��اي وزارت نفت را در اين اوض��اع و احوال به عهده 
بگيرند، كما اينكه در دوران تحريم، فازهاي پارس جنوبي را 
با توان داخلي توسعه داديم و پيشرفت بسيار خوبي هم در 
آنها وجود داشت. در دوره اخير هم مي توان براي توسعه فاز 
11 از اين ظرفيت هاي موجود استفاده كرد. از سوي ديگر 
شركت پتروپارس كه خود يكي از شركاي توسعه فاز 11 
طبق قرارداد سال 1396 اس��ت، نيز آمادگي دارد حداقل 
بخشي از اين پروژه را توسعه دهد. ازاين رو به نظر مي رسد 
وزارت نفت نبايد بيش از اين منتظر وقت كشي توتال ها و 
سي.ان.پي.سي ها بماند و بهتر است غول هاي نقد ايراني را 
به غول هاي نسيه و پر از وعده هاي پوچ خارجي ترجيح داده 
و هرچه سريع تر توسعه فاز 11 پارس جنوبي را با توان داخلي 
كليد بزند. همچنين براي تأمين مالي طرح توسعه فاز 11 
در صورتيكه مصارف ريالي پروژه حداكثر شود، استفاده از 
ابزارهاي متنوع بازار سرمايه مثل صكوك استصناع، منفعت، 
اوراق مشاركت و صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه براي 
استفاده از سرمايه هاي ريالي مردم به راحتي امكان پذير است.

گروه انرژي| 
پيش بيني هاي ريستاد انرژي حاكي از آن است كه اياالت 
متحده امريكا نه تنها طي ماه هاي آتي به استقالل كامل در 
تامين انرژي دست خواهد يافت كه كه مرور با مازاد توليد 
انرژي هاي فسيلي نسبت به ميزان تقاضا در اين كشور روبرو 
خواهد شد كه اين امكان تازه اي براي صادرات انرژي اياالت 
متحده امريكا در سطح بين المللي را فراهم خواهد ساخت.

آنطور كه ريستاد انرژي برآورد كرده است؛ كل انرژي توليد 
شده در اياالت متحده امريكا تا سال 2030، حدود 30 درصد 
نسبت به تقاضاي انرژي در اين كشور پيشي  خواهد گرفت.

مدير شركت ريستاد انرژي، اين را نقطه عطفي در رشد منابع 
انرژي امريكا دانسته و پيش بيني كرده كه به مرور اين كشور 
بسته به شدت سرما در فصل زمستان، مازاد انرژي داشته 
باشد. ناتسون در اين زمينه گفته است: مي توان پيش بيني 
كرد كه گزارش بعدي آژانس اطالعات انرژي امريكا، اعالم 
كند كه اياالت متحده براي يك دوره كامل 12 ماهه از اكتبر 

2018 تا سپتامبر 2019 در انرژي خودكفا بوده است. 

اياالت متحده امريكا در سال 2018 با كسري 62 ميليارد 
دالري نفت��ي روبرو بوده كه اين مي��زان معادل 10 درصد 
كس��ري تجاري كل كشور يعني حدود 621 ميليارد دالر 
بوده است. اما با روند افزايش و خودكفايي كامل امريكا در 
توليد انرژي پيش بيني مي شود كه اين كسري 62 ميليارد 
دالري با افزايش توليد امريكا، در سال 2030 به مازاد 340 

ميليارد دالري تبديل شود. 
ريستاد انرژي در گزارش خود پيش بيني كرده كه توليد كل 
انرژي اياالت متحده امريكا از 100.415 هزار، هزار ميليارد 
كيلوژول در س��ال 2018 به 145.866 هزار، هزار ميليارد 
كيلوژول در سال 2030 افزايش يابد. در اين خصوص ميزان 
توليد نفت خام و گاز طبيعي دو عامل اصلي در رشد توليد 
انرژي امريكا در اين دوره خواهند بود. براين اساس نفت 75 
درصد از اين ميزان رشد توليد انرژي را تشكيل مي دهد و 
گاز حدود 38 درصد اين رشد را به خود اختصاص خواهد 
داد. طبق برآوردهاي صورت گرفته، پيش بيني مي ش��ود 
ميزان توليد نفت خام كه از 10.32 ميليون بشكه در روز در 

سال 2018 به 18.73 ميليون بشكه در روز در سال 2030 
افزايش يابد. همچنين ميزان رشد توليد گاز طبيعي نيز به 

حدود 1.1 هزار ميليارد معكب برسد. 
بخش ديگري از گزارش ريستاد انرژي به برآوردها از افزايش 
توليد انرژي در ساير حوزه ها اختصاص دارد. طبق برآوردهاي 
صورت گرفته عنوان شده كه پيش بيني مي شود توليد انرژي 
اياالت متحده از منابع تجديدپذي��ر از جمله برق از 3.43 
تريليون كيلووات ساعت برق در سال 2018 به 5.57 هزار 
ميليارد كيلووات ساعت برق در سال 2030 افزايش يابد كه 
اين ميزان معادل رشد 63 درصدي خواهد بود. در همين 
خصوص پيش بيني ش��ده در اين مدت ميزان استفاده از 
انرژي خورشيدي و بادي نيز به ترتيب حدود 357 درصد و 
257 درصد رشد كند.  در اين گزارش به نقل از مدير شركت 
ريستاد انرژي عنوان شده كه؛ مازاد انرژي اي كه در اياالت 
متحده توليد خواهد شد، رشد صادرات را براي اين كشور 
تسهيل مي كند. براين اساس بخشي از نياز داخل از انرژي 
تجديدپذير تامين خواهد شد و به اين ترتيب صادرات نفت 

و گاز براي امريكا فرصت مناسبي را براي اين كشور ايجاد 
خواهد كرد.  طبق اين گزارش؛ اياالت متحده در سال 2018 
واردكننده خالص 1.8 ميليون بشكه نفت در روز بوده است. از 
آنجايي كه توليد نفت و گاز در اين كشور رو به افزايش است، 
امريكا به صادركننده سوخت هاي فسيلي تبديل خواهد 
شد. براين اساس پيش بيني مي شود كه مازاد سوخت هاي 
فسيلي اياالت متحده تا سال 2030 به 12 ميليون بشكه 

افزايش يابد. بنابراين امكان افزايش حتي بيشتر صادرات گاز 
طبيعي از اين كشور فراهم مي شود. در مقايسه با سال 2005 

كه امريكا كمترين سوخت فسيلي را داشت.
مدير شركت ريستاد انرژي؛ تحوالت انرژي پيش روي اياالت 
متحده امريكا را به انقالبي در تراز انرژي اين كش��ور تعبير 
كرده كه فرصت هاي صادراتي جديدي را براي امريكايي ها 

ايجاد خواهد كرد. 

سرمايه گذاري 1،۵ ميليارد دالري يك كشور نفتي در آرامكو
امارات متحده عربي ممكن است 1.5 ميليارد دالر در عرضه اوليه عمومي 
سهام شركت آرامكوي سعودي س��رمايه گذاري كند. به گزارش ايسنا، 
عربستان س��عودي پس از اينكه مشاهده كرد س��رمايه گذاران خارجي 
شتابي براي خريد سهام غول نفتي آرامكو نشان نمي دهند، روي دوستان 
نزديك خود براي برگزاري موفقيت آميز عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو 
حساب مي كند. منابع آگاه به بلومبرگ اظهار كردند كشور نفتي ثروتمند 
امارات متحده عربي از طريق يك يا دو نهاد دولتي آماده سرمايه گذاري 
در آرامكو مي شود. مقامات ابوظبي و آرامكو هفته جاري براي انعقاد يك 
توافق احتمالي درباره سرمايه گذاري اين اميرنشين ديدار خواهند كرد. 
عربستان سعودي حداكثر 0.5 درصد از سهام آرامكو را به سرمايه گذاران 
خرد عرضه خواهد كرد اما در مجموع 1.5 درصد از سهام آرامكو را اوايل 
دسامبر در بازار سهام داخلي قرار است عرضه كند. با اين همه سعودي ها 
در فرآيند عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو ناچار شدند با حقايق تلخي 
كنار بيايند كه نخس��تين آن پايين ب��ودن ارزش واقعي آرامكو به ميزان 
300 ميلي��ارد دالر از دو تريليون دالر هدف گذاري ش��ده بود. آرامكوي 
س��عودي هفته گذش��ته اعالم كرد قصد دارد 1.5 درصد از سهام خود يا 
حدود سه ميليارد س��هم را به قيمت 30 تا 32 ريال )هشت دالر( عرضه 
كند كه ارزش عرضه اوليه عمومي س��هام آرامك��و را به 96 ميليارد ريال 
)25.60 ميليارد دالر( مي رس��اند. اگر چنين هدف فروشي تحقق شود، 

ركورد قبلي 25 ميليارد دالر كه مربوط به عرضه اوليه عمومي سهام غول 
تجارت الكترونيكي چيني علي بابا در سال 2014 بود را خواهد شكست. 
همچنين مديران صندوق هاي سرمايه گذاري اشتياقي به سرمايه گذاري 
در آرامكو كه سودآورترين شركت نفتي جهان است، نشان نداده اند. چين 
ممكن است در عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو شركت كند كه چنين 
اقدامي روابط ميان عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت به 
چين است را با پكن تقويت خواهد كرد. اما روسيه قصد ندارد سرمايه گذاري 
بزرگي انجام دهد. ديميتري كيريل، مدير صندوق سرمايه گذاري دولتي 
روسيه اظهار كرده كه با وجود اينكه صندوق هاي روسي معتقدند آرامكو 
يك سرمايه گذاري جذاب است اما سرمايه گذاري عظيمي انجام نخواهد 
داد. صندوق بازنشستگي دولتي نروژ كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري 
دولتي در جهان است حتي به س��رمايه گذاري در آرامكو فكر نمي كند. 
همچنين شركت نفتي دولتي پتروناس با وجود تالش آرامكو براي جذب 
اين ش��ركت، هفته گذشته اظهار كرد تصميم به سرمايه گذاري در غول 
نفتي سعودي ندارد. آرامكو س��رانجام پس از چند بار تاخير عرضه اوليه 
عمومي سهام آرامكو را رسما در سوم نوامبر اعالم كرد. رياض پيش از اين 
اميد داشت پنج درصد از سهام آرامكو را در بورسهاي داخلي و بين المللي 
به فروش رساند اما اين اميد در بحبوحه بحث بر سر ارزش آرامكو و مكان 

خارجي فروش سهام آن از ميان رفت. 

افزايش جايگاه هاي »سي ان جي« در دستور كار  دولت 
مكان يابي براي احداث 328 جايگاه هاي كوچك مقياس س��ي ان جي در 
دس��تور كار وزارت نفت قرار گرفت.  با وج��ود افزايش قيمت بنزين هنوز 
40 درصد از ظرفيت جايگاه هاي سي ان جي بدون استفاده مانده است، اما 
پيش بيني هاي از افزايش تقاضا براي گازسوز كردن خودرو ها حكايت دارد. به 
گزارش خبرگزاري ميزان، هيات دولت از سال گذشته اقداماتي براي افزايش 
تعداد جايگاه هاي سوخت در كشور انجام داده است و 238 جايگاه سوخت 
گاز با مقياس كوچك در تهران در نظر گرفته است.  اردشير دادرس رييس 
هيات مديره انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي با اشاره ميزان استفاده از 
سوخت گاز در حمل و نقل عمومي اظهار كرد: ميزان استفاده از سوخت گاز 
در سيستم حمل و نقل عمومي و تاكسي راني به ترتيب 75 و 95 درصد است 
و عمده جابه جايي مردم با سوخت گاز انجام مي شود كه اين موضوع مي تواند 
هزينه حمل و نقل عمومي را با وجود افزايش قيمت بنزين ثابت نگه دارد.  وي 
افزود: امروزه 2500 جايگاه فعال گاز دركشوربه صورت شبانه روز در حال 
خدمات رساني هستند؛ حداكثر ظرفيت اين جايگاه  ها 40 ميليون مترمكعب 
در روز است و كه با وجود افزايش قيمت بنزين ميزان مصرف گاز به 23 ميليون 
متر مكعب رسيده است. دادرس بيان كرد: با افزايش 10 درصدي قيمت گاز 
سي ان جي از ابتداي خردادماه امسال، قرار بر اين شد كه طرح هوشمند سازي 
براي افزايش ضريب ارتقاي ايمني جايگاه ها در س��ه حوزه اعمال شود كه 

دستورالعمل آن توسط وزارت نفت در حال تهيه و تدوين است. 

حميد قاسمي ده چشمه، قائم مقام مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي با اشاره به بسته حمايتي دولت براي جايگاه داران اظهار 
كرد: بسته حمايتي از جايگاه داران در اواخر اسفند 97 توسط هيات دولت 
به تصويب رسيد و با توجه به ناكيد وزير نفت براي حمايت از جايگاه داران 
و مصرف كنندگان س��ي ان جي، تمام بازبيني هاي در قبال خودرو هاي 
سي ان جي ش��امل سامانه س��وخت و پايش مخزن و همه تمهيدات كه 
در كارگاهي مج��از به صورت رايگان انجام خواهد ش��د. وي افزود: تمام 
مصوبه هاي قانوني آن آماده شده است و تا هفته آينده ابالغ خواهد شد.  
قائم مقام مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تصريح 
كرد: در خصوص جايگاه دارن دو راه حل پيش بيني ش��ده است، خدمات 
جايگاه داران به صورت حق العمل كاري باشد و براي احداث جايگاه هاي 
كوچك 328 نقطه در تهران مشخص شده است، استقرار اين جايگاه هاي 
كوچك مقياس دسترسي مردم را افزايش مي دهد. وي ادامه داد: ابتدا بايد 
در تمامي جايگا هاي سوخت سامانه هوشمند مجهز شوند و با همكاري و 
مشاركت بانك ها، جايگاه داران و هوشمندسازان اين فعاليت انجام شود. 
قائم مقام مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تصريح 
كرد: مصوبه هيات دولت در خصوص جايگا هاي سي ان جي در اسفند ماه 
تصويب و در خرداد سال 98 اجرا شد اين دستورالعمل در وزارت نفت در 

حال تدوين و تكوين است.
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پيشنهاد هديه 100 ليتر بنزين 
براي هر فصل

ايلنا | عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: در هر 
حال نرخ كنوني بنزين مصوبه سران قوا و ابالغي از 
سوي رهبري است، اما امكان اين وجود دارد كه در 
آينده خالها و ناكارامدي هاي احتمالي بررسي و 

اصالحات صورت گيرد.
اس��داهلل قره خاني درباره پيش��نهادات بنزيني 
مجلس اظهار داشت: مباحثي در مجلس مبني بر 
دو فوريتي و سه فوريتي مطرح و پس گرفته شد، 
بعد از مصوبه س��ران قوا نيز يك طرح دو فوريتي 
براي جلوگي��ري از تورم داده ش��د، اما طرحي 

تصويب شد كه ورود نشود.
حتي بنده پيشنهاد دادم كه با حفظ چارچوب، 
سقف س��هميه بندي از 60 به 120 ليتر افزايش 
يابد و به اين ترتيب نرخ 3 هزار تومان تا اندازه اي 
خاصيت خود را براي اقشار پايين جامعه از دست 
مي دهد، چون نيازشان را با 120 ليتر در ماه مرتفع 
مي كنند و اگر كس��ري بياورن��د مقدار ناچيزي 
است و گفته شد چون مغاير با مصوبه است، قابل 

قبول نيست.
وي افزود: حتي پيشنهاد داديم هديه اي در نظر 
گرفته ش��ود مثال هر سه ماه يك بار 100 ليتر به 
افراد هديه دهيم، اين طرح توسط نمايندگان امضا 
ش��د اما در حال حاضر بعيد است اين اصالحات 

صورت بگيرد.

چانه زني روسيه با اوپك 
درباره سهميه  توليد نفت

ايس�نا | وزير انرژي روس��يه اظه��ار كرد: در 
نشست رسمي آتي اوپك و متحدانش، اين گروه 
ممكن است درباره تغيير سهميه هاي توليد نفت 

گفت وگو كند.
خبرگزاري اينترفكس نوشت: الكساندر نواك 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا در نشست اوپك 
پالس درباره س��هميه توليد كمتر براي روسيه 
بحث خواهد ش��د، گفت: ما مذاك��رات درباره 

مسائل مختلف را منتفي نمي دانيم.
توافق كاه��ش توليد فعلي اوپ��ك پالس براي 
محدوديت عرضه به ميزان 1.2 ميليون بشكه 
در روز تا پايان مارس س��ال 2020 ادامه دارد. 
توليدكنندگان مشاركت كننده در اين توافق در 
اوايل دسامبر براي مذاكره درباره وضعيت بازار 
و در شرايطي كه قيمت نفت در حدود 62 دالر 
در هر بشكه در نوس��ان مانده است، با يكديگر 

ديدار مي كنند.
تحت توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك كه تا 
مارس سال 2020 اجرا مي شود، روسيه متعهد 
شده است توليد خود را از سطح 11.42 ميليون 
بشكه در روز در اكتبر سال 2018، به ميزان 230 

هزار بشكه در روز كاهش دهد.
توليد نفت روسيه در طول سال ميالدي جاري 
نوسان داشته و اين كشور از اوت باالتر از سهميه 
خود، نفت توليد كرده اس��ت. ن��واك اوايل ماه 
ميالدي جاري گفت كه كاهش توليد روسيه در 

اكتبر تنها 211 هزار بشكه در روز بود.

آلمان پتروشيمي 10 ميليارد 
دالري در چين مي سازد

ش�انا | غول پتروش��يمي آلمان، باس��ف، طي 
بيانيه اي اعالم كرد كه ساخت پروژه پتروشيمي 
10 ميليارد دالري خود در استان جنوبي گوانژوي 

چين را آغاز كرده است.
غول پتروشيمي آلمان، باسف، طي بيانيه اي اعالم 
كرد كه س��اخت پروژه پتروشيمي 10 ميليارد 
دالري خود در اس��تان جنوبي گوانژوي چين را 

آغاز كرده است.
اين پروژه كه در شهر ژانگ جيانگ واقع شده است، 
اولين مجتمع پتروشيمي چين با مالكيت تمام 
خارجي خواهد بود. توافق ساخت اين مجتمع در 

ماه ژانويه امضا شده بود.
انتظار مي رود فاز اول اين پروژه با ظرفيت توليد 
60 هزار تن در سال 2022 افتتاح شود و ظرفيت 
توليدات پتروشيمي باسف در منطقه آسيا را به 

290 هزار تن در سال برساند.

نفت برنت
به ۶۴ دالر و 1۲ سنت رسيد

تسنيم | قيمت هر بشكه نفت برنت امروز با 15 
س��نت معادل 0.23 درصد كاهش به 64 دالر و 

12 سنت رسيد.
به دنبال انتش��ار يك گزارش صنعتي كه نشان 
مي دهد ذخاير نفت خام امريكا افزايشي ناگهاني 
داشته است قيمت نفت روز چهارشنبه كاهش 
داش��ت، اما اميدها به انعقاد توافق تجاري بين 
امريكا و چين مانع از افت شديد قيمت ها شده 

است.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت 
امروز با 15 سنت معادل 0.23درصد كاهش به 
64دالر و 12س��نت رس��يد. قيمت نفت وست 
تگزاس اينترمدييت امريكا هم امروز 16 سنت 
معادل 0.27 درصد افت داش��ت و به 58 دالر و 

25 سنت رسيد.
طي دو جلس��ه قبلي قيمت نف��ت برنت و نفت 
خام امريكا تحت تأثي��ر احتمال توافق تجاري 
قريب الوقوع امريكا و چين به ترتيب 1.4 و 1.1 
درصد افزايش يافته بود؛ اما آمارهاي انستيتوي 
نفت امري��كا اواخر ديروز نش��ان داد كه ميزان 
ذخاير نفت خ��ام اين كش��ور در هفته منتهي 
ب��ه 22 نوامبر با 3.6ميليون بش��كه افزايش به 
449.6ميلي��ون بش��كه رس��يده، در حالي كه 
تحليلگران انتظار كاهش 418هزار بش��كه اي 

را داشتند.

در سال 1379 ش�ركت ملي نفت ايران 50 درصد، 
شركت توتال 40 درصد و پتروناس 10 درصد از سهام 
توسعه بخش باالدستي و پايين دستي فاز 11 را طي 
تفاهم نامه اي عهده دار شدند. به دليل حساسيت 
روي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، روند 
پيشرفت توسعه فاز 11 كند شد. در خالل سال هاي 
1385 تا 1387، توتال به بهانه افزايش قيمت جهاني 
فوالد و باال رفتن هزينه، پيش�نهاد جديد خود را 
در س�طح 10 تا 11 ميليارد دالر مطرح مي كند كه با 
مخالفت ش�ركت ملي نفت ايران روبرو مي شود و 
به همين دليل توتال از اين تفاهم نامه كنار مي رود. 
در سال 1388 با هزينه چهار ميليارد دالر شركت 
سي.ان.پي.سي چين موظف شد توسعه اين فاز را 

در مدت 52 ماه تكميل كن�د. اما به دليل كوتاهي 
طرف چيني، شركت ملي نفت ايران بعد از 50 ماه، 
قرارداد با چيني ها را در پاييز 1391 فس�خ كرد. در 
 HOA تاريخ 18 آبان 1395، ق�راردادي به صورت
در كنسرسيومي متشكل از توتال، شركت ملي نفت 
چين )سي.ان.پي.سي( و پتروپارس براي توسعه فاز 
11 پارس جنوبي به امضاء رسيد. سهم توتال، شركت 
ملي نفت چين و شركت پتروپارس در توسعه فاز 11 
به ترتيب 51.1، 30 و 19 درصد بود. با خروج امريكا 
از برجام و اعمال تحريم هاي مجدد عليه جمهوري 
اسالمي ايران، توتال هم مجددأ از اين قرارداد خارج 
ش�د. پس از كناره گيري توتال، ش�ركت سي.ان.
پي.سي.آي رهبر كنسرسيوم طرح توسعه فاز 11 

پارس جنوبي شد. اما از همان ابتدا به دليل فشارهاي 
امريكا نظ�ر صريح خود را درب�اره ادامه همكاري 
در اين پروژه به صورت شفاف اعالم نكرده بود كه 
س�رانجام پس از كش وقوس هاي ف�راوان به طور 
رسمي خبر كناره گيري اين شركت چيني از طرح 
توسعه فاز 11 اعالم شد. به گفته مقام هاي كشورمان، 
در حال حاضر اين طرح توس�عه به ط�ور كامل به 
ش�ركت پتروپارس داده شده اس�ت. صددرصد 
سهام اين شركت متعلق به شركت نيكو است كه در 
حقيقت بازوي بازرگاني بين المللي شركت ملي نفت 
است. بنابراين پتروپارس در حقيقت شركتي است 
كه با يك واسطه در مالكيت شركت ملي نفت يعني 

همان كارفرماي اين پروژه قرار دارد.

تاريخچه فاز 11 پارس جنوبي

نگاه
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تعادل|
 حدود 10 روز پيش دولت بنا بر تصميم سران قوا اقدام به 
افزايش قيمت بنزين كرد . آن طور كه دولت گفته است 
اين افزايش در راس��تاي قانون هدفمند كردن يارانه ها 
بود. اما قانون هدفمند كردن يارانه ها در خصوص انرژي 
چه عملكردي داشته است. كافي است به آمارهاي زير 

نگاهي بيندازيد : 
طي سال 1390تا 1396 معادل 462 هزار ميليارد تومان 

منابع سازمان هدفمندي بوده است.
از اين مبلغ معادل 50 درصد آن يعني 231 هزار ميليارد 

تومان به اين سازمان اختصاص يافته است .
در سال 1395 حدود 508 ميليون بشكه معادل نفت 
خام تلفات انرژي كشور بوده است كه ارزش روزانه آن با 
نفت 50 دالر در هر بشكه به 25.5 ميليارد دالر در سال  
مي رسد. 40 درصد از گاز همراه نفت در چاه هاي كشور 
مي سوزد كه باعث شده ايران پس از روسيه و عراق رتبه 

سوم را در اين زمينه كسب كند.
حداكثر راندمان انرژي نيروگاه هاي كش��ور 42 درصد 
است.  براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود موارد 
سوم تا پنجم باال تقريبا به صفر برسد. اما اكنون پس از 9 
سال از تصويب اين قانون ايران همچنان با اين مشكالت 

دست به گريبان است.
گزارش زير، آخرين بررسي مركز پژوهش هاي مجلس 
از وضعيت انرژي و يارانه هايي كه از اين بخش به دست 

آمده  است ؛ گزارشي كه آمارهاي تكان دهنده دارد.

   چكيده مديريتي
قانون هدفمندكردن يارانه ها به عنوان قانون اصلي در 
زمينه يارانه انرژي، در پي توزيع عادالنه يارانه ها، افزايش 
كارايي اقتصادي، افزايش رفاه خانوارها با نقدي كردن 
يارانه ها، كاهش زمينه قاچاق سوخت، كاهش هزينه هاي 
دولت، شفافيت بيشتر با پرداخت يارانه نقدي و حفظ 

محيط زيست بود.
در سال هاي اجراي قانون هدفمندي، كل منابع حاصل 
از افزاي��ش قيمت هاي موضوع قان��ون هدفمندكردن 
يارانه ها به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص پيدا 
نكرد، بخشي از اين منابع بابت ماليات بر ارزش افزوده 
حامل هاي انرژي به دولت و شهرداري ها پرداخت شد، 
بخش ديگري از منابع ميان شركت هاي توليدكننده 
اين حامل ها )نظير شركت هاي پااليش و پخش، گاز، 
توانير و آبفا( بابت هزينه فراورش، توزيع، انتقال و فروش 
براساس بودجه مصوب شركت ها توزيع شد. همچنين 
بخشي نيز بابت تكاليف قانوني مصرف شده و باقيمانده 
وجوه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها جهت 
اجراي اهداف و تكاليف مقرر در م��واد )7( و )8( قانون 

هدفمندكردن يارانه ها واريز شد.
به عبارت ديگر، طي سال هاي 1390 تا 1396 درمجموع 
حدود 231 هزار ميليارد توم��ان از 462 هزار ميليارد 
تومان )كل منابع حاص��ل از فروش برق و فرآورده هاي 
نفتي و گاز طبيعي( به سازمان هدفمندسازي يارانه ها 
اختصاص يافت. با تصويب ماده )39( قانون برنامه ششم 
توسعه، توزيع منابع حاصل از اجراي قانون شفاف شد 
و در قوانين بودجه سال هاي 1397 و 1398 در جدول 
تبصره »14« به اين موضوع پرداخته ش��د. در س��ال 
1398 فق��ط 45 درصد از كل مناب��ع حاصل از اجراي 
قانون به سازمان هدفمندسازي يارانه هاي اختصاص 

خواهد يافت.
قصور در نحوه اجراي قان��ون هدفمندكردن يارانه ها، 
بي توجهي اساس��ي به س��اير قوانين مكمل )ازجمله 
قانون توس��عه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف 
س��وخت، قانون اصالح الگوي مص��رف انرژي و قانون 
رفع موانع توليد و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
چهل وچهارم(، توزيع منابع حاصل از اجراي قانون در 
ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي و بي توجهي 
به ريش��ه هاي اصلي ناكارآمدي حوزه انرژي ازجمله 
عوامل عدم دس��تيابي به اهداف قانون هدفمندكردن 

يارانه ها بوده است.
- طبق مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها، س��ازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها موظف ش��ده بود تا س��قف 
50 درص��د از منابع را صرف پرداخ��ت يارانه )نقدي و 
غيرنقدي(، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، تأمين 
سالمت، مسكن، اشتغال و برنامه هاي حمايت اجتماعي 
نمايد، اما طي س��ال هاي 1389 ت��ا 1397 حدود 90 
درصد از مصارف س��ازمان به پرداخت يارانه نقدي به 
خانوارها اختصاص يافت و عمال اجراي ماده )8( قانون 
عمدتا با رويكرد اصالح فرآيندها و بهينه سازي مصرف 

سوخت در واحدهاي توليدي ناديده گرفته شد.
- با توجه ب��ه ابهام ها و مش��كالت متع��دد در قانون، 
درمجموع قان��ون هدفمندكردن يارانه ها نتوانس��ته 
است به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يافته و 
اصالح موردي آن گره گشا نخواهد بود و نياز به بازنگري 

اساسي دارد. 
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چرا جامعه اصالحات يارانه 
انرژي را پس مي زند

مريم السادات علم الهدي| ايرناپالس| 
هنوز س��اعاتي از اعالم تصميم س��ران سه  قوه براي 
اصالحات يارانه بنزين نگذش��ته بود كه مردم شروع 

به برنامه ريزي براي اعتراض به اين تصميم كردند..
واكنش جامعه به اصالح��ات يارانه اي تنها در ايران، 
اعتراض آميز نيست. اصوال اصالحات انرژي، سياست 
پرطرفداري بين مردم نيس��ت، ام��ا بين گروه هايي 
از اقتصاددان��ان، به عنوان يك ابزار سياس��تي، مورد 
قبول اس��ت. با اين حال، براي اقتصاددانان هم سوال 
اس��ت كه چرا عموم مردم نسبت به تصميمي كه در 
برخي نظريات علم اقتصاد، مورد تأييد است، اعتراض 
مي كنند. گيرمو بيليس و باربارا كنيا، دو پژوهشگر 
اقتصادي بانك جهاني كه مطالعاتي را در حوزه اقتصاد 
امريكاي التين و درياي كاراييب انجام داده اند، به اين 

سوال پاسخ مي دهند. در اين يادداشت آمده است: 
ادبيات اقتصادي به خوبي نشان مي دهد اين ثروتمندان 
هس��تند كه از مزاياي بخش زي��ادي از يارانه  انرژي 
بهره مند مي شوند. اما اين فقرا، كم درآمدها و نيازمنداِن 
به حمايت هاي ويژه اند كه صداي بلند اعتراضاتشان 
نسبت به چنين اصالحاتي شنيده مي شود. چرا اين 
اتفاق مي افتد؟ چه چيزي در اين بين ناديده گرفته 
شده؟ بخش عمده مزاياي يارانه انرژي كه براي كنترل 
قيم��ت حامل هاي انرژي تخصيص داده مي ش��ود، 
ب��ه گروه هاي پردرآم��د مي رس��د. درك اينكه چرا 
خانوارهاي پردرآمد، انرژي بيشتري مصرف مي كنند، 
چندان سخت نيست. گازوئيل، گاز طبيعي، گاز مايع 
و برق، شكل هاي مختلفي از انرژي هستند كه توسط 
خانوارهاي ثروتمند، بيشتر استفاده مي شوند، زيرا 
آنها، خودروهاي بيشتر، خانه هاي بزرگ تر و لوازم برقي 
متعددي دارند. سوخت فسيلي و برق ارزان  نگه  داشته  
شده، هديه بزرگي به خانوارهاي ثروتمند است و اين 
دقيقا همان پولي است كه مي توانست براي كم درآمدها 
سرمايه گذاري شود يا بين آنها توزيع شود. پس چرا 
اين كم درآمدها هس��تند كه براي اعتراض به اصالح 
يارانه انرژي به خيابان ه��ا مي آيند؟ دو موضوع مهم 
در اين بين ناديده گرفته شده اند. اولين موضوع، تأثير 
واقعي تغييرات قيمت انرژي، بر خانوارهاي كم درآمد 
اس��ت. حذف يارانه انرژي، يك اثر مستقيم و يك اثر 
غيرمستقيم دارد. اثر مس��تقيم، واضح است؛ وقتي 
قيمت سوخت باال مي رود، پولي هم كه براي پر كردن 
باك خودروي مان الزم داريم بيشتر مي شود. وقتي 
قيمت گاز و برق باال مي رود، عددهاي روي قبض ها 
هم بزرگ تر مي ش��وند. آن چيزي ك��ه اغلب ناديده 
گرفته مي شود، اثر غيرمستقيم است. اگر نگويم همه، 
اما بيشتر كاالها و خدمات مصرفي كه در يك اقتصاد 
توليد مي شوند، از انرژي در فرآيند توليدشان استفاده 
مي كنند. براي مثال، به غذا فكر كنيد. كش��اورزي، 
انرژي زيادي مصرف مي كند. بنابراين، نتيجه هزينه 
باالتر انرژي، احتماال قيمت ه��اي باالتر مواد غذايي 
اس��ت. اندازه گيري اثر غيرمستقيم افزايش قيمت 
انرژي، اينقدرها هم سر راست نيس��ت. با اين حال، 
كلي��د درك تأثير اصالح يارانه  بر افرادي با س��طوح 
متفاوت درآمدي است. ما در مطالعه اي، اثر كوتاه مدت 
افزايش قيمت انرژي را بر قيمت ساير كاالها و خدمات 
و در نتيجه، اثر غيرمستقيم آن را بر خانوارها برآورد 
كرديم. يافته هايمان چه مي گويند؟ اثر غيرمستقيم 
بر خانوارها، بس��يار بزرگ تر از اثر مستقيم است. اين 
اثر در برخي موارد و به طور نامتناسبي در خانوارهاي 
كم درآمد، شديدتر است. بسته به كشور مورد مطالعه، 
اثر غيرمستقيم مي تواند بيش از دو برابر اثر مستقيم 
باشد. به عبارت ديگر، قيمت ساير كاالهايي كه سهم 
قابل توجهي در بودج��ه خانوارهاي كم درآمد دارند، 
بيشتر از قيمت گازوئيل يا برق، افزايش پيدا مي كند. 
اين موضوع به طور خاص، براي خوراكي و حمل ونقل، 
صادق است و اينها، دو گروهي هستند كه بخش عمده 
پرداخت هاي گروه هاي كم درآمد، صرف آنها مي شود.

دومي��ن موضوع، اهمي��ت »ديدگاه« اس��ت. وقتي 
مي گوييم بخش بيشتري از مزاياي يارانه هاي انرژي 
به صورت نامتناس��ب به ثروتمندان مي رس��د، ديد 
»مطلق« به موضوع داريم. با ديد مطلق، فقط بررسي 
مي كنيم كه چه رقمي نصيب خانوارهاي پردرآمد شده 
است. براي فهم اينكه چرا كم درآمدها به حذف يارانه ها 
اعتراض مي كنند، الزم است اثر اين قبيل اصالحات را 
به »نسبت« سطح درآمد يا مصرف خانوارها، تحليل 
كنيم. يارانه صد دالري ممكن است براي خانواري كه 
10 هزار دالر درآمد دارد، كم و ناچيز باشد، اما اين مبلغ 
بخش قابل توجهي از بودجه يك خانوار فقير است. 
وقتي، ديد مطلق داريم، مي بينيم بخش عمده اي از 
هر يك دالري كه براي پايين نگه داشتن قيمت انرژي 
صرف مي شود، به خانوارهاي ثروتمندتر مي رسد. اين 
در حالي است در يك ديدگاه نسبي، بررسي يارانه هاي 
سوختي كه براي پخت وپز و گرمايش و همچنين برق، 
داده مي شوند نشان مي دهد مزايايي كه خانوارهاي 
كم درآمد از اين يارانه ها به دس��ت مي آورند، نسبت 
به مخارجش��ان بسيار باالتر اس��ت. به عبارت ديگر، 
اگر چه بخش بس��يار كمتري از هر يك دالري كه به 
خانوارهاي فقير، بابت يارانه انرژي مي رسد، اما همين 
بخش كوچك، نسبت قابل توجهي از مخارج آنهاست. 
همين موضوع است كه كمك مي كند توضيح دهيم 
چرا فقرا نسبت به اصالح يارانه ها، اعتراض مي كنند. 
اعطاي يارانه انرژي و كنترل قيمت حامل هاي انرژي، 
يك ابزار سياستي بس��يار ناكارآمد براي حمايت از 
كم درآمدهاست، اما افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
نيز اثر قابل توجهي بر خانوارهاي كم درآمد دارد. پس 
سياس��ت گذار چگونه مي تواند از اين دو راهي عبور 
كند؟ پرداخت نقدي مس��تقيم يا ووچرها )چيزي 
شبيه به كوپن(، ابزارهاي سياستي به مراتب كاراتري 
براي حمايت از فقرا و خانوارهاي نيازمند به حمايت، 
در برابر آثار منفي رفاهي افزايش هزينه انرژي هستند. 
تجارب مختلفي در امريكاي التين و حوزه كاراييب 
وجود دارد كه اين موضوع را نش��ان مي دهند؛ مانند 
تجربه دومنيكن، السالوادور و برزيل. در ضمن، هيچ 
تجربه بي عيب و نقصي در اين زمينه وجود ندارد. اما 
مي توانيم هدف گذاري يارانه اي و كمك به مبارزه در 

برابر فقر را بهبود دهيم.

   مقدمه 
قان��ون هدفمندك��ردن يارانه ه��ا ب��ه نوع��ي مبناي 
قيمت گذاري انرژي در كشور قلمداد شده و الزم است 
در بحث يارانه انرژي ابتدا تصوير روش��ني از س��وابق 
قانونگذاري در اين موضوع ارايه شده و اجماعي درباره 

ارزيابي نتايج قانون مذكور حاصل شود.
هدف اين گزارش تحليل مهم تري��ن نقدهاي مطرح 
شده در مورد قانون هدفمندكردن يارانه ها، عملكرد آن 
طي سال هاي پس از تصويب، منابع و مصارف حاصل از 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و داليل عدم دستيابي 

به اهداف مصوب است.
با توجه به ع��دم تحقق اهداف قان��ون هدفمندكردن 
يارانه ها و چالش هايي كه پ��س از تصويب و اجراي آن 
به وجود آمده است، اهميت تجديدنظر و معماري مجدد 
سياستگذاري درباره يارانه انرژي به شكلي جامع و با در 
نظر گرفتن همه ابعاد آن، امري بس��يار مهم و فاز صفر 

مطالعات و برنامه ريزي هاي بعدي محسوب مي شود. 
1- مروري بر قان�ون هدفمندك�ردن يارانه ها و 

ملحقات آن
  قيم��ت فروش داخلي بنزين، نف��ت گاز، نفت كوره، 
نفت سفيد و گاز مايع و س��اير مشتقات نفت، حداقل 
 نود درصد)90% (و حداكثر معادل قيمت فوب ش��ود 

)بند »الف« ماده )1( و قانون اصالح ماده )1((؛ 
  ميانگين قيمت ف��روش داخلي گاز طبيعي، حداقل 
هفتادوپن��ج درصد)75 %(و حداكثر معادل متوس��ط 
قيمت گاز طبيعي صادراتي شود )بند »ب« ماده )1( و 

قانون اصالح ماده )1((؛ 
  ميانگين قيمت فروش داخلي برق معادل قيمت تمام 

شده آن شود )بند »ج« ماده )1((؛ 
  ميانگين قيمت آب معادل قيمت تمام شده آن شود 

)بند »الف« ماده) 3((؛ 
  هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، 
خدمات پس��تي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي 

)مسافري( )ماده 4(.
با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و افزايش قيمت 
اقالم مذكور، منابعي محقق شده كه قانونگذار اهداف زير 

را براي مصارف آن مد نظر قرار داده است: 
مديريت آثار نوس��ان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر 

اقتصاد ملي )ماده 2(؛ 
  بهينه س��ازي مصرف ان��رژي در واحدهاي توليدي، 
خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت 
الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي 

مي شود )ماده 8(؛ 
  اعمال مشوق هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و 
بهينه سازي مصرف انرژي، توليد محصوالت كم مصرف 

و با استاندارد باال )ماده )134( برنامه پنجم توسعه(؛ 
  گس��ترش و بهبود حمل ونقل عمومي در چارچوب 
قانون توس��عه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف 

سوخت )ماده 8(؛ 
  جبران بخشي از زيان شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
آب و فاضالب، برق، گاز طبيع��ي و فراورده هاي نفتي 
و شهرداري ها و دهياري ها ناش��ي از اجراي اين قانون 

)ماده 8(؛ 
  اصالح س��اختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت 
افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع 

تجديدپذير )ماده 8( ؛
  حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي 
)م��اده )8( و تبصره بند »پ« ماده 33( برنامه شش��م 

توسعه؛ 
  گس��ترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك 
به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان )ماده 6(؛ 

  حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي )ماده8(؛ 
  توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف يا 

كاهش رفت وآمدهاي غيرضرور )ماده 8(؛ 
  پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه )ماده 7(؛ 

  اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف 

)ماده 7(؛ 
مش��خص كردن جامعه هدف براي درياف��ت يارانه و 
حذف دهك هاي باال از دريافت يارانه ها به منظور بسط 
و »گسترش عدالت اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري. 
)تبص��ره »1« ماده)7( و بند »الف« م��اده )57( قانون 

احكام دائمي برنامه هاي توسعه(؛ 
  افزاي��ش حداقل مس��تمري خانوارهاي مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان 
بهزيستي متناسب با سطح محروميت برمبناي متوسط 
بيست درصد )20 %( حداقل دستمزد مصوب شوراي 

عالي كار )ماده )79( برنامه ششم توسعه(؛ 
  تحقق ش��اخص عدالت در س��المت و كاهش سهم 
هزينه هاي مستقيم مردم )بند »ب« ماده )34( برنامه 
پنجم توسعه( و )ماده )46( قانون الحاق مقررات مالي 

دولت.( 
پس از كشمكش هاي فراوان درخصوص نحوه تخصيص 
منابع حاصل شده از قانون درنهايت اينگونه مقرر شد كه 
از منابع به دس��ت آمده ابتدا سهم دولت و شهرداري ها 
براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده به آنها تخصيص 
داده شود، بخش ديگر ميان شركت هاي توليدكننده 
ازجمله شركت پااليش و پخش، گاز، توانير و آبفا توزيع 
شود و باقي منابع به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها 

واريز گردد.
طبق مفاد قانون قرار بر اين بود كه تا سقف 50 درصد از 
»خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون« )يعني منابعي 
كه به سازمان هدفمندسازي اختصاص مي بايد( صرف 
پرداخت يارانه نقدي و غيرنق��دي، اجراي نظام جامع 
تأمين اجتماعي، تأمين س��المت، مسكن و اشتغال و 
برنامه هاي حمايت اجتماعي ش��ود. 30 درصد خالص 
وجوه نيز صرف پرداخت كمك هاي بالعوض و س��ود 
تسهيالت شود و 20 درصد نيز به منظور جبران آثار آن 
بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي س��رمايه اي 

هزينه شود.

شايان ذكر است كه مجلس ش��وراي اسالمي قوانين 
متعددي ب��راي اختص��اص منابع حاص��ل از فروش 
حامل هاي انرژي به امور مختلف وضع كرده اس��ت، از 
جمله 5 درصد از فروش فراورده هاي نفتي بابت نوسازي 
خطوط لوله )بند »د« تبصره »1« قانون بودجه1396(، 
10 درصد از ف��روش گاز طبيعي بابت گازرس��اني به 
روستاها و استانداردسازي سامانه سرمايشي و گرمايشي 
مدارس )ماده )65( قانون الحاق )2((، 10 درصد از منابع 
حاصل از افزايش قيمت هاي انرژي بابت كاهش سهم 
هزينه هاي مستقيم س��المت مردم )ماده )46( قانون 
الحاق)2((، 20 درصد از فروش گازوئيل بابت بهسازي 
ناوگان حمل ونقل ريلي برون شهري و نگهداري راه هاي 
كشور )ماده )70( قانون الحاق  )2(( و همچنين تكاليف 
مربوط به بهينه سازي مصرف انرژي )ماده )12( قانون 
رفع موانع توليد(. اين مصوبات، عمال هدف اصلي قانون 
هدفمندكردن يارانه ها كه ساماندهي بازار انرژي، كاهش 
شدت انرژي، بهينه سازي و نيز كمك به بخش توليد بود 
را با اختالل همراه كرده است. هرچند كه بدون در نظر 
گرفتن اين موارد نيز، همانطور كه در ادامه با عدد و رقم 
ذكر مي گردد، قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نشده است. 
2- داليل توجيهي قانون هدفمند كردن يارانه ها 
در تصويب قانون هدفمن��دي يارانه ها، اهداف و داليل 
توجيهي متعددي مطرح گرديد ك��ه در ادامه به طور 

مختصر به آنها اشاره مي شود.
  عادالنه كردن نظام توزيع يارانه ها: يكي از مهم ترين 
داليل وضع قانون هدفمندي يارانه ها، بهره مندي بيشتر 
ثروتمندان از يارانه انرژي نسبت به فقرا بوده است. زيرا 
زماني كه قيمت حامل هاي ان��رژي به صورت كنترل 
شده به صورت ارزان تر از قيمت هاي واقعي توزيع گردد، 
كساني كه ثروت و به عبارت ديگر درآمد بيشتري دارند 
از كاالهاي يارانه اي به نسبت بيشتري استفاده مي كنند 
و در نتيجه بهره مندي آنها از يارانه ها بيشتر خواهد بود.

  افزايش كارايي اقتص��ادي: پرداخت يارانه به صورت 

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از يارانه ها و تلفات انرژي در ايران 

هدفمندي يارانه ها؛ اهدافي كه محقق نشد

جدول 1. درآمد حاصل از فروش حامل هاي انرژي و آب در داخل كشور از سال 1390 تا 1398

نفت گاز بدون بنزين موتورسال 
نيروگاه

نفت كوره بدون 
جمع درآمد حاصل برقگاز طبيعيگاز مايعنفت سفيدنيروگاه

از فروش داخلي

صادرات فراورده و 
مانده قابل دريافت 

از پااليشگاه ها
صادرات برق

جمع كل درآمد 
حاصل از فروش 
داخلي و صادرات

139093.73354.3148.4914.6094.04881.42075.782328.48189.0518.396425.928

1391112.28955.1208.1984.5023.97577.51379.058345.16286.28619.594451.042

1392122.53755.6987.2474.3563.72488.78084.883383.08491.87828.226493.188

1393191.42567.01312.5934.9622.807138.212114.561537.778125.05122.813685.642

1394257.29875.5559.4173.2853.449151.594139.721649.12194.00625.333768.460

1395267.98574.6645.4902.8554.335154.537163.680686.854138.34116.492841.687

1396290.53173.5503.2852.4644.737165.283178.398732.652195.43228.675956.759

جمع 1390 تا 
13963.653.1324.622.706

572.407قانون 1397
455.969

175.985217.785---988.340

1.407.404-245.680237.200972.269435.135قانون 1398

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه.

ميليارد ريال
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چالش جاماندگان كمك معيشتي
اگرچه مطابق با اعالم رس��مي متوليان، مقرر است 
پس از 24 ساعت از ارسال پيام به سامانه 6369#* 
كد رهگيري ارسال شود، اما بررسي ها نشان مي دهد 
براي برخي از افراد هنوز كدي ارسال نشده است. به 
گزارش مهر، پس از پايان سومين مرحله از دور اول 
پرداخت كمك هاي معيشتي به 17.7 ميليون خانوار 
ايراني، سامانه اي تحت عنوان #6369* براي ثبت 
درخواست هاي جديد متقاضيان اعالم شد. مطابق با 
اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متقاضياني كه 
موفق به دريافت كمك معيشتي در دور اول نشده اند 
بايد تا 10 روز كد ملي خود را )سرپرست خانوار با سيم 
كارت به نام خود( به اين سامانه ارسال و تا 24 ساعت 

بعد كد رهگيري را دريافت كنند.
حسين ميرزايي سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن 
طرح حمايت معيشتي دولت چند روز قبل گفته بود: 
» براي جلوگيري از ازدحام و ترافيك فقط سرپرست 
خانوارها به اين سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت 
كنند و نتيجه هم در مدت 24 ساعت اطالع رساني 

خواهد شد.«
وي ديروز هم از ثبت درخواست 5.4 ميليون خانوار در 
سامانه مذكور خبر داده است كه بررسي هاي ميداني 
و تماس هاي مردمي نشان مي دهد براي بسياري از 
آنها كد رهگيري ارسال نش��ده است.  در اين بين، از 
روز نخس��ت اعالم آدرس اين سامانه، در ابتدا شاهد 
اختالالت گسترده و عدم دسترسي به ويژه در خطوط 
همراه اول به سامانه مذكور بوديم. حال كه اختالالت 
دسترسي به سامانه به حداقل رسيده است، مشكل 
ديگري مبني بر »عدم ارس��ال كد رهگيري« هويدا 
شده كه به نگراني متقاضيان دامن زده است. در ادامه 
بخشي از پيام هاي مربوط به عدم دريافت كد رهگيري 
بازنشر مي شود:  يكي از مخاطبان مهر در پيامي نوشته 
است: »سالم. بازنشسته ناجا هستم. ما چهارنفريم 
يارانه هم بر اساس 4 نفرمي گيريم. ولي بسته كمك 
معيشتي 103 هزار تومن واريز شده برامون يعني فقط 
2 نفر. به كجا اعتراض كنيم كد 6369 روهم مي زنم 
ثبت شد ولي پيامكي نيامده.« يكي ديگر از متقاضيان 
در تماسي با خبرگزاري اعالم كرد كه »بنده به عنوان 
سرپرست خانوار با سيم كارتي كه به اسم خودم بوده، 
از روز نخس��ت با س��امانه 6369 ارتباط گرفتم اما با 
گذشت دو روز هنوز پيامي تحت عنوان كد رهگيري 
براي من ارسال نشده است، فقط پيامي به مضمون 
اينكه »با اين شماره با شما در ارتباط خواهيم بود« 

برايم ارسال شد.«
همچنين مخاطب ديگري نوشته است: »مگه نگفتند 
بعد از فرستادن كدملي 24 ساعت بعد كد رهگيري 
براتون ارسال ميشه، االن 48 ساعت شده پس چرا كد 
رهگيري نيومده براي من؟« يكي از ديگر متقاضيان در 
پيامي نوشته است: »تا االن صد بار پيام فرستادم براي 
6369 اما هيچ كد رهگيري نمياد.« مخاطب ديگري 
نوشت: »چرا بعد از كلي وررفتن با كد دستوري اعالم 
شده براي ثبت كد ملي، و بعد از گذشت بيش از 24 
ساعت هيچ پاسخ يا كد رهگيري داده نمي شود؟« 
كاربر ديگري نوشته است: »كد ملي خود را با شماره 
همراه خود طبق روش��ي كه اعالم كرده اند يعني با 
#6369* ثبت كرده ام و 24 س��اعت و بلكه بيشتر 
هم گذشته ولي هيچ پاسخ يا پيامي دريافت نكرده ام 
آيا بايد دوباره شروع كنم؟« همچنين يكي ديگر از 
متقاضيان نوشت: »ديروز ظهر كد ملي را به 6369#* 
فرستادم ولي با وجود گذشتن 24 ساعت هنوز جواب 
و كد رهگيري فرس��تاده نش��ده.« شخص ديگري 
نوشته است: »با سالم، بيشتر از 26 ساعت پيش در 
سامانه اعتراض كد ملي خودم )سرپرست خانوار( رو 
ثبت كردم ولي كد رهگيري برام ارسال نشده، لطفا 
پيگيري كنيد.« سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن 
طرح حمايت معيشتي دولت گفته به دليل اختالل 
در سامانه پيامكي همراه اول سايت در روز نخست با 
مشكل روبرو شد حال اينكه تعداد ثبت نام كنندگان 
از طريق شركت رايتل و ايرانسل به 1500 كد ملي 
رسيد. اين در حالي است كه مشكل مذكور محدود به 
روز نخست نبود و طي روزهاي بعد نيز ادامه داشت و 
اكنون نيز بسياري از كساني كه موفق به ثبت اعتراض 

شده اند، هنوز كدرهگيري دريافت نكرده اند.

  لزوم اصالح سياست هاي حمايتي از توليد
»علي تابش«، فعال اقتصادي بخش خصوصي گفت: 
همراه با واقعي ترش��دن قيمت دالر سياس��ت هاي 
حمايتي از توليد داخلي بايد به طور جدي مورد بازبيني 
واقع شود و ديوان ساالري پيچيده ناشي از اكثر اين 

سياست گذاري ها خاتمه يابد.
در زماني كه قيمت دالر بص��ورت غيرواقعي پايين 
نگه داشته شده بود دولت مجبور بود ساز و كارهاي 
حمايتي براي توليدكنندگان، نظير ممانعت از واردات 
محصوالت مشابه، قائل شود تا آنها بتوانند به حيات 
خود ادامه دهند. اما با افزايش قيمت دالر و واقعي تر 
ش��دن آن ديگر نه تنها به اين نوع حمايت ها نيازي 
نيس��ت، بلكه با حذف آنها مي توان به ايجادكيفيت 

بيشتر توليدات داخلي كمك كرد.
در حقيقت افزايش قيمت دالر به خودي خود فضاي 
حمايتي قابل توجهي را براي توليدكنندگان ايراني كه 
در مقايسه با رقباي خارجي خود دستمزدهاي بسيار 
كمتر پرداخت مي كنند و از سوخت و برق و آب بسيار 
ارزان تر بهره مي برند فراهم كرده است. بايد دقت كرد 
كه دس��تمزد يك كارگر در چين اين روزها حداقل 
حدود ٣ برابر ايران است و قيمت برق صنعتي در آن 
ديار حداقل ٥ برابر ماست. با دالر ١٢٠٠٠ توماني خود 
بخود بايد توليدكنندگان داخلي بتوانند محصوالت 
خود را بسيار ارزان تر از رقباي خارجي توليد كنند. 
به گونه اي كه براي خريدار صرف نكند مشابه خارجي 
آن محص��ول را وارد كند. ب��ا دالر ١٢٠٠٠ توماني 
به خودي خود اين امكان رقابت فراهم شده و نيازي 
براي حمايت بيشتر نيست. در حقيقت دولت مي تواند 
در فضاي دالر ١٢٠٠٠ توماني بسياري از فرايندهاي 
پيچيده اداري براي حمايت بيش از اندازه از توليد را 
كال بر دارد و فضاي كسب و كار را ساده تر، كم فسادتر 

و چابك تر كند.

همگاني و كاهش قيمت كاالها به طور تصنعي، انگيزه 
توليدكنندگان و سرمايه گذاران را در توليد محصول با 
كيفيت باالتر و مصرف ان��رژي كمتر كاهش مي دهد. 
درواقع زماني ك��ه توليدكنندگان دريافته اند كه حتي 
درصورت ناكارآمدي و پايين بودن راندمان سيستم هاي 
مصرف كننده ان��رژي خود، كماكان مي توانند س��ود 
داشته باشند، رغبتي نسبت به بهينه سازي و نوسازي 

سيستم هاي خود ندارند.
  آثار رفاهي بيش�تر پرداخت نقدي نس�بت به 
كاهش قيمت حامل ها: پرداخت نقدي، با فرض ثابت 
بودن ساير عوامل، باعث مي شود مصرفكننده به انتخاب 
خود كاالي مد نظر را خريداري كند درحالي كه با پايين 
نگه داشتن قيمت كاالها، مصرف كننده سعي مي كند 
كاالهاي مشمول يارانه را هر چند مناسب نباشد، انتخاب 
كند و آثار رفاه��ي براي مصرف كننده كاهش مي يابد. 
بنابراين با نقدي پرداخت كردن يارانه ها، مصرف كننده، 
خود مي توان��د از اينكه چه كااليي را ت��ا چه اندازهاي 

مصرف كند، آزادي عمل داشته باشد.
  كاهش زمينه قاچاق به ويژه سوخت: با توجه به 
اينكه قيمت انرژي در داخل كشور كمتر از قيمت هاي 
منطقه اي در كش��ورهاي همس��ايه اس��ت، زماني كه 
قيمت ها آزاد و در حدود قيمت هاي منطقه اي باش��د، 
انگيزه قاچاق كاهش مي يابد و ريسك پذيري قاچاقچيان 

كاهش مي يابد.
  كاهش هزينه هاي دول�ت: كمتر بودن قيمت ها 
از قيمت هاي واقعي و تمام ش��ده، باعث مي ش��ود كه 
هزينه هايي كه دولت انجام داده بيش��تر از بازگش��ت 
هزينه به سبب نياز مصرف كنندگان باشد و رفته رفته با 
افزايش تقاضا و رشد جمعيت، فشار بيشتري بر بودجه 

دولت وارد مي شود.
  شفافيت پرداخت يارانه نقدي: يارانه نقدي منجر به 
ايجاد شفافيت در بودجه كشور مي شود درحالي كه يارانه 
ضمني در بودجه دولت منعكس نمي شود كه اين امر به 
اين معني است كه دولت به اشتباه تصور مي كند سرمايه 
بيشتري براي انجام طرح هاي خود دارد، درحالي كه در 

اجراي طرح هاي خود، سرمايه كافي را ندارد.
  حفظ محيط زيست: افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
منجر به تحريك توليدكنندگان و صنايع به استفاده از 
تكنولوژي هاي بهينه با مصرف انرژي كمتر و راندمان 

بيشتر مي شود. براي مثال، درحالي كه متوسط نسبت 
كل ران��ت منابع طبيعي به تولي��د ناخالص داخلي در 
پانزده سال اخير، براي تركيه كمتر از يك درصد )حدود 
چهاردهم درصد( و براي ژاپن، نزديك به صفر )حدود 
يكصدم درصد( بوده اس��ت، اين ش��اخص براي ايران 
حداقل باالي 24 درصد بوده است. اين يعني اينكه هر 
واحد منبع طبيعي در ايران براي توليد حدود 4 واحد 
محصول، در تركيه براي توليد 236 واحد محصول و در 
ژاپن براي توليد 5633 واحد محصول مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اس��ت. اين ش��اخص، عمق اتالف منابع را 

نشان مي دهد.
3- دالي�ل مخالفت با اتكاي صرف به سياس�ت 

قيمتي براي اصالح بازار انرژي
  ع�دم امكان پذي�ري مال�ي ارتق�اي كيفيت 
محصوالت توليدي: تغيي��ر خطوط توليد و كاهش 
شدت انرژي، نياز به سرمايه اوليه زياد داشته و معموال 
توليدكننده ها فاقد نقدينگي الزم براي ارتقاي بهره وري 
هس��تند. موفقيت راهبردهاي قيمتي مستلزم تأمين 

منابع مالي مورد نياز براي بهبود مصرف انرژي است.
  ع�دم امكان پذي�ري فن�ي ارتق�اي كيفي�ت 
محصوالت توليدي: تغيي��ر خطوط توليد و كاهش 

شدت انرژي
نيازمند برنامه مدون و مشخص ارتقاي تكنولوژي است  
موفقيت راهبردهاي قيمتي مس��تلزم شرايط انتقال 

فناوري يا ايجاد فناوري در داخل كشور است.
  عدم امكان پذيري اقتص�ادي ارتقاي كيفيت 
محصوالت توليدي: توليدكنن��دگان پس از مواجه 
ش��دن با افزايش قيمت س��وخت، در اولين اقدام، بين 
ادامه توليد با تجهيزات فعلي كه افزايش ماليم و مداوم 
هزينه ه��اي توليد را به هم��راه دارد و تغيير تجهيزات 
فعلي كه ب��ا افزايش يك باره هزينه ه��اي توليد همراه 
است، هزينه- فايده خواهند كرد. در اين شرايط ممكن 
اس��ت بس��ياري از توليدكنندگان نتوانند هزينه هاي 
يك باره تغيير تكنولوژي را تحمل كنند و در ميان مدت 
هزينه هاي افزايش يافته ناشي از افزايش سوخت را بر 
محصوالت خود اعمال كنند و حاصل سياست افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي نتيجه اي جز افزايش نس��بي 
سطح قيمت محصوالت توليدي نداشته باشد. بنابراين 
اگر دول��ت نتواند به ج��ز اصالحات قيمت��ي در قالب 
حمايت هاي فني و مالي ب��راي تهيه تجهيزات جديد 
به توليدكنندگان كمك كند، سياست صرف قيمتي 

سياستي شكست خورده خواهد بود.
  باال ب�ودن تلفات در عرضه انحص�اري دولتي 
ان�رژي: يك��ي از ويژگي هاي بخش انرژي در كش��ور 
عرضه انحصاري دولتي انرژي است. براساس ترازنامه 
هيدروكربوري، مجموع عرضه انرژي در س��ال 1390 
و س��ال 1395 به ترتيب برابر با 1793/2 و 2057/45 
ميليون بش��كه معادل نفت خام بوده و در سال 1390 
مجموع تلفات انرژي در كل 471/12 ميليون بش��كه 
معادل نفت خام بوده است كه در س��ال 1395 برابر با 
508/69 ميليون بشكه معادل نفت خام گزارش شده 
است. يعني طي اين بازه زماني پنج ساله، علي رغم آنكه 
نسبت تلفات به كل عرضه از 26/2 درصد به 24/7 درصد 
كاهش داشته است، كماكان حجم زيادي از عرضه اوليه 

انرژي تلف مي شود.
يكي از راه هاي كاهش تلفات انرژي، توجه به پتانسيل 
كشور براي افزايش تزريق مجدد گاز به ميادين نفتي از 
طريق جمع آوري، فشردهسازي و عمليات مربوط به گاز 
فلر است. بررسي ها نشان مي دهد كه به طور متوسط 40 
درصد )42 ميليون مترمكعب در روز( از گازهاي همراه 
نفت توليدي، سوزانده مي شود. وضعيت بين المللي ايران 
به لحاظ سوزاندن اين نوع از گازها در سال 2015 حاكي 
از آن است كه ايران بعد از روس��يه و عراق در رده سوم 
قرار دارد )مهدوي و طاهري فرد، 1397(. همچنين پس 
از تخليه مخازن نفتي، مي توان تا حدي گاز تزريق شده 
را مجددا بازيابي كرد. بنابراين از اين طريق نيز مي توان 

ميزان تلفات را تا مقدار قابل توجهي كاهش داد.
مثال ديگر در اين زمينه راندمان نيروگاه هاست. براساس 
ترازنام��ه انرژي س��ال 1395، ميانگي��ن راندمان كل 
نيروگاه ها 41/1 درصد و ميانگين راندمان نيروگاه هاي 
حرارتي 37/8 درصد بوده اس��ت. عالوه بر اين، در سال 
1395، راندمان نيروگاه هاي حرارتي وزارت نيرو: 37/1، 
بخش خصوصي: 38/8 و صنايع بزرگ 28/5 درصد بوده

اس��ت. درحالي كه با توجه به تبصره بند »ج« ماده )1( 
قانون هدفمندك��ردن يارانه ها، بايد ب��ازده نيروگاه ها 
تا پايان س��ال 1394 )5 س��ال پس از اجراي قانون( به 
45درصد مي رسيد. بنابراين بهبود راندمان در بخش 
برق تأثير زيادي در قيمت تمام ش��ده برق و در نتيجه 

كاهش يارانه ضمني دارد.
4- عملكرد قانون هدفمند كردن يارانه ها

1-4- منابع حاص��ل از افزايش قيمت ها پس از اجراي 
هدفمندي يارانه ها طب��ق اطالعات جدول 1 مجموع 

درآمد حاصل از فروش داخلي و صادرات فراورده هاي 
نفتي و برق در سال 1390 حدود 43 هزار ميليارد تومان 
بوده كه اين رقم در سال 1396 به حدود 96 هزار ميليارد 
تومان رسيده است. در تبصره »14« قانون بودجه سال 
1397 پيش بيني شد مجموع منابع حاصل از اجراي 
قانون حدود 99 هزار ميليارد تومان و در س��ال 1398 

حدود 141 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
2-4- نحوه توزيع منابع حاصل از 

افزايش قيمت ها
يكي از مسائل پرچالش اجراي هدفمند كردن يارانه ها 
مفهوم عبارت »خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون« 
مندرج در مواد )7(، )8( و )11( قانون مذكر بوده است. 
طبق قانون، دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از 
اجراي اين قانون را به صورت 50 درصد براي كمك به 
خانوارها، 30 درصد براي كمك به توليد و 20 درصد براي 

جبران هزينه هاي دولت مصرف نمايد.
تعابير متعددي از خالص وجوه وجود داشت. دولت دهم 
مدعي بود كه به وجوه حاصل از فروش حامل هاي انرژي 
در داخل كشور نبايد ماليات بر ارزش افزوده تعلق گيرد، اما 
مجلس )به سبب تالش براي تقويت بودجه شهرداري ها( 
معتقد بود، فروش حامل هاي انرژي دركشور نيز مشمول 
ماليات ب��ر ارزش افزوده ب��وده و پس از كس��ر ماليات، 
وجوه باقيمانده به حس��اب س��ازمان هدفمندي واريز 
مي شود. اختالف بعدي بر سر هزينه هاي شركت هاي 
توليدكننده انرژي مانند شركت ملي پااليش و پخش 
فراورده هاي نفتي، شركت ملي گاز، توانير و آبفا بود. بعد 
از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و افزايش حدودا 
5 برابري قيمت انرژي در كشور در زمستان سال 1389، 
دولت وقت مدعي بود كه هزينه هاي اين شركت ها بايد 
براساس قيمت هاي قبلي محاسبه شود و منابع جديد 
متعلق به سازمان هدفمندسازي يارانه هاست. به تدريج 
در س��ال هاي بعد با افزايش ت��ورم و در نتيجه افزايش 
هزينه هاي ش��ركت ها، مطالبه آنها براي افزايش سهم 
خود از منابع حاصل از فروش حامل هاي انرژي بيشتر 
شده و هر كدام تا آنجا كه توانستند سعي در بزرگ كردن 
سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سال هاي اجراي 
قانون هدفمندكردن يارانه ها، سهم شركت ها از اين منابع 
معموال توسط معاون اول رييس جمهور تعيين شده است 
درحالي كه به نظر مي رس��د الزم است مجلس شوراي 
اسالمي براي تعيين سهم شركت ها از منابع حاصل از 
افزايش قيمت حامل ها، قواعد و معيارهايي در نظر بگيرد.

در نتيجه، در مورد خالص وج��وه حاصل از اجراي اين 
قانون اينگونه مقرر شد كه از سرجمع منابع حاصل از 
فروش حامل هاي انرژي در داخل كشور، ماليات بر ارزش 
افزوده و هزينه هاي شركت ها كس��ر گردد و مابقي به 
حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز شود. ميزان 
سهم هر يك از اين بخش ها در طول سال هاي گذشته 
نيز عمدتا از طريق چانه زني در دولت تعيين شده است.

همانطور كه در جدول 2 درج ش��ده اس��ت، از س��ال 
1393 بخش ديگ��ري از منابع حاصل از فروش انرژي 
به جاي اختصاص به س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها 
به تكاليفي كه قانونگذار تعيين ك��رده از جمله: 14/5 
درصد س��هم ش��ركت نفت از فروش نف��ت، 5 درصد 
سهم بازس��ازي خطوط لوله انتقال نفت، قير رايگان به 
پروژه هاي راه روستايي و...، سهم صندوق توسعه ملي از 
صادرات فراورده، 10 درصد سهم گازرساني و طرح هاي 

بهينه سازي انرژي، اختصاص يافت.
به عبارت ديگر، در س��ال هاي اجراي قانون، كل منابع 

حاصل از افزايش قيمتهاي موضوع قانون هدفمندكردن 
يارانه ها به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص پيدا 
نكرد. بخشي از اين منابع )براساس قانون ماليات بر ازرش 
افزوده( بابت مالي��ات بر ارزش افزوده حامل هاي انرژي 
به دولت و ش��هرداري ها پرداخت شد. بخش ديگري از 
منابع ميان شركت هاي توليدكننده اين حامل ها )نظير 
ش��ركت هاي پااليش و پخش، گاز، توانير و آبفا( بابت 
هزينه فراورش، انتقال، توزيع و فروش براساس بودجه 

مصوب شركت ها توزيع شد.
بخشي نيز بابت تكاليف قانوني مصرف شده و باقيمانده 
وجوه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها جهت 
اجراي اهداف و تكاليف مقرر در م��واد)7( و )8( قانون 

هدفمندكردن يارانه ها واريز شد.
نكته مهم ديگر آن اس��ت كه تعيين س��هم هريك از 
بخش ه��ا )به غير از ماليات بر ارزش افزوده( براس��اس 
ي��ك رويه مش��خص و مدوني كه در قانون مش��خص 
شده باشد صورت نمي پذيرد و مي توان گفت چانه زني 
بخش هاي مختل��ف و اضطرارهاي پيش��روي دولت، 
تعيين كننده هاي اصلي سهم هر يك از بخش هاست. 
البته از سال 1393 دولت براي اجراي تبصره هاي مرتبط 
با قانون هدفمندكردن يارانه ها در بودجه هاي سنواتي 
آيين نامه هاي اجرايي تهيه و ابالغ كرده است كه نسبت 
به گذشته تا حدودي به شفافيت نحوه توزيع منابع ميان 

بخش هاي سه گانه فوق كمك مي كند. 
نكته قابل توجه در توزيع منابع اين است كه همانطور 
كه در جدول 2 مش��اهده مي شود، س��هم سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها از كل منابع، كاهش��ي و از 
67درصد كل منابع در سال 1390 به 36 درصد كل 
منابع در سال 1395 نزول كرده است. البته با اعتراض 
مجلس به اين روند، سهم سازمان هدفمندسازي در 
سال 1396 به 44 درصد رس��يده است. درمجموع 
مي توان گفت، تنها 50 درص��د از كل منابع حاصل 
از فروش برق و فرآورده ه��اي نفتي و گاز طبيعي به 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص يافته است. 
به عبارت ديگر، در سال هاي 1390 تا 1396 حدود 
231 هزار ميليارد تومان از 462 هزار ميليارد تومان 
از كل منابع حاصل از فروش برق و فراورده هاي نفتي 
و گاز طبيعي به س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها 

اختصاص يافته است.
سهم ماليات ها از منابع حدود 9 درصد ثابت مانده است. 
تكاليف قانوني نيز 19 درصد منابع را در سال 1395 به 
خود اختصاص داده است. ولي در سال 1396 سهم اين 
بخش به 11 درصد منابع كاهش يافته است. سهم ساير 
مصارف هدفمندي كه شامل هزينه هاي شركت هاي 
عرضه كننده انرژي است، طي سال 1390 تا 1396 از 

24 درصد به 36 درصد افزايش داشته است.
با تصويب ماده )39( قانون برنامه ششم توسعه، توزيع 
منابع حاصل از اجراي قان��ون هدفمند كردن يارانه ها 
شفاف شد و در قوانين بودجه سال هاي 1397 و 1398 
در جدول تبصره »14« به اين موضوع پرداخته ش��د. 
همانطور كه در جدول 2 نيز درج ش��ده است، براساس 
قانون بودجه س��ال 1398 فقط 45 درصد از كل منابع 
حاص��ل از اجراي قانون به س��ازمان هدفمندس��ازي 

يارانه هاي اختصاص مي يابد.
3-4- سهم سازمان هدفمندي يارانه ها از منابع 

حاصل از افزايش قيمت ها
براس��اس گزارش هاي دريافتي از ديوان محاس��بات 
و س��ازمان هدفمندي يارانه ها، پرداختي به س��ازمان 

هدفمندسازي يارانه ها از محل منابع حاصل از افزايش 
قيمت ها طي سال هاي 1389 تا 1396 حدود 234 هزار 

ميليارد تومان بوده است )جدول 3(.
عالوه بر منابعي كه در نتيجه افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اختصاص پيدا 
كرده، همواره مبالغي در س��ال هاي 1389 تا 1395 از 
بودجه عمومي كشور از محل منابع مربوط به يارانه نان، 
برق و ساير كاال و خدمات )نظير رديف هاي 520000 - 
12 و 520000 – 1( در اختيار سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها قرار گرفته اس��ت. درنتيجه، ح��دود 76 هزار 
ميليارد تومان از محل بودجه عمومي )و 8 هزار ميليارد 
تومان در سال 1389 از منابع بانك مركزي( به سازمان 

هدفمندسازي يارانه ها پرداخت شده است.
درمجموع، در سال هاي مذكور حدود 310 هزار ميليارد 
تومان به سازمان پرداخت شده است كه 76 درصد اين 
منابع از محل افزاي��ش قيمت ها و بقيه از محل بودجه 
عمومي )و 8 هزار ميليارد تومان در سال 1389 از منابع 
بانك مركزي( بوده است. اين درحالي است كه براساس 
قوانين بودجه سنواتي منابع سازمان مي توانست تا بيش 
از 391 هزار ميليارد تومان )از محل افزايش قيمت ها و 
بودجه عمومي( افزايش يابد. به بيان ديگر درصد تحقق 
منابع پيش بيني شده براي سازمان در سال هاي 1389 

تا 1396 حدود 79 درصد بوده است )جدول 3(.
همانطور كه در جدول 3 مشاهده مي شود، تحقق منابع 
سازمان در س��ال هاي 1389 تا 1396 بسيار متفاوت 
بوده است. كمترين ميزان تحقق منابع در سال 1390 

)73درصد( با حدود 40 هزار ميليارد
توم��ان و بيش��ترين تحقق مناب��ع در س��ال 1397 
)128درصد( با ح��دود 56 هزار ميليارد تومان صورت 

گرفته است.
به عالوه، سرجمع تحقق منابع سازمان نيز روند متغيري 
داشته است. س��رجمع منابع تحقق يافته سازمان در 
سال 1390 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده و با روند 
افزايشي به حدود 47 هزار ميليارد تومان در سال 1393 
رسيده است. اما از سال 1394 سازمان هدفمندسازي 
با كاهش تحقق منابع مواجه ش��ده، ب��ه طوري كه در 
سال 1396 منابع تحقق يافته سازمان كمتر از 42 هزار 

ميليارد تومان بوده است.
البته همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد، اين 
كاهش منابع سازمان با وجود افزايش درآمدهاي حاصل 
از سرجمع فروش فرآورده ها، به دليل افزايش هزينه هاي 

شركت ها و پرداخت بابت تكاليف قانوني بوده است.
4-4- تركيب منابع و مص�ارف قانون هدفمند 

كردن يارانه هاي طي سال هاي 1389 تا 1397
جدول 4 تركي��ب منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها 
را طي س��ال هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 

نشان مي دهد.
همانطور كه مشاهده مي ش��ود، در سال هاي 1389 تا 
1397، از س��رجمع منابع 390 ه��زار ميليارد توماني 
سازمان، 73/3 درصد آن از محل تعيين شده در قانون 
هدفمندك��ردن يارانه ها تأمين و مابق��ي آن از بودجه 
عمومي )23 درصد( و اس��تقراض )3/7 درصد( تأمين 

شده است.
  جدول 5 تركيب مصارف قانون هدفمندكردن 
يارانه ها را طي س�ال هاي 1389 تا 1397 نشان 
مي دهد. نكاتي كه از جدول 5 به دس�ت مي آيد، 

به شرح ذيل است: 
ادامه در صفحه 11

جدول 2- توزيع منابع حاصل از فروش برق و فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي از سال 1390تا 1396

كل منابع حاصل از فر وش برق و فراورده هاي نفتي سال
و گاز طبيعي

پرداختي به سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها

سهم هدفمندسازي يارانه ها 
از كل منابع )درصد(

 ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداي ها 
و عوارض آاليندگي

سهم ماليات و 
عوارض از كل منابع 

)درصد(

تكاليف 
قانوني

سهم تكاليف قانوني از 
كل منابع )درصد(

سهم ساير )شامل هزينه هاي 
شركت ها( )درصد(

1390425.928286.5466737.31890024

1391451.042298.5576645.408100024

1392493.188313.8506446.42690027

1393685.642355.5055258.121858.458931

1394768.460334.4524474.0721080.7561135

1395841.687300.2083678.8699163.0471936

1396956.759416.5454483.1919101.7891136

4.622.7062.305.66350جمع 

1397*869.697561.13865

قانون 
13981.407.404626.61545132.515974.044541

**سه ماه آخر مصوب نداشت. *توسط بانك مركزي پرداخت شده است.   * اين رقم به گزارش سازمان هدفمندسازي درج شده است.   مأخذ: همان. 

جدول 3- منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها

پرداختي به سازمانمصوب قانون بودجهسال 
 از منابع حاصل از افزايش قيمت ها

پرداختي به سازمان
نسبت تحقق به مصوب مجموع تحقق منابع از منابع بودجه عمومي

)درصد(

سه ماه آخر 
1389115.08435.084*80.000115.084-

1390540.000286.546110.231396.77773

1391660.000298.557104.881403.43861

1392500.000313.850137.500451.35090

1393593.000355.505113.000468.50579

1394543.000334.452101.526435.97880

1395480.000300.208111.722411.93086

1396480.000416.545-416.54587

3.911.0842.340.747758.8603.099.60779جمع كل

1397440.000561.138-561.308128

-----626.615قانون 1398

مأخذ: گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و سازمان هدفمندسازي يارانه ها.

ميليارد ريال

ميليارد ريال



دانش و فن10دنياي فناوري

محدوديت دسترسي به اينترنت به جز وب سايت هاي ليست سفيد: تكذيب شد

مسووالن هزينه هاي قطع اينترنت را درك كنند
گروه دانش و فن   

اتصال ايران به ش��بكه جهاني اينترنت از شنبه شب 
)۲۵آب��ان(، به دلي��ل ناآرامي هاي ايجادش��ده در پي 
اجراي طرح اصالح و سهميه بندي بنزين و به منظور 
جلوگيري از امكان سوءاستفاده هاي احتمالي از اين ابزار 
ارتباطي كامال قطع شد و تا پنج روز ادامه داشت. پس 
از آن اتصال اينترنت ثابت و خانگي، دانشگاه هاي بزرگ 
كشور و برخي شركت هاي فعال و نيازمند به ارتباطات 
اينترنتي از روز پنج ش��نبه )۳۰ آبان( آغاز شد. اتصال 
مجدد اينترنت ثابت و خانگي در حالي كه از استان هاي 
خراسان شمالي، خراسان جنوبي، گلستان، سمنان، 
يزد، همدان، چهارمحال و بختياري، اردبيل، زنجان و 
ايالم آغاز شده بود، به تدريج ادامه يافت تا به تدريج در 
استان ها ارتباطات بين الملل دوباره از سر گرفته شود. 
از طرفي اينترنت همراه نيز از روز يكشنبه، سوم آذرماه 
با اتصال تدريجي در اين استان ها برقرار شد. همچنين 
درحالي كه محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات- اعالم كرده بود وصل شدن اينترنت 
همراه منتظر دس��تور وزير كشور اس��ت و عبدالرضا 
رحماني فضلي -وزير كشور- از برگزاري جلسه اي در 
شوراي امنيت كش��ور براي تصميم گيري درباره اين 
موضوع خبر داد، عصر روز گذشته بنا بر اعالم اپراتورهاي 
تلفن همراه، اينترنت موبايل در استان هاي قم، قزوين، 
كهگيلويه و بوير احمد، مركزي، آذربايجان ش��رقي، 
هرمزگان، بوشهر و تهران البته به جز شهرستان هاي 

غرب اين استان، متصل شد.
با وجود اين، نمي توان از تاثيراتي كه محدوديت هاي 
اينترنتي در روزهاي خاموش��ي اينترنت بر دسترسي 
 ICT كارب��ران به اينترنت و كس��ب وكارهاي ح��وزه
گذاشت، چشم پوش��ي كرد. به گزارش ديجياتو، اين 
تاثيرات در جلس��ه اي با حضور امي��ر ناظمي -رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات و معاون وزي��ر ارتباطات 
بررسي شد. اعضاي كميسيون »اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال« اتاق تهران اعالم كردند هزينه هاي واردشده 
به كسب وكارها در سه بخش »هزينه هاي مستقيم«، 
»هزينه هاي غيرمستقيم« و »هزينه هاي پنهان« قرار 
مي گيرند. با اين حال صرفًا هزينه هاي مستقيم )مانند 
بيكاري پرسنل( قابل اندازه گيري هستند و براي يافتن 
س��اير هزينه ها )مانند فرصت هاي از دس��ت رفته در 
حوزه هاي مختلف يا از دست دادن انگيزه پرسنل و اخذ 
تصميم براي مهاجرت( بايد كار تحقيقاتي گسترده اي 
انجام ش��ود. مسائل و مش��كالت مختلف ديگري نيز 
از س��وي اعضاي كميس��يون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال نيز مطرح شد. براي مثال بحث كاهش اعتبار 
برندهاي فعال در حوزه فناوري در نتيجه  بسته شدن 
فضاي اينترنت، عادي سازي قطع اينترنت بين الملل با 
استفاده از شبكه ملي اطالعات و البته مشكالت جدي 
در آينده براي جذب سرمايه خارجي، از ديگر مسائلي 

بود كه اعضاي اين كميسيون مطرح كردند.

    بايد هزينه هاي قطع اينترنت را
به تصميم گيران نشان داد

رييس س��ازمان فناوري در اين جلس��ه با بيان اينكه 

ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۵ آبان ماه اينترنت قطع شده و او 
نيز در همان زمان از قطعي اينترنت مطلع شده و در اين 
رابطه هيچ برنامه ريزي قبلي وجود نداشته است،  گفت: 
»سوال اينجا بود كه حاال بايد چكار كنيم. چند ماموريت 
براي خود تعريف كرديم. ماموريت اول مربوط به زمان 
قطع اينترنت بود. بايد مراقب دو گروه كسب وكارها و 
مردم مي بوديم. مردم نياز داشتند تا امور روزمره خود 
را انجام دهند. يعني بانك ها يا سايت هاي دولتي فعال 
 IR باشند. اين در حالي بود كه يكشنبه صبح، دامنه هاي
هم كار نمي كردند. به همين دليل DNSها تغيير كرد 
تا مشكل اين سايت ها حل شود. ساعت ۲.۵ ظهر روز 
يكشنبه، همه دامنه هاي  IR برگشت. در واقع ما هيچ 
برنامه ريزي قبلي نداشتيم و از صبح يكشنبه، چند گروه 
ضربت براي حل مشكالت تشكيل داديم. با اين اقدام، 
در انتهاي روز يكشنبه به جز يك بانك، همه بانك ها به 
شبكه متصل شده بودند.« ناظمي اعالم كرد: »از روز 
سه شنبه هفته گذش��ته، تهيه گزارش ها براي ارايه به 
مراجع امنيتي آغاز ش��د. در اين گزارش ها اعالم شده 
كه ديگر فقط بحث استارت آپ ها و شركت هاي فعال 
حوزه ICT مطرح نيست و بحث به مشكل خوردن كل 
كسب وكارها مطرح اس��ت. حاال دو ماموريت  اصلي، 
اتصال كامل اينترنت و نش��ان دادن هزينه هاي قطع 

اينترنت به تصميم گيران است.«
ناظمي با بيان اينكه چندين هزينه با قطع اينترنت قابل 
تصور اس��ت، گفت: »هزينه اول، هزينه هاي مستقيم 
به كسب وكارهاي IT، مانند اپراتورها و FCPهاست. 
بر اس��اس آخرين آماري كه متعلق به پايان سال ۹۷ 
است، اين ش��ركت ها ۲.۷ درصد از GDP را در اختيار 
دارند: »رش��د صنعت ما در سال گذش��ته منفي ۹.۶ 
درصد بود اما رش��د حوزه IT معادل ۶.۴ درصد بوده و 
س��هم ICT از GDP معادل ۲.۷ درصد شده است. در 
مورد هزينه دوم، س��هم اقتصاد ديجيتالي بين پنج تا 
۳۰ درصد از اقتصاد كش��ورها را شامل مي شود كه در 
نگاه نخست، كس��ي به آن توجه نمي كند: براي مثال 
تصور كنيد كه يك واردكننده اينترنت نداشته باشد، 
كس��ب وكارش با اين ش��رايط تعطيل مي ش��ود. اين 
مسائل در محاسبات مربوط به اقتصاد IT نمي آيد بلكه 
در اقتصاد ديجيتالي مي آي��د. اين هزينه ها بايد براي 
تصميم گيرنده شفاف شود. در زمان قطع اينترنت، ديگر 
تنها بحث استارت آپ ها يا شركت هايي كه مستقيمًا 
در حوزه IT فعال هستند، مطرح نيست. از سوي ديگر 
حتي خود ش��ركت هاي IT هم با توقف كامل توسعه 
روبرو بوده اند. همين موض��وع مي تواند در درازمدت 
تاثير بسيار بدي بر پيش��رفت شركت ها داشته باشد. 
هزينه سوم نيز فرصت هاي ازدست رفته است؛ يعني 
كسب وكاري كه مي توانسته با استفاده از فناوري توسعه 
پيدا كند و پيشرفت داشته باشد. بهترين شاخص در اين 
باره، ميزان رشد است. بخش فناوري در سال گذشته 
ش��ش درصد رشد داش��ته و حاال اين فرصت رشد به 
مدت يك هفته تا ۱۰ روز از شركت گرفته شده است.«

ضربه خوردن به برندهاي حوزه فناوري و بدبين شدن 
جامعه ايران ب��ه آنها در زمان قط��ع اينترنت، هزينه 
ديگري اس��ت كه ناظمي به آن اشاره كرد. او در رابطه 

با هزينه هاي مختلفي كه قط��ع اينترنت در پي دارد، 
گفت: »همه اينها را مي گويم تا اگر سياست گذار ما بار 
ديگر بخواهد چنين تصميمي بگيرد، بداند كه هزينه 
اين نيس��ت كه مردم يك روز ناراحت مي شوند؛ بلكه 
هزينه اش اين است كه كسب وكارهاي بسيار زيادي، 
كه فراتر از ش��ركت هاي IT هس��تند، تحت تاثير اين 
تصميم خواهند ب��ود. اين تصمي��م، هزينه نااميدي 
افرادي را در پي دارد كه ديگر به كارآفرين ش��دن فكر 
نخواهند كرد. اين هزينه ها بايد واقعي ديده شود. من 
در جايگاهي نيستم كه بگويم اين تصميم خوب بوده يا 
بد. وظيفه من اين است كه هزينه اين تصميم ها را براي 
تصميم گيرنده ش��فاف كنم. آنها بايد تصميم بگيرند 
كه مي خواهند چنين هزين��ه اي را بپردازند يا خير. از 
سوي ديگر تالش مي كنم تا در همين وضعيت، آدم ها 
راحت تر زندگي كنند و كسب وكارها مشكل كمتري 
داشته باشند.« ناظمي از اعضاي اتاق تهران درخواست 
كرد تا هزينه هاي متحمل شده در زمان قطع اينترنت 
را واقعي و شفاف بيان كنند تا او نيز بتواند با استناد به 

همين گزارش ها، با تصميم گيران صحبت كند.

    ليست سفيدي در كار نيست
از طرفي در روزهاي اخير نامه اي با امضاي امير ناظمي 
در توييتر منتشر شده است كه از دستگاه هاي اجرايي 
كشور مي خواهد وابستگي خود به شبكه هاي خارجي 
را مش��خص كنند. كاربران زيادي در روزهاي گذشته 
گفته اند كه اين كار، به مفهوم ايجاد يك ليست سفيد 
براي اينترنت و تغيير ماهيت فيلترينگ است. شايد اگر 
همين نامه مالك قضاوت قرار گيرد، همين نظريه يك 

احتمال قوي باشد. نظريه اي كه اعضاي اتاق تهران هم 
نگراني خود را درباره اش نشان دادند. با اين حال ناظمي 
كاماًل ايده ايجاد ليست سفيد را رد كرده و توضيح داد: 
»روز چهارشنبه صبح يك نفر به من پيام داد كه پدرم 
از بيمارستان مرخص شده و داروي خاصي را نياز دارد، 
براي دريافت داروي خاص مراجعه كرده و جواب شنيده 
چون به اينترنت متصل نيستيم نمي توانيم اين دارو را 
تهيه كنيم. شما اگر جاي من باشيد چه مي كنيد؟ قاعدتًا 
تمام هدف مي تواند اين باشد كه همه كمكي كه مي توان 
به مردم كرد را انجام داد. قطعي اينترنت از يكشنبه تا 
چهارشنبه به اين معناست كه عده اي از مردم داروهاي 
خ��ود را نگرفته اند. همان موقع به كل دس��تگاه هاي 
اجرايي نامه زديم و درخواست كرديم يك فردي را به 
ما معرفي كنند كه ۲۴ ساعته پاسخ گو باشد. همچنين 
در اين نامه خواستيم كه اگر ادعا مي شود سرويسي را 
از طري��ق API خارجي مي گيرند، API را اعالم كنند 
كه ما بتوانيم مجوز شوراي امنيت را بگيريم، سرويس 
بدهيم تا چنين اتفاق هايي رخ ندهد. همين مساله امروز 
براي من تبديل به موضوعي حاشيه اي شده است.« او 
با بيان اينكه به هيچ عنوان قرار نبوده تا ليست سفيدي 
تهيه ش��ود كه براي كاربران نهايي مورد استفاده قرار 
گيرد، گفت: »واقعيت اين است كه قرار نبوده ليست 
سفيدي تهيه شود. اگر به زمان نامه دقت كنيد مي بينيد 
كه متعلق به روز چهارشنبه است. در آن روز، من اصال 
تهران نبودم اما چون ش��وك مربوط به نبود دارو و به 
مشكل خوردن مردم براي من سنگين بود، كه گفتم 
نامه با امضاي من منتشر شود. اين حداقل كاري بوده 

كه توانسته ام براي مردم بكنم.«

    عده اي با هر بهانه اي درصدد قطع اينترنتند
امير ناظم��ي همچنين در گفت وگو ب��ا ايرنا پس از 
روزها بي خبري از وزارتخانه ارتباطات، گفت: »شايد 
بتوان براي حفظ امنيت ملي و جلوگيري از ناآرامي 
فض��ا، چند روز قطع��ي اينترنت در ح��وزه فناوري 
ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه پيدا كردن اين روند، 
سوءاس��تفاده افراد از اين موقعي��ت و ايجاد فرصت 
براي اينكه نهادهاي امنيتي كم كاري خودشان در 
حوزه عدم مديريت اين اتفاقات را با قطعي اينترنت 
جبران كنن��د، قابل پذيرش نيس��ت. بهتر اس��ت 
نهادهاي امنيتي به كار اصلي خودشان يعني حفظ 
امنيت بپردازند تا الزم نباشد براي اين كار اينترنت 
مردم قطع ش��ود. تا به اين واس��طه تعداد زيادي از 
مردم كسب وكارهاي خود را از دست بدهند، ارتباط 
آدم ها از بين برود، بخش دانشگاهي نتواند فعاليت 
خود را ادامه دهد، بخش خبري نتواند خبررس��اني 
كند. يعني يك كشور را تعطيل كنيم چون آن نهاد 

نتوانسته كار خود را انجام بدهد.
قطعي اينترنت را مي توان تا چند روز تحمل كرد، اما 
هم اكنون كه اوضاع آرام است و اغتشاشي مشاهده 
نمي ش��ود، اين ش��ك به ذهن متبادر مي ش��ود كه 
گويا ع��ده اي عالقه مند نيس��تند اينترنت در ايران 
وجود داش��ته باش��د و با هر بهان��ه اي درصدد قطع 
اينترنت هستند. تصميم ما اين بود كه در اين مورد 
خويش��تن داري كنيم تا بگوييم همراه تصميمات 
هس��تيم و امنيت براي م��ان اهمي��ت دارد اما فكر 
مي كنم عده اي از خويش��تن داري ما سوءاس��تفاده 

مي كنند.«

اگرچه اتصال به اينترنت در بيشتر نقاط كشور مجددا 
برقرار شده است، اما برخي افراد كه از اينترنت مخابرات 
استفاده مي كنند، هنوز در دريافت خدمات دچار مشكل 
هستند و در تماس با پشتيباني مخابرات )۲۰۲۰( نيز 
بايد دقايق زيادي در انتظار باشند كه بعضا اعالم شده 
كه پشتيباني هم پاسخگو نيس��ت. به گزارش ايسنا، 
شركت مخابرات ايران يكي از پركاربرترين شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات مخابراتي به شمار مي رود. اگرچه 
در ارايه خدمات اينترنتي، مخابرات جزو اولين شركت ها 
بود، اما به مرور زمان و با حضور ش��ركت هاي FCP و 
خدمات متفاوت، رقابت در دس��ت اين شركت ها قرار 
گرفت و مخابرات در حوزه خدمات مطلوب اينترنتي 
ب��راي كاربران، به نوعي بازي را به ش��ركت هاي ديگر 

واگذار كرد.
اتصال ايران به شبكه جهاني اينترنت از شنبه شب )۲۵ 
آبان(، به دليل ناآرامي هاي ايجادشده در پي اجراي طرح 
اصالح و سهميه بندي بنزين و به منظور جلوگيري از 
امكان سوءاستفاده هاي احتمالي از اين ابزار ارتباطي 
قطع ش��د. پس از آن، اتصال اينترنت ثابت و خانگي، 
دانشگاه هاي بزرگ كشور و و برخي شركت هاي فعال و 
نيازمند به ارتباطات اينترنتي از روز پنج شنبه )۳۰ آبان( 
آغاز شد. اتصال مجدد اينترنت به تدريج ادامه يافت تا به 
مرور در استان ها ارتباطات بين الملل دوباره از سر گرفته 
شود؛ هرچند هنوز برخي اخبار حاكي از قطعي اينترنت 
در برخي از استان ها است. با وجود اين به نظر مي رسد 
برخي از دريافت كنندگان خدمات اينترنتي از شركت 
مخابراتي، هنوز هم نتوانستند به اينترنت دست يابند 

و حتي شبكه ملي اطالعات هم برايشان قطع است.
اين در حالي است كه پيش از اين هم شركت مخابرات 
ايران به دليل باال رفتن حجم تماس ها در سامانه هاي 
شارژينگ و فني با اختالالتي روبرو بود و پس از اينكه 
وزير ارتباطات از تماس به پشتيباني مخابرات )۲۰۲۰( 
و چند سرويس دهنده  ديگر گفته بود كه كيفيت خوبي 
نداشتند، از طرف سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، به 
دليل بيشترين مشكالت را در زمينه كيفيت پاسخگويي 
به مشتركان اخطار گرفته بود. اما اين روزها كه به دليل 
قطعي شبكه جهاني اينترنت به مدت حدودا يك هفته 
بس��ياري از كسب وكارها آس��يب ديدند و بسياري از 
كاربران نيز به اين موضوع اعتراض داش��تند؛ اينكه با 
برقراري مجدد اينترنت براي دريافت كنندگان خدمات 
اينترنتي، برخي نه تنها به اينترنت بين الملل بلكه به 

حتي به ش��بكه ملي اطالعات هم دسترسي نداشته 
باشند و پشيباني هم پاسخگوي شرايط موجود نباشد، 

قابل توجه است.
در اين راس��تا محمدرضا بيدخام -سخنگوي شركت 
مخابرات ايران- در گفت وگو با ايسنا ضمن عذرخواهي 
از مشتركان به دليل باال رفتن مدت زمان انتظار ۲۰۲۰ 
اظهار كرد: »عمده دليل قطع اينترنت ثابت و همراه با 
توجه به شرايط موجود جامعه است كه ما دخل و تصرفي 
در قطع و وصل آن نداشتيم اما به واسطه قطعي اينترنت، 
ميزان تماس ها با ما ۱۰۰ برابر افزايش داشته است.« 
وي افزود: »افزايش ترافيك اين تماس ها سه علت عمده 
دارد؛ يكي اينكه مردم سوال مي كنند چرا اينترنت قطع 
شده و چرا كيفيت و سرعت آن پايين آمده است؟ علت 
دوم اينك��ه تخفيف هايي كه قرار داده ش��ده را چطور 
مي توانند دريافت كنند؟ علت سوم نيز فروش اينترنت 
ثابت است؛ اين س��ه علت موجب شده صف انتظار در 

نقاط كشور تا ۱۰۰ برابر افزايش يابد.«
سخنگوي ش��ركت مخابرات ايران با اشاره به اقدامات 
انجام شده براي كاهش انتظار پاسخگويي به كاربران 
بيان كرد: »ما در سامانه مخابرات يك IBR )سيستم 
پاسخگويي هوشمند( قرار داديم كه مردم را راهنمايي 
كند تا براي كاهش ماندن در صف انتظار چه كار كنند. 
دوم اينكه ثبت مكانيزه را در بخش هاي مختلف ۲۰۲۰ 
اضافه كرديم. در س��ومين اقدام هم ميزان پاسخگوها 
را افزايش داديم و سيس��تم تيكتينگ اينترنتي را بر 
مبناي وب فعال كرديم.« بيدخام درباره قطعي ادامه دار 
اينترن��ت در برخي نقاط توضيح داد: »دس��تور وصل 
اينترنت ثابت و همراه از طريق ش��وراي امنيت كشور 
است. براي مثال در تهران در برخي از نقاط غربي هنوز 
دستور اتصال داده نشده است. اما اين موضوع مي تواند 
داليلي از جمله بدهي، خرابي يا موارد ديگر داشته باشد. 
البته اتصال اينترنت به صورت كلي برقرار مي شود و به  

صورت موردي صورت نمي گيرد.«

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور )نصر( با 
اشاره به تبعات منفي قطع اينترنت در كشور گفت: 
»با وجود اين ش��رايط سخت، بايد ايستاد، مقاومت 
كرد و اوضاع را آن طور كه مطلوب است، ساخت.« به 
گزارش روابط عمومي نصر، محمدباقر اثني عشري 
در جلس��ه ويژه اي كه با حضور س��ه نفر از معاونان 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، جمعي از روساي 
كميسيون هاي نظام صنفي رايانه اي كشور، فعاالن 
بخش خصوصي و تعدادي از نمايندگان رسانه هاي 
تخصص��ي حوزه فاوا در س��ازمان فناروي اطالعات 
برگزار ش��د، اظهار كرد: »تالش ما بر اين اس��ت كه 
با برآورد دقيق ميزان خس��ارت هاي واردش��ده به 
كس��ب وكارهاي حوزه ف��اواي كش��ور در پي قطع 
اينترن��ت، به متوليان هش��دار بدهيم ك��ه اينگونه 
تصميم گيريي ها چه تبعات سنگيني به همراه دارد 

و تالش كنيم اين تبعات كاهش يابد.«
رسول سراييان -دبيركل سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور- نيز با اشاره تعداد دارندگان گوشي هوشمند در 
كشور گفت: »۷۰ تا ۷۵ درصد مردم گوشي هوشمند 
دارند و قطع دسترسي آنان به اينترنت در اصل يعني 
محدود كردن آنان. از سويي طبق آمار وزارت صمت، 
تعداد واحدهاي صنفي صنعتي ثبت ش��ده در كشور 
به سه ميليون واحد صنعتي مي  رسد و تقريبا برآورد 
مي شود در حدود يك ميليون واحد صنعتي ثبت نشده 
در كش��ور فعال اس��ت.« وي با بيان اينكه هم اكنون 
تمام��ي واحدهاي صنفي به گون��ه اي به اينترنت در 
ارتباط هستند، اعالم كرد: »در شرايط فعلي تمامي 
واحدهاي صنفي و صنعتي از اينترنت به عنوان ابزار 
استفاده مي كنند. قطع اينترنت عالوه بر تحت تاثير 
قراردادن زندگي مردم، تمامي اين واحدهاي صنفي 
و صنعتي را ني��ز تحت تاثير ق��رارداده كه به صورت 

مستقيم قابل برآورد نيست.«
امير ناظمي، رييس س��ازمان فناوري اطالعات نيز 
در اين جلس��ه با اشاره به ش��رايط ايجادشده براي 
كسب و كارها در زمان قطع اينترنت گفت: »ما پنج 
ن��وع هزينه ج��دي را براي كس��ب وكارها با قطعي 
اينترنت برآورد كرده ايم. يكي از آنها هزينه مستقيم 
واردش��ده به شركت هاس��ت، هزينه اي كه به دليل 
كاهش درآمدها و هزينه نيروي انساني به شركت ها 
وارد مي ش��ود. هزينه ديگ��ر هزينه غيرمس��تقيم 
است، به طور مثال اگر شركت صادرات و واردات به 

دليل قطعي ايمي��ل نمي تواند ايميل بزند يا صنعت 
توريسم متضرر مي شود كه امكان رصد مسافر خود 
را ندارد، هزينه هاي غيرمس��تقيم عدم دسترس��ي 
به اينترنت اس��ت. از س��وي ديگر مي توان به هزينه 
فرصت هاي ازدست رفته اشاره كرد. در دوره اي كه 
رش��د اقتصادي منفي بود ح��وزه آي تي ۶.۴ درصد 
رش��د كرد، در ش��رايط قطعي اينترنت اين ميزان 
رشد متوقف مي ش��ود. از سويي هزينه تخريب هاي 
وارد شده به ش��ركت ها و س��اختمان هاي مختلف 
اس��ت.« او همچنين به آسيب تخريب  سرمايه هاي 
نامشهود اش��اره كرد و گفت: »وقتي هشتگ هايي 
مانند استارت آپ رانتي ترند مي شود، همين موضوع 
به صورت غيرمستقيم به كسب وكارها آسيب مي زند. 
در اين ميان نبايد هزينه اجتماعي و سياسي نااميدي 
حاكم بر كش��ور و همچنين مهاجرت كارآفرينان و 

فعاالن اين بازار را فراموش كرد.«
همچنين جعفر محمدي -دبير كميسيون تجارت 
الكترونيكي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي كشور- 
بيان كرد: »تنها آمار ملموس در زمينه خسارات، آمار 
شاپرك است كه معموال آن نيز بعد از يك ماه منتشر 
مي ش��ود؛ اما طبق آماري غيررسمي كه به دست ما 
رس��يده، تعداد تراكنش هاي اينترنتي ش��اپرك در 
حود ۵۱.۳ درصد كاهش يافته است.« وي با اشاره به 
حجم تجارت الكترونيكي در سال گذشته اعالم كرد: 
»طبق اعالم مركز توسعه تجارت الكترونيكي، حجم 
تجارت الكترونيكي در سال گذشته در مجموع ۲۰۸ 
هزار ميليارد تومان بود كه براس��اس اين عدد حجم 
تجارت الكترونيكي در كش��ور روزانه ۵۷۰ ميليارد 
تومان برآورد مي شود. اگر تصور كنيم حجم تجارت 
الكترونيكي از سال گذشته تاكنون تغييري نكرده، 
در اصل با قطعي اينترنت روزانه به صورت مستقيم 
درآمد تج��ارت الكترونيكي ۲۹۳ ميلي��ارد تومان 
كاهش يافته است.« او با بيان اينكه اين رقم فقط ۱۰ 

درصد درآمد در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
است، گفت: در اين صورت مي توان نتيجه گرفت كه 
با قطع اينترنت حوزه IT تقريبا روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان ضرر كرده اس��ت.« محمدي با اشاره 
به آمار نت بالكز، س��رويس مانيتور اينترنت جهاني 
گفت: »نت بالكز رقم زيان از قطع اينترنت در ايران 
را ۵۱۴ ميليارد تومان برآورد كرده است كه از نظر ما 

اين رقم بسيار باالتر از اين ميزان است.«
او ب��ا بي��ان اينكه حجم خس��ارت واردش��ده ميان 
شركت هاي بزرگ و كوچك و متوسط اصال يكسان 
نيست، افزود: »بررسي هاي ما نشان مي دهد حجم 
فروش ش��ركت هاي بزرگ با قطع��ي اينترنت ۳۰ 
درصد كاهش يافته و براي ش��ركت هاي كوچك تر 
اين رقم به ۷۰ درصد نيز رسيده است؛ اما متاسفانه 
فروش كس��ب وكارهاي خانگي يا كسب وكارهايي 
كه از طريق شبكه هاي اجتماعي فعاليت مي كردند 
تقريب��ا به ۹۶ ت��ا ۹۷ درصد كاهش يافته اس��ت.« 
دبيركميس��يون تجارت الكترونيكي سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كش��ور گفت كه ب��ا اتصال اينترنت 
ثابت نيز فقط ۷۵ درصد تراكنش هاي قبلي به چرخه 

اقتصادي برگشته است.
مجيد اورعي -عضو كميسيون نرم افزارهاي پيشرفته 
س��ازمان نصر- اظهار كرد: »كارايي نيروي انساني 
ش��ركت ها در حدود ۹۰ درصد افت كرده است.« او 
با اشاره به ۱۰۸ هزار شركت فعال در حوزه نرم افزار 
در كش��ور اعالم كرد كه از اين ميان ۸ هزار شركت 
تقريبا زي��ر ۱۰ نفر كارمند دارند كه قطعي اينترنت 

هزينه هاي زيادي به آنها وارد كرده است.
در اين جلس��ه همچنين تعداد ديگ��ري از فعاالن 
ح��وزه فاواي كش��ور ديدگاه ه��اي خ��ود را درباره 
مشكالت به وجود آمده پس از قطعي اينترنت بيان 
كردند كه از مهم تري��ن آنها مي توان به بي اعتمادي 
به ش��رايط آينده، امكان تكرار قطع��ي اينترنت در 
شرايطي مش��ابه و بي توجهي تصميم گيرندگان به 
تبعات و خسارات هاي اين تصميم، جو سرخوردگي 
در نيروهاي متخصص و افزايش درخواس��ت براي 
مهاجرت نيروه��اي نخبه، عقب ماندگي كش��ور از 
تحوالت و پيش��رفت هاي حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات با قطع ارتباطات بين المللي، نابود ش��دن 
كسب وكارهاي خرد و كوچك و امكان محدود شدن 

دايمي دسترسي به اينترنت اشاره كرد.
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حساب هاي غيرفعال توييتر 
حذف مي شود

توييت��ر اعالم كرد كه از ۱۱ دس��امبر )۲۰ آذر ماه( 
آن دسته از حساب هاي توييتري را كه شش ماه يا 
بيشتر از آخرين ورود آنها مي گذرد، حذف مي كند. به 
گزارش ايرنا، كمپاني توييتر از پاكسازي حساب هاي 
غيرفعال توييتري به عنوان بخش��ي از تالش هاي 
اين ش��بكه اجتماعي براي »ارايه اطالعات دقيق و 
موثق تري« ياد مي كند ك��ه افراد مي توانند به آنها 
اعتم��اد كنند. به گفته مقامات توييت��ر، اين اقدام 
ب��ه كاربران كمك مي كند تا بدون ني��از به زير و رو 
كردن دريايي از حس��اب هاي بالاستفاده، كاربران 
و توييت ه��اي مورد نظ��ر خود را پي��دا كنند. اين 
اقدام همچنين كار پروپاگانديست ها را در سرقت 
حساب هاي كاربري با هدف ارسال اسپم، سخت تر 
مي كند. به ارسال يك پيام به تعداد زيادي از كاربران، 
بدون رضايت آنها، اسپم گفته مي شود. اما براي شما 
كه وقت سر زدن به حساب توييتري خود را نداريد، 
جاي نگراني وجود ندارد. براي نگه داشتن حساب 
كاربري خود حتما نبايد توييت كرده يا به فعال بودن 
تظاهر كنيد، كافيست تنها يك بار با استفاده از نام 

كاربري و گذرواژه وارد حساب خود شويد.

گوشي هاي چيني مضرترين 
گوشي هاي دنيا

به تازگي فهرستي از گوشي هاي هوشمندي كه 
تشعش��عات راديويي بااليي دارند، منتشر شده 
است كه نام برندهاي چيني همچون شيائومي 
در آن زياد به چش��م مي خورد. به گزارش ايسنا، 
كارشناسان و تحليلگران فعال در موسسه آماري 
و تحقيقاتي statista با همكاري اداره محافظت 
راديويي آلمان )BfS( به تازگ��ي گزارش و آمار 
جديدي از ميزان تشعشعات راديويي گوشي هاي 
هوش��مند موجود در بازارهاي جهاني را منتشر 
كرده ان��د. اين محاس��بات و گزارش هاي جديد 
نشان مي دهد كه برند چيني شيائومي صدرنشين 
فهرست مضرترين گوشي هاي هوشمند جهان در 
سال جاري ميالدي بوده است. همچنين برخي 
ديگر از شركت هاي توليدكننده چيني همچون 
وان پ��الس و اچ تي س��ي نيز در فهرس��ت زير به 
چشم مي خورند و بدين ترتيب برندهاي چيني 
پرتشعشع ترين گوشي هاي موبايل در جهان را 
به نام خود به ثبت رس��انده اند. گوشي شيائومي 
مي آ۱ با تشعشع ۱.۷۵ وات بر كيلوگرم همچنان 
بيشترين ميزان تشعش��عات راديويي و مضر را 
در ميان گوش��ي هاي جهان به خود اختصاص 
داده است. جالب اينجاست كه برندهاي مطرح 
امريكايي همچون اپل و گوگل نيز در اين فهرست 
حضور دارند. همچنين سوني نيز در اين رده بندي 

جا گرفته است.

فيس بوك به برخي 
كاربرانش پول مي دهد

فيس بوك اپليكيش��ن تحقيقاتي به نام فيسبوك 
ويووپوين��ت، اب��داع كرده و ب��ه كارب��ران در ازاي 
شركت در نظرس��نجي ها و تحقيقات براي بهبود 
پلتفرم هاي اين ش��ركت، پ��ول پرداخت مي كند. 
به گزارش مهر، فيس بوك  يك اپليكيش��ن جديد 
 تحقيقات ارايه ك��رده كه فيس ب��وك  ويوپوينت 
)Facebook ViewPonit( نام دارد. اين شبكه 
اجتماعي حاضر است در ازاي استفاده از اپليكيشن 
مذكور به كاربران پاداش نقدي پرداخت كند. حتي 
برخي كاربران در ازاي استفاده از اپليكيشن ساالنه 
۶۰۰ دالر دريافت مي كنند. فيس بوك  در يك پست 
وبالگي اعالم كرده كه قص��د دارد نظرات كاربران 
۱۸ سال به باال را براي بهبود فيسبوك، اينستاگرام، 
واتساپ، پرتال، آكولپس و جامعه  عمومي را به كار 
گيرد. طبق اطالعات پست مذكور پس از ساختن 
يك حس��اب كارب��ري در اپليكيش��ن فيس بوك 
ويووپوينت، از كاربران دعوت مي شود تا در تحقيقات 
مختلف شركت كنند. اين اپليكيشن براي شركت 
در تحقيقات مختلف، آزمايش محصوالت جديد و 
غير پاداش مي دهد. طبق پست وبالگي فيسبوك 
نخستين تحقيق موجود در اين اپليكيشن »پژوهش 
س��المت« نام دارد كه انج��ام آن ۱۵ دقيقه طول 
مي كش��د و كاربر پ��س از انج��ام آن ۱۰۰۰ امتياز 
دريافت مي كند كه اين امتياز نشان دهنده پنج دالر 
پاداش��ي اس��ت كه به كاربر پرداخت مي شود. اين 
اپليكيش��ن فقط براي كاربران ۱۸ ساله و باالتر كه 
ساكن امريكا هستند قابل استفاده است. همچنين 
به نظر مي رسد اين اپليكيشن براي برخي كاربران 
مجاز نيست. فيس بوك اعالم كرده اين اپليكيشن را 
سال آينده در كشورهاي ديگر نيز اجرا مي كند. اين 
شركت همچنين ادعا مي كند اطالعات به دست آمده 
از اپليكيشن را با شركت هاي طرف سوم به اشتراك 
نمي گذارد. همچنين شركت در آينده توضيح خواهد 
داد چه اطالعات��ي را جمع آوري مي كند، چگونه از 
آن استفاده مي كند و كاربر چند امتياز براي تكميل 
برنامه دريافت مي كند ك��ه درنهايت با پرداخت از 
طريق پي پ��ال خاتمه پيدا مي كند. اي��ن نرم افزار 
اطالعاتي از قبيل نام، آدرس ايميل، كش��ور محل 
سكونت، تاريخ تولد و جنسيت را از كاربر درخواست 
مي كند. همچنين ممكن است از كاربر بخواهد تا 
اطالعات ديگري مانن��د موقعيت مكاني خود را به 
اش��تراك بگذارد تا صالحيت او را براي شركت در 
برنامه هاي فردي بس��نجد. اين در حالي است كه 
چند ماه قبل همين شركت يك اپليكيشن اندرويد 
براي جمع آوري اطالعات به ناماستادي )Study( را 
ارايه كرد كه هدف از آن رصد اين بود كه كاربران براي 
چه مدت و از چه اپليكيش��ن هاي اندرويد استفاده 
مي كردند. فيس بوك  در ماه ژانويه يك اپليكيشن 
تحقيقات بازار كه به عن��وان تهيه كننده وي پي ان 
ارايه مي ش��د را تعطيل كرد. هدف اين اپليكيشن 

نوجوانان بود.
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»تعادل«ظرفيتهايكشوردرحوزهگردشگريرابررسيميكند

تدوين سند گردشگري عشاير براي افزايش درآمد 

هدفمندي يارانه ها؛ اهدافي كه محقق نشد 

گروهبنگاهها|
مهم ترين راهكار جايگزين ب��راي درآمدهاي نفتي 
چه حوزه هايي را ش��امل مي ش��ود؟ اين پرس��ش و 
پرسش هايي از اين دست اين روزها كه اقتصاد ايران 
به دنبال كاهش ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي 
است؛ بيشتر از هر زمان ديگري در محافل اقتصادي 
و رس��انه اي كشورمان مطرح مي ش��ود. پرسشي كه 
بررس��ي هاي تحليلي در خصوص آن نشان مي دهد 
كه پاسخگويي به آن در واقع راهبرد اقتصادي آينده 
كش��ور براي مقابله با تحريم هاي دامنه دار امريكا را 
نيز مشخص مي كند در پاسخ به اين پرسش اكثريت 
قري��ب به اتف��اق كارشناس��ان معتقدند ك��ه حوزه 
گردش��گري يكي از ظرفيت هايي است كه مي تواند 
به عن��وان جايگزيني مطمئن براي درآمدهاي نفتي 
عمل كند. حوزه اي كه بسياري از اقتصاد هاي در حال 
توسعه با اس��تفاده از آن توانسته اند مسير پيشرفت 
پايدار و اش��تغالزايي مولد را طي كنند. بر اساس اين 
اهميت بنيادين اس��ت كه نظ��ام برنامه ريزي ايران 
تالش مي كند تا پيوس��ت هاي توس��عه گردشگري 
در حوزه ه��اي مختلف را ت��دارك ببين��د و مبتني 
ب��ر آن هدف گذاري هاي كوتاه م��دت، ميان مدت و 
بلندمدت خود را ترس��يم كند. گردشگري سالمت، 
گردشگري سبز، گردش��گري فرهنگي؛ گردشگري 
تجاري و در نهايت گردشگري عشاير، نمونه هايي از 
انواع و اقسام اش��كال گردشگري محسوب مي شوند 
كه س��رمايه گذاري بر روي آنها دهه هاست در سطح 
كش��ورهاي مختلف جريان دارد. ديروز خبر رس��يد 
كه در ايران نيز سند گردشگري عشاير براي افزايش 
درآمدهاي پايدار و اش��تغالزايي تدوين ش��ده است؛ 
راهب��ردي كه در صورت اج��راي اصولي آن مي توان 
چش��م انداز روش��ني از اي��ن صنع��ت در اين بخش 

متصور شد. 
رييس سازمان عش��اير ايران با اشاره به تدوين سند 
توسعه گردشگري عشاير مي گويد: »سند گردشگري 
عشاير با همكاري سازمان عشاير ايران و وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با محوريت رونق 
در حوزه اشتغال، بهبود و افزايش درآمد اين قشر تهيه 
وتدوين مي ش��ود.« كرمعلي قندالي ديروز در ديدار 
با اس��تاندار قزوين، جذب گردشگر را از ديگر اهداف 
تدوين س��ند گرشگري عش��اير عنوان كرد. قندالي 
بيان كرد: ۱.۸ درصد جمعيت كشور را عشاير تشكيل 
مي دهند، با اين وجود ۲۵ درصد توليد گوشت قرمز با 

۲۸ درصد دام سبك و ۳۵ درصد صنايع دستي كشور 
از سوي اين قشر توليد مي شود. اين مسوول ادامه داد: 
براي ارايه تسهيالت به عشاير محدوديت وجود ندارد 
و امس��ال از منابع صندوق ملي ۴۰۰ ميليارد تومان 
براي كمك به زنجيره توليد به عشاير كشور پرداخت 
شده است. وي با اشاره به تقويت تشكيالت و ساختار 
نيروي انساني سازمان عش��اير، گفت: امسال موفق 
شديم براي برخي اس��تان ها از جمله قزوين نيروي 

انساني جذب كنيم.
رييس سازمان عشاير ايران افزود: با تشكيل شوراي 
عالي عش��اير در دولت تدبير و اميد پس از ۱۰ س��ال 
در س��ال ۹۲، در اين ش��ورا طرح ارتق��اي خدمات 
بهداشتي عش��اير مصوب شد و در كنار ديگر طرح ها 
منش��أ خدمات زيادي به جامعه عشاير شد. قندالي 
خاطرنش��ان كرد: حفظ طبيعت و منابع طبيعي در 
نقاطي كه عشاير ساكن هستند و رفت و آمد دارند به 
بهترين شكل حفظ شده است و براساس آمار، حتي 

يك هكتار آتش سوزي در مراتع عشايري نداشته ايم 
و خود عشاير مراقب و حافظ طبيعت هستند. به گفته 
او، عشاير داراي ريشه و فرهنگ اصيل و غني چند هزار 
ساله هستند زماني به ما در حوزه هاي طبيعي و حتي 
ديگر حوزه ها خسارت وارد شد كه سعي كرديم همه 
اين موضوع را به دست فراموشي بسپاريم. اين مسوول 
يادآور شد: عرصه هاي وسيعي در حوزه گياهان دارويي 
وجود دارد كه تالش مي كنيم براي تقويت اين حوزه 

از ظرفيت عشاير استفاده كنيم.
وي با اشاره به اينكه اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده 
منش��أ خدمات زيادي به عشاير ش��ده است، افزود: 
امس��ال از محل صندوق توسعه ملي نيز ۱۸ ميليون 
يورو به حوزه عش��اير اختصاص يافت كه براي تامين 

آب اين قشر اختصاص يافت.
رييس سازمان عشاير ايران تاكيد كرد: شوراي عشاير 
استان ها مصوب شوراي عالي انقالب است و بايد اين 

شورا در استان ها از جمله قزوين فعال باشد.

   دورنم�اي توس�عه گردش�گري عش�ايري
 در استان ها

يك��ي از فع��االن اقتص��ادي در بخ��ش عش��ايري 
شهرستان مهديشهر استان سمنان مي گويد: »گوت 
سنگس��ري« يا چادر عش��ايري كه از ظرفيت هاي 
اساسي در بخش گردشگري اس��ت تنها در آستانه 
نوروز در اس��تان سمنان برپا مي ش��ود در حالي كه 
از اين ظرفي��ت بايد در تمامي روزهاي س��ال بهره 
برد.  وي اف��زود: فعاالن اقتص��ادي عالقه مند براي 
س��رمايه گذاري در بخش ه��اي مختلف عش��ايري 
هس��تند ام��ا مس��ووالن در بعضي م��وارد با بخش 
خصوصي هم��كاري نمي كنند.  اين فعال اقتصادي 
خاطرنشان كرد: به دليل خشكس��الي و فقر مراتع 
بخش عشاير رغبت چنداني براي فعال سازي بخش 
گردشگري ندارند و اين قشر از جامعه معتقدند دام 
پايه اصلي حيات عشاير اس��ت. اين فعال اقتصادي 
در بخش عشايري گفت: عشاير حضور گردشگران 

در جمع خود را به دليل فق��دان امكانات تخصصي 
از جمل��ه اقامت��گاه و زيرس��اخت هاي بهداش��تي 
نمي پذيرند كه الزم است مسووالن امر با همفكري 
در كنار ايده پردازي براي جذب گردشگري به رفع 
مشكالت زيرساختي در اين بخش هم توجه كنند. 
 پارسا اضافه كرد: عشاير سمنان بيش از ۳۰ فرآورده 
لبني از شير توليد مي كنند كه اين ظرفيت اقتصادي 
در مقايسه با ديگر نقاط كشور بي مانند است و بايد 
بپذيريم كه از اين ظرفيت ها براي افزايش اش��تغال 

در استان بهره نبرديم. 
وي ادامه داد: بافت انواع جاجيم، گليم و كاله پشمي 
نياز به بازار فروش دارد كه با رونق بخش گردشگري 
عشاير مي توان براي توس��عه اين بخش اقدام كرد.  
اين فعال اقتصادي گفت: بخشي از مراتع استان هاي 
مازندران، خراسان شمالي و رضوي، گيالن و اصفهان 
در اختيار عشاير استان سمنان قرار دارد و با تعامل و 
همفكري مي توان گردشگري عشايري را در منطقه 

توسعه داد.

   ظرفيت هاي اشتغالزايي عشاير
يكي ديگر از فعاالن اقتصادي در بخش گردشگري 
اس��تان زنجان مي گويد: عش��ايري فصل جديد در 
توس��عه گردشگري استان اس��ت كه مسووالن امر 

براي رونق اين بخش بايد اقدام كنند.  
مهدي فراهان��ي اضافه كرد: يكي از سياس��ت هاي 
مهم و اصولي دولت در چند س��ال گذش��ته توجه 
به گردش��گري روس��تايي و عشايري اس��ت كه با 
برنامه ريزي اصول��ي مي توان اي��ن راهبردها  را در 
استان هاي مختلف از جمله زنجان پياده، كرد.  وي 
ادامه داد: هدفگذاري دقيق و شفافي از توسعه بخش 
گردشگري عشايري در استان نشده است اما نبايد 
با س��طحي نگري از كنار اين ظرفيت مهم اشتغال 
آفري��ن به راحتي گذش��ت.  فراهان��ي تصريح كرد: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده طرح هايي براي 
تغيير الگويي اس��تان از معبر به مقصد گردشگري 
در دستور كار است كه عش��ايري ظرفيتي فعال در 
تحقق اين برنامه است.  اين فعال اقتصادي در بخش 
گردش��گري گفت: در بعضي موارد كاغذبازي هاي 
اداري مانع س��رمايه گذاري هاي مختلف در بخش 
گردشگري عشاير و روستايي مي شود كه مسووالن 
در تس��هيل اين رون��د با فعال اقتص��ادي همكاري 

بيشتري داشته باشند.

ادامهازصفحه9:
  تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه ها براي 
مصارف آن قانون )۵۰ درصد براي كمك به خانوارها، 
۳۰ درصد براي كمك به توليد و ۲۰ درصد براي جبران 
هزينه ه��اي دولت(، در هيچ يك از س��ال هاي اجراي 
قانون مذكور رعايت نشده است. به نحوي كه در عمل، 
پرداخ��ت يارانه هاي نقدي، ح��دود ۹۰ درصد از كل 
مصارف هدفمندس��ازي يارانه ها را به خود اختصاص 

داده است.
  علي رغم اينكه مجلس ش��وراي اس��المي در قوانين 
بودجه سنواتي، همواره بر اختصاص درصدي از منابع 
هدفمندس��ازي براي كمك به توليد )موضوع ماده( ۸ 
)قانون هدفمندكردن يارانه ها( تأكيد كرده اس��ت، در 
عمل طي اين سال ها فقط ۱/۸ درصد مصارف به توليد 

اختصاص يافته است.
  علي رغ��م مف��اد بن��د »ب« قان��ون برنام��ه پنجم 
توس��عه مبني بر اختصاص ۱۰ درص��د از كل منابع 
هدفمندسازي يارانه ها به حوزه سالمت، ۲/۴ درصد به 
اين بخش اختصاص يافته است كه البته اين مقدار از 
پرداخت ها صرفًا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و 
در سال هاي پيش از آن علي رغم حكم مقرر در قانون 
برنامه پنجم توسعه، هيچ س��همي براي اين موضوع 

اختصاص نيافته است.

   جمع بندي
قانون هدفمندكردن يارنه ها به اهداف مورد نظر خود 
ش��امل عادالنه كردن نظام توزيع يارانه ها، افزايش 
كاراي��ي اقتصادي، افزايش رفاه ب��ا پرداخت نقدي، 
كاهش زمينه قاچاق س��وخت، كاهش هزينه هاي 
دولت، شفافيت پرداخت يارانه نقدي و حفظ محيط 

زيست به داليل زير دست پيدا نكرد: 
1-تخلف�اتف�راواندرنح�وهاج�رايقان�ون

هدفمندكردنيارانهها
تركيب مق��رر در قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها 
ب��راي مصارف آن قان��ون )۵۰ درص��د براي كمك 
به خانوارها،  ۳۰ درصد ب��راي كمك به توليد و ۲۰ 
درصد براي جبران هزينه هاي دولت(، در هيچ يك 
از س��ال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7 رعايت نش��ده است؛ 
به نح��وي كه در عمل، پرداخ��ت يارانه هاي نقدي، 
ح��دود ۹۰ درص��د از كل مصارف هدفمندس��ازي 
يارانه ها را به خ��ود اختصاص داده و حدود ۲ درصد 
مصارف نيز صرف توليد شده است. به عالوه، حدود 
۲ درصد مصارف نيز به حوزه سالمت تخصيص داده 

شده است. 
درمجم��وع، اجراي قانون هدفمندك��ردن يارانه ها 
درخصوص توزيع يارانه نقدي مسير صحيحي را طي 
نكرد. توفيق در اجراي سياست نقدي كردن يارانه ها 
نيازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدي بود 

كه محقق نشد.
 در ضمن، پرداخت هدفمند يارانه نقدي مس��تلزم 
اتصال سامانه هاي مالياتي و يارانه اي بوده به گونه اي 
كه اطالعات اين س��امانه ها در بازه زماني مشخص 

به روز شود.

2-بيتوجهياساس�يبهس�ايرقوانينمكمل
)ازجمل�هقانونتوس�عهحملونق�لعموميو
مديريتمصرفس�وخت،قانوناصالحالگوي
مصرفان�رژي،قانونرفعموان�عتوليدوقانون
اجرايسياس�تهاياص�لچهلوچهارمقانون
اساس�ي(اس��تفاده صرف از ابزاره��اي قيمتي براي 
مديريت تقاضاي انرژي يا بهينه سازي مصرف سوخت 
ناكافي بوده و الزم اس��ت از ابزاره��اي غيرقيمتي نيز 
استفاده شود. قانون توسعه حمل ونقل عمومي مصوب 
سال ۱۳۸6 و قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 
سال ۱۳۹۰ زمينه ساز به كارگيري ابزارهاي غيرقيمتي 
براي تحقق اهداف قانون هدفمندكردن يارانه ها بودند 

كه به درستي اجرا نشدند.
3-توزيعمناب�عحاصلازاجرايقانوندرميان

اهدافمتعددونامرتبطباحوزهانرژي

يكي از مهم ترين نقاط ضعف قانون هدفمندكردن يارانه ها، 
توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي بين مصارف 
متعدد از جمله كمك به حوزه سالمت، كمك به اشتغال 
جوانان، افزايش مس��تمري و... است به گونه اي كه عماًل 
منابعي براي تحقق اهداف اصلي قانون كه كاهش شدت 
انرژي بود، نمانده است. به عالوه، با اصرار مجلس شوراي 
اسالمي در تبصره »۱۴« بودجه سال ۱۳۹7، براي اجراي 
ماده )۳۹( قانون برنامه ششم توسعه، براي اولين بار از زمان 
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه منابع حاصل از 
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مد نظر قرار گرفت و 

ضروري است اين روند شفافسازي ادامه يابد.
4-بيتوجهيبهريش�ههاياصل�يناكارآمدي

حوزهانرژي
ايراد مهم قانون، در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاري دولتي 
انرژي در مصرف باالي انرژي در كشور بوده است. به گونه اي 

كه قانون هدفمندكردن يارانه ها فقط اشاره مختصري به 
ضرورت ارتقاي راندمان نيروگاه ها و كاهش اتالف شبكه 
توزيع داشته، اما توجه جدي به اصالح تلفات زنجيره عرضه 
انرژي ندارد. اين درحالي است كه بخش عمدهاي از انرژي 
كشور در پااليش��گاه هاي نفت و گاز و نيروگاه هاي برق به 
هدر م��ي رود. تلفات بخش عرضه ان��رژي قبل از اينكه به 
دست مصرف كننده نهايي برسد، تقريباً ساالنه معادل ۵۰۰ 
ميليون بش��كه نفت خام يا روزانه ۱/۳ ميليون بشكه نفت 
)است. كاهش ميزان تلفات در زنجيره توليد تا مصرف انرژي 
خود مي تواند گامي بسيار مهم در راستاي هدفمندكردن 
يارانه ها باشد كه عمده آن نيز در اختيار بخش دولتي است.
5-بيتوجهيبهزمينههايتغييرتكنولوژيهاي

انرژيبر
اصواًل درصورت نبود دسترسي به امكان تغيير تكنولوژي 
انرژيب��ر، افزايش قيمت انرژي يا تمام��ًا به مصرف كننده 

منتقل ش��ده يا موجب توقف توليد خواهد شد. به عبارت 
ديگر، افزايش قيمت حامل هاي انرژي اگر با تغيير تكنولوژي 
همساز نباشد، اثر معناداري بر رشد توليد، افزايش اشتغال و 
ساير متغيرهاي حقيقي اقتصاد ندارد. در وضعيت كنوني كه 
دسترسي به تكنولوژي هاي مدرن با بازدهي باال دشوار است 
و بنگاه ها نيز به دليل افزايش نرخ ارز، داراي توان مالي كافي 
براي تغيير تكنولوژي نيستند، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي ممكن است موجب كاهش مصرف در بخش خانگي 
شود، اما بنگاه ها فقط از طريق كاهش توليد مي توانند به آن 
واكنش نش��ان دهند. درمجموع، ضروري است كه قانون 
هدفمندي يارانه ها براس��اس بازخوردهاي به دست آمده 
در حين اجرا بازنگري ش��ود و در رويك��رد جديد عالوه بر 
سياست هاي قيمتي، سياست هاي غيرقيمتي با مالحظه 
امكان پذيري  سه گانه مالي، فني و اقتصادي به طور جدي 

مورد توجه قرار گيرد.
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افتتاح خط قطار مسافربري 
مشهد- بستان آباد

مش�هد| مدي��ركل راه آهن خراس��ان رضوي از 
راه اندازي قطار مس��افربري مش��هد- بستان آباد و 
بالعكس خبر داد. مديركل راه آهن خراسان رضوي 
گفت: قطار مسافري مشهد بستان آباد و بالعكس با 
توجه به تقاضاي مس��افران و زائران امام رضا)ع( از 
تاريخ چهارم آذر ساعت ۱۰و۳۰ دقيقه از بستان آباد 
به مقصد مش��هد حركت كرد و در ساعت ۱۴و۵۰ 
دقيقه هشتم آذر نيز مشهد را به مقصد بستان آباد 
ترك خواهد كرد. مصطفي نصيري ورگ با بيان اينكه 
نخستين مسافران اين قطار خانواده معزز شهدا بودند 
كه به مشهد مشرف شدند، افزود: براي رفاه و آسايش 
حال مس��افران در اين قطار سالن هاي چهار تخته 
چهار ستاره پارسي سپهر متعلق به شركت حمل و 

نقل ريلي رجا اختصاص يافته است.

22 واحد متخلف مرغ و ماهي 
در قزوين قضايي شدند

قزوين| ۲۲ واحد متخلف در حوزه مرغ و ماهي به 
علت رعايت نكردن بهداشت دامپزشكي به مراجع 
قضايي اس��تان قزوين معرفي ش��دند. رييس اداره 
دامپزشكي شهرستان قزوين ديروز با اعالم اين خبر 
گفت: آبان ماه سال جاري ۲ هزار و 6۳۹ مورد بازديد 
و بازرس��ي از واحدهاي عرضه دام، طيور و شيالت 
انجام شد كه از اين ميان ۵۵ فقره تخلف بهداشتي 
به مراجع قضايي معرفي ش��دند. مهدي جلوخاني 
افزود: در همين مدت با ۱۳ واحد عرضه گوشت قرمز، 
هشت باب رستوران و تاالر پذيرايي، پنج واحد عرضه 
مواد خوراكي دام و طيور و يك مركز عرضه تخم مرغ 
نيز برخورد قضايي صورت پذيرفت. اين مسوول با 
بيان اينكه 6 خ��ودرو حمل فرآورده هاي خام دامي 
توقيف شده است، اظهار داشت: هدف از برخوردهاي 
قضايي در حوزه تخلفات بهداشتي دامپزشكي، تامين 
سالمت غذايي اس��ت كه در اين رابطه نظارت هاي 

مستمر همچنان ادامه دارد.

همه مسووالن مكلف به تبيين 
طرح اصالح سوخت هستند

بوشهر| فرماندار ديلم استان بوشهر گفت: باتوجه 
به اينكه طرح اصالح قيمت بنزين تصميم مسووالن 
نظام و از مبادي قانوني مصوب و اجر اشده است، همه 
مس��ووالن و مجريان مكلف به تبيين و اجراي آن 
هستند. عبداالمير قاسمي در جلسه ستاد مديريت 
بحران اين شهرس��تان افزود: اساسي ترين اهداف 
طرح، جلوگيري از قاچاق بنزين و خروج سرمايه از 
مملكت، كمك به اقشاركم درآمد و مديريت بهينه 
و دقيق مصرف س��وخت اس��ت. وي اظهار داشت: 
مديران نسبت به رفع دغدغه و مسائل و مشكالت 
مردم بايد احساس مسووليت و در كوتاه ترين زمان 
نسبت به گره گشايي آنان اقدام كنند. فرماندار ديلم 
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تمامي مديران 
دستگاه هاي اجرايي و اعضاي مديريت بحران، با به 
روز رساني و تجهيز وسايل و ماشين آالت براي مواقع 
بحران آمادگي الزم داشته باش��ند تا در زمان بروز 

حادثه از هرگونه خسارت احتمالي جلوگيري شود.

 آغاز نام نويسي سفر به عتبات 
در دي ماه 

تهران|نام نويسي دور جديد سفر به عتبات براي 
اع��زام كاروان هاي زيارتي در ب��ازه زماني نيمه دوم 
آذرماه و همچنين اول تا پايان دي ماه آغاز ش��د. با 
آغاز دور جديد سفر به عتبات كه در مرحله نخست 
به صورت هوايي و پس از آن زميني پيش بيني شده 
بود، ظرفيتي بالغ ب��ر ۱۰۰ كاروان براي اعزام زائران 
حس��يني به عتبات از ۳ تا ۱۴ آذرماه در نظر گرفته 
شد. بر همين اساس زائران ايراني بسياري هم اكنون 
در شهرهاي زيارتي عراق حضور دارند و به تناسب 
زمان بندي اعزام ها به كشور باز مي گردند. اعزام هاي 
دور جديد عتبات در نيمه دوم آذرماه و همچنين از 
اول تا پايان دي ماه برنامه ريزي شده است و متقاضيان 
اين سفر معنوي از استان هاي مختلف مي توانند در 

اين دوره به عتبات مشرف شوند.

صيد ۱۴۱۰ تن ميگو از 
آب هاي هرمزگان

بندرعباس|معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت 
هرمزگان از پايان فصل صيد ميگو و صيد بالغ بر هزار 
و ۴۱۰ تن ميگو از آبهاي هرمزگان خبر داد. محمد 
جوانمرد با بيان اينكه در صيدگاه هاي استان هرمزگان 
فصل صيد ميگو از يازدهم مهرماه آغازش��ده است، 
گفت: خوشبختانه در مجموع فصل صيد ميگو امسال 
رضايت بخش بوده است. وي افزود: امسال حدود ۱7۹ 
فروند شناور صيادي با بيش از دوهزار و ۱۴۸ نفر صياد 

در فصل صيد ميگوي ۹۸ مشاركت دارند . 

مكمل هاي دارويي و ورزش 
غيرمجاز آلوده به كورتون است

سنندج|  مسوول معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم 
پزشكي كردستان گفت: صد درصد مكمل هايي كه از 
مبادي غيررسمي عرضه مي شود، غيرمجاز و بيشتر 
به كورتون آلوده اس��ت. مصيب محمدي ديروز در 
جلسه كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال كه 
در محل معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان برگزار ش��د، اظهار كرد: عرضه و فروش 
مكمل هاي دارويي، ورزشي در بسياري از سايت ها 
از جمله سايت ديوار غيرقانوني و غيرمجاز است. به 
گفته اين مقام مسوول، توزيع برخي داروها و مكمل ها 
در شهرهاي مرزي استان مستقيم با سالمت مردم 
س��روكار دارد   نظر به اينكه صد درصد مكمل هايي 
كه از مبادي غيررسمي عرضه مي شود، غيرمجاز و 
بيشتر به كورتون آلوده است بايد حتما كنترل شود.

جدول4-منابعسازمانهدفمندسازييارانهها1389تا1397

از آذر ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹7سال ۱۳۹6سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۴سال ۱۳۹۳سال ۱۳۹۲سال ۱۳۹۱سال ۱۳۹۰سال ۱۳۸۹
درصدانتهاي ۱۳۹7

۸۰.۰۰۰۸۰.۰۰۰۲.۰استقراض از بانك مركزي

افزايش قيمت كاالها و خدمات مشمول 
۳۵.۰۰۰۲۹۵.۸۲۵۳۰۲.۸۲۹۳۱7.۰۵۳۳۵۵.76۴۳۳۴.۰۱7۳۱۳.666۳۴۵.۵۵۸۵6۱.۱۳۸۲.۸6۰.۸۴۹7۳.۳قانون هدفمندسازي

۲۰.۰۰۰۱۱۰.۲۳۱۱۰۸.۱۵۴۱۱۲.۰۰۰۱۱۳.۰۰۰۱۰۱.۵۲6۱۱۱.7۲۲۱۳6.۴۸۴۸۱۳.۱۱6۲۰.۸از محل رديف هاي يارانه اي بودجه عمومي

۱۹.6۰۰۴۰.۰۰۰۲۵.۵۰۰۸۵.۱۰۰۲.۲از محل ساير رديف هاي بودجه عمومي

66.۰۰7۱7۰66.۰۲۵۱.7ساير )شامل برداشت از صندوق توسعه ملي(

۲۰.۰۴7۳7.۵۴۹۲.۰6۵۳۸۸7۴۴۴۲۸۱7۲۹مانده وجوه مصرف نشده از سال قبل

۱۵۴.6۰۰۴66.۱۰۳۵۱۴.۵۳۸۴۵6.6۳۵۴6۹.۱۵۲۴۳۵.6۱7۴۲۵.۴۳۱۴۸۲.۳۲۳۵6۱.۸67۳.۹۰۵.۰۹۰۱۰۰جمع

ماخذ:سازمانهدفمندسازييارانهها.

جدول5–مصارفسازمانهدفمندسازييارانهها1389تا1397
درصدجمعسال ۱۳۹7سال ۱۳۹6سال ۱۳۹۵سال ۱۳۹۴سال ۱۳۹۳سال ۱۳۹۲سال ۱۳۹۱سال ۱۳۹۰سال ۱۳۸۹

۱۱۴.۹۵۳۳۹۲.۵7۴۴7۸.66۰۴۲۰.۰7۵۴۱6.۱۹۰۴۱۲.۹۰6۴۱۰.۲۴۹۴۱۵.66۱۴۲۱.7۸۲۳.۴۸۳.۰۵۰۸۹.۵پرداخت يارانه نقدي )ماده )7(

۵.۱۸۰۵.۳۰۰۴.۸۰۰۴.7۹۰۱.6۰۰۳.67۰۰.۸سبد كاال )ماده )7(

۲۵.۵۰۰۲۸.۴۰۰۸.7۰۰۵.۰۰۸.6۵۰۱7.۵۰۰۹۳.7۵۰۲.۴كمك به بخش سالمت

حق بيمه اقشار آسيب پذير و پرداخت به 
۱.۰۰۰۰6.۴۰۰۳۲۵۴۳.۲۸۴66.۹۲۹۱۱7.۹۳۸۳.۰بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره(

۱۹.6۰۰۱۵.۸7۰۸.۹۱۳۱۸۰۵.۵۸۵۵.77۰۴.7۳۹۹.۲۰۸6۹.۸6۵۱.۸كمك به توليد )ماده )۸((

۳۳.۰۰۰۳۳.۰۰۰۰.۸يارانه نان و خريد تضميني گندم

۱۸.۰۰۰۵.۰۰۰۲۳.۰۰۰۰.6بازپرداخت استقراض از بانك مركزي

۱.۱۱۰۱۹.۹۰۰۱۰.۴۹۱6.77۲۲.۵7۳۲6۳۴۱.۱۱۰۱.۱تسويه علي الحساب دريافتي از خزانه

۵۵۱۱۰۰6۵۱۰.۰۲بازپرداخت استقراض از صندوق توسعه ملي

۱۳۴.۵۵۳۴۲۸.۵۵۴۵۱۲.۴7۴۴۵6.۲۴7۴6۹۰.7۸۴۳۵.۵7۴۴۲۵.۱۵۱۴۸۱.۵۹۳۵۴۹.۸۱۱۳.۸۹۲.۰۳6۱۰۰جمع

ماخذ:همان

)ميلياردريال(

)ميلياردريال(



اقتصاد اجتماعي12اخبار

يك دهه از تصويب اليحه اصالح الگوي كشت مي گذرد اما اجراي آن هنوز روي زمين مانده است

خسارت اقتصادي بي توجهي به قانون اصالح الگوي كشت

نقش مافياي دخانيات در ارزاني سيگار

۳۰ درصد زمان آموزش در مدارس از دست مي رود

ريحانه جاويدي|
ده سال از تصويب اليحه اصالح الگوي كشت در مجلس 
شوراي اسالمي مي گذرد اما با وجود گذشت يك دهه 
هنوز خبري از اجراي آن نيست. تعلل ده ساله در اجراي 
اين اليحه در حالي اس��ت كه اصالح الگوي كشت به 
عنوان يك تكليف ويژه براي وزارت جهادكشاورزي در 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم تعيين شده بود 
و اين وزارتخانه بايد تا پايان سال اول آن، اصالح الگوي 
كش��ت را به سرانجام مي رس��اند اما با گذشت نزديك 
به چهار س��ال از برنامه شش��م، اين تكليف قانوني به 
فراموشي سپرده شده است. روي زمين ماندن قانون در 
حالي است كه از 100 درصد منابع آبي موجود نزديك 
به 80 درصد در حوزه كش��اورزي مصرف مي شود كه 
از اين رقم براس��اس آمار وزارت جهاد كشاورزي، 56 
درصد آن به هدر مي رود. از س��وي ديگر كارشناسان 
كشاورزي معتقدند، اصالح الگوي كشت حتي اگر براي 
صرفه جويي در مصرف آب هم انجام نش��ود در شرايط 
فعلي اقتصادي ايران ضرورت اجراي آن بيش از پيش 
ديده مي ش��ود چرا كه تدوين نشدن و معرفي نكردن 
الگوي مناسب كشت به كشاورزان باعث شده هر سال 
برخي از محصوالت كشاورزي به ويژه در بخش صيفي 
جات به دليل توليد انبوه و عرضه فراوان روي دس��ت 
كشاورزان بماند و حتي دولت مجبور به خريد توافقي 
آنها از توليدكننده ش��ود و از سوي ديگر هر سال اعالم 
قيمت محصوالت كشاورزي را به چالش تبديل كند.به 
اين ترتيب يك تعلل ده ساله، هر سال فشار اقتصادي 
بسياري را به كشاورزان، مصرف كنندگان و همچنين 
دولت تحمي��ل مي كند و منابع مالي قابل توجهي را از 

بين مي برد.

  شعار اجراي اصالح الگوي كشت
نداش��تن آمار جامع از كش��ت، حماي��ت نكردن الزم 
از كش��اورزان در كش��ت هاي جايگزي��ن، ناتواني در 
تصميم گيري ه��اي به موقع ب��راي واردات و صادرات 
محصوالت از جمله چالش هاي نداش��تن يك برنامه 
منسجم براي الگوي كشت است. كارشناسان معتقدند 
براي پايان دادن به اين معضالت بايد نظام كشاورزي 
با محوريت اقتصادي بودن كه مبتني بر سياست هاي 
كالن كشور و بهره گيري از ظرفيت هاي منطقه باشد، 
تدوين شود. جعفر حسيني، مشاور عالي سازمان نظام 
صنفي كشاورزي و منابع طبيعي درباره اين موضوع بيان 
كرد: همه ساله براي اعالم قيمت محصوالت كشاورزي 
دچار مشكل هس��تيم به طوري كه مسووالن شوراي 
اقتصاد به اجراي قانون اهميت نمي دهند تا بر مبناي 
آن اقدام به قيمت گذاري محصوالت كشاورزي مطابق 
با هزينه هاي توليد و تورم واقعي كنند كه اين امر در كنار 
اجرا نشدن مصوبه الگوي كشت مشكالت متعددي براي 

بهره برداران بخش كشاورزي ايجاد كرده است.
او افزود: اجراي الگوي كشت شعاري بيش نيست. ضعف 
وزارت جهاد كشاورزي در نبود تعريف و ايجاد يك برنامه 
مدون موجب ش��ده اين مصوبه اجرا نش��ود. نبود آمار 
صحيح و برنامه مدون منجر به اجرا نشدن اين مصوبه 
در استان هاي مختلف شده است و همواره اجرا نشدن 
آن به سبب مشكالت تنظيم بازار به ضرر اقتصاد كشور 
تمام شده است به عنوان مثال اجرا نشدن اين مصوبه در 

برخي سال ها كاهش توليد و افزايش چشمگير قيمت 
و در س��ال بعد افزايش توليد و اُفت شديد قيمت را در 
برداشته است كه دولت بايد هزينه سنگين تبعات اجرا 

نشدن اين مصوبه را بپردازد.

  خس�ارت محيط زيس�تي و بار مالي مضاعف 
براي دولت

اظهارات حسيني در حالي است كه اجرا نشدن اليحه 
اصالح الگوي كش��ت تاكنون نه تنها فشار اقتصادي 
را در بخش توليد محصوالت كش��اورزي ايجاد كرده 
است بلكه به محيط زيس��ت هم آسيب هاي فراواني 
وارد كرده كه خش��ك ش��دن درياچه اروميه يكي از 
بزرگ ترين آنهاست كه بار مالي مضاعفي را به دولت 
تحمي��ل مي كند. علي محمد ش��اعري س��خنگوي 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي درباره 
تبعات منفي اجرا نشدن الگوي كشت در كشور، بيان 
كرد: بر خالف آنكه بسياري از استان ها با بحران منابع 
آبي مواجه هستند، اما به سبب اجرا نشدن اين مصوبه 
اقدام به كش��ت محصوالت آب بر مي كنند؛ به عنوان 
مثال با وجود محدوديت و ممنوعيت كش��ت برنج به 
جز استان هاي شمالي، هم اكنون در اصفهان و بسياري 
از استان هاي ديگر اين محصول كشت مي شود كه اين 

امر به ضرر منابع پايه كشور تمام مي شود.
او اف��زود: هم اكنون اس��تان هاي آذربايج��ان غربي، 
اصفهان، سيس��تان و بلوچستان و خوزستان به علت 
فقدان كش��ت ش��اهد بحران هاي مهم��ي در بخش 
كشاورزي و محيط زيست هستند به طوري كه يكي 
از علل مهم خش��ك ش��دن درياچه اروميه را بايد در 
نبود الگوي كش��ت جس��ت وجو كرد چ��را كه توليد 
محصوالت باغي بعد از انقالب در اس��تان آذربايجان 
غربي به قدري افزايش داشت كه زمينه را براي خشك 
شدن اين درياچه فراهم كرد. همچنين كشت برنج در 
استان هاي كم آب مثل اصفهان باعث ايجاد بحران در 
برخي شهر ها شده است كه همه اين عوامل حكايت از 

فقدان الگوي كشت در كشور مي كند.

  اص�الح الگ�وي كش�ت؛ امني�ت غذايي را 
افزايش مي دهد

يك��ي از مولفه هاي مهم كه ض��رورت تدوين الگوي 
كشت را بيش از پيش نمايان مي كند، توجه به امنيت 
غذايي اس��ت اما در حال حاضر الگوي كلي توس��عه 
كشاورزي معيوب است، چراكه توسعه كشاورزي هيچ 
تناسبي با ظرفيت  هاي طبيعي كشور ازجمله منابع 
آبي، ويژگي ه��اي اقليمي هر منطقه و همچنين نياز 
كشور به محصوالت كشاورزي ندارد. علي موسوي، 
كارش��ناس حوزه كش��اورزي درباره اين موضوع به 
»تعادل« گفت: يك��ي از مولفه هاي مهم در طراحي 
الگوي كشت شاخص هاي امنيت غذايي است. اصوال 
برخي محصوالت به دليل جايگاه ويژه اي كه در تأمين 
قوت غالب مردم دارند داراي اهميت باالتري هستند 
و نمي توان سهم چنين محصوالتي را در الگوي كشت 
ناديده گرفت. به عنوان مثال ممكن است يك منطقه 
ازنظر اقليمي و جغرافيايي هم براي كشت گندم و هم 
براي كشت گياه دارويي مناسب باشد، وقتي از منظر 
اقتصادي بخواهيم اين مس��اله را بررسي كنيم گياه 

دارويي جايگاه باالتري در طراحي الگوي كش��ت به 
خود اختصاص مي دهد چون اقتصاد و درآمدزايي آن 
باالتر است- هرچند بازار گياه دارويي در حال حاضر 
بسيارشكننده است- اما جايگاه گندم در شاخص هاي 
امنيت غذايي قابل مقايس��ه با گياه دارويي نيست و 
درصورتي كه در بعد امنيت ملي مس��اله را بررس��ي 
مي كنيم بايد محصولي مثل گندم اولويت بيشتري 

در الگوي كشت داشته باشد.
موسوي توجه به اصالح الگوي كشت را يكي از راه هايي 
دانس��ت كه از طريق مصرف آب در حوزه كش��اورزي 
بهينه سازي مي شود، او درباره اين موضوع گفت: حدود 
۷0 درصد از منابع آبي كش��ور به صورت تجديد ناپذير 
است كه در حال حاضر هيچ بهره  برداري از آن صورت 
نمي گي��رد و اين مي��زان آب كه ح��دودا معادل ۳00 
ميليارد مترمكعب اس��ت، س��االنه از طريق تبخير از 
دسترس خارج مي ش��ود درحالي كه با توسعه كشت 
ديم عالوه بر اينكه مي توان اين منابع آبي را در راستاي 
توليد غذا به خدمت گرفت بلكه پوش��ش گياهي خود 
عاملي براي افزايش نفوذ آب باران به خاك خواهد شد 
و ذخاير آب هاي تجديد پذير نيز افزايش خواهد يافت.

  آسيب شناسي مركز پژوهش ها 
اظهارات كارشناس��ان در حالي اس��ت كه براساس 
گزارش��ي كه مركز پژوهش هاي مجل��س با عنوان 
چالش ها و راهكارهاي رونق توليد بخش كشاورزي 
در سال ۹8 منتشر كرده، يكي از موانع و چالش هاي 
كلي��دي بخش كش��اورزي ك��ه مانع رون��ق در اين 
بخش نيز ش��ده اس��ت، فقدان ديد جامع در تدوين 
الگوي كشت بهينه است. در بخشي از گزارش مركز 
پژوهش ها درباره اين موضوع آمده اس��ت: »با توجه 

به ش��رايط اقليمي كشور، رس��يدن به الگوي كشت 
مناسب كه از آن بتوان حداكثر بهره برداري را از عوامل 
و نهاده هاي توليد، به ويژه عامل محدودكننده آب به 
دست آورد، ضرورتي انكارناپذير است. نكته اي كه در 
زمينه اجرايي شدن الگوي كشت بهينه به آن كمتر 
توجه ش��ده و به نظر مي رسد عامل اصلي در ناموفق 
بودن اجراي الگوي كش��ت در باغات و مزارع باش��د، 
تاكيد فراوان بر مساله استفاده بهينه از آب و نپرداختن 
به ساير عوامل موثر بر تصميمات توليدي كشاورزان 
اس��ت. براي مثال مي توان به تاثير عواملي همچون 
نوسان قيمت محصوالت در بازار، برنامه هاي توجيهي 
و تشويقي، مسائل اقتصادي و اجتماعي بهره برداران و 
امكان كشت هاي جايگزين و متنوع با توجه به مسائل 
محيط زيس��تي اش��اره كرد. توجه نكردن به مسائل 
فوق باعث شده بس��ياري از برنامه هاي پيشنهادي با 
عدم اقبال كش��اورزان روبرو ش��ود و در نهايت هدف 
اصلي اين برنامه ها كه همان استفاده مديريت شده از 
منابع آبي اس��ت، محقق نشود. اين درحالي است كه 
هدف اصلي برنامه هاي الگوي كش��ت، بايد استفاده 
حداكثري و پايدار از ظرفيت و توان توليدي منابع و 
با رعايت مسائل زيست محيطي باشد. با اين شرايط، 
مي توان گف��ت يكي از داليل نب��ود ضمانت اجرايي 
براي پياده س��ازي برنامه هاي الگوي كش��ت، ضعف 
جامع نگري در خود اين برنامه ها اس��ت كه در نتيجه 
آن، كشاورزان نسبت به اجراي آن اقناع نشده و از هر 

ابزاري براي مقابله با آن استفاده مي كنند.«
مركز پژوهش ه��ا در بخش ديگ��ري از اين گزارش 
به نبود هماهنگي بين دس��تگاهي ب��ه عنوان يكي از 
موانع اجراي طرح اش��اره كرده و نوشته است: »نبود 
هماهنگي بين وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو 

در مديريت منابع آب باعث ش��ده كه هر كدام از اين 
وزارتخانه ها به بهانه نداش��تن همه اب��زار الزم براي 
دستيابي به اهداف مديريتي خود، از مسووليت پذيري 
و پاسخگويي نسبت به عملكرد خود سر باز زنند. از يك 
طرف وزارت نيرو در برابر كيفيت و نحوه انجام عمليات 
كشاورزي و تاثيرپذيري آن از ميزان منابع آب تحويلي 
آگاهي ندارد و از طرفي وزارت جهادكشاورزي خود را 
در برابر برداشت هاي مخفيانه آب، الگوهاي نادرست 
كشت و بهره وري پايين مصرف آب در برخي مناطق 
كشور مسوول نمي داند. در اين شرايط، با وجود اينكه 
وزارت جهادكشاورزي هر ساله الگوي كشت متناسب 
با هر استان را به مسووالن ذي ربط ابالغ مي كند، ولي 
اين اب��الغ جنبه اختياري داش��ته و در عمل در برابر 
اجراي آن مقاومت مي ش��ود. ه��ر چند همانطور كه 
گفته شد، تجربه نش��ان داده است، الگوي ارايه شده 
يا محصوالت مورد توصيه، الزاما از تناس��ب خوبي با 
منطقه مربوطه برخوردار نبوده و بهترين گزينه براي 

كشاورز نيست. 
از طرفي نبود يك س��ازوكار علمي، براي شناس��ايي 
و معرفي بهترين و مناس��ب ترين الگوي كش��ت به 
روستاييان و عشاير، در بسياري موارد باعث شده است 
كه كشاورزان به دليل عدم راهنمايي مناسب، اقدام به 
احداث باغ هايي كنند كه به دليل مطابقت نداشتن با 
ش��رايط اقليمي، به صورت مستمر دچار سرمازدگي 
مي ش��وند. اين امر س��بب افزايش ضايعات و كاهش 
بهره وري و عملكرد در واحد س��طح مي شود. توليد 
ساالنه س��بزي و صيفي از جمله پياز، سيب زميني و 
هندوانه كه بدون توجه به نياز بازار كشت شده و ساالنه 
هم تكرار مي شود نيز نتيجه نبود ديد جامع در تهيه و 

اجراي الگوي كشت بهينه است.«

سال هاس��ت برخي نمايندگان مجل��س در تالش 
ب��راي افزايش ماليات دخاني��ات و اعمال ماليات بر 
خرده فروشي سيگار هس��تند، اما اين تالش ها تا به 
حال چن��دان نتيجه بخش نبوده و قيمت س��يگار، 
نس��بت به بسياري از كش��ورهايي كه براي كاهش 
مصرف سيگار، بر آن ماليات بسته اند، ارزانتر است. 
برخي از مافياي سيگار در اين رابطه سخن مي گويند 
و تاثي��ر اين مافيا در جلوگي��ري از اعمال ماليات بر 
آن. معاون بهداش��ت وزارت بهداشت نقش مافياي 
دخاني��ات در جلوگيري از افزاي��ش ماليات بر مواد 
دخان��ي را مورد اش��اره قرار داد و گف��ت: ماليات بر 
سيگار به تنهايي مي توانست ساالنه ۲0 هزار ميليارد 
تومان درآمد براي كشور داش��ته باشد، اما مافياي 

سيگار اجازه اين كار را نداد.
عليرضا رييس��ي با اش��اره ب��ه وضعي��ت ماليات بر 
دخانيات در كشور گفت: در حال حاضر ارزان ترين 
سيگار دنيا در كشور ما عرضه مي شود. همچنين در 
هيچ كجاي دنيا كمتر از كش��ور ما ماليات از سيگار 
نمي گيرن��د. تركيه ماليات س��يگار را به صد درصد 
رسانده و ثابت شده اس��ت كه مهم ترين راه كاهش 
مصرف دخانيات، اخ��ذ ماليات از آن و جلوگيري از 

خرده فروشي است.
او اف��زود: در ح��ال حاضر مافياي ب��زرگ دخانيات 
در كش��ور ما كار مي كند؛ به ط��وري كه در وضعيت 
تحريمي كه هيچ چيز حتي دارو به ما نمي دهند اما 

چند كمپاني بزرگ امريكايي به ما سيگار مي دهند 
و هي��چ تحريمي براي س��يگار وجود ن��دارد. ما به 
مجلس ش��وراي اسالمي پيشنهاد داديم كه ماليات 
بر سيگار س��االنه 10 درصد افزايش يابد كه در اين 
صورت مي تواند ساالنه ۲0 هزار ميليارد تومان درآمد 
براي كشور به دنبال داشته باشد، اما همين مافياي 
س��يگار جلوي اين اقدام را گرفتن��د. بنزين 1000 
توماني كه به ۳000 تومان رس��يد ساالنه ۳0 هزار 
ميليارد تومان درآمدزايي دارد، اما ماليات بر سيگار 

به تنهايي مي توانست ساالنه ۲0 هزار ميليارد تومان 
درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافياي سيگار اجازه 

اين كار را نداد.
رييسي همچنين با بيان اينكه بيماري هاي غيرواگير 
باعث ش��ده اند كه در پيش��گيري و مداخالت براي 
بيماري ها همه سازمان ها و مردم با يكديگر مشاركت 
كنند، گفت: در غير اين صورت وزارت بهداشت شايد 
تنه��ا بتواند حداكثر ۲0 ت��ا ۲5 درصد در اين حوزه 
مداخل��ه كند. بايد توجه كرد ك��ه بحث چاقي يكي 

از مهم ترين اهدافي اس��ت كه در اس��ناد SBH مد 
نظر قرار گرفته اس��ت. در عين حال سازمان جهاني 
بهداشت به ش��دت و با نگراني بحث چاقي كودكان 
را دنب��ال مي كند ك��ه از معضالتي اس��ت كه همه 

كشورهاي دنيا از جمله ايران با آن درگير هستند.
رييس��ي با اش��اره ب��ه روند م��رگ و مير ناش��ي از 
بيماري هاي غيرواگير گف��ت: 8۲ درصد از مرگ و 
مير در كش��ور به دليل بيماري ه��اي غيرواگير رخ 
مي ده��د كه 16 تا 1۷ درصد اي��ن مرگ ها به دليل 
س��رطان ها، ۴۲ درصد به دليل بيماري هاي قلبي و 
عروق��ي و بيماري هاي مزمن تنفس��ي و ديابت هر 
كدام ب��ه ميزان چهار تا ۴.5 درص��د در مرگ و مير 
ناش��ي از بيماري هاي غيرواگي��ر موثرند كه در اين 
بين بيماري هاي قلبي و عروقي بيش��ترين سهم را 
به خود اختصاص مي دهند. در عين حال سهم اين 

چهار عامل در مرگ و مير كشور ۷6 درصد است.

  وقوع ساالنه ۳۸۰هزار مرگ در كشور
وي ادام��ه داد: س��االنه ۳80 هزار مرگ در كش��ور 
رخ مي دهد ك��ه ۳1۲ هزار مورد از آنه��ا مربوط به 
بيماري هاي غيرواگير است و پيش بيني مي شود كه 
تا س��ال ۲0۴0، ۳۹0 هزار مرگ به اين تعداد اضافه 
شود؛ يعني 650 هزار مرگ ناش��ي از بيماري هاي 

غيرواگير در كشور خواهيم داشت.
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با اش��اره به تأثير 

س��المندي و افزاي��ش امي��د ب��ه زندگ��ي در بروز 
بيماري هاي غيرواگير گفت: متأسفانه در كشور ما 
از هر س��ه نفر يك نفر سالمند خواهد بود و در آينده 
يكي از سالمندترين كشورهاي منطقه خواهيم شد 
كه اين موضوع زنگ خطر بس��يار بزرگي اس��ت كه 
بايد به آن توجه كنيم؛ به طوري كه ۲5 سال آينده از 
هر سه نفر ايراني يك نفر باالي 60 سال خواهد بود. 
از طرفي ب��ا كنترل بيماري هاي عفوني، مرگ و مير 
ناشي از آنها كاهش يافته، اما بيماري هاي غيرواگير 
همچنان سهم بزرگي را در مرگ و مير ايرانيان دارند. 
در حال حاضر مي��زان اميد به زندگي در مردان ۷5 

سال و در زنان ۷6.5 سال ست.
رييس��ي با بيان اينكه س��ه درصد از GDP كش��ور 
صرف بيماري هاي غيرواگير مي شود، گفت: در عين 
حال ساالنه ۴5 هزار ميليارد تومان در كشور صرف 
بيماري هاي غيرواگير مي شود كه اين هزينه شامل 
هزينه هاي غيرمستقيم نيز هست. يعني حدود ۲۴ 
هزار ميليارد تومان آن هزينه هاي غيرمستقيم ناشي 
از بيماري هاي غيرواگير محس��وب مي شوند، مانند 

مرگ زودرس افراد مولد.
وي با بيان اينكه ما متعهد ش��ديم تا س��ال 1۴0۴ 
ميزان بيماري هاي غيرواگير را به يك س��وم كاهش 
 GDP دهيم، گفت: در حال حاضر سهم سالمت در
كش��ور ۹ الي ۹.5 اس��ت و يك س��وم آن مربوط به 

بيماري هاي غيرواگير است.

رييس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در كالس هاي 
ما ب��ه جاي اينكه 50 دقيقه براي هر يك س��اعت 
آموزشي در دوره متوس��طه اجرا شود؛ دو ساعت 
به يك جلسه تبديل مي شود و گاهي به ۷5 تا 80 
دقيقه كاهش مي يابد گفت: در واقع به جاي اينكه 
۳۳ هفته آموزشي داشته باشيم در عمل فقط ۲8 

هفته اجرا مي شود.
علي ذوعلم درباره زمان مصوب آموزش و پيشنهاد 
افزوده شدن 1.5 ماه به سال تحصيلي كه اخيرا از 
سوي برخي كارشناسان مطرح شد اظهار كرد: در 

حال حاضر عدم اجراي زمان مصوب فعلي آموزش 
محل چالش و اشكال اس��ت و بايد پيگيري كنيم 

كه اصالح شود.
او افزود: پيشنهادهايي چون اضافه شدن روزهايي 
به كل زم��ان آموزش چندان قاب��ل اعتماد و قابل 
پيگي��ري براي در نظر گرفتن به عنوان سياس��ت 
عملياتي كوتاه مدت نيست. رييس سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه زمان مصوب 
آموزش به علت مضيقه هايي كه ما در زمينه فضاي 
آموزش��ي در برخي مدارس داريم و به علت قصور 
در اعمال مديريت درست در برخي مدارس دچار 

آسيب مي شود به ايسنا گفت: گاهي تا ۳0 درصد 
زمان آموزش اجرايي نمي ش��ود. ذوعلم ادامه داد: 
در كالس هاي ما به جاي اينكه 50 دقيقه براي هر 
يك ساعت آموزش��ي در دوره متوسطه اجرا شود؛ 
دو س��اعت به يك جلس��ه تبديل مي شود و گاهي 
به ۷5 ت��ا 80 دقيقه كاهش پيدا مي كند و به جاي 
اينكه ۳۳ هفته آموزشي داشته باشيم در عمل فقط 
۲8 هفته اجرا مي ش��ود كه خود مشكالتي را براي 
تدريس باكيفيت كتاب هاي درسي ايجاد مي كند. 
كبي��ري، عضو هيات علمي پژوهش��گاه مطالعات 
آموزش و پرورش پيش از اين آمارهايي درباره زمان 

آموزش ارايه و اظهار كرده بود: مقررات نوش��ته و 
نانوشته  موثر بر كاهش زمان آموزش وجود دارد؛ 
تعطيلي پنج شنبه ها، بخشنامه كاهش ساعت كار 
آموزگاران باالي ۲0 سال سابقه و برگزاري جلسات 
شوراي معلمان در س��اعات آموزشي از جمله اين 

موارد است. 
طبق تحقيقي در سال ۹۲ مشخص شد كه دو سوم 
زمان معلمان صرف آموزش و آماده س��ازي و يك 
سوم صرف آموزش واقعي مي ش��ود. او همچنين 
افزود: در خوش��بينانه ترين حالت از 5۷6 ساعت 
آموزشي كه تصور مي كنيم وجود دارد 1۷0 ساعت 

آن تشكيل نمي شود و 1۳0 ساعت صرف استراحت 
درون مدرس��ه مي ش��ود و عمال دانش آموزان ۷5 
درص��د از زم��ان كالس درس را آم��وزش واقعي 
دريافت مي كنند. در حالي كه استاندارد و توصيه 
يونسكو 1000 ساعت آموزش طي ۲00 روز است 
و ما بايد ۳0 روز يا 1.5 ماه را به زمان آموزش اضافه 
كني��م. اين امر باع��ث ارتقاي كيفي��ت يادگيري 
مي شود. از سوي ديگر معلمان از حجم كتاب هاي 
درس��ي گاليه دارند و اگر زمان تدريس را افزايش 
دهيم مش��كل حجم زياد كتاب هاي درس��ي نيز 

حل مي شود.
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جزييات رتبه بندي معلمان 
در يك نگاه 

طرح رتبه بندي معلمان در آذرماه ۹8 توس��ط 
هيات دولت مصوب و قرار ش��د تا احكام ناشي از 

اين طرح از ابتداي مهرماه صادر شود.
محس��ن حاجي ميرزايي در هفته هاي گذشته 
چندين بار در رس��انه ها اعالم كرده بود كه طرح 
رتبه بندي معلمان بزودي در هيات دولت تصويب 
مي شود كه نهايتًا اين طرح در سوم آذرماه ۹8 در 

هيات دولت مصوب شد.
بر اس��اس اخبار و اطالعات اعالم ش��ده توسط 
وزارت آموزش و پرورش اعتبار طرح رتبه بندي 
فرهنگيان ۲000 ميليارد تومان است. همچنين 
رتبه بن��دي از ابت��داي مهرم��اه ۹8 در اح��كام 

فرهنگيان لحاظ خواهد شد.
معلمان با ۲سال سابقه كار و باالتر شامل اين طرح 
مي شوند و معلمان باسابقه بيش از ۲۴ سال در اين 
طرح به صورت ويژه اي ديده خواهند شد. دريافتي 
معلمان ابتدايي به دليل تمام وقتي و سختي كار 
بيشتر، 10 درصد بيشتر خواهد بود. معلمان در 5 
رتبه و با سنوات۲-6-1۲-18-۲۴ سال خدمت 
رتبه بندي خواهند ش��د. رتبه هاي پايين تر بين 
۲00 تا ۳00 هزار تومان افزايش حقوق خواهند 
داشت. متوس��ط دريافتي معلمان براثر اجراي 
رتبه بندي ۴۲0 هزار تومان خواهد بود. اين طرح 
ش��امل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان 
پرورشي، مراقبان سالمت، مش��اوران، معاونان 
و مديران واحدهاي آموزش��ي اس��ت كه حدود 
۷۲0 هزار نفر در سراسر كشور از امتياز اين طرح 

بهره مند خواهند شد.

سهميه بندي بنزين بر كاهش 
آلودگي هوا تاثير دارد

از زماني كه سهميه بندي بنزين اعمال شد، يكي 
از موضوعات مطرح شده تاثير اتخاذ اين تصميم بر 
ارتقاي كيفيت هوا است. رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست معتقد است كه سهميه بندي بنزين 
مقداري بر كاهش آلودگي هوا موثر است هرچند 
كه در روزهاي سرد خودروهاي گازوئيلي نقش 

بيشتري در آلودگي هوا دارند.
عيسي كالنتري گفت: درآمد حاصل از افزايش 
قيمت بنزين قرار نيس��ت در محيط زيس��ت و 
در زمينه كاهش آلودگي هوا هزينه ش��ود. او در 
ادامه در پاسخ به اين پرسش كه افزايش قيمت و 
سهميه بندي بنزين چه تاثيري بر كاهش آلودگي 
هوا در كشور گذاش��ت، اظهار كرد: اين موضوع 
مقداري تاثير در كاهش آلودگي هوا دارد. هر چند 
كه براساس اعالم پليس طي روزهاي اخير مصرف 
سوخت در كشور افزايش يافته اما در حال حاضر 
رانندگان س��هميه 1۲0 ليتر بنزين آبان و آذر را 
دارند و ممكن است به اين دليل مصرف سوخت 

كاهش پيدا نكرده باشد.
معاون رييس جمهوري با اش��اره به اينكه بنزين 
بيش��تر در تابس��تان س��بب افزاي��ش آلودگي 
مي شود، به ايس��نا گفت: در روزهاي سرد سال 
خودروهاي گازوئيلي مانند اتوبوس ها، كاميون ها و 
ميني بوس ها هوا را بيشتر آلوده مي كند اما زماني 
كه هوا به باالي 15 تا ۲0 درجه سانتيگراد مي رسد 

بنزين روي آلودگي هوا تاثير خواهد گذاشت.
به گفته كالنتري در ح��ال حاضر در فصل پاييز 
و زمس��تان تاثير خودروهاي بنزيني بر آلودگي 
هوا حدود ۳- ۲ درصد اس��ت اما در تابستان اين 
تاثير به بيش از 60 درصد مي رسد. در حال حاضر 
۷0 – 60 هزار خودروهاي گازوئيل سوز در كشور 

روي آلودگي هوا تاثيرگذارند.

پيري ۳۰ درصدي ايرانيان
تا ۳۰ سال آينده

نماينده مردم سميرم در مجلس مشكالت اقتصادي 
را مهم ترين علت بي رغبتي جوانان نسبت به ازدواج 
و زوجين نسبت به فرزندآوري دانست و از مجلس 
و دولت خواس��ت تا زنگ خطر پي��ري جمعيت را 

جدي بگيرند.
اصغر سليمي با انتقاد از اينكه ۳0 درصد ايرانيان تا 
۳0 سال آينده پير خواهند بود، گفت: پيري جمعيت 
معضلي جدي است و بايد براي افزايش فرزندآوري 

و نرخ باروري برنامه ريزي مناسبي را داشته باشيم.
نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسالمي، 
با انتق��اد از اينكه به دليل گراني مس��كن، افزايش 
هزينه هاي زندگي و بيكاري، رغبتي در زوجين براي 
فرزندآوري بيش��تر و در جوانان براي ازدواج وجود 
ندارد، افزود: مش��كالت اقتصادي مهم ترين علت 
بي رغبتي زوجين نسبت به فرزندآوري است البته 
از گذشته سياس��ت هاي غلط و غيركارشناسي در 
كشور اجرا و مردم تشويق به فرزند كمتر شدند و در 
حال حاضر چوب آن سياست هاي غلط را مي خوريم.

او با تاكيد بر اينكه مشوق هاي دولت براي جلوگيري 
از پيري جمعيت به هيچ وجه موثر نبوده و نيازمند 
مشوق هاي تسهيل كننده افزايش جمعيت هستيم، 
تصريح ك��رد: مش��وق ها بايد اقتصادي باش��د اما 
متاسفانه اين موضوع از توان دولت خارج است. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم توسعه شهرنشيني 
و تغيير ش��يوه زندگي را در كاهش جمعيت موثر 
دانس��ت و گفت: در گذشته ۷5 درصد جمعيت در 
روس��تاها س��اكن بودند و ۲5 درصد در شهرها اما 
در حال حاضر برعكس شده بنابراين مهاجرت ها و 

شهرنشيني در كاهش فرزندآوري موثر است.
سليمي با تاكيد بر اينكه براي جلوگيري از پيري و 
افزايش جمعيت بايد بهبود وضعيت اقتصاد و اشتغال 
در دس��تور كار دولت و مجلس قرار گيرد، تصريح 
كرد: مجلس و دولت بايد زنگ خطر پيري جمعيت 
را جدي بگيرند و با تدوين و تصويب قوانين حمايتي 
مناس��ب در زمينه رفع فقر، مشكالت اقتصادي و 
بيكاري گامي محكم براي مديريت پيامدهاي ناشي 

از پيري جمعيت بردارند. 
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»تعادل« اثرافزايش قيمت سوخت بر آلودگي هوا را بررسي كرد

كميسيون عمران مجلس پس از گذشت 3 سال از حادثه منتشر كرد 

هواي تهران با افزايش قيمت بنزين هم پاك نشد

معرفيمقصرانحادثهمرگبارتصادفقطاردرهفتخوان

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
نفس تهران به ش��ماره افتاد، هوا براي گروه هاي حساس 
ناس��الم و مدارس تعطيل ش��د. طي روزهاي گذش��ته 
ش��ركت كنترل كيفيت هوا در پايتخت به صورت مداوم 
ش��اخص هاي كيفيت هوا را ناس��الم اعالم كرده بود. روز 
گذش��ته اين ش��اخص روي عدد ۱۳۶ قرار داشت. تهران 
 از ابتداي س��ال 25 روز هواي پاك،  ۱77 روز هواي سالم،
۳۳ روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز هواي 
ناس��الم براي افراد داشته و اين در حالي است كه در مدت 
مشابه سال قبل تهران ۱۳ روز هواي پاك، ۱95روز هواي 
سالم و 28 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس داشت.

به گزارش »تعادل«، تمهيداتي كه مس��ووالن براي رفع 
مش��كل آلودگي هوا در نظر گرفته اند ت��ا به امروز نتيجه 
بخش نبوده است. تغيير طرح ترافيك، الزام خودروها به 
انجام معاينه فني و ش��ناور كردن ساعات ادارات از جمله 
اين اقدام ها به شمار مي رود. ۱0 روز پيش كه آلودگي هوا 
به مرز هش��دار براي همه گروه ها رسيد، شهرداري تهران 
رويكرد كوتاه مدت را براي يك هفته اجرايي كرد. افزايش 
50 درصدي عوارض تردد با خودروي شخصي در محدوده 
طرح ترافيك، نيم بها كردن قيمت بليت اتوبوس و مترو و نيز 
ممنوعيت ورود كاميون ها به تهران از جمله اين اقدام ها بود. 
هر چند اين امر توانست تعداد مسافران مترو را افزايش دهد 
اما آلودگي هوا در روزهاي اخير نشان از عدم تاثيرگذاري 
اين طرح دارد. واقعيت اين است كه آلودگي هواي تهران با 
طرح هاي موردي و جزيي نگري حل نمي شود.طرح هايي 
مانند تعطيلي مدارس وش��ناور كردن ساعت آغاز به كار 
ادارات فقط راه حل هاي مقطعي است كه نتيجه مقطعي هم 
دارد. بعد از اينكه در بامداد 24 آبان قيمت بنزين به ميزان 
۳ برابر افزايش يافت، بسياري از مسووالن و كارشناسان 
عنوان مي كردند به دليل گراني بنزين شاهد كاهش استفاده 
مردم از خودروي شخصي و در نتيجه كاهش آلودگي هوا 
خواهيم بود. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز 
در صحن علني شورا عنوان كرد كه افزايش نرخ بنزين، ورود 
خودروهاي اقماري و اطراف تهران را به پايتخت كاهش داده 
است و ترافيك صبح كمتر شده البته از ساعت 9 صبح به بعد 

هم كاهش ترافيك براي همه محسوس است.
اين در حالي است كه بعد از گراني بنزين همچنان شاهد 
آلودگي هوا در تهران هستيم و تصور مسووالن در خصوص 
گراني بنزين و كاهش مصرف و در نتيجه كاهش آلودگي 
هوا غلط از آب درآمد. روز 4 آذر يعني ۱0 روز بعد از گراني 
بنزين سردار سيدكمال هاديانفر رييس پليس راهنمايي و 
رانندگي ناجا درباره اثر اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
در ميزان مصرف گفت: »پيش از اين مصرف روزانه بنزين 
در كش��ور 94 ميليون ليتر بوده در صورت��ي كه طي دو 
روزگذش��ته اين مصرف افزايش داشته و به ۱05 ميليون 
ليتر در روز رسيده است.« هر چند كه براساس اعالم پليس 
طي روزهاي اخير مصرف سوخت در كشور افزايش يافته اما 
در حال حاضر رانندگان سهميه ۱20 ليتر بنزين آبان و آذر 
را دارند و ممكن است به اين دليل مصرف سوخت كاهش 
پيدا نكرده باشد. در عين حال، برخي گزارش هاي رسمي 
حاكي از كاهش مصرف روزانه ۱9 ميليون ليتر بنزين در 
كشور طي دوره مورد نظر بوده است. حتي اگر اين آمارها هم 
درست باشند، باز هم اصل مساله كه تشديد آلودگي هواي 

پايتخت است، در جاي خود مطرح است.
عيسي كالنتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز معتقد اس��ت كه س��هميه بندي بنزين مق��داري بر 
كاهش آلودگي هوا موثر اس��ت هرچند ك��ه در روزهاي 
سرد خودروهاي گازوييلي نقش بيشتري در آلودگي هوا 
دارند. به گفته كارشناسان بنزين بيشتر در تابستان سبب 

افزايش آلودگي مي شود. در روزهاي سرد سال خودروهاي 
گازوييلي مانن��د اتوبوس ها، كاميون ه��ا و ميني بوس ها 
 هوا را بيش��تر آلوده مي كن��د اما زماني كه ه��وا به باالي

۱5 تا 20 درجه سانتيگراد مي رسد، بنزين روي آلودگي هوا 
تاثير خواهد گذاشت. به گفته كالنتري در حال حاضر در 
فصل پاييز و زمستان تاثير خودروهاي بنزيني بر آلودگي 
ه��وا حدود 2 تا ۳ درصد اس��ت اما در تابس��تان اين تاثير 
به بيش از ۶0 درصد مي رس��د. در ح��ال حاضر ۶0 تا 70 
هزار خودروهاي گازوييل سوز در كشور روي آلودگي هوا 
تاثيرگذارند. كيفيت پايين بنزين نيز مشكل ديگري است 
كه به تشديد آلودگي هوا دامن مي زند. هر چند مسووالن 
مربوطه معتقدند كيفيت بنزين در سال هاي اخير بهتر شده 
است اما رانندگان تاكسي و مردم نظر ديگري در اين باره 
دارند. شوراي پنجم شهر تهران نيز بعد از روي كار آمدن، 
آلودگي هوا را در اولويت كاري خود قرار داد اما فعاليت ها 
دراين زمينه تاكنون و با گذش��ت دو سال از عمر فعاليت 
شوراي پنجم نتيجه بخش نبوده است. سال 9۶ شهربانو 
اماني، عضو كميسيون حمل و نقل شوراي شهر در تذكري 
عنوان كرد: »بعد از 4 ماه بررسي به اين نتيجه رسيديم كه 
راه حل كاهش آلودگي هوا بسيار آسان است و نصب فيلتر 
دوده روي اتوبوس ها تا ۳0درصد مي تواند آلودگي هواي 
شهر را كاهش دهد. «او هزينه نصب فيلتر دوده روي همه 
اتوبوس ه��ا را حدود ۱00ميليارد تومان ب��رآورد كرد كه 
قطعا ۱00 ميليارد تومان در برابر بودجه ۱8هزار ميلياردي 
شهرداري رقم قابل توجهي نيست. از سوي ديگر، همان روز 
محسن پورسيدآقايي، معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري 
عنوان كرد كه هزينه نصب فيلت��ر دوده روي هر اتوبوس 
40ميليون تومان مي شود. با احتساب تعداد اتوبوس هاي 
شهر كه حدود ۶هزار دستگاه اتوبوس است، مي توان گفت، 
شهرداري براي نصب فيلتر دوده روي تمام اتوبوس هاي 
تهران بايد چيزي حدود 240ميليارد تومان هزينه كند 
 كه اين مبلغ در مقايس��ه با بودجه ش��هرداري و نيز تاثير

۳0 درصدي كه در كاهش آلودگي هوا دارد، مبلغ زيادي 
نيست. در واقع اگر بشود با صرف 240ميلياد تومان، ساالنه 
جان هزار و 500 نفر از شهروندان تهراني را نجات داد، نبايد 
در اين امر كوتاهي شود.اما اين موضوع يعني نصب فيلتر 
دوده روي اتوبوس هاي شهري سرآغاز مناقشه سازندگان 
خودروهاي ديزلي، دولت و شهرداري قرار گرفت.البته نصب 
فيلتر دوده به قبل از شروع كار شوراي پنجم بر مي گردد. 
سال 9۳ با حمايت سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، وزارت صمت و ديگر نهاد ها طرح 
الزام نصب فيلتر جذب ذرات معلق روي خودرو هاي ديزلي 
كليد خ��ورد و درنهايت با وجود مخالفت هاي گس��ترده 
خودروس��از هاي داخلي قانون »نصب فيلت��ر دوده روي 

وسايل نقليه ديزلي« از مهرماه سال ۱۳95 ابالغ شد.
 دول��ت در نهاي��ت خودروس��ازان را مكلف ك��رد تا روي 
خودرو ه��اي ديزلي فيلتر دوده نصب كنند. ماده 2 و ماده 
8 قانون هواي پاك نيز فشار بيشتري به خودروسازان وارد 
كرد تا وارد مرحله عملياتي شوند. اما اواخر شهريور سال 
 جاري بود كه س��عيد ليالز، قائم مقام ايران خودرو ديزل 
ب��ه دليل ارتباط نزدي��ك با دولت و اس��حاق جهانگيري 
توانس��ت معاون اول رييس جمهور را مجاب كند تا بدون 
در نظر گرفتن تبعات زيست محيطي توقف طرح، از وزير 
صمت و رييس سازمان محيط زيس��ت بخواهد تا پايان 
تحريم ها، اجراي اين مصوبه را متوقف كنند. تصميمي كه 
قطعا به ضرر شهروندان تهراني خواهد بود. زيرا اين سرآغاز 
س��رپيچي كارخانه هاي توليد خودروهاي ديزلي است و 
به گفته محسن پورس��يدآقايي اين كار مي تواند مقدمه 
معاف شدن س��اير خودروسازان از نصب فيلتر دوده باشد 

كه مساله اي بسيار خطرناك است.البته شهرداري تهران 
روز گذش��ته 50 فيلتر دوده روي اتوبوس  دوكابين نصب 
كرد. همچنين پيمان سنندجي مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني تهران از نصب فيلتر دوده روي 800 اتوبوس 
بي.آر. تي تا پايان س��ال در صورت تامين اعتبار خبر داد 
و گفت: اين فيلترهاي نصب شده جديد مي توانند ميزان 
گازهاي خروجي آالينده از اگزوز اتوبوس ها را تا حد زيادي 
كاهش دهند. با نصب فيلترهاي نسل جديد جاذب دوده 
روي اتوبوس هاي بي. آر. تي ح��دود 80 درصد آاليندگي 
گازهاي خروجي از اگ��زوز اتوبوس هاي بي. آر. تي كاهش 
مي يابد.پورسيدآقايي در مراس��م نصب فيلتر دوده روي 
اتوبوس هاي بي. آر. تي در مورد كمبود حمل ونقل عمومي 
در پي افزايش قيمت بنزين گفت: مردم حق دارند و انتظار 
مي رفت حداقل با افزايش قيمت بنزين حمل و نقل عمومي 
بهتر شود.معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
با بيان اينكه البته ش��هردار تهران و وزير كش��ور به دولت 
نامه نوشتند تا بخشي از درآمدهاي سهميه بندي بنزين 
به توسعه حمل و نقل عمومي به خصوص خريد اتوبوس 
اختصاص يابد، گفت: حاال كه استقبال مردم از حمل و نقل 
عمومي بهتر شده است، بايد از اين فرصت استفاده كنيم 
چرا كه تجربه نشان داده معموال در پي افزايش هزينه ها يك 
الي دو ماه مردم از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند اما 
اگر امكانات كافي نباشد بعد از مدتي دوباره به حمل و نقل 

شخصي خود روي مي آورند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در مورد ميزان 
كاهش ترافيك پايتخت در پي افزايش قيمت بنزين با بيان 
اينكه عدد دقيقي ندارم، گفت: ام��ا در هفته اول در مترو 
شاهد افزايش ۱۱ درصدي مسافران كه حدود 200 هزار 
نفر مي شود، بوديم و در شبكه اتوبوسراني نيز به خصوص در 

خطوط بي. آر. تي تعداد مسافران افزايش يافته بود.
او درباره نامه پليس به ش��هرداري و بي��ان ايرادها گفت: 
اشكاالتي كه پليس از اجراي طرح جديد ترافيكي گرفته 
بود سطحي و غير كارشناسي بود به گونه اي كه حتي در 
مورد كاهش ساعات طرح آلودگي هوا پيشنهاد داده بودند 

كه زمان پايان طرح ساعت ۱7 باشد اما با داليل كارشناسي 
به آنها گفتيم تعيين اين زمان يعني ساعت ۱7 به عنوان 
زمان پاياني طرح تنها موجب افزايش ترافيك مي شود و 
نهايتا ساعت ۱8 را به عنوان زمان پايان طرح اعالم كرديم 
و س��عي كرديم نتايج به گونه اي باش��د كه به نفع مردم و 

ترافيك شهر باشد.
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در مورد 
وضعيت هواي پايتخت نيز با بيان اينكه امروز شش��مين 
روزي است كه هواي پايتخت در حالت سكون است، ادامه 
داد: هوا خوب نيست اما وارد شرايط ناسالم براي همه گروه ها 
نيز نشده ايم و مدارس هم براي آنكه به گروه هاي حساس 
صدمه وارد نشود، تعطيل شد. اينكه در روز ششم شرايط 
سكون هوا هنوز وارد مرحله ناسالم براي همه نشده ايم نشان 
از آن دارد كه پايداري شهر افزايش پيدا كرده است و اين در 
حالي است كه شهرهاي اقماري تهران وضعيت به مراتب 
بدتري دارند.آلودگي هواي تهران طي روزهاي پاياني آبان 
 نيز باعث ش��د تا انتقادات زيادي عليه مسووالن شهري و 
به خصوص معاونت حمل و نقل مطرح شود و انگشت اتهام 
به س��وي اين معاونت گرفته شد. بسياري معتقدند طرح 
ترافيك جديد باعث تشديد آلودگي هوا و نيز ترافيك شده 
است. پورسيدآقايي در واكنش به اين انتقادها با اشاره به 
تعطيلي مدارس شهرستان هاي اطراف تهران كه در آبان 
ماه رخ داد عنوان كرد: »ش��ايد تعطيلي برخي از مدارس 
پاكدشت و ورامين هم تقصير طرح ترافيك تهران است. 
با وجود اينكه در ابرشهر تهران تعداد خودروها بسيار زياد 
است، اما به مرز تعطيلي نرسيد، آيا مقصر تعطيلي مدارس 
شهرهاي حاشيه اي تهران هم طرح ترافيك است«معاون 
شهردار تهران در واكنش به منتقدان طرح جديد ترافيك  
گفت: دوستان اگر طرح هاي فعلي را قبول ندارند، طرح هاي 

بهتري ارايه كنند و منتظر اين طرح ها مي مانيم.

اثرسهميهبنديبنزينرويتلفاتتصادفات
همچنين روز گذشته، سردار سيد كمال هاديانفر، رييس 
پليس راهور ناجا از تاثير گراني بنزين بر تعداد كشته هاي 

تصادفات خبر داد و گفت: تحليل هايي كه ناشي از افزايش 
قيمت بنزين در بين سال هاي 8۶ تا 9۳ انجام شد، نشان داد 
سهميه بندي بنزين ۳ درصد بر كاهش تعداد كشته شدگان 

تصادفات اثرگذار بوده است.
رييس پليس راهور ناجا در جمع خبرنگاران در خصوص 
طرح زمستانه ناجا گفت: همانطور كه مستحضريد بعد از 
سپري شدن طرح تابستانه االن در آستانه طرح زمستانه 
هس��تيم؛ البته در همين چن��د روز اخير ه��م و پيش از 
برگزاري طرح زمستانه شاهد بارش برف و باران هستيم 
و شرايط در برخي جاده هاي كشور زمستاني است.امسال 
هم براساس موارد قانوني، طرح زمستانه را در تاريخ 20 آذر 
كليد خواهيم زد و همه دستگاه هاي امدادرسان و خدماتي 
پاي كار خواهند بود.او تصريح كرد: تمام تالشمان را به كار 
خواهيم بست تا هيچ در راه مانده اي نداشته باشيم و هيچ 
راه مسدودي هم در سطح كشور و به خصوص معابر اصلي 
نداشته باشيم.رييس پليس راهور ناجا گفت: در اين جلسه 
هم انديشي هاي الزم انجام گرفت و بعد از آغاز طرح زمستانه 
از روز اول زمستان، قرارگاه مركزي در مركز كنترل ترافيك 
راهور ناجا افتتاح خواهد شد.او در خصوص آلودگي هوا و 
تردد خودروهاي فرسوده نيز گفت: برابر قانون خودروهاي 
فاقد معاينه فني روزانه جريمه خواهند شد و مردم هم اين 
موضوع را مي دانند اما شرايط آلودگي يك بخشش ناشي 
از تردد خودرو و بخش از آن هم به وضعيت هوا و فصل ربط 
دارد.سردار هاديانفر در پاسخ به اينكه شما بيش از اين گفته 
بوديد طرح سهميه بندي بي تأثير بوده است، گفت: اوال بنده 
براي روساي پليس راه و راهور صحبت كردم و نگفتم بي اثر 
است.در آن جلسه گفتم بر اساس تحليل هايي كه ناشي 
از افزايش قيمت بنزين بين س��ال 8۶ تا س��ال 9۳ انجام 
شد، سهميه بندي بنزين تقريبا ۳ درصد بر كاهش تعداد 
كشته شدگان و جان باختگان تصادفات اثرگذار بوده است. 
آن چيزي كه من گفتم اين بود كه در ش��روع طرح هنوز 
سهميه بندي بر كاهش ترافيك و به تبع آن تعداد كشته ها 
اثر محسوسي نگذاشته است البته اميدواريم به مرور زمان 

اين اثرگذاري مد نظر مسووالن ايجاد شود.

گروه راه و شهرسازي|
سه س��ال از حادثه برخورد دو قطار مس��افربري در حوالي 
»ايستگاه هفت خوان« در محور سمنان-دامغان مي گذرد 
و كميسيون عمران مجلس به تازگي اقدام به انتشار گزارش 
مربوط به عوامل اثرگذار بر اين حادثه كرده و۱0 عامل و مقصر 
اصلي را در وقوع حادثه هفت خوان معرفي كرده است. البته 
براساس گزارش كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
كه به هيات رييس��ه مجلس تقديم شده، عباس آخوندي، 
وزير راه و شهرس��ازي وقت مقصر اصلي اين برخورد بوده 
است. در اين گزارش وزيرراه و شهرسازي، ديوان محاسبات 
اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت ناوگان كل كشور، 
معاونت فني و زيربنايي وقت ش��ركت راه آهن، كميسيون 
عالي سوانح راه آهن، كميسيون سانحه ناحيه راه آهن شمال 
شرق، كنترلر، كاردان و كارشناسCTC، شركت حمل و نقل 
ريلي رجا و شركت ريل ترابر سبا مقصران اصلي حادثه اعالم 
شده اند.در حادثه برخورد دو قطار در سمنان كه صبح روز 
جمعه 5 آذر ۱۳95 به وقوع پيوست، قطار سمنان به مشهد 
از پشت به قطار تبريز به مشهد كه در همان ريل متوقف بود، 
برخورد كرد و در پي برخورد دو قطار، چهار واگن از ريل خارج 
و پنج واگن هم دچار حريق ش��دند، در اين حادثه 47 نفر 

كشته و ۱0۳ نفر هم مصدوم شدند.
1( وزيرراه و شهرس�ازي: براس��اس گزارش سازمان 
بازرسي درباره سانحه برخورد دو قطار، عباس آخوندي 
به عنوان رييس مجمع عمومي شركت راه آهن در رأس 
هرم مقصران قرار دارد، درحالي كه كميس��يون عمران 
در گزارش خود در بس��ياري از بندها به نتايج تحقيقات 
سازمان بازرسي تكيه كرده است، در بند ب گزارش ارايه 
شده، يكي از مقصران اصلي اين سانحه، سازمان بازرسي 

معرفي شده است.
2( ديوان محاسبات اداري: بررسي ها نشان مي دهد كه 
عملكرد ديوان محاسبات كه بايد به عنوان ضمانت اجرايي 
مصوبات بودجه اي عمل نمايد، رضايت بخش نبوده است، 
به عنوان مثال، مجلس شوراي اسالمي با تصويب ماده 70 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 

مالي دولت، وزارت نفت )ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران( را مكلف نموده كه 20 درصد 
قيمت نفت گاز )گازوييل( به اس��تثناي مصارف بخش 
كشاورزي را به عنوان عوارض، دريافت و به حساب خاصي 
نزد خزانه داري كل كش��ور واريز نماي��د تا پس از مبادله 
موافقتنامه بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و 
بودجه كشور، صرف بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل 
و نقل ريلي و نگهداري راه ها ش��ود، اما اين قانون توسط 

ديوان محاسبات اداري اجرايي نشده است.
3( سازمان بازرسي كل كشور: اين سازمان قبل از بروز 
سانحه سمنان از وجود بعضي زمينه هاي سانحه آفرين، 
تصميمات و اقدامات مغاير با قانون در رابطه با ايمني حمل 
و نقل ريلي مطلع بوده اما در حد تذكر اكتفا نموده و اقدام 
موثري مانند معرفي مغايرت هاي مقررات سير و حركت 
به دي��وان عدالت اداري يا پيگيري اق��دام مراجع اداري 

رسيدگي كننده به تخلفات اعالم، ننموده است.
البته س��ازمان بازرسي كل كش��ور طي گزارش شماره 
25۱299 مورخ 27 بهمن ۱۳95 به روساي محترم قوا و 

مقام قضايي، اتهامات و ايراداتي اساسي و دخيل در بروز 
اين سانحه را »عدم همخواني سامانه ساخته شده توسط 
شركت مهندسي مهاران با سامانه عالئم محلي قديمي 
ساخت ش��ركت آلكاتل«، »ايراد عدم عملكرد مناسب 
سامانه هاي در اختيار متصديان كنترل ترافيك«، »وجود 
روالي كه موارد چراغ  قرمز مس��ير، تعبير به اش��كال در 
س��امانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن 
دستگاه ATC گرديده اس��ت« و »وجود تعدد غيرقابل 
قبول خطا در سامانه ATC« عنوان نموده اما وزارت راه و 
شهرسازي كتبًا اين ايرادات را رد كرده است.طبق بررسي  
سازمان بازرسي كل كشور، مقامات وقت شامل وزير راه و 
شهرسازي به عنوان رييس مجمع عمومي شركت راه آهن، 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و 
دارايي به عنوان اعضاي اين مجمع و همچنين مديرعامل 
و اعض��اي هيات مديره، معاونت هاي ش��ركت راه آهن، 
اعضاي كميسيون هاي عالي ايمني و كميسيون  محلي 
ايمني شركت راه آهن و هيات مديره شركت هاي رجاء، 
مهاران، سبا ريل و عوامل كنترل ترافيك و لكوموتيورانان 

و روساي قطارهاي س��انحه ديده داراي مسووليت هاي 
مستقيم و غيرمستقيم شناخته شده اند.گرچه مواد ۳ و 94 
قانون آيين دادرسي كيفري بر استمرار و انجام تحقيقات 
حتي در ايام تعطيل تأكيد دارد، اما مدت مشخصي براي 
تكميل تحقيقات دادسرا و ارسال پرونده نزد دادستان براي 
ارجاع به دادگاه و صدور حكم تعيين نشده و اين موضوع از 
نواقص و كمبودهاي قانون آيين دادرسي كيفري و موجب 

نارضايتي عمومي از عملكرد قضايي شده است.
4( معاونت ناوگان ش�ركت راه آهن: اين معاونت به 
موجب ماده )4( قانون دسترس��ي آزاد به ش��بكه ريلي، 
مسووليت تدوين مقررات الزم و نظارت بر نحوه به كارگيري 
واگن هاي فرسوده بازسازي شده را به عهده دارد درحالي كه 
وجود تضاد، دوگانگي و عدم كفايت مقررات تأمين ايمني، 
عدم رعايت استانداردهاي الزم و فقدان تجهيزات ايمني 
الزم در بازسازي واگن هاي فرسوده از جمله عوامل موثر در 

تشديد خسارات اين سانحه شناخته شده است.
5( معاونت فني و زيربنايي وقت شركت راه آهن: اين 
معاونت مسوول اجراي پروژه هاي ATC و CTC بوده و 
بدون توجه به عدم وجود مقررات الزم و كافي براي فرآيند 
صدور مجوز خاموشي اين سامانه )كه موجب بي تفاوتي 
مسووالن قطارها و عوامل كنترل ترافيك و ايمني تردد 
به سامانه مذكور شده و اين موضوع از نارسايي هاي فني 
منجر به بروز سانحه شناخته شده است( پروژه را اجرايي 

و راه اندازي نموده است.
6( كميسيون عالي سوانح راه آهن: براساس مصوبه 
ش��ماره ۶50۳9/ت 5۳۱74 ه م��ورخ ۳۱ مرداد ۱۳95 
هيات محترم وزيران موضوع »اصالح ماده 5 آيين نامه 
اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن« مقرر 
مي دارد كه اعضاي كميسيون سوانح در زمان عضويت در 
كميسيون عالي سوانح نبايد مسووليتي در راه آهن داشته 
باشند، در حالي كه رييس اين كميسيون همزمان داراي 
سمت هاي عضويت در هيات مديره )جايگاه تصميم گيري 
و نظ��ارت( و معاونت بهره برداري و س��ير حركت )مقام 
عملياتي اجرايي( و همچنين دبير اين كميس��يون در 

منصب مديركل س��ير و حركت و رييس كميس��يون 
تحويل گيري سامانه هاي كنترل ترافيك بوده اند بنابراين 
بي طرفي اين كميسيون عالي داراي شبهه شده و نسبت به 
مجموعه وزارت راه و شهرسازي فاقد استقالل و بي طرفي 
بوده و اين اشكال، خود را در سانحه مورد بررسي با اعالم 
نظر مبني بر مبرا بودن مسووالن شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران و وزارت راه و شهرس��ازي و انتقال كامل 

تقصير به كاركنان محلي نشان داده است.
7( كميسيون سانحه ناحيه راه آهن شمال شرق: 
اين كميسيون با توجه به بند ج ماده ۳ آيين نامه اجرايي 
موضوع كميس��يون هاي جلوگيري از س��وانح راه آهن، 
كميسيون سانحه ناحيه راه آهن شمال شرق به رياست 
مديركل راه آهن شمال شرق بايد ضمن بازديد ماهانه از 
خطوط، تاسيسات، تجهيزات و عمليات در اين محور از 
رفع نواقص مطمئن شود. بنابراين عدم نظارت بر عمليات 
و اشتباهات منجر به سانحه متوجه اين مسوول هم است.

8( كنترلر: از حيث اتخاذ تصميم منجر به سانحه، به دليل 
عدم رعايت مقررات س��ير و حركت، پذيرش مسووليت 
خارج از حيطه اختيارات، به كارگيري نيروي كمكي فاقد 
جايگاه سازماني و اخذ اطالعات سير و حركت از اشخاص 
فاقد ش��رايط، به همراه نيروي كمك��ي مذكور به دليل 
پذيرش مسووليت خارج از اختيارات و اقدام مغاير مقررات 

سير و حركت مسووليت دارند.
9( كاردان و كارش�ناسCTC: ب��ه دلي��ل واگذاري 
وظايف، مغاير با مقررات سير و حركت و همچنين پذيرش 
مسووليت خارج از اختيار در بروز سانحه دخيل و داراي 

مسووليت هستند.
10( شركت حمل و نقل ريلي رجا و شركت ريل ترابر 
سبا: مالك واگن هاي قطار تبريز مشهد به دليل استفاده 
از واگن هاي فرسوده بدون پيش بيني تجهيزات مناسب 
براي اطفا حريق و خروج اضطراري مسافران و شركت ريل 
ترابر سبا، مالك واگن هاي قطار سمنان مشهد به دليل عدم 
تامين شرايط ايمني و اقدام موثر براي حفاظت واگن ها در 

مقابل آتش سوزي، داراي مسووليت هستند.
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قيمتمسكنمليدرپرند
اعالمشد

مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرند با بيان 
اينكه قيمت هر متر مربع طرح ملي مس��كن در 
شهر جديد پرند حدود ۳.5 ميليون تومان خواهد 
بود، گفت: به محض آغاز ثبت نام در استان تهران 

آمادگي نام نويسي براي 2500 واحد داريم.
محسن وطن خواهي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: سهميه شهر جديد پرند در طرح اقدام ملي 
مسكن 2۶ هزار واحد اس��ت كه 5000 واحد با 
پيشرفت حدود 50 درصد در حال ساخت است. 
او ادامه داد: 7400 واحد در مرحله آماده سازي 
زمين قرار دارد كه به زودي وارد عمليات اجرايي 
مي شود. وطن خواهي درباره قيمت واحدهاي 
طرح اق��دام ملي در ش��هر جدي��د پرند گفت: 
درخصوص قيمت ها تابع وزارتخانه هستيم كه 
اعالم كرده اند بايد بر اس��اس قيمت تمام شده 
باشد. مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرند 
اظهار ك��رد: ۱00 ميليون تومان از هزينه خريد 
واحد مسكوني، وام با نرخ سود ۱8 درصد است 
و مابق��ي احتماال در چند مرحل��ه از متقاضيان 

دريافت خواهد شد.

افزايش۲۳۶درصديقيمت
مسكندر۵سالگذشته

بررسي جديدترين آمار مربوط به قيمت مسكن 
حاكي از آن اس��ت كه در 5سال منتهي به آبان  
98 متوسط قيمت مس��كن تهران 2۳۶ درصد 

افزايش يافته است.
به گزارش تس��نيم، براساس آمار رسمي وزارت 
راه و شهرس��ازي از بازار مسكن درآبان ماه سال 
92 متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني 
در مناط��ق 22 گان��ه تهران ۳ ميلي��ون و 82۱ 
هزار تومان بود. در ماه مورد اش��اره 70۳2 فقره 
قرارداد در س��امانه امالك و مس��تغالت كشور 

ثبت شده بود.
اين درحالي است كه به دنبال افزايش سرسام آور 
قيمت مس��كن در اواخر س��ال 9۶ و س��ال 97 
متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق 
22 گانه در آبان ماه سال گذشته به 9 ميليون و 
۱85 هزار تومان افزايش يافت. به عبارت ديگر در 
يك بازه زماني 5 ساله قيمت مسكن در پايتخت 

۱40.۳ درصد افزايش يافت.
طبق گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن 
متوسط قيمت هر مترمربع در آبان ماه امسال، 
۱2 ميليون و 848 هزار تومان بود، مقايسه اين 
قيمت با متوسط قيمت مسكن در آبان ماه سال 

92 حكايت از افزايش 2۳۶.2 درصد دارد.
درحالي قيمت مس��كن در بازار مسكن تهران 
كاهش يافته ك��ه تع��داد قراردادهاي صحيح 
در دومين ماه پاييز نس��بت به مهرماه با رش��د 
۱8.۳درصدي به ۳4۶۶ فقره افزايش يافته است.
بيشترين متوسط قيمت مسكن همچنان متعلق 
به منطقه يك ب��ا 24ميليون و 98۶ هزار تومان 
اس��ت. اين قيمت در مقايسه با قيمت ماه پيش 
)28ميلي��ون و ۱72هزار توم��ان( ۱۱.۳درصد 
كاهش يافته اس��ت. كمترين ميزان متوس��ط 
قيمت نيز مربوط به منطقه ۱8 با 5 ميليون و 8۳۶ 
هزار تومان بوده است؛ البته اين قيمت جديد در 
مقايس��ه با قيمت ماه پيش )مهرماه 98( كمي 

بيش از ۱.۶درصد افزايش يافته است.

۳تفاوتبودجه۹۹
شهرداريتهران

مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه ش��وراي 
ش��هر تهران با اش��اره به تغييرات بودجه سال 
99ش��هرداري تهران اعالم كرد كه ارايه اليحه 
سرمايه گذاري، احداث پروژه هاي محلي و اجراي 
اولويت هاي شوراي شهر سه تغيير عمده بودجه 

سال 99 شهرداري خواهد بود.
به گ��زارش ايس��نا، فراهاني درب��اره تغييرات 
بودجه س��ال 99 با بيان اينكه همواره الزامات و 
سياس��ت هاي بودجه در شوراي شهر مشخص 
 مي شود، گفت: الزامات و سياست هاي بودجه 99 
نسبت به قبل چند تفاوت عمده داشته است كه 
در بودجه 99 شهرداري تهران، با توجه به تاكيد 
شوراي ش��هر به موضوع س��رمايه گذاري، نگاه 

ويژه اي در اين زمينه خواهيم داشت.
او با اش��اره به اينكه براي سال آينده دو بودجه 
سنواتي به شوراي شهر ارايه مي شود، افزود: در 
قالب اول بودجه منابع و مصارف و در اليحه دو كه 
بودجه خاص سرمايه گذاري است. به روش هاي 
جذب و احترام به سرمايه گذاران، براي تكميل 
و س��اخت پروژه توجه شده كه برهمين اساس 
ش��هرداري عالوه بر اليحه بودجه،  بايد اليحه 

جداگانه سرمايه گذاري ارايه كند.
فراهان��ي ادام��ه داد: در بودج��ه س��ال آينده 
ش��هرداري تهران، به موضوع الزام ش��هرداري 
براي اح��داث پروژه هاي كوچ��ك مقياس در 
راستاي توسعه محلي توجه شده و سعي داريم 
با كمك شوراياران و نخبگان محلي، در بودجه 
سال آينده عالوه بر پروژه هاي بزرگ، پروژه هاي 
محل��ي را نيز براي رضايت ش��هروندان تعريف 
كنيم؛ به عبارت ديگر هم راستا با توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومي و توسعه اتوبوس و واگن ها، 
توسعه پالزاهاي محلي را نيز در دستور كار قرار 

خواهيم داد.
ريي��س كميته بودجه ش��وراي ش��هر با تاكيد 
بر اينكه اليح��ه بودجه 99 ش��هرداري تهران 
براساس برنامه س��وم توسعه شهرداري تدوين 
خواهد شد، گفت: شوراي شهر در حال احصاء 
اولويت هاي ش��هري، در راستاي تدوين برنامه 
عملياتي تحقق پذير است تا براساس آن در دو 

سال باقي مانده، فعاليت خود را ادامه دهد.
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تخلف 61 ميليارد توماني فروشندگان

تعادل|
ارزيابي هاي وزارت صمت حاكي از اين است كه 
پس از اجراي طرح اصالح قيمت بنزين وپس از 
اجراي طرح تشديد بازرس�ي در سطح كشور، 
بازرسان س�ازمان حمايت، سازمان هاي صمت 
اس�تان ها و همچنين بازرسان اصناف 251 هزار 
565 مورد بازرسي براي 17 هزار و 643 متخلف 
به ارزش 614 ميليارد و 456 ميليون ريال تشكيل 
پرونده داده، كه مراتب را جهت بررسي هاي بعدي 
به تعزيرات حكومتي ارجاع كرده اند. در همين 
حال، روش گذش�ته آخرين نشست ويژه ستاد 
تنظيم بازار با يك خبر خوب بنزيني براي وانت 
بارها برگزار ش�د. براين اساس، كميته سه نفره 
سوخت شامل »وزارت نفت، معاونت بازرگاني و 
صناي�ع وزارت صمت و وزارت كش�ور«، با واريز 
1۰۰ ليتر سهميه مازاد به كارت هاي سوخت وانت 
بارهاي كم مصرف و پرمصرف طي يك روز آينده 
موافقت كردن�د. افزايش س�هميه بنزين وانت 
بارها با هدف جلوگيري از ايجاد اختالل در حمل 
كاالهاي اساس�ي و مصرفي به شهرهاي بزرگ، 

انجام گرفته است. 

  بازرسي ها به روايت آمار 
همزمان با تغيير نرخ بنزين در كش��ور و در راس��تاي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت ان��واع كاال و خدمات در 
سطح عرضه، طرح تشديد بازرسي با همكاري سازمان 
حمايت، بازرسي سازمان هاي صمت استان ها، بازرسي 
اصناف و همچنين تعزيرات حكومتي در حال اجرا است 
و با هرگونه تخلف گرانفروشي، احتكار و امتناع از عرضه 
به طور جدي برخورد مي ش��ود. برهمين اساس، آمار 
بازرسي هاي انجام گرفته به صورت روزانه منتشر مي شود 
و مردم مي توانن��د در صورت برخورد با هرگونه تخلف 
صنفي به ويژه در حوزه گرانفروشي، احتكار و امتناع از 
عرضه مي توانند شكايات خود را به 4 روش »حضوري، 
تلفن 124، سامانه ثبت شكايت 124 و آپليكيشن آپ« 
به اطالع مراجع نظارتي جهت بررسي هاي الزم برسانند.

 اما روند بازرسي ها از روند تخلفات چگونه است؟
 آمار منتشر شده از روند بازرس��ي هاي انجام گرفته از 
سوي، بازرسان سازمان حمايت، صنعت، معدن وتجارت 
استان ها و همچنين بازرسي اصناف در 10 روز نخست 
اجراي طرح تشديد بازار در سطح كشور نشان مي دهد، 
روز دوش��نبه اين هفته در مجموع 33 هزار 168 مورد 
بازرس��ي در سطح كش��ور در بخش عرضه انجام شده 
است. در همين راستا براي 2 هزار 538 متخلف صنفي 
پرونده تشكيل و براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي 
هر يك از استان ها ارسال شده است. همچنين مطابق 
ارزيابي ها، روز دوش��نبه بازرسان س��ازمان حمايت و 
بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت استان ها 
18 هزار 685 مورد بازرسي انجام داده و براي يك هزار 
و 847 واحد صنفي و خدماتي گزارش تخلف به ارزش 
بيش از 109 ميليارد و 190 ميليون ريال صادر كرده اند. 
در اين روز آمار بازرسي هاي اتاق اصناف در سطح كشور 
14 هزار 483 مورد اعالم شده كه موجب تشكيل پروند 
 تخلف ب��راي 691 واحد صنفي ب��ا ارزش ريالي بالغ بر
2 ميليارد و 459 ميليون ريال ش��ده است. در مجموع 

طي 10 روز نخس��ت اجراي طرح تشديد بازرسي در 
سطح كشور، بازرسان سازمان حمايت و سازمان هاي 
 صم��ت اس��تان ها و همچنين بازرس��ان اصن��اف با

251 هزار 565 مورد بازرس��ي ب��راي 17 هزار و 643 
متخلف ب��ه ارزش 614 ميلي��ارد و 456 ميليون ريال 
تشكيل پرونده داده و مراتب را جهت بررسي هاي بعدي 

به تعزيرات حكومتي ارجاع كرده اند. 
در همين حال، آخرين نشست ويژه ستاد تنظيم بازار 
بعد از اجراي طرح اصالح قيمت بنزين روز گذشته در 
محل وزارت صمت برگزار شد. حسين مدرس خياباني 
در اين نشست عنوان كرد كه با موافقت كميته سوخت 
 كشور براي سهميه اختصاصي وانت بارها، 100 ليتر 
علي الحس��اب حداكثر تا 24 س��اعت ديگر به كارت 
سوخت وانت بارهاي پرمصرف و كم مصرف كه نسبت 
به حم��ل كاال ومواد غذايي مب��ادرت مي كنند، واريز 
خواهد ش��د.  او افزود: براي افزايش س��هميه بيشتراز 
س��هميه تخصيص يافته به وانت بارها قرار است، كه 
كميته س��ه نفره با حضور نماينده س��تاد تنظيم بازار 
نشست ويژه برگزار كند و در مورد اختصاص سهميه 
مناسب تصميم گيري شود. مدرس خياباني همچنين 
با اشاره به مصوبات آخرين نشست ويژه ستاد تنظيم 
بازار گفت: بازرس��ي و نظارت با حضور دستگاه ها و به 
صورت گش��ت هاي مش��ترك و در جهت احقاق حق 

مصرف كنندگان ادامه خواهد داشت.
مدرس خيابان��ي در ادامه به اراي��ه توضيحاتي درباره 
شايعه افزايش قيمت لوازم خانگي در بعضي نقاط كشور 
پرداخت. براساس آمار اعالمي او، توليد برخي اقالم لوازم 
خانگي 11 تا 13 درصد افزايش داشته و در جلسه اي كه 
تمامي اتحاديه هاي زنجيره توليد و عرضه لوازم خانگي با 
اتحاديه اصناف داشته اند، اعالم كرده اند كه تاكنون هيچ 
گونه افزايش قيمتي در مبادي توليد لوازم خانگي صورت 
نگرفته و براساس گفته آنها تمامي مكان هاي عرضه و 
فروش لوازم خانگي با تخفيف عرضه و به فروش مي رسد. 
او در عي��ن حال، از مردم درخواس��ت كرد چنانچه در 
مراجعات خود متوجه افزايش قيمت شده اند، در تماس 
با سامانه 124 شكايات خود را مطرح كنند تا رسيدگي 
ش��ود.اما از افزايش قيمت كااله��اي فصلي چه خبر؟ 
ارزيابي ها نشان مي دهد، »تخم مرغ و گوجه فرنگي« 
همچنان در صدر كاالهاي گران قرار دارند، كه البته به 
گفته مدرس خياباني و براساس مصوبات ستاد تنظيم 
بازار، س��ازمان ميادين و ميوه و تره بار غرفه هاي ويژه، 
رايگان و محل هاي مناسب براي عرضه كاالهاي اساسي 
اختصاص مي دهد و ستاد تنظيم بازار هم تامين كاالهاي 
سازمان ميادين و تره بار را دراولويت قرار مي دهد؛ ضمن 
اينكه س��هميه ويژه براي كاالهاي اساسي به استان ها 
اختصاص داده شده تا آثار رواني فضاي افزايش قيمت ها 
را مديريت كند. حال با توجه به اينكه ستاد تنظيم بازار 
مي خواهد، آثار رواني بر افزايش نرخ كاال ها در كشور را 
كنترل كند، تمامي حوزه ها از مبادي توليد تا مصرف به 
صورت روزانه رصد مي شود. بنابه اظهارات او، بخشي از 
نوسانات نرخ كاال فصلي و طبيعي است، به عنوان نمونه، 
در بخش »لبنيات و تخم مرغ« هميش��ه در نيمه دوم 
سال افزايش مصرف داشتيم و حتي اگر اين طرح هم 
اجرا نمي شد، »قيمت تخم مرغ و گوجه رنگي« در نيمه 

دوسال افزايش پيدا مي كرد. 

   وضعيت اختصاص بنزين به گروه هاي هدف 
»اختصاص سهميه بنزين به گروه هاي هدف« از ديگر 
موارد مهمي بود كه طي دو روز گذشته در دستور كار 
ستاد تنظيم بازار قرار گرفت. از اين رو، مدرس خياباني 
در اظهاراتي عنوان ك��رد: قبل از اجراي طرح اصالح 
قيمت بنزين، گروه هاي مصرف كننده آن را مصرف 
مي كردند، كه از جنس آلودگ��ي، ترافيك و مصرف 
بود، اما ام��روز با اجراي طرح اص��الح قيمت بنزين، 
تخصيص سهميه ويژه به گروه هاي مولد و كارآفرين 
ارايه مي شود و آنهايي كه از محل بنزين شغل و ارزش 
افزوده ايجاد مي كنند. به گفته او، بايد به اين مس��اله 
توجه كرد كه اگر شركت فرآورده هاي نفتي سهميه 
خاصي را تخصيص مي دهد نترسد، چراكه به بنزين 
را از مص��رف به بخش توليد س��وق داده ايم. او گفت: 
كارگروه سوخت در وزارت نفت، معاونت بازرگاني و 
صنايع وزارت صمت و وزارت كشور در تالش هستند 
كه تخصيص سهميه هاي سوخت براساس پيمايش 
باشد، تا وزارت نفت هم اطمينان را كسب كند كه اگر 
سهميه اي تخصيص مي دهد از جنس مازاد كارت و 

فروش آزاد در بازار نباشد. 
ب��ه گفته او، به طور قط��ع ظرف دو تا س��ه ماه آينده 
س��امانه اي راه ان��دازي خواهد ش��د ك��ه تخصيص 
س��هميه هاي بنزين بر اس��اس پيمايش وانت بارها، 
پيك هاي موتوري و تاكسي هاي اينترنتي تخصيص 

خواهد يافت.
مدرس خياباني البته تاكيد كرد كه كميته س��ه نفره 
نماينده ستاد تنظيم بازار تالش خواهد شد كه براي 
پيك هاي موت��وري هم س��هميه اي در نظر بگيريد. 
همچنين به گفته او، وزارت كش��ور ب��راي لنج هاي 
صيادي پيشنهادي را ارايه داده، كه در جلسه آينده 

س��ه نفره س��وخت مطرح و تصميم گي��ري خواهد 
ش��د.اما تكليف خودروهاي فرس��وده براي دريافت 
سهميه بنزين چه مي شود؟ قائم مقام وزير صمت در 
امور بازرگان��ي در اين باره عنوان كرد كه ما در تالش 
هس��تيم تا ممنوعيت و محدودي��ت مصرف كارت 
سوخت خودروهاي فرسوده را تمديد كنيم، چراكه 
وزارت نفت اشاره مي كند كه به خودروهاي فرسوده، 
نمي خواهد كه كارت س��وخت بدهد و اعتقادداريم 
كه در ابتداي اجراي طرح اصالح قيمت بنزين نبايد 
ممنوعيت استفاده از كارت هاي سوخت خودرو هاي 
فرس��وده اجرا شود. به گفته او، دو شركتي كه در اين 
زمينه فعال هس��تند، اعالم كرده ان��د كه هيچ گونه 
افزايش قيمتي ندارند؛ آنها براي جلوگيري از متضرر 
شدن رانندگان از درصد كارمزدي را كاهش مي دهند. 
همچنين با اختصاص س��هميه كه دو روز گذشته به 
كارت هاي سوخت آنها واريز شد، نبايد افزايش قيمت 
داشته باش��ند. او همچنين درباره نظارت بر عملكرد 
تاكس��ي هاي هم بيان كرد: آنچه كه وزارت كش��ور 
اعالم كرده، گش��ت ها و كنترل هاي شهري تشديد 

شده است. 

  واردات كاالهاي ممنوعه آزاد نشده 
از س��وي ديگر، دبير ستاد تنظيم بازار هم با اشاره به 
اينكه اجراي طرح اصالح قيمت بنزين مانع از تغيير 
در سياس��ت هاي پيش��ين وزارت صمت در واردات 
كاالهاي ممنوعه نيست، گفت: سياست هاي وزارت 
صمت در 7 محور و با توجه ويژه به حمايت از ساخت 
و توليد داخ��ل اجرا خواهد ش��د و واردات كاالهاي 
ممنوعه آزاد نشده است. كاالهايي هم كه در گروه 2 و 
4 هستند هيچ تغييري در سياست نداشته و سياست 

اعمالي آنها همانند قبل اجرا مي شود.همچنين بنابه 
توضيحات عباس قبادي، در بعضي از فصول س��ال 
مصرف برخي از كاالها افزايش مي يابد و توليد بعضي 
از كاالها با نوساناتي مواجه است؛ در اين مقطع سال 
گوجه فرنگي مصرف و نرخ آن افزايش پيدا مي كند؛ 
چراكه در اكثر كشور اين محصول خيلي كم برداشت 
مي شود و تا 2 هفته آينده با آغاز برداشت محصول در 
مناطق جنوبي، بازار شرايط بهتري خواهد گرفت. او 
درباره ديگر نرخ ديگر كاالها نيز گفت: تغيير قيمت 
بنزي��ن اگرچه تاثيرگذار اس��ت و باي��د بپذيريم كه 
هزارتن، تبديل به 1500 تن در بخش سهميه بندي 
شده، اما افزايش قيمت در كاالهايي كه در سفره مردم 

هستند، تاثير زيادي نداشته است.
در ادام��ه قبادي به وضعيت قيم��ت برخي از كاالها 
در بازار اش��اره ك��رد. بنابه توضيح��ات او، در بخش 
لبنيات كه ب��ه صورت روزانه عرضه مي ش��ود، هيچ 
افزاي��ش قيمتي نداش��ته ايم و در مي��وه و مركبات 
هم افزايش قيمت قابل توجه نبوده اس��ت. قبادي با 
اشاره به واردات برنج به كشور گفت: امسال بيش از 
سال هاي گذشته واردات برنج به كشور داشته انجام 
شده و امسال نزديك به يك ميليون تن شلتوك در 
خوزستان توليد ش��ده كه بيش از 600 هزار تن آن 

استحصال مي شود. 
او با بيان اينكه شرايط توليد و ذخيره برنج كشور در 
ده سال گذشته بي نظيربوده، بيان كرد: واردات برنج، 
برنامه ريزي شده از قبل است و براساس همان برنامه 
واردات آن انجام خواهد ش��د. قبادي گفت: واردات 
برنج براساس اعالم واحد تامين و عرضه كشور انجام 
خواهدشد و اجراي طرح بنزين برنامه و سياست هاي 

قبلي را تغيير نخواهد داد. 

توليدكنندگان، تحريم  را پس زدند
يك فعال اقتصادي معتقد است با وجود فشارهايي كه 
در ماه هاي گذشته بر توليدكنندگان داخلي وارد شده، 
آنها توانس��تند بخش زيادي از ظرفيت هاي توليدي 
خود را حفظ كرده و در اين مس��ير به اقتصاد كش��ور 

كمك كنند.
جمش��يد عدالتيان ش��هرياري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در ماه هاي گذشته توليدكنندگان ايراني از 
سويي به دليل تحريم هاي امريكا در فضاي بين المللي 
با محدوديت هاي جدي مواجه بودند و از سوي ديگر با 

توجه به برخي تالطم هاي داخلي همچون افزايش نرخ 
ارز، تغييراتي جدي در فضاي كاري آنها به وجود آمد؛ 
اما با وجود اين عملكرد توليدكنندگان و صادركنندگان 
بود كه به عبور كش��ور از تحريم ها و حفظ بخش��ي از 
درآمدهاي ارزي كمك كرد. به گفته او، با وجود آنكه 
افزايش نرخ ارز باعث باال رفتن هزينه توليد شد اما در 
صادرات به بسياري از كش��ورها نيز توانست به ايران 
كمك كند تا ش��رايط رقابت با محصوالتي خارجي را 

به دست آورده و در بعضي بازارها حرف اول را بزند.

عضو سابق اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اين موضوع كه 
حفظ بازار از به دست آوردن آن دشوارتر است، گفت: 
در بازار داخلي امروز به دليل كاهش واردات، بسياري 
از كاالهاي ايراني توانسته اند بازارهاي خود را گسترده 
كنند اما ن��گاه بلندمدت ايجاب مي كند كه با افزايش 
كيفيت توليدات، حتي در زماني كه واردات از سر گرفته 
شد نيز؛ كاالهاي ايراني توان رقابت داشته باشند. يعني 
ما بايد به س��متي حركت كنيم كه در بازاري برابر نيز 
كاالي ايراني توان رقابت با خارجي ها را داشته باشد. 

او اف��زود: در بازارهاي صادراتي نيز روال كار به همين 
ترتيب اس��ت. پس از نزديك ش��دن قيمت كاالهاي 
ايراني به نرخ هاي استاندارد، اين كيفيت ما خواهد بود 

كه تداوم حضورمان در يك بازار را تضمين مي كند.
عدالتيان با بيان اينكه در شرايط تحريم هاي اقتصادي 
بايد شرايط داخلي كشور متناسب با رشد و رونق توليد 
تعريف شود، افزود: با برطرف كردن برخي مشكالت 
قانوني و مقرراتي مي توان حركت به سمت بهبود توليد 
را تسريع كرد. افزايش سرعت تامين نقدينگي نيز يكي 

ديگر از اولويت هاي توليد است كه بايد در مسير حفظ 
توليد براي آن برنامه ريزي گسترده اي داشت. 

بر اس��اس اين گزارش، دولت اعالم كرده در ش��رايط 
تحريم با تمام توان خود از فعاليت هاي توليدي كشور 
دفاع خواهد كرد تا در كنار تبيين نيازهاي داخلي بازار 
صادرات غيرنفتي كش��ور گسترش يابد. جديدترين 
آمارها نش��ان مي دهد كه صادرات غيرنفتي ايران در 
هفت ماهه ابتدايي امس��ال از نظر وزني رش��دي 17 

درصدي داشته است.
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صادرات گوجه تسهيل مي شود
تسنيم| در حالي كه قيمت گوجه فرنگي در بازار 
به شكل غيرقابل قبولي افزايش يافته و هر كيلوگرم 
از اين محصول تا 14 هزار تومان به فروش مي رسد 
وزارت صنعت ش��رايط صادرات اي��ن محصول را 
تس��هيل كرد. در شرايطي كه قيمت گوجه فرنگي 
در بازار داخلي به دليل ورود به فصل سرما و كاهش 
توليد افزايش يافته اس��ت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در راس��تاي تسهيل شرايط صادرات اين 
محصول گام برداش��ت. اين در حالي اس��ت كه در 
شرايطي كه ماه گذشته قيمت فروش گوجه فرنگي 
براي كشاورزان به كمتر از 500 تومان كاهش يافته 
ب��ود و اين محصول به قيمتي در حدود هزار تومان 
به دست مصرف كنندگان مي رسيد و با توليد مازاد 
روبه رو بوديم، اين محصول صادر نمي ش��د و روي 
دست كشاورزان مانده بود.سعيد عباس پور، مديركل 
دفت��ر ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ارس��ال نامه اي به شاماني مديركل دفتر 
صادرات گمرك جمهوري اسالمي نوشت: با توجه 
به حذف اثرگذاري وزارت جهاد كشاورزي در سامانه 
الكترونيكي گمرك براي ص��ادرات گوجه فرنگي 
خواهشمند است دس��تور فرماييد با توجه به رفع 
ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي به علت عدم نياز به 
تاييد سيستمي وزارت جهاد كشاورزي، دسترسي 

ذي ربط در تجارت فرامرزي خذف شود.

 صادرات »مرغ و تخم مرغ«
به كويت آزاد شد

تس�نيم| با اعالم سفارت كويت در ايران و وزارت 
صنعت ايران، اين كش��ور ممنوعيت واردات مرغ و 
تخم مرغ از ايران را لغو كرد. عليرضا عنايتي، دستيار 
وزير در امور خليج ف��ارس وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ارس��ال نامه اي به فرزاد پيلتن سرپرست 
دفتر عربي و آفريقايي س��ازمان توس��عه تجارت و 
محمد رضا كرباس��ي معاون ام��ور بين الملل اتاق 
بازرگاني ايران با موض��وع لغو ممنوعيت صادرات 
تخم مرغ و ماكيان به كشور كويت نوشت: به پيوست 
يادداشت سفارت كويت در تهران در خصوص لغو 
ممنوعيت صادرات ماكي��ان و تخم مرغ به كويت 
جهت اطالع يا هر گونه اقدام مقتضي ارسال مي شود. 
بنابر اين گ��زارش قيمت تخم م��رغ در هفته هاي 
اخير افزايش يافته است كه از داليل آن مي توان به 
افزايش صادرات اين محصول به كشورهاي همسايه 
و افزايش مصرف در بازار داخلي، اشاره كرد. قيمت 
مصوب هر ش��انه تخم مرغ با ح��دود 4 هزار تومان 
افزايش قيمت به 16900 تومان رس��يده است اما 
اين محصول در بازار 18 تا 22 هزار تومان به فروش 
مي رسد؛ قيمت مصوب هر كيلوگرم مرغ نيز 12900 

تومان است.

 تفكيك وزارت صمت
هيچ فايده اي ندارد

ايلنا| عضو ات��اق بازرگاني ايران گف��ت: اتفاقات 
اخير، تفكيك و ادغام ها نش��ان داده كه تعداد اتاق، 
س��اختمان و عناوين مهم نيست و باعث نمي شود 
كه مشكلي حل شود بلكه اين تفكر و فكر است كه 
اهميت دارد. علي ديلمقانيان گفت: در شرايط فعلي 
اقتصاد كشور تفكيك اين وزارتخانه از وزارت صمت 
هيچ تاثيري بر روند فعلي كش��ور ندارد و به قدري 
دغدغه وجود دارد كه اصال نبايد ذهن مس��ووالن 
و سياس��ت گذاران درگير اين مس��ائل شود. عضو 
اتاق بازرگاني اروميه ادامه داد: در س��ال 1342 كه 
سكان دار اقتصاد كشور دست فردي به نام عاليخاني 
بود كه اتفاقا همان زمان بهترين وضعيت را در اين 
حوزه داشتيم فقط يك وزارت اقتصاد وجود داشت 
و تم��ام فعاليت هاي بازرگاني و صنعتي زيرنظر آن 
صورت مي گرفت و شاهد بوديم كه وضعيت چگونه 
بود طوري كه اكنون حسرت آن زمان و مديريت را 
مي خوريم. او افزود: اتفاقات اخير، تفكيك و ادغام ها 
نشان داده كه تعداد اتاق و ساختمان و عناوين مهم 
نيست و باعث نمي شود كه مشكلي حل شود بلكه 
اين تفكر و انديشه است كه اهميت دارد، متاسفانه 
حكمراني ما توليد انديش��ه ن��دارد و نزد آنها فكر و 
برنامه ريزي بهايي ندارد. ديلمقانيان عنوان كرد: در 
نهايت باور من اين است كه با تفكيك اين وزارتخانه 

هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.

اداره امور قراردادها و پيمان ها- شهرداري كرج

ميزان غيرنقدي رتبه مبلغ سپرده به ريال مبلغ اعتبار به ريال شرح  عمليات رديف 

تراش و لكه گيري مكانيزه آسفالت سطح شهر1
84 درصدرتبه 5 راه و ترابري 98-15/000/000/000250/000/000

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد. 

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 
خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد 
بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع 
در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد 
خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به 
ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و تاييديه صالحيت در سايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir و گواهينامه صالحيت ايمني معتبر، 
معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت كد اقتصادي الزامي مي باشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست 
كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 1۰- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه 
مندرج است. 11- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري 
روز سه شنبه مورخ 98/9/19 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12- پيشنهادات رسيده در مورخ 98/9/2۰ در 

كميسيون مالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

   جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-۰26 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد. 

آگهي مناقصه عمومي 
مديرعامل ايران خودرو گفت: به منظور تحقق اهداف تعيين شهرداري كرج

شده در جهاد خودكفايي، تاكنون بومي سازي و توليد انبوه 
33 قطعه از مجموع قطعات هدف گذاري شده محصوالت 
ايران خودرو، 7. 16ميليون يورو كاهش ارزبري داشته است.

به گزارش ايلنا، فرش��اد مقيمي در نشست با معاون طرح 
و برنام��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: تحقق 
بومي سازي صنعت خودرو نيازمند همكاري مستمر اين 
صنعت با دانشگاه، مراكز علمي و شركت هاي دانش بنيان 
است كه در اين زمينه گام هاي خوبي برداشته شده است. 
او با اشاره به روند كاهشي خودروهاي كف و داراي كسري 
قطعه، عنوان كرد: خودروهاي داراي كس��ري قطعه از 61 
هزار دستگاه در هفته اول شهريورماه هم اكنون به كمتر از 
25 هزار دستگاه رسيده كه تا پايان دي ماه به صفر مي رسد.

مقيمي از افزايش آمار توليد خودروي كامل و بدون كسري 
با همكاري سازندگان خبرداد و افزود:  توليد بدون كسري 
) عبور مستقيم(  از سه درصد توليد روزانه در هفته اول مهر 
به 51 درصد در انتهاي آبان ماه رس��يده است. او با اشاره به 
وجود 7 هزار ون فرسوده در كشور، تصريح كرد: توليد ون 
وانا با موتورEF7 پايه گازسوز درصورت تامين نقديندگي 
مورد نياز از دوماه آينده آغاز مي شود. مديرعامل ايران خودرو 
اظهار كرد: در تفاهم نامه با تاكسي راني 6هزار دستگاه ون وانا 
با موتورملي طي سه سال تحويل اين ناوگان خواهد شد. او 
درخصوص تعهدات معوق در فروش فوري محصوالت افزود: 

تعهدات معوق در فروش هاي فوري، در هفته اول شهريورماه 
سه هزار و 700 دستگاه بوده كه تمامي آن تا هفته اول آبان 
ماه عمل شده و درحال حاضر فروش فوري، تعهد معوقي 
ندارد.مديرعامل ايران خودرو تاكيد كرد: امسال و سال هاي 
آينده ارتقا و طراحي پلتفرم هاي به روز براي توليد محصوالتي 
با نشان ايراني در جهت حفظ و توسعه صادرات و بومي سازي 
قطعات مورد نياز در فرآيند توليد خودرو و توس��عه دانش 
طراحي در قطعه سازان در دستوركار ايران خودرو قرار دارد. 
در ادامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار كرد: تمركز وزارت صمت بر توليد داخلي است و به 
عنوان نمونه در صنعت خودرو، بومي سازي350 ميليون 
يورويي قطعه  و مجموعه  خودرو هدف گذاري شده است. 
سعيد زرندي با اش��اره به اينكه براساس قانون، 40درصد 
منابع بانك مركزي بايد به بخش صنعت و معدن اختصاص 
يابد افزود: بايد روش هاي جديد تامين مالي توليدكنندگان 
در بانك و بورس ايجاد ش��ود. او در زمينه تامين نقدينگي 
و س��رمايه در گردش خودروسازان اظهار كرد: طرح ايجاد 
فرصت هاي س��رمايه گذاري و مشاركت در توليد و جذب 
سرمايه هاي مردمي يكي از راه هاي تامين نقدينگي است كه 
خودروسازان بايد در اين مسير گام بردارند. زرندي تاكيد كرد: 
استفاده از طرح تامين مالي زنجيره تامين از طريق ابزارهاي 
مالي نوين، مسير ديگري براي تامين مالي براي رونق توليد 
است. همچنين مديرعامل ايران خودرو در بازديد سرزده از 

تعميرگاه مركزي شماره 1 اين شركت، بر افزايش كيفيت 
خدمت رساني به مشتريان و ارتقاي سطح رضايت مندي آنان 
تاكيد كرد. در اين بازديد در گفت وگوي مستقيم و تماس 
تلفني با چند نفر از مش��تريان، وضعيت خدمت رساني را 
بررسي و ميزان رضايت از خدمات تعميرگاه را مورد ارزيابي 
قرار داد. او در بازديد از مركز صافكاري و نقاشي تخصصي 
تعميرگاه مركزي و همچنين مركز خدمت دهي به دارندگان 
خودروهاي گيربكس اتوماتي��ك ايران خودرو ضمن ويژه 
خواندن امكانات ايجاد شده در اين تعميرگاه، خواستار ارايه 
طرح هاي زودبازده براي بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي 
موجود در اين تعميرگاه شد. مقيمي همچنين بر افزايش 
بهره وري در تعميرگاه مركزي و ارايه طرح براي توس��عه 
تعميرگاه و افزايش سطح كيفيت خدمات به مشتريان تاكيد 
كرد.بابك سالجقه، مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات 
همگام خودرو نيز در اين بازديد توضيحاتي درباره خدمات 
تعميرگاه مركزي شماره يك به مديرعامل ايران خودرو ارايه 
كرد. او گفت: اين تعميرگاه با ارايه خدمات تخصصي رنگ و 
بدنه با بهره گيري از تجهيزات مدرن از جمله كوره هاي رنگ 
پيشرفته، خشك كن موضعي IR، ميكسر تمام اتوماتيك، 
اتاق تركيب و ساخت رنگ مطابق با استانداردهاي روز اروپا 
و همچنين بهره مندي از رنگ هاي بسيار باكيفيت ، سعي 
دارد ضمن تضمين كيفيت نهايي كار، زيبايي را به خودروي 

مشتريان بازگرداند. 

بوميسازي33قطعهبافناوريباالدرجهادخودكفاييايرانخودرو
مديرعاملايرانخودرو:
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رويترز: حمايت از استيضاح رييس جمهوري امريكا بيشتر شده است

لغو احتمالي نشست طالبان و دولت افغانستان در چين

دعوت كنگره از ترامپ براي حضور در جلسه استيضاح

كار اشرف غني تمام است

گروه جهان| 
حماي��ت م��ردم امري��كا از اس��تيضاح دونال��د ترامپ 
رييس جمهوري اياالت متح��ده، در هفته هاي اخير در 
حالي كه نشس��ت هاي اس��تماع اس��تيضاح در مجلس 
نمايندگان پخش تلويزيوني داشته، افزايش يافته است. 
رويترز خبر افزاي��ش حمايت از اس��تيضاح ترامپ را در 
شرايطي منتشر كرده كه رييس كميته امور قضايي مجلس 
نمايندگان امريكا به دونالد ترامپ تا يكم دسامبر مهلت 
داده كه آمادگي خود را براي شركت در جلسات پرسش و 
پاسخ كنگره اعالم كند. نخستين جلسه استيضاح ترامپ 
چهارم دس��امبر در كميته قضاي��ي مجلس نمايندگان 

برگزار خواهد شد. 
به گزارش رويترز، نظرسنجي مشترك رويترز- ايپسوس 
حاكي از آن است كه 47درصد امريكايي ها بر اين باورند كه 
ترامپ بايد استيضاح شود و 40 درصد نيز مخالف استيضاح 
او هستند. اين نظرسنجي در مقايسه با نظرسنجي انجام 
شده در هفته هاي پيش نشان دهنده افزايش چشمگير 
درصد امريكايي هايي است كه از استيضاح ترامپ حمايت 

مي كنند.
پيش از آغاز نشست هاي استماع مجلس نمايندگان امريكا 
درباره استيضاح دونالد ترامپ در روز 13 نوامبر، اختالف 
بين حاميان و مخالفان اس��تيضاح ترامپ تنها 3 درصد 
بوده اس��ت. اين اختالف پس از نخستين هفته برگزاري 
نشس��ت اس��تماع به 4 درصد و در هفته دوم به 5 درصد 
افزايش يافته و در نظرس��نجي اخير نيز اين اختالف به 

7درصد رسيده است.
اين در شرايطي است كه در نظرسنجي اخير بيش از 80 
درصد دموكرات ها از استيضاح ترامپ حمايت كرده اند و 
80 درصد جمهوري خواهان با استيضاح مخالفت كرده اند. 
حدود 70 درصد جمهوري خواهان نيز اعالم كرده اند كه 
روند تحقيقات مجلس نمايندگان براي استيضاح ترامپ 

منصفانه نبوده است.
يك افش��اگر اطالعاتي امريكا ترامپ را متهم كرده است 
ك��ه كمك نظامي اياالت متحده ب��ه اوكراين را به حالت 
تعليق درآورده و آن را مش��روط به تحقيقات ضد فس��اد 
رييس جمهور اوكراين از جو بايدن معاون رييس جمهور 

سابق امريكا و پسرش كرده است. دموكرات هاي مجلس 
نمايندگان امريكا تحقيقات مقدماتي براي اس��تيضاح 
ترام��پ را آغ��از كرده اند. زمان��ي كه جو باي��دن معاون 
رييس جمهور امريكا بوده، پسرش در هيات مديره شركت 
بوريسماي اوكراين كه در زمينه انرژي فعاليت مي كند، 

عضويت داشته است.
سي ان ان چهارشنبه نوشته: »حاميان ترامپ مي گويند 
كه رييس جمهوري هيچ كار اشتباهي انجام نداده چرا كه 
كمك هاي نظامي در نهايت آزاد شده است. اما مساله اين 
است كه بر اساس گزارشي كه اخيرا نيويورك تايمز منتشر 
كرده ترامپ اواخر آگوست از وجود افشاگر مطلع شده و به 

همين دليل در اوايل سپتامبر كمك هاي نظامي اوكراين 
را آزاد كرده است. اين نشان مي دهد كه استدالل حاميان 
ترامپ براي ادامه حمايت از رييس جمهوري امريكا چندان 

محكم نيست. « 

  تعيين مهلت براي ترامپ
در همين راستا، نمايندگان دموكرات براي دونالد ترامپ 
تا يكشنبه )اول دس��امبر( مهلت تعيين كرده اند. ترامپ 
بايد تا آن زمان بين دو گزينه تصميم بگيرد. گزينه نخست 
شركت او يا وكيل او در جلسه مربوط به تحقيقات ناظر بر 
طرح استيضاح است و گزينه دوم پايان دادن به شكايت 

و كارشكني در پيشبرد اين تحقيقات. ترامپ از مصونيت 
مطلق قضايي مسووالن ارش��د خود در ارتباط با پرونده 
اوكراين س��خن گفته و حضور و پاسخگويي آنان در برابر 
كنگره را الزامي نمي دان��د. دونالد ترامپ تحقيقات ناظر 
بر تماس تلفني خود با زلنسكي را پرونده سازي و كارزار 
تبليغات��ي دموكرات ها خوانده و از آن به عنوان تالش��ي 

فريبكارانه ياد كرده است.
آسوش��يتدپرس نوش��ته، رييس جمهور اياالت متحده 
چهارش��نبه هم در واكنش به تح��والت پرونده اوكراين 
گفته كه تحقيقات اس��تيضاح در نهايت به پيروزي اش 
درانتخابات 2020 ميالدي منجر خواهد شد. ترامپ در 

جمع هوادارانش در ايال��ت فلوريدا گفته: »فكر مي كنم 
كه استيضاح ما را مستقيمًا به پيروزي در انتخابات سوق 
خواهد داد چرا كه ما در دو هفته گذشته فقط پيروز بوديم.«
ترام��پ در عين حال با اش��اره به حك��م دادگاه فدرال كه 
مقام هاي دولتي را ملزم كرده تا در برابر نمايندگان حاضر 
شده و شهادت دهند، گفته: »دوست دارم مك گان، جان 
بولتون )مش��اور امنيت ملي س��ابق(، مايك پمپئو )وزير 
خارج��ه( و ميك مولويني رييس دفترم ش��هادت دهند. 
گرگ هاي واش��نگتن و رس��انه هاي اخبار دروغ بيش از 
حد به دنب��ال اين بودند كه اين اف��راد را از طريق دادگاه ها 
براي ش��هادت دادن در كنگره مجبور كنن��د. من به نفع 
روس��اي جمهور آينده مي جنگم وگرنه عمال دوست دارم 
افراد شهادت هايشان را بدهند. دوست دارم آنها درباره حقه 
فريبكاران استيضاح شهادت دهند. اين دسيسه دموكرات ها 
است كه به هيچ جا نمي رسد اما به هر ترتيب روساي جمهور 
آينده نبايد به هيچ وجه درگير آن شوند. اتفاقاتي كه براي 
من افتاده هرگز نبايد براي يك رييس جمهور ديگر بيفتد.« 

  آخرين تحوالت روند استيضاح 
در همين حال واشنگتن   پس��ت گزارش داده، مارك ِپن 
استراتژيست بيل كلينتون رييس جمهور سابق امريكا، 
چند روز پيش با ترامپ درباره استيضاح گفت وگو كرده 
است. گفته ش��ده، در اين ديدار به ترامپ اطمينان داده 
شده كه از رياست جمهوري كنار گذاشته نمي شود. مارك 
پن به ترامپ توصيه كرده مثل كاري كه بيل كلينتون پس 
از تحقيقات براي استيضاحش انجام داد به سراسر كشور 
سفر كند. براساس يك گزارش ديگر، دو مقام دفتر مديريت 
بودجه كاخ سفيد از بابت نگراني مساله معلق نگهداشتن 
پرداخ��ت كمك هاي امري��كا به اوكراين توس��ط دولت 
ترامپ اخيرا استعفا كرده اند. مارك سندي تنها مقام دفتر 
مديريت و بودجه كاخ سفيد است كه در تحقيقات مربوط 
به استيضاح شهادت داده است. او كه خبر استعفاي اين 
دو مقام را فاش كرده نامي از آنها نبرده و تنها گفته: »يكي 
از آنها در ش��اخه حقوقي اين دفتر كار مي كرده و نظرات 
مخالف درباره موضوع اعطاي كمك هاي امنيتي امريكا 

به اوكراين و گرو نگهداشتن اين كمك ها داشته است.«

گروه جهان| 
نشس��ت طالبان و دولت افغانستان كه قرار بود در پكن 
به ميزباني چين برگزار ش��ود لغو ش��ده اس��ت. منابع 
مطلع افغانستاني گفته اند دليل اصلي لغو اين نشست، 
اختالفات گس��ترده در دولت افغانس��تان بر سر هيات 
شركت كننده بوده اس��ت. روزنامه ماندگار افغانستان 
نوشته كه اش��رف غني رييس جمهوري افغانستان، از 
نقش پررنگ اين روزهاي حامد كرزي در فضاي سياسي 
چندان رضايت نداشته و به همين دليل از او خواسته تا با 
وجود هماهنگي قبلي، از حضور در اين نشست خودداري 
كند. حامد كرزي اخيرا با انتقاد شديد از دولت افغانستان 
از حركت كشورش به سوي بحران گفته و تلويحا دولت 

غني را مسوول اين شرايط خوانده بود.
روزنامه مان��دگار در اين باره نوش��ته: وضعيت بحراني 
افغانس��تان س��رانجام حامد ك��رزي رييس جمهوري 
پيشين، را وادار به واكنش كرد. او حرف هايي مطرح كرد 
كه هرچند در محافل شخصي و خصوصي همواره ورد 
زبان ها بوده، ولي به گونه رسمي چندان بازتاب نيافته 
بود. او به ص��ورت تلويحي حكومت فعلي و به ويژه دفتر 
رياست جمهوري را عامل اصلي نابساماني هاي افغانستان 
معرفي كرد. او در بخشي از سخنانش گفت كه آزادي بيان 
در كشور با خطر روبروست و كساني كه عليه حكومت 
سخنان انتقادآميز مي گويند و مي نويسند، مورد آزار و 

اذيت قرار مي گيرند. كرزي همچنين گفت كه برخي از 
سياسيون كشور به او مراجعه مي كنند و مي گويند كه 
از سوي حكومت تهديد شده اند كه سخنان انتقادآميز 
به آدرس حكومت و سران آن نگويند. او به كشته شدن 
وحيد مژده از تحليلگران مطرح كشور اشاره كرد و بدون 
آنكه بخواهد به صورت مستقيم نهادي و فردي را متهم 
كند؛ تلويح��ي نوك پيكان انتقادش را به س��وي دفتر 

رياست جمهوري گرفت. 
نشريه افغانستاني ماندگار نوش��ته: اينكه اين سخنان 
چقدر درس��ت است يا نيست، به شخص كرزي ارتباط 
دارد؛ اما بدون ترديد در سخنان انتقادآميز او از كارنامه 
حكومت فعلي، واقعيت هايي نيز وجود دارد. او راس��ت 
مي گويد كه حكومت فعلي در تأمين امنيت و دادن اميد 

براي مردم تا از كشور فرار نكنند، ناكام بوده است. 
هرچند كارنامه دولت ك��رزي بهتر از كارنامه حكومت 
فعلي نبود، ام��ا حداقل وضعيت تا اين ان��دازه بحراني 
نشده بود. كرزي در دامن زدن به تعصبات قومي و زباني 
جانب احتياط را مي گرفت، درحالي كه اشرف غني تمام 
هم وغمش را متوجه مسائل قومي و زباني كرده است. در 
دولت كرزي مي شد به هر وسيله اي كه شده، لقمه ناني 
پيدا ك��رد و به آرامي در كنار خانواده خورد؛ اما در دولت 
اشرف غني اين لقمه نان نيز از مردم گرفته شده است. 
كرزي هم به قدرت بسيار دلچسپي نشان مي داد ولي نه 

به اندازه اي كه غني عاش��ق و واله قدرت سياسي شده 
است. كرزي دلش بود كه چند سال ديگر نيز در قدرت 
باقي بماند، ولي غني مي خواهد كه علي رغم اراده مردم 
به زور خود را بر آنها تحميل كند و اگر ممكن بود، تا آخر 

عمر قدرت را از دست ندهد.
س��خنان كرزي در مقطع بسيار پيچيده اي از وضعيت 
افغانستان ارايه شدند؛ در مقطعي كه نتيجه انتخابات 
مشخص نيست و بحث صلح با طالبان نيز همچنان روي 
ميز قرار دارد. از قرار معلوم، حكومت از كرزي خواسته 
است كه در نشست چين كه احتمااًل تا چند روز آينده 

برگزار خواهد شد، شركت نكند. 
گويا حكومت از نقش كرزي در مسائل صلح هراس دارد 
و مي خواهد كه او در اين مورد كاري انجام ندهد. اين كه 
كرزي چه نقشي مي تواند در بازي صلح انجام دهد، واقعًا 
مشخص نيس��ت؛ ولي جلوگيري از سفر او به چين نيز 
نمي تواند توجيه منطقي داش��ته باشد. همان گونه كه 
ديگر سياستمداران كشور حق دارند در چنين نشستي 
شركت كنند، او نيز به عنوان شهروند كشور و سياستمدار 

مي تواند از چنين حقي برخوردار باشد.
به نظر مي رس��د كه وضعيت در حكومت غني چنان 
به مرحله طغيان رس��يده كه او حتي از س��ايه اش نيز 
مي ترسد. غني در زمان نامناسبي شيفته ديكتاتوري 
ش��ده اس��ت؛ زماني كه عمر چني��ن حكومت هايي 

به سرآمده اس��ت. او حاال حتي اگر بخواهد كه از خود 
ديكتاتور بس��ازد، كس��ي او را جدي نمي گيرد. مردم 
افغانس��تان ديكتاتورهاي بس��يار مدهش��ي را از سر 
گذرانده اند كه غني حتي ب��ه گرِد پاي هيچ كدام آنها 

نمي رسد.
 مردم افغانستان 18سال پيش به ارزش هاي جمهوريت 
پيوس��تند و ديگر نمي خواهند از راه��ي كه انتخاب 
كرده اند، خارج شوند. غني شايد بتواند يك دور ديگر 
قدرت را همچنان براي خود و اطرافيانش حفظ كند؛ 
ولي موفق نخواهد شد كه كش��ور را از بحران موجود 
برهاند؛ بحراني را كه غني به وجود آورده، صرف با كنار 
رفتن او از قدرت و ايجاد حكومتي با قاعده وسيع ممكن 
است رفع شود. اين بحران چنان گسترده و عميق است 

كه به تنهايي كافي  است كمر هر حكومتي را بشكند.
در پايان اين مطلب انتقادي آمده: در پنج سال اخير، 
غني و اطرافيان او به اندازه صدس��ال به افغانستان را 
صدمه زده اند. خبط هاي سياسي او و هم تيمي هايش را 
هيچ يك از زمامداران پيشين كشور انجام نداده بودند. 
در رأس دولت بودن، يك موضوع اس��ت و با تدبير و 
درايت حكومت كردن، چيز ديگري. غني فقط شوق 
دارد كه ديگران او را »رييس جمهوري منتخب كشور« 
خطاب كنن��د.. اما اينكه الزمه چني��ن جايگاه هايي 
چيست، او چيزي نمي داند. شايد خوب مي بود كه او در 
همان بانك جهاني باقي مي ماند و به ميرزاقلمي هايش 
ادامه مي داد؛ چون او مناس��ب چنين كاري است، نه 

حكومتداري و رهبري جامعه افغانستان.

دريچه

كوتاه از منطقه

 جوالن اعتراضي تراكتورها 
در اتوبان هاي فرانسه

گ�روه جهان| كش��اورزان فرانس��وي در اعتراض به 
سياس��ت هاي اقتصادي دول��ت امانوئل ماك��رون، با 
تراكتورهاي خود بزرگراه هاي منتهي به پاريس را بستند 
و موجب ايجاد صدها كيلومتر ترافيك پرحجم شدند. 
به نوشته لوپاريزين، در اين تظاهرات كه از صبح چهارشنبه 
به وقت محلي از س��وي فدراس��يون ملي اتحاديه هاي 
كشاورزان و اتحاديه كشاورزان جوان فرانسه آغاز شده، 
صدها تراكتور با ورود به راه هاي اصلي شهرهاي پاريس 
و ليون، بزرگراه هاي اين دو ش��هر را مس��دود كرده اند. 
كشاورزان آلمان سه شنبه نيز با آوردن تراكتورهايشان 
به خيابان هاي شهرهاي بزرگ به نشانه اعتراض، اقدام 
مشابهي انجام دادند. در اطراف پاريس ترافيك پرحجمي 
شكل گرفته و حركت خودورها با كندي انجام مي شود 
و در برخي نقاط هم خودروها كامال متوقف شده اند. در 
ناحيه »رون آلپ«، كشاورزان از سراسر منطقه برنامه ريزي 
كرده اند تا امكان دسترسي بزرگراه ليون را در سه نقطه 
در شمال )ليمونه(، جنوب )ترني( و در شرق )بينست( 
مس��دود كنن��د. در چارچوب اعتراض ه��اي مردمي و 
صاحبان مشاغل مختلف نس��بت به رويكرد اقتصادي 
دولت فرانسه، اين براي سومين بار در حدود سه ماه اخير 
است كه كشاورزان فرانسوي اقدام به تظاهرات مي كنند. 
پيش تر كشاورزان فرانس��وي در 85 درصد بخش ها و 
نواحي فرانسه عليه سياست هاي دولت فرانسه دست به 
تظاهرات زدند و با بستن بزرگراه ها و جاده هاي اين كشور، 
به جمع جنبش مخالفان ضد سياست هاي امانوئل مكرون 
موسوم به »جليقه زردها« پيوستند. اعتراض هاي مردمي 
نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت موسوم به جنبش 
جليقه زردها كه از 2۶ آبان سال گذشته در سراسر فرانسه 
آغاز شده بود، يك سالگي خود را پشت سر گذاشته است.

 انتصاب اولين سفير بوليوي 
در امريكا پس از ۱۱ سال 

گ�روه جهان|جنينه آني ي��س رييس جمهوري 
موقت بوليوي، والتر اسكار سراته كوئيار را به عنوان 
س��فير بوليوي در امريكا منصوب كرد. او كه پيش 
از اي��ن نماينده بوليوي در س��ازمان ملل متحد بود 
اولين س��فيري اس��ت كه پس از يازده سال از الپاز 
راهي واش��نگتن مي ش��ود. روابط مي��ان بوليوي و 
اياالت متحده در زمان رياست جمهوري اوو مورالس 
بسيار پر تنش بود و نهايتا درسال 2008 ميالدي در 
زمان رياست جمهوري جورج دبليو بوش در امريكا، 
سفيران هر دو كشور در پي يك رويارويي ديپلماتيك 
از كشورهاي ميزبان اخراج شدند. جنينه آني يس، 
سناتور راستگرا كه پس از استعفاي اوو مورالس، خود 
را رييس جمهوري موقت بوليوي خواند بالفاصله از 
سوي واشنگتن به رسميت شناخته شد. او مصمم 
به تغيير و زدودن بسياري از سياست هاي دولت اوو 
مورالس در بوليوي است. آني يس عالوه بر برقراري 
رابطه دوستانه با اياالت متحده، رابطه ديپلماتيك 
نزديك كشورش با متحدان سوسياليست اوو مورالس 
نظير كوبا و ونزوئ��ال را نيز قطع كرد و خوان گوايدو، 
رهبر اپوزيسيون ونزوئال را به عنوان رييس جمهوري 
اين كش��ور به رسميت شناخت. جنينه آني يس به 
عنوان رييس جمهوري موقت، به جز سفراي واتيكان 
و پرو، تمامي سفيران بوليوي در كشورهاي مختلف 
را بركنار كرده اس��ت. اوو مورال��س رييس جمهور 
سوسياليست بوليوي كه 14 سال اين كشور را رهبري 
مي كرد، دهم نوامبر در پي باال گرفتن اعتراضات به 
نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري و مطرح شدن 
ادعاي تقلب او در انتخابات، از سمت خود استعفا داد 

و به مكزيك گريخت.

سعد حريري: ديگر 
نخست وزير لبنان نخواهم شد
گروه جهان| س��عد حريري نخست وزير مستعفي 
لبنان، تاكيد كرده اس��ت كه قصد ندارد تصدي دولت 
جديد اين كشور را بر عهده بگيرد. سعد حريري با انتشار 
بيانيه اي ابراز اميدواري كرده پس از اين تصميم شفاف 
و قطعي، ميش��ل عون رييس جمهور لبنان، به سرعت 
گروه مشورتي مجلس را براي انتخاب نخست وزير جديد 
فرابخواند. س��عد حريري كه از رهبران جناح سني اين 
كشور به ش��مار مي رود و از حمايت غرب و كشورهاي 
عرب حاش��يه خليج فارس برخوردار است، تاكيد دارد 
كه تصميم او در اين باره قطعي است. او پيش تر در 2۹ 
اكتبر در پي تظاهرات گسترده در لبنان عليه فساد دولتي 
استعفا كرده بود. سعد حريري در حالي گفته قصد ندارد 
كه پست نخست وزيري را در اختيار بگيرد كه پيش تر 
تشكيل مجدد كابينه را منوط به انتخاب وزراي تكنوكرات 
و غيرسياستمدار كرده بود اما ديگر جناح هاي سياسي 
كابينه اي متشكل از سياس��تمداران و تكنوكرات ها را 
طلب مي كردند. در سيستم تقس��يم قدرت در لبنان، 
پست نخست وزيري براي مسلمانان سني درنظر گرفته 
شده است. نخست وزير جديد بايد با شديدترين بحران 
اقتصادي از زمان جنگ داخلي در اين كشور در سال هاي 
1۹75 تا 1۹۹0 ميالدي روبرو ش��ود. سعد حريري در 
دسامبر سال 201۶ به مقام نخست وزيري لبنان رسيد. 
كش��ور لبنان از زمان جنگ هاي داخلي در اواخر دهه 
هفتاد و دهه هشتاد ميالدي قرن بيستم، صحنه ناآرامي  
و بي ثباتي سياسي اس��ت. در اين ميان تقسيم قومي -

مذهبي قدرت براساس پيمان طائف )1۹8۹( تشكيل 
دولت و انتصاب رييس جمهور و نخس��ت وزير از سوي 
نمايندگان مجلس را به يك چالش جدي در س��اختار 

سياسي اين كشور بدل كرده است.

بحران ارزي به قلب اروپا 
رسيده است 

گروه جهان| ارزش پول ملي مجارستان در برابر يورو 
به پايين ترين سطح تاريخ خود رسيده است. به گزارش 
شين هوا، در معامالت چهارشنبه بازارهاي ارز بوداپست، 
ارزش ه��ر يورو به 337.2۶ فورنيت رس��يد كه از زمان 
تشكيل منطقه پولي يورو تاكنون بي سابقه بوده است. 
كاهش رش��د اقتصادي آلمان به عن��وان بزرگ ترين 
شريك تجاري مجارستان، كاهش تقاضاي همسايگان 
اروپايي براي واردات محصوالت س��اخت اين كشور و 
مساله برگزيت به عنوان اصلي ترين ريسك هاي خارجي 
موجود بر سر راه اقتصاد اين كشور معرفي شده است. در 
تحول موثر ديگر در ريزش ارزش فورنيت، بانك مركزي 
مجارستان اعالم كرد كه نرخ بهره در سطح 0.۹درصدي 
باقي خواهد ماند كه كمترين نرخ بهره در تاريخ اين كشور 
محسوب مي شود. يك معامله گر ارزي در بوداپست گفته: 
»اصلي ترين دليل ريزش ارزش پول ملي در روزهاي اخير 
سياست هاي پولي بانك مركزي بوده است.« در شرايطي 
كه بانك مركزي اروپا نرخ به��ره را به منفي 0.5درصد 
كاهش داده است، كش��ورهاي غير عضو منطقه يورو 
از جمله مجارستان كار سختي را براي حفظ جذابيت 
بازار ارز خود دارند. عالوه بر پول ملي مجارستان، ارزش 
ديگر ارزهاي اروپايي نظير كرون جمهوري چك، زلوتي 
لهستان، ليو روماني و دينار صربستان نيز در برابر يورو با 
كاهش مواجه شدند. مقامات بانك مركزي مجارستان 
هنوز حاضر به واكنش نشان دادن در خصوص ثبت اين 
ركورد تاريخي نشده اند و تنها به گفتن اينكه بانك مركزي 
نرخ ارز معيني را هدف گذاري نكرده است، اكتفا كردند. 
انتظار مي رود با روي كار آمدن دولت اقليت در روماني 
و افزايش تنش هاي سياس��ي داخلي، ارزش پول ملي 

روماني نيز بيش از پيش كاهش پيدا كند. 

 هفت تندروي بنگالدشي
 به اعدام محكوم شدند

گ�روه جه�ان| دادگاهي در بن��گالدش هفت 
تندرو را به خاطر حمله به يك كافه و قتل 22 نفر 
به اعدام محكوم كرد. به گزارش ايس��نا، اين هفت 
نفر در ارتباط با حمله به يك كافه و قتل بيس��ت و 
دو نفر در س��ال 201۶ محاكمه ش��دند. اين كافه 
بيشتر مورد استفاده شهروندان كشورهاي غربي 
ب��ود و هجده ت��ن از قرباني��ان آن خارجي بودند. 
قاضي دادگاه هنگام صدور راي گفت كه مهاجمان 
درصدد تبليغ قدرت و نفوذ جهاني گروه داعش و 
تالش براي برپايي حكومت ديني مد نظر خود در 
بنگالدش بودند. پيش تر، هيات منصفه دادگاه اين 
افراد را در ارتباط با اتهام وارده مجرم شناخته بود. 
قاضي گفته متهمان در نظر داش��تند تا با مختل 
كردن امنيت عموم��ي و ايجاد هرج و مرج، زمينه 
را براي تشكيل يك حكومت در بنگالدش فراهم 
آورند. مجازات اعدام همچنان در قوانين كيفري 
بنگالدش باقي اس��ت اما اعدام در مأل عام صورت 
نمي گيرد. متهمان اين پرونده به اتهام برنامه ريزي 
و تدارك حمله ب��ه كافه هالي آرتي��زان در داكا و 
عضويت در يك سازمان تروريستي محاكمه شده 
بودند. شب اول جوالي ٢٠١٦، پنج فرد مسلح به 
اين كافه حمله كردند. از جمله كشته شدگان ٩ نفر 
ايتاليايي، ٧ نفر ژاپني، يك نفر امريكايي و يك نفر 
هندي بودند. مهاجمان و محكومان اين پرونده از 
اعضاي سازمان »جماعت المجاهدين« بنگالدش 
بودند كه ه��دف آنان اس��تقرار حكومت و اجراي 
قوانين ديني در اين كشور بوده است. اين سازمان 
از گروه داعش حمايت مي كرد و به گفته مقامات 

امنيتي بنگالدش، با آن ارتباط داشت.
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 اردوغان خواستار 
كنار گذاشتن دالر شد

گروه جهان| رييس جمهوري تركيه از شهروندان 
كشورش خواسته تا به جاي دالر از لير در تراكنش هاي 
خود اس��تفاده كنند. به گزارش حريت، رجب طيب 
اردوغان كه در جمع اعضاي حزب حاكم »عدالت و 
توسعه« سخنراني مي كرد، با اشاره به ضرورت تقويت 
ملي گرايي گفته: »بياييد از دالر استفاده نكنيم، بياييد 
به سمت استفاده از لير تركيه برگرديم. لير تركيه ديگر 
ارزش خود را از دست نمي دهد. بياييد ميهن پرستي 
خود را نشان دهيم. « رجب اردوغان در بخش ديگري 
از س��خنان خود به سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
اطمينان داده است كه سود خوبي از سرمايه گذاري 
در اين كشور كسب خواهند كرد. او گفته: »كساني 
كه به ما اعتماد كردند و سرمايه هاي خود را آوردند، 
پيروز خواهند شد.«  در ماه هاي اخير اوضاع اقتصادي 
تركيه به طرز محسوسي بهبود داشته است تا جايي 
كه نرخ تورم اين كشور از ماه سپتامبر براي نخستين بار 
در طول دو سال اخير تك رقمي شد و به ۹.2۶ درصد 
رسيد. با تداوم روند كاهشي، نرخ تورم اين كشور تا ماه 
اكتبر به 8.55 درصد كاهش يافت. تركيه دستيابي به 
تورم 15.۹ درصدي را براي سال جاري، ۹.8 درصدي 
را براي س��ال آينده و ۶ درصدي را براي سال 2021 
هدف گذاري كرده است. همچنين بسياري از نهادهاي 
مهم بين المللي نظير بانك جهاني و سازمان توسعه و 
همكاري اقتصادي پيش بيني كرده اند اقتصاد تركيه 
امسال از ركود خارج شده و رشد مثبت را تجربه كند.

اردوغان در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت 
تقويت توان داخلي تاكيد كرده است. اين نخستين بار 
نيست كه رييس جمهوري تركيه خواهان كاهش 
وابس��تگي اقتصاد كش��ورش به دالر مي شود. سال 
گذشته و به دنبال تنش در روابط آنكارا و واشنگتن بر 
سر بازداشت يك كشيش امريكايي به اتهام جاسوسي 
كه به اعمال گسترده تحريم هاي امريكا ضد تركيه 
منجر ش��د، ارزش لير با س��قوطي آزاد مواجه شد و 
اردوغان آن را نتيجه توطئه هاي خارجي دانست. او 
درآن زمان گفته ب��ود: اگر آنها دالر دارند، ما هم خدا 
و مردممان را داريم.« رجب طيب اردوغان همچنين 
خواهان افزايش استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت 
دوجانبه با ش��ركاي تجاري بزرگ اين كشور براي 

كاهش وابستگي به دالر شده است.

كمك بانك جهاني به پروژه 
گاز افغانستان

بانك جهاني بسته به ارزش 52.5 ميليون دالر را 
براي حمايت از پروژه گاز افغانستان منظور كرده 
است. به گزارش هشت صبح افغانستان، هدف از 
اين بسته كمكي، افزايش ميزان دسترسي به انرژي 
در افغانستان و فراهم كردن پايدار گاز طبيعي براي 
دستگاه هاي توليد برق در شمال كشور عنوان شده 
است. به تاز گي دولت نخستين دستگاه توليد برق 
از گاز طبيعي را كه توسط بخش خصوصي ساخته 

شده در واليت جوزجان افتتاح كرده است. 

سواپ ارزي قطر و تركيه 
در جريان س��فر رييس جمهوري تركيه به قطر، 
بانك هاي مركزي دو كشور سر افزايش استفاده از 
ارزهاي ملي در روابط دوجانبه به توافق رسيدند. 
به گزارش آناتولي، در پايان سفر اردوغان به دوحه، 
روس��اي بانك ه��اي مركزي دو كش��ور قرارداد 
سواپ ارزي جديدي را امضا كردند كه به موجب 
آن، س��هم اس��تفاده از ريال قطر و لير تركيه در 
تراكنش هاي دوجانبه از سه ميليارد دالر قبلي به 

پنج ميليارد دالر افزايش پيدا خواهد كرد. 

 سفر ژنرال ارشد امريكايي
 به عراق 

مارك رايلي ژنرال برجسته ارتش امريكا به عراق 
رفته است. سفر رايلي در حالي انجام مي شود كه 
عراق همچنان درگير تنش هاي داخلي اس��ت. 
همزمان با اين سفر چند انفجار همزمان، جان شش 

تن را در بغداد گرفت و شماري را نيز زخمي كرد.

درخواست مخالفان عمران خان 
براي انتخابات زودهنگام 

مخالفان دولت پاكستان با تكرار اتهامات خود مبني 
بر تقلب در انتخابات سال 2018 بار ديگر خواستار 
برگزاري انتخابات دوباره و زودهنگام در اين كشور 
شدند. به گزارش داون، اين درخواست در نشست 
احزاب مخالف به رياست »موالنا فضل الرحمان« 
رييس حزب جمعيت علماي اس��الم عنوان شد. 
آنان از عملكرد دولت عمران خان در قبال معيشت 
مردم، رسيدگي به مسائل امنيتي، طرح راهروي 
مشترك اقتصادي با چين و تمديد مدت خدمت 

فرمانده ارتش انتقاد دارند.

آزادي 200 عضو انصاراهلل 
يمن از سوي عربستان

ائتالف نظامي به رهبري عربس��تان سعودي اعالم 
كرده 200 زنداني وابس��ته انصاراهلل يم��ن را آزاد 
كرده است. به گزارش رويترز، عربستان اعالم كرده: 
»ما آماده تس��هيل خروج اين زندانيان هستيم.« 
محمدعلي الحوثي مقام ارشد انصاراهلل، با استقبال 
از اين اقدام آزادي ديگر زندانيان را خواس��تار شده 
است. ائتالف عربستان گفته محدوديت ها در حريم 
هوايي يمن را كاهش مي ده��د تا بيماران محتاج 
در بيمارستان ش��هر صنعا بتوانند به خارج منتقل 
شوند. در هفته هاي اخير مقامات عربستان سعودي 
تماس ها و گفت وگوهاي غيررسمي با انصاراهلل يمن 

را با هدف پايان دادن به جنگ افزايش داده اند.
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عكسروز

چهرهروز

فاطمه معتمدآريا: از پول هاي بي نشان ماليات بگيريد 
فاطمه معتمدآريا گفت: دستمزدهاي ميلياردي از پول هاي بي نشان نشأت مي گيرد و اين پول هاي بي نشان را كه ربطي به سينماي ما 
ندارند را بايد بررسي كنند و ماليات آن درآمدها و پول ها را بگيرند. اين بازيگر سينما افزود: اتفاقًا يك برنامه ريزي خيلي دقيق و درست شده 
است كه اين پول هايي را كه براي سينما و هنر نيست وارد هنر كرده و يك تعداد خاصي را با خودشان همراه مي كنند. بيشتر يك نمايشي 
از آن همه پول هاي دست نيافتني و رويايي وجود دارد. اين چرخه اي است كه سرش به سينما نمي رسد، از سينما بيرون است و معقول و 
متداول نيست.  اين هنرمند گفت: در مسائل مالياتي كه مربوط به هنرمندان مي شود، فكر مي كنم كه آن ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده 
كه از سينما گرفته مي شود كافي باشد. بايد به پول هاي نامعلوم رسيدگي كنند. اين پول ها ربطي به من، همكاران من و خانه سينما ندارد. 

بازارهنر

بسياري از مرگ بهمن صالحي باخبر نشدند
مصطف��ي عليپور مي گويد: ش��بكه هاي مجازي كه 
وظيفه انتقال اخبار را برعهده دارند، حاال در دسترس 
نيستند. متاس��فم، بهمن صالحي در روزگاري فوت 
شد كه احتماال بس��ياري از منتقدان، نويسندگان و 
معلمان ادبيات از مرگ  او باخبر نش��دند. اين ش��اعر 
در پي درگذشت بهمن صالحي، از آخرين شاگردان 
نيما يوش��يج، اظهار كرد: بهمن صالحي از حلقه هاي 
زنجيره بزرگان شعر امروز است و مي شود گفت كه از 
هر منظر نوعي وجه نئوكالسيك را در شعر او مي شود 
پيدا كرد كه هم به نوعي وام دار س��نت هاي نيمايي 
اس��ت و هم دربرگيرنده ادبيات كالسيك. او با بيان 
اينكه بهمن صالحي از شاعران استخوان دار و محكم 
شعر امروز در استان گيالن بود، به ايسنا گفت: صالحي 
در عين حال به عنوان يك از شاعران مطرح در ادبيات 
ماست. در سال هاي اخير كمي به دليل كهولت سن، 
حضورش در صحنه هاي ادبي با دشواري همراه بود، 
اما در عين ح��ال آن چه از او باقي مانده، قابل مطالعه 
است و مي توان گفت امروز اگر كسي بخواهد درباره 
شعر معاصر حرف بزند، بايد بهمن صالحي را در صدر 
شاعران قرار بدهد، كه از ميان شاعران گيالني تعدادي 
اين طور بوده اند.  عليپور كه معتقد است بهمن صالحي 

مثل ستوني از شعر امروز است بيان كرد: ممكن است 
او در ميان چند شاعر مطرح شعر امروز قرار نگيرد، البته 
اين را آيندگان ثابت خواهند كرد، اما او را مي توان در 
دسته دوم از ش��اگردان نيما قرار داد. صالحي اگر در 
رديف اول پيروان نيما قرار نگيرد، اما پس از شاگردان 
بي واس��طه كه با نيما ارتباط داشتند، قرار مي گيرد. 
اين شاعر همچنين با اشاره به تاثير وضعيت اينترنت 
بر اطالع نيافتن اغلب اهل ادبيات از درگذشت بهمن 
صالحي گفت: منتقدان، شاعران و استادان ادبيات بايد 
بنشينند و درباره او و شعرهايش حرف بزنند و آنها را 
معرفي كنند، اما متاس��فانه امروز اين فرصت نيست. 
اميدوارم تا چند روز ديگر رسانه ها بتوانند به اين شاعر 
بيشتر بپردازند و مطالب را در اختيار همگان قرار دهند. 

تاريخنگاري

اعالم لغو مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي 
هفتم آذر 1341، امير اسداهلل علم نخست وزير محمدرضا پهلوي در پي مقاومت و مخالفت 
علما، در تلگرافي به علماي قم، لغو مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي را اعالم كرد.  در 
سال 1341 هجري شمسي همزمان با نخست وزيري اسداهلل علم اليحه اي ديگر با عنوان 
»انجمن هاي ايالتي و واليتي« در كابينه مطرح شد. اين اليحه كه شامل ۹۲ ماده و هفت 
تبصره بود در هيات دولت به تصويب رسيد و تصويب آن به بحث هاي دامنه داري منجر 
شد. به موجب اين مصوبه كه در غياب مجلس، حكم قانون داشت، به زنان حق رأي داده 
مي شد و از شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان، قيد سوگند به قرآن حذف مي شد 
و افراد مي توانستند با هر كتاب آسماني مراس��م تحليف را به جاي آورند. همين موارد 
كافي بود تا صداي اعتراض حوزه علميه قم بلند شود. فرداي آن روز علما و مراجع قم طي 
تلگرافي براي شاه به اين مصوبه اعتراض كردند. روز 1۷ مهرماه بود كه امام خميني )ره(، 
به حكومت شاه به دليل تصويب اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي اعتراض كرد و آن را 
مقدمه اي براي علني ساختن اسالم زدايي در كشور دانست. شاه در پاسخ به نامه اعتراضي 
علما و مراجع قم درباره اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي مدعي احترام به اسالم شد اما 
اين ادعا كافي نبود چرا كه با ارسال نامه رسمي اعتراض امام خميني )ره( به امير اسداهلل 
علم، نخست وزير در مخالفت با مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي، مبارزه با اين مصوبه 
تشديد شد و چند روز بعد ماجرا به خيابان ها كشيد و مردم خشمگين تهران با اجتماع 
در مسجد سيدعزيزاهلل خواستار لغو اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي شدند. در پي اين 
اتفاقات شاه در فرماني كه بيستم آبان ماه   همان سال منتشر شد، دولت، نخست وزير و كابينه 
را موظف به تهيه و تصويب قوانيني درباره انجمن هاي ايالتي و واليتي، اصالحات ارضي 
و تحديد مالكيت زمين ها كرد. اين موضوع مخالفت ها را گسترده تر كرد، به همين جهت 

اسداهلل علم براي پرهيز از بحراني تر شدن اوضاع، در تاريخ ۲۲ آبان در نامه اي به علماي قم 
به دليل تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي از آنان دلجويي كرد اما علما تنها به لغو 
اين مصوبه راضي مي شدند. آنچنان كه در روزهاي بعد آيت اهلل اراكي و آيت اهلل فلسفي با 
نامه ها و سخنراني هايشان به جمع معترضان پيوستند و بر لغو قانون مذكور تاكيد كردند.  
اين چنين بود كه روز هفتم آذر سال 1341 امير اسداهلل علم در تلگرامي به علماي قم، لغو 

مصوبه انجمن هاي ايالتي و واليتي را اعالم كرد.

آغاز بليت فروشي كنسرت كيهان كلهر
تازه ترين كنسرت سينا سرلك � خواننده موسيقي 
ايراني � روز پنج شنبه )چهاردهم آذر ماه( سال جاري 
با اجراي قطعات منتخب اين هنرمند در سالن ميالد 
نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود. همچنين 
بليت فروشي كنسرت »شهر خاموش« كيهان كلهر 
و كوارت��ت مينياتور در هفته گذش��ته لغو و به زمان 
ديگر موكول ش��ده بود، يك شنبه هفته ديگر انجام 
مي شود. در كنس��رت سينا سرلك آثار منتخب اين 
خوانن��ده در س��ال هاي اخير از جمله »زير س��قف 
دودي«، »چه كنم«، »ماه خجالتي« و قطعات ديگر 
اجرا مي شود. اين خواننده كه در سال هاي نه چندان 
دور به عنوان خواننده اركسترموس��يقي ملي ايران، 
اركستر س��مفونيك تهران اركس��تر ملل، اركستر 
پاي��ور و چند گروه معتبر موس��يقي اصي��ل ايراني 
فعاليت مي كرد، در سال هاي اخير فضايي متفاوت 
را تجرب��ه مي كند و بر اين اس��اس توليد چند قطعه 
براي س��ريال ها و مجموعه هاي مختلف سينمايي 
و تلويزيوني از فعاليت ه��اي او در عرصه خوانندگي 
است. كنسرت سينا سرلك ساعت 1۹ و ۲۲:15 روز 

پنج شنبه چهاردهم آذر ماه به همت موسسه »هفت 
باغ« در س��الن ميالد نمايش��گاه بين المللي تهران 
برگزار مي شود. همچنين ديروز اعالم شد كه بليت 
فروشي دور آخر كنس��رت »شهر خاموش« كيهان 
كلهر و كوارتت مينياتور كه به علت مسائل كشوري و 
متعاقبا قطعي اينترنت، در هفته گذشته لغو و به زمان 
ديگري موكول شده بود، با توجه به برقراري دسترسي 
اينترانت كشوري و دسترسي محدود به اينترنت، از 
سر گرفته شد. زمان دقيق بليت فروشي بدين شرح 
اعالم شده است: آغاز بليت فروشي روز يك شنبه دهم 
آذرماه، راس ساعت 15 روي سايت تيوال خواهد بود.

تاثير قطعي اينترنت بر اجراي يك نمايش 
كارگردان نمايش »در كشور شما قابل دسترس نيست« 
از به تعويق افتادن اجرا به دليل شرايط يك هفته قبل 
جامعه و تاثير قطع اينترنت بر كار خود گفت. ندا تميمي 
كه قصد دارد دومين نمايش خود را با نام »در كشور شما 
قابل دسترس نيست« در تماشاخانه ديوار چهارم روي 
صحنه ببرد، در گفت وگويي با ايسنا بيان كرد: سال قبل 
»باشگاه مش��ت زني« را در تاالر حافظ اجرا كردم ولي 
با وجود بازبيني هاي متعددي كه انجام شد در نهايت 
به جاي 30 شب كمتر از دو هفته روي صحنه بوديم و 
امسال هم كه تالش كردم با درنظر گرفتن برخي مسائل 
براي تكرار نشدن اتفاقات قبل نمايشي جديد را اجرا 
كنم باز هم با ش��رايط سختي روبرو شدم. او افزود: من 
به همراه يك گروه بازيگري كه بيشتر آنها اولين تجربه 
بازي خود را پشت سر مي گذارند، 6 ماه است كه مشغول 
تمرين نمايش »در كشور شما قابل دسترس نيست« 
هس��تيم تا آن را اجرا كنيم كه البته قرار بود از اول آذر 
ماه نمايش را روي صحنه ببريم ولي به دليل مشكالتي 
كه هفته قبل پيش آمد با يك هفته تعويق از پنج شنبه 
هفتم آذر در تماشاخانه ديوار چهارم كار را اجرا مي كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه كار جديدش در مورد دردهاي 
جامعه و مشكالتي است كه مردم تحمل مي كنند ادامه 
داد: نويسنده اين نمايشنامه دامون نوروزي است ولي 
براي گرفتن مجوز مشكل زيادي داشتيم و چند بار آن را 

بازنويسي كرديم تا در آخر اجازه اجرا گرفتيم و اين يكي 
از سختي هايي بود كه با آن مواجه شديم. البته وقتي 
هم كار آماده اجرا شد يك روز صبح كه با يك خبر ويژه 
بيدار شديم و بعد هم اينترنت قطع شد، شرايط براي 
اجراي ما سخت تر شد چون به هر حال با قيمت باالي 
تبليغات، دنبال استفاده از فضاي مجازي بوديم و نبود 
فضا و امكانات كافي براي تبليغ بر تعداد تماشاگر قطعا 
تاثير مي گذارد مخصوصا اينكه ما اصال نمي خواهيم با 
فاميل و دوس��تان خودمان سالن را پر كنيم.  به گفته 
تميمي نمايش »در كشور شما قابل دسترس نيست« 
كه دس��ت اندركارانش توصيه كردند پيش از تماشا، 
خالصه مسابقه فوتبال ايران و پرتغال دوباره ديده شود، 
اين نمايش به يكسري خبرها هم اشاره دارد كه از طريق 
اينستاگرام پخش مي شود و مخاطبان زيادي بدون آنكه 
درباره آن تحقيق كنند فقط آن را به اشتراك مي گذارند. 

میراثنامه

ميدان تاريخي همدان عاقبت به خير مي شود؟
بيست و ش��ش ماه از آغاز كشفيات تاريخي در ميدان 
امام )ره( همدان مي گذرد، كشفياتي كه در ابتداي كار، 
س��روصداي زيادي ايجاد و پاي مسووالن مختلف را به 
اين ميدان تاريخي باز كرد، حتي در هر بار صحبت هاي 
مسووالن، قول و قرارهاي زيادي به ميان آمد تا آخريِن 
آنها كه به قبل از آغاز رويداد »همدان ۲01۸« مي رسيد؛ 
اما در اين ميان قول و قرارهاي داده شده كم نبوده اند، از 
احداث حوض و فواره وسط ميدان گرفته تا ايجاد سايت 
موزه شيشه اي و طرح در دست اجراي كنوني كه امروز 
ستون هايش در وسط ميدان باال آمده اند. اما عملي نكردن 
وعده ها باعث شده تا زمان براي اجرايي شدن زودتر پروژه 
بسوزد و آثار تاريخي به دست آمده در آبان ۹6 كه فقط 
سرستون ايلخاني و تابوت سنگي اش بيشتر مطرح شد، 
در موزه هگمتانه جا خوش كنن��د. در بين همه قول و 
قرارهاي داده ش��ده براي ايجاد سايت موزه اي مناسب 
در اين محوطه  تاريخي، قول كامران گردان- سخنگوي 
شوراي اسالمي شهر همدان- كه هشتم خرداد 13۹۷ 
اعالم كرد »ساخت سايت  موزه ميدان امام خميني )ره( تا 
قبل از شهريورماه و پيش از آغاز رويداد »همدان ۲01۸« 
به اتمام خواهد رسيد«، از رسمي ترين صحبت ها براي 
به نتيجه رس��يدن اين پروژه بود، اما 10 ماه بعد يعني 
اسفند سال گذش��ته، صحبت هاي رسمي مسووالن 
ش��هري همدان نش��ان داد كه اين بار عمليات احداث 
سايت موزه به ارديبهشت ۹۸ حواله شده است. عباس 
صوفي، شهردار همدان نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: 

دو ميليارد تومان از اعتبارات بازآفريني براي سايت موزه 
ميدان امام همدان در نظر گرفته شده است. پيش بيني 
مي شود عمليات احداث سايت موزه از اوايل ارديبهشت 
۹۸ آغاز شود، در صورتي كه بودجه مورد نياز ابالغ شود 
كار برگزاري مناقصه برگزار خواهد شد. حاال ميدان امام 
خميني )ره( همدان كه طرِح ساخِت آن را سال 130۷ 
معمار شهرساز آلماني »كارل فريش« تهيه كرد و بين 
سال هاي 130۹ تا 131۲ شبيه ساختمان هاي ميدان 
حسن آباد تهران و به سبك »باروك« ساخته شد و امروز 
ميداني با دواير متحدالمركز است كه شش خيابان به 
آن مي رسد، طرح جديدي را قرار است به جان بخرد تا 
سرانجاِم ميداِن تاريخي و اصلي همدان مشخص شود، 
هرچند در طول دو س��ال گذشته گودبرداري و انتقال 
آثار تاريخي به دس��ت آمده در اين محوطه  تاريخي به 
موزه هگمتانه دلخوشي ها را براي توجه به اين محوطه  
تاريخي بيشتر كرد. حسين زندي، فعال ميراث فرهنگي 

همدان، درباره  آخرين وضعيت اين محوطه  تاريخي به 
ايس��نا مي گويد: وعده هايي كه براي ايجاد سايت داده 
بودن��د، تا مدت ها به داليلي كه پروس��ه طوالني مدت 
اداري و مسائل بروكراتيك ناميده مي شد، عملياتي نشد. 
اما خوشبختانه از چند ماه گذشته كار براي نهايي شدن 
پروژه در حال انجام است. او با بيان اينكه بخش طراحي 
پروژه بر عهده ميراث فرهنگي استان همدان بود، اما تهيه  
طرح اوايل سال گذشته به سازمان وقت ميراث فرهنگي 
فرستاده شد و تصويب آن حدود دو تا سه ماه زمان ُبرد، 
اظهار مي كند: براساس قول و قرارهاي مطرح شده، طرح 
بايد تا نوروز ۹۸ عملياتي مي شد، اما به داليلي كه گفته 
مي شد اعتبار مورد نياز در دسترس نيست تعلل رخ داده 
است. زندي با اشاره به تفاهم نامه  امضاشده بين وزارت راه 
و شهرسازي، وزارت ميراث فرهنگي و شهرداري همدان 
براي روند عملياتي ش��دن اين طرح اضافه مي كند: بر 
اساس اين تفاهم نامه قرارها براي پرداخت بودجه توسط 
راه وشهرسازي، تهيه  طرح توسط ميراث فرهنگي و اجرا 
توسط شهرداري همدان تصويب شد و از حدود چهار ماه 
گذشته كار آن آغاز شده است. او اما از كند بودن روند كار 
براي اجرايي شدن اين پروژه خبر مي دهد و مي گويد: 
با اين وجود و با توجه به بتون ريزي كامل انجام ش��ده و 
نصِب ستون ها خوشبختانه كارها در حال انجام است، 
اما با توجه به كند بودن كارها، به نظر مي رسد رونمايي 
از سايت موزه ميدان امام خميني )ره( با يك سال تاخير 

عملياتي مي شود.

ايستگاه

 مگي اسميت در نقش 
منشي گوبلز ركورد شكست

»پاپيچا« در فرانسه هم ديده شد

مگ��ي اس��ميت بازيگر 
سرشناس بريتانيايي كه 
پس از مدت ها به صحنه 
تئات��ر بازگش��ت، براي 
پنجمين بار برنده جايزه 
بهترين بازيگر ايونينگ 
استاندارد شد. به گزارش 
گاردين، بازگش��ت بانو 

مگي اسميت به صحنه تئاتر پس از غيابي 1۲ ساله 
باعث شد او بتواند ركوردشكن شود و پنجمين جايزه 
بهترين بازيگر زن قديمي ترين جوايز تئاتر بريتانيا 
را 5۷ سال پس از نخستين پيروزي اش از آن خود 
كند. اعضاي هيات داوران شصت وپنجمين جوايز 
تئاتر ايونينگ استاندارد جايزه ناتاشا ريچاردسون 
براي بهترين بازيگر زن را به خاطر ايفاي نقش منشي 
جوزف گوبلز مسوول ارشد رژيم نازي ها به اسميت 
اهدا كردند. ديگر جواي��ز برتر بازيگري همچنين 
به اندرو اس��كات و آن-ماري داف اهدا شدند و سر 
ايان مك كلن و پيت��ر بروك جوايز وي��ژه دريافت 
كردند. اسميت ۸4 ساله براي نسل هاي مختلف با 
نقش هاي متفاوت شناخته شده است. براي بعضي ها 
او پروفسور مك گونگال در مجموعه فيلم هاي »هري 
پاتر« اس��ت، براي بعضي ها ويولت كراولي كنتس 
گرانتام در »دانتون ابي« اس��ت و همچنين ممكن 
است براي بعضي ها به عنوان بازيگر نمايشنامه هاي 
پيتر ش��يفر يعني »گوش خصوصي« و »چش��م 
عمومي« شناخته شود كه در آنها كنار كنت ويليامز 
در سال 1۹6۲ نقش آفريني كرده بود. براي همان 
نمايشنامه ها بود كه او نخس��تين جايزه بازيگري 
ايونينگ استاندارد خود را دريافت كرد. او سه بار ديگر 
اين موفقيت خود را با نمايشنامه هاي »هدا گبلر« در 
س��ال 1۹۷0، »راه دنيا« در سال 1۹۸4 و »سه زن 

قدبلند« در سال 1۹۹4 تكرار كرد. 

»پاپيچا« موفق ترين فيلم 
آفريقايي ب��ه كارگرداني 
يك زن در فرانس��ه شد. 
به گ��زارش ورايت��ي، در 
حالي كه با معرفي فيلم ها 
براي بخش بهترين فيلم 
بين المللي آكادمي اسكار 
ب��ازار اين آثار گرم ش��ده 

است، فيلم »پاپيچا« كه نماينده رسمي الجزاير در 
اسكار امسال اس��ت، در فرانسه با اقبال زيادي روبرو 
شده است. اين فيلم با نمايش در سينماهاي فرانسه 
به پرفروش ترين فيلم آفريقايي كه يك زن كارگردان 
آن بوده است، بدل شده است. اين فيلم كه نخستين 
تجربه كارگرداني مونيا مدور است تاكنون 1.6 ميليون 
يورو فروش ك��رده و حدود ۲50 هزار بليت فروخته 
است. اين در حالي است كه »پاپيچا« از ۹ اكتبر راهي 
سينماها شده و هنوز در حال اكران در 60 سالن سينما 
در سراسر فرانسه است. در مقايسه با »آتالنتيك« كه 
نماينده امسال سنگال در رقابت اسكار فيلم بين المللي 
است، »پاپيچا« تقريبا 4 برابر بيشتر فروش داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ديگر فيلم آفريقايي 
كه توسط يك كارگردان زن ساخته شده بود يعني 
»رفيقي« كه ساخته ونوري كاهيو بود كه در جشنواره 
كن ۲01۸ با اقبال زياد روبرو شد، تنها 40 هزار بليت 
در فرانسه فروخته بود. »پاپيچا« از زماني كه اولين بار 
در بخش نوعي نگاه جشنواره كن امسال به نمايش 
درآمد تاكنون ۲4 جايزه برده كه بهترين فيلم عرب در 
جشنواره القونا از جمله آنهاست. داستان اين فيلم در 
الجزيره دهه 1۹۹0 مي گذرد و درباره چند دختر جوان 
است كه سعي دارند تا يك شوي لباس به راه بيندازند 
و اين در حالي است كه تندروها در كشورشان سعي 

دارند تا همه چيز را در كنترل بگيرند.

سقوط يك پله اي ليگ ايران در آسيا

كار سخت تكواندوي ايران در مسكو 

با توج��ه به نتاي��ج نااميد كنن��ده اي كه 
تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آس��يا 
به دس��ت آوردن��د ليگ اي��ران يك رده 
س��قوط كرد. به گزارش يورو اسپورت عربي، قرار است 
با پايان ليگ قهرمانان آس��يا در س��ال ۲01۹ به زودي 
سهميه بندي جديد كشورها براي ليگ قهرمانان آسيا 
اعالم شود. ليگ عربستان با توجه به قهرماني الهالل در 
ليگ قهرمانان آسيا سه پله در رده بندي ليگ ها صعود 
داش��ت و به رده چهارم صعود كرد. ايران هم با توجه به 
نتايج نااميد كننده باشگاه ها به رده سوم بهترين ليگ هاي 
غرب آسيا سقوط كرد در حالي كه سال قبل در رده دوم 
بود. بهترين ليگ غرب آسيا ليگ ستارگان قطر است و 
بعد از آن ليگ عربس��تان در رده دوم جاي دارد و ايران 
و امارات هم به ترتيب در رده هاي س��وم و چهارم جاي 
دارند. ليگ چين در رده بندي ليگ هاي آسيا در مجموع 
دو قسمت ش��رق و غرب قاره در رده نخست جاي دارد 
و بهترين ليگ آسيا به شمار مي آيد. بعد از ليگ چين، 

نوبت به ليگ ستارگان قطر مي رسد كه در رده دوم است 
و ژاپن و عربستان هم به ترتيب در رده هاي سوم و چهارم 

جاي دارند. ليگ ايران پنجمين ليگ برتر آسياس��ت و 
كره جنوبي و امارات هم در رده هاي بعدي جاي دارند. 

رييس سازمان تيم هاي ملي تكواندو تاكيد كرد: با توجه 
به ش��رايطي كه ميزبان براي تيم ايران در رقابت هاي 
قهرماني جهان رقم زد و باعث شد امتيازات ارزشمندي 
از نفرات ما گرفته ش��ود، كار بس��يار سختي در مسكو 
پيش رو خواهيم داشت. آرش فرهاديان درباره آخرين 
وضعيت تيم ملي تكواندو در آستانه اعزام به رقابت هاي 
حساس فينال گرندپري در راه كسب سهميه المپيك، 
اظهار كرد: خوشبختانه تيم ملي در شرايط بسيار خوبي 
به لحاظ روحي و بدني به سر مي برد و تمرينات منظم و 
پرفشار خود را زيرنظر كادر فني تيم ملي دنبال مي كند 
و همه نفرات تيم ملي از آمادگ��ي الزم براي حضور در 
اين رقابت ها برخوردارند. رييس سازمان تيم هاي ملي 
تكواندو افزود: با اتفاقاتي ك��ه براي ايران در رقابت هاي 
جهاني انگلستان افتاد و كارشكني هايي كه ميزبان انجام 
داد، كار ايران براي كسب سهميه هاي المپيك سخت تر 
شد و كار به دقيقه نود كشيده شد اما نكته مهم در اين 
ميان اين است كه تمامي بچه ها انگيزه بااليي دارند و در 
تالشند تا به آنچه كه شايستگي اش را دارند برسند و 3 
سهميه المپيك را نهايي كنند. او با تاكيد بر راه سخت 
براي كسب 3 سهميه المپيك در مسكو، گفت: تمامي 
كشورها براي كسب سهميه هاي المپيك برنامه ريزي 
وي��ژه اي دارند و با تمام قدرت به مس��كو مي آيند تا در 
فينال گرندپري به امتيازات الزم برسند، تيم ملي ايران 

نيز با تمام توان پا به اين رقابت ها مي گذارد اما كار بسيار 
سختي را در پيش خواهيم داشت و اميدوارم در نهايت به 
اهدافمان در روسيه برسيم و با كسب 3 سهميه المپيك 
به ايران بازگرديم. رييس سازمان تيم هاي ملي درباره 
وضعيت سجاد مرداني و اينكه وي بازهم فرصت براي 
كسب سهميه دارد، به ايسنا گفت: اگر مرداني در مسكو 
سهميه بگيرد برنامه حضور او در فينال گرنداسلم تغيير 
مي كند اما اگر در مسكو به اين هدف نرسد وي فرصت 
بسيار خوبي نيز براي كسب سهميه در فينال گرنداسلم 
خواهد داش��ت. فرهاديان افزود: ما در وزن ميرهاش��م 
حسيني تكواندوكار بسيار خوب ديگري به نام سروش 
احمدي داريم كه نقش وي��ژه اي در كمك به تيم ملي 
خواهد داشت. احمدي نيز در شرايط بسيار خوبي است و 
اميدوارم همه بچه ها با قدرت حريفان شان را كنار بزنند. 

در اين سفر دكتر روانشناس نيز در كنار تيم ملي خواهد 
بود تا بتواند به بچه ها كمك هاي الزم را داش��ته باشد. 
او درباره وضعيت مالي فدراس��يون تكواندو نيز گفت: 
متاسفانه وضعيت مالي خيلي مطلوب نيست و با توجه به 
شرايط اقتصادي كه وجود دارد، سعي مي كنيم شرايط را 
كنترل كنيم تا به مشكل جدي برنخوريم. انصافا با حمايت 
رييس فدراسيون تاكنون هيچ مشكلي در راه آماده سازي 
تيم هاي ملي وجود نداشته و هر آنچه كه مورد نياز تيم 
بوده تامين شده است. رييس سازمان تيم هاي ملي در 
پايان با اشاره به برخي نقدهاي غيرسازنده طي روزهاي 
اخير، خاطرنشان كرد: از برخي دوستان كه به هر دليلي 
دست به انتقاد از تيم ملي مي زنند خواهش مي كنم در 
اين شرايط كه تيم ملي به آرامش نياز دارد، اجازه بدهند 
تيم ملي برنامه هاي خود را به پيش ببرد. ما هميشه از 
انتقادات سازنده استفاده خواهيم كرد اما در اين روزها 
بيش از هميشه تيم ملي نياز به آرامش دارد. با شرايطي 
كه ميزبان مسابقات جهاني براي ايران رقم زد كار ما براي 
كسب سهميه خيلي دشوار شده است. هر تكواندوكاري 
كه در رقابت هاي جهاني يك يا ۲ برد گرفت توانست ۲0 
امتياز المپيكي بگيرد. اگر به ميرهاشم ويزا مي دادند و به 
اين مسابقات مي رفت قطعا حتي با 10 امتياز االن شرايط 
بسيار بهتري در رنكينگ داشت. با همه اين اوصاف نااميد 

نيستيم و براي كسب موفقيت تالش مي كنيم.

ورزشي
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