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 صفحه 7  

سرمقاله

 پيدا و پنهان 
يك تصميم 

هفت��ه  اعتراض��ات 
در  ك��ه  گذش��ته اي 
برخ��ي نقاط كش��ور 
رخ داد، باعث ش��د كه 
قفس��ه هاي  در  فايلي 
تصميم گي��ري باق��ي 
بماند و كسي نتواند يا 
نخواه��د آن را باز كند. 
آن فايل نحوه تصميم گيري درباره قيمت بنزين 
بود.  ظاهر قضيه اين اس��ت ك��ه تصميم گيري 
در مورد قيمت بنزين از س��وي ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سه قوه گرفته شده است و 
اجراي آن از سوي دولت است. گفته هاي رييس 
قوه قضايي��ه و نيز فحواي صحب��ت رييس قوه 
مجريه هم حاكي از آن است كه كار كارشناسي 
اين موضوع از س��وي دولت انجام شده است، به 
بيان ديگر آنها فقط به تصميم دولت راي داده اند. 

منصور  بيطرف

 همين صفحه  

سخن  نخست

 قيمت جديد بنزين 
از دو منظر

موضوع افزايش قيمت 
بنزي��ن از دو منظ��ر 
كالن قابل بررس��ي و 
تحلي��ل اس��ت؛ يكي 
تاثير اين سياس��ت بر 
اص��الح ضريب جيني 
يا توزيع عادالنه منابع 
و  كش��ور  درآم��دي 
ديگري تاثير آن در بهب��ود درآمدهاي دولت. 
در خصوص ارزيابي اي��ن بحث از جهت اصالح 
ضريب جيني و توزيع عادالنه درآمد بايد عنوان 
كرد كه دهك هاي پايين درآمدي كشور عمدتا 
گروه هايي هس��تند كه يا خودروي��ي ندارند يا 
عمدتا از خودروهاي كم مصرف تري برخوردار 
هستند. اما برعكس آن، دهك هاي باالي جامعه 
هم خودرو دارند و ه��م خودروهاي آنها عمدتا 

پرمصرف است. 

هادي حق شناس

 صفحه10  

دانش و فن

 يك هفته 
در خواب  اينترنتي

اينترنت بين الملل از ش��نبه شب هفته گذشته به 
تاريخ 25 آبان، براي تمامي كاربران در ايران قطع 
شد؛ علت اين اتفاق كه به گفته مسووالن، شوراي 
امنيت كشور براي آن تصميم گرفت، ناآرامي هايي 
بود كه پس از افزايش قيمت بنزين در ش��هرهاي 
مختلف كشور ايجاد شد. بنابراين براي حفظ امنيت 
كشور كه نمايندگان و مسووالن آن را مهم تر از همه 
چيز مي دانند، تصميم به قطع اينترنت و جلوگيری 
از دسترسی کاربران به اين شبکه جهانی گرفته شد.

صنعت، معدن و تجارت

 تغيير مسير 
در رويكردهاي تجاري

14

هادي حق شناس|
كارشناس اقتصادي|

موضوع افزايش قيمت بنزي��ن از دو منظر كالن قابل 
بررس��ي و تحليل اس��ت؛ يكي تاثير اين سياس��ت بر 
اصالح ضريب جيني يا توزيع عادالنه منابع درآمدي 
كش��ور و ديگري تاثير آن در بهبود درآمدهاي دولت. 
در خصوص ارزيابي اين بحث از جهت اصالح ضريب 
جين��ي و توزيع عادالن��ه درآمد بايد عن��وان كرد كه 
دهك ه��اي پايين درآمدي كش��ور عمدتا گروه هايي 
هستند كه يا خودرويي ندارند يا عمدتا از خودروهاي 
كم مصرف تري برخوردار هس��تند. ام��ا برعكس آن، 
دهك ه��اي باالي جامع��ه هم خ��ودرو دارن��د و هم 
خودروهاي آنها عمدتا پرمصرف اس��ت. براين اساس 
افزايش قيمت بنزين به معناي آن است كه اين گروه 
)دهك هاي باال( بايد هزينه بيشتري براي استفاده از 
خودروهاي خود بپردازند و در عين حال آنها مشمول 
دريافت يارانه حاصل از اصالح قيمت سوخت نخواهند 
شد. طبق س��ازوكار دولت، 18 ميليون خانوار ايراني 
از دهك هاي پايين و متوس��ط درآمدي يارانه حاصل 
از افزاي��ش قيمت بنزي��ن دريافت خواهن��د كرد كه 
طبق يك حساب سرانگشتي دولت براي 60 ميليون 
ايراني مشمول دريافت يارانه س��وخت، حدود 3 هزار 
ميليارد تومان در ماه پرداخت خواهد كرد. اما موضوع 
اينجاس��ت كه باتوجه به تخصيص مناب��ع حاصل از 
حذف يارانه س��وخت به خانوارها، عمال منابعي براي 
دولت براي جبران كس��ري بودجه باقي نخواهد ماند. 
در اين خصوص اما بايد به يك موضوع توجه داشت و 
آن ايجاد امكان صادرات مازاد بنزين براي دولت است. 
باتوجه به اينكه از اين پس، تقريبا دو س��وم بنزين به 
شكل يارانه )با قيمت 1500 تومان( پرداخت مي شود 
و يك سوم آن به صورت آزاد )با قيمت 3000 تومان(، 
بنابراين ميانگين وزني قيمت بنزين چيزي در حدود 
2300 تومان خواهد بود كه ميزان فروش ضربدر اين 
عدد، تقريبا معادل مبلغي مي ش��ود كه دولت بايد در 
قالب يارانه ب��ه 18 ميليون خانوار بپردازد. اما مس��اله 
اينجاس��ت كه انتظ��ار نداريم بع��د از افزايش قيمت 
بنزين شاهد افزايش ميزان مصرف بنزين نيز باشيم. 
تجربه هاي قبلي نش��ان داده كه وقتي قيمت بنزين 
افزايش مي يابد، ميزان مصرف آن كاهشي خواهد بود. 
يعني حاال انتظ��ار نداريم كه با افزاي��ش 10 درصدي 
مصرف )آنط��ور كه پيش از اصالح قيمت براي س��ال 
جاري پيش بيني  ش��ده بود( در س��ال ج��اري روبرو 
شويم. در واقع انتظار مي  رود ميزان مصرف بنزين كه 
پيش بيني مي شد در صورت ادامه روند كنوني به بيش 
از 100 ميليون ليتر در پايان سال جاري برسد، بيش 
از 10 درصد كاهش يابد. برمبناي اين سازوكار با اين 
سياست در مصرف بنزين صرفه جويي شده و مقداري 
بنزين براي دولت مي ماند كه امكان صادرات آن وجود 
دارد و مح��ل درآمد دولت از اين سياس��ت در همين 

صادرات بنزين خواهد بود. 
زمانيكه دولت با كسري درآمد روبروست از هر روشي 
براي جبران آن و افزايش منابع درآمدي خود استفاده 
مي كند. اين سياس��ت هم يكي از همين روش هاست 
كه قطعا از راهكارهايي همچون چاپ پول بهتر است و 
تبعات كمتري براي كشور به همراه خواهد داشت. اگر 
بخواهيم به قواعد علم اقتصاد برگرديم و بينديشيم كه 
اگر چه اقداماتي در گذشته انجام مي شد براي اقتصاد 
مناس��ب تر بود، قطعا اصالح قيمت بنزين اولويت اول 
قرار نداش��ت. در اين خصوص اولويت هايي همچون 
س��اماندهي نرخ ارز، كنترل تورم و نقدينگي، افزايش 
بهره وري و...، جزو اولويت هاي اقتصادي قرار مي گرفت 
اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه اگر امروز قيمت 
بنزين افزايش مي يابد، اين يك انتخاب نبوده، بلكه يك 
اجبار و الزام بوده اس��ت. مساله اينجاست كه دولت ها 
اصوال به قواعد علم اقتصاد پايبند نيستند و به همين 
دليل است كه امروز ما با مشكالت عديده اقتصادي از 

جمله تورم و نقدينگي نامتعارف روبرو هستيم. 
طبق س��ازوكار علم اقتص��اد، قطعا اج��راي پله كاني 
سياس��ت افزايش قيمت بنزين مي توانس��ت تبعات 
اقتصادي و رواني كمتري به همراه داش��ته باش��د. اما 
نگاهي ب��ه آمارهاي رس��مي از تجربه ه��اي قبلي در 
افزايش قيمت بنزين كشور نش��ان مي دهد كه امروز 
هم نبايد منتظر تورم بس��يار بااليي به تبع اجراي اين 
سياست داش��ت. در طول س��ه دهه گذشته، قيمت 
بنزين در ايران چندين بار افزاي��ش يافت و نگاهي به 
برآوردهاي آماري نشان مي دهد كه تنها در سه مرحله 
از اي��ن 15 مرتبه افزايش قيمت بنزي��ن، بار تورمي را 
تجربه كرديم و در س��اير دفعات يا ت��ورم ثابت ماند يا 
حتي كمي كاهش يافت. به عن��وان نمونه زمانيكه در 
س��ال 94 قيمت بنزين افزايش يافته و 1000 تومان 
شد، نرخ تورم در پايان همان سال كاهش يافت. براين 
اس��اس از منظر متغيرهاي اقتصادي و ن��ه انتظارات 
تورمي، پيش بيني مي ش��ود كه تورم ناشي از اجراي 
سياس��ت اخير افزايش قيمت بنزين دو تا س��ه واحد 
باشد اما از منظر انتظارات تورمي، شرايط مي تواند به 
نحو ديگري رقم بخورد. مثال اينكه فردي به واس��طه 
افزايش قيمت بنزين، خدمات ارايه ش��ده از س��وي 
خود به مشتريانش را افزايش دهد و اين چرخه ادامه 
يابد، مي توان انتظار تبعات تورمي ديگري از سياست 
اخير دولت داش��ت. در اينجا مهم ترين مساله نظارت 
دولت اس��ت كه بايد به صورت فراگير بر بازار صورت 
گيرد. به عنوان نمونه عمده سوخت مصرفي در بخش 
حمل ونقل عمومي و بين شهري براي كاالها گازوئيل 
است كه قيمت آن ثابت اس��ت. بنابراين نبايد انتظار 
تغيير قيمت تمام شده به واسطه عدم تغيير در قيمت 
حمل و نقل را داشت. موضوع اصلي در شرايط كنوني 
بيش از س��ازوكار منطقي، انتظارات تورمي است كه 
عمدتا غيرواقعي بوده و بايد بر آن نظارت صورت گيرد.

ريي��س هي��ات امن��اي اتحادي��ه جاي��گاه داران 
سوخت كشور، علت ش��لوغي جايگاه هاي سوخت 
را دو نرخ��ي ش��دن بنزي��ن و دالل ب��ازي برخ��ي 

سوءاستفاده كنندگان ذكر كرد.
به گ��زارش ايرن��ا، براس��اس مصوبه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا از ساعت صفر بامداد 
روز جمع��ه 24 آبان م��اه س��ال 98 در اطالعيه اي 
توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
س��هميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين 

سوز اعالم شد.
طبق اين اطالعيه قيمت بنزين معمولي سهميه اي 
ه��ر ليت��ر 1500 تومان، قيم��ت بنزي��ن معمولي 
غيرس��هميه اي هر ليتر 3000 تومان و نرخ بنزين 

سوپر هر ليتر 3500 تومان تعيين شد.
همچنين براس��اس اين اطالعيه، س��هميه بنزين 
براي س��واري ش��خصي بنزيني 60 ليتر، س��واري 
شخصي دوگانه سوز 30 ليتر، تاكسي بنزيني 400 
ليتر، تاكسي دوگانه س��وز 200 ليتر، موتورسيكلت 
25 ليتر، وانت كم مصرف بنزين��ي 200 ليتر، وانت 
كم مصرف دوگانه س��وز 60 ليتر، وان��ت پرمصرف 
بنزيني 300 ليتر، وانت پرمصرف دوگانه سوز 120 

ليتر و آمبوالنس 500 ليتر در ماه است.
بنا ب��ه اطالعيه ش��ركت ملي پخ��ش فراورده هاي 
نفتي، س��هميه كامل آبان ماه خودروهاي شخصي 
از بام��داد روز جمعه 24 آبان ماه به كارت س��وخت 
ش��خصي آنها واريز ش��ده و اين س��هميه به مدت 
6 ماه قابل ذخيره اس��ت. »ولي اهلل محمودي« روز 
جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا درباره ش��لوغي 
جايگاه هاي س��وخت در روزهاي اخير افزود: طبق 
س��نوات گذش��ته س��هميه بندي بنزي��ن موجب 
دالل ب��ازي و ف��روش س��وخت در كن��ار جايگاه ها 
مي ش��ود كه همين امر باعث هجوم مردم و شلوغي 

جايگاه ها شده است.
وي اظهارداشت: با توجه به سهميه بندي و سوختن 
بنزي��ن باقيمان��ده در كارت ه��اي برخ��ي گروه ها 
همچون تاكس��ي داران، وانت باره��ا و آژانس ها در 
پايان هر ماه، اي��ن گروه اقدام به ف��روش بنزين در 
اطراف جايگاه ها و حتي فروش دبه اي مي كنند كه 
همين امر موجب ش��لوغي جايگاه هاي سوخت در 

سراسر كشور شده است.
محمودي تصريح كرد: همچنين شلوغي در ابتداي 
هر ماه نيز به دليل شارژ ش��دن كارت سوخت همه 
مشتركان اس��ت كه مي خواهند از بنزين يارانه اي 

خود استفاده كنند.
رييس هيات امن��اي اتحاديه جايگاه داران كش��ور 
با تاكيد براينكه جايگاه هاي س��وخت آمادگي اين 
حجم از هجوم مردم براي مص��رف بنزين را ندارند، 
گفت: طبق تجربه گذش��ته س��هميه بندي بنزين، 
از اين پس در هش��ت تا 10 روز پايان هر ماه شاهد 

هجوم مردم ب��راي اس��تفاده از بنزي��ن داللي و در 
يك هفته ابتداي هر ماه ش��اهد هج��وم مردم براي 

استفاده از كارت هاي يارانه خواهيم بود. 
وي با بيان اينكه خ��روج برخي جايگاه ه��ا از مدار 
بهره برداري به دليل خس��ارت هاي وارد آمده علت 
ش��لوغي جايگاه هاي سوخت نيس��ت، افزود: پيش 
از اين س��ه هزار و 600 جايگاه س��وخت در كشور 
فعال بود ك��ه طي هفته گذش��ته تع��دادي از اين 
جايگاه از مدار سوخت رس��اني خارج ش��ده بودند 
اما اكنون تعدادي از اي��ن جايگاه ها به مدار فعاليت 

بازگشته اند.
رييس هيات امناي اتحاديه جايگاه داران،  با اش��اره 
به اينكه خسارت هاي جايگاه داران در سراسر كشور 
حتي در اط��راف تهران زي��اد بوده اس��ت، تصريح 
كرد: در سهميه بندي بنزين س��ال 86 تعداد كمي 
از جايگاه ها صدم��ه ديد اما اكن��ون در برخي نقاط 
كشور ش��اهد خس��ارت 20 تا 85 درصدي هستيم 
كه بخش عمده اين خسارت ها مربوط به استان ها و 
شهرهاي تهران )شهريار، قرچك ورامين، كيانشهر( 

بهبهان، رامهرمز، شيراز، اصفهان است.
محمودي اظهارداش��ت: با اقدامات صورت گرفته، 
تع��دادي از جايگاه هاي خس��ارت دي��ده در هفته 
اخير و تع��دادي در هفت��ه آينده به م��دار فعاليت 
بازمي گردند. به گفته وي، بخش عمده خس��ارت ها 
به جايگاه در زمينه سيس��تم هاي هوشمند و تلمبه 

بوده و هيچ مشكلي در زمينه سوخت نداشته ايم.
محمودي ادامه داد: اس��تعداد فروش ه��ر جايگاه 
بنزين بستگي به منطقه و مصرف آن در جايگاه هاي 
تك سكويي روزانه 40 هزار ليتر و در چند سكويي 

300 هزار ليتر است.
محمودي افزود: با وجود اينك��ه ناوگان حمل ونقل 
و پخش فرآورده هاي نفتي همچنان فعال هس��تند 
و ما مش��كلي در تامين س��وخت جايگاه هاي خود 
نداريم، اما سيستم هوش��مند و ارايه عرضه سوخت 
در جايگاه ها ضعيف اس��ت و نمي تواند پاس��خگوي 
اين همه مراجعه كننده باشد، بنابراين بايد تدبيري 

در اين خصوص انديشيده شود.
وي تجربه گذشته سهميه بندي بنزين را در سنوات 
گذشته را متذكر شد و با بيان اينكه دو نرخي شدن 
بنزين موجب فساد و دالل بازي مي شود، گفت: در 
س��ال 86 با س��هميه بندي بنزين و دو نرخي شدن 
بنزين ب��ه 400 و ۷00 تومان و پ��س از آن ۷00 و 
1000 تومان چنين مش��كالتي رخ داد تا جايي كه 
به مدت 6 تا هفت سال جايگاه داران و شركت ملي 
پخش فراورده هاي نفتي با اين مشكل مواجه بوديم 

تا اينكه بنزين تك نرخي شد.
رييس هيات امن��اي اتحاديه جايگاه داران كش��ور 
تصريح كرد: تك نرخي كردن بنزي��ن و تعيين نرخ 

مناسب جلوي فساد و دالل بازي گرفته مي شود.

دليل شلوغي پمپ بنزين ها چيست؟قيمت جديد بنزين از دو منظر
انرژيسخن  نخست

نماينده م��ردم صومعه س��را در مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: در شرايط فعلي كشور و تحريم هاي 
ظالمانه اقتصادي از سوي دشمنان ضرورت ارجاع 
به همان اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري 

و عدم وابستگي به اقتصاد نفتي راهگشا است.
س��يدكاظم دلخوش ابات��ري در گفت وگ��و ب��ا 
خبرگزاري خانه ملت با اش��اره به فرمايشات مقام 
معظم رهبري در ديدار توليدكنندگان، كارآفرينان 
و فعاالن اقتصادي، گفت: فرمايشات رهبري مثل 
هميشه راهگش��ا است و بخش��ي از آن حمايت از 
توليدات داخلي و مصون س��ازي اقتصاد كش��ور از 
تحريم ها است. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره به حمايت رهبري از 
تصميمات سران قوا در راستاي قوي سازي اقتصاد 
كش��ور، افزود: رهبر انقالب اس��المي در اين برهه 
حساس از قواي سه گانه حمايت كردند براي اينكه 
آسيبي به كشور نرسد. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به نقش بي بدي��ل رهبري معظم 
انقالب، مطرح كرد: ايشان اعالم كردند كه در اين 
كار تخصص ندارم درحالي كه شكس��ته نفس��ي 
مي كنند؛ چراكه ايشان نخست وزير كشور بوده اند، 
ايشان تاكيد دارند كه كار بايد تخصصي باشد و به 
مردم آس��يبي نرس��د. اين نماينده مجلس با بيان 
اينكه تجربه را تجربه كردن خطا اس��ت، ادامه داد: 
ايشان ضمن اينكه تصميمات مس��ووالن را تاييد 
كردند ما بعد از انقالب بس��ياري از موارد را تجربه 
كرده ايم و االن اگر بخواهيم دوباره آنها تكرار كنيم 
كار درستي نيست. مواردي كه بارها و بارها تجربه 

شده از طرف مسووالن كار ناصوابي است.
دلخ��وش در ادامه اف��زود: دونرخي و س��ه نرخي 
كردن برخي كاالها را در اوايل انقالب داش��تيم كه 
چيزي جز فساد براي كشور ندارد و ايجاد سه نرخ 
براي بنزين ممكن است مش��كالتي ايجاد كند و 
بايد مراقب بود. دلخوش با اش��اره به موضوع طرح 
مديريت مصرف س��وخت، تاكيد كرد: بايد مراقب 
بود كه در اجراي اين طرح با مبالغي كه قرار اس��ت 
به م��ردم واريز مي ش��ود، درحق كس��ي اجحاف 

نش��ود، چراكه اگر ب��ر افزايش قيمت ه��ا نظارت 
نش��ود و قيمت ها س��ه برابر ش��ود دارا و ندار باهم 
مي سوزند.دستگاه هاي اقتصادي و نظارتي بايد با 
قدرت جلوي افزايش قيمت هارا بگيرند. كس��اني 
كه با مسافركش��ي و جابه جايي مس��افر زندگي را 
مي گذرانند با اين موضوع دچار آسيب مي شوند و 

بايد كمكشان كرد.
وي با بيان اينكه ارز 4200 براي كاالهاي ضروري 
مردم درنظر گرفته ش��ده بود، اما ب��راي ارز4200 
توماني به ان��دازه ارز آزاد هزينه ش��د، مطرح كرد: 
بايد از طرح مديريت مص��رف بنزين مراقبت كرد 
و تمام جوانب را س��نجيد و همه قوا ب��ه اجراي آن 
كمك كنند تا فش��ار اقتصادي كمت��ري بر مردم 
باشد، چراكه افراد فرصت طلب ممكن است از آن 

سواستفاده كنند.
اين نماينده م��ردم در مجل��س دهم با اش��اره به 
تاكيدات مقام معظم رهبري براينكه وابستگي به 
درآمدهاي نفتي حتي در بودجه  جاري آس��يب زا 
است، ادامه داد: در شرايط فعلي كشور و تحريم هاي 
ظالمانه اقتصادي از سوي دشمنان ضرورت ارجاع 
به همان اقتصاد مقاومتي مدنظ��ر رهبري و عدم 
وابستگي به اقتصاد نفتي راهگشا است.همچنين 
توجه به توليدات داخلي كشور و برداشتن موانع از 

سر راه توليدكنندگان بسيار مهم است.
ريي��س هي��ات تحقي��ق و تفح��ص از س��ازمان 
خصوصي سازي با اش��اره به اينكه طبق فرمايش 
رهبري، توليدكنندگان فرماندهان و خط شكنان 
صفوف مقدم عرصه  توليد داخلي و رونق اقتصادي 
هستند، مطرح كرد: رهبري معظم راهبرد اساسي 
كشور را بر مصون سازي كشور از آسيب تحريم ها 
عنوان كردن��د. مجلس مح��ل صحبت ه��ا و كار 
كارشناسي است و بايد در مس��ائل كالن كشور با 
نمايندگان مردم مشورت كرد؛ مخصوصا در مسائل 
كالن اقتصادي كش��ور كارشناسان و متخصصين 
حضور دارند و دست دولت هم باز است.نمايندگان 
حلقه وصل مردم و مسووالن در بررسي مسائل مهم 

كشور هستند.

مصون سازي اقتصاد از تحريم ها 
با حمايت از توليد داخلي

گزارش

اس��تاندار تهران از قابل اس��تفاده بودن س��هميه 
س��وخت آبان همه خودروها تا شش ماه و محفوظ 
مان��دن س��هميه خودروهايي كه كارت س��وخت 
درياف��ت نكرده ان��د، خب��ر داد. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني اس��تانداري ته��ران، انوش��يروان 
محس��ني بندپي با اش��اره به طرح مناسب س��ازي 
بنزين اظهار داشت: ذخيره س��وخت آبان ماه همه 

خودروها تا شش ماه قابل استفاده است. وي تاكيد 
كرد: ذخيره سهميه سوخت آبان ماه همه خودروها 
اعم از وانت بارها، تاكسي ها و غيره تا شش ماه قابل 
استفاده اس��ت. اس��تاندار تهران همچنين با اشاره 
به وضعيت خودروهايي كه كارت س��وخت ندارند 
افزود: سهميه س��وخت مالكاني كه تاكنون كارت 

سوخت دريافت نكرده اند نيز محفوظ مي ماند.

ذخيره سهميه سوخت آبان ماه خودروها تا 6ماه قابل استفاده است

خبر
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متوسط اقتصاد زيرزميني در دنيا 9‚31 درصد تخمين زده شد

معرفي شفاف ترين اقتصادهاي دنيا
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    ايلران از شلبكه هاي ضدانقلاب به دليل 
تحريف واقعيات شكايت كرد؛تعادل|

سفير ايران در انگليس مي گويد: ايران از شبكه هاي 
ضدانقالب به دليل تحريف واقعيات شكايت كرده 
اس��ت. بعيدي نژاد در پيامي كه در حساب كاربري 
خود در توييتر منتشر كرد، نوشت: سفارت كشورمان 
درلندن در نامه رسمي به نهاد نظارت برشبكه هاي 
تصويري در انگليس )آفكام(، از ش��بكه هاي معاند 
فارسي زبان همچون BBC فارسي، ايران اينترنشنال 
و من وتو، به علت تحريف مغرضانه تحوالت اخير ايران 
و دعوت به خشونت گسترده عليه نهادهاي مدني 

ايران شكايت كرد.

    استفاده عملياتي از سامانه پدافندي بومي 
۱۵ خرداد؛ارتش نيوز|

در مرحله نهايي رزمايش مش��ترك پدافند هوايي 
مدافعان آسمان واليت ۹۸، سامانه پدافندي بومي ۱۵ 
خرداد نيروي پدافند هوايي ارتش براي نخستين بار 
در ش��رايط رزم واقع��ي عليه اه��داف متخاصم در 
منطقه عمومي رزماي��ش اقدام عملياتي انجام داد. 
س��امانه پدافند هوايي ۱۵خرداد قادر است تعداد ۶ 
هدف را به طور همزمان شناسايي و ردگيري كرده 
و عليه۶ هدف عمليات شليك و انهدام را انجام دهد. 
از ديگر ويژگي هاي بارز اين س��امانه سالح قابليت 
تحرك پذيري آن اس��ت، به گونه اي كه زمان حاضر 
به جنگ و عملياتي شدن آن كمتر از ۵ دقيقه است. 
اين سامانه كه قابليت مقابله با سالح هاي استراتژيك 
دشمن از جمله هواپيماهاي جنگنده، بمب افكن هاي 
رادارگريز، موشك هاي بالستيك، موشك هاي كروز 
و انواع پهپادها را دارد، مجهز ب��ه رادار آرايه  فازي با 
امكان درگيري همزمان با چند هدف و س��كوهاي 
پرتاب مستقل مي باشد كه در آن از موشك صياد۳ 

استفاده شده  است.

    اعضاي شلوراي نگهبان عضو سامانه ثبت 
دارايي هاي مسووالن شدند؛ايسنا|

اعضاي ش��وراي نگهبان در س��امانه ثب��ت دارايي 
مس��ووالن جمهوري اسالمي ايران ثبت نام كردند. 
اعضاي شوراي نگهبان با حضور كارشناسان مركز 
آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه در محل شوراي 
نگهبان ضمن دريافت آموزش هاي الزم، در سامانه 
ثبت دارايي مس��ووالن ايران )ثنا( ثبت نام كردند. 
بر اين اس��اس، آيت اهلل جنتي دبير شوراي نگهبان، 
كدخدايي قائم مقام و سخنگوي شوراي نگهبان و 
بقيه اعضاي حقوقدان و فقهاي اين ش��ورا، امروز در 

اين سامانه عضو شدند.

    دشمنان را از كرده خود پشيمان مي كنيم؛ 
مهر|

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش گفت: همان گونه 
كه در اين رزمايش توانستيم با موفقيت به اهداف مان 
دست پيدا كنيم، اگر دشمن هم خيالي به سرش زد ما 
در ميدان مقابله هم دشمنان را از كرده خود پشيمان 
مي كنيم. امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد در مرحله 
نهايي رزمايش مش��ترك پدافن��د هوايي مدافعان 
آسمان واليت ۹۸، افزود: دشمنان نيز خود مي دانند 
كه ورودشان به فضاي ايران بر عهده خودشان است اما 
خروج شان قطعا با آنها نخواهد بود. امير صباحي فرد 
در پايان گفت: ه��ر هدف و پهپادي كه وارد منطقه 
رزمايش ش��د، با هوش��ياري و آتش س��امانه هاي 

پدافندي، الشه آن روي زمين باقي مانده است.

    مشلكات امروز منطقه نتيجه »سياست 
فشار حداكثري« است؛ايلنا|

نماينده دايم روسيه در سازمان ملل مشكالت امروز 
منطقه را ناشي از »سياست فشار حداكثري« دانست. 
ميخاييل اوليانوف در حساب توئيتر خود نوشت: سه 
س��ال پيش همه چيز خوب بود؛ برجام به راحتي و 
به طور كامل اجرا شد، آزادي پيمايش در خليج فارس، 
پايانه هاي نفتي ايمن، بدون هيچ حادثه نظامي و غيره. 
چرا اكنون همه چيز خراب شده؟ پاسخ واضح است؛ 

اين نتيجه »سياست فشار حداكثري« است.

    اسلتيضاح وزير كشلاورزي بله مصلحت 
نيست؛ برنا|

معاون پارلماني رييس جمهور تاكيد كرد كه وزارت 
كشاورزي يكي از اركان تنظيم بازار است، بنابراين 
اس��تيضاح وزير آن به مصلحت نيست. حسينعلي 
اميري درباره »اس��تيضاح وزير جهاد كشاورزي« 
گفت: س��وال، اس��تيضاح، تحقيق و تفحص حق 
مجلس و نمايندگان مجلس است. رييس جمهور 
هم بارها تاكيد كرده حقوق قواي س��ه گانه، بايد به 
رسميت شناخته شود. او در ادامه بيان كرد: در اينكه 
استيضاح حق نمايندگان است حرفي وجود ندارد اما 
اينكه اين حق در چه زماني و چگونه استفاده شود، 
مهم است. با شرايطي كه در نبرد و جنگ تمام عيار 
اقتصادي هستيم و يكي از اركان تنظيم بازار، وزارت 
جهاد كش��اورزي اس��ت و تامين امنيت غذايي بر 
عهده اين وزارتخانه اس��ت، استيضاح حجتي اقدام 

درستي نيست.

    در سال گذشته ۳۳۱ تجمع در كشور برگزار 
شده است؛خبرآناين|

سخنگوي وزارت كشور تاكيد مي كند: در يك سال 
گذش��ته ۳۳۱ تجمع و راهپيمايي با استفاده از ساز 
و كار قانوني در سراس��ر كش��ور برگزار شده است. 
سيد سلمان س��اماني در واكنش به برخي مطالب 
منتشر شده در خصوص عدم امكان تجمع با استفاده 
از ش��يوه هاي قانوني گفت: حق بر تجمعات قانوني 
عالوه بر قانون اساسي در منشور حقوق شهروندي نيز 
مورد تاكيد قرار گرفته است و در اين راستا پيشنهاد 
وزارت كشور در سال ۱۳۹۷ به تصويب هيات وزيران 
رسيده و كماكان الزم االجرا است. او افزود: مسوول 
تامين امنيت تجمع و راهپيمايي هاي قانوني نيروي 
انتظامي است و شوراي تامين، محل هاي مناسب را 
براي برگزاري تجمع يا راهپيمايي در داخل شهرها 

تعيين خواهد كرد.

ايران2

رييس قوه قضاييه: 

ساختارهاي ايجاد فساد و رانت بايد حذف شوند
گروه ايران|

گردهمايي سراسري خيزش هس��ته هاي مساله محور 
جوانان با حضور حجت االسالم رييسي در مجتمع فرهنگي 
ميالد نور برگزار ش��د. گردهمايي ك��ه در جريان آن هم 
در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين بحث ش��د هم 
پرسش هايي در خصوص برخورد با اغتشاشگران در آن 
مطرح شد و هم از برنامه هاي آينده دستگاه قضا براي مقابله 

با مفاسد اقتصادي صحبت به ميان آمد. 
 به گزارش ميزان، حجت االسالم رييسي در اين گردهمايي 
با بيان اينكه عدالت بعد از توحيد فراگيرترين مفهوم در 
بين مفاهيم ديني ماست، گفت: عدالت و توحيد، عدالت و 
بعثت، عدالت و خلقت، عدالت و معاد، عدالت و فرج، عدالت 
انفسي، عدالت آفاقي، عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، 
عدالت فرهنگي و عدالت قضايي همه جلوه هايي از عدالت 
است، اما س��خن ما از عدالت به معناي بحث هاي نظري 
نيس��ت كه جاي آن دانش��گاه و حوزه است؛ سخن ما در 
عدالت اثباتي و اجرايي است؛ يعني بايد ببينيم عدالت را 
در هر عرصه اي از عرصه هاي اجتماع چگونه بايد اجرا كرد.

 حجت االسالم رييسي تصريح كرد: در رأس جامعه اسالمي 
امام و مقتداي عادل است؛ اما اگر عدالت بخواهد بر كام مردم 
ش��يرين بيايد، قانون عادالنه، مجريان و دست اندركاران 
برخوردار از عدالت و مراقبت در آسيب شناسي ها و پيگيري 
آسيب زدايي ها امري ضروري است. لذا اگر بخواهيم عدالت 
را در عمل اجرايي بدانيم، توجه به قانون و قانونگرايي بايد به 
عنوان يك ارزش تلقي شود. قانون گريزي و هر فعل يا ترك 
فعلي كه موجب مخدوش شدن قانون و اجراي عدالت شود، 
طبيعتا خدشه به عدالت وارد مي كند؛ لذا همه بايد خود را 
موظف در اين حوزه بدانيم.او در ادامه گفت: مبارزه با فساد و 
اجراي عدالت ايجاب مي كند هر بخشي در حوزه فعاليت و 
عمل خود براي كاهش ناهنجاري هاي اقتصادي،  اجتماعي 
و فرهنگي ت��الش كند و هيچ دس��تگاهي در اين رابطه 
مستثني نيست و همه دستگاه ها بايد ساختارهاي فساد زا 
را اصالح كنند.رييس قوه قضاييه افزود: در سال ۸0، در پيام 
جامع مبارزه با فساد اقتصادي، مقام معظم رهبري تكليف 
قوا را تعيين كردند، قوه مقننه بايد منافذ فسادزا را مسدود 
كند؛ قوه مجريه بسترهاي فساد زا را اصالح كند و دستگاه 
قضايي با مفسدين اقتصادي برخورد كند. پس بحث مبارزه 
با فساد و اجراي عدالت به همه دستگاه ها در كشور مربوط 
است. وي با تاكيد بر اينكه روحيه مبارزه با فساد داشتن، 
شرط مسووليت داشتن در جمهوري اسالمي است، ادامه 

داد: اگ��ر فردي روحيه مبارزه با فس��اد و اجراي عدالت را 
نداشته باش��د و در مقابل حيف ها و ميل هاي بيت المال 
حساسيت نداشته باشد، هر روز در جامعه شاهد بروز يك 

موضوع و تشكيل يك پرونده خواهيم بود.
 وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها بر حقوق عامه 
و حق الناس تاكيد كرده اند، گفت: يادآوري، تذكر، اعالم و 
مطالبه شما بسيار مغتنم خواهد بود؛ لذا ابعاد اين موضوع 

بايد شناخته و گفتمان سازي و مطالبه شود.

     مج�ازات س�خت در انتظ�ار كس�اني ك�ه 
اغتشاش ايجاد كردند

حجت االسالم رييس��ي افزود: ما، ش��ما و مردم را محرم 
مي دانيم و معتقديم بس��ياري از تصميمات بزرگ اگر با 
مردم در ميان گذاشته شود و براي مردم تبيين شود و اقناع 
عمومي و اجماع نخبگاني انجام شود، بزرگ ترين حامي، 

مردم خواهند بود. حجت االسالم رييسي تصريح كرد: در 
اين راستا بدانيد از اخم كسي، جوسازي و فضاسازي فرد 
و مسوولي تأثير نمي پذيريم و هر كسي در هر جايگاهي 
بخواهد فضاس��ازي و جوسازي كند و جامعه را دو قطبي 
يا چند قطبي كند، در اين راس��تا به هيچ عنوان مالمت 
مالمت كنندگان و سرزنش افراد در دل ما، جان ما، سيره و 

مشي و سلوك ما اثر نخواهد كرد.
 رييس قوه قضاييه تاكيد ك��رد: همان هايي كه از فضاي 
دغدغه و خواس��ته هاي مردم سوءاس��تفاده كردند و در 
جامعه اغتشاش و ناامني ايجاد كردند و دل زن و بچه مردم 
را لرزاندند و به اموال مردم دست اندازي كردند و به اموال 
عمومي و مردم خسارت وارد كردند، بدانند و اربابان آنها هم 

بدانند مجازات سختي در انتظارشان خواهد بود.
وي گفت: امنيت كشور مهم ترين مساله ماست و تحت هيچ 
شرايطي اجازه كوچك ترين اخالل در امنيت را نخواهيم 

داد. كشور ما امروز در منطقه به عنوان امن ترين كشور است 
و خون شهداي عاليقدر و ايثارگر و جانفشاني هاي جانبازان 

و ايثارگري خانواده شهداي عزيز پيش روي ماست.
وي با اشاره به خواسته يكي از دانشجويان مبني بر اينكه 
دستگاه قضايي بايد از سيستم الكترونيك برخوردار باشد، 
گفت: ابالغ هاي الكترونيك پيگيري مي ش��ود و اس��ناد 
رسمي بايد جايگزين اسناد عادي شود كه اين موضوع را 
نيز ما پيگيري مي كنيم. در رابطه با صيانت از مسووالن به 
نحوي كه از هرگونه آس��يبي مصون باشند، اين حركتي 
اس��ت كه ما انجام داده ايم؛ قانون آن تصويب ش��ده بود، 
اما با گذشت سه چهار سال اجرا نشده بود، آيين نامه آن 
را تصويب كرديم و سامانه ثبت اموال مسووالن را دنبال 
مي كنيم. بخشي از اين كار انجام شده و بخش ديگر تكميل 
خواهد شد. اجراي اين قانون مي تواند در صيانت بخشي 
از مس��ووالن و مديران موثر باش��د. ارايه زمانبندي براي 

برنامه دس��تگاه قضايي يكي از نكاتي بود كه نمايندگان 
دانشجويان به آن اش��اره كردند و حجت االسالم رييسي 
در اين زمينه گفت: اين نكته، نكته درستي است و ما يك 
حركت كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را دنبال كرديم و 
ان شاءاهلل اين موضوع به نحوي در اختيار عموم قرار خواهد 
گرفت. حركت ما در اين دوره بر محور برنامه خواهد بود.  
رييس قوه قضاييه بيان كرد: همچنانكه مقام معظم رهبري 
فرمودند ما با يك دنيا اميد، آينده را بسيار روشن و درخشان 
مي بينيم. آنان كه آينده را تاريك مي بينند مفاهيم انقالب 
اسالمي را نمي دانند و اميدي را كه خدا، پيامبر و اولياي 
دين و شهدا در جامعه ايجاد كردند را نمي فهمند. مردم 
نگران بعضي ك��م كاري ها و بي تدبيري ها و مش��كالت 
هستند؛ حق هم با مردم است؛ اما اين وضعيت و شرايط 
ادامه نخواهد يافت. ما آين��ده را از آن ثروتمندان بي خدا 
و قدرتمندان بي رحم نمي بيني��م؛ آينده را از آن متقين، 
صالحين، مردم مومن و انقالبي مي بينيم. وي اضافه كرد: 
ما اعالم كرده ايم كه فقط فعل هاي مجرمانه قابل تعقيب 
نيست؛ ترك فعل هايي كه موجب خسارت هاي بسياري 

مي شود نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

     پاسخ به ابهامات طرح افزايش قيمت بنزين
يكي از دانشجويان به موضوع طرح سهميه بندي بنزين 
اشاره كرد و رييس قوه قضاييه در اين زمينه گفت: ما در 
رابطه با اين موضوع س��خن ها داريم. چند سال براساس 
قانون دولت وظيفه داشت نسبت به مديريت سوخت اقدام 
كند و در اين چند سال اقدام نكرد؛ يعني وظيفه قانون و 

مصرح در قانون را چند سال به تأخير انداخت.
وي افزود: در نحوه اجراي اين طرح آنچه بايد از تمهيدات 
انديشيده ش��ود،  اقناع عمومي،  اجماع نخبگاني و اطالع 
عموم و مسووالن به نحوي كه بشود همراهي همه مردم را 
فراهم بكند، انجام نشد. در طرح هاي بزرگ و در كارهاي 
عظيم در اين كش��ور همواره آنجايي كه با مردم س��خن 
گفتيم، توفيقات بزرگي داشتيم؛ مشكالت و تنگناهايي 
بوده، اما اگر اطالع، توجيه و تبيين مردم و نخبگان انجام 
مي شد، حتما وضعيت متفاوت بود. اينها نكات اساسي است 
و مسائل ديگري نيز وجود دارد كه در نوشته اي به آن اشاره 
كردم و در زمان مناسبي ان شاءاهلل به اين مسائل خواهيم 
پرداخت. حجت االسالم رييس��ي گفت: بنده خودم را به 
عنوان يك طلبه در جايگاه مسووليت قوه قضاييه در همه 

حال مدافع حقوق مردم مي دانم.

جانشين فرمانده سپاه :

اغتشاشات ۴۸ ساعته جمع شد
در شرايطي كه دشمنان كشور از طريق دميدن در آتش 
اعتراضات مردمي تالش مي كردند تا به زعم خود كشور 
را وارد دوره اي از بحران ه��اي پايدار اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي كنند، اما مش��اركت مردمي و جدا كردن صف 
معترضان از اغتشاشگران باعث ش��د تا به قول جانشين 
فرمانده سپاه، اغتشاشات در كمتر از 4۸ساعت مهار شوند 
و يك بار ديگر آرامش در كشور حكمفرما شود. در همين 
خصوص سردار فدوي جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران 
با بيان اينكه اغتشاشات 4۸ ساعته جمع شد، گفت: همه 
خبيث هاي عالم از اغتشاش��ات اخير در ايران پشتيباني 

كردند و گفتند كه به اغتشاشگران كمك مي كنيم.
به گزارش تسنيم، دريادار علي فدوي در جمع يگان هاي 
امنيتي حضرت صاحب الزمان )عج( با بيان اينكه دعواي 
حق و باطل از اول خلقت شروع شده است، ادامه داد: اين 
دعوا تا زماني كه آخرين حجت خداوند بيايد پاياني ندارند 
و آن زمان است كه يك پيروزي مطلق براي جبهه حق بر 
جبهه باطل حاصل مي شود. جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با بيان اينكه تا زماني كه اين دعوا 

برقرار است، جبهه حق همواره بايد در وضعيتي قرار داشته 
باشد كه وقتي خباثت هاي جبهه باطل بروز پيدا كرد، باكي 
براي مقابله با آن نداشته باشد، گفت: جبهه حق نيز مترصد 
اين است كه صحنه اي بروز كند و از آن جبهه سربلند بيرون 
بيايد و قابليت هاي خود را نش��ان ده��د. دريادار فدوي با 
تأكيد براينكه 4۱ سال است كه اين وضعيت براي ما وجود 
داشته و اين روال برقرار بوده است، اظهار داشت: جبهه اي 
كه ما در آن قرار داريم از ابتدايش همين گونه شروع شده 
كه نشان مي دهد اين جبهه، جبهه حق است. از روز اولي 
كه امام خميني)ره( اين نهضت را بنيان گذاشت حق بودن 

اين جبهه بروز پيدا كرد و تا االن نيز اين روند ادامه دارد.

     مهار اغتشاشات 
جانشين فرمانده كل سپاه با تأكيد براينكه در اين 40 سال 
گذش��ته خداوند بهترين نتيجه را براي ما رقم زده است، 
افزود: در همين حوادث اخير 4۸ ساعته اغتشاشات جمع 
شد، يعني از بعدازظهر روز شنبه كه شروع شد 4۸ ساعت 
بعد اين اغتشاشات تمام ش��د. اين درحالي بود كه در روز 

اول 2۸ استان و ۱00 محله و شهر درگير اين موضوع بودند. 
دريادار فدوي با بيان اينكه برخي از اين اغتشاشات به خاطر 
يك موضوعي نبود كه برمردم فشار وارد كرده باشد، گفت: 
به طور نمونه بنده با فرماندهان س��پاه برخي ش��هرها كه 
صحبت مي كردم در برخي مواقع اين اغتشاشات انسان را 
ياد كربالي 4 مي انداخت. وي ادامه داد: بعد از چند ساعت 
اغتشاشگران غافلگير ش��ده بودند وخيلي تالش كردند 
سريع به پاي كار بيايند و ابزارهايي نيز فراهم كرده بودند 
كه نتوانستند اين كار را انجام دهند. ما به واقع 4۸ ساعت 

جنگ كرديم.
جانشين فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با 
بيان اينكه همه خبيث هاي عالم از اغتشاش��ات اخير در 
ايران پشتيباني كردند و گفتند كه به اغتشاشگران كمك 
مي كنيم، گفت: هيچ كشوري به مانند فرانسه محرك اين 
اغتشاش��ات نبود. البته مردم آن كش��ور ۱۱ ماه است كه 
اعتراض مي كنند كه فيلم و عكسي از آن منتشر نمي شود.

دريادار ف��دوي تصريح ك��رد: چطور مي ش��ود كه همه 
خبيث هاي عالم از يك ماجراي خبيثانه حمايت مي كنند 

و پاي همه چيز ايستاده اند اما 4۸ ساعته اين موضوع جمع 
مي شود. دليلش اين اس��ت كه جبهه حق در زبان، دل و 
عملش يك مطلب را حل كرده اس��ت و آن اين است كه 
از انقالب اسالمي حمايت مي كنيم. جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تصريح كرد: جبهه باطل يك 
مشخصه دارد و آن اين است كه به محض اينكه مي بينند 
جبهه حق پاي كار است به شدت مي ترسند و عقب نشيني 
و فرار مي كنند. آنها براي خدا نمي آيند از افرادي كه اموال 

مردم را آتش بزنند حمايت كنند. دري��ادار فدوي اضافه 
كرد: يكي از خوبي هاي رييس جمهور امريكا اين است كه 
شرارت هاي خود را عريان نشان مي دهد. وي گفت: در 40 
سال گذشته جبهه باطل علي رغم اينكه شرارت هايي داشته 
است هيچ گاه نتوانسته در داخل كشورمان و در جاهايي كه 
انقالب اسالمي نفوذ كرده پيروز شود كه نمونه هاي آن را 
مي توان در لبنان، فلسطين، سوريه، يمن و عراق مشاهده 
كنيم كه در آنجاها تنها براي آنها شكست پيش آمده است.
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 امريكا نسبت به حفظ جان 
سربازان خود مسووالنه رفتار كند
فرمانده ق��رارگاه مركزي 
حضرت خاتم االنبيا)ص( با 
بيان اينكه دولت امريكا بايد 
با اجتناب از رفتار اشتباه در 
منطقه خليج فارس و تنگه 
هرمز نسبت به حفظ جان 
س��ربازان خود مسووالنه 
عمل كند، تاكيد كرد: براي جلوگيري از جنگ، گفتار 
و ارسال پيام تنها كفايت نمي كند و به اقدام مناسب و 
رفتار مناسب نياز است. به گزارش روابط عمومي ارتش، 
سردار سرلشكر پاسدار »غالمعلي رشيد« در حاشيه 
رزمايش مش��ترك پدافند هوايي مدافعان آس��مان 
واليت ۹۸ گفت: به لطف خداوند بزرگ نيروهاي مسلح 
ما متشكل از ارتش و سپاه با استفاده از همه ابزارهاي 
قدرتي كه در اختيار دارند و با اشراف اطالعاتي و رصد 
اقدامات دشمن، نه تنها تهديدات را به طور دايم مورد 
ارزيابي قرار مي دهند، بلكه در مقابل هر گونه تهديدي 
از آمادگي بسيار بااليي هم در بعد دفاعي و هم در بعد 
تهاجمي برخوردار هستند. وي با تاكيد بر اينكه ما به 
دنبال جنگ نبوده و نيستيم اما در برابر هرگونه تهديدي 
قاطعانه از منافع ملت ايران و س��رزمين ايران اسالمي 
دفاع مي كنيم، تصريح كرد: به عنوان فرمانده قرارگاه 
مركزي حض��رت خاتم االنبي��اء )ص( از اين ميدان و 
صحنه رزمايش پدافند هوايي به دشمنان ملت ايران 
به ويژه امريكايي ها هشدار مي دهيم كه دولت امريكا 
بايد با اجتناب از رفتار اشتباه در منطقه به ويژه منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز نسبت به حفظ جان سربازان 
امريكايي و به خطر افتادن جان آنها مسووالنه عمل كند.

سياست خارجي ايران در 2 دوره 
اخير فعال و متوازن بوده است

در ش��رايطي ك��ه برخ��ي 
افراد و جريان��ات انتقادات 
دامن��ه داري را در خصوص 
ح��وزه  دس��تاوردهاي 
ديپلماسي مطرح مي كنند، 
ام��ا س��خنگوي وزارت 
امورخارجه معتقد اس��ت: 
سياست خارجي ايران در دو دوره اخير سياست خارجي 
فعال و متوازن بوده اس��ت. به گزارش ايرنا، سيدعباس 
موسوي با رد برخي مطالب مبني بر اينكه در سياست 
خارجي ايران به كشورهاي آفريقايي و امريكاي التين 
در توسعه همكاري ها كمتر توجه شده است، گفت: اگر 
شما به تعداد سفرهايي كه رياست جمهوري و وزير امور 
خارجه به مناطق مختلف جهان داشتند و به سفرهايي 
كه از خارج كش��ور به داخل صورت گرفته، توجه كنيد 
اين توازن را مي بينيد. رييس مركز ديپلماسي عمومي 
و رسانه اي وزارت امور خارجه در عين حال گفت: گاهي 
برخي مس��ائل و موضوعات اولويت پيدا مي كند كه به 
معني عدم توجه به س��اير مناطق نيست. با اين وجود 
موضوعاتي مثل تنش هايي كه در منطقه هست يا برجام 
در اولويت فعاليت هاي ديپلماتيك جمهوري اسالمي 
ايران قرار مي گيرد. موس��وي با بيان اينكه نگاه دولت و 
وزارت امور خارجه به همه مناطق و بخش هاي جغرافيايي 
كشورهاي مختلف چه دور و چه نزديك، نگاهي متوازن 
است، تصريح كرد: اولويت هاي منطقه اي را هم از نظر دور 
نمي داريم زيرا در اين منطقه حضور داريم و امنيت، ثبات 
و پيشرفت منطقه براي ما اهميت بسزايي دارد و براي ما 

از اولويت خاص برخوردار است.

احتمال بررسي طرح تعيين مكان 
برگزاري تجمعات در مجلس

يك عضو كميسيون شوراها 
و امور داخلي كش��ور با ابراز 
امي��دواري از اينكه اولويت 
بررسي طرح تعيين تكليف 
مكان��ي ب��راي برگ��زاري 
تجمعات در دستور كار هفته 
آينده مجلس ق��رار گيرد، 
گفت: اگر مكان خاص ب��راي برگزاري تجمعات وجود 
داشت به راحتي مي توانستيم بين كساني كه خواسته 
به حق دارند با آشوبگران تفكيك قائل شويم. ابوالفضل 
ابوترابي در گفت وگو با ايسنا، گفت: بنده و آقاي مازني دو 
طرح براي اصالح بندي از قانون اساسي ارايه كرديم كه 
به موجب آن افراد امكان برگزاري تجمع داشته باشند 
مش��روط بر آنكه تجمع مسلحانه نبوده و مخل امنيت 
عمومي نباشد. سه مصوبه از سوي شوراي شهر تهران، 
وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي در اين باره ارايه 
ش��د لذا اين ۵ طرح در كميسيون شورا بررسي و با هم 
ادغام ش��د. وي ادامه داد: خروجي اين طرح ها مصوبه 
كميسيون شوراها بود كه اكنون در نوبت بررسي صحن 
قرار گرفته كه به دليل طرح هايي كه در صف بررس��ي 
صحنه قرار دارد بعيد اس��ت به اين دوره مجلس برسد 
مگر اينكه با اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير بتوانيم در 
هفته آينده اولويت بررسي اين طرح را جلو انداخته و در 
اين دوره تعيين تكليف كنيم. طبق اين طرح كساني كه 
مي خواهند تجمع قانوني داشته باشند مي توانند در محل 
خاص حضور پيدا كرده و اعتراض و انتقادشان را به گوش 
مسووالن برسانند اين كاري است كه در همه دنيا انجام 

مي شود و طبق اصل قانون اساسي است.

 
اروپا بايد براي حفظ مهم ترين 

دستاورد ديپلماسي، هزينه بپردازد
نماين��ده دايم اي��ران نزد 
سازمان هاي بين المللي در 
وين محورهاي گفت وگوها 
در نشست ش��وراي حكام 
س��ازمان ان��رژي اتم��ي را 
تش��ريح كرد. ب��ه گزارش 
ايلنا، غريب آب��ادي گفت: 
درخواس��ت از اي��ران براي اج��راي يكجانب��ه برجام 
غير مسووالنه و غيرعملي است.  نماينده ايران در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همچنين با اش��اره به ضرورت 
تحقق منافع ايران از برجام گفت: درخواست از ايران براي 
اجراي يكجانبه برجام، غيرمسووالنه و غير عملي است و 
تنها راه حفظ برجام، اجراي تعهدات همه طرف هاست. 
كاظم غريب آبادي در نشست فصلي شوراي حكام آژانس 
كه به موضوع ايران پرداخت؛ در بياني��ه اي افزود: اروپا 
بايد براي حفظ مهم ترين دستاورد ديپلماسي، هزينه 
بپردازد و اروپا به جاي انتق��اد از ايران، به نقش مخرب 
امريكا به عنوان دليل اصلي وضعيت موجود، بپردازد. وي 
تاكيد كرد: ادعاها مبني بر ريسك اشاعه اي از سرگيري 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران، بي اساس بوده و موجب 
توقف اعمال حقوق ايران طبق برنامه ملي اش نخواهد 
شد. غريب آبادي گفت: ادعاي امريكا براي مذاكره، يك 
ژست سياسي براي گريز از مسووليت هايش در پايبندي 
به تعهدات بين المللي است. سالح اتمي هيچ جايگاهي در 
سياست ها و دكترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد. نماينده 
ايران تاكيد كرد: اقدامات رژيم اسراييل براي انحراف افكار 
عمومي و جامعه بين المللي از تهديد واقعي اين رژيم براي 

صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي است .

اعتراض به شكاف طبقاتي در 
چارچوب قانون يك حق است
رييس س��ازمان عقيدتي 
سياسي ارتش تاكيد كرد: 
آتش كشيدن اموال عمومي 
و خصوص��ي و همچني��ن 
كشتن انسان ها يك عمل 
نابه حق است اما اعتراض به 
شكاف طبقاتي در چارچوب 
قانون يك حق اس��ت. به گزارش روابط عمومي ارتش، 
حجت االسالم عباس محمدحسني، يكي از مهم ترين 
وظايف روحانيت را نش��ان دادن راه هاي رس��يدن به 
خداوند و آرمان هاي انبياء خواند و تصريح كرد: كسب 
افتخار خليفه پيامبر )ص( شدن در عصر غيبت الزامات 
و هزينه هايي از جمله تربيت نفس خويش قبل از تربيت 
ديگران، بي رغبتي به دنيا و داش��تن اخالص در عمل 
را درپي دارد. محمدحس��ني با استناد به روايتي از امام 
علي)ع( خاطرنشان كرد: هر كس خودش را پيشوا، امام 
و الگوي ديگران مي داند بايد قبل از ساختن ديگران به 
ساختن و تربيت نفس خويش بپردازد و خيلي خطرناك 
است كه خود ناساخته اي پرچم انسان سازي را به دست 
گيرد.   رييس س��ازمان عقيدتي سياسي ارتش با بيان 
اينكه آتش كشيدن اموال عمومي و خصوصي و همچنين 
كشتن انسان ها يك عمل نابه حق است اما اعتراض به 
شكاف طبقاتي در چارچوب قانون يك حق است، عنوان 
كرد: اگر در زمان گذش��ته و حال انسان هاي پاكباخته 
حاضر بودند و هستند كه سر و جانشان را فداي امام )ره( 
كنند براي اين بود كه ايشان با اينكه مرجع مقتدر جهان 
بود ولي سطح زندگي اش با فقرا هماهنگ بود و در عمل 

نيز اخالص داشت.

چهره ها



3 كالن

متوسط اقتصادزيرزميني در دنيا 31.9 درصد تخمين زده شد

همسان سازي حقوق بازنشستگان اولويت در بودجه 99

سهم 17.88 درصدي اقتصاد سايه در ايران

معرفي شفاف ترين اقتصادهاي دنيا 

گروه اقتصاد كالن|
صندوق بين المللي پول اخيرا اقدام به برگزاري كارگاه 
آموزش��ي كرده كه در آن وس��عت اقتصاد در س��ايه 
كش��ورهاي جهان را بررس��ي كرده است. آن گونه كه 
صندوق در گزارش مفصل خود از اي��ن رويداد آورده 
است، اين كارگاه آموزشي درباره بررسي وضعيت اقتصاد 
سايه يا اقتصاد زيرزميني 158 كشور دنيا طي سال هاي 

1991 تا 2015 بوده است.
دراين گزارش آمده اس��ت متوس��ط ان��دازه اقتصاد 
زيرزميني دنيا در س��ال هاي 1991 تا 2015 معادل 
31.9 درصد بوده است كه در قعر جدول اين كشورها، 
زيمبابوه با 60.6 درصد و بوليوي با 62.3 درصد توليد 

ناخالص داخلي قرار دارد.
همچنين در صدر جدول كشورها نيز سوييس با 7.2 
درصد و اتريش ب��ا 8.9 درصد قرار دارد. به اين ترتيب 
اين دو كشور كمترين ميزان اقتصاد زيرزميني در ميان 
كشورهاي دنيا را دارند.به گزارش »تعادل«، صندوق 
بين المللي پول اخيرا اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي 
كرده كه در آن وضعيت اقتصاد سايه در دنيا به بحث و 
بررسي گذاشته شده است. تارنماي اين محفل اقتصادي 
اخيرا گزارشي مفصل از نتايج بررسي هاي اين كارگاه را 

در قالب يك مقاله مفصل ارايه كرده است. 
در مقدم��ه  اين گ��زارش آمده اس��ت: به طور طبيعي 
اندازه گيري اقتصاد در سايه بس��يار دشوار است، زيرا 
افرادي ك��ه در فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني فعاليت 
مي كنند، تالش مي كنند ناشناخته بمانند. با اين حال 
درخواست براي افزايش اطالعات درباره اين نوع اقتصاد 
و تحوالت آن نيز رو به گس��ترش است و نشان دهنده 

اهميت سياسي و اقتصادي آن است. 
عالوه بر اين شناسايي كليه فعاليت هاي اقتصادي يك 
كش��ور از جمله توليدات رس��مي و غير رسمي كاال و 
خدمات در جهت طراحي سياست هاي اقتصادي هر 
كشوري ضروري است؛ هم از بعد شناسايي نوساناتي 
كه اقتصاد ممكن است درگير آن شود و هم در جهت 

برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه اقتصادي.
به عالوه شناس��ايي اقتصاد در سايه يا زيرزميني يك 
منبع اصلي براي تخمين ميزان فرارهاي مالياتي و در 
تصميم گيري درباره مهار يا كنترل آن نيز به حس��اب 
مي آيد.  اقتصاد سايه با نام هاي مختلفي از جمله اقتصاد 
پنهان، اقتصاد خاكس��تري، اقتصاد س��ياه يا اقتصاد 

نقدي يا اقتصاد غير رسمي شناخته مي شود. همه اين 
مترادف ها به نوعي به فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني 

اشاره دارد.
اگر بخواهيم تعريفي از اقتصاد س��ايه ارايه دهيم بايد 
بگوييم كه اقتصاد س��ايه ش��امل كلي��ه فعاليت هاي 
اقتصادي اس��ت كه به داليل پولي، نظارتي و نهادي از 

طرف مقامات رسمي پنهان شده است.
داليل پولي ش��امل اجتن��اب از پرداخ��ت ماليات و 
پرداخت هاي مربوط به تامين اجتماعي است. داليل 
نظارتي هم ش��امل اجتناب از كاغذبازي هاي دولتي و 
تالش براي گريز از قرار گرفتن در چارچوب هاي نظارتي 
است. در حالي كه داليل نهادي هم عبارت اند از كيفيت 
موسسات سياسي، ضعف قانون و فساد در اجراي قوانين. 
همچنين در بخشي از مباحث تئوري اين مقاله نيز آمده 
است: افراد محاسبه گرهاي منطقي هستند كه هنگام 
بررسي براي فعاليت اقتصادي و چارچوب قوانين موجود 
هزينه ها و مزاياي آن را وزن مي كنند. تصميم  آنها براي 
مشاركت جزيي يا كامال زيرزميني در اقتصاد بر اساس 
انتخابي است كه »عدم اطمينان«، آن را رقم زده است. 
به اين ترتيب كه در صورت عدم كش��ف فعاليت هاي 
آنان سود حاصل مي شود. اقدام به انجام فعاليت هاي 
اقتصادي زيرزميني تحت تاثير احتمال تش��خيص، 
جريمه احتمالي و هزينه فرص��ت فعاليت در اقتصاد 
رس��مي بس��تگي دارد. هزينه فرصت هم با توجه به 
بارمالياتي )اقتصاد رسمي( و هزينه كار تعيين مي شود. 
به اين ترتيب كه افراد هر چه بار مالياتي را سنگين تر و 
هزينه كار را سنگين تر ارزيابي كنند بيشتر به اقتصاد 
زيرزميني گرايش پيدا مي كنند. از سوي ديگر هرقدر 
احتمال شناس��ايي خود را ضعيف ت��ر ببينند انگيزه 
كمتري خواهند داش��ت كه در بخش رسمي اقتصاد 
فعاليت كنند. احتمال شناسايي به خودي خود بستگي 
زيادي به قدرت اجرايي و اقدامات سازمان امور مالياتي 
و ساير دس��تگاه هاي ناظر دارد.به طور كلي بايد گفت 
اقتصاد س��ايه به آن دس��ته از فعاليت هاي اقتصادي 
توليدي اشاره دارد كه در حساب هاي ملي درج مي شوند 
اما افراد به دليل فش��ارهاي مالياتي يا نظارتي ترجيح 
مي دهند آنها را زيرزميني انجام دهند. به عبارتي اين 
فعاليت ها به ارزش افزوده يك كشور كمك مي كنند 
ولي از درج در حساب هاي ملي گريخته اند و در واقع به 

روش هاي غيرقانوني توليد مي شوند.

   وضعيت كشورها در رتبه بندي جهاني
در ادامه مقاله مندرج در تارنماي صندوق بين المللي 
پول همچنين وضعيت 158 كشور جهان در زمينه 
گستره فعاليت اقتصاد زيرزميني نسبت به وضعيت 
توليدناخالص داخلي آنها ارايه ش��ده است. در اين 
گزارش آمده است طي س��ال هاي 1991 تا 2015 
متوسط اندازه اقتصاد زير زميني دنيا معادل 31.9 

درصد بوده است.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد در قعر جدول كشورها، 
زيمبابوه ب��ا 60.6 درصد و بولي��وي با 62.3 درصد 
توليد ناخال��ص داخلي قرار دارد. همچنين در صدر 
جدول كش��ورها نيز سوييس با 7.2 درصد و اتريش 
با 8.9 درصد قرار دارد. به اين ترتيب اين دو كش��ور 
كمترين ميزان اقتصاد زيرزميني در ميان كشورهاي 

دنيا را دارند.

   وضعيت ايران در اقتصاد زيرزميني
طبق اطالعات جدول درج ش��ده در گزارش صندوق 
بين المللي پول به طور ميانگين در سال هاي 1991 تا 
2015 معادل 17.88 درصد از اقتصاد ايران زير زميني 

بوده است.
به اين ترتيب در سال 1991 معادل 19.13 درصد، 
در سال 1992 معادل 19.54 درصد، در سال 1993 
معادل 20.42 درصد، در سال 1994 معادل 20.85 
درصد، در سال 1996 معادل 20.65 درصد، در سال 
1997 معادل 20.07 در سال 1998 معادل20.35 
درصد، در سال 1999 معادل 19.88 درصد، در سال 
2000 معادل 18.90، در سال 2001 معادل 19.89 
درصد، در س��ال 2002 معادل 18.32 درصد و در 
س��ال 2003 معادل 17.02 درصد از اقتصاد ايران 

زير زميني بوده است. 

همچنين در سال 2004 معادل درصد 16.01 از توليد 
ناخالص داخلي كش��ور زير زميني بوده است. در سال 
2005 معادل 16.63 درصد، در س��ال 2006 معادل 
16.34 درصد، در سال 2007 معادل 14.25درصد، 
در س��ال 2008 معادل 14.60 درصد،  در سال 2009 
معادل 15.73، در سال 2010 معادل 15.60 درصد، 
در سال 2011 معادل 14.39 درصد، در سال 2012 
معادل 15.79 درصد، در س��ال 2013 معادل 16.17 
درصد، در سال 2014 معادل 16.14 درصد و در سال 
2015 معادل 18.38 درصد از توليد ناخالص داخلي 
در ايران زير زميني بوده است.. به عبارتي مي توان گفت 
كه سهم اقتصاد زير زميني ايران در اقتصاد كل كشور 
طي سال هاي 1369 تا 1376 رو به افزايش بوده از سال 
1377 تا سال 1383 س��هم آن رو به كاهش گذاشته 

شده و پس از آن رو به افزايش نهاده است.

عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجل��س با بيان 
اينكه 4 ش��ركت به ليست ش��ركت هاي دولتي در 
سال 99 اضافه ش��ده و 4 شركت نيز از اين فهرست 
حذف شده اند، گفت: در س��ال 99 حقوق و مزايا در 
شركت هاي دولتي حدود 15 درصد رشد خواهد كرد 

و كل افزايش بودجه شركت ها 9 درصد خواهد بود.
محم��د حس��يني در گفت وگو ب��ا تس��نيم، درباره 
جزييات اليحه بودجه شركت هاي دولتي كه اخيرا 
به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارايه شده است، 

گفت: اين اليحه نسبت به سنوات قبل تغييرات قابل 
توجهي دارد و بر اين اس��اس، دولت طبق مصوبات 
پيش��ين مجلس، عملكرد ش��ركت هاي دولتي در 
سال98، عملكرد شش ماهه س��ال 98 و همچنين 
بودجه پيشنهادي سال 98 را در اختيار كميسيون 

برنامه و بودجه قرار داده است.
وي افزود، بررسي هاي مقدماتي، 4 شركت مربوط به 
حوزه بيمه سالمت و ...به ليست شركت هاي دولتي 
در سال 99 اضافه شده و 4 شركت نيز از اين فهرست 

حذف ش��ده اند. وي با بيان اينكه، مصوبات مربوطه 
در اليحه شركت هاي دولتي و همچنين بودجه هاي 
تفضيلي به صورت جداگانه به كميسيون ارايه شده 
اس��ت، گفت: با توجه به راه اندازي س��امانه هايي كه 
پيش از اين با تكليف قانون ايجاد ش��ده بود، ميزان 
واقعي حقوق و دس��تمزدها در ش��ركت هاي دولتي 

مشخص شده است.
 همچنين در سال 99 حقوق و مزايا در شركت هاي 
دولت��ي حدود 15 درصد رش��د خواهد ك��رد و كل 

افزايش بودجه شركت ها در س��ال بعد نزديك به 9 
درصد است. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره 
به نحوه افزايش حقوق ها در بودجه  سال 99، گفت: 
از آنجايي كه در قانون بودجه سنواتي ميزان افزايش 
حقوق شاغالن و بازنشستگان همسان و متناسب با 
نرخ تورم است فاصله حقوقي بازنشستگان و شاغالن 

همچنان باقي مانده است.
وي ادامه داد: دولت در برنامه ششم توسعه مكلف شد، 
اقدامات الزم براي كاهش فاصله حقوقي بازنشستگان 

و شاغالن را انجام دهد اما به دليل شرايط كشور عمال 
اتفاق چنداني نيفتاد.

حسيني با بيان اينكه در سال هاي اخير قدرت خريد 
مردم موجب شده بازنشستگان با مشكالت بسياري 
دس��ت و پنجه نرم كنند، گف��ت: از آنجايي كه بايد 
واقع بينانه عمل كرد بهتر است در بودجه سال 99 به 
جاي افزايش حقوق ش��اغالن، اعتبارات را به سمت 
همسان سازي حقوق بازنشستگان سوق داد و دولت 

منابع پايداري براي تحقق اين امر پيش بيني كند.
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واريز آخرين مرحله كمك معيشتي  تا پايان امشبتورم نقطه اي 27 درصد در آبان 
آن گونه كه مركز آمار ايران اعالم كرده است نرخ تورم نقطه اي آبان ماه 
١٣٩٨ در مقايسه با ماه قبل 1.3 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ 
تورم نقطه اي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
و »كاالهاي غير خوراك��ي و خدمات« به ترتيب 28.8 و ٢٦.2 درصد 
بوده و نرخ تورم نقطه اي هر دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش 

داشته است.

   كاهش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور
به گزارش »تعادل«، نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد 27.0 
درصد رسيده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 27.0 
درصد بيشتر از آبان ١٣٩٧ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
همچنين نرخ تورم نقطه اي آبان ماه ١٣٩٨ در مقايسه با ماه قبل 1.3 
واحد درصد كاهش يافته اس��ت. نرخ تورم نقطه اي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و 
خدمات« به ترتيب 28.8 و ٢٦.2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه اي هر 

دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. 
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 27.0 
درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي 27.3 درصد بوده كه 

نسبت به ماه قبل 1.2واحد درصد كاهش داشته است.

   كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به 
ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٨ به 1.6 درصد رسيده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 0.1 واحد درصد كاهش داشته است. 
تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
و »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به ترتيب 1.4 درصد و 1.7 درصد 
بوده است.اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 
١.5 درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 1.8 درصد بوده كه 

نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزايش داشته است.

   كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در 
يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. 
نرخ تورم ساالنه آبان ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي كشور به 41.1 درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٠.9 واحد درصد كاهش 

نشان مي دهد.
اين در حالي است كه نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري 40.3 
درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.1 واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 45.1 درصد بوده 

كه نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد كاهش داشته است.

آخرين مرحله يارانه معيش��تي دولت تا پايان امش��ب به حساب 20 
ميليون نفر باقي مانده واريز خواهد شد.به دنبال اعالم نرخ جديد بنزين 
آزاد و سهميه اي، دولت تصميم به توزيع مابه التفاوت يارانه بنزين ميان 
مردم گرفت و قرار بر اين شد كه پس از افزايش قيمت بنزين حداكثر تا 
10 روز بعد، اين مابه التفاوت را در قالب بسته حمايتي كمك معيشتي 

به حساب سرپرستان خانوار واريز كند.
حاال اما دولت به وعده اي كه در رابطه با يارانه بلندمدت جديد به مردم 
داده بود عمل كرده است و پس از واريز مرحله اول يارانه معيشتي در 
28 آبان ماه و دومين مرحله در 30 آبان قرار است تا پايان امشب يارانه 
بنزين 20 ميليون نفر نهايي را به حساب سرپرستان خانوار واريز كند. 
يارانه اي كه به صورت وجه نقد قابل برداشت طي سه مرحله به حساب 
60 ميليون نفر واريز مي شود.پيش از اين سازمان برنامه و بودجه نيز طي 
اطالعيه اي مبالغ واريزي يارانه بنزين را اعالم كرده بود به اين صورت 
كه به ازاي يك خانواده تك نفره 55 هزارتومان، خانواده دو نفره 103 
هزار تومان، خانواده سه نفره 138 هزار تومان، خانواده چهار نفره 172 
هزار تومان و خانواده پنج نفره به باال 205 هزار تومان يارانه حمايتي به 

حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
به ط��ور كلي مي توان گفت نزديك به 2.7 ميلي��ون خانوار تك نفره، 
3 ميليون خانوار دو نفره، 4.5 ميليون خانوار س��ه نفره و پنج ميليون 
خانوار 4نفره كنار 2.6 ميليون خانوار 5نفره به باال از كمك معيشتي 
جديد دولت متنفع خواهند شد.همان گونه كه مسووالن دولتي متذكر 

شده اند روستاييان و عشاير، مستمري بگيران،  مددجويان كميته امداد، 
كارگران، معلمان، مددجويان بهزيستي، كارمندان، زنان سرپرست 
خانوار، اقشار كم درآمد و بازنشستگان مشمول طرح دولت مي شوند 
كه 18 ميليون خانوار را در بر مي گيرد. اما اگر در اين بين كمك معيشتي 
برخي از افراد به حساب آنان وارد نشد چه كنند؟ در اين باره نيز وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي اطالعيه اي اعالم كرده است كه اگر يارانه 
بنزين فرد مشمولي واريز نشد تا بامداد يكشنبه به سر شماره *#6369 
با تلفن همراه سرپرست خانوار تماس بگيرند و درخواست خود را در 
قالب 200 كلمه ثبت كنند.سخنگوي ستاد شناسايي مشمولين طرح 
حمايت معيشتي نيز اذعان كرده اس��ت براي افرادي كه درخواست 
مي دهند آزمون وس��ع انجام خواهد شد و چنانچه شرايط الزم براي 
دريافت طرح حمايت معيشتي را داشته باشند به آنها اعالم مي شود. 
حق افراد درخواس��ت دهنده از زمان آغاز طرح محفوظ و وجه طرح 

كمك معيشتي اين افراد از آغاز طرح واريز مي شود.
به گفته وي افرادي كه به داليلي نظير فوت، ازدواج، طالق و... درخواست 
تغيير سرپرست را دارند بايد طبق روال سنوات گذشته براي دريافت 
يارانه براي تغيير سرپرست به دفاتر پليس +10 و براي اعالم حساب 
بايد به يكي از بانك ها مراجعه كنند.همچنين وي متذكر شده است كه 
هيچ پيامكي براي افراد مشمول ارسال نمي شود بنابراين هر پيامكي 
كه به خانوارها مبني بر »شناسايي آنها به عنوان مشمول اين طرح« 

ارسال شود، جنبه كالهبرداري خواهد داشت.

بيمه 100 هزار نفر از روستاييان در طرح اشتغال روستاييحذف استعالمهاي اضافي مجوزهاي كسب و كار در هيات مقررات
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد گفت: مقررات اضافي يا بخش هايي 
از استعالم ها براي صدور مجوزهاي كسب و كار كه اضافي هستند، 
در قالب هيات مق��ررات زدايي حذف يا در جهت تس��هيل حذف 
خواهند شد.محمدعلي دهقان دهنوي درباره اقدامات صورت گرفته 
براي ساماندهي فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار اظهار داشت: 
براي س��اماندهي نظام مجوزها سامانه هايي طراحي شده است كه 

اطالعات بايد بارگزاري شود.
وي افزود: بالغ بر 90 درصد مجوزهاي كسب و كار كشور در سامانه 
قرار گرفته اس��ت. فراتر از آن نيز زيرس��اخت اتصال بخش صدور 
مجوز در بستري مشخص در راستاي س��اماندهي مجوزها فراهم 

خواهد شد.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: همچنين مقررات 
اضافي يا بخش هايي از استعالم ها براي صدور مجوزهاي كسب و كار 

كه اضافي هستند، در قالب هيات مقررات زدايي حذف يا در جهت 
تسهيل حذف خواهند شد.دهنوي گفت: زمان صدور مجوزها بسته 
به نوع مجوز متفاوت است به عنوان نمونه مواردي وجود داشته كه 
صدور مجوز چندين س��ال نيز طول كشيده است اما سامانه جديد 
با ش��فافيت اطالع رس��اني دقيق همراه خواهد ب��ود و روند فرايند 
تسهيل مي شود همچنين استعالم ها و اطالعات شناسايي در داخل 

دستگاه ها انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه بستر كار فراهم شده است گفت: در سامانه جديد 
كسب و كار امكان استعالم در دستگاه ايجاد شده و اطالعات هويتي، 
تحصيلي، نظام وظيفه و پايه اي يك مجوز الكترونيكي شده است كه 
با راه اندازي كامل سامانه انجام اين امور به كمتر از چند ثانيه خواهد 
رسيد.معاون وزير اقتصاد افزود: اصالحيه قانون فضاي كسب و كار در 
مجلس تصويب شده است و با تاييد شوراي نگهبان ابالغ خواهد شد.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار از بيمه 35 درصد شاغالن 
طرح اش��تغال روستايي در س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: بر اساس 
هدف گذاري صورت گرفته امسال 100 هزار نفر از روستاييان را در طرح 
اشتغال روستايي بيمه خواهيم كرد.عيسي منصوري در گفت وگو با ايسنا، 
از اقدام وزارت كار براي بيمه شاغالن طرح اشتغال روستايي خبر داد و 
گفت: درصدديم تا بخشي از اشتغال كه از طريق برنامه اشتغال روستايي 
به وجود مي آيد به اشتغال رسمي تبديل كنيم.وي ادامه داد: با توجه به 
آنكه بر اساس تمام شماري كه در اين زمينه كرديم، عدد قابل توجهي از 
افراد شاغل در اين طرح بيمه نشده بودند، لذا با سازمان تامين اجتماعي 
به ويژه صندوق روستاييان و عشاير، صندوق بيمه محصوالت معدني و 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به شكل شبكه اي توافق كرديم تا هر 
كسي كه از تس��هيالت اشتغال روستايي استفاده كرد نيروهاي كارش 
الزاما در اين مكانيسم بيمه شوند.معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير 

كار درباره آمار بيمه شدگان طرح اشتغال روستايي اظهار كرد: تا قبل از 
اقدام ما براي بيمه، حدود 35 درصد افراد در اين طرح بيمه شده بودند. بر 
اساس تمام شماري كه از طريق سامانه ناظر صورت داديم، متوجه شديم 
كه تعداد بيمه شدگان كم است لذا اين سازوكار را طراحي كرديم كه بعد 
از اين همه شاغالن باالجبار يكي از بيمه هاي مذكور را انتخاب كنند و 
تحت پوشش بيمه قرار بگيرند تا بتوانند از مزاياي وام اشتغال روستايي 
برخوردار شوند.معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار از بيمه 100 
هزار نفر از روستاييان در طرح اشتغال روستايي تا پايان سال خبر داد و 
گفت: عالوه بر بيمه شدگان سال قبل امسال 100 هزار نفر از روستاييان 
را قطعا بيمه خواهيم كرد.به گفته منصوري، اشتغال ايجاد شده در طرح 
اشتغال روستايي در سال گذشته 143 هزار نفر بوده كه حدود 30 درصد 
آنها تحت پوش��ش بيمه قرار گرفتند و تا پايان امسال جمعا 250 هزار 

اشتغال روستايي با احتساب سال گذشته خواهيم داشت.

پاورقي اقتصادي

بيمه ابتدايي ترين
حمايت اجتماعي از شهروندان

هادي ابوي ،دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارگران ايران در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه بيمه 
ابتدايي ترين حمايت اجتماعي از شهروندان است، 
مي گويد: بيمه ضرورت دارد و بدون استثنا همه بايد 
بيمه باشند. بر اين اساس وقتي قرار است طرحي را اجرا 

كنيم بايد بيمه را نيز لحاظ كنيم.
او با بيان اينكه ف��ارغ از بحث اينكه طرح اش��تغال 
روستاييان و عش��اير چقدر در ايجاد اشتغال پايدار 
موفق بوده است، مي گويد: يكي از اشكاالت اساسي 
اين بود كه بيمه در اين طرح به درستي ديده نشده بود.

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران 
عنوان مي كند: البته ما در بحث بيمه در سال هاي اخير 
بيمه قاليبافان و كارگران ساختماني را داشتيم كه در 
مواردي صوري بود، يعني اينكه اشتغالي ايجاد نشد، 
اما افراد از امتيازات اشتغال بهره مند شدند. اكنون كه 
عنوان مي شود براي اشتغال روستايي بيمه اجباري 
مي ش��ود نبايد به گونه اي باشد كه افراد بدون ايجاد 

اشتغال از اين مزايا بهره بگيرند.
او در جواب اين س��وال كه يك��ي از مباحث مطرح 
ش��ده اين است كه اگر قرار باشد هزينه هاي بيمه بر 
كارآفرينان روستايي تحميل شود، آنها نمي توانند از 
پس هزينه هاي خود برآمده و كارشان با مشكل روبه رو 
مي شود، مي گويد: اين اتفاق ممكن است رخ دهد. به 
هر حال كسي كه كسب و كاري راه مي اندازد برآورد 
هزينه اي مي كند. اينكه يك دفعه و وسط طرح عنوان 
شود كه فالن و بهمان چيز اجباري است و هزينه هايي 
بر افراد تحميل كنيم ممكن اس��ت باعث شود آنها 
متضرر شوند. از طرف ديگر آنها نمي توانند راه رفته را 
بازگردند و مثال تسهيالت گرفته شده را پس بدهند، 

چون آن را هزينه كرده اند.
ابوي تصريح مي كند: بايد قبل از اجراي طرح چنين 
مسائلي مورد توجه قرار مي گرفت. اصل بيمه ضروري 
است، اما تحميل كردن هزينه به كارآفرينان نيز ممكن 

است آنها را ورشكست و بدهكار كند.

مردم، قدرت و منافع )121( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش  رو 
البت��ه در ه��ر جامع��ه اي برخ��ي ش��هروندان 
چارچوب مندتر هستند، برخي باهوش تر و برخي 
هم درك بهتري از آنچه انجام مي دهند دارند. هرگز 
سطح ميدان بازي كامال مطلق نيست. اما نابرابري 
بزرگ ث��روت اجازه نمي دهد ك��ه برخي زندگي 
مشقت بارتري نسبت به ديگران داشته باشند – 
آنها همچنين اجازه مي دهند كه ثروت به شدت بر 
جهت جامعه و سياست نفوذ داشته باشد. از برخي 
جهات اين انحراف اساس��ي دولت است . فرض بر 
اين اس��ت كه دولت به آنهايي ك��ه نمي توانند به 
خودشان كمك كنند، كمك كند، از درآمدهاي 
ناپايدار حفاظت كند و درآمد از ثروتمند به فقير 
را بازتوزيع كند و قواعدي را بنويسد كه حداقل با 
افراد عادي به طور عادالنه برخورد شود . اما در يك 
جامعه اي با نابرابري ثروت بيش از حد، اين ممكن 
است به طور معكوس انجام شود. شهروندان عادي 
احس��اس مي كنند كه پس از بحران سال 2008 
اين امر به شدت »منحرف« شده است . اما واكنش 
نهضت »تي پارتي« ب��راي خلع قدرت دولت يك 
واكنش غلط بود: بدون دولت، استثمار فقير توسط 
ثروتمند بيشتر خواهد شد . اين ثروت و قدرت است 

كه تحت قانون جنگل برنده مي شود. 
بنابراي��ن اگ��ر ما از 
اين رفتار ضدبشري 
دوري كني��م، ب��ه 
طريق��ي مجب��ور 
خواهيم شد تا يك 
جامعه برابرتر بدون 
آنك��ه تمركزهاي 
خطرناك قدرت در 
آن باشد ايجاد كنيم 

. اما در اينجا ما ب��ا جوامعي مانند اياالت متحده 
روبه رو هستيم كه سياست هاي دمكراتيك آنها 
اساسا التقاطي است. ما چگونه مي توانيم از اين 
موقعيت خارج ش��ويم، از اين داي��ره بيهوده اي 
كه نابرابري اقتصادي به نابرابري سياسي منجر 
مي شود و نابرابري اقتصادي را نگه مي دارد، حفظ 

مي كند وحتي عميق تر مي سازد؟
اين را مي توان انجام داد اما فقط اگر قدرت مقابله اي 
با آن وجود داش��ته باشد كه گاهي اوقات »قدرت 
م��ردم« ناميده مي ش��ود. تعداد زي��ادي از افراد 
مي توانند، در نهضتي مثل آن نهضت هايي كه در 
باال شرح داده شده، از طريق يك حزب سياسي با 
حركت هايي كه هماهنگ با يكديگر كار مي كنند 
حقيقتا درگير شود . اين حركت ها مي توانند مهم تر 
از پول باشند. در واقع، شكست ميت رامني، نامزد 
جمهوري خواه كه به خوبي تامين مالي شده بود 
)در انتخابات عمومي سال 2012( و جب بوش )در 
انتخاب اوليه حزب جمهوري خواه در سال 2016( 
جرقه يادگاري بود كه نشان مي داد در سياست، 
پول همه چيز نيس��ت . اما پول نبايد در اقتصاد و 

جامعه همه چيز باشد تا آنها را به انحراف بكشاند.
به همين خاطر است دو مجموعه از اصالحاتي كه 
در اينجا بحث شد، اصالحاتي اساسي و تكميلي 
اس��ت: ما براي مه��ار نفوذ پول ني��از به كارهاي 
بيشتري داريم، اما ما همچنين بايد نابرابري در 
ثروت را كاهش دهيم . در غير اين صورت، هرگز 
قادر نخواهيم بود كه به طور مناسبي قدرت پول 

در سياست را مهار سازيم.
پايان فصل هشتم

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

دكترمجيدقاسميدرسيزدهمينكنفرانسبينالملليمديريتاستراتژيكمطرحكرد

اقدامات پاسارگاد در اقتصاد مقاومتي و مديريت دانش بنيان 

آخر آبان با كاهش قيمت دالر و طال
گروه بانك و بيمه |

 روز پنجشنبه ۳۰ آبان 98 قيمت دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز بانكي كاهش يافت؛ به طوري كه هر دالر امريكا در اين 
صرافي ها ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان خريداري و ۱۱ هزار و 8۰۰ 
تومان فروخته مي شود. بر همين اساس قيمت يورو نيز در 
اين صرافي ها كاهش يافته و قيمت خريد هر يورو ۱۲ هزار 
و 9۰۰ تومان و قيمت فروش آن به ۱۳ هزار تومان رسيده 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
معامالت ارز روز چهارشنبه را براي دالر ۱۱۷۱۱، لير تركيه 
۲۱۳۷، ي��ورو ۱۳۱۰۱، درهم ۳۲58، يوآن ۱۷9۰و  پوند 

۱5۲۰۱ تومان اعالم كرده است. 
 قيمت دالر در اوايل هفته گذش��ته روند افزايشي به خود 
گرفت اما اواخر هفته بار ديگر كاهش يافت ودر كانال ۱۱ 
هزار تومان قرار گرفت، به طوري كه قيمت دالر كه قبال تا 
حدود ۱۱ هزار و ۱5۰ تومان نيز كاهش يافته بود، به باالي 
۱۲ هزار و 4۰۰ تومان و س��پس به ۱۱ هزار و 9۰۰ تومان 
رسيد، و در اواخر هفته و روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه، 
بار ديگر كاهش يافت و از باالي ۱۲ هزار تومان به كانال ۱۱ 

هزار تومان رسيد.
صرافي هاي مجاز بانك مركزي، در نخستين روز هفته هر 
دالر امري��كا را ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان خري��ده و ۱۱ هزار و 
8۰۰ تومان مي فروختند كه فاصله بين خريد و فروش دالر 
افزايش يافته بود. اما از روز يكشنبه اختالف قيمت خريد و 
فروش دالر به همان ۱۰۰ تومان بازگشت، اما قيمت دالر نيز 
افزايش يافت و به ۱۱ هزار و 9۰۰ تومان رسيد كه در همين 
زمان قيمت خريد دالر ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان بود. اين نرخ تا 
روز چهارشنبه در صرافي هاي مجاز بانك مركزي ثابت بود 
و تغييري نداشت و قيمت خريد و فروش يورو نيز به ترتيب 

۱۳ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود.
همچنين در بازار طال با اعالم نرخ دالر با ۳۰۰ تومان افت 
وقيمت ۱۲ هزار تومان و اونس طال به قيمت ۱4۷۰ دالر، 
سكه طرح جديد با 4۲ هزار تومان كاهش به 4 ميليون و 
۱5۶ هزار تومان رسيد. طرح قديم 4 ميليون و ۱۳5 هزار، 
نيم سكه ۲ ميليون و ۱۷۳ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۳۶۲ 
هزار، سكه گرمي 8۶۱ هزار تومان و هر گرم ۱8 عيار 4۲۲ 
هزار تومان اعالم شد. از سوي ديگر، يورو در بازار آزاد ۱۳۲۰۰ 
و درهم ۳۳۷۶ تومان معامله شده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه همه قيمت هاي 

ارز و طال با روند كاهشي همراه شد. 

    حجم ارزهاي خانگي رو به كاهش است
از سوي ديگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با 
مثبت ارزيابي كردن روند ساماندهي بازار ارز گفت: با اقدامات 
بانك مركزي كاهش حجم ارزهاي خانگي نيز رخ داده است.

حميده زرآبادي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به عملكرد بانك 
مركزي در حوزه س��اماندهي بازار ارز، اظهار داشت: بانك 
مركزي سياست هاي مناسبي را در خصوص ساماندهي 
و ثبات نرخ ارز اتخاذ كرده اس��ت.نماينده مردم قزوين در 
مجلس با بيان اينكه داشتن سقف و محدود كردن برداشت 
از كارت هاي بانكي نخستين اقدام در مسير ساماندهي ارزي 
بوده اس��ت، افزود: موضوع ديگري كه از تالطم هاي ارزي 
كاست بحث تجميع كارت هاي بانكي بود.وي با تاكيد بر 
اينكه موضوع ديگري كه توانست نوسانات ارزي را به حداقل 
برساند بحث جابه جايي پول و واريز آن روز بعد به حساب 
افراد بود، تصريح كرد: اين اقدامات توانست جلوي خريد و 
فروش ارز مجازي و غير واقعي كه پولي در اين ميان جابه جا 

نمي شود را بگيرد.زرآبادي با بيان اينكه نرخ ارز در آبان سال 
گذشته به ۲۰ هزار تومان هم رسيد، گفت: در اوج تالطم هاي 
ارزي خريد و فروش هاي غير واقعي بر نابساماني ها افزود.وي 
با بيان اينكه جو رواني حاصل از خريد و فروش هاي كاذب 
با اقدامات به موقع بانك مركزي از بين رفته است، افزود: 
اين حجم از معامالت غير رسمي كه فقط روي كاغذ نوشته 
مي شود و هيچ ظهور و بروزي در واقعيت ندارد، خوشبختانه 
اكنون از بين رفته و در نهايت ثبات ارزي رخ داده است. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه سرو سامان 
دهي به بحث هاي صادراتي و بيمه اي نيز از كارهايي بوده 
كه در روند كاهش و تثبيت نرخ ارز موثر بوده است، افزود: 
در پي انجام اين نوع اقدامات ارزهاي خانگي نيز وارد بازار 
شده و تعادلي در نرخ ها در نتيجه آن ايجاد شد.وي با بيان 
اينكه بايد در خصوص اينكه اين اقدامات مقطعي بوده يا 
در دراز مدت نيز پاسخگويي كافي دارد بحث شود، تصريح 
كرد: اگر به صورت ريشه اي در بحث ساماندهي ارزي عمل 
شود اقدامات بانك مركزي در اين بخش قابل تقدير است.

اين نماينده مردم در مجلس دهم ادام��ه داد: بايد برنامه 
مداري در بحث نرخ ارز داشته باشيم تا با اتفاقات هيجاني و 
رشد تقاضا در آينده نيز ثبات ارزي دچار تزلزل نشود.عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي يادآور 
شد: اكنون تقاضا روند كاهشي داشته و كنترل شده از اين 
رو بايد با برنامه ريزي بلندمدت و سياست گذاري صحيح 

روند كنون ادامه يابد. 

    دالر اندكي عقب رفت
 همچنين ارزش دالر در برابر سبدي از ارزهاي جهاني كمي 
كاهش يافت و در معامالت روز جمعه بازارهاي ارز، فضاي 
معامالت بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار مربوط به جنگ 
تجاري امريكا و چين قرار گرفت. در شرايطي كه معامله گران 
امي��دوار به موافقت طرف امريكايي با درخواس��ت طرف 

چيني براي برداشته شدن متقابل تعرفه هاي اضافي  روي 
محصوالت وارداتي از يكديگر در فاز نخست توافق تجاري 
بودند، مجلس س��ناي امريكا در اقدامي كه به نگراني ها از 
تشديد مجدد اختالفات دامن زد، با تصويب قطعنامه اي از 

تظاهرات داخلي هنگ كنگ حمايت كرد. 
با اين حال س��خنگوي وزارت بازرگان��ي چين با ابراز 
تاسف نسبت به اين مساله گفت كه چين تمام تالش 
خود را براي حل و فصل اختالفات تجاري با امريكا به 
كار خواهد بست.امره اشپايتسر، تحليل گر معامالت 
ارزي در موسس��ه »وست پاك فاركس« گفت: شاهد 
يك روز پرريسك بوديم و سيگنال هاي متضاد زيادي 
از محل جنگ تجاري دريافت كرديم. به نظر مي رسد 
اثرگذاري وقاي��ع جنگ تجاري ب��ر بازارهاي جهاني 
كماكان در سطح بااليي قرار دارد.چين و امريكا درگير 
يك جنگ تجاري طوالني مدت بوده اند كه اكنون وارد 
شانزدهمين ماه خود شده است و از آن به عنوان يكي از 
اصلي ترين داليل كاهش رشد اقتصادي جهان نام برده 
مي شود تا جايي كه بانك جهاني، زيان اين جنگ براي 
اقتصاد جهاني طي دو سال  آينده را حدود ۷۰۰ ميليارد 
دالر برآورد كرده اس��ت. دو طرف طيف گس��ترده اي 
از محصوالت وارداتي يكديگر را مش��مول تعرفه هاي 
اضافي كرده اند. ري آتريل- تحليل گر معامالت ارزي 
در بانك ملي استراليا- گفت: اخبار متضاد باعث شده 
تا بازار حدس هاي مختلفي بزند و كسي نمي داند كه 
قرار است در نهايت چه اتفاقي بيفتد.شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، با ۰.۰8 درصد كاهش در مقايسه با روز 
گذشته و در سطح 9۷.8۲۲ واحد بسته شد. نرخ برابري 
هر فرانك س��وييس معادل ۱.۰۰۶4 دالر اعالم شد. 
دونالد ترامپ- رييس جمهور امريكا- در جمع مقامات 
كاخ سفيد گفته است كه چين و امريكا در حال حركت 

به سمت حصول توافق تجاري هستند. با اين حال وي 
تهديد كرده اس��ت كه اگر دو طرف به توافق نرس��ند، 
تعرفه ه��ا  روي محصوالت وارداتي امريكا از چين را به 
ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد. در حوزه برگزيت 
نيز حزب محافظه كار كماكان از رقيب اصلي خود يعني 
حزب كارگر در نظرسنجي ها پيش است. حزب برگزيت 
كه با توجه به تعداد كرسي هايش براي تشكيل دولت 
ائتالفي اهميت دارد، گفته است بيشتر روي پايگاه هاي 
راي حزب كارگر تمركز خواهد كرد اما تعداد نمايندگان 
كافي براي مسوول باقي نگه داشتن دولت محافظه كار 
را حفظ خواهد كرد.در آخرين دور از معامالت، پوند با 
۰.۰5 درصد افزايش قيمت نسبت به روز قبل خود و به 

ازاي ۱.۲9۲5 دالر مبادله شد. 
هر يورو نيز با ۰.۰۰۷ درصد كاهش به ۱.۱۰۶8 دالر كاهش 
يافت. همچنين ه��ر دالر امريكا ب��ه ۱.۳۲85 دالر كانادا 
افزايش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر دالر به ازاي 
۱.۳۶۲۷ دالر سنگاپور مبادله شد.در معامالت بازارهاي 
ارزي جهاني، همچنين هر دالر به ۱۰8.۶۲۶۷ ين رسيد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.4۷۳۳ 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۷.۰۳۶5 
يوان چين اعالم شد.ميشل مك كارتني- استراتژيست 
ارزي در موسس��ه » سي ام سي ماركتس«- گفت: مساله 
نگران كننده در مقطع فعلي اين است كه تا پايان سال رشد 
اقتصادي در سطح جهان كاهشي خواهد بود و اين مساله 
تاثير مستقيمي بر نرخ هاي برابري ارزهاي اروپايي در مقابل 

دالر خواهد داشت.

    چق�در طال تاكنون  در دنيا  اس�تخراج  ش�ده 
است؟

اگر هم��ه طالهايي را كه تا به حال در دنيا اس��تخراج 
شده است را ذوب كنيم، مي توان مكعبي با اضالع ۲۱ 

متري ساخت.
به گزارش ايبنا، شوراي جهاني طال با اعالم اين مساله، 
افزود: حجم طالي استخراج شده در جهان تا آخر سال 
۲۰۱۷ ميالدي در مجموع ۱9۰ هزار و 4۰ تن بوده كه 
با احتساب همه آثار تاريخي باستاني ساخته شده از طال 
است. ميزان روزانه استخراج طال ۲.5 تا ۳ تن است.طبق 
محاسبات شوراي جهاني طال، دوسوم استخراج طال در 
دوره آغاز شده از س��ال ۱95۰ ميالدي صورت گرفته 
است. 4۷.۷ درصد طالي استخراج شده در جهان در 
روي زمين در صنعت جواهر سازي مورد استفاده قرار 
مي گيرد.ميزان ذخاير معادن زيرزميني طال 54 هزار 
تن است. در سال هاي اخير استخراج طال افزايش يافته 
است اما كارشناس��ان پيش بيني مي كنند نرخ رشد 
استخراج طال طي 8 تا ۱۰ سال آينده كاهش يابد.اين 
اولين بار نيست كه حجم طالي استخراج شده در جهان 
محاسبه مي شود.وارن بافت، سرمايه دار امريكايي در 
س��ال ۲۰۱۲ گفته بود اگر همه طالهايي را كه )تا آن 
زمان( در دنيا استخراج شده، ذوب شود مي توانمكعبي 
با اضالع ۲۰ متري ساخت. امريكا فعال براي عرضه ارز 

ديجيتالي برنامه ندارد.
 

    امريكا برنامه اي براي ارز ديجيتالي ندارد
به گزارش وال استريت ژورنال، جروم پاول- مدير بانك 
مركزي امريكا- با اذعان به س��خت بودن مسير انطباق 
فعاليت هاي ارزهاي ديجيتالي با نظام مالي و بانكي فعلي 
اعالم كرد اين كشور فعال قصد ندارد در آينده اي نزديك 
نسبت به راه اندازي ارزهاي ديجيتالي اقدام كند. به گفته 
آقاي پ��اول، فدرال رزرو از نزدي��ك روند عرضه ارزهاي 
ديجيتالي توسط نهادهاي بزرگ و معتبر مالي را زيرنظر 
دارد اما بانك مركزي امريكا فعال روي توس��عه اينگونه 

رمز ارزها متمركز نشده است.
مسووالن امريكايي در مقايسه با مقامات ساير كشورها 
رويكرد سرس��ختانه تري را درباره ارزهاي ديجيتالي 
اتخاذ كرده اند و در ش��رايطي كه بانك مركزي چين 
رسما اعالم كرده كه كار راه اندازي ارز ديجيتالي اين 
كشور در مراحل پاياني قرار دارد، جروم پاول گفته كه 
از نظر وي نظام پرداخت در امريكا بسيار رقابت پذير 
و نوآور اس��ت و با توجه به فراه��م بودن انتخاب هاي 
گسترده روش هاي پرداختي در پيش روي مشتريان، 
راه اندازي ي��ك ارز ديجيتال��ي در مقطع فعلي يك 
نياز فوري نيس��ت.در حال حاضر برخي از بانك هاي 
بزرگ امريكايي اقدام به راه اندازي شبكه هاي داخلي 
پرداخت بر اساس پلت فرم بالك چين كرده اند با اين 
حال اين شبكه ها در حال حاضر تنها قابليت استفاده 
درون ش��بكه خود بانك هاي عام��ل را دارند و براي 
استفاده عمومي عرضه نش��ده اند.روز گذشته بانك 
مركزي سوئد اعالم كرد كه مي خواهد ارز ديجيتالي 
ملي اين كشور موسوم به »كرون الكترونيكي« را در 
زمان مناسب راه اندازي كند. طبق اعالم بانك مركزي 
س��وئد، ارز ديجيتالي جديد باعث دسترسي بيشتر 
جامعه به سيستم هاي نوين پرداختي، كاهش نياز به 
وجه نقد و بهب��ود زنجيره توليد ارزش افزوده خواهد 
شد. عالوه بر سوئد و چين، كشورهاي ديگري از جمله 
تركيه، فرانسه، آلمان و س��وييس اعالم كرده اند كه 
به دنبال راه ان��دازي ارزهاي ديجيتالي به عنوان يكي 
از ابزارهاي پرداختي در كنار پول هاي سنتي هستند.

دكت��ر مجيد قاس��مي مديرعام��ل بانك پاس��ارگاد، در 
سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت استرات ژيك كه 
در سالن اجالس سران و در جمع كارشناسان و دانشگاهيان 
و مديران كشور برگزار شد، ضمن اشاره به موضوع محوري 
اقتصاد مقاومتي در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران، به بيان 
تجربيات و دستاوردهاي گروه مالي پاسارگاد از نگاه راهبردي 
پرداخت و با تاكيد بر اقدامات گروه مالي پاسارگاد در اقتصاد 
مقاومتي و مديريت دانش بنيان گفت:  در اين رابطه چند 
مساله خيلي مهم وجود دارد كه عبارت از سند چشم انداز 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قوانين احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه و قانون برنامه 5 ساله است. از اين راهبردها 
چند نكته قابل استخراج است كه اول از همه متكي به دانش 
و فناوري و در ادامه عدالت بنيان باش��يم و درنهايت پويا و 

پيشرو نيز باشيم.
چرا حوزه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اهميت دارد. 
اين سياست كليدي ترين سياست اقتصاد كشور است و به  
خصوص در شرايط تحريم يكي از دستمايه ها و سرمايه هاي 
مهم فكري و ش��عور ملي كشور اس��ت كه توسط مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نهايي و بعد هم تقديم مقام معظم 
رهبري شد و براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي مقام معظم 

رهبري اين سياست هاي كلي را ابالغ فرمودند.
وقتي به زيرمجموعه اين سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
به عنوان يك ميثاق ملي و نقش��ه راه حركت كليه فعاالن 
اقتصادي نگاه مي كنيم، به اين معناس��ت كه بايد در گروه 
مالي پاسارگاد نيز راهبردها و سياست هايي تعيين شود. اول 
تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي است. 
به اين معنا كه مشاركت آحاد مردم در آن ديده مي شود و 
تاكيدي بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط 
است. سياست دوم پيشتازي اقتصاد دانش بنيان است. به 
اين معنا كه سهم توليد و صادرات محصوالت دانش بنيان 
افزايش يابد. سياست بعدي محور قرار دادن رشد بهره وري 
است. سياست ديگر به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع 
در جغرافياي مناطقي اس��ت كه مزيت هاي نسبي دارند. 
سياست ديگر افزايش توليد داخلي نهاده ها، تامين امنيت 
غذا و تاكيد بر افزايش كمي و كيفي در رابطه با ترويج مصرف 

كاالهاي داخلي است. 
اما اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور نيز بايد از ديگر 

سياست هايي باشد كه مدنظر بانك ها قرار گيرد. اگر اين اتفاق 
رخ دهد، مي توان از ضربه پذيري بيشتر در اقتصاد نيز كاست. 
الزم است به اين نكته اشاره شود كه شايد بتوان عنوان كرد 
تنها كشوري هستيم كه سياست اقتصاد مقاومتي داريم. 
اغلب كشورها چه با چارچوب هاي تفكر اقتصاد بازار آزاد چه 
با چارچوب هاي تفكر اقتصاد دولتي و ساير تفكرات اقتصادي 
حاكم، اقتصاد مقاومتي را تحت عنوان »رزلينت اكانامي«  در 

سياست گذاري هاي شان تعريف كرده اند. 
سياست هاي گفته شده براي اين است كه ببينيم گروه 
مالي پاسارگاد در رابطه با آنها چه اقداماتي انجام داده 
است؟ اگر بار ديگر به سياست هاي گفته شده نگاهي 
اجمالي بيندازيم، متوجه مي ش��ويم كه برخي بندها 
براي تقويت و بهبود شاخص هاي كالن اقتصاد از طريق 
پويايي و قوام  بخش��يدن به توليد اس��ت. به طور مثال 
حمايت از اقتصاد دانش بنيان و ارتقاي سطوح شفافيت 

نيز در راستاي همين امر است. 
بنگاهداري بانك ها همواره ي��ك چالش بوده و خلط 
مبحثي در آن ايجاد ش��ده اس��ت. دليل ورود بانك ها 
به اين وضعيت عدم توس��عه بازار سرمايه براي تامين 
مالي تكاليفي است كه بر دوش بانك ها براي تخصيص 
منابع بانكي كوچك مقياس بودن بنگاه هاي اقتصادي 
كشور است. در راهبردهاي مان بايد سراغ اين موضوع 
برويم كه بنگاه هاي بزرگي در كش��ور براي توس��عه 
بس��ازيم تا تضاد منافع بنگاه ها و بانك ها و عدم امكان 
نظارت بانك ها بر مصرف تسهيالت بنگاه ها از بين رود. 
اين موضوع بسيار جدي است، چرا كه گاهي مشاهده 
مي شود تسهيالتي براي كارهايي اعطاي مي شود اما 
اي��ن منابع در بنگاه براي موارد ديگري مصرف ش��ده 
كه اصال مرتبط نبوده است. تجميع تسهيالت به مرور 
مي تواند به حجم باالي مطالبات غيرجاري و ريسك 

اعتباري بانك ها بينجامد. 
ژاپني ها بعد از جن��گ جهاني دوم ۲۷۰۰ بانك بزرگ 
و كوچك و محلي داشتند كه عمال بي فايده بود. براي 
افزايش كارايي اقتصادي آنها را ادغام كرده و ۷8 بانك با 
ويژگي هاي خوب ساختند. اين اقدامات را در بانك هاي 
ايران نيز مي توان انجام داد. به طور مثال در گروه مالي 
پاسارگاد، هلدينگ پارسيان و شركت ميدكو قرار دارد 

كه ۳5 پروژه بزرگ با 5 ميليارد سرمايه گذاري در دست 
دارد. راهبرد بانك پاسارگاد از اين سياست ها تقويت و 
بهبود شاخص هاي كالن اقتصاد از طريق پويايي و قوام 
بخشيدن به توليد است. اين انتخاب رشد بهره وري با 
تقويت عوامل توليد را در رابطه با سياس��ت ها محقق 
مي كند. در بانك پاسارگاد در شرايط فعلي ۳8۰۰ نفر 
مش��غول به كار هستند به عالوه يك سري به اصطالح 
خدماتي كه از بيرون خريداري مي شود و نزديك ۱۰۰۰ 
نفر براي بانك پاسارگاد خدمات ارايه مي كنند. از سوي 
ديگر براي برخي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط 
در س��ال 9۷ مبلغ ۱5هزار و 948 ميليارد ريال براي 
۳5۲9 اختصاص داديم. حمايتي كه از اين ميزان براي 
توليد و رونق اقتصادي اعطاي تسهيالت ارزان قيمت 
۲۱9۷ فقره به مبلغ ۷9۲۷ ميليارد ريال، براي گشايش 

اعتبار اسنادي ۲۱۷5۶ ميليارد ريال بوده است. 
فراتر از تسهيالت اعطا ش��ده، صدور ضمانتنامه هاي 
بانكي نيز قرار داش��ت كه براي حماي��ت از بنگاه هاي 
تولي��دي بوده ك��ه رقم��ش وج��ود دارد. در رابطه با 
فعاليت هاي ارزي بين المللي، در سال 9۱ به اصطالح 
اوج تحريم ها و قب��ل از برجام بود به ان��دازه ۱.5 برابر 
5 بانك مجاز در فعاليت هاي ارزي، آورده داش��ته ايم.  
هلدينگ ميدكو در واقع شركت مادر تخصصي توسعه 
معادن و صنايع معدني است. اين شركت ۱5 هزار نفر 
اشتغال مس��تقيم ايجاد كرده و ۱5۰ هزار نفر اشتغال 
غيرمستقيم داشته ايم. براساس آمار اين هلدينگ بايد 
5ميليون و 8۰۰ هزار تن ان��واع محصوالت خود را در 
سال جاري بفروشد كه براي حمل آن ۲9۰ هزار تريلي 
بار الزم داريم. وقتي شما اينها را به تعداد فعاليت هاي 
يك وسيله حمل اش��اره مي كنيد تقريبا 8۷ هزار نفر 
در اين حوزه مش��غول كار شدند. در ميدكو دنبال چه 
هس��تيم. در اين هلدينگ ۳5 پروژه 5 ميليارد دالري 
در دس��ت داريم كه ب��دون اس��تفاده از منابع دولتي 
كار خودش��ان را ادامه مي دهند. البته مشاركت هاي 
مردمي نيز در آنها وج��ود دارد. ميدكو حدود ۱۶ هزار 
نفر سرمايه گذار مس��تقيم دارد. از سوي ديگر حدود 
يك ميليون نفر س��هامدار غيرمستقيم نيز در ميدكو 
هس��تند. در همين شركت حدود هزار و ۲۰۰ شركت 

كوچك و متوس��ط و بزرگ داخلي وجود دارد. پروژه 
ديگر، عمليات بتن ريزي است. در اين عمليات بيش از 
يك ميليون مترمكعب عمليات بتن ريزي انجام شده، 
۱4۰ هزار تن سازه فلزي ساخته و حدود ۳8۰ هزار تن 

از آنها نيز نصب شده اند. 
 مزي��ت ميدكو به دليل اين اس��ت ك��ه در كنار معادن 
۳5 كارخان��ه ايجاد كرده كه با توليد هر كيلوگرم فوالد 
۳8۰ توم��ان از بنگاه ه��اي ديگر جلوت��ر مي افتد. به 
دليل اينكه در هزينه حمل صرفه جويي ش��ده اجراي 
پروژه ها بدون توقف و پايدار اس��ت و زمان كوتاه اجراي 
پروژه ها بوده اس��ت. دو تا از كارهاي مهم شركت ديگر 
پتروش��يمي و پااليش��گاه و نفت و گاز بحث ال ان جي، 
جي تي ال و ان جي ال در گس��ترش انرژي اين خط لوله 
گازي اس��ت كه در ح��ال حاضر براي ع��راق گاز صادر 
مي كند. در حالي كه چنين اجرايي در كش��ور س��ابقه 
ندارد. از س��وي ديگر ۶۰۰ كيلومتر خط فشار قوي گاز 
ايجاد ش��ده كه هر كدام ارزش��ي معادل ۱5۰ميليون 
 دالر دارن��د. اين پروژه ه��ا در مجموع ارزش��ي بالغ بر 
۲ ميليارد دالر دارد كه توسط بخش خصوصي و گروه 
مالي بانك پاسارگاد اجرا شده است. در حال حاضر هم 
نزديك به ۲۰ ماه از صادرات گاز به عراق مي گذرد كه 4.5 
ميليارد دالر ارزآوري دارد.  در ش��ركت گسترش انرژي 
در رابطه با اكتشاف و توليد و توسعه ميادين نيز اقداماتي 
صورت گرفته است به گونه اي كه ميداني كه در خوزستان 
كشف شد، اين ش��ركت ما به عهده گرفته. اولين باري 
است كه يك شركت بدون كمك خارجي دارد اكتشاف 

و استخراج معادن نفت را به عهده مي گيرد. به طوري كه 
زمان امضاي قرارداد در وزارت نفت جناب وزير پرسيدند 
مشاور خارجي  پروژه چه كسي است پاسخ اين بود كه 
از توان داخلي ها استفاده مي كنيم. اشتغال زايي در اين 
شركت فعال ۱5۰۰ نفر مستقيم و ۷5۰۰ غيرمستقيم 
است. در ميدكو حدود ۱5 هزار نفر و ۱5۰ هزار نفر مشغول 
به كار بوده اند. اشتغال زايي شركت بيمه پاسارگاد 8۷ هزار 
نفر است. اين 8۷ هزار نفر فقط كادر خود بيمه پاسارگاد 
۱۲۰۰ نفراست بقيه دفاتر نمايندگي هستند. با اين هدف 
بهره وري دفاتر نمايندگي و بازارياب اين دفاتر نمايندگي 
كه تالش مي كنند مجموعا 8۷ ه��زار نفر حتما راجع 
به بيمه و آتيه بيمه پاسارگاد شنيديد كه االن حدود 4 
ميليون نفر تحت اين پوشش است. مجموع اشتغال زايي 
مستقيم ش��ركت ليزينگ تا حاال ۱۱۳ هزار و ۳8۰ نفر 
بوده و 45۰ هزار فرصت شغلي اين فعاليت ها براي ديگران 

ايجاد كرده است. 
با داشتن فناب بانك پاسارگاد 9۶.5درصد تراكنش ها در 
بانكداري مجازي انجام مي شود. در زمان حمله سايبري ما 
مي توانيم بدون اينكه باجي دهيم از خدمات بين المللي خود 
استفاده كنيم، چراكه بخش انفورماتيك بانك با 8۰ برابر 
پهناي باند مي تواند تا ۳ هزار و ۲۰۰ برابر حمالت را ظرف 
چند روز پاسخ دهد. بحث هاي ديگر درخصوص سالمت و 
بهداشت است. قرار است ۷ هزار تخت بيمارستاني در ۷ يا 8 
شهر ساخته شود كه به زودي اين مهم آغاز مي شود. تا حاال 
بيشترين همايش ها را دانشگاه خاتم درباره اقتصاد مقاومتي 

انجام داده و در آنجا در لبه مرز دانش دنيا قرار دارد. 
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كيپاد پاسارگاد
 كيف پول شماست

بانك پاسارگاد در اپليكيشني كه نام آن را »كيپاد« 
گذاشته، خدمتي نوين را به مشتريان اين بانك ارايه 
كرده است. اين اپليكيشن به كاربران امكان مي دهد كه 
براي كارها و پرداخت هاي خرد خود مانند بليت مترو، 
تاكس��ي، پرداخت قبض، عبور از آزادراه ها، عوارض 
ش��هرداري، طرح ترافيك، بهره مندي از تلويزيون 
اينترنتي آيو و... از اين كيف الكترونيكي بدون نياز به 

رمز دوم كارت هاي بانكي استفاده كنند. 
بانكداري الكترونيك و بانك��داري ديجيتال، يكي 
از ضرورت ه��اي اقتصاد اي��ران اس��ت. آنچه همه 
صاحب نظران اقتصادي روي آن اتفاق نظر دارند، اين 
نكته است كه يكي از داليل تورم در ايران، افزايش پايه 
پولي كشور در نتيجه باال رفتن هزينه چاپ پول است. 
آن طور كه آگاهان اقتصادي مي گويند اگر بانك ها به 
سمت الكترونيكي شدن حركت كنند، ساالنه رقمي 
حدود ۲.4 درصد از نقدينگي خواهي جامعه كمتر 
خواهد ش��د. به بيان بهتر، در صورت نهادينه شدن 
بانكداري الكترونيك در كشور، بانك ها ۲ درصد كمتر 
پول چاپ مي كنند. اهميت اين موضوع زماني بيشتر 
روشن مي شود كه به آمارهاي بانك مركزي در اين باره 
توجه شود. آن طور كه بانك مركزي اعالم كرده است 
سرانه چاپ اسكناس در كشور بيش از ۱۰ برابر ديگر 
كشورها اس��ت. از سوي ديگر هزينه چاپ اسكناس 
موجب باال رفتن پايه پولي در كشور مي شود و اين روند 

تورم افسار گسيخته را به وجود خواهد آورد.

    تجربه كشورها 
تجربه نشان داده بسياري از كشورهاي توسعه يافته 
و در ح��ال توس��عه توانس��ته اند با بهره گي��ري از 
تكنولوژي هاي نوي��ن هزينه چاپ پول را به گونه   اي 
كاهش دهند كه نه تنها س��رعت خدمت رساني به 
مشتريان افزايش پيدا كند بلكه با صرفه جويي از محل 
چاپ اسكناس، براي ايجاد رفاه در بخش ديگري از 

اقتصاد هزينه كند. 
درباره تجربه كشورها از به خدمت گرفتن تكنولوژي در 
نظام بانكي، نمونه هاي بسياري وجود دارد. از نيمه اول 
دهه ۱99۰ استفاده از مبادله الكترونيكي داده ها در 
كشورهاي توسعه يافته، ساالنه ۲۳ درصد رشد داشت 
و طبق برآوردها تا سال ۲۰۰۰ اين رشد به ۳۶ درصد 
رسيد. اس��تفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك در 
جهان بسيار رونق يافته و رشد استفاده از دستگاه هاي 
خودپرداز، تلفن و بانكداري اينترنتي به ترتيب به ۲5، 
۲۶۰ و ۳5۰ درصد رسيده است. بانك هاي امريكايي 
تا سال ۲۰۰۰ سردمدار بانكداري الكترونيكي بودند.

 بهبود وضعيت پياده سازي دولت الكترونيك در ايران 
باعث شد تا پايان سال گذشته، بانكداري الكترونيك 
با ارتقاي ۲۰ رتبه اي در جهان به رده 8۶ صعود كند. 
اين صعود در حالي اتفاق افتاد كه نظام بانكي در ايران با 
مشكالت عديده اي دست و پنجه نرم مي كند. سرعت 
پايين اينترنت، مشكالت نقدينگي و برخي مشكالت 
ساختاري موجب شده تا نظام بانكداري نتواند از همه 
ظرفيت خود براي به روز رساني خود استفاده كند؛ اما 
به نظر مي رسد برخي بانك ها راهي براي گذر كردن 
از وضعيت موجود پيدا كرده  اند. مصداق روشن اين 
گفته؛ عملكرد بانك پاس��ارگاد در حوزه بانكداري 
الكترونيك و ارايه اپليكش��ين كيپاد يا همان كيف 
پول همراه پاسارگاد است. اين اپليكيشن در تاريخ ۲۰ 
اسفند 9۷ رونمايي شد و در حال حاضر از 9۰۰ هزار 
كاربر نيز فراتر رفته است. از ميان شهرها، مشهدي ها 
بيشترين استقبال را از كيف پول الكترونيكي بانك 
پاسارگاد داشته اند. جمعيت باال و متروي شهري از 

داليل استقبال بيشتر شهروندان در مشهد است.
كيپاد در تهران هم راه اندازي شده است، يكي از اهداف 
عمده براي كيپاد، اس��تفاده از آن در فروشگاه هاي 
خرده فروشي است. گفته مي شود اين بانك در حال 
تجهيز دستگاه هاي )POS( و وارد كردن دستگاه هاي 
مخصوص پرداخت )QR-code( ب��راي افزايش 
جامعه پذيرندگي در فروشگاه هاي خرده فروشي است. 
گفته مي شود با اين شرايط در سال جاري پذيرش 
كيپاد آنالين به صورت حضوري راه اندازي خواهد شد.

    اهداف كيپاد چيست؟ 
به نظر مي رسد هدف بانك پاسارگاد فعال كردن اين 
كيف الكترونيكي در سال جاري براي 5 تا ۱۰ هزار 
فروشگاه است. همچنين اين بانك براي راه اندازي 
كيپاد در حمل و نقل شهري تهران، در حال مذاكره 
با سازمان فناورري شهرداري تهران است.از سوي 
ديگر، پلتفرم س��المت يكي از حوزه هاي 9 گانه اي 
است كه گروه مالي پاسارگاد در راستاي بحث تحول 
ديجيتال روي آن كار مي كند. بانك پاس��ارگاد در 
حوزه هاي ديگر مثل گردش��گري، آموزش، بازي 
و س��رگرمي هم ورود كرده اس��ت.گفته مي شود 
اپليكيشن كيپاد قسمتي از يك پروژه بزرگ تر به نام 
سرزمين هوشمند پاد است.كار مهمي كه در كيپاد 
در نظر گرفته ش��ده اين است كه همه پرداختي ها 
مبتني بر كيف پول است.كاربران براي استفاده از اين 
اپليكيشن احراز هويت مي شوند. اكثر اپليكيشن ها 
مبتني بر احراز هويت كارت بانكي كاربران اس��ت 
كه با رمز دوم انجام مي شود و بحث استفاده از رمز 
پويا ست كه باعث مي شود استفاده ساده از آن كم 
شود. اما در كيپاد كاربر با شماره موبايل وارد مي شود 
ولي براي تراكنش بيشتر از ۲۰۰ هزار تومان در روز 
نيازمند شناسايي اس��ت. به اين معنا كه از طريق 
سرويس شاهكار استعالم مي شود شماره موبايلي 
كه در اپليكيشن ثبت شده با شماره ملي كه كاربر 

در اپليكيشن ثبت كرده همخواني داشته باشد. 



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از فراز و فرود  قيمت  در بازارهاي جهاني

شاخص هاي جهاني سهام رشد كردند 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد
»بودجه۹۹« موثرترين عامل بر بازار سرمايه 

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
معامالت در بازارهاي بين المللي همچنان بيشترين تاثير 
را از معادالت سياسي مي پذيرند. در حالي كه تا پايان سال 
گذشته ميالدي اغلب نماگرهاي جهاني سهام در شرايط 
خوبي به سر مي بردند، از ابتداي سال جاري و با جدي تر 
شدن مناقشات تعرفه اي ميان دولت ترامپ و جمهوري 
 خلق چين، رشد ش��اخص ها با محدوديت هاي جدي 

رو به رو شده است. 
اين محدوديت ها از آن جهت سبب افزايش ريسك هاي 
تجاري و سياسي در دو سوي اقيانوس آرام شده اند كه با 
جدي تر شدن اختالف تجاري امريكا با چين چشم انداز 
رشد اقتصادي جهان با تيرگي رو به رو شد و موسسات 
رتبه بندي، رتبه اعتباري بسياري از كشورها را كاهش 
دادند. بزرگ ترين پيامد اتفاق مورد بحث تا اين جاي كار 
افت نسبي مصرف نسبت به سال هاي قبل بوده كه كمتر 
شدن تقاضا براي كاالهاي اساسي را در پي داشته است.

سالنوسانيشاخصها
از ابتداي س��ال مالي ميالدي فعلي خبرهايي كه حول 
جنگ تجاري منتش��ر ش��ده به حدي بوده كه تمامي 
شاخص هاي عمده س��هام از غرب تا ش��رق جهان را با 
تالطم روبه رو كرده اس��ت. در روزهاي گذش��ته نوسان 
بازارها يك بار ديگر تكرار شد و سير صعودي قيمت ها رو 

به كاهش گذاشت.
بازارهاي جهاني هفته گذشته را با هراس از بي ثمر ماندن 
مذاكرات تجاري به پايان بردند. همين امر سبب شد تا 
بار ديگر سرمايه گذاران از بهاي سهام بكاهند و با انتقال 
سرمايه خود به سمت گزينه هاي امن    تر شاخص هاي نقد 
و آتي در بازارهاي مالي را واژگون كنند. البته بايد به خاطر 
داش��ت كه مطابق با نمودارهاي به روز شده از بازارهاي 
امريكا جنس اين واژگوني بيشتر اصالحي است تا ريزشي. 
بنابر آنچه كه تحليلگران تكنيكال مي گويند، پس از يك 
رشد قدرتمند كه منجر به رشد شاخص هاي »داوجونز«، 
 »اس اندپي 500« و »نزدك« شده است، حاال اصالح اين 
نماگرها تا سقف قبلي كه هم اكنون نقش حمايتي براي 

آنها دارند دور از انتظار نيست.

بيتوجهيسرمايهگذارانبهلفاظيها
 اگرچه در روزهاي اخير اخبار مختلفي از طوالني تر شدن 
روند مذاكرات ميان اياالت متحده و چين به خبرگزاري ها 
مخابره شده است، با اين وجود ريزش قيمت ها در هفته 
گذشته به حدي نبوده كه مويد واهمه جدي سهامداران 
نسبت به شكست اين گفت وگوها باشد. طي آخرين اخبار 
سخنان شي جين پينگ در خصوص آمادگي چين براي 
تداوم جنگ تجاري است كه تا اينجاي كار از سوي فعاالن 
سهام در بازار امريكا بيشتر لفاظي تلقي شده است. بر اين 
اساس سخنان رييس جمهور و دبيركل حزب كمونيست 
چين طي س��خناني گفته است كه ضمن آمادگي براي 
تداوم مذاكره با امريكا ترسي از جنگ تجاري با اين كشور 
ندارد. در حالي كه انتظار مي رفت اين سخنان با شروع 
معامالت روز جمعه، شاخص هاي وال استريت را با ريزش 
بيشتر مواجه كند اما آغاز افزايشي نماگرهاي آتي و نقد 

حكايت از جدي نبودن اين گفته ها دارد. 
البته بايد توجه داش��ت كه سرمايه گذاران امريكايي در 
چنين استنباطي تنها نبوده اند و تمامي بازارهاي مالي 

شرق آس��يا به جز »CHINA A50« در آخرين روز از 
داد و ستدهاي هفته قبل روندي با ثبات داشته اند. بر اين 
اس��اس معامالت سومين هفته نوامبر در حالي به اتمام 
رسيد كه شاخص هاي »هنگ سنگ« و »كاسپي« رشد 
كردند و شاخص شانگهاي و »نيكي« تقريبا بدون تغيير 
به كار خود خاتمه دادند.گفتني است در اتحاديه اروپا نيز 
تمامي نماگرهاي اروپايي مثبت بودند. احتمال مي رود كه 
دليل رشد اين نماگرها به جز عامل مورد بحث سخناني 
باشد كه كريستين الگارد رييس يانك مركزي اروپا در 
خصوص لزوم تقويت اقتصاد اين ناحيه ايراد كرده است. 
اين مقام پول��ي اتحاديه روز جمعه اعالم كرد كه به رغم 
لزوم مشاركت اروپا در بازارهاي جهاني بهتر است كه اين 
اتحاديه براي بهره ب��رداري از فرصت هاي موجود توجه 
جدي تري به بازارهاي داخلي خود داشته باشد. وي دليل 
 افت رونق در اقتصاد جهان را تداوم تنش تجاري و رشد 

نا اطميناني عنوان كرد. 

ارزحساسترازسهام
در حالي كه طوالني شدن مناقشات تجاري و ابهام در به 
ثمر رسيدن آن نتوانسته تاثيري جدي بر نماگرهاي سهام 
بگذارد با اين حال شاخص دالر در آخرين روز هفته با افت 
رو به رو شد. به نظر مي رسد دليل افت اين شاخص مهم 
در بازار جهاني ارز تشديد لحن منفي در مذاكرات تجاري 
باشد كه از سوي فعاالن بازار با حساسيت بيشتري رصد 
مي شود. همين امر سبب شد تا به جز دالر ساير ارزهاي 
مطرح نيز با نوسان مواجه شوند. در اين ميان يورو، كرون 
سوئد و دالر نيوزلند در مقابل دالر تقويت شدند، فرانك 
سويس و ين ژاپن كه در بازار جهاني ارز به عنوان وسيله 
حفظ ارزش در نظر گرفته مي شوند تغييري متفاوت را 
پيش گرفتند. بر اين اساس در آخرين روز هفته ين ژاپن 

در مقابل هر دالر امريكا بي تغيير ماند و فرانك 0.2 درصد 
از ارزش خود را از دست داد. بنا بر اين تغييرات مي توان 
گفت ك��ه اگرچه تنش موجود مي��ان مقامات چيني و 
امريكايي در بازار ارز مورد توجه قرار گرفته اما اين تغييرات 
به حدي نبوده كه معامله گران ريسك گريز را به سمت 
دارايي هايي همچون فرانك و ين سوق دهد. در صورت 
جدي شدن تنش و نا اميدي از حصول توافق رشد بهاي 
ين ژاپن و فرانك س��وييس در مقابل دالر امريكا دور از 

انتظار نخواهد بود. 

سقوطرمزارزها
از دنياي ارزيابي هاي كمي و حساب و كتاب هاي اقتصادي 
كه فاصله بگيريم در دنياي اميدواران به آينده بازار ارزهاي 
ديجيتال باز هم شگفتي ساز شد و تنها در يك روز بيش 
از 10 درصد از ارزش رمز ارزها كاس��ت. بر معامالت روز 
جمعه در بازار رمز ارزها با كاهش ش��ديد بيت كوين به 
س��طح 7 هزار و 140 دالر رسيد. س��قوط آزاد اولين و 
معروف ترين رمزارز جهان در حالي رخ مي دهد كه كليت 
بازار 4 هزار و 847 ارزي اين بازار در يك هفته گذشته با 

كاهش ارزش مواجه شده اند.
با اينكه طي يك هفته اخير كاهش بهاي ارزهاي مبتني 
بر بالك چين تداوم يافته بود اما اين روند زماني تشديد 
شد كه بانك مركزي چين در خصوص باال بودن ريسك 
معامالت رمزارزها هشدار داد. همين بيانيه سبب شد 
تا به راحتي ارزش بيت كوين به كف 6 ماهه س��قوط 
كند. اين در حالي است كه مطابق با داده هاي تارنماي 
»COINMARKETCAP« سقف اخير قيمت براي 
بيت كوين 13 هزار و 220 دالر بوده اس��ت. بنا بر اين 
داده ها در كمتر از 5 ماه حدود 46 درصد از ارزش خود 

را از دست داده است.

در بيانيه بانك مركزي چين آمده اس��ت كه بهتر است 
مردم در داد و ستد غيرقانوني اين ارزها درگير نشوند و 
آن ار با فناوري ارزشمند بالك چين كه مبناي توليد اين 
ارزهاست اشتباه نگيرند. اين در حالي است كه تا چندي 
پيش حمايت رهبر حزب كمونيس��ت چين از فناوري 
بالك چين سبب افزايش 40 درصدي بهاي بيت كوين 
طي دو روز ش��د. به نظر مي آيد كه دليل نوسان پذيري 
باالي اين رمزارز نبود پارامترهاي كمي و بنيادي كافي 
است. همين امر سبب شده تا كريپتوها بر خالف ساير 
دارايي هاي مورد معامله در بازارهاي مالي از تحليل پذيري 
كافي برخوردار نباشند و بيش از هر چيز از اخبار سياسي 
و شايعات تاثير بپذيرند. سقوط ارزش بيت كوين سبب 
ش��ده تا در روز جمعه شاخص ترس و طمع رمز ارزها به 
سطح 20 درصد كه نشان دهنده وحشت بيش از اندازه 
است برسد. اين شاخص كه بر اساس داده هاي يك ساله 
محاسبه مي شود در يك سال گذشته تاكنون سه بار به 
سطح 20 درصد رسيده است. اين در حالي است كه طي 
دوره ياد شده يك بار نيز تا تا 5 درصد اين نماگر كاهش 
يافته اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه در صورت رسيدن 
ش��اخص ياد ش��ده به ارقام باالي 80 درصد، وضعيت 
شاخص در سطح طمع مفرط قرار خواهد گرفت.گفتني 
اس��ت س��قف تاريخي بيت كوين در حال حاضر سطح 
19 هزار و 141 دالر در 19 دس��امبر سال 2017است 
و تا زماني كه اين سقف شكس��ته نشود نمي تواند روند 

بلندمدت آن را صعودي تلقي كرد. 

روياروييتكراريطالباريسك
اما از بيت كوين و هم قطارانش كه فاصله بگيريم در 
بازار تحليلگران و سرمايه گذاران تاريخ باز هم در حال 
تكرار است. قيمت طال كه پيش تر تا هزار و 565 دالر 

نيز رشد كرده بود اين روزها با طوالني شدن فرآيند 
مذاكرات تعرفه اي به افزايش ريس��ك ها واكنش��ي 
مثبت نشان داده و هر چند مختصر با افزايش قيمت 

به معامالت هفته گذشته پايان داد. 
اونس جهاني طال كه در ماه هاي اخير با رس��يدن به 
سقف هزار و 565 دالري روند معكوس استراحتي را 
پيش گرفته بود. با ت��داوم معامالت خود در آخرين 
روز هفته گذشته به قيمت هزار و 4678 دالر رسيد. 
به نظر مي رس��د با رس��يدن قيمت طالي جهاني به 
سطح هزار و 450 دالر به ازاي هر اونس كه حاكي از 
افت قيمت 38 درصدي آن نسبت به كف قبلي است، 
حاال اين فلز محبوب حركت اصالحي را پيش گرفته 
اس��ت. در بازار فلزات گرانبها قيمت ساير دارايي ها 
نيز همزمان با طال رش��د داشت. نقره كه دومين فلز 
پر معامله در اين بازار اس��ت نيز روز گذش��ته رشد 
كرد. معامالت هفت��ه اخير در حالي خاتمه يافت كه 
نقره وارد كانال 17 دالري ش��د. اين در حالي است 
كه پيشتر فلز ياد شده در كف كانال 16 دالر معامله 
مي شد. الزم به ياد آوري است كه در صورت حصول 
توافق ميان دو ابر قدرت اقتصاد جهاني احتمال ريزش 
سنگين در بهاي فلزات قيمتي باال خواهد بود. با اين 
حال ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه در صورت 
وقوع اين رويداد با رون��ق گرفتن توليد خودروهاي 
ديزلي پاالديوم مي تواند راه خود را از ساير كاالهاي 

بازار جدا كند. 

كوتاهازفلزاتاساسي
در بازار كاالها، فلزات اساس��ي نگاهي ويژه به مذاكرات 
 تجاري دارند. در صورتي كه اي��ن مذاكرات با موفقيت 
رو به رو شوند، باز شدن چشم انداز اقتصادي چين در كنار 
كاهش توليد محصوالت فوالدي به نفع فلزات اساسي 
تمام خواهد ش��د. چنين نتيجه اي به طور بالقوه تقاضا 
براي محصوالت فوالدي، مس و ساير فلزات و كانه هاي 
فلزي را باال خواهد برد.معامالت هفته گذش��ته در بازار 
جهاني فل��زات در حالي خاتمه يافت كه برآيند عرضه و 
تقاضا موجب تخصيص قيمت هايي تقريبا برابر نسبت به 
گذشته شد. بر اين اساس هر تن مس 5 هزار و 843 دالر، 
هر تن روي 2 هزار و 296 دالر و هر متريك تن سرب هزار 
و 964 دالر معامله شد. آلومينيوم نيز در پايان معامالت 

روز جمعه به قيمت هزار و 737 دالر رسيد.

رشدكجدارومريزطاليسياه
در بازار جهاني نفت قيمت ها همچنان با شيبي اندك در 
بازه زماني روزانه افزايش مي يابند. روند كند صعود قيمت 
در بازارهاي انرژي در حالي روي مي دهد كه تنش ها در 
خاورميانه اگرچه رو به كاهش گذاش��ته است اما داليل 
وقوع آنها هنوز پا برجاس��ت. به نظر مي آيد كه تغييرات 
قيمت ها از اين رو روندي تقريبا كم شيب دارد كه ترس از 
وقوع ركود در اقتصاد جهاني در كنار مازاد احتمالي تقاضا 
مزيد بر علت شده است. ضعف در روند صعودي نشانگر 
آن است كه بازار مي تواند در صورت تغيير موثر متغيرها 
با كاهش رو به رو شود. در پايان معامالت هفته گذشته 
هر بشكه نفت برنت درياي شمال 63 دالر و 92 سنت و 
هر بشكه نفت وست تگزاس با بهايي معادل 58 دالر و 45 

سنت داد و ستد شد. 

به گفته يك كارش��ناس بازار سهام براي پيش بيني 
وضعيت بازار و نتيجه تعديل قيمت بنزين يا افزايش 
قيمت ارز هنوز زود اس��ت، البته براي داش��تن يك 
نتيجه بهتر و بررس��ي دقيق تر باي��د منتظر اليحه 
بودجه 99 دولت باشيم، زيرا اثرات بودجه اي بسيار 

مهم تر از اثرات قيمتي هستند.
به گزارش س��نا، احمد اش��تياقي با اش��اره به اينكه 
افزايش ن��رخ بنزين و ارز هر دو بازار س��هام را تحت 
تاثير قرار مي دهند اما نه به يك اندازه، گفت: افزايش 
قيمت بنزي��ن روي برخي صنايع تاثيرگذار اس��ت 
اما مهم ترين س��هامي كه به طور طبيعي تحت تاثير 

قرار مي گيرند، سهام شركت هاي پااليشي هستند؛ 
هرچند شركت هاي پااليشگاهي براي محاسبه قيمت 

توليدات شيوه خاصي دارند.
وي اضافه كرد: پااليشگاه ها محصوالت خود را با ارز 
نيمايي و در محدوده قيمت فوب خليج فارس عرضه 
مي كنن��د. تنها اتفاقي كه با افزاي��ش نرخ بنزين رخ 
مي دهد اين است كه حاشيه سود اين شركت ها كم 
مي ش��ود، اما تغيير خاصي در سودآوري يا وضعيت 

شركت به وجود نمي آيد.
اش��تياقي با اش��اره به اينكه در حال حاضر وضعيت 
توليد بنزين ش��رايط خاصي دارد و ما با مازاد توليد 

بنزين مواجه هس��تيم، توضي��ح داد: اگر روند توليد 
بنزين مختل نش��ود )چون صادرات و بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات، به دليل تحريم ها بس��يار دشوار 
است(، اين نكته سبب كاهش سودآوري شركت هاي 

پااليشي مي شود.
وي اضافه كرد: افزايش قيمت بنزين تنها در روندهاي 
بعدي محاسبات و ساير عوامل مانند برق، گازوييل، 

كاالها و خدمات ثانويه تاثيرگذار است.
وي ك��ه مديرعامل يكي از ش��ركت هاي كارگزاري 
اس��ت در مورد افزايش قيم��ت دالر و تاثير آن )ولو 
مقطعي( در بازار س��رمايه گفت: به طور كلي قيمت 

ارز بيش��تر بر ش��ركت هاي كااليي كه متاثر از دالر 
هس��تند مي تواند تاثير مثبت يا منفي داشته باشد و 
 به طور حتم بر قيمت تمام شده كاالها و خدمات نيز 

تاثيرگذار است.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره روند سودآوري بازار 
در سال آيتده تاكيد كرد: موضوع اصلي، بودجه سال 
1399 است. براين اساس، بايد توجه داشت كه بودجه 
سال آينده چطور بسته مي شود و تعيين قيمت دالر 
در بودجه و حامل ه��اي ديگر انرژي مي تواند در اين 

خصوص بسيار تاثيرگذار باشد.
وي اضافه ك��رد: در واقع فعاالن بازار بيش از افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي يا كاالها نگران حاشيه هاي 

اين افزايش قيمت و پيامدهاي آن هستند.
اشتياقي در مورد داليل اهميت بودجه 99 و تغييرات 
احتمالي آن گفت: يكي از موضوعاتي كه اين روزها 

دولت با آن دست به گريبان است ماليات در بودجه 
است؛ با توجه به افزايش قيمت ها به احتمال زياد بازار 
منتظر تغيير در حق بهره برداري و بهره مالكانه معادن 
اس��ت. اين موضوع هم مي تواند تاثير در تورم و توان 

خريد داخلي داشته باشد.
اين صاحب نظر در حوزه مالي اشاره كرد: با توجه به 
اينكه احتمال دارد ايران گام چهارم خروج از برجام 
را بردارد، بازار وزن بيش��تري به موضوعات سياسي 
به خصوص تحريم ها مي ده��د.وي اظهار كرد: اين 
احتمال ني��ز وجود دارد ك��ه ن��رخ ارز در بودجه به 
جاي چهار ي��ا 4200 تومان حداقل به 8 هزار تومان 
افزايش پيدا كند. در مجموع همه اين اتفاق ها نشان 
مي ده��د بودجه 99 با همه ش��اخص هايش يكي از 
 مهم ترين مولفه هايي اس��ت كه مي تواند روند آينده 

بازار را تعيين كند. 

شاخص فرابورس در جريان معامالت دومين ماه پاييز 
امسال رشد 4 درصدي را به ثبت رساند.

به گزارش تسنيم، در دومين ماه پاييز امسال همچنين 
در بازارهاي 9 گانه فرابورس��ي طي 18 روز كاري اين 
ماه بيش از 28 هزار و 500 ميليون ورقه به ارزش 170 
ه��زار و 550 ميليارد ري��ال در 4593 نوبت معامالتي 
خريدوفروش ش��د كه روزانه دادوستد متوسط 1586 
ميلي��ون ورقه ب��ه ارزش 9 ه��زار و 475 ميليارد ريال 
به ثبت رس��يد.همچنين در اين م��دت تعداد و حجم 
معامالت نسبت به آبان ماه س��ال گذشته 77 درصد و 
ارزش معامالت نيز 100 درصد افزايش يافت.افزون بر 
اين رصد معامالت بازارهاي فرابورسي نشان مي دهد 
در ماهي كه گذش��ت به ترتيب بازارهاي SME، پايه، 
ابزارهاي نوين مالي و دوم با رش��د 1331، 127، 58 و 
40 درصدي، بيشترين افزايش در حجم معامالت را به 
ثبت رس��اندند؛ اين در حالي است كه بازار اول كاهش 
17 درصدي حجم دادوس��تدها را نس��بت به آبان ماه 
سال گذشته تجربه كرد.از سوي ديگر ارزش معامالت 
در بازار شركت هاي كوچك و متوسط هم 817 درصد 
افزايش يافت و بازارهاي ابزارهاي نوين مالي، دوم، پايه و 
اول نيز به ترتيب رشد 143، 103، 41 و 19 درصدي را 

در ارزش مبادالتي رقم زدند.در بازار اول فرابوس نيز در 
ماه گذشته تعداد 1764 ميليون سهم به ارزش 9 هزار 
و 539 ميليارد ريال خريدوفروش ش��د و در بازار دوم 
نيز شاهد تغيير مالكيت 7728 ميليون سهم به ارزش 
50 هزار و 778 ميليارد ريال بوديم.همچنين نگاهي به 
معامالت سهامداران در بازار پايه نشان مي دهد كه در 
دومين ماه پاييز امس��ال 18 هزار و 344 ميليون سهم 
به ارزش 23 هزار و 27 ميليارد ريال در بين خريداران و 
فروشندگان سهم هاي بازار پايه اي دست به دست شده 
است.از سوي ديگر در بازار ابزارهاي نوين مالي كه ميزبان 
چندين عرضه اسناد خزانه اسالمي و پذيره نويسي بود 
طي آبان ماه تغيير مالكيت 699 ميليون ورقه صورت 
گرفت كه ارزش اين مبادالت بر 87 هزار و 146 ميليارد 

ريال افزون شد.

رشد4درصديآيفكس
اين گزارش مي افزايد: در آبان ماه امس��ال شاخص كل 
نيز بازدهي 4 درصدي را به ثبت رساند و حجم و ارزش 
كل مبادالت فرابورس نيز به ترتيب افزايش 77 و 100 
درصدي را نس��بت به آبان ماه پارسال در پرونده كاري 
خود به ثبت رس��اندند.بر اين اساس شاخص فرابورس 

 )آيفك��س( در آخري��ن روز كاري آبان م��اه در ارتفاع
 3950 واحدي ايستاد كه نشان از رشد 145 واحدي معادل
 4 درصد داشت. همچنين ارزش بازار فرابورس با رشد

7 درصدي نسبت به روز پاياني ماه قبل به بيش از رقم 
چهار  ميليون و 125 هزار ميليارد ريال رسيد كه بازدهي 

60 درصدي را از آغاز سال 98 نشان مي دهد.

درصنايعفرابورسيچهگذشت؟
ارزش معامالت خ��رد بازار س��هام در مجموع صنايع 
فرابورسي طي آبان ماه به رقم 77 هزار و 325 ميليارد 
ريال رسيد كه از اين ميزان سه گروه مواد و محصوالت 
دارويي، فلزات اساسي و انبوه سازي، امالك و مستغالت 
بيشترين س��هم از ارزش كل معامالت را به ترتيب به 
ميزان 12، 9 و 8 درص��د در اختيار گرفتند.گروه هاي 
محصوالت كاغ��ذي، محصوالت ش��يمايي و زراعت 
و خدمات وابس��ته نيز با در اختيار گرفتن س��هم 7 و 
6 درصدي از ارزش معامالت خرد بازار س��هام )شامل 
معام��الت بازاره��اي اول، دوم، پايه، اختي��ار معامله 
خريدوفروش و SME( و اختيار س��هام، جايگاه هاي 
چهارم تا شش��م را به خود اختصاص دادند.بر پايه اين 
گ��زارش، در نيمه آبان ماه جاري اوراق اجاره ش��ركت 

سرمايه گذاري و توس��عه كيش در بازار ابزارهاي نوين 
مالي و به تعداد 3 ميليون ورقه به ارزش 3 هزار ميليارد 
ريال پذيرش شد كه دوشنبه بيستم اين ماه شاهد اتمام 
موفقيت آميز پذيره نويسي اين اوراق در فرابورس بوديم.

همچنين در اين مدت پذيره نويسي چهارمين سري از 
اوراق صكوك منفعت در 5 نماد »افاد51«، »افاد52«، 
»افاد53«، »اف��اد54« و »افاد55« به ارزش 49 هزار و 
921 ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي با موفقيت 
صورت گرفت.از سوي ديگر دو عرضه اوليه اسناد خزانه 
اسالمي با نماد »اخزا 814« با تعداد 30 ميليون ورقه و 

ارزش كل 30 هزار ميليارد ريالي و قيمت كشف شده هر 
ورقه 610 هزار ريال و »اخزا 806« با قيمت كشف شده 
714 هزار ري��ال، ارزش كل 15 ه��زار ميليارد ريال و 
تعداد 15 ميليون ورقه انجام شد و بدين ترتيب امكان 
معامالت ثانويه اين دو اخزا در آبان ماه از درگاه فرابورس 
ايران فراهم شد.اين در حالي است كه در نخستين روز 
آبان ماه نيز يك شركت جديد به گردونه معامالت بازار 
دوم فرابورس ايران پيوست و فرابورس ميزبان عرضه 
اوليه 25 درصد از سهام شركت سرمايه گذاري آوانوين 

بود كه در گروه سرمايه گذاري ها عرضه شد.

رشد ۴ درصدي شاخص فرابورس در دومين ماه پاييز
در آبان ماه رخ داد
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 شناس�ايي زي�ان ۳۴ريالي »دزه�راوي« 
در گزارش ۶ماهه: شركت داروسازي زهراوي در 
گزارش 6ماهه منتهي به 31شهريور1398 به ازاي 
هرسهم 34ريال زيان شناسايي كرد.به گزارش سنا، 
شركت داروسازي زهراوي در صورت هاي مالي ميان 
دوره اي 6ماهه، سود عملياتي خود را 369ميليارد 
ريال، زيان خالص را 84ميليارد و 78ميليون ريال 
و زيان انباشته را يك هزار و 407ميليارد ريال اعالم 
كرده است.اين شركت در گزارش منتشر شده خود 
با سرمايه 2هزار و 504ميليارد ريالي از شناسايي 
زيان 34ريالي به ازاي هرسهم خبر داد.»دزهراوي« 
در تشريح اهداف و برنامه هاي راهبردي در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اعالم كرد كه شركت در 
نظر دارد در سال مالي آتي با رشد مقداري فروش 
و ن��رخ فروش اقدام به تولي��د و فروش محصوالت 
ب��ا ارزش افزوده ب��اال از طريق تغيي��ر در تركيب 
محص��والت و توليد و فروش محص��والت جديد 
اقدام كند. همچنين تعداد فروش براي سال1398 
براساس روند عملكرد سال هاي قبل برآورد شده 
است. نس��بت بهاي تمام ش��ده به فروش در سال 
1398 برابر با 67درصد اس��ت.اين شركت در نظر 
دارد در سال مالي آتي از طريق مديريت بهينه خريد 
و افزايش تعدادتامين كنندگان داخلي وخارجي و 

رقابتي كردن اين فرآيند اقدام كند.

 »خنصير« گزارش ۶ماهه منتشر كرد:  شركت 
مهندسي نصير ماش��ين صورت هاي مالي 6ماهه 

منتهي به 31شهريور1398 را منتشر كرد.
شركت مهندسي نصير ماشين در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 6ماهه سود خالص هرسهم را 17ريال 
اعالم كرد. پيش از اين »خنصير« در گزارش 3ماهه 
خود سود هرسهم را 29ريال اعالم كرده بود كه در 

آخرين گزارش به 17ريال كاهش يافته است.
اين ش��ركت در گزارش منتش��ر ش��ده خود زيان 
عمليات��ي را 8ميليارد و 848ميليون ريال، س��ود 
خالص را 3ميليارد و 457ميليون ريال و سود انباشته 
را 73ميليارد ريال منتش��ر كرده است.»خصير« 
در تش��ريح اهداف خود اعالم كرد كه ش��ركت در 
تالش اس��ت تا درجهت كاهش هزينه ها و افزايش 
ظرفيت توليد و بهره وري به كار گيرد و به ترتيبي 
كه باتوجه به وضعيت سخت اقتصادي و بحران هاي 
مالي و خروج گروه��ي از توليد كنندگان از عرصه 
توليد انبوه، اين شركت به ترتيبي عمل خواهد كرد 
كه سودآوري س��هامداران حفظ و اين امر از سوي 
مديريت شركت درحال برنامه ريزي است. بنابراين 
به دليل بحران هاي اقتصادي و سياسي بسياري از 
عوامل توليد خارج از مسووليت مديريت خواهد بود.
اين شركت باتوجه به اعالم نياز قطعه سازان از گروه 
مهندسي نصيرماشين مبني بر توليد انواع شاتون 
و باتوجه به وجود تخصص دراين گروه براي انجام 
اين موضوع نياز به سرمايه گذاري براي توليد شاتون 
است. لذا پيش بيني شده است كه هيات مديره دراين 
خصوص افزايش سرمايه از محل آورده نقدي به مبلغ 
30ميليارد ريال و همچنين مبلغ 10ميليارد ريال 
ازمحل سود انباش��ته )جهت تقليل سود انباشته( 

درنظر گرفته شده است.

 اطالعيه تلفيق�ي ۶ ماهه »كاذر« منتش�ر 
شد:   شركت فرآورده هاي نس��وز آذر صورت هاي 
مالي تلفيق��ي مي��ان دوره اي 6ماه��ه منتهي به 

31شهريور1398 منتشر شد.
شركت فرآورده هاي نسوز آذر در صورت هاي مالي 
تلفيقي 6ماهه سود خالص خود را 260ميليارد ريال 
اعالم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
با رش��د 904درصدي همراه ش��د. سود عملياتي 
آن نيز با رش��د 400درصدي به 277ميليارد ريال 
و س��ود انباش��ته به 203ميليارد ريال رسيد.اين 
شركت 450ميليارد ريالي سود خالص هرسهم را 
در حالي 579ريال اعالم كرد كه در ش��ركت اصلي 
سود هرس��هم 514ريال اعالم كرده است.»كاذر« 
استراتژي مديريت خود را احداث كوره دوار با توليد 
45هزار تني پخت مواد اوليه و محصوالت و امكان 
توليد ورقابت با بازارهاي داخل��ي و خارجي اعالم 
كرده است. همچنين مقدمات طرح توسعه شركت 
جهت ساخت كوره دوار از ابتداي سال قبل شروع 
شد و پس از برنامه ريزي هاي اوليه و تهيه نقشه ها و 
طرح ها و عالوه بر اين ايجاد كارگاه مورد نياز از ابتداي 
سال جاري با انعقاد قرارداد كنسرسيوم با 2شركت 
مهندسي معتبر فعاليت ساخت آغاز و پيش بيني 
 مي ش��ود با صرف بودجه 450 ميلي��ارد ريال طي 
س��ه ماهه دوم س��ال1399 آماده بهره برداري شد 
اجراي اين ط��رح گام بلندي در راس��تاي كاهش 

وابستگي و كاهش بهاي تمام شده خواهد بود.

  ۸۲۱ريال؛ سود هرسهم »غگرجي«: شركت 
بيسكويت گرجي در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6 ماهه با سرمايه 245ميليارد ريالي سود هرسهم را 

821 ريال اعالم كرد.
اين ش��ركت در گزارش منتش��ر ش��ده خود سود 
عملياتي را 98ميليارد و 627ميليون ريال، س��ود 
خالص را 201ميليارد و 113ميليون ريال و س��ود 
انباشته 276ميليارد و 813ميليون ريال اعالم كرده 
است. »غگرجي« در تش��ريح اهداف و برنامه هاي 
راهبردي خود در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرده است كه باتوجه به روند شركت در توليد و 
فر وش، شركت در 6ماهه دوم داراي فروش و توليد 
بيشتري نسبت به 6 ماهه اول سال خواهد داشت.

اين ش��ركت در 6ماهه ابتداي سال جاري توانسته 
7ه��زار و 386تن انواع بيس��كوييت به مبلغ 991 
 ميليارد و 250ميليون ريال بفروش برساند و براي

6 ماهه دوم سال پيش بيني كرده است كه 15هزار 
و 341تن ان��واع بيس��كويت را به مبل��غ 2هزار و 
58ميليارد و 950ميليون ريال به فروش برس��اند.
ش��ركت بيس��كوييت گرجي با توجه به تدوين و 
 برنامه ري��زي مناس��ب نقدينگي و ايج��اد چرخه 
متع��ادل بين وصولي و پرداختي مش��كل خاصي 

پيش بيني نمي شود.



تشكلها6اخبار

آياكشاورزيازمسيرخودروشدنخارجميشود

نگاهيبهچالشساختخودرويبرقيدرايران

كشاورزيپسازدورانحمايتتعرفهاي

سايهسنگينتعرفهبروارداتخودروهايهيبريدي

ايجاد وزارت بازرگاني با انتقاد شديد بخش كشاورزي روبه رو 
شده است. فعاالن اقتصادي حوزه كشاورزي و مديران وزارت 
جهاد در اين چند سال عمال بحث تعرفه واردات كشاورزي را 
عهده دار بودند اما با ايجاد وزارت بازرگاني عمال بحث حمايت 
تعرفه اي زير سوال رفته اس��ت. مسووالن تشكلي بخش 
كشاورزي نگران اين مساله هستند اما بعضي كارشناسان 
معتقد هستند كه اين اتفاق باعث رقابت پذير شدن بخش 
كش��اورزي ايران مي ش��ود. در حقيقت نگاه به اثرگذاري 
حمايت تعرفه اي كه دهه 70 در بحث خودرو وجود داشت 
در حال رخ دادن در بخش كش��اورزي ب��ود اما جلوي آن 

گرفته شده است.

  دو راهي حمايت تعرفه
در صنعت خودرو نگاه به مساله حمايت تعرفه اي باعث شد 
كه در اوايل دهه 70 توليد خودرو باال رود اما مشكالت ديگري 
در اين بخش رخ داد. صنعت خودرو سازي پيش رفت نكرد و 
در عمل شاهد بوديم كه كيفيت خودروها پيشرفت نكردند. 
در حقيقت هرچند توليد پيكان از نظر ميزان توليد پيشرفت 

داشت اما در ادامه اين صنعت به ورشكستگي كشيده شد.
دقيقا همين سياست در سال هاي اخير در بخش كشاورزي 
در ح��ال رخ دادن بود. مانند صنعت خودرو، بحث تعيين 
تعرفه حمايتي به مسووالن كشاورزي داده شد و در سال هاي 
اخير همه حمايت ها از اين بخش صورت گرفت. با اين وجود 
بعد از چند سال مشكل قيمت و تنظيم بازار كامال به چشم 
مي خورد و بر همين اساس لزوم تشكيل وزارت كشاورزي 
احساس شد. هنوز هم نگاه فعاالن بخش كشاورزي اين است 
كه تشكيل وزارت بازرگاني باعث نابودي كشاورزي مي شود 

اما نگاه هاي ديگري هم در اين خصوص وجود دارد.

  نگراني از مجوز هاي بي رويه
يكي از نگراني ها تعداد مجوزهاي واردات مواد كش��اورزي 
است. جعفر حسيني مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي 
و منابع طبيعي با انتقاد از صدور مج��وز واردات بي رويه با 
تش��كيل وزارت بازرگاني اظهار كرد: بسياري از مسووالن 
و دست اندركاران بخش كشاورزي بر اين باورند كه مشكل 
اصلي در تشكيل وزارت بازرگاني صدور مجوز واردات بي رويه 
كاال ها و محصوالت كشاورزي است كه اين امر نگراني هايي 

در برداشته است.
وي افزود: با توجه به آنكه يكپارچه بودن مديريت توليد و بازار 
با اجراي قانون تمركز اتفاق افتاد از اين رو با تشكيل وزارت 
بازرگاني تمامي مسووالن و دست اندركاران بخش كشاورزي 

نگرانند كه تجربه تلخ سال هاي گذشته تكرار شود.
حسيني با اش��اره به اينكه با اجراي قانون تمركز اتفاقات 
خوبي در حوزه توليد، توس��عه ص��ادرات و كاهش واردات 
محصوالت كشاورزي صورت گرفت ، بيان كرد: در سال هاي 
اخير كه قانون تمركز در وزارت جهاد كش��اورزي اجرا شد 
به دس��تاورد هاي نسبي خوبي بر خودكفايي محصوالتي 

همچون گندم، شكر و... دست يافتيم در حالي كه در اواخر 
دهه ۸0 و اوايل دهه ۹0 وارد كننده جدي اين محصوالت 
بوديم كه همين امر بر خروج بي رويه ارز از كشور و گستره 

بيكاري تأثير بسزايي داشت.
مشاور عالي نظام صنفي، كشاورزي و منابع طبيعي ادامه 
داد: در سنوات گذشته در زماني كه وزارت بازرگاني فعال 
بود به سبب واردات بي رويه برنج در فصل برداشت كشاورزان 
به ش��دت متضرر بودند در حالي كه با اجراي قانون تمركز 
واردات در فصل برداش��ت ممنوع و همين امر موجب شد 
تا سودجويان به سبب سود هاي هنگفت واردات از همان 
سال هاي اوليه اجراي قانون تمركز بر تشكيل وزارت بازرگاني 
اصرار ورزند. وي با بيان اينك��ه وزارت بازرگاني وزارتخانه 
واردات است، افزود: با وجود آنكه تشكيل وزارت بازرگاني با 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و شعار سال و همچنين قانون 
برنامه ششم مغايرت دارد، اما نمي دانيم دليل اصرار برخي 

نمايندگان مجلس بر تشكيل وزارت بازرگاني چيست؟
حسيني ادامه داد: بنابر بند ۱۶ سياست اقتصاد مقاومتي بر 
كوچك سازي دولت تأكيد بسياري شده است كه متأسفانه 
مافياي واردات به قدري قدرتمند هستند كه همچنان بر 
تش��كيل وزارت بازرگاني كه به معناي بزرگ شدن دولت 
اس��ت، اصرار مي كند، اين در حالي است كه در حوزه هاي 
صنعت، توليد و ب��ازار تمامي سياس��ت گذاري ها در يك 
وزارتخانه انجام مي شود و جاي اين سوال مطرح است كه 
چرا در بخش كشاورزي اتخاذ تصميمات مبني بر واردات و 
صادرات همانند وزارت نفت و وزارت صمت در يكجا اتفاق 
نمي افتد تا كش��اورزان و بهره برداران از مزاياي آن منتفع 
شوند. وي با اشاره برخودكفايي محصوالت استراتژيك در 
كشور بيان كرد: با وجود آنكه مسووالن وزارت صمت در نظر 
دارند تنظيم بازار را از طريق كاال هاي وارداتي انجام دهند، 
از اين رو واردات بي رويه بدون در نظر گرفتن فصل برداشت 
محصوالت مي تواند ضربه مهلكي ب��ه توليد محصوالت 
وارد كند كه عالوه بر كشاورزان تمامي آحاد جامعه از اين 
حيث متضرر خواهند شد به همين خاطر دست اندركاران 
بخش كش��اورزي براي پيش��گيري از ضرر كش��اورزان و 
مصرف كنندگان معتقدند چرخه توليد، واردات و صادرات 
بايد يكپارچه مديريت ش��ود. بازرگاني ناهماهنگي هايي 
ميان واردات و صادرات كاال و محصوالت كشاورزي صورت 
مي گيرد بنابراين اين موضوع مي تواند در ش��رايط تحريم 

مشكالت متعددي را براي تأمين نياز كشور ايجاد كند.
وي با تأكيد بر اين مس��اله كه ام��ور بازرگاني محصوالت 
كش��اورزي بايد ب��ه وزارت جه��اد واگذار ش��ود، تصريح 
كرد: اگرچ��ه وزارت جهاد كش��اورزي در امر تنظيم بازار 
كوتاهي هايي طي س��ال هاي اجراي قان��ون تمركز كرده 
است، اما معتقديم تش��كيل وزارت بازرگاني پاك كردن 
صورت مساله اس��ت و بايد ساختار اين وزارتخانه در حوزه 
قانون تمركز اصالح شود تا مديريت صحيحي در امر تنظيم 

بازار اتفاق بيفتد.

  تش�كيل وزارت بازرگان�ي كمكي به بهبود 
وضعيت معيشتي مردم  نمي كند

مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره 
به اينكه تش��كيل وزارت بازرگاني ضربه مهلكي به توليد 
محصوالت كش��اورزي وارد مي كند، اظهار كرد: اگرچه با 
تشكيل وزارت بازرگاني رييس جمهور وعده داده بودند كه 
مشكالت مردم در امر تنظيم بازار مرتفع خواهد شد، اما با لغو 
قانون انتظار و واگذاري اختيارات به وزارت صمت از چند ماه 
گذشته تاكنون شاهد اثربخشي اين موضوع در امر تنظيم 
بازار نبوديم هرچند وزارت بازرگاني تاكنون تشكيل نشده 
است، اما به هر حال انتظار مي رفت كه با واگذاري اختيارات 
وزارت جهاد به وزارت صمت ش��اهد اثربخش��ي سخنان 

رييس جمهور در امر تنظيم بازار بوديم.
وي با اش��اره به اينكه پيش بيني رفع مش��كالت تنظيم 
بازار با تش��كيل وزارت بازرگاني همانن��د ديگر طرح ها و 
پيش بيني هاي اقتصادي با شكست مواجه شده است، افزود: 
تشكيل وزارت بازرگاني و واگذاري اختيارات وزارت جهاد در 
امور بازرگاني به وزارت صمت نه تنها كمكي به بهبود وضعيت 
معيشتي مردم نخواهد داشت بلكه به سبب از بين رفتن 
دستاورد هاي خودكفايي محصوالت استراتژيك دستمان 
به سوي كشور هاي بيگانه دراز خواهد شد كه در شرايط فعلي 

تحريم امنيت غذايي كشور در معرض خطر قرار مي گيرد.

اس��دي ادامه داد: در چارچوب لغو قانون انتظار و تشكيل 
وزارت بازرگاني در كشور شاهد واردات بي رويه برنج بوديم 
كه اين امر عالوه بر از دس��ت دادن مناب��ع ارزي منجر به 
خس��ران تعداد زيادي از كشاورزان ش��ده است، به عنوان 
مثال از يك ميليون تن ش��الي در استان خوزستان حدود 
۵00 هزار تن برنج توليد شد كه متأسفانه به سبب واردات 
بي رويه و نبود خريدار كش��اورزان مجبور شدند به عنوان 
خوراك دام محصول توليدي خ��ود را با نرخ ۳ هزار تومان 

به فروش برسانند.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با انتقاد از اين مساله كه 
تش��كيل وزارت بازرگاني تنها صدور واردات بي رويه كاال 
و محصوالت كشاورزي همانند س��نوات گذشته را در بر 
دارند، بيان كرد: با وجود آنكه هر كيلو برنج مرغوب معطر 
درجه يك كه توليدي كش��اورزان استان خوزستان با نرخ 
حدود ۳ هزار تومان به عنوان خوراك دام از آنها خريداري 
ش��د، از اين رو بايد با قيمت ۶ هزار تومان در بازار به دست 
مصرف كننده مي رسيد كه متأسفانه علي رغم آنكه در همين 
برهه زماني وزارت صمت اختيار تام در زمينه تنظيم بازار را 
دارد شاهديم كه اين برنج با قيمت حدود ۱۴ هزار تومان به 
دست مصرف كننده رسيد كه حال جاي اين سوال مطرح 
است، مابه التفاوت قيمت به جيب چه كساني رفته است، 
به گفته اسدي با لغو قانون انتظار و تشكيل وزارت بازرگاني 

شاهد نابودي توليدكنندگان و واردات بي رويه كاال به كشور 
خواهيم بود.

وي ادامه داد: دس��ت اندركاران بخش كش��اورزي ضمن 
اعتراض شديد به سياست و مديريت ناكارآمد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انتظار دارند كه نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي با تشكيل وزارت بازرگاني مخالفت كنند تا كشاورزان 
از حيث سياست ناكارآمد با مشكالت متعددي مواجه نشوند 
كه در نهايت اثر سوء آن در توليد و سفره مردم گذاشته شود.

   نگاه مقابل
در برابر ديدگاه مس��ووالن كش��اورزي اين نظر وجود 
دارد كه ش��ايد كاهش تعرفه ه��ا و افزايش مجوزهاي 
وارداتي منجر به افزايش رقابت در بحث كش��اورزي 
شود. كشاورزي در اكثر كشورهاي جهان بخشي است 
كه از آن حمايت مي ش��ود اما اي��ن حمايت معموال از 
درآمد كش��اورز و در غالب بيمه هاي بخش كشاورزي 
و خريد تضميني اس��ت. بحث حمايت تعرفه اي عمال 
جايگاه مناسبي در نگاه هاي اقتصادي نداشته و ندارد. 
بسياري از كارشناس��ان بهبود وضعيت كشاورزي به 
دليل حمايت تعرف��ه اي را مقطعي مي دانند اما به هر 
حال نگراني مس��ووالن بخش خصوصي در قس��مت 

كشاورزي قابل درك است.

ام��روزه با توجه به روند كاهش��ي منابع ان��رژي و افزايش 
مصرف كنندگان، دغدغه تمام كشور هاي بزرگ صنعتي، 
به كارگي��ري تكنول��وژي و علوم نوي��ن در جهت كاهش 
مصرف س��وخت هاي فس��يلي و آلودگي هوا براي كمك 
به محيط زيست اس��ت. شركت هاي توليدكننده خودرو، 
اين نكات را در اولويت ه��اي خود قرار داده و اقدام به توليد 
خودرو هايي مدرن با طرح هايي نوين جهت پاك س��ازي 
محيط زيس��ت و كاهش مصرف سوخت جهاني كرده اند. 
يكي از اين اقدامات توليد خودرو هاي هيبريدي و برقي است.

مدت زمان زيادي س��ت كه كمپاني هاي مختلف در دنيا 
به دليل كاهش آلودگي هوا و س��ر و صداي كمتر، ش��روع 
به س��اخت اين نوع خودروها كرده اند. قابل ذكر است اين 
خودروها به دليل نوع سوخت مناسب مي توانند براي محيط 
زيست و دوستداران آن مناسب باشد. خودروهاي هيبريدي 
نوع ديگري از اتومبيل هاي كم سوخت هستند كه جايگزين 
مناسبي براي نوع بنزيني آن به شمار مي روند. اين خودروها با 
استفاده از منابع مختلفي از جمله انرژي هايي همچون برق و 
انرژي خورشيدي، به جاي سوخت بنزين براي حركت تغذيه 
مي كنند و آلودگي كمتري نسبت به خودروهاي ديگر دارند.

دستيابي به تكنولوژي خودروهاي برقي و هيبريدي كار 
سختي نيس��ت چرا كه دانشجوهاي كش��ور اين دسته از 

خودروها را س��اخته اند و شركت هاي زيادي مي توانند آن 
را به طور انبوه توليد كنند. دانشگاه شريف، فني و حرفه اي، 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بسياري ديگر 

از دانشگاه هاي كشور توانايي توليد اين خودروها را دارند.
براي توليد اين خودروها نياز به زيرساخت، توجه دولت و 
بودجه است كه اگر دولت به جاي اينكه تعرفه واردات به اين 
دسته از خودروها را افزايش دهد، روي توسعه اين محصول 
كار كند به طور قطع موفق خواهد بود. راه ديگر استفاده از 
خودروهاي برقي واردات آن اس��ت چرا كه در دنيا برخي 
طرح هاي خودرو هاي برقي حتي به توليد انبوه رسيده اند و 
مي توانند نياز بشر را از اين محصول رفع كنند. وزارت نيرو به 
دليل عدم امكان تامين انرژي الكتريكي اين نوع از خودرو ها و 
نبود زيرساخت خودرو تمام الكترونيك از ورود اين خودرو ها 

جلوگيري كرده است.

  اس�تفاده از خودرو هاي جايگزيني مناس�ب 
براي خودرو هاي بنزيني

احمد نعمت  بخش دبير انجمن خودروسازان درباره استفاده 
از خودرو ه��اي برقي به جاي خودرو ه��اي بنزيني گفت: 
استفاده از خودرو هاي برقي و هيبريدي نياز به زيرساخت 
دارد. از طرف انجمن خودروسازان در جلسات شوراي شهر 

پيشنهاد داده ايم كه در صورت استفاده از خودروهاي برقي 
بايد ساختمان ها به اين سيس��تم برق مجهز شوند بدين 
معنا كه برق پاركينگ در هر ساختمان بايد به واحد مالك 
وصل شود. دبير انجمن خودروس��ازان ادامه داد: اين گونه 
زماني كه فرد اتومبيل خود را در پاركينگ مي گذارد برق 
به آن متصل شده و تا صبح شارژ مي شود، اما اكنون چنين 
زيرساختي فراهم نيست. در دنيا تعداد خودرو هاي برقي و 
هيبريدي محدود و توليد اندكي دارد. مشكل ديگر استفاده 

از خودروهاي برقي، شارژ شدن باتري اين خودروهاست.
نعمت بخش تصريح كرد: خوشبختانه خودروسازان كشور 
نمونه سازي خودرو هاي هيبريدي و برقي را انجام داده اند و 
هم اكنون منتظر هستيم تا نظر دولت را در اين باره بدانيم. 
اكنون دولت تعرفه اين خودرو ها را كاهش داده، اما اصواًل 
ساخت اين خودرو ها ۴0 درصد گران تر از خودرو هاي بنزيني 
بوده و ممكن است استقبال مردم از اين خودرو ها كم باشد.

دبي��ر انجمن خودروس��ازان گفت: س��اخت خودرو هاي 
هيبريدي نياز به حمايت دولت دارد چرا كه با استفاده از اين 
نوع خودروها در مصرف سوخت صرفه جويي خواهيم كرد.

مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو درباره گراني 
خودروهاي خارجي گفت: در ش��رايط كنوني بهترين راه 
براي كاهش مصرف بنزين استفاده از خودروهاي هيبريدي 

عضوهياتنمايندگاناتاقايران:

نيمه اول امسال صنعت فوالد و پتروشيمي باالي 30 درصد رشد داشتند
حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مي گويد: 
در شرايط حاضر برخي از صنايع رشد خوبي داشته است؛ 
مثال صنعت فوالد و صنعت پتروشيمي رشد باالي ۳0 درصد 
را تجربه كرده است ولي اين رشد به اين معنا نيست كه همه 
صنايع توليدي رشد داشته باشد. صنايع غذايي و كشاورزي 
رش��د منفي را تجربه كرده اند.  گزارش مركز آمار نش��ان 
مي دهد كه در ۹ ماهه سال ۱۳۹7 رشد اقتصادي در گروه 
كشاورزي ۱.2- درصد، صنعت 7.۹ درصد و گروه خدمات 
0.۶ درصد بوده است. نيمه دوم سال ۹7، مركز پژوهش هاي 
مجلس در دو سناريوي مختلف، رشد اقتصادي سال ۹۸ را 
پيش بيني كرده بود كه در خوش بينانه ترين حالت سناريو 
اول منفي ۴.۵ درصد و در بدبينانه ترين حالت سناريو دوم 
منفي ۵.۵ درصد خواهد بود. اما تازه ترين نتايج طرح پايش 
ملي كسب وكار در تابستان سال جاري نشان مي دهد كه 
شاخص ملي كسب وكار براي سومين فصل متوالي در مسير 
بهبود گام برداشته و در بهترين وضعيت طي يك سال و نيم 
گذشته قرار گرفته است؛ اين نتايج اميد به بهبود وضعيت 
اقتصادي را در فعاالن اقتصادي ايجاد كرده است. اما برخي 
از اقتصاددان ها معتقدند با توجه به عدم قطعيت هاي پيش 
روي اقتصاد ايران، پيش بيني چشم انداز اقتصاد در نيمه دوم 

سال ۹۸ بسيار سخت است. حسين سليمي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق اي��ران در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 
ايران« مي گويد: يك سال اخير، براي اقتصاد ايران بسيار 
دشوار بوده است؛ منفي بودن نرخ هاي رشد رسمي اقتصادي 
در بهار و تابستان سال گذش��ته مويد همين ادعاست. از 
طرفي اگرچه نتايج طرح پايش ملي كسب وكار در تابستان 
سال جاري نشان مي دهد كه شاخص ملي كسب وكار براي 
سومين فصل متوالي در مسير بهبود گام برداشته، اما بايد 
اين نكته را در نظر داش��ت كه به نظر نمي رسد بهبودهاي 
حاصل شده در همه اين حوزه بسيار بزرگ و در همه اقالم 
باشد. سليمي مي گويد: آمارهاي منتشر شده شايد خيلي 
گوياي وضعيت موجود نباشد؛ مثال شاخص بورس در چند 
ماه گذشته به غير از چند روز اخير وضعيت مثبتي داشته 
است. شاخص بورس يك معيار سنجش است و اين معيار 
در حوزه صنعت هم معنادار است ولي مثبت بودن بورس به 

معناي اثرات رشد در همه حوزه ها نيست.
سليمي درباره رشد صنعت مي گويد: در ماه هاي گذشته 
صنعت رشد مثبتي داشته و اين رشد در شاخص بورس هم 
نمايانگر بود. هر جا در شاخص ها رشد مي بينيم حتماً صنعت 
هم در اين رش��د اثرگذار بوده است. البته اين رشد شامل 

صنايع توليدي نيست، بلكه بيشتر شامل صنايع پتروشيمي 
و فوالد بوده است. اين صنايع به دليل رشد بااليي كه داشته 
اثر خوبي بر شاخص كالن رشد گذاشته است. معناي اين 
مساله اين نيست كه همه رشته هاي صنعتي رشد ۴0-۳0 

درصدي مثل فوالد و پتروشيمي داشته است.
او تصريح مي كند: بااين حال، امكان مثبت ش��دن رش��د 
اقتصادي در نيمه دوم سال ۹۸ در مقايسه با نيمه اول سال 
جاري وجود دارد؛ اما اگر نرخ هاي رش��د اقتص��ادي را در 
بلندمدت در نظر بگيريم، با توجه به عدم قطعيت هايي كه در 
رابطه با درآمدهاي نفتي و همچنين وضعيت صادرات وجود 
دارد، نمي توان چندان به مثبت شدن شاخص هاي اقتصادي 
تا پايان سال خوش بين بود. اگرچه باز تاكيد مي كنم رشد در 
برخي از صنايع خوب بوده است و فوالد و پتروشيمي شايد 
باالي ۳0 درصد رشد داشته اند ولي در كل آمار رشد كالن 

منفي است و به رشد مثبت نرسيده ايم.
سليمي معتقد است: ما در سال آينده رشد منفي خواهيم 
داشت ولي اين به معناي بهتر نشدن وضعيت رشد اقتصادي 
نيست. اگرچه شاخص كالن رش��د منفي است؛ ولي اين 
عدد از منفي 7 درصد به منفي ۳ درصد رسيده است. مثاًل 
عملكرد پنج ماهه توليد صنايع معدني نشان مي دهد كه 

۹ كاالي منتخب به طور متوس��ط ۱۳.7 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد داشت. او تصريح مي كند: 
با توجه به اينكه از سال آينده تأثير تحريم ها بر بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران و افت توليد كم خواهد شد، بنابراين 
با سياست گذاري هاي مناسب مي توانيم به تدريج از ركود 
خارج شويم؛ منتها بايد دو نكته را در نظر داشته باشيم. اول 
اينكه خارج شدن از ركود در گروي اين است كه رشد منفي 
اقتصادي را به صفر برسانيم و دوم اينكه ركودي را كه طي 
سال هاي گذشته شاهد آن بوديم، جبران كنيم. سليمي 
به وضعيت بازار ارز اشاره مي كند: ثبات در بازار ارز و تثبيت 
نسبي نرخ ارز سبب شده كه صنايع بتوانند از اين وضعيت 
باثبات در جهت رشد مثبت بهره بگيرند. اما اين رشد مثبت، 
رشد اشتغال در پي نداشته است. عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ايران دليل را چنين تبيين مي كند: بعضي از صنايع 
كه رشد بااليي داش��تند با نيروي كار قبلي سعي كرده اند 
كه بنگاه خود را اداره كنند و براي اضافه و تغيير نيروي كار 
اقدامي نداشته اند. البته اين عدم تغيير در گذشته باعث منفي 
شدن ميزان رشد بود ولي در اين دوره نيروي كار با ظرفيت 
باالي خود كار كرده است. رشد ۳0 درصد به معناي رشد 
۳0 درصدي شاغالن نيست. در اين دوره حدود ۸00 -700 

هزار شغل ايجاد شده است كه ولي آمار مقايسه اي نسبت به 
سال قبل نداريم. سليمي ادامه مي دهد: مقوله رشد اقتصادي 
به خودي خود بسيار پيچيده است و عوامل بسياري بر مثبت 
شدن اين مقوله تأثيرگذار هستند. اما نكته اي كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد اين است كه دو شاخص بهره وري و شاخص 
سهولت كس��ب وكار كه اثرگذار بر رشد اقتصادي بوده، در 
حال حاضر بسيار پايين هستند و چشم انداز اقتصاد ايران 
هم در بلندمدت و ميان مدت، با توجه به تنش ميان ايران و 
ساير كشورها چندان مثبت به نظر نمي رسد؛ بنابراين اينكه 
در سال ۹۸ انتظار داشته باشيم كه رشد اقتصادي مثبتي را 
تجربه كنيم با توجه به واقعيت هاي اقتصادي دست يافتني 
نيست. اما در همين ش��رايط باز هم رشد صنعت فوالد و 
پتروشيمي خيلي خوب است ولي بقيه صنايع مثل صنايع 

غذايي و كشاورزي رشد مناسبي ندارد.
به گفته سليمي سياست گذاري بودجه اي، مالي و اصالحات 
ساختاري مهم ترين مولفه هايي هس��تند كه در شرايط 
كنوني به اقتصاد كش��ور كمك خواهند كرد؛ به هر حال 
تحريم اثرات خود را خواهد داش��ت ولي بايد سعي كرد با 
سياست گذاري هاي مناس��ب در داخل، گشايش هايي را 

ايجاد كند تا از تحريم هاي خودساخته جلوگيري شود.
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تهاتر و ثبت شركت، راهكارهاي 
ورود به بازار پاكستان و عراق

در آخرين روز برگزاري نمايش��گاه اينوكس 20۱۹ 
اتاق هاي مشترك ايران و پاكس��تان و ايران و عراق 
طي نشستي تخصصي زمينه هاي توسعه تجارت و 
سرمايه گذاري با كشورهاي عراق و پاكستان را بررسي 
كردند. امان اهلل شهنوازي، نايب رييس اتاق مشترك 
ايران و پاكستان با اشاره به سابقه ديرينه دو كشور در 
روابط اقتصادي، حجم صادرات به اين بازار در سال 
۹7 را 2 ميليارد دالر اعالم كرد كه ۶00 ميليون دالر 

آن به شكل پيله وري انجام مي شود.
 بر اساس اظهارات او بهترين روش براي كار با فعاالن 
اقتصادي پاكستان در ش��رايط تحريمي به شكل 
تهاتر اس��ت. از س��وي ديگر ۳20 قلم كاال از طرف 
ايران و ۳۳0 قلم كاال از طرف پاكستان شامل تعرفه 
ترجيحي با 20 تا 2۵ درصد تخفيف هستند. اين فعال 
اقتصادي اعالم كرد: عمده صادرات ايران به پاكستان 
كاشي، قير، محصوالت كشاورزي، كاالهاي صنعتي، 
سيمان و محصوالت پتروشيمي و عمده محصوالت 
وارداتي از اين كش��ور برنج، كنجد و مقداري ميوه 
است. شهنوازي با بيان اين مطلب كه هنوز خط آهن 
زاهدان به پاكستان متصل نشده و اتاق مشترك به 
جد خواستار تكميل اين خط است، گفت: متاسفانه 
بين ايران و پاكستان فقط يك مرز رسمي وجود دارد. 
در اين رابطه اتاق مشترك در تالش است تا دو مرز 

رسمي ديگر بين دو كشور ايجاد شود.
 نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و پاكستان ميزان 
كل واردات به پاكس��تان را ۶۸ ميلي��ارد دالر اعالم 
كرد كه سهم ايران از اين رقم تنها يك درصد است. 
از طرفي حجم كل صادرات اين كش��ور بالغ بر ۴0 
ميليارد دالر برآورد مي ش��ود. شهنوازي با اشاره به 
برخي درگيري ها بين هند و پاكستان و ناامني نسبي 
موجود در پاكستان از فعال ش��دن بندر چابهار به 
عنوان مسيرترانزيتي براي ارتباط تجاري بين هند 
و افغانستان س��خن گفت. به باور او ايران مي تواند از 
اين موقعيت بهره بيشتري ببرد و منطقه آزاد چابهار 

را فعال تر كند. 
در ادامه سيد حميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك 
ايران و عراق به تشريح وضعيت بازار عراق و روش هاي 
حضور در آنجاپرداخت. او مهم ترين روش بهينه براي 
حضور مس��تمر و پايدار در عراق را سرمايه گذاري 
مشترك دانست. بر اساس اظهارات او يا بايد در قالب 
ش��ركت هاي عراقي فعاليت كنيم يا شركت هاي 
خارجي غير ايران��ي. اين فعال اقتصادي با بيان اين 
مطلب كه در حال حاضر عمده بازسازي ها در مناطق 
غربي عراق كه سني نشين هستند، معطوف است 
گفت: حضور ايرانيان در اين منطقه همواره محدود 
بوده است. از سوي ديگر براي فعاليت در اين منطقه 
بايد توجه جدي به ۳ گروه عشاير، احزاب سياسي و 
نهادهاي مذهبي داشته باشيم. حسيني در ادامه به 
ويژگي هاي اصلي بازار عراق اشاره و تصريح كرد: اين 
كشور عالوه بر نياز به بازسازي زيرساخت ها به نيروي 
انساني خبره نيز محتاج است. در دوران جنگ اين 
نيروها به دليل نبود امنيت، كشور را ترك كردند و 
امروز عراق به شدت به نيروي انساني نياز دارد. در حال 
حاضر دو و نيم ميليون عراقي در ايران سكونت دارند. 
دبير اتاق مشترك ايران و عراق ضمن تاكيد بر توانايي 
باالي عراق از نظر مالي به نبود نظام بانكي و بيمه اي 
كارآمد و فقدان امنيت وفضاي مساعد كسب وكار 
در عراق اشاره و تصريح كرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۸ 
وضعيت صادرات كشور به عراق وضعيت مساعدي 
داشت اما بعد از مراسم اربعين كه همه ساله با رشد 
ص��ادرات همراه بود، ميزان ص��ادرات با افت همراه 
شد. بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي كاالهاي 
صادراتي به عراق از تنوع بااليي برخوردار اس��ت و از 
سوي ديگر پروژه هاي بزرگ خدمات فني و مهندسي 
توسط شركت هاي ايراني در دست اجراست هرچند 
به دليل ناامني هاي ناشي از اقدامات داعش در عراق 
از س��ال 20۱۳ تا 20۱7 بسياري از پروژه ها متوقف 
شده بود. دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق ادامه 
داد: شركت هاي ايراني بهتر است براي فعاليت بدون 
دردسر در بازار عراق يك در اين كشوريك شركت به 
ثبت برسانند يا در قالب يك شركت خارجي غير ايراني 

در بازار عراق فعاليت كنند.

ايران به رتبه ۵۹ توليد محصوالت 
ارگانيك رسيد

رييس انجمن ارگانيك ايران از رسيدن كشور به رتبه 
۵۹ جهاني در توليدات محصوالت ارگانيك در بين 
2۸۳ كش��ور خبر داد. سيد رضا نوراني با بيان اينكه 
۸۳ هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور زير كشت 
محصوالت ارگانيك است، اظهار كرد: سال گذشته 
حدود ۴۳ ميليون دالر محصول ارگانيك از كش��ور 
صادر ش��ده اس��ت. وي افزود: محصوالت ارگانيك 
صادراتي شامل پسته، زعفران، انجير، گياهان دارويي، 
خرما و ... بوده است. نوراني با اشاره به جايگاه و استقبال 
از محصوالت ارگانيك ايران��ي در بازارهاي اروپايي 
اظهار كرد: در طول ۱۳ س��ال گذشته با كشورهاي 
جهان ارتباط خوبي برقرار كرديم ضمن اينكه سازمان 
جهاني جنبش هاي كشاورزي ارگانيك نيز به ايران 
آمده و در اتاق بازرگاني صاحب دفتر شده و فعاليت 

خود را آغاز كرده است.
وي ادامه داد: با توج��ه به موضوع توليد محصوالت 
ارگانيك در برنامه ششم توسعه و تاكيد مقام معظم 
رهبري در سال ۹۴ بر توليد محصوالت سالم، سازمان 
توسعه و تجارت خواستار برگزاري جشنواره ارگانيك 
شده است. رييس انجمن ارگانيك ايران با تاكيد بر 
اينكه بر همين اساس جشنواره ارگانيك هم اكنون در 
تهران در حال برگزاري است، افزود: در اين جشنواره 
محصوالتي مانند عسل، چاي، دمنوش، خشكبار، 
مركبات و كيوي و غيره در مع��رض ديد عموم قرار 

مي گيرد.
نوراني گفت: قيمت محصوالت ارگانيك براس��اس 
مصوبه جهاني 20 تا ۳0 درصد از محصوالت رايج باالتر 
است، اما در جشنواره ارگانيك تمامي محصوالت با ۳0 

درصد تخفيف به مردم عرضه مي شود.

و برقي اس��ت. اغلب خودرو هايي كه وارد كش��ور شده اند 
اكونوميك بوده و مصرف آنها صدي ۹ يا صدي ۸ است كه 
بازار كنوني رغبت زيادي به آن دارد. او با اش��اره به عوامل 
گراني خودروهاي خارجي بيان كرد: افزايش نرخ ارز بر گراني 
خودرو هاي خارجي موثر است. متاسفانه در ايران بازتاب 
حوادث و وقايع با تمام دنيا معكوس است، زماني كه قيمت 
بنزين افزايش مي يابد، قيمت خودرو بايد كم شود اما در ايران 
اين گونه نيست. دبير انجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: 
2 تا ۳ سال است كه افزايش قيمت بنزين در حال بررسي 

است. اكنون كه اين طرح مصوب شد با آن موافق هستيم.
به گفته او، سوخت هاي فس��يلي يا انرژي هاي جايگزين 
ناپذير صرفا متعلق به نسل هاي ديگر هم هستند و آيندگان 
بايد از اين منابع زير زميني استفاده كنند. دادفر افزود: اينكه 
نرخ بنزين كم و روزانه ميزان مصرف آن به ۸0 ميليون ليتر 
مي رسيد، براي كشور فاجع بار بود. آزاد سازي واردات، كاهش 
نرخ تعرفه، اجازه ورود خودرو هاي اكونوميك با متوس��ط 
مصرف سوخت تركيبي 7 و ۶ ليتر و استفاده از خودرو هاي 
هيبريد كارهايي است كه دولت بايد همزمان با افزايش نرخ 
بنزين انجام دهد. او درباره استفاده از خودروهاي برقي بيان 
كرد: امكان استفاده از خودرو هاي برقي در كشور وجود ندارد. 
چندين بار در هيات دولت موضوع استفاده از خودروهاي 
برقي مطرح شد كه با مخالفت هاي زيادي از جمله شخص 
وزير نيرو همراه بود. وزارت نيرو به دليل عدم امكان تامين 
انرژي الكتريكي اين نوع خودرو ها و نبود زيرساخت خودرو 

تمام الكترونيك از ورود اين خودرو ها جلوگيري كرد.

 دبير انجم��ن واردكنندگان خ��ودرو گفت: اس��تفاده از 
خودرو هاي برقي به دليل تامين نيرو و انرژي و نوع خاص 
بودنشان، وارد نخواهد ش��د، اما با توجه به شرايط كنوني 
دولت بايد از خودرو هاي هيبريدي حمايت كند. حال كه 
دولت تمام هزينه سوخت را از مردم مي گيرد حداقل بايد 
اين اجازه را به آنها بدهد كه خود نوع خودروي شخصي را 

انتخاب كنند. 
همچنين اميرحس��ن كاكايي كارشناس صنعت خودرو 
گفت: قيمت كنوني بنزين نسبت به اقتصاد بين الملل كم 
است. استفاده از خودرو هاي برقي براي دولت هزينه بر است 
چرا كه استفاده از آن نياز به انرژي دارد و اگر قيمت آن را با 

نرخ بنزين مقايسه كنيم شاهد تفاوت زيادي خواهيم بود.
اين كارش��ناس صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه دولت 
روي تمام حامل هاي انرژي به مردم يارانه مي دهد، ادامه 
داد: اكنون دولت براي كل كشور سرمايه گذاري مي كند 
كه افزايش قيمت بنزين يكي از آنهاست. خودرو هاي 
برقي مصرف انرژي را ك��م نمي كنند چرا كه نيازمند 
برق بوده و توليد اين نوع انرژي توسط نيروگاه ها بسيار 

هزينه بر است.
كاكايي ادامه داد: خودرو هاي هيبريدي و برقي با داش��تن 
تكنولوژي هايي خاص به ش��دت وابس��ته به كشور هاي 
معدودي هس��تند. با واردات اين ن��وع خودروها به دليل 
تكنولوژي خاص، وابستگي مان به كشورهاي توليد كننده 
آن افزايش مي يابد كه در شرايط كنوني و تحريمي اين كار 

بسيار خطرناك است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

راه طي شده قيمت بنزين 

پيدا و پنهان يك تصميم 
منصور  بيطرف|

اعتراض��ات هفت��ه گذش��ته اي كه در برخ��ي نقاط 
كش��ور رخ داد، باعث ش��د كه فايلي در قفس��ه هاي 
تصميم گيري باقي بماند و كسي نتواند يا نخواهد آن 
را باز كند. آن فايل نحوه تصميم گيري درباره قيمت 

بنزين بود. 
ظاهر قضيه اين است كه تصميم گيري در مورد قيمت 
بنزين از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه 
قوه گرفته ش��ده اس��ت و اجراي آن از س��وي دولت 
اس��ت. گفته هاي رييس قوه قضايي��ه و نيز فحواي 
صحبت رييس قوه مجريه هم حاكي از آن اس��ت كه 
كار كارشناسي اين موضوع از سوي دولت انجام شده 
اس��ت، به بيان ديگر آنها فقط به تصميم دولت راي 
داده ان��د. در اين صورت مي توان اين س��وال را طرح 
كرد كه مردان تصميم گير قيمت بنزين در دولت چه 

كساني بودند ؟ 
براي اين موضوع بهتر است نگاهي به گذشته داشته 
باشيم زيرا گذشته چراغ راه آينده است و بدون بررسي 

گذشته، تحليل در اين موضوع به بيراهه مي رود. 
براساس قوانين برنامه پنج ساله توسعه، همواره اين 
مجوز به دولت داده ش��ده بود كه قيمت حامل هاي 
انرژي از جمله فراورده هاي نفتي را به س��طح قيمت 
فوب خليج فارس برس��اند. اولين مج��وز در برنامه 
چهارم توسعه كه از سوي مجلس ششم تصويب شده 
بود به دولت س��يد محمد خاتمي – سال آخر دولت 
كه 1383 بود – داده ش��د. اما ش��روع برنامه چهارم 
توس��عه همزمان شد با ش��روع مجلس هفتم. در آن 
زمان گروهي از نمايندگان مجل��س هفتم از جمله 
احمد توكل��ي، الياس نادران، محم��د خوش چهره، 
كه در راس اين گ��روه احمد توكلي بود اصالحيه اي 
بر ماده س��وم اين قانون زدند كه دولت را در سال اول 
اجراي برنامه ملزم مي كرد كه قيمت حامل هاي انرژي 
را ثابت نگه دارد و از س��ال بعد از آن اصالح قيمت ها 
را با مج��وز مجلس انجام دهد. مصوبه اي كه عمال در 
طول برنامه ثابت ماند و دولت بعد هم كه رياست آن با 
احمدي نژاد بود طبق قانون هدفمندي يارانه ها عمل 
كرد و دوبار اصالحيه اي بر قيمت فراورده هاي نفتي 
زد كه تقريبا با روح قانون برنامه چهارم همخوان بود 
اما هم راستا نبود يعني هر ساله متناسب با فوب خليج 

فارس تنظيم نمي شد. 
در قانون برنامه ششم توسعه هم اين مجوز به دولت 
داده شده است كه قيمت حامل هاي انرژي از جمله 
فراورده هاي نفتي را با فوب خليج فارس متناس��ب 
كند. در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين براس��اس 
 ف��وب خليج ف��ارس 50 س��نت و گازويي��ل حدود

48 سنت است. 
بنابراين دول��ت از لحاظ قانوني با ب��اال بردن قيمت 
س��وخت با مانعي مواجه نبود اينكه چرا اين كار را در 
سال هاي گذشته انجام نداد را بايد در جاي ديگري از 

سياست هاي او جست وجو كرد. 
به رغم مصوبات قانوني اما تبعات تصميم دولت بسيار 
س��نگين بود. با آنكه هنوز آمار دقيقي از خس��ارات 
بيرون نيامده اما براس��اس نوشته يكي از رسانه ها در 
طول هفته گذش��ته بيش از 2300 ميليارد تومان از 
اموال خصوصي يا عمومي در آتش سوخت. تقريبا 75 
درصد يارانه بنزيني كه مي خواهند به مردم بدهند. 
همين امر بدون شك سبب خواهد شد كه دولت يكي 
ديگر از مصوبات قانوني خ��ود را كه باالبردن قيمت 
گازوييل است مس��كوت بگذارد. در واقع مهم ترين 
بخش قاچاق سوخت از كشور نه بنزين كه گازوييل 

است. قيمت هر ليتر گازوييل در ايران به دالر امريكا 
معادل 7 س��نت اس��ت اما پايين ترين قيمت آن در 
كش��ورهاي همسايه كه افغانس��تان است به ليتري 
63سنت فروخته مي ش��ود. يعني سود حاصل از هر 
ليتر آن 9 برابر است. با توجه به حمل و نقل جاده اي 
و نقش مه��م آن در قيمت كاالها و نيز اتفاقات هفته 
گذشته، بعيد است دولت دست به تركيب قيمت آن 

الاقل تا پايان امسال بزند. 
ح��ال برگرديم به س��وال اصلي اين نوش��ته، مردان 

تصميم گير در قيمت بنزين چه كساني بودند؟ 
ج��دا از خ��ود رييس جمهور ك��ه از هم��ان ابتداي 
تشكيل دولت گفته بود كه فرمانده اقتصادي دولت 
به نوعي خود او اس��ت، سه شخصيت ديگر را بايد در 
اي��ن تصميم گيري دخيل دانس��ت: وزير نفت، وزير 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي، رييس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه و معاون اقتصادي رييس جمه��ور. در ميان 
اين ش��خصيت ها، نهاونديان، معاون امور اقتصادي 
رييس جمهور را با توجه به سكوت درازمدتي كه از او 
شاهد هستيم كه اين امر برخالف شخصيت او است 
– با توجه به شناختي كه از آقاي نهاونديان در زمان 
معاونت وزارت بازرگاني، رييس اتاق تهران و رييس 
اتاق ايران داريم، ايش��ان از رسانه ها پرهيز نداشتند 
و محكم بر س��ر اصول خود مي ايس��تادند و هر گونه 
شبهه اي را برطرف مي كردند – به نوعي از اين معادله 
مي شود حذف كرد، زيرا به نظر مي آيد دخالتي در اين 
تصميم گيري نداش��ته است. مي ماند سه شخصيت 
ديگر، بيژن زنگنه، وزير نفت؛ فرهاد دژپس��ند، وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي و محمدباقر نوبخت، رييس 

سازمان برنامه و بودجه. 
به نظر مي آيد كه ه��ر كدام از اين اف��راد براي خود 
نظراتي داشته باشند. بيژن زنگنه كه در دولت سيد 
محمد خاتمي هم وزير نفت بود، علي القاعده در ماده 
سوم اين قانون – پيش از اصالح – نظر خود را اعمال 
كرده بود، يعني آزاد شدن قيمت فراورده هاي نفتي 
در ح��د فوب خليج ف��ارس. او در دولت روحاني هم 
گاه و بيگاه از آزاد شدن قيمت بنزين و فرآورده هاي 
نفتي دفاع مي كرد، نه از س��هميه بندي. لذا مي توان 
او را در جناح آزاد س��ازي قيم��ت فراورده هاي نفتي 
 قلمداد كرد. بنابراين زنگنه را مي توان جزو كس��اني 
به ش��مار آورد ك��ه در تصميم گي��ري جديد قيمت 
بنزين از آن دفاع كرده باش��د، اما اينكه چرا در هفته 
گذش��ته در دفاع از اين سياس��ت فقط يك بار وارد 
عرصه شد - روز شنبه- را بايد ناظر بر شرايط سياسي 
كشور دانست و الغير. فرهاد دژپسند، استاد اقتصاد 
دانش��گاه شهيد بهش��تي كه بر كرس��ي وزارت امور 
اقتصادي تكيه زده، موضوع قيمت ها از جمله قيمت 
فراورده هاي نفتي را بيشتر از زاويه علمي نگاه مي كند 
تا سياس��ت گذاري. او كه در نيم��ه اول دهه 1370، 
مدير دفتر اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه بود، 
 پروژه اقتصاد بدون نفت را هدايت كرده بود. بر اساس 
اين پروژه كه اكنون نس��خه اي از آن بدون ش��ك در 
كتابخانه سازمان برنامه و بودجه موجود است، شرايط 
رسيدن به اقتصاد بدون درآمد نفت،  شفاف سازي در 
عرصه هاي اقتصادي است از جمله قيمت گذاري ها. 
در اي��ن پ��روژه يك��ي از مهم تري��ن درآمدهاي اين 
نوع اقتصاد ماليات پيش بيني ش��ده ب��ود. افزايش 
درآمدهاي مالياتي هم به افزايش بهره وري و افزايش 
بهره وري هم به شفاف سازي قيمت ها مرتبط است. 
بنابراين مي توان گفت كه آقاي دژپسند هم در رديف 
آزاد سازي قيمت بنزين قرار مي گيرد اما اينكه آيا بايد 

آزادسازي قيمت ها را در مرحله اول انجام داد - نگاهي 
كه طيف دكتر نيلي و امثاله��م دارند - يا در مراحل 
ديگر بع��د از تطبيق سياس��ت هاي ديگر موضوعي 
است كه به نظر مي آيد دژپس��ند معتقد به نظر دوم 
باشد. موضع گيري او در ارديبهش��ت ماه امسال در 
خصوص قيمت بنزين خواندني است: »قطعا به دنبال 
رفاه جامعه، كاهش فساد و افزايش شفافيت و رشد و 
سرمايه گذاري از طريق اصالح يارانه  سوخت هستيم و 
موضوع نرخ بنزين در حال بررسي است، چرا كه بنزين 
سرمايه كشور است و نمي توانيم شاهد هدر رفت آن 

باشيم و قيمت آن در آستانه نهايي شدن است.«
اما دژپس��ند استاد اقتصاد دانشگاه را بايد از دژپسند 
وزير منفك كرد. او اكنون در قامت يك وزير، مسوول 
خزانه داري كل كشور هم هست. او بايد هر ماه حقوق 
كاركنان دولت به اضافه مخارج جاري كشور را تامين 
كند. در نظر داشته باشيد كه خزانه داري كشور بايد 
ماهانه 7 هزار و 500 ميليارد تومان حقوق كاركنان 
دولت را بدهد. عم��ده اين درآمدها از محل صادرات 
نفت و عوارض كشور تامين مي شد. اكنون كه صادرات 
نفت به حداقل رس��يده است  و عوارض كشور هم در 
سطح حداكثري خود قرار گرفته و بيشتر از اين امكان 
فش��ار وجود ندارد، آيا براي دولت چاره ديگري جز 
افزايش قيمت بنزين كه پايين ترين قيمت در منطقه 

و جهان را دارد باقي مانده بود؟ 
محمدباقر نوبخت، ي��ار غار روحاني. ن��ام نوبخت را 
مي توان در كتابي كه به اس��م حس��ن روحاني - در 
زماني كه روحاني،  رياست مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده داشت - و با 
عنوان »امنيت ملي و نظام اقتصادي« به چاپ رسيد، 
به عنوان يكي از پژوهشگران، مشاهده كرد. نوبخت 
در زماني كه نماينده مجلس بود عضويت كميسيون 
برنامه و بودجه را برعهده داش��ت بنابراين با موضوع 
بودجه، درآمدها و هزينه ها كامال آشنا است. شايد به 
خاطر اين سبقه تاريخي او بود كه روحاني ترجيح داد 
رياست سازمان برنامه و بودجه را به وي تفويض كند. 

نوبخت را نمي توان همانند دژپسند،  حامل فرضيات 
تئوريك دانست. او بيشتر با واقعيات سروكار دارد تا 
فرضيات. تامين بودجه هاي جاري، عمراني و استاني، 
كسري بودجه و تامين آن، از مواردي است كه بدون 
شك هر رييس سازماني را با سرگيجه مواجه مي سازد. 
اگ��ر پاي صحبت ه��اي روغني زنجاني كه رياس��ت 
اين س��ازمان را در زمان جن��گ تحميلي و دوره اول 
رياست جمهوري مرحوم هاشمي رفسنجاني برعهده 
داشت يا ستاري فر كه در دو سال آخر دولت خاتمي 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه بود بنشينيد از اين 
دغدغه ها براي شما بسيار خواهند گفت. ستاري فر 
يك بار گفته بود ك��ه براي تامين بودجه دولت آنقدر 
تحت فشار بود كه ساعت خوابش به هم خورده بود و 

يك بار هم در دفتر سازمان غش كرده بود.
 بنابراين نوبخت نمي تواند از اين دغدغه ها بدور باشد و 
بدون شك اگر حب جاه را كنار بگذاريم او بايد مدت ها 
قبل از اين س��مت استعفا مي كرد. نوبخت در ابتداي 
تدوين بودجه س��ال 1398 از يك سناريوي ديگري 
هم صحبت كرده بود كه در ش��رايط اضطرار به اجرا 
درمي آيد. او هيچ وقت محتواي اين سناريوي دوم را 
فاش نس��اخته بود. اكنون به نظر مي آيد كه افزايش 
قيمت بنزين در سناريوي دوم گنجانده شده بود. او در 

شرايط اضطرار به اين قيمت راي داده بود. 
و در آخر سر به خود روحاني مي رسيم. رييس جمهوري 
كه خود فرمانده اقتصادي دولت است. تصميم نهايي را 
خود مي گيرد و دستور اجراي آن را مي دهد. روحاني 
طبق قانون برنامه ششم توسعه كه خود به آن اذعان 
دارد مي توانست از اين مصوبه براي سياست كاهش 
يارانه بنزين و حامل هاي انرژي استفاده كند .در ماده 
39� اين قانون آمده ب��ود، »به منظور ارتقاي عدالت 
اجتماعي، افزايش به��ره وري در مصرف آب و انرژي 
و هدفمندكردن يارانه ها در جه��ت افزايش توليد و 
توس��عه نقش مردم در اقتصاد، ب��ه دولت اجازه داده 
مي شود كه قيمت آب و حامل هاي انرژي و ساير كاالها 
و خدمات يارانه اي را با رعايت مالحظات اجتماعي و 

اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع 
و توليدات، به تدريج تا پايان س��ال ١٤٠٠ با توجه به 
م��واد )١(، )٢( و )٣( قان��ون هدفمندكردن يارانه ها 
مصوب ١٣٨٨/١٠/١٥ اص��الح و از منابع حاصل به 
صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت 
از صادرات غيرنفتي، بهره وري، كاهش شدت انرژي، 
كاه��ش آلودگي هوا و ارتقاي ش��اخص هاي عدالت 
اجتماع��ي و حمايت هاي اجتماع��ي از خانوارهاي 
نيازمند و تأمين هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري 
شركت هاي ذي ربط در چهارچوب بودجه هاي ساالنه 

اقدام الزم را به عمل آورد.« 
بنابراين دس��ت دولت براي افزايش قيمت بنزين باز 
بود. از اجراي اين قانون دو س��ال و نيم مي گذرد. در 
اين مدت دولت كوچك تري��ن اقدامي براي افزايش 
قيمت بنزين و گازوييل نكرده بود .اما زماني كه تحت 
فشار قرار گرفت چاره اي نداشت جز همين راهي كه 
باي��د از اول طي مي كرد. روحاني در خصوص اجراي 
اين تصمي��م گفته بود كه يا بايد ص��ادرات نفت باال 
مي رف��ت – كه در اين ش��رايط تحريمي امكان پذير 
نبود، يا ماليات را بايد افزايش مي دادند، كه فش��ار به 
همه اقشار مردم وارد مي شد يا آنكه قيمت بنزين را 
باال مي بردند. هر چند كه مسووالن دولت گفته اند كه 
يك ريال از محل اين افزايش به جيب دولت نمي رود، 
 در اين صورت سخنان روحاني مبني بر فشار بودجه اي 
كه سه گزينه را طرح كرده چه محلي از اعراب مي تواند 
داشته باشد؟ در واقع مردان تصميم گير قيمت بنزين 
ب��ا همه تجربه اي ك��ه در امور اجرايي داش��تند يك 
نكته را فراموش ك��رده بودند و آن اين بود كه اعمال 
افزايش قيمت بنزين را بهتر بود در شرايطي به اجرا 
درمي آوردند كه ت��ورم 40 درصد نباش��د، بيكاري 
تحصيلكرده ها باالي 25 درصد نباشد و در آخر شرايط 
تحريمي بر كش��ور حاكم نباشد. اين شرايط در سال 
1396 كه سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه 
بود فراهم ب��ود اما دولتمردان، مردم داري را بر مردم 

مداري ترجيح دادند. 
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سهميه بنزين آذرماه واريز شد
شانا | سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران با اش��اره به واريز س��هميه بنزين آذرماه 
وسايل نقليه شخصي و عمومي در ساعت صفر روز 
جمعه )يكم آذر ماه( در كارت هاي هوشمند سوخت، 
از احتمال اعمال تغييراتي در سهميه سوخت ناوگان 
حمل و نقل عمومي خبر داد.فاطمه كاهي در اين باره 
گفت: سهميه سوخت تعيين شده براي انواع وسايل 
نقليه عمومي و ش��خصي از ساعت صفر بامداد يكم 
آذرماه در كارت هاي س��وخت مالكان وسايل نقليه 
شارژ خواهد شد.وي افزود: سهميه آبان ماه دارندگان 
خودروهاي ش��خصي و موتورسيكلت ها در صورت 
عدم استفاده، در كارت هاي سوخت شخصي اين افراد 
ذخيره شده و تا شش ماه آينده قابل استفاده خواهد 
بود.كاهي همچنين با اش��اره به مراجعه دارندگان 
خودروهاي عمومي به جايگاه هاي سوخت به دليل 
نگراني بابت حفظ مانده سهميه سوخت آبان ماه، از 
احتمال اعمال تغييراتي در سهميه اين خودروها خبر 
داد و گفت: در صورت نياز اين تغييرات اعمال شده و 

در روزهاي آينده اطالع رساني خواهد شد.

 ارزآوري ۵ ميليارد دالري
از محل صادرات بنزين

ايرنا| سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
نفتي با اشاره به كنترل مصرف داخلي و كاهش قاچاق 
با واقعي شدن قيمت بنزين، گفت: بر اين اساس ايران 
مي تواند از محل صادرات بنزين ساالنه 5 ميليارد دالر 
ارزآوري داشته باشد كه معادل صادرات روزانه 300 
هزار بش��كه نفت است.سيد حميد حسيني با بيان 
اينكه ظرفيت توليد بنزين ايران در ش��رايط فعلي، 
115 ميليون ليتر در روز است، ادامه داد: پيش بيني 
مي شود بعد از سهميه بندي، روزانه حدود 60 ميليون 
ليتر بنزين سهميه اي و 20 تا 25 ميليون ليتر بنزين 
آزاد در كشور مصرف شود و بر اين اساس مصرف كشور 
به 85 ميليون ليتر كاهش پيدا مي كند كه پتانسيل 
صادرات 30 ميليون ليتر بنزين در روز فراهم خواهد 
كرد.حسيني افزود: 30 ميليون ليتر بنزين معادل 
193 هزار بشكه بنزين است كه ارزش آن 14 تا 15 
ميليون دالر خواهد بود و صادرات آن مي تواند ساالنه 
5 ميليارد دالر ارزآوري به كشور به همراه آورد.وي با 
اش��اره به اينكه 5 ميليارد دالر معادل صادرات 100 
ميليون بشكه نفت 50 دالري است، تاكيد كرد: در 
واقع ارزآوري صادرات بنزين معادل صادرات روزانه 

300 هزار بشكه نفت خام خواهد بود.

صادرات 1400 مگاواتي برق
باشگاه خبرنگاران| مجموع صادرات برق كشور 
در شرايط حاضر، يك هزار و 400 مگاوات است كه 
به افغانستان و پاكستان دارد.پيام باقري نائب رييس 
سنديكاي صنعت برق ايران گفت: به طوركلي از اين 
ميزان صادرات يك ه��زار و 100 تا يك هزار و 200 
مگاوات مربوط به كشور عراق است.او اضافه كرد: اين 
آمار و اطالعات نشان مي دهد ايران در شرايط حاضر 
به ساير كشور ها صادرات برق قابل توجهي ندارد. باقري 
گفت: صادرات برق ايران به پاكستان و افغانستان به 
ترتيب براي هر كشور 100 مگاوات است كه به نسبت 
ظرفيت منصوبه در داخل عدد قابل توجهي نيست.او 
افزود: كشور هاي همسايه به لحاظ شبكه برق نسبت به 
تقاضاي موجود در اين كشور ها به شدت دچار كمبود 
هستند.باقري گفت: ميزان توليد برق در كشور هاي 
افغانستان، پاكستان، عراق و ... متناسب با ميزان تقاضا 
نيست بنابراين در اين كشور ها خاموشي هاي روزانه 
وجود دارد يعني در تمامي مقاطع شبانه روز ساكنان 

اين ممالك از نعمت برق برخوردار نيستند. 

رايزني با بيمه ها براي پرداخت 
خسارت جايگاه هاي سوخت

ايرنا| رييس اتحاديه جايگاه داران سوخت با اشاره 
به آسيب وارد شده به برخي جايگاه هاي سوخت در 
ناآرامي هاي روزهاي گذشته،  گفت: بعد از اعالم گراني 
بنزين، به  تعدادي از جايگاه هاي سوخت آسيب رسيد 
يا به آتش كشيده ش��د كه در حال رايزني با بيمه ها 
براي پرداخت خسارت هستيم.مصطفي محمودي با 
اشاره به اينكه برخي جايگاه ها صدمات زيادي ديده اند، 
ادامه داد: از ش��ركت هاي بيمه تقاضا كرديم برآورد 
خسارات را اعالم كنند كه تا اوايل هفته آينده مي توان 
برآوردي دقيق از ميزان خس��ارات داشته باشيم. به 
گفته محمودي، تعدادي جايگاه در قرچك، شهريار، 
مركز تهران، كيانشهر، پيروزي، ميدان شهدا و ... دچار 
آسيب شده اند.وي با اشاره به اينكه بعد از نخستين 
مرحله سهميه بندي در سال 86، در تهران 23 جايگاه 
صدمه ديد، افزود: در آن زمان ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران خودش خسارت ها را پرداخت 
كرد اما مشخص نيست اين بار شركت پخش يا بيمه ها 
خس��ارت را پرداخت خواهند كرد.رييس اتحاديه 
جايگاه داران س��وخت تاكيد كرد: بيمه جايگاه هاي 
سوخت خوش بختانه بيمه كاملي است و حتي عالوه 
بر بيمه آتش سوزي و حادثه، بيمه بلوا و شورش نيز در 
آن وجود دارد؛اما مشخص نيست شركت هاي بيمه تا 
چه حد  در پرداخت خسارت ها همكاري داشته باشند.

برنت به 63 دالر و ۵۵ سنت رسيد
تسنيم| قيمت هر بشكه نفت برنت، روز گذشته 
با 42 س��نت معادل 0.7 درصد كاه��ش به 63 دالر 
و 55 سنت رس��يد.در حالي كه همچنان مشخص 
نيست كه آيا امريكا و چين خواهند توانست به يك 
توافق تجاري نصفه و نيمه براي پايان دادن به جنگ 
تجاري كه اقتصاد جهان را تهديد مي كند دست يابند 
يا خير، قيمت نفت امروز با كاهش مواجه بود.بر اساس 
 اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت روز گذشته 
 با 42 س��نت معادل 0.7 درصد كاه��ش به 63 دالر 
و 55 س��نت رس��يد. قيم��ت نفت وس��ت تگزاس 
اينترمدييت امريكا هم ديروز 44 سنت معادل 0.8 

درصد افت داشت و به 58 دالر و 14 سنت رسيد.

CNG برنده واقعي تصميمات بنزيني

دعواي انرژي تركيه با اروپا بيخ پيدا مي كند

افزايش حاشيه ضرر و زيان جايگاهداران سوخت
گروه انرژي|

طي روزهاي گذشته كه طرح افزايش قيمت بنزين و 
سهميه بندي آن اجرايي شد، كشور شاهد رشد روزانه 
2 ميليون متر مكعبي مصرف س��وخت س��ي ان جي 

بوده است.
روز چهارشنبه خبرگزاري فارس گزارش داده بود كه به 
سبب طرح سهميه بندي بنزين در طول 6 روز، مصرف 
CNG كشور 2 ميليون متر مكعب در روز افزايش يافته 
اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، مدير طرح سي ان جي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفته بود كه با 
اعالم طرح س��هميه بندي بنزين و هم زمان با اجراي 
اين طرح، مصرف گاز طبيعي فشرده از سوي خودروها 
به طور ميانگين به روزانه 21 ميليون مترمكعب رسيده 
اس��ت و پيش بيني مي شود كه با اتمام سهميه بنزين 
ماهانه، مقدار مصرف س��ي ان جي ح��دود 2 ميليون 

مترمكعب ديگر نيز افزايش يابد.
به گفته حس��ن قلي پور، پيش بيني مي شود مصرف 
سي ان جي در كشور با ادامه اجراي طرح سهميه بندي 

بنزين به روزانه 24 ميليون مترمكعب برسد.
سي ان جي با وجود آنكه از طرف حاكميت انگيزه هاي 
جداگانه اي مثل پاك بودن اين حامل انرژي به نسبت 
ساير سوخت هاي فسيلي و همچنين ظرفيت عظيم 

گازي ايران را پش��ت سر خود براي توس��عه دارد، در 
سال هاي اخير كه ايران در توليد بنزين به خودكفايي 
رس��يد، مورد بي توجهي مس��ووالن وزارت نفت قرار 
گرفت و به تبع، مصرف آن در كش��ور كاهشي شد. بر 
اساس آخرين گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، مصرف سي ان جي كه در سال 1396 
حدود 20.9 ميليون متر مكعب در روز بود، در س��ال 
1397 به 20.8 ميليون متر مكعب در روز رسيد. اين 
رقم در سال 1398 تا زمان اعالم اجراي سهميه بندي 
بنزين در آبان ماه، كاهش محسوسي يافت و بنا به گفته 
حسن قلي پور، مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، به چيزي نزديك به 19 ميليون متر 

مكعب در روز رسيده بود.

CNG ظرفيت بيش از 40 ميليون متر مكعبي 
هم اكنون 2 هزار و 472 جايگاه عرضه سي ان جي در 
سطح كشور فعال  هستند كه از اين تعداد 23 جايگاه 
در استان تهران آماده خدمات رساني به مردم هستند. 
س��هم خودروه��اي س��ي ان جي از كل خودروهاي 
كش��ور معادل 23 درصد و ح��دود 4 ميليون و 300 
هزار خودرو مي ش��ود.كاهش جاذبه هاي سي ان جي 
براي مردم كه در خردادماه امسال با افزايش نرخ 10 
درصدي نيز همراه بود، س��بب ش��د كه جايگاه هاي 
عرضه گاز طبيعي فشرده روز به روز خلوت تر شده و 
ظرفيت فعال خود را كاهش دهند. بر اساس گزارش 
خبرگزاري ميزان، بيش از 50 درصد ظرفيت مازاد در 
جايگاه هاي عرضه سي ان جي وجود دارد. اين امر بدان 
معناست كه جايگاه هاي موجود مي توانند پاسخگوي 
حدود 9 ميليون خودروي گازسوز باشند. در همين 
راستا، به دنبال سهميه بندي بنزين و افزايش مجدد 
اقبال عمومي به گاز طبيعي فشرده، حسن قلي پور، 
مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي به خبرگزاري فارس گفت كه اين ش��ركت در 
تالش است كه ظرفيت فعال جايگاه ها را افزايش داده 
و جايگاه هاي عرضه سي ان جي كه غيرعملياتي شده 

بودند را دوباره وارد مرحله عملياتي كند.

ماه هاست كه تركيه با حفاري گاز در سواحل جزيره 
قبرس در درياي مديترانه براي اتحاديه اروپا مشكل 

ايجاد كرده است.
موقعي��ت تركي��ه هم��واره به اي��ن كش��ور برتري 
ژئواستراتژيك كليدي بخش��يده است. در سال هاي 
اخير روابط ديپلماتيك آن��كارا با متحدان غربي اش 
به سردي گراييده اس��ت. اكنون كشف ذخاير بزرگ 
انرژي در مديترانه شرقي به اين تنش ها افزوده است.

قبرس يكي از كشورهايي است كه مي تواند از ثروت 

گاز طبيعي تازه كشف شده بهره قابل توجهي ببرد. اين 
كشور جزيره اي در حال حاضر تمام انرژي مورد نيازش 
را وارد مي كند اما كش��ف ذخاير گاز مي تواند امنيت 
انرژي قبرس را بهبود ببخشد و همزمان اين كشور را 
به يك صادركننده انرژي تبديل كند. با اين حال روابط 
تيره نيكوزيا با همسايه شمالي بزرگش ممكن است 

مانع از توسعه بخش انرژي اين كشور شود.
به گزارش ايس��نا، تركيه خواهان آن است كه سهمي 
از ثروت انرژي كه به تازگي كش��ف ش��ده اس��ت به 

ساكنان تركيه قبرس برسد. به عالوه آنكارا كشتي هاي 
اكتشافي را به منطقه اقتصادي انحصاري قبرس اعزام 

كرده و باعث خشم شديد اتحاديه اروپا شده است.
بروكس��ل موضع خود را كامال ش��فاف بيان و تاكيد 
كرده كه قبرس يك كشور مستقل است كه از سوي 
جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده و تركيه 
مكررا از زور براي ممانعت از اكتشاف منطقه اقتصادي 
انحص��اري اين جزيره توس��ط ش��ركت هاي انرژي 

استفاده كرده است.

وزيران خارجه اتحاديه اروپا هفته گذشته با تحريم هاي 
اقتصادي بر س��ر اقدامات تركي��ه در آب هاي قبرس 
موافقت كردند. اين تحريم ها ش��امل بلوكه ش��دن 
دارايي ها و ممنوعيت س��فر است. همچنين حمايت 
فني و م��ادي از فعاليت هاي حف��اري تركيه ممنوع 
شده اس��ت. تصميم اخير پس از دور قبلي تحريم ها 
انجام گرفت كه تحت آن فروش سالح به تركيه پس از 
عمليات نظامي اين كشور در شمال سوريه ممنوع شد.

در شرايطي كه شركت هاي انرژي غربي اجازه ندارند 

دانش فني خود را سهيم شوند، معلوم نيست تركيه 
چگونه به بهره برداري از اكتش��افات گازي احتمالي 
خواه��د پرداخت. آن��كارا مي تواند به ش��ركت هاي 
انرژي دولتي روس��يه متوسل شود كه آنها هم تحت 
تحريم هاي امريكا قرار دارند و بنابراين تمايل خواهند 
داش��ت با آنكارا همكاري كنند. اما مس��كو به دليل 
داشتن مذهب يكسان، از نظر تاريخي روابط خوبي با 
قبرس داشته است. متعاقب آن معلوم نيست روسيه 

چگونه اين معماي ژئوپليتيكي را بازي خواهد كرد.

جايگاه هاي عرض��ه بنزين 
اصوال در س��ال هاي اخير در 
رون��د فعاليت خ��ود با ضرر 
و زيان مالي هم��راه بوده اند 
و با همين رون��د به فعاليت 
خود ادام��ه مي هند. اين در 
حالي اس��ت كه ب��ا اجراي 
سياس��ت اخير اعمال شده 
از س��وي دولت در خصوص 
س��هميه بندي و همچنين افزاي��ش قيمت بنزين، 
پيش بيني مي شود كه ميزان فروش بنزين از سوي 
جايگاه داران ب��ا كاهش همراه ش��ود. در عين حال 
باتوجه ب��ه اينكه تاكنون هي��چ تصميم جديدي در 
م��ورد هزينه خدم��ات و كارمزده��اي جايگاه هاي 
بنزين نيز گرفته نشده و گويا قرار هم نيست در اين 
زمينه تغييراتي اعمال شود، قابل پيش بيني است كه 
وضعيت براي جايگاه داران سخت تر شده و ادامه كار 
در اين حوزه با ضرر و زيان مالي بيشتري همراه باشد. 
پيش از اين و در سال هاي اخير نيز جايگاه هاي عرضه 
بنزين و فرآورده هاي مايع عمدت��ا با ضرر و زيان در 
حال فعاليت بودند. طبق سازوكار واقعي، بايد هزينه 
خدمات و كارمزدي كه به جايگاه ها داده مي شود از 

قيمت فرآورده ها كسر شده و از مصرف كنندگان اخذ 
شود كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.

موضوع ديگ��ر آنك��ه؛ جاي��گاه داران آخرين حلقه 
زنجيره توزيع فراورده هاي س��وختي كشور هستند 
و در واق��ع اين بخش اس��ت كه به طور مس��تقيم با 
م��ردم و جامعه در ارتباط اس��ت. برهمين اس��اس 
تم��ام دلخوري ها و ناراحتي هاي م��ردم بابت انجام 
ه��ر طرحي از س��وي دولت به ش��كل مس��تقيم به 
جايگاه داران ابراز مي شود. برهمين اساس الزم است 
كه جايگاه داران از قبل در جريان تمامي تصميمات 
 اجرايي دولت درباره موضوع س��وخت قرار گيرند اما 
متاس��فانه در خصوص طرح اخير مربوط به افزايش 
قيمت س��وخت اين اتفاق نيفتاد كه تبعات ناشي از 
آن هم دامنگير جايگاهداران ش��د. اين در حالي بود 
كه تا يك هفته پيش از اجرايي ش��دن اين سياست، 
مس��ووالن دولتي هر گونه تصميم��ي درباره بنزين 
 را تكذي��ب مي كردند. نهادهاي رس��مي تصميمي 
را اتخ��اذ مي كنند و جاي��گاه داران بالفاصله ملزم به 
اجراي آن تصميم مي ش��وند. آيا هم��كاران بنده در 
حوزه توزيع س��وخت، كه هيچ نقشي در تصميمات 
س��وختي دولت ندارند، مستحق شنيدن ناسزاهاي 

مردم هستند؟

ناصر رييسي فرد
 رييس اسبق كانون 
صنفي جايگاه داران
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درباره مارگارت تاچر 

چشم نئوليبراليسم  داستان پرآب 

ديواري مي تواند ديوار ديگري را پنهان سازد

مهدي  احمدي|
مارگارت تاچر يك متفكر اجتماعي و فلس��في نيست 
بلكه سياست مدار و نخست وزيري بود كه براي هموار 
كردن سياس��ت گذاري هاي نئوليبراليس��تي به انكار 
جامعه پرداخت تا از راه جايگزيني دولت نئوليبراليستي 
به جاي دولت رفاه، مسووليت اجتماعي دولت را بر دوش 
افراد بيندازد و داستان پرآب چشمي را رقم زند. روايت 
ماجراي نئوليبراليس��م را بايد داس��تان پرآب چشمي 
قلمداد كرد كه يك��ي از مالل آورترين قصه هاي تاريخ 
محسوب مي ش��ود زيرا حس تعلق انسان ها به دنيايي 
مش��ترك كه مي توانند همراه ديگران بر آن حكمراني 
كنند، را بي اثر كرد و آنها را در قالب اصطالح بي عاطفه 
رقابت كارآفرينانه درآورد تا دستورزبان بي رحِم رقابت 
بازار به زندگي شان معنا دهد و بنابه گفته ديويد هاروي 
نويسنده كتاب تاريخ مختصر نئوليبراليسم، نئوليبراليسم 
همه شكل هاي همبستگي اجتماعي را به نفع فردگرايي، 
مالكيت خصوصي، مسووليت پذيري فردي و ارزش هاي 
خانوادگي منحل كرد. پژوهشگر ايرنا به مناسبت سالروز 
كناره گيري مارگارت تاچر از مقام نخست وزير انگليس 
به بررس��ي وضعيت سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي 

شكل گيري نئوليبراليسم پرداخته است.

  پيدايش نظريه نئوليبراليسم
گروهي كوچك و منحصر به فرد از مدافعان پرش��ور و 
عمدتاً هم اقتصاددانان، مورخان و فيلسوفان دانشگاهي 
در ۱۹۴۷ ميالدي پيرامون فردريش فن هايك فيلسوف 
سياس��ي اتريش��ي گردآمدند و انجمن مونت پِلرين را 
تاس��يس كردند. در آن زمان هايك اقتصادداني بسيار 
معمولي بود كه از طرف مدرسه اقتصاد لندن جذب شد تا 
با ستاره بي چون و چراي كمبريج؛ يعني جان مينارد كينز 
رقابت كند اما هايك كه جواني ناشناخته و تكنوكراتي 
اهل وين بود، به سختي شكست خورد و نظريه عمومي 
اشتغال، بهره و پوِل كينز كه در ۱۹۳۶ ميالدي به چاپ 
رسيد به عنوان شاهكار مورد استقبال قرار گرفت. اين 
كتاب و مطالبش به بحث روز تبديل ش��د، به خصوص 
ميان اقتصاددانان جوان انگليسي كه مشغول تحصيل 
بودند و كينِز زيرك، پرانرژي و اجتماعي به نظرش��ان 
ايده آلي تمام عيار بود. بنابراين بسياري از سياست گذاران 
پس از جنگ جهاني دوم به نظريه كينز روي آوردند تا 
آنها را در تالش براي كنترل دوره تجاري و كس��ادي ها 

راهنمايي كند.
بنابراين جنبش نئوليبرالي تا سال هاي دشوار دهه ۷۰ 
ميالدي در حاشيه محافل دانشگاهي و سياست گذاري 
باق��ي ماند اما در آن س��ال ها يك باره ش��روع به يافتن 
جايگاهي مهم ب��ه ويژه در امريكا و انگلي��س كرد و در 
موسسات پژوهشي مختلف با امكانات مالي بسيار خوب 
پرورانده شد تا اينكه تثبيت چشمگير آن مرام و مكتب 
اقتصادي جديدي كه سياست عمومي را در سطح دولت 
در جهان سرمايه داري پيشرفته تنظيم مي كند در امريكا 

و انگليس در ۱۹۷۹ ميالدي روي داد.

  حس مشترك در دهه ۷۰ ميالدي
نوع��ي تجربه زندگي روزانه در ده��ه ۷۰ ميالدي در نظام 
سرمايه داري ايجاد شد كه نوعي حس مشترك براي نحوه 

نفوذ نئوليبراليسم ايجاد كرد. به گفته هاروي، دانشجويان 
در جنبش ۱۹۶۸ ميالدي نس��بت ب��ه امتيازات طبقاتي 
چه امتيازات اشراف، سياس��تمداران و چه ديوان ساالران 
اتحاديه هاي كارگري، از خود بروز دادند و با اعالم بي باوري 
به تش��كالت سياس��ي اتحاديه هاي كارگ��ري، چرخش 
پست مدرنيستي را بنيان نهادند و راه را براي سوءظن به هم 
روايت هاي كالن هموار كردند. بنابراين همه آنهايي كه در 
جنبش ۱۹۶۸ ميالدي درگير بودند، معتقد بودند كه دولِت 
مداخله گر دشمن محسوب مي شود و بايد اصالح مي شد و با 

اين مساله نئوليبرال ها مي توانستند به راحتي موفق شوند.

  مالقات محرمانه تاچر با هايك
هايك به عنوان استادي قدبلند، شق و رق با لهجه اي 
غليظ كه هميشه يك كت پشمي بلند به تن داشت و 
تأكيد داشت كه به نام رسمي فون هايك صدايش كنند 
اما پشت سرش بي رحمانه او را آقاي فالكتُويشن )با اين 
كار لهجه آلماني او را دست مي انداختند( مي ناميدند 
كه پس از شكست از كينز چهره فردي نادان را در ذهن 
ديگران پيدا كرده بود و در كمبريج زانوي غم بغل كرده 
بود، فقط ايده اش را داش��ت كه تسلي خاطرش باشد؛ 
ايده اي آنقدر بزرگ كه يك روز مي توانس��ت زير پاي 
كينز و همه ديگر انديش��مندان را خالي كند. اس��تاد 
اقتصادي كه هنوز نتوانس��ته بود ايده بزرگ خود را به 
كرسي بنشاند در ۱۹۷۵ ميالدي ديداري محرمانه با 
مارگارت تاچر به عنوان رهبر اپوزيسيون در انگليس 
مطرح ش��ده بود، داش��ت؛ ديداري ۳۰دقيقه اي را در 
انستيتوي امور اقتصادي در خيابان ُلرد ُنرث لندن كه 
بعد از آن كارمندان تاچر با نگراني از هايك پرس��يدند 
كه نظرش چيست؟  و اين اتفاق بعد از ۴۰ سال، قدرت 

تصوير م��ورد عالقه فريدريش فون هاي��ك را به او باز 
مي تابيد، م��ردي كه ممكن بود كينز را از ميدان به در 

كند و جهان را باز بسازد.

  وضعيت اجتماعي و اقتصادي در انگليس
انگليس بعد از جنگ جهاني دوم تا قبل از دهه ۶۰ ميالدي 
همزمان هم نمونه موفق حكومت كارگري اروپايي به شمار 
مي آمد و هم به دليل نقش مستمر و فعال در سيتي لندن؛ 
يعني مركز اقتصادي لندن به عنوان قدرت امپرياليستي 
مركز امور مالي بين المللي معروف بود و به گفته هاروي حفظ 
چنين نقشي با توجه به ظهور قدرت هاي رقيب در سرمايه 
مالي جهاني، بسيار اهميت داشت و از قضا پشتيباني حكومت 
از همين فعاليت مالي بين المللي و امپرياليستي در طي اين 
سال ها بحراني بود كه سبب به وجود آمدن انباشت سرمايه 
در دولت رفاه شد زيرا در دهه ۷۰ ميالدي دستكاري در نرخ 
بهره براي حفاظت از سيتي لندن، سرمايه داري توليدي ملي 
را با بحران مالي مواجه كرد به تورم، كاهش شديد بودجه و 
افزايش هزينه هاي دولت رفاه، بيكاري وسيع و اعتصابات 
كارگري منجر شد.   در همين زمان حزب كارگر براي گرفتن 
اعتبار از صندوق بين المللي پول يا مي بايست به چشم پوشي 
از ليره استرلينگ قوي در جهان سرمايه داري مالي تن دهد 
يا به كاهش بودجه و هزينه هاي رفاهي راضي شود كه گزينه 
دوم را انتخاب كرد و با عصي��ان حاميان ديرينه اش روبرو 
شد. به همين دليل حكومت حزب كارگر سقوط كرد و در 
انتخاباتي كه برگزار شد، مارگارت تاچر پيروز شد تا قدرت 
اتحاديه ه��اي كارگري بخش عمومي را مهار كند.البته به 
گفته هاروي اگر بحران جدي انباشت سرمايه در دهه ۷۰ 
ميالدي روي نداده بود، پديده تاچر مطمئناً ظهور نمي كرد، 

چه رسد كه موفق شود.

  تاچر و عدم نياز به شيوه هاي سياسي دولت 
سوسيال دموكراتيك

تاچر با آرايي باال از طرف م��ردم در ماه مه ۱۹۷۹ ميالدي 
براي ايجاد اصالحات در اقتصاد به نخست وزيري انگليس 
انتخاب شد. او تحت تاثير كيت جوزف تبليغات چي بسيار 
فعال، متعهد و اهل مجادله و داراي پيوندهايي قوي با موسسه 
نئوليبرالي امور اقتصادي در لندن پذيرفت كه كينزگرايي 
بايد كنار گذاشته شود و راه حل هاي طرف عرضه پولي براي 
درمان ركود تورمي دهه ۷۰ ميالدي اقتصاد انگليس ضروري 
هستند. تاچر مي دانست كه اين حركت چيزي كمتر از يك 
انقالب در سياست هاي مالي و اجتماعي نيست و بي درنگ 
تصميم قاطع خود را اعالم كرد كه ديگر به نهادها و شيوه هاي 
سياس��ي دولت سوس��يال دموكراتيك كه پس از ۱۹۴۷ 

ميالدي در انگليس استحكام يافته بودند، نيازي نيست.

  سياست هاي تاچر
سياست هاي جديد تاچر مستلزم برخورد با اتحاديه هاي 
كارگري و حمله به همه انواع همبس��تگي هايي كه مانع 
انعطاف پذيري رقابتي بودند مانند همبستگي هايي كه 
از طريق مديريت ش��هري ابراز مي شد، بودند. همچنين 
او ب��ه برچيدن و كم كردن دولت رفاه، خصوصي س��ازي 
موسسات عمومي، كاهش ماليات، تشويق ابتكار عمل هاي 
كارآفرينانه و ايجاد جو تجاري مساعد به منظور ترغيب 
جريان قوي س��رمايه گذاري خارجي همت گماش��ت و 
آشكارا اعالم كرد: چيزي به عنوان جامعه وجود ندارد بلكه 
فقط مردان و زنان منفرد و بعداً اضافه كرد و خانواده آنها 
وجود دارند. بنابراين همه انواع همبستگي اجتماعي بايد 
به نفع فردگرايي، ملكيت خصوصي، مسووليت شخصي و 

ارزش هاي خانوادگي منحل شوند.

تاچ��ر با گش��ودن صناي��ع انگلي��س ب��ه روي رقابت و 
سرمايه گذاري نه تنها در جهت كاهش و تضعيف هر چه 
بيشتر قدرت اتحاديه هاي كارگري عمل مي كرد بلكه در 
طي چند س��ال بخش بزرگي از صنعت سنتي آنجا را به 
كلي نابود ساخت و همزمان با موج وسيع خصوصي سازي 
بخش هاي اقتصادي و صنعتي، سودهاي سوداگرانه حاصل 
از زمين هاي آزاد شده، روانه خزانه دولت تاچر شدند؛ دولتي 
كه با زنان و مردان منفرد س��روكار داشت، دست اندر كار 
دگرگون كردن فرهنگ سياسي شد تا با سرعتي ديوانه وار، 
آرمان مسووليت ش��خصي نئوليبراليستي را جايگزين 

آرمان هاي سوسياليستي مديريت شهري كند.
برداشتن نظارت دولت بر خدمات مالي، بستن كارخانه ها 
و معادن زغال سنگ و كاهش مزاياي نيوديل و دولت رفاه 
انگليس، از طرف بسياري از محافظه كاران همچون يك 
پيروزي در نظر گرفته مي ش��د؛ اقدامي بزرگ در جهِت 
آزادي بود اما اروپاييان بيرون از انگليس با ترديِد بيشتري 
به ماجرا مي نگريستند. آنها تمايل داشتند به تاچريسم 
همچون ش��كل هايي بي رحمانه از ليبراليسم اقتصادي 
بنگرند كه برخي را شديداً ثروتمند مي كند اما بسياري را 
به دام فقر مي اندازد. باوجود اين، بسياري از دولت ها براي 

رقابت، شروع به تقليد از همين نظام اقتصادي كردند.

  يك دهه قدرت تاچر
در يك دهه قدرت تاچر ميزان مالكيت سهام سه برابر شد و 
بعد از فروش خانه هاي ارزان  قيمت دولتي به مستأجرانشان، 
نرخ مالكيت مسكن هم به همين ميزان رشد كرد. در اواخر 
دهه ۸۰ ميالدي اعتصابات سراس��ري به تاريخ پيوست. 
هيچ كدام از اتحاديه ها ديگر نمي توانستند از اعضايشان كه 
همگي زير بار قرض خريد خانه بودند، بخواهند كه بيش از 
يك يا ۲ روز اعتصاب فكر كنند. از نظر سازماني اتحاديه هاي 
كارگري بزرگ ترين ضربه را جايي خوردند كه لزوم عضويت 
در اتحاديه براي اس��تخدام و كسر مستقيم حق عضويت 
از حقوق كاركنان لغو شد. به اين ترتيب كارفرمايان ديگر 
بخشي از حقوق كاركنان را مستقيمًا به حساب اتحاديه ها 
واريز نمي كردند و اگرچه زماني كه تاچر به نخست وزيري 
رس��يد، شمار اعضاي اتحاديه موس��وم به كنگره اتحاديه 
كارگري به بيش از ۱۲ ميليون تن باالترين حد خود رسيده 

بود اما امروزه عده اعضاي اتحاديه ها به نصف رسيده است.
بنابراين دولت نئوليبراليستي و مشوقان چنين سياستي، 
پيشاپيش با انكار جامعه نه تنها رابطه اجتماعي ميان فرد 
و دولت را با توجيه نابرابري هاي اجتماعي با بحران مواجه 
ساخته اند؛ فردي كه فقط جهان بازار را مي شناسد و تنها 
هدف و آمالش حضور و رقابت در جهاني اس��ت كه در آن 
همه چيز به ديده مصرف نگريسته مي شود. پس او تمامي 
خالقيتش را به كار مي گيرد تا خوِد فروكاسته به تخصصش 
را به كااليي قابل رقابت در ميان ديگر كاالها درآورد. عقالنيت 
حاكم در جهان نئوليبراليسم چه به صورت جمعي و چه به 

صورت فردي، عقالنيت ابزاري است.
هاروي چهره واقعي نئوليبراليسم را نشان مي دهد. او نه تنها از 
وضعيت اسفبار موج بيكاري، افزايش فاصله طبقاتي و شرايط 
برده وار كار در دولت هاي نئوليبراليستي به ويژه در كشورهاي 
جهان سوِم به اصطالح در حال رشد، پرده برمي دارد بلكه 
سازگار بودن نئوليبراليسم را با حكومت هاي استبدادي و 

توتاليتر افشاء مي كند.

|Boris Grésillon
پژوهشگرمركز مارك بلوخ )برلن( |

دست آورد هاي انتخاباتي مهم دست راستي هاي افراطي 
در چندين ايالت شرق آلمان ونارضايتي اهالي، بحث درباره 
شكست الحاق دوآلمان را بار ديگربه جريان انداخته است. 
پس از۳۰ سال، هنوزهم بس��ياري از نهادهاي اقتصادي، 
قضايي يا آموزشي شرق آلمان توسط شخصيت هاي غرب 

آلمان اداره مي شوند. 
 لوموند ديپلماتيك: درسپتامبرسال ٢٠١٨ كتابي در آلمان 
منتشرشد كه بحث بسياري برانگيخت. مولف اين كتاب، 
خانم پترا كوپينگ وزيرتس��اوي وادغام ايالت ساكس، با 
انتخاب عنواني جنجالي ب��راي آن، »باالخره آغاز به ادغام 
 Integriert doch erst mal uns( »كردن ما كني��د
Eine Streitschrift für den Oste !(، مساله فقدان 
قدرداني آلماني هاي شرقي نسبت به آلمان متحد شده را 
مطرح مي كند. »ما« درتيتر كتاب به آلماني هاي شرقي، 
درمقايسه با »آنان« يعني پناهندگاني كه آلمان ازتابستان 
سال ٢٠١۵ به بعد درخاك خويش پذيرفت وسعي مي كند 
برايشان جايگاهي در جامعه بيابيد، اشارت دارد. اين طلب 
مساعدت، خواسته شخصي خود اين خانم وزير نيست كه 
عضو حزب سوسيال دموكرات ومخالف حزب راست افراطي 

»آلترناتيو براي آلمان« است.
يكي ازداده هاي اساس��ي اين » نارضايتي ش��رقي« عدم 
حضورتقريب��ا كام��ل آلماني ه��اي اهل بخش ش��رقي 
درپس��ت هاي كليدي سياس��ي، اقتص��ادي وفرهنگي 
كشوراس��ت. عدم توازن، به محض كوشش در ارزيابي آن، 
به راحتي ديده مي ش��ود. بدين ترتيب، درراس حكومت 
فقط مشتي ازافراد متولد آلمان شرقي يا بزرگ شده درآن 
به چشم مي خورد. دراينكه خانم آنگال مركل، صدراعظم 
كنوني آلمان ورهبرحزب دموكرات مسيحي بين سال هاي 
٢٠٠٠ تا ٢٠١٨ درجمهوري دموكراتيك آلمان بزرگ شده 
است، ترديدي نيست. اما اوبراي دست يافتن به اين قله هاي 
قدرت وباقي ماندن درآن ناچار بود كه اشاره به زادگاهش را 
تا حد زيادي به فراموشي بسپارد.دربزنگاه سال هاي ٢٠١۸- 
٢٠١۷ وبه هنگام تشكيل كابينه، خانم مركل دروحله اول 
وزرايي انتخاب كرد كه همگي اهل آلمان غربي بودند. فقط 
دخالت آخرين لحظه حزب سوسيال دموكرات، متحد حزب 
دموكرات مس��يحي در»ائتالف بزرگ« ناشي از انتخابات 
فدرال ٢۴ سپتامبر٢٠١٧، انتخاب خانم فرانزيسكي گيفي، 
زني تقريبا ناشناخته اهل آلمان شرقي، به سمت وزيرخانواده 
را ميسرساخت. برخي ازتحليلگران اين »جيره بندي« براي 

شرق وزنان، با الحان مستعمره گرايي نوين بروزشده از سوي 
دولت، را به سخره گرفتند.

  قاعده سقف شيشه اي
درحوزه احزاب وگروه هاي سياس��ي وضعي��ت از اين هم 
بدتراس��ت. رهبران اح��زاب حاضر دردول��ت، چه حزب 
دموكرات مس��يحي )به اس��تثناي خانم م��ركل(، حزب 
سوسيال دموكرات، حزب ليبرال دموكرات يا سبزها همگي 
اهالي آلمان غربي هستند. حتي حزب آلترناتيو براي آلمان، 
كه درشرق كش��ورجايگاه مستحكمي براي خود ساخته 
است، نيز توسط باند آلمان غربي ها اداره مي شود. تنها حزب 
چپ گراي دي لينكه، به داليل تاريخي، كم وبيش تساوي 
ميان شرق وغرب دررهبري خويش را رعايت مي كند. بايد 
گفت كه اين حزب برروي ويرانه هاي حزب سوسياليسم 
دموكراتيك جمهوري دموكراتيك آلمان پيشين بنا شده 
است. با وجود اين، پس ازكناركشيدن رهبرسرشناس آن، 
آقاي گرگور گيسي وسپس خانم سارا واگنكنشت در ماه 
مارس ٢٠١٩، اين حزب دو تن از اصلي ترين رهبران اهل 

آلمان شرقي خود را از دست داده است.
درحالي كه ساكنان آلمان شرقي ١٧ درصد كل جمعيت 
آلمان را تشكيل مي دهند، درپست هاي بلند پايه دستگاه 
اداري تنها ۵ درصد ازشهروندان ايالت هاي جديد، مناطق 
جمهوري دموكراتيك آلمان پيشين، حضوردارند. پژوهش 
دانشگاه اليپزيك درسال ٢٠١٦ نشان مي دهد كه فقط ۷‚۱ 
درصد ازپست هاي كارمندان عاليرتبه ومديريتي دراختيار 
شهروندان آلمان شرقي است. قاعده به خوبي شناخته شده 
سقف شيشه اي دراينجا كامال رعايت مي شود: هرچه پست 

مهم تر باشد، آلماني شرقي كمتري به چشم مي خورد.
عدم حضور آنان درپست هاي مهم درعرصه اقتصاد وتجارت 
سئوال برانگيز است. دراين مورد، ارقام تنها ظالمانه نبوده 
بلكه نفس گير هستند. براساس تحقيقات مجله »اشپيگل« 
)نوامبر٢٠١٨(، درميان سي مديرعامل شركت هاي بزرگ 
آلماني حاضردربورس هيچ فرد اهل آلمان ش��رقي ديده 
نمي شود ودرميان دويست عضو هيات مديره اين شركت ها 
تنها پنج نفر از آنان اهل آلمان شرقي هستند. اضافه براين، 
دفترمركزي هيچك��دام از اين گروهاي صنعتي وتجاري 
دربخش شرقي آلمان وحتي برلن قرارندارد. تسلط آلمان 
غربي ها حتي درداخل ايالت هاي جديدا ايجاد ش��ده نيز 
محسوس است: غربي ها مديريت سه چهارم ازصد شركت 
بزرگ آلمان شرقي را در اختيار دارند و٧٧ درصد كارمندان 
ارشد اهل آلمان غربي هستند. نكته آخر اينكه ۷‚۹۲ درصد 

ميليونرهاي آلمان دربخش غربي آلمان وتنها ۹‚۳ درصد 
دربخش شرقي و۴‚۳ درصد دربرلن زندگي مي كنند.

بخش هايي از جامعه كه قاعدتا مكان مناس��ب تري براي 
اختالط شهروندان هستند نيزدرواقع تفاوتي با ديگر بخش ها 
ندارند. عمال، رياست تمامي نهاد هاي فرهنگي كشور، ازجمله 
درش��رق آلمان هم، برعهده آلماني هاي غربي است. چند 
استثناء وجود دارد. به عنوان مثال اداره فستيوال برلينرفست 
شپيل، به آقاي توماس اوبرندر سپرده شده است كه با تلخي 
يادآور مي شود كه » نخبگان ايالت هاي جديد به گونه اي 
چشمگيرازغربي ها تشكيل شده اس��ت«. بدين ترتيب، 
رياست پانزده دانشگاه ش��رق آلمان به آلماني هاي غربي 
واگذارشده است. اكثركرسي هاي دانشگاهي، وتا ٨٠ درصد 
پست ها دررش��ته هاي علوم اجتماعي، دراختياراستادان 
اه��ل آلمان غربي اس��ت.درحوزه رس��انه ها هم وضعيت 
بهترنيست. گروه هاي بزرگ رسانه اي )اشپرينگر، فونكه، 
بوردا، برتلس��مان، گرونر و ي��ار...(، روزنامه ه��اي پرتيراژ 
درسطح كشور )فرانكفورترآلگماينه زايتونگ، زوددويچه 
زايتونگ، دي ولت، فرانكفورتر روند شو، دي تاك زايتونگ، 
درتاكس اشپيگل( وهمچنين هفته نامه هاي بزرگي همچون 
)اشپيگل، زايت، اشترن، فوكوس( همگي ازجمهوري فدرال 
آلمان پيشين سرچشمه مي گيرند. اگراز روزنامه هاي محلي 
صرف نظركنيم، تنها دو روزنامه برلينرزايتونگ وبرلينركوريه، 
كه خوانندگانشان بيشترساكنين نسبتا سالخورده برلن 
شرقي هستند، به حيات ادامه مي دهند. حتي هفته نامه 
درفرايتاك، با جهت گيري واضحانه چپ ومنعكس كننده 
خستگي ناپذير مسائل گريبانگيرآلمان شرقي، نيزبيش از 

دو روزنامه نگار دايم اهل آلمان شرقي ندارد.
شرايط كنوني بازتاب روندي است كه رهبران ورسانه هاي 
غربي فرداي سقوط ديوار برلن آن را » اتحاد مجدد آلمان« 
ناميدند. براي ساكنان آلمان شرقي، اين روند، درهم ريختگي 
كامل وبراي برخي از آنان همچون ضميمه كردن كش��ور 
به نظر مي رس��يد. به محض انح��الل نهاد هاي جمهوري 
دموكراتيك آلمان روز٣ اكتبر ١٩٩٠، جريان تصفيه نخبگان 
آلمان شرقي عضوحزب سوسياليست متحده و وفاداران 
حكومت منحله نيز آغاز شد. درتمامي عرصه هاي اداري، 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي ودانشگاهي طبقه جديدي از 
مديران برسركار گماشته شدند. آنها، اهل آلمان غربي، نسبتا 
جوان وبا آموزشي عالي، از انتصاب به پست هاي پراهميت 
در ايالت هاي ش��رقي جديد ضميمه ش��ده به جمهوري 
فدرال ش��ادمان بودند. بدين ترتيب، يك ميليون كارمند، 
از جمله ٧٠ هزار اس��تاد دانشگاه وتمامي قاضيان كيفري 

)دادستان وقاضي(، كه از دادگاه ها بيرون رانده شدند، كار 
خويش را از دست دادند. فرآيند مشابه سازي اجتماعي و 
تقويت شبكه هاي نفوذ ورفاقت، تداوم تسط اين گروه را به 
نسل هاي بعدي به ارث سپرد. گرچه اراده آشكاري براي كنار 
زدن آلماني هاي ش��رقي وجود ندارد اما درعين حال هيچ 
كوششي براي ارتقاء آنان نيزبه صورت نمي گيرد. درسال 
٢٠١٦، درميان ٢٠٢ ژنرال ودريا ساالر تنها دونفر اهل آلمان 
شرقي بودند. فقط ۳ نفراز٣٣٦ قاضي ديوان عالي فدرال و١٣ 
درصد ازقضات مناطق جمهوري دموكراتيك آلمان پيشين 

اهل آلمان شرقي هستند.
كمياب بودن اهالي آلمان ش��رقي در پست هاي كليدي 
داليل اقتصادي نيز دارد. پس از»اتحاد مجدد دوآلمان« در 
سال ١٩٩٠، ساكنان آلمان شرقي چنان زلزله اجتماعي را 
متحمل شده بودند كه تمام بلند پروازي هاي شغلي خويش، 
كه درآلمان شرقي هم تشويق نمي شد، را به گونه اي ديرپا 
به كناري نهادند. فروكه هيلده برانت، استاد علوم آموزشي 
دانشگاه پتسدام ومدير كميسيون شرق حزب سوسيال 
دموكرات دربراندنبورگ )كميسيوني كه مسووليت بررسي 
مسائل ساختاري در آلمان شرقي را بر عهده دارد(، توضيح 
مي دهد كه همه خانواده هاي آلمان ش��رقي مزه ازدست 
دادن ناگهاني شغل، بيكاري بلندمدت، تعطيلي كارخانه ها، 
ورشكستگي شركت هاي دولتي وقطع خدمات عمومي را 
چشيده اند. تمامي آنان درد از دست دادن جايگاه اجتماعي، 
ش��غل هاي بي اهميت ناپايدار، گسستن روابط حرفه اي و 
دوستانه ونيزجدايي ازهمسر، به دليل كوچ به سوي غرب، 
را احساس كرده اند. همگي آنها ناپديد شدن دنيايي كه به 
اش��تازي، ديوار وحزب خالصه نمي شد را تجربه كرده اند. 
درسال هاي ١٩٩٠، دهه تمامي خطرات، گليم خود ازآب 

بيرون كشيدن بر داشتن آمال شغلي اولويت داشت.

   برپا كردن سهميه ؟
افراد بسياري كوشيدند با مهاجرت به بخش غربي آلمان 
راه چ��اره اي بيابند وبدين طريق مصيبت ديگرجمهوري 
دموكراتيك آلمان پيشين را رقم زدند: ازپا افتادن جمعيتي. 
ازهمان آغاز سال ١٩٩٠، ده ها وسپس صدها هزار ازساكنان 
آلمان شرقي، جوان وتحصيل كرده واكثرا زن، اغلب اوقات با 
موفقيت درغرب مستقر شدند. ايالت هاي جديد هرگز از زير 
باراين ضربه مهلك انساني، مهاجرت نزديك به دو ميليون 
نفر كه مي توانستند پست هاي كليدي در شرق را در اختيار 
بگيرند، كمر راست نكردند. امروزه، تعداد غيرقابل اغماضي 
از آلماني ها، بيكاران بلندمدت، وابس��تگان به كمك هاي 

اجتماعي ناچيز، كارگران با مشاغل ناپايدار يا نيمه وقت يا 
بازنشسته هاي فقير، كه نئوليبراليسم تحميل شده ازخارج 
آنان را به حال خويش رها كرده اس��ت، وبه عبارت س��اده 
ترهمه كساني كه از وعده هاي وسوسه انگيز جهاني »آزاد« 
اما بي هدف وبي محتوي مايوس شده اند، خود را شهروندان 
درجه دوم ارزيابي مي كنند. درعرصه سياسي، عدم ادغام 
آنان درحيات سياسي، خواه با عدم مشاركت درانتخابات يا 
راي دادن به نيروهاي مخالف ابراز وجود مي كند: دروحله 
اول درسال هاي ٢٠٠٠ با راي به حزب سوسياليست متحده 
كه اينك به دي لينكه تغيير نام داده است وسپس ازسال 
٢٠١٠ به اين طرف بيش ازپيش با حمايت ازآلترناتيو براي 
آلمان. اين دوپديده درشرق آلمان واضح تر ازغرب اين كشور 
هستند. فرياد از ته دل » باالخره آغاز به ادغام كردن ما كنيد 
«، نشانه اين گسيختگي سياسي ميان دوبخش آلمان است.

دوتحلي��ل تكميل��ي اي��ن قضي��ه » ع��دم ادغ��ام« را 
روشن ترمي كنند. يكي از آنان در ارتباط با سقف شيشه اي 
است. اهالي آلمان ش��رقي صرف نظر از شرايط اقتصادي 
ناگوار، كه ازس��ال ١٩٩٠ به بعد به مراتب بهترشده است، 
به دليل حضوركمرنگ ترش��ان درميان نخبگان، خود را 
متعلق به » ملت بازيافته«، كه پس از سقوط ديوار برلن با 
بوق وكرنا اعالم شد، احساس نمي كنند. درحالي كه برخي 
برروي گذش��ت زمان همچون حالل س��رخوردگي هاي 
حاصل از »اتحاد دو آلمان« شرط بندي مي كنند، صداهاي 
ديگ��ري، اغلب اوقات برآم��ده از آلمان ش��رقي، خواهان 
برقراري سهميه براي دراختيارگرفتن پست هاي مديريت 
به تناسب سهم جمعيت آلمان شرقي ها دركل جمعيت 
كش��ور هس��تند. آنان توضيح مي دهند كه گذشت زمان 
تاثيري در اين ماجرا نخواهد داشت چرا كه خشم، نااميدي 
وسرخوردگي شرقي ها ازنسلي به نسل ديگرانتقال مي يابد. 
نظريه سهميه بندي، كه بنا برنظرسنجي ها فقط ۴٨ درصد 
از آلماني هاي شرقي را قانع مي كند، امروزه بسيار مورد بحث 
است. اما تفسير ديگري برروي عاملي ساختاري انگشت 
مي نهد. فاتحان جنگ سرد، با محو كردن تاريخ جمهوري 
دموكراتيك آلمان به گونه اي كه متولدين آن سرزمين آن 
را دراذهان خود داشتند، با تخريب بناهاي يادبودي نمادين 
آن همچون كاخ سابق جمهوري در برلن، با تقليل ساكنان 
آن به قربانيان يك حكومت ديكتاتوري يا خبرچينان پليس 
وس��رانجام با درانحصار خود گرفتن پست هاي كليدي، 
احساسي در ميان آلماني هاي شرقي به جاي نهادند كه هيچ 
سهميه بندي قادربه تضعيف آن نيست: احساس غريبه بودن 

در كشور خودشان.
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جنگ نرم امريكا و آلمان 
بر سر برق عراق

»عامر الكبيسي«، روزنامه نگار عراقي در مقاله اي 
در »عربي پست« نوشت كه »قاسم الفهداوي«، 
وزي��ر برق عراق، در حالي كرس��ي وزارت خود 
را ترك مي كند ك��ه، برخالف تصور اكثر مردم 
عراق، وزيري موفق بود كه توليد برق اين كشور 
را دوبرابر كرد و چون مي دانست كه وزارت برق 
در اين ش��رايط توانايي توزيع برق را ندارد اين 
كار را به ش��ركت هاي خصوصي س��پرد و روند 

خصوصي سازي شركت برق را آغاز كرد.
الكبيسي در مقاله خود اين ايده را بسيار خوب 
توصيف مي كند اما درباره مشكالتي كه در مسير 
اج��راي اين ايده پيش آمد مي نويس��د: با قطع 
برق وارداتي از ايران در ماه مه سال جاري عراق 
يك باره ۴ هزار مگاوات برق را از دست داد و كار 
به تظاهرات گسترده در بصره انجاميد. در پي آن 
بود كه متنوع كردن فروشندگان برق موضوعي 

مربوط به امنيت ملي عراق شد.
به نظر مي آيد كه دولت عراق ديگر به وزارت برق 
خود اعتماد ندارد و تصميم گرفته كليد مساله 
برق را به دست شركت هاي غير محلي بسپارد 
تا وارد بخش س��رمايه گذاري ش��وند. ايده اي 
بسيار پرمخاطره كه بايد ديد در آن سرمايه گذار 

كيست و سود و ضرر با كيست.
ببينيم اين دو ش��ركت رقيب چ��ه كرده اند و 
چگونه عراق را بازيچه بازاريابي خود قرار داده اند 
و رابطه شان با دولت عراق و دولت هاي خودشان 

چگونه است.
باي��د به اين نكته توجه داش��ت كه مردم عراق 
اعتماد زيادي به كااله��اي توليد آلمان و ژاپن 
دارند. اي��ن كش��ورها در امور سياس��ي عراق 
دخالت��ي ندارند و محصوالتش��ان هم كيفيت 
بااليي دارد. اما شركت هاي آنها چندان تحمل 
مش��كالت امنيتي را ندارند و ب��ه محض آنكه 
بمب��ي كنار دفترش��ان منفجر ش��ود عرصه را 
خال��ي مي كنند. اما ش��ركت هاي امريكايي به 
لحاظ امنيتي قدرتمند و به لحاظ سياسي هم 
پشتشان گرم است اما تجربه مردم عراق نشان 
داده ك��ه كيفيت محصوالتش��ان در عراق باال 
نيست يا دست كم به خوبي محصوالتي كه در 
ديگر كشورها ارايه مي كنند نيست. نمونه اش 
دانشگاه امريكايي سليمانيه كه كيفيت آن در 
حد يك دهم دانشگاه هاي مشابه در ابوظبي و 

دوبي هم نيست.
اين گونه بود كه دولت »حيدر العبادي« شركت 
»زيمنس« را گزينه تازه و مناس��بي دانس��ت. 
به خصوص كه زيمنس ت��ازه پروژه اي موفق را 
در مصر پايان داده ب��ود و براي حضور در عراق 
بازاريابي مي ك��رد و مدير اجراي��ي آن نامه اي 
خطاب به ملت عراق نوشت و به آنان وعده داد 

كه مي تواند مشكل را حل كند.
اما چرا بايد به شركت »جنرال الكتريك« اعتماد 
كنيم تا برايم��ان نيروگاه راه بيندازد؟ آن هم با 
ميلياردها دالر هزينه؟ آي��ا علتش آنچنان كه 
در رسانه ها مطرح مي ش��ود دخالت مستقيم 

امريكاست؟
شركت جنرال الكتريك دچار افت شديدي شده 
و دستاوردهايش در زمينه توليد برق با مشكالت 
جدي مواجه شده است. اگر من مذاكره كننده 
بودم حتما به اي��ن نقطه ضعف توجه مي كردم 
و چه بسا آنان مجبور مي ش��دند براي ساخت 
نيروگاه به ما چيزي ه��م بپردازند! چون فقط 
كافي اس��ت اعالم كنن��د كه با ع��راق قرارداد 
بسته اند كه قيمت سهامشان در بورس به سقف 
برسد. اين نقطه قوت ما و نقطه ضعف آنهاست.

شركت زيمنس تاريخي كهن از حضور در عراق 
و خاورميانه دارد. همين چند هفته پيش بود كه 
اعالم كرد با موفقيت توانسته نياز برقي مصر را 
با راه اندازي يكي از بزرگ ترين پروژه هاي انرژي 
در جهان تأمين كند. مشكل زيمنس اين بود كه 
با بررسي دقيق وضعيت عراق طرحي پيشنهاد 
كرد كه بسيار دقيق بود اما در آن موضوع »نابه 
س��اماني امنيتي« و اينكه درص��ورت اختالل 

امنيتي چه خواهد كرد مطرح نشده بود.
اشتباه ديگر زيمنس اين بود كه براي بازاريابي 
به دايره هاي بس��ته تكي��ه كرد و ب��ا نخبگان 
اجتماعي تماس��ي برقرار نكرد و مثاًل ۱۰۰ نفر 
را به آلمان دعوت نكرد ت��ا ضمن بازديد از اين 
كش��ور، خود متولي بس��تن قرارداد شوند! در 
عوض جنرال الكتريك خيلي زود وارد مذاكره 
با مقامات وزارت برق و سران سياسي و نخبگان 
دانشگاهي شد و در هماهنگي با سفارت امريكا 
گروهي از مقامات عراقي را به امريكا دعوت كرد 
تا طرح خود را براي آنان توضيح دهد و دست به 
پوشش گسترده آن در مطبوعات زد و اينگونه با 
برنامه اي كامل و همه جانبه دولت امريكا را هم 

وارد برنامه خود كرد.
به نظ��رم با توجه به زمان عقد ق��رارداد )بعد از 
اعتراضات در بصره( بايد به چند موضوع توجه 
داشت: نخس��ت اينكه اين قراردادها در مسير 
خصوصي س��ازي كامل و يك باره صنعت برق 
اس��ت. اين بدان معناست كه شركت ها منتظر 
دريافت س��ود از جيب مردمن��د. اين در حالي 
است كه ملتي كه اين همه سال با مشكل برق 
دس��ت و پنجه نرم مي كرده خود بايد خسارت 

دريافت كند!
موضوع ديگر اينكه تكليف كاركنان وزارت برق 
چه مي شود؟ آنان توان حل مشكالت را دارند، اما 
مشكل اينجاست كه دولت اقتدار الزم را ندارد و 
اين باعث مي شود كه وزارت نفت درباره تأمين 
نفت و گاز نيروگاه ها تصميم گيرنده اصلي باشد.

مساله برق فقط مساله عراق نيست. امروز آلمان 
و امريكا بر سر آن »جنگ نرم« راه انداخته اند، 

بي شك ملت بايد در اين معادله سهيم باشد.
منبع: ميدل ايست نيوز
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانحدودوثغوراختياراتشورايشهررابررسيميكند

جاي خالي مديريت يكپارچه در كالنشهرها
گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 

شوراها طي دو دهه فعاليت، تجربه هاي زيادي 
در عرصه مديريت ش�هري با رويكرد علمي به 
دست آورده اند و اين امر باعث شده تا انتظارات 
مردم از ش�وراها افزايش پيدا كند. مردم توقع 
دارند مشكالت ش�هري توسط شوراي شهر به 
سرعت مورد رس�يدگي قرار گيرد و حل شود.

اين در حالي است كه طي اين سال ها اختيارات 
شوراها چندان افزايش نيافته و گاه شاهد كاهش 
اختيارات شوراها نيز بوده ايم. حدود 20 سال از 
تشكيل شوراهاي شهر و روستا مي گذرد و اگرچه 
ش�وراها نقطه عطفي در مديريت محلي كشور 
محسوب مي ش�وند اما با بي اقبالي دولتمردان 
در دولت هاي مختلف نتوانستند به جايگاه خود 
دست پيدا كنند. شوراهاي شهر در كالن شهرها 
و نيز شهرهاي كوچك مشكالت خاص خودشان 
را دارند. شوراها در شهرهاي بزرگ و كالن شهرها 
همواره با اتهام سياسي گري و اعمال سليقه هاي 
سياسي به حاشيه رانده شده اند و در شهرهاي 
كوچك نيز چندان جدي گرفته نمي شوند. اين در 
حالي است كه اين نهاد مردمي مي تواند قويترين 

تشكيالت مديريتي در كشور باشد.
اولين انتخابات رس�مي شوراها بر اساس قانون 
اساسي روز هفتم اس�فند 1377 يعني 20 سال 
بعد از پيروزي انقالب در چارچوب برنامه توسعه 
سياسي و گسترش نهادهاي مدني و مشاركت 
عمومي برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاي 
اصلي و علي البدل در سراسر كشور توسط مردم 
برگزيده شدند و باالخره در روز نهم ارديبهشت 
1378 ش�وراهاي شهر و روس�تا به طور رسمي 
دوره چهار ساله مسووليت خويش را براي تحقق 
بخشي از حاكميت مردم كه عملي شدن آن در 

گرو فعاليت اين نهاد است، آغاز كردند.

به گزارش »تعادل«، شوراها در ذيل فصل قانوني مجلس 
شوراي اسالمي به عنوان نهادي براي مسووليت پذيري 
و نظارت بر امور تصديگري تدوين شده اند و الگوهاي 
موفق در دنيا نيز تقريبا هم��ه وظايف تصدي گري را 
از طريق نظارت ش��ورا بر بخش خصوصي به ش��وراها 
داده اند. در الگوهاي موفق، مسووليت تعيين نرخ وسايل 
حمل و نقل عمومي و خدمات دولتي و همچنين اخذ 
ورودي به پارك ها و سينماها و غيره در اختيار شوراها 
قرار دارد و در واقع شوراها ناظر هستند. در واقع تا حد 
بس��يار زيادي اختيارات شوراها را گسترده و از حيطه 
كاري دولت خارج كرده اند كه نتيجه آن كوچك كردن 

دولت و دستيابي به توسعه است.
در كشور ما پس از خرداد 76 قانون شوراها اجرا شد و 
مجلس ششم در جهت تصويب قانوني كه اختيارات 
شوراها را از قانون فعلي وسيع تر كند، حركت كرد. اما 
چندين بار در رفت و برگشت از شوراي نگهبان اهدافي 
كه مد نظر مجلس شش��م بود تحقق پيدا نكرد. بدون 
ترديد با تأسيس شوراها قدرت بخشي از نهادهايي كه 
در نبود شوراها وظايف آنها را بر عهده داشتند كاهش 
يافته كه اين امر باعث نوعي چالش حفظ قدرت بين اين 
سازمان ها از يكسو و شوراها براي كسب قدرت واقعي از 

سوي ديگر شده است.

  كاهش اختيارات شوراها 
واقعيت اين اس��ت كه در ش��هرهاي كشور، نهادهاي 
خدمات رسان هر يك ساز خود را مي زنند و موازي كاري 
بين اين نهادها هر از گاه مشكالتي را براي شهروندان 
به وجود مي آورد. نبود يك سامانه اطالع رساني جامع 
بين اين نهاد نيز در ش��رايط اضطرار قطعا مش��كالت 
بزرگي را به وجود خواهد آورد. بنابراين تدوين اليحه 
مديريت يكپارچه ش��هري در دستور كار قرار گرفت. 
اليحه اي كه چندين سال است مورد بي توجهي دولت ها 
قرارگرفته، البته تابستان سال جاري رحماني فضلي 
وزير كشور عنوان كرد كه اين اليحه در دولت درحال 
پيگيري است. او در اين باره گفته بود: »به علت اهميت 
شهرداري ها و ضرورت بررسي دقيق اين موضوع، براي 
اولين بار در دولت يازدهم كميس��يون كالن شهرها و 
رسيدگي تخصصي به مسائل شهرداري ها شروع به كار 
كرد.« با گذشت چند ماه از اين خبر اما هنوز خبري از 
اليحه مديريت يكپارچه شهري نيست و به نظر مي رسد 

اراده اي براي تدوين آن وجود ندارد.
در مجموع اگر چه همواره اعضاي ش��وراهاي ش��هر 
به دنبال افزايش اختيارات و حوزه وظايف خود بودند 
ولي عمال طي سال هاي گذش��ته از ميزان اختيارات 
آنها كاسته شد كه از آن جمله مي توان به محدوديت 
اختيارات شوراها در اليحه قانوني سال 86 اشاره كرد. 
همچنين در قانون سال 82 با وجود گسترش محدوده 
اختيارات ش��وراها و موافقت نمايندگان مجلس با آن 
به دليل مخالفت شوراي نگهبان اين قانون به تصويب 
نرسيد اگر چه اين قانون وضعيت بهتري را براي شوراها 

از قانون سال 75 رقم زد.

  عدم صالحيت براي ورود به مصوبات شورا
حجت نظري، عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شهر معتقد است طي س��ال هاي گذشته در 
بسياري موارد اختيارات شوراهاي شهر كاهش يافته يا 
از آنها سلب شده است.او در گفت وگو با »تعادل« با بيان 
اينكه اختيارات شوراي شهر دايره بسيار گسترده اي را 
دربر مي گيرد، عنوان كرد: اولين و اساسي ترين بحث 
در مورد شوراها اين است؛ اختياراتي كه توسط قانون 
به آنها داده ش��ده در بس��ياري موارد توسط نهادهاي 
ديگر محدود مي ش��ود، مش��خصا در مورد صالحيت 
ديوان عدالت اداري براي ورود به مصوبات شورا، قانون 
اساسي و آيين دادرسي ديوان صراحتا اعالم مي كنند 
كه ديوان عدالت اداري وظيفه رسيدگي به شكايات و 

تظلم خواهي هر شخص حقيقي و حقوقي از تصميمات 
و اقدامات مقام دولت يا كاركنان دولت را دارد. اين در 
حالي است كه شوراي شهر نه دولت و نه كارمند دولت 
اس��ت؛ بنابراين واضح اس��ت كه ديوان عدالت اداري 
صالحيت ورود به مصوبات شوراي ش��هر را ندارد. اما 
مكرر شاهد اين هستيم كه مصوبات شوراها كه چند 
سال طول كش��يده تا اجرا شوند توسط ديوان عدالت 

اداري ابطال مي شوند.
نظري افزود: اين نظارت قضايي در شرايطي است كه 
ما هيات هاي تطبيق مصوب��ات را داريم كه اتفاقا يك 
نماينده از دس��تگاه قضايي نيز درآنجا حضور دارد.در 
هيات تطبيق يك نماينده از قوه مجريه، نماينده قوه 
قضاييه و نمايندگاني از خود شوراها حضور دارند.وظيفه 
هيات تطبيق، مطابقت دادن مصوبات شوراها با قوانين، 
مقررات، حدود و اختيارات شوراها است. وقتي مصوبه اي 
در اين هيات مورد اعتراض قرار نمي گيرد مفهوم آن اين 
است كه قوه مجريه و قوه قضاييه اين مصوبه را موردتاييد 
قرارداده اند.اراده قانون اساسي بر اين نيست كه مجددا 
نظارت قضايي برمصوبه شورا اعمال شود اما متاسفانه 

اين اتفاق رخ مي دهد.

  شوراها نه در تصميم گيري آزادند و نه در اجرا
او ادام��ه داد: مورد بعدي اصل هفت��م و اصل يكصدم 
قانون اساسي اس��ت كه به صراحت مي گويد مجلس 
ش��وراي اسالمي و ش��وراهاي شهر، روس��تا و بخش 
اركان تصميم گي��ر در اداره امور كش��ورند. زماني كه 
تصميم گيري و اداره را تفكيك مي كند مفهوم آن اين 
است كه ش��وراها مي توانند به يك حدي از اجرا ورود 
پيدا كنند. فارغ از اينكه االن جايگاه مجلس ش��وراي 
اس��المي هم قدري تحت تاثير برخ��ي جريان ها قرار 
گرفته و نمي توان گفت مجلس در راس امور است، اما 
مي توان شوراها را نيز در همين فضا گنجاند و اين طور 
نتيجه گيري كرد كه شوراها نه خيلي در تصميم گيري 

آزادند و نه در اجرا.

او در اين باره ادامه داد: يكي ديگر از موارد قانوني مربوط 
به شوراها كه به آن توجه نمي شود و موردبي مهري قرار 
گرفته اين اس��ت كه بر اساس قانون، مصوبات شوراها 
نبايد مغاير قانوني اساسي و مصوبات مجلس باشد. اما 
شاهد آن هس��تيم زماني كه مجلس در زمان تصويب 
قانون شوراها يك قيد ديگر هم به اين حوزه اضافه كرد 
و بر اين اساس، مصوبات شورا نبايد برخالف قوانين و 
مقررات باشد.يعني به نوعي مصوبات و اراده نمايندگان 
م��ردم در پارلمان محل��ي را م��ادون اراده دولت قرار 
مي دهد كه اين اراده قانون اساسي نيست. بنابراين به 
نظر مي رسد كه باز هم اختيارات شورا را كاهش داده اند.

اين عضو ش��وراي ش��هر نكته ديگر حايز اهميت در 
خصوص ش��وراهاي ش��هر را عدم تفكيك شوراها در 
قانون دانست و توضيح داد: وقتي الزامات و اقتضائات 
ش��هرها با هم متفاوت اس��ت بايد اختيارات متفاوت 
براي آنها در نظر گرفته ش��ود كه اين م��ورد در قانون 
ديده نش��ده اس��ت. اين مهم را در قانون اساسي و اين 
تمركزگريزي را در قانون شوراها نمي بينيم. در شهري 

مانند تهران با جمعيت و وس��عتي كه دارد نمي توانيم 
براي ه��ر موضوعي كه در زير مجموع��ه كامل انجام 
نمي شود، شهردار تهران را به صحن شورا بكشانيم .در 
واقع به لحاظ جايگاه و اقتضائاتي كه اين شهر دارد اين 
امكان خيلي فراهم نيست اما اين كار را مي توان خيلي 
آس��ان در يك ش��هر 50 هزار يا 100 هزار نفره انجام 
داد زيرا شهردار در اين ش��هرها درگيري هاي زيادي 
ندارد كه نتواند براي موضوعات مختلف به شورا بيايد و 
پاسخگو باشد. اما قانون براي تمام شهرها چه شهرهاي 
بزرگ با جمعيت هاي ميليوني و چه شهرهاي كوچك 
با جمعيت چندصد هزار نفري يكس��ان است و اين با 
روح قانون اساسي همخواني ندارد. متاسفانه ما هنوز 
نتوانسته ايم اين تفكيك را براي حداقل شهرهاي باالي 
يك ميليون نفر جمعيت قايل شويم تا نمايندگان مردم 
در ش��ورا بتوانند از زيرمجموعه ش��هرداري نيز پاسخ 
بخواهند و خود اين عدم امكان پاسخ گيري از شهردار و 
زير مجموعه آن يكي از كاهش اختيارات شوراها است.

  كاهش اختيارات شوراي عالي استان ها 
حجت نظري درباره نقش ش��وراي عالي استان ها نيز 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: ش��وراي عالي استان ها، 
به عنوان عالي ترين ركن شوراهاي پايه است كه قانون 
اساسي هم آن را به رسميت شناخته و يك نهاد اساسي 
تلقي مي شود و اختيارات قابل توجه و منحصر بفردي 
دارد. ما هيچ نهادي را در كش��ور نداريم كه به ش��كل 
توامان امكان ارايه طرح به مجل��س و نيز ارايه اليحه 
به دولت از طريق مجلس را داشته باشد.اين اختيار را 
قانون اساسي به شوراي عالي استان ها داده است و در 
اين حد مي تواند نقش آفريني داشته باشد. اما متاسفانه 
شوراي عالي استان ها از اينكه بتواند آيين نامه داخلي 
براي شوراهاي شهر و روستا تصويب كند، محروم شده 
است كه اين هم به نوعي كاهش اختيارات شورا به شمار 
مي رود. زيرا در نهايت تصويب آيين نامه شوراها بر عهده 
هيات وزيران اس��ت و هيات وزيران با توجه مشغله اي 
كه ممكن اس��ت در حوزه هاي مختلف داشته باشند 
تا به امروز نتوانس��ته اند آيين نامه داخلي خوبي براي 
شوراها به تصويب برسانند.  او با اشاره به اينكه يك بار 
هم آيين نامه مفصلي به هيات وزيران ارايه شد، يادآوري 
كرد: اين آيين نامه به دليل طوالني بودن،  مورد توجه 
قرار نگرفت و آن را مختصر كردند و گفتند جزييات آن 
را خود ش��وراها تعيين كنند به چه شكل مي خواهند 
جلسات خود را اداره كنند. موضوع ديگري كه دراين 
زمينه بايد مد نظر قرار بگيرد اين است كه بسياري از 
اعضاي هيات وزيران ممكن است اطالعات تخصصي 
درحوزه شهري نداشته باشند و ندانند كه الزامات اداره 
جلسات و الزامات نحوه تعامل اعضا با هم و با مديريت 

شهري بايد به چه شكل باشد.

  مجلس به دنبال كاهش اختيارات شوراها
او با بيان اينكه وضع عوارض از جمله موضوعات ديگري 
است كه در حوزه اختيارات شورا قرار دارد و اين روزها 
بحث بر سر آن زياد اس��ت، به اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده اشاره كرد و گفت: با توجه به رويه اي كه در طول 
اين 5 دوره شورا ازمجلس شوراي اسالمي سراغ داريم، 
 مجلس همواره تالش كرده زماني كه قانون شوراها را 
اصالح مي كند، بخشي از اين اختيارات را كم كند. در 
ماه هاي اخير هم تالش كرد تا در اليحه قانون ماليات 
بر ارزش افزوده بخش��ي از اختيارات شورا را كم كند و 
اعضاي مجلس در تالش بودند با حذف واژه عوارض و 
جايگزيني واژه ماليات حتي اختي��ار وضع عوارض از 
شوراها را سلب كنند. البته با پيگيري هايي كه تا امروز 
صورت گرفته به نظر مي آيد كم كم برخي نمايندگان 
مجلس به خصوص رييس كميسيون اقتصادي به شدت 
پيگير اين هستند تا مانع كاهش اختيارات شوراهاي 
شهر شوند. او ادامه داد: مجموعه اينها نشان از اين دارد 
كه در هر دوره از ابت��دا تا امروز مدام تالش بر اين بوده 
كه اختيارات شوراها كاهش يابد و متاسفانه اين اتفاق 
همواره رخ داده و امروز با شوراهايي مواجه هستيم كه در 
وضع مقررات، نصب شهردار به معناي كامل آن و همين 
طور در نظارت بر بخش اجرايي مديريت شهري كارايي 
الزم را ندارند و بسياري از انتظاراتي كه مردم از شوراها 
را دارند را نمي توانند جامع عمل بپوشانند. نظري افزود: 
اگر واقعا دنبال تجلي اراده ملت بوده و مي خواهيم مردم 

بتوانند در سرنوشت خود به بهترين شكل نقش آفريني 
كنن��د، بايد حتما پارلمان هاي محلي را به رس��ميت 
بشناسيم.بايدتالش كنيم اختيارات شوراها را افزايش 
دهيم. متاس��فانه با توجه به اينك��ه غالب نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي از ش��هرهاي كوچك وارد 
مجلس شده اند و در شهرهاي كوچك نيز نمايندگان 
بسياري مواقع اعضاي ش��ورا را رقيب بالقوه خودشان 
مي دانند تالش شده تا به امروز اين نهاد خيلي پا نگيرد 
و اگر اين اتفاق به شكل برعكس رخ دهد شاهد اتفاقات 
بهتري در ش��هرها خواهيم بود. نمايندگان مردم در 
شوراها نسبت به ساير مسووالن در دسترس شهروندان 
هستند و اين امر مي تواند خأل بين مردم و مسووالن را 
پر كند. به گزارش »تعادل«، هفته گذشته نمايندگان 
مجلس بعد از 37 سال اليحه درآمدهاي پايدار شهري 
را تصويب كردند. براساس ماده 4 اين اليحه، شوراهاي 
شهر بايد براي تامين منابع خود عوارض محلي وضع 
كنند. هر چند اين اليحه دست شوراهاي شهر را براي 
وضع ع��وارض باز مي گذارد اما از س��وي ديگر، اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده با اين اليحه تناقض دارد. حجت 
نظري در اين باره گفت: تالشي كه صورت مي گيرد اين 
است كه در هردو اليحه رويكرد افزايش اختيارات در 
نظر گرفته ش��ود و ادامه اين رويكرد براي شهرداري و 

شهر مناسب است.

   محدوده اختيارات شوراهاي شهر 
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميس��يون سالمت و 
خدمات شهري شوراي شهر نيز در گفت وگو با »تعادل« 
با بيان اينكه اختيارات شوراها در قانون شوراها مشخص 
شده اس��ت، گفت: اختيارات شوراهاي شهر در سطح 
شهر اس��ت و نه ش��هرداري ها و يكي از مشكالتي كه 
اكنون وجود دارد اين است كه شوراها بيشتر در سطح 
شهرداري داراي نفوذ هستند و در اين ارتباط فعاليت 
مي كنند و در سطح شهر كه دستگاه ها و سازمان هاي 

ديگر نقش آفريني مي كنند، كمتر تعامل دارند.

او ادامه داد: اين روند بايد تغيير كند و مديريت يكپارچه 
شهري عملي شود تا وظايف و اختياراتي كه در حيطه 
خدمات شهري به شكل گسترده در شهر وجود دارد 
به طور كامل به ش��وراها واگذار شود تا شوراها بتوانند 
به شكل موثر خدمات رساني كنند.در بحث ماليات بر 
ارزش افزوده مجلس شوراي اسالمي اقدام هايي را انجام 
داده است كه شهرداري ها و شوراها به شدت با آن مخالف 
هستند. براي حل اين مش��كل شوراها و شهرداري ها 
تعامالت گس��ترده اي با مجلس و به ويژه كميسيون 
اقتصادي مجلس انجام دادند.دراليحه ماليات بر ارزش 
افزوده بحث ماليات و عوارض يكي در نظر گرفته شده اند 
و ماليات وظيفه همه دستگاه ها است و قانونگذار مرجع 
آن را مشخص كرده است. در حالي كه مرجع عوارض 
شوراها هستند و جزو اختيارات شوراها است و چنانچه 
عوارض و ماليات با هم در نظر گرفته شوند اين اختيار 
از ش��وراها سلب مي ش��ود. عوارض دريافتي به خزانه 
رفته و اختيار آن به وزارت كش��ور واگذار مي ش��ود و 
عمال شوراها اختيار الزم را در اين زمينه ندارند و بسيار 

محدود مي شوند. نوري با بيان اينكه اكنون اقدام هاي 
خوبي در مجلس انجام شده است،  گفت: از سوي ديگر 
كليات اليحه درآمدهاي پايدار در مجلس تصويب شد 
.در برخي بندهاي اي��ن اليحه بر وضع عوارض محلي 
توسط شوراها تاكيدش��ده است و قطعا شاهد تجديد 
نظر دراليح��ه ماليات بر ارزش اف��زوده در اين زمينه 

خواهيم بود.

    روند كاهشي اختيارات 
محمد ساالري رييس كميسيون معماري وشهرسازي 
شوراي شهر تهران نيز در گفت وگو با »تعادل« به بيان 
ديدگاه هايش در خصوص اختيارات شوراها پرداخت و 
گفت: به طور كلي در كشور ما از زمان شكل گيري نهاد 
شوراها تا به حال از ميزان اختيارات آنها كاسته شده اما 
هيچ وقت ميزان اختيارات افزايش نداشته است. البته 
ممكن است اين امر در شهر تهران با توجه به جايگاهي 
كه ش��وراي ش��هر تهران در نظام تصميم گيري دارد 
چندان مشهود نباشد. در شهر تهران به لحاظ همراهي 
كنشگران مدني و به خصوص رسانه ها شرايط متفاوت 
اس��ت.در واقع شوراي ش��هرتهران بخش عمده اي از 
قدرت خود را از جامعه مدني و ركن چهارم دموكراسي 
مي گيرد و فراتر از اختياراتي كه داريم مي توانيم يكسري 
از رويكردهاي مورد نظرمان را در راستاي مصلحت شهر 
و شهروندان پيش ببريم اما در شهرهاي ديگر اينگونه 
نيس��ت و نظامات اداري، اجرايي و سازمان ها و نهادها 

چندان وقعي به تصميمات شوراها نمي نهند.
او ب��ا بيان اينكه اين موضوع جاي تاس��ف دارد، اظهار 
كرد: ما در جمهوري اس��المي ايران اصل جمهوريت 
را دركنار اس��الميت توامان داريم و در راستاي تحقق 
جمهوريت نظام است كه در قانون اساسي كشور موضوع 
ش��وراها و مش��اركت دهي مردم و نمايندگان آنها در 
تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي محلي در شهرها و 
روستاها به رسميت شناخته شده است. در كنار شوراها 
مجلس ملي را داريم و درآنجا نمايندگان در موضوعات 
ملي و سياست گذاري هاي كالن كشور به نمايندگي از 

مردم كنشگري مي كنند.

    ناكارآمدي در بخش هاي مختلف 
او ادام��ه داد: طي س��ال هاي گذش��ته باي��د مبتني بر 
آسيب شناس��ي كه در اين خصوص انجام ش��ده است، 
تغييرات��ي در قانون ش��وراها براي افزاي��ش اختيارات 
شوراها صورت مي پذيرفت . در اين صورت مي توانستيم 
مسووليت حاكميت و نظام حكمراني كشور و دولت ها را به 
تشكل هاي مردم نهاد و ذيل آنها شوراهاي محالت واگذار 
كنيم. در اين صورت ناكارآمدهاي كش��ور، اعتراضات و 
مطالبات معطوف به نظام حكمراني كش��ور مي شود و 
مردم اي��ن مطالبات را از نمايندگان خ��ود در نهادهاي 
محلي انتظار دارند. اما زماني كه اختيارات نهادهاي مدني 
را تحديد مي كنيم در اين شرايط مطالبات، پرسشگري، 
اعتراضات، نقدها و حس ناكارآمدي از نظام اداره كشور 
معطوف به اصل حاكميت و ساختار نظام مي شود و اين 
بزرگ ترين ظلم به نظام جمهوري اسالمي و كشور است.

او ادامه داد: همچنان ما به عنوان كشورهاي جهان سوم 
يا در حال توسعه اين مطالب را مطرح مي كنيم اما زماني 
كه بحث تصميم گرفتن به ميان مي آيد باز هم اقتدار 
خود را در افزايش اختيارات مي دانيم و نه در برونسپاري 
و واگذاري اختيارات و چابكسازي . همانطور كه گفتم 
اين امر باعث مي شود كشور دچار روزمرگي مفرط شود 
و همه ظرفيت و انرژي مسووالن نظام و حوزه حكمراني 
كشور كه بايد معطوف به سياس��ت گذاري، راهبري، 
نظارت و هدايت شود، صرف اجرا مي شود و شاهد برخي 

ناكارآمدي ها در كشور هستيم.

  دولت ها هنوز اختيارات بيشتر مي خواهند
ساالري با اش��اره به تصويب كليات اليحه درآمدهاي 
پايدار ادامه داد: در دهه 60 دولت وقت تصميم به اداره 
كالن شهرها به شكل خودكفا گرفت و قرار شد به شكل 
همزمان اليحه درآمده��اي پايدار به مجل��س ارايه و 
تصويب شود تا نحوه اداره شهرها مبتني نظام درآمدهاي 
پايدار باشد اما در عمل شاهد بوديم كه بخش اول تصميم 
كه خودكفا بودن شهرها بود، اجرايي شد اما بخش دوم 
آنكه اليحه درآمدهاي پايدار شهرهابود، انجام نشد. تا 
اينكه روحاني در دولت قبل اين اليحه را ارايه كرد و همان 
زمان قول داد تا آخر كار دولت يازدهم به اتمام برسد. االن 
دو س��ال از دولت دوازدهم هم گذشته و اكنون در سال 
پاياني مجلس هنوز اين طرح به نتيجه نرسيده است. اين 
يكي از اشكاالت اساسي عدم توجه سيستم تصميم گيري 
كشور به نهادهاي محلي و مدني و نمايندگان مردم به 
ش��مار مي رود. همچنان دولت مركزي و وزارت كشور 
و ديگر س��ازمان ها تالش مي كنند تا اختيارات خود را 
حفظ كنند در صورتي ك��ه خيلي پيش از اين بايد اين 
اليحه مصوب و اجرايي مي شد. در اين صورت، ما شاهد 
اين حجم از شهرفروشي، كاهش سرانه هاي خدماتي و 

كاهش كيفيت زندگي در شهرها نبوديم.
او با بيان اينكه تصويب كليات اليحه درآمدهاي پايدار 
نتيجه كنش��گري نمايندگان شوراي ش��هر تهران، 
شهرداري و شوراي عالي استان ها با همكاري نمايندگان 
مجلس بود،  ادامه داد: ماده 4 اين اليحه بسيار مهم بود 
به ش��دت نگران اين بوديم كه اختيارات نهاد شوراها و 
شهرداري ها را كاهش دهند اما خوشبختانه اين ماده 
به تصويب رس��يد. اما هنوز تصويب نهاي��ي را نداريم.

قرار اس��ت درباره ماده 5 دوباره كميس��يون مربوطه 
بررس��ي هايي انجام دهد و اميدواري��م اين همراهي 
ادامه پيدا كند تا ش��اهد افزايش درآمدهاي پايدار در 

شهرها باشيم.
او افزود: اگر بنا داريم در ش��هر تهران و در كشور شهر 
فروشي را متوقف كنيم قطعا اين كار با ايجاد درآمدهاي 
جايگزين از حوزه هاي پايدار ممكن است و بايد دولت و 
مجلس اين موضوع را درك و با شوراها همراهي كنند. 
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چند پيشنهاد براي افزايش 
درآمدهاي پايدار شهرداري

بحث درآمده��اي پايدار 
شهرداري ها و دهياري ها 
هميشه يكي از بحث هاي 
مهم و كليدي در مديريت 
ش��هري بوده اس��ت. اگر 
ش��هرداري ها نتوانن��د 
درآمد س��الم و پايداري 
داشته باشند، به ناچار به 
سمت بنگاه داري و فروش 
تراكم خواهند رفت. به همين دليل، پايدارس��ازي 
منابع درآمدي بايد هميش��ه در اولويت برنامه هاي 
شهرداري ها قرار داشته باشد.  برخي از راه هاي كسب 
اين درآمد در سال هاي اخير عبارت اند از اخذ عوارض 
نوس��ازي، عوارض كسب و پيش��ه و بهاي خدمات 
مديريت پس��ماند امالك مسكوني و غيرمسكوني. 
از عوامل رش��د درآمد پايدار شهراري ها مي توان به 
اصالح ساختار وصول درآمدهاي پايدار، اطالع رساني 
به شهروندان و موديان، بهبود نظام وصول، پيگيري 
مس��ووالن درآمدهاي پايدار ستاد و مناطق، توجه 
به فرآيند هاي هوشمند سازي و در نهايت تمايل به 
مشاركت شهروندان را نام برد.  همچنين شهرداري ها 
بايد براي صرفه جويي در هزينه ها، هر چه سريع تر 
قبض كاغذي را نيز حذف كنن��د و اخذ عوارض به 
ص��ورت غيرحضوري و بدون ني��از به وجود قبوض 
كاغذي پرداخت شود. يكي ديگر از مشكالت اصلي 
شهرداري ها عدم وجود مديريت واحد شهري است. 
سال هاي سال است در كشور بحث مديريت يكپارچه 
شهري مطرح اس��ت اما هنوز محقق نشده چرا كه 
دستگاه هاي دولتي راغب نيستند وظايف شان را به 
شهرداري ها و دهياري ها محول كنند . اليحه درآمد 
پايدار شهرداري ها و دهياري ها سال ها است در دولت 
و به دليل اخت��الف وزارت اقتصاد و وزارت كش��ور 
مسكوت مانده است، در حالي كه چندين سال است 
كه بر اس��اس قانون مصوب مجل��س، دولت ها بايد 
اليحه پيشنهادي خود براي مديريت واحد شهري 
و درآمد پايدار ش��هري را به مجلس ارايه دهند كه 
به تازگي اين اتفاق افتاده اس��ت اما اجرايي شدن و 
نحوه پايدار سازي درآمدها بايد با مشورت با نخبگان 
شهرسازي و مديريت شهري و اساتيد اقتصاد شهري 
صورت گيرد . متاسفانه خيلي مشخص نيست متولي 
سازمان شهرداري دولتي است يا يك نهاد عمومي. با 
توجه به وظايف شهرداري ها بايد گفت امور جاري 
مستلزم يك درآمد پايدار است؛ به هر شكل وضعيتي 
كه در شهر ها رخ مي دهد يك كار غير عادالنه است 
زيرا عمده هزينه شهرها از افرادي كه پروانه ساخت 
مي گيرند، دريافت مي شود و اين يك كار غيرمنطقي 
است . چرا فقط شهرونداني كه پروانه مي گيرند بايد 
هزينه خدمات مابقي مردم شهر را پرداخت كنند. در 
واقع شهرداري ها اگر پروژه اي داشته باشند، هزينه 
آن را فقط از اين افراد مي گيرند و بعضا اگر به مشكل 
كمبود بودجه مواجه شوند، ناچار از فروش بي رويه 
تراكم  خواهد شد كه اين هم ظلمي است به آيندگان؛ 
چرا كه ممكن است مشكل شهرداري با فروش تراكم 
حل شود اما مشكالت ناشي از اين امر دامنگير نسل 
بعد خواهد ش��د. بنابراين در بخش درآمد پايدار هر 
كس بايد سهم خود را پرداخت كند. متاسفانه با وجود 
قشر دانشگاهي و تعداد زيادي از مهندسان شهرساز 
و طراحان و برنامه ريزان شهري، مديران شهري ما از 
ظرفيت جوانان نخبه استفاده نمي كند . بسياري از اين 
جوانان تمايل دارند به صورت رايگان در پروژه هاي 
شهرداري ها حضور داشته باشند ولي در همان ابتدا 
با وضع قوانين دس��ت و پا گير و درخواست رزومه و 
سابقه كاري، دست رد به سينه آنها زده مي شود. در 
صورتي كه شهرداري ها از مهندسان رشته شهرسازي 
در پروژه هاي خود دعوت به همكاري كنند و تيم ها 
و گروه هاي اس��تارت آپي تشكيل ش��ود، مي تواند 
كمك زيادي به باال رفتن درآمد هاي پايداري شهري 
صورت گيرد.  معتقدم ش��هرداري بايد يك قسمت 
جديد در مجموعه خود تعريف كن��د و يك اتاق به 
آن اختصاص دهد . نام اين قس��مت مي تواند واحد 
همفكري شهرسازي باش��د. در اين واحد مسائل و 
مشكالت مختلف شهرسازي و شهرداري در اختيار 
متخصصان و استادان و دانش��جويان شهرسازي و 
مديريت شهري قرار داده مي شود . اين متخصصان 
با تش��كيل گروه هاي تخصصي براي آن مش��كل و 
ب��راي همان محله، راهكار هاي مختلف را بررس��ي 
و پيش��نهادات خود را به مسووالن و ش��هردار ارايه 
مي دهند.همچنين سعي مي كنند در مراحل اجرا نيز 
نظارت داشته باشند . شهرداري نيز قسمتي از درآمد 
حاصل از اين طرح ها را در اختيار گروه قرار مي دهد . 
در اين گروه از هر دانشگاه نماينده اي وجود دارد كه 
بايد مباحث را با ساير دانشجويان دانشگاه به اشتراك 
گذاش��ته و از افراد عالقه من��د در موضوع، دعوت به 
همكاري كند. بدين ترتيب راه هاي افزايش درآمد هاي 
پايدار شهرداري به صورت پيشنهاد هاي اختصاصي 
همان محل، توس��ط متخصصان و اساتيد مطرح و 
اجرا مي ش��ود. مديران شهري بايد از تكنولوژي روز 
در شهر ها استفاده كنند و هزينه هاي خود را تا جاي 
ممكن كاهش دهند. كاهش هزينه، خود يك درآمد 
پايدار است . براي مثال، مي توان از آسفالت با كيفيت 
و طول عمر زياد توليد شده با تكنولوژي روز استفاده 
كرد ي��ا از بتن ها و رنگ هاي مقاوم در جدول بندي و 
نقاشي خيابان ها استفاده كرد تا بتوان در بلندمدت، 
هزينه ها را كاهش داد.  همچنين با يكپارچه سازي 
نقشه ها و داده هاي شهري بين ش��هرداري و ساير 
ارگان ها مانند اداره برق و آب و فاضالب و مخابرات، 
تونل مشترك انرژي ايجاد كرد تا از تخريب و بازسازي 
معابر و پياده رو ها كاس��ته ش��ود. بايد در اين زمينه 
شفاف س��ازي كامل صورت بگيرد بدين معني كه 
سامانه اي براي شفاف سازي درآمدهاي شهرداري ها 
و دهياري ها راه اندازي شود تا مردم بدانند هزينه اي كه 
به شهرداري ها بابت عوارض و غيره پرداخت كرده اند، 
در كجا و توسط چه پيمانكاراني و تا چه زماني اجرا 

خواهد شد زيرا شفاف سازي معجزه مي كند.

عباس رياضت
كارشناس شهري

  حجت نظري: مشخصا در مورد صالحيت 
ديوان عدالت اداري براي ورود به مصوبات 
شورا، قانون اساسي و آيين دادرسي ديوان 
صراحتا اعالم مي كنند ك�ه ديوان عدالت 
اداري وظيف�ه رس�يدگي ب�ه ش�كايات و 
تظلم خواهي هر شخص حقيقي و حقوقي از 
تصميمات و اقدامات مقام دولت يا كاركنان 
دولت را دارد. اين در حالي است كه شوراي 
ش�هر نه دولت و ن�ه كارمند دولت اس�ت؛ 
بنابراي�ن واضح اس�ت كه دي�وان عدالت 
اداري صالحيت ورود به مصوبات ش�وراي 
ش�هر را ندارد. اما مكرر شاهد اين هستيم 
كه مصوبات ش�وراها كه چند س�ال طول 
كشيده تا اجرا شوند توسط ديوان عدالت 
اداري ابطال مي شوند.   اين نظارت قضايي 
در شرايطي است كه ما هيات هاي تطبيق 
مصوبات را داريم ك�ه اتفاقا يك نماينده از 

دستگاه قضايي نيز درآنجا حضور دارد

برش
  محمد س�االري: به طور كلي در كشور ما 
از زمان شكل گيري نهاد شوراها تا به حال از 
ميزان اختيارات آنها كاسته شده اما هيچ وقت 
ميزان اختيارات افزايش نداشته است. البته 
ممكن اس�ت اين امر در شهر تهران با توجه 
به جايگاهي كه شوراي شهر تهران در نظام 
تصميم گيري دارد چندان مشهود نباشد. در 
شهر تهران به لحاظ همراهي كنشگران مدني 
و به خصوص رسانه ها شرايط متفاوت است.
در واقع ش�وراي شهرتهران بخش عمده اي 
از قدرت خود را از جامعه مدني و ركن چهارم 
دموكراس�ي مي گيرد و فرات�ر از اختياراتي 
كه داريم مي توانيم يكسري از رويكردهاي 
مورد نظرمان را در راستاي مصلحت شهر و 
شهروندان پيش ببريم  اما در شهرهاي ديگر 
اينگونه نيس�ت و نظامات اداري، اجرايي و 
سازمان ها و نهادها چندان وقعي به تصميمات 

شوراها نمي نهند

برش



دانش و فن10اخبار

هنوز از زمان اتصال تمامي مردم به اينترنت خبري نيست

يك هفته در خواب  اينترنتي
گروه دانش و فن   

اينترنت بين الملل از شنبه شب هفته گذشته به تاريخ 
25 آبان، براي تمامي كاربران در ايران قطع شد؛ علت 
اين اتفاق كه به گفته مسووالن، شوراي امنيت كشور 
ب��راي آن تصميم گرفت، ناآرامي هاي��ي بود كه پس از 
افزايش قيمت بنزين در شهرهاي مختلف كشور ايجاد 
شد. بنابراين براي حفظ امنيت كشور كه نمايندگان و 
مس��ووالن آن را مهم تر از همه چيز مي دانند، تصميم 
به قطع اينترنت و جلوگيری از دسترس��ی کاربران به 
اين ش��بکه جهانی گرفته ش��د. از همان فرداي قطع 
اينترنت، اعتراض هايي نس��بت به اين موضوع ش��كل 
گرفت؛ از كسب وكارهايي كه فعاليت خود را در گروي 
دسترسي به اينترنت مي دانند تا دانشجوياني كه براي 
فعاليت هاي علمي خود نيازمند مقاالتي هس��تند كه 
تنه��ا در منابع خارجي پيدا مي ش��ود. بدين ترتيب در 
روزهاي گذشته يكي از مهم ترين موضوعاتي كه مورد 
توجه تمامي افراد در ايران قرار داشت، آگاهي از زمان 
اتصال مجدد به ش��بكه جهاني اينترنت بود. كما اينكه 
هر يك از مسووالن نيز در كنار تمامي مسووليت هاي 
خود و اخباري كه مطرح مي كردند، گوشه چشمي به 

اين موضوع داشتند.
بس��ياري از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگوهايي خواستار بازگش��ت اينترنت بودند و 
برخي ديگر كه شايد بيش از ساير مسووالن نسبت به 
اين موضوع آگاهي داشتند، نسبت به اتصال اينترنت 
در روزهاي آينده ابراز اميدواري كردند. اظهار نظرها 
درباره زمان اتصال مجدد اينترنت بين الملل از محمود 
واعظي، وزير س��ابق ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
كه اكن��ون رئيس دفت��ر رييس جمهوري اس��ت، تا 
علي ربيعي در س��مت س��خنگوي دولت و بسياري 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي ك��ه درباره 
اتصال اينترنت بيش��تر در مقام درخواس��ت كننده 
ظاهر شده اند را نيز در برمي گيرد. واعظي چهارشنبه 
گذشته در پاسخ به اين پرسش که قطع دسترسی به 
اينترنت به تشخيص کدام نهاد بوده است، اظهار کرده 
بود: »در شورای امنيت کشور تصميمات مشخصی 
برای امنيت کش��ور اتخاذ شده و در جايی هم مجبور 
شدند تصميم قطع دسترسی به اينترنت را بگيرند.« 
او درباره زمان وصل ش��دن اينترنت ني��ز گفته بود: 
»اگر آرامش همين گونه باشد در آينده خيلی نزديک 
اينترنت وصل می ش��ود.« همچني��ن ربيعي درباره 
قطع اينترنت در کش��ور و مشکالتی که برای برخی 
از مشاغل به ويژه دانش��جويان ايجاد شده گفته بود: 
»طبيعی است که در اين شرايط بسياری از مشاغل و 
بانک ها از جمله مشاغل اينترنتی دچار مشکل شده 
باشند و ما سعی کرديم که اين مشکل را حل کنيم؛ 
البته بعضی مشاغل و کارهای دانشجويان باقی مانده 
که می پذيريم. شورای عالی امنيت کشور اين تصميم 
را گرفته و براس��اس آنچه که اطالع دارم در برخی از 
اس��تان ها که آرام آرام اين اطمينان ايجاد ش��ود که 
سوءاستفاده از اينترنت صورت نمی گيرد، اين برگشت 

صورت خواهد گرفت.«

  در کیفیت پیام رس�ان های داخلی كمبود 
داريم

همچني��ن ابوالحس��ن فيروزآبادی -دبير ش��ورای 
عالی فضای مجازی- پنج ش��نبه گذشته از تشكيل 

جلسه اي براي بررسي موضوع اتصال مجدد اينترنت 
خبر داد. او درباره مش��کالت قطعی اينترنت گفت: 
»در رابطه با اينترن��ت تصميم گيری در حوزه های 
امنيتی کش��ور، اتخاذ و در اولين فرصت، اختالالت 
اين ح��وزه برط��رف خواهد ش��د.« دبير ش��ورای 
عالی فض��ای مجازی درب��اره مش��کالتی که برای 
برخی کس��ب وکارهای وابس��ته به اينترنت ايجاد 
ش��ده، اظهار كرد: »بايد کاری کنيم که اين ضرر و 
زيان ها کمتر ش��ود. اگر يک شبکه ملی پرقدرت در 
کش��ور داش��تيم، اين زيان ها به مراتب کمتر بود.« 
فيروزآبادي با بيان اينکه اميدواريم اتفاق اخير که 
منجر به قطعی اينترنت شد، باعث شود همکاران ما 
در وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات تمهيداتی 
برای توانمند کردن شبکه ملی اطالعات بينديشند، 
افزود: »شبکه ملی يک ارتباط جهانی است و زمانی 
می تواند خوب کار کند که با دنيا ارتباط داشته باشد. 
در بستر اين شبکه جهانی »صدا« و »ديتا« در کشور 
مشکل ندارد، اما آنچه که با محدوديت مواجه شده، 
پروتکل مربوط به اينترنت است که با قطع آن، ضرر 
و زيان هاي��ی را متوجه برخی کس��ب وکارها کرد.« 
فيروزآبادی بيان کرد: »در شرايط محدوديت های 
به وجودآمده برای اينترنت، س��عی کرديم خدمات 
بانکی، حمل و نقلی و س��اير خدمات��ی که به نوعی 
ب��ا زندگی مردم در ارتباط ب��ود را پايدار نگه داريم. 
ما در کيفيت پيام رس��ان های داخلی دچار کمبود 
هستيم اما با وجود اين پيام رسان های بومی در اين 
مدت با اقبال زيادی از سوی کاربران مواجه شدند. 
با محدوديت های ايجادش��ده در اينترنت، مردم به 
جايگزين های داخلی در موتورهای جس��ت وجو و 
پيام رسان ها اقبال نش��ان داده اند، هرچند کيفيت 
پيام رس��ان ها و خدمات داخلی به مي��زان کيفيت 
موارد مش��ابه خارجی نيس��ت اما مردم با متانت و 

صب��وری از اين امکان��ات اس��تفاده کرده اند.« وي 
همچنين از شکسته ش��دن رکورد ترافيک داخلی 
خب��ر داد و گفت: »ترافيک داخل��ی ما در اين مدت 
از 750گيگابي��ت ب��ر ثاني��ه تجاوز کرد که رش��د 

چندبرابری را نشان می دهد.«

  اتصال اينترنت بین الملل به صورت محدود
اظهارات مس��ووالن درباره بازگشت اينترنت براي 
استان هايي كه آرامش در آنها برقرار شده، تا جايي 
ادامه داش��ت كه روز پنج ش��نبه اعالم شد برقراري 
اينترنت به صورت محدود در برخي از استان ها آغاز 
شده اس��ت و همچنين دانشگاه هاي بزرگ كشور از 
جمله امير کبير، صنعتی شريف، عالمه طباطبايی، 
تهران، علم و صنعت، خواجه نصير و شهيد بهشتی 
به اينترنت جهانی دسترسی پيدا کردند. همچنين 
بنابه اظهارات برخي از كاربران اينترنتي نيز اينترنت 
برخی ش��رکت های فع��ال و نيازمند ب��ه ارتباطات 
اينترنتی برقرار ش��د. از طرفي گزارش وب س��ايت 
مانيتورينگ اينترنت نت بالکس تا روز پنج ش��نبه 
حاكي از دسترسي حدود چهار درصدري مردم ايران 
به اينترنت بود، اما از روز پنج ش��نبه اخباري مبني 
بر دسترس��ي 15 درصدي مردم اي��ران به اينترنت 
 ADSL البته به ص��ورت محدود و در ميان كاربران
منتشر شد، اين درحالي اس��ت كه هنوز هم بيشتر 
مردم به ش��بكه جهاني اينترنت دسترسي ندارند و 
محدوديت بسته های اينترنتی خطوط تلفن همراه 

همچنان برجاي خود باقي است.
البته پس از اينكه اخباري از اتصال نقطه اي شنيده 
ش��د، محمدجواد آذری جهرمی -وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات- خبر برق��راری مجدد ارتباطات 
اينترنت در برخی نقاط کش��ور را تاييد کرد و گفت: 
»ساير نقاط هم با تصويب ابالغ شاک متصل خواهند 

ش��د.« وي درباره خس��ارات وارده به شرکت های 
استارت آپی و امکان جبران آن گفت: »برآوردهای 
تقريبی در س��طح جامعه منعکس شده اما ما هنوز 
ب��رآورد دقيقی نداريم. بايد جلس��اتی ب��ا اتحاديه 
کس��ب وکارهای نوپا و نظام صنفی رايانه ای برگزار 
کنيم و برآوردهای دقيق اس��تخراج ش��ود. جبران 
خسارات ش��رکت ها با مصوبات دولت قابل پيگيری 
است اما مهم اين است که بتوان نحوه برآورد خسارت 
را استخراج کرد.« آذري جهرمي درباره حقوقی که 
از مش��ترکين در مدت قطع اينترنت تضييع ش��ده 
نيز گفت: »پيش��نهادهايی ب��رای اقدامات جبرانی 
داريم که هنوز نهايی نش��ده است و به محض نهايی 
شدن، اطالع رس��انی خواهيم کرد.« وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات درباره اينکه مش��ترکينی که 
بس��ته های مدت دار مثال يک هفت��ه ای خريداری 
کرده اند و در زمان قطع اينترنت قادر به مصرف بسته 
خود نشده اند، گفت: »به اپراتورها ابالغ کرده ايم که 
مدت زمان قطعی اينترنت را به مدت اعتبار بسته ها 
اضافه کنند.«  در حالي ك��ه اين روزها و در پي آرام 
شدن شرايط كشور، در بسياري از استان ها و مناطق، 
ناآرامي ها و اعتراض ها فروكش كرده است، بسياري 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي خواس��تار 
اتص��ال مجدد اينترن��ت بين الملل، البت��ه با حفظ 
امنيت ش��دند. برخي از آنها دسترسي به اينترنت را 
حق الناس دانستند و برخي هم به كسب وكارهايي 
اش��اره كردند كه در اين م��دت متحمل ضررهاي 
فراوان ش��ده و در انتظار بازگشت اينترنت هستند. 
در آخرين گفت وگوها و درخواست ها درباره بررسي 
اتصال مج��دد اينترنت، جالل ميرزاي��ي -نماينده 
مردم ايالم در مجلس- با اشاره به ضرورت برقراری 
اينترنت بيان کرد: »مساله اينترنت موضوعی است 
که روی بخش های مختلف کش��ور تاثيرگذار است 

و بهتر اس��ت اجازه دهيم تا کارشناسان اقتصادی، 
تجار، بازرگان��ان، صاحبان صناي��ع و بانکداران در 
اين زمينه نظر دهند؛ چرا که قطع اينترنت تاثيری 
روی تمام اي��ن بخش ها دارد.« وی همچنين اظهار 
کرد: »انتظار می رود به تدريج که آرامش به کش��ور 
بازگشته اس��ت اينترنت نيز در دسترس مردم قرار 
گيرد. مس��اله اينترنت يک مطالبه عمومی نيس��ت 
بلکه يک نياز عمومی است. بهتر است اين مسئله را 
به نوعی جلوه ندهيم که برخالف امنيت کشور بوده 

و با دعوا بر سر آن به مساله دامن بزنيم.«

  ش�بكه مل�ي اطالع�ات ج�اي اينترن�ت را 
نمي گیرد

اگرچه در همين ساعات قطع ارتباط با شبكه جهاني 
اينترنت هم س��ايت هاي داخلي با اتكا به سرورهاي 
داخلي همچنين ديگر خدمات ارائه ش��ده بر بستر 
اين سرورها از جمله پيام رسان ها و اپليكيشن هاي 
داخلي مش��غول به فعاليت و كاربران ايراني قادر به 
استفاده از آنها بودند، اما آنچه واضح است و بسياري 
از نمايندگان هم به آن اشاره كردند، اينكه ماجرا با 
اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند. زيرا استفاده مردم 
از اينترنت، به شبکه ملی اطالعات محدود نمی شود؛ 
اگرچه سايت های داخلی پابرجا هستند، اما بسياری 
از م��ردم هنوز با ناپايداری در اينترنت ثابت و همراه 
مواجهند و موضوع مهم ديگر، نياز بسياری از افراد به 
اطالعاتی است که خارج از شبکه ملی و در اينترنت 
جهانی وجود دارد. بسياری از کاربران در واکنش به 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات و فعاليت سايت هاي 
داخلي در غياب اينترن��ت بين الملل، اعتراض خود 
را به ش��يوه هاي مختلف ابراز كردن��د. برخی به اين 
اشاره کردند که اين روزها بايد در آزمون های آنالين 
ش��رکت  می کردند که يا ب��ه دليل ع��دم اتصال به 
درگاه بانکی و يا عدم دسترس��ی به ايميل خود قادر 
به اين کار نش��دند، برخی به مشاغلی اشاره کردند 
که کارش��ان در گروی ارتباط با شرکت های خارج 
از ايران است. بس��ياری از دانش��جويان  به قطعی 
اينترنت اعتراض داشتند و اينکه با قطع بودن شبکه 
جهانی، به مقاله های علمی دسترسی ندارند و برای 
دفاع از پايان نامه های خود دچار مش��کل ش��دند. 
بس��ياری از صاحبان کس��ب وکارها ه��م به قطعی 
اينترنت واکنش نش��ان دادن��د و اينكه اين موضوع 
منجر به از دس��ت رفتن بس��ياري از كسب وكارها و 
مش��اغل خواهد ش��د. بنابراين اگرچه اين روزها و 
شرايط ناگزير قطعی اينترنت فرصتی برای آزمايش 
شبکه ملی اطالعات و آمادگی وب سايت های داخلی 
در غياب شبکه جهانی اينترنت است، اما نمی توان 
منکر مش��کالتی ش��د که درحال حاض��ر کاربران 
بس��ياری در جامعه به دليل قطع��ی اينترنت با آن 

دست و پنجه نرم می کنند.
در نهايت در حالي كه بسياري از مسووالن از وصل 
ش��دن اينترنت در روزهاي آينده خب��ر مي دهند، 
هنوز هم زمان دقيقي براي اين موضوع اعالم نشده 
اس��ت. اگرچه در حال حاضر برخ��ي از كاربران در 
سراسر ايران به صورت محدود به اينترنت دسترسي 
دارند، اما اينكه چ��ه زماني تمامي كاربران در ايران 
قادر خواهند بود بار ديگر به اينترنت متصل شوند، 

مشخص نيست.

شركت چيني ش��يائومي مشغول ساخت كارخانه اي 
اتوماتيك و مجهز به اينترنت 5G اس��ت كه مي تواند 
ماهانه يك ميليون موبايل بس��ازد. اي��ن كارخانه در 
دس��امبر 201۹ تكميل مي ش��ود. به گزارش مهر به 
نقل از گيزموچاينا، در انجمن جهاني 5G كه در پكن 
برگزار ش��د، »لي جون« مدير ارشد اجرايي شيائومي 
اعالم كرد اين شركت هم اكنون مشغول ساخت يك 
كارخانه عظيم 5G است كه اتوماتيك و بسيار كارآمد 
است. او هنگام سخنراني در اين رويداد گفت: »كارخانه 
5G مذكور مي توان��د در يك ماه، يك ميليون موبايل 

توليد كند.«
كارخانه شيائومي هم اكنون در منطقه اقتصادي و فني 
 5G پكن در حال س��اخت اس��ت و يك شبكه وسيع
داخل آن وجود خواهد داشت. در اين كارخانه با كمك 
 )big data( الين هاي توليد اتوماتيك و داده هاي كالن
مي توان در هر دقيقه ۶0 موبايل ساخت. چنين ميزان 
توليدي ۶0 بار بيشتر از بازده كارخانه هاي فعلي است. 
ساخت اين كارخانه در دسامبر 201۹ ميالدي تكميل 

مي شود و به زودي ماهانه يك ميليون موبايل پرچمدار 
Mi در آن توليد خواهد شد.

به گفته لي جون، اينترنت 5G جان تازه اي به صنعت 
توليد موبايل مي بخش��د كه اين اواخر با ركود مواجه 
شده است. اين شركت استراتژي قدرتمند »اينترنت 
اشيا به عالوه 5G« را براي سال هاي آتي در نظر گرفته 
و قص��د دارد حداقل 10 موبايل 5G در 2020 توليد 
كند. تمام موبايل هاي ش��يائومي كه در چين قيمت 
آنها بيش از ۳00 دالر اس��ت به اينترنت 5G مجهز 

خواهند بود.

ت��الش كمپاني ه��ا ب��راي جلوگي��ري از تعمير ش��دن 
محصوالتش��ان توسط كاربران، خش��م عمومي از جمله 
جنبش »حق تعمير )Right to Repair( « را به دنبال 
داشته اس��ت. يكي از اين شركت ها اپل است كه به عقيده 
كاربران تمام تالشش را مي كند تا تعمير محصوالتش بسيار 
سخت شود. اين مساله در كنار آمار خرابي باالي محصوالت 
كمپاني كوپرتينويي سبب شده تا كنگره امريكا وارد قضيه 
ش��ود. كمپاني كوپرتينويي با جلوگيري از تعمير ش��دن 
محصوالتش توسط صاحبان آنها، كاربران را وادار مي كند تا 
شخصًا به اپل استور مراجعه كنند و با پرداخت هزينه هاي 
گزاف دس��تگاه خود را تعميرش��ده تحويل بگيرند. كاربر 
اجازه استفاده از قطعات شركت هاي شخص ثالث )از جمله 
نمايشگر( را هم ندارد و در صورت استفاده از آنها بايد ريسك 

خراب تر شدن دستگاه را بپذيرد. 
كايل اندير، نماينده حقوقي اپل در پاسخ به اتهام ها مي گويد 
اين شركت نه تنها سودي از تعميرات دستگاه ها نمي برد، 
بلكه اين كار برايش زيان آور هم هس��ت. او مدعي شده از 
س��ال 200۹ تاكنون هزينه ارايه خدم��ات تعمير فراتر از 

درآمد از اين طريق بوده است. وي علت تعميرپذيري پايين 
آي ديوايس ها را »اطمينان از تعمير شدن امن و مطمئن« 
آنها توصيف كرده است. مستندات اما با حرف هاي نماينده 
حقوقي اپل جور درنمي آيند؛ براي نمونه اين شركت براي 
مشكل كوچكي كه تعميركار متفرقه 75 دالر بابت آن اجرت 
مي گيرد، از مشتري بخت برگشته 1200 دالر دريافت كرده 
است. تعويض نمايشگر آيفون X )پس از اتمام گارانتي( 27۹ 
دالر تمام مي شود، ولي شركت شخص ثالث 170 دالر بابت 

اين كار طلب مي كند.
نماينده حقوقي اپل در ادامه اضافه مي كند كه تعميركاران 

آموزش نديده حين تعمير آيفون ها سبب بروز اتفاقي به نام 
»رويداد ايمني )Safety Event(« مي ش��وند. مثاًل شل 
بودن پيچ مي تواند به باتري صدمه زده و با گرم شدن بيش از 
حد آن را به آتش بكشد. البته اين ادعا نيز جاي بحث دارد؛ 
چون كاربران ابت��دا به آتش گرفتن باتري توجه مي كنند 
نه تعمير ش��دن غير اصولي آن. كايل اندير اشاره مي كند 
كه همكاري اپل با بخش تعميرات كمپاني Best Buy و 
سيستم جديدي كه صحت تعميركاران شخص ثالث را تاييد 
مي كند، مي توانند مشكالت را كمي برطرف كنند. اين دسته 
از تعميركاران به قطعات اصلي و دستورالعمل هاي تعمير 
كمپاني كوپرتينويي دسترسي دارند و مي توانند همانند 

تكنسين هاي مجاز اين شركت تعميرات را انجام دهند.
البته صحبت هاي نماينده اپل به مذاق جنبش »حق تعمير« 
خ��وش نيامده و آنها فكر مي كنند اين ش��ركت در زمينه 
تعميرات چندان منصف نيست. ناتانن پروكتور، رييس اين 
جنبش معتقد است تمام صحبت هاي اپل در اين رابطه براي 
توجيه كردن هستند و ادعاي دشوار بودن تعويض باتري 

آيفون خنده دار است.

 5G ماهانه يك ميليون موبايل با كارخانه مجهز به واكنش اپل به گراني تعمير محصوالتش

تالش مخفيانه گوگل براي جمع آوري س��وابق پزشكي 
ميليون ها امريكايي كه به نقض حريم شخصي و امنيت 
آنها انجاميده، با واكنش كنگره كشور امريكا مواجه شده 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از آس��ين ايج، تعدادي از 
نمايندگان كنگره امريكا روي همكاري تجاري مخفيانه 
 Ascension گوگل و موسس��ه بهداش��تي و درمان��ي
متمركز شده اند كه در قالب آن اطالعات پزشكي و درماني 
مراجعه كنندگان به 150 بيمارستان و بيش از 50 مركز 
درماني برتر اياالت متحده در اختيار گوگل قرار مي گيرد 
تا از اين داده ها براي ارايه خدمات س��المت الكترونيك 
جديد اين ش��ركت استفاده شود. قرار است بررسي اوليه 
اين قانون شكني جديد گوگل توسط اليزابت وارن نامزد 
دموكرات انتخابات رياست جمهوري امريكا و همكاران 
وي ريچارد بلومنتال و بيل كس��يدي صورت بگيرد. آنها 
روز گذشته با ارسال نامه  اي خطاب به آلفابت كه شركت 
مادر تخصصي گوگل محسوب مي ش��ود از اين شركت 
سواالتي را در مورد دسترسي به سوابق پزشكي و درماني 

ده ها ميليون نفر امريكايي پرسيدند و خواستار پاسخگويي 
سريع در اين زمينه شدند. اين سه نفر روي رابطه تجاري 
گوگل با شركت Ascension Health متمركز شده اند.

ش��ركتAscension Health بزرگ ترين مشتري 
خدمات كلود گوگل در حوزه خدمات درماني نيز محسوب 
مي شود و گوگل قصد دارد خدمات هوش مصنوعي نيز در 
اختيار آن قرار دهد. هنوز مشخص نيست گوگل تا چد حد 
اطالعات خصوصي درماني و بهداشتي مردم را از طريق 

Ascension Health دريافت مي كند. 

بدافزار Ads Blocker  با پنهان شدن در حافظه گوشي، 
به نمايش تبليغات مي پردازد. به گ��زارش زوميت، يك 
نرم افزار مسدودكننده تبليغات كه در خارج از فروشگاه 
نرم افزاري گوگل پلي در دسترس است، كاربران اندرويد 
را با حجم وس��يعي از تبليغات كه بسياري از آنها مبتذل 
هستند غافلگير كرده است. از آن جايي كه نرم افزار مذكور 
به گونه اي هوشمندانه از ديد كاربر مخفي مي شود، حذف 

آن دشوار بوده و اوضاع را براي كاربر سخت تر مي كند.
براساس س��ندي كه ش��ركت توليد كننده محصوالت 
ضدبدافزار Malwarebytes  منتشر كرده است، اين 
نرم افزار ادز بالكر نام دارد و از ترفندهاي متعددي استفاده 
مي كند تا به صورت ناخواسته و مرتبًا كاربران را با تبليغات 
بمباران كند. اولين درخواستي كه كاربران هنگام نصب 
اين بدافزار با آن مواجه مي ش��وند، مجوز نمايش در ساير 
نرم افزارها است. در مرحله بعد، اين نرم افزار اتصالي از نوع 
وي پي ان ايجاد كرده و ترافيك ش��بكه را رصد مي كند. 
تأييد اتصال وي پي ان توسط كاربر كه استانداردي الزامي 

در بسياري از برنامه هاي قانوني مسدودكننده تبليغات 
است، به بدافزار مذكور اجازه مي دهد تا به صورت مداوم در 
پس زمينه در حال اجرا باشد. چنين موردي همراه با مجوز 
نمايش در ساير برنامه ها، به ادز بالكر كمك مي كند تا با 
شيوه هاي آزاردهنده و بدون اجازه كاربر، تبليغات را نمايش 
دهد. تبليغاتي كه اين بدافزار نشان مي دهد، تمام صفحه 
هس��تند. برنامه مذك��ور تبليغات را نه تنه��ا در مرورگر 

پيش فرض، بلكه در صفحه اعالنات نيز نمايش مي دهد.
نيتان كولير، محقق س��ازمانMalwarebytes  بيان 

كرده است: »بدافزار اندرويدي ادز بالكر از لحاظ بسامد و 
تناوبات و قابليت هاي تبليغاتي، عملكرد بي رحمانه اي دارد. 
واقعيت اين است كه هنگام نوشتن اين متن، اين بدافزار 
با تناوب يك آگه��ي در هر چند دقيقه، چندين آگهي را 
در دستگاه آزمايش من نش��ان داده است.« همانقدر كه 
اين مسدودكننده جعلي آگهي آزاردهنده است، حذف 
كردنش نيز كار دشواري است. به گونه اي حتي هيچ آيكوني 
مربوط به بدافزار مذكور در صفحه گوشي ايجاد نمي شود. 
در بخ��ش مربوط به اطالع��ات برنامه ه��ا در تنظيمات 
اندرويد )App info( نيز هيچ اشاره اي به ادز بالكر نشده 
اس��ت. زيرا برنامه مذكور با كاردي سفيد نام اصلي خود 
را مي پوش��اند. پنهان كاري بدافزار باعث مي شود تا افراد 
بسياري مداوما در تالش براي حذف آن باشند. ادز بالكر 
آيكون ديگري با همان كادر سفيد را در صفحه اعالنات 
نمايش مي دهد كه با فشردن آن، كادري محاوره اي ايجاد 
شده و تالش مي كند تا برنامه هاي تبليغاتي بيشتري را 

نصب كند.
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يكپارچه سازي آدرس 
ايرانیان تا يك سال ديگر

معاون وزير ارتباطات با بي��ان اينكه ۶0 درصد از 
پروژه ملي يكپارچه سازي آدرس ايرانيان به اتمام 
رسيده است، گفت: »اين پروژه تا يك سال آينده به 
اتمام مي رسد.« حسين نعمتي در گفت وگو با مهر، 
درباره آخرين وضعيت پروژه ملي يكپارچه سازي 
آدرس ايرانيان )جي نف( بر مبناي انطباق كدپستي 
و آدرس اظه��ار كرد: پروژه »جي نف« كه با هدف 
انطباق تمامي آدرس هاي پس��تي در كش��ور با 
كدپستي و نقشه تعريف شده، يك پروژه ملي است 
كه حيطه و گستره وسيعي دارد و بايد همه كشور 
را پوش��ش دهد.« وي با بيان اينكه در اين پروژه 
دستگاه هاي مختلف متولي بخش هاي آن هستند، 
افزود: »تأمين نقشه نقاط مختلف كشور با مقياس 
خاص يكي از الزامات اين پروژه اس��ت و هر گونه 

نقشه جوابگوي اين پروژه نيست.«
معاون وزير ارتباطات، ساماندهي نام گذاري معابر 
توسط ش��هرداري ها را از ديگر مراحل اجراي اين 
طرح برش��مرد و گفت: »در اين زمينه متأسفانه 
ساماندهي صورت نگرفته و ما با كمك و همكاري 
ش��هرداري دنبال تكميل آدرس معابر هستيم.« 
نعمتي با بيان اينكه در بس��ياري از اماكن كشور، 
نقاط ش��هري و روس��تايي فاقد پالك هستند و 
اين موضوع بايد توسط شهرداري ها تأمين شود، 
تصريح كرد: »حدود 50 درصد آدرس ها در سطح 
كشور فاقد پالك هستند و ساماندهي اين موضوع 
كار زمان بري است.« معاون وزير ارتباطات با بيان 
اينكه ح��دود ۶0 درصد پروژه »جي نف« تكميل 
شده است، خاطرنشان كرد: »نقشه آدرس ها در 
كالن شهرها تأمين و نامگذاري معابر اصالح شده 
اس��ت. در »جي نف« به دنبال آن هس��تيم كه با 
ژئوكدكردن نقشه و آدرس در سطح كشور به يك 

آدرس معتبر و اختصاصي برسيم.«
نعمتي با بيان اينكه در بسياري از خيابان ها با تكرار 
اسامي روبه رو هستيم كه بايد تصحيح شود، ادامه 
داد: در وهله اول موضوع اين است كه بايد آدرس 
معتبر بر اس��اس ش��هر، محل، خيابان و كوچه، 
پارسل بندي تأمين شود كه در اين راستا تاكنون 
۶0 درصد نقاط شهري كشور، اين موضوع نهادينه 
شده و به دنبال انجام راه هاي ميان بر براي تسريع 
در سرعت كار هستيم. اگر سرويس هاي مدنظر 
روي س��امانه »جي نف« مستقر شود، بسياري از 
نقاط ضعف اين پروژه برطرف شده و هدف گذاري 
ما اين است كه در كمتر از يك سال آينده بتوانيم 

اين پروژه ملي را به اتمام برسانيم.«

بنیاد ملي توسعه فناوري 
افتتاح شد

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با مشاركت سازمان 
صنعتي ملل متحد يونيدو، برنامه مش��ترك براي 
توسعه كسب وكار و اشتغال در ايران طراحي كرده كه 
يكي از حوزه هاي اصلي آن صنعت فناوري اطالعات 
و ارتباطات با تمركز بر توسعه سه زيرشاخه بالكچين، 
اينترنت اشيا و هوش مصنوعي است و بدين ترتيب 
بنياد ملي توسعه فناوري با هدف پيشرفت اين سه 
شاخه در كسب وكارهاي ايراني افتتاح شد. به گزارش 
ديجياتو، بنياد ملي توس��عه فناوري يك ش��ركت 
خصولتي به ش��مار مي رود كه با همكاري نهادهاي 
وزرات تعاون، كارو رفاه اجتماعي، صندوق كارآفريني 
اميد، يوني��دو، منطقه ويژه اقتص��ادي پيام، جهاد 
دانشگاهي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شكل گرفته است. محمد نوروزي -رييس هيات مديره 
بنياد توسعه فناوري- با بيان اينكه زندگي همه ما با 
تكنولوژي گره خورده، اعالم كرد كه آنها قصد دارند 
چهار مدرس��ه بالك چين، مديريت سرمايه، هوش 
مصنوعي و اينترنت اشيا را در بنياد راه اندازي كرده 
تا افقي تخصصي براي مخاطبين ايران تهيه كنند. 
وي اظهار ك��رد: »اين روزها كه اينترنت در كش��ور 
قطع شده بيشتر از هميشه درك كرده ايم كه زندگي  
و كس��ب وكارها پوچ ش��ده و همين موضوع نشان 
مي دهد كه چقدر اينترنت در زندگي تك تك مردم 
تاثيرگذار اس��ت.« سهيل وطن دوست -مديرعامل 
بنياد ملي توسعه فناوري- با بيان اينكه كسب وكار 
و ماهيت آن در دوران امروزي به كل عوض ش��ده و 
جوانان درگير كسب وكارهاي جديدي هستند كه 
پيش تر تصور آن نيز غيرممكن بود، گفت: »امروزه 
در كسب وكارها اگر دانش لحاظ شود، آن كسب وكار 
راه به جايي نخواهد برد. ما به سه فناوري مهم هوش 
مصنوعي، بالك چين و اينترنت اشيا توجه داريم، زيرا 
آينده از آن اين س��ه تكنولوژي خواهد بود. بسياري 
از شركت هاي بزرگ دنياي فناوري در اين حوزه ها 
س��رمايه گذاري هاي كالن داش��ته اند و پيش بيني 
مي شود 25 درصد شغل هاي آينده در محوريت اين 
سه حوزه باشد.« وطن دوست بازار هوش مصنوعي 
در خاورميانه را يك بازار بزرگ دانست كه به زعم او 
»متاسفانه ۴۸ درصد آن متعلق به كشورهاي همسايه 
ايران است.« مديرعامل بنياد ملي توسعه فناوري باور 
دارد كه ايران نيز بايد از اين حوزه ها درآمدزايي داشته 
باشد و موانع سد راه بر سر تحقق چنين موضوعي را اين 
موارد شمرد: »كندي سازمان هاي دولتي، خأل قوانين 
كشوري و فاصله طبقاتي دانشگاهي و همچنين از 
دست دادن نيروهاي حاذق و حرفه اي كه ايران را ترك 
كرده اند، از جمله مواردي است كه مانع شده بتوانيم از 

اين تكنولوژي ها درآمدزايي داشته باشيم.«
او اظهار كرد: »ما ماموريت داريم تا موضوع درآمدزايي 
از اين سه مهم را عملياتي كنيم و در اين راه به سه گزينه 
پژوهش، آموزش و تجاري سازي تمسك مي جوييم: 
بنياد وظيفه دارد تا مطالعات كاربردي را انجام دهد و 
در تدوين آيين نامه هاي مهم به سازمان هاي دولتي 
كمك كن��د. ما همچنين مي خواهي��م با نهادهاي 
بين المللي همكاري كنيم تا ش��ركت هاي تشكيل 
شده در اين حوزه بتوانند محصوالت خود را در عرصه 

جهاني عرضه كنند.«
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»تعادل«راهبردهاينظارتيبرايمقابلهباگرانفروشيدراستانهارابررسيميكند

بازار زير ذره بين نظارت
گروهبنگاهها|

با فروكش كردن اعتراضات اخير و مهار اغتشاش��اتي 
كه با هدف بي ثبات كردن اركان اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و...كشور برپا شده بود؛ شايد وقت آن رسيده 
باشد كه پاس��خگويي به مطالبات اساس��ي مردم در 
حوزه هاي اقتصادي و معيشتي كه بعد از افزايش قيمت 
بنزين مطرح شده بود؛ در راس برنامه ريزي هاي اجرايي 
و نظارتي كشور قرار بگيرد. مطالباتي كه نظارت بر قيمت 
اقالم اساس��ي و جلوگيري از افزايش افسارگسيخته 
قيمت كاالهاي مصرف��ي مردم مهم ترين بخش آن را 
تشكيل مي دهند و بر اس��اس وعده هاي اعالم شده از 
سوي مسووالن اجرايي و نظارتي قرار است در دستور 
كار قرار بگيرد؛ در همين خصوص مسووالن و مديران 
مرتبط با حوزه نظارت ضمن اشاره به تشديد نظارت ها، 
از انجام هزاران مورد بازرسي توسط گشت هاي مشترك 
ادارات و س��ازمان هاي دولتي در استان هاي مختلف 

خبر مي دهند. 
تشديد نظارت ها بر بازار از سوي ادارات و سازمان هاي 
دولتي مس��وول در اس��تان هاي مختلف كشورمان از 
ابتداي هفته جاري در دستور كار قرار گرفته و به همين 
دليل با راه اندازي گشت هاي مشترك اقدامات مختلفي 
در اين راس��تا دنبال و پيگيري مي شود. گفتني است 
در اين ميان مشاركت مردم و اطالع رساني از تخلفات 
احتمالي اصناف يكي از راهكارهايي است براي تثبيت 
قيمت كاالها و جلوگيري از گران فروشي هاي احتمالي 

ضروري به نظر مي رسد. 
بعد از اصالح قيمت بنزين مهم ترين دغدغه مردم عدم 
افزايش قيمت كاالها و خدمات در سطح كشور بود كه 
ستاد تنظيم بازار در اس��تان هاي مختلف با برگزاري 
نشست هاي مستمر و منظم در تالش است تا از افزايش 
قيمت ها جلوگيري كنند. با توجه به اهميت موضوع و 
مطالباتي كه م��ردم در اين زمينه دارند در جريان اين 
گزارش از دل گفت وگو با مسووالن اقتصادي و نظارتي 
استان هاي مختلف تالش ش��ده نوري به ابعاد پنهان 
تالش هايي تابانده ش��ود كه براي بهبود شاخص هاي 
نظارتي در استان هاي مختلف به كار گرفته شده است. 

   تشديد نظارت ها به نفع مطالبات مردم
چراغ اول اظهارنظرهاي نظارتي در آستانه هفته جديد 
را مديركل تعزيرات حكومتي استان كردستان روشن 
كرد؛ نجيم حس��يني در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
اقدامات صورت گرفته در خصوص تشديد نظارت ها 

بر بازار  بي��ان كرد: در حال حاض��ر اداره كل تعزيرات 
حكومتي در كنار فعاليت ه��اي روزمره خود در قالب 
گشت هاي مشترك از تمامي ظرفيت هاي در اختيار 

براي نظارت بهتر بر بازار استفاده مي كند.
نجيم حسيني ادامه داد: خوشبختانه طي چند روز اخير 
و به دنبال اصالح قيمت بنزين تاكنون گزارش و اطالعي 
در خصوص افزايش خودسرانه كاال در كردستان گزارش 
نشده و گزارش ها طبق روال معمول روزها و هفته هاي 

قبلي است.
وي با بيان اينكه از تمام��ي ظرفيت هاي در اختيار به 
بهترين شكل براي نظارت بهتر بر بازار استفاده مي شود، 
افزود: انتظار داريم كه با توجه به گستردگي كار، مردم 
نيز در راس��تاي نظارت بهتر بر قيمت كاال و خدمات 

مشاركت و همراهي خوبي با ما داشته باشند. 
در همين حال رييس اداره بازرس��ي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان كردستان نيز با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در اين بخش بيان كرد: از زمان راه اندازي 

گشت هاي مشترك بين ادارات و سازمان هاي دولتي 
مسوول تاكنون هزار ۴۷۴ مورد بازرسي صورت گرفته 
است. فرزاد س��ردارزاده ادامه داد: همچنين در همين 
مدت زم��ان ۱۱۲ مورد پرونده تخلف در بازار اس��تان 
كردستان تشكيل شده و براي جريمه اين پرونده هاي 
تشكيل شده در مجموع بيش از ۵۱ ميليون تومان حكم 

صادر شده است.
وي با اشاره به مهم ترين تخلفات ثبت شده در استان 
كردس��تان در حوزه بازار طي يك هفته اخير، عنوان 
كرد: عدم درج قيمت و گرانفروشي از جمله مهم ترين 
تخلفات ثبت شده است كه البته بايد به اين نكته هم 
توجه داشت كه تمامي اين تخلفات به صورت معمول در 

ديگر هفته هاي سال جاري گزارش شده است.

   هرگونه افزايش قيمت در كاالهاي اساسي 
تخلف محسوب مي شود

از سوي ديگر رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

استان سيستان و بلوچستان در جلسه كارگروه تنظيم 
بازار شهرستان زاهدان كه در محل فرمانداري زاهدان 
برگزار شد، گفت: افزايش نرخ قيمت بنزين تصميم نظام 
بوده و قانون است و دولت تدابير الزم را در اين خصوص 
در نظر گرفته و حتي جهت آژانس هاي تاكسي اينترنتي 

و ... سهميه در نظر گرفته خواهد شد.
 نادر ميرش��كار كه با خبرنگار ايسنا گفت وگو مي كرد، 
ادامه داد: در شرايط پيش آماده هماهنگي و همكاري 
دس��تگاه در نظارت ها و بازرس��ي ها الزم مي باش��د و 
گشت هاي مشترك بازرسي دستگاه هاي اجرايي انجام 
خواهد شد. با توجه به افزايش نرخ قيمت بنزين تمايل 
مردم به جهت اس��تفاده از حمل و نقل عمومي بيشتر 
خواهد شد، نقش شهرداري ، اتوبوسراني و تاكسيراني 
در جهت س��اماندهي و نظارت ها پررنگ خواهد بود. 
با توجه به اينكه تامين، توزيع  و قيمت گذاري بيش��تر 
كاالهاي اساسي در دست دولت مي باشد، در اين ارتباط 
هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت و هرگونه افزايش 

قيمت در كاالهاي اساس��ي تخلف محسوب مي شود. 
 ميرشكار در ادامه افزود: با تغيير قيمت نرخ بنزين ، به 
دليل اينكه قيمت نفت گاز تغيير نداشته، افزايش نرخ 
كاالو خدمات چون وابسته به حمل و نقل به سوخت 

نفت گاز تخلف است.
رييس سازمان صمت استان گفت: هم استاني هاي عزيز 
مي توانند در ص��ورت هرگونه تخلف اقتصادي جهت 
پيگيري الزم ، مراتب را از طريق تماس تلفني با ستاد 
خبري سامانه بازرسي و نظارت صنعت ، معدن و تجارت 

استان به شماره ۱۲۴  گزارش كنند.

   تشكيل ۲۵ تيم نظارتي به منظور جلوگيري 
از افزايش قيمت ها در لرستان

در شرايطي كه در استان هاي كردستان و سيستان و 
بلوچستان از طريق افزايش گشت هاي نظارتي براي 
مقابله با تخلفات احتمالي برنامه ريزي مي شود، رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از تشكيل 
كارگروهي ويژه با هدف پايش مس��تمر قيمت ها در 

استان خبر مي دهد. 
محمدرضا صفي خاني در همين زمينه گفت: با توجه 
به تغيير نرخ بنزين و احتمال سودجويي برخي افراد، 
۲۵ تيم نظارتي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها 
در استان تش��كيل و فعال شد. پس از تشكيل جلسه 
اضطراري و هماهنگي با واحدهاي مرتبط تنظيم بازار، 
۲۵ تيم با همكاري اصناف و تعزيرات حكومتي در سطح 
شهرهاي استان فعال شده تا نسبت به رصد قيمت ها و 

جلوگيري از افزايش خودسرانه نرخ اقالم اقدام كنند.
وي ادامه داد: در اين راس��تا هرگون��ه افزايش قيمت 
خودسرانه توسط واحدهاي صنعتي، صنفي و خدماتي 
تخلف بوده و برخورد جدي با عامالن صورت مي گيرد.

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان با 
تأكيد بر اينكه هرگونه افزايش قيمت در ارايه خدمات 
و اقالم تا اطالع ثانوي خالف قانون است، تصريح كرد: 
همچنين مكاتبات الزم از طريق اصناف با واحدهاي 
صنفي از جمله تاكسي سرويس ها براي نرخ هاي درون 

و برون شهري صورت گرفته است.
صفي خاني ادام��ه داد: در صورت مش��اهده هرگونه 
افزايش قيمت خودسرانه، پرونده تخلفاتي تشكيل و 
بدون نوبت رسيدگي و صدور حكم خواهد شد. مردم 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزايش خودسرانه 
قيمت ها مراتب را با شماره ۱۲۴ در ميان بگذارند تا در 

سريع ترين زمان ممكن رسيدگي شود.

كاميونهادرجادهخلخال
بهاسالمحادثهسازهستند

اردبي�ل| فرمانده پليس 
راه اردبيل به خلخال گفت: 
تردد كاميون هاي با تناژ بار 
غيرمجاز در سطح يخ زده راه 
خلخال به اسالم خطرناك 
و حادثه ساز است. سرهنگ 
عليرضا صحبتي ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: با وجود هش��دارهاي داده شده و 
اعمال قانون با رانندگان كاميون هاي خاطي سودجويي 
صاحبان كارگاه هاي توليد شن و ماسه و رانندگان، تردد 
كاميون هاي حامل شن و ماسه در اين جاده كه شب ها 
صورت مي گيرد همچنان ادام��ه دارد و اين اقدام عالوه 
بر تهديد سرنشينان خودروهاي عبوري موجب تخريب 
آسفالت جاده و وارد شدن خسارات سنگين مالي مي شود. 
وي بيان كرد: اضافه بار در خودروهاي سنگين به ويژه در 
سراشيبي و سربااليي ها موجب عمل نكردن سيسيم 
ايمني ترمز مي ش��ود و اين درحالي است كه رانندگان 
كاميون هاي حامل شن و ماسه بارگيري شده از خلخال 
به سمت استان گيالن حمل 9 تن اضافه بار را بدون توجه 
به عواقب آن براي خودروي خود عادي تصور مي كنند. 
او هشدار داد كه در صورت قفل ترمز كاميون ها در سطح 
يخ زده جاده خلخال به اسالم وقوع حوادث رانندگي تلخ 
و ناگوار دور از انتظار نيست. وي گفت: پليس راه اردبيل 
آماده همكاري با مسووالن جهت اعمال محدوديت هاي 

ترافيكي براي ماشين آالت سنگين  است. 

برخوردجديباگرانفروشان
كاالدرقزوين

قزوين| در ش��رايطي كه 
موض��وع برخورد ب��ا گران 
فروشي و كم فروشي يكي 
از مهم ترين مطالبات مردم 
از نهادهاي اجرايي و نظارتي 
است، استاندار قزوين گفت: 
با عامالن گرانفروشي كاال  
در بازار قزوين كه به بهانه اصالح قيمت بنزين قيمت ها را 
افزايش داده اند برخورد جدي و قاطعانه صورت مي گيرد.

به گزارش  ايلنا، هدايت اهلل جمالي پور در كميته سوخت 
استان اظهار كرد: فروشندگاني كه به بهانه افزايش نرخ 
بنزين كاالها را به قيمت گران تر بفروشند خالف قانون 
عمل كرده و با متخلفان اين حوزه برخورد جدي مي شود.

اس��تاندار قزوين با ش��ااره ب��ه تالش دش��منان براي 
حاشيه سازي براي كش��ورمان افزود: برخي در كشور 
به دنبال بحران سازي هستند تا به اهداف و نقشه هاي 
پشت پرده خود دست يابند. جمالي پور بيان كرد: اين افراد 
در شرايط فعلي كشور با بحران سازي هزينه سنگيني را 
به كشور تحميل و بسياري از مردم را جريحه دار كردند.

به گفته او، هيچ كس در هيچ لباسي حق ندارد كه ميان 
مردم نااميدي ايجاد و به آرمان ها و اهداف انقالب و نظام 
آسيب وارد كند. اين مقام عالي ادامه داد: قيمت گاز مايع 
در استان به هيچ عنوان نبايد افزايش يابد و با نمايندگان 
پخش اين محصوالت كه افزايش خودسرانه قيمت داشته 

باشند برخورد جدي صورت خواهد گرفت.

بنزيندركشورما
قيمتواقعينداشت

بوشهر| امام جمعه موقت 
بوش��هر گفت: ب��ا توجه به 
اينكه بنزين در كش��ور ما 
قيمت واقعي نداش��ت و در 
زمينه مص��رف انرژي جزو 
كش��ورهاي اول بودي��م، 
اجراي طرح مديريت مصرف 
سوخت و افزايش قيمت بنزين يك نياز و ضرورت بود. 
حجت االسالم حسين دشتي در خطبه هاي نمازجمعه 
شهر بوشهر با اشاره به وضعيت اخير كشور تاكيد كرد: 
مسووالن نسبت به كاهش مشكالت اقتصادي مردم و 
نظارت بر بازار توجه ويژه داشته و از گراني اجناس و كاالها 
جلوگيري نمايند. وي با گراميداشت هفته بسيج عنوان 
كرد: كارنامه درخشان ۴۰ ساله بسيجيان در عرصه هاي 
مختلف خدمت رساني به انقالب و مردم قابل تقدير است.
امام جمعه موقت بوش��هر افزود: بسيج همواره درمان 
دردهاي اجتماع بوده و در عرصه دشمن شناس��ي و با 
اقدامات به موقع، خالصانه و شجاعانه به رشد و شكوفايي 
انقالب اسالمي كمك كرده است. حجت االسالم دشتي 
با اشاره به اجراي طرح مديريت مصرف سوخت و افزايش 
قيمت بنزين اظهار كرد: اين تصميم موجب بروز برخي 
ناآرامي ها و اغتشاشات و همچنين اقدامات خرابكارانه در 
سطح كشور شد. با توجه به اينكه بنزين در كشور ما قيمت 
واقعي نداشت و در زمينه مصرف انرژي در رديف اولين 

كشورها بوديم، اجراي اين طرح يك نياز و ضرورت بود.

فروش۳۰۰ميليونتومانبن
خريددرنمايشگاهكتابگيالن
گي�ان| مع��اون ام��ور 
فرهنگي ارش��اد اسالمي 
گيالن با اشاره به استقبال 
شهروندان از پانزدهيمن 
نمايش��گاه كتاب گيالن، 
گفت: تاكنون ۳۰۰ ميليون 
تومان بن خريد كتاب در 
اين نمايشگاه فروخته شده است. حسين ابراهيميان 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به فعاليت پانزدهمين 
نمايش��گاه كتاب گيالن اظهار ك��رد: پانزدهمين 
نمايشگاه كتاب گيالن از ۲۶ آبان ماه امسال فعاليت 
خود را در محل دايمي نمايشگاه هاي استان آغاز كرد 
و تا يكم آذرماه ادامه دارد. وي به شركت ۴۰۰ ناشر از 
سراسر كشور در ۲۰۳ غرفه و عرضه ۷۶ هزار و ۵۰۰ 
عنوان كتاب در اين نمايشگاه اشاره كرد و افزود: از اين 
تعداد ۳۴ ناشر گيالني هستند و كتاب ها با ۳۰ درصد 

تخفيف به عالقه مندان عرضه مي شود.
معاون امور فرهنگي و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي گيالن با بيان اينكه تالش شده تا نمايشگاه 
پانزدهم هم از نظر تعداد ناشران و كتاب هاي عرضه 
شده و هم خدمات ارايه شده كيفيت بهتري نسبت 
به دوره ها گذش��ته داشته باشد، گفت: خوشبختانه 
براساس گزارشات دريافتي، بازديدكنندگان از كيفيت 
و خدمات ارايه شده در حوزه كتاب هاي آموزشي، ادبي 

و رمان رضايت دارند.

مراقبكالهبرداريبهبهانه
سهميهبنديبنزينباشيد

مركزي|ريي��س پليس 
فتا استان مركزي از مردم 
خواست مراقب پيام هاي 
كالهبرداري به بهانه اجراي 
طرح سهميه بندي بنزين 
باشند. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران، س��رهنگ 
احس��ان آنقي   افزود: در شرايط كنوني، شبكه هاي 
اجتماعي به علت ارايه ابزار ها، امكانات رايگان و جديد 
به افراد، مورد استقبال روز افزون شهروندان قرار گرفته 
و همين امر زمينه را براي سوءاستفاده برخي از مجرمان 
و افراد سودجو از شهروندان با عناويني جذاب در فضاي 
مجازي فراهم كرده اس��ت. او اضافه كرد: با توجه به 
اجراي طرح حمايت معيشتي و سهميه بندي بنزين 
از سوي دولت در روز هاي اخير، اين احتمال وجود دارد 
كه افراد سودجو و مجرمان بخواهند با ارسال پيامك 
يا ارسال پيام در شبكه هاي اجتماعي، شهروندان را به 
سمت درگاه هاي جعلي و فيشينگ هدايت كرده و از 
اين طريق از آنان كالهبرداري كنند. رييس پليس فتا 
فرماندهي انتظامي استان مركزي يادآور شد: در اين 
شيوه متصور اس��ت كه كالهبرداران اقدام به ارسال 
پيام هايي با موضوع هايي نظير »ثبت نام براي طرح 
معيشتي«، »ثبت نام سهميه بندي بنزين يا كارت 
س��وخت«، »افزايش سهميه سوخت مسافربر هاي 

اينترنتي« و... به شهروندان داشته باشند.
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هفت زنداني غيرعمد از محل 
درآمد موقوفات آزاد شدند

سنندج|مديركل اوقاف و امور خيريه كردستان 
از فراهم كردن زمينه آزادس��ازي هفت زنداني 
جرايم غيرعم��د از محل درآم��د موقوفات اين 
اس��تان خبر داد. حجت االس��الم محمد كاروند 
ديروز در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين تعداد 
زنداني جرايم غيرعمد در اس��تان در راس��تاي 
اجراي امينانه نيات واقف و از محل موقوفه بازار 
بزرگ آصف سنندج آزاد شدند. وي با بيان اينكه 
براي آزادي اين تعداد زنداني ۸۰۰ ميليون ريال از 
محل درآمد اين موقوفه اختصاص داده شد، افزود: 
موقوفه بازار ب��زرگ آصف تاكنون يك ميليارد و 
۵۰۰ ميليون ريال به ستاد ديه استان كمك كرده 
اس��ت. مديركل اوقاف و امور خيريه كردستان 
يادآور شد: اين اداره كل در ۲ ماه گذشته از محل 
درآمد ساير موقوفات نيز زمينه آزادي چهار نفر 
ديگر از زندانيان جرايم غيرعمد استان را فراهم 
كرده و در مجموع اين بازه زماني تعداد زندانيان 

آزاد شده به ۱۱ نفر رسيده است.

شناسايي مدير كانال تلگرامي 
»بنزين نزنيم« در بابل 

ساري|فرمانده انتظامي مازندران از دستگيري 
عامل راه اندازي كمپين تجمعات غير قانوني در 
اعت��راض به گراني بنزين در فض��اي مجازي در 
شهرستان بابل خبر داد . به گزارش تسنيم سردار 
  سيد محمود ميرفيضي  در تشريح اين خبر اظهار 
داش��ت: در پي بروز برخي تجمعات در اعتراض 
به گراني بنزي��ن و سوء اس��تفاده معاندان نظام 
براي تش��ويش اذهان عمومي و ايجاد اغتشاش 
در جامع��ه، موض��وع در دس��تور كار يگان هاي 
اجرايي پليس ق��رار گرفت. فرمان��ده انتظامي 
اس��تان مازندران  افزود: در اجراي اين ماموريت، 
ماموران پليس فتا شهرستان بابل با انجام اقدامات 
اطالعات��ي موفق به شناس��ايي مدير يك كانال 
تلگرامي با ۲۳ هزار دنبال كننده در فضاي مجازي 
كه ب��ا راه اندازي كمپين »بنزي��ن نزنيم« مردم 
را به اغتش��اش و اخالل در نظم عمومي ترغيب 
مي كرد، ش��دند . وي تصريح كرد: با هماهنگي 
قضايي مته��م در عملياتي ضربتي و غافلگيرانه 
دس��تگير و در بازرسي از وي تجهيزات ارتباطي 

مربوطه كشف شد .

پرداخت  غرامت  به كشاورزان 
خسارت ديده از سيل

گرگان| اس��تاندار گلس��تان گف��ت: تاكنون 
9۶ميليارد تومان بالعوض به كشاورزان خسارت 
ديده از سيل در گلس��تان پرداخت شده است. 
هادي حق شناس گفت: از دو هزار و ۷۰۰كيلومتر 
رودخانه اس��تان، هزار كيلومتر نيازمند اليروبي 
بوده و تاكنون اقدامات مناس��بي صورت گرفته 
اس��ت. او ب��ا تاكيد ب��ر اهميت اليروبي مس��ير 
رودخانه ها در پيش��گيري از بروز سيل هاي آتي 
گفت: تاكنون ۱۶۰ كيلومتر از رودخانه هاي استان 
اليروبي شده و تا پايان سال تالش مي كنيم اين 
رقم به ۲۶۰ كيلومتر ارتقا يابد. حق شناس افزود: 
در حال حاضر پيمانكاران مشغول اجراي عمليات 
اليروبي در گرگانرود و قره سو هستند و همچنين 
اليروب��ي آن بخش از رودخان��ه گرگانرود كه از 
داخل شهر آق قال مي گذرد هم در حال اجراست. 
اس��تاندار گلستان يادآور ش��د: در جلسه هيات 
دولت ۱۰۰ميليارد تومان جهت تكميل مخزن 
س��د نرماب با ظرفيت ۱۲۵ ميليون متر مكعب 
تخصي��ص يافت و تالش مي كني��م با همكاري 
ق��رارگاه خاتم االنبي��ا به منظور پيش��گيري از 

سيالب هاي آتي اين سد تكميل شود.

پرندگان مهاجر تا پايان اسفند 
مهمان كرمانشاه هستند

كرمانش�اه| رييس اداره حيات وحش محيط 
زيست استان كرمانشاه مي گويد: قصرشيرين و 
سرپل ذهاب فرودگاه هاي اصلي پرندگان مهاجر 
در كرمانش��اه هستند؛ خان محمدي همچنين 
با اش��اره به مدت زمان حضور اي��ن پرندگان در 
كرمانشاه به اين نكته اش��اره مي كند: پرندگان 
مهاجر تا پايان اسفند مهمان كرمانشاه هستند. 
علي زمان خان محمدي با بيان اينكه هر س��ال 
با شروع فصل س��رما پرندگان آبزي و كنار آبزي 
از نواحي سردس��ير به سمت منطقه ما مي آيند، 
گفت: پرندگان در نقاط مختلفي از استان فرود 
مي آيند كه آبگير هاي مناطق گرمسير خصوصا 
سد شهداي قصرشيرين و همچنين آبگير هاي 

دشت ذهاب محل اصلي فرود آنها است. 

آغاز برداشت زيتون روغني 
قزوين| مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان قزوين از آغاز برداش��ت زيتون روغني از 
۶ هزار و ۵۰۰ هكتار باغ اس��تان خب��ر داد. علي 
اكبري مدير باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي 
استان گفت: برداشت دانه روغني زيتون از ۶هزار و 
۵۰۰هكتار از باغ هاي بارور منطقه طارم سفلي آغاز 
شده است. سطح زير كشت باغات زيتون استان 
9هزار و ۵۰۰هكتار اس��ت كه از اين ميزان ۶هزار 
و ۵۰۰هكتار بارور اس��ت. به گفته مدير باغباني 
جهاد كشاورزي؛ امسال ۲۵هزار تن دانه زيتون در 
استان توليد مي شود كه ۵۰ درصد از آن به صورت 
سبز يا كنسروي و ۵۰ درصد هم به صورت روغني 
برداشت مي ش��ود. اكبري پيش بيني كرد: از اين 
ميزان سطح زير كشت باغات زيتون ۱۲هزار تن 
دانه روغني برداشت شود كه با احتساب ۱۸تا۲۰ 
درصد ضريب تبديل به روغن ح��دود ۲هزار تن 

روغن زيتون توليد شود.

چهرههاياستاني

رييساتاقبازرگانياردبيلخبرداد

تقسيط بدهي واحدهاي توليدي تا 6 سال
در شرايطي كه موضوع حمايت از بنگاه هاي توليدي 
امروز به يك موضوع مهم و اساسي در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي كش��ورمان بدل شده، رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن و كشاورزي استان اردبيل مي گويد: با 
مصوبه هيات دولت بدهي واحدهاي توليدي تا ۶ سال 

تقسيط و جرايم آنها مورد بخشودگي قرار مي گيرد.
حسين پيرموذن در جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي در اردبيل اظهار ك��رد: با ابالغ اين 
مصوبه به بانك هاي عامل و در راستاي تعيين تكليف 
بدهي معوق واحدهاي توليدي مقرر ش��ده بانك هاي 
عامل پنج درصد اصل بدهي را دريافت و با يك س��ال 
تنفس اين بدهي ها را تا ۶ سال تقسيط كنند تا امكان 
حل مشكالت واحدهاي توليدي و دغدغه آنها از بابت 

بدهي بانكي رفع شود.
وي خاطرنش��ان كرد: با اين اقدام صاحبان واحدهاي 
توليدي از ليست بدهكاران بانكي خارج و جرايم آنها 
نيز تا ۱۰۰ درصد مورد بخش��ودگي قرار مي گيرد كه 
اميدواريم در سال رونق توليد اين مصوبه به نفع صاحبان 
واحدهاي توليدي باشد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و 

معادن و كشاورزي استان اردبيل دومين مصوبه دولت 
را در حمايت از بخش خصوصي اعمال وحدت رويه در 
پذيرش سفته براي تقسيط بدهي مالياتي اعالم كرد 
و گفت: س��ازمان امور مالياتي موظف شده تا به جاي 
چك هاي بانكي س��فته را به عنوان تضمين تقسيط 
بدهي از سوي صاحبان واحدهاي توليدي پذيرش كند 
تا امكان بازپرداخت اين بدهي ها با بخشودگي جرايم 
فراهم آيد. پيرموذن از تمديد بخشودگي جرايم تامين 
اجتماعي تا سه ماه آينده براي صاحبان كليه واحدها 
خبر داد و بيان كرد: اين سه مصوبه دولت گره بسياري 

از مشكالت صاحبان واحدهاي توليدي را باز مي كند.

   نبايد نرخ گازوييل افزايش يابد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان 
اردبيل به افزايش قيمت بنزين و تاثير آن بر قيمت كاال 
و خدمات اشاره كرد و افزود: بايد واقع بينانه اين مساله 
را مورد توجه قرار دهيم، چرا كه افزايش قيمت بنزين 
بر نرخ كاالها و خدمات تاثيرگذار بوده و ما قرار اس��ت 
به صورت اس��تاني پيش��نهادات خودمان را براساس 

مطالبه مردم به ويژه رانندگان و صاحبان وسايط نقليه 
به مسووالن كشور منتقل كنيم. پيرموذن تصريح كرد: 
افزايش قيمت در ماه هاي گذشته به حدي بوده است كه 
ديگر كششي براي گراني وجود ندارد و به نظر مي  رسد 
براي جلوگيري از گراني هاي متاثر از تورم بنزين بايد 
كنترل ها و نظارت ها تشديد شود. وي گفت: ما پيشنهاد 
خواهيم كرد تا سهميه  بنزين ۵۰ تا ۱۰۰ ليتر اضافه شده 
و براي خودروهاي مسافركش روستايي نيز سهميه ويژه 
در نظر گرفته شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
و كشاورزي استان اردبيل ادامه داد: نبايد دولت نسبت 
به افزايش قيمت گازوييل كه تاثير مستقيم روي حمل 
و نقل و افزايش قيمت كاال و اجناس دارد اقدام كند كه 
در اين زمينه بهتر است قيمت هاي گذشته حفظ شود.

پيرموذن همچنين به تصميم اتاق بازرگاني در معرفي 
۲۰ پروژه اولويت دار استان ها در سه حوزه كشاورزي، 
گردشگري و صنعت اشاره و اظهار كرد: ما بايد بر مبناي 
توانمندي  ه��اي منطقه اي اين ۲۰ پ��روژه اولويت دار 
و تاثيرگذار را در بخش هاي توس��عه اس��تان معرفي 
كنيم تا براس��اس قضاوت و داوري كه در س��طح ملي 

انجام مي شود، از بين آنها طرح هاي مهم و اولويت دار 
معرفي شود. وي ضرورت احداث سردخانه هاي مدرن 
و اتمسفري را يادآور شد و بيان كرد: با صدور مجوز براي 
احداث ۲۰ انبار سردخانه اي اميدواريم توليدات استان 
به ويژه س��يب زميني در محيطي مناسب نگهداري 
شده و جلوي آلودگي هاي آن گرفته شود. رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن و كش��اورزي استان اردبيل 
خاطرنشان كرد: ما در استان اردبيل به شدت نيازمند 
احداث انبارهاي مكانيزه هستيم تا حداقل ۲۰ درصد 

محصوالت كشاورزي استان در اين انبارها نگهداري 
شده و صنايع تبديلي و تكميلي نيز راه اندازي شود.

پيرموذن ادامه داد: براس��اس سند آمايش استان اين 
طرح ها با يك امكان سنجي مناسب بايد معرفي شود 
تا در يك فرجه زماني هش��ت ماهه با مشورت اساتيد 
دانش��گاهي و مشاوران برجس��ته جهاني بتوانيم اين 
طرح ها را با مبناي علم��ي و تحقيقاتي معرفي كرده 
و در س��طح ملي امكان معرفي اي��ن طرح ها و جذب 

سرمايه گذاران فراهم  آيد.
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شبهه در تاثير طرح رتبه بندي در ارتقاي كيفيت آموزش و معيشت معلمان

بي سرانجامي رتبه بندي معلمان
»طرح رتبه بندي فرهنگيان تا نيمه شهريور اجرا مي شود« 
»اعتبار ۲هزار ميلياردي ب��راي اجراي طرح رتبه بندي 
فرهنگيان« »افزايش ۴۰۰ ت��ا ۶۰۰ هزار توماني حقوق 
معلمان از ش��هريور ۹۸ با اجراي رتبه بندي فرهنگيان« 
خالصه اخباري است كه در يك سال گذشته درباره طرح 
رتبه بندي معلمان از سوي مس��ووالن وزارت آموزش و 
پرورش مطرح شده و به دنبال خود وعده افزايش حقوق 
ناچيز از يك سو و بهبود كيفيت آموزش را از سوي ديگر 
مطرح مي كند اما كارشناسان آموزش معتقدند مسووالن 
وزارت آم��وزش و پرورش در واقع با انتش��ار اين اخبار با 
كلمات بازي مي كنن��د و طرح رتبه بندي معلمان آنقدر 
مبهم و پيچيده شده كه معلوم نيس��ت به اجرا برسد يا 
خير. طرحي كه به گفته برخي مسووالن وزارت آموزش و 
پرورش هنوز به تصويب نهايي دولت نرسيده و ابالغ نشده 
است اما محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش 
بر اين موضوع تاكيد مي كند، ك��ه در اليحه بودجه ۹۸، 
اعتبار ۲ هزار ميليارد توماني براي اجراي نظام رتبه بندي 
در بودجه در نظر گرفته شده كه در اين راستا آيين نامه اي 
در دولت تنظيم و در دس��تور كار قرار گرفته است. با اين 
حال بررس��ي كارشناسان نشان مي دهد افزايش حقوق 
دست كم 5۰۰ هزار توماني براي معلمان با رقم بودجه اي 
كه وزير از آن ياد مي كند تناسبي نداشته و از سوي ديگر 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هم بر اين موضوع تاكيد 
مي كنند كه سازوكار وزارت آموزش و پرورش براي اجراي 
طرح رتبه بندي شفاف نيست. تاكيد كارشناسان آموزش 
و نمايندگان مجلس بر وجود ابهام در طرح رتبه بندي در 
شرايطي است كه معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش روز گذشته اعالم كرد اين طرح تا اواخر 
آذرماه اجرايي شده و ۹۴ درصد معلمان را شامل مي شود.

رتبهبندي؛آموزشراارتقانميدهد
بيشتر از پنج سال از نخستين زمزمه هاي طرح رتبه بندي 
معلم��ان مي گذرد و نتيج��ه اي جز وع��ده و وعيدهاي 
مسووالن نداشته است؛ طرحي كه ظاهري حساب شده، 
منطقي و در جهت حمايت از جامعه فرهنگيان دارد اما 
بدقولي و نداشتن ساز و كار مناسب براي در نظر گرفتن 
بودجه، آن را به حاشيه برده است. سال ۹3 در زمان وزارت 
علي اصغر فاني اين طرح به صورت ناقص اجرا و منجر به 
افزايش حقوق ۲۰۰ هزارتوماني براي معلمان با بيش از 
پنج سال سابقه كار شد اما بعد از آن به دليل نواقص، طرح 
متوقف شده تا بعد از ارزيابي هاي مجدد بار ديگر اجرايي 
ش��ود اما از آن زمان تاكنون اين اتفاق رخ نداده اس��ت و 
كارشناسان آموزش هم معتقدند ابهامات در اين طرح به 
حدي زياد است كه معلوم نيست به اجرا برسد و در صورت 
اجرا تاثير چنداني در كيفيت آموزش ندارد. مهدي بهلولي، 
كارشناس آموزش و پرورش درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: نزديك به يك سال است كه مسووالن از تصويب اين 

طرح صحبت مي كنند. يك بار اعالم كردند اول مهر اجرا 
مي شود اما نشد. اين وعده و وعيدها براي جامعه معلمان 
خسته كننده شده و بهتر است مسووالن تا زماني كه واقعا 
طرح از هر نظر آماده اجرا نشده، ديگر درباره آن صحبت 
نكنند و مدام تاريخ جديد اعالم نكنند. در يك سال اخير 
شاهد آن بوديم كه بين مجلس و آموزش و پرورش بر سر 
اجراي اين طرح اختالف نظر وجود داشت. مجلس معتقد 
است اين طرح بايد در صحن بررسي شده و مصوب شود اما 
آموزش و پرورش در نهايت تدوين آن را از اختيارات داخلي 
خود مي دانند حاال معلوم نيست با وجود چنين شرايطي 
چگونه از اختصاص بودجه براي ان صحبت مي ش��ود در 

حالي كه هنوز تصويب نشده است.
او افزود: قرار بود نواقص طرح اجرايي در سال ۹3 برطرف 
ش��ود اما در پنج س��الي كه مي گذرد نتيجه چيزي جز 
س��ردرگمي نبوده و بنابراين نمي توان زياد به اجراي آن 
اميدوار بود. در سال ۹3 به طور ميانگين ۲۰۰ هزار تومان 
به حقوق معلمان اضافه شد اما حاال مسووالن وزارتخانه 
مي گويند حداقل ت��ا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان 
اضافه مي ش��ود كه اگر اين افزايش حقوق را با بودجه ۲ 
هزار ميلياردي كه وزير آموزش و پرورش از آن به عنوان 
اعتبار اجراي طرح ياد مي كند بس��نجيم مي بينيم كه 
هيچ تناسبي ميان آنها وجود ندارد كه اين موضوع هم به 

وضوح نشان مي دهد چقدر اين طرح مبهم است. بهلولي 
درباره تاثير طرح رتبه بندي بر وضعيت معيشت معلمان و 
ارتقاي كيفيت آموزش گفت: شايد افزايش حقوق 5۰۰ تا 
۶۰۰ توماني بتواند تاثير اندكي در وضعيت معيشت معلم 
داشته باشد اما نظام هاي مبتني بر تشويق و تنبيه كه طرح 
رتبه بندي هم از جنس آن است، عمال تاثيري در كيفيت 
آموزش ندارد چرا كه به صرف داش��تن مدرك تحصيلي 
باالتر نمي توان تضمين كرد كه يك معلم عملكرد بهتري 
ه��م دارد و همچنين آموزش ضمن خدمت هم به دليل 
غيراستاندارد بودن سرفصل هاي آموزشي ضامن افزايش 
مهارت معلم نيس��ت.بنابراين اين طرح جز ايجاد حس 

تبعيض در معلمان هيچ تاثيري در آموزش ندارد.

اعالمتاريخجديدبراياجرايطرح
اظهارات بهلولي درباره وعده  و وعيدهاي مسووالن وزارت 
آموزش و پرورش به معلمان براي اجراي طرح رتبه بندي 
در حالي است كه روز گذشته علي الهيار تركمن معاون 
برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش باز هم 
تاريخ جديدي براي اجراي آن اعالم كرده و درباره آن به 
فارس گفت: تمام فرهنگياني كه از دو سال به باال سابقه 
خدمت دارند بر اساس طرحي كه تهيه شده است، مشمول 
مي شوند و مي توانند در مميزي، ارزيابي و اختصاص رتبه 

قرار بگيرند. باالي ۹3، ۹۴ درصد معلمان بيش از ۲ سال 
سابقه دارند و تحت پوشش قرار مي گيرند و تعداد كمي 
هس��تند كه داراي س��ابقه كار كمتر از دو سال هستند. 
مواردي مثل افزايش حقوق، فرع قضيه است.فعال بناي 
ما بر سازوكارهاي ارتقاي كيفيت است كه ان شاءاهلل طرح 
ابالغ شد و جداول به تصويب نهايي دولت رسيد، مي توانيم 

در خصوص افزايش   حقوق ها صحبت كنيم.
او افزود: به محض اينكه اين مصوبه را از دولت دريافت 
كنيم، آن را اجرا خواهيم كرد و در زمان بررسي و تصويب 
قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان براي 
رتبه بندي معلمان به تصويب رسيده است. اميدواريم 
رتبه بندي فرهنگيان تا اواخر آذرماه اعمال ش��ود، اما 
تاثير آن در حقوق معلمان از ابتداي مهرماه خواهد بود و 
معوقات آن متناسب با رتبه معلمان محاسبه و پرداخت 
 خواهد شد. اظهارات اللهيار تركمن درحالي است كه 
پيش از اين س��يد جواد حس��يني، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش از افزايش حقوق حداقل 5۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان به دنب��ال اجراي طرح رتبه بندي صحبت 
كرده بود و چندي پيش هم محسن حاجي ميرزايي، 
 وزير آموزش و پرورش درباره زمان و اعتبار اجراي اين 
طرح گفت: طبق پيش بيني قانون بودجه سال ۹۸ دولت 
با اس��تفاده از امكانات و اختيارات خودش شكل طرح 

رتبه بندي را تدوين كرده و در قالب اليحه نيز به مجلس 
تقديم مي شود و اگر بتوانيم اعتبار را جذب كنيم و اين 

طرح را در عمل بيازماييم، اجرا مي شود.

تدوينبودجهغيرعملياتي
عاملبالتكليفيطرح

با اين حال نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هم چندان به 
اجراي اين طرح خوشبين نبوده و معتقدند سازوكار اجراي 
آن مبهم است تا جايي كه سخنگوي هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي ضمن انتقاد از رويه دولت در عدم اجراي 
درس��ت طرح رتبه بندي معلمان گفت: نه تنها اين طرح 
بلكه بس��ياري از برنامه هايي كه دولت وعده اجراي آن را 
به فرهنگيان داده بود تاكنون به خوبي محقق نشده است. 
اسداهلل عباسي افزود: يكي از مهم ترين داليلي كه به ايجاد 
اين شرايط كمك كرد و اجراي طرح ها را بالتكليف گذاشت 

تدوين بودجه غيرعملياتي بود. 
از سوي ديگر سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس هم با بيان اينكه مش��خص نيس��ت دولت به چه 
صورت قصد اجراي نظام رتبه بندي معلمان را دارد، گفت: 
بايد مشخص ش��ود اعتباري كه مجلس براي فرهنگيان 
در بودج��ه س��ال ۹۸ در نظر گرفته بر چه اساس��ي بين 
فرهنگيان توزيع مي  ش��ود.  حمايت ميرزاده با اش��اره به 
ماموريت رييس مجلس به كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس براي بررسي نحوه اجراي رتبه بندي فرهنگيان، 
بيان كرد: متأس��فانه تغييرات مكرر مديريتي در وزارت 
آموزش و پروررش در كنار مصاحبه ها و تبليغات پي در پي 
مسووالن اجرايي بدون اطالعات كافي و جامع از جزييات 
نظام رتبه بندي معلمان، توقعات را در ميان فرهنگيان باال 
برده است و اين درحالي است كه اين اظهارات هيچ گاه به 
فاز اجرايي نرسيده است. او افزود: وزير آموزش و پرورش 
در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس متعهد شد كه 
رتبه بندي فرهنگيان را از نيمه دوم سال براي فرهنگيان 
اعمال كند، با توجه به اينكه مجلس شوراي اسالمي مجوز 
اجراي رتبه بندي را در قانون بودجه سال ۹۸ به دولت اعطا 
كرد، دولت مي تواند نظام رتبه بن��دي را براي فرهنگيان 
اجرايي كند. البته دولت معتقد بود كه اين رقم براي اجراي 
نظام رتبه بندي كفايت نمي كند لذا مقرر ش��د كه اجراي 
نظام رتبه بندي با توجه به محدوديت منابع فقط موكول 
به نيمه دوم سال شود. ميرزاده با تأكيد بر اينكه مهم ترين 
بخش چگونگي اجراي نظام رتبه بندي تدوين و تهيه شيوه 
نامه اجرايي آن است، افزود: بايد مشخص شود اين اعتبارات 
بر اساس چه اصولي بين فرهنگيان توزيع خواهد شد، آيا 
مدرك تحصيلي، س��ابقه خدمت و امور پژوهشي مالك 
آموزش و پرورش براي رتبه بندي فرهنگيان است يا اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده در بودجه ۹۸ به صورت مساوي بين 
فرهنگيان توزيع خواهد شد. به دليل همين نگراني ها است 

كه برخي نماينده ها تأكيد بر ارايه اليحه به مجلس دارند.

كاهشآبچاههايحوضهزايندهرودبيشترازيكرودخانهكاملاست
يك پژوهشگر حوزه آب هشدار داد: كاهش برداشت آب 
از چاه ها و قنات هاي حوضه زاينده رود از كل جريان آب 
ساالنه رودخانه زاينده رود و مجموع آب هاي انتقال يافته 

از كارون و دز به اين حوضه بيشتر است.
س��روش طالبي، پژوهشگر آب و توس��عه گفت: اگر چه 
بحث رايج در ارتباط با مسائل آب حوضه زاينده رود عموما 
مربوط به خش��كي رودخانه است، چالش هاي مرتبط با 

آب زيرزميني، كوچك تر از مسائل آب سطحي نيست. 
او توضيح داد: از گذشته در شهر اصفهان و بلوكات آن از 
منابع آب زيرزميني عالوه بر آب سطحي، براي مصارف 
مختلف اس��تفاده مي ش��ده اس��ت. آب اغلب مادي ها 
)نهرهاي منشعب از رودخانه( به صورت منقطع و دوره اي 
به اراضي مي رسيده است، اما آب زيرزميني همواره قابل 
استفاده بوده است كه مابقي نياز را برآورده مي كرده است. 
طالبي ادامه داد: آب زيرزميني در اين ناحيه با استفاده از 
چشمه هاي طبيعي يا دست ساز، چاه هاي كم عمقي كه با 
دست يا حيوان آب آن را بيرون مي كشيده اند، قنات و كي 
كه نهري براي زه كشي آب مازاد اراضي باالدست روستا 
و تامين آب براي اراضي پايين دس��ت بوده، استحصال 

مي شده است.
اين پژوهشگر آب تاكيد كرد: ارتباط ميان آب زيرزميني 
و جريان آب رودخانه از گذش��ته ب��راي اهالي اصفهان 
شناخته ش��ده بوده است. به طوري كه محمد مهدي بن 
محمدرضا االصفهاني در كتاب نصف جهان في تعريف 
االصفهان اشاره مي كند كه در تابستان كه جهت زراعت 

برنج به بلوك لنجان آب زنده رود را مي گيرند و آب از شهر 
و نهرهاي آن قطع مي شود آب چاه ها پايين رفته و روزي 
كه آب و نهرها جريان مي يابد همان روز نشر آن به چاه ها 
بروز مي كند و آب روي به تزايد مي گذارد. طالبي به مهر 
گفت: اما با ورود تكنولوژي حفر چاه عميق و پمپاژ از دهه 
۴۰، به تدريج برداشت از آب زيرزميني به شكل بي رويه اي 
افزايش پيدا كرد و در اواس��ط دهه ۸۰ به اوج خود رسيد. 
با كاهش جريان آب رودخانه، كشاورزان منابع آب مورد 
نياز خود را از طري��ق آب زيرزميني جبران كردند و اين 

موضوع بر تشديد برداشت از آب زيرزميني تاثير گذاشت. 
او اظهار كرد: دسترسي به آب زيرزميني در باالدست سد 
زاينده رود در اس��تان اصفهان، غرب و جنوب غرب شهر 
اصفهان و حاشيه رودخانه در شرق اصفهان بيشتر فراهم 
است و بسياري از اراضي شرق اصفهان از آب زيرزميني 
پايداري بهره مند نيس��تند. كش��اورزان صاحب چاه در 
مناطق داراي آبخوان غني توانس��ته اند حق جديدي بر 
منابع آب ايجاد كنند و منافع گسترده اي ناشي از دسترسي 
دايمي به آب و امكان كشت هاي پرمصرف و سودآور، به 

دست بياورند. همچنين تامين آب براي شهرها و صنايع 
حوضه نيز بهانه اي را فراهم مي كرده است تا با حفر چاه هاي 
جديد دستبرد بيشتري به آب زيرزميني زده بشود. طبق 
اطالعات آب قابل برنامه ري��زي حوضه آبريز زاينده رود، 
مجموع آب قابل برداش��ت براي پايداري سفره هاي آب 
زيرزميني اي��ن حوضه ۲ هزار و ۶3۰ ميليون مترمكعب 
است؛ در صورتي كه پروانه هاي بهره برداري صادر شده از 
سوي وزارت نيرو براي مصارف آب زيرزميني اين حوضه 
بيش از 5 ميليارد مترمكعب است و عالوه بر اين بسياري 

از چاه هاي موجود نيز بدون پروانه هستند.
ميزان برداشت آب از چاه ها و قنوات در حوضه زاينده رود 
در س��ال ۱3۸5-۸۶، 3 هزار و ۹3۹ ميليون مترمكعب 
بوده است و به دليل محدوديت آبخوان ها، اين ميزان هر 
ساله كاهش يافته و در سال ۱3۹5-۹۴، به ۲ هزار و 3۱۲ 
ميليون مترمكعب رسيده است. كاهش ۱۶۲۷ ميليون 
مترمكعبي مصرف آب از چاه ها و قنوات در حالي است كه 
كل جريان آب ساالنه رودخانه زاينده رود با تمامي آب هاي 
انتقال يافته از حوض��ه كارون و دز به آن، ۱۴۹۲ ميليون 
مترمكعب اس��ت و بنابراين ميزان كاهش آب برداشت 
ش��ده از منابع زيرزميني بيش از حجم آب يك رودخانه 

زاينده رود بوده است.
اين پژوهشگر آب افزود: برداشت بي رويه از آب زيرزميني 
به اشكال مختلف بر وضعيت بهره برداري ناعادالنه از آب 
و جابه جايي آب از مصارف س��نتي زاينده رود به مصارف 
جديد تاثيرگذار بوده است. منابع آب زيرزميني در غرب 

حوضه تامين كننده آب رودخانه زاينده رود است و طي 
ساليان اخير در مركز و شرق حوضه در صورت جريان آب 
رودخانه، نفوذ به آب زيرزميني اتفاق مي افتد. به همين 
جهت با افت تراز آب دش��ت ها، جريان آب از چش��مه ها 
به رودخانه در باالدس��ت كاهش پيدا كرده اس��ت و در 

پايين دست نيز آب رودخانه به زمين نفوذ مي كند.
بر اس��اس اطالعات ش��ركت آب منطقه اي اصفهان، در 
س��ال هاي گذش��ته حدود ۴۰ درصد از مقدار آبي كه از 
سد چم آسمان به دشت اصفهان وارد مي شود، در طول 
مسير رودخانه تا شبكه رودشتين، به زمين نفوذ مي كند 
و به طور متوسط ۲۴ مترمكعب از آب در اين محدوده از 
جريان رودخانه كاسته مي شود كه در نتيجه آب مورد نياز 
به اراضي رودشتين نمي رسد و كشاورزان اين محدوده را 
با مشكل مواجه مي كند. از طرف ديگر تخليه آبخوان ها 
عالوه بر تاثير بر جريان رودخانه و حقابه داران آب سطحي، 
خشكي قنات ها و چاه هاي قديمي بسياري از بهره برداران 
را نيز سبب شده است. طالبي توضيح داد: كاهش امكان 
برداشت از آب زيرزميني موجب تشديد شرايط بحراني در 
سال هاي خشك مي شود. در طي چند دهه اخير، كاهش 
بارش در حوضه زاينده رود در سال زراعي ۹۷-۹۶ و سال 
زراعي ۸۷-۸۶ بي سابقه و بسيار شديد بوده اند اما به دليل 
تخليه آب زيرزميني دشت هاي حوضه آبريز زاينده رود و 
كاهش آبدهي چاه ها، قنات ها و چشمه ها از ۴.۲ ميليارد 
مترمكعب به ۲.۴ ميليارد مترمكعب اثرات خشكسالي 

سال ۹۷-۹۶ بسيار ملموس تر و شديدتر بوده است.
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بازماندهازتحصيلها
شناسنامهدارميشوند

گسترش عدالت آموزشي، افزايش دسترسي همه 
كودكان به چرخ��ه آم��وزش و... واژگاني كه اين  
روزها در پي افزاي��ش آگاهي ها درخصوص تاثير 
آموزش و پرورش بر زندگي مورد توجه كارشناسان 
و سياس��تمداران قرار گرفته اس��ت ام��ا با وجود 
تالش هاي صورت  گرفته براي افزايش پوش��ش 
تحصيلي همچن��ان برخي از ك��ودكان به داليل 
مختلف از جمله فق��ر اقتصادي، معلوليت، دوري 
از مدرسه، مشكالت فرهنگي و غيره از دسترسي 
به آموزش محروم هستند. احمد ميدري، معاون 
رفاه اجتماع��ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با اشاره به وضعيت عدالت آموزشي در ايران گفت: 
در ايران توجه به مساله  آموزش كودكان، گسترش 
عدالت آموزشي و افزايش دسترسي همه كودكان 
به چرخه آموزش از اولويت هاي دولت هاي مختلف 
در ۴۰ سال گذشته بوده است به طوري كه با اجراي 
طرح هايي از جمله آموزش براي همه و طرح انسداد 
بي سوادي، پوشش تحصيلي در مقطع ابتدايي تا ۹۰ 
درصد رشد داشته است. او با بيان اينكه در همين 
راس��تا وزارت رفاه در همكاري مشترك با وزارت 
آموزش و پرورش، معاونت توسعه روستايي رياست 
جمهور، س��ازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات 
از س��ال ۱3۹5 تدوين سياست هاي هدفمند در 
موضوع شناسايي و حمايت اجتماعي از كودكان 
بازمانده از تحصيل را در دستور كار خود قرار داد به 
ايسنا گفت: در روش وزارت رفاه كد ملي كودكان 
ثبت نام شده با كودكان متولد همان دوره انطباق 
داده ش��ده و كودكان خارج از مدرسه براساس كد 
ملي استخراج شدند. بدين ترتيب اطالعات ثبتي 
كودكان خارج از مدرسه و داراي كد ملي به دست 
آمد. ميدري اضافه كرد: در اين روش به علت تمركز 
بر كد مل��ي احتمال خطا در شناس��ايي كودكان 
الزم التعليم خارج از مدرس��ه كمتر از روش هاي 
خود اظهاري مركز آمار ايران اس��ت. با استفاده از 
اين روش تعداد كودكان شش تا ۱۱ سالي كه طي 
سال هاي تحصيلي ۱3۹۷ – ۱3۹5 از دسترسي 
به آموزش محروم مانده اند به دست آمد به طوري 
كه اي��ن تعداد در س��ال ۱3۹5، ۱3۴ هزار و 3۹5 
نفر، در س��ال ۱3۹۶ برابر با ۹۸ ه��زار و 33۹ نفر و 
تعداد كودكاني كه از دسترسي به آموزش در سال 
۱3۹۷ محروم مانده اند برابر با ۱۴۱ هزار و ۹۴5 نفر 
بوده است. ميدري با بيان اينكه به منظور تدوين 
سياست هاي مناس��ب با شرايط كودك و خانواده 
و براس��اس اطالع��ات خانوار در بان��ك اطالعات 
رفاه ايرانيان در وزارت رفاه اجتماعي براي تمامي 
كودكان شناسايي شده يك شناسنامه اقتصادي، 
اجتماعي و جغرافيايي ايجاد شد عنوان كرد: تصوير 
روشني از وضعيت كودكان و خانواده آنها به دست 
آمد كه فرآيند سياست گذاري در بخش شناسايي 
و تدوين سياست هاي حمايت اجتماعي براي اين 

دسته از كودكان را تسهيل مي كند.

علتتاخيردراجرايپرونده
الكترونيكسالمتچيست

عضو كميسيون بهداش��ت مجلس، عدم برقراري 
ارتباط الكترونيكي ميان پرونده الكترونيك سالمت 
با داروخانه ها، بيمارس��تان ها و مراكز ارايه دهنده 
خدمات در س��طوح مختلف را علت اصلي تاخير 
در اجراي پرونده الكترونيك دانست.  محمد نعيم 
اميني فرد با بيان اينكه پرونده الكترونيك سالمت 
براي ۸۱ ميليون نفر ايراني تشكيل شده است، به 
خانه ملت گفت: اطالعات برخط در س��امانه هاي 
وزارت بهداشت وجود دارد اما تعدادي از سامانه ها 
فعال نيس��ت البته فعال نبودن به اين معنا نيست 
كه افراد پرونده اي ندارند بلكه بر اساس مراجعات 
در پايش هاي مختلف تكميل خواهند ش��د. عضو 
كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس ش��وراي 
اس��المي در مورد علت تاخير در اج��راي پرونده 
الكترونيك سالمت، افزود: مشكل اصلي اين است كه 
ارتباطي الكترونيكي ميان اين پرونده با تمامي مراكز 
طرف قرارداد بيمه ها اعم از داروخانه ها، بيمارستان ها 
و مراكز ارايه دهنده خدمات در سطوح مختلف هنوز 
ايجاد نشده است. او ادامه داد: بنابراين تا زماني كه 
اين ارتباط برقرار نشود خدمات در ارتباط با پرونده 
الكترونيك سالمت منحصر به بخش دولتي خواهد 
بود البت��ه در برخي مراكز ارتباط تا س��طح 3 هم 
هنوز متصل نشده است. اميني فرد گفت: پرونده 
الكترونيك سالمت پيچيدگي هاي فني مربوط به 
خود را دارد و بايد ميان پرونده الكترونيك سالمت 
و مراكز طرف قرارداد بيمه ها پيوس��تگي مناسب 

ايجاد شود. 

كشيدن»گل«جرماست
رييس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا تاكيد كرد كه 
مصرف مخدر گل جرم بوده و استعمال آن مي تواند 
منجر به دستگيري و بازداشت متخلفان شود. مسعود 
زاهدي��ان درباره اينكه در بعضي از معابر و فضاهاي 
عمومي برخي افراد اقدام به اس��تعمال مخدر گل 
كرده و مانند س��يگار آن را مصرف مي كنند، گفت: 
برابر قانون و مق��ررات مصرف هرگونه موادمخدر و 
روانگردان جرم بوده و درصورتي كه ماموران پليس 
با آن مواجه شوند با آن برخورد خواهند كرد. او درباره 
اينكه آيا شهروندان نيز مي توانند مصرف اين ماده 
در فضاهاي عمومي را ب��ه پليس گزارش كنند، به 
ايسنا گفت: شهروندان مي توانند از طريق تماس با 
مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ موارد اينچنيني را به 
پليس گزارش دهند تا نسبت به برخورد با آن اقدام 
شود. رييس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا تصريح 
كرد: گل نيز همچون ديگر مواد مخدر نظير ترياك، 
هروئين و ... بوده و تفاوت در شيوه استعمال آن، دليلي 
بر غيرمجرمانه بودن آن نيست و پليس همانطور كه 
با مصرف انواع موادمخدر در خيابان و معابر برخورد 
مي كند با مصرف اين ماده نيز برخورد خواهد كرد. 

ادعاي غيرموثر بودن تحريم ها بر سالمت گزافه گويي است
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: توليد پانسمان هاي 
مشابه ميپلكس در كشور دور از دسترس نيست و نياز به زمان براي 

توليد ملي دارد.
عليرضا زالي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان توليد پانسمان هاي 
مش��ابه ميپلكس براي بيماران اي بي در داخل كشور ممكن است 
يا خير؟ گفت: ما در مجموعه دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور و 
شركت هاي دانش بنيان توانمندي الزم در اين زمينه را داريم. اين 
شركت ها، به ساخت دارو و تجهيزاتي مي پردازند كه در سال هاي 
اخير مورد تحريم قرار گرفته است. هم اكنون تالش اين شركت ها 
به ساخت موارد تحريم شده معطوف شده است.همچنين، نتيجه 
تحقيقات و فرايند توليدات در اين شركت ها با سرعت بسيار مناسبي 

پيش مي رود. 
زالي در تش��ريح موضوع افزود: اما نكته قابل توجهي وجود دارد كه 
بايد آن را در نظر بگيريم؛ اينكه برخ��ي از توليدات نياز به يك بازه 
زماني دارند. پژوهش هايي كه الزم است و تجهيزاتي كه بايد ساخته 
شود نيازمند زمان مشخصي است. اينكه بتوانيم پانسمان هاي مشابه 
ميپلكس را در كشور توليد كنيم دور از دسترس نيست، اما تا دوره اي 
كه اين پانسمان در قالب يك توليد ملي و صنعتي شكل بگيرد، نياز به 
زمان داريم. زالي با تاكيد بر اهميت پرداختن به تحريم هاي ظالمانه 

از سوي كشور هاي متخاصم به ايلنا گفت: بايد از رسانه هايي كه به 
تحريم هاي ظالمانه دارو و تجهيزات پزش��كي مي پردازند، تش��كر 
كنيم؛ آن دسته از تحريم هاي غيرانس��اني كه آثارش را به ويژه در 
كمبود ميپلكس متبلور كرد. ما خواه��ش مي كنيم به عنوان يك 
وظيفه اجتماعي به اين مسائل پرداخته شود. اينكه گفته مي شود، 

تحريم ها بر سالمت تاثير ندارد، جز گزافه گويي نيست. 
او در ادامه گفت: اگر ما مي خواهيم از مهلكه تحريم ها عبور كنيم، 
الزم است به شركت هاي دانش بنيان اميد داشته باشيم. اگر امروز 
با معضالت بيماران اي بي روبرو هس��تيم، ممكن است در آينده با 
مشكالت ديگر از اين قبيل دست و پنجه نرم كنيم و ممكن است در 
زمينه هاي متفاوت دارويي دچار اشكال شويم. بايد متذكر شوم كه 
در سال هاي اخير كشور ما در بحث خودكفايي دارويي جهش يافته 
عمل كرده است. البته ما با يك وقفه زماني مواجه هستيم تا توليدات 

داخلي ما به ثمر بنشينند. 
زالي در پايان گفت: الزم است كه مردم، دولت و تمام نهادهاي جامعه 
از توليدات ملي حمايت كنند. اين موضوعي بسيار مهم است. تحقق 
تالش هاي جوانان ما در ش��ركت هاي دانش بنيان نيازمند فرصت 
مناسبي اس��ت كه به آنها مي دهيم. بايد مردم حمايت كنند. بايد 

سرمايه گذارها مشاركت كنند.

صدور بيش از ۴۶ ميليون كارت ملي هوشمند 
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال با بيان اينكه تاكنون بيش از ۴۶ 
ميليون و يكصد هزار كارت ملي هوشمند صادر شده است، گفت: 
در صورتي كه بدنه اصلي كارت به ما تحويل داده ش��ود، آمادگي 

صدور ۸ ميليون كارت ملي تا پايان سال را داريم.
اس��داهلل ابوترابي درباره صدور كارت هاي ملي هوش��مند گفت: 
سازمان ثبت احوال مرجع صدور كارت هاي ملي هوشمند است، 
اما تامين بدنه اين كارت ها بر عهده شركت چاپخانه دولتي است 

و قرار است اين كارت ها با توليدات داخلي چاپ شود.
او ب��ا بيان اينكه تاكنون بيش از 3۰۰ هزار كارت ملي هوش��مند 
توليد داخل صادر شده اس��ت، ادامه داد: كارت هاي توليد داخل 
كامال مش��ابه نمونه هاي خارجي است و از سوي چاپخانه دولتي 
به ما قول داده ش��ده تا پايان سال ۹ ميليون كارت ديگر نيز به ما 
تحويل دهند تا بتوانيم براي تمام افرادي كه در نوبت هس��تند، 

كارت ملي هوشمند صادر كنيم. 
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال به ايلنا گفت: ما در ماه مي توانيم 
۲.5 ميلي��ون كارت ملي صادر كنيم و اگ��ر بدنه ۹ ميليون كارت 
از چاپخانه به ما تحويل داده ش��ود، مي توانيم در مدت 3 تا ۴ ماه 
تا پايان س��ال براي همه افرادي كه در نوبت هستند، كارت صادر 
كنيم. ابوترابي تصريح ك��رد: در حال حاضر حدود ۸ ميليون نفر 

در نوبت صدور كارت ملي هوشمند هستند. از آنجا كه كارت هاي 
ملي قديمي ديگر اعتباري ندارند، افرادي كه نيازمند كارت ملي 
هس��تند به ما مراجعه مي كنند. پيش بيني ما اين است به غير از 
افرادي كه در نوبت صدور كارت هستند 3 تا ۴ ميليون نفر ديگر 

نيز براي دريافت كارت ملي هوشمند به ما مراجعه كنند. 
ابوترابي درباره افرادي كه كارت ملي هوش��مند را براي اولين بار 
دريافت مي كنند، تصريح كرد: هر سال حدود يك و نيم ميليون 
نفر افرادي هستند كه براي اولين بار كارت ملي هوشمند دريافت 
مي كنند و به اصطالح به آنها كارت اولي گفته مي شود و ما براي 

آنها پيش بيني الزم را كرده ايم و مشكلي در اين زمينه نداريم. 
به گفته وي تاكنون بيش از ۴۶ ميليون و يكصد هزار كارت ملي 
هوش��مند صادر ش��ده و بيش از 5۴ ميليون و 3۰۰ هزار نفر نيز 
ثبت نام شان تكميل شده است و در سيستم هاي اداراي مشكلي 
ندارند. سخنگوي س��ازمان ثبت احوال نيز درباره افرادي كه در 
زلزله اخير در اس��تان آذربايجان ش��رقي مدارك هويتي خود را 
از دس��ت داده اند، گفت: در همه مناطقي كه براس��اس حوادث 
غيرمترقبه و ناشي از سيل و زلزله كه عوامل انساني در آن دخالتي 
ندارند، خارج از زمانبندي و با اولويت اوراق هويتي براي آنها صادر 

خواهد شد.
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»تعادل« كانال هاي اثرگذاري قطعي اينترنت بر بازار ملك را بررسي مي كند 

اختالل در نظام آماري بازار مسكن
گروه راه و شهرسازي|

قطعي اينترنت در سراس��ر كش��ور، هفتمين روز خود را 
س��پري مي كند و تاثير منفي آن ب��ر تمامي بخش هاي 
اقتصادي سايه افكنده است، در اين ميان بازار مسكن هم 
طي يك هفته گذشته ش��رايط خوبي نداشته و به دليل 
مشكالت موجود در اتصال به شبكه جهاني اينترنت، كد 
رهگيري معامالت خريد و فروش مس��كن ارايه نشده و 
قراردادها ثبت نمي شود. اما مشكل بازار مسكن به همين 
جا ختم نمي شود، با قطعي اينترنت طي روزهاي گذشته، 
فضاي مجازي كه طي يكي دوسال گذشته، پيش قراول 
انجام معامالت مسكن بود و بسياري از قراردادهاي خريد و 
فروش هم از بستر فضاي مجازي آغاز مي شد، در يك هفته 
گذشته كاركرد خود را از دست داده است و فقط كاربراني 
كه اپليكيش��ن هاي ويژه خريد و فروش را در تلفن هاي 
همراه خود دارند مي توانند اقدام به پيگيري وضعيت بازار 
و قيمت ها كنند. از سوي ديگر، فروشندگان ملك هم قادر 
به ارايه آگهي هاي فروش خود در فضاي مجازي نيستند و 
فقط تعداد محدودي كه داراي اپليكيشن هستند مي توانند 
ملك خود را آگهي كنند. بنابراين پيش بيني مي شود كه 
حجم معامالت در هفته آخر آبان ماه به شدت تحت تاثير 

اين مساله قرارگرفته و كاهش يابد.
ام��ا قطعي اينترنت طي ي��ك هفته گذش��ته و ابهام در 
زمان وصل آن و حتي ح��رف و حديث ها درباره احتمال 
عدم اتصال دوباره آن، وضعيت نامناس��ب بازار مسكن را 
تيره تر كرده است و عالوه بر عدم ثبت معامالت و كاهش 
چشمگير آگهي هاي فروش مسكن در فضاي مجازي، به 
نظر مي رسد، سيستم گزارش دهي تحوالت بازار مسكن 
از س��وي مراكز رس��مي اعالم آمار، از جمله وزارت راه و 
شهرسازي و بانك مركزي كه اطالعات خود را از اين سامانه 

دريافت مي كردند را هم دچار مشكل كرده است.
پيش بيني مي شود، عدم ثبت معامالت مسكن طي يك 
هفته گذشته نظام آماري بازار مسكن را در آبان ماه را 
دچار اختالل كند و برهمين اساس انتشار گزارش دفتر 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي با 
تأخير منتشر شود يا اساسا منتشر نشود، ناگفته نماند كه 
همواره انتقادهايي درباره تناقض آماري ميان آمارهاي 
اتحاديه، بانك مركزي و دفتر اقتصاد مس��كن درباره 
حجم معامالت و قيمت ها وجود داشته و اختالل پيش 
آمده و عدم ثبت معامالت مسكن طي روزهاي گذشته 
مي تواند بر ابهام ها و انتقادهاي موجود بيفزايد. مصطفي 
قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره 
قطعي اينترنت و مشكالت ايجاد شده براي صدور كد 
رهگيري از سوي مشاوران امالك، به »تعادل« مي گويد: 
مشاوران امالك براي ثبت معامالت از اينترنت استفاده 
مي كنند و طي يك هفته گذشته كد رهگيري دريافت 
نشده است. خس��روي مي افزايد: خريداران در انتظار 
اتصال اينترنت و دريافت كدرهگيري هس��تند و طي 
اين چند روز معامله اي به ثبت نرسيده است. او درباره 
اثرگذاري قطعي اينترنت بر فضاي بازار مسكن ادامه 

مي دهد: قطع اينترنت بر ثبت معامالت اثرگذار بوده 
اما تاثيري در جو بازار مسكن نداشته است.

     مشكالت سيستم آماري بازار مسكن
اما عالوه ب��ر قطعي اينترنت كه طي يك هفته گذش��ته 
مشكالتي را براي انجام معامالت مسكن به همراه داشته 
است، 5 ماهي است كه سامانه اطالعات بازار امالك ايران، به 
حالت تعطيل درآمده است و آماري را در اختيار كاربران قرار 
نمي دهد، در شهريورماه سال جاري و پس از پيگيري روزنامه 
»تعادل« از وضعيت اين سامانه روابط عمومي وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كرد كه سامانه اطالعات بازار امالك ايران، 
اطالعاتش را از سامانه اصلي امالك و مستغالت كه مربوط 
به اتحاديه امالك است، دريافت مي كند. براساس اظهارات 
روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي، اين تبادل اطالعات از 
طريق فيبر نوري انجام مي شود و در اين مسير تغييراتي در 
فيبرنوري رخ داده است كه اين موضوع بيش از دو ماه است 
به طول كشيده و موجب شده كه ارتباط بين دو سايت قطع 
شود. البته شركت خصوصي راه حلي براي اين اقدام در نظر 
نگرفته است و وزارت راه وشهرسازي منتظر اقدام سريعتر 
مخابرات در اين خصوص اس��ت. درحالي كه طبق پاسخ 
روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي قرار بود كه اين مشكل 
به زودي حل شود اما با گذشت سه ماه از اين جوابيه، سامانه 
اطالعات بازار امالك ايران همچنان خدماتي را به كاربران 

ارايه نمي دهد.

     متقاضيان مسكن دولتي نگران نباشند
در ش��رايطي كه طي يك هفته گذش��ته به دليل قطعي 
اينترنت معامله اي در بازار مسكن ثبت نشده است و همين 
موضوع مشكالتي را براي خريداران و فروشندگان ملك 
ايجاد كرده اس��ت، اختالل در اينترنت در ثبت نام طرح 
اقدام ملي مسكن هم اثرگذاربوده و انجام آن را به تعويق 
انداخته است، به گفته وزير راه و شهرسازي،  تا زماني كه از 
اتصال اينترنت و دسترسي همه مردم در مناطق مختلف به 
اينترنت اطمينان حاصل نكنيم، ثبت نام ها انجام نمي شود.

محمد اسالمي در گفت وگو با ايلنا مي گويد: مردم نگران 
نباشند و قرار نيست اين شرايط باعث جاماندگي عده اي از 

ثبت نام در سايت مسكن ملي شود.
او ادامه مي دهد: ثبت نام ها در س��ه اس��تان كردستان، 
كهگيلويه و بويراحمد و گلستان به تعويق افتاد تا از لحاظ 

دسترسي به اينترنت به شرايط پايدار برسيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه قرار نيست اين شرايط 
موجب تاخير در اج��راي برنامه اقدام ملي توليد و عرضه 
مسكن شود، اظهارمي كند: در تالش هستيم كه سايت 
جايگزيني طراحي شود كه با زيرساخت اينترنت ملي بتوان 

از آن براي ادامه ثبت نام ها استفاده كنيم.
اسالمي تاكيد مي كند: اجازه نمي دهيم فردي به دليل عدم 

دسترسي به اينترنت از ثبت نام جا بماند.
او با بيان اينكه در مرحله اول ثبت نام  ها هستيم، مي گويد: 
تا زماني كه اراضي مورد نياز تامين شود و متقاضي براي 

خريد مسكن ملي در آن اراضي وجود داشته باشد، ثبت نام 
مسكن ملي در شهرها ادامه دارد البته هنوز ظرفيت خالي 
براي اس��تان هايي مانند كرمان و سيستان و بلوچستان 

وجود دارد.
وزير راه و شهرس��ازي اضافه مي كند: پروژه مسكن ملي 
براساس تقاضاي موثر و نياز واقعي در شهرها و نقاط مختلف 
به اجرا مي رسد بنابراين هر نقطه اي كه تقاضا براي آن وجود 
داشته باشد مسكن ساخته مي شود و شاهد مسكن فاقد 

متقاضي در اين پروژه نخواهيم بود.
او با اشاره به توافق با وزارت آموزش و پرورش براي ساخت 
مسكن ويژه فرهنگيان و معلمان مي گويد: آنچه وزارت راه 
در توان دارد ساخت 50 هزار واحد است اما وزارت آموزش 
و پرورش آمادگي ساخت 170 هزار واحد در كل كشور را 
دارد. اس��المي با بيان اينكه اين تعداد واحد قرار است كه 
3.5 ساله ساخته ش��وند، ادامه مي دهد: تمام شرايط آن 
منطبق بر شرايط مسكن ملي است و بايد ضوابط مسكن 
ملي هم در اين طرح رعايت شود. به اين معنا كه متقاضيان 
نبايد سابقه ملكي داشته باشند، نبايد از مسكن و تسهيالت 
دولتي استفاده كرده باشند، سابقه سكونت آنها در محل 

مورد متقاضي بايد به حد نصاب برسند و ....

     تعطيلي آژانس هاي فروش بليت هواپيما 
قطعي اينترنت از 25 آبان ماه سال جاري، تنها بازار مسكن 
را تحت الشعاع قرار نداده است بلكه بخش حمل و نقل به 

ويژه در بخش هوايي هم درگير اين قطعي شدند، درواقع 
اخت��الل در اينترنت كاهش فروش برخ��ي آژانس هاي 
هواپيمايي و سايت ها و اپليكيشن هاي فروش بليت هواپيما 
خصوصا بليت پروازهاي خارجي و ايرالين هاي غير ايراني را 
به همراه داشته است، درهمين راستا رييس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات گردش��گري از تعطيلي برخي آژانس هاي 
هواپيمايي در پي قطعي اينترنت خبر مي دهد و مي گويد: 
بسياري از اعضاي صنف دفاتر خدمات گردشگري با مشكل 
بزرگي در خريد بليت سفرهاي خارجي روبه رو شده اند و 

بعضا فروش آنها به صفر رسيده است. 
حرمت اهلل رفيعي در گفت وگو با مهر اظهار مي كند: با توجه 
به اينكه همه ايرالين ها و هتل هاي خارجي كه بر بستر وب 
جهاني، امكان رزرواسيون بليت و هتل را فراهم كرده اند، 
دسترسي به اين خدمات براي آژانس ها و دفاتر خدمات 
مسافرتي وجود ندارد. او مي افزايد: بايد دولت درگاه خاصي 
براي صنف آژانس هاي مسافرت هوايي ايجاد كند كه كامال 
كنترل شده باش��د و امكان استفاده ديگري غير از خريد 
بليت يا رزرو هتل براي آنها نداش��ته باشد. رفيعي ادامه 
مي دهد: از وزراي راه و ارتباطات درخواس��ت كرده ايم تا 
اين درگاه اختصاصي را براي اعضاي انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي ايجاد كند اما توجهي به اين درخواست 
نشده است. رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات گردشگري 
تصريح مي كند: به سازمان هواپيمايي كشوري هم مراجعه 
كرده ايم اما آنها هم گفتند در حوزه اختيارات ما نيست و 

براي آژانس هاي هوايي كاري نكردند.
او تأكيد مي كند: ۴ هزار و 700 دفتر خدمات مسافرتي اعم 
از بند الف و ب داريم كه بند الف ها به تنهايي 2 هزار و 500 
دفتر خدمات مسافرت هوايي است كه از اين تعداد تنها 
هزار دفتر در حال فعاليت بودند كه با قطعي اينترنت، بخش 
مهمي از اين دفاتر از كار بيكار شده اند، درحال حاضر تنها 
سيستم فروش آنالين براي سايت هايي كه سرور داخلي 
دارند، فعال است. اما آژانس ها امكان خريد بليت خارجي 
ندارند. همچنين س��خنگوي اتحاديه كس��ب و كارهاي 
اينترنتي درباره كاهش فروش س��ايت هاي فروش بليت 
هواپيما در اثر قطعي اينترنت اظهارمي كند: در حال حاضر 
سيستم هاي اين سايت ها و اپليكيشن ها پايدار است اما در 
دو روز نخست قطعي اينترنت دچار مشكل در فروش بليت 
شدند. رضا الفت نس��ب ادامه مي دهد: برخي سايت هاي 
فروش بليت هواپيما كه ِسرِور آنها در خارج از كشور است، 
همچنان دچار مشكل هستند؛ قطعا ميزان فروش، ريزش 
داشته است حتي اگر سايت هم فعال باشد، اما از آنجايي 
كه اينترنت در برخي مناطق و برخي اپراتورها ضعيف است، 

كاربران به سختي مي توانند اقدام به خريد بليت كنند.
سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي مي افزايد: در 
حال حاضر امكان خريد اينترنتي بليت هواپيما از طريق 
اينترنت اي دي اس ال وجود دارد اما اينترنت اپراتورهاي 
تلفن همراه با مشكل مواجه است كه ريزش فراوان كاربر 
براي اپليكيش��ن هاي فروش بليت هواپيما و قطار ايجاد 

كرده است.

دومين نامه بنزيني شوراي شهر به دولت دوازدهم
گروه راه و شهرسازي|

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از 
تهيه نامه اي خطاب به رييس جمهور براي اختصاص بخشي 
از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين جهت توسعه حمل 
و نقل عمومي خبر داد. پيش از اين،  محسن هاشمي،  رييس 
شوراي شهر نامه اي در اين خصوص به اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور نوشته و با او ديدار كرده بود. محمد 
عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران درباره طرح جديد ترافيك و  آلودگي هوا در 
پايتخت در گفت وگو با فارس اظهار كرد: انتقاداتي كه ما به 
اين طرح وارد كرده ايم، در جهت رد ادعاي غلو آميز و گزافي 
بوده كه معاونت حمل و نقل شهرداري تهران اعالم كرده 
است. طرح جديد مشكل آلودگي هوا را حل نكرده و تأثير 
چنداني در ترافيك هم نداشته است. به نظرم بسته اي از 
سياست ها مي تواند چاره كار آلودگي هوا در پايتخت باشد.

وي افزود: در حال حاضر عليرغم اينكه قوانين و مصوبات 
زي��ادي در جهت مقابله با آلودگي هوا و بهبود ترافيك در 
تهران داريم ولي به دليل اجرايي نش��دن آن مش��كالت 
برطرف نشده است. بر اس��اس قانون دولت موظف است 
كمك هايي از محل صرفه جويي س��وخت به حمل و نقل 
عمومي اختصاص دهد تا اين ناوگان توسعه و اتوبوس هاي 
فرسوده نيز نوسازي شوند، ولي اين موضوع تاكنون چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است.قوانين و مصوباتي كه اجرايي 
نشد رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران ادامه داد: قوانين نوس��ازي خودروهاي فرس��وده و 
قوانين و مصوبات جلوگيري از تردد موتورس��يكلت هاي 
كاربراتوري به داليل مختلفي اجرا نشده و اكنون ليست 
بلندي از مصوبات و قوانيني را داريم كه در جهت آلودگي با 
هوا است ولي اجرايي نشده، اين موضوع را از دستگاه هاي 

مختلف پيگيري كرده ايم تا شايد مشكالت كاهش يابد.

     ماجراي نامه به رييس جمهور
عليخاني اعالم كرد: به تازگي محس��ن هاش��مي رييس 

شوراي شهر نامه اي به جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
نوشت كه از محل افزايش درآمد قيمت بنزين بخشي به 
حمل و نقل عمومي اختص��اص يابد. نامه اي نيز در حال 
تهيه به رييس جمهور است كه اين مساله سريع تر تحقق 
يابد چرا كه با گران شدن بنزين مردم به ويژه اقشار ضعيف 
بيشتر از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند و ظرفيت 
اين ن��اوگان در حال حاضر كف��اف و جوابگوي مطالبات 
مردم و نياز آنها نيس��ت. وي گفت: همه اين موضوعات و 
مصوبات بايد مدنظر قرار گيرد ت��ا بتوانيم آلودگي هوا را 
كنترل كنيم و در غير اين صورت به قول ش��هردار تهران 
بايد منتظر باد و باران باشيم تا بتوانيم آلودگي هوا را كاهش 
دهيم. رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران در پاسخ به اينكه معاون شهردار اعالم كرده عليرغم 
مخالفت ها با اين طرح از سوي شوراي شهر تاكنون طرح 
جايگزين پيشنهاد نشده است، گفت: معاون حمل و نقل در 
جايگاهي نيست كه به انتقادات ما پاسخ دهد بلكه شهردار 
بايد پاسخگو باشد. پيشنهاد ما بسته اي از راهكارها براي 
مقابله با كاهش آلودگي هوا است. محدوديت هاي ترافيكي 
در همه كشورهاي دنيا اعمال مي شود ولي تنها با يك طرح 
نمي توان براي مقابله با آلودگي اقدام كرد. عليخاني تصريح 
كرد: البته طرح ترافيك ايرادات زيادي دارد كه رفع آنها 
وظيفه ما نيست پليس راهنمايي رانندگي نيز ايراداتي را 
داشته كه برخي از آنها با ايرادات گرفته شده ما مشابه است. 
اميدواريم شوراي ترافيك تهران كه قانون وظيفه تأييد 
طرح هاي ترافيكي را بر عهده آن گذاشته اقدامات الزم را 

جهت بازنگري اين طرح انجام دهد.

     رشد تعداد مسافران اتوبوس و مترو 
در تحولي ديگر،  رييس شوراي شهر تهران اعالم كرد كه 
باتوجه به سهميه بندي بنزين ش��اهد افزايش 15 تا 20 
درصدي مسافران وس��ايل حمل ونقل عمومي هستيم. 
هاشمي در گفت وگو با ايسنا، گفت: در ابتداي كار برآورد 
مي ش��د كه سهميه بندي بنزين بيش از 15 تا 20 درصد 

افزايش مسافر خواهيم داشت كه اين موضوع مشهود است 
و بايد گفت افزايش نرخ سوخت تاثير مستقيمي بر حمل 
و نقل عمومي تهران دارد. وي با بيان اينكه به دليل سردي 
هوا، معموال مردم از مترو و اتوبوس اس��تقبال بيش��تري 
مي كنند گفت: با اينكه تمام ناوگان حمل و نقل عمومي 
را براي سرويس دهي بهتر و سريع فعال كرديم اما دقت 
داشته باشيد كه با توجه به سهميه بندي بنزين، استقبال 
مردم از مترو و اتوبوس بيش��تر است و اين در حالي است 
كه شهرداري تهران توان افزايش ناوگان را ندارد. رييس 
شوراي ش��هر تهران افزود: بايد فكر اساسي به حال مترو 
ك��رد؛ چرا كه در حال حاضر بيش از ه��زار واگن در مترو 
فعال است كه حدود 30 درصدشان نيز بايد اورهال شوند. 
اما اجبارا بايد از اين قطارها استفاده كنيم كه ممكن است 
در حين سرويس دهي دچار حادثه يا خرابي شوند و دقت 
داشته باشيد كه اگر يك واگن يا يك قطار مترو نتواند به 
درستي كار كند، كل سرويس دهي خط و حتي شبكه مترو 
را دچار اختالل مي كند. وي با اشاره به مشكالت سيستم 
اتوبوسراني نيز گفت: به جاي آنكه مطابق برنامه ناوگان 
اتوبوس��راني 30 درصد افزايش يابد تعداد اتوبوس ها به 
كمتر از 6000 دستگاه رسيده كه عمر اتوبوس ها نيز از 5 
سال به 11 سال رسيده است به نحوي كه نيمي از ناوگان 
فعلي اتوبوس��راني تهران در حال حاضر فرسوده است و 
روزانه بيش از 300 مورد توقف ناشي از خرابي اتوبوس در 
تهران رخ مي دهد كه موجب افزايش ترافيك و نارضايتي 
شهروندان مي شود. هاشمي با اشاره به مشكالت ناشي از 
كمبود ناوگان در سيستم مترو و اتوبوس گفت: مديريت 
ش��هري در حالي با افزايش حدوده 15 ت��ا 20 درصدي 
مسافران در پي سهميه بندي بنزين روبرو است كه ناوگان 
فرس��وده اش توان الزم را ندارد و به همين دليل از دولت 
خواستيم كه به شهرداري تهران نگاه ويژه اي داشته باشد و 
آنها نيز قول بررسي دادند چراكه بر اساس قانون هدفمندي 
يارانه ها بايد بخشي از درآمدهاي بنزين صرف توسعه حمل 

و نقل عمومي شود.

     وام 200 ميلي�ون تومان�ي ب�ه اتوبوس  ه�اي 
فرسوده

در همين حال، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
نيز از افزايش استفاده از ناوگان اتوبوسراني شهر تهران پس 
از سهميه بندي بنزين خبر داد. پيمان سنندجي، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران همچنين از احتمال 
اراي��ه وام 200 ميليون توماني ب��ه رانندگان اتوبوس  هاي 
فرس��وده بخش خصوصي خب��ر داد. به گ��زارش فارس، 
س��نندجي درباره تغيير قيمت س��وخت و تأثير آن براي 
استفاده ش��هروندان از ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه 
اتوبوس، اظهار كرد: قطعاً با افزايش قيمت بنزين پيش بيني 
مي شود كه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه 
اتوبوس افزايش يابد كه البته ميزان اس��تفاده بستگي به 
شرايطي حمل و نقل، تعداد ايستگاه ها و دسترسي آن دارد.

او افزود: در حال حاضر پايتخت 5500 ايستگاه اتوبوسراني، 
2۴0 خط معمولي و 10 خط بي آر تي دارد كه جهت ارايه 
خدمات بيشتر به شهروندان الزم است برنامه هاي بيشتري 
اجرايي شود. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران ادامه 
داد: بر اساس شواهد ميداني در حال حاضر در برخي خطوط 
مانند خط يك و هفت افزايش تعداد مسافران مشهود بوده 
البته بايد يك ماه از افزايش نرخ بنزين بگذرد تا برآورد دقيق 

مسافران اتوبوس را داشته باشيم و به دليل اينكه شرايط براي 
اتوبوسراني متفاوت  از مترو است و ورود و خروج مسافران 
آنالين ثبت نمي شود نمي توانيم اكنون آمار دقيقي داشته 
باشيم. سنندجي در پاس��خ به اينكه چه تسهيالتي براي 
رانندگان بخش خصوصي با توجه به افزايش نرخ سوخت 
داريد، گفت: با توجه به جلساتي كه در سازمان شهرداري ها 
برگزار ش��د پيش��نهاداتي همچون نوس��ازي، بازسازي، 
تعويض مخازن و معيشت كاركنان مطرح است كه البته 
برنامه ريزي هاي آن كشوري بوده و در صورت تصميم گيري 
نهايي براي شهر تهران اجرايي مي شود. او با اشاره به اينكه 
در حال حاضر بازسازي اتوبوس ها در اولويت است، گفت: 
با شركت هاي س��ازنده اتوبوس براي ارايه خدمات مذاكره 
مي ش��ود همچنين قرار است وامي تا سقف 200 ميليون 
تومان با سود پايين جهت نوسازي اتوبوس هاي فرسوده در 
اختيار رانندگان اتوبوس هاي فرسوده بخش خصوصي قرار 
گيرد كه همه اين برنامه ها به صورت يك بسته در صورت 
تصويب ارايه خواهد شد. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران گفت: در جلس��ه سازمان ش��هرداري ها همچنين 
دستورالعملي تهيه شد كه بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد، 
دولت پيگيري نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي از محل 

مابه التفاوت قيمت سوخت انجام دهد.
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تاكيد بر تعيين محل هايي 
براي تجمعات مردم 

محمد ساالري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران با 
تاكيد بر لزوم تعيين محل هايي براي بيان اعتراض 
و برپايي تجمعات مسالمت آميز احتمالي مردم در 
تهران در راستاي تحقق اصول قانون اساسي تاكيد 
كرد. به گزارش ايسنا، ساالري در تشريح پيشنهاد 
تعيي��ن محل هايي ب��راي تجمعات م��ردم گفت: 
تصميمي كه شوراي ش��هر تهران در ابتداي دوره 
پنجم گرفت در راستاي تحقق اصول قانون اساسي 
كشور مبني بر به رسميت شناختن و قانوني دانستن 
اعتراضات مسالمت آميز به مجموعه تصميم گيري ها 
و تصميم سازي ها و دستورالعمل هاي ابالغي است. 
او افزود: با توجه به اينكه اين موضوع از ضرورت هاي 
انكارناپذير نظام جمهوري اسالمي ايران مبتني بر 
جمهوريت نظام است و علي رغم همراهي كه جامعه 
مدني و رسانه ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي با 
اين موضوع داش��تند و اتفاقا مسووالن نظام هم در 
سطوح مختلف اعم از دولت، مجلس و ساير نهادها 
در سخنراني ها و شعار هاي انتخاباتي و برنامه هايشان 
بر اين امر تاكيد داشتند؛ ولي متاسفانه مورد مخالفت 
قرار گرفت و به سرانجام نرسيد. ساالري ادامه داد: 
اتفاقات امروز جامعه ايران ف��ارغ از محتواي طرح 
كه به روزرس��اني تدريجي قيمت سوخت مربوط 
اس��ت كه در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد 
و در محافل كارشناسي هم اكثريت نظريه پردازان 
و كارشناسان اقتصادي و سياسي آن را مشروط به 
اجراي يك فرآيند درست قبول دارند، ناشي از عدم 
گفت وگو و تبادل نظر و اشتراك گذاري نظرات بوده 
است. ساالري با اشاره به لزوم به رسميت شناختن 
اعتراضات مردم، تاكيد كرد: ما مي توانيم در ش��هر 
تهران به عنوان پايتخت جمهوري اس��المي و در 
مقياس تصميم گيري هاي محلي هزينه هاي اين 
امر را قبول ك��رده و مجموعه هايي براي اعتراض و 
ارايه نظرات و تجمعات احتمالي در نظر بگيريم كه 
پذيرفته نشد و در مقياس كالن كشور هم متاسفانه 
همانطور كه خيلي از فعاالن اجتماعي و سياس��ي 
مطرح كردند هنوز وزارت كش��ور طي س��ال هاي 
گذشته اجازه رسمي به گروه ها و تشكل هاي سياسي 
و مدني كه متقاضي راهپيماي��ي و ارايه اعتراضات 
مس��المت آميز را در چارچوب مش��خص را دارند، 
ارايه نداده است. او اظهار كرد: در اين شرايط نتيجه 
اين مي شود كه وقتي به علتي مانند افزايش قيمت 
سوخت فضاي التهاب آور ايجاد مي شود گروه هاي 
معاند با سوءاستفاده از فضا به دنبال اهداف خود براي 
ضربه زدن به نظام، مردم و اموال عمومي برمي آيند و 
كنشگري مي كنند و اعتراضات عمومي به شيوه هاي 
غيرقاب��ل قبول س��وق پيدا مي كند. س��االري كه 
به عقيده او يكي از مس��ببان اصل��ي رخداد برخي 
شيوه هاي اعتراضي، عدم اجراي اصول قانون اساسي 
است، افزود: در حقيقت سران قوا به محورهايي كه 
خودشان در اين ارتباط مطرح مي كنند، در زمان اجرا 

و اقدام، عمل نمي كنند.

 اعمال محدوديت
 ساخت و ساز روي پهنه  گسلي

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي شهرداري 
تهران از ع��دم صدور پروانه براي س��اختمان هاي 
بلندمرتبه، خطرساز و پرجمعيت به روي پهنه هاي 
گسلي خبر داد. به گزارش ايسنا، گلپايگاني درباره 
ساخت و ساز روي گسل هاي پايتخت با بيان اينكه 
شوراي عالي شهرسازي، ممنوعيت ساخت و ساز 
مراكز مهم را در پهنه هاي گس��لي تصويب و براي 
اجرا به ش��هرداري  تهران ابالغ كرده اس��ت، گفت: 
برهمين اس��اس، ش��هرداري تهران نيز در صدور 
پروانه ساختماني ممنوعيت و محدوديت ها را لحاظ 
خواهد كرد. او با بيان اينكه بنا به مصوبه شوراي عالي 
شهرسازي، صرفا ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه، 
خطرساز و پرجمعيت همچون مدرسه، دانشگاه و... 
روي پهنه هاي گسلي ممنوع است، گفت: برهمين 
اساس شهرداري نيز از صدور پروانه ساختماني براي 
اين نوع مراكز در پهنه هاي گسلي خودداري مي كند؛ 
به عنوان مث��ال چندي پيش يكي از ش��هروندان 
براي ساخت مدرسه به ش��هرداري مراجعه كرد و 
فرآيندهاي ساخت و س��از را طي كرده بود و حتي 
به مرحله تاييد نقش��ه رس��يده بود، اما تنها به اين 
دليل كه زمين مورد نظر بر روي پهنه گس��لي قرار 
داشت از صدور مجوز خودداري كرديم. گلپايگاني 
با بيان اينكه شهرداري تهران به هيچ عنوان مجوز 
ساخت و ساز ساختمان هاي مهم، بلند و پرجمعيت 
در پهنه هاي گس��لي را نمي دهد، گف��ت: اما ما با 
ساختمان هاي ساخته ش��ده اي روبرو هستيم كه 
از قبل ساخته شده و براي اين نوع ساختمان ها نيز 
مطالعاتي در حال انجام است تا در وهله اول نسبت 
به شناسايي ساختمان هاي حساس و پرجمعيت كه 
روي پهنه هاي گسلي فعال هستند اقدام كنيم و پس 
از آن براساس آن پيشنهاد اصالحي، مقاوم سازي يا 
حتي تغيير نوع استفاده  ارايه شود كه البته اين اقدام 

مهم، زمان بر است.

 آلودگي هوا
 در 7 استان كشور

سازمان هواشناسي كشور در مورد غلظت آلودگي 
هوا در هفت استان كشور طي هفته پيش رو )روزهاي 
يكشنبه تا سه شنبه آينده( هش��دار داد. براساس 
گزارش سازمان هواشناسي كشور، از روز يكشنبه 
سوم تا سه شنبه پنجم آذر، غلظت آالينده هاي جوي 
در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت استان هاي تهران، 
كرج، قزوين، اراك، تبريز، اروميه و اصفهان افزايش 
مي يابد. كاه��ش كيفيت هوا تا حد هش��دار براي 
گروه هاي حساس خواهد بود. سازمان هواشناسي 
كش��ور تردد و توقف به ويژه براي ك��ودكان، افراد 
مسن، بيماران تنفسي و قلبي را توصيه نكرده است. 

وضعيت آلودگي هوا تا سه شنبه ادامه دارد

منحني بازار مسكن نزولي نيست
يك كارشناس ارش��د بازار مسكن درباره وضعيت كلي 
اين بازارگفت: با وجود افت معامالت نس��بت به س��ال 
قبل، منحني بازار مسكن، نزولي نيست و علت كاهش 
معامالت در دو ماه گذش��ته، قرار داش��تن در ماه هاي 
محرم و صفر بوده اس��ت. بيت اهلل ستاريان در گفت وگو 
با ايسنا اظهار كرد: تا انتهاي سال ركود در بخش مسكن 
نخواهيم داشت؛ چراكه با وجود كاهش معامالت نسبت 
به سال قبل، منحني رو به پايين نيست. اگر در مردادماه 

و شهريورماه معامالت افت كرد، به دليل قرار داشتن در 
ماه هاي محرم و صفر بود كه معموال هر ساله در اين بازه 

زماني خريد و فروش كاهش مي يابد.
او افزود: پايين آمدن تعداد خريد و فروش منتهي به ركود 
مي شود و اگر تدبيري در بخش كالن اقتصاد انديشيده 
نشود تا اواخر امسال و اوايل سال آينده دچار ركود مسكن 
خواهيم شد. تا آن زمان احتماال نوساناتي را شاهد خواهيم 
بود. بدين صورت كه معامالت باال و پايين مي رود و اين 

روند تا عيد ادامه خواهد داش��ت. اين كارش��ناس ارشد 
بازار مسكن، افزايش درآمد سرانه را در رونق بازار مسكن 
موثر دانست و گفت: اقداماتي مثل افزايش نرخ سوخت 
مي تواند ركود بخش امالك را از بين ببرد؛ چراكه افزايش 
قيمت بنزين منجر به باال رفتن درآمد دولت مي ش��ود 
كه در جامعه توزيع خواهد ش��د. وقتي انحصار را از بين 
مي بريد، GDP و درآمد س��رانه افزايش مي يابد، در آن 
صورت تقاضاي موثر در باازر باال مي رود. افزايش تقاضاي 

موثر نيز منجر به رونق خري��د و فروش در بخش ملك 
خواهد شد. ستاريان با بيان اينكه بخش مسكن نيمي از 
اقتصاد كشور را تشكيل مي دهد، افزود: صنعت ساختمان، 
تمامي صنايع مرتبط را به حركت درمي آورد كه به ايجاد 
اشتغال و توزيع درآمد مي انجامد. او درباره تاثيرگذاري 
طرح اقدام ملي بر بازار مس��كن گفت: طرح هايي مثل 
مسكن ملي، مسكن اجتماعي، مسكن ويژه، مسكن مهر 
و اين قبيل نام ها دهان پركن اس��ت ولي عمال محلي از 
اعراب ندارد. از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون دولت كال 
7 درصد در حوزه مس��كن سهيم بوده و هرگز نتوانسته 
از اين رقم فراتر برود؛ حتي در زماني كه مسكن مهر در 

حال انجام بود. اين كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: در 
طرح اقدام ملي قرار است ۴00 هزار واحد ساخته شود، 
طي شدن مراحل ثبت نام، مكان يابي، طراحي، واگذاري 
به پيمانكار، ساخت و اتمام، فرآيندي است كه شش سال 
طول مي كشد؛ يعني حدود 70 هزار واحد در سال كه در 
مقابل نياز ساالنه كشور به يك ميليون و ۴00 هزار واحد 
مسكوني، عددي محسوب نمي شود اما از نظر رواني فقط 
مي تواند اثراتي داشته باشد. تعداد ۴00 هزار واحد از نظر 
ذهني، باالس��ت و خانواده ها تصور مي كنند به هركدام 
از آنها يك واحد مي رس��د اما در واقع كسري كشور پنج 

ميليون واحد است.
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رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل«تشريح كرد

تغيير مسير در رويكردهاي تجاري
تعادل |نيلوفر جمالي|

 رص�د آمارها وضعي�ت خوبي را ب�راي صادرات 
غيرنفتي به نمايش نمي گذارن�د. به طوريكه در 
تازه ترين آمارهاي منتش�ر شده از سوي گمرك 
شاهد كسري تراز تجاري تا پايان مهرماه هستيم. 
به عبارتي دراين بازه زمان�ي 24.4 ميليارد دالر 
صادرات كاالي بدون نفت خ�ام و 25.2 ميليارد 
دالر واردات كاال در كش�ور انجام ش�ده اس�ت. 
اما براي پاس�خ به اينكه چرا چنين اتفاقي براي 
تجارت خارجي ايران رقم خورده و همچنان افت 
صادرات را شاهد هستيم، به سراغ، حميد زادبوم 
متولي تجاري كش�ور رفتيم. او با تشريح داليل 
افت صادرات و رب�ط دادن آن به كاهش پايه هاي 
صادرات�ي، از تله تحريم ها مي گويد كه همچنان 
صادرات كشور را در بند كشيده و براي رهايي از 
آن راه جايگزين، برقراري موافقتنامه هاي تجاري 
با همس�ايگان از طريق تجارت آزاد يا ترجيحي 
است. حال آيا با چنين وضعيتي مي تواند آينده 
روش�ني را براي صادرات غيرنفت�ي در ماه هاي 
پاياني سال متصور بود يا خير؟ زادبوم در اين باره 
معتقد است كه تا پايان سال نبايد انتظار جهش 
صادرات غيرنفتي را داش�ت؛ چراكه تحقق اين 
هدف، مس�تلزم الزاماتي كه هنوز شرايط آن در 
كشور مهيا نيس�ت. بر همين اساس، پيش بيني 
مي ش�ود كه صادرات غيرنفتي روند رو به رش�د 
و آرام�ي را در ماه ه�اي آتي طي كند. مش�روح 
گفت وگوي ما با رييس سازمان توسعه تجارت را 

در ادامه مي خوانيد: 

  آمارهاي ارايه شده نشان مي دهد كه در هفت ماه 
منتهي به مهرماه سال جاري تراز تجاري كشور با 
كسري همراه بوده است. با توجه به اينكه اكنون 
سياست هاي كشور به سوي كاهش واردات تمايل 
دارد، چرا اين اتفاق در روند تجارت خارجي افتاده 
و اينكه آيا دولت توانس�ته سياست هاي خود را 

عملياتي كند؟
اعتقاد ما اين اس��ت كه صادرات با افزايش همراه بوده 
است. در صورتيكه قيمت هاي پايه گمركات كشور در 
فروردين و ارديبهشت سال گذشته را در مقابل كاالهاي 
صادراتي امس��ال قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه ما 
امس��ال نزديك به 30 ميليارد دالر صادرات داشته ايم. 
اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس صحبت هاي مهدي 
ميراش��رفي رييس كل گمرك كشور قيمت هاي پايه 
گمرك با 30 درصد كاهش همراه بوده است كه بخشي 
از كاهش صادرات امسال را پوشش مي دهد. در توضيح 
اين موضوع بايد بگويم كه زماني ممكن است صادرات 
وزني كاالها 4 تا 5 درصد كاهش يافته باشد كه در اين 
صورت مي گوييم كاالي صادر شده از لحاظ وزني نيز با 
كاهش همراه بوده اما آمارهاي كنوني نش��ان مي دهد 
كه صادرات كش��ور در هفت ماه نخست امسال از نظر 
وزني 17 درصد افزايش را تجربه كرده در حالي كه اين 
ميزان ص��ادرات از نظر ارزش��ي 11.3 درصد كاهش را 
نشان مي دهد. البته صحبت هاي بنده به اين معنا نيست 
كه قيمت هاي سال گذشته واقعي بوده يا امسال؛ اما در 
صورتيكه محك ارزشي را براي صادرات در نظر گرفته 
باشيد بايد با قيمت هاي پايه سال گذشته مقايسه كنيد 
كه با در نظر گرفت��ن وزن كااله��اي صادراتي عددي 
نزديك به 30 ميليارد دالر را نش��ان مي دهد. از اين رو، 
نمي توان ادعا كرد كه صادرات در سال جاري با افزايش 
همراه بوده است؛ چراكه با شرايط تحريمي كه امروز با آن 
مواجه هستيم خيلي منطقي نيست و بايد واقع نگر باشيم. 
اكنون صادرات ما به سختي صورت مي گيرد اما باتوجه به 

كاهش قيمت هاي پايه كاالها در گمركات كشور اينكه 
بگوييم صادرات با كاهش همراه بوده نيز خيلي معنادار 
نيست. اي كاش در شرايط متعادل تري بوديم تا به شما 

قول رشد 30 درصدي صادرات امسال را مي دادم.
  در بيش�تر مواقع مالك محاسبات تراز تجاري 
كش�ورها ارزش�ي اس�ت اما اكنون معيار وزني 
ص�ادرات ب�ه ميان آم�ده اس�ت. آيا اي�ن نحوه 
مالك گ�ذاري درباره محاس�بات رون�د تجاري 

درست است يا خير؟ 
در تحليل هاي خارجي طبيعتا »ارزش« مالك و معيار 
سنجش است. به عنوان مثال گفته مي شود كه چين سال 
گذشته 2 هزار و 500 ميليارد دالر صادرات داشته است و 
اصال به وزن كاالهاي صادراتي توجهي نمي شود. اما اينكه 
ما اكنون »وزن« را مالك سنجش خود قرار داده ايم به 
اين دليل است كه ارزش گذاري كاالها در گمركات كشور 
از سال گذشته تاكنون تغيير كرده است. الزم به ذكر است 
كه مبناي تحليل هاي آماري در تجارت بين الملل لزوما 
»ارزش« نيست و »وزن« نيز به عنوان مالك سنجش 
گاهي مورد نظر ق��رار گرفته و مبن��اي تحليل ها قرار 
مي گيرد؛ اما طبيعتا تحليل هاي آماري تجارت بين الملل 

بر اساس »ارزش« كاالها تعيين مي شود.
  بااين اوصاف و با توجه به محاسبات انجام شده 
به لحاظ وزن�ي و ارزش گذاري ه�اي گمرك، آيا 
مي توان گفت كه امسال با جهش صادراتي مواجه 

خواهيم شد؟
خير؛ من اصال قول جهش صادراتي را نمي دهم؛ چراكه 
جهش نيازمند الزاماتي است كه اكنون در كشور ما وجود 
ندارد. ما نه ادعاي جهش صادراتي داريم و نه اين موضوع 
اتفاق خواهد افتاد. در صورتيكه بتوانيم رشد آرامي در 
حوزه صادراتي كشور داشته باشيم كه به نحوي نشان 
دهيم تحريم ها نتوانس��ته بر صادرات كشور تاثيرگذار 
باشد، شرايط بسيار خوب و عالي را پشت سر گذاشته ايم 

و در اين شرايط ادعاي جهش صادراتي نداريم.
  آي�ا انعق�اد موافقتنامه ه�اي تجاري ب�ا ديگر 

كشورها، بر رشد صادرات اثر گذار خواهد بود؟ 
موافقتنامه هاي تجاري مانند موافقتنامه اوراس��يا كه 
با كشورهاي همسايه اجرايي ش��ده است براي كشور 

از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. هرچند براي اجرايي 
ش��دن اين موافقتنامه ها با مشكالتي رو به رو هستيم؛ 
اما معتقديم كه بايد به دنبال موافقتنامه هاي اينچنيني 
باش��يم. با توجه به اينكه اكنون شرايط تجاري كشور با 
مشكالتي همراه است، صادرات به نوعي تبديل به سوگلي 
ش��ده و همه بايد به آن توجه كنند. از اين رو، صادرات 
مورد توجه دولت و بخش خصوصي نيز قرار گرفته است؛ 
چراكه تنها راه تامين ارز كشور صادرات كاالهاي غيرنفتي 
است و به نوعي شرايط براي آرزوي مقام معظم رهبري 
كه فرموده بودند روزي بايد در چاه هاي نفت كش��ور را 

ببنديم مهيا شده است.
درباره شرايط موافقتنامه ها با 15 كشور همسايه نيز بايد 
بگويم كه از اين تعداد 6 كش��ور عضو شوراي همكاري 
خليج فارس هس��تند كه نمي توانند با ايران به صورت 
دوجانبه موافقتنامه تجارت ترجيحي يا آزاد داشته باشند؛ 
چراكه آنها عضو شوراي همكاري خليج فارس هستند كه 
يك اتحاديه گمركي مشترك دارند و اگر ما بخواهيم هر 
نوع همكاري با كشورهاي جنوب خليج فارس و 6 كشور 
همسايه داشته باشيم ملزم به امضا توافقنامه با شوراي 
مذكور هستيم كه در شرايط كنوني اين امر كمي بعيد به 
نظر مي رسد. همچنين دو كشور »عراق و افغانستان« نيز 
به دليل جزئي بودن صادراتشان به ايران در مقابل ميزان 
صادرات ايران به اين كش��ورها وارد موافقتنامه تجاري 
با ما نمي شوند، چراكه در مقابل امتيازي كه مي دهند، 
امتيازي نمي توانند دريافت كنند. بنابراين آنها نيز حاضر 
به امضا موافقتنامه ترجيحي با ما نيستند. توسعه تجارت 
با كش��ور تركيه ني��ز در حال انجام اس��ت و به افزايش 
تجارت با اين كشور اميدوار هستيم. با كشور »پاكستان« 
نيزموافقتنامه تجارت ترجيحي داريم كه در حال مذاكره 
براي رسيدن به توافق تجارت آزاد هستيم؛ اما همزمان با 
مذاكرات براي تجارت آزاد با اين كشور موافقتنامه تجارت 
ترجيحي در حال فعاليت است. سه كشور »ارمنستان، 
روسيه و قزاقستان« كه عضو اتحاديه اوراسيا نيز هستند 
از همسايگان شمالي كشور هستند كه با آنها موافقتنامه 
تجارت موقت آزاد در مورد 860 قلم كاال براي امسال به 
امضا رسانده ايم؛ اما مذاكراتمان براي تجارت آزاد با اين 
كشورها از سال آينده صورت خواهد گرفت كه بر اساس 

آن با سه كشور »قزاقستان، روسيه و ارمنستان« به عالوه 
»بالروس و قرقيزستان« كه جزو كشورهاي همسايه ما 
نيستند در آينده موافقتنامه تجارت آزاد خواهيم داشت. 
اينكه موافقتنام��ه مذكور چقدر مي توان��د در تجارت 
كشور تاثيرگذار باشد طبيعتا تاثير آن را امسال مشاهده 
نخواهيم كرد؛ چراكه اين توافق امسال در مورد 860 قلم 
كاال ميان ايران و سه كشور است كه خيلي زياد نيست 
و نمي تواند تاثير زيادي بر تجارت كشور بگذارد؛ اما اثر 
آن پس از مذاكرات و توسعه موافقتنامه به سمت تجارت 
آزاد در سال هاي بعدي بسيار مهم است. همچنين در 
حال ورود به موافقتنامه تجارت ترجيحي با »جمهوري 
آذربايجان« هستيم و قرار است اين موافقتنامه با 20 تا 
25 قلم كاال آغاز ش��ده و توسعه يابد. در نهايت نيز بايد 
بگويم كشور تركمنستان اكنون عالقه اي به موافقتنامه 

تجاري با ايران ندارد. 
  تعرفه هاي گمركي اي�ن موافقتنامه ها و ميزان 

تخفيف كاالها به چه شكلي است؟ 
در توافقنامه هاي تجاري ترجيحي شايد ما به تعداي از 
اقالم كااليي تخفيف دهيم كه كشور مقابل نيز همان 
مي��زان تخفيف را به م��ا ارايه مي كن��د و اين به معني 
صفر ش��دن تعريفه هاي گمركي دو كشور نيست. در 
توافقنامه هاي تجاري آزاد نيز به همين صورت اس��ت 
و به اين معني نيس��ت ك��ه همه كااله��ا و تعرفه هاي 
گمركي آنها صفر خواهد شد بلكه يك فرجه زماني براي 
كاهش پلكاني تعرفه ها گذاشته مي شود و ممكن است 
اي��ن تعرفه ها حداكثر تا 4 درص��د و حداقل آن به صفر 
برس��د كه اين ميزان از تخفيف ها بر اساس مذاكرات و 
تفاهم دو كشور مشخص خواهد ش��د. در واقع مبناي 
موافقتنامه ه��اي تج��اري ترجيح��ي و آزاد توافق در 

مذاكره است.
ميزان اين تخفيف هاي تعرفه اي بر اس��اس گروه هاي 
كااليي مختلف متفاوت است و براي كشور هاي مختلف 
نيز فرق دارد. به عنوان مثال اگر درباره پاكستان صحبت 
مي كنيم، ليست كاالهاي موافقتنامه ترجيحي ايران با 
اين كشور مش��خص است و اينكه چه تخفيف هايي در 
نظر گرفته شده نيز معلوم بوده و روي وب سايت سازمان 
قابل دسترسي است؛ اما اينكه بگوييم اين تخفيف ها بر 

چه اساسي است و چگونه صورت مي گيرد تنها بر اساس 
توافق دو كشور است. اينكه بگوييم روي گروه كاالهاي 
صنعت��ي چه مي��زان تخفيف در نظر گرفته مي ش��ود 
مشخص نيست و رنج مشخصي براي آن در نظر گرفته 
نمي شود؛ اما در حال حاضر، حقوق گمركي ما حداقل 4 
درصد است و سعي مي كنيم حداقل تخفيف در مذاكرات 
تجاري خود با كشورها را سود بازرگاني در نظر بگيريم كه 
البته بيش از اين ميزان است و روي نيز مذاكره مي شود 
تا به حداقل يعني 4 درصد برسد. براي به صفر رساندن 
تعرفه هاي گمركي نيز باز هم به نوع مذاكره باز مي گردد 
كه در آن صورت ما نيز مجبور مي شويم تعرفه هاي خود 
را براي آن كشور به صفر برسانيم، اما اين موضوع نيازمند 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي اس��ت؛ چراكه حقوق 
گمركي 4 درصد نيز مصوبه مجلس اس��ت، بنابراين ما 
حق تخفيف بيش از 4 درصد را در تعرفه هاي گمركي 

نداريم مگر اينكه مجلس اجازه آن را بدهد.
   چند وقتي است جزئيات اطالعات آماري تجارت 
خارجي كش�ور نه از س�وي گمرك و نه از سوي 
سازمان توسعه تجارت ارايه نمي شود؛ اما اطالعات 
آماري نش�ان از افزايش واردات در س�ال جاري 
دارد؛ اين افزايش واردات را ناشي از چه مي دانيد؟

واردات كشور نه تنها افزايش نداشته بلكه نسبت به سال 
گذش��ته نيز با كاهش 5 درصدي همراه بوده است و در 
صورتي كه با 5 سال گذشته مقايسه كنيم بيش از 20 
درصد كاهش واردات داشته ايم. اما درباره ارايه آمارها بايد 
بگويم كه سازمان توسعه تجارت ايران ليست صادرات و 
واردات 6 ماه نخست كشور را ارايه كرده، اما درباره آمار 
7 ماه نخست امسال بايد بگويم از آنجا كه اطالعات ارايه 
شده به اين سازمان خام اس��ت و بايد اعداد و ارقام از ان 
استخراج شود، نيازمند زمان است تا بتوانيم اطالعات 
آن را در اختيار عموم قرار دهيم. بد نيست به اين نكته 
هم اشاره كنم كه چين نيز با 5 هزار ميليارد دالر تجارت 
از زمان ورود به جنگ تجاري با امريكا اطالعات تجاري 
خود را منتشر نمي كند و شما نمي توانيد هيچ وب سايتي 
را پيدا كنيد كه اطالعات تجاري اين كشور در آن وجود 

داشته باشد.
  جناب زادبوم، البته ارايه اطالعات و آمار كنوني 
تجاري كشور، تصوير روشن تري از مسير تجارت 
را براي فعاالن اقتصادي و كنش�گران اقتصادي 

فراهم خواهد كرد.
اگ��ر بخواهيم آمار جزئي ت��ري در اختيارتان قرار دهم 
بايد بگويم، در 6 ماه نخست امسال، 68 درصد كاالهاي 
وارداتي واس��طه اي، 13 درصد سرمايه اي و 18 درصد 
مصرفي بوده اند. همچنين روند تجارت خارجي كشور 
نش��ان از اين دارد كه در 7 ماه منتهي به مهر 98 حدود 
24.4 ميليارد دالر صادرات كاالي بدون نفت خام و 25.2 
ميليارد دالر واردات كاال در كشور انجام شده، كه به لحاظ 
ارزشي، واردات و صادرات كااليي كشور نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتيب با كاهش 5 درصدي و 11 
درصدي همراه بوده اند. اين در حالي است كه به لحاظ 
وزني هر كدام به ترتيب رشد 3.1 درصد و 17.1 درصدي 
را تجربه كرده اند. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تراز 
تجاري با مقايسه عدد واردات و صادرات كشور به دست 
مي آيد اما هيچ وقت عدد واردات را نبايد با عدد صادرات 
مقايس��ه كرد؛ چراكه واردات كشور در سال 97 نسبت 
به سال 96 برابر با 21 درصد كاهش داشته و در 7 ماهه 
نخست امسال نيز 5.3 درصد كاهش واردات داشته ايم؛ 
يعني اگر صادرات امس��ال را با سال 96 مقايسه كنيم 
واردات كش��ور چيزي بيش از 10 ميليارد دالر كاهش 
داشته و اين خيلي مهم است؛ چراكه ارزبري واردات در 
تنگناي ارزي حاكم بر كشور كاهش يافته و اين به نفع 

اقتصاد ملي است. 

مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد
سبقت توليد لوازم خانگي از برنامه

كدام كاالها در صدر تخلفات قرار دارند

ايرن�ا| مدي��ركل دفت��ر صناي��ع فل��زي و ل��وازم 
خانگ��ي وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: با 
وج��ود تحريم ه��اي بين المللي، مش��كالت ارزي، 
كمبودنقدينگي واحدها و كاهش نسبي قدرت خريد 
مردم، توليد اكثر لوازم خانگي در هفت ماهه امسال از 

برنامه پيش بيني شده براي آن جلوتر است. 
عباس هاش��مي افزود: توليد 525 هزار دستگاه در 
هفت ماه امس��ال براي يخچال و فريزر برنامه ريزي 
ش��ده بود، اما با وج��ود تحريم ها و ب��ه ويژه خروج 
شركت هاي ال جي و سامس��ونگ از ايران كه سهم 
باالي��ي در توليد اين محصوالت داش��تند، تا پايان 
مهرماه 670 هزار دستگاه يخچال و فريزر توليد شد.

به گفته وي، اين آمار در ماش��ين لباسشويي 360 
هزار دستگاه، كولر آبي 500 هزار دستگاه، رادياتور 
فوالدي يك ميلي��ون و 100 هزار متر مربع و پكيج 
300 هزار دس��تگاه به ثبت رس��يد و فقط در توليد 

تلويزيون با حدود 400 هزار دستگاه از برنامه هفت 
ماهه عقب هستيم. اين مقام مسوول درباره برگزاري 
ميزهاي تعميق س��اخت داخل، گف��ت:  اين ميزها 
تاكنون براي بخش خودرو و پتروش��يمي ها برگزار 
شده و مطابق برنامه ريزي انجام شده و هماهنگي با 
واحدهاي توليدي و قطعه ساز، مقرر است در هفته 
نخست دي ماه نخستين ميز تعميق ساخت داخل 

قطعات لوازم خانگي برگزار شود.
او ادام��ه داد: توليد ان��واع فن ها، پمپ ه��ا و غيره و 
كاه��ش ارزبري توليد ل��وازم خانگ��ي، از برگزاري 
اين ميزها انتظار مي رود. هاش��مي درباره كمرنگ 
ش��دن حضور خارجي ها در نوزدهمين نمايش��گاه 
بين الملل��ي لوازم خانگي، بيان كرد: طبيعي اس��ت 
محدوديت هاي بين المللي بر اين مس��اله تاثيرگذار 
شده، اما از شركت هاي ايراني مي خواهيم ارتباطشان 
را با ش��ريكان، همكاران و تامين كنندگان خارجي 

خود قطع نكنند و در ادامه به تعميق ساخت داخل 
قطعات و ات��كا به توانمندي هاي خ��ود بپردازند. او 
در ادامه به خروج ال جي و سامس��ونگ از ايران در 
ماه هاي گذش��ته اش��اره كرد و گف��ت: اين موضوع 
برخالف ميل باطني اين ش��ركت ها و متاثر از فشار 

امريكايي ها انجام شد. 
هاش��مي اف��زود: مديران ش��ركت هايي ك��ه قبال 
محصوالت »سامس��ونگ« و »ال جي« را در كشور 
تولي��د مي كردند پ��س از اي��ن موضوع ب��ه دنبال 
تامين كنن��دگان چين��ي قطع��ات و تجهي��زات با 
حداكثر كيفيت رفتند و اكن��ون محصوالت آنها از 
جمله تلويزيون با بهترين كيفيت روانه بازار ش��ده 
است. هاشمي تاكيد كرد: وزارت صنعت نيز به دليل 
سرمايه گذاري زياد اين ش��ركت ها، از آنها حمايت 
مي كند و به زودي ب��ه ظرفيت 100 درصدي خود 
در زمان پيش از اعمال تحريم ها باز خواهند گشت.

ايسنا | مديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ارسال 4576 مورد 
پرونده تخلف به تعزيرات در چهار روز اول هفته گذشته 
خبر داد و تصريح كرد: عمده پرونده هاي تشكيل شده 
مربوط به »ميوه، قند،  شكر، مرغ،  برنج، لبنيات،  گوشت 
قرمز، تخم مرغ، حمل و نقل،  الستيك،  روغن موتور و 

مصالح ساختماني« بوده است.
داريوش بهنود قاس��مي، از بازرس��ي بيش از 63 هزار 
و 300 مورد در سراسر كش��ور در چهار روز اول هفته 
گذشته از سوي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اس��تان ها خبر داد و گفت ك��ه اين تخلفات 
گران فروشي و امتناع از عرضه كاال را نيز شامل مي شود.

البته به گفته او، تغييرات شديد قيمت در بازار مشاهده 
نشده و پرونده هاي تشكيل شده در بعضي از بخش ها 
مانند ميوه و صيفي جات ربطي به قيمت بنزين نداشته 
و به دليل تغييرات آب وهوايي و مشكالت حمل و نقل 

اتفاق افتاده است. 
اين مقام مس��وول همچنين از تش��كيل گشت ويژه 
برخورد ب��ا محتكران امتناع كنن��دگان از عرضه كاال 
خبر داد و اظهار كرد: بيش��ترين نظارت بر روند توزيع 
كاالهايي مانند ميوه، شوينده، برنج، قند، شكر، مرغ، 
روغن،  لبنيات، گوشت قرمز و تخم مرغ انجام مي شود.

او، نظارت بر بخش خدمات مانند انبارها،  سرخانه ها، 
فروشگاه هاي زنجيره اي و حمل و نقل سيستماتيك را 

از جمله مهم ترين اهداف اين سازمان عنوان كرد و گفت: 
رعايت نصب قيمت،  صدور فاكتور و رعايت سود عمده و 
خرده فروشي نيز جزو مواردي است كه بازرسان رعايت 

آنها را كنترل مي كنند.
بهنود قاس��مي در پايان گفت: س��اعت كاري سامانه 
س��تاد خبري 124 از روز بيس��ت و پنجم آبان ماه به 
دوشيفت افزايش پيدا كرده، به طوريكه از هفت صبح 
تا 10 شب به صورت اپراتور پاسخگوي مردم است و از 
10 شب تا صبح روز بعد نيز به صورت سيستمي صداي 
گزارش هاي مردمي ضبط مي شود و مردم مي توانند با 
تماس با سامانه 124 و ستادهاي خبري سازمان هاي 

صمت استان ها شكايات خود را ارايه كنند.

  Sat. Nov 23.  شنبه    2  آذر 1398   25  ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1529  2019 

 قيمت ها تا شب عيد 
تغيير نمي كند

تسنيم| معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت گفت: 
برنامه اي براي افزايش قيمت كاال ها نداريم و بر هيمن 
اساس اقالمي كه مديريت آنها در اختيار دولت است، 
تا شب عيد نيز ثابت خواهد ماند. عباس قبادي   در 
خصوص شرايط بازار و كنترل قيمت ها اظهار كرد: در 
حال حاضر با توجه به بازرسي هايي كه در بازار انجام 
مي شود، شرايط خوبي حاكم بوده و با توجه به فراواني 
كاال و تكميل بودن انبار هاي ذخاير اس��تراتژيك، با 
افزايش يا تغييري در قيمت ها روبرو نخواهيم شد. 
وي ادامه داد: جلسات ستاد تنظيم بزار تا اطالع ثانوي 
براي كنترل بازار ادامه خواهد داش��ت و اميدواريم 
با همراهي مردم بازار آرامي را داشته باشيم. معاون 
بازرگاني داخلي وزارت صنعت در پاسخ به اين سوال 
كه آيا تا عيد عدم افزايش قيمت ها ادامه خواهد داشت، 
گفت: برنامه اي براي افزايش قيمت كاال ها نداشته و بر 
هيمن اساس اقالمي كه مديريت آنها در اختيار دولت 

است، تا عيد نيز ثابت خواهد ماند.

توزيع شير رايگان در مدارس 
از امروز 

ايرنا|مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع 
و تنظيم بازار وزارت صمت گفت: طرح تخصيص 
ش��ير رايگان ب��ه م��دارس از ش��نبه دوم آذرماه 
اجرايي مي شود. محمدرضا كالمي اظهار كرد: با 
پيگيري هاي صورت گرفته باالخره مصوبه ستاد 
تنظيم بازار در خصوص تخصيص شير رايگان به 
مدارس استان هاي كمتر برخوردار وارد فاز اجرايي 
شد. وي به برگزاري جلسات مكرر با انجمن صنفي 
صنايع لبني، وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان 
برنامه و بودجه اش��اره كرد و كفت: در حال حاضر 
180 ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز براي اجراي 
طرح در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 
است. به گفته وي فهرست مدارس اين استان ها در 
اختيار انجمن صنايع لبني قرار گرفته است و در اين 
طرح دانش آموزان هفته اي دو تا سه بار شير رايگان 
دريافت خواهند كرد. كالم��ي تاكيد كرد: طبق 
بررسي هاي صورت گرفته سه ميليون دانش آموز 
در اين قالب شير رايگان دريافت مي كنند. اين مقام 
مسوول گفت: كارخانه هايي كه در قالب اين طرح 
فعاليت مي كنند نيز از سوي انجمن صنايع لبني 
معرفي شده اند و انشااهلل از دومين روز آذر اين طرح 
وارد فاز اجرا مي شود. به گفته وي كل اعتبار طرح 

300 ميليارد تومان برآورد شده است.

 تشكيل پرونده 
براي 1642 متخلف صنفي

ش�اتا | آمار بازرس��ي هاي انجام گرفته توسط 
بازرسان سازمان حمايت، صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و همچنين بازرسي اصناف در روز چهارم 
اجراي طرح تشديد بازار در سطح كشور منتشر 
شد. روز سه شنبه هفته گذشته در مجموع 28 
هزار و 888 مورد بازرسي در سطح كشور در بخش 
عرضه انجام شده است در همين راستا براي يكهزار 
و 642 متخل��ف صنفي پرونده تش��كيل و براي 
رسيدگي به تعزيرات حكومتي هر يك از استان ها 
ارسال شده است. بنا بر اين گزارش روز سه شنبه 
هفته گذشته، بازرسان سازمان حمايت و بازرسان 
سازمان هاي صمت استان ها 15 هزار 721 مورد 
بازرسي انجام داده و براي يك هزار و 211 واحد 
صنفي و خدماتي گزارش تخلف به ارزش بيش 
از 29 ميليارد 104 ميليون ريال صادر كرده اند. 
همچنين در اين روز آمار بازرسي هاي اتاق اصناف 
در سطح كشور 13 هزار و 167 مورد اعالم شده 
كه موجب تشكيل پروند براي 431 واحد صنفي 
با ارزش ريالي بالغ ب��ر 3 ميليارد و 208 ميليون 

ريال بوده است.  

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

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

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

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

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

آدرس امور كاال: ساري- بلوار طالقاني شركت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همكف 33204080 الي 89-داخلي 2357
آدرس كميته فني- بازرگاني: ساري- بلوار طالقاني شركت گاز استان مازندران 011-33202408

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

3- نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي معتبر بر اساس آيين نامه تضامين معامالت دولتي مصوبه هيات وزيران به شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص كارهاي پيمانكاري يا واريز 
وجه نقدي به شماره حساب بانك مركزي )IR710100004001102607375883( واريز گردد.

4- زمان مهلت دريافت اسناد: 98/10/07 الي 98/10/11
5- زمان عودت پيشنهاد مالي: 98/10/25
6- زمان گشايش پيشنهادات: 98/10/29

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

   مدارك ثبتي شركت  حاوي تصاوير مصدق )رتبه، كد پستي، شناسه ملي، كد اقتصادي، دامنه كاري، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانكي، صورت مالي حسابرسي شده منتهي به 97/12/29، تعهدنامه رعايت مبارزه با پولشويي، اساسنامه، آخرين تغييرات 
اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومي، فرم خوداظهاري، مهر و امضاء پكيج پيمان، كپي شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مديره و سهام داران باالي 10%، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان )با توجه به الزام ارائه صورتهاي مالي و 

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

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

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

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ كد اطالع رساني پايگاه ملي مناقصات با مراجعه به سايت   
   »حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه به تعداد 3 مناقصه گر مي باشد«.

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

حداقل امتياز كيفيمبلغ برآورد )به ريال(مبلغ تضمين )به ريال(تعداد موضوع مناقصهرديف
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NAS Storage QNAP
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15 جهان

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي پيش بيني كرد

نخست وزير رژيم اسراييل رسما به فساد متهم شد

ترمزرشداقتصاديصنعتيهاكشيدهميشود

شمارش معكوس حيات سياسي نتانياهو 

گروه جهان|
 )OECD( س��ازمان توس��عه و همكاري اقتص��ادي
پيش بيني كرده رشد اقتصادي همه كشورهاي صنعتي 
كاهش پيدا خواهد كرد. اين پيش بيني در ش��رايطي 
است كه نشريه وال استريت ژورنال با ارايه چشم اندازي 
تيره از پيش��رفت مذاكرات چي��ن و امريكا از احتمال 
كشيده ش��دن چانه زني ها تا س��ال آينده خبر داده و 
»شي جين پينگ« رييس جمهوري چين، نيز گرچه بر 
تعهد پكن به ادامه مذاكرات تاكيد كرده اما هشدار داده 

كه كشورش از جنگ بر سر منافعش واهمه اي ندارد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي در گزارش جديد خود از وضعيت اقتصادي 
جهان پيش بيني كرده كه متوس��ط رش��د اقتصادي 
كش��ورهاي جهان تا پايان س��ال جاري به ۲.۹ درصد 
برس��د كه ۰.۱ درصد كمتر از نرخ پيش بيني ش��ده 
توسط اين سازمان در گزارش قبلي است. اين سازمان 
همچنين اعالم كرده با توجه به باقي ماندن ريسك هاي 
موجود و افزايش تنش ه��اي تجاري بين اقتصادهاي 
بزرگ جهان، انتظار نمي رود رش��د اقتصادي در سال 

آينده نيز به ميزان قابل توجهي تقويت شود.
الورنس بوئن كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در اين 
سازمان، گفته: »در طول دو سال اخير چشم انداز اقتصاد 
جهاني در نتيجه نامطمئن بودن سياس��ت گذاري ها، 
جريانات سرمايه اي و اختالفات تجاري بيش از پيش 
ناپايدار شده است و خالف بانك هاي مركزي كه تالش 
زيادي براي تقويت رشد اقتصادي انجام داده اند، دولت ها 
كمتر به فكر تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و سطح 

رشد خود بوده اند.« 
در گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، رشد 
اقتص��ادي امريكا ۲ درصد، ژاپ��ن ۰.۷ درصد، منطقه 
يورو ۱.۲ درصد، چين ۵.۵ درصد، استراليا ۲.۳ درصد، 
كانادا ۱.۷ درصد، فرانسه ۱.۲ درصد، آلمان ۰.۹ درصد، 
س��ويس يك درصد، تركيه ۳.۲ درصد و بريتانيا ۱.۲ 

درصد پيش بيني شده است. 
سازمان توس��عه و همكاري اقتصادي در سال ۱۹۶۱ 

ميالدي ب��ا هدف تقويت رش��د اقتص��ادي و از ميان 
برداش��تن موانع تجاري بين كشورهاي توسعه يافته 
تشكيل شد و مقر آن در شهر پاريس فرانسه قرار دارد. 
اين س��ازمان هم اكن��ون داراي ۳۶ عضو و پنج همكار 

است. 

  هشدار چين نسبت به شرايط اقتصادي جهان 
كاهش چش��م انداز رش��د اقتصادي جهان از س��وي 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در شرايطي است 
كه رييس جمهوري چين نيز در همان روز با اشاره به 

اينكه اقتصاد جهاني به دليل كند شدن رشد اقتصادي، 
احيا حمايت گرايي و چندجانبه گرايي به خطر افتاده، 
نقش بيش��تر صندوق بين المللي پول در اين بخش را 

خواستار شده است. 
به گزارش رويترز، شي جين پينگ روز جمعه در ديدار 
با »كريس��تالينا جورجيوا« ريي��س جديد صندوق 
بين المللي پول، در پكن ابراز اميدواري كرده كه اين نهاد 
با رهبري جديد خود، نظام بين المللي پول را كامل كند 

و حق كشورهاي در حال رشد را افزايش دهد.
ش��ي جين پينگ گفته: »چين فعاالنه طرف��دار ايده 

مديريت جهان مبني بر رايزني مشترك، ساخت مشترك 
و بهره مندي مشترك اس��ت و قاطعانه با حمايتگرايي 
مخالفت و از نظام تجارت چندجانبه با محوريت سازمان 
تجارت جهاني دفاع مي كند.« او با اشاره به اينكه توسعه 
اقتصادي چين داراي استقامت، انعطاف پذيري و نيروي 
بالقوه عظيمي اس��ت، گفته: »چين ضمن پايبندي بر 
ايده توسعه جديد، همچنان به گشايش در سطح باالتر 
ياري مي كند و فرصت هاي بيشتري براي رشد اقتصاد 
جهان ايجاد خواهد كرد. « رييس جمهوري چين درباره 
مذاكرات تجاري با امريكا نيز گفته: »پكن از تالش براي 

منعقد كردن توافق تجاري با امريكا حمايت مي كند اما 
در عين حال ابايي از جنگيدن متقابل براي محافظت از 
منافعش را ندارد.« شي جين پينگ گفته: »همانطوركه 
همواره گفتيم خواستار آغاز يك جنگ تجاري نيستيم 
اما ترسي هم از اين بابت نداريم. ما زماني كه الزم باشد 
متقابال خواهيم جنگي��د اما فعال تالش مي كنيم يك 

جنگ تجاري نداشته باشيم.«
گرچه برخ��ي مقامات چيني از ت��داوم تالش ها براي 
حل وفصل اختالفات تجاري با امريكا خبر داده اند اما 
نشريه وال استريت ژورنال به نقل از برخي منابع آگاه 
خود گزارش كرده كه احتماال رس��يدن به فاز نخست 
توافق تجاري بين چين و امريكا به س��ال بعد كشيده 
خواهد شد. خبري كه بازارهاي سهام در اروپا و امريكا 

را نزولي كرد. 
گفته شده، در وال استريت، همه شاخص ها نزولي بودند 
تا جايي كه ش��اخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« 
با ۰.۲درصد كاهش نس��بت به روز قبل بسته شد. در 
معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد 
مشابهي داشتند تا جايي كه شاخص »فوتسي۱۰۰« 
بورس لندن ريزش ۰.۳۳درصدي را تجربه كرد. گرگ 
مك كانا كارشناس بازار در موسسه مك كانا مكرو، در 
اين باره گفته: »با شنيدن خبر احتمال كشيده شدن 
جنگ تجاري به سال آينده كامال نااميد شدم اما به نظر 
مي رسد طرف چيني هنوز دست از كار برنداشته است و 
در نتيجه همه ما بايد كماكان اميدوار به پايان اين جنگ 

تجاري باقي بمانيم.«
جنگ تجاري بين امريكا و چين كه اكنون وارد يكمين 
سال خود مي ش��ود از ماه ها پيش به اصلي ترين عامل 
تعيين جهت شاخص هاي بورسي و بازارهاي مالي در 
جهان تبديل شده است. عملكرد بسياري از اقتصادهاي 
صادرات محور از جمله ژاپن، آلمان و حتي خود چين و 
امريكا تحت تاثير اين عملكرد قرار گرفته است و برخي 
از نهادهاي مهم جهاني نظير صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني نسبت پيامدهاي سهمگين اين جنگ 

روي اقتصاد جهاني هشدار داده اند. 

گروه جهان| 
بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير رژيم اسراييل، پس 
از ماه ه��ا انتظ��ار و ابهام به طور رس��مي به فس��اد، 
كالهب��رداري و خيانت درامانت متهم ش��د. او تنها 
نخس��ت وزير در س��رزمين هاي اش��غالي است كه 
حين احراز مق��ام خود در معرض ايراد اتهام قضايي 
قرار مي گيرد. اين تصميم دادس��تان كل اس��راييل 
كه حامي��ان نتانياهو را مبهوت ك��رده، مي تواند به 
بن بست سياسي ايجاد شده در پي انتخابات سپتامبر 
گذشته پايان بخشد و راه تشكيل يك دولت تازه را 

هموار كند.
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي كه هنگام اعالم 
اين خبر در بيت المقدس به س��ر مي ب��رد، تصميم 
دادس��تان را يك كودتا عليه خود خوانده كه بر پايه 
اتهامات دروغين و با مالحظات سياسي انجام گرفته 
و هدف آن س��رنگون كردن اوس��ت. نتانياهو تاكيد 
كرده كه قصد رها كردن قدرت را ندارد. خبرگزاري 
فرانسه نوشته: »با آنكه نتانياهو بر پايداري و تالش 
براي حفظ مقامش تاكيد كرده، به نظر مي رسد كه 
تحوالت پيشرو با ش��تابي تند او را وادار به پذيرش 

واقعيت تازه كند.«
بر اساس قانون، نخست وزير مي تواند تا هنگامي كه از 
سوي دادگاه محكوم نشده مقام خود را حفظ كند. با 
اين حال، برخي كارشناسان بر اين باورند كه نتانياهو 
احتماال پس از ايراد اين اتهامات بعيد است كه بتواند 

ائتالف تشكيل دهد. اگر تنها چند تن از نمايندگان 
ليكود يا احزاب متحد آن، نتانياهو را رها كرده و در 
ائتالفي به رهبري بني گانتس شركت كنند، او ديگر 

بختي براي حفظ قدرت نخواهد داشت. 
بنا براين گزارش، افيخاي ماندلبليت دادستان كل 
اسراييل، كه سه پرونده جداگانه از نتانياهو در برابر 
خود داش��ته او را در نخس��تين آنها كه به »ماجراي 
٤٠٠٠« ي��ا، با اش��اره به ن��ام بزرگ ترين ش��ركت 
مخابراتي در سرزمين هاي اشغالي »بِِزق« نيز خوانده 
مي شود، به فس��اد، كالهبرداري و خيانت در امانت 
متهم كرد. دادس��تان كل، نتانياهو را در دو پرونده 
ديگر كه با عناوين »ماج��راي ١٠٠٠« و »ماجراي 
٢٠٠٠« شناخته شده است به كالهبرداري و خيانت 

در امانت متهم كرده است.
در پرونده نخست، نتانياهو به اعطاي امتيازات فراوان 
دولتي به ش��ركت مخابرات »بِِزق« در برابر پوشش 
رسانه اي هواخواهانه از او در تارنماي خبري »واال« 
متعلق به اين گروه متهم شده است. اين امتيازات، بر 
اساس برآوردهاي صورت گرفته، ميليون ها دالر سود 
نصيب مالك اين ش��ركت كرده است. در »ماجراي 
١٠٠٠« نخست وزير رژيم صهيونيستي به دريافت 
هداياي گرانبها از س��وي اف��راد متمول و در پرونده 
ديگر، »ماجراي ٢٠٠٠«، او به تالش براي كس��ب 
يك پوشش خبري مناسب و دلخواه خود در روزنامه 

»يديوت آحارونوت« متهم شده است.

در همين حال روِون ريولين رييس رژيم اسراييل در 
پي شكست بني گانتس رهبر چپ ميانه، در تشكيل 
دولت آينده، از پارلمان خواسته بود براي ايجاد يك 
اكثريت پارلماني و گزينش فردي براي رهبري آن 
تالش كند. پيش از بني گانتس، رقيب راست گراي 
او، نتانياهو نيز نتوانسته بود براي تشكيل دولت آينده 
رژيم صهيونيستي از حمايت يك اكثريت پارلماني 
برخوردار شود. نمايندگان پارلمان اسراييل به اين 
منظور س��ه هفته مهلت پي��ش رو دارند. اين مهلت 
بخت بني گانتس رهبر حزب آبي � س��فيد، را براي 
تشكيل يك ائتالف با ش��ماري از اعضاي ليكود كه 
در پي اين اتهامات ديگر حماي��ت بي چون وچرا از 

نتانياهو را نمي پذيرند، بيشتر مي كند.
بني گانتس پيش از اعالم تصميم دادستان، يك بار 
ديگ��ر نتانياهو را ب��ه گفت وگوي مس��تقيم بدون 
پيش شرط با خود فرا خوانده بود. بنيامين نتانياهو 
براي تشكيل دولت ائتالفي تاكنون خواستار حفظ 
مقام نخست وزيري در دو س��ال اول دوره پارلماني 
بود. اين در حالي است كه بني گانتس بر تشكيل يك 
دولت ائتالفي با اعضاي ليكود بدون حضور نتانياهو 

در دولت تاكيد داشت. 
در دور نخست مذاكرات، براي نخستين بار هيچ يك 
از رهب��ران اح��زاب و نيروهاي سياس��ي برآمده از 
آخرين انتخابات پارلماني، قادر به ايجاد يك ائتالف 
و تشكيل دولت نشد. انتخابات سپتامبر گذشته نيز 

در پي از هم پاش��يدن اكثري��ت پارلماني حاصل از 
انتخابات آوريل سال جاري برگزار شد. اينچنين پس 
از شكست رهبران هر يك از دو حزب اصلي ليكود، و 
»آبي � سفيد«، رييس  رژيم اسراييل وظيفه تدارك 
يك ائتالف پارلماني براي تش��كيل دولت آينده را 
به نمايندگان مجلس واگذار كرد. اگر از حال تا ١١ 
دس��امبر هيچ يك از نماين��دگان پارلمان موفق به 
ارايه سندي با امضاي حداقل ٦١ نماينده در تعهد به 
شركت در يك ائتالف دولتي نشود، شهروندان ناگزير 
براي سومين بار در سال جاري پاي صندوق هاي راي 
خواهند رفت. بس��ياري بر اي��ن باورند كه انتخابات 
احتمالي آينده نيز تل آويو را از بن بست كنوني خارج 
نخواهد كرد، زيرا اين رژيم دچار ش��كاف سياس��ي 
عميقي شده كه عدم موفقيت در تشكيل دولت تنها 

يكي از نمادهاي آن است.

بنيامي��ن نتانياهو از حماي��ت ۵٤ نماينده مجلس 
برخوردار است كه اعضاي حزب او، ليكود، و احزاب 
كوچك تر راست افراطي و نيروهاي يهودي اُرُتدكس 
رادي��كال را در بر مي گيرد. بن��ي گانتس از حمايت 
نيروه��اي چپ ميانه و نماين��دگان جامعه عرب در 
كِنِست با مجموع ۵٨ كرسي برخوردار شد. او با اعالم 
عدم موفقيت خود در به دست آوردن حمايت هاي 
الزم براي تشكيل دولت، نتانياهو را مورد حمله قرار 
داد و گفت كه »نتانياهو منافع شخصي خود را مقدم 
داش��ت... اما بايد به ياد داش��ته باشد كه اكثريت به 

سياستي متفاوت با نظر او راي داده است«. 
رهبر حزب »آبي سفيد« رقيب راست گراي خود را به 
ايجاد ديواري در برابر تالش هايش براي جلوگيري از 
تشكيل دولت متهم كرده و گفته »مردم نمي توانند 

گروگان يك اقليت افراط گرا باشند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

كاهش شديد رشد اقتصادي 
ژاپن در سه ماهه سوم 2019

گ�روه جهان|رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه سوم 
سال به تنها ۰.۲درصد رسيد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
داده هاي منتشره توس��ط دولت ژاپن نشان مي دهد 
كه رشد اقتصادي اين كش��ور در سه ماهه منتهي به 
س��پتامبر به تنها ۰.۲درصد رس��يده است كه يكي از 
ضعيف ترين س��طوح رشد ثبت ش��ده دو سال اخير، 
سومين اقتصاد بزرگ جهان و ۰.۱درصد كمتر از نرخ 
قبلي پيش بيني شده توسط كارشناسان بوده است. 
هرچند كه اقتصاد ژاپن چهارمين رشد فصلي مثبت 
را جشن مي گيرد اما دولت مجبور شده تا براي مثبت 
باقي نگه داشتن رشد، ميزان مخارج خود را ۲.۴درصد 
افزايش دهد تا بدين ترتيب مخارج دولتي جاي مخارج 
مصرف كننده را به عنوان محرك اصلي رشد بگيرد. از 
سوي ديگر صادرات ژاپن در ماه گذشته تحت تاثيري 
جنگ تج��اري بين امريكا و چين، كاهش تقاضا براي 
محصوالت ژاپني در بازارهاي اصلي جنوب شرق آسيا 
نظير هنگ كنگ و سنگاپور و جنگ تجاري بين ژاپن و 
كره جنوبي، به كمترين سطح امسال خود رسيده است 
تا رش��د اقتصادي صادرات مح��ور ژاپن بيش از پيش 
تضعيف شود. از سوي ديگر انتظار مي رود طرح افزايش 
ماليات بر ارزش افزوده ژاپن از هش��ت درصد فعلي به 
۱۰درصد، باعث كاهش بيش از پيش رشد اقتصادي 
اين كش��ور تا پايان سال جاري ميالدي شود. به گفته 
اقتصاددانان احتمال ورود اقتصاد ژاپن به ركود بسيار 
بعيد خواهد بود. اس��تفان اينس كارشناس اقتصادي 
گفته: »احتماال نرخ رش��د در سه ماهه پاياني امسال 
كاهش خواهد يافت اما رس��يدن به نرخ صفر يا منفي 

بعيد است مگر اتفاق خاصي بيافتد.« 

دعوت مجدد ميشل عون از 
معترضان لبناني براي مذاكره

گروه جه�ان| رييس جمهوري لبنان ب��ار ديگر از 
معترضان خواس��ته تا براي مهار بحران سياس��ي به 
پاي ميز مذاكره بيايند. به گزارش رويترز، ميشل عون 
اين درخواس��ت را در پيامي در آستانه جشن هفتاد و 
ششمين سالروز استقالل لبنان مطرح كرده است. عون 
در اين درخواست همچنين تناقضات سياسي را دليل 
به تاخير افتادن تشكيل دولت در اين كشور دانست؛ 
دولتي كه پاسخگوي خواسته هاي مردمي باشد كه از 
طبقه سياسي نااميد شده و خواهان بركناري آن هستند. 
عون گفته: »بار ديگر از تظاهركنندگان مي خواهم براي 
كسب اطالع از خواسته هايشان از نزديك و همچنين 
بررس��ي نحوه اجراي آن به مذاكرات به عنوان تنها راه 
درست حل بحران متوسل شوند. “ لبنان از ۱۷ اكتبر 
شاهد اعتراض هاي بي سابقه است كه به استعفاي سعد 
حريري نخست وزير لبنان، انجاميد. عون در اين پيام 
اذعان كرده كه دولت قرار بود دوباره متولد شده و كارش 
را آغاز كند اما تناقضاتي كه در صحنه سياسي شاهدش 
بوديم باعث ش��د براي دوري از مسائل خطرناك تر و 
رسيدن به دولتي كه پاسخگوب خواسته هاي شما مردم 
عزيز باشد اين تشكيل دولت به تاخير افتاد. ميشل عون 
اخيرا اعالم كرده بود كه دولت جديد دولتي متشكل از 
چهره هاي سياسي و شامل متخصصان و نمايندگان از 
جريان هاي مردمي خواهد بود اما مذاكرات پشت پرده 
در اين باره همچنان بي نتيجه بوده است. رييس جمهور 
لبنان همچنين از معترضان خواسته نمايندگاني را براي 
مذاكره با دولت تعيين كنند اما اين درخواست از سوي 
معترضان رد شد. معترضان لبناني خواهان تشكيل 
دولتي تكنوكرات براي اصطالح اوضاع اقتصادي هستند.

اعتراض هاي امريكاي التين 
به كلمبيا كشيده شد

گ�روه جهان| صدها هزار كلمبياي��ي در اعتراض به 
سياست هاي ايوان دوكه رييس جمهور اين كشور كه تنها 
۱۸ ماه است قدرت را در اختيار دارد، به خيابان ها آمدند. 
به گزارش رويترز، اعضاي اتحاديه هاي كلمبيا، گروه هاي 
دانشجويي، بوميان، سازمان هاي محيط زيست و ساير 
معترضان با محكوم كردن سياست هاي دولت راستگراي 
دوكه، عليه شايعات درباره برنامه اصالحات اقتصادي 
دولت دس��ت به اعتراض زدند. بنا براين گزارش، غير از 
موضوعات اقتصادي، برخي از اعتراض ها به انفعال دولت 
براي جلوگيري از قتل صدها كنشگر حقوق بشر و فساد 
در دانشگاه ها متمركز بود. رييس جمهوري كلمبيا تاكيد 
كرده كه صداي معترضان را ش��نيده است. ايوان دوكه 
گفته: »كلمبيايي ها امروز صحبت كردند. ما صداي آنها را 
شنيديم. اين دولت پرچمدار اصلي گفت وگوي اجتماعي 
بوده است.«  اين در حالي است كه پليس در چندين شهر 
از جمله بوگوتا پايتخت كلمبيا با گاز اشك آور معترضان 
را متفرق كرده است. به گفته مقام هاي كلمبيا، معترضان 
در پايتخت راه ها را مسدود كردند به ۶۴ ايستگاه حمل 
و نقل عمومي آسيب زدند. همچنين معترضان نقاب دار 
سطل هاي زباله را به آتش كشيدند و از حضور نيروهاي 
آتش نشاني در محل جلوگيري كردند. افرادي كه اين 
تظاهرات را سازماندهي كرده  بودند گفته اند كه بيش 
از يك ميليون نفر در سراسر كشور راهپيمايي كردند. 
طبق گزارش خبرگزاري فرانس��ه به نقل از مقام هاي 
كلمبيايي، دست كم ۴۲ ش��هروند و ۳۷ پليس در اين 
تظاهرات زخمي و ۳۶ نفر نيز در سراسر كشور بازداشت 
شدند. اعتراض ها در كلمبيا در حالي آغاز شده كه از اكتبر 

گذشته شيلي و بوليوي نيز ناآرام بوده است. 

نگراني بولتون از درخواست هاي 
غيرقانوني ترامپ از اوكراين 

گ�روه جهان|يك مقام ارشد پيشين در كاخ سفيد 
در جلس��ه ش��هادت عليه دونالد ترامپ در كنگره به 
جمهوري خواهان هش��دار داد ك��ه گرفتار تبليغات 
روسيه نشوند و دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ را 
فراموش نكنند. شاهد ديگري هم با ارايه جزييات يك 
ناهار كاري با س��فير امريكا در اتحاديه اروپا گفته كه 
در اين ديدار سفير گفته كه ترامپ جز تحقيق درباره 
بايدن ها از اوكراين چيز ديگري نمي خواهد.  به گزارش 
بي بي سي، فيونا هيل كارشناس ارشد روسيه در شوراي 
امنيت ملي كاخ س��فيد، گفته كه چطور جان بولتون 
مش��اور پيش��ين ترامپ، از دخالت وكالي شخصي 
رييس جمهور نگران بوده است. بولتون همچنين در 
تشبيهي ديگر وكيل شخصي ترامپ را به »نارنجك 
دستي« شبيه دانسته كه هر آن ممكن است منفجر 
شود. هيل شهادت داده كه در جلسه اي با اوكرايني ها، 
س��فير امريكا در اتحاديه اروپا خيل��ي بي پرده از آنها 
خواسته تا براي گرفتن كمك نظامي و ديدار با ترامپ 
اعالم كنند قصد ش��روع تحقيقات درباره بايدن ها و 
دخالت اوكراين در انتخابات را دارند. اين صحبت هاي 
بي پروا بولتون را كه در آن زمان مش��اور امنيت ملي 
ترامپ بوده به خشم مي آورد و جلسه را خاتمه مي دهد. 
پس از اين جلسه، بلتون از هيل مي خواهد كه به ديدار 
وكيل شوراي امنيت ملي برود و به او بگويد كه آنها هيچ 
كاري با اين ماجراها ندارند. گويا بولتون نگران بوده كه 
خواسته هاي غيرمعمول ترامپ از اوكراين براي همه 
بد تمام شود. دموكرات ها مي گويند ترامپ با فشار به 
همتاي اوكرايني خود مي خواسته به موقعيت برتري 

در انتخابات سال آينده امريكا برسد. 

فشار امريكا بر سئول براي 
حفظ پيمان امنيتي با ژاپن

گروه جه�ان| در حالي كه تا لغ��و پيمان امنيتي 
سه جانبه امريكا، كره جنوبي و ژاپن فرصتي نمانده، 
واشنگتن به سئول فشار آورده است تا در اين پيمان 
كه قرار است شنبه )امروز( منقضي شود، بماند. وزارت 
خارجه كره جنوبي اعالم كرده »كانگ كيونگ وا« وزير 
خارجه اين كشور، با مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، 
درباره پيمان اشتراك گذاري اطالعات با ژاپن تلفني 
گفت وگو كرده است. قرار است پيمان اشتراك گذاري 
اطالعات محرمان��ه )GSOMIA( امروز منقضي 
شود و كره جنوبي مي گويد در صورتي كه ژاپن ابتدا 
در مورد كنترل سختگيرانه تر صادرات به كره جنوبي 
موضع مثبتي اتخاذ نكند، اين پيمان را تمديد نخواهد 
كرد. دولت كره جنوبي مكررا تاكيد كرده تا آخرين 
لحظات تالش خواهد كرد تا اين مساله را حل وفصل 
كند.  مايك پمپئو وزير خارجه امريكا پيش از اين نيز 
خواستار حفظ اين پيمان شده بود. او گفته بود خارج 
كردن ژاپن از اين پيمان باعث خرسندي كره شمالي 
و چين خواهد شد و به ضرر متحدان امريكا در منطقه 
اس��ت. پيمان اش��تراك گذاري اطالعات محرمانه 
)GSOMIA( كه امري��كا، ژاپن و كره جنوبي امضا 
كرده اند تا ۲۳ نوامبر اعتبار دارد و كره جنوبي به دليل 
اختالفات با ژاپن آن را متوقف كرده است. هدف از اين 
قرارداد تبادل اطالعات نظامي و داده هاي مربوط به 
تحوالت شبه جزيره كره و كره شمالي ميان سه كشور 
اس��ت. كره جنوبي ماه اوت امسال وقتي ژاپن صدور 
اقالم فني به اين كش��ور را ممنوع كرد، از اين توافق 
صرفنظر كرد و اگر تا ۲۳ نوامبر تصميم به بازگشت به 

آن نگيرد، ملغي خواهد شد.
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 ابراز نگراني »ژانت يلن«
از نابرابري در امريكا 

گروه جهان| ژانت يلن كه در سال هاي ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۸ رييس بانك مرك��زي امريكا بوده، بار ديگر 
به سياس��ت هاي دولت دونالد ترامپ حمله كرده و 
آن را عاملي در تشديد بحران هاي اقتصادي اياالت 
متحده خوانده است.  به گزارش سي ان بي سي، ژانت 
يلن رييس سابق بانك مركزي امريكا )فدرال رزرو( 
با بيان اينكه توزيع ناعادالنه ثروت در امريكا كه طي 
دهه هاي اخير تشديد شده و به يكي از بزرگ ترين 
مخاطرات بر سر راه اقتصاد اين كشور تبديل شده 
است، گفته: »تقريبا مطمئن هستم كه در ماه هاي 
پيش رو شاهد ركود نخواهيم بود اما اين را هم نبايد 
فراموش كرد كه وضعيت در سطوحي قرار دارد كه 
چندان آرامش بخش نيس��ت.« ژانت با اعتراف به 
اينكه بخش بزرگي از س��هم رشد اقتصادي نصيب 
ثروتمندان مي شود، گفته: »ممكن است كارگران 
احس��اس كنند كه وضعش��ان رو ب��ه جلو حركت 
نكرده است و اين تا حدي درست است. اين به يك 
مشكل جدي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده كه 
به طبقات پايين القا مي كند س��هم از رشد به طور 
گسترده بين طبقات پايين تر درآمدي توزيع نشده 
است.« رييس اسبق بانك مركزي امريكا در بخش 
ديگري از سخنان خود به رويكرد دولت دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، درباره مس��ائل تجاري نيز 
حمله كرده و گفته است كه جنگ تجاري با چين 
كمكي به حل مشكالت نمي كند. او گفته: »من هيچ 
پيشرفتي در خصوص روندهاي فعلي نمي بينم. اين 
تعرفه ها به نوعي ماليات بر مصرف كنندگان امريكايي 
هستند و انجام كسب و كار را براي مردم ما گران تر و 
دشوارتر كرده اند.«  ژانت يلن كه در زمان رياست او بر 
فدرال رزرو، امريكا شاهد يك دوره طوالني مدت نرخ 
بهره پايين بود؛ از عملكرد خود در اين بانك به ويژه در 
بخش متعادل كردن ترازنامه بانك مركزي دفاع كرده 
و از مديران فعلي خواسته است تا به سياست هاي 
خود در تقويت و حفظ رشد اقتصادي ادامه دهند. اين 
مقام سابق بانك مركزي امريكا گفته: »نبايد فراموش 
كنيم كه برخي از شاخص هاي كالن اقتصادي امريكا 
در وضعيت خوبي قرار ندارند و به نظرم داليل زيادي 
براي نگران شدن نس��بت به وضعيت اقتصادي در 
آينده و خطر رك��ود وجود دارد.« يلن تاكنون بارها 
از جرومي پاول رييس فعلي بانك مركزي امريكا در 
برابر انتقادهاي بي امان ترامپ از كندي بانك مركزي 

در كاهش نرخ بهره دفاع كرده است. 

اردوغان: وابستگي به خارج 
خطرناك است

رييس جمهوري تركيه وابس��تگي در محصوالت 
كش��اورزي به خارج را خطرن��اك توصيف كرده و 
گفته: »هرگز ساختار كش��اورزي مان را زير چرخ  
شركت هاي جهاني كه تنها به سود خود مي انديشند، 
ويران نخواهيم كرد.« به گزارش آناتولي،  رجب طيب 
اردوغان در سومين شوراي كشاورزي و جنگلداري 
گفته: »وابستگي در محصوالت كشاورزي به خارج 

حداقل به اندازه صنايع دفاعي خطرناك است.« 

بندر ام القصر عراق بازگشايي شد
بندر راهبردي ام القصر كه معترضان فعاليت آن را از 
دوشنبه گذشته متوقف كرده بودند، جمعه از سوي 
نيروهاي امنيتي عراق بازگش��ايي شد. به گزارش 
رويترز، مس��ووالن بندر ام القصر گفته اند نيروهاي 
امنيتي پس از متفرق كردن معترضان كه ورودي 
ام القصر را مس��دود كرده بودند، توانس��تند بندر را 
بازگشايي كنند. ام القصر در ۶۰ كيلومتري جنوب 
بصره واقع شده و داراي ۱۲ سكوي اصلي و ۸ سكوي 
فرعي است كه عالوه بر اينكه يكي از مرزهاي مهم 
آبي عراق ب��راي واردات كاال از جمله غالت، روغن 
نباتي و شكر به ش��مار مي رود بيشترين نفت اين 

كشور نيز از طريق اين بندر به خارج صادر م  شود.

بازداشت سياستمدار عراقي 
در امارات 

امارات متحده عربي يك سياستمدار مستقل عراقي 
به نام »عزت الشابندر« را كه از فعاليت هاي تخريبي 
ابوظبي در كشورش پرده برداشته بود، دستگير كرده 
است. به گزارش الميادين، او در افشاگري هايش عليه 
امارات گفته بود كه امارات به چهار عشيره عراقي ساكن 
اس��تان االنبار پول و سالح داده تا با ايجاد يك نيروي 
نظامي زمينه جدايي اين استان را از عراق فراهم كند. 

گفت وگوي تلفني 
عمران خان و ترامپ 

عمران خان نخست وزير پاكس��تان، و دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، در تم��اس تلفني بر تداوم 
همكاري دو كشور براي كمك به پيشبرد فرآيند صلح 
در افغانستان به توافق رسيدند. راديو دولتي پاكستان 
گزارش داده، در جريان اين رايزني تلفني، اسالم آباد و 
واشنگتن بر ادامه همكاري مشترك در مسير پيشبرد 

اهداف صلح در افغانستان تاكيد كردند.

بايدن: عربستان بايد منزوي شود
ج��و باي��دن مع��اون نام��زد دموك��رات انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰۲۰ امريكا، با انتقاد از سياست هاي 
عربستان تاكيد كرده رياض بايد بهاي جنگ در يمن و 
كشتن جمال خاشقچي روزنامه نگار مطرح سعودي، 
را بپردازد. به گزارش روس��يا اليوم، بايدن گفته بايد 
كمك هاي نظامي به عربستان را متوقف و اين كشور را 
در سطح بين المللي منزوي كرد. خاشقچي خبرنگار 
امريكايي واشنگتن پست اكتبر ۲۰۱۸ در كنسولگري 

عربستان در استانبول كشته شد.
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عكسروز

چهرهروز

فرزادموتمن:سينمايكجامعهآرامميخواهد
فرزاد موتمن معتقد است: اضافه شدن يك هفته به مدت زمان نمايش فيلم هاي در حال اكران تاثيري در بهبود وضعيت فروش فيلم ها و ترغيب 
كردن مردم براي رفتن به سينما نخواهد داشت. اين كارگردان كه اين روزها فيلم سينمايي »چشم و گوش بسته« را روي پرده سينماها دارد، 
درباره تصميم شوراي عالي اكران مبني بر يك هفته اكران اضافه تر براي فيلم هاي فعلي سينماها اظهار كرد: به نظرم اين كار فايده اي ندارد چون 
واقعيت اين است كه سينما ذاتًا با شرايط ما در تضاد است. البته اين را به خاطر عقايد ديني نمي گويم بلكه از اين جهت مي گويم كه سينما يك 
جامعه آرام و با ثبات مي خواهد، اما جامعه ما گاهي به داليل متعدد دچار شوك مي شود و اين روي همه چيز تاثير مي گذارد. موتمن به ايسنا گفت: 

دقيقاً به دليل همين تضادي كه اشاره كردم و شرايطي مشابه آنچه اكنون داريم سينما نمي تواند در اينجا شكل بگيرد .

بازارهنر

سينماهاينيمهتعطيلوادامهافتفروشفيلمها
آمار فروش فيلم هاي روي پرده تا ۳۰ آبان  ماه نشان 
مي دهد كه برخي از س��ينماهاي كش��ور يا تعطيل 
هستند يا اصال مخاطبي ندارند. سامانه رسمي فروش 
فيلم هاي سينمايي آخرين آمار خود را تا پنج شنبه 
۳۰ آبان ماه به  روزرس��اني كرده و اي��ن آمار عالوه بر 
افت فروش فيلم ها، كم ش��دن تعداد س��ينماهاي 
نمايش دهن��ده فيلم ها را نيز ثبت ك��رده كه برخي 
صاحبان فيلم ه��ا نيز به صورت غيررس��مي به اين 
مساله اشاره دارند. بر اين اساس در ميان فيلم هايي 
كه به تازگي اكرانشان شروع شده بود، فيلم كمدي 
»مطرب« به كارگرداني مصطف��ي كيايي به جمع 
فروش حدود ۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان با بيش از 
۷۶۰ هزار نفر مخاطب رسيده، در حالي كه از يك هفته 
قبل كه جامعه شرايطي ناآرام همراه با قطع اينترنت 
داشت، با افت مخاطب و فروش روبرو شد. اين فيلم 
پنج شنبه هفته گذشته ۱۴۶ سالن سينما را در اختيار 
داشت اما در سامانه فروش سينما براي شب گذشته 
تعداد كمتري سينما درج شده است. البته اين اتفاق 
براي ديگر فيلم ها نيز رخ داده است. فيلم »سمفوني 
نهم« محمدرضا هنرمند هم كه مانند ديگر فيلم ها 

از ناآرامي هاي اخي��ر و قطعي اينترنت تاثير گرفته، 
تاكنون بي��ش از ۳۶۴ ميليون توم��ان فروش و ۲۷ 
هزار نفر مخاطب داشته است.  ديگر فيلم كمدي اين 
روزهاي سينما، »چشم و گوش بسته« به كارگرداني 
فرزاد موتمن است كه تعداد سينماهاي آن نيز نسبت 
به يك هفته قبل كمتر شده است. اين فيلم تا به حال 
ح��دود ۲ ميليارد و ۲۹۰ ميلي��ون تومان فروخته و 
حدود ۱۷۶ هزار نفر هم تماشاگر داشته است. در اين 
بين فيلم »خانه پدري« كيانوش عياري كه از ابتداي 
اكرانش در تعداد سينماهاي محدودي نمايش داده 
مي شد، به فروش بيش از يك ميليارد تومان و با تعداد 

حدود ۶۲ هزار نفر تماشاگر رسيده است.

تاريخنگاري

پيمانآياتبهبهانيوطباطباييبرايمشروطه
دوم آذر ۱۲۸۴، حضرات آيات س��يد عبداهلل بهبهاني و س��يدمحمد طباطبايي براي 
دستيابي به مشروطه با هم پيمان بستند كه اين پيمان به »سيدين سندين« مشهور شد. 
در جريان جنبش مشروطه سيد عبداهلل بهبهاني به سيد محمد طباطبايي پيوست و با 
شاهزاده عين الدوله به مخالفت پرداخت. در تحصن مشروطه خواهان در شاه عبدالعظيم 
ري و س��پس قم شركت داشت. پس از به توپ بس��تن مجلس در ۱۲۸۷ خورشيدي 
)شمسي( دستگير شد و به عراق تبعيد گرديد. يك سال بعد پس از فتح تهران بازگشت 
و با استقبال مردم و مشروطه  خواهان روبرو شد ولي اندكي بعد در روز جمعه ۸ رجب 
۱۳۲۸ قمري/ ۱۲۸۹ خورش��يدي در منزل خود به دست سه نفر كشته شد. و مردم 
حامي سيد عبداهلل بهبهاني وي را در نجف اشرف به خاك سپردند. احمد كسروي قاتل 
او را از دسته »حيدرعمو اوغلي« مي داند كه »به دستور سيد حسن تقي زاده« اين كار را 
كردند.  پيش از اين، سيدمحمد طباطبايي بنا به پيشنهاد ميرزاي محمدحسن  شيرازي 
به تهران بازگشته بود. او چون مردي وارسته بود از دولتيان كناره گرفت، ولي براي آزادي 
و آزاديخواهي سخن مي گفت و مي خواست مردم را آگاه و از ستم و اجحافي كه در حق 
آنها اعمال مي شد بكاهد تا جايي كه در ايران موضوع حكومت جمهوري را مطرح كرد. 
حتي مظفرالدين شاه صريحا مي گفت كه سيد محمد خواستار حكومت جمهوري است 
كه عده اي از او رميدند و برعكس، عده اي شيفته استفاده از محضر و بياناتش شدند و چون 
خيلي زاهد و پرهيزكار بود مخالفان نتوانستند به او تهمتي بزنند. سيد محمد طباطبايي 
خواهان حكومت ملي و اجراي قانون و عدالت بود و به ثمر رساندن اين انديشه را جزو 
وظايف خود مي دانست.  ميرزا سيد محمد معروف به ميرزا سيد  محمد )سنگلجي( از 
رهبران بزرگ مشروطه، فرزند سيد صادق طباطبايي از روحانيان بزرگ و با نفوذ دوره 
ناصرالدين شاه بود و سيد صادق پسر سيد مهدي طباطبايي بود و سيد مهدي در همدان 
از روحانيان معتبر بود. پس از بمباران مجلس اول با فرمان محمدعليشاه درسال ۱۲۸۷ 
خورشيدي، سيد محمد طباطبايي را در باغ امين الدوله و به همراه ديگر آزاديخواهان 

دستگير كرده، سربازان محمدعلي شاه او را كتك بسيار زدند، لباس هايش را پاره پاره 
كردند و با وضعي خفت  بار همراه با سيد عبداهلل بهبهاني به باغشاه بردند. در آنجا محمد 
عليشاه به س��يد محمد طباطبايي گفت از تهران خارج شود، سيد محمد طباطبايي 
چند ماه در شميران ماند و در آنجا با كمك آقازاده خراساني خود به مشهد رفت. در اين 
شهر مورد استقبال كم نظيري قرار گرفت و در آنجا با كمك آقازاده خراساني »انجمن 
ايالتي« را تشكيل داد و كميته اين انجمن با »انجمن سعادت مشهد« شروع به همكاري 
كرد. بعد از آنكه تهران را مجاهدان مشروطه خواه فتح و محمدعلي شاه را عزل كردند، 
طباطبايي پس از شركت در جشن هاي مردم مشهد، به اين مناسبت به تهران بازگشت 

و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

ديپلماسيايرانوامريكادرآمستردام
عالوه بر حضور پررنگ سينماگران ايراني در ايدفا، اين 
رويداد مهم جهاني در عرصه فيلم مستند، شاهد نمايش 
فيلمي امريكايي است كه به موضوع ديپلماسي ايران 
و امريكا و گره هايي كه در س��ال هاي اوليه انقالب بر آن 
خورد، مي پردازد. س��ي و دومين جشنواره بين المللي 
فيلم مستند آمستردام )ايدفا(، پس از آنكه در يك اتفاق 
مهم و بي سابقه براي سينماي ايران، با فيلم جديد مهرداد 
اسكويي »سايه هاي بي خورشيد« به عنوان فيلم منتخب 
برگزاركنندگان براي افتتاحيه جشنواره آغاز شد، عصر 
روز گذشته ش��اهد نمايش مستندي از »باربارا كاپل« 
 »Desert One« فيلمساز امريكايي � بود كه با نام �
به ماجراي تسخير س��فارت امريكا در ايران و ماجراي 
حمله طبس مي پردازد. در اين فيلم ابتدا به پيش��ينه 
روابط ديپلماتيك ايران و امريكا در س��ال هاي پيش از 
انقالب پرداخته مي شود. در صحنه هاي آرشيوي كه در 
اين فيلم استفاده شده، پالن هايي از ديدار و سخنراني 
محمدرضا ش��اه پهلوي در امريكا نيز ديده مي ش��ود و 
اينكه چگونه حمله پليس به تجمع كنندگان معترض به 
حضور شاه ايران در كاخ سفيد، باعث شد كه محمدرضا 
پهلوي و رييس جمهور اياالت متحده امريكا نيز از تاثير 
مخرب گاز اش��ك آور به دردس��ر بيفتند. در اين فيلم 
كه بس��يار مصاحبه محور است، فيلمساز پاي صحبت 
ديپلمات هاي س��ابق امريكا در ته��ران و نيز برخي از 
دانشجويان حمله كننده به النه جاسوسي نشسته است. 
عالوه بر صحنه هاي آرش��يوي كه بعضا كيفيت بسيار 
نامناسب و نامتناسبي دارند، س��ازندگان فيلم برخي 
مصاحبه هايشان را در سفر به ايران ضبط كرده اند. فيلم، 

عالوه بر روايت تاريخي، س��عي دارد به برخي كنش و 
واكنش هاي موثر يا مسبوق در عرصه سياست داخلي دو 
كشور نيز اشاره داشته باشد؛ براي نمونه، در صحنه هاي 
تظاهرات انقالب ايران، تصوير دكتر مصدق نيز نمايش 
داده مي شود و نيز اشاره هايي به اينكه، اتفاق ۱۳ آبان و 
در پي آن شكست در عمليات نظامي امريكا در طبس 
كه با هدف آزادي گروگان ها طراحي شده بود، چگونه 
باعث شد جيمي كارتر در تداوم رياست جمهوري خود 
بازنده شود. مصاحبه با كماندوهاي بازمانده و خانواده هاي 
كماندوهاي كشته شده در ماجراي طبس، موسوم به 
عمليات دلتا، بخش دوم و سرنوشت س��از اين فيلم را 
تشكيل مي دهد؛ سرنوش��تي كه از امريكا، تصوير يك 
بازنده را در اذهان جهاني س��اخته است. در اين بخش، 
كه با برخي فريم هاي انيميشني نيز همراه است، برخي 
اطالعات بكر نيز براي مخاطب گنجانده شده است؛ از 
جمله اينكه در شب حمله، نظاميان امريكايي چگونه 
يك اتوبوس حامل خانواده هاي ايراني، شامل مرد، زن 
و كودك را كه راهي سفر زيارتي مشهد بودند دستگير 

كردند و براي ساعت هاي متمادي به گروگان گرفتند.

مرورجشنواره»ميلينيوم«بلژيكدرسينماحقيقت
در بخش »آيينه يك جش��نواره« س��يزدهمين دوره 
جشنواره بين المللي س��ينماحقيقت، منتخبي از آثار 
جش��نواره ميليني��وم) Millennium( بلژيك به 
نمايش عمومي گذاش��ته مي ش��ود. هدف جشنواره 
ميلينيوم نمايش فيلم هاي مستند مستقل و با كيفيتي 
است كه راجع به مسائل روز جامعه بوده و باعث تشويق 
مخاطبان به تفك��ر در مورد ارتباط اين فيلم ها با جهان 
پيرامون مي شود. جشنواره ميلينيوم از توليد فيلم هاي 
مس��تند نيز حمايت كرده و هر سال دو پنل پيچينگ 
ملي و بين المللي برپا مي كند. در سيزدهمين جشنواره 
بين المللي سينماحقيقت، ۷ فيلم منتخب جشنواره 
ميلينيوم به اين شرح روي پرده مي رود: آرئو )تاتو مورنو/ 
آرژانتين(، به سودوم خوش آمديد )كريستين كرونس، 
فلورين وايگن زامر / اتريش، غنا(، رنگ آفتاب پرس��ت 
)آندره س لوبرت/ آلمان(، زني در اسارت )برنادت توزا- 
رايتر/ مجارس��تان، آلمان(، سوي ديگر همه چيز )ميال 

تورايليچ / صربس��تان، فرانسه، قطر(، قلب سنگي )كلر 
بيه، اوليويه ژوبار/ فرانسه(، هنوز تاريك نيست )فرانكي 
 Zlatina Rousseva فنتون / ايرلند(. زالتينا روسوا
� مدير جش��نواره ميلينيوم بلژي��ك � يكي از مهمانان 
مدعو اين دوره سينما حقيقت است. سيزدهمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« 
طي روزهاي ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ به دبيري »محمد 

حميدي مقدم« در شهر تهران برگزار خواهد شد.

میراثنامه

كاوشدرآكروپلياخواناسازي؟
رييس پژوهشكده باستان شناسي مي گويد: كار در حال انجام در شوش، كاوش در شوش 
يا كاوِش آكروپِل شوش نيست، بلكه فقط خواناسازي مصطبه و روشن كردن وضعيِت 
آن جا اس��ت. حرف ها از صدور مجوز براي كاوش و نظارت بر محوطه آكروپل شوش، 
توسط دو باستان شناس و يك مرمت گر تزئينات آثار تاريخي شروع شد، هر چند يك 
فارغ التحصيل فوق ليسانس باستان شناس كه مجوِز سرپرست هيات كاوش به نام او 
صادر شد، يك دانشجوي فوق ليسانس باستان شناسي در مرحله پايان نامه و كارشناس 
ارشد مرمت آثار تاريخي كه مجوز نظارت بر اين پروژه را گرفته بودند، اكنون به اواخر 
كار خواناسازي صفه و كاوش در گورستان هزاره پنجم شوش رسيده اند، اما همچنان 
رييس پژوهشكده باستان شناسي معتقد است مجوِز صادر شده فقط براي خواناسازي 
صفه  است و نه كار بيشتري. هر چند نخستين مجوز را ۱۶ مهر رييس پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي و گردشگري در نامه اي خطاب به مديركل ميراث فرهنگي استان خوزستان، 
صادر كرد و در آن اعالم شد تا »برنامه گمانه زني به منظور خواناسازي و پيگيردي صّفه 
خش��تي آكروپل را به منظور تدقيق خطوط معماري در راستاي انجام فعاليت هاي 
حفاظتي و مرمتي« انجام ش��ود، اما يك هفته بعد از صدور اين مجوز، دومين نامه با 
همين مضمون نيز خطاب به موسوي نوشته شد. رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
-عمراني- در مجوزي كه با نام »اصالحيه« صادر شده بود، خطاب به موسوي نوشته 
بود: »اصالحيه مجوز برنامه خواناسازي سكوي بلند و كاوش روشمند در گورستان هزاره 
پنجم آكروپل شوش« با همان سرپرست پروژه و همان ناظران. بيشترين اظهارنظرها و 
نقدها به دنبال صدور اين مجوزها به انتخاب كارشناساِن اعالم شده براي اين پروژه بود، 
وگرنه ُبعد جوان گرايي كه اقدامي شايسته در كشور محسوب مي شود. البته از سوي 
ديگر يكي از نقدهايي كه به حضور باستان شناسان پيشكسوت در سايت هاي كاوش 
مطرح مي شود، ارايه ندادن گزارش كار به پژوهشكده باستان شناسي توسط برخي از آنها 
بعد از گذشِت سال ها، آن هم از زماني است كه در سايت هاي تاريخي زيرنظر مديريت 
خود كاوش كرده اند. اما كمتر از نيم قرن از آخرين كاوش ها در »ُصّفه خشتي آكروپل« 
 و »گورستان هزاره پنجم آكروپل« شوش مي گذرد، مدت زماني كه طي آن، مجموعه 

باستاني شوش آسيب زيادي ديد. با اين وجود هنوز باستان شناسان معتقدند؛ شوش آن 
اندازه مهم است كه براي هر اقدام جدي در آن بايد متخصصان را گرد هم آورد و نشستي 
تخصصي برگزار كرد، هر چند برگزاري چنين نشست ها و همايش هايي براي بررسي 
نقاط قوت و ضعِف موجود در اين محوطه، به منظور رس��يدن به نتيجه اي مشخص، 
به ندرت عملياتي شده است تا بتوان بر مبناي آنها پژوهش ها و طرح هاي حفاظتي در 
ش��وش را برنامه ريزي كرد. در اين مجوز با اشاره به ماّده ۱۱ قانون حفظ آثار مّلي و در 
اجراي بند ۳ ماّده قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، مصوب سال ۱۳۶۷ با انجام 
برنامه گمانه زني به منظور خواناسازي و پيگيردي صفه خشتي آكروپل به منظور تدقيق 
خطوط معماري در راستاي انجام فعاليت هاي حفاظتي و مرمتي شهرستان شوش به 
سرپرستي ... و با نظارت ... و ... از يك آبان ماه تا ۱۴ آذر موافقت كرد. حاال مي توان گفت 
حدود ۲۰ روز از آغاز كاوش در اين محوطه گذشته و آن روزهاي مياني خود را از حضوِر 

اين تيم باستان شناس سپري مي كند.

ايستگاه

نمايشگاهآثار»داوينچي«
دراسكاتلند

برترينبرنامههايآسيايي
معرفيشدند

بزرگ ترين نمايشگاه آثار 
»داوينچي« در اسكاتلند، 
امروز در شهر »ادينبرا« 
آغاز ب��ه كار مي كند. اين 
نمايش��گاه  كه »لئوناردو 
داوينچ��ي: يك عمر هنر 
نقاشي كشيدن« نام دارد 
در گالري ملك��ه واقع در 

كاخ  »هولي رود« و به مناسبت پانصدمين سالروز 
درگذش��ت اين هنرمند برگزار مي شود. حدود ۸۰ 
طراح��ي »داوينچي« ك��ه از مجموعه خصوصي 
خاندان سلطنتي بريتانيا امانت گرفته شده اند، در 
اين نمايشگاه به نمايش گذاشته خواهند شد. اين 
نمايشگاه سليقه »داوينچي« و طرز فكر او را در خلق 
آثار هنري مورد بررسي قرار خواهد داد. مجموعه اي 
از برترين طراحي هاي اين هنرمند بر اساس موضوع 
و در گروه هاي جداگانه در اين نمايشگاه به نمايش 
گذاشته مي ش��وند. تعدادي از طراحي هاي اوليه 
تابلوهاي مش��هور »داوينچ��ي« از جمله طراحي  
اوليه تابلو نقاش��ي »مريم مقدس، كودك و حناي 
قديس« و چهار طراحي  از شش طراحي به جامانده 
از نقاش��ي »ش��ام آخر« نيز در اين نمايش��گاه به 
نمايش گذاشته خواهد شد. تعدادي از طراحي هاي 
آناتومي كه توس��ط »داوينچي« انجام ش��دند نيز 
در اين نمايش��گاه حضور خواهند داشت. دو پرتره  
به جامانده از »لئون��اردو داوينچي« كه يكي از آنها 
توسط شاگردش Francesco Melzi خلق شد 
 و پرتره ديگري كه از دوران كهنسالي »داوينچي«
 توسط دستيارش خلق شد نيز از ديگر آثار مهم اين 
نمايشگاه هس��تند. در ماه فوريه سال جاري، ۱۴۴ 
طراحي “داوينچي« متعلق به مجموعه خصوصي 
خاندان س��لطنتي بريتانيا به طور همزمان در ۱۲ 
نمايشگاه در سراسر بريتانيا به نمايش گذاشته شد. 

 ۲۰۱۹ برگزيده ه��اي 
جاي��زه اي بي يو )اتحاديه 
رادي��و و تلويزيون ه��اي 
آس��يا و اقيانوس��يه( در 
حالي روز گذشته معرفي 
ش��دند كه نام برنامه اي از 
صداوس��يماي اي��ران در 
بين برگزيدگان به چشم 

نمي خورد. مراس��م معرفي برگزيدگان جايزه »اي 
بي يو« ۲۰۱۹ روز گذشته در هتل كيو پالزا توكيوي 
ژاپ��ن برگزار ش��د و در جريان آن اس��امي بهترين 
برنامه ه��اي راديوي��ي و تلويزيوني منطقه آس��يا و 
اقيانوس��يه و همچنين رسانه هاي جديد اعالم شد. 
اين مراسم كه هر س��اله در جريان مجمع عمومي 
اتحاديه راديو و تلويزيون هاي آسيا و اقيانوسيه برگزار 
مي شود، مهم ترين رويدادي است كه در جريان آن 
برترين برنامه هاي تلويزيوني و راديويي اين قاره معرفي 
مي شوند. امسال از ايران تنها يك نمايش راديويي با 
عنوان »آسانسور« به بخش نيمه نهايي راه پيدا كرده 
بود كه اين نمايش هم در نهايت نتوانست عنواني را 
در بخش پاياني از آن صداوسيماي كشورمان كند. 
»آسانس��ور« به تهيه كنندگي و كارگرداني مهدي 
آذري در صداوس��يماي گيالن ساخته شده است و 
پيش تر هدهد زرين جشنواره توليدات استاني را از آن 
خود كرده بود. اما با معرفي برترين برنامه هاي راديويي 
آسيا و اقيانوسيه در سال ۲۰۱۹، در بخش برنامه هاي 
راديويي، ان اچ كي ژاپن عنوان بهترين نمايش راديويي 
را كسب كرد و راديوي جمهوري اندونزي )با دو برنامه(، 
راديوي مل��ي چين )دو برنامه(، ش��بكه بنگالدش 
)دو برنامه( و راديو جمهوري فيجي عناوين برتر در 

ساختارهاي مستند، خبر و... را از آن خود كردند. 

بازگشتتيمملياميدبادوشكستويكتساويبهايران

ويلموتسووعدههايمحققنشده

تيم ملي اميد بعد از تحمل دو شكست و 
يك تساوي در برابر اندونزي و قطر به تهران 
بازگشت. فدراس��يون فوتبال از بازگشت 
شاگردان حميد استيلي پس از اتمام اردوي خارجي اين 
تيم به تهران خبر داد. تيم ملي اميد اواسط هفته گذشته 
براي انجام دو بازي دوستانه مقابل اندونزي و قطر كشور 
را ترك كرد. ابتدا در برابر اندونزي موفق به كس��ب يك 
تساوي ش��د اما در دومين ديدار، در دقايق پاياني برابر 
ميزبان شكست خورد. شاگردان استيلي سپس راهي 
قطر شدند و برابر شاگردان فيليكس سانچس به ميدان 
رفتند كه با حساب دو بر يك تن به شكست دادند. تيم 
ملي اميد در حالي حدود ۴۵ روز ديگر كار خود را براي 
صعود به المپيك آغاز مي كند كه در سه بازي دوستانه 
خود با حضور تمام بازيكنان داخلي و خارجي نتوانست 
بردي را به دست آورد. اين تيم در يك سال اخير سه مربي 
مختلف را باالي سر خود ديده است. اردوي بعدي تيم 

اميد نيمه دوم آذرماه آغاز مي شود.

سرمربي بلژيكي تيم ملي فرسنگ ها با آنچه درباره نحوه 
همكاري و فعاليتش مطرح شده فاصله دارد و فعاليت به 
عنوان “مربي پروازي “ اصلي ترين شاخصه او در ايران است. 
مارك ويلموتس بعد از گذشت شش ماه، شرايط خوبي 
در تيم ملي ايران و در نزد هواداران ندارد. او با روياي بازي 
هجومي به ايران آمد اما شكست هاي نااميدكننده برابر عراق 
و بحرين، روياي جام جهاني را كمرنگ تر از هميشه كرده 
است. نحوه حضور ويلموتس در ايران بر خالف ساير مربيان 
خارجي، با اتفاقات عجيبي همراه بود و تاج براي عقد قرارداد 
با او تا بلژيك رفت و در نهايت او را براي حضور در تيم ملي 
ايران متقاعد كرد؛ اتفاقي كه در ميان ساير كشورهاي دنيا 
هم خارج از عرف است و معموال تمام مذاكرات در كشوري 
انجام مي شود كه قرار است مربي در آنجا فعاليت كند. به 
گزارش ايسنا، سماجت فدراسيون فوتبال براي عقد قرارداد 
با ويلموتس با يك جمله تامل برانگيز براي ايراني ها همراه 
بود. ويلموتس درباره اين موضوع گفته بود كه »هيچ وقت 
نديده بودم اينقدر براي مذاكره با من تالش و وقت گذاشته 
شود. من اين تالش را از فدراسيون فوتبال ايران ديدم.« 
بدون ش��ك تيم ملي در دوره ك��ي روش از حيث گلزني 

كارنامه كم رنگي داشت اما در عوض تيمي شكست ناپذير 
شده بود كه آسيايي ها قادر به شكست دادنش نبودند و در 
جام جهاني تمام تيم هاي بزرگ را به دردس��ر انداخت. از 
همين رو، فدراسيون فوتبال با كليدواژه بازي هجومي به 
سراغ سرمربي بعدي تيم ملي رفت و اين موضوع را براي 
ويلموتس جا انداخت كه او بايد وعده بازي هجومي را بدهد. 
براي نخستين بار اين ابراهيم شكوري بود كه چنين چيزي 
را مطرح كرد و گفت كه ويلموتس يك مربي با شاخصه بازي 
هجومي است.  در ادامه ويلموتس با همين كليدواژه در انظار 
 عمومي ظاهر شد. او در تمام مصاحبه هاي خود اين واژه را 

به كرات تكرار كرد. اينها نمونه هايي از مصاحبه هاي اين 
مربي و بازي با واژه بازي هجومي است؛ فعلي كه براي اجراي 
آن نيازي به گفتن در رسانه ها نبود. در حالي كه او بارها به 
واسطه پيروزي برابر هنگ كنگ و كامبوج در بازي هاي 
رسمي و پيروزي برابر سوريه و مساوي برابر كره جنوبي در 
بازي هاي دوستانه، به بازي هجومي تيمش اشاره كرده، 
تيم ملي در مقابل بحرين و عراق نه تنها قادر به ارايه بازي 
هجومي نبود، بلكه در عملكرد دفاعي خود نيز مشكالت 
بسياري داشت تا س��رمربي تيم ملي ديگر اظهارنظري 
درباره بازي هجومي نداشته باشد. مهدي تاج در بدو حضور 
ويلموتس در ايران، به بخش هايي از بند قرارداد اين مربي 
بلژيكي پرداخت و اع��الم كرد كه بر خالف دوران حضور 
كي روش در تيم ملي كه در ايران نبود، ويلموتس حضوري 
دايمي در ايران خواهد داشت. اما بعد از چندي مشخص 
ش��د اين موضوع نيز صحت ندارد.  در آستانه شروع ليگ 
برتر، مارك ويلموتس طي بيانيه اي، تاكيد كرد كه كادر فني 
تيم ملي از نزديك شاهد مسابقات خواهند بود و بهترين 
بازيكنان را به تيم ملي دعوت مي كنند. اما اين موضوع نيز 

به واقعيت نپيوست.  

ورزشي
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