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گروه ايران| 
در شرايطي كه دولت در سنوات گذشته بارها نسبت به 
كمبود نقدينگي براي پرداخت يارانه هاي نقدي گاليه 
داشت؛ با استفاده از چه مكانيسمي قصد دارد، جداي 
از پرداخت يارانه هاي قبلي، 60ميليون ايراني ديگر را 
نيز در ليس��ت دريافت يارانه هاي جديد حمايتي قرار 
دهد؟ اين پرس��ش و پرس��ش هايي از اين دست اين 
روزها به تناوب در ميان تحليلگران اقتصادي دست به 
دست مي شود اما پاسخ روشني كه بر اساس آن بتوان 
تصويري از برنامه هاي حمايتي دولت به دس��ت آورد، 
هنوز ارايه نشده است؛ بر اين اساس خبرنگار تعادل با 
طرح اين پرسش خود را به نشست خبري سخنگوي 
دولت در ساختمان كوثر نهادرياست جمهوري رساند 
تا تصوي��ري از مهم تري��ن گزاره هاي موثر در مس��ير 
اجرايي برنامه هاي حمايتي جديد دولت به دست آورد. 
پرسشي كه هم سخنگوي دولت ابعاد و زواياي تازه اي 
از مكانيسم اجرايي طرح هاي حمايتي را تشريح كرد؛ 
هم محمدعلي دهق��ان، معاون وزير اقتص��اد و دارايي 
به مهم ترين اركان آن اش��اره كرد و هم قرباني، معاون 
بانك مركزي تصويري از اثر اجراي اي��ن طرح در بازار 
پول و س��رمايه ايرانيان ارايه ك��رد؛ ضمن اينكه عدل، 
معاون سازمان برنامه و بودجه نيز به تشريح تكانه هاي 
احتمالي اين تصميم در شاخص هاي اقتصادي اشاره 
كرد. سخنگوي دولت اما در پاسخ به پرسش» تعادل« 
با بيان اينكه تا پايان دولت دوازدهم اين پرداخت ها قطعًا 
صورت مي گيرد، اظهار كرد: همينجا اعالم مي كنم كه 
اگر منابع جديدتري ه��م در اختيار ما قرار گيرد حتما 
حمايت اجتماعي را افزايش مي دهيم. ضمن اينكه بارها 
هم در اين جلس��ات گفته ايم كه براي افزايش قيمت 
بنزين س��ناريوهاي مختلفي داريم و هيچ وقت چنين 
چيزي را تكذيب نكرديم. آنچه من تكذيب كردم اين 
بود كه از من پرسيدند قرار اس��ت اين طرح فردا انجام 
شود و من گفتم نه. ما هنوز تصميم نهايي نگرفته ايم. 
اين موضوع هفته پيش از من سوال شد و من گفتم اين 
كار سناريوهاي مختلفي دارد و ما هنوز تصميم نهايي 
نگرفتيم و به محض مشخص ش��دن، اعالم مي كنيم. 
ربيعي در خصوص انتقاد از نحوه اطالع رساني افزايش 
قيمت سوخت گفت: در رابطه با اطالع رساني توصيه 
مي كنيد كه بگوييم فردا مي خواهي��م قيمت را گران 
كنيم؟ اطالع زودهنگام چيزي جز فعاليت قاچاقچيان 
و هدررفت منابع نداشت. ما قبل از اين در اطالع رساني 
زودهنگام شاهد آتش سوزي منجر به مرگ بوديم. البته 
در ايران نيز مانند همه ج��اي دنيا هر زمان تصميمي 
اتخاذ مي شود، چند روز قبل پيرامونش صحبت هايي 
صورت مي گيرد. ما بارها مطالعات��ي در اين خصوص 
منتشر كرده بوديم. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش 
ديگر » تعادل« در اين زمينه كه با توجه به اين واقعيت 
كه بسياري از فعاليت هاي مرتبط با كسب و كار خرد 

و مشاغل خانگي در بس��تر اينترنت اتفاق مي افتد چه 
زماني مشكل اينترنت در كش��ورمان حل خواهد شد؛ 
به اين نكته اشاره كرد: اين حرف حرف درستي است؛ 
دولت دغدغه هاي م��ردم و صاحبان كس��ب و كار در 
خصوص اينترنت را مي دان��د و تالش مي كند تا هرگز 
محدوديتي در اين زمينه ايجاد نش��ود ام��ا فراموش 
نكنيد وقتي اعتراض ها ايجاد شد اينترنت بود، اما وقتي 
سنگ در خيابان ها خالي مي ش��د و از طريق اينترنت 
اطالع رس��اني مي كردند، در آن زمان ش��وراي امنيت 
كشور تصميم به قطع اينترنت گرفت. بانك ها و امثال 
آن از طريق فعال شدن اينترنت ملي مشكلي ندارند . 
س��خنگوي دولت دوازدهم در ادامه اف��زود: تا يكي دو 
روز آينده ان شاءاهلل اينترنت برخي استان ها كه مشكل 

امنيتي در آن وجود ندارد، وصل خواهد شد.

   تاثير حداكثر سـه و نيم درصـدي افزايش 
قيمت  بنزين  بر تورم

بعد از توضيحات ربيعي نوب��ت به محمدعلي دهقان، 
معاون وزير اقتصاد و دارايي رسيد تا ابعاد مختلف مرتبط 
با موضوع گراني ها از منظر پولي و مالي را تشريح كند. 
دهقان اعالم كرد كه تاثير افزايش قيمت بنزين بر تورم 
بيش از س��ه و نيم درصد نخواهد بود. وي در پاسخ به 
سوال » تعادل« درباره آثار تورمي افزايش قيمت بنزين، 
گفت: تاثير تغيير قيمت بنزين فقط روي آن بخش از 
مصرف كه مربوط به بنزين اس��ت خواهد بود و سهم 
بنزين در قيمت تمام شده بسياري از كاالها و خدمات 
صفر است و محاس��بات وزارت اقتصاد نشان مي دهد 
كه اثر مس��تقيم اين افزايش قيمت، كمتر از ۲ درصد 
اس��ت. وي با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين عالوه بر 
آثار مستقيم، اثرغيرمستقيم نيز دارد، گفت: جمع اين 
آثار بيش  از ۳.۵ درصد نخواهد بود و نگراني مردم ناشي 
از تجارب گذشته اس��ت. معاون اقتصادي وزير اقتصاد 
اضافه كرد: چنانچه در س��ال هاي گذش��ته نرخ هاي 
۱0 درصد و ۴0 درصد را تجربه كرده ايم، تورم در كشور 
ما غير قابل انكار اس��ت اما نبايد آنه��ا را با هم مخلوط 

كنيم؛ اثر اين افزايش قيمت ناچيز است. 

   اظهار اميـدواري معـاون بانك مركزي 
نسبت به كنترل تورم

قرباني، معاون بانك مركزي ه��م اظهار اميدواري كرد 
كه با مجموعه تدابيري كه انديشيده شده تورم كنترل 
شود. وي در پاسخ به پرسشي در ارتباط با تاثير افزايش 
قيمت بنزين بر تورم گفت: تعديل قيمت حامل هاي 
انرژي، بر اس��اس ضرايبي كه در س��بد كاال و خدمات 
مي گذارد اثر مستقيم و جانبي دارد.  وي افزود: براساس 
محاسبات بانك مركزي اين اثر نزديك به چهار درصد 

است كه با برآورد وزارت اقتصاد همخواني دارد. 
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سخنگوي دولت و مردان اقتصادي كابينه در پاسخ به »تعادل« تشريح كردند

مكانيسم پرداخت يارانه هاي حمايتي

س��خنگوي وزارت امورخارجه با تاكيد بر اينكه دولتمردان  
امريكا در جايگاهي نيس��تند كه براي مردم ايران دلسوزي 
كنند، گف��ت: ملت اي��ران ناماليمات بس��ياري را پش��ت 
سرگذاش��ته اس��ت و از اين مرحله نيز عبور كرده و مسائل 
داخلي خ��ودش را ح��ل و فصل خواه��د كرد. ب��ه گزارش 
صداوسيما، »س��يد عباس موس��وي« س��خنگوي وزارت 
خارجه ضمن تقبيح و محكوميت اظهارات مداخله جويانه 

اخير وزير خارجه امريكا گفت: تنها چيزي كه به آقاي پمپئو 
نمي چسبد، اعالم حمايت از ملت ايران است. وي با اشاره به 
نيات شوم و بدخواهانه دولت اياالت متحده امريكا به ويژه وزير 
امور خارجه اين رژيم نسبت به ملت ايران، اظهار داشت: اظهار 
همدردي با مردمي انجام مي شود كه تحت فشار تروريسم 
اقتصادي امريكا قرار دارند و پيش از اين نيز از زبان وزير امور 
خارجه امريكا به صراحت بيان ش��د كه بايد ب��ه مردم ايران 

گرسنگي داد تا تسليم شوند. وي ادامه داد: ملت ايران، ملت 
بالغ و رشيدي است و از موانع مختلف عبور كرده و ناماليمات 
بسياري را پشت سرگذاشته اس��ت و اين ملت از اين مرحله 
نيز عبور خواهد كرد و مسائل داخلي خودش را حل و فصل 
خواهد كرد. موسوي اظهارات اخير پمپئو را مداخله در امور 
داخلي ايران دانست و تصريح كرد: ايران، دولت امريكا را در 
جايگاهي نمي بيند كه براي ملت و مردم ايران دلسوزي كنند.

موسوي:  دولتمردان  امريكا در جايگاهي نيستند كه براي مردم ايران دلسوزي كنند

وزير صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه تنظيم بازار كشور 
با اشاره به تاثير ناچيز تغيير قيمت بنزين روي قيمت انواع 
كاال و خدمات، گفت: هرگونه افزايش قيمت نوعي اجحاف 
و ظلم در حق مردم كشورمان اس��ت و بدون كوچك ترين 
مماش��اتي با متخلفان برخورد خواهيم ك��رد.  به گزارش 
ش��اتا، رضا رحماني ضمن تقدير از نامه ويژه دادستان كل 
كشور در خصوص همراهي با مجموعه نظارتي بازار كشور 
و همچنين اعالم آمادگي و همكاري همه بخش هاي موثر 
در ش��رايط بازار، اظهار كرد: تش��كل ها اعم از انجمن هاي 
مختلف توليدي و صنفي پاي كار هستند و با توجه به برنامه 
نظارت و پايش آمار و قيمت كاالهاي موجود در سطح بازار، 
اطمينان مي دهم كه با مش��اركت خود مردم دغدغه هاي 
موجود به حداقل ممكن برسد. او با اشاره به اهميت حضور 
پررنگ و نظارت دقيق اتحاديه هاي صنفي بر عملكرد اعضاي 
تحت پوش��ش خود، تصريح كرد: هر گونه گرانفروشي در 
شرايط حاضر اجحاف در حق مردم است و البته با توجه به 
اعالم هم��كاري و همراهي اصن��اف اميدواريم تخلفات به 
كمترين ميزان خود برس��د. رحماني عنوان ك��رد: در كنار 
اتخاذ تمهيدات الزم در بخش تامين و ذخاير كاال در سطح 
كشور در بهترين شرايط ممكن هستيم؛ در بخش عرضه نيز 
شبكه توزيع ما از جمله فروش��گاه هاي زنجيره اي از عرضه 
همه انواع اقالم كااليي با اعمال تخفيفات ويژه خبر داده اند. 
بسياري از دغدغه هاي موجود در روند تغيير قيمت ها، حاصل 
جو رواني نادرستي است كه با همراهي خود مردم مي توانيم 
عوارض آن را به كمترين ميزان ممكن برس��انيم. او تصريح 
كرد: همان گونه كه پيشتر اطالع رساني شده است، تمامي 
مصوبات و مجوزهاي افزايش قيمت در شرايط حاضر لغو و 
معلق است و اين حتي مش��مول مصوبات دولتي نيز بوده و 
حتما بايد اجرا شود. روند تخصيص سهميه بنزين به برخي 
گروه هاي شغلي در حال انجام اس��ت و اين فرآيند به زودي 
تكميل مي شود. وزير صمت خطاب به اعضاي ستاد تنظيم 
بازار كشور تاكيد كرد: در مواردي كه نيازمند تصميم گيري 
عاجل هستيم نبايد فرصت سوزي شود و حتما پيش از وقوع 
مشكلي بايد اقدام صورت گيرد. او با اشاره به اعالم آمادگي 
گمرك جمهوري اسالمي جهت تس��ريع در روند ترخيص 
كاالها به ويژه كاالهاي اساسي، خاطرنش��ان كرد: اميدوارم 
مجموعه هاي مختلف در اين برهه پيشگام كاهش مشكالت 
باش��ند. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه 
اين نشس��ت گفت: افزايش قيمت بنزين در قيمت كاالها 

اثري ندارد و براي نظ��ارت و برخورد با تخلفات همه عوامل 
متفق القول و جدي هس��تند و اين برخوردها بايد به نحوي 
باشد كه موثر واقع شود. او بيان كرد: در اين جلسه مقرر شد 
كه نظارت ها بر بازار تشديد ش��ود و از ظرفيت هاي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، س��ازمان هاي 
صمت استاني و بخش هاي ديگر از جمله ظرفيت اصناف و 
اتحاديه ها استفاده بيشتري بشود. سازمان تعزيرات حكومتي 
هم خود گشت هايي دارد و هم گشت هاي مشتركي برگزار 
مي كند كه بنا ش��د اين گشت ها بيشتر بش��ود و بنا شد از 
ظرفيت دس��تگاه هاي ديگر مانند دادستاني ها نيز استفاده 
بيشتري بشود. رحماني با بيان اينكه براي نظارت و برخورد 
با تخلفات همه عوامل متفق القول و جدي هستند، افزود: 
مردم از طريق س��امانه ۱۲۴ نيز گزارش ه��اي الزم را ارايه 
دهند، اين سامانه ساعات كاري و تعداد نفرات خود را براي 
رسيدگي سريع تر به گزارش هاي مردمي بيشتر كرده است. 
او تصريح كرد: امروز ش��رايط جديدي پيش آمده كه طبعا 
مي طلبد، نظارت ها متناس��ب با اين شرايط جديد تشديد 
شود، نظارت ها مقطعي نيس��ت و بعد از اين نيز با اشرافيت 
بيشتر و كنترل همه فرآيندها انجام خواهد شد. وزير صمت 
با اعالم اينكه همزمان در چند جبه��ه جلو مي رويم، اضافه 
كرد: هم از مبدا توليد و هم از مبدا واردات ش��روع به كنترل 
قيمت ها كرده ايم و در آينده به جايي مي رسيم كه هر كااليي 

را به صورت تكي بتوانيم رصد و رديابي كنيم. 

   تشكيل 1242 پرونده تخلف 
همچنين حس��ين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت در امور بازرگاني نيز در اين جلس��ه با تاكيد 
بر اينكه هرگونه افزايش قيمت به بهان��ه تغيير نرخ بنزين 
در بازار غيرقانوني است و حتما با متخلفان برخورد قانوني 
مي ش��ود، گفت: ۲6 آبان ماه ۱8 هزار و ۳۲ مورد بازرس��ي 
توسط بازرسان سازمان حمايت، سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها و همچنين بازرس��ي اصناف در سطح 
استان ها انجام گرفته و براي ۱۲۴۲ متخلف پرونده تشكيل و 
جهت بررسي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است. او تاكيد 
كرد: طبق توافق انجام ش��ده تعزيرات حكومتي به صورت 
ويژه و در شعبات اختصاصي در سريع ترين زمان ممكن اين 
پرونده ها را بررسي و راي الزم را صادر خواهند كرد. عالوه بر 
موضوع گرانفروشي، احتكار و امتناع از عرضه نيز به عنوان 
يكي از تخلفات مورد توجه بازارس��ان اس��ت كه در صورت 

مواجه بدون كوچك ترين مماشاتي با متخلفان برابر قانون 
برخورد خواهد شد. مدرس خياباني با اشاره به اينكه اكنون 
بخشي از نگراني موجود مربوط به حمل و نقل درون شهري 
اس��ت كه براي رفع آن هماهنگي هايي با وزارت نفت انجام 
شده اس��ت و بايد طوري برنامه ريزي شود تا سهميه بندي 
بنزين ش��امل همه ذي حقان در حوزه حمل و نقل شود. او 
به ضرورت همراهي رسانه ها براي اطالع رساني مناسب و به 
موقع به مردم در خصوص تثبي��ت قيمت ها و جلوگيري از 
هرگونه افزايش قيمت اشاره و تصريح كرد: از رسانه ها دعوت 
مي كنيم تا از فروش��گاه هاي زنجيره اي و موجودي كاالها 
بازديد كنند و به مردم در اين زمينه اطمينان خاطر دهند. 
همچنين اسماعيل مهدي پور، مديركل نظارت بر كاالهاي 
مصرفي سازمان حمايت در اين جلسه درباره نظارت كارآمد 
بر بازار گفت: بعد از افزايش قيمت بنزين جلسه كارگروه در 
روز جمعه ۲۴ آبان برگزار و تصميماتي براي مديريت بازار 
اتخاذ ش��د. او گفت: يكي از تصميمات اين بود كه افزايش 
قيمت كاالها ممنوع اعالم شد. همچنين اقدامات نظارتي بر 
بازار و اصناف تشديد شود. حسب مصوبات كارگروه تنظيم 
بازار س��ازمان حمايت در ۲۵ آبان در ابالغيه اي به تشكل ها 
اعالم كرد كه هرگونه افزايش قيمت ممنوع اس��ت و اين در 
زمينه ابالغيه عمومي تلقي مي ش��ود و براي مديريت بازار 
بايد هم افزايي داشته باشند. مهدي پور گفت: در عرضه كاال 
نيز در مكاتبه با فروشگاه هاي زنجيره اي، اتاق اصناف و مراكز 
پخش اعالم ش��د هرگونه تغييرقيمتي كه از مبادي تأمين 
انجام مي شود به سازمان حمايت اعالم شود و مذاكراتي هم 
با تشكل ها انجام شده كه تش��كل ها و اتحاديه هاي پخش 
اعالم آمادگي براي همكاري داشته اند و ارسال دستورالعمل 
نظارتي الزم به س��ازمان هاي صنعت، مع��دن و تجارت در 
راستاي گش��ت مش��ترك با تعزيرات حكومتي براي رصد 
بازار به  صورت محسوس و نامحس��وس انجام شده است. او 
افزود: روز گذش��ته ۲0 اكيپ ب��راي مناطق مختلف تهران 
تقسيم بندي شدند و در بررسي ها خللي در كار بازار و عرضه 
و تقاضا مشاهده نشده است البته رصد بازار به  صورت مستمر 
انجام خواهد ش��د. او اضافه ك��رد: از روز جمعه همه كاالها 
مشمول تثبيت قيمت گذاري س��ازمان حمايت شده اند و 
حق افزايش قيمت تا اطالع ثانوي نخواهند داشت. نظارت 
بر قيمت كاالها و رصد بازار به  صورت مستمر انجام مي شود. 
با دستورالعمل هاي تهيه شده رصد، پايش و تشديد نظارت ها 

انجام مي شود.

در جلسه ستاد تنظيم بازار كشور مطرح شد

روند كنترل قيمت ها از مبدا توليد تا مصرف 

گزارش

خبر

دولت
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سرمقاله

لقمه راحت فروش
500 هزار بشكه نفت

آن طور كه ش��ايع شده 
ق��رار اس��ت در اليحه 
بودج��ه س��ال آين��ده 
مي��زان ص��ادرات نفت 
ايران ح��دود ۵00 هزار 
بش��كه در روز در نظ��ر 
گرفته شود. اين ميزان 
ص��ادرات با توج��ه به 
تحريم هاي يكجانبه اي اس��ت كه از سوي امريكا 
بر ايران اعمال ش��ده اس��ت. اينكه ايران چگونه 
مي تواند به اين ميزان صادرات دست يابد مي توان 
س��ناريوهاي متفاوتي در نظر گرف��ت. اينكه چه 
راه هاي مختلف��ي براي ايران وج��ود دارد تا براي 
سال آينده در حدود ۵00 هزار بشكه در روز نفت 
صادر كند گزينه هاي متفاوتي است.  همانطور كه 
مي دانيم ظرفيت توليد نفت خام ايران بيش��تر از 

سطح توليد كنوني است و ...

مجيد  عباس پور

 صفحه 5  

بازار سرمايه

 شركت هاي بنياددار بازار 
عامل مهم تثبيت شاخص بورس

محمد امين  خدابخش|
مسير اغلب شاخص هاي بازار سهام طي روز گذشته 
سمت و سويي صعودي داش��ت. با اين حال صعود 
ياد ش��ده به حدي نبود كه بتواند جهشي جدي را 
در شاخص بورس تهران به وجود بياورد. در حالي 
كه بازار طي روزهاي اخير تاثير بسياري از شرايط 
بيروني و ريسك هاي سيستماتيك پذيرفته است به 
نظر مي آيد كه فعاالن بازار با خوش بيني به عوامل 

دروني و خبرهاي پيرامون دارايي  شركت ها ...

مسكن

 سناريوهاي بازار مسكن
 با نرخ هاي جديد بنزين

 شهال  روشني|
هيچ ك��س نمي تواند منكر تأثير قيمت س��وخت 
بر تورم عمومي باش��د، چرا كه سوخت به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم بر توليد و توزيع كاالهاي 
مختلف تأثيرگذار است و افزايش قيمت سوخت 
مي تواند ت��ورم عمومي را افزايش ده��د، اما اينكه 
افزاي��ش قيمت بنزين ت��ا چه ح��دي مي تواند بر 
قيم��ت نهايي مس��كن اثرگ��ذار باش��د نيازمند 
بررسي اين مورد در سه پروسه زماني كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت اس��ت. بر اساس گفته هاي 
كارشناسان قيمت سوخت هايي مانند گازوئيل و 
گاز رابطه مستقيم با توليد مصالح ساختماني دارند 
و سوخت هايي مانند بنزين به صورت غيرمستقيم 
بر اين توليد اثرگذار است. اما از آنجايي  كه افزايش 
سوخت بنزين بر قيمت حمل  و نقل و تورم عمومي 
اثرگذار اس��ت، اين مورد مي تواند در ميان مدت و 

بلندمدت اثرگذاري منفي بر قيمت مسكن...
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قضايي

رييس قوه قضايي��ه در مورد اجراي ط��رح مديريت 
مصرف سوخت و مس��ائل به وجود آمده بيانيه اي در 
۵ م��اده خطاب به مس��ووالن قضايي ص��ادر كرد. به 

گزارش فارس، متن كامل اين بيانيه بدين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم / مس��ووالن محترم قضايي 
با س��الم/ نظر به اينكه اجراي طرح س��هميه بندي و 
اعالم نرخ جديد بنزين، موجب بروز برخي حوادث و 
نگراني ها در جامعه شده است، نكات زير مورد توجه و 
اهتمام قرار گيرد:  نسبت به پيشنهاد دولت محترم براي 
اجراي طرح سهميه بندي و اعالم نرخ جديد بنزين كه 
با استناد به تكاليف قانوني، به منظور ايجاد هماهنگي در 
شوراي اقتصادي سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ 
از نظرات مختلف كارشناسي موجود پيرامون اين طرح 
و ش��يوه اجراي آن كه مي توان در فضاي دور از التهاب 
و غيرهيجاني به آن پرداخت، دستگاه قضايي خود را 
موظف مي داند براي رفع مشكالت احتمالي در فرآيند 
اجرا، ب��ه وظايف قانوني خود عمل نماي��د. در مقاطع 
مختلف حيات پربركت نظام جمهوري اسالمي، هر 
زمان به مردم اعتماد شده است، پشتيباني و حمايت 
آنها عامل اصلي اجراي تصميمات مهم و سرنوش��ت 
ساز بوده است. نظام، تجربه اجراي تصميمات مشابه را 
داشته. در اين مورد هم سخن گفتن با مردم و تشريح 
داليل اين تصميم قبل و بعد از اجراي تصميم ضروري 
مي نمايد. لذا از طريق استانداران و مسووالن مربوطه 
پيگيري نماييد تا داليل اين تصميم به صورت شفاف 
براي مردم به ويژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبيين 
گردد و ديدگاه هاي نخبگان و دلس��وزان مورد توجه 
قرار گيرد. به دادس��تان هاي محترم در سراسر كشور 
تاكيد مي گردد ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق 
ش��هروندي و كرامت مردم در براب��ر هرگونه تعرض، 
در مورد اش��رار، وابس��تگان به جريانات ضد انقالب 
و نفوذي هايي ك��ه با اقدامات خرابكارانه در راس��تاي 
خواس��ت دش��منان، امنيت مردم و جامعه را هدف 
قرار داده اند با همكاري نيروهاي انتظامي و امنيتي با 
قاطعيت اقدام قانوني معمول دارند. سازمان بازرسي 
كل كشور موظف است ضمن نظارت دقيق بر محل 
هزينه كرد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين 
و ايفاي وظايف دول��ت در جهت جلوگيري از افزايش 
قيمت ها، اجراي كامل تعهدات دول��ت در برابر مردم 
از جمله پرداخت به موقع و منظم يارانه ها را مستمرا 
پيگيري نمايد تا زمينه براي افزايش اعتماد مردم فراهم 
گردد. به معاون اول قوه قضاييه ماموريت داده مي شود 
با تشكيل كميته اي متشكل از دادستان كل، رييس 
سازمان بازرسي و رييس حوزه رياس��ت و با دعوت از 
مديران ذي ربط، نسبت به پيگيري موارد فوق و بررسي 
وضعيت حوزه هاي قضاي��ي و گزارش هاي دريافتي و 
ارايه مشورت هاي الزم، به نحو مقتضي اقدام نمايند. 
عزت و اقتدار روز اف��زون نظام جمهوري اس��المي و 
سربلندي و توفيق مردم عزيزمان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.«

ماموريت  تازه آيت اهلل رييسي 
به مسووالن قضايي 

جهان

شرايط ترامپ از نيكسون 
بدتر است
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 سخنگوي دولت و مردان اقتصادي كابينه 
در پاسخ به  » تعادل« تشريح كردند

 يارانه نقدي؛ تكليفي ادامه دار
 براي دولت هاي بعد

 مكانيسم پرداخت
 يارانه هاي حمايتي

فرق يارانه جديد 
با يارانه قديم

آيس�ان تنها| فش��ارها و انتقادها دولت را وا داش��ت 
تا اولين يارانه نق��دي حاصل از افزاي��ش قيمت بنزين 
را زودتر از رس��يدن به عوايد آن به خانوارهاي مشمول 
پرداخت كند. حاال سوال اينجاست كه برنامه پرداخت 
يارانه ها از محل افزايش بنزين چ��ه تفاوتي با پرداخت 
يارانه از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي دارد كه 
دولت دهم كليد زد؟ چرا از اس��اس اي��ن دو از يكديگر 
تفكيك شدند؟ س��وال ديگر اين اس��ت كه با توجه به 
كسري منابع دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي ۴۵ 
هزار توماني چه تضميني وجود دارد كه دولت هاي بعد 
دولت دوازدهم هم در دام كس��ري بودجه نيفتند و آن 
را پرداخت كنند؟ اين س��والي است كه الياس حضرتي 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس به آن پاسخ گفته 
و مطرح كرده اس��ت كه ناگزير دولت ه��اي بعدي هم 

بايد به پرداخت اين يارانه ادامه دهند مگر اينكه برنامه 
جايگزين قانع كننده اي براي مردم داش��ته باش��ند. به 
گزارش »تعادل«، از ابتداي دولت يازدهم همواره يكي از 
موارد انتقاد دولت به سيستم پرداخت يارانه هاي نقدي 
اين بود كه گرچه توزيع يارانه هاي نقدي در دولت دهم 
با اتكا به منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
كليد خورده بود ولي با گذر زم��ان و افزايش قيمت ها و 
در عين حال تالش دولت براي پايين نگه داشتن قيمت 
حامل ها عمال بخشي از هزينه هاي مربوط به يارانه ها از 
محل بودجه كشور تامين مي شد. موضوعي كه به ويژه 
در شرايط كسري بودجه به دولت فشار زيادي تحميل 
مي كرد همچنانكه وزير اقتصاد دول��ت يازدهم از زمان 
تامين منابع مربوط به پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم 

به عنوان »مصيبت عظما«، ياد كرده بود.

همين صفحه 

 مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري
 تحليل كرد

5 هدف اصالح قيمت بنزين
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روي موج خبر

  نمايندگان از طرح افزايش قيمت بنزين 
مطلع بودند؛ ايسنا|

يك عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام با 
بيان اينكه افزايش قيمت بنزين ضرورت داشت 
گفت: نمايندگان مجلس از طرح افزايش قيمت 
بنزي��ن مطلع بودند. حجت االس��ام مصباحي 
مقدم با اش��اره به اينكه قيمت بنزين چند سالي 
ثابت مانده بود اما تورم ش��تابان پيش مي رفت 
اظهار كرد: بايد متناسب با افزايش تورم، قيمت 
بنزين هم اصاح مي شد. زيرا پايين بودن قيمت 
بنزين موجب مصرف زياد بنزين، ايجاد آلودگي 

و ترافيك مي شد.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه چرا نمايندگان 
مجل��س از اج��راي اين ط��رح بي خب��ر بودند 
خاطرنش��ان كرد: آق��اي مص��ري نايب رييس 
دوم مجلس 5 جلس��ه در اين ارتب��اط با حضور 
كارشناسان وزارتخانه هاي مرتبط برگزار كرد و 
دو ماه پيش گزارش خود را در صحن غير علني 
ارايه كرد. نماين��دگان از اجراي اين طرح مطلع 

بودند ولي شايد زمان دقيق آن را نمي دانستند. 

  اح�راز هوي�ت راي دهن�دگان مكانيزه 
مي شود؛پاد |

معاون اول رييس جمهور مصوبه مكانيزه شدن 
احراز هويت راي دهندگان در انتخابات مجلس 
را براي اجرا به وزارت كش��ور و سازمان برنامه و 
بودجه اباغ ك��رد. با موافقت هي��ات وزيران در 
جلسه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت كشور و 
در اجراي تبصره )۶( الحاقي به ماده )۱۰( قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسامي، احراز هويت 
راي دهندگان در انتخابات به صورت تمام ماشيني 

)مكانيزه( انجام مي شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبار 
مورد نياز براي تأمين تجهيزات الكترونيكي احراز 
هويت براي تمامي ش��عب اخ��ذ راي را از محل 
اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۸ كل كشور تأمين و در اختيار وزارت كشور 
قرار ده��د تا با رعايت قواني��ن و مقررات مربوط 

اقدام گردد.

  ۳ تا ۵ هزار نفر از حوزه تهران در انتخابات 
مجلس ثبت نام خواهند كرد؛ تسنيم|

فرماندار تهران از ثبت نام ۳ تا 5 هزار نفر از حوزه 
تهران در انتخاب��ات مجلس خبر داد. عيس��ي 
فره��ادي فرماندار تهران در جلس��ه هماهنگي 
ستاد انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس و 
اولين مياندوره اي پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبري افزود: بازبيني شعب اخذ رأي و جانمايي 
استقرار ش��عب جديد به اتمام رسيده است و در 
ش��عب باالي يك ه��زار و ۳۰۰ رأي، پيش بيني 

استقرار شعبه جديد صورت پذيرفته است.
فرهادي با اشاره به شرايط ويژه تهران و تعداد زياد 
داوطلبان اظهارداشت: انتخابات تهران به لحاظ 
تعداد ثبت نام داوطلبان، شمارش و تجميع آراء، 

شرايط خاص و منحصر به فرد خود را دارد.
وي گفت: در خصوص سايت ثبت نام فرمانداري 
ته��ران هماهنگي هايي با مديري��ت مجموعه 
مصلي انجام شده و در صورت تأييد نهايي، سايت 
ثبت نام فرمانداري تهران در سوله ورزشي مصلي 
تهران كه در جنب فرمانداري واقع ش��ده، انجام 

خواهد شد.

  برخي به قيمت سوخت اعتياد پيدا كرده  
بودند؛ ايسنا|

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان 
اينكه برخي به اين قيمت س��وخت اعتياد پيدا 
كرده  بودند، گفت: اين اعتياد را يك شبه نمي شود 
ت��رك داد، بايد با يك زمانبن��دي اين كار انجام 
شود. محمدرضا باهنر با اشاره به بسته معيشتي 
كه دولت در نظر گرفته، تاكيد كرد: نمايندگان 
مجلس با وضعيتي كه پيش آمده بايد به صورت 

جدي پيگير وعده هاي جبراني دولت باشند.
وي با اشاره به اصاح قيمت بنزين گفت: حال كه 
قيمت آن افزايش پيدا كرده اس��ت ديگر نبايد با 
آلودگي هوا يا مشكات و تصادفات جاده اي روبرو 
شويم؛ بنابراين مجلس به صورت جدي ورود پيدا 
كند و همچنين مسووالن قضايي دقت كنند كه 

اين افزايش در ساير كاالها اثر نگذارد.
 

  گفت وگوي ترامپ و مكرون درباره ايران؛ 
خبرآنالين|

دبير مطبوعاتي كاخ سفيد از گفت وگوي روساي 
جمهور امريكا و فرانسه درباره ايران خبر داد.

جود دير، معاون مطبوعاتي كاخ سفيد در پيامي 
توييتري نوش��ت: دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا با امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانس��ه 
گفت وگو كرد. دو رييس جمهور درباره اقدامات 
بعدي پيرامون ايران و سوريه و همچنين ديدار 

آتي رهبران ناتو در لندن رايزني كردند.

  چند گروه وابسته به منافقين در تجمعات 
اخير دستگير شدند؛ فارس|

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس اعام كرد چند گروه وابسته به منافقين 
در تجمعات اخير دستگير شدند. جواد كريمي 
قدوسي اظهار داشت: آقاي شمخاني دبير شوراي 
عالي امنيت ملي روز گذشته در نشست غيرعلني 
مجلس اعام كرد كه منافقين در اعتراضات اخير 
دست داشته و فعال بودند. تعدادي از آشوبگران 
متصل به منافقين دستگير شده اند؛ از اين افراد 
توسط س��ازمان هاي اطاعاتي همچون وزارت 
اطاعات و سپاه شناس��ايي شده اند كه به سراغ 

آنها رفته و خواهند رفت.
وي افزود: به هر حال شبكه هايي ايجاد كردند و 
در هر مرحله آن را تغيير داده و سازماندهي مجدد 
مي كنند اما هدايت ش��ان از طريق همان فضاي 

مجازي مانند تلگرام صورت مي گيرد.

ايران2

رهنمودهاي رهبري جهت افزايش فرزندآوري

پاسخ رهبر انقالب به نامه وزير بهداشت درباره جمعيت
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مرقومه اي، نامه چندي 
قبل وزير بهداش��ت در خص��وص موضوع جمعيت را 
پاسخ دادند. به گزارش فارس، چندي قبل سعيد نمكي 
وزير بهداشت، نامه اي را پيرامون موضوع جمعيت به 
رهبر معظم انقاب نوش��ت ك��ه در آن نامه آمده بود: 
مستحضريد مهم ترين مولفه ارزشيابي جمعيت، ميزان 
باروري كل )TFR( است كه در سال ۱۳۹5 اين شاخص 
را ۲.۰۱ اعام نمودند، سپس با رايزني هايي كه انجام 
دادند اين عدد به ۲.۱ ارتقا يافت. تحليل علمي اين رقم 
يعني آنكه مسووالن نظام نبايد بدين حد نگران باشند 
و ما به باالتر از سطح جايگزيني رسيده ايم. اولين گام 
اينجانب و همكارانم تشكيك نسبت به اين ارقام بود كه 
مي تواند حاصل يك اشتباه محاسباتي يا خداي ناكرده 
محصول يك غرض ورزي مبتني بر نيات غير منطبق 
 با مصالح ملي باشد. در بخش ديگري از نامه آمده بود: 
در راستاي اقناع و اغناي علمي كارشناسان اين عرصه 
در كشور، بحث هاي فراواني صورت گرفت تا متفقا عدد 
۱.۸4 مورد توافق همگان قرار گرفت كه باز هم بسيار 
كمتر از سطح جانشيني و مويد صحت نگراني عالمانه 

حضرتعالي است.
همزمان اينجانب جهت افزايش فرزندآوري برنامه هاي 
مفصلي را درون وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي دنبال كردم ك��ه موارد مه��م آن به اختصار 

عبارتست از: 
الف( اقدامات گس��ترده جهت مراقبت دوران بارداري 
و پ��س از آن ش��امل برگ��زاري دوره هاي آموزش��ي، 
تغذيه مناسب زنان باردار، تدوين بسته هاي آموزشي، 
محدوديت در اعمال دستورالعمل هاي سقط جنين 

در مواردي كه از نظر علمي امكان پذيراس��ت، توسعه 
 بخش ه��اي مراقب��ت از ن��وزادان در نق��اط محروم و

غيره.

ب( اباغ ايجاد و توس��عه بخش هاي درمان نازايي در 
كليه مراكز اس��تان ها جهت مداواي زوج هاي نابارور و 

ارايه خدمات رايگان به مراجعه كنندگان.

ج( استقرار تيم هاي مشاوره اي در مراكز مختلف جهت 
ترغيب زوج هايي كه سال هاست ازدواج كرده اند و تمايل 
به فرزندآوري ندارند و همچنين خانواده هاي تك فرزند 

براي آوردن فرزند بعدي با تاكيد بر نقش مثبت بهداشت 
روان فرزن��د دوم بر جو خانواده به خصوص فرزند اول. 
ضمن آنكه تاش كرديم در پوسترها، بروشورها و آنچه 
در مورد خانواده منتشر مي كنيم تعداد فرزند را بيش 
از دو نفر نشان دهيم كه به شكل غيرمستقيم رواج اين 
انديش��ه در جامعه را دنبال كنيم ك��ه مواردي جهت 

استحضار تقديم مي گردد.
در بخ��ش پاياني اي��ن نامه آم��ده ب��ود: حضرتعالي 
مس��تحضريد مقوله جمعيت يك موضوع مهم ملي 
و نيازمند عزم و همكاري گس��ترده بين بخشي كليه 

دستگاه هاي درون و بيرون از دولت است.
در راستاي اجراي دستور و رضايتمندي حضرتعالي كه 
پس از رضايت پروردگار، آرزوي هميشگي اينجانب و 
همكارانم در اين مجموعه است تا آنجا كه مقدور باشد 
در جلب مشاركت ديگر دستگاه ها و سازمان هاي مردم 

نهاد تاش خواهيم كرد.
مع الوصف تدوين قوانين و دس��تورالعمل هاي مشوق 
و تسهيل امور در خانواده هاي پرجمعيت در راستاي 
كاهش هراس ايش��ان از هزينه هاي سنگين زندگي، 
نيازمند اوامر حضرتعالي به كليه قوا و دس��تگاه هاي 
كشوري است تا با اين خطر جدي مقابله مجدانه شود. 
در خاتمه چكيده اي از مكاتبات و گزارش��ات قبلي به 

پيوست تقديم مي گردد.
با گذشت مدتي از ارسال اين نامه رهبر معظم انقاب در 

پاسخ به نامه وزير بهداشت مرقوم فرموده اند: 
»ب��ا تش��كر از اقدام��ات، مقتض��ي اس��ت قوانين و 
دستورالعمل هاي مورد نياز مشخصًا ذكر شود تا اقدام 

مناسب نسبت به آنها صورت گيرد.«

مكانيسم پرداخت يارانه هاي حمايتي
قرباني با بيان اينكه اين تعديل طبيعي است، گفت: در واقع 
انتظار داريم اجراي طرح اصاح قيمتي به افزايش مستمر 
سطح عمومي قيمت ها كه تورم است منجر نشود؛ به اين 
سبب بسته هاي تكميلي حمايتي و كنترل قيمت كاال و 
خدمات ديده شده است. معاون بانك مركزي با بيان اينكه 
اين اصاح قيمت اثرات تورمي محدودي خواهد داش��ت، 
گفت: بانك مركزي با توجه به سياستي كه در ثبات بازارهاي 
مالي و كنترل بازار ارز دارد، تدابيري انديشيده كه آثار تورمي 

افزايش قيمت بنزين در حداقل بروز كند.

  آث�ار تورم�ي حاص�ل از افزاي�ش قيم�ت 
سوخت بسيار ناچيز خواهد بود

عدل، معاون سازمان برنامه و بودجه نيز اعام كرد: آثار تورمي 
حاصل از افزايش قيمت سوخت بسيار ناچيز خواهد بود. وي 
به تاثير تورمي اين طرح اش��اره كرد و گفت: در ۱5 مرحله 
تغيير قيمت سوخت كه از سال ۱۳5۷ تا ۱۳۹۳ انجام شد، 
براساس آمار و اطاعات ۶ بار تراز تورمي كشور تغيير نكرده 
است.  معاون فني س��ازمان برنامه و بودجه افزود: عاوه بر 
اين، ۶ بار تراز تورمي كاهش يافته اس��ت و سه بار افزايش 
تورم داش��تيم كه اين افزايش تنها به دليل افزايش قيمت 
سوخت نبوده بلكه آثار ديگر و متغيرهاي اقتصادي نيز تاثير 
داشته است. عدل تاكيد كرد: آثار تورمي ناشي از افزايش 
قيمت سوخت بسيار ناچيز و در حد دو درصد خواهد بود.  
وي درباره منابع اين سبد حمايتي نيز گفت: برآورد ما اين 
است كه از تغييرات قيمت سوخت، ساالنه ۳۰ هزار ميليارد 

تومان درآمد داشته باشيم؛ به دستور رييس جمهوري مكلف 
هستيم نظارت كنيم تا يك ريال از اين درآمدها در بودجه 
عمومي صرف نشود. عدل اظهار داشت: تمام اين درآمدها 
در قالب طرح حمايت معيشتي خانوار )كه حدود۶۰ ميليون 
نفر است( پرداخت مي شود.  عدل در پاسخ به اين پرسش 
كه چه تضميني براي اجرا و تداوم طرح هاي معيشتي وجود 
دارد گفت: در ستاد تدوين اليحه بودجه سال ۹۹ منابع و 
مصارف اعتبارات سال آينده را بررسي كرده ايم. وي گفت: 
در همين جلسه به دستور رييس سازمان برنامه و بودجه، 
رديف مجزايي براي طرح حمايتي در بودجه در نظر گرفته 
شده است. بنابراين، پرداخت هاي معيشتي تبديل به قانون 
مي شود و آن قانون تضميني براي پرداخت ها خواهد بود و 
نگراني در بين مردم از بابت عدم پرداخت بسته هاي حمايتي 

نبايد وجود داشته باشد. 

  ۶۰ ميليون نفر مشمول دريافت بسته معيشتي 
هستند

در ادامه اين نشست احمد ميدري، معاون وزير كار تعاون و 
رفاه اجتماعي اعام كرد: افرادي كه فكر مي كنند مشمول 
دريافت بسته معيشتي هستند از طريق سايتي كه اعام 
مي كنيم اقدام كنند. وي گفت: سامانه ۶۳۶۹ با همكاري 
وزارت ارتباطات راه اندازي شده و ما از اين شماره به عنوان 
درگاه رسمي ارتباط با مردم استفاده خواهيم كرد و هرگاه 
پيامكي بخواهد ارسال شود از طريق همين شماره ارسال 
مي شود. وي افزود: وضعيت يارانه ها و بسته هاي معيشتي از 

اين درگاه به اطاع مردم خواهد رسيد و البته صرف كارمند 
دولت يا كارگر بودن به معناي اين نيست كه بسته معيشتي 
به افراد تعلق مي گيرد. ميدري گفت: ۶۰ ميليون نفر مشمول 
اين طرح هستند كه بر اساس جدول سازمان برنامه و بودجه، 
در سه نوبت بسته معيشتي را دريافت خواهند كرد و افراد 
مشمول از طريق درگاه اينترنتي تا پايان هفته مي توانند 
ثبت نام كنند تا پس از بررسي، به آنان اطاع رساني شود. 
وي با بيان اينكه ش��اخص هاي در نظر گرفته ش��ده براي 
شناسايي خانوارهاي مشمول، مجموعه اي از شاخص هاست 
كه استطاعت مالي افراد را نش��ان خواهد داد، اظهار كرد: 
۶۰ميليون نفر ياد شده- براي دريافت بسته حمايتي- شامل 
۷۲ درصد جمعيت كشور خواهد ش��د و ۲۸ درصد ديگر 
باقي مانده در حقيقت سه دهك باالي درآمدي هستند كه 

مشمول دريافت اين بسته نخواهند بود.

  آمادگي وزارت كش�ور براي افزايش س�هميه 
خودروها

همچنين پورس��يد آقايي، معاون حم��ل ونقل ترافيك 
ش��هرداري تهران اعام كرد كه اگر جايي احساس كنيم 
سهميه خودروها كم است وزارت كشور آمادگي افزايش 
را دارد. وي گفت: در مورد حمل و نقل بررسي هاي خوبي 
انجام شده است. با آمادگي در اين حوزه اين طرح انجام شد. 
براي تاكس��ي ها، وانت بارها، تاكسي هاي اينترنتي و ساير 
وسايل حمل و نقل سهميه ها در نظر گرفته شده است. مترو 
و اتوبوس مثل گذشته فعال است، مترو سرويس مناسب و 
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روشن كردن افكار عمومي در 
زمينه مديريت مصرف سوخت 
رييس قوه قضاييه، اقناع 
افكار عموم��ي و اجماع 
را مقدم��ه  نخبگان��ي 
ض��روري اج��راي طرح 
مديريت مصرف سوخت 
دانست و با تاكيد بر اينكه 
امروز صف مردم از صف 
اخالگران در امنيت جدا است، از همه مسووالن 
ذي رب��ط خواس��ت ك��ه از طري��ق تريبون هاي 
مختلف به تبيين ابع��اد گوناگون طرح مديريت 
مصرف سوخت بپردازند. به گزارش قوه قضاييه، 
حجت االسام س��يدابراهيم رييس��ي در جلسه 
شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به حوادث پس 
از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در كشور، 
تصريح كرد: روز گذش��ته، مقام معظم رهبري به 
صورت جامع به اين موضوع اش��اره فرمودند و ما 
هم از عنايات ايشان كمال سپاس را داريم. رييس 
ق��وه قضاييه ادام��ه داد: اصل اين ط��رح، مبناي 
كاما قانوني دارد و در قانون برنامه ششم توسعه 
و همچنين سياست هاي كلي نظام مصوب مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام بر آن تاكيد شده است. 
البته اين طرح بايد در 5 س��ال گذشته به صورت 
متناوب توس��ط دولت انجام مي ش��د. بر همين 
اساس طرحي را دولت پيشنهاد كرد كه بحث هاي 
كارشناسي مختلفي درباره آن مطرح بود و نهايتا 
تصميم بر اين ش��د كه اقداماتي طبق پيشنهاد و 
طرح دولت انجام شود. رييسي با بيان اينكه اصل 
طرح، قانوني است اما نحوه و شيوه اجراي آن بحث 
ديگري اس��ت، افزود: از مقدمات ضروري اجراي 
اين طرح، اقناع اف��كار عمومي و اجماع نخبگاني 
است و هر چه بيش��تر بايد ابعاد اين طرح تبيين 
شود. در خصوص چنين طرحي طبعا نمايندگان، 
نخبگان، صاحب نظ��ران و عموم م��ردم بايد در 

جريان ابعاد گوناگون آن باشند.

واريز همه درآمدهاي بنزين
 به حساب  مردم 

عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس ده��م گفت: دولت 
بايد در س��ريع ترين زمان 
ممك��ن هم��ه درآمدهاي 
حاص��ل از افزايش قيمت 
بنزين را به صورت عادالنه 
به حس��اب هاي مردم واريز 
كند تا مش��كلي براي خانواده ها ايجاد نشود.  علي اكبر 
كريمي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به افزايش قيمت 
بنزين، گفت: نيمه شب پنج شنبه هفته گذشته تصميم 
شوراي هماهنگي اقتصادي مبني بر افزايش قيمت بنزين 
اجرا ش��د و دولت به مردم وعده داد كه با پرداخت يارانه 
نقدي، اين افزايش قيمت را جبران كند؛ اين امر موجب 
دغدغه و نگراني مردم شده است. وي با بيان اينكه دولت 
براي رفع اين دغدغه بايد اقدام فوري و عاجل انجام داده 
و يارانه هاي نقدي را به حساب مردم واريز كند، افزود: اين 
اقدام موجب مي شود مردم به وعده هاي دولت اعتماد 
كنند و آنها را صادقانه بدانند. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس اظهار داشت: دولت همواره طي سال هاي اخير 
از حذف يارانه دهك هاي پردرآمد طفره مي رفت و اعام 
مي كرد كه سازوكار شناس��ايي دهك هاي پردرآمد را 
در اختيار ندارد. كريمي تصريح كرد: سوال اينجاست 
كه دولت چگونه مي خواهد ۲5 ميليون نفر را از دريافت 
يارانه محروم كند؟ آيا اين ۲5 ميليون نفر قبًا شناسايي 
شده اند؟ اگر شناسايي نشده اند، دولت چه سازوكاري 

براي شناسايي دهك هاي پردرآمد دارد؟
وي گفت: دولت در قطع يارانه دهك هاي پردرآمد بايد به 
گونه اي عمل كند كه حق كسي ضايع نشود. در اين راستا 
بايد جزييات برنامه دولت براي پرداخت يارانه و شناسايي 
دهك هاي محروم و پردرآمد به مجلس ارايه شود. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: دولت تاكنون 
گزارشي از جزييات برنامه خود در راستاي تنظيم بازار 
براي جلوگيري از گراني ها و همچنين سازوكار پرداخت 

يارانه هاي جديد به مجلس ارايه نداده است.

 نيروهاي امنيتي با سعه صدر
 با آشوبگران برخورد كردند

ريي��س س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين گف��ت: در 
ح��وادث اخي��ر نيروهاي 
امنيتي با س��عه صدر با اين 
اتفاقات برخ��ورد كردند و 
در بسياري جاها هم مردم 
خودش��ان ب��ا آش��وبگران 
برخورد كردند. به گزارش تس��نيم، س��ردار غامرضا 
سليماني در نشستي خبري به مناسبت هفته بسيج ادامه 
داد: بخشي از فعاليت هاي محر وميت زدايي ما مربوط به 
تأمين زيرساخت هاي محروميت زدايي در مناطق محروم 
است. در اين حوزه سعي داريم با ايجاد مدارس، خانه هاي 
بهداشت، نيروگاه هاي كوچك برق خورشيدي و باالبردن 
كيفيت محصوالت كشاورزي به مردم اين مناطق كمك 
كنيم. همچنين در اين مناطق پيش بيني ايجاد ۲۰ هزار 
صندوق قرض الحس��نه مسجدمحور پيش بيني شده 
است تا بدون تش��ريفات بانكي وام در اختيار مردم قرار 
گيرد كه از اين محل تاكن��ون ۱۲ هزار صندوق ايجاد 
ش��ده و موجب ايجاد ۲۷ هزار شغل شده است. سردار 
سليماني تصريح كرد: ما يك مجموعه كاملي از اقدامات 
را در حوزه محروميت زدايي و اقتصاد مقاومتي داريم كه 
متمركز شدن در بخش اشتغال و كارآفريني برنامه اصلي 
ما اس��ت. در حوزه كنترل بازار و افزايش قيمت ها ما به 
سپاه هاي استاني اعام كرديم و با تمام توان آماده ايم تا در 
عرصه پيشگيري از افزايش قيمت به دولت كمك كنيم، 
كه در اين زمينه همه اقشار بسيج مانند بسيج اصناف و 
كشاورزان اعام كرده اند كه در اين زمينه آماده همكاري 
هستند. س��ردار س��ليماني درباره حوادث اخير گفت: 
حوادث اخير به دو بخش تقسيم مي شود؛ يك بخش آن 
اعتراض مردم به شيوه و زمان افزايش قيمت سوخت است 
كه توسط مردم هم اعام شد و اين اعتراض بايد شنيده 
بشود چون در كشور ما آزادي وجود دارد و مردم مي توانند 
نظرات خود را اعام كنند. اما بخش ديگر ش��رارت ها و 

اقدامات خرابكارانه اي بود كه انجام شد.

  رييس جمهور
 با مردم صحبت كند

س��خنگوي كميس��يون 
اقتصادي مجل��س با بيان 
اينك��ه رييس جمهور براي 
بازگشت آرامش به جامعه 
بايد ميدان دار ش��ود، اظهار 
داشت: مردم بايد نسبت به 
تصميم افزايش قيمت بنزين 
قانع و توجيه شوند. سيد حسن حسيني شاهرودي در 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه مهم ترين نقش رييس جمهور 
و دست اندركاران كش��ور اين است كه در شرايط فعلي 
آرامش را به جامعه بازگردانند، اظهار داشت: رييس جمهور 
در اين روزها بايد ميدان دار باشد، زيرا مردم بايد نسبت به 
تصميم افزايش قيمت بنزين قانع و توجيه شوند كه دولت 
بهترين كار را انجام داده و ضرورت داشته كه چنين كاري 
را انجام دهد. نماينده مردم شاهرود در مجلس دهم ادامه 
داد: دولت بايد در مورد زمان، شيوه و داليل لزوم افزايش 
قيمت بنزين به م��ردم توضيح دهد و اعام كند كه چرا 
اين زمان را انتخاب كرده و با اين ش��يوه، يك باره و بدون 
اطاع رساني، افزايش قيمت بنزين را اجرايي كرده است. 
همچنين دولت بايد با ش��هامت و به زبان مردم، داليل 
اتخاذ اين تصميم را اعام كند. س��خنگوي كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسامي تصريح كرد: در زمان 
آقاي احمدي ن��ژاد يك ماه پيش از هدفمندي يارانه ها، 
رييس جمهور شخصًا چندين بار با مردم صحبت كرد؛ 
نمايندگان و ائمه جمعه توجيه شدند، وزرا در رسانه ملي 
با مردم صحبت كردند و پس از ايجاد اين آمادگي، يك 
ماه پيش از اجراي طرح، يارانه ها به حساب مردم، واريز 
و س��پس آب، برق، گاز و بنزين هدفمند شد. حسيني 
شاهرودي خاطرنشان كرد: رييس جمهور بايد با گفتار 
آرام، منطقي و مس��تدل، توجيهات خود را در خصوص 
اين طرح با مردم در ميان بگ��ذارد و در برنامه هاي زنده 
تلويزيوني در مقاطع منظ��م حضور يابد؛ مردم ما مردم 
خوبي هستند. اگر رييس جمهور داليل قانع كننده اي 

بيان كند، مردم مجدداً به دولت اعتماد خواهند كرد.

نمايندگان مجلس دغدغه هاي 
اقتصادي مردم را دنبال مي كنند

ريي��س مجلس ش��وراي 
اسامي گفت: نمايندگان 
مجلس دغدغه هاي مردم 
در زمينه مشكات اقتصادي 
را با جديت دنبال خواهند 
كرد. ب��ه گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، علي الريجاني 
رييس مجلس شوراي اسامي در جلسه علني ديروز 
پارلمان در نطق پيش از دس��تور خود اظهار كرد: الزم 
است كه از رهبر معظم انقاب سپاسگزاري كنيم كه با 
سخنان راهگشا و حكيمانه خود در روز گذشته مسير 
حركت اصلي مردم عزيز و مسووالن را در مورد حوادث 
چند روز اخير روشن كردند. او افزود: همه بخش هاي 
حكومت ضمن توجه جدي به ش��رايط كشور بايد به 
حل مسائل مردم و رفع دغدغه هاي آنان مخصوصا در 
كنترل قيمت همت داشته باشند، هم راستايي قواي 
مختلف در اين ش��رايط ضرورت دارد. رييس مجلس 
تصريح كرد: توجه دادن حض��رت عالي به همگان در 
زمينه رفتار ظالمانه اغتشاش��گران و آشوب طلبان و 
تأكيد بر امنيت كشور، وفاق همه قواي كشور در مقابله 
با اين دسيس��ه چند جانبه را بيشتر از گذشته آشكار 
مي سازد، مخصوصا وقتي وزير خارجه بي آبروي امريكا 
با بي شرمي و فرصت طلبي احمقانه، آشكارا از آتش زدن 
اموال مردم حمايت مي كند و اين امر را دفاع از مردم ايران 
مي سرايد، با اين اقدام به خوبي رفتار دروغين و رياكارانه 
خود را نسبت به ملت ايران نشان داد. الريجاني تأكيد 
كرد: هدف امريكا نسبت به ايران چيزي جز به هم ريختن 
امنيت كشور و آتش زدن منافع ملت نيست. او اظهار كرد: 
نمايندگان مجلس پس از شنيدن بيانات عميق و مدّبرانه 
رهبر معظم انقاب، تبعيت از مسير تعيين شده ايشان 
را الزم دانسته و دغدغه هاي مردم در زمينه مشكات 
اقتصادي را با جديت دنبال خواهند كرد و با همگرايي 
بيشتر مجالي براي آشفته سازي كشور توسط امريكا و 

نوكران منافق و ضد انقاب نخواهد داد.

چهره ها

ادامه از صفحه اول
استانداردي مي دهد. وي ادامه داد: اگر جايي احساس كنيم 
سهميه كم است وزارت كشور آمادگي دارد آن را افزايش 
بدهد. خودرو هاي دوگانه س��وز از جمله م��واردي بود كه 
سهميه آنان روز شنبه از ۲۰۰ ليتر به ۲5۰ ليتر افزايش پيدا 
كرد. پورسيد آقايي گفت: سهميه ها فعا در نظر گرفته شده 
است. امكان افزايش نيز هست. تنها جايي كه برايش سهميه 
در نظر گرفته نش��ده است تاكسي هاي شخصي است كه 
چون ساماندهي ندارد كاري نتوانستيم بكنيم. تاكسي هاي 
اينترنتي هم س��هميه دارند. در را باز كرديم كس��اني كه 
مسافركشي شخصي مي كنند در اين شركت هاي اينترنتي 
ثبت نام كنند. هم موضوع جابه جايي مس��افر ساماندهي 
مي شود و هم آنها سهميه مي گيرند. وي با بيان اينكه سهميه 
ون ها نيز پس از بررسي به ۶۰۰ ليتر افزايش پيدا كرد، گفت: 
اين سهميه ها فعا علي الحساب است و ما حتما اين موضوع 
را پايش مي كنيم كه اگر تاكسي يا وسيله اي بيش از آنچه 
كه پيش بيني كرديم پيمايش داشته باشد حتما اين امكان 
را ظرف دوماه آينده فراهم مي كنيم كه آنهايي كه پيمايش 
بيشتري دارند براساس همان پايش بگيرند نه صرفا براساس 
سهميه ثابت. معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران 
تاكيد كرد: هيچ نگراني در م��ورد حمل و نقل عمومي در 
تهران نداريم و تاكسي هاي رسمي شهر هيچ تغيير قيمتي 
نداشتند و تاكسي هاي اينترنتي هم به حد كافي سهميه 
دارند و براي تا حدود چهارهزار كيلومتر پيمايش در ماه به 

آنان سهميه داديم.

    بررسي ها آرامش بازار را نشان مي دهد
عباس تابش، مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با بيان اينكه بررس��ي ها با دقت در تمام 

حوزه هاي بازار انجام مي شود، گفت: تلفن هاي گويا فعال 
هستند و سازمان حمايت آماده پاسخگويي به مردم است. 
وي در خصوص بازرس��ي ها اظهار كرد: اين كار فرايندي 
است و وقتي دستورالعملي صادر مي شود تا كوچك ترين 
بخش هم مورد بررس��ي قرار مي گيرد ما االن ۲۸۰۰ نفر از 
بازرسان مان در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت فعاليت 
مي كنند و حدود ۱5۰۰ بازرس اتاق اصناف هم به صورت 
مستمر بازرسي مي كنند و اين سواي ۷۸۰۰ بازرسي است 
كه از اتحاديه ها اين كار را انجام مي دهند. در هر اتحاديه يك 

بازرس به صورت روزانه اين كار را انجام مي دهد.
وي ادامه داد: روز گذش��ته 4۳۰۰ بازرس اتاق اصناف 
و صنعت، مع��دن و تجارت كار خ��ود را آغاز كردند و 
۳5هزار مورد بازرسي انجام دادند و حدود ۲ هزار پرونده 
به تعزيرات ارجاع ش��ده كه حتما برخورد خواهد شد 
و بررس��ي قيمت بيش۱۰۰ كااليي كه مرتب بررسي 
مي كنيم اينگونه بوده كه بررسي ها نرمال بودن بازار را 
اثبات مي كند كه از اين ميان 5۱ قلم كاال كاهش قيمت 
داشته اند، 4۹ قلم كاال ثبات قيمت داشته ايم، ۱۳ قلم 
كاال 5 تا ۷ درصد افزايش قيمت داشته كه دليل منطقي 
داشته است و بررسي ديروز كاما آرامش بازار را نشان 
مي دهد. مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در ادامه تاكيد كرد: س��امانه هاي ما 
به صورت ش��بانه روزي بازار را رصد مي كند و به تمام 
واحدهاي توليدي اعام كرديم كه در توليد اين افزايش 
قيمت بنزين نبايد تاثير مشهودي داشته باشد و هيچ 
حق افزايش قيمت مصرف كننده براي آنان وجود ندارد 
و هرگونه عدم احراز در اين سامانه ها اگر در زمينه احتكار 

يا موارد ديگر ديده شود مورد پيگرد قرار مي گيرد.
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تفاوت اين 55 هزار تومان با آن 45 هزار تومان!

يارانه بنزيني، تكليفي ادامه دار براي دولت هاي بعد
فشارها و انتقادها دولت را وا داش��ت تا اولين يارانه نقدي 
حاصل از افزايش قيمت بنزين را زودتر از رسيدن به عوايد آن 
به خانوارهاي مشمول پرداخت كند. حاال سوال اينجاست 
كه برنامه پرداخت يارانه ها از محل افزايش بنزين چه تفاوتي 
با پرداخت يارانه از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
دارد كه دولت دهم كليد زد؟ چرا از اساس اين دو از يكديگر 
تفكيك شدند؟ سوال ديگر اين است كه با توجه به كسري 
منابع دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي 45 هزار توماني 
چه تضميني وجود دارد كه دولت هاي بعد دولت دوازدهم 
هم در دام كس��ري بودجه نيفتند و آن را پرداخت كنند؟ 
اين سوالي اس��ت كه الياس حضرتي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس به آن پاس��خ گفته و مطرح كرده است 
كه ناگزير دولت هاي بعدي هم بايد به پرداخت اين يارانه 
ادامه دهند مگر اينكه برنامه جايگزين قانع كننده اي براي 

مردم داشته باشند.
به گزارش »تعادل«، از ابتداي دولت يازدهم همواره يكي 
از موارد انتقاد دولت به سيستم پرداخت يارانه هاي نقدي 
اين بود كه گرچه توزيع يارانه هاي نقدي در دولت دهم با 
اتكا به منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي كليد 
خورده بود ولي ب��ا گذر زمان و افزايش قيمت ها و در عين 
حال تالش دولت براي پايين نگه داشتن قيمت حامل ها 
عمال بخشي از هزينه هاي مربوط به يارانه ها از محل بودجه 

كشور تامين مي شد.
موضوعي كه به ويژه در شرايط كسري بودجه به دولت فشار 
زيادي تحميل مي كرد همچنانكه وزير اقتصاد دولت يازدهم 
از زمان تامين منابع مربوط به پرداخت يارانه هاي نقدي به 

مردم به عنوان »مصيبت عظما«، ياد كرده بود.
دولتي كه خود منتقد اين روند بود عالوه بر اينكه سال هاي 
متمادي به پرداخت يارانه ها به قريب به اتفاق دهك هاي 
درآمدي ادامه داد، اكنون خود به همراهي ساير قوا، طرحي 
تازه را كليد زده اس��ت كه به موجب آن قرار است از محل 
افزايش قيمت بنزين به 75 درصد افراد جامعه معادل 60 
ميليون نفر يارانه پرداخت كند. ياران��ه 55 هزار توماني. 
به اين ترتيب عالوه بر ياران��ه 45 هزار توماني كه تاكنون 
پرداخت مي ش��د و دولت از ماه هاي قبل اندك اندك و به 
كندي مراحل حذف بي نياز آن از دريافت آن را كليد زده بود، 
اكنون خود را ملزم به پرداخت 55 هزار تومان ديگر كرده 
است. سوال اين است كه با توجه به گله هاي دولت از كمبود 
نقدينگي اكنون با چه مكانيزمي اين پرداخت ها صورت 
خواهد گرفت؟ اين سوالي بود كه خبرنگار »تعادل«، روز 

گذشته از علي ربيعي سخنگوي دولت پرسيد. وي گرچه 
پاسخ شفافي به اين سوال نداد اما توضيحاتي ارايه كرد.

سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسش »تعادل« پيرامون 
اين مطلب كه دولت همواره در سال هاي گذشته از مشكل 
كمبود نقدينگي گاليه مي كرد اكنون با اس��تفاده از چه 
مكانيزمي و چه منابعي قصد دارد ش��يوه جديد پرداخت 
يارانه ها را ساماندهي كند؟ بيان كرد: تا پايان دولت دوازدهم 
حتما اين پرداخت ها صورت مي گي��رد. همين جا اعالم 
مي كنم كه اگر منابع جديدتري هم در اختيار دولت قرار 
گيرد حتما حمايت اجتماعي را افزايش مي دهيم. ضمن 
اينكه بارها هم در جلسات گفته ايم كه براي افزايش قيمت 
بنزين سناريوهاي مختلفي داريم و هيچ وقت چنين چيزي 

را تكذيب نكرده ايم. 
اما سوالي كه به طور جدي تر مطرح مي شود اين است كه 
باتوجه به اينكه دولت اولين پرداخت هاي يارانه اي را زود، در 

واقع  زودتر از حصول منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين 
انجام مي دهد، منابع مربوط به آن را چگونه تامين خواهد 
كرد؟ اين سوالي اس��ت كه پيرامون آن احتماالتي وجود 
دارد. گرچه علي ربيعي اعالم كرد ك��ه براي اين موضوع 
سناريوهاي مختلفي دارد و هنوز تصميم نهايي درباره آن 
گرفته نشده است،  با  اين حال برخي گمانه زني ها وجود 
دارد. گمانه زني هايي مربوط به اس��تقراض از منابع بانك 

مركزي يا برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و...
درباره اين پرسش البته در پايان روز گذشته دفتر سخنگوي 
دولت توضيحات��ي را به »تعادل« اعالم ك��رد. طبق اين 
توضيحات احتماال منابع مورد نياز علي الحساب از شركت 
ملي نفت دريافت شود تا بعدها با رسيدن عوايد حاصل از 
افزايش قيمت بنزين مطالبات شركت ملي نفت با هماهنگي 
خزانه كشور تسويه شود. گرچه سخنگوي دولت تا حدودي 
تالش كرده است كه به سوال هاي مربوط به نحوه تامين 

منابع يارانه هايي كه طبق اعالم دولت پرداخت آن بالفاصله 
كليد خورده اس��ت پاس��خ دهد. اما هنوز جاي ابهامات و 
س��واالت ديگري وجود دارد كه حتي در نشست خبري 

سخنگوي دولت پاسخ درخور نگرفته اند.
به عنوان مثال طبق گفته ربيع��ي پرداخت يارانه  از محل 
افزايش قيمت بنزين كه در روزهاي گذشته كليد خورد، 
بايد توس��ط دولت هاي بعدي هم اس��تمرار يابد. س��وال 
اينجاست كه چه تضميني وجود دارد كه مانند يارانه 45 
هزار توماني، اين نوع يارانه ها در آينده با مشكل تامين منابع 
روبرو نشود و دولت مجبور نشود دست به منابع بودجه اي 
ببرد؟ به هر حال در گذر زمان ممكن است دولت بار ديگر 
نتواند يا نخواهد متناسب با قيمت روز بنزين قيمت آن را 
تعديل كند. در شرايطي كه به دليل تحريم نفت با مشكالت 
ش��ديد بودجه اي روبرو هستيم، دولت در سال هاي بعد و 
دولت بعدي چگونه و تا كي قادر خواهد بود منابع مربوط به 

آن را تامين كند؟ در همين زمينه الياس حضرتي، رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس در گفت وگو با »تعادل«، 
گفت: اينكه دولت بعد از دولت حسن روحاني بخواهد يا 
نخواهد به پرداخت يارانه اي كه در روزهاي گذشته از محل 
افزايش قيمت بنزين كليد خورد ادامه بدهد، به تصميم 
خود آن دولت است ولي واقعيت اين است كه اگر تصميم 
آن دولت ها اين باش��دكه به پرداخ��ت يارانه ادامه ندهند 
بايد جايگزين مناسبي براي تصميم داشته باشند وگرنه 
قاعدتا تصميم شان با استقبال مردم رو به رو نخواهد شد. 
همان طور كه وقتي دولت يازدهم تصميم گرفت پرداخت 
يارانه 45هزار توماني را به راي بگذارد، 95 درصد مردم راي 

به استمرار پرداخت ها دادند. 

  ابهام در مكانيزم شناسايي افراد
دولت در روزهاي گذشته اعالم كرده است كه به حدود 60 
ميليون نفر يارانه خواهد داد. در عين حال از افراد خواسته 
در صورتي كه  خود  را مستحق دريافت يارانه مي دانند ولي 
مشمول اين طرح نشده اند اعالم كنند. سوال اين است كه 
دولت با چه مكانيزم هايي قادر به شناسايي افراد مستحق 
ش��ده است. اگر ش��يوه هاي شناس��ايي افراد براي دولت 
س��هل الوصول بود چرا درباره يارانه 45 هزار توماني آن را 

به كار نبست؟
سواالت ديگر اين است كه چرا دولت تصميم دارد دو يارانه 
نقدي را به صورت جداگانه پرداخت كند؟ آيا تفكيكي بين 
دو گروه وجود دارد؟ اگر خير چرا با دو مرحله پرداخت يارانه 
به صورت ماهانه بار هزينه و انرژي و وقت اضافه را به دولت 
تحميل مي كند. اين موارد سواالتي است كه دولت تاكنون 
به آن پاسخ نگفته اس��ت. در اين زمينه الياس حضرتي، 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس به »تعادل« گفت: يارانه 
45 هزار توماني كامال از يارانه 55 هزار توماني جداست و 
پروس��ه هاي حذف ثروتمندان كه در چند ماه اخير كليد 
خورد فقط مشمول يارانه بگيران 45 هزار توماني مي شود.

او اين توضيح را هم داد: به طور كلي موضوع افزايش قيمت  
حامل هاي انرژي در دولت احمدي نژاد را با اين دولت نبايد 
يكي دانس��ت. در آن دولت قيمت همه حامل هاي انرژي 
افزايش يافت و يارانه پرداختي باي��د از آن طريق صورت 
مي گرفت، ضمن اينكه اين افزايش قيمت تبعات تورمي 
قابل مالحظه اي هم داشت ولي در اين دولت فقط قيمت 
بنزين افزايش يافته است كه منابع يارانه اي آن را هم خود 

افزايش قيمت تامين خواهد كرد.

اصالح قيمت حامل هاي انرژي به نفع كم درآمدها خواهد بود
يك اقتصاددان گف��ت: درآمد حاصل از اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي در ميان م��دت و بلندمدت موجب 
مي شود قرص ناني كه توزيع مي شود بزرگ و بزرگ تر 
شود و اين قطعًا به نفع كل جامعه و خصوصًا خانوارهاي 
كم درآمد خواهد بود. جمش��يد پژويان در گفت وگو 
با ف��ارس، با تأكيد ب��ر ضرورت اجراي واقعي س��ازي 
نرخ حامل ه��اي انرژي اظهار كرد: واقعي س��ازي نرخ 
حامل هاي انرژي در چارچ��وب مباني اقتصاد، امري 
قطعي است و بهترين عالمت دهنده در اقتصاد، قيمت ها 
هستند.  اين استاد دانشگاه ادامه داد: قيمت هاي نسبي 
هستند كه عالمت هاي مناسب را براي تخصيص منابع 

در توليد و تخصيص بهينه و بهتر كاالها در سبد خانوار 
مي دهند؛  يكي از بزرگ ترين مشكالت اقتصاد ما اين 
است كه اين قيمت هاي نسبي درست نيستند و اصالح 
آنها ضرورت اول اس��ت كه ما بايد در سياست گذاري 

اقتصادي داشته باشيم.
پژويان افزود : به علت اينكه خدماتي كه به وسيله دولت 
عرضه مي شود، قيمت هاي آن را دولت تعيين مي كند 
و نه يك ب��ازار رقابتي، اصالح به معناي آن اس��ت كه 
قيمت هاي حامل هاي انرژي بايد افزايش دهد و اينها 
اثراتي در مسائل توزيع درآمد و وضعيت رفاه خانوارها 
خصوص��ًا خانواره��اي كم درآم��د دارد.  وي با مثبت 

برش��مردن اصالح قيمت حامل  هاي انرژي، گفت: از 
جهتي اين موجب بهبود تخصيص منابع در   ميان مدت 
و بلندمدت  مي ش��ود و موجب مي شود قرص ناني كه 
توزيع مي شود بزرگ  و بزرگ تر شود و اين قطعًا به نفع 
كل جامعه و خصوصاً خانوارهاي كم درآمد و فقير خواهد 
بود. اين اقتصاددان بيان كرد: زمان اجراي واقعي سازي 
نرخ حامل هاي انرژي بايد مناسب باشد، نه زماني كه 
مردم تحت بيشترين فشارهاي اقتصادي هستند، به 
هر حال درست است كه واقعي سازي نرخ حامل هاي 
انرژي، سياستي درست است، اما اجراي آن در چنين 
زماني  موجب مي شود كه شوك ديگري به مردم وارد 

شود و در كوتاه مدت آنها را متأثر كند. وي تأكيد كرد: 
در شرايطي كه پس از برجام، تحريم ها برداشته شده 
بود و شرايط مناسبي وجود داشت،  واقعي سازي نرخ 
حامل هاي انرژي و اصالح قيمت بنزين، زماني مناسب   
بود، نه امروز كه بيش��ترين تحريم ها عليه كشورمان 
اعمال مي ش��ود و مردم در تنگناي ش��ديد اقتصادي 
هس��تند.  پژويان گفت: اما اين افزايش قيمت بنزين 
در زمان فعلي بهانه اي براي مردم مي ش��ود كه كاًل از 
فشارهاي اقتصادي گله مند شوند و فرياد بزنند يا اينكه 
اعتراضاتي داشته باشند.  اين استاد دانشگاه ادامه داد: به 
هر حال  موضوع اصالح نرخ حامل هاي انرژي اجرا شده 

است، اما بايد اگر قرار است درآمدي كه ايجاد مي كند، 
در بودجه استفاده شود، مربوط به بودجه هايي باشد كه 
منافع آن به گروه هاي كم درآمد و فقير بيش��تر برسد، 
نظير يك سيستم جديد تأمين اجتماعي، البته نه اين 
تأمين اجتماعي ناكارآمد موجود، بلكه سيستمي كه 
از عده اي افراد كارش��ناس و اقتصاددان وارد به مسائل 
تأمين اجتماعي، تشكيل ش��ده باشد. وي اضافه كرد: 
همچنين مي توان درآم��د اين اصالح نرخ حامل  هاي 
انرژي را در بخش بهداش��ت و درمان هزينه كرد يا به  
آموزش اختصاص داد و بدين ترتيب است كه منافع آن 

حتمًا به گروه هاي كم درآمد اختصاص مي يابد.

بهبود فضاي كسب و كار  با پيوستن به بازارهاي جهانينهايي شدن اليحه بودجه 99 تا 12 آذر ماه
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه در 
حوزه هدفمن��دي يارانه ها و خري��د تضميني گندم، 
عملكرد س��ال جاري بس��يار خوب بوده است، اظهار 
امي��دواري كرد كه اين روند در س��ال آينده همچنان 

استمرار داشته باشد.
به گزارش »تعادل« هفدهمين جلس��ه س��تاد تهيه 
و تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳99 كل كش��ور، به 
رياس��ت محمدباقر نوبخت مع��اون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و با حضور 
معاونان و مديران و نيز روساي برخي از سازمان هاي 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان ها در محل س��ازمان 

مذكور برگزار شد.
محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس اين 
سازمان در جلس��ه مذكور بيان كرد: با توجه به نهايي 
ش��دن مراحل تدوين اليحه بودجه سال ۱۳99 كل 
كش��ور، اين اليحه را حداكثر تا دوازدهم آذر ماه سال 

جاري بايد در دولت نهايي كنيم تا در موعد مقرر قانوني، 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شود.

وي افزود: به همراه اليحه بودجه، برنامه اشتغال، برنامه 
ساالنه و برنامه طرح هاي عمراني هم با تصوير روشني 

از وضعيت كشور ارايه خواهد شد.
نوبخت تصريح كرد كه هي��ج اولويتي براي ما در حال 
حاضر مهم تر از اليحه بودجه س��ال ۱۳99 كل كشور 
نيست و به همين دليل، سفرهاي استاني را در زمان و 
مجالي مناسب انجام مي دهيم تا هيچ خلل و تأخيري 

در برنامه زمان بندي بودجه پيش نيايد. 
وي تأكيد كرد كه در اليحه مذكور واقع بيني و شفافيت 
كامل در تمام اعداد و ارق��ام و منابع و مصارف رعايت 
شده و از ارايه و اعالم ارقام غيرواقعي با جديت اجتناب 

خواهيم كرد.
نوبخت در ادامه س��خن خود اظهار كرد: در مورد قطع 
وابستگي به منابع نفتي هم تمام تالش خود را معطوف 

مي كنيم كه از محل فروش نفت در اعتبارات هزينه اي 
مبلغي اختصاص ندهيم.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه در 
حوزه هدفمن��دي يارانه ها و خري��د تضميني گندم، 
عملكرد س��ال جاري بس��يار خوب بوده است، اظهار 
امي��دواري كرد كه اين روند در س��ال آينده همچنان 

استمرار داشته باشد. 
گزارش مذكور حاكي اس��ت كه در اين جلسه فيروزه 
رفعتي معاون منابع و تلفيق بودجه و بهبود روش هاي 
امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه 
كشور، گزارشي از منابع و مصارف اليحه بودجه سال 

۱۳99 كل كشور ارايه كرد.
بر پايه اين گزارش، در ادامه اين جلسه علي رضا نعمتي 
رييس امور استان ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه 
كشور هم گزارشي از بودجه استان ها و اقدام هاي نوين 

استاني در اليحه مذكور ارايه كرد.

معاون اشتغال وزير كار معتقد است بخش قابل توجهي از 
فضاي كسب وكار تحت تاثير اتصال به بازار جهاني است و 
هر چه فضاي تعامل و ارتباطات بين المللي اقتصاد بيشتر 
شود فضاي كس��ب و كار كشور نيز بهبود مي يابد. عيسي 
منصوري در گفت وگو با ايس��نا، درباره دليل ارتقاي رتبه 
جهاني كس��ب و كار ايران گفت: در خصوص ارتقاي رتبه 
جهاني كس��ب و كار ايران دو مساله است اول اينكه ما فكر 
مي كنيم عالوه بر اقدامات كلي كه براي بهبود فضاي كسب 
و كار به صورت عام صورت مي گيرد زمان آن رسيده كه ذيل 
سياست هاي انتخابي، فضاي كسب و كار اختصاصي رشته ها 
را بهبود بخشيم. وي ادامه داد: مثال وقتي مي گوييم صنعت 
منسوجات و پوشاك جزو رسته هاي منتخب ما است بايد 
فضاي كسب و كار اختصاصي اين رشته را بهبود ببخشيم 
و اين كار را بعد از اينكه سياس��ت مذكور به تصويب رسيد 
دنبال خواهيم كرد. معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير 
كار افزود: دوم اينكه بخش قابل توجهي از فضاي كسب وكار 

تحت تاثير اتصال به بازار جهاني است و به دليل محدود شدن 
اين ارتب��اط و اتصال، عمال تقاضاي بخش خصوصي براي 
بهبود و بازخوردي كه به بخش دولتي مي دهد تا خودش را 
باز تنظيم كند كمتر است و عمال در فضاي بسته  كار مي ماند.

منصوري يادآوري كرد: به همين دليل الزم است از مرحله 
بهبود فضاي كسب و كار به معناي عمومي و عام قضيه عبور 
كنيم و به فضاهاي انتخابي برسيم و بر رشته فعاليت هاي 

بهره ور تمركز كنيم كه پيشران هستند.
وي معتقد است وقتي فضاي ارتباطات بين المللي اقتصاد 
بيشتر شود به توسعه فضاي كسب و كار منجر مي شود چون 
تا حد مورد توجه��ي بازخوردهاي بخش خصوصي باعث 

مي شود كه فضاي كسب و كار بهبود پيدا كند.
معاون اشتغال وزير كار درباره درباره راه اندازي سامانه اشتغال 
ايرانيان نيز گفت: با وجود آنكه طرح آماده راه اندازي است 
ولي با يكسري محدوديت ها مواجهيم كه اميدواريم بتوانيم 

هرچه سريع تر مديريت و سامانه را راه اندازي كنيم.

سهم 2.5 درصدي بنزين در اقتصاد يك خانواده 
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد، سهم بنزين در سبد خانوار 
را بطور متوسط 2.5 درصد عنوان كرد و گفت: اين يعني 
افزايش نرخ بنزين فقط 2.5 درصد اقتصاد يك خانواده را 

تحت تاثير قرار مي دهد.
علي سرزعيم اقتصاددان در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
شبكه دو سيما گفت: اختالف قيمت بنزين در داخل و خارج 
كشور، انگيزه قاچاق بنزين را فراهم كرده است كه در نهايت 

به ايجاد رانت و فساد اقتصادي مي انجامد.
او ادامه داد: بنزين به عنوان يكي از حامل هاي انرژي متعلق 
به همه مردم است، ولي عده اي به ناحق از آن بهره مي برند 
افزايش نرخ بنزين سبب كاهش قاچاق سوخت مي شود و 

فايده آن به جيب مردم بر مي گردد.
محمدعلي دهقان دهنوي معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد 
نيز گفت: بطور متوسط روزانه ۱00 ميليون ليتر بنزين در 
كشور توليد مي شود اگر بتوانيم بنا به اتفاق ۱0 ميليون ليتر 
از ميزان مصرف سوخت بكاهيم و با نرخ 5 هزار تومان در 
خليج فارس بفروشيم با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل 
كش��ور روزانه حدود 40 ميليارد تومان و در ۱0 روز 400 
ميليارد تومان و ساالنه ۱4 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل 
مي شود. او ادامه داد: در حال حاضر شرايط اقتصادي مردم 

به گونه اي نيست كه بتوانند نرخ 5 هزار تومان بابت هزينه 
بنزين را تحمل كنند هدف فعلي سياست اقتصادي دولت 
بر اين اس��ت كه توزيع سوخت با نرخي عادالنه تر صورت 
پذيرد. دهقان تصريح كرد: نرخ هر ليتر بنزين در عربستان 
6200 تومان، در امارات 6400 تومان، در افغانستان 7 هزار 
تومان، پاكستان ۸ هزار تومان، تركيه ۱۳200 تومان و در 
كشور هاي پيشرفته اي مانند هلند و سوئد 20 هزار تومان، 
در تركمنس��تان حدود 5 هزار تومان ب��ه پول ما فروخته 
مي شود. سرزعيم در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت ديگر 
كاال ها متاث��ر از اصالح نرخ بنزين افزايش مي يابد؟ گفت: 
اين نوع تفكر درست نيس��ت، زيرا در همه كشور هاي در 
حال توسعه، افزايش نرخ بنزين سبب تورم مي شود، اما در 
كشور ما اين طور نيست اين خود يك شاهد نقض بر اين 

نوع تفكر است.
دهقان دهنوي سهم بنزين در سبد خانوار را بطور متوسط 
2.5 درصد عنوان كرد و افزود: اين يعني افزايش نرخ بنزين 
فق��ط 2.5 درصد اقتصاد يك خان��واده را تحت تاثير قرار 
مي دهد. محمدعلي دهقان دهنوي افزود: اگر نرخ بنزين 50 
درصد افزايش يابد به اين معنا نيست كه نرخ خدمات حمل 
و نقل جاده هم 50 درصد افزايش مي يابد بايد بررسي كرد 

كه سهم بنزين چند درصد از اين خدمات را شامل مي شود.
او تصريح كرد: كمي قبل تر، بنزين 5 هزار توماني را با هزار 
تومان به مردم عرضه مي كرديم حال مي خواهيم تفاوت 
4 هزار توماني را عادالنه ميان مردم تقس��يم كنيم، روش 
عادالنه اين اس��ت كه به قش��ر ضعيف تر يارانه بيشتري 
اختصاص يابد به اين نوع تقسيم »سود باز توزيع درآمد« 

مي گويند.
معاون اقتص��ادي وزير اقتصاد گفت: طبق اين روش، آنها 
كه از سطح درآمد باالتري برخوردارند بايد هزينه بيشتري 
براي سوخت بدهند، ولي كم درآمد ها به درآمد مي رسند، 
طبق الگوي ارايه شده دولت، هر خانوار 4 نفره ماهانه ۱72 
هزار تومان يارانه بنزين دريافت خواهد كرد البته 60 ليتر هم 

سهميه بنزين براي يك خودرو دريافت مي كند.
دهقان دهنوي اضافه كرد: وقتي سوخت گران شود مردم 
به خريد خودرو هاي ارزان ترغيب مي شوند و خودرو ساز ها 
هم درصدد ارتقاي س��طح خط توليد خود بر مي آيند تا 
خودرو هاي كم مصرف توليد كنند به اين ترتيب سوخت 

كمتري مصرف مي شود و هوا كمتر آلوده خواهد شد.
سرزعيم استاد دانش��گاه نيز گفت: با كنترل هزينه هاي 
دولت مي توان از ايجاد كس��ري بودجه جلوگيري كرد تا 

دولت مجبور نش��ود كس��ري بودجه را به صورت تورم به 
مردم تحميل كند يا به شكل هزينه هاي خدمات دولتي 

از مردم بگيرد.
او اص��الح نظام مالياتي را راه ديگر اصالح س��اختار كالن 
اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: معافيت مالياتي بايد حذف 
و صورت هاي مالياتي ش��فاف تر گردد وقتي همه ماليات 

دهند حق خواهند داشت كه حساب كشي كنند و متوقع 
باشند كه حكومت هم هزينه هايش را به صورت ريز بيان 
كند. دهقان دهنوي گفت: طبق قانون هدفمندي يارانه ها 
دولت مي توانست 20 درصد از محل افزايش نرخ بنزين را 
براي جبران كسري بودجه خود بردارد، اما اين كار صورت 

نگرفت پس دولت هيچ نفعي از اين جريان نمي برد.
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 نحوه اطالع از وضعيت
بسته حمايتي مشموالن

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد: افرادي 
كه در فهرست مش��موالن طرح حمايت معيشتي 
دولت قرار نگرفته اند مي توانند از اواسط هفته آينده 
از طري��ق كد دس��توري #6۳69* از وضعيت خود 
مطلع شوند. به گزارش »تعادل« وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: دولت 
براي حمايت از معيشت مردم از محل افزايش قيمت 
بنزين كه دربرگيرنده 60 ميليون ايراني است، مبالغ 
تعيين شده براي اولين گروه از مشموالن طرح شامل 
20 ميليون نفر را امروز به حساب آنان واريز خواهد 
كرد. همچنين در دو نوبت بعدي تا اوايل هفته آينده 
40ميليون نفر مشمول باقيمانده، مبالغ خود را دريافت 
خواهند كرد. در ادامه اين اطالعيه آمده است: افرادي 
كه در فهرست مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت 
قرار نگرفته اند مي توانند از اواسط هفته آينده از طريق 
كد دستوري #6۳69* از وضعيت خود مطلع شوند. 
چنانچه درخواست اين گروه از هموطنان هر زمان 
مورد تاييد قرار گيرد، مبلغ بسته حمايت معيشتي از 
ابتداي اجراي طرح به حساب آنان واريز خواهد شد. در 
پايان تاكيد مي شود: افراد از هرگونه مراجعه حضوري 

به اين وزارتخانه و ادارات استاني خودداري كنند.

ضرورت تشكيل پاتوق هاي 
گفت وگوي كارآفرينان

مديركل توس��عه كارآفريني و به��ره وري نيروي 
كار وزارت كار در جري��ان افتتاحي��ه هفته جهاني 
كارآفرين��ي گفت: در حوزه سياس��ت گذاري بايد 
از تجربه مفيد كارآفرينان اس��تفاده الزم را داشته 
باشيم. به گزارش مهر، رحيم سرهنگي با اشاره به 
اينكه بايد پاتوق هايي را به عنوان محل گفت وگوي 
كارآفرينان مهيا س��ازيم، اف��زود: آن چيزي كه در 
توس��عه سياس��ت هاي كارآفريني در كشورهاي 
مختلف مورد توجه است محفل هاي گفت وگوي 
كارآفرين��ان اس��ت. وي ادامه داد: ش��كل گيري 
جمع هاي كارآفرينان در هفته جهاني كارآفريني 
مي تواند زمينه اي در راس��تاي اه��داف و عملكرد 
مشترك و اشتراك گذاري كارآفرينان در كشور باشد. 
سرهنگي تصريح كرد: معناي كارآفريني در تفكرات 
ما كامل نيست و بايد اين تكامل را با اشتراك گذاري 

تفكرات افراد در جريان كارآفريني به دست آورد.

مردم، قدرت و منافع )118( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش  رو 
آنچه كه به مردم به ويژه افراد جوان براي شركت در 
سياس��ت انگيزه مي دهد، نهضت است كه به يك يا 
چند هدف خود را متعه��د مي كنند. برخي ممكن 
است نگران حقوق جنسيتي باشند، ديگران نگران 
فرصت هاي اقتصادي و برخي ديگر مسكن، محيط 
زيست يا كنترل سالح. در حالي كه اين نهضت ها بر 
امور مختلف تاكيد مي كنند، اما نخ مشتركي وجود 
دارد ك��ه از تمامي آنها مي گذرد و آن اين اس��ت كه 
ترتيبات جاري ناعادالنه اس��ت و برخي از گروه ها را 
پشت سر گذاشته و برخي از ابعاد مهم رفاه را ناديده 
مي انگارد. اين نهضت ها اگر با همديگر كار كنند موثرتر 
واقع مي شوند؛ اگر در ميان اين نهضت هاي پيشرفته 
يك ائتالف مشتركي وجود داشته باشد در اين صورت 
كل بزرگ تر از جمع اجزاء مي شود. حزب دموكرات 
براي آنكه صداي چنين ائتالفي باشد نياز به آن دارد 
كه خودش را دوباره بازبيافريند . نهضت ها مهم هستند. 
آنها مي توانن��د وجدان ه��ا را برانگيزانند و حمايت 
گسترده اي را ايجاد كنند. اما موفقيت كلي نوعا نيازمند 
كنش سياسي است و اينكه حمايت حداقل يك يا دو 

حزب را نيازمند است. 
هر نهضتي به تنهايي 
بعيد است كه موفق 
ش��ود و در حالي كه 
بسياري از موضوعات 
بايد حمايت دو حزب 
را دربر داش��ته باشد 
و تعداد كمي چنين 
حمايت��ي را دريافت 

مي كنند در اصل تقسيم بزرگ امريكا در دو حزبش 
بازتاب مي يابد. در برخي موارد، اين بدتر از آن است: 
من پيش از اين خاطرنش��ان كرده ب��ودم كه حزب 
جمهوري خواه يك ائتالف سخت در ميان افرادي كه 
حق مذهبي دارند، كارگران ناراضي يقه آبي ها و فوق 
ثروتمندان است. در بسياري از موارد، اين بخش هاي 
مختلف متش��كل در منافع با هم درگيري دارند – 
كارگران يقه آبي خواهان دستمزد باالتر هستند اما 
شركت ها و فوق ثروتمندان خواهان دستمزد پايين تر؛ 
قدرت چانه زني شركت ها در مقابل كارگرانشان همراه 
با بازارهاي باز و بيكاري باالتر افزايش يافته، درست در 
تقابل با منافع كارگران ناراضي. اليحه ماليات 20۱7 
نشان داد كه چگونه اين بازي مي تواند به عمل در بيايد: 
ميلياردرها و شركت ها سهم بزرگ تري را برداشتند؛ 

طبقه متوسط هم ماليات بيشتري را پرداخت .
در ميان نهضت هاي پيش��رفته و مترقي، هيچ كدام 
از اين تنش ها وجود ندارد. آنها به طور مشترك يك 
جامعه بهتري را متصورهس��تند ك��ه برابري و رفاه 
بيشتري را براي همگان خواس��تار هستند. زماني 
كه اختالف هايي وجود دارد اي��ن اختالفات درباره 
اولويت ها و اس��تراتژي ها اس��ت. كم كردن سموم و 
كاهش دسترسي به سالح هر دو راه هايي براي افزايش 
طول عمر اس��ت. اگر ما محيط  زيستي بهتر داشته 
باشيم و اگر تمامي كودكان به مراقبت هاي بهداشتي و 
درماني و آموزش بهتر دسترسي داشته باشند، كيفيت 

زندگي ما هم باال خواهد رفت.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن



آغاز فروش اوراق گواهي 
سپرده يك ساله 

 ف��روش اوراق گواه��ي س��پرده م��دت دار وي��ژه 
سرمايه گذاري )عام( از ۳۰ آبان ماه آغاز مي شود.اوراق 
گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري )عام( با 
نام و الكترونيكي يك ساله از روز پنجشنبه ۳۰ آبان به 
مدت پنج روز كاري تا پايان روز چهارشنبه 6 آذر نرخ 
سود علي الحساب ۱۸ درصد ساالنه در شعب بانك 
ملي ايران آغاز خواهد شد. گفتني است اين اوراق قابل 
انتقال به غير اس��ت و نرخ بازخريد، قبل از سررسيد 
آن توسط بانك ۱۰ درصد ساالنه تعيين شده است.
فروش اوراق ضريبي از مبلغ يك ميليون ريال و تاريخ 
پرداخت سود آن آخرين روز هر ماه است كه به صورت 
سيستمي به حساب معرفي شده از سوي مشتري 
واريز مي ش��ود. همچنين گواهي سپرده به صورت 
الكترونيكي است و برگه سپرده به مشتري تحويل 
نخواهد شد، لذا حفظ و نگهداري رسيد گواهي صادره 

توسط مشتريان ضروري است.

موفقيت روسيه در كنار زدن 
دالر امريكا

 روسيه مسير استقالل از دالر امريكا را بيش از پيش 
 Les هموار مي كند. به گزارش ايِبنا، روزنامه فرانسوي
Echos در اين خصوص نوش��ت: مسكو روند دالر 
زدايي از اقتصاد خود و سيس��تم مالي را پس از بروز 
تنش ها در ارتباطات با امريكا در سال ۲۰۱۴ با هدف 
عبور از تحريم هاي امريكايي آغاز كرده است. روسيه 
توافق هايي را در خصوص تعويض ارز با كشورهايي كه 
تنش هايي با امريكا دارند مانند ايران، چين و تركيه 
منعقد كرده است. عالوه بر اينكه ميزان ذخيره ارزي 
كشورهاي بريكس را افزايش داده تا بدين ترتيب بر 
تجارت بين اين كشورها تاثير داشته و حجم كلي آن 
در سال ۲۰۱۸، ۱۲۵ ميليارد دالر شده است.فروش 
دالر در كنار باقي مسائل به روسيه اجازه مي دهد كه 
بهاي روبل را كه در سال ۲۰۱۹، ۱۷ درصد افت داشت، 
باال برده و به تعادل برساند. از آغاز سال جاري ارز روسي 
رشد داشته و بهاي آن در ارتباط با ارز امريكايي ۷.6 
درصد باال رفته است.پيش تر معاون وزير دارايي روسيه 
اعالم كرده بود كه وزارت دارايي ضمن تغيير ساختار 
ارزي صندوق ملي در س��ال ۲۰۲۰ قصد دارد سهم 

دالر را كمتر كند.

فراخوان همايش ساالنه 
بانكداري الكترونيك

فراخوان مقاالت نهمين همايش س��االنه بانكداري 
الكترونيك و نظام هاي پرداخت منتشر شد.به گزارش 
پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي، فراخوان 
مقاالت نهمين همايش ساالنه بانكداري الكترونيك 
و نظام هاي پرداخت با موضوع دگرديسي ديجيتالي، 
توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي منتشر 
شد.اولين محور در اين فراخوان » اقتصاد ديجيتالي« 
با تمركز بر موضوعاتي مثل راهبري ديجيتالي، حقوق 
و مقررات و فناوري هاي نوين اكوسيس��تم اقتصاد 
ديجيتالي بوده و دومين و مهم ترين محور اين رويداد 
»شفافيت، اعتماد سازي و نظارت ديجيتال« است كه 
توجه به موضوعاتي مثل شفافيت و مبارزه با فساد و 
اختالس و فناوري هاي نوين نظارتي در زير مجموعه  
آن مطرح ش��ده است.محور س��وم نيز »دگرديسي 
ديجيتالي بانك ها« با محوريت قرار دادن س��اختار 
سازماني و فرآيندهاي بانكي، تحول تجربه پرداخت و 
بانكداري بدون بانك اعالم شده است.آخرين مهلت 
ارس��ال اصل مقاالت هجدهم دي ماه ۱۳۹۸ اعالم 
شده و عالقه مندان مي توانند با مراجعه به وب سايت 
همايش به آدرس ebps.ir نسبت به ثبت نام و ارسال 

مقاالت خود اقدام نمايند.

اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

كاهش نرخ اونس طال و ثبات در بازار ارز و سكه

دالالن نگران كاهش قيمت دالر 

ضوابط و مقررات مكمل جهت گذار از مشكالت مالي

گروه بانك و بيمه |
روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال به ۱۴۵۸ دالر كاهش يافت و نرخ دالر نيز ثابت ماند 
در نتيجه روز دوشنبه، بازار ارز و طال با ثبات نسبي همراه 
بود. همچنين با اعالم ن��رخ دالر در بازار آزاد و معامالت 
نقدي به قيمت ۱۲۴6۰ و اعالم نرخ دالر در صرافي ها در 
كانال ۱۲ هزار تومان، نرخ سكه و طال در بازار نسبت به روز 
يكشنبه ثابت بود اما نسبت به هفته قبل افزايش داشته و 

سكه در كانال ۴ ميليون توماني قرار دارد. 
 به گزارش »تعادل«، مظنه يك مثقال طالي آب شده
۱۷ يك ميليون و ۸۴۷ هزار تومان، هر گرم طال ۱۸ عيار 
۴۲6 هزار و ۴۰۰ تومان، س��كه طرح جديد ۴ ميليون و 
۱۹6 هزار تومان، طرح قديم ۴ ميليون و ۱۷۹ هزار تومان، 
نيم س��كه ۲ ميليون و ۱۸۸ هزار تومان، ربع سكه يك 

ميليون و ۳۸۹ هزار تومان معامله شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه ۲6 آبان ۹۸ 
را براي دالر ۱۱ هزار و ۹۷۴ تومان، يورو ۱۳ هزار و ۴۲۹ 
تومان، پوند انگليس ۱۵ هزار و ۷۰6 تومان، درهم امارات 
۳ هزار و ۳۹۰ توم��ان، لير تركيه ۲ هزار و ۲۵۰ تومان و 

يوآن چين يك هزار و ۸۷۰ تومان اعالم كرد.
در سامانه سنا نرخ لحظه اي قيمت خريد دالر به ۱۲ هزار 
و ۱۰۰ تومان و قيمت فروش آن به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان 
رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر يورو به قيمت ۱۳ هزار 
و ۳۰۰ تومان خريداري و به قيمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان 
به فروش رسيده است. صرافي هاي مجاز بانكي نيز خريد 
دالر را ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و فروش اين ارز را ۱۱ هزار 
و ۹۰۰ توم��ان را اعالم كردند .همچنين هر يورو در اين 
صرافي ها ۱۳ هزار تومان خري��داري و ۱۳ هزار و ۱۰۰ 

تومان فروخته مي شود.
در بازار ارز رسمي بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد 
كه بر اس��اس آن نرخ ۲۰ ارز مانند يورو و پوند نسبت به 
روز گذشته افزايش و قيمت ۱۵ واحد پولي ديگر كاهش 
يافت؛ نرخ دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم 
بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز دوشنبه بيست و 
هفتم آبان ماه ۹۸ بدون تغيير نسبت به روز يكشنبه ۴۲ 
هزار ريال قيمت خورد. پوند انگليس با ۸۹ ريال ۵۴ هزار 
و ۲۸۵ ريال و هر يورو نيز با ۲۵ ريال افزايش نسبت به روز 

يكشنبه ۴6 هزار و ۴۵۵ ريال ارزش گذاري شد.

   ارز ايستاد
قيمت ارز پس از چند روز افزايش، روز دوش��نبه ثابت 
ماند. بازار ارز كه در روزهاي اخير روند افزايشي به خود 
گرفته بود، روز دوشنبه ۲۷ آبان نيز به همين روند ادامه 
داد و قيمت ه��ا اندكي باال رفت. قيم��ت خريد دالر در 
صرافي هاي مجاز بانكي نسبت به روز يكشنبه ثابت بود 
و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان است. قيمت فروش اين ارز نيز 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان اس��ت.همچنين هر يورو در اين 
صرافي ها ۱۳ هزار تومان خري��داري و ۱۳ هزار و ۱۰۰ 

تومان فروخته مي شود.
 در بانك ها هم قيمت خريد دالر و يورو افزايش داشت و 
هر دالر ۱۱ هزار و ۵۸۵ و هر يورو ۱۲ هزار و ۷۹۸ تومان 
از مش��تريان خريداري شده است. قيمت ارز مسافرتي 
نسبت به روز يكشنبه ثابت ماند و هر يورو حدود ۱۳ هزار 
و ۳۰۰ تومان براي مسافران قيمت گذاري شده كه باالتر 

از نرخ صرافي هاست.

   دالالن، نگران سقوط يك باره دالر
رشد يك باره بهاي دالر در بازار ارز، فعاالن اين بازار را سردرگم 
و مردد كرده اس��ت بطوري كه برخ��ي دالالن معتقدند 
قيمت ها رشد بيش��تري خواهد كرد، اما شماري ديگر از 
دالالن مي گويند كه به دليل رش��د بيش از حد نرخ دالر، 

احتمال افت قيمت ها و ضرر خريداران وجود دارد.
به گزارش ايرنا، بازار ارز در خيان فردوسي در روزهاي اخير 
و به ويژه از روز يكشنبه دچار هيجان شده و گشتي كوتاه در 
پياده روهاي اين خيابان، از افزايش شمار افرادي حكايت 
دارد كه يا براي خريد ارز يا براي اطالع از قيمت ها روانه اين 

محل شده اند.
بهاي دالر روز يكشنبه در صرافي هاي بانكي ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان و در بازار آزاد و خيابان فردوسي در محدود ۱۱ هزار و 
۷۰۰ تومان بود كه اين رشد قيمت، برخي را تشويق به خريد 
كرده است. افزون بر افزايش حضور دالالن در فردوسي، آنچه 
كه جلب توجه مي كند، سردرگمي و ترديد خريداران است؛ 
بطوري كه در خريد ارز در قيمت هاي كنوني دچار ترديد 
هستند. آنها از يكسو اميدوار به رشد بيشتر قيمت ها هستند 
اما از سوي ديگر نگرانند كه مبادا قيمت ها به يك باره سقوط 

كرده و سوداها و اهداف بلندپروازانه شان بر باد برود.

   بازگشت آرام دالالن به منوچهري
تقاطع منوچهري و فردوسي بطور سنتي محل تجمع دالالن 
ارز به شمار مي رفته است، آنها در گذشته در اين مكان جمع 

شده و با فريادهاي خود قيمت ها را تعيين مي كردند.
البته در ماه هاي گذشته به دليل برخورد نهادهاي نظارتي و 
افزايش كنترل بانك مركزي، نقش اين محل براي كنترل 
قيمت ها كمرنگ شده است و كمتر شاهد تجمع دالالن در 
اين مكان بوده ايم. اما روز يكشنبه، وضعيت تقاطع منوچهري 
و فردوس��ي از ازدحام دوباره دالالن در اين مكان حكايت 
داشت، هر چند كه ش��مار دالالن مانند گذشته نبوده و از 
فرياد كشيدن و جر و بحث درباره قيمت ها نيز خبري نبود. در 
حواشي خيابان فردوسي نيز شمار خريداران دالر و ارزهاي 
عمده در بازار نسبت به روزهاي قبل بيشتر شده است كه 
البته بسياري از آنها فقط اوضاع را رصد كرده و در حال ارزيابي 

شرايط براي ورود به معامالت هستند.

   افزايش تقاضا براي خريد ارز
برخي از فروشندگان كه در روزهاي قبل آماده فروش دالر 
بوده و حتي حاضر به كوتاه آمدن بر سر قيمت بودند، در حال 
حاضر از فروش خودداري مي كنند و با گفتن اين جمله كه 
دالرشان تمام شده، فقط اقدام به خريد مي كنند. مسوول 
يك صرافي داراي مجوز به ايرنا گفت: ميزان فروش دالر در 
روزهاي اخير افزايش يافته و حتي روز شنبه به ۱۰ برابر حجم 
فروش يك روز معمولي در ابتداي آبان ماه رسيد. بخش قابل 
توجهي از مشتريان در حال حاضر با هدف سرمايه گذاري و به 
اميد افزايش قيمت ها اقدام به خريد كرده اند. بانك مركزي 
بايد براي كنترل بازار ارز، حضور پررنگ تري در بازار داشته 

و با تزريق ارز، نگراني مربوط به كمبود ارز را برطرف كند.
يك دالل بازار ارز كه خود را محمدعلي معرفي كرد، گفت: 
قيمت ها روندي افزايشي دارد و باالتر مي رود. اما زماني كه از 
وي خواسته شد، سقف رشد قيمت دالر را بگويد، نتوانست 
رقم مشخصي را تخمين بزند. دالل ديگري نيز كه معتقد به 
افزايش قيمت دالر بود، گفت: قيمت ها رشد مي كند و تا ۱۳ 

هزار تومان باال مي رود.

 نخريد، قيمت ها زيادي باال رفته
 با وجود تاكيد و جوس��ازي برخي دالالن مبني بر افزايش 
قيمت دالر و س��اير ارزها، شماري از دالالن و فروشندگان 
نظر ديگري داشته و مي گويند: بعيد است كه قيمت دالر 
بتواند از اين مرحله به بعد، رشد زيادي داشته باشد. »سجاد« 
فروشنده اي كه بطور غيررسمي مشغول خريد و فروش دالر 
است به ايرنا گفت: االن فرصت خريد نيست، قيمت ها به 
يك باره از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان باال 
كشيده كه بازار، كشش آن را ندارد. قيمت دالر به سرعت 
باال رفته و بعيد است كه خيلي از اين رقم، بتواند باالتر برود. 
تجربه ماه هاي گذشته نشان داده هر زمان كه قيمت دالر، به 
يك باره رشد زيادي كند، به همان سرعت نيز افت مي كند.

وي با اشاره به احتمال ورود قوي بانك مركزي و دولت به بازار 
را در آينده نزديك، گفت: اگر هفته قبل، دالر خريده بوديد تا 
االن سود خوبي كرده بوديد، اما خريد در رقم فعلي )۱۲ هزار 
و ۷۰۰ تومان( ريسك زيادي دارد و در صورت افت قيمت ها، 

فروشندگان ضرر زيادي خواهند كرد.

   نگراني دالالن از ورود بانك مركزي به بازار
آنچه در صحبت با دالالن جلب توجه مي كرد، نگراني آنها از 
ورود پرقدرت بانك مركزي براي كنترل بازار ارز بود بطوري 
مي گفتند در صورتي كه بانك مركزي به صورت غيرمستقيم، 
ارز زي��ادي را به بازار تزريق كند، قيمت ها س��قوط خواهد 
كرد. يك صراف كه تمايلي به درج نامش نداشت گفت: در 
روزهاي اخير سود خيلي خوبي كرده و ميزان تقاضاي ارز باال 
رفته است، اما هر لحظه امكان دارد كه قيمت ها ريزش كند. 
در زمان اوج گيري قيمت ها در گذشته نيز بانك مركزي به 
يك باره اقدام به مداخله غيرمستقيم در بازار كرده و بساط 
دالالن را جمع كرده است. به همين دليل با وجود افزايش 
شمار دالالن در بازار ارز، آنها محتاط و نگران هستند.در اين 

راستا و با هدف نظارت بر بازار ارز، رييس كل بانك مركزي 
از صرافي هاي ميدان فردوس��ي تهران بطور سرزده بازديد 
كرد و نسبت به تأمين نيازهاي ارزي مردم، اطمينان خاطر 
داد.»عبدالناصر همتي« همچنين اعالم كرده است: مجموعه 
ذخاير بانك اين اجازه را مي دهد كه با رصد تحركات بازار ارز، 
هرگونه تالش براي سفته بازي را خنثي كرده و همزمان اجازه 
دهد كه روند عادي عرضه و تقاضاي ارز، نرخ آن را تعيين كند. 
وي با توصيه به مردم گفت: روند گذشته و منطقي در بازار 
ادامه پيدا خواهد كرد، مردم مراقب سرمايه هاي خود باشند 
تا از ناحيه سودجويان و سفته بازان آسيب نبينند. با توجه به 
تجربه هاي گذشته، اكنون فعاالن و خريداران و فروشندگان 
دالر، منتظر تحركات جديد بانك مركزي هس��تند. آنها 
منتظرند كه روند تحوالت را مشاهده كنند تا بعد تصميم 

بگيرند كه آيا در بازار سياه و غيررسمي ارز بمانند يا بروند؟

   قيمت طال پايين آمد
از سوي ديگر قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني 
تحت تاثير خوش بيني بازار به بهبود روابط تجاري امريكا و 
چين كاهش يافت اما افت ارزش دالر، كاهش قيمت اين 
فلز ارزشمند را محدود كرد.به گزارش ايسنا، هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور ۰.۱ 
درصد كاهش پيدا كرد و به ۱۴66 دالر و ۹ سنت رسيد. در 
بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد كاهش، 
در ۱۴66 دالر و ۴۰ س��نت ايستاد.خبرگزاري شينهوا در 
گزارش��ي اعالم كرد واشنگتن و پكن مكالمه تلفني ميان 
مقامات عاليرتبه داشته اند و دو طرف درباره مسائل اساسي 
يكديگر براي ف��از اول توافق تجاري گفت وگ��و كرده اند.

مارگارت يانگ يان، تحليلگر بازار در شركت »سي ام سي 
ماركتس« در اين باره گفت: بهبود ريسك پذيري در آسيا 
و خوش بيني محتاطانه سرمايه گذاران نسبت به امضاي فاز 

اول توافق تجاري ميان امريكا و چين پيش از كريسمس، 
قيمت طال را تحت فشار كاهشي قرار داده اما ضعيف شدن 
دالر، افت طال را محدود كرده اس��ت.بازارهاي سهام آسيا 
پس از اقدام غيرمنتظره چين در كاهش نرخ بهره كليدي 
براي نخستين بار از سال ۲۰۱۵ كه گمانه زني هايي را درباره 
در پيش بودن تدابير محرك مالي بيشتر برانگيخت، صعود 
كردند.دالر در معامالت روز دوشنبه در برابر سبدي از ارزهاي 
بزرگ كاهش داشت. جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در 
ش��ركت OANDA در اين باره گفت: تنها سناريويي كه 
باعث پشتيباني از رشد قيمت طال در مقطع فعلي خواهد 
شد، شكست مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين خواهد بود.
سرمايه گذاران همچنين به تحوالت در هنگ كنگ چشم 
دوخته اند كه همچنان با ادامه اعتراضات مردم، ناآرام مانده 
است. ريسك گريزي در بازار اغلب از قيمت طال كه در شرايط 
ناآرامي سياسي و اقتصادي به پناهگاه مطمئن دارايي تبديل 
مي شود، حمايت مي كند. بر اساس گزارش رويترز، فعاالن 
بازار اكنون منتظر گزارش آخرين نشست سياست گذاري 
بانك مركزي امريكا براي ارزيابي روند سياست پولي آتي 
اين كشور هستند.طال به شدت به نرخ هاي بهره حساس 
است و نرخ هاي بهره پايين تر، هزينه نگهداري اين فلز كه 
بازدهي ندارد را كمتر كرده و جذابيت سرمايه گذاري در آن 
را بيشتر مي كند. به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر 
اونس طال براي تحويل فوري در محدوده ۱۴6۲ تا ۱۴۷۲ 
دالر خنثي مانده اس��ت اما اگر به باالي ۱۴۷۲ دالر صعود 
كند، ممكن است تا سطح ۱۴۸۰ دالر پيشروي كند.در بازار 
ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل فوري با 
۰.۲ درصد كاهش، به ۱6 دالر و ۹۱ سنت رسيد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري با ۰.۲ درصد افزايش، ۸۹۰ دالر و 
۸۹ سنت معامله شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 

يك درصد افزايش يافت و به ۱۷۲۲ دالر رسيد.

حسين  باستانزاد|
در كشورهاي مشمول تحريم، ضوابط و مقررات مكملي 
جهت گذار از تحريم ها طراحي شده تا مقوله عدم شفافيت 
اس��ناد بازرگاني و مالي بين المللي بخش هاي تحريمي 
توسط مقامات مميزي، حسابرسي و نظارتي مورد توجه 

قرار گيرد.
تحريم هاي يكجانبه، چندجانبه ي��ا فراگير بين المللي 
بطور طبيعي هزينه هاي س��ربار مبادالت مالي-تجاري 
بين المللي كشورهاي مشمول تحريم را افزايش مي دهند. 
اين تحريم ه��ا همچنين باعث افزايش عدم ش��فافيت 
مبادالت و ايجاد چالش ه��اي ناظر بر صحت، مميزي و 
حسابرس��ي مبادالت مالي-تجاري خارجي مي شوند. 
هزينه هاي مذكور از يك طرف تابعي از سهم كشورهاي 
اعمال كننده تحريم در مبادالت مالي-تجاري بين المللي 
بط��ور عام و كش��ور مش��مول تحريم بطور خ��اص و از 
طرف ديگر متاثر از درجه باز ب��ودن يك اقتصاد، ميزان 
درهم آميختگي مالي در ش��بكه هاي مرجع پرداخت و 
تسويه بين المللي و نيز اندازه وابستگي بخش ها و صنايع 

مشمول تحريم با مبادالت خارجي است.
در همين راستا، افزايش س��هم مبادالت مالي-تجاري 
كش��ورهاي اعمال كننده تحري��م در عرصه بين الملل 
عمال بر شدت همس��ويي س��اير اقتصادهاي جهاني با 
محدوديت هاي كشورهاي اعمال كننده تحريم موثر است.

محدوديت هاي تحريمي  مذكور در پنج دهه گذشته در 
مقاطع متفاوت زماني بر مبادالت مالي-تجاري بين المللي 
كشورهاي مختلفي همانند عراق، كره شمالي، ميانمار، 
روسيه، ايران، كوبا، سوريه، آفريقاي جنوبي، يوگسالوي 
سابق، صربستان، زيمباوه، پاكستان، هند و غيره اعمال 
شده كه منبعث از مصوبات شوراي امنيت، گروه هفت، 
اتحاديه اروپا يا تصميمات مستقل ملي يك يا چند كشور 

خاص بوده است.
وجه مشترك بس��ياري از تحريم هاي مذكور حول سه 
محور هدفمندي، تاثيرگذاري و انسجام استوار بوده كه 
برخي از شمول ارتقا يافته آن در قالب ممنوعيت مبادالت 
مالي-تجاري ميان ش��ركت هاي م��ادر و اقماري ثبت 
شده در كش��ورهاي اعمال كننده تحريم با اقتصادهاي 
مشمول تحريم و نيز اقتصادهاي تخطي كننده از تحريم، 

محدوديت س��هامداري اش��خاص مقيم و ش��هروندان 
كشورهاي اعمال كننده تحريم در مالكيت شركت هاي 
تامين كننده كاالها و تجهيزات براي اقتصادهاي مشمول 
تحريم، ممنوعيت عرضه و ف��روش كاالها و تجهيزاتي 
كه بخش��ي از مواد اوليه آنها در كشورهاي اعمال كننده 
تحريم توليد يا تامين شده، ممنوعيت استفاده از اسعار 
و ش��بكه هاي پرداخت، عرضه خدمات مالي و تس��ويه 
كشورهاي اعمال كننده تحريم بر اقتصادهاي مشمول 
تحريم، همچنين ممنوعيت مبادالت سهام و اوراق بهادار 
شركت هاي مقيم/غيرمقيم هر دو كشور مشمول تحريم 
و نيز كشورهاي طرف مبادله با اقتصادهاي تحريمي  در 
بازارهاي مالي كشورهاي تحريم كننده طراحي شده است، 
كه عمال موجب افزايش ريسك و نااطميناني در فرآيند 
مبادالت آزاد منطقه اي و جهاني بطور عام و شركت هاي 
)متوسط و چندمليتي( طرف تجارت اقتصادهاي تحريمي 

 بطور خاص شد.
فرآيند مذكور در ش��رايطي كه هيات مدي��ره و مديران 
اجراي��ي )و خانواده ه��اي آنها( ش��ركت هاي غيرمقيم 
مشكوك به تخطي از تحريم، به عنوان اشخاص حقيقي 
در معرض ريسك هاي مضاعفي همانند منع دسترسي به 
رواديد كنسولي )ويزا-سفر( و عدم دسترسي به خدمات 

مالي و كارگزاري در كشورهاي اعمال كننده تحريم قرار 
داشته عمال موجب تشديد و گسترش ريسك مبادالت 
مالي-تجاري بين المللي با كش��ورهاي مشمول تحريم 
مي شود، بطوري كه نه تنها بخش ها و صنايع تحريمي  بلكه 
مبادالت بخش هاي غيرتحريمي )صنايع دارويي، غذايي، 
فرهنگي، آموزشي، ...( نيز براي شركت هاي بين المللي 

ريسكي خواهد شد.
در شرايطي كه بسياري از مواد اوليه صنعتي، تجهيزات 
س��رمايه اي و كاالهاي واس��طه اي بنابر ماهيت مشابه 
فرآيندهاي صنعتي داراي كاربرد دوگانه بوده لذا طيف 
گسترده اي از مبادالت مالي-تجاري خارجي يك اقتصاد 

قهرا در شمول گستره تحريم قرار خواهد گرفت.
در چنين ش��رايطي به منظ��ور حفظ پاي��داري چرخه 
فعاليت هاي اقتصادي در كش��ورهاي مش��ول تحريم، 
طراحي راهبرد جامع و س��ازگار عبور و مديريت تحريم 
اجتناب ناپذير است. راهبرد مذكور براي هر بخش اقتصاد، 
هر رشته فعاليت، هر صنعت و حتي هر فرآيند توليدي 
 بايد بصورت مجزا طراحي و اجرا شود. همچنين راهبرد 
مذكور كه مبتني بر عبور از تحريم ب��وده  بايد داراي دو 
مشخصه اساسي عدم ش��فافيت و پذيرش هزينه هاي 
سربار تحريم باشد، كه در فرآيند سياست گذاري كالن و 

بخشي مورد توجه قرار گيرد.راهبردهاي متعارف عبور از 
تحريم مبتني بر راهكارهاي مشابهي همانند شناسايي و 
همكاري با كشورها و شركت هاي جديد طرف مبادالت 
مالي-تجاري بين المللي، تامين مالي هزينه هاي سربار 
تحري��م در قالب هزينه هاي حمل ب��ه دفعات-تخليه-

بارگيري و انبارداري مجدد )در جرگه هزينه هاي مورد 
قبول مالياتي(، پيش بين��ي هزينه هاي مضاعف تامين 
كاالها و تجهيزات انحصاري از اشخاص واسطه، استفاده 
از قراردادهاي بلندمت تجاري با ترك تشريفات متعارف 
مزايده و مناقصه هاي بين الملل��ي، طراحي قراردادهاي 
تهات��ري دو و چندجانبه با ش��ركاي خارجي )خصوصا 
در قالب عمليات هلدينگي(، جايگزيني اس��عار با ثبات 
اقتصادهاي نوظهور در مبادالت مالي و فرآيند تس��ويه 
قراردادهاي تج��اري )حت��ي در قراردادهاي مبتني بر 
حساب باز(، فروش و قيمت گذاري مبدا براي قراردادهاي 
صادراتي، تسويه مدت دار فرآيند صادرات، تامين مالي 
و پذي��رش ريس��ك هاي واردات در قال��ب قراردادهاي 
با پيش پرداخت باال، اس��تفاده از خدمات ش��ركت هاي 
بازرگاني و مالي تراستي خارجي جهت تسهيل مبادالت 
مالي-تجاري بين المللي، تفكيك بخش هاي حمل و نقل 
و بيمه داخلي عرضه كننده خدمات به بخش هاي تحريمي  
)مالكيت دولتي( و غيرتحريمي  و نهايتا حفظ اسرار هويتي 
و تجاري ش��ركاي خارجي و حتي شركت هاي تراستي 
اقماري به عنوان بخش��ي از راهبرد گذار از تحريم هاي 

مقطعي تلقي مي شوند
در همين راستا، تنظيم و مبادله اسناد متعارف بازرگاني، 
گواهي هاي رس��مي  مبدا، گواهي توليد، اس��ناد حمل 
مبتني ب��ر مبداء-مقصد واقعي كاال، ص��دور بيمه نامه، 
تصريح قيمت واقعي )در شرايطي كه كاالها و تجهيزات 
از طريق واس��طه ها و ش��ركت هاي تراستي كه ريسك 
پيگيري قضايي توسط كشورهاي اعمال كننده تحريم 
بر آنها متصور است(- مقدار- نام خريداران و فروشندگان 
كاال )در ش��رايطي كه حتي مواد اولي��ه صنايع دارويي 
نيز مورد تحريم قرار گرفته( در قالب فاكتورهاي واقعي 
فروش، تاييديه هاي سوئيفتي حوالجات و تسويه وجوه 
مبادالت تجاري از درگاه هاي بانك��ي يا صرافي ها براي 
تامين كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي مشمول تحريم نه 

تنها ميسر نبوده بلكه مستندسازي بعدي آنها نيز بر اساس 
ضوابط متعارف ش��فافيت، مالي-حسابرسي-مميزي و 

حاكميت شركتي عمال ممكن نخواهد بود.
در چني��ن ش��رايطي ش��بكه مب��ادالت مالي-تجاري 
بين المللي كشور با دوگانه غيرممكني مواجه مي شود. 
از يك طرف س��اختار گ��ذار از تحريم جه��ت صيانت از 
فعاليت هاي داخلي اقتصاد عمال پذيرش هزينه هاي سربار 
و عدم شفافيت در مبادالت مالي-تجاري بين المللي كشور 
را اجتناب ناپذير ساخته و از طرف ديگر مقررات و ضوابط 
ملي مميزي، حسابرس��ي، مالياتي و حاكميت شركتي 
شفافيت و صحت اسناد مربوط به مبادالت مالي-تجاري 
خارجي بنگاه هاي اقتصادي را الزامي دانس��ته و عدول 
از آنها را براي مديران بنگاه ها جرم انگاري كرده اس��ت. 
مقامات نظارتي نيز در قالب وظايف قانوني كه براي شرايط 
غيرتحريمي  طراحي شده در مواجه با دوگانه مذكور غالبا 
درصدد پايش مبادالت مالي-تجاري بين المللي بر پايه 

اصول شفافيت و صحت فعاليت ها هستند.
در همين راس��تا، در كش��ورهايي همانند كوبا، ونزوئال، 
كره ش��مالي، روسيه، ... ضوابط و مقررات مكملي جهت 
گذار و عبور از تحريم ها طراحي شده تا نه تنها بخشي از 
هزينه هاي سربار تحريم مورد پذيرش و پوشش عمومي 
 قرار گرفته بلكه مقوله عدم شفافيت اسناد بازرگاني و مالي 
بين المللي بخش هاي مشمول تحريم نيز توسط مقامات 
مميزي، حسابرس��ي و نظارتي مورد توجه و ادراك قرار 
گيرد.به عنوان نمونه، ريسك هاي ناشي از نكول تعهدات 
ش��ركاي خارجي، هزينه هاي مضاع��ف مالي-تجاري، 
ريسك هاي ناشي از بلوكه شدن وجوه مبادالت مالي و نيز 
ريسك هاي ناشي از مبادالت تجاري با واسطه ها و اشخاص 
ثالث مورد پيش بيني و بعضا تحت پوشش بيمه اي قرار 
گرفته اس��ت. در خصوص اقتصاد ايران كه بخش غالب 
تجارت كااليي )نفت و غيرنفت( آن مشمول تحريم هاي 
يكجانبه قرار گرفته عمال عدم پذيرش ريسك هاي مذكور 
در ساختار مميزي و نظارتي، مستقيما مديران و متعاقبا 
بنگاه هاي اقتصادي تحت مديريت آنها را به سمت انفعال، 
ريس��ك گريزي و ركود هدايت س��اخته ك��ه نتيجه آن 
تضعيف فعاليت بنگاه هاي اقتصادي بطور عام و بنگاه هاي 

بزرگ بطور خاص خواهد شد.
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دو نشان اجالس اكسپورتكس 
ايران براي بانك صادرات 

بانك صادرات ايران دو نش��ان »اعتم��اد و رضايت 
مش��تريان« و »ارايه خدمات ارزي و بين المللي« را 

دريافت كرد.
بزرگ ترين اجالس مش��ترك س��رآمدان توليد و 
صادرات ايران )اكس��پورتكس(، با اعطاي دو نشان 
»اس��تاندارد و جايزه بين المللي برترين بانك مورد 
اعتماد و رضايت مشتريان در خدمات بانكي« و »نشان 
ملي برترين بانك در ارايه خدمات ارزي و بين المللي« 

به بانك صادرات ايران برگزار شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك ص��ادرات ايران، 
بزرگ ترين اجالس مشترك سرآمدان توليد و صادرات 
ايران )اكسپورتكس(، با اعطاي دو نشان »استاندارد و 
جايزه بين المللي برترين بانك مورد اعتماد و رضايت 
مش��تريان در خدمات بانكي« از سوي اتحاديه اروپا 
 Best Trust Bank Services Awards(
۲۰۱۹( و »نشان ملي برترين بانك در ارايه خدمات 
ارزي و بين المللي« از س��وي س��ازمان بين المللي 
 International( اس��تاندارد و كيفي��ت لن��دن
 Organization Standard and Quality

Of London( به بانك صادرات ايران اعطا شد. 
در اي��ن اجالس ك��ه با حضور جمعي از مس��ووالن 
اين بانك و نمايندگان تج��اري و اتاق هاي بازرگاني 
كش��ورهاي هند، عراق، قطر، سوريه، عمان، تركيه، 
روسيه، افغانستان، ازبكستان و آذربايجان در مركز 
همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيما برگزار 
ش��د، به معرفي فرصت هاي اقتص��ادي، بازاريابي و 
توسعه صادرات به كشورهاي منطقه، بررسي نحوه 
بازارسازي و استفاده از فرصت هاي ويژه مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي سراسر كشور، معرفي روش هاي موفق 
در صادرات و كسب درآمد ارزي، معرفي كاال و خدمات 
مورد نياز كشورهاي منطقه، معرفي واحدهاي نمونه 

توليدي و خدماتي سراسر كشور پرداخته شد. 
بانك صادرات ايران با داش��تن گسترده ترين شبكه 
شعب خارج از كشور، ظرفيت و قابليت هاي فراواني را 
در اختيار بازرگانان و فعاالن اقتصادي قرار داده است.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل« داليل تداوم سكون شاخص هاي سهام را بررسي كرد

يك كارشناس بازار سرمايه: 

شركت هاي بنياددار بازار مهم ترين عامل تثبيت شاخص بورس

سهام  بنيادي صنايع كوچك، بازدهي بيشتري دارند

گروه بورس |محمد امين خدابخش|
مسير اغلب شاخص هاي بازار سهام طي روز گذشته 
س��مت و سويي صعودي داش��ت. با اين حال صعود 
ياد شده به حدي نبود كه بتواند جهشي جدي را در 
ش��اخص بورس تهران به وجود بياورد. در حالي كه 
بازار طي روزهاي اخير تاثير بسياري از شرايط بيروني 
و ريسك هاي سيس��تماتيك پذيرفته است به نظر 
مي آيد كه فعاالن بازار با خوشبيني به عوامل دروني 
و خبرهاي پيرامون دارايي  شركت ها روزهاي جاري 

را سپري مي كنند. 
چنين جوي س��بب شده تا ش��اخص  كل بورس در 
روزهاي اخير از سطح كليدي 300 واحدي پايين تر 
نرود و طي يك ماه گذشته به رغم نوسان هاي پي در 

پي بر فشارهاي فروش غلبه كند. 

    در انتظار اخبار بهتر
همانطور كه در گزارش هاي پيشين نيز مورد توجه 
قرار گرفت، مباني رفتاري سرمايه گذاران نسبت به 
چند ماه اخير با تغييرات جدي رو به رو ش��ده است. 
ب��ورس و فرابورس كه طي ماه ه��اي اخير با تكيه به 
عوامل بنيادي توانستند رشد قابل توجهي را به ثبت 
برس��انند حاال و پس از آنكه ش��اخص اصلي بورس 
ته��ران قله 330 ه��زار واح��دي را در كارنامه خود 
به ثبت رس��انده براي افزايش بيشتر قيمت منتظر 
انتش��ار اخبار بنيادي جديدي هس��تند. از آنجا كه 
اغلب قيمت هاي ب��ازار در ماه هاي اخير تحت تاثير 
افزايش قيمت ناشي از جهش ارزي سال 97 در مسير 
صعودي 7 ماهه قرار گرفته بود انتظار مي رود تا بازار 
براي بازگشت به روند صعودي پيشين انتظار دريافت 
اخبار متفاوتي را نسبت به آنچه كه در ماه هاي اخير 

بر آن اتكا كرده اند داشته باشد. 
از آنجا كه تمامي گزارش هاي ماهانه و ميان دوره اي 
شركت ها در نيمه نخست سال جاري عمدتا حكايت 
از افزايش قابل توجه درآمد شركت ها داشت، موجب 
شد تا بازار سرمايه براي تطبيق بهاي سهام با ارزش 
تحليلي آن رش��د حدود 80 درصدي را تجربه كند. 
همين امر سبب شد تا به دليل غير معمول بودن رشد 
قيمت ها نسبت به سال هاي قبل و تجربه تلخي كه 
س��رمايه گذاران در مورد تحوالت سال 92 داشتند، 
بسياري سخن از رشد حبابي قيمت ها به ميان آورند 

و از لزوم متعادل شدن قيمت ها بگويند. 
حقيقت نيز اين بود كه به دليل تفاوت ماهيت سهام 
و همگن نبودن صناي��ع موجود در بازار، نظرات اين 
عده از تحليلگران بي راه نب��ود. در واقع آنچه كه در 
ماه هاي گذشته اتفاق افتاده بود تفاوت بازده در ميان 

صنايعي بود كه از حجم متفاوتي نسبت به كليت بازار 
برخوردار بودند. طي اين دوره در حالي كه گروه هايي 
نظير پتروپااليشي و فلزي- معدني از رشد معقولي 
برخوردار بودن��د، تمامي نمادهاي كم حجم بازار به 
دليل تاثير س��نگيني كه از مي��زان اندك نقدينگي 

مي پذيرفتند، با شدت رشد كردند. 
براي مثال گروهي مانند زراعت طي چند ماه ابتدايي 
سال جاري بيش از 400 درصد رشد كرد. اين واقعه 
سبب شد تا اذهان عمومي براي افت قيمت ها آماده 
ش��ود و در س��ايه س��يل نقدينگي وارد شده توسط 
نوحقيقي ها، بازار با اولين فش��ار عرضه تغيير جهت 

دهد.
 اين تغيير جهت اگرچه در روزهاي ابتدايي در تمامي 
نمادها تبعات سنگيني به همراه داشت و ارزش بازار 
را تا 10 درص��د پايين آورد اما نتوانس��ت بر تمامي 
نمادها به يك اندازه اثر بگذارد. همانطور كه بسياري 
از تحليلگران نيز پيش تر به آن اشاره كرده بودند افت 
قيمت بيش از آنكه بر سهام بنيادي اثر بگذارد، بهاي 
نمادهايي را تهديد مي كند كه تنها به واسطه هجوم 

نقدينگي و بر بال شايعه صعود كرده بودند.

    احتم�ال جهت گي�ري قيمت ه�ا پس از 
يك دوره آرامش

حاال پس از گذش��ت يك ماه ركود نس��بي در بازار 
سهام، رفتار معامله گران و سرمايه گذاران نشانگر 
آن است كه حداقل با فرض حفظ وضعيت موجود، 
بس��ياري از نمادهاي سنگين وزن بازار از پتانسيل 
الزم براي افت بيشتر برخوردار نيستند. از يك سو 
با داغ شدن دوباره اخبار تجديد ارزيابي ها و افزايش 
سرمايه، بازار نمادهايي همچون خودرويي ها رونق 
گرفته و از س��وي ديگر نماده��اي ارز آور بازار در 
جهتي قرار ندارند كه با ف��رض ثبات در رويه هاي 
فعل��ي كاهش درآم��دي جدي ب��راي آنها متصور 

باشيم. 
همين امر سبب ش��ده تا در روزهاي گذشته شاهد 
عرضه هاي اندك در نمادهاي ياد ش��ده باشيم و جو 
كلي داد و ستدها به گونه اي نباشد كه به افت معنادار 

قيمت در اين نمادها منجر شود.
 وضعيت مورد بحث س��بب ش��ده تا اما و اگرها در 
خصوص وضعيت موجود بيش��تر شود و سوال ها در 
خصوص حركت بعدي بازار افزايش يابد. به منظور 

روش��ن ش��دن اين موضوع »تعادل« ب��ه گفت وگو 
با احس��ان طيبي پرداخ��ت و در وضعيت نمادهاي 

بنيادي و احتماالت پيش رو نظر وي را جويا شد.
طيبي در خصوص داليل عدم افت بيشتر قيمت ها و 
پايداري شاخص بورس تهران باالي سطح 300 هزار 
واحد گفت: در حال حاضر با فرض حفظ رويه  فعلي 
و عدم تغييرات مهم بنيادي بسياري از صنايع، بازار 
در وضعيت خوبي قرار دارد. دليل اينكه در روزهاي 
اخير نيز شاخص بورس تهران از سطح رواني 300 
هزار واحدي نيز پايين تر نرفته دقيقا در همين عامل 

نهفته است.
وي ادامه داد: در حال حاضر به دليل عواملي همچون 
قيمت ه��اي جهاني و درآمدهاي كس��ب ش��ده در 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي ش��ركت ها، هيچ 
دليل منطقي براي كاهش قيمت بيشتر در بسياري 

از نمادها ندارند. 

    تاثيرات احتمالي از بازار ارز
اين كارشناس بازار در مورد احتمال تداوم وضعيت 
فعلي در بازار و طوالني تر شدن استراحت قيمت ها 

افزود: به نظر من شرايطي كه در حال حاضر شاهد آن 
هستيم نمي تواند خيلي طوالني شود. از آنجا كه بازار 
س��هام همواره تاثير زيادي از قيمت دالر مي پذيرد، 
اين انتظار وجود دارد كه با تداوم رش��د قيمت دالر 
شاهد رش��د قيمت ها در آينده نزديك باشيم. البته 
بايد توجه داشت كه حتي پايداري قيمت ارز در سطح 
فعلي نيز مي تواند بر رشد آرام قيمت ها و تعديل نرخ 
س��امانه نيما نيز اثر بگذارد. بنابراين با فرض رش��د 
دوباره قيمت دالر، رش��د ش��اخص ها دور از انتظار 

نخواهد بود.
احسان طيبي با اش��اره به داغ شدن فضاي افزايش 
س��رمايه ها و تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت ها 
گفت: در حال حاضر ذهنيت بازار پيرامون مس��ائل 
مربوط به ارزش دارايي ها و استفاده از امكان افزايش 
سرمايه مثبت است. اين شرايط سبب خواهد شد تا 
در ماه هاي آتي بخش��ي از وزن رشد قيمت ها روي 
دوش نمادهايي باشد كه قصد خروج از شموليت ماده 
141 قانون تجارت دارند يا به هر دليلي ارزش دارايي  
آنها در سال هاي اخير افزايش داشته است. همانطور 
ك��ه در روزهاي قبل نيز ش��اهد آن بودي��م به رغم 
قرمزپوشي كليت بازار و افت قيمت جدي در برخي 
از نمادها، آن بخش از ش��ركت هايي كه در خصوص 
دارايي هاي خود شفاف س��ازي كرده اند، با استقبال 
سنگين خريداران و حتي صف خريد مواجه شده اند.

    خوش بيني به روند پيش رو
وي در خصوص احتمال رشد بيشتر بازار در ماه هاي 
پيش رو ابراز خوش بيني كرد و افزود: در صورتي كه 
شاهد افت جدي قيمت در بازارهاي جهاني نباشيم 
و ش��رايط داخلي نيز تغييري نكند، مي توان شاهد 

بازگشت قيمت ها به روند صعودي قبلي بود. 
مطاب��ق با آنچه كه گفته ش��د در ح��ال حاضر بازار 
سهام اين آمادگي را دارد كه افزايش قيمت ها حتي 
ش��اخص بورس تهران را تا سطح 400 هزار واحدي 

نيز به پيش ببرد.
طيبي در پايان به تاثيرات احتمالي بودجه سال آينده 
اش��اره كرد و ضمن نا محتمل دانس��تن افزايش بار 
مالياتي بر معامالت سهام گفت: بايد صبر كرد و ديد 
كه دولت در بودجه 99 چه تصميماتي براي اقتصاد 
شركت مي گيرد. اين احتمال وجود دارد كه به منظور 
رفع مس��ائل مربوط به كس��ري بودجه هزينه هاي 
مربوط به انرژي دريافتي ش��ركت ها افزايش يابد. با 
اين حال به نظر نمي آيد، تغييرات احتمالي ماليات 
آسيب چنداني به روند جريان معامالت يا سودسازي 

شركت ها وارد كند.

با توجه به مواردي چون عدم همگن بودن شركت ها 
در صنايع بزرگ و مش��كالت آنه��ا در زمينه توليد، 
به نظر مي رس��د بازدهي سهم هاي بنيادي حاضر در 
صنايع كوچك بيشتر از س��هم هاي بنيادي صنايع 

بزرگ خواهند بود.
به گزارش س��نا، حميد فهيمي با اش��اره به تجديد 
ارزياب��ي دارايي  ش��ركت ها گفت: تجدي��د ارزيابي 
دارايي ه��اي يك ش��ركت از دو بع��د منفي و مثبت 
قابل بررس��ي اس��ت. در نگاه منفي، تجديد ارزيابي 
دارايي ها و انتقال مازاد آن به حساب سرمايه شركت 
كه يك عمليات حسابداري است، نه تنها تأثيري بر 
درآمدهاي آتي شركت و ارزش ذاتي سهام آن نخواهد 
گذاش��ت، بلكه به س��بب افزايش هزينه استهالك 
)ب��ه غير از زمين( در س��ال هاي آتي موجب كاهش 

سودآوري نيز خواهد شد.
وي افزود: اما در نگاه مثبت، اصالح ساختار سرمايه 
و بهبود نس��بت هاي مالي، افزايش توان تأمين مالي 

ش��ركت، افزايش شفافيت و مش��خص شدن ارزش 
جايگزيني ش��ركت از جمله مزاياي افزايش سرمايه 

از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها خواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص تأثير اين 
فرآيند بر روند قيمتي س��هام اظهار كرد: در ابتداي 
انتشار اخبار افزايش س��رمايه شركت ها بعد مثبت 
تجديد ارزيابي دارايي ها و انتقال مازاد آن به حساب 
سرمايه موجب افزايش قيمت س��هم شده و پس از 
فروكش ك��ردن هيجانات، بعد منفي آن مش��خص 
مي شود و قيمت س��هم خود را با واقعيت هاي مالي 
و عملياتي ش��ركت تطبيق داده و پس از طي كردن 
يك روند نزولي متعادل خواهد ش��د، به گونه اي كه 
در مجموع قيمت س��هم در حالت تعادلي جديد، به 
داليلي همچون جبران تورم و حفظ ارزش پول، باالتر 

از قيمت قبل از تجديد ارزيابي خواهد بود.
فهيمي ادامه داد: بنابراين و بر اساس تجربيات سال 
گذشته، به نظر مي رسد كه بازار سرمايه در ماه هاي 

باق��ي مانده تا پايان س��ال و ش��روع فرآيند افزايش 
س��رمايه ش��ركت ها از اين محل، روزهاي خوبي در 

پيش خواهد داشت.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه، ب��ورس را بازاري 
آينده نگ��ر عنوان ك��رد و گف��ت: آنچه ك��ه در اين 
بازار مبن��اي ارزش گذاري س��هام ق��رار مي گيرد، 
اطالعات مربوط به آينده ش��ركت خواه��د بود. در 
چند ماه اخير، ارزش معامالت در بازارهاي بورس و 
فرابورس در پايين ترين س��طح خود 1۵00 ميليارد 
تومان بوده اس��ت لذا س��رمايه گذاران سرمايه خود 
را وارد يك دارايي يا ب��ازار نخواهند كرد، مگر اينكه 
انتظار كس��ب بازدهي بيشتري از آن نسبت به ساير 
فرصت هاي سرمايه گذاري جايگزين داشته باشند. 
در چنين ش��رايطي و ب��ا در نظر گرفت��ن بازارهاي 
موازي مانندمسكن، طال و ارز و مقايسه ارزش ذاتي 
سهم هاي بنيادي با ارزش بازاري آنها، سرمايه گذاري 
در سهم هاي بنيادي امكان كسب بازدهي بيشتر از 

بازارهاي موازي را براي سرمايه گذاران فراهم خواهد 
كرد. وي در خصوص مهم تري��ن نكات و مالحظات 
براي حفظ س��رمايه فعاالن بازار سرمايه بيان كرد: 
بازار سرمايه بازاري تخصصي با ماهيت سرمايه گذاري 
بلندمدت است كه آشنايي با صنايع مختلف، عوامل 
اثرگذار بر فعاليت ش��ركت ها، برآورد قيمت سهام و 
انبوهي از پيش نيازهاي ديگ��ر از مهارت هاي اوليه 
براي بقا دراين بازار است. يكي از مهم ترين آفت هاي 
اين بازار تصميم گيري هيجاني افراد بر اساس شايعات 
است كه اين واكنش ها نه تنها در افراد تازه وارد، بلكه 
گاهي در حرفه اي هاي بازار نيز ديده مي شود و نتيجه 
قطعي اينگونه رفتار كاهش ارزش سرمايه خواهد بود. 
فهيمي افزود: ش��ناخت و ارزيابي س��هام ارزشمند 
بر اس��اس تحليل هاي صحيح و منطق��ي و به دور از 
هيجانات، سهامداران را در بلندمدت به سود خواهد 
رساند، هر چند كه ممكن است در كوتاه مدت باعث 
كاهش ارزش سرمايه ش��ود. بهره گيري از تخصص 

مشاوران سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري 
و س��بدگردان ها مي تواند مانع ب��روز چنين رفتاري 

شود. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: هر 
چند كه بسيار محتمل اس��ت بازار سرمايه در نيمه 
دوم سال بازدهي كمتري را نسبت به نيمه اول براي 
سهامداران ايجاد كند، اما در مقايسه با ساير بازارها، 
سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بنيادي كه رشد 
اندكي داشته و از بازار جا مانده اند، بازدهي بيشتري 
را نصيب سهامداران خواهد كرد. اينگونه سهم ها در 
تمام��ي صنايع بزرگ و كوچك وجود دارند و فارغ از 
ورود جريان نقدينگي به صنعتي خاص، قيمتش��ان 
رش��د خواهد كرد. ب��ا توجه به م��واردي چون عدم 
همگن بودن شركت ها در صنايع بزرگ و مشكالت 
آنها در زمينه توليد، به نظر مي رسد بازدهي سهم هاي 
بنيادي حاضر در صنايع كوچك بيشتر از سهم هاي 

بنيادي صنايع بزرگ خواهد بود.

  Tue. Nov 19.  سه شنبه    28 آبان 1398   21 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1526  2019 

پايداري شاخص بورس
در كانال 302 هزار واحدي

معامالت روز گذشته بازار سهام با رشدي نسبي در 
كليت معامالت مواجه بود. طي اين روز شاخص كل 
بورس تهران توانست برخالف روز گذشته 38۵ واحد 
رش��د كند. به موجب اين رشد ش��اخص بورس در 
كانال 302 هزار واحدي باقي مان��د و در 302 هزار و 
726 واحدي تثبيت شد.در اين روز نمادهاي مستقر 
در گروه ه��اي بانكي و خودرويي بيش��ترين تاثير را 
روي ش��اخص هاي بازار سرمايه داش��تند. طي روز 
دوشنبه نماگر اصلي بورس بيشترين تاثير مثبت را از 
»وبملت«، »خودرو« و »شبريز« پذيرفت و در مقابل 
»واميد«، »كگل« و »كچاد« بيشترين اثر منفي را بر 
شاخص ياد شده گذاشتند.در اين روز اگرچه دماسنج 
اصلي بورس با رش��د مواجه شد اما با رشد عرضه در 
بسياري از سهم ها و كاهش قيمت آنها شاخص كل 
هم وزن 212 واحد افت كرد و تا تراز 8۵ هزار و 224 
واحدي پايين رفت.روز گذش��ته در گ��روه خودرو و 
ساخت قطعات 286 ميليون س��هم و اوراق مالي به 
ارزش بيش از 92 ميليارد و 200 ميليون تومان معامله 
شد و اين گروه بيشترين ارزش معامالت را به دست 
آورد. خودرويي ها روز قبل عمدتا با نوسان قيمت كمتر 
از دو درصد روب��ه رو بودند.پس از گروه خودرو، گروه 
محصوالت شيميايي بيشترين ارزش معامالت را از 
آن خود كردند؛ به طوري كه ۵8 ميليون و 700 هزار 
سهم و اوراق مالي به ارزش بيش از 70 ميليارد تومان 
در اين گروه مورد دادوستد قرار گرفت.گروه بانك ها 
و موسسات اعتباري ديگر گروهي بودند كه طي روز 
دوشنبه ارزش قابل توجهي را نسبت به ديگر گروه ها 
تجربه كردند. بانكي ها ش��اهد معامله ۵۵0 ميليون 
سهم واوراق مالي به ارزش حدود 70 ميليون تومان 
بودند. همان گونه كه گفته شد بانك ملت در اين گروه 
بيشترين تاثير را روي شاخص هاي بازار سرمايه داشت.

در بورس تهران تعداد نمادهاي مثبت به 176 و تعداد 
نمادهاي منفي به 162 رسيد همچنين در فرابورس 
ايران تعداد نمادهاي مثبت به 110 و تعداد نمادهاي 
منفي به 88 رسيد.ارزش كل معامالت بورس به رقم 
1109 ميليارد تومان دست يافت كه اين رقم ناشي از 
دست به دست شدن بيش از دو ميليارد سهم و اوراق 
مالي بود. تعداد معامالت اين بازار به عدد 248 هزار و 
۵۵9 رسيد.آيفكس نيز با رشد 14 واحد رقم 3866 را 
تجربه كرد و ارزش معامالت فرابورس ايران عدد 712 
ميليارد تومان را به دس��ت آورد. حجم معامالت در 
اين بازار نيز به 80۵ ميليارد سهم و اوراق مالي رسيد.

ارزش معامالت برخط
2۶ آبان نرمال بوده است

مدير نظارت و بازرس��ي فرابورس ايران با اشاره 
به اينكه روز يك ش��نبه 26 آبان ماه اعتراضاتي 
درخص��وص معامالت آنالين ب��ه دليل قطعي 
اينترنت مطرح شد، گفت: اعتقاد عده اي بر اين 
بوده كه به دليل مشكل اينترنت و عدم دسترسي 
به سامانه معامالتي، برخي از معامله گران، امكان 
خريد يا فروش نداشته اند. به گزارش سنا، سروش 
خواجه ح��ق وردي درباره معام��الت برخط به 
صورت كلي و در روز گذشته، اظهار كرد: متوسط 
ارزش معامالت برخط چه در سمت خريد و چه 
در س��مت فروش به طور نرمال 60 تا 6۵ درصد 
است و با توجه به بررسي هاي فرابورس مشخص 
شد كه روز گذشته نيز ارزش معامالت در همين 

بازه بوده است. 

غول نفتي عربستان
1/7 تريليون دالر ارزش دارد

ش��ركت نفتي آرامكو با ارزش گذاري بيش از 1.7 
تريلي��ون دالري براي عرضه در ب��ورس به عنوان 
با ارزش ترين ش��ركت جهان محسوب مي شود. 
بر اساس گزارش روز دوشنبه س��ي ان ان، آرامكو 
جزييات عرضه اوليه س��هام خ��ود را اعالم كرده 
است؛ اين شركت قصد دارد كه 1.۵ درصد از 200 
ميليارد س��هامش را در جريان خصوصي س��ازي 
جزئي در محدوده قيمتي حدود 30 ريال عربستان 
)8 دالر( تا 32 ريال )8.۵3 دالر( به ازاي هر س��هم 
عرضه كند. بنابراين، سودآورترين شركت جهان 
مي تواند حدود 6 تريليون ريال )1.6 تريليون دالر( 
تا 6.4 تريليون ريال عربستان )1.7 تريليون دالر( 
ارزش داشته باشد. با اين حساب، آرامكو مي تواند 
با ارزش ترين شركت جهان شناخته شود. تاكنون 
»اپل« عنوان با ارزش ترين شركت جهان را دارا بود 
اما حاال آرامكو مي تواند اين غول تكنولوژي را نيز 
به عقب براند. به گ��زارش ايرنا، اما اين تنها ركورد 
پيش روي آرامكو نيس��ت، اين ش��ركت مي تواند 
»علي بابا« را نيز پش��ت س��ر بگ��ذارد. اين غول 
خرده فروشي آنالين چيني در سال 2014 سهام 
خود را براي اولين بار در ب��ورس نيويورك عرضه 
كرد و بيش از 2۵ ميليارد دالر سهام فروخت. حاال 
پيش بيني ها نشان مي دهد كه عرضه اوليه آرامكو 
مي تواند ركورد علي بابا را نيز كنار بزند. سي ان ان 
درباره اين اقدام سعودي ها مي نويسد: »عربستان 
سعودي به عنوان بخشي از برنامه »متنوع سازي 
اقتصادي« قصد دارد تا سهام آرامكو را بفروشد. اين 
اقدام، بخشي از برنامه كاهش وابستگي اين دولت به 
نفت است. آرامكو منابع عظيمي از نفت و برداشت 
انبوه روزان��ه دارد. اين ش��ركت انحصاري دولت 
عربستان سعودي، بزرگ ترين صادركننده نفت در 
جهان است. آرامكو در سال 2018، 111 ميليارد 
دالر سودداش��ته و قول داده است كه سود سهام 
ساالنه را تا سال 2024، 7۵ ميليارد دالر افزايش 
دهد.« اين رقم، پنج برابر بيشتر از سودآوري اپل 
است.  بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران خرد 
تا 28 نوامبر و سرمايه گذاران نهادي تا 4 دسامبر 
فرص��ت ثبت نام در اين عرضه اولي��ه را دارند. نيم 
درصد از سهام آرامكو نيز به سرمايه گذاران خرد در 

ميان شهروندان سعودي واگذار مي شود.

مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس مطرح كردعضو شوراي عالي بورس مطرح كرد

مظنه گيري براي  تعهد پذيره نويسي اوراق منفعتقطعي اينترنت حجم معامالت بازار سرمايه را كاهش داد
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران گفت: 
طبق گفت��ه وزير انرژي تغيي��رات قيمتي بنزين در 
مجموع درآمد 31 هزار ميليارد توماني براي كش��ور 
خواهد داشت. حال اينكه تخمين زده مي شود امسال 
دولت كس��ري 100 هزار ميليارد توماني در بودجه 
داشته باشد. به نظر مي رسد كه اين درآمد قرار نيست 
محلي براي جبران كسري بودجه باشد و محل مصرف 

آن كمك به اقشار درآمد خواهد بود.
ب��ه گزارش ايلنا، س��عيد اس��المي بيدگل��ي درباره 
اثرگذاري افزايش قيمت بنزين و تنش هاي اجتماعي 
در بازار س��رمايه اظهار داشت: به هر حال تنش هاي 
اجتماعي در كوتاه مدت ريس��ك هاي بازار را افزايش 
مي دهد. ب��ه ويژه س��رمايه گذاران خ��رد از ورود به 
معامالت در اين ش��رايط ترس دارند بنابراين از اين 
لحاظ اين شرايط مي تواند در بازار اثر گذار باشد.وي 
افزود: اين ش��رايط در كشورمان به سرعت در قيمت 
ارز تاثير مي گذارد و ش��اهد آن بوديم كه روز گذشته 
هم قيمت دالر در بازار باال رفت. مجموعه اين عوامل 
مي تواند منجر به نوس��اناتي در بازار سرمايه شود كه 
اميدواريم با ايجاد ثبات سياس��ي و اجتماعي اثرات 
اين نوسانات هيجاني تا بلندمدت ادامه نداشته باشد.

دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران ادامه داد: 
در حالتي تنش اجتماعي در بلندمدت اثرگذار خواهد 
بود كه عامل آن در بلندمدت حل نشود. در دي ماه 96 
شاهد آن بوديم كه پديده اجتماعي حاصل از جو آن 

روزها كمي طوالني تر شد. اگر آسيب ها جدي تر باشد 
و انشقاق در بين بدنه هاي سياسي و اقتصادي كشور 
ايجاد شود، مي تواند در ريسك هاي بازار موثر باشد كه 

به نظر نمي رسد شاهد اين اتفاق باشيم. 
عضو ش��وراي عالي بورس با اش��اره به تاثير تصميم 
اقتصادي مبني بر افزايش قيمت بنزين در كشور در 
بازار س��رمايه گفت: هنوز بخشي از جزييات تصميم 
دولت براي افزايش قيمت بنزين منتش��ر نشده كه 
ممكن اس��ت اي��ن جزييات بر بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي اثرگذار باشد كه به طور قطع اثر آن بلندمدت 
خواه��د بود. وي با بيان اينكه باي��د اثرگذاري پديده 
اجتماعي ناشي از ايجاد فشار بر مردم را با اثر تصميم 
اقتصادي افزايش قيمت سوخت بر بازار تفكيك كرد، 
اظهار داش��ت: به طور قطع هر دوي عوامل نوسانات 
هيجاني كوتاه م��دت در بازار به دنب��ال دارد و حتما 

رفتارهاي توده وار رخ مي دهد.
اس��المي با بيان اينكه بازار نزديك به 4 هزار و ۵00 
واحد كاه��ش را تجربه كرد، گفت: مش��كالت قطع 
اينترنت هم به كاهش ش��اخص كم��ك كرد كه اين 
موض��وع ه��م در كوتاه مدت اثرگذار اس��ت و قطعي 
اينترن��ت اين حس را ايجاد مي كند كه ريس��كي در 
بازار وجود دارد. اين قطعي اينترنت معامالت برخط 
را با چالش مواجه كرده كه در نوسانات اثرگذار است.

دبيركل كانون نهادهاي سرمايه  گذاري ايران اظهار 
داشت: اميدواريم كه اثرات اين عوامل كوتاه مدت باشد 

و توصيه ما به س��هامداران غيرحرفه اي اين است كه 
از معامالت پرريسك پرهيز كنند و رفتار هيجاني در 
بازار نداشته باشند.وي گفت: اقتصاددان هاي طرفدار 
اقتصاد آزاد و مخالف نظ��ام توزيع يارانه اي معتقدند 
ش��يوه قيمت گذاري انرژي به نوعي توزيع اش��تباه 
يارانه هاس��ت. از اين رو توصيه هايي هم داشتند كه 
متاسفانه سران قوه به اين توصيه ها در اصالح قيمت ها 

كمتر توجه داشتند.
عضو ش��وراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه ش��رايط 
اقتصادي امروز با دولت احمدي نژاد در برهه افزايش 
قيمت بنزين قابل مقايس��ه نيس��ت، گف��ت: ميزان 
اختصاص يارانه در آن دوره به نسبت به كل درآمدهاي 
مالي دولت عدد قابل توجهي بود. اما طبق گفته وزير 
انرژي اين تغييرات قيمتي در مجموع درآمد 31 هزار 
ميليارد توماني براي كشور خواهد داشت. حال اينكه 
تخمين زده مي شود امسال دولت كسري 100 هزار 
ميليارد توماني در بودجه داشته باشد. به نظر مي رسد 
كه اين درآمد قرار نيست محلي براي جبران كسري 
بودجه باشد و محل مصرف آن كمك به اقشار درآمد 
خواهد بود.وي اف��زود: مهم ترين تفاوت اين دو دوره 
اين است كه امسال اين اصالح قيمت ها پس از افزايش 
قيمت ارز به اجرا رس��يد اما در دوره قبل اين افزايش 
قيمت ها پيش از جهش قيمت ارز بود و معتقديم به 
دليل انحرافي كه در درآمد و هزينه كرد داشت منجر 

به ايجاد پول پرقدرت و جهش ارزي شد.

مدي��ر ابزاره��اي نوي��ن مال��ي فرابورس اي��ران از 
ش��ركت هاي تامي��ن س��رمايه و صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري، بانك ها، ش��ركت هاي بيمه و ساير 
نهادهاي مال��ي دعوت ك��رد تا در دومي��ن رقابت 
مظنه گي��ري اوراق دولت در ب��ازار ابزارهاي نوين 

فرابورس شركت كنند .
به گزارش سنا، ندا بش��يري درخصوص سامانه اي 
كه اخيرا تحت عنوان مظنه يابي ش��ركت مديريت 
فناوري بورس رونمايي شده و طي سال جاري تجربه 
دو بار مظنه گيري ديگر را نيز داشته است، گفت: در 
اين سامانه متقاضيان حقوقي فرصت مي يابند پيش 
از اجراي پذيره نويسي صكوك، با ارسال نرخ كارمزد 
تعهد پذيره نويسي و حجم قابل تعهد خود، در قبولي 
سمت اوراق منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و 

دارايي كشور رقابت كنند .
مدير ابزارهاي نوين مالي فراب��ورس با اعالم اينكه 
روزهاي سه شنبه 28 آبان و چهارشنبه 29 آبان به 
عنوان بازه تاريخي دريافت »حجم قابل تعهد هريك 
از نهادها« و »نرخ هاي كارمزد تعهد پذيره نويسي« 
متقاضيان در نظر گرفته شده، گفت: درخواست ها 
در نماد »مظن��ه« در س��امانه مظنه يابي ثبت و در 
پايان دوره مذك��ور، اطالعات در اختيار وزارت امور 

اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت .
او با اشاره به اينكه از نكات مورد توجه در شيوه جديد 
مظنه يابي، پنهان )Hidden( بودن درخواست ها 

اس��ت اضافه كرد: با اين ويژگي، مشاركت كنندگان 
از مظنه هاي پيشنهادي سايرين مطلع نخواهند شد. 
همچنين مشاركت كنندگان، بايد نرخ هاي كارمزد 
تعهد نويسي خود را به صورت مجموع رقم مربوط به 

سه سال در سامانه ثبت كنند .
بش��يري با بيان اينكه مظنه ياب��ي در نماد مذكور 
مربوط به اوراق منفعت دولتي است كه احتماال در 
نيمه اول آذرماه 1398 منتش��ر خواهد شد، افزود: 
اين صكوك در سررسيد سه ساله توسط وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بر مبناي درآمدهاي آتي مالياتي 
دولت منتشر خواهد شد و موعد پرداخت سود آن نيز 
بر اساس آنچه اعالم شده، هر 6 ماه يكبار خواهد بود.
در اطالعيه مظنه گيري تعهد پذيره نويس��ي اوراق 
مالي اسالمي دولت، منتشر ش��ده توسط مديريت 
ابزارهاي نوين مال��ي فرابورس ايران، حداقل حجم 
هر س��فارش برابر با هزار ميلي��ارد ريال بوده و ثبت 
مظنه در سامانه مذكور به منزله قبول تعهد در نظر 

گرفته مي شود.
همچني��ن بر اس��اس اي��ن اطالعي��ه، وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي براي پذيرش ي��ا عدم پذيرش 
تمام يا بخشي از درخواس��ت هاي ثبت شده مختار 
ب��وده و متقاضياني كه م��ورد تاييد ق��رار گرفتند، 
موظفند حداكثر تا 2 روز كاري پس از اعالم، نسبت 
به ارايه نس��خه هاي تكميل شده قراردادهاي تعهد 

پذيره نويسي و ساير مدارك اقدام كنند.



تشكلها6اخبار

كميسيون بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد اتاق تهران مطرح كرد 

لزوم ملموس سازي شاخص هاي بهبود كسب و كار
تعادل| 

در نشست اخير كميسيون بهبود محيط كسب و كار و 
رفع موانع توليد اتاق تهران »وضعيت ايران در گزارش 
2020 سهولت كس��ب وكار بانك جهاني« به بحث و 
بررسي گذاشته شد. تازه ترين ارزيابي ها نشان مي دهد، 
ايران در ميان 190 كش��ور، رتبه 127 را كسب كرده 
است. البته نگاه فعاالن اقتصادي به اين آمارها، متفاوت 
است. برخي اين آمارها را تا حدي قابل اتكا مي دانند و 
مي گويند كه حتي برخي شاخص ها در فضاي كسب 
وكار به مراتب بدت��ر از اطالعات گزارش بانك جهاني 
اس��ت. از اين رو، معتقدند كه باي��د اصالحات الزم در 
راستاي بهبود رتبه كس��ب و كار كشور در دستور كار 
قرار گيرد. اما عده اي ديگر، برخي اطالعات گزارش  بانك  
جهاني در مورد محيط كسب وكار ايران را غيرواقعي 
خوانده و اين گزارش را قابل اتكا نمي دانند. در اين ميان، 
رييس  كميسيون بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع 
توليد اتاق تهران، بر اين عقيده بود كه به جاي تشكيك 
در اين اطالعات، شايس��ته است كه كميسيون بهبود 
محيط كسب و كار تالش كند كه وضعيت  اين نماگرها 
بهبود پيدا كرده و براي مثال زمان شروع كسب و كار 
از 73 روز به 3 روز تقليل پيدا كند. از ديگر مواردي كه 
در اين نشست مطرح شد اين بود كه اصالحات در مورد 
بهبود شاخص سهولت انجام كس��ب و كار نيز بايد به 
گونه اي  باشد كه براي فعاالن اقتصادي ملموس باشد. 
به بيان ديگر، بايد  شرايط فضاي كسب و كار  بهبود پيدا 
كند، تا شاخص در مسير ارتقا قرار گيرد. از سوي ديگر، 
كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، با بيان اين نقد 
كه حدود  6 سال اس��ت  اين  مسائل توسط  وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مطرح  مي شود، در اظهاراتي عنوان 
كرد: اين وزارتخانه بايد اين مساله را آسيب شناسي كند 
كه به چه دليل  راهكارهاي  ارايه شده  در طول  سال هاي 

گذشته هنوز اجرايي نشده است.

  سختي شروع كسب و كار در ايران
نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت كميس��يون 
»بهبود محيط كس��ب و كار و رف��ع موانع توليد« اتاق 
بازرگاني تهران كه با حض��ور نمايندگاني از نهادهاي 
مختلف دولتي برگزار ش��د، به مس��اله رتبه و جايگاه 
نامطلوب ايران در شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني 
و داليل افت اي��ران پرداختند.  با ورود به دس��توركار 
كميسيون 10 نماگر شاخص سهولت انجام كسب وكار 
از س��وي نماينده اداره امور اقتصادي و دارايي اس��تان 
تهران مورد تحليل قرار گرفت. عليرضا فتحي در ابتداي 
سخنانش با اشاره به اينكه ايران در ميان 10 نماگر مورد 
بررسي، در نماگر شروع كسب و كار ضعيف ترين رتبه را 
كسب كرده است، گفت: رتبه ايران در اين نماگر 178 
است و به ترتيب نماگرهاي پرداخت ماليات با رتبه 144 
و ورشكستگي و پرداخت ديون با رتبه 133 نسبت به 
ساير نماگرها در وضعيت نامناس��ب تري قرار دارند. او 
سپس با مقايس��ه وضعيت نماگرها در دو سال 2020 
و 2019 گفت: ش��اخص كل در سال 2020 نسبت به 
س��ال 2019 معادل 0.1 درصد اف��ول كرده و در عين 
حال دو نماگر ثبت مالكيت 0.9 درصد و ورشكستگي و 
پرداخت ديون نيز 0.5 درصد افت داشته اند. در مقابل 
دو نماگر اخذ مجوزهاي ساخت 0.4 درصد و دسترسي 
به برق 0.1 درصد نسبت به سال 2019 بهبود داشته اند.  

فتحي در ادامه به تشريح وضعيت ايران در نماگرهاي 
10گانه از نظر زمان و هزينه، مقايسه با كشورها و مناطق 
منتخب در سال 2020 پرداخت. براي مثال بر اساس 
آنچه  در گزارش  بانك  جهاني آمده است، رتبه ايران در 
نماگر شروع كس��ب و كار 178  عنوان شده، در حالي 
كه در گزارش بازبيني نش��ده س��ال 2019 اين رتبه 
173 بوده است. تعداد مراحل شروع كسب و كار 10.5 
مرحله  و  مدت زمان آن 72.5  روز ثبت شده است. حال 
آنكه به دليل الزام كسب اجازه همسر براي زنان، تعداد 
اين مراحل براي اين گروه 11 و مدت زمان آن 73 روز 
عنوان شده است.  همچنين در تجارت فرامرزي، رتبه 
ايران در گزارش 2020 معادل 123 عنوان شده كه در 
گزارش بازبيني نشده سال 2019 اين رتبه 121 بوده  
است. اين بدان معناست كه رتبه ايران  دو پله افت داشته 
است. بدين ترتيب، زمان صادرات از منظر  مطابقت مرز، 
101 ساعت و از منظر مطابقت اسناد 33 ساعت عنوان 
شده است. همچنين زمان واردات از حيث مطابقت مرز 
141 ساعت  و از منظر مطابقت اسناد 40 ساعت بيان 
شده است. او درباره اصالحات اقتصادي اعالم شده به 
بانك جهاني از س��وي ايران توضيح داد: در مورد اغلب 
اين نماگرها، اصالحاتي براي بازبيني وضعيت ايران به 
بانك جهاني ارايه شده است. براي مثال براي اصالح رتبه 
ايران در نماگر شروع كسب و كار به بانك جهاني اعالم 
شده، كه ثبت نام واحد، براي ماليات مستقيم و ماليات بر 
ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي صرفا از طريق 
پنجره واحد همزمان با انجام مراحل ثبت يك شركت 
انجام  مي گيرد. همچنين الزام به اخذ گواهي فيزيكي 
عدم سوءپيشينه از متقاضيان ثبت شركت نيز حذف 
شده اس��ت. ضمن آنكه ارايه اطالعات صحيح از سوي 
پرسش شوندگان به بانك جهاني در بهبود امتياز ايران 

در نماگرها موثر واقع خواهد شد.

  اصالحات ملموس باشد
در ادامه اين جلسه، اعضاي كميسيون نيز ديدگاه هاي 
خود را درباره موارد مطرح ش��ده در اين گزارش بيان 
كردند. احمد  صادقيان، عضو اين كميس��يون با اشاره 
ب��ه اينكه برخي اطالع��ات گزارش  بان��ك  جهاني در 
مورد محيط كسب و كار ايران غيرواقعي بوده و برخي 
ش��اخص ها در فضاي كس��ب وكار به مرات��ب بدتر از 
اطالعات اين گزارش است، عنوان كرد كه اين گزارش 

قابل اتكا نيست. 
او گفت: اصالحات در مورد بهبود شاخص سهولت انجام 
كس��ب و كار نيز بايد به گونه اي  باشد كه براي فعاالن 
اقتصادي ملموس باش��د. به بيان ديگر، بايد  ش��رايط 
فضاي كسب و كار  بهبود پيدا كند، تا شاخص در مسير 

ارتقا قرار گيرد.
اما  محمدرضا نجفي منش، رييس  كميس��يون بهبود 
محيط كس��ب و كار و رفع موانع توليد اتاق تهران، بر 
اين عقيده بود كه به جاي تش��كيك در اين اطالعات، 
شايسته است كه كميس��يون بهبود محيط كسب و 
كار ت��الش كند كه وضعيت  اي��ن نماگرها بهبود پيدا 
 كرده و براي مثال مدت زمان ش��روع كس��ب و كار از

 73 روز به 3 روز تقليل پيدا كند.
مريم احمديان، كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، 
با بيان اين نقد كه حدود  6 سال است  اين  مسائل توسط  
وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح  مي شود ادامه داد: 
شايسته است اين وزارتخانه اين مساله را آسيب شناسي 
كند كه ب��ه چه دليل  راهكارهاي  ارايه ش��ده  در طول  

سال هاي گذشته هنوز اجرايي نشده است.
او  تاكيد كرد كه بهبود شرايط كسب و كار و البته بهبود 
شاخص در گرو تقويت پنجره واحد و هماهنگي موثر  
دستگاه ها در بستر اين سامانه بوده و شايسته است كه 
اين كميس��يون و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اين 

موضوع مهم را مورد پيگيري قرار دهند.
در ادامه محمدمهدي فنايي، نايب رييس اين كميسيون، 
با بيان اينكه اطالعات ارايه شده از  سوي بانك جهاني 
نزديك به واقعيت است، افزود: مهم آن است كه ببينيم 
براي بهبود شاخص چه قدم هايي  مي توانيم برداريم و 
اتاق بازرگاني در اين زمينه چگونه مي تواند عمل كند.

عليرضا  اوليايي كارش��ناس اين كميسيون هم گفت: 
فارغ از اينكه ممكن است، ايراداتي به اين گزارش وارد 
باشد، گزارش بانك جهاني مبناي مقايسه  ما با دنياست 
و بايد به آن توجه نشان دهيم. ضمن آنكه، اگر اطالعات 
برخي بخش ها نادرست به نظر  مي رسد، اين مساله نيز 
ناشي از عدم شفافيت در ارايه آمار در داخل كشور است.

او با بيان اينكه وظيفه كميسيون، طراحي يك نقشه 
عملياتي براي بهبود شاخص است، پيشنهاد كرد كه 
نتايج نظرسنجي از تش��كل ها كه پيش از اين انجام 
گرفته و نيز گزارش بان��ك جهاني با يكديگر تلفيق 
شده و يك برنامه براي يك س��ال آينده كميسيون 

تهيه شود.
باب��ك عابدي��ن نيز ك��ه ب��ه نمايندگ��ي از اتحاديه 
صادركنندگان صنعت چاپ و بسته بندي ايران در اين 
نشس��ت حضور يافته بود، گفت: مساله جديدي براي 
واحدهاي  صنفي ايجاد شده و آن اين است كه سازمان 
امور مالياتي، تمديد و صدور پروان��ه را به اجراي ماده 
186 ماليات هاي مستقيم منوط كرده است. به موجب 
اين ماده، صدور يا تجدي��د يا تمديد كارت بازرگاني و 
پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف 
مراجع صالحيت دار منوط به ارايه گواهي از اداره امور 
مالياتي ذي ربط مبني ب��ر پرداخت يا ترتيب پرداخت 
بدهي مالياتي قطعي شده است و درصورت عدم رعايت 
اين حكم مسووالن امر نسبت به پرداخت ماليات هاي 
مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت. بر 

اين اساس مقرر ش��د، نامه اي براي طرح اين مساله و 
حل آن تهيه شود تا از طريق كميسيون مورد پيگيري 

قرار گيرد.
فرشته دست پاك، رييس مركز ملي فرش، هم توجه 
حاضران را به اين نكته جلب كرد كه ايران با وجود اين 
ميزان نيروهاي تحصيلكرده كه حتي نسبت به برخي 
كشور هاي توسعه يافته و ثروتمند پيشگام است، به چه 
دليل بايد با اين ميزان بي��كاري و چنين وضعيتي در 
فضاي كسب و كار مواجه باشد؟ او درخواست كرد كه 
كميسيون بهبود محيط كسب و كار و رفع موانع توليد 

اتاق تهران به اين مساله نيز توجه نشان دهد.
مهشيد  پورداد، نماينده سنديكاي كاغذ و مقوا هم در 
اين نشست، با اشاره به اينكه  در گزارش بانك جهاني 
زمان واردات در ايران 40 ساعت عنوان شده است، گفت: 
واردات  مواد اوليه  در حوزه كاغذ  حدود سه ماه به طول 
 مي انجام��د و  پس از آن به دليل منقضي ش��دن  زمان 
ثبت سفارش بايد از نو  ثبت سفارش  انجام گيرد. در اين 
شرايط بايد به فكر كساني  باشيم كه  مي خواهند كسب 
و كار خود را آغاز كنند. در پايان اين نشست، محمدرضا 
نجفي منش اين نكته را اعالم كرد كه كميسيون »بهبود 
محيط كس��ب و كار و رفع موانع توليد« اتاق تهران در 
جلس��ات آتي، وضعيت هر يك از نماگرهاي 10گانه 
سهولت كسب و كار را با حضور نهادهاي ذي ربط مورد 

بررسي قرار خواهد داد.

  دو روش براي ماليات بر ارزش افزوده
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت، محمدرض��ا 
نجفي منش، رييس اين كميسيون، با اشاره به اينكه 
موضوع ماليات بر ارزش  اف��زوده نيز در اتاق ايران  در 
حال بررس��ي است و پيش��نهاداتي در اين باره تهيه 
ش��ده، گفت: ماليات بر ارزش اف��زوده به دو روش در 
ساير  كشور ها اعمال  مي ش��ود، يكي از اين روش ها، 
اخ��ذ ماليات در انتهاي زنجي��ره و ديگري به صورت 
آبشاري اخذ  مي ش��ود. اكنون 152  كشور به صورت 
آبشاري و مشابه ايران عمل  مي كنند . ولي در كشوري 
نظير امريكا، ماليات بر ارزش  افزوده در انتهاي زنجيره 
دريافت  مي شود. در ايران مشكل عمده براي اجرايي 
كردن اين مورد، اصناف با حدود 3 ميليون كسبه است 
كه زير بار پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي روند. 
اما به هر حال از طريق اتاق ايران در حال بررسي اين 

موضوع هستيم. 
عل��ي دوس��تدار، نماينده س��نديكاي ش��ركت هاي 
تاسيساتي و صنعتي ايران نيز در اين نشست، با اشاره 
به اينكه بازرسي دفاتر از سوي سازمان تامين اجتماعي 
همچنان، مشكالتي را براي بنگاه ها پديد  مي آورد، گفت: 
سازمان تامين اجتماعي، نامه اي حاوي چند پرسش 
را ب��راي بنگاه هاي اقتصادي ارس��ال  مي كند و وقتي 
پاسخ اين پرسش ها به سازمان ارايه  مي شود، بازرسان 
سازمان تامين اجتماعي به بهانه دريافت مستندات و 
راستي آزمايي اين پاسخ ها به واحد ها مراجعه و دفاتر را 

بازرسي  مي كنند.
او خواستار رسيدگي به اين مساله از سوي اتاق بازرگاني 
تهران ش��د. دوستدار همچنين با اش��اره به اظهارات 
مقام��ات دولتي مبني بر تدوين اليح��ه بودجه بدون 
نفت گفت اين نگراني وجود دارد كه فش��ار مالياتي بر 

پيمانكاران افزايش پيدا كند.

بازار بزرگ تهران در آرامش كامل است
نايب رييس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه بازار تهران باز است و روند 
عادي خود را سپري مي كند، گفت: ارگان هاي مربوطه براي كنترل 
قيمت ها كار خود را آغاز كرده اند و نظارت و بازرسي ها آغاز شده است. 
ابراهيم درستي در گفت وگو با فارس درباره وضعيت بازار بزرگ تهران 
گفت: تمام واحدهاي صنفي بازار بزرگ تهران باز است و بازار روند عادي 
خود را سپري مي كند. او بيان كرد: ما بارها اعالم كرده ايم كه اصناف در 
چارچوب قوانين كار مي كنند و روز گذشته تعطيلي واحدهاي صنفي 
ناشي از رعب و وحشتي بود كه اغتشاشگران ايجاد كرده بودند و تعطيلي 
ناشي از اعتراض نبود.  نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف ايران با تاكيد 
بر اينكه تمامي واحدهاي صنفي بازار باز است گفت: در اين لحظه از 
بازار با شما صحبت مي كنم و شرايط را كامال به صورت عادي مشاهده 
مي كنيم و هيچ گونه ناآرامشي و مشكلي مشاهده نمي شود. او در پاسخ 
به اين سوال كه ميزان خسارت وارده به بازاريان در بازار بزرگ تاكنون 
چقدر بوده است، گفت: هيچ خس��ارتي در بازار بزرگ تهران گزارش 
نشده و آسيبي به واحدهاي صنفي مشاهده نمي شود. در مورد اصناف 
در سطح شهر تهران هم گزارشي از آسيب مالي به ما نرسيده است و 

اصناف سطح شهر تهران هم مانند يك روز عادي مشغول به فعاليت 
هستند. درستي درباره كنترل قيمت ها بيان كرد: پس از اعالم قيمت 
جديد بنزين ستاد تنظيم بازار در روز جمعه گذشته 24 آبان ماه 98 
مصوبه اي صادر كرد مبني بر اينكه هيچ افزايش قيمتي به بهانه افزايش 
قيمت بنزين پذيرفتني نيست ضمن اينكه تمام مجوزهاي افزايش 
قيمت كه قبال صادر شده بود لغو شد. او گفت: ارگان هاي مربوطه براي 
كنترل قيمت ها كار خود را آغاز كرده اند و نظارت  و بازرسي ها آغاز شده 
و با هر گونه گران فروشي مبارزه خواهد شد. نايب رييس اتاق اصناف 
با تاكيد بر اينكه گران فروش��ي از سوي اصناف اتفاق نمي افتد، گفت: 
واحدهاي صنفي هر كااليي را كه عرضه مي كنند با س��ود مشخص 
مي فروش��ند بنابراين افزايش قيمت ها از مرحل��ه توليد و واحدهاي 
توليدي ممكن است صورت بگيرند كه آنها هم مكلف شده اند هيچ گونه 
افزايش قيمتي روي كاالهاي توليدي خود اعمال نكنند. همچنين 
قاس��م نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با فارس 
گفت: تمام واحدهاي صنفي بازار بزرگ تهران باز هس��تند و بازار در 

كمال آرامش به سر مي برد. 

دو خدمت جديد اتاق تهران به فعاالن بخش خصوصي
مدي��ر عضويت، كارت بازرگاني و گواهي مبدا اتاق بازرگاني تهران از 
اضافه ش��دن دو خدمت جديد »اخذ كد اقتصادي« و »اخذ گواهي 
ارزش افزوده« به ميز خدمات ثبت شركت ها در اتاق تهران خبر داد.

به گزارش اتاق بازرگاني تهران، اعظم رضايي اعالم كرد كه از ابتداي 
شهريور ماه امس��ال تا 18 آبان ماه، به حدود 280 نفر از اعضاي اتاق 
تهران، خدمات ثبتي از طريق ميز ثبت شركت ها ارايه شده است. او 
توضيح داد كه خدمات تاسيس شركت، پلمب دفاتر قانوني، اظهارنامه 
دفتر ثبت تجاري، خدمات صورتجلسات تغييرات شركت ها، ثبت برند، 
ثبت اطالعات كارت بازرگان��ي و كارت عضويت، پرداخت اينترنتي 
متقاضيان و مشاوره صدور كارت، در شمار خدمات ثبتي ارايه شده 
به اعضاي اتاق تهران قرار دارد و به تازگي دو خدمت جديد »اخذ كد 
اقتصادي« و» اخ��ذ گواهي ارزش افزوده« نيز به اين خدمات افزوده 
شده اس��ت.  رضايي درباره نحوه دريافت كد اقتصادي توسط واحد 
ثبت شركت ها گفت: اعضاي اتاق تهران بايد مدارك مورد نياز براي 
دريافت كد اقتصادي را به واحد ثبت شركت ها تحويل دهند، چنانچه 
مدارك كامل باش��د، براي متقاضي، وكيل در نظر گرفته مي شود و 

اين وكيل صفر تا صد مراح��ل آن را طي مي كند و بدين ترتيب، كد 
اقتصادي به متقاضيان تحويل داده مي شود. براي اخذ گواهي ارزش 
افزوده هم همين فرآيند طي مي ش��ود. او اف��زود: در حوزه خدمات 
تاسيس شركت نيز تمام مراحل از ثبت اطالعات در سيستم تا تحويل 
پيش نويس آگهي به متقاضي از سوي واحد ثبت شركت ها كه در اتاق 
تهران مستقر است، انجام مي گيرد. الزم است توضيح داده شود كه 
خدمات مربوط به تاسيس شركت به شركت هايي ارايه مي شود كه 
در موضوع فعاليت آنها، واردات و صادرات قيد شده باشد؛ البته امكان 
تغيير و اصالح موضوع فعاليت شركت وجود دارد. ارايه خدمات ثبتي 
به اعضاي حقيقي و حقوقي و به طور كلي، صاحبان كس��ب و كار از 
اواخر س��ال 1395 در اتاق تهران آغاز شد. با ايجاد اين ميز خدمت، 
دارن��دگان كارت بازرگاني و عضويت اتاق تهران براي انجام اين امور 
نيازي به مراجعه به اداره ثبت شركت ها ندارند. ضمن آنكه، صاحبان 
بنگاه ها براي انجام امور ثبتي بنگاه هاي خود صرفا هزينه هاي ثبتي را 
پرداخت مي كنند و اتاق تهران از بابت ارايه اين خدمت هيچ هزينه اي 

از اعضا دريافت نمي كند.
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رشد 4 درصدي توليد تاير
ايرنا| سخنگوي انجمن صنفي تاير ايران اعالم 
كرد:  در نيمه نخست امسال 23 ميليون و 586 
هزار و 239 حلقه انواع تاير در كشور توليد شد كه 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال چهار درصد رشد 
داشته است. مصطفي تنها افزود: وزن توليدات ياد 
شده 137 هزار و 815 تن بود كه از نظر وزني در 
مقايسه با 6 ماه نخست پارسال پنج درصد كاهش 
داشته است. او افزايش حلقه اي و كاهش وزني را 
به معناي توليد كمتر تاير سنگين و توليد بيشتر 
تايرهاي سبك عنوان كرد. اين مقام صنفي عنوان 
كرد: در مدت ياد شده كاهش توليد تايرهاي باري 
و اتوبوسي باياس، همچنين كاهش توليد تايرهاي 
دوچرخه، راه سازي و صنعتي در مقايسه با مدت 

مشابه پارسال به ثبت رسيد.

 قيمت روغن نباتي
افزايش نمي يابد

تسنيم| دبير انجمن روغن نباتي گفت: قيمت 
روغن نباتي بعد از افزايش قيمت بنزين افزايش 
نمي يابد. امير هوشنگ بيرش��گ اظهار كرد: با 
توجه به اينكه بيش��تر حمل و نقل روغن خام و 
تصفيه شده با ماش��ين هاي گازوئيل سوز انجام 
مي شود و افزايش قيمت بنزين روي قيمت تمام 
شده روغن نباتي تاثير چنداني نخواهد داشت. او 
با اشاره به اهميت روغن نباتي به عنوان يك كاالي 
اساسي و استراتژيك در سبد خانوار و همچنين 
ساير بخش هايي صنايع غذايي گفت: در راستاي 
همراهي با مردم و دول��ت، صنعت روغن نباتي 
هيچ گونه افزايش قيمتي حتي در خرده فروشي 
لحاظ نخواهد كرد. بيرشگ ادامه داد: با توجه به 
ميزان كافي ذخاير روغن نباتي در كش��ور، بازار 
روغن نباتي در كم��ال آرامش و بدون هيچ گونه 

افزايش قيمتي به كار خود ادامه خواهد داشت.

 افزايش قيمت بنزين 
تاثيري بر زغال سنگ ندارد

ايلنا| دبير انجمن زغال سنگ ايران از افزايش 
مصرف زغال سنگ تا آخر امسال خبر داد و گفت: 
اكنون مصرف زغال سنگ در كشور 2.5 ميليون 
تن است. اما در آينده نزديك به دليل راه اندازي 
طرح ه��اي توس��عه اي و احتي��اج كارخانه هاي 
فوالدسازي، اين ميزان به 4 ميليون تن افزايش 
پيدا خواهد كرد. اين در حالي اس��ت كه بخش 
زغال سنگ نسبت به نياز رشد نكرده و بخش قابل 
توجهي از نياز كشور وارد مي شود. سعيد صمدي 
با بيان اينكه صنعت زغال سنگ بسيار اشتغالزا 
است، تصريح كرد: اگر دولت برنامه ريزي اساسي 
براي سرمايه گذاري جديد در بخش زغال سنگ 
انجام ندهد، قطعا واردات زغال سنگ افزايش پيدا 
خواهد كرد و اين امر در ش��رايط فعلي اقتصادي 
كار س��ختي خواهد بود. او با اش��اره به افزايش 
قيمت بنزين و تاثي��ر آن در بخش معدن گفت: 
در ايران به دليل اينكه از زغال س��نگ به عنوان 
منبع انرژي اس��تفاده نمي شود، به همين دليل 
در زماني كه قيمت و ميزان توليد س��وخت هاي 
فسيلي نوسان پيدا كند؛ تاثير روي زغال سنگ 
نخواهد گذش��ت. صمدي با بيان اينكه در ايران 
تنها رقيب زغال سنگ، گاز صنعتي است، افزود: 
زغال سنگ تنها متاثر از نوسانات قيمت و توليد 
گاز صنعتي است، هنگامي كه قيمت گاز صنعتي 
واقعي شده يا جهش پيدا كند، زغال سنگ مزيت 

پيدا خواهد كرد.

پيشرفت قابل توجه 
قطعه سازي لوازم خانگي

شاتا| رييس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
گفت: امس��ال نمايش��گاه لوازم خانگي در س��ه 
بخش شامل بخش هاي صنايع انرژي بر، صنايع 
غيرانرژي بر و قطعات برپا خواهد شد. حبيب اهلل 
انصاري با اشاره به اينكه صنايع انرژي بر شامل گاز و 
برق مي شود، اظهار كرد: در بخش صنايع غيرانرژي 
تمام ظروفي كه در ايران توليد مي شوند اعم از بلور، 
كريستال و چيني به نمايش درمي آيد. او افزود: 
ايران در توليد ظروف چيني شهرت خوبي در بازار 
جهاني دارد و عالوه بر اين در بخش قطعه سازي 
لوازم خانگي نيز به پيش��رفت هاي قابل توجهي 
دست يافته ايم به گونه اي كه با كشورهاي مطرح 
در اين زمينه رقابت داريم. اين مقام صنفي با بيان 
اينكه تنها قطعه لوازم خانگي كه در كشور توليد 
نمي شود دستگاه كمپرسور يخچال است، عنوان 
كرد: امروزه ارتباط ميان قطعه سازان و شركت هاي 
دانش بنيان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در 
اين راستا امسال نيز شركت هاي دانش بنيان در 
اين نمايشگاه حضور فعالي خواهند داشت. به گفته 
او، امسال س��ال رونق توليد داخل است و زماني 
مي توانيم اين شعار را محقق كنيم كه توليد داخل 
افزايش يابد و به دنبال آن بازار داخل نيز توسعه يابد. 
انصاري ادامه داد: ايران با برخورداري از نيروي كار 
مختصص و تكنولوژي هاي به روز مي تواند از مزيت 
همسايگي با 15 كشور بهره برده و با رشد صادرات 
ميزان توليد داخل را نيز رونق دهد. او با اش��اره به 
فروش لوازم خانگي قاچاق در داخل كشور بيان 
كرد: با وجود آنكه از سال 97 ورود كاالهاي خارجي 
به كشور ممنوع شده، اما متاسفانه همچنان شاهد 
ورود كاالهاي قاچاق به داخل كشور هستيم كه 
بايد در راستاي تحقق هدف رونق توليد به صورت 
جدي براي آن تصميمي گرفته ش��ود. انصاري 
با اش��اره به حضور توليدكنندگان قطعات لوازم 
خانگي در نمايش��گاه هاي كه در كشور سوريه و 
عراق برگزار ش��د، گفت: اين حضور در راس��تاي 
توسعه مبادالت تجاري بين فعاالن اقتصادي و با 
هدف بررسي چالش ها و موانع پيش روي صادرات 

به اين كشورها انجام شد.

دبيركل جامعه اصناف و بازاريان گفت: نيروهاي نظامي و انتظامي بايد 
حساب اغتشاشگران را از مردم متعرض جدا كرده و با اغتشاشگران 
برخورد جدي كنند.  احمد كريمي اصفهاني در گفت وگو با خبرگزاري 
مهر با تاكيد بر اينكه يكي از مولفه هاي موثر بازار، تامين امنيت است، 
گفت: از جمله پيش شرط هاي تداوم كار بازار، تامين امنيت آن است 
و هر زماني كه امنيت به مخاطره بيفتد، بازاريان عكس العمل نشان 
خواهند داد. او افزود: در بازار افرادي حضور دارند كه طي 30 تا 40 
سال گذشته بسيار هوشيار بوده و در همراهي با نظام و واليت فقيه 
تالش كرده اند هميشه در صحنه باشند. دبيركل جامعه اصناف و 
بازاريان تصريح كرد: در اين ميان اين افراد با تجارب انباشته اي كه 
دارند دشمن را به خوبي رصد كرده و متوجه هستند كه شلوغي ها و 
تخريب هاي اخير تنها از سوي افراد خاص دشمن صورت گرفته است. 
او با بيان اينكه در هر نظامي ممكن است تصميماتي اتخاذ شود كه با 
طبع مردم جامعه همخواني نداشته باشد، عنوان كرد: مخالفت مردم 
با برخي تصميمات معناي تخريب نظام را ندارد اما به هر حال مراكزي 
براي طرح نظرات وج��ود دارند كه به صورت قانوني مي توان نقطه 
نظرات را مطرح و چالش ها را برطرف كرد. او تاكيد كرد: بازار به خوبي 

دشمن را مي شناسد و در 40 س��ال اخير متوجه شده كه اقدامات 
دشمن در جهت خير و صالح مردم نيست، بنابراين اينكه ضدانقالب 
و برخي منافقان داخلي به اعتراضات دامن مي زنند نكته اي است كه 
همه بايد در مقابل آن هوشيار باشيم. كريمي اصفهاني گفت: چنانچه 
امنيت بازار تامين شود، هيچ مشكلي در ادامه كار بازاريان وجود ندارد 
و روز گذشته نيز به دليل تأمين امنيت بخشي از بازار تعطيل شده بود 
و اين به معناي مخالفت با نظام نيست. او عنوان كرد: امروز شرايط به 
حالت عادي بازگشته و بازار به صورت كامل باز است كه اميد مي رود 
با حفاظت و تامين امنيت از سوي پليس بتوان اين مسير را به خوبي 
ادامه داد. اصناف و بازاريان همچنان در كنار نظام و دولت هس��تند 
و اگر هم اعتراضي به برخي تصميمات دولتي دارند، آن را به طرق 
قانوني پيگيري مي نمايند. دبيركل جامعه اصناف و بازاريان تصريح 
كرد: بايد حس��اب مردمي كه به تصميم دول��ت اعتراض دارند را با 
عده اي آشوبگر كه فضا را براي ضربه زدن به كشور مناسب ديده اند، 
جدا كرد و انتظار داريم نيروهاي انتظامي با آشوبگران برخورد كنند؛ 
چرا كه آشوبگران در حال ضربه زدن به اموال مردم هستند و فعاليت 

روزانه كسبه و اصناف را مختل كرده اند.

حساب اغتشاشگران از مردم معترض را جدا و با آنها برخورد كنيد
دبيركل جامعه اصناف و بازاريان: 

رييس اتحاديه گوشت گوس��فندي با اشاره به ثبات 2 ماهه و روند 
كاهشي قيمت ها گفت: با وجود بارندگي هاي اخير و كاهش حمل 
دام، قيمت گوشت ثابت مانده و روند قيمت طي دو ماه اخير كاهشي 
بوده اس��ت. علي اصغر ملكي در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه 
وضعيت بازار و قيمت  گوشت گوس��فندي ثابت و كم رونق است، 
اظهار كرد: اكنون به دليل بارندگي روزهاي اخير دام كمتر منتقل 
شده اما به همان نسبت نيز تقاضا براي خريد كاهش داشته است، 
بنابراين قيمت  گوشت ثابت مانده است. او ادامه داد: طي دو روز آينده 
كه بارندگي ها كاهش يابد، وضعيت حمل و نقل دام نيز بهتر خواهد 
شد، همچنين با توجه به اينكه دوماه از ثبات قيمتي همراه با كاهش 
نرخ ها مي گذرد، بازار عرضه و تقاضا كم رونق پيش مي رود. بر هيمن 
اساس از دوماه گذشته تاكنون بين 15 تا 20 هزار تومان قيمت شقه 
گوسفندي كاهش يافته است. به گفته رييس اتحاديه فروشندگان 
 گوشت گوسفندي، روز گذش��ته قيمت هر كيلو شقه گوسفندي

 78 تا 81 هزار تومان به مغازه داران فروخته و با 10 درصد افزايش 
به دست مردم مي رسد. ملكي با اش��اره به اينكه امسال با توحه به 
درخواست اتحاديه خروج دام از كش��ور ممنوع شد، اظهار كرد: با 

توجه به ثبات نسبي در قيمت دالر، قاچاق دام نيز به صرفه نيست، بر 
اساس همين نياز دام براي مصرف داخلي كامال تأمين شده و مشكلي 

از اين بابت وجود ندارد.
همچنين منصور پوريان، رييس شوراي تامين كنندگان دام زنده در 
گفت وگو با خبرگزاري تسنيم گفت: افزايش قيمت بنزين موردي 
نيس��ت كه با هزينه هاي توليد گوش��ت قرمز ارتباطي مشخص و 
مستقيم داشته باشد بلكه بايد مراقب بود كه در مغازه ها گرانفروشي 
نش��ود. او درباره كنترل قيمت گوش��ت قرمز بع��د از اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين موردي نيست 
كه با هزينه هاي توليد گوش��ت قرمز ارتباطي مشخص و مستقيم 
داشته باشد و در حال حاضر نيز شاهد تغيير قيمتي نيستيم. پوريان 
افزود: بايد مراقب بود كه قيمت گوشت در مغازه ها افزايش پيدا نكند 
در غير اين صورت هزينه هاي توليد گوشت قرمز با گران شدن بنزين 
تغييري نخواهد داشت. رييس شوراي تامين كنندگان دام زنده ادامه 
داد: درباره امكان افزايش قيمت فروش گوشت قرمز در بازار نمي توان 
پيش بيني درستي داشت و بايد منتظرماند و ديد بازار چگونه توسط 

مسووالن كنترل و نظارت مي شود.

كاهش ۱۵ هزار توماني قيمت گوشت طي ۲ ماه
قيمت گوشت افزايش نخواهد داشت



يادداشت

تك خبر

7 انرژي

مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري تحليل كرد

وزير نفت شيوه نامه عرضه نفت خام و ميعانات گازي در رينگ صادراتي بورس انرژي را ابالغ كرد

گزارش »تعادل« از هشدارهاي شركت ملي گاز در فصل سرما

5 هدف اصالح قيمت بنزين

مسيري تازه براي فروش نفت

نعمت گاز كه با بي توجهي قاتل خاموش مي شود

تهراني ها 3 برابر كل ايران بنزين مصرف مي كنند
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 پس از اجراي س��هميه بندي و افزاي��ش قيمت بنزين، 
دولتي ها دس��ت به كار ش��دند و با انتش��ار گزارش ها و 
راهبردهايي، سعي در اقناع ذهن جامعه اي دارند كه هنوز 
از شوك افزايش قيمت بنزين خارج نشده است. در همين 
راستا، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در 
گزارشي به زوايا و ابعاد اصالح نظام يارانه بنزين پرداخته و 
اهداف آن را مطرح ساخته است.  پس از آنكه خبر مربوط 
به تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني 
بر افزايش قيمت بنزين اعالم شد، باوجود برخي انتقادات، 
ساير نهادها و دس��تگاه ها از جمله مجلس با اين تصميم 
همراهي و به آن تمكين كردند اما تداوم اعتراضات خياباني 
در برخي نقاط، نش��ان داد كه بخشي از جامعه همچنان 
نسبت به اين تصميم و داليل اجراي آن قانع نشده  است. 
در عي��ن حال برخي نمايندگان مجلس و كارشناس��ان 
اقتصادي نيز اج��راي يك باره و بدون پيش زمينه ذهني 
را مورد انتقاد قرار داده و عنوان مي كنند، دولت و س��اير 
نهادهاي مربوطه مي بايست پيش از اجراي سهميه بندي 
و افزايش قيمت بنزين، نسبت به اين سياست آگاهي الزم 
را به جامعه داده و تمامي ابع��اد و اهداف آن را براي مردم 
روشن مي ساختند. اقدامي كه مي توانست تبعات رواني 
كمتري براي جامعه به همراه داشته باشد. حاال اما مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري گزارشي از زوايا 
و ابعاد سياست اصالح نظام يارانه بنزين ارايه كرده و در آن 

پنج هدف اصلي را مورد بررسي قرار داده است.
در اين گزارش با تشريح پيامدهاي منفي قيمت  غيرواقعي 
بنزين و تخصيص يارانه به اين منبع س��وختي، ضرورت 

اصالح يارانه بنزين مورد تاكيد قرار گرفته است. 
كنترل قاچاق سوخت به عنوان نخستين دليل براي اجراي 
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين عنوان شده است. در 
اين گزارش با تاكيد بر اختالف فاحش ميان قيمت داخلي 
و جهاني بنزين، عنوان ش��ده كه انتظار مي رود با كاهش 
هرچه بيش��تر اين اختالف، فرآيند قاچاق بنزين ايران از 

صرفه افتاده و كاهش يابد.
آخرين آمار رسمي منتشر شده از قاچاق سوخت كشور 
مربوط به تيرماه سال جاري است، جاييكه رييس ستاد 
مركز مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز، متوس��ط قاچاق روزانه 
سوخت را 11 ميليون ليتر اعالم كرد. اين در حالي بود كه 
سال گذشته پايگاه اطالع رساني دولت با انتشار كليپي، 
ميزان قاچاق س��وخت به خارج از كشور را بين 20 تا 40 
ميليون ليتر در روز اعالم ك��رده بود. اما در همين زمينه 
هدآيت اهلل خادمي، عضو كميس��يون انرژي مجلس در 
گفت وگو با سايت افكارنيوز، مدعي ش��ده بود كه روزانه 

حدود يك ميليون ليتر بنزين از كشور قاچاق مي شود. 

حاال دولت اميدوار اس��ت با اصالح قيمت بنزين و از بين 
بردن شكاف قيمتي اين محصول در ايران با بازار كشورهاي 
همسايه، بتواند با غيرسودآورسازي قاچاق بنزين، روند 
خروج غيرقانوني اين محصول از كش��ور را متوقف سازد، 

روندي كه بايد در آينده منتظر نتايج آن بود. 
توزي��ع عادالن��ه يارانه ها دومي��ن هدفي اس��ت كه در 
گزارش ارايه شده از سوي مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري به آن اشاره و عنوان شده است: اصالح 
نظام يارانه بنزين بايد به گونه اي باشد كه بين افرادي كه 
امكان استفاده بيشتري از بنزين دارند )دارندگان خودروي 
شخصي، افرادي كه حجم مسافرت بيشتري دارند و...( و 
افراد ديگر، تبعيضي وجود نداش��ته باشد و يارانه به طور 
مس��اوي به همه برس��د. همچنين كمك به خانوارهاي 
ضعيف با توزيع هدفمند و بهينه يارانه ها مي تواند به عنوان 
يكي از اهداف جانبي اصالح نظام يارانه مطرح شود. در اين 
خصوص طبق تصميم دولت، مقرر شده كه از منابع حاصل 
از اصالح قيم��ت بنزين به 60 ميليون نفر از خانواده هاي 
كم درآمد )18 ميليون خانوار( يارانه پرداخت شود. طبق 
اين سياست؛ به مشموالن نفري 55 هزار تومان يارانه در 

ماه تعلق گيرد. 

      سهميه بندي به كاهش مصرف بنزين منتهي 
خواهد شد؟

جلوگيري از اسراف و مصرف بي رويه بنزين در كشور نيز 
هدف چهارم دولت از اجراي اين سياست بيان شده است. 
در اين گزارش دليل اصلي مصرف باالي سوخت، سركوب 
قيمتي سوخت و پايين بودن قيمت نسبي آن اعالم و عنوان 
شده است: با نزديك شدن قيمت بنزين به قيمت واقعي 
خود و حذف يارانه آن، مصرف كل )خصوصا از محل مصارف 
غيرضروري( به مرور زمان كاهش مي يابد. پيش بيني اين 
گزارش آن است كه با اجراي سياست اصالح قيمت بنزين، 
تعداد خودروهاي تك سرنشين كاهش يافته و استفاده از 
حمل ونقل عمومي افزايش يابد كه نتيجه جانبي اين فرآيند 

مي تواند كاهش ترافيك شهري نيز باشد. 
طبق گزارش هاي رسمي، ميزان مصرف روزانه بنزين در 
ايران در سال گذشته معادل 89.1 ميليون ليتر بوده كه اين 
ميزان در چهار ماه نخست سال جاري به 95.3 ميليون ليتر 
رسيد و پيش بيني مي شد اين ميزان تا پايان سال جاري 
به حدود 100 ميليون ليتر در روز برسد. حاال اما برآوردها 
كمي تغيير كرده است. آنطور كه مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي اي��ران در روزهاي اخير عنوان 
كرده، پيش بيني مي شود كه با اجراي طرح سهميه بندي 
بنزين، ميزان مصرف اين س��وخت بي��ن 8 تا 10 درصد 
كاهش يابد. البته اين برآوردي اس��ت كه مي توان براي 

كوتاه مدت ارايه داد و مشخص نيست كه آيا در بلندمدت 
و در سال هاي آينده نيز اين سهميه بندي با تداوم كاهش 
مصرف همراه خواهد بود يا خير. اين مساله از آن رو است 
كه روند كاهش مصرف بنزين پس از سهميه بندي سال 86 

بعد از چند سال متوقف و وارد فاز معكوس شد. 

      منابع�ي ب�راي اصالح�ات س�اختاري باق�ي 
مي ماند؟

 مركز بررسي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري در اين 
گزارش از؛ ايجاد منابع مالي براي اصالحات ساختاري به 
عنوان ديگر هدف اجراي سياست اصالحات بنزيني ياد 
كرده است. در اين بخش آمده؛ اقتصاد ايران با چالش هاي 
متعددي مواجه است كه دير يا زود به آستانه بحراني غير 
قابل برگشت خود نزديك خواهند شد. در صورت تداوم 
شرايط فعلي و منفعل بودن دولت، چالش هايي از قبيل 
بحران آب، بحران محيط زيس��ت و آلودگي هوا، بحران 
انرژي، ضعف زيرساخت ها، بحران بانكي، ضعف نهادهاي 
مرتبط با حكمراني و... كشور را با مشكالت عميق و حتي 
امنيتي مواجه مي كنند. بر همين اساس پيش بيني شده 

كه؛ با عوايدي كه اجراي اي��ن طرح براي دولت به همراه 
خواهد داشت، براي حل بخشي از مشكالت كسري بودجه 
مغتنم بوده و مي توان از آن براي اصالحات س��اختاري از 
قبيل مبارزه با آلودگي هوا و بهبود محيط زيست استفاده 
كرد. در حال��ي دولت در اين بخ��ش از عوايد اجراي اين 
سياس��ت براي خود مي گويد كه طبق سازوكارهايي كه 
از سوي مسووالن اعالم شده؛ تمامي منابع مالي حاصل 
از افزايش قيمت بنزين در قالب يارانه به مردم بازگردانده 
خواهد ش��د. در اين خصوص وزير نفت عنوان كرده كه؛ 
برآورد كرديم با اجراي طرح مديريت مصرف بنزين 31هزار 
ميليارد تومان در سال افزايش درآمد داشته باشيم كه همه 
به اقشار كم درآمد تعلق خواهد گرفت. بر اين اساس عمال 
تمامي منابع مالي حاصل از افزايش قيمت بنزين نه براي 
جبران كسري بودجه هزينه خواهد شد و نه فرصتي براي 
بهره گيري از آن به منظ��ور مبارزه با آلودگي هوا و بهبود 

محيط زيست فراهم خواهد شد. 
افزايش به��ره وري آخرين و يكي از مهم ترين اهداف اين 
سياست اعالم شده است. در اين گزارش آمده است: يكي از 
مهم ترين متغيرهاي قابل سنجش براي كارايي و بهره وري 

در كش��ورها، شدت مصرف انرژي اس��ت. اين شاخص با 
تقسيم واحدي از انرژي بر واحدي از توليد ناخالص داخلي 
به دست مي آيد. ايران يكي از باالترين شدت هاي مصرف 

انرژي در دنيا را دارد. 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي در س��ال 1389، شدت 
مصرف انرژي دنيا در سال 2008 معادل 1.4 بشكه نفت 
خام براي هر هزار دالر بوده در حالي كه در ايران اين رقم 4.2 
يعني سه برابر متوسط دنيا بوده است. اما با افزايش قيمت 
سوخت، هزينه س��وخت در توليد باالتر رفته و در نتيجه 
بنگاه هاي اقتصادي به سمت تكنولوژي هاي پيشرفته تر، 

جهت كاهش مصرف سوخت حركت خواهند كرد.
نهايتا اينكه دولت به عنوان يكي از سه قوه تصميم گير در 
مورد سياست سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين، پنج 
هدف استراتژيك را براي اجراي طرح خود اعالم كرده كه 
در مورد تحقق برخي از اين اهداف ابهاماتي مطرح است. 
گرچه بهتر بود اين اهداف پيش از اجراي طرح مطرح و در 
مورد آن با مردم صحبت مي شد تا شايد اهدافي كه دولت 
برشمرده، از سوي جامعه نيز پذيرفته شده و با آن همراهي 

صورت مي گرفت. 

وزير نفت شيوه نامه نحوه عرضه نفت خام و ميعانات گازي 
در رينگ صادراتي بورس انرژي را ابالغ كرد. به گزارش شانا، 
در متن ابالغيه بيژن زنگنه، وزير نفت آمده است: مستند 
به تكليف مندرج در بند )و( تبصره )1( قانون بودجه سال 
1398، بدينوسيله شيوه نامه نحوه عرضه نفت خام و ميعانات 
گازي در رينگ صادراتي بورس انرژي، به شرح ذيل جهت 

اجرا ابالغ مي شود.
1( در س��ال 1398، ش��ركت ملي نفت ايران مكلف است 
به صورت منظم و مستمر، ماهانه حداقل 2 ميليون بشكه 

نفت خام سبك، 2 ميليون بش��كه نفت خام سنگين و 2 
ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي، در سقف بند 
)ب( تبصره )1( قانون بودجه 1398، با رعايت اين شيوه نامه 
در رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه كند. 2( در هر عرضه، 
قيمت پايه در اطالعيه عرضه به صورت ديفرنشيال قيمت 
نسبت به ش��اخص هاي معتبر قيمتي اعالم مي شود كه 
قيمت پايه اعالمي، كف قيم��ت قابل اعمال در روز عرضه 
بوده و روي تابلو تخفيفي نسبت به آن اعمال نخواهد شد. 
بر اين اس��اس بهترين پيشنهاد از سوي متقاضيان در روز 

عرضه، برنده معامله است. تبصره 1: قيمت پايه در هر عرضه 
به دالر امريكا اعالن خواهد شد. 3( قيمت پايه موضوع بند 
2، توسط مديرعامل شركت ملي نفت ايران تعيين مي شود. 
4( متقاضيان خريد بايد پيش از انجام معامله در روز عرضه، 
نسبت به واريز 6 درصد ارزش سفارش )بر مبناي قيمت پايه 
اعالمي در اطالعيه عرضه( به عنوان پيش پرداخت به صورت 
ارزي يا ريالي به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه يا خارج از بورس با تامين اعتبار از سوي 
خريدار جهت واريز به حس��اب هاي معرفي شده از سوي 

گروه انرژي | 
روزهاي اخير بيشتر مناطق ايران شاهد بارش برف و باران 
بود و با آغاز رسمي دوره سرما، مردم دست به كار نصب 
بخاري ها در خانه هاي خود ش��دند. متأسفانه هر ساله 
سرد شدن هوا با افزايش آمار آتش سوزي ها و خفگي بر 
اثر انتش��ار گاز مونوكسيد كربن همراه است و به همين 
بهانه، شركت ملي گاز ايران ديروز ميزبان خبرنگاران بود 
تا هشدارهاي الزم را به گوش استفاده كنندگان از وسايل 
گرمايشي گازي برساند. غالمرضا بهمن نيا، مدير ايمني، 
بهداشت و محيط زيست )HSE( شركت ملي گاز ايران در 
اين نشست با اعالم اينكه ساالنه همگام با توسعه 3 الي 4 
درصدي شبكه گاز در كشور، حوادث نيز به همين ميزان 
افزايش مي يابد، بيان كرد كه حدود 90 درصد از تلفات 
ناشي از گازگرفتگي به دليل عدم توجه كافي مشتركان 
به مسائل ايمني اتفاق مي افتد، در حالي كه شركت ملي 
گاز مس��ووليت و اختيار نظارت بر امور ايمني مربوط به 
گاز در داخل خانه هاي مردم را ندارد. بهمن نيا در پاسخ 
به پرسش »تعادل« درباره چگونگي حصول اطمينان از 
ايمني گاز در مناطق زلزله زده آذربايجان نيز بيان كرد كه 
طي مكانيسمي دقيق، خانه به خانه گاز مشتركان وصل 
مي شود و پس از حصول اطمينان از وجود نداشتن نشتي 
در شبكه بيرون خانه و همچنين درون خانه، گاز پايدار 

مشترك وصل خواهد شد. بنابراين مشتركان زلزله زده با 
سيل زده در كشور مي توانند بدون نگراني از گاز استفاده 
كنند. ديروز غالمرضا بهمن نيا، مدير ايمني، بهداشت و 
محيط زيست شركت ملي گاز ايران در نشست خبري كه 
به مناسبت آغاز فصل سرما و شروع حوادث گاز در بخش 
خانگي و تجاري برگزار شد، با اعالم اينكه سال گذشته 
2هزار و 61 حادثه در رابطه با آتش سوزي، انفجار و خفگي 
ناشي از انتشار گاز مونوكسيد كربن در ايران اتفاق افتاد و 
348 مورد فوتي داشتيم، گفت: در سال هاي اخير حوادث 
مرتبط با گاز در بخش خانگي و تجاري رشد ساالنه 3 الي 

4 درصدي داشته است.
بهمن نيا در پاسخ به پرسش »روزنامه تعادل« مبني بر اينكه 
با توجه به آنكه اخيرأ در سمت آذربايجان شرقي و شمال 
غرب كشور شاهد وقوع زلزله بوده ايم، شركت ملي گاز چه 
اقداماتي را در جهت حصول اطمينان از افزايش تلفات ناشي 
از شكس��تگي و نشتي لوله هاي گاز در خانه ها و همچنين 
جابه جايي لوله هاي بخاري در اين مناطق انجام داده است؟ 
گفت: »معموأل در مناطقي كه زلزله اتفاق مي افتد، به سرعت 
سيستم شبكه گازرس��اني را مي بنديم. سپس واحدها را 
تك تك وارد سرويس كرده و به آنها گازرساني مي كنيم و در 
نهايت در هماهنگي با سازمان هاي ديگر مطمئن مي شويم 
كه نش��تي گاز در ورودي هر كدام از خانه ها وجود ندارد و 

شرايط ايمني برقرار است و پس از آن گاز را به صورت پايدار 
متصل مي كنيم. بدين ترتيب حتما مطمئن مي شويم كه 
شبكه گاز مشتركين چه از بيرون و چه از داخل خانه ها آسيب 
نديده است و آماده به كار است. بنابراين در مناطق زلزله زده 
يا سيل زده، زماني گاز را وصل مي كنيم كه مطمئن باشيم 

اتفاقي براي مشتركين رخ نخواهد داد.
مدير ايمني، بهداش��ت و محيط زيست شركت ملي گاز 
ايران با بيان اينكه مسووليت اين شركت در قبال حوادث 
گازي، پشت درب خانه هاي مردم به اتمام مي رسد و نسبت 
ب��ه حوادثي كه در داخل خانه ه��ا رخ مي دهند هيچ گونه 
مسووليتي ندارد، با اين وجود دغدغه مسووالن در شركت 
ملي گاز نسبت به حوادث گازي در داخل خانه ها كه عمدتأ 
ناشي از سهل انگاري است باعث شده تا براي فرهنگ سازي 
و اطالع رساني نكات ايمني به شهروندان اقداماتي را انجام 
دهد. وي افزود: در س��ال 96 نشستي با حضور نمايندگان 
تمامي ذي نفعان و ارگان هاي دولتي و غيردولتي در خصوص 
ارايه راهكارهاي جلوگيري از حوادث گازي برگزار شد كه 
راهكارهاي متعددي ارايه ش��ده و قرار بود هر س��ازمان به 
ظرفيت خود اقداماتي را انجام دهد كه امسال نيز نشست 
مش��ابهي با حضور تمامي ذي نفعان و ارگان هاي مختلف 
برگزار مي كنيم تا اقدامات انجام شده و همچنين راهكارهاي 

الزم را براي كاهش حوادث گازي را بررسي كنيم.

يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه با اصالح قيمت 
بنزين ضريب جيني و ش��كاف طبقاتي كاهش مي يابد 
و اين عين عدالت اس��ت، گفت: اعتراض��ات امروز مردم 
هم به افزايش قيمت س��وخت نيست، به ناكارآمدي ها و 
دعواهاي سياسي است. سعيد ليالز در گفت وگو با فارس 
با اشاره به مزاياي اصالح قيمت حامل هاي انرژي، اظهار 
داش��ت:  در اين دوره فقط اصالح قيمت بنزين انجام شد 
اما من معتقدم بهتر بود اص��الح قيمت همه حامل هاي 

انرژي انجام مي شد. وي با اشاره به نابرابري و بي عدالتي در 
توزيع مصرف سوخت، گفت: در حالي كه جمعيت تهران 
10 درصد كل جمعيت كشور است، مصرف بنزين تهران 
بيش از يك س��وم مصرف كل ايران اس��ت و اين معنايي 
ندارد جز اينكه تهراني ها به طور متوسط 3 برابر ايراني ها 
مصرف بنزين دارند. اين كارش��ناس اقتصادي بيان كرد: 
از س��وي ديگر از نظر طبقاتي، دهك اول 23 برابر دهك 
دهم يارانه مصرف بنزين دريافت مي كند و همين اتفاق 

در مورد گاز هم حاكم است، فردي كه مساحت خانه اش 
500 متر مربع است با كسي كه مساحت خانه اش 50 متر 
مربع است تقريباً  هزينه يكسان بابت گاز پرداخت مي كنند. 
وي با بيان اينكه من حتي در دولت آقاي احمدي نژاد هم 
از اصالح نرخ حامل هاي انرژي دفاع كردم، اظهار داشت: 
ارايه سوخت يارانه اي يعني  سرطان، ترافيك و آلودگي را 
بين مردم به صورت مساوي تقسيم  كنيم. اين كارشناس 
اقتصادي تأكيد كرد: بهره مندي از اصالح قيمت حامل هاي 

انرژي در نهايت مشمول اقشار كم درآمد و ضعيف مي شود 
و اين كاري ك��ه دولت روحاني كرد، گامي بزرگ و جدي 
به سمت عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي بود. به 
گفته وي؛ شكاف طبقاتي در 15 سال گذشته در ايران به 
 طرز نگران كننده اي در حال افزايش بوده اس��ت و اگر هر 
چند سال يك بار ما اين شكاف را به نحوي ترميم نكنيم 
ممكن است گرفتاري ها و بي ثباتي هاي جديدتري براي 

كشور پديد  آيد.
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لقمه راحت فروش
500 هزار بشكه نفت

آن طور كه ش��ايع شده 
ق��رار اس��ت در اليح��ه 
بودجه سال آينده ميزان 
صادرات نفت ايران حدود 
500 هزار بش��كه در روز 
در نظر گرفته ش��ود. اين 
ميزان صادرات با توجه به 
تحريم هاي يكجانبه اي 
است كه از سوي امريكا بر 
ايران اعمال شده است. اينكه ايران چگونه مي تواند 
به اين ميزان صادرات دست يابد مي توان سناريوهاي 
متفاوتي در نظر گرفت. اينكه چه راه هاي مختلفي 
براي ايران وجود دارد تا براي س��ال آينده در حدود 
500 هزار بشكه در روز نفت صادر كند گزينه هاي 
متفاوتي اس��ت.  همانطور ك��ه مي دانيم ظرفيت 
توليد نفت خام ايران بيشتر از سطح توليد كنوني 
اس��ت و فروش پايين نفت باعث شده كه چاه ها با 
حداكثر توان كار نكنند. ام��ا هيچگاه فروش نفت 
اي��ران بر اثر تحريم ها به صفر نخواهد رس��يد. زيرا 
نوع نفتي كه برخي پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي 
دنيا مي توانند پذيرش كنند، از نوع تركيبات نفتي 
ايران اس��ت. همچنين برخي كشورها هستند كه 
به رغم تحريم ها، به داليل مختلف نفت خام ايران را 
خريداري مي كنند. بنابراين ايران مي تواند به راحتي 
در حدود 500 هزار بشكه در روز نفت را بفروشد. راه 
و بحث ديگر سوآپ نفت است كه مي تواند فروش 
نفت ايران را افزايش دهد. يعني ايران نفت خام خود 
را در نقطه اي از كشور تحويل دهد و به جاي آن در 
نقطه اي ديگر از مرز گاز طبيعي يا يك كاالي ديگر 
تحويل بگيرد. يا اينكه نفت خود را تحويل بدهد و در 
ازاي آن فراورده نفتي تحويل بگيرد. خوش بختانه 
ايران با كشورهاي متعددي همسايه است و از هر دو 
مسير به درياي آزاد و درياي خزر راه دارد. بنابراين 
راه حل ها براي فروش نفت زياد هس��تند. در واقع 
صادرات 500 هزار بشكه نفت رقم بزرگي نيست كه 
نتوان آن را فروخت. البته بحث ديگري نيز مطرح 
است كه بر اس��اس آن صادرات فراورده هاي نفتي 
اهميت بيش��تري پيدا مي كنند و ايران به س��مت 
جايگزيني درآمد حاصل از فروش فراورده هاي نفتي 
به جاي صادرات نفت خام مي رود. به نظر مي  آيد كه 
اين گزينه اي است كه دولتمردان ايران به خاطر آن 
بنزين را س��هميه بندي كرده اند و پيش از اين هم 
وزير نفت از صادرات بنزين كشور سخن گفته بود. 

پيشنهاد تخصيص سهميه گاز 
رايگان به خودروهاي عمومي

ايسنا| عضو هيات مديره انجمن صنفي جايگاه داران 
سي ان جي گفته پيشنهاد ما به دولت اين است كه پس 
از اجراي طرح اصالح قيمت بنزين، به جاي اينكه پول 
نقد حاصل از اين طرح را به مردم بدهد، سوخت گاز 
را به صورت رايگان در اختيار خودروهاي حمل ونقل 
عمومي و به ويژه تاكسي ها قرار دهد. اردشير دادرس با 
اشاره به وضعيت جايگاه هاي سي ان جي پس از اصالح 
قيمت بنزين در كشور اظهار كرد: وضعيت جايگاه ها 
نسبت به گذش��ته بهبود يافته است، چراكه تمايل 
افراد براي اس��تفاده از سي ان جي افزايش پيدا كرده 
و اميدواريم كه با اصالح قيمت بنزين، اين استقبال 
بيش��تر نيز ش��ود. وي با تاكيد بر اين مساله كه 4.5 
ميليون خودرو گازسوز در كشور وجود دارد كه 90 
درصد آنها خودروهاي حمل ونقل عمومي هستند، 
اظهار كرد: پيشنهاد ما به دولت اين است كه پس از 
اجراي طرح اصالح قيمت بنزين، به جاي اينكه پول 
نقد حاصل از اين طرح را به مردم بدهد، سوخت گاز 
را به صورت رايگان در اختيار خودروهاي حمل ونقل 
عمومي، به ويژه تاكسي ها قرار دهد كه از اين طريق 
هم شرايط حمل و نقل عمومي بهبود پيدا كند، هم از 
لحاظ استفاده از بهبود كيفيت سوخت مصرفي و بهبود 
وضعيت آلودگي هوا توفيقاتي حاصل شود. وي درباره 
جزييات پيشنهاد خود براي ارايه بسته حمايتي در 
بخش گاز، گفت: به جاي اينكه پول نقد را به در اختيار 
رانندگان بخش حمل و نقل عمومي قرار دهند، به آنها 
سهميه رايگان استفاده از سوخت گاز اختصاص دهند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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شركت ملي نفت ايران از طريق كليه روش هاي ممكن از 
جمله مكانيزم هاي ارزي موجود و منوط به تاييد شركت 
ملي نفت ايران اقدام كنند. مبناي تسعير ارز، متوسط نرخ 
اسكناس در سنا براي دو روز كاري قبل از روز عرضه است. 
5( خريد توسط هر كد معامالتي، فاقد محدوديت است و از 
نظر صالحيت متقاضيان خريد، صرف توانايي تاديه پيش 
پرداخت طبق بند 4، كفايت مي كند. 6( در صورت انجام 
معامله در روز عرضه، خريدار جهت عقد قرارداد به شركت 
ملي نفت ايران معرفي مي شود.۷( تسويه باقي وجه المعامله 
بر اس��اس قرارداد منعقده، به صورت ارزي يا ريالي صورت 
مي گيرد. براي پرداخت هاي ريالي، مبناي تسعير ارز نرخ 
اسكناس در س��نا براي دو روز كاري قبل از پرداخت است. 
8( مفاد اطالعيه عرضه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه 
مي شود. 9( حداقل حجم بارگيري براي حمل دريايي 35 

هزار بشكه و براي حمل زميني هزار بشكه است. خريداران 
مي توانند با تجميع قراردادهاي خريد، نسبت به برداشت 
محموله هاي بزرگ تر اقدام كنند. 10( محل و شيوه تحويل 

محموله ها توسط شركت ملي نفت ايران تعيين مي شود.
11( فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد )جز سرزمين 
اشغالي فلسطين( خواهد بود. 12( پرداخت كليه كارمزدها 
و هزينه هاي معامالتي بورس برعهده خريدار اس��ت. 13( 
در حالت تسويه حس��اب به صورت ريالي، با توجه به نرخ 
تس��عير در نظر گرفته شده )اسكناس در س��نا(، خريدار 
معاف از پيمان سپاري ارزي ارزش محموله صادراتي است. 
14( شركت ملي نفت ايران مكلف است در پايان هر فصل، 
گزارش عملكرد اين شيوه نامه را به وزارت نفت ارسال كند. 
15( اين شيوه نامه از تاريخ ابالغ، جايگزين شيوه نامه شماره 

91- 2/20 تاريخ 1398/2/21 مي شود.

     آبان تا اسفند بيشترين حوادث گازگرفتي
رييس HSE ش��ركت ملي گاز ايران ب��ا بيان اينكه 90 
درصد حوادث در اين حوزه، از 15 آبان تا 15 اسفندماه 
اتفاق مي افتد، اظهار كرد: ساالنه 3 تا 4 درصد شاهد رشد 
حوادث مربوط به گاز هستيم كه البته همين ميزان نيز 

توسعه گازرساني در سال اتفاق مي افتد.
وي ادامه داد: ميزان فوتي ها در اثر گازگرفتگي در سال 
1396، معادل 311 نفر و در سال گذشته معادل 348 نفر 
بوده كه اين اعداد بيانگر افزايش 11.9 درصدي فوتي ها 

بر اثر گاز گرفتگي است.
بهمن نيا با اش��اره به آمار فوتي ها در سال 139۷ گفت: 
در اين س��ال 348 فوت صورت گرفت��ه كه 213 نفر در 
اثر استنشاق گاز مونوكس��يد كربن فوت شده اند و بايد 
گفت كه 88 درصد اين تعداد به علت نصب نامناس��ب 

دودكش ها و عواملي از اين قبيل بوده است.
رييس HSE شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه عالوه 
بر اين 135 نفر بر اثر آتش سوزي و انفجار فوت شده اند، 
اظهار كرد: بيش از 90 درصد از اين فوتي ها نيز به دليل 
استفاده نكردن يا اس��تفاده غلط از بست، پوسيدگي 
شلنگ يا اس��تفاده از وسايل گازس��وز غيراستاندارد 

بوده است.
بهمن نيا با اشاره به حوادث رخ داده در اين حوزه تاكيد 
كرد: در مجم��وع 2061 حادثه در س��ال 9۷ به ثبت 
رسيده كه نسبت به س��ال قبل 4.6۷ درصد افزايش 
داش��ته اس��ت كه بايد گفت 1814 حادثه مربوط به 
آتش سوزي و انفجار و 24۷ حادثه مربوط به انتشار گاز 

مونوكس��يد كربن بوده است كه برخي از آنها منجر به 
گازگرفتگي و برخي منجر به فوت شده است. به گفته 
وي، تعداد حوادث روس��تايي تنها 24 درصد و تعداد 

حوادث شهري ۷6 درصد بوده است.
وي تصريح ك��رد: دودكش ها عامل اصلي حوادث گاز 
گرفتگي هستند. به همين دليل الزم است تا مشتركان 
نسبت به استفاده از وسايل گرمايشي كه نياز به دودكش 
دارد، مس��ائل ايمني را با جديت رعايت كنند. گاهي 
النه سازي پرندگان بر روي دودكش ها باعث شده است 
كه مسير عبور دود مسدود شود و حوادثي را رقم بزند.

مجيد عباس پور
عضو انجمن اقتصاد 

انرژي
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دربارهپولشوييو»افايتياف«

جراحياجتنابناپذير

فرآيندي براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي

حتياگركشوردرتحريمهمنبود،بايدنرخبنزينافزايشمييافت

اصالح قانون مبارزه با پول ش��ويي به عنوان يكي از لوايح 
چهارگانه مهرماه سال گذشته از سد نهادهاي قانونگذاري 
كش��ور عبور كرد و پس از تصويب به قانون تبديل ش��د؛ 
اليحه اي كه در تصويب آن مالحظاتي چون تامين نيازهاي 
كش��ور و تطبيق چارچوب هاي داخلي با استانداردهاي 

بين المللي نقش داشتند.
به گزارش ايرنا، پول شويي از جمله پديده هايي به شمار 
مي رود كه همگام با جهاني شدن و پيشرفت علم و فناوري، 
جامعه جهاني را در معرض تهديد و واكنش هاي مختلف 
منطقه اي و داخلي قرار مي دهد. اصطالح پول شويي براي 
نخس��تين بار در دهه ۷۰ ميالدي در امريكا مطرح ش��د. 
اين فرايند نوعي عمليات است كه در آن پول غيرقانوني 
حاصل از فعاليت هاي مجرمانه همچون قاچاق كاال، مواد 
مخدر، كاله ب��رداري و... با گذر از مراحل قانوني به عنوان 
پولي مشروع جلوه داده مي شود. در واقع پول شويي نوعي 
ساحل نجات جرايم سازمان يافته به شمار ميرود كه در 
عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي آثار منفي فراواني دارد و 
سبب برهم خوردن موازنه اقتصادي كشور مي شود. البته 
نبايد فراموش كرد كه طرح هاي متعددي براي مقابله با 
پول شويي در س��طح بين المللي به لحاظ آثار زيانبار اين 

فرآيند، تدارك ديده شده است.
جمهوري اس��المي ايران نيز همگام با ديگر كشورها 
اين پديده را جرم انگاري كرده و قانون و مقررات الزم را 
تهيه و به تصويب مراجع ذي صالح رسانده است. اليحه 
مبارزه با پول ش��ويي در ۱۳۸۱ خورشيدي به وسيله 
رييس جمهوري وقت به مجلس شوراي اسالمي تقديم 
شد و مجلس  نيز آن را تصويب  كرد اما شوراي نگهبان 
ايرادهايي به آن وارد كرد. پ��س از اعمال تغييرات در 
اليحه از طرف  مجلس، مجدد اين اليحه به ش��وراي 
نگهبان برگش��ت اما دوباره  به  اصالحات  مجلس ايراد 
گرفته ش��د و در نهايت پس از اص��رار مجلس، اليحه 
پول شويي روانه مجمع تشخيص مصلحت نظام  شد. رد 
و بدل شدن اين اليحه ميان مجلس و شوراي نگهبان 
همچنان پس  از روي كار آمدن مجلس هفتم نيز ادامه 
يافت و در نهايت »قانون مبارزه  با پول شويي« در ۱۳۸۶ 
خورشيدي به تصويب م�جلس شوراي اسالمي رسيد؛ 

قانوني كه مشتمل بر ۱۲  ماده و هفت تبصره است.
عدم تناس��ب جرم و مجازات، فق��دان بازدارندگي و اثر 
بخش��ي مجازات ها، تحديد دايره ش��مول جرم منشأ به 
جرايم داخل كشور، عدم امكان پيگرد جرم پول شويي به 
صورت مستقل از جرم منشا، نبود رويه هاي اجرايي مناسب 
جهت توقيف اموال و ابزار حاصل از ارتكاب جرايم مربوط از 
جمله اشكاالت قانون مبارزه با پول شويي به شمار مي رود.

تمامي موارد ذكرش��ده و ضرورت پيش بيني ساختار 
عملياتي مبارزه با پول ش��ويي )واح��د اطالعات مالي 
FIU( در س��طح قانون و انت��زاع وظاي��ف اجرايي از 
شوراي عالي مبارزه با پول ش��ويي و به منظور اصالح 
اين قانون در راس��تاي برآورده كردن نيازهاي داخلي 
و نيز تطبيق با اس��تانداردهاي بين المللي باعث شد تا 
ضرورت بازنگري و بروزرساني سياست ها جهت مبارزه 
با اين پديده احس��اس ش��ود، از اين رو قانون »اصالح 
قانون مبارزه با پول شويي« مهر ۱۳۹۷ خورشيدي به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از تاييد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در نام��ه اي از طرف 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي به حسن 
روحاني رييس جمهوري ابالغ و در روزنامه رسمي قوه 

قضاييه نيز منتشر شد.

الزم به ذكر اس��ت كه اصالح قانون مبارزه با پول شويي به 
تعريف پول شويي، مال، اموال مشكوك منقول و غير منقول، 
چگونگي رسيدگي و توقيف و رفع توقيف اموال مربوطه، 
تعريف جرايم مربوطه و همچنين به معرفي وظايف »شوراي 
عالي مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم و »وظايف« 
مركز اطالعات مال��ي« پرداخته و نهادهايي كه موظف به 

پاسخگويي به استعالمات مركز هستند، پرداخته است.
در اين نوشتار سعي بر اين داريم تا با نگاهي به اصالح قانون 
مبارزه با پول شويي در ايران، موارد مهمي از اين قانون را 

بيان كنيم.

مبنايطرحاصالحاليحهمبارزهباپولشويي
مبارزه  با پول شويي يك همكاري بين المللي را مي طلبد 
تا بتوان با حراست از ام�نيت اقتصادي درون و برون مرزي  
كشور به ن�تيجه م�طلوب دس�ت يافت. از اين رو مبارزه با 
پول شويي و گزارش معامالت مشكوك مي بايست بدون 
ايجاد دغدغه  و نگراني  در مشتريان ان�جام ش�ود ك�ه اين  
مهم  مس��تلزم  اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي توجيه و 
اطالع رس��اني عمومي به مشتريان در خصوص م�زاياي 
اج�راي قانون مبارزه با پول شويي است و در انجام اين مهم 
بايد رسانه هاي  عمومي  و مديران  ارشد و تمامي ك�اركنان 
اي�ن م�راكز نقش مهمي در فرهنگ سازي  عمومي و تحول 
ديدگاه مردم ايفا كنن��د. دولت ايران  اگرچه  كمي دير اما 
هماهنگ و همراه با ديگر كشورها عزم خ�ود را جزم كرد 
تا به منظور مقابله با اصل پول شويي و آثار مخرب و زيانبار 
آن، تمهيداتي را فراه��م  و در ق�الب  يك اليحه قانوني به 
مبارزه با اين ناهنجاري اقتص��ادي بردارد و به  آن  نگاهي 

م�جرمانه بيندازد.

مبارزهباپولشوييدرايران
به باور ناظران، پول ش��ويي سبب مي شود تا  اف�زايش  
ن�قدينگي و درآمدهاي ارزي كشور كه بطور ن�اصحيح 

در صورت ه��اي م�الي درج  ش��ود، دولتم��ردان  را به 
اشتباه انداخته و به ت�صور غ�ير واقع افزايش سرمايه 
و درآمدهاي دولت، سياست گذاري هاي  مالي  و پولي  
كشور را متأثر  س��ازد. به ه�مين ج�هت دولت ها قادر 
نخواهند بود، كنترلي ب�ر امور مالي  و اقتصادي  خ�ويش  
داش���ته و تعادل مناس��بي را در بودج��ه تنظيمي و 
م�صوب ب�رقرار كنند. در قانون اساس��ي ۲ اصل ۴۶و 
۴۷ مي گويد كه هر گونه كسب و كار مشروع و مالكيت 
خصوصي از راه مش��روع م��ورد قبول قانون اس��ت و 
همچنين براساس اصل ۴۹ ق�انون اساسي دولت موظف 
است ثروت هاي ناش��ي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، 
سرقت، قمار، سوءاس��تفاده از موقوفات، سوءاستفاده 
از مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي را غيرمش��روع و 

جرم قلمداد كند.
جمع آوري و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و 
تحليل  و طبقه بندي  فني  و تخصصي آنها در مواردي 
كه قرينه اي ب��ر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهيه 
و پيش��نهاد آيين نامه هاي  الزم درخص��وص اجراي 
قانون به هيات وزيران، هماهنگ كردن دستگاه هاي 
ذي ربط و پي�گي��ري اجراي  كامل  قانون  در كش��ور، 
ارزيابي گزارش هاي دريافتي و ارس��ال به قوه قضاييه، 
تبادل تجارب و اطالعات با س��ازمان هاي  مش��ابه  در 
ديگر ك�شورها از جمله وظايف  شوراي  عالي مبارزه با 
پول شويي است. معرفي  جرم  پول شويي  ب�دون در ن�ظر 
گرفتن فرآيند آن كامل  نخواهد بود زيرا عمل  پول شويي  
بايد بطوري انجام شود كه با آن، پول كثيف، پاك و پول 
خ�اكستري ق�ابل احترام شود. به گفته صاحب نظران 
به ناچار اين امر با توسل به معامالت ح�قيقي  يا صوري 
براي گمراه كردن مقام هاي مسوول از جمله بازرس ها و 
ناظران قانوني صورت مي گيرد. القاي ُشبهه، محور اصلي 
در اين فرآيند است تا با انجام معامالت مختلف ريشه 

مجرمانه  يا غيرقانوني مال، مبهم شود.

مادهيكقانونمبارزهباپولشويي
در دي ۱۳۹۷ خورشيدي قانون مبارزه با پول شويي اصالح و 
جايگزين ماده يك قانون مبارزه با پول شويي مصوب ۱۳۸۶ 
شد. منظور از جرم منشأ، هر عملي است كه طبق ماده دوم 
قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۹۲، جرم محسوب شده و از 
منظر اين قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، جرم محسوب مي شود. منظور از مال، هر دارايي كه مادي يا 
غير مادي بوده يا به صورت مشروع يا غير مشروع به دست آمده 
باشد. منظور از مال حاصل از جرم در قانون مبارزه با پول شويي 
و اصالحات آن مصوب سال ۹۷، هر دارايي است كه به صورت 

مستقيم يا غير مستقيم از جرم منشأ حاصل شده باشد.

م�اده۲قان�ونمب�ارزهباپولش�ويي؛تعريف
پولشويي

طبق مصوبه ۱۳۹۷ مجلس ش��وراي اسالمي، اين ماده به 
صورت كامل به تشريح معني و مفهوم پول شويي مي پردازد. 
در اين اصالحيه آمده است كه هر نوع كسب مال و دارايي 
كه منشأ مجرمانه داش��ته باشد يا از عوايد آن به هر نحوي 
استفاده شده باش��د، مصداق پول شويي است. همچنين 
پنهان كردن منشأ، منبع و محل، نقل و انتقال يا جابه جايي 
يا مالكيت عوايدي كه در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، همه 
اين مصداق را دارد. اين ماده مي گويد كه در اختيار داشتن 

مال موضوع اين قانون، مشروط به ارايه اسناد مثبت است.

ماده۳قانونمبارزهباپولشويي؛عوايدحاصل
ازوقوعجرم

اين ماده نيز بطور كامل جايگزين ماده قانون قديم شد. عوايد 
حاصل از وقوع جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است 
كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرايم، اعم 
از جرايم منشأ و پول شويي، حاصل شده باشد. هر ابزاري كه 
در فرآيند جرم پول شويي، وسيله ارتكاب جرم باشد يا در اثر 

جرم به دست آمده باشد، توقيف مي شود.

ماده۴قانونمبارزهباپولشويي؛پيشگيرياز
پولشويي

ماده چهارم به موضوع پيشگيري از پول شويي و مقابله با جرايم 
آن اشاره دارد. طبق اين ماده، شوراي عالي مقابله و پيشگيري 
از جرايم پول شويي و تامين مالي تروريسم تشكيل مي شود كه 
شورا ناميده مي شود. رياست شورا، وزير امور اقتصادي و دارايي 
است. وزير صمت، وزير اطالعات، وزير كشور، وزير دادگستري، 
 وزيرامور خارجه، نماينده مجلس شوراي اسالمي، نماينده قوه 
قضاييه و دادستان كل كشور و رييس كل بانك مركزي در اين 
شورا عضويت دارند. تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت 
اجراي قانون، تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي الزم در خصوص 
اجراي قانون، هماهنگي بين دستگاه ها در حوزه جمع آوري 
اطالعات و تحليل اخبار و اطالعات و گزارش هاي دريافتي و 
تهيه سامانه هاي هوشمند نظارت و ارزيابي و رصد اطالعاتي 
از جمله وظايف ش��وراي عالي مقابله با پيشگيري از جرايم 

پول شويي به شمار مي رود.

م�اده۵قانونمب�ارزهباپولش�ويي؛اجرايي
كردنآييننامه

تمامي بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري بيمه ها، 
 صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه، 
ش��هرداري ها، صندوق هاي بازنشس��تگي،  نهادهاي 
عمومي غير دولتي، تعاوني هاي اعتباري، صرافي ها، بازار 
سرمايه و كارگزاريها از جمله نهادهايي به شمار مي روند 
كه مكلف به اجراي آيين نامه هاي هيات وزيران در ارتباط 

با اين قانون هستند .

نگاهيبرديگرمفادقانونمبارزهباپولشويي
ماده ۶ به ارايه اطالعات به شورا، ماده ۷ به وظايف اشخاص 
حقيقي و حقوقي در حوزه پول شويي، ماده ۸ قانون به مركز 
اطالعات مالي، ماده ۹ دسترس��ي به اطالعات گردآوري 
ش��ده، ماده ۱۰ قانون مبارزه با پول شويي به جرم منشأ و 
پول شويي، ماده ۱۱ رس��يدگي به جرم پول شويي، ماده 
۱۲ قانون مبارزه با پول ش��ويي به مجازات شروع به جرم 
و ماده ۱۳ به آيين نامه اجراي��ي مي پردازد. در مواردي كه 
ميان دولت جمهوري اسالمي و ديگر كشورها توافق نامه 
يا تفاهم نامه همكاري هاي قضايي و اطالعاتي مربوط به 
مبارزه با پول شويي وجود داشته باشد همكاري طبق شرايط 
مندرج در توافق نامه يا تفاهم نامه مندرج صورت خواهد 
گرف��ت و در غير آن همكاري ها برپايه عمل متقابل انجام 
مي گيرد. همچنين در اصالح قانون مبارزه با پول ش��ويي 
متوني به ماده هاي ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اضافه ش��ده اس��ت. اين 
ماده مي گويد: مسووليت كيفري ناشي از شركت و معاونت 
در جرايم موضوع اين قانون و تش��ديد و تخفيف مجازات 
مرتكبين حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمي مصوب 
۱۳۹۲ خورشيدي است. همچنين شروع به جرم پول شويي 
از طريق انجام عمليات مالي در صورتي كه به واسطه عامل 
خارج از اراده مرتكب قصدش معلق بماند، مشمول ماده ۱۲۲ 
قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۹۲ خورشيدي خواهد 
بود. آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي 
و دارايي با هماهنگي وزارتخانه هاي دادگستري، اطالعات، 
 كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجرا 
ش��دن اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
بايد گفت تمامي اين موارد جايگزين تبصره هاي قديمي و 

مصوب ۱۳۸۶ خورشيدي شده است.

اگر چه طرح افزايش نرخ بنزين در كشور با برخي 
حوادث و اتفاقاتي همراه بوده است، اما كارشناسان 
حوزه اقتصاد و انرژي معتقدند اين طرح مي تواند 
در شرايط تحريمي كمك جدي به دولت و كشور 
در رفع مشكالت كند. »ديپلماسي ايراني« براي 
بررس�ي تاثيرات آزاد س�ازي نرخ بنزين بر توان 
كش�ور براي تقابل با تحريم ها، گفت وگويي را با 
حسن مرادي، كارشناس و تحليلگر مسائل حوزه 

انرژي انجام داده است كه در ادامه مي خوانيد: 

  بنابر اطالعيه ش�ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، از ساعت صفر روز 24 ماه آبان سهميه بندي 
بنزين براي تمام وسايل نقليه بنزين سوز آغاز شد. 
بر اين اساس، قيمت بنزين سهميه اي 1500 تومان و 
بنزين آزاد 3000 تومان شد. اساسا آزاد سازي نرخ 
بنزين و دو نرخي كردن آن چه تاثيري در تقابل با 

تحريم ها دارد؟
پيش از پرداختن به سوال ش��ما معتقدم كه نوع اعالم 
و اعمال سهميه بندي بنزين بدون زمينه چيني و خبر 
قبلي تا اندازه اي درست بود. چون باعث ايجاد شوك هاي 
اجتماعي و به تبع آن شكل گيري صف هاي طوالني در 
پمپ بنزين ها نشد. لذا اين نوع اعالم مشكالت كمتري 
به وجود آورد. اگر چه طي يك دو روز اخير شاهد برخي 
اتفاقات ناگوار در برخي از شهرها و استان ها هستيم. اما اگر 
با زمينه چيني و با اعالم قبلي مساله سهميه بندي بنزين 
مطرح مي شد، قطعا مش��كالت چند برابر بود. البته در 
كنار آن روز برفي روز شنبه، ترافيك ها و بي برنامگي ها در 
تردد شهري هم مزيد بر علت و افزايش برخي نارضايتي ها 
شد. اما پيرامون سوال شما هم بايد گفت كه يقينا يگانه 
راه مهم در تقابل با فشارها و تحريم هاي ظالمانه امريكا 
توانمند سازي اقتصاد كشور است. در اين راستا نيز مساله 
س��هميه بندي بنزين مي تواند پتانسيل داخلي را براي 
تقابل با تحريم ها افزايش دهد. چون اين مس��اله باعث 
خود كفايي ما در توليد محصول راهبردي به نام بنزين 
خواهد شد. خوشبختانه ما اكنون به مرز خود كفايي توليد 
بنزين رس��يده ايم. اما با توجه به اين ما ضريب افزايش 

مصرف بنزين ت��ا ۱۴ ميليون ليتر را داريم، نمي توان در 
رابطه با خود كفايي خوش��بين بود، مگ��ر آنكه بتوان با 
س��هميه بندي بنزين، ضريب مصرف را در سال كاهش 
داد. در غير اين صورت ما در سال ۱۴۰۰ دوباره مجبور به 
واردات بنزين خوهيم بود كه در شرايط تحريمي كنوني 
بار مضاعفي براي كشور خواهد بود. اگر چه با راه اندازي 
پااليشگاه ستاره خليج فارس گام بزرگي در خود كفايي 
بنزين برداشته ش��د ولي با اين ضريب افزايش مصرف 
بنزين در س��ال يقينا ما بايد در آينده اي نزديك دست 
به واردات بزنيم پس اين جراحي در قالب سهميه بندي 

بنزين اجتناب ناپذير بود. 
  اگ�ر چه ذيل نكته ش�ما اين جراح�ي در قالب 
سهميه بندي بنزين اجتناب ناپذير جلوه مي كند. 
اما برخي معتقدند در شرايط كنوني اين آزاد سازي 
نرخ بنزين تشديد فش�ارهاي اقتصادي را باعث 

خواهد شد. ارزيابي شما در اين رابطه چيست؟
ببينيد شرايط اكنون به گونه اي است كه دولت هر گاه و 
در هر شرايطي دست به سهميه بندي بنزين بزند، تبعات 
منفي آن در جامعه خود را نشان خواهد داد. همان گونه كه 
اين طرح در دولت هاي نهم و دهم با واكنش ها، مخالفت ها 
و اعتراضاتي روبه رو بود، امروز هم اين طرح كه از جانب 
دولت دوازدهم صورت گرفته اس��ت، ب��ا واكنش هاي 
جدي در داخل همراه شد. لذا به صرف برخي مخالف ها 
نمي توان از فوائد بلندمدت و راهبردي آن براي كل كشور 
چشم پوشي كرد. چون يقينا طرح سهميه بندي بنزين 
مي تواند پتانسيل كش��ور را در حوزه اقتصادي و انرژي 
به شدت افزايش دهد كه در ش��رايط تحريمي يك امر 
واجب اس��ت. پس نبايد به خاطر برخي اهداف مقطعي 
و كوتاه مدت و برخي مخالفت ها از اين طرح مفيد چشم 
پوش��ي كرد. در اين راستا مجلس هم تصويب كرده بود 
كه نرخ بنزين همواره بايد نزديك به قيمت حوزه خليج 
فارس باشد. حاال كه دولت جرات و جسارت اين جراحي 
را پيدا كرده است بايد به آن تاسي كرد و به واسطه برخي 
نگراني هايي كه مي توان با مديريت درست آن را برطرف 
كرد نبايد از اجرايي شدن اين طرح خودداري كرد. ما بايد 
از اين طرح حمايت كنيم و در كنار آن با مديريت درست 

به دنبال التيام برخي تبعات منفي سمهيه بندي بنزين 
باشيم. در اين راستا اختصاص هر چه سريعتر درآمدهاي 
ناش��ي از افزايش ن��رخ بنزين به خانواره��اي نيازمند و 
دهك هاي پايين جامعه مي تواند موثر و مفيد واقع شود. 
اگر چه صد در صد تبعات منفي افزايش نرخ بنزين مرتفع 
نخواهد شد، اما به هر حال بايد جامعه را به سمت كاهش 
مصرف س��وخت و مديريت مصرف براي نيل به اهداف 

بلندمدت و راهبردي تر سوق داد. 
  در راس�تاي نكات ش�ما آيا اگر كشور در شراط 
تحريمي نبود باز هم اين جراحي اجتناب ناپذير 

بود؟
بدون شك ما بايد به سمت سهميه بندي بنزين مي رفتيم، 
حتي اگر كشور در تحريم به سر نمي برد. پيرو اين نكته 
در مجلس ششم، با وجود برخي حاشيه هاي سياسي كه 
براي آن مطرح است تصويب شد كه هر ساله ۲۰ درصد 
نرخ بنزين در كش��ور افزايش پيدا كند. اگ��ر آن روند از 
همان سال از جانب دولت ها پيگيري و عملياتي مي شد، 
مي توانست با شيب ماليم جامعه را به تدريج با كاهش 
مصرف بنزين و مديريت مصرف سوق دهد كه در نهايت 
ما مي توانستيم خيلي سال پيش در زمينه توليد بنزين 
خودكفا شويم. اما متاسفانه مجلس هفتم به بهانه تثبيت 
قيمت ها از اجراي اين طرح مفيد جلوگيري كرد تا دولت 
نهم و دهم كه مساله هدفمندي يارانه پيش آمد. البته با 
وجود اجرايي شدن آن طرح و افزايش نرخ بنزين در آن 
سال ها متاسفانه نتوانست خأل فاصله نرخ سوخت را در 

كشور پر كند. 
در كنار آن اكنون متاس��فانه كش��ور با مشكالت جدي 
زيس��ت محيطي ناش��ي از افزايش مصرف سوخت در 
كالن ش��هرها روبه رو اس��ت كه هر س��ال هم جدي تر 
مي شود. متاسفانه ميزان مصرف س��وخت در كشور با 
معيارها و استانداردهاي جهاني تفاوت بسياري دارد و ما 
نسبت به متوسط جهاني شاهد مصرف باالي سوخت در 
داخل هستيم. پيرو اين نكته نيز آمار باالي امراض ناشي از 
آلودگي هوا به خصوص در فصل سرما، خود به بار مضاعف 
بر دولت، به واسطه تحميل هزينه هاي درماني بدل شده 
است. يعني عالوه بر نگراني از بابت تامين بودجه به منظور 

توليد و واردات بنزين و نيز تبعات منفي آلودگي هواي 
ناشي از افزايش مصرف سوخت، بايد هزينه جداگانه اي 
هم براي درمان در اين رابطه انديش��يد كه در ش��رايط 
تحريمي، همه اين هزينه ها مي تواند فشارها را بر دولت 

و كشور بيشتر كند. 
از طرف ديگر يقينًا مس��اله فروش نرخ پايين بنزين در 
داخل كشور و اختالف فاحش قيمتي آن با همسايگان 
باعث رونق بيش از پيش قاچاق سوخت در داخل كشور 
شده كه ضربه مهلكي به صنعت نفت و فرآورده هاي نفتي، 
آن هم در شرايط تحريمي كنوني وارد كرده است. چون 
در طول اين چند سالي كه مساله آزاد سازي نرخ بنزين 
و س��وخت از دستور كار دولت خارج ش��ده بود، ايران را 
به ظرفي تبديل كرده بود كه از آن يك ش��لنگ بنزين و 
سوخت توسط قاچاقچيان به يكي از همسايگان كشيده 
شده بود. پس بايد اين هدفمند كردن سوخت را در دستور 

كار داشته باشيم حتي اگر در تحريم هم نباشيم. 
هم��ان  بنزي��ن  س��هميه بندي  اينك��ه  مضاف��ا 
جراحي اجتناب ناپذيري اس��ت كه مي تواند به عنوان 
توفيق اجباري در توانمند كردن توليد فرآورده هاي نفتي 
و قدرتمند كردن صنعت نفت و جلوگيري از خام فروشي 

عمل كند. اگر چه اكنون توان پااليش��گاه هاي داخلي 
نسبت به توليد جهاني پايين است، اما اگر اين روند پيگري 
شود يقينا با درآمد ناشي از اين سهميه بندي ها مي توان 
به س��مت توليد و ساخت پااليش��گاه هاي بيشتر رفت. 
ضمن اينكه توليد فرآورده نفتي يقينا، هم با ارزش افزوده 
بيشتر همراه است و هم در شرايط تحريم با دردسرهاي 
كمتري براي فروش مواجه است. لذا بايد اين طرح هر چه 
جدي تر و بدون توقف پي گرفته شود. حتي من معتقدم 
كه بايد طرح سهميه بندي سوخت در رابطه با گازوئيل 
هم عملياتي شود. البته در فاصله زماني كمتر و با مديريت 
پررنگ تر كه تبعات منفي آن هم بر كشور تحميل نشود. 
  با توجه به نكات ش�ما بايد نرخ س�وخت در چه 
قال�ب و متد نرخ گذاري قرار گي�رد تا بتوان آن را 

نرخ درستي براي شرايط كنوني كشور دانست؟
من معتقدم همين نرخي كه مطرح شده نرخ مناسبي 
است كه مي تواند ما را در رسيدن به اهداف مد نظر كمك 
كند. اكنون افزايش ۵۰ درصدي در بنزين سهميه اي و 
افزايش ۳۰۰ درصدي در بنزين آزاد با توجه به ش��رايط 
معيشتي و اقتصادي كشور، بيشترين هماهنگي را با توان 

مردم در خريد سوخت و بنزين دارد. 
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قيمتبنزيندربخش
كشاورزيتاثيريندارد

رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي گفت: 
نيازهاي سوختي بخش كشاورزي منشأ گازوئيل دارد 
كه قيمت آن ثابت مي ماند بنابراين تغييرات قيمت 
بنزين تأثيري در هزينه توليد وحمل ونقل محصوالت 
كشاورزي ندارد. به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، 
كامبيز عباسي در رابطه با تأثير افزايش قيمت بنزين بر 
بخش كشاورزي اظهار كرد: مصرف سوخت در حوزه 
كشاورزي گازوئيل است و در بخش هاي ماشين هاي 
كش��اورزي، گلخانه ها، دام، طي��ور و آبزي پروري از 
سوخت گازوئيل استفاده مي شود. وي افزود: نيازهاي 
سوختي بخش كشاورزي منش��أ گازوئيل دارد كه 
قيمت آن ثابت خواهد ماند بنابراين تغييرات قيمت 
بنزين تأثيري در هزينه توليد و حمل ونقل محصوالت 
كشاورزي ندارد. رييس مركز توسعه مكانيزاسيون 
كشاورزي با اشاره به عدم استفاده پهپادهاي سم پاش 
از بنزين خاطرنشان كرد: پهپادهاي سم پاش در بخش 
كشاورزي باتري شارژي دارند و با برق كار مي كنند، 

بنابراين بنزين در اين بخش هم استفاده نمي شود.
عباس��ي در رابطه با ميزان س��هم بخش كشاورزي 
از گازوئي��ل اذعان كرد: ح��دود ۸ درصد از گازوئيل 
كل كش��ور در بخش كشاورزي مصرف مي شود كه 
به ص��ورت ميانگين ۴ ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون تا ۴ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون ليتر نياز ساالنه كشور است 
و تقريب��ًا روزانه ۱۲ ميليون ليت��ر در اختيار بخش 
كش��اورزي قرار مي گيرد. وي افزود: از اين ۸ درصد 
سهم گازوئيل بخش كشاورزي، ۴ درصد آن در حوزه 
ماش��ين آالت كشاورزي مصرف مي ش��ود و حدود 
۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ليتر از كل ميزان گازوئيل 
بخش كش��اورزي را شامل مي ش��ود. رييس مركز 
توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با تاكيد بر اينكه در 
حوزه كشاورزي قاچاق سوخت وجود ندارد، عنوان 
كرد: به دليل اينكه همين ميزان سوخت مصرفي هم 
كفاف كل نيازهاي بخش كشاورزي را نمي دهد امكان 
قاچاق سوخت وجود ندارد. وي افزود: اين بخش يكي 
از همراه ترين بخش ها با سياس��ت هاي دولت است 
و با حداقل ش��رايط، امنيت غذايي كش��ور را تأمين 
مي كند. عباسي با تاكيد بر لزوم ايجاد زيرساخت در 
نظام توزيع سوخت در بخش كشاورزي خاطرنشان 
كرد: نظام توزيع سوخت ما در بخش كشاورزي نياز به 
يك ساختارسازي و ايجاد زيرساخت مناسب دارد و 
وزارت نفت الزم است به اين بخش حياتي كشور توجه 

بيشتري داشته باشد.

وارداتآبمجازيكشور
۷برابرصادراتآناست

مع��اون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي گفت: 
در كشور ۵ ميليارد مترمكعب صادرات آب مجازي 
داريم در حال��ي كه ۳۰ تا ۳۵ ميلي��ارد مترمكعب 
واردات آب مجازي صورت مي گيرد كه در راس��تاي 
كاهش صادرات آب مجازي سياس��ت ما اين است 
كه گياهان پرمص��رف در آب را در برنام��ه واردات و 
كم مصرف را در صادرات دنبال كنيم. به گزارش ايرنا، 
علي مراد اكبري روز دوشنبه در ششمين كنفرانس 
بين المللي- منطقه اي تغيير اقليم افزود: منابع آب 
در كش��ور محدود است از اين رو امكان توسعه افقي 
در كش��اورزي وجود ندارد بنابراين بايد روي توسعه 
عمودي يعني به��ره وري تمركز كنيم كه به معناي 
درست استفاده كردن از منابع است و در همين راستا 
و ب��ا توجه به اهميت موضوع س��ند ملي آب را تهيه 
كرديم كه به زودي منتشر مي شود. وي اظهار داشت: 
عده اي مي گويند ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبي كشور در 
بخش كشاورزي استفاده مي شود اما بررسي ها نشان 
مي ده��د اين عدد بين ۶۰ تا ۶۵ درصد اس��ت كه ما 
درصدد كاهش آن هستيم از اين رو سياست هايي را 
اتخاذ كرديم تا مصرف آب در بخش كشاورزي از اين 
ميزاني كه اعالم مي شود نيز كمتر شود اما بهره وري آن 
افزايش يابد. اكبري ادامه داد: توليد گياهان آب بر مانند 
سبزيجات و صيفي جات در گلخانه يكي از برنامه هاي 
سياستي ما در اين مسير اس��ت، اصالح روش هاي 
كشت، توسعه روش كشت نشايي، اعمال كشاورزي 
حفاظتي و افزايش درصد مواد آلي خاك، بهره وري 
بهينه آب هاي مرزي، آبياري هوشمند، دانش بنيان 
كردن كشاورزي، نوسازي ساختار آموزشي و ترويجي 
و تقويت نقش مشاركت ذينفعان در حكمراني آب و 
حفظ باقيمانده گياهي و كاهش صادرات آب مجازي 

برخي ديگر از برنامه هاي ما در اين مسير است.
وي تاكيد كرد: در راستاي كاهش صادرات آب مجازي 
سياست ما اين است كه گياهان پرمصرف در آب را در 
برنامه واردات و گياهان كم مصرف را در صادرات دنبال 
مي كنيم كه با اجراي آن درصدد كاهش مصرف آب در 

كشور و حفظ منابع آبي زير زميني هستيم.
وي درب��اره حكمراني آب توضي��ح داد: تا زماني كه 
حكمراني آب در دس��ت دولت باش��د ممكن است 
ذينفعان پاي كار نيايند بنابراين يكي از سياست هاي 
ملي ما اين است كه در اين عرصه ذينفعان را وارد عمل 
كنيم. معاون وزارت جهاد كشاورزي گفت: در رابطه 
با بحث كشاورزي مي دانيم كه ريسك هاي مربوط به 
كم آبي و تغيير اقليم در منطقه كم آبي مانند ما در چند 
سال گذشته شدت بيش��تري گرفته است كه براي 
برون رفت از آن با دو مولفه اساسي روبرو هستيم؛ يكي 
كاهش فش��ار بر منابع و ديگري سازگاري است كه 
تمركز ما بيشتر بر روي سازگاري است و در اين راستا 
اقداماتي را در ابعاد ملي و منطقه اي انجام داده و دنبال 
مي كنيم. وي اف��زود: در بعد ملي ارتقاي بهره وري و 
صرفه جويي در كشاورزي و مديريت تقاضا در قانون 
برنامه ششم توسعه تدوين شده و همچنين بر حفظ 
و صيانت از منابع طبيعي و توس��عه آن در چارچوب 
توسعه پايدار تاكيد شده اس��ت. اكبري در ادامه به 
وضعيت خاك در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه 
مقوله خاك در كشور ما تا حدي مفغول مانده و بيشتر 
توجه ها به سمت آب بوده است در حالي كه خاك يكي 
از مولفه هاي اصلي در تغيير اقليم است و در اين روند 
مي تواند به مخاطره بيفتد كه در برنامه ششم توسعه 

به آن توجه شده است.
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سناريوهاي بازار مسكن با نرخ هاي جديد بنزين

پيام تغيير مسير نقدينگي براي مسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
هيچ كس نمي تواند منكر تأثير قيمت سوخت بر تورم 
عمومي باش��د، چرا كه س��وخت به صورت مستقيم 
يا غيرمس��تقيم بر توليد و توزي��ع كاالهاي مختلف 
تأثيرگذار است و افزايش قيمت سوخت مي تواند تورم 
عمومي را افزايش دهد، اما اينكه افزايش قيمت بنزين 
تا چه حدي مي تواند بر قيمت نهايي مسكن اثرگذار 
باشد نيازمند بررس��ي اين مورد در سه پرسه زماني 

كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است.
بر اساس گفته هاي كارشناسان قيمت سوخت هايي 
مانند گازوئيل و گاز رابطه مس��تقيم با توليد مصالح 
ساختماني دارند و سوخت هايي مانند بنزين به صورت 

غيرمستقيم بر اين توليد اثرگذار است.
اما از آنجايي  كه افزايش سوخت بنزين بر قيمت حمل 
 و نقل و تورم عمومي اثرگذار است، اين مورد مي تواند 
در ميان م��دت و بلندمدت اثرگذاري منفي بر قيمت 

مسكن داشته باشد.
در اين ميان،  برخي كارشناس��ان روي شاخص هايي 
همچون نرخ ارز كه احتماال به دليل تغيير قيمت نرخ 
سوخت دستخوش تغيير خواهد شد، دست مي گذارند 
و بر اين باورند كه قيمت نهايي مسكن تحت تاثير اين 
ش��اخص بطور غير مستقيم از افزايش نرخ بنزين اثر 
خواهد پذيرفت. همزمان گروهي ديگر از كارشناسان 
با اشاره به جهش هاي قيمتي مسكن طي يك سال و 
نيم گذشته و اينكه اين بازار ظرفيت تحمل نرخ هاي 
باالتر را ندارد، معتقدند، احتمال اثر گذاري نرخ هاي 

جديد بنزين روي بازار مسكن بعيد است.

   تعميق بيشتر ركود ساخت وساز 
در همين رابطه، فرشيد پور حاجت، دبير كانون سراسر 
انبوه سازان با بيان اينكه قيمت بنزين در كوتاه مدت 
نمي تواند اثر بالقوه اي بر مس��كن داشته باشد، گفت: 
ازآنجايي كه بخش اعظمي از مصالح س��اختماني در 
داخل كشور توليد مي شود و توليد اين مصالح رابطه 
اندك��ي با بنزين دارند، اثرگ��ذاري آن در كوتاه مدت 

بسيار اندك است.
وي گف��ت: ام��ا ازآنجايي كه همگام ب��ا افزايش نرخ 
س��وخت، نظارت برافزايش قيمت ها بس��يار مشكل 
و غيرممك��ن اس��ت، قيمت مصالح س��اختماني در 
ميان مدت تحت تأثير اين افزايش رشد خواهد داشت.

پور حاج��ت بابيان اينكه افزاي��ش قيمت نهاده هاي 
ساختماني منجر به تعميق بيشتر ركود ساخت وساز  
مي شود، عنوان كرد: بر اس��اس تحليل هاي بنيادي 
مي توان دريافت بازار ساخت و ساز مسكن در ماه هاي 
آتي تحت تأثير اين افزاي��ش وارد فاز ركود - تورمي 
ش��ود. وي گفت: اما در بلندم��دت اين تعميق ركود 
بيش��تر خواهد بود، چ��را كه به  مرور زم��ان افزايش 
سوخت بنزين به محصوالت نفتي ديگر مانند گازوئيل 
نيز تسري خواهد يافت و اين افزايش در قيمت نهايي 

حمل  و نقل بار موثر خواهد بود.
پور حاجت در نهايت گفت: اينكه ادعا داش��ته باشيم 
افزايش قيمت س��وخت به هيچ عنوان ب��ر بازارهاي 
مصرفي تأثيرگذار نخواهد بود، كاماًل اشتباه است. اما 
اينكه اين افزايش در چه برهه زماني يا با چه نسبتي 

باشد نيازمند بررسي و گذشت زمان است.

   افزايش قيمت مسكن دور از انتظار نيست
همچنين قاضي زاده، كارش��ناس اقتصاد مسكن در 
اين خصوص بابيان اينكه افزايش نرخ سوخت باعث 
افزايش نرخ ارز مي شود و اين افزايش باعث رشد نرخ 
تورم عمومي خواهد ش��د، گفت: در صورتي افزايش 
نرخ س��وخت بر ارز تأثيرگذار نبود كه بانك مركزي 
مي توانس��ت مبالغ قابل توجهي ارز را وارد بازار كند، 
اما در حال حاضر دس��ت بانك مركزي در اين زمينه 
بسيار خالي اس��ت. وي گفت: بنابراين با افزايش نرخ 
ارز قيمت اجاره و مس��كن نيز دور از انتظار نيس��ت، 

اما اينكه چه كس��اني با چه بودج��ه مالي مي توانند 
متقاضيان بازار مسكن باشند، هنوز مشخص نيست.  
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: در حال حاضر سه 
اتفاق را مي توان براي بازار مسكن محتمل دانست. در 
نگاه اول بازار مسكن تا پايان سال بدون هيچ تغيير به 
روند كنوني خود ادامه خواهد داد. در اتفاق دوم شاهد 
افزايش قيمت امالك نوساز از ابتداي سال 99 خواهيم 
بود و در گام نهايي شاهد تعميق ركود بيشتر مسكن 

همراه با ركود تورمي در اين بازار خواهيم بود.
 قاضي زاده بابيان اينكه به هرحال بازتاب افزايش نرخ 
بنزين در بازار مسكن، بازتاب خوشايندي نخواهد بود، 
گفت: در حال حاضر دولت اقدام به ساخت مسكن هاي 
طرح اقدام ملي كرده و بنا به گفته مس��ووالن هر متر 
از اين واحدها 2 تا 2 ميليون و 500 هزار تومان براي 
خريدار آب خواهد خورد. حال با افزايش تورم عمومي 
به واسطه افزايش نرخ بنزين اين قيمت باالتر خواهد 
رفت. در اين حالت دو اتفاق مهم براي بخش مسكن 
مي توان پيش بيني كرد. اين كارشناس اقتصاد مسكن 
گفت: اتفاق اول مربوط به بخش ساخت و ساز است. 
بطور يقين هم زم��ان با افزايش نرخ س��اخت تعداد 
سازندگان نيز كاهش خواهد يافت، چراكه سازندگان 
طي سال هايي كه مس��كن وارد ركود - تورمي شده 
با دريافت س��يگنال هايي متوجه شدند بخش تقاضا 
مصرفي به علت كمب��ود منابع توانايي خريد ملك را 

ندارند و هر چه فاصله قيمت مسكن با ميزان دارايي 
مردم افزايش پيدا كند، فروش اين واحدها س��خت 

خواهد بود. 
وي گفت: اتفاق دوم در بخش تقاضا است. بطور حتم 
با افزايش قيمت مس��كن بخش اعظم��ي از تقاضاي 

مصرفي از ميدان خريد كناره گيري خواهند كرد.

   اثرگذاري نرخ ارز روي قيمت مسكن 
در همين رابطه، عطا آيت اللهي، كارشناس بازار مسكن 
با بيان اينكه افزايش نرخ سوخت، افزايش قيمت ارز 
را به دنب��ال دارد گفت: كوتاه ترين اثر گذاري افزايش 
قيمت سوخت بر افزايش قيمت مسكن ناشي از تاثير 

اين افزايش برنرخ ارز است.
آيت اللهي گفت: با توجه به اينكه افزايش نرخ ارز سبب 
افزايش قيمت مصالح ساختماني و ساير فاكتورهاي 
توليد مس��كن مي ش��ود، در درازمدت احتمااًل اين 
نوسانات قيمتي مي توانند بر افزايش قيمت ها در بازار 

مسكن تاثير بگذارد. 
وي گفت: در حال حاضر گفته مي ش��ود، نوس��انات 
بازار ارز از ابتداي س��ال جاري س��بب شده است كه 
بازار مصالح س��اختماني دچار س��ردرگمي ش��ود و 
بسياري از توليدكنندگان از عرضه محصوالت خود 
خودداري  كنند چرا كه نوس��انات ارز به حدي است 
ك��ه توليدكنندگان ناگزيرند ك��ه از عرضه محصول 

خود ت��ا زمان ثب��ات قيمت ها خ��ودداري كنند. در 
چنين شرايطي مي توان گفت، اثرگذاري اين سيكل 
در درازم��دت بر بازار مس��كن كاماًل طبيعي اس��ت 
و بدين ترتي��ب مي ت��وان گف��ت در س��ال هاي آتي 
قيمت آپارتمان و خانه هاي نوس��از با افزايش مواجه 
خواهد ش��د. اين كارش��ناس مس��كن گفت: اصوال 
بازار مس��كن ازجمله بازارهايي اس��ت كه پارامترها 
و متغيره��اي داخلي و خارجي نق��ش تاثيرگذاري 

درتعيين سرنوشت آن دارند. 
ثبات نرخ ارز، ثب��ات و آرامش اقتصادي، قرارگرفتن 
رونق مس��كن به عنوان يك��ي از اولويت هاي اصلي 
دولت، اتكا به نس��خه هاي مختلف براي تامين مالي 
بخش مس��كن از جمله عواملي است كه مي تواند در 
ايجاد رونق بازار مسكن نقش داشته باشد؛ اما در حال 
حاضر تمامي اين مولفه ها به چالش كشيده شده است. 
آيت اللهي با بيان اينكه افزايش قيمت سوخت همواره 
افزايش دهنده نرخ تورم عمومي است، گفت: اگر دولت 
بتواند جلوي افزايش نرخ ارز را بگيرد مي توان انتظار 
داشت بازار مسكن تا پايان سال شاهد افزايش قيمت 
نشود.  اگرچه در حال حاضر نيز به علت نبود تقاضاي 
مصرفي واقعي در جامعه افزايش قيمت مس��كن به 
خصوص در امالك قديمي ساز دور از انتظار است. وي 
در نهايت گفت: شايد بيشترين اثر افزايش نرخ سوخت 

را بتوان در امالك كوچك متراژ نوساز ديد.

   افزايش قيمت مسكن بعيد است
 در همين رابطه، علي مهري، كارشناس شهرسازي با 
بيان اينكه آنچه در مقطع فعلي اتفاق افتاده، نمي شود 
به عن��وان يك عامل تاثيرگذار مداوم روي مس��كن 
ارزيابي كرد، گفت: از ابتداي سال جاري بازار مسكن 
تا جايي كه مي توانست رشد كرده و بطور حتم ادامه 

اين رشد توسط ركود   تورمي سركوب خواهد شد.
مهري گف��ت: اما با توجه به اينكه در ش��رايط فعلي 
توانايي قشر متوسط و كم درآمد جامعه براي خريد 
مسكن كمتر از قبل شده است، واقعيت آن است كه 
مس��كن ديگر بيش از اين ظرفيت رشد قيمت ها را 
ندارد. همانطور كه افت معامالت مسكن در چند ماه 

اخير، گواهي بر اين موضوع است.
وي گفت: از سوي ديگر، مساله اين است كه مسكن 
به عنوان يك صنعت مهم در اقتصاد كشور، بخشي 
نيست كه بتوان آن را با بازارهايي همچون طال و ارز 
كه عمدتا به دس��ت دالالن اداره مي شود و دالل ها 
نقش عمده در تعيين قيمت آنها دارند، مقايسه كرد.

 مس��كن به اش��تغال و تولي��د مصال��ح و كاالهاي 
س��اختماني مرتب��ط اس��ت و از اين لح��اظ نقش 
عمده اي در رونق اقتصاد كش��ور ايفا مي كند. البته 
در آشفته بازار فعلي اقتصادي كه تنها دغدغه مردم، 
حف��ظ ارزش دارايي هاي خود و بي ثباتي قيمت ها و 
نيز هراس از افزايش بيش از اين قيمت ها است، رونق 

اقتصادي شايد بي معنا باشد.
مهري گفت: آنچه مس��لم است، افزايش غيرمعقول 
قيمت مس��كن يا هر كاالي ديگ��ري موجب ركود 
مي شود. بر اين اس��اس وضعيت فعلي بازار مسكن 
حاكي از بازگش��ت مجدد ركود به اين بازار اس��ت. 
چرا كه در حال حاضر قيمت مس��كن واقعي نيست 
و افزاي��ش قيمت ها كامال نامتعارف ب��وده و همين 
موضوع باعث كاهش ش��ديد معامالت مسكن شده 

است.
مهري گفت: اگرچه برخي از كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه درصورت تداوم افزايش قيمت دالر و ارز 
براثر افزايش نرخ سوخت، قيمت مسكن نيز در نيمه 
دوم سال جاري افزايش پيدا كند؛ اما بديهي است كه 
بازار مسكن ديگر ظرفيت افزايش قيمت ها را ندارد.

وي گفت: بر اين اس��اس به نظر مي رس��د بر خالف 
ادعاي كارشناسان احتمال شكست قيمت ها در نيمه 

دوم سال جاري وجود دارد.
مهري گفت: نبايد منكر اين واقعيت ش��د كه ضعف 
مديريت در بخش هاي اقتصادي، عامل اصلي حال 
و روز فعلي اقتصاد ما اس��ت. بس��ياري از بازارهايي 
كه افزايش قيمت ش��ديد در آنها اتفاق افتاده است، 
ارتباط��ي ب��ا ن��رخ دالر و ارز و واردات ندارند و بايد 
بپذيريم كه شرايط كنوني اقتصادي در پي بي تدبيري 
و نب��ود برنامه ريزي صحي��ح به وجود آم��ده و اين 
بي تدبيري چه از سوي نهادهاي نظارتي و چه از سوي 

نهادهاي سياست گذار قابل نقد است.

   راهكارهاي ممانعت از وخامت اوضاع مسكن
وي در نهايت گفت: درمجموع پيش بيني براي آينده 
بازار مسكن، كار دشواري اس��ت اما راهكارهايي كه 
براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت مسكن در اين 
برهه زماني مي توان ارايه كرد شامل اين موارد است: 
»تسريع در نوس��ازي احياي بافت هاي فرسوده و به 
عبارت��ي اجراي طرح بازآفريني ش��هري«، »اعطاي 
تس��هيالت مناسب با نرخ س��ود پايين و نرخ اقساط 
متناسب با توان مالي مردم«، »توليد و عرضه مسكن 
و تس��هيل در ساخت وس��از با حمايت از سازندگان 
مسكن«، »فراهم كردن امكانات و خدمات الزم براي 
زندگي در شهرهاي كوچك و روستاها براي جلوگيري 
از مهاجرت س��اكنان اين مناطق به كالن شهرها« و 
»چاره انديش��ي براي تعديل بازار اجاره بها از طريق 

ساخت خانه هاي اجاره اي«.

براي بررسي ميزان اثرگذاري 
ميزان نوس��انات قيمتي هر 
كاال در ب��ازار، بايد به اهميت 
و نق��ش و ميزان و گس��تره 
مصرف آن توجه كرد. هرچه 
ميزان استفاده كاال در بازاري 
گسترده تر باش��د، قطعا هر 
تغيي��ري در مي��زان عرضه 
و قيم��ت آن، موجب ايجاد 
نوس��ان در بازار خواهد شد. 
حامل هاي انرژي به عن��وان موتور محرك صنعت و 
تجارت نقش بسزايي در ايجاد رونق و تامين نياز جامعه 
دارد. اگرچه نقش اين حامل ها به صورت غير مستقيم 
و واسطه اي تعريف مي شود، اما گردش چرخ اقتصاد 

بدون حضور آن غير ممكن است.
 طبيعي است كه نوسانات اين بخش تاثير غير مستقيم 
اما قابل توجه و دراز مدتي بر تمام بخش هاي اقتصاد 
داش��ته باشد. طي يك س��ال و نيم گذشته كشور ما 
يكي از بي سابقه ترين نوس��ان هاي اقتصادي را طي 
چند دهه اخير تجربه كرده است. ارديبهشت ماه سال 
گذشته با اعالم خروج دولت اياالت متحده امريكا از 
برجام موجب آزاد ش��دن فنر تورم پنج ساله اي شد 
كه با ايجاد ركود شديد اقتصادي و همچنين اصالح 
دستوري قيمت ها فشرده شده بود. دامنه اين نوسانات 
به حدي شديد بود كه موجب تغييرات بسيار زيادي 
در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور و همچنين بروز 
تغيي��رات و نابس��اماني هايي در بخش هاي مختلف 
فرهنگي و اجتماعي نيز گرديد. اين نوسانات بازار ها را 
يكي پس از ديگري درنورديد و موجب تغيير معادالت 

در بسياري از بخش هاي دولتي و غيردولتي شد.
در دور قبلي نوس��انات كه از س��ال 90 آغاز ش��د، به 
دليل شكوفايي اقتصادي سال هاي قبل از آن و توزيع 
مناس��ب ثروت، توان عمومي افراد جامعه توانس��ت 
بخش قابل توجهي از فشار ناش��ي از اين نوسانات را 
جذب كند. بخش دولتي هم با توجه به درآمد سرشار 
نفت��ي در س��ال هاي 86 تا 90 از ذخي��ره ارزي قابل 
توجهي برخوردار بود و توانست با تنش كمتري امور 
اقتصادي را انجام دهد. اما در دور جديد نوسانات، به 
دليل ناتواني اقتصادي عموم افراد جامعه و همچنين 
دست خالي دولت، اثر اين فش��ارها بيشتر از قبل بر 
بخش هاي مختلف اقتصاد نم��ود پيدا كرد و موجب 
از كنترل خارج ش��دن بخش هايي مانند ارز و طال از 
دست نهادهاي نظارتي گرديد. دامنه اين نوسانات در 
سايه بي تدبيري و بي تفاوتي نهادهاي مسوول و ناظر 
به ساير بازارها نيز كش��يده شد. در حال حاضر، بازار 
مس��كن عالوه بر افزايش رشد بيش از 100 درصدي 
قيمت ها نس��بت به يك س��ال و نيم گذشته، درگير 
نوسانات متعددي در بازار رهن و اجاره نيز هست. تورم 
و ركود حاكم بر اين بازار در شرايطي كه دولت با وجود 
وعده هاي 6 ساله قبلي نتوانسته طرح هاي مسكن اجرا 
ش��ده از دولت هاي قبل مانند مسكن مهر را به اتمام 

برساند، عميق تر شده است.
 عالوه بر اين شرايط، به سر انجام نرسيدن طرح هاي 
اعالمي و كلنگ زده ش��ده دولت در بخش مسكن و 
همچنين عدم حمايت تس��هيالتي سيستم بانكي از 
بخش عرضه و تقاضا، منجر به كاهش محسوس نقش 

حمايتي دولت از بخش مسكن شده است. 
در مجموع با بررسي شرايط و نقش دولت هاي يازدهم 

و دوازدهم در بازار مسكن هيچ نكته مثبتي كه حمايت 
جدي و واقعي و عملي از مصرف كنندگان اين بازار را 

داشته باشد، قابل مشاهده نيست. 
در جديدترين اقدام، دولت در جهت آنچه كه كاهش 
پرداخت يارانه پنهان اعالم ش��ده اق��دام به افزايش 
50 درصدي بهاي بنزين سهميه اي و 300 درصدي 
بنزين آزاد كرده است. در نگاه اول شايد نتوان ارتباط 
مس��تقيمي بين افزايش نرخ بنزين و بهاي مس��كن 
يافت، اما با نگاه دقيق تر و ريشه اي مي توان تبعات ميان 

مدت و بلندمدت آن را ريشه يابي كرد.
براي رس��يدن به تأثير اين افزايش بها بر بازار مسكن 
كافي اس��ت، نگاهي به تحوالت 5 روز اخير بازارهاي 
كوتاه مدت زود بازده داشته باشيم. در حال حاضر نرخ 
دالر افزايش حدود 1000 توماني را نس��بت به هفته 
گذشته يعني پيش از اعالم افزايش قيمت بنزين شاهد 
اس��ت. در همين مدت قيمت هر گرم طال به حدود 
240 هزار تومان رسيده و شاخص كل بورس كاهش 
رشد حدود 5000 واحدي را تجربه كرده است. با كنار 
هم قرار دادن اين اع��داد و ارقام و كنار هم قرار دادن 
4مقصد اول نقدينگي در كشور كه به ترتيب عبارتند 
از بازار ارز، بازار طال، بازار بورس و بازار مسكن به اين 
نتيجه مي رس��يم كه جريان نقدينگي به سرعت در 
حال حركت به سمت بازارهاي اول و دوم يعني بازار 

ارز و طال است. 
پيامد شوم اين اتفاق تشديد تورم در تمام بخش هاي 
اقتصاد و توزيع نوسان در س��اير بازار ها است. پيامد 
ديگر آن خروج جري��ان نقدينگي از بازارهاي مولد و 
پشتيباني مثل بازار بورس و مسكن است. تداوم اين 
روند در كوتاه مدت موجب بروز رفتارهاي هيجاني در 

بازار مي شود كه تبعات آن نوسانات شديد و كم دامنه 
است و موجب تحرك ش��ديد در جريان نقدينگي و 
فرار سرمايه از بازارهاي متوسط و بلندمدت است. در 
بلندمدت نيز اگر نتوان قيمت ها را كنترل كرد موجب 
افزايش قيمت مواد اوليه، محصوالت و خدمات بخش 
مسكن ش��ده و تاثير منفي بر جريان عرضه مسكن 
دارد. از طرف ديگر تورم و نوس��انات موجب كاهش 
توان خريداران و بي ميلي سرمايه گذاران براي ورود 
به بازار مسكن مي شود كه موجب تضعيف تقاضا در 

اين بازار خواهد شد. 
با توجه به تاثير غير مستقيم افزايش نرخ حامل هاي 
انرژي بر ميزان عرضه و تقاضا در بازار مسكن مي توان 
به نقش دول��ت در تنظيم اين بازار خصوصي پي برد. 

همان گونه كه در ابتدا نيز اشاره شد، ميزان گستردگي 
كارب��رد، يكي از مهم ترين عوامل اثرگذاري نوس��ان 
قيمت يك كاال بر ساير بازارها است. از اين رو نمي توان 
به تغيير قيمت هر يك از حامل هاي انرژي به عنوان 
عاملي مس��تقيم بر ايجاد نوس��ان در بازار نگريست. 
بازار مسكن كه س��هم عمده اي از اقتصاد كشور را به 
خود اختصاص داده است، بدون شك از افزايش نرخ 
حامل هاي انرژي متضرر خواهد شد. اقدام دولت در 
مورد اصالح يارانه پنهان و كمك به معيش��ت قش��ر 
متوسط و نيازمند از جيب همين افراد مطمئنا موجب 
تغيير اولويت ها و عقبگرد سطح توقعات همين قشر 
متوس��ط براي تامين نيازهاي ضروري و در رأس آن 

مسكن خواهد شد.
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 كاهش مطلوبيت سكونت  
در شهرك هاي اقماري 

  بهار طاهري|
مسكن تنها به معني يك سرپناه نيست، بلكه يك 
كاالي اقتصادي و سياسي نيز محسوب مي شود. 
عالوه بر اينكه مسكن مهم ترين دارايي خانوار به 
حس��اب مي آيد كه دارن��دگان آن به منظور عدم 
پذيرش ريسك هاي باالتر در ساير بازارهاي مالي به 
نگهداري از آن مبادرت مي ورزند، كااليي اساسي 
و بدون جانشين اس��ت و از اين رو، بررسي بازار آن 
بسيارحائز اهميت است. با تصميم اخير سران قوا، 
بنزين از بامداد روز جمعه سهميه بندي شد. بر اين 
اساس سهميه شخصي خودروهاي شخصي ماهانه 
60 ليتر در نظر گرفته شد كه براساس آن قيمت 
بنزين سهميه اي نيز ليتري 1500 تومان، بنزين 
غيرسهميه اي ليتري 3000 تومان و بنزين سوپر 
3500 تومان تعيين شده است. اما بسياري پس 
از اين تصميم نگران جهش قيمتي در بسياري از 
كاالها از جمله مسكن هستند، اما قيمت تمام شده 
مصالح ساختماني ارتباط مستقيم با قيمت بنزين 

در بازار مسكن ندارد.  
با توجه به اينكه نرخ گازوئيل افزايش نيافته تاثير 
افزايش قيمت بنزين روي قيمت كاال ها از جمله 
مصالح ساختماني چندان زياد نخواهد بود. رشد 
قيمت بنزين ممكن اس��ت در قيمت هاي نسبي 
مسكن اثراتي داشته باشد. به اين مفهوم كه قيمت 
خانه در حاشيه شهر ها و شهر هاي اقماري با توجه 
به باال رفتن هزينه جابه جايي بين مركز و حاشيه، 
ممكن اس��ت تحت تاثير قرار بگيرد و مطلوبيت 
حاشيه نسبت به مركز كاهش پيدا كند؛ بنابراين 
قيمت درون شهر ها نس��بت به شهر هاي اطراف 
تقويت خواهد ش��د. همچنين نوس��انات قيمت 
مسكن، در چرخه هاي رونق و ركود اتفاق مي افتد 
كه االن وارد چرخه ركودي شده ايم.  تاثير افزايش 
قيمت بنزي��ن در بلندمدت بر قيمت مس��كن با 
توجه به اينكه مولفه هايي مانن��د ارز، طال، بورس 
و حامل هاي انرژي در افزايش قيمت مسكن موثر 
است، اما با توجه به رشد زياد نرخ مسكن در سال 
گذشته بازار ظرفيت افزايش قيمت را به هيچ عنوان 
ندارد و تجربه دوره هاي قبل از افزايش قيمت بنزين 
نشان داده، اين موضوع تاثيري در كوتاه و بلندمدت 
در نرخ مسكن نخواهد داشت. با توجه به بررسي ها 
و اعالم اتحاديه مشاوران امالك قيمت مسكن تا 
پايان سال ثابت خواهد بود، زيرا قدرت خريد مردم 
كاهش پيدا كرده و پيش بيني براي افزايش قيمت 
مسكن با توجه به رشد نرخ بنزين وجود ندارد. قيمت 
مسكن همزمان با آغاز سال آينده و اعالم شاخص 
تورم از سوي بانك مركزي دست خوش تغييراتي 
خواهد شد و اين موضوع ربطي به مسائل روز اقتصاد 
ندارد. در مجموع افزايش و جهش قيمت در امسال 
را نخواهيم داشت. محاس��بات اداره بررسي هاي 
اقتصادي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه تاثير 
افزايش قيمت بنزين در ت��ورم، در حدود 4 واحد 
درصد در س��ال خواهد بود.  افزايش 0.4 درصدي 
قيمت در حدي نيس��ت كه بتوانيم از آن با عنوان 
رشد قيمت نام ببريم. به نظر نمي رسد روند تضعيف 
بازار مسكن كه از ابتداي تابستان شروع شده و يك 
دوره ركودي را رقم زده در ماه هاي آتي تغيير كند 
و احتماال چش��م انداز بازار مسكن به سمت ركود 
بيشتر مي شود. البته ناگفته نماند بسياري افزايش 
22 درصدي معامالت مسكن شهر تهران در مهرماه 
98 نسبت به شهريور را نشان دهنده ركود مي دانند 
اما نمي توان تغيير يك ماه را به كل بازار مس��كن 
تعميم داد و بازه هاي س��ه ماهه بايد بررسي شود. 
در هر صورت با توجه به احتمال تورم يك تا چهار 
درصدي كه افزايش قيمت بنزين در جامعه ايجاد 
مي كند و همچنين رشد بيش از حد قيمت مسكن 
در سال گذشته و امسال به نظر نمي آيد اين تورم 

كم روي اين بازار تاثير خاصي بگذارد.

حساسيت مسكن به نرخ گازوئيل
غالمرضا رضاييان، كارش��ناس اقتص��اد با بيان 
اينكه افزايش نرخ س��وخت مي تواند در طوالني 
مدت بر نهاده هاي مسكن اثر گذار باشد، گفت: در 
حال حاضر اكثر خودرو هاي بخش حمل و نقل 
نهادهاي ساختماني گازوئيلي هستند و از آنجايي 
كه دولت به دنبال تثبيت قيمت ها تا انتهاي سال 
است در كوتاه مدت اين مساله نمي تواند بر بازار 

مسكن اثر گذار باشد.
وي گفت: اما به نظر مي رس��د در طوالني مدت 
همزم��ان با افراي��ش قيمت گازوئي��ل، قيمت 
نهادهاي ساختماني افزايش يابد چرا كه افزايش 
نرخ سوخت در ادامه روند خود باعث افزايش نرخ 

تورم مي شود.
اين كارشناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه اما 
اين م��ورد مي تواند به صورت مس��تقيم انگيزه 
س��رمايه گذاران در بافت فرس��وده، بازآفريني 
ش��هري و طرح اقدام ملي را كاهش دهد، گفت: 
جذب سرمايه گذار در سه بخش ذكر شده مستلزم 
روان س��ازي و كاهش هزينه هاي ساخت است، 
اما مطمئنا با افزايش نرخ سوخت و افزايش نرخ 
ارز در پي اين افزايش قيمت ساخت نيز افزايش 
خواهد بافت. وي گفت: مطمئنا با افزايش نرخ ارز 
ناهماهنگي هايي براي جذب مشاركت سازندگان 

در طرح  هاي ذكر شده خواهيم داشت.
رضاييان گفت: به هر رو، س��ناريوي مسكني تا 
پايان س��ال را مي توان ادامه همين روند قيمتي 
و معامالتي دانس��ت. اما مطمئنا با افزايش نرخ 
تورم جذب سرمايه گذار براي اجراي اين پروژه ها 
كم شده و با مش��كل برخورد خواهيم كرد مگر 
اينكه دولت نگاه حمايت��ي ويژه اي به اين مقوله 

داشته باشد.

    علي مهري، كارشناس مسكن: اگرچه برخي از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه درصورت تداوم افزايش قيمت دالر و ارز براثر افزايش نرخ سوخت، 
قيمت مسكن نيز در نيمه دوم سال جاري افزايش پيدا كند، اما بديهي است كه بازار مسكن ديگر ظرفيت افزايش قيمت ها را ندارد.

   فرشيد پور حاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان: قيمت بنزين در كوتاه مدت نمي تواند اثر بالقوه اي بر مسكن داشته باشد. ازآنجايي كه بخش 
اعظمي از مصالح س�اختماني در داخل كشور توليد مي شود و توليد اين مصالح رابطه اندكي با بنزين دارند، اثرگذاري آن در كوتاه مدت بسيار اندك 
است. اما ازآنجايي كه همگام با افزايش نرخ سوخت، نظارت برافزايش قيمت ها بسيار مشكل و غيرممكن است، قيمت مصالح ساختماني در ميان مدت 

تحت تأثير اين افزايش رشد خواهد داشت
   قاضي زاده، كارشناس اقتصاد مسكن: افزايش نرخ سوخت باعث افزايش نرخ ارز مي شود و اين افزايش باعث رشد نرخ تورم عمومي خواهد شد. 
بنابراين با افزايش نرخ ارز قيمت اجاره و مسكن نيز دور از انتظار نيست، اما اينكه چه كساني با چه بودجه مالي مي توانند متقاضيان بازار مسكن باشند، 

هنوز مشخص نيست
   عطا آيت اللهي، كارش�ناس بازار مسكن: افزايش نرخ سوخت، افزايش قيمت ارز را به دنبال دارد. كوتاه ترين اثر گذاري افزايش قيمت سوخت بر 
افزايش قيمت مسكن ناشي از تاثير اين افزايش برنرخ ارز است.در چند روز گذشته شاهد افزايش چند درصدي نرخ ارز به دليل افزايش قيمت نرخ 
سوخت بوديم. با توجه به اينكه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت مصالح ساختماني و ساير فاكتورهاي توليد مسكن مي شود، در درازمدت احتمااًل 

اين نوسانات قيمتي مي توانند بر افزايش قيمت ها در بازار مسكن تاثير بگذارد

برش

ايمان رفيعي
كارشناس اقتصاد 

مسكن
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وب سايت هاي داخلي آماده به خدمت در روزهاي اختالل اينترنت جهاني

جاي خالي پيام رسان هاي محبوب ايراني
گروه دانش و فن|

در روزهايي كه ش��بكه جهاني اينترنت براي كاربران 
ايراني دچار محدوديت شده اما وب سايت هاي ايراني 
كه س��رورهاي داخلي دارند، در دس��ترس قرار دارند، 
جاي خالي پيام رساني كه جور همنوعان خارجي اش 
را بكشد و به همان ميزان هم محبوب و مورد استفاده 

باشد، حس مي شود.
وعده آزادي و محدوديت نداشتن در فضاي مجازي همواره 
يكي از درخواست هاي مردم بوده و اين موضوع حتي به 
يكي از شعار نامزدهاي انتخاباتي هم تبديل شده است؛ كما 
اينكه حسن روحاني هم در اولين دوره رياست جمهوري 
خود و نيز در زمان تبليغات براي آغاز دومين دوره، همواره 
به  اين تاكيد داشت كه قرار نيست مانند دولت هاي قبلي 
شبكه هاي اجتماعي فيلتر ش��وند و فيلتر بمانند. شايد 
انتخاب يك وزير جوان براي ح��وزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات هم يكي از مهم ترين گام ها براي تحقق وعده هاي 
رييس جمهوري در اين زمينه بود، مقاومتي كه محمدجواد 
آذري جهرمي از زمان نشس��تن بر مسند وزارت با فيلتر 
شبكه هاي اجتماعي از خود بروز مي داد هم از جنس همين 
وعده ها به شمار مي رفت. فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 
از فيس ب��وك و توييتر و پيام رس��ان هايي مانند وايبر و 
وي چت براي مدتي در كشور مرسوم شده بود و با روي كار 
آمدن واتس اپ و تلگرام و اينستاگرام به عنوان شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي نسل جديد هم انتظار مي رفت 
سرنوشت مش��ابهي گريبانگير اين ابزارها شود. هرچند 
با فيلترينگ موقت تلگرام و اينستاگرام و رفع فيلتر آنها 
اين اميد در دل كاربران ايراني ايجاد ش��ده بود كه وعده  
رييس جمهوري مبني بر اينكه دست وزير ارتباطات روي 
دكمه فيلترينگ نمي رود، تحقق خواهد يافت، اما بنا به 
مقتضيات زمان و فضاي جامعه، باالخره تلگرام فيلترينگي 
را تجربه كرد كه ادامه دار بودن آن براي مدت بيش از يك 
سال و نيم، گويي حكم دايمي بودن گرفته و فعال خبري از 

رفع فيلتر اين پيام رسان نيست.
اين روزها اما موضوع ديگري خاطر كاربران اينترنتي را 
مكدر كرده اس��ت و محدوده اي از كاربران كه از كودك 
دبستاني تا افراد مس��ن را شامل مي شود و دارندگان هر 
يك از ابزارهاي هوشمند از گوشي موبايل، تبلت و لپ تاپ 

درگير آن هس��تند: قطع شدن اينترنت جهاني؛ قطعي 
اينترنتي كه دامنه گس��ترده اي دارد و از گوگل به عنوان 
اولين و پرمراجعه ترين وب سايت تا پيام رسان هاي خارجي 
از جمله تلگرام كه پس از فيلترينگ با استفاده از فيلترشكن 
در دسترس بود و درواقع تمامي وب سايت ها و برنامه هاي 
خارجي را در بر گرفته است. در اين ميان اما وب سايت هاي 
داخلي كه از سرورهاي داخلي استفاده مي كردند، جان 
سالم به در بردند تا جايي كه معلوم شد سرويس هايي كه 
بر بستر شبكه ملي اطالعات، شكل گرفته اند، توانستند 
بدون اخت��الل در دس��ترس كاربران ق��رار بگيرند و به 
فعاليت خدمات رساني خود ادامه  دهند؛ خدماتي از جمله 
سرويس هاي حمل و نقل اينترنتي و فروشگاه هاي آنالين 
داخلي، شبكه شتاب بانكي و شبكه خدمات رساني بانك ها 
كه اگرچه تمامي محدوده نيازهاي كاربران را پوش��ش 
نمي دهند اما شامل بخش عمده  اي هستند كه بدون آنها، 

كمبود اينترنت جهاني نمود پررنگ تري داشت.
يكي از ترس هاي هميشگي كاربران از راه اندازي شبكه 
ملي اطالعات، قطع ارتباط با ش��بكه جهاني اينترنت 
بوده و به همين دليل در اغلب موارد به اين موضوع ديد 
منفي داشتند، هرچند مسووالن همواره اين موضوع 
را رد كرده و عنوان كردند ك��ه اينترنت بايد به عنوان 
يك خدمت روي ش��بكه ملي اطالعات ارايه ش��ود. از 
طرفي بنا به مواردي كه در سند تبيين الزامات شبكه 
ملي اطالعات آمده است، دسترسي مردم به محتوا و 
خدمات داخلي نبايد منوط به اتصال به اينترنت باشد؛ 
كما اينكه اتصال به سرويس هاي داخلي در اين روزها 
كه اينترنت جهاني از دس��ترس خارج شده، حاكي از 
همين موضوع است. اما در كنار تمامي خدماتي كه با 
وجود محدوديت هاي ايجادشده همچنان به فعاليت 
خود ادامه مي دهند، يك حلقه مفق��وده وجود دارد و 
آن هم پيام رسان داخلي اس��ت كه در غياب ابزارهاي 
خارجي از تلگرام فيلترشده تا واتس اپي كه چندان هم 
محبوب كاربران ايراني نيست، مورد استفاده قريب به 

اتفاق ايرانيان باشد.
درحالي كه استفاده از سايت هاي داخلي ميزباني شده 
در س��رورهاي داخلي مرهون ش��بكه ملي اطالعات 
است كه مسووالن ارتباطي كشور ادعاي پياده سازي 

80درص��دي آن را دارن��د، به گفته سيدابوالحس��ن 
فيروزآبادي -رييس مركز ملي فضاي مجازي- اين 80 
درصد حاكي از پياده سازي شبكه ارتباطي است و طبق 
سند الزامات شبكه ملي اطالعات كه به شفافي خدمات 
كاربردي پايه همچون موتور جست وجو، پيام رسان، 
خدمات ابري و ايميل را اعالم كرده، اين ش��بكه هنوز 
به طور كامل پياده سازي نشده است. فيروزآبادي چندي 
پيش با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي چند نوع 
خدمت در اسناد خود تعريف كرده كه يكي خدمت پايه 
كاربردي است كه مربوط به شبكه ملي اطالعات است، 
گفته بود: »اگر شبكه ملي اطالعات اين خدمات پايه را 
نداشته باشد، نمي توان به آن شبكه ملي اطالعات گفت 

و در واقع صرفا شبكه ارتباطي است. وقتي تقريبا بيش از 
80 درصد از پيام رسان هاي مورد استفاده كشور خارجي 

است، بنابراين هنوز ما شبكه ملي اطالعات نداريم.«
در روزهايي كه بيش��تر اف��راد در جامعه انتظ��ار اتمام 
محدوديت هاي اينترنتي را مي كشيدند، بسياري از افراد 
شاغل، كسب وكار خود را در معرض خطر نابودي اعالم 
كردند و نوعي ركود و رخوت بر جامعه اينترنتي كش��ور 
حاكم شده بود، جاي خالي ابزاري داخلي كه بار پيام رساني 

كاربران را به دوش بكشد حس مي شد.
پس از فيلترينگ تلگرام تالش هاي زيادي براي جايگزيني 
پيام رس��اني داخلي ص��ورت گرفت و حت��ي اصل علت 
فيلترينگ اين پيام رس��ان خارجي ك��ه در مدت زمان 

كوتاهي محبوب دل هاي اكثريت كاربران ايراني شد هم 
حمايت از پيام رسان هاي داخلي عنوان شده بود، اما هيچ 
يك از ابزارهاي مشابه داخلي نتوانستند جبران مافات فيلتر 
اين پيام رسان را كنند. اگرچه همين حاال و در غياب تلگرام 
هم نمونه هاي داخلي هس��تند كه فعاليت هاي روزمره 
خود را تعطيل نكرده و به رس��الت پيام رساني خود ادامه 
مي دهند، اما اينكه آمارهاي ارايه  شده حاكي از جمعيت 
در مجموع 10 ميليوني در پيام رسان هاي داخلي دارد و 
اينكه يك پيام رسان بومي نتوانسته با تلگرام و واتس اپ 
رقابت كند و اين ابزارهاي خارجي هنوز هم بيش از نيمي 
از كارب��ران را در اختيار دارند، جاي بحث دارد؛ آن هم در 

مقاطعي نظير قطع شبكه جهاني اينترنت.

رييس نظام صنفي رايانه اي كشور اعالم كرد: »در حالي كه 
كشور در سال گذشته رشد اقتصادي منفي ۴.۷ را تجربه 
كرد، اما صنعت آي تي با رش��د ۶.۴ درصدي روبه رو شد و 
انتظارمان اين است با قدم برداشتن در حوزه ساماندهي 
كسب وكارهاي حوزه آتي، سال آينده نيز رشد چشمگيري 
در اين حوزه داشته باش��يم.« به گزارش ايرنا، محمدباقر 
اثني عشري در دومين مجمع عمومي عادي سازمان نصر 
)نظام صنفي رايانه اي( تهران گفت: »سازمان نصر تشكلي 
است كه با پرداخت هاي خرد اعضا سرپا ايستاده است. وي 
افزود: »يكي از ُحس��ن هاي ما مستقل بودن مان است. در 
اساسنامه تشكل صنفي دو وظيفه برعهده ما گذاشته شده 
است؛ يكي دفاع از منافع صنف و ديگري ساماندهي بازار. در 
گذشته وظيفه اول كه دفاع از منافع صنف است را به درستي 
انجام داديم و در دهه دوم سازمان در شرايطي هستيم كه 
مي توانيم گام دوم را در حوزه س��اماندهي بازار  برداريم.« 
اثني عشري ادامه داد: »مدتي است به يك فرمول ثابت براي 
حل مشكالتي كه در  حوزه آي تي وجود دارد، رسيده ايم كه 
آن بزرگ كردن اندازه بازار است. شعار دو برابر كردن اين بازار 

به همين واسطه شكل گرفت. شايد انتخاب اين شعار در 
نگاه اول خيلي جاه طلبانه و رويايي به نظر بيايد، اما با توجه 
به آمار و پيشرفتي كه در اين حوزه داشته ايم، قطعا اين شعار 
رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت. در حالي كه سال گذشته 
اقتصاد كشور رشد منفي ۴.۷ دهم را تجربه كرد و به نوعي 
اقتصاد كوچك شده، در حوزه فناوري اطالعات رشد ۶.۴ 
دهم درصدي را داشته ايم. اين طور كه تخمين زده مي شود 
اقتصاد كشور امسال نيز رشد منفي ۲.۵درصد را دارد اما 
در حوزه آي تي قطعا مانند گذشته رشد خواهيم داشت.«

وزير ارتباطات گفت: »قطع اينترنت ضررهاي فراواني 
براي مردم و نظام داش��ته و  دارد. شوراي امنيت كشور 
به زودي نس��بت به صدور مجوز برقراري اينترنت در 
كش��ور اقدام خواهد كرد و ما هم پيگير هس��تيم.« به 
گزارش ايس��نا، محمدج��واد آذري جهرمي كه براي 
جلسه اي به منظور بررسي تاثير امواج الكترومغناطيسي 
بر س��المت ش��هروندان و با حضور نمايندگان وزارت 
بهداشت، سازمان حفاظت از محيط زيست و سازمان 
انرژي اتمي در كميسيون بهداشت مجلس حضور يافته 
بود، در پاسخ به س��والي درباره استقرار اينترنت ملي 
گفت: »چيزي به نام اينترنت ملي وجود خارجي ندارد، 
ش��بكه ملي اطالعات به معناي قطع اينترنت نيست 
و قطع اينترنت به كاركردهاي ش��بكه ملي اطالعات 

ضربه مي زند.« 
جهرمي همچنين در خصوص پيش��رفت شبكه ملي 
اطالعات توضي��ح داد: »االن بهترين قاضي مردمند، 
هر چن��د از ناراحتي م��ردم از قطع ب��ودن اينترنت و 
مش��كالت آن اطالع دارم و به خ��ودم نيز در اين چند 

روز اجازه استفاده از اينترنت را ندادم، اما مردم قضاوت 
كنند كه آيا خدمات داخلي آنها بر ش��بكه ملي دچار 
اختالل شده اس��ت يا خير. اگر زيرساخت شبكه ملي 
اطالعات نبود خدمات ابري داخلي نداشتيم و بسياري از 
زيرساخت هاي مهم ديگر امروز، شايد دو ميليون راننده 
تاكسي اينترنتي و مردم در عذابي بزرگ و مشكل بودند، 
بانك ها مختل بودند و بسياري مباحث ديگر. زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات پيشرفت قابل توجهي داشته، اما 
بپذيريد كه كار بنده و وزارتخانه ام توليد محتوا نيست. 

حتما پس از بهبود ش��رايط، مفص��ل با مردم صحبت 
خواهم كرد و گزارش كاملي از پيش��رفت هاي شبكه 

ملي خواهم داد.«
وزير ارتباطات در پاسخ به سوالي در مورد ادعاي سفير 
امري��كا در آلمان كه گفته بود اينترن��ت را براي مردم 
ايران تهيه مي كنيم، گفت: »اوال اين ادعا اكنون ممكن 
نيست، برنامه هايي براي سال ۲0۲۵ دارند كه مطرح 
كرده اند، اما بهتر است بدانند ملت ايران نيازي به ادعاي 
دروغين حمايت شما ندارد، دولت شما همان دولتي 
است كه سال ها از هر اقدامي عليه ملت ايران فروگذار 
نكرده، اگر ادعاي راس��تگويي داريد، داروي كودكان 
سرطاني ايراني را چرا تحريم كرده ايد؟ چرا در همين 
حوزه استارت آپ هاي ايراني تحريم هاي گسترده اي 
اعمال كرده ايد؟ اينترنت به زودي به زندگي مردم ايران 
بازمي گردد و دولت هم آن را مثل چند س��ال گذشته 
توسعه خواهد داد و اتفاقا با حضور جريان ساز جوانان 
ايراني، روزبه روز ظلم شما و دولت تان را به گوش مردم 

دنيا خواهيم رساند.«

رشد 6.4 درصدي صنعت آي تي اينترنت  به زودي به زندگي مردم ايران برمي گردد 

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه سرويس ثبت 
شناس��ه رهگيري تجهيزات با قابليت نصب سيم كارت 
)IMEI( را 30۷۴ تومان تصويب ك��رد. به گزارش مهر، 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در جلسه 
شماره ۲۹۶ خود در آبان ماه سال جاري، در اجراي تبصره 
ماده واحده قانون تعيين تعرفه هاي خدمات مركز توسعه 
تجارت الكترونيك��ي مصوب تاريخ ۲0 خردادماه س��ال 
۹3 مجلس ش��وراي اس��المي، نوع و تعرفه خدمت ثبت 
شناسه رهگيري كاال با شناسه 130۷1۶۹000 سازمان 
اداري و استخدامي كشور براي تجهيزات با قابليت نصب 
س��يم كارت را تصويب كرد. بر اس��اس اين مصوبه، مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي شناس��ه رهگيري كاال براي 
تجهيزات با قابليت نصب س��يم كارت، IMEI را با هدف 
مديريت يكپارچه شناسه رهگيري و جلوگيري از قاچاق 
اين تجهيزات، پس از بررسي يكتايي اين شناسه ها در كل 
كشور و اعتبارس��نجي آنها در زيرسامانه همتا و در بستر 
سامانه جامع تجارت ثبت مي كند. همچنين سقف تعرفه 
ثبت شناسه رهگيري تجهيزات با قابليت نصب سيم كارت، 
30 ه��زار و ۷۴0 ريال )30۷۴ تومان( ب��راي يك بار و در 
زمان ثبت آن، تعيين شد. اين تعرفه از اشخاص حقيقي و 

حقوقي كه در چارچوب قوانين و مقررات مجاز به واردات يا 
ثبت شناسه اين تجهيزات هستند، در زمان ثبت در سامانه 
همتا اخذ مي شود البته چنانچه يك كاال داراي بيش از يك 
شناسه رهگيري باشد، ثبت همه شناسه هاي آن در حكم 
ثبت يك شناسه است. همچنين به منظور رونق توليد و 
حمايت از توليدكننده داخلي، اين تعرفه شامل تجهيزات 
توليد داخل كه قابليت نصب سيم كارت دارند، نمي شود. 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي موظف است تا پايان سال 
13۹8 گزارش عملكرد خود در اج��راي اين مصوبه را به 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه كند و اين 

تعرفه تا پايان فروردين ۹۹ قابل اعمال است.

عضو هيات مدي��ره اتحاديه كس��ب وكارهاي فضاي 
مج��ازي گفت: »با قط��ع اينترنت كس��ب وكارهاي 
مجازي كه در بستر سايبري فعاليت مي كنند، دچار 
بحران شده اند.« رضا الفت نسب در گفت وگو با ايلنا، 
با تاكيد بر اينكه دسترس��ي مردم به كسب وكارهاي 
اينترنتي با اختالل روبه رو ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 
»امكان دسترس��ي مناس��ب و منظم تعداد زيادي از 
مردم به كسب وكارهاي اينترنتي محدود شده است. 
توقف كامل در ارايه خدمات مش��اغل اينترنتي كه از 
س��رورهاي ايراني اس��تفاده مي كنند، اما هاست آنها 
در خارج كش��ور قرار دارد، اتفاق افتاده و اين موضوع 
موجب آس��يب به آنها شده است.« الفت نسب با بيان 
اينكه كس��ب وكارهايي كه »هاس��ت« آنها در داخل 
كشور اس��ت وضعيت بهتري دارند، افزود: »شركت 
ارتباطات زيرس��اخت از روز گذشته اقداماتي را انجام 
داده است تا مش��كل براي كسب وكارهاي كه هاست 
آنها در داخل كشور اس��ت مرتفع شود، اما همچنان 
مش��كل اصلي پابر جاس��ت.«  وي يادآور شد: »بروز 
اين مش��كل براي اولين بار نيس��ت و ما تجربه مشابه 
را در سال هاي گذش��ته از جمله سال 88 داشته ايم. 

گستردگي مشكل در س��ال 88 به دليل تعداد كمتر 
مشاغل مرتبط با اينترنت محدودتر بود، اما امروز تعداد 
زيادي از كسب وكارها تمام يا بخشي از خدمات خود را 
در بستر سايبري ارايه مي دهند. در سال 88 تنها يك 
هزار كس��ب وكار در فضاي مجازي به صورت رسمي 
فعاليت مي كردند، اما اكنون تعداد آنها به بيش ۲00 
هزار كسب وكار افزايش يافته است. الفت نسب تعداد 
افراد شاغل در كس��ب وكارهايي كه به طور رسمي در 
فضاي مجازي فعاليت مي كنند را ۷0 تا 80 هزار نفر 
عنوان كرد و اين تعداد را منهاي افرادي دانس��ت كه 
هم اكنون از طريق ش��بكه هاي اجتماعي مشغول به 

كار هس��تند. وي با تاكيد بر اينكه آس��يب وارده تنها 
به كسب وكارهاي اينترنتي محدود نمي شود،  گفت: 
»هم  اكنون تعداد زيادي از توليدكنندگان محصوالت 
خود را از طريق فضاي مجازي عرضه و مشتريان خود را 
پشتيباني مي كنند كه اين موضوع براي آنان نيز اشكال 
جدي ايجاد كرده است.« وي ميزان زيان حاصل از قطع 
اينترنت به كسب وكارهاي فضاي مجازي و خدمات 
ارايه ش��ده در آن با توجه به ميزان س��رمايه گذاري را 
غيرقابل محاسبه دانست. اين عضو هيات مديره اتحاديه 
كسب وكارهاي فضاي مجازي با اشاره به تحريم هاي 
اخير نس��بت به نتاي��ج بي توجهي به ام��كان تحريم 
اينترنت ايران هشدار داد. الفت نسب يكي از راهكارهاي 
مناسب براي جلوگيري از اين تهديد و تكرار مشكالت 
پيش آمده را راه اندازي »شبكه ملي اطالعات« بدون 
مشكل فني دانست. وي همچنين استفاده از هاست 
داخلي به جاي خارجي را به صاحبان كسب وكارهاي 
فضاي مجازي پيش��نهاد كرد. الفت نسب تاكيد كرد: 
»موفقيت اي��ن راهكارها به ش��رطي خواهد بود كه 
زير ساخت هاي فني الزم فراهم ش��ده و ناپايداري و 

مشكالت در حداقل ميزان خود باشد.«

تعرفه ثبت شناسه IMEI اعالم شد بحران در كسب وكارهاي اينترنتي

آش��نايي با متداول ترين راه هاي خراب ش��دن لپ تاپ و 
اجتناب از آنها در نگهداري بهتر اين دستگاه به شما كمك 
خواهد كرد. در گزارش ديجياتو، به پنج دليل خرابي لپ تاپ 

و راه هاي جلوگيري از آن اشاره شده است.
1. ناب�ودي لپ تاپ با حرارت بيش از حد: چيپست ها 
نسبت به گذشته قوي تر شده و به خاطر مصرف توان زياد، 
حرارت نسبتا بااليي هم توليد مي كنند. اين حرارت از طريق 
دريچه فن ها دفع مي شود اما اگر اين منافذ مسدود شده 
باشد، حرارت در داخل سيستم و پيرامون قطعات كليدي 
باقي مانده و باعث افزايش بيش از حد دما مي شود. برخي 

لپ تاپ ها به صورت خودكار به اين مشكل واكنش نشان 
داده و خاموش مي شوند اما مدل هاي ديگر از اين قابليت 
بي بهره هستند. اگر منافذ فن زير لپ تاپ تعبيه شده باشد، 
قرار دادن آن روي فرش، پتو و ابزارهايي از اين دست مانع 
خروج حرارت مي شوند.   از طرف ديگر بايد مراقب مسدود 

شدن فن توسط آلودگي و گرد و خاك هم باشيد.
۲. نابودي هارد ديس�ك لپ تاپ: اي��ن روزها اغلب 
لپ تاپ ها با درايو SSD عرضه مي شوند كه به لطف فقدان 
قطعات متحرك، مقاومت بااليي نسبت به جابه جايي 
دارد. مدل هاي قديمي ت��ر و ارزان تر اما هنوز هارد درايو 

يا HDD دارند. قطعاتي از اين دست موجب مي شوند اگر 
حين روشن بودن لپ تاپ را جابه جا كنيد، احتمال برخورد 
بين اجزاي داخلي هارد و صدمه ديدن آنها افزايش يابد. 
ريسك اين آسيب را مي توان با جابه جايي آرام لپ تاپ و 
خودداري از اين كار حين اجراي برنامه هاي با دسترسي 

متعدد به هارد كاهش داد.  
۳. نابودي كابل شارژ لپ تاپ: شايد تصوير كنيد كابل 
ش��ارژ لپ تاپ بسيار مستحكم است و سال ها برايتان كار 
خواهد كرد اما راه هاي زيادي براي نابودي سريع آن وجود 
دارد،  دليل مقاومت پايين كابل شارژ اين است كه لپ تاپ 

اساس��ا به عنوان محصولي قابل حمل توليد مي شود در 
نتيجه شارژر آن هم بايد تا حد امكان سبك و نازك باشد. 
پيچيدن سيم به دور اشيايي كه لبه هاي تيز دارند، باعث 
آسيب به سيم و در نهايت پارگي آن مي شود. براي حفاظت 
از شارژر بهتر است آن را دور خودش بپيچيد و به جاي اتصال 
مستقيم به پريز به آداپتور روي زمين وصل كنيد تا فشار 

كمتري به آن وارد شود.
۴. نابودي لپ ت�اپ با حمل نامناس�ب: حمل و نقل 
نامناسب به لپ تاپ آسيب زيادي مي زند. يكي از ايده هاي 
خوب براي حمل لپ تاپ استفاده از كيف هاي مخصوص 
است اما بايد در نظر داشته باشيد كه مدل هاي ارزان قيمت 
حفاظ��ت چنداني را فراهم نمي كنن��د. در انتخاب كيف 
س��راغ مدل هايي برويد كه چند اليه كناري داش��ته و از 
قسمت هاي فوقاني و زيرين هم در برابر فشارها و ضربات 

روزمره محافظت مي كنند. يك كيف خ��وب بايد داراي 
چندين محفظه مجزا براي نگهداري لپ تاپ و اشياء ديگر 

به صورت جدا از هم باشد.
۵. ناب�ودي لپ تاپ با برداش�تن نادرس�ت: يكي از 
سريع ترين راه ها براي نابودي سريع لپ تاپ برداشتن آن از 
قسمت نمايشگر است چون به پنل و لوالهاي دستگاه فشار 
زيادي وارد مي كند. جابه جايي دستگاه با در دست گرفتن 
گوشه هاي آن هم ريسك مشابهي را در پي داشته و باعث 
خميدگي قسمت هاي ضعيف تر مي شود. زماني كه لپ تاپ 
خاموش است بهترين راه براي برداشتن آن از قسمت هاي 
عقب يا جلو و با دو دس��ت اس��ت. در صورت روشن بودن 
دستگاه هم بهتر است آن را با دو دست برداريد. حين زمين 
گذاشتن نيز آن را روي سطحي صاف و محكم قرار دهيد تا 

به مرور زمان شكل ظاهري آن تغيير نكند.

چگونه لپ تاپ خود را نابود كنيم
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فيس بوك شبيه اينستاگرام 
مي شود

به نظر مي رس��د فيس بوك قص��د دارد قابليتي 
شبيه به اينستاگرام را به پلتفرم خود اضافه كند 
تا كاربران بتوانند تصاوير محبوب و پرمخاطب را 
مش��اهده كنند. به گزارش ايسنا، فيس بوك كه 
بدون شك بزرگ ترين شبكه اجتماعي در جهان 
به شمار مي رود، به تازگي اعالم كرده كه قصد دارد 
قابليت جديدي را تحت عنوان تصاوير محبوب 
)Popular Photos( ب��ه پلتفرم خود بيفزايد 
تا كاربران بتوانند محتواي پرمخاطب و تصاوير و 
ويديوهاي محبوب و پربازديد اين شبكه اجتماعي 
را مشاهده كرده و از آن باخبر شوند. فيس بوك 
كه چند سال پيش اينستاگرام را خريداري كرد، 
اخيرا بسيار تالش كرده است تا قابليت و امكانات 
محبوب و پرطرفدار اينستاگرام را تقليد كرده و 
براي كاربرانش امكان بهره مندي از آن را فراهم 
بياورد. اين خبر تاكنون نظر و توجه خيل عظيمي 
از كاربران و عالقه مندان به اين شبكه اجتماعي را 
به سمت و سوي خود جلب كرده و انتظار مي رود 

با استقبال بي نظيري از سوي آنها مواجه شود.

گزارش نرم افزارهاي امنيتي 
ويندوز

موسسه OPSWAT جديدترين آمار مربوط به 
نرم افزارهاي امنيتي مبتني بر ويندوز را منتشر 
كرده اس��ت. به گزارش ديجيات��و، طبق آخرين 
گزارش شركتOPSWAT، شركت سيمانتك 
در حال حاضر 13.۵۶ درصد از بازار را در اختيار 
دارد. پس از آن شركت ESET با 1۲.8۴ درصد و 
مك آفي با 1۲.۲1 درصد در رده هاي بعدي حضور 
دارند. ديگر اعضاي اين فهرس��ت 10 تايي را به 
ترتيب بيت ديفندر )10.۷۷ درصد(، كسپرسكي 
)۷.۶۶ درصد(، آواست )۶.۹8 درصد(، وب روت 
)۵.۹۵ درص��د(، مال��ور بايت��س )۵.8 درصد( و 
سوفوس )3.۶۲ درصد( تشكيل مي دهند. البته 
 OPSWAT طبق استراتژي كنوني ش��ركت
ويندوز ديفندر از اين فهرست حذف شده چون 
به ش��كل پيش فرض روي تمام سيس��تم هاي 
ويندوزي حضور دارد. با وجود نقص اين جامعه 
آماري، در حال حاضر فقط همين گزارش از دنياي 
نرم افزارهاي امنيتي وج��ود دارد و اينكه فاصله 
زيادي بين س��هم بازار ش��ركت هاي برتر وجود 
ندارد، يعني هيچ شركتي بازار را تحت سلطه خود 
نگرفته است. اين سطح از پراكندگي، نكته مثبتي 
محسوب مي شود و حضور شركت هاي مختلف 
در اين گزارش، به رقابت سالم در اين بازار اشاره 
دارد. در اين گزارش مي توان به وضعيت شركت 
آواست نيز اشاره كرد كه طي چهار سال گذشته 
رش��د فوق العاده اي را تجربه كرد اما به تدريج در 
رقابت شكس��ت خورد. طبق اعالم خود شركت

OPSWAT، اين رده بندي معياري براي انتخاب 
بهترين نرم افزار امنيتي نيست و فقط سهم بازار 

آنها را نشان مي دهد.

 كشف تهديد جديد 
براي امنيت واتس اپ

به تازگي مشخص شده فايل هاي »MP۴« حاوي 
بدافزار به اپليكيشن واتس اپ ارسال مي شوند كه 
اطالعات كاربر را فاش مي كنند. به گزارش مهر، 
واتس اپ تاكنون با چالش هاي امنيتي مختلفي 
روبه رو بوده است. چندي قبل نيز مشخص شد 
يك جاسوس افزار متعلق به شركتي صهيونيستي 
)NSO( با سوءاستفاده از باگي در اين اپليكيشن 
از برخي كاربران ش��نود مي كرده اس��ت. اكنون 
يك بار ديگر پيام  رس��ان واتس اپ پيامي درباره 
يك باگ جديد منتشر كرده كه شامل فايل هاي

MP۴ حاوي فايل هاي بدافزار است. اين فايل ها 
در دستگاه هاي اندرويد و iOS نصب مي شوند. 
فايل هاي MP۴ حامل بدافزار حمالت سايبري 
DoS انجام مي دهند يا از راه دور كدهايي فعال 
كنند و به دستگاه فرد دسترسي يابند. اكنون به 
كاربران توصيه مي شود تا واتس اپ خود را آپديت 
كنند. اين ش��كاف امنيتي كه در رده خطرناك 
طبقه بندي ش��ده اس��ت و هكرها مي توانند با 
كمك فايل هاي MP۴ مذكور، بدافزار يا هرگونه 
كد واضح ديگري را كه اطالعات دستگاه را فاش 

مي كند، به موبايل تزريق كنند.

فشار اينترپل براي كاهش 
رمزگذاري اپليكيشن ها

س��ازمان اينترپل قص��د دارد به ش��ركت هاي 
تهيه كنن��ده اينترن��ت، توس��عه دهندگان 
اپليكيشن ها و س��ازندگان دستگاه ها فشار وارد 
كند تا روند رمزگذاري محاورات، س��رويس ها و 
كاالها را كاهش دهند. به گزارش مهر، س��ازمان 
پليس بين الملل )اينترپل( تصميم دارد گسترش 
رمزگذاري س��رويس ها و كاالها را محكوم كند. 
يكي از مقامات اينترپ��ل در مقر كنفرانس اين 
س��ازمان در فرانس��ه اعالم كرد نسخه اي از يك 
بيانيه براي حل اين مش��كل از FBI  امريكا ارايه 
ش��ده و بدون راي گيري رس��مي از نمايندگان 

۶0كشور عضو اين سازمان منتشر مي شود.
 اين بيانيه در حقيقت تاكيد برنامه اي است كه ماه 
گذشته مقامات بلندپايه پليس امريكا، انگليس، 
استراليا ارايه كردند. البته به نوشته رويترز اين امر 
احتماال دليلي براي برخي كشورها فراهم مي كند 
تا قانون ها يا مقرراتي را عليه فرايند رمزگذاري غير 
قابل شكست وضع كنند و در حقيقت نشانه اي 
از فشارهاي دولت امريكا براي كاهش رمزگذاري 

در گوگل و اپل است. 
سازمان پليس بين الملل به كشورها كمك مي كند 
تا مظنونين جنايات را در خارج از منطقه تحت 

صالحيت شان دستگير كنند.  
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»تعادل«اثراتوضعيتبازارهايمصرفيكشوررابررسيميكند

نقشزنانروستاييرادرتوسعهگردشگريناديدهگرفتهايم

ثبات در قيمت محصوالت كشاورزي
گروه  بنگاه ها|

افزايش قيمت بنزين چه تاثيري بر اقالم مصرفي مردم 
و محصوالت كش��اورزي خواهد داشت؟ اين پرسش 
و پرس��ش هايي از اين دس��ت اين روزها ب��ه تناوب از 
سوي اقش��ار مختلف مردمي مطرح مي شود و ارزيابي 
و تحليل ابع��اد و زواياي گوناگ��ون آن به نظر ضروري 
مي رس��د؛ روزنامه تعادل از زمان اع��الم اجراي طرح 
ت��الش كرد تا ب��ا گزارش هاي تحليلي ن��وري به ابعاد 
پنهان بخش هايي بتابان��د كه از منظر عمومي ممكن 
است تحت تاثير افزايش قيمت بنزين با گراني مواجه 
ش��وند، اين روند در ش��ماره هاي آينده نيز با بررس��ي 
جزئي ت��ر حوزه هاي مهم اقتصادي و معيش��تي ادامه 
خواهد داشت تا در نهايت تصويري از مهم ترين بايدها 
و نبايده��اي اين حوزه پيش روي مخاطبان گش��وده 
شود. چراغ اول اظهارنظرهاي رسانه اي در خصوص اثر 
افزايش قيمت بنزين در توليد محصوالت كش��اورزي 
را حجتي وزير كش��اورزي دولت دوازدهم روشن كرد 
تا اين پيام به افكار عمومي و فعاالن حوزه كش��اورزي 
منتقل شود كه راهبردهاي بخش كشاورزي كشور بر 
اساس هدف گذاري قبلي پيش خواهد رفت.بالفاصله 
پس از انتش��ار خبر افزايش قيم��ت بنزين حجتي به 
ميان خبرن��گاران آمد و گف��ت: افزايش قيمت بنزين 
روي هزينه ه��اي توليد، ف��رآوري و توزيع محصوالت 
كشاورزي و غذايي، تاثيرگذاري مستقيم چنداني ندارد.

وزير كشاورزي در ادامه تاكيد كرد: علي رغم تحريم هاي 
اقتص��ادي و محدوديت هاي ايجاد ش��ده در مبادالت 
تجاري با حمايت هاي همه جانبه صورت گرفته از سوي 
دولت و تالش و مشاركت توليدكنندگان، تجار وهمه 
فعاالن بخش خصوصي و در نتيجه اجراي موثر طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي و ساير بخش هاي 
توليدي و تجاري، خوشبختانه هم شرايط توليد و هم 
وضعي��ت ذخاير كاال هاي اساس��ي مورد ني��از مردم و 
نهاده هاي مورد نياز كشاورزي در بهترين حالت ممكن 
است و مردم كشورمان از اين لحاظ هيچ گونه نگراني 
نداشته باش��ند.حجتي در پايان اظهار كرد: افزايش 
قيمت بنزين روي هزينه هاي توليد، فرآوري و توزيع 
محصوالت كشاورزي و غذايي، تاثيرگذاري مستقيم 
چندان��ي ندارد، زيرا عمده س��وخت ماش��ين آالت 
كشاورزي و حمل و نقل بين شهري كاالها، گازوييل 

است و در قيمت آن تغييري ايجاد نشده است.

قيم�تمحص�والتكش�اورزيافزاي�ش
نمييابد

رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي در پاسخ به 
اين پرسش كه اثر گراني بنزين بر محصوالت مصرفي 
مردم در حوزه كشاورزي چيست؟گفت: با افزايش 
اخير قيمت بنزين هيچ افزايشي در قيمت محصوالت 
كش��اورزي ايجاد نخواهد شد چرا كه عرضه و تقاضا 

قيمت بازار را تعيين مي كند.
اين خبري است كه خبرگزاري فارس آن را منتشر 
كرده و در ادامه به نقل از رضا نوراني رييس اتحاديه 
ملي محص��والت كش��اورزي، آورده: افزايش اخير 
قيمت بنزين هي��چ تأثي��ري در قيمت محصوالت 
كش��اورزي نخواهد داش��ت و قيمت آنه��ا را گران 

نخواهد كرد.
نوراني با بيان اينكه تنها عرضه و تقاضاست كه قيمت 

محصوالت كشاورزي را تعيين مي كند، گفت: حتي 
در فصل تابس��تان هم شاهد بوديم زماني كه عرضه 
در بازار بيش��تر مي شد قيمت ها پايين مي آمد و باال 
رفت��ن هزينه هاي حمل تأثي��ري در قيمت ميوه ها 
ايجاد نمي كرد.وي با بيان اينكه افزايش اخير قيمت 
بنزين تنها يك تا 2 درصد قيمت تمام شده توليد را 
باال مي برد، گفت: اين افزايش اندك هم طوري نيست 
كه توليدكنندگان مجبور شوند قيمت ها را افزايش 
دهند و مهم ترين عاملي كه روي قيمت ميوه ها تأثير 

دارد تنها عرضه و تقاضاست.
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي در پاسخ 
به اينكه وضعيت عرضه ميوه در بازار چگونه اس��ت، 
گفت: ميوه ها شرايط بس��يار مطلوبي دارند، عرضه 
مركبات به ويژه سيب در وضعيت بسيار خوبي است 

و به طور كامل نياز بازار تأمين مي شود.

گرانيگوجهفرنگيارتباطيبابنزينندارد
در شرايطي كه مسووالن اجرايي و نظارتي از بي ارتباط 
بودن بحث افزايش قيمت بنزين با گراني محصوالت 
كشاورزي خبر مي دهند؛ برخي رسانه ها طي روزهاي 
اخير موضوع گراني برخي اقالم از جمله گوجه فرنگي در 

برخي استان ها را اين موضوع ارتباط مي دادند.
 رييس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان با اشاره به 
كاهش حدود ۵۰ درصدي تقاضا در بازار ميوه و سبزي، 
گفت: در حال حاضر قيمت گوجه فرنگي به دليل كم 
شدن بار آن ناشي از بارش و افزايش سرما افزايش يافته 
اس��ت و ارتباطي با افزايش قيمت بنزين ندارد. ناصر 
اطرج، در خصوص وضعيت بازار ميوه اصفهان با توجه 
به بارندگي ها و همچنين اختالل در تردد خودروها طي 
چند روز گذشته، اظهار كرد: در حال حاضر مشكلي در 
تامين ميوه و تره بار نيس��ت و تنها ميزان بار ورودي به 

ميدان كاهش يافته، البته به همان نسبت تقاضا كمتر 
شده است.وي با بيان اينكه تنها در يك قلم محصول 
شاهد افزايش قيمت هستيم كه البته هيچ ارتباطي با 
گراني بنزين ندارد، افزود: در حال حاضر گوجه فرنگي 
به اين دليل گران ش��ده كه محصول گوجه مرودشت 
با توجه به بارش ها و سرما از بين رفته، به اين دليل بار 
آن در كشور كمتر شده است.رييس اتحاديه ميادين 
ميوه و تره بار اصفهان با بيان اينكه هر ساله تغيير فصل 
موجب كمبود گوجه فرنگي و افزايش نرخ آن مي شود، 
تاكي��د كرد: حدود ۱۵ روز طول مي كش��د كه قيمت 
گوجه فرنگي كاهش يابد. وي توضيح داد: هفته گذشته 
قيمت گوجه ۵۵۰۰ تومان بود كه امروز در ميدان ميوه 
و تره بار اصفهان ۶۰۰۰ تومان عرضه شده كه در سطح 
خرده فروش��ي با افزايش ۳۰ درص��دي بين ۷۸۰۰ تا 

۸۰۰۰ تومان فروخته مي شود.
اطرج با بيان اينكه طي چند روز گذشته ميزان ورودي 
بار به ميدان ميوه و تره بار اصفهان كم ش��ده اس��ت، 
تصري��ح كرد: بين ۴۰ تا ۵۰ درص��د ورودي بار ميوه و 
سبزي به ميدان ميوه و تره بار اصفهان كمتر شده كه 
با توجه به كاهش تقاضا ناش��ي از مش��كالت تردد و... 
مش��كلي از لحاظ قيمت نداريم.وي با بيان اينكه با از 
بين رفتن ش��وك موجود بر بازار مشكلي در تامين بار 
نخواهيم داشت، گفت: هم اكنون تقاضا براي بازار ميوه 

و سبزيجات بين ۵۰ تا 2۰ درصد كمتر شده است.
ريي��س اتحاديه ميادين مي��وه و تره ب��ار اصفهان در 
خصوص تامين مركبات نيز، گفت: با توجه به بارش ها 
در مناطق شمالي و جنوبي، بار كمتري وارد ميدان شده، 
اما به دليل تقاضاي كمتر، قيمت محصوالت افزايش 
نيافته است.وي در خصوص تاثير افزايش قيمت بنزين 
در گراني ميوه، صيفي و سبزيجات، گفت: فعال گراني 

بنزين بر بازار ميوه تاثيري نداشته است.
مجموعه اين اظهارنظرها نش��ان مي دهد كه موضوع 
افزاي��ش قيمت بنزي��ن در فرآين��د تولي��د و توزيع 
محصوالت كش��اورزي داراي كمترين اثر مورد تصور 
اس��ت؛ بنابراين هر واحد صنفي و توليدي كه اقدام به 
افزايش قيمت محص��ول خود به دليل افزايش قيمت 
بنزين كند در واقع عملي غيرقانوني را مرتكب ش��ده 
است؛ طبيعي است كه شهروندان در صورت مشاهده 
يك چنين مواردي بايد مورد را از طريق قانوني پيگيري 

كرده و تعزيرات را در جريان امر قرار دهند.

خديجه بوذرجمهري|استاد دانشگاه فردوسي| 
در شرايطي كه اقتصاد ايران به دنبال ظرفيت سازي 
افزون تر در حوزه گردشگري است تا بودجه كشورمان 
به ج��اي تكيه بر درآمده��اي نفتي ن��وع ديگري از 
درآمدهاي پاي��دار را تجربه كند، نقش اقامتگاه هاي 
بوم گردي در توانمندس��ازي زنان روس��تايي نقشي 
مهم و برجسته است: متاس��فانه در فضاي عمومي، 
تخصصي و رس��انه اي كش��ور هيچگاه ب��ه اهميت 
نقش زنان در توس��عه روستا، به خصوص گردشگري 
توجه نمي ش��ود.اين در حالي اس��ت كه با اس��تفاده 
از پتانس��يل ب��االي اين قش��ر مي تواني��م قدم هاي 
 ارزش��مندي براي توس��عه افزون تر گردش��گري در

 كشورمان برداريم.
واقعيت آن است كه زنان روستايي نقش بسيار حائز 
اهميتي در توسعه گردشگري دارند، بايد سعي كرد تا 
نگاه همه اقشار به سمت صنعت گردشگري روستايي 

مثبت شود. هرچند متاسفانه هنوز بسياري از افراد 
نگاه خوبي نسبت به فعاليت زنان در جامعه ندارند اما 
خوشبختانه طي سال هاي اخير با توسعه اقامتگاه هاي 
بوم گردي ش��اهد فعاليت بيش��تر زنان روستايي در 

جامعه هستيم.
نبايد نقش زنان در توسعه گردشگري ناديده گرفته 
ش��ود. زنان مي توانند نقش��ي اساس��ي را در توسعه 
و حفظ روس��تا داش��ته باش��ند. بدون شك صنعت 
گردش��گري مي تواند زن��ان را توانمن��د كنند و به 
آنان امكان رشد و ش��كوفايي دهد و از سويي زمينه 
دسترسي اين قشر از جامعه را به فرصت هاي شغلي 

و مشاركت اقتصادي فراهم كند.
زنان روس��تايي با مش��اركت در ارايه خدمات بومي 
به گردش��گران مي توانند در تروي��ج فرهنگ خود و 
در ايجاد معيش��ت پايدار براي خانواده نقش بسيار 
پررنگي داشته باش��ند. قطعأ زنان پش��توانه اصلي 

در صنعت گردش��گري روستايي هس��تند. در ايران 
نسبت به اهميت حضور بانوان در صنعت گردشگري، 
هنوز فعاليت مناس��بي انجام نش��ده و ب��ه نوعي به 
آن بي تف��اوت بوده اي��م؛ در صورتي كه بس��ياري از 
كارشناسان معتقدند دستيابي به هرگونه توسعه در 
هر سطحي در گرو نظارت و توجه بيشتر به زنان در 
جوامع  روستايي است. به نظرم شرايط امروز كشور 
در بخش هاي مختلف و ضرورت هايي كه براي تغيير 
الگوهاي درآمدزايي در كش��ور مطرح ش��ده ايجاب 
مي كند كه ن��گاه تازه و نويني ب��ه اين ظرفيت هاي 
غيرقابل كتمان حاكم شود و از اين ظرفيت ها به نفع 

توسعه پايدار كشور بهره برد.
اين استاد دانش��گاه در ادامه گفت: مشاركت زنان در 
توسعه  پايدار روستايي يك امر ضروري و اجتناب ناپذير 
اس��ت؛ به رغم اينكه بس��ياري از كارها توس��ط زنان 
به خصوص توسط زنان روس��تايي انجام مي شود، اما 

اين بخش از جمعيت روستايي، از خدمات آموزشي و 
امكان كسب مهارت هاي فني مناسب كم بهره هستند. 
وي اشتغال زنان را عاملي براي كاهش فقر در مناطق 
روستايي دانست و عنوان كرد: بايد براي استفاده بهتر از 

تاثير زنان در توسعه روستايي برنامه ريزي  استراتژيك 
داش��ت، اگر از صنعت گردش��گري در توسعه منطقه 
بخواهيم غفلت كنيم، بدون شك از ساير كشورها در 

جذب گردشگر بسيار عقب خواهيم افتاد.

دستگيريمتهماصليپرونده
اخاللدرنظاماقتصاديدرمشهد
رض�وي|   خراس�ان 
فرمانده انتظامي اس��تان 
از دستگيري متهم اصلي 
پرون��ده اخ��الل در نظام 
اقتصادي ب��ه ارزش ۱۶۰ 
ميلي��ارد ريال خب��ر داد. 
سردار محمدكاظم تقوي 
در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: كارآگاهان اداره 
اطالعات جنايي و مبارزه با جرايم اقتصادي پليس با 
اقدام هاي اطالعاتي و پيگيري هاي علمي دريافتند 
متهم با ثبت و داير كردن 2 شركت و همچنين درج 
آگهي هاي��ي در روزنامه هاي كثير االنتش��ار و جعل 
پرينت هاي رنگي از حس��اب هاي مش��تريان مبني 
بر پرداخت وجه به حس��اب ش��ركت اقدام به جذب 
مشتري و سرمايه گذاري براي انجام فعاليت اقتصادي 
در حوزه مسكن مي كند.وي گفت: كارآگاهان پليس 
آگاهي با اطمينان از اينكه اقدام هاي متهم، اخالل در 
نظام اقتصادي ايجاد كرده و اين فرد ۳۴۵ شهروند را 
از طريق آگهي هاي منتشره به عنوان مشتري در يك 
پروژه بزرگ مس��كوني واقع در منطقه غرب مشهد 
ج��ذب و بدون اطالع آنان اقدام به فروش ملك كرده 
است براي دستگيري او وارد عمل شدند.سردار تقوي 
خاطرنش��ان كرد: كارآگاهان با ردزني هاي گسترده 
محل هاي تردد متهم مورد نظر را به صورت نامحسوس 
تح��ت نظر ق��رار داده و پ��س از چن��د روز كنترل و 
مراقبت هاي نامحس��وس فرد مورد نظر را در اقدامي 
غافلگيرانه دستگيركردند. وي گفت: متهم در اداره 
مبارزه با جرايم اقتصادي پليس و رويارويي با داليل و 
مستندات پرونده راهي جز بيان حقيقت نديد و اعتراف 
كرد كه پ��س از عقد قراردادها و بدون در نظر گرفتن 

نظر سهامداران اقدام به فروش واحدها كرده است.

افزايش24درصدي
بودجهتهران

ر  ندا اس��تا ته�ران| 
تهران با اش��اره به امنيت 
و آرام��ش ته��ران گفت: 
اس��تان تهران در آرامش 
و امنيت اس��ت و با تدبير 
مقام معظم رهبري صف 
م��ردم از اخاللگران جدا 
شد.به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بندپي در 
جلسه ش��وراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران 
در مورد طرح اصالح قيمت بنزين اظهار داش��ت: 
مناسب سازي قيمت بنزين يك موضوع اقتصادي 
است كه طبق برنامه ششم دولت مكلف شده در اين 
زمينه اقدام كند كه سران قوا اين موضوع را بررسي 
و مطرح كردند.وي با اشاره به بررسي كارشناسانه 
اين طرح عنوان كرد: خروجي اين اقدام كارشناسانه 
طبق مصوبه سران قوا اين موضوع بود كه مقام معظم 
رهبري نيز به آن اشاره داشتند كه مصوبه سران قوا 
الزم االجراست.استاندار تهران با بيان اينكه ميزان 
مصرف بنزين در كشور ۹۵ تا ۱۰۳ ميليون ليتر است 
گفت: تصميم گرفته شده تا منابع حاصل از افزايش 
قيمت بنزين به آحاد جامعه برگردد كه در اين زمينه 
۵۷ تا ۶۰ ميليون نفر شناسايي شدند تا مبنايي براي 
اجراي عدالت باشد.محس��ني بندپي تصريح كرد: 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران و 
تعزيرات نظارت كنند تا افزايش قيمت كاالهاي ديگر 
را نداشته باشيم و نظارت به درستي صورت گيرد. 
وي سپس به افزايش 2۴ درصدي بودجه هزينه اي 
استان تهران اش��اره كرد و گفت: بودجه هزينه اي 
اس��تان تهران با افزايش 2۴ درصدي س��ال آينده 
به ۹۶2 ميليارد تومان مي رسد كه نقش مهمي در 

افزايش انگيزه و رونق توليد دارد.

گوشتمرغفرآوريشدهرا
تنهاازمراكزمجازتهيهكنيد

يزد|  مسوول اداره نظارت 
بر بهداشت عمومي اداره 
كل دامپزش��كي استان 
يزد با بيان اينكه گوش��ت 
مرغ فرآوري شده يكي از 
اقالم پرمصرف خانواده ها 
به وي��ژه در ايام تعطيالت 
است، تاكيد كرد: مردم به منظور اطمينان از حفظ 
سالمت خود كليه فرآورده هاي خام دامي از جمله 
گوش��ت مرغ فرآوري ش��ده را تنه��ا از مراكز مجاز 
تحت نظارت دامپزشكي تهيه كنند. »سيد مهدي 
موس��وي پور« گفت: يكي از اين اقالم پرمصرف كه 
توسط خانواده ها به وي ژه در ايام تعطيالت آخر هفته 
خريداري و مصرف مي شود، گوشت مرغ فرآوري شده 
به صورت جوجه كباب زعفراني ش��ده آماده طبخ، 
شنيس��ل و ساير موارد اس��ت كه در صورت رعايت 
نش��دن اصول فني و بهداشتي در تهيه آن مي تواند 
سالمت مصرف كنندگان را به مخاطره بيندازد.وي با 
اشاره به ماده ۳۱ قانون تعزيرات حكومتي در زمينه 
فرآوري انواع گوشت، يادآور شد: هرگونه قطعه بندي، 
بي استخوان كردن، فيله كردن، شنيتسل، جوجه 
كباب و زعفراني كردن گوش��ت خ��ارج از ضوابط 
سازمان دامپزشكي كشور ممنوع و تنها در صورت 
اخذ مجوزهاي الزم از دامپزش��كي مجاز است. وي 
گفت: بر همين اساس فرآوري گوشت مرغ نيز تنها در 
مراكز بسته بندي داراي پروانه بهداشتي از دامپزشكي 
كه زيرنظر مسوول فني بهداشتي دامپزشكي مشغول 
فعاليت باشند، قانوني و بالمانع است ولي در عين حال 
و با وجود نظارت هاي صورت گرفته، در برخي موارد 
ش��اهد عرضه گوش��ت مرغ فرآوري شده غيرمجاز 

توسط برخي افراد سودجو و متخلف هستيم.

اعزامروزانه۳اكيپبازرسي
برايرسيدگيبهشكاياتمردمي
گيالن| مديركل تعزيرات 
حكومتي گيالن با اش��اره 
به اعزام روزانه س��ه اكيپ 
بازرسي از س��وي اين اداره 
كل ب��راي رس��يدگي ب��ه 
ش��كايات مردمي، گفت: 
بيشترين شكايات در مورد 
اقالم اساسي و حمل و نقل است.انصاري در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به اينكه با توجه به دستور رهبر معظم 
انقالب، رييس جمهور، شيوه نامه اي به سازمان تعزيرات 
حكومتي و ادارات كل تابعه آن ارسال شده است، اظهار 
كرد: در اين شيوه نامه طرح نظارتي پيش بيني شده كه 
از 2۵ آبان ماه به مدت يك ماه در سراسر كشور اجرايي 
خواهد ش��د. وي با بيان اينكه بر همين اس��اس امروز 
جلساتي با معاونين، روساي ش��عب ادارات تعزيرات و 
همچنين اتحاديه ها برگزار ش��د، افزود: در اين جلسه 
از روس��اي اتحاديه ها خواس��ته ش��ده تا بر واحدهاي 
صنفي زيرنظر خود به صورت جدي نظارت كنند زيرا 
در صورت بروز تخلف آنها مسوول بوده و بايد پاسخگو 
باش��ند. مديركل تعزيرات حكومتي گيالن با اشاره به 
افزايش س��اعت كاري اين سازمان تا ساعت 2۰ شب، 
گفت: هر روز سه اكيپ گشت هاي نظارتي از سوي اداره 
كل تعزيزات در س��طح شهر و در راستاي رسيدگي به 
شكايات و مطالبات مردمي اعزام مي شوند.وي در ادامه 
با تأكيد بر اينكه اولويت بازرسان تعزيرات حكومتي اقالم 
اساسي و حمل و نقل است، تصريح كرد: يكي از موارد 
پيش بيني شده در طرح جديد حضور قاضي در محل و 
صدرو حكم بدون اطاله دادرسي است.انصاري با اشاره به 
ارسال گزارش عملكرد روزانه به مركز در زمينه اقدامات 
انجام صورت گرفته در استان، افزود: روزانه بيش از ۱۰۰ 

شكايت مردمي دريافت مي شود. 

اجرايطرحكارآفرينيپايدار
درزمينهصنايعدستيدراصفهان
اصفهان|مديركل كميته 
ام��داد اس��تان اصفه��ان 
گفت: در راس��تاي ايجاد 
كارآفريني پايدار در زمينه 
صنايع دستي، تفاهم نامه 
هم��كاري مي��ان كميته 
امداد و ميراث فرهنگي در 

عمارت چهل ستون اصفهان امضا شد.
محمدرضا متين پور با اش��اره به انعق��اد تفاهم نامه 
هم��كاري پنج جانبه اين نه��اد ب��ا اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شوراي اسالمي 
شهر اصفهان، كارگروه توسعه پايدار گردشگري و يك 
شركت اظهار داشت: موضوع محوري اين تفاهم نامه 
همكاري در زمينه صنايع دس��تي اس��ت.وي افزود: 
برنامه ريزي و طرح تضميني كارآفريني پايدار در حوزه 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي براي اقشار محروم و 
مددجويان از مهم ترين اهداف پژوهشي اين تفاهم نامه 
و اجراي طرح كارآفريني و آموزش مددجويان ذيل 
اكوسيستم كارآفريني است.مديركل كميته امداد 
امام خميني )ره( در تشريح نقش كميته امداد استان 
اصفهان براي پيشبرد اهداف اين تفاهم نامه تصريح 
ك��رد: مددجويان عالقه مند از طري��ق كميته امداد 
به شركت مزبور معرفي ش��ده و آموزش هاي الزم را 
فرا مي گيرند و با دريافت تسهيالت اشتغال از كميته 
امداد امام خميني )ره( و با راهبري شركت و نظارت 
اداره كل ميراث فرهنگي و ش��وراي شهر و كارگروه 
توسعه پايدار گردشگري اس��تان اصفهان به اجراي 
ط��رح و توليد محصوالت صنايع دس��تي مش��غول 
مي شوند. وي گفت: بازاريابي، بسته بندي و برند سازي، 
فروش و صادرات محصوالت از وظايف شركت مذكور 

خواهد بود.
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افزايشساعتخدماترساني
درخط6مترويتهران

سرويس دهي در خط ۶ مترو از روز جمعه يك آذرماه 
۹۸ از ساعت ۵: ۳۰ صبح شروع و ساعت ۳۰ :22 خاتمه 
مي يابد.به گزارش »تع��ادل« از مديريت ارتباطات و 
اموربين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه تاكنون زمان بهره برداري از اين خط به منظور 
برخي اقدام هاي اجرايي براي توسعه و بهينه سازي 
شرايط موجود از ساعت ۶ صبح تا ساعت 2۱ بود كه با 
توجه به آغاز فصل سرما و پيگيري شركت بهره برداري 
متروي تهران در جهت رفاه بيش��تر ش��هروندان و 
مسافران براي استفاده از خط شش كارهاي اجرايي 
به پايان رسيد و ساعت بهره برداري از اين خط همانند 
ساير خطوط افزايش يافت و اولين حركت قطار ساعت 
 ۳۰ :۵صب��ح و آخرين اعزام س��اعت  ۳۰ :22خواهد 
بود.در حال حاضر خط شش متروي تهران به طول 
۱۰ كيلومتر و با ۴ ايستگاه دولت آباد، بعثت، ميدان 
شهدا و امام حس��ين )ع( در بخش جنوبي اين خط 

با سرفاصله هر ۱۵ دقيقه در حال بهره برداري است.

برخوردبامتخلفان
افزايشخودسرانهقيمتكاالها

گرگان| سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري گلستان گفت: در صورت مشاهده افزايش 
خودسرانه قيمت ها با متخلفان برخورد مي شود.عزيزه 
امامي با اش��اره به اقدامات پيشگيرانه و نظارتي براي 
جلوگيري از افزايش خودسرانه قيمت كاال در گلستان، 
اظهار كرد: در اين خصوص س��ه جلسه تنظيم بازار 
برگزار شد و به دستگاه هاي ذي ربط و نظارتي تأكيد شد 
تا نظارت مستمر و دقيقي بر بازارهاي استان گلستان 
داشته باشند و با افزايش كرايه خودروهاي حمل مسافر 
و كاال جلوگيري شود.وي با بيان اينكه در حال حاضر 
مشكل خاصي در خصوص گراني يا افزايش خودسرانه 
قيمت كاال در استان گلستان گزارش نشده و اوضاع 
تحت كنترل است، تصريح كرد: اميد است با مصوبات 
و جلساتي كه اخيراً برگزار شده شاهد خروجي خوبي 
باشيم و قيمت كاالها و اجناس كنترل شود. سرپرست 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان 
با بيان اينكه در صورت مش��اهده افزايش خودسرانه 
قيمت ها با متخلفان برخورد مي ش��ود، افزود: مردم 
هر گونه تخلف در اين حوزه را به دستگاه هاي نظارتي 

گزارش كنند تا اقدامات الزم صورت بگيرد.

120خانوارزلزلهزده
درسرابنيازبهكانكسدارند

تبريز | فرماندار س��راب گفت: هم اكنون اسكان 
موقت زلزل��ه زدگان بيش از آوار ب��رداري اولويت 
داشته و ۱2۰ خانوار در مناطق زلزله زده سراب نياز 
به كانكس دارند. ايرج سقفي در تشريح اين خبر 
اظهار كرد: با توجه به برودت هوا در مناطق زلزله زده 
سراب، نياز به ساخت هر چه سريع تر اتاقك هاي 
پيش ساخته يا تامين كانكس براي اسكان موقت 
زلزل��ه زدگان داري��م.وي اضافه ك��رد: هم اكنون 
ساخت تعداي از اتاقك هاي ۱2 متري توسط بنياد 
مسكن آغاز شده و چادر و لوازم گرمايشي به اندازه 
كافي در اختيار زلزله زدگان قرار گرفته است.وي 
گفت: در حال حاضر مشكلي از نظر آوار برداري و 
تجهيزات نداريم، آواربرداري زماني ضرورت دارد 
كه بخواهيم اقدام به ساخت خانه هاي دايمي كنيم. 
زياد بودن تعداد ماشين آالت در يك منطقه نشانه 
پيشرفت نبوده و نياز به برنامه ريزي درست دارد. 
ثقفي خاطرنشان كرد: مديريت بحران به صورت 
برنامه ريزي شده، منطقي و علمي در اين منطقه 
پيش مي رود و تعداي كانكس در اينجا توزيع شده 
اس��ت.وي گفت: ۷۰۰ الي ۸۰۰ خانوار متقاضي 
دريافت وام ۱۰ ميليوني براي اجاره خانه هستند 
كه اين مبلغ به حدود ۱۰۰ نفر پرداخت ش��ده و 
به بانك ها نيز توصيه شده همكاري الزم را دراين 

خصوص داشته باشند.

تصويباليحه
ايجادمنطقهآزاداينچهبرون

گرگان|استاندار گلستان گفت: در جلسه دوشنبه 
مجلس، اليح��ه ايجاد منطق��ه آزاد اينچه برون 
در كن��ار ۷ منطق��ه آزاد ديگر در كش��ور با رأي 
۸۰درصدي نمايندگان به تصويب رسيد. هادي 
حق ش��ناس اظهار كرد: منطقه آزاد اينچه برون 
با وسعت ۱2 هزار و ۵۰۰ هكتار از مرز اينچه برون 
تا مكان فعلي ايجاد مجتمع پتروشيمي را شامل 
مي شود. وي افزود: دسترسي به راه آهن سراسري 
و مرز زميني با تركمنستان از مزيت هاي مهم اين 
منطقه اس��ت و با اندكي اصالحات كه در آينده 
انجام خواهد شد، مي توان از مزيت مرز دريايي نيز 
برخوردار شد.استاندار گلستان با اشاره به پيوستن 
ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، گفت: با 
توجه به توليد محصوالت كش��اورزي در استان، 
با اس��تفاده از ظرفيت معافيت هاي صادراتي در 
مناطق آزاد تجاري، مي توان توليدات مازاد مصرف 
استان را با تعرفه نزديك به صفر به كشورهاي عضو 

اوراسيا صادر كرد.

مراجعه۹۹۷بيمارتنفسي
بهمراكزدرمانيخوزستان

اهواز| مدير روابط عمومي  دانشگاه علوم  پزشكي  
جندي  شاپور اهواز با بيان اينكه تنها در 2۴ ساعت 
گذشته ۹۹۷ نفر با عارضه تنفسي به مراكز درماني 
مراجعه كرده اند، از مراجعه ۳ هزار و ۹۱۰ بيمار با 
مشكالت تنفسي در ۹ روز اخير به مراكز درماني 
تابعه اين دانشگاه خبر داد. فرهاد حمزه لويي اظهار 
كرد: در روز يكشنبه )2۶ آبان ماه( در مجموع ۹۹۷ 
نفر با مشكالت تنفس��ي به مراكز درماني اهواز و 
ديگر شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم  پزشكي  

جندي  شاپور اهواز مراجعه كرده اند. 

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

افزايش قيمت بنزين، بهانه وزارت آموزش و پرورش براي چانه زني بر سر اجراي قوانين قديمي

سهم معلمان مناطق محروم از سهميه سوخت
ريحانه جاويدي|

افزايش قيمت بنزي��ن در روزهاي اخير نگراني هايي 
را پيرامون افزايش هزينه س��رويس مدارس و حمل 
و نقل معلمان ايجاد كرد كه البته از همان نخس��تين 
روزهاي اعالم خبر افزايش نرخ بنزين، وزارت آموزش 
و پرورش هم اعالم كرد ، سرويس مدارس دانش آموزان 
گران نمي شود و براي آن تمهيداتي انديشيده شده و 
سهميه اي براي رانندگان سرويس مدارس اعالم شده 
اس��ت تا بار مالي آن به خانواده ها اضافه نشود اما اين 
ميان وضعيت هزينه حمل و نقل براي معلمان خريد 
خدمت، روستايي و عشايري كه اغلب پايين ترين سطح 
دستمزد را با تاخير زماني طوالني دريافت مي كنند، 
در ابهام باقي ماند. اگرچه معاون برنامه ريزي و توسعه 
منابع وزارت آموزش وپرورش معتقد است »سهميه 
بنزي��ن براي س��رويس مدارس و س��رويس معلمان 
خواهد بود« اما بايد توجه كرد كه س��رويس حمل و 
نقل براي تمام معلمان برقرار نيست و معلمان مناطق 
محروم ك��ه اغلب براي رفت و آم��د به محل تدريس 
خود بايد روزانه كيلومترها مسافت را طي كنند شامل 
نمي ش��ود. اين وضعيت در حالي اس��ت كه ماده ۱۳ 
اساسنامه مدارس عشايري مصوب سال 9۳، شوراي 
عالي آموزش و پرورش به صراحت بيان مي كندكه به 
منظور تقويت انگيزه و ماندگاري كاركنان آموزش��ي 
و پرورش��ي مدارس عشاير از س��وي وزارت آموزش و 
پرورش بايد اقدام هاي الزم و اثربخشي، مانند پرداخت 
حق آمد و شد، حق اسكان، سختي كار ويژه و حق كوچ 
اعطا شود كه تا امروز خبري از اجراي اين ماده قانوني 
نبود اما اكنون آن طور كه مس��ووالن وزارت آموزش و 
پرورش مي گويند، گراني قيمت بنزين بهانه اي شده 
براي آنكه اين وزارتخانه به دنبال اجراي ماده ۱۳ و ۱4 
اين اساسنامه و تامين منابع مالي براي آن باشد كه از 
جمله اين موضوعات پرداخت سهميه سوخت به اين 

گروه از معلمان است.

 دستور ويژه وزير براي سهميه بنزين 
معلمان مناطق محروم

چالش معلمان خريد خدم��ت كه براي جبران كمبود 
نيروي انس��اني به بدنه آموزش و پرورش اضافه شدند، 
هر بار ابعاد تازه اي به خود مي گيرد و مسووالن آموزش 
و پرورش را با چالش جديدي رو به رو مي كند. در حالي 

كه موضوع كمب��ود حقوق و پرداخت دس��تمزدهاي 
معوقه اين گروه از معلمان هنوز حل نشده است، تامين 
هزينه حمل و نقل آنها به دنبال افزايش قيمت بنزين به 
يكي از دغدغه هاي اين گ��روه از معلمان و به دنبال آن 
مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش تبديل شده است 
كه سبب شده آموزش و پرورشي ها به دنبال چانه زني 
بر س��ر اجراي مصوبات قديمي و فراموش شده باشند. 
آن طور كه مديركل توس��عه عدالت آموزشي عشايري 
وزارت آموزش و پرورش مي گويد، در شرايط فعلي وزير 
آموزش و پرورش به دنبال آن اس��ت تا طرحي را براي 
كمك به حمل و نقل معلمان خريد خدمت، روستايي و 
عشايري و راهبران آموزشي در هيات دولت مطرح كند 
تا از اين طريق از ايجاد ب��ار مالي مضاعف بر دوش آنها 
جلوگيري شود. محمدرضا سيفي، درباره اين موضوع 
به تعادل گفت: سه هزار راهبر آموزشي در كشور داريم 
ك��ه در طول روز از چندين مدرس��ه بازديد مي كنند و 
بازوي رييس آم��وزش و پرورش منطقه هس��تند كه 
تمامي هزينه حمل و نقل خود از يك منطقه به منطقه 
ديگر را از جيب خودش��ان پرداخت مي كنند. از سوي 
ديگر معلمان روستايي و عشايري را داريم كه با شرايط 
س��خت در مناطق محروم تدريس مي كنند و مجبور 
مي شوند مسافت هاي طوالني را براي حضور در مدارس 
طي كنن��د بنابراين از آنجايي كه افزايش قيمت بنزين 
به معني افزايش هزينه حمل و نقل اين گروه از نيروي 
انساني آموزش و پرورش است، وزير آموزش و پرورش 
به دنبال آن اس��ت كه حمايت هايي را براي اين قشر در 

هيات دولت كسب كند.
او افزود: آن طور كه در آخرين جلس��ات مطرح ش��د 
احتمال اي��ن موضوع وجود دارد كه يا بس��ته كمك 
نقدي يا سهميه س��وخت به اين گروه از معلمان داده 
ش��ود كه نظر وزير آموزش و پرورش بيشتر به سمت 
دريافت سهميه سوخت است اما به دليل اينكه افزايش 
قيمت بنزين طرح تازه اي است و ابعاد آن هنوز به طور 
مشخص مطرح نشده ممكن است اندكي زمانبر باشد. 
اما ما آگاهيم به اينكه اين معلمان سال ها از حق قانوني 
خود كه دريافت حق كوچ، هزينه رفت و آمد و س��اير 
امور بود گذشته اند و با هزينه خود در راستاي تحصيل 
در مناطق محروم تالش كردند به همين دليل با دستور 
ويژه وزير آموزش و پرورش به دنبال به جريان انداختن 

ماده ۱۳ اساسنامه مدارس عشايري هستيم.

 بازگشت به قانون؛ تنها راه حل است
اظهارات سيفي در حالي است كه كارشناسان آموزش 
و پرورش معتقدند اگر سهميه بنزين دانش آموزان و 
معلمان جدي گرفته نش��ود، تالش هايي كه در چند 
سال اخير از سوي مسووالن وزارت آموزش و پرورش 
براي كاهش ترك تحصيل دانش آم��وزان و افزايش 
سرانه سواد انجام شده است، تحت تاثير اين موضوع 
قرار مي گيرد، بنابراين دولت در چنين شرايطي راه حلي 
جز بازگش��ت به قانون ومصوبات حمايتي از معلمان 

مناطق محروم ندارد. 
محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش درباره اين 
موضوع به »تعادل« گفت: در چند س��ال گذشته به 
دليل كمبود معلم، معلمان خريد خدمت به آموزش 
و پرورش اضافه ش��ده اس��ت كه اغلب با حقوق هاي 
زي��ر يك ميليون تومان در حال تدريس هس��تند در 

حالي كه هزينه حمل و نقلشان را هم خودشان تامين 
مي كنند. افزايش نرخ بنزين بدون ش��ك بر اين افراد 
تاثير مي گذارد. بنابراين پرسشي كه مطرح مي شود 
اين اس��ت كه آيا س��هميه بنزين براي اي��ن افراد هم 
در نظر گرفته مي ش��ود يا خير و ضمانت اجرايي اين 

موضوع چيست؟
او اف��زود: اگر دولت از اين قش��ر حمايت نكند، امكان 
ت��رك كار اين افراد باال م��ي رود. از س��وي ديگر اگر 
 سهميه بنزين س��رويس مدارس داده نشود، ممكن 
اس��ت به دليل افزاي��ش هزينه حم��ل و نقل، داليل 
ترك تحصيل دانش آموزان مناط��ق محروم به ويژه 
دختران، ش��دت پيدا كند چرا كه تا امروز هم هزينه 
حمل و نقل با توجه به فاصله طوالني خانه تا مدرسه 
در مناطق محروم يكي از داليل اصلي ترك تحصيل 
بود. اين كارش��ناس آم��وزش بيان كرد: در ش��رايط 

فعلي دولت راه حل اين موضوع اين اس��ت كه دولت 
 به قانون بازگردد. اگ��ر قوانين حمايتي موجود مانند 
ماده ۱۳ اساسنامه مدارس عشايري اجرا شود، قطعا 
مشكالت تا حد زيادي رفع مي شود. راه حل ديگر اين 
است كه آموزش و پرورش به دنبال اين باشد كه حقوقي 
به معلمان در قالب هزينه اياب و ذهاب اضافه كند چرا 
كه معلمان بايد انگيزه ماندگاري در مناطق محروم را 

داشته باشند. 
بازبيني قوانين گذش��ته در اين مقط��ع زماني راهي 
اس��ت كه آموزش و پرورش ب��راي كاهش هزينه ها و 
چالش هاي خود در آين��ده بايد انجام دهد چرا كه در 
غير اين صورت باز هم شاهد افزايش بار مالي به دنبال 
معوقات معلمان براي دولت خواهي��م بود و از طرف 
ديگر آس��يب هاي اجتماعي هم به دنبال آن افزايش 

پيدا مي كنند. 
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آخرين وضعيت داروهاي 
داخلي »تاالسمي ها« 

كارشناس هموفيلي و تاالس��مي اداره بيماران 
خاص وزارت بهداش��ت آخرين وضعيت تامين 
داروهاي توليد داخلي تاالس��مي را تشريح كرد. 
راضيه حنطوش زاده با اشاره به وضعيت دارويي 
بيماران تاالس��مي گفت: چند ش��ركت دارويي 
در كش��ور توليد داروهاي تولي��د داخل بيماران 
تاالسمي را آغاز كردند. اولين شركت نانوحيات 
 بود كه داروي نانوجي��د را آورد و بيماران تقريبا 
يك س��ال از اين دارو اس��تفاده كردن��د. حال به 
دليل اينكه چند شركت ديگر يعني شركت هاي 
آوه سينا، اِكس��ير و ُاس��وه همان دارو را با قيمت 
پايين تر توليد كردند، بر اين اساس سطح پوشش 
بيمه اي داروي تاالس��مي ها بر مبناي داروهاي 
توليد شده جديد، كاهش يافت و مقداري فرانشيز 
سهم بيمار در تهيه داروي نانوجيد افزايش يافت. او 
با بيان اينكه در حال حاضر هر دو نوع داروي ايراني 
بيماران تاالسمي تامين شده است، به ايسنا گفت: 
در حال حاضر بيماران بايد بابت هر قرص نانوجيد، 
۳۰۰۰ تومان بپردازند. البته داروي توليدي جديد 
هم كه به صورت رايگان عرضه مي شود، در حال 
حاضر در ش��ركت هاي پخش موجود است و هر 
داروخانه اي هم كه نياز داشته به ما اعالم نياز كرده 
و ما آن را به شركت پخش براي تامين دارو معرفي 
كرده ايم. حنطوش زاده تاكيد كرد: بنابراين در حال 
حاضر هر دو نوع داروي توليد داخلي تاالسمي در 
داروخانه ها موجودند، اما براي يك نوع آن بيمار 
بايد فرانشيز بپردازد،  اما ديگري رايگان است. اين 
بحث هم به بيمه و تغيير سطح پوشش بيمه اي 
دارو بازمي گردد.او تاكيد كرد: وظيفه ما در وزارت 
بهداشت اطمينان از دسترسي بيماران تاالسمي 
به داروهايشان است كه اين اقدام انجام شده است. 
در حوزه فرانشيز سازمان هاي بيمه گر و سازمان 
غذا و دارو كه با صنعتگران داروسازي در ارتباطند، 

بايد پاسخگو باشند.

اجراي طرح »سرباز كارت« 
براي واريز حقوق سربازان

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم كرد كه 
حقوق كليه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح از 
طريق بانك سپه پرداخت خواهد شد. سردار تقي 
مهري درباره طرح تجميع حس��اب هاي بانكي 
كاركنان وظيفه اظهاركرد: در راس��تاي اجراي 
ابالغيه س��تاد كل نيروهاي مس��لح و به منظور 
تس��هيل و تس��ريع در فرآيند پرداخت حقوق و 
مزاياي كاركنان وظيفه نيروهاي مس��لح، طرح 

سرباز كارت اجرايي شده است.
او ادام��ه داد: در اين طرح، كليه كاركنان وظيفه 
كه از ۱۸ آبان ماه مش��غول به خدمت شده اند به 
ص��ورت يكپارچه از طريق بانك س��په حقوق و 
مزاياي خود را درياف��ت مي كنند.مهري با بيان 
اينكه سربازكارت فقط تا پايان خدمت سربازي 
اعتبار دارد، گفت: براساس هماهنگي هاي انجام 
ش��ده پس از ثبت درخواس��ت اعزام به خدمت، 
مش��موالن از طريق دفاتر خدمات الكترونيك 
انتظامي )پليس+۱۰(، اطالعات آنان به سيستم 
بانك سپه منعكس و پس از افتتاح حساب، شماره 
حساب مشموالن به سامانه وظيفه عمومي منتقل 
مي شود و س��ربازان مي توانند با مراجعه به يكي 
ازشعب بانك سپه سراسر كشور، كارت عابر بانك 
خود را دريافت كنند.براساس اعالم سايت پليس، 
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: عالوه بر 
حقوق سربازان، ساير هزينه ها مانند هزينه سفر، 
جيره بين راهي و غي��ره كاركنان وظيفه نيز به 

حساب بانك سپه آنان واريز مي شود.

تدوين برنامه خشونت زدايي 
از محيط مدارس

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
از تدوي��ن برنام��ه ارتق��اي كرامت ك��ودكان و 
خشونت زدايي از محيط مدارس خبر داد. رضوان 
حكي��م زاده در اختتامي��ه دومين همايش ملي 
هويت كودكان ايران اس��المي كه در دانش��گاه 
بين المللي امام خميني )ره( برگزار ش��د، اظهار 
كرد: بايد فرهنگ احترام به كودكان در خانواده ها، 
سازمان ها و در همه جاي كشور را نهادينه كنيم 
و در همين راستا برنامه ارتقاي كرامت كودكان و 
خشونت زدايي از محيط مدارس تدوين خواهد 
شد.او افزود: مربيان، مديران و معلمان بايدكرامت 
ك��ودكان را پاس بدارند و همه كودكان با هر نوع 
زبان، فرهنگ، سرعت يادگيري، هوش و وضعيت 
اقتصادي بايد عزيز باشند. معاون آموزش ابتدايي 
با اشاره به اهداف همايش هويت كودكان ايران 
اس��المي و مفهوم هويت بيان كرد: هويت ريشه 
آدم ها است، هويت وابستگي و دلبستگي به يك 

تمايزيافتگي جمعي يا فردي است.
حكي��م زاده در ادامه اضافه كرد: هويت ريش��ه 
دواندن در بس��ترها است و بايد كودكانمان را در 
بس��تر ايراني اسالمي رشد دهيم.او با بيان اينكه 
هويت ايراني در وفاق كامل با هويت اسالمي است، 
تصريح كرد: منابع هويت اسالمي ما كتاب الهي 
است و هويت ايراني مان را فرهنگ غني مان به ما 
مي دهد كه فردوسي، س��عدي، رودكي و حافظ 
نمونه هايي از منابع آن هس��تند.معاون آموزش 
ابتدايي با بيان اينكه هويت ايراني اسالمي رنگين 
كمان زيبا و ماندگاري اس��ت، گفت: اين هويت 
بزرگاني چون رجايي، بابايي، ابوترابي و لشگري 
و همچنين ۳6 هزار شهيد دانش آموز را در خود 
تربيت كرده اس��ت. حكيم زاده با اشاره به اينكه 
در س��ندتحول بنيادين بر تكوين مربيان پيش 
دبستاني تاكيد شده اس��ت، اظهار كرد: بياييم 
كودكانمان را در بس��تر هويت ايراني اس��المي 

پرورش دهيم تا آنها نيز جا پاي بزرگان بگذارند.

ايران، بزرگ ترين كاشف موادمخدر در جهان

اتالف ۴۲ درصد زمان آموزش در ايران

۳۸ درصد معلوالن بهزيستي قربانيان تصادفات جاده اي 

جذب ۹ هزار پرسنل جديد در مراكز درماني تازه تاسيس

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر، ايران را بزرگ ترين  كش��ف كننده 
موادمخدر در س��طح جه��ان اعالم ك��رد و گفت كه كش��ورمان به 
تنهايي در مقابل مسير عبور قاچاق موادمخدر از افغانستان ايستاده 
 و الزم اس��ت ديگر كش��ورهاي جهان ني��ز در اين فرآيند ب��ه ايران 
كمك كنند.مس��عود زاهديان درباره برخورد پلي��س ايران با قاچاق 
مواد مخدر به ديگر كش��ورها و كمك هاي بين المللي اظهار كرد: در 
بحث قاچاق مواد مخدر ما به تكليف انساني خودمان عمل مي كنيم 
و در حال انجام اقدامات خود متناسب با توانمندي و امكانات موجود 
هس��تيم.او در مورد ضرورت كمك ديگر كش��ورهاي جهان به ايران 
در امر مبارزه با موادمخدر نيز گفت: الزم اس��ت كه همه دنيا و نه فقط 
اروپايي ها بيايند و به ما كمك كنن��د. امروز 9۰ درصد ترياك دنيا در 
 افغانس��تان توليد مي ش��ود و و همين ترياك هم تبديل به هروئين و 
مورفين و... مي شود. مصرف اين نوع از مواد در ايران خيلي محدود است 
و اين نشان مي دهد كه توليد اين مواد به قصد كشورهاي ديگر انجام 
مي شود اما ايران آن را كشف كرده و اجازه عبور به آن را نمي دهد. رييس 
پليس مبارزه با موادمخدر ناجا با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران 
بزرگ ترين كاشف موادمخدر در جهان است، گفت: ما اين اقدامات را 
از سر وظيفه انساني خود انجام مي دهيم و در واقع در مقابل دسترسي 
بسياري از شهروندان و جوانان كشورهاي اروپايي و... در مقابل قاچاق 
مواد مخدر ايستاده ايم. زاهديان در مورد اينكه آيا تحريم ها تاثيري در 
روند مبارزه ايران با موادمخدر خواهد داشت، به ايسنا گفت: ما با تمام 

توان و تجهيزاتمان در مقابل قاچاق موادمخدر ايستادگي خواهيم كرد، 
 اما تحريم ها در تجهيرات و تامين نيازهاي ما تاثير دارد و وقتي نيازهاي 
ما متناسب با حجم كار تعريف نش��ود، درصد مقاومت ما نيز كاهش 
پيدا مي كند و ممكن است از ديد ما خارج شود و نتوانيم برخي از آنها 
را بگيريم. به همين دليل نيز كشورهاي خارجي بايد هم تجهيزات به 
ما بدهن��د و هم حمايت هاي الزم را از ما در مبارزه با مواد مخدر انجام 
دهند.وي در مورد اينكه آيا تاكنون حمايتي از س��وي ديگر كشورها 
در اين زمينه انجام شده يا خير، خاطرنشان كرد: ميزان اين كمك ها 
به قدري در برابر اقداماتي كه ما انجام مي دهيم، كم است كه در واقع 
ديگر نمي توان به آن كمك گفت. اين ميزان بسيار ناچيز است و تنها 
كمك هايي در تهيه تجهيزات مركز سپكا- سگ هاي آموزش ديده- بود 

كه آن هم از طرف ژاپن بود.

زمان آموزش در ايران ۱۱ هزار و ۷۳۰ ساعت است و 4۸9۰ ساعت تفاوت 
بين زمان واقعي آموزش با زمان رسمي آموزش داريم و 4۲ درصد زمان را 

اتالف مي كنيم.
محمدج��واد محس��ني نيا كارش��ناس ارش��د س��ازمان مديري��ت 
و برنامه ريزي كش��ور در نشس��ت بررس��ي موضوع »زمان آم��وزش در 
 آم��وزش و پ��رورش اي��ران« ك��ه در پژوهش��گاه مطالع��ات آم��وزش 
و پرورش برگزارشد با بيان اينكه اين مطلب كه مي گويند آموزش رسمي 
در ايران ۱۲ هزار و 9۰۰ ساعت است به هيچ عنوان صحيح نيست عنوان 
كرد: زمان آموزش در كنار عوامل ديگري مانند عوامل خانوادگي، دوستان 
و اس��تعداد ذاتي در يادگيري موثر اس��ت. زمان آموزش در دوره ابتدايي 
۵۱۰۰ ساعت است.او افزود: اين زمان در كشوري چون ژاپن ۵ هزار و ۷۸۵ 
ساعت است. اين كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به 
جنبه هاي اقتصادي زمان آموزش گفت: سه وجه مطرح است؛ نخست وجه 
هزينه هاي اضافي ناشي از افزايش زمان آموزش است، دوم اتالف منابع ملي، 
انساني و عدم بهره وري امكانات و منابع ناشي از تفاوت زمان واقعي آموزشي 
با زمان رسمي و سومين جنبه از منظر دانش آموزان، زمان از دست رفته اي 
اس��ت كه آنها به دليل انتخاب آموزش در مقابل ساير انتخاب ها از دست 
مي دهند. محسني نيا ادامه داد: پنج عامل در تعيين زمان واقعي آموزش 
موثر است. وقفه هاي زماني ميان ساعات دروس، زماني كه معلم وقت خود 
را صرف تدريس نمي كند، زماني كه دانش آموز وقت خود را صرف يادگيري 
نمي كند، غيبت هاي معلم و دانش آموز و تعطيالت فصلي و اتفاقي اين پنج 
عامل هستند. او اضافه كرد: زمان واقعي آموزش، سهمي از زمان رسمي و 
تقويم آموزشي است كه به تدريس اختصاص مي يابد. اين كارشناس ارشد 

سازمان مديريت و برنامه ريزي، زمان آموزش در پايه هاي مختلف تحصيلي 
در كشور را نيز اعالم كرد و گفت: دانش آموزان دوره ابتدايي ۸۵۰ ساعت، 
متوسطه اول ۱۰۲۰ ساعت، متوسطه نظري ۱۱9۰ ساعت و متوسطه فني 

و حرفه اي و كاردانش ۱۳6۰ ساعت آموزش را دريافت مي كنند. 
محس��ني نيا افزود: زمان قابل پيش بيني در 9 ماه سال تحصيلي بايد 
۱9۲.۵ ساعت و ۳۸.۵ هفته باش��د. اين زمان را شوراي عالي آموزش 
و پرورش مصوب كرده است. بر اساس اين مصوبه يك سال تحصيلي 
از ابتداي مهر شروع مي شود و تا پايان سال تحصيلي ادامه مي يابد اما 
زمان آموزش به داليل مختلف از جمله امتحانات ميان ترم و امتحانات 
پاياني كاهش مي يابد. همچنين ۱۳ تا ۱۵ روز تعطيالت نوروزي داريم. 
تعطيالت رس��مي در طول س��ال تحصيلي نيز حدود ۱۵ روز است. 
تعطيلي هايي در طول سال تحصيلي به داليل مختلف از جمله بارش 
برف يا آلودگي هوا را نيز مي توان به طور ميانگين ۱۰ روز درنظر گرفت. 

در واقع از ۱۷۰ روز زمان آموزش، ۷۰ روز آن از دست مي رود. 

معاون امور توانبخش��ي سازمان بهزيستي كش��ور معلوليت ناشي از 
ضايعه نخاعي و ح��وادث جاده اي را از ش��ديدترين انواع معلوليت ها 
دانست و گفت: بيش از ۱۱ هزار نفر از معلوالن تحت پوشش بهزيستي 
قربانيان تصادفات جاده اي هستند.محمد نفريه با اشاره به روز جهاني 
قربانيان ترافيك، گفت: از حدود ۲6 هزار معلول ضايعه نخاعي تحت 
پوشش سازمان بهزيستي كشور حدود ۱۱ هزار نفر معادل ۳۷ تا ۳۸ 
درصد قربانيان تصادفات جاده اي هستند. هرسال نيز حدود ۱6۰۰ تا 
۲۰۰۰ نفر به تعداد افراد داراي ضايعه نخاعي افزوده مي شود كه ۳۰ تا 
4۰ درصد از اين افراد نيز هرساله به دليل تصادفات جاده اي به اين گروه 
اضافه مي شوند.او با بيان اينكه اين افراد از تمام خدمات سازمان بهزستي 
به معلوالن داراي ضايعه نخاعي بهره مند مي شوند، افزود: البته بخشي 
از اين افراد تحت پوشش بيمه درماني هستند اما كمك هاي سازمان 
بهزيستي ارتباطي با پوشش بيمه اي اين افراد ندارد. همچنين از حق 
بيمه اين افراد پولي به سازمان بهزيستي پرداخت نمي شود و هزينه هاي 
سازمان بهزيستي براي اين افراد نيز شامل محورهاي خاصي است. براي 
مثال بخش عمده اي از خدمات بهزيستي مانند توزيع وسايل بهداشتي 
و پرداخت حق پرس��تاري عمدتا شامل معلوالن دچار ضايعه نخاعي 
مي شود. معاون امور توان بخشي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه 
معلوليت حاصل از ضايعه نخاعي از شديدترين انواع معلوليت است، 
اظهار كرد: به همين دليل بسياري از خدمات سازمان بهزيستي مانند 
پرداخت حق پرستاري به اين افراد پرداخت مي شود. امسال ۲۲۰۰ نفر 

افراد پشت نوبتي نيز به ليست افراد دريافت كننده حق پرستاري افزوده 
شده است. اين افراد افراد پشت نوبتي بودند كه امسال تحت پوشش اين 
خدمات قرار گرفتند و از ۳ ماه پيش به اين افراد حق پرستاري پرداخت 
شده اس��ت.نفريه با بيان اينكه در مجموع بيش از ۲6 هزار نفر تحت 
پوشش دريافت حق پرستاري قرار گرفته اند گفت: همان طور كه گفته 
شد از اين تعداد ۱۱ هزار معلول ناشي از تصادفات جاده اي و وسايل نقليه 
هستند كه در صدر علل معلوليت قرار دارند. به گفته او هزينه هايي نظير 
پرداخت حق پرستاري، وسايل بهداشتي، كمك توانبخشي، فيزيوتراپي، 
كاردرماني و... تنها بخشي از هزينه هاي حاصل از معلوليت اين افراد براي 
سازمان بهزيستي است. بسياري از هزينه هاي درماني و مشكالتي نظير 
زخم بستر و... از جمله ديگر هزينه هاي ناشي از مشكالت ضايعه نخاعي 

است چراكه اين نوع معلوليت از پرخرج ترين انواع معلوليت هاست. 

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 9 
هزار پرسنل جديد در سيستم درماني كشور جذب مي شوند كه ۵ 

هزار نفر از آنها پرستار هستند. 
مريم حضرتي گفت: وزارت بهداش��ت در نظر دارد، 9 هزار پرسنل 
جديد را در سيستم درماني كشور استخدام كند. طبق رايزني   هاي 
معاونت پرس��تاري ۵ هزار نفر از اين نيروهاي استخدامي، پرستار 
هس��تند. اقدامات الزم براي جذب اين پرستاران انجام شده است 
و به زودي نيروهاي پرس��تاري جذب خواهند شد. او افزود: اين 9 
هزار نفر براي مراكز تازه تاسيس جذب مي شوند. بنابراين گروه هاي 
مختلف مانند فوريت هاي پزشكي، اورژانس ها و بهداشت عمومي 
از اين پرس��تاران استفاده خواهند كرد. حضرتي گفت: تالش وزير 
بهداش��ت بر جذب 9 هزار نيروي ديگر اس��ت. معاونت پرستاري 
س��عي مي كند در س��ال آينده سهم بيش��تري را به جذب نيروي 
پرستار اختصاص دهد. البته كمبود هاي ما با اين تعداد پرستار حل 
نمي ش��ود، اما كمك بزرگي براي خدمات پرستاري كشور خواهد 
بود.  معاون پرستاري وزارت بهداشت ضمن مقايسه دانش مراقبت 
پرستاري ايران با كشورهاي منطقه گفت: خوشبختانه ايران از نظر 
سطح آموزش پرستاري در رتبه بسيار خوبي قرار دارد. اين برتري 
آموزش پرستاري توسط سازمان جهاني بهداشت اعالم شده است. 
ايران با ۸۲ دانشكده پرستاري، ۸۲ عضو هيات علمي پرستاريو 44 
هزار دانشجوي پرستاري در مقاطع مختلف، پژوهش گسترده اي 
در حوزه مطالعات پرس��تاري دارد. او در ارتباط با نقش پرستاران 
در نظام درماني كش��ور گفت: بايد توجه كرد كه پرستاران جايگاه 

چندبعدي در سيستم درماني دارند. از پرستاران بايد در مدارس به 
عنوان »مدرس پرستار« استفاده شود. پرستاران مي توانند در جامعه 
ارايه خدمت بدهند. در همه دنيا ما مدل هاي »پرس��تار خانواده«، 
»پرستار مدرسه« و »پرستار جامعه« را داريم. وزارت بهداشت امروز 
در نظر دارد مراقبت هاي پرستاري جامعه را گسترش دهد. حضرتي 
گفت: تا زماني كه پرس��تار در جامعه حضور پيدا نكند، نمي توانيم 
صالبت نظام درمان را محقق كنيم. پيشگيري از بيماري ها از ارزش 
بااليي برخوردار اس��ت. به ويژه كه ما با سونامي پيرسالي در كشور 
روبه رو هستيم. فرد كهنسال بيمار تلقي نمي شود، اما نياز به مراقبت 
دارد. مراقبت هاي سالمندان آينده اهميت »پرستار جامعه« را نشان 
مي دهد. او در پايان اظهار كرد: الزم است كه ما برنامه ريزي هاي الزم 
را براي سالمندان آينده انجام دهيم. بايد سالمندان ما دوران موفق 
 س��المندي را تجربه كنند. الزم است براي بيماري هاي كهنسالي، 

در مراكز سالمت جامعه پيشگيري هاي الزم انجام شود.

رييس كانون عالي بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
جزييات بس��ته تعه��دي بيم��ه تكميل��ي درمان 
بازنشستگان را تش��ريح و حق بيمه كسر شده بابت 
اين امر در بسته خدمتي جديد را به ازاي هر نفر 44 

هزار تومان اعالم كرد.

علي اصغر بيات جمعيت كنوني تحت پوشش بيمه 
تكميلي درمان را ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر اعالم كرد 
و گفت: اين درحالي اس��ت كه اين جمعيت در سال 
9۲ كه بيمه درمان تكميلي را آغاز كرديم، دو ميليون 
و ۳۰۰ هزار نفر بود. اين امر نش��ان دهنده استقبال 

بازنشستگان از بيمه تكميلي است و به همين دليل 
كانون عالي باتوجه به اهميت موضوع و صرف صالح و 
مالحظات خود سعي كرده شركتي را انتخاب كند كه 
بتواند توان مديريتي و مالي داشته باشد و جمعيت 
بزرگ بازنشس��تگان را پوشش درماني دهد؛ در اين 

راستا با حساسيتي ويژه موضوع بيمه تكميلي دنبال 
و قرارداد مربوطه را نهايي كرديم.

بيات در پاس��خ به اينك��ه آيا ح��ق پرداختي بيمه 
تكميلي نس��بت به س��ال قبل تفاوتي كرده است؟ 
گفت: س��ال قبل حق بيمه به ازاي هر نفر ۳۸ هزار و 

۲۰۰ تومان بود، اما امس��ال اين رقم 44 هزار تومان 
است. سازمان تامين اجتماعي در پرداخت حق بيمه 
مشاركت دارد و به ازاي هر نفر ۳ هزار تومان متقبل 
شده اس��ت كه س��االنه حدود ۱۲۰ ميليارد تومان 

اعتبار مي خواهد.

افزايش سقف تعهدات »بيمه تكميلي« بازنشستگان
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»تعادل«تحوالت9سالهبازارمسكنپرطرفدارترينمنطقهتهرانرابررسيميكند

جذابيت قيمت مسكن در منطقه 5
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 منطقه 5 تهران، طي سال هاي اخير، پرطرفدارترين 
منطقه پايتخت براي خريد و فروش بوده است و براساس 
تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن 
مهر ماه، منطقه 5 با اختصاص س��هم 15.1 درصدي 
درمقايسه با س��اير مناطق، بيشترين حجم معامالت 
را داش��ته اس��ت؛ پس از منطقه 5 كه در صدر ليست 
باالترين قراردادهاي خريد و فروش بوده، منطقه 2 با 
ثبت 9.1 درصد و منطقه 4 با 7.9 درصد در رتبه هاي 

بعدي قرار دارند.
در اين ميان، بررسي قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در منطقه 5 پايتخت به خوبي مي تواند يكي از داليل 
اصلي پرتقاضا بودن اين منطقه را براي خريداران هويدا 
كند، براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني در منطقه 5، 14 ميليون و 650 
هزار تومان بوده است كه نسبت به قيمت هرمترمربع 
در مناطق 1، 2، 3 و 6 بس��يار كمتر است، ضمن اينكه 
اغلب واحدهاي مسكوني در اين منطقه نوساز بوده و 
اين موضوع يكي ديگر از داليل جذب تقاضا در منطقه 

5 به شمار مي رود.
تحليل حجم معامالت و همچنين قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني طي س��ال هاي 89 تا 97 در منطقه 5 
پايتخت حكايت از آن دارد كه بيشترين ميزان معامله 
ثبت ش��ده در اين منطقه مربوط به سال 90 با بيش از 
30 هزار فقره قرارداد بوده و كمترين حجم قرارداد امضا 
شده به سال 89 با كمتر از 15 هزار قرارداد بازمي گردد. 
همچنين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در منطقه 
5 تهران، طي سال هاي 89 تا 97 روندي افزايشي داشته 
است و  كمترين قيمت ثبت شده طي اين مدت مربوط 
به س��ال 89 با قيمت هرمترمربع، يك ميليون و 740 
هزارتومان و بيشترين به س��ال 97 با ثبت قيمت 10 

ميليون و 310 هزار تومان اختصاص دارد. 

     كمترين رشد قيمت از سال 93 به 94 
تحليل گزارش مركز آمار از قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در منطقه 5 پايتخت طي سال هاي 89 تا 97 
نش��ان مي دهد كه قيمت ها به صورت مداوم در حال 
افزايش بوده اس��ت، اما بيشترين جهش هاي قيمتي 
مربوط به س��ال 90 ب��ه 91 با جه��ش 34 درصدي و 

همچنين 96 به 97 با رشد 43 درصدي است.
طبق اين ارقام، جهش قيمتي سال 97 بيش از سال 91 
بوده است، اتفاقي كه در مناطق 1،  2 و 3 هم رخ داد اما 
در منطقه 4 برخالف اين مناطق، جهش قيمتي سال 

91 بيش از سال 97 بوده است.
ناگفته نماند كه افزايش قيمت در سال 91 به 92 هم با 

24 درصد قابل چشم پوشي نيست و رقم بااليي است، 
پس از آن در سال هاي 92 و 93 هم شاهد افزايش قيمت 
بوديم اما رش��د قيمت از سال 93 به 94، 6 درصد بوده 
است كه كمترين رشد قيمت را در 9 سال مورد بررسي 

به خود اختصاص مي دهد.

     31 هزار معامله در سال 90 
بررسي گزارش مركزآمار از تحوالت بازار مسكن طي 
سال هاي 89 تا 97 حكايت از آن دارد كه كمترين تعداد 
قرارداد امضا شده در اين مدت مربوط به سال 89 بوده 
است و با توجه به اينكه در اين سال سامانه ثبت معامالت 
و دريافت كد رهگيري، جايگاه كنوني را نداشت، پايين 
بودن تعداد قراردادهاي امضا شده قابل قبول است، در 
اين سال 12 هزار و 919 فقره معامله ثبت شد كه نسبت 

به سال هاي پس از آن كمتر است.
در س��ال 90، منطقه 5 تهران با ثبت 31 هزار و 500 
معامله بيش��ترين حجم از تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش واحد مسكوني را در اين منطقه طي سال هاي 
89 تا 97 به خود اختصاص داد، پس از آن شاهد كاهش 
تع��داد قراردادهاي خريد و فروش در س��ال 91 و 92 

بوديم، حجم معامالت در س��ال 93 دوباره بهبود پيدا 
كرد اما در سال 94 افت كرد و در سال 95 رشد داشت 
و در س��ال 96 به 28 هزار و 638 فقره قرارداد رس��يد 
و دوباره حجم معامالت در س��ال 97 به دليل جهش 

قيمتي كاهش يافت.
بر اساس آمار، ثبت بيشترين حجم از قراردادهاي خريد 
و فروش طي 9 سال مورد بررسي يك سال قبل از جهش 
قيمت مسكن رخ داده است يعني در سال 90 و 96 و در 
سال هايي كه با افزايش قيمت ها روبه رو شديم، تعداد 

قراردادها كاهش يافته است.

     ورود بازار مسكن به چرخه تراز قيمت 
اما فارغ از بررس��ي هاي انجام ش��ده درباره منطقه 5 
پايتخت طي سال هاي 89 تا 97 كه نشان از پرتقاضا 
بودن اين منطق��ه در بين تهراني ها طي س��ال هاي 
گذشته دارد، براساس گزارش هاي رسمي منتشرشده 
طي مهر ماه س��ال جاري قيمت ها نسبت به شهريور 
ماه رشد داش��ته و حجم معامالت هم افزايش يافته 
اس��ت، يك كارشناس ارش��د بازار مسكن مي گويد: 
در نيمه دوم س��ال قيمت خانه در تمام مناطق شهر 

تهران به سمت تعادل پيش مي رود و البته اين روند 
ممكن اس��ت با ريزنوس��ان هاي ماهانه همراه باشد. 
مهدي روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا اظهار مي كند: 
جهت كلي بازار مسكن، رسيدن به ثبات قيمتي است؛ 
هرچند ممكن اس��ت تا پايان سال شاهد يك سري 
ريزنوسان باشيم، در ارديبهشت امسال يك افزايش 
سنگين ماهيانه قيمت را داشتيم كه علت آن فضاي 

احساسي و رواني بود. 
او ادامه مي دهد: در ارديبهشت ماه عموما افرادي كه جا 
مانده بودند و تحليل دقيقي از بازار ملك نداشتند اقدام 
به خريد كردند و بعضا حاضر بودند به هر قيمتي خريد 

را انجام دهند.
به گفته روانشادنيا از ابتداي تيرماه، گروه سوداگران 
كه ديگر بازار مس��كن را براي كس��ب سود، مناسب 
تش��خيص ندادند عمال از بازار خارج شدند و نتيجه 
اين شد كه قيمت خانه از تيرماه روند كاهشي به خود 
گرفت و در بعض��ي مناطق مثل منطقه يك كاهش، 

قابل توجه بود. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن بيان مي كند: 
ميانگين قيم��ت آپارتمان در منطقه ي��ك در تيرماه 

تقريبا متري 30 ميليون تومان بود كه در شهريورماه 
به حدود 25 ميليون تومان رسيد. او با بيان اينكه بازار 
مسكن نهايتا خود را تعديل مي كند، مي گويد: مقايسه 
قيمت مهرماه با تيرماه امسال نشان مي دهد برخالف 
جريان عمومي، برخي مناطق مثل منطقه 20 نرخ رشد 

باالتري داشتند.
روانش��ادنيا بيان مي كند: اگر مهرم��اه 1396 كه بازار 
مقداري تكان خورد و در آذرماه 1396 نمود پيدا كرد 
را مالك قرار دهي��م، مي بينيم مناطقي كه تا مهرماه 
1397 نرخ رشد آنها كمتر از متوسط شهر بود در مهرماه 
1398 به نوعي خود را تراز كردند؛ زيرا با توجه به اينكه 
درسياست هاي شهرسازي و مطلوبيت زندگي تغيير 
محسوسي در مناطق ايجاد نشده، تمامي مناطق خود 

را تراز مي كنند.
اين اس��تاد دانش��گاه اظهارمي كند: از س��وي ديگر 
در مهرم��اه 1398 نس��بت به تيرم��اه كاهش قيمت 
خانه در مناطق��ي اتفاق افتاد كه طي دو س��ال اخير 
افزايش بيش��تري داش��تند. خروجي اين موضوع به 

ريزنوسان هايي منجر خواهد شد.

    همزماني توقف رش�د قيم�ت در تهران و 
شهرستان ها

او با اشاره به س��يكل هاي رونق و ركود مسكن اضافه 
مي كند: در سه دوره قبل، زماني كه افزايش قيمت در 
تهران متوقف مي شد حدود شش ماه طول مي كشيد تا 
شهرستان ها به ثبات برسند اما در اين دوره توقف رشد 
قيمت در تهران با شهرستان ها همزمان شده است كه 

جاي تحليل و توجه دارد.
اين كارش��ناس درب��اره تاثير ط��رح اق��دام ملي در 
تعادل بخشي به بازار مس��كن مي گويد: اگر استقبال 
مردمي از اين طرح صورت گيرد بخشي از نقدينگي كه 
مي تواند تقاضاي موثر را در بازار مسكن شكل بدهد به 
سمت احداث مسكن سوق پيدا مي كند كه از اين جهت 
اتفاق خوبي است، اگر برنامه دولت كه اعالم كرده قصد 
دارد400 هزار واحد تا سال 1400 بسازد محقق شود 
به معناي افزايش 40 درصدي عرضه اس��ت كه اگر با 
حركت بخش تقاضا همراه باشد قطعا مي تواند در افق 
يك سال آينده تعديل هايي در بازار مسكن ايجاد كند.

ب��ه گفته روانش��ادنيا در تم��ام دنيا، مس��كن يكي از 
حوزه هايي اس��ت كه بخش هاي عموم��ي و دولتي، 
سياس��ت هاي حمايتي خاص خود را براي آن دارند و 
اقتصاد دولتي ايران در همه بخش ها پررنگ است اما 
در مس��كن نقش چنداني ندارد؛ در حالي كه بايد اين 
جايگاه مثل ساير كشورها وجود داشته باشد كه دولت 

در زمينه هاي مسكن حمايتي بيشتر ورود كند.

رييسسازمانهواشناسيمطرحميكند

افزايش 30 هزار كيلومتر مسيرهوايي طي سال هاي اخير 

مجوزمجلسبرايتامينهزينههايشهرازوضععوارضمحلي

رييس سازمان هواشناسي با اش��اره به نقش افزايش 
راه هاي هوايي در بهبود شرايط زيست محيطي كشور 
مي گويد: در س��ال هاي اخير 30 هزار كيلومتر مسير 
هوايي جديد در كش��ور ايجاد شد، اين افزايش مسير 
باعث ش��د كه راه هاي هوايي ما از 60 هزار كيلومتر به 
94 هزار كيلومتر افزايش يابد كه ويژگي آن كوتاه شدن 
مسيرها و استفاده از سيستم ناوبري هوايي ماهواره اي 
است. سحر تاجبخش در ششمين كنفرانس بين المللي 
- منطقه اي تغيير اقليم مي افزايد: حوزه هاي مختلف 
س��هم متفاوتي در تغيير اقليم دارند كه سهم حمل و 
نقل 14 درصد اس��ت كه در اين بخش منابع سوخت 
متعددي دخالت دارد ك��ه مهم ترين آن حمل و نقل 

زميني است.
او با اش��اره به نقش حمل و نقل هوايي در تغيير اقليم 
مي گويد: اميدواريم با تبديل فضاي ايران به ش��اهراه 
هوايي در چارچوب توس��عه پايدار، رونق اقتصادي و 
مسائل زيست محيطي از جمله توليد گازهاي گلخانه اي 
بتوانيم راه را براي پيشرفت به سوي پروازها و حمل و 

نقل سبز توسعه دهيم. اين مقام مسوول به تاثير آن در 
كاهش گازهاي گلخانه اي اشاره كرد و گفت: به عنوان 
مثال پرواز بندرعباس به تبريز را در نظر مي گيريم كه 
121 دقيقه و مس��افت آن 970 مايل بود كه در مسير 
جديد زمان به 104 دقيقه و فاصله به 836 مايل كاهش 
يافت كه اين كوتاه شدن مسير و زمان، به كاهش مصرف 

سوخت و توليد گازهاي گلخانه اي منجر مي شود.
تاجبخش اضافه مي كند: اگر روزانه در اين مسير 5 پرواز 
داشته باشيم با اين حس��اب حدود 2 ميليارد و 500 
ميليون تومان فقط در اين مسير صرفه جويي خواهيم 
داشت. او تصريح مي كند: با افزايش يك درجه اي دما، 
درآمد ناخالص ملي در دنيا تحت تاثير قرار گرفته، حال 
اگر با افزايش 2 تا 4 درجه اي دما مواجه شويم، ناامني 

غذايي را در كشورها منجر خواهد شد.
رييس سازمان هواشناسي بيان مي كند: امروز تغيير 
اقليم جزو مس��ائل امنيتي كشور محسوب مي شود، 
اتفاقي كه در اقليم افتاده افزايش رويدادهاي حدي 
را در بسياري از نقاط به دنبال داشته است كه كشور 

ما نيز از آن متاثر شده است. تاجبخش اظهار مي كند: 
يكي از مسائل تاثيرگذار در تغيير اقليم، حمل و نقل 
است و در اين ميان حمل و نقل هوايي يكي از عوامل 
و حوزه هايي اس��ت كه تاثير زيادي در توليد گاز دي 

اكسيد كربن دارد.
او تصريح مي كند: امروز مساله تغيير اقليم و رخدادهاي 
حدي جزو پرريسك ترين مسائل اقتصادي در دنيا است 
كه تاثير آن را در قالب س��يالب، توفان و خشكسالي 
مي بينيم. معاون وزير راه و شهرس��ازي مي گويد: 4.5 
ميليارد نفر در دنيا از مخاطرات طبيعي متاثر هستند 
و حدود 96 درصد اين مخاطرات مربوط به پديده هاي 
وضع هوا مانند سيالب، خشكسالي و گرد و غبار است و 
آمارها نشان مي دهد تلفات در اين زمينه از سال 1980 

تا 2018 روند افزايشي داشته است.
تاجبخش اظهار مي كند: گرمايش زمين رخدادهاي 
حدي را افزايش داده كه اين مساله به آب شدن يخ هاي 
قطبي و باال آمدن تراز آب درياها منجر ش��ده اس��ت. 
همچنين اين تغييرات، تغيير بارش را در دنيا به دنبال 

داشته كه قس��مت هايي از خاورميانه و شمال آفريقا 
بيشترين تاثير را گرفته اند. او بيان مي كند: اين تغييرات 
به دنبال افزايش يك درجه اي دما اتفاق افتاده اس��ت، 
حال اگر به دماي 3 درجه افزايش برسيم بخش زيادي 
از كشورها تحت تاثير توفان هاي حاره اي و ناامني غذايي 
قرار خواهند گرفت كه امس��ال در ايران در بخش هاي 
جنوبي ش��اهد اين تغييرات بوديم. رييس س��ازمان 

هواشناسي مي گويد: اثر ديگر آن، افزايش تراز آب درياها 
خواهد بود و به دنبال آن براي شهرهاي حاشيه درياها 
مشكل ايجاد خواهد شد. تاجبخش ادامه مي دهد: روند 
افزايش توليد گازهاي گلخانه اي طي سال هاي 1990 تا 
2018 جهش قابل مالحظه اي داشته است كه اگر اين 
روند ادامه يابد مخاطرات اقليمي بيشتر خواهد شد كه 

يكي از نتايج آن توليد امواج گرمايي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي 
اليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها ودهياري ها 

ماده 4 اين اليحه را تصويب كردند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس، شوراهاي اسالمي 
ش��هر و بخش را مجاز كردند براي تامين هزينه هاي 
شهر و روستا نسبت به برقراري و وضع عوارض محلي 
اقدام كنند.بر اين اس��اس ش��وراهاي اسالمي شهر و 
بخش مي توانند در اجراي قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران 
)مصوب 1375.3.10 و اصالحيه هاي بعدي آن( براي 
تامين هزينه هاي شهر و روستا نس��بت به برقراري و 
وضع عوارض محلي اعم از عوارض در س��اختمان ها، 
مس��تحدثات، تاسيس��ات، تبليغات معابر و فضاهاي 
ش��هري و روس��تايي و ارزش افزوده ناش��ي از اجراي 
طرح هاي توسعه ش��هري و روس��تايي و دارايي هاي 
غيرمنقول در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا 

اقدام كنند.
همچنين عناوين عوارض با توجه به شرايط هر منطقه 
جغرافيايي به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي 
عالي اس��تان ها حداكثر تا پايان آذرماه هرسال تهيه و 

توسط وزير كشور ابالغ مي شود.
در تبصره 1 اين ماده آمده اس��ت، برق��راري هرگونه 
عوارض و س��اير وجوه براي انواع كااله��اي وارداتي و 
توليدي و همچنين ارايه خدمات كه در قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين 

شده اس��ت، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي 
ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت ها، سود اوراق 
مشاركت، سود س��پرده گذاري و ساير عمليات مالي 
اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز 

توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است.
براساس تبصره 2 شوراهاي اسالمي شهر و بخش موظف 
هستند، نسبت به وضع و تغيير عوارض محلي تا پانزدهم 
بهمن ماه هر س��ال براي اجرا در سال بعد اقدام كرده و 

پس از تصويب، اعالم عمومي كنند.
درتبصره 3 آمده است: شوراهاي اسالمي شهر و بخش 
مي توانند نس��بت به برقراري، اص��الح، لغو و تصويب 
نرخ خدمات ارايه شده توسط شهرداري، سازمان ها و 
موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري و دهياري 
اقدام كنند. در تبصره 4 نيز عنوان ش��ده اس��ت: كليه 
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر 
و محدوده روستا ساكن هستند يا به نوعي از خدمات 
شهري و روستايي بهره  مي برند مكلف هستند عوارض 
و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت كنند.

بر اس��اس تبصره 5 چنانچه اجراي طرح هاي توسعه 
شهري و روستايي مس��تلزم جابه جايي تاسيسات از 
جمله برق، آب و گاز باش��ند بايد ب��دون دريافت وجه 
از ش��هرداري و دهياري انجام پذيرد. ش��هرداري ها و 
دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين 

و پارك ها معاف هستند.
بر اساس تبصره 6 نحوه  وضع و وصول عوارض تفكيك 

اراضي در محدوده روستا و همچنين الحاق اراضي به 
محدوده روس��تا مطابق قوانين مربوطه در چارچوب 
دستورالعملي خواهد بودكه توسط وزارت كشور ابالغ 
مي شود. 100 درصد درآمد اين تبصره توسط دهياري 
صرف عمران و آبادي همان روستا مي شود.همچنين 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با درخواست رييس 
كميسيون مشترك مجلس براي ارجاع اليحه درآمد 
پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به كميسيون 
مشترك به منظور بررسي و الحاق پيشنهادات موافقت 
كردند. به گزارش ايسنا، پروانه مافي رييس كميسيون 
مشترك مجلس پس از بررسي 4 ماده از اليحه درآمد 
پايدار و هزينه ش��هرداري ها و دهياري ها، درخواست 
كرد، براي بررسي پيشنهادات ساير نمايندگان و رفع 
برخي از ابهامات در مواد اليحه، آن را به كميس��يون 
مش��ترك ارجاع كرده تا ظرف دو هفته آينده ابهامات 
برطرف ش��ود.نهايتا نمايندگان ب��ا 158 راي موافق، 
27 راي مخالف و دو راي ممتنع با ارجاع اين اليحه به 

كميسيون مشترك موافقت كردند.

     رايزني براي افزايش اختيارات شوراها 
در همين حال، حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي شهر نيز در اين باره گفت: اميدواريم 
نظر شوراها و ش��هرداري ها در اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده لحاظ ش��ود و اختيارات پارلمان و دولت محلي 
افزايش پي��دا كند. به گزارش ايلنا، نظري در خصوص 

نقش شوراي ش��هر در ايجاد مكانيس��م ها و راه هاي 
رسيدن به منابع پايدار درآمدي در شهر تهران اظهار 
كرد: اين وظيفه شوراي عالي استان ها است كه در مورد 
طرح ها و لوايح پيشنهاد طرح هاي پايه اي و فرادست را 
بگيرد، آنها را جمع بن��دي و در قالب طرح يا اليحه به 

مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.
او ادامه داد: البته اين اتفاق رخ داده و اليحه درآمدهاي 
پايدار ش��هرداري در مجلس ش��وراي اسالمي اعالم 
وصول شده و در حال بررسي است. يعني اكنون شوراها 
نمي توانند كاري انجام دهند ، جز رايزني با نمايندگان 

مجلس تا بهترين مصوبه به عنوان قانون درآيد.
نظري با اشاره به رايزني هايي كه با نمايندگان مجلس 
درخصوص اليحه درآمدهاي پايدار داشته اند، تصريح 
كرد: در اين مدت تالش كرديم با اعضاي كميس��يون 
شوراها و امور داخلي مجلس در موارد متعدد از جمله 
درآمدهاي پايدار ش��هري صحبت و مذاكراتي داشته 
باشيم و تالش كنيم تا رايزني ها منجر به نتايج خوبي 

براي شهرها شود.
عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر با 
اشاره به اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه محل بحث و 
مناقشه بود، گفت: اعضاي شوراها به كاهش اختيارات 
ش��وراها در اين اليه اعتراض داش��تند و توانستيم با 
برخي از نمايندگان مجلس در اين راستا رايزني كنيم. 
اميدواريم نظر شوراها و شهرداري ها لحاظ شود و موارد 
مورد مناقش��ه به گونه اي اصالح ش��وند كه اختيارات 

پارلم��ان و دولت محلي افزايش پي��دا كند. نظري در 
خصوص نقش كميسيون فرهنگي و اجتماعي در راه 
رسيدن به منابع پايدار شهرداري تصريح كرد: من به 
عنوان يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي و  اجتماعي 
مي توانم به مساله ايجاد درآمدهاي پايدار ورود داشته 
باشم، اما كميس��يون فرهنگي و اجتماعي مي تواند از 
سازمان هاي مردم نهاد و ذي نفعان اين حوزه بخواهد 
كه به اين مساله ورود كنند و افكار عمومي را نسبت به 
موضوع حساس كنند و از نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي بخواهند كه اين اتفاق را رقم بزند.
او درخص��وص اينكه يكي از مواردي ك��ه مي تواند به 
مشاركت مردم در ايجاد درآمدهاي پايدار منجر شود، 
ارايه پيشنهادات در س��امانه طرح ها و لوايح است كه 
هنوز حت��ي يك طرح نيز در آن ثبت نش��ده، تصريح 
كرد: دو بحث در اينجا مطرح است. اوال سامانه طرح ها 
و لوايح به خوبي به مردم معرفي نشده و خيلي ها آن را 
نمي شناسند، شايد اگر مردم شناخت بيشتري داشته 
باشند، طرح هاي خود را ارايه دهند و پيشنهادات خود 

را مطرح كنند.
نظري ادامه داد: اما بخش ديگري از مردم كه متشكل تر 
هستند يعني سازمان هاي مردم نهاد و شوراياري ها كه 
نمايندگان افكار عمومي هستند مي توانند اين بحث ها 
را مط��رح كنند و به نظرم حرف هاي��ي كه اين بخش 
از جامع��ه طرح مي كند، بر نظر نماين��دگان مردم اثر 

بيشتري خواهد داشت.
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اسالمي: سهميه بندي بنزين
بر قيمت مسكن تاثيري ندارد

محم��د اس��المي، وزي��ر راه و شهرس��ازي گفت: 
سهميه بندي بنزين بر افزايش قيمت خانه تاثيري 
ندارند و بخش خصوصي و دولتي نمي تواند به اين بهانه 
بر قيمت حمل كاال اضافه كند. اسالمي روز دوشنبه 
در حاشيه مراسم شش��مين كنفرانس بين المللي 
منطقه اي تغيير اقليم، در پاسخ به ايرنا در خصوص 
تاثير احتمالي سهميه بندي بنزين بر قيمت حمل 
مصالح ساختماني و نهايتا افزايش قيمت خانه گفت: 
اين اقدام هيچ تاثيري بر قيمت مسكن ندارد.وي افزود: 
اينكه در پي اين تصميم گيري، رفتارهاي هيجاني 
ديده شود و كسي بخواهد با تشخيص خود افزايش 
قيمت اعمال كند حتما از س��وي نهادهاي نظارتي 
مورد برخورد قرار مي گيرد. اسالمي با بيان اينكه سهم 
بنزين در قيمت كاالي تمام شده زياد نيست، افزود: 
حتما بايد تعزيرات و سازمان هاي مربوطه نظارت هاي 
الزم را داشته باشند؛ نه در بخش دولتي و نه در بخش 
خصوصي اجازه افزايش قيمت حمل به دليل افزايش 

قيمت بنزين وجود ندارد.

احتمال يخ زدگي معابر 
 در مناطق شمالي استان تهران 
اداره كل هواشناس��ي استان تهران در اطالعيه اي با 
پيش بيني بارش برف در استان اعالم كرد: احتمال 
آبگرفتگي معابر عمومي و يخ زدگي در مناطق شمالي 
وجود دارد و توصيه مي ش��ود از توقف در حاش��يه 
رودخانه ها و مسيل ها خودداري ش��ود. به گزارش 
ايرنا، اين اداره كل همچنين توصيه كرد كه در عبور 
و مرور از جاده هاي كوهستاني به علت كاهش ديد و 
لغزندگي تمهيدات الزم در نظر گرفته شود. اين اداره 
كل وضعيت جوي استان تهران را تا روز چهارشنبه 
نيمه ابري تا ابري در بعضي س��اعات مه آلود و همراه 
با بارش باران و برف و وزش باد پيش بيني كرد كه در 
ارتفاعات استان گاهي كوالك برف همراه خواهد بود.

همچنين بارش ها در بعدازظهر سه ش��نبه از شدت 
بيشتري برخوردار است. از روز پنج شنبه با بروز جوي 
پايدار روند افزاي��ش آالينده هاي جوي پيش بيني 
مي شود. بيش��ينه و كمينه دماي هواي پايتخت در 
روزهاي سه شنبه، چهارشنبه،  پنج شنبه و  جمعه به 
ترتي��ب )7 و2(، )8 و2(، )11 و3( و )10 و2( درج��ه 

سانتيگراد پيش بيني شده است.

لغو طرح تعريض محورهاي 
وحدت اسالمي، شوش و وليعصر 
محمد س��االري، رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري ش��وراي ش��هر تهران از لغو طرح تعريض 
محورهاي وحدت اسالمي، وليعصر)عج( و شوش در 
كميسيون ماده 5 شهرداري تهران خبر داد. به گزارش 
ايسنا، ساالري و در تشريح مصوبات كميسيون ماده 
5 شهرداري تهران گفت: در جلسه كميسيون ماده 
5 لغو طرح تعريض محورهاي تاريخي وليعصر)عج(، 
وحدت اسالمي و ش��وش مصوب شد. اين تصميم 
براساس مطالبات شهروندان بوده كه در بازديدهاي 
ميداني نيز به اين نتيجه رس��يده بوديم. لذا بررسي 
تعريض اين محورها در جلسه كميسيون ماده 5 در 
دستور كار قرار گرفته بود. وي افزود: اين سه محور در 
شمال محورهاي تاريخي شهر تهران قرار گرفته و به 
نوعي در درون و حاشيه تهران تاريخي قرار داشتند و 
هسته تاريخي تهران را به بافت هاي جديد و توسعه 
يافته شهري تهران مرتبط مي كردند. بررسي موقعيت 
س��ه محور وليعصر، وحدت اسالمي و شوش نشان 
داد بخش قابل توجه امتداد اين سه محور در حصار 
ناصري قرار گرفته كه به موجب مصوبه سال 1395 
اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران 
به دليل وجود ابني��ه تاريخي و داراي ارزش ميراثي 
اج��راي طرح تعريض در آنجا مجاز نيس��ت؛ لذا در 
اين راس��تا و به منظور حفاظت بناهاي واجد ارزش 
تاريخي تصميم بر آن شد كه در كميسيون ماده 5، 
اين سه محور طرح تعريض شان مطرح و در قبال آنها 
تصميم گيري شود. ساالري ادامه داد: محور حافظ 
تا خيابان وحدت اسالمي از قديمي ترين محورهاي 
تهران است كه محدوده هايي همچون پارك شهر در 
آنجا قرار گرفته است. اين محور داراي عرض 30متر 
است كه براساس مفاد طرح تفصيلي قبلي تهران به 
عرض 35 متر بايد تعريض آنها صورت مي گرفت. در 
اين محدوده ميدان وحدت و غرب حصار ناصري و 
همچنين دروازه قزوين وجود داش��ت كه بخشي از 
مركز تجاري تهران نيز در اين محدوده قرار گرفته 
است لذا در كميسيون ماده 5 شهرداري تهران حذف 

طرح تعريض اين خيابان مصوب شد.

ابالغ تعرفه خدمات مهندسي 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با بيان 
اينكه تعرفه خدمات مهندسي اعالم و ابالغ شده است، 
گفت: تعرفه خدمات مهندسي به نسبت هر ساختماني 
متفاوت مي شود. به گزارش فارس، فرج اهلل رجبي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا تعرفه خدمات مهندسي ابالغ 
ش��ده و چرا ابالغ تعرفه خدمات مهندسي همواره با 
تاخير ابالغ مي شود، گفت: هزينه ساخت كه مشخص 
ش��ود تعرفه خدمات مهندسي نيز استخراج و ابالغ 
مي شود. اودر پاسخ به اين سوال كه چرا تعرفه خدمات 
مهندسي سال 97 در سال 98 ابالغ شد، گفت: تعرفه 
خدمات مهندسي سال 97 در پايان همان سال ابالغ 
شد اما تعرفه خدمات مهندسي سال 98 ابتدا قرار بود 
در آغاز سال اعالم شود اما با توجه به تحوالتي كه در 
وزارت راه و شهرس��ازي رخ داد تأييد تعرفه خدمات 
مهندس��ي به تأخير افتاد اما به مجرد اينكه معاونت 
جديد مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
مستقر شد تعرفه خدمات مهندسي ابالغ شد. رجبي 
ادامه داد: تعرفه خدمات مهندسي اعالم شده است 
و هر ساختماني نسبت به قيمت ها اين تعرفه داراي 

ضرايب و متفاوت مي شود.
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اليحه اصالح قانون تجارت به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصالح شد

رونق يا حبس تجارت؟
تعادل|

اليح�ه اصالح قان�ون تجارت در حال�ي به منظور 
تامين نظر شوراي نگهبان اصالح شد كه همچنان 
كارشناس�ان حقوقي و فعاالن اقتصادي بر متن و 
روند تصويب اين اليحه اعتراض دارند. نمايندگان 
مجلس شوراي اس�المي در اين اليحه مواد ۲۷۲، 
۲۹۳، ۳۰۹، ۳1۹ و ۳۲۰ را در قس�مت قراردادهاي 
تجارتي را اص�الح كردند. اين در حالي اس�ت كه 
نمايندگان بخ�ش خصوصي و فع�االن اقتصادي 
همچن�ان تاكيد دارند كه اليحه قان�ون تجارت از 
جامع نگري كافي برخوردار نيست و مجلس بايد 
فرصت اظهارنظر درباره اصالح اليحه قانون تجارت 
را به بخش خصوصي بدهد. از سوي ديگر، قضاتي كه 
كار پژوهشي و علمي مي كنند، مهر تاييد بر اليحه 
تجارت نمي زنند؛ چراكه به گفته آنها، اين قانون در 
برخي ماده ها به حدي به هم ريختگي، بي نظمي و 
استفاده نادرست از ادبيات حقوقي دارد كه مي توان 

گفت قانوني بدتر از اين قانون وجود ندارد.

  اليحه تجارت در بوته نقد
قانون تجارت كه در سيزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در 
ششصد ماده و بر مبناي قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه توسط 
مجلس شوراي ملي تهيه و تصويب شده است، مهم ترين 
مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران به 
شمار مي رود كه اصول مربوط به معامالت تجاري، دفاتر 
تجارتي، اسناد تجاري و چك، داللي، حق العمل كاري، 
قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان 
تجارتي، ضمانت، ورشكستگي، اسم تجارتي و شخصيت 
حقوقي را شامل مي شود. كهنه بودن قوانين مربوط به قانون 
تجارت، سكوت قانون در عرصه هاي جديد تجارت جهاني، 
چند پارگي، قوانين پراكنده و از آن مهم تر امكان تفسير اين 
قانون از جمله مهم ترين مواردي است كه طي سال هاي 
گذشته از سوي بخش خصوصي در قالب نقد مطرح شده 
و پس از اينكه مجلس به يك باره اين اليحه اصالحي اين 
قانون را مجددا در دستور كار قرار داد، نمايندگان بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي تاكيد كردند كه اليحه قانون 
تجارت از جامع نگري كافي برخوردار نيست و مجلس بايد 
فرصت اظهارنظر درباره اصالح اليحه قانون تجارت را به 
بخش خصوصي دهد. فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه 
روند اصالح قانون تجارت كه از حدود ۱۵ سال پيش آغاز 
ش��ده، در طول اين مدت انتظار مي رفت كه اين طوالني 
شدن، به غناي كامل پيش نويس قانون كمك كند. اما در 
بخش مهمي از اين ۱۵سال، موضوع اصالح قانون تجارت 
مس��كوت ماند. از اين رو شاهد تبديل »زمان تدوين« به 
»كيفيت بي نظير« نيستيم. به گفته محمدرضا پاسبان، 
حقوقدان اليحه اصالح قانون فعلي تجارت پر از ايراد و ابهام 
و پيچيدگي است. آنچه  در اليحه اصالح قانون تجارت فعلي 
ديده مي شود، تلفيق ديدگاه هاي فقهي- سنتي با تحوالت 
روز تجاري است كه متاسفانه موفق هم عمل نشده است. 
همچنين سيدعباس موسوي، قاضي ديوان عالي كشور 
در گفت وگويي با خبرگ��زاري مهر با انتقاد از بي اطالعي 
تدوين كنندگان اليحه تجارت از آخرين تحوالت حقوق 

گفت: آن دسته از قضاتي كه كار پژوهشي و علمي مي كنند 
مهر تاييد بر اليحه تجارت نزده اند. او درباره آخرين وضعيت 
اليحه تجارت، گفت: اليحه تجارت هنوز رويه قانوني خود 
را بطور كامل طي نكرده و به تاييد شوراي نگهبان نرسيده 
اس��ت. اما تصويب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا 
موجي از نگراني در بين فعاالن حقوقي و بازرگانان ايجاد 
شود. موسوي معتقد است كه اگر عنوان اين اليحه را بيان 
نمي كردند، من به عنوان قاضي متوجه نمي شدم كه متن 
قانون تجارت پيش روي من اس��ت؛ چ��را كه به حدي به 
هم ريختگي، بي نظمي و استفاده نادرست از ادبيات حقوقي 
در اين ۳۳۱ ماده ديده مي شود كه اگر شما بخواهيد قانوني 
بدتر از اين قانون پيدا كنيد بايد سخت به تكاپو بيفتد. من 
ش��خصا قانوني بدتر از اليحه تجارت نديده ام. اين قاضي 
ديوان عالي كش��ور مي گويد: قانونگ��ذار در وضع قوانين 
عوامل مختلفي از جمله دغدغه  فعاالن آن بخش و پيش 
بيني تدوين مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغه ها 
را در نظر مي گيرد. اما بنظر مي رسد در اليحه تجارت چون 
احساس كرده، كه قانون تجارت قديمي است و بسياري 
از تحوالتي كه بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت 
مغفول مانده است؛ به سوي تغيير قانون تجارت حركت 
كرده اس��ت در ش��رايطي كه اين عامل به تنهايي كافي 
نيس��ت. به گفته او قانونگذار فقط يك عامل تغيير قانون 
را در نظر گرفته اس��ت اما براي اصالح قانون تجارتي كه 
عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زيادي بر فعاليت هاي تجاري دارد 
نياز است تا برنامه اي مدون براي جمع آوري اطالعات از 
رشته هاي مختلف تجاري و حقوقي و همچنين استفاده 
مفيد از داده هاي حاصل از رويه قضايي را در نظر داش��ته 
باشيم. پيش از اين نيز محمدعلي دهقان دهنوي، معاون 
وزير اقتص��اد نيز گفته بودكه اگر به جزييات قانون توجه 
نشود قطعا اليحه تجارت مي تواند باعث تبديل اختالفات 
بين تجار به پرونده هاي قضايي طوالني مدت شود. موادي 
از اليحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غيرقطعي 
بيان شده است، مثال از مفاهيمي همچون »ظن متعارف« 
و »تلقي« س��خن به ميان آمده است در حالي كه معلوم 
نيست چه كسي متعارف بودن را تشخيص مي دهد؛ ضمن 
اينكه ممكن است چيزي از نظر فردي متعارف و از نظر فرد 

ديگري غير متعارف باشد.

  دغدغه فعاالن اقتصادي چيست؟
همچنين بخش خصوصي نيز بر اين باور است كه به روز 
شدن قانون تجارت، خواسته اصلي بخش خصوصي طي 
سال هاي گذشته بوده، اما آنچه بايد در روند بررسي و تدوين 
قانون جديد مدنظر قرار گيرد اين است كه قانون تجارت 
بايد در وهله اول شفاف باش��د تا امكان ارايه تفسيرهاي 
متفاوت از آن س��لب ش��ود و در وهله دوم فعاليت تجار و 

بازرگانان را تضمين كند. 
دغدغه اين روزهاي بخش خصوصي درباره اليحه اصالح 
قانون تجارت به دو اش��كال در محت��وا و فرآيند تدوين 
اين قانون مربوط مي شود. به لحاظ شكلي، براي تغيير و 
پيشنهاد هر قانوني كه اثرات عمومي و جمعي و ماندگار 
دارد بايد فرآيند تصميم گيري به گونه اي باشد كه نظرات 
كليه ذي نفعان لحاظ ش��ود كه متاسفانه در بحث قانون 

تجارت به لحاظ شكلي اين اتفاق نيفتاده است. در برخي 
بندهاي اين قانون حداقل نظرخواهي از بخش خصوصي 
شده است. بايد بپذيريم كه امروز مهم ترين اصل در تجارت، 
پيوند قوانين و مقررات داخلي با قوانين بين المللي است. 
ش��ايد در دهه هاي آينده موضوع اول ايران بحث جدي 
عضويت و الحاق به سازمان تجارت جهاني باشد و در اين 
خصوص ضروري اس��ت تا شيوه پيوس��تن ايران و نحوه 
بسترسازي و رفع موانع باشد؛ الزمه تحقق اين هدف اين 
است كه تدوين قانون تجارت جديد جامع باشد، نه اينكه 
عرف را مبناي تدوين قانون قرار دهيم. به عبارتي يكي از 
مهم ترين شروط موفقيت قانون جديد تجارت اين است 
كه اين قانون با قوانين دنيا تطبيق داده شود و مالحظات 
تجاري آينده و درازمدت را در تدوين اين قانون مد نظر قرار 
دهيم. اما پيشنهاد مشخص بخش خصوصي اين است كه 
روند بررسي اليحه اصالح قانون تجارت در مجلس هرچه 
سريع تر متوقف شود و اتاق ايران كه از چند سال گذشته 
جلسات كارشناسي شده و كارگروه هاي تخصصي را موظف 
به تدوين قانون تجارت جديد كرده است، وارد ميدان شود.

  اصالح اليحه تجارت
با تمام اين تفاسير اما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به 
منظور تامين نظر شوراي نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، 
۳۱۹ و ۳۲۰ اليحه تجارت در قسمت قراردادهاي تجارتي 
را اصالح كردند. بر اساس اين اصالحيه يك تبصره به شرح 
زير به ماده ۲۷۹ اليحه تجارت الحاق شد: »بانك ها و ساير 
موسسات اعتباري موظفند قرارداد اعطاي تسهيالت خود 
را به نحوي منعقد نمايند كه در صورت عدم پرداخت دين 

وصول طلب ابتدا از مديون و وثيقه هاي متعلق به خود او 
و سپس در صورت عدم كفايت اموال و وثيقه هاي مديون 
از ضامن و ساير وثيقه هاي دين مطالبه گردد.« همچنين 
يك تبصره به شرح زير به ماده ۲۹۳ اين اليحه الحاق شد. 
»رابطه حقوقي منشأ صدور يا انتقال ضمانتنامه، رابطه 
پايه و تعهد ناشي از آن تعهد پايه نام دارد.« ماده ۳۱۹ اين 
اليحه به ش��رح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق شد: 
»هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطاي امتياز كسب و كار 
)فرانچايز( طبق اين قانون خود را منتسب به شبكه كسب 
و كار نموده يا اقداماتي انجام دهد كه نوعا موجب گمراهي 
مردم در خصوص انتس��اب آن به يك شبكه كسب و كار 
مشخص باشد عالوه بر جبران خس��ارات وارده به جزاي 

نقدي درجه ۴ محكوم خواهد شد.«
 براساس تبصره الحاقي شبكه كسب و كار در اين قانون به 
مجموعه اي از كسب و كارهايي كه با نام و عالمت يكسان 
تحت نظارت امتياز دهنده اي معين در قالب قرارداد اعطاي 
امتياز كس��ب و كار )فرانچايز( فعاليت مي كنند اطالق 
مي گردد. بر اساس اصالحات انجام شده در ماده ۳۰۹ اين 
اليحه صادر كننده ضمانتنامه در موارد زير از پرداخت وجه 
به ذي نفع خودداري مي كند: »۱. چنانچه اسناد ارايه شده 
صحيح نباشد يا مجعول باشد. ۲. چنانچه وجه ضمانتنامه 
طبق شرايط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد. ۳. چنانچه 
مطالبه وجه هيچ مبناي ممكن و قابل تصوري نداش��ته 
باشد. مانند مواردي از قبيل واقعه يا خطري كه ضمانتنامه 
مستقل به منظور حمايت ذي نفع در برابر آن صادر شده 
است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پايه توسط دادگاه باطل 
اعالم شده باشد مگر اينكه در ضمانتنامه تصريح شده باشد 

بطالن تعهد پايه نيز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، 
تعهد پايه بدون تعديل با رضايت ذي نفع اجرا شده باشد يا 
به تشخيص دادگاه تقصير ذي نفع آشكارا مانع اجراي تعهد 
پايه شده باشد. در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذي نفع 
ضمانتنامه اي متقابل به عنوان صادر كننده ضمانتنامه 
مس��تقل مربوط وجه آن را با س��وء نيت پرداخته باشد. 
براساس تبصره الحاقي به اين ماده متقاضي ضمانتنامه 
مي توان��د در موارد مذكور در بنده��اي ۱، ۲ و ۳ اين ماده 
از دادگاه صدور دس��تور موقت مبني ب��ر عدم پرداخت 

ضمانتنامه را تقاضا نمايد.«
 براساس اصالحات انجام ش��ده در ماده ۳۲۰ اين اليحه 
امتياز دهنده مكلف است قبل از انعقاد قرارداد اطالعات 

زير را در اختيار متقاضي امتياز قرار دهد: 
 »۱. اطالعات شبكه كسب و كار از قبيل ساختار و وسعت 
شبكه و سوابق آن ۲. حق مالكيت فكري مرتبط و هر گونه 
دعواي طرح ش��ده در خصوص آن ۳. دعاوي مطرح عليه 
امتياز دهنده يا وابستگان تجارتي آن در ارتباط با موضوع 
قرارداد در مدت پنج سال اخير ۴. سابقه ورشكستگي يا 
توقف در پنج س��ال اخير ۵. مشخصات امتياز گيرندگان 
نزديك به منطقه جغرافيايي متقاضي ۶. اطالعات امتياز 
گيرندگان كه در پنج سال اخير با شبكه كسب و كار قطع 
همكاري كرده اند با بيان علت قطع همكاري، بر اس��اس 
تبصره الحاقي به اين ماده هر گونه توافقي بر خالف اين ماده 
كان لم يكن تلقي خواهد شد. در صورت عدم ارايه اطالعات 
يا ارايه اطالعات خالف واقع امتياز دهنده مسوول جبران 
خسارت طرف مقابل است. عالوه بر اين امتياز گيرنده ناآگاه 

مي تواند قرارداد را فسخ كند.«

سازمان حمايت در ابالغيه اي تاكيد كرد

كاالي ثبت نشده، احتكار و با متخلفان برخورد مي شود
پيرو ابالغيه ها و بخش��نامه هاي مكرر قبلي به لحاظ 
ش��رايط فعلي متاثر از اصالح قيمت بنزين و احتمال 
سوءاستفاده برخي عوامل سودجو در اين برهه زماني، 
مجددا نسبت به ضرورت ثبت اطالعات انبارها و مراكز 
نگهداري كاال در قالب س��امانه جامع انبارها و سامانه 

اعالم موجودي تاكيد مي شود.
به گ��زارش س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان؛ در راس��تاي عمل به تكاليف قانوني 
منبعث از بند )ث( ماده )۶( قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز و آيين نامه اجرايي مواد ۵ و ۶ قانون مذكور، ثبت 
مشخصات انبارها و مراكز نگهداري كاال، مالك انبار و 
كاال، ميزان و ن��وع كاالي ورودي و خروجي به آنها در 
قالب سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال الزامي 
است. بديهي است عواقب برخورد قانوني با موارد مغاير 
احراز شده در بازرسي هاي مستمر عوامل بازرسي در 
سطح كشور متوجه صاحبان كاال و انبارداران خواهد 
بود. اين اطالعيه به منزله ابالغيه رس��مي تلقي شده 
و اج��راي آن براي تمامي واحدهاي اقتصادي ذي نفع 
الزامي است. در پايان از شهروندان درخواست مي شود 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه مراتب 
را از طريق مراجعه حضوري يا انعكاس به شماره تلفن 
۱۲۴ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها يا اپليكيشن آپ اطالع دهند تا در اسرع وقت 

مورد پيگيري و رسيدگي قرار گيرد.

  نظارت بر بازار تشديد شد
همچنين رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از آغاز اجراي برنامه هاي گس��ترده براي 
تشديد اقدامات نظارتي ويژه، توسط بازرسان استان ها 
در برخورد با محتكران و گرانفروش��ان در سراسر كشور 
خبر داد. عباس تابش نظر به اجرايي ش��دن سياس��ت 
اصالح قيمت بنزين اظهار كرد: سازمان حمايت در اجراي 
اين طرح، با بهره گيري از توان بازرس��ان س��ازمان هاي 
صنعت، مع��دن و تجارت، انجمن هاي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، س��ازمان حم��ل و نق��ل و پايانه ها و 
ناظرين افتخاري و با همراهي تيم هاي مشترك متشكل 
از نمايندگان س��ازمان تعزيرات حكومتي و اتاق اصناف 
استان ها و ديگر س��ازمان هاي مرتبط در سراسر كشور 
در راس��تاي هم افزايي و حصول نتايج مطلوب در قالب 
گشتهاي مشترك، بمنظور كنترل و رصد بازار، نظارت 
خود را بيش از پيش افزايش خواهد داد و با تمام كساني 
كه از عرضه كاال خودداري كنند يا محصوالت خود را به 
بهانه هاي واهي احتكار كنند، به ش��دت برخورد خواهد 
شد. او در همين راستا ضمن تاكيد بر افزايش گشتهاي 
مشترك و بازرسي اشاره كرد موارد ذيل به صورت ويژه و 
مستمر مورد بررسي قرار گيرد: نظارت بر مراكز نگهداري 
كاال )سردخانه ها، بنادر، انبارها( و بررسي ميزان موجودي 
با تاكيد بر رعايت مفاد ابالغيه هاي متعدد گذشته، رصد و 
پايش مستمر روند تأمين كاال و تغييرات قيمت اقالم مهم 

و اولويت دار، نظارت ويژه بر رعايت نصب برچسب قيمت و 
صدور فاكتور و رعايت ضرايب سود مجاز در مقاطع عمده 
و خرده فروشي توسط مبادي صنفي عرضه كننده كاال و 
خدمات، پيگيري پلمب يا نصب پارچه بر سر در واحدهاي 
صنفي كه مجدد مرتكب تخلف موضوع مواد ۵۷ الي ۶۱ 
قانون اصالح قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۹۲ شده اند يا 
از اجراي حكم استنكاف كرده اند با تاكيد بر اجراي مواد 
۲۷ و ۲۸ قانون مذكور و م��واد ۲ الي ۱۷ قانون تعزيرات 
حكومتي، نظارت بر عملك��رد مراكز عمده خريد )نظير 
ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه هاي زنجيره اي(، برگزاري 
گشت هاي مشترك كارشناسي با دستگاه  هاي ذي ربط 
استاني از جمله ادارات كل تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف، 
سازمان حمل و نقل و پايانه  ها و... در راستاي هم افزايي و 
حصول نتايج مطلوب، استفاده از توان انجمن هاي حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان و ناظرين افتخاري به منظور 
انجام نظارت و بازرسي نامحسوس بر واحدهاي صنفي و 
رسيدگي سريع به اين گزارش ها، هماهنگي با اداره كل 
تعزيرات حكومتي استان به منظور تسريع در رسيدگي به 
پرونده هاي متشكله، الزم است به نحوي برنامه  ريزي شود 
تا سامانه ستاد خبري ۱۲۴ استان در تمام اوقات نسبت 
به دريافت گزارش هاي مردمي ب��ه صورت فعال اقدام و 
بازرسان در اسرع وقت به اين گزارش ها رسيدگي كنند. 
همچنين ضروري است نسبت به اعالم نتيجه به تماس 

گيرندگان اقدام و تدابير الزم اتخاذ شود.

صرفه جويي ارزي 33 ميليون يورويي با داخلي سازي قطعات 
مديرعامل ايران خودرو با اش��اره به ق��رارداد توليد ۱۵۰ 
دستگاه كاميون بين ايران خودرو ديزل و قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا گفت: در توليد اين كاميون ها تا ۸۵ درصد به 
خودكفايي رسيده ايم. به گزارش خبرگزاري فارس، فرشاد 
مقيمي در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت ۱۵۰ دستگاه 
كاميون توسط ش��ركت ايران خودرو ديزل براي قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا كه بين دو طرف به امضا رسيد، اظهار 
داشت: در راستاي ماموريت براي ارايه خدمات به داخل 
كشور و با توجه به اينكه قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا از 
اركان سازندگي در كشور است، پيش از اين مذاكراتي در 
سطح كارشناسي بين دو طرف براي توليد كاميون توسط 
ايران خودرو ديزل آغاز ش��د. او ادام��ه داد: طي تفاهمي 
مقرر شد ۷۰۰ دستگاه كاميون توسط ايران خودرو ديزل 

براي قرارگاه خاتم توليد شود كه در گام اول ۱۵۰ دستگاه 
كاميون توليد خواهد شد.  مديرعامل ايران خودرو ادامه 
داد: ما نيز به واسطه آنكه تعهدات خود را بتوانيم به موقع 
انجام دهيم، با جدي شدن مذاكرات، كار توليد را شروع 
كرديم و در همان مقطع كار آغاز ش��د و تالش مي كنيم 
اين كاميون ها را در زمانبندي مشخص تحويل قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا بدهيم. او با تاكيد بر اينكه در اين 
قرارداد به توليد داخل توجه خاص ش��ده اس��ت، گفت: 
بخشي از نيازهاي توليدمان از طريق شركت هاي تحت 
پوش��ش ايران خودرو تأمين مي شود.  مقيمي ادامه داد: 
همچنين تفاهم نامه اي نيز در حاشيه ديدار ديروز با فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا داشتيم كه شامل نوسازي 
وبازس��ازي ادوات و ماشين آالت قرارگاه است كه در گام 

اول به صورت نمونه اين كار را انجام مي دهيم تا سپس در 
دستوركار قرار گيرد. او گفت: اين كاميون ها توليد جاري 
است، اما بخشي از توليد هم از قبل آغاز كرده ايم و حتما در 
موعد مقرر تعهدات خود را انجام مي دهيم، به هر حال طبق 
گفته فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء اين كاميون ها 
قرار است در پروژه خط آهن چابهار- زاهدان كه يك پروژه 
استراتژيك است به كار گرفته ش��ود.  او افزود: اين ۱۵۰ 
دستگاه كاميون در چهار بازه تحويل قرارگاه خاتم مي شود 
كه ۲۰ دستگاه آن در آذرماه و در فازهاي بعد ۳۰ دستگاه و 
۴۰ دستگاه و در فاز چهارم ۴۵ دستگاه در اسفندماه تحويل 
قرارگاه مي شود. او گفت: در خصوص اين كاميون ها تا ۸۵ 
درصد به خودكفايي رس��يده ايم و اين كاميون ها از نظر 

كيفيت، دوام و هزينه كم مورد استقبال است. 
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مردم تشويق به فعاليت 
اقتصادي و توليدي شوند

ايسنا| رييس كميسيون بازار سرمايه، بيمه و 
بانك اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر بتوانيم مردم را 
تشويق كنيم تا وارد چرخه توليد و اقتصاد كشور 
شوند، مطمئن باش��يد مصرف توليدات داخلي 
افزايش خواهد يافت. داري��وش پاك بين اظهار 
كرد: مصرف كننده ايراني از چرخه و روند توليد 
داخل اطالع ندارد بنابراين اگر مردم در اقتصاد و 
توليد كشور دخيل شوند، متوجه خواهند شد كه 
اگر يك كاالي ايراني را بخرند، يك نفر در داخل 
كشور اشتغال پيدا مي كند و موجب مي شود تا 
۱۰ خانوار ايراني درآمد داشته باشند تا رويكرد 
حمايت از توليد داخل محقق شود.  او ادامه داد: 
در اين زمينه بر توليدكنندگان ايراني واجب است 
كه خود را به استانداردهاي روز دنيا نزديك كنند 
تا كيفيت و اس��تاندارد محصوالت خود را ارتقا 
دهند.  همچنين، در اين راستا بايد فرهنگ خريد 
كاالي ايراني و حمايت از توليد داخل را در مردم 
نهادينه كنيم.  پاك بين افزود: اين موضوع تا در 
كتب درسي در مدارس و دانشگاه ها وارد نشود، 
مردم اين تفكر را به دست نخواهند آورد كه اگر 
يك كاالي ايراني بخرند، موجب مي شوند تا يك 
نفر در داخل كشور شاغل شود؛ تا زماني كه اين 
افكار در مردم نهادينه نشود، نمي توانيم از مردم 
براي حمايت از كاالي ايراني انتظار داشته باشيم. 
او تاكيد كرد: بايد بتوانيم در اين زمينه خانواده هاي 
كوچكي كه در خانه فعاليت اقتصادي مي كنند را 
حمايت كنيم و همچنين تعاوني هاي كوچك را 

به تعاوني هاي بزرگ تري تبديل كنيم.

حل مشكل انتقال پول شرط 
موفقيت در توافقنامه اوراسيا 

ايلنا| عضو اتاق بازرگاني گفت: برخي از مديران 
فكر مي كنند در توافق نامه فقط بايد امتياز بدهند 
در حالي كه در اين توافق نامه هاي تجاري جاده 
دوطرفه است و اصطالحا به آن برد برد مي گويند. 
علي ش��ريعتي درباره تفاهم نامه تجاري اوراسيا 
اظهار كرد: بطور كلي در ش��رايطي كه اكنون ما 
در آن به سر مي بريم ايجاد توافق نامه هاي تجاري 
يكي از راهكارهايي اس��ت كه به تسهيل تجارت 
كمك مي كند و مي توان اميد داش��ت كه حتي 
با وجود تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شده 
تجارت خارجي ما گس��ترش پيدا كند. او ادامه 
داد: نكته حائز اهمي��ت در اينگونه توافق نامه ها 
اين اس��ت كه به صورت كارشناسي، ظرفيت ها 
و نيازهاي كشور شناخته و از آنها استفاده شود. 
بطور مثال ما در توافق نامه اي كه با تركيه داشتيم 
و تعرف��ه ترجيحي روي برخ��ي از كاالها اعمال 
ش��د، به هيچ عنوان نتوانستيم از آن بهره ببريم 
هرچند تحريم ها باعث شد طرف تركيه اي كاالها 
را محدود به حوزه كش��اورزي كند و بسياري از 
كاالهاي صنعتي و ارزش افزوده باال را از توافق نامه 
حذف ش��ود اما در همان بخش كش��اورزي نيز 
نتوانستيم از ظرفيت هاي خود بهره ببريم. كارگر 
و انرژي ارزان از جمله امتيازهاي مثبت در كشور 
ما است اما باز هم كاالي ما گران تر از مشابه ترك 

خود توليد مي شود. 

IN THE NAME OF GOD
 INVITATION TO INTERNATIONAL TENDER

 KHOUZESTAN STEEL COMPANY INTENDS TO PURCHASE
 1500 MT  MEDIUM CARBON SLAB CASTING POWDER

 WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:

 INTRESTED BIDDERS MAY OBTAIN SET OF DOCUMENTS, CONTAINING THE RELEVANT TERMS AND CONDITIONS BY
SUBMISSION OF A WRITTEN APLICATION AND PAYMENT OF A NON-REFUNDABLE FEE OF:
EUR 50 ٰ ٰ FIFTY EUROٰٰ ٰ  TO THE ONE OF BELOW ACCOUNT No.:
  1) ACCOUNT No.0100013543943 AT ٰ ٰ  EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN  AHVAZ CENTERAL BRANCH ٰ ٰ
 2) ACCOUNT No.1902-750-4019644-1 AT  ٰ ٰ EGHTESAD NOVIN BANK- OF IRAN AHVAZ SHARIATI BRANCH ٰ ٰ  OR
  Rials 5,000,000, ٰٰ  TWO MILION RIALSٰٰٰ ٰ  TO THE ONE OF BELOW ACCOUNT No.:
1) ACCOUNT No.0102513186002 AT  ٰ ٰ  MELLI BANK OF IRAN  AHVAZ KSC BRANCH ٰ ٰ
2) ACCOUNT No.0100304453001 AT  ٰ ٰ SADERAT BANK OF IRAN  AHVAZ KSC BRANCH ٰ ٰ
AND PRESENT THE PAYMENT RECEIPT TO THE FOLLOWING ADDRESS:

   HEAD OF REFRACTORY DEPARTMENT
KHOUZESTAN STEEL COMPANY (KSC)
KM 10 AHWAZ – BANDAR IMAM KHOMEINI ROAD
P.O.BOX: 1378
POST CODE: 61397-31398
AHWAZ– IRAN

 Note1: ALL BIDS MUST BE INFORMED US WHICH PARTICIPATE IN OUR TENDER UP TO23thNov, 2019. WHEN YOUR
 COMPANY IS CONFIRMED AND THE TENDER DOCUMENT IS SENT TO YOU, YOU MUST BE DELIVERED TO THE AFORESAID
 ADDRESS ON OR BEFORE THE CLOSING DATE 7thDec,2019.THE OPENING DATE OF TECHNICAL ENVELOPES WILL BE AT 10
 AM ON THE 8thDec,2019 AND THE OPENING DATE OF COMMERCIAL ENVELOPES IN WILL BE AT 10 AM ON THE 15thDec,2019
 IN THE BUYER›S CONFERENCE ROOM LOCATED AT THE COMMISION OFFICE OF KSC AHWAZ-IRAN AND THE BIDDERS OR
THEIR AUTHORIZED REPRESENTATIVES CAN ATTEND THE MEETING OF THE TENDER.
Note 2: FOR MORE INFORMTION PLEASE CONTACT WITH FOLLOWING DETAILS:

   Tel No. :  +98  61  32136159
Fax No. : +98  61  32908115
  Mr.M.FARZINEJAD        EMAIL : m.farzinejad @ksc.ir    OR    VISIT:http://WWW.KSC.IR

No. :409505

MEDIUM CARBON SLAB(steel grade)
%C Max%C Min

0.140.08Carbon

Casting speed(m/min)
Thickness=250mmThickness=200mm

maxminmaxmin
0.90.51.10.7

MOLD DIMENSION
   WIDTH (mm)Thickness (mm)

maxminmaxmin
1250800250200

نوبت دوم



15 جهان

درخواست تلويحي پلوسي از رييس جمهوري امريكا براي استعفا 

تشديد خشونت در ناآرامي هاي هنگ كنگ

شرايط ترامپ از نيكسون بدتر است

اقتصاددانان: ركود در راه است 

گروه جهان| 
دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا، ب��ا توجه به 
ش��هادت هاي متعدد در ارتباط با ماج��راي اوكراين 
روزبه روز بيشتر تحت فشار قرار مي گيرد. در تازه ترين 
اقدام نانس��ي پلوس��ي رييس مجلس نمايندگان، و 
چاك ش��ومر رهبر اقليت دموكرات سناي امريكا، از او 
خواسته اند تا در كميته هاي كنگره كه در حال تحقيق 

درباره استيضاح او هستند، حاضر شود. 
نانسي پلوسي همچنين گفته عمل و رفتار دونالد ترامپ 
در ماجراي اوكراين به مراتب بدتر از آن چيزي اس��ت 
كه از ريچارد نيكسون سر زده بود. اين مقام امريكايي 
با فراخواندن تلويحي آقاي رييس جمهور به اس��تعفا، 
تاكيد كرده كه نيكسون با كناره گيري اش قدمي درست 

برداشته بود.
به گ��زارش س��ي ان ان، در حالي كه ترام��پ بيش از همه 
مي كوش��د با انتشار پيام هاي توييتري ش��اهدان را مورد 
حمله قرار دهد، نانسي پلوسي رهبر دموكرات ها، ترامپ 
را فراخوانده تا هرگونه اطالعاتي كه او را مبري مي كند، در 
اختيار بازرسان و مسووالن كميته استماع شاهدان تحقيقات 
قرار ده��د. رييس مجلس نمايندگان امريكا در عين حال 
گفته رييس جمهوري امريكا مي تواند از هر فرصتي براي 
اظهارنظر در مورد ماجراي اوكراين اس��تفاده كند و حتي 

در برابر كميسيون سازمان اطالعات مخفي شهادت دهد.
او همچنين با اش��اره به ش��هادت هايي كه تاكنون عليه 
رييس جمهوري امريكا داده ش��ده، گفته اس��ت: »آنچه 
شخص رييس جمهور انجام داده به مراتب بدتر از كاري 

است كه ريچارد نيكسون كرده بود.«
ريچارد نيكس��ون در بي��ن س��ال هاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۴ 
رياست جمهوري امريكا را برعهده داشته و در پي ماجراي 
رسوايي برانگيز واترگيت از مقام خود كناره گرفت. نانسي 
پلوسي در اين رابطه گفته: »نيكسون براي كشورش آنقدر 
ارزش و اهميت قائل بود كه متوجه شود، ديگر نمي تواند 

به كار خود ادامه دهد.«
نيكسون در جريان رس��وايي واترگيت پيش از آنكه مورد 
استيضاح قرار گيرد و از مقامش بركنار شود، خود گام الزم را 
برداشت و از سمت خود كناره گرفت. او تنها رييس جمهوري 

تاريخ امريكا است كه از مقامش استعفا داده است. 

سخنگوي مجلس نمايندگان امريكا ترامپ را حقه بازي 
خوانده كه به خاطر نداشتن اطمينان به حمالت توييتري 
عليه ماري يوانوويچ سفير پيشين امريكا در اوكراين، دست 
زده است. نانسي پلوسي گفته: »ترامپ مرتكب يك اشتباه 
ش��د. او با نقاط قوت يوانوويچ آشنا است و كوشيد كه اين 

نقاط قوت را خدشه دار كند.«
دونال��د ترامپ در يك��ي از توييت هاي خود با اش��اره به 
ناآرامي هاي س��ومالي در زماني كه ماري يووانويچ سفير 
اياالت متحده در موگاديش��و بوده، مدعي شده او در هر 
كشوري خدمت كرده اوضاع آنجا بدتر شده است. سفير 
پيشين امريكا در اوكراين اين اتهام را رد كرده و تاييد كرده 
اس��ت كه پيام هاي ترامپ همزمان با دادن ش��هادت در 

نشست مجلس به نظرش تهديد آميز مي رسد.
مقايسه آش��كار دونالد ترامپ و ريچارد نيكسون از سوي 
نانسي پلوسي پس از آن بود كه دو شاهد ديگر نيز گفته اند، 
به  اعتقاد آنان رييس جمهوري امريكا براي منافع شخصي 

خود از كمك نظامي به اوكراين جلوگيري كرده است.
به گزارش خبرگزاري آلمان، رونوش��ت شهادت جنيفر 
ويليام��ز همكار مايك پن��س مع��اون اول ترامپ، و تيم 
موريس��ون عضو پيش��ين ش��وراي امنيت ملي اياالت 
متح��ده، در برابر هيات تحقيق مجلس نمايندگان براي 
اس��تيضاح ترامپ منتشر ش��د. تحقيق از آنها چند روز 
پيش و غيرعلني انجام ش��ده بود. اين دو شاهد از جمله 
افرادي هستند كه تماس تلفني دونالد ترامپ و ولوديمير 

زلنسكي رييس جمهور اوكراين، در ۲۵جوالي سال جاري 
را شنيده اند. بر اساس اظهارات ويليامز، از سخنان ترامپ 
برمي آمده اس��ت كه او براي منافع شخصي خود جلوي 
پرداخت كمك هاي نظامي به اوكراين را گرفته است نه 
براي پيش��برد اهداف سياس��ت خارجي اياالت متحده. 
به گفته ويليامز، خواست رييس جمهور امريكا از همتاي 

اوكرايني خود نامانوس و نامناسب بوده است.
تيم موريسون هم با تاكيد بر اينكه به اعتقاد او گفت وگوي 
تلفني ترامپ و زلينسكي غيرقانوني نبوده، گفته است كه 
اين تماس تلفني نگراني او را برانگيخته است؛ نگراني از 
اينكه محتواي گفت وگوي تلفني به بيرون درز كند! همكار 
پيشين شوراي امنيت ملي امريكا اذعان كرده به همين 

دليل محدوديت دسترسي به محتواي گفت وگوي تلفني 
را توصيه كرده است.

بر اساس شهادت يك افشاگر سازمان سيا، رييس جمهور 
امريكا، همتاي اوكرايني خود را تحت فشار گذاشته است 
تا عليه جو باي��دن رقيب احتمالي ترام��پ در انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰۲۰، و پسرش هانتر بايدن تحقيقاتي 
انجام دهد. هانتر بايدن سال ها با يك شركت گاز اوكرايني 
همكاري كرده است. گفته مي شود كه ترامپ از كمك هاي 
نظامي امريكا به ارزش ۴۰۰ميليون دالر براي اوكراين، به 

عنوان اهرم استفاده كرده است.
مجلس نمايندگان كه اكثريت آن را دموكرات ها تشكيل 
مي دهند، كميته اطالعاتي خود را مس��وول بررسي اين 
موضوع كرده كه به »اوكراين گيت« مشهور شده است. اين 
كميته تاكنون شاهدان گوناگوني را دعوت كرده و نتيجه 
گفت وگو با آنان، اين احتمال را شدت بخشيده كه اتهام 

فرد افشاگر عليه ترامپ بي اساس نبوده است.
در صورتي كه مجلس نمايندگان به اين نتيجه برسد 
كه اقدامات دونالد ترامپ به قصد سوءاستفاده از قدرت 
و براي پيش��برد منافع ش��خصي بوده است، مي تواند 
رييس جمهوري را استيضاح كند. تصميم گيري نهايي 
درباره بركن��اري رييس جمهور در ح��وزه اختيارات 
مجلس سنا اس��ت. در اين مجلس جمهوري خواهان 
اكثريت دارند و بعيد است كه رييس جمهور منتخب 
خود را بركنار كنند. برخي دموكرات ها با پذيرش بعيد 
بودن بركناري ترامپ تاكيد دارند كه اگر روند استيضاح 
باعث شود تا ترامپ دس��ت از اقدامات فراقانوني خود 

بردارد، ارزش پيگيري دارد. 
نظرسنجي هاي جديد حاكي از آن است كه ۷۰ درصد از 
پاسخ دهندگان امريكايي معتقدند كه اقدام رييس جمهور 
كشورشان در زمينه درخواست از يك رهبر خارجي براي 
تحقيق درباره يكي از رقباي اصلي انتخاباتي اش، اشتباه 
بوده اس��ت. بر اساس نظرسنجي مش��ترك »اي بي سي 
نيوز/ايپس��وس«، همچنين ۵۱ درصد از كس��اني كه در 
اين نظرسنجي شركت كرده اند، گفته اند نه تنها اين اقدام 
ترامپ اشتباه بوده بلكه او بايد استيضاح و از سمت خود 
بركنار شود. ۲۵ درصد هم اعتقاد داشته اند كه ترامپ اقدام 

اشتباهي مرتكب نشده است.

گروه جهان|
 درگيري معترضان و ماموران پليس هنگ كنگ در خيابان ها 
به ويژه محوطه دانشگاه پلي تكنيك با شدت زيادي ادامه 
دارد. سي ان ان و رويترز گزارش داده اند كه ماموران پليس 
يك شنبه با گلوله هاي الستيكي، گاز اشك آور و ماشين هاي 
آب پاش به معترضان را به كنترل خود درآورده اند، حمله 
كرده اند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي با اشاره 
به اينكه بسياري از بخش هاي اقتصادي به دليل ناآرامي ها 
در شرايط نامطلوبي به سر مي برند از آغاز قريب الوقوع دوره 

ركود در اين دولت شهر خبر داده اند. 
در روزهاي گذش��ته ناآرامي هاي هنگ كنگ بيش از هر 
جا در دانش��گاه ها بروز كرده و باعث تعطيلي دانشگاه ها و 
مدارس عالي شده است. چند دانشگاه اعالم كردند كه اين 
ترم را زودتر از موعد مقرر به پايان مي رسانند. اداره آموزش و 
پرورش نيز به علت باالگرفتن اعتراض ها، تمامي مدارس و 

كودكستان ها را تا اطالع ثانوي تعطيل كرده است. 
در همين حال ش��نبه براي نخستين بار از آغاز اعتراض ها 
)نهم ژوئن(، س��ربازان چيني به خيابان هاي هنگ كنگ 
رفتند و در اقدامي نامانوس، بدون سالح و با شلوار كوتاه و 
تي شرت، پس مانده هاي درگيري ها مانند خرده شيشه و 
سنگ و آجر را جمع آوري كرده اند. سخنگوي دولت محلي 
هنگ كنگ گفته مقام هاي اين منطقه از اقدام دولت چين 

اطالعي نداشته اند. با توجه به اهميت استراتژيك هنگ كنگ 
براي چين، ناظران پيش بيني كرده اند در صورتي كه دولت 
محلي نتواند امنيت را به خيابان ه��ا بازگرداند نيروهايي 
چيني راس��ا اقدام خواهند كرد.  اعتراض هاي هنگ كنگ 
ابتدا عليه طرحي قانوني صورت گرفت كه بر اس��اس آن 
دولت هنگ كنگ مي توانست منتقدان و مخالفان چين را به 
دولت اين كشور تحويل دهد. از ماه اكتبر معترضان خواهان 

دموكراسي و كاهش نفوذ پكن در هنگ كنگ هستند. 

  تهديد ركود، جدي تر از هميشه 
ادامه ناآرامي ها در حالي است كه هنگ كنگ به ويژه در پنج 
ماه گذشته بدترين شرايط اقتصادي و تجاري را تجربه كرده 
است. گفته شده، بسياري از صنايع اين منطقه در معرض 
خطر قرار گرفته اند و گردشگري آن روز به روز افت بيشتري 
پيدا مي كند. بس��ياري از ناظ��ران پيش بيني كرده اند كه 
هنگ كنگ براي نخستين بار در يك دهه گذشته وارد دوره 

ركود اقتصادي شود.
به گزارش رويترز، بازار اوراق بهادار هنگ كنگ هم در بدترين 
شرايط خود در سال جاري ميالدي قرار دارد و سرمايه گذاران 
از بيم شورش هاي بيشتر و اعتراض هاي گسترده و همچنين 
جنگ تج��اري چين و امري��كا در حال بيرون كش��يدن 

سرمايه هايشان از اين بازار هستند.

همچنين بس��ياري از هتل هاي اين منطقه تعطيل شده 
است، خريداران مسكن خريدها را متوقف كرده اند، بسياري 
از فروشگاه ها تعطيل شده است و حمله به مراكز عمومي و 

ايستگاه هاي راه آهن باعث تعطيلي آنها شده است.
تنها در ماه جاري ميالدي شمار مسافران و گردشگراني كه 
به هنگ كنگ مي روند در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 
بيش از ۵۳ درصد كمتر شده است. راه آهن هنگ كنگ اعالم 
كرده براي اولين بار در يك دهه گذشته در ماه اكتبر امسال 

بيش از ۳۵۰ ميليون دالر زيان ديده است.
از سال ۱۹۹۷ ميالدي كه بحران مالي و بانكي منطقه آسيا 
و هنگ كن��گ را در برگرفت، اي��ن دوره بدترين وضعيت 
اقتصادي را براي اين منطقه ايجاد كرده است. در ماه اوت 
امسال به دليل ناآرامي ها و اعتراض هاي گسترده و حضور 
بيش از يك ميليون و ۷۰۰هزار نفر در اعتراض ها نزديك 
به يك هزار پرواز نيز در اين منطقه لغو شد. رييس اجرايي 
هنگ كنگ مي گويد كه ممكن است به دليل اعتراض هاي 
ضد دولتي ادامه دار رش��د اقتصادي اين منطقه براي سال 
ج��اري ميالدي كاه��ش يابد. »كري ل��م« رييس دولت 
هنگ كنگ گفته اين اعتراض ها پنج ماه ادامه داشته و شرايط 

را بسيار دشوار كرده است. 
دول��ت هنگ كنگ در م��اه اوت پيش بيني خود از رش��د 
اقتصادي اين منطقه براي سال جاري ميالدي را از دامنه 

۲.۳ درصد به بين صفر تا ۱ درصد كاهش داد. كري لم تاكيد 
كرده دولت براي حمايت از صنايع آسيب ديده تدابيري اتخاذ 
خواهد كرد، اما در عين حال افزوده راه حل اساسي پايان دادن 

سريع به اين خشونت است نه اتخاذ تدابير حمايتي.
چنانچه اين اتف��اق بيافتد، پس از ركود اقتصادي س��ال 
۲۰۰۹ به دنب��ال بحران مالي جهاني كه با ورشكس��تگي 
ش��ركت لمان برادرز آغاز شد، اين نخس��تين بار خواهد 
بود كه اقتصاد اين منطقه كوچك مي ش��ود. »لي يوفان« 
اقتصاددان هنگ كنگي، مي گويد: »ما ديگر بايد نگران ركود 
اقتصادي باشيم چرا كه بس��ياري از بخش هاي اقتصادي 
در شرايط نامطلوبي به سر مي برند.« يوفان آشفتگي هاي 
سياسي، اعتراض هاي جمعي در هنگ كنگ، رويارويي ها و 

مناقشه هاي تجاري را نيز در بدتر شدن وضعيت اقتصادي 
هنگ كنگ موثر دانسته است. 

اين كارشناس اقتصادي مي گويد كه سالن هاي پذيرايي، 
صنايع، فروشگاه ها، بخش هاي خدماتي، هتل ها و بسياري 
از مراكز عمومي فلج شده اند و چشم انداز خوبي پيش روي 
هنگ كنگ قرار ن��دارد. مقام هاي دولت ماليات بر درامد را 
كاهش داده اند و دولت نيز يك بودجه محرك اقتصادي ۲ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالري براي برون رفت از بحران و ركود 
اقتصادي اختصاص داده است. جزيره خودمختار هنگ كنگ 
كه بيش از هفت ميليون نفر جمعيت دارد از سال ۱۸۴۲ 
ميالدي جزو مستعمرات امپراتوري بريتانيا بود و در سال 

۱۹۹۷ به جمهوري خلق چين پيوست.

دريچه

كوتاه از منطقه

 پيشتازي حزب جانسون 
در نظرسنجي هاي جديد

گروه جهان| مجموع نتايج چهار نظرسنجي به عمل 
آمده در بريتانيا حاكي از پيش��تازي حزب محافظه كار 
به رهبري بوريس جانس��ون در انتخابات ۱۲دس��امبر 
است. گفته شده، حزب جانسون بين ۱۰ تا ۱۷درصد از 
حزب اصلي رقيب )كارگر( جلوتر است. تازه ترين نتايج 
نظرسنجي موسسه »يوگو« مويد آن است كه ۴۵درصد 
از كساني كه مورد پرسش قرار گرفته اند، تصميم دارند به 
حزب محافظه كار رأي دهند كه اين رقم بيشتر ميزان 
حمايت پس از انتخابات سراسري ۲۰۱۷ به شمار مي رود. 
حزب كارگر نيز توانسته ۲۸درصد آراي مردم را به دست 
آورد كه نسبت به نظرسنجي پيشين تغييري نكرده است. 
همچنين براساس نظرسنجي ياد شده، ميزان حمايت از 
حزب ليبرال دموكرات به عنوان اصلي ترين حزب مخالف 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ۱۵درصد و حزب برگزيت، 
اصلي ترين حامي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا ۴درصد 
بوده كه اين ارقام هم نسبت به نظرسنجي پيشين تغييري 
نكرده است. از سويي نتايج نظرسنجي موسسه »كمرس« 
حاكي از حمايت ۴۱درصدي مردم از حزب محافظه كار 
و ۳۳درصدي از كارگر به رهبري جرمي كوربين است. 
همچنين حزب محافظه كار بر اساس نظرسنجي موسسه 
تحقيقاتي اوپينيوم و نش��ريه ديلي ميل هم به ترتيب 
۱۶درصد و ۱۵درصد جلوتر از حزب كارگر است. انتخابات 
عمومي بريتانيا كه سومين انتخابات پس از راي مردم به 
خروج از اتحاديه اروپا به شمار مي رود قرار است ۱۲دسامبر 
برگزار شود و حزب پيروز سكان دولت اين كشور را به مدت 
پنج سال در دست خواهد گرفت. اين براي اولين بار پس از 
۱۹۲۳ است كه انتخابات سراسري بريتانيا در آخرين ماه 

سال ميالدي برگزار مي شود. 

افت محبوبيت نخست وزير 
ژاپن در پي يك رسوايي

گروه جهان| محبوبيت »آبه شينزو« نخست وزير 
ژاپن، در ماه گذش��ته ميالدي و در پي متهم شدن 
او ب��ه نقض قوانين مربوط به هزينه هاي سياس��ي 
به ش��دت افت كرده اس��ت. به گ��زارش رويترز، در 
ماه هاي اخير چند سياستمدار ژاپني با رسوايي هاي 
مربوط به اعطاي هداياي سياسي به هدف افزايش 
حمايت ها از خودشان درگير و مجبور به كنار رفتن 
از سمت هايش��ان ش��ده اند و اخيرا دفتر سياسي 
آبه شينزو نخس��ت وزير اين كشور، نيز به پرداخت 
پول هاي غيرقانوني براي جلب حمايت هاي سياسي 
از خود روبرو شده است. يك نظرسنجي كه چند روز 
پيش انجام شده، نشان داد كابينه آبه شينزو ميزان 
۴۹ درصد محبوبيت دارد كه حاكي از كاهش شش 
درصدي محبوبيت آن نسبت به نظرسنجي اكتبر 
است. در عين حال اين براي نخستين بار از ماه فوريه 
تاكنون اس��ت كه اين محبوبيت به زير ۵۰ درصد 
مي رود. همچنين بر طبق اين نظرسنجي كه بطور 
ماهانه و از سوي روزنامه يوميوري شيمبون انجام 
مي ش��ود، ميزان مخالفت با عملكرد نخست وزير 
ژاپن نيز از ميزان ۳۴ درصد مربوط به نظرس��نجي 
انجام ش��ده در ماه گذش��ته ميالدي به ۳۶ درصد 
افزاي��ش يافت��ه و ۴۵ درصد از پاس��خگويان علت 
مخالفتشان را »عدم اعتماد به نخست وزير« از بابت 
متهم شدن حزبش به پرداخت پول هاي غيرقانوني 
دانسته اند. آبه شينزو در ارتباط با رسوايي مطرح شده 
عليه او، تاييد كرده كه ۸۰۰ مهمان در ماه آوريل در 
يك مراسم شام در هتلي پنج ستاره در شهر توكيو 

در كنار او و همسرش حضور يافته اند.

شيلي سركوب كنندگان 
معترضان را محاكمه مي كند

گروه جهان| سباستين پينرا رييس جمهوري شيلي، 
گفته ماموران پليس و نظامياني كه در جريان سركوب 
ناآرامي ها يك ماه اخير ب��ا تظاهركنندگان بدرفتاري 
كرده اند، محاكمه خواهند شد. پينرا يك شنبه تاكيد كرده 
ماموراني كه بيشتر از حد الزم به زور متوسل شده اند و 
حقوق معترضان را نقض كرده اند، مرتكب جرم شده اند. 
پينرا گفته: »براي كساني كه مرتكب خشونت بيش از 
اندازه و سوءاس��تفاده از قدرت شده اند، هيچ بخششي 
در كار نخواهد بود. م��ا كاري را انجام خواهيم داد كه به 
نفع قربانيان باش��د.«  پليس و نيروهاي امنيتي شيلي 
متهم هستند كه در يك ماه گذشته با كاربرد خشونت با 
معترضان مقابله كرده اند و بازرساني از سازمان ملل متحد 
و عفو بين الملل براي بررسي اين موضوع به شيلي سفر 
كرده اند. دست كم ۲۲نفر در ناآرامي هاي ماه گذشته در 
شيلي كشته شده اند و دو هزار نفر مجروح شده اند. حدود 
۱۰درصد از مجروحان از ناحيه چشم دچار آسيب ديدگي 
شده اند و پليس متهم است به عمد صورت معترضان را 
هدف گرفته است. اعتراض هاي گسترده به بي عدالتي 
اجتماعي و وضعيت اقتصادي در پي افزايش بهاي بليت 
مترو آغاز شد. هفته گذشته دولت و مخالفان براي تغيير 
قانون اساسي شيلي كه ميراث دوران زمامداري ژنرال 
آگوستو پينوشه در سال هاي ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ است، به 
توافق رس��يدند. در قانون اساسي جديد قرار است ارايه 
رايگان خدمات درماني و آموزشي گنجانده شود. شيلي 
يكي از با ثبات ترين و ثروتمندترين كشورهاي امريكاي 
جنوبي است ولي معترضان به افزايش شكاف اجتماعي 
اعتراض داشتند. گفته شده، ۶۷ درصد مردم شيلي با 

تغيير قانون اساسي موافق هستند.

نيكالس مادورو: خدا را شكر 
اقتصادمان دالري شد

گروه جهان| رييس جمه��وري ونزوئال با پذيرش 
دالري شدن اقتصاد كش��ورش، آن را دريچه گريز و 
سوپاپ اطميناني توصيف كرد كه مي تواند اين كشور 
را به سالمت از بحران اقتصادي  جاري و تحريم هاي 
اياالت متحده كه هدفش براندازي اوست، عبور دهد. 
به گزارش رويترز، براس��اس گ��زارش بانك مركزي 
ونزوئال، بوليوار كه واحد پول رسمي اين كشور است، 
امسال بيش از ۹۰درصد ارزش خود را از دست داد و 
تورم نجومي در ۹ ماه نخست امسال به ۴۶۸۰ درصد 
رسيده است. ش��دت تورم به حدي است كه قدرت 
خريد مردم اين كشور امريكاي التين كاهش يافته 
و كال به چيزي معادل ۱۰ دالر در ماه رس��يده است. 
نيكوالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، كه دست كم 
تا ۲۰۱۸ اس��تفاده از دالر را منع كرده بود، گفته در 
حالي كه هنوز در حال بررسي انجام تراكنش ها با دالر 
امريكا است، بوليوار همچنان واحد پول رسمي ونزوئال 
باقي خواهد ماند. از ۲۰۰۳ نرخ رس��مي ارز توس��ط 
بانك مركزي ونزوئال تعيين ش��ده اما اين نرخ بسيار 
منعطف شده است. با تحريم هاي شديد امريكا، بانك 
مركزي ونزوئال ارز يورو را به اقتصاد اين كشور تزريق 
كرده است. خوان گوآيدو رهبر اپوزيسيون ونزوئال، در 
واكنش به سخنان مادورو گفته: »ناكامي كه مادورو 
به آن اذعان كرده، اين اس��ت كه اين كشور دالريزه 
مي شود. او فهميده است پول ما ديگر ارزشي ندارد.« 
دالري شدن يك اقتصاد دو حالت دارد، يا دالر رسما 
جاي پول ملي را مي گيرد مثل پاناما، يا اين جانشيني 
بطور غيررسمي انجام مي شود و در مبادالت دالر عمال 

مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

امريكا و چين، عامل ۶۰ درصد 
بدهي هاي جهاني

گروه جهان| گزارش يك نشريه اقتصادي فرانسوي 
حاكي است بدهي هاي جهاني تا پايان سال ۲۰۱۹ به 
بيش از ۲۵۰هزار ميليارد دالر مي رسد و امريكا و چين، 
عامل ۶۰ درصد اين بدهي بي سابقه هستند.  به نوشته 
روزنامه اقتصادي »لزكو« فرانسه، براساس اطالعات اوليه 
موسس��ه مالي بين المللي )IIF( براي سال ۲۰۱۹، اين 
ميزان بدهي به ميزان ۳۲۰درصد توليد ناخالص جهاني 
است و حجم بازار اوراق قرضه ۱۱۵ميليارد دالر است. 
موسسه مالي بين المللي، يك انجمن جهاني يا يك گروه 
تجاري از موسسه هاي مالي است كه توسط ۳۸ بانك از 
كشورهاي صنعتي پيشرو در پاسخ به بحران بدهي اوايل 
دهه ۱۹۸۰ ايجاد شد. طبق اين اطالعات، افزايش كلي 
بدهي ها در نيمه نخست س��ال جاري به دليل افزايش 
بدهي هاي خارجي امريكا و چين است. بيش از ۶۰درصد 
بدهي هاي جهاني مربوط به بدهي هاي امريكا و چين به 
عنوان بزرگ ترين رقباي تجاري در جهان است؛ رقبايي 
كه سخت س��رگرم جنگي تجاري هستند. به تازگي، 
كريستاليتا جورجيوا رييس صندوق بين المللي پول، 
هشدار داده بود كه حجم بدهي جهاني به باالترين حد 
رسيده و معادل بيش از ۲برابر توليد اقتصاد جهان است. 
او گفته كه اين افزايش بدهي، خطر كند ش��دن رشد 
اقتصادي را تشديد مي كند. بانك مريل لينچ امريكا نيز 
پيشتر گزارش داده بود از زمان ورشكستگي بانك »لمان 
برادرز«، دولت ها ۳۰تريليون دالر، شركت ها ۲۵تريليون 
دالر، خانوارها ۹ تريليون دالر و بانك ها ۲ تريليون دالر 
استقراض كرده اند. ميزان اوراق قرضه جهاني نيز از ۸۷ 
تريليون دالر در سال ۲۰۰۹ به ۱۱۵تريليون دالر در سال 

۲۰۱۹ افزايش پيدا كرده است.
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هراس نتانياهو از ائتالف 
گانتس با احزاب عربي

گروه جه�ان| بنيامي��ن نتانياهو نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي همزمان با انتش��ار اخبار مبني 
بر پيش��رفت در مذاكرات ميان بني گانتس رييس 
حزب آبي- س��فيد و آويگدور ليبرمن رييس حزب 
»اسراييل بيتنا« براي تشكيل كابينه، هشدار داد كه 
تشكيل كابينه با ائتالف مشترك احزاب عربي، كاري 
خطرناك اس��ت. به گزارش يديعوت آحارونوت، دو 
حزب آبي سفيد و اسراييل بيتنا اعالم كردند پيشرفت 
بزرگي ميان اين دو حزب در خصوص مسائل اصلي 
به ويژه دو مساله دين و دولت صورت گرفته است. در 
اين بيانيه آمده، اعضاي اين دو حزب دوشنبه نيز به 
مذاكرات خود در خصوص تشكيل كابينه ائتالفي 
ادامه مي دهند. با انتشار اين اخبار نتانياهو در كنفرانس 
حزب ليكود در تل آويو كه خود رياست آن را بر عهده 
دارد، گانتس را متهم كرد كه تالش مي كند تا كابينه 
اقليتي با ائتالف احزاب عربي تشكيل دهد. او گفته: 
»ما نه انتخابات ديگري مي خواهيم و نه دولتي كه به 
عرب ها تكيه كند.«  نتانياهو تالش مي كند تا جايي 
كه مي تواند تمامي اعضا و نمايندگان كنست از حزب 
ليكود را عليه رهبر حزب آبي و س��فيد بسيج كند و 
مانع از تشكيل دولت ائتالفي با حمايت از فهرست 
مشترك احزاب عرب ساكن سرزمين هاي اشغالي 
شود. فهرست مشترك احزاب عرب كه شامل ائتالف 
چهار حزب قدرتمند »جبهه دموكراتيك براي صلح و 
مساوات«، »تجمع دموكراتيك ملي«، فهرست اعراب 
متحد و »جنبش عربي تغيير« است، در انتخابات اخير 
كنست توانست ۱۳ كرسي از ۱۲۰ كرسي را به خود 
اختصاص دهد. نتانياهو از شنبه و تنها سه روز مانده تا 
پايان مهلت بني گانتس براي تشكيل كابينه كارزاري 
تبليغاتي عليه او به راه انداخته اس��ت. اين در حالي 
است كه گانتس با ائتالف حزب ليبرمن نيز نمي تواند 
تش��كيل كابينه دهد، چرا كه شمار كرسي هاي دو 
حزب تنها به ۴۱ كرسي خواهد رسيد، درحالي كه 
تشكيل كابينه نيازمند آن است كه حزب پيروز ۶۱ 
كرسي يعني نصف به اضافه يك را به دست آورد، به 
همين دليل دس��ت به دامان احزاب مشترك عرب 
شده است.  گانتس يك روز ديگر فرصت دارد تا دولت 
ائتالفي با ديگر احزاب را تشكيل دهد، او اول آبان ماه 
و پس از شكست دوباره نتانياهو در تشكيل كابينه، 
از سوي »رووين ريولين« رييس رژيم صهيونيستي 
مامور تشكيل كابينه شد. در صورت ناكامي گانتس 
براي همراه كردن ديگر احزاب در تش��كيل كابينه، 
بايد براي سومين بار انتخابات زودهنگام برگزار شود. 

 آغاز بازشماري دوباره
آراي انتخابات در افغانستان

كميسيون مس��تقل انتخابات افغانس��تان اعالم 
كرده كه روند بازش��ماري بخشي از آراي انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور را از سر گرفته است. ولي 
عبداهلل عبداهلل، يكي از نامزدهاي پيشتاز اعالم كرده 
كه ناظران ستاد او در اين روند شركت نخواهند كرد. 
عبداهلل هشدار داده و گفته در صورتي كه كميسيون 
انتخابات روند بازشماري را متوقف نكند به دست 
خود مشروعيت انتخابات را زير سوال مي برد. تيم 
انتخاباتي عبداهلل، دولت اشرف غني را به تالش براي 

تقلب در انتخابات متهم كرده است. 

 روسيه در خاورميانه
 ۲ ميليارد دالر سالح فروخت 

مدير آژانس فدرال همكاري نظامي و فني روس��يه 
تاكيد كرده، كشورش ساالنه بيش از دو ميليارد دالر 
سالح به كشورهاي خاورميانه صادر مي كند. به گزارش 
اس��پوتنيك، مدير آژانس فدرال همكاري نظامي و 
فني روسيه در نمايشگاه هوايي دبي تاكيد كرده سهم 
منطقه از مجموعه درخواست هاي توليدات تجهيزات 
و جنگ افزارهاي روسيه ثابت يعني از ۱۰ تا ۲۰ درصد 
است. تسليحات روسيه در خاورميانه از وجهه خوبي 
برخوردارند و به نظر مي رسد اين موضوع دليل افزايش 

صادرات سالح هاي روسي به منطقه است.

 تشكيل گردان هاي مبارزه
با قاچاق كاال در پاكستان 

عمران خان نخست وزير پاكستان كه از زمان تشكيل 
دولت مبارزه با فس��اد و جرايم مال��ي را در اولويت 
فعاليت هاي خود قرار داده، اكنون با هدف جلوگيري 
از خسارت به خزانه ملي و معيشت اين كشور تصميم 
به تشكيل گردان هاي جديد براي مبارزه با پديده 
شوم قاچاق گرفته است. راهبرد جديد عمران خان 
براي مبارزه با معض��ل قاچاق كه اولويت خود را بر 
مبارزه با پولشويي، فس��اد و جرايم اداري متمركز 
كرده است، به صورت يك برنامه فوري به نهادهاي 
مربوطه ابالغ شده و بودجه ويژه اي نيز براي اين طرح 
در نظر گرفته شده است. رسانه ها همواره معضل 
قاچاق را دليل عمده آس��يب به توليدات داخلي و 

بازارهاي اين كشور مي دانند.

 سفارت امريكا در بغداد 
تخليه شده است

به دنبال شليك سه گلوله كاتيوشا به حومه منطقه 
امنيتي سبز كه س��فارتخانه بزرگ امريكا و بريتانيا 
و نهادهاي حاكميتي مهم ع��راق در آن قرار دارند، 
گزارش ها حاكي اس��ت كه سفارتخانه امريكا دچار 
نگراني كم س��ابقه اي ش��ده و كاركنان آن را تخليه 
كرده اند. به گزارش ايرنا، سفارتخانه امريكا تقريبا تخليه 
شده و فقط نيروهاي محافظ در آن باقي مانده و همه 
كاركنان از جمله سفير امريكا ساختمان سفارت را 
ترك كرده اند. در طول ماه هاي اخير اين چندمين بار 
است كه گلوله هاي كاتيوشا به سمت منطقه امنيتي 

سبز بغداد شليك مي شوند.
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عكسروز

چهرهروز

وضعيت اين روزهاي »ملكه رنجبر« در بيمارستان
ملكه رنجبر ـ بازيگر تلويزيون و سينما ـ اين روزها به دليل مشكل نارسايي حركتي در بيمارستان بستري شده است. فريبرز ايرواني، فرزند اين بازيگر، 
درباره وضعيت ملكه رنجبر با اين توضيح كه اين بازيگر به داليل مشكل نارسايي حركتي و همچنين تنظيم مجدد دارو به بيمارستان منتقل شده 
است، گفت: خانم رنجبر روز پنج شنبه و به تشخيص پزشكان در بيمارستان بستري و تحت مراقب هستند. اميدواريم تنظيم داروها در بهتر شدن 
وضعيت ايشان تاثيرگذار باشد. او به ايسنا گفت: داروهايي كه ايشان مصرف مي كردند منجر به بروز مشكالت حركتي شده بود و نياز به بررسي 
و اصالح داشت. فرزند ملكه رنجبر در عين حال وضعيت عمومي اين بازيگر را مناسب عنوان كرد. ملكه رنجبر متولد سال ۱۳۱۷ در رشت است. 
»زير آسمان شهر«، »آشپزباشي«، »سايه روشن« و... از جمله مجموعه هاي تلويزيوني است كه اين بازيگر در آنها به ايفاي نقش پرداخته است. 

بازارهنر

۳ فيلم ايراني به جشنواره معتبر هند دعوت شدند
ــنواره بين المللي فيلم هند در گوا  جش
امسال ميزبان نمايش ۳ فيلم بلند ايراني 
ــن دوره برگزاري اش  ــل و نهمي درچه
ــينمايي كه  خواهد بود. اين رويداد س
ــنواره رده الف جهاني  يكي از ۱۵ جش
ــال در بخش  ــوب مي شود امس محس
غيررقابتي پانوراما دو فيلم ايراني »متري 
ــعيد  ــيش و نيم« به كارگرداني س ش

ــاخته رضا  ــتايي و »پيرمردها نمي ميرند« س روس
ــت.  اما فيلم  ــش خواهد گذاش ــي را به نماي جمال
»سرخپوست« به كارگرداني نيما جاويدي سومين 
نماينده سينماي ايران در جشنواره بين المللي فيلم 
هند است كه در مدال يونسكو گاندي با فيلم هايي از 
كشورهاي هند، آلمان، ايتاليا، مكزيك و امريكا براي 
كسب جايزه رقابت مي كند. در اين بخش ۸ فيلم به 
ــته مي شوند كه در جهت ارزش هاي  نمايش گذاش
ــند. »متري  ــده باش ــاخته ش »مهاتما گاندي« س
شيش و نيم« و»پيرمردها نمي ميرند« در آخرين 
ــينماي  ــور بين المللي خود هر دو نماينده س حض

ايران در جشنواره توكيو بودند كه فيلم 
ــم« در نهايت دو  ــيش و ني »متري ش
جايزه بهترين كارگرداني بخش رقابتي 
)سعيد روستايي( و بهترين بازيگر مرد 
جشنواره )نويد محمدزاده( را كسب كرد 
و »پيرمردها نمي ميرند« ساخته رضا 
جمالي نيز كه در بخش »آينده آسيا«ي 
جشنواره حضور داشت نيز جايزه »روح 
ــيا« را از سوي بنياد فرهنگي ژاپن دريافت كرد.  آس
فيلم »سرخپوست« نيز تاكنون در چندين جشنواره 
بين المللي از جمله لندن و سالونيكاي يونان حضور 
يافته است.  همچنين فيلم »ساعت پنج بعد از ظهر« 
به كارگرداني سميرا مخملباف در بخش »مروري 
بر برندگان طاووس طاليي« اين رويداد سينمايي 
روي پرده مي رود و »مارگه و مادرش« فيلم جديد 
محسن مخملباف نيز فيلم اختتاميه اين جشنواره 
خواهد بود. پنجاهمين جشنواره بين المللي فيلم 
ــد از تاريخ ۲۰ تا ۲۸ نوامبر )۲۹ آبان تا ۷ آذر( در  هن

شهر گوا  برگزار مي شود.

تاريخنگاري

عزل امير كبير
ــت شما سپرديم و شما را مسوول هر خوب و بدي كه  »ما تمام امور ايران را به دس
اتفاق افتد، مي دانيم. همين امروز شما را شخص اول ايران كرديم و به عدالت و حسن 
رفتار شما با مردم كمال اعتماد و اطمينان داريم و به جز شما به هيچ شخص ديگري 
ــتخط را نوشتيم.« اين شخص  چنين اعتقادي نداريم و به همين جهت اين دس
ــتگاه حكومت قاجار اتفاق مباركي بود، اما براي  اول شدن شايد براي ايران و دس
اميركبير آغاز ناماليمات بوده است؛ چرا كه حسادت بسياري از درباريان را تحريك 
كرد و كارشكني ها از همان ابتدا آغاز شد با اين حال اميركبير كارنامه اي سرشار از 
خدمات نيك به حكومت و سرزمين از خود به يادگار گذاشت. حضور اميركبير در 
دربار ناصرالدين شاه همواره مورد مخالفت تعدادي از نزديكان شاه از جمله مهد عليا 
مادر شاه، اعتمادالدوله و ميرزا آقاخان نوري قرار داشت؛ چنان كه تالش هاي اين 
عده سرانجام منجر به صدور حكم عزل اميركبير از مقام خود شد. برخي از درباريان 
كه او را مخالف منافع خود مي ديدند، تهمت زدند كه اميركبير داعيه سلطنت دارد.

بيست و هشتم آبان ۱۲۳۰ )دو ماه قبل از روز قتل اميركبير( ناصرالدين شاه با ارسال 
اين دستخط، او را از صدارت عزل كرد: »چون صدارت عظمي و وزارت كبري زحمت 
زياد دارد و تحمل اين مشقت براي شما دشوار است شما را از آن كار معاف كرديم، 
ــغول امارت نظام باشيد.« ناصرالدين شاه، بعد از عزل  بايد به كمال اطمينان مش
اميركبير در محذور عاطفي قرار گرفت. او در روز ۲۴ آبان نامه اي به اميركبير نوشت 
ــوري  و در آن تأكيد كرد كه خودش تنها قصد دارد براي مدتي عهده دار امور كش
شود و هرگز در امور لشكري قصد دخالت ندارد و نيز حتي يك شاهي بيش از آنچه 
اميركبير مقرر داشته به مواجب كسي نخواهد افزود. او مدتي بعد دستگير و به كاشان 

ــان به قتل رسيد. اميركبير در روز ۲۰ دي ۱۲۳۰  تبعيد شد و در حمام فين كاش
در حمام فين كاشان به قتل رسيد. رگ هاي دست و پاهايش را گشودند و پس از 
مدتي خون ريزي علي خان فراش به ميرغضب اشاره اي كرد. ميرغضب با چكمه به 
ميان دو كتف امير كوبيد. چون امير به زمين درغلطيد دستمالي در گلويش كرد تا 
جان داد. فراش به سرعت برخاست و گفت ديگر كاري نداريم. وي و همراهانش با 

اسبان تند رو به تهران بازگشتند.

اجراي گروه »رستاك« در تاالر وحدت
ــتاك« قرار است  ــيقي »رس گروه موس
ــنبه و دوشنبه ۱۷ و  در روزهاي يك ش
۱۸ آذرماه در تاالر وحدت مخاطبانشان 
ــيقي  ــد. گروه موس ــورپرايز كنن را س
ــتاك« در تاريخ ۱۷ و ۱۸ آذرماه با  »رس
سورپرايزهاي ويژه خود در تاالر وحدت 
به ديدار طرفدارانش مي رود. اعضاي گروه 
»رستاك« كنسرت پيش رو منتخبي از 

ــاد، پر انرژي و خاطره انگيز خود را اجرا خواهد  آثار ش
كرد. رپرتوار اين برنامه از موسيقي مناطق آذربايجان، 
كردستان، گيالن، لرستان، شيراز، بوشهر، خراسان، 
ــه از آلبوم هاي  ــهرها خواهد بود ك كرمان و ديگر ش
ــيدهاي هميشه«، »سرناي  »بهار«، »ميان خورش

ــن« انتخاب  ــه اقوام م ــوروز« و »هم ن
شده اند. گروه »رستاك« به سرپرستي 
ــپهري و خوانندگي فرزاد  ــيامك س س
مرادي و بهزاد مرادي، با حضور اعضاي 
ــماعيلي پور،  هميشگي گروه، اكبر اس
ــتي، اميد  ــد بلند همت، دينا دوس حام
مصطفوي، مجيد پوستي، پريسا اينانلو 
ــمن نجم الدين  و عضو جديد گروه ياس
ــرت  ــد. در اين كنس با مخاطبانش همراه خواهد ش
هنرمندان مهمان و اساتيد موسيقي نواحي ايران نيز 
حضور خواهند داشت. اين كنسرت توسط شركت 
»آواي هنر« برگزار مي شود و عالقه مندان مي توانند 
از طريق سايت com.tik۸ اقدام به خريد بليت كنند. 

نگارگري هاي يك ايراني روي برگ 
حسين شاهي، هنرمند نگارگري است 
ــي، سال ۹۴  ــال نقاش كه بعد از ۴۰ س
ــرگ درختان  ــت روي ب تصميم گرف
ــي كند و آن را به عنوان يك هنر  نقاش
جديد به ثبت برساند. هنري كه به باور او 
يك نوع همكاري مشترك ميان انسان 
و خدا است. او مي گويد كه براي ساخت 
ــر كار مي كنند، اول  ــن تابلوها دو نف اي

خداوند كه بوم را آفريده و دوم نقاشي كه روي آن كار 
مي كند. در واقع اين هنر كار مشتركي ميان خالق و 
مخلوق است. تعداد برگ ها را هم به نيت هفت خوان 
رستم، هفت آسمان و هفت دور طواف، عدد هفت 
انتخاب كرديم.  حسين شاهي درباره شكل گيري 
اين ايده توضيح مي دهد: سال ۵۸ در سفري به هند، 
در يكي از ايالت هاي كشمير برگ هايي را ديدم كه 
ــيده شده بود. آن  روي آنها نقاشي هاي بومي كش
ــي را جدي شروع نكرده بودم، اما  زمان هنوز نقاش
ــتم حدود  به دليل اينكه در اصفهان غرفه اي داش
۱۰۰ اثر براي فروش خريدم. اين موضوع در ذهن 
ــال ۹۴ كه در اثر اتفاق جالبي، بار  من باقي بود تا س
ــاد آوردم. او ادامه مي دهد: يك روز  ديگر آن را به ي
كه با دوچرخه مي رفتم، برگي روي كالهم افتاد و 
ــتم آن را بردارم. همان زمان اين  به زحمت توانس
ــت روي برگ  تفكر در ذهنم جرقه زد كه خوب اس
ــي كنم. اولين برگي كه روي آن  درختان هم نقاش
ــي كردم، برگ درخت چنار بود كه روي سرم  نقاش
افتاده بود. بعد از پشت سر گذاشتن دوره اي آزمون 
و خطا، توانستم به تركيب مشخصي برسم و مدتي 
بعد نيز از آثاري كه خلق كرده بودم در ميدان نقش 
ــان رونمايي كردم. از آن زمان تاكنون  جهان اصفه
حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تابلو ساختم كه به غير از ۱۰۰ 

ــاير آنها به فروش رفته اند. اين  تابلو، س
هنرمند همچنين درباره ساختار توليد 
اين »تابلو برگ ها«، مي گويد: با همسرم 
كار مي كنم و او كه با آناتومي موسيقي 
رنگ آشنا است، حدود ۲۰ سال است 
رنگ آميزي كارهايم را انجام مي دهد. 
برگ ها در سه مرحله قبل و چهار مرحله 
بعد از نقاشي فرآوري مي شوند. در واقع 
وقتي كه كار برگ تمام مي شود، انگار يك موميايي 
ــت. همچنين تمام  مدرن در آن صورت گرفته اس
ــتفاده مي كنيم،  موادي كه براي فرآوري از آنها اس
ــت و تنها ماده شيميايي مورد استفاده،  گياهي اس
گواش است. البته هم اكنون حدود يك سال است كه 
رئال كار مي كنم و عكس پرندگان را به همراه پرهاي 
واقعي  آنها در برگ كار مي كنم.  شاهي درباره ميزان 
ماندگاري اين آثار نيز توضيح مي دهد: ماندگاري 
اين آثار بسيار باال است و حتي اگر در قاب هم نروند، 
هيچ اتفاقي براي آنها نمي افتد. هنوز در كشور هند به 
اين فرآوري نرسيده اند كه رنگ را روي برگ تثبيت 
ــيده ايم كه هم رنگ  كنند. اما ما به اين فرآوري رس
تثبيت مي شود و هم بافت ها به صورت ماندگاري 
حفظ مي شوند. او همچنين مي گويد: سال ۹۶ در 
ــوج وقتي در ارتفاعات پارك جنگي  نمايشگاه ياس
ــردن برگ بلوط بودم، درختي را  و در حال جمع ك
ــك  حدود ۲ متر پيدا كردم كه گويا اوايل بهار خش
ــياري ريزي داشت كه  ــده بود، اما برگ هاي بس ش
ــا بود. اين برگ ها را  رنگين كماني از رنگ روي آنه
جمع آوري كردم و مدتي بعد به اين نتيجه رسيدم 
هر كدام از آنها را مي توانم پاي يك اثر بگذارم. بنا بر 
تفكرات عرفاني مِن نقاش، اين برگ مي تواند نمادي 

از امضاي خداوند باشد.

میراثنامه

توقِف انتقال سنگ نگاره هاي ۹۰۰۰ ساله به موزه  ملي
با مخالفت معاون ميراث فرهنگي كشور و دستوِر مدير پايگاه ميراث فرهنگي 
خليج فارس طرِح انتقاِل دو سنگ نگاره ۹ هزار ساله محوطه تاريخي »دهتل« در 
بستك هرمزگان براي حضور در نمايشگاهي سه ماه در موزه ملي ايران متوقف 
شد. به نظر مي رسد نخستين صحبت ها از طرِح سازمان كشتيراني به ميراث 
فرهنگي هرمزگان آغاز شد، وقتي كه درخواسِت انتقال دو سنگ نگاره  با طرح 
كشتي از محوطه تاريخي دهتل به مديركل ميراث فرهنگي استان داده شد تا 
به مدت سه ماه در موزه ملي ايران همراه با ديگر آثار و اسناد سازمان كشتيراني 
به نمايش درآيد و بعد دوباره به دهتل در بستك هرمزگان منتقل شود. هر چند 
در همه مدت زماني كه مسووالِن ميراثي قصد اجرايي كردن اين ايده را داشتند 
ــتا با آن مخالفت كردند، تا  ــورا و دهياري روس مردم بومي منطقه و اعضاي ش
ــوري يعني محمدحسن طالبيان- معاون  باالخره با پادرمياني مسووالن كش
ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و مرتضي 
حصاري- مدير پايگاه ميراث فرهنگي خليج فارس- اجرايي كردن اين ايده »كان 
لم يكن« شد. محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث 
ــگري و صنايع دستي، درباره اين تصميم مديريتي هرمزگان  فرهنگي، گردش
كه آيا اصال وي از اين اتفاق آگاه است و دستوري از معاونت ميراث براي اين كار 
ــال شده يا خير گفت كه اطالعي از اين موضوع ندارد و خبر را  به هرمزگان ارس
از خبرنگار شنيده است.  او بعد از شنيدن توضيحات خبرنگار در حاشيه افتتاح 
ــگاه »ايران و ايتاليا ۶۰ سال همكاري در ميراث فرهنگي« در موزه ملي  نمايش
ــاب به مدير پايگاه  ــت و خط ــران، با تعجب اين اقدام را غير قابل قبول دانس اي
ميراث فرهنگي خليج فارس از او خواست تا اين اتفاق را پيگيري كند و دستور 
ــنگ نگاره ارزشمند محوطه دهتل را  مستقيم براي جلوگيري از انتقال دو س
ــگاه ميراث فرهنگي خليج فارس- نيز  صادر كند. مرتضي حصاري- مدير پاي
ــكل حل شد و  ــنا گفت: مش بعد از پيگيري هاي مورد نياز در اين زمينه به ايس

ــده است. او توضيح  ــنگ نگاره متوقف ش هر نوع اقدامي براي انتقال اين دو س
ــتور كار دارد تا  ــد: پايگاه ميراث فرهنگي خليج فارس طرحي را در دس مي ده
سنگ نگاره هاي محوطه تاريخي دهتل، به صورت يك طرح ديجيتالي آنها را 
ــي كند كه الزمه انجام اين كار باقي مانده همه سنگ نگاره ها در محوطه  بررس
ــتك نيز تاكيد كرد كه »ما اجازه  اصلي خود است. رييس شوراي اسالمي بس
چنين كاري نمي دهيم. اين آثار متعلق به مردم دهتل است.«  محمد ناصري 
ــگر آثار تاريخي نيز با تاكيد بر احتماِل زياد آسيب پذير بودن اين  فرد، پژوهش
سنگ نگاره در صورت جابه جايي، بيان مي كند: در همه جاي دنيا اگر قرار است 
يك نقش -  بوم را جابه جا كنند، از آن كپي برداري شده و موالژ آن را ساخته و 
ــد، نه خود كتيبه را به هر قيمتي جابه جا كنند،  در نقاط ديگر نمايش مي دهن

اين اتفاق اصال در چارچوب جهاني نمي گنجد. 

ايستگاه

اسكورسيزي و هيچ كس 
صاحب سينما نيست

رمان »ارين مورگن استرن« 
در بين پرفروش ها

ــو« كه  ــرادران »روس  ب
كارگردان پرفروش ترين 
فيلم تاريخ سينما هستند 
ــبت به صحبت هاي  نس
»مارتين اسكورسيزي« 
ــينماي  ــاد از س در انتق
ابرقهرماني واكنش نشان 
دادند. به گزارش هاليوود 

ريپورتر، »جو روسو« و »آنتوني روسو« كه با ساخت 
فيلم »انتقام جويان: آخر بازي« محصول كمپاني 
مارول ركورد پرفروش ترين فيلم تاريخ سينما را از 
»آواتار« گرفتند، سكوت خود را در قبال صحبت هاي 
»مارتين اسكورسيزي« شكستند كه معتقد است 
فيلم هاي ابرقهرماني سينما نيستند. »جو روسو« 
در اين باره گفت: اين به تعريف شما از سينما بستگي 
دارد و ما سينما را فيلمي تعريف مي كنيم كه افراد را 
براي به اشتراك گذاشتن يك تجربه احساسي گرد 
هم جمع مي كند. فروش فيلم »انتقام جويان: آخر 
بازي« در گيشه تنها نشانه اي از موفقيت مالي نيست 
ــان مي دهد اين فيلم تاثيري بي سابقه بر  بلكه نش
روي مخاطبان در سراسر جهان از لحاظ به اشتراك 
گذاشتن داستان و تجربه آن داشته است. »آنتوني 
ــو« نيز گفت: مي توان به اين قضيه از زاويه اي  روس
ديگر نيز نگاه كرد و آن اين است كه سينما متعلق 
ــت، ما صاحب سينما نيستيم و  به هيچ كس  نيس
ــينما متعلق به  ــما نيز صاحب آن نيستيد و س ش
اسكورسيزي هم نيست. »مارتين اسكورسيزي« 
ــه امپاير با انتقاد از  اولين بار در گفت وگويي با مجل
دنياي سينمايي مارول و فيلم هاي ابرقهرماني اظهار 
كرده بود: سينماها را فيلم هاي ابرقهرماني تسخير 
كرده اند و سالن هاي سينما به پارك هاي موضوعي 
ــده اند. اين فيلم ها در حال  ــهربازي( تبديل ش )ش
ساخت نوع ديگري از مخاطب است كه فكر مي كند 
سينما اين است. من اين فيلم ها را تماشا نمي كنم. 

فهرست هفتگي جديد 
پرفروش هاي داستاني 
ــريه نيويورك تايمز  نش
ــر شده  درحالي منتش
ــت كه نام اثر جديد  اس
ــترن«  »ارين مورگن اس
ــاي  ــنده رمان ه نويس
ــم  تخيلي در آن به چش

ــته »لي چايلد«  مي خورد. رمان »ماه آبي« نوش
ــده بود در نخستين هفته حضورش  كه موفق ش
در فهرست رمان هاي پرفروش بخش جلد سخت 
)hardcover( نشريه نيويورك تايمز در صدر 
ــت  جدول قرار بگيرد اين هفته نيز در رتبه نخس
ــود. »لي چايلد« نويسنده بريتانيايي  ديده مي ش
است كه بيشتر براي خلق شخصيت »جك ريچر« 
ــود. »چايلد« در رمان جديد خود  شناخته مي ش
ــري داستان هاي »جك ريچر«  كه دنباله اي از س
است داستان اين شخصيت را كه در جنگ ميان 
ــروه خالفكار اوكرايني و آلبانيايي گير كرده  دو گ
ــت، روايت مي كند. مجموعه فيلم هايي نيز با  اس
اقتباس از شخصيت »جك ريچر« و با بازي »تام 
كروز« ساخته شده است. در رتبه دوم اين فهرست 
همچون هفته گذشته رمان  »محافظان« نوشته 
»جان گريشام« حضور دارد. . اين اثر در هفته اول 
حضورش در اين فهرست به جايگاه اول راه يافته 
بود. اما اثر جديد اين هفته رمان »درياي بي استاره« 
نوشته »ارين مورگن استرن« است كه در رتبه سوم 
به چشم مي خورد. »مورگن استرن« كه بيشتر براي 
نوشتن رمان پرفروش »سيرك شبانه« شناخته 
ــاس يك  ــود، رمان جديد خود را نيز بر اس مي ش

داستان تخيلي خلق كرده است.

درخواست استقالل براي تغيير زمان  بازي  با  نساجي

نمازي: پروازي بودن ويلموتس تقصير فدراسيون است

ــتقالل به دنبال جلو انداختن  باشگاه اس
زمان بازي با نساجي است. باشگاه استقالل 
به دنبال اين است كه زمان بازي با نساجي 
را يك روز جلو بيندازد و به همين دليل با ارسال نامه اي به 
سازمان ليگ اين درخواست را مطرح كرده است. دليل اين 
درخواست استقاللي ها به خاطر ديدار ۹ آذر با سپاهان در 
چارچوب هفته يازدهم ليگ برتر است. آبي هاي پايتخت 
در تالش هستند با تغيير زمان بازي با نساجي از دوشنبه 
۴ آذر، به يك شنبه ۳ آذر، قبل از تقابل حساس با رقيب 
اصفهاني شان يك روز بيشتر استراحت كنند. پيش از اين، 
زمان ديدار استقالل و نساجي يك بار تغيير كرده بود و از 
يكم آذر به چهارم آذر موكول شد. دليل اين تغيير زمان به 
دليل بازي دوستانه تيم المپيك ايران در دوحه مقابل تيم 
زير ۲۳ سال قطر بود. اين مسابقه روز پنج شنبه ۳۰ آبان 
برگزار مي شود، به همين خاطر روز برگزاري بازي نساجي 

با استقالل تغيير كرد.

كمك مربي سابق تيم ملي مي گويد فدراسيون مقصر 
به حاشيه رفتن تيم ملي است زيرا تيم ويلموتس به 
ــل پيش بيني بود. اميد  موانعي برخورد كرد كه قاب
نمازي، مربي تيم فوتبال هيوستون داينامو و سرمربي 
پيشين ذوب آهن درباره عملكرد تيم ملي در ديدار با 
عراق اظهار كرد: فكر نمي كنم نمايش خوبي توسط 
ملي پوشان ايران ارايه شد. هم در ديدار مقابل بحرين 
ــكالتي در چيدمان  و هم در اين ديدار، تيم ملي مش
ــت. نمي دانم چه اصراري است كه مربيان تيم  داش
ملي از بازيكنان در پست غيرتخصصي استفاده كنند. 
به عنوان مثال مهدي طارمي يك مهاجم نوك است 
اما به عنوان بال راست يا چپ از او استفاده مي كنند. 
محبي نيز مهاجمي است كه بايد از او در مركز خط 
حمله استفاده شود، همان پستي كه ما در تيم ملي 
اميد به او بازي مي داديم. در گذشته نيز از انصاري فرد 
ــد كه اين غلط بود.  ــتفاده مي ش به عنوان وينگر اس
ــتفاده كردن از بازيكنان مي تواند باعث  ــت اس درس
شود تيم روان تر بازي كند و موقعيت هاي بيشتري را 
خلق كند. او درباره تفاوت تيم ويلموتس و كي روش 
ادامه داد: من نزديك اين تيم ملي نيستم و نمي دانم 
ــيپلين  در تمرين ها چه مي گذرد اما كي روش، ديس
تيمي را به شخصيت تيم ملي اصافه كرد. البته شيوه 
ويلموتس تهاجمي تر است و اين آزادي بيشتري به 
ــفه،  تيم و بازيكنان مي دهد. هر چقدر از لحاظ فلس

ــد، مي تواند خالقيت  تيم ملي تهاجمي تر بازي كن
بيشتري در موقعيت سازي و زدن گل داشته باشد. 
نمازي افزود: تيم ملي در ديدار با بحرين و بازي هاي 
تحت هدايت ويلموتس هجومي تر از تيم كي روش 
بازي كرد. عراق اما هميشه براي ايران مشكل ساز بوده 
و نبايد آن را دست كم مي گرفتيم. اين تيم، فيزيكي 
است و بازيكنانش موفق شدند در آن ديدار با عصبي 
كردن بازيكنان ما، تمركز آنها را از بين ببرند. البته ما 
هم نبايد انتظار داشته باشيم در يك بازي خارج از خانه 
مقابل تيم قدرتمند و فيزيكي چون عراق مالكيت خود 
ــابق تيم ملي زنان  را به حريف ديكته كنيم. مربي س
امريكا درباره حواشي كه فدراسيون براي تيم ملي و 
ويلموتس قبل و بعد از ديدار با عراق ايجاد كرد توضيح 
داد: مشكالت اقتصادي كه فدراسيون با آن گريبان 
ــت اما مسووالن  ــت در عملكرد آن تاثيرگذار اس اس

ــيون بايد نهايت تالش خود را براي برگزاري  فدراس
ــتانه در فيفادي به كار گيرند. اينكه  بازي هاي دوس
ــيم بدون بازي دوستانه و امكانات  انتظار داشته باش
مناسب مقابل تيمي مثل عراق، بدرخشيم انتظاري 
ــت. او در مورد اينكه فدراسيون تاكيد كرده  بي جاس
بود ويلموتس مربي پروازي نيست اما او در ماه هاي 
اخير خيلي كم در ايران حضور داشته تصريح كرد: اين 
زمينه را فدراسيون به وجود آورد كه ويلموتس مربي 
پروازي باشد. بايد پول ويلموتس را به موقع بدهند تا 
ــند پروازي نباشد. فدراسيون  از او انتظار داشته باش
عامل ايجاد اين حاشيه ها براي تيم ملي است و بايد 
ــا را مي كردند و زودتر به  از قبل پيش بيني تحريم ه
ــول ويلموتس را به موقع  فكر منابعي مي بودند تا پ
پرداخت كنند و اين حواشي به وجود نيايد. سرمربي 
پيشين ذوب آهن همچنين درباره اين تيم و حمايت از 
منصوريان با وجود كسب نتايج ضعيف گفت: من اهل 
باقي ماندن در گذشته نيستم ولي از من حمايت نشد و 
از منصوريان حمايت شد. اگر از من حمايت مي شد، در 
نيم فصل دوم نتايج مطلوبي مي گرفتم و تيم در جدول 
باال مي آمد. من روي آكادمي تيم نظارت داشتم و قرار 
بود با بازيكن سازي خودكفا باشيم. متاسفانه مسائل 
سياسي هميشه در فوتبال ايران تاثيرگذار بوده و من با 
نظر مستقيم رييس كارخانه از كار بركنار شدم و همان 

رييس، حاال از منصوريان حمايت مي كند.

ورزشي
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