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معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير خارج��ه گفت: به 
گفته مسووالن در آينده اي بس��يار نزديك قرار است، 
مذاكرات در خصوص اينس��تكس ادام��ه پيدا كند و 
بخش��ي از آن احتماال نهايي ش��ود. به گزارش صدا و 
س��يما، غالمرضا انصاري معاون ديپلماسي اقتصادي 
وزير امور خارجه در حاش��يه برگزاري ش��انزدهمين 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي كه با حضور معاونان 
وزارتخانه هاي اقتصادي برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
باوجود فشارها و تحريم هاي حداكثري، حجم تجارت 
ايران با اروپا در ۹ ماهه ابتدايي س��ال جاري ميالدي 
)۲۰۱۹( به بي��ش از ۳ ميلي��ارد و ۸۰۰ ميليون دالر 
رس��يده كه ۵۰۰ ميليون دالر حجم صادرات ايران به 
اروپا اس��ت.  وي افزود: موضوع ش��انزدهمين جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي در سال ۹۸، همكاري هاي 
اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا و تجارت با كش��ورهاي 
عضو اتحاديه بود. معاون اقتصادي وزير خارجه تصريح 
كرد: باوجود همه فش��ارها و تحريم ها، همكاري هاي 
تجاري ايران و اروپا به دليل ريشه هاي همكاري هاي 
گسترده قبلي، همچنان وجود دارد و حجم اين تجارت 
در ۹ ماهه س��ال جاري ميالدي به بيش از ۳ ميليارد 
و ۸۰۰ ميليون دالر رس��يده ك��ه ۵۰۰ ميليون دالر 
حجم صادرات اي��ران به اروپ��ا و ۳.۳ دهم ميليارد نيز 
حجم صادرات اروپا به ايران است و اين موضوع نشان 
مي دهد، باوجود فشارها، همچنان ظرفيت بسيار جدي 
بين دو طرف وجود دارد. انصاري اظهار داشت: ضعف 
ما در اين بخش صادرات ايران به اين مجموعه است و 
اين در چارچوب قول ه��ا و بيانيه هايي بود كه اتحاديه 
اروپا قبال صادر ك��رده و قرار ب��ود، زمينه هاي تجارت 
گس��ترده تري از ايران به اتحاديه اروپا فراهم شود. وي 
با بيان اينكه كار تجارت با اروپا براي ما دو جنبه دارد، 
افزود: جنب��ه اول، بخش بازاري براي ص��ادرات ايران 
اس��ت و بخش دوم، نيز تجارت با اتحاديه اروپاس��ت 
كه اس��تانداردهاي تجارت اي��ران را افزايش مي دهد 
و اي��ن يعني وقت��ي در بخش هايي ام��كان تجارت با 
اروپا وجود داش��ته باشد هم اس��تانداردهاي صادرات 
آن كاال به اروپا را داري��م و هم اينكه مي توانيم آن كاال 
را با كمتري��ن موانع به ديگر كش��ورهاي جهان صادر 
كنيم. معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه 
همچنين با بيان اينكه در جلسه امروز وزارتخانه هاي 
مختل��ف، گزارش ها و درخواس��ت هاي خ��ود براي 
افزايش صادرات ايران ب��ه اروپا را مطرح كردند، گفت: 
گ��زارش وزارت ه��اي كش��اورزي و صم��ت و برخي 
ديگر از وزارتخانه ها در اين ارتباط بس��يار خوب بود و 
مشخص ش��د در چه بخش هايي بايد با همكاري هم 
راه هاي بيش��تري را براي تجارت با اروپا ايجاد كنيم. 
انصاري گفت: با توجه به اهميت اينس��تكس، وزارت 
امور خارجه ايران يك بخش تخصص��ي را به موضوع 
اينستكس اختصاص داده اس��ت. وي افزود: به گفته 

مسووالن در آينده اي بسيار نزديك قرار است، مذاكرات 
در خصوص اينستكس ادامه پيدا كند و بخشي از آن 
احتماال نهايي شود. معاون ديپلماسي اقتصادي وزير 
امور خارجه تصريح كرد: در اين جلسه مسووالن اين 
بخش، گزارش هايي از روند كارها و جلس��ه اي كه در 
هفته هاي گذشته با طرف هاي اروپايي داشتند، ارايه 
كردند. انصاري با بيان اينكه در هفته هاي آينده نشست 
در خصوص اينس��تكس برگزار خواهد ش��د، افزود: 
نهايي و اجرايي شدن اينستكس مي تواند يك فضاي 
جديدي را در حوزه تجارت بين اي��ران و اروپا باز كند. 
وي در ادامه در خصوص نق��ش وزارت امور خارجه در 
تسهيل تجارت بازرگانان خارجي در ايران و بالعكس، 
گفت: نقش وزارت امور خارجه در اين زمينه، نقش��ي 
بسيار فعال و بي بديلي است، يعني يك تاجر خارجي 
زماني كه تصميم مي گيرد وارد ايران شود، اولين جايي 
كه بايد مراجعه كند، نمايندگي هاي ايران در خارج از 
كشور است و اين نقش از اينجا شروع و تا زماني كه ما 
بايد طرف هاي تجاري ايران را در داخل كش��ور براي 
پذيرش اين هيات ها آماده كنيم، ادامه خواهد داشت. 
مع��اون اقتص��ادي وزارت امور خارج��ه تصريح كرد: 
نمايندگي هاي وزارت خارجه يك بسيج بسيار خوبي 
را در اين بخش انجام داده اند و اميدوار هس��تيم نتايج 
عملي آن هر چه بيشتر در تجارت خارجي كشور نمايان 
شود. انصاري همچنين در خصوص نقش وزارت امور 
خارجه در سرمايه گذاري تجار ايراني در خارج از كشور، 
ادامه داد: معموال تجار ايراني بايد براي سرمايه گذاري 
در خارج از كشور در ساز و كارهاي دولتي اقدام كنند كه 
تقريبا وزارت امور خارجه در همه اقدامات زيرساختي 
و زيربنايي اين رفت و آمدها حض��ور دارد. وي تصريح 
كرد: وزارت امور خارجه در م��واردي از جمله تنظيم 
كردن سفر هيات هاي ايراني و برنامه ريزي هاي آن از 
كوچك ترين تا بزرگ ترين نق��ش مهمي دارد. معاون 
ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه افزود: در بخش 
خصوصي نيز در بخش هايي كه نمايندگي هاي وزارت 
خارجه مطلع مي شوند، مي توانند كمك هاي خوبي 
براي آماده سازي طرف مقابل يا معرفي ظرفيت هاي 
كشور ميزبان انجام دهند. انصاري تاكيد كرد: البته تا 
زماني كه تجار موفق هس��تند ما مطلع نمي شويم و 
تنها زماني كه به مشكل بر مي خورند به سراغ وزارت 
امور خارجه مي آين��د، البته اين وظيفه ما اس��ت كه 
وقتي طرف هاي تجاري يا معامالت تجار به مش��كل 
بر مي خورد، براي پيگيري حقوق ايرانيان در خارج از 
كشور به صورت جدي و فعال اقدام كنيم. انصاري در 
ادامه در پاسخ به س��والي در مورد حجم تجارت ايران 
با سازمان هاي منطقه اي گفت: : يكي از اقدامات بسيار 
خوب دولت گسترش تجارت با همس��ايگان بوده به 
گونه اي كه در حال حاضر بي��ش از ۵۵ درصد تجارت 

كشور با همسايگان است.

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه مطرح كرد
ادامه مذاكرات ايران و اروپا درباره اينستكس فراز جبلي|

مشاور سردبير|
اتفاقات هفته گذش��ته براي تمامي فعاالن اقتصادي 
تلخ بود. قطع ش��دن ارتباط با جامعه بين المللي زيان 
زيادي ب��ه اقتص��اد وارد كرد . آن طور كه گفته ش��ده 
است ميزان خس��ارت آن روزانه بالغ بر 4 هزار ميليارد 
تومان بوده است. اما دردناك تر از آن اين بود كه جامعه 
اقتصادي احساس مي كرد كه گذشته از اغتشاشگران 
جمع��ي از مردم ع��ادي نيز معترض بودند. حس��اب 
اغتشاش��گران و كس��اني كه به عمد اموال عمومي را 
تخريب مي كردند جدا است اما واقعيت اين است كه 
بخشي از معترضين اوليه،  مردم عادي بودند كه تحت 
فشار اقتصادي قرار داشتند و متأسفانه اعتراض آنها به 

دليل سواستفاده اغتشاشگران ديده نمي شد.
جدا از تم��ام بحث ه��اي سياس��ي مي ت��وان از نگاه 
اجتماعي به مس��اله نگاه ك��رد. تهران قدي��م داراي 
س��اختاري بود كه مردم آن در هر محله شاهد حضور 
اقش��ار مختلف در كنار يكديگر بودن��د. در يك محله 
ممكن بود افرادي ثروتمند و افرادي فقير باشند و اين 
افراد در نزديك يكديگر و حتي گاه��ي ديوار به ديوار 
يكديگر زندگي مي كردند. كودكان اين افراد با يكديگر 
بازي مي كردند و اگر فردي دچار مشكل مالي مي شد، 
متمولين محل به كمك وي مي شتافتند. اين مساله 
در س��اختار قديم تهران مانند بس��ياري از شهرها به 
چشم مي خورد. اما اين س��اختار از دهه هاي گذشته 
دچار تغيير شد. نظام طبقه بندي شده اقتصاد شهري 
به گونه اي پيش رفت كه محله هاي شمال شهر صرفا 
مختص گروهي خاص و در مقابل افراد كمتر برخوردار 
در جنوب ش��هر و در دهه هاي اخير در حاش��يه شهر 
ساكن شدند. به هم خوردن ساختار قديمي باعث شد 
كه ديگر بحث كمك هاي مردم��ي براي اينكه همه از 
حداقلي برخوردار باش��ند برخالف ش��عارهاي ديني 

ديگر پيگيري نش��ود. جالب آنكه اين مباحث ديني 
امروز به ش��كل علمي و در قالب مس��اله مس��ووليت 

اجتماعي مطرح مي شود.
زماني كه مردم حاشيه نشين با اين واقعيت روبرو شوند 
كه بعضي محله ها يا بعضي خودروها يا بعضي تفريح ها 
متعلق به آنها نيس��ت بلكه صرفا به قشر خاصي تعلق 
دارد طبيعي اس��ت كه گسس��ت اجتماعي رخ دهد. 
وقتي فاصله طبقاتي با مظاهر عيني ديده شود ديگر 
نمي توان ملت را متحد كرد. همه افراد از هم احساس 
جدايي مي كنند و در نهايت نوعي ن��گاه منفي ميان 
طبقات مختلف نسبت به يكديگر شكل خواهد گرفت.

اتفاق رخ داده در هفته گذش��ته از همين جنس بود. 
جدا از بحث اغتشاش��ات هر دو نگاه در يك شهر ديده 
مي شد كه گروهي مي گفتند گراني بنزين خوب است 
چون خيابان ها خلوت مي ش��ود و گروهي مي گفتند 
امكان پرداخ��ت هزينه بنزي��ن آزاد را ندارند. بحث بر 
سر مساله لزوم افزايش قيمت بنزين از نگاه اقتصادي 
نيس��ت بلكه مساله در موضوع مس��ووليت اجتماعي 
نهفته اس��ت. اغنيا بايد با اين واقعيت روبرو شوند كه 
اگر به واس��طه رانتي )با معني مثب��ت رانت( به ثروت 
رس��يده اند بايد بخش��ي از آن را به عنوان مسووليت 
اجتماعي هزينه كنند. اين بحث جدا از ماليات و كليه 
مس��ائلي اس��ت كه به دولت ارتباط دارد. روز گذشته 
دقيقا با همين نگاه تفاهم نام��ه اي ميان اتاق بازرگاني 
تهران و شهرداري به امضا رسيد. در حقيقت مديريت 
منابع مس��ووليت اجتماعي با تش��كل هايي است كه 

داراي اعضايي ثروتمند هستند. 
در يك كالم مس��ووليت اجتماعي نه يك لطف بلكه 
وظيفه و تكليف اس��ت كه مي تواند در قالب پرداخت 
هزينه امنيت اقتصادي باشد وگرنه گسست اجتماعي 
طبيعتا منجر ب��ه ناامني در اقتصاد و هزاران مش��كل 

ديگر خواهد شد.

امنيت اقتصادي با اجراي مسووليت اجتماعي
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

امنيت اقتصادي با اجراي 
مسووليت اجتماعي

اتفاقات هفته گذش��ته 
ب��راي تمام��ي فعاالن 
اقتصادي تلخ بود. قطع 
ش��دن ارتباط با جامعه 
بين المللي زيان زيادي به 
اقتصاد وارد كرد . آن طور 
كه گفته ش��ده اس��ت 
ميزان خسارت آن روزانه 
بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان بوده است. اما دردناك تر 
از آن اين بود كه جامعه اقتصادي احساس مي كرد 
كه گذشته از اغتشاش��گران جمعي از مردم عادي 
نيز معترض بودند. حساب اغتشاشگران و كساني 
كه به عمد اموال عمومي را تخريب مي كردند جدا 
است اما واقعيت اين است كه بخشي از معترضين 
اوليه،  مردم عادي بودند كه تحت فشار اقتصادي قرار 
داشتند و متأسفانه اعتراض آنها به دليل سواستفاده 

اغتشاشگران ديده نمي شد.

فراز  جبلي
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بانك و بيمه

سامانه بازار متشكل ارزي  
»ديبا« شد

بانك مركزي براي نظ��ارت بر فعاليت پلتفرم هاي 
بانكداري ب��از و تراكنش هاي مبتني بر حس��اب، 
سامانه ديبا را راه اندازي كرده كه بازار متشكل ارزي 
با اين سامانه دنبال مي شود. سيد ابوطالب نجفي 
كارش��ناس بانكي در گفت وگو با ايِبنا در خصوص 
فعاليت سامانه ديبا اظهار داشت: ديبا يك سامانه 
حاكميتي است همانند ش��اپرك كه با نظارت بر 
تراكنش هاي كارتي به هرج ومرج سرويس هايي كه 

شركت هاي PSP ارايه مي كردند...

اقتصاد اجتماعي

 وضعيت نامناسب
 روحي و رواني جامعه ايراني

پرخاشگري ناشي از اضطراب، افسردگي، افزايش 
آمار نزاع و درگيري در كش��ور حكاي��ت از آن دارد 
كه ح��ال روح و روان جامعه ايران خوب نيس��ت، 
آمارهاي رس��مي وزارت بهداش��ت نشان مي دهد 
كه ۲۳.4درصد جامعه )حدود يك نفر از هر 4نفر( 
از اختالالت روان رنج مي برن��د و ۱۲درصد مردان 
و ۱6درصد زنان كشور مبتال به افسردگي هستند 
اما آسيب شناس��ان اجتماعي معتقدن��د اين آمار 
چندان درست نيس��ت و واقعيت اختالالت رواني 
در جامعه عددي بيشتر از اين است. با اين حال اين 
آمارها در شهري مانند تهران با بيش از ۱۰ميليون 
نفر جمعيت جدي تر اس��ت آنچنان كه پايتخت 
با بيشترين آمار نزاع و درگيري )كه منجر به ثبت 
پرونده شده( دركشور روبرو شده كه طبق آمارهاي 
رسمي پزش��كي قانوني در پنج ماه ابتدايي امسال 
بيش از 46هزار مورد بوده است اما توجه به بهبود 

وضعيت رواني در هيچ كدام از طرح ها و ...
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 صفحه 2 

همين صفحه

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه مطرح كرد

شناسايي شبكه پولشويي با 30 هزار ميليارد تومان تراكنش  در استان گلستان

 ادامه مذاكرات ايران و اروپا
 درباره اينستكس

كشف بزرگ ترين شبكه پولشويي

خبر

ريي��س پاي��گاه دوم پلي��س امني��ت عمومي از 
شناسايي ۲ تن از سرش��بكه هاي غرب پايتخت 
خبر داد و گفت: اين افراد پس از انس��داد و ايجاد 
راه بن��دان در آزادراه ته��ران -ك��رج ب��ه يكي از 
شهرس��تان هاي اطراف تهران گريخته بودند.  به 
گزارش عصر دوشنبه پايگاه اطالع رساني پليس 
پايتخت، س��رهنگ »علي محمدي« در اين باره 
اظهار داش��ت: در روز بيس��ت و هفتم آبان ماه با 
تماس تلفن��ي تع��دادي از ش��هروندان مبني بر 
ضرب و جرح عمدي، ايجاد رعب و وحشت براي 
شهروندان و انس��داد آزاد راه تهران -كرج توسط 
تعدادي از افراد ش��رور تيمي از مام��وران پايگاه 
دوم براي بررس��ي موضوع به آدرس اعالمي اعزام 
ش��دند.  رييس پايگاه دوم پليس امنيت عمومي 
با اشاره به اينكه اين افراد شرور با انسداد آزاد راه، 
ايجاد س��ر و صدا و عربده كش��ي موجب رعب و 
وحشت شهروندان شده بودند، گفت: اين متهمان 
قبل از حضور مام��وران در محل، متواري ش��ده 
بودند.  اين مقام انتظامي تصريح كرد: در تحقيقات 
پليسي مش��خص ش��د كه افراد تخريب كننده، 
از افراد ش��رور و از اراذل و اوباش س��ابقه دار يكي 
از محالت غ��رب تهران بودند كه به همراه س��اير 
همدستانشان پس از حضور در ناآرامي هاي اخير، 
در آزاد راه تهران-كرج ب��راي خودنمايي اقدام به 
تخريب خودروها و عربده كش��ي كرده بودند. وي 
گفت: همچنين در تحقيقات بعدي به دست آمد 
كه ۲ متهم اصلي اين پرونده براي رهايي از قانون، 
پس از ارتكاب ج��رم به يكي از شهرس��تان هاي 
اطراف ته��ران گريخته اند.  س��رهنگ محمدي 
عنوان كرد: با شناسايي مخفيگاه متهمان و اخذ 
نيابت قضايي، تيمي از ماموران پايگاه دوم پليس 
امنيت عمومي براي دستگيري آنان به مخفيگاه 
متهمان در حوالي پيكان شهر كرج اعزام و موفق 
ش��دند هر ۲ لي��در ناآرامي هاي اخي��ر را در يك 
عمليات غافلگيرانه دس��تگير كنند. به گفته وي، 
تحقيقات پليسي براي دستگيري ساير متهمان 
اين پرونده ادامه دارد. روز ش��نبه ۲۷ آبان ماه به 
دنبال افزايش قيمت بنزين آزاد راه تهران- كرج 

توسط تعدادي افراد شرور مسدود شده بود.

۲ نفر از عامالن انسداد آزادراه 
تهران - كرج دستگير شدند

پارلمان

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با يك فوريت 
طرح ممنوعيت افزايش قيمت كاالها و خدمات 
ناشي از مديريت مصرف سوخت موافقت كردند. 
به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني 
نوبت عصر روزيكشنبه مجلس شوراي اسالمي با 
۱۱۲ راي موافق، 4۰ راي مخالف و ۲ راي ممتنع 
از مجموع ۱۹۲ نماينده حاضر با يك فوريت كه 
نمايندگان ب��ا ۱۱۲ راي موافق، 4۰ راي مخالف 
و ۲ راي ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماينده حاضر، 
يك فوري��ت ممنوعيت افزاي��ش قيمت كاالها 
و خدمات ناش��ي از مديريت مصرف سوخت را 
تصويب كردند.احمد بيگدلي نماينده خدابنده به 
عنوان طراح اين طرح دو فوريتي گفت: مديريت 
مصرف سوخت در جلسه سران قوا تاييد و مورد 
حمايت رهبري قرار گرفت، اما عوارض و عواقب 
بعد از طرح مديريت مصرف س��وخت به عنوان 
دغدغه و نگراني مردم، نمايندگان و كارشناسان 
اقتصادي مطرح اس��ت؛ عده اي هميشه منتظر 
سوءاستفاده و افزايش قيمت هستند. وي ادامه 
داد: در اين طرح پيش بيني شده است كه هيات 
وزيران ميزان افزايش بهاي خدمات و كاالهايي 
را كه تحت تاثير افزايش بنزين هس��تند، اعالم 
كند؛ در اين طرح هر گون��ه افزايش قيمت كاال 
و خدمات بدون مصوبه هي��ات وزيران ممنوع و 
مش��مول ۳ تا ۵ برابر جريمه اس��ت. همچنين 
صددرصد درآمد باي��د به حس��اب خانوارهاي 
مشمول هدفمندي واريز ش��ود. بيگدلي گفت: 
يكي از دغدغه هاي مردم و نمايندگان اين است 
كه بدانند دولت چقدر از اجراي اين طرح درآمد 
دارد. بنابراين س��ازمان برنام��ه و بودجه مكلف 
اس��ت گزارش ماهانه به مردم ارايه كند و وزارت 
تعاون هم مكلف شده گزارش ميزان واريزي به 
خانوارها را ارايه كند. ه��ادي قوامي در موافقت 
با اي��ن طرح گفت: ب��ا افزايش و س��هميه بندي 
قيمت بنزين، درآمد فقرا به شكل قابل توجهي 
كاهش يافته و رفاه جامعه ني��ز تحت تاثير قرار 
گرفته اس��ت؛ افزايش قيم��ت كاال و خدمات به 
بهانه افزايش قيمت بنزين يك��ي از نگراني هاي 
مردم جامعه است؛ اكثر ناآرامي ها و شلوغي هاي 
اخير كش��ور در مناطق پايين ش��هرها و توسط 
اقشار ضعيف جامعه بوده اس��ت، بنابراين نبايد 
اجازه دهيم قيمت بنزين بر قيمت كاالهاي ديگر 
تاثيرگذار باش��د. وي افزود: جلوگيري از افزايش 
قيمت كااله��ا و خدمات كاري جهادي اس��ت و 
فش��ار اقتصادي را از طبقات مختل��ف جامعه به 
ويژه قشر ضعيف كاس��ته و جلوي خسارت هاي 
احتمالي را خواهد گرفت.  نمايندگان با ۹۳ راي 
موافق، ۵۹ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع 

۱۹۲ با دوفوريت اين طرح مخالفت كردند.

موافقت مجلس با يك فوريت 
طرح ممنوعيت افزايش قيمت ها

جهان

 آغاز مذاكرات محرمانه 
در قطر
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مرتضي ضامني مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
ش��هري كش��ور گفت: رانن��دگان س��رويس براي 
برخورداري و تخصيص سهميه س��وخت تا ۱۰ آذر 
اطالعات خ��ود را در س��امانه س��پند تكميل كنند. 
به گ��زارش تس��نيم؛ مرتضي ضامن��ي در خصوص 
سهميه اختصاص يافته به رانندگان سرويس مدارس 
اظهار كرد: س��رويس هاي مدارس در قالب س��امانه 
پايش ناوگان دانش آموزي س��اماندهي مي ش��وند و 
از آنجايي كه كار آنها جابه جايي دانش آموزان اس��ت 
س��رويس مدارس را به عن��وان گ��روه جديدي كه 
س��هميه به آنها تعلق مي گيرد معرف��ي مي كنيم. او 
گفت: بر اين اساس ميزان ميانگين پيمايش مسافت 
منزل تا مدرسه دانش آموزان، احصاء مي شود و پس 

از تأييد توس��ط ش��هرداري هاي مربوطه سهميه به 
خودروه��ا تخصيص داده مي ش��ود.در اين خصوص 
در كارگروه مربوطه پس از بررس��ي هاي الزم ميزان 
س��هميه تعلق گرفته به س��رويس مدارس تا سقف 
۱۲۰ليتر ب��راي خودروهاي تك س��وز و تا س��قف 
۸۰ليتر براي خودروهاي دو گانه سوز سهميه بنزين 
اختصاص مي ياب��د. وي افزود: رانندگان س��رويس 
مدارس بايد اطالعات خ��ود و خودرو را در س��امانه 
س��پند ب��ه آدرس www.ritusepand.ir ت��ا 
تاريخ ۱۰ آذر از طريق دفاتر پيش��خوان دولت ثبت 
كنند. تاكنون حدود ۸6هزار راننده سرويس مدرسه 
اطالع��ات آنها ثبت ش��ده و اطالعاتش��ان توس��ط 

شهرداري ها تاييد شده است.

زمان ثبت نام رانندگان سرويس مدارس براي دريافت سهميه سوخت

شهري

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

   رييس جمهوري عزادار شد؛ پاد|
 » صديق��ه فري��دون« همش��يره رييس جمهوري 
درگذش��ت. دفتر رييس جمهوري در پي درگذشت 
همشيره گرامي دكتر روحاني در اطالعيه اي آورده 
است: »بانوي مومنه خانم »صديقه فريدون« همشيره 
حجت االس��الم والمسلمين دكتر حس��ن روحاني 
رييس جمهوري به رحمت الهي پيوست. متن اطالعيه 
دفتر رييس جمهور به شرح زير است: بسم اهلل الرحمن 
الرحيم؛ اناهلل وانا اليه راجعون، با كمال تأسف و تأثر به 
اطالع عموم مي رس��اند بانوي مومنه خانم »صديقه 
فريدون« خواهر گرام��ي رييس جمهور محترم روز 
يكش��نبه ۳ آذر ۹۸ پس از يك دوره بيماري  دار فاني 
را وداع گفت.« دفتر رييس جمهور ضمن تس��ليت 
اين مصيبت وارده به حجت االس��الم والمس��لمين 
دكتر حسن روحاني رييس جمهوري ايران، به اطالع 
هموطنان عزيز مي رس��اند زمان مراس��م تشييع و 

خاكسپاري آن مرحومه متعاقبا اعالم خواهد شد.

   كش�ورهاي مولد تروريس�م مش�كالت 
خودساخته را به ايران نسبت ندهند؛ ايسنا |

س��خنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران در واكنش به اظهارات بي اساس و اتهامات واهي 
مطرح شده از سوي برخي شركت كنندگان در اجالس 
گفت وگوي منامه در بحرين، ضمن بي ارزش خواندن 
اين اظهارات، اتهامات وارده به كش��ورمان را مردود 
خواند. سيد عباس موسوي تصريح كرد: كشورهايي 
كه خود مولد و مروج تروريسم و افراط گرايي بوده و با 
زير پا گذاشتن اصل حسن همجواري، در امور داخلي 
ديگران مداخله نموده و امنيت منطقه را به واسطه 
جلب نيروهاي بيگانه تضعيف كرده اند، نمي توانند با 
فرافكني مشكالت خودساخته را به جمهوري اسالمي 
ايران نسبت دهند. سخنگوي وزارت امور خارجه در 
پايان اين كشورها را به كنار گذاشتن توهم و پذيرش 
واقعيت ها و گفت وگو و همكاري جمعي براي تامين 

ثبات، امنيت و پيشرفت منطقه فراخواند.

   ۷ دانش�جو در بين مشموالن عفو اخير؛ 
ايسنا |

از بين  ۳۲ محكوم امنيت��ي كه چندي پيش به 
عنوان مشمولين عفو اعالم شدند ۷ نفر دانشجو 
بوده اند. جزيياتي از عفو اخير تعدادي از محكومان 
به شرح زير به دست آمده است: عفو شدگان عموما 
مش��مول عفو كامل و برخي تخفيف قابل توجه 
داشته اند، برخي از محكومين به حبس ابد بودند 
كه عفو ش��ده اند. برخي هم حبس هاي طوالني 
مدت مثال باالي ۳۰ س��ال داشتند كه مورد عفو 
قرار گرفته ان��د. از بين  ۳۲ محك��وم امنيتي كه 
غالمحسين اس��ماعيلي سخنگوي قوه قضاييه 

گفتند ۷ نفر دانشجو بوده اند. 

   ني�روي زميني ارتش در ح�وزه فناوري 
پهپاد به خودكفايي رسيد؛ ارتش نيوز |

فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي 
ايران گفت كه در حوزه فناوري پهپاد نيز تقريبا 
به خودكفايي دس��ت يافته ايم. »امير س��رتيپ 
كيومرث حيدري«، در حاشيه همايش مسووالن 
مجتمع ه��اي فرهنگي نزاجا اظه��ار كرد: مژده 
به ملت عزيز اين اس��ت كه فن��اوري توليد و در 
اختيار گرفتن پهپادهاي بومي ش��ده در نيروي 
زميني، مربوط به متخصصين داخلي نزاجاست 
و با قابليت هاي خوبي كه در نيروي انساني داريم 
توانس��ته ايم در عرصه توليد و به خدمت گيري 
پهپاد در ابعاد و مقياس مختلف عملياتي، به اين 
فناوري دست يابيم، و در ساير تجهيزات به ويژه 
در حوزه جنگ الكترونيك نيز توانسته ايم ظرفيت 

مطلوبي را در يگان هاي نزاجا ايجاد كنيم.

   تحوي�ل ۱۰ زندان�ي ايران�ي از جمه�وري 
آذربايجان؛  وزارت دادگستري |

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري از 
تحويل 1۰ تن از محكومان زنداني ايراني از جمهوري 
آذربايجان به مقامات كشورمان خبر داد. »محمود 
عباسي«، در اين باره اظهار كرد: در چارچوب موافقت 
نامه انتقال محكومان بين جمهوري اسالمي ايران 
و جمهوري آذربايجان 1۰ ت��ن از محكومان ايراني 
كه به اتهام قاچاق مواد مخدر و ورود غيرمجاز دوران 
محكوميت خود را در زندان هاي باكو مي گذرانيدند 
در مرز مشترك دو كشور تحويل مقامات كشورمان 
شدند. اين افراد بايد باقيمانده محكوميت خود را در 

زندان هاي كشورمان بگذرانند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم 
پرهيزكار آيت اهلل حاج سيدابوالفضل ميرمحمدي 
را تسليت گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت عال��م پرهي��زكار آيت اهلل آق��اي حاج 
سيدابوالفضل ميرمحمدي رحمه اهلل عليه را به خاندان 
مكرم و فرزندان محترم و ديگر بازماندگان و به همه 
ارادتمندان و دوستان ايشان تسليت عرض مي كنم. 
اين عالم بزرگوار عمر با بركتي را با نزاهت و سالمت 
نفس گذرانيده و در دوران جمهوري اسالمي منشأ 
خدم��ات بوده اند، س��ال ها نمايندگ��ي در مجلس 
خبرگان و عضويت در ش��وراي عال��ي قضايي و نيز 
اشتغال در دانشگاه در شمار مسووليت هاي ايشان 
بود. از خداوند متعال مغفرت و رحمت و حشر با اجداد 

طاهرين را براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي

۳ آذر 1۳۹۸
همچنين مراسم بزرگداشت آن مرحوم از سوي رهبر 
معظم انقالب اسالمي، دوشنبه ۴ آذر 1۳۹۸ پس از 
نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خميني )ره( حرم 
مطهر حضرت معصومه سالم اهلل عليها برگزار مي شود.

در پيامي؛ رهبر انقالب اسالمي 
درگذشت آيت اهلل ميرمحمدي 

را تسليت گفتند
ايران2

شناسايي شبكه پولشويي با 30  هزار ميليارد تومان تراكنش مالي در گلستان

كشف بزرگ ترين شبكه پولشويي كشور
گروه  ايران|

»بزرگ ترين باند كالهبرداري ش��بكه اي و پولش��ويي 
كشور در گلستان با ۳۰ هزار ميليارد تومان تراكنش مالي 
شناس��ايي و دستگير شدند.« اين خبري است كه ديروز 
حول و حوش ساعت 1۰ و ۳5دقيقه صبح به نقل از روابط 
عمومي اداره اطالعات اس��تان گلس��تان روي خروجي 
خبرگزاري ه��ا قرار گرف��ت و دقايقي پ��س از آن رييس 
كل دادگس��تري استان گلستان نيزدر جمع خبرنگاران 
ابعاد و زواياي جزئي تري از آن را در اختيار رس��انه ها قرار 
داد؛ ش��بكه اي كه دامنه فعاليت هاي آن در استان هاي 
مختلف گس��ترده شده بود و بر اس��اس اعالم مسووالن 
 اطالعاتي تراكنش مالي اين باند طي 6 سال چيزي حدود
 ۳۰ هزار ميليارد تومان را در بر مي گرفت و اين باند در سه 
استان گلستان، سمنان و تهران به طور متمركز فعاليت 
داشته است. اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور 
مي كند آن است كه اين باند پولشويي و كالهبرداري چگونه 
فعاليت هاي خود را به انجام مي رساندند؟بر اساس اعالم 
مسووالن قضايي استان كالهبرداران با استفاده از منافذي 
كه در ساختارهاي بانكي كشور وجود دارد، با افتتاح صدها 
حساب بانكي به نام هاي واهي، سودهاي كالن به جيب 
مي زدند. عالوه براين متهمان براي پولشويي و فرار مالياتي 
هيچگونه اموالي به نام خود نداشتند و همه امالك و اموال را 
به نام افراد ديگري به ثبت مي رساندند، اما با وكالت نامه ها 
و اقرارنامه هايي كه از اين افراد مي گرفتند، در عمل همه 
س��ودها به جيب آنان مي رفت. بر اس��اس گزارش اداره 
روابط عمومي اطالعات استان گلستان بامشخص شدن 
موضوع با تالش س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
كل اطالعات استان گلستان بزرگ ترين باند كالهبرداري 
شبكه اي و پولشويي كشور در گلستان شناسايي و اعضاي 
آن دستگير شدند. رييس كل دادگستري گلستان با اشاره 
به دستگيري ۹ متهم اصلي بزرگ ترين شبكه پولشويي 

كشور در اس��تان گفت: يك هزار ميليارد تومان امالك، 
۴۰ ش��ركت، 1۰۰ خودرو و ۲۰ كيلوگرم شمش طال از 

كالهبرداران شناسايي و كشف شده است.

   جزييات فعاليت هاي باند 
از س��وي ديگره��ادي هاش��ميان صبح دي��روز در جمع 

خبرنگاران با اشاره به شناسايي و انهدام بزرگ ترين باند و 
شبكه پولشويي كشور در استان گلستان اظهارداشت: در 
مدت 6 سال فعاليت اين شبكه پولشويي، تراكنش مالي 
اين باند حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است. وي افزود: 
اين باند ۳ سرشبكه اصلي و 6 همدست اصلي داشتند كه 
همه اين افراد دستگير شدند. عالوه براين بررسي ها نشان 

مي دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال اين باند در سه استان گلستان، 
تهران و سمنان بودند. رييس كل دادگستري استان ادامه 
داد: معامالت امالك، مستغالت، سهام بورسي و غيربورسي، 
شمش، ارز، سكه، خروج پول از كشور و سرمايه گذاري در 
كشور هاي همسايه از اقدامات اين باند بوده است. وي گفت: 
ارزيابي اوليه امالك متهمان تاكنون يك هزار ميليارد تومان 

برآورد شده و همچنين ۴۰ ش��ركت خدماتي، توليدي و 
تجاري نيز از متهمان شناس��ايي ش��ده است. هاشميان 
ادامه داد: بيش از 1۰۰ خودروي س��بك و س��نگين اين 
شبكه پولشويي و ده ها كيلوگرم شمش طال كه تاكنون ۲۰ 
كيلوگرم شناسايي و كش��ف شده است، از ديگر موارد اين 
پرونده است. وي گفت: كالهبرداران با افتتاح صد ها حساب 
بانكي به نام هاي واهي، س��ود هاي كالن به جيب زده اند. 
عالوه براين متهمان براي پولشويي و فرار مالياتي هيچگونه 
اموالي به نام خود نداشتند و همه امالك و اموال به نام افراد 
ديگر است، اما با وكالت نامه ها و اقرارنامه هايي كه از اين افراد 
مي گرفتند، در عمل همه س��ود ها به جيب آنان مي رفت. 
رييس كل دادگستري استان خاطرنشان كرد: بررسي هاي 
بيشتر درباره اين پرونده و شناسايي اموال متهمان همچنان 

ادامه دارد.

    نحوه عملكرد باند پولشويي
اما باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه محلي كاسپين ابعاد و 
زواياي تازه اي از نحوه عملكرد اين باند پولشويي را تشريح 
كرده است. بر اساس اعالم منابع محلي اين شبكه پولشويي 
در شهرس��تان علي آباد كتول فعاليت داشته و شركاي آن 
به دليل اختالفات دروني يكديگر را رسوا كرده اند، هر چند 
مراجع نظارتي نيز روي اين افراد اشرافيت اطالعاتي داشته اند. 
گفته مي شود حجم پولشويي اين شبكه چندين هزارميليارد 
به همراه امالك و مستغالت زيادي در اين شهرستان و مركز 
استان و... است. ضمن اينكه نفرات اصلي آن از مديران يكي از 
موسسات مالي )ن( بوده است. منابع موثق گفته اند اين شبكه 
اقسام مختلفي از تخلفات نظير مالي و اخالقي و رشوه و...را با 
هم داشته و يكي،دوميليارد تومان پول خرد آنها بوده است. 
گفته شده اين شبكه پولشويي اسپانسر يكي از نمايندگان نيز 
بوده كه در تحقيقات تكميلي ممكن است جزييات بيشتري 

از اين تخلفات اطالع رساني شود. 

رييس قوه قضاييه: 

توسعه در پرتو عدالت امكان پذير است
 ار تباط متقابل »توسعه« با »عدالت«، دو ركن اساسي 
نوع خاصي از پيشرفت است كه از منظر رييس دستگاه 
قضا عدم توجه به هر ك��دام از آنها تحقق ديگري را به 
تاخير مي افكند؛ رييس قوه قضاييه در عين حال، حل 
مسائل را در گرو تضارب آرا، آزادانديشي و نشاط علمي 
دانس��ت و بر ضرورت حمايت واقع��ي از نوآوري هاي 

علمي تاكيد كرد.
به گ��زارش »تع��ادل« از اداره كل روابط عمومي قوه 
قضاييه، حجت االسالم سيدابراهيم رييسي در پنجمين 
كنگره بين المللي علوم انساني اسالمي، علم و دانش را 
يكي از مولفه هاي مهم و اساسي براي اقتدار يك جامعه 
دانست و تصريح كرد: مهم آن است كه دانش، چگونه 
مديريت و جهت علم چگونه تنظيم شود. اگر علم در 
جهت قدرت، ثروت و به دور از معنويت، اخالق و عدالت 
باش��د، طبيعتا نتيجه اي جز گس��ترش كالهك هاي 
هسته اي، مواد مخدر صنعتي و ظلم و ستم به ملت ها 
نخواهد داشت و به ابزاري براي استعمار، استثمار و از 

بين بردن انسان و حقوق انسان تبديل مي شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز جامعه بش��ري 
از دانش��ي كه در دس��ت قدرتمندان بي رحم اس��ت، 
رنج مي برد، ادام��ه داد: آنچه امروز مي بينيم، نيازمند 
تحليل پيچيده اي نيس��ت. علم و فن��اوري، امروز در 
مغ��رب زمين بدون اخ��الق و معنويت به بن بس��ت 
رسيده و همه فكر مي كنند كه چگونه مي توان ابزاري 
براي مصون سازي نسل جوان و انسان معاصر در برابر 
تهديدهاي علمي س��اخت. در واقع، دغدغ��ه امروز، 
انسان شناسي، آسيب شناسي و جامعه شناسي براي 

دستيابي به راهكارهاي مصون سازي است.
 حجت االسالم رييسي با بيان اينكه بسيار مهم است 

كه مديريت علم در دست چه كسي باشد، انسان هاي 
عالم داراي تزكيه نفس را بهترين مديران علم و دانش 
در جهان دانس��ت و افزود: در نظام ما كه مبتني بر فقه 
است، تمام زواياي جامعه بايد مبتني بر دين و آموزه هاي 
ديني باش��د و البته كار حوزه، دانش��گاه و پژوهشگاه ، 
آزاد انديشي و داش��تن روحيه نقد و نقادي نسبت به 

علوم است.
رييس قوه قضايي��ه با بيان اينكه نقادي علم، ش��يوه 
هميش��گي بزرگان سلف، اس��اتيد بزرگ و صاحبان 
مكاتب بوده و از اين موضوع نبايد هيچگونه وحشتي 
داشت، بر ضرورت رعايت تفكيك ميان تخريب و نقد 
عالمانه تاكيد كرد و گفت: نقد عالمانه و مصلحانه بسيار 
ارزشمند است اما تخريبي كه از موضع سياسي باشد، 

پذيرفته شده و علمي نيست.
حجت االس��الم رييس��ي با بيان اينكه نقد عالمانه در 
جهت ارتقاء، رشد و پيشرفت جامعه بسيار موثر است، 
اظهار كرد: اينكه مقام معظ��م رهبري فرمودند قرن، 
قرن اس��الم است، سخن بس��يار پرمغزي است و بايد 
نسبت به اين سخن، انديشه ورزان تبيين الزم را داشته 
باشند. روزنه هاي تحقق اين كالم مقام معظم رهبري 
نيز كامال معلوم اس��ت زيرا اين اتفاق در حال رخ دادن 
است و زمينه هاي آن كامال در حال ظهور است؛ منتها 
بايد در اين زمينه كار كرد. لذا نيازمنديم در جريان اين 
كار و تالش، يك نگاه آسيب شناسانه نيز داشته باشيم.

   سرمايه گذاري در امر پژوهش 
ريي��س ق��وه قضاييه در بخ��ش ديگري از س��خنان 
خود با تاكي��د بر ضرورت بازنگاه در متون آموزش��ي، 
سرمايه گذاري براي امر پژوهش و حمايت هاي مادي و 

معنوي از پژوهشگران، تصريح كرد: پيوند اداره جامعه با 
علوم بسيار اهميت دارد. امروز مساله يابي، اولويت بندي 
و يافتن راهكارهاي علمي، سه كار مهمي است كه بايد 
در پرتو پيوند دانش با نظام اجرايي تحقق يابد. به عنوان 
مثال، امروز هزاران موضوع مورد سوال قضات است كه 
بايد مبتني بر اجتهاد تمدن ساز به اين سواالت پاسخ 
داده شود. در حوزه هاي بانكداري، بيمه، عقود مستحدثه 
و ساير مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و 
... نيز ضرورت مساله يابي، اولويت بندي و صورت بندي 
مسائل وجود دارد.  حجت االسالم رييسي ادامه داد: در 
زمينه عدالت، مبارزه با فساد، پيشگيري از وقوع جرم 
و ناهنجاري ه��اي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چه 
نهادي جز نهاد علم، دانش و پژوهش مي تواند به حوزه 
اجرا كمك كند؟ بر همين مبنا مي بينيم كه نقش حوزه 
و دانش��گاه در مبارزه با فساد بسيار برجسته است. در 
حوزه اجراي عدالت نيز چنين نيازي احساس مي شود 
و بايد توس��ط انديش��مندان و خردورزان، به صورت 
جدي دنبال شود.  رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم 
ارتباط زمينه هاي گوناگون علمي نظير جامعه شناسي، 
اخالق، روانشناس��ي، سياس��ت و ... با دانش حقوق، 
به ذك��ر مثال هايي در اين زمين��ه پرداخت و تصريح 
كرد: ش��خصيت افرادي كه مرتكب جرم مي شوند با 
يكديگر متفاوت است. اين مساله اي است كه در رابطه 
جامعه شناسي و روانشناس��ي با علم حقوق به دست 
مي آيد. دانشگاه و حوزه بايد در اين مباحث كاربردي، 
اقدامات عمل��ي و دقيق انجام دهند، نس��بت به اين 
موضوعات حساسيت داشته باشند و راهكار هايي براي 
مجريان و دست اندركاران ارايه دهند. حجت االسالم 
رييسي با انتقاد از برخي موضوعات پايان نامه ها اظهار 

كرد: در برخ��ي از پايان نامه و تحقيق��ات علمي، نوع 
مساله غيربومي است. عناوين پايان نامه ها بايد بومي 
شود و مسائل بومي، تنگنا ها، مشكالت و گرفتاري هاي 
خودمان در اولويت قرار گيرد. از سوي ديگر، همانطور 
كه در مساله يابي نبايد تقليد كرد، در راهكار ها نيز نبايد 
تقليد وجود داشته باشد. متاس��فانه برخي، مساله را 
درست نمي شناسند و برخي نيز راهكار مساله را درست 

ارايه نمي دهند.

   ضرورت حمايت جدي از آزادانديشي
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود بر 
لزوم حمايت جدي از تضارب آرا، آزادانديشي و نشاط 
علمي براي حل مسائل تاكيد كرد و گفت: دستگاه هاي 
حاكميتي باي��د از نوآوري هاي علمي حمايت كنند و 
اين حمايت نيز صرفا با سخن نيست بلكه بايد واقعي 
باش��د و از نوآوري هايي كه در اين رابط��ه وجود دارد، 
حمايت جدي صورت گيرد.  حجت االسالم رييسي با 
بيان اينكه امروز نه مساله ها به درستي ارايه مي شود و 

نه حركت هاي علمي ما مساله محور است، ارتباط بين 
برنامه ريزي و علم را يك ضرورت اجتناب ناپذير دانست 
و اظهار كرد: اگر بخواهيم تم��ام واقعيات، راهبرد ها و 
خطوط حركت را بيابيم، جامع ترين نسخه در بيانيه 
گام دوم اس��ت كه رهبر معظم انقالب اسالمي صادر 
فرمودن��د. از محوري ترين نكات بيانيه گام دوم، علم و 
فناوري و از محور هاي مهم ديگر، عدالت و مبارزه با فساد 
است.  رييس قوه قضاييه اضافه كرد: ما توسعه را در پرتو 
عدالت تعري��ف مي كنيم و اين نيازمند يك كار علمي 
است. بناي ما در دس��تگاه قضايي، ارتباط با حوزه ها، 
دانشگاه ها و عرصه علم و دانش است. معتقديم قضات و 
دست اندركاران ما اگر از علم و به هنگام شدن نسبت به 
علم و دانش جدا شوند، مشكالت جدي برايمان ايجاد 
مي ش��ود لذا همواره معتقديم اين ارتباط يك ارتباط 
معنادار است و همه بخش هاي اجرايي در نظام به معني 
وسيع كلمه بايد ارتباط خود را با علم تعريف كنند. ما نيز 
از ديدگاه ها، نظرات، پيشنهادات و نقدهاي انديشمندان 

و صاحب نظران با آغوش باز استقبال مي كنيم.
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 استعفاي وزير جهاد كشاورزي
قبول نشد

ك��ه  ي��ي  ها ز و ر ر  د
اظهارنظرهاي متفاوتي در 
خصوص احتمال استعفا يا 
استيضاح وزير كشاورزي 
مطرح مي شود، سخنگوي 
هيات رييسه مجلس دهم 
با بي��ان اينك��ه وزير جهاد 
كشاورزي استعفا داده، گفت كه رييس جمهور استعفاي 
حجتي را نپذيرفته اس��ت. به گزارش ايس��نا، اسداهلل 
عباسي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع 
خبرنگاران درباره جلسه استيضاح وزير جهاد كشاورزي 
كه قرار است سه شنبه برگزار شود، گفت: هنوز نماينده 
دولت در خصوص حضور وزير جهاد كشاورزي در اين 
جلسه به ما اعالمي نداشته است، برهمين اساس طبق 
آيين نامه داخلي مجلس اس��تيضاح وزير س��ه شنبه 
هفته جاري در جريان خواهد بود. عباسي درباره جلسه 
روز دوشنبه مجلس گفت: با توجه به اينكه اعالم شده 
بود مجلس براي افزايش قيم��ت قيمت بنزين ورود 
پيدا كند و همچنين با توجه به ضرورت تس��ري پيدا 
نكردن افزايش قيمت بنزين بر ساير كاالها و خدماتي 
كه مردم استفاده مي كنند و به ويژه كاالهاي اساسي 
در اين خصوص اقداماتي را انجام داديم. س��خنگوي 
هيات رييسه مجلس افزود: در همين رابطه كميسيون 
اقتصادي جلساتي را با ستاد تنظيم بازار برگزار كرد و 
نتيجه آن جلسات را فردا در صحن علني مجلس براي 

نمايندگان گزارش خواهند داد. 

تأمين مسكن را به عنوان كاري 
جهادي و انقالبي دنبال مي كنيم

 وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح ب��ا بيان 
اينك��ه ۲۲ ه��زار واح��د 
مسكوني نيروهاي مسلح 
در شهرهاي  جديد، احداث 
مي شود، گفت: انتظار است 
نيروهاي مس��لح با تمامي 
توان در اجراي اين تفاهم نامه همكاري داشته باشند. 
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امير سرتيپ امير 
حاتمي در سومين نشس��ت شوراي راهبردي احداث 
1۰۰ هزار واحدمسكوني نيروهاي مسلح ضمن تاكيد 
بر اين مطلب كه در اجراي تفاهم نامه احداث 1۰۰ هزار 
واحد مسكوني كاركنان نيروهاي مسلح، گام هاي مهمي 
برداشته شده اس��ت، تكاليف دست اندركاران اجراي 
اين تفاهم نام��ه را در وزارت دفاع اعالم كرد. وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: واحدهاي 
مسكوني مهر در هش��تگرد به صورت خاص، بررسي 
ميداني ش��ود. زيرا بخشي از هشتگرد براي هركدام از 
نيروهاي مسلح )ارتش، سپاه و نيروي انتظامي( قابل 
استفاده است.  از همكاران نيروهاي مسلح درخواست 
دارم كه در خصوص بررسي موارد، اهتمام ويژه داشته 
باش��ند تا احداث 1۰۰ هزار واحد مسكوني نيروهاي 
مسلح و  موضوع تفاهم نامه دو وزارتخانه، محقق شود.  
وي گفت: اقشار هدف اين طرح واقعا نيازمند مسكن 
هستند و ما اين كار را به عنوان كاري جهادي و انقالبي 

به صورت جدي دنبال مي كنيم. 

از فاصله نيم متري به شكم 
مردم شليك كردند

در ش��رايطي كه همچنان 
پرس��ش هاي فراوان��ي در 
خصوص آس��يب ديدگان 
حوادث اخير در افكار عمومي 
وجود دارد، جانشين فرمانده 
سپاه پاس��داران مي گويد: 
اغتشاش��گران با استفاده از 
كلت هاي خفيف به شكم بسياري از مردم از فاصله يك 
متري يا نيم متري ش��ليك كرده و مردم را كشتند. به 
گزارش ايسنا، س��ردار علي فدوي در حاشيه همايش 
ديروز خواهران بسيجي اظهار كرد: لحظات اول، مردم 
اعتراض داشتند كه حق آنهاست و حتما بايد آن را انجام 
دهند. مردم س��اعت 1 دقيقه بامداد روز جمعه متوجه 
ش��دند كه بنزين گران ش��ده اس��ت. خداوند در قرآن 
مي فرمايد به مال مردم نزديك نش��ويد زيرا مردم اكراه 
دارند كه آن را به شما بدهند و اگر اصرار كنيد كه مال شان 
را بگيريد، عداوت آنها بروز مي كند. درس��ت است كه 
گران شدن بنزين تصويب شده بود اما بديهي است كه 
مردم نسبت به گران شدن بنزين اعتراض داشته باشند. 
وي ادامه داد: اگر اعتراضات به طور طبيعي ادامه داشت، 
حتما صحنه بهتري براي پيگيري اعتراضات وجود داشت 
اما يك مش��ت از اش��رار وارد ميدان شدند و عليه مردم 
اقدام كردند و موجب ش��دند كه اعتراض به حق مردم 
دنبال نشود. بانك ها و پمپ بنزين ها اموال دولتي بوده و 
فروشگاه ها، كارگاه هاي كار و منازل مال مردم است كه 

سوخته و از بين رفته است. 

اليحه  تغيير ديه زن و مرد در 
دولت در دست بررسي است

معاون رييس جمهور در امور 
زنان و خانواده گفت: اليحه  
درباره تغيي��ر ديه زن و مرد 
در كميسيون لوايح دولت در 
دست بررسي است. معصومه 
ابت��كار، در گفت وگو با برنا 
درباره »اقدامات معاونت زنان 
دولت براي تغيير قان��ون ديه زن و مرد« گفت: قرآن در 
هيچ آيه اي تصريح ندارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است. 
اين موضوع براس��اس نظر برخي از علما از گذشته و به 
نوعي برداشتي از آيات قرآن كريم به فراخور شرايطي 
اجتماعي آن روز، بوده است. امروزه نقش اقتصادي زنان 
روزبه روز در حال افزايش است و اين نقش فزاينده زنان 
در اقتصاد خانواده و جامعه را در بحث ديني، بايد ببينيم. 
او در ادامه بيان كرد: در اسفندماه سال گذشته اليحه اي 
را تقديم دولت كرديم كه در كميسيون لوايح در دست 
بررسي است و سند پشتيبان هم براي اين موضوع ارايه 
داده ايم. نشس��ت هاي تخصصي هم براي اين موضوع 
برگزار ش��ده است. اميدواريم كميسيون لوايح با اينكه 
سرشان شلوغ اس��ت در نوبت، به اين اليحه رسيدگي 
كنند.  او درخصوص »اليحه منع خشونت عليه زنان« نيز 
مطرح كرد: سه شنبه با كميسيون لوايح دولت صحبت و 
درخواست كردم با توجه به اينكه هم نظرات را گرفتيم و 
هم پيشنهادات خودمان را ارايه داديم و جدول مقايسه اي 
هم به كميسيون لوايح ارايه شده، ان شاءاهلل در دستور كار 

كميسيون قرار بگيرد تا نهايي شود. 

خانواده هاي بازداشت شدگان 
به مراجع قضايي مراجعه كنند
ريي��س س��ازمان زندان ها 
در واكنش به اين پرس��ش 
ك��ه برخ��ي خانواده هاي 
بازداشت ش��دگان اع��الم 
كس��ي  ك��ه  مي كنن��د 
پاسخگوي آنها نيست، گفت: 
خانواده ها باي��د به مراجع 
قضاي��ي مراجعه كنند، چراكه اين موض��وع در اختيار 
مراجع قضايي است و س��ازمان زندان ها فقط مسوول 
نگهداري افرادي است كه بازداشت شده اند، لذا خانواده ها 
بايد به شعبات مربوطه قضايي مراجعه كنند و اطالعات 
الزم را از آن شعبات دريافت كنند و چنانچه اجازه مالقات 
داشته باش��ند، روند اجراي مالقات انجام خواهد شد. 
»علي اصغر جهانگير« در گفت وگو با ايلنا در واكنش به 
اينكه آيا تمهيدي براي رفع نگراني خانواده هاي معترض 
بازداشتي در نظر گرفته شده است؟ گفت: دادستان كل 
كشور و سخنگوي قوه قضاييه در يكي، دو روز گذشته 
اعالم كردند، معترضان صف شان بايد از اغتشاشگران 
جدا باشد، البته اين نظر رييس قوه قضاييه نيز هست و 
صف معترضان از اغتشاشگران جداست. همه اركان قوه 
قضاييه تمهيدات الزم را براي اينكه افراد بازداشت شده 
به سرعت تعيين تكليف ش��وند، آغاز كرده اند. مقامات 
اصلي قضايي نيز در اين خصوص ورود كردند و از نزديك 
در جريان بازجويي ها هستند و ان شاءاهلل ظرف روزهاي 
آينده خبرهاي جديدي در اين زمينه از سوي سخنگوي 

قوه قضاييه و دادستان كل كشور اعالم خواهد شد. 

چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

آيا يارانه هاي معيشتي انتقال ثروت از دهك هاي باال به پايين درآمدها است

انتقال ثروت از »خودرو دار«ها به »خودرو ندار«ها 
ريحانه مهدوي| 

يك كارش�ناس اقتص�ادي مي گويد متوس�ط 
مصرف بنزين دهك هاي باالي درآمدي يا تعداد 
خودروهايي كه ب�ه ازاي خانوار در اختيار دارند 
باالتر است، اما به اين معنا نيست كه دهك هاي 
پايين و مياني خودرو ندارند و متضرر نمي شوند. 
وي مي گويد اينكه فكر كنيم يارانه پنهان بنزين 
لزوم�ا از دهك هاي ب�اال و ثروتمن�دان گرفته 
مي شود، تفكر چندان درستي نيست و اگر بحث 
حمايتي را ج�دا در نظر بگيريم درواقع با حذف 
يارانه پنه�ان بنزين يا به عبارت�ي افزايش نرخ 
بنزين، يارانه از خودرو داره�ا به خودرو ندارها 
منتقل مي ش�ود ن�ه اينكه لزوم�ا از دهك هاي 
بااليي به دهك هاي پايين انتقال ثروت صورت 
بگيرد. به گزارش »تعادل« افزايش قيمت بنزين 
بالطبع منابعي را ايجاد مي كند كه دولت تصميم 
گرفته منابع حاص�ل از آن را ماهيانه به صورت 
نقدي به حس�اب سرپرستان خانوار واريز كند. 
اما و اگرهايي در رابطه با درست بودن شيوهاي 
ك�ه دولت در اين ب�اره اتخاذ كرده وج�ود دارد 
و ب�ه عبارتي مي توان گفت ميان كارشناس�ان 
اقتصادي اختالف افتاده است. بسياري مي گويند 
گرچه افزايش قيمت بنزين اقدامي درست بود 
كه در نهايت بايد انجام مي ش�د ول�ي در زمان 
نادرس�ت اتفاق افتاد چرا كه تحريم و به دنبال 
آن ركود و تورم بااليي كه بر اقتصاد ايران حاكم 
است منجر به نارضايتي و نگراني مردم از افزايش 
ناگهاني قيمت بنزين ش�ده است. درست است 
كه مس�ووالن به طور مكرر اع�الم مي كنند كه 
مردم نگران افزايش قيمت كاالها و گراني ناشي 
از افزايش قيمت بنزين نباش�ند و حتي پيش از 
آن رييس جمهور هم اذعان كرده بود كه حذف 
يارانه پنهان بنزين به نفع اقشار كم درآمد است 
اما به راس�تي كدام دهك از اي�ن اقدام ناگهاني 
دولت متنفع خواهد شد؟  »تعادل« در گفت وگو 
با محمدرضا عبداللهي كارشناس اقتصادي به اين 
موضوع پرداخته است كه آيا حذف يارانه پنهان 
بنزين به صورت واقع بينانه مي تواند موجب فقر 
زدايي شود؟ و آيا امكان اين وجود دارد كه دولت 
براي تامين يارانه هاي معيشتي با كسري مواجه 
شود؟ اگر نه، امكان افزايش دستمزدها در سال 
آتي مطابق با افزايش نرخ بنزين و تورم موجود 
در جامعه وجود دارد؟ اين كارشناس اقتصادي 
با انتقاد از رويكرد دولت در مباحث حمايتي به 
پرسش هاي مذكور پاسخ مي دهد كه در ادامه به 

صورت مشروح مي خوانيم: 

  همان گونه ك�ه دولت اعالم كرده قرار اس�ت 
پرداخت يارانه معيشتي ادامه داشته باشد، آيا 
ممكن است دولت براي تامين يارانه معيشتي با 

كسري مواجه شود؟
خير. زي��را با يك محاس��به س��اده مي ت��وان به اين 
جمع بندي رس��يد كه اگر دولت قرار باش��د مطابق با 
اعداد و ارقامي كه ارايه داده، يارانه معيشتي به حساب 
60 ميليون نفر واريز كند، ماهانه حدود 3 الي 3.5هزار 
ميليارد تومان يارانه معيشتي به حساب خانوارها واريز 
خواهد كرد و اين مبلغ به اين بستگي دارد كه ماليات 
يا عوارض از آن كسر شود يا نشود اما در كل با توجه به 
مبلغي كه دولت تحت عنوان يارانه معيشتي به حساب 
مردم واريز مي كند و منابعي كه از محل افزايش قيمت 
بنزين به دس��ت مي آورد بعيد به نظر مي رسد كسري 
قابل توجهي مشابه سال 89 در دوران هدفمندي وجود 
داشته باشد و دولت مجبور شود از منابع ديگري تغذيه 
كند. بنابراين اگر تعداد مش��موالن يارانه معيشتي از 
60 ميليون نف��ر و مبالغ پرداختي اين يارانه از اعدام و 
ارقام اعالم شده از سوي دولت تجاوز نكند وتحت تاثير 
فشارهاي سياسي دستخوش تغييرات نشود، دولت با 

مشكل كسري مواجه نخواهد شد.

  در گذر زمان احتمال اينكه دولت بخواهد براي 
تامين كمك معيشتي ها از منابع ديگري مانند 
اس�تقراض از صندوق توس�عه ملي يا صادرات 

بنزين بهره ببرد وجود دارد؟
واقعيت اين اس��ت كه بايد ديد تحت تاثير افزايش 
قيم��ت بنزين، مي��زان مصرف بنزين ت��ا چه اندازه 
كاهش پي��دا مي كند، به نظر مي رس��د در روزهاي 
نخس��ت گراني ها حدود 20 الي 30 درصد كاهش 
مصرف بنزين داش��تيم، اگر اين روند ادامه دار باشد 
و مص��رف 95 ميليون ليتر بنزين در روز ايراني ها به 
روزانه 65 الي 70 ميليون ليتر برسد به اين معناست 
كه دولت در آينده اي نه چندان دور نمي تواند منابع 
يارانه معيشتي را تامين كند بنابراين طبيعي است 
كه از منابع حاصل از صادرات بنزين به ديگر كشورها 
يا حتي استقراض از صندوق توسعه ملي، بهره ببرد. 
البته به عقيده من كاهش مصرف بنزين در روزهاي 
نخس��ت حذف اين يارانه پنهان، شوك اوليه پس از 
اجراي سياس��ت بود و احتم��اال در روزها و ماه هاي 
آينده مصرف بنزين افزايش پيدا خواهد كرد و منابع 
مدنظر دولت تامين خواهد ش��د و ديگ��ر نيازي به 

بهره گيري دولت از منابع ديگر نيست.

  واقعيتي كه وجود دارد اين اس�ت كه افزايش 
قيمت بنزين با دستمزدها همخواني ندارد، آيا 
منابع دولت به اندازه اي خواهد بود كه بخواهد در 
سال آتي دستمزدها )دولتي يا غيردولتي( را برابر 

با افزايش نرخ بنزين افزايش دهد؟
همان گونه كه اعالم شده دستمزد كارمندان دولت 
در س��ال آتي بين 15 الي 20 درص��د افزايش پيدا 
خواهد كرد، هرچند كه اين ميزان افزايش دستمزد 
متناس��ب با نرخ تورم موجود نيست اما به هر حال 
با مالحظات بودجه اي كه دول��ت دارد بيش از اين 
مق��دار انتظار نمي رود كه حق��وق كارمندان دولت 
افزايش بيشتري داشته باش��د.  ضمن اينكه وقتي 
دهك هاي مختلف را بررسي مي كنيم مي بينيم وضع 
كارمندان دولت نس��بت به كارگران و ساير اقشاري 
كه در بخش هاي غير دولتي مشغول به كار هستند 
به مراتب بهتر است اما در رابطه با افزايش دستمزد 
بخش غير دولتي بايد بگويم مالحظات اقتصاد كالني 
نشان مي دهد كه با توجه به مباحث جدي معيشتي 
كه خانوارهاي كارگري درگير آن هستند و فشاري 
كه روي توليد وجود دارد ش��ايد نش��ود سياس��ت 

افزايش دستمزد قابل توجه را در پي گرفت.

  رويك�رد دول�ت در مباح�ث حمايت�ي مانند 
پرداخت يارانه نقدي يا كمك معيشتي را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
ب��ه عقيده من دولت تاكن��ون در مباحث حمايتي 
ايده ديگري ب��راي اينكه كمي فعاالنه تر عمل كند 
نداشته است. دولت هر زمان كه مي خواهد افزايش 
قيمتي را اعم��ال كند و منابع��ي را از محلي براي 
حمايت ايج��اد كند، به جاي اينك��ه با تدوين يك 
سند جامع جايگاه سازمان هاي مختلف را مشخص 
كند، مبالغي را به چن��د دهك درآمدي به صورت 

برابر پرداخت مي كند. 
دقيقا همان رويكردي است كه در دور اول هدفمندي 
يارانه ها اتف��اق افتاد و نتيجه چندان مناس��بي هم 
درپي نداش��ت.  اگر منابع هدفمندي يارانه ها را هم 
صرف توانمندس��ازي خانواره��اي فقير مي كردند، 
حداق��ل مي دانس��تيم ك��ه تاكنون چن��د ميليون 
خانوار توانمند شده اند، شغل دارند و ديگر نيازي به 
حمايت از سوي نهادهاي حمايتي يا حتي دريافت 
ياران��ه ندارند، به عبارت ديگ��ر حمايت هاي دولت 
حمايت هاي بي هدف با بازه ه��اي زماني بي نهايت 
است تا حمايت هاي هدفمند و زمان دار كه متاسفانه 
ع��دم هدفمندي در سياس��ت هاي حمايتي و نبود 
انسجام در اين سياس��ت ها مشكالت بسياري را در 

اين بخش ايجاد كرده است.
  ح�ذف يارانه پنه�ان بنزي�ن، ح�ذف يارانه 

ثروتمندان است يا يارانه خودرو داران؟
اين واقعيت وجود دارد كه متوسط مصرف بنزين 
دهك هاي باالدرآمدي يا تع��داد خودروهايي كه 
به ازاي خانوار در اختيار دارند باالتر است، اما به اين 
معنا نيست كه دهك هاي مياني و دهك هاي پايين 
خودرو ندارند.  مثال افرادي وجود دارند كه كارمند 
دولت يا كارگر كارخانه اي هس��تند و با خودروي 
شخصي به محل كار خود مي رفتند و تاكنون يك 
ميزان مصرف مش��خصي از بنزين داش��تند اما از 
حاال به بعد هزينه اين خانوارها چه از آنان حمايت 
بشود يا نش��ود افزايش پيدا مي كند و به اين دليل 
كه بنزين تاثير مستقيم بر هزينه خانوارها دارد، اين 
دس��ته از خانوارها متضرر مي شوند بنابراين اينكه 
فكر كنيم يارانه پنه��ان بنزين لزوما از دهك هاي 
باال و ثروتمن��دان گرفته مي ش��ود، تفكر چندان 
درستي نيس��ت و اگر بحث حمايتي را جدا درنظر 
بگيريم در واقع با حذف ياران��ه پنهان بنزين يا به 
عبارتي افزايش ن��رخ بنزين، يارانه از خودرو دارها 
به خودرو ندارها منتقل مي ش��ود نه اينكه لزوما از 
دهك هاي بااليي به دهك هاي پايين انتقال ثروت 

صورت بگيرد.

كمك معيشتي جاماندگان طي دو مرحله پرداخت مي شود
رييس مركز اطالع رس��اني سازمان برنامه گفت: جاي 
نگراني براي جاماندگان كمك معيشتي نيست چرا كه 
پس از ثبت درخواست و تاييد مشخصات، مرحله اول و 
دوم اين طرح به حساب سرپرست خانوار واريز مي شود. 
مهدي قمصري��ان در گفت وگو با مه��ر درباره كمك 
معيشتي دولت به 18 ميليون خانوار، بيان كرد: شناسايي 
مشموالن طرح حمايت معيش��تي، ماموريت وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود و اين وزارتخانه نيز پس از 
جمع بندي، اطالعات اين خانوارها را در اختيار سازمان 
برنامه و بودجه قرار داده است. رييس مركز اطالع رساني، 
روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور تصريح كرد: طبق مصوبه جلس��ه هماهنگي 
اقتصادي سران سه قوه، مقرر شده است كه تمام عوايد 
حاصل از اصالح قيمت بنزين نزد حسابي مشخص در 

خزانه متمركز شده و به طور كامل به خانوارها بازگردد 
كه اين موضوع، با دقت از سوي سازمان برنامه و بودجه 
كشور و همچنين ساير دستگاه هاي نظارتي همچون 
ديوان محاس��بات مورد توجه قرار دارد. وي با اش��اره 
به جمعيت حدود 8۴ ميليوني كش��ور و هدف گذاري 
طرح اخير براي حمايت از اقش��ار متوسط و كم درآمد 
كه حدود 60 ميليون نفر برآورد شده اند، تصريح كرد: 

طبيعي و ممكن است از جمعيت حدود2۴ ميليون نفر 
غيرمشمول اين طرح، برخي خانوارها درخواست بررسي 
مجدد و بهره مندي از حمايت معيشتي را داشته باشند 
كه بر اين اساس، افرادي كه خواهان دريافت اين حمايت 
معيشتي هستند، مي توانند در سامانه #6369٭ ثبت 
درخواست كنند. اين مقام مسوول در سازمان برنامه و 
بودجه گفت: پس از ثبت درخواست از سوي متقاضيان، 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اوضاع خانوار را بررسي 
و در نهايت پس از يك ماه، نتيجه را به سازمان برنامه و 
بودجه اعالم خواهد كرد. قمصريان گفت: جاي هيچ گونه 
نگراني در اين رابطه براي مردم وجود ندارد؛ چراكه بدون 
شك در صورت تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
مرحله اول و دوم كمك معيشتي به حساب سرپرست 

خانوار واريز خواهد شد.

نوبخت داليل افزايش ناگهاني نرخ بنزين در كشور را تشريح كرد 

هدف دولت جبران كسري بودجه نبود، پيشگيري از عوارض واردات بنزين بود
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم بايد بدانند 
كه انگيزه دولت از اجراي طرح بنزين يارانه اي، جبران 
كس��ري بودجه نبود، زيرا آقاي روحاني به اين شرط 
طرح را پذيرفت كه ريال��ي از درآمد طرح به بودجه 
واريز نش��ود بلكه نجات كش��ور از ع��وارض واردات 

بنزين بود.
محمدباق��ر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور با حض��ور در برنامه ن��گاه يك اظه��ار كرد: 
همان گون��ه كه اعالم كرده بودي��م، مبالغ حاصله از 
فروش و صادرات بنزين در سه مرحله به حساب 60 
ميليون نفر تحت 18 ميليون خانوار واريز خواهد شد 
و شب گذشته مرحله سوم اين اتفاق انجام پذيرفت.

او ادامه داد: طرح واريز يارانه سوخت )بنزين( براي 60 
ميليون نفر )18 ميليون خانوار( بود، اما با تأكيد آقاي 
رييس جمهور قرار شد هر كسي كه از 60 ميليون تا 
حدود 8۴ ميليون جمعيت كشور متقاضي دريافت 
اين يارانه بنزين باشند با توجه به سازوكار تعريف شده 
از س��وي متولي اين امر يعن��ي وزارت كار مي توانند 
به صورت سامانه اي و غيرحضوري درخواست خود را 
اعالم كنند. پس از بررسي ها و كمتر از يك ماه نتيجه 
به س��ازمان برنامه و بودجه اعالم مي شود و واجدين 

شرايط مشمول دريافت يارانه خواهند بود.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه تصري��ح كرد: براي 
آن دس��ته افرادي كه پس از بررسي مجدد مشمول 
دريافت يارانه بنزين مي شوند در ماه آينده دو نوبت 
واريز صورت مي پذيرد تا با دريافت كنندگان قبلي در 

يك سطح قرار بگيرند.
نوبخت گف��ت: در نظ��ر داريم براي ايج��اد نظم در 
پرداخت هاي يارانه اي و حقوق به مردم، ماه را به سه 
بخش تقس��يم و در 10 روز اول يارانه هاي حمايتي 
معيش��تي را پرداخت كنيم، 20 هر م��اه يارانه هاي 
هدفمندي را پرداخت كنيم و حقوق ها را هم 28 هر 
ماه بپردازيم البته زمان دقي��ق پرداخت ها به مردم 

اعالم خواهد شد.
او با بي��ان اينكه بحمداهلل تورم كاهش يافته اس��ت 
ادامه داد: اين جمله بدان معناست كه روند افزايش 

تورم كند و آهسته شده است. رييس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: اگر درآمد دولت از محل آزادس��ازي 
نرخ س��وخت بيش��تر از 31 هزار ميليارد تومان شد 
بدون آنكه ريالي از آن به بودجه وارد ش��ود مستقيم 

به حساب مردم واريز خواهد شد.
نوبخت با بيان اينكه مصرف روزانه بنزين در كش��ور 
حدود 89 ميليون ليتر است افزود: حدود 63 ميليون 
ليتر روزانه به صورت س��هميه اي با نرخ هزار و 500 
توم��ان عرضه مي گردد آنچه باق��ي مي ماند و با نرخ 
3 هزار تومان آزاد عرضه مي ش��ود 25 ميليون ليتر 
مي باشد كه با اجراي طرح سوخت يارانه اي مي توانيم 

روزانه 6 ميليون ليتر صرفه جويي كنيم.
او تصريح كرد: در حال حاضر مصرف بنزين در كشور 
به صورت تصاعدي رو به افزايش اس��ت در سال 95 
مصرف روزانه بنزين 7۴ ميليون ليتر بود كه در سال 
96 به 77 ميليون ليتر افزايش يافت، سال 97 هم به 
88 ميليون ليتر و امس��ال هم به بيش از 90 ميليون 
ليتر رسيده است پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان 

سال به 96 ميليون ليتر هم برسد.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم بايد بدانند 
كه انگيزه دولت از اجراي طرح بنزين يارانه اي، جبران 
كس��ري بودجه نبود، زيرا آقاي روحاني به اين شرط 
طرح را پذيرفت كه ريال��ي از درآمد طرح به بودجه 

واريز نشود.
او ادامه داد: اگر با همين روند افزايش مصرف روزانه 
بنزين پيش برويم سال 1۴00 به واردكننده بنزين 
تبديل مي شويم تا آن زمان هم كه ديگر دولت فعلي 
به انتهاي خود رس��يده اس��ت، اما دولت بعدي هم 
برادران ما هستند و نبايد كار را برايشان دشوار سازيم.

نوبخت ادامه داد: دش��من خبيث ما )امريكا( بعد از 
سال 1۴00 اجازه واردات بنزين به ما نمي دهد تصور 
كنيد اگر دشمنان ما به همين شدت كه گوشت و دارو 
را تحريم كرده اند بنزين را هم تحريم مي كردند چه 

اتفاقي رخ مي داد.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر بنزين را 
50 سنت بفروشيم درآمد حاصله را به حساب مردم 

واريز مي كنيم، ولي ديگ��ر واردكننده نخواهيم بود 
به اين ترتيب كش��ور را هم از عوارض واردات بنزين 
نجات داده ايم. وي افزود: آنچه در راستاي افزايش نرخ 
سوخت در كشور عملي شد اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها بود در ضمن به قدر كافي هم رسانه ها از جمله 
رسانه ملي از ضرورت و چگونگي افزايش نرخ بنزين 
صحبت كردند ضمنا اين طرح دوباره در برنامه ششم 
توسعه تكرار شد و طي آن نمايندگان مردم به دولت 
اجازه دادند قانون هدفمندي را در س��ال هاي برنامه 

ششم توسعه اجرايي كند.
گفتني اس��ت نمايندگان طبق قان��ون هدفمندي 
يارانه ها اجازه افزايش ديگر حامل هاي انرژي مانند 
ب��رق و آب و... را هم داده اند ما فع��ال اين قانون را در 

قيمت بنزين اعمال كرده ايم.
نوبخت گفت: دولت آق��اي روحاني در دو نوبت و در 
سال هاي 93 و 9۴ افزايش قيمت ها را انجام داد دولت 
قبل نرخ بنزين را از 100 تومان به ۴00 تومان و دولت 
ما اين رقم را يك بار به 700 و سپس به 1000 تومان 

افزايش داد.
رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتي دولت 
قبل��ي نرخ بنزي��ن را از 100 به ۴00 تومان رس��اند 
حدود 30 هزار ميلي��ارد تومان درآمد نصيب دولت 
كرد كه بايد در سيس��تم هدفمندي يارانه ها توزيع 
مي نمود، اما طبق قانون 50 درصد اين رقم مي بايست 
ميان مردم توزيع ش��ود، 30 درصد به كار و اشتغال 
اختصاص يابد و 20 درص��د هم نصيب خزانه دولت 
گردد، اما دولت نهم و دهم هر سال 12 هزار ميليارد 
تومان از خزانه دولت برداشت كرد و به اين 30 هزار 
ميليارد تومان افزود و حدود ۴2 هزار ميليارد تومان 
به عنوان يارانه ميان مردم تقسيم كرد به اين ترتيب 
ما هم فكر كرديم بايد ساالنه 12 هزار ميليارد تومان 

از خزانه دولت برداريم و به مردم بدهيم.
او افزود: دول��ت 11 و 12، براي بحث يارانه ها، عمده 
تمركز خ��ود را به روي خانواده هاي تحت پوش��ش 
كميته امداد و بهزيستي قرار داد و حتي سعي كرد كه 

يارانه اين دهك از جامعه را افزايش دهد.

نوبخت تصريح كرد: پ��س از دومين مرحله افزايش 
نرخ بنزين به 1000 تومان در س��ال 95، مجلس در 
سال 96 اجازه افزايش دوباره را به دولت نداد سال 97 
هم وضع و اوضاع واردات و صادرات و تأمين كاال هاي 
ضروري با مش��كالت و ناهماهنگي هايي همراه بود، 
چنين شد كه امس��ال را براي اصالح قيمت مناسب 
ديديم. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در 
كشورمان به يكديگر رحم كنيم ديگر نيازي نيست 

باال سر هر فرد يك مامور و بازرس قرار دهيم.
محمدباقر نوبخت اضافه كرد: در كشورمان به اندازه 
كافي ظرفيت و ت��وان نظارتي وجود دارد، دولت هم 
به قدر كافي براي جلوگيري از تورم و افزايش قيمت ها 

اراده منسجم دارد.
او ادام��ه داد: برخي معتقدند دول��ت با اجراي فالن 
كار مي خواهد كس��ري بودجه خود را جبران كند، 
حقيقت اين اس��ت كه دولت هيچ ني��ازي به ريالي 
ندارد و رقمي عايد دولت نمي شود و هر آنچه هست به 
مردم برمي گرداند حال چه در طرح هاي عمراني ، چه 
طرح هاي توليدي يا حقوق و درآمد هاي كارمندي، 
يك��ي از عوامل موث��ر بر افزايش حقوق و دس��تمزد 

كارمندان افزايش درآمد دولت از طريق ماليات است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه از ابتداي 
سال تاكنون 29 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف 
طرح هاي عمراني شده است افزود: اگر درآمد دولت 
از ماليات بيشتر مي شد مي توانست ارقام باالتري را 
به بخش هاي عمراني و آباداني كشور اختصاص دهد 
تا افراد بيشتري مشغول به كار و اشتغال شوند پس 

يكي از درآمد هاي سالم دولت، ماليات است.
نوبخت با اعالم اينكه “تا پايان س��ال امسال كسري 
بودجه نخواهيم داش��ت “ عن��وان كرد: پيش نويس 

بودجه سال 99 را تقديم دولت كرديم.
او با اش��اره به اوضاع ارز و ثبات بازار گفت: با توجه به 
همت دوستان ما در بانك مركزي اميد مي رود كه باز 
هم بتوان نرخ ارز را كنت��رل و ثبات بازار ارز را حفظ 

نمود خوشبختانه از حيث ارزي وضع خوبي داريم.
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد : آنچه گفته 
شد كه قرار اس��ت با تك نرخي كردن ارز، رقم ارز ۴ 
هزار و 200 تومان��ي را باال ببريم صحت ندارد، آقاي 
رييس جمهور دستور داد كه سال آينده هم همه اقالم 

اساسي كشور با ارز ۴ هزار و 200 توماني وارد شود.
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 تصميم جدي مجلس
 براي رفاه مردم در بودجه 99

يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
تاكيد ك��رد كه ب��راي بودجه س��ال 99 قطعا 
مجلس تصميمي ج��دي براي رفاه حال مردم 

خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، غالمعلي جعفر زاده ايمن آبادي 
در نطق ميان دس��تور جلس��ه علني مجلس با 
اشاره به تصميم س��ران قوا براي اصالح قيمت 
بنزين اظهار كرد: عدم ايج��اد اجماع نخبگان 
و بي اطالع��ي نمايندگان از اي��ن تصميم يك 
ضعف بزرگ بود. اخباري مبني بر متزلزل بودن 
سران سه قوه در حمايت قطعي از اين تصميم 
در خبرگزاري ها منتش��ر شد. س��ران سه قوه 
تصميمي گرفتند و وقتي زير آن را امضا كردند 
ديگر نبايد در اخبار منتشر كنند كه ما مخالف 
بوديم؛ چ��را كه اين موض��وع در جامعه تزلزل 
ايجاد مي كند. عدم توجيه و عدم اطالع رساني 
به مردمي كه هميشه همراه نظام بودند صحيح 
نبود. مردم مستحق غافلگيري و پنهان كاري 

نبودند.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا انتق��اد از نبودن زي��ر س��اختارها در حوزه 
تخصيص كارت س��وخت در اين باره نيز گفت: 
اعالم ك��رده بودند كه 1.5 ميليون خودرو فاقد 
كارت سوخت هستند چرا وقتي زيرساخت ها 
تكميل نش��ده دس��ت به چنين طرحي زدند؟ 
افزايش 300 درصدي بخشي از مصرف بنزين 
بدون توجه به افزاي��ش درآمدهاي مردم خود 

مشكل ديگري بود.
جعفرزاده ايمن آبادي اظهار كرد: غيرقابل انكار 
اس��ت كه افزايش نرخ حامل هاي انرژي عامل 
افزايش قيمت س��اير كاالها مي شود. دولت ها 
نش��ان داده اند ك��ه در نظ��ارت داراي ضعف 
شديدي هستند. مردم نگران هستند كه قيمت 

كاال افزايش پيدا كند.
اين نماينده مجلس عن��وان كرد: براي بودجه 
س��ال 99 قطعا مجلس تصميمي جدي براي 
رفاه حال م��ردم خواهد گرفت. دولت به همان 
شكل كه به دنبال واقعي كردن نرخ حامل هاي 
انرژي اس��ت حقوق كارمندان و كاركنان را نيز 
واقعي كند. جعف��رزاده ايمن آبادي تاكيد كرد: 
حساب معترضين از اشرار جداست. بايد با كليه 
افرادي كه به اموال عمومي آس��يب رس��اندند 
به ش��دت برخورد ش��ود ولي با معترضين غير 
آشوبگر با رافت اس��المي برخورد شود. وي در 
پايان اضافه كرد: دولت در بودجه س��ال 99 رفاه 
حال اقش��ار ضعيف را مورد توجه قرار دهد. مردم 
با درآمدهاي پايين به ش��دت در اين تصميمات 
غيركارشناسي آسيب ديده اند. دولت كاري نكند 
كه اليحه بودجه سال 99 در مجلس دچار مشكل 
ش��ود. به هر ش��كل كه به اين ط��رح بنزين نگاه 
مي كنيم مشكل مي بينيم. معلوم نيست مسوول 

اين خسارت ها كيست؟
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل و 

فرصت براي همگان
اين فصل با مبحث رشد آغاز می شود- چگونه 
می توانيم آن را نه با س��لب کردن مقرراتی که 
مانع استثمار توسط برخی ها در جامعه ما می 
شود ، احيا کنيم بلکه با نهادهای حقيقی ثروت 
که در فصل اول ش��رح داديم احيا کنيم . اين 
مبحث سپس با خطاب قرار دادن چالش های 
لحظه - گذر از اقتصاد صنعتی شده قرن بيستم 
به خدمات ، ابداع و اقتصاد س��بز به طوری که 
اشتغال و فرصت ها را نگه دارد ؛ فراهم آوردن 
حمايت بهتر اجتماعی ؛ فراهم آوردن مراقبت 
بهتر برای س��المندان مان، بيماران و ناتوانان 
؛ و فراهم آوردن بهداش��ت، آموزش، مس��کن 
و امني��ت مالی برای تمامی ش��هروندان مان ، 

ادامه می يابد. 
دس��تورالعمل هايی ک��ه اقتصاد پويا و س��بز 
را ارتق��ا می ده��د و دس��تورالعمل هايی که 

عدال��ت اجتماعی 
همراه با فراگيری 
بيشتر و امنيت، از 
هم منفک نيستند. 
فصل پيش��ين به 
اعتق��اد مارتي��ن 
لوتر کينگ ارجاع 
داش��ت ک��ه يک 
نف��ر باي��د فرصت 

اقتصادی و اشتغال و تبعيض نژادی را به طور 
همزمان مورد مخاطب قرار دهد.

ما آن موضوع را می گيريم و مدعی می شويم 
که يک نفر نمی تواند امنيت اقتصادی ، حمايت 
اجتماع��ی و عدالت اجتماع��ی را از ايجاد يک 
اقتصاد پويا و مبدع و حفاظت از محيط زيست 
را جدا سازد.  اقتصاددانان غالبا آن را برحسب 
مبادله فکر می کنند : اگر کس��ی می خواهد از 
يک چيز بيشتر داشته باش��د بايد از چيزهای 
ديگری بگذرد. اما ، حرکت از نقطه برتری فعلی 
ما که يک جامعه به ش��دت نابرابر است که بر 
پيشانی آن هم تبعيض نژادی عميقی خورده، 
همراه با ناامنی فراگير و تنزل محيط زيس��تی 
حجيم ، به سمت تمامی اهدافی که جلوی روی 

ما گذاشته شده مکمل هستند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن



اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

سياست هاي بانك مركزي در ساماندهي ارزي موثر بود

سامانه بازار متشكل ارزي، ديبا شد
گروه بانك و بيمه |

بانك مركزي براي نظارت بر فعاليت پلتفرم هاي بانكداري 
باز و تراكنش هاي مبتني بر حساب، سامانه ديبا را راه اندازي 

كرده كه بازار متشكل ارزي با اين سامانه دنبال مي شود.
س��يد ابوطالب نجفي كارش��ناس بانكي در گفت وگو با 
ايِبنا در خصوص فعاليت س��امانه ديبا اظهار داشت: ديبا 
يك سامانه حاكميتي است همانند شاپرك كه با نظارت 
بر تراكنش هاي كارتي به هرج ومرج س��رويس هايي كه 
ش��ركت هاي PSP ارايه مي كردند، پايان داد. مديرعامل 
شركت خدمات انفورماتيك خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه بانك ها به س��مت ارايه سرويس هاي بانكداري باز 
حركت كرده و فين تك ها نيز در اين فضا درحال توسعه 
هستند، اين كس��ب وكارهاي نوين از طريق پلتفرم هاي 
بانكداري باز س��رويس هاي موردنياز خ��ود از بانك ها را 
درياف��ت مي كنند. نجفي افزود: ب��ه همين منظور براي 
نظارت بر اين بخش، بانك مركزي سامانه اي با عنوان ديبا 
را طراحي كرده كه بوم هاي بانكداري باز به اين س��امانه 
وصل مي ش��ود و از طريق ديبا كه يك سامانه حكومتي 
اس��ت بر تراكنش هاي مبتني بر حس��اب بر اين بخش 

نظارت مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ش��ايعه شده اين سامانه 
به منظور متوقف كردن فعاليت پلتفرم هاي بانكداري باز 
طراحي ش��ده، گفت: چنين بحثي اصاًل مطرح نيست و 
پلتفرم هاي بانكداري باز با همكاري با بانك ها فعاليت خود 
را دنبال مي كنند، اما تراكنش  آنها بايد از طريق س��امانه 
ديبا فرستاده شود تا بانك مركزي بتواند نظارت خود را بر 

تراكنش هاي مبتني بر حساب در اين بخش اعمال كند.
نجف��ي ادام��ه داد: همان گونه كه ش��اپرك نظ��ارت بر 
تراكنش هاي كارتي را بر عهده دارد در ديبا نيز نظارت بر 
تراكنش هاي حسابي اعمال مي شود و اين روند نه انحصار 
اس��ت و نه جلوي فعاليت ديگر بوم ه��اي بانكداري باز را 
مي گيرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه با فعاليت سامانه 
ديبا روندهاي اشتباه و غيراستانداردي كه در ارايه APIها 
در برخي پلتفرم هاي بانكداري باز انجام مي شود را اصالح 
مي كند، گفت: مي توان از طريق ديبا بر اين بخش نظارت 
و رويه ه��ا را اصالح كرد؛ البته الزامات اين س��امانه براي 
فعاليت در حال تدوين بوده و هنوز تكميل نش��ده است.

اولين حوزه اي كه به دليل حساسيت موضوع از ديبا در آن 
استفاده مي شود، بازار متشكل ارزي است. وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه بازار متشكل ارزي با بخش خصوصي 
در حال تكميل بود، با فعاليت اين سامانه چه تغييري در 
اين روند ايجاد مي شود، گفت: به دليل حساسيت موضوع 
و اينكه در اين روند بانك مركزي به دليل خصوصي بودن 
شركت فوق نظارت كامل بر اين بخش نداشت، تشكيل 
بازار متشكل ارزي از طريق ديبا دنبال مي شود.در بحث 
بازار متشكل ارزي به دليل حساسيت مسائل، قيمت ارز و 
نقش بانك مركزي در اين بخش فعاليت ها از طريق سامانه 

ديبا كه يك سامانه نظارتي است دنبال مي شود.

  جلوگيري از تالطم قيمت ارز 
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اظهارداش��ت: مهم ترين اقدام بان��ك مركزي ممانعت از 
تداوم تالطم قيمتي در بازار ارز بوده كه در نتيجه آن نيز 
كاهش نرخ ه��ا رخ داد. محمدمهدي مفتح در گفت وگو 
با ايِبنا با تاييد سياست هاي بانك مركزي در ساماندهي 
بازار ارز، گفت: سياس��ت هاي بانك مركزي در خصوص 
برنامه ريزي براي تامين ارز مورد نياز كش��ور سياس��ت 
مناسبي بوده و توانسته آرامش نسبي به بازار تزريق كند. 
نماينده مردم تويس��ركان در مجلس ش��وراي اسالمي، 
با بيان اينكه سياس��ت گذاري هاي اخير بانك مركزي با 

وجود محدوديت ها و تهديدهايي كه امريكا و دش��منان 
ما عليه اقتصاد داشته اند توانسته بهبود شرايط را ممكن 
كند، افزود: مهم ترين اقدام بانك مركزي ممانعت از تداوم 
تالطم قيمتي در بازار ارز بوده كه در نتيجه آن نيز كاهش 
نرخ ها رخ داد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد 
بر اينكه بايد نرخ واقعي دالر به دست آيد، تصريح كرد: در 
نظر گرفتن نرخ برابري دالر با ريال مهم ترين اقدامي است 
كه مي تواند قيمت ها را در بازار به ثبات نزديك كند. مفتح 
با بيان اينكه براي در نظر گرفتن نرخ برابري دالر با ريال يك 
مبناي محاسباتي بايد در نظر گرفته شود، گفت: مدنظر 
قرار دادن بحث تورم داخلي و خارجي و اينگونه مس��ائل 
الزمه برنامه مداري براي تعيين نرخ ارز است. وي با تاكيد بر 
اينكه بانك مركزي طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف 
است نرخ بازار را در حوالي نرخ محاسباتي در نظر بگيرد، 
افزود: روش اتخاذ شده در اين حوزه بايد شناور مديريت 
شده باشد. مفتح با بيان اينكه بانك مركزي تاكنون به شكل 
مناسبي ساماندهي ارزي را انجام داده است، تصريح كرد: 
اميدواريم اين رويه ادامه يابد زيرا انجام اقدامات مقطعي 
كاربردي ندارد. وي با تاكيد بر ضرورت كاهش مجدد نرخ 
ارز، گفت: قيمت محاس��باتي ارز با توجه به شاخص هاي 
اقتصادي كشور پايين تر است و طبق بررسي ها مي تواند 
تا ۱۵ درصد نيز كاهش يابد. سخنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي، يادآور شد: 
ممانعت از بروز التهاب قيمتي در بازار ارز خود به جلوگيري 

از افزايش غيرمنطقي نرخ ها نيز كمك مي كند.

  نرخ ارز 
روز يكشنبه 3 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس طال 
به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير نسبت به 
روز شنبه ۱462 دالر قيمت گذاري شد و قيمت دالر در 
بازار آزاد نيز ۱22۱0 تومان نرخ گذاري شد كه نسبت به 
روز شنبه با افزايش قيمت مواجه شد. در سامانه سنا نرخ 
لحظ��ه اي قيمت خريد دالر به ۱۱ ه��زار و 800 تومان و 
قيمت فروش آن به ۱۱هزار و 900 تومان رسيد. همچنين 
نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت ۱3 هزار تومان خريداري و 

به قيمت ۱3 هزار و ۱00 تومان به فروش رسيده است.  در 
بازار طال نيز قيمت ها نسبت به روز شنبه با افزايش مواجه 
شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱7 عيار 
يك ميليون و 849 هزار تومان، هر گرم طال ۱8 عيار 426 
هزار و 900 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 2۵0 هزار 
تومان، طرح قديم 4 ميليون و ۱80 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 2۱0 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 4۱0 
هزار تومان و سكه گرمي نيز 860 هزار تومان معامله شد.

سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 2 آذر 98 را 
براي دالر ۱۱ هزار و 803 تومان، يورو ۱3 هزار و ۵ تومان، 
پوند انگليس ۱4 هزار و 89۵ تومان، درهم امارات 3 هزار 
و 2۱4 تومان، لير تركيه 2 هزار و ۱۱6 تومان و يوآن چين 

يك هزار و 784 تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رس��مي بانك مركزي ن��رخ 47 ارز را براي روز 
يكش��نبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
»يكشنبه سوم آذر ماه 98« بدون تغيير نسبت به روز شنبه 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس بدون 
تغيير نسبت به روز شنبه ۵3 هزار و 900 ريال و هر يورو 
نيز بدون تغيير نس��بت به روز شنبه 46 هزار و 226 ريال 

ارزش گذاري شد.

  دالر ثابت ماند؛ يورو باال رفت
ب��ا وجود ثبات قيم��ت دالر در صرافي ه��اي مجاز بانك 

مركزي، قيمت يورو با افزايش ۱00 توماني همراه شد.
بازار ارز روز شنبه بدون تغيير نسبت به هفته قبل به كار 
خود ادامه داد و )يكشنبه سوم آذر( نيز ثابت ماند. بر همين 
اساس، قيمت خريد دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نسبت 
به روز گذشته ثابت بود و ۱۱ هزار و 800 تومان است. قيمت 
فروش اين ارز نيز ۱۱ هزار و 900 تومان است. همچنين هر 
يورو در اين صرافي ها ۱3 هزار تومان خريداري و ۱3 هزار 

و ۱00 تومان فروخته مي شود.
اما در بانك ه��ا قيمت خريد دالر و ي��ورو اندكي افزايش 
داش��ت. هر دالر ۱۱ هزار و ۵92 تومان و هر يورو ۱2 هزار 
و 8۱0 تومان از مشتريان خريداري شده است. قيمت ارز 

مسافرتي نسبت به روز شنبه ثابت ماند و هر يورو مسافرتي 
حدود ۱3 هزار و 300 تومان براي مسافران قيمت گذاري 

شده كه باالتر از نرخ صرافي هاست.

  چشم انداز بازار ارز تا پايان سال ۹۸
از س��وي ديگر يكي از عوامل ثبات بازار ارز بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به  دنبال 
توافق صادركنندگان با بانك مركزي، روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات سرعت گرفته است اما چشم انداز اين 
بازار چيست؟در 6  ماهه نخست سال ۱398، نرخ ارز بعد 
از جهش در ارديبهش��ت و اوايل خرداد، با شيبي نسبتًا 
ماليم روند كاهش��ي در پيش گرفت و در كانال ۱۱هزار 
تومان به ثبات رسيد.  برخي كارشناسان معتقدند: درحال 
حاضر، كشور در شرايط تحريم يك جانبه از سوي امريكا 
قرار دارد و كاهش درآمدهاي نفتي باعث شده است همه 
انتظار كس��ري بودجه بزرگي را داشته باشند. بسياري از 
كارشناسان پيش بيني مي كنند دولت با توجه به كاهش 
درآمدهاي نفتي با كسري بودجه ۱20 تا ۱40 هزار ميليارد 
توماني روبه رو شود كه اين موضوع در نيمه دوم سال خود 

را بيشتر نشان خواهد داد.
كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي، و تورم باعث كاهش 
تقاضا در بازار ش��ده است و اين احتمال وجود دارد كه در 
نيمه دوم امسال، شرايط ركودي تعميق بيشتري پيدا كند. 
در 6 ماهه نخست س��ال ۱398، بازارهاي غيرمولد مانند 
طال، س��كه، و ارز بازده منفي داشته اند و هم زمان بورس 
تا حدودي رونق گرفته است. نكته مهم درباره پيش بيني 
چش��م انداز بازارهاي مختلف تا پايان س��ال آن است كه 
بدانيم دولت چگونه و از چه محلي قصد دارد كسري بودجه 
خود را جبران كند. درصورتي كه دولت قصد داشته باشد 
براي جبران اين موضوع از بانك مركزي استقراض كند، 
اقدامي تورم زا خواهد بود. همچنين، اگر دولت بخواهد با 
استفاده از اوراق بدهي، كسري بودجه خود را پوشش دهد 
يا برخي اقالم بودجه اي را از محل اين اوراق پرداخت كند، 
فعاليت هاي اقتصادي كند مي شود و شاهد ركود بيشتري 

خواهيم بود.

با اين حال، مش��كل اساس��ي كه درباره ب��ازار ارز داريم 
اثرپذيري آن از مسائل سياسي است. شايد اگر تنها مسائل 
اقتصادي در بازار موثر بود، شاهد رشد بااليي در نرخ ارز تا 
پايان سال نباشيم. البته، اين افزايش نيز ناشي از عواملي 
مانند افزايش نقدينگي، رشد پايه پولي و تورم خواهد بود، 
ولي هرگونه تغيير مثبت يا منفي سياسي مي تواند شرايط 
كنوني را در جهت مثبت يا منفي برهم بزند. مساله  مهم 
درحال حاضر نوع جبران كسري بودجه از سوي دولت و 
همچنين آغاز سياست هاي اصالحي آن است. دولت براي 
جبران كسري بودجه خود مي تواند از چند موضوع كمك 
بگيرد. يارانه حامل هاي انرژي بايد عادالنه شود. چرا بايد 
ميلياردها تومان يارانه به بنزين داده ش��ود، ولي اين كاال 

قاچاق شود؟
دولت براي ادامه فعاليت خود به درآمد نياز دارد و راه ديگر 
دولت براي جبران كس��ري بودج��ه افزايش درآمدهاي 
مالياتي اس��ت. با وضعيت نامناسبي كه اقتصاد و تجارت 
ايران با آن روبه روست، باالبردن ماليات مي تواند به توليد 
ضربه بزند. ازاين رو، دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي 
بايد دست كم از نهادهايي كه از پرداخت ماليات معاف اند، 

ماليات بگيرد.
موض��وع مهم ديگ��ر ني��ز ارز 4200 توماني اس��ت كه 
خوشبختانه در ماه هاي گذشته پرداخت آن بسيار كمتر 
شده اس��ت و فقط به كاالهاي اساس��ي و دارو پرداخت 
مي شود. از نظر شخصي، معتقدم دولت نبايد پرداخت ارز 
ترجيحي را ادامه دهد و در مقابل براي حمايت از اقش��ار 

آسيب پذير، بايد يارانه ها را به مصرف كننده نهايي بدهد.
براين اس��اس برخي صاحب نظ��ران مي گويند كه نرخ 
ارز تا پايان س��ال و تنها به واسطه مسائل اقتصادي رشد 
شوك آوري نخواهد داش��ت و شايد تفاضل تورم داخلي 
و خارجي در آن موثر باشد. بااين حال، هر اتفاق مثبت يا 
منفي سياسي مي تواند در بازار اثرگذار باشد. درصورتي 
كه مشكالت بين المللي تا حدودي به سمت بهبود برود، 
شايد حتي شاهد نرخ هاي پايين تري هم براي ارز باشيم.

يكي از مهم ترين عوامل موثر در ثبات بازار ارز بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اس��ت. از اواخر سال گذشته و به دنبال 
توافق صادركنندگان با بانك مركزي، روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات سرعت گرفته و سوال اين است كه در 
صورت افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور و مديريت واردات، چه روندي پيش روي 
بازار قرار خواهد داشت. برخي صاحب نظران مي گويند كه 
نرخ ارز مانند هر كاالي ديگري تابعي از عرضه و تقاضاست. 
هر اندازه بتوانيم منابع ارزي كشور را بيشتر كنيم، به نفع 
كشور است. علت اصلي باالرفتن سرعت برگشت ارز حاصل 
از صادرات نزديك ترشدن قيمت آن در سامانه نيما و بازار 
آزاد است. اختالف اين دو نرخ در ماه هاي گذشته به شدت 
كم شده اس��ت. بحثي كه از روز اول در اتاق بازرگاني هم 
داشتيم اين بود كه صادركننده واقعي براي تامين سرمايه 
در گردش خود و ادامه توليد و صادرات نياز دارد ارز حاصل 

از صادراتش را به كشور بازگرداند.
سال گذشته و در برخي مواقع، قيمت ارز در سامانه نيما 
و بازار آزاد اختالف بس��يار زيادي داشت و اين درست 
نبود. صادركننده ايراني نمي توانست ارز خود را با نرخ 
سامانه نيما بفروشد، ولي هزينه هايش را با نرخ بازار آزاد 
پرداخت كند. از سوي ديگر، مديريت واردات اقدامي 
است كه بايد همواره مورد توجه قرار بگيرد. امروز، جبر 
زمان باعث شده است دولت به سمت مديريت واردات 
برود. ازآنجايي كه اقتصاد ايران اقتصادي مبتني بر بازار 
آزاد نيس��ت، لذا بايد واردات كاال مديريت شود و فقط 
كاالهاي ضروري، دارو، مواد اوليه، و برخي ماشين آالت 

و قطعات موردنياز وارد شود.

سياست پولي و كاهش نرخ تورم 
مهدي هاديان|

تحت شبيه سازي سناريوي افزيش دو درصدي بهاي كاالها و 
خدمات به صورت ماهانه، روند كاهش نرخ هاي تورم نقطه اي 
و متوسط به ترتيب تا سطح 24 درصد و 34 درصد تا انتهاي 

سال جاري ادامه خواهد يافت.
در روزهاي گذشته تحوالت شاخص بهاي مصرف كننده 
كه منعكس كننده نرخ تورم در كش��ور بوده منتشر شده 
اس��ت. آمارها حاكي از آن است كه روند كاهنده نرخ تورم 
نقطه اي براي ششمين ماه متوالي حفظ شده به گونه اي كه 
از ۵2 درصد در ارديبهشت ماه امسال به 27 درصد در آبان 
ماه تنزل يافته است. اين نتيجه كه به سبب كاهش معنادار 
نرخ تورم ماهانه در برخي ماه هاي اين دوره )خرداد، مرداد و 
شهريور( روي داده سبب شده كه نرخ تورم متوسط نيز طي 
دو ماه گذشته هر چند به ميزان اندك كاهش يابد به نحوي 
كه مقدار آن از 42 درصد در شهريور ماه به حدود 40 درصد 

در آبان ماه تنزل يافته است.
هر چند انتظار بر اين بود كه نرخ تورم ماهانه در فصل پاييز نيز 

رشد معناداري نداشته باشد، اما افزايش دو درصدي و ۱.۵ 
درصدي شاخص كل در مهر و آبان ماه باعث شده كه اكنون 
اين تصور شكل بگيرد كه روند تنزل نرخ هاي تورم متوسط 
و نقطه اي ممكن است در ماه هاي بعد ادامه نداشته باشد. 
با وجود اين، انجام محاسبات ساده بر اساس تعاريف تورم 
متوسط و نقطه اي نشان مي دهد كه حتي اگر بنا به داليلي 
)مثال افزايش بهاي بنزين و آثار تورمي آن بر هزينه تمام شده 
ساير كاالها و خدمات( بتوان سناريوي افزيش دو درصدي 
بهاي كاالها و خدمات به صورت ماهانه را شبيه سازي كرد، 
يعني اينكه نرخ تورم ماهانه را 2 درصد در نظر بگيريم باز هم 
روند كاهش نرخ هاي تورم نقطه اي و متوسط به ترتيب تا 
سطح 24 درصد و 34 درصد تا انتهاي سال ادامه خواهد يافت 
به گونه اي كه حتي اين كاهش مي تواند براي تورم متوسط تا 

اواسط سال بعد نيز تا سطح 24 درصد ادامه دار باشد.
تداوم روند نزولي نرخ هاي تورم در اقتصاد هر چند كه براي 
همه فعاالن اقتصادي اميدواركننده است، اما در هر صورت 
اين سطوح از تورم كه بسيار فراتر از ميانگين بلندمدت نرخ 

تورم در اقتصاد ايران است، نگران كننده بوده و بيش از پيش 
توسل به سياست گذاري ثبات اقتصادي را ضروري مي نمايد. 
نظريه هاي اقتصاد و تجارب چند دهه گذشته اقتصاد ايران 
به ما آموخته است كه كاهش تورم بدون اتخاذ رويكردهاي 
كنترلي و انضباطي در حوزه سياست هاي پولي، مالي و ارزي 
ممكن نخواهد بود. بديهي است هر يك از اين ابعاد الزامات و 
مختصات تعريف  شده اي دارد كه تنها در صورت تحقق اين 
پيش شرط ها اميد به مهار تورم و كاهش آن به سطوح كمتر 

از 20 درصد وجود خواهد داشت.
در حوزه سياس��ت هاي پول��ي صرف نظر از منابع رش��د 
پول پرقدرت در جامعه )ك��ه پرداختن به آن در اين مقال 
نمي گنجد(، نرخ رشد نقدينگي نقش تعيين كننده اي در 
تحوالت تورم خواهد داشت. آخرين آمارهاي منتشر شده 
ارقام كالن بخش پولي اقتصاد مربوط به فصل نخست امسال 
است كه تخمين مناسبي براي رشد نقدينگي در سال جاري 
ارايه نمي كند و براي بررسي نياز به آمارهاي به روزتر است. 
اما به نظر مي رسد كه با توجه به خسارت هاي ناشي از سيل 

در ابتداي امس��ال  همچنين تحريم ه��اي مالي و تجاري 
كشورهاي متخاصم عليه كشور، كه لزوم همراهي هر چه 
بيشتر نظام بانكي در كاهش آسيب پذيري هاي سمت عرضه 
و توليد محصوالت را به همراه دارد، رش��د نقدينگي سال 
جاري به صورت چشمگيري بيشتر از سال قبل خواهد بود.

در حوزه سياست مالي و بودجه اي نيز، رويكرد دولت به ابعاد 
هزينه اي و مخارج  غيرقابل اجتناب به خصوص بعد از اصالح 
بهاي بنزين طي هفته  گذشته، تعيين كننده خواهد بود. 
اينكه با توجه به محدوديت هاي منابع بودجه، چانه زني بر 
سر افزايش دستمزدها براي جبران تورم 34 درصدي به ويژه 
در آخرين سال از فعاليت نمايندگان محترم دهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي چه نتيجه اي در برخواهد داشت، 
سيگنال مهمي براي شكل گيري انتظارات تورمي در سال 
بعد خواهد بود؛ كما اينكه توجه به سلطه سياست هاي مالي 
و بودجه اي دولت نيز مي تواند انتظارات افزايشي را بيش  از 
پيش تقويت كند. بديهي است در صورتي كه تحت تاثير 
فضاي انتخابات، بودجه دولت از تعديالت كافي برخوردار 

نباش��د و در مقابل بخش��ي از هزينه ها بي مهابا به صورت 
انبساطي رشد كند يا رديف هاي هزينه اي جديدي مصوب 
شود، كسري بودجه دولت به ناچار پولي خواهد شد كه تبعات 

خاص خود را به همراه خواهد داشت.
در مجموع مي توان گفت كه ماه هاي پيش روي اقتصاد 
ايران از آن جهت كه از يك س��و سند مالي دولت براي 
س��ال آينده ارايه، بررس��ي و مصوب خواهد شد، و از 
سوي ديگر انتشار آمار و اطالعات ترازنامه نظام بانكي 
وضعيت بهتري از متغيرهاي پولي و ميزان مداخالت 
ارزي بانك مركزي براي تثبيت بازار را به تصوير خواهد 
كشيد، براي شكل گيري انتظارات كارگزاران اقتصادي 
پيرامون متغيرهاي كالن اقتصاد كشور مهم خواهد بود. 
بدين منظور ضروري اس��ت كه در اعالم سياست ها و 
برنامه هاي اقتصادي دولتمردان و قانونگذاران سازگاري، 
هماهنگي ها و تدابيري بيشتري وجود داشته باشد تا از 
تزريق نااطميناني به فعاليت ها، كسب وكارها و خانوارها 

تا حد امكان جلوگيري شود.

شرايط »برات« در اليحه تجارت مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي شرايط برات يا سند 
تضمين را در اليحه تجارت مشخص كردند. به گزارش ايِبنا، 
نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
در جريان بررس��ي اليحه تجارت براي تامين نظر شوراي 
نگهبان، با ماده 366 ب��ا ۱۵۱ رأي موافق، 9 رأي مخالف و 
4 رأي ممتنع از مجم��وع 228 نماينده حاضر در صحن 
موافقت كردند. در اين ماده آمده است؛ برات به رويت فوراً 
قابل پرداخت است. اين نوع برات بايد ظرف مدت يك سال 
از تاريخ صدور براي پرداخت ارايه شود. برات دهنده مي تواند 
اين مدت را كم يا زياد كند. اين مدت از سوي ظهرنويسان هم 
قابل كاهش است. برات دهنده مي تواند شرط كند كه برات 
به رويت نبايد پيش از موعد معيني به برات گير ارايه شود. در 

اين مورد، مهلت ارايه سند از تاريخ مذكور شروع مي گردد.
همچنين م��اده 367 با ۱۵0 رأي مواف��ق، ۵ رأي مخالف 
و 7رأي ممتنع از مجم��وع 228 نماينده حاضردر صحن 
تصويب شد. ماده 367 تاكيد دارد؛ دارنده براتي  كه سررسيد 
آن به تاريخ معين است، بايد سند را در روز سررسيد براي 
پرداخت مبلغ به برات گير ارايه نمايد. تسليم برات به بانك 
به منزله ارايه آن براي پرداخت است. در ادامه نمايندگان با 
ماده 368 با ۱۵6 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع 

از مجموع 227 نماينده حاضردر صحن موافقت كردند.
اين ماده مي گويد؛ برات گير هنگام پرداخت برات مي تواند 
استرداد سند را از دارنده درخواست كند. نمايندگان با ماده 
369 ب��ا ۱3۵ رأي موافق، ۵ رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 

مجموع 2۱7 نماينده حاضردر صحن موافقت كردند. اين 
ماده از اليحه تجارت بيان مي كند؛ دارنده نمي تواند پرداخت 
قسمتي از مبلغ برات را رد كند. در صورت پرداخت قسمتي از 
وجه برات، برات گير مي تواند درج مراتب در سند و ارايه رسيد 

به ميزان مبلغ پرداخت شده را تقاضا كند.
در ادامه بررسي بخش برات اليحه تجارت، نمايندگان ماده 
370 را با ۱4۱ رأي موافق، 8 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 
مجموع 2۱۵ نماينده حاضردر صحن را به تصويب رساندند.

ماده370 نيز اذعان مي دارد؛ دارن��ده برات را نمي توان به 
دريافت پيش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در 
زماني صورت گرفته باشد كه دارنده حق رجوع ندارد يا وجه 
برات به موجب دستور يا رأي مرجع صالح نزد او توقيف شده 

باشد، پرداخت كننده در مقابل اشخاصي كه حقي نسبت به 
وجه برات دارند، مسوول است. نمايندگان در ادامه بررسي 
اليحه مذكور براي تامين نظر شوراي نگهبان با ماده 37۱ با 
۱27 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 
2۱۵ نماينده حاضردر صحن موافقت كردند. در ماده37۱ 
آمده است؛ شخصي كه در سررسيد وجه برات را بپردازد، 
بريءالذمه محس��وب مي ش��ود، مگر اينكه با سوءنيت به 
زيان مسووالن سند اقدام كرده يا در پرداخت وجه تقصير 
سنگيني مرتكب شده باشد. برات گير بايد، هنگام پرداخت، 
تسلسل الينقطع ظهرنويسي ها را احراز نمايد، لكن احراز 
اصالت امضاي ظهرنويسان ضروري نيست. نمايندگان با 
ماده 372 با ۱36 رأي موافق، ۵ رأي مخالف و 6رأي  ممتنع 

از مجموع 2۱4 نماينده حاضردر صحن موافقت كردند. در 
اين ماده تاكيد شده؛ اگر دارنده برات به قبول كننده برات، 
مهلتي براي پرداخت بدهد، به ظهرنويسان پيش از خود 
و برات دهن��ده اي كه به مهلت مذكور رضاي��ت نداده اند و 
ضامنان آنان حق رجوع ندارد. همچنين ماده 373 با ۱26 
رأي موافق، ۱0 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 2۱6 

نماينده حاضردر صحن تصويب شد.
ماده 373 مي گويد؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولي غير از 
واحد پول رايج در محل پرداخت تعيين شده باشد، اين مبلغ 
به وجه رايج كشور محل پرداخت به نرخ روز سررسيد قابل 
پرداخت است، مگر اينكه برات دهنده در متن برات برخالف 

آن تصريح كرده باشد. 
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 مانده تسهيالت بانكي
۲۰ درصد افزايش يافت

آمارهاي بانك مركزي از افزايش 27.4 درصدي مانده 
س��پرده ها و 20.2 درصدي مانده تسهيالت بانكي 
در پايان مرداد 98 نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
حكايت دارد. به گزارش ايِبنا، گزارش بانك مركزي 
از وضعيت كل مانده س��پرده ها و تسهيالت ريالي و 
ارزي بانك ها و موسسات اعتباري در پايان مردادماه 
سال ۱398 حاكي از آن است كه مانده كل سپرده ها 
بالغ بر 22630.7 هزار ميليارد ريال شده كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل 4869.3 هزار ميليارد ريال 
)27.4 درصد( و نس��بت به پايان س��ال قبل معادل 
۱9۵7.4 هزار ميليارد ريال )9.۵ درصد( افزايش نشان 
مي دهد. بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۱2222.7 هزار ميليارد ريال و كمترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 
60.7 هزار ميليارد ريال است. مانده كل تسهيالت 
بالغ بر ۱6089.3 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل 2700 هزار ميليارد ريال )20.2 
درصد( و نسبت به پايان سال قبل 999.۱ هزار ميليارد 
ريال )6.6 درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده ۱0308.6 
هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل ۵6.8 هزار ميليارد ريال 
است. شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كس��ر س��پرده قانوني 79.3 درصد است كه 
نسبت به پايان مرداد ماه ۱397 و پايان اسفند ۱397، 
به ترتيب 4.9 و 2 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. 
نسبت مذكور در استان تهران 93.2 درصد و در استان 

كهگيلويه و بويراحمد ۱0۵.۵ درصد است.

فرهنگ سازي در استفاده از 
كارت  در فضاي مجازي

فرهنگ سازي در زمينه استفاده از كارت هاي بانكي در 
فضاي واقعي و مجازي و خريدهاي اينترنتي مساله اي 
ملي بوده و نيازمند س��رمايه گذاري از سوي تمامي 

ذي نفعان است.
شهاب جوانمردي در گفت وگو با ايِبنا درباره اجراي 
طرح رمز دوم پويا و تاثير آن بر كاهش فيشينگ در 
تراكنش هاي اينترنتي اظهار داشت: متاسفانه شاهد 
هستيم كه حتي برخي از افراد مسوول نيز صحبت از 
هك شدن سيستم بانكي مي كنند در حالي كه به طور 
عملي شاهد هك شدن سيستم هاي بانكي نبوده ايم.

وي بر ضرورت فرهنگ سازي براي خريد و فروش هاي 
اينترنتي تاكيد كرد و افزود: از سوي ديگر به واسطه 
فرهنگ غلطي كه در اس��تفاده كارت هاي بانكي در 
فضاي واقعي و در فضاي مجازي وجود دارد، اطالعات 
كارت افراد لو مي رود و منجر به سوءاستفاده مي شود.

مديرعامل هلدينگ فناپ تصري��ح كرد: در فضاي 
واقعي مي بينيم كه حتي برخي از فروشندگان كاال 
و خدمات در زمان تراكنش از اينكه مش��تري خود 
قصد وارد كردن رم��ز كارت بانك��ي اش را دارد هم 
ناراحت مي شوند، اين در حالي است كه اگر اطالعات 
كارت كپي شود و رمز آن را هم داشته باشند، منجر 
به برداشت از حساب بانكي خواهد شد. همچنين به 
دليل آموزش ناكافي افراد درباره خريد و فروش هاي 
اينترنتي و تراكنش در فضاي مجازي، مردم به بسياري 
از سايت ها اعتماد كرده و اطالعات كارت خود را وارد 
مي كنند و اين موضوع باعث برداشت از حساب بانكي 
آنها مي شود. جوانمردي گفت: قدم اول در خصوص 
كاهش فيش��ينگ و جلوگيري از سوءاس��تفاده از 
كارت هاي بانكي، فرهنگ سازي و آموزش مردم است. 
اين موضوع نيازمند هزينه و سرمايه گذاري جدي نه 
فقط از س��وي بانك ها يا بانك مركزي بلكه از سوي 
تمامي ذي نفعان آن است زيرا كه يك مساله عمومي 
و ملي اس��ت. وي درباره اجراي طرح رمز دوم پويا و 
يك بار مصرف نيز اظهار داشت: در اين موضوع بايد به 
چند نكته از جمله آماده بودن زيرساخت هاي شبكه 
بانكي و نسبت افرادي كه داراي گوشي هوشمند بوده 
يا اينكه از USSD مي خواهند استفاده كرده و خريد 

خود را سريع و به موقع انجام دهند، اطالع داشت.

 طرح وام مستاجران 
دوباره تهيه شد

طرح تسهيالت اجاره بها به مستاجران که پيش از اين 
ايراداتی از سوی بانک مرکزی به آن وارد شده بود، بار 
ديگر تهيه  شده و پس از تاييد نهايی به بانک مرکزی 
ارسال خواهد ش��د. به گزارش ايسنا،  شبكه بانكي 
حدود 6 ماه پيش از طرحی برای ارائه تس��هيالت به 
مستاجران برای تامين وديعه مسکن خبر داد که در 
گزارش اين بانک دو ش��يوه برای اجرای آن در نظر 
گرفته ش��ده بود که قرار بود با بررسی نهايی، ساز و 
کار اصلی اين طرح مشخص شود. راه اندازی صندوق 
حمايت از مس��تأجران به عنوان يکی از روش های 
اجرای اين طرح بود که منابع اين صندوق بدون اتکا 
به منابع دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تأمين 
خواهد شد و اعطای تسهيالت برای پرداخت تمام يا 
بخشی از وديعه )مبلغ رهن( واحدهای مسکونی به 
مستأجران واجد شرايط و سپرده گذاران اين صندوق 

انجام خواهد شد.
روش ديگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، 
افتتاح حساب برای متقاضيان به منظور استفاده از 
امکاناتی همچون دريافت سود سپرده گذاری با هدف 
توانمندسازی مالی به منظور افزايش توان پرداخت 
در بازار اجاره بود؛ به اين معنا که مستأجران بتوانند 
با پس انداز کردن مبالغی در بانک و دريافت س��ود، 
توانمندی مالی بيشتری برای حضور در بازار اجاره 
کسب کنند. اين طرح آماده شده و به بانک مرکزی 
رفته، اما بانک مرکزی ايراداتی را به آن وارد کرده و به 
بانک مسکن بازگردانده تا اين ايرادات برطرف شود. به 
گفته وی، يکی از مشکالت اصلی اين پيش نويس نوع 
عقد در نظر گرفته شده برای تسهيالت بوده که بانک 
مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی 

با آن مخالفت کرده است.
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تاثير امنيت بر حفظ نقدينگي در بازار سهام
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

بورس تهران در دومين روز از معامالت آذر ماه 
با رش�د ناچيز 152 واحدي در شاخص كل اين 

بازار رو به رو شد. 
در اين روز افزايش 0.05 درصدي ارتفاع نماگر 
اصلي بورس موجب شد تا شاخص كل در سطح 
305 هزار و 774 واحد متوقف ش�ود و ارزش 
معام�الت ضمن افزايش نس�بت ب�ه روزهاي 
گذش�ته به هزار و 663 ميليارد تومان برسد. 
اين رشد اگرچه نسبت به حركات متداول بازار 
اثر چنداني بر نماگرهاي بازار سرمايه نداشت 
و همچون روزهاي گذش�ته نوعي از تعادل در 
دو طرف عرض�ه و تقاض�ا را حكايت مي كرد، 

اما جزييات بسياري را در خود جاي داده بود.

   آتشي كه داغ نشد
بازار س��هام روزهاي اخير را در حالي س��پري كرده 
كه ابهامات موجود در مباح��ث مالي دولت و بحث 
كسري بودجه آن از يك سو و اغتشاشات داخلي كه 
منجر به ايجاد واهمه در دسترسي به زير ساخت هاي 
معامالتي ش��د از س��وي ديگر توانس��ته اند تاثيري 
ضمن��ي بر روند داد وس��تدها بگذارن��د. با اين حال 
موفقيت ش��بكه ملي اطالع��ات در روزهاي قعطي 
اينترنت توانس��ت تا حد زيادي از ترس هاي بي پايه 
مبني بر خارج از دسترس بودن زيرساخت ها بكاهد 
و با تداوم بدون نقص معامالت، جريان داد و ستدها 
مانند روزهاي قبل ادامه يابد. اين رويداد سبب شد تا 
نه تنها در يك هفته اخير داد و ستدهاي بازار سرمايه 
با مشكل فني مواجه نشود بلكه ارزش معامالت نيز 

طي اين مدت افت معناداري نداشته باشد.
در حالي كه با ش��روع اغتشاش��ات در هفته گذشته 
برخي از س��رمايه گذاران خرد ريس��ك گريز انتظار 
افزايش ريسك هاي سياس��ي را داشتند و به همين 
دليل س��عي كردند تا بخشي از معامالت خود را نقد 
كنند. روند كلي معامالت نش��ان داد كه اتفاقات ياد 
شده تاثير جدي بر ذهنيت اغلب فعاالن بازار نداشته 
و اين بخش از جامعه توانسته است تا با دفع هيجانات 
ش��كل گرفته رويكردي منطقي را در قبال سرمايه 
خ��ود اتخاذ كند. گ��واه اين ادعا پايداري ش��اخص 
كل بورس تهران اس��ت كه در روزهاي اخير به رغم 
نزديكي مجدد به كف كانال 300 هزار واحدي از اين 

حمايت مهم عبور نكرد.

   تكيه بر استحكام 300 هزار واحدي
در بررس��ي تغييرات اخير قيمت ها بايد به اين نكته 
توج��ه كرد كه كليت بازار س��هام طي يك ماه و نيم 
گذشته افت مهمي را شاهد بوده است. در حالي كه 
تا اواسط مهر ماه تمامي نماگرهاي بازار همه تقريبا 

رش��دي بي وقفه را  روي تابلوهاي بورس و فرابورس 
تهران به نمايش مي  گذاش��تند، روند فزاينده تقاضا 
در ميان��ه مهرم��اه به معك��وس ش��د و نماگرهايي 
نظير ش��اخص هاي بورس و فرابورس با افتي جدي 
مواجه ش��دند. اين افت به حدي ب��ود كه به كاهش 
10 درصدي ارتفاع ش��اخص بورس تهران انجاميد 
و ارزش اي��ن ب��ازار را كه تنها ط��ي چندماه از 100 
ميليارد دالر فراتر رفته بود دوباره به زير اين رقم باز 
گرداند. شيب افت قيمت ها در آن روزها به حدي بود 
كه تاثيري مخرب بر ذهنيت مثبت سرمايه گذاران 
گذاشت و باعث شد تا شايعه رشد شاخص كل بورس 
به پل��ه 400 هزار واحدي جاي خ��ود را به ذهنيت 
س��رمايه گذاران مبن��ي بر اصالح ج��دي قيمت ها 
بدهد. به دنبال ش��كل گيري چنين ذهنيتي بود كه 
نمادهاي گران قيمت بازار تا 50 درصد از بهاي خود 
را از دست دادند اما ارزندگي بنيادي نمادها مانع از 
آن شد كه كليت بازار كاهش��ي جدي را در يك ماه 

اخير شاهد باشد. 
همان طور كه در يك ماه اخير نيز ش��اهد آن بوديم 
برآيند نوسان قيمت ها تغييراتي را در محدود 300 
تا 310 هزار واحدي دماسنج اصلي بازار سهام سبب 
ش��ده اس��ت. با اين حال نه در روزهاي سبزپوشي 
قيمت ها و نه در زمان كاهش فشار معامالت به حدي 
نبوده كه حركات بازار را از حالت خنثي خارج كند. 
در روز گذشته نيز داد و ستدها چنين حالتي داشت 
اما رش��د ارزش معامالت در گروه هايي نظير فلزات 
اساسي، بانكي و خودرويي سبب شد تا ميزان داد و 
ستدهاي بورس به رقمي فراتر از هزار و 600 ميليارد 
تومان برس��د. اين در حالي اس��ت ك��ه در روزهاي 
گذشته ارزش معامالت بورس از حدود هزار و 100 

ميليارد تومان به زحمت بيشتر مي شد.
چني��ن تغييراتي س��بب ش��د تا »تع��ادل« ضمن 
گفت وگو ب��ا حميد مرتضي كوش��كي در خصوص 
شرايط اخير بازار سرمايه، داليل رشد ارزش معامالت 
در گروه هاي ياد شده را از اين كارشناس بازار سهام 

جويا شود.

   تح�والت بازاره�اي جهان�ي ب�ه نف�ع 
فوالدي ها

كوشكي ضمن انتقاد به نحوه نامگذاري گروه فلزات 
اساس��ي در بازار سهام و لزوم تمايز قائل شدن ميان 
فلزات رنگي با فلزات اساس��ي در خصوص افزايش 
ارزش معامالت در گروه فلزات اساس��ي گفت: طي 
يك هفته اخير افزاي��ش قيمت محصوالت فوالدي 

را شاهد بوديم. 
 CIS در حالي كه پيش از اين قيمت بيلت در ناحيه
تا ح��دود 350 دالر كاهش يافته بود در حال حاضر 

رشد قابل توجهي را تجربه كرده است. 

الزم به ذكر است كه قيمت محصوالت فوالدي طي 
روزهاي اخير تا نزديك 400 دالر افزايش يافته است. 
از اين رو افزايش حجم معامالت در اين گروه امري 

طبيعي است.
وي ادامه داد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت 
نگاه بازار به تغييرات احتمالي در قيمت ارز اس��ت. 
در صورتي كه عوامل اقتصادي نظير كسري بودجه 
دولت به افزايش در بهاي ارزهاي خارجي بينجامد 
بازار واكنش��ي قابل پيش بيني به نمادهاي دالري 
خواهد داش��ت. همچنين بايد به خاطر داشت كه با 
پرداخت يارانه هاي جديد بيم آن مي رود كه افزايش 

نقدينگي به افت مجدد ارزش ريال منجر شود. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در مورد اقبال بازار به 
نمادهاي خودرويي گفت: يكي از داليل توجه بازار 
به نمادهاي خودرويي قيمت اندك اين نمادها است. 
در حالي كه ط��ي ماه هاي اخير قيمت بس��ياري از 
نمادهاي بازار رش��د قابل توجهي كرده است. نماد 
گروه هايي نظير خودرو به دليل آنكه شرايط بينادي 
اين نمادها مناسب نيست و جريان افزايش سرمايه 
آنها نهايي نشده افزايش چنداني را شاهد نبوده اند. 

كوش��كي ادامه داد: پايي��ن بودن به��اي نمادهاي 
خودرويي س��بب شده تا بس��ياري از فعاالن بازار با 
ديدي مثبت به آنها ن��گاه كنند. دليل اين امر نيز نه 

ارزش ذاتي بلكه بهاي بازاري اين سهم هاس��ت. در 
واقع كم بودن قيمت اين نمادها كه بعضا در محدوده 
زير 200 تومان قرار دارند موجب ش��ده تا بازار افت 
بيش��تر بهاي آنها را دور از انتظ��ار ارزيابي كند. بايد 
توجه داشت كه متقاضيان اين نمادها در حال حاضر 
در حال خريد آينده هس��تند از اين رو رشد قيمت 
اين نمادها را به داليلي همچون افزايش سرمايه دور 
از انتظ��ار نمي دانند. البته ذكر اين نكته نيز ضروري 
است كه بخشي از اقبال به اين نمادها مديون ركود 

در بازارهاي موازي است.

   بانكي ها كند اما كم ريسك
وي در م��ورد قيم��ت س��هام بانك ها ني��ز گفت: از 
آنجايي كه تاثيرپذيري ناچيزي از بازارهاي هدف در 
س��ايرصنايع دارند، به رغم داشتن ريسك هاي زياد 
مورد توجه بخشي از بازار قرار گرفته اند. در واقع مردم 
از لحاظ رواني به دليل آنكه سر و كار بانك ها با پول 
است، نسبت به اين صنعت خوشبين هستند. البته 
بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي هم حساسيت 
بانك ها نسبت به ش��اخص كل بورس اندك است از 
اين رو مي ت��وان گفت كه بانكي ه��ا در صورت افت 
بيش��تر ش��اخص بورس كاهش اندكي را نسبت به 

كليت بازار شاهد خواهند بود. 

اين كارشناس بازار سرمايه از اهميت مهار به موقع 
ناآرامي هاي اخير گفت و نقش آن را در ايجاد آرامش 
در بازار مهم ارزيابي كرد. به گفته كوش��كي تحكيم 
اعتماد مردم به ش��رايط امنيتي كشور سبب توجه 
دوباره سرمايه گذاران به فرصت هاي سرمايه گذاري 

در بازار شده است.  
وي خاطرنشان كرد: ايجاد آرامش، ريسك سياسي 
را در ذه��ن س��رمايه گذاران كاه��ش مي دهد و از 
جابه جايي نقدينگ��ي به بازارهاي موازي جلوگيري 

مي كند. 
كوش��كي فضاي حاكم بر بازار س��رمايه را همچنان 
مثبت ارزيابي كرد اما با در نظر گرفتن ريسك هاي 
پي��ش رو نيز گف��ت: اگرچ��ه فاكتورهاي��ي مانند 
قيمت هاي جهاني و سودسازي شركت ها در وضعيت 
مناس��بي قرار دارد اما ممكن است در ماه هاي پيش 
رو تغيير بهاي انرژي صنعتي برخي از نمادها را روي 

تابلوي معامالت دستخوش تغيير كند. 
ب��ه گفت��ه وي آنچ��ه در تحلي��ل فرصت ه��اي 
س��رمايه گذاري از اهميت زيادي برخوردار اس��ت، 
داش��تن تصويري معقول از عواملي اس��ت كه عدم 
اطمين��ان را افزايش مي دهند. از اين رو فعاالن بازار 
به خصوص معامله گران خرد بايد بكوشند تا تصويري 
واضع از نكات مثبت و منفي پيش رو داشته باشند.

واقعي تر شدن قيمت ها سيگنال خوبي براي بازار سرمايه است
مديرعاملفرابورسمطرحكرد

مديرعام��ل فراب��ورس ايران ك��ه در خص��وص آثار 
س��هميه بندي بنزين بر بازار سرمايه سخن مي گفت 
بورس را داعيه دار واقعي شدن قيمت ها دانست و اين 
اتفاق را گامي مهم در جهت بهبود كيفيت ارزش گذاري 

شركت ها ارزيابي كرد.
به گزارش ايرنا، امير هاموني معتقد اس��ت در روزهاي 
اخير فع��االن بازار باي��د تحليل خود را به دو س��طح 
كوتاه م��دت و بلندمدت تقس��يم كنن��د، در تحليل 
كوتاه مدت، ضروري اس��ت س��هامداران به اين مهم 
توجه داشته باش��ند كه آيا افزايش نرخ بنزين اثري بر 
صورت هاي مالي ش��ركت ها دارد ي��ا خير؛ همچنين 
مي بايست به نقش ساير حامل هاي انرژي در تراز مالي 

شركت ها توجه داشته باشند.
وي در خصوص آثار بلندمدت افزايش اخير قيمت بنزين 
گفت: تعدي��ل قيمت بنزين گرچه تنها قطعه اي كوچك 
از پازل بزرگ اصالحات اقتصادي اس��ت، اما نمي توان از 
اين مهم چشم پوشيد كه حامل سيگنالي مثبت به بازار 

است و دولت با استمرار در مسير اصالح اقتصادي، بخش 
مهم��ي از هزينه هاي خود را كاهش خواه��د داد تا از اين 
طريق با بازپرداخت بدهي هاي خود و كاهش پايه پولي، 
تقويت ثبات اقتصادي را به ارمغان آورد.هاموني به آثاري 
ك��ه مي تواند تقويت ثبات و ادامه اصالح اقتصادي را در بر 
داشته باشد اشاره و بيان كرد: به طور اساسي ثبات، كليد 
رشد هر اقتصادي است و تجربه جهاني نشان داده كه در 
سايه ثبات بلندمدت، بازار سرمايه به عنوان مقصد اصلي 
نقدينگي شناخته مي شود؛ مسيري كه قاعدتا به مردمي تر 
شدن اقتصاد كشور خواهد انجاميد و خانوارهاي بيشتري از 
منافع رشد صنايع به صورت مستقيم بهره مند خواهند شد.

 از پتانسيل هاي بازار سرمايه
 در سياست گذاري استفاده شود 

مديرعامل فراب��ورس تجربه موف��ق اوراق حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مس��كن را يادآور شد و گفت: با 
توجه به پويايي بازار سرمايه و استقبال از ابزارهاي جديد 

مالي كماكان اين ظرفيت در بازار سرمايه و به خصوص 
بورس انرژي وجود دارد تا امكان مبادالت خرد امتياز يا 
سهميه بنزين و گازوئيل يا ساير انواع انرژي را ايجاد كند 
و سياست گذار مي تواند در تصميم گيري هاي آتي خود 
اين پتانسيل را مد نظر داشته باشد. تجربه بورس انرژي 
در سال هاي اخير شايد در عملياتي كردن طرح هايي از 

اين دست بسيار حايز اهميت است.

   توجه به كاهش ريسك هاي سيستماتيك
 در اكوسيستم استارتاپي

وي تصميم اخير در خصوص اعطاي س��هميه بنزين 
به تاكس��ي هاي اينترنت��ي را گامي مثب��ت از جانب 
تصميم گيران مربوطه ارزيابي ك��رد و گفت: با توجه 
به رقابتي كه در چند س��ال اخير بين اس��تارتاپ ها و 
كسب وكارهاي س��نتي ش��كل گرفته، لزوم اين امر 
بيش از پيش احساس مي شود كه بايد نگاهي مثبت 
به ش��ركت هاي فعال در زيست بوم نوآوري داشت و با 

كاهش ريس��ك هاي سيستماتيك فعاالن اين حوزه، 
زمينه ادامه فعاليت آنها را تسهيل كنيم.

مديرعامل فرابورس با اش��اره به اينكه ش��ركت هاي 
اس��تارتاپي امروز نقش پررنگي در فضاي كسب وكار 
ايفا مي كنند، بيان كرد: در صورت كاهش ريسك هاي 
سيستماتيك در اكوسيستم استارتاپي، بسياري از اين 
شركت ها امكان رش��د و پذيرش در بورس را به دست 
خواهند آورد، با همين نگاه شايد بتوان تخصيص سهميه 
بنزين براي تاكسي هاي اينترنتي و حفظ فضاي رقابت 
بين آنها و فعاالن سنتي حمل ونقل را مثبت ارزيابي كرد 

و گامي رو به جلو برشمرد.

   بازار سرمايه، تامين مالي صنعت نفت، گاز و 
پتروشيمي و تقويت طرف عرضه

هاموني به پتانسيل باالي تامين مالي توليد در فرابورس 
به عن��وان بازاري نوپا اش��اره كرد و افزود: در ش��رايط 
جديد پس از تحريم و لزوم تزريق س��ريع س��رمايه به 

شركت هاي تازه تاسيس اجراي پروژه هاي نفت و گاز 
مي توان از طريق سازوكارهايي همچون عرضه صكوك 
ش��ركت نفت و ش��ركت هاي تابعه آن، پذيره نويسي 
سهام ش��ركت هاي جديد و افزايش س��رمايه، ايجاد 
بازار اختصاصي و تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري 
ريالي و ارزي نقشي بي بديل در تامين مالي اين صنعت 

استراتژيك عهده دار شود.
مديرعامل فرابورس با اش��اره به اينكه بازار س��رمايه 
ظرفيت هاي زيادي براي توسعه دارد و هنوز به جايگاه 
مورد نظر در تامين مالي توليد دس��ت نيافته اس��ت، 
اضافه كرد: جز موارد ذكر شده، استفاده از امكانات بازار 
داراي��ي فكري فرابورس ايران ب��راي واگذاري گواهي 
حق بهره برداري يا ليسانس جايگاه هاي پمپ بنزين 
متعلق به وزارت نفت به متقاضيان بهره برداري از آنها و 
همچنين استفاده از ساختار صندوق هاي بهره برداري 
كه پيش از اين، طرح جامع آن به صورت پيش��نهاد به 

وزير نفت ارايه شده است، وجود دارد.
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آيا اوضاع صادرات فرآورده هاي 
نفتي روبه راه است

بنا بر گفته ه��اي مديرعامل بورس انرژي بازار ما 
منطقه اي اس��ت و حمل آن به ص��ورت زميني 
انجام مي ش��ود و خوشبختانه مش��كلي در اين 

حوزه نداريم.
به گزارش ايلنا، سيد علي حسيني درباره وضعيت 
عرضه ف��رآورده در بورس انرژي اظهار داش��ت: 
در صنعت پااليش��ي وضعيت خوبي داريم، 10 
پااليش��گاه در كش��ور داريم كه مازاد نياز كشور 
فرآورده توليد مي كنند و اين ظرفيت مازاِد قابل 
صادرات يك موقعيت رقابتي به صنعت پااليشي 
كش��ور در منطقه داده و ب��ه همين دليل عرضه 
فرآورده هايي مثل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد 
و گاز مايع باثبات و منظم است و استقبال خوبي 
هم از آن مي شود. وي افزود: در حال حاضر مشكل 
خاصي در عرضه ها نداريم و فرآيند رو به رشدي 
طي مي ش��ود.مديرعامل بورس انرژي در ادامه 
درباره موضوع تحريم و نقش آن در روند صادرات از 
مسير بورس گفت: بازار ما منطقه اي است و حمل 
آن به صورت زميني انجام مي شود و خوشبختانه 
مش��كلي در اين حوزه نداريم، عرضه فرآورده در 
بورس به نفع كشور اس��ت چون از خام فروشي 

محصوالت صنعت پااليش جلوگيري مي شود.
وي افزود: نفت خام و ميعانات در پااليش��گاه ها، 
پااليش ش��ده و با انجام فرآين��د روي آنها صادر 
مي شود يعني هم به رونق توليد كمك كرده، هم 
از خام فروشي جلوگيري مي كند و هم براي كشور 
درآمدزايي مناسبي دارد. ضمن اينكه در راستاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي در منطقه هم است 
چون كشورهاي منطقه در حوزه توليد فرآورده 
وضعيت مناسبي ندارند و مردم آنها مي توانند از 
بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و گاز مايع باكيفيت 
استفاده مي كنند و اين نشان مي دهد كشور ما در 
حوزه مسووليت هاي اجتماعي در منطقه كارهاي 

خوبي انجام مي دهد.

2 درصد شركت ها اطالعات 
مالي ارايه نمي كنند

رييس س��ازمان بورس در نشست هم انديشي 
با اقتصاددان��ان جوان اعالم ك��رد: ۹0 درصد از 
ش��ركت ها، اطالعات خود را ب��ه موقع به بورس 
ارايه مي كنن��د، ۸ درصد تاخير دارند و دو درصد 

هم اطالعات خود را ارايه نمي كنند.
به گزارش ايلنا، شاپور محمدي افزود: اين در حالي 
اس��ت زماني كه بنده اين مس��ووليت را برعهده 
گرفتم تنها 42 درصد از شركت ها، اطالعات خود 
را به موقع به بورس عرضه مي كردند، 23 درصد از 
شركت ها اطالعات خود را به بورس نمي دادند و 
بقيه هم با تاخير اطالعات خود را عرضه مي كردند.

وي اضافه كرد: در 4 سال گذشته اوراق بدهي از 
14 هزار ميليارد تومان به 120 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته و ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 
بازار سرمايه، به بيش از 1۸0 هزار ميليارد تومان 

رسيده است.

رويخطشركتها

   اختص�اص 456 ريال به ازاي هر س�هم 
»لوت�وس«: ش��ركت تامين س��رمايه لوتوس 
پارس��يان در دوره ۹ ماه��ه منتهي ب��ه 30 مهر 
م��اه 13۹۸، به ازاي هر س��هم خ��ود 456 ريال 
كنار گذاشت كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه س��ود هر س��هم 2۷3 ريال گزارش 
شده بود، از افزايش 6۷ درصدي برخوردار است.

به گزارش سنا، ش��ركت تامين سرمايه لوتوس 
پارسيان با سرمايه ثبت شده 5 هزار ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ميان دوره اي ۹ ماهه دوره مالي 
منتهي به 30 دي 13۹۸ را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد.شركت تامين سرمايه لوتوس 
پارسيان در دوره ياد ش��ده، مبلغ 2 هزار و ۷34 
ميليارد و 210 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 456 ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش 6۷ درصدي برخوردار 
است.با احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ 2 هزار و 664 ميليارد و ۹35 ميليون 
ريال سود انباشته در حساب اين شركت منظور 
شد.»لوتوس« در دوره ۹ ماهه سال مالي منتهي 
به دي ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ يك 
هزار و 365 ميليارد و ۷۷ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 2۷3 ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

   سود هر سهم »ارفع« كاهشي بود:  شركت 
آهن و فوالد ارف��ع در دوره 6 ماهه منتهي به 30 
ش��هريور ماه 13۹۸، به ازاي هر سهم خود 5۷3 
ريال كنار گذاش��ت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر سهم 62۷ ريال گزارش 
ش��ده بود، از كاهش ۹ درصدي برخوردار است.
ش��ركت آهن و فوالد ارفع با سرمايه ثبت شده 6 
هزار ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6 ماهه دوره مالي منتهي به 2۹ اسفند 13۹۸ را به 
صورت حسابرسي شده منتشر كرد.شركت آهن 
و فوالد ارفع در دوره ياد شده، مبلغ 3 هزار و 436 
ميليارد و 451 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 5۷3 ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذش��ته از كاهش ۹ درصدي برخوردار 
است.»ارفع« در دوره 6 ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
3 هزار و ۷5۹ ميليارد و 4۸ ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 62۷ ريال 

سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

يك كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بورس از 
جمله بازارهايي است كه مردم پس انداز خود را براي 
كسب سود به سمت اين بازار مي آورند، گفت: تا زماني 
كه در بازارهاي موازي خبر مثبتي ابالغ نش��ود، اين 
سرمايه ها در بورس خواهد ماند و اكنون تمايل مردم 
براي سرمايه گذاري در اين بازار رو به گسترش است.

به گزارش ايرنا، عرفان هودي به افت و خيزهاي چند 
روز اخير بازار س��رمايه اشاره و بيان كرد: اينكه گفته 
شود بازار س��رمايه داراي حباب است اشتباه به نظر 
مي رسد، با توجه به اينكه خواسته بازار سرمايه عرضه 
و تقاضا اس��ت بنابراين نمي توان چنين موضوعي را 

مورد قبول قرار داد.
وي ادامه داد: سهم هايي در بازار وجود دارند كه برخي 
از افراد به عنوان بازيگران اصلي، حجم گسترده اي از 
نقدينگي را وارد اين سهم ها مي كنند و به دليل اينكه 
اتفاق خاصي در آن شركت رخ نمي دهد بنابراين روند 
معامله آنها به دليل ورود حجم نقدينگي به اين سهم 

صعودي خواهد بود.
هودي با بيان اينكه اسم اين نوع معامالت را نمي توان 
حباب گذاشت بلكه نوس��ان ذات بازار سرمايه است، 
گفت: در بازارهايي مانند طال و س��كه ممكن اس��ت 

نوسان وجود داشته باش��د اما در بازار سرمايه وجود 
حباب دور از ذهن به نظر مي رسد.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: در برخي از 
سهم ها كه در بازار با رشد چشمگير همراه بودند، اتفاق 
خاصي رخ نداد، در چند وقت اخير افراد حرفه اي بازار 
به دنبال تحليل سهم نبودند بلكه بيشتر ورود و خروج 

نقدينگي از سهم ها را مورد نظر قرار داده بودند.
وي با بيان اينكه نقدينگي در چند وقت اخير بيشتر 
به سمت سهم هاي كوچك يا سهم هايي كه به دنبال 
افزايش س��رمايه بودند پيش رفت، افزود: با توجه به 
اينكه س��هم هاي بزرگ نيازمند نقدينگي بيشتري 
هستند بنابراين سفته بازان و نوسان گيران كمتر سراغ 

اين سهم ها رفتند.
هودي اظهار داش��ت: به دليل پيشي گرفتن قيمت 
سهام در بازار از صورت هاي مالي، بازار نياز به اصالح 
پيدا كرد و اين امر زمينه ورود ش��اخص بورس به فاز 

اصالحي را فراهم كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: شاخص روي كانال 
300 ه��زار واحد قرار گرفته و هر قدر هم بازار ريزش 
داشته باش��د باز هم به كانال كمتر از 300 هزار واحد 

نخواهد رسيد.

وي خاطرنشان كرد: از اواخر آذر ماه گزارش مجامع 
و گزارش 3 ماه و 6 ماهه كه منتش��ر ش��ود بازار يك 
واكنش��ي را به خود مي گيرد ك��ه ادامه دهنده روند 

صعودي بازار خواهد بود.

   ارتب�اط تغيي�ر قوانين بازار پاي�ه و اصالح 
شاخص بورس

هودي به ارتباط بين اصالح ش��اخص بورس و تغيير 
قوانين بازار پايه اشاره و بيان كرد: بازار پايه درصد كمي 
از كل بازار را در اختيار گرفته و بيشتر سهم هاي كوچك 
در اين بازار هستند به همين منظور تاثير چنداني را 

بر كل بازار نداشت.
هودي با اشاره به اينكه ضعف اطالع رساني در تغيير 
قوانين بازار پايه از جمله مسائلي بود كه بر روند منفي 
معامالت اين گونه سهم ها تاثيرگذار بود، اظهار داشت: 
اطالع رساني تغيير قوانين بازار پايه تا قبل از تصويب 
آن، زمينه س��ودجويي برخي از افراد در بازار را فراهم 
كرد.اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اعتقاد بر اينكه 
كليت قانون خوب بود اما نحوه اجرا و اطالع رساني آن 
بد بود، گفت: همين موضوع باعث شد تا يك سري از 

سهامداران اين وسط متضرر شوند.

وي ادامه داد: ضرر و زيان بس��ياري از اف��راد در بازار 
ناش��ي از عدم وجود دانش و زمان كافي براي كنترل 

سهم هاي خود است.

   صندوق هاي سرمايه گذاري گزينه مناسب 
براي افراد تازه وارد

هودي با اش��اره به اينكه در دنيا براي معامالت يك 
سري از صندوق ها ايجاد شده كه گروهي خبره وظيفه 
مديريت آن را بر عهده دارند و براس��اس آن اقدام به 
معامله مي كنند، اظهار داش��ت: اكنون يك سري از 
صندوق ها در ايران ايجاد ش��ده است كه سود آن به 
دليل مديريت آن توسط افراد خبره بيش از بانك ها 
است.اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
سرمايه گذاري افراد از طريق صندوق سرمايه گذاري 
در بازار باعث مي ش��ود تا ضم��ن تقويت صندوق ها، 
فرهن��گ س��رمايه گذاري از طريق اي��ن صندوق ها 
گسترش يابد.به گفته وي، اگر بتوان فرهنگ سازي 
و آموزش ها در زمينه نحوه سرمايه گذاري در بورس 
را افزايش دهيم ديگر شاهد چنين ضرر و زيان هاي 

سنگيني از سوي سهامداران نخواهيم بود.

   تمايل مردم براي سرمايه گذاري
در بورس

هودي با بيان اينكه بازار س��رمايه از جمله بازارهايي 
اس��ت كه مردم پس انداز خود را براي كسب سود به 

سمت اين بازار مي آورند، گفت: تا زماني كه در بازارهاي 
موازي خبر مثبتي ابالغ نشود اين سرمايه ها در بورس 
خواهد ماند و اكنون تمايل مردم براي سرمايه گذاري 

در اين بازار رو به گسترش است.
وي با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه بازار پرريسكي است 
كه مردم به لحاظ ذاتي تماي��ل دارند پول خود را در 
بانك سرمايه گذاري كنند، گفت: تا زماني كه به مردم 
اعالم نكنيم بانك سود 15 درصدي ارايه مي دهد در 
حالي كه در صندوق هاي سرمايه گذاري موجود در 
بازار س��رمايه مي توانند تا 20 درصد سود به صورت 
تضمين شده كس��ب كنند به سمت اين صندوق ها 
نمي آيند و امكان دارد پول از بازار سرمايه خارج و به 

سمت بانك ها بروند.
اين كارشناس بازار س��رمايه معتقد است: افرادي 
كه اكنون در بازار س��رمايه حضور دارند و س��ود و 
زيان آن را چشيده اند به راحتي از بازار سرمايه دل 
نمي كنند و به سمت سرمايه گذاري در ديگر بازارها 

نخواهند رفت.
وي پيش بيني خود از روند معامالت بازار س��رمايه 
در ماه هاي پاياني س��ال جاري را اين گونه بيان كرد: 
اتمام جنگ تجاري چين و امريكا، افزايش قيمت هاي 
جهاني و افزايش س��رمايه از مح��ل تجديد از جمله 
عواملي هستند كه زمينه رشد بازار را فراهم مي كنند 
بنابراين به نظر مي رسد كه شاخص بورس تا پايان سال 

به بيش از 350 هزار واحد خواهد رسيد.

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

گسترشتمايلمردمبرايسرمايهگذاريدربورس
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رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

درمسيرتوسعهصنعتي،باچشمانبستهگامبرميداريم
غالمحس��ين ش��افعي، رييس اتاق ايران در جلس��ه 
كميس��يون صنعت حركت كش��ور در مسير توسعه 
صنعتي را به حركت با چش��مان بسته تشبيه مي كند 
و مي گويد: در نگرش توس��عه صنعتي، كمتر به اصول 
اساسي توجه شده و چالش هاي امروز نيز متأثر از همين 
مساله است. ضمن اينكه تداوم اين روند، در نگاه كالن 
خس��راني را متوجه اين بخش مي كند كه قابل جبران 

نيست.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با 
اشاره به مسائلي كه تالش براي تعالي را ناكام مي گذارند، 
گفت: در مرور ايام، اگر به 15 الي 20 س��ال گذش��ته 
بازگرديم، مي بينيم كه همين دغدغه هاي امروز ما براي 
بخش صنعت، در همان روزها نيز عنوان مي شده است. 
اين وضعيت نشان مي دهد كه در اين سال ها، معايب و 
نقايص اصلي اصالح نشده اند و همچنان به مشكالتي 
كهنه گرفتاريم. اگر قرار بر تداوم همين منوال باشد، در 
آتيه نيز نتيجه مثبتي رقم نخواهد خورد و مسير توسعه 

صنعتي در ايران، ما را به هدفي متعالي نمي رساند.
غالمحسين شافعي تأكيد كرد: امروز از اهميت توليد 
صحبت مي كنيم و فعاالن اين عرصه را مجاهد خطاب 
مي كني��م اما رفت��ار و كردارمان خ��الف اين موضوع 
اس��ت؛ چنانكه به فعاليت هاي غير توليدي در كشور 
پاداش بيش��تري مي دهيم، يعني همان اقداماتي كه 
ريسك كمتر و سود بيشتر دارند اما براي اقتصاد كشور 
بهره وري ايجاد نمي كنند و سهمي نيز در توسعه پايدار 
آن ندارند. بپذيريم كه عمده فرارهاي مالياتي و سودهاي 
بي دردسر، متعلق به بخش هاي غيرمولد است. گروهي 
نيز به رغم بدحسابي هاي فراوان، مشمول بخشودگي 
بانكي و مالياتي مي ش��وند. در چنين شرايطي چطور 
مي توان چگونه از رونق توليد سخن گفت؟ در يك كالم 
بايد گفت، امروز خوش حسابان در سيستم اقتصادي 

كشورمان تنبيه مي شوند.
او »رون��ق تولي��د« را در گرو كاهش مخاط��رات اين 
بخش و پيش بيني پذيري فضاي كس��ب وكار كش��ور 
دانست و افزود: توليد بايد به قواره حرمتي كه دارد، در 
كشور تشويق شود و به اندازه اثرگذاري اش در اقتصاد، 
مورد حمايت ق��رار بگيرد و ب��راي آن جذابيت ايجاد 
شود. س��رمايه داري كه تضمين و امنيت سودش را در 

بخش هاي غيرمولد مي بيند، چه انگيزه اي براي فعاليت 
توليدي دارد؟ اگر نيت بر اصالح رويه هاس��ت، بايد به 

اصول و ريشه ها بازگرديم.
شافعي با اشاره به كاهش فروش نفت كشورمان و تقليل 
وابستگي ها به درآمدهاي نفتي، گفت: شايد امروز كشور 
درگير رياضت اقتصادي شود اما با كاهش وابستگي به 
درآمدهاي اين بخش در بلندمدت، مي توانيم اتفاقات 
خوبي را انتظار داشته باشيم. رويكرد تصميم گيران و 
تصميم سازان كشور در اين برهه بايد بر پيگيري اقدامات 
توسعه اي در عرصه هاي مختلف اقتصادي باشد. از سوي 
ديگر، كمبود درآمدهاي كشور نبايد به فشار مالياتي 
بيشتر روي موديان كنوني منجر شود و بايد به راه هاي 

ديگري براي تأمين منابع موردنياز، فكر كنيم.

  توليد اگر به حمايت دوپينگي وابس�ته شد، 
ناكام مي ماند

شافعي در بخش ديگري از اظهارات خود، به ديدار اخير 
جمعي از كارآفرينان و فعاالن اقتصادي و توليدي كشور 
با مقام معظم رهبري اشاره و عنوان كرد: معظم له نيز در 
اين ديدار بر اين نكته مهم تأكيد داشتند كه نجات اقتصاد 

كشور، در گرو توجه به توان توليد داخلي است.
او ادام��ه داد: البته راه و روش حمايت از توليد نيز اهميت 
زيادي دارد. نبايد صرفًا به دنبال آن باشيم كه با دوپينگ، 
اين بخ��ش را به حركت درآوري��م. آن بخش از توليد كه 
مس��تمراً نيازمند حمايت و دوپينگ باش��د، ناكارآمد و 
ناكام خواهد بود. حمايت از اين بخش بايد در طول زمان 
كاهنده باشد. با محدوديتي كه امروز در بخش صنعت ما 

وجود دارد، اولويت بندي در تخصيص تس��هيالت و ارايه 
حمايت ها، امري ضروري است. اگر چنين نشود، نتيجه آن، 
تعداد ُپرشمار واحدهاي توليدي است كه در برهه اي تكثير 
شدند اما حاال يا با درصد كمي از ظرفيت توليد مشغول به 

كار هستند يا به كلي تعطيل شده اند.

  راه ان�دازي مدرس�ه كس�ب وكار با هدف 
پرورش نيروي كارآمد

رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش از وضعيت 
نامطلوب سيستم آموزشي و نوع ارتباط صنعت با دانشگاه 
سخن گفت و افزود: در گذشته، فرهنگ پرورش نيروي 
كار از دوران نوجواني وجود داشت و به اتكاي تربيت عملي 
كه در اين دوران انجام مي گرفت، فرد براي بازار كار آينده 

آماده مي شد و توانمندي هاي خود را به خوبي مي شناخت 
اما امروز بخش عمده اي از فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
ما از نبود مهارت هاي متناسب با نياز فضاي كسب وكار، 

رنج مي برند.
شافعي يادآور شد: براي اصالح خأل موجود در اين بخش، 
اتاق بازرگاني برنامه راه اندازي مدرس��ه كسب وكار را در 
دس��تور كار خود دارد كه اميدواريم به نتايج مطلوبي در 

تربيت نسل آينده منجر شود.
او همچنين به ضرورت اجراي ماده 5 قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار نيز اشاره و تصريح كرد: به استناد اين 
ماده قانوني، وظيفه اتاق بازرگاني تجميع تشكل ها است؛ 
اما در اين زمينه عقب هستيم و اين موضوع تبعات فراواني 
دارد. رييس اتاق ايران گفت: امروز به دليل تعدد نظرات در 
ميان تشكل ها، در اعالم موضع بخش خصوصي به مشكل 
دچار شده ايم، چنانكه نظرات مختلف و بعضاً متناقضي در 
موضوعات مختلف از سوي تشكل ها ارايه مي شود و اين 
رويه، تصميم گيران و تصميم سازان كشور را با مشكالت 
جدي مواجه مي س��ازد. همگراي��ي و هم صدايي در اين 

بخش، ضرورت فراواني دارد.

  اولويت هاي توسعه صنعتي استان احصا شود
رييس پارلمان بخش خصوصي يكي از مش��كالت امروز 
در حوزه صنعت را عدم اولويت بندي در توس��عه صنعتي 
و بي توجه��ي به ظرفيت هاي موردنياز مناطق دانس��ت 
و از اعضاي كميس��يون صنعت اتاق مشهد خواست تا با 
نگاهي فراگير، به موضوعات موثر و مسائل مهم اين بخش 
بپردازند.  شافعي افزود: كميسيون هاي اتاق، داراي نقش 
مشورتي از منظر تخصصي بوده و با بهره گيري از ديدگاه 
نخبگان هر حوزه، بايد موضوعات اساسي هر بخش را در 
دستور كار خود قرار دهند تا پيگيري آنها به نتايج موثر و 

بلندمدت منجر شود.
او ادامه داد: مهم ترين مسائل پيش روي توليد با چند عامل 
مرتبط است: نخس��ت، اولويت بندي در توسعه صنعت 
است؛ يعني ضروريات و اولويت هاي توسعه صنعتي استان 
احصاش��ود. موضوع دوم نيز ظرفيت س��نجي در توسعه 
صنعتي است تا فضاهاي خالي شناسايي شده و بخش هاي 
اشباع شده نيز مشخص شوند. اين امر مي تواند به هدايت 

سرمايه ها در اين حوزه نيز كمك كند.

سناريوي بي توجهي دولت در قيمت تضميني ادامه دارد

واردات گندم زنگ خطر جدي براي امنيت غذايي كشور
چند سالي است كه بي تدبيري در اجراي خريد تضميني 
محصوالت اس��تراتژيك به اوج خود رس��يده و علي رغم 
هشدارهاي مكرر دست اندركاران بخش كشاورزي، قيمت 
خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده با گذشت بيش 
از 2 ماه از آغاز سال زراعي جديد، اصالح نشده است كه اين 
امر بدون ترديد آينده توليد را در معرض خطر قرار مي دهد.

بسياري از مسووالن بر اين باورند كه اعالم قيمت تضميني 
بدون توجه به هزينه هاي توليد و تورم در كاهش سطح زير 
كشت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثير منفي داشته 
است كه با وجود اهميت باالي خودكفايي گندم در شرايط 
تحريم و بي نيازي به كش��ورهاي بيگانه، هرچه سريع تر 
نرخ خريد تضميني اين محصول اس��تراتژيك مطابق با 
هزينه واقعي تورم بايد تغيير كند تا در فرصت باقي مانده، 
عقب ماندگي سطح زير كشت جبران ش��ود، در غير اين 
صورت كشاورزان ترجيح مي دهند محصول توليدي خود را 
به جاي تحويل به مراكز دولتي به عنوان خوراك دام و طيور 
مورد استفاده قرار دهند يا به سراغ كشت ديگر محصوالت 
روند. با وجود زمزمه هاي واردات گندم و به ثمر نشس��تن 
تالش واردات چي ه��ا در پي نقض قانون خريد تضميني 
نگراني هاي متعددي پيرامون تامين امنيت غذايي كشور 
ايجاد ش��ده است چرا كه كش��ورهاي صادركننده اصلي 
در حوزه گندم  امريكا و كانادا هس��تند كه به سبب اعمال 
تحريم هاي ظالمانه مراوده اي با اين كشورها نداريم كه اين امر 
در كنار ارزان بودن گندم داخلي نسبت به خارجي و كاهش 

شديد منابع مالي دولت زنگ خطر جدي به شمار مي رود.

  امكان واردات گندم وجود ندارد
جعفر حسيني مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي و منابع 
طبيعي درباره آخرين پيگيري ها براي اصالح نرخ تضميني 

گندم اظهار كرد: با توجه به اعالم نرخ ناعادالنه براي خريد 
تضميني گندم شاهديم كه پيش بيني سطح زير كشت 
گندم در بس��ياري از اس��تان ها اتفاق افتاده به طوري كه 
كشاورزان نسبت به خريد بذر مصرفي تمايل چنداني ندارند.

 او افزود: بنابر اظهارات شركت هاي توليد كننده بذر خريد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگيري داشته كه 
اين امر به معناي كاهش استقبال كشاورزان از كشت گندم 

براي سال زراعي آينده است.
حسيني ادامه داد: با توجه به شرايط فعلي سطح زير كشت 
اگر مسووالن امر هر چه سريعتر نسبت به اصالح نرخ خريد 
تضميني گندم در فرصت باقي مانده اقدام نكنند سال آينده 
براي تامين نياز كشور نياز به واردات خواهيم داشت كه اين 
امر در شرايط فعلي تحريم و كاهش شديد منابع مالي دولت 
امكان پذير نيست. مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي با اشاره 
به اينكه زنگ خطر توليد گندم در كش��ور به صدا در آمده 
است، بيان كرد: با توجه به كاهش رغبت كشاورزان به كشت 
گندم براي سال زراعي آينده انتظار مي رود كه مسووالن 
دولتي در روز هاي آتي نسبتا به اصالحات نرخ خريد تضميني 
گندم اقدام كنند تا كشاورزان در فرصت باقي مانده بتوانند 
اقدام به كشت اين محصول كنند و چنانچه تاريخ كشت به 
پايان برسد ديگر هيچ كاري از دست هيچ كس بر نمي آيد و 
در شرايط فعلي كه تحريم هاي ظالمانه بر كشور حاكم است 
و همواره منابع مالي دولت به ش��دت كاهش يافته است از 
اين رو امكان واردات گندم به كشور وجود ندارد كه اين امر 
تامين امنيت غذايي كشور را در معرض خطر قرار مي دهد.

به گفته وي با وجود آنكه گندم يكي از مهم ترين محصوالت 
استراتژيك در كشور به شمار مي رود جاي اين سوال مطرح 
است كه چرا كميس��يون امنيت مجلس شوراي اسالمي 
 نس��بت به اصالح خريد تضميني گندم اقدام نمي كند؟

 مگر قرار نيست مسائل امنيت غذايي به عنوان مهم ترين 
موضوع در اين كميسيون بررسي شود؟

او با انتق��اد از اعالم نرخ 2 ه��زار و 200 توماني براي خريد 
تضميني هر كيلو گندم در سال زارعي جديد اظهار كرد: 
با توجه به هزينه هاي توليد و تورم قيمت منطقي و عادالنه 
خريد تضميني هر كيلو گندم بايد 2 ه��زار و ۸00 تومان 
اعالم شود در غير اين صورت دود بي توجهي دولت به چشم 
همه مي رود چرا كه كش��ور هاي امريكا و كانادا مهم ترين 
صادر كنندگان هستند كه با ما مراوده اي ندارند و همواره 
دشمن اصلي ما به شمار مي روند. اين مقام مسوول با اشاره 
به اينكه توليد گندم در ايران نسبت به واردات ارزان تر است، 
افزود: با توجه به هزينه اوليه تولي��د حامل هاي انرژي و ... 
قيمت خريد هر كيلو گندم را 2 ه��زار و ۸۶0 تومان اعالم 
كردي��م و چنانچه نرخ خريد تضميني گن��دم به 2 هزار و 
۸00 تومان اصالح نشود دولت به سبب كاهش چشمگير 
و سطح زير كش��ت به ناچار بايد هر كيلو گندم را با قيمت 
حداقل 5 هزار تومان در سال آينده وارد كند كه كميسيون 
امنيت مجلس بايد نسبت به اين موضوع ورود كند و هر چه 
سريعتر مسووالن ش��وراي اقتصادي را وادار به اصالح نرخ 
خريد تضميني گندم كند.  او با بيان اينكه اعالم آمار دقيق 
سطح در شرايط فعلي كمي زود است اظهار كرد: با توجه به 
آنكه تا اواخر آذر براي كشت گندم زماني باقي است از اين 
رو نمي توان آمار دقيق و مقايسه اي سطح زير كشت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل را اعالم كرد، اما برآورد ها حاكي از 
آن است كه تاكنون سطح زير كشت نسبت به سال قبل ۴0 
درصد افت داشته است كه مصداق بارز اين امر فروش بذر 
گواهي شده به كشاورزان است كه شركت هاي توليد كننده 
نس��بت به بي رغبتي كش��اورزان به امر خريدن و ماندن 

محصول روي دستشان گاليه مند هستند.

حسيني ادامه داد: با وجود پيگيري هاي صورت گرفته اگر 
مسووالن شوراي اقتصاد هر چه سريعتر اقدام به اصالح نرخ 
خريد تضميني گندم نكنند به سبب آنچه بعد از آذر نمي توان 
انتظار داشت كه كاهش سطح زير كشت جبران شود بنابراين 
امنيت غذايي كشور و پايداري توليد اين محصول استراتژيك 

در معرض خطر قرار مي گيرد.

  ضرورت اقدام عاجالن�ه دولت به اصالح نرخ 
خريد تضميني گندم

مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز درباره 
آينده توليد گندم، اظهار كرد: علي رغم هش��دار هاي 
متعدد كارشناسان و دست اندركاران بخش كشاورزي 
به اصالح نرخ خريد تضميني گندم س��ناريوي سال 
گذش��ته همچنان در حال تكرار اس��ت چ��را كه تيم 
اقتصادي دولت كماكان سياست ضد توليد در بخش 

كشاورزي را پيگيري مي كند.
او افزود: اگر چه بار ها نسبت به اصالح نرخ خريد تضميني 
گندم به منظور استمرار پايداري و خود كفايي توليد گندم 
و جلوگيري از واردات و دست درازي به كشور هاي بيگانه 
هشدار داده ايم، اما به سبب اختيارات تام رييس جمهور به 
رييس سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد كشور اين موضوع به 
دست اين سازمان مديريت مي شود كه اين امر به ضرر بخش 

كشاورزي تمام مي شود.
اس��دي با تاكيد بر اصالح هر چه س��ريعتر قيمت خريد 
تضميني گندم براي سال زراعي آينده، بيان كرد: مسووالن 
شوراي اقتصاد در اقدامي عاجالنه بايد هر چه سريعتر قيمت 
گندم را افزايش دهند چرا كه با گذشت فصل كشت، ديگر 

اميدي به پايداري توليد نيست.
عضو ش��وراي مركزي خانه كشاورز با اشاره به اينكه نقض 

قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي زيبنده دولت 
نيس��ت، اظهار كرد: بر اساس قانون خريد تضميني گندم 
كشاورزان خواستار اجراي قوانين هستند و چيزي فراتر از 
آن نمي خواهن��د در حالي كه با اعالم قيمت 2 هزار و 200 
تومان براي خريد تضميني هر كيلو گندم حقوق كشاورزان 

ناديده گرفته شده است.
به گفت��ه وي عدم اعالم ب��ه موقع ن��رخ خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي يا اعالم نرخ خريد بدون در نظر گرفتن 
قانون عالوه بر آنكه كشاورزان را از لحاظ روحي و رواني دچار 
مشكل مي كند توليد محصول را هم در معرض خطر قرار 
مي دهد و به همين خاطر از مسووالن دولت انتظار مي رود 

كه قوانين جمهوري اسالمي را رعايت كنند.
عضو ش��وراي مركزي خانه كش��اورز ادام��ه داد: اگر چه 
كشاورزان به علت مشكالت مالي، نيازمندي يا عدم تخصص 
در كش��ت هاي ديگر مجبور به كشت گندم مي شوند، اما 
مطمئن باشيد كه همانند امسال حاضر به فروش محصول 
خود به مراكز دولتي نيستند چرا كه قيمت خريد تضميني 

گندم از خوراك دام هم پايين تر است.
اسدي با انتقاد از بي توجهي مس��ووالن شوراي اقتصاد به 
هشدار هاي كارشناسان و دست اندركاران بخش كشاورزي 
پيرامون اصالح نرخ خريد تضميني گندم تصريح كرد: اگر 
سياست دولت واردات محور است بي توجهي مسووالن به 
هشدار هاي كارشناسان پيرامون نرخ خريد تضميني گندم 
توجيه پذير است، اما اگر طبق فرمايش مقام معظم رهبري 
سياست، حمايت از توليد داخلي است از اين رو بنابر قانون 
خريد تضميني بايد قيمت عادالنه و قانوني اعالم شود؛ به 
همين خاطر از رييس سازمان برنامه و بودجه تقاضا داريم 
در سياست هاي كلي و اقتصاد ملي تجديدنظر كند، چون 

اين راه منافع ملي را تامين نمي كند.

در نشست مشترك فعاالن اقتصادي اردبيل با سفير عمان مطرح  شد

امكان تبديل عمان به پايگاه صادرات مجدد كاالهاي ايراني به بازارهاي جهاني
نشست مشترك فعاالن اقتصادي اردبيل با سفير عمان در 
تهران برگزار شد. موقعيت مساعد عمان به واسطه عضويت 
در س��ازمان تجارت جهاني و داشتن موافقت نامه تجارت 
آزاد با ديگر كشورها، از جمله مسائلي بود كه در اين نشست 
موردتوجه قرار گرفت و اين كشور را براي تبديل شدن به 
پايگاهي براي صادرات مجدد كاالهاي ايراني به بازارهاي 
جهاني معرفي كرد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع معادن و 
كشاورزي اردبيل گفت: باوجود پتانسيل هاي باالي استان 
اردبيل در زمينه معادن و صنايع غذايي، هنوز از ظرفيت هاي 
صادراتي اين استان خصوصا در تجارت با سلطنت عمان و 

حضور در بازارهاي اين كشور استفاده نشده است.
حسين پيرموذن در نشست مشترك فعاالن اقتصادي استان 
اردبيل با سفير سلطنت عمان در تهران، افزود: استان اردبيل 
مي تواند محصوالت فراواني را به كشور عمان صادر كند و 
اين استان توانمندي هاي زيادي در زمينه معادن و صنايع 
غذايي دارد اما تاكنون اين دارايي ها بازار مطلوبي را در كشور 
عمان نداشته است. او ادامه داد: امروزه كشورهاي اسالمي 
بيش ازپيش نيازمند كمك و همكاري يكديگر هستند و اين 
همكاري ها را كه اميدواريم در آينده افزايش يابد، مي توان 

به خوبي ميان دو كشور ايران و عمان مشاهده كرد.

رييس اتاق اردبيل با اشاره به روابط مطلوب ايران و عمان، 
تصريح كرد: تعامل و همكاري بين دو كشور همواره منشأ 
خيروبركت بوده است و در ادامه نيز به همين شكل خواهد 
بود. پيرموذن ادامه داد: زمينه صادرات غيرنفتي از ايران به 
عمان مهيا شده است كه اميدواريم استان اردبيل نيز از اين 
صادرات س��همي براي خود اختصاص دهد. او با مطلوب 
ارزيابي كردن روابط بين ايران و عمان، بيان كرد: كشور عمان 
در شرايط سخت تحريم يكي از دوستان پا به ميدان ايران 
بوده و در حوزه هاي اقتصادي همكاري هاي خوبي بين دو 

كشور انجام شده است.

  عم�ان خواس�تار گس�ترش رواب�ط تج�اري 
با ايران است

س��فير س��لطنت كش��ور عمان در تهران نيز در نشست 
مشترك با فعاالن اقتصادي استان اردبيل گفت: خواستار 
گسترش روابط تجاري با ايران هستيم كه اين موضوع منشأ 
خيروبركت براي هر دو كشور مسلمان خواهد بود. احمد 
البرواني افزود: مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته به دنبال 
توسعه روابط تجاري با كشور ايران هستيم كه اين موضوع 

براي هر دو كشور منشأ خيروبركت خواهد بود.

او ادامه داد: تالش مي شود هيات هاي خصوصي عمان و ايران 
نيز در اجالس اقتصادي ميان دو كش��ور كه بزودي برگزار 
خواهد شد شركت كنند كه با اين كار قطعًا همكاري هاي 

اقتصادي ميان دو كشور افزايش خواهد يافت.
سفير سلطنت كشور عمان عنوان كرد: پيامبر اكرم)ص( 
۷ همسايه را به ما س��فارش كرده است كه از منظر دولت 
عمان ايران اولين اين كشورها است و رويكرد ما نسبت به 
ايران عقبه چندين هزارس��اله دارد و كما في السابق روابط 
ميان دو كشور عميق حفظ خواهد شد. البرواني ضمن ابراز 
خرسندي از سفر به استان اردبيل بيان كرد: افتخار مي كنم 
كه به اردبيل سفر كردم و از نزديك پتانسيل هاي فراوان اين 
منطقه را ديدم و با كمي دقت مي توان دريافت كه اين استان 
قابليت هاي فراوان��ي را در حوزه هاي تاريخي، اقتصادي و 
كشاورزي داراس��ت كه اميدواريم در آينده شاهد افزايش 

همكاري ها با اين استان باشيم.
او گف��ت: در حال حاضر ص��دور ويزا براي اتب��اع ايراني به 
سهولت انجام مي شود و با تبعه هاي ايراني در عمان همانند 
اتباع اروپايي برخورد مي شود و اكنون تمام زمينه ها براي 
همكاري هاي مشترك و س��رمايه گذاري در كشور عمان 

مهيا است.

  حج�م ص�ادرات ايران ب�ه عمان در س�ال ۹۷ 
به ۷۲۸ ميليون دالر رسيد

در ادامه، رييس اتاق مشترك ايران و عمان نيز گفت: در سال 
1۳۹۶ حجم صادرات ايران به عمان بالغ بر 1۴۶ ميليون دالر 
بوده كه خوشبختانه با تالش هاي اتاق مشترك در سال ۹۷ 

اين رقم به ۷2۸ ميليون دالر رسيده است.
محسن ضرابي اظهار كرد: در سال 1۳۹۷ حجم صادرات 
ايران به عمان بالغ بر 1۴۶ ميليون دالر بوده كه خوشبختانه با 
تالش هاي اتاق مشترك در سال ۹۷ اين رقم به ۷2۸ ميليون 
دالر رسيده است. او از تدوين نقشه راهي براي توسعه تجارت 
بين ايران و عمان از سوي اتاق مشترك در سال ۹2 خبر داد و 
گفت: در آن سال با توجه به آمارهاي موجود تصميم گرفتيم، 
مشكالت و موانعي كه بر سر راه مناسبات بين ايران و عمان 
بود را شناسايي كنيم و با ارايه راهكار براي هركدام، زمينه 

توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور را مهيا سازيم.
ضرابي ادامه داد: خوشبختانه امروز رواديد با هزينه كم و با 
سرعت باالتري براي تجار ايراني صادر مي شود. همچنين 
خط مستقيم كشتيراني بين چندين بندر ايران و عمان و 
خط هوايي مستقيم بين تعدادي از شهرهاي دو كشور برقرار 
است. رييس اتاق مشترك ايران و عمان عنوان كرد: در سال 

۹2 ميزان واردات ايران از اين كشور ۷5 ميليون دالر بوده 
كه در سال ۹۷ به ۴۳۳ ميليون دالر رسيده است. درمجموع 
حجم تجارت ايران و عمان در سال ۹۷ به يك ميليارد و 1۶1 
ميليون دالر مي رسد. ضرابي گفت: روابط سياسي اين كشور 
با كشورهاي مختلف دنيا مطلوب است و عمان پايگاه خوبي 
براي صادرات مجدد كاال به ويژه در شرايط تحريمي حاكم 
بر ايران، معرفي مطرح است و به اعتقاد من عمان به دليل 
عضويت در سازمان تجارت جهاني و داشتن موافقت نامه 
تجارت آزاد با بسياري از كشورهايي كه به دليل سياسي قادر 
به ارتباط با آنها نيستيم، مي تواند محل خوبي براي صادرات 

مجدد كاالهاي ايراني به بازارهاي مختلف دنيا باشد.
او تصري��ح كرد: براي ورود به اين ب��ازار بهترين راه، حضور 
در ۸ نمايشگاه تخصصي اس��ت كه به همت دولت عمان 
برگزار مي شود. همچنين زمينه هاي سرمايه گذاري در اين 
كشور نيز مهيا شده است. طي مذاكراتي كه بين مقامات 
دولتي دو كش��ور انجام ش��ده، ايراني ها مي توانند با احراز 
شرايطي مشخص در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد عمان 
سرمايه گذاري كنند. در حال حاضر در مناطق آزاد مي توان 
با 100 درصد سهام خارجي، وارد شد؛ اين مشوق از ژانويه 

2020 در سرزمين اصلي نيز اجرا خواهد شد.

  Mon. Nov 25.  دو شنبه    4  آذر 1398   27  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1531  2019 

 قاچاق و كاالي تقلبي
بالي جان بازار لوازم خانگي

حبيب اهلل انصاري رييس انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران با اشاره به قاچاق لوازم خانگي گفت: هم اكنون 
بزرگ ترين چالش ما بحث قاچاق لوازم خانگي است، 
اين روند خالف به تنهايي اقتصاد كشور را دچار مشكل 
مي كند. او ادامه داد: قاچاق يك پديده بسيار شوم در 
صنعت و اقتصاد كشور هاست، بايد بتوانيم در زمينه 
قاچاق نيز صاحب اطالعات شويم و با همكاري اصناف، 
هدايتگر مردم و در كنار آنها باشيم. بايد زمينه فرهنگ 
استفاده از كاالي باكيفيت را جوري فراهم سازيم كه 
عالوه بر تامين كيفي��ت و كميت بازار داخلي، راهي 
براي صادرات اقالم را نيز فراهم كنيم. رييس انجمن 
صنايع لوازم خانگي ايران اضافه كرد: ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، سازمان تعزيرات و همچنين سازمان 
حمايت از توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان بايد 
براي جلوگيري از قاچاق لوازم خانگي تصمياتي اتخاذ 
كنند، خوشبختانه در اين خصوص جلساتي گذاشته 
و برنامه ريزي هاي انجام شده است، بايد جلوي ورود 

كاالهاي قاچاق به داخل كشور گرفته شود.
انصاري اضافه ك��رد: كاالي تقلبي اع��م از قاچاق و 
غيرقاچاق داراي 2 ُبعد است؛ يك ُبعد آن پيشگيري 
از ورود اي��ن كاالها و معدوم ك��ردن آنها در صورت 
شناسايي و ُبعد ديگر هم درخصوص ضرورت فراهم 

كردن شرايط براي توليد كاالي ملي است.
او گفت: چالش هاي متعدد در حوزه توليد، بهره وري 
را كاهش و هزينه تمام شده توليد را افزايش مي دهند 
اما در كاالي تقلبي به دليل عدم پرداخت حق دولت 
اينگونه نيست. در اين ميان، فرهنگ استفاده از كاالي 
خارجي در بين مردم نيز به اين موضوع دامن مي زند.

ظرفيت بخش خصوصي براي 
صادرات برق به عراق و افغانستان 
دود يك ماه پيش بود كه وزير ني��رو دوباره از تالش 
ايران براي افزايش صادرات برق به افغانستان گفت: 
»افغانستان در ليست مشتريان برق ايران جا دارد و 
ايران قصد دارد دامنه اين تعامل را با فروش بلندمدت 
برق با افزايش مي��زان صادرات، حل نيازمندي هاي 
صنعت برق افغانستان، تعمير و نگهداري نيروگاه ها، 
كاهش هدر رفت انرژي و غيره گسترش دهد.« او قبل 
از آن در سفري كه مردادماه امسال به كابل داشت به 
اهميت صادرات برق به افغانستان تاكيد كرده است. 
از طرفي سه چهارم صادرات برق ايران به عراق انجام 
مي ش��ود. دهم آبان ماه وزير ني��رو در اين باره گفته 
است: »اكنون صادرات برق ايران به عراق در باالترين 
سطح خود قرار دارد به گونه اي كه پارسال متوسط 
صادرات تا خردادماه روزانه هزار و 1۳5 مگاوات بود و 
امسال حداكثر به روزانه يك هزار و ۳۶1 مگاوات در 
اوج مصرف رس��يده است.« اما پرسش اين است كه 
نقش و سهم بخش خصوصي در حوزه صادرات برق 
چقدر است؟ حميدرضا صالحي، رييس كميسيون 
انرژي اتاق ايران مي گويد: صنعت برق ايران صنعتي 
زيرساختي است كه از اول تأسيس، اين صنعت در 
اختيار دولت ها بوده اس��ت و با حمايت دولت ها اين 
صنعت وضعيت خوب��ي دارد. ولي از دهه ۷0 به بعد 
بخش خصوصي هم به اين حوزه وارد ش��ده است. 
صالحي مي گويد: امروز بخش خصوصي در صنعت 
برق از توليد تا توزيع در داخل كشور فعاليت مي كند؛ 
مي توان از اين ظرفيت در صادرات برق به كشورهاي 
منطقه هم استفاده كرد. امروز با توجه به ظرفيت توليد 
۸2 هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصي، مي توان 
انتظار داشت كه از اين ظرفيت ها براي صادرات برق 
به كشورهاي منطقه مثل عراق و افغانستان بهره برد.

به گفته صالحي صنعت برق كش��ور عراق به دليل 
جنگ هاي متعدد آسيب جدي ديده است. بخش 
خصوصي اي��ران مي تواند در كنار دول��ت در حوزه 
س��اخت و تعمير زيرس��اخت هاي برق اين كشور 
فعاليت كند. االن صنعت پتروشيمي، سيمان، فوالد 
و كارخانه ه��اي متعدد براي ادام��ه كار خود به برق 

نياز دارند.
رييس كميس��يون ان��رژي مي گوي��د: هيات هاي 
اقتصادي متشكل از بخش خصوصي و دولت بارها 
به عراق سفر كرده است؛ باتوجه به اشباع اين صنعت 
در داخل، بخش خصوصي مي تواند در زمينه انتقال 
تكنولوژي، همكاري بيشتري براي صادرات خدمات 
و صادرات برق داشته باشد. صالحي تصريح مي كند: 
بايد ظرفيت بخش خصوصي در حوزه برق به بيرون از 
مرزها منتقل شود؛ عراق و افغانستان جزو كشورهاي 
هدف اس��ت. البته براي اين هدف بايد دولت ايران 
از بخش خصوصي حماي��ت كند تا بتواند در اين دو 
كشور سرمايه گذاري، صادرات و توليد كند. اين نياز 
به همكاري دولت و وزارت خارجه و وزارت نيرو دارد.

صالحي درباره فعاليت ام��روز بخش خصوصي در 
صنعت برق مي گويد: بخش خصوصي سال هاست 
كه در حوزه خدمات فني و مهندسي فعاليت مي كند؛ 
اولين نيروگاه ساخته شده بعد از سقوط صدام توسط 
شركت هاي ايراني ساخته شد. البته به غير از حوزه 
نيروگاه، بخش خصوصي در پروژه هاي متعدد راه و 
ساختمان سازي و سدسازي فعاليت مي كند. البته 

اين وضعيت در كشور افغانستان هم صادق است.
به گفته صالحي اگرچه بخش خصوصي در ساخت 
زيرس��اخت ها با دولت همكاري دارد ولي صادرات 
ب��رق در اختي��ار دولت اس��ت. وزارت ني��رو حدود 
1500 مگاوات ب��ه عراق برق ص��ادر مي كند. اما با 
توجه ب��ه برنامه هاي عراق اين مي��زان در آينده كم 
خواهد شد. البته من معتقد هستم كه بايد در كنار 
صادرات، وابس��تگي به صنايع با س��رمايه گذاري يا 
احداث كارخانه در بخش هاي توليد ترانسفورماتور و 
محصوالت مورد نياز يا توليد تير برق ايجاد شود وگرنه 

صادرات كوتاه مدت خواهد بود.
او معتقد است: در زمينه صادرات برق از ظرفيت هاي 
واقعي بخش خصوصي اس��تفاده نمي ش��ود، بايد 
دولت و حاكمي��ت از حضور بخ��ش خصوصي در 
كشورهاي منطقه مثل عراق، افغانستان و سوريه و 

ديگر كشورهاي منطقه حمايت جدي كند.



كوتاه از دنياي  انرژي 7 انرژي

جهان چه كار كند تا افزايش دماي زمين به 5‚1 درجه محدود شود

ترمز 50 ساله بخش انرژي براي انتشار كربن
گروه انرژي| ترجمه: فرداد احمدي|

محدود كردن افزايش دم��اي كره زمين به 1.5 درجه 
سانتي گراد، هدفي است كه كشورهاي جهان بر اساس 
 )IPCC( گزارش هيات بين دولت��ي تغييرات اقليمي
درباره وضعيت انتشار گازهاي گلخانه اي در توافق نامه 
پاري��س در س��ال 2015 اتخاذ كردن��د. بخش اعظم 
مسووليت چنين تصميمي بر عهده بخش انرژي گذاشته 
ش��ده است، زيرا اين بخش مس��وول بيشترين انتشار 
دي  اكسيد كربن جهان است. آژانس بين المللي انرژي 
در راستاي اين مسووليت سناريوي توسعه پايداري را 
ترسيم كرده تا نقشه راه بخش هاي مختلف حوزه انرژي 
در جهان براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي شود. اين 
آژانس در آخرين گزارش خود درباره راهكارهاي بخش 
انرژي براي رسيدن به اهداف سناريو، توضيح مي دهد كه 
با وجود مسووليت سنگين بخش انرژي در قبال اقليم، 
اين بخش به تنهايي توانايي رسيدن به اهداف مصرح در 
گزارش هيات بين دولتي تغييرات اقليمي )IPCC( را 
ندارد و بخش هاي ديگر اقتصاد بايد كمك كنند تا جهان 
در سال 2070 به مرحله باثبات انتشار »صفر خالص« 
گازهاي گلخانه اي برس��د و انتشار دي اكسيد كربن به 
سطح قابل هضم آن توسط جو زمين كاهش يابد. بخشي 

از اين گزارش را مي خوانيم: 
همه ساله سناريوهاي چشم اندار جهاني انرژي به روز 
مي شوند تا آخرين داده ها و تحوالت مربوط به سياست ، 
تكنولوژي، هزينه ه��ا و دانش را دربر بگيرد. مهم ترين 
عنصر علم��ي جديد براي چش��م انداز اقتصاد جهاني 
)WEO( امس��ال بدون ش��ك گزارش ويژه اي درباره 
گرمايش جهاني تا 1.5 درجه سانتي گراد بوده است كه 
هيات بين دولتي تغييرات اقليمي )IPCC( در اواخر 

سال 2018 منتشر كرد.
بخش انرژي در خط مقدم اين مساله قرار دارد، زيرا اين 
بخش تقريبا بزرگ ترين منبع انتشار گاز هاي گلخانه اي 
است كه باعث گرم شدن كره زمين مي شود. در نتيجه 
امسال در چشم انداز اقتصاد جهاني به طور مفصل بررسي 
شد كه براي محدود كردن افزايش دماي زمين به 1.5 
درجه سانتي گراد چه مسيري قابل ترسيم است. بحث 
به نقش دوگان��ه انرژي در قلب تم��دن مدرن هدايت 
مي شود. انرژي براي همه رفاه و آسايش فراهم شده در 
دنياي مدرن مانند خانه ها، ادارات، مكان هاي تفريحي و 
زيرساخت هاي بشر ضرورت دارد. اما امروزه نحوه توليد 
و مصرف غالب آن به محيط زيس��تي كه همه ما به آن 

وابسته هستيم آسيب مي رساند.
اگرچه وظاي��ف مربوط به مقابله ب��ا تغييرات اقليمي 
بسيار زياد است، اما تعريف آن ساده است. ميزان انتشار 
گازهاي گلخانه اي جهان بايد در اس��رع وقت به حالت 
پيك خود برسد و سپس به سرعت كاهش يابد تا زماني 
كه به صفر برسد يا همان طور كه در توافق نامه پاريس 
تصريح شده است، تعادل بين انتشار گازهاي گلخانه اي 
بشري و حجم تصفيه اين گازها توسط عناصر طبيعي 
برقرار ش��ود. خود اين وضعيت گاهي اوقات »وضعيت 

صفر خالص« خوانده مي شود.
»وضعيت صفر خالص« تنها متغيري نيس��ت كه در 
محاسبات استفاده مي ش��ود، اما سال رسيدن انتشار 
جهاني كربن به وضعيت صفر خالص، شاخصي مهم براي 
تثبيت دماي جهان است. توافق نامه پاريس مشخص 

مي كند كه اين ام��ر بايد در نيمه دوم ق��رن 21 اتفاق 
بيفتد. گزارش IPCC تأكيد مي كند كه بين رسيدن به 
وضعيت صفر خالص در سال 2100 و اين اتفاق در سال 
2050 تفاوت عمده اي وجود دارد و همين امر س��بب 
شده كه توجه بسياري از كشورها به طور فزاينده اي به 
تاريخ هاي زودتر براي رسيدن به وضعيت صفر خالص 
معطوف شود. پس از اجالس اقليمي سازمان ملل متحد 
در ماه س��پتامبر، حداقل 65 حوزه حاكميتي از جمله 
اتحاديه اروپا، اهداف طوالني مدت وضعيت صفر خالص 
انتشار كربن خود را تنظيم كرده بودند يا در حال تنظيم 
آن بودند. اين اهداف ش��امل دستيابي به وضعيت صفر 
خالص در سال 2050 و حتي زودتر از آن نيز مي شد. اين 
اقتصادها در مجموع 21 درصد از توليد ناخالص داخلي 
جهان و نزديك به 13 درصد از انتشار دي اكسيدكربن 
بخش انرژي جهان را در سال 2018 به خود اختصاص 

داده اند.
سناريو توسعه پايدار IEA بر تمام اهداف »صفر خالص« 
متكي اس��ت. آموزش تكنولوژي و رفتارهاي سياسي 
مورد انتظار بدين معني است كه اين سناريو هدايتگر 
يك تالش بسيار گس��ترده تر در سراسر جهان شده و 
توليد گازهاي گلخانه اي مربوط به بخش انرژي را تا سال 
2050 به كمتر از 10 ميليارد تن رسانده و تا سال 2070 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي را به وضعيت صفر خالص 
مي رساند. براي رسيدن به اين نتايج هيچ راه حل منفرد يا 
ساده اي وجود ندارد. گذار سريع انرژي كه سناريو توسعه 
پايدار IEA در نظر دارد، نيازمند اقدام در همه بخش ها 
است كه با استفاده از طيف گسترده اي از سياست هاي 
انرژي و فناوري ها انجام شود. بهبود بهره وري انرژي و 
سرمايه گذاري در بخش منابع تجديدپذير به رهبري 
انرژي خورش��يدي PV، نقش اصلي را برعهده دارند، 

اما نقش مهمي نيز بر عهده بخش هاي ترسيب كربن 
)CCUS(، انرژي هيدروژن، انرژي هس��ته اي و موارد 

ديگر است.

  وضع نااميدكننده فناوري انتشار منفي
در ميان طيف وسيعي از راه حل هاي فناورانه كه براي 
انتشار جهاني كربن پيشنهاد ش��ده است، يك دسته 
هستند كه بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرند. اين 
فناوري ها را به اصطالح »انتشار منفي« مي نامند كه در 
واقع دي اكسيد كربن را از جو زمين حذف مي كنند. به 
عنوان مثال بيوانرژي كه در تكنولوژي CCUS مي تواند 
استفاده شود )در اين صورت به آن BECCS مي گويند( 

و براي حبس مستقيم هوا كاربرد دارد. 
اين فناوري ها هنوز هم ممكن اس��ت بتوانند نقش��ي 
اساسي ايفا كنند، اما سطح گسترش آنها در سناريوي 

توسعه پايدار )0.25 تن در سال 2050( پايين تر حدي 
است كه براي ارزيابي هاي IPCC درباره محدود كردن 
گرمايش زمين به 1.5 درجه  س��انتي گراد موثر باشد. 
اگر انتشار گاز هاي گلخانه اي از س��ال 2070 تا پايان 
قرن در س��طح صفر خالص پايدار بماند، آنگاه سناريو 
توس��عه پايدار IEA احتماال )با احتم��ال 66 درصد( 
مي توان��د افزايش ميانگي��ن دماي جهان��ي را در 1.8 
درجه سانتي گراد محدود كند. همچنين با احتمال 50 
درصد دماي جهاني به ثبات در 1.65 درجه سانتي گراد 
مي رس��د. اگر فناوري هاي »انتشار منفي« بتوانند در 
مقياس  بزرگي مس��تقر شوند، مي توان انتشار را به زير 
صفر خالص رس��اند، يعني دي اكسيد كربن به صورت 
خالص از جو حذف خواهد ش��د. ي��ك ويژگي متداول 
در گ��زارش ويژه IPCC، فرض كردن س��طوحي از به 
كارگيري فناوري »انتشار منفي« است. سطح انتشار 

منفي خالص به طور قابل توجهي كمتر از چيزي است 
كه در بيشتر سناريوهاي ارزيابي شده در IPCC و مورد 
اس��تفاده قرار گرفته در سناريو توس��عه پايدار IEA با 
احتمال 50 درصد موفقيت در مح��دود كردن دماي 

جهاني به 1.5 درجه سانتي گراد، مطرح شده است.
از نظ��ر فني قابل تصور اس��ت كه جهان ب��ه نقطه اي 
برس��د كه مقادير زي��ادي از CO2 جذب ش��وند، اما 
درباره امكانات و اثرات احتمالي سياست ها اطميناني 
وجود ن��دارد. همان طور كه در گزارش هاي پيش��ين 
چش��م انداز اقتصاد جهاني اشاره ش��ده است، هنگام 
طراحي سناريوهاي كربن زدايي عميق، داليلي براي 
كاهش اعتماد به فناوري ه��اي مبنايي وجود دارد كه 
سطح استقرار آنها در آينده را محدود مي كند. به همين 
دليل چشم انداز اقتصاد جهاني همواره بر اهميت اقدام 
زودهنگام سياستي تأكيد كرده است. اين همان مسيري 
است كه سناريو توسعه پايدار دنبال مي كند و به شتابي 

فوري و سريع در گذار بخش انرژي متكي است.
سناريوي 1.5 درجه سانتي گراد IEA كه به فناوري هاي 
انتشار منفي متكي نيست، به دنبال دستيابي به سطح 
انتشار صفر خالص در حدود سال 2050 است. اين به 
معناي كاهش س��االنه 1.3 ميليارد تن CO2 از سال 
2018 به بعد اس��ت كه تقريبا برابر با ميزان انتشار 15 
درصد از صنايع زغال سنگ جهان يا 40 درصد از ناوگان 
حمل ونقل مسافرتي جهان امروز است. سالي كه بايد 
اقتصادهاي مختلف انتشار كربن خود را به صفر خالص 
برسانند در سناريو متفاوت در نظر گرفته شده است، اما 
اقتصادهاي پيشرفته بايد در دهه 2040 به اين نقطه 
برسند. اقتصادهاي در حال توسعه نيز تا 2050 بايد به 
اين مرحله برسند. حداقل چند سال قبل از دستيابي 
كل اقتصاد به وضعيت صفر خالص، بايد به سيس��تم 
برق با انتشار كربن صفر دست يافت كه به معناي گذار 
اقتصادهاي توسعه يافته به سيستم برق با انتشار كربن 
صفر در دهه 2030 و گذار اقتصادهاي در حال توسعه 

در دهه 2040 است.

  دست نياز انرژي به سوي  ساير بخش ها
بخش سخت ماجرا نحوه دستيابي به اين اهداف است. 
اين امر مستلزم برنامه هاي معتبري براي كاهش سريع 
ميزان انتشار كربن در كل امور اقتصادي است كه نه تنها 
از منظر امكان س��نجي و كارايي اقتصادي توجيه پذير 
باشد، بلكه پذيرش اجتماعي را نيز همراه خود داشته 
باش��ند. در بخش ب��رق، حداقل راه حل ه��اي فني به 
خوبي شناخته شده هستند، اگرچه مقياس و سرعت 
استقرار فناوري هاي انرژي پاك چالش برانگيز هستند. 
بخش هاي ديگر نيز بايد به سرعت راه حل هايي را براي 
هماهنگي با سناريو توسعه پايدار بيابند؛ مخصوصا در 
بخش ساختمان ها، صنايع سنگين، حمل ونقل هوايي 
و بخش حمل ونقل. بخش انرژي به درس��تي در قلب 
مباحث مربوط ب��ه تغييرات اقليمي ق��رار دارد، اما به 
تنهايي نمي تواند تحول الزم را ايج��اد كند. تغيير در 
مقياس گسترده در جبهه اي بسيار گسترده تر ضروري 
است. همان طور كه در گزارش IPCC آمده است، نه تنها 
بخش انرژي، بلكه بخش هاي زيرساخت هاي شهري 
مثل حمل ونقل و ساختمان و صنايع بايد به فكر گذار 

سريع براي كاهش انتشار كربن باشند.

پيش بيني كاهش قيمت نفت در صورت شكست ائتالف اوپك
جي پي مورگان امريكا عقيده دارد اگر اوپك در طرحش 
براي تقويت قيمت نفت شكست بخورد، دنيا در سال آينده 
ميالدي با سناريوي قيمت پايين نفت مواجه خواهد شد.  
به گزارش تسنيم به نقل از استاك ديلي ديش، سرپرست 
بخش نفت و گاز آسيا پاسيفيك شركت خدمات مالي و 
بانكداري جي پي مورگان امريكا عقيده دارد اگر اوپك در 
طرحش براي تقويت قيمت نفت شكست بخورد، دنيا در 
سال آينده با سناريوي قيمت پايين نفت مواجه خواهد 

بود. وي هشدار مي دهد اگر اعضاي اوپك به قرارداد كاهش 
توليد خود متعهد نمانند، قيمت شاخص نفت برنت در 
حدود پايين ترين حد قيم��ت در 2019 باقي مي ماند.  
سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت و توليدكنندگان 
متحد آن در اوايل دس��امبر سال گذشته در تالش براي 
تقويت بازار قراردادي براي كاهش توليد نفت امضا كردند. 
اين گروه و شركايش توافق كرده بودند 1.2 ميليون بشكه 
در روز توليد نفت را پايين بياورند. اين توافق ابتدا كمي 

قيمت نفت را باال برد ولي بعد قيمت نفت به پايين ترين 
حد يك ساله رسيد.  جي پي مورگان قبل از اجالس اوپك 
در اوايل دسامبر، اعالم كرده بود اگر اوپك واقعًا توليد نفت 
را 1.2 ميليون بشكه در روز پايين نياورد، شاهد سناريوي 
قيمت پايين نفت، حدود 55 دالر در هر بشكه در 2019 

خوهيم بود.
 نفت خام برنت در روز چهارشنبه با كاهش يك درصدي 
54.38 دالر در هر بش��كه معامله شد. در حالي كه نفت 

وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا 1.85 درصد كاهش 
يافت و به 45.68 دالر رسيد.  قيمت نفت در بيست و پنجم 
دسامبر به پايين ترين حد از 2017 رسيد و كمتر از 51 
دالر در هر بشكه معامله شد. اين اتفاق در بحبوحه نگراني 
در مورد عرضه بيش از حد نفت به بازار افتاد كه بخش��ي 
از آن به خاطر پيش بيني اداره اطالعات انرژي امريكا در 
مورد افزايش توليد نفت امريكا از حوزه هاي شيل بود. آن 
زمان پيش بيني ش��ده توليد نفت امريكا تا پايان سال از 

8 ميليون بشكه در روز بگذرد.  در دسامبر سال گذشته 
سهيل المزروعي وزير نفت امارات كه در حال حاضر رييس 
دوره اي اوپك است گفت: اعضاي اوپك و غير اوپك آماده 
هستند در صورت موفق نبودن اقداماتشان براي تقويت 
قيمت نفت، قرارداد كاه��ش توليد را 6 ماه ديگر تمديد 
كنند.   وي گفت: اگر قرار باشد 6 ماه ديگر اين قرارداد را 
تمديد كنيم، اين كار را انجام مي دهيم و تمديد اين قرارداد 

براي ما مشكلي نيست.

رييس سابق انجمن سي ان جي به »تعادل« خبر داد 

پيشنهاد كاهش 250 توماني قيمت سي ان جي
گروه انرژي| 

س�هميه بندي بنزي�ن و افزاي�ش قيم�ت آن، 
همزمان با كاهش مصرف اين س�وخت احتماال 
با افزايش تقاضا براي سي ان جي همراه خواهد 
ش�د، كمااينكه در طول همين م�دت كوتاه از 
اج�راي سياس�ت جديد س�وختي دولت، اين 
اتف�اق هم افتاده و تقاضاي روزانه س�ي ان جي 
ح�دود 2 ميليون مت�ر مكعب افزاي�ش يافته 
است. كمااينكه اردشير دادرس، رييس سابق 
انجمن صنفي سي ان جي كش�ور معتقد است 
روند افزايش تقاضا براي اين سوخت در ماه هاي 
آينده ادام�ه خواهد داش�ت. او در گفت وگو با 
»روزنامه تع�ادل« از پيش�نهادات فعاالن اين 
صنف براي كاهش قيمت سي ان جي و حمايت 
از اين صنعت در راس�تاي سياست هاي اصالح 
سوخت كشور نيز مي گويد كه مشروح آن را در 

اينجا مي خوانيد.

  به دنبال افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي 
آن انتقاداتي نسبت به نحوه اجراي اين تصميم 
و عدم تناسب ميزان افزايش قيمت آن با ساير 
حامل ه�اي انرژي مطرح ش�د. همين موضوع 
موجب ش�ده كه به طور مش�خص تقاضا براي 
استفاده از سي ان جي به يك باره افزايش يابد. 

اسفندماه سال گذشته9 موضوع افزايش قيمت بنزين 

در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
مطرح شد و در آنجا صحبت بر اين بود كه قيمت چهار 
حامل انرژي، متناس��ب با يكديگر افزايش پيدا كند. 
ضمن آنكه تاكيد بر اي��ن بود هرگونه افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي براساس نظرات كارشناسي صورت 
گيرد. اما متاس��فانه در تصميم اخير ب��راي افزايش 
قيمت بنزين، شاهد آن بوديم كه از ديدگاه و نظرات 

متخصصان و صاحب نظران استفاده نشد. 
آژانس بين المللي انرژي، س��ه فرمول مشخص براي 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي را پيش رو قرار داده 
اس��ت. يكي تناس��ب قيمت عرضه داخلي با قيمت 
منطقه )براي ايران فوب خليج فارس( و نرخ صادراتي 
آن است كه اين موضوع صرفه قاچاق سوخت را از بين 
مي برد. دوم ميزان عرضه و تقاضاي داخلي است كه 
بايد باالنس و متناسب با يكديگر باشد. فرمول سوم هم 
مربوط به نسبت قيمت حامل هاي انرژي به يكديگر 
است. مثال قيمت بنزين به س��ي ان جي و گازوئيل و 
برعكس كه قيمت اينها بايد متناسب با يكديگر تعيين 
شود. اما همان طور كه شاهد بوديم در تصميم اخير 

اين اتفاق نيفتاد.
  به رغم آنكه طبق اظهارات شما پيش از اجراي 
اين تصميم از متخصص�ان مربوطه نظرخواهي 
ص�ورت نگرفت�ه، در ح�ال حاض�ر پيش�نهاد 
مش�خصي در اين باره داريد كه بت�وان آن را به 

دولت ارايه داد ؟ 

بله. پيشنهاد ما اين اس��ت معادل سهميه اي كه براي 
بنزين صرف مي شد، براي تامين كارت سوخت رايگان 
به خودروهاي دوگانه سوز اختصاص يابد كه اين موضوع 
باعث مي شود افزايش هزينه در بخش حمل ونقل مسافر 
و كاال نداشته باشيم. در حال حاضر حمل ونقل مسافر 
و كاالي درون ش��هري به سي ان جي اختصاص دارد و 
در بخش خارج شهر نيز از گازوئيل استفاده مي شود. 
هم اكنون 90 درصد تاكسي هاي كشور گازسوز هستند 
و 75 درصد س��وخت بخش حمل ونقل عمومي نيز از 

طريق سي ان جي تامين مي شود.
  يعني مش�خصا پيشنهاد ش�ما اين است كه 
بخشي از منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين به 
تامين سوخت رايگان سي ان جي اختصاص يابد؟

ببينيد؛ در حال حاضر طبق محاس��بات ما با سياست 
اتخاذ ش��ده، ميانگين افزايش قيم��ت بنزين 1500 
توماني و 3000 توماني، حدود 2575 تومان است كه 
براين اساس به طور متوسط قيمت بنزين حدود 155 
درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين طبق برآوردي 

كه داشتيم، حدود 35 درصد مصرف به بنزين 1500 
توماني و 65 درصد نيز به بنزين 3000 توماني اختصاص 
خواهد داش��ت.  ما در گذشته با بنزين 1000 توماني، 
ح��دود 29 هزار ميليارد تومان فروش داش��تيم كه با 
افزايش قيمت اخير، ميزان فروش كل حدود 52 هزار 
ميليارد تومان خواهد بود كه يك تفاوت 23 هزار ميليارد 
توماني در درآمد كسب شده از محل فروش بنزين ايجاد 
خواهد شد. پيشنهاد ما اين است كه اگر 10 درصد از اين 
منابع به صنعت سي ان جي اختصاص يابد، مي توانيم به 
خودروهاي دوگانه سوز به جاي يارانه نقدي، سوخت 

سي ان جي رايگان بدهيم. 
 خب اين منابع در ص�ورت تخصيص مي تواند 
به شيوه ديگري نيز در بخش سي ان جي هزينه 
ش�ود، مثال باتوجه به پيش بيني افزايش تقاضا 
براي اين سوخت، قيمت گاز سي ان جي كاهش 

پيدا كند.
بله. ما پيشنهادي هم داشتيم كه در صورت تخصيص 
10 درصد از درآمد حاصل از تفاوت فروش قيمت بنزين 
به بخش سي ان جي، مي توان قيمت اين گاز را از 500 
تومان به 250 تومان كاهش بدهيم. در صورت اجراي 
اين پيشنهاد، تقاضا براي سي ان جي به مراتب افزايش 
بيشتري خواهد داش��ت. كمااينكه در حال حاضر نيز 
پيش بيني مي شود تقاضا براي اين سوخت از 20 تا 22 
ميليون مترمكعب فعلي به حدود 30 ميليون مترمكعب 

در طول ماه هاي آتي برسد. 

  Mon. Nov 25.  دو شنبه    4  آذر 1398   27  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1531  2019 

دليل گم شدن سهميه 
سوخت از كارت ها چيست؟

ايلنا | عدم رعايت تقدم و تاخر در برداشتن كارت و 
قرارگيري نازل اين اشتباه را متبادر كند كه كسري در 

سهميه سوخت به وجود آمده است.
فاطمه كاهي درباره ادعاي گم شدن سهميه سوخت 
از برخ��ي كارت ها اظهار داش��ت: دليل اين موضوع 
شيوه نامناسب سوختگيري است ابتدا بايد حتما نازل 
سر جاي خود قرار گيرد، وقتي روي شاسي فيكس 
شد، بروي صفحه ديجيتال پيغام »لطفا صبر كنيد« 
مشاهده مي شود، بعد از آن صاحب خودرو بايد كارت 
خود را از سيستم خارج كند. وي با بيان اينكه دليل 
اين مشكل شيوه ناصحيح سوختگيري است، افزود: 
عدم رعايت تقدم و تاخر در برداشتن كارت و قرارگيري 
نازل اين اشتباه را متبادر كند كه كسري در سهميه 
سوخت به وجود آمده است. سخنگوي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد كرد: بايد شيوه صحيح 
سوختگيري رعايت شود، يكي از موارد اين است كه 
قبل از اينكه كارت خود را از كارتخوان بردارند حتما 
نازل س��رجاي خود قرار گيرد و همچنين بايد نازل 

كامل قطع شده و بعد كارت برداشته شود.

توليد گاز در خانگيران 
افزايش يافت

شانا |توليد روزانه گاز منطقه عملياتي خانگيران 
در حوزه عملياتي ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز 
شرق، با انجام عمليات اصالحي حدود يك ميليون 
مترمكعب افزايش يافت. محمدرضا سلطاني، مدير 
امور فني شركت بهره برداري نفت و گاز شرق اظهار 
كرد: با انجام پنج مورد عمليات مسدودسازي قسمت 
آبده پنج حلقه چاه، سه مورد اس��يدكاري چاه ها و 
مشبك كاري دو حلقه چاه به وسيله لوله مغزي سيار، 
توليد گاز منطقه خانگيران افزايش يافت. وي به برنامه 
شركت نفت و گاز شرق براي توليد مستمر و پايدار 
گاز در فصل زمستان اشاره و تصريح كرد: براي توليد 
مستمر و پايدار گاز در فصل زمستان اقدام هايي از قبيل 
نصب تفكيك گرهاي سرچاهي دو حلقه چاه، نظارت 
بر تعمير و تكميل سه چاه خانگيران و برنامه ريزي 
و نظارت بر آماده س��ازي محوطه دو حلقه چاه براي 

استقرار دكل حفاري انجام شده است.

واريز مابه التفاوت قيمت بنزين 
به صورت اعتبار به كارت بانكي

ايس�نا |مدي��ر برنامه ريزي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي اي��ران اعالم ك��رد: وزارت نفت 
معادل تفاوت قيمت بنزين يارانه اي و نيمه يارانه اي 
را به صورت اعتبار در كارت بانكي ناوگان حمل ونقل 
عمومي، وانت بارها و پيك هاي موتوري قرار  مي دهد، 
كه اين اعتبار در جايگاه هاي سوخت فقط براي خريد 
سوخت قابل برداشت است. شهرام رضايي در هفتمين 
جلسه فوق العاده ستاد تنظيم بازار كشور اظهار كرد: 
اين تصميم طبق مصوبه اخير دريافتي براي سهميه 
بنزين بوده اس��ت و وزارت نف��ت به محض دريافت 
اطالعات اين ناوگان كه توسط وزارت كشور مورد تاييد 
قرار گرفته است، اين اعتبار را به شماره حساب ناوگان 
حمل و نقل عمومي، وانت بارها و پيك هاي موتوري 
داراي مجوز واريز كند كه فقط در جايگاه هاي سوخت 
قابل برداشت است. وي اضافه كرد: سهميه اضافه اي 
نيز براي خودروهاي دوگانه سوز درخواست شده بود 
كه سهميه تاكسي هاي دوگانه سوز از ابتداي اين ماه 

از 200 به 250 ليتر افزايش يافته است.

 كدام خودروها را
 مي توان گازسوز كرد؟

ايرنا | مدير طرح سي ان جي شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه تمام 
خودروها ج��ز خودروهاي گازوئيل��ي مي توانند 
دوگانه سوز شوند، گفت: اولويت با گازسوزسازي 

خودروهاي پرمصرف بنزيني، مانند وانت هاست.
حس��ن قلي پور ضم��ن تاكي��د بر اينك��ه تمام 
خودروهاي بنزيني قابليت دوگانه س��وز ش��دن 
دارند، افزود: اولويت نخست در دوگانه سوز شدن 
خودروها، ماشين هاي پرمصرفي است كه وانت ها را 
شامل مي شود. بعد از آن حمل و نقل عمومي مانند 
ون و انواع تاكسي ها در دستور كار گازسوزسازي 
قرار دارند. وي يادآور ش��د: گازسوزسازي حمل و 
نقل عمومي و ناوگان باري بايد با س��رعت انجام 
شود و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي نقشي در گازسوزس��ازي خودروها ندارد و 
وظيفه اش تامين سوخت با مشخصات استاندارد و 
نظارت بر جايگاه هاي توزيع است. قلي پور تبديل 
خودروه��ا با موتور پايه بنزيني به دوگانه س��وز را 
وظيفه خودروس��ازان و وزارت صنعت دانست و 
گفت: تامين كيت هايي كه مصرف مي شود برعهده 

خودروساز است.

نيمي از مخازن سدهاي 
كشور خالي است

ايلنا | ميزان خروجي آب از سدهاي كشور طي دو ماه 
اخير با افزايش 100 درصدي نسبت به سال گذشته 
از مرز هفت ميليارد مترمكعب گذش��ته و ظرفيت 
مناسبي از مخزن سدهاي كشور به كنترل و تسكين 

سيالب هاي احتمالي اختصاص يافته است.
بارندگي هاي مناسب سال آبي جديد موجب شده 
اس��ت تا آب ورودي به سدها نيز در شرايط مناسبي 
قرار گيرد، به طوري ك��ه روان آب ورودي به مخازن 
سدهاي كشور تا پايان آبان ماه به بيش از سه ميليارد و 
680ميليون مترمكعب رسيده كه در مقايسه با ورودي 
مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزايش پيدا كرده 
است. هم اكنون 50 درصد از حجم مخزن سدهاي 
كش��ور پر بوده، درحالي كه اين رقم سال گذشته در 

همين بازه زماني حدود 41 درصد بوده است.
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نگاه فعاالن اقتصادي جهان به اقتصاد سال 2019

بدبيني حاكم بر اقتصاد جهان 

تبعات بي برجامي براي تروئيكاي منفعل

بر اس��اس گزارش اخير موسس��ه م��ك كينزي در 
ژوئ��ن 2019، نتايج نظرس��نجي در مورد ش��رايط 
اقتصادي جهان نش��ان مي دهد فع��االن اقتصادي 
نسبت به گذش��ته بدبينانه تر ش��ده و تعداد كمي از 
افراد انتظار بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده 
را دارند. در حقيقت، طبق نظرسنجي انجام پذيرفته، 
پاسخ دهندگان هر منطقه اظهار داشته اند كه شرايط 
اقتصاد جهاني و اقتصاد ملي آنها نس��بت به گذشته 
بدتر شده است.  در واقع براي اولين بار از زمان شروع 
نظرسنجي در سال 2011 اكثر پاسخ دهندگان انتظار 
داش��تند كه اقتصاد در ۶ ماه آينده بدتر خواهد شد. 
نگراني ها در مورد تجارت نسبت به نظرسنجي قبلي 
افزايش يافته و بسياري از پاسخ دهندگان پيش بيني 
مي كنند كه سطح تجارت بين كشورهاي آنها و جهان 
در س��ال آينده كاهش خواهد يافت. با اين وجود، در 
ميان مناطق مختلف، برخي خوشبين نيز وجود دارد: 
پاس��خ دهندگان در امريكاي التين و هند انتظارات 
مثبت بيشتري در مورد س��طح تجارت و چشم انداز 
اقتصاد نسبت به همتايان خود در ديگر نقاط جهان 
دارند. اما در اين ميان افرادي در منطقه آسياي توسعه 
يافته هستند، به ويژه در مورد مسائل مربوط به اقتصاد 

كالن و سطوح شركت ها بدبين تر هستند. 

  ديدگاه هاي محتاطانه فعاالن اقتصادي از 
اقتصاد جهاني 

در ميان نظرسنجي هاي سال هاي مختلف، تاكنون 
سهم پاس��خ دهندگاني كه كاهش اخير در شرايط 
اقتص��اد جه��ان را گزاش دادن��د، بي س��ابقه بوده 
اس��ت؛ در ماه ژوئن نزديك ب��ه ۶۶ نفر از هر 10 نفر 
پاس��خ دهندگان اظهار داش��تند كه شرايط كنوني 
اقتصاد جهاني بدتر از ۶ ماه پيش است )از سپتامبر 
2019 اين سهم بي سابقه بوده است.( در مقايسه با 
يك سال پيش، سهم فعاالن اقتصادي به كاهش در 
 اقتصاد جهاني بيشتر از 2 برابر شده است. )نمودار 1( .

در اين نظرسنجي هنگامي كه در مورد ۶ ماه آينده 
از پاس��خ دهندگان شوال ش��د، همه به طور مشابه 

محتاط بودند
نمودار 1

توضيح: پاس��خ دهندگاني كه پاس��خ »مش��ابه« 
يا »نمي دانم« داش��تند لحاظ نش��ده است. تعداد 
پاسخ دهندگان در ژوئن 2018 برابر 1.۶48نفر، در 
دس��امبر 2018 برابر 1.037 نفر و در ژوئن 2019 
براب��ر با 1.118 نف��ر بوده اس��ت. 57 درصد انتظار 
داشتند كه شرايط اقتصادي جهاني در ۶ ماه آينده 
تضعيف ش��ود، اين س��هم از ابتداي نظرسنجي ها 
در مارس 2011 بي س��ابقه بوده است. بنابراين در 
مقايس��ه با نظرس��نجي قبلي، پاس��خ دهندگان در 
هر منطقه انتظار دارند كه ش��رايط اقتصاد جهاني 

تضعيف شود تا اينكه بهبود يابد.
 با توجه به انتظار نرخ رشد جهاني، سهم پاسخ هاي 
بدبينانه بيش��تر از گذش��ته اس��ت. براي اولين بار 

از زم��ان ش��روع نظرس��نجي در م��ورد تغييرات 
نرخ رش��د اقتصادي جهاني اكثر پاس��خ دهندگان 
پي��ش بيني كردند كه نرخ رش��د اقتص��اد در ۶ ماه 
آينده آهسته مي شود. در مارس 2019 ، 44 درصد 
از پاسخ دهندگان انتظار نرخ رشد كاهشي داشتند 
كه اين رقم در حال حاضر به 55 درصد رسيده است.

 مطابق نمودار 2، در ميان انواع ريسك هاي احتمالي 
كه منجر به تغيير رشد اقتصاد جهاني مي شود، اغلب 
پاس��خ دهندگان در نظرس��نجي ماه ژوئن 2019 
نسبت به ماه مارس همين سال افزايش يافته است. 
همانند نظرسنجي قبل، »بي ثباتي ژئوپليتيكي« و 
»تغييرات در سياست هاي تجاري« دومين و سومين 
ريسك عمده كاهش رشد اقتصاد جهاني هستند اما 
مطابق نمودار مشاهده مي شود همانند »تنش هاي 
تجاري«، »تغييرات در سياس��ت هاي تجاري« نيز 
نسبت به سه ماه گذشته سهم بزرگ تري از نظرات 

را به خود اختصاص داده است.
نمودار 2

با وجود آنكه پاسخ دهندگان در مورد اقتصاد كشور 
خود نسبت به ش��رايط اقتصاد جهاني كمتر بدبين 
هستند، اما ارزيابي آنها بيشتر منفي است تا مثبت؛ 
به طوري كه تنها 22 درصد از پاسخ دهندگان انتظار 
داش��تند كه شرايط اكنون بهتر از ۶ ماه پيش است، 
در حال��ي كه 43 درص��د بر اين باورند كه ش��رايط 
اقتصاديش��ان بدتر شده است)نسبت به سه يا شش 
ماه پيش.(در واقع، در مقايس��ه با نظرس��نجي هاي 
قبلي، تعداد بيش��تري از پاسخ دهندگان در شرايط 
فعل��ي اظهار داش��تند كه ش��رايط اقتص��ادي آنها 
نس��بت به قبل بدتر ش��ده ت��ا بهتر. در اي��ن ميان، 
هن��د و امري��كاي التين تنه��ا مناطق��ي بودند كه 
پاس��خ دهندگان آن احتم��ال بهب��ود در وضعيت 
اقتصاديش��ان دادن��د. از زمان نظرس��نجي قبلي، 
نگراني ها در مورد تغييرات سياست هاي تجاري به 
عنوان خطري براي رشد اقتصاد داخلي در بلندمدت، 
افزايش يافته اس��ت. در مورد تغييرات سياست ها: 
47 درصد از پاسخ دهندگان در ماه ژوئن )نسبت به 
يك س��وم در ماه مارس 2019( اظهار داش��تند كه 
تغييرات در سياست هاي تجاري رشد سال آينده را 

به خطر مي اندازند( .
نمودار 3

در دو نظرس��نجي گذش��ته، س��هم بيش��تري از 
پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه سطح تجارت بين 
كشورهايشان و ساير نقاط جهان در مقايسه با سال 

گذشته كاهش يافته اس��ت. عالوه بر اين، بر اساس 
پاسخ هاي به دست آمده از فعاالن اقتصادي، احتمال 
اينكه كاهش سطح تجارت جهان بر كسب و كارهاي 
نوپا اثر منفي داشته اس��ت، بيش از 3 برابر احتمال 

اثر مثبت آن است.
 اين در حالي اس��ت كه در م��ارس 2019، احتمال 
اثر منف��ي دو برابر احتمال اثر مثبت بوده اس��ت. با 
نگاهي به آينده، پيش بيني ها براي س��طوح تجاري 
آينده نسبت به نظرسنجي قبلي كاهش يافته است. 
تقريبًا نيمي از پاسخ دهندگان پيش بيني مي كنند 
كه ميزان تجارت بين كش��وهاي خود و ساير نقاط 
جهان در سال آينده كاهش مي يابد كه اين سهم از 
سال 201۶ بي سابقه است )نمودار 3( با اين وجود بر 
اساس نظرسنجي منطقه اي، اكثر پاسخ دهندگان در 
امريكاي التين و هند مي گويند كه تجارت در سال 

آينده افزايش خواهد يافت.
 اما در همه مناطق ديگر، پاس��خ دهندگان بيش��تر 

انتظار كاهش دارند تا افزايش.
نمودار 4 

  بدبيني آسياي توسعه يافته نسبت به شرايط 
اقتصادي

 پاسخ دهندگان آسياي توس��عه يافته، ديدگاه هاي 
بدبينانه ت��ري در مقايس��ه ب��ا نظرس��نجي قبلي و 
همتاي��ان خ��ود، در م��ورد اقتصاد جهان��ي دارند. 
آنها از س��ه ماه پيش ب��ه اين نتيجه رس��يده اند كه 
ش��رايط اقتصاد جهان بدتر شده اس��ت) نمودار 5( 

پاسخ دهندگان اين منطقه، بيش از 3.5 برابر بيشتر 
انتظار كاهش در نرخ رش��د اقتصاد جهاني را نسبت 

به افزايش آن داشته اند.
نمودار 5 

توضيح: تعداد پاس��خ دهندگان در مارس 2019 
برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده 
است. ارقام مربوط به پاس��خ »نمي دانم« در نمودار 

لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمي رسد.
آسياي توس��عه يافته منطقه اي است كه بيشترين 
ميزان پاسخ دهندگان آن 59 درصد اظهار داشتند 
كه ش��رايط اقتصادي كشورشان طي ۶ ماه گذشته 
بدتر شده است. تعداد پاسخ دهندگاني كه احتمال 
تضعيف ش��رايط اقتص��ادي را داده ان��د نيز بيش از 
گذشته شده است. در رابطه با سطوح تجارت، فعاالن 
اقتصادي كه گزارش كاهش تجارت بين كشورهاي 
خود و ساير نقاط جهان را دارند نسبت به ماه مارس 

افزايش يافته است.
 در حال حاضر ۶0 درصد از پاسخ دهندگان در ماه 
ژوئن )در مقايس��ه با ۶ .درصد در نظرسنجي قبلي( 
اظهار داشتند كه س��طح تجارت كشور آنها با ساير 

نقاط جهان كاهش يافته است

 اين دومين بار است كه پاسخ دهندگان يك منطقه 
بيش��تر از همتايان خود در سراس��ر جه��ان عنوان 
مي كنند كه تغيير در س��طح تجارت تأثير منفي بر 

فعاليت هاي تجاري آنها داشته است
 پاسخ دهندگان در آسياي توسعه يافته همچنين 
انتظارات كمتري نسبت به شركتهاي خود دارند. آنها 
نسبت به ساير مناطق و نسبت به نظرسنجي قبلي 
احتمال كمتري مي دهند كه س��ود شركت هايشان 
در ش��ش ماه آينده افزايش يابد )نمودار ۶( نسبت 
به ماه مارس 2019، پاسخ دهندگان اين منطقه نيز 
انتظار بيشتري نس��بت به كاهش اندازه نيروي كار 
نس��بت به س��اير مناطق دارند. در واقع بيش از يك 
سوم آنها عنوان داشتند كه در ماه هاي اخير نيروي 
كار آنها كاهش يافته اس��ت )در مقايسه با ميانگين 

جهاني 23درصد(.
نمودار 6

توضيح: تعداد پاس��خ دهندگان در مارس 2019 
برابر 152 نفر و در ژوئن 2019 برابر با 144 نفر بوده 
است. ارقام مربوط به پاس��خ »نمي دانم« در نمودار 

لحاظ نشده و لذا مجموع ارقام به 100 نمي رسد.
منبع:پژوهش  وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي 

حسن شكوهي نسب|
گام هاي روبه عقب ايران در برج��ام به دليل خروج 
امريكا و تعهدگريزي طرف اروپايي، توافق هسته اي 
را در شرايط نامطلوبي قرار داده و به باور ناظران در 
صورت شكست توافق، هزينه هاي سنگين اقتصادي، 

سياسي و امنيتي متوجه قاره سبز خواهد شد.
به گزارش ايرنا، توافق هس��ته اي اي��ران و 1+5 كه 
ب��ا خروج امريكا به 1+4 مبدل ش��د اين روزها حال 
خوش��ي ندارد. وعده هاي تكراري اروپا از يك سو و 
گام هاي رو به عقب تهران از سوي ديگر، هر روز بيش 
از پيش اين تواف��ق را به لبه پرتگاه نزديك مي كند؛ 
شرايطي كه بيش از هر عاملي، متاثر از تعهدگريزي 

طرف امريكايي و برقراري مجدد تحريم ها است.
با خروج امريكا از برجام، چشم ها به سمت اتحاديه 
اروپا به خصوص سه كشور اروپايي حاضر در توافق 
هس��ته اي )تروئي��كاي آلمان، فرانس��ه و انگليس( 
دوخته شد تا بلكه راهي براي نجات توافق بيابند. در 
اين مدت بارها شاهد اتخاذ راهكارها و سازوكارهايي 
از جان��ب اتحاديه اروپ��ا بوده ايم. به عن��وان نمونه 
»سازوكار ويژه مالي« )SPV( كه قرار بود تا اواسط 
آبان ماه پارس��ال و همزمان با دور دوم تحريم هاي 
امريكا وارد فاز اجرايي ش��ود، پس از چند ماه تاخير 
 )INSTEX( »سرانجام جاي خود را به »اينستكس
داد؛ س��ازوكاري كه ابتدا براي نخستين بار يازدهم 
بهمن ماه در بيانيه س��ه كش��ور عضو اتحاديه اروپا 
طي نشس��تي كه در حاشيه اجالس مجمع عمومي 
سازمان ملل برگزار شده بود، انعكاس يافت اما هنوز 

وارد فاز اجرايي نشده است.
تهران نيز در مقابل، ناگزير اقداماتي كاهنده بر پايه 
برخي بندهاي مندرج در برجام انجام داده اس��ت. 
همين دو هفته پيش )18 آبان( »بهروز كمالوندي« 
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي در نشستي خبري 
در محل تاسيس��ات غني س��ازي ش��هيد »مسعود 
عليمحم��دي« )فردو( به تش��ريح آخرين اقدامات 
انجام ش��ده در راس��تاي اجراي گام چهارم كاهش 

تعهدات برجام��ي پرداخت. وي با بي��ان اينكه گام 
چهارم بنا به دستور رييس جمهور برداشته شد كه 
به 1044 س��انتريفيوژ سايت فردو گاز تزريق شود، 
اظه��ار كرد: به تدريج ظرفيت غني س��ازي در فردو 
ط��ي روزهاي آين��ده افزايش مي يابد. ب��ا گازدهي 
سانتريفيوژها در فردو ظرفيت 8 هزار و ۶00 سويي 
به 9 هزار و 500 سو مي رسد و نسبت به قبل از برجام 

فاصله زيادي نداريم.
اقدامات كاهنده ايران كه در گام هاي اول و دوم، ابتدا 
از س��قف 300 كيلو براي ذخاير اورانيوم غني شده 
عبور كرد و س��پس ميزان غناي آن از 3.۶7 تعيين 
ش��ده در برجام به 4.5 درصد افزايش يافت، در گام 
سوم با تحقيق و توس��عه در زمينه سانتريفيوژهاي 
جديد همراه بود. گام چهارم اما به تاسيس��ات فردو 
كش��يده ش��د؛ تاسيس��اتي كه بر پايه برجام هزار و 
44 ماشين سانتريفيوژ براي كارهاي تحقيقاتي در 
تاسيسات هسته اي در آن فعاليت داشت اما به اين 

ماشين ها گازدهي انجام نمي شد.

انتظاري كه از تروئيكاي اروپا در پياده سازي برجام 
و پر كردن خأل حاصل از خروج امريكا و فش��ارهاي 
كاخ سفيد وجود داشت، برآورده نشده است. به باور 
ناظران اگر اروپا سازوكارهايي كه براي خنثي سازي 
تحريم هاي امريكا مشخص ساخته، اجرايي مي كرد 
بي ترديد فضاي تح��رك و بازيگري از ترامپ گرفته 

مي شد.
در همي��ن ارتب��اط ب��ود كه ميان��ه فروردي��ن ماه 
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه كش��ورمان 
در پيامي توئيت��ري از موضع گيري هاي اروپايي ها 
انتقاد كرد و نوش��ت: يك سال پس از لغو غيرقانوني 
برجام توس��ط امريكا، اروپا نتوانسته است اراده اي 
سياس��ي براي مقابله با تروريس��م اقتصادي امريكا 
جمع كند. حتي نه از طريق ايجاد يك كانال بانكي 
براي كمك هاي بشردوس��تانه. به جاي اين كار، سه 
كش��ور اروپايي با اعمال فشار بر سازمان ملل متحد 
در مورد قابليت هاي دفاعي ما مشغول خشنود كردن 

دونالد ترامپ هستند.

پرسش��ي كه براي بسياري مطرح اس��ت اينكه در 
صورت ت��داوم كاهش تعهدات هس��ته اي تهران و 
شكست برجام چه تبعاتي متوجه اروپا به خصوص 

سه عضو اروپايي توافق هسته اي خواهد شد؟
از جمل��ه تهديداتي كه متوجه اروپايي ها اس��ت به 
مس��اله مهاجران و پناهجويان مي توان اشاره كرد. 
اتحاديه اروپا به دليل نزديكي به مناطق بحران زده 
خاورميانه و شمال آفريقا در سال هاي اخير با سيل 
مهاجران و پناهجويان مواجه بوده است. ضمن اينكه 
افزايش تحركات تروريستي از سال ها پيش پهنه اين 
منطقه را ناامن ساخته و صداي اعتراض شهروندان 
اروپايي را بلند كرده است. بنابراين در صورت نبود 
برج��ام و افزايش تنش ها در منطق��ه، كمتر امريكا 
و بيش��تر اتحاديه اروپا اس��ت كه از چنين وضعيتي 

آسيب خواهد ديد.
از جمله نگراني ها و دغدغه هاي كشورهاي اروپايي 
همانند اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و ... كاهش فرصت هاي 
شغلي و رشد نرخ بيكاري است كه در فضاي بحران 
اقتصادي و همچنين ورود س��يل مهاجران افزايش 
چشمگيري داشته است. گزارش اواسط اسفند سال 
97 مركز آمار اتحاديه اروپا نش��ان داد متوسط نرخ 
بيكاري در 19 كش��ور عضو منطقه يورو تا پايان ماه 
ژانويه )دي - بهمن( بدون تغيير نسبت به ماه پيش 
از آن در سطح 7.8 درصد باقي مانده اما نرخ بيكاري 
به جز سران و شمار اندكي از 28 كشور عضو اتحاديه 

اروپا، همچنان باال است.
رش��د ناامني و افزايش تحركات تروريستي از ديگر 
تبعات هج��وم پناهجويان اس��ت؛ موضوعي كه به 
بس��تري براي قدرت يابي افزون تر احزاب دس��ت 
راس��تي و افراط��ي اروپا تبديل و س��بب ش��ده كه 
كشورهاي اروپايي براي مقابله با ورود موج مهاجران 
هزينه هاي هنگفتي را متقبل ش��وند. بخشي از اين 
سياس��ت مهاجرتي اتحاديه را مي ت��وان در توافق 
۶ ميلي��ارد يورويي با تركيه دي��د كه تاكنون حدود 
يك س��وم آن پرداخت ش��ده و تركيه در ازاي اين 

كمك مالي پذيراي پناهندگان س��وري اس��ت و از 
ورود آنان به اتحاديه اروپ��ا ممانعت مي كند. گفته 
مي شود اين كمك هاي مالي براي اجراي پروژه هاي 
تامين نيازهاي بهداش��تي، آموزشي، زير ساختي، 
مواد غذايي و ديگر نيازهاي پناهندگان سوري مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
از ط��رف ديگ��ر، مهاج��ران و پناهجوياني كه طي 
يك دهه اخير خ��ود را به خاك اروپا رس��انيده اند، 
هزينه ه��اي مالي باالي��ي را بر كش��ورهاي ميزبان 
تحميل كرده اند. به عنوان نمونه دولت آلمان در سال 
گذشته ميالدي )2018( رقمي حدود 23 ميليارد 
يورو براي مهاجران و پناهندگان در اين كشور هزينه 
كرده كه در مقايسه با س��ال قبل حدود 11 درصد 

رشد داشته است.
اينك به دليل فش��ار اقتص��ادي امريكا ب��ر ايران و 
بي تفاوتي كش��ورهاي قاره س��بز، امكان و احتمال 
خروج سه ميليون مهاجر افغان از ايران وجود دارد. 
مهاجراني كه به گفته »سيدعلي قدمگاهي« معاون 
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، 
تنها هزينه تحصيل 480 هزار دانش آموز آنها ساالنه 

به 150 ميليون دالر مي رسد.
در همين ارتب��اط بود كه »س��يدعباس عراقچي« 
ارديبهش��ت ماه امس��ال با بيان اينك��ه مديريت و 
تامين هزينه هاي بحث مهاجرين و پناهندگان يك 
مسووليت بين المللي به شمار مي رود، اظهار داشت: 
»اينكه مردم ايران حق ميهم��ان نوازي را در مورد 
پناهندگان و مهاجرين به ج��ا آورده و باز هم به جا 
خواهد آورد يك بحث اس��ت، اينكه س��اير كشورها 
و س��ازمان هاي بين المللي، به خصوص كشورهاي 
غربي كه اتفاقا مسبب بسياري از مصيبت هاي مردم 
افغانستان هستند هم بايد وظيفه و مسووليت خود 
را انج��ام دهند، يك بحث ديگر اس��ت... دولت هاي 
اروپايي بايد سهم خود را در پذيرايي از مهاجرين ادا 
كنند، حال يا در قالب پرداخت هزينه ها يا با پذيرش 

بخشي از آنها در كشورهاي خود.«
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 زمان تصميم گيري اروپا 
و بريتانيا فرا رسيده است

اسپنسر پي. بوير| به رغم مباحثات درباره اينكه 
مي توان به وضعيت كنوني به مثابه ليوان نيمه پر 
نگاه و اينطور تصور كرد كه كارشناس��ان در هر دو 
ط��رف اقيانوس اطلس توانايي ثابت نگه داش��تن 
ش��رايط را دارن��د، اما تنش ها در س��وي اقيانوس 
بر سر مس��ائل سياس��ت گذاري همچون روابط با 
ايران و تغييرات آب و هوايي و همچنين اختالفات 
ميان ترامپ و رهبران كش��ورهاي دوست ،قبول 
اينكه همانند هميشه حفظ روابط در سطح پايين 
مي تواند پاسخگو باشد را دشوار كرده است. شايد 
اساسي ترين سوال اين باشد كه تصميم گيري هاي 
سياسي بريتانيا و اياالت متحده در سال هاي جاري 
و آتي ميالدي به عالوه نتيج��ه انتخابات پارلمان 
اروپايي به طور كلي چه معنايي براي روابط ترنس 

آتالنتيك خواهد داشت؟
به گ��زارش ديپلماس��ي ايران��ي به نق��ل از واحد 
تحقيقاتي دانشگاه پنسيلوانيا، تاثير انتخاب هاي 
سياسي بريتانيا در طي چند ماه آينده و چگونگي 
تاثيرگ��ذاري انتخابات پارلم��ان اروپايي در اوايل 
س��ال جاري ميالدي بر رواب��ط ترنس آتالنتيك 
كمتر از سياست هاي دولت دونالد ترامپ نيست. 
 به رغم اينكه ترزا مي، نخست وزير پيشين بريتانيا، 
سه مرتبه براي تصويب توافق مذاكره شده برگزيت 
با اتحاديه اروپا در پارلمان كش��ورش تالش كرد، 
اما هنوز راه حلي براي بحران پيدا نش��ده است. در 
داخل پارلمان بريتانيا بر سر راهكار مناسب اختالف 
نظرهاي گسترده اي وجود دارد. اتحاديه اروپا آشكارا 
نشان داده كه تمايلي به از سرگيري مذاكرات ندارد.

تصمي��م ترزا مي  به كناره گي��ري از رهبري حزب 
محافظه كار و در نتيجه نخست وزيري، كمكي به 
شرايط نكرده چرا كه جانشين او برنامه هاي كامال 
متفاوتي براي برگزيت در پيش گرفته است. بوريس 
جانسون، نخس��ت وزير جديد و وزير امور خارجه 
مستعفي دولت مي، از خارج كردن بريتانيا از اتحاديه 
اروپا بدون توافق خشنود خواهد شد. به رغم ادراك 
عمومي از عواقب فاجعه آميز سياس��ي و اقتصادي 
برگزيت بدون توافق براي هر دو طرف، باز هم اميد 
زيادي به جدايي توافقي نيست. اياالت متحده كه 
همين حاال هم كارگزار اصلي خود با اتحاديه اروپا 
را از دست داده اس��ت در صورت جدايي بريتانيا و 
اتحاديه اروپا بدون چارچوبي مشخص براي مديريت 
تجارت، قوانين ي��ا همكاري ه��اي امنيتي، ضرر 
مي بيند. سرمايه گذاران بازار سهام و صنايع اياالت 
متحده كه در معرض روابط اروپايي بريتانيايي قرار 
دارند، از جمله شركت ها در حوزه هاي خودروسازي، 
خدمات درمان، فناوري و ارتباطات احتماال بيش از 

ديگران دچار آسيب خواهند شد.
اين در حالي است كه اروپا احتماال در روابط با بريتانيا 
با مانعي بزرگ مواجه خواهد ش��د. اگرچه احزاب 
پوپوليستي مخالف اروپا دس��تاوردهاي چنداني 
در سراس��ر اين قاره نداش��ته اند، اما قافله را كامل 
نباخته اند و تقريبا مي توان گفت جايي هستند كه 
5 سال پيش بودند. در مقابل، احزاب راست ميانه و 
چپ ميانه 80 درصد از كرسي هاي خود را از دست 
داده اند. حزب راست افراطي فرانسه تقريبا حزب 
جمهوري به پيش رييس جمهوري امانوئل ماكرون 
را شكست داد و حزب جناح راستي ليگ ايتاليا بيش 
از يك سوم آرا را به دست آورد. احزاب پوپوليستي 
جناح راستي كه ديدگاه هاي ضدمهاجرتي و ضد 
حكومت نخبگان مشتركي با همتايان راست افراطي 
امريكايي دارند، حضور خ��ود را تثبيت كرده اند و 
همچنان ب��ه اظهارنظر درباره روابط در دو س��وي 

اقيانوس اطلس ادامه خواهند داد.
بدين ترتيب، اين س��وال پيش مي آي��د كه آيا در 
شرايط كنوني فرصتي براي نزديك تر شدن روابط 
در دو سوي اقيانوس اطلس وجود دارد؟ شايد چند 

مورد اندك.
در اروپا، ش��واهدي وجود دارد كه نش��ان مي دهد 
پوپوليسم جناح راس��تي به عنوان يك ايدئولوژي 
آنقدري كه پيشتر تصور مي شد، محبوب نخواهد 
شد و گس��ترش نخواهد يافت. به رغم نگراني هاي 
ادامه دار راي دهندگان راست افراطي درباره مرزها، 
مهاجرت و هويت ملي، بسياري از راي دهندگان از 
جناح هاي چپ و راست كه احزاب و سياستمداران 
جريان اصلي را رها كرده بودند، نظر خود را تغيير 
داده اند. احزاب مخال��ف اروپا در انتخابات پارلمان 
اروپايي دستاورد چنداني نداشتند و احزاب ميانه 
حامي اروپا توانست قدرت خود را در پارلمان حفظ 
كند. تمايل كلي به تغيير عوامل اين فرصت را براي 
احزاب جري��ان اصلي كه عمدتا ب��ه روابط ترنس 
آتالنتيك ارج مي نهن��د فراهم آورد تا مجددا براي 
جلب حمايت در ميان راي دهندگان س��رخورده 
و نگران درباره مس��ائلي همچون اقتصاد، محيط 
زيست، مهاجرت، روسيه و افراط گرايي اسالمي، 
تالش كنند. در سوي ديگر اقيانوس اطلس، روي 
كار آمدن دولتي جديد مي تواند به معناي شروعي 
دوباره باش��د. همه نامزدهاي دموكرات انتخابات 
رياست جمهوري به كارگيري شيوه موثرتري در 
حمايت از نظم بين المللي ليبرال، يعني ارزش قائل 
ش��دن براي اتحادها و همكاري ها در چالش هاي 
مش��ترك جهاني، را وعده داده ان��د. اما اگر ترامپ 
در انتخابات 2020 امريكا راي آورد، متصور شدن 
تقوي��ت روابط در دو س��وي اقيان��وس اطلس در 
چند س��ال آينده دشوار خواهد بود. تنش ها بر سر 
ايران، صلح خاورميانه، و سياس��ت هاي تغييرات 
اقليمي تشديد خواهند ش��د و اختالف نظرها بر 
سر هزينه هاي دفاعي باال خواهد گرفت. در چنين 
شرايطي، شايد تنها فرصت براي بهبود روابط اين 
باش��د كه محلي هاي امريكايي و همتايانشان در 
آنس��وي اقيانوس همكاري هاي خود را در مسائل 
محيط زيس��تي و ديگر زمينه ها افزايش دهند. در 
چنين ش��رايطي ايالت ها، ش��هرها و شركت هاي 
خصوصي مجبور خواهند شد نقشي تهاجمي در 

حفظ امنيت و منافع اقتصادي خود ايفا كنند. 



اخبار كالن 9 كالن

وزارت كار از نسخه ارتقاي سرمايه اجتماعي براي ايران و يونان گزارش داد

چرا  ايرلند توانست ولي يونان نه؟
دو كشور يونان و ايرلند كه داراي آشكارگي بحران مالي و 
اقتصادي در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درماني يكساني 
براي مديريت بحران اقتصادي بهره گيري كردند. ايرلند بعد 
از چند سال توانست بحران را پشت  سر بگذارد، ولي يونان 
همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. كارشناسان در 
تبيين ريشه هاي »مشترك بحران« و »نتايج متفاوت« آن 
به عنصر »سرمايه اجتماعي« و »اعتماد عمومي« شهروندان 
نسبت به حاكميت انگشت تاكيد گذاشته اند. به گزارش 
»تعادل«، وزارت كار و رفاه اجتماعي، چندي پيش گزارشي با 
عنوان »نقش سرمايه اجتماعي در مديريت بحران اقتصادي 
و داللت هايي براي ايران« منتش��ر كرده اس��ت كه در اين 
گزارش سعي شده نحوه مواجهه حكمرانان يوناني و ايرلندي 
با بحران اقتصادي واكاوي شود. در بخشي از اين گزارش آمده 
است: بحران عبارت است از برهم خوردن تعادل پديده مورد 
نظر، به نحوي كه حيات و موجوديت آن پديده در معرض 
تهديد جدي و خطر قرار گيرد. به مراحل ماقبل از بحران، 
چالش گفته مي شود. هرگاه نس��بت به حل چالش هاي 
مربوطه اقدام ش��ود، پديده مورد مطالعه از بحران در امان 
خواهد بود.  كشورهاي يونان و ايرلند ضعف هاي كاركردي 
در خصوص سياست گذاري هاي مختلف اقتصادي داشتند. 
ناكارآمدهاي مربوطه، به شكل گيري چالش هاي اساسي 
سپس بحران هاي گسترده در حوزه مالي و پولي انجاميد. 
اوج آش��كارگي بحران در اين دو كشور در سال ۲۰۰۸ بود. 
هر يك از اين كشورها، از يكسو داراي داليل تقريبا مشترك 
براي »وقوع« بحران اقتصادي بودند و از سوي ديگر، نسخه 
مشتركي را نيز براي »مواجهه« با بحران اتخاذ كردند. بدين 
معني كه هر دو كش��ور »كمك هاي مالي« بانك مركزي 
اروپا و ساير كشورهاي اروپايي را براي رفع و مديريت بحران 
اقتصادي پيگيري مي كردند. اما شرط اصلي كمك بانك 
مركزي اروپا به اين دو كشور، ارايه برنامه بازپرداخت هاي 
مالي و توانايي انجام تعهدات از سوي آنها بود. محور اصلي 
بازپرداخت تعهدات، معطوف به دو راهكار  ش��د: افزايش 
درآمدها و كاهش هزينه ها. باتوجه به راهكارهاي مزبور، هر 
دو كشور، به »سياست« كاهش هزينه ها اولويت بيشتري 
دادند. اصلي ترين »راهبرد« تحقق سياست كاهش هزينه ها، 
برقراري »رياضت اقتصادي« براي بازپرداخت تعهدات و 

مناسب ترين مديريت بحران اقتصادي بود.

 ارزيابي عملكرد مديريت بحران اقتصادي
نخبگان سياس��ي اين كش��ورها براي مواجهه با بحران 
اقتصادي، راهبرد »رياضت اقتص��ادي« را اتخاذ كردند. 
راهبرد مزبور، متضمن كاهش دستمزدها، اخراج نيروي 
كار و حذف هزينه هاي غير ضروري مي شود. اين تدابير 
موجب كاهش هزينه هاي جاري مي شود كه زمينه الزم و 
توانايي مناسب را براي بازپرداخت تعهدات به بانك مركزي 
اروپا فراهم مي آورد. با بررسي عملكردهاي دو كشور يونان 
و ايرلند در مواجهه با بحران ۲۰۰۸، مش��اهده مي ش��ود 
كه طي س��ال هاي ۲۰۱۷-۲۰۰۸، ش��اخص هاي كالن 

اقتصادي در ايرلند داراي بهبود چشمگيري بوده است.
همان طور كه مش��اهده مي ش��ود، درآمد س��رانه يونان 
از ۳۱ه��زار و 99۷دالر در س��ال ۲۰۰۸، ب��ه ۱۸ ه��زار و 
6۱۳دالر در سال ۲۰۱۷ كاهش پيدا كرده است. اما درآمد 
س��رانه ايرلند از 6۱ هزار و ۲5۸ دالر در س��ال ۲۰۰۸ به 
69 ه��زار و ۳۳۱ دالر در س��ال ۲۰۱۷ افزايش پيدا كرده 
اس��ت. صادرات كاال در يونان افزايش محدودي داشته، 
اما صادرات كاال در ايرلند از ۱۲9.۸ ميليارد دالر در سال 
۲۰۰۸ به ۲۱9.۷ميليارد دالر در سال ۲۰۱۷ افزايش پيدا 
كرده است. پرسش مهم اين است كه رمز »تفاوت« بين 
شاخص هاي كالن اقتصادي در اين دو كشور به چه عاملي 
بازگشت دارد؟ كارشناسان بين المللي يكي از پاسخ هاي 
اساسي را در عنصر سرمايه اجتماعي جست وجو مي كنند.

  آثار وضعيت اعتماد عمومي در يونان و ايرلند
كارشناسان بين المللي، ذهنيت هاي اجتماعي متفاوت 
در خصوص فضاي سياست گذاري در كشورهاي يونان و 
ايرلند را داراي نقش تعيين كننده در مواجهه و همچنين 
مديريت بحران اقتصادي ۲۰۰۸ آنه��ا، مي دانند. بدين 
معنا كه »ناكارآمدي« سياست گذاري نخبگان سياسي 
و همچنين وضعيت فس��اد در كش��ور يون��ان، موجب 
شكل گيري ذهنيتي از سوي شهروندان نسبت به نظام 
تدبير كشور شد كه »چش��م انداز تيره و مبهمي از آينده 
سياس��ت گذاري« را به دس��ت داد. لذا به س��بب ضعف 
اعتماد عمومي در خصوص سيستم سياست گذاري در 
يونان، نگرش مناسب نسبت به افق روشن از مسير آينده 
كشور وجود نداش��ت و از اين رو سياست هاي رياضتي از 

سوي مردم تحمل نش��د. با آغاز سياست هاي رياضتي، 
موج گس��ترده اي از اعتراض عمومي در كش��ور ظهور و 
بروز پيدا كرد. تداوم اين وضعيت، ضربه اساسي به اعتبار 
سياست گذاران و نخبگان سياسي وارد كرد  و برنامه هاي 
مديريت بحران اقتصادي را تحت تاثير جدي قرار داد. اما به 
سبب كاهش فساد در كشور ايرلند، ميزان اعتماد عمومي 
نزد شهروندان ايرلندي، مناسب بود. از اين رو برنامه رياضت 
اقتصادي كه از سوي سياست گذاران ارايه شده بود، مورد 
پذيرش عمومي قرار گرفت و كشور با سرعت مناسب از 

بحران خارج شد.

به عنوان نمونه مي توان به روند كسري بودجه و بدهي دولت 
در مقاطع مختلف بحران، در اين دو كش��ور اشاره داشت. 
اين امر مي تواند آثار متفاوت اعتماد يا عدم اعتماد عمومي 
در دو كشور مذكور را نمايان كند. همان طور كه مشاهده 
مي شود، وضعيت بدهي دولت در هر دو كشور بعد از بحران 
رو به افزايش مي گذارد. اما در سال ۲۰۱6، وضعيت بدهي 
دولت در كشور ايرلند رو به كاهش و در يونان كماكان رو به 
افزايش مي گذارد و به ۱۸۰ درصد توليد ناخالص داخلي بالغ 
مي شود.يكي ديگر از شاخص هاي بسيار مهم براي مديريت 
بحران اقتصادي، ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي است. 
وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي، يكي از نمادهاي مهم 
ثبات اقتصادي و اجتماعي كشورها محسوب مي شود. جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در ايرلند از ۲۳.۳ ميليارد دالر در 
سال ۲۰۰۸، به 5۱.5 ميليارد دالر در سال ۲۰۱۷ افزايش 
پيدا كرده است. اما در يونان ميزان سرمايه گذاري خارجي 
از 5.۷ ميليارد دالر در سال ۲۰۰۸، به ۴ ميليارد دالر در سال 
۲۰۱۷ كاهش يافته است. اين روند داللت بر مديريت بحران 

اقتصادي در ايرلند و تداوم بحران در يونان دارد.

 ارزيابي وضعيت دو كشور
دو كشور يونان و ايرلند كه داراي آشكارگي بحران مالي و 
اقتصادي در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درماني يكساني 
براي مديريت بحران اقتصادي بهره گيري كردند. ايرلند بعد 
از چند سال توانست بحران را پشت  سر بگذارد، ولي يونان 
همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. كارشناسان در 
تبيين ريشه هاي »مشترك بحران« و »نتايج متفاوت« آن 
به عنصر »سرمايه اجتماعي« و »اعتماد عمومي« شهروندان 
نسبت به حاكميت انگشت تاكيد گذاشته اند.بنابراين اگر چه 
دو كشور داراي بحران اقتصادي نسبتاً مشابه بودند، نسخه 
درمان مشترك دووجهي مبتني بر »دريافت كمك بيروني« 
و »راهبرد رياضت اقتصادي« را پيگيري كردند؛ اما عامل 
»اعتماد عمومي«، باعث شد تا دو كشور نتايج و پيامدهاي 
متفاوتي را در مديريت بحران اقتصادي داشته باشند. اعتماد 
مخدوش شده اجتماعي در يونان موجب شكل گيري پديده 
پيچيده »معماي اجتماعي« شد كه داللت بر بدترين درجه 
از اعتماد عمومي دارد. كارشناسان معتقد هستند كه بدون 
حل چالش اعتماد عمومي، عبور كامل كشور يونان از بحران 

ميسر و مقدور نخواهد بود.

 آموزه ه�اي راهب�ردي مديري�ت بحران 
اقتصادي براي ايران

ب��راي بهره گيري راهبردي در خص��وص نحوه مديريت 
بحران اقتص��ادي در كش��ورهاي يون��ان و ايرلند براي 
ايران، قبل از هر اقدامي بايد به بررس��ي س��نخيت ها يا 
عدم س��نخيت هاي ايران با هريك از كش��ورهاي مورد 
بررس��ي پرداخت. با بررسي هاي به عمل آمده و براساس 
وضعيت شاخص هاي كالن اقتصادي، اقتصاد ايران داراي 

شباهت هاي بيشتر با اقتصاد يونان است. 
توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه هر دو كشور در سال 
۲۰۱۷ نسبت به ميزان توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه 
در سال بحران )۲۰۱۰( كاهش داشته است. حال آنكه قبال 
گفته شد، شاخص هاي كالن اقتصادي در كشور ايرلند در 
سال ۲۰۱۷ نسبت به س��ال بحران اقتصادي، بهبود پيدا 
كرده اس��ت. معني و مفهوم نكات مزبور، گوياي اين است 
كه كشور ايرلند از بحران خارج شده، اما كشورهاي يونان 

و ايران كماكان در دام بحران اقتصادي گرفتار هس��تند. 
بنابراين نخبگان سياس��ي ايران با بهره گيري از وضعيت 
تجربي يونان بايد براي مديريت بحران اقتصادي به عنصر 
»اعتماد عمومي« بيش از پيش توجه داشته باشند. چرا كه 
كارشناس��ان، عدم خروج از بحران اقتصادي در تعدادي از 
كش��ورهاي بحران زده را به چال��ش در وضعيت »اعتماد 
عمومي« مربوط مي دانند. اما چرا دو كشور يونان و ايران، 
نتوانس��ته اند از بحران خارج شوند. يكي از داليل اين امر را 
بايد در »شباهت هاي سياست گذاري« آنها جست وجو كرد.

 وجوه مش�ترك سياس�ت گذاري  در يونان 
و ايران

رئوس ش��باهت هاي اقتصاد ايران با يونان را مي توان در 
محورهاي ذيل دس��ته بندي كرد: ايجاد تعهدات فراوان 

از سوي نخبگان سياسي با اهداف سياسي و اجتماعي
نخبگان سياسي اغلب كشورهاي جهان، همواره به تعادل 
ميان منابع و مصارف توجه مي كنند. همچنين بايد گفت 
كه سياستمداران در مورد مصارف نيز داراي محدوديت  هاي 
مختلف از سوي دستگاه هاي نظارتي هستند. اما در ايران و 
يونان ظاهرا چنين محدوديتي وجود ندارد. سياستمداران 
اين كشورها تعهدات فراواني را با اهداف سياسي و اجتماعي 
همچون افزايش محبوبيت و… بر بودجه و ساختار مالي 
كشور تحميل مي كنند، حال آنكه منابع موجود، جوابگوي 
آن تعهدات نيست. سياس��تمداران يوناني با انتشار اوراق 
قرضه و ايجاد بازار بدهي و سياس��تمداران ايراني، با اتكا به 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت، تعهدات فراواني كه فراتر از 

منابع موجود بوده است را براي كشور ايجاد كرده اند.

  بحران بدهي
انباشت شكافي كه بين ايجاد تعهد و توانايي هاي اقتصادي 
در ط��ي زمان به وجود آمده، منجر به وقوع پديده »بحران 
بدهي ها« در اين دو كشور شده اس��ت. قبل و بعد از سال 
۲۰۰۸، دولت ها در يون��ان به قواعد و ضوابط اتحاديه اروپا 
اعتنايي نداشتند كه نتيجه اين امر پيروزي پوپوليست ها 
و سپس چپ ها در يونان بود. اما به تدريج دولت ها ضوابط 
و مقررات اتحاديه را براي مديريت بحران بدهي پذيرفتند. 
ولي در ايران، چشم اندازي براي حل ريشه اي بحران بدهي ها 
وجود ندارد، چرا كه هر دولتي با تعويق حل بحران بدهي ها، 

محبوب تر خواهد بود.

 پذي�رش ب�ا تاخير اص�ول و مبان�ي اقتصاد 
متعارف از سوي نخبگان سياسي

در گام اول، نخبگان سياسي اين دو كشور، نسبت به پذيرش 
اصول و مباني اقتصاد متعارف مقاومت مي نمايند. اما پس از 
تشديد چالش ها، با تاخير رو به پذيرش اصول اقتصاد متعارف 
مي آورند. البته اين پذيرش همراه با تاخير، فرصت سوزي هاي 
فراوان را براي دو كشور در برداشته است. پس از آشكارگي 
آثار نامناسب سياست هاي دولت چپ گراي يونان، نظرات 
مربوطه تغيير پيدا كرد و به رعايت مباني دستورالعمل هاي 

اتحاديه اروپا تن داده شد و در نهايت اين كشور وارد تعامل 
با اتحاديه اروپا گرديد. در ايران نيز پذيرش همراه با تاخير، 

موجب اتالف منابع فراوان كشور شده است.

 تامي�ن رفاه اجتماعي اكن�ون  با هزينه كرد 
از فردا

يكي ديگر از ويژگي هاي مشترك پيچيده ميان اين دو كشور، 
اين است كه سياستمداران و آحاد جامعه، خواهان »عدم كار 
س��خت«، و توام با »رفاه باال« هستند. بديهي است كه اين 
شكاف، موجب ايجاد تعهد بدهي براي نسل آينده مي شود. 
در كشور يونان، منابع فراواني براي رفاه اجتماعي »اكنون« 
مصرف شده كه منابع مورد نياز از طريق دريافت وام جبران 
شده كه بايد نسل »آينده« آن را پرداخت نمايد. كارشناسان 
مي گويند آنچه در يونان رخ داد، تقريبا آخرين خطايي است 
كه يك كشور مي تواند زير پرچم اتحاديه اروپا مرتكب شود 
)بركچيان، ۱۳9۴( . در ايران نيز اين روند با هزينه كرد ثروت 
بين فسيلي )نفت و گاز( براي رفاه نسل كنوني تحقق يافته 
است. به عنوان نمونه مي توان به طرح هايي همچون پرداخت 
يارانه بدون پشتوانه مالي به تمامي اقشار، تثبيت نرخ ارز و 
افزايش واردات ب��راي رفاه عمومي و انجام پروژه هاي نيمه 
تمام عمراني بدون تامين منابع مورد نياز اشاره كرد. تمامي 
اين قبيل طرح ها، داراي آثار رفاهي كوتاه مدت و فاقد ثروت 
آفريني در بلندمدت هستند. برآيند وضعيت مزبور، موجب 
شكل گيري پديده اي تحت عنوان رفاه اجتماعي »اكنون« 

با هزينه كرد »فردا« شده است.

  وج�وه متفاوت سياس�ت گذاري  در يونان 
و ايران

دو كش��ور يونان و اي��ران، داراي تفاوت هاي اساس��ي در 
سياست گذاري ها هس��تند. در ادامه به چند تفاوت مهم 

ميان آنها اشاره مي شود:

  عضويت يونان در اتحاديه پولي يورو
عضويت يونان در اتحاديه پولي يورو، موجب شكل گيري 
سياس��ت گذاري هاي متفاوت ميان آن كشور و ايران شده 
است. بدين معنا كه نخبگان سياسي كشور يونان به سبب 
نظارت اتحاديه اروپا در سياست گذاري پولي آنها، نمي توانند 
براي مديريت بحران اقتصادي و بدهي، از راه حل هاي موقت و 
خطرناك همچون چاپ پول و استقراض از بانك مركزي كه 
موجب ايجاد نرخ تورم مي شود، استفاده كنند.لذا مشاهده 
مي ش��ود، بازپرداخت بدهي ها در يونان، اتخاذ سياست ها  
رياضتي را ضروري كرده است. هر چند كه تبعات اين قبيل 
سياست ها، كاهش رفاه شهروندان، نارضايتي هاي فردي و 
اجتماعي، اعتصاب عمومي است، اما بر اساس اولتيماتوم 
اتحاديه اروپا مبني بر الزام رعايت سياس��ت رياضتي براي 
تداوم عضويت در اتحاديه اروپا، حتي حاكمان پوپوليست و 
چپ گرا در يونان، شروط اتحاديه را رعايت مي كنند. منافع 
عضويت در اتحاديه به ميزاني است كه دولت يونان نتواند از آن 
چشم  پوشي كند )حسن عباسي، ۱۳9۴( .اين امر مي تواند 

اميد به حل بحران را افزايش بخشد. اما به سبب فقدان نظم 
نهادي فرا ملي در ايران، نخبگان سياسي كشور همواره براي 
حل مشكالت مالي از راه حل هايي همچون استقراض از بانك 
مركزي اس��تفاده مي نمايند. حتي با وجود كسري بودجه 
دولت، نسبت به افزايش حقوق كارمندان اقدام مي گردد يا 
به رغم محدوديت منابع و بحران بدهي ها، همچنان يارانه هاي 
غيرهدفمند در حوزه هاي مختلف به آحاد جامعه پرداخت 

مي شود و ابعاد بحران بدهي عميق تر مي شود.

 بهره گيري يونان از خدمات مش�اوره اي و 
حمايت هاي مالي نهادهاي اروپايي

عضويت يونان در اتحاديه اروپا و اتحاديه پولي يورو، موجب 
برخورداري از خدمات مشاوره اي نهادهاي فراملي شده كه 
در سرعت بخشي به حل و مديريت بحران اقتصادي موثر 
بوده اس��ت. اما ساختارهاي نهادي در اقتصاد ايران نه تنها 
اين موارد را تجربه نكرده و فاقد اخذ مشاوره رسمي از سوي 
نهادهاي بين المللي است، كه حتي نگاه هاي بدبينانه نسبت 

به اين قبيل مراكز وجود دارد.

 »پايي�ن« بودن نس�بت بدهي ها  ب�ه توليد 
ناخالص در ايران

»پايين بودن« نسبت بدهي ها به توليد ناخالص در ايران و 
»داخلي بودن« بدهي ها، يكي از مزيت هاي اقتصاد ايران 

محسوب مي شود.

 »درآمدهاي نفتي« در ايران
»درآمدهاي نفتي« يكي ديگ��ر از مزيت هاي اقتصاد ايران 
براي مديريت بحران اقتصادي اس��ت ك��ه البته با توجه به 
تحريم هاي سياسي و ... نمي توان به نحو مناسب از اين مزيت 
بهره گيري نمود.با توجه به بررسي انطباقي كه ميان دو كشور 
يونان و ايرلند صورت پذيرفت، اين نكته به دس��ت آمد كه 
نتايج متفاوت مديريت بحران اقتصادي در آنها، به وضعيت 
تمايزهاي اجتماعي و اقتصادي در اين كش��ورها بازگشت 
داشته است. همچنين با عنايت به بعضي از سنخيت ها در 
خصوص شاخص هاي اقتصادي ميان دو كشور ايران و يونان، 
بايد بر اين نكته مهم انگش��ت تاكيد گذاشت كه اثربخشي 
سياست گذاري هاي اقتصادي در اين دو كشور بيش از پيش به 
عنصر »سرمايه اجتماعي« و »اعتماد عمومي« وابستگي دارد. 
به عبارت ديگر، »كيفيت سياست گذاري ها« براي مديريت 
بحران اقتصادي در ايران و يونان وابستگي اساسي به عنصر 
سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي دارد. از آنجاكه ايران مجددا 
مواجهه با تحريم هاي جديد اقتصادي پيدا كرده است، لزوم 
توجه به موضوع سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي بسيار حائز 
اهميت است.يكي از موضوعات مهمي كه كيفيت سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي را خدشه دار مي سازد، موضوع فساد 
است. افزايش فساد موجب كاهش ضريب سرمايه اجتماعي 
و اعتماد عمومي مي ش��ود. با ارايه رتبه وضعيت فس��اد در 
كشورهاي ايرلند، يونان و ايران، ابعاد نگراني نسبت به وضعيت 
سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در ايران آشكارتر مي شود.

حقوق نا مكفي به حوادث ناشي از كار دامن مي زند
مش��اور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بيان 
اينکه ام��روز تمام دريافتی کارگ��ران صرف هزينه های 
مسکن و اجاره بها می شود، گفت: وقتی حقوق کارگر کفاف 
هزينه های زندگی را ندهد ناچار است به مشاغل ديگر روی 
بياورد و اين کار موجب پايين آمدن بهره وری، بروز حوادث 

ناشی از کار و مشکالت بسيار در محيط کار می شود.
مسعود نيازی در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه اخير 
کميته دستمزد برای تعيين رقم سبد معيشت کارگران 
اظهار کرد: سال گذش��ته در جريان تعيين هزينه سبد 
خانوارهای کارگری به عدد سه ميليون و ۷6۰ هزار تومان 
رسيديم که اين رقم واقعی خط فقر بود ولی امسال قطعا 
اين رقم افزايش يافته و شاهد آن افزايش قيمت بسياری 

از اقالم خوراکی و پروتيينی و اجاره بهاست.
وی افزود: در بحث تعيين حداقل دستمزد بايد محاسبه 
نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار ايران و تامين معيشت 
مناس��ب خانوارهای کارگ��ری را مدنظر ق��رار بدهيم و 
معيش��ت کارگر زمانی به وجود می آيد که به سراغ اقالم 

مصرفی سبد معيشت کارگران برويم.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: 
سال گذشته در جريان تعيين رقم هزينه معيشت کارگران 

گزارش انستيتو تغذيه به عنوان يک مبنای واحد ارائه شد 
و از جدول فائو برای محاس��به تورم اقالم غذايی استفاده 
کرديم. حتی از ميادين ميوه و تره بار پايين ترين قيمت را 
گرفتيم تا در نهايت به رقم سبد هزينه کارگران رسيديم.

نيازی افزود: ما می گوييم اگر فرضا ۱5۰ درصد تورم ايجاد 
ش��ده ۲۸ تا ۳۰ درصد آن مربوط به ت��ورم اقالم غذايی و 
6۲درصد مابقی ش��امل هزينه های بهداش��ت و درمان، 
مسکن و اياب و ذهاب و ... است. يعنی از ۱۱ قلم کاال يک 
قلم غذا و ۱۰ قلم ديگر ش��امل مس��کن و اياب و ذهاب و 
درمان و پوشاک است که اگر همه اينها را حساب کنيم به 
رقمی می رسيم که آن رقم اقالم مصرفی و کل زندگی يک 

فرد را تامين می کند.
مش��اور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصريح 
کرد: طی ۱5 س��ال گذش��ته برای تعيين هزينه س��بد 
معيشت کارگران در بخش غذايی دو جدول کالريک يکی 
برای بزرگس��االن با ۲۰۰۰ کالری و يکی برای کودکان با 
۱۸۰۰ کالری ايجاد کرديم که مصداق تغذيه ای است که 
باعث می شود انرژی متابوليست يک فرد بزرگسال و يک 
کودک فراهم شود و متابوليست بازار از نظر بيوشيمی و 
علم تغذيه، مقدار انرژی که فرد بدون فعاليت حاد داشته 

باش��د و زنده بماند. اين مبنا کمک می کند که همه ساله 
افزايشی به صورت واقعی داشته باشيم و اين افزايش در 
اقالم ۱۱ گانه ای که همه ماهه بانک مرکزی نسبت به آنها 

ضريب اهميت استخراج می کند مدنظر قرار گيرد.
نيازی درباره موضع برخی کارفرمايان درباره حذف بعضی 
از اقالم سبد معيشت نظير مسکن، گفت: اينکه بگوييم 
مسکن وظيفه دولت است و بايد از سبد هزينه کارگران 
حذف شود فرار از واقعيت است. اگر قبال دو سوم دريافتی 
کارگران صرف هزينه های مس��کن می ش��د امروز کل 
دريافتی آنها بابت اجاره بها می رود و کارگر چون حقوقش 
کفاف هزينه های زندگی را نمی دهد ناچار است پرکاری 
کند و به مش��اغل ديگ��ر روی بياورد که اي��ن امر تبعات 
بسياری دارد و موجب پايين آمدن بهره وری، بروز حوادث 

ناشی از کار و ضرر و زيان فراوان در محيط کار می شود.
اين کارشناس روابط کار در پايان روال برگزاری جلسات 
کميته دستمزد شورای عالی کار را هر دو هفته يکبار اعالم 
کرد و گفت: برای تعيين دس��تمزد به طور اختصاصی از 
دی ماه يک جلسه شورای عالی کار تشکيل خواهد شد و 
جلسات تا شب عيد برای تعيين حداقل دستمزد کارگران 

ادامه خواهد يافت.

ترخيص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتي درگمرك
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك ايران، 
ازدستور مرجع قضايي براي ترخيص بيش از هزار دستگاه 
خودروي س��واري كه درگمرك كشور متوقف هستند، 

خبر داد.
احمد ذاكري در سفر به مازندران درگفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: با دستور مرجع قضايي، دستور ترخيص 
بيش از هزار دستگاه خودروي سواري وارداتي داده شده 

وتشريفات آن درحال انجام است.
وي، مشكل توقف خودروهاي س��واري وارداتي، را بدون 
ثبت س��فارش داخلي اعالم واضافه كرد، كه دولت ثبت 
س��فارش خودرو را ممنوع كرده وبرخي از اين خودروها 
داراي مشكالت قضايي بودند كه  البته اين موضوع ها هيچ 
ارتباطي به گمرك نداش��ته است.ذاكري اضافه كرد، كه 
انشااهلل هرچه زودتر خودروهاي دپوشده درگمرك تعيين 
تكليف و ترخيص شود.سرپرست معاونت توسعه مديريت 
و منابع گمرك ايران، دربخ��ش ديگري به كاهش زمان 
ماندگاري كاال در گمركات اشاره كرد وگفت: اكنون هم 
در بحث واردات وهم صادرات كاال از گمركات با راه اندازي 
سامانه جامع امورگمركي كاهش قابل توجهي داشته است.

ذاكري با بيان اينكه با راه اندازي سامانه جامع امورگمركي، 

ديگر نيازي به مراجع��ه حضوري صاحب كاال درگمرك 
نيست، اضافه كرد، صاحب كاالهاي صادراتي ونيز وارداتي 
با استفاده از سامانه جامع امورگمركي، اظهار خود را ثبت 
وبا ارزيابي محل تشريفات اداري كاالي خود را درگمرك 
انجام مي دهد.وي ادامه داد، تا پيش از راه اندازي س��امانه 
جامع امورگمركي ميزان ترخي��ص كاال در گمركات از 
۱۰ تا ۱5 روز ودربرخي مواقع بيش��تر ازاين زمان معطل 
بوده كه اكنون اين وضعيت به كمتر از دو ساعت در بحث 
صادرات كاهش يافته است.سرپرس��ت معاونت توسعه 
مديريت و منابع گمرك اي��ران، دربخش ديگري بدون 
اش��اره به حجم كاالهاي وارداتي ونيز صادراتي امسال از 
كش��ور گفت، كه صادرات كاال امسال ازگمركات كشور 
رشد قابل توجه ومثبتي داشته است.ذاكري به عواملي كه 
باعث افزايش حجم باالي صادرات ازگمركات كشور شده 
اشاره كرد وافزود: گمرك ايران در سال هاي اخير با فراهم 
كردن شرايط مناس��ب به خصوص دربخش صنعت، كه 
قانون نيز پيش بيني هاي الزم را داشته ازجمله، تسهيالت 
درترخيص و انبارهاي اختصاصي وكاهش زمان ترخيص 
كاال توانس��ته درجهت افزايش مثبت صادرات درس��ال 

جاري قدم بردارد.
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ارايه طرح دو فوريتي ممنوعيت 
افزايش قيمت كاالها و خدمات 

نماينده مردم خدابنده در مجلس شوراي اسالمي 
از تقديم طرح دو فوريتي ممنوعيت افزايش قيمت 

كاالها و خدمات به هيات رييسه مجلس خبر داد.
احمد بيگدلي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طرح 
دوفوريتي ممنوعيت افزايش قيمت كاالها و خدمات 
ناشي از مديريت مصرف سوخت با ۱۳۰ امضاء تقديم 
هيات رييسه مجلس شد. در اين طرح ممنوعيت 
افزايش قيمت ها در پي گراني بنزين پيش بيني شده 
است. به خصوص كه پس از مصوبه سران قوا در مورد 
افزايش قيمت بنزين بررسي هاي ميداني حاكي از 

افزايش افسارگسيخته قيمت هاست.
وي اضاف��ه كرد: در اين طرح به هيات وزيران اجازه 
داده مي شود ميزان افزايش قيمت كاالها و خدمات 
را بي��ن ۱۰ تا ۳۰ درصد و به تفكيك كاال و خدمات 
اعالم كند و اگر بيش از اين قيمت ها افزايش پيدا كرد 
جريمه اي در نظر گرفته خواهد شد.بيگدلي يادآوري 
كرد: در جزييات اين طرح همچنين آمده كه ۱۰۰ 
درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت به مشموالن 
قانون هدفمندي و ۴۰ درصد از محل صرفه جويي 
به خانوارهاي كم درآمد، بهزيس��تي و كميته امداد 
تعل��ق گيرد.بيگدلي با بيان اينك��ه در پي افزايش 
قيمت بنزين پيش بيني روزانه ۱۰ تا ۲۰ ميليون ليتر 
صرفه جويي بنزين مي شود كه با 6 - 5 هزار تومان 
به راحتي قابليت صادرات دارد، اضافه كرد: در اين 
طرح وزارت نفت، سازمان برنامه و وزارت تعاون نيز 
مكلف شدند به صورت ماهانه ميزان درآمد و واريزي 
را به مجلس اعالم كنند و عالوه بر اين ساالنه ۱۰۰ 
ليتر يعني هر 6 م��اه 5۰ ليتر هديه بنزين به مردم 

پيش بيني شده است.

تاكيد بر پرداخت معوقات 
شهريور ماه كارگران هفت تپه

مديركل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد: متاسفانه وعده 
كارفرماي هفت تپه براي پرداخت حقوق شهريور 
كارگران حداقل در نيمه اول مهر ماه تحقق پيدا نكرد 
و كارگران واحد موصوف با سه ماه مطالبات حقوقي 
مواجه اند.كريم ياوري، مديركل حمايت از مشاغل و 
بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم 
كرد: متاسفانه وعده كارفرما براي پرداخت حقوق 
ش��هريور ماه كارگران حداقل در نيمه اول مهر ماه 
تحقق پيدا نكرد و كارگران واحد موصوف با سه ماه 
مطالبات حقوقي مواجه اند.مديرعامل شركت كشت 
و صنعت نيشكر هفت تپه طي نامه اي بنگاه مذكور 
را از تاريخ 9۸/۸/۲9 تعطيل اعالم كرده كه اين نامه 
اثرات منفي بر روحيه كارگران گذاشته و استداللي 
ندارد.به كارفرماي شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه موكدا توصيه مي كنم ضمن لغو فوري نامه 
مذكور در اسرع وقت مبادرت به پرداخت مطالبات 
قانوني كارگران كنند.اداره امور كارگاه هاي بزرگ، 
با تشريك مس��اعي با كارگران به ويژه نمايندگان 
قانوني آن��ان قطعًا روند بهبود پي��دا خواهند كرد.
بنابراين الزم است كارفرما به جاي تعطيلي كارگاه 
در پي حل مشكل با مش��اركت كارگران برآيد كه 
قطعًا امور واحد و مشكالت با هم فكري و مشاركت 
كارگران برآيد كه قطعًا امور واحد و مشكالت با هم 
فكري و مشاركت كارفرما و كارگر در كارگاه بهبود 
يافته و مشكالت مرتفع مي شود.چون بنگاه از طريق 
س��ازمان خصوصي سازي واگذار ش��ده و يكطرف 
قرارداد مي باش��د الزم اس��ت به فوري��ت مطابق با 
قرارداد نحوه واگذاري و از آنجا كه در قرارداد واگذاري 
احتماال پرداخت مطالبات كارگران پيش بيني شده 

سريعًا مداخله و در حل مشكل پيگيري كنند.
اعتراض كارگران هفت تپه صنفي و صرفاً براي تامين 
مطالبات معوق اس��ت. نامه كارفرما براي تعطيلي 
كارگاه قطعا زيان ه��اي جبران ناپذيري را متوجه 

شركت و كارگران و كارفرما مي كند.

 طرح سوال نمايندگان 
از وزراي اقتصادي دولت

عضو هيات رييسه مجلس از طرح سوال تعدادي از 
نمايندگان از وزراي اقتص��ادي دولت درباره تأثير 

گراني بنزين بر قيمت كاالهاي اساسي خبر داد.
اميرحسين قاضي زاده عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم از طرح سوال 
تعدادي از نمايندگان مجل��س از وزراي اقتصادي 
دولت خب��ر داد و گفت: با توجه ب��ه تصميم اخير 
شوراي هماهنگي سران قوا مبني بر افزايش قيمت 
بنزين و اصالح نرخ سوخت، بايد برنامه ريزي ها به 
سمتي پيش رود كه ش��اهد افزايش نرخ كاالهاي 
اساسي نباشيم.وي با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت 
بنزين ب��ر افزايش نرخ كاالهاي اساس��ي بي تأثير 
نيست و تا حدودي مي تواند باعث افزايش قيمت ها 
شود، اظهار كرد: تيم و وزراي اقتصادي دولت بايد 
برنامه ريزي  هاي الزم ب��راي كاهش تأثير افزايش 
قيمت بنزين بر قيمت كاالهاي اساسي را در اولويت 
قرار دهد.عضو هيات رييس��ه مجل��س اضافه كرد: 
امروز شاهد افزايش قيمت بنزين در برخي كاالهاي 
اساس��ي هس��تيم كه وزراي اقتصادي دولت بايد 
پاسخ گوي عملكردشان باشند كه بر همين اساسي 
تعدادي از نمايندگان مجلس در نامه اي، طرح سوال 

از وزراي اقتصادي دولت را تهيه و تدوين كرده اند.
قاضي زاده هاشمي با اشاره به جزيياتي از طرح سوال 
تعدادي از نمايندگان مجل��س از وزراي اقتصادي 
دولت، گفت: براساس اين طرح، نمايندگان خواستار 
پاس��خ گويي وزراي اقتصادي دولت هستند تا آنها 
نس��بت به عملكردش��ان براي كنترل و نظارت بر 
قيمت كاالهاي اساسي پس از افزايش قيمت بنزين، 
پاسخ گو باشند.عضو هيات  رييسه مجلس در پايان 
خاطرنشان كرد: طرح سوال نمايندگان مجلس از 
وزراي اقتصادي دولت هنوز نهايي نش��ده و پس از 
نهايي شدن،؛ تقديم هيات رييسه مجلس خواهد شد.

بررسي روند بدهي دولت دو كشور ايرلند و يونان
بازه زماني/

متغير
 بدهي دولت 

)درصد توليد ناخالص داخلي( 
يونانايرلند

۲۰۰۸۲5۱۱۰
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قطع يك هفته اي اينترنت فرصت اثبات ادعاي وزارت ارتباطات را فراهم كرد

توفيق اجباري قطعي اينترنت براي شبكه ملي اطالعات
گروه دانش و فن   

ارتباطات جهاني كارب��ران اينترنتي در ايران به مدت 
يك هفته قطع بود و اين موضوع اعتراض هاي فراواني 
را به دنبال داش��ت؛ با وجود اين در اين مدت، تمامي 
سايت هاي داخلي و كس��ب وكارهاي آنالين فعال در 
حوزه تاكس��ي اينترنتي، خدمات ف��روش، خدمات 
بانكي و اپ اس��تورهاي ايراني به واسطه بهره گيري از 
زيرساخت ها شبكه ملي اطالعات قادر به ادامه فعاليت 
و ارايه خدمت به كاربران خود بودند. اين موضوع موجب 
شد در حالي كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
گفته هايش همواره از دسترسي آزاد به اينترنت حمايت 
مي كند، قطعي اينترنت فرصتي براي خودنمايي شبكه 
ملي اطالع��ات فراهم كند و آذري جهرمي را نيز بر آن 
داشت كه بار ديگر در قامت دفاع از اجراي 80 درصدي 

شبكه ملي اطالعات برآيد.
ارتباط كاربران ايراني با شبكه جهاني اينترنت، از شنبه 
شب هفته گذش��ته به تاريخ 25 آبان، قطع شد و پس 
از آن اعالم شد كه شوراي امنيت كشور به دليل ايجاد 
ناآرامي ه��ا پس از خبر افزايش قيم��ت بنزين، درباره 
اي��ن موضوع تصميم  گرفته اس��ت. از طرفي در حالي 
كه در ساعات ابتدايي قطع اينترنت، به نظر مي رسيد 
اين تصميم براي 24 س��اعت اجرايي مي ش��ود، قطع 
اينترنت به دلي��ل از سوءاس��تفاده هاي احتمالي و تا 
رسيدن كشور به آرامش، به چندين روز تسري يافت. 
در نهايت در حالي كه بس��ياري از مسووالن از اتصال 
مجدد به اينترنت جهاني با رسيدن استان هاي كشور 
به آرامش و حفظ امنيت خبر  مي دادند، روز پنج شنبه 
اينترنت خانگي براي كاربران برخي از استان ها برقرار 
ش��د و به دنبال آن روز ش��نبه، بس��ياري از استان ها 
توانستند با استفاده از اينترنت خانگي، به شبكه جهاني 
اينترنت متصل ش��وند. به دنبال آن از روز گذشته نيز 
محدوديت هاي دسترس��ي به اينترنت براي كاربران 
موبايل در برخي از اس��تان ها برداشته شد تا وضعيت 
در شبكه هاي ارتباطي كشور به مرور به شرايط عادي 

بازگردد. 
اما در روزه��اي قطع ارتباط كاربران ايراني با ش��بكه 
جهاني اينترنت و در حالي ك��ه افراد حتي امكان يك 
جست وجوي ساده در گوگل را نداشتند و اين موضوع 
باعث ش��ده بود در س��اعات ابتدايي و در شوك قطع 
اينترن��ت، حتي از دسترس��ي به س��ايت هاي داخلي 
كه آدرسش��ان را از بر نبودند و بيشتر مواقع از گوگل 
ب��ه آنها وارد مي ش��دند ه��م محروم بمانند، ش��بكه 
مل��ي اطالعات كورس��ويي از اميد براي آنها گش��ود؛ 
بدين ترتيب ش��بكه ملي اطالعات، امكان استفاده از 

سرويس كسب و كارهاي آنالين، خدمات بانكي و تمامي 
سرويس هايي  كه در داخل كشور ميزباني مي شوند را 
فراهم كرد تا در روزهايي كه بسياري از كسب وكارهايي 
كه براي فعاليت ملزم به استفاده از اينترنت بين الملل 
بودند و متحمل مشكالت فراوان شدند، كسب وكارهاي 
ايراني با اتكا به س��رورهاي داخلي به وضعيتي پايدار 
رسيدند. از طرفي وزارت ارتباطات اعالم كرد مشكالتي 
در چند مورد وجود داشته كه حل شده است. از جمله 
اينكه بخش��ي از IPهايي كه برخي از كسب وكارهاي 
آنالين استفاده مي كردند خارجي بوده و با جابه جايي 
آدرس هاي IP به داخل كشور مشكل ارتباطاتشان حل 
شده است، ديگر اينكه شوراي امنيت اين اجازه را داده 
كه ديتاسنترها به اينترنت وصل شوند تا كسب وكاري 
كه برخي از خدماتش به خارج وابسته است، امكان ارايه 
سرويس داشته باشد. بنابراين در حالي كه بسياري از 
خدمات بومي از جمله موتور جست وجو، پيام رسان و 
ايميل هاي داخلي نتوانس��تند در غياب كامل رقباي 
خارجي خود از پس اقناع كاربران بربيايند، اما در مقابل 
بسياري از كس��ب وكارها به خدمت رساني به كاربران 

ادامه دادند. هرچند بخش خصوصي معتقدند اس��ت 
با وجود آمادگي نس��بي در اليه شبكه و زيرساخت و 
برقراري خدمات پايه، دچار كمبود در اليه خدمات و 
محتوا بوديم و اين موضوع باعث وارد آمدن خسارات 
گس��ترده به كس��ب وكارها از جمله وجود اختالل در 
خدمات كس��ب وكارهاي بالغ تر به دليل عدم آمادگي 
سرويس دهندگان متوسط و كوچك، ايجاد هزينه هاي 
مالي و انساني چند برابري براي كسب وكارها يا كاهش 
شديد جريان ورودي مشتريان كسب وكارها شده است.

طرح شبكه ملي اينترنت در كشور از اواخر سال 1384 
و با هدف كاهش وابس��تگي به شبكه جهاني اينترنت 
مطرح ش��د و با تعلل ه��اي متعدد در اج��را، در چند 
سال گذش��ته مجددا پيگيري شد. در سند »ضرورت 
تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات« كه سايت مركز 
ملي فضاي مجازي منتش��ر كرده آمده كه شبكه ملي 
اطالعات به عنوان زيرس��اخت ارتباط��ي كل فضاي 
مجازي، شبكه همه شبكه هاي كشور است و متشكل 
از زيرس��اخت هاي ارتباطي با مديريت مستقل كاماًل 
داخلي، شبكه اي حفاظت شده نس��بت به اينترنت و 

شبكه اي با امكان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطي 
سراسري براي آحاد مردم محسوب مي شود. در سند 
ضرورت تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات، بر ايجاد 
شبكه اي با قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان 
دس��تگاه ها و مراكز حياتي كشور و ميزباني داخلي در 
صورت نبود شبكه جهاني اينترنت تاكيد شده است. 
شايد به همين دليل باشد كه نام »شبكه ملي اطالعات« 
همواره ترسي را در كاربران ايجاد مي كنند از اينكه با 
راه اندازي كامل ش��بكه ملي اطالعات، دسترس��ي به 
اينترنت جهاني به طور كامل قطع ش��ود و قطعي اين 
روزهاي شبكه جهاني هم اگرچه به واسطه برخورداري 
از ش��بكه ملي اطالعات، به ارايه خدمات در بستر اين 
ش��بكه ادامه داد، اين ش��ك را در اذهان تقويت كرد. 
هرچند مس��ووالن ارتباطي در كش��ور همواره تاكيد 
مي كنند هدف از راه اندازي شبكه ملي، قطع ارتباط با 
شبكه جهاني نيست، بلكه افزايش آمادگي در شرايطي 
است كه اگر روزي دولت هاي دشمن ايران، بخواهند 
به هر بهانه اي از جمله تحريم ها، امكان ارايه خدمات 

اينترنتي را از ايران سلب كنند.

مجلسميزبانوزيرارتباطاتميشود
به گزارش خانه ملت، برنامه ريزي ش��ده تا كميسيون 
صناي��ع و معادن مجلس، امروز دوش��نبه )4 آذر ماه( 
خود ميزبان وزير ارتباطات و فناوري اطالعات باش��د 
تا آذري جهرمي گزارشي درخصوص ميزان پيشرفت 
پروژه شبكه ملي اطالعات ارايه كند. از طرف ديگر، يك 
مقام مسوول در وزارت ارتباطات در گفت وگو با مهر، 
از بررسي ميزان پايداري شبكه ملي اطالعات و نقاط 
ضعف و قوت اين شبكه و نيز وضعيت كسب وكارهاي 
آنالين در نبود اينترنت، ظرف يك هفته آينده خبر داد 
و گفت: »شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي و سازمان فناوري اطالعات 
ظرف يك هفته آينده، برآورد نهايي خود را از وضعيت 
سرويس دهي شبكه ملي اطالعات به كسب و كارهاي 
آنالين در زمان قطعي اينترنت، اعالم مي كنند. بررسي 
وضعيت ميزان پايداري و مشكالت و نقاط ضعف شبكه 
ملي اطالعات در هفته گذشته، وضعيت سرويس دهي 
بر بس��تر اين ش��بكه و نيز تامين نياز كاربران از سوي 
اپراتورها و كس��ب وكارها از جمله موضوعاتي اس��ت 
كه انجام خواهد ش��د.« وي در مورد ميزان خسارات 
احتمالي وارده به كس��ب وكارهاي فض��اي مجازي با 
توجه به اعالم س��ازمان نظام صنفي رايانه اي مبني بر 
افت و كاهش ۹0 درصدي فروش كاال و خدمات با قطع 
اينترنت در كشور، گفت: »برآوردهاي تقريبي در اين 
زمينه صورت گرفته اما مورد تاييد ما نبوده و قابل قبول 
نيس��ت. چرا كه برآوردها بايد بر مبناي شاخص هاي 
مشخصي صورت گيرد كه اس��تخراج اين شاخص ها 
نيازمند زمان است و بر اين اس��اس وزارت ارتباطات 
تا ي��ك هفته آينده برآورده��اي دقيقي از وضعيت به 

وجودآمده، اعالم خواهد كرد.«
اين در حالي اس��ت كه آذري جهرمي روز گذش��ته با 
بي��ان اينكه هيچ چيزي جاي اينترن��ت را نمي گيرد، 
اظهار كرد: »ش��بكه ملي اطالعات و اينترنت هر كدام 
جاي خود را دارد.« وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
همچنين درخصوص اينكه آيا اينترنت ملي پاسخگوي 
نياز كشور هس��ت، گفت: »نيازهاي پايه اي مورد نياز 
كسب وكارهاي كشور طبق سند تبيين الزامات شبكه 
ملي اطالعات پيشرفت كرده و در گذشته گزارش داده 
بوديم كه 80 درصد از اين سند اجرايي شده است. قطع 
يك هفته اي اينترنت در سراسر كشور به دستور شوراي 
امنيت كشور فرصتي بود كه ادعاهاي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در زمينه سند تبيين الزامات شبكه 
ملي اطالعات ثابت شود و مشخص شد كه با استفاده از 

شبكه ملي اطالعات خدمات پايه وجود دارد.«

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از عموم مردم به دليل 
قطع اينترنت و مشكالت ناش��ي از آن در يك هفته اخير 
عذرخواهي كرد و از اعطاي يك گيگ اينترنت هديه به همه 
مشتركان خبر داد. محمدجواد آذري جهرمي در ويديويي 
كه در وب سايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منتشر 
شد و همچنين در شبكه هاي اجتماعي انتشار يافت، اظهار 
كرد: »قطع شبكه بين المللي اينترنت مشكالت بسياري را 
در زندگي مردم ايجاد كرد و از مشكالت عديده ايجاد شده 
در يك هفته اخير به واسطه تماس هاي فراوان مطلع هستم. 
خانواده هاي خارج كشور از حال عزيزانشان در ايران باخبر 
نشدند و دانشجويان و اساتيد كه در اين مدت از دسترسي 
به منابع علمي بين المللي محروم بودند و برخي شركت هاي 
صادراتي و وارداتي نيز دچار خسارت شدند.« وي ادامه داد: 
»مسووليت خطير حفظ امنيت و آرامش كشور با مراجع 
عالي امنيتي است و تصميم محدوديت اينترنت به دليل 
حفظ آرامش جامعه اخذ و به اپراتورها ابالغ شد؛ به عنوان 
وزير ارتباطات، دغدغه حفظ دسترسي آحاد مردم و تأمين 
نياز كارهاي مبتني بر كس��ب وكار اينترنتي را داش��تم و 
معتقدم زندگي بدون فضاي مجازي و شبكه جهاني قابل 
تصور نيست.«  آذري جهرمي با اشاره به اقدامات انجام شده 
از س��وي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، تأكيد كرد: 
»براي گردش آزاد اطالعات و جلوگيري از اختالل در فعاليت 
خبرنگاران براي جمع زيادي از آنان دسترسي به اينترنت 
ايجاد شد؛ همچنين اغلب دفاتر خبرگزاري ها، سايت هاي 
خبري و روزنامه ها را به اينترنت متصل كرديم. در مرحله 
بعد، براي آنكه كسب  وكارها و احتياجات اوليه مردم مختل 
نشود اقداماتي صورت گرفت تا بانك ها طبق روال معمول 
به فعاليت خود ادامه دهند. تاكسي هاي اينترنتي كه 2.3 
ميليون راننده و 10 ميليون متقاضي دارند، فروشگاه هاي 
اينترنتي يا سرويس فروش بليت مسافرتي از جمله مواردي 

هستند كه اگر در آنها اختالل ايجاد مي شد زندگي مردم نيز 
دچار مشكل مي شد؛ اين كار بزرگي بود و وزارت ارتباطات در 
زيرساخت تالش هاي بسياري انجام داد و هدف از زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات، حفاظت از منافع مردم در اين شرايط 

بود نه قطع ادامه ارتباط با شبكه جهاني.«
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در ادام��ه اين ارتباط 
ويديوي��ي گفت: »پيگيري هاي زيادي داش��تيم تا با رفع 
محدوديت، اينترنت را به زندگي مردم برگردانيم؛ شخصا از 
ساعت اول محدوديت، پيگيري ها را انجام دادم و از پنج شنبه 
گذشته شركت ها، دانشگاه ها، ادارات و دفاتر خدمات عمومي 
به اينترنت متصل شدند، امروز اينترنت ثابت خانگي برقرار 
شد و اين پيگيري ها در تعامل مستمر با مراجع امنيتي ادامه 
دارد.« آذري جهرمي گفت: »برخي خسارات جبران ناپذير 
اس��ت؛ به نوبه خود تالش مي كنيم آن را جبران كنيم. از 
اپراتورهاي تلفن همراه خواستيم زمان بسته هاي اينترنتي 
را به ميزان قطع ارتباط تمديد كنند؛ همچنين بسته يك 
گيگ اينترنت هديه نيز به همه مشتركان اعطا مي شود و 
مردم مي توانند با شمارگيري #۹8* اين بسته اينترنتي را 
فعال كنند. به نوبه خود بابت همه مشكالت به وجودآمده در 
زمان قطع اينترنت براي مردم به عنوان عضوي از دولت و 
حاكميت عذرخواهي كرده و لحظه اي از انجام وظايف خود 

فروگذاري نمي كنيم.«

يك گيگ اينترنت براي دلجويي از كاربران
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي در پي قطعي اينترنت 
در كش��ور اعالم كرد: »هفته گذشته روزهاي سختي 
را در كشور پشت سر گذاشتيم، روزهايي كه تلخي آن 
براي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات به دليل قطع 

دسترسي به اينترنت بين الملل صد چندان بود.«
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور )نصر( درباره قطع 
اينترنت كشور در هفته گذشته، بيانيه اي صادر كرد. 
در اين بيانيه آمده است: در سطح جهاني، كشورها در 
رقابتي شديد براي گرفتن سهم بيشتر از بازار فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات، به عنوان يكي از پرس��ودترين 
صنايع فناورانه جهاني هستند. صنعتي كه در ايران نيز، 
با توسعه زيرس��اخت  هاي ارتباطي و دسترسي عموم 
جامعه به اينترنت پهن باند، وارد زندگي مردم شده و با 
باال بردن بهره وري اقتصادي و اجتماعي، تحولي شگرف 
را در زندگي روزمره آنها ايجاد كرده است. به نحوي كه با 
وجود رشد منفي اكثر بخش هاي صنعتي در سال هاي 
ركود تورمي اخير، اين بخش رشد مثبت بيش از شش 
درصدي و افزايش قابل توجه اش��تغال زايي را تجربه 
كرده است. دورنماي روشني كه باعث شده بيشترين 
چشم اميد در توسعه اقتصاد بدون نفت كشور به اين 
حوزه باشد. متاسفانه هفته گذشته روزهاي سختي را 
در كشور عزيزمان پشت س��ر گذاشتيم، روزهايي كه 
تلخ��ي آن براي بخش فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
به دليل قطع دسترس��ي به اينترن��ت بين الملل صد 
چندان بود. متاس��فانه اين تصميم صدمات زيادي به 
اين بخش وارد كرد كه در ادامه به برخي از آنها اش��اره 
مي كنيم: اختالل جدي در ارتباطات بين سازماني به 
دليل قطعي سرويس هاي مديريت سازماني و ارتباطي 
مانند ايميل، پيام رس��ان هاي عموم��ي و تخصصي، 
سرويس هاي آنالين مديريت پروژه، صفحات گسترده 

و غي��ره- عدم آمادگي فني اكثر س��رويس دهندگان 
متوسط و كوچك، و همچنين وجود اختالل در خدمات 
كسب وكارهاي بالغ تر كه از لحاظ فني آمادگي كافي 
داشتند، ولي ساير سرويس هاي داخلي مورد نياز آنها 
پاسخگو نبودند- ايجاد هزينه هاي مالي و انساني چند 
برابري براي كس��ب وكارها، جه��ت راه اندازي مجدد 
خدماتي ب��ا كيفيت به مراتب پايين تر در مقايس��ه با 
قبل- دسترسي نداشتن به پايگاه هاي دانش، مقاالت 
و دوره هاي آموزش��ي، به روزرس��اني هاي بسته هاي 
نرم افزاري و سيستم هاي عامل، مخزن هاي كتابخانه 
براي كدنويس��ي و عدم امكان فعاليت برنامه نويسان 
به خصوص توسعه دهندگان اندرويد - كاهش شديد 
جريان ورودي مشتريان كسب وكارها به دليل قطعي 
كانال ه��اي بازاريابي ديجيتال و جذب و تحليل كاربر 
براي كسب وكارهاي كمتر شناخته شده و همچنين 
توقف كمپين هاي تبليغاتي كسب وكارهاي بزرگ و 
به دنبال آن افت شديد فروش كاال و خدمات از طريق 
اينترنت تا ۹0 درصد مي��زان قبلي و تعطيلي بعضي 
از كس��ب وكارهاي آنالين نوپاتر- پايي��ن آمدن رتبه 
كسب وكارهاي آنالين در جست وجوگرهاي اينترنتي 
و ادامه دار بود مش��كالت آنها بعد از اتص��ال دوباره به 
اينترنت بين الملل - هدر رفتن هزينه زيرس��اخت ها، 

بسترها و سرويس هاي داخلي و خارجي، به دليل عدم 
امكان استفاده از آنها و همچنين اجبار سرويس هاي 
داخلي به تمديد يا پرداخت خس��ارت به مش��تريان 
براي حفظ آنها - توقف فعاليت كسب وكارهاي فعال 
در حوزه هاي ص��ادرات، ارايه خدمات به مش��تريان 
بين المللي و همچنين نيروهاي دوركار داخلي در عرصه 
بين المللي، و از بين رفتن اعتماد مشتريان خارجي به 
توان داخلي به عنوان يكي از محدود حوزه هاي ارزآور 
در حضور تحريم هاي بين المللي هرچند در اليه شبكه 
و زيرس��اخت و برقراري خدمات پايه ش��اهد آمادگي 
نسبي كشور بوديم، ولي به روشني شاهد آن بوديم كه 
در اليه خدمات و محتوا به ش��دت دچار كمبود بوده و 
راه درازي براي تقويت در اين بخش ها پيش رو داريم. 
عدم توجه به اين موضوع باعث وارد آمدن خس��ارات 
گسترده به كسب وكارها شده و حتي با برقراري مجدد 
اينترنت نيز زمان زيادي الزم است تا اين كسب وكارها 
دوباره به وضعيت پيش از اختالل ها برگردند. عالوه بر 
ضررهاي مالي، به جرات مي توان گفت كه ضربه جدي تر 
بر بدنه نيروي انساني متخصص و خبره وارد آمده است. 
موضوعي كه در يك س��ال گذشته به دليل مهاجرت 
نيروي خبره و متخصص ش��كل بحران به خود گرفته 
بود، در كنار احس��اس س��رخوردگي و نااميدي ايجاد 
شده، تاثيرات بسيار جدي بر كل زيست بوم نوآوري و 
كارآفريني بر جاي خواهد گذاشت. سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تالش دارد تا با ترسيم اثر  قطعي اخير، آگاهي 
بدنه تصميم گير حاكميت را درباره تصميمات اينچنيني 
باالتر ببرد. در كنار اين، سازمان از اعضاي خود صميمانه 
تقاضا دارد تا تالش خود را در مقايسه با قبل چند برابر 
كنند تا بتوانند در زمان موثري زخم هاي وارد شده به 

اين صنعت را التيام بخشند.

صدمات وارده به بخش ICT با قطع اينترنت

طبق آنچه اپراتوهاي موبايل اعالم كردند، اينترنت 
موبايل از روز گذشته در برخي استان ها متصل شد. 
به گزارش ايس��نا، بنا بر آنچه به اپراتورهاي موبايل 
ابالغ شده، اينترنت موبايل در برخي استان ها، شامل 
خراسان جنوبي، گلستان، سمنان و يزد و چهارمحال 
بختياري، همدان، اردبيل، زنجان و ايالم به صورت 
محدود از روز گذش��ته در حال وصل ش��ده است. 
البته هن��وز اطالعاتي از اينك��ه اينترنت موبايل در 
ديگر استان ها چه زماني وصل مي شود، اعالم نشده 
اما طبق آنچه ب��ه نقل از وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات اعالم ش��د، در بخشي از استان ها اينترنت 
از طريق واي فاي خانگي وصل شده اما وصل شدن 

اينترنت همراه منتظر دستور وزير كشور است.
در اين راس��تا، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با 
بيان اينكه پيگير تسريع وصل اينترنت گوشي هاي 
تلفن همراه هس��تيم، گفته بود: »وزارت ارتباطات 
درخصوص قطع و وصل اينترنت تصميم گير نيست 
و اين وظيفه بر عهده ش��وراي امنيت كشور است.« 

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذري جهرمي روز 
يكشنبه درخصوص قطع اينترنت تلفن هاي همراه 
و زمان وصل مجدد آن، اظهار كرد: »شوراي امنيت 
كشور با توجه به ش��رايط امنيتي موجود و براساس 
ارزيابي هايي كه داشته دستور وصل مجدد اينترنت 
برخي از مناطق را باتوجه به بازگشت آنها به شرايط 
عادي ابالغ كرده است.« وزير ارتباطات خاطرنشان 
كرد: »ما پيگير تس��ريع وصل اينترنت گوشي هاي 
تلفن همراه هس��تيم و به محض ابالغ دستور وصل 

مجدد، آن را اجرا مي كنيم.«

پيگيري براي اتصال اينترنت گوشي 
آزمايشگاه ارزيابي سامانه هاي اطالعاتي حوزه سالمت 
با ه��دف همكاري پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات با وزارت بهداش��ت ايجاد و ب��ه بهره برداري 
رسيد. به گزارش پژوهشگاهICT، تفاهم نامه همكاري 
بين پژوهشكده فناوري اطالعات پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات و مركز مديريت آم��ار و فناوري 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 
هدف استقرار آزمايشگاه ارزيابي سامانه هاي اطالعاتي 
حوزه س��المت منعقد ش��د. موضوع اين تفاهم نامه 
واگذاري بخش معين��ي از خدمات مرتبط با آزمايش 
و ارزياب��ي س��امانه هاي اطالعاتي حوزه س��المت به 
پژوهشكده فناوري اطالعات، براساس استانداردها و 
توصيه نامه هاي بين المللي و ملي و شاخص هاي وزارت 
بهداشت است. اين آزمايشگاه زيرمجموعه پژوهشكده 
فناوري اطالعات اس��ت و هم اكن��ون قابليت آزمون و 
ارزيابي كليه س��امانه هاي اطالعاتي حوزه سالمت در 
خصوص تطابق با استانداردهاي تبادل داده روي بستر 
پرونده الكترونيك س��المت و درگاه يكپارچه تبادل 

داده سالمت )ديتاس( را دارا اس��ت. اين سامانه هاي 
قابل ارزيابي شامل سامانه هاي اطالعاتي بيمارستاني 
)HIS(، آزمايش��گاهي، درمانگاه، داروخانه، مديريت 
مطب، آرش��يو و مخابره تصاوير پزش��كي هس��تند. 
همچنين ارتباط با متقاضي��ان آزمون از طريق پرتال 
آزمايشگاه انجام مي شود. متقاضيان آزمون مي توانند از 
طريق اين پرتال ثبت نام كرده و پس از تكميل اطالعات 
مورد نياز و بررسي آنها توسط كارشناسان آزمايشگاه 
زمان آزمون تعيين مي ش��ود. از زمان آغاز به كار اين 
آزمايشگاه، سامانه هاي اطالعاتي شركت هاي متقاضي 

متعددي مورد ارزيابي قرار گرفته و گزارش ارزيابي آن 
براي وزارت بهداشت ارسال مي شود.

همچنين روز گذش��ته با توجه به دستور وزير ارتباطات 
مبني بر لزوم استفاده از نظرات نخبگان حوزه ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات ICT، جلس��ه هم انديش��ي رييس 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات با حضور استاداني 
از دانش��گاه هاي صنعتي شريف، تهران، صنعتي خواجه 
نصير، تربيت مدرس و صنعتي اميركبير و برخي نخبگان 
اين حوزه برگزار شد. وحيد يزدانيان -رييس پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات- در اين جلسه كه در محل 
پژوهش��گاه ICT برگزار شد، ضمن تاكيد بر لزوم ارتقاي 
جايگاه پژوهشگاه گفت: »از كمك نخبگان و اساتيد اين 
حوزه براي ارتقاي عملكرد پژوهشگاه استقبال مي كنيم.« 
وي با اشاره به نقش هم انديشي و استفاده از نظر متخصصان 
در بهبود فرآين��د امور، ادامه داد: »ظرفيت هاي بس��يار 
خوبي در پژوهشگاه وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده 
دانشگاه ها قرار گيرد و تبادل دانش و تجربه بين دانشگاه ها 

و پژوهشگاه را تسريع كند.« 

ايجاد آزمايشگاه ارزيابي سامانه هاي اطالعاتي حوزه سالمت
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آيا»واتساپ«واقعاامناست
با اينك��ه وات��س اپ همواره ب��ه عن��وان امن ترين 
پيام رسان هاي جهان شناخته مي شود، اما با ادعاي 
جديد موسس تلگرام در خصوص ضعف هاي امنيتي 
اين اپليكيشن، باري ديگر مساله امنيت سايبري و 
حفاظت از حريم خصوصي كاربران در واتس اپ به 
چالش كشيده شده است. به گزارش ايسنا، واتس اپ 
به عن��وان بزرگ ترين و محبوب ترين اپليكيش��ن 
پيام رسان در جهان چندي پيش اعالم كرده بود كه 
هكرها و مجرمان سايبري با سوءاستفاده از شكاف و 
ضعف هاي امنيتي موجود در اين پلتفرم توانسته اند 
با ارسال ويديويي مخرب و آلوده به پيام هاي كاربران 
دسترس��ي پيدا كنند. با اينكه اين مشكل همچون 
آسيب پذيري هاي قبلي برطرف ش��ده است، اما به 
عقيده كارشناسان و متخصصان امنيتي فعال درحوزه 
فناوري در صورتي كه كاربران اين اپليكيشن نسخه 
به روزرساني شده را دريافت و دانلود نكنند، همچنان 
در معرض خطر افشاي اطالعات، تصاوير و پيام هاي 
خصوصي قرار دارند. اين در حالي است كه به تازگي 
نيز پاول دوروف، موس��س و مديرعامل اپليكيشن 
پيام رسان تلگرام، با اشاره به آسيب پذيري هاي اخير 
در واتس اپ، به كاربران هش��دار داده و توصيه كرده 
اس��ت كه به منظور حفاظ��ت از حريم خصوصي و 
ارتقاي امنيت سايبري بهتر است اين اپليكيشن را از 
گوشي خود حذف و لغو نصب كرده و واتس اپ را ترك 
كنند. بسياري از تحليل گران فعال در حوزه فناوري 
در واكنش به ادعاي موسس تلگرام عنوان كرده اند كه 
اين سخنان به طور قطع اقدامات چالش برانگيز تلگرام 
براي بزرگ ترين و اصلي ترين رقيب خود، واتس اپ 
به ش��مار مي رود تا بدين ترتيب بتواند نظر و توجه 
كاربران واتس اپ را به سمت و سوي خود جلب كند و 

به طرفداران خود اضافه كند. 

بالنهابرايآمازون
اينترنتميآورند

زيرمجموعه شركت آلفابت قصددارد به وسيله بالن 
اينترنت 4G را براي 200هزار خانوار در جنگل هاي 
آمازون واقع در پرو فراهم كند. به گزارش مهر، شركت 
»لون )Loon(« زيرمجموعه آلفابت و تهيه كننده 
س��رويس اينترنت با كمك بالن است. اين شركت 
تصميم دارد پوشش اينترنت را براي بخش هايي از 
جنگل هاي آمازون در پ��رو را فراهم كند. تحت اين 
پروژه پوشش اينترنتي براي 15 درصد از منطقه لورتو 
در جنگل هاي آمازون واقع در پرو فراهم مي ش��ود. 
در حقيقت با اين ط��رح 200 هزار خانوار از اينترنت 
بهره مي برند. تا به امروز از بالن هاي شركت لون براي 
فراهم كردن اينترنت طي ش��رايط اضطراري مانند 
وقوع تندباد ماريا در پورتوريك��و )201۷ ميالدي( 
استفاده شده است. البته لون آزمايش محدود بالن هاي 
اينترنتي خود در پرو را از س��ال 2014 ميالدي آغاز 
كرده است. همچنين شركت لون در ماه مي دسترسي 
به اينترنت را براي مناطق زلزله زده در پرو فراهم كرد. 
اما پروژه پيش رو نخس��تين تالش لون براي فراهم 
كردن دسترس��ي مداوم اينترنت براي افراد اس��ت. 
بالن هاي اين شركت به عنوان برج هاي موبايل شناور 
در هوا عمل مي كنند و اينترنت با سرعت 4G فراهم 
مي كنند. همچنين آنها در ارتفاع 12.1 مايلي زمين 

قرار مي گيرند.

نشتاطالعات2‚1ميلياردنفر
دراينترنت

محققان امنيتي از شناس��ايي يك آسيب پذيري 
در سروري حفاظت نش��ده خبر داده اند كه باعث 
نشت اطالعات 1.2 ميليارد نفر در فضاي مجازي 
شده است. به گزارش فارس، عدم رعايت تمهيدات 
امنيتي در سرور يك موتور جست وجوي اينترنتي 
به نام Elasticsearch كه فعاليت خود را از ۹ سال 
قبل آغاز كرده، باعث ش��ده تا اطالعات خصوصي 
1.2 ميليارد نفر از كاربران آن افش��ا شود. از جمله 
اطالعاتي كه بدين ش��يوه افشا ش��ده مي توان به 
آدرس هاي ايميل، اسامي برخي كارفرمايان فعال 
در Elasticsearch، سابقه موقعيت هاي مكاني 
افراد، عناوين شغلي، اسامي افراد، شماره هاي تلفن 
همراه و اطالعات تامين اجتماعي كاربران اش��اره 
كرد. فهرست داده هاي نشت شده در فضاي مجازي 
متشكل از 622 ميليون آدرس ايميل منحصر به 
فرد است و هنوز مشخص نيست افراد آسيب ديده 
از اين رويداد مطلع شده اند يا خير. همچنين هنوز 
مشخص نيست چه افرادي در اين حمالت دسته 

داشته اند.

ادعايدروغدرتبليغات
سياسيگوگلممنوعشد

بزرگ ترين بستر تبليغاتي ديجيتال يعني گوگل در 
تالش اس��ت تا در انتخابات 2020 تغييراتي ايجاد 
كند و سياست هاي تبليغات سياسي را محدود كند. 
به گزارش زوميت، گوگل به تازگي به تبليغ كنندگان 
سياسي در مورد ادعاهاي دروغين هشدار داده است. 
درواقع گوگل اعالم كرد كه »سياست هاي تبليغاتي« 
خود را براي تبليغات سياسي روشن و تصريح مي كند 
و از دروغ هاي آشكار از نظر تئوري استقبال نخواهد 
كرد. اين شركت همچنين افزود: »چه افراد مشغول 
به تبليغات در زمينه اداري باشند و چه به دنبال آگهي 
براي فروش محصوالت، ما سياست هاي مشابهي را 
در تبليغات براي همه اعمال مي كنيم. سياست هاي 
ما مخالف با هر ادعاي دروغين از سوي تبليغ كننده ها 
اس��ت، خواه اين ادعا درباره قيمت صندلي باشد يا 
ادعايي از يك نامزد انتخاباتي. براي بيان اين موضوع، 
ما سياست هاي تبليغاتي خود را روشن مي كنيم و 
مثال هايي را ارايه خواهيم كرد تا مشخص شود كه 
چگونه سياست هاي ما با ادعاي دروغين مخالف است. 
درواقع ادعاهاي گمراه كننده در روند يك تبليغات يا 
ادعاهاي دروغين باعث كاهش اعتماد خواهد شد و 
اين مي تواند تأثير بدي حتي در يك روند انتخاباتي 

داشته باشد.«
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»تعادل«موضوعخودكفاييدرتاميننهادههايصنعتپرورشماهيكشوررابررسيميكند

خروجازاقتصادتكمحصولي
گروه  بنگاه|

صنعت »پرورش ماهي« يكي از مهم ترين راهكارهاي 
اجرايي براي ايجاد اش��تغال پاي��دار و رهايي از اقتصاد 
تك محصولي است؛ اقتصادي كه تالش مي كند به جاي 
وابس��تگي به درآمدهاي نفتي، نوع ديگري از مراودات 
اقتصادي و تجاري را براي ايجاد ارزش افزوده تدارك ببيند 
و از اين طريق وابس��تگي اقتصاد كشور را به درآمدهاي 
نفتي كاهش دهد. نكته جالب توجه در توسعه اين صنعت؛ 
اثراتي است كه در رشد صادرات غيرنفتي به جا مي گذارد 
و فضايي اس��ت كه در حوزه اشتغالزايي مي آفريند. در 
مالقات اخير فعاالن اقتصادي و توليدي با رهبر معظم 
انقالب نيز يكي از حوزه هاي مهمي كه در خصوص آن 
بحث و تبادل نظر ش��د و اعداد و ارقام جالب توجهي از 
رشد صادرات و اشتغالزايي ارايه شد، بحث پرورش ماهي 
بود. در اين ميان موضوع تامين نهاده هاي مورد نياز براي 
پرورش ماهي يكي از حلقه هاي مهم زنجيره اي اس��ت 
كه در نهايت صنعت ماهي كشور را در وضعيت تثبيت 
شده اي قرار مي دهد. با توجه به اينكه هم اكنون صنعت 
پرورش ماهي كشور به واردات بچه ماهي وابسته  است، 
خودكفايي و استقالل در تامين اين نهاده ها باعث رونق 
اين صنعت خواهد شد. سرپرست گروه پرورش ماهي در 
قفس اداره كل شيالت استان بوشهر مي گويد: در زمان 
حاضر تنها يك شركت تامين كننده بچه ماهي در كشور 
در شهرستان تنگستان استان بوشهر فعال است اما به 
دليل برخي نوسان هاي ارزي سال گذشته نتوانستند به 
اندازه كافي بچه ماهي وارد كنند. حامد رضايي در ادامه 
افزود: در زمان حاضر در زمينه تامين قفس و ساير لوازم 
مورد نياز در اين بخش مشكل و كمبودي وجود ندارد اما 
براي تامين بچه ماهي بايد كارهاي زيربنايي انجام شود.

وي گفت: تامين نشدن بچه ماهي باعث مي شود همواره 
اين صنعت متزلزل باشد اين درحالي است كه با دادن 
مجوزهاي الزم در اين بخش و ساير بخش ها بايد ميزان 

وابستگي به واردات ملزومات اين صنعت را كاهش داد.
سرپرست گروه پرورش ماهي در قفس اداره كل شيالت 
استان بوشهر بيان كرد: با توجه به بازگشت سرمايه و 
سودآوري صنعت پرورش ماهي بايد زيرساخت هاي 
الزم در اين بخ��ش از جمله تامين و تكثير بچه ماهي 
دراين استان فراهم شود.اين مسوول ادامه داد: همچنين 
وابستگي و واردات در صنعت پرورش ماهي در قفس 
با توجه به نوسان هاي ارزي موجب گراني اين صنعت 
مي ش��ود.رضايي با بيان اينكه شهرس��تان تنگستان 
مستعدترين منطقه براي تامين زيرساخت هاي پرورش 
ماهي اس��ت گفت: سواحل و دريا محلي براي فعاليت 
آبزي پروري است اين درحالي است كه مابقي صنايع 
بايد با حفظ حريم در ساحل فعاليت كنند و با توجه به 

اينكه آبزي پروري برخالف صناي��ع ديگر آب را آلوده 
نمي كند اولويت فعاليت بايد با آبزي پروري باشد.وي 
يادآور ش��د: در زمان حاضر توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي 
پرورش��ي در قفس تا پايان برنامه ششم توسعه براي 
كشور پيش بيني ش��ده كه از اين ميزان سهم استان 
بوش��هر ۵۰ هزار تن است و براي رسيدن به اين برنامه 
بايد به طور ميانگين ۶۰ تا ۷۰ ميليون قطعه بچه ماهي 

در اين استان تامين شود.

استقبالسرمايهگذاران
رضاي��ي درباره اس��تقبال س��رمايه گذاران از صنعت 
پرورش ماهي در قفس در استان بوشهر گفت: هرچند 
اين صنعت توجيه پذير همراه با سودآوري بااليي است 
و در كمتر از يك سال بازگشت سرمايه انجام مي شود 
اما نيازمند سرمايه اوليه بااليي است و با توجه به جديد 
بودن آن، بخش خصوصي وارد نمي شود.سرپرس��ت 
گروه پرورش ماهي در قفس اداره كل ش��يالت استان 
بوشهر اضافه كرد: در همين ارتباط تسهيالت با بهره 
كم مناسبي پيش بيني ش��ده اما به دليل درخواست 
ضمانت هاي بانكي سنگين از جمله سندهاي ملكي 

از س��وي بانك ه��ا س��رمايه گذاران ت��وان تامين اين 
ضمانتنامه ه��ا را ندارند.رضايي يادآور ش��د: تاكنون 
تنها ۱۰ ميليارد تومان تس��هيالت با كارمزد ۴ درصد 
به يك��ي از متقاضيان پرداخت و ۱۰ نفر نيز به بانك ها 
معرفي ش��ده اند.وي ادامه داد: از نظر علم و تجهيزات 
مورد نياز براي صنعت پرورش ماهي مشكل و كمبودي 
در اس��تان بوش��هر وجود ندارد اما داوطلبان و فعاالن 
در اين صنعت در بخش تامين منابع مالي مشكالتي 
دارند كه روان سازي شرايط پرداخت تسهيالت در اين 
بخش ضروري است. رضايي اضافه كرد: امكان پرورش 
گونه هاي زيادي از ماهيان وجود دارد اما در زمان حاضر 
از گونه سي باس كه مقاوم و ارزان تر نسبت به گونه هاي 
ديگر اس��ت براي پ��رورش ماهي در قفس اس��تفاده 
مي شود.وي يادآور شد: با توجه به ضعف منابع و ذخاير 
دريايي و اينكه توليد هر۱۷ تن محصول زمينه اشتغال 
مستقيم يك نفر را فراهم مي كند و ضرورت ايجاد صنايع 
پسين و پيشين و آباداني مناطق پرداختن به اين صنعت 
الزامي است.رضايي گفت: همچنين استان بوشهر به 
لحاظ شرايط آب و هوايي، فراهم بودن زيرساخت هاي 
الزم، كيفيت آب خليج فارس در اين اس��تان شرايط 

مناسب تري براي رونق صنعت پرورش ماهي در قفس 
دارد كه انتظار مي رود شرايط براي اين صنعت در استان 

بيشتر فراهم شود.

سرمايهگذاري100ميلياردتوماني
 سرپرست گروه پرورش ماهي در قفس اداره كل شيالت 
اس��تان بوش��هر افزود: با توجه به بازس��ازي قفس ها و 
بهينه سازي آنها امسال توليد يك هزار و ۵۰۰ تن ماهي 
سي باس پرورشي در استان بوشهر پيش بيني شده است.

رضايي بيان كرد: تاكنون افزون بر ۱۰۰ ميليارد تومان در 
پروژه پرورش ماهي در قفس استان بوشهر سرمايه گذاري 
شده است.وي يادآور شد: پروژه ماهي در قفس پروتئين 
گستر با ظرفيت اسمي پنج هزار تن، آرام صيد ۲ هزار تن 
در هر دوره و طرح پرورش ماهي در قفس ديلم با يك هزار 
تن ظرفيت و ۱۰۵ هزار قطعه ذخيره سازي در سال جاري 
در استان بوشهر وارد مدار توليد شده است.رضايي درباره 
اجراي پروژه پرورش ماهي در قفس در درياچه پش��ت 
سد رييسعلي دلواري گفت: امسال تاكنون ۵۸۰ هزار 
قطعه بچه ماهي سي باس در اين طرح ها ذخيره سازي 
شده است. سرپرست گروه پرروش ماهي در قفس اداره 

كل شيالت استان بوشهر گفت: همچنين يك شركت 
محلي در منطقه چاه پهن ني��ز چهار قفس درآب هاي 
خليج فارس نصب و ۵۸۰ هزار قطعه ذخيره سازي انجام 
داده است.وي افزود: توسعه صنايع فرآوري آبزيان براي 
حضور در بازارهاي بين المللي امري مهم و ضروري است 
كه ايجاد كارخانه هاي فرآوري ماهي در مناطق ساحلي 
استان بوشهر مورد توجه قرار گرفته است.رضايي اضافه 
كرد: همچنين يك مجموعه ۵۰۰ تني در شهرستان دير 
كار نصب و مونتاژ قفس ها را انجام و در س��ال جاري به 
بهره برداري مي رسد.وي يادآور شد: تاكنون ۴۲ مجوز 
پرورش ماهي با ظرفيت ۴۶ هزار تن در اس��تان بوشهر 
صادر شده كه از اين تعداد ۳۶ هزار تن پرورانه تاسيس و 
۱۳ هزار تن پروانه بهره برداري دريافت كرده اند و مابقي 

در مرحله موافقت اصولي هستند.

پرورشماهيگاميدرجهتتحققاقتصاد
مقاومتي

در شرايطي كه رضايي سرپرست گروه پرورش ماهي 
در قفس اداره كل شيالت استان بوشهر موضوع تامين 
نهادهاي دامي و حمايت هاي اداري و تسهيالتي را از 
جمله مهم ترين پيش نيازه��اي فعاليت در اين حوزه 
مي داند، علي جهانبخش كارشناس اقتصادي از منظر 
ديگري به بحث ورود مي كند و مي گويد: سرمايه گذاري 
روي صنعت پرورش ماهي گامي موثر در جهت توسعه 
اقتصادي و فرار از اقتصاد تك محصولي است.جهانبخش 
با اعالم اينكه توجه به كوچك ترين ظرفيت ها مي تواند 
به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كند، افزود: امروز اگر 
به داشته ها و س��رمايه هاي خود توجه الزم و كافي را 
داشته باشيم مي توانيم به شكوفايي اقتصادي دست 
يافته و تحريم هاي دش��منان را پشت سر بگذاريم لذا 
مقوله پ��رورش ماهي به عنوان ي��ك صنعت درآمدزا 
مي تواند نقش موثري را ايفا كند.وي ادامه داد: با توجه 
به ارزآوري و اشتغال زايي باالي صنعت پرورش ماهي، 
اين صنعت مي تواند گامي درمسير رهايي از اقتصاد و 
صادرات تك محصولي باشد به همين دليل ضرورت دارد 
تا مشكالت فعاالن اين صنعت رفع شود.اين كارشناس 
اقتصادي تصريح كرد: صندوق توسعه بخش كشاورزي 
بايد به پرورش دهندگان ماهي توجه ويژه اي داش��ته 
باشد زيرا اين صنعت مي تواند ضمن ايجاد اشتغالزايي، 
زمينه ارزآوري ۳۰ ميليون دالري را فراهم س��ازد.به 
گفته جهانبخش اگر قرار است اين صنعت به توسعه 
استان كمك كند دولت بايد حمايت هاي الزم و كافي 
را از پرورش دهندگان داش��ته باشد و تسهيالتي را در 
اختيار آنان قرار دهد تا آنان نسبت به ادامه فعاليت خود 

در اين بخش اميدوار باشند.

بيشترينسهمواريزيارانههابهكداماستانهاتعلقدارد

متقاضيان10روزبراياعالمنيازفرصتدارند
سخنگوي ستاد شناسايي خانوارهاي مشمول حمايت 
معيش��تي، با اعالم جزييات توزيع استاني واريز كمك 
معيشتي گفت: سرپرستان خانوار به مدت ۱۰ روز فرصت 
دارند از طريق كد دستوري اعتراض خود را ثبت كنند.

حسين ميرزايي درباره جزييات واريز حمايت معيشتي 
خانوار در اس��تان هاي مختلف كش��ور، اظهار داش��ت: 
همان طور كه محمدباقر نوبخت، معاون رييس جمهور نيز 
اعالم كرده، اين حمايت معيشتي براي ۱۸ ميليون خانوار 

معادل ۶۰ ميليون نفر پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه استان هاي كمتر برخوردار، بيشترين 
سهم را از واريز حمايت معيشتي دولت داشته اند، درباره 
توزيع استاني واريز حمايت معيشتي، افزود: خانوارهايي 
كه مشمول حمايت معيشتي دولت شده اند، بر اساس 
خانوارهاي يارانه بگير در سيستم مورد شناسايي قرار 
گرفته اند؛ اين در حالي است كه در استان سيستان و 
بلوچستان، ۸۲.۱ درصد، استان خراسان شمالي ۷۹.۲ 
درصد، استان خراس��ان جنوبي ۷۸.۴ درصد، استان 
گلس��تان ۷۸ درصد و استان لرس��تان ۷۷.۷ درصد از 

مجموع خانوارهاي يارانه بگير مشمول دريافت حمايت 
معيشتي دولت شده اند.س��خنگوي ستاد شناسايي 
خانوارهاي مشمول حمايت معيشتي دولت، ادامه داد: 
همچنين در اس��تان تهران ۵۷.۲ درصد، استان البرز 
۶۳.۶ درصد، ي��زد ۶۴.۹ درصد، اصفهان ۶۵.۹ درصد 
و بوشهر ۶۶.۸ درصد از مجموع خانوارهاي يارانه بگير 

مشمول دريافت حمايت معيشتي شده اند.
ميرزايي افزود: آمار توزيع استاني خانوارها نشان مي دهد 
اس��تان هايي كه به لحاظ مالي متمول هستند، سهم 
كمتري از حمايت معيشتي دولت داشته اند و همچنين 
استان هاي كمتر برخوردار نيز سهم بيشتري را براي 

دريافت اين كمك دولت به خود اختصاص داده اند.
وي درب��اره خانوارهايي كه خود را مش��مول دريافت 
حمايت معيش��تي مي دانند؛ اما در اين مرحله از اين 
كمك دولت بهره مند نشده اند نيز، گفت: خانوارهايي 
كه تاكنون حمايت معيشتي دولت را دريافت نكرده اند، 
اعم از يارانه بگيران، جاماندگان، انصراف دهندگان يارانه 
نقدي، يا حتي گروه هايي كه به دليل وسع مالي يارانه 

نقدي آنها حذف ش��ده اس��ت، از طريق كد دستوري 
#۶۳۶۹* مي توانند اعالم نياز كنند. ميرزايي در پاسخ 
به اينكه آيا عالوه بر كد USSD س��امانه ديگري براي 
ثبت اعتراض و اعالم نياز دريافت حمايت معيشتي اعالم 
مي شود، ادامه داد: كد دستوري يكي از سيستم هاي 
رايج و قابل اعتماد دنيا براي احراز هويت خانوار است و 
به همين دليل خانوارها فقط از همين طريق مي توانند 
اعالم نياز كنند، ضمن اينكه ارس��ال پيامك به منزله 

اعالم رسمي تلقي مي شود.

سرپرستانخانواربايدمالكشمارهموبايل
اعالمنيازحمايتمعيشتيباشند

وي با تأكيد بر اينكه شماره موبايل سرپرستان خانوار 
براي اعالم نياز حمايت معيشتي حتما بايد به نام شخص 
سرپرست خانوار باشد و از شماره موبايل شخص ديگري 
نمي توانند اعتراض خود را ثبت كنند، گفت: براي احراز 
هويت قطعا شماره ملي ارسالي از كد دستوري اعالم 
شده بايد با شماره تلفن سرپرست خانوار تطبيق داده 

شود و در صورتي اعتراض مورد پذيرش قرار مي گيرد 
كه كد ملي با شماره موبايل سرپرست خانوار مطابقت 
داشته باشد.سخنگوي ستاد شناس��ايي خانوارهاي 
مشمول حمايت معيش��تي دولت در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه ممكن اس��ت برخي سرپرستان خانوار 
در مناطق دورافتاده داراي تلفن همراه نباشند، گفت: 
بر اس��اس آمارها تعداد س��يم كارت هاي فعال كشور 
بيش از جمعيت كشور است و قطعا هر فردي موبايل 

دارد.ميرزايي ادامه داد: سرپرستان خانواري كه خود را 
مشمول دريافت حمايت معيشتي دولت مي دانند، از 
امروز و پس از راه اندازي سامانه كد دستوري، به مدت 
۱۰ روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت كنند و پس 
از ثبت اعتراض تا ۲۴ س��اعت نتيجه بررسي از طريق 
پيامك اعالم خواهد ش��د. همچني��ن در كمتر از يك 
ماه اينكه خانوار معترض مش��مول حمايت معيشتي 

مي شود يا خير تعيين تكليف خواهد شد.

پهلوگيرينخستينكشتي
۳۲هزارتنيبرنجدربندربوشهر
بوش�هر| در شرايطي كه 
موضوع تامين اقالم اساسي 
مردم و كنترل بازار يكي از 
مهم ترين مطالبات مردم از 
ساختار هاي اجرايي است؛ 
مدي��ر كل غل��ه و خدمات 
بازرگاني اس��تان بوشهر از 
رونق گرفتن بندر تجاري بوشهر خبرداد و گفت: در اين 
راستا نخستين كشتي حامل كاالي اساسي در اسكله 
بندر بوشهر به ظرفيت ۳۲هزار تن برنج پهلو مي گيرد.سيد 
محمد هاشمي با بيان اينكه كاالهاي اساسي در انبارهاي 
استان ذخيره سازي شده اظهار داشت: به منظور تأمين 
كاالي مورد نياز مردم ، اكنون برنج و ديگر اجناس در حال 
توزيع است.وي از پهلوگيري نخستين كشتي تأمين 
كاالهاي اساسي در بندر بوشهر خبر داد و بيان كرد: براي 
ذخيره سازي و تأمين كاالهاي اساسي طي روزهاي آينده 
نخستين كشتي حامل برنج به ظرفيت ۳۲ هزار تن در 
اسكله بندر بوشهر پهلو مي گيرد.مديركل غله و خدمات 
بازرگاني استان بوشهر با تأكيد بر رونق يافتن بندر بوشهر 
خاطرنشان كرد: با تخليه نخستين كشتي حامل ۳۲ هزار 
تن برنج در اسكله بندر بوشهر، اين بندر پس از شش سال 

در امر تخليه كاالها رونق مي گيرد.

پرداخت۴۵ميليارد
بهكشاورزانسيلزده

لرس�تان| در شرايطي 
كه بسياري از كشاورزان 
نس��بت به كن��دي روند 
پرداخت خس��ارت هاي 
ناش��ي از س��يل ابتداي 
سال گاليه مندند، رييس 
سازمان جهاد كشاورزي 
لرستان از پرداخت ۴۵ ميليارد تومان به كشاورزان 
سيل زده اين استان خبر مي دهد و در ادامه از تسريع 
در روند پرداخت ها خب��ر مي دهد.به گزارش مهر، 
عبدالرضا بازدار در س��خناني با اش��اره به وضعيت 
پرداخت خسارت به كشاورزان سيل زده لرستان، 
اظهار داشت: پرونده ها در اين رابطه مورد ارزيابي 
قرار گرفت و اين امر نيز در وزارت كشور و پژوهشگاه 
فضايي نيز انجام گرفته است. تاكنون نزديك به ۴۵ 
ميليارد تومان به كش��اورزان پرداخت شده است.

رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي لرستان با بيان 
اينكه اين ميزان به بيش از ۱۱ هزار كشاورز استان 
پرداخت شده اس��ت، تصريح كرد: از مجموع ۴۵ 
ميليارد تومان، تقريبا شش ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
تومان به هزار و ۵۰۰ نفر از كش��اورزان شهرستان 

پلدختر پرداخت شده است.

بازداشتيكيازمسووالن
حملونقلمسافردرالبرز

البرز| مديركل تعزيرات 
حكومتي البرز بر تشكيل 
تيم عمليات رواني براي 
مديري��ت قيمت ه��ا در 
استان با حضور رسانه ها 
تاكي��د كرد.علي اكب��ر 
مختاري ديروز در جلسه 
ستاد تنظيم بازار البرز كه در استانداري برگزار شد 
گفت: در گذشته هر ماه بين ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ پرونده 
به تعزيرات ارجاع مي ش��د اما در هفته گذش��ته 
۸۲۲ پرونده به مجموعه تعزيرات واصل ش��ده كه 
خوشبختانه با س��رعت بااليي كه در رسيدگي به 
پرونده ها وجود دارد به همه پرونده ها رسيدگي و 
نزديك به دو ميليارد تومان براي اين پرونده ها حكم 
صادر شده است.مختاري در ادامه با اشاره به اهميت 
حمل و نقل مسافر درون شهري، خاطرنشان كرد: 
در اين خصوص ما مجبور شديم يكي از مسووالن 
اين حوزه را روز گذش��ته بازداشت كنيم و اكنون 
با تعهد كتبي براي س��اماندهي حمل و نقل درون 
شهري طي يك هفته آزاد ش��ده است.وي افزود: 
پرونده اين مسوول مفتوح است تا عملكرد وي طي 

هفته جاري سنجيده شود.

سهميهبنديسوختنبايد
موجبگرانيجنسهاشود

مديري��ت  بوش�هر| 
مصرف س��وخت يكي از 
ساختارهاي اساسي براي 
نظام اس��المي است كه 
دولت در پ��ي اجراي آن 
گام برداشته و اجراي اين 
طرح نبايد موجب گراني 
كاالهاي مصرفي در بازار شود.فرماندار دير معتقد 
اس��ت صرفه جوي��ي از درآمد حاص��ل از مديريت 
مصرف سوخت در جيب مردم مي رود و هيچ ريالي 
در جيب دولت نخواهد رفت.كريم علي حس��يني 
ديروز در جلسه شوراي اداري شهرستان دير افزود: 
در سال هاي اخير مصرف سوخت سير صعودي به 
خود گرفته بود و اگر ادامه پيدا مي كرد سال آينده 
كشور با كمبود سوخت روبرو مي شد و بايد اين انرژي 
را از خارج وارد مي كرديم.وي اضافه كرد: مديريت 
مصرف س��وخت يكي از ساختارهاي اساسي نظام 
اسالمي است كه در جلسه سران قوا به تصويب رسيد 
و رهبر معظم انقالب از آن حمايت و دولت آن را اجرا 
كرده است.علي حس��ني اظهار كرد: اداره صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق اصناف به صورت مستمر بازار 
را نظارت كنند و با افراد متخلف برخورد قانوني شود.

۴۵۰۰بازرسی
دريکهفتهگذشتهانجامشد
خراسان رضوي|رئيس 
اتاق اصناف مشهد گفت: 
طی يک هفته گذش��ته 
حدود چه��ار هزار و ۵۰۰ 
بازرس��ی از واحده��ای 
صنف��ی انجام ش��ده، اما 
بيشتر تخلفات مربوط به 
عدم درج قيمت و يا عدم ارائه صورت حس��اب بوده 
است.محمود بنانژاد در گفت وگو با مهر، در خصوص 
وضعيت بازارهای مشهد پس از اصالح قيمت بنزين 
اظهار کرد: نظارت ها و بازرسی ها قبل از اصالح قيمت 
بنزين توسط بازرسان اصناف انجام می شد ولی اين 
نظارت در چند روز اخير تشديد شده است.وی با بيان 
اينکه در تأمين و توزيع کاالها مشکلی نداريم، افزود: 
بازار تحت کنترل اس��ت و افزايش تخلف که باعث 
ايجاد آشوب در بازار شود را مشاهده نکرده ايم.بنانژاد 
با اشاره به ابالغ اصناف، تصريح کرد: با ابالغ صورت 
گرفته به اصناف قرار برآن شد تا افزايش قيمتی روی 
هيچ کااليی نداشته باشيم. معمواًل قيمت هايی که 
افزايش داشته از جايی ديگر افزايش پيدا کرده است، 
مثاًل کارخانه قيمت پنير را گران کرده لذا در مغازه 

نيز گران به دست مشتری می رسد.
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هيچروزپاكي
درمهروآبانثبتنشد

مش�هد| ريي��س مرك��ز پاي��ش آالينده ه��اي 
زيست محيطي مشهد گفت: هيچ روز پاكي را در مهر 
و آبان ثبت نكرديم، در حالي كه در مدت مشابه سال 
گذشته ۱۰ روز هواي پاك داشتيم.رضا اسماعيلي، 
اظهار كرد: به نظر مي رسد، با توجه به آمار، امسال، 
كيفيت هوا حداقل در دو ماه پاييز وضعيت بدتري 
نسبت به سال گذشته داشته  است. وي افزود: نسبت 
به سال گذش��ته، مهر و آبان امسال ناسالم تر بوده 
است. وضعيت ش��اخص باالي ۱۵۰، كه براي تمام 
گروه ها ناسالم است، امسال يك روز داشته ايم؛ در 
صورتي كه در سال گذشته هيچ روزي ثبت نشده 
است.اسماعيلي با اشاره به اينكه »در ۲۴۹ روزي كه 
از ابتداي سال تاكنون در مشهد گذرانده ايم، ۲۸ روز 
هواي پاك داشته ايم«، عنوان كرد: در سال گذشته 

هم در مدت مشابه، ۲۸ روز هواي پاك داشته ايم.

بازارچهسومار
بازگشاييميشود

كرمانشاه|اس��تاندار كرمانش��اه گف��ت: 
نخست وزير عراق با بازگشايي بازارچه سومار 
موافقت كرده اس��ت. هوش��نگ بازوند اظهار 
داش��ت: به دنبال موافقت نخست وزير عراق با 
بازگشايي بازارچه سومار، قرار است يك سكو 
در مجموعه اين بازارچه ساخته شود. درصدد 
تس��ريع در انجام اين پروژه هستيم. بازوند ياد 
آوري كرد: دو روز پيش رس��ما قصرشيرين به 

منطقه آزاد تجاري تبديل شد.

كاهشمتوسطارزش
دادوستدروزانهبورسهمدان

همدان| مدي��ر بورس منطقه اي هم��دان گفت: 
متوسط ارزش داد و ستد روزانه بورس همدان در آبان 
ماه ۵۴ ميليارد و ۶۱۴ ميليون و ۹۷۰ هزار و ۸۲۶ ريال 
بوده كه نسبت به مهرماه ۶۳ درصد كاهش دارد. علي 
اسكندري اظهار داشت: آبان ماه امسال تعداد ۱۷۶ 
ميليون و ۲۶ هزار و ۶۱۷ سهم متعلق به ۴۲۱ شركت 
به ارزش ۹۸۳ ميليارد و ۶۹ ميلي��ون و ۴۷۴ هزار و 
۸۶۲ ريال در تاالر بورس منطقه اي اس��تان همدان 
دادوستد شد.مدير بورس منطقه اي همدان گفت: 
۴۶ درصد مبادالت انجام شده مربوط به خريد سهام و 
۵۴ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.وي گفت: 
بر اين اساس و با توجه به ۱۸ روز كاري فعاليت تاالر 
بورس منطقه اي استان همدان در اين ماه، متوسط 
ارزش داد و ستد روزانه ۵۴ ميليارد و ۶۱۴ ميليون و 
۹۷۰ هزار و ۸۲۶ ريال بوده كه نسبت به مهر ماه، ۶۳ 

درصد كاهش داشته است.

خسارت1۹۷ميليونتوماني
بهمزارعكشاورزيكلزا

ساري | مديركل مديريت بحران مازندران گفت: در 
سيل گلوگاه مزارع كلزا دچار آسيب شد كه مطابق 
برآورد ۱۹۷ ميليون تومان خس��ارت ديد كه از اين 
ميزان ۲۷ ميليون تومان در بخش كشاورزي، ۱۵۶ 
ميليون تومان در بخش زيرس��اخت و ۱۴ ميليون 
تومان در بخش مسكن بوده است.علي اصغر احمدي 
در مورد آسيب سيل طي چند روز گذشته به شهرهاي 
مازندران اظهار كرد: در شهرهاي قائمشهر و سوادكوه 
و رودخانه تالر مشكلي گزارش نشد اما در شهرستان 
سيمرغ ۳ روستا در كوچه هاي آن يك روستا و چند 
واحد مس��كوني دچار آب گرفتگي حياط شد.وي 
تصريح كرد: در بابلسر پارو محله و يك روستاي ديگر 

نيز درگير آبگرفتگي كوچه ها وحياط خانه ها شدند.

گردويتويسركان
دريونسكوثبتجهانيميشود

همدان| رييس انجمن گردوي اس��تان همدان 
گفت: گردوي تويس��ركان در آينده اي نزديك در 
سازمان مالكيت فكري جهان )يونسكو( ثبت جهاني 
مي شود. عبداهلل قمري اظهار داشت: ثبت جهاني 
گردوي تويس��ركان در س��ازمان خوار و بار جهاني 
)فائو( و س��ازمان مالكيت فكري جهاني )يونسكو( 
مدت هاس��ت كه پيگيري مي ش��ود و در ماه هاي 
آينده ثبت جهاني گردوي تويس��ركان در يونسكو 
محقق مي شود.وي گفت: براي ثبت جهاني گردوي 
تويسركان عالوه بر مدارك و مستندات مي بايست 
يك هزار فرانك سويس به حس��اب يونسكو واريز 
مي شد كه پس از بي نتيجه ماندن تالش ها از سوي 
فرمانداري تويس��ركان و اتاق بازرگاني همدان به 
همت س��ه خير نيك انديش تويس��ركاني آقايان 
عابدي، امامي و روح اللهي اين مبلغ تامين و واريز شد.

بيشاز11هزارروستايياز
آبسالمبرخوردارميشوند

كرمانش�اه| مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
روستايي استان كرمانش��اه گفت: بيش از ۱۱ هزار 
روس��تايي اس��تان از نعمت آب ش��رب لوله كشي 
برخوردار خواهند ش��د.فرامرز ش��وهاني با اش��اره 
به احتمال س��فر وزير نيرو به اس��تان كرمانشاه در 
هفته جاري، اظهار كرد: با حضور وزير آبرس��اني به 
۵۵ روستاي استان به بهره برداري خواهد رسيد. با 
بهره برداري از اي��ن پروژه ها بيش از ۳۳۰۲ خانوار با 
جمعيت يازده هزار و ۷۰۵ نفر از نعمت آب آشاميدني 
سالم برخوردار مي ش��وند.مديرعامل شركت آب و 
فاضالب روستايي استان كرمانشاه با بيان اينكه ۲۷ 
مورد از اين روستاها مربوط به شهرستان كرمانشاه 
است، افزود: ۱۲ روس��تا در صحنه، شش روستا در 
سرپل ذهاب و ۱۰ روستا نيز در روانسر واقع هستند. 
ش��وهاني اعتبار هزينه ش��ده براي آبرساني به اين 

روستاها را بيش از ۱۳۱ ميليارد ريال اعالم كرد.

چهرههاياستاني
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چرا اختالالت رواني در كشور افزايش يافته است؟

وضعيت نامناسب روحي و رواني جامعه ايراني
پرخاشگري ناش��ي از اضطراب، افسردگي، افزايش 
آمار نزاع و درگيري در كش��ور حكايت از آن دارد كه 
حال روح و روان جامعه ايران خوب نيست، آمارهاي 
رسمي وزارت بهداشت نشان مي دهد كه 23.4درصد 
جامعه )ح��دود يك نفر از هر 4نفر( از اختالالت روان 
رن��ج مي برند و 12درص��د م��ردان و 16درصد زنان 
كشور مبتال به افسردگي هستند اما آسيب شناسان 
اجتماعي معتقدند اين آمار چندان درس��ت نيست 
و واقعيت اختالالت رواني در جامعه عددي بيش��تر 
از اين اس��ت. با اين حال اين آمارها در شهري مانند 
تهران با بي��ش از 10ميليون نف��ر جمعيت جدي تر 
اس��ت آنچنان كه پايتخت با بيش��ترين آم��ار نزاع و 
درگيري )كه منجر به ثبت پرونده ش��ده( دركش��ور 
روبرو شده كه طبق آمارهاي رسمي پزشكي قانوني 
در پنج ماه ابتدايي امسال بيش از 46هزار مورد بوده 
اس��ت اما توجه به بهبود وضعيت رواني در هيچ كدام 
از طرح ها و برنامه هاي كالن كشور در حوزه سالمت 
ديده نمي ش��ود، قانون س��المت روان بعد از گذشت 
15 سال هنوز به نتيجه نرسيده است و بيمه ها هنوز 
زير بار حمايت مالي از خدمات مشاوره و روان درماني 
نمي روند در حالي كه زمينه ه��اي ايجاد بحران هاي 
رواني با سرعت در حال گسترش بوده و هر روز قوي تر 
از قبل مي شوند، اين ميان مسووالن وزارت بهداشت و 
آسيب  شناسان اجتماعي بر اين موضوع توافق دارند كه 
بحران هاي اقتصادي، آسيب هاي اجتماعي را افزايش 
مي دهد اما در ش��رايطي كه مش��كالت اقتصادي به 
عنوان اصلي ترين عامل ايجاد اثر منفي روي سالمت 
روان مردم جامعه مطرح مي شود، استفاده از خدمات 
مشاوره به دليل هزينه باال جايي در سبد مصرف خانوار 

ايراني ندارد.

  ردپاي مشكالت اقتصادي در اختالالت رواني
ارديبهشت امسال علي اسدي، معاون دفتر سالمت 
روان��ي، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداش��ت، با اعالم 
آمار و ارقام مبتاليان به اخت��الل رواني درباره داليل 
ب��روز آن گف��ت: در بحران ه��اي اقتص��ادي ممكن 
اس��ت آس��يب هاي اجتماعي افزايش ياب��د و اصوال 
رابطه مس��تقيمي در افزايش يا كاهش آس��يب هاي 
اجتماع��ي ب��ا مولفه ه��اي اقتص��ادي و اجتماعي 
موجود در جامعه اس��ت. طبيعتا مشكالت اقتصادي 
 اثر منف��ي روي س��المت روان مردم جامع��ه دارد.

او با اش��اره به اينكه اختالالت رواني در زنان بيش��تر 
است، افزود: اين مساله علل مختلفي دارد كه مي توان 
به علل اجتماعي، فرهنگي، استرس هاي زنان نسبت 

به مردان اشاره كرد و شايد هم بيشتر به اين علت باشد 
كه زنان بيش��تر از مردان اين موضوعات را پيگيري و 
مراجعه مي كنند، ش��ايد اگر آقايان هم به دنبال اين 
موضوعات بودند اين آمار در آنان بيشتر  مي شد، اين 
نسبت و تناسب فقط مختص به ايران نيست و در دنيا 
به گونه اي است كه اختالل افسردگي در زنان شايع تر 
از مردان اس��ت. اما اظهارات اسدي در حالي است كه 
آسيب شناسان اجتماعي معتقدند اين آمار در شرايط 
ملتهب جامعه، درست به نظر نمي رسد. محمد كريمي، 
جامعه شناس و آسيب ش��ناس اجتماعي درباره اين 
موضوع بيان كرد: آمار اعالم ش��ده از س��وي وزارت 
بهداشت، شايد براي بيالن هاي مديريتي آمار مناسب و 
درستي باشد اما واقعيت جامعه چيز ديگري مي گويد. 
حتي با مطالعه سطحي در ميان مردم متوجه مي شويم 
كه اين آمار درست نيس��ت. اكثر مردم جامعه داراي 
اختالالت روحي و رواني هس��تند شايد بتوان گفت 

بيش از 80درصد مردم با يك اختالل دس��ت و پنجه 
نرم مي كنند. در شرايط فعلي اجتماع كمتر فردي را 
مي بينيم كه استرس و افسردگي نداشته باشد. حتي 
اگر حالت افسردگي س��اده كه به بي حوصلگي ختم 
مي ش��ود را هم مدنظر قرار دهيم باز هم مردم ايران 

وضعيت مناسبي ندارند.
او اف��زود: ما ه��ر روز نمود بيروني اخت��الالت رواني 
را در رفتار روزم��ره مردم ايران ش��اهديم، رانندگي 
پرخاشگرانه را اگر تنها يك نمود بيروني در نظر بگيريم 
هم متوجه اضطراب و خشم مردم مي شويم. اما نگاهي 
به آمار جرم و جنايت چيزي بيشتر را نشان مي دهد، 
اين موضوع چگونه قابل تحليل است؟ اگر آمار اينقدر 
پايين است چرا جرم تا اين حد افزايش يافته؟ اگرچه 
اختالالت رواني داليل مختلفي داشته و از ژنتيك تا 
س��بك زندگي افراد در بروز آن دخيل هستند اما از 
تاثير مشكالت اجتماعي در بروز اين اختالالت نبايد 

غافل ش��د. در شرايط فعلي كش��ور، التهاب ناشي از 
شرايط اقتصادي وبرخي اخبار نگران كننده در جامعه 
تاثيرگذار بوده اس��ت. چگونه كارمندي كه تا س��ال 
گذش��ته با حقوق خود يك زندگي زير حد استاندارد 
داشته و حاال با گراني هاي فعلي، همان را هم از دست 
داده است و هر روز قدرت خريد كمتر مي شود، از نظر 

رواني سالم است و حس رضايت از زندگي مي كند؟
كريمي درباره اين موضوع كه اختالل رواني بيش��تر 
در كدام قشر از جامعه ديده مي شود، بيان كرد: وقتي 
مشكالت اقتصادي و فرهنگي جامعه را تسخير كرده، 
بنابراين تمام اقشار جامعه آسيب مي بينند. قشر جوان 
جامعه امروز بيش��تر از گروه ديگري مورد آس��يب و 
گرفتار افسردگي است. مشكالت اقتصادي و نداشتن 
اميد به آينده از يك طرف و دوگانگي فرهنگي و تقابل 
فرهنگ س��نتي و مدرن از س��وي ديگر به اين گروه 
آسيب مي زند. 50 تا 70 درصد جوانان تحصيلكرده 

كشور ش��غل ندارند و اين موضوع فش��ار رواني را دو 
چندان مي كند. از طرف ديگر كهنس��االن جامعه به 
دليل رهاشدگي و نداشتن امكانات اجتماعي و رفاهي 
مناس��ب و دارو و درمان دچار افس��ردگي هس��تند. 
بنابراين در بيان س��اده تر به جز نوزادان كه استرس 
پنهان دارند، اكثر جامعه ايران با التهاب درگير است.

 نب�ود قان�ون و حماي�ت بيمه از مش�كالت 
ارتقاي سالمت روان

اظهارات كريمي در حالي اس��ت كه روان شناس��ان 
هزينه باالي خدمات مشاوره و روان درماني را از داليلي 
مي دانند كه سبب شده اختالالت رواني درمان نشده 
و هر روز وخيم تر شوند. فرشاد شيباني، روان شناس 
باليني و دبير كميته دانشجويي سالمت روان و رسانه 
دانشگاه علوم پزش��كي ايران درباره اين موضوع بيان 
كرد: بسياري از افراد نيازمند درمان هاي روانشناختي، 
از عهده هزينه هاي آن برنمي آيند و متاس��فانه عدم 
درمان منجر مي ش��ود ت��ا اختالالت روانش��ناختي 
ش��دت بيش��تري پيدا كنند و پيش آگهي بدتري را 
در آينده داش��ته باش��ند. در صورتي كه شركت هاي 
بيمه، در موضوع ارايه خدمات روانشناختي اقدامات 
و هماهنگي هاي الزم را براي پرداخت هزينه ها انجام 
دهند مي توانند در ارتقاي سالمت روان افراد جامعه 

موثر باشند.
او افزود: مسائل قانوني يكي ديگر از مشكالت عديده 
حوزه س��المت روان است. از بعد قانوني هم با مسائل 
مختلفي مواجه هس��تيم و ضروري است در مباحث 
قانوني تغييراتي را ايجاد كنيم. نگرش قانون اساسي 
ب��ه س��المت روان نيازمن��د تغيير اس��ت، در قانون 
اصطالحاتي مانند »جنون«وج��ود دارد كه دقيق و 
تخصصي نيست. ما در اين حوزه نيازمند همكاري هاي 

بين رشته اي هستيم.
شيباني بيان كرد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود 
اين اس��ت كه برنامه هاي سالمت روان مربوط به يك 
حوزه نيست و مشاركت بيشتر سازمان هاي ذي ربط را 
مي طلبد. سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور، 
سازمان بهزيستي، شهرداري و وزارت ورزش و جوانان 
و ساير نهادهايي كه مي توانند در اين امر ياري كننده 
باشند الزم اس��ت همكاري و تعامل بيشتري در اين 
زمينه داش��ته باش��ند. البته در كن��ار همكاري هاي 
بين سازماني، همكاري هاي بين رشته اي نيز مي تواند 
موثر باش��د؛ زيرا كار در حوزه س��المت روان يك كار 
تيمي اس��ت كه حضور روانش��ناس، روانپزش��ك و 

مددكاراجتماعي را درتيم سالمت روان مي طلبد.

اميدها و آرزوهاي جنگل هاي جهاني هيركاني در گرو يك تصميم
درحال��ي كه تنها ح��دود چهار م��اه از ثبت جهاني 
جنگل ه��اي هيركاني مي گ��ذرد، زمزمه هاي نصب 
تله كابي��ن در آن به گوش مي رس��د ك��ه مي تواند 
تهديدي براي اين منطقه و ثبت جهاني آن باش��د. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان مي گويد 
كه اين موضوع درحال حاضر در شوراي عالي معماري 

و شهرسازي در دست بررسي است.
تابس��تان امس��ال 310 هزار هكت��ار از جنگل هاي 
هيركاني پس از 13 س��ال انتظار ثبت جهاني ش��د. 
اي��ن جنگل ها كه قدمتي بيش از 40 ميليون س��ال 
دارند يكي از ارزش��مندترين جنگل ه��اي جهان از 
نظر پوش��ش گياهي و جانوري محس��وب مي شوند 
همچنين بيش از ۹0 درصد جنگل هاي هيركاني - 
حدود دو ميليون هكتار از آن - در كشور ما واقع شده 
است و حدود 20 هزار هكتار از آنها نيز در جمهوري 

آذربايجان قرار دارد.
پس از ثب��ت جهاني جنگل ه��اي هيركاني حداقل 
انتظاري كه از دس��تگاه هاي مسوول از جمله منابع 
طبيعي، س��ازمان حفاظت محيط زيست و سازمان 
ميراث فرهنگ��ي مي رفت اين بود كه با اس��تفاده از 
كمك ه��اي بين المللي، حفاظ��ت از اين منطقه كه 

عنوان مي��راث جهاني كره زمين را يدك مي كش��د 
تقويت كنند و اجازه دست درازي سودجويان به آن 
را ندهند اما بر خالف انتظارها آبان ماه امسال و تنها 
پس از گذش��ت چهار ماه از ثبت جهاني جنگل هاي 
هيركان��ي زمزمه ه��اي نص��ب تله كابي��ن در آن به 
گوش رسيد. داس��تان از اين قرار است كه بخشي از 
جنگل هاي ثبت ش��ده هيركاني در »پارك جنگلي 
كبودوال« در علي آباد كتول واقع شده اند. از سال ۹2 
قرار بود كه طرحي در قالب پارك جنگلي در منطقه 
»كبودوال« اجرا ش��ود كه همان زمان شوراي عالي 
جنگل  با كليت آن طرح موافقت كرده بود. طي همان 
س��ال ها نيز مطالعات نصب تله كابين در اين منطقه 
آغاز شد و سازمان جنگل ها، اداره كل ميراث فرهنگي 
و سازمان حفاظت محيط زيست نيز مجوز اين اقدام 
را صادر كرده بودند اما حاال كه جنگل هاي هيركاني 
پس از 13 س��ال انتظار ثبت جهاني شده اند، نصب 
تله كابين مي تواند تهديدي جدي براي آن باش��د و 
حتي به گفته كامران پورمقدم - رييس شوراي عالي 
جنگل - اين اقدام مي تواند شاخص هاي ثبت جهاني 

هيركاني را با مشكل مواجه كند.
هر چند كه رييس ش��وراي عالي جنگل پيش از اين 

به ايس��نا گفته بود كه تله كابين قرار اس��ت در زون 
ضربه گي��ر جنگل ه��اي ثبت ش��ده هيركاني نصب 
شود اما بر اساس نامه دستگاه هاي مسوول از جمله 
منابع طبيعي، ميراث فرهنگي و محيط زيس��ت به 
استانداري گلستان، ۹ دكل از 24 دكل تله كابين در 
زون اصلي جنگل هاي هيركان��ي قرار دارد اما به هر 
حال پورمقدم تاكيد كرده است كه سازمان جنگل ها 
و شوراي عالي جنگل به هيچ عنوان از طرحي كه به 
ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني آس��يب وارد كند، 

حمايت نخواهد كرد.
در حال حاضر ط��رح نصب تله كابين در جنگل هاي 
ثبت جهاني ش��ده هيركاني در مرحله شوراي عالي 
معماري و شهرس��ازي قرار دارد. ابوطالب قزلسفلو 
- مدي��ركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلس��تان - 
در گفت وگو با ايس��نا مي گويد كه در ش��وراي عالي 
معم��اري و شهرس��ازي نمايندگان دس��تگاه هاي 
مختلفي از جمله منابع طبيعي، محيط زيست، ميراث 
فرهنگي، وزارت راه و شهرس��ازي و... حضور دارند و 
تصميم گيري درباره نصب يا عدم نصب تله كابين در 
اين محدوده بر عهده اين ش��ورا اس��ت. به گفته وي 
شوراي عالي معماري و شهرسازي در جلسه بعدي 

خود كه هنوز تاريخ آن مشخص نيست اين موضوع 
را بررسي خواهد كرد و هر تصميمي كه در اين شورا 

گرفته شود اجرا خواهد شد.

حال بايد منتظر ماند و ديد كه تصميم شوراي عالي 
معماري و شهرس��ازي درباره نص��ب تله كابين چه 
سرنوشتي را براي جنگل هاي هيركاني رقم مي زند؟

تاخير ۵ ماهه در شروع فرآيند تامين كاغذ كتب درسي
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان 
اينكه پرونده تخلف��ات رخ داده در جريان توزيع كتب 
درسي امس��ال و ورود كتاب هاي درسي به بازار سياه 
از طريق برخي مناطق هنوز باز اس��ت گفت: تخلفات 
در هيات رسيدگي به تخلفات وزارتخانه مطرح و از آن 
مسير دنبال مي ش��ود. علي ذوعلم درباره روند چاپ و 
تامين كاغذ مورد نياز براي كتب درسي سال تحصيلي 

1400-13۹۹ اظهار كرد: هر س��اله معموال از مهرماه 
چاپ كتب سال آينده را شروع مي كنيم.

او افزود: امس��ال نيز علي رغم مضيقه هايي كه در امر 
تامين كاغذ داش��تيم تدابيري انديش��يده شد تا اين 
جريان متوقف نشود؛ ولي متاسفانه كند پيش مي رود 
زيرا تاخير حداقل پنج ماهه در فرايند تشريفاتي كه بايد 
براي تامين كاغذ طي مي شد داشتيم. رييس سازمان 

پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه همكاران 
ما در تالش هستند تا اين تاخير زماني را جبران كنند 
گفت: اميد است با جديتي كه در بخش هاي مختلف 
وزارت صمت و بانك مركزي وجود دارد اين مش��كل 
به كلي برطرف ش��ود و در آغاز سال تحصيلي ۹۹ نيز 
دغدغه اي نداشته باشيم. ذوعلم در پاسخ به اينكه آيا 
پرونده تخلفات رخ داده در جريان توزيع كتب درسي 

امسال و ورود كتاب هاي درسي به بازار سياه از طريق 
برخي مناطق بسته شده است؟ به ايسنا گفت: تخلفاتي 
در برخي مناطق رخ داد و پرونده آن هنوز باز اس��ت و 

بايد دنبال شود. 
كتاب هاي درسي قبل از بازگشايي مدارس بر اساس 
ثبت س��فارش ها و حتي درصدي بيش از آن، آماده و 
توزيع شده بود. ما نياز همه استان ها را تامين كرده بوديم 

اما به علت يكي دو مورد تخل��ف، كار اين بخش مورد 
نقد قرار گرفت. او افزود: تخلفات در هيات رسيدگي به 
تخلفات وزارتخانه مطرح و از آن مسير دنبال مي شود. 
كار ما در سازمان پژوهش گزارش تخلف بوده و برخورد 
و تشخيص بر عهده هيات رسيدگي به تخلفات است. 
وزير نيز دستورداده با متخلفان برخورد قانوني و قاطعي 

صورت گيرد.

بحران پسماند در استان هاي شمالي 
رييس گروه پسماند سازمان حفاظت محيط زيست به موضوع پسماندها 
در شمال كشور اشاره و اظهار كرد: وجود زباله هاي زياد باعث ايجاد بحران 
پسماند در استان هاي شمالي كشور به ويژه رودخانه هاي آنها شده است كه 
نتيجه آن به خطر افتادن آبزيان دريايي و رودخانه ها است. پيام جوهرچي با 
تاكيد بر ضرورت كاهش توليد پسماند گفت: معضل پسماند بايد در سطح 
ملي مورد توجه قرار گيرد و نمي توان با نگاه بخشي يا گروهي آن را مديريت و 
ساماندهي كرد. بر اساس تحقيقاتي كه صورت گرفته است، 22 نهاد، ارگان و 
وزارتخانه در امر مديريت پسماند دخيل هستند. او با بيان اينكه در امر پسماند 
نيازمند ارايه الگوي مصرف هستيم، اظهار كرد: سازمان حفاظت محيط 
زيست يك سازمان نظارتي و حاكميتي است و نمي تواند يك الگوي مصرف 
جامع ارايه كند البته الگوهاي مصرفي در كاهش ميزان پالستيك و ميزان 
پسماند از كاالهاي مخرب محيط زيست وجود دارد و اين مسائل از طريق 
ادارات استاني محيط زيست در استان ها ابالغ شده است. رييس گروه پسماند 
سازمان حفاظت محيط زيست با اذعان به اين موضوع كه از نظر قانوني در امر 

پسماند زباله ها مشكلي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در زمينه تقنين، قانون 
مديريت پسماند  و  آيين نامه اجرايي آن، قانون برنامه ششم توسعه همچنين 
قوانين زياد ديگري در اين زمينه وجود دارد اما مشكل اصلي اجرا نشدن اين 
قوانين است. وي به موضوع پسماندها در شمال كشور اشاره و تصريح كرد: 
وجود زباله هاي زياد باعث ايجاد بحران پسماند در استان هاي شمالي كشور 
به ويژه رودخانه هاي آنها شده است كه نتيجه آن به خطر افتادن آبزيان دريايي 
و رودخانه ها است. مديريت پسماند بر عهده وزارت كشور، شهرداري ها و 
دهداري ها است و سازمان محيط زيست به عنوان يك سازمان ناظر در قانون 

مديريت پسماند بر اين كار نظارت مي كند. 
جوهرچي در پايان گفت: به  زودي در موضوع پس��ماندهاي شمال كشور 
با نظارت محيط زيست ش��اهد اتفاقات خوبي خواهيم بود و در اين زمينه 
برنامه هايي تدوين شده است كه مي تواند سبب كاهش قابل توجه ميزان 
پسماندهاي تر و خشك در استان هاي شمالي كشور به ويژه در حوزه دريا 

و رودخانه شود.

صادرات ۳۰ ميليون دالري تجهيزات پزشكي در ۹۷ 
مديركل تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو از تعامل صادراتي 
ايران با كشور روسيه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي خبر داد و گفت: از چند 
سال قبل براي ورود به بازار اوراسيا و روسيه مذاكراتي انجام داديم. حسين 
صفوي از تعامل ايران در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي با كشور روسيه خبر داد 
و گفت: در تفاهم نامه اي كه با كشور روسيه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
منعقد شده، قرار شد از ضوابط دو طرف در اين حوزه ها آگاهي پيدا كنيم و 
فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان حوزه دارو و تجهيزات پزشكي نسبت به 
ثبت و صادرات محصوالت دارويي و تجهيزات پزشكي اقدام كنند.  او ادامه 
داد: بر همين اساس نشس��تي تخصصي با حضور برخي مسووالن وزارت 
بهداشت و شركت هاي دارويي ايران و روسيه در مسكو با هدف فراهم كردن 
زمينه صادرات دارو و تجهيزات پزشكي از ايران به روسيه و همكاري مشترك 
اين دو كشور در اين حوزه ها برگزار شد. صفوي  گفت: در حال حاضر 105 
محصول از 72 شركت توليدكننده تجهيزات و ملزومات پزشكي ايراني به 55 
كشور جهان صادر مي شود و از 72 شركت تعداد 30 شركت توانسته اند نشان 

CE اروپا را هم براي محصوالت خود اخذ كنند. او تاكيد كرد: در سال 13۹7 
حدود 30 ميليون دالر صادرات تجهيزات و ملزومات پزشكي داشته ايم كه 
علي رغم تحريم هاي ظالمانه و مشكالت ارزي، شاهد رشد 10 درصدي در 

صادرات تجهيزات و ملزومات پزشكي مان نسبت به سال 13۹6 بوده ايم.

كمبود جدي محيط بان 
معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت گفت: با توجه به افزايش مناطق حفاظت 
ش��ده و وظايف سازمان محيط زيس��ت، در زمينه 
تعداد كاركنان و محي��ط بانان در حال حاضر هم با 
كمبود جدي مواجه هستيم. كيومرث كالنتري در 
يازدهمين نشست شوراي راهبري و توسعه مديريت 
كه با حضور معاونان سازمان حفاظت محيط زيست 
برگزارش��د، افزود: كاركنان و محيط بانان سازمان 
حفاظت محيط زيست هم اكنون در شرايط نامطلوبي 
انجام وظيفه مي كنند. برخي از آنان حتي يك روز 
مرخصي هم ندارند و مزايايي هم به اين افراد تعلق 

نمي گيرد.
در اين جلس��ه در مورد وضعيت كاركنان سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و تعداد آنان بحث شد زيرا 
طبق تكليف برنامه ششم توسعه سازمان هاي دولتي 
مكلف به كاهش نيروي انساني خود هستند. در بخش 
ديگري از اين جلس��ه علي اصغر دانشيان - معاون 
توس��عه مديريت، حقوقي و امورمجلس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست - به تشريح عملكرد سازمان 
در سال گذشته پرداخت و گفت: موفقيت سازمان در 
جشنواره شهيد رجايي اتفاقي نبود، سال ۹7 سازمان 
نسبت به سال قبل 33 درصد رشد داشته است كه 
نتيجه تالش كاركنان و مديران اين سازمان است و 
تالش مي كنيم در س��ال ۹8 هم رشد مناسب تري 
داشته باشيم. در ادامه اين نشست امير زند پازندي 
- ريي��س مركز برنامه، بودجه، فن��اوري اطالعات، 
بازرسي و مديريت عملكرد سازمان حفاظت محيط 
زيست - اظهاركرد: در حال حاضر و با توجه به آمار و 
ارقام، سازمان حفاظت محيط زيست با پرسنلي كمتر 
از ظرفيت واقعي خود مشغول به كار و فعاليت است.

پازندي در پايان گفت: اميد است با تصويب سند برنامه 
نيروي انساني سازمان حفاظت محيط زيست و جذب 
نيروي انساني متخصص و كارآمد، زيرساخت هاي 
الزم براي اعتالي محيط زيست كشورمان در سند 
1404 و با هدف ايجاد محيط زيست مطلوب تر بيش 

از پيش فراهم شود.

فراخواني براي اهداي خون 
سخنگوي سازمان انتقال خون از مردم خواست كه 
به دليل كاهش س��طح ذخاير خون و فرآورده هاي 
آن، در هم��ه گروه هاي خوني جه��ت اهداي خون 
به پايگاه هاي انتق��ال خون مراجعه كنند. بش��ير 
حاجي بيگي از فراخ��وان مردم براي مراجعه جهت 
اه��داي خون خبر داد و گف��ت: در حال حاضر با فرا 
رس��يدن فصل س��رما و افزايش برودت هوا و بارش 
باران و برف در برخي مناط��ق و همچنين با توجه 
به كوتاه بودن طول روز، سازمان انتقال خون كشور 
با كاهش شديد س��طح ذخاير خون و فرآورده هاي 
آن در همه گروه هاي خوني مواجه ش��ده اس��ت. او 
افزود: بر همين اساس و به ويژه با پيش بيني استمرار 
تغييرات جوي ناپاي��دار طي هفته هاي آتي و فصل 
زمستان، از عموم مردم نيكوكار در همه استان ها و 
شهرستان هاي كشور تقاضا مي كنيم كه در اولين 
زمان ممكن با مراجعه به نزديك ترين پايگاه انتقال 
خون به محل كار يا زندگي خود، جهت اهداي خون 
اقدام كنند. وي تاكيد كرد: مراكز جامع اهداي خون 
در تهران هر روز از ساعت هشت صبح تا هشت شب 
فعال هستند. مراكز استاني نيز از صبح تا بعد از ظهر 
باز بوده و اقدام به خون گيري مي كنند. بنابراين مردم 
با اين فداكاري و با صرف اندكي از وقت شان، مي توانند 
سالمت و زندگي دوباره را به بيماران نيازمند به خون 
و فرآورده هاي خوني هديه دهند. حاجي بيگي ادامه 
داد: بيشترين مش��كل ما در زمينه تهيه پالكت، به 
صورت روزانه براي بيماران سرطاني و بيماري هاي 
خون ريزي دهنده ارثي است. زيرا پالكت تنها تا سه 
روز درون كيسه قابل نگهداري است و بايد به صورت 
روزانه تهيه شود. درنتيجه مردم بايد به صورت روزانه 
اهداي خون كنند تا بتواني��م پالكت آن را بگيريم. 
سخنگوي سازمان انتقال خون همچنين خطاب به 
هموطنان، گفت: بايد توجه كرد كه از هر واحد اهداي 
خون كامل سه فرآورده پالكت، پالسما و گلبول قرمز 
فشرده شده گرفته مي شود. بنابراين با اهداي يك 
واحد خون به نجات سه بيمار كمك كنيد. در عين 
حال هنگام مراجعه به مراكز انتقال خون كارت ملي 

خود را به همراه داشته باشيد. 

كانون هاي جديد گردوغبار 
بخش هاي خشك شده اروميه

مهدي بروغني، عضو هيات علمي دانشگاه حكيم 
سبزواري و پژوهشگران مركز مطالعات خاورميانه 
دانش��گاه لوند س��وئد، موفق ش��دند در پژوهشي 
مشترك، كانون هاي جديد گرد و غبار ايجاد شده در 
بخش هاي خشك شده درياچه اروميه را با استفاده 
از تصاوير ماهواره اي و روش هاي جديد سنجش از 
دور شناسايي كنند. بروغني با اشاره به موقعيت مهم 
و خاص زيس��ت محيطي درياچه اروميه گفت: اين 
پژوهش براي نخستين بار كانون هاي جديد گرد و 
غبار ايجاد شده در بخش هاي خشك شده درياچه 
اروميه را با استفاده از تصاوير ماهواره اي و روش هاي 
جديد سنجش از دور شناسايي و حدس و گمان هاي 
مربوط به ايجاد كانون برداشت گرد و غبار در صورت 
خشك شدن درياچه اروميه را تاييد كرده است. عضو 
هيات علمي مركز پژوهشي علوم جغرافيا و مطالعات 
اجتماعي دانشگاه حكيم سبزواري گفت: همچنين 
اين تحقيق نش��ان مي دهد در صورت ادامه خشك 
ش��دن درياچه و ايجاد منبع اصلي گرد و غبار مردم 
اطراف درياچه به شعاع 500 كيلومتر را تحت تاثير 
قرار مي دهد كه خسارات به بار آمده با توجه به تراكم 
زياد منطقه تحت تاثير بسيار ش��ديدتر از درياچه 
خشك شده سيستان يا درياچه خشك شده آرال 
خواهد بود. او يادآورشد: اين پژوهش زنگ خطري 
جدي براي مديران كشور است كه در صورت عدم 
احياي درياچه اروميه خس��ارات جبران ناپذيري بر 

كشور و منطقه دارد.
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كليات طرح الزامات تدوين اليحه بودجه سال   آينده  شهرداري تصويب شد

4 اولويت بودجه 99  تهران از ديد شوراي شهر 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

روز گذشته اعضاي شوراي ش��هر تهران كليات »طرح 
سياست هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه سال 
۱۳۹۹ ش��هرداري تهران« را تصويب كردند. همچنين 
يك فوريت الزام شهرداري به پيگيري ثبت ملي ميراث 
طبيعي توچال از ديگر مصوبات شوراي شهر بود. عالوه 
بر اين با تصويب شوراي ش��هر از اين پس در نامگذاري 
معابر و اماكن عمومي شهر تهران، شوراياران داراي حق 

رأي هستند.
به گزارش »تعادل«، اولين دس��تور جلسه شوراي شهر 
تهران بررس��ي طرح »سياس��ت هاي اجرايي و الزامات 
تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ ش��هرداري تهران« 
بود كه ي��ك فوريت اين طرح ح��دود دو هفته پيش به 
تصويب رسيد و در كميس��يون هاي تخصصي شورا از 
جمله كميسيون برنامه و بودجه مورد بررسي قرار گرفت.

بهاره آروين، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
ش��هر تهران، در اين باره گفت: بخش��ي از پيشنهادات 
ارسال شده به كميسيون در متن طرح اعمال شد، بخش 
عمده اين الزامات و سياس��ت ها با توجه به رويكردهاي 
شوراي پنجم مشابه سال هاي گذشته است و به همين 
دليل در توضيحات خود فقط تفاوت ها را نسبت به سال 
گذشته برجسته مي كنم. چون بقيه موارد از جمله تاكيد 
بر كسب درآمدهاي پايدار، كاهش هزينه ها، صرفه جويي 
و موارد ديگري كه جزو اولويت هاي كليدي شهرداري در 
سال هاي گذشته بوده است، امسال هم تكرار شده است.

او با بيان اينكه امسال به چند مورد به طور ويژه پرداخته 
ش��ده اس��ت، اظهاركرد: تحقق انضباط مالي، استفاده 
از س��رمايه گذاري در تامي��ن مناب��ع پروژه ها، تحقق 
محله محوري و برش سال اول و دوم برنامه پنج ساله سوم 
شهرداري تهران چهار اولويتي هستند كه در ابتداي ماده 
واحده طرح ذكر شده اند. س��ال ۹۸ بودجه پيشنهادي 
براي س��ال ۹۹ در منابع برنامه ديده شده بود. در طرح 
»سياس��ت هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ شهرداري تهران« ذكر شده است كه بودجه 
امسال مطابق منابع پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه 
شهري باشد. آروين با اش��اره به اولويت دوم كه اولويت 
سرمايه گذاري در تامين منابع مالي پروژه ها است، گفت: 
به طور مشخص بخش سوم رويكردها و جهت گيري هاي 
كلي، با عنوان سرمايه گذاري اضافه شده و به طور خاص تر 
در ساختار اليحه بودجه، بودجه سرمايه گذاري به طور 
جداگانه ديده شده كه همراه با اليحه بودجه ۹۹ به شورا 
بيايد و اين يكي از تغييرات اصلي سياس��ت ها و الزامات 

اجرايي بودجه در سال جاري است.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با اش��اره به بحث تحقق محله محوري به عنوان اولويت 
س��وم طرح گفت: با توجه به برنامه هاي اولويت محور و 
تحقق پذير كه از برش س��ال هاي اول و دوم برنامه سوم 
توسعه استخراج شده، تالش شده افزايش منابع درآمدي، 
كدهاي درآمدي جديد و اقداماتي براي افزايش كيفيت 
زيست روزمره شهروندان در س��طح محله را در اليحه 

ببينيم.
آروين اضافه كرد: در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي 
با توجه به رويكرد شوراي پنجم در فعال كردن ظرفيت 
شوراياران، بندي ديده شده كه شهرداري تهران در تدوين 
اليحه بودجه، بين يك تا ۵ درصد دارايي تملك سرمايه اي 
هر منطقه را با دريافت نظر مشورت شورايان تخصيص 
دهد. اين بحث متفاوت از س��ال هاي گذشته است و در 
جهت تحقق محله محوري و فعال كردن ش��وراياران به 

متن طرح افزوده شده است.
او يادآور شد: در ديگر بخش هاي اين طرح شفافيت بخشي 
به وضعيت ديون و بدهي ها و فرآيندها و همچنين انضباط 
مالي در جهت كاهش هزينه ها نيز ديده ش��ده اس��ت. 
همچنين بخش اصالح ساختار كه در سال هاي گذشته 
هم مدنظر قرار مي گرفت، در طرح »سياست هاي اجرايي 
و الزامات تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ شهرداري 

تهران« مورد توجه قرار گرفته است.

      تدوين الزامات اثري بر اليحه بودجه ندارد
در ادامه محمدجواد حق ش��ناس، رييس كميسيون 
فرهنگ��ي اجتماعي ش��وراي اس��المي ش��هر تهران 
در مخالفت با اي��ن طرح صحبت ك��رد و گفت: طرح 
»سياست هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۹« تاثيري بر اليحه بودجه نخواهد داشت. 
س��ال ها اس��ت كه سياس��ت هاي اجراي��ي و الزامات 

براي بودجه س��ال ۹۹، وقت جدي از ش��وراي شهر و 
كميسيون ها گرفته و اين در حالي است كه اين امر كار 
بيهوده و عبثي بوده است.حق شناس با تاكيد بر اينكه 
در سال هاي گذشته طرح فوق نيز بارها تكرار شده بود، 
تصريح كرد: با اينكه اين طرح وق��ت و انرژي زيادي از 
كميس��يون ها گرفت، اما تاثي��ري روي اليحه بودجه 

نگذاشت و بي اثر بوده است.
او با بيان اينكه يك بار برنامه اي به نام برنامه۵ ساله تدوين 
شده است كه آن برنامه مي تواند چراغ راه باشد، افزود: 
بودجه يك برش از يك پنجم از برنامه ۵ س��اله اس��ت 
و ما اكنون در دومين س��ال آن هستيم و انتظار داريم 
شهرداري بر اساس احكامي كه شورا ارايه كرده است، 
عمل كند. اينكه ساالنه عالوه بر مصوبه اي كه داشته ايم 
كار اضافه اي نيز تحميل شود رويه درستي نيست. ما در 
كميسيون با كليات اين روند مخالفت داشتيم چرا كه 
طرح اين موضوعيت ندارد و به طور كلي وظايف اضافي 

براي كميسيون هاي تخصصي صحيح نيست.
مجيد فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
ش��هر تهران در موافقت با اين طرح گفت: با بررس��ي 
اجمالي سياس��ت هاي بودجه ديده مي شود كه بخش 
عمده اي از اين سياست ها باعث فرم دهي به بودجه ريزي 

شهرداري مي شود. براي اولين بار الزامي براي شهرداري 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت كه موض��وع پيش بيني 
سرمايه گذاري است و بايد ش��هرداري آن را مشخص 
كند.شهرداري بايد براساس اين طرح نظر كارشناسي 
كميسيون هاي شوراي اسالمي شهر تهران را بگيرد و با 
اولويت هاي كميسيون ها اقدام به بودجه ريزي كند. به 
گفته او اين طرح كمك مي كند تا شهرداري تهران به 
موضوع محله محوري بيش از گذشته توجه كرده و آن 
را جدي بگيرد تا در سال ۹۹ كارهاي خوبي شكل بگيرد.

پس از استماع سخنان يك موافق و يك مخالف، محسن 
هاشمي رييس شوراي اسالمي شهر تهران اعالم كرد: 
پيشنهادي مبني بر بازگشت طرح به كميسيون برنامه 
و بودجه به دست اش رسيده است.هاشمي توضيح داد: 
در اين پيشنهاد آمده كه اين طرح با نظرات كارشناسي 
كميس��يون ها از نظر محتوايي مغايرت هايي دارد در 
نتيجه بايد مس��كوت مانده و به كميسيون ها بازگردد 
تا مجددا بررسي شود. شهربانو اماني، عضو كميسيون 
حمل و نقل ش��وراي شهر اولين كس��ي بود كه به اين 
موضوع واكنش نش��ان داد و گفت: نمي شود كه بعد از 
قرائت و بررسي يك طرح در ميانه بررسي آن يك باره 
يك پيش��نهاد برسد و آن را از دس��تور كار خارج كند. 

نمي توان وسط بررسي يك دستور آن را از دستور خارج 
كرد. محسن هاشمي از ابراهيم اميني، رييس كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران سوال كرد كه آيا از 
نظر حقوقي مي توان اين كار را كرد كه جواب اميني به 
اين سوال مثبت بود. اميني در اين باره گفت: پيشنهاد 
بازگشت طرح و استرداد آن به كميسيون بر چيزهاي 

ديگر اولويت دارد.
در ادامه زهرا نژاد بهرام از پيش��نهاد اس��ترداد طرح به 
كميسيون دفاع كرد و گفت: نزديك به ۵ جلسه است 
كه ساعت ها وقت در كميسيون ها صرف طراحي طرحي 
براي بودجه س��ال ۹۹ گذاشته شده است. نمي شود ما 
برنامه اولويت دار طراحي كنيم اما بودجه آن به درستي 

ديده نشده و بودجه الزم براي آن در نظر گرفته نشود.
حسن رسولي، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه در 
مخالفت با برگشت طرح به كميسيون تخصصي گفت: 
با توجه به اينكه اليحه بودجه س��ال آينده شهرداري 
تهران بايد دي ماه به شوراي شهر ارسال شود از اين رو 

در بررسي اين طرح محدوديت زماني داريم.
او با يادآوري اينكه اينكه طرح »سياست هاي اجرايي 
و الزامات تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ شهرداري 
تهران«به صورت دو فوريت در آبان ماه در صحن شورا 

مطرح شد كه در نهايت به يك فوريت تبديل شد، تاكيد 
كرد: دربند ۹ بخش جهت گيري، سياست ها و اولويت 
بودجه به اولويت هاي تعيين ش��ده كميس��يون هاي 
تخصصي ش��ورا در هر ماموريت تاكيد شده است. اين 
فرصت براي اعضاي شوراي شهر تهران وجود دارد كه 
در بررسي بندهاي سياست هاي اجرايي تدوين اليحه 

بودجه، موارد مورد نظرشان را مطرح كنند.
رسولي همچنين درباره حذف بند يك بخش هزينه اي 
ط��رح مذكور كه درباره به كارگيري نيروي انس��اني و 
تبديل وضعيت استخدامي در شهرداري است، گفت: 
مطابق اين بند، شهرداري تهران از به كارگيري نيروي 
انساني منع نشده، بلكه تاكيد شده است به كارگيري 
نيروي انس��اني، تبديل وضعيت استخدامي تحت هر 
عنواني در شهرداري تهران بايد با رعايت ماده ۵۴ قانون 
شهرداري ها و تصويب شوراي اسالمي شهر تهران باشد. 
سرانجام با ۱۱ رأي موافق كليات اين اليحه به تصويب 

اعضاي شوراي شهر رسيد.

      نحوه اداره شورا باز هم تغيير كرد
در جلسه روز گذشته براي چندمين بار محسن هاشمي 
رييس شورا اجازه نداد اعضا تذكراتشان را بيان كنند. اين 
موضوع باعث شده تا اعضا او را متهم كنند كه به شكل 

سليقه اي جلسات شورا را اداره مي كند. 

      پيگيري ثبت ملي ميراث طبيعي توچال 
در ادامه جلسه طرح يك فوريت الزام شهرداري تهران 
به پيگيري ثبت ملي ميراث طبيعي توچال تهران با ۱۷ 
راي در شوراي اسالمي شهر تهران به تصويب رسيد.اين 
طرح كه با امضاي ۱۵ عضو شوراي شهر تهران به هيات 
رييسه ارايه شده بود در دس��تور صحن علني شوراي 
شهر قرار گرفت و با ۱۷ راي فوريت آن به تصويب رسيد.

داليل فوريت بررسي طرح جلوگيري از تخريب فزاينده 
ميراث طبيعي شهر تهران و حفظ آن براي نسل آينده 
و مش��اهدات ميداني از حضور لودرها و ماش��ين آالت 
ساخت و ساز در اين محدوده بود. پيشنهاد دهندگان 
اين طرح با تاكيد بر توجه به هويت تهران و حفظ ماهيت 
و ويژگي هاي طبيعي ارتفاعات توچال به عنوان ميراث 
طبيعي شهر و نقش توسعه اجتماعي، سياسي و زيست 
محيط��ي پايتخت ايران، ش��هرداري را موظف كردند 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي قانوني و با همكاري س��اير 
س��ازمان ها و نهادهاي ذيربط نسبت به پيگيري ثبت 

ميراث طبيعي توچال تهران اقدام كند.
همچني��ن در اين طرح آمده، الزم اس��ت ش��هرداري 
تهران در پيگيري ثبت اين اثر طبيعي محدوده و حريم 
ارتفاعات توچال، نسبت به مطالعه امكان سنجي معرفي 
منطقه حفاظت شده شهري و تدوين اصول و ضوابط 
حفظ كيفيت فيزيكي و زيس��تي ارتفاع��ات، مناظر و 
چشم اندازها، پديده ها و محوطه هاي طبيعي اقدام كنند. 
عالوه بر اين طرح هاي توسعه اي آتي در محدوده و حريم 

ارتفاعات توچال بايد بر اساس رعايت اصول باشد.
احمد مس��جدجامعي طراح اين ط��رح در دفاع از يك 
فوريت آن گفت: آخرين باري ك��ه در اين جايگاه قرار 
گرفتم از طرح تعيين مكاني براي اعتراضات قانوني مردم 
دفاع كردم كه اين طرح نيز رد شد. او با بيان اينكه توچال 
از ميراث طبيعي مهم پايتخت است كه بايد مورد حمايت 
مديريت شهري قرار گيرد زيرا چندين پناهگاه متعلق به 
شهرداري تهران در اين ارتفاعات وجود دارد همچنين 
نزديك به يك دهه پيش شهردار كوهستان براي نظارت 

و مديريت اين حوزه مشخص شد.
مس��جدجامعي با بيان اينك��ه ۱۶۰۰ گونه گياهي در 
منطق��ه توچال وج��ود دارد گفت: بايد ب��راي حفظ و 
محافظت از اين محدوده برنامه ريزي ش��ود، امس��ال 
همزمان با هفته تهران بازديدي از اين محدوده داشتيم 
كه نگراني ما را نس��بت به نگه��داري توچال افزايش 
داد. تبليغات��ي ك��ه ارتباطي به وضعيت كوهس��تان 
نداشت در اين محدوده نصب شده بود و وضعيت براي 
كوهنوردان آش��فته بود، نه پاركينگ مناس��ب وجود 
داشت و س��رويس هاي بهداشتي مناسب كوهنوردان 
نبود همچنين در آن ارتفاعات ما شاهد لودر و تجهيزات 
شهرسازي بوديم كه ما را نگران تر كرد و ممكن است به 
۱۶۰۰ گونه گياهي كه در اين محدوده وجود دارد آسيب 
برسد. با توجه به موضوع كوه خواري اين نگراني بيشتر 
مي شود. در ادامه يك فوريت اين طرح با ۱۷ راي موافق 

به تصويب رسيد.
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آلودگي هوا
به مرز هشدار رسيد

كارشناس پيش بيني سازمان هواشناسي گفت: به 
دليل افزايش غلظت آالينده هاي جوي در شهرهاي 
صنعت��ي و پرجمعيت ، كاهش كيفي��ت هوا تا حد 
هشدار براي گروه هاي حساس نظير كودكان، افراد 
مسن و بيماران تنفسي و قلبي پيش بيني مي شود. 
اميرحسين نقشينه در گفت وگو با فارس، در تشريح 
آخري��ن وضعيت جوي كش��ور اظهارك��رد: تا روز 
چهارش��نبه جو پايدار و افزايش نسبي دما در اغلب 
مناطق كشور حاكم است، در اين راستا تا اواسط وقت 
روز پنج شنبه به تدريج بر غلظت آالينده هاي جوي 
در شهرهاي بزرگ و صنعتي نظير تهران، اصفهان، 
اراك و كرج افزوده مي شود.  او افزود: به دليل افزايش 
غلظت آالينده هاي جوي در ش��هرهاي صنعتي و 
پرجمعيت ، كاهش كيفيت هوا تا حد هش��دار براي 
گروه هاي حس��اس پيش بيني مي شود كه توصيه 
مي شود كودكان، افراد مسن و بيماران تنفسي و قلبي 
از تردد غيرضروري در سطح شهر خودداري كنند. 
كارشناس پيش بيني سازمان هواشناسي ادامه داد: 
از بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشي جديد 
به كش��ور، بارش برف و باران در شمال غرب و غرب 
كشور پيش بيني مي شود كه روز پنج شنبه بارش در 
اين مناطق ادامه دارد. كارشناس پيش بيني سازمان 
هواشناسي افزود: فعاليت سامانه بارشي روز پنج شنبه 
در شمال غرب و غرب كشور به شكل رگبار باران همراه 
با وزش باد و در مناطق مرتفع و كوهستاني به شكل 
برف است و به تدريج اين سامانه استان هاي واقع در 
جنوب غرب و مناطقي از جنوب كشور را دربرمي گيرد. 
نقشينه در تش��ريح وضعيت جوي پايتخت گفت: 
آس��مان تهران امروز كمي ابري همراه با مه رقيق و 
غبار صبحگاهي پيش بيني مي شود و امشب آسمان 
تهران نيمه ابري خواهد بود كه  به تدريج از ميزان ابرها 
كاسته مي شود؛ همچنين روز سه شنبه آسمان تهران 
نيمه ابري و روز چهارشنبه صاف خواهد بود، بيشينه 
و كمينه دما فردا در تهران ۸ و ۱ درجه است. او اضافه 
كرد: امروز بجنورد با كمينه دماي ۷ درجه زير صفر 
و مشهد با كمينه دماي ۵ درجه زير صفر سردترين 
مركز استان و بندرعباس با بيشينه دماي 2۶ درجه 
باالي صفر گرمترين مركز استان خواهد بود، همچنين 
در 2۰ مركز استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه 

خواهد بود.

 افزايش پروازها 
بين ايران و عراق 

دبير انجمن ش��ركت  هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
در ناآرامي هاي عراق، پروازهاي ايران به اين كش��ور 
هيچگاه متوقف نشد، گفت: با كاهش ناآرامي ها در 
عراق پرواز ش��ركت هاي هواپيماي��ي هم به مقصد 
عتبات در حال افزايش است.  مقصود اسعدي ساماني 
در گفت وگو با فارس اظهاركرد: تا پيش از اين به دليل 
ناآرامي هايي كه در كش��ور عراق رخ داد، پروازهاي 
عتبات ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني تا اندازه اي 
كاهش يافت، اما اصاًل متوقف نش��د. او ادامه داد: در 
حال حاضر نيز پروازهاي عتبات توسط شركت هاي 
هواپيمايي داخلي كماكان در حال انجام اس��ت، اما 
پيش از اين برخي از شركت هاي هواپيمايي به دليل 
ناآرامي هاي كش��ور عراق و كاهش تقاضاي س��فر، 
پروازهاي خود را به اين كشور كاهش داده يا متوقف 
كرده بودند،  اما كل پروازهاي ما به عراق متوقف نشده 
بود. دبير انجمن شركت  هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
در ح��ال حاضر پرواز ها طبق روال به عتبات در حال 
انجام اس��ت، گفت:  در حال حاضر پروازهاي عتبات 
بيشتر به صورت چارتري كاروان ها و سازمان حج و 
زيارت طبق برنامه قبلي به عراق  است. پيش از اين و به 
دليل بروز ناآرامي ها در كشور عراق، تقاضاي سفرهاي 
عتبات كاهش يافت ضمن آنكه پيش از اين وزارت امور 
خارجه نيز اعالم كرده بود مسافران عتبات تا كاهش 
ناآرامي هاي عراق، سفر به اين كشور را متوقف كنند 
اما پروازها به عراق انجام مي شد ولي كاهش يافته بود و 

هيچ وقت پروازهاي ايران به عراق قطع نشد.

جزييات كاهش ساعت 
اجراي رژيم ترافيكي پايتخت

سردار محمدرضا مهماندار، رييس پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ جزييات كاهش ساعت اجراي 
طرح ترافيك و محدوده كنتزل آلودگي هوا را تشريح 
كرد. به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مهماندار در 
اين باره گفت: با فرارسيدن نيمه دوم سال و كاهش 
طول روز نيروي انتظامي در نامه اي به شهرداري تهران 
خواستار كاهش ساعت اتمام طرح ترافيك و محدوده 
كنترل آلودگي هوا شد كه در نتيجه جلسات برگزار 
شده شهرداري با پيشنهاد پليس موافقت و مقرر شد 
كه از ابتداي آذرماه تا پايان سال طرح ترافيك و طرح 
كنترل آلودگي هوا به جاي س��اعت ۱۹، در ساعت 
۱۸ به پايان برسد.  او با بيان اينكه تغييري در ساعات 
آغاز اين دو طرح ايجاد نشده است، افزود: بنابراين هم 
طرح ترافيك و هم طرح كنترل آلودگي هوا ساعت 
۶:۳۰ صبح آغاز خواهد ش��د. همچنين تغييري در 
محدوده طرح  نيز ايجاد نشده است. تغيير ساعت نيز 
به دليل افزايش تراكم و حجم تردد خودروها در حلقه 
بيروني طرح هاي ترافيكي بود. رييس پليس راهور 
تهران بزرگ با بيان اينكه تنظيمات دوربين هاي ثبت 
تخلفات نيز براساس ساعت جديد تغيير كرده است، 
اظهاركرد: بر اين اساس خودروهايي كه از ابتداي آذر 
تا پايان امسال بدون داشتن مجوز قانوني در حدفاصل 
ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸ وارد محدوده طرح ترافيك شوند 
جريمه خواهند شد و كاهش يك ساعته در آن اعمال 
شده اس��ت. او با بيان اينكه طرح  ترافيك و محدوده 
كنترل آلودگي هوا در روزهاي تعطيل اجرا نخواهد 
شد، گف�ت: در ساعت اجراي محدوده كنترل آلودگي 
هوا در روزهاي پنجشنبه نيز تغييري ايجاد نشده و 
مانند قبل از س��اعت ۶:۳۰ آغاز شده و ساعت ۱۳ به 

پايان مي رسد.

محسن هاشمي رييس شوراي شهر در ابتداي 
جلسه ديروز شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
هفته گذش�ته كش�ور دچار التهابات ناشي از 
تصميمات جديد در سهميه بندي بنزين بود، 
گفت: عالوه بر خس�ارات قاب�ل توجهي كه به 
اموال عمومي وارد شد، ايجاد اختالل در خدمت 
رس�اني دستگاه ها و كس�ب و كارهاي مربوط 
به فضاي مجازي نيز سبب ش�د كه بخشي از 
هموطنانمان نيز آسيب ببينند كه اميدواريم 
هر چه سريعتر مشكالت در خدمات عمومي 

سريعا رفع شود.
او ب�ا بيان اينكه يك�ي از مهم ترين پيامدهاي 
س�هميه بندي بنزي�ن افزاي�ش تقاض�ا براي 
اس�تفاده از خدمات حمل و نق�ل عمومي در 
شهر است، ادامه داد: متاسفانه طي دهه اخير 
با وجود مصوبات مثبت شوراي اقتصاد و هيات 
وزيران درباره افزايش حمل و نقل عمومي؛ اما 
به دليل گره هاي بروكراتيك و عدم هماهنگي 
دستگاه هاي مسوول، همچون وزارتخانه هاي 
نفت و كش�ور، بانك مركزي، صندوق توسعه 
ملي و غيره اين مصوبات بر زمين ماند و حتي 
يك دستگاه اتوبوس هم طي 6 سال گذشته از 

سوي دولت تحويل شركت واحد نشده است.

رييس ش�وراي ش�هر تهران گفت: اگر توقف 
عمدي چند خ�ودروي عمومي يكي از عوامل 
تشديد اغتشاشات هفته گذشته بود. بايد گفت 
كه در تهران به طور متوسط روزانه شاهد خرابي 
300 دستگاه اتوبوس هستيم كه اين اتفاق به 
علت فرسودگي و عدم جايگزيني رخ مي دهد.
رييس شوراي اسالمي ش�هر تهران گفت: در 
كش�ور 10 كارخانه توليد اتوبوس داريم اما در 
سالي كه بايد توليد ملي رونق بگيرد به استفاده 

از توان آنها توجه نكرده ايم.
او ب�ا بي�ان اينك�ه انتظار م�ردم و رهب�ري از 
مس�ووالن و دس�تگاه هاي مختلف اين است 
كه حداكثر مس�اعدت براي كاهش مشكالت 
مردم و افزايش اشتغال و توليد صورت گيرد، 
گفت: ح�وادث هفته گذش�ته نش�ان داد كه 
آستانه صبر عمومي كاهش يافته و اگر تدبيري 
براي حل مشكالت و كاهش فشارها به جامعه 
انديشيده نشود، انباشت نارضايتي ها مجددا 
ممكن است با جرقه اي مشتعل شود. در حوزه  
مديريت شهري نيز انتظار جدي ما از شهرداري 
تهران افزايش توان اجرايي و عمل گرايي براي 
به نتيجه رس�اندن اقدامات در جهت ارتقاي 
خدمات به شهروندان اس�ت و نبايد با تزلزل، 

انفع�ال، فرافكن�ي و غيره در حل مش�كالت 
كوتاهي كرد.

هاش�مي همچنين در جمع خبرنگاران گفت: 
دو مصوبه دول�ت در مورد حمل و نقل عمومي 
بايد محقق شود، در سال 96 دولت مصوبه اي 
در مورد مترو داشت كه براساس آن بايد هزار 
واگن به متروي كالن ش�هرها از جمله تهران 
داده مي ش�د؛ اما به دليل تحريم ها و مش�كل 
فاينانس اي�ن مهم رخ نداد و در س�ال 97 نيز 
شوراي اقتصاد مصوبه اي در خصوص خريد 19 
هزار دستگاه اتوبوس داشت كه حداكثر 5000 
هزار اتوبوس به تهران مي رسيد كه متاسفانه 
محقق نش�د. هاش�مي با بيان اينكه دوشنبه 
)امروز( با جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
براي بررسي وضعيت حمل و نقل عمومي تهران 
جلسه داريم گفت: معتقديم كه از محل اين دو 
مصوبه دولت، بي�ش از 20 هزار ميليارد تومان 
بودجه به ش�هرداري مي رسد و درخواست ما 
نيز اجراي اين مصوبات اس�ت؛ اما متاس�فانه 
ناهماهنگي ها در وزارتخانه هاي صنعت، راه، 
بان�ك مركزي و غي�ره موجب ع�دم اجرايي 
ش�دن اين مصوبات شده است و خواسته ما از 

جهانگيري نيز اجراي اين مصوبه است.

خرابي  روزانه 300 دستگاه اتوبوس در پايتخت
البي

سنت شكني افزايش خريد و فروش آپارتمان در مهر،  در آبان ماه هم تكرار شد

تقويت معامالت ملك در دومين ماه پاييز
گروه راه و شهرسازي| 

آنگونه كه گزارش آماري وزارت راه و شهرسازي از تحوالت 
بازار مسكن تهران در آبان ماه سال جاري نشان مي دهد، در 
اين ماه،  ۴ هزار و ۶۸ فقره معامله مسكن ثبت شده كه نسبت 
به مهر ماه، با ۱۵ درصد رشد همراه بوده و حدود ۵۰۰ فقره 
افزايش قرارداد داشته ايم، اين درشرايطي است كه تعداد 
معامالت انجام شده در آبان ۹۸ نسبت )آبان ۹۷(، ۳ هزار 
فقره كاهش داشته است. براساس گزارش دفتر برنامه ريزي 
و اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت طي آبان ماه، ۱2 
ميليون و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده كه نسبت به ماه قبل 
از آن )مهرماه ۱۳۹۸( حدود ۱.۳ درصد يعني )۱۵۰ هزار 

تومان( كاهش داشته است.
گزارش دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي در 
شرايطي منتشر شده است كه به گفته مسووالن اتحاديه 
مشاوران امالك با قطعي اينترنت،  ثبت معامالت انجام شده 
در هفته پاياني آبانماه مقدور نبوده است و معامله اي ثبت 
نشده است. در عين حال، آمار اتحاديه مشاوران امالك از ۱۹ 

روز ابتدايي آبان نشان مي دهد كه تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش امضا ش��ده در اين مدت 2 هزار و ۵۰۹ فقره بوده 
است؛ در مهر ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معامالت آپارتمان هاي 

مسكوني شهر تهران ۳.۴ هزار معامله بوده است.
درواقع براس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازي، طي ۱۱ 
روز پاياني آبان ماه ۱۵۰۰ معامله انجام ش��ده است كه با 
توجه به شرايط روزهاي پاياني آبان ماه، اما و اگرهايي در 
اين آمار وجود دارد، از 2۴ آبان ماه و با افزايش قيمت بنزين، 
در بسياري از نقاط پايتخت شاهد تجمعات اعتراضي بوديم 
و در اين ميان به دليل قطعي اينترنت طي ۱۰ روز گذشته، 
معامله اي ثبت نشده است؛ چند روز پيش رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران در گفت وگويي با روزنامه »تعادل« 
اعالم كرد كه مشاوران امالك براي ثبت معامالت از اينترنت 
اس��تفاده مي كنند و طي يك هفته گذشته كد رهگيري 
دريافت نشده است. مصطفي قلي خسروي افزود: خريداران 
همچنان در انتظار اتصال اينترنت و دريافت كدرهگيري 
هستند و طي اين چند روز معامله اي به ثبت نرسيده است.

ب��ه عبارت ديگر، به دليل فضاي متش��نج ش��هر، فضاي 

بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسكن تيره و 
تار بود و همچنين قطعي اينترنت به مشكالت بازار مسكن 
افزود و موجب شد كه طي روزهاي گذشته معامله اي ثبت 
نشود. اكنون سوال اين است كه وزارت راه و شهرسازي كه 
اطالعات گزارش هاي خود را از اتحاديه مش��اوران امالك 
دريافت مي كند، چگونه با وجود قطعي اينترنت، آمار يك 
ماهه آبان را زودتر از موعد هميش��گي خود منتشركرده 

است؟
البته ناگفته نماند كه مشكالت بازار مسكن پايتخت در آبان 
ماه به قطعي اينترنت و فضاي متشنج آن خالصه نمي شود، 
گفت وگوي روزنامه »تعادل« با مش��اوران امالك مناطق 
پايتخت نشان مي دهد كه وضعيت بازار مسكن طي آبان 
ماه كساد بوده است و فقط معامالت محدودي در اين ماه به 
ثبت رسيده است. به گفته مشاور امالكي كه ونك فعاليت 
مي كند، بازار در ركود كامل به س��ر مي برد و طي يك ماه 
گذشته هيچ قرارداد خريد و فروشي در اين دفتر مشاوره 
امضا نشده است يا براساس اظهارات يك فعال بازار مسكن 
كه دفتر مشاوره ملكي در يوسف آباد تهران دارد معامالت 

طي دوماه گذش��ته به ش��دت كاهش يافته است و هيچ 
قراردادي در اين دفتر طي آبان ماه انجام نش��ده است. اما 
فقط وضعيت شمال و مركز پايتخت نامناسب نيست يك 
مشاور فعال در شهرك وليعصر مي گويد: هيچ قراردادي در 
اين دفتر طي آبان ماه به امضا نرسيده است و فقط برخي 
فروشندگان كه تمايل به فروش دارند و پول الزم هستند، 

قيمت ها را كاهش مي دهند.
يك مشاور امالك فعال درتهرانپارس هم از كسادي بازار 
مي گويد و اينكه از شهريور ماه معامله اي در ۳ شعبه اين 
دفتر مشاوره انجام نشده است. همچنين مشاور امالكي كه 
در سعادت آباد فعاليت مي كند مي گويد كه طي آبان ماه 
قراردادي در اين دفتر مشاوره ثبت نشده است. به عبارت 
ديگر براساس اظهارات مشاوران امالك مناطق متفاوت 
تهران، وضعيت بازار كساد است و معامله اي انجام نمي شود 
اما آمار دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، وضعيت 

متفاوتي را تصوير كرده است.

      منطقه يك، همچنان گران ترين
گزارش وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد كه قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني، نسبت به آبان ماه سال گذشته 
كه متوسط ۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ توماني را به ثبت 
رسانده، بيش از ۳.۵ ميليون تومان افزايش داشته است كه 

رشدي معادل، 2۷.۱۹ درصدي را نشان مي دهد.

همچنين منطقه يك به عنوان گران ترين منطقه پايتخت 
بوده كه متوسط قيمت آن، به 2۴ ميليون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ 
تومان رسيده است. اين در شرايطي است كه اين نرخ، نسبت 
به ماه گذشته، سه ميليون تومان در هر مترمربع كاهش 
داشته اس��ت. پرمعامله ترين منطقه پايتخت در آبان ماه 
امسال منطقه ۵ با ۶2۵ فقره معامله بوده كه ميانگين قيمت 
آن، ۱۴ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.

كم معامله تري��ن بخش پايتخت هم به منطقه ۱۹ با تنها 
2۳ فقره معامله مس��كن اختص��اص دارد، در عين حال، 
ارزان ترين منطقه تهران، منطقه ۱۸ با ميانگين هر مترمربع 

۵ ميليون و ۸۳۶ هزار و 2۰۰ تومان معرفي شده است.
همين طور به جز مناطق ۴، ۷، ۹، ۱2، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ و 
۱۹ كه ميانگين قيمت مسكن در اين مناطق افزايشي بود، 

در ساير مناطق تهران قيمت مسكن كاهشي بوده است.
بيشترين ميزان افزايش ماهانه قيمت مسكن به منطقه ۱۴ 
تهران با يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه آبان اختصاص 
دارد و بيشترين كاهش هم به منطقه يك با ۳.۵ ميليون 

تومان در هر مترمربع اختصاص داده است.
گزارش هاي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي، نشانگرآن است كه درحالي از تيرماه تا پايان 
تابستان، روند كاهشي معامالت ملكي ادامه داشته است، اما 
از ابتداي پاييز روند معامالت مسكن سير صعودي را تجربه 

كرده؛ اما روند كاهشي قيمت مسكن حفظ شده است.
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»تعادل«ازروندبررسيشكلگيريوزارتبازرگانيگزارشميدهد

بازسازي ايرادهاي  طرح  تفكيك صمت
تعادل| نيلوفر جمالي|

در حالي هي�ات عالي نظارت مجمع تش�خيص 
مصلح�ت نظ�ام ايرادهايي را به طرح تش�كيل 
»وزارت تجارت و خدم�ات بازرگاني« وارد كرده 
كه پيش از اين ش�وراي نگهبان به دليل پذيرش 
بار مالي اين طرح توسط دولت ايرادهاي مغايرت 
با برنامه هاي توس�عه اين طرح را م�ردود اعالم 
كرده بود. ايرادهاي وارد شده از سوي اين هيات 
به مغايرت اين قانون با بند 10 سياست هاي كلي 
نظام اداري كه محتواي آن بر پايه چابك س�ازي، 
متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام 
اداري در جهت تحقق اهداف چش�م انداز است 
و بند 16 سياس�ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه 
صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تاكيد 
بر تحول اساس�ي در س�اختارها، منطقي سازي 
ان�دازه دول�ت و حذف دس�تگاه هاي م�وازي و 
غيرضرور و هزينه هاي زايد، مي پردازد. بازسازي 
ايرادهايي كه پيش از اين از سوي شوراي نگهبان 
رفع ابهام شده، اكنون هيچ محلي از اعراب ندارد. 
در اين راستا، سلمان خدادادي، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اس�المي در گفت وگو 
با »تعادل« مي گويد: رون�د تصويب اين طرح به 
مجلس و شوراي نگهبان باز مي گردد و اعمال نظر 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از نظر قانوني امكان 
پذير نيست مگر اينكه اعمال نظرها به نمايندگان 

مجلس يا اعضاي شوراي نگهبان نفوذ كند. 

   روزگار وزارت بازرگاني
قبل از سال 90 وزارت بازرگاني منفك از وزارت صنعت 
و معدن در ح��ال انجام وظيف��ه بود، اما در راس��تاي 
كوچك س��ازي دولت از س��ال 90 اين دو وزارتخانه با 
يكديگر ادغام ش��ده و تش��كيل وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت را دادند. اكنون پس از 8 س��ال فعاليت اين 
وزارتخانه دولت بر اين باور اس��ت كه در شرايط كنوني 
كش��ور و اهميت تجارت در برهه زمان��ي كنوني بايد 
وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن جدا ش��ود تا 
بتواند شرايط مس��اعدتري را براي تجارت و در نتيجه 
درامدهاي ارزي كشور فراهم كند. اما در مقابل، برخي 
ديگر از مسووالن كش��ور به مخالفت پرداخته و براي 
اين تصميم س��نگ اندازي مي كنن��د. به همين دليل 
است كه طرح ش��كل گيري »وزارت تجارت و خدمات 
بازرگاني« بارها با مخالفت هاي گوناگون مواجه ش��د. 
اخرين بار در اواسط مهر ماه امس��ال بود كه اين طرح 
به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي جهت 
اصالح بيشتر ارجاع ش��د. داستان ارجاع مجدد به اين 
كميس��يون از راي مثبت نماينگان بهارستان به طرح 
تشكيل »وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« در سوم 
مهر ماه امسال آغاز شد. از طرفي، بنا به گفته سخنگوي 
ش��وراي نگهبان به دليل اينكه »در تبصره يك انتقال 
وظاي��ف مذكور در ماده يك »قان��ون تمركز وظايف و 
اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت جهاد 
كش��اورزي« به وزارتخانه ه��اي ذي ربط بدون تعيين 
دقيق وظايف هر ك��دام از وزارتخانه ها مغاير اصول 8۵ 
و ۱۳۳ قانون اساسي ش��ناخته شد« مهر تاييد به اين 

طرح نزد. توضيح شوراي نگهبان در اين مورد اينگونه 
بود كه تبصره يك مصوب��ه مجلس درباره طرح وزارت 
تجارت و خدمات بازرگاني خالف قانون اساسي است 
و به همين دليل اين شورا مصوبه طرح تجزيه صمت را 
به مجلس عودت داد. البته شوراي نگهبان اعالم كرده 
بود كه در صورت رفع اين مش��كل در مجلس و تعيين 
دقيق حيطه اختي��ارات وزارتخانه هاي جديد، مصوبه 
مجلس تاييد خواهد شد. زيرا دولت بار مالي اين طرح 
را پذيرفته است و ايراد مغايرت با برنامه هاي توسعه نيز 
وارد دانسته نش��د. اينجا بود كه كميسيون اجتماعي 
مجلس مجددا فعاليت خود را روي طرح مذكور جهت 
رفع ايرادهاي وارد شده آغاز كرد و تبصره يك اين ماده 
واحده را به شرح زير تغيير داد: »از تاريخ ابالغ اين قانون 
كليه وظايف، اختيارات و دس��تگاه هاي تابعه هر يك 
از وزارتخانه ه��اي صنايع و مع��ادن و بازرگاني مطابق 
وظايف، اختيارات و دس��تگاه هاي تابعه آنها در قبل از 
قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و صنعت، معدن و جارت مصوب س��ال ۱۳90 مجلس 
شوراي اسالمي است.« اين تغيير در ۱9 مهر ماه امسال 
در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد؛ اما عليرغم 
تالش ريي��س مجلس براي گرفت��ن راي مثبت براي 

اين طرح باز هم با مخالفت نمايندگان مواجه ش��د. بر 
اس��اس آيين نامه داخلي مجلس و طبق روال قبلي در 
صورتي ك��ه نمايندگان بر مصوبه خ��ود اصرار كنند و 
ايراد شوراي نگهبان رفع نشود، طرح يا اليحه به مجمع 
تشخيص ارسال مي شود؛ اما علي الريجاني در حمايت 
از طرح تش��كيل »وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« 
از نمايندگان خواس��ت تا اجازه دهند يك بار ديگر اين 
طرح به كميسيون اجتماعي ارجاع شود تا ايراد شوراي 
نگهبان رفع گردد كه درخواستش با ۱۳۳ راي موافق 

مورد تاييد نمايندگان قرار گرفت. 

   ورود هي�ات عالي نظارت مجمع تش�خيص 
مصلحت 

رفع ايرادهاي وارد شده از سوي شوراي نگهبان بر عهده 
مجلس گذاشته شد، و از همين رو، كميسيون اجتماعي 
مجلس در حال بررسي و رفع ايراد در اين زمينه است؛ اما 
سيد مصطفي ميرسليم، عضو هيات عالي نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در گفت وگويي با »خبرگزاري 
فارس« درب��اره نظر اين هيات درباره مصوبه تش��كيل 
وزارت بازرگاني كه موجب تفكيك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( به وزارتخانه صنايع و معادن و وزارتخانه 

بازرگاني خواهد شد، گفته است: »هيات عالى نظارت با 
اكثريت آرا به اين نتيجه رسيد كه تشكيل وزارت بازرگانى 
بر خالف سياست هاى كلى ابالغى است«. در توضيح اين 
سخنان، يك منبع آگاه به اين خبرگزاري گفته است كه 
براساس بررسي هاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه در قالب نامه اي رسما به شوراي نگهبان 
اعالم شده، مصوبه تش��كيل وزارت بازرگاني با بند ۱0 
سياس��ت هاي كلي نظام اداري و بند ۱6 سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد. همچنين هيات عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است كه 
تبديل يك وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توس��عه 
تشكيالت اداري مي شود و هم افزايش هزينه هاي عمومي 
را در پي دارد و به همين داليل با بند ۱0 سياس��ت هاي 
كلي نظ��ام اداري و بند ۱6 سياس��ت هاي كلي اقتصاد 

مقاومتي مغايرت دارد. 
الزم به توضيح است كه بند ۱0 سياست هاي كلي نظام 
اداري عبارتست از: »چابك س��ازي، متناسب سازي و 
منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت تحقق 
اهداف چشم انداز.« همچنين در بند ۱6 سياست هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي آمده اس��ت: »صرفه جويي در 
هزينه هاي عمومي كش��ور با تاكيد بر تحول اساس��ي 

در س��اختارها، منطقي س��ازي ان��دازه دولت و حذف 
دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد.« اين 
در حالي اس��ت كه پيش از اين شوراي نگهبان عنوان 
كرده بود كه به دليل پذيرش بار مالي اين طرح توسط 
دولت ايراد مغايرت با برنامه هاي توس��عه بر اين طرح 

وارد نيست.

   پاسخ مجلس به ورود مجمع چيست؟
براي يافتن پاسخي صحيح به ورود هيات عالي نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح مذكور به سراغ 
س��لمان خداداي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي رفتيم تا از او پرسيم كه آيا امكان قانوني 
براي اعمال نظر اين نهاد در طرح تشكيل »وزارت تجارت 

و خدمات بازرگاني« وجود دارد يا خير؟
 خدادادي در اين باره به خبرنگار »تعادل« گفت: هر چند 
ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
طرح شكل گيري وزارت بازرگاني، جنبه قانوني ندارد، اما 
اين امكان هم وجود دارد كه يك اظهارنظر غيرقانوني وارد 
متن قانون شده و آن را تحت تاثير قرار دهد. بنابه اظهارات 
اين نماينده مجلس، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مي تواند نظر كارشناس��ي خ��ود را در 
فضاهاي ديگري ارايه كند، اما اين نظر در روند رسيدگي، 
تفكيك و قانوني شدن يك موضوع هيچ سنديتي ندارد. 
به گفته خداداي، طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگاني پس از ارايه به مجلس براي بررس��ي بيشتر به 
كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد، كه پس از جلسات 
متعدد با حضور كارشناسان دولت، مراكز علمي، مركز 
پژوهش هاي مجلس، اداره كل قوانين مجلس، نمايندگان 
مجلس و طراحان، نظرات خود را اعالم كردند. به طوريكه 
در اين جلسات، جمشيد انصاري و حسينعلي اميري دو 
معاونت رياست جمهوري نيز حضور داشته اند. او افزود: 
البته ايراداتي به اين طرح از سوي شوراي نگهبان گرفته 
شد، كه براي رفع آن كميسيون اجتماعي دست به كار 

شد و درصدد رفع اين ايرادات برآمد. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، در 
راستاي اينكه آيا مجمع تشخيص مي تواند در اين زمينه 
به اعمال نظر بپردازد، ب��ه ارايه توضيحاتي پرداخت و 
عنوان كرد: چنانچه طرح شكل گيري اين وزارتخانه مورد 
نمايندگان قرار گيرد، ديگر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از نظر قانوني نمي تواند، اعمال نظر كند و دخالت 
يا ايرادهاي مجمع تشخيص، محلي از اعراب نخواهد 
داش��ت. مگر اينكه دوباره اين قانون به شوراي نگهبان 
جهت تاييد نهايي ارجاع ش��ود و ايرادهايي از س��وي 
اين شورا گرفته ش��ده و دوباره به مجلس باز گردد. در 
چنين حالتي، مجلس براي اعمال نظر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اين طرح را به اين مجمع ارجاع خواهد داد. 
در غير اين صورت، احتماال اعضاي مجمع نظرات خود 
را به صورت غيرمستقيم و در قالب نظر شوراي نگهبان 
اعمال خواهند ك��رد. او همچنين درباره اينكه آيا ايراد 
مجلس به اين طرح در كميسيون به رفع شده است، نيز 
توضيح داد كه اين كميسيون به احتمال زياد هفته آينده 
در اين راستا تشكيل جلسه مي دهد و پس از رفع اشكال  
و ابهام هاي موجود، طرح اصالح شده را براي تصويب به 

مجلس ارجاع خواهد داد. 

تصميمجديدبرايصادراتكاالبه»عراقوافغانستان«

مهلترفعتعهدارزي»فرش«12ماهشد

عضو كميته ارز اتاق بازرگاني ايران از تصميم جديد بانك 
مركزي ب��راي رفع تعهد ارزي صادركنن��دگان به عراق و 
افغانستان خبر داد و گفت: امكان ثبت اطالعات صادرات 
ريال��ي از ۱0 اذر امكان پذير خواهد ب��ود. محمد الهوتي 
در گفت وگو با »خبرگزاري مهر« با اش��اره به تعامل بانك 
مركزي با صادركنندگان كاال به عراق و افغانستان و گفت: 
بنا به اعالم كتبي بانك مركزي، طي دو مرحله در روزهاي 
ششم تير و نهم شهريورماه 98، اين بانك ضمن آماده سازي 
سامانه هاي مرتبط و ايجاد درگاه ثبت اطالعات اين دسته 
از صادركنندگان در سامانه جامع تجارت، شيوه نامه نحوه 
ثبت اطالعات را منتشر كرده و نس��بت به اخذ و پااليش 
اطالعات اظهارنامه هاي ثبت شده صادركنندگان به عراق 
و افغانستان اقدام كرده است. به گفته الهوتي و نظر به اينكه 
گروهي از صادركنندگان به عراق و افغانستان، تاكنون موفق 

به ثبت اظهارنامه هاي خوددر سامانه ياد شده و متعاقبا رفع 
تعهد ارزي مربوطه نشده اند، امكان ثبت اطالعات مربوط 
توسط صادركنندگان كاال به اين كشورها، از تاريخ ده آذر 
 WWW.nstsw.ir 98 در سامانه جامع تجارت به آدرس
)بخش درگاه ثبت اطالعات پروانه هاي صادراتي افغانستان 
و عراق( برقرار خواهد بود. الهوتي افزود: چنانچه اين اسناد 
مورد تاييد بانك مركزي ق��رار گيرد، رفع تعهد ارزي براي 
صادركنندگان به عراق و افغانستان انجام خواهد شد؛ اين 
در حالي اس��ت كه بر اس��اس آخرين آمار، بانك مركزي 
تقريبا 2 ميليارد دالر صادرات ريالي صادركنندگان به عراق 
و افغانس��تان را در مرحله قبل كه ثبت سامانه شده است 
پذيرفته و رفع تعهد ارزي كرده است. او در ادامه توضيح داد: 
از آنجايي كه برخي از صادركنندگان، از شيوه اين اقدام يا 
انجام مراحل ثبت اظهارنامه هاي صادراتي خود بي اطالع 

بوده وآمادگي الزم براي اين كار را نداشته و اطالعات را در 
سامانه ثبت نكرده بودند، مشكالت كماكان وجود داشت و 
عليرغم آنكه بانك مركزي آخرين مهلت دوره قبل را آخرين 
زمان اعالم كرده و آن مهلت هم سررسيد شده بود، اما مسائل 
حل نشده باقي ماند. الهوتي گفت: هم اكنون به جهت تعامل 
مثبت بانك مركزي، مجدد اين زمان تمديد شده و افرادي كه 
صادرات ريالي به عراق و افغانستان داشته و موفق به رفع تعهد 
ارزي نشده اند، بايد حتما اطالعات صادراتي خود و كوتاژهاي 
صادراتي و مدارك مورد درخواست را در سامانه  اعالم شده 
بانك مركزي به ثبت برسانند تا پس از بررسي از سوي بانك 
مركزي، در صورت تاييد نهايي رفع تعهد ارزي شوند. او در 
عين حال از صادركنندگان درخواست كرد تا هر چه سريع تر 
نسبت به درج اطالعات خود در سامانه جامع تجارت اقدام 

كرده و منتظر اعالم نتيجه از سوي بانك مركزي باشند.

رييس مركز ملي فرش ايران با اشاره به دستور وزير صنعت، 
معدن و تجارت، از افزايش مهلت بازگش��ت ارز صادراتي 
فرش از هفت ماه به ۱2 ماه و حل مشكل فرش هاي مرجوعي 
خبر داد. فرشته دست پاك در نشستي كه صبح ديروز در 
محل وزارت صمت برگزار شد، با اشاره به اينكه 80 درصد 
از توليدات ف��رش ايراني در حوزه صادرات اس��ت، گفت: 
20 درصد توليدات فرش وارد بازار داخل مي شود. البته ما 
درصدد هستيم كه مردم در تجهيزات و تزيينات منازل خود 
كه سالمت جسمي آنها را نيز در پي دارد، از فرش دستباف 
استفاده كنند. او در مورد آمارهاي صادراتي فرش دستباف 
نيز عنوان كرد كه حدود ۳0 درصد صادرات ايران به امريكا 
از آمار رسمي گمرك حذف شده، اما صادركنندگان بازار 
سنتي با روش هاي ديگري به دنبال صادرات آن هم از طريق 
كشورهاي واسط هستند.  دست پاك با بيان اينكه ۳0 درصد 
صادرات فرش ايراني به امريكا بوده كه در حال حاضر به دليل 
تحريم ها حذف شده، بيان كرد: در سال 97 بعد از »امريكا«، 
»آلمان« با ۱2 درصد بيشترين واردكننده فرش دستباف 
ايراني بوده، اما در سال 98 بعد از تحريم »امريكا« نخستين 
كشور واردكننده فرش دستباف ايراني كشور »ژاپن« است. 
اما با توجه به اينكه به صورت رسمي صادرات با امريكا تحريم 
شده اما صادركنندگان ايراني با روابطي كه دارند به صورت 

غيررسمي صادرات خود را به اين كشور ادامه مي دهند.
او در همين حال به تسهيل ورود فرش هاي مرجوعي كه 
پيش از اين تجار و بازرگانان براي فروش و صادرات روانه ديگر 

كشورها كرده بودند، گريزي زد وگفت: فعال اين حوزه، به 
دليل برخي مشكالت نمي توانستند براي انجام مرمت آنها 
را به كشور برگردانند خبرداد و گفت: با حمايت ها معاونت 
بازرگاني و همراهي گمرك، فرش مرجوعي كه سبب اشتغال 
در كشور تركيه شده بود به كشور برگردانده مي شود.  متولي 
مركز ملي فرش در ادامه تعهدات ارزي را يكي از مشكالت 
صادركنندگان عنوان كرد و گفت: از آنجا كه سال گذشته 
صادرات فرش با مشكل مواجه بود، زمان بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به 7 ماه افزايش پيدا كرد و خوشبختانه به تازگي 
نيز با دستور وزير صنعت، اين بازه زماني به يكسال افزايش 
يافته است.  او همچنين با اعالم اين خبر كه در نظر داريم 
به منظور تشويق مردم به خريد فرش ايراني با كمك بانك 
كشاورزي و صندوق كار آفرين اميد تسهيالت بدون بهره اي 
را به آنها اعطا كنيم، گفت: اين تسهيالت در قالب كارت هاي 
اعتباري به خريداران فرش ايراني داده شود و عالوه بر بانك 
كشاورزي و صندوق كار آفرين، بانك صنعت و معدن نيز براي 
حمايت از اين طرح اعالم آمادگي كرده است. رييس مركز 
ملي فرش همچنين با اشاره به حضور تشكل ها و اتحاديه هاي 
فعال در كشور از داير شدن تشكل ها و سازمان هاي مردم 
نهاد بين المللي خبر داد تا بس��ياري از مشكالت و دغدغه 
فعاالن فرش از طريق اين تش��كل ها در سطح بين المللي 
بررس��ي و مرتفع گردد. دس��تپاك به ثبت 29 منطقه در

WIFO سازمان جهاني مالكيت فكري، وابسته به سازمان 
ملل متحد، نيز اشاره كرد و گفت: به زودي 22 منطقه نيز 

به ثبت جهاني يونسكو خواهد رسيد. در ادامه اين نشست، 
محمدرضا حريري رييس اتاق بازرگاني ايران و چين هم با 
اشاره به اينكه از سال 2006 صادرات به چين در افق نگاه ما 
بود، گفت: از سال 20۱0 توانستيم به بازار چين وارد شويم.

او با اش��اره به به اينكه سياست گذار دولتي هميشه بايد با 
بخش خصوصي همراه شود، گفت: در همه جاي دنيا، ايران 
را با فرش ايراني مي شناس��ند و فرش از معدود كاالهايي 
است كه برند جهاني آن به نام ايران است. حريري همچنين 
با بيان اينكه به بازار چين به عنوان يك فرصت طاليي براي 
افزايش صادرات كاالها بايد نگاه كرد، عنوان كرد: چين بيش 
از 2 هزار و 280 ميليارد دالر واردات  دارد و ما در صادرات به 
كشورهاي ديگر عالوه بر بعد اقتصادي به بعد فرهنگي آن 
نيز توجه مي كنيم و فرش از معدود كاالهاي ايراني است كه 
فرهنگ ايراني را نيز مي توان با آن به رخ كشيد. حريري در 
ادامه با اشاره به اينكه سليقه و فرهنگ چيني ها با بازارهاي 
امريكايي كه پيش از اين ما وارد آنها شده ايم فرق دارد گفت: 
با كمك همه سياست گذاران و فعاالن مي خواهيم كه در بازار 

چين حضور موثر تري داشته باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين، از صادرات 200 ميليون 
دالري كشور در حوزه فرش خبرداد و گفت: با برنامه ريزي 
مي توان به 2 برابر اين رقم براي صادرات فرش فقط در بازار 
چين رسيد. در پايان اين نشست، تفاهم نامه مشترك مركز 
ملي فرش با اتاق بازرگاني ايران و چين در راستاي افزايش 

صادرات فرش به كشور چين امضاء شد.
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عرضه برنج با قيمت مصوب 
بدون محدوديت

ش�اتا| در هفتمين جلسه فوق العاده ستاد تنظيم 
بازار كشور، شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد 
كه مي تواند برنج را بدون هيچ محدوديتي با قيمت 
مصوب در سراسر كشور توزيع كند. در اين جلسه و 
در خصوص تخم مرغ نيز اعالم شد كه قيمت اين كاال 
افزايشي نداشته است. در اين جلسه تكاليف محوله به 
دستگاه ها در خصوص رصد و پايش وضعيت بازار از 
لحاظ تامين و قيمت كاالها به خصوص پس از اجراي 
طرح افزايش قيمت بنزين مورد پيگيري و بررسي 
قرار گرفت. در خصوص تخم مرغ نيز اعالم ش��د كه 
هيچ محدوديتي براي توزيع آن در سراس��ر كشور 
وجود ندارد و قيمت اين كاال افزايشي نداشته است. 
همچنين با توجه به مشكالت آب و هوايي در جنوب 
كشور تامين و حمل گوجه فرنگي با مشكالتي مواجه 
بود كه در اين جلس��ه با توضيحاتي كه بخش هاي 
تخصصي دادند مشخص شد كه نسبت به روزهاي 
گذشته اين محصول با كاهش قيمت نيز مواجه شده 
است و اظهار اميدواري شد كه تا روزهاي آتي قيمت 
به روال عادي نيز بازگردد. در اين جلسه موضوع تامين 
سوخت ناوگان حمل و نقل نيز مورد بررسي قرار گرفت 
و تاكيد شد كه مشكالت اين بخش در كارگروه ويژه اي 
متشكل از وزارت كشور، وزارت نفت و سازمان برنامه 
و بوجه با حضور نماينده ويژه ستاد تنظيم بازار مورد 
بررسي بيشتري قرار بگيرد. نماينده شركت نفت نيز در 
اين جلسه تاكيد كرد كه با دريافت ليست اين ناوگان، 
سريعاً نسبت به واريز مابه التفاوت نرخ قيمت سوخت 
يارانه اي و نيمه يارانه اي در بخش هاي مختلف از جمله 

وانت بار، آژانس هاي تلفني و ... اقدام خواهد شد.

 آغاز كاهش قيمت 
گوجه فرنگي در بازار

مهر | رييس اتحاديه بارفروشان با بيان اينكه قيمت 
 گوجه فرنگي در ميدان مرك��زي ميوه و تره بار، بين
 ۴ تا 9 هزارتومان است، گفت: تا يك هفته ديگر، قيمت 
اين محصول كاهش مي يابد. مصطفي دارايي نژاد با 
اشاره به اينكه روزانه چند نوع گوجه فرنگي در ميدان 
مركزي ميوه و تره بار عرضه مي شود، گفت: قيمت هر 
كيلوگرم گوجه انباري بين ۴ تا ۵ هزارتومان، گوجه 
بوته رس بهبهان بين 7 ت��ا 7.۵ هزارتومان و گوجه 
درجه يك و تازه بوشهر بين 7 تا 9 هزارتومان است. او 
با بيان اينكه تا چندي قبل، گوجه را حتي به قيمت 
كيلويي ۵00 تومان هم از كشاورزان نمي خريدند، 
افزود: برخي كشاورزان به دليل نبود خريدار، حيوانات 
و دام هاي خود را بر سر مزارع فرستادند تا گوجه ها را 
به عنوان خوراك، مصرف كنند؛ در حالي كه متاسفانه 
اين اقدام، ناش��ي از عدم برنامه ريزي درست است. 
دارايي نژاد با اشاره به اينكه سرما، برداشت گوجه فرنگي 
را ح��دود 20 روز تا يكماه عقب انداخ��ت، ادامه داد: 
همين مس��اله باعث كمبود عرضه و افزايش قيمت 
شد. او افزود: در حال حاضر، گوجه گلخانه اي نيز در 
كشور توليد مي شود كه در مناطقي مانند اصفهان و 
يزد، كشت مي شوند كه اين گوجه ها بيشتر صادراتي 
اس��ت و بين ۱0 تا ۱2 هزارتومان عرضه مي شود. او 
با بيان اينكه عرضه گوجه فرنگي از دو شب گذشته 
افزايش يافته، گفت: دو ش��ب قبل حدود ۵00 تن 
گوجه فرنگي وارد ميدان مركزي شده كه 200 تن آن 
هنوز در ميدان باقي مانده و مابقي را نيز مغازه داران 

خريداري كرده اند. 

روابط عمومي شركت گاز استان مازندران تعادل:   نوبت اول 98/9/2                    نوبت دوم :98/9/4

نوبت دومآگهي فراخوان ارزيابي كيفي  مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
شماره مجوز: 1398.5187

شركت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابي كيفي نسبت به شناسايي شركتهاي داراي رزومه كاري مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه شركتهاي واجد شرايط كه مايل به شركت در اين ارزيابي هستند دعوت 
مي گردد از تاريخ درج آگهي الي 98/09/06 جهت اعالم آمادگي به امور كاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفي آنها جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي به واحد كميته فني- بازرگاني اقدام گردد. اسناد تكميل شده ميبايست حداكثر تا تاريخ 98/09/20 

به كميته فني بازرگاني تحويل گردد.
بديهي است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. شركت گاز استان مازندران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابي كيفي شركت كنندگان 

اقدام و از شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد آورد.
ضمنا ارائه مدارك و پرسشنامه هاي تكميل شده هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. خواهشمند است در نامه اعالم آمادگي، آدرس، كدپستي و تلفن به وضوح مشخص گردد.

آدرس امور كاال: ساري- بلوار طالقاني شركت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همكف ۳۳20۴080 الي 89-داخلي 2۳۵7
آدرس كميته فني- بازرگاني: ساري- بلوار طالقاني شركت گاز استان مازندران 0۱۱-۳۳202۴08

1- محل تامين اعتبار: منابع داخلي
2- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

3- نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي معتبر بر اساس آيين نامه تضامين معامالت دولتي مصوبه هيات وزيران به شماره ۱2۳۴02/ت ۵06۵9 ه� مورخ ۱۳9۴/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص كارهاي پيمانكاري يا واريز 
وجه نقدي به شماره حساب بانك مركزي )IR7۱0۱0000۴00۱۱02607۳7۵88۳( واريز گردد.

4- زمان مهلت دريافت اسناد: 98/۱0/07 الي 98/۱0/۱۱
۵- زمان عودت پيشنهاد مالي: 98/۱0/2۵
6- زمان گشايش پيشنهادات: 98/۱0/29

ضمنا هرگونه تغيير در زمان هاي ياد شده كتبا اعالم مي گردد.
7- شرايط متقاضي:

   مدارك ثبتي شركت  حاوي تصاوير مصدق )رتبه، كد پستي، شناسه ملي، كد اقتصادي، دامنه كاري، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانكي، صورت مالي حسابرسي شده منتهي به 97/۱2/29، تعهدنامه رعايت مبارزه با پولشويي، اساسنامه، آخرين تغييرات 
اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومي، فرم خوداظهاري، مهر و امضاء پكيج پيمان، كپي شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مديره و سهام داران باالي ۱0%، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان )با توجه به الزام ارائه صورتهاي مالي و 

حسابرسي شده( و تكميل فرم پولشويي ارسالي، گواهي ايمني صادره از اداره كار، گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده،
   عضو وندور ليست وزارت نفت در حيطه توليدكنندگان يا تامين كنندگان سرور

   ارزيابي مشتريان قبلي و گواهي حسن شهرت صادره توسط آنان
   داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )ارائه رزومه كاري مرتبط(

   تضمين كيفيت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتي(
   نظام كيفيت و نحوه تضمين محصوالت )گارانتي(

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ كد اطالع رساني پايگاه ملي مناقصات با مراجعه به سايت   
   »حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه به تعداد ۳ مناقصه گر مي باشد«.

جهت كسب اطالعات بيشتر در سايت شركت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

حداقل امتياز كيفيمبلغ برآورد )به ريال(مبلغ تضمين )به ريال(تعداد موضوع مناقصهرديف

1

San Storage HPE
HPE MSA 2052 SAN DC SFF Storage
)part NO: Q1J03A(

2360.000.0007.200.000.00070

HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4PK
)part.NO: C8R23A(2

HPE MSA 1.8Tb 12G SAS 10K 2.5in 512e
)HDD )Part.NO: J9F49A30

HBA Controller 8G 1 port6
Fiber Optic Patch Cord 5m LC-LC12

2

NAS Storage QNAP
NAS Storage QNAP + Rail Kit )part.NO
: TS-EC2480U-E3-4GE(

1

HDD Seagate Enterprise 8TB )part.NO:24
ST8000NM0055(
Patch Cord Cat7 10G 5m HELUKABEL10

عنوان و مشخصات كلي پروژه ها:

شماره مناقصه: 95930 شركت گاز استان مازندان

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

  ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح شكل گيري وزارت بازرگاني، جنبه قانوني ندارد، اما اين امكان هم وجود دارد كه يك 
اظهارنظر غيرقانوني وارد متن قانون شده و آن را تحت تاثير قرار دهد. هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي تواند نظر كارشناسي خود 

را در فضاهاي ديگري ارايه كند، اما اين نظر در روند رسيدگي، تفكيك و قانوني شدن يك موضوع هيچ سنديتي ندارد

برش



15 جهان

طالبان و نمايندگان امريكا به ميز مذاكرات صلح بازگشتند

آغاز مذاكرات محرمانه در قطر
گروه جهان|

 تالش ها براي از سرگيري مذاكرات امريكا و گروه طالبان 
مجددا آغاز ش��ده اس��ت. به گفته يك منبع اگاه، زلمي 
خليل زاد نماينده ويژه امريكا براي صلح افغانستان، به طور 
محرمانه با نمايندگان طالبان در قطر ديدار كرده  اس��ت. 
پيش��تر دونالد ترامپ در مصاحبه با فاكس نيوز گفته بود 
»ك��ه بر روي يك توافق با طالب��ان كار مي كنيم، ببينيم 
چه مي شود.« او در اين مصاحبه گفته بود كه دفعه پيش 
امريكا و طالبان به توافق نزديك ش��ده بودند، اما طالبان 
فكر مي كردند كه كش��تن مردم كار درس��تي است. آنها 
گمان مي كردند كه ب��ا اين كار مي توانند از موضع قدرت 

مذاكره كنند. “
پايگاه خبري هيل در تحليلي در اين باره نوشته: امكان اين 
وجود دارد كه روند صلح در افغانستان موثر باشد. با اين حال، 
موفقيت آن مستلزم روندي گام به گام و حساب شده براي 
آزمايش حسن نيت طرفين، اعتمادسازي، كاهش خشونت 
و آغاز مذاكرات دش��وار است كه در آن خود افغان ها براي 

آينده سياسي افغانستان تصميم بگيرند.
زلمي خليل زاد تاكنون تالش كرده تا از طريق ديدارهاي 
منطقه اي، گفت وگو با بازيگران بين المللي و فراهم كردن 
زمينه تبادل زندانيان، روند صلح را احيا كند. اخيرا دو استاد 
ربوده شده »دانشگاه امريكايي افغانستان« در ازاي آزادي 
س��ه زنداني طالبان از زندان دولت افغانستان، از بند اين 
گروه رها شدند. آزادي زندانيان نشان مي دهد كه حكومت 
افغانستان و طالبان به ادامه تالش ها براي صلح عالقه مند 
هستند. اين امر همچنين به رويكردي تازه در اعتمادسازي 
بي��ن طرفين، اميدواري خلق مي كند. ب��ا اين حال، روند 
پيچيده تبادل زندانيان و دشواري هايي كه انجام اين كار 
به همراه داشت، نشان دهنده چالش هاي جدي فراروي 
تالش هاي براي پايان دادن به جنگ ۴۰ ساله افغانستان 

و درگيري ۱۸ ساله اياالت متحده در اين كشور است.
رويكردهاي قبلي دولت اوباما و ترامپ مبتني بر تحليل 
منطقي نحوه كش��اندن دو ط��رف به ميز مذاك��ره بود. 
تالش هايي كه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد به اين هدف بود تا 
با ايجاد اعتماد بين طرفين، طالبان را به گفت وگو با دولت 
افغانستان تشويق كند. پس از سلسله اي توافق هاي ميان 
امريكايي ها و طالبان، حام��د كرزي رييس جمهور وقت 

افغانستان اعتراض كرد كه مقامات دولت او بايد پيش از هر 
اقدامي، با طالبان مالقات كنند. اين اعتراض روند را براي 

بيش از يك سال از مسير خارج كرد.
در س��ال ۲۰۱۳ با ايجاد دفتر سياس��ي براي طالبان در 
دوحه، تالش ش��د تا طرفين به گفت وگو ترغيب شوند. 
اياالت متحده به دولت افغانستان اطمينان داد كه دفتر 
طالبان در دوحه مانند س��فارت عمل نمي كند و از اس��م 
»امارت اسالمي افغانستان« استفاده نخواهد كرد. وقتي 
طالبان با برگزاري يك مراسم افتتاحيه خودنمايانه براي 
دفترشان اين ضمانت ها را نقض كردند، كرزي كه از قبل به 
انگيزه هاي امريكا به ديده شك مي نگريست، عصباني شد 

و تالش ها متوقف شد.

اميدواري ها به آغاز روند صلح در سال ۲۰۱۸ با آتش بس 
سه روزه بين دولت افغانستان و طالبان، دوباره افزايش يافت. 
پس از آن دولت ترامپ مذاك��رات با طالبان را به رهبري 
خليل زاد آغاز كرد. حكومت افغانستان با اصرار طالبان از 
اين مذاكرات كنار گذاشته شد. در مقابل شايعاتي در كابل 
پخش ش��د كه خليل زاد در پي ايجاد دولت موقت است. 
برجس��ته ترين مورد آن اظهارات حمداهلل  محب مشاور 
امنيت ملي دولت غني، بود كه در آن خليل زاد را به تالش 
براي ايجاد دولت موقت متهم كرد. مذاكرات خليل زاد و 
نمايندگان طالبان با حمالت مكرر طالبان و تلفات گسترده 
ناشي از آن، همراه بود. با اين وجود، پس از ۹ دور گفت وگو، 
مذاكره كنندگان توافقي را سامان دادند كه در آن طالبان 

ضمانت هاي مبني بر مبارزه با تروريسم ارايه داد و توافق 
كرد كه مذاكرات صلح را با دولت افغانستان در بدل خروج 
نيروهاي امريكايي از اين كشور، آغاز كند. اين توافق  بايد از 
جانب رهبري اياالت متحده و رهبري طالبان تأييد مي شد.

ترام��پ طالبان را ب��ه »كمپ ديويد« دع��وت كرد تا 
توافق نامه را امضا و گفت وگوها با دولت افغانستان را آغاز 
كنند. با اين حال، پس از كشته شدن يك سرباز امريكايي 
در حمله  طالب��ان، ترامپ روند را لغو كرد. اين امر مايه 
خوشحالي كس��اني در واشنگتن و كابل شد كه شك 
داشتند توافق نامه منجر به مذاكرات صلح بين االفغاني 
جدي شود. از آن زمان به بعد درگيري ها شدت گرفته 

و تلفات افزايش يافته است.

هيل نوش��ته: آنچه در باال آمد نشان دهنده چيزي است 
كه دانشمندان علوم رفتاري به خوبي آن را مي شناسند؛ 
اينكه وقتي مخاطرات زياد باشد، تصميم ها اغلب مبتني بر 
احساسات است تا واقعيت. چهل سال مي شود كه افغان ها 
درگير جنگ هس��تند. صدها هزار نفر در اين جنگ جان 

خود را از دست داده اند. زخم هاي عاطفي عميق است. 
سوگيري، ديدگاه ها را غيرقابل تعديل مي كند. براي كساني 
كه از طالبان مي ترسند، اظهارات منسوب به فرماندهان 
طالبان مبني بر اينكه طالبان دولت افغانستان را شكست 
داده و حقوق زنان را به رس��ميت نمي شناسند، نسبت به 
اظهارات رسمي طالبان در مورد مبارزه با تروريسم، حقوق 
بشر و صلح، وزن بيش��تري دارد. كساني كه طرفدار روند 
صلح سريع هستند، تمايل دارند طور ديگري نتيجه گيري 
كنند. اس��تدالل به راحتي ذهن را تغيير نمي دهد. براي 
اينكه يك روند صلح شانس موفقيت باال داشته باشد، بايد 
خصوم��ت و بي اعتمادي طرفي��ن در آن مورد توجه قرار 
گيرد. اياالت متحده باي��د واضح كند كه تصميم گيرنده 
افغانس��تان خود افغان ها هس��تند و صلح جداگانه  بين 
اياالت متحده و طالبان در كار نخواهد بود. مهم است توجه 
كنيم كه حكومت افغانس��تان فكر مي كند طرفي است 
كه بيش��ترين ضرر را مي كند. مطالبه امتيازات كالن از 
حكومت افغانستان، باعث خواهد شد كه طالبان مطالبات 

غيرواقع بينانه داشته باشند. 
بر اين اساس، امريكا بايد رويكردي را در پيش بگيرد كه 
گام به گام حسن نيت طرفين را آزمايش و اعتمادسازي 
كند و در صورت موفقيت، در راستاي كاهش خشونت و 
آغاز مذاكرات سياسي بين افغان ها تالش كند. تالش ها 
احتماال در صورتي بهترين نتيجه را خواهند داشت كه 
ابتدا طرفين از اقدامات ساده كه مستلزم امتيازات كالن 
نيس��تند، آغاز كنند و از آنجا اعتمادس��ازي را در پيش 
بگيرند. اين اقدامات مي تواند شامل اعالميه هاي هماهنگ 
در م��ورد اصول صلح، ايج��اد مجراي مش��ترك براي 
رسيدگي به فاجعه ها و تحقيقات مشترك درباره  تلفات 
غيرنظاميان و غيره موارد باش��د. اگر طالبان در چنين 
اقداماتي سهم نگرفتند، آن وقت سود و زيان تالش هاي 
ديگر مشخص خواهد شد. ولي با آن هم دو طرف بايد از 

خود حسن نيت نشان دهند و اعتمادسازي كنند.

دريچه

كوتاه از منطقه

مشاركت گسترده مردم 
هنگ كنگ در انتخابات محلي

گروه جهان| راي دهندگان در هنگ كنگ با حضور 
پاي صندوق هاي راي انتخابات شوراي شهر، يك ركورد 
جديد در ميزان شركت كنندگان را رقم زده اند. گفته شده، 
ميزان شركت كنندگان از انتخابات سال ۲۰۱۵ نيز بيشتر 
شده است. اين انتخابات به عنوان آزمايشي براي سنجش 
ميزان حمايت از ك��ري الم مدير اجرايي هنگ كنگ، 
است. طرفداران دموكرسي خواه هنگ كنگ اميدوارند 
كه اين انتخابات پيام روشني را براي چين داشته باشد. 
همزمان با برگزاري انتخابات شوراي منطقه خودمختار 
هنگ كنگ، گروه هاي حامي دموكراسي از معترضان 
خواسته اند تا مانع از برگزاري انتخابات نشوند. به گزارش 
رويترز، يك هزار و ۱۰۴ نامزد اين انتخابات براي ۴۵۲ 
كرسي اين شورا رقابت مي كنند. بيش از چهار ميليون و 
۱۰۰هزار راي دهنده براي شركت در انتخابات شوراهاي 
منطقه اي ثبت كرده اند. شوراهاي منطقه اي هنگ كنگ 
تا حدودي در مواردي مانند بودجه، مسائل محلي، حمل 
و نقل شهري و بهداشت عمومي اختيار تصميم گيري 
دارند. در حالي انتخابات در هنگ كنگ برگزار مي شود 
كه اين منطقه در ماه هاي اخير شاهد تظاهرات اعتراضي 
بوده است. اعتراض هاي هنگ كنگ اواخر ارديبهشت 
امسال، ابتدا در اعتراض به پيش نويس اليحه استرداد 
با چين، آغاز شد اما اهداف آن در طول ماه هاي گذشته 
تغيير ماهيت يافت و به درخواست جدايي كامل از چين، 
رسيد. با وجود اخالل در روند كار و زندگي عادي در اين 
جزيره 7.۵ميليون نفري، معترضان تأكيد كرده اند كه از 
خواسته هاي خود عدول نخواهند كرد. هنگ كنگ كه 
حدود ۱۵۰ سال زير تابعيت بريتانيا بود، از ۲۲ سال پيش 

در زير حاكميت چين قرار دارد.

چراغ سبز كنگره بوليوي به 
انتخابات بدون مورالس

گروه جه�ان| كنگره بوليوي اليح��ه اي را تصويب 
كرد كه طبق آن مسير برگزاري انتخابات جديد بدون 
حضور اوو مورالس رييس جمهور سابق، هموار مي شود. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، هر دو مجلس بوليوي 
پس از جلسات طوالني به اين پيشنهادها راي مثبت 
داده اند و ط��رح مصوب ب��راي رييس جمهور موقت، 
جنينه آني يس براي امضا ارسال شده است. برابر اين 
اليح��ه، نتايج انتخابات ۲۰ اكتبر باطل ش��ده و اجازه 
برگزاري انتخابات جديد داده مي ش��ود. از سوي ديگر 
اي��ن طرح مصوب، نامزدهايي را ك��ه در دو دوره قبلي 
خدمت كرده اند از حضور در انتخابات جديد براي همان 
سمت منع كرده است. اين بند قانوني مانع حضور مجدد 
مورالس در انتخابات آينده رياست جمهوري مي شود. 
پيش بيني مي شود انتخابات جديد بتواند به ناآرامي ها 
و آش��وب سياس��ي حاضر در بوليوي كه در ۱۶س��ال 
اخير بي پيشينه بوده، پايان دهد. اين ناآرامي ها باعث 
تشديد اختالف ها بين افراد بومي وفادار به مورالس و 
طبقات متوسط و باالي بوليوي شد. دست كم ۳۲ نفر 
در خشونت هاي پس از انتخابات كشته شدند. جنبش 
سوسياليسم مورالس اكثريت را در هر دو مجلس بوليوي 
در اختيار دارد.  مورالس در انتخابات ماه گذشته مدعي 
پيروزي شد و به دنبال رياست بر دولت براي دوره چهارم 
بود اما گروه هاي مخالف معتقد بودند كه در شمارش 
آرا تقلب صورت گرفته است. رييس جمهور چپگراي 
بوليوي در پي چند هفته اعتراض به نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري، در نهايت از سمت خود كناره گيري 
كرد. او بيش از ۱۴ س��ال در قدرت بود. مورالس پس از 

استعفا از ترس جانش به مكزيك پناهنده شد. 

تماس هاي مشكوك جولياني و 
پومپئو در پرونده اوكراين 

گ�روه جهان| وزارت خارجه امريكا بعضي از اس��ناد 
مربوط به روابط دولت دونالد ترامپ با اوكراين را منتشر 
كرده است. اين اس��ناد در پي درخواست يك سازمان 
غيردولتي نظارت كننده بر عملكرد دولت منتشر شده 
اس��ت. به گزارش بي بي سي، اسناد منتشر شده بيانگر 
مكالمات مكرر رودي جولياني، وكيل شخصي دونالد 
ترامپ و از جمله افراد كليدي در پرونده اوكراين با مايك 
پومپئو، وزير امور خارجه امريكاست. دونالد ترامپ متهم 
است كه اعطاي كمك نظامي به اوكراين را به تحقيقات 
اين كشور درباره عملكرد تجاري پسر جو بايدن، يكي از 
رقباي بالقوه خود در انتخابات سال آينده مشروط كرده 
اس��ت و دموكرات هاي كنگره در حال بررس��ي امكان 
استيضاح او در اين باره هستند. جولياني يكي از افرادي 
است كه به گفته دموكرات ها از سوي ترامپ ماموريت 
داشته به طور غيررسمي زمينه برقراري چنين تحقيقاتي 
را در اوكراين فراهم كند. ترامپ اين اتهام ها را كامال رد 
كرده است. از جمله اتهام هاي مطرح شده عليه جولياني، 
تالش او براي بركناري ماري يووانويچ سفير سابق امريكا 
در اوكراين، بوده است. اسناد منتشر شده نشان مي دهد 
رودي جولياني و مايك پومپئو چند بار تلفني صحبت 
كرده اند. محتواي اين مكالمات مش��خص نيست ولي 
يووانويچ كمتر از دو ماه بعد از س��مت خود بركنار شده 
است.  يووانويچ هفته پيش در جريان جلسات تحقيق 
كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان امريكا به نمايندگان 
گفت به خاطر ادعاهاي دروغ افرادي كه سوءنيت داشتند 
بركنار شده اس��ت. ترامپ در توجيه بركناري يووانويچ 
گفته، او از نصب تصوير او به عنوان رييس جمهوري در 

سفارتخانه امريكا خودداري كرده بود. 

 هشدار رقيب نتانياهو 
به خطر جنگ داخلي 

گروه جهان| بني گانتس رهبر حزب »آبي و سفيد« 
در سرزمين هاي اشغالي ضمن هشدار نسبت به بروز 
جنگ داخل��ي، بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير اين 
رژيم، را متهم كرد كه مردم را به گروگان گرفته است. 
به گزارش رويترز، رهبر حزب آبي و س��فيد از سران 
حزب راست گراي ليكود خواسته تا با تشكيل دولت 
وحدت ملي به همراه حزب آبي و س��فيد، از نتانياهو 
پيروي نكنند. اين در حالي است كه بنيامين نتانياهو 
رهبري حزب ليكود را برعه��ده دارد. نتانياهو هفته 
گذشته پس از آنكه دادستان كل به اتهام فساد مالي 
عليه او اعالم جرم كرد از تالش براي كودتا عليه خود 
گفت. بني گانتس نتانياهو را متهم كرده كه با اقداماتش 
خطر جنگ داخلي به وجود آورده است. رهبر حزب 
آبي و سفيد از سران حزب ليكود خواسته به تشكيل 
دولت وحدت ملي تحت رهبري او رضايت دهند. بني 
گانتس پيشنهاد كرده كه او در دولت وحدت ملي با 
مشاركت حزب ليكود دو سال نخست وزير باشد و پس 
از آن نتانياهو در صورت تبرئه در دادگاه نخست وزير 
شود. حزب ليكود در واكنش به سخنان بني گانتس 
تاكيد كرد كه حزب آبي و س��فيد در تشكيل دولت 
آينده شكست خورده است. برخي رسانه هاي پيشتر 
گزارش داده بودند كه شماري از نمايندگان ارشد حزب 
ليكود در پارلمان در حال رايزني براي بركناري نتانياهو 
هستند. بنا به اين گزارش ها، نمايندگان ارشد حزب 
ليكود تالش خواهند كرد تا با عزل نتانياهو از رهبري 
حزب طي ۲۱ روز آينده زمينه تشكيل دولت جديد 
و جلوگيري از برگزاري س��ومين انتخابات پارلماني 

پياپي را فراهم كنند.

روند دالرزدايي 
به چين و ژاپن رسيد

گ�روه جهان| ژاپ��ن و چين مي��زان اوراق قرضه 
دالري در اختيار خ��ود را كاهش داده اند. به گزارش 
اس��پوتنيك، چين و ژاپ��ن به عن��وان بزرگ ترين 
دارن��دگان اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا در 
ماه هاي اخير به روند كاهش وابستگي خود به دالر 
شدت بخشيده اند و آن طور كه داده هاي منتشرشده 
توس��ط اين وزارتخانه نش��ان مي دهد، از اوت روند 
خريد اوراق قرضه دالري توسط ژاپن معكوس شده 
اس��ت. چين نيز به عنوان دومين دارنده بزرگ اين 
اوراق در جهان تنها در سپتامبر ۲۸.۹ميليارد دالر 
از اوراق در اختيار خود را واگذار كرده و حجم اوراق 
در اختيار خود را به يك تريليون و ۱7۴ميليارد دالر 
كاهش داده است. از زمان تشديد اختالفات تجاري 
بين واشنگتن و پكن كه به موج گسترده اي از اعمال 
تعرفه هاي متقاب��ل وارداتي دامن زد، چين در حال 
كاهش وابس��تگي اقتصاد خود به اوراق دالري بوده 
است. عالوه بر جنگ تجاري، مساله كاهش نرخ بهره 
توسط بانك مركزي امريكا منجر به كاهش سودآوري 
اين اوراق و كاهش تمايل مالكان آنها براي نگه داشتن 
اين اوراق شده است. فدرال رزرو امسال سه مرتبه نرخ 
بهره را كاهش داده و در حال حاضر نرخ بهره به ۱.۵ تا 
۱.7۵درصد رسيده است. هر چند هنوز دالر بيشترين 
سهم را از تركيب ذخاير ارزي چين دارد، سرعت تنوع 
بخشي به ذخاير ارزي چين در ماه هاي اخير شتاب 
گرفته است و اكنون تخمين زده مي شود دالر تنها ۵۹ 
درصد از كل ذخاير ارزي چين را شامل شود. يورو، ين 
و پوند نيز ديگر ارزهايي هستند كه باالترين سهم را 

در سبد ذخاير ارزي چين دارند.
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شكايت آمازون از اعمال نفوذ 
ترامپ در مناقصه ميلياردي

گروه جهان| شركت آمازون به خاطر اعمال نفوذ 
ترامپ در واگذاري يك قرارداد ۱۰ميليارد دالري، 
شكايت خود از تصميم وزارت دفاع امريكا را تسليم 
دادگاه كرد. مايكروسافت برنده مناقصه براي مدرنيزه 
كردن زيرس��اخت هاي پنتاگون اعالم شده است. 
به گزارش دويچه وله، قرارداد »ابرواره   مشترك براي 
زيرس��اخت هاي دفاعي« موسوم به قرارداد جيدي 
)Jedi( كه خبر آن مارس ۲۰۱۸ اعالم ش��د، هدف 
نوسازي و مدرنيزه كردن وزارت دفاع امريكا را دنبال 
مي كند. تا پيش از اعالم نام شركت مايكروسافت به 
عنوان برنده مناقصه، آمازون نامزد اصلي با بيشترين 
شانس براي گرفتن اين قرارداد محسوب مي شد. اين 
غول تجارت الكترونيك سپس از اعمال نفوذ و دخالت 
سياسي در روند واگذاري اين پروژه خبر داد. شركت 
آمازون در متن شكايت ارايه شده به دادگاه از جمله به 
طرح ديدگاه هاي منفي دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، نسبت به خود اشاره كرده است. جف بزوس 
بنيانگذار آم��ازون، از مدت ها پيش هدف حمالت 
ترامپ قرار گرفته بود. به گزارش واش��نگتن پست، 
آم��ازون قصد دارد چهار ويدئو را به عنوان اس��ناد و 
شواهد خود به دادگاه ارايه دهد. به ادعاي اين شركت 
اينترنتي، از جمله ترامپ در يكي از اين ويدئوها در 
جريان يكي از برنامه هاي انتخاباتي اش در فوريه سال 
۲۰۱۶ و در ويدئويي ديگر در گفت وگو با مجري شبكه 
تلويزيوني “فاكس نيوز “ نشان مي دهد كه خواستار 
جلوگيري از داده شدن قرارداد پنتاگون به آمازون 
است. با وجود اين، مارك اسپر، وزير دفاع امريكا، هفته 
گذشته اين اتهام را رد كرده بود. عالوه بر انتقادهاي 
مكرر ترامپ از جف بزوس، آنچه ظن اعمال نفوذ او 
در مناقصه اخير را براي ناظران بيشتر كرده، مالكيت 
بنيانگذار آمازون بر واشنگتن پست است؛ روزنامه اي 
كه از نظر ترامپ موضع خصمانه اي عليه دولت او دارد. 
هدف از پروژه ۱۰ ساله »جيدي« ايجاد يك سيستم 
محاسباتي قدرتمند در زيرساخت هاي پنتاگون است 
كه قرار است بر طراحي بخش هاي نظامي وزارت دفاع 
امريكا متمركز شود. در جريان اين پروژه قرار است 
يك ابرواره امن براي پنتاگون به وجود ايد. به گزارش 
شركت بازارپژوهشي امريكايي گارتنر، آمازون پيشرو 
تجاري رايانش ابري است و ۴۸ درصد اين بازار را در 
اختيار دارد. شركت مايكروسافت با در اختيار داشتن 
۵ / ۱۵ درص��د اين بازار، مقام دوم در اين عرصه را به 

خود اختصاص مي دهد.

وزير دفاع عراق به 
كالهبرداري متهم شد

نجاح الشمري وزير دفاع عراق كه همزمان تابعيت 
سوئد را دارد، به رغم اينكه سال هاست ساكن بغداد 
است، اما به صورت غيرقانوني به دريافت مستمري 
كمك به خانواده ها از دولت سوئد ادامه داده است. 
به  گزارش رويترز، الشمري كه ژوئن امسال پست 
وزارت دفاع ع��راق را در دس��ت گرفت، ۲۰۱۱ 
به سوئد رفته و ۲۰۱۵ ش��هروندي اين كشور را 
گرفت و محل زندگي او در اس��تكهلم ثبت شده 
است. دولت سوئد به خانواده مهاجران كمك مالي 
مي كند و به رغم اينكه او چند سالي است به بغداد 
بازگشته، هنوز هم به گرفتن كمك هاي دولتي 
سوئد براي فرزند و مخارج خانه ادامه داده است. 

تركيه از ركود خارج مي شود
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي پيش بيني 
خود از رش��د اقتص��ادي تركي��ه را افزايش داد. 
به گزارش ديلي صباح، اين س��ازمان اعالم كرده 
امسال اقتصادي تركيه از ركود خارج شود و رشد 
۰.۳درصدي به جاي منفي ۰.۳درصد قبلي براي 
اين كشور پيش بيني مي شود. اين سازمان اعالم 
كرده رشد اقتصادي جهان در ۲۰۲۱ نيز احتماال 
بهتر از ۲۰۲۰ خواهد شد تا جايي كه متوسط رشد 
اقتصادي از سه درصد در ۲۰۲۰ ميالدي به ۳.۵ 

درصد در ۲۰۲۱ افزايش پيدا خواهد كرد. 

تقويت سيستم راداري 
عربستان توسط امريكا و فرانسه 
امريكا و فرانس��ه تقويت سيستم رادار اين كشور 
را آغاز كردن��د. به گزارش يورونيوز، كنت مكنزي 
رييس ستاد فرماندهي مركزي امريكا، در جريان 
برگزاري مجمع امنيتي بحرين گفته پس از بررسي 
اطالعات به دست آمده از حمله هاي ماه سپتامبر، 
راهكارهاي تقويت سيس��تم دفاعي عربس��تان 
شناسايي شده و پياده سازي آنها آغاز شده است. 
فلورانس پارلي وزير دفاع فرانس��ه، نيز از تحويل 
سامانه پيشرفته راداري به عربستان خبر داده است. 

جايزه ۷۰۰هزار دالري تركيه 
براي دستگيري  دحالن

تركيه ب��راي درياف��ت اطالعاتي ك��ه منجر به 
دس��تگيري محمد دحالن مش��اور فلسطيني 
وليعهد ابوظبي ش��ود، جايزه 7۰۰ هزار دالري 
تعيين كرد. به گزارش الجزيره، سليمان سويلو 
وزير كشور تركيه، گفته قرار است محمد دحالن 
مانند ديگر تروريست هاي مورد پيگرد از طرف 
آنكارا در فهرست قرمز تروريسم قرار گيرد. تركيه 
دحالن را مزدور ام��ارات مي داند كه در كودتاي 
۲۰۱۶ ضد اردوغان مش��اركت داش��ته اس��ت. 
دادگاه فلسطين ۲۰۱۶ دحالن را به اتهام فساد 
مالي به سه س��ال حبس و پرداخت ۱۶ ميليون 
دالر محكوم كرد. دحالن مشاور امنيتي محمد 
بن زايد وليعهد ابوظبي، از اعضاي ارشد كميته 

مركزي جنبش فتح بود.

تاثير منفي يكجانبه گرايي امريكا بر همكاري هاي گروه 20

تاكيد اقتصادهاي بزرگ بر فرايند جهاني شدن 
گروه جهان|

 وزراي خارجه اقتصاده��اي بزرگ جهان )گروه۲۰( در 
نشس��ت دو روزه خود در ژاپن بر پيشبرد فرايند جهاني 
شدن و انجام اصالحات فوري در سازمان تجارت جهاني 
تاكيد كردند. به گزارش خبرگزاري كيودو، توشيميستو 
موتگي وزير خارجه ژاپن، تاكيد كرده كه اصالحات در 
سازمان تجارت جهاني با نظرداشت مناقشه هاي تجاري 
ميان كشورها از جمله چين و امريكا يك فوريت است. او 
گفته: »اين يك موضوع مهم است كه بايد انجام شود چرا 
كه چالش هاي بي سابقه پيش روي تجارت جهاني قرار 
دارد و مسائل مختلف و مناقشات فراواني شكل گرفته كه 
ايجاب مي كند اصالحات فوري در سازمان صورت گيرد.«

بنا براين گزارش، طرفين در نشست دو روزه وزراي خارجه 
گ��روه۲۰ همچنين درباره روابط ژاپ��ن و امريكا، توافق 
تجارت آزاد منطقه آسيا و اقيانوس آرام كه فعال هند عضو 
آن نيست و همچنين مناقشات تجاري ميان كشورهاي 
مختلف دنيا از جمله چين و امريكا و اصالحات فوري در 
سازمان تجارت جهاني و مساعدت به چندجانبه گرايي 

رايزني كردند. 
اين رايزني ها در ش��رايطي انجام شده كه مايك پمپئو 
وزير خارجه امريكا، در اجالس حضور نيافته بود. ناظران 
معتقدند غيبت مايك پمپئو در اين نشست نشان مي دهد 

امريكا همچنان به پيشبرد فرايند جهاني شدن اعتقادي 
ندارد و مي كوشد تا راهبردهاي يكجانبه خود را بر ديگر 
كشورها تحميل كند. اين در شرايطي است كه »وانگ 
يي« وزير خارجه چين، در همي��ن اجالس بار ديگر بر 
پيش��رفت در نظام تجاري چند جانبه جهان و مقابله با 
يكجانبه گرايي تاكيد كرده و از همه كش��ورها خواسته 
اس��ت براي اين مهم تالش كنند. او گفته همانطور كه 
يكجانبه گرايي و حمايت گرايي تكجانبه خطري بزرگ 
براي رشد اقتصادي جهان است، كليد حل همه چالش ها 

پيشبرد فرايند چند جانبه گرايي است.
خبرگزاري كيودو نوش��ته: »امريكا همچنان به دنبال 
اجراي سياس��ت هاي يكجانبه حمايتي تجاري است 
و اين موضوع بر همكاري هاي گ��روه ۲۰ نيز تاثيرات 
منفي داشته اس��ت. بر همين اساس اعضاي اين گروه 
تاكيد كردند كه مناقشات بزرگي در جهان به خصوص 
ميان چين و امريكا شكل گرفته و امروز پيشبرد فرايند 
تجارت آزاد و چن��د جانبه گرايي از هر زمان ديگري با 

اهميت تر است.«
تنش هاي بين واشنگتن و پكن از زمان تحميل جنگ 
تجاري توسط دونالد ترامپ بر چين از سه سال پيش آغاز 
و بعد از حمايت كاخ س��فيد از آشوب ها در هنگ كنگ 
ش��دت يافته اس��ت. وزير خارجه چين پيش��تر هم در 

واكنش به تصويب اليحه اي در حمايت از اعتراض هاي 
هنگ كنگ هشدار داده بود تالش امريكا در ادامه دادن 
به تحركات غلط، اقدامات متقابل سختي را در پي خواهد 
داشت. همچنين اين هفته به رغم هشدارهاي مكرر پكن 
به واشنگتن درباره لزوم عدم مداخله در امور هنگ كنگ 
و چين، سناتورهاي امريكايي به اجماع آرا طرح موسوم 
به »اليحه دموكراس��ي و حقوق بش��ر هنگ كنگ« را 

تصويب كردند. 

  حاشيه هاي نشست گروه 2۰
گروه ۲۰ در نشست دو روزه خود درباره پيمان مشاركتي 
راهبردي آس��يا و اقيانوس آرام )RCEP( كه چين براي 
شكل گيري آن تالش كرده و قرار است تا پايان سال امضا 
شود، گفت وگوهايي انجام دادند. هند هنوز حاضر نشده 

عضويت در اين پيمان را بپذيرد. 
قرار بود ۱۶ كش��ور دراين پيمان تالش ها براي ايجاد 
بزرگ ترين قرارداد آزاد تج��اري درجهان را پيگيري 
كنند كه اكنون با كنار رفتن هند اين تعداد به ۱۵ كشور 
كاهش يافته است. در صورت توافق، اين پيمان عالوه 
بر ۱۰كشور عضو آسه آن )مالزي، اندونزي، فيليپين، 
س��نگاپور، تايلند، كامبوج، الئوس، ميانمار، ويتنام و 
برونئي( كشورهاي چين، استراليا، كره جنوبي، نيوزيلند 

و ژاپن را در يكي از بزرگ ترين قراردادهاي تجارت آزاد 
در جهان گردهم مي آورد كه كمتر از نيمي از جمعيت 
جهان را در خود جاي داده اند. هدف اين پيمان ايجاد 
۳۰درصد توليد ناخالص داخلي جهان اعالم شده است.

گفته شده، در نشست امس��ال وزراي گروه ۲۰ عالوه 
بر وزراي خارجه كش��ورهاي عضو، وزي��ران خارجه 
كش��ورهاي اسپانيا و هلند و تايلند نيز شركت كردند. 
همچنين در حاشيه نشست مالقاتي نيز ميان وزيران 
خارجه كره جنوبي و ژاپن انجام شد و ظاهرا توافقاتي 
ميان طرفين صورت گرفته است مبني بر اينكه توكيو 
صادرات اقالم فني پيش��رفته به كره را بار ديگر از سر 
بگيرد البته رس��ما تاكنون در اين باره موضع گيري از 

سوي ژاپن نشده است.
كره جنوبي يك روز پيش��تر اعالم كرده بود كه فعال در 
پيمان امنيتي س��ه جابه با ژاپن و امريكا كه ۲۳ نوامبر 
خاتمه يافت، مي ماند؛ اما تاكيد كرد كه علت تصميم اين 
بوده كه ژاپن گفته موضوع لغو محدوديت هاي صادراتي 
اقالم فني پيش��رفته به كره جنوبي را در نظر مي گيرد و 
قرار است طرفين در آينده نزديك در اين باره با يكديگر 

تبادل نظر كنند.
اجالس وزيران خارجه گروه ۲۰ آخرين نشست از سلسله 
نشست ها و همايش هايي است كه ژاپن ميزباني آن را در 
سال جاري ميالدي برعهده داش��ت و رياست دوره اي 

بعدي براي سال ۲۰۲۰ به عربستان محول شده است.
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عكسروز

چهرهروز

عليرضاقربانيدرساريميخواند
عليرضا قرباني، خواننده موسيقي ايراني، در صفحه شخصي اش از اجراي كنسرت »با من بخوان« در شهر ساري خبر داده است.

عليرضا قرباني كه به تازگي آلبوم »افسانه چشم هايت«، اثر مشتركش با همايون شجريان پس از ۵ سال تاخير منتشر شده در صفحه 
اينستاگرامش نوشته است: »در ادامه تور كنسرت »با من بخوان« به آهنگسازي حسام ناصري در شهرهاي ايران، با افتخار اين بار 
نوبت به ساري رسيده. پنج شنبه ۷ آذرماه ميهمان مردم گرامي ساري خواهيم بود.« عليرضا قرباني روز پنج شنبه هفتم آذرماه به اتفاق 
اعضاي گروهش در سينما سپهر ساري به اجراي كنسرت مي پردازد و فروش اينترنتي بليت هاي آن آغاز شده است »با من بخوان« نام 

كنسرتي از عليرضا قرباني است كه از ابتدا تاكنون با استقبال مخاطبان مواجه بوده و چندين بار تمديد شده است.

بازارهنر

حدود۲۰كنسرتاينهفتهرويصحنهميرود
با برطرف شدن مش��كل درگاه هاي بانكي كشور و 
فعال شدن خريد بليت برنامه ها، اين هفته حدود ۱۰ 
اجراي پاپ و تقريبا بي��ش از ۱۰ اجرا در حوزه هاي 
سنتي، كالسيك و تلفيقي در تهران به روي صحنه 
خواهند رفت. در بخش كنسرت هاي پاپ اين هفته، 
ديروز سوم آذر، كنسرت حميد هيراد در برج ميالد 
برگزار شد. سالن ميالد نمايشگاه هم در روزهاي ۳، ۴ 
و ۷ آذر ماه به ترتيب ميزبان سيروان خسروي، اميد 
حاجيلي و بابك جهانبخش خواهد بود. گروه بانوان 
بهارآفرين نيز ششم آذر ماه در فرهنگسراي نياوران 
براي عالقه مندان اجرا خواهد كرد. شهاب مظفري نيز 
در همين تاريخ در سالن وزارت كشور به روي صحنه 
خواهد رفت. سوم آذر در بخش كنسرت هاي سنتي، 
كالسيك و تلفيقي كنس��رت  »جايزه آهنگسازي 
احمد پژمان« در تاالر رودكي و گروه موسيقي رادها 
در تاالر وحدت برگزار خواهد ش��د. فرهنگس��راي 
نياوران نيز چهارم آذر ماه ميزبان اجراي آذربايجاني 

گروه احسان اسداللهي خواهد بود. كنسرت اركستر 
سمفونيك تهران به رهبري لوريس چكناواريان در 
سه شب متوالي از ۶ تا ۸ آذر در تاالر وحدت برگزار 
خواهد شد. چهارشنبه، ششم آذر ماه نيز كنسرت 
گروه زروان )رسيتال ويولن( در تاالر رودكي برگزار 
مي شود. هفتم آذر ماه كنسرت هاي رسيتال پيانو 
»نگاهي از كنج« در تاالر رودكي، »سروها ايستاده 
مي ميرند« در تاالر وحدت و گروه آواي ش��مس در 

سالن امام علي )ع( به روي صحنه خواهند رفت. 

تاريخنگاري

استالينبهتهرانآمد
چهارم آذر ۱۳22، »اس��تالين« رهبر اتحاد جماهير شوروي به همراه »مولوتف« وزير 
امورخارجه و جمعي ديگر از بلندپايگان اين كشور وارد تهران شد. در چهارمين سال از 
آغاز جنگ جهاني دوم استالين، چرچيل و روزولت سران سه كشور شوروي، انگليس و 
امريكا به همراه وزراي خارجه خود مولوتوف، ايدن و دريفوس كنفرانسي را تشكيل دادند 
تا به موضوع ادامه جنگ در جبهه دوم خاك اروپا و سياست هاي اتخاذي در قبال دشمن 
بپردازند. اين كنفرانس در ۶ آذر ۱۳22 تشكيل شد و چهار روز به طول انجاميد؛ اما شاه 
بعدها و در خاطرات خود كه بخشي از آن در ۳ ارديبهشت ۱۳۴۱ منتشر شد مدعي شد 
»به خاطر دارم كه روزولت فقيد يك بار به من گفت به محض آنكه از خدمت در پس��ت 
رياست جمهوري امريكا فراغت پيدا كنم به ايران خواهم آمد تا به عنوان كارشناس امور 
جنگل خدمت نمايم« يا در جاي ديگر گفته بود: »من خودم به مالقات پرزيدنت روزولت 
رفتم اما استالين به مالقات من آمد...«. شاه همچنين مدعي بود استالين بعد از ديدار با او 
پيشنهاد كرد تعدادي هواپيما و تانك روسي در اختيار ايران بگذارد و شاه نيز اين پيشنهاد را 
با خرسندي فراوان قبول كرد؛ اما بعدها هنگامي كه اتحاد شوروي تكليف كرد كه اين اسلحه 
مورد استفاده واحدهاي تحت فرماندهي افسران شوروي قرار گيرد پيشنهاد نخست وزير 
شوروي را رد كرده و تانكها و هواپيماها را نپذيرفته است. گويا انتخاب تهران به عنوان كانون 
كنفرانس بزرگ سه كشور متفقين، شاه را دچار اين توهم كرده بود كه اين تصميم با جايگاه 
سياسي او در ارتباط است.  نكته جالب اين حضور بحث هايي درباره حضور بدل استالين 
بود. دادايف كه بدل استالين بود، خودش را براي حضور در تهران آماده كرده بود. استالين 
وحشتي بي اندازه از دسيسه ها و حمالت احتمالي داشت. دادايف در خاطرات خود بخشي 
مهم را به كنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ اختصاص داده است. قرار بر اين بود كه در اين 
كنفرانس سه متفق اصلي عليه هيتلر و متحدانش در مورد برنامه هايشان در خالل و بعد 

از جنگ گفت وگو و تصميم گيري كنند. در همان حال سرويس امنيت خارجي شوروي 
گزارش هايي مبني بر نقشه  آلماني ها براي حمله به استالين، روزولت رييس جمهور اياالت 
متحده امريكا و چرچيل نخست وزير بريتانيا دريافت كرده بود. دادايف تا به اين جاي كار 
بدون آنكه خطري احساس كند همواره ماموريت هاي محوله را به عنوان بدل استالين 
اجرا كرده بود اما اين بار وضعيت كمي تفاوت داشت. در حالي كه در مسكو سوار بر اتومبيل 
راهي فرودگاه بود، استالين از مدتي قبل در تهران به سر مي برد. با اين حال استالين واقعي 
در تهران حضور داشت و ظاهرا اين ماموريت دادايف در همان فرودگاه مسكو پايان يافت.

مصائبگروهراكافغانستانيدرايران
يكي از فيلم هايي كه امسال با نام ايران در جشنواره 
بين المللي فيلم مستند آمس��تردام حضور يافته، 
درباره فعاليت ها و مش��كالت يك گروه موسيقي 
پاپ - راك افغانستاني است. فيلم مستند “تارهاي 
ممنوعه “ اثر حس��ن نوري، كارگردان افغانستاني 
االصل “ كه به عن��وان محصول مش��ترك ايران، 
افغانس��تان و قط��ر در س��ي و دومين جش��نواره 
بين المللي فيلم مس��تند آمستردام )ايدفا( حضور 
يافت��ه، روايتگر يك گروه از جوان��ان عالقه مند به 
موس��يقي راك اس��ت كه عمدت��ا از خانواده هاي 
افغانس��تاني در ايران به دنيا آمده ان��د. به گزارش 
ايس��نا، اين جوانان كه بعضا ازسوي خانواده ها نيز 
براي فعاليت در اين زمينه مقاومت هايي داشته اند، 
مايوس از اجراي برنامه در ايران به داليل مختلف، 
ازجمله هويت خارجي، تصميم مي گيرند براي يك 
اجراي صحنه اي، به وطني سفر كنند كه تاكنون آن 
را نديده اند. يك ابهام اساس��ي اين فيلم مستند در 
همين سكانس هاي مربوط به سفر گروه از كابل به 
“راميان “ است كه اين پرسش را در ذهن مخاطب 
به وجود مي آورد كه اگر ب��راي عزيمت كنندگان، 
همراه داشتن هر مدرك شناسايي يا لباس ايراني 
خطر جاني ازسوي طالبان دارد، چگونه اين خطر 
در به همراه داشتن سازهاي الكترونيك يا همراهي 
دوربين فيلمبرداري، وجود ندارد؟ اما از ويژگي هاي 
مثبت فيل��م، به اس��تمرار در تولي��د و نيز توفيق 
صحنه هاي احتماال بازس��ازي شده مي توان اشاره 
كرد. فيلم مس��تند »تارهاي ممنوعه« روز شنبه 
يكي از نمايش هاي خود را در س��ي و دومين دوره 
ايدفا، در سالن ريالتو ش��هر آمستردام تجربه كرد. 
در اين روز همچنين فيلم جديد مهرداد اسكويي با 

نام »سايه هاي بي خورشيد« پس از آنكه در اتفاقي 
بي س��ابقه، به عنوان فيلم افتتاحيه جش��نواره به 
نمايش گذاشته شد، نمايش مخصوص اهالي رسانه 
و دست اندركاران سينما را پشت سر گذاشت كه با 
استقبال همراه ش��د. اين فيلم كه اين روزها عمال 
به مشهورترين فيلم جشنواره تبديل و با تحسين 
رس��انه ها و منتقدان و ديگر دست اندركاران حوزه 
سينما همراه شده اس��ت، دست كم چهار نمايش 
ديگر تا پايان جش��نواره خواهد داشت.  اما از ديگر 
حاشيه هاي ايدفا 2۰۱۹ براي سينماي ايران، اين 
اس��ت كه يكي ديگر از س��ه فيلم ايراني پذيرفته 
شده در بخش غيررقابتي با نام “فقدان “ اثر فاطمه 
ذوالفقاري، به كل از جش��نواره كنار گذاشته شده 
اس��ت. درحالي كه كارگ��ردان اين فيل��م نيز در 
آمستردام حضور يافته، كليه نمايش هاي آن لغو و 
علت، مشكلي فني اعالم شده كه امكان نمايش فيلم 
را از بين برده اس��ت. حضور برخي از مستندسازان 
ايراني از داخل و خارج كه در جشنواره فيلمي ندارند، 
از ديگر نكته هاي جالب جشنواره ايدفا است. سي 
و دومين جش��نواره بين المللي مستند آمستردام 
)ايدف��ا( از تاريخ 2۰ نوامبر تا ۱ دس��امبر )2۹ آبان 
تا ۱۰ آذر( در پايتخت كشور هلند برگزار مي شود. 

ميهمانانيكهبهخاطرقطعياينترنتبهايراننيامدند
دومين جش��نواره دانشجويي موسيقي صبا شامگاه 
شنبه دوم آذرماه در تاالر فارابي دانشگاه هنر تهران آغاز 
به كار كرد. حميد عسكري، رييس دانشكده موسيقي 
دانشگاه تهران در آيين افتتاحيه اين جشنواره گفت: 
از پاييز سال ۹۶ سيمرغ جشنواره موسيقي صبا به پرواز 
درآمد. به اين دليل از واژه س��يمرغ استفاده مي كنم 
كه در اين دو س��ال با وجود دشواري ها، سختي ها و 
پيچيدگي هاي فراواني روب��ه رو بوديم. دراين مدت 
قيمت دالر رشد سه الي چهار برابري داشت، قيمت 
بنزين س��ه برابر ش��د و در يك هفته گذشته شبكه 
اينترنت جهاني در ايران با قطعي روبه رو بود. او ادامه 
داد: همين قطع ش��دن اينترنت باعث ش��د برخي از 
مهمان هايي كه قرار بود از خارج از كشور در اين مراسم 
حضور پيدا كنند، اين امكان برايشان فراهم نشود و ما 
از حضور آنها در دومين جشنواره موسيقي صبا محروم 
شويم. اما دومين دوره اين جشنواره به نقطه اي رسيد 

كه با اس��تقبال گرم و حضور شما عزيزان دانشجو به 
افتتاح شد.  او افزود: سيمرغ جشنواره موسيقي صبا 
در دو سال گذشته مراحل سختي را سپري كرد و بايد 
به اين جوانان خالق، خوش ذوق و با پش��تكار جانانه 
تبريك گفت كه نهايتاً كار را به اين نقطه رساندند. خيال 
مهم ترين عنصر هنر است و هنرمند با خيالش از مابقي 
افراد جدا مي شود و همه ما مي خواهيم دنياي بهتري 

داشته باشيم و خيال ما، خيال دنياي بهتر است.

میراثنامه

قوچهايسنگيرادربيابانرهاكردهاند
سنگ قبرهاي قديمي كه روزي سمبل حكومت ها در مناطق شمال غربي كشور بودند، 
مدت هاست آواره بيابان ها و قبرستان هاي تاريخي اين منطقه شده اند و از سوي ديگر 
سودجويان براي پيدا كردن طال، پيكره ها را مي شكنند. قوچ  يا شير سنگي را معموال 
نمادي از سنگ قبر مي دانستند، نمادي از دوره ايلخاني به بعد كه وقتي پهلواني يا فرد 
جنگجويي درمي گذشت شير سنگي يا قوچ سنگي تراشيده، به عنوان سنگ قبر روي 
مزار او مي گذاشتند؛ سنگ قبرهايي كه اين روزها در مناطق مختلف آذربايجان شرقي 
آنقدرها ديگر به چش��م نمي آيد و هر كس��ي براي انجام كاري از آنها استفاده مي كند. 
شكستن شان براي يافتن طال يا اس��تفاده به عنوان سكو ديگر جاي خود دارد. سعيد 
ستارنژاد، فعال ميراث فرهنگي منطقه شمال غرب كشور كه مدتي است براي تكميل 
پروژه اي در مناطق آذربايجان شرقي و اردبيل در رفت وآمد است از رها شدن قوچ هاي 
سنگي قديمي و بعضا متعلق به دوره هاي تاريخي مختلف در اين مناطق خبر مي دهد. او 
همچنين با اشاره به تخريب قوچ هاي سنگي كه در برخي نقاط به عنوان سنِگ قبرهاي 
قبرستان هاي قديمي اين منطقه از كشور استفاده مي شده اند، اظهار مي كند: در بازديد 
از گورستان هاي آذربايجان شرقي مانند ورزقان، شاهد تخريب فراوان سنگ قبرها به 
خصوص قوچ هاي سنگي بوديم كه كامال مشخص است به دليل ناآگاهي عده اي افراِد 
سودجو و بي اطالع، با هدِف پيدا كردن طال در داخل پيكره ها، شكسته شده اند. وي با 
اشاره به كم شدن قوچ هاي سنگي در مناطق شمال غربي كشوركه اغلب در روستاهاي 
اين مناطق قرار گرفته اند، بيان مي كند: در حال حاضر تعداد كمي از آنها باقي مانده اند 
و متاسفانه اكثر اين مجسمه هاي سنگي شكسته  شده اند. به عنوان مثال در حدود ۴۰ 
روستاي منطقه ورزقان؛ قوچ هاي سنگي شناسايي شده اند كه درصد زيادي از آنها در 
زمين هاي اطراف روستاها يا قبرستان ها شكسته و به حال خود رها شده اند. او با بيان 
اينكه درصد ديگري از قوچ هاي شناس��ايي ش��ده در تبريز، مراغه و حوزه اردبيل قرار 
گرفته اند، قدمِت اين مجسمه هاي تاريخي را بعضا به دوره هاي تيموري، آقويونلوها و 
قراقويونلوها تا دوره صفوي مرتبط مي داند و به ايسنا مي گويد: هر چند متاسفانه در كشور 

زياد درباره اين اثر تاريخي كار پژوهشي چنداني انجام نشده، اما كشوري مانند تركيه 
درباره آثار سنگي تاريخي تاكنون پژوهش هايي انجام داده است. اين پژوهشگر با اشاره به 
باقي ماندن برخي از اين سنگ قبرها در مناطقي مانند مراغه، تبريز و ورزقان، آذرشهر و 
اسكو در اطراف اردبيل، مي گويد: اين مجسمه هاي سنگي اكثرا كتيبه اي نداشته اند و در 
معدود مواردي آيات قرآني يا يكسري كتيبه هاي اسالمي روي آنها حك شده است. اين 
فعال ميراث فرهنگي آذربايجان؛ اما درباره علت تراشيدن سنگ  قبرها به شكل قوچ در 
دوره هاي مختلف تاريخي، بيان مي كند: مردم آن مناطق باورهاي زيادي در اين باره دارند، 
به اعتقاد برخي افراد اين سنگ ها به نوعي نماِد خير و بركت و شجاعت بوده اند، همچنين 
در منطقه آذربايجان به نوعي سمبل حكومت ها محسوب مي شدند. به گفته او اما در برخي 
از روستاهاي مناطق آذربايجان سرقوچ را به انتهاي تيرك و ستون نصب مي كردند، اين 

اقدان براي اهالي روستا، نشاني از خير و بركت و فراواني مردم روستا محسوب مي شد.

ايستگاه

سممندسواردرقابتهاي
سينماييشد

جايزهلسآنجلس
برايبازيگرانافغان

فيلم »۱۹۱۷« جديدترين 
ساخته سم مندس، ديروز 
براي منتق��دان اكران و با 
نقدهاي مثبت آنها، راهي 
رقابت هاي سينمايي سال 
و اسكار ش��د. به گزارش 
ورايتي، »۱۹۱۷« داستاني 
تاثيرگذار از بقا در جريان 

جنگ جهاني اول كه جديدترين فيلم س��م مندس 
اس��ت، ش��نبه در لس آنجلس و نيويورك ديده شد. 
اين فيلم كه با سبك خاصي ساخته شده مي تواند به 
عنوان يكي از مدعيان اسكار بهترين فيلم هاي امسال 
مطرح باش��د و در كنار فيلم هاي شاخص سال چون 
»ايرلندي«، »انگل« و »روزي روزگاري در هاليوود« 
رقابت كند. ش��ماري از اين فيلم ها تا اينجاي س��ال 
در بسياري از جش��نواره هاي سينمايي مطرح سال 
درخشيده اند و نظر راي دهندگان را جلب كرده اند. 
»۱۹۱۷« گرچه تاحدودي دير وارد اين رقابت شده اما 
با توجه به موضوع حماسي آن و هنر غيرقابل انكاري كه 
كارگردان در ساخت فيلم به كار برده، مي تواند از شانس 
جدي در رقابت هاي امسال برخوردار باشد. به گفته 
منتقدان س��م مندس با كاري كه در فيلم »۱۹۱۷« 
كرده و از منظر فني با ارايه تكنيكي پرسپكتيو و تصوير 
جنگ در يك برداشت، به طور قطع نام خود را به عنوان 
كارگرداني مولف در تاريخ ثبت كرده است. اين فيلم 
تقريبا در يك شات بي وقفه تصويربرداري شده و اين 
تصميم هنرمندانه به فيلم حس عميقي از نظر اضطرار 
جنگ مي بخشد. برداش��ت چنين تصويري با ۶ ماه 
تمرين بي قفه ممكن شد.با اين حال برنده شدن در 
بخش كارگرداني رقابتي تر است و با توجه به حضور 
مدعياني مانند گرتا گرويگ براي »زنان كوچك«، نوآ 
باوم باخ براي »داستان ازدواج« و فرناندو ميرلس براي 
»دو پاپ«، شايد مندس از شانس كمتري در اين زمينه 
برخوردار باشد. اما كسب نامزدي در اين زمينه براي 
مندس قابل پيش بيني است و اين مي تواند دومين 
نامزدي مندس پس از نامزدي و دريافت اسكار براي 

»زيباي امريكايي« در سال ۱۹۹۹ باشد.

فيل��م س��ينمايي »حوا، 
مري��م، عايش��ه« ب��ه 
كارگرداني صحرا كريمي 
و به تهيه كنندگي كتايون 
ش��هابي موفق به كسب 
جاي��زه بهتري��ن بازيگر 
زن )يوزپلن��گ برفي( از 
فستيوال فيلم هاي آسيايي 

لس آنجلس شده است. اين جايزه استثنائا به هر سه 
بازيگر زن فيلم آرزو آريا پور، فرشته افشار و حسيبا 
ابراهيمي تعلق گرفته است. كمپاني نوري پيكچرز 
پخش بين الملل اين فيلم را بر عهده دارد. اين فيلم كه 
پيش تر در بخش مسابقه رسمي اوريزونتي ونيز و ۱۱ 
فستيوال ديگر در سراسر جهان به نمايش در آمده 
است اواسط آذر ماه در سينماي هنر و تجربه در ايران 
اكران خواهد شد. فيلم سينمايي »حوا، مريم، عايشه« 
داستان زندگي سه زن افغان از سه طبقه اجتماعي 
متف��اوت در كابل را دنبال مي كند. حوا زني اس��ت 
خانه دار و سنتي كه تنها شادي او صحبت با كودك 
۸ ماهه خود است كه در شكم دارد. در دنيايي دورتر 
مريم، تحصيلكرده و گوينده خبر تلويزيون افغانستان 
است كه تالش مي كند از شوهر خيانتكار خود طالق 
گيرد و عايشه، نوجواني است كه هميشه آرزو داشته 
برخالف مادرش با عشق ازدواج كند، اما ناچار مي شود 
كه با پسرعمه اش نامزد شود. حوا، مريم، عايشه زناني 
هس��تند كه براي اولين ب��ار در زندگي مي خواهند 

سرنوشت خود را به دست گيرند.

غيبتسرمربيتيممليدرآستانهاعزامبهاسپانيا

برانكوبازميگردد؟

پس از انتشار برخي اخبار مبني بر احتمال 
بازگشت آشوري به فدراس��يون كاراته، 
س��رمربي تيم ملي در تمرين ديروز تيم 
ملي حضور پيدا نكرد و در فاصل��ه 2 روز مانده تا اعزام 
به مسابقات ليگ جهاني خبري از سرمربي موفق تيم 
ملي كاراته نيست! سيد شهرام هروي سرمربي پرافتخار 
كاراته ايران كه ۳ عن��وان قهرماني جهان را با تيم ملي 
به دست آورده و موفق شده كاراته ايران را براي كسب 
سهميه هاي المپيك به درستي هدايت كند، در فاصله 2 
روز مانده به اعزام به آخرين مرحله ليگ جهاني در اسپانيا 
در تمرين تيم ملي غايب بود. غيبت هروي در حالي است 
كه وي در دسترس نيست و مربيان تيم ملي نيز خبري 
از او و تصميمي كه گرفته ندارند. اينكه چرا مس��ووالن 
فدراسيون كاراته در برهه حساس كنوني و در حالي كه 
تيم ملي كاراته در آرامش به كار خود ادامه مي داد، با بروز 
چنين اخباري باعث ايجاد حاشيه خود ساخته براي تيم 
ملي شده اند، مشخص نيست. تلفن همراه طباطبايي 

رييس فدراسيون كاراته نيز از صبح ديروز در دسترس 
نيست و هنوز در اين باره موضع خود را اعالم نكرده است. 

گفته مي شود آشوري يا به عنوان مدير تيم هاي ملي يا 
دبير فدراسيون كاراته مشغول به كار خواهد شد.

در روزهايي كه تيم ملي فوتبال ايران نتايج مناسبي را 
كس��ب نكرده، ديدار برانكو ايوانكوويچ و سفير ايران در 
كرواسي به برخي شائبه هاي مطرح شده بيش از پيش 
دامن زده است.  بر اساس منابع خبري نزديك به برانكو 
و فدراسيون فوتبال، دو طرف توافق كرده اند كه قبل از 
هرگونه اعالم نظر رس��مي ابتدا تكليف قرارداد مارك 
ويلموتس و فدراس��يون فوتبال مشخص شود. كسي 
جز مسووالن ارش��د فدراس��يون فوتبال ايران از مفاد 
قرارداد مارك ويلموتس سرمربي بلژيكي خبر ندارد و با 
توجه به 2 شكست اخير تيم ملي مقابل بحرين و عراق، 
سخت شدن صعود تيم ملي از مرحله مقدماتي انتخابي 
جام جهاني 2۰22 قطر و افزايش انتق��ادات ادامه اين 
همكاري در هاله اي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست 
كه در ادامه مسير سرمربي بلژيكي روي نيمكت تيم ملي 
خواهد نشس��ت يا فرد ديگري هدايت ملي پوش��ان را 
عهده دار خواهد بود. آن گونه كه عنوان مي شود نزديك 
به ۹۰۰ هزار يورو در اس��تانبول به م��ارك ويلموتس 
پرداخت شد و تا قبل از واريز اين مبلغ، سرمربي بلژيكي 
حاضر نشد به اردوي پيش از ديدار تيم ملي فوتبال ايران 
مقابل عراق ملحق ش��ود، در نهايت هم پنج روز قبل از 
اين ديدار به ايران آمد و تيم ملي نيز با نتيجه دو بر يك 
مقابل عراق شكست خورد.  مساله قابل توجه اينكه بعد 
از ديدار مقابل عراق نيز، ويلموتس به ايران نيامد و راهي 

بلژيك شد. حال به نظر مي رسد ادامه همكاري ويلموتس 
با تيم ملي فوتبال ايران به مسائل مختلفي گره  خورده و 
شايد فسخ قرارداد با توجه به نبودن هاي متوالي وي دور از 
ذهن نباشد، هرچه هست اما رقم قرارداد باالي ويلموتس 
كه از سوي رسانه هاي بلژيكي نزديك به سه ميليون دالر 
عنوان مي شود چالش جدي سئول نشينان است و بايد 
منتظر ماند و ديد در ادامه مسير چه اتفاقي رقم مي خورد. 
از سوي ديگر حضور برانكو ايوانكوويچ در فوتبال ايران كه 
اين روزها از وي به عنوان يكي از نامزدهاي سرمربيگيري 
تيم ملي فوتب��ال ايران و تيم فوتبال پرس��پوليس ياد 
مي شود با چالش هاي مختلفي روبه رو است، از ماليات 
نزديك به ۶۰۰ هزار يورويي گرفته تا دستمزد نزديك 
به يك ميليون يورويي وي و دستيارانش كه كماكان از 
سوي باشگاه پرسپوليس پرداخت نشده است. قرارداد 

چهارساله اين مربي كروات با باشگاه پرسپوليس حدود 
س��ه ميليون و 2۰۰ ه��زار يورو ب��ود و از اين مبلغ بايد 
ح��دود 22 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي ش��د، 
رقمي نزديك به ۷۰۰ هزار يورو كه بخش��ي از آن طي 
س��فرهاي مختلف اين تيم به خارج از كش��ور از سوي 
باشگاه پرسپوليس پرداخت شده است. ذكر اين نكته نيز 
ضروري است كه بر اساس قرارداد منعقد شده بين برانكو 
ايوانكوويچ و باشگاه پرسپوليس، سرخ پوشان موظف به 
پرداخت اين ماليات بوده و هستند. حال با توجه به ديدار 
برانكو ايوانكوويچ و سفير ايران در كرواسي در برهه زماني 
كنوني و انتشار تصوير آن از سوي سرمربي كروات پيشين 
تيم ملي فوتبال ايران و تيم فوتبال پرسپوليس، برخي 
گمانه زني ها در ارتباط با بازگش��ت وي به فوتبال ايران 
قوت گرفته و بايد منتظر ماند و ديد كه هدايت تيم ملي 
فوتبال ايران را در ادامه مسير صعود به جام جهاني چه 
كسي بر عهده خواهد داشت. زمزمه تغيير مربي تيم ملي 
در حالي در روزهاي اخير پررنگ ش��ده كه وزير ورزش 
در حاشيه جلسه اخير هيات دولت رسما اعالم كرد كه 
حقوق سه ماه آينده ويلموتس به او پرداخت شده است. 
با اين حال اگر فدراسيون نشين ها به دنبال تغيير مربي 
تيم ملي باشند بايد پرسيد كه چه كسي مسوول خسارات 
مادي و معن��وي وارده به فوتبال اي��ران درپي انتخاب 

ويلموتس به عنوان سرمربي تيم ملي است؟ 

ورزشي
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