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شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي مرتبط 
دانستن آلودگي هوا با بنزين را به طور كامل رد و اعالم 
كرد كه س��وخت توزيعي اعم از بنزي��ن و گازوئيل در 
كالن ش��هر تهران از كيفيت بااليي برخوردار است. به 
گزارش ايسنا، ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در خصوص مباحث اخير مبن��ي بر تاثير بنزين 
بر آلودگي ه��وا اطالعيه اي ارايه ك��رد. در اين اطالعيه 
عنوان ش��ده كه »علي رغم توضيحات مك��رر ماه هاي 
اخير پيرامون كيفيت بنزين توليدي و توزيعي در كشور 
به ويژه در كالنشهرها اخيرا و به دنبال آلودگي روزهاي 
گذشته مجددا ابهاماتي ايجاد شده و حتي نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي موضوعاتي مطرح كرده اند. 
طبق گزارش منتشر شده توسط شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران، منشأ بيش از ۸۰ درصد از آلودگي وسائل 
نقليه ش��هر تهران مربوط به كاميون ه��ا، اتوبوس ها و 
ميني بوس ها گزارش ش��ده كه از قضا سوخت مصرفي 
هيچ كدام از آنها بنزين نيس��ت؛ لذا مرتبط دانس��تن 
آلودگي هوا با بنزين به طور كامل رد مي ش��ود. از سوي 
ديگر طبق گزارش هاي روزانه س��ايت شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران حتي در آلوده ترين روزهاي هفته 
گذشته ش��اخص آاليندگي SOx كه بخش��ي از آن 
مي تواند ناشي از گوگرد موجود در بنزين باشد در حدود 
۱۵ بوده كه بسيار پايين تر از حد مجاز آن يعني ۵۰ بوده 
است. اين امر نشان دهنده كيفيت باالي سوخت توزيعي 
اعم از بنزين و گازوئيل در كالن شهر تهران دارد. شايان 
ذكر اس��ت عالوه بر توزيع روزانه بنزي��ن با كيفيت و با 
ميزان گوگرد زير ۵۰ پي پي ام مطابق اس��تاندارد يورو 
۴ در حال حاضر نفت گاز يورو ۴ در هش��ت كالن شهر 
كشور و كل اس��تان تهران و ٣٢٠ جايگاه در جاده هاي 
اصلي مواصالتي كشور توزيع مي شود. بخش عمده اي 
از آلودگي هواي تهران و اكثر كالن ش��هرها مربوط به 

ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون است. يكي از مهم ترين 
عناصر تش��كيل دهنده ذرات معلق هوا، كربن اس��ت. 
به واقع بخش كرب��ن دار ذرات معلق به عن��وان يكي از 
زيان بارتري��ن تركيبات موج��ود در ذرات معلق از نظر 
تاثير بر س��المتي به ش��مار مي رود. اين بخش به طور 
كلي به دو قس��مت كربن آل��ي )OC( و كربن معدني 
)EC( تقسيم بندي مي شود. كربن آلي شامل عناصري 
همچون هيدروكربن ها حلق��وي )PAHs(، آلكان ها و 
اسيدهاي آلي مي گردد و منبع آنها وسايل نقليه، احتراق 
سوخت هاي فس��يلي، احتراق چوب، تجزيه گياهان و 
واكنش هاي فوتوشيميايي است. با توجه به مشخص 
بودن ميزان آروماتيك و بنزن و اولفين هاي موجود در 
بنزين طبق استاندارد آالينده كربن آلي بخش كوچكي 
از ذرات معلق را تشكيل خواهد داد. اما كربن معدني كه 
به دوده اطالق مي ش��ود و مهم ترين منبع آن احتراق 
ناقص سوخت هاي فسيلي وسايل نقليه بنزيني و ديزلي 
اس��ت بخش بزرگي از ذرات معلق موجود را تش��كيل 
مي دهد. طي هفته هاي گذشته سازمان ملي استاندارد 
و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان دستگاه هاي 
متولي كنترل و نظارت بر استاندارد سوخت، به دفعات 
بنزين توزيعي در كشور را مطابق استاندارد دانسته اند. 
بازرسان و ناظرين سازمان هاي ملي استاندارد و محيط 
زيست به طور مس��تمر و روزانه اقدام به نمونه برداري و 
آزمايش سوخت توزيعي در كش��ور نموده و در صورت 
خارج بودن كيفيت سوخت از اس��تانداردهاي تعيين 
شده سريعا مراتب را به مراجع قانوني گزارش مي نمايند. 
عالوه بر اين بازرسان ش��ركت ملي پخش نيز پيش از 
توزيع س��وخت بارها اقدام به انجام آزمايشات مختلف 
نموده و در صورت مغايرت هريك از پارامترهاي زيست 
محيطي سوخت با استانداردهاي تعيين شده از توزيع 

آن جلوگيري مي كند«.

نفتي ها: آلودگي هوا به »بنزين« هيچ ربطي ندارد
منصور   بيطرف|

سردبير|
نش��ريه فارين افيرز، گ��زارش آخر س��ال خ��ود را با يك 
موضوع بس��يار جنجال برانگيز به پايان ب��رد و آن »آينده 
سرمايه داري« اس��ت. اين گزارش در واقع در بحراني ترين 
زمان سرمايه گذاري نوشته شده است. ظهور دونالد ترامپ 
و ماجراي برگزيت عمال س��رمايه داري و ايدئولوژي آن را 
زير سوال برده است. در اين ميان چين با الگوي تازه خود 
كه به نوعي »س��رمايه داري دولتي« است توانسته توجه 
كشورهاي در حال توس��عه را به خود جلب كند تا پا جاي 
پاي آن بگذارند؛ لذا مقاله هايي كه در اين ش��ماره به چاپ 
رسيده تقريبا همه آنها دغدغه آينده سرمايه داري را دارند. 
مقاله هايي كه از برندگان نوبل اقتصادي مانند استيگليتز با 
عنوان »حكومت گرسنه« و آبهيجيت بانرجي با نام »چگونه 
فقر پايان مي يابد« يا اقتصاد دان مشهور ديگري به نام برانكو 
ميالنويچ كه عن��وان مقاله خود را »نبرد س��رمايه داري« 
ناميده اس��ت در اين نشريه منتشر ش��ده است. شاه بيت 
تمامي اين مقاالت اين است كه سرمايه داري براي احيا يا 
زنده ماندن خود به چه ابزاري بايد متوسل شود. هر كدام 
از اين نويسندگان براي پايان دادن به بحران سرمايه داري 
پيش��نهادهايي داده اند. براي مثال استيگليتز اين سوال 
را طرح مي كند كه چرا راه نجات س��رمايه داري به ماليات 
وابسته است. او معتقد اس��ت كه بحراني كه سرمايه داري 
امريكا براي خود ايجاد كرده كه تنش هاي آن را در حكومت 
سياسي آن كش��ور مي توان مش��اهده كرد به اين خاطر 
است كه نرخ ماليات بر ثروتمندان كاهش يافته و بار آن را 
بر دوش طبقات متوسط و فقير نهاده است. استيگليتز كه 
در اين خصوص كتاب تازه اي را ه��م با نام »مردم، منافع و 
قدرت / سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي« منتشر 
كرده به ضرس قاطع معتقد است كه اگر حكومت اياالت 
متحده نتواند بحران پول در سياس��ت را كه عامل اصلي 
تنش هاي حكومت هاي مش��ابه اس��ت حل كند، سقوط 
س��رمايه داري رخ خواهد داد. آبهيجي��ت بانرجي هم در 
همين راستا عمل كرده اما از زاويه اي ديگر. او كه به همراه 
همسرش استر دوفلو برنده نوبل اقتصادي سال ۲۰۱9 شد، 
بحران س��رمايه داري را از نگاه ديگر مورد بررسي قرار داده 
كه افزايش نابرابري اقتصادي در اينگونه كش��ورها است. 
موضوع جالبي كه بانرجي و همسرش به بحث درباره آن 
مي پردازند، اصرار زيادي است كه سرمايه داري بر باال بردن 
نرخ رشد دارد بدون آنكه ش��يوه خود را مورد بازنگري قرار 
دهد. آنها معتقد هس��تند كه اصرار زياد اين كش��ورها بر 
باال بردن رش��د بدون آنكه به پايين نگاه كنند باعث شده 
كه در طول 3۰ س��ال گذش��ته -۱9۸6 ت��ا ۲۰۱6- فقط 
يك درص��د بااليي از ث��روت بيكران بهره ببرن��د و مابقي 
طبقات سرمايه هايشان را از دست بدهند. همان نكته اي 
كه اس��تيگليتز به كرات در كتاب تازه خودش درباره اين 
موضوع نوشته است. به اعتقاد بانرجي انفجار نابرابري كه 
در اقتصادهايي كه ديگر توانايي رشد را ندارند و الگو برداري 
آنها از س��رمايه داري كه براي رشد عمال طبقه فقير را بايد 
زيرپا گذاشت منجر به بحران نابرابري شده،  خبر بدي براي 

رشد اينده اقتصاد جهان است. پس زني سياسي در اين نوع 
كشورها منجر به انتخاب رهبران پوپوليستي مي شود كه 
راه حل هاي معجزه آساهايي را مطرح مي كنند كه به ندرت 
عمل مي كند. در كشورهاي ثروتمند هم پيامدهاي توقف 
رشد به شكل ديگري خود را نشان مي دهد اين نشان دادن 
از ايجاد موانع تجاري در اياالت متحده ش��روع ش��ده و به 
جراحي برگزيت در قلمرو پادشاهي بريتانيا فعال ختم شده 
است. همه اينها ناشي از قرباني كردن فقرا براي دستيابي 
به رشد است كه در هيبت سرمايه داري خود را نشان داده 
است. بنابراين بحران سرمايه داري از هر زاويه اي كه به آن 
نگاه كرده شود در قرن بيست و يكم دمل هاي چركيني از 
آن سربرآورده كه بازتاب خود را در سياست نشان مي دهد.  
برانكو ميالنوويچ،  از يك پنجره ديگري به سرمايه داري نگاه 
كرده است. او دو شيوه س��رمايه داري را در مقابل هم قرار 
داده؛ سرمايه داري به سبك اياالت متحده و سرمايه داري 
به سبك چين. نوع اول به گفته ميالنوويچ، سرمايه داري به 
شكل حكومت قانون و ايدئولوژي ليبراليسم است و نوع دوم 
سرمايه داري دولتي. اينكه كدام يك پيش مي برند و در اين 
نزاع برنده مي شوند به اين مهم بستگي دارد كه با نابرابري 
چگونه برخورد مي كنن��د. ميالنوويچ اين س��وال را طرح 
مي كند كه آينده براي جوامع سرمايه داري غربي چگونه 
است؟ پاسخي كه او مي دهد اين است كه به سرمايه داري 
شايسته س��االري برمي گردد كه قادر باش��د ب��ه مراحل 
پيشرفته تر حركت كند، آنچه او آن را سرمايه داري مردم 
مي نامد كه در آن درآمد از فاكتورهاي توليد، سرمايه و كار 

به طور برابر توزيع مي شود. 
الزمه اين كار هم اين است كه مالكيت سرمايه از ۱۰ درصد 
فعلي جمعيت خارج شود و به سمت شغل هاي با حرفه باال 
و مس��تقل برود و براي آنكه به برابري بيشتر دست يافته 
شود هم كش��ورها بايد انگيزه هاي مالياتي را براي طبقه 
متوسط بيشتر كنند و ماليات هاي ارث را بر طبقات خيلي 
ثروتمند بسيار باالتر ببندند. از نگاه ميالنوويچ سرمايه داري 
مردم شبيه سرمايه داري دموكراتيك اجتماعي كه نگران 
نابرابري است هست اما نوع متفاوتي را از برابري مي بيند..  
اما س��وال اصلي واقعا اين است كه چرا س��رمايه داري به 
بحران افتاده است ؟ آيا س��رمايه داري با نگاه ليبراليستي 
خود مي تواند الگويي مناسب براي اقتصاد كشورها باشد؟ 
تجربه تاريخي نشان مي دهد كه خير، رويكرد كشورهايي 
كه به توسعه افتاده اند و از مدار آن گذشته اند نشان داده كه 
هر كدام راه خود را با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي 
خود برگزيده اند. براي همين است كه يك دوره اي توسعه 
ژاپني مطرح بود و اكنون توسعه چيني يا زماني توسعه، 
 كره جنوبي مد نظر بود يا زماني توس��عه مالزي. هر كدام 
از اين كش��ورها روش هايي برگزيده بودند كه به شرايط 
فرهنگي و اجتماعي خودش��ان تطبيق يابد. آنها نعل به 
نعل سرمايه داري ليبراليستي نرفته اند لذا با بحران هايي 
كه سرمايه داري غربي با آن مواجه شد برخورد نكردند و اما 
آن كشورهايي كه تقليد كردند با بحران روبرو شده اند. اين 
همان درسي است كه بايد از آن آموخت. از رفتار اقتصادي 

هر كشوري نمي توان تقليد كرد. 

بحران سرمايه داري
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

بحران سرمايه داري
نش��ريه فاري��ن افي��رز، 
گزارش آخر س��ال خود 
را با يك موضوع بس��يار 
ب��ه  جنجال برانگي��ز 
پايان ب��رد و آن »آينده 
س��رمايه داري« اس��ت. 
اي��ن گ��زارش در واقع 
بحراني تري��ن زمان  در 
سرمايه گذاري نوشته شده است. ظهور دونالد ترامپ 
و ماجراي برگزيت عمال سرمايه داري و ايدئولوژي 
آن را زير سوال برده است. در اين ميان چين با الگوي 
تازه خود كه به نوعي »سرمايه داري دولتي« است 
توانسته توجه كشورهاي در حال توسعه را به خود 
جلب كند تا پا جاي پاي آن بگذارند؛ لذا مقاله هايي 
كه در اين ش��ماره به چاپ رسيده تقريبا همه آنها 
دغدغه آينده س��رمايه داري را دارن��د. مقاله هايي 
كه از برندگان نوبل اقتصادي مانند اس��تيگليتز با 
عنوان »حكومت گرسنه« و آبهيجيت بانرجي با نام 

»چگونه فقر پايان مي يابد« ...

منصور  بيطرف

 صفحه 7  

انرژي

تعقيب و گريز قيمت 
سوخت با تورم

چند روز پيش از اراي��ه پيش نويس اليحه بودجه 
سال 99 از سوي دولت به مجلس، بنزين در ايران 
گران شد كه نا آرامي هايي را به دنبال داشت. قيمت 
ساير حامل هاي انرژي تغييري نكرد، اما ابهاماتي در 
تبصره ۱۴ اليحه بودجه درباره منابع درآمدي دولت 
از عرض��ه فراورده هاي نفتي در داخل كش��ور اين 
شبهه را ايجاد مي كند كه ممكن است دولت قصد 
داشته باشد براي س��ال آينده قيمت فراورده هايي 

مثل گازوئيل و گاز طبيعي را افزايش دهد. 

ايرانشهر

 ريسك »سائوپائولويي شدن« 
تهران را تهديد مي كند

 آزاده كاري|
احم��د اميرآبادي فراهاني، نماين��ده مردم قم 
حدود دو هفته پيش در جلس��ه علني مجلس 
شوراي اس��المي گفت: »طرح تشكيل استان 
تهران جنوبي اعالم وصول ش��ده اس��ت؛ اين 
طرح به صورت عادي اعالم وصول ش��ده، البته 
كه گفته مي ش��ود برخي نماين��دگان مجلس 
در رايزني با دولت به دنبال ايجاد استان تهران 
ش��رقي و اس��تان تهران غربي هس��تند.«  به 
گزارش »تعادل«، اين بار اول نيس��ت كه بحث 
تقس��يم تهران مطرح مي ش��ود. سال گذشته 
نيز شايعه اي منتشر شد مبني بر اينكه استان 
ته��ران به چه��ار اس��تان »ته��ران«، »تهران 
ش��رقي«، »تهران غربي« و »ته��ران جنوبي« 
تقسيم خواهد شد. شايعه اي كه استاندار وقت 
تهران تكذيبش كرد تا اين گونه به نظر برسد كه 

از اساس واقعيت نداشته است. 
9

 صفحه 3 

ترامپ: فورا در سنا محاكمه ام كنيد

تحليل موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه ريزي از آثار رشد  اقتصاد سايه 

اين زن ترامپ را 
استيضاح مي كند

سايه اقتصاد غيررسمي بر اقتصاد  ايران

قضايي

رييس قوه قضاييه فقر را محصول بي عدالتي هاي 
اجتماعي دانس��ت و گفت: اگر عدال��ت در ابعاد 
اجتماعي، اقتص��ادي، پولي و بانكي و تقس��يم 
ظرفيت ها برقرار ش��ود، فقر در كش��ور كاهش 
مي يابد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، سيد 
ابراهيم رييس��ي در نشس��ت با مديران كميته 
امداد امام خميني )ره(، با تاكيد بر اينكه كش��ور 
بايد در ابعاد مختلف و با اصل و اس��اس عدالت، 
توسعه يافته ش��ود، گفت: اقدامات كميته امداد 
و ارگان هاي��ي ك��ه در زمينه آس��يب ديدگان 
اجتماعي فعاليت مي كنند ي��ك اقدام ترميمي 
اس��ت. رييس دس��تگاه قضا اظهارداشت: اصل، 
وجود بنيادهاي عدالت در كش��ور است كه بايد 
هركس ب��ا ظرفيت هايي كه به ص��ورت عادالنه 
در جامعه تقس��يم مي ش��ود، مورد توج��ه قرار 
گيرد.  وي اضافه كرد: البته اي��ن مهم به اصالح 
س��اختارهاي موج��ود و ريل گذاري مناس��ب 
بس��تگي دارد و حتما بايد صورت گيرد. رييسي 
با بي��ان اينكه مهم ترين ش��عار نظام اس��المي 
اج��راي عدالت اس��ت، اف��زود: اج��راي عدالت 
مي تواند هركس��ي را به حق خود برس��اند و ما 
ش��اهد كاهش فقر در جامعه باشيم. رييس قوه 
قضاييه وجود مجموعه اي براي كمك به آسيب 
ديدگان اجتماعي را امري دانست كه ناگزير بايد 
وجود داشته باشد و منشأ بركات هم بوده است 
ولي در عين ح��ال گفت كه اي��ن موضوع نبايد 
اصل باش��د و اصل عدالت اجتماعي اس��ت. وي 
درباره روند مبارزه با فساد، يادآور شد: متاسفانه 
فضاي فس��اد به گونه اي بود كه مي گفتند همه 
مسووالن دچار فس��اد شده اند و دش��من هم از 
اين موضوع سوءاس��تفاده كرد تا مردم را نسبت 
به مدي��ران نظ��ام بي اعتماد كن��د؛ درحالي كه 
امروز اگرچه آلودگي هايي هس��ت، اما پايه هاي 
نظام و اكثر مديران عالي و مس��ووالن دلسوز در 
كش��ور انس��ان هاي پاك و داراي صيانت نفس 
هس��تند. رييس��ي با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفته در مبارزه با فس��اد، گفت: با اين اقدامات 
در حال حاضر فضاي كش��ور به فض��اي مبارزه 
با فساد تبديل شده است و دش��من اگرچه كار 
خود را مي كند، ولي در حال نااميد ش��دن است 
و بنا داريم در اين زمينه دش��من را كامال نااميد 
كنيم. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز 
بناي دستگاه قضايي در جهت اعتمادسازي است 
تا نسبت به پرونده هايي كه دغدغه مردم است، 
اقدام و رس��يدگي صورت گيرد و نتيجه به مردم 
اعالم شود. وي تاكيد كرد: فضاي مبارزه با فساد 
و اينكه مديران مصمم هس��تند با هر فس��ادي 
برخورد كنند، كامال و ب��ا اراده همه بخش ها در 

كشور روز به روز پررنگ تر مي شود. 

 برقراري عدالت 
موجب كاهش فقر مي شود

خبر

در پ��ي افزاي��ش آلودگي ه��وا و پي��ش بيني 
ماندگاري اين وضعيت در هواي تهران در هفته 
پيش رو، مع��اون عمراني اس��تانداري تهران، 
از تعطيلي همه مدارس ش��هر تهران و جنوب 
شرق استان تهران در روزهاي شنبه و يك شنبه 
و همچنين اجراي ط��رح زوج و فرد از در منزل 
خبر داد. محمد تقي زاده در گفت وگو با ايسنا، 
با اش��اره به برگزاري جلس��ه كميت��ه اضطرار 
آلودگ��ي تهران گف��ت: براس��اس پيش بيني 
سازمان هواشناسي مبني بر پايداري وضعيت 
جوي طي روزه��اي آين��ده و افزايش غلظت 
آالينده ها و شاخص كيفيت هوا، تمامي مدارس 
شهر تهران و جنوب شرق استان تهران شامل 
ورامين، قرچك، پيشوا و پاكدشت و ري در كليه 
مقاطع در دو نوبت صب��ح و عصر براي روزهاي 
شنبه و يك شنبه تعطيل خواهد بود. وي گفت: 
همچنين در اين دو روز ط��رح زوج و فرد از در 
منزل اجرا خواهد شد. معاون استاندار تهران در 
ادامه به ممنوعيت تردد كاميون ها طي روزهاي 
شنبه و يك شنبه در تهران اش��اره كرد و افزود: 
عالوه بر ممنوعيت تردد كاميون ها فعاليت هاي 
عمراني و معادن شن و ماس��ه تعطيل خواهد 
بود. همچني��ن كليه فعاليت هاي ورزش��ي در 
فضاهاي باز تا اط��الع ثانوني ممن��وع خواهد 
بود. تق��ي زاده همچنين اعالم ك��رد كه كليه 
امتحانات آموزش و پرورش در شهرستان هاي 
استان تهران در هفته پيش رو، به هفته آينده 
موكول خواهد شد. تقي زاده از همه شهروندان 
و به ويژه گروه هاي حس��اس درخواس��ت كرد 
كه از ترددهاي غير ض��روري خودداري كنند. 
بنابر اعالم ش��ركت كنترل كيفيت هوا، صبح 
روز ش��نبه 3۰ آذر 9۸ با آغاز ت��ردد خودروها 
در اولي��ن روز هفت��ه، ش��اهد افزايش غلظت 
آالينده ها در بيش��تر مناطق پايتخت خواهيم 
ب��ود؛ هرچند باوجود ش��رايط مس��اعد جوي 
در ابتداي روز، نس��بت به روز گذشته از ميزان 
كمتري برخوردار است. عدم وزش باد موثر در 
طي روز نيز سبب مي شود پراكندگي آالينده ها 
محدود شده و كيفيت هوا در مناطق پرتردد در 
وضعيت نامطلوب باقي بماند. در عين حال در 
اواخر وقت شنبه با تداوم پايداري جوي، تجمع 
ذرات معلق ناشي از تردد خودروها و به تبع آن 
برقراري وضعيت ناسالم به ويژه براي گروه هاي 
حس��اس دور از انتظار نخواهد بود. همچنين 
در خبري ديگر رييس مرك��ز اورژانس تهران 
گفت: به دنبال تش��ديد آلودگي هواي تهران، 
آمبوالنس ها و اتوب��وس آمبوالنس هاي مركز 
اورژانس تهران در روزهاي شنبه و يك شنبه در 

۲۸ نقطه از پايتخت مستقر مي شوند. 

مدارس تهران امروز و فردا 
تعطيل شد

تشكلها
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نمايندگان مجلس ع��وام انگلي��س روز جمعه پس 
از س��اعت ها بحث و بررسي س��رانجام به طرح دولت 
»بوريس جانسون« درباره چگونگي اجراي برگزيت 
راي موافق داده و اصلي ترين گام براي خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا را برداشتند. در جريان اين راي گيري 
3۵۸ تن از نماين��دگان مجلس در مقاب��ل ۲3۴ تن 
ديگر با طرح مورد نظر جانس��ون كه سه ماه پيش به 
تاييد سران ۲۷ كشور اروپايي رسيد، موافقت كردند. 
بر اين اس��اس انگليس طبق موعد تعيين ش��ده در 
تاريخ 3۱ ژانويه )۱۱ بهمن( رس��ما اتحادي��ه اروپا را 
ترك خواهد كرد. نخس��ت وزير انگليس پيش از آغاز 
راي گيري با اطمينان از كس��ب راي موافق پارلمان 
گفته بود: اي��ن توافق متعلق به يك ح��زب يا جريان 
عليه جريان ديگر نيس��ت. اكنون زمان ان اس��ت كه 

رو به جلو حركت كنيم و از برچس��ب قديمي ماندن 
يا رفتن فاصله بگيريم. زمان آن رس��يده كه به عنوان 
يك ملت با هم متحد شويم. او در اين طرح بندهايي 
كه به تقويت موقعيت كاري اتباع اروپايي در انگليس 
مربوط مي شد را حذف كرده و تعهد دولت براي توافق 
با اروپا درباره انتقال پناهجويان به خانواده هاي خود در 
انگليس را رقيق تر كرده است. در اين اليحه همچنين 
اشاره شده كه دولت موظف است تا به صورت ساالنه 
گزارشي از اختالف نظرهايش با اتحاديه اروپا را ذيل 
توافق برگزيت به مجلس ارايه كند. بر اساس توافق به 
دست آمده انگليس تا پايان سال ۲۰۲۰ در چارچوب 
»دوره گذار« بدون اينكه نقشي در تصميم گيري هاي 
اتحاديه اروپا داشته باشد از قوانين اين منطقه تبعيت 

و درباره آينده همكاري هاي تجاري خواهد كرد.

قانون گذاران انگليس به توافق برگزيت راي موافق دادند

جهان



روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
دست اندركاران كنگره بزرگداشت 

مرحوم آيت اهلل تألهي: 
تجليل از بزرگان دين تجليل 

از معارف الهي و كاري الزم 
براي كشور است

بيانللات رهبر معظم انقللاب اسللامي در ديدار 
دست اندركاران كنگره بزرگداشت مرحوم آيت اهلل 
تألهي كه در تاريخ ۸ مهر ۹۸ برگزار شده بود، صبح 
روز پنجشللنبه در محل اين همايللش در همدان 
منتشر شللد. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
اين ديدار با اشاره به برخاستن عرفاي بزرگ از منطقه 
همدان، مرحوم آيت اهلل تألهي را در ادامه اين سلسله 
عرفا و از گوهرهاي ناشناخته برشمردند و با اشاره به 
اسللتمرار اين روحيه و رشحات عرفاني در جوانان 
رزمنده همدان همچون شللهيد چيت سللازيان، 
گفتند: در دوران دفاع مقدس، جوانان حزب اللهي و 
عاشق جبهه با مرحوم آيت اهلل تألهي مأنوس بودند و 
اين از جمله امتيازات آن عالم بزرگوار بود كه جوانان 
از ارتباط با ايشان بهره مند و منور مي شدند. رهبر 
انقاب اسللامي با اشاره به حضور پرشمار عناصر 
جوان فرهنگي در سراسر كشور، دست اندركاران 
اين كنگره را به ترويج ذخاير معنوي بزرگان همچون 
آثللار، دروس و نصايح اخاقي آيت اهلل تألهي براي 
تربيت جوانان در صراط مسللتقيم توصيه كردند 
و افزودند: تجليل از اين بزرگواران تجليل از دين، 
اخاق، عرفان، معنويت و معارف حقيقي الهي است 

كه اين كار براي كشور ما الزم است.

  اس�تيضاح ترامپ دعوا بر س�ر تصاحب 
قدرت در امريكاست؛ تعادل|

حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس 
در امور بين الملل با بيان اينكه استيضاح ترامپ دعوا 
بر سللر تصاحب قدرت در امريكاست، گفت: نتيجه 
مذاكرات ما با هر دو حزب امريكا، بدعهدي آنها بود. 
اميرعبداللهيان در پيامي كه در صفحه شخصي خود 
در توييتر منتشر كرد، درباره استيضاح ترامپ، نوشت: 
»در تاريخ ايران، رفتار كاخ سفيد نشان داده كه راهبرد 
جمهوري خواهان و دموكراتها در قبال مردم بزرگ 
ايران و منطقه، متمركز بر منافع يك جانبه امريكاست 
و نه منافع مشترك. استيضاح ترامپ هم دعوا بر سر 
تصاحب قدرت در امريكاست. نتيجه مذاكرات ما با هر 

دو حزب امريكا، »بدعهدي« آنها بود.«

  نامه و پيامك صرفا براي داوطلبان رد صالحيت 
شده ارسال شده است؛ وزارت كشور |

دبير ستاد انتخابات كشور گفت: صاحيت داوطلباني 
كه نامه، پيامك يا تمللاس تلفني دريافت نكرده اند، 
تاييد است. سيد اسماعيل موسوي اظهار كرد: مراتب 
رد صاحيت، به افللرادي كه صاحيت آنها به تاييد 
هيات هاي اجرايي نرسيده اسللت، از طريق ارسال 
نامه از سوي فرمانداري به آدرسي كه در هنگام ثبت 
نام معرفي كرده اند، اباغ شده است. عاوه بر نامه، از 
طريق تماس تلفنللي يا پيامك نيز به داوطلباني كه 
صاحيتشان رد شللده اطاع رساني شده است. وي 
همچنين خاطرنشان كرد: پيامك يا نامه فرمانداري، 
صرفا براي افرادي كه صاحيتشان تاييد نشده ارسال 
مي شود و طبعا، بيش از ۹۱ درصد داوطلبان انتخابات 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس كه صاحيت آنان 
در هيات هاي اجرايي بررسي و تاييد شده است، اين 
پيامك يا نامه را دريافللت نكرده اند. به عبارت ديگر 
كسللاني كه نامه، پيامك يا تمللاس تلفني دريافت 
نكرده اند صاحيتشان تاييد است و مراتب تاييدشان 
به هيات هاي نظارت اعام گرديده اسللت. موسوي 
در پايان يادآوري كرد: بلله موجب قانون، داوطلبان 
رد صاحيت شده، مي توانند تا اول دي ماه شكايات 

خود را به هيات نظارت استان تحويل دهند.

  سازمان ملل خواس�تار لغو محدوديت هاي 
ديپلمات هاي ايراني در امريكا شد؛ خبرآنالين |

مجمع عمومي سللازمان ملل از امريكا خواست 
تا محدوديت هللاي ورود ديپلمات هاي ايراني به 
اين كشور را لغو كند. از تابستان گذشته تاكنون 
ديپلمات هللا و وزيللران ايرانللي در امريكا تحت 
محدوديت هايي قللرار گرفته اند. آنها مادامي كه 
در امريكا هستند، براي تردد محدود به محوطه 
مقر سازمان ملل در نيويورك و محل اقامت سفير 
و هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل هستند. 
اين قطعنامه كه ازسوي نمايندگاني از كشورهاي 
قبرس، بلغارسللتان، كانادا، كاستاريكا و ساحل 
عاج پيشنهاد شده بود بدون اينكه به رأي گذاشته 
شود، با اجماع تصويب شد. قطعنامه هاي سازمان 
ملل، برخاف شوراي امنيت الزم االجرا نيستند 

اما وزن سياسي دارند.

  حوزه و دانشگاه  براي رفع مشكالت اقتصادي 
جامعه راهكار ارايه كنند؛ فارس |

نماينللده ولي فقيه در دانشللگاه ها بللا تاكيد بر 
اينكه بايد دولت اسللامي تشكيل دهيم، گفت: 
نيازمند دولتي هستيم كه تمام قواعد كارگزاران، 
ساختارها و فرهنگ حكمراني آن مبتني بر اسام 
بوده و با مفاسد مقابله كند كه با تشكيل آن دولت 
فاصله داريم. حجت االسام مصطفي رستمي ها 
در سللخناني پيش از خطبه نمازجمعه تهران با 
تأكيد بر اينكه جنگ اصلي جامعه فعلي ما اقتصاد 
است گفت: امروزه دشمن تمام برنامه هاي خود 
را براي تأثيرگذاري بر اقتصاد ملت ايران قرار داده 
است اما نشان داديم كه اقدامات دشمن در اين 
حوزه را هم شكسللت خواهيم داد.به شرطي كه 
مديللران با راهكارهاي علمي برآمللده از حوزه و 
دانشگاه ايده هاي نو داشللته باشند. وي تصريح 
كرد: اختاط فضاي مجازي و حقيقي و پيدا كردن 
مسير صحيح براي اين راه و تبيين شاخص هاي 
سبك زندگي ايراني و اسامي از ديگر راهكارهاي 

حوزه و دانشگاه بايد باشد.

ايران2

رييس جمهوري در مذاكرات مشترك با نخست وزير ژاپن: 

از مذاكره و توافق رويگردان نيستيم
گروه ايران|

»در چارچوب منافع خود از مذاكره و توافق رويگردان 
نيستيم .«اين عبارات بخشللي از اظهاراتي است كه 
رييس جمهوري در جريان ديدار با نخست وزير ژاپن 
در خصوص راهبرد ارتباطي ايران با جهان پيراموني 
مطرح مي كند. راهبردي كلله بر خاف رويكردهاي 
مشللكل سللاز اياالت متحده به جاي تكيلله بر روي 
معادالتي با حاصل جمع صفر به دنبال ايجاد فضايي 
اسللت كلله در آن دو طرف به نتيجه برد، برد دسللت 

پيدا كنند. 
سللفر دوره اي رييس جمهللوري كشللورمان بلله 
برخي كشللورهاي جنوب شللرقي آسلليا كه با سفر 
روحاني به مالزي آغاز شللده بود روز گذشللته با سفر 
رييس جمهوري به ژاپن و ديدار با نخسللت وزير ژاپن 
ادامه پيدا كرد.سفري كه دامنه وسيعي از ارزيابي هاي 
تحليلي در خصللوص داليل انجام آن مطرح شللده 
و گمانلله زني هاي متعللددي درباره دسللتاوردهاي 
احتمالي آن عنوان مي شللود. برخللي از تحليلگران 
معتقدند اين ديدار در شللرايطي صورت مي گيرد كه 
برجام به دليل حاشيه سللازي هاي اياالت متحده در 
يك بن بست قرار گرفته اسللت و تبعات اين مشكل 
ممكن است ساير كشورها )ازجمله ژاپن( را نيز درگير 
حواشي ناخواسته اي كند، از سوي ديگر برخي ديگر 
از كارشناسللان هدف اصلي سللفر روحاني به ژاپن را 
ظرفيت سازي براي توسعه مناسللبات اقتصادي دو 
كشور ارزيابي مي كنند و موضوع امريكا و برجام را در 
اين مذاكرات ارتباطي و اقتصادي بي اهميت توصيف 

مي كنند. 
هر كللدام از ايللن ديدگاه ها كه مورد توجلله و مداقه 
قرار بگيرند از يك واقعيللت غيرقابل انكار نمي توان 
چشم پوشي كرد و آن اينكه ژاپن عضو گروه موسوم به 
هفت كشور صنعتي دنيا است و اين سفر پيام روشني 
به تمام جهانيان و به ويژه امريكا خواهد داشت؛ اينكه 
سياسللت خارجي ايران قابل تحريم شدن نيست و 
هيچگاه اين سياست منزوي نمي شود. با عبور از اين 
اظهارنظرهللا و تحليل ها متفللاوت و در برخي موارد 
متضاد، آبه شينزو نخسللت وزير ژاپن ديروز )جمعه( 
در كاخ نخسللت وزيري اين كشللور به طور رسمي از 
روحاني رييس جمهوري ايران استقبال كرد. بافاصله 
پس از مراسللم اسللتقبال رسللمي، دكتر روحاني و 
نخسللت وزير ژاپن ماقات خصوصي برگزار كردند و 
پس از آن، مذاكرات مشللترك هيات هاي عاليرتبه 
دو كشللور برگزار شللد. با پايان مذاكرات حساس دو 
طرف، رييس جمهور كشورمان و هيات همراه ديشب 
در ضيافت شام نخست وزير ژاپن كه به افتخار دكتر 
روحاني ترتيب داده شللده است، شركت كردند و در 
خصوص موضوعات مورد عاقه دو كشللور به تبادل 

نظر و گفت وگو پرداختند. .

   ايده تنش زدايي و صلح
رييس جمهوري اسامي ايران با اشاره به ارايه طرح ها 
و پيشنهادات راهبردي براي كمك به تامين امنيت 
و صلح و ثبات در منطقه از جمله طرح »صلح هرمز« 
براي تامين امنيت منطقه، خليج فارس و تنگه هرمز، 
گفت: ايران از كمك همه كشورها از جمله ژاپن در اين 

زمينه استقبال مي كند.
روحاني كه به دعوت رسمي نخست وزير ژاپن به اين 
كشور سفر كرده است، ديروز در مذاكرات مشترك با 
»آبه شينزو« تاكيد كرد: ايران همواره براي برقراري 
صلح و آرامش در منطقه و جهان با كمك و همكاري 
كشورهاي منطقه و همسايگان تاش كرده و در همين 
راسللتا نامه هايي نيز براي سللران كشورهاي منطقه 
ارسال شده است. رييس جمهور با قدرداني از حمايت 
ژاپن از طرح صلح هرمز اظهارداشت: ايران همواره به 
مسللووليت خود در تامين امنيت منطقه عمل كرده 
و معتقديم امنيت خليج فارس توسللط كشللورهاي 
بيگانه بهم ريخته است. براي امنيت منطقه بايد ريشه 
يكجانبه گرايي را بخشكانيم و به كساني كه مسيري 
غير از همكاري بر اساس قواعد بين المللي را تعقيب 

مي كنند بفهمانيم بايد مسيري ديگر را دنبال كنند.
روحاني در ادامه با اشاره به روابط خوب وديرينه )۹0 
سللاله( ايران و ژاپن، اظهار داشت: ديدارهاي متعدد 

سللران دو كشور طي 6 سال گذشته نشللان از روابط 
بسيار خوب و صميمانه تهران - توكيو نسبت به چند 
دهه گذشته دارد و خوشحالم كه در نودمين سالگرد 
برقراري روابط سياسللي دو كشور سومين ديدار بين 

ما برقرار مي شود.
رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت توسللعه و تعميق 
روابط دوستانه ايران و ژاپن در تمامي زمينه ها، افزود: 
دو كشور مي توانند در حوزه هاي مختلف اعم از انرژي، 
علم و فناوري هاي نوين، پزشكي، گردشگري، ورزشي، 
گمركي و همچنين روابط صنعتي، اقتصادي و تجاري 

همكاري هاي خود را توسعه دهند.
روحاني در ادامه با اشاره به اعمال تحريم هاي ظالمانه و 
غيرقانوني امريكا عليه ايران بعد از خروج غير متعهدانه 
اين كشللور از توافق برجام، اظهار داشت: خروج يك 
جانبه امريكا از تفاهم نامه هاي بين المللي مثل برجام، 

امنيت و صلح در جهان را تهديد مي كند.
رييس جمهللور با بيللان اينكه همه كشللورها بايد به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شللوراي امنيت سازمان ملل متعهد 
باشللند، گفت: تحريم هللاي امريكا نوعي تروريسللم 
اقتصادي تلقي مي شود و كشورهايي كه در راه مقابله 
با تروريسم فعاليت مي كنند بايد با اين كار امريكا نيز 
مقابله كنند. ايران همه تاش خود را براي حفظ برجام 
در چارچوب تامين منافع خللود انجام داده و خواهد 

داد و از طرف هاي ديگللر در برجام نيز مي خواهيم به 
تعهدات خودشان عمل كنند.

روحاني افزود: بي ترديد اين اقدام، رمز بقاي اين تعهد 
بين المللي خواهد بود و كشورها مي توانند با پايبندي 
و عمل به تعهدات خود، امريكا را به اصاح اشتباهات 

و بازگشت به مسير درست و قانوني مجبور كنند.

   زمينه هاي همكاري هاي اقتصادي
رييس جمهور با اشللاره به زمينه هاي همكاري ميان 
ايران و ساير كشورها، افزود: ما از هر طرحي كه بتواند 
موجب افزايش تبادالت اقتصللادي به ويژه در حوزه 
انرژي و افزايش صادرات و فروش نفت بشود، استقبال 

مي كنيم . 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه كاهش مرحله به مرحله 
تعهدات برجامي از سوي ايران بعد از خروج امريكا از 
اين توافق و كوتاهي اروپايي ها از عمل به تعهداتشان در 
چارچوب مفاد برجام بوده است، تصريح كرد: معتقديم 
برجام يك الگوي موثر براي رسيدن به صلح و دوستي 

ميان همه كشورها است.
روحاني با تاكيد بر اينكه خروج امريكا از برجام و اعمال 
تحريم هاي بي سابقه اقتصادي عليه ملت ايران به سود 
هيچ كس نبوده است، افزود: بدعهدي امريكايي ها نه 
تنها ضربه به يك توافق بللزرگ بين المللي بود بلكه 

آسيب و ضربه به صلح و روابط سياسي دوستانه ميان 
كشورها است.

رييس جمهور با بيان اينكه جمهوري اسللامي از هر 
تاش و كوششي از سوي كشورها براي حفظ برجام 
و تاميللن امنيللت و صلح و ثبللات در منطقه و جهان 
استقبال مي كند، خاطرنشان كرد: به طور طبيعي در 
چارچوب منافع خود از هيچ گونلله مذاكره و توافقي 
در اين زمينه رويگردان نيستيم. روحاني افزود: طي 
اين سللال ها ايران ثابت كرده كه با منطق و گفت وگو 
منافع خود را تامين مي كند و هميشه معتقد بوده كه 
با منطللق مذاكره و افق برد – برد مي توان به توافقات 

موثر و پايدار رسيد.
رييس جمهور تصريح كرد: روش غيرقانوني امريكا در 
خروج غيرمتعهدانه از توافق برجام نشان داد كه اين 
اقدام ضربه به يك توافق بين المللي و صلح و امنيت بود 
و در واقع نه براي امريللكا و نه هيچكدام از طرف هاي 
برجام سودي نداشت و ثابت كرد كه تحريم سرنوشتي 
جز باخت – باخللت براي هيچكس نللدارد. روحاني 
همچنين ابراز اميدواري كرد كه همه كشورها از جمله 

ژاپن براي حفظ برجام تاش خود را انجام دهند.

   نود سال رابطه 
آبه شينزو نخست وزير ژاپن نيز در نشست هيات هاي 
عاليرتبلله ايران و ژاپللن با ابراز خرسللندي از حضور 
رييس جمهور ايران در كشللورش گفت: روابط ايران 
و ژاپللن وارد نودمين سللال خود شللده و رفت و آمد 
مسووالن دو كشور در سال هاي اخير موجب تقويت 

بيش از پيش روابط تهران و توكيو شده است .
نخست وزير ژاپن با تاكيد بر عاقه مندي كشورش بر 
گسترش روابط با ايران در همه عرصه ها اظهارداشت: 
مصمم هستيم همكاريهاي خود را با ايران به ويژه در 
زمينه هاي كنسولي، فني و مديريت پزشكي، مديريت 
بحران و مقابله با زلزله توسعه دهيم. ژاپن همچنين 
عاقه مند است سللريعا تفاهم نامه دو كشور در حوزه 
گردشللگري عملياتي شود تا روابط دو ملت نيز بيش 
از پيش توسللعه يابد. آبه شينزو با اشللاره به جايگاه 
بخش هاي خصوصي دو كشور در توسعه همكاري هاي 
مشترك گفت: ما عاقه منديم بخش هاي خصوصي 
دو كشور نيز در روند توسعه روابط مشترك اقتصادي 
فعالتر شللوند. نخست وزير ژاپن با اسللتقبال و اعام 
پشتيباني كشورش از طرح صلح هرمز افزود: تامين 
امنيت منطقه براي همه كشورهايي كه به اين حوزه 
رفت و آمد دارند بسيار مهم است و ما از نقش سازنده 
ايران در تامين امنيت و ثبات و صلح در منطقه قدرداني 
مي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه ژاپن پيوسته از برجام 
حمايت كرده و به تاش هاي خود در اين عرصه ادامه 
مي دهد، از شللروع همكاري كشللورش با سه كشور 

اروپايي در اين زمينه خبر داد.

نماينده ايران در سازمان ملل متحد :

امريكايي ها  ديگر هيچ حقي در برجام  ندارند
در شللرايطي كه طي روزهاي اخير برخي اظهارات از 
سوي مقامات امريكايي در خصوص استفاده اياالت 
متحده از برنامه ماشلله در برجام روي ويترين مطرح 
مي شللود، نماينده ايران در سللازمان ملل متحد در 
واكنش به برخي اظهارات مقامات امريكايي مبني بر 
اينكه هنوز عضو برجام هستند و مي توانند از فرآيند 
شوراي امنيت استفاده كنند، گفت: اين استدالل هيچ 
پايه و اساس حقوقي ندارد چرا كه آنها نمي توانند هم 
در برجام باشللند و هم نباشند. مجيد تخت روانچي، 
نماينده ايران در سازمان ملل متحد، پس از نشست 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه درباره قطعنامه 
۲۲۳۱ برگزار شللد، اين مطلب را در پاسللخ به سوال 
خبرنگاران مطرح كرد. وي افزود: در جلسه هم اشاره 
كردم روزي كه رييس جمهوري امريكا از برجام خارج 
شد، يادداشتي به وزارتخانه هاي مختلف داد كه در آن 
يادداشت به صراحت اعام كرده است امريكا عضوي 

از برجام نيست.
نماينده ايران در سللازمان ملل متحد ادامه داد: در 
اين يادداشت از كلمه اي به »عنوان عضو« استفاده 
كللرد كه در خود برجام به كار رفته اسللت. از اين رو 
خودشان قبول دارند كه عضو برجام نيستند و حرف 
آنها مبنللي بر اينكه در برجام حضللور دارند، از نظر 
حقوقي هيچ پايه و اساسي ندارد. تخت روانچي اضافه 
كرد: آنها نمي توانند هم در برجام باشند و هم نباشند. 
اگر در برجام هستند چرا در يك سال و نيم گذشته 
به تعهدات خود عمل نكرده اند. بنابراين ادله بسيار 

بسيار ضعيف حقوقي و سياسي دارند.

   انتقاد به گزارش دبيركل
نماينده ايران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اين 
سوال ايرنا كه آيا دبيرخانه سازمان ماموريتي براي 
تحقيللق درباره حادثه آرامكو دارد و آيا اين مسللاله 
به قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط مي شللود كه در گزارش 
به آن اشللاره شده اسللت، گفت: ما به دبيرخانه هم 
گفته ايم كه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ نمي توانند وارد 
مقوالتي شللوند كه خارج از حيطه كاري آنها است. 
تخت روانچي افللزود: حيطه كاري دبيرخانه ۲۲۳۱ 
بسلليار روشن اسللت و اين شللامل انجام تحقيقات 
نمي شود. البته در اين موضوع به خصوص، ادعاهاي 
مطرح شللده عليه خود را رد كرده ايللم اما به عنوان 
يك اصل، دبيرخانه سللازمان ملل متحد نبايد وارد 
اين مقوالت شود. وي با بيان اينكه كشورهاي ديگر 
همچنين نظللري دارند، ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱، 
قطعنامه تحريمي نيست كه كميته اي داشته باشد. 
بنابراين وقتي كميته تحريم وجود ندارد نمي توانند 
درباره اينكلله تحريمي نقض شللده اسللت يا خير 
تحقيقللي انجام دهند. ما اين موضوع را به دبيرخانه 

سازمان ملل متحد هم گفته ايم.

   آواي تحريم شدگان
نماينده ايران در سازمان ملل متحد به اثر تحريم بر 
بيماران صعب العاج و نادر هم اشاره كرد و گفت: در 
سخنراني خود از »آوا« صحبت كردم، دختر ۲ ساله 
اهوازي كه بيماري پروانه اي داشللت. تخت روانچي 
افزود: توضيح دادم كه اين نوع بيماران اين روزها در 

ايران در اثر تحريم هاي ظالمانه امريكا چه مشكاتي 
دارند و تشريح كردم فشارهاي امريكا به شركت هاي 
خارجي اجازه نمي دهد اين نللوع داروها را به ايران 
ارسللال كنند و گفتم كه اين دختر كوچك ۲ ساله 
نهايتا به دليل نرسيدن تجهيزات درماني الزم از دنيا 
رفت. وي با بيان اينكه در نشست شوراي امنيت به 
ارعاب حاصل از تحريم ها براي شركت هاي اروپايي 
اشاره كرده است كه از ارسال دارو به ايران خودداري 
مي كننللد، اضافه كرد: خوشللبختانه اكثر داروها را 
خودمان توليد مي كنيم اما طبيعتا همچون بسياري 
از كشورها برخي داروها نيازمند واردات هستند كه 
اين تحريم ها باعث شده اسللت تا به آنها دسترسي 

نداشته باشيم.

   انزواي امريكا
نماينده ايران در سازمان ملل متحد درباره ارزيابي 
خود از نشست شوراي امنيت هم گفت: اين جلسه 
هر 6 مللاه يك بار در شللوراي امنيت بللراي اجراي 
قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار مي شللود، در جلسلله امروز 
همه اعضا به غير از امريللكا از برجام حمايت كردند 
و خواسللتار اجراي كامل آن شللدند. تخت روانچي 
افللزود: امريكايي ها در اين مسللاله در موضع ضعف 
قللرار دارنللد و تحريم هايي كه بيش از يك سللال و 
نيم عليلله ايران اعمللال كرده اند برخللاف حقوق 
بين الملل و تعهداتشللان اسللت. وي بللا بيان اينكه 
اعضاي شللوراي امنيت بر لزوم اجراي كامل برجام، 
اتفاق نظر داشتند، ادامه داد: ما هم در جلسه با ارايه 

ادله حقوقي خود بسلليار روشللن تشريح كرديم كه 
ادعاي امريكايي ها براي آغللاز گفت وگو غيرواقعي 
است و صداقتي در آن نمي بينيم. نماينده ايران در 
سازمان ملل متحد اضافه كرد: براي اينكه نمي توانند 
همزمللان صحبت از گفت وگو داشللته باشللند و در 
عين حال سياسللت فشللارحداكثري خود را اعمال 
كنند. از اين رو گفتيم در گام نخست بايد تحريم ها 
را بردارند و تازماني كه تحريم وجود داشللته باشد، 
حاضر بلله گفت وگو نيسللتيم. تخت روانچي يادآور 
شللد: امريكايي ها عادت دارند از موضع باال مذاكره 
كنند. عادت دارند كه بخواهند اهرم فشار در مذاكره 
داشته باشند و ما به صراحت اعام كرديم كه حاضر 
نيستيم در اين شللرايط گفت وگو كنيم. وي اظهار 
كللرد: امريكايي ها بلله خوبي مي دانند كلله در اين 
زمينه چه كار بايد بكنند و در جلسه هم مطرح شد 
كه بايد قطعناملله ۲۲۳۱ و برجام به طور كامل اجرا 

شود. نماينده ايران در سازمان ملل متحد در پاسخ 
به اينكه آيا اعضاي شللوراي امنيت خروج امريكا از 
برجللام و اعمال تحريم ها را نقللض قطعنامه ۲۲۳۱ 
مي دانند، گفللت: به طور طبيعي هملله اعضا از يك 
ادبيات اسللتفاده نمي كنند. آن چه كه روشن است 
همه از اجللراي برجام و قطعناملله حمايت كردند. 
تخت روانچي افزود: برخي از اعضا به صراحت امريكا 
را محكوم مي كنند به اينكه قطعنامه و برجام را نقض 
مي كند و برخي در لفافه مي گويند؛ اما از هر ادبياتي 
كه در جلسللات شللورا استفاده شللود نشان دهنده 
اين اسللت كه ۱4 عضللو يك طرف و يللك عضو در 
طرف ديگر اسللت.  وي خاطرنشللان كرد: اين خود 
نشان دهنده انزواي امريكا در سطح بين المللي است 
كه بعد از يك سال نيم از خروج برجام و با فشاري كه 
به كشورهاي ديگر وارد مي سازد تا آنها را همراه خود 

سازد، نتوانسته است به اين هدف برسد.
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اعالم موافقت ماهاتير محمد با طرح ايران براي ايجاد رمز ارز مشترك
»ماهاتير محمد« نخست وزير مالزي موافقت خود را با طرح حسن روحاني رييس جمهوري ايران در اجاس سران 
كواالالمپور ۲0۱۹ مبني بر ايجاد تاسيس »بازار مشترك كشورهاي اسامي در حوزه اقتصاد ديجيتال« و »همكاري 
و تبادل تجربيات در زمينه رمزارزها«اعام كرد. فري مالزي تودي دراين زمينه نوشت: نخست وزير ماهاتير محمد 
با پيشنهاد ايران مبني بر استفاده از رمزنگاري به عنوان گزينه اي براي دالر امريكا موافق است. اين رسانه مالزيايي 
به نقل از ماهاتير محمد نوشت: ما براي اولين بار اين موضوع را مي شنويم كه ايران و تركيه بر اين عقيده اند كه بايد از 
جايگزيني براي دالر امريكا استفاده كنيم. نخست وزير مالزي كه كشورش ميزبان اجاس سران كواالالمپور۲0۱۹ 
است؛ گفت: ما مي توانيم ارزهاي خود يا ارزمشتركي را استفاده كنيم. وي توضيح داد: به نظر مي رسد زماني كه ما از 
دالر امريكا استفاده مي كنيم تحريم ها مي تواند به توسعه اقتصاي ما لطمه بزند. ماهاتير محمد پس از گفت وگوهاي مشترك با شركت كنندگان 
در اجاس سران كواالالمپور و شركت در ميزگرد چهارگانه كه در آن رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، حسن روحاني رييس جمهوري 
ايران و شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطرحضور داشتند، به خبرنگاران گفت: وي مدت ها قبل پيشنهاد ايجاد يك ارز جايگزين دالر براي 
تجارت هاي بين المللي را داده و تاش هايي در اين زمينه انجام شد، اما اين ايده با واكنش ابرقدرت ها روبه رو شده بود. وي افزود: واكنش آنها 

اين بود كه ما را از استفاده از هر نوع ارز ديگري متوقف كنند، زيرا استفاده از يك ارز خاص به آنها قدرت مي دهد.

پمپئو تفكرات سازمان جهنمي CIA را به ميدان ديپلماسي آورده است
در شرايطي كه هر روز ادعاهاي بي پايه و اساس زيادي از سوي پمپئو درباره ايران مطرح مي شود، سخنگوي وزارت 
خارجه در واكنش به اين ادعاهاي وزير خارجه امريكا مي گويد: او كه تفكرات يك سازمان جهنمي، فريبكار و برانداز 
)CIA( را به ميدان ديپلماسي به عنوان يك حوزه متمدنانه آورده در حد و اندازه هيچ وزير خارجه اي در جهان نيست 
و جايگاهي در اين حوزه ندارد.  به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي در واكنش به تازه ترين اظهارات وزير امور خارجه 
امريكا اظهار داشت: پمپئو كه از رياست يك سازمان جهنمي، فريبكار، برانداز و شكنجه گر به وزارت خارجه امريكا 
آمده و تفكرات جهنمي خود را به ميدان ديپلماسي به عنوان يك حوزه متمدنانه منتقل كرده است در حد و اندازه 
هيچ وزير خارجه اي در جهان نبوده و جايگاهي در اين حوزه ندارد. موسوي افزود: وزراي امور خارجه معموال منادي 
صلح، آشتي، گفت وگو و احترام هستند در حالي كه آقاي پمپئو بلندگوي قلدري، فريبكاري، تحقير و توهين با زبان خشم، پرخاشگري، جهل 
و افراط است. سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن محكوميت سخنان پومپئو يادآوري كرد آنها با اين روش ها راه به جايي نخواهند برد چونانكه 
تاكنون نيز جز يك ديپلماسي و سياست خارجي ناكارآمد، متوهم، مشّوش، ايستا و زور گو تصوير ديگري را به مردم و نخبگان امريكا و جهان 
ارزاني نداشته اند. وزير امور خارجه امريكا روز پنجشنبه در كنفرانسي خبري درخصوص اوضاع حقوق بشر در ايران ادعاهاي مختلفي را عليه 

كشورمان مطرح كرد و گفت كه امريكا ار ورود مسووالن ايراني و خانواده هايشان به اياالت متحده جلوگيري مي كند.

چهره ها
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موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه ريزي كشور آثار رشد  اقتصاد سايه را تحليل كرد

سايه گسترده اقتصاد غيرقانوني بر اقتصاد رسمي كشور
اندازه اقتصاد غيررس�مي چقدر است؟ چگونه 
مي توان اين فعاليت ه�اي پنهان را رديابي كرد؟ 
آثار و نشانه هاي گسترش اين فعاليت هاي پنهان 
چيست؟ عوامل موثر بر رشد اقتصاد غيررسمي 
و داليل و انگيزه هاي فعاليت پنهان چه هستند؟ 
دولت در مواجهه با اقتصاد غيررسمي بايد چگونه 
واكنش نش�ان دهد؟ با چه بخش هايي از اقتصاد 
غيررس�مي بايد مب�ارزه كرد؟ چ�ه بخش هايي 
از اقتص�اد غيررس�مي را مي توان ب�ه فعاليتي 
رس�مي تبديل كرد؟ براي جابه جاي�ي فعاالن از 
اقتصاد غيررس�مي به رسمي چه سياست هايي 
در كوتاه م�دت و بلندم�دت بايد اتخاذ ش�ود؟ 
اين سياس�ت ها چه تاثيري بر رفاه افراد ش�اغل 
در اقتصاد غيررس�مي و رفاه كل كش�ور دارند؟ 
اينها هم�ه س�واالتي هس�تند كه پي�ش روي 
سياس�ت گذاران اقتص�ادي و اجتماع�ي ق�رار 
دارند.  به گزارش »تعادل«، اگرچه مي توان گفت 
فعاليت هاي پنهان همواره در اقتصاد وجود داشته 
اما اهميت سوال هاي باال از آن رو است كه به دليل 
اتفاقات سال هاي گذشته از جمله اعمال تحريم ها، 
رشد شديد نقدينگي، افزايش دخالت و كنترل 
دولت در بازارها و سياست هايي مانند چندنرخي 
ك�ردن ارز، انتظار م�ي رود حج�م فعاليت هاي 
منتس�ب به اقتصاد غيررس�مي افزايش يافته 
باشد. داد و ستدهاي پنهاني و غيرقانوني يكي از 
بزرگ ترين موانع بر سر راه توسعه هستند. اقتصاد 
غيررس�مي و فس�اد دو روي يك سكه هستند. 
فعاالن اقتصاد غيررس�مي براي پنهان شدن يا 
پنهان ماندن ناچارند تا به كارمندان و بازرس�ان 
رش�وه بپردازند يا در حالتي ديگر رشوه خواري 
كارمندان و بازرس�ان، خود ممكن اس�ت دليلي 
براي پنهان شدن يا فعاليت در اقتصاد غيررسمي 
باشد.  اخيرا موسسه آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي اقدام به انتشار كتابي درباره اقتصاد 
غير رس�مي در ايران كرده و ب�ا تبيين موضوع و 
تشريح عبارت اقتصاد غيررسمي به دنبال بررسي 
تبعات افتصاد رسمي در ايران است.  بنا بر نوشته 
اين كتاب كه نويس�نده آن عباس خندان است، 
گفته ش�ده كه اقتصاد غيررس�مي فعاليت هاي 
اقتصادي گوناگوني را دربرمي گيرد كه به داليل 
و با انگيزه هاي مختلفي صورت مي گيرند و تنها 
وجه مشترك اين فعاليت ها ثبت نشدن و پنهان 

بودن است.

   اقتصاد غيرقانوني چيست؟
اقتص��اد غيرقانوني به فعاليت هايي اطالق مي ش��ود 
كه توليد، توزيع و مصرف آنها غيرقانوني هستند و به 
همين دليل در توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شوند. 
اگرچه روند برآورده شده اين شاخص تقريبا با ثبات به 
نظر مي رسد اما در حقيقت شاخص به دست آمده از 
اقتصاد غيرقانوني نسبت به توليد ناخالص داخلي در 
دو دهه اخير از يك روند صعودي برخوردار بوده است، 
به ط��وري كه از 2.5 درصد در س��ال 1375 به حدود 
4 درصد در س��ال 1393 رسيده اس��ت. آنچه در اين 
مطالعه به دست آمده تنها يك شاخص است كه اين 
روند صعودي را حكايت مي كرد، حال آنكه در ارايه اين 
ارقام از يك برآورد بيروني استفاده شده است. بر اساس 
برآورد زكريايي )1390( هزينه هاي مس��تقيم يعني 
هزينه خريد و فروش مواد مخدر در ايران براي س��ال 
1383 بيش از 42 هزار و 545 ميليارد ريال در حدود 
2.7درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد شده كه در 
سال 1393 به 4 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. 

   آثار رشد و گسترش اقتصاد غيرقانوني
آثار رشد و گسترش اقتصاد غيرقانوني چيست ؟ در اين 
بررسي آثار اقتصاد غيرقانوني به شرح زير جمع بندي 

شده است: 
   ش��يوع بيماري ايدز يكي از آثار رش��د و گسترش 
اقتصاد غيرقانوني است كه بيشترين تاثيرپذيري را نيز 
داراست. نخستين مورد از ابتال به اين ويروس در سال 
1369 گزارش شده اس��ت كه از آن سال تعداد موارد 
ابتال با س��رعت زياد افزايش يافته و در سال 1393 به 
بيش از 30 هزار مورد رس��يده است. بيشترين تعداد 
از ابتال جديد در س��ال هاي 1382ت��ا 1387 گزارش 

شده است.
   افزايش موارد طالق يكي ديگر از آثار رشد و گسترش 
اقتصاد غيرقانوني اس��ت. حجم بزرگي از تعداد موارد 
طالق ثبت ش��ده به علت اعتياد بوده اند. تعداد موارد 
طالق به نسبت ازدواج كه تا سال 1380 كمتر از 10 
درصد بوده، در سال 1393 به 22 درصد رسيده است. 
   افزايش موارد گزارش ش��ده سرقت نيز يكي ديگر 
از آثار رشد و گسترش اقتصاد غيرقانوني است. تعداد 
موارد گزارش شده سرقت تا سال 1387 كمتر از 200 
هزار بوده اس��ت اما اين رقم در سال 1393 به بيش از 

800 هزار مورد رسيده است. 

    علل رشد و گسترش اقتصاد غيرقانوني
در بحث عوامل موثر بر رشد اقتصاد غيرقانوني بايد به 

عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي اين بازار توجه كرد. 
   افزايش درآمد سرانه به معني افزايش قدرت خريد 
تاثير مثبتي بر بازارهاي مختلف دارد. نتايج اين مطالعه 
نيز نشان داده اند كه اين متغير تاثير بزرگي بر تقاضاي 

اقتصاد غيرقانوني دارد.
   بي��كاري يكي ديگر از عوامل موثر بر رش��د اقتصاد 

غيرقانوني است. 
   توليد مواد مخدر در افغانس��تان به عنوان كنترلگر 
بخش عرضه نيز تاثير بزرگي بر اندازه اقتصاد غيرقانوني 

در ايران دارند.

   در اي��ن مطالعه ش��واهدي مبني ب��ر تاثيرگذاري 
مهاجرت يا افزايش جمعي��ت جوان در معرض خطر 
ديده نشد. از آنجايي كه فعاليت در اقتصاد غيرقانوني 
جرم محسوب مي شود انتظار بر اين بود كه جمعيت 
جوان بيش��تر در معرض اين جرم باش��ند اما شواهد 
نشان داد كه اعتياد به مواد مخدر ماهيتي متفاوت از 

ساير جرايم دارد.

     واردات قاچاق
بررسي علل قاچاق نش��ان مي دهد مهم ترين علت 
توضيح دهن��ده آن اختالف قيم��ت ارز در بازار آزاد 
و رس��مي اس��ت. با فاصله گرفت��ن ارز آزاد دولتي 
واردكنندگان رس��مي كه به ارز دولتي دسترس��ي 
دارن��د، در واقع از يك يارانه به��ره مي بردند. ميزان 
يارانه ارز دولتي در س��ال 1370 ب��ه حداكثر حود 
يعني 95 درصد رس��يده بود. به عبارت ديگر قيمت 
ارز دولتي تنه��ا 5 درصد ارز در ب��ازار آزاد بود. اين 
موجب شد تا واردات رسمي جايگزين قاچاق شود 
و در كل اين دوره مقدار قاچاق بس��يار كم باشد.  اما 
به دنبال يكسان سازي نرخ ارز و از بين رفتن مزيت 
واردات رسمي در دريافت يارانه، ميزان قاچاق دوباره 
افزايش يافت. البته اين يكسان سازي عمر كوتاهي 
داشت اما به دليل وجود تورم باال و رشد پايين روند 
افزايش قاچ��اق همچنان ادامه پيدا ك��رد. در دهه 
1380 اگرچه مي��زان حقيقي قاچاق افزايش يافت 
اما ش��اخص نس��بي روند نزولي و آرام را نشان داد. 
اين روند با وجود يكسان سازي نرخ ارز اتفاق افتاده 
بود.  موفقيت ذكرش��ده را بايد ناشي از كنترل نرخ 
تورم و شناورسازي نرخ ارز دانست. اما متاسفانه اين 
روند نزولي در اواخر دهه 1380 با يك جهش قابل 
مالحظه روبرو شد. در س��ال هاي 1389 تا 1393 
تحريم هاي اقتصادي موجب ش��د تا حجم قاچاق از 
2/7 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1389 به 

7 درصد در سال 1391 برسد. 

   آثار رشد و گسترش واردات قاچاق 
مطابق نتايج به دست آمده در اين مطالعه مي توان تاثير 
مستقيم قاچاق بر واردات رسمي كشور را مورد بررسي 
قرار داد. در بلندمدت قاچاق و واردات رس��مي از يك 
رابطه مثبت برخوردارند. دليل اين روندهاي مش��ابه 
وجود دو روش مختلف تامي��ن تقاضا براي كاالهاي 
خارجي است. بنابراين با افزايش يا كاهش تقاضا براي 
كاالهاي خارجي واردات رسمي و قاچاق به يك طريق 
تاثير مي پذيرند اما در كوتاه مدت ضريب منفي بين اين 
دو نشان مي دهد كه واردات رسمي و قاچاق دو روش 
جايگزين هس��تند. البته اين رابطه جايگزيني كامل 
نيست، زيرا همان گونه كه در بسياري از مطالعه ها به آن 
اشاره شده است بخش عمده قاچاق در پوشش واردات 

رسمي صورت مي گيرد. 

   علل رشد و گسترش واردات قاچاق 
بررسي ها نش��ان مي دهد در بازه زماني مورد بررسي 

مهم ترين علل افزايش واردات به ترتيب عبارتند از: 
   ت��داوم تحريم ه��ا در س��ال هاي 1391 تا 1393 
بيش��ترين ميزان تاثيرگذاري را ب��ر روند بلندمدت 
قاچاق داشته اس��ت. شايد يك دليل اين امر آن باشد 
ك��ه در اين دوره قاچاق يا دور زدن تحريم ها توس��ط 
دولت چشم پوشي مي شده يا حتي مورد تشويق قرار 

مي گرفته است.
   وقوع تحريم ها در س��ال 1390 به مانند يك شوك 
عمل  ك��رده كه نه تنها خود مهم ترين علت قاچاق در 
كوتاه مدت اس��ت بلكه آثار آن در بلندمدت نيز برقرار 
بوده تا جايي كه در معادله بلندمدت اين عامل خود را 

به عنوان دومين دليل نشان داده است. 
   اختالف نرخ ارز در بازار آزاد و رس��مي تاثير فراواني 
بر انتخاب بين واردات رسمي يا قاچاق دارد. اما اعطاي 
ارز ارزان قيم��ت نمي توان��د راهكاري ب��راي كاهش 
قاچاق باشد. نخست به اين دليل كه در اينجا تنها كم 
گزارش ش��دن واردات در نظر گرفته شده بود و نتايج 
نشان داد كه اختالف قيمت در بازار ارز تاثير منفي بر 
قاچاق دارد اما اين اختالف قيمت مي تواند اش��كال 
ديگر قاچاق يعني گزارش بي��ش از حد واردات يا كم 
گزارش ش��دن صادرات را افزايش دهد. دليل دوم نيز 
آن است كه كاهش دستوري ارز موجب افزايش تقاضا 
براي كاالهاي خارجي مي شود. بنابراين نتيجه نهايي 
كنترل نرخ ارز بر قاچاق نامشخص است، به عنوان مثال 
در سال هاي پاياني جنگ با وجود اعطاي يارانه ارزي 
باال، به دليل ارزان بودن واردات، ميزان قاچاق تقريبا 

ثابت بوده است. 
   نرخ ارز حقيقي نرخ مبادله كاال ميان دو كشور است، 
كنترل نرخ ارز يا تورم داخل موجب مي شود تا قيمت 
نسبي كاالهاي خارجي كاهش يافته و واردات رسمي 

و قاچاق هر دو افزايش يابند. 

   اقتصاد سايه در بازار پول
»اقتصاد سايه در بازار پول«يكي از مهم ترين بخش هاي 
اين كتاب است كه نويسنده به آن پرداخته است. بنا 
ب��ر تعريف اين نوع اقتصاد واس��طه هاي مالي تعريف 
مي شوند كه طبق قوانين در دامنه نظارتي بانك مركزي 
قرار مي گيرند اما به داليل اقتصادي ترجيح مي دهند 
كه زير فشار اين نظارت ها نباشند. براي برآورد اقتصاد 
سايه در بازار پول، به حساب جريان وجوه بخش خانوار 
تمركز مي شود و آن قسمت از جريان  وجوه خانوار كه 
قابل ارتباط با هيچ يك از بخش هاي رس��مي اقتصاد 
)بخش مالي رسمي، بخش عمومي و بخش خارجي( 
نيست به عنوان نشانگر انتخاب مي شود. اين بخش در 
واقع باقي مانده وجوه سرمايه اي است كه به دليل آنكه 
به بخش هاي رسمي مرتبط نمي شده در بخش خانوار 

طبقه بندي شده است.  محاسبه ارزش مقادير باقيمانده 
جريان وجوه خانوار به نس��بت توليد ناخالص داخلي 
نشان مي دهد كه مقدار آن براي سال 1359 در حدود 
36 درصد بود. روند اين شاخص را مي توان در سه دوره 
جنگ تحميلي، تحوالت سال هاي ابتدايي دهه 1370 

و پس از آن مورد تحليل قرار داد. 
در دوران جنگ شاخص اندازه حقيقي بازار غيررسمي 
پول ثابت بوده و اين نوس��ان ناشي از رشدهاي مثبت 
و منفي بزرگ اقتصاد رسمي دوران جنگ است. علت 
ثابت بودن اندازه حقيقي بازار غيررسمي پول به ثابت 
ماندن اندازه حقيقي اقتصاد و حجم نقدينگي در اين 
دوران برمي گردد. پس از جنگ شاخص نسبي اقتصاد 
س��ايه در بازار پول از 14درصد در سال 1369 به 30 
درصد در سال 1374 افزايش يافت.  علل اين افزايش 

را مي توان در دو دسته طبقه بندي كرد.
 نخس��ت اينكه در دوره پنج س��ال افزايش نقدينگي 
حقيق��ي )57 درصد( و همچنين رش��د حقيقي باال 
)25 درصد(، يك جه��ش در عرضه و تقاضاي پول به 
وجود آمد كه هر دو بازار رسمي و غيررسمي را افزايش 
داد. دليل دوم سياس��ت هاي سركوب سرمايه در اين 
دوره يعني كنترل نرخ بهره و افزايش سهم تسهيالت 
تكليفي اس��ت كه موجب جابه جايي منابع از بخش 
رسمي به غيررسمي شد. مي توان ديد كه پس از آن با 
بهتر شدن تورم و كاهش دخالت هاي دولت سهم بازار 

غيررسمي دوباره كاهش مي يافت. 
در دوره 1377 تا 1386 اقتصاد سايه در بازار پول از يك 
رشد مداوم و پايدار برخوردار بوده است. بازار غيررسمي 
پول در اين دوره ده س��اله از يك رش��د ساالنه به طور 

متوسط 15 درصدي برخوردار بوده است. 
از اين رو نس��بت اقتصاد س��ايه در بازار پول به توليد 
ناخالص داخلي نيز در اين دوره صعودي بوده اس��ت. 
البته مي توان نش��ان داد )و در واق��ع در بخش قبلي 
توضيح داده شد( كه در اين دوره با وجود بزرگ شدن 
بازار غيررسمي ش��رايط براي بازار رسمي بهتر بوده 
است به گونه اي كه دارايي هاي حقيقي شبكه بانكي 
رس��مي در همين دوره با رشد ساالنه به طور متوسط 

19 درصديز همراه بوده است.
 علت اين ش��رايط را بايد در كاهش نرخ بهره حقيقي 
)كاهش از منفي 10 به حدود منفي 5 درصد در نتيجه 
كاهش تورم از 18 درصد به 10درصد(، كاهش سهم 
تس��هيالت تكليفي )از 20 درصد در س��ال 1377 به 
كمت��ر از 10 درصد در س��ال 1386( و ارايه باالترين 
اس��پريد زماني جس��ت وجو كرد. ارايه س��پرده هاي 
مدت دار با نرخ هاي بهره باالتر توسط بانك هاي رسمي 
توانس��ت فعالين بازار غيررس��مي كه ريسك پذيري 
بيش��تر دارند و به دنب��ال نرخ بهره باالتر هس��تند را 

جذب كند. 
اما در س��ال 1390 يك جهش بزرگ اتفاق افتاد كه 
اندازه نسبي اقتصاد سايه در بازار پول به نسبت توليد 
ناخالص داخل��ي از 27 درصد به 40 درصد رس��يد. 
نتايج نشان داد كه بايد علت در شرايط ركود تجسمي 
جس��ت وجو گردد. تورم باال موجب ش��د تا نرخ بهره 
حقيقي در اين سال ها در حدود منفي 15 درصد باشد. 
نرخ رشد اقتصاد نيز منفلي بوده است. اسپرد زماني نيز 
به حداقل ممكن رسيده است. بنابراين اين افزايش در 
شاخص حقيقي و نسبي را بايد سياست هاي سركوب 
س��رمايه )كنترل نرخ بهره( و انگيزه هاي سفته بازي 
در جست وجوي نرخ هاي بازرده باالتر نسبت داد. در 
سال هاي 1392 و 1393 نرخ هاي سود بانكي افزايش 
يافتند و نرخ بهره حقيقي بعد از سال ها رقم مثبت پيدا 
كرد. اقتصاد نيز بعد از دو سال رشد منفي پياپي مثبت 
گرديد. اين موارد موجب ش��د تا ان��دازه حقيقي بازار 
غيررسمي ثابت بماند. البته همچنان اسپرد زماني در 
حداقل خود قرار دارد و شبكه بانكي رسمي ناتوان از 

جذب فعاالن غيررسمي است. 

   آثار رشد و گسترش اقتصاد سايه در بازار پول 
آثار رشد و گسترش اقتصاد س��ايه در بازار پول را نيز 

مي توان به شرح موارد زير توضيح داد: 
   اقتصاد س��ايه در بازار پول با بازار رسمي پول از يك 
رابطه مكمل و مثب برخوردارند. اين رابطه در بلندمدت 
و همچني��ن در كوتاه م��دت وج��ود دارد. براس��اس 
مطالعه هاي مختلف دو دلي��ل مي توان براي توضيح 

اين رابطه مكمل برشمرد. نخست اينكه عوامل موثر 
بر عرضه پول و نقدينگي و همچنين بسياري از عوامل 
موثر بر تقاضاي س��رمايه تاثير يكساني بر اين دو بازار 

رسمي و غيررسمي دارند. 
دليل دوم ني��ز بخش بندي ب��ازار پول تاكي��د دارد. 
بنابر دالي��ل مختلف از دخالت ه��اي دولت گرفته تا 
ناكارآيي هاي بازار، ناشي از اطالعات نامتقارن است. 
مي توان گفت شبكه بانكي رسمي ناتوان از تامين مالي 
نيازهاي خرد است بنابراين بازار غيررسمي با برعهده 
گرفتن تامين مالي نيازهاي خرد يك رابطه مكمل با 

بازار رسمي دارد. 
   رشد و گسترش اقتصاد سايه در بازار پول تاثير مثبتي 
بر بدهي  بانك ها به بانك مركزي دارد. موسس��ه هاي 
مالي و پولي غيرمجاز هيچ ذخي��ره قانوني نزد بانك 
مركزي ندارند بنابرايندر اعطاي وام و همچنين دادن 

نرخ بهره باال به سپرده ها داراي مزيت هستند.
 در مقابل بانك هاي رسمي بايد ذخيره  قانوني نگه دارند 
اما آنها در تامين مالي خود داراي مزيت هستند. زيرا 

مي توانند به وجوه بانك مركزي و بازار بين بانكي با نرخ 
بهره پايين تر دسترسي داشته باشند. بنابراين مي توان 
گفت با گسترش اقتصاد س��ايه در بازار پول و تشديد 
رقابت بين دو بازار رسمي و غيررسمي هر كدام از مزيت 

خود بهترين استفاده را خواهند كرد.

      علل رشد و گسترش اقتصاد سايه در بازار پول 
علل رشد و گسترش اقتصاد سايه در بازار پول به ترتيب 

اهميت عبارتند از: 
   تولي��د ناخالص داخلي حقيقي ب��ه عنوان متغير 
كنترلي طرف تقاضا بيشترين تاثيرگذاري مثبت را بر 
روند بلندمدت اقتصاد سايه در بازار پول داشته است. 
   حجم نقدينگ��ي به عنوان متغي��ر كنترلي طرف 
عرضه بيشترين تاثيرگذاري مثبت را در كوتاه مدت 
و همچني��ن در روند بلندمدت پس از توليد ناخالص 
داخلي داش��ته است و مهم ترين علت توضيح دهنده 

رشد اقتصاد سايه در بازار پول بوده است.
ادامه در صفحه 8
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نقص قانون كار
براي امنيت شغلي

محمد ش��ريعتمداري، در نشس��ت هم انديشي با 
نمايندگان تشكل هاي كارگري استان ها و مديران 
ستادي و اجرايي س��ازمان تأمين اجتماعي كه در 
محل س��ازمان تأمين اجتماعي برگزار شد اظهار 
داشت: مسير طي شده در پرداخت كمك معيشت 
از عدالت محورترين روش ها براي پرداخت يارانه در 
كشور است. وي ادامه داد: در ادوار گذشته كمك هاي 
يارانه اي به اقشار خاصي از جامعه پرداخت مي شد 
و با توج��ه به اينكه درآم��د در بين اف��رادي كه در 
يك قشر خاص هس��تند، مي تواند بسيار متفاوت 
باشد، براي برقراري عدالت بيشتر، ساز و كار آزمون 
وسع، جايگزين پرداخت يارانه به اقشار شده است. 
ش��ريعتمداري افزود: پرداخت كمك معيشت به 
اقش��ار هرچند مي تواند تا حدودي عدالت را برقرار 
كند اما پرداخت يارانه از طريق سازوكار آزمون وسع 
بسيار دقيق تر و كارآمدتر است. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ادامه داد: در پرداخت يارانه به اقشار به عنوان 
مثال معلمان، بازنشستگان، كارمندان، كشاورزان و 
ساير اقشار جامعه فارغ از ميزان تمكن مالي پرداخت، 
انجام مي شود اما در ساز و كار آزمون وسع توان خانوار 
براي خريد و هزينه كردن مبن��اي پرداخت يارانه 
است. شريعتمداري، سرمايه اجتماعي را مهم ترين و 
ارزشمندترين سرمايه كشور برشمرد و گفت: سرمايه 
اجتماعي كشور ما مرهون جامعه كارگري است و 
كارگران عزيز با نجابت در همه شرايط و سختي ها 
همراه و پشتيبان نظام اسالمي هستند. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، تشكل هاي كارگري را حلقه وصل 
جامعه كارگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
دانست و با بيان اينكه جامعه كارگري با وجود همه 
مشكالت همواره با اصول انقالب همراه بوده است 
افزود: بخش اعظمي از س��رمايه اجتماعي مرهون 
جامعه كارگري كشور است. شريعتمداري با اشاره 
به افزايش 36 درصدي افزايش دس��تمزد كارگران 
در سال گذش��ته تصريح كرد: با وجود اين افزايش 
ولي همچنان اختالف بي��ن درآمد و هزينه زندگي 
كارگران وجود دارد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
از جامعه كارگري به عنوان جامعه نجيبي نام برد كه 
شايسته تقدير است و افزود: وظيفه نمايندگان جامعه 
كارگري است كه اميد و نشاط را به جامعه كارگري 
منتقل كنند. وي با بي��ان اينكه نتيجه تحريم ها و 
فشارهاي ظالمانه نظام سلطه، استقالل مردم ايران 
است اظهار داشت: افتخار ماندگار براي ملت ايران، 
استقالل آن است. شريعتمداري با اشاره به موضوع 
شفافيت در مجموعه اين وزارتخانه تصريح كرد: بايد 
بحث ش��فافيت را با جديت دنبال كرد. وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه با ايجاد ش��فافيت 
دارايي هاي جامعه كارگري بهتر اداره مي شود، ادامه 
داد: خدمات بسيار ارزنده اي براي جامعه كارگري در 

دست اجرا است.



اخبار

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از آرامش بازار سكه خبر داد

بازگشت ۱۲ ميليارد يورو ارز صادراتي به نيما

تكرار روند افزايش بدهي دولت 

وظايف و اختيارات بانك مركزي در طرح بانكداري 

گروه بانك و بيمه|
روز جمع��ه 29 آذر 98 در بازاره��اي جهاني نرخ اونس 
طالي جهاني 1479 دالر اعالم شد و قيمت دالر در بازار 
آزاد نيز به 13000 تومان رسيد. همچنين روز پنج شنبه 
28 آذر 98، در صرافي هاي مجاز و صرافي ملي براي خريد 
دالر 12750 و ب��راي فروش دالر 12850 تومان و براي 
خريد يورو 14050 و فروش يورو 14150 تومان، اعالم 
شده است.  به گزارش »تعادل«، روز جمعه با اعالم نرخ 
اونس طالي جهاني و دالر آزاد به قيمت 13هزار تومان 
در بازار آزاد، قيمت طال و سكه افزايش يافت، بر اين اساس 
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 
975 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 456 هزار تومان، 
س��كه طرح جديد 4 ميليون و 490 ه��زار تومان، طرح 
قديم 4 ميليون و 460 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 320 هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 440 هزار 
تومان معامله شد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي 
روز چهارش��نبه 27 آذر 98 را براي دالر 12 هزار و 782 
تومان، يورو 14 هزار و 53 تومان، پوند انگليس 16 هزار 
و 570 توم��ان، درهم امارات 3 ه��زار و 465 تومان، لير 
تركيه 2 هزار و 277 تومان و يوآن چين يك هزار و 912 
تومان اعالم كرد.در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 
47 ارز را براي روز پنج ش��نبه اعالم كرد كه بر اساس آن 
نرخ 19 ارز مانن��د يورو و پوند كاهش و قيمت 18 واحد 
پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 10 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
پنج شنبه 28 آذر 98، 42 هزار ريال قيمت خورد. پوند 
انگليس 54 ه��زار و 947 ريال و هر يورو نيز با 46 هزار و 

736 ريال ارزش گذاري شد.

   آرامش براي سكه
در خبري ديگر، به گفته نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران، در هفته اي كه گذشت بازار سكه و طال تحت تاثير 
نوسانات كم طالي جهاني قرار گرفت و دامنه نوسانات 
متعادل پيش رفت؛ به  گونه اي كه سكه تمام با 30 هزار 
تومان نوسان بين چهار ميليون و 45٠ تا چهار ميليون 
و 4٨٠ ه��زار تومان متغير بود. محمد كش��تي آراي در 
گفت وگو با ايسنا، اوضاع بازار سكه و طال در هفته اخير را 
اينگونه توصيف كرد كه قيمت هر اونس طالي جهاني بين 
يك تا شش دالر در طول هفته نوسان داشت. ضمن اينكه 
نوسان قيمت ارز نيز تقريبا مختصر بود و دامنه تغييرات 
مشخصي داشت؛ بنابراين باتوجه كم نوسان بودن قيمت 
هر اونس طالي جهاني و دامنه محدود قيمت ارز، قيمت 
طال و سكه تقريبا نوسان كم و محدود داشت.نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران تاكيد كرد: كم نوسان بودن 
قيمت ارز و هر اونس طال در بازار جهاني باعث شد كه در 
اين هفته، عالوه براين كه افزايش تقاضاي كاذبي شكل 
نگرفت، حباب جديدي هم بر قيمت س��كه ايجاد نشد. 
قيمت س��كه از چهار ميليون و 45٠ هزار تومان تا چهار 
ميليون و 4٨٠ هزار تومان در نوسان بود و در واقع دامنه 
نوسان ٣٠ هزار توماني را تجربه كرد. روز پنج شنبه چهار 
ميليون و 4٧٠ هزار تومان متوسط قيمت اين هفته سكه 
بود.وي همچنين قيمت هر گرم طالي ١٨ عيار را به طور 
متوسط 455 هزار تومان عنوان و اظهار كرد: قيمت هر 

اونس طالي جهاني نيز از ١4٧٢ تا ١4٧6 دالر نوس��ان 
داشته است.

    بازگش�ت ۱۲ ميليارد ي�ورو ارز صادراتي  به 
گردونه اقتصاد

از س��وي ديگر، بازگش��ت بيش از 12 ميليارد يورو ارز 
صادراتي از طريق س��امانه نيما از ابتداي امسال تاكنون 
نشان مي دهد كه كمبودي در تامين ارز مورد نياز براي 
واردات كاالهاي مورد نياز وجود ندارد و بخش عمده اي 
از تالطم هاي اخير بازار ارز ناشي از فضاسازي و فعاليت 
دالالن بوده اس��ت. به گزارش ايرنا، بازار ارز در حالي در 
روزهاي گذش��ته دچار تالطم ش��ده بود كه بررسي ها 
نشان مي دهد روند بازگش��ت ارز صادراتي و تامين ارز 
مورد نياز بخش واردات همانند گذش��ته جريان دارد و 
كمبودي وجود نداشته است، سامانه نيما به عنوان يكي 
از مهم ترين ابزارها براي كنترل بازار ارز و تامين ارز مورد 
نياز واردات كاالهاي مورد نياز محسوب مي شود.به نظر 
كارشناسان، بخش مهمي از ثبات نرخ ارز در ماه هاي اخير 
ناشي از سازوكار شفاف اين سامانه بوده است. در سامانه 
نيما، حواله هاي ارزي عرضه مي شود كه واردكنندگان 
مي توانند از طريق آن ب��ه واردات محصوالت مورد نياز 
اقدام كنند.سامانه نيما از س��ال گذشته پس از تعديل 
سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد 
و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد و صادركنندگان و 
واردكنندگان بايد معامالت ارزي خود را در بس��تر اين 

سامانه به ثبت برسانند.

   جزيي�ات بازگش�ت ارز صادرات�ي در ۹ ماه 
گذشته

در مجموع از ابتداي امس��ال تا 27 آذرماه امسال مبلغ 
12 ميلي��ارد و 40 ميليون يورو در س��امانه نيما عرضه 
شده است، در فروردين ماه يك ميليارد و 272 ميليون 
يورو و در ارديبهشت ماه 2 ميليارد و 151 ميليون يورو 
ارز صادرات��ي در نيما در معرض ف��روش قرار گرفت. در 
خرداد ماه يك ميلي��ارد و 241 ميليون يورو، در تيرماه 
يك ميليارد و 338 ميليون يورو و در مرداد ماه نيز 928 
ميليون يورو ارز صادراتي در سامانه نيما ثبت شده است، 
ميزان عرضه ارز در ش��هريور ماه به ي��ك ميليارد و 26 
ميليون يورو و در مهرماه به يك ميليارد و 548 ميليون 
و در آبان ماه به يك ميليارد و 258 ميليون يورو رسيد، 
از ابتداي آذر ت��ا 27 آذر نيز يك ميليارد و 277 ميليون 
يورو در سامانه نيما عرضه شد.بيشترين ميزان بازگشت 
ارز صادراتي در س��ال 98 مربوط به ارديبهشت ماه بوده 
به طوري كه در اين ماه دو ميليارد و 151 ميليون يورو ارز 
صادراتي در نيما عرضه شد، كمترين حجم عرضه ارز نيز 

در مردادماه با 928 ميليون يورو رخ داده است.

   عرضه ۱.۲۷ ميليارد يورو در آذرماه
از ابتداي آذر ت��ا 27 آذر نيز يك ميليارد و 277 ميليون 
يورو در سامانه نيما در معرض فروش قرار گرفت كه يك 
ميليارد و 124 ميليون از آن خريداري شد، ميانگين نرخ 
فروش حواله دالر در سامانه نيما در يك ماه گذشته 10 
ه��زار و 987 تومان و نرخ فروش حوال��ه يورو 12 هزار و 

114 تومان بوده است.معاون ارزي بانك مركزي چندي 
پيش در اين باره گفت: امروز با وجود تحريم ها، تاكنون 
از نظر تامين ارز واردات مشكلي نداشته ايم و مازاد عرضه 
ارز در س��امانه نيما نش��انگر كاركرد روان و مثبت اين 
سامانه اس��ت.دوربين نظارتي بانك مركزي در بازار ارز 
روشن است.همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
با تاكيد بر ضرورت قطع وابستگي اقتصاد به دالر، گفت: 
كنترل منسجم شكل گرفته از سوي بانك مركزي بر بازار 
نوسانات قيمتي را بعد از اصالح نرخ سوخت به حداقل 
ممكن رسانده است.احمد اناركي محمدي در گفت وگو 
با ايِبنا با بيان اينكه با اصالح نرخ بنزين رش��د نرخ ها در 
بازار طبيعي بود، گفت: خوش��بختانه كنترل منسجم 
شكل گرفته از سوي بانك مركزي بر بازار اين نوسانات 
قيمتي را بعد از اصالح نرخ س��وخت به حداقل رسانده 
است. نماينده مردم انار و رفسنجان در مجلس، با تاكيد 
بر اينكه تغيير نرخ بنزين و حامل هاي انرژي و همچنين 
دالر بر تمامي مولفه هاي اقتصادي كشور تاثير دارد، افزود: 
طبق پيش بيني ها تغيير 4 تا 6 درصدي نرخ ها در نتيجه 
افزايش قيمت بنزين طبيعي است اما اگر كنترل ها بر بازار 
مناسب نباشد، اين نوسان قيمتي حتي بيش از 30 درصد 
هم خواهد بود.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه برنامه م��داري بانك مركزي يك بار به طور جدي 
نوسانات قيمتي در بازار ارز را به آرامش بدل كرد، تصريح 
كرد: تجربه نشان داده كه بانك مركزي باز هم مي تواند 
نوسانات چند هفته اخير را به سمت ثبات و در نتيجه افت 
قيمت ها هدايت كند.عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 
با تاكيد بر اينكه كاهش وابستگي به دالر از ضرورت هايي 
است كه بايد از سوي بانك مركزي پيگيري شود، گفت: 

تا زماني كه وابس��تگي به دالر به صفر نرسيده بايد مدام 
با سياس��ت گذاري مانع از تالطم قيمتي در بازار باشيم.

اين نماينده مردم در مجلس ده��م، ادامه داد: افزايش 
صادرات و كاهش واردات يكي از مهم ترين مولفه ها در 
حوزه ساماندهي بازار ارز است از اين رو بايد مشوق هايي 
از سوي دولت در اين حوزه به توليدكنندگان موفق برسد.

    نياز ارزي كشور ساالنه ۷۰ ميليارد دالر
همچنين وزير پيشين بازرگاني در خصوص مداخله بانك  
مركزي در بازار ارز اظهاركرد: مديريت سياست پولي در 
تمام دنيا بر عهده بانك  مركزي است، زيرا حفظ ارزش پول 
ملي، مبادالت ارزي و تعادل بازار ارز جزو وظايف اوليه و 
ذاتي بانك هاي مركزي است و بانك  مركزي ايران نيز از 
اين قضيه مستثناء نيست.يحيي آل اسحاق در گفت وگو 
با ايسنا با اشاره به اينكه مس��اله ارز نيازمند هماهنگي 
فرانهادي است، افزود: مديريت بازار ارز نيازمند همكاري 
ساير نهادهاي ذي ربط دراين حوزه است؛ بنابراين تمام 
نهادهاي ذي ربط در حوزه ارز مانند تجارت بايد با بانك 
مركزي همكاري الزم را داشته باشند تا مديريت يكپارچه 

براي تعادل عرضه و تقاضاي ارز در بازار ايجاد شود.
وي با تش��ريح چرايي نياز به هماهنگ��ي فرانهادي بين 
متوليان بازارهاي مالي گف��ت: نرخ ارز و ميزان مبادالت 
ارزي رابطه مس��تقيمي با حجم تجارت و ميزان عرضه  
و تقاض��اي ارز دارد؛ بنابراين نظام تجاري كش��ور، تمام 
بخش هاي متقاضي و مصرف كننده ارز، سرمايه گذاري ها 
و در كل نظام اقتصادي كش��ور بايد اولويت گذاري هاي 
خود را با هماهنگي بانك مركزي تعيين  و تنظيم كنند 
تا امكان مديريت بازار ارز، فراهم شود، بانك مركزي نيز 

بايد با تمام اين بخش ها همكاري الزم را داش��ته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه همكاري فرانهادي، استقالل بانك  
مركزي را زير سوال نمي برد، ادامه داد: اين نوع همكاري 
را نبايد دخالت در امور بانك  مركزي يا برعكس دخالت 
عامدانه بانك  مركزي در بازار ارز دانست؛ چراكه تنظيم 
بازار ارز بايد با هدف اصلي حفظ ارزش پول ملي زيرنظر 
بانك  مركزي مديريت شود. عرضه  و تقاضاي موجود در 
بازار براي بانك  مركزي معنا و مبناي عملياتي دارد؛ يعني 
اين بانك در كنار تقاضاي رسمي بايد تقاضاهاي كاذب را 
نيز مديريت كند. وي توضيح داد: براي مثال بررسي روند 
10 ساله تجارت خارجي ايران نشان مي دهد كه ميزان 
ارز مورد نياز براي تجارت حدود 50 ميليارد دالر در سال 
است و اگر ساير نيازهاي ارزي همچون سفرهاي خارجي، 
ارز مورد نياز براي اعزام بيماران، ارز دانشجويي، نيازهاي 
ارزي وزارت امورخارج��ه و حتي حق عضويت نهادهاي 
بين المللي و امثال آن را به اين رقم اضافه كنيم، در مجموع 
نياز ارزي كشور ساالنه به حدود 70 ميليارد دالر مي رسد. 
وي تاكيد كرد: اما اين تمام نياز ارزي كش��ور نيس��ت و 
تقاضاهاي ديگري نيز در بازار ارز وجود دارد؛ تقاضاهايي 
مانند قاچاق، سوداگري ارز، خروج سرمايه از كشور كه بازار 
را با نوسان مواجه مي كند و بايد مديريت شود كه مديريت 
اين تقاضاها نيز درحيطه وظايف ذاتي بانك مركزي است و 
ساير دستگاه ها بايد در اين زمينه با بانك مركزي همكاري 
كامل داش��ته باشند.وي اضافه كرد: از طرف ديگر، بانك 
مركزي بايد با همكاري نهادهاي نظارتي، ميزان ارزي كه 
تاكنون از طريق صادرات به كشور بازنگشته را پيگيري 
كند و اگر بانك  مركزي پيگي��ري اين امور را انجام دهد، 

طبيعتا ديگر نام آن را نمي توان مداخله گذاشت.

ناصر يارمحمديان|
معموال دولت ها در اواخر دوره دوم، تمايل  به افزايش بدهي 
دارند كه اعمال قواعدي مانند سقف مجاز بدهي نسبت به 
توليد و همچنين سقف رشد بدهي ها مي تواند از تكرار اين 

الگوها جلوگيري كند.
نظريه انتخاب عمومي بر اين فرض استوار است كه دولت ها 
منافع ش��خصي، گروهي و حزبي خود را دنبال مي كنند 
به جاي اينكه به ص��ورت خيرخواهان��ه منافع عمومي 
دنبال شود. زماني سياس��ت ها، درست اجرا مي شوند يا 
سياست هاي درس��ت اجرا مي شوند كه با منافع عمومي 
و منافع گروهي همسو ش��وند. معموال دولت ها در ايران 
تصميم گيري هاي كوتاه مدت را به تصميم س��ازي هاي 
بلندمدت ترجي��ح مي دهند و به ج��اي در نظر گرفتن 
افق هاي بلندم��دت، افق هاي كوتاه م��دت و ميان مدت 

)حداكثر 10 ساله( را مورد توجه قرار مي دهند.
اين امر باعث مي شود هميشه تصميمات مهم به دولت هاي 
بع��دي و زمان ه��اي بعدي احاله ش��ود ي��ا راحت ترين 
تصميمات در زمان حال گرفته شده و راه حل هاي مشكل 
اما مناسب به آيندگان واگذار  شود. اين مساله در سال هاي 
آخر دولت ها شديدتر اس��ت و نزديك بيني در دوره هاي 
دوم رياست جمهوري يا در سال هاي پاياني دولت ها بر نگاه 
سياست مداران حاكم مي شود چرا كه آينده اي كه از نظر 
آنها اهميت دارد و آنها به اين سال ها وزن بيشتري مي دهند 
كوتاه تر مي شود.اين رويكرد، در اليحه بودجه سال 1399 
كه براي يك سال مانده به اتمام دولت يازدهم نوشته شده 

است نيز مش��اهده مي شود. معموال دولت ها براي تامين 
مالي در سال هاي پاياني يا به سراغ استقراض و ايجاد بدهي 
مي روند يا با واگذاري اموال و شركت هاي دولتي، سعي در 
تامين منابع الزم براي بودجه دارند و اين مساله به عنوان 

يك الگوي رفتاري در دولت ها مشاهده مي شود.
در طبقه بن��دي بودجه به آن بخش از منابعي كه از محل 
واگذاري ها باش��د، منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي گفته مي شود. دو جزو مهم واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي فروش نفت و ميعانات گازي )رديف 210100( 

و جزو ديگر واگذاري اموال منقول و غيرمنقول )210200( 
اس��ت.با وج��ود اينكه س��هم درآمدهاي نفت��ي، رديف 
210100 حدود يك س��وم ش��ده اس��ت ول��ي دولت با 
افزايش بيش از 10 برابري رديف واگذاري اموال منقول 
و غيرمنقول، رديف ش��ماره 210200، باعث شده است 
وابستگي بودجه به واگذاري دارايي هاي سرمايه اي تغيير 
زيادي نداش��ته باشد. هرچند نفت و گاز سرمايه طبيعي 
هس��تند، اما دارايي هاي منق��ول و غيرمنقول دولت نيز 
دارايي هاي فيزيكي دولت به حساب مي آيند كه واگذاري 

آنها مانند منابع سمي در بودجه عمل مي كند.اگر بدون 
لحاظ واگذاري اموال منقول و غيرمنقول نسبت وابستگي 
بودجه به نفت را محاس��به كنيم، اين نس��بت )با لحاظ 
برداشت از صندوق توسعه ملي در رديف ها و در تبصره ها( 
برابر 26 درصد خواهد شد كه در مقايسه با نسبت مشابه در 
قانون بودجه سال 1398 )34 درصد( كاهش داشته است.

اما اگر واگذاري اموال منقول و غيرمنقول را در اين نسبت 
لحاظ كنيم نسبت وابس��تگي بودجه به منابع حاصل از 
 واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي )طبيع��ي و فيزيكي( 
به 37 درصد خواهد رس��يد كه بيشتر از نسبت مشابه در 
قانون سال 1398 است. اين رفتار بودجه اي نشان مي دهد 
دولت با نزديك ش��ده به پايان دوره خود به سمت تامين 

مالي از محل واگذاري اموال رفته است.
رفتار ديگري كه مش��اهده مي ش��ود افزايش بدهي ها و 
وابس��تگي بودجه به استقراض اس��ت. ميزان استقراض 
دولت در رديفي با عنوان واگذاري دارايي هاي مالي انعكاس 
مي يابد. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال 1398 بيش 
از 2/5 برابر شده است كه نشان دهنده وابستگي شديدتر 

بودجه به استقراض است.
با اين حال دولت ها در هر سال مالي بخشي از بدهي هاي 
خود را بازپرداخ��ت مي كنند، كه ب��ه اين بخش تملك 
دارايي هاي مالي گفته مي ش��ود. ي��ك روش بهتر براي 
بررسي ميزان بدهي هاي دولت در بودجه محاسبه خالص 
بدهي ايجاد شده است كه از اختالف واگذاري دارايي هاي 
مالي و تملك دارايي هاي مالي محاسبه مي شود. اين رقم 

در اليحه بودجه سال 1399 نسبت به قانون بودجه سال 
1398 حدود 3/5 برابر شده است كه نشان دهنده وابستگي 
بيشتر به استقراض و ايجاد بدهي است. الزم به ذكر است 
بدهي ها غير از مجوز ايجاد بدهي و اس��تقراض از خارج و 

بدهي شركت هاي دولتي است.
بنابراين الگوي رفتاري دولت در اليحه بودجه سال 1399 
نش��ان دهنده ش��دت گرفتن بدهي ها و افزايش نسبت 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي از محل واگذاري اموال 
منقول و غيرمنقول است. دليل بروز اين الگوي رفتاري هم 
نزديك شدن به پايان دولت و نزديك بيني شديد دولت در 
سياست گذاري است چرا كه نگراني نسبت به بازپرداخت 
بدهي ها يا واگذاري اموال خود ندارد.معموال براي مقابله با 
چنين الگوهاي رفتاري قواعد مالي وضع مي شود و دولت 
براي تهيه بودجه موظف اس��ت اين قواعد را رعايت كند؛ 
براي مثال ايجاد س��قف بدهي به توليد ناخالص داخلي، 
كه اين قاعده در قانون برنامه شش��م در سطح 40 درصد 
تعيين شده اس��ت.اما قاعده مالي مهم تري كه دولت را از 
نظر چنين رفتارهايي كنترل مي كند برقراري سقف رشد 
بدهي ها است به نحوي كه دولت در هر سال نتواند بيش از 
نرخ تعيين شده بدهي ايجاد كند. يك معيار مناسب براي 
تعيين سقف ايجاد بدهي در هر سال، توان ماليات ستاني 
دولت است كه از طريق رشد توليد ناخالص داخلي قابل 
محاسبه است. به عبارتي در هر سال رشد بدهي هاي دولت 
نبايد از متوسط رشد اقتصادي يا تا دو برابر متوسط رشد 

اقتصادي كشور بيشتر باشد.

بانك مركزي براس��اس طرح بانكداري مجلس بايد سه 
هدف عمده »ثب��ات قيمت ها و كنترل ت��ورم«، »تامين 
ثبات و سالمت شبكه بانكي« و »حمايت از رشد و توسعه 

اقتصادي« را دنبال كند.
به گزارش ايِبنا، نمايندگان مجلس در نشست علني روز 
 سه ش��نبه، 26 آذرماه با 132 راي موافق، 44 راي مخالف 
و 6 راي ممتنع از 201 نماينده حاضر در جلسه با كليات 

طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران موافقت كردند.
در گزارش كميسيون اقتصادي درباره اين طرح آمده است: 
»طرح بانكداري جمهوري اس��المي ايران«، »طرح بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران«، »طرح تاسيس بانك 
توسعه جمهوري اسالمي ايران«، »طرح عمليات بانكي 
بدون ربا« و »اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كشور« در 
جلسات متعدد با حضور مسووالن ذي ربط، كارشناسان 

مركز پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات مورد بررسي 
قرار گرفت و به اس��تناد تبصره يك ماده 143 آيين نامه 
داخلي به دليل تشابه موضوع طرح ها و اليحه مذكور با هم 
ادغام و در نهايت در جلس��ه روز سه شنبه مورخ 21 آبان 
1398 با اصالحاتي در عنوان و متن به ش��رح پيوست با 

اكثريت آرا به تصويب رسيد.
همزمان الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
در اين خصوص به معاونت قوانين مجلس نوش��ته است 
كه گزارش كميسيون هاي فرعي امنيت ملي و سياست 
خارجي، قضايي و حقوقي، عمران، بهداشت و درمان، ويژه 
حمايت از توليد ملي و نظارت بر سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي، امور داخلي كشور و شوراها، اجتماعي، 

صنايع و معادن و فرهنگي تا اين تاريخ واصل نشده است.
براس��اس ماده سوم فصل س��وم طرح بانكداري مجلس، 

مسووليت استقرار بانكداري سازگار با شرع مقدس اسالم 
و برقراري مناسبات عادالنه در بخش پولي و بانكي اقتصاد 

كشور در چارچوب قانون برعهده بانك مركزي است.
اين بانك در اين خصوص بايد سه هدف »ثبات قيمت ها 
و كنترل تورم«، »تامين ثبات و س��المت شبكه بانكي« و 

»حمايت از رشد و توسعه اقتصادي« را دنبال كند.
همچنين بانك مركزي موظف است در چارچوب قانون 
نسبت 11 مورد اقدام كند: تعيين و اجراي سياست هاي 
پولي و ارزي؛ نظارت بر اشخاص تحت نظارت؛ نگهداري 
و مديريت ذخاير بين المللي كش��ور؛ ضرب مسكوكات و 
انتشار اسكناس هاي رايج كشور؛ نگهداري جواهرات ملي؛ 
ايجاد و توسعه زيرساخت ها، سياست گذاري و تنظيم گري 
نظام پرداخت كشور؛ ايفاي نقش به عنوان بانكدار، كارگزار 
و مش��اور دولت؛ ايفاي نقش به عنوان بانكدار موسسات 

اعتباري؛ ايجاد بس��ترهاي الزم براي تشكيل پايگاه داده 
جامع و متمركز عمليات بانكي، خدمات و تراكنش هاي 
اشخاص تحت نظارت؛ ايجاد بس��ترهاي الزم حقوقي و 
اطالعاتي براي فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي، موسسات 
ضمانت تعهدات و ساير نهادهاي مكمل صنعت بانكداري؛ 
ايجاد زيرس��اخت هاي حقوقي و فني الزم ب��راي انعقاد 

پيمان هاي دو يا چندجانبه پولي با ساير كشورها.
در بخش )ب( اين ماده نيز آمده اس��ت كه بانك مركزي 
مي تواند با رعايت قوانين و مقررات، اقدامات 10 گانه را انجام 
دهد: ايجاد زيرساخت هاي حقوقي و فني الزم براي انعقاد 
پيمان هاي دو يا چندجانبه پولي با س��اير كشورها؛ انجام 
معامالت ارزي به منظور مديريت ذخاير بين المللي كشور؛ 
مشاركت و عضويت در نهادهاي بين المللي؛ ارايه خدمات 
بانكي به بانك هاي خارجي يا نهادهاي پولي و سازمان هاي 

بين المللي؛ انجام عمليات بانكي با موسسات اعتباري داخلي 
و خارجي؛ مكاري و تبادل اطالعات با بانك هاي مركزي و 
مقامات نظارت بانكي ساير كشورها؛ تاسيس و مشاركت 
در شركت هاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظايف 
و تحقق اهداف بانك مركزي؛ دريافت كارمزد در برابر ارايه 
خدمت به متقاضيان؛ ايجاد و اداره موسس��ات آموزشي 
و پژوهش��ي مرتبط با وظايف بانك مركزي و نظام بانكي 
در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ س��اير اموري كه به 
تشخيص هيات عالي براي تحقق اهداف بانك مركزي مورد 
نياز است.البته اين بخش داراي 2 تبصره است كه در تبصره 
اول آمده: مشاركت حقوقي بانك مركزي با »اشخاص تحت 
نظارت« و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است. و تبصره دوم 
مي گويد: عمليات بانك مركزي نبايد مغاير با احكام شرع 

باشد و مرجع تشخيص اين مغايرت، شوراي فقهي است.
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افزايش ۲5 تا 33 درصدي 
تراكنش سامانه هاي بانكي

گروه بانك و بيمه|آمار بانك مركزي از بانكداري 
الكترونيك، حاكي از كاه��ش 21 درصدي تبادل 
چك در سامانه چكاوك و افزايش 28 درصدي تعداد 
تراكنش هاي اينترنتي در 6 ماهه اول امسال است.

روابط عمومي بانك مركزي در گزارش شش ماهه 
عملكرد س��امانه هاي بانكداري الكترونيك كه روز 
پنج شنبه منتشر ش��د، آورده است: »بانك مركزي 
در راستاي خدمت رس��اني آني و سريع با راه اندازي 
سامانه هاي »شتاب«، »شاپرك«، »پايا«، »ساتنا«، 
»چكاوك« و »صياد« در حوزه بانكداري الكترونيك، 
شاهد كسب دستاوردهاي سترگي است كه نتيجه 
آن دسترسي سريع و آسان مشتريان نظام بانكي به 
خدمات بانك ها و موسسات اعتباري است، بر اين مبنا 
گزارش عملكرد سامانه هاي ياد شده در بازه زماني 
شش ماهه سال جاري به منظور آگاهي شهروندان 

منتشر مي شود.
بر اس��اس اين گزارش، در سامانه »چكاوك« تعداد 
47 ميليون چك تبادل شده؛ مبلغ اين چك ها يك 
ميليارد و 582 ميليون تومان است كه نسبت به دوره 
مشابه در سال قبل به ترتيب 21 و 6 درصد كاهش را 
نشان مي دهد.همچنين در سامانه »شاپرك« تعداد 
27 ميليون و 658 تراكنش پ��ردازش و مبلغ يك 
ميليارد و 475 ميليون تومان تسويه صورت گرفت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتيب 28 و 
26 درصد رشد را نشان مي دهد.  درسامانه »شتاب« 
تعداد 20 ميليون و 401 تراكنش پردازش و مبلغ 2 
ميليارد و 287 ميليون تومان تسويه صورت گرفت كه 
نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتيب 25 و 27 
درصد رشد را نشان مي دهد.در سامانه »پايا« تعداد 
874 ميليون تراكنش پردازش و بيش از يك ميليارد 
و 900 ميليون تومان تسويه انجام شد كه نسبت به 
دوره مش��ابه در سال قبل به ترتيب 33 و 30 درصد 
رشد را نشان مي دهد.آمارها حاكي از آن است كه در 
سامانه »ساتنا« تعداد 13 ميليون و 600 تراكنش با 
مبلغ 6 ميليارد و 187 ميليون تومان تسويه انجام شد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتيب 82 و 
144 درصد رشد را نشان مي دهد.در شش ماهه اول 
سال 1398 تعداد تراكنش هاي سامانه »صياد« به 
53 ميليون و 747 رس��يد كه نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 416.49 درصد رشد را نشان مي دهد. رشد 
تعداد اين تراكنش هاي تحت تاثير راه اندازي سرويس 
استعالم مي باشد كه در شش ماهه اول سال 1397 

هنوز راه اندازي نشده بود.

تجربه مداخله ارزي سوييس
مداخله ارزي در بازار ب��راي حفظ ارزش پول ملي، 
يكي از روش هاي مرسومي است كه توسط بانك هاي 
مركزي دنيا انجام مي شود. يكي از تجارب مداخالت 

ارزي مربوط به اروپاست كه بارها تكرار شده است.
به گزارش ايس��نا، چندي اس��ت كه مداخله ارزي 
بانك مركزي در ادوار گذش��ته براي كنترل بازار ارز 
با انتقادهايي همراه ش��ده و برخ��ي اين كار را فقط 
مختص كشورهايي مثل ايران مي دانند كه دولت با 
سياست هاي دستوري سعي در كنترل قيمت ها دارد. 
بررسي تجربه كشورهاي ديگر در اين زمينه مي تواند 

پاسخگوي بسياري از سواالت باشد.
يكي از اين كش��ورهاي اروپايي سوييس است كه 
پس از بحران ارزي، در چندين مرحله اقدام به خريد 
گس��ترده ارزهاي خارجي ك��رده؛ به طوري كه اين 
خريد تا 70 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور 

ارزش داشته است.
در بحران مالي س��ال هاي 2007 و 2008 ميالدي 
ارزش فرانك س��وييس افزايش زيادي پيدا كرد كه 
باعث كاهش صادرات و افزايش واردات اين كش��ور 
اروپايي شده بود. در روز 12 مارس سال 2009 بانك 
مركزي سوييس اعالم كرد براي ممانعت از افزايش 
بيشتر ارزش فرانك تصميم به خريد ارزهاي خارجي 
دارد. با خريد يورو و دالر توس��ط بانك مركزي اين 
كش��ور، ارزش فرانك از 1.48 در مقابل يورو و تنها 
ظرف يك روز به 1.52 رسيد. اما اين سياست ادامه 
پيدا كرد و به نظر مي رسيد كه تا انتهاي سال 2009 
ميالدي اين مش��كل برطرف شده باشد و به همين 
دليل بانك مركزي خريد ارزهاي خارجي را متوقف 
كرد.اين كار سبب شد كه ارزش فرانك سوييس براي 
بار ديگر رشد كند؛ بنابراين سياست خريد ارز خارجي 
به ارزش 30 ميليارد فرانك سوييس در هر ماه ادامه 
يافت. در روز 17 ژوئن سال 2010 كه بانك مركزي 
خبر از پايان مداخله در ب��ازار ارز داد، ميزان ارزهاي 
خارجي خريداري ك��رده برابر با 179 ميليارد يورو 
بود كه سهمي معادل 33 درصد توليد ناخالص داخلي 
سوييس داشت.در سپتامبر سال 2011 بانك مركزي 
براي بار ديگر وارد بازار ارز شد و ارزش فرانك سوييس 
در برابر يورو را برابر با 1.2 تعيين كرد.در روز 15 ژانويه 
سال 2015، بانك مركزي به طور ناگهاني اعالم كرد 
سياست نرخ برابري ارز ثابت )يعني نرخي كه در سال 
2011 تعيين كرده بود( را ادامه نمي دهد. درنتيجه 
ارزش فرانك س��وييس رش��د كرد و ارزش يورو در 
مقابل فرانك 40 درصد تن��زل يافت.بدين ترتيب 
سرمايه گذاران به خريد فرانك روي آوردند تا از نابودي 
سرمايه هاي خود جلوگيري كنند و اين مساله بازهم 
ارزش فرانك را باال برد. فرانك گران قيمت، باعث شد 
تا كاالهاي صادراتي اين كشور در بازارهاي جهاني 
هم گران شود و بازارش از دست برود.بانك مركزي 
بعد از مشاهده اين وضعيت، فرانك تازه اي را طراحي 
و جايگزين فرانك قبلي سوييس كرد و با فرانك جديد 
يورو خريداري كرد. افزايش عرضه فرانك در مقايسه 
با يورو دوب��اره باعث كاه��ش ارزش فرانك در بازار 
شد. اين سياست باعث شد كه اين بار ارزش ارزهاي 
خارجي خريداري شده توسط بانك مركزي به 480 
ميليارد دالر برسد كه 70 درصد توليد ناخالص داخلي 
سوييس بود.بعد از اعالم بانك مركزي اتحاديه اروپا 
مبني بر توقف تزريق به بازار ارز دوباره ارزش فرانك 
در برابر يورو رشد كرد و بانك مركزي اعالم كرد كه 

سياست نرخ ارزش ثابت را در پيش مي گيرد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از وضعيت بازارهاي جهاني در هفته اي گذشت

پروازشاخصهابابالخوشبيني

سرمايه گذاران، زير چتر امنيت اقتصادي

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
خوش بيني ناش��ي از حصول توافق تجاري در ميان 
سرمايه گذاران بازارهاي عمده بين المللي همچنان 
ادام��ه دارد. از اي��ن رو معامالت س��ومين هفته ماه 
دس��امبر نيز همچ��ون دو هفته قبل با رش��د جدي 
شاخص هاي س��هام به اتمام رس��يد. طي اين هفته 
ركورد شكني نماگرهاي سهام در وال استريت ادامه 
يافت و به موجب آن شيب صعودي شاخص هاي ياد 

شده تقويت شد. 
طي اين هفته اگرچ��ه تحقق فاز اول تفاهم تعرفه اي 
از ريس��ك بازاره��ا كاس��ت و س��رمايه گذاران را به 
ريسك پذيري بيش��تري در معامالت خود وا داشت 
اما اعالم نام ترامپ براي استيضاح موجب شد تا عدم 
اطمينان در ميان سرمايه گذاران ريسك پذيرتر تقويت 
شود. بر اساس آنچه در رسانه هاي امريكايي اعالم شد 
دونالد ترامپ س��ومين رييس جمهور ايالت متحده 
خواهد بود كه براي استيضاح و پاسخگويي به سواالت 

نمايندگان وارد صحن سناي امريكا مي شود. 
البته بايد به خاطر داش��ت كه واكنش بازارها به خبر 
استيضاح تاثير قابل توجهي بر روند قيمت ها هم در 
بازار س��هام و هم در بازار بدهي نداشته است. آن طور 
كه باز بيني روند قيمت ها نشان مي دهد در حال حاضر 
بازارهاي مالي اياالت متحده و به تبع آن ساير بازارهاي 
بين المللي تحت تاثير افق مثبت ناشي از حصول توافق 
ميان امريكا و چين روند رو به جلو را طي مي كنند. بر 
اساسا آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در روزهاي 
اخير، در حالي كه آثار مستقيم توافق تجاري در وهله 
اول متوجه اقتصاد امريكا و چين است اما اثرات جانبي 
آن از همين االن توانسته بازارهاي اروپايي را با افزايش 

شيب رشد رو به رو كند.

   شاخص هاي سهام در اوج 
 بر اساس آنچه از روند تحوالت سياسي گفته شد در 
حال حاضر موج تازه اي از تقاضا در بازارهاي س��هام 
امريكا وجود دارد كه به ركورد شكني نماگرهاي »؟؟«، 
»اس اند پي« و »نزدك« انجاميده است. در حالي كه تا 
همين چندي قبل ميانگين صنعتي داو در كف كانال 
27 هزار واحدي قرار داشت و تيرگي شرايط ناشي از 
جنگ تجاري احتمال تغيير روند آن را دو چندان كرده 
بود، حاال هيجان اتمام جنگ تعرفه اي بر خوش بيني 
حاصل از آمار خوب اقتصادي افزوده ش��ده و بازارها 
تقريبا هر روز را با رشد س��پري مي كنند. همين امر 
سبب شده تا قديمي ترين نماگر وال استريت يعني 
»داوجونز « ضمن گذر از كانال 27 هزار واحدي حاال 
هر روز بيش از پيش خود را براي رسيده به آستانه 29 

هزار واحد آماده كند. 
ساير شاخص هاي نيويورك نيز شرايطي مشابه دارند. 
در پايان معامالت روز پنج شنبه دقيقا يك روز قبل از 
آنكه كارنامه داد و س��تدهاي هفته پيش بسته شود، 
حجم تقاضا در سهام سبب ش��ده تا هر سه شاخص 
عمده نيويورك با رشد تقريبا نيم درصدي به فعاليت 
خود خاتمه دهند. رويكرد تهاجمي س��رمايه گذاران 

در س��هام طي يك هفته اخير در واقع به حدي بوده 
كه شاخص نوسان CBOE را كه به VIX نيز معروف 
است در سطوح بسيار پاييني قرار بگيرد. اين امر نشان 
از آن دارد كه بازار سهام نيويورك در اغلب صنايع مورد 
معامله در حال حاضر آنچان ب��ا هجوم تقاضا مواجه 
است، كه ارزيابي سرمايه گذاران از سقوط قيمت ها با 
خوش بيني غيرمعمولي مواجه شده است. همين امر 
سبب شده تا س��رمايه گذاران محتاط تر اين روزها به 

شكلي جدي تر تغييرات VIX را دنبال كند. 
در بازارهاي اروپايي نيز بازارها تا حدود زيادي از نتايج 
توافق چين و امريكا اثر پذيرفته اند. عالوه بر آن افزايش 
احتمال حصول توافق خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
توانسته بازارهاي اين قاره به خصوص شاخص فوتسي 
را با رشد مواجه كند. دليل رشد دماسنج بورس لندن 
در روزهاي گذشته خوش بيني به نهايي شدن توافق 
و به جريان افتادن آن است. در صورتي كه همه چيز 
مطابق با گفته هاي بوريس جانس��ون نخس��ت وزير 
بريتانيا پيش برود، حصول توافق با اتحاديه به روشن 
شدن وضعيت كسب و كارها و اقتصاد منجر خواهد 
ش��د كه به نوبه خود خبر خوبي براي بازارهاي مالي 

لندن است.
در بازارهاي آسيايي اما عملكرد شاخص ها به خوبي 
غرب نبود. طي هفته گذشته شاخص نيكي متعلق به 
بورس توكيو عملكردي اصالحي را از خود به نمايش 
گذاش��ت. دليل افت ش��اخص ژاپني در آخرين روز 
معامالت هفته اخير ناخشنودي تحليلگران از توافق 
تجاري عنوان شده است كه كانادا، امريكا و مكزيك آن 
را جايگزين »نفتا« كرده اند. مطابق با آنچه CNBC در 
گزارش خود آورده است، پس از اجرايي شدن توافق 
كه در روز گذش��ته به تصويب مجلس نمايندگان در 
اياالت متحده رس��يد، ميزان فروش خودروسازهاي 

ژاپني در امريكاي شمالي با افت مواجه خواهد شد. 
در بازاره��اي چين نيز اوضاع معامالت به حدي نبود 
كه به رشد شاخص ها منتهي شود. به نظر مي رسد كه 
افول »نفتا« سبب شده تا اگرچه جايگزين آن هنوز به 
تصويب سناي امريكا نرسيده است، بازارهاي آسيايي 
را با ترس از كاهش صادرات به امريكاي ش��مالي رو 

به رو كند. 

   نگاهي به تغييرات بازار جهاني ارز
هفته گذشته را مي توان هفته استراحت دالر ناميد. 
طي اين هفته شاخص دالر امريكا در حالي توانست 
خود را با اندكي افزايش نسبت به ريزش قبلي به ميانه 
كانال 97 واحدي برساند كه به گفته كارشناسان آمار 
اميدوار كنن��ده اقتصادي مي توان��د به باز پس گيري 
سطوح از دست رفته شاخص دالر بيانجامد. با اين حال 
انتظار مي رود كه در سال ميالدي پيش رو كاهش نرخ 
بهره توس��ط فدرال رزرو به افت دوباره ارزش دالر در 

مقابل ارزهاي نظير يورو منتهي شود. 
در اوضاع ني��ز در حالي كه روند يورو در مقابل دالر با 
كمترين نوسان ممكن مواجه شد، اندكي از رشد دو 
هفته اخير ليره اس��ترلينگ در مقابل دالر امريكا كه 

از پيروزي قاطع حزب محافظه كار ناشي مي شد، به 
دليل نگراني از بركزيت سخت خنثي شد. ساير جفت 
ارزهاي بازار در حال حاض��ر روندي تقريبا خنثي را 

طي مي كنند.

 بهبود شرايط به نفع ايران
 در بازار فلزات اساسي روند قيمت ها همچنان به لطف 
حصول فاز اول توافق تجاري مثبت اس��ت. در حالي 
كه آمار اقتصادي مختلف نيز ماهانه از اقتصاد امريكا 
وضعيت خوبي را مخابره مي كنند اين عامل سبب شده 
تا خوش بيني ها ب��ه وضعيت اقتصاد جهاني بر تقاضا 
موثر فلزات بيفزاين��د. از آنجايي كه انتظار مي رود با 
وارد نشدن قدرت هاي بزرگ اقتصادي به ورطه ركود 
مصرف كاالهاي نهايي كاهش يابد به نظر مي رسد تا 
در سال آينده نيز ش��اهد تداوم رشد كاالهايي مانند 
فوالد و كانه هاي فلزي باش��يم. مضاف بر اينكه بازار 
فلزات رنگين نيز همچنان شاهد رشد قيمت فلزاتي 
مانند مس است. در حالي كه تا همين ماه هاي اخير 
كارشناسان بازار جهاني فلزات نسبت به فراتر رفتن 
قيمت مس از 6 ه��زار دالر در هر متريك تن با ديده 
ترديد مي نگريستند، حاال رشد ادامه دار قيمت اين فلز 
در بازارهاي بين المللي بهاي آن را به محدوده 6 هزار 
و 200 دالر رسانده است. در پايان معامالت هفته اي 
كه گذش��ت قيمت اين رس��اناي صنعتي به 6 هزار و 

192 دالر رسيد. 
الزم به ذكر است كه رشد قيمت فلزات رنگين محدود 
به مس نبوده است. در پايان معامالت روز جمعه هر تن 

آلومينيوم هزار و 800 دالر، هر تن روي 2 هزار 347 
دالر و هر تن سبر نيز هزار و 933 دالر داد و ستد شد. 
 اما از معامالت جهاني فلزات كه بگذريم در اين بازار 
هم اكنون وضعيت به نفع ايران است. از يك سو كاهش 
توليد جهاني فوالد به رشد قيمت فوالد توليدي ايران 
منجر شده و از سوي ديگر سياست هاي آسمان آبي 
چين به مازاد عرضه الكترود گرافيتي انجاميده است. 
از اين رو انتظار مي رود كه در ماه هاي آينده ش��اهد 
افزايش حاش��يه س��ود توليدكنندگان داخلي اين 

صنعت باشيم. 

  بهبود اقتصاد جهاني به ضرر طال و سود پاالديوم
بازار فلزات گرانبها اما بر خالف فلزات اساسي روزهاي 
كند و ك��م رمقي را س��پري مي كنن��د. در حالي كه 
جنگ تجاري در ماه هاي قبل ريس��ك اس��تنباطي 
س��رمايه گذاران را افزايش داده بود طي روزهاي اخير 
حصول فاز اول تواف��ق بيش از پيش فلزاتي نظير طال 
و نقره را در معرض خطر قرار داده است. افزايش ترس 
بازارها از وق��وع ركود فراگي��ر در اقتصاد جهاني طي 
ماه هاي قبل سبب رش��د قيمت اونس جهاني طال از 
محدوده 1270 دالر تا 1550 دالر ش��ده بود. اما حاال 
كاهش جنجال  هاي روناي سبب شده تا قيمت اونس 
تا 1447 دالر نيز كاهش يابد. در پايان معامالت هفته 
گذشته اگرچه رشد كم شيب قيمت بهاي فلز زرد را به 
1480 نيز افزايش داد اما به گفته بسياري از كارشناسان 
بازار طال همچنان از رمق الزم براي رش��د محسوس 
برخوردار نيست. اين نكته از آن جهت كه در حال حاضر 

نيز داليل بنيادي از بهاي طال حمايت نمي كنند امري 
معقول به نظر مي رس��د.نقره نيز هم اكنون وضعيتي 
مشابه طال دارد. رشد ناچيز آن طي هفته هاي اخير تنها 
توانسته بهاي هر اونس را به 17 دالر و10 سنت برساند 
اين در حالي است كه نقره تا همين چند وقت پيش در 

ميانه كانال 19 دالر قرار داشت. 
تنها فلزي كه در بازار فلزات گرانبها همچنان با رشد 
مواجه اس��ت و بدون توجه به كاهش ريس��ك هاي 
سياسي و تجاري به رشد خود ادامه مي دهد، پاالديوم 
است. از آنجا كه با رشد اقتصاد جهاني اين فلز گرانبها با 
افزايش قيمت رو به رو مي شود، افزايش تقاضا براي آن 
امري منطقي است. طي معامالت هفته اخير اين فلز 
شاهد يك ركوردشكني خارق العاده بود. براي اولين بار 
در تاريخ معامالت پاالديوم قيمت هر اونس از اين فلز 

به 2 هزار دالر رسيد. 

   نگاهي به آرامش بازار نفت
معامالت طالي سياه نيز طي روزهاي گذشته با رشد 
ناچيز قيمت همراه بوده است. حجم باالي عرضه بالقوه 
توليدكنندگان سبب شده تا طي ماه هاي اخير خيال 
راحت مصرف كنندگان به روند صعودي پر قدرت در 
نفت منتهي نشود. شيب كند صعودي فعلي نيز بيشتر 
ناشي از بهبود انتظارات براي افزايش مصرف و كاهش 
اندك عرضه در هفته هاي اخير است. معامالت هفته 
گذشته در حالي خاتمه يافت كه بهاي هر بشكه نفت 
برنت درياي شمال66 دالر 55 سنت و هر بشكه نفت 

وست تگزاس 61 دالر و 11 سنت بود. 

س��ردار محمدرض��ا مقيمي، رييس پلي��س امنيت 
اقتصادي و ش��اپور محمدي رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با هدف افزايش شفافيت و پيشگيري از 
تخلفات احتمالي در بازار سرمايه، تفاهم نامه همكاري 

امضا كردند.
به گزارش س��نا، س��ردار محمدرضا مقيمي، رييس 
پليس امنيت اقتصادي، بر ض��رورت تعامل پليس و 
سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد و گفت: يكي 
از خواس��ته هاي ما در حوزه فعالي��ت پليس امنيت 
اقتصادي همواره اين بوده كه سطح تعامل سازماني 
خود را افزايش دهيم و امضاي تفاهم نامه با سازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز با همين هدف عملياتي شد 
و اين همكاري قطعا افزايش امنيت و كاهش جرايم 

اقتصادي به همراه دارد.
سردار مقيمي با اشاره به شرح وظايف پليس امنيت 
اقتصادي خاطرنش��ان كرد: س��ال جاري در نيروي 
انتظامي مجموعه اي با ن��ام پليس امنيت اقتصادي 
ايجاد ش��د كه كارويژه آن پيش بيني، پيش گيري، 
كنترل و در نهايت مقابله با مسائلي است كه به اقتصاد 
آس��يب وارد مي كند. ما اتفاقاتي را كه در كش��ور رخ 
مي دهد همواره از قبل رصد مي كنيم و نياز داريم در 
اين مسير با س��ازمان هاي اقتصادي ارتباط و تفاهم 
نزديك داشته باشيم.رييس پليس امنيت اقتصادي 
با بيان اينكه بورس يكي از مهم ترين اركان اقتصادي 
كش��ور اس��ت، ادامه داد: در فضاي بازار سرمايه بايد 

آرامش وجود داشته باشد و س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار يكي از س��ازمان هايي اس��ت ك��ه در فضاي 
اقتصادي تاثير بس��زايي دارد و قاعدتا مي تواند يكي 
از ش��ركاي ما در بحث افزايش آرامش و جلوگيري از 

جرايم محسوب شود.
سردار مقيمي با بيان اينكه براي ما شرح وظايفي در 
حوزه بورس وج��ود دارد و تالش مي كنيم تا آن را به 
نحو احسن انجام دهيم، افزود: همه نهادها براي تحقق 
عدالت و امنيت اقتصادي كشور بايد در كنار يكديگر 
گام بردارند. لذا چنانچه گزندي متوجه ماموريت هاي 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار باش��د، بايد با كمك 
نهادها و س��ازمان ها در جهت رفع آن حركت شود و 
پليس امنيت اقتصادي يكي از آن س��ازمان ها است 
كه عالوه بر توان نظارت��ي، توانمندي هاي الزم براي 
مقابله با اين گزندها را دارد و با اين تفاهم نامه مسير 
تحقق اين امر هموار شد. از اين پس در كنار مجموعه 
س��ازمان بورس، اتفاقاتي كه احتمال مي رود به جرم 
منتهي شود در مراحل اوليه پيش بيني و از تحقق آن 

جلوگيري مي شود.
ريي��س پليس امنيت اقتصادي كش��ور ب��ا تاكيد بر 
اينكه بورس كشور ش��فاف است، ادامه داد: شفافيت 
بازار س��هام كامال مش��خص اس��ت و اگر اين ميزان 
شفافيت وجود نداشت س��رمايه گذاري در اين بازار 
انجام نمي شد. س��ردار مقيمي افزود: اين تفاهم نامه 
در حقيقت براي ثبات اين شفافيت به امضاي طرفين 

رسيد و هدف ما صيانت از اين ش��فافيت است. قرار 
نيست ما در بازار س��رمايه شفافيت ايجاد كنيم، اين 
ركن اقتصادي شفاف هس��ت و ما تنها از آن مراقبت 

مي كنيم.

 سرمايه گذاران س�الم زير سايه چتر امنيت 
اقتصادي پليس

سردار مقيمي ادامه داد: در فضاي اقتصادي افرادي كه 
سالم كار مي كنند به واسطه افرادي كه كار ناسالم دارند 
دچار خدشه و آسيب مي شوند و اينجاست كه بايد در 
جه��ت ايجاد امنيت اقتصادي ت��الش كنيم. ما امروز 
به س��ازندگي و حمايت از صنعت و توليد نياز داريم و 
بورس مهم ترين ابزار هدايت نقدينگي به بخش مولد 
اقتصاد است. بنابراين بايد از تخلفاتي كه ممكن است 
به س��رمايه گذاران سالم آس��يب وارد كند جلوگيري 
كرده و زير چتر امنيت اقتصادي فضايي امن و شفاف 

ايجاد كنيم. 

 جرم شناسي فضاي مجازي در دستور كار پليس
رييس پليس امنيت اقتصادي سيگنال دهي در فضاي 
مجازي و تخلف در ش��بكه هاي اجتماعي را مساله اي 
جدي ارزيابي كرد و گفت: تصميم ما اين است تا با تمام 
قدرت در اين فضا وارد شويم و از وقوع اتفاقات ناگوار تا 
حد ممكن ممانعت كنيم.سردار مقيمي افزود: البته در 
شرح وظيفه ما مساله پيش بيني و پيشگيري اولويت 

دارد و همواره ت��الش مي كنيم تا قبل از وقوع اتفاقات 
ناگوار آسيب شناسي الزم را داشته باشيم.

 س�ازمان ب�ورس در مس�ير افزاي�ش  امنيت 
سرمايه گذاري

شاپور محمدي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ني��ز ضمن بيان اينك��ه ويژگي مهم اي��ن تفاهم نامه، 
افزايش امنيت سرمايه گذاري در بازار سرمايه است، به 
همكاري هاي بي دريغ و مثبت پليس امنيت اقتصادي 
با وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس و اوراق بهادار اشاره 
كرد و افزود: بايد با ايجاد فضاي امن در سراسر كشور از 
هرگونه تخلف احتمالي در بازار سرمايه جلوگيري كنيم 
و يكي از موضوعات امروز بازار س��رمايه، فعاليت هاي 
بدون مجوز در برخي مناطق كشور است كه تاالرهاي 
منطقه اي در اين حوزه به كمك نياز دارند.سخنگوي 
سازمان بورس افزود: خوش بختانه نيروي انتظامي در 
تمام نقاط كشور حضور وسيع دارد و اگر افرادي بدون 
اخذ مجوز در حوزه سرمايه گذاري بورسي فعاليت كنند، 
مساله با كمك نيروي انتظامي كنترل و نظارت مي شود 
تا آسيبي به سرمايه گذاران وارد نشود.دبير شوراي عالي 
بورس به تخلفات فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
اشاره كرد و بيان داشت: بعضا در فضاي مجازي شاهديم 
برخي فعاليت ها با قوانين بازار سرمايه منطبق نيست. 
بنابر رس��الت نهاد ناظر بازار سرمايه مبني بر صيانت از 
حقوق سرمايه گذاران و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده 

مالي، به طور طبيعي فعاليت ها بايد نظارت شود و در اين 
راه پليس امنيت اقتصادي مي تواند كمك موثري باشد.

محمدي عنوان كرد: در برخي مواقع بازار سرمايه نياز 
دارد تا احتمال جرايم بورسي افراد را بررسي كند و تعامل 
با پليس امنيت اقتصادي، راه گشاي كسب اطالعات الزم 
در اين حوزه است.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: بحث هاي آموزشي نيز از مفاد اين تفاهم نامه است 
و با آموزش هاي پيش بيني شده هر دو طرف تفاهم نامه، 

كارها را با سهولت بيشتري دنبال خواهند كرد.

 فعاليت ه�اي اثرگذار بر بازار س�رمايه  زير 
ذره بين پليس

رييس س��ازمان بورس به فعاليت هاي غير بورسي كه 
مي تواند فرآيند حركت بازار سرمايه را تحت تاثير قرار 
دهد اش��اره كرد و گفت: در برخي موارد ممكن است 
شركت هاي سرمايه گذاري يا افراد فعاليت هايي خارج 
از حوزه بازار سرمايه داشته باشند اما اقدام آنها بر بازار 
اثر گذار باشد و الزم اس��ت نهاد ناظر از آن مطلع شود 
و اي��ن امر به كمك نيروي انتظامي محقق مي ش��ود.

محمدي افزود: ارتباط و تعامل سازمان بورس و اوراق 
بهادار با ساير نهاد ها و س��ازمان ها همواره در راستاي 
تقويت بازار سرمايه و افزايش امنيت است و اميدواريم 
با اي��ن تفاهمنامه كه ه��دف از آن صيان��ت از حقوق 
سرمايه گذاران است شاهد افزايش اعتماد عمومي به 

بازار سرمايه و ارتقاي شفافيت اقتصادي باشيم.

قيمت هر برگ از اوراق تسهيالت مسكن مقداري 
افزايش يافته كه بر اين اساس زوجين تهراني براي 
تهيه وام 120 ميليوني بايد 10 ميليون و 80 هزار 
تومان هزينه كنند و مجرده��اي تهراني هم براي 
دريافت وام 80 ميليوني مسكن و جعاله بايد شش 

ميليون و 720 هزار تومان بپردازند.
به گزارش ايسنا، امتياز تسهيالت مسكن فروردين ، 
مرداد، آذر 1398 كمي بيش��تر از 41 هزار تومان 
است، درحالي كه تس��ه فروردين امسال 42 هزار 
و 500 تومان قيمت دارد. البته تس��ه ارديبشهت 
امسال 42 هزار تومان، تسه خرداد امسال 42 هزار 
و 400 تومان، تسه مرداد امسال 42 هزار تومان و 

تسه شهريور امسال نيز 42 هزار و 200 تومان داد 
و ستد مي شود.

بر اين اساس، با توجه به ش��رايط كلي بازار قيمت 
متوس��ط هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن حدود 
42 هزار تومان در نظ��ر گرفته و با اين رقم، هزينه 
وام مسكن براي اقشار مختلف محاسبه شده است.

با توجه ب��ه اينكه زوج هاي تهران��ي براي دريافت 
وام 100 ميلي��ون توماني مس��كن بايد 200 برگه 
تس��هيالت مس��كن خريداري كنن��د، هزينه اين 
تعداد اوراق براي آنها هش��ت ميليون و 400 هزار 
تومان مي شود. به اين مبلغ با احتساب 20 ميليون 
تومان وام جعاله كه باب��ت خريد آن بايد 40 برگ 

تسه خريداري شود، يك ميليون و 680 هزار تومان 
اضافه مي شود. 

در نتيجه در مجم��وع زوجين تهران��ي بايد براي 
دريافت وام 120 ميليون توماني مسكن حدود 10 

ميليون و 80 هزار تومان هزينه شود.
زوج هاي غير تهراني كه در ش��هرهايي با جمعيت 
بيشتر از 200 هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، 
مي توانند تا س��قف 80 ميليون تومان وام بگيرند 
كه براي گرفت��ن اين مبلغ باي��د 160 ورق بهادار 

خريداري كنند. 
با اين حساب بايد حدود شش ميليون و 720 هزار 
تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب 

يك ميليون و 680 هزار تومان براي خريد اوراق وام 
جعاله، در مجموع براي دريافت وام 100 ميليون 
تومان��ي بايد هش��ت ميليون و 400 ه��زار تومان 

پرداخت كنند.
عالوه بر اين، زوج هاي س��اكن در ساير شهرهاي با 
جمعيت زير 200 هزار نفر مي توانند براي گرفتن 
60 ميليون تومان وام مس��كن، 120 برگ بهادار 
خريداري كنند كه بايد چهار ميليون و 920 هزار 

تومان بابت خريد اوراق بپردازند. 
همچنين براي درياف��ت 20 ميليون تومان ديگر 
باب��ت وام جعاله نيز بايد ي��ك ميليون و 680 هزار 
تومان پرداخت كنن��د كه در مجموع براي وام 80 
ميليون توماني، حدود ش��ش ميليون و 600 هزار 

تومان از سوي زوجين بايد پرداخت شود.
مجردهاي تهراني نيز مي توانند تا سقف 60 ميليون 

تومان و مجردهايي كه در مراكز استان هاي باالي 
200 هزار نفر جمعيت دارند تا س��قف 50 ميليون 
تومان و در نهايت غير زوج هاي س��اكن در س��اير 
مناطق تا سقف 40 ميليون تومان وام دريافت كنند 
كه به ترتيب هر ك��دام بايد 120، 100 و 80 برگ 
بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران 

خريداري كنند.
با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين 
اوراق پنج ميليون و 40 هزار تومان، افراد س��اكن 
در مراكز استان باالي 200 هزار نفر جمعيت مبلغ 
چهار ميليون و 200 هزار تومان و افراد گروه سوم 
مبلغ سه ميليون و 360 هزار تومان پرداخت كنند. 
البته درصورت تمايل براي دريافت وام 20 ميليون 
توماني جعاله بايد مبلغ ي��ك ميليون و 680 هزار 

تومان ديگر هم بپردازند.

هزينه وام مسكن افزايش يافت
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 پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه ۳۷درصدي 
»ومع�ادن«: به گزارش بورس نيوز، بر اس��اس اين 
گزارش، افزايش سرمايه »ومعادن« از محل مطالبات 
حال شده س��هامداران و آورده نقدي، سود انباشته 
به منظور ش��ركت در افزايش سرمايه شركت هاي 
زيرمجموع��ه و جبران مخارج س��رمايه اي صورت 
گرفته اس��ت كه در تاريخ 25 آذر 1398 به تصويب 
هيات مديره رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس 
و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود.بديهي است 
انجام افزايش س��رمايه ياد ش��ده منوط به موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي 
فوق العاده اس��ت و در اين خصوص اطالع رس��اني 

خواهد شد.

 رشد ۸ درصدي سود خالص »قشرين«: اين 
شركت افزايش سرمايه سنگين خود را در سال جاري 
ثبت كرده و سرمايه شركت از 50 ميليارد ريال به 965 

ميليارد و 73 ميليون ريال رسيده است.
به گزارش گروه تحقيق و مطالعات بورس نيوز، شركت 
قند شيرين خراس��ان در سال مالي منتهي به پايان 
ش��هريور ماه امسال موفق به كسب سود خالص 27 
ميليارد و 386 ميليون ريالي شد و اين سود نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزايش 8 درصدي را نشان 
مي دهد.با اين حال، زيان انباشته شركت تا پايان سال 
مالي ذكر شده به 210 ميليارد و 832 ميليون ريال 
رسيد. اين شركت افزايش سرمايه سنگين خود را در 
سال جاري ثبت كرده و سرمايه شركت از 50 ميليارد 
ريال به 965 ميليارد و 73 ميليون ريال رسيده است.

جمع درآمد هاي عملياتي محقق ش��ده شركت در 
سال گذشته با 65 درصد كاهش نسبت به سال قبل 
از آن به 383 ميليارد ريال رسيده است و به اين ترتيب 
زيان عملياتي آن 128 ميليارد ريال محقق شده است.

كسب بيش از 200 ميليارد ريال سود غيرعملياتي 
شركت در اين سال منجر به سوددهي آن شده است. 
اين مبلغ در سال قبل از آن كمتر از 22 ميليارد ريال 

بوده است.

 افزايش 2۸ درصدي سود در »تايرا«: اين 
شركت س��ود عملياتي دوره 6ماهه را 923ميليارد 
ريال، س��ود خال��ص را 984ميليارد ريال و س��ود 
انباش��ته را يك هزار و 345ميليارد و 356ميليون 
ريال اعالم كرده است. به گزارش بورس نيوز، شركت 
تراكتورسازي ايران در صورت هاي مالي منتشر شده 
اعالم كرد به ازاي هرس��هم توانسته 547ريال سود 
بس��ازد.»تايرا« پيش از اين در گزارش 3ماهه خود 
از پوش��ش 95ريالي براي هر س��هم خبر داده بود. 
همچنين سود 6ماهه منتهي به 31شهريور1398 
نس��بت به دوره مشابه س��ال مالي گذش��ته نيز با 
افزايش 280درصدي همراه شده است.اين شركت 
س��ود عملياتي دوره 6ماهه را 923ميلي��ارد ريال، 
س��ود خالص را 984ميليارد ريال و سود انباشته را 
يك هزار و 345ميلي��ارد و 356ميليون ريال اعالم 
كرده اس��ت.عالوه بر اين فروش »تايرا« در اين دوره 
9هزار و 728دستگاه انواع تراكتور به مبلغ 10هزار 
و 155ميليارد ري��ال بوده كه از اين محل يك هزار و 
319ميليارد ريال سود ناخالص شناسايي كرده است.

 »تمحرك�ه« از زي�ان خ�ارج ش�د: ش��ركت 
ماشين سازي نيرومحركه در گزارش 6ماهه خود از 
زيان 21ريالي 3ماهه خارج ش��د و به سود 33ريالي 
براي هرسهم دس��ت يافت.به گزارش سنا، شركت 
ماشين سازي نيرومحركه در صورت هاي مالي 6ماهه 
منتهي به 31شهريور1398 با سرمايه 12ميليارد 
ريالي سود هرسهم را 33ريال اعالم كرد.اين شركت 
در گزارش منتشر شده خود زيان عملياتي را 2ميليارد 
و 191ميلي��ون ريال، س��ود خال��ص را 4ميليارد و 
6ميليون ريال و زيان انباشته پايان دوره را 92ميليارد 
و 660ميليون ري��ال اعالم كرد.»تمحركه« در 6ماه 
توانسته درآمد 11ميليارد و 91ميليون ريال از محل 
قراردادها داشته باشد و به درآمد تجميعي 27ميليارد 
و 282ميليون ريالي دست يابد. گفتني است؛ از اين 
محل سود ناخالص 112ميليون ريالي را نيز شناسايي 
كرده است.شايان ذكر است؛ اين شركت در سال مالي 
مورد گزارش عرصه و اعيان كارخانه شهرك صنعتي 
البرز را با سودي به مبلغ 6ميليارد و 908ميليون ريال 
به فروش رسانده كه اين موضوع باعث كاهش زيان 
سال جاري به مبلغ 2ميليارد و 900ميليون ريال و 
ايجاد سودي به مبلغ 4ميليارد و 6ميليون ريال شده 
اس��ت. همچنين بدون در نظر گرفتن سود ناشي از 
فروش كارخانه مذكور، عمليات ش��ركت در س��ال 
مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 2ميليارد و 

900ميليون ريال شده است.

 جهش سودسازي در »سخوز«: شركت سيمان 
خوزستان 6ماهه توانست س��ود هرسهم خود را به 
632ريال برساند كه در مقايس��ه با گزارش 3ماهه 
جه��ش مطلوبي را در سودس��ازي رقم زده اس��ت.

شركت سيمان خوزستان در صورت هاي مالي ميان 
دوره اي 6ماهه، س��ود عملياتي خود را 497ميليارد 
و 554ميلي��ون ري��ال اعالم كرد كه در مقايس��ه با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته 4درصد افزايش يافته 
اس��ت.اين ش��ركت در دوره مالي 6ماهه منتهي به 
31شهريور1398 در مقايسه با مدت مشابه سال مالي 
گذشته، سود خالص را با افزايش 22درصدي مبلغ 
410ميليارد و 509ميليون ريال و سود انباشته را با 
كاهش 11درصدي مبلغ 926ميليارد و 861ميليون 
ريال منتشر كرد.سيمان خوزستان سود هرسهم را 
در اين دوره 632ريال اعالم كرده كه نسبت به مدت 
مشابه سال مالي گذش��ته 22درصد و در مقايسه با 
گزارش 3ماهه بيش از 250درصد افزايش يافته است. 
شايان ذكر است “سخوز “ در گزارش 3ماهه توانست 
بود به ازاي هرس��هم 177ريال سود محقق كند.در 
گزارش 6ماهه اين شركت اعالم شد كه فروش انواع 
محصوالت آن به يك ميليون و 298هزار و 344تن 
و به مبلغ 2هزار و 172ميليارد و 401ميليون ريال 
رسيده كه از اين محل 892ميليارد و 577ميليون 

ريال سود ناخالص شناسايي كرده است.



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازسبدخريدخانوارهابرايشبچلهگزارشميدهد

وزارتبهداشتازسياستگذاريهايوزارتصمتانتقادكرد

فاكتور يلداي  98 

جوالن سيگارهاي جديد با مجوز دولتي

روانشدنخريددارووغذابااجراي»افايتياف«

تعادل| 
فاكتور ش��ب يلداي 98 چگونه اس��ت؟ برآوردها از 
سبد خريد خانوارها در آستانه شب يلدا نشان از اين 
دارد كه يلداي 98 نس��بت به 97 تغيير محسوسي 
و قابل ذكري ن��دارد؛ چرا كه قيم��ت ميوه و آجيل 
رشد محسوسي نداشته است. از اواخر سال 96 بود 
كه قيمت آجي��ل و به خصوص پس��ته و بادام روند 
صعودي به خود گرفت؛ به طوري كه پسته اي كه بين 
50 تا 55 هزار تومان بود، به باالي 110 هزار تومان 
رس��يد. بادام 25 تا 30 هزار توماني هم قيمت هاي 
باالي 100 هزار تومان را تجربه كرد. اما ش��ب يلدا 
ب��راي اكثر خانواده ها با چه قيمتي تمام مي ش��ود؟ 
ارزيابي ها نشان از اين دارد كه براي يك شب يلداي 
متوس��ط، براي خانواده 4 نفره ب��ا 300 گرم آجيل 
درهم با حداقل قيمت، يك كيلو ليموش��يرين، يك 
كيلو خرمالو، 5 كيلو هندوان��ه، يك كيلو انار و يك 
كيلو شريني تر بين 300 هزار تا بيش از يك ميليون 
تومان هزينه دارد. البته بررسي ها نشان از اين دارد 
كه شب يلدا براي برخي از خانواده ها از يك ميليون 
و 800 هزار تومان به باال است؛ كساني كه يلدايشان 
را الكچري برگزار مي كنند. اين در ش��رايطي است 
كه برخي برآوردها نش��ان مي داد كه در س��ال 97 
قيمت هاي متوس��ط آجيل، ش��يريني و ميوه هاي 
س��فره يلدا براي خانواده 4 نفره، بين 100 تا 200 

هزار تومان بوده است. 

  قيمت ها در آستانه شب چله!
امشب 30 آذرماه 98؛ مردم طوالني ترين شب سال 
يعني »شب يلدا« را جشن مي گيرند؛ شبي مهم كه 
ايرانيان براي جشن گرفتن آن، بايد هزينه هاي بلند 
بااليي را پرداخت كنند. اما صورتحساب خانواده ها در 
آستانه ورود به س��ردترين فصل سال 98 چه ميزان 
تخمين زده مي شود و فاكتور مخارجشان در اين شب 
چله زيبايي زمس��تاني چقدر خواهد بود؟ از اين رو، 
س��ري به قيمت انوع خشكبار، ميوه و انواع شيريني، 
زديم تا از ميزان هزينه كرد خانوارها براي تهيه شب 

يلدايي شان گزارش دهيم. 
انواع خش��كبار در آستانه بلند ترين شب سال قيمت 
چگونه رقم خورده اس��ت؟ رصد قيمت رسمي انواع 
خش��كبار، نش��ان مي دهد، قيمت ان��واع آجيل در 
آستانه بلند ترين ش��ب سال قيمت هاي بااليي دارد؛ 
به طوري كه ه��ر كيلوگرم آجيل ويژه ش��ب يلدا در 
نقاط مختلف ش��هر تهران حدود 120 هزار تومان و 
آجيل چهار مغز )بادام، پس��ته، گردو و فندوق( 180 

ت��ا 220 هزار تومان به فروش مي رس��د. قيمت انواع 
پسته اكبري و آحمد آقايي نيز در محدوده 170 هزار 
توم��ان تا 220 هزار تومان، تخمه كدودي گوش��تي 
60 تا 70 هزار توم��ان، بادام هندي 180 هزار تومان 
تا 200 هزار تومان، فندوق 68 هزار تومان و برگه زرد 
آلو 60 تا 70 هزار تومان به فروش مي رسد. اما گزارش 
ميداني خبرگزاري تسنيم، حاكي از اين است كه در 
فروش��گاهي در محدوده پارك س��اعي هر كيلوگرم 
آجيل ش��ب يلدا 128 هزار تومان، بادام هندي 200 
هزار تومان، كش��مش سبز 48 هزار تومان، برگه زرد 
آلود 78 هزار تومان، پس��ته اكبري 240 هزار تومان، 
پسته احمد آقايي 192 هزار تومان، آجيل چهار مغز 
210 هزار تومان، تخم كدوي گوشتي 60 هزار تومان، 
و تخم كدوي ريز 120 هزار تومان به فروش مي رسد. 
اما رصد قيمت ها در فروشگاهي در خيابان سهروردي 
جنوبي نشان از اين دارد كه قيمت هر كيلوگرم آجيل 
شب يلدا ش��امل »پس��ته، بادام، منقا، بادام هندي، 
فندق، توت انجير، مويز، كرنبري، برگه هلو، برگه زرد 
آرود و باس��لوق 120 هزار تومان« به فروش مي رسد 

و قيمت ه��ر كيلوگرم آجيل چهار مغز نيز 220 هزار 
تومان است. 

در اين فروش��گاه هر كيلوگرم بادام هندي 190 هزار 
تومان، مغز بادام 160 هزار تومان، توت خش��ك اعال 
200 هزار تومان، انجيرپرك ممتاز 200 هزار تومان 
و برگ زرد آلو 140 هزار تومان به فروش مي رس��د. 
در فروش��گاهي در محدوه ميدان شهدا هر كيلوگرم 
آجيل شب يلدا 60 هزار تومان، آجيل چهار مغز 185 
هزار تومان، خرماي پيارم 78 هزار تومان، تخم كدوي 
گوشتي 58 هزار تومان، بادام زميني آستانه 54 هزار 
تومان، كشمش س��بز 37 هزار تومان، مويز 64 هزار 
تومان، بادان هندي179 هزار تومان، انجير145 هزار 
تومان، تخمه جابوني 48 هزار تومان، پس��ته احمد 
آقاي��ي 170 هزار تومان و آجيل ش��يرين 130 هزار 

تومان به فروش مي رسد. 
 از س��وي ديگر، بررس��ي هاي »ايرنا« از قيمت هاي 
بازار ش��ب يلدا نشان مي دهد كه سفره يلداي 4 نفره 
با كيفيت متوس��ط، حداقل 300 تا 400 هزار تومان 
هزينه دارد. اگر كيفيت محصوالت باال برود و دورهمي  

خانواده ها تبديل به مهماني با تعداد نفرات بيشتر شود، 
هزينه ها از يك ميليون توم��ان فراتر مي رود. برخي 
برآوردها نشان مي داد كه در س��ال 97، قيمت هاي 
متوسط آجيل، شيريني و ميوه هاي سفره يلدا براي 

خانواده 4 نفره، بين 100 تا 200 هزار تومان بود.
اين در ش��رايطي اس��ت كه رييس اتحاديه خشكبار 
تهران پيش تر گفته بود كه امسال شب يلدا تغييري 
در قيمت  آجيل و خشكبار نخواهيم داشت. مصطفي 
احمدي با بيان اينكه مش��كل و كمب��ودي در اقالم 
خشكبار نداريم، دليل اين امر را افزايش 60 درصدي 
ميزان توليد نسبت به سال گذشته عنوان كرده و گفته 
بود كه قيمت ه��ا نيز از عيد تاكنون حدود 40 درصد 
كاهش يافته اس��ت. رييس اتحاديه خشكبار تهران 
همچنين با بيان اينكه قيمت پس��ته نسبت به سال 
گذش��ته 60 درصد كاهش يافته است، نيز گفته بود 
كه اقالم وارداتي خش��كبار نيز به دليل ثبات نرخ ارز، 
قيمت  آنها تغييري نداشته و به دليل فراواني جنس 
حتي قيمت ها حدود 20 درصد ارزان تر از سال گذشته 

عرضه مي شود.

  قيمت انواع ميوه 
قيمت ميوه در آس��تانه ش��ب يلدا اعالم ش��د بر اين 
اساس قيمت عمده فروشي هر كيلوگرم انار در ميدان 
مركزي ميوه و تر بار 5 تا 9 هزار تومان، انار دماوندي 
7 تا 11 هزار تومان، هندوانه ن��و 2 تا 4 هزار تومان و 
هندوانه انباري هزار و 500 توم��ان تا 2 هزار و 500 
تومان به فروش مي رسد. قيمت هر كيلوگرم نارنگي 
انشو 2 هزار و 500 تومان تا 5 هزار تومان، نارنگي پيچ 
3 تا 5 هزار و 500 تومان، پرتقال تامسون شمال 2 تا 
4 هزار و 500 تومان، پرتقال ناول جنوب 7 تا 9 هزار 
تومان، خرمالوي شمال 3 تا 5 هزار تومان، خرمالوي 
كرج 5 هزار و 500 تا 9 ه��زار تومان و خرمالوي كن 
7 تا 11 هزار تومان اس��ت. قيمت هر كيلوگرم سيب 
زرد لبناني 3 تا 8 هزار تومان و س��يب قرمز لبناني 3 
ت��ا 7 هزار و 500 تومان، م��وز 10 هزار و 500 تومان 
تا 12 هزار و 500 توم��ان و كيوي 4 تا 8 هزار و 500 
تومان است.   قيمت هر كيلوگرم پياز زرد هزار و 500 
تومان تا 3 هزار تومان، پياز شيري 2 تا 4 هزار تومان، 
پياز قرمز 3 هزار و 500 تومان تا 6 هزار تومان و سيب 
زميني هزار و 500 تا 3 هزار و 600 تومان است. قيمت 
عمده فروش��ي هر كيلوگرم س��بزي جور در ميدان 
مركزي ميوه و تر بار 2 تا 4 هزار تومان و سبزي خوردن 
3 تا 5 هزار تومان اس��ت. بنابراي��ن گزارش نرخ هاي 
ياد ش��ده براي عرضه به صورت عم��ده و در ميدان 
مركزي ميوه و تر بار است و خرده فروشان مي توانند 
اين محصوالت را در سطح شهر تهران حداكثر با 30 

درصد افزايش قيمت به فروش برسانند.
اما گش��تي در ميوه فروشي هاي سطح شهر نيز نشان 
مي دهد ك��ه اگرچه قيمت برخ��ي محصوالت مانند 
گوجه فرنگي افزايش داش��ته، اما بازار ميوه  شب يلدا 
تفاوت چنداني با روزهاي گذشته ندارد. اكنون قيمت 
هر كيلو انار بين 5800 تا 12800 تومان است. هر كيلو 
هندوانه بين 4500 تا 5500 تومان اس��ت و هر كيلو 
خرمالو نيز بين 10 تا 16 ه��زار تومان قيمت دارد. در 
بازار مركبات نيز قيمت هر كيلو پرتقال جنوب بين 10 
تا 11800 تومان، پرتقال شمال بين 5800 تا 6900 
تومان، نارنگي 8 تا 12هزار تومان، سيب درختي بين 
4900 تا 9 هزار تومان و ليمو شيرين نيز 4900 تومان 
اس��ت. با اين حساب، قيمت يك سبد ميوه پذيرايي با 
4 نوع ميوه و كيفيت متوس��ط، چيزي حدود 60 هزار 
تومان است. همچنين قيمت هركيلوگرم كيك يلدايي 
در قنادي هاي سطح شهر 55 هزارتومان، انواع شيريني 
 تر 35 هزارتومان، شيريني دانماركي، زبان و پاپيوني 28 

هزارتومان و كيك يزدي 21 هزارتومان است.

 مجوز توليد 45 برند جديد دخانيات در كشور در حالي 
از س��وي وزارت صمت اعطا شده كه وزارت بهداشت 
ضمن انتقاد چند باره به آن، معتقد است درحال حاضر 
نياز داخلي به محصوالت دخاني تامين شده و لزومي 

به افزايش شركت هاي توليدي نيست. 
مدتي قبل و در جدال تعيين تكليف پيرامون تعيين 
ميزان مالي��ات بر س��يگار در بودج��ه 99، دبيركل 
جمعيت مبارزه با اس��تعمال دخانيات ايران از ورود 
45 برند جديد م��واد دخاني به عرصه توليد و فروش 
كشور خبر داد؛ به صورتي كه درخواست صدور مجوز 
از سوي 28 شركت توليد مواد دخاني براي توليد 15 

برند سيگار و 30 برند تنباكو مطرح شد.
پس از آن وزارت بهداشت، اين اقدام مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات كش��ور را با مصوبه جلس��ه نهم 
ستاد كش��وري كنترل دخانيات كه طبق آن كاربرد 
عط��ر و طعم در محصوالت دخاني و ثبت برند جديد 
از مصاديق تبليغ مي باش��د، مغاير دانس��ته و ورود و 
رسيدگي نهادهاي نظارتي به موضوع را خواستار شد. 
البته پيش از اعطاي مجوز به اين 45 برند جديد نيز، 
دكتر عليرضا رييسي معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
گفته بود كه مافي��اي قدرتمندي در واردات توتون و 
كاغذ سيگار دس��ت دارند كه حتي مي توانند مقابل 
وزارت بهداشت شعبه جديدي براي ارايه محصوالت 

دخاني احداث كنند. 
از س��وي ديگ��ر وزارت صمت نيز با ادع��اي افزايش 
مص��رف و قاچاق محص��والت دخاني، كم��اكان به 
صدور مجوزهاي جديد ب��راي توليد اين محصوالت 
مي پ��ردازد؛ در حالي ك��ه وزارت بهداش��ت معتقد 
اس��ت آمارها داللت بر ثابت بودن و تا حدودي روند 
كاهشي مصرف سيگار در كشور دارد و وزارت صمت 
با پياده سازي كد رهگيري و رديابي محصوالت دخاني 
همراه با س��اماندهي عرضه اين محصوالت تا سطح 
خرده فروشي، مي تواند ضمن كنترل قاچاق، ميزان 

دقيق مصرف را نيز مشخص كند.

  نگاهي به آمار صادرات و واردات 
محصوالت دخاني

گزارش خبرنگار ايس��نا از آخرين آمار منتش��ر شده 
از س��وي وزارت صمت، حاكي از آن است كه ميزان 
صادرات تنباكوي سنتي در هفت ماهه نخست سال 
جاري 76.5 تن بوده كه اين مقدار در مدت مش��ابه 
سال گذشته 123.4تن بوده است. در اين بين سهم 
صادرات تنباكوي معسل در هفت ماهه ابتدايي سال 
جاري 54.2 تن بوده كه اين مقدار در مدت مش��ابه 
سال گذشته 163.7 تن گزارش شده  بود كه اين آمار 
حكايت از منفي شدن درصد تغيير صادرات تنباكوي 
سنتي و معسل در سال جاري نسبت به سال گذشته 
دارد و كاهش ميزان صادرات را نشان مي دهد. از طرفي 
ميزان واردات تنباكوي معس��ل نيز نس��بت به سال 
گذشته كاهش يافته اس��ت؛ به صورتي كه از ابتداي 
سال جاري 579.5 تن تنباكوي معسل به كشور وارد 
شده است؛ درحالي كه اين آمار در مدت مشابه سال 

گذشته 2262.8 تن اعالم شده بود.
البته آمار استخراج شده در خصوص صادرات توتون در 
سال جاري حكايت از رشد 334.4 درصدي صادرات 
توتون دارد؛ به صورتي كه در هفت ماه نخس��ت سال 
جاري 1342.2 تن توتون به خارج از كشور صادر شده 
است؛ در حالي كه آمار هفت ماهه نخست سال گذشته 
نش��ان مي دهد ميزان صادرات توتون در سال قبل، 
309 تن بوده است. با تبديل اين درصد اعالم شده از 
سوي وزارت صمت نيز در مي يابيم صادرات توتون در 
هفت ماهه نخست سال جاري با رشدي حدودا 3.5 
برابري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبه رو 
خواهد بود. همچنين بنابر آمار اعالم ش��ده از سوي 
وزارت صمت، تعداد توزيع كنندگان كاالهاي دخاني 
فعال تا پايان مهرماه سال جاري 3019 واحد برآورد 
شده است. با مقايسه ميزان توليد سيگار در هفت ماهه 
نخست امسال و سال گذش��ته درمي يابيم كه توليد 
سيگار، نسبت به سال گذشته با رشد 25.7 درصدي 

روبه رو بوده؛ ب��ه صورتي كه ميزان توليد س��يگار از 
ابتداي س��ال تا پايان مهرماه، 31 ميليارد نخ بود در 
صورتي كه سال 97 ميزان توليد سيگار 24.7 ميليارد 

نخ برآورد شده بود.

  انتقاد وزارت بهداشت 
از سياست گذاري هاي وزارت صمت

در همين راس��تا مهن��دس بهزاد ول��ي زاده رييس 
دبيرخانه ستاد كش��وري كنترل دخانيات كشور در 
گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به مواردي از قانون برنامه 
پنجم توسعه گفت: طبق بند 102 اين قانون، وزارت 
صمت مكلف بود تا جايي ظرفيت توليد سيگار خارجي 
در كشور را فراهم كند كه توازن ميان توليد و مصرف 
در داخل كش��ور برقرار ش��ود. اما، در حال حاضر كه 
در اواخر اجراي قانون برنامه شش��م توسعه هستيم 
شركت هاي توليدي فراتر از نياز داخل در حال فعاليت 
هستند؛ البته حتي اگر در نظر بگيريم اين شركت ها 
توليد خود را در ميزان ظرفيت قرارداد شده با وزارت 
صمت نگه داشته اند، مي بينيم كه باز هم درحال حاضر 
نياز داخلي به محصوالت دخاني تامين شده است و 

نيازي به افزايش شركت هاي توليدي نيست.
وي در ادامه تاكيد كرد: طبق مصوبه هايي كه در ستاد 
كش��وري كنترل دخانيات وج��ود دارد، اعالم كرده 
بوديم وزارت صم��ت در صورتي كه هر تصميمي كه 
براي توسعه صنعت دخانيات دارد، بايد اين تصميم 
را در ستاد كش��وري كنترل دخانيات مطرح كند كه 
در موض��وع اخير اين امر محقق نش��د. البته پيش از 
اين نيز ستاد كشوري كنترل دخانيات كه با رياست 
وزير بهداشت فعاليت مي كند، مراتب مخالفت خود 
را نسبت به برخي سياست گذاري هاي غلط در حوزه 
توس��عه توليد و مصرف محص��والت دخاني را طي 

مكاتباتي به وزارت صمت اعالم كرده بود.
ولي زاده با اش��اره به ماجراي شكايت توليدكنندگان 
محصوالت دخاني پس از اعالم ممنوعيت افزودن عطر 

و طعم به مواد دخاني اظهار كرد: با شكايت اين افراد 
دستور توقف طرح از سوي ديوان عدالت اداري مطرح 
شد تا س��رانجام وزارت بهداشت در سال 96 توانست 
ديوان عدالت اداري را قانع كند كه كاربرد عطر و طعم 
در محصوالت دخاني ضرر داشته و اين بخشنامه كامال 
درست است كه در نهايت ديوان به نفع وزارت بهداشت 
راي داد. حال اگر مجوز توليد اين محصوالت در كشور 
به بهانه جلوگي��ري از قاچ��اق و واردات محصوالت 

دخاني صادر شود، اقدامي غيرقانوني است.
رييس دبيرخانه س��تاد كش��وري كنترل دخانيات، 
با تاكي��د بر اينكه در همين زمين��ه ثبت برند جديد 
محصوالت دخاني هم مصداقي از تبليغات محسوب 
مي ش��ود، افزود: هنگامي كه برند جديدي به س��اير 
محصوالت دخاني بازار اضافه مي شود، دست خريدار 
براي انتخاب برند جديد باز شده و خودش نوعي تبليغ 
اس��ت كه منجر به افزايش ميزان مصرف محصوالت 
دخاني مي ش��ود. اين درحالي است كه توجيهاتي از 
سوي عوامل صنايع دخاني مبني بر اصل رقابت پذيري 
در بازار محصوالت مطرح مي شود كه اين موضوع براي 
كاالهاي غير آسيب رسان درست است كه بتوانند با 
افزايش كيفيت كاالي خود، سهم سود بيشتري از بازار 
ببرند؛ اما براي يك كاالي آسيب رسان مانند سيگار 
و تنباكو نبايد چنين اتفاقي بيفت��د؛ چراكه مردم را 
تشويق، ترغيب و تحريك به مصرف محصوالت دخاني 

مي كند.
وي ب��ا بيان اينكه تمام موارد مطرح ش��ده از س��وي 
عوامل صنايع دخاني صورت مي گي��رد، از ورود اين 
افراد به حوزه سياست گذاري انتقاد و تصريح كرد: اين 
عوامل همواره با بيان توجيهات غلط و ارايه مستنداتي 
به نفع فعالت اقتصادي خود در حال تالش هس��تند. 
آن هم در حالي كه در بند دهم ابالغيه سياست هاي 
كلي سالمت، آمده است كه دستگاه هاي اجرايي در 
اتخاذ هر سياستي بايد سالمتي را مدنظر قرار دهند. 
پس وضع هر سياستي كه به ضرر سالمت مردم است 
هرچند با توجيهات اقتصادي، مغاير سياس��ت هاي 

كلي سالمت است.
رييس دبيرخانه س��تاد كشوري كنترل دخانيات در 
خاتمه ب��ا بيان اينكه ايران به عن��وان رييس نهمين 
كنفران��س اعضاي كنوانس��يون كنت��رل دخانيات 
شناخته ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 181 كشور عضو 
اين كنوانسيون هستند و افراد مهمي از سازمان هاي 
بين المللي در اين كنفرانس حضور خواهند داش��ت؛ 
چنانچ��ه ايران ب��ه عن��وان رييس اي��ن كنفرانس 
دس��تاوردهاي مثبتي در اجراي كنوانسيون و موارد 
كاهش مصرف دخانيات نداشته باشد، وجهه خوبي 
براي كشورمان ميان س��اير كشورها نخواهد داشت. 
همچنين در اين ميان نمي توان به نقش دخانيات و 

عوارض ناشي از آن بر سالمت غافل بود.

رييس ات��اق بازرگاني ايران و ايتاليا در خصوص لزوم 
تصويب FATF و اهميت آن بر اقتصاد كش��ور گفت: 
اگر FATF عملياتي نش��ود در آين��ده اگر تحريم ها 
هم لغو ش��ود و همه دنيا بخواهد ب��ا ما كار كند هيچ 
گونه جابه جايي مالي ص��ورت نمي گيرد. ما كه تا ابد 
تحريم نخواهيم بود و مشكل سوييفت و جابه جايي 
پ��ول دايمي نخواهد بود ما از اين دس��ت تحريم ها و 
مشكالت زياد داشتيم و آنها را پشت سر گذاشتيم و از 
اين پيچ هم به طور حتم رد خواهيم شد. اما بايد فكر 

فردا را هم كرد.

احمد پورفالح مش��اور عالي ات��اق بازرگاني ايران در 
گفت وگو با ايلنا ادام��ه داد: نكته ديگر اينكه وقتي ما 
اعالم مي كنيم كه FATF را به رسميت نمي شناسيم 
پشت س��ر آن خيلي مس��ائل ديگر مطرح مي شود.

موض��وع قبول كردن يك سيس��تم پذيرفته ش��ده 
جهاني اس��ت كه اگر مي خواهيم پول جابه جا كنيم 
بايد منبع گيرنده و فرس��تنده مش��خص باش��د كه 
سوءاستفاده اي صورت نگيرد حاال اگر بگوييم ما اين 
روال را قبول نداريم معن��ي خوبي از حرف ما گرفته 
نمي ش��ود. پورفالح با اشاره به اس��تدالل مخالفين 

قانون مبارزه با پولش��ويي مبني بر اينكه در شرايط 
تحريم اگر براي خريد دارو يا غذا به موسس��ه اي پول 
بفرس��تيم رد آن را مي زنند و دفعه بع��د اجازه آن را 
نخواهند داد، اظهار داش��ت: اگر FATF اجرايي شود 
بحث خريد غذا و دارو بسيار روان خواهد شد اكنون 
هيچ كشوري از ما پول نمي گيرد حتي براي اينكه به 
ما غذا و دارو بفروشند من شخصا درگير يك موسسه 
حمايت از كودكان س��رطاني هس��تم و براي تامين 
داروهاي كودكان تحت پوشش آن مشكل داريم وقتي 
FATF باشد مي توانيم از اين موسسه پول بفرستيم 

و دارو بگيريم اما وقتي نباشد مي گويند مبدا و منشأ 
آن كجاست؟

عضو اتاق بازرگان��ي ايران تصريح ك��رد: اميدوارم 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نگاه دوباره اي به 
اين مساله داشته باشند اين افراد به طور حتم دنبال 
منفعت و خير كشور هس��تند اما بايد توجيه شوند 
كه اگ��ر تمام دنيا اين قانون را پذيرفتن به اين دليل 
نبوده كه تم��ام جابه جايي هاي مالي خود را در اتاق 

شيشه اي بگذارند.
وي تصريح كرد: ما بايد ش��رايطي را ايجاد كنيم كه 

بتوانيم عضو سازمان تجارت جهاني بشويم. زماني كه 
ما عضو ناظر بوديم من رييس كميسيون صنايع اتاق 
بازرگاني ايران بودم، س��ازمان واقعا ما را پذيرفته بود 
و كم كم به سمت عضويت كامل مي رفتيم اما برخي 
آقايان فكر كردن��د اكنون چه اتفاقي مي افتد. همين 
اتفاقات سبب شد كه فرصت را از دست بدهيم و حاال 
حاالها شرايط پيوستن به WTO را نخواهيم داشت 
و شايد نسل بعدي اين اتفاق را ببيند اما تا سال هاي 
زيادي شرايط عضويت هيچ سازمان اقتصادي جهاني 

را  نخواهيم داشت.
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شيب كاهشي قيمت خودرو 
آغاز شد

ايلنا | عضو اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
اتومبيل در مورد انتش��ار اخباري مبني بر توليد 
مش��ترك خ��ودرو توس��ط دو ش��ركت بزرگ 
خودروس��از داخلي گفت: اين گونه اظهارنظرها 
بيشتر شعار اس��ت و عملياتي شدن آنها آن هم 
در شرايط فعلي بسيار بعيد به نظر مي رسد. اين 
دو خودروساز هيچ فعاليت و پلن مشتركي با هم 

ندارند و هميشه جداگانه فعاليت مي كردند.
عليرضا پورحس��ني در مورد وضعيت خودرو در 
هفته گذشته گفت: پس از ثبات نسبي در بازار ارز 
از التهاب بازار خودرو به مقدار زيادي كاسته شد و 

اكنون وضعيت در بازار آرام است.
او ادامه داد: پس از سهميه بندي بنزين و اتفاقات 
پس از آن شاهد هجوم خريداران به بازار خودرو 
بوديم و پس از آن افزايش قيمت ارز سبب شد كه 
عالوه بر افراد ع��ادي صنوف ديگر و تاجراني كه 
فعاليت آنها هيچ ربطي به خريد و فروش خودرو 
نداشت براي حفظ ارزش پول خود اقدام به خريد 
خودرو كنند به طور كلي در كشور ما هر زمان كه 
ارزش پول ملي روند كاهش��ي به خود مي گيرد 
اولين اقدام مردم براي حفظ سرمايه اين است كه 
نقدينگي و سرمايه خود را تبديل به خودرو كنند.

 اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: همين روند 
باعث ش��د كه يك حباب بازرگ در قيمت هاي 
خودرو شكل بگيرد و قيمت ها چند ده ميليوني 
افزاي��ش پيدا كند اما از ابت��داي هفته قبل روند 
كاهشي خيلي آهسته آغاز ش��د و اگر اين ثبات 
ادامه دار باشد و اتفاقي در عرصه هاي مختلف رخ 
ندهد اين روند كاهش��ي ادامه دار خواهد بود. او 
در مورد انتشار اخباري مبني بر توليد مشترك 
خودرو توسط دو شركت خودروساز داخلي گفت: 
اين گونه اظهارنظرها بيشتر شعار است و عملياتي 
شدن آنها آن هم در شرايط فعلي بسيار بعيد به 
نظر مي رسد. اين دو خودروساز هيچ فعاليت و پلن 
مشتركي با هم ندارند و هميشه جداگانه فعاليت 
مي كردند به طور مثال در بحث توليد ال 90 اين 
دو شركت به صورت جداگانه با رنو فرانسه قرارداد 
بستند و شاهد بوديم كه يك مدل خودرو توسط 
دو شركت توليد و به بازار عرضه مي شد بر همين 
اساس بعيد است كه چنين اتفاقي صورت بگيرد.

قطعه سازي، صنعتي در كما
ايرنا| رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه 
و قطعه سازان خودروي كش��ور، قطعه سازي را 
»صنعتي ف��رو رفته در كم��ا« توصيف كرد كه 
مشكالت اساسي دارد و توجه نكردن مسووالن و 
سياست گذاران به اين مساله مي تواند چالش هايي 
بزرگ در اين صنعت به وجود بياورد. محمدرضا 
نجفي منش افزود: امروز صنعت قطعه سازي كه 
از س��وي امريكايي ها تحريم شده، با مشكالتي 
همچون بح��ران نقدينگي و مطالب��ات معوق 
سرسام آور، مشكل قيمت فروش خودرو و قطعات، 
دش��واري تامين مواد اوليه داخل��ي و خارجي، 
كاهش شديد شمارگان توليد و ساختار معيوب 

صنعت خودرو مواجه است.
وي هش��دار داد: توج��ه نك��ردن مس��ووالن و 
سياس��ت گذاران صنع��ت خ��ودرو مي توان��د 
ب��روز فاجعه اي هم��راه با موج تعطيلي وس��يع 
قطعه س��ازي، بيكاري تعداد زيادي از ش��اغالن 
صنعت خودرو، ضرر و زيان هنگفت زنجيره تامين 
خودروسازان و تسري بحران به 64 صنعت وابسته 
خودروسازي بينجامد. شاغالن مستقيم زنجيره 
تامين خودروسازي در رده هاي يك، دو و سه از 
كل 550 هزار نفر در سه موج بيكاري سال 97، 
نزديك به 280 هزار نفر تعديل يا تعليق شده اند.

بخشي از نيروهاي تعليق ش��ده با تزريق 4 هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت در پايان س��ال 97، 
به طور موقت به كار بازگشتند و برآورد شده با آغاز 
نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزديك به 
50 هزار نفر اش��تغال از دست رفته تاكنون احيا 
شده باشد. حدود هزار و 200 قطعه ساز رسمي 
در كشور فعالند كه تاكنون نزديك به 400 واحد 

آنها تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند. 
رييس انجم��ن صنايع همگن ني��رو محركه و 
قطعه سازان خودروي كشور با اشاره به برگزاري 
ميزهاي تعميق داخلي سازي با حمايت وزارت 
صنعت تاكيد كرد: هرچند اي��ن برنامه ها براي 
ارتق��اي داخلي س��ازي در صنع��ت خ��ودرو و 
قطعه سازي بسيار مفيد اس��ت، اما بدون پول و 
س��رمايه امكان موفقيت ندارد. وي بيان داشت: 
حتي اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، قادر 

به تعميق ساخت داخل خواهند بود.
به گفته نجفي منش، اكنون مطالبات كل زنجيره 
تامين داخلي از خودروسازان به بيش از 23 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه بيش از 10 هزار ميليارد 
تومان آن مطالبات معوق است. وي درباره افزايش 
حد اعتب��اري 10 هزار ميلي��ارد توماني صنعت 
خودرو كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار 
رسيده، افزود: اين اعتبار در صورت تاييد پرداخت، 
بايد با اولويت به قطعه سازان كوچك و متوسط و 
پس از آن قطعه سازان بزرگ پرداخت شود.اين 
مقام صنفي ابراز اميدواري كرد بانك هاي عامل 
براي پرداخت اين اعتبار س��نگ اندازي نكنند، 
بلكه در س��ال مزين به »رونق توليد« همراهي 
داشته باش��ند. چهار ماه پيش و در ميز نخست 
تعميق ساخت داخل، قراردادهايي بين ساپكو، 
سازه گس��تر و مگاموتور با 32 شركت قطعه ساز 
با هدف توليد 35 قطعه براي يك س��ال مصرف 
ايران خودرو و س��ايپا منعقد شد. ماه گذشته و با 
برگزاري ميز دوم، قرارداد همكاري با 36 شركت 
قطعه ساز با هدف داخلي سازي 42 قطعه منعقد 
شد. با برگزاري اين دو ميز، در مجموع 77 قطعه 
خودرويي در داخل توليد شده و 175 ميليون يورو 
كاهش ارزبري براي كشور به دنبال خواهد داشت.



يادداشت 7 انرژي

گزارش »تعادل« از ابهام در افزايش قيمت حامل هاي انرژي 

تعقيب و گريز قيمت سوخت با تورم
گروه انرژي|

چن�د روز پي�ش از اراي�ه پيش نوي�س اليحه 
بودجه س�ال 99 از س�وي دولت ب�ه مجلس، 
بنزين در ايران گران ش�د كه ن�ا آرامي هايي 
را ب�ه دنبال داش�ت. قيمت س�اير حامل هاي 
انرژي تغييري نكرد، اما ابهاماتي در تبصره 14 
اليحه بودجه درب�اره منابع درآمدي دولت از 
عرضه فرآورده هاي نفتي در داخل كشور اين 
ش�بهه را ايجاد مي كند كه ممكن است دولت 
قصد داش�ته باش�د براي س�ال آينده قيمت 
فرآورده هاي�ي مث�ل گازويي�ل و گاز طبيعي 
را افزاي�ش دهد. وضعيت نرخ ت�ورم و قيمت 
س�وخت در ايران نيز به نوع�ي مي تواند اين 
ش�ائبه را تأييد  كند كه اتخاذ چنين تصميمي 

ممكن است در سال آينده اتفاق بيفتد.

آبان ماه امسال، سياس��ت افزايش قيمت بنزين كه 
مهم ترين علت آن كاهش ارزش ريال در برابر دالر و 
در نتيجه باال رفتن قاچاق سوخت بود به اجرا درآمد.

نرخ حامل هاي انرژي در شاخص فوب خليج فارس 
مالك خوبي براي مقايس��ه ارزش سوخت كشورها 
و تأثير حفظ تصنعي قيمت ه��ا در ايران بر ارزان تر 
شدن هر س��اله قيمت هاي سوخت ايراني است. در 
حال حاضر نرخ هر ليتر بنزين فوب خليج فارس در 
حدود 50 س��نت اس��ت كه 6500 تومان مي شود. 
اگر افزايش حدود 3 براب��ري نرخ دالر در برابر ريال 
به نسبت 2 سال گذشته را در كنار نرخ تورم حدود 
27 درصدي س��ال 97 و حدود 28 درصدي س��ال 
98 قرار دهيم، مالك خوبي براي پاس��خ به چرايي 
افزايش سريع ش��كاف قيمتي بنزين داخلي با فوب 
خليج فارس به دست مي آيد. البته متغير هايي مثل 
قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني هم وجود دارند 
 كه بر قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي در فوب 
خليج فارس اثر مي گذارند، به گونه اي كه با افزايش 

قيمت نفت، قيمت بنزين نيز باال مي رود.
اما پرس��ش اين است كه بازي رش��د تورم به عالوه 
افزايش شكاف ميان قيمت سوخت در داخل كشور 
و فوب خليج فارس و سپس افزايش قيمت سوخت 
در بازار داخلي ايران ب��ا تحميل هزينه هاي جاني و 
مالي تا كي قرار است ادامه پيدا كند؟ آبان ماه امسال، 
دولت عالوه بر سهميه بندي بنزين قيمت آن در بازار 
آزاد را س��ه برابر كرد و به 3 هزار توم��ان در هر ليتر 

رساند، اما قيمت گازوييل و سي ان جي را باال نبرد.

با وجود آنكه كارشناس��ان اعداد متفاوتي را درباره 
نرخ تورم اقتصادي ايران در سال هاي پيش رو مطرح 
مي كنند، اما در باال ب��ودن آن اتفاق نظر دارند. بانك 
جهاني معتقد است نرخ تورم ايران براي سال آينده 
به 29 و براي س��ال ۱۴00 به 22.7 درصد مي رسد، 
در حالي كه هادي قوامي، نايب رييس كميس��يون 
برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس تخمين 
زده است كه تورم سال آينده ۴0 درصد خواهد بود. 
احتمال به وجود آمدن كس��ري بودجه )با توجه به 
مفاد اليحه بودجه س��ال 99 تقديمي به مجلس( و 

اس��تقراض دولت از بانك مركزي نيز وجود دارد كه 
اثر منفي بر رش��د تورم در ايران را به دنبال خواهد 
داشت. علي سرزعيم، اقتصاددان و استاديار دانشگاه 
 عالمه طباطبايي در يادداش��تي ك��ه در »تعادل« 
انتشار يافت، نوشته اس��ت كه دولت در سال آينده 
به طور قطع با كس��ري بودجه قاب��ل توجهي روبرو 
خواهد ش��د.بنابراين در صورتي كه دولت طي سال 
آينده باز هم قيمت س��وخت هاي فسيلي در داخل 
را ثابت نگ��ه دارد، با توجه به ن��رخ تورم پيش بيني 
ش��ده براي س��اير كاالها، به تدريج ارزش سوخت 

به نس��بت س��اير كاالهاي مصرف��ي و همچنين به 
نس��بت فوب خليج فارس كاهش يافت��ه و جايگاه 
قيمت سوخت در س��بد هزينه هاي مردم ايران باز 
هم كم كم تنزل خواهد ك��رد. از طرف ديگر، دولت 
دوازدهم در پيش نويس اليحه بودجه س��ال 99 كه 
اوايل آذرم��اه تقديم مجلس كرد، ابهاماتي را درباره 
قيمت گازوييل و ساير فرآورده هاي نفتي در سال 99 
خورشيدي باقي گذاشته است. خبرگزاري تسنيم 
ديروز گزارش داد كه در تبصره ۱۴ بودجه سال 99 
مي��زان درآمدهاي حاصل از ف��روش فرآورده هاي 

نفتي )بنزين، گازوييل، نفت سفيد، گاز مايع و قير( 
در داخل كش��ور حدود 77 ه��زار ميليارد تومان در 
نظر گرفته  شده كه با »در نظر گرفتن مصرف بنزين 
حدود 80 ميلي��ون ليتر در روز براي س��ال 99 )با 
احتس��اب 63 ميليون ليتر سهميه اي و ۱7 ميليون 
ليت��ر آزاد(، درآمدهاي حاصل از ف��روش بنزين در 
كل 365 روز سال 99 حدود 53 هزار ميليارد تومان 
خواهد بود« و بنابراين درآمد حاصل از فروش ساير 
فرآورده هاي نفتي حدود 2۴ هزار ميليارد تومان در 

نظر گرفته شده است.
بر اس��اس تبصره ۱۴ اليحه بودجه سال 98 ميزان 
درآمدهاي حاصل از فروش كليه فرآورده هاي نفتي 
در داخل كشور حدود ۴5 هزار ميليارد تومان در نظر 
گرفته  شده بود كه 33 هزار ميليارد تومان آن مربوط 
به بنزين و ۱2 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ساير 

فرآورده هاي نفتي بود.
مقايس��ه اليحه بودجه س��ال هاي 98 و 99 نش��ان 
مي دهد ك��ه درآمد حاصل از ف��روش فرآورده هاي 
نفتي غير از بنزين در داخل كش��ور حدود ۱2 هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته و در اليحه پيشنهادي 
دولت براي بودجه س��ال 99 مشخص نشده كه اين 
افزايش درآمد دو براب��ري در بخش فروش داخلي 
فرآورده هاي نفتي غير از بنزين از چه محلي و چگونه 

اتفاق خواهد افتاد.
سرزعيم در يادداشت خود كه براي »تعادل« نوشته 
نيز معتقد اس��ت برغم اعالم دول��ت مبني بر اينكه 
موضوع اصالح مجدد قيمت بنزين و ديگر حامل هاي 
ان��رژي براي س��ال آينده و در قال��ب بودجه مطرح 
نيست، »با اين حال بايد در نظر داشت كه قيمت هاي 
تعيين شده، مي تواند در سال آينده بار ديگر انگيزه 

افزايش قيمت را براي دولت ايجاد كند.«
آبان م��اه نرخ بنزين در حالي افزايش س��ه برابري را 
تجربه كرد كه قيمت هاي س��اير حامل هاي انرژي 
مث��ل گازوييل و گاز طبيعي ثاب��ت ماندند. واكنش 
مردم به اين سياس��ت ك��ه با اعتراضات گس��ترده 
همراه ب��ود، احتمال افزايش مج��دد قيمت بنزين 
طي يك س��ال آينده را كاهش مي دهد. اما با توجه 
به وضعيت ابهام انگيز منابع درآمدي دولت از عرضه 
فرآورده هاي نفتي در داخل كشور و با توجه به آنكه 
گازوييل و س��وخت گاز طبيعي )سي ان جي( فعال 
از سياس��ت افزايش قيم��ت دور مانده اند، احتمال 
افزاي��ش قيم��ت گازوييل و س��وخت س��ي ان جي 

همچنان باقي است. 

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

مبنايقانونينامشخصمنابعومصارفهدفمندييارانهها

شيبمثبتنفتدرگامنخستتوافقاوليهامريكاوچين

مركز پژوهش هاي مجلس با تاكي��د بر اينكه مبناي 
قانوني بخ��ش زيادي از مناب��ع و مصارف هدفمندي 
يارانه ها مشخص نيست، گفت: عدم انعكاس منابع و 
مصارف هدفمندي با اعتبار 250 هزار ميليارد توماني 
در منابع و مصارف عمومي به مرور زمان اين تبصره را 

به بودجه مستقلي تبديل كرده است.
بخش��ي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
 اسالمي با عنوان »بررسي اليحه بودجه سال ۱399«،

به بررس��ي بخش منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها 
)تبصره ۱۴ اليحه بودجه 99( اختصاص دارد.

از منظر اين مركز، برخي از مهم ترين تغييرات جدول 
تبصره »۱۴« اليحه بودجه نسبت به قوانين سال هاي 
قبل عبارتند از: انعكاس منابع و مصارف افزايش اخير 
قيمت بنزين در منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده 
و طرح حمايت معيشتي خانوارها،   افزايش قابل توجه 
منابع حاصل از صادرات فرآورده ناشي از افزايش حجم 
صادرات و نرخ ارز نيمايي )البته به علت عدم شفافيت 
موجود در رابطه با ميزان ص��ادرات انواع فرآورده هاي 
نفتي معمواًل اين رديف در پيش بيني و حتي عملكرد با 

انحراف مواجه مي شود(، 
انتقال منابع حاص��ل از فروش خوراك ميعانات گازي 
به پتروش��يمي هاي داخلي از منابع عمومي به منابع 
هدفمندي،  انتق��ال برخي از مصارف��ي كه از جنس 

حمايت عمومي و پرداخت به غي��ر از كاركنان دولت 
بوده اند ب��ه مصارف هدفمندي و حذف اي��ن موارد از 

مصارف عمومي.
از ديدگاه اين مركز پژوهش��ي، هدف از اين تغييرات، 
مرتبط كردن پرداخت هاي يارانه اي به فروش داخلي و 

صادرات فرآورده هاي نفتي بوده است.
به گزارش ف��ارس، مركز پژوهش هاي مجلس معتقد 
است بسياري از اين اقدامات مغاير قوانين فعلي كشور 
ب��وده و در قانون بودجه نيز احكامي ب��راي آن در نظر 
گرفته نشده است. در اين گزارش در توضيح اين موضوع 
آمده است: به عنوان مثال مشخص نيست كه طبق چه 
مبناي قانوني منابع حاصل از ص��ادرات فرآورده هاي 
نفتي جزو منابع هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده 
است؟ طبق چه مبناي قانوني منابع حاصل از خوراك 
ميعانات تحويلي به پتروشيمي ها از منابع عمومي به 
منابع هدفمندي منتقل ش��ده است؟ از منظر قانوني 
پرداخت هاي مربوط به يارانه معيشتي ناشي از افزايش 
قيمت بنزين با چه سازوكار و رويه هايي انجام مي شود؟ 
مبناي قانوني انتقال برخي از مصارف عمومي به مصارف 
هدفمندي چه بوده و شاخص شناسايي مصارف مذكور 
چه بوده اس��ت؟ مصارفي مانند هزينه هاي مربوط به 
اجراي پزش��ك خانواده از محل يك درصد ماليات بر 
ارزش افزوده چگونه به مصارف منتقل شده است و غيره.

هدفمندييارانههابهبودجهمستقلي
تبديلشدهاست

در ادامه گزارش بازوي كارشناس��ي مجلس درباره 
تبصره ۱۴ اليح��ه بودجه 99 آمده اس��ت: »عالوه 
ب��ر نكات مذك��ور عدم انع��كاس مناب��ع و مصارف 
هدفمندي با اعتبار 250 ه��زار ميليارد توماني در 
مناب��ع و مصارف عمومي به م��رور زمان اين تبصره 
را به بودجه مس��تقلي تبديل كرده است. حتي اگر 
دولت به دنبال مجزا ك��ردن پرداخت هاي انتقالي و 
س��اير اقدامات حمايتي از هزينه ه��اي عمومي بود 
اين اقدام در سقف منابع عمومي و با در نظر گرفتن 
جداول مس��تقل براي اين موضوع قابل اعمال بود. 
عالوه بر اين طبق بند »۴« ماده )39( قانون برنامه 
ششم توسعه نيز مي بايست سهم سازمان هدفمندي 
در رديف )2۱0۱02( منابع بودجه عمومي منعكس 

مي شد.
از منظر ش��فافيت ني��ز هرچند كه انع��كاس منابع و 
مصارف تبصره »۱۴« نس��بت به لوايح بودجه سنوات 
قبل بهبود يافته است با اين وجود هنوز درباره جزييات 
تشكيل دهنده منابع و مصارف از شفافيت الزم برخوردار 
نيست و اين مساله ممكن است در طول سال موجب 
كاهش امكان نظارت و عدم تحقق كامل اعتبارات در 

نظر گرفته شده شود.

گروه انرژي| 
فاز نخس��ت توافق تجاري امريكا و چين، نخس��تين 
تكانه هاي خود را بر بازار جهاني نفت گذاشت؛ قيمت 
نفت در آستانه 67 دالر قرار گرفت و گمانه زني ها براي 
افزايش بيشتر قيمت نفت در بازار جهاني را تقويت كرد. 
اين توافق نه تنها براي دو كشور كه براي توليدكنندگان 
اوپكي نيز خوشايند است؛ توافقي كه خواسته اعضاي 
اوپك براي افزايش بهاي جهاني نفت را محقق مي سازد.  
پيشرفت در مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين موجب 
تقويت احتمال افزايش تقاضا براي نفت در سال آينده 
ميالدي شد و به تبع آن قيمت هر بشكه نفت برنت با 5 
سنت افزايش از مرز 66 دالر و 59 سنت عبور كرد و به 
باالترين حد در سه ماه اخير رسيد. پيش بيني افزايش 
تقاضاي نفت در حالي اس��ت كه چين خ��ود يكي از 
مهم ترين بازارهاي وارداتي نفت در ماه هاي اخير بوده 
و برآوردها بر آن اس��ت كه با اين توافق ميزان واردات 
نفت چين باز هم تقويت ش��ود. آن طور كه بلومبرگ 
گزارش داده بود؛ چي��ن در ماه نوامبر ۱۱.۱8 ميليون 
بشكه در روز نفت وارد كرده كه اين ميزان خريد نفت 
توسط چين در سال هاي اخير بي سابقه بوده است. بر 
اين اساس چين در حال شكستن ركورد واردات نفت 
خام است و به نظر نمي رسد اين روند باتوجه به افزايش 

توليد پااليشگاه هاي اين كشور، به زودي متوقف شود. 
اما طبق آنچه ايسنا نوشته؛ پكن طبق توافق اوليه صورت 
گرفته با امريكا شش فرآورده نفتي و شيميايي امريكا را 
از فهرست كاالهاي مشمول پرداخت عوارض وارداتي 
خود حذف كرده اس��ت. با اين حال همچنان تعرفه ها 
روي واردات نفت خام و ساير فرآورده هاي نفتي امريكا 
همچنان حفظ شده است؛ تعرفه هايي كه در سپتامبر 
امسال وضع شده بود.  اين مساله مي تواند چشم انداز 
تازه اي را ب��راي بازار نفت جهاني پي��ش رو قرار دهد؛ 
چشم اندازي كه بخشي از نگراني كشورهاي عضو اوپك 
از كاهش قيمت نفت در سال آينده ميالدي را تاحدودي 
و حداقل براي مدتي كاهش دهد. همين نگراني ها بود 
كه موجب شد اعضاي اوپك و هم پيمانانش تصميم به 

كاهش 500 هزار بشكه اي سقف توليد خود براي سال 
آينده ميالدي بگيرن��د. با اين حال همچنان برآوردها 
از افزاي��ش مازاد نفت در بازار جهاني در س��ال 2020 
پيش رو قرار دارد. موضوعي كه هم اوپك و هم آژانس 
بين المللي انرژي در گزارش هاي جداگانه خود، بر آن 
تاكيد كرده اند. اين موضوع همراه با كاهش تقاضا براي 
نفت خام در سال 2020 پيش بيني شده است. اين در 
حالي است كه طبق همين پيش بيني ها؛ واردات نفت 
توسط چين و هند به عنوان دو واردكننده بزرگ نفت 

در سال آينده ميالدي رو به افزايش خواهد گذاشت. 
براين اس��اس تحوالت پيش روي ب��ازار جهاني نفت 
مي تواند با تواف��ق اخير چين و امريكا كه باالخره پس 
از حدود ۱7 ماه صورت گرفته، پيش بيني ها از شرايط 
بازار جهاني نفت در سال آينده ميالدي را تاحدودي با 
تغيير همراه سازد. كمااينكه پيش از اين اعضاي اوپك 
زمزمه هايي از احتمال كاهش بيشتر سقف توليد روزانه 
خود در سال آينده هم مطرح كرده بودند تا به تبع آن 
بتوانند باوجود مازاد عرضه جهاني نفت، از كاهش قيمت 
اين كاال جلوگيري كنند. حاال روند تغييرات قيمت نفت 
در بازار جهاني كه سير مثبت به خود گرفته، مي تواند 
شرايط ديگري را پيش روي توليدكنندگان بزرگ نفت 

به ويژه اعضاي اوپك قرار دهد.
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راهكارهايامروزبراي
آاليندگيپنلهايخورشيدي

يك��ي از موضوعات��ي 
كه ام��روز در خصوص 
و  ن��و  نرژي ه��اي  ا
مش��خصا در خصوص 
پنل هاي خورش��يدي 
مطرح است، مربوط به 
مسائل زيست محيطي 
و پس��ماندهاي برخي 
از اين تجهيزات است. 
اي��ن موض��وع مطرح 
است اما در حال حاضر باتوجه به حجم بسيار 
پايي��ن پنل هاي خورش��يدي در اي��ران، اين 
موضوع براي كشور ما چندان مطرح نيست اما 
براي سال ها بعد ما هم مي توانيم با اين مساله 

روبه رو شويم.  
پنل  ه��اي خورش��يدي عم��ر باالي��ي دارند، 
مخصوص��ا پنل  هايي ك��ه از كيفي��ت بااليي 
برخوردارند عمرش��ان تا حدود 20 س��ال هم 
مي شود. اما در حال حاضر همان طور كه اشاره 
شد ميزان اس��تفاده از اين پنل ها چندان زياد 
نيست. در حال حاضر كشوري مثل آلمان كه 
حجم بسيار بااليي از پنل در سراسر كشورش 
وج��ود دارد ك��ه نزديك به 35 ه��زار مگاوات 
اس��ت، قطعا براي بحث پس��ماند و مس��ائل 
زيس��ت محيطي اين پنل ها راهي پيدا خواهد 
كرد. در كش��ور ما نيز اس��تفاده از انرژي هاي 
ن��و و مخصوصا پنل ه��اي خورش��يدي براي 
توليد ان��رژي رو به افزايش اس��ت، كمااينكه 
در بودجه هاي س��االنه و برنامه ها نيز منابعي 
براي گسترش اس��تفاده از اين پنل ها در نظر 
گرفته مي شود. برهمين اساس در حال حاضر 
حساس��يت زيادي از اين جهت در كشور نياز 
نيس��ت اما بايد براي آين��ده در اين خصوص 
راهكارهاي��ي داش��ت. ماده اولي��ه اين پنل ها 
س��يليكون اس��ت و بحث محيط زيستي هم 
به نوعي به آن برمي گردد. اين مس��اله بايد از 
هم اكن��ون در مراكز علمي و پژوهش��ي مورد 
توجه قرار گيرد تا بيست سال آينده راهكاري 

براي مواجهه با آن داشته باشيم. 
در واق��ع گرچه امروز به دليل حجم اس��تفاده 
از پنل ه��اي خورش��يدي در اي��ران بح��ث 
زيست محيطي آن چندان براي ما مطرح نيست 
اما با برنامه ريزي ها براي گسترش استفاده از آن 
و مستعد بودن فضاي ايران براي بهره برداري 
از انرژي خورشيدي در سطح وسيعي از كشور، 
باي��د از هم اكنون براي س��ال ها بعد راهكاري 
انديشيد كه مباحث محيط زيستي به مشكلي 

جديد تبديل نشود.

عمليات تحدي�د حدود شش�دانگ يک قطع�ه زمين 
مزروعی و مشجر پالک 1074 فرعی از سنگ 36 اصلی 
واقع در فش�م رودبار قص�ران بخش 11 ته�ران به دليل 
ع�دم حضور مال�ک تاکنون ب�ه عمل نيامده اس�ت لذا 
برحسب درخواست کتبی وراث صفر عباسی فشمی به 
شماره شناسنامه 559 از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
98/10/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بنابراين 
چنانچه مالکين مش�اعی و مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هس�تند می توانند 
مس�تندا به تبصره 2 ماده واحده تعيين تکليف پرونده 
های معترض ثبتی مصوب 1373/2/25 مجلس شورای 
اسالمی موضوع ماده 16 قانون ثبت اعتراض خود نسبت 
به تحديد ح�دود را ظرف مدت 30 روز کتبا به اداره ثبت 
فشم تس�ليم و س�پس ظرف مدت يک ماه دادخواست 
خود را به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسليم و رسيد آن 
را به اداره ثبت فشم ارائه نمايند در غير اينصورت پس از 
سپری شدن مدت واخواهی نسبت به صدور سندمالکيت 
به نام مالک طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 18630
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آگهیتحديدحدوداختصاصی

آقاي حميد رويايي با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه تحت شماره 
9731 و 9732 مورخ 98/09/09 دفتر اسناد رسمي 794 تهران و برگ تقاضاي 
وارده بشماره 102303054 مورخ 1398/09/09 مدعي فقدان سند مالكيت شش 
دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه هشتم تفكيكي تحت پالك 51040 
فرعي از 123 اصلي مفروز و مجزي ش�ده از ش�ماره 48197 فرعي از اصلي، به 
مساحت )83/91( هشتاد و سه متر و نود و يك دسيمترمربع، واقع در سمت شمال 
شرقي طبقه سوم كه )60 دسيمترمربع( پيشرفتگي و 4/15 مترمربع آن بالكن و 
بالكن پيشرفته است. انباري مسكوني قطعه هفتم تفكيكي، به مساحت )3/06( 
سه متر و شش دس�يمتر مربع واقع در سمت مركزي زيرزمين يك و پاركينگ 
مسكوني قطعه هفتم تفكيكي به مس�احت )11( يازده مترمربع، واقع در سمت 
جنوبي همكف ذيل دفتر الكترونيكي 1396203010230482268 به ش�ماره 
سريال 250254 الف 96 ثبت و صادر شده است و برابر فرم استشهاديه محلي ارائه 
شده فاقد رهن مي باشد سپس وي به علت جابجايي سند مالكيت خود را مفقود 
نموده و درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده است. لذا مراتب باستناد 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نس�بت به ملك مرقوم غير از اس�ناد فوق و يا وجود سند مالكيت 
مذكور نزد خود باش�د از تاريخ نش�ر اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالكيت يا سند معامله تسليم 
و رس�يد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار گيرد به اعتراض بدون ارايه اصل 
سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن 

واخواهي نسبت به صدور سند مالكيت المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م/ الف18645 

رئيس واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كن تهران

آگهيفقدانسندمالكيت
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

  نرخ حامل هاي انرژي در شاخص فوب خليج فارس مالك خوبي براي مقايسه ارزش سوخت كشورها و تأثير حفظ تصنعي قيمت ها در ايران بر 
ارزان تر شدن هر ساله قيمت هاي سوخت ايراني است. در حال حاضر نرخ هر ليتر بنزين فوب خليج فارس در حدود 50 سنت است كه 6500 تومان 
مي ش�ود. اگر افزايش حدود 3 برابري نرخ دالر در برابر ريال به نسبت 2 سال گذشته را در كنار نرخ تورم حدود 27 درصدي سال 97 و حدود 28 
درصدي س�ال 98 قرار دهيم، مالك خوبي براي پاسخ به چرايي افزايش سريع شكاف قيمتي بنزين داخلي با فوب خليج فارس به دست مي آيد. 
البت�ه متغير هايي مثل قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني هم وجود دارند كه بر قيمت بنزين و س�اير فرآورده هاي نفتي در فوب خليج فارس اثر 

مي گذارند، به گونه اي كه با افزايش قيمت نفت، قيمت بنزين نيز باال مي رود

برش

يوسف آرمودلي
|رييس سابق سازمان 

انرژي هاي نو
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رشد اقتصادي به خودي خود تأثير مستقيم بر سالمت جمعيت ندارد

عمر طوالني تر از مرحمت سرمايه داري نيست 

سايه گسترده  اقتصاد غيرقانوني بر اقتصاد رسمي كشور

جيسون هيكل| استاد انسان شناسي اقتصادي|
ترجمه : مهدي مازروني|

به خيال پردازي هاي معمول وقعي ننهيد. دموكراسي، 
اتحاديه ه��ا، خدمات بهداش��تي، و آم��وزش: اينها 

نيروهاي تأثيرگذارند.
در ساليان اخير، كارشناساني سرشناس، از استيون 
پينك��ر و جردن پيترس��ون، تا بيل گيت��س همواره 
پيش��رفت جهاني در عرصه ميانگين عمر )و اميد به 
زندگي( را طرح مي كنند ت��ا در برابر موج روزافزون 

منتقدان از نظام سرمايه داري دفاع كنند.
بي شك دستاوردهاي ش��اياني در اين زمينه حاصل 
شده است. به هرروي، ميانگين عمر آدمي بسيار ارتقا 
يافته است. پينكر در كتاب تازه اش اينك روشنگري 
مي نويسد: »اكثر روشنفكران زماني كه دفاعيه اي از 
س��رمايه داري مي خوانند به نشانه تمسخر به قهقهه 
مي افتند«. اما، پينكر تاكيد دارد، »پر واضح است كه 
درآمد سرانه از توليد ناخالص داخلي تناظر معناداري 

با طول عمر، بهداشت، و تغذيه دارد«.
اين قصه اي مكرر اس��ت. روايت غالب اين اس��ت كه 
سرمايه داري نيرويي مترقي بود كه نقطه پاياني شد 
بر رعيت مداري، و آغازي ش��د بر بهبود شايان توجه 
در اس��تانداردهاي زندگ��ي. اما اين چنين داس��تان 
پري واري در مقابل مدارك تاريخي پاي استداللش 

چوبين است.
بله، رعيت مداري س��اختاري ظالمانه بود كه مسبب 
مصائب انس��اني بس��يار ش��د. اما پايان گرفتن آن از 
دستاوردهاي سرمايه داري نبود. همان گونه كه سيلويا 
فدريچي، استاد تاريخ نش��ان مي دهد، زنجيره اي از 
شورش هاي موفق دهقاني در اروپاي قرون 14 و 15 
س��قوط اربابان فئودال را رقم زد، و به دهقانان قدرت 
كنترل بر زمين ها و منابع ش��ان را داد. دستاوردهاي 
چنين انقالب��ي در زمينه س��عادت خارق العاده بود. 
دستمزدها دو برابر ش��د، و تغذيه نيز بهبود يافت. با 
احتساب اس��تانداردهاي آن زمان، اين دوره اي پر از 

شكوفايي عظيم اجتماعي بود.
سپس، واكنش هاي ارتجاعي آغاز شد. طبقه ثروتمند 
بالنده اي ك��ه از قدرت فزاينده دهقان��ان و كارگران 
ناخش��نود بود، و از افزايش دس��تمزدها كينه به دل 
داش��ت، به صرافت س��ازماندهي ي��ك ضد-انقالب 
افتاد. در آغاز، به دور اموال عمومي حصار كش��يدند، 
و دهقانان را از زمين ها بيرون كردند، آشكارا به قصد 
پايين آوردن دس��تمزدها. زماني ك��ه راه هاي امرار 
معاش را بستند، مردم گزيري نداشتند مگر كار كردن 
در ازاي نوال��ه ناگزير، تنها براي زن��ده ماندن. به نظر 
هنري فلپس براون و ش��يال هاپكينز، اساتيد اقتصاد 
آكسفورد، حقوق واقعي مردم از اواخر قرن پانزدهم تا 
قرن هفدهم به ميزان 70 درصد سقوط كرد. قحطي به 
قصه اي هرروزه بدل شد، و تغذيه رو به وخامت نهاد. در 
انگلستان، ميانگين عمر از 43 سال در قرن 16ميالدي 

به كمتر از 35 سال در قرن هجدهم رسيد.
سخن كوتاه، رويش سرمايه داري اسباب توليد دوره اي 
طوالني از فقر و فاقه ش��د. اين دوره از خونين ترين و 
پرآشوب ترين دوره هاي تاريخ بشري است. پينكر اما، 
وانمود مي كند هيچ كدام از اينها روي نداده اس��ت. 
در عوض، يك س��ر مي جهد به دوران صنعتي مدرن. 
مي گويد اين س��رمايه داري صنعتي بود كه در واقع 

باعث شكوفايي در افزايش طول عمر شد.
در اي��ن م��ورد نيز تاريخ دانان داس��تاني ب��ه مراتب 
پيچيده تر نقل مي كنند. سايمون شرتر، از شهره ترين 
محققان داده هاي تاريخي بهداش��ت عمومي نشان 
مي دهد كه ش��كوفايي صنعتي طي قرن نوزدهم نه 
تنها عامل بهبود در ميانگين عمر نش��د بلكه مسبب 
وخامتي چشمگير ش��د. شرتر مي نويسد »تقريبًا در 
همه زمينه هاي تاريخي، نخس��تين و بالفصل ترين 
پيامد رشد پرسرعت اقتصادي اثرات مخرب بر سالمت 

جمعيت بوده است«.
وي در ادامه مي گويد: »م��دارك دال بر اين تروما در 
قالب ناپيوستگي منفي ميان- نسلي در روند تاريخي 
ميانگين عم��ر، مرگ ومير نوزادان ي��ا افزايش طول 
قد« كماكان به وضوحقابل رويت اس��ت. با استناد به 
تحقيقات متعدد، ش��رتر نش��ان مي دهد مردمي كه 
در بريتانيا تحت تأثير مستقيم رشد صنعتي بودند، 
ش��اهد س��قوطي ثابت در ميانگين عمرشان بودند، 

بين س��ال هاي 1780 و 1870 نزول��ي چنان كه از 
زمان مرگ سياه ]طاعون خياركي[ در قرن چهاردهم 

بي سابقه بود.
در واقع، دقيقًا هر جا كه سرمايه داري بيشترين توسعه 

را داشت، اين فجايع پررنگ تر بود. 
در منچس��تر و ليورپول، اين دو غول صنعتي سازي، 
ميانگين عمر در مقايسه با بخش هاي صنعتي نشده 
كشور نزول كرد. در منچس��تر ميانگين عمر به تنها 
25.3 سال رسيد. در حالي كه، در ِسري روستانشين 
]منطق��ه اي در جنوب ش��رقي انگلس��تان[، مردم 
مي توانس��تند انتظار عمري تا 20 س��ال طوالني تر 
داشته باشند. و اين الگو تنها در بريتانيا نيست كه قابل 
مشاهده است. به زعم شرتر، »در تمامي كشورهايي 

كه اين تحقيق صورت گرفته« اين روند قابل مشاهده 
است، از جمله در آلمان، استراليا، و ژاپن. طي همين 
دوران، فجايعي مشابه در مستعمره هايي نظير ايرلند، 
هن��د، و كنگو نيز در حال وقوع بود، چراكه آنها نيز به 
اجبار به زنجير بالي سازوكار صنعتي اروپايي گرفتار 

آمده بودند.
 تقريبا ناممكن اس��ت عمق رنجي را ك��ه اين اعداد 
نمايندگ��ي مي كنند نش��ان داد. اينها سرگذش��ت 
مردماني را بازگو مي كنند كه داروندارش��ان را طبقه 
ثروتمند به تاراج برد، و به بيگاري در دخمه ها و مزارع 
انقالب صنعتي تقليل شان داد. با وجود اين، هيچ كدام 
اينها در تصوير زيبايي كه پينكر نقش مي كند مجال 

بروز نمي يابند.
تنها در دهه 1880 ميانگين عمر شهري افزايش پيدا 
كرد، دس��ت كم در اروپا. اما چه چيز موجبات چنين 
دس��تاوردهايي ناگهاني شد؟ ش��رتر پاسخ را در يك 

مداخله ساده مي يابد: بهداشت.
فع��االن عرصه بهداش��ت عمومي كاش��ف به عمل 
آوردند كه با جداس��ازي آب آش��اميدني از فاضالْب 
پيش��رفت هاي بهداش��تي حاصل خواهد شد. با اين 
حال، پيش��رفت به س��وي همين هدف نه تنها مورد 
اس��تقبال واقع نش��د، بلكه به ش��دت با آن مخالفت 
هم شد، از س��وي طبقه ثروتمند- مالكان ليبرترين 
و كارخانه داراني كه از نصب سيس��تم هاي بهداشت 

عمومي بر ملك هايش��ان توس��ط مقام��ات امتناع 
مي كردن��د؛ و از دادن ماليات م��ورد نياز براي چنين 

اموري سرباز مي  زدند.
مقاومت ايشان تنها زماني شكسته شد كه عوام الناس 
ح��ق رأي ب��ه دس��ت آورد، و كارگران در تش��كيل 
اتحاديه ها دس��ت به دس��ت هم دادند. در دهه هايي 
كه ب��ه دنبال آمد، اين خيزش ه��ا دولت ها را وادار به 
دخالت عليه م��الكان و كارخانه داران كرد، تا نه تنها 
سازوكارهاي بهداشتي، كه بيمه اجتماعي، آموزش، 
و اسكان عام را فراهم كنند. به زعم شرتر، دسترسي 
به اين امكانات همگاني سبب س��از رش��د بسيار در 
ميانگين رو به رشد عمر طي قرن بيستم شد. پينكر 
هيچ اشاره اي به اين خيزش نمي كند. در عوض بحث 
او منوط اس��ت به نمودار دومتغير معروف به منحني 
پرستون كه نشان مي دهد كشورهاي با درآمد سرانه 
باال از تولي��د ناخالص داخلي به نظ��ر ميانگين عمر 
طوالني تري دارند. اما او رابطه اي عّلي قائل مي ش��ود 
در جايي كه هيچ مدركي دال بر آن موجود نيس��ت. 
در واقع، تحقيقات جديد نشان داده كه عامل عّلي در 
پس منحني پرس��تون نه توليد ناخالص داخلي بلكه 

آموزش است.
واضح است كه خدمات اجتماعي نيازمند منابع است. 
و مهم است كه بدانيم رشد مي تواند در دست يافتن به 
چنين هدفي ياري برساند. اما، مداخالتي كه در زمينه 
ميانگين عمر اهميت دارند نيازي به درآمد سرانه باال 
ندارند. اتحاديه اروپا ميانگين عمري طوالني تر دارد از 
اياالت متحده، با وجود درآمدي كه 40 درصد پايين تر 
است. كاستاريكا و كوبا هم اوضاع شان از اين لحاظ بهتر 
است، در حالي كه تنها كسري از درآمد اياالت متحده 
را دارند، و هر دو كش��ور قس��مت اعظم اين تغييرات 
مثبت در ميانگي��ن عمر را زماني به دس��ت آوردند 
كه توليد ناخالص داخلي ش��ان هيچ رشدي نداشت. 
چگونه؟ با فراهم ك��ردن تأمين اجتماعي همگاني و 

آموزش رايگان.
شرتر مي نويسد: »پيام اس��ناد تاريخي واضح است، 
رشد اقتصادي به خودي خود تأثير مستقيم، ضروري 
و مثبتي بر سالمت جمعيت ندارد. در بهترين حالت 
مي توان گفت كه شرايط بالقوه و طوالني-مدت توليد 

مي كند براي بهبود بهداشت جمعي«.
اينكه چنين نيروي بالقوه اي بالفعل ش��ود بس��تگي 
دارد به نيروهاي سياسي كه تعيين مي كنند درآمدها 
چگونه توزيع خواهد ش��د. پس بياييد آنچه را اليق 
تقدير است، بستاييم: پيشرفت در افزايش ميانگين 
عمر مديون خيزش هاي سياس��ي مترقي اس��ت كه 
منابع اقتصادي را در راه فراهم كردن خدمات همگاني 
قدرتمند به كار بس��ته اند. تاريخ به ما مي گويد كه در 
غياب اين نيروهاي مترقي، رشد غالبًا عليه شكوفايي 

اجتماعي عمل كرده است نه در جهت آن.
منبع: نقد اقتصاد سياسي 

   اس��پرد زماني ازمع��دود علت هايي اس��ت كه در 
بلندم��دت و همچني��ن در كوتاه م��دت تاثير منفي 
بزرگي بر اندازه اقتصاد سايه در بازار پول داشته است. 
اسپرد زماني يك نقطه جديد در منحني بازده است 
كه نرخ بهره باالتري را به ازاي ريس��ك بيش��تر ارايه 
مي دهد. اسپرد باال مي تواند موجب جذف فعالين بازار 
غيررس��مي كه درجه ريسك پذيري بيشتري دارند، 
شود. تاثيرگذاري اين متغير نشان از انگيزه سفته بازي 
دارد كه تاثير آن بر بازار غيررسمي پول در بسياري از 

مطالعه ها تاييد شده است. 
   ن��رخ بهره حقيقي ني��ز در بلندم��دت تاثير منفي 
بزرگي بر اندازه اقتصاد س��ايه در بازار پول دارد. پايين 
بودن نرخ بهره حقيقي را مي توان از يك س��و نشان از 
دخالت دولت دانست، بنابراين مي توان تاثير آن را در 
چارچوب تاثير سياست هاي سركوب سرمايه تحليل 
كرد. از س��وي ديگر پايين ب��ودن نرخ بهره حقيقي به 
اين معني است كه شبكه بانكي رسمي ناتوان از جذب 
انگيزه هاي سفته بازي خواهد بود بنابراين بسياري از 
منابع در جست وجوي بازده باالتر از بازار رسمي خارج 

خواهند بود. 
   رشد حقيقي اقتصاد به عنوان نشانه اي از دوره هاي 
رون��ق و رك��ود يك��ي از عوام��ل تاثيرگذار ب��ر روند 
بلندمدت بازار غيررس��مي پول اس��ت. در دوره هاي 
ركود، اقتصاد س��ايه در بازار پول گسترش مي يابد كه 
ش��ايد بتوان آن را ناش��ي از بازارهاي رسمي دانست. 
ركود و بازده كم س��رمايه گذاري هاي رسمي موجب 
جابه جاي��ي منابع به بازار غيررس��مي ش��ده كه نرخ 
بازده باالتري را از فعاليت هاي غيررس��مي به دس��ت 
آورده و مي تواند انگيزه هاي سفته بازي را جذب كند. 
برعك��س در دوره هاي رونق و مناس��ب ب��ودن بازده 
 فعاليت هاي رسمي حجم بازار غيررسمي پول كوچك

مي شود.
   ديگر دخالت هاي دولت مانند سهم باالي تسهيالت 
تلكيفي تاثير مثبتي بر اقتصاد سايه در بازار پول دارد. اين 
دخالت ها موجب كاهش سودآوري بانكداري رسمي 
مي شود. بنابراين بانك هاي رسمي از ارايه سود مناسب 
ناتوان خواهند بود و سهم كمتري در جذب سپرده ها 

خواهند داشت. 
   ن��وآوري و اراي��ه ابزاره��اي مالي جديد در ش��بكه 
بانكي رسمي كه بتواند براي فعالين ريسك پذير بازار 
غيررسمي جذاب باشد نيز از اهميت برخوردار است. 
نتايج نش��ان مي دهد كه ارايه سپرده هاي مدت دار در 
سال 1369 اگرچه در اوايل اسپرد اندكي داشته اما تاثير 

منفي بر اقتصاد سايه در بازار پول داشته است.

     اقتصاد غيرثبتي
اقتصاد غيرثبتي يك��ي ديگر از ش��كل هاي اقتصاد 
غيررس��مي اس��ت كه در كتاب تازه موسس��ه به آن 
پرداخته شده است. بنا برنوشته اين كتاب، خدمات 
شخصي و خانگي كه زيرمجموعه اي از بخش خدمات 
است در سال 1359 حدود 1.7درصد از توليد ناخالص 
داخلي بود. تحوالت اقتص��اد غيرثبتي را مي توان به 
3 دوره تقسيم و مورد تحليل قرار داد. نخست ، دوره 
جنگ كه طي آن اندازه اقتصاد غيرثبتي از 3 درصد در 
سال 1360 به 11.5 درصد در سال 1368 رسيد. در 
اين دوره در هر دو نوع فعاليت غيرثبتي يعني كسب و 
كارهاي خانوادگي و فعاليت هاي مستقل و خوداتكا 
روند مشابه و يكساني مشاهده شد. در دوره دوم پس 
از جنگ، اقتصاد غيرثبتي از يك روند نزولي بسيار آرام 
برخوردار بود. اندازه اقتصاد غيرثبتي به نسبت توليد 
ناخالص داخلي از 11 درصد در س��ال 1369 به 9.2 

درصد در سال 1386 كاهش يافت. 
در اين دوره بين كسب و كار خانوادگي و فعاليت هاي 
مس��تقل و خوداتكا رابطه جايگزيني وجود داشت.در 
دوره سوم نيز اين رابطه جايگزيني وجود داشت اما روند 
كلي اقتصاد غيرثبتي صعودي بود. در اين دوره اگرچه 
كس��ب و كارهاي خانوادگي به دليل توسعه كشور و 
كاهش جمعيت روستايي و شاغل كشاورزي نزولي بود 
اما با مهاجرت از روستا به شهر كسب و كارهاي مستقل 
افزايش يافت. اقتصاد غيرثبتي تا سال 1390 حدود 10 
درصد بود اما پس از اين سال با وقوع تحريم و رشد منفي 
اقتصاد رسمي مقدار نسبي اقتصاد غيرثبتي به بيش از 

12 درصد در سال 1393 رسيد. 

     آثار رشد و گسترش اقتصاد غيرثبتي 
آثار رشد و گسترش اقتصاد غيرثبتي را بايد در بازار كار 

جست وجو كرد. مهم ترين اين آثار به شرح زير است: 
   افزاي��ش كاركن بدون مزد و حقوق از مهم ترين آثار 
رشد و گسترش كس��ب و كارهاي خانوادگي است. با 
كاهش اندازه حقيقي اين فعاليت هاي خويش��اوندي 
س��هم كاركن بدون مزد و حقوق از كل اش��تغال نيز 
كاهش يافت. در س��ال 1380 حدود 10 درصد از آمار 
اشتغال مربوط به كاركن فاميلي بدون مزد بود اما اين 
نسبت اواخر سال 1393 و 1394 به كمتر از 5 درصد 

كاهش يافت. 
   افزايش كاركن مستقل نيز از آثار رشد فعاليت هاي 
مستقل و خوداتكا است. در نتيجه افزايش اندازه حقيقي 
و همين طور سهم اين فعاليت ها از اقتصاد سهم كاركن 
مستقل نيز از كل اشتغال افزايش يافت. سهم كاركن 

مستقل از 30 درصد در سال 1384 به بيش از 35 درصد 
در سال 1393 رسيد. 

     علل رشد و گسترش اقتصاد غيرثبتي
مهم ترين علل و عوامل موثر بر اندازه اقتصاد غيرثبتي 
چيس��ت ؟ چرا اين ن��وع اقتصاد گس��ترش مي يابد . 

نويسنده معتقد است كه: 
   تعداد جمعيت شاغل دربخش كشاورزي از مهم ترين 
دالي��ل توضيح دهنده تح��والت كس��ب و كارهاي 
خانوادگي است. كس��ب و كارهاي فاميلي بدون مزد 
و حقوق از روندهاي توليد و فعاليت  اقتصادي توسعه 
نيافته حكايت دارد، از اين رو رابطه مثبت آن با تعداد 
شاغالن در بخش كشاورزي از كل اشتغال از 28 درصد 
در س��ال 1380 به حدود 19 درصد در س��ال 1393 

كاهش يافته است. 
   افزايش جمعي��ت زنان تاثير مثبتي بر فعاليت هاي 
مستقل و خوداتكا دارد. از آنجايي كه كار زنان خانه دار 
يكي از بخش هاي جامانده از حساب هاي ملي ثبت شده 
است، افزايش جمعيت زنان بر روند گسترش فعاليت ها 

مستقل و خوداتكا بسيار موثر بوده است. 
جمعيت زن��ان در ايران از ح��دود 18 ميليون نفر در 
سال 1359 به بيش از 38 ميليون نفر در سال 1392 

رسيده است.
   افزايش جمعيت روستايي يكي از مهم ترين داليل 
رشد كس��ب و كارهاي خويش��اوندي است. كسب و 
كارهاي فاميل��ي بدون مزد و حقوق از روندهاي توليد 
و فعاليت اقتصادي توسعه نيافته حكايت دارد، از اين 
رو رابطه مثبت آن با جمعيت روستايي مطابق انتظار 
است. جمعيت روستانشين ايران از حدود 18 ميليون 
نفر )حدود 50 درصد جمعيت( در سال 1359 به 21 
ميليون نفر )حدود 28 درصد جمعيت( در سال 1392 

كاهش يافته است. 
   بي��كاري يكي ديگ��ر از علل موثر بر ان��دازه اقتصاد 
غيرثبتي به ويژه كس��ب و كارهاي فاميلي است. اگر 
اقتصاد رس��مي ناتوان از جذب نيروي كار باشد، اين 
نيروهاي بيكار ب��ه صورت جايگزين ج��ذب اقتصاد 

غيررسمي مي شوند. 
   درآمد سرانه نيز تاثير مثبتي بر اندازه اين فعاليت ها 
دارد. درآمد س��رانه مقدار افزايش در تقاضا را توضيح 
مي دهد ك��ه براي هر دو بازار رس��مي و غيررس��مي 

مشترك است. 
   مهاجرت از روستا به ش��هر اگرچه تاثيري بر اندازه 
كلي اقتص��اد غيرثبتي ندارد ام��ا موجب جايگزيني 
فعاليت هاي مس��تقل و خوداتكا به جاي فعاليت هاي 

خويشاوندي شده است. با افزايش مهاجرت از روستا به 
شهر و در نتيجه آن، كاهش جمعيت روستايي و شاغالن 
كشاورزي از كسب و كارهاي خويشاوندي كاسته شده، 
اما با مهاجرت اين گروه به ش��هرها و كسب و كارهاي 

مستقل و خوداتكا افزايش يافته است. 
   نشانه اي از تاثيرگذاري تورم بر اندازه حقيقي اقتصاد 

غيرثبتي مشاهده نشد. 

    اقتصاد سايه در توليد 
 در دوره جنگ با كاهش حجم اقتصاد رسمي اندازه 
نس��بي اقتصاد سايه در بخش توليد از 20 درصد در 
س��ال 1359 به 28 درصد در سال 1386 رسيد. در 
دوره پس از جنگ اندازه نسبي اقتصاد سايه در بخش 

توليد از يك ثبات نسبي برخوردار بوده است. 
ش��اخص نس��بي از 25 درصد در س��ال 1369 در 
همان سطح 25 درصد سال 1380 قرار داشت. تنها 
نوس��اناتي اندك از 23 درصد در سال 1371 تا 26 
درصد در سال 1374 در اين دوره وجود داشته است. 
با شروع دهه 1380 اين نسبت رو به كاهش نهاد به 
گونه اي كه در سال 1389 اندازه نسبي اقتصاد سايه 
به نسبت توليد ناخالص داخلي به 19 درصد رسيد. 
با وقوع تحريم و ثبت رشدهاي منفي در اقتصاد اين 
ش��اخص دوباره افزايش يافت و در س��ال 1392 به 

حدود 21 درصد رسيد. 

     آثار رشد و گسترش اقتصاد سايه در بخش توليد 
آثار رشد و گس��ترش اقتصاد سايه در توليد به ترتيب 

اهميت عبارت اند از: 
   جابه جاي��ي عوامل تولي��د بين اقتصاد رس��مي و 
غيررسمي از مهم ترين آثار تحوالت و تغييرات نسبت 
به اين دو اقتصاد است. افزايش اقتصاد سايه به معني 
جذب بيشتر عوامل توليد است كه مي تواند آثار منفي 
بر اقتصاد رسمي و رفاه نيروي كار شاغل در اين بخش 

داشته باشد. 
   عدم پوش��ش بيمه اي كارگران از آثار رشد و توسعه 
اقتصاد سايه دربخش توليد است. در كوتاه مدت به دليل 
جايگزيني دو بخش رسمي و غيررسمي نتايج نشان 
مي دهند كه رشد اقتصاد سايه تاثير منفي بر پوشش 

بيمه اي كارگران دارد.
 اي��ن موضوع نه تنها از اهميت رفاه��ي براي كارگران 
برخوردار است بلكه نتايج مهمي نيز در شرايط بحراني 
كنوني صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي دارد. 
افزايش اقتصاد سايه با كاهش ورودي و درآمد حق بيمه 

شرايط اين صندوق ها را وخيم تر مي كند. 

    علل رشد و گسترش اقتصاد سايه در توليد
خندان معتقد است كه مهم ترين علل و عوامل موثر بر 
رشد و توسعه اقتصاد سايه در بخش توليد را مي توان به 

ترتيب تاثيرگذاري به صورت زير فهرست كرد. 
دخالت دولت در بازار كار از مهم ترين عوامل تاثيرگذار 
بوده اس��ت. اين دخالت ها از جمله حداقل دستمزد، 
قانون كار مبني بر عدم اختيار كارفرما در تعديل نيرو 
همچنين بيمه بيكاري موجب مي شوند تا به كارگيري 
نيرو به صورت غيررس��مي جايگزين استخدام نيرو 
به شكل رس��مي و تعهدآور ش��ود. اين دخالت ها در 
بلندمدت و كوتاه مدت از مهم تري��ن عوامل موثر به 

شمار مي آيند. 
   درآمد س��رانه به عنوان ش��اخصي از قدرت خريد و 
تقاضا موجب رش��د اقتصاد به هر دو صورت رسمي و 

غيررسمي مي شود.
   دخالت در بازار پ��ول از ديگر عوامل موثر بر اقتصاد 
سايه بوده است. سهم باالي تسهيالت تكليفي در كنار 
سهم كم بخش خصوصي از تسهيالت همراه با كنترل 
نرخ بهره موجب رش��د اقتصاد س��ايه در بخش توليد 
شده است. اين دخالت ها موجب افزايش هزينه تامين 
سرمايه مي شود، حال آنكه سهولت تامين سرمايه از 
عمده ترين مزيت هاي توليد رسمي است. فعاليت هاي 
توليدي غيررسمي ناگزير بر استفاده از سرمايه داخلي 
يا سرمايه بازارهاي مالي غيررسمي دارند كه معموال 
با نرخ بهره باالتر و ريس��ك بيشتر همراه هستند. اين 
دخالت ها موجب از بين رفتن مزيت توليدات رسمي 
در تامين سرمايه مي شود و از اين طريق تاثير مثبت بر 

اقتصاد سايه در بخش توليد دارند.
   فقر از ديگر عوامل تاثيرگذار اس��ت. براساس نظريه 
بازار كار دوگانه نيروي كار فعال در بخش غيررسمي در 
نتيجه فقر و در واقع مجبور به اين فعاليت شده اند. نتايج 
نش��ان مي دهد كه كاهش فقر و بهبود درآمد عمومي 

تاثير منفي بر اقتصاد سايه دارد. 
   دخال��ت در بازار محصول نيز تاثي��ر زيادي بر اندازه 
اقتصاد سايه دارد. كنترل قيمتي موجب كاهش درآمد 
بنگاه ها مي شود. اين تاثير محدود به كوتاه مدت است 
و در بلندمدت مشاهده نمي شود. شايد به اين دليل كه 
با وجود كنترل قيمتي، بنگاه ها مي توانند راهكارهايي 
غيررس��مي و جايگزين براي توزيع پيدا كنند و از اين 

طريق تاثير اين دخالت ها بر توليد را خنثي كنند. 
   بيكاري نيز به اندازه اقتصاد سايه در توليد تاثيرگذار 
است. در صورت نبود موقعيت هاي شغلي رسمي نيروي 
كار جذب بخش غيررسمي كه جايگزين اقتصاد رسمي 

است، مي شود.

   بياييد آنچه را اليق تقدير است بستاييم: 
پيشرفت در افزايش ميانگين عمر مديون 
خيزش هاي سياسي مترقي است كه منابع 
اقتص�ادي را در راه فراهم ك�ردن خدمات 
همگاني قدرتمند به كار بسته اند. تاريخ به 
ما مي گويد كه در غياب اين نيروهاي مترقي 
رشد غالبا عليه شكوفايي اجتماعي عمل 

كرده است نه در جهت آن
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چرا چين به دنبال تقويت 
نفوذ در يمن است؟

ميدل ايست نيوز|
 »چانگ جون«، نماينده دايم چين در سازمان 
ملل متحد در 22 نوامبر گذشته به بيان ديدگاه 
پكن درخصوص آينده يمن پس از پايان يافتن 
درگيري ها در اين كش��ور پرداخت، وي در اين 
بيانيه رس��مي، از جامعه جهاني خواست براي 
بهبود شرايط معيشتي، كمك هايي را به كشور 
يم��ن اختصاص دهند و در اين ب��اره يمن را به 
عنوان مثالي براي موضع  چين مطرح كرد كه از 
توسعه به عنوان راهكاري فعال در صلح و ثبات 
كش��ورهايي كه درگير جنگ داخلي هستند، 

استفاده مي كند.
اين سخنان چانگ جون كه به بيان مواضع چين 
در لزوم راهكار سياسي جنگ يمن پرداخت، در 
حالي مطرح مي ش��ود كه پكن حضور خود در 
يمن را توسعه بخشيده است اما از آنجا كه چين 
شراكت راهبردي با عربس��تان، ايران و امارات 
دارد، با احتي��اط از دولت يمن حمايت مي كند 
دولتي كه از س��وي جامعه جهاني به رسميت 

شناخته شده است.
چي��ن در عي��ن ح��ال كانال ه��اي ارتباطي با 
الحوثي ها و ش��وراي انتقالي جن��وب را حفظ 
كرده اس��ت و براي توسعه نقش اقتصادي خود 
در يمن و در ادام��ه تقويت نفوذ خود در درياي 
سرخ، مناسبات تنگاتنگ خود با گروه هاي يمني 

درگير را افزايش و مورد تقويت قرار داده است.

  ايجاد نفوذ
از زمان ابتداي جنگ داخلي در يمن، چين رسما 
دولت »عبدربه منصور هادي« را مورد تاييد قرار 
داد و در قطعنامه سال 2015 ميالدي سازمان 
ملل كه در محكوميت اقدامات حوثي ها صادر 

شد، به اين قطعنامه راي مثبت داد.
در همي��ن رابط��ه، دولتمردان چين��ي به طور 
منظم با اعضاي دولت منصور هادي مانند »علي 
محس��ن االحمر« معاون وي دي��دار مي كنند 
 همچني��ن با گ��روه االص��الح، ش��اخه يمني 

اخوان المسلمين نيز همكاري كردند.
چين در قب��ال حمله نظامي ائت��الف عربي به 
رهبري عربس��تان موضعي ميانه در مقايسه يا 
موضع روسيه و امريكا اتخاذ كرد؛ از يك سو نه 
همانند روسيه از رفتار عربستان انتقاد كرد و نه 
مانند امريكا نسبت به موفقيت اقدامات نظامي 

ائتالف عربي اظهار خوشبيني كرد.
چين با وجود حماي��ت از دولت منصور هادي، 
رابطه اي دوس��تانه با حوثي ها و شوراي انتقالي 

جنوب برقرار كرد.
در همين راس��تا، روزنامه ن��گاري يمني كه از 
نزديك مناس��بات چين با گروه ه��اي يمني را 
پيگيري مي كند، ضمن اشاره به ديدارهاي منظم 
»كانگ يونگ«، سفير چين در يمن با گروه هاي 
مختل��ف اين كش��ور اظهار داش��ت: »چين از 
نيروهاي جمهوري��ت در دوران جنگ داخلي 
شمال يمن در سال هاي 1962 تا 1970 ميالدي 
حمايت مي كرد كه اين امر در شكل گيري رابطه 
با حوثي ه��ا كمك كرد، به ط��وري كه پكن در 
گفتمان غيررسمي خود نيروهاي جمهوري را 
گذشتگان و اسالف حوثي ها توصيف مي كنند.«

اما درخص��وص مناس��بات تاريخ��ي چين با 
ش��وراي انتقالي جنوب يمن، »احمد عاطف«، 
از ديپلمات ه��اي س��ابق يمن��ي مي گوي��د: 
»ارتب��اط ايدئولوژيك��ي ويژه ريي��س جنوب 
يمن با ايدئولوژي مائوي��ي به دهه 70 ميالدي 
باز مي گردد كه س��نگ بناي مناسبات شوراي 
انتقال��ي كنوني جنوب يمن با چين به ش��مار 
مي رود اما اين مناسبات به معناي حمايت چين 
از استقالل جنوب يمن نيست بلكه در راستاي 

تقسيم قدرت با دولت منصور هادي است.«

  نخست اقتصاد
برعكس كش��ورهايي مانند عمان و روسيه كه 
رويكرده��اي چندُبعدي در قبال جنگ داخلي 
يمن دارند، چين از مناس��بات تنگاتنگ خود 
با طرف هاي درگي��ر در يمن براي ميانجيگري 
اس��تفاده نكرده اس��ت بلكه به ج��اي آن، اين 
مناسبات را در راستاي سرمايه گذاري در يمن 
به كار گرفته است به طوري كه چين، يمن را در 
ابتكار »يك كمربند - يك جاده« خود جاي داده 
و براي مشاركت در بازسازي اقتصادي اين كشور 

اعالم آمادگي كرده است.
در همين ارتباط، »محمد باهارون«، مديركل 
مركز پژوهش هاي سياس��ي دوبي با اش��اره به 
س��رمايه گذاري هاي چين در زمينه پااليشگاه 
و شيرين س��ازي آب اظه��ار داش��ت: »اي��ن 
سرمايه گذاري ها مي توانند موفق باشند چرا كه 
شركت هاي چيني به علت سرعت تحويل و بهاي 
پايين رقابتي نزد مردم يمن از احترام و مقبوليت 

برخوردار هستند.«
در همين ح��ال، دولت منصور ه��ادي تالش 
مي كن��د ت��ا در زمين��ه نف��ت و گاز و احي��اي 
توافق نامه هاي قديمي با چين كه به دليل جنگ 
متوقف شده است، به جذب سرمايه گذاري هاي 
اين كش��ور اقدام كن��د، آمادگي چي��ن براي 
سرمايه گذاري در يمن در دوره بحران سياسي 
موجب افزايش قدرت نرم اين كشور در سراسر 
يمن و تقويت رابطه آن با همه گروه هاي درگير 

يمني مي شود.
در پايان بايد گفت هدف چين از تالش هاي خود 
براي سرمايه گذاري در يمن و ارتباط با گروه هاي 
مختلف اين كشور به اين دليل است كه پكن به 
يمن به عنوان دروازه اي براي ورود به درياي سرخ 
و تقويت نفوذ خود در خاورميانه نگاه مي كند به 
همين دليل پيش بيني مي شود چين در ماه هاي 

آتي حضور خود در يمن را تعميق بخشد.
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»تعادل«چالشهاوچشماندازهايطرحتشكيليكاستانجديددرجنوبپايتخترابررسيميكند

ريسك»سائوپائولوييشدن«تهرانراتهديدميكند
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

احم�د اميرآبادي فراهاني، نماين�ده مردم قم 
حدود دو هفته پيش در جلس�ه علني مجلس 
شوراي اس�امي گفت: »طرح تشكيل استان 
تهران جنوبي اعام وصول ش�ده اس�ت؛ اين 
طرح به صورت عادي اعام وصول شده، البته 
كه گفته مي ش�ود برخي نمايندگان مجلس در 
رايزني ب�ا دولت به دنبال ايجاد اس�تان تهران 

شرقي و استان تهران غربي هستند.« 
به گ�زارش »تع�ادل«، اين بار اول نيس�ت كه 
بحث تقس�يم تهران مطرح مي ش�ود. س�ال 
گذشته نيز شايعه اي منتشر شد مبني بر اينكه 
استان تهران به چهار استان »تهران«، »تهران 
ش�رقي«، »تهران غربي« و »ته�ران جنوبي« 
تقسيم خواهد شد. شايعه اي كه استاندار وقت 
تهران تكذيبش كرد تا اين گونه به نظر برسد كه 
از اساس واقعيت نداشته است. اما اين بار طرح 
اس�تان جنوبي تهران در مجلس اعام وصول 
شده است و بنابراين ش�ايعه نيست .البته اين 
طرح هنوز منتش�ر نش�ده و معلوم نيست چه 
جزيياتي در آن قيد شده، اما از آنجايي كه يكي 
از بخش هاي ثابت هر طرح و اليحه اي كه تقديم 
مجلس مي ش�ود، »مقدمه و داليل توجيهي« 
اس�ت، احتماال طراحان مش�خص كرده اند كه 
ريش�ه ش�كل گيري اين ايده در ذهن شان چه 
بوده و ب�ه دنبال تحقق چه هدفي از تش�كيل 

استان تهران جنوبي هستند.

   اهداف طرح تقسيم استان تهران
اي��ن موضوع��ي اس��ت ك��ه يك��ي از خبرگزاري ها 
در گزارش��ي ب��دان پاس��خ گفته و مدعي ش��ده كه 
»ساماندهي وضعيت نابسامان استان تهران كه بيش 
از ۱۵ ميليون جمعيت را در درون خود جاي داده« و 
»شهرستان هاي جنوبي تهران از نظر قوميت هم با كل 
استان هم همخواني ندارند«، دو نكته كليدي مدنظر 
طراحان براي تشكيل اين استان جديد است؛ يعني 
يكي از داليل ارايه اين طرح، تفكيك قوميتي است. 
در طرح ياد شده تهران جنوبي متشكل از ۶ شهرستان 
معرفي ش��ده كه سه شهرس��تان در استان مركزي 
واقع شده اند و دس��ت بر قضا، وسعت چند برابري به 
نسبت سه شهرستان ديگر دارند. برخي بر اين باورند 
تقسيم بندي تهران به شمالي و جنوبي در واقع يك گام 
به جلو در جهت سائوپائولويي شدن تهران است. انگار 
بخواهند كه طبقه مرفه و ضعيف را از هم جدا كنند و 
بين آنها ديوار بكشند. حتي اگر بخواهيم خوشبينانه 
به اين موضوع نگاه كنيم سواي مشكالت اقتصادي و 
تحميل هزينه هاي بس��يار بر شهر و شهروندان براي 
مردم پذيرفته نيست كه براي ديدن خانواده شان كه 
در غرب تهران زندگي مي كند وارد يك استان ديگر 
شوند و شايد براي مكالمه تلفني مجبور باشند اول كد 

بين شهري را شماره گيري كنند.

   تجربه هاي گذشته در انتزاع استان ها
اما اين اولين مرتبه اي نيس��ت كه مس��اله تقس��يم 
استان ها طرح و اجرايي شده است، يكي از مهم ترين 
تقسيم بندي هاي انجام ش��ده در گذشته به تقسيم 
استان خراسان به سه استان رضوي، شمالي و جنوبي 
مربوط مي شود؛ درباره تهران نيز پيش از اين تعدادي 
از شهرستان هاي غربي پايتخت با مركزيت كرج استان 
البرز را تشكيل دادند. مرور آس��يب ها و بحران هاي 
استان هاي خراسان ش��مالي و جنوبي و حتي البرز 
كافي است تا به آس��يب هاي پيش روي پايتخت در 
صورت تقسيم شدن به استان هاي جنوبي و شمالي يا 
شرقي و غربي پي ببريم، همين آسيب و بحران هاي 
احتمالي پيش روي پايتخت سبب واكنش كاربران 

فضاي مجازي به طرح نمايندگان مجلس شد.

   يك ميليون سفر اداري ميان تهران و كرج
در انتزاع البرز از اس��تان تهران، هرچند از نظر اداري و 
سياسي كرج از تهران جدا شد اما واقعيت امر اين است 
كه عملكردهاي تهران و كرج كامال در هم تنيده اند و 
يك عملكرد مشترك دارند. هر روز بيش از يك ميليون 
سفر اداري و تجاري ميان اين ۲ كالنشهر اتفاق مي افتد 
و اين موضوع نزديكي عملكرد ۲ استان را نشان مي دهد. 
طرح استان تهران جنوبي از شهرستان هاي اسالمشهر، 
بهارستان، رباط كريم، ساوه و زرنديه ساوه و به مركزيت 
شهر پرند تشكيل ش��ده اس��ت. البته در گذشته نيز 
طرح هاي ديگري براي انتزاع تهران مطرح ش��ده بود 
كه در جدي ترين قرار بود تهران به 4 اس��تان تبديل 
شود. بر اين اساس، استان تهران شامل شهرستان هاي 
تهران، شميرانات، ري و اسالمش��هر است كه در اين 
تقسيم بندي جمعيت اس��تان حدود ۱0 ميليون نفر 
خواهد بود. اس��تان شهريار ش��امل: شهرستان هاي 
شهريار، رباط كريم، بهارس��تان، مالرد و قدس است 
كه جمعيت اين استان حدود ۲ ميليون نفر خواهد بود. 
استان ورامين شامل شهرستان هاي ورامين، پيشوا، 
قرچك و پاكدشت است كه جمعيت اين استان حدود 
يك ميليون نفر خواهد بود و اس��تان دماوند ش��امل: 
شهرس��تان هاي دماوند، پرديس و فيروزكوه است كه 
جمعيت اين استان حدود 400 هزار نفر خواهد بود. در 
اين طرح، جمعيت استان شهريار برابر با استان گيالن 
خواهد بود و جمعيت استان ورامين نيز با استان زنجان 

برابر خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، س��وال اين است كه نمايندگان 
امضا كننده اين طرح به دنبال چه هدفي هس��تند. هر 
چند خبرن��گار »تعادل« به رغم تالش بس��يار، موفق 
به برقراري تماس با امضا كنندگان اين طرح نش��د اما 
همان طور كه عنوان شد يكي از استدالل هاي عجيب و 
غريب نمايندگان امضا كننده اين طرح جايي است كه 
تفاوت قوميت ساكنان جنوب تهران با ساير ساكنان 

پايتخت را عنوان مي كنند.

   ايران كوچك
طراحان اين ط��رح تاكيد كردند: »شهرس��تان هاي 
جنوبي تهران از نظر قوميت با كل استان هم همخواني 
ندارند؛ اكثريت اهالي شهرس��تان هاي مورد اش��اره 
آذري زبان، كردزبان و لرزبان هستند، اين در حالي است 
كه اكثريت جمعيت استان تهران فارس زبان هستند؛ 
همچنين با وجود اينكه شهرس��تان هاي ذكر ش��ده 
صنعتي هستند، كمترين توجهي به آنها نمي شود.«  
ظاهرا طراح��ان فراموش كرده اند كه تهران يك ايران 
كوچك است و تقريبا تمام قوميت ها از شمال، غرب، 
جنوب و ش��مال كشور در اين شهر سكني گزيده اند و 
تفاوت قوميتي در تمام كوچه پس كوچه ها و محله هاي 
شهر جريان دارد و اين اتفاق جديدي نيست. البته طي 
دهه گذشته به دليل اوضاع نابسامان اقتصادي تعداد 
بيشتري از ش��هرهاي كوچك در جست وجوي كار و 
زندگي بهتر به پايتخ��ت مهاجرت كرده اند كه عموما 
در مناطق جنوبي شهر ساكن شده اند اما اين به معناي 
تفاوت قوميتي جنوب تهران با ساير نقاط شهر نيست 
و تفاوت فقط در تعداد جمعيت اس��ت. در نتيجه اين 
اس��تدالل،  طرح تهران جنوبي با واكنش تند كاربران 
فضاي مجازي و شهروندان مواجه شد و حتي عده اي 
آن را در راستاي تفرقه گرايي قوميتي دانسته و خواهان 
رد صالحي��ت نمايندگان امضا كننده طرح ش��دند. با 
اين حال، تعجب آورترين بخ��ش اين طرح مربوط به 
نمايندگان امضاء كننده است؛ جالب است، افرادي  كه 
دغدغه تقسيم پايتخت به استان هاي شمالي و جنوبي 
را دارند تنها يك نفر از آنها نماينده استان تهران است 
و مابقي نمايندگان ساير ش��هر ها و استان هاي كشور 
هس��تند. عنوان اين طرح در مجل��س، عالوه بر مردم 
واكنش برخي مسووالن را نيز به دنبال داشت، از جمله 
ش��هرام عدالتي معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان 

مديريت و برنامه ريزي اس��تان تهران ب��ا بيان اينكه 
موضوع طرح اس��تان تهران جنوبي با قانون اساس��ي 
مغايرت دارد، گفت: »اين طرح ب��ار مالي و بودجه اي 
براي دولت دارد. ضمن اينكه نظر دولت در اين زمينه 
اخذ نشده است. مجموعه شهري تهران يك پهنه درهم 
تنيده عملكردي است و هر نوع نگاه سياسي و اداري به 
اين حوزه بابت تقسيم بندي هاي جديد، يك نگاه غير 

كارشناسي و غيرعلمي است.«

   عدم توجه به سند آمايش تهران
ظاهرا نمايندگان مجلس فراموش كرده اند كه تهران 
س��ند آمايش دارد كه يك سند باال دستي است. سند 
آمايش س��رزمين به عنوان يك سند مورد اتفاق نظر 
و مهم بابت آين��ده اين پهنه از جغرافياي كش��ور كه 
مهم ترين پهنه از نظر سياسي و اقتصادي ايران است، 

بايد مورد توجه مسووالن در همه بخش ها باشد.
مع��اون برنامه ري��زي و توس��عه س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران نيز درباره سند آمايش تهران 
گفته بود: »در صورتي كه سند آمايشي را كه بنا نيست 
مبناي چنين تصميماتي باشد عمال به دست خودمان 
به دست فراموشي س��پرده ايم و به اسناد كتابخانه اي 
تبديل خواهد ش��د.مي توانيد تبعات تقس��يم كردن 
استان تهران به شمالي و جنوبي را در خصوص انتزاع 

البرز از تهران مشاهده كنيد.«
به گفته عدالتي، دامنه مش��كالت و مس��ائلي كه اين 
موض��وع ايجاد مي كند براي كل س��رزمين اس��ت و 
نمي توانيم فكر كنيم كه در قالب جديد مشكالت حل 
مي شود؛ برعكس مي تواند به شدت مشكالت و مسائل 
دامن زده ش��ود و يك عرصه پر مخاط��ره اي را در كل 
جغرافياي ايران ايجاد كند. در ادامه انوشيروان محسني 
بندپي، استاندار تهران نيز نسبت به اين موضوع واكنش 

نشان داد و آن را غيرقانوني خواند. 
حس��ن نوروزي، نماينده مردم رباط كريم و بهارستان 
در مجلس شوراي اسالمي از امضا كنندگان اين طرح 
نيز درتوضيح طرح مذكور گفته اس��ت: طرح اس��تان 
تهران جنوبي از شهرستان هاي اسالمشهر، بهارستان، 
رباط كريم، ساوه و زرنديه ساوه و به مركزيت شهر پرند 
تدوين شده اس��ت كه به عنوان قطب صنعتي مطرح 
هستند. اين ش��هرها كه در جنوب استان تهران واقع 
شده اند، قطب صنعتي هستند و براي مثال رباط كريم و 
بهارستان داراي ۱۱ شهرك صنعتي است كه مي توانند 

در كن��ار يكديگر قطب اقتدار مملك��ت را در چهارراه 
مركزي كشور تش��كيل دهند.همچنين اين شهرها 
اين پتانس��يل را دارند تا به همراه فرودگاه بين المللي 
و ش��هرك هاي صنعتي، در بخش هاي صنعتي و غير 
صنعتي پيش��رفت كنند. به گفته او، اين طرح توسط 
۱۵ نفر از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي ارايه 

شده است و حدود ۲۵ نفر اين طرح را امضا كرده اند. 

   افزايش بروكراسي و هزينه ها
پويا عالءالديني، استاد دانشگاه تهران معتقد است تكه 
تكه كردن تهران نتايج خوبي براي شهر و شهروندان 
نخواهد داشت. او در گفت وگو با »تعادل« در اين باره 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: ش��ك دارم طرح انتزاع 
ته��ران بدون توجه به س��اختارهاي موج��ود به حل 
مشكالت ش��هركمك كند. چيزي كه اتفاق مي افتد، 
ايجاد بروكراس��ي بيش��تر و افزايش هزينه ها به دليل 
ساخت سازمان ها و نهادهاي موازي است و قطعا اين 

تقسيم بندي ها كاري از پيش نخواهد برد. 
او با بيان اينكه بايد ديد هدف اصلي طراحان اين طرح 
چيست، گفت: شايد مسائل امنيتي مد نظرشان باشد 
و شايد بخواهند بخش هاي ضعيف تر شهر را جدا كنند 
تا رفتار متفاوتي با آنها داشته باشند يا دسترسي آنها به 
بخش هايي از شهر تهران كم شود. شايد هم بخواهند 
برنامه هايي در راستاي بهبود شرايط زندگي ساكنان 
اين مناطق داشته باش��ند. هدف هر چه باشد به نظر 
نمي آيد مكانسيم خاصي براي آن در نظر گرفته شده 

باشد و بيشتر شبيه يك خيال خام است.

   ارتباط با شهرهاي اقماري  حفظ شود
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه واكنش مردم به اين 
موضوع چه خواهد بود، تصريح كرد: ما در اين خصوص 
جدايي كرج از تهران و شكل گيري استان البرز را داريم. 
در جدايي كرج از تهران شاهد اين بوديم كه عمال اتفاق 
خاصي رخ نداد و فقط م��ردم ضرر كردند. عمال مردم 
اطراف تهران در يك مادرشهر زندگي مي كنند و مدام 
در حال رفت و آمدند و امكان هماهنگ كردن ساكنان 
اين شهرها با مادرشهر خود يك معضل است . بهتر اين 
است كه تمام ساكنان و بخش هايي كه در يك مادرشهر 
هس��تند با يكديگر مرتبط بوده و يك حكومت محلي 
داشته باشند. در ش��هرهاي بزرگ دنيا نيز به گونه اي 
برنامه ريزي مي كنند كه كل مناطق يك مادرشهر زير 

پوش��ش يك مجموعه باش��ند و االن در كشور شاهد 
عملكرد معكوس در اين زمينه هستيم.

   برگزاري همه پرسي درباره تقسيم بندي جديد 
او در پاس��خ به اينكه آيا دركالنشهرهاي ديگر تجربه 
انتزاع و جدايي ش��هرها از متروپليس ه��ا وجود دارد 
يا خير، عنوان كرد: اصوال در ش��هرهاي توسعه يافته 
رخ دادن چنين موضوعي به ش��كل دموكراتيك تري 
ص��ورت خواهد گرفت و راي و نظر م��ردم هم در نظر 
گرفته مي شود اما در كش��ور ما عده اي از نمايندگان 
چنين طرحي را مط��رح مي كنند ب��دون اينكه راي 
مردم يا حتي دولت را بپرس��ند. اگر طراحان اين طرح 
نمايندگان مناطق ياد شده باشند بايد ديد آيا با مردم 
شهر و و شهرستان خود مشورت كرده اند يا اينكه فقط 
يك فرايند از باال به پايين اس��ت. در مجموع مي توان 
گفت اين نوع تقس��يم بندي ها در ش��هرهاي توسعه 
يافته به دلي��ل هزينه هاي مادي و معن��وي كه دارد، 
انجام نمي شود. عالءالديني افزود: از سوي ديگر كساني 
كه به دنبال انتزاع هس��تند بيشتر دنبال اين هستند، 
ماليات هايي كه مي پردازند فقط براي خودشان خرج 
شود. البته در ايران كه اين بحث ها وجود ندارد. بايد ديد 
اين طرح چه منفعتي براي چه افرادي دارد و چه كساني 

از آن متضرر مي شوند. 
حت��ي اگر در نظ��ر بگيريم اين طرح كامال درس��ت و 
منطقي اس��ت، تا زمان��ي كه درباره اهمي��ت و منافع 
وجودي اين طرح در جامعه صحبت نشود، مردم قانع 
نش��وند و فقط يك طرح تحميلي باشد، راه اشتباهي 
اس��ت و بايد درباره آن اطالع رساني شود. اينكه گفته 
مي ش��ود به دليل وجود قوميت هاي متفاوت مناطق 
جنوبي تهران در نظر دارند آن را از تهران جدا كنند يك 
بحث كامال غيرمنطقي است.دليل ندارد كه بخواهند 

مهاجران را از بقيه مردم جدا كنند.
يكي ديگر از داليلي كه طراحان استان جنوبي تهران 
به آن اشاره مي كنند صنعتي بودن اين مناطق و وجود 
تعداد زيادي كارخانه و واحد هاي توليدي در بخش هاي 
جنوبي ش��هر تهران اس��ت. عالء الديني معتقد است 
صنعتي بودن يك منطقه ه��م دليل خوبي براي جدا 
كردن آن از يك ش��هر نيست. اگر مشكل آلودگي اين 
مناطق است كه مكان را نمي توان تغيير داد. حتي نبود 
اطالعات در اين زمينه هم نش��ان از وجود مش��كالت 

اين طرح است.
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 ابرشهرها  همچنان 
قابليت تغيير دارند

تخريب بزرگراهي كه از مركز پايتخت كره جنوبي 
مي گذشت و احياي رودخانه و پارك به جاي آن 

ثابت كرد كه ابرشهرها را هم مي توان تغيير داد. 
چند سال پيش چندين ميليون نفر به سوي پاركي 
در مركز سئول، پايتخت كره جنوبي و هفتمين 
شهر بزرگ دنيا، سرازير شدند. آنها نه براي ديدن 
جش��نواره راك، مس��ابقه فوتبال يا گردهمايي 
سياسي، بلكه متعجب از تغييري اينچنين شگفت، 
بيش��تر براي تنفس هواي تازه و پي��اده روي در 
رودخانه اي كه جايگزين بزرگراه شده بود به اين 

نقطه روانه شدند.
اين پ��ارك و رودخانه، معمولي نيس��تند. مردم 
كهنسال س��ئول به ياد مي آورند ۵0 سال پيش، 
»چئونگ��ي چئون« رودخانه فصل��ي كم عمق و 
عريضي بود كه ش��هر را به دو قسمت ثروتمند در 

شمال و فقير در جنوب تقسيم مي كرد.
اجراي اين پروژه فكري عاميانه و سطحي به نظر 
مي رسيد زيرا روزانه ۱۶0 هزار خودرو در حالي از 
اين مسير تردد مي كردند كه معموالً در تله ترافيك 
سنگين اين مسير گرفتار بودند. سئول با داشتن 
اين بزرگراه كه نشانه گذر از اقتصادي روستايي به 
اقتصاد صنعتي به بهاي جان قربانيان فراوان بود، 
به خود مي باليد؛ بزرگراهي كه در عين حال نشانه 
اضمحالل شهر نيز محسوب مي شد. از اين رو، كي 
يوان هوانگ، استاد شهرسازي دانشگاه هونگيك 
مي گويد: »تخريب اين بزرگراه، باالتر از هر چيز، 
عملي سمبليك به حساب مي آيد. او طراح اصلي 
اين پروژه و كسي است كه امكان انجام اين كار را 

در اواخر دهه 90 عملي ساخت.«
هوانگ مي گويد: »اين ايده نخستين بار در ۱999 
مطرح ش��د. ما چيز عجيبي را تجربه كرديم. سه 
تونل در شهر وجود داشت و يكي بايد بسته مي شد. 
در كمال تعجب دريافتي��م از حجم خودروها در 
معابر كاسته شده اس��ت. ما دريافتيم مورد اخير 
يك��ي از مصاديق »پارادوكس براس« اس��ت كه 
مي گويد با كم كردن فضا در شهر در واقع مي توان 
جري��ان ترافيك را روان تر س��اخت و ب��ا افزايش 
ظرفيت شبكه راه ها عملكرد كل شبكه ترافيكي 
ضعيف تر مي شود.« او به همراه گروهش از هزاران 
نفر پرسيدند مهم ترين مساله در شهر به نظرشان 
چيس��ت و همگي پاس��خ دادند محيط زيست و 
آب. گروه پژوهشي ۶ ماه را به تحقيق درباره مدل 
پيش بيني كننده اي گذراند كه براس��اس آن در 
صورت از ميان بردن بزرگراه جريان كلي ترافيك 
ش��هر اندكي روان تر مي شد. مساله خراب كردن 
بزرگراه به حوزه انتخابيه ارجاع داده شد، به گونه اي 
كه شهردار »لي« بخشي از انتخاب شدن خود را 

مديون بليت برنده زيست محيطي است.
عمليات اجرايي احياي مسير رودخانه از جوالي 
۲003 آغاز شد. درحالي كه۲0 سال طول كشيد 
تا مس��ير رودخانه ب��ه بزرگراه تبديل ش��ود. اما 
پيمانكاران تنها ۲ س��ال زمان الزم داشتند تا آن 
را تخري��ب و رودخانه را احيا كنن��د. اجراي اين 
پروژه 380 ميليون دالر هزينه برد و در جريان آن 
۶۲0 هزار تن بتن و آسفالت جمع آوري و بازيافت 
ش��د. ۲۲ پل جديد ساخته شد و آب كه بيشتر از 
سفره هاي زيرزميني استخراج شده بود، به درون 
رودخانه سرازير ش��د. اين اقدام با مخالفت تجار 
و كس��اني كه نگران بودند خودروها ديگر قادر به 
رسيدن به اين نقطه نباشند و نيز هزاران فروشنده 
دوره گرد و كساني كه از فضاي زير بزرگراه استفاده 

مي كردند، مواجه شد. 
هوانگ مي گويد: »تخريب بزرگراه نتايج خواسته و 
ناخواسته اي در بر داشت. به محض تخريب جاده، 
اتومبيل ها بالفاصله ناپديد شدند. بسياري از مردم 
ديگر از خودروهايشان استفاده نكردند. بسياري 
ديگر هم از مس��يرهاي جديد استفاده كردند.« 
ناوگان اتوبوس��راني ش��هر تقويت ش��د و امكان 
جديدي را به جاي استفاده از بزرگراه فراهم آورد و 

تأثير بر محيط زيست نيز قابل توجه بود.
هوانگ مي گويد: »ما دريافتي��م كه دماي هوا در 
سطح رودخانه در تابستان 3.۶ درجه سانتي گراد 
از فاصله 400 متري رودخانه كمتر است. اكنون 
رودخان��ه نقش خنك كنن��ده اي طبيعي را طي 
تابستان طوالني و گرم شهر، در محل ايفا مي كند. 
ميانگين سرعت باد نيز در ژوئن امسال ۵0 درصد 

بيشتر از همين مدت در تابستان گذشته بود.«
به گفته هوانگ اين طرح، تأثير موج گونه داشت، 
به گونه اي كه شهردار جديد مشغول كار بر رودخانه 
»هان«، رودخانه اي مهم و نه چندان مناسب براي 
پياده روي در كناره هاي آن، است. او قصد دارد جاده 

را باريك تر كند و در عوض، پياده رو احداث كند.
ش��انگهاي نيز در پي اجراي طرحي مشابه منتها 
در ابعاد كوچك تر اس��ت. در توكي��و نيز جاده اي 
برفراز يك پل قديمي احداث و در حال بررس��ي 
امكان تخريب جاده ياد شده است. ديگر شهرهاي 
آسياي ش��رقي نيز چنين طرح هايي را در دست 
بررسي دارند. منتقدان مي گويند، اجراي اين گونه 
طرح ها، در س��طحي وس��يع منجر به باال رفتن 
قيمت زمين و مهاجرت هزاران نفر از اين مناطق 
مي شود. برخي ديگر معتقدند تنها فايده اين كار 
پنهان كردن مشكالت شهر است. برخي ديگر نيز، 
در پي اجراي اينگونه طرح ها، ثروتمندان را متهم 
مي كنند كه مناطق جديد با منظره و محيط زيست 
بهتر را اشغال خواهند كرد. اما از نظر سيمون اوانز، 
رييس گروه هاي خالق، گروه مركز شفيلد، كه در 
زمينه بازسازي شهرها فعاليت مي كنند، اين گونه 
طرح ها يك پيروزي است. »شهردار لي و گروهش 
بزرگراه��ي آلوده را به رودخان��ه اوليه احيا كرد و 
فضاي پياده ها را به آنها بازگرداند.  احياي »چئونگي 
چئون« مثال بي نقصي از بازسازي شهر و توسعه 
محيط زيست اس��ت. اجراي اين طرح ثابت كرد 
كه هنوز هم در ابرش��هرها، صميميت و خالقيت 

امكان بروز دارد.«

افزايش حاشيه نشيني با انتزاع تهران
طرح تقسيم تهران به چهار 
استان تهران شمالي، تهران 
جنوبي، تهران شرقي و تهران 
غربي كه به تازگي در مجلس 
اعالم وصول ش��ده اس��ت را 
مي ت��وان به عن��وان يكي از 
عجاي��ب هفتگان��ه جه��ان 
به ثب��ت رس��انيد. البته در 
كشوري كه از نظر مديريتي، 
آب هميشه س��رباال مي رود 
مطرح شدن چنين طرح هايي دور از انتظار هم نيست. 
در روز هايي كه قيمت دالر و مس��كن به شدت رو به 
افزايش بود، برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه 
افزايش قيمت مسكن در تهران يك تصميم مديريتي 
است و مي خواهند نرخ مهاجرپذيري تهران را كاهش 
دهند. اكن��ون نيز نمايندگان مجلس با ارايه طرحي 
سعي دارند فشار مضاعف بر شهروندان تهراني وارد 
كنند. نكته مهم در اين خصوص، شيوه ارايه طرح به 
هيات رييس��ه مجلس است. اينكه چنين طرحي نه 
برآمده از كميسيون خاصي در مجلس است كه بشود 
گفت، پشتوانه پژوهشي يا بررسي خاصي دارد و نه با 
قيد فوريت )چ��ه يك فوريت و چه دوفوريت( تقديم 
هيات رييسه مجلس شده، بلكه طرحي عادي است 
كه احتماال تا قرار گرفتنش در نوبت بررسي كمتر از 

يك سال طول نخواهد كشيد.
عمر كوت��اه باقيمان��ده از مجلس فعل��ي و احتمال 
تغييرات گسترده در تركيب نمايندگان در مجلس 
بعدي، مجاب م��ان مي كند »تهران جنوبي« چيزي 

فراتر از يك طرح پر س��ر و صدا نيس��ت كه احتماال 
اهداف تبليغاتي و انتخاباتي را دنبال مي كند. طرحي 
كه اگر فرجامش اهميت داش��ت، مي شد به گونه اي 

ديگر مطرحش كرد.
امضاكنندگان اين طرح كه اكثرا نماينده شهرهاي 
ديگر غير از تهران هس��تند، از آنجايي كه نتوانستند 
جمعيت تهران را كنترل كنن��د، مي خواهند زمين 
را از زي��ر پاي تهراني ها جابه جا و س��ناريو مهاجرت 

شناسنامه اي را پياده سازي كنند.
 اين ط��رح پس از انتخاب��ات و به پ��اس قدرداني از 
زحمات دوستان و نزديكان، مي تواند موجب اشتغال 
زايي و ارتقاي س��مت براي آنها ش��ود. همچنين در 
سال هاي اخير زمين خواران، تمام زمين ها، امالك و 
باغ هاي شهرهاي اطراف تهران را خريداري كرده اند 
و اين زمين ها ديگر بيش از اين امكان افزايش قيمت 
را ندارند. حال اگر بتوانند مركز يك اس��تان شوند يا 
يك استان را به زمين هاي خود نزديك تر كنند، امكان 
خري��د و فروش آنها افزاي��ش مي يابد و بدين ترتيب 

خاك را با رابطه كيميا مي كنند.
براي مثال، مي توان از طرح تشكيل استان البرز ياد 
كنيم. استاني كه كسب و كار بسياري از ساكنان آن 
در تهران است و مجبور هستند ساعت ۵:30 صبح از 
محل زندگي خود حركت كنند تا بتوانند 8 صبح در 

تهران سر كار باشند. 
اين درحالي است كه هم اكنون بسياري از واحدهاي 
مسكوني در تهران خالي است و به عنوان يك كاالي 
س��رمايه اي بين دالل ه��ا خريد و فروش مي ش��ود. 
متاسفانه اكثر ش��هرهاي ما به جاي اينكه در ارتفاع 

رش��د و توسعه داش��ته باشند، در س��طح گسترش 
مي يابند و همان طور كه در تهران شاهد آن هستيم 
حتي عوامل طبيعي مانند ك��وه و دره هم نمي تواند 
جلوي آن را بگيرد. همچنين عدم آش��نايي و تسلط 
مديران و تصميم گيران به سيس��تم هاي نرم افزاري 
هوش��مند و عدم اس��تفاده از كارشناس��ان نخبه با 
گزينش علمي و نه رابطه اي و سليقه اي و باوري، باعث 
شده تصميم هايي كه گرفته مي شود بسيار ابتدايي 

و تاريخ مصرف گذشته باشد.
 در كشورهايي مانند هند و چين، استان هايي با بيش 
از۱۲0 ميليون نفر جمعيت وجود دارد و به بهترين 
شكل نيز اداره مي ش��ود. آيا آنها هم مانند ما صورت 

مساله را پاك مي كنند؟ 
مشكل اينجا اس��ت كه ما فكر مي كنيم تهران نبايد 
افزايش جمعيت داشته باشد در صورتي كه هر فردي 
مي تواند هرجا كه بخواهد زندگي و كار كند زيرا اين 
خود فرد است كه با توجه به شرايط و تخصص و نيازي 
كه در مقصد وجود دارد به شهري مهاجرت مي كند يا 
نمي كند و نبايد به اجبار براي مردم تصميم بگيريم. 
بايد ش��رايط را به گونه اي فراهم كنيم كه اين نياز و 
تخصص مربوطه در شهرهايي ايجاد شود كه نرخ رشد 
منفي دارند و ساكنان آن مجبور به مهاجرت هستند. 
چند مركزي شدن شهر تهران باعث به وجود آمدن 
چند حاشيه جديد براي آن مراكز خواهد شد و حاشيه 
نشيني به شدت افزايش خواهد يافت و در چند سال 
بعد ما شاهد يك تهران بس��يار بزرگ تر و بدون مرز 
خواهيم بود كه مرز آن را فقط در شناسنامه هاي افراد 
مي توان پيدا كرد. افزايش بي س��ابقه قيمت زمين و 

مسكن در ش��مال تهران، نخستين اتفاقي است كه 
پس از تقسيم آن خواهد افتاد، پس از چند ماه شاهد 
افزايش قيمت در هسته مركزي استان تهران جنوبي 
خواهيم بود و ب��ه تدريج افرادي كه خانه اي ندارند و 
مستاجر هستند از مركز اين هسته به حاشيه رانده 
مي شوند و شهرس��تان هاي جديد در اطراف تهران 

شكل خواهند گرفت.
 دولت نيز ناچار است براي كمك به حاشيه نشين ها، 
در اين شهرهاي جديد اقدام به ساخت و ساز مسكن 
كند و بدين ترتيب ش��هرهاي حاش��يه اي به تدريج 
تبديل به حريم قانوني شهر اصلي خواهد شد و شاهد 

يك تهران بسيار بزگ تر خواهيم بود. 
همچنين از نظر فرهنگي، شكاف فرهنگي و اجتماعي 
عظيمي بين ساكنان تهران شمالي و جنوبي ايجاد و 
اختالف طبقاتي افزايش خواهد يافت. تهران جنوبي 
به دليل ضع��ف در مديريت و افزايش جمعيت بيش 
از حد، وضعيت بسيار بدتر از گذشته خواهد داشت 
زيرا هم اكنون شهرستان هاي رباط كريم، بهارستان، 
ساوه، زرنديه، تفرش و اسالمشهر با جمعيت نسبتا 
مناس��ب و خدمات و زيرس��اخت متناس��ب با اين 
جمعيت اداره مي ش��ود و در صورت تبديل شدن به 
مركز يك استان، بايد شاهد افزايش شديد جمعيت، 
ترافيك، آلودگي هوا و تغيير كاربري باغات و اراضي 
كشاورزي به مسكوني و افزايش مهاجر پذيري قشر 
كم درآمد با فرهنگ هاي مختلف و در نتيجه افزايش 

جرم و جنايت در اين شهرها باشيم.
پيشنهاد مي شود مس��ووالن و مديران و نمايندگان 
محترم، به جاي اخذ تصميمات غير كارشناسي، به 

فكر وضع قوانين جديد مديريت واحد شهري باشند. 
بايد قوانين به گونه اي وضع شوند كه همه سازمان ها 
يك پايگاه داده با فرمت يكس��ان براي خدمات خود 
ايجاد كنند. سپس استارت آپ ها و شركت هاي دانش 
بنيان بتوانند با ارايه پيشنهادات و ايده هاي مختلف از 
خروجي ها و آمار اين پايگاه داده جهت ارتقاي خدمت 
رساني و پياده سازي سيستم مديريت واحد شهري 

استفاده كنند.
 در اين سيستم بايد هدف رشد و توسعه شهر تهران 
به صورت عمودي باشد و زيرس��اخت هاي الزم نيز 
براي اين منظور در نظر گرفته ش��ود. همچنين اگر 
قصد كنترل جمعيت تهران و س��اير كالنشهر هاي 
ايران وجود دارد بايد طرح هاي تشويقي براي ساكنان 
شهرستان هاي مجاور در نظر گرفت تا حتي كساني 
كه ساكن حاش��يه تهران هس��تند نيز به شهرهاي 
خ��ود باز گردند . براي مثال با توجه به وضعيت آب و 
هوايي كشور و برخورداري از نور آفتاب در طول روز 
و كمبود منابع آب و ني��روگاه آبي، مي توان با كمك 
دولت، نيروگاه هاي خورشيدي را توسط خود مردم 
در همه شهرستان ها اجرا كرد. يا زمين هايي را براي 
كش��ت گلخانه اي محصوالت كش��اورزي همراه با 
آموزش هاي مربوطه به آنها ارايه داد. حتي مي توان 
مجوز ايجاد مزرعه هاي ماينينگ و اس��تخراج بيت 
كوين به آنها ارايه داد تا بتوانند با توجه به تحريم دالر 
در ايران، درآمد ارزي داشته باشند. بدين ترتيب نرخ 
رشد جمعيت و مهاجرپذيري تهران منفي خواهد شد 
و مس��ووالن فرصت دارند زيرساخت ها را براي رشد 

عمودي شهر فراهم كنند.

يادداشت

عباس رياضت 
 كارشناس ارشد 

شهري



دانش و فن10دنياي فناوري

فراهم كردن بستر رشد براي ظهور ايده هاي نو، همگام با سرعت فناوري

نقدينگي و عدم ثبات اقتصادي، آفت كسب وكارهاي نوپا
گروه دانش و فن   

استارت آپ ها كه غالبا به شركت هاي نوپاي حوزه فناوري 
اطالق مي ش��وند، اگرچه به واس��طه روش هاي نوآورانه و 
مبتني بر تكنولوژي روزي كه پيش  مي گيرند، مي توانند 
آينده روشني براي كس��ب وكارها رقم بزنند و شيوه هاي 
سنتي را با شيوه هاي جديد كم هزينه تر و بهينه تر جايگزين 
كنند، همچنان موانع��ي را هم پيش رو دارند. از جمله اين 
موانع مي توان به عدم ثبات اقتصادي و به روز نبودن قوانين 
متناسب با رشد فناوري ها ي نوين اشاره كرد. البته تامين 
مالي براي استارت آپ ها هم همواره موضوع مهمي بوده و 
به همين دليل س��رمايه گذاري كه با آگاهي از چالش هاي 
پيش روي مسير اس��تارت آپي، به اين بخش اعتماد كند، 
مي تواند قوت قلبي براي مالكان اس��تارت  آپ ها كه اغلب 
موارد جوانان اميدوار و جوياي نام هستند، محسوب شود. از 
طرفي جامعه استارت آپي به نوعي با فراهم كردن فرصت هاي 
كارآفريني، قادر به ارزش آفريني است كه با ايجاد فرصت 
براي جوانان، امكان رش��د و خلق ثروت را فراهم مي كند. 
سي  و ششمين نشست  نقد و انديشه، با موضوع »كارآفريني 
در فضاي مج��ازي؛ جهش ها و چالش ها« با حضور آيدين 
سالم زاده، محمدرضا سبحان و سعيد محمدي، مديران 
عامل برخي از كسب وكارهاي موفق حوزه فناوري اطالعات 
برگزار شد و آنها آينده كس��ب وكارها در فضاي مجازي را 
روشن دانستند به شرط آنكه استارت آپ بر اساس نياز واقعي 
جامعه و درك واقعيت ها راه اندازي ش��وند و درعين حال 

بيش ازپيش به فكر خلق ارزش باشند.

 كارآفرين�ي منجرب�ه اراي�ه س�رويس و خلق 
ارزش مي شود

آيدين س��الم زاده با بي��ان اينكه تعري��ف كارآفريني با 
اش��تغال زايي متفاوت اس��ت، گفت: »بعض��ًا حتي بين 
مسووالن ما هم اين اشتباه بروز مي كند كه اشتغال زايي 
را معادل كارآفرين��ي مي دانند. درصورتي كه كارآفريني 
در واقع انتخاب يك سبك خاصي از زندگي است كه فرد 
آن را انتخاب و خود را درگير چالش ها مي كند كه ش��ايد 
خيلي ها حاضر نباشند با آن مواجه شوند. اين سبك زندگي 
درنهايت مي تواند منجر به ارايه س��رويس و خلق ارزش 
شود. البته درصد كمي از مردم اين نوع از سبك زندگي را 
برمي گزينند. دولت ها براي ترويج اين نوع از سبك زندگي 
سه رويكرد را دنبال مي كنند. اول ايجاد انگيزه براي جوانان، 
بعد در اختيار گذاشتن ابزار و مهارت و درنهايت آنها را در 
معرض فرصت قرار مي دهند. مس��اله اي كه در كشور ما 
وجود دارد اين است كه شايد انگيزه و ابزار به اندازه كافي در 
فضاي كارآفريني وجود داشته باشد، اما آنچه وجود ندارد 
اين است كه جوانان در معرض فرصت ها قرار نمي گيرند.«

وي با بيان اينكه درك نياز واقعي جامعه براي راه اندازي يك 
كسب وكار موفق، ضروري است، گفت: »هر استارت آپ در 
مرحله شكل گيري بايد به دنبال نياز واقعي جامعه برود. 
صرفًا با روياپردازي نمي توان دس��تاوردي را كسب كرد. 
بحث جدي در ابتداي شكل گيري هر استارت آپ، از كجا 
شروع كردن است. آن ش��روع هم بايد در پي حل مساله 
جامعه باشد. زماني كه چنين ايده اي شكل گرفت آن وقت 
سرمايه گذار و خريدار آن  هم پيدا مي شود. از سوي ديگر 

استارت آپ ها بايد يك نكته را مدنظر داشته باشند كه قرار 
نيست از همان ابتدا و شروع كار به دنبال پول زيادي باشند. 
چنين تفكري هم باعث نااميدي و سرخوردگي مي شود 

و هم باعث مي شود كه از اهداف توسعه اي دور بمانند.«
سالم زاده بابيان اينكه آخرين مشكل براي استارت آپ ها، 
پول است گفت: »مهم ترين و اصلي ترين عامل شكل گيري 
يك استارت آپ و كسب وكار موفق، تيم است. تيم درست 
مي تواند تفكر درست را ش��كل بدهد و اين تفكر درست 
هم تيم را در مسير درس��ت قرار مي دهد؛ بنابراين پول و 
سرمايه در اولويت هاي آخر شكل گيري استارت آپ قرار 
دارند. فكت هاي دانشگاهي هم اين مساله را تاييد مي كند 
كه آخرين گزينه اي كه كارآفرينان سراغ آن مي روند بانك، 
وام و مشوق هاي مالي است؛ اما متأسفانه در حال حاضر 
بازيگراني در اكوسيستم استارت آپي به دنبال تزريق اين 
تفكر هستند كه اين گزينه نه گزينه آخر، بلكه گزينه اول 
است و همين موضوع باعث خراب شدن تيم ها مي شود؛ 
تيم هايي كه بايد در ابتدا دنبال بس��ط و توسعه  ايده خود 
باشند، به دنبال اين مي روند كه چه اندازه پول را از چه كسي 
بگيرند. كارآفرينان بايد سعي كنند تمركز خود را معطوف 
به حل مس��ائل خود كنند و بر اس��اس تعاريف ابتدايي 
مديريت، موفقيت را در انجام كارهاي ساده و نه پيچيده 
و برداشتن گام هاي كوچك روبه جلو ببينند و هرروزشان 

نسبت به ديروز همراه با يك تغيير كوچك باشد.«

  ل�زوم ايجاد هزاران فرصت  ب�راي بروز يك 
اتفاق خارق العاده

محمدرضا س��بحان نيز با بيان اينكه نمي توانيم منتظر 

بمانيم يك اتفاق خارق العاده رخ دهد و آن را كشف كنيم، 
اظهار كرد: »بايد به هزاران تيم فرصت بدهيم تا امكان بروز 
پيدا كنند، خيلي از آنها شكست بخورند و درنهايت يك 
تيم به آن اتفاق خارق العاده تبديل شود. در سيليكون ولي 
تنها يك فيس بوك و آمازون وجود نداشت، هزاران شركت 
مشابه و در حد و اندازه آنها بودند اما ديگر فعاليت نمي كنند. 
تنها دليلي كه فيس بوك و آمازون رشد كردند اين است 
كه اين فرصت براي بسياري فراهم شد تا از ميان آنها اين 
كسب وكارها بتوانند رشد كنند. شايد يكي از نقاط ضعف 
ما در ايران اين است كه منتظريم تا فرصت ها به وجود بيايد. 
فكر مي كنيم كه فرصت ها يك كوه بزرگ الماس هستند 
كه به راحتي ديده مي شوند. درحالي كه فرصت ها به عقيده 
من يك شن ريزه است در ميان ساير شن ريزه ها كه بايد 

به سختي آنها را پيدا كرد.«
وي با بيان اينكه در فرهنگ ما شكست خوردن بد است، 
گفت: »در اين فرهنگ اينگونه جاافتاده است كه اگر كسي 
شكس��ت خورد دفعات بعد هم حتمًا شكست مي خورد 
و ديگر نمي تواند موفق باش��د. درحالي كه بس��ياري از 
كسب وكارهاي موفق بر پايه تجربيات شكست هاي قبلي 
توانسته اند به موفقيت برسند. خوب است كه كسب وكارها 
روايت شكست هاي خود را ارايه كنند تا جواناني كه وارد اين 
عرصه مي شوند بدانند در مسير راه اندازي يك استارت آپ و 
كسب وكار نوپا ممكن است با چه سختي هاي مواجه شوند. 
وقتي اين آگاهي به وجود آمد، متناسب با آن برنامه ريزي 
انجام مي گيرد و تحمل سختي هاي راه آسان تر مي شود. 
آماده نبودن براي سختي هاي راه، نشناختن بازار و نداشتن 
ي��ك تيم منس��جم ازجمله مهم ترين عوامل شكس��ت 

استارت آپ ها اس��ت؛ بنابراين من هم معتقدم كه پول و 
سرمايه گذار آخرين نياز كسب وكارهاست درصورتي كه 

سرمايه گذار تنها ابزاري براي رشد كسب وكار است.«
سبحان با بيان اينكه جهان رشد سريع كرده و اين سرعت 
تغيير و تحول در ظرفيت هر مجموعه اي نيس��ت، افزود: 
»براي عقب نماندن راه حل اين است كه بستر رشد را فراهم 
و اين فرصت را ايجاد كنيم كه ايده هاي نو امكان ظهور و 
بروز پيدا كنند. متأس��فانه بخش هايي از دولت نگاه هاي 
متفاوتي به اس��تارت آپ ها دارند. عده اي اس��تارت آپ را 
ابرازي مي بينند براي نمايش، برخي هم فكر مي كنند چون 
از ديگران عقب مانده اند حاال بايد از استارت آپ ها حمايت 
كنند. اگر سياست گذاري درست نداشته باشيم و قبول 
نكنيم كه نهاد واحدي بايد در اين حوزه تصميم گيرنده 
باشد به اين ساختار صدمه مي زنيم. در ضمن بايد بدانيم 
فض��اي كارآفريني فضاي رأي آوردن و رقابت سياس��ي 
نيس��ت. فضايي اس��ت كه آينده مان را ش��كل مي دهد؛ 
بنابراين بايد خيلي مراقب اين فضا باشيم چراكه اين فضا 
آينده ايران را مي سازد.« وي با اشاره به راه افتادن موج تازه 
مهاجرت به ويژه مهاجرت از طريق استارت آپ گفت: »ما 
در اكوسيستم استارت آپي با آدم هايي طرف هستيم كه 
اميد و انگيزه بسيار زيادي براي ماندن، ساختن و شكست 
نخوردن دارند. بايد خيلي تالش كرد تا بذر بي انگيزگي و 
نااميدي را در دل آنها كاشت و آنها را به مهاجرت واداشت.«

سبحان با بيان اينكه درست كار كردن حلقه كارآفريني 
نيازمند رش��د همه جانبه اكوسيستم استارت آپي است، 
گفت: »اگر يك بخشي از اكوسيستم رشد كند اما هم زمان 
بخش هاي ديگر مث��ل بيمه، ماليات و قان��ون تجارت با 

كسب وكارهاي نوين منطبق نش��ود، اين حلقه تكميل 
نمي شود و نمي توان اميدي به آينده اين اكوسيستم داشت. 
از طرفي بايد در جامعه و بين مردم اين ديالوگ برقرار شود 
كه مي خواهيم 10 سال ديگر كجا باشيم. آيا مي خواهيم 
بازهم مصرف كننده كشورهاي ديگر باشيم يا توليدكننده. 
اگر مي خواهيم توليدكننده باش��يم بايد از همين امروز 
تالشمان را دوچندان و زمينه براي شكل گيري كارآفريني 

را فراهم كنيم.«

  مهم ترين وظيفه دولت در قبال كسب وكارها 
تسهيل گري است

همچينن س��عيد محمدي با بيان اينك��ه بايد يك نگاه 
بسيار بلندمدت به موضوع كارآفريني داشت، اظهار كرد: 
»كارآفريني ذاتًا در دل خود همراه با ارزش آفريني است؛ 
يعني نمي توانيد برند و استارت آپي را بدون ارزش آفريني 
شكل دهيد. ارزش آفريني هم معمواًل به سادگي به دست 
نمي آيد بلكه بايد انرژي و تالش بس��يار زيادي صرف آن 
كرد. استارت آپي كه مي خواهد امروز حول يك ايده و تيم 
شكل بگيرد، با اين اميد و چشم انداز كه مثاًل شش ماه ديگر 
جذب سرمايه گذار كند و خوشبخت شود بيشتر شبيه يك 
داستان فانتزي است. كارآفريني با يك ايده و تيم خوب و 
تالش زياد و تمركز بسيار زياد حاصل مي شود. الزمه يك 
اكوسيستم موفق كارآفريني كه بتوان آن را با اكوسيستم 
موفق امريكا و چين مقايسه كرد، داشتن نگاه بلندمدت 
است. اگر امروز به هر دليلي، اقتصاد كشور با تالطم شديد 
روبرو اس��ت يا به هر دليل جو نااميدي و نگراني و فقدان 
چشم انداز از آينده ميان جوانان حكم فرماست، بدانيم كه 
اين مساله مهم ترين چالش و عامل بازدارنده كارآفريني 
در كشور است.« وي با تأكيد بر اينكه قوانين و مقررات و 
موانع دولتي خيلي نبايد به عن��وان عامل بازدارنده براي 
استارت آپ ها معرفي شوند گفت: »هر كسب وكاري اگر 
بتواند نياز جامعه و بازار را شناسايي و محصول و خدمت 
مناسبي را خلق كند كه اين محصول امكان ارزش آفريني 
داشته باشد، آن استارت آپ عمده راه موفقيت را طي كرده 
است. بنابراين بهتر است كارآفرينان خيلي هم فرافكني 
نكنند و دايم توپ را به زمين دولت و قوانين دست وپاگير 
آنها ارس��ال نكنند. توپ در زمين خود كارآفرينان است، 
بخش عمده اي از مسير موفقيت بستگي به خود ما دارد 
كه چه طور بتواني��م ارزش آفريني كنيم؛ بنابراين دولت 
نبايد محل تمركز كارآفرينان باش��د. محمدي ادامه داد: 
»البته دولت هم وظايفي در قبال كس��ب وكارها دارد كه 
مهم ترين آن تسهيل گري است. از س��وي ديگر يكي از 
وظايف دولت، ايجاد اميد انگيزه براي سرمايه گذاري در 
حوزه كسب وكارهاي نوپاست كه متأسفانه به دليل عدم 
ثبات اقتصادي، سرمايه گذاري در اين حوزه ديگر جذاب 
نيس��ت و اين وظيفه دولت است كه نسبت به تغيير اين 
فضا اقدام و انگيزه را براي س��رمايه گذاري ايجاد كند. ما 
در كش��وري فعاليت مي كنيم كه پتانسيل زيادي دارد و 
چشم انداز خوب و روشني در انتظارش است. همه كساني 
كه در حوزه اي فعاليت مي كنند مي توانند با داشتن تمركز 
و نگاه بلندمدت و قدم هاي كوچك و بهبودهاي مستمر 

چشم انداز بهتري براي ايران ترسيم كنند.«

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات روز گذشته در مالزی 
سخنانی با محوريت توسعه هوش مصنوعی انجام داد. در 
اين سخنرانی که ماهاتير محمد، نخست وزير مالزی نيز 
شرکت کرد، او تاکيد کرد هيچ کس دوست ندارد آخر 

دنيا ربات ها بر انسان ها حکمرانی کنند. 
محمدجواد آذری جهرمی در اينستاگرام خود با بيان 
اينکه توسعه هوش مصنوعی برای همگان نفع دارد، 
نوشت: ايران می تواند درآمد بسياری در اين حوزه داشته 
باشد. دانش��گاهيان و شرکت های ايرانی در مقايسه با 
خيلی از کشورها واقعا خيلی جلوتر هستند. همه  با  هم 
بايد کاری کنيم که فرصت های برابر برای توسعه هوش 
مصنوعی برای همه  کش��ورها وجود داشته باشد. او با 

بيان اينکه ما نيازمن��د مقررات گذاری در حوزه هوش 
مصنوعی هستيم، افزود: »هيچ کس دوست ندارد آخر 
دنيا ربات ها بر انسان ها حکمرانی کنند و سناريوهای 

فيلم های »ماتريکس« و »ترميناتور« اجرا شود.«

به گفته رييس پژوهشگاه فضايي، »پدسا« بلوغي در حوزه 
زيرساخت هاي امنيتي است كه باعث مي شود ايران يك 
قدم از حمالت س��ايبري جلوتر باش��د. به گزارش ايرنا، 
وحيد يزدانيان اظهار كرد: »دس��تاوردهاي پژوهشگاه 
ارتباطات به س��ه حوزه كليدي امنيت، ذائقه سنجي و 
ماهواره ها مربوط است. دستاوردهاي ما در حوزه امنيت 
به توسعه دو سامانه كليدي مربوط است كه كار اصلي آنها 
رصد و پايش رخدادهاي امنيتي است. سامانه »آي زس« 
اطالعات حمالت سايبري را جمع آوري مي كند و آنها را 
با دستگاه هاي مربوطه به اشتراك مي گذارد. دستگاه ها 
به صورت آنالين به اين اطالعات دسترسي پيدا مي كنند 
و مي توانند به واس��طه آن اطالع��ات را تحليل كنند و 
توصيه هاي الزم را براي جلوگيري از آسيب به اشتراك 
بگذارند. سامانه »پدسا« در واقع سطح بلوغي در حوزه 
زيرساخت  هاي امنيتي كشور به حس��اب مي آيد. اين 
سامانه سنجش معيارها را انجام مي دهد و استانداردهايي 
كه هر زيرساخت دارد را همين معيارها مشخص مي كنند. 
در سامانه پدسا ش��رايطي فراهم است كه ما يك قدم از 
حمله جلوتر باشيم. پدسا قبل از حمله ميزان تاب آوري 
زيرس��اخت ها را در حوزه هاي مختلف مانند ICT، برق 
و مقابله با بدافزارها و حمالت مي سنجد. اين سامانه ها 
اكنون در حال تس��ت هستند تا در كل زيرساخت هاي 
مهم نصب و راه اندازي شود. اين سامانه ها با دانش بومي 
و اس��تفاده از ديتاها تست شده و تمامي مراحل را پاس 

كرده است.«
وي افزود: »موضوع ديگر در حوزه ذائقه س��نجي كاربران 
است. اين دس��تاورد بستري را براي جمع آوري و تحليل 
ان��واع داده ها فراهم كرده اس��ت. داده  هايي كه در فضاي 

سايبري، تلگرام، توئيتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي در 
حال توليد است را جمع آوري كرده و با استفاده از ابزارهاي 
هوشمندسازي ش��روع مي كند به تحليل هاي توصيفي 
و تحليل ه��اي پيش بيني. براين اس��اس موضوعاتي كه 
بر فضاي س��ايبري جامعه حاكم اس��ت استخراج شده و 
ميل و گرايش جامعه اعالم مي شود. در نظر داريم هر ماه 
رويكرد مخاطبين را از اين طريق مورد ارزيابي قرار دهيم. 
طيف گسترده اي از ذائقه سنجي مردم به اين شكل براي 
سياس��ت گذاران ارايه مي ش��ود. اين اطالعات در ابتد به 
صورت محرمانه و براي مراجع ارسال مي شود. اما درصدد 
هستيم كه بخشي از اين اطالعات عمومي شوند و فواصل 
زماني گزارش ها كاهش پيدا كند و كار به جايي برسد كه 

به صورت روزانه بتوانيم آن را ارايه كنيم.«
يزدانيان در خصوص دستاوردهايي كه در حوزه ماهواره 
دارند، گفت: »يكي از زيرسيستم هاي مورد نياز در حوزه 
ماهواره، محموله هاي مخابراتي هس��تند كه دريافت و 
ارسال اطالعات را برعهده دارند. يكي از برنامه هاي فضايي 
دستيابي به ماهواره مخابراتي در مدار ژئو است كه براي 
رس��يدن به اين هدف اولين نمونه كيف��ي محموله باند 

»كي تو« در مركز تحقيقات در حال انجام است.«

با توجه به اجباري ش��دن دريافت رمز دوم يك بار مصرف 
كارت هاي بانكي،  الزم است افراد براي دريافت اپليكيشن 
رمز پويا حتما به فروشگاه هاي آنالين معتبر يا شعب بانك 
مراجعه كنند. به گزارش ايسنا، اين روزها دريافت رمز دوم 
يك بار مصرف پويا يا otp براي انجام كارهاي بانكي از طريق 
اينترنت، الزامي شده و فرآيند خود را طي مي كند. اما يكي از 
مواردي كه بايد توجه داشت، استفاده از اپليكيشن هايي است 
كه براي اين كار در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه 
كالهبرداران همواره از روش هاي مختلفي براي سوءاستفاده 
از ناآگاهي كاربران استفاده مي كنند، افرادي كه قصد استفاده 
از اپليكيشن رمز پويا را دارند، بايد به اين موضوع توجه كنند. 
 افراد سودجو با طراحي اپليكيشن هاي جعلي سعي دارند 

اعتماد كاربران را در فضاي مجازي جلب كنند. با دانلود و 
نصب اين اپليكيشن ها سرقت اطالعات ذخيره شده روي 
گوشي همراه يا سيس��تم ها صورت مي گيرد، اطالعاتي 
مثل عكس ذخيره شده روي سيستم يا اطالعات بانكي 
به راحتي از سوي مجرمان س��ايبري به سرقت مي رود. 
بنابراين، الزم است براي فعال سازي رمز يك بارمصرف، 
حتما با مراجعه به س��ايت بانك مربوطه، راهنماي فعال 
كردن رمز يك بارمصرف را دريافت كرده و درصورت اقدام 
براي دريافت اپليكيشن رمز پويا، حتما به فروشگاه هاي 
آنالين معتبر يا ش��عب بانكي مراجعه كنيد. پيش از اين 
هم كارشناس��ان امنيتي بارها درباره دانلود اپليكيش��ن 
از منابع نامعتبر هش��دار داده اند، زيرا اكثر ويروس ها در 

برنامه ه��اي كاربردي پنهان بوده و زمان��ي كه كاربر اين 
برنامه ها را از منابع غبرمعتبر و غيراستاندارد دانلود و نصب 
مي كنند، در واقع در حال نصب ويروس روي سيس��تم 
خود هس��تند. بنابراين همواره به كاربران توصيه ش��ده 
برنامه هاي مدنظر خود را از فروش��گاه معتبر و رس��مي 
نصب كنند و از منابع غيررس��مي و نامعتبر دانلود انجام 
ندهند. البته  اپليكيشن هايي كه از فروشگاه هايي مانند 
گوگل پلي و اپ استور دانلود مي ش��وند هم امكان ايجاد 
مشكل براي كاربران را دارند، اما در چنين شرايطي، مالكان 
اين فروشگاه هاي آنالين با آگاهي از امكان سوءاستفاده  از 
كاربران با اپليكيش��ن هاي جعلي، اقدام به آگاه ساختن 

كاربران و حذف اپليكيشن ها مي كنند.

رييس سازمان فضايي كشور معتقد است با پيشرفت 
فناوري، توان ساخت ماهواره هاي كوچك و قرار دادن 
آن در مدار لئو، استفاده از اينترنت ماهواره اي توجيه 
اقتصادي پيدا كرده و بزودي اين فناوري رقيب جدي 
ارتباطات س��يار خواهد ش��د. به گزارش ايرنا، مدتي 
است بحث در خصوص اينترنت ماهواره اي و پوشش 
سراسري آن مطرح اس��ت. اينترنتي كه محدوديتي 
ن��دارد و در تم��ام كره زمي��ن متصل اس��ت. اكنون 
ش��ركت هاي بزرگ امريكا در حال پرتاب ماهواره در 
مدار لئو و دس��تيابي به اينترنت ماهواره اي هستند. 
مرتضي براري، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
فضايي كشور با اين توضيح كه ما يك ماهواره مشترك 
با عرب س��ت در مدار داريم كه به اس��م ايران س��ت 
شناخته مي شود، درباره وضعيت ارتباطات ماهواره اي 
در ايران گفت: »ماهواره ها در شرايط بحران بيشترين 
نقش آفريني را دارند. از آن جايي كه در گذش��ته اين 
ماهواره ها در مدارباال قرار داشتند و هزينه دستيابي 
به اين تكنولوژي زياد بود، دنيا خيلي به سمت استفاده 
عمده از آن قدم برنمي داش��ت، اما اكن��ون با امكان 
ساخت ماهواره هاي كوچك و قرار دادن آنها در مدار 
لئو استفاده از اينترنت ماهواره اي توجيه اقتصادي پيدا 
كرده است. با اين فناوري بدون نياز به نصب دكل هاي 
BTS مي توان در هر نقطه اي از پوش��ش سراس��ري 

اينترنت استفاده كرد.«
وي افزود: بحث اينترنت ماهواره اي هميش��ه در دنيا 
وجود داش��ته اس��ت و امروزه براي پوشش مناطق 
روس��تايي، پخش تلويزيوني و كارت هاي س��وخت 
از اين فناوري استفاده مي ش��ود، ضمن اينكه واحد 

نف��ت و گاز نيز از ظرفيت اينترن��ت ماهواره اي براي 
پيشبرد فعاليت هاي خود بهره مي برند. سال جاري 
كه اس��تان هاي كشور درگير سيل ش��دند برخي از 
دس��تگاه هاي ATM از طريق اتصال ب��ا ماهواره ها 
س��رويس مي دادند. ماهواره ه��ا مهم ترين ابزار براي 
برقراري ارتباط هس��تند.« معاون وزي��ر ارتباطات 
تصري��ح كرد: »در دني��ا ارتباطات ثاب��ت، ارتباطات 
س��يار و ارتباطات ماهواره اي در حال توسعه و رقابت 
با يكديگر هس��تند. ارتباطات س��يار طي سال هاي 
گذشته رشد خوبي داشته و با استفاده از ظرفيت ها و 
قابليت هايي كه در دنياي فناوري وجود دارد، توانسته 
جاي ارتباطات ثابت را بگيرد. به اين ش��كل كه مردم 
حتي در خانه هاي خود براي تماس از موبايل استفاده 

مي كنند.«
براري درباره اينكه چرا استفاده از اينترنت ماهواره در 
گذشته خيلي مطرح نبوده و به تازگي اين موضوع به 
ترند جهاني تبديل شده، گفت: »دو مشكل بزرگ در 
ارتباطات ماهواره اي مط��رح بود. يكي تاخير زياد به 
دليل قرارگيري ماهواره ها در مدار ۳۶ هزار كيلومتري 
و ديگ��ري هزينه باالي ارتباطي كه بايد از اين طريق 

برقرار مي شد. اين دو موضوع باعث شد سهم ارتباطات 
ماهواره اي در حوزه دسترس��ي در تمام كش��ورهاي 
دنيا حداقلي باشد و عمده اس��تفاده از آن به شرايط 
بحراني محدود شود. اتفاقي كه به تازگي رخ داده اين 
اس��ت كه ماهواره هايي كه در گذشته صرفا در مدار 
۳۶هزار كيلومتري قرار مي گرفتند، حاال به س��مت 
مدار ۵00 كيلومتري آمده ان��د و منظومه ماهواره ها 
ش��كل گرفته اس��ت. عمال با قرار گرفتن ماهواره در 
مدار لئو، هم تاخير و هم هزينه به شدت كاهش پيدا 
كرده اس��ت. به همين دليل س��رمايه گذاران بزرگ 
خصوصي به حوزه توسعه منظومه ماهواره ها هجوم 
آورده ان��د تا بتوانند ارتباطات دنيا را دس��ت بگيرند. 
پوشش جهاني از ويژگي ارتباطات ماهواره اي است. 
در گذشته رقابت بيش��تر در حوزه محتوا بود، مانند 
رقابتي كه ش��بكه هايي مانند توئيتر و اينستاگرام در 
فضاي مجازي دارند، اما االن رقابت به س��مت حوزه 

زيرساخت ميل كرده است.«
معاون وزير ارتباطات درباره اجرايي ش��دن اينترنت 
ماهواره اي در ايران گفت: »ماهواره مخابراتي ناهيد 
1 آماده ش��ده و ناهي��د ۲ تا اوايل س��ال آينده آماده 
مي ش��ود و اين نش��ان مي دهد كه ما از نظر فناوري 
مشكالت بزرگي نداريم. مس��اله اصلي همراه كردن 
سرمايه گذاران و اپراتورها در اين عرصه است. دولت ها 
نيز بايد در اي��ن زمينه تس��هيل گري كنند، وزارت 
ارتباطات با تصويب پروانه اپراتور ماهواره مخابراتي 
بستر را براي ورود سرمايه گذار بخش خصوصي فراهم 
كرده است. االن دنبال اين هستيم تا سريع تر اين اتفاق 

رخ دهد و اپراتورها در اين عرصه ورود كنند.«

هیچ کس دوست ندارد ربات ها بر انسان ها حکمرانی کنند

پدسا، يك قدم جلوتر از حمالت سايبري

خطر استفاده از اپلیكیشن هاي نامعتبر

اينترنت ماهواره اي، رقیب جدي ارتباطات سیار
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اطالعات ۲۶۷ ميليون كاربر 
فيس بوك لو رفت

ديلي ميل| مخزني حاوي اطالعات بيش از ۲۶۷ 
ميليون كاربر فيس بوك در وب تاريك فاش ش��ده 
كه حاوي آي دي، ش��ماره تماس و ن��ام كامل افراد 
بوده اس��ت. به گزارش مهر، شركت امنيت سايبري 
Comparitech آي دي هاي فيس بوك، شماره 
تماس و نام كامل ۲۶۷ ميلي��ون و 1۴0 هزار و ۴۳۶ 
كاربر اين ش��بكه اجتماعي ك��ه در امريكا زندگي 
مي كنند را در يك مخزن اطالعاتي غيرايمن در وب 
تاريك كشف كرده است. در گزارش اين شركت اعالم 
شده افرادي كه اطالعاتشان در مخزن اطالعات فاش 
 )Spam( ش��ده احتماال هدف پيام هاي ناخواسته
و فيش��ينگ قرار مي گيرند. البته هنوز مش��خص 
نيس��ت اين اطالعات حس��اس چگونه فاش شده 
است. اما باب دياچنكو مشاور امنيت سايبري، مخزن 
اطالعات مذك��ور را در ويتنام رديابي كرده و معتقد 
اس��ت اين اطالعات از طريق يك شيوه غيرقانوني 
به نام scraping جمع آوري ش��ده است. در روش

scraping ربات هاي خودكار اطالعات عمومي را 
 از پروفايل هاي فيس بوك كپي يا به طور مس��تقيم 
از APIهاي توسعه دهندگان سرقت مي كنند. البته 
دسترس��ي به مخزن اطالعاتي حذف  شده، اما تا دو 
هفته قبل از آن، اطالعات بدون پسورد در وب تاريك 
وجود داشت. همچنين لينك دانلود اطالعات در يك 

فروم مشهور هكرها پست شده بود.

مايكروسافت: قربانيان 
باج افزار نبايد باج بدهند

زد دي نت| باج افزارها از اواسط سال ۲010 به يك 
تهديد بزرگ تبديل شدند و مردم بايد نحوه صحيح 
برخ��ورد با حمالت باج افزاره��ا را بدانند. به گزارش 
زوميت، باج افزارها )ransomware( به سيستم 
قربانيان حمله و به ازاي توقف حمالت و رمزگشايي 
داده ها از كاربران تقاضاي پول مي كنند. در اكثر موارد 
كاربران براي بازگرداندن اطالعات خود به اين پرداخت 
تن مي دهند. اين در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي 
مختلف و سازمان هاي دولتي، قربانيان را به سمت 
پرداخت اين پول هدايت مي كنند. براي مثال در اواخر 
سال ۲01۵، در يك جنجال باج افزاري مشخص شد 
اف بي آي در بسياري از موارد توصيه مي كند قربانيان 
باج يا مطالبات باج افزار را پرداخت كنند و با اين كار 
به باندهاي جنايتكار كمك مي كند تا س��ود خود را 
افزايش دهند. در نهايت اين روند در سال ۲01۶ تغيير 
كرد و سناتورهاي امريكايي تالش كردند تا مانع ياري 
آژانس به مجرمان شوند. به تازگي مايكروسافت نيز 
براي اولين بار موضع خود را درباره اين موضوع اعالم 
كرده است. اوال پيترز، مشاور ارشد امنيت سايبري 
تيم مايكروسافت گفت: »ما هرگز قرباني را به پرداخت 
مطالبات و هر نوع باج به باج افزارها تشويق نمي كنيم. 
پرداخت باج معموال بسيار گران بوده و هزينه زيادي 
دارد، بسيار خطرناك است و مهاجمان را براي ادامه 
عمليات تشويق مي كند.« البته مايكروسافت درك 
مي كند كه در مواردي برخي ش��ركت ها راهي جز 
پرداخت باج ندارند چراكه دسترسي به داده هاي خود 
را از دس��ت مي دهند و به فايل هاي Backup نيز 
دسترسي ندارند زيرا باج افزارها، فايل هاي پشتيباني 
را رمزگذاري مي كنند. البته مايكروس��افت هشدار 
مي دهد كه پرداخت باج به مجرمان سايبري براي به 
دست آوردن كليد رمزگشايي باج افزار، هرگز تضميني 
براي بازيابي اطالعات رمزگذاري شده نخواهد بود. زيرا 
ممكن است كاربر باج را پرداخت كند اما كليدهاي 
رمزگشايي كار نكند، برنامه  رمزگشايي با مشكل مواجه 
شود يا مهاجمان كليدهاي اصلي را در اختيار كاربران 
قرار ندهند و به كالهبرداري بپردازند. درنتيجه هم 
داده ها و هم مبلغ پرداخت شده از بين خواهند رفت. 

پايان موفقيت آميز ۲۰۱۹ 
براي هكرها

گيزم�ودو| هكرها ب��ا 9۴8 حمله باج اف��زاري به 
دولت هاي محلي، بيمارس��تان ها و مدارس امريكا، 
س��ال ۲019 را با موفقيت پشت س��ر گذاشتند. به 
گزارش ديجياتو، دست كم 9۴8 حمله باج افزاري در 
س��ال ۲019 رخ داده كه از اين ميزان 10۳ حمله به 
دولت ها، ۷۵9 حمله به شركت هاي خدمات درماني 
و 8۶ حمله به موسسات آموزشي بوده است. هكرها 
با استفاده از باج افزار Maze به سيستم هاي دولتي 
در شهر پنساكوال )Pensacola( در ايالت فلوريدا 
حمله كرده و درخواست 1 ميليون دالر پول كردند. 
مقامات اين شهر مجبور شدند بسياري از سيستم ها 
را از شبكه قطع كنند تا از آلوده شدن سيستم هاي 
بيشتر جلوگيري شود. تام هگالند، مدير موقت شهر 
گالت در ايالت كاليفرنيا چند روز پيش اعالم كرد كه 
حمله باج افزاري، سرورهاي ايميل و سيستم تلفن 
شهر را مختل كرده و كارمندان شهر مجبورند براي 
برقراري ارتباط با يكديگر، از اس ام اس و ايميل هاي 
شخصي اس��تفاده كنند. حمله باج افزاري به دفتر 
كالنتري شهرستان سنت لوسي در ايالت فلوريدا سبب 
از كار افتادن ايميل، دستگاه اثر انگشت و سوءپيشينه و 
همچنين اختالل در بازديد از زندانيان شد. ماه اكتبر 
س��ال جاري FBI اعالم كرد با وجودي كه حمالت 
باج افزاري كاهش داشته، ولي ميزان خسارات ناشي 
از اين حمالت افزايش چشمگيري داشته است. در 
واقع ميزان خسارات از مبلغ درخواستي هكرها بسيار 
فراتر اس��ت. ماه مه س��ال ۲019 هكرها پس از فلج 
كردن سيستم هاي دولتي شهر بالتيمور، درخواست 
10۲ ه��زار دالر بيت كوين كردند. آنها بس��ياري از 
داده ه��ا را از بين بردند و به طور تقريبي خس��ارتي 
18.۲ ميليون دالري به ش��هر وارد كردند. حمالت 
باج افزاري همچنين آثار منفي بزرگي از جمله از كار 
افتادن خدمات 911 و ديگر سرويس هاي اضطراري، 
سيستم هاي شماره گذاري خودرو و پرداخت ماليات 
را به دنبال داشته و سبب از بين رفتن سوابق پزشكي، 
از كار افتادن سيستم هاي نظارتي و عدم دسترسي 

پليس به سيستم هاي IT شده اند.
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»تعادل«ابعادطرحدولتبراياشتغالزاييدرروستاهارابررسيميكند

سرپرستمعاونتراههايفرعيوروستاييسازمانراهداريوحملونقلجادهاي:

ايده روستاهاي بدون بيكار

آسفالت راه هاي روستايي در انتظار تامين قير

گروهبنگاهها|
هر سال با افزايش دامنه آلودگي هواي تهران و كالن شهرها؛ 
بحث مهاجرت افسارگسيخته از روستاها و شهرهاي كوچك 
به پايتخت در ويترين رس��انه هاي گروهي قرار مي گيرد. 
مطابق س��ال هاي قبل در يك چنين شرايطي رسانه ها 
معموال به س��راغ كارشناس��ان امور شهري و تحليلگران 
هواشناسي مي روند تا در خصوص راهكارهاي اجرايي براي 
كاهش آلودگي هوا اظهارنظره��اي خود را مطرح كنند. 
يكي از كليشه اي ترين اظهارنظرها در اين مواقع، موضوع 
مهاجرت افسارگسيخته به شهرها و لبريز شدن ظرفيت هاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...شهرها به دليل مهاجرت 
فراوان است. اما واقعيت آن است تا زماني كه موضوع اشتغال 
در روستاها و شهرهاي كوچك در كشورمان حل نشود و 
راهكارهاي مناسبي براي آن تدارك ديده نشود؛ وضعيت 
مهاجرت به شهرها و كالن شهرها به همان سبك و سياق 
گذشته ادامه خواهد داشت.»ايده روستاهاي بدون بيكار«؛ 
يكي از طرح هايي است كه دولت با هدف بهبود شاخص هاي 
كس��ب و كار در روستاهاي كشورمان از ابتداي سال97 در 
دستور كار قرار داد. طرحي كه با استفاده از تسهيالت اشتغال 
روستايي تالش مي كرد تا بستر الزم براي تحرك اقتصادي 
و معيشتي در روستاها را فراهم كند تا از اين طريق هم زمينه 
بازگشت آن دسته از مهاجراني فراهم شود كه تنها با هدف 
برخورداري از يك شغل آبرومند از روستاها راهي شهرها و 
كالن شهرها مي شوند. فرايند توسعه روستاي بدون بيكار، 
چرخه اي متشكل از شناسايي ظرفيت ها و مزيت هاي رقابتي، 
ساماندهي كسب و كارهاي موجود، تامين مالي، راه اندازي 
كس��ب و كارهاي خرد و كوچك جدي��د، توليد محصول 
و توسعه خدمات بازاريابي و توس��عه محصول است كه از 
 مرحله شناسايي ظرفيت ها و مزيت هاي رقابتي روستا آغاز و 
بر اساس اولويت ها نسبت به ساماندهي كسب و كارها اعم از 
توسعه خوشه هاي روستايي، ايجاد يا تقويت زنجيره توليد، 
فروش و بازاريابي و بازارسازي، شبكه سازي بين فعاالن، بهبود 
ظرفيت هاي طراحي، راه اندازي واحدهاي فرآوري و بسته 
بندي، استفاده از ظرفيت كسب و كارهاي پشتيبان و غيره 
اقدام مي شود.اما در راستاي اجراي اين طرح بر اساس آخرين 
آمار با تكيه بر ظرفيت هاي داخلي هر روستا و حمايت مالي 
و معنوي از اهالي اين مناطق، تاكنون تعداد روستاهاي بدون 
بيكار كشور به ۱۱۴ روستا رسيده است كه گستره جغرافيايي 
اين روستاها تقريبا در تمام استان هاي كشور است . با توجه 
به اهميت موضوع سراغ اعداد و ارقام و آمارهايي رفتيم كه در 
جريان عملياتي ساختن اين طرح از سوي مسووالن استاني 

در دستور كار قرار گرفته است.

   طرح روستاهاي بدون بيكار در لرستان
يكي از نقاط هدف براي اجراي اين طرح روستاهاي استان 
لرس��تان اس��ت كه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
لرس��تان در خصوص آن مي گويد: تس��هيالت اشتغال 
روس��تايي با رويكرد توسعه اش��تغال روستايي و تحقق 

روستاهاي بدون بيكار دنبال مي شود.
علي آشتاب افزود: طرح روستاهاي بدون بيكار در استان 
لرستان از برنامه هاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
است.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان با اشاره 
به اينكه طرح روس��تاهاي بدون بيكار با ارايه تسهيالت 
اش��تغالزايي دنبال مي شود، گفت: تس��هيالت اشتغال 
روس��تايي با رويكرد توسعه اش��تغال روستايي و تحقق 

روستاهاي بدون بيكار در روستاها هزينه مي شود.
وي خاطرنشان كرد: طي دو س��ال گذشته بالغ بر ۳۰۵ 
ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت اشتغال روستايي و 

مشاغل خانگي در استان لرستان پرداخت شد.
آش��تاب اظهار داش��ت: با توجه به اهميت رونق مشاغل 
خانگي به دليل ارزاني، ريسك كم و نياز به سرمايه نسبتا 
كم، طي دو سال گذشته عمده تمركز استان در اداره كل 
تعاون، كار ورفاه اجتماعي لرستان در رابطه با حمايت از اين 

مشاغل و البته اشتغال روستايي بوده است.
وي افزود: در اين راس��تا سال 9۶ با صدور يك هزار و 97۱ 
مجوز ايجاد مشاغل خانگي در نهايت چهار ميليارد و 7۰۰ 
ميليون توم��ان وام به متقاضيان پرداخت و 9۲۴ فرصت 
شغلي ايجاد ش��د كه با افزايش اين رقم در سال گذشته 
)97( به ۱9 ميليارد تومان زمينه ايجاد س��ه هزار و ۳۲9 

مورد اشتغالزايي فراهم شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي لرستان بيان كرد: 
همچنين در دو سال منتهي به سال98 يك هزار و ۱۵۰ 
طرح با اشتغال چهار هزار و 9۵۱ نفر براي دريافت وام 
روس��تايي به بانك مراجعه كرده و قرارداد بسته اند و 
تاكنون ۲۱۲ ميليارد تومان به اين متقاضيان پرداخت 
شده است.آشتاب اضافه كرد: در اين مدت يك هزار و 
997 طرح اشتغالزايي مددجويان نهادهاي حمايتي 
اس��تان با ۲ هزار و ۳۶8 فرصت ش��غلي، مصوب شده 
 كه تاكنون متقاضيان اين طرح ه��ا موفق به دريافت

7۰ ميليارد تومان وام شده اند.

 6هزار فرصت شغلي در كهگيلويه و بويراحمد
يكي ديگر از مراكز اس��تاني اجراي اين طرح استان 
كهگيلويه و بويراحمد اس��ت؛ اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي كهگيلويه وبويراحمد در سال گذشته 

ب��ا پرداخت افزون ب��ر ۲۱۳ ميليارد توم��ان با پيش 
بيني حدود ۶هزار فرصت ش��غلي در سطح استان و 
كارنامه اي درخش��ان جزو پنج استان برتر كشوري 
در زمينه اعطاي تسهيالت اش��تغالزايي روستايي و 

عشايري كشور شد.
به گفته مديركل تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، برنامه 
و تمركز اصلي اين نه��اد حاكميتي و نظارتي و البته با 
پيگيري و تاكيد استاندار كهگيلويه وبويراحمد امسال 
بيشتر بر راستي آزمايي اين ۶ هزار فرصت شغلي پيش 
بيني ش��ده و همچنين تبديل آنها به اش��تغال پايدار 
خواهد بود.پروانه نيك مرام يادآور شد: از مجموع بيش 
از ۱۲ هزار و ۴۴۳ ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي 
روستايي و عشاير در كش��ور سهم تخصيصي استان 
كهگيلويه وبويراحمد ۲ه��زار و9۱۰ ميليارد ريال بود 
كه تاكنون بيش از 7۱درصد آن جذب و پرداخت شده 
است. نرخ بيكاري كهگيلويه و بويراحمد ۱7.7 درصد در 
سال ۱۳9۵ بوده كه در سال ۱۳9۶ با ۴.۴ درصد كاهش 

به ۱۳.۳ درصد رسيد. نرخ بيكاري كهگيلويه و بويراحمد 
در تابس��تان 98 با يك درصد كاهش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به ۱۱.۳ درصد رسيد.

   ديدگاه توليدكنندگان و كارشناسان
اما يك ركن اصلي در اج��راي موفقيت آميز يك چنين 
طرح هايي مردمي هستند كه با هدف بهبود شاخص هاي 
زيستي و ايجاد يك شغل مناس��ب، از شهرهاي بزرگ و 
كالن شهرا به سمت روستاها وش هرهاي كوچك مهاجرت 
مي كنند. اينكه آيا اجراي يك چنين طرح هايي، تغييري 
در كس��ب و كار و زندگي آنها داشته است؟ يك كارمند 
بازنشسته كه پس از سال ها زندگي در كالن شهر تهران 
حاال به روستاي امامزاده جعفر گچساران برگشته است و با 
احداث يك گلخانه توليد گل هاي زينتي زمينه اشتغال ۶ 
نفر را فراهم كرده، مي گويد: در حال حاضر به دليل پرداخت 
تسهيالت روستايي عشاير ش��رايط اشتغال در روستاها 
بسيار آسان تر از شهر است.خسرو كارگر كه هم اكنون با 

توليد ۴۰۰ نوع گل زينتي يكي از بزرگ ترين نمايشگاه هاي 
دايمي گل جنوب كش��ور را ايجاد كرده اظهار داشت: تا 
همين چند سال پيش تنها نام چند گل را مي دانستم اما 
به دليل عالقه و شرايط خوب توانستم اين واحد توليدي را 
راه اندازي كنم.وي بيان كرد: در حالي كه تا همين چند سال 
پيش مردم مناطق روستايي در جست وجوي كار به شهر 
مهاجرت مي كردند اما االن شرايطي ايجاد شده تا حتي 
افراد جوياي كار شهري مي توانند در روستاها صاحب شغل 
شوند. اين فعال اقتصادي معتقد است: در صورت اجرا شدن 
طرح روس��تاي بدون بيكار در تعداد بيشتري از روستاها 
مي توان به اثرگذاري بيش��تر اين طرح در رونق توليد در 
روستاها اميدوار بود.او در ادامه افزود: روستاهاي استان با 
توجه به تنوع آب و هوايي و فرهنگي ظرفيت هاي فراواني 
براي رونق توليد و اش��تغال دارند اما برخي از كارجويان 
راهكارهاي ايجاد طرح هاي اشتغالزا و فروش محصوالت 
توليدي را ندارند كه اين مش��كالت در روستاهاي بدون 

بيكار حل شده است.

هر ساله بخش قابل توجهي از حوادث جاده اي به دليل 
نبود اس��تانداردهاي تعيين ش��ده در جاده ها و فقدان 
آسفالت مناسب اتفاق مي افتند؛ حوادثي كه كارشناسان 
معتقدن��د در صورت بهبود وضعيت آس��فالت جاده ها 
مي توان از بسياري از حوادث تلخ پيشگيري و از آمارهاي 
مجروحان و فوتي ها كم كرد . در همين زمينه سرپرست 
معاونت راه هاي فرعي و روس��تايي سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي مي گويد: چنانچه ۱۰۰ هزار تن قير 
براي راه هاي روستايي تامين شود اين امكان وجود دارد 
روزي ۲۰ كيلومتر راه روستايي آسفالته در مدت ۶ ماه 
)معادل سه هزار و ۶۰۰ كيلومتر( تحويل شود. به گزارش 
وزارت راه و شهرس��ازي، رضا اكب��ري افزود: در صورت 
تامين ۱۰۰ ه��زار تن قير، ۱.۵ برابر تعهدات س��ازمان 
در قبال ط��رح »ابرار« )اقدام ب��راي راه هاي اولويت دار 
روس��تايي( در مدت ۶ ماه انجام مي شود.وي ادامه داد: 

امسال وظيفه س��اخت و نگهداري راه هاي روستايي به 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، با هدف ساخت 
۱۳ هزار كيلومتر راه روستايي و تكميل روسازي راه هاي 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار محول شد.وي ادامه داد: با 
اتكا به ماشين آالت و امكانات سازمان، دو هزار كيلومتر 
راه روستايي از بين پروژه هاي نيمه كاره شناسايي و مقرر 
ش��د اداره هاي كل در اس��تان ها با هزار و ۵۰۰ دستگاه 
ماش��ين آالت راهداري و اكيپ هاي راهس��ازي آنها را 

تكميل كنند.
اكبري، به روند اجراي طرح »ابرار« )اقدام براي راه هاي 
اولويت دار روستايي( اشاره كرد و گفت: برخي استان ها 
با استفاده از مشاركت محلي و دهياري ها، عمليات خاكي 
را تمام و اعالم كردند كه ظرفيتي براي تعريف راه هاي 
روستايي جديد وجود دارد. وي افزود: با در نظر گرفتن 
نظرات و برآورد كلي نتيجه گيري شد كه مي توان به جاي 

دو هزار كيلومتر، سه هزار و ۶۰۰ كيلومتر راه روستايي را 
آماده روسازي كنيم و در صورتي كه قير مورد نياز به موقع 
تامين شود بتوان همه پروژه ها را تا پايان امسال يا پايان 
سال مالي 98 به طور كامل تحويل داد.سرپرست معاونت 
راه هاي فرعي و روستايي سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي اظهار داشت: در جلسه با وزير راه اعالم شد، اگر 
۱۰۰ هزار تن قير براي راه هاي روستايي تامين شود اين 
امكان وجود دارد روزي ۲۰ كيلومتر راه روستايي آسفالته 
در مدت ۶ ماه )معادل سه هزار و ۶۰۰ كيلومتر( تحويل 
شود.اكبري گفت: برنامه ريزي شده تا بتوان بخشي از 
قير مورد نياز را از محل قانون بودجه و بخش ديگر را به 
صورت خريد مستقيم تامين كرد. در صورت تامين قير 
مورد نياز، يك تحول عظيم در حوزه راه هاي روستايي 
رخ خواهد داد و در آن صورت توانسته ايم ۱.۵ برابر تعهد 

خود به رييس جمهوري را عملياتي كنيم.

دستوررهبرمعظمانقالب
برايرفعمشكلاهواز

خوزستان|وزير كشور با 
اش��اره به آخرين وضعيت 
س��يل در اه��واز گف��ت: 
گزارش��ي پي��ش  از اين به 
رهب��ر انقالب داده ش��د و 
ايشان نيز به رييس جمهور 
ب��راي رف��ع اين مش��كل 
دس��توراتي دادند تا دولت و رييس جمهور براي اين 
موضوع اعتباري لحاظ كند. به گزارش فارس، عبدالرضا 
رحماني فضلي ديروز در بدو ورود به بجنورد در جمع 
خبرنگاران با اشاره به آخرين وضعيت بحران سيل و 
آبگرفتگي در شهر اهواز اظهار كرد: مشكل اصلي اهواز 
و شهرهاي اطرافش، فاضالب است كه زيرساخت هاي 
مناس��بي ندارد و در س��يل قبل نيز تذكرات الزم به 

مديران داده  شده بود.
وي افزود: گزارش��ي پيش  از اين به رهبري داده شد 
و ايش��ان نيز به رييس جمهور براي رفع اين مشكل 
دس��توراتي دادند تا دولت و رييس جمهور براي اين 
موضوع اعتباري لحاظ كند. رييس جمهور به رييس 
سازمان برنامه  و بودجه در راستاي تخصيص بودجه 
دستور داده اس��ت تا درون بودجه 99 يا خارج از آن، 
اعتباري براي رفع مش��كل مردم اهواز در نظر گرفته 
شود.رحماني فضلي خاطرنشان كرد: مشكل خاصي 
االن در اهواز نيس��ت و امكانات و وس��ايل براي مردم 
ارسال شده و بر اساس گزارش ديشب از اين منطقه، 
مشكل كم شده است؛ اما بايد شهرداري و آب و فاضالب 
براي رفع اين مشكل مرتب اقدام كنند. وي با تأكيد بر 
تغيير زيرساخت هاي فاضالب اين شهر دانست و گفت: 
متولي اصلي اين اقدام وزارت نيروس��ت تا كار اصلي 

تغيير زيرساخت فاضالب را انجام دهد. 

رفتارهايداوطلبانانتخابات
بايددرچارچوبقانونباشد

ن  س��تا د ا لرستان|د
دادگاه ه��اي عموم��ي و 
انقالب دلفان گفت: رفتارها 
و فعاليت ه��اي داوطلبان 
انتخابات و طرفداران آنها 
باي��د در چارچ��وب قانون 
باشد. محمد زيرك ديروز 
 در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: نظ��ارت و تصويب قانون

۲ وظيفه اصلي نمايندگان است لذا اميدواريم داوطلبان 
براساس شرح وظايف نمايندگان مجلس برنامه ها و 

وعده هاي انتخاباتي خود را تنظيم نمايند.
دادس��تان دادگاه هاي عمومي و انق��الب دلفان بيان 
كرد: قوانين موجود ش��رح وظايف قواي س��ه گانه را 
بخوبي ترسيم كرده لذا داوطلبان بايستي از وعده ها و 
شعارهاي كه در حيطه اختيارات يك نماينده مجلس 

شوراي اسالمي نيست خودداري كنند.
زيرك با بيان اينكه اختالف افكني ميان مردم، تخريب، 
توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه داوطلبان و استفاده 
از امكانات دولتي براي تبليغات خط قرمز است، تاكيد 
كرد: با تم��ام توان با اينگونه تخلف��ات انتخاباتي نيز 
برخورد خواهد ش��د. وي با بيان اينكه مردم با وجود 
مشكالت اقتصادي و معيشتي دوستدار نظام و انقالب 
اس��المي هس��تند، ادامه داد: با وجود تمامي مسائل 
و مش��كالت اقتصادي، مردم پاي انقالب ايستاده اند 
و همواره امتحان وفاداري خود را به نظام و اس��الم با 
موفقيت به س��رانجام رس��انده و به ياري خداوند در 
انتخابات مجلس نيز حضوري با ش��كوه دشمنان را 
مأيوس مي كنند. دادس��تان دادگاه ه��اي عمومي و 
انقالب دلفان تاكيد كرد: همه بايد در راستاي برگزاري 

انتخابات سالم، باشكوه و پرشور تالش كنيم. 

گامدومانقالب،اقتصادي
پايداردركشورحاكمميكند

بوشهر|س��ردار رمضان 
ش��ريف گفت: در گام دوم 
انقالب، اقتصاد پايداري در 
كشور حاكم مي شود كه در 
باور دشمن نمي گنجد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
س��ردار رمضان شريف در 
يادواره سرداران و ۲۳۲ شهيد شهرستان دشتي با اشاره به 
وضعيت دشمن و كشور ما در منطقه تصريح كرد: دشمن 
امروز نسبت به ۴۰ ساله گذشته دستش خالي است و اگر 
روزي بر روي رژيم شاهنشاهي، سپس مجاهدين كوردل 
تروريست، طالبان و داعش حساب باز مي كرد تا عليه 
منافع ملت ايران توطئه چيني كند، اما امروز نه در جنگ 
نيابتي و نه در جنگ مستقيم نتوانسته هيچ موفقيتي 
كسب كند. او با اشاره به تحوالت اخير در كشورمان گفت: 
امريكايي ها پس از سهميه بندي بنزين در ايران اقدام به 
سناريونويسي براي ايجاد اغتشاش در كشورمان كردند، 
اما پس از رشادت مردم ايران، متوجه شدند كه با ملتي 
كه ۲۰۰ هزار نفر در دوران دفاع مقدس خونشان را تقديم 

اين انقالب كرده نمي توان از اين راه ضربه زد.
شريف اظهار داش��ت: با همه اشكاالتي كه برخي براي 
كشور ايجاد كرده اند، اما مي بينيم كه چكونه مردم مبارز 
و انقالبي ايران به پاي انقالبشان ايس��تاده و از آن دفاع 
مي كنند. ۴۰ سال دوم انقالب چهل سال پيشرفت انقالب 
است كه اگر چه در چهل ساله نخست همه تهديدات در 
همه زمينه ها به پيشرفت تبديل ش��ده، اما در گام دوم 

انقالب اراده اين ملت به دشمن تحميل مي شود.
شريف عنوان كرد: اگر دشمن فكر مي كند با دو سايت 
و يك خانم معلوم الحال مي تواند زنان ايران را به چالش 

بكشاند، اشتباه مي كند .

رونقاقتصاديباراهاندازي
شهركهايمشترك

اردبيل|استاندار اردبيل 
گفت: با راه اندازي شهرك 
مش��ترك ايران و كش��ور 
جمه��وري آذربايجان در 
منطقه مغان و شمال استان 
اردبيل مي توانيم در راستاي 
رونق اقتصادي و توس��عه 

سطح استان اردبيل گام هاي بيشتري برداريم.
به گزارش تس��نيم، اكبر بهنامجو در جلس��ه شوراي 
 گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داش��ت: 
با توجه به موقعيت هاي منطقه مغان شهرك مشترك 
ايران و جمهوري آذربايجان در ش��مال استان اردبيل 
در منطقه مغان احداث مي ش��ود.وي ب��ا بيان اينكه 
راه اندازي شهرك مشترك ايران و جمهوري آذربايجان 
رون��ق اقتصادي را به دنب��ال دارد افزود: ب��ا راه اندازي 
شهرك مشترك ايران و كشور جمهوري آذربايجان 
 در منطقه مغان و ش��مال اس��تان اردبيل مي توانيم 
در راستاي رونق اقتصادي و توسعه سطح استان اردبيل 
گام هاي بيشتري برداريم.بهنامجو با اشاره به مشاركت 
و همكاري بخش خصوص در شهرك مشترك ايران و 
كشور جمهوري آذربايجان تصريح كرد: شهرك صنعتي 
مشترك و اتصال ريلي به كشور جمهوري آذربايجان بار 
مالي چنداني براي دولت ندارد و انجام عمليات اجرايي 
اين پروژه ها از سوي بخش خصوصي و سرمايه گذاران 
انجام مي شود.استاندار اردبيل احداث بارانداز ريلي را 
داراي توجيه اقتصادي دانست و بيان كرد: با توجه به 
انعقاد تفاهم نامه راه اندازي خط ريلي براساس موافقت 
راه آهن جمهوري اسالمي مركز لجستيك بار و بارانداز 
ريلي در شهرستان پارس آباد مغان احداث مي شود و 

داراي توجيه اقتصادي است.

اطالعرسانيخدماتنظام
درسيستانوبلوچستان

سيستانوبلوچستان|
و  سيس��تان  اس��تاندار 
بلوچس��تان در دي��دار ب��ا 
رييس بنياد مس��تضعفان 
خواستار ش��تاب در اجراي 
پروژه هاي زيربنايي در دست 
اجرا ش��د. به گزارش روابط 
عمومي استانداري سيستان و بلوچستان، رييس بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي در اين ديدار گفت: مسووالن 
بايد از طريق رسانه خدمات فراوان انجام شده در سيستان 
و بلوچستان را به مردم اين استان بازتاب دهند. فتاح با 
بيان اينكه استان همواره مورد توجه مسووالن و دولت ها 
بوده گفت: رهبر معظ��م انقالب همواره عنايت ويژه به 
استان داش��ته و دارند.رييس بنياد با بيان اينكه توجه 
رييس جمهور و دولت ها به استان سيستان و بلوچستان، 
پيشرفت و تغييرات در وضعيت استان را حاصل همين 
توجهات دانس��ت.فتاح با بيان اينكه استان سيستان و 
بلوچستان از اولويت هاي استان سيستان و بلوچستان 
است، گفت: نيروگاه چابهار را توسعه و به سيكل تركيبي 
تبديل كرديم. سرمايه گذاري بزرگي است كه بنياد در 
استان در دست اقدام دارد و با اتصال خط گاز تا پايان سال 
آينده، اميدواريم مصرف سوخت مايع را حذف و سيكل 
تركيبي را بهره برداري كنيم.فتاح با آمادگي بنياد براي 
توسعه سرمايه گذاري در استان، گفت: به زودي هيات 
كارشناسي به مسووليت منصوري، معاون بنياد براي 
كارشناسي موضوع به استان سفر خواهد كرد. رييس 
بنياد مستضعفان با اشاره به حوادث اخير به دنبال اصالح 
نرخ بنزين، گفت: بايد از مردم سيس��تان و بلوچستان 
تش��كر ش��ود كه با نظام همراهي كردند و مشكلي در 

استان نداشتيم. 
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در شب يلدا يك ساعت 
مكالمه مهمان همراه اول

به مناسبت شب يلدا همراه اول به تمامي مشتركان 
خود بسته مكالمه رايگان هديه مي دهد.

به گزارش »تعادل« از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، به مناسبت شب يلدا، همراه اول 
به تمامي مشتركان دايمي، اعتباري و انارستان يك 
بسته  مكالمه رايگان ۶۰ دقيقه اي درون شبكه )همراه 
اول و تلفن ثابت( هديه مي دهد. هديه شب يلدا از روز 
جمعه ٢٩ آذرماه قابل فعالسازي است و زمان استفاده 
 از ۶۰ دقيقه مكالمه هديه، از س��اعت ١٩ روز شنبه

٣٠ آذرماه تا ساعت ٨ صبح روز يك شنبه يكم دي ماه 
خواهد بود. همراه اولي ها مي توانند جهت فعالسازي 
 هديه ش��ب يلدا كد »ستاره ٩٨ س��تاره ۴ مربع«

 را شماره گيري كنند.

 هديه نوعروس نيكوكار 
به يك كودك يتيم

رش�ت|نوعروس رش��تي مهريه خود را براي 
سرپرس��تي از يك كودك يتيم هديه كرد. مريم 
دهقان نو عروس رشتي در آيين عقد خود در يكي 
از تاالرهاي رش��ت اعالم كرد مهريه خود را براي 
پرداخت هزينه ها و بزرگ كردن يك دختر بچه 
8 س��اله كه پدرش ۲ سال پيش فوت كرد، هديه 
كرده است. وي پيش از مراسم عروسي با موافقت 
همسرش به كميته امداد امام مراجعه كرد و مهريه 
خود را به صورت ماهانه براي هزينه نگهداري از 
يك دختر بچه 8 س��اله به نام فاطم��ه زهرا و 7۳ 
شاخه گل به 7۳ كودك كار نيز هديه كرد. مريم 
دهقان پيش تر نيز از حاميان كودكان بي سرپرست 

و بدسرپرست كميته امداد امام بود.

توزيع دارو براساس سقف 
تعيين شده بيمه بيماران

مشهد| مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد با اشاره به ورود محموله داروي انسولين به 
مشهد از توزيع انسولين در داروخانه هاي وابسته 
به دانش��گاه علوم پزشكي مشهد بر اساس سقف 
تأييد شده بيمه بيماران ديابتي خبر داد. حميدرضا 
رحيمي اظهار كرد: دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
در پي محدوديت هاي پيش آمده به منظور توزيع 
داروي انس��ولين در شهر مشهد پيگيري هايي را 
براي ارس��ال محموله قابل توجهي انس��ولين به 
مشهد انجام داد. در حال حاضر پيگيري هاي انجام 
شده نتيجه داده و مقدار قابل توجهي انسولين به 
دست دانشگاه علوم پزشكي مشهد رسيده است 
و هم اكنون در داروخانه هاي وابس��ته به دانشگاه 
علوم پزشكي مش��هد بر اساس سقف تأييد شده 
بيمه بيماران ديابتي انسولين موجود است و توزيع 
مي شود. رحيمي تصريح كرد: با اين وجود از مردم 
تقاضا داريم كه افراد با رعايت حقوق شهروندي و 
حقوق بيماران ب��ه داروخانه ها مراجعه و در طول 

زمان انسولين خود را دريافت كنند.

ذوب آهن اصفهان 
صادر كننده ممتاز استاني شد

اصفه�ان|در آيين تجلي��ل از صادركنندگان 
نمونه استان اصفهان با حضور رضا رحماني وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت، ذوب آهن اصفهان به 
عنوان صادركننده ممتاز استاني مورد تجليل قرار 
گرفت و لوح و تنديس ويژه به منصور يزدي زاده 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد. اين آيين با 
حضور رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت و 
هيات همراه، استاندار اصفهان، جمعي از مسووالن 
بخش هاي دولتي و خصوصي و همچنين فعاالن 
عرصه ص��ادرات ۲8 آذرماه در ات��اق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان برگزار شد.

نارنجي هاي بدون دود، زيرپاي 
شهروندان شيرازي قرار گرفت

شيراز|معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
ش��يراز اعالم كرد: از روز بيست و هشتم آذرماه 
98 دوچرخه هاي اش��تراكي هوشمند نارنجي 
رنگ براي اس��تفاده شهروندان ش��يرازي در 
س��طح اين كالن ش��هر قرار داده ش��ده است. 
مجتبي زوربخش، ديروز افزود: امكان استفاده 
شهروندان شيرازي از دوچرخه هاي هوشمند 
اش��تراكي از ديروز )پنج ش��نبه( در سطح اين 
كالن ش��هر فراهم شده اس��ت. وي، با اشاره به 
اختصاص بسته هاي تشويقي ويژه شهروندان 
براي اس��تفاده از اي��ن دوچرخه ها گفت: مبلغ 
ثبت نام براي استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي 
ش��يراز ۲۰۰ هزار ريال اس��ت كه شامل بيمه 
سرنشين نيز مي شود و هيچ محدوديتي براي 
تعداد ثبت نام كنندگان نيز وجود ندارد. به گفته 
زوربخش، هزينه اس��تفاده از اين دوچرخه ها 
 براساس مصوبه شوراي اس��المي شهر شيراز 
به ازاي هر نيم ساعت ۱۵ هزار ريال است و همه 
سرنشينان و شهرونداني كه از اين دوچرخه ها 
اس��تفاده مي كنند از بيمه حوادث، بيمه تمام 

خطرات و تصادف بهره مند هستند.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سازمان محيط زيست مي گويد براي مقابله با زباله سوزي طرح گشت و پايش شبانه گذاشته است

ريه سوزي در اطراف تهران 
زباله س��وزي و تخليه پسماند س��اختماني در نقاط 
حاش��يه اي جنوب تهران س��بب ايجاد آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي فراوان��ي در اي��ن ش��هر و مناطق 
اطراف ش��ده اس��ت. »آراد كوه« در جنوب پايتخت، 
۲۰ كيلومت��ري ج��اده قديم تهران-ق��م و در بخش 
»كهريزك« از توابع شهرس��تان ري و ابتداي محور 
تهران- قم واقع شده است، كه تقريبًا از ۶۲ سال پيش 
ميزبان پسماندهاي تهران نشينان در مناطق ۲۲ گانه 
اين شهر و ش��هرك هاي اطراف بوده است. اين روزها 
كه هر از گاهي بوي بد مناطق زيادي از شهر تهران را 
فرامي گيرد، برخي انگش��ت اتهام را به سوي آرادكوه 
نش��انه مي گيرند، اما مشكل آرادكوه تنها انتشار بوي 
بد به سمت تهران نيست.  درست است كه جمع آوري 
زباله و دور كردن آن از محل زندگي مردم شهرنشين 
يكي از ضروريات زندگي ش��هري امروز اس��ت، سوء 
مديريت طالي سياه، حاال يكي از عوامل مهم آلودگي 
شهر تهران است.  همواره زباله سوزي و نخاله ريزي در 
فشافويه و آرادكوه يكي از معضالت اين منطقه و شهر 

تهران تبديل شده است. 

  اطفاي ۳۲ مورد پسماندسوزي 
فقط در يك شب 

حاال و در حالي ك��ه زباله س��وزي در نقاط مختلفي 
سال هاس��ت رخ مي دهد و س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت نيز از آن خبر دارد، با بحراني شدن وضعيت 
آلودگ��ي هوا در ته��ران، مدي��ركل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان تهران گفته كه طرح گشت و پايش 
شبانه محيط زيست استان تهران كه از بيست و سوم 
آبان ماه امسال آغاز شده، اين روزها به سبب افزايش 
آلودگي هوا و انباشت آالينده در آسمان شهر تهران با 
جديت بيش��تري پيگيري مي شود. سعيد محمودي 
در تشريح گش��ت و پايش ش��بانه محيط زيست در 
پنجشنبه ش��ب، ۲۸ آذرماه اظهار كرد: در اين گشت 
١١ اكيپ گش��ت محيط زيس��ت، بيش از ۳۵ محور 
اصلي و فرعي را در س��طح استان تهران و در مجموع 
١٠ شهرس��تان مورد پاي��ش قرار دادن��د. او افزود: بر 
اساس گزارش��ات دريافتي، در اين پايش ها مجموعا 
۳۲ حريق رويت شد كه ماموران محيط زيست راسا 
يا با همكاري آتش نشاني نس��بت به اطفاي آن اقدام 
كردن��د و در اين ارتب��اط دو نفر متخلف دس��تگير و 
تحويل كالنتري ش��دند. محمودي با اشاره به اينكه 

در يك ش��ب، ١١٨ واحد صنعتي و صنفي كوچك و 
بزرگ مقياس در سطح استان مورد بازديد گشت هاي 
محيط زيست قرار گرفتند، گفت: اين واحدها بيشتر 
واحدهاي صنعتي، ريخته گري، ذغالگيري، بازيافت 
و واحدهاي توليد شن و ماسه و بتن بودندكه در كنار 
اين چند شهرك صنعتي و شهرك اسقاط خودروهاي 
فرس��وده نيز پايش ش��د. مديركل حفاظت محيط 
زيست استان تهران اظهار كرد: در جريان اين گشت 
و پايش ها ٩ واحد آالينده پلمب شدند كه شامل يك 
واحد ريخته گري در شهرستان بهارستان، يك كارگاه 
غيرمجاز پسماندس��وزي پالس��تيك در پيشوا، يك 
واحد توليد بتن و يك واحد ش��ن و ماسه در شهريار 
و همچنين دو واحد آسفالت، يك واحد ذوب باطري 
و دو واحد بتن در شهرس��تان ق��دس بودند. او با بيان 
اينكه ب��راي ١٣ واحد آالينده ني��ز اخطاريه محيط 
زيستي صادر و به آنها ابالغ شد، اظهار داشت: ابالغيه 
عدم فعاليت براي واحدهاي ريخته گري و واحدهاي 
بالقوه آالينده در شهرك هاي صنعتي قلعه مير و بهاريه 
شهرستان بهارستان و همچنين شهرك صنعتي غير 
دولتي ده حس��ن در رباط كريم و ساير شهرك هاي 
مرتبط صادر شد. اما به نظر مي رسد اين طرح مقطعي 
و يك روزه، دردي از وضعيت زباله س��وزي و مديريت 
غلط پس��ماند در تهران حل نكند.  يك كارش��ناس 
محيط زيست با بيان اينكه وضعيت توپوگرافي تهران 
به صورتي است كه آلودگي ها را در خود جمع مي كند، 
عنوان كرد: با بهره گيري از فناوري روز مي توان مشكل 
پس��ماند را حل كرد و ب��راي ورود فناوري بايد زمينه 
حضور سرمايه گذاران فراهم شود محسن ميكاييلي با 
بيان اينكه مشكل پسماند »دستوري« حل نمي شود، 
اضافه كرد: وجود مراكز بازياف��ت غيرمجاز از عوامل 
مهم آلودگي تهران است. متأسفانه به جرات مي توان 
گفت كه نظارت دقيقي بر مراكز بازيافت غيرمجاز در 
تهران وجود ن��دارد و تاكنون اقدام جدي براي مقابله 
با زباله س��وزي هاي غيرمجاز ديده نش��ده كه اين امر 
داليل متع��ددي دارد، البته پرداخت��ن به داليل اين 
امر از حوصله اين بحث خارج اس��ت، ولي لزوم ورود 
جدي در اين مبحث بر كس��ي پوش��يده نيست. او با 
بيان اينكه در برخي شب ها در طول هفته در شهريار، 
پاكدشت، ري و برخي از مناطق تهران زباله ها را آتش 
مي زنند، گفت: جالب است، بدانيد كه اغلب اين زباله ها 
صنعتي يا نيمه صنعتي هستند و با آتش زدن آن خطر 

بيماري هاي تنفسي گريبان گير شهروندان مي شود، 
درحالي كه مي ت��وان حجم اين زباله س��وزي ها را به 
زي��ر ۱۰ درصد كاهش داد و از اين راه عالوه بر كاهش 

آلودگي هوا مي توان به اشتغال زايي رسيد.

   تهراني ه�ا روزان�ه ۸ تا ۹ هزار تن پس�ماند 
توليد مي كنند

زباله سوزي در آرادكوه در حالي همچنان ادامه دارد، 
كه »ري« در مواقع آلودگي هواي تهران از آلوده ترين 
مناطق پايتخت بود. پيش از اين اس��تاندار تهران نيز 
گفته بود زباله س��وزي در تهران و حاش��يه آن خالف 
مقررات اس��ت. هيچ حقي براي پسماندس��وزي در 
داخل تهران و نيز حاش��يه ش��هر وجود ن��دارد و اين 
موضوع در بخشنامه اي به فرمانداران مورد تاكيد قرار 
گرفته است. اما اين تاكيد استاندار پيشين تهران هم 
تا به حال مثمر ثمر نبوده اس��ت.  به نظر مي رسد، اگر 

عزمي راسخ براي مقابله با پسماند سوزي غيرقانوني 
در مس��ووالن و تفكيك زباله از مبدأ در ش��هروندان 
نباشد، بزودي شاهد نتايج تلخ حاصل از آلودگي هاي 
ناشي از زباله سوزي و تخليه نخاله هاي ساختماني در 
حواش��ي جنوب پايتخت خواهيم بود.  اين در حالي 
است كه در پاكدشت، ش��هريار، مناطقي ميان كرج 
و تهران، منطقه ۲۲ تهران و شهرك هاي اطراف كرج 
مناطقي وجود دارد كه با تاريك شدن هوا زباله ها آتش 
زده مي ش��وند. اين زباله ها اغلب صنعتي هستند. اگر 
مديريت صحيحي وجود داش��ته باش��د مي توان ۹۵ 
درصد از زباله هاي صنعتي را بازيافت كرد و كمتر از ۶ 
درصد را آتش زد و اگر پسماندهاي صنعتي مديريت 
شود به توليد ثروت منجر خواهد شد.  محمد عليرزاده، 
كارشناس محيط زيس��ت نيز در اين رابطه مي گويد: 
زماني كه يك واحد صنعتي ش��روع ب��ه كار مي كند، 
مسووالن به جاي حمايت، به آن فشار وارد مي كنند و 

ماليات مي گيرند. افراد سودجو نيز با نفوذ به سيستم 
اداري و با رقابت زمينه هاي س��رمايه گذاري را از بين 
مي برند. متاسفانه س��ازمان هاي نظارتي كشور هيچ 
علمي درباره پس��ماند ندارند و قدرت تشخيصي هم 
براي تصميم گيري ندارند. او اظهار كرد: در س��ازمان 
محيط زيس��ت با تغيير رييس، اف��راد نيز تغيير پيدا 
مي كنند. به كارشناس��ان بي اعتنايي مي شود. براي 
انتخاب رييس البي بازي هاي فراواني صورت مي گيرد 
وافراد متخصص در حوزه هاي تخصصي جايي ندارند. 
با اين ش��رايط پيكره سازمان محيط زيست تضعيف 
شده اس��ت. س��ازماني كه بايد در حفظ و نگهداري 
محيط زيست گاهي خود مخرب محيط زيست است. 
معتقدم مديران بايد از بدنه س��ازمان انتخاب ش��وند 
و برنامه هايش��ان مورد ارزيابي دستگاه هاي نظارتي 
قراربگيرد. اگر س��ازمان محيط زيس��ت حذف شود 

شرايط بهتر خواهد شد.
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مقاومت در برابر اليحه برابري 
ديه زن و مرد

دستيار حقوق شهروندي معاون رييس جمهور در 
امور زنان و خان��واده درباره آخرين وضعيت اليحه 
»برابري ديه زن و مرد« مي گويد: به نظر مي رس��د 
كميس��يون اصلي لوايح دولت قصد بررس��ي اين 
پيشنهاد را نداشته باشد. دليل اين امر رويكرد غالب 
به حوزه زنان است كه قابل پيش بيني هم بود با اين 
ح��ال معاونت زنان بايد به وظاي��ف خود در جهت 
بهبود شرايط اجتماعي و حقوقي زنان عمل مي كرد.  
شهناز سجادي با اشاره به اليحه »برابري ديه زن و 
مرد« افزود: اين اليحه در س��ال ۹۷ با هدف برابري 
ديه زن و مرد تدوين و به كميسيون لوايح دولت ارايه 
شد. او ضمن انتقاد نسبت به برخي قوانين موجود، به 
ايسنا گفت: به دليل اينكه در قانون مجازات اسالمي 
ديه زن، نصف ديه مرد پيش بيني ش��ده اس��ت در 
جنايات اگر زني توسط مردي به قتل برسد، خانواده 
زن قرباني در صورت تماي��ل به قصاص قاتل، بايد 
مابه التفاوت ديه زن و مرد، را به قاتل پرداخت كند تا 
وي قصاص شود. در صورتي كه خانواده زن از تمكن 
مالي برخوردار نباش��د، مابه التفاوت ديه قرباني از 
صندوق تامين خسارات بدني )كه از بودجه عمومي( 
تامين مي شود، به مجرم پرداخت مي شود تا قصاص 
شود، اين درحالي است كه خزانه و صندوق متعلق 
به عموم مردم است و در واقع از جيب مردم اين پول 
به عنوان مابه التفاوت ديه زن قرباني و مرد قاتل، از 
سوي قرباني مورد خشونت به قاتل پرداخت مي شود.  
به گفته وي، اين روند از منظر اصول حقوقي و فلسفه 
مجازات و اصل ش��خصي بودن مجازات قابل قبول 
نيس��ت. چرا بايد تاوان جرم ضارب يا قاتل از محل 
بودجه عمومي پرداخت شود؟! آيا اين نوعي سوبسيد 
جنايت عليه زنان نيست؟ آيا موجب كم رنگ شدن 
مجازات به عنوان عامل بازدارنده در جرايم عليه زنان 
نيست؟ در جرايم ضرب و جرح نيز ميزان ديه زن، 

نصف ديه مرد است. 

پيگيري افزايش حقوق 
سربازان در بودجه

س��خنگوي قرارگاه مه��ارت آموزي س��ربازان 
نيروهاي مسلح از پيگيري براي تامين اعتبارات 
مربوط به افزايش حقوق سربازان و مهارت آموزي 
به آنان خبر داد. موسي كمالي در اين باره گفت: 
طبق قانون حقوق سربازان وظيفه بايد حداقل 
۶۰ و حداكثر ۹۰ درصد حداقل حقوق كاركنان 
نيروهاي مسلح باشد، اما به داليلي كه مهم ترين 
آن عدم تامين اعتبارات است، اين امر محقق نشده 
است. او با بيان اينكه سال هاست كه در تالشيم 
تا حقوق سربازان نيروهاي مسلح افزايش يابد، 
ادامه داد: با پيگيري هاي انجام شده طي چند سال 
اخير كمي اين مبلغ افزايش داشته است، اما اين 
رقم با آنچه كه در قانون پيش بيني شده فاصله 
زيادي دارد. كمالي با اش��اره به فعاليت قرارگاه 
مهارت آموزي سربازان نيز به ايسنا گفت: براي 
امور مربوط به مهارت آموزي سربازان نيز نيازمند 
تخصيص بودجه و اعتبار هستيم و به همين داليل 
نيز اخيرا به همراه فرمانده قرارگاه مهارت آموزي 
در مجلس شوراي اسالمي حاضر شده و با رييس 
و برخي از اعضاي كميس��يون امنيت ملي حول 

موضوع حقوق سربازان ديدار كرديم.

۲۶هزار كودك بي سرپرست و بدسرپرست در كشور
رييس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به وجود ۲۶ هزار 
كودك بي سرپرست و بدسرپرس��ت در سطح كشور، 
گفت: ۱۶ هزار كودك م��ا در خانواده هاي جايگزين و 
۱۰ هزار كودك در ش��يرخوارگاه و بيش از ۶۵۰ مركز 
شبه خانواده نگهداري مي ش��وند. وحيد قبادي دانا در 
آيين افتتاح رسمي شيرخوارگاه شبير با بيان اينكه ۲۶ 
هزار كودك بي سرپرس��ت و بدسرپرست داريم كه ۱۶ 
هزار نفر آنها در خانواده هاي جايگزين هس��تند، گفت: 

ماهانه مبالغي توس��ط دولت به خانواده هاي جايگزين 
تخصيص داده مي ش��ود كه از ارديبهشت سال جاري 
روي كارت بانكي شان شارژ مي شود. او افزود: ۱۰ هزار 
نفر ديگر نيز در ۳۴ ش��يرخوارگاه و بيش از ۶۵۰ مركز 
شبه خانواده نگهداري مي شوند. دولت از طريق بهزيستي 
ماهانه مبالغي ب��ه عنوان يارانه ب��ه خيريه هايي كه در 
قالب شبه خانواده فعاليت مي كنند پرداخت مي كند. 
رييس سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه بيش از ۹۳ 

درصد فعاليت هاي بهزيستي توسط خيريه ها و بخش 
غيردولتي در حال انجام اس��ت، اظهار كرد: معتقديم 
هرچقدر فضا براي مش��اركت خيرين بازتر باش��د كار 
بهتر و مناس��ب تر انجام خواهد ش��د. قبادي دانا افزود: 
شيرخوارگاه شبير در سال ۱۳۳۲ توسط مرحوم شبير 
پايه گذاري شد و قديمي ترين شيرخوارگاه كشور است. 
اين ساختمان فرسوده بود و سال ۹۴ كلنگ زني آن انجام 
شد. شبير، نمونه موفق از كار خيرجمعي است و بيش 

از ۳۵۰ خير كمك كرده اند و ش��ركت ها كمك نقدي و 
غيرنقدي كرده و خيراني بدون ذكر نام در ساخت شبير 
مشاركت داش��ته اند. وي ادامه داد: يك هفته است كه 
كودكان در مركز مس��تقر شده اند. شبير، مجهزترين و 
بزرگ ترين شيرخوارگاه كشور است. به لحاظ گرمايش و 
سرمايش سيستم مناسبي دارد و استانداردهاي مورد نياز 
در آن رعايت شده است. اميدوارم افتتاح ساختمان جديد 
شيرخوارگاه شبير شروعي براي فعاليت سيستماتيك 

جامعه خيرين و ورود آنها به ساير فعاليت هاي بهزيستي 
از جمله استانداردسازي شيرخوارگاه هاي سطح كشور، 
نهضت مسكن سازي براي خانوار داراي معلول و اشتغال 
جامعه تحت پوشش ما باشد. او تاكيد كرد كه هدف ما 
افزايش مراكز شبه خانواده و شيرخوارگاه ها نيست بلكه 
حضور كودكان بي سرپرست در خانواده هاست. به گفته 
رييس سازمان بهزيستي كش��ور، بيش از ۱۹ ميليارد 

تومان هزينه احداث شيرخوارگاه شبير شده است. 

ششمين همايش ملي مديريت جهادي با 
رويكرد » مديريت جهادي، الزمه توسعه 
و پيش�رفت كش�ور« و با هدف تجليل از 
مديران جهادي كش�ور 2۶ آذر ماه ۹۸ در 
س�الن همايش هاي صدا و سيماي تهران 

برگزار شد.
به گ�زارش خبرن�گار رواب�ط عمومي، در 
ابتداي اين مراسم س�ردار محمد حسين 
سپهر، دبيركل همايش ضمن خيرمقدم، 
انجمن مديريت جهادي را يك س�ازمان 
مردم نهاد دانست و افزود: روحيه انقالبي، 
ايثار و ساده زيستي مديران از شاخصه هاي 

اصلي انتخاب مديران جهادي است.
سردار س�پهر با اش�اره به ماهيت انجمن 
مديريت جهادي، اظهار داشت: اين انجمن 
بر اساس مطالبات، رهنمودها و انتظارات 
مقام معظ�م رهبري در ح�وزه عزم ملي و 
مديريت جهادي فعالي�ت مي كند. بر اين 
باوريم كه براي حل مش�كالت اقتصادي، 
ديپلماس�ي دفاعي، امنيتي، س�ازندگي 
و خدمت  رس�اني نياز به تفك�ر جهادي و 

انقالبي است.
سيد ابراهيم رييس�ي رييس قوه قضاييه 
در سخنان خود گفت: در مديريت جهادي 
يأس جايي ن�دارد، بايد اميدوارانه حركت 

كرد.
رييس�ي در ادام�ه اظه�ار داش�ت: از 
ش�اخصه هاي مه�م نظ�ام مديريت�ي در 
فرهنگ ديني آن اس�ت ك�ه مدير قبل از 
هركس و هر چيز خود را نسبت به خداوند 

متعال پاسخگو مي داند.
وي خاطرنشان كرد: در نظام  هاي مديريتي 
اگر كسي بخواهد رضاي خداوند متعال را 
جذب كند، راه آن گره گشايي از خلق خدا 

اس�ت و در واقع راه جلب رضايت حضرت 
حق، خدمت خالصانه به مردم است.

در ادامه مراسم، رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشت: در توليد فوالد 
خودكفا شده ايم، الكترود گرافيتي در فوالد 
گلوگاه مشكالت بود؛ با برنامه ريزي دقيق 
تا آخر سال اولين واحد توليد اين محصول 
خ�اص را راه مي اندازي�م. خودكفاي�ي در 
كاالهاي پيش�ران و خاص مانند الكترود 

گرافيتي را در دستور كار داريم.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش�ور، در 
اين همايش اظهار داشت: در پنج موضوع 
تعادل و توازن نداريم؛ از جمله در منطقه، 
توزيع منابع و تولي�د، توزيع جمعيت و در 
توزيع فعاليت ها و فرصت ها؛ نبود تعادل و 
توازن در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و... 
مش�كل ايجاد مي كند. در حوزه اقتصادي 
نيز بخش اعظمي از فرصت ها بالاس�تفاده 
مي ماند و حتي در حوزه امنيتي نيز براي ما 
مشكل ايجاد مي كند؛ الزمه تعادل و توازن 
در هم�ه حوزه ها ن�گاه جه�ادي و انقالبي 
است. مديران ما با نگاه جهادي مي توانند 

مشكالت پيش رو را رفع كنند.
علي محمدي، مديرعامل ش�ركت فوالد 
خوزس�تان در حاش�يه اي�ن هماي�ش به 
خبرن�گار ما گف�ت: امروز ش�ركت فوالد 
خوزس�تان با نگاه انقالبي و جهادي سعي 
ب�ر آن دارد، جهت پيش�برد اهداف نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران قدم  هاي 

موثري بردارد.
وي توليد پايدار و ب�دون وقفه، صادرات 
محصوالت و ارز آوري براي كشور، خريد 
۶۷ درص�د از س�هام ش�ركت صنعتي و 
معدني توسعه فراگير س�ناباد برا تامين 

كنس�انتره و گندله مورد نياز، خريد ۶۵ 
درصد از س�هام ش�ركت صنع�ت فوالد 
شادگان، پروژه احداث كارخانه مگامدول 
آهن اسفنجي و پيگيري طرح هاي ديگر را 
در راستاي افزايش توليد و اشتغال  زايي 

براي جوانان استان برشمرد.
مديرعامل ش�ركت فوالد خوزس�تان در 
پايان س�خنان تاكي�د داش�ت: در حوزه 
مس�ووليت هاي اجتماعي خدماتي نظير 
احداث ورزشگاه شهداي فوالد خوزستان، 
كمك رساني به سيل زدگان، ايجاد زائر سرا 
و ارايه خدم�ات به زائ�ران در ايام اربعين 
حسيني، توس�عه فضاي سبز به مساحت 
بالغ بر ۵۰۰ هكتار، كمك به مناطق محروم 
و مدارس، ويزيت رايگان بيماران و تامين 
دارو، احداث فرهنگسرا، بازسازي منازل 
و راهسازي به س�رانجام رسيده است كه 
اين اقدامات با نگاه و تفكر جهادي ش�كل 

گرفته است.
گ�زارش خبرنگار ما حاكيس�ت، در پايان 
اين همايش با حضور سردار سرتيپ سپهر 
دبيركل همايش مل�ي مديريت جهادي، 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، رضا 
رحماني وزي�ر صنعت، مع�دن و تجارت، 
امي�ر دري�ادار حبيب اهلل س�ياري معاون 
هماهنگ كننده ارتش، كاوه پزشك رييس 
انجمن مديري�ت جهادي كش�ور و ديگر 
مسووالن كشوري از مديران جهادي كشور 

در سال ۹۸ تقدير و قدرداني شد.
گفتني است، در اين همايش علي محمدي 
مديرعامل ش�ركت فوالد خوزس�تان به 
عنوان مدير نمونه جهادي كشوري انتخاب  
ش�د و لوح تقدير و نش�ان مدير برگزيده 

جهادي را از وزير صمت دريافت نمود.

 در ششمين همايش ملي مديريت جهادي 
علي محمدي مديرعامل شركت فوالد خوزستان، مدير نمونه جهادي كشور شد
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»تعادل« تحوالت بازار مسكن تهران را گزارش مي كند 

شهردار تهران: تخليه شهر امكان پذير نيست 

تداوم روند صعودي معامالت ملك در آذر ماه

ماندگاري آلودگي هوا تا چهارشنبه

افتتاح اولين خيابان كامل در پايتختتشكيل كميته عالي درآمد در شهرداري

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
آمار مربوط به حجم معامالت مسكن پايتخت در نيمه 
نخس��ت آذر ماه س��ال جاري، نويد بخش تداوم روند 
افزايشي در تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن 
در روزهاي آينده بود، رشدي كه گزارش تحوالت بازار 
مسكن طي 25 روز آذر ماه بر آن صحه گذاشت.  براساس 
آماري كه از س��وي اتحاديه مش��اوران امالك تهران 
منتشرشده است حجم معامالت خريد و فروش مسكن 
طي 25 روز نخست آخرين ماه پاييز، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 19 درصد افزايش داشته است، در 
حالي كه حجم قراردادهاي خريد و فروش مسكن در 25 
روز آذر 97، 7 هزار و 652 مبايعه نامه بوده در 25 روز آذر 
98 به 9 هزار و 78 فقره رسيده است. در شرايطي كه طي 
ماه هاي گذشته همواره حجم معامالت مسكن نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، كاهشي بود براي نخستين بار 
در آذر ماه شاهد سيرصعودي تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش مسكن در پايتخت بوديم، روندي كه به گفته 
كارشناس��ان بازار مسكن تا پايان س��ال ادامه خواهد 
داشت و تاحدودي بازار مسكن را از رخوت ايجاد شده 

در ماه هاي گذشته رها مي كند.
چندي پيش بيت اهلل ستاريان، استاد دانشگاه پيش بيني 
كرده بود كه روند افزايش معامالت مسكن تا پايان سال 
ادامه مي يابد و با وجود اينكه پيش بيني مي شد اوايل 
سال آينده مس��كن وارد ركود شود تغيير نرخ بنزين 
احتماال از ركود سال آينده هم جلوگيري خواهد كرد.

او درباره پيش بيني بازار مسكن در ماه هاي آينده گفت: 
افزايش يك تا دو درصدي قيمت در كنار رشد معامالت 
را خواهيم داشت، البته ريزنوسانات ماهيانه، طبيعي 
است اما جهش قيمت اتفاق نمي افتد ضمن اينكه رشد 
يك ت��ا دو درصدي قيمت براي بخش مس��كن مفيد 
است؛ چرا كه بازده و انگيزه سرمايه گذاري را باال مي برد.

ستاريان با اشاره به افزايش 181 درصدي معامالت در 
نيمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت كسادي 
معامالت در ماه هاي قبل به قرار داش��تن در ماه هاي 
محرم و صفر مربوط مي شد و علت اقتصادي نداشت. 
بازار مسكن شرايط خوبي را نسبت به ماه هاي گذشته 
سپري مي كند، حجم معامالت رشد قابل قبولي داشته 
است و انتظار مي رود كه اين رشد در ماه هاي آتي هم 

ادامه داشته باشد موضوعي كه مصطفي قلي خسروي، 
رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران هم به آن اشاره 
مي كند، او درباره حجم معامالت انجام شده در پايتخت 
طي آذر ماه سال جاري به »تعادل« مي گويد: در 25 روز 
نخست آذر ماه سال 98، 19 هزار و 538 فقره قرارداد در 
دفاتر مشاور امالك ثبت شده است كه 9 هزار و 78 فقره 
آن مبايعه نامه و 10 هزار و 32 فقره اجاره نامه بوده است.

خس��روي اضافه مي كند: طي 25 روز ابتدايي س��ال 
گذش��ته، 18 هزار و 91 فقره معامله انجام شده كه 7 
هزار و 652 مبايعه نامه و 10 ه��زار و 257 فقره اجاره 

نامه بوده است. 
او اضافه مي كند: براساس اين آمار، تعداد كل معامالت 
در 25 روز نخس��ت آذرماه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد داش��ته اس��ت كه حجم معامالت خريد و 
فروش 19 درصد رشد داشته و قراردادهاي اجاره هم 

10 درصد افزايش پيدا كرده است.

   كاهش 51 درصدي مبايعه نامه 
اگرچه در آذر ماه ش��اهد افزايش تع��داد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن در تهران نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بوديم اما طي 9 ماهه گذشته حجم معامالت   

درمقايسه با سال قبل، كاهشي بوده است.
خس��روي درباره تعداد معامالت مسكن طي 9 ماهه 
گذشته در پايتخت مي گويد: از تاريخ اول فروردين 97 
تا 25 آذر 97، 263 ه��زار و 83 فقره معامله در تهران 
انجام شده است كه 125 هزار و 430 فقره آن مربوط به 

قراردادهاي خريد و فروش و 135 هزار و 655 فقره آن 
اجاره نامه بوده است. او مي افزايد: از تاريخ اول فروردين 
98 تا 25 آذرماه 98، تعداد قراردادهاي امضا ش��ده در 
كل كش��ور، 179 هزار و 473 فقره بوده اس��ت كه 61 
ه��زار و 265 مبايعه نامه و 113 ه��زار و 605 فقره آن 

اجاره نامه است.
رييس اتحاديه مشاوران امالك پايتخت ادامه مي دهد: 
بررسي ها نشان مي دهد كه 32 درصد در كل معامالت 
كاهش داشتيم كه 51 درصد آن مربوط به مبايعه نامه 

و 14 درصد آن به اجاره نامه تعلق داشته است.

   افت 31 درصدي معامالت در كشور
طبق آمار، تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن 

در پايتخت طي سال جاري نس��بت به سال گذشته 
كاهشي بوده است و اين موضوع درباره كل كشور هم 
صدق مي كند، خسروي در اين باره مي گويد: از تاريخ 
اول فروردي��ن 97 ت��ا 25 آذر 97، يك ميليون و 603 
هزار فقره معامله انجام شده است كه 536 هزار و 694 
فقره آن مبايعه نامه و 452هزار و 542 فقره اجاره نامه 
بوده اس��ت. رييس اتحاديه مشاوران امالك پايتخت 
مي افزاي��د: از تاريخ اول فروردين 98 تا 25 آذرماه 98، 
تعداد كل قراردادهاي كش��ور، 805 هزار و 454 فقره 
بوده اس��ت كه 368 هزار و 504 فقره آن مبايعه نامه و 

430 هزار و 19 فقره اجاره نامه بوده است.
او ادامه مي دهد: بررس��ي دو دوره مشابه سال گذشته 
و امس��ال يعني اول فروردين تا 25 آذر نشان مي دهد 
كه شاهد كاهش 19 درصدي در كل معامالت بوديم 
كه 31 درصد كاهش در مبايعه نامه و 5 درصد افت در 

اجاره هستيم.

    وضعيت بازار مسكن در پاييز
با رش��د غيرقابل انتظار معامالت آپارتمان در مهرماه 
و همچني��ن تكرار بهبود تعداد معام��الت در آبان ماه 
پيش بيني مي شد كه در آذر ماه افزايش ديگري در بازار 

مسكن پاييزي ثبت شود.
در مه��ر ماه و ب��ا آغاز نيمه دوم س��ال جاري برخالف 
مهر ماه س��ال هاي گذشته كه حجم معامالت در بازار 
نسبت به تابستان كاهش مي يافت، شاهد بهبود تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن نسبت به ماه هاي 
قبل از آن بوديم و 3 ه��زار و 400 فقره قرارداد به امضا 
رسيد، در آبان ماه شرايط بهتر شد و تهراني ها 4 هزار و 

100 واحد مسكوني را خريداري كردند.
ثبت 4 هزار و 100 فقره معامله طي آبان ماه سال جاري 
در شرايطي بود كه براساس آمار منتشرشده از سوي 
اتحاديه مشاوران امالك تهران، حجم معامالت طي 25 
روز نخست آذرماه به بيش از 9 هزار فقره رسيد و بازار 

مسكن در آذرماه ركورد زد.
در آذر ماه سال جاري، تعداد معامالت خريد و فروش 
نسبت به ماه هاي گذشته و همچنين مدت مشابه سال 
قبل خود رش��د خوبي داشته است كه مي تواند نشانه 

خوبي براي بهبود نسبي وضعيت بازار مسكن باشد.

گروه راه و شهرسازي|
 طي دو هفته گذشته 3 روز مدارس و دانشگاه ها به دليل 
آلودگي هواي تهران تعطيل شدند . دوشنبه شب گذشته 
نيز مي��زان آلودگي هوا به 220 پي. پي  ام )ميزان غلظت 
ذرات معلق در ميليون( رس��يد و پيروزحناچي شهردار 
تهران روز سه شنبه اعالم كرد كه اگر باران نمي باريد بايد 
ش��هر را تخليه مي كردند. هر چند او روز گذشته عنوان 
كرد ك��ه در صورت افزايش آلودگي ه��وا قاعدتا تخليه 
شهر امكان پذير نيس��ت. طبق پيش بيني كارشناسان 
هواشناسي، آلودگي هواي تهران طي روزهاي آينده ادامه 
دارد. بر اين اساس در چند روز آينده پايداري هوا در كشور 
حاكم است كه منجر به افزايش آالينده هاي هوا مي شود. 
اين پايداري تا چهارشنبه ادامه دارد. همچنين روز گذشته 
شاخص كيفيت هوا روي عدد 114 قرار داشت و هواي 

پايتخت در آخرين جمعه پاييز آلوده بود. 
روز گذشته همچنين اس��تانداري تهران مدارس شهر 
تهران و شهرستان هاي جنوب ش��رق استان تهران در 
همه مقاطع را در روزهاي ش��نبه و يك ش��نبه تعطيل 
اعالم كرد. تق��ي زاده، معاون عمراني اس��تاندار تهران، 
درخصوص آلودگي هواي تهران گفت: اين تعطيلي به 
دليل ايستايي هواي شهر تهران و افزايش آالينده هاي 
موج��ود در هوا اعالم ش��ده اس��ت.به گفته تق��ي زاده، 
شهرستان هاي جنوب شرق استان تهران عبارتند از: ري، 
پيشوا، قرچك، ورامين و پاكدشت. همچنين براساس 
اعالم معاون عمراني استاندار تهران در روزهاي شنبه و 
يك شنبه طرح زوج و فرد از در منازل به اجرا در خواهد 
آمد. همچنين، فعاليت هاي ورزشي، عمراني و معدني 

تا اطالع بعدي ممنوع اس��ت. همه امتحانات آموزش و 
پرورش شهر و شهرستان هاي تهران نيز در اين دو روز به 

هفته بعد موكول شد.
هر چند تعطيلي مدارس به عنوان يك راهكار موقت در 
شرايط اضطراري همواره مورد توجه مسووالن بوده است 
اما با توجه به اينكه حدود دو هفته است شرايط آلودگي 
هوا نه تنها بهبود پيدا نكرده بلكه هر روز نيز بدتر مي شود، 
بنابراين مس��ووالن بايد چاره ديگري براي اين موضوع 
بينديشند.از آنجا كه ظاهرا راه حل ديگري جز تعطيلي 
مدارس س��راغ ندارند بنابراين بايد ع��الوه بر مدارس، 
دانش��گاه ها و حتي ادارات نيز چند روز تعطيل شوند تا 
با فراهم آمدن فرصت خروج مردم از ش��هر تهران شايد 
اندكي از ميزان آالينده ها كاسته شود. چنانچه تعطيلي 
مدارس براي حفاظت از جان كودكان است بايد اين نكته 
را در نظر داشت كودكاني كه مادران شاغل دارند چاره اي 
جز خروج از منزل ندارند يا همراه مادران شان سركار رفته 
يا به مهدهاي كودك س��پرده مي شوند و در هر صورت 

تعطيلي مدارس مانع خروج آنها از خانه نخواهد شد.

   آلودگي دامنگير كالن شهرها
البت��ه آلودگي هوا مح��دود به تهران نيس��ت و همه 
كالن شهرها با اين معضل درگير هستند. صادق ضياييان 
مدير مركز پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي روز 
گذشته درباره آلودگي هواي كالن شهرها هشدار داد 
و گفت: ب��ه دليل پايداري جو ش��اهد افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي در ش��هرهاي بزرگ، پرجمعيت و 
صنعتي خواهيم بود و اين ش��رايط تا روز چهارشنبه 

چهارم دي ماه ادامه دارد. صادق ضياييان در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور اظهاركرد: در اين راستا 
كاهش كيفيت هوا تا حد ناسالم براي گروه هاي حساس 
در اوايل هفته آينده پيش بيني مي شود و در صورت عدم 
كاهش منابع آالينده شهري، رسيدن آلودگي هوا به حد 

ناسالم براي همه گروه ها دور از انتظار نيست.
مدير مركز پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي 
افزود: توصيه مي شود خودداري از تردد غيرضروري در 
سطح شهر خصوصًا براي كودكان، افراد مسن و بيماران 
تنفسي و قلبي، در دستور كار باشد. او در تشريح وضعيت 
جوي پايتخت گفت: آسمان تهران روز شنبه صاف و غبار 
آلود خواهد بود. البته خبر خوب اين اس��ت كه سازمان 
هواشناسي از ورود سامانه بارشي در اواخر سه شنبه و آغاز 
بارش برف و باران خبر داده است تا شايد بار ديگر باران 
ناجي شهروندان كالن شهرها شود. بر اساس نقشه هاي 
همديدي و آينده نگري سازمان هواشناسي كشور از اواخر 
روز سه شنبه و طي روز چهارشنبه 4 دي ماه با ورود سامانه 
بارشي به كشور در مناطقي از شمالغرب و غرب بارش برف 
و باران روي مي دهد. همچنين روز يك شنبه تهران كمي 
ابري و غبارآلود، دوشنبه قسمتي ابري و غبارآلود همراه 
با وزش باد و روز سه شنبه قسمتي ابري و غبارآلود خواهد 
بود. به گزارش فارس، تهران از ابتداي سال 25 روز هواي 
پاك، 114 روز هواي س��الم، 51 روز هواي ناسالم براي 
گروه هاي حساس و 4 روز هواي ناسالم براي همه افراد 
داشته است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
پيش، تهران 15 روز هواي پاك، 218 هوا سالم و 41 روز 

هواي ناسالم براي همه افراد داشته است. 

طي روزهايي كه شاخص كيفيت هوا از عدد 100 عبور 
مي كند و در شرايط نامطلوب قرار مي گيرد، بهتر است 

شهروندان توصيه هاي ذيل را رعايت كنند: 
   گروه هاي حساس از جمله بيماران به ويژه بيماران 
قلب��ي و ريوي، كودكان، س��المندان و زنان ب��اردار از 
فعاليت ه��اي طوالني و س��نگين در خ��ارج از منزل 

خودداري كنند.
   عموم افراد از فعاليت هاي ورزش��ي در فضاي بيرون 

بپرهيزند يا در فضاي بسته ورزش كنند.
   افرادي كه مجبورند طي روزهاي آلوده در بيرون از منزل 

فعاليت كنند از ماسك هاي مخصوص استفاده كنند.
   براي مقابله با اث��رات كوتاه مدت آلودگي هوا از جمله 
سردرد، س��رفه و تنفس س��خت، حساسيت پوستي و 
حساسيت هاي بيني، چشم ها و گلو مي توان مصرف شير و 
مايعات را در اولويت قرار داد. همچنين مصرف سبزيجات 
داراي برگ سبز و پهن برگ  مانند كلم بروكلي، اسفناج و 

كاهو، طي روزهاي آلوده به بدن كمك مي كند.

   سيب نيز از جمله ميوه هايي است كه بيشترين تاثير 
را بر سالمت دستگاه تنفسي دارد.

   كليه شهروندان هنگام سوخت گيري در جايگاه ها 
دقت الزم را داشته باشند و از سرريز شدن بنزين و ساير 

سوخت ها جلوگيري كنند.
   اقداماتي مانند روشن كردن آتش در معابر، سوزندان 
الس��تيك، عمليات قيركاري و عمراني س��بب افزايش 
آلودگي هوا خواهد شد؛ بنابراين توصيه مي شود تا بهبود 

كيفيت هوا از اين اقدامات خودداري شود.
   استفاده از وسايل نقليه عمومي براي سفرهاي درون 
ش��هري نيز به كنترل آلودگي هوا طي اين روزها كمك 

خواهد كرد.
   رعايت الگوي مصرف س��وخت و دقت الزم در استفاده 
از وس��ايل حرارتي مانند آبگرمكن، بخاري و تاسيس��ات 
گرمايش��ي براي جلوگيري از افزايش بي رويه حرارت در 
فضاهاي مسكوني، تجاري و اداري از ديگر راهكارهايي است 
كه مي توان با رعايت آن از آلوده تر شدن هوا جلوگيري كرد.

عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران از تشكيل ستاد عالي درآمد خبر داد و گفت: به طور 
طبيعي در ماه هاي پاياني سال افزايش درآمد داريم. امامي 
در گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشي در خصوص كاهش 
درآمدهاي شهرداري در سه ماه گذشته گفت: اگر سنوات 
گذشته را هم نگاه كنيم درآمدهاي شهرداري در ماه هاي 
شهريور و آبان و آذر كاهش پيدا مي كند و به طور طبيعي در 
اواخر سال به دليل عوارضي كه پرداخت مي شود )از محل 
چهار فيش يا پرداخت عوارض از سوي افرادي كه مي دانند 
عوارض سال آينده افزايش پيدا مي كند يا تخفيف هايي كه 
درنظر گرفته مي شود( وضعيت تحقق درآمدها بهتر مي شود. 
او توضيح داد: درآمدهاي شهرسازي در همه مناطق به ميزاني 
كه پيش بيني شد، محقق شده است و در برخي بيش از 100 
درصد تحقق درآمد داشته ايم اما هزينه هاي شهرداري باال 
رفته و درآمدها كفاف هزينه را نمي دهد. باتوجه به ميزان 
نرخ تورم امس��ال درآمدها به ميزاني نيست كه هزينه ها را 
تامين كند. وي ادامه داد: س��تاد عالي درآمد در شهرداري 
ايجاد شده و در حال حاضر قرار است متمم بودجه كه حدود 
5 تا 6 هزار ميليارد است را ارايه كند. معاون شهردار تهران 
اضافه كرد: ستاد عالي چهار زير مجموعه دارد كه يكي از زير 
مجموعه ها كميته درآمد هزينه است. همچنين در اين ستاد 
راه هاي تامين درآمدهاي پايدار در شهرداري مورد بررسي 
قرار مي گيرد؛ اين راهكارها براي تحقق نياز به زمان دارد و 

به همين دليل گمان نمي كنم طي دو س��ه ماه آينده اقدام 
ويژه اي از سوي اين ستاد براي افزايش درآمدها انجام شود. 
به گفته امامي، برخي كميته هاي زير مجموعه ستاد عالي 
درآمد فعاليت خوبي دارند و نتايج به دست آمده است از سوي 
آنها )كميته هاي زير مجموعه ستاد عالي درآمد( به كميته 
قوانين و مقررات رفته تا به صورت اليحه به شورا ارسال شود.

    افزايش بودجه غير نقد در نيمه دوم سال
معاون ش��هردار تهران در خصوص مي��زان تحقق بودجه 
غيرنقد نيز گفت: در شش ماهه نخست سال وضعيت تحقق 
بودجه غيرنقد خوب نبود، اما با تغييرات و اصالحاتي كه در 
اواسط سال انجام شد وضعيت بودجه نقد بهبود پيدا كرده 
و اميدواريم تحقق بودجه غي��ر نقد افزايش قابل توجهي 
داشته باشد. به طور مثال پيش بيني مي كنيم در سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت ها بيش از 2500 ميليارد تحقق 

درآمد غيرنقدي داشته باشيم.

       سرانجام بخشنامه ۹ بندي كاهش هزينه ها
امامي در پاسخ به پرسش��ي در خصوص اينكه چه ميزان 
بدنه شهرداري اين بخش��نامه را جدي گرفته اند، توضيح 
داد: اينكه يك بخشنامه به قول ش��ما جدي گرفته شود 
ني��از دارد كميت��ه پيگيري و پايش آن تش��كيل ش��ود، 
چني��ن كميته اي براي س��نجش تحقق اين بخش��نامه 

تش��كيل ش��ده و بايد مدت زمان از آن بگ��ذرد تا بتوانيم 
 ارقام به دس��ت آم��ده را جمع بندي و با دوره اي مقايس��ه

كنيم. وي اضافه ك��رد: در اين مدت برخي از فعاليت هاي 
موازي در شهرداري اصالح شده به طور مثال در خصوص 
دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري در 4 حوزه اي كه 
شورا اعالم كرد تعيين تكليف انجام شد و از ساير فعاليت 

آموزشي موازي پرهيز مي شود.

    كاهش 5۶۰ خودرو از ناوگان شهرداري
امامي اظهار كرد: در بخش هاي ديگر نيز كاهش هزينه ها 
و صرفه جويي شده است به طور مثال در بخش خودروي 
شهرداري حدود 560 خودرو از مجموعه شهرداري كم شده 
و اين خودروها يا به مجموعه كسب و كار خود بازگشته يا 
در بخش هاي ديگري كه ايجاد شده به كار گرفته شده اند. او 
تاكيد كرد: تمامي خودروهاي شهرداري مجهز به جي پي اس 
خواهند شد تا مشخص ش��ود اين خودروها به طور مثال 
به ميادين ميوه و تره بار رفتند يا به منطقه )ش��هرداري(، 
در معاونت مالي، اداري سيس��تم تاكسي اينترنتي از اول 
سال اجرايي ش��ده هرچند هنوز نتايج آن آن پياده سازي 
نش��ده اما ازآمارهاي مشخص اس��ت و از اين آمارها براي 
تصميم گيري هاي احتمالي بعدي استفاده مي شود اينكه 
ميزان سفرهاي مديران چقدر بوده، خودروها چقدر ساكن 

بوده اند و به چه مكان هايي رفته اند.

فرهاد افشار، ش��هردار منطقه 20 از افتتاح 40 پروژه 
ش��هري در اين منطقه خبر داد و گفت: اولين خيابان 
كامل در ضلع شرقي حرم حضرت عبدالعظيم)ع( در 
راس��تاي اولويت دهي به حمل و نقل انس��ان محور و 
توسعه حمل و نقل پاك 30 آذر به بهره برداري مي رسد.

به گزارش فارس، افشار در تشريح پروژه هاي در دست 
افتتاح شهرداري منطقه 20 گفت: 40 پروژه شهري در 
زمينه ارتقاي سرانه هاي فرهنگي، ورزشي، خدماتي، 
عمراني و ترافيكي روز شنبه )30 آذر( با حضور شهردار 
محترم تهران، اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران و 

مديران شهري به بهره برداري مي رسد.
او اف��زود: 40 پروژه بزرگ مقي��اس و كوچك مقياس 
شهري از قبيل احداث بوستان و فضاي سبز، فضاهاي 
ورزش��ي، تعريض معاب��ر و اقدامات ترافيك��ي، پياده 
رو س��ازي، اح��داث پل هاي عاب��ر پي��اده، پروژه هاي 
زيرساختي مسيل ها، زيباس��ازي شهري، پروژه هاي 
مش��اركتي و... با هزينه اي بيش از 63 ميليارد تومان 

تكميل و به بهره برداري مي رسد.
ش��هردار منطقه 20 پروژه فرا منطقه اي پايانه و پارك 
س��وار جوانمرد قصاب را يكي از طرح هاي مهم براي 
اين منطقه دانست و عنوان كرد: اين پروژه با مساحت 
5 هزار و 500 متر مربع به عنوان بزرگ ترين پايانه پهنه 
جنوب شهر تهران به منظور ساماندهي ترافيكي و حمل 

و نقل عمومي در نزديكي ايستگاه مترو جوانمرد قصاب 
در دو بخش پايانه و پارك س��وار احداث ش��ده است.  
افشار با اشاره به اينكه 5 بوستان شاخص در اين منطقه 
افتتاح مي ش��ود، تصريح كرد: با احداث و بهره برداري 
بوستان هاي بانوان، توسكا، خانواده، مينياتور و زنبق 
در مجموع 23 هكتار به سرانه فضاي سبز منطقه 20 
اضافه شده و سرانه فضاي سبز از 16.97 به 17.59 متر 

مربع افزايش پيدا مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه در اين برنامه اولين بوستان بانوان 
در منطقه 20 به بهره برداري مي رسد، گفت: در راستاي 
توسعه فضاي سبز شهري و بهره مندي بانوان از فضاهاي 
اختصاصي امن و مفرح، بوستان بانوان با امكاناتي نظير 
مسير دوچرخه سوتاري، تجهيزات بدنسازي، آالچيق و 

المان هاي پاركي در اختيار بانوان قرار مي گيرد. 
شهردار منطقه 20 از بوستان توسكا با مساحت 79 هزار 
متر مربع به عنوان يكي از پروژه هاي ويژه اين منطقه 
نام برد و افزود: بوستان مينياتور با وسعت 12 هزار متر 
مربع و بوستان زنبق به وسعت 4500 متر مربع از ديگر 
پروژه هاي مهم اس��ت. همچنين بوستان تفرجگاهي 
خانواده با كاربري شهربازي با مساحتي بيش از 3 هكتار 
با امكاناتي نظير وسايل مدرن بازي، آمفي تئاتر، محوطه 
كارتينگ، كسير ريل قطار، آبنما، بركه مصنوعي و... نياز 

شهروندان منطقه را مرتفع خواهد كرد. 
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پيشنهاد خريد دستگاه سنجش 
»بو« توسط شهرداري

زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون سالمت و 
محيط زيست شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: 
قرار است از شركت كنترل كيفيت هوا بخواهيم در 
بودجه سال آينده رديفي براي تهيه دستگاه سنجش 
بو در نظر بگيرد. به گزارش تسنيم، زهرا صدراعظم 
نوري درباره خريد دستگاه هاي تخصصي براي موارد 
خاص توسط شهرداري تهران، اظهار كرد: هر نهادي 
ماموريت هايي دارد و براساس آن اقدام مي كند، اگر 
قرار باشد هر اتفاقي در سطح شهر رخ مي دهد را بحران 
تلقي كنيم بايد بگوييم تهران هر روز دچار بحران است. 
او با اش��اره به بوي نامطبوعي كه هر از گاهي در شهر 
تهران متصاعد مي ش��ود، گفت: اين بو در يك زمان 
محدود از بين مي رود بنابراين نامش بحران نيست، 
پديده اي است كه رخ داده و بايد ريشه يابي شود. منشا 
آن نيز مي تواند از فاضالب يا عوامل موثر ديگر باشد. 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي 
اسالمي ش��هر تهران تصريح كرد: اينكه شهرداري 
بايد به دستگاهي مجهز شود كه بتواند بو را سنجش 
و ريشه يابي كند يك ضرورت است براين اساس قرار 
است از شركت كنترل كيفيت هوا بخواهيم در بودجه 
سال 99 رديفي براي تهيه اين دستگاه درنظر بگيرد تا 
بتوانيم به وسيله آن منبع انتشار بو را تشخيص دهيم 

و ريشه يابي كنيم.

درخواست سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در بنادر

وزير راه و شهرسازي درباره وضعيت بنادر كشور گفت: 
تاكنون حدود 15 هزار ميليارد تومان درخواس��ت 
سرمايه گذاري در بنادر كش��ور از سوي بخش هاي 
خصوصي داخلي صورت گرفته ك��ه در حوزه هاي 
مختلف بندري بوده است. محمد اسالمي در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: براي سرمايه گذاري خارجي هم 
مش��كلي نداريم و با وجود تحريم ه��ا، آنها به دنبال 
سرمايه گذاري در بنادر و اجراي طرح هايشان هستند. 
او ادام��ه داد: به عنوان مثال در بن��در اميرآباد انواع و 
اقسام كارخانه ها سرمايه گذاري كرده اند كه مي توان 
به حوزه هاي فعاليت آنها مانند توليد »ام. دي. اف« 
پيشرفته، فوالد و... اشاره كرد. البته بايد به اين نكته 
هم توجه كرد كه صنايع متقاضي سرمايه گذاري در 
بنادر و پسكرانه ها غالبا جزو فعاالن نمونه در حوزه هاي 
خودشان محسوب مي شوند. او اضافه كرد: چند كشور 
كه نمي توان از آنها نامي برد، تاكنون سرمايه گذاري 
كرده يا درخواس��ت س��رمايه گذاري در حوزه هاي 

مختلف بندري را ارايه داده اند.

آغاز ثبت نام مسكن دولتي در 
استان تهران از 1۰ صبح امروز

معاون وزير راه و شهرسازي از اضافه شدن يك شهر 
ديگر به استان تهران براي ثبت نام طرح ملي مسكن 
خبر داد و گفت: ثبت نام طرح ملي مسكن در تهران 
از س��اعت 10 صبح ام��روز آغاز مي ش��ود. محمود 
محمودزاده در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: سهميه 
استان و شهر تهران در اين مرحله ثبت نام حدود 70 
هزار واحد است. او ادامه داد: ثبت نام طرح ملي مسكن 
استان  تهران در 14 شهر آبس��رد، شهريار، ورامين، 
پاكدشت، قرچك، اسالمش��هر، رباط كريم، پيشوا، 
دماوند، كيالن، ش��ريف آباد، فرون آباد، فيروزكوه و 
صفادشت انجام مي شود. محمودزاده با بيان اينكه 
در اين 14 شهر براي حدود 20 هزار واحد طرح ملي 
مسكن ثبت نام انجام مي شود، افزود: براي شهروندان 
تهراني هم ثبت نام طرح ملي مس��كن در شهرهاي 
جديد پرديس، پرند، هشتگرد و ايوانكي در جنوب 
شرق پايتخت از صبح امروز انجام خواهد شد. معاون 
مسكن و س��اختمان با اعالم اينكه ظرفيت ثبت نام 
در اين چهار شهر براي شهروندان تهراني حدود 50 
هزار واحد است، تصريح كرد: ظرفيت ثبت نام براي 
استان هاي البرز و قزوين و 5 استاني كه قبال ثبت نام 
در آنها انجام شده و امروز با افزايش ظرفيت ثبت نام 

مجدد انجام خواهد شد، حدود 20 هزار واحد است.

بازارگاه فروش بليت اتوبوس 
نداريم

مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي گفت: فعال بازارگاه مورد تاييدي كه از 
سوي سازمان راهداري مجوز فروش بليت اتوبوس 
داشته باشد، نداريم و مسافران براي تهيه اينترنتي 
بليت فقط به سايت شركت هاي اتوبوسراني مراجعه 
كنند.   داريوش باقرجوان در گفت وگو با فارس، درباره 
نظارت بر عملكرد ناوگان اتوبوسي جاده اي كشور و 
نحوه شكايت مسافران از كيفيت نامناسب خدمات، 
اظهاركرد: كانال هاي ارتباطي اتوبوسراني با مسافران، 
ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي و همچنين 
دفاتر نمايندگي س��ازمان راه��داري وحمل و نقل 
جا ده اي در پايانه هاي مسافري است. مديركل دفتر 
حمل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ادامه داد: نمايندگان سازمان راهداري در اين دفاتر 
 استقرار دارند و يكي از راه هاي ارتباط مسافران اتوبوس 
بابت اعالم مشكالت اتوبوس ها و شركت هاي تعاوني 
اتوبوسراني  مراجعه به اين دفاتر مستقر در پايانه هاي 
مسافري اس��ت. باقرجوان افزود: اگر  مغايرتي بين 
مشخصات عنوان ش��ده با مشخصات خدمات ارايه 
ش��ده وجود داشت،  نوع وسيله نقليه و ناوگان مغاير 
بود،  نحوه برخورد راننده و مهماندار مناسب نبود،  توقف 
براي اداي فريضه نماز  انجام نشد يا زمان توقف براي 
نماز مناسب نبود، توقف در مكان هاي نامناسب انجام 
شد يا انجام رانندگي خطرناك و ناايمن تشخيص داده 
شد، همه اين موارد قابل پيگيري و رسيدگي است. او 
افزود: مواردي كه ذكر شد همه از مصاديقي است كه 
مس��افران مي توانند در صورت مواجهه با آن  حتما 
موضوع را به ما اطالع رساني كنند و مطمئن باشند به 

اين موضوع رسيدگي مي شود. 
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فعاالن اقتصادي نسبت به چند نرخي شدن ارز در سال آينده هشدار دادند 

تبعات نرخ دستوري دالر 99 
 گروه تجارت |

پافش�اري دولت ب�ر ت�داوم ارز 4200 توماني 
در بودجه س�ال 99 صداي بخش خصوصي را 
درآورده است. دولت در شرايطي اين سياست 
ارزي را براي سال 99 در دستور كارخود قرار 
داده، كه فعاالن اقتصادي از س�ال 97 به طور 
مداوم نس�بت ب�ه اثرات منف�ي تخصيص ارز 
4200 تومان�ي ب�ه كاالهاي اساس�ي واكنش 
نشان داد ه اند. آنها ضمن انتقاد از بي توجهي به 
نظرات بخش خصوصي در تدوين اليحه بودجه 
99 ب�ر اين باورند كه دخالت دس�توري دولت 
در تعيين ن�رخ دالر نيمايي باعث آش�فتگي 
بازاره�اي صادرات�ي و وارداتي خواهد ش�د. 
همچنين ب�ه گفته آنها، تجرب�ه تخصيص ارز 
4200 تومان�ي از س�وي دولت ب�راي كاالهاي 
اساس�ي، تجربه موفقي نبوده و دولت به جاي 
اينكه از تبعات تعيين نرخ دستوري ارز درس 
بگيرد، مجدد مي خواهد همان سياست اشتباه 
را در پيش بگيرد. در همين راستا، رييس اتاق 
بازرگاني تهران از نامه نگاري فعاالن اقتصادي 
با نه�اد قانونگ�ذار در مورد اش�كاالت ارزي 
بودجه 99خبر داده اس�ت. براساس اظهارات 
مسعودخوانس�اري، ب�ا اعداد و ارق�ام ارز در 
اليحه بودج�ه، پاي ارز چندنرخ�ي دوباره به 
اقتصاد باز خواهد ش�د. از سوي ديگر، برخي 
فعاالن اقتصادي اين پرسش را مطرح مي كنند. 
كه مبناي دولت براي تعيي�ن نرخ دالر 8500 
توماني دالر نيمايي در اليح�ه بودجه 99 چه 
بوده و اين محاس�بات برچه اساس�ي صورت 
گرفته كه دولت به چنين رقمي رسيده است؟ 
اين در شرايطي است كه آنها معتقدند در نظر 
گرفت�ن اين نرخ دس�توري در بودجه به هيچ 

عنوان در اقتصاد عملياتي نخواهد بود.

  كارنامه ناموفق دالر 4200 
فروردين س��ال 97 دالر 4200 به ادبيات اقتصادي 
كشور اضافه شد؛ در چرايي تخصيص دالر 4200 به 
كاالهاي اساسي، پيشگيري از ورود نوسانات بازار ارز 
به بازار كاال و خدمات عنوان شد؛ چراكه جهش ارزي 
در آن بره��ه زماني اين نگراني را ب��راي دولت ايجاد 
مي كرد كه قيمت ها در ب��ازار، روند صعودي به خود 
بگيرد. از اين رو، دولت سياست دالر 4200 توماني را 
براي تامين كاالهاي اساسي در پيش گرفت تا از اين 
طريق نرخ ارز را پايين نگه دارد. اما ارز 4200 توماني از 
چه منابعي تامين شد؟ در پي اتخاذ چنين تصميمي، 
منبع اصلي تامي��ن ارز 4200 تومان��ي درآمد هاي 
نفتي اعالم شد. به طوري كه براساس آمارها، در سال 
97 ح��دود ۱7.۵ ميليارد دالر به كاال هاي اساس��ي 
پرداخت ش��د، كه تخصيص ارز دولتي براي واردات 
2۵ قلم كاالي اساس��ي در بودجه س��ال 9۸ برابر با 
۱4 ميليارد دالر عنوان ش��د. بر همين اساس، دولت 
طي دو س��ال، چيزي حدود ۳۱.۵ ميلي��ارد دالر ارز 
4200 تومان��ي به منظور پايين نگه داش��تن قيمت 
كاال هاي اساس��ي بي��ن واردكنن��دگان توزيع كرد. 
اما انتقادها به تخصي��ص ارز دولتي همچنان ادامه 
داش��ت؛ به طوري كه صاحبنظران بر اين باور بودند 
كه اختصاص دالر 4200 توماني نتوانس��ته جلوي 
افزايش قيمت كاالهاي اساسي را بگيرد. حتي بازوي 
پژوهش��ي مجلس نيز در گزارش��ي به نقد سياست 
ارزي كه نتوانس��ته مانع از جهش قيمت ها ش��ود، 
پرداخ��ت. در گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس 

آمده بود كه هدِف ثباِت قيمت كاال هاي اساس��ي با 
ارز 4200 توماني محقق نش��ده و كاال هاي اساسي 
در ۱0 ماهه اس��فند 9۶ تا آذر 97 حدود 40 درصد 
افزايش قيمت داشته اند. از سوي ديگر، بانك مركزي 
نيز در گزارشي كه در زمينه افزايش قيمت كاال هاي 
اساس��ي در ۸ بهمن ۱۳97 منتشر كرده بود ضمن 
تاييد اين افزايش قيمت عنوان كرده بود، كه اگر اين 
تخصيص ارز دولتي براي واردات كاال هاي اساس��ي 
نبود، قيمت كاال هاي اساسي بسيار بيشتر از ميزان 

كنوني افزايش مي يافت.
از سوي ديگر، ارزيابي ها نيز نشان از اين دارد كه در 
س��ال ۱۳97 حدود ۶۶.۵ هزار ميليارد تومان يارانه 
براي پايين نگه داش��تن قيمت كاالي هاي اساسي 
از سوي دولت پرداخت ش��ده، كه اين رقم در سال 
9۸ به 9۵.2 هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. به 
عبارتي دولت در س��ال هاي 97 و 9۸ چيزي حدود 
۱۶2 ه��زار ميليارد تومان ياران��ه ارزي براي تامين 
كاالهاي اساسي پرداخت كرده است. اين در حالي 
است كه به هدف اصلي خود، كه همان ثبات قيمت ها 
است، دس��ت پيدا نكرده است. با اين حال اما دولت 
همچنان مصمم است با وجود تمام انتقادات مطرح 
شده، اين سياس��ت ارزي را در بودجه 99 نيز دنبال 
كند. به طوري كه با تقديم بودجه س��ال 99 از سوي 
دولت به مجلس، در بخشي از اين اليحه، قيمت ارز 
نيمايي تعيين تكليف ش��ده اس��ت. از آنسو، حسن 
روحاني، رييس جمهور در جمع نمايندگان مجلس 
به موضوع ن��رخ ارز پرداخت و توضيح داد: »ما براي 
كاالهاي اساسي ارز 4200 توماني اختصاص داديم 
و براي بودجه س��ال 99 هم براي كاالهاي اساسي 
اختصاص خواهيم داد. حتي كاالهاي غيراساس��ي 
هم با ارز نيمايي خواهد بود كه در اين بودجه ما ارز 
نيمايي را ۸۵00 تومان مدنظر قرار داديم.« محمد 
باقر نوبخت ه��م بعد از اعالم جزييات بودجه 99 در 
مجلس در نشس��ت خبري با فعاالن رسانه در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا دولت براي سال 99 نيز تصميم 
به استفاده از دالر 4200 توماني براي تأمين كاالي 

اساس��ي دارد، توضيح داد: »بل��ه؛ تصميم ما قطعي 
اس��ت زيرا اگر به ج��اي دالر 4200 تومان��ي از ارز 
نيمايي استفاده ش��ود، يعني پذيرفته ايم از ابتداي 
فروردي��ن ماه 99 مرغ و ش��كر به ج��اي ارز 4200 
تومان��ي با دالر حدود ۱۱ هزار توماني تأمين ش��ود 
كه در اين شرايط همه چيز گران خواهد شد، دولت 

به دنبال مهار تورم است.« 

  تبعات تعيين نرخ دستوري دالر
دولت در شرايطي اين سياس��ت ارزي را براي سال 
99 در دس��تور كارخود قرار داده اس��ت كه فعاالن 
بخش خصوصي از س��ال 97 به طور مداوم نسبت به 
اثرات منفي تخصيص ارز 4200 توماني به كاالهاي 

اساسي واكنش نشان داد ه اند. 
در همين راس��تا، ريي��س اتاق بازرگان��ي تهران از 
نامه ن��گاري فع��االن اقتصادي با مجل��س در مورد 
اشكاالت ارزي بودجه 99خبر داد و گفت: با اعداد و 
ارقام ارز در اليحه بودجه، پاي ارز چندنرخي دوباره 

به اقتصاد باز خواهد شد.
مسعود خوانساري در گفت وگويي كه با خبرگزاري 
مهر داشته، با انتقاد از نحوه بودجه نويسي دولت در 
بخش ارز براي س��ال 99 گفت: بايد از دولت پرسيد 
كه نرخ ۸۵00 توماني در نظر گرفته شده در اليحه 

بودجه سال 99 كل كش��ور، چه مبنايي داشته و بر 
چه اساس��ي محاس��بات صورت گرفته كه دولت به 
چنين رقمي رسيده است؛ اين در شرايطي است كه 
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه در نظر گرفتن اين 
نرخ دس��توري در بودجه، به هيچ عنوان در اقتصاد 
عمليات��ي نخواهد بود. رييس اتاق تهران افزود: نرخ 
۸۵00 توماني در نظر گرفته ش��ده در اليحه بودجه 
فاصله زيادي با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و 
بازار چند نرخي ايجاد خواهد كرد؛ بر همين اساس 
فعاالن اقتص��ادي ضمن مخالفت با اين اش��كاالت 
موجود در بودجه، نامه نگاري هايي با مجلس خواهند 
داش��ت تا مجلس در زمان تصويب، جلوي عملياتي 

شدن اين تصميمات را بگيرد. 
براس��اس اظهارات رييس اتاق تهران، تجربه س��ال 
گذشته نشان داد كه نمي توان به صورت دستوري و 
تحكمي، قيمت ارز را تعيين كرد و ثايت نگه داشت؛ 
اين در حالي است كه در مقاطعي از زمان، درآمدهاي 
ارزي كشور از محل درآمدهاي نفتي، به اندازه كافي 
بود و دولت مي توانست قيمت را تعديل كرده و حتي 
زير قيمت واقعي نگاه دارد؛ اما وقتي كه درآمدهاي 
ارزي كش��ور از مح��ل نفت، كاهش يافت��ه و دولت 
نمي خواهد شكل و شمايل بودجه و رفتار اقتصادي 
خود را تغيير دهد، قيمت ارز در بازار افزايش مي يابد. 
به گفته خوانساري؛ اگر قرار باشد كه نرخ ارز كنترل 
ش��ود، بايد هزينه ه��اي دولت، كم ش��ود و از طرف 
ديگر ني��ز، واقعيت ها از جمله تورم ۳0 تا 40 درصد 
ديده شود. از سوي ديگر، محسن حاجي بابا رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران نيز با تاكيد 
بر اينكه تجربه تخصيص ارز 4200 توماني از سوي 
دولت براي كاالهاي اساسي، تجربه موفقي نبوده و 
دولت به جاي اينكه از تبعات تعيين نرخ دس��توري 
ارز درس بگيرد، مجدد مي خواهد آن را تكرار كند، 
در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« مي گويد: 
به واسطه اين تخصيص نادرست و عدم وجود ديدگاه 
صحيح به مساله كنترل قيمت ها و ريشه يابي درست 
تورم، بازار برخي محصوالت، چند نرخي شده است 

و همان طور كه فعاالن و صاح��ب نظران اقتصادي 
بارها هم تكرار كرده اند، تخصيص ارز 4200 توماني 
به كاالهاي اساسي فقط به سودجويي عده اي خاص 
شده است. حال دولت مجدد تصميم گرفته همين 
تجربه را با تعيين نرخ ۸۵00 توماني دالر در بودجه 

سال 99 تكرار كند. 
رييس كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق ايران در 
ادامه به بررسي هاي صورت گرفته توسط كميسيون 
متبوعش اش��اره و اظهار مي كند: هم��ان زماني كه 
دولت تصميم گرفت ارز 4200 توماني را بدون هيچ 
مبنا و منطق اقتصادي به كاالهاي اساسي تخصيص 
دهد، امروز هم همان منطق را در تعيين دالر ۸۵00 
توماني براي سال آينده در پيش گرفته است. دولت 
بايد استدالل خود را تببين كند كه وقتي ارز نيمايي 
حول و حوش ۱۱ هزار تومان عرضه مي شود و قيمت 
ارز آزاد هم حدود ۱۳ هزار تومان است، تصميم گرفته 
نرخ دالر را بر مبناي ۸۵00 توم��ان بگذارد؟ توجيه 
سازمان برنامه و بودجه براي تعيين اين نرخ چيست؟ 
به گفته حاجي بابا، اگر س��ال آينده در س��امانه نيما 
دالر با نرخ ۸۵00 تومان به طور دستوري تعيين شود 
نتيجه اي جز هرج و مرج عايد اقتصاد كشور نخواهد 
شد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
اينكه همين االن هم كاالهايي كه با ارز 4200 توماني 
وارد مي شوند با قيمت ۱2 تا ۱۳ هزار تومان به دست 
مصرف كننده مي رسند، تبعات اين تصميم انفعالي 
دولت را افزايش قاچاق عنوان و تأكيد مي كند: دولت 
اگر مي خواهد واقعًا به اقشار ضعيف كمك كند، بهتر 
است به جاي اين سياست ارز تخصيصي، سياست خود 

را به پرداخت يارانه نقدي تغيير دهد. 

   نرخ ارز شناور باشد
از س��وي ديگر، محمد الهوتي رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران، نرخ ٨٥٠٠تومانى نيما را مورد انتقاد 
قرار داده و مي گويد: اگرچه اين نرخ هنوز در بودجه 
به ثبت نرس��يده، اما اين رقم از سوي رييس جمهور 
مطرح شده و جاي سوال دارد كه اگر سامانه نيما بر 
اساس عرضه و تقاضا كار مي كند، نرخ ۸۵00 توماني 
بودجه آن هم به صورت دس��توري چگونه محاسبه 
خواهد شد. الهوتي به ۸0 ميليارد دالر تقاضا براي 
ثبت سفارش در س��ال ٩٧ به دليل تفاوت نرخ بازار 
آزاد ب��ا نرخ دولت نيز گري��زي مي زند و مي گويد: با 
اين ارز چند نرخي حتما همان ش��رايط را در سال 
99 هم خواهيم ديد همچني��ن صادركنندگان نيز 
قادر ب��ه عرضه ارز در نيما نخواهن��د بود. در همين 
حال، عباس آرگ��ون عضو هيات نماين��دگان اتاق 
ايران هم در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« 
درباره تعيي��ن نرخ دالر نيمايي ب��ا قيمت ۸ هزار و 
۵00 تومان در بودجه س��ال آينده مي گويد: تجربه 
تعيين نرخ دستوري را سال گذشته در خصوص ارز 
4200 توماني ش��اهد بوديم كه هيج نتيجه اي هم 
عايد مردم نش��د. به باور اين فعال اقتصادي، دولت 
بايد توجه داش��ته باش��د كه نمي توان نرخ تورم را 
به صورت مصنوعي و دستوري كنترل كرد زيرا اين 
كار سبب مي ش��ود كه مزيت هاي ديگر اقتصادي از 
بين برود. آرگون با تاكيد بر اينكه نرخ ارز بايد واقعي 
باشد، تاكيد مي كند: ارز بايد تك نرخي باشد؛ به اين 
معنا كه اين عرضه و تقاضا ست كه نرخ ارز را تعيين 
مي كند. بر همين اساس نرخ ارز بايد به صورت شناور 
مشخص شود. او در همين زمينه تصريح مي كند: بر 
مبناي واقعيت هاي اقتصادي امروز، نرخ دالر نبايد 

زير ۱0 هزار تومان باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر به اصفهان تشريح كرد 
دو ماموريت مهم وزارت صمت 

تعادل| 
وزير صمت در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان 
اصفهان در سالن همايش هاي اتاق بازرگاني اصفهان گفت: 
اكنون صادرات براي ما انتخاب نيست بلكه ضرورت است و 
پيشران توليد و رونق توليد اين مهم بوده و از اين رو اكنون 
رونق توليد هم مبتني بر توسعه صادرات صورت مي گيرد كه 
مهم ترين ماموريت امروز ماست. براساس اظهارات رحماني، 
سياست كنوني اين وزارتخانه بر توسعه صادرات و مديريت 
واردات استوار است.  وزير صمت با اشاره به بازديد از واحدهاي 
تعطي��ل و واحدهاي نمونه اصفهان افزود: خوش��بختانه 
واحدهاي در حال فعاليت قطع وابستگي كردند و بيش از 
پيش به توليد فعال هستند.  رضا رحماني با اشاره به اينكه 
رهبري فرمودند حفظ توليد و اشتغال جهاد است، تصريح 
كرد: در اين راستا حفظ توليد موجود نوعي پيروزي است چه 
برسد به اينكه دانش و تكنولوژي در اين راستا راه پيدا كند. 

وزير صنعت، معدن و تجارت به پيگيري مشكالت و مسائل 
توليدكنندگان و صنعت گران اش��اره و بيان كرد: در ۸ ماه 
سال جاري كاالهاي منتخب و عمده دو سوم افزايش داشته 
است. به گفته وي صادرات كش��ور از نظر وزني ۱7 درصد 
افزايش داشته است. رحماني با اشاره اينكه براي صادرات 
اقدامات ويژه صورت گرفت، گفت: امروز يكي از مهم ترين 
ماموريت هاي ما اين است كه بعد از حفظ وضع موجود و توليد 
بايد توسعه صادرات را مدنظر قرار دهيم زيرا نبايد به توليد 
آسيبي وارد شود. وي اضافه كرد: در راستاي توسعه صادرات 
بايد اقدامات ترويجي و زيربنايي صورت بگيرد. وزير صمت 
اظهارداشت: امسال براي صندوق ضمانت صادرات ايران به 
منظور جلوگيري از آسيب هاي صادراتي در اليحه بودجه به 
پيشنهاد بنده و تصويب 200 ميليون دالر كرديم.  رحماني 
خاطرنشان كرد: اكنون ايران ذيل توسعه صادرات كشورهاي 
همسايه قرار گرفته است زيرا كشورهاي همسايه براي ما 
فرصت است. وي اضافه كرد: ۱۵ كشور همسايه داريم كه در 
سال گذشته 24 ميليارد دالر صادرات صورت گرفته و سهم 

وارداتي ما به كشورهاي همسايه 2 درصد است كه تالش 
مي كنيم تا س��ال ۱400 اين سهم را به  4 درصد برسانيم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفيت صادراتي ما به 
كشورهاي همسايه با امكانات امروز ۱00 ميليارد دالر است. 
از ۵9 صادركننده نمونه استاني و 2 صادر كننده ملي در آيين 
تجليل از صادر كنندگان نمونه استان اصفهان با حضور رضا 
رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت تجليل شد. همچنين 
در اين آيين از اولين شتاب دهنده صادراتي كشور رونمايي 
شد. وزير صمت همچنين در نشست با فعاالن اقتصادي 
شهرستان هاي شهرضا و دهاقان از توابع استان اصفهان در 
اظهاراتي عنوان كرد كه سياست كنوني ما در اين وزارتخانه 
بر توسعه صادرات و مديريت واردات استوار است؛ بدين سبب 
براي توسعه صادرات مالحظه مختصري براي كاالهاي با نياز 
و مصرف داخلي در نظر گرفته شده است. وي تاكيد كرد: 
صادرات الزمه رونق توليد و پيشران اقتصاد كشور است و 
تنظيم بازار داخلي بايد در صادرات مورد توجه جدي قرار 
گيرد تا مشكلي براي كشور ايجاد نشود. رحماني با اشاره 
به اينكه صادرات بسياري از كاالها را مي توانيم انجام دهيم 
ادامه داد: توليد بسياري از كاالها نظير كاشي و سراميك و 
محصوالت فوالدي در كش��ور بيش از نياز و مصرف كشور 
است و مشكلي براي صادرات آنها وجود ندارد. وزير صمت 
در ادامه با بيان اينكه براي تفويض اختيار به استان ها هيچ 
محدوديتي وجود ندارد اضافه كرد: هر گونه اختيار بايد براي 
صدور مجوز تاسيس به شهرستان ها داده شود و همچنين 
بايد از ظرفيت حوزه الكترونيك و فضاهاي  آي سي تي براي 
توليد استفاده شود. به گفته وي بيش از ۱0 درصد صنعت 
كشور در استان اصفهان مستقر است و هر چه نياز در اين 
استان وجود دارد بايد تفويض اختيار شود.وزير صمت اظهار 
كرد: به هيچ عنوان با توسعه فروشگاه هاي بزرگ به ويژه در 
شهرستان هاي كوچك موافق نيستم و از روز اول فعاليت 
اجازه توسعه اين فروشگاه ها را ندادم اما مشكل موجود در 
اين زمينه قانون نظام صنفي است و بايد اين قانون اصالح 

شود. رحماني تصريح كرد: خام فروشي مواد اوليه ظلم در 
حق توليدكنندگان است و با افرادي كه مواد اوليه را با قيمت 
يارانه اي خريداري و با قيمت باالتر به فروش مي رس��انند 
برخورد مي ش��ود. وزير صمت همچنين خواهان توسعه 
فعاليت هاي معدني شد و افزود: معادن غير فعال بايد بلوكه 
شود . به گزارش ايرنا، وزير صمت گفت: مشكالت بيش از 
۶ هزار واحد توليدي و صنعتي كشور در ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد استان هاي مختلف بررسي شد. رضا رحماني 
در حاش��يه بازديد از تعدادي از واحدهاي صنعتي مستقر 
در شهرك صنعتي رازي ش��هرضا در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه ۱0 درصد از صنايع كشور در استان اصفهان قرار 
دارد، افزود: با اين حال، وضع اصفهان نسبت به ساير استان ها 
بهتر است و صنايع آن مسائل و مشكالت كمتري دارند. وي 
با بيان اينكه وظيفه خود مي دانيم كه واحدهاي توليدي 
مشكل دار را به چرخه توليد بازگردانيم، اظهار كرد: مسائل 
و مشكالت قابل حل صنايع و واحدهاي توليدي كشور را 
به طور جدي پيگيري مي كنيم و از هر طريق ممكن از جمله 
اعطاي تسهيالت، استمهال، تامين نقدينگي و تامين مواد 
اوليه درصدد رفع مشكالت آنها هستيم.  وزير صمت تصريح 
كرد: برخي از واحدهاي توليدي با مسائلي فراتر از اين موارد 
درگيرند و به نوسازي فناوري و خطوط توليد، پيداكردن بازار 
و رفع مشكالت سهامداري نياز دارند. وي ادامه داد: هم اكنون 
يك هزار و 200 واحد توليدي كشور براي پرداخت حقوق 
كارگران خود با مشكل مواجه اند كه مشكل آنها در ستاد 
تسهيل، استانداري ها و ادارات كل صنعت، معدن و تجارت 

در حال پيگيري است. 
رحماني همچنين با اشاره به وظايف وزارت تحت امر خود 
در راستاي رفع آلودگي هوا خاطرنشان كرد: تكليف خود 
مي دانيم كه در حوزه صنعت كشور، از عوامل آلوده كننده هوا 
كم كنيم. وي ادامه داد: امسال بخشي از خودروهاي قديمي 
از رده خارج و خودروهاي جديد، كم مصرف و غيرآالينده 

جايگزين آنها مي شود.
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سهم 56 درصدي همسايگان 
از تجارت ايران 

ايرنا | رييس كل توسعه تجارت خارجي ايران گفت: 
۵۶ درصد از صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري 
به كشورهاي همسايه انجام شده است. حميد زادبوم 
افزود: براس��اس آمار ميزان صادرات غيرنفتي ايران 
در ۸ ماهه س��ال جاري به 27 ميليارد دالر رس��يده 
است. وي اضافه كرد: بررسي ميزان صادرات كشور 
با رويكرد كش��ورهاي همسايه نشان مي دهد كه ما 
با توجه به ظرفيت هاي داخلي مي توانيم اين روند را 
بيش از گذشته افزايش دهيم و اين رويه تا حد زيادي 
مشكالت ناشي از ورود ارز به داخل كشور را كاهش 
خواه��د داد. معاون وزير صمت گفت: ميزان واردات 
۱۵ كشور همس��ايه ما از جهان در سال بيش از يك 
هزار و ۱۶0 ميليارد دالر اس��ت و ميزان صادرات ما 
به اين كشورها در سال حدود 24 ميليارد دالر است 
كه نقش كمرنگي را در اين حوزه دارد. زادبوم افزود: 
اكثر نيازهاي اين كشورها در داخل ايران وجود دارد 
و ما مي توانيم با افزايش سطح كيفي توليدات داخلي 
بخش زي��ادي از نياز اين كش��ورها را تامين كنيم و 
تحريم ش��رايط ويژه اي را در اختيار ما ق��رار داده تا 
بتوانيم در صادرات غير نفتي به كشورهاي همسايه 
تجديد نظر كنيم. وي با تاييد مشكالت ناشي از ورود 
ارز ناشي از صادرات غير نفتي به كشور اضافه كرد: ما 
با توسعه صادرات به كشورهاي همسايه و تهاتر كاالها 
مي توانيم تا حد زيادي مشكالت ناش��ي از ورود ارز 
به كشور را كاهش دهيم. رييس كل توسعه تجارت 
خارجي ايران با انتق��اد از صادرات ريالي محصوالت 
به خارج كشور اظهارداشت: صادركنندگان ما بايد 
بدانند كه ما از قبل صادرات غير نفتي به دنبال ورود 
ارز به داخل كشور هستيم و هر ميزان كه ورود ارز به 
كشور افزايش يابد، وضعيت اقتصادي ما بهتر خواهد 
ش��د. زادبوم افزود: صادركنندگان ما بايد از صادرات 
ريالي محصوالت توليد به خارج از كشور پرهيز كنند 
و اين رويه هيچ سودي را عايد كشور نخواهد كرد. وي 
حمايت از صادركنندگان را برنامه اصلي دولت و وزارت 
صمت بيان و اظهار كرد: در شرايط فعلي اين حمايت ها 
انجام مي شود و ابراز اميدواري كرد تا اين رويه حمايتي 
همچنان ادامه داشته باشد. معاون وزير صمت با اشاره 
به برخي انتقادات در مورد ورود ارز ناشي از صادرات 
گف��ت: دول��ت ۵0 درص��د از ارز ناش��ي از صادرات 
غير نفتي را در اختيار صادركنندگان قرار مي دهد و آنها 
مي توانند از محل اين ارز هر نوع واردات قانوني را انجام 
دهند. زادبوم افزود: به هر حال براي اداره كشور، ما به 
بخشي از ارز ناشي از فروش محصوالت غيرنفتي نياز 
داريم و صادركنندگان نيز با آگاهي از شرايط موجود 

كشور نسبت به واردات ارز تالش مي كنند.

اثر حداقلي اصالح قيمت 
بنزين در نوسان قيمت كاالها 

معاون امور بازرگاني و اقتصادي وزير صنعت معدن و 
تجارت گفت: اصالح قيمت بنزين نقش حداقلي در 
نوسانات قيمت كاالهاي اساسي دارد. به گزارش ايسنا، 
عباس قبادي در جلسه كارگروه تنظيم بازار استان 
افزود: طي يك ماه گذشته و بعد از اصالح قيمت بنزين 
بيشترين تغييرات قيمت مربوط به حوزه حمل و نقل 
بار و مسافر و صيفي جات بود. وي ادامه داد: افزايش 
قيمت در ديگر كاالها نظير فوالد ارتباطي به قيمت 
بنزين ندارد و بيشتر متاثر از روند داد و ستد در بورس 
يا نوسان نرخ ارز است. قبادي با اشاره به در پيش بودن 
عيد ن��وروز و ماه مبارك رمضان گفت: از حاال تدابير 
الزم براي ذخيره سازي كاالهاي مورد نياز شهروندان 
در حال انجام است و طبق گزارش اعضاي اين كارگروه 
روند مطلوبي از اين حيث در استان آذربايجان شرقي 
شاهد هستيم. معاون وزير صمت تاكيد كرد: در برخي 
ديگر از كاالهاي پرمصرف مانند شكر، برنج و الستيك 
به ش��رط توزيع موجودي فعلي، آماده ايم نسبت به 

تامين مجدد اين كاالها براي استان اقدام كنيم.

دهياري قش�اق دوم در نظر دارد به استناد مصوبه شورا به شماره 37/310 مورخ 98/06/13 و نظر كميته انطباق به ش�ماره 2945/2/2/1551 مورخ 98/06/17 در خصوص واگذاري پروژه خريد و تامين تجهيزات، حمل، نصب، راه اندازي، بهره برداري و 
نگهداري سامانه هوشمند پايش و نظارت تصويري معابر سطح روستاي قشاق دوم از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود جهت اخذ اسناد مناقصه بر اساس اطاعات اعام  شده ذيل اقدام نمايند.

1( محل ارائه خدمت: شهرستان قرچك، باقرآباد، روستاي قشالق دوم.
 2( دستگاه مناقصه گذار: دهياري قشالق دوم

۳( سپرده شركت در مناقصه بصورت ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي كه رسيد آن بايد ضميمه پيشنهاد باشد و يا واريز وجه نقد به مبلغ 27۸۵2۸7۵0 ريال به حساب سپرده دهياري نزد بانك ملي شعبه شهيد ستاري قرچك به شماره حساب 0۱09۳۱۵400004 
كد 24۱0 بنام دهياري روستاي قشالق دوم.

4( محل دريافت اسناد مناقصه: شهرستان قرچك، باقرآباد، روستاي قشالق دوم، ساختمان دهياري، طبقه اول، واحد امور مالي، تلفن 02۱-۳۶۱0904۸ 
5( نحوه دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ ۳.000.000 ريال به شماره حساب 0۱0۶۵۳07۳۵00۳ نزد بانك ملي شعبه زيباشهر قرچك كد 2۳9۸ بنام دهياري روستاي قشالق دوم و ارائه فيش واريزي به واحد امور مالي.
6( مهلت اخذ و تحويل اسناد مناقصه: مهلت اخذ اسناد از تاريخ 9۸/09/2۱ لغايت 9۸/۱0/07 و زمان تحويل پاكت هاي پيشنهادي تا پايان وقت اداري )ساعت ۱4:۳0( مورخه 9۸/۱0/07 به واحد دبيرخانه دهياري روستا.

7( تشكيل كميسيون عالي معامالت دهياري قشالق دوم و بررسي و بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي در روز دوشنبه مورخه ۱۳9۸/۱0/09 رأس ساعت ۱0 صبح در محل سالن جلسات ساختمان دهياري روستاي قشالق دوم مي باشد.
۸( به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط،  فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9( دهياري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار است. 
۱0( برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۱۱( ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

نوبت دوم

اصغر مرداني- دهيار روستاي قشاق دوم

دهياري
 آگهي مناقصه عمومي

شماره: 98/1

مبلغ برآورد اوليه موضوعرديف
به ريال

 مبلغ سپرده شركت
شرايط متقاضي در مناقصه به ريال

1
خري�د و تامي�ن تجهي�زات، حم�ل، نص�ب، راه ان�دازي، 
بهره برداري و نگهداري س�امانه هوشمند پايش و نظارت 

تصويري معابر سطح روستاي قشالق دوم
5570575008278528750

شخصيت حقوقي، داشتن امكانات، ماشين آالت، نيروي متخصص، كادر فني مجرب، توان مالي، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با 
موضوع مناقصه و صالحيت فني در رشته مرتبط بوده و الزاما نصب و راه اندازي سيستم هاي حفاظتي الكترونيكي و دوربين هاي 

مداربسته و پايش تصويري در موضوع فعاليت شركت )اساسنامه( درج شده باشد.

  تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 1398/09/30  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 1398/09/21

   رييس اتاق بازرگاني تهران از نامه نگاري 
فعاالن اقتصادي با مجلس در مورد اشكاالت 
ارزي بودجه 99خب�ر داد و گفت: با اعداد و 
ارقام ارز در اليحه بودجه، پاي ارز چندنرخي 

دوباره به اقتصاد باز خواهد شد.
   همچنين بايد از دولت پرس�يد كه نرخ 
8500 توماني در نظر گرفته شده در اليحه 
بودجه سال 99 كل كشور چه مبنايي داشته 
و بر چه اساسي محاسبات صورت گرفته كه 

دولت به چنين رقمي رسيده است

برش
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تقابل جويي رييس جمهور امريكا با نمايندگان دموكرات

نخست وزير مكلف: كشور را در مسير درستي قرار مي دهم 

ترامپ: فورا در سنا محاكمه ام كنيد

حسان دياب نخست وزير لبنان شد

 گروه جهان|
 دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري اي��االت متحده، 
ضمن انتقاد از تصميم نانس��ي پلوسي رييس مجلس 
نمايندگان، در جلوگيري از فرستادن طرح دو ماده اي 
اس��تيضاح او به س��ناي امريكا اعالم كرده خواس��تار 
برگزاري هرچه س��ريع تر جلسه محاكمه خود در سنا 
اس��ت. دونالد ترامپ با راي مثبت مجلس نمايندگان 
امريكا به سومين رييس جمهور در تاريخ امريكا تبديل 

شد كه استيضاح مي شود. 
به گزارش س��ي ان ان، ترام��پ در مجموعه پيام هايي 
توييتري نوشته: »پس از آنكه دموكرات ها در مجلس 
نماين��دگان براي من هيچ روند دادرس��ي مناس��بي 
برگزار نكردند، نه وكاليي، نه ش��اهداني، هيچي؛ حاال 
مي خواهند به س��نا بگويند كه چگون��ه اين محاكمه 
را برگزار كن��د. در واقع آنها هيچ چي��زي براي اثبات 
ادعاهايش��ان ندارند و هرگز چيزي در اين باره نشان 
نداده اند. آنها مي خواهند از اين وضعيت خالص شوند، 

من محاكمه اي فوري مي خواهم.«
دونال��د ترامپ كه مطمئن اس��ت س��ناي امريكا كه 
جمهوري خواهان اكثريت آن را در اختيار دارند هرگز 
به استيضاح او راي موافق نخواهند داد، در ادامه نوشته: 
»دموكرات هاي مجلس نمايندگان نتوانستند حتي يك 
راي از سوي جمهوري خواهان براي اين فريب استيضاح 
به دست آورند. جمهوري خواهان هرگز اينقدر متحد 
نبوده اند. پرونده اي كه دموكرات ها بسته اند آنقدر بد 
است كه آنها حتي نمي خواهند با اين پرونده به دادگاه 
برون��د.«  بركناري رييس جمه��وري تنها در صورتي 
ممكن است كه دو سوم نمايندگان سنا به محكوميت 
او راي دهند. از ۱۰۰ كرسي سنا ۵۳ كرسي در اختيار 
حزب جمهوري خواه ترامپ است و دموكرات ها براي 
پيروزي به راي ۶۷سناتور نياز دارند. اين به اين معني 
اس��ت كه ۲۰ سناتور جمهوري خواه هم بايد از چنين 

روندي حمايت كنند.
دونالد ترامپ در سومين پيامش نيز مي نويسد: »دليل 
اينكه دموكرات ها نمي خواهند طرح استيضاح را به سنا 
بفرستند، اين است كه نمي خواهند نه سياستمدار فاسد 
و حيله گر آدام شفت، نه افشاگر، نه خبرچين و افشاگر 
گمنام دوم و نه بايدن ها مجبور به شهادت با اداي سوگند 

ش��وند.« اين پيام هاي توييتري پس از آن منتشر شد 
كه اكثريت س��نا به رهبري ميچ مك كانل در رسيدن 
به توافقي با اقليت دموكرات ها به رهبري چاك شومر، 
در موضوع چگونگي برگزاري محاكمه و استيضاح در 
س��نا ناكام ماندند بنا بر اعالم دو سناتور، اين دو رهبر 
مدت ۲۰ دقيقه به صورت خصوصي مالقات كرده اند 
اما گفت وگوه��اي اوليه به دلي��ل اختالف نظر درباره 
زمان انتقال اين طرح به سنا و ساختار برگزاري جلسه 
استيضاح متوقف شده است. اين اختالفات در نهايت 
باعث ش��د كه تصميم گيري درباره زمان انتقال طرح 
اس��تيضاح ترامپ به سنا همچنين چگونگي تشكيل 
محاكمه او در صحن سنا، به پس از تعطيالت كريسمس 
و سال نوي ميالدي موكول شود. انتظار مي رود كه هر 

دو طرف در جريان اين تعطيالت همچنان روي موضوع 
چگونگي رسيدن به توافقي بين حزبي كار كنند. 

روند استيضاح ترامپ با فاش شدن مكالمه تلفني او با 
»ولوديمير زلنسكي« رييس جمهوري اوكراين، آغاز 
شد و نانسي پلوسي ۲۴ س��پتامبر تحقيقاتي را براي 
بررسي اتهامات ترامپ آغاز كرد. اتهام ترامپ گفت وگو با 
يك مقام خارجي به منظور جلب كمك از او براي ضربه 

زدن به رقيب سياسي است.
در س��ه ماه متعاقب اع��الم آغاز تحقيق��ات، مجلس 
نمايندگان امريكا تحقيقاتي را با فراخواندن شاهدان 
براي بررس��ي احتمال سوءاس��تفاده ترامپ از قدرت 
رياست جمهوري از طريق تباني اوكراين در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ انج��ام داد. در نهاي��ت، 

دموكرات ه��اي كنگره دو بند از قطعنامه اس��تيضاح 
ترامپ را تصويب كردند كه شامل سوءاستفاده از قدرت 
و مانع تراشي در روند تحقيقات كنگره بود. انتظار مي رود 
سناي امريكا جلسات شبيه محاكمه را در سال جاري 

ميالدي برگزار كند.

   دموكرات ها در پي توجيه طرح استيضاح
در اي��ن ميان شش��مين مناظ��ره زن��ده نامزدهاي 
دموكرات براي انتخابات رياست جمهوري در ۲۰۲۰ 
در لس آنجلس برگزار شد. استيضاح رييس جمهور در 
همان آغاز مناظره ، موضوع نخست متقاضيان دموكرات 
براي رقابت  انتخاباتي سال آينده بود. سي ان ان نوشته: 
»هفت نامزد دموكرات با وجود اختالف در بس��ياري 

مسائل بر سر يك مساله همگي توافق دارند: غيرقابل 
تحمل شدن دونالد ترامپ.«

بنا براين گزارش، هفت كانديداي دموكرات پس از تالش 
براي استيضاح ترامپ، بار ديگر بر انتقادهاي شديد خود 
به عملكرد رييس جمهور تأكيد كردند. سناتور اليزابت 
وارن در اين مناظره تلويزيوني، ترامپ را فاس��دترين 
رييس جمهور تاريخ اياالت متحده امريكا ناميد. سناتور 
برني س��ندرز ه��م رييس جمهور كنون��ي را مبتال به 
دروغگويي بيمارگونه خواند كه مقام رياست جمهوري 
را بي حرمت كرده اس��ت. جو بايدن معاون پيش��ين 
رياست جمهوري كه از نگاه ناظران به عنوان بخت اول 
دموكرات ها براي تصدي اين پست در انتخابات آينده 
ديده مي شود، در ميانه كانديداها ايستاده بود. بايدن با 
اشاره به اينكه صداقت مقام رياست جمهوري بايد از نو 
احيا شود، گفت، قصد دارد به رأي دهندگان بفهماند 
كه ترامپ لياقت تصدي مقام رياست جمهوري براي 
چهار سال ديگر را ندارد. به گفته  بايدن، طرح استيضاح 
ترامپ در مجلس نماين��دگان يك ضرورت مطابق با 
قانون اساس��ي بوده است. بر اساس نظرسنجي ها، جو 
بايدن با ۲۷.۸ درصد آرا پيروز اين مناظره بوده اس��ت. 
در كنار سه سياستمدار نام آشنا، بايدن، سندرز و وارن، 
پيت بودجج، شهردار ساوت بند، سناتور ايمي كلوبشار و 
آندرو ينگ، كارآفرين و شركت دار امريكايي و تام استاير 
ميلياردر هم حضور داشتند. مايكل بلومبرگ ميلياردر 
امريكايي و شهردار پيشين نيويورك كه از اواخر نوامبر 
وارد رقابت هاي رياس��ت جمهوري ش��ده بود، در اين 
مناظره غايب بود. تشكيل جبهه واحد ضد ترامپ در 
مناظره دموكرات ها واكنش رييس جمهوري امريكا را 
برانگيخت. ترامپ مناظره دموكرات ها را مسخره كرده و 
آن را مناظره اي كسل كننده و بدبينانه خوانده كه نشان 
مي دهد هيچ كدام از شركت كنندگان در آن نخواهند 

توانست بر او غلبه كنند.
اي��ن مناظره تقريب��ا ۶ هفته پيش از آغاز نخس��تين 
دور انتخابات مقدماتي ح��زب دموكرات براي تعيين 
نامزدهاي رياست جمهوري برگزار شد. آيوا، نخستين 
ايالتي است كه روز سوم فوريه ۲۰۲۰ اين انتخابات در 
آن برگزار خواهد ش��د. پيروز انتخابات مقدماتي، در 

نوامبر سال ۲۰۲۰ با ترامپ به رقابت خواهد پرداخت.

گروه جهان|
 ميش��ل عون رييس جمهوري لبنان، حس��ان دياب را 
به عنوان نخس��ت وزير جديد مامور تشكيل دولت كرد. 
دياب كه خود را»يكي از معدود وزراي تكنوكرات از زمان 
استقالل لبنان« مي داند، استاد دانشگاه و وزير آموزش در 
س��ال هاي بين ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بوده است و گفته تالش 
مي كند س��ريع لبنان را از بحران اقتصادي خارج كرده و 

به مطالبات و درخواست هاي معترضان رسيدگي كند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، لبنان از ۱۴ ماه اكتبر شاهد 
تظاهرات عليه فساد دولتي و طبقه حاكم است. به اعتقاد 
ناظران، لبنان در بدترين وضعيت از زمان پايان جنگ داخلي 
در سال ۱۹۹۰ قرار دارد و نگراني ها در مورد ثبات كشور كه 
بدهي هاي خارجي سنگيني دارد و دستخوش اختالفات 

فرقه اي و جناحي است به شدت افزايش يافته است.
حس��ان دياب در نشست پارلماني پنج شنبه در پايان 
راي گيري از فراكسيون ها و نمايندگان پارلمان انتخاب 
ش��د كه طي آن اين نامزد مورد حماي��ت حزب اهلل و 
جنبش عمل با كسب ۶۹ راي بيشترين آراء را به خود 
اختصاص داد. در اين راي گيري دو نامزد ديگر تصدي 
سمت نخست وزيري يعني نواف سالم و حليمه قعقور 
به ترتيب سيزده و يك راي كسب كردند. حسان دياب 
بالفاصله پ��س از انتخاب در پاي��ان راي گيري، راهي 

كاخ رياست جمهوري شد و با ميشل عون و نبيه بري 
روساي جمهور و رييس پارلمان لبنان گفت وگو كرد. 

نخست وزير جديد لبنان سپس در گفت وگو با خبرنگاران 
خود را فردي مستقل معرفي كرده و به معترضان اطمينان 
داده كه خيزش آنها به ثمر رسيده و او تالش دارد كه سياست 
كشورش را در مسير درستي قرار دهد. او در نخستين نطق 
خود پس از مكلف شدن به تشكيل دولت گفته: »اميدوارم 
دولت جديد دغدغه ها و نگراني هاي مردم را برطرف كرده 
و خواسته هايشان را محقق كند و ثبات را در كشور از طريق 
يك طرح اصالح گرايانه واقعي برقرار كند. براي تش��كيل 
هرچه سريع تر دولت تالش خواهم كرد و مذاكرات فراگيري 
را با مشاركت تمامي گروه ها و احزاب سياسي برگزار خواهيم 
كرد. اين مرحله بسيار حساس است و تالش وافري را از سوي 
تمامي گروه هاي سياسي در دولت و خارج از آن مي طلبد. 
ما با بحران ملي مواجهيم كه اجازه درگيري هاي سياسي 
و ش��خصي را نمي دهد و به وحدت ملي نياز دارد.« دياب 
خطاب به معترضان گفت: »در طول ۶۴ روز به حرف هايتان 
گوش دادم و خشم و دردتان را به ويژه درباره فساد در كشور 
ديدم. من احساس كردم كه انتفاضه شما سخن من و تمامي 
كساني است كه مايلند دولت واقعي در كشور تشكيل شود.« 
حسن دياب ۶۰ س��اله استاد دانشگاه امريكايي بيروت 
كه روابط نزديكي ب��ا حزب اهلل لبن��ان دارد در جريان 

راي گيري عالوه بر حزب اهلل و جنبش امل، حمايت برخي 
تشكل هاي متحد اين گروه هاي پرنفوذ سياسي از جمله 
جريان ميهني آزاد CPL را نيز كسب كرده است. او در 
مقابل به كلي از حمايت تشكل ها و مقامات بلند پايه سني 
و در راس آنها جريان مستقبل به رياست سعد حريري 

نخست وزير مستعفي، محروم بود. 
بر همين اساس سعد حريري در توييتي از تمام هوادارانش 
خواس��ته تا به فراخوان ها براي تظاهرات و مسدود كردن 
خيابان ه��ا در اعتراض ب��ه اين انتخ��اب توجهي نكنند. 
نخست وزير سابق لبنان در اين پيام خطاب به هوادارنش 
گفته: »آرامش و مسووليت ملي اولويت هاي ما هستند و 
شرايط بحراني خطير موجود كه كشور ما با آن روبرو است 
به هيچ وجه امكان بازي با امنيت را نمي دهد.« نخست وزير 
پيش��ين لبنان حدود دو ماه پي��ش و در پي اعتراض هاي 
گس��ترده از مقام خود اس��تعفا داده بود. برخي مخالفان 
معتقدند انتخاب حسان دياب به عنوان نخست وزير جديد 
به نوعي زمينه سازي براي حذف جريان طرفدار غرب و متحد 

كشورهاي حوزه خليج فارس از كابينه تازه است.
سعد حريري يك روز پيش از نشست پارلمان براي تعيين 
جانش��ين اش گفته بود قصد ندارد بار ديگر به اين سمت 
بازگ��ردد. او با اين حال در بيانيه اي اع��الم كرده بود كه به 
درخواس��ت تظاهركنن��دگان ب��راي روي كارآمدن يك 

دولت تكنوكرات گوش كرده و معتقد است تشكيل چنين 
دولتي مي تواند بحران حاد اجتماعي و اقتصادي موجود در 
كشورش را مديريت كند. نخست وزير سابق لبنان همچنين 
از مخالفت شديد رقباي سياسي به پيشنهادهايش به عنوان 

دليل اصلي كناره گيري ياد كرده بود. 
به گزارش بي بي س��ي، ايلي فرزلي از حزب كليس��اي 
ارتدكس يونان��ي و نايب رييس مجل��س لبنان كه از 
متحدان حزب اهلل است گفته نامزدي دياب بر اساس 
پيش شرط هاي تعيين شده از سوي مردم بوده است و 
او را شخصي  صادق و درستكار خوانده است. در مقابل 
نجيب ميقاتي كه از نامزدي سعد حريري حمايت كرده 
بود، مي گويد كه ترديد دارد دياب بتواند لبنان را در اين 

وضعيت بحران سياسي و اقتصادي رهبري كند.
روزنامه العربي الجديد حسان دياب را فردي آكادميك 
و آرام خوانده كه زياد اهل سخن گفتن نيست و تالش 
مي كند ديدگاه ها را با روش ه��اي عملگرايانه، به هم 
نزديك كند. به نوشته اين نشريه، حسان دياب سياست 

»بدون اختالف« را دنبال مي كند.
نظام سياسي لبنان بر پايه تقسيم قوا ميان گروه هاي مختلف 
بنيان گذاري شده است. رييس جمهوري از ميان مسيحيان، 
نخست وزير از ميان مسلمانان سني و رياست پارلمان از ميان 
مسلمانان شيعه انتخاب مي ش��وند. كرسي هاي پارلمان 
و مناصب دولتي هم به طور مس��اوي ميان مس��لمانان و 

مسيحيان تقسيم شده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

  جانسون اليحه برگزيت را 
به مجلس عوام برد

گروه جهان| نماين��دگان مجلس عوام بريتانيا براي 
اولين ب��ار پس از پيروزي كم س��ابقه محافظه كاران در 
انتخاب��ات، درباره خروج اي��ن كش��ور از اتحاديه اروپا 
)برگزيت( تصميم گيري مي كنند. هدف اصلي بوريس 
جانسون نخست وزير اين كشور، نهايي كردن برگزيت 
پيش از ۳۱ ژانويه سال ۲۰۲۰ ميالدي است. به گزارش 
يورونيوز، بوريس جانس��ون نخست وزير و رهبر حزب 
محافظه كار بريتانيا، در پي پيروزي قاطع هفته گذشته 
اين بار ديگر شك و ترديد زيادي براي نهايي شدن برگزيت 
نخواهد داشت، چرا كه اكثريت مجلس عوام در اختيار 
محافظه كاران است. از زمان پيروزي مارگارت تاچر در 
انتخابات ۱۹۸۷ اين اولين بار اس��ت كه محافظه كاران 
اكثريت قاطع كرسي هاي پارلمان را از آن خود مي كنند. 
بوريس جانسون كه از اصلي ترين چهره هاي موافق خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپاست اليحه برگزيت را به پارلمان 
ارايه كرده و اميدوار اس��ت كه اين اليحه پيش از پايان 
ضرب االجل خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يعني پايان 
ماه ژانويه سال ۲۰۲۰ ميالدي، تصويب شود. نخست وزير 
بريتانيا روز جمعه در مجلس عوام اين كشور گفته پس از 
تصويب اليحه بالفاصله با مقامات اروپايي درباره معاهدات 
جديد تج��اري وارد مذاكره خواهد ش��د. اين در حالي 
است كه حزب ملي اسكاتلند توانست اكثريت بزرگي از 
كرسي ها را به دست بياورد و رهبر اين حزب گفته نتيجه 
انتخابات بدان معناست كه اسكاتلند دولت جانسون و 
برگزيت را نمي خواهد. پارلمان بريتانيا از مجلس عوام و 
مجلس لردها تشكيل شده است. قدرت اصلي در پارلمان 
در دست مجلس عوام است و نخست وزير و اكثر وزيران 
ارشد دولت معموال از نمايندگان همين مجلس هستند.

بحران بويينگ رشد اقتصادي 
امريكا را كاهش مي دهد

گروه جهان|كارشناسان اقتصادي درباره پيامد منفي 
توقف ساخت هواپيماهاي »۷۳۷ مكس« بوئينگ براي 
رشد اقتصادي امريكا و افزايش نرخ بيكاري هشدار دادند. 
به گزارش ان پي آر، به دنبال اعالم رسمي توقف توليد جت 
۷۳۷ مكس توسط شركت امريكايي بوئينگ، كارشناسان 
اقتصادي پيش بيني كردند كه رشد اقتصاد امريكا در سال 
۲۰۲۰، نيم درصد كاهش يابد. شركت بوئينگ امريكا 
بامداد هفته گذش��ته اعالم كرد كه در جلسه مشورتي 
تصميم بر اين گرفته شد تا توليد هواپيماي ۷۳۷مكس 
در ژانويه س��ال ۲۰۲۰ متوقف شود. اين غول هواپيما و 
هوافضا براي اقتصاد كش��ور بسيار مهم است. بوئينگ 
صادركننده شماره يك امريكاست و تصميم اين هفته 
براي توقف توليد هواپيماي مساله دار ۷۳۷مكس بازتاب 
زنجيره واري در صنايع امريكا خواهد داشت. بسياري 
از تحليلگران مي گويند اين توقف باعث كاهش رش��د 
اقتصادي در حدود نيم درصد و در نهايت منجر به اخراج 
كارگران از كار خواهد ش��د.  به نوشته ان پي آر، بوئينگ 
بزرگ ترين صادركننده اياالت متحده امريكا است و زير 
مجموعه هاي توليدي آن در بخش هاي مختلف صنعتي 
حضور دارند. بنابراين تعليق مكس ۷۳۷، توليد كنندگان 
بزرگ و كوچك بسياري را در اياالت متحده و خارج از اين 
كشور تحت تاثير قرار خواهد داد. از جمله شركت بزرگ 
امريكايي جنرال الكتريك دچار خسارت خواهد شد. 
اين شركت، موتورهاي جت و سيستم هاي هوانوردي 
اس��پريت را براي بوئينگ مي س��ازد. ب��ا توقف توليد 
۷۳۷مك��س، ضربه اي به خط اصل��ي توليدات جنرال 
الكتريك وارد مي شود. پرفروش ترين هواپيماي بوئينگ 

۷۳۷ امريكا از ماه مارس تاكنون زمينگير شده است.

بودجه ۹۳۸ ميليارد دالري 
ژاپن تصويب شد

گروه جهان|كابينه ژاپن بودجه ۹۳۸ ميليارد دالري 
براي سال۲۰۲۰ را تصويب كرد كه در نوع خود ركورد 
جديدي محس��وب مي ش��ود. تلويزيون دولتي ژاپن 
گزارش داده، جمعيت رو به سالخوردگي ژاپن يك عامل 
اصلي افزايش بودجه اين كشور است از اين مبلغ، ميزان 
بي س��ابقه ۳۲۸ ميليارد دالر به حوزه تامين اجتماعي 
اختصاص مي يابد كه بيش از هر زمان ديگري تاكنون 
است اين هزينه كرد مخارج پزشكي و ساير هزينه هاي 
سالمندان را پوشش مي دهد. به عالوه، اين بودجه هزينه 
دوره مهد كودك و پيش دبستاني، و همچنين هزينه 
تحصيل در مقاطع باالتر براي خانواده هاي كم درآمد را 
تحت پوشش قرار مي دهد. قرار است كه حدود ۱۶ميليارد 
و ۵۰۰ميلي��ون دالر براي اقدام��ات محرك اقتصادي 
تخصيص يابد اين اقدامات براي تقويت آماده سازي در 
برابر باليا از جمله مستحكم كردن زيرساخت هاي كشور 
مي شود. وجوهي نيز براي فناوري هاي نوين اختصاص 
مي يابد حدود ۳۳ ميليون دالر جه��ت بهره برداري از 
ش��بكه هاي 5G براي خدمات كش��اورزي و پزشكي 
در ژاپن تخصيص خواهد ياف��ت. انتظار مي رود درآمد 
مالياتي ميزان بي سابقه ۵۸۰ ميليارد دالر باشد كه ناشي 
از افزايش ماليات بر مصرف است كه در ماه اكتبر سال 
جاري اعمال شد. از آنجايي كه شرايط دشوار مالي در ژاپن 
ادامه دارد انتظار مي رود صدور اوراق قرضه دولتي جديد 
حدود يك سوم كل اين درآمد را تامين كند. از اين مبلغ 
همچنين قرار اس��ت ۴۸.۸ ميليارد دالر با هدف تامين 
هزينه هاي مربوط به نيروهاي امريكايي مستقر در اين 
كشور و توسعه يك جنگنده نسل جديد، براي بودجه 

نظامي اين كشور در نظر گرفته شود.

ششمين اقتصاد بزرگ جهان 
افت كرد

گروه جهان| پس از سال ها رشد باالي هفت درصد، 
هند اكنون با رشد پنج درصدي مواجه خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، موسس��ه رتبه بندي مودي اعالم 
كرده با توجه به كند شدن روند اشتغال زايي در هند، 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي اين كشور در سال 
جاري را به تنها ۵.۶ درصد كاهش داده است. هر چند 
رشد اقتصادي هند در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مجددا 
شتاب مي گيرد و به ۶.۶ درصد در ۲۰۲۰ و ۶.۷ درصد 
در ۲۰۲۱ افزايش پيدا خواهد كرد اما كماكان رشد 
اقتصادي در سطح كمتر از محدوده هفت درصدي 
سال هاي گذشته باقي خواهد ماند. از اواسط ۲۰۱۸ 
كه رشد اقتصادي هند به هشت درصد رسيد، شتاب 
حركت اقتصاد اين كشور بسيار آهسته شده است؛ 
به گونه اي كه در سه ماهه دوم ۲۰۱۹ رشد اقتصادي 
به تنها پنج درصد و در سه ماهه سوم به تنها ۴.۵درصد 
رس��يد كه پايين ترين رشد يك دهه اخير محسوب 
مي شود. بنا بر اعالم موسسه مودي، كاهش مصرف 
كه بخشي از آن به كاهش رشد دستمزدها بر مي گردد 
از جمله داليل اصلي كاهش رشد اقتصادي هند بوده 
است. از سوي ديگر دولت با كاهش ماليات شركت ها 
منابع مالي كمتري براي س��رمايه گذاري روي زير 
ساخت ها در اختيار دارد و بخش هاي كليدي اقتصاد 
نظير خودروسازي و گردشگري با مشكالت زيادي 
مواجهند. از سوي ديگر بانك مركزي هند ناچار شده 
به جمع بانك هايي بپيوندد ك��ه نرخ بهره را كاهش 
داده اند و اين مساله بحران بدهي را تشديد كرده است. 
از سوي ديگر فروش بخش خرده فروشي در سپتامبر 
۲۲.۹۵ درصد كمتر از رقم مشابه سال قبل بوده است.

هشدار »شي« درباره دخالت 
در امور داخلي چين 

گروه جهان|رييس جمهوري چين اعالم كرده اجازه 
مداخله در امور هنگ كنگ و ماكائو كه جزو امور داخلي 
چين محس��وب مي ش��ود را به هيچ نيروي خارجي 
نخواهد داد. به گزارش ش��ينهوا، »شي جين پينگ« 
رييس جمهوري خلق چين، در مراسم گراميداشت 
بيستمين سالگرد بازگشت ماكائو به چين تاكيد كرده: 
»پس از بازگشت هنگ كنگ و ماكائو به چين، سر و 
س��امان دادن امور اين دو منطقه اداري ويژه همواره 
بخشي از امور داخلي چين بوده و ما هيچگاه نيازي به 
مداخله بيگانگان نداشته ايم عزم دولت و ملت چين 
براي دفاع از حق حاكميت، امنيت و منافع توس��عه 
خود راسخ است.« رييس جمهوري چين با اشاره به 
اينكه در ۳۰ سال گذشته، موفقيت اجراي سياست 
يك كش��ور دو نظام مورد تقدير جه��ان قرار گرفته، 
تصريح كرده: »سياس��ت يك كشور دو نظام بايد در 
روند اجرا پيوسته تكميل شود.« او ابراز اطمينان كرده 
مردم چين از جمله مردم هنگ كنگ و ماكائو ذكاوت 
و توانايي براي اجراي بهتر اين سياست را داشته باشند 
و ملت چين در مسير پيشرفت و شكوفايي بزرگ خود 
با گام هاي اس��توار پيش برود. شي جين پينگ دليل 
موفقيت ماكائو بعد از بازگشت به مهين را پايبندي بر 
مسير صحيح اصل »يك كشور دو نظام« عنوان كرده 
است. ماكائو ش��به جزيره اي در درياي جنوبي چين 
است كه تا سال ۱۹۹۹ ميالدي مستعمره پرتغال بود 
ولي اكنون بخشي از خاك مناطق ويژه اداري كشور 
چين محس��وب مي ش��ود اين منطقه كه به صورت 
خودمختار اداره مي ش��ود داراي ۶۵۱ نفر جمعيت و 

۱۱۵.۳ كيلومتر مربع وسعت است. 
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تاكيد مركل بر تعهدات آلمان 
در نورث استريم٢

گروه جهان| آنگال مركل صدراعظم آلمان، در پي 
تحريم خط لوله گاز “نورث استريم٢ “ از سوي كنگره 
امريكا، اع��الم كرد كه در برابر اقدام امريكا تس��ليم 
نمي ش��ود و به همكاري با اين پروژه و بهره برداري از 
آن ادامه خواهد داد. او در عين حال اعالم كرده قصد 
اعمال تحريم هاي متقابل عليه امريكا را ندارد. همزمان، 
والديمي��ر پوتين رييس جمهور روس��يه، نيز اقدام 
امريكا را نقض حقوق ملل و رقابت آزاد خوانده و گفته 
مسكو به اقدامات متقابل دست خواهد زد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، تحريم خط لوله گاز نورث استريم٢ 
كه قرار است از سال آينده گاز روسيه را از طريق درياي 
بالتيك به آلمان انتقال دهد، در عمل، مواضع روسيه 
و آلمان را درمخالفت با امريكا تقويت كرد. آنگال مركل 
صدراعظم آلمان، تاكيد كرده تحريم امريكا تأثيري 
بر روند بهره برداري از خط لوله گاز نورث اس��تريم٢ 
نخواهد گذاش��ت و آلمان به رغم اي��ن تحريم ها بر 
تعهدات خود پايبند خواهد ماند. مركل ضمن مقايسه 
غيرمستقيم تحريم هاي فعلي امريكا با تحريم هاي 
اين كش��ور عليه ايران گفت: »ما در مورد ايران هم با 
تحريم ها مخالف بوديم و اكنون هم مثل همان زمان 
بر اين باوريم كه راه حل مشكالت، گفت وگو است«. او 
در عين حال تصريح كرده در واكنش به تحريم امريكا 
اقدام به تحريم متقابل نمي كند و فكر مي كند امكاني 
جز گفت وگو وجود ندارد. فراكسيون حزب راستگراي 
»آلترناتي��و براي آلمان« پيش از س��خنراني مركل 
خواستار واكنش جدي آلمان عليه تحريم هاي امريكا 
شده بود. در پاسخ به اين نظر صدراعظم آلمان توضيح 
داد كه تحريم امريكا مي تواند قرارداد انتقال گاز ميان 
روسيه و اوكراين را نيز كه در پايان سال جاري منقضي 
مي شود و بايد دوباره منعقد شود، به خطر مي اندازد. 
اوكراين در كنار امريكا مخالف سرسخت بهره برداري 
از نورث استريم٢ است زيرا بيمناك آن است كه با به راه 
افتادن اين خط لوله ميلياردها دالر درآمد ترانزيت خود 
رابابت خط لوله روسيه از دست دهد. به همين دليل 
رهبران اوكراين از تحريم هاي امريكا استقبال كرده اند. 
به گزارش كنسرسيوم نورث استريم٢ تاكنون بيش 
از ٢٤٠٠ كيلومتر خط لوله موازي در درياي بالتيك 
كشيده شده شده است. تحريم هاي امريكا مي تواند 
پايان اين پروژه را اندكي به تأخير بياندازد، اما سبب 
توقف آن نخواهد ش��د. روس��يه مجبور است براي 
رساندن لوله، از كشتي هاي مخصوص ديگري استفاده 
كند. امريكا كشتي هايي را كه تاكنون در انتقال لوله 

سهم داشته اند تحريم كرده است.

درخواست آيت اهلل سيستاني 
براي انتخابات زودهنگام 

آيت اهلل سيس��تاني از مراجع ش��يعيان در عراق 
خواس��تار برگزاري انتخابات زودهنگام در اين 
كش��ور شد. آيت اهلل سيس��تاني در سخناني كه 
توسط نماينده اش در نماز جمعه كربال قرائت شد 
تنها راه خروج عراق از بحران سياس��ي كنوني را 
برگزاري انتخابات پيش از موعد و تشكيل دولت 
جديد دانست. آيت اهلل سيستاني در اين سخنان 
تاكيد كرده »سريع ترين و صلح  آميز ترين راه براي 
جلوگيري از هرج و مرج و نزاع كنوني مراجعه به 
مردم است. اين كار بايد از طريق صندوق راي و 

پس از تصويب قانون منصفانه انتخابات باشد.«

 زلزله ۶.۱ ريشتري 
در افغانستان، پاكستان و هند

زمين ل��رزه اي به قدرت ۶.۱ در مقياس ريش��تر 
روز جمعه منطقه هندوكش در شرق افغانستان 
را لرزانده اس��ت. اين زلزله در پاكس��تان و هند 
نيز احس��اس ش��ده اس��ت. بنا به اعالم سازمان 
زمين شناس��ي امريكا اين زمين ل��رزه در عمق 
۲۱۰ كيلومتري زمين به وقوع پيوست. سازمان 
هواشناسي هند شدت اين زلزله را ۶.۳ در مقياس 

ريشتر اعالم كرده است. 

 داوود اوغلو 
رهبر حزب آينده تركيه شد

احمد داوود اوغلو وزير خارجه، نخست وزير و عضو 
پيش��ين حزب حاكم عدالت و توسعه، به عنوان 
رييس حزب تازه تأسيس »آينده« انتخاب شد. 
به گزارش آناتولي، داوود اوغلو در جلسه موسّسان 
موافقت تمامي اعضاي ۱۳۲ نفره حزب آينده را 
به دس��ت آورد. داوود اوغلو گفته هدف حزبش 
مش��اركت در حيات سياسي تركيه و خدمت به 
مردم اين كش��ور است. تحليلگران بر اين باورند 
كه تأسيس اين حزب، موجب كاهش آراي حزب 
حاكم؛ عدالت و توسعه و انتقال اين آرا به حزب تازه 
تأسيس مي شود. داوود اوغلو پيشتر عضو عدالت 
و توس��عه بود و در دولت اردوغان به عنوان وزير 
خارجه و نخست وزير فعاليت كرد، اما سپتامبر 

گذشته از حزب حاكم كناره گيري كرد.

حكم جنجالي براي پرويز مشرف
دولت پاكس��تان گفته به دنبال بركناري قاضي 
ارشدي اس��ت كه حكم جنجالي پرويز مشرف، 
ديكتاتوري سابق اين كشور را صادر كرده است. 
در حكم صادره براي پرويز مشرف آمده در صورت 
درگذش��ت او پيش از بازداشت و اعدام، جسد او 
بايد در خيابان كش��يده و آويزان شود. دادگاهي 
متشكل از سه قاضي هفته گذشته مشرف ۷۶ساله 
را به ج��رم خيانت و تخلف از قانون اساس��ي در 
۲۰۰۷ ميالدي به اعدام محكوم كرد. مشرف در 
سال ۱۹۹۹ ميالدي با كودتاي نظامي به قدرت 

رسيد و تا ۲۰۰۸ رييس جمهوري پاكستان بود.
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عكسروز

چهرهروز

راوي موسيقي چوپاني مازندران درگذشت
كي قباد ميردار، رواي موسيقي چابداري مازندران به داليل نامعلوم در سن 56 سالگي درگذشت و ديروز جمعه ۲۹ آذرماه به خاك 
سپرده شد. علي مغازه اي، دبير هنري فستيوال آينه دار، با تاييد اين خبر گفت: كي قباد ميردار يكي از ذخاير موسيقي چاربداري 
مازندران بود كه در پنجمين فستيوال آينه دار ميهمان جشنواره بود و اجرايش مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت مغازه اي افزود: 
متاسفانه دليل مرگ كي قباد ميردار نامشخص است. او براي درمان سرماخوردگي به بيمارستان مي رود اما متاسفانه به دليل تشخيص 
نادرس��ت و در پي آن خونريزي از بيني به داليل نامعلوم دار فاني را وداع مي گويد. علي مغ��ازه اي در پايان گفت: قرار بود به اتفاق 
كي قباد ميردار و به واسطه او، رپرتوار موسيقي چوپاني را به طور جدي تر ثبت و ضبط و كنيم.  كي قباد ميردار متولد سال ۱۳۴۲ بود.

بازارهنر

اركستر ملي ايران ميزبان »شب موسيقي ارمني« شد
تازه ترين كنسرت اركستر ملي ايران روز 
بيست و هشتم آذر با اجراي پروژه »شب 
موسيقي ارمني« به رهبري مهمان رازميك 
اوحانيان در تاالر وحدت تهران برگزار شد. 
تازه ترين اركس��تر ملي ايران در آس��تانه 
فرا رسيدن س��الروز تولد حضرت عيسي 
مسيح)ع( و سال نو ميالدي، روز بيست و 
هشتم آذر با اجراي پروژه »شب موسيقي 

ارمني« به رهبري مهمان رازمي��ك اوحانيان در تاالر 
وحدت تهران برگزار شد. در اين اجرا كه در آستانه سال 
نو ميالدي ميزبان مخاطبان ب��ود آثاري از كميتاس، 
خاچاطوريان، آوديسيان و لوريس چكناواريان نواخته 
شد. اين در حالي است كه ساموئل گالستيان سوليست 
آواز فولكلور، واهان باداليان سوليس��ت آواز كالسيك، 
سارو بغوسيان نوازنده دودوك اين كنسرت را تشكيل 
مي دادند. بو سركيسيان اسقف اعظم ارامنه، آرتاشس 
تومانيان سفير تام االختيار ارمنستان در ايران و مهدي 
افضلي مدير بنياد رودكي از مهمانان ويژه اين كنسرت 
بودند. »س��وئيت آرارات / برگرفته از داستان حضرت 
نوح« به آهنگس��ازي لوريس چكناواريان، قطعاتي از 
»باله گايانه / والس« به آهنگسازي آرام خاچاطوريان، 
»حركات كالسيك« به آهنگسازي آرام خاچاطوريان، 
»تنها آواي موسيقي باقي ماند« با تك خواني ساموئل 
گالستيان و آهنگسازي آلكسه حكيميان، »ديدار« با تك 
خواني واهان باداليان و آهنگسازي لوريس چكناواريان، 

»روياي ش��يرين« با تك خواني ساموئل 
گالستيان و آهنگس��ازي گوسان آشوت، 
»ملودي فولكلوريك آرزو« با آهنگسازي 
خاچاطور آوديسيان، »ملودي فولكلوريك 
نخ ريسي«، نوازندگي قانون مژگان محمد 
حسيني و آهنگسازي خاچاطور آوديسيان، 
»قطعات��ي از بال��ه گايان��ه / لزگينكا« به 
آهنگسازي آرام خاچاطوريان و »والس« به 
آهنگسازي لوريس چكناواريان آثاري بودند كه در بخش 
اول كنسرت پيش روي مخاطبان قرار گرفت. طي اجراي 
قطعات رازميك اوحانيان توضيحات تخصصي درباره هر 
كدام از قطعات را به تماشاگران ارايه مي داد. در بخش 
دوم كنس��رت نيز كه اولين نوبت آن در بعداز ظهر روز 
پنجشنبه بيست و هشتم آذر ماه نيز ميزبان تماشاگران 
بود، »ملودي هاي فولكلور ارمني براي س��ازهاي زهي 
/ آس��مان ابري« به آهنگس��ازي كميتاس، »آوازهاي 
روس��تايي« با تك خواني واهان باداليان و آهنگسازي 
كميتاس، »ملودي هاي فولكلور ارمني براي سازهاي 
زهي / اجمياذين« به آهنگس��ازي كميتاس، »قهر و 
دوري« با تك خواني ساموئل گالستيان و آهنگسازي 
گوسان ش��اهن، »دوئت / درنا« به آهنگسازي استپان 
جرباشيان، »نوكتورن«، نوازندگي پيانو آلوين آوانسيان 
و آهنگسازي آرنو باباجانيان، »سوئيت هاي عاشقانه« به 
آهنگسازي لوريس چكناواريان و »ايران« به آهنگسازي 

لوريس چكناواريان براي مخاطبان اجرا شد.

تاريخنگاري

روزي كه مصدق به حبس محكوم شد
روزنامه اطالعات سه شنبه اول دي ۱۳۳۲ در صفحه اول خود چهار تيتر داشت كه 
خبر از پايان يك عصر و آغاز دوره اي ديگر مي داد: سفارت انگليس به كاردار جديد 
آن دولت تحويل شد، از امروز مذاكرات ايران و شوروي شروع شد، انتخابات )مجلس 
شورا و سنا( دو هفته ديگر در سراسر كشور آغاز مي شود و چهارمين خبر كه تيتر 
يك صفحه اول بود: »دكتر مصدق به س��ه سال حبس مجرد و سرتيپ رياحي به 
دو سال حبس تأديبي محكوم ش��دند.« دادگاه نظامي در ۳0 آذر ۱۳۳۲ پس از 
۳5 جلسه كه از ۱7 آبان آغاز شده بود، محمد مصدق را به سه سال حبس مجرد 
)انفرادي( محكوم كرد. مصدق كه در دادگاه مي گفت »من قانونًا نخست وزيرم«، 
به اين اتهامات بايد در حبس و حصر مي گذراند: دستور بازداشت سرهنگ نصيري، 
مهر و موم كاخ هاي سلطنتي، صدور دستور حذف نام شاهنشاه از دعاي صبحگاه 
و شامگاه در سربازخانه ها، دستور تشكيل ميتينگ براي اهانت به مقام سلطنت و 
رژيم مشروطيت، دستور پايين آوردن و شكستن مجسمه هاي رضاشاه و محمدرضا 
شاه پهلوي، دستور انحالل مجلس شوراي ملي، دستور بازداشت سپهبد زاهدي، 
حذف سرود شاهنشاهي از برنامه راديو تهران و اقدام براي تشكيل شوراي سلطنتي 
از راه رفراندوم. مصدق در دفاعياتش به اين اتهامات پاسخ داد: نصيري در ساعت 
ممنوعه و با تانك و شصت تير فرمان را به خانه آورده بود، ميتينگ را اصناف تقاضا 
كرده بودند، انحالل مجلس طبق اراده ملت و رفراندوم بوده اس��ت، پايين آوردن 
مجسمه ها به دستور او نبوده، زيرا اواًل ساختن مجسمه با موازين شرع اسالم وفق 
نمي دهد و ثانياً اخاللگران هميشه درصدد پايين آوردن مجسمه ها و موجب زحمت 
دولت مي شوند، چون سينماها جاي استراحت مردم است ترنم سرود شاهنشاهي 
موجب مزاحمت مردم و زائد است. مصدق اما به اين جرايم ۳ سال را در زندان لشكر 
۲ زرهي ارتش گذراند. اواخر بهمن ۱۳۳۲ كه وكيلش سرهنگ جليل بزرگمهر، به 
ديدارش رفت، نتيجه انتخابات سنا اعالم شده و دولت هم گفته بود ۴5 ميليون دالر 
قرضه به ايران تا فروردين خرج مي شود. درد دل هاي مصدق در آن روزها اين بود 

كه:  »آقا اين دولت نيست. غارتگر هم از اينها بهتر است. آقا چه زحمت ها كشيديم. 
چه شب و روزهايي با تش��ويش كار كرديم ... خودت ديدي كه من براي شخص 
خودم به هيچ چيز اهميت نمي دهم. عكس هاي ويرانه خانه هايم را آوردي. آيا اثري 
ديدي؟ من به هيچ چيزي كه مال خودم باش��د اعتنا ندارم. اين مملكت از دست 
مي رود. اين معشوقه ماست. چطور مي شود ديد كه با چنين جسارتي مقدمات از 
بين رفتنش را فراهم كنند. اينكه نشد.« و اشك ريخت. اما زاهدي نيز در چشم شاه 
چنين محترم نماند. به دو سال نكشيده از چشم شاه افتاد و سفارت گرفت و رفت و 
جز براي عروسي پسرش كه داماد شاه بود برنگشت و آخر سر در شهريور ۱۳۴۲ در 
ژنو درگذشت؛ در تبعيدي محترمانه؛ سه سال زودتر از مصدق كه در تبعيد اجباري 

در احمدآباد مستوفي درگذشت.

آواي »تنبورنوازان واله« در ارسباران
گروه »تنبورنوازان واله« به سرپرس��تي 
حيدركاك��ي و خوانندگي ف��واد ياره روز 
جمعه سيزدهم دي ماه تازه ترين كنسرت 
خود را در فرهنگس��راي ارسباران تهران 
برگزار مي كند. در اين كنسرت كه طي دو 
بخش پيش روي مخاطبان قرار مي گيرد 
قطعات »پريزاد«، »آوازش��ا خوشيني«، 
»فرياد«، »مقام غريب��ي«، »نازدار«، »وه 

هار«، »اي الوه«، »وصل يار« اجرا مي شود. دراين بخش 
قطعاتي در فضاي مقام »شاخوشيني« و اشتراكات آن 
با چهارگاه اجرا مي شود. اين بخش بر اساس موسيقي 
كهن تنبور و با بهره گيري از روند ملوديك وريتميك اين 
موسيقي طراحي شده است. بخش دوم نيز قطعاتي از 

موسيقي تنبور بر اساس مقام هاي قه تار و 
سحري و قطعاتي فولك از موسيقي منطقه 
مكريان توس��ط گروه موسيقي سوارو وبا 
همراهي تنبور به ش��رح زير اجرا خواهد 
شد. اين در حالي است »شليره شاخاني«، 
»گ��ردون«، »آواز س��حري«، »قطار«، 
»بارمه كه«، »بيكران«، »واران«، »نه كه 
ناز«، »خانه ميري« عنوان آثاري هستند 
كه در اين بخش توسط گروه به مخاطبان ارايه مي شود. 
حيدر كاكي كاكي همكاري هاي متعددي با استادش 
علي اكبر مرادي در زمينه اجراي كنس��رت  و انتش��ار 
آلبوم هاي موسيقي تنبور و كتاب شيوه آموزش تنبور 

»صد درس« داشته است.

ميناسكانيان  نشان  درجه يك هنري گرفت
تازه ترين كنسرت رافائل ميناسكانيان 
نوازنده مطرح پيانو در حالي برگزار شد 
كه اين هنرمند در هفتاد و هش��تمين 
س��الروز تولد از مديران وزارت ارش��اد 
نش��ان درجه يك هنري را بدون اطالع 
قبلي دريافت كرد. رافائل ميناسكانيان 
نوازنده پيشكسوت پيانو در حالي شامگاه 
چهارشنبه بيست و هفتم مهر تازه ترين 

كنس��رت خود را در تاالر وحدت تهران برگزار كرد 
كه مخاطبان اين هنرمند هفتاد و هشتمين سالروز 
تولد وي را با اعطاي نشان درجه يك هنري شوراي 
ارزش��يابي هنرمندان و نويس��ندگان كشور جشن 
گرفتند. در اين اجرا كه پيام پهلوانيان مدرس پيانوي 
دانشگاه دتمولد آلمان به عنوان نوازنده مهمان پيانو 
حضور داشت آثاري از باخ، برامس، بتهوون، شوبرت 
را براي مخاطبان اجرا كرد. شهرمين مهدي زاده مدير 
برگزاري كنسرت پس از پايان اجرا در حالي كه رافائل 
ميناسكانيان در حال خداحافظي از مخاطبان بود، 
روي صحنه آمد و با اهداي يك دسته گل از حاضران 
در تاالر وحدت خواست تا دقايقي را روي صندلي هاي 
خود بنشينند. او پس از نمايش يك فيلم كوتاه چند 
دقيقه از مصاحبه استاد ميناسكانيان ضمن قدرداني 
از حضور محمد اهلل ياري مديركل دفتر موس��يقي 
وزارت ارشاد، علي ترابي مديركل سابق دفتر موسيقي 
و س��يد محمد طباطبايي رييس شوراي ارزشيابي 

هنرمندان كشور خطاب به تماشاگران 
گفت: اس��تاد رافائل ميناس��كانيان به 
هيچ وج��ه از س��ورپرايز و غافلگي��ري 
خوشش نمي آيد ولي ما مجبور شديم تا 
اين برنامه را اجرا كنيم و گرچه مي دانيم 
استاد هنرمند شهرت گريزي هستند اما 
حقيقت اين است كه بنده و همسرم در 
اين موسسه اي كه اين كنسرت را برگزار 
كرد دوس��ت داشتيم شرايطي را فراهم كنيم كه در 
شب تولد استاد با حمايت دوستان وزارت ارشاد كه 
در اجراي اين غافلگيري هم��راه ما بودند، باالترين 
نشان و درجه موسيقي كشور به اين هنرمند ارزنده 
اهدا شود و امشب بسيار خوشحاليم كه در شب تولد 
او نش��ان درجه يك هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي تقديم استاد رافائل ميناسكانيان مي شود.  
محمد طباطبايي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و رييس شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور نيز در اين 
برنامه گفت: بنده اينجا به نمايندگي از آقاي صالحي 
حضور دارم. البته اين نكته را هم بگويم كه عالي ترين 
نشان هنري كش��ور قطعا با نام بزرگاني چون استاد 
ميناسكانيان است كه داراي اعتبار مي شود و ما بسيار 
خوشحاليم كه اين نشان در شب تولد اين هنرمند 
و بدون درخواست ايشان تقديم مي شود. قطعا اين 
براي ما سعادت است كه در چنين شبي اين نشان را 

تقديم استاد كنيم.

میراثنامه

اين قول، به عمر »هتل قو« قد مي دهد؟
معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي اس��تان خوزستان، از 
تهيه طرح مرمت مش��اركتي هتل تاريخي »قو« در 
اهواز خب��ر داد و اعالم كرد: منتظر ابالغ اعتبار براي 
آغاز مرمت اين بناي تاريخي هستيم. به دنبال وقوع 
سيل در استان خوزس��تان و آسيب به حدود شش 
بناي تاريخي در مناطق مختلف اس��تان، نخستين 
تصاوير از آس��يب هاي وارد ش��ده به آثار تاريخي در 
اين منطقه، از »هتل قاجاري قو« در اهواز منتش��ر 
شدند. به گونه اي كه حكمت اهلل موسوي، مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
خوزس��تان، اعالم كرد: »بخشي از سقف هاي هتل 
تاريخي »قو« به دليل آسيب هايي كه از گذشته به 
آن وارد شده بود، در بارندگي هاي چند روز گذشته 
ريزش كرده اند.« اكنون احمدرضا حسيني بروجني 
� معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خوزستان � در گفت وگو 
با ايسنا با اش��اره به وضعيت بحراني اين هتل بعد از 
بارندگي هاي اخير در بالكن ها و سقف هاي آن، اظهار 
كرد: هر چند اين هتل در اختيار مالك شخصي است، 
اما با آماده شدن گزارش هاي آسيب شناسي و شرح 
مرمِت هتل، منتظر ابالغ اعتبار هس��تيم تا بتوانيم 

كار را آغاز كنيم. او با اشاره به اينكه در سال گذشته 
برخي اقدامات حفاظتي و مرمت هاي اضطراري در 
اين اثر تاريخي توسط ميراث فرهنگي انجام شده اند، 
به ايسنا گفت: اداره كل ميراث فرهنگي استان، شرح 
عمليات و گزارش��ي براي ادامه روند كار آماده كرده 
است و از س��وي ديگر مالك هتل به معاونت ميراث 
فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي معرفي ش��ده و 
درخواس��ت كرده ايم تا از تسهيالت فني و اعتباري 
براي مش��اركت در مرمت، احيا و بهره برداري هتل 
استفاده كند. حسيني با بيان اينكه خوشبختانه مالك 
هتل نيز براي انجام اقدامات مرمتي در هتل تشويق 
شده اس��ت، ادامه داد: اعتباري بالغ بر ۱00 ميليون 
تومان براي مرمت مشاركتي پيش بيني كرده ايم و 

منتظريم تا با اب��الغ اعتبار، طرح مرمتي آن اجرايي 
شود. ش��هريور ۱۳۹۲ موسوي � معاون وقت ميراث 
فرهنگي استان خوزستان � از اختصاص يك ميليارد 
ريال اعتبار براي مرمت هتل قو در اهواز خبر داده بود 
تا بعد از پايان مرمت مشاركتي اين هتل تاريخي آن به 
سفره خانه تبديل شود، اما آبان سال گذشته مالك بنا 
در گفت وگو با ايسنا اعالم كرده بود، ميراث فرهنگي 
۱۸ س��ال بعد از ثبت ملي خانه، اراده اي جدي براي 
مرمت اين بنا انجام نداده است. روند تدريجي تخريب 
بناي تاريخي هتل قو از دهه 50 شروع شد. اين هتل 
از س��ال ۴7 تا 5۸ متروكه بود و قبل از سال ۴7 نيز 
در اختيار اداره بهداش��ت اهواز قرار داشت. سال 5۸ 
خاندان معصومي اين بنا را خريداري كرد و در آنجا 
زندگي مي كردند. به گفته سيد محمد معصومي فرزند 
مالك اوليه، »تا زماني كه در آن جا زندگي مي كرديم 
مرتبا در حال تعمير و مرمت ساختمان بوديم و روح 
زندگي در آن جريان داشت تا سال 7۹ كه كارشناسان 
سازمان ميراث فرهنگي براي عكسبرداري و ثبت ملي 
بنا به سراغ هتل قو آمدند.« هتل قاجاري قو در جاده 
س��احلي اهواز در خيابان خسروي قرار دارد، اين اثر 
تاريخي ۲5 اس��فند ۱۳7۹ با شماره ثبت ۳۳5۴ در 

فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

ايستگاه

 هنرمند ۱۲ ساله اي كه 
با نابغه نقاشي مقايسه مي شود

احتمال برگزاري يك مراسم 
اسكار ديگر بدون مجري 

»ش��يو چو« � هنرمند 
۱۲ س��اله اي ك��ه ب��ا 
»جكس��ون پ��والك« 
نقاش مشهور امريكايي 
مقايسه مي شود � حاال 
نخس��تين نمايش��گاه 
انف��رادي خ��ود را در 
نيوي��ورك برپ��ا كرده 

اس��ت. به گزارش رويترز، »ش��يو چو« كه يك 
پسر بچه ويتنامي اس��ت، با به فروش رساندن 
تابلوهاي نقاش��ي انتزاعي خود به قيمتي بيش 
از ۱50 هزار دالر در راس��تاي به ثبت رساندن 
ركوردي جديد است. او اكنون در گالري »جرج 
برجس« واقع در »منهتن “ ميزبان نخس��تين 
نمايشگاه انفرادي خود است. اين نمايشگاه كه 
»جهاني بزرگ، چشماني كوچك « نام دارد روز 
پنجشنبه درهايش را به روي عالقه مندان گشود 
و فعاليت خود را تا دوم ژانويه ادامه خواهد داد. 
»چو «كه نقاش��ي كشيدن را براي نخستين بار 
در سن چهار سالگي آغاز كرده است، بيان كرد: 
»يك مشتري يكي از نقاشي هاي من را زماني كه 
فقط 6 سال داشتم ،خريداري كرد.« اين هنرمند 
نوجوان براي برگزاري نمايشگاه نيويورك  خود 
يك نقاشي چهار پنلي بدون عنوان كه ۴.5 متر 
طول دارد را خلق كرده است. »چو« مي گويد: 
»مادرم به من گفت كه قرار است يك نمايشگاه 
در نيويورك  داشته باشم پس تصميم گرفتم يك 
نقاشي بزرگ براي اين رويداد خلق كنم. اين كار 
حدود سه ماه زمان برد.« حاال آثار »چو« در رده 
آثار هنرمند بزرگي همچون »جكسون پوالك« 
كه به عنوان يكي از چهره هاي برجسته جنبش 
هيجان نمايي انتزاعي در دهه ۴0 و 50 ميالدي 

محسوب مي شود، قرار گرفته است.

در حال��ي ك��ه اس��كار 
۲0۱۹ بدون حضور يك 
مج��ري برگزار كننده 
مراس��م پي��ش رفت، 
امس��ال ني��ز احتمال 
مي رود اس��كار همين 
رويه را دنب��ال كند. به 
گ��زارش ددالي��ن، در 

حالي كه س��ال پيش كوين هارت ۲ روز پس از 
اينكه به عنوان مجري اسكار انتخاب شد به دليل 
توييت هاي قديمي اش كه مناقشه برانگيز شده 
بود از اجراي مراس��م كنار كش��يد، و مراسم در 
نهايت بدون مجري برگزار شد، احتمال مي رود 
اسكار امس��ال نيز همين كار را انجام دهد. سال 
پيش اسكار در حالي كه يك بار در سال ۱۹۸۹ 
تجربه برگزاري مراسم بدون مجري را پشت سر 
گذاشته بود، در نهايت از چهره هاي بزرگ براي 
اهداي جوايز بهره برد و لحظات به يادماندني را 
نيز خلق كرد. اكنون تهيه كنندگان اسكار در فكر 
اين هستند كه شايد امس��ال يك بار ديگر اين 
حركت را تكرار كنند. سال پيش تينا في، امي پولر 
و مايا رادولف آغازگر مراسم بودند و اين در حالي 
بود كه في و پولر سه سال اجراي گلدن گلوب را 
برعهده داشتند و با اقبال زيادي هم روبرو شده 
بودند. آكادمي به اين نتيجه رسيده كه امسال نيز 
بايد يك چنين رويه اي را در پيش بگيرد و برترين 
سرگرمي س��ازان را روي صحنه بياورد تا با يك 
انرژي خوب و مونولوگ تأثيرگذار آغازين، مراسم 
را شروع كنند. احتماال اسكار امسال از مجريان 
سنتي خود مانند جيمي كيمل كه دو سال ۲0۱۸ 
و ۲0۱7 مجري مراسم بود استفاده نخواهد كرد.

يك اتفاق ورزشي همزمان با ساخت يك مستند

محمد بنا: سطح قهرماني كشور  باالتر  از  باشگاه هاي جهان بود

الهام اصغ��ري كه اين روزها مس��تند 
زندگي اش ب��ه تهيه كنندگي مهتاب 
كرامتي و طهورا ابوالقاسمي در چابهار 
در حال ساخت است، همزمان با فيلمبرداري، ركورد 
جهاني ش��نا با دست بسته را شكس��ت. طبق اعالم 
دس��ت اندركاران فيلم، اين شناگر ايراني همزمان با 
فيلمبرداري مس��تندي از زندگي اش به كارگرداني 
طهورا ابوالقاس��مي روز ۲۸ آذر ماه توانست در مدت 
زمان پنج ساعت و دو دقيقه، با يك دست بسته، ۱0 
كيلومتر دهانه خليج چابهار را شنا كند و ركورد جهاني 
گينس اين شنا را بشكند. الهام اصغري از قهرمانان 
شناي ايران، پيش از اين نام خود را در كتاب گينس، 
براي شنا با لباس اسالمي با دو دست بسته در مسافت 
پنج كيلومتر و 5۸0 متر به ثبت رسانده بود. اين روزها 
اصغري براي فيلمبرداري مستندي درباره زندگي اش 
در چابهار است. اين مستند به تهيه كنندگي مهتاب 

كرامتي و طهورا ابوالقاس��مي به كارگرداني طهورا 
ابوالقاسمي با حمايت منطقه آزاد چابهار از زندگي اين 

شناگر ساخته مي شود. ركورد اين شناگر در حضور 
گروه فيلمبرداري اين مستند، ثبت شد. 

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي گفت: سطح رقابت هاي 
قهرماني كشور از جام باشگاه هاي جهان باالتر بود. محمد 
بنا با اشاره به عملكرد ضعيف ملي پوشان كشتي فرنگي 
در رقابت هاي جام باشگاه هاي جهان، گفت: نمي توانيم 
در طول يك سال اردو برگزار كنيم و كشتي گيران در اردو 
باشند و انتظار داشته باشيم هميشه شرايط خوبي داشته 
باشند.  سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي اظهار كرد: البته 
همه جاي دنيا نيز به همين گونه است. براي مثال »گنو 
پترياشويلي« دارنده مدال طالي جهان و برنز المپيك 
در وزن ۱۲5 كيلوگرم كش��تي آزاد از كشور گرجستان 
با حضور در ليگ ايران حتي مقابل »اميرحسين زارع« 
نيز شكس��ت خورد. شايس��تگي زارع ج��اي خودش، 
اما كشتي گيران در طول يك س��ال نمي توانند سطح 
آمادگي بااليي داشته باش��ند و اين فراز و فرود طبيعي 
است. بنا افزود: با اين وجود تنها حسني كه اين پيكارها 
براي ما داشت اين بود كه كشتي گيران ايراني نفع مالي 
بردند وگرنه پيكارهاي قهرماني كش��ور، س��طحش از 
جام باشگاه هاي جهان باالتر بود و اين مسابقات بار فني 
نداشت. بنا درباره حضور تيم منتخب كشتي فرنگي ايران 
در رقابت هاي بين المللي ايتاليا كه يكي از مسابقه هاي 
رنكينگ دار اتحاديه جهاني اس��ت، گفت: هنوز ترديد 
دارم و نمي دانم كه تيم ايران در پيكارها شركت خواهد 

كرد يا خير چرا كه مي خواهم در ابتدا مسابقات انتخابي 
تكليفش مشخص ش��ود و همه مدعيان در جام جهان 
پهلوان تختي كشتي بگيرند و بعد از آن به فكر اعزام به 
تورنمنت هاي بين المللي باشيم.اگر قرار باشد تيمي از 
كش��ورمان در رقابت هاي بين المللي ايتاليا حضور يابد 
به طور طبيعي سعيد عبدولي حضور نخواهد داشت و بايد 
فرنگي كاراني همچون عليرضا نجاتي، محمدعلي گرايي 
و اميرقاس��مي منجزي را اعزام كنيم. او افزود: اما وقتي 
شرايط اينها را هم نگاه مي كنم مي بينم كه شرايط خوبي 
ندارند چرا كه در رقابت هاي بين المللي ايتاليا كه يكي از 
پيكارهاي رنكينگ دار اتحاديه جهاني است به طور طبيعي 
بهترين هاي جهان حضور خواهند داشت و ملي پوشان ما 
با اين شرايط مي بازند، به دليل آنكه رقابت هاي سيستم 

رنكينگ اتحاديه جهاني بدون ارفاق وزن و در س��ر وزن 
قانوني برگزار مي ش��ود. وي ادامه داد: اگر مسابقه ها در 
سر وزن قانوني باشد و آماده هم نباشي، ضرب مي خوري 
و براي همين بايد ش��رايطي را به وجود آوريم كه بعد از 
رقابت هاي بين المللي جام تختي اردوهايي را برگزار كنيم 
و نمايندگان كشورمان آمادگي مطلوب را داشته باشند 
و در وهله نخست بايد به فكر كسب سه سهميه المپيكي 
باشيم و بعد از آن رقابت هاي قهرماني آسيا و رقابت هاي 
بين المللي لهستان كه هر دو جزو رقابت هاي سيستم 
رنكينگ اتحاديه جهاني است را پيش رو خواهيم داشت. 
بنا در خصوص محروم بودن روسيه از بازي هاي المپيك 
و تاثير حضور نداشتن تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي 
اين كشور در بازي هاي المپيك ۲0۲0 توكيو گفت: در 
كشتي فرنگي گستردگي زياد است و روسها در همين 
پيكارهاي قهرماني سال ۲0۱۹ جهان در قزاقستان با ۲ 
مدال طال قهرمان جهان شدند اما براي كشتي آزاد خيلي 
خوب مي شود چرا كه قدرت بالمنازع جهان هستند و 
نيامدن آنها به نفع ما مي ش��ود و امكان دارد در برخي از 
وزن ها حتي مدال ط��ال نيز بگيريم ولي در فرنگي نبود 
روس ها به نفع همه است. البته هنوز هيچ چيز مشخص 
نيست چرا كه امكان دارد آنها زير پرچم كميته بين المللي 
المپيك مسابقه دهند يا فرجام خواهي آنها پذيرفته شود.

ورزشي
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