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تعادل| 
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در آخرين گزارش 
بودج��ه اي خود ب��ه  پيش بيني رش��د اقتصادي 
س��ال 1398 پرداخت .بنا بر آخرين پيش بيني 
بازوي پژوهشي مجلس، رش��د اقتصادي كشور 
در س��ال 1398 بين 4.5- درصد تا 5.5- درصد 
خواهد بود .  در اين گزارش آمده است: عملكرد 
بخ��ش حقيقي اقتص��اد در س��ال هاي 1397 و 
1398 بيش از هر چيز متأثر از وضع تحريم هاي 
جديد و بحران ارزي اس��ت. با توج��ه به ماهيت 
نسبتًا مشابه تحريم هاي اقتصادي جديد امريكا 
با تحريم ه��اي دور قبل��ي و واكنش هاي عملي 
فعاالن اقتص��ادي كش��ورهاي ط��رف معامله، 
انتظار مي رود در س��ال 1398 ش��اهد وضعيت 
نسبتًا مش��ابهي با س��ال 1391 از حيث تأثير بر 
عملكرد بخش حقيقي باش��يم. بررسي وضعيت 
كلي عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول سال 1397 
اين موضوع را تأييد مي كند. در اين دوره ش��اهد 
جهش ارزي، افت توليد برخي صنايع و افزايش 
س��طح عموم��ي قيمت ه��ا بوده ايم ك��ه انتظار 
مي رود، عملكرد توليد و بخ��ش حقيقي اقتصاد 
را تحت تأثير ق��رار دهند.  اين مركز با اش��اره به 
سناريوهاي مطرح شده در صادرات نفت كشور 
آورده اس��ت: س��ناريوهاي در نظر گرفته ش��ده 
براي پيش بين��ي عملكرد اقتصاد به ش��رح زير 

هستند: 
س�ناريو اول: افت ميانگين ح��دود 800 هزار 
بش��كه در روز براي ص��ادرات نف��ت و ميعانات 
گازي در نيمه دوم س��ال 1397 )ميانگين 1/9 
ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در 
كل س��ال( و ميانگين روزانه يك ميليون بشكه 

صادرات نفت و ميعانات گازي در سال 1398. 
س�ناريو دوم: افت ميانگين حدود 1/6 ميليون 
بش��كه در روز براي ص��ادرات نف��ت و ميعانات 
گازي در نيم��ه دوم س��ال 1397 )ميانگي��ن 
حدود 1/5 ميليون بش��كه در روز صادرات نفت 
و ميعانات در كل س��ال( و ميانگين روزانه 900 
هزار بش��كه صادرات نفت و ميعان��ات گازي در 
س��ال 1398. با در نظر گرفتن اين س��ناريوها و 
عملكرد مورد انتظار بخش هاي اقتصادي، پيش 
بيني مي ش��ود در سال 1397 رش��د اقتصادي 
اي��ران در س��ناريو اول 2/6 -و در س��ناريو دوم 
5/5 -درصد باش��د. اين ميزان براي رشد بدون 
نفت به ترتيب 0/5و 1 -درصد برآورد مي ش��ود. 
همچني��ن با در نظ��ر گرفتن عوامل��ي همچون 
وضعيت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتيجه 
تأثير آن بر بخش س��اختمان و خدمات عمومي 
در طرف عرضه اقتص��اد )و واردات و صادرات )و 

تأثير آن بر بخش هاي صنعت و بازرگاني رش��د 
سال 1398 بين 5/5 -تا 4/5-درصد پيش بيني 
مي ش��ود. برآوردهاي انجام شده در سناريوهاي 
يك و دو، با فرض تداوم ش��رايط موجود صورت 
گرفت��ه اس��ت. اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بطور 
بالقوه سياس��ت گذار خواهد توانس��ت ب��ا اتخاذ 
سياس��ت هاي فعاالنه مناسب در وضعيت جديد 
و كاه��ش تهديدها و بهره گي��ري از فرصت هاي 
ناشي از آن، تبعات منفي را كاهش دهد. پيش از 
اين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
با در نظ��ر گرفتن هم��ه تهديده��ا و امكانات و 
فرصت هاي موجود، برنامه اي عملياتي با عنوان 
»برنام��ه فعاالن��ه ضدتحريم« تهيه ك��رده و در 
اختيار سياس��ت گذاران ذي ربط قرار داده است. 
برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد كه با فرض 
اجراي برنام��ه مذكور، رش��د اقتص��ادي بدون 
نفت تا 1 درص��د در س��ال 1397 و 3 درصد در 
س��ال 1398 افزايش يابد. به عبارت ديگر بطور 
بالقوه و با فرض اتخ��اذ تدابير فعال سياس��تي، 
رش��د اقتصادي بدون نفت در سال جاري و سال 

1398 مي تواند مثبت باشد.

  نرخ تورم
گزارش اين مرك��ز همچني��ن در خصوص نرخ 
تورم در س��ال 1398 حاكي اس��ت ك��ه پس از 
تجربه تورم ت��ك رقمي در س��ال هاي 1395 و 
1396 كه متأثر از سياس��ت هاي اتخاذ شده در 
حوزه نرخ س��ود بانكي بود و با توجه به وضعيت 
نامناسب نظام بانكي و رشد نامتناسب نقدينگي، 
كه به نوع��ي »تعويق انداختن تورم« محس��وب 
مي ش��د، ن��رخ ت��ورم در س��ال 1397 روندي 
صعودي به خود گرف��ت ودر آبانم��اه 1397 به 
18/4 درصد رس��يد و با توجه ب��ه افزايش قابل 
توجه نرخ تورم نقطه به نقط��ه )39/9 درصد در 
آبان ماه( اين رون��د صعودي در ادامه س��ال نيز 
تداوم خواهد داش��ت. بررس��ي ها نشان مي دهد 
مهم ترين عوام��ل افزايش ت��ورم در 9 ماهه اول 
س��ال 1397، تغيي��ر در تركي��ب نقدينگ��ي و 
افزايش س��رعت گردش پول، نقدينگي افزايش 
يافته در س��ال هاي اخير و افزايش نرخ ارز بوده 
اس��ت. تورم در ادامه س��ال مي تواند تحت تأثير 
عوامل متعددي از جمله رشد نقدينگي و سرعت 
گردش پول، تحوالت نرخ ارز، كس��ري بودجه، 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي باشد. از مجموع 
عوامل مطرح ش��ده مي توان نتيج��ه گرفت كه 
تحوالت ش��اخص قيمت مصرف كننده در ادامه 
س��ال1397 و س��ال 1398 تا حد زيادي تحت 

تأثير سياست گذاري ها و انتظارات خواهد بود.
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سخننخست

مطالبه سياست رونق زايي 
بودجه

اقتصاد  در خص��وص 
ايران و مس��اله بودجه 
چند واقعيت آش��كار 
ش��ده را باي��د در نظر 
گرفت: 1- بودجه هاي 
ايران حتي با پذيرش 
درآمد نفت��ي و فروش 
از  )اس��تقراض  اوراق 
جامعه(، همواره با كسري واقعي بسته مي شود: 
اوال به دليل تمايل بازيگران سياس��ي به بيش 
ب��رآوردي درآمدها تا بتوانند مخ��ارج جاري و 
عمراني را فربه تر بنويسند در حالي كه مي دانند 
عمال بخشي از درآمدها محقق نمي شود، ثانيا 

به دليل عدم درج كامل انواع بدهي هاي دولت.
2. در پژوهش ها، تنها بخشي از مخارج بودجه 
داراي اثر مثبت بر توليد و اش��تغال است يعني 
هزينه هاي عمراني دول��ت )كمتر از 15 درصد 

كل بودجه عمومي( . 

سيد احسان خاندوزي

 صفحه14  

يادداشت

تحميل تكاليف نابه جا
در اي��ران تفك��ر مربوط 
به بهره برداري مناس��ب 
از مناب��ع پايان پذي��ر و 
بين نس��لي  ثروت هاي 
س��ابقه ديرين��ه دارد و 
اين موضوع اولين بار در 
قوانين بودجه سال هاي 
1308و 1309 »حساب 
ذخيره مملكتي« كه عوايد نفت جنوب در آن واريز 
مي ش��د، مورد توجه قرار گرفت و مطابق آن بين 

درآمدهاي نفتي و ساير درآمدهاي دولت...

راهوشهرسازي

سناريوهاي رونق و ركود 
مسكن تا پايان سال

شهال روشني|
كمتر از سه ماه ديگر سال 1397 به پايان مي رسد. 
اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تا ابتداي 
دي ماه تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران بالغ  بر 97 هزار و 900 واحد مسكوني بود كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال پيش 25.6 درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد، در اين مدت متوس��ط 
قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران 
7 ميليون و 540 هزار تومان بوده است كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از افزايش 63.9 درصدي 
حكايت دارد.رك��ورد واحدهاي 50 ت��ا 70 متري 
همچنين بر اساس آمارهاي بانك مركزي در تمامي 
ماه هاي سال جاري تعداد معامالت واحدهاي كمتر 
از 80 متر باالي 55 درصد بوده است؛ و همچنين 
بر اساس اين آمارها ميزان خريدوفروش معامالت 
مس��كن 50 ت��ا 60 مت��ري رك��ورد دار معامالت 

واحدهاي زير 80 مترمربع است. 
9
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مديريت »آب« بر مبناي خشكسالي باشد

3 سناريو صادرات نفت ايران در 9۸

كالن

 توقف اعالم نرخ تورم
 بانك مركزي و سواالت بي جواب

3 7

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: با توجه به اينكه سال آينده سال سختي 
پيش بيني مي ش��ود در اليحه بودجه ش��رايط 
درآمد دولت در نظر گرفته شده اما در مجموع 
دولت در آن به اقشار آسيب پذير، بازنشستگان، 
حقوق بگي��ران و اش��تغال توجه ويژه داش��ته 
اس��ت. هادي قوامي در گفت وگو با ايرنا، افزود:  
15 موسسه بين المللي قيمت نفت را باالي 62 
دالر پيش بيني كرده اند، عربس��تان س��عودي 
قيمت نف��ت را ب��االي 73 دالر در نظ��ر گرفته 
اس��ت ولي در اليحه بودجه ما، قيمت نفت زير 
55 دالر در نظر گرفته شده تا اگر بودجه تحقق 

پي��دا نك��رد و قيمت ها كمتر ش��د، ب��ه بودجه 
آسيب وارد نشود و اگر بيش��تر از رقم 55 دالر 
محقق ش��ود، دس��ت دولت در س��ال آينده باز 
خواهد بود.  او خاطرنش��ان كرد: اين پيش بيني 
و احتياط يك��ي از نقاط قوت بودجه اس��ت، در 
بودجه 98 فروش نفت حدود يك و نيم ميليون 
بش��كه در نظر گرفته ش��ده و تالش شده است 
هزينه ها 8 ه��زار ميليارد توم��ان كاهش پيدا 
كند. با توجه به ت��ورم 15 درصدي، كل بودجه 
دولت حدود 5.4 درصد رش��د داشته است. وي 
افزود: بودجه 98 س��خت ترين بودج��ه بعد از 

جنگ تاكنون بوده است. 

بودجه98سختترينبودجهازبعدازجنگتاكنونبودهاست

بودجه

سيد احسان خاندوزي |
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي|

در خصوص اقتصاد ايران و مساله بودجه چند واقعيت 
آشكار شده را بايد در نظر گرفت: 

1- بودجه هاي ايران حتي با پذي��رش درآمد نفتي و 
فروش اوراق )استقراض از جامعه(، همواره با كسري 
واقعي بس��ته مي ش��ود: اوال به دليل تمايل بازيگران 
سياسي به بيش برآوردي درآمدها تا بتوانند مخارج 
جاري و عمران��ي را فربه ت��ر بنويس��ند در حالي كه 
مي دانند عمال بخش��ي از درآمدها محقق نمي شود، 

ثانيا به دليل عدم درج كامل انواع بدهي هاي دولت.
2- در پژوهش ها، تنها بخشي از مخارج بودجه داراي 
اثر مثبت بر توليد و اشتغال اس��ت يعني هزينه هاي 
عمراني دولت )كمتر از 15 درصد كل بودجه عمومي( 
. اتفاقا سال 1398 هم به جهت رشد منفي توليد و هم 
كاهش اشتغال و اوجگيري بيكاري، احتماال بدترين 
سال دوران جناب آقاي روحاني محسوب خواهد شد 
و بنابراين مطالبه افزايش مخارج عمراني، مطالبه به 
حقي اس��ت كه مي تواند بخشي از اين فش��ار را براي 
توليدكنندگان و بالطبع قدرت خريد خانوارها و طرف 

تقاضاي اقتصاد و ايجاد اشتغال، جبران كند.
3- در ش��رايط تورمي، فروش اوراق و استقراض از جامعه 
نمي تواند راهكار مناسبي براي افزايش مخارج دولت باشد 
زيرا اوراق تنها با نرخ هاي س��ود باال به فروش مي روند كه 
به معناي رشد بسيار سريع بدهي هاي دولت خواهد بود. 
همچنين وقتي بازار مالي، عميق نيس��ت، فروش اوراق 
دولتي، منبع زيادي براي تامين مالي بخش خصوصي از 

جامعه باقي نخواهد گذاشت و مزاحم آن به شمار مي رود.
4- پس كدام منبع؟ در تحريم ها نباي��د اميد زيادي به 
فروش نفت داشت، افزايش گذشته نرخ ارز نيز به دليل 
نرخ ارز كاالهاي اساس��ي و دارو، درآم��د زيادي نصيب 
نمي كند. صندوق توس��عه ملي نيز منابع نقد قابل اتكاء 
ندارد. البته امكان كسب درآمد بيشتر از فرارهاي مالياتي 
هنگفت وجود دارد لكن فراموش نكنيد كه اگر طرف هاي 

سياس��ي ماجرا را نيز قانع كنيد )كه متاسفانه حتي در 
سفته بازانه ترين روزها نيز دولت و مجلس حاضر به وضع 
پايه مالياتي بازدارنده نش��دند(، اين اب��زار نمي تواند در 

كمتر از يك سال درآمد ويژه اي نصيب دولت كند.
5- توجه كنيد كه مطالبه اقتصاد براي رفتار ضدچرخه اي 
يعني افزايش مخارج عمراني، ايراد تورم زايي ندارد حداقل 
االن. از آنجا كه منش��أ تورم، افزاي��ش هزينه هاي توليد و 
قيمت تمام شده محصوالت )متاثر از تحريم و شوك ارزي( 
است و همزمان از قدرت طرف تقاضا در بازارها )غير از بازار 
دارايي( كاسته شده اس��ت، باالبردن مخارج دولت حتي 
در صورت كسري بودجه يا سياست پولي انبساطي، تاثير 

قابل توجهي بر افزايش تورم نخواهد داشت.
6- اگر دولت و مجلس بخواهند سياست اقتصادي دولت 
اول آقاي روحاني را در پيش بگيرند، باي��د از هر دو كانال 
اثربخش سياست پولي و مالي بر بخش واقعي اقتصاد نااميد 
باشيم. دولت يازدهم ميزان بودجه عمراني به قيمت هاي 
واقعي را چندان افزايش نداد )سياست مالي( و همچنين 
)جز يك ماه ب��راي صنعت خ��ودرو( پايه پول��ي را براي 
تحريك بخش هاي توليدي به كار نگرفت )سياست پولي(. 
نويسنده از ش��ش واقعيت فوق نتيجه مي گيرد: مطالبه 
اعمال سياست ضدچرخه اي در بودجه سال آينده بسيار 
معقول و بلكه حياتي است اما با توجه به واقعيات مذكور، 
راه��كاري جز افزودن بر كس��ري بودجه دول��ت از محل 
استقراض از بانك مركزي وجود ندارد. انتشار اوراق نيز در 
اين ش��رايط اقتصاد كالن، تورم و نرخ هاي بهره انتظاري، 
راهبرد پرمخاطره اي اس��ت. تيم اقتصادي دولت بايد به 
راهبرد مالي و پولي براي كاستن از ركود 1398 مي رسيد 
كه ظاهر اليحه بودجه نش��اني از اين راهبرد دارد. اكنون 
آينده اثربخشي تحريم ها در دست مجلس است و بيش 
از هر چيز نيازمند دو امر هستيم: اول بازنگري در رويكرد 
اقتصادي سال هاي قبل و استفاده »فعال« از سياست پولي 
و مالي براي كاستن از اثر تحريم ها، دوم شهامت در اعالم 
اتخاذ برنامه اس��تقراض هدفمند دولت ب��راي طرح هاي 

عمراني خاص، به عنوان يك سياست مالي.

مطالبهسياسترونقزاييبودجه
سخننخست

دبير شوراي توس��عه و امنيت پايدار شرق و غرب 
كشور، از اعطاي تس��هيالت و مشوق هاي ويژه به 
فعالين اقتصادي بخ��ش خصوصي اعم از داخلي 
و خارج��ي و بخش تعاوني براي س��رمايه گذاري 

توسعه اي در 10 استان كشور خبر داد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، 
باب��ك دين پرس��ت اظهار داش��ت: در راس��تاي 
تحقق اهداف و سياس��ت هاي توس��عه اي دولت 
تدبير و اميد و با پيگيري هاي ش��وراي توس��عه 
وامني��ت پايدار ش��رق و غرب كش��ور، باالخص 
وزير كشور به عنوان رييس ش��ورا، حمايت هاي 
اعض��اء  همراه��ي  و  رييس جمه��وري  وي��ژه 
دول��ت؛ به منظ��ور تش��ويق، ترغيب و تس��هيل 
)داخل��ي  خصوص��ي  بخ��ش  س��رمايه گذاري 
وخارج��ي( و بخ��ش تعاون��ي، ب��ا ه��دف ارتقاء 
شاخص هاي توسعه و رفع محروميت در مناطق 
تحت پوش��ش ش��وراي توس��عه وامنيت پايدار 
ش��رق و غرب كش��ور، با ابالغ تصويب نامه هاي 
موضوع اص��ل 138 قانون اساس��ي؛ »توس��عه و 
تس��هيل س��رمايه گذاري توس��عه اي درمناطق 
شرق و غرب كش��ور« و پس از تصميمات هيات 
وزيران، مش��وق ها و معافيت هاي زير براي )10( 
استان كش��ور، تا پايان قانون برنامه ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

ايران تعيين و ابالغ شده است.
وي اظهار داشت: 10 استان ش��امل؛ استان هاي 
آذربايجان غربي، كردس��تان، كرمانش��اه و ايالم 
درغ��رب كش��ور و خراس��ان رضوي، خراس��ان 
ش��مالي، خراس��ان جنوبي، كرمان، سيس��تان 

وبلوچستان و هرمزگان در شرق كشور است.
مع��اون هماهنگي ام��ور اقتص��ادي و توس��عه 
منطقه اي وزارت كشور تصريح كرد: بر اين اساس 
اس��تان هاي موصوف، مش��مول تبصره )1( ماده 
)132( قان��ون ماليات ه��اي مس��تقيم- مصوب 
1380هس��تند و تمام��ي س��رمايه گذاري هاي 
انجام شده توسط بخش خصوصي )اعم از داخلي 
و خارجي( و بخش تعاوني و همچنين كس��ب و 
كارهاي ُخرد و خانگي مددجويان تحت حمايت 
نهادهاي حمايتي در منطقه ش��رق و غرب كشور 
موضوع اين تصويب نامه، توسط دولت و از طريق 
نظام بيمه كش��ور در برابر حوادث ضد امنيتي به 

صورت صد درصد تضمين مي شود.
دين پرست ادامه داد: درهمين راستا با همكاري 
ريي��س كل بيمه مرك��زي جمهوري اس��المي 
ايران، م��دت اج��راي تضمي��ن نام��ه قبلي كه 
درتاري��خ 1391/12/27 منقض��ي ش��ده بود؛ تا 
پايان برنامه ششم توس��عه كشور تمديد و مراتب 
طي بخش��نامه اي به عنوان مدي��ران عامل كليه 

ش��ركت هاي بيمه گر ابالغ ش��د. دبير ش��وراي 
توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور يادآور 
شد: نرخ سود تس��هيالت ريالي و ارزي اعطايي و 
همچنين سرمايه در گردش براي ايجاد و توسعه 
واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كش��اورزي، 
فرهنگي، خدماتي و گردش��گري مناطق موضوع 
اين تصويب نامه، تا پايان برنامه شش��م توسعه و 
به ميزان پنجاه درصد نرخ مصوب ش��وراي پول 
و اعتب��ار تعيين مي ش��ود ومابه التف��اوت تا نرخ 

مصوب، هرسال در بودجه سنواتي درج مي شود.
دين پرس��ت خاطرنش��ان ك��رد: ب��ا هم��كاري 
صميمانه س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور، به 
ويژه مع��اون رييس جمهوري و رييس س��ازمان، 
اجراي تصوي��ب نامه مذك��ور كه بدلي��ل موانع 
موجود، درطول سال هاي گذش��ته و قريب به 8 
س��ال متوقف مانده بود، در دس��تور كار پيگيري 
ش��ورا قرار گرفت و نهايتًا به منظور امكان اجراي 
اين بن��د از تصويبنامه، مراتب طي نامه رس��مي 
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور، به عنوان رييس كل بانك مركزي 
منعكس و متعاقبًا مرات��ب از طريق بانك مركزي 
نيز به مديران عامل بانك هاي كش��ور ابالغ شده 
است. وي اشاره كرد: ساالنه عالوه برسهم معمول 
اس��تان هاي موضوع اين تصويب نام��ه، حداقل 
پان��زده درصد از س��رجمع اعتب��ارات طرح هاي 
كمك ه��اي فني و اعتب��اري من��درج در بودجه 
س��االنه در مناطق موضوع اين تصوي��ب نامه، به 
طرح ه��ا و واحدهاي تولي��دي، صنعتي، معدني، 
كش��اورزي، فرهنگي و خدماتي كه داراي توجيه 

فني اقتصادي و مالي است، اختصاص مي يابد.
مع��اون اقتص��ادي وزي��ر كش��ور اضاف��ه كرد: 
شركت هاي مادر تخصصي گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران، توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران و ملي صنايع پتروشيمي، موظفند؛ 
عالوه برس��هم معمول اس��تان هاي موضوع اين 
تصويبنامه، حداقل 15% از س��رمايه گذاري هاي 
جديد خود از مح��ل منابع موضوع م��اده )29( 
قان��ون اصالح م��وادي از قان��ون برنام��ه چهارم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري 
اس��المي ايران و اجراء سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي را به س��رمايه گذاري مشترك 
با بخش هاي غيردولتي دراين مناطق، اختصاص 
دهند. وي ادامه داد: طرح هاي ب��زرگ توليدي، 
و  خدمات��ي  كش��اورزي،  معدن��ي،  صنعت��ي، 
گردشگري در مناطق غرب و شرق كشور كه نياز 
به مصوبه ش��وراي اقتصاد دارند، ظرف مدت دو 
ماه از تاريخ وصول تقاضا در ش��ورا تعيين تكليف 

مي شوند. 

گزارش

فرهاد   فزوني



روي موج خبر

    حجت االسالم علي اكبري امام جمعه موقت 
تهران شد؛ايسنا|

ستاد نماز جمعه تهران ديروز در خبري اعالم كرد: 
حجت االسالم شيخ محمدجواد حاج علي اكبري از 
طرف رهبر معظم انقالب اسالمي به عنوان امام جمعه 
موقت تهران منصوب شد. نماز جمعه اين هفته تهران 
)14 دي 97( به امامت حجت االسالم حاج علي اكبري 

در مصالي امام خميني )ره( اقامه خواهد شد.

    پي�ام تبريك به س�ران كش�ورهاي جهان
به مناسبت آغاز سال نو ميالدي؛پاد|

رييس جمه��ور در پيام هاي جداگانه اي به س��ران 
كشورهاي جهان، آغاز سال 2019 ميالدي را به آنان 
تبريك گفت. حسن روحاني در اين پيام هاي جداگانه، 
تصريح كرده اس��ت: اميدوارم سال جديد ميالدي، 
س��الي همراه با صلح و آرامش براي تمامي انسان ها 
باشد و با تالش مشترك، شاهد گسترش روزافزون 
رفاه و آرامش در جهان باشيم. رييس جمهور در بخش 
پاياني پيام خود به سران كشورهاي جهان سالي پربار 
و توام با موفقيت و سالمتي را براي دولت و مردم اين 

كشورها آرزو كرده است.

    تداوم غيبت وزير بهداشت در جلسات هيات 
دولت؛ايرنا|

به دنبال انتشار برخي اخبار مبني بر استعفاي وزير 
بهداش��ت در اعت��راض به وضعي��ت بودجه بخش 
سالمت، اين عضو كابينه در جلسه اخير هيات دولت 
حاضر نش��د. همزمان با انتش��ار برخي اخبار مبني 
بر اس��تعفاي قاضي زاده هاش��مي وزير بهداشت در 
اعتراض به وضعيت بودجه بخش سالمت، اين عضو 
كابينه كه پيشتر اعالم ش��ده بود در جلسات اخير 
هيات دولت حاضر نشده است، در جلسه اخير هيات 
دولت نيز حاضر نشد. برخي اخبار تاييدنشده حاكي 
از خداحافظي وزير بهداشت از معاونان اين وزارتخانه 

در روز دوشنبه است.

    انهدام شبكه مفسدان اقتصادي ارز دولتي؛ 
روابط عمومي وزارت اطالعات|وزارت اطالعات 
با صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در استان كردستان با هوشياري و اقدامات 
به هنگام، پيچيده و گس��ترده اطالعاتي شبكه اي 
از مفس��دان اقتصادي و سوءاس��تفاده كنندگان ارز 
دولتي را شناسايي، منهدم و 11 نفر از عناصر اصلي 
آن را دستگير كردند. در اين اطالعيه آمده است: در 
شرايط حساس اقتصادي و لزوم برنامه ريزي دقيق در 
استفاده از ذخاير ارزي، اين شبكه معادل 4 هزار و 700 
ميليارد تومان ارز دولتي را به بهانه واردات كاالهاي 
ضروري مردم از كش��ور خارج و در برخي از كشورها 
سرمايه گذاري كرده اند كه با هوشياري سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در دام افتادند. اين ش��بكه ارز مورد 
اشاره را با استفاده از كارت هاي بازرگاني شركت هاي 
ص��وري و با جعل پيش فاكتور براي ثبت س��فارش 
واردات كاالهاي ضروري و همچنين با پرداخت رشوه 
از بانك هاي مختلف دريافت كرده است و با عدم انجام 
تعهدات ارزي و استفاده از ترفندهاي مختلف، مانع از 
اجراي اقدامات قانوني بانك ها در پيگيري اعتبارات 
ارزي ش��دند.  وزارت اطالعات به عموم مردم شريف 
ايران توصيه مي كند موارد سوءاستفاده مالي به ويژه 
درحوزه ارز دولتي را از طريق تلفن 113 به ادارات كل 
اطالعات استان خود اطالع دهند تا با اقدام به موقع از 
گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگيري شود.

    اطالعيه وزارت خارجه در مورد انتساب يك 
نقل قول اش�تباه به ظريف؛ سخنگوي وزارت 

خارجه| 
روابط عمومي وزارت امور خارجه در مورد انتساب يك 
نقل قول اشتباه به ظريف از سوي برخي از رسانه ها، 
اطالعيه اي را منتشر كرد. در متن اين اطالعيه آمده 
است: »به دنبال انتشار گفت وگوي وزير محترم امور 
خارجه با روزنامه خراس��ان، متأسفانه به دليل عدم 
دقت و توجه الزم در نقل پرسش و پاسخ ها، سخني 
به اش��تباه از وزير امور خارج��ه بدين مضمون نقل 
ش��ده كه »برجام را به معيشت مردم گره زديم تا هر 
طور شده توافق امضا ش��ود«. روابط عمومي وزارت 
امور تاكيد كرد كه ب��ه هيچ وجه چنين مضامين يا 
تصريحاتي در پاس��خ هاي وزير ام��ور خارجه وجود 
ندارد و بر اثر كم دقتي اين روزنامه، عده اي آگاهانه يا 
ناآگاهانه »سوال خبرنگار« را به عنوان »پاسخ وزير امور 

خارجه« مطرح و منتشر مي كنند.

    مجلس هفته آينده هم جلسه علني دارد؛ 
ايسنا| 

مجلس هفته آينده جلسه علني خواهد داشت و بر 
همين اساس، سركش��ي نمايندگان به حوزه هاي 
انتخابي��ه به تعويق مي افتد. بر اس��اس اعالم هيات 
رييسه، مجلس هفته آينده جلسه علني خواهد داشت 
و كميسيون هاي تخصصي نيز به بررسي اليحه بودجه 
مي پردازند. پيش از اي��ن قرار بود نمايندگان پس از 
سه هفته جلسه علني، هفته آينده براي سركشي به 

حوزه هاي انتخابيه خود بروند.

    نياز يمني ها به كمك هاي انساني ؛ تعادل|
 حميد بعيدي نژاد، سفير ايران در بريتانيا در صفحه 
توييتر خود با اشاره به گزارش كميته بين المللي صليب 
سرخ درباره فاجعه انساني در يمن نوشت: بر اساس 
اين گ��زارش 2/22 ميليون نفر نيازمند كمك هاي 
انس��اني، 7/1۵ ميليون نفر محروم از دسترسي به 
آب آشاميدني سالم و سيستم فاضالب، ۸/7 ميليون 
نفر مشكل دسترسي به غذا، ۸/4ميليون نفر محروم 
از دسترسي به بهداشت اوليه، 9/2 ميليون كودك و 
زن دچار سوءتغذيه هستند. همچنين اخيرا روزنامه 
نيويورك تايمز گزارشي درباره فاجعه انساني در يمن 
و شرايط جنگ در اين كشور منتشر كرد كه خشم 
وسيعي را در ميان محققان و رسانه ها درباره همراهي 
و سكوت امريكا و اروپا با ائتالف سعودي در به كارگيري 
مزدوران شورش��ي ناقض حقوق بشر دارفور به ويژه 

كودكان در جنگ يمن را به وجود آورد.
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سخنگوي وزارت خارجه خبر داد

مذاكره هيات طالباني با عراقچي
روز يكشنبه هياتي از طالبان افغانس��تان به ايران آمده 
است. اين خبري است كه ديروز سخنگوي وزارت خارجه 
در نشستي خبري اعالم كرد. حاال ديگر مقامات ايراني 
صراحت��ا خبر مذاكره با طالبان را تايي��د و از آن حمايت 
مي كنند. آنطور كه بهرام قاسمي گفت، پس از سفر دبير 
شوراي عالي امنيت ملي به افغانستان، هيات طالباني روز 
يكشنبه به ايران آمد و با عباس عراقچي معاون سياسي 
وزارت خارجه ديدار كرد: » من تاييد مي كنم كه بعد از سفر 
آقاي شمخاني به افغانستان و ديدارهايي كه ايشان در اين 
سه شهر داشتند و اخبار آن نيز منتشر شد ديروز نيز هياتي 
از افغانستان با حضور در وزارت خارجه مذاكرات مفصلي 

را با معاون سياسي وزير خارجه آقاي عراقچي داشتند.«

    مذاكره با طالبان با اطالع دولت افغانستان
س��خنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه اين مذاكرات با 
اطالع دولت افغانستان بوده، هدف از انجام اين مذاكره را 
يافتن راهكاري براي ايجاد صلح در افغانستان و تسهيل 
زمينه براي انجام گفت وگو بين گروه هاي افغانستاني با 
دولت اين كشور جهت پيشبرد دولت اين كشور دانست. 
او گفت: »ما اميدواريم كه بتوانيم نقش خود را در ايجاد 
ثبات و امنيت در افغانس��تان ايفا كنيم و همان طور كه 
اشاره كردم اين مذاكرات با اطالع دولت افغانستان انجام 
شده و اهداف آن نيز مشخص است.« به گفته قاسمي، 
» مذاكرات و رايزني ها با طالبان به معناي يكسان بودن 
مواضع و همس��ويي ايران با اين گروه نيس��ت و با توجه 
به ش��رايط منطق��ه و وضعيت جاري الزم ب��ود كه اين 
گفت وگوها انجام شود.« او با تاكيد مجدد مبني بر اينكه 
اين مذاكرات در راس��تاي ايجاد زمينه و تسهيل كردن 
مذاكرات بين دولت افغانستان و گروه هاي افغانستاني 
صورت گرفته است گفت: ما اميدواريم كه هر چه زودتر 
شاهد پيشرفت مذاكرات صلح در افغانستان و ايجاد ثبات 
و امنيت در اين كشور باشيم و اين مذاكرات در تحقق اين 

موضوع كمك كند.

    ايران تنها كشور مذاكره كننده با طالبان نيست
در ادامه نشست، خبرنگاري از سخنگوي وزارت خارجه 
پرس��يد كه آيا اين مذاكره به معناي پذيرش مشاركت 

طالبان در حكومت افغانستان است، 

 همچنين طالبان در ليست گروه هاي تروريستي سازمان 
ملل قرار دارد و آيا مذاكره ب��ا اين گروه از لحاظ حقوقي 
براي ايران تبعاتي ندارد؟ كه قاس��مي در پاس��خ گفت: 
همانطور كه پيش از اين اعالم كردم گفت وگو با طالبان 
با اطالع دولت افغانس��تان انجام شده است و ايران سعي 
مي كند زمينه ه��اي الزم را براي انج��ام گفت وگو بين 
دولت افغانستان و گروه هاي مختلف افغانستاني ايجاد و 
در پيشبرد اين روند كمك كند. اكنون ۵0 درصد خاك 
افغانستان در اختيار طالبان است و ما اقداماتي كه انجام 
داده ايم را در راستاي كمك به دولت افغانستان و گروه هاي 
افغانستاني مي دانيم تا بتوانند به صورت مسالمت آميز در 
پاي ميز مذاكره مسائل خود را حل و فصل كنند چنانكه 

ما شاهد افغانستاني با ثبات تر هستيم.
قاسمي تاكيد كرد: ما تنها كشوري نيستيم كه با طالبان 
صحبت مي كنيم تاكنون بسياري از كشورهاي اروپايي 
و همچنين كش��ورهاي منطق��ه با طالبان م��راودات و 
گفت وگوهايي را داشتند . بنابراين ايران، اولين كشور و تنها 

كشوري نيست كه با طالبان مذاكره مي كند .

    اروپايي ها در مقابله با امريكا توانايي ندارند
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان براي چندمين 
بار به سوال تكراري ماه هاي اخير درباره آخرين تحوالت 
»سازوكار ويژه مالي« پاسخ داد. او در ارتباط با اين شايعه 
كه سازوكار ويژه مالي اروپا، فقط شامل »نفت در برابر غذا« 
اس��ت، اظهار كرد: من اين موضوع را قبال رد كرده بودم. 
اين موضوعي كه مطرح كرديم بحث مردودي است. اين 
سازوكار اگر تشكيل شود و هر چه  زودتر به مرحله اجرايي 
برسد، مي تواند كاالها و اقالم مختلفي را در بر بگيرد و لزوما 

براي دارو و غذا و موضوع بحث نفت نيست.
قاسمي ادامه  داد: »اس پي وي« مي تواند در صورت اجرا 
شدن حوزه وس��يعي از مبادالت بين ايران و كشورهاي 
اروپايي را در بر بگيرد و حتي در صورت موافقت و ايجاد 
س��از و كارهاي الزم مي توان آن را به س��اير كشورها نيز 
تسري داد و از اين ساز و كار براي تعامل با ديگر كشورها 

نيز استفاده كرد.
او در عي��ن حال در پاس��خ به پرس��ش ديگ��ري درباره 
»اس پي وي« گفت: با وجود اراده سياسي كه از اروپايي ها 
در ارتباط با حفظ برجام مش��اهده مي كنيم بايد به اين 

نكته توجه داشت كه اتحاديه اروپا و مجموعه اين اتحاديه 
درعمل نش��ان داده اند كه در مقابل فشارهاي امريكا از 
توانايي الزم برخوردار نيس��تند و با وجود اينكه چندين 
بار تاريخ هايي را در ارتباط با تبيين اين ساز و كار مطرح 
كرده اند نتوانس��ته اند اين س��از و كار را به مرحله نهايي 
برسانند. قاسمي با بيان اينكه البته ما همچنان اين موضوع 
را دنبال مي كنيم و در دس��تور كار خود داريم گفت: اگر 
اروپا نتواند در اين برهه خاص اين ساز و كار را به سرانجام 
برساند بايد در آينده منتظر فشارهاي بيشتر اقتصادي 

امريكا به اروپا باشيم.

    چرايي تاخير سفر »عمران خان« به تهران
سفر نخست وزير پاكستان به تهران، ديگر سوال خبرنگاران 

از سخنگوي وزارت خارجه بود. عمران خان كه قرار بود در 
اولين سفرهاي خارجي خود در شهريورماه به ايران بيايد، 
سه ماهي از زمان به قدرت رسيدنش گذشته، اما خبري از 
آمدنش به ايران نيست. قاسمي گفت كه »انجام اين سفر 
در دستور كار است و ما با انجام اين سفر موافق هستيم؛ ولي 

زمان مشخصي براي انجام اين سفر تعيين نشده است.«
همچنين س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به 
سوال ديگري در ارتباط با تغييرات ايجاد شده در هيات 
حاكمه عربستان از جمله تغيير وزير خارجه اين كشور 
عربي و اينكه آيا مي توان با توجه به اين تغييرات اميدي 
به تغيير سياس��ت هاي عربستان در منطقه به خصوص 
نس��بت به ايران داشت، اظهار كرد: انجام تغييرات بدين 
سان در عربستان امر جديدي نيست و در گذشته هر از 

گاهي تغييراتي در سطح وزرا و مقامات كشور عربستان 
شاهد بوده ايم. البته شايد اين تعبير وجود داشته باشد كه 
تحوالت در منطقه و ديگر مسائلي كه در عربستان به وقوع 
پيوسته در انجام اين تغييرات موثر بوده ولي در مجموع 
اين يك مس��اله داخلي عربستان اس��ت. بهرام قاسمي 
خاطرنشان كرد: اميدوارم كه وضعيت جديد در منطقه از 
جمله انجام مذاكرات يمني – يمني در استكهلم، وضعيت 
سوريه و اين تحوالت دروني در عربستان بتواند يك نگاه 
واقع بينانه و دقيق تري را براي دولتمردان عربستاني به 
ارمغان بياورد و آنها با نگاه دقيق تري تحوالت منطقه را 
مورد بررسي قرار بدهند و متوجه شوند كه هيچ كشوري 
در منطقه نمي تواند كش��ور ديگري را ح��ذف و خود را 

جايگزين آن كند.

رييس دستگاه قضا:

حادثه تلخ دانشگاه آزاد بايد با جديت پيگيري شود

كارگران و دانشجويان و اصناف بايد هوشيار باشند 

گروه ايران|
اولين جلسه مسووالن عالي قضايي كشور بعد از انتخاب 
آيت اهلل آملي الريجاني به سمت رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ديروز در حالي برگزار شد كه رييس دستگاه 
قضا با تذكار به گروه هاي سياسي، رسانه ها و دانشجويان 
از آنها مي خواهد كه متوجه تحركات دشمنان براي ايجاد 
ناامني و فضاي ملتهب در كشور باشند و مطالبات صنفي 
و گروهي خود را در فضاي منطقي و معقول پيگيري كنند.
رييس ق��وه قضاييه با تاكيد بر ض��رورت پيگيري جدي، 
س��ريع و متقن حادثه تلخ واژگوني اتوبوس در واحد علوم 
و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي از سوي دادستان تهران 
و با نظارت دادستان كل كشور، گفت: اينكه عده اي چنين 
حادثه اي را اسباب تسويه حساب با برخي افراد قرار دهند، 
شايسته نيست و ما در رسيدگي هاي قضايي خود به اين 
قبيل سر و صدا ها و جنجال هاي رسانه اي توجه نخواهيم 
كرد. به گزارش »تعادل« به نقل از اداره كل روابط عمومي 
قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه ديروز مسووالن 
عالي قضايي با قدرداني از رهبر معظم انقالب اسالمي تصريح 
كرد: قبل از هر چيز از مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( به 
دليل اعتمادي كه به اينجانب براي رياست مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و عضويت در شوراي نگهبان داشتند، تشكر 
مي كنم و از خدا مي خواهيم كه توفيق انجام مسووليت ها به 
نحو احسن، اخالص در عمل و توفيق طاعت حق را در همه 
امور عطا فرمايد. رييس قوه قضاييه ادامه داد: اميدوارم بتوانم 
مسووليتي را كه به اين ترتيب بر عهده اينجانب گذاشته 
شده به نحوي به انجام برسانم كه هم اهداف قانون اساسي 
و منويات رهبر معظم انقالب محقق ش��ود. آيت اهلل آملي 
الريجاني، همه نهاد هاي قانوني را مهم دانس��ت و در عين 
حال با اشاره به آنچه در حكم رهبر معظم انقالب آمده است، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان را داراي 
نقش هاي بي بديل در نظام دانست و افزود: همگي بايد در 
جهت انجام اهدافي كه قانون اساسي و رهبر معظم انقالب 
براي اين نهاد هاي مهم نظام ترس��يم كرده اند گام برداريم 
و از خداوند مي خواهيم كه توفيق خود را نصيب ما كند تا 
بتوانيم آنچه در توان داريم به خدمت بياوريم و در راستاي 
رضايت حق تعالي و خدمت به مردم حركت كنيم. رييس قوه 
قضاييه با بيان اينكه الطاف مقام معظم رهبري همواره موجب 
دلگرمي و نشاط مسووالن نظام است، اظهار كرد: اميدواريم 
حمايت هاي ايش��ان در اين مسير دشوار همراه ما باشد تا 

بتوانيم اين مسووليت هاي بزرگ را به درستي ايفا كنيم.

    امريكا فقط آشوبگران را »مردم« مي دانست
آي��ت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به ابراز تماي��ل اوباما به 
نزديك شدن به ايران و س��پس، تغيير رويكردش پس از 
مشاهده حوادث سال ۸۸، ادامه داد: به محض اينكه اوضاع 
را آشفته ديدند، ورق برگشت و به همراه وزير خارجه خود، 
رييس جمهوري فرانسه و برخي ديگر از سران كشور هاي 

غربي، مدعي »حمايت از مردم ايران« شدند.
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه متاسفانه امروز هم برخي 
در داخل همان اش��تباهات گذش��ته را تكرار مي كنند 
و دش��من را به تحق��ق روياهايش اميدوار مي س��ازند، 
خاطرنشان كرد: اقش��ار مختلف مردم از جمله كارگران 
محترم، دانشجويان عزيز و ... مطالبات بر حقي دارند كه 
قطعا مسووالن بايد صداي آنان را بشنوند و در جهت حل 
مشكالتشان گام بردارند، اما اين عزيزان نيز بايد هوشيار 
باش��ند كه خداي ناكرده غافالنه نردبان دشمن نشوند و 
دشمن حس نكند كه با اس��تفاده از بستر مطالبات آنان 

مي تواند به ساحت نظام ورود كند.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نبايد اجازه داد جريان فتنه 
۸۸ در لباس ديگري عرض اندام كن��د، اظهار كند: امروز 
نيازمند بصيرت بيشتر هستيم و بايد به ترسيم نقشه راه از 

سوي رهبر معظم انقالب در خصوص آينده، توجه بيشتري 
داشته باشيم. بر اين اساس، رويداد هايي همانند حماسه 9 
دي بايد همواره زنده نگه داشته شود و عبرت ها و پيام هاي 

آن مورد توجه قرار گيرد.

    دانش�جويان مي گويند قبال درباره مش�كالت 
رفت و آمد ها تذكر داده اند

آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اش��اره به حادثه غمبار 
واژگون��ي اتوبوس حام��ل دانش��جويان در واحد علوم و 
تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي و تسليت به خانواده هاي 
داغدار و آرزوي ش��فاي عاجل ب��راي مصدومان، تصريح 
كرد: نكته مهم اين است كه مسووالن بايد در وقت خود 
به مش��كالت توجه داشته باش��ند. گر چه ممكن است 
مش��كالت در نهادي مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و از 
چشم مسووالن دور بماند، اما واقعيت اين است كه برخي 

از امور قابل بازگشت نيست.
ريي��س قوه قضاييه ادامه داد: حس��ب برخ��ي گزارش ها 
دانشجويان اعالم كرده اند كه مكررا مشكالت به مسووالن 
دانشگاه تذكر داده شده بود. اگر اين موضوع واقعيت داشته 
باشد، حتماً نياز به پيگرد دارد. من از دادستان محترم كل و 
دادستان محترم تهران كه ديروز وقت گذاشتند و در جمع 
دانشجويان دانشگاه حضور يافتند تشكر مي كنم، زيرا بسيار 
كار درست و پس��نديده اي بود، اما مهم تر از همه آن است 
كه مطالبات را به صورت جدي پيگيري كنند و اگر كسي 
تعمدي در اين حوادث داشته بررسي شود. آيت اهلل آملي 
الريجاني، برخي كوتاهي ها را كه مقدماتش در اختيار خود 
مسووالن اس��ت، به نحوي عمدي دانست و گفت: درست 

اس��ت كه ممكن است كس��ي در واژگون شدن اتوبوس و 
جان باخت��ن اين عزيزان عمدي نداش��ته، اما كوتاهي در 
برخي مسائل قابل پذيرش نيست؛ خصوصا اگر قبال تذكر 
داده شده باشد. من همين جا از دادستان محترم تهران و 
دادستان محترم كل مي خواهم كه اين قضيه را پيگيري 

جدي، سريع و متقن كنند.

    عالوه بر پيگيري حادثه دانشگاه آزاد بايد از 
تكرار اين حوادث جلوگيري كرد

رييس قوه قضاييه در عين حال اظهار كرد: بايد از س��ر و 
صدا هاي رسانه اي هم احتراز كرد، زيرا عده اي دنبال اهداف 
سياسي هس��تند و حاال چنين حادثه اي را عرصه تسويه 
حساب با برخي اشخاص مي بينند كه اين واقعا ناشايست و 
ناپسند است. اينها ربطي به كار دستگاه قضايي ندارد. آنچه 
به ما مربوط مي شود، رسيدگي عادالنه و تعقيب كساني 
است كه در اين زمينه قصور يا تقصير داشته اند. عالوه بر 
اين، تالش ما در جهت پيش��گيري از چنين حوادثي در 
آينده است و دادستان محترم نيز از باب مدعي العموم بايد 
به اين موضوع ورود كند. واقعا بحث كوچكي نيست، زيرا 
يك باره ده خانواده به دليل امري كه به احتمال زياد قابل 
اجتناب بوده، داغدار ش��ده اند. چه نيازي است كه نحوه 
رفت و آمد ها در يك دانشگاه اينگونه باشد؟ آيت اهلل آملي 
الريجاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه با تعقيب دادستان 
تهران، نظارت دادستان محترم كل كشور و پيگيري خود 
مسووالن دانشگاه، كساني كه كوتاهي كرده اند و مقصرند 
به مجازات برسند و از تكرار حوادث مشابه در اين دانشگاه 

يا هر جاي ديگري پيشگيري شود.

ورود كميسيون بهداشت به استعفاي وزير بهداشت
يك عضو كميسيون بهداشت مجلس دهم 
از بررس��ي داليل استعفاي وزير بهداشت 
در جلسه سه ش��نبه اين كميسيون خبر 
داد و گفت كه در صورت نياز از قاضي زاده 
هاش��مي وزير بهداش��ت نيز براي حضور 
در اين جلسه دعوت به عمل خواهد آمد. 
محسن عليجاني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: با توجه به اينكه موضوع استعفاي وزير بهداشت مطرح شده است، اگر 
اين موضوع حل نشود كميسيون در جلسه خود به بررسي علل استعفاي 
وزير بهداشت مي پردازد و در صورت نياز از آقاي قاضي زاده نيز براي ارايه 
توضيحات دعوت مي كند. وي اظهار كرد: ما به دنبال حل موضوع هستيم 

تا علت استعفاي وزير مشخص شود، چون مي خواهيم وزير براي ادامه 
كار به وزارت بهداشت برگردند. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براساس شنيده ها علت استعفاي وزير 
بهداشت بودجه اختصاص داده به اين وزارتخانه و بخش بهداشت و درمان 
بوده است، گفت: البته بررسي هاي ما نشان مي دهد كه سازمان برنامه و 
بودجه، بودجه خوبي را براي حوزه سالمت اختصاص داده است كما اينكه 
معتقديم مشكالت اين حوزه تنها با بودجه حل نمي شود و بايد تغييرات 
اساسي تر در طرح تحول لحاظ شود به خصوص در اجراي اين طرح به 
برنامه هاي توسعه توجه ويژه اي صورت گيرد. از روز گذشته اخباري مبني 
بر استعفاي وزير بهداشت منتشر شده است و گفته شده علت استعفاي 

وزير بهداشت وضعيت بودجه بخش سالمت در سال آينده است.

سردار سليمانی:کربالی چهار عمليات اصلی بود
فرمانده نيروی قدس سپاه مي گويد: ما برای     

عمليات کربالی چهار سرمايه گذاری کرده 
بودي��م و آن را به عنوان يک عمليات اصلی 
انجام داديم اما با توجه به اجرای زودهنگام 
عمليات کربالی پنج، دشمن کربالی چهار 
را يک عمليات فريب توصيف کرد. به گزارش 
ايرنا، سردار سرلشكر »قاسم سليمانی« در 
يك برنامه تلويزيونی با حضور محسن رضايی، در گفت و گوی تلفنی 
افزود: بعد از موفقيت عمليات کربالی ۵ دشمن تصور کرد، کربالی 4 
عمليات فرعی ما بوده است. او تصريح کرد: فقط عمليات کربالی 4 نبود 
که به موفقيت نرسيد، عمليات رمضان و والفجر مقدماتی هم بودند که 

کارهای بسياری برای آنها انجام داده بوديم، اما به نتيجه نرسيدند. سردار 
سليماني توضيح داد: آقای رضايی دستور عمليات داد اما اين يک تصميم 
شخصی نبود؛ ما در همه عمليات ها درصدی از لو رفتگی را داشتيم، مثال 
در يکی از عمليات ها وقتی غواص های وارد آب شدند همان زمان دشمن 
نورافکن روی آب انداخت. فرمانده نيروی قدس سپاه با بيان اينکه با منطق 
لو رفتن نمی توان مانع يک عملياتی شد که چندين ماه برای آن تدبير 
شده است، اظهارداشت: در شب عمليات فتح المبين شبی تا پای عمليات 
رفتيم و برگشتيم زيرا دشمن در جبهه شوش قبل از حمله به ما حمله 
کرد. اگر می خواستيم بر مبنای لو رفتن عمليات تصميم گيری کنيم 
هيچ عملياتی قابل اجرا نبود، بسياری از تصميم در آن زمان در چارچوب 

ابهام، ترس و نگرانی گرفته می شد.

چهره ها

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )دوش��نبه( در ديدار آق��اي زياد النخاله 
دبيركل جهاد اسالمي فلسطين و هيات همراه تأكيد 
كردند: فلسطين با قدرت خواهد ماند و به لطف الهي 
در آينده نه چندان دور، پيروزي نهايي ملت فلسطين 
محقق خواهد ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دفتر مقام معظم رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اش��اره به يك معادله روش��ن در قضيه فلس��طين 
گفتند: براساس اين معادله اگر مقاومت كنيد پيروز 
خواهيد بود و اگ��ر مقاومت نكنيد پيروزي نخواهيد 
داش��ت اما به فضل الهي، مردم فلس��طين در مبارزه 

با رژيم صهيونيس��تي تاكنون مقاومت كرده و پيروز 
بوده ان��د. رهبر انقالب اس��المي افزودن��د: پيروزي 
مردم فلسطين در سال هاي اخير، به معناي توانايي 
تشكيل حكومت در تل آويو نبوده است كه البته اين 
موضوع نيز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلكه 
پيروزي اصلي اين بوده اس��ت كه رژيم صهيونيستي 
كه ارتش هاي عربي نتوانستند آن را شكست دهند، 
به وسيله مردم فلسطين و گروه هاي مقاومت به زانو 
درآمد و ب��ه اذن الهي پيروزي ه��اي بزرگ تري نيز 
خواهيد داشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان 
كردند: رژيم صهيونيس��تي كه در دو جنگ قبلي با 

گروه هاي مقاوم��ت، در برهه ا ي بع��د از 22 روز و در 
برهه اي ديگر بعد از ۸ روز درخواست آتش بس كرد، 
در آخرين درگيري، بعد از 4۸ ساعت خواستار آتش 
بس ش��د و اين، يعني به زانو درآم��دن رژيم غاصب 
صهيونيستي. رهبر انقالب اس��المي، اين اتفاقات را 
بسيار مهم و از الطاف الهي بر شمردند و تأكيد كردند: 
علت پيروزي هاي مستمر ملت فلسطين در سال هاي 
اخير، ايس��تادگي و مقاومت بوده است در آينده و تا 
زماني كه مقاومت وجود داش��ته باش��د، روند افول و 
زوال رژيم صهيونيستي ادامه خواهد داشت. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به فشارهاي سنگين جبهه 

استكبار به جمهوري اسالمي ايران گفتند: اين فشارها 
هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظيفه الهي، ديني و 
عقالني خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم. 
رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنان خود 
با تمجيد از مقاومت و مبارزات جهاد اسالمي فلسطين، 
شفاي هرچه زودتر آقاي دكتر رمضان عبداهلل دبيركل 
سابق جهاد اسالمي را از خداوند متعال مسألت كردند. 
در اين ديدار آقاي زياد النخاله دبيركل جهاد اسالمي 
فلسطين نيز ضمن ارايه گزارشي از آخرين تحوالت 
فلسطين اش��غالي و توانايي ها و آمادگي هاي باالي 
گروه هاي مقاوم��ت گفت: مردم غزه ب��ا وجود همه 
فشارها، در مقابل رژيم صهيونيستي و طرح موسوم 
به »معامله قرن« ايستاده اند كه نمونه بارز آن استمرار 
تظاه��رات هفتگي »جمعه بازگش��ت« اس��ت. وي 
همچنين به پيروزي اخير مقاومت اسالمي فلسطين 

در مقابل رژيم صهيونيس��تي و درخواست اين رژيم 
براي آتش بس بعد از 4۸ س��اعت، اشاره كرد و افزود: 
امروز توانايي ها و قدرت مقاومت اس��المي فلسطين 
بيش از هر زمان ديگر است، به گونه اي كه اگر جنگي 
رخ دهد، تل آويو و همه ش��هرها و شهرك هاي رژيم 
صهيونيستي در تيررس هزاران موشك مقاومت قرار 

خواهند داشت.

بشارت پيروزي هاي بزرگ تر از به  زانو درآوردن ۴۸ساعته رژيم صهيونيستي
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دبيركل جهاد اسالمي فلسطين مطرح كردند
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آيا پتانسيل تجميع بنيه كارشناسي مركز آمار و بانك مركزي در محاسبه آمار شاخص هاي كالن وجود دارد

گزارش بانك مركزي از تورم توليدكننده آذر ماه

توقفاعالمنرختورمبانكمركزيوسواالتبيجواب

تورم توليد به بيش از 30 درصد رسيد

گروه اقتصاد كالن|آيسان تنها|
روز گذشته مدير اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعالم 
كرد بانك مركزي »تا اطالع ثانوي«، ديگر قصد اعالم آمار 
تورم ندارد. آنگونه كه محمود چلويان توضيح داده اين اقدام 
در جهت »بررسي هاي كارشناسي براي كاهش اختالفات 
آماري با مركز آمار ايران « صورت گرفته است. اين سخنان 
مقام مس��وول بانك مركزي در حالي مطرح مي شود كه 
اين مركز سال ها در برابر فشارهاي بسياري در جهت عدم 
انتشار نرخ تورم مقاومت كرده بود. نرخ تورمي كه محاسبه 
آن گرچه طبق قانون به عهده مركز آمار ايران بوده است ولي 
بانك مركزي هم با استناد به بندهاي ديگر قانون و با اتكا 
به قدمت50 ساله اش در محاسبه و انتشار نرخ تورم، از آن 
دست نكشيد. همچنانكه در مقاطع مختلف حتي انتقادات 
بسياري مبني بر داليل باال رفتن اختالفات آماري دو مركز 

نيز منجر به عقب نشيني بانك مركزي نشد. 
شايد به همين علت است كه خبر »توقف محاسبه و انتشار 
نرخ تورم توسط بانك مركزي«، ولو كوتاه مدت واكنش هايي 
را برانگيخته است. عمدتا با اين محتوا كه شايد اين اقدام 
بانك مركزي در اين جهت بوده كه اين مركز تصميم ندارد 
در شرايطي كه شاخص  تورم وضعيت مناسبي ندارد، دست 
به اعالم نرخ تورم بزند. موضوعي كه البته شائبه هاي مربوط 
به آن مسبوق به سابقه است. همچنين اكنون جاي طرح 
اين سوال نيز وجود دارد كه مگر نه اينكه بانك مركزي با 
شيوه هاي دقيق علمي دست به محاسبه آمار مي زند؟ پس 
چگونه حاال مي تواند محاسبه و انتشار آمارها را به تعويق 
بياندازد تا با مركز آمار ايران هماهنگ ش��ود؟ مگر امكان 

دسترسي با عدد دلخواه با شيوه هاي آماري وجود دارد؟
با وجود همه اين انتقادات نظر كارشناسي بر اين است كه 
محاسبه و انتش��ار دو نرخ تورم توسط دو مرجع رسمي، 
اقدامي بيهوده اس��ت. بنابراين بهتر است هر دو مركز به 
اجماع رس��يده و با استفاده از بنيه كارشناسي هر دو، چه 
شاخص تورم و چه رشد صرفا توسط يك نهاد حاكميتي 
اعالم شود، كمااينكه اگر بنا هم بر دستكاري آماري باشد با 
توجه به اينكه هر دو نهاد حاكميتي هستند هيچ توجيهي 
وجود ندارد كه يك مركز به دستكاري آماري دست بزند و 

ديگري از اين خبط بري باشد.
به گ��زارش »تعادل«، در قانون پنجم توس��عه مركز آمار 
ايران مرجع رسمي اعالم آمار معرفي شد. همان زمان نيز 
مناقشاتي ميان بانك مركزي و مركز آمار ايران درباره اعالم 
نرخ رسمي تورم وجود داشت. همچنانكه رييس وقت بانك 
مركزي يعني محمود بهمني هم انتقاداتي را نسبت به سلب 
قانوني دستگاه متبوعش از انتشار آمار تورم كه سابقه ديرينه 
در اين كار داشت مطرح كرد. البته بانك مركزي هم در ادامه 
و با روي كار آمدن سيف از محاسبه و اعالم رسمي نرخ تورم 
دست نكشيد تا زماني كه قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه تصويب شد. آنگونه كه در بند الف ماده 10 اين قانون 
آمده: در جهت جلوگيري از موازي كاري همچنان مركز 
آمار ايران مرجع اعالم رسمي آمار معرفي شده است. البته 
در بند ب اين قانون نيز تصريح شده »دستگاه هاي اجرايي 
مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود 
و در چارچوب ضوابط و اس��تانداردهاي شوراي عالي آمار 

ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و 
اعالم كنند.« بند ب اين قانون موضوعي بود كه بانك مركزي 
با اس��تناد به آن به محاسبه و انتشار نرخ تورم استمرار داد 
و البته همچنان مورد انتقاد مركز آمار ايران بود كه چنين 
كاري موازي كاري محسوب مي شود و بانك مركزي بهتر 
است روند محاسبه و انتش��ار آمارهاي اقتصادي )تورم و 

رشد( را متوقف كند.
بانك مركزي با اس��تناد به قدمت ديرينه اش در محاسبه 
و اع��الم بطور خاص تورم، به دقت ب��االي نرخ هاي كالن 
اقتصادي اشاره مي كرد و با توجه به اين مساله در اعالم اين 
دو شاخص عقب نشيني نمي كرد. البته بررسي ها هم نشان 
مي داد كه موضوع قدمت بانك مركزي در ارايه آمار باعث 
شده بسياري از كارشناسان به آمارهاي اين مركز مراجعه 
كنند. ضمن اينكه نهادهاي اقتصادي بين المللي نيز عمدتا 
با همين دستگاه در ارتباطند و آمارها و اطالعات خود را با 

بانك مركزي مبادله مي كنند.
 مركز آمار هم كه در قياس با بانك مركزي دستگاه به نسبت 
نوپايي در محاسبه و انتشار آمار به حساب مي آمد تالش كرد 
كه با ارايه آمارهاي مكمل،  شاخص تورم خود را با جزييات 
بيشتري ارايه دهد كه به نيازهاي پژوهشگران پاسخ گفته و 

رفته رفته اعتبار بانك مركزي را به دست آورد. 
مقامات مركز آمار ايران اغلب اس��تدالل هم كرده اند كه 
چطور دس��تگاهي مث��ل بانك مركزي ك��ه خود متولي 
آمارهاي��ي مانند تورم و رش��د ب��ا توجه ب��ه ايفاي نقش 
سياس��ت گذاري پولي بوده اند، مي توانند بر خود نظارت 
كنند؟ بنابراين بهتر است محاسبه و اعالم نرخ رشد و تورم 

را به مركز آمار ايران واگذارند. 
اين مسائل البته از سوي بانك مركزي پاسخ داده نشد ولي 
استمرار انتشار تورم و رشد نشان مي داد كه مسووالن بانك 
مركزي همچنان بر مواضع خود در اعالم نرخ هاي كالن 

اقتصادي پافشاري دارند.
 

  اختالفات فاحش آماري
اما مساله فقط تعدد دستگاه هاي اعالم آمار نبوده. اين دو 
دس��تگاه بعضا در اعالم دو نرخ تورم و رشد تفاوت بسيار 
فاحشي با هم داشتند. به عنوان مثال در بهار سال جاري 
وقتي تورم خرداد 96 اعالم شد، فاصله سه درصدي طبق 
آنچه مركز آمار ايران از نرخ تورم خرداد ماه منتش��ر كرده 
بود وجود داشت )تورم مركز آمار 7.4 درصد و تورم بانك 
مركزي 10.2 درصد( . همين فاصل��ه، انتقادات را به اوج 
رساند و بسياري اين مساله را مطرح كردند كه چطور ممكن 
است هر دو مركز از شيوه هاي دقيق علمي استفاده كرده و 

چنين اختالف آماري وجود داشته باشد؟ 
هر دو مركز استدالل كردند كه شيوه آنها دقيق است. مركز 
آمار ايران تاكيد داشت كه شيوه اش از بانك مركزي دقيق تر 
است چرا كه بانك مركزي نرخ تورمي را كه محاسبه مي كند 
برگرفته از آمار 79 شهر بزرگ، 386 قلم كاال و 121 هزار 
مظنه قيمت است در حالي كه تمركز آمارگيري مركز آمار 
بر 231 شهر، 626 روستا، 475 قلم كاال و 420 هزار مظنه 
قيمت است. بانك مركزي هم در مقابل بر دقت باالي شيوه 
محاسبه خود و قدمت دس��تگاه مذكور در ارايه آمارهاي 

مربوط به رشد و تورم تاكيد دارد. هر دو مركز اعالم مي كردند 
كه دستكاري آماري نمي كنند بنابراين نمي توان از اآن ها 
انتظار داشت كه به عدد از پيش تعيين شده اي برسند. در 
نتيجه به زعم هر يك در نرخ آنها ايرادي وجود نداش��ته و 

اين دستگاه ديگر است كه بايد آمارهايش را اصالح كند.
با اي��ن حال اينها مواردي نبود كه منتق��دان را قانع كند. 
انتقادات ادامه داش��ت تا اينكه بعد از مباحث بسيار هر دو 
مركز اعالم كردند كه ش��ايد دليل اختالفات آماري سال 

پايه متفاوت است. 
در ادامه هر دو مركز س��ال پايه تورم خود را تغيير دادند و 
به سال 1395 رساندند. بعد از اين تغيير هم البته كماكان 
اختالفات آماري قابل توجه ميان آمارهاي اعالم ش��ده از 
س��وي دو مركز وجود داشت با اين حال اين فاصله كمتر 

شده بود.
 با اين حال عمر نزديك شدن نرخ تورم دو مركز تا اوايل سال 
1397 بود يعني تا زماني كه دو مركز بايد نوسانات ارزي و 
افزايش قيمت ها را پوشش مي دادند. در چنين شرايطي بود 
كه بار ديگر اختالفات آماري دو مركز افزايش چشمگيري 
پيدا كرد و به مرز پنج درصد رسيد! همچنانكه در حالي كه 
بانك مركزي در آبان ماه سال جاري از تورم نقطه اي 39.9 
درصد خبر داد مركز آمار ايران اين نرخ را 34.5 درصد اعالم 
كرد. همين اختالفات بار ديگر انتقادات را افزايش داد و حاال 
مقام مسوول بانك مركزي خبر از توقف انتشار نرخ تورم از 

سوي بانك مركزي مي دهد.
سخنان اين مقام مسوول در بانك مركزي البته و با توجه 
جاي طرح سواالت بسياري را باز كرده است. مثال اينكه 

مگر ادعاي بانك مركزي همواره اين نبوده اس��ت كه با 
شيوه هاي علمي و دقيق به محاس��به تورم مي پردازد؟ 
آيا با سابقه بيش از 50 سال محاسبه تورم با كارشناسان 
كهنه كار اكنون اين مركز به اين نتيجه رسيده است كه 
شيوه محاسبه تورم مركز به مراتب نوپاتر مركز آمار ايران 
دقيق تر است و بهتر است خود را با آن منطبق كند؟ سوال 
ديگر اينكه با توجه به اينكه بانك مركزي و مركز آمار ايران 
هر دو بر سالمت شيوه هاي محاس��به خود تاكيد كرده 
بودند اكنون چگونه مي توانند نتيجه محاسبات آماري 
خود را پيش بيني كنند كه براي نزديك شدن آمارهايشان 
به يكديگر برنامه ريزي كرده اند و نكته آخر اينكه چطور 
بانك مركزي ايران حاال و بعد از مدت ها و حتي س��ال ها 
مقاومت در برابر فشارها، اكنون به اين نتيجه رسيده كه 
بهتر است اعالم نرخ هايي مانند تورم را همانطور كه قانون 
نيز تصريح كرده به مركز آمار ايران واگذار كند؟ آيا همين 
اقدام منجر به آن نمي شود كه اين شائبه ايجاد شود كه 
بانك مركزي حاال كه تورم نقطه اي به آستانه 43 درصد 
رسيده تصميم گرفته از اعالم تورم دست بكشد؟ به ويژه 
اينكه ش��ائبه درباره توقف آمارهاي بانك مركزي در سر 
بزنگاه سقوط شاخص هاي پيش تر نيز وجود داشت. براي 
نمونه در سال 91 كه رشد اقتصادي را اعالم نكرد و البته به 

شائبه هاي موجود هم پاسخ روشني نداد.
اين سواالت البته به جواب مي رسيد اگر بانك مركزي به 
جاي اعالم خبر»توقف انتشار نرخ تورم بانك مركزي«، 
به صورت اطالعيه اي در س��ايت اين موضوع را در جمع 

اصحاب رسانه مطرح مي كرد.

 سرنوشت اعالم آمارها
آمار يك كاالي عمومي است و نفعي براي بخش خصوصي 
ندارد بنابراين نمي توان انتظار داش��ت كه جز دس��تگاه 
حكومت متولي ديگري براي توليد كاالي آماري وجود 
داشته باشد. بنابراين ناگزير عددي شاخص هاي اقتصادي 
را دستگاه هاي حكومتي اعالم مي كنند و البته مي توان 
نظارت دقيق دستگاه هاي نظارتي و پژوهشگران بر اين 
اع��داد و ارقام را پيگيري كرد.با اين حال نكته اي كه بايد 
درباره ايران به آن توجه كرد اين اس��ت كه در دنيا هيچ 
كش��وري وجود ندارد كه دو نه��اد حكومتي آن متولي 
اعالم آمارهاي رس��مي باش��ند. وجود دو نه��اد موازي 
اعالم آمار ش��اخص هاي كالن اقتصادي در ايران بيش 
از هر چيزي بيانگر اين اس��ت كه دو دستگاه حاكميتي 
در اي��ران، با انجام كارهاي موازي اق��دام به اتالف انرژي 
و وقت منابع انس��اني و هزينه از منابع عمومي مي كنند 
كه توجيه پذير نيس��ت. اين دو دس��تگاه نقش كنترلي 
هم نمي توانند بر يكديگر داش��ته باش��ند چرا كه اگر بنا 
بر دستكاري آماري باش��د هيچ توجيهي ندارد كه يك 
دستگاه دستور بگيرد و دستگاه ديگر نه.بنابراين و با توجه 
به مزاياي هر دو دستگاه، نظر كارشناسي بر اين است كه 
بهتر اس��ت ظرفيت هر دو دستگاه يك جا تجميع شده 
و در جهت يك نرخ واحد به كار بس��ته ش��ود. اين روش 
مزاياي متعددي دارد چرا كه از يك س��و از اتالف منابع 
جلوگيري مي كند، موازي كاري آماري را از بين مي برد 
 و در عي��ن حال بنيه كارشناس��ي آمار واح��د اعالمي را 

تقويت مي كند. 

در آخرين گزارش بانك مرك��زي از تورم توليد كننده، 
 همچنان بخش صنعت با ت��ورم نقطه به نقطه بيش از 
66 درصدي پيشتاز افزايش نرخ تورم در ميان بخش هاي 
گوناگون اقتصاد كشور است. اين در حالي است كه نرخ 
تورم دوازده ماهه توليدكنن��ده در مدت زمان مزبور به 
بيش از 30 درصد افزايش يافته كه با وجود كاهش شيب 
تورمي حاكي از ادامه افزايش قيمت ها در ايران است. با 
اين همه نگراني اصلي از اين اس��ت كه دو بخش اصلي 
توليد، يعني كش��اورزي و صنعت بيشترين نرخ تورم 
توليدكننده را از آن خود كرده اند كه اين مهم به كاهش 
نرخ اشتغال در كشور مي تواند منجر شود. عالوه بر اين با 
توجه به اعمال تحريم هاي امريكا و محدوديت هايي كه 
براي كشور ايجاد شده، توليدات در اين بخش ها مي تواند 
به درجه زيادي تاب آوري اقتصاد در مقابل عوامل بيروني 
را تقويت كند و با جايگزيني حداقل بخشي از كاالها با 
معادل خارجي آن مي تواند ارز كشور را به امور ضروري تر 
اختصاص دهد و از سوي ديگر با رونق در توليد داخلي، 

اشتغال را به درجه زيادي حفظ كند.به گزارش »تعادل«، 
نرخ تورم نقطه به نقطه توليد كننده در آذرماه امسال به 
53.9 درصد رسيد، اين رقم براي دوازده ماه منتهي به 
آذر 97 در مقايسه با دوازده ماه منتهي به آذر 96 به 30.6 
درصد رسيده است. در ميان بخش هاي مختلف توليد، 
بيشترين نرخ تورم به بخش صنعت با 66.6 درصد تعلق 
دارد. اين در حالي اس��ت كه هزينه توليد در اين بخش 
نسبت به آبان ماه 9.5 درصد رشد داشته است. به بيان 
ديگر توليدكننده بخش صنعت براي هزينه هاي توليد 
خود در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته 66.6 درصد 
بيشتر و نسبت به آبان ماه يعني يك ماه قبل نزديك به 
10 درصد هزينه بيش��تري داشته است. در مقابل نرخ 
تورم س��االنه در اين بخش نيز 40.5 درصد اعالم شده 
است. پس از اين نرخ تورم نقطه به نقطه بخش كشاورزي، 
جنگلداري و ماهيگيري به 55.4 درصد بالغ مي شود كه 
نسبت به آبان ماه از افزايش 2.6 درصدي خبر مي دهد. 
اين ميان تورم ساالنه در اين بخش نيز 26.7 درصد اعالم 

شد. بر اين اساس مي توان ادعا كرد دو بخش اصلي توليد، 
يعني كشاورزي و صنعت، بيشترين نرخ افزايش تورم 
توليد كننده در مقايسه با بخش هاي ديگر داشتند و به 
اين ترتيب، همانطوري كه از قبل هم پيش بيني مي شد، 
توليد بخشي بود كه بيشترين زيان را از نوسانات ارزي 

نيمه نخست سال جاري ديد. 
پس از اين دو، حمل و نقل و انبارداري نيز نسبت به آذرماه 
96 افزايش هزينه 53.8 درصدي را تجربه كرده است. 
نكته قابل تامل كاهش اندك تورم اين بخش در آذرماه 
نس��بت به آبان ماه بوده كه تنها 0.2 درصد تورم داشته 
است. به اين اعتبار هم مي توان گفت كه حمل و نقل و 
انبارداري بسيار زودتر از هر بخش ديگر افزايش قيمت و 
تورم را تجربه كردند و به همين دليل زودتر از بخش هاي 
ديگر نيز از شيب تورمي آن كاسته شد. در 12 ماه منتهي 
به آذرماه امسال در قياس با مدت مشابه سال گذشته نيز 
هزينه هاي اين بخش 26.1 درصد رشد كرده است كه 
بسيار نزديك به رقم تورم بخش كشاورزي است. هزينه 

هتل و رستوران نيز به شكل نقطه به نقطه رشدي 35.5 
درصدي داش��ته كه نس��بت به ماه گذشته 3.5 درصد 
افزايش قيمت داش��ته است. تورم ساالنه در اين بخش 
نيز به 18.1 درصد رسيده است. تورم در بخش خدمات 
نيز در حدود هزينه هتل و رستوران بوده و رقم تورم نقطه 
به نقطه آن براي آذرماه 97 به 35.4 درصد بالغ شده كه 
نشان از افزايش 0.4 درصدي آن در يك ماه آبان تا آذر 
دارد. اهميت بخش خدمات از آن رو است كه اين بخش 
بيشترين اشتغال و سرمايه كشور را به خود جلب كرده 
و در هر دو مورد نزديك به نيمي از حجم اقتصاد كشور 
را در خود دارد. از س��وي ديگر بخش زيادي از مشاغل 
كوچك و مرتبط با حوزه فن��اوري و فضاي مجازي نيز 
در اين حوزه قرار مي گيرن��د و به همين دليل افزايش 
هزينه ها در اين بخش به شدت مي تواند مشاغل كوچك 
را دچار مخاطره كند. اين ميان دولت با توجه به اهميتي 
كه براي حفظ فعلي نرخ اشتغال در شرايط كنوني قائل 
اس��ت، نياز دارد فضا و نياز اين بخش را درك كند تا در 
اين راستا از اين بنگاه ها حمايت كرده و از ورشكستگي 
آنها جلوگيري نمايد.هزينه ساير فعاليت هاي خدمات 
عمومي، اجتماعي و شخصي نيز ظرف يك سال گذشته 
22.9 درصد افزايش داشته كه اين مهم حاكي از افزايش 
1.8 درصدي هزينه هاي اين بخش در آذرماه نسبت به 

آبان ماه اس��ت. تورم ساالنه اين بخش نيز 17.2 درصد 
اعالم شد. در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي نرخ 
تورم نقطه به نقطه 18.6 درصد اعالم شد كه نسبت به 
آبان ماه 1.4 درصد گران تر شده و تورم يك ساله آن نيز 
12.8 درصد محاسبه ش��د. پس از اين، آموزش با تورم 
18.3 درصدي نقطه به نقط��ه، 0.5 درصدي ماهانه و 
15.6 درصدي س��االنه قرار دارد. برخي از فعاالن حوزه 
آموزش سخنراني حس��ن روحاني در مجلس و در روز 
تحويل اليحه را كه بر خصوصي سازي اين بخش تاكيد 
داشته زيان آور مي دانند چرا كه تاكنون خصوصي سازي 
در اي��ن بخش را ن��ه موفق، بلكه عقب گ��رد مي دانند. 
كمترين نرخ تورم در ميان تمام گروه هاي توليد كننده 
را نيز مانند ماه هاي گذشته همچنان بخش اطالعات و 
ارتباطات در اختيار دارد؛ تورم نقطه به نقطه اين بخش 
0.8 درصد، ماهانه 0.1 درصد و س��االنه آن 0.9 درصد 
اعالم ش��ده است. از سياس��ت هايي كه وزير ارتباطات 
خود را موظف به اجراي آن مي داند كاهش هزينه هاي 
استفاده از اينترنت و مخابرات است تا از اين راه فضا براي 
حضور گسترده تر جامعه در فضاي مجازي و رشد مشاغل 
مربوطه راحت تر فراهم باشد. هر چند بايد توجه داشت، 
همانطوري كه وزير مربوطه مي گويد، هزينه اين بخش 

در تمام جهان كاهشي بوده و هست.
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افزايش ۶۲ درصدي يارانه 
خريد تضميني گندم 

تسنيم| سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد، 
در اليحه بودجه 98 اعتبارات خريد تضميني 

گندم 62درصد افزايش يافته است. 
ياران��ه خري��د تضمين��ي گن��دم از مح��ل 
اعتب��ارات در بودجه عموم��ي اليحه بودجه 
س��ال 1398 كل كش��ور به ميزان 62 درصد 
رش��د يافته اس��ت و از پن��ج ه��زار ميليارد 
توم��ان در س��ال 1397 به هش��ت ه��زار و 
 145 ميلي��ارد توم��ان افزون ش��ده اس��ت

همچني��ن س��ازمان برنامه و بودج��ه اعالم 
ك��رد، اعتبار خري��د تضميني ب��رق توليدي 
توس��ط بخش خصوصي از منابع انرژي هاي 
تجديدپذير و پاك و تبديل پسماندهاي عادي 
به انرژي در اليحه مذكور به ميزان 43 درصد 
رشد داشته و از يك هزار و 280 ميليارد تومان 
در س��ال 1397 به يك ه��زار و 860 ميليارد 

تومان افزايش يافته است.

اقدام گمرك براي تعيين تكليف 
كاالهاي انباشته شده

ايسنا|معاون گمرك ايران از اقدام اورژانسي 
براي تعيين تكليف كاالهاي انباشته شده در 
بنادر خب��ر داد و اعالم كرد: تي��م فني دفاتر 
س��تادي گمرك از هفته آينده در بندر شهيد 

رجايي مستقر مي شوند.
اين پيش��نهاد ب��ا توجه به ضرورت بررس��ي 
ميداني مشكالت و اقدامات فوري در فرآيند 
ترخيص مطرح شده و قرار است رياست اين 
تيم را مع��اون فني و امور گمرك��ي بر عهده 
بگيرد كه مهرداد ارونقي - معاون فني و امور 
گمركي - در اين خص��وص گفت: با توجه به 
تأكيد معاون اول رييس جمه��ور و وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي و همچني��ن رييس كل 
گمرك ايران مبني بر تعيين تكليف كاالهاي 
انباشته شده در بنادر، پيشنهاد شد تيم فني 
دفاتر س��تادي گمرك ايران در اسرع وقت در 
بندر ش��هيد رجايي به عنوان مهم ترين بندر 

تجاري كشور استقرار داشته باشند.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران افزود: 
به همين منظ��ور، بنده به هم��راه مديران و 
معاونان دفاتر ستادي از شنبه هفته آينده در 
گمرك شهيد رجايي حضور يافته و مشكالت 
و مس��ائل گمرك مذكور را به عنوان نمونه اي 
بارز از مشكالت گمركات كشور مورد بررسي 

قرار مي دهيم.
طبق اعالم گمرك جمهوري اسالمي، ارونقي 
گف��ت: با اع��الم اين موض��وع انتظ��ار داريم 
صاحب��ان كاال و مراجعان هرگونه مش��كلي 
در روند انجام تش��ريفات كااله��اي خود در 
تمامي رويه هاي گمرك��ي دارند به اينجانب 
منعكس يا در گمرك مذكور حضور داش��ته 
باشند تا به اين مشكالت رسيدگي كنند و در 
صورت امكان نس��بت به رفع مشكل و در غير 
اين صورت نس��بت به پيگيري آنها از مراجع 

ذي ربط اقدام شود.

 جاي خالي ۴0 درصد
فرار مالياتي در بودجه ۹۸ 

تسنيم|عضو كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه در سال هاي گذشته در بخش هاي 
مختل��ف، معافيت هاي ماليات��ي زيادي داده 
شده است، افزود: طرح جامع مالياتي بايد به 
درستي اجرا و از فرارهاي مالياتي جلوگيري 
شود. چرا در كشورمان بايد 35 تا 40 درصد، 

فرار مالياتي داشته باشيم؟ 
سيد كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به اينكه 
بودج��ه، س��االنه و پي��ش بين��ي درآمدها و 
هزينه هاست، گفت: تا كنون به علت وضعيت 
اقتصادي كشور نتوانستيم اين پيش بيني را 

به سمت واقعيت محقق كنيم.
وي ادام��ه داد: در خوش��بختانه ترين حالت 
حدود 50 تا 60 درصد پيش بيني بودجه ها از 

جمله عمراني و جاري، محقق مي شد.
دلخوش با بيان اينكه شرايط ما در سال آينده 
س��خت تر خواهد بود، گفت: در محقق كردن 
درآمده��اي نفتي دچار مش��كل مي ش��ويم 
صادرات روزانه يك و نيم ميليون ش��بكه اي 
نفت در بودجه پيش بيني شده است در حالي 
كه به سمت صادرات 3 ميليون بشكه در روز 

پيش مي رفتيم.
وي ب��ا بيان اينك��ه ماليات، نف��ت، عوارض و 
فروش ام��وال و امالك دول��ت از منابع مهم 
درآمدي كشور اس��ت، اضافه كرد: امسال در 
كنار اين ها، دارايي هاي سرمايه اي و مالي هم 
پيش بيني ش��ده اس��ت و اين نشان مي دهد 
دولت در شرايط مضيقه، بودجه سال آينده را 

تدوين كرده است.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه بودجه، زماني عملياتي 
مي ش��ود كه اقتصاد در آرامش باش��د، گفت: 
پس از انقالب اقتصاد كش��ور دستوري بوده و 

مشكالتي داشته است.
دلخوش با بيان اينكه در س��ال هاي گذشته 
در بخش هاي مختلف، معافيت هاي مالياتي 
زيادي داده ش��ده اس��ت، افزود: طرح جامع 
مالياتي بايد به درس��تي اج��را و از فرارهاي 
مالياتي جلوگيري شود. چرا در كشورمان بايد 

35 تا 40 درصد، فرار مالياتي داشته باشيم؟
وي گفت: س��اختار بودجه، س��نتي اس��ت و 
مجلس و دولت بايد بسيج شوند و براي بودجه 

عملياتي، برنامه ريزي كنيم.

مژگان خانلو، س��خنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه 
و بودج��ه، در رابطه با تبصره 19 اليحه بودجه س��ال 
آينده گف��ت: در اجراي ماده 27 قان��ون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت و 
به منظور فراهم نمودن مش��وق ها و تس��هيالت براي 
واگذاري طرح ه��اي تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
به بخش غيردولتي و توس��عه قراردادهاي مشاركت 
عمومي - خصوصي تدوين ش��ده است و محدوده آن 
كليه طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري 
و در ح��ال بهره برداري دس��تگاه هاي اجرايي اس��ت. 
جهت گيري و سياس��ت اصل��ي در تدوين اين تبصره 
استفاده اهرمي از منابع بودجه عمومي به منظور تجهيز 
منابع مالي در بازارهاي پول و سرمايه و همچنين آورده 
بخش غيردولتي، ضمن واگذاري طرح ها و پروژه ها به 
بخش غيردولتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركت 
عموم��ي - خصوصي اس��ت؛ همچنين مش��وق ها و 
معافيت هايي از قبيل امكان خريد محصول پروژه توسط 
دولت از بخش خصوصي، پرداخت مابه التفاوت قيمت 

تمام شده با قيمت تكليفي توسط دولت، ارايه تضامين 
حاكميتي براي تأمين مال��ي خارجي و معافيت هاي 
مالياتي در تبصره 19 در راس��تاي توجيه پذير نمودن 

پروژه ها براي بخش غيردولتي پيش بيني شده است.
وي در گفت وگو با »تعادل« گفت: براي اجراي تبصره 
19 در محدوده پروژه هاي نيمه تمام، تعداد 376 پروژه 
ملي و دو هزار و 291 پروژه اس��تاني شناس��ايي شده 
و اطالعات آنها در قالب كت��اب مجزايي تحت عنوان 
»پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش 
خصوصي و تعاوني در س��ال 1398« به عنوان ضمائم 
اليحه بودجه س��ال 1398 كل كشور ارايه شده است. 
عالوه بر اين در قسمت دوم پيوست شماره يك اليحه 
بودجه نيز اطالعات مربوط به 376 پروژه ملي درج شده 
و اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام قابل 
مش��اركت معرفي شده بالغ بر 95 هزار ميليارد تومان 
اس��ت و در بخش هاي مختلفي از قبيل منابع آب، آب 
و فاضالب، حمل و نقل، انرژي، س��المت، گردشگري 
و فرهنگ و هنر، ورزش، كش��اورزي و محيط زيست، 

ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت و آموزش و پرورش 
و فني و حرفه اي طبقه بندي شده است.

به گفت��ه او از مهم ترين تمهيداتي كه در تبصره )19( 
اليحه بودجه س��ال 1398 كل كشور با هدف تجهيز 
منابع مالي و توجيه پذير نم��ودن پروژه هاي عمراني 
براي بخش خصوصي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. او 
در رابطه ب��ا اين موارد تصريح كرد: از يك س��و امكان 
اس��تفاده از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا 
سقف 10 درصد، در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده يا 
كمك بالعوض، براي قراردادهاي مشاركت عمومي – 
خصوصي فراهم مي شود و از ديگر سو امكان استفاده از 
تأمين مالي خارجي موضوع بند »الف« تبصره سه، منابع 
بانكي، بازار سرمايه و تسهيالت ريالي و ارزي صندوق 

توسعه ملي نيز امكان پذير خواهد شد.
وي اف��زود: همچنين ارايه تضامي��ن حاكميتي براي 
تأمي��ن مالي خارج��ي، موافقت با ره��ن دادن اموال 
و مح��ل اجراي طرح ب��راي اخذ تس��هيالت و خريد 
محصول پروژه يا پرداخ��ت مابه التفاوت قيمت تمام 

ش��ده با قيمت تكليفي توس��ط دولت در كنار امكان 
استفاده از مشوق هاي مالياتي جزو يك و دو بند »ث« 
ماده 132 قانون ماليات هاي مس��تقيم در درآمدهاي 
حاصل از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در طرح هاي 
عمراني ني��ز عملياتي خواهد ش��د. همچنين امكان 
استفاده از قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي و 
ظرفيت هاي تبصره 19 در احداث، توسعه و بهره برداري 
از پروژه هاي مربوط به حوزه هاي س��المت، آموزش و 

تحقيقات و فرهنگ نيز فراهم خواهد شد.
خانلو ادامه داد: در همين رابطه امكان خريد خدمات 
آموزشي از موسسان مدارس غيردولتي و ايجاد مدارس 
با تأمين ش��رايط الزم جهت برخ��ورداري همگان از 
خدمات آموزشي و پرورشي در چارچوب قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران و س��اير قوانين و مقررات نيز 
فراهم خواهد شد. عالوه بر اين محدوديت براي ايجاد 
پروژه هاي جديد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي استاني تا سقف 10 درصد و الزام استفاده از 
سازوكار مشاركت عمومي - خصوصي براي پروژه هاي 

جديد بيش از سقف تعيين شده، هم مدنظر سازمان 
برنامه و اليحه بودجه قرار دارد. در آخر نيز امكان خريد 
محصول پروژه هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي استان براي پروژه هاي 
استاني نيز در اليحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

او تاكيد كرد: ش��ايان ذكر است مصوبه مردادماه سال 
1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه 
با هدف س��ودآور كردن طرح هاي تملك دارايي هاي 
س��رمايه اي و ايج��اد جذابيت براي س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي، امكان استفاده از مشوق هايي نظير 
ايجاد كاربري هاي چندگانه يا ساير تأسيسات جانبي 
اقتصادي و معافيت هاي مالياتي تا 10 س��ال را فراهم 
نموده كه با توج��ه به اعتبار دو س��اله اين مصوبه، در 
سال 1398 نيز قابل كاربرد است و مي تواند به عنوان 
مكملي در كنار مشوق ها و تمهيدات پيش بيني شده 
در تبصره 19 اليحه بودجه س��ال 1398، مش��اركت 
بخش خصوص��ي در طرح هاي عمراني را تس��ريع و 

تسهيل بخشد.

سخنگوي ستاد بودجه در گفت وگو با »تعادل«: 

تبصره 1۹ دست بخش خصوصي را باز مي كند



بانك و بيمه4يادداشت

نرخ سود »ماه شمار« حلقه مفقوده ثبات بازار ارز

به دنبال رشد اونس جهاني به 1283 دالر رخ داد 

پور ابراهیمي رئیس كمیسیون اقتصادي مجلس اعالم كرد: احتمال کاهش قیمت دالر تا 8 هزار تومان

فعاالن بازار: كوتاه مدت در بانكداري الكترونیك مانند جاري عمل مي كند و ماه شمار كردن اثر بر موجودي بانك ها نخواهد داشت

همتي: تبديل بانك ها به پارك پول درست نيست

افزايش 18 عيار به 340 هزار تومان 

گروه بانك و بيمه |
برخي كارشناسان معتقدند كه سپرده كوتاه مدت نبايد به 
پارك پول تبديل شود و سود روزشمار بگيرند و هر گاه الزم 
ديدند بابت وصول چك، خريد ارز و طال، خودرو، ملك و... 
از اين حس��اب كسر و به بازار منتقل كنند. براين اساس، با 
ماه شمار شدن حساب بلندمدت، پيش بيني مي شود كه 
بخشي از پول سرگردان كه آماده ورود به بازار ارز، سكه، طال، 
خودرو، مسكن و... است كاهش يابد و روي ثبات بازارها اثر 

داشته باشد. 
به گزارش »تعادل«، اما برخي فع��االن بازار معتقدند كه 
حس��اب كوتاه مدت و كارت هاي بانكي، وسيله استفاده از 
پول نقد است و در واقع كار همان چك يا حساب جاري را 
در بانكداري الكترونيك انجام مي دهد، و نبايد تصور شود 
كه ماه ش��مار كردن، تاثير زيادي روي حجم موجودي و 
مبادالت خواهد داشت. روز شمار كردن كاري بود كه خود 
بانك ها انجام مي دادند و اكنون با ماه شمار كردن نيز مردم 
چاره اي جز نگهداري پول در حساب كوتاه مدت ندارند زيرا 
همه حساب جاري و چك ندارند و با همين كارت ها و انتقال 
وجه، خريد خود را انجام مي داده اند و لذا بانك مركزي نبايد 
تصور كند كه تاثير زيادي روي بازار خواهد داشت و تنها در 
مورد حساب پشتيبان حساب جاري ممكن است اثرگذار 

باشد و موجودي حساب جاري را افزايش دهد. 
با وجود اين، برخي كارشناس��ان از جمله رييس كل بانك 
مركزي با اشاره به تغيير سود روز شمار به ماه شمار معتقدند 
كه ماه ش��مار كردن اثرگذار خواهد بود. تبديل بانك ها به 
پارك پول درست نيست و ارايه سود روز شمار توسط بانك ها 

عايدي زيادي براي بانك ها ندارد.
عبدالناصر همتي، در خصوص تغيير سپرده هاي روز شمار 
به ماه شمار، افزود: سپرده هاي كوتاه مدت، سپرده هايي 
هس��تند كه براي كارهاي روزمره توسط مردم و فعاالن 
اقتصادي به كار برده مي شوند كه در هر لحظه مي توانند 
برداشت و واريز نمايند؛ بر همين اساس در دنيا سود بسيار 
زيادي به اين نوع از س��پرده ها تعلق نمي گيرد چه برسد 
كه اين سپرده ها روز شمار باشند. وي ادامه داد: به منظور 
ايجاد ثبات و انجام برنامه ريزي در منابع توسط بانك ها به 
منظور ارايه تسهيالت كوتاه و بلندمدت به فعاالن اقتصادي 

و افرادي كه نياز به تسهيالت دارند در نظام سود روز شمار 
تغييراتي ايجاد شد.رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: 
اين مساله كه بانك ها به پارك پول تبديل شوند، درست 
نيس��ت؛ در واقع اشخاص پولي را در بانك قرار دهند و به 
صورت روز شمار و بر اساس ميانگين سود دريافت كنند 
زماني كه بانك ها نتوانند از اين پول براي فعاليت استفاده 

كنند، عايدي زيادي براي بانك ها ندارد.
همتي افزود: بر همين اساس در زمينه سود روز شمار بانكي 
ش��وراي پول و اعتبار تصميمي بر اساس آنچه قبال انجام 

مي شده و در مدل جهاني بوده تصميم گيري داشته است.

     نرخ سود ماه شمار حلقه مفقوده ثبات بازار ارز
كارشناسان حوزه بانكي، توقف محاسبه سود سپرده هاي 
روزش��مار را عاملي براي ايج��اد ثبات در ب��ازار ارز و كوتاه 
شدن دس��ت دالالن در اين بازار مي دانند. محاسبه سود 
حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت از بهمن ماه 
به جاي روزش��مار، براساس ماه شمار محاسبه و پرداخت 
مي شود و در نتيجه اين نوع حساب ها كه در ميان بانكداران 
به »پاركينگ پولي« شهره شده بود، سامان مي يابد. بخشي 
از سپرده هاي كوتاه مدت به بلندمدت منتقل مي شوند تا 
همچنان سود مورد انتظار را دريافت كنند. همچنين بخشي 
نيز به حس��اب هاي جاري منتقل خواهند شد و در نتيجه 
موضوع حساب پشتيبان حساب جاري نيز كه بخشي از 
سپرده هاي كوتاه مدت را تشكيل مي داد كمتر خواهد شد. 
زيرا اگر س��ود روزشمار به سپرده كوتاه مدت تعلق نگيرد، 
بابت چند روز يا كمتر از يك ماه سودي تعلق نخواهد گرفت 
و در صورت وصول چك و كاهش حساب كوتاه مدت، به اين 
حساب سودي بابت كمتر از يك ماه تعلق نمي گيرد و همين 
موضوع باعث مي شود كه صاحب حساب پول خود را بابت 

وصول چك در حساب جاري نگهداري كند. 
سياست هاي گذش��ته نظام بانكي باعث شده بود تا عمده 
منابعي كه در بانك ها در حال گردش بودند منابع كوتاه مدت 
باشند، حتي منابعي كه تحت عنوان بلندمدت در سيستم 
بانكي نگهداري مي شدند نيز با برخي از مجوزها به كوتاه مدت 
تبديل ش��دند و اين امر به معناي آن اس��ت كه اگر از اين 
حساب ها برداشتي انجام مي شد جريمه اي به سپرده گذار 

تعلق نمي گرفت و اين به مفهوم اين اس��ت كه بانك ها به 
پاركينگ پول تبديل ش��ده  بودند. ح��ال بانك ها با تغيير 
سياست هاي پولي اين بار نه تنها از اين بار سنگين رها  شدند 
بلكه به فلسفه اصلي كاركردي خود يعني چرخاندن چرخ 

بخش توليد كشور كمك مي كنند.
البته پارك پول در بانك ها اين بار عالوه بر ضربه به بازار 
پول كشور، همزمان با تالطمات اخير بازار ارز و سكه 
زمينه ساز س��فته بازي و به هم ريختن اين بازار شد. 
بازاري كه طي ماه هاي گذشته با سياست هاي جديد 
بازارساز روي آرامش به خود ديده و از تب  و تاب افتاده و 
هم اكنون براي ثبات به اجراي يك سياست مناسب در 

بازار پول نياز داشت، سياستي كه شوراي پول و اعتبار 
با تصويب آن ثبات در بازار ارز را تضمين كرده است.

     كاهش سفته بازي با توقف حساب ها
در همين راستا، حسن معتمدي در گفت وگو با ايِبنا در اين 
باره معتقد است: هدف اصلي از توقف حساب هاي روزشمار و 
تبديل آنها به حساب ماه شمار، كاهش قيمت تمام شده پول 
بانك ها بود. زيرا بانك ها از نظر عملكرد با قيمت تمام شده 
بااليي مواجه هستند اما به لحاظ عملكرد يا زيان ده هستند يا 
از سود چشمگيري برخوردار نيستند كه موجب شده ترازنامه 

بانك ها با مشكالتي مواجه شود.

اين كارشناس ارشد حوزه بانكي، درادامه درباره تاثير اين 
ط��رح بر ثبات بازار ارز، گف��ت: از اين جهت به دليل اينكه 
سپرده هاي كوتاه مدت روزشمار نرخ هاي سود به نرخ سود 
بلندمدت نزديك بود از اين جهت وزن سپرده هاي بلندمدت 
در نقدينگي رشد خواهد داشت و موجب كاهش اقدامات 

سفته بازي در اين بازار خواهد شد.
معتمدي افزود: همچنين در س��اير بازاره��ا نيز اقدامات 
سفته بازي و نوسان گيري كاهش خواهديافت و اين تفكر 
كه حساب كوتاه مدت اس��ت و امكان رفت و آمد سپرده و 
س��فته بازي در بازارهاي مولد ديگر، وجود دارد، به كلي از 

بين خواهد رفت.

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري| 
روز دوش��نبه 10 دي 97، نرخ لحظه اي ارز در سامانه سنا 
براي دالر 10800 و براي يورو 12700 تومان اعالم ش��د و 
سنا نرخ ميانگين براي روز يك شنبه را براي دالر  10683 
تومان، يورو  11640، پون��د 13895، درهم 2954، يوآن 

1656، لير تركيه   2174 اعالم كرده است. 
به گزارش »تعادل«،  در بازار آزاد نيز دالر 10900 تومان و 
درهم 2965 تومان دادوستد شد. در هرات نيز دالر 10800 
و درهم بين 2965 تا 2990 تومان معامله شده است.  در بازار 
طال نيز اونس جهاني به 1283 دالر افزايش يافته و به دنبال 
آن نرخ مظنه مثقال طالي 17 عيار به 1 ميليون و 470 هزار 
تومان، گرم 18 عيار 340 هزار تومان، سكه طرح جديد 3 
ميليون و 725 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 200 هزار 
تومان، نيم سكه 1 ميليون و 900 هزار تومان، سكه گرمي 

655 هزار تومان معامله شد. 

     احتمال کاهش قيمت دالر تا 8 هزار تومان
از سوي ديگر، رييس کميسيون اقتصادی با تاکيد بر اينکه 
اعضای کميسيون تلفيق بودجه بايد رويکرد ملی به بودجه 
داشته باشند، می گويد: روند کاهشی نرخ دالر در هفته و ماه 

آينده ادامه دارد.
محمدرض��ا پورابراهيمی ب��ا انتقاد درب��اره اينکه برخی 
نمايندگان نگاه منطق��ه ای به بودجه دارن��د، گفت: ما با 
محدوديت منابع رو به رو هستيم، به هر حال شرايط معمولی 
در کش��ور برای اختصاص بودجه ها به حوزه ها طرح های 
عمرانی نداري��م بنابراين انتظار می رود اين محدوديت در 

تصميمات نمايندگان مدنظر مجلس باشد.
رييس کميس��يون اقتصادی مجلس ادام��ه داد: يکی از 
تصميم هايی که بايد مدنظر نمايندگان در جريان بررسی 
بودجه قرار گي��رد، توزيع منابع بين پروژه های عمرانی بر 
اساس درصد پيشرفت است، به عبارتی درصد باالتری از 
اعتبار به پروژه هايی داده شود که زودتر به بهره برداری می 
رسد تا خروجی آن مورد استفاده کشور باشد، اين نگاه بايد 
جايگزين مطرح کردن پروژه های جديد در اليحه بودجه 

سال 98 شود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسالمی 
با بيان اينکه اگر اين بهره برداری از پروژه ها با رويکرد ملی 
اتفاق بيافتد آثار آن برای منافع ملی خواهد بود، بيان داشت: 
عدم تعريف پروژه های جديد که می تواند برای کش��وربه 
معنای پروژه های نيمه تمام محسوب شود، کمک بزرگی به 
شرايط اقتصادی است. وی تاکيد کرد: نمايندگان مجلس 
در صدد هستند مواردی که ضرورت انجام آن در يک منطقه 
در مقايسه با شاخص هايی که به عدالت نسبت به جای ديگر 

وجود ندارد در بودجه ديده نشود.

     نگاه منطقه به بودجه آسيب زننده است
اين نماينده مجلس با بيان اينکه اصرار به انجام پروژه ها با 
رويکرد منطقه ای آسيب زننده است، توضيح داد: اين آسيب 
در واقع عدم تخصيص بهينه منابع در بحث بودجه عمومی و 
عمرانی کشور است، منابعی که بايد به اولويت ها اختصاص 
پيدا کند، اولويت ها و ضرورت ها کنار گذاشته می شود و 
نگاه منطقه ای اعمال می شود اين ادبيات منطقه ای باعث 

می شود تخصيص بهينه منابع را نداشته باشيم.
پورابراهيمی در گفت و گو با خانه ملت، با اش��اره به تالش 
نمايندگان برای حضور در کميسيون تلفيق بودجه سنواتی، 
اظهار داشت: اينکه هر نماينده عالقه مند است در کميسيون 
تلفيق حضور پيدا کند، يک امر طبيعی است اما نماينده ای 
که به هر دليل عالقه مندی خود را اعالم می کند اگر در حوزه 
تخصيص کميسيون مربوط به خود از توان الزم و از رويکرد 
ملی برخوردار باشد حضورش کمک می کند، هر کسی در 
کميسيون تلفيق به نمايندگی از کميسيون تخصصی خود 
حضور پيدا می کند،   بعضی از کميسيون ها نمايندگانش 

در اگر حوزه تخصصی با نگاه ملی ورود کند غنيمت است.
وی ادام��ه داد: با اين حال اگر نماينده ای نگاه منطقه ای را 
به نگاه ملی ترجيح دهد کميسيون تخصصی و کميسيون 
تلفيق ضرر می کند، همانطور که در آيين نامه تصريح شده 
نمايندگانی که عضو کميسيون تلفيق بودجه هستند حق 
ندارند برای منطقه خود تصميم بگيرند و اقدام کنند، اين 
ادبيات به جز ضرر برای کميس��يون، مجلس، منافع ملی 

ومنطقه ای خروجی ندارد.
اي��ن نماينده مجلس گف��ت: انتظار می رود کس��انی که 
وارد کميسيون تلفيق می ش��ود افراد متخصص در حوزه 
کميس��يون خود بوده و نگاه ملی داشته باشند اگر اين دو 
ويژگی را داشته باشند حتما به موفقيت کميسيون، اجرا و 

تحقق اهداف بودجه در سال آينده منجر می شود.
پورابراهيمی با اشاره به اين انتقاد که برخی نمايندگان در 
کميس��يون تلفيق به دنبال البی گری برای منطقه خود 
هستند، بيان داشت: اين مسائل را بايد وارد مصاديق شد، 
اگر مواردی باش��د که يک نماينده در تلفيق و از  ظرفيت 
اين کميسيون برای منطقه خوداستفاده کرده که خالف 
آيين نامه است و رئيس تلفيق انجام داده، بايد اين مصداق 
بيايد و درباره آن موضوع بحث کنيم اگر مصاديقی وجود دارد 
قابل پيگيری است و می توان گزارش کرد تا از طريق هيات 
نظارت بر رفتار نمايندگان و مجموعه های ديگر بررسی شود.

     احتمال افزايش حقوق ها به صورت پلکانی
رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بااشاره 
به افزايش 20 درصدی حقوق ها در سال آينده، گفت: برخی 
می گويند اين افزايش برای حقوق های پايين قابل توجه 
نيست، بايد گفت اين احتمال وجود دارد که در کميسيون 
تلفيق بودجه موضوع افزايش پلکانی حقوق مطرح شود، به 
اين نحو که متوسط افزايش حقوق 20 درصد باشد افرادی 
که حقوق کمتری دارند درصد بيشتری از عدد ميانگين و 
افرادی که حق��وق باالتری درصد کمتری افزايش حقوق 
داشته باشند. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس دهم 
ش��ورای اس��المی تاکيد کرد: اعمال درصد روش پلکانی 
بستگی به ميزان مجموع عددی دارد که برای افزايش حقوق 
ها در نظر گرفته شده است، با توجه به اين ميزان و در نظر 
گرفتن حق کسانی که حقوق باال می گيرند، درصد افزايش 

حقوق پلکانی بررسی و تصويب می شود.

     روند کاهشی نرخ دالر ادامه دارد
پورابراهيمی در ادامه گفت و گو به وضعيت بازار ارز و تالطم 
های هفته گذشته پرداحت و گفت: از ابتدای سال که تالطم 

ارزی شروع شد اعالم کرديم اين تالطم ها و عدد و رقم هايی 
که اعالم می شود  ارتباطی با واقعيت های اقتصادی ندارد 
يعنی بايد نرخ ارز با مولفه های اقتصاد همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: روزهايی در تابس��تان سال جاری پشت سر 
گذاش��تيم که در بازار غير رسمی نرخ ارز از 15 هزار تومان 
تجاوز کرد، بعضی ها پيش بينی می کردند به نرخ دالر به 
عددی باالتر از اين می رس��د، باي��د گفت که تالطم های 
گذش��ته  دو دليل رخ می داد، عدم نظارت و مداخله بانک 
مرکزی بود همچنين ايجاد فضای روانی به تالطم ها دامن 
می زد، عوامل خارجی از طريق فضای مجازی و بخشی از 
مسائل داخلی و تحليل های اشتباه عامل برهم زدن فضای 

روانی در کشور بود.
اين نماينده مجلس با تاکيد براينک��ه  افزايش نرخ ارز در 
تابستان  واقعيت ها و مولفه های اقتصاد منطبق نبود، بيان 
داشت: نرخ دالر بايد کاهش پيدا کند که با تغييرات در بانک 
مرکزی، تغيير در سياس��ت های ارزی  و مصوبات شورای 
هماهنگی اقتصادی فضای جديدی در حوزه مديريت ارز 
ش��کل گرفت تا بانک مرکزی بتواند به  به موضوع ورود و با 

ابزار بازار پول و ارز فضا را کنترل کند.
رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکيد 
ک��رد: مجموع اين اتفاق ها و اختياراتی که ش��ورا به بانک 
مرکزی داد به ثبات نسبی در بازار و شروع روند کاهشی نرخ 
ارز کمک کند، اعتقاد داريم ميزان نرخ دالر در سال جاری 
بايد حداکثر 50 درصد  باالتر از نرخ ارز ترجيحی باشد که 
رسما اعالم می شود، اين نظريه براساس مدل مابه التفاوت 

نرخ تورم داخلی و خارجی است.
پورابراهيمی تاکيد کرد: پيش بينی ما اين است که کاهش 
نرخ ارز در هفته های آينده ادام��ه دارد، البته تالطم های 
اخير به فضای اقتصادی کشور بستگی دارد از سوی ديگر 
در روزهای پايانی سال ميالدی مانند ايام ماه مبارک رمضان 
و عيد نوروز که قيمت حاالها افزايش پيدا می کند، شاهد 
افزايش تقاضای ارز به دليل سفر و تسويه تجار هستيم که بر 

قيمت ارز تاثير می گذارد.

     نرخ دالر می تواند کمتر از 8 هزار تومان باشد
وی با بيان اينکه با اختياراتی که شورای عالی اقتصاد به بانک 
مرکزی داده است اين بازار به خوبی مديريت می شود، بيان 
داش��ت: مردم بايد دقت کنند بازار ارز جايی برای سرمايه 
گذاری و س��وداگری، ايجاد بازدهی نيست، اين بازار صرفا 
برای فعاليت اقتصادی اس��ت و آنها از ورود به بازار ارز بايد 

اجتناب کنند.
رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بيان 
اينکه به کمک مردم و برنامه ريزی دولت بازار ارز ثابت و نرخ 
ارز به واقعيت نزديک می شود، اظهار داشت: پيش بينی ما 
اين است که  در ماه آينده ثبات بهتری در سياست ها ارزی 
کشور خواهيم داشت و نرخ ارز تقريبا 50 درصد باالتر از نرخ 

ارز ترجيحی و کمتر از 8 هزار تومان می تواند باشد.

     روزهای ناخوش بيت کوين در ۲018
قيمت هر واحد بيت کوين در 24 ساعت گذشته به کمتر 
از 3 هزار و 900 دالر در هر واحد کاهش يافت و روند نزولی 

يک درصدی را تجربه کرد.

به گزارش کوين تلگراف، قيمت 20 ارز رمزنگار برتر جهان 
در 24 ساعت گذشته روند نزولی داشت و در اين ميان بيت 
کوين، محبوب ترين ارز رمزنگار جهان به کمتر از 3 هزار و 

900 دالر در هر واحد رسيد.
در همين حال قيمت هر واحد بيت کوين در 24 س��اعت 
گذشته با يک درصد کاهش روبرو شد و در حدود 3 هزار و 
880 دالر در هر واحد معامله شد. نگاهی به نمودار هفتگی 
بيت کوين نشان می دهد که قيمت فعلی آن همچنان کمتر 
از رقم 4 هزار 271 دالر در روز دوشنبه هفته گذشته است.

بر پايه اين گزارش، مجموع سرمايه بازار تمام ارزهای رمزنگار 
در حال حاضر معادل تقريبا 130 ميليارد دالر اس��ت و در 
هفته گذشته ميالدی در حدود 3 ميليارد دالر از ارزش خود 
را از دست داده است. همچنين مجموع سرمايه بازار ارزهای 
رمزنگار تقريبا 17 ميليارد دالر از ارزش خود را از روز دوشنبه 
دو هفته پيش به بعد که رقم 147 ميليارد دالر ثبت شده 

بود، کمتر شده است.

     يوروی مسافرتی در آستانه 13 هزار تومان
نرخ فروش ارز مس��افرتی در اين ش��عب بدون احتساب 
کارمزد 12 هزار و 584 تومان است که با احتساب کارمزد 
بانک مرکزی و بانک عامل قيمت فروش هر يورو مسافرتی 
به حدود 12 هزار و 900 تومان می رسد. همچنين بر اساس 
اعالم صرافی ها، هر لير ترکيه 2120 تومان، درهم امارات 

2990 تومان و پوند انگليس 14 هزار و 50 تومان است.
به گزارش »تعادل«، بانک ها روز دوشنبه 10 دي 97 هم نرخ 
خريد دالر را افزايش دادند و هر دالر آمريکا را 10 هزار و 702 
تومان می خرند؛ يورو مسافرتی هم 12 هزار و 900 تومان به 
فروش می رسد. شعب ارزی بانک ها از سوی بانک مرکزی 
مجاز به خريد ارزهای خارجی مردم هستند که در همين 
راستا، نرخ خريد دالر با افزايش حدود 200 تومانی همراه 
بوده است. همچنين نرخ خريد يورو در شعب ارزی بانک ها 
که روزانه از سوی بانک مرکزی به آن ها اعالم می شود، 12 

هزار و 226 تومان تعيين شده است.
همچنين نرخ خريد پوند انگليس در بانک ها 13 هزار و 579 
تومان است که نشان می دهد قيمت خريد يورو و پوند نيز 
نسبت به روز گذشته حدود 200 تومان افزايش داشته است.

شعب ارزی برخی بانک های عامل اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی ني��ز می توانند در صورت تکميل ب��ودن مدارک 
مسافران تا س��قف 500 يورو برای کشورهای همسايه و 
مشترک المنافع و تا سقف 1000 يورو برای ساير کشورها 

پرداخت کنند.

     سقف تراكنش پر شده ارز نمي خريم
اين روزها صرافی ها کمتر خريد و فروش ارز انجام می دهند 
و پاس��خ آن ها به مشتريان بيشتر مربوط به سياست های 
اخير بانک مرکزی است؛ موضوعی که در بلندمدت می تواند 

تاثير منفی بر بخش ارزی و گردشگری کشور داشته باشد.
به گزارش ايس��نا، پس از تغييرات ناگهانی در قيمت ارز از 
اوايل امسال، در اغلب روزها صرافی ها کمتر اقدام به خريد 
و فروش ارز می کنند و بس��ته به ش��رايط نرخ ارز، معموال 
مراجعه کنندگان اين جمله را از صرافان می شنوند که خريد 

يا فروش يا خريد و فروش ارز نداريم.

نکته جالب در اين ميان اين است که وظيفه اصلی صرافی 
خريد و فروش ارز است، اما مدتی است شرايطی در بازار ارز 

ايجاد شده که صرافان چندان رغبتی به معامله ارز ندارند.
طبق گفته يکی از مراجعه کنندگان به بازار ارز، از روز گذشته 
از صبح تا عصر برای فروش 2000 يورو به بازار مراجعه کرده 
و اين در حالی اس��ت که نتوانسته ارز خود را به هيچ يک از 

صرافی ها بفروشد.
به گفته وی، صرافی ها در پاسخ به چرايی عدم خريد ارز از 
مشتريان می گويند "امروز ديگر نمی توانند ارز خريداری 
شده را بفروشند و سقف 100 ميليون تومانی انتقال وجه 

آن ها نيز پر شده است".
هرچند که صرافان الزامی به خريد ارز ندارند و می توانند از 
خريد ارز خودداری کنند، اما به نظر می رس��د نحوه پاسخ 
آن ه��ا به چرايی اين موضوع به نوع��ی لحنی اعتراضی به 

سياست های اخير بانک مرکزی دارد.
براساس دستورالعمل خريد و فروش ارز توسط صرافی ها، 
صرافان بايد خريد و فروش ارز خود را در سامانه سنا ثبت 
کنند و به ميزانی که ارز از مشتری می خرند، می توانند با 
مابه التفاوت 100 تومان به متقاضيان بفروشند. از سوی 
ديگر، س��قف خريد ارز توسط متقاضيان حداکثر 2000 
يورو در سال است که همين موضوع سبب شده صرافان 

نتوانند ارز خود را به سرعت بفروشند.
پيش تر کامران س��لطانی زاده، سخنگوی کانون صرافان 
ايراني��ان درباره ت��الش بانک مرک��زی ب��رای خريد ارز 
صادرکنندگان توسط بانک ها، اظهار کرده بود که در حال 
حاضر، صراف ها به دليل اينکه نمی توانند ارز را بفروشند، 

خريد چندانی هم نمی کنند.
وی با اشاره به بخش نامه های متعدد ارزی دولت و بانک 
مرکزی در ماه های اخير، گفت که البته قطعا پش��ت اين 
تصميمات، سياستی وجود دارد که اصل سياست، قابل 
قبول به نظر می رس��د و آن  هم مديري��ت مصرف ارز در 
شرايط فعلی است، اما مش��کلی که برای صرافان پيش 
آمده اين اس��ت که صرافی ها نمی توانند مثل قبل ارز را 
خريد و فروش کنند و اين موضوع هزينه ها را برای آن ها 

افزايش داده است.
به گفته سخنگوی کانون صرافان ايرانيان، شرايط فروش ارز 
دشوار شده است. حدود 650 صرافی ها در کشور مشغول به 
کار هستند که هر کدام از اين صرافی ها اگر بخواهند روزانه 
چند هزار دالر ارز بفروشند، قطعا از پس هزينه های خود 
برنمی آيند. سلطانی زاده با اشاره به ايجاد محدوديت برای 
فروش ارز توسط صرافی ها، اظهار کرد که ايجاد محدوديت 
فروش ارز برای صرافی ها سبب می شود تا بار ديگر معامالت 
زيرزمينی و غيرشفاف رونق گيرد که اين موضوع به صالح 

اقتصاد شفاف کشور نيست.
بنابراين يک��ی از داليل اصل��ی عدم خريد ارز از س��وی 
صرافان، عدم توانايی فروش ارزهای خريداری شده است؛ 
به طوری که ممکن اس��ت در صورتی که نتوانند تمام ارز 
خريداری ش��ده را در طول يک روز بفروشند، در نوسانات 
بازار ارز و زمانی که قيمت ارز کاهشی است، ضرر سنگينی 
را متحمل شوند. اما نکته ای که در اين ميان جالب به نظر 
می رسد اشاره صرافی ها به پر شدن سقف انتقال مالی 100 

ميليونی آن هاست.

 Tue. Jan 1.  سه شنبه    11 دي 1397   24 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1284  2019 

 ۵ دليل عدم بروز ابرتورم
در اقتصاد ايران

سعيد  مسگري|
دالي��ل مختلفي وجود دارد كه ابرت��ورم در اقتصاد 
ايران بروز نخواهد كرد. هراس بي دليل از اين پديده 
مي تواند هم بر مردم و هم بر سياس��ت گذاران تاثير 

سوئي بگذارد و چالش هايي براي آنها ايجاد كند.
در ماه هاي اخير و با شعله ور شدن دوباره تورم برخي 
رسانه ها و كارشناس��ان از احتمال ايجاد ابرتورم در 
ماه هاي آتي سخن گفتند. موضوعي كه باعث ايجاد 
نگراني برخي از مردم شد و نگراني هايي را در جامعه 
ايجاد كرد. افزايش شديد تورم نقطه به نقطه از ابتداي 
س��ال و افزايش ش��ديد قيمت برخي كاالها سبب 
تقويت احتمال تحقق اين پيش بيني شده بود. اما از 
نظر اقتصادي آيا شواهدي براي بروز ابرتورم در اقتصاد 
ايران وجود دارد؟ در ابتدا توجه داشته باشيد كه تورم 
دو رقم��ي و حتي بيش از چهل ي��ا پنجاه درصدي 
اگرچه تورم بس��يار بااليي است و آثار سوء بسياري 
دارد اما با ابرتورم تفاوت بسياري دارد. ابرتورم اصوال 
به تورم هاي بسيار باال و سه رقمي گفته مي شود كه 
آثارشان بسيار مخرب است. در ابرتورم معموال تورم 
ماهانه نيز بس��يار باالست و قيمت كاالها به صورت 
مستمر در هر ماه چند برابر مي شود. شواهد بسياري 
وجود دارد كه چنين تورمي در اقتصاد ايران بروز پيدا 
نكرده و نخواهد كرد. در ادامه مهم ترين اين داليل را 

به اجمال بيان خواهيم كرد.
اوال ريشه ابرتورم هايي كه در كشورهاي مختلف رخ 
داده و منطق اقتصادي نيز آن را تاييد مي كند رشد 
شديد نقدينگي به خصوص از ناحيه پايه پولي بوده 
است. دولت هايي كه به داليل مختلف اقدام به خلق 
پول كرده اند باعث ش��كل گيري ابرتورم در اقتصاد 
شده اند. نگاهي به وضعيت شاخص هاي پولي ايران 
نشان مي دهد كه نه تنها اين اتفاق در ماه هاي اخير 
رخ نداده است بلكه رشد نقدينگي در سال 97 حتي 
از سال 96 هم كمتر شده است. بنابراين تا زماني كه 
دولت اقدام به خلق پول و افزايش شديد نقدينگي 

نكند بستر شكل گيري ابرتورم ايجاد نخواهد شد.
دليل دوم آن كه روند كلي تورم در هشت ماه نخست 
سال نشان دهنده ادامه روند صعودي آن با شيب تند 
اوليه نيست. اگرچه تورم ساالنه و نقطه به نقطه در 
حال افزايش است اما روند افزايشي تورم ماهانه كه 
نشان دهنده روند مقطعي قيمت ها است متوقف شده 
است. تورم ماهانه چند سالي بود كه زير دو درصد بود 
اما از خرداد ماه با شيب تندي صعودي شده بود و هر 
ماه ركورد جديدي را ثبت مي كرد. افزايش شديد تورم 
ماهانه كه حتي در دو دهه اخير بي سابقه بود هشدار 
بروز تورم بسيار باال را مي داد اما بر اساس گزارش مركز 
آمار اين روند افزايش از آبان ماه متوقف شده و دوباره 
تورم ماهيانه كاهش يافته اس��ت. بنابراين افزايش 
ماهيانه قيمت ها كمتر شده و از اين پس تورم با شدت 

كمتري افزايش خواهد يافت.
ش��اخص تورم ديگري نيز وجود دارد كه به عنوان 
ش��اخص پيش نگر تورم ش��ناخته مي شود. يعني 
نشان دهنده روند آتي قيمت ها در اقتصاد است. دليل 
سوم اين است كه روند شاخص تورم توليد كننده كه 
شاخص پيش نگر تورم است نيز تغيير كرده است. 
تورم ماهيانه توليدكننده چند ماهي بود به ش��دت 
افزايش��ي ش��ده بود به طوري ك��ه از 0.3 درصد در 
فروردين به 11.5 درصد در آبان ماه رسيده بود. تورم 
دو رقمي ماهيانه بس��يار تورم بااليي است و هشدار 
تورم شديد در جامعه را مي داد اما خوشبختانه نه تنها 
اين روند افزايشي متوقف شده بلكه بر اساس گزارش 
بانك مركزي در آبان ماه ش��اهد كاهش اين نرخ به 
حدود 3.5 درصد هستيم. لذا تورم توليدكننده نيز 

خبر از كاهش شيب تند افزايش قيمت ها مي دهد.
چهارمين اس��تدالل آن است كه همواره در اقتصاد 
ايران، دولت ها و بطور كلي حاكميت از بروز تورم هاي 
بسيار باال نگران بوده اند. با اينكه ميانگين نرخ تورم در 
نيم قرن اخير حدود بيست درصد بوده است اما به  جز 
موارد خاص هيچگاه تورم به باالي سي درصد نرفته 
اس��ت. درواقع هرگاه تورم در حال اوج گيري شديد 
بوده دولت ها وارد عمل شده اند و با اقدامات مختلف 
مانع از افزايش بيش از پيش آن شده اند. بنابراين در 
اقتصاد ايران احتمال بروز تورم بسيار باال از اين حيث 
نيز وجود ندارد و سياس��ت گذار اقدامات الزم براي 

كاهش آن را اتخاذ كرده و خواهد كرد.
اما دليل آخر، بودجه اس��ت. بودجه يكي از اس��ناد 
مهمي است كه مي تواند وضعيت تورم در سال آتي را 
تا اندازه اي نشان دهد. با بررسي بخش هاي مختلف 
اليحه پيشنهادي بودجه سال 1398 عالمتي براي 
افزايش تورم مشاهده نمي شود. چه در بخش منابع 
و چه در بخش مصارف بودجه سال آينده پتانسيل 
افزايش تورم وجود ندارد. بطور كلي بودجه سال آينده 
بودجه اي انقباضي است كه مي تواند به كاهش تقاضا 
كمك كند و امكان افزايش تورم از ناحيه فشار تقاضا 

را به شدت كاهش داده است.
بنابر اين پنج دليل و برخي داليل ديگر بروز ابرتورم 
در ماه ها و سال آتي ممكن نيست. البته تورم فعلي 
هم بس��يار باال و زيان بار اس��ت اما با ابرتورم تفاوت 
بسياري دارد. لذا سه توصيه سياستي مي توان در اين 
مورد بيان ك��رد؛ اول نمايندگان محترم مجلس در 
اصالحاتي كه در بودجه انجام مي دهند بايد مراقب 
باشند كه تصميمات آنها به گسترش تورم دامن نزند. 
بهبود معيشت مردم كه در اولويت قرار گرفته است 
اگر بدون توجه به منابع درآمدي در بودجه گسترش 
يابد مي تواند موجب افزايش كسري بودجه دولت و 
افزايش تورم شود. دوم مردم و رسانه ها نبايد به هر 
تحليل و گمانه زني اي توجه كنند و نگراني بي دليل 
از آينده اقتصاد را گسترش دهند. بايد واقعيت هاي 
اقتصادي را بر پايه تحليل هاي دقيق و علمي منتشر 
كرد و س��طح آگاه��ي را در جامعه باال برد. س��وم 
سياست گذار نبايد به تحليل هاي بي پايه توجه كند 
و بايد سياست گذاري خود را بر اساس واقعيت هاي 
اقتصادي انجام ده��د. بيم بروز ابرت��ورم مي تواند 
سياست گذاري را ناخواسته تحت تأثير قرار دهد و 

آن را از مسير منطقي دور كند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

حذف عواطف و احساسات از معامالت بورس وارد چرخه رقابت شد

نبرد»كوآنت«ها
گروه بورس| سميرا ابراهيمي| 

معام��ات الگوريتم��ي، هم اكن��ون در دني��ا جايگاه 
مستحكمي را به دس��ت آورده اس��ت. جايگاهي كه 
گفته مي ش��ود نفوذ بيش از 90 درصدي در معامات 
بازارهاي پيشرفته بين المللي دارد. البته جز بازار ايران 
كه نهاد ناظر، فعاالن اين حوزه را ملزم به رعايت درج تگ 
الگوريتمي كرده است، در ساير بازارها چنين نظارت 
دست و پاگيري وجود ندارد و نمي توان آمار دقيقي از 
حجم معاماتي كه در بورس ها به وسيله الگوريتم ها 

معامله مي شود، در نظر گرفت. 
تاريخچه معامات الگوريتمي، حاكي از آن اس��ت كه 
ابتدا براي نظم بخشيدن به سبد سهام سرمايه گذاران 
حقوقي اين مدل از معامات وارد چرخه تريدري شد 
و به دليل سرعتي كه به واسطه معامات فركانس باال 
داش��ت، توانست نفوذ بيش��تري در بازارها پيدا كند، 
بطوري كه امروز با پش��توانه هوش مصنوعي كه اين 
سيس��تم هاي معاماتي دارند، حتي استرات ژي هاي 
معاماتي را نيز بدون دخالت انس��ان انجام مي دهند. 
نگاهي به ادبيات جهاني اين نس��ل از معامله گران را 
تحت عنوان كوآنت معرفي مي كند. كوآنت در لغت به 
نخبه هاي مالي گفته مي ش��ود كه با استفاده از دانش 
رياضي و سيستم هاي الگوريتمي، معامات بورس را 

پيش مي برند. 
ورود اين معامات به بازار ايران سابقه چنداني ندارد و 
ابتدا از طريق استارتاپ هاي اين حوزه، وارد شدند. اما در 
ادامه فعاليت استارتاپ هاي حوزه الگوريتمي تريدري، 
سرمايه گذاراني كه عمدتا كارگزاران و تامين سرمايه ها 
بودند، به كمك اين تيم هاي اس��تارتاپي آمدند و اين 
استارتاپ ها يا در نهادهاي مالي ادغام شدند يا به پشتوانه 
سرمايه هايي كه پذيرفتند، رشد و توسعه پيدا كردند. 
هرچند برخي از آنها هم مطابق با اكوسيستم استارتاپي، 
از گردونه خارج شدند. اما كوآنت ها راه خود را پيدا كرده 
و در حال پيش روي در بازار سرمايه ايران نيز هستند. 

البت��ه هنوز فعاليت كم س��ويي از اين ن��وع معامات 
پيشرفته در بازار ايران ديده مي شود. فعاليتي كه بخش 
فرهنگ سازي سازمان بورس،  تصميم گرفته است با 
برگزاري مسابقاتي آن را گسترش دهد. در واقع سازمان 
بورس به محوريت شركت اطاع رساني و خدمات بورس 
در نظر دارد مسابقات الگوريتمي را بين تيم هاي مدعي 
در اين حوزه برگزار كند و هر چند جوايز اين مسابقات، 
چندان چش��مگير نيس��ت اما محك اس��تعداد ها و 
كمبود هاي زيرساختي را نشان مي دهد.  روز گذشته نيز 
به بهانه برگزاري اين مسابقه، نشست خبري در سازمان 

بورس برگزار ش��د. در اين نشس��ت مصطفي رضوي، 
عض��و هيات مديره و معاون اجرايي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص مكانيزم معامات الگوريتمي 
گفت: توس��عه معامات الگوريتمي را مي توان از چند 
جهت آناليز كرد. از يك جهت مي توان نقش انسان را در 
اين معامات پررنگ كرد از آن جهت كه به جاي ورود 
مستقيم به حوزه معامله گري، مجبور به افزايش توانايي 
خود براي چينش اس��ترات ژي مي شوند. همچنين در 
جريان معامات الگوريتمي استعدادهاي برتر مي توانند 
به بازار وارد شوند و در همين زمينه بازار سهام مي تواند 

عقايي تر از گذشته تصميم گيري انجام دهد.
توجه ب��ه اين نكته ضروري اس��ت كه تصميم گيري 
عقاي��ي در بازار، عمدتا در زمان بررس��ي رفتارهاي 
توده وار مطرح مي شود. در واقع بررسي بورس ايران از 
ديدگاه مالي رفتاري،  حاكي از آن است كه در بورس 
ايران سال هاي زيادي سرزدن رفتار هيجاني و به دور 
از منطق س��رمايه گذاران در مواجهه با اخبار داخلي 
و بين المللي رخ داده اس��ت. به گون��ه اي كه واكنش 
سرمايه گذاران نسبت به اخبار منتشر شده گاه فراتر 
از حد تصور ب��وده و گاهي هم ب��دون هيچ توجيه و 
پشتوانه اي ش��اهد بروز رفتارهاي هيجاني از جانب 
سرمايه گذاران بوده ايم. اين رفتار هيجاني كه درست 
برخاف رفتار عقايي است به معني تبعيت و همراه 
ش��دن با جهت و روند لحظه اي و روزانه بازار اس��ت، 
رفتاري است كه براساس عقل و منطق نيست و صرفا 
براساس فضاي موجود در بازار است. حال آنكه همراه 
شدن بازار و تصميم گيران بورسي در موج معامات 
الگوريتمي،  به دليل آنكه فاكتور هيجانات انساني را 
كم مي كند، مي تواند به افزايش عامل عقايي شدن 

بازار كمك كند. 

   مسابقه سعي و خطا براي نهاد ناظر
رضوي همچنين در خصوص اهداف سازمان بورس و 
اوراق بهادار در زمينه برگزاري اين مسابقات بيان كرد: 
سازمان بورس و اوراق بهادار سعي دارد با برگزاري اين 
مسابقات، مش��اركت متخصصين و كارشناسان را در 
معامات افزايش دهد. همچني��ن در نظر دارد روابط 
و نظارت خود را در مح��ك آزمايش قرار دهد و با يك 
شبيه سازي س��عي دارد اشكاالت خود را برطرف كند 
تا مسير را براي برگزاري رسمي اين معامات هموار تر 
كند. وي در ادامه افزود: برگزاري رقابت هاي الگوريتمي 
مي تواند گام آغازيني باشد براي فعال شدن بيشتر بازار 
سرمايه، همچنين اين مسابقات مي تواند الگوي علمي 

فراهم كند تا ش��اهد ارتقاي هرچه بيش��تر معامات 
الگوريتمي باشيم.

   نقطه عطف همكاري مالي و فني
در ادام��ه اين نشس��ت، مطهره مروج مدي��ر فناوري 
اطاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به بيان جزييات 
زيرساخت اين مسابقات پرداخت و گفت: اين مسابقات 
از نگاه س��ازمان بورس به نوعي مسابقات استراتژيك 
بوده و موجب توسعه ابزار و تبادل دانش مي شود. وي در 
ادامه بيان كرد: همكاري هاي مشترك تيم فني در كنار 
تيم مالي در اين دوره از اهميت بسيار زيادي برخوردار 
است و تبادل اطاعات مي تواند ارتقاي دانش مالي را به 

همراه داشته باشد.
مروج همچنين در ادام��ه افزود: معامات الگوريتمي 
نقش زيادي در آينده بازار س��هام دارند و بازارگرداني 
خودكار يكي از مواردي است كه تعميق بازار را افزايش 
مي ده��د. در طول مس��ابقات زيرس��اخت در اختيار 
شركت كننده ها قرار مي گيرد و گپ سرور اختصاصي 

براي تيم ها اختصاص داده شده است تا اثري بر حجم 
معامات نداشته باشد. همچنين دو نوع Api دريافت 
داده هاي تاريخي و Api سفارش به سامانه معامات به 

تيم هاي شركت كننده داده مي شود.

   مختصات  مسابقه 
در ادامه نشس��ت، ياس��ر فاح، مديرعامل ش��ركت 
اطاع رس��اني و خدمات بورس درخصوص وضعيت 
چگونگي انتخاب تيم ها و جزييات برگزاري مس��ابقه 
گفت: تاكنون ۳0 تيم متقاضي حضور در اين مسابقات 
بودند كه از اين تعداد ۲۷ تيم براي حضور در مصاحبه 
شركت كردند. با مصاحبه هاي صورت گرفته توسط تيم 
داوري، ۲0 تيم به عنوان شركت كنندگان نهايي انتخاب 

شدند كه اين تيم ها در ۳۲ روز به رقابت مي پردازند.
وي افزود: اولين دوره مس��ابقات معامات الگوريتمي 
از ۱۵ دي ماه س��ال جاري آغاز مي ش��ود، با اين وجود 
افتتاح رس��مي اين رقابت ها از تاريخ ۱9 دي ماه آغاز 
و ت��ا ۱۷ بهمن م��اه ادامه دارد. بر اين اس��اس۲0 تيم 

شركت كننده در سه بخش مختلف به رقابت مي پردازند 
كه اين سه بخش شامل س��هام، اوراق با درآمد ثابت و 

حل مساله است.
فاح در ادامه به جوايز اين دوره از مسابقات اشاره كرد 
و گفت: در بخش رقابت در سهام، تيم هاي اول، دوم و 
سوم به ترتيب ۳0، ۲0 و ۱0 ميليون تومان اعتبار خريد 
سهام دريافت مي كنند. در بخش اوراق با درآمد ثابت 
س��ه تيم ابتدايي به ترتيب ۱۵، ۱0 و ۵ ميليون تومان 
اعتبار خريد س��هام دريافت مي كنند و در بخش حل 
مسيله مبالغ ۷، ۵ و ۳ ميليون تومان اعتبار خريد سهام 

به نفرات برتر اهدا مي شود.
وي درخصوص اعتبار اوليه اين گروه ها نيز گفت: براي 
هر ك��دام از گروه هاي ش��ركت كننده اعتباري حدود 
۳0ميليون تومان در نظر گرفته شده، كه حد ضرر نيز 
براي هر رقابت از پيش تعيين ش��ده اس��ت. در بخش 
رقابت در سهام، حد ضرر ۴ ميليون و ۵00 هزار تومان 
و در بخ��ش اوراق با درآمد ثابت اين رقم يك ميليون و 

۵00 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
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     سود هر سهم »پارسان« تفاوتی نداشت: گروه 
گسترش نفت و گاز پارسيان صورت های مالی ۱۲ 
ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهريور 9۷ را به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. از همين رو، شركت با 
سرمايه ۴0 هزار و ۵00 ميليارد ريال، مبلغ ۲۱ هزار و 
9۸۵ ميليارد و 99۳ ميليون ريال سود خالص کسب 
کرد و بر اين اس��اس مبلغ ۵۴۳ ريال سود به ازای هر 
سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته تنها دو ريال افزايش داشته است. همچنين، با 
احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهايت مبلغ ۳۱ 
هزار و ۷0۳ ميليارد و ۵۷9 ميليون ريال سود انباشته 
پايان دوره در حس��اب های اين شرکت منظور شد. 
بر اين اساس،"پارس��ان" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی 
منتهی به شهريور 9۶، به صورت حسابرسی شده، سود 
خالص را مبلغ ۲۱ هزار و 90۱ميليارد و ۱۶۴ ميليون 
ريال اعام کرده و بدين ترتيب مبلغ ۵۴۱ ريال سود 

به هر سهم خود اختصاص داده بود. 
     افزايش سود هر سهم »وپترو«: شرکت های 
سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی و گروه صنعتی 
سپاهان صورت های مالی ميان دوره  ای ۶ ماهه خود 
را منتشر کردند. بر اين اساس، شرکت با سرمايه يک 
هزار و ۸۲0 ميليارد ريال، در دوره ۶ ماهه نخست سال 
مالی منتهی به ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳9۸، به صورت 
حسابرسی نشده، مبلغ ۴۷ ميليارد و ۵۱ ميليون ريال 
سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ ۲۶ ريال 
سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته معادل ۵۵0 درصد افزايش را 
نشان می دهد. همچنين، شركت دليل اين افزايش 
را افزايش ۷۸ درصدی جمع درآمدهای غيرعملياتی 
عنوان کرده است. "وپترو" در دوره شش ماهه نخست 
س��ال مالی منتهی به ارديبهش��ت 9۷، به صورت 
حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ ۷ ميليارد و ۳۸۶ 
ميليون ريال اعام کرده و بدين ترتيب مبلغ چهار 

ريال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
     رشد يک هزار درصدی سود »فسپا«: گروه 
صنعتی سپاهان با س��رمايه ۶۵0 ميليارد ريال، در 
دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲9 اسفند 
ماه ۱۳9۷، به صورت حسابرس��ی شده، مبلغ ۴۲۴ 
ميليارد و ۸۱ ميليون ريال سود خالص کسب کرد 
و بر اين اساس مبلغ ۶۵۲ ريال سود به ازای هر سهم 
اختصاص داد که نس��بت به دوره مش��ابه در سال 
گذشته معادل يک هزار و ۲۳۱ درصد افزايش را نشان 
می دهد. همچنين، گروه صنعتی سپاهان اعام کرده 
اس��ت در اين گزارش نسبت به گزارش حسابرسی 
نشده، به دليل کاهش بهای تمام شده فروش و نيز 
کاهش ماليات بر درآمد، سه درصد رشد داشته است. 
»فسپا« در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی 
به اسفند 9۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص 
را مبلغ ۳۱ ميليارد و ۸۸۸ ميليون ريال اعام کرده و 
بدين ترتيب مبلغ ۴9 ريال سود به ازای هر سهم خود 

اختصاص داده بود.

بيش واكنشي بورس به ريسك هاي سيستماتيك
بازار سهام در برابر ريسك هاي سيستماتيك بيش واكنشي 
داشته است، بر همين اساس بازار هم اكنون در سطوح جذاب 
سرمايه گذاري، ميزبان نقدينگي هاي تازه است. به گزارش 
سنا، پويان دارابي مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت 
بيمه، با اشاره به فاصله گيري شاخص كل از سطوح حمايتي 
گفت: هفته گذشته، نفت در بازارهاي جهاني كف حمايتي 
خود را تشخص داد و در حال حاضر روند صعودي را در پيش 
گرفته است. همچنين بازار داخلي ارز نيز توانست در مدت 
مزبور در مسير پايداري حركت كند، اين دو عامل بر عملكرد 
شركت هايي كه فرايند صادراتي داشتند تاثيرات مثبتي بر 
جاي گذاشت. وي در ادامه بيان كرد: غير از اين موارد، تغيير 
در سيستم مالي برخي صنايع بورسي از اهميت بسياري 
برخوردار بود. به عنوان مثال، اصاح ساختار مالي بانك ها 
و انتشار صورت هاي مالي جديد نيز توانست سهامداران را 
به سمت خريد ترغيب كند. از سوي ديگر در صنايعي مانند 
خودرو نيز در بخش عملياتي تغييرات روي داد كه مي تواند 
در تصميمات سرمايه گذاران اثرگذار باشد. دارابي در ادامه 
افزود: در شرايط كنوني ش��ركت هاي صادرات محور نيز 

توانسته اند راهكار هاي الزم براي مقابله با تحريم ها را پيش 
بيني كنند و فرايند هاي صادراتي را بار ديگر در پيش بگيرند. 
اين موضوع نيز نكته بسيار مثبتي است كه در روند كنوني 

بورس تهران موثر بوده است.

    قيمت  هاي قابل قبول در بازار
مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه با اشاره به 
بيش واكنشي بورس نسبت به ريسك هاي سيستماتيك 
بيان كرد: به نظر مي رسد در روند اصاحي چند هفته اخير، 
بورس تهران واكنش هاي الزم را به عواملي چون تحريم ها و 
افت قيمت هاي جهاني نشان داده است. وي در ادامه تصريح 
كرد: سهامداران طي اين مدت آسيب هاي احتمالي بر روند 
فعاليت هاي شركت ها را در نظر گرفتند و پرتفوي خود را بر 

اساس اين ريسك ها روزآوري كرده اند.
اين كارش��ناس بازار افزود: در چند روز اخير ش��اهد رشد 
ارزش معامات بورس بوده ايم، بطوري كه در يك روز ارزش 
معامات از مرز يك هزار و ۲00 ميليارد تومان عبور كرد. 
اين موضوع نشان از آن دارد كه بازار بار ديگر انتقال حجم 

قابل توجهي از نقدينگي هاي سرگردان را تجربه مي كند. 
دارابي همچنين بيان كرد: قيمت ها براي سرمايه گذاري 
در بورس قابل قبول اس��ت، عاوه بر اين در ش��ركت هاي 
بنيادي نسبت قيمت به درآمد، كاهش قابل توجهي داشته 
و اين بر جذابيت سرمايه گذاري در اين صنايع افزوده است. 
اين كارشناس مالي به اثر مستقيم قيمت جهاني نفت بر 
بازار سهام گفت: بازار س��هام ايران، بازار باهوشي است و از 
كوچك ترين سيگنال ها استفاده مي كند. در اين شرايط اگر 
شاهد رشد قيمت جهاني نفت حتي بين بازه ۵0 تا ۶0 دالر 
باشيم، اين موضوع مي تواند صنايع مرتبط را تحت تاثير قرار 
دهد. وي همچنين در مورد اثرگذاري گزارش هاي 9 ماهه 
بيان كرد: قطعا در بازه زماني ۳ ماهه پاييز آثار تحريم ها و افت 
قيمت نفت در عملكرد شركت ها نشسته است. در اين شرايط 
قيمت هاي كنوني را كف قيمت ها براي س��رمايه گذاري 
در ب��ازار مي توان در نظر گرفت. وي بي��ان كرد: با توجه به 
مولفه هايي كه بيان شد، موج جديد حضور در بازار سهام 
آغاز شده و اين موضوع چشم انداز روشني در خصوص سه 

ماهه پاياني سال نشان مي دهد.

ديدگاه

بهره مندي وراث متوفيان سهام عدالت از سود سهام
سازمان خصوصی س��ازی اعام کرد وراث مشموالن 
متوفيان س��هام عدالت برای بهره مندی از اين سهام 
می توانند به دفاتر منتخب پيشخوان دولت در سراسر 
کش��ور مراجعه کنن��د. به گزارش خصوصي س��ازي، 
از ميان مجموع بيش از ۴9 ميليون مش��مول س��هام 
عدالت، ح��دود ۲ ميلي��ون و ۳00 ه��زار نفر متوفی 
هستند که بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی، وراث اين دسته از متوفيان از مردادماه 
امسال می توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت )که 

 اسامی و آدرس آن ها در سامانه سهام عدالت به نشانی
www.samanese.ir قابل مش��اهده است(، ثبت 
نام و ارائه مدرک کرده و از مزايای سود و اصل اين سهام 
بهره مند شوند. بر اين اساس نگاهی به ميزان مراجعه 
وراث مشموالن متوفيان سهام عدالت به دفاتر پيشخوان 
در سراسر کشور نشان می دهد استان های ايام با ۱۶.۳ 
درصد، لرس��تان با 9.۴ درصد و کهگيلويه و بويراحمد 
با ۴.۱ درصد بيش��ترين مراجعه را به دفاتر پيشخوان 
دولت داشته و استان های سيستان و بلوچستان با 0.۷ 

درصد، هرمزگان با 0.۸ درصد و بوشهر و کردستان هر 
يک با 0.9 درصد کمترين ميزان مراجعه را داشته اند. 
همچنين در حالی از ميان حدود ۲ ميليون و ۳00 هزار 
متوفی سهام عدالت، حدود ۲.۳ درصد از وراث آن ها اقدام 
به مراجعه به دفاتر پيشخوان و ارائه مدرک كرده اند که 
سازمان خصوصی سازی توصيه می کند وراث متوفيان 
مشموالن سهام عدالت برای بهره مندی از اين سهام، در 
فرصت باقی مانده اقدام به مراجعه به دفاتر پيشخوان 

منتخب نمايند.

خصوصيسازي

مروري بر آمار معامالت ديروز بازار نشان مي دهد

نوسان شاخص ها
گروه بورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامات روز 
گذشته با رشد 9۵ واحدي همراه شد و در نهايت توانست 
رقم ۱۶۱ هزارو ۴0۵ واحدي را به خود اختصاص دهد. از 
همين رو، شاخص بازار اول با افزايش ۱0۲ واحدي به رقم 
۱۱۸ هزار و 9۱۲ واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص 
بازار دوم با رشد ۳۴ واحدي، رقم ۳۲۱ هزار و ۵۱۷ واحد 
را به ثبت رساند. در همين حال، شاخص سهام آزاد شناور 
با افزايش ۲۴۱ واحد توانس��ت به رقم ۱۷۵ هزار و ۲۲۲ 
واحد دست پيدا كند. همچنين، شاخص كل هم  وزن با 
رشد ۱۸۳ واحد، رقم ۲۷ هزار و ۷۶۷ واحد را تجربه كرد. 
افزون بر اين، ديروز معامات س��هام در نماد معاماتي 
شركت هاي معدني و صنعتي چادرملو با ۷۴ واحد، گروه 
سايپا با ۶0 واحد، پتروش��يمي جم با ۵۸ واحد افزايش 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس به نام خود 
ثبت كردند. اين در حالي اس��ت كه، معامات سهام در 
نماد معاماتي شركت هاي پتروشيمي جم با ۸0 واحد، 
فوالد مباركه با ۷۸ واحد و بانك ملت با ۳9 واحد كاهش 
بيش��ترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به دوش 
كشيدند. بر اساس اين گزارش، ارزش كل معامات ديروز 
ب��ورس تهران در حالي به بي��ش از ۵۴۸ ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 
يك ميليارد و 9۱۷ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي ۱۴۱ هزار و ۱9۴ نوبت داد و ستد بود.

   4 پله  رشد
از سويي ديگر، معامات فرابورس ايران در ميانه اين هفته 
كاري با تغيير مالكيت ۶۸۷ ميليون ورقه به ارزش بيش از 

۳0۵9 ميليارد ريال دنبال شد كه همزمان با دادوستدهاي 
انجام شده شاحص كل اين بازار نيز رشد ۴ واحدي را تجربه 
كرد. عاوه بر اين، روز دوش��نبه آيفكس با ثبت ۴ واحد 
رشد، تا سطح ۱۸۷۳ واحدي باال رفت و عمده بار مثبت 
بر اين نماگر از طرف نمادهاي گروه فلزات اساسي مانند 
»ذوب “، »هرمز«، »كگهر« و »ميدكو« تا سطح حداكثر 
۳ واحد رقم خورد. همچنين، رصد معامات در بازارهاي 
فرابورسي نيز نشان مي دهد در مجموع دو بازار اول و دوم 
سهامداران ۲۸۳ ميليون سهم را به ارزش 9۷۳ ميليارد 
ريال دادوستد كردند كه نماد معامات شركت سهامي 
ذوب آهن با تغيير مالكيت بيش از ۶0 ميليون س��هم به 
ارزش نزديك به ۱۱۴ ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 
معامات را در اختيار گرفت. اين نماد كه پربازديدترين 
نماد معاماتي نيز ش��ناخته شد در سمت خريد شاهد 
مشاركت نزديك به ۱00 درصدي سهامداران حقيقي و در 
سمت فروش شاهد مشاركت ۲0.۴ درصدي سهامداران 
حقوقي بود. افزون بر اين، در جريان معامات ديروز بازار 
س��هام فرابورس ايران نمادهاي »ذوب«، »س��خواف«، 
»فسديد«، »وتعاون«، »زبينا« و »قجام« بازگشايي شدند.



تشكلها6اخبار

ارزیابي شاخص مدیران خرید در آذرماه نشان مي دهد 

نایب ریيس اتحادیه نساجي و پوشاك ایران:

ریيس اتحادیه طباخان خواستار شد

اقتصاد در گردنه انقباض 

مقابله با پوشاك قاچاق از »فروشگاه هاي بزرگ« آغاز شد

»واردات دام زنده« جایگزین »واردات گوشت گرم« شود

تعادل |
مرکز آمار و اطالع��ات اقتصادی اتاق بازرگاني ایران 
 )PMI( برای اولی��ن بار ش��اخص مدیران خری��د
در ایران را با عنوان »ش��امخ« اس��تخراج و منتش��ر 
کرده اس��ت. این شاخص که برای س��ه ماه گذشته 
محاسبه شده، نشان می دهد اقتصاد ایران در حالت 
انقباض قرار دارد اما انتظ��ارات تولید در فصل پاییز 
با رشد مواجه بوده که نشان دهنده انتظارات مثبت 
برای بازار صنع��ت در آینده نزدیک اس��ت. ازدیگر 
سو، بررس��یهاي این مركز نش��ان مي دهد كه عدد 
ش��امخ از 41.91 درصد در مهرماه س��ال جاري به 
39.21 درصد در آذرماه رس��یده كه تغییرات منفی 
در دو مقی��اس »س��فارش های جدید مش��تریان« 
و »مق��دار تولید«، ب��ه عنوان مهم تری��ن عوامل در 
 کاهش ش��امخ در ماه ه��ای آبان و آذر بوده اس��ت.

 از آن سو اما ش��اخص صادرات در این فصل، روندی 
صعودی داشته و رشد متوسط تقریبی 1.07 درصد 
را برای هر ماه ثبت کرده اس��ت. »صنایع نفت و گاز 
پاالیشگاهی« و »صنایع کانی غیرفلزی« بیشترین 

رشد صادرات را در این فصل تجربه كرده اند.
ش��اخص مدیران خرید )PMI( مقیاسی است که با 
تکمیل سؤاالت مشخص از س��وی بنگاه های نمونه 
استخراج و اوایل هر ماه منتشر می شود. این شاخص 
رونق، رکود یا ثبات کس��ب وکارهای مورد بررسی را 

نشان می دهد. 
در جریان اس��تخراج این شاخص، اگر عدد شاخص 
بیش از ۵0 درصد باش��د، نشان دهنده این است که 
اقتصاد درحال توس��عه اس��ت درحالی که هر رقمی 
زی��ر ۵0 درص��د، از قرار داش��تن اقتصاد در ش��رف 
انقباض و رکود حکای��ت دارد. بنابراین ارزیابي، این 
مقی�اس، از سال 194۸ از سوی »موسسه مدیریت 
عرض��ه« در ایاالت متحده مطرح ش��ده و اطالعات 
مورد نیاز برای اس��تخراج آن از مش��ارکت 400 نفر 
از مدی��ران خرید بخ��ش تولید و با پاس��خگویی به 
سؤاالت مش��خص به دس��ت می آید. اما در طرحي 
كه  از س��وي اتاق ای��ران انج��ام گرفته، ب��ا عنوان 
»شامخ«، اطالعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص 
)PMI( در ۵ مقیاس اصلی ش��امل »سطح تولید«، 
»سفارش های جدید از مشتریان«، »سرعت تحویل 
توسط تأمین کنندگان«، »موجودی کاال« و »میزان 
اس��تخدام نی��روی کار« و 7 مقیاس فرعی ش��امل 
»قیم��ت خرید م��واد اولی��ه«، »موج��ودی انبار«، 
»ص��ادرات کاال«، »قیم��ت تولی��دات«، »مصرف 
س��وخت«، »میزان فروش« و »انتظ��ارات تولید« 
جمع آوری ش��ده و در نهایت تحت عنوان ش��اخص 

مدیران خرید )PMI( استخراج و منتشر می شود.
در محاسبه عدد ش��امخ، برای وزن دهی به ۵ سؤال 
 IHS اصلی پرسشنامه، از رویکرد موسسه بین المللی
Markit استفاده شده که بر اساس آن وزن »سطح 
تولید« 2۵ درصد، »سفارش های جدید از مشتریان« 
30 درصد، »سرعت تحویل توسط تأمین کنندگان« 

1۵ درص��د، »موج��ودی کاال« 10 درصد و »میزان 
اس��تخدام نیروی کار« 20 درصد اعمال می ش��ود. 
مرکز آمار و اطالعات اقتص��ادی اتاق ایران به عنوان 
متولی اجرای طرح پایش محیط کس��ب وکار، پس 
از انجام مطالعات کارشناس��ی، از ابتدای پائیز سال 
 )PMI( جاري، اس��تخراج ش��اخص مدیران خرید
را تحت عنوان ش��امخ در دس��تور کار ق��رار داده و 
اینک »ش��امخ« س��ه ماه پائیز 1397 را برای اولین 
بار منتش��ر کرده اس��ت. در این طرح از شرکت های 
مختلف صنعتی در صنایع مختلف از قبیل »صنایع 
غذایی، نساجی، پوش��اک و چرم، شیمیایی، فلزی، 
الستیک و پالستیک، ماشین سازی و...« آمارگیری 
به عمل آمده و نرخ تکمیل پرسشنامه از تعداد 4 هزار 
نمونه کارگاه صنعتی فعال و بزرگ انتخابی، به طور 
متوس��ط حدود 10 درصد بوده اس��ت. پرسشنامه 
الکترونیکی طرح ش��امخ که شامل 12 پرسش بوده 
که توسط شرکت های انتخابی در نمونه تکمیل شده 
است. پاسخ سؤاالت پرسشنامه این طرح شامل سه 
گزینه »بیشتر از ماه قبل«، »بدون تغییر« و »کمتر 

از ماه قبل« است.

  جدال توليد و صادرات
اما بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار 
و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، عدد شامخ از 41.91 
درصد در مهرماه به 39.21 درصد در آذرماه رسیده 
و میانگین سه ماهه این شاخص عدد 40.69 درصد 
را نشان می دهد که از انقباض فعالیت های اقتصادی 
حکایت دارد. بررسی ها نشان می دهد، تغییرات منفی 
در دو مقیاس »س��فارش های جدید مش��تریان« و 
»مقدار تولید«، مهم ترین عوامل در کاهش ش��امخ 
در ماه های آذر و آبان بوده است اما شاخص صادرات 
در این فصل، روندی صعودی داشته و رشد متوسط 
تقریبی 1.07 درصد را برای هر ماه ثبت کرده است. 
نکته قابل توجه اینکه همچنین رشد 1.06 درصدی 
شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان دهنده 
انتظارات مثبت برای ب��ازار صنعت در آینده نزدیک 

است.
مقدار تولید: »صنایع الس��تیک و پالستیک« که 
در دو ماه متوالی مهر و آبان گزینه بیشتر از ماه قبل 
را بیشتر پاس��خ داده بود، در ماه آذر جای خود را به 
»صنایع کانی غیرفلزی« داد. همچنین »صنایع نفت 
و گاز پاالیشگاهی« گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر 

پاسخ داده اند.
میزان س�فارش های جدید مشتریان: »صنایع 
پوش��اک و چرم« گزینه بیش��تر از ماه قبل را بیشتر 
انتخاب کرده اند. »صنایع نس��اجی« همانند دو ماه 
گذشته، گزینه کمتر ماه قبل را بیشتر پاسخ داده اند.

مدت زمان تحویل س�فارش: مدت زمان تحویل 
سفارش های مشتریان در »صنایع پوشاک و چرم« 
س��ریع تر از ماه قبل ب��وده اس��ت درصورتی که این 
صنعت در ماه آبان در رتب��ه آخر مدت زمان تحویل 

س��فارش ق��رار داش��ت و در »صنایع ش��یمیایی« 
مدت زمان تحویل س��فارش کندتر از ماه قبل بوده 

است.
موجودی م�واد اولی�ه: »صنایع چ��وب، کاغذ و 
مبلمان« مانند ماه آبان گزینه بیش��تر از ماه قبل را 
بیشتر پاسخ داده اند. »صنایع نساجی« گزینه کمتر 

از ماه قبل را بیشتر پاسخ داده اند.
میزان استخدام: میزان استخدام کارکنان جدید 
در »صنایع پوشاک و چرم« مانند ماه آبان بیشتر از 
ماه قبل بوده و »صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات 
وابسته« نیز مانند ماه آبان کمترین میزان استخدام 

را نسبت به ماه گذشته داشته اند.
قیمت خرید مواد اولیه: »صنایع کانی غیرفلزی« 
گزینه بیشتر از ماه قبل را بیش��تر انتخاب کرده اند. 
الزم به ذکر اس��ت ای��ن رتبه در ماه آب��ان متعلق به 
»صنایع نفت و گاز پاالیش��گاهی« بوده است که در 
ماه آذر صنایع نفت و گاز پاالیشگاهی گزینه بیشتر 
از ماه قبل را کمتر انتخاب کرده-اند. این بدان معنی 
اس��ت که قیمت خرید مواد اولیه در »صنایع نفت و 

گاز پاالیشگاهی« کاهش چشمگیری داشته است. 
همچنین »صنایع فلزی« گزینه کمتر از ماه قبل را 

بیشتر از بقیه صنایع انتخاب کرده اند.
موجودی انبار: »صنایع کان��ی غیرفلزی« گزینه 
بیشتر از ماه قبل را در ارتباط با موجودی انبار بیشتر 
انتخاب کرده اند. »صنایع نفت و گاز پاالیش��گاهی« 
در ماه قبل نیز در این جایگاه قرار داش��ت. »صنایع 
شیمیایی« گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر انتخاب 
کرده اند. در مهر و آبان، »صنایع تولید وسایل نقلیه و 

قطعات وابسته« در این جایگاه قرار داشت.
صادرات: »صنایع نفت و گاز پاالیش��گاهی« مانند 
ماه مهر، گزینه بیش��تر از ماه قبل را بیش��تر انتخاب 
کرده اند. این جای��گاه در ماه آبان متعلق به »صنایع 
کانی غیرفلزی« بود. »صنایع نساجی« جایگاه خود 
را مانند ماه آبان حفظ کرد و گزینه کمتر از ماه قبل 

را بیشتر انتخاب کرده اند.
قیم�ت تولی�دات: »صنای��ع ماشین س��ازی 
)ماش��ین آالت و ابزارآالت برقی، اداری و خانگی(« 
گزینه بیشتر از ماه قبل را بیش��تر انتخاب کرده اند. 

این جایگاه در مهر و آب��ان متعلق به »صنایع نفت و 
گاز پاالیشگاهی« بود. همچنین »صنایع نساجی« 
و »صنایع چوب، کاغذ و مبلمان« گزینه کمتر از ماه 
قبل را بیشتر از بقیه صنایع انتخاب کرده اند. الزم به 
ذکر است »صنایع نس��اجی« در ماه آبان نیز در این 

جایگاه قرار داشت.
مصرف سوخت: »صنایع نساجی« گزینه بیشتر از 
ماه قبل را بیشتر انتخاب کرده اند. همچنین »صنایع 
فلزی« گزینه کمتر از ماه قبل را بیشتر از بقیه صنایع 

انتخاب کرده اند.
میزان فروش محصول نهایی: »صنایع شیمیایی« 
مانند ماه آبان، گزینه بیش��تر از ماه قبل را بیش��تر 
انتخاب کرده اند. همچنی��ن »صنایع چوب، کاغذ و 
مبلمان« گزین��ه کمتر از ماه قبل را بیش��تر از بقیه 

صنایع انتخاب کرده اند.
انتظارات تولید: انتظارات تولید در »صنایع چوب، 
کاغذ و مبلمان« همچنان مانند ماه گذش��ته یعنی 
ماه آبان، بیش��ترین و در »صنایع نساجی« کمترین 

پیش بینی شده است.

نایب رییس اتحادیه نس��اجي و پوشاك ایران با اشاره به برخورد 
قدم به قدم با پوشاك فاقد مجوز وارداتي گفت: درمرحله اول با 
فروشگاه هایي با متراژ بیش از 400 متر در مجتمع هاي شناخته 
ش��ده تهران كه با تابلوي یك برند، پوش��اك غیرمجاز را عرضه 

مي كنند، برخورد مي شود. 
بهرام ش��هریاري با اش��اره به برخورد قدم به قدم با پوشاك فاقد 
مجوز وارداتي گفت: مبنا بر اینس��ت كه فروشگاه هایي با متراژ 
بیش از 400 متر در مجتمع هاي شناخته شده تهران كه با تابلوي 
یك برند، پوشاك غیرمجاز را عرضه مي كنند در مرحله اول مورد 

برخورد قرار گیرند. 
او افزود: در مراحل بعدي با تمام كس��انیكه پوشاك قاچاق وارد 
مي كنند و برچس��ب هاي تولیدي در كشور را روي لباس ها درج 

مي كنند برخورد مي شود.
شهریاري ادامه داد: در زمان محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دولت یازدهم، دس��تورالعملي ابالغ ش��د كه به 
برنده��اي خارجي اجازه فعالیت در كش��ور داده ش��د و یكي از 
بندهاي اولیه آن، آوردن گواهي برند است. او ادامه داد: به همین 
ترتیب به ش��ركت ها به عنوان نماینده اي از ی��ك برند خارجي 
گواهي داده شد تا نمایندگي رس��مي در كشور باشد كه در این 
مرحله بسیاري وارد كنندگان برند تقلبي از بین رفتند. در طرح 

جدید نیز همین اقدام صورت مي گیرد.

از سویي دیگر، مدیركل تعزیرات حكومتي استان تهران با اشاره 
به برخورد جدي این س��ازمان با فروش��گاه هاي پوشاك قاچاق 
گفت: از مجموع برندهاي موجود در كشور، 70 برند مجوز دارند 

و مابقي بصورت غیرقانوني وارد كشور مي شود.
 محمدعلي اس��فناني اظهار كرد: كساني كه با برندهاي خارجي 
فاق��د ثبت در كش��ور و نمایندگي اقدام به عرض��ه كاال به مردم 
مي كنند مورد برخورد قرار خواهند گرفت. او افزود: در كش��ور 
مجموعه هاي داراي مجوز اجازه فعالیت دارند و كاالي وارداتي 
آنها نیز باید داراي شناس��ه باش��د. اس��فناني گفت: از مجموع 
برندهاي موجود در كشور، 70 برند مجوز دارند و مابقي بصورت 
غیرقانوني وارد كش��ور مي ش��ود و طرح برخورد ب��ا آنها صورت 

مي گیرد. 
او در خص��وص چرایي فق��دان مبارزه صحیح ب��ا قاچاق عظیم 
پوش��اك گفت: طرحي كه ش��روع كردیم بدین معنا نیست كه 
تنها در سطح عرضه مبارزه صورت مي گیرد؛ در حالي كه قانوني 
مي گوید برخورد باید در س��طح مب��ادي ورودي صورت گیرد و 

مبادي ورودي نیز كار خود را انجام مي دهند. 
اس��فناني افزود: فرقي نمي كند قاچاق از چه طریقي وارد شود؛ 
چه از طریق كولبرها یا از طریق اس��كله هاي وارداتي، برخوردها 
را شاهد هستیم و امیدواریم سر دسته مجموعه و كساني كه در 
راس كار هستند شناسایي و برخورد جدي با آنها صورت گیرد.

رییس اتحادیه طباخان، فروش��ندگان كله پاچه و س��یرابي گفت: 
دولت باید واردات دام زنده را جایگزین واردات گوش��ت گرم كند تا 
تمامي مشكالت به وجود آمده حل و مرتفع شود. حسین رواسي در 
گفت وگو با پایگاه خبري اتاق اصناف ایران افزود: در ماه هاي اخیر به 
دلیل كمبود دام و خروج غیرقانوني دام به خارج از كش��ور مشكالت 
عدیده اي براي طباخان به وجود آمده كه شاهد افزایش قیمت باالي 
30 درصد بوده ایم و این مساله كاهش تقاضا را به دنبال داشته است. او 
با بیان اینكه كله پاچه غذاي سنتي مردم ایران است، تصریح كرد: كله 
وپاچه به عنوان غذاي سنتي پرطرفدار ایران محسوب مي شود و اینكه 
این روزها مشتري این غذا كم شده است به دلیل افزایش قیمت آن به 
خاطر كمبود دام در كشور است. رواسي تاكید كرد: روزانه بین 100 تا 
1۵0 تن گوشت گرم به كشور وارد مي شود كه اگر میانگین متوسط 
آن را 120تن در نظر بگیریم و آن را بر 20 كیلو گوشتي كه دام زنده 
مي دهد تقسیم كنیم به معناي آن است كه 60 هزار راس دام زنده در 
خارج از كشور ذبح مي شود تا این مقدار گوشت را بتوانیم به كشور وارد 

كنیم در حالي كه اگر به جاي واردات گوشت دام زنده به كشور وارد 
مي كردند مزایاي بیشتري را براي اقتصاد كشور داشت.

او اظهار كرد: اگر دام زنده به كش��ور وارد ش��ود صددرصد مقرون به 
صرفه تر خواهد بود و مي توان از تمامي اقالم و احشام آن استفاده كرد 
و كساني كه در این حوزه فعالیت مي كنند از فردي كه گوسفند را ذبح 
مي كند تا واحدهاي فروش كله پاچه اي و…. نیز بیكار نمي ش��وند. 
رواسي دلیل افزایش قیمت باالي 30 درصد نرخ كله پاچه را اینگونه 
توضیح داد: دالیل افزایش قیمت كله پاچه كم ش��دن كش��تار، كم 
شدن دام در كش��ور به خاطر واردات گوش��ت گرم بدون كله پاچه، 
افزای��ش قیمت آب، برق و گاز و ناتوان��ي واحدها در پرداخت حقوق 
كارگران، مالیات و حق بیمه كارگران است كه این افزایش قیمت ها 
باعث تعطیلي واحدهاي صنفي شده است. رییس اتحادیه طباخان، 
فروشندگان كله پاچه و سیرابي افزود: در حال حاضر بیش از یك هزار 
واحد داراي پروانه كسب در این صنف در استان تهران مشغول فعالیت 

هستند و نزدیك به حدود صد واحد نیز فاقد پروانه كسب هستند.

كميسيون انرژي اتاق ایران پيشنهاد داد

مدیرعامل شركت بازرگاني دولتي خبر داد

ایجاد واحدهاي پتروشيمي در سایر كشورها

توزیع 147هزارتن برنج، روغن و شكر در سه ماه پایاني سال

اعضاي كمیسیون انرژي اتاق ایران در نشست اخیر این كمیسیون، 
عالوه بر بررس��ي چگونگي ایجاد دیپلماس��ي انرژي در كش��ور 
این پیش��نهاد را مطرح كردند كه با توجه ب��ه تغییر رویكردهاي 
بین المللي در مورد نفت و تبدیل آن به سرمایه، باید از تالش براي 
فروش آن دست كشید و براي این منظور بهتر است تا واحدهاي 
پتروشیمي در كشورهایي كه خریدار فرآورده هاي نفتي هستند، 
راه اندازي ش��ود و از این طریق عالوه بر افزایش درآمدهاي ارزي 
كشور، بازارهاي جدید را نیز در اختیار بگیریم. رییس كمیسیون 
انرژي اتاق ایران نیز در ابتداي این نشست، از قرار گرفتن تدوین 
سند الگوي مصرف انرژي در كش��ور از سوي شوراي عالي انرژي 
خبر داد و گفت: در این سند قرار است خام فروشي منابع طبیعي 
متوقف ش��ود، همچنین مصرف انرژي كاهش یابد و فعالیت هاي 

زیربنایي اقتصادي و اجتماعي توسعه یابد.
به گزارش پایگاه خبري اتااق ایران، علي شمس اردكاني از اعضاي 
كمیسیون خواست تا نظرات خود را در مورد بندهاي پیشنهادي 
این سند ارایه دهند. در ادامه محمود خاقاني، كارشناس بین الملل 
انرژي، گزارشي از راهگشایي دیپلماسي انرژي ارایه داد. بر اساس 
اظهارات وي، دیپلماس��ي از دو بعد قابل اجرا اس��ت. یك بعد آن 
دیپلماس��ي س��خت اس��ت كه به كمك تهیه انواع تس��لیحات و 
مانورهاي نظامي به دست مي آید و دیگري دیپلماسي نرم است كه 
به كمك ارتباطات و تعامالت شكل مي گیرد. در ایران دیپلماسي 

سخت بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد. او همچنین از بي توجهي 
ایران نسبت به قراردادهاي منطقه اي انتقاد كرد و گفت: متأسفانه 
نتوانستیم از ظرفیت هاي موجود در قراردادهاي منطقه اي مانند 

اكو استفاده كنیم. 
این كارش��ناس حوزه انرژي از ورود كش��ورهاي توسعه یافته به 
عرصه جدید از فناوري هاي انرژي خبر داد و افزود: در دنیا به نفت 
به عنوان یك س��رمایه نگاه مي كنند اما در ایران همچنان نفت را 
یك كاال در نظر مي گیرند. حتي در ایران براي انرژي، بورس ایجاد 
كردند كه اقدامي نادرس��ت اس��ت. خاقاني ادامه داد: باید از تك 
روي ها دست برداشت و سیاست هایي را در نظر گرفت كه بهبود 

جایگاه ایران در سطح بین المللي كمك كند.

مدیرعامل شركت بازرگاني دولتي ایران از برنامه ریزي براي توزیع 
147 هزار تن كاالي اساسي برنج، روغن و شكر به منظور تنظیم و 

برقراري آرامش در بازار در سه ماه پایاني امسال خبر داد. 
به گزارش ایرنا، یزدان س��یف افزود: مقرر ش��ده در سه ماه پایاني 
امسال ۵0 هزار تن برنج، ۵7 هزار تن روغن خام براي تامین روغن 
خوراكي و 40 هزار تن شكر براي تنظیم بازار توزیع و عرضه شود. 
او خاطرنش��ان كرد: این كاالها با نرخ ه��اي مصوب تنظیم بازاري 
عرضه مي ش��وند. او اظهار كرد: با توجه به شرایط تحریم ها از آغاز 
سال تاكنون 20 میلیون تن كاالي اساسي تامین شده است كه تا 
به امروز فقط ۸.۵ میلیون تن به مصرف داخلي رسیده است. سیف 
ادامه داد: مجموع كاالهاي اساسي مورد نیاز سال آینده نیز تامین 

شده است و نگراني در این زمینه نداریم. 
به گفته این مقام مس��وول، در طرح تنظیم ب��ازار ماهانه 20 هزار 
تن برنج تایلندي درجه ی��ك )گرید A( هر كیلوگرم با قیمت پنج 
هزار و 200 تومان، و درجه دو با قیم��ت چهار هزار و 200 تومان 

در انبارهاي ش��ركت بازرگاني دولتي در استان ها عرضه مي شود. 
او همچنین بیان كرد: قیمت برنج تایلندي با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار استان ها تعیین و به دست مصرف كنندگان مي رسد. مدیرعامل 
شركت بازرگاني دولتي ایران در بخش دیگري از سخنان خود به 
موضوع خرید تضمیني محصوالت كش��اورزي پرداخت و گفت: 
مقدمات آماده سازي فرایند خرید و مراكز تحویل خرید تضمیني 
محصوالت كشاورزي سال زراعي 9۸-1397 از امروز بطور رسمي 
آغاز مي شود. او اظهار كرد: شوراي اقتصاد قیمت هر كیلوگرم خرید 
تضمیني گندم سال زراعي جدید را یك هزار و 600 تومان تعیین 
كرده كه با 23 درصد رش��د از نرخ مناس��بي براي تولیدكنندگان 
برخوردار است. این مقام مسوول پیش تر نیز عملكرد وزارت جهاد 
كش��اورزي در مدیریت ذخای��ر راهبردي محصوالت اساس��ي را 
»ارزشمند« ارزیابي كرده و گفته بود: با وجود تحریم هاي ظالمانه 
علیه ایران و نوس��ان نرخ ارز، همه نیازها در این زمینه تامین است 

و كمبودي نداریم.
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سهم اصناف در اشتغالزايي

واردات اتوبوس دست دوم 
»خيانت« است

 عدم ارايه فاكتور فروش
براي فرار از ماليات

پایگاه خبري اتاق اصناف ایران|نایب رییس 
اتاق اصناف ایران با اشاره به عدم حمایت دولت ها 
از حوزه اصناف كش��ور خاطرنشان كرد: اصناف 
و واحدهاي صنفي كش��ورمان بدون هیچ گونه 
حمایت خاصي از سوي دولت ها به تنهایي سهم 
بس��زایي را در اش��تغالزایي و ایجاد فرصت هاي 
ش��غلي در رس��ته هاي گوناگون بر عهده دارند. 
جالل الدین محمد شكریه، نقش مهم خانواده 
بزرگ اصناف در حیطه آموزش و تربیت نیروهاي 
ماهر كار را مورد تأكید ق��رار داد و تصریح كرد: 
اصن��اف بدون اینك��ه كمك مالي خاص��ي را از 
جانب دولت دریافت كنند با تكیه بر ظرفیت ها و 
پتانسیل هاي باالي خود و با آموزش نیروي كار 
ماهر، بار بزرگي را از دوش دولت برداش��ته اند. 
او افزای��ش س��طح تحصیالت آكادمی��ك را از 
ویژگي هاي بارز واحدهاي صنفي كش��ور اعالم 
كرد و افزود: ارتقاء س��طح تحصیالت ش��اغالن 
واحدهاي صنفي كه در قال��ب نظام كارگري و 
كارفرمایي در مجموعه اصناف كش��ور فعالیت 
مي كنند یقینا در ارایه خدمات مطلوب تر از سوي 

آنان موثر واقع مي شود.
نایب ریی��س اتاق اصن��اف ایران با بی��ان اینكه 
شاغالن نظام كارگري و كارفرمایي اكنون از نظر 
سطح تحصیالت در مقاطع باالي دیپلم و حتي 
در مقطع دكتري به سر مي برند ابراز داشت: باید 
از این جهش تحصیلي ب��ه وجود آمده در حوزه 
اصناف جه��ت ارتقاء بخش خدم��ات، تولید و 
نوین س��ازي نظام توزیع استفاده كنیم. رییس 
اتاق اصناف اس��تان گیالن تغییر ن��گاه دولت 
نسبت به حوزه اصناف كشور را مورد تأكید قرار 
داد و تصریح كرد: به اعتقاد بنده دولت باید نقش 
منحصر به فرد اصناف را در حوزه كسب و كار با 
نگاهي ویژه تر بار دیگر مورد بررسي قرار دهد و 
براي كم��ك، حمایت هاي الزم را از این خانواده 
بزرگ به عمل آورد. ش��كریه در تش��ریح نقش 
اصناف در حوزه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 
نیز اظهار كرد: ویژگي اصن��اف با مقوله اقتصاد 
مقاومتي عجین ش��ده اس��ت. به همین علت از 
دولت انتظار داریم براي كمك به حوزه اصناف و 
براي تحقق این اهدف راهبردي، مبارزه با كاالي 

قاچاق را در دستور كار خود قرار دهد.

ایس�نا|دبیر انجم��ن خودروس��ازان ایران از 
احتمال واردات اتوبوس هاي دست دوم از سوي 
ش��ركت اتوبوس��راني خبر داده و این كار را در 
شرایط فعلي »خیانت به كشور خواند«. احمد 
نعمت بخش اظه��ار كرد: مدیرعامل ش��ركت 
واحد اتوبوس��راني اخیرا از برنامه این ش��ركت 
براي واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتواني 
در خرید اتوبوس هاي نو، خبر داده اس��ت. او با 
اشاره به وجود 10 شركت اتوبوس ساز در كشور 
با ظرفیت تولید بالغ بر 4۵ هزار دستگاه در سال، 
اظهار كرد: در ش��رایطي كه تمام كارخانه هاي 
اتوبوس سازي زیر ظرفیت كار مي كنند و بعضي 
از آنها در ش��رف تعطیل شدن هستند، واردات 
اتوبوس هاي دس��ت دوم خارج��ي، خیانت به 
كشور است. نعمت بخش با بیان اینكه بخش هاي 
مختلف كشور در شرایط تحریم باید به یكدیگر 
كمك كنند، گفت: اگر استفاده از اتوبوس هاي 
دس��ت دوم اقتص��ادي بود كش��ورهاي مبداء 

خودشان از آنها استفاده مي كردند.
او افزود: ای��ن اتوبوس ها اس��تانداردهاي الزم 
براي ورود به كشور را ندارند و خرید آنها منجر 
به وابستگي و مصرف ارز براي تعویض قطعات 
مستعمل خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان 
ایران همچنین با بیان اینكه طبق قانون حداكثر 
استفاده از توان تولید داخل، شركت اتوبوسراني 
حق واردات اتوبوس دست دوم را ندارد، تصریح 
كرد: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
ثبت سفارش واردات اتوبوس هاي دست دوم را 

متوقف خواهد كرد.

پایگاه خبري ات�اق اصناف تهران|رییس 
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اظهار كرد: 
طبق قانون نظام صنفي هر فرد صنفي كه كاالیي 
را به صورت عمده یا خرده به فروش مي رساند 
حتما باید براي ف��روش كاال فاكتور صادر كند. 
سید مهدي میر مهدي كمجاني ادامه داد: به این 
ترتیب واردكننده و عمده فروش به واحد صنفي 
و واحد صنفي به خریدار باید فاكتور فروش ارایه 
كنند. او تصریح كرد: به ویژه م��وارد عدم ارایه 
فاكتور ب��ه واحدهاي صنفي در شهرس��تان ها 
بیشتر است و در حال حاضر شكایات زیادي از 
استان ها به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق اصناف ارس��ال شده و پرونده هایي در اتاق 
اصناف به ثبت رسیده كه در حال بررسي توسط 
بازرسان است. او گفت: فرار از مالیات و دور زدن 

اداره دارایي تصور پشت این اقدام است.
میرمهدي تاكی��د كرد: خری��داران باید حتما 
فاكتور دریافت كنند تا نه تنها در موضوع قیمت 
بلكه در مش��كل فني احتمالي دچار مش��كل 
نش��وند. زیرا در بررسي ش��كایت ها در اتحادیه 
نیز اولی��ن مدرك مورد بررس��ي فاكتور خرید 
است و نبود فاكتور مراحل رسیدگي را پیچیده 
مي كند. میرمهدي تصریح كرد: نمونه هایي از 
ش��كایات بدون فاكتور مطرح است كه خریدار 
چند ده میلیون تومان كاال خریداري كرده و با 
پیش آمدن مش��كل فني و عدم ارایه گارانتي از 
سوي فروشنده، متوجه اشتباه خود در نگرفتن 

فاكتور شده است.

   بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، عدد شامخ از 41.91 درصد در مهرماه به 39.21 درصد در آذرماه 
رسیده و میانگین سه ماهه این شاخص عدد 40.69 درصد را نشان می دهد که از انقباض فعالیت های اقتصادی حکایت دارد. بررسی ها نشان می دهد، 
تغییرات منفی در دو مقیاس »سفارش های جدید مشتریان« و »مقدار تولید«، مهم ترین عوامل در کاهش شامخ در ماه های آذر و آبان بوده است اما 
شاخص صادرات در این فصل، روندی صعودی داشته و رشد متوسط تقریبی 1.07 درصد را برای هر ماه ثبت کرده است. نکته قابل توجه اینکه همچنین 

رشد 1.06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک است.

برش
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رييس جمهور در بازديد از مركز ملي راهبري شبكه برق كشور:

مديريت »آب« بر مبناي خشكسالي باشد
گروه انرژي|

حجت االسالم والمس�لمين دكتر حسن روحاني، 
رييس جمهور اي�ران صبح دي�روز، در وزارت نيرو 
حض�ور به هم رس�اند و ضمن بازدي�د از مركز ملي 
راهبري شبكه برق كشور )ديسپاچينگ مركزي(، 
به ايراد سخنراني براي مديران و كاركنان وزارت نيرو 
پرداخت. دكتر روحاني ضمن اشاره به دستاوردهاي 
دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه آب و برق، به ابعاد 
امنيتي مس�اله آب و برق اش�اره كرد و لزوم توجه 
دست اندركاران اين وزارتخانه به هدررفت آب و برق 
به منظور كاهش مصرف و نيز توجه مردم به مصرف 
بهينه اين دو كاال را خواستار شد. رييس جمهوري 
در اين بازديد، با توضيح رضا اردكانيان وزير نيرو و 
متخصصان و مديران وزارت نيرو و صنعت برق كشور 
در جريان روند اقدامات و فعاليت هاي اين مركز در 
كنترل و توزيع برق مورد نياز كشور قرار گرفت. در 
اين نشست، رضا اردكانيان، وزير نيروي ايران ضمن 
قدرداني از حمايت هاي نهاد رياس�ت جمهوري از 
حوزه آب و ب�رق، مديريت توأمان عرضه و تقاضا را 
ضرورت امروز جامعه در حوزه نيرو دانست. بازديد 
رياست جمهوري از وزارت نيرو چند روز پس از آن 
ص�ورت گرفت كه بودجه اي�ن وزارتخانه در اليحه 
بودجه 98 افزايش قاب�ل توجهي يافت.   به گزارش 
پايگاه اطالع رس�اني دولت، رييس جمه�ور ايران 
صبح روز دوش�نبه با حضور در وزارت نيرو از مركز 
ملي راهبري ش�بكه برق كش�ور )ديس�پاچينگ 
مرك�زي( بازديد كرد. در اين بازدي�د برنامه وزارت 
نيرو در راس�تاي تامين برق مطمئن و پايدار كشور 
در اوج بار سال 98 و الزامات آن شامل »پيش بيني 
تراز توليد و مص�رف در پيك س�ال 98«، »برنامه 
راه اندازي واحدهاي نيروگاه هاي حرارتي، »برنامه 
افزايش ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي«، تجديدپذير 
و برق آب�ي«، »طرح هاي اولويت دار ش�بكه انتقال 
برق كشور«، »برنامه هاي مديريت مصرف« و »قرار 
گرفتن تجهيزات صنع�ت برق در زم�ره كاالهاي 
اساس�ي« براي رييس جمهور تشريح شد.  حسن 
روحاني رييس جمه�وري در اي�ن بازديد در جمع 
وزير، معاونان و مدي�ران وزارت نيرو با بيان روايتي 
از دقت رهبر معظم انقالب در مصرف صحيح برق، 
عنوان كرد: »مبناي اداره منابع آبي كشور را بايد بر 
پايه ادامه خشكسالي گذاشت و مهم ترين قدم، به 

حداقل رساندن هدررفت منابع آبي و برقي است.«

روحاني با بيان اينكه همه مردم كشور آگاه هستند كه آب 
و برق، مساله بسيار حساس زيربنايي و حياتي براي زندگي 
اس��ت، گفت: »هوا و اكسيژن نخستين نياز بشر است، اما 
شايد مهم ترين مساله بعد از اينها آب باشد كه نه تنها مايه 
حيات براي انس��ان ها بلكه براي همه موجودات اس��ت.« 
رييس جمهوري با اشاره به اينكه معمواًل در فعاليت هاي 
روزانه به نعمت هاي خدا تا زماني كه مشكلي به وجود ايد، 
توجه��ي نمي كنيم، گف��ت: »امنيت نيز يك��ي از همين 
نعمت هاست كه بايد در نظر داشت چه ساز و كاري فراهم 
مي شود تا كشور، شهر، خيابان و پياده روها امن باشد، اما در 
هنگام حادثه اي در يك گوشه، مشخص مي شود كه امنيت 
تا چه مقدار اهميت دارد.« رييس دولت دوازدهم با تأكيد بر 
اينكه آب و برق نيز براي ما امنيت است چرا كه براي مردم 
امنيت خاطر و آرامش ايجاد مي كند، ادامه داد: »در بازديد از 
مركز كنترل برق كشور، مشخص شد كه تالش بسيار بزرگي 
براي تراز توليد مصرف انجام مي شود كه دقت در اين تراز كار 
بسيار مهمي است و خاموشي يا فعال شدن نيروگاه ها، در 
برخي از كشورهاي پيشرفته نيز باعث فروپاشي مي شود.« 
دكتر روحاني با اشاره به اينكه خاموشي 24 ساعته در لندن 
منجر شد تا كشور انگلستان تا مرز فروپاشي پيش رود، گفت: 
»اين مشكالت در هر كشوري رخ مي دهد و خوشبختانه 
15 س��ال است كه در ايران چنين حادثه اي اتفاق نيفتاده 
است و بايد از همه دس��ت اندركاران صنعت برق، تشكر و 

قدرداني كرد.«

 تهران در آستانه جيره بندي بود 
رييس جمهور با بيان اينكه در سال 97 ممكن بود مشكالت 
بزرگ��ي در زمين��ه آب و برق براي كش��ور به وج��ود  آيد، 
خاطرنشان كرد: »در دوران وزارت مهندس چيت چيان، 
وي به من اعالم كرد كه اگر يكسري از اقدامات انجام نشود، 
در تابس��تان مجبوريم آب تهران را جيره بندي كنيم، اما 
دولت اقدامات سريعي اتخاذ كرد كه اتصال آب سد ماملو 
يكي از همين فعاليت هاي دولت بود.« رييس جمهور ادامه 
داد: »در فصل تابستان مشكل تأمين آب و برق را داريم كه 
بايد بر اين اساس و اينكه كشور در منطقه خشك قرار دارد، 
مبناي كار را در ادامه خشكسالي قرار دهيم.« دكتر روحاني 
در ادامه افزود: »هنگامي كه ما روي پاي خود مي ايستيم، 
هيچ كس نمي تواند به ما زور بگويد. ما تصور مي كنيم كه 
فقط امريكا زورگويي مي كند، اما حقيقت اين است كه اگر 
نيازمند شويم، حتي كشورهاي فقير و كشوري كه براي آن 
فداكاري هم كرده ايم، شروع به زورگويي مي كند.« دكتر 
روحاني تأكيد كرد: »احتياج و نياز گاهي يك قدرت بزرگ 
را در هم مي شكند و اين نشان مي دهد كه ما بايد روي پاي 

خود بايسيتم.« 

   لزوم كاهش هدررفت
روحاني همچنين با اشاره به اينكه تلفات و هدررفت در بخش 
برق از 15 درصد به كمتر از 11 درصد رسيده است، اظهار 
داشت: »اين اقدام بسيار مهمي است و بايد تلفات در صنعت 
آب و برق را به عنوان اولويت از وزارتخانه نيرو شروع كرد و 

بايد به آمار تك رقمي برسيم.«
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه آب را بايد درست حراست 
كنيم، گفت: »هدر رفت ش��بكه انتقال آب از س��د كرج و 
سدهاي مختلف به تهران در حدود 20 تا 30 درصد اعالم 
ش��ده است كه آن مقدار هدر رفت بسيار مهم است و تمام 

تالش ها براي صرفه جويي مربوط به ثابت شدن همين مقدار 
هدر رفت از شبكه انتقال آب است.«

رييس جمهور تصريح كرد: »با سرمايه گذاري و تكنولوژي 
مي توان جلوي هدر رفت و تلف��ات در صنعت آب و برق را 

گرفت.«
روحاني ادامه داد: »همه ميزان آبي كه از دريا براي شيرين 
كردن بايد انجام شود شامل يك درصد است در حالي كه 
اگر از آب درست حراست كنيم، به جاي يك درصد تا 10 

درصد سود مي بريم.«
روحاني با بيان اينكه حل مش��كل آب با بارور كردن ابرها، 
راه حل اساسي نيست؛ آبهاي موجود بايد به درستي مديريت 
شود، اظهار داشت: اينگونه مطالب كه با باروري ابرها مشكل 
حل مي شود، در س��ال هاي 43 و 44 و رژيم شاهنشاهي 
مطرح ش��د و اين از نمونه تفكرات ش��اهانه بود كه با بارور 
كردن مشكل آب حل مي شود و حتمًا اين موضوع راه حل 

اساسي نيست.
 رييس جمهوري در ادامه عنوان كرد: »هر چند ممكن است 
سال آينده نيز دچار مشكالتي در آب و برق كشور باشيم، اما 
با برنامه ريزي خوب مي توانيم از مشكالت عبور كنيم. در عين 
حال آغاز سال آبي كشور كه از پايان شهريور آغاز مي شود نيز 

خوب بوده كه اميدواريم ادامه داشته باشد.«

   مصرف صحيح امري ديني است 
رييس جمهور اقدام دوم در زمينه توجه به صنعت آب و برق را 
مساله مصرف بي رويه يا درست  مصرف نكردن توصيف كرد 
و گفت: »يك پايه اصلي در دين اسالم، عمل صالح، شايسته 
و بي نقص است و اگر آب را بد مصرف كنيم، عمل صالحي 
انجام نداده ايم و بايد در نظر داشت كه معني عمل صالح تنها 

نماز و روزه نبوده، بلكه معني بسيار وسيعي دارد.«
روحاني با بيان اينكه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه 
داراي معاني وسيع است، تصريح كرد: »كسي كه آب را بد 
مصرف مي كند، منكري انجام مي دهد كه اين نهي از منكر 
يا بايد به صورت زباني يا برنامه ريزي براي جلوگيري از هدر 

رفت باشد.«
رييس جمهور تأكيد كرد: »هدايت جامعه به درست مصرف 

كردن، امر به معروف و عمل حسنه است.«
روحاني س��پس به خاطره اي از امام خميني )ره( كه با سه 
مشت آب وضو مي گرفتند اشاره كرد و ادامه داد: »اين همان 
عمل صالح است اما برخي هنگام وضو، وسواس و شك به 
خرج مي دهند و شير آب را تا پنج دقيقه نيز باز مي گذارند.«

رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد مردم را با كمك تبليغات 
صدا و سيما و رسانه براي چگونگي درست مصرف كردن 
دعوت كنيم، گفت: »بايد در ساعات پيك مصرف، درست 
مصرف كنيم كه هر ساعت پيك، مصرف نكردن به معني 
عمل نيك و صالح است و ارتقاء فرهنگ مردم در اين زمينه 

به ما و حتي خودشان بسيار كمك مي كند.«

 رويكرد  رهبر معظم انقالب در مصرف برق 
روحاني با بيان اينكه بس��يار مهم است تا فرهنگ درست 
مصرف كردن و عمل صالح در آب و برق را به همگان نشان 
دهيم، ادامه داد: »هنگامي كه براي جلساتي خدمت مقام 
معظم رهبري حاضر مي شويم و از اتاقي به اتاق ديگر جابه جا 
مي شويم، ايشان بالفاصله برق اتاق را خاموش مي كنند و ما 

بايد به كار درست عادت كنيم.«
رييس جمهور با بيان اينكه هنگامي كه عمل 81 ميليون نفر 
در كشور درست شود، اثرات بسيار بزرگي در كشور خواهد 
داشت، تصريح كرد: »همه مردم بايد در اين زمينه كمك 
كنند تا با گذراندن آموزش هاي مورد نياز، مقدار الزم از برق 

و آب استفاده كنيم.«
رييس جمه��ور تصريح كرد: »سيس��تم هاي هوش��مند 
مي توانند در اين زمينه به كش��ور كمك كنند و مي توان 
به منازل داراي اين سيس��تم ها مش��وق هايي ارايه كرد و 
تخفيف هايي قايل شد تا مردم براي استفاده از سيستم هاي 

هوشمند تشويق شوند.«
روحاني از بخش صنعت نيز خواست تا در اين زمينه به كمك 
كشور بيايند و در فصل تابستان و پيك مصرف با سيستم هاي 

سرمايشي مناسب به مصرف بهينه كمك نمايند.
رييس جمهور با اش��اره به ضرورت اصالح مصرف در 
مصارف خانگي، گفت: »بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كنيم كه مصرف آب و برق در مصارف خانگي كاهش 
پيدا كند. اين كار نياز به تبليغات، برنامه ريزي وزارت 
نيرو و تعيين نرخ مناسب و برنامه ريزي در صنعت است 
كه همه بايد دست به دست هم بدهد تا بتوانيم اين كار 

را به سامان برسانيم.«
رييس جمهور با اش��اره به طرح هميار پليس و استفاده از 
كودكان و دانش آموزان در اجراي برخي از مقررات و تذكر 
دادن آنها به والدين خود در زمان تخلف از مقررات، گفت: 
»وزارت نيرو ه��م مي تواند با هم��كاري وزارت آموزش و 
پرورش چنين طرحي را در راستاي صرفه جويي و جلوگيري 
از هدررف��ت آب و برق در كش��ور اجرا كن��د و در آموزش 

صرفه جويي، هميار داشته باشد.«
حجت االسالم حسن روحاني همچنين با اشاره به ضرورت 
تالش در راستاي توسعه دولت الكترونيك، گفت: »با توسعه 
دولت الكتروني��ك مي توانيم تمامي قبض هايي كه صادر 
مي شود را تبديل به قبوض الكترونيكي روي تلفن همراه 
مردم كرده و با اين اق��دام در هزينه هايي كه صرف چاپ و 
توزيع قبوض مختلف مي شود، صرفه جويي بااليي داشته 

باشيم.«

   كشت فراسرزميني برنج در تايلند
روحاني همكاري بخش هاي مختلف وزارت نيرو با بخش 
كشاورزي را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: »اين مهم 
است كه آب مصرفي كشاورزي چه ميزان باشد و محاسبه 
كنيم كه براي توليد ميوه چه ميزان آب و برق مصرف شده 
و توليد ميوه به چه قيمتي تمام شده است. همچنين بايد 
بررسي كنيم كه كشت ميوه، سبزي و صيفي جات در داخل 
كشور به صرفه تر است يا بايد به كشت فراسرزميني روي 
بياوريم و در ديگر كشورها زمين اجاره كرده و محصوالتي 
كه نياز به آب زياد دارند را در آن كشورها كه منابع آبي بهتري 
دارند، توليد كنيم و اين اثرات بسيار خوبي مي تواند براي ما 

به دنبال داشته باشد.«
رييس جمهور با اشاره به اينكه در سفر به تايلند نخست وزير 
اين كشور پيشنهاد كشت برنج توسط ايران در زمين هاي 
كشاورزي اين كشور را ارايه كرد، گفت: »در تايلند زمين هاي 
كشت برنج ساالنه 3 تا 4 نوبت كشت مي شود و بايد محاسبه 
كنيم كه آيا كشت برنج در داخل كشور به نفع ماست يا بايد 

آن را به كشت فراسرزميني تبديل كنيم.«
روحاني ادامه داد: »البته در دولت اين تصميم را اتخاذ كرديم 
كه كشت برنج تنها مختص به شهرهاي شمالي ايران باشد و 
در شهرها و استان هاي ديگر سراغ كشت برنج و محصوالتي 

كه نياز به آب زياد دارد، نروند.«
رييس جمهور خاطرنشان كرد: »بايد كشاورز را به كشت 
محصولي تشويق كنيم كه در ازاي زحمتي كه مي كشد، 

براي او به صرفه باشد.«
روحاني با اشاره به ضرورت توسعه كشت گلخانه اي و آبياري 
با س��امانه هاي نوين كه مصرف آب را تا حد زيادي كاهش 
مي دهد، گفت: »اگر بتوانيم س��االنه 10 ت��ا 20 درصد در 
مصرف آب كشاورزي صرفه جويي داشته باشيم، تأثيرات 
بسيار خوبي خواهد داشت و مي تواند كار چند سد را براي 
ما انجام دهد.« روحاني با اش��اره به اينكه تابستان به دليل 
افزايش مصرف مي تواند براي مردم و تالشگران در وزارت 
نيرو ايام سختي باشد، اظهار داشت: »بايد در راستاي اصالح 
فرهنگ مصرف تالش كرده و از هدررفت ها جلوگيري كرده 
و با كشت فراسرزميني و اصالح بذر، شيوه هاي كشاورزي 

را تغيير دهيم.«
رييس جمهور افزود: »امروز به گفته وزير جهاد كشاورزي 
برخي از بذرها از خارج از كشور وارد مي شود و دليل آن اين 
است اس��تفاده از اين بذرها مي تواند توليد محصول را تا 3 
برابر افزايش دهد و برخي بدون اينكه با مسائل آشنا باشند، 
فقط عنوان مي كنند كه چه ني��ازي دارد كه بذر را از خارج 
وارد كنيم.« روحاني با اشاره به اينكه در توليد گوشت مرغ و 
خوراك آن نيز به همين شكل است، افزود: »گاهي نياز داريم 
كه براي جلوگيري از مرگ و مير و افزايش گوشت آوري و 

سالمت محصول، برخي نيازها را از خارج تأمين كنيم.«
روحاني خاطرنش��ان كرد: »اينكه در بخش كش��اورزي 
توانس��تيم در دولت يازده��م 300 هزار هكت��ار از اراضي 
خوزستان و ايالم را زير كشت ببريم، كاري عظيم و بزرگ بود 
منتها معمواًل اقدامات دولت يازدهم و دوازدهم از كارهايي 

است كه نبايد آشكار و گفته شود.«
رييس جمهور با اشاره به اينكه زير كشت بردن 46 هزار هكتار 
از اراضي زابل نيز از اقدامات خوب دولت در اين بخش است، 
افزود: »اين كار نتيجه تالش هاي خانواده بزرگ دولت و همه 

مردم، كشاورزان و تالشگران است.«
رييس جمهور با بيان اينكه ايجاد يك سد گاهي اوقات آثار 
اقليمي بدي به همراه دارد و منجر به خشك شدن برخي 
درياچه ها و تاالب ها مي ش��ود و مسائلي را ايجاد مي كند، 
خاطرنشان كرد: »اقدام دولت در احياء درياچه اروميه 14 
ميليون جمعيت ايران را نجات داد و اگر روند سابق ادامه پيدا 
مي كرد، درياچه اروميه خشك مي شد و گرد و خاك حاصل 
از آن، كشاورزي را در اين مناطق از بين مي برد و زندگي مردم 

را دچار مشكل مي كرد.«

   در آب و گاز و برق و بنزين
روحاني با بيان اينكه هيچ دولتي در بخش آب به اندازه 
دولت يازدهم س��رمايه گذاري نكرده است و باالترين 
بودجه در اين بخش انجام شده است، افزود: »در بخش 
برق هم در دولت يازدهم سرمايه  گذاري بسيار خوبي 
صورت گرفت به گونه اي كه بي��ش از 9 هزار مگاوات 
افزايش ظرفيت در توليد برق داش��ته ايم و از 70 هزار 
مگاوات به بي��ش از 80 هزار م��گاوات ظرفيت نصب 
شده رسيده اس��ت و تا آخر سال هم 12 هزار مگاوات 
به آن اضافه خواهد ش��د و عالوه بر آن با كاهش تلفات 

و هدررفت برق 2500 مگاوات ديگر هم به آن افزوده 
خواهد شد.«

رييس جمهور اظهارداش��ت: »كاري ك��ه دولت يازدهم و 
دوازدهم در بخش آب در غرب كش��ور انج��ام مي دهد و 
اقداماتي كه در زمينه كش��اورزي، سدسازي و تونل انجام 

مي شود، بي نظير است.«
روحاني تصريح كرد: »مهار 5.6 دهم ميليارد متر مكعب آب 
در بخش هاي غربي و انتقال آن به مناطق گرمسيري اقدام 

بزرگ و افتخاري براي وزارت نيرو و دولت است.«
روحاني با بيان اينكه برخي تنه��ا اقدام دولت يازدهم را در 
برجام خالصه مي كنند، گفت: »برجام يكي از خيرات دولت 
يازدهم است كه حسنه آن مداوم بوده و براي هميشه باقي 
مي ماند و مانند كار خيري است كه پايان ندارد اما نبايد آن را 

تنها اقدام دولت يازدهم دانست.«
رييس جمهور »طرح تحول نظام سالمت«، »احياء درياچه 
اروميه«، »آب رساني، برق رساني و گازرساني به روستاها« و 
اينكه حدود 6 ميليون جمعيت روستايي در دولت يازدهم و 
اوايل دولت دوازدهم از آب سالم آشاميدني برخوردار شدند 
را از ديگر اقدامات دولت يازدهم برشمرد و ادامه داد: »اينكه 
در پارس جنوبي امروز همس��ان با ديگر كشورها از ذخاير 
گازي جنوب كشور استفاده مي كنيم و نيز اينكه در طول 

5 سال توانستيم 2 هزار كيلومتر راه آهن ايجاد كنيم كه اين 
به اندازه بيش از 20 درصد كل راه آهني است كه در كشور 

احداث شده است، از ديگر اقدامات دولت بشمار مي رود.«
روحاني تصري��ح كرد: »در بخش هاي آب، ب��رق، گاز، راه، 
ارتباطات، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در روستاها، 

اقدامات بسيار تأثيرگذار و گسترده اي انجام گرفته است.«
رييس جمهور ادامه داد: »امروز با تالش مردم و مسووالن 
در گندم به خودكفايي رس��يده ايم و در بنزين در آستانه 
خودكفا شدن هستيم و در گازوئيل و گاز نيز به خودكفايي 

رسيده ايم.«
روحاني با بيان اينكه در س��اليان گذشته هنگامي كه در 
زمستان نياز به واردات گاز پيدا كرديم، يكي از كشورها قيمت 
گاز را 9 برابر افزايش داد و ما چون مجبور بوديم، قيمت آن 
را پرداخت كرديم، خاطرنشان كرد: »اما با تالش هايي كه 
در اين دولت انجام گرفت، س��ال گذشته زماني كه همان 
كشور گاز را به روي ما قطع كرد، هيچ اعتنايي نكرديم و خود 
آنها به دنبال اين بودند كه چرا براي وصل شدن گاز اقدامي 

نمي كنيم و اين اثر خودكفايي و خوداتكايي است.«

   توسعه ديپلماسي برق در برنامه دولت
رييس جمهور با بيان اينكه امروز خوشبختانه در آب و برق 
و سدسازي و س��اخت نيروگاه، روي پاي خود ايستاده ايم 
و خودكفا شده ايم و به ديگر كش��ورها نيز خدمات فني و 
مهندسي ارايه مي كنيم، گفت: »امروز بايد تالش كنيم تا 

مردم در زندگي روزمره خود دچار مشكل نشوند.«
روحاني در ادامه با اش��اره به اينكه امروز در بخش برق 
به دنبال توسعه ديپلماس��ي برق هستيم، گفت: »اين 
اقدام بسيار بزرگي اس��ت كه مي توانيم برق را به ديگر 
كشورها و همسايگان صادر كنيم و اينكه بتوانيم برق را 
با منطقه و ديگر كشورها تبادل كنيم و بتوانيم به راحتي 
به ش��بكه هاي بزرگ آسيا و اروپا وصل بشويم نيز حائز 

اهميت است.«

   لزوم مشاركت رسانه ها
رييس جمهور با اش��اره به اينكه بايد براي روز مبادا فكر و 
برنامه ريزي كنيم، اظهار داشت: »از امروز مي بايست براي 
تابستان سال آينده تالش كنيم و اميدواريم با كمترين تنش 
آبي و مشكل در برق همراه بوده و ناراحتي و مشكلي براي 
مردم به وجود نيايد در عين حال بايد از مردم هم بخواهيم تا 

دولت را در اين راستا كمك كنند.«
روحاني افزود: »مطمئناً هيچ كار مهم و بزرگي بدون حمايت، 

كمك، ايثار و همكاري مردم به ثمر نمي رس��د و دولت به 
تنهايي قادر به انجام امور نيس��ت، اما وقتي دولت، مردم و 
رسانه ها در كنار هم قرار بگيرند و فرهنگ الزم براي مردم 

شرح داده شود، ثمرات بسيار خوبي به همراه دارد.«
روحاني با اشاره به ضرورت تالش در زمينه نمك زدايي در 
كشور گفت: »برخي از نقاط كشور راهي به جز انتقال آب 
ندارد، اما بس��ياري از نقاط كشور از جمله سراسر جنوب و 
شمال ايران متصل به آب هستند كه البته مسائل خاص 
خود را دارند ما بايد سواحل جنوب و سواحل مكران را كه 
اهميت زيادي دارد آباد كنيم و اين كار با آب و برق امكان پذير 
است و مي توانيم با احداث نيروگاه هاي خورشيدي و استفاده 
از برخي نيروگاه هاي كوچك اتم��ي، انرژي پاك را به اين 

مناطق ببريم.«
روحاني اظهار داشت: »دليل اينكه اقدامات دولت بيان و بازگو 
نمي شود اين است كه رسانه ها آنها را عنوان نمي كنند و صدا 
و سيماي كشور بين مكروه، واجب، مستحب و حرام گاهي 
دچار مشكل مي شود و تصور مي كند كه تعريف از دولت، 
مكروه است در حالي كه اين اقدام مستحب يا واجب است.«

رييس جمهور تأكيد كرد: »باي��د واقعيت ها را براي مردم 
توضيح بدهيم كه چه اقداماتي انجام شده است.«

روحاني افزود: »با وجود همه اقداماتي كه با تالش گسترده 
انجام مي شود، اما در روزي كه مشكلي به وجود مي آيد، گاهي 

كل اقدامات دولت را در صفر ضرب مي كنند.«

   تعرفه راه مديريت مصرف
در نشست حسن روحاني رياست جمهوري در وزارت نيرو، 
عالوه بر رضا اردكانيان وزير نيرو برخي معاونان و مديران اين 
وزارتخانه نيز با ارايه گزارشي از وضعيت آب و برق به بررسي 
راهكارها، اقدامات و طرح هاي مختلف براي مديريت بهينه 

آب و برق در كشور پرداختند.
وزير نيرو نيز در جريان اين ديدار با قدرداني از حمايت هاي 
رييس جمهور از صنعت مهم و حياتي آب و برق در تابستان 
سال گذشته، گفت: »دشمنان با توجه به تغييرات اقليمي 
برنامه هاي وس��يعي براي جمهوري اسالمي ايران در نظر 

داشتند كه اين دوران پشت سر گذاشته شد.«
اردكانيان با بي��ان اينكه دولت و مردم بايد از نظر آب و برق 
پايدار در حد متعارف در آسايش و امنيت خاطر باشند، تاكيد 
كرد: »وارد مرحله مديريت توامان عرضه و تقاضا شده ايم كه 
همكاري بين بخشي از الزامات اين مهم است و بايد با ايجاد 
سازكارهايي براي امنيت آبي، غذايي و مالحظات محيط 

زيستي برنامه ريزي كنيم.«
وي با اشاره به اهميت مبحث آب هاي مرزي تاكيد كرد: »بايد 
براساس پروتكل ها و تامين حق آبه ها براي استيفاي حقوق 
قانوني جمهوري اسالمي ايران حركت كرد چرا كه توسعه 

منابع آب و خاك در مناطق مرزي حائز اهميت است.«
رضا اردكانيان با بيان اينكه وظيفه وزارت نيرو اين اس��ت 
كه هم دولت و هم مردم از حيث تامين آب و برق پايدار در 
آسايش و امنيت خاطر باشند، افزود: »در عرصه مهمي مانند 
آب با استفاده از تاكيدات موجود در اين بخش و سازوكاري 
كه از سوي دولت تصويب ش��ده درصدديم تا امنيت آبي، 
غذايي و مالحظات زيس��ت محيطي را به ش��كل توامان 

برنامه ريزي كرده و به پيش ببريم.«
اردكانيان تاكيد كرد: »اصالح تعرفه  مشتركان پرمصرف آب و 
برق به هيچ عنوان راهي براي تامين درآمد كوتاه مدت نيست 
بلكه درصدد تامين درآمد بلندمدت از اين بخش خواهيم 
بود.« وي در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: »تعرفه 
وسيله اي براي مديريت مصرف است؛ ما زماني كه با استفاده 
از ابزار تعرفه بتوانيم مشتركان پرمصرف را براي پيوستن به 
الگوي مناسب مصرف تشويق كنيم طبيعتا در بلندمدت 
خود را از صرف منابع ف��راوان براي احداث نيروگاه بر حذر 
داشته ايم. هر چند ممكن است در كوتاه مدت درآمدهاي 
اين بخش كاهش پيدا كند ولي در آينده اين مهم منفعت 

اصلي صنعت برق كشور خواهد بود.«
وزير نيرو با اش��اره به راه اندازي مرك��ز امور اجتماعي آب 
و ان��رژي اين وزارتخان��ه در دولت دوازده��م، گفت: »اين 
مجموعه درصدد فعال تر كردن ارتباط با مصرف كننده و 

متقاضيان است.«
اردكانيان خاطرنش��ان ك��رد: »به جه��ت اينكه تمامي 
فعاليت هاي بخش آب و برق بر محور منابع انساني شايسته 
است، طبيعتا موضوع شايسته گزيني را كه جزو برنامه هاي 
مورد تاييد دولت تدبير و اميد بوده به شكل مناسبي دنبال 
مي كنيم.« روحاني همچنين از نمايشگاه دستاوردهاي 

مديريت منابع آب ايران بازديد كرد.
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 صعود نفت در آخرين 
روز 2017

ايس�نا| قيمت نفت روز دوش��نبه در آخرين روز 
معامالت س��ال 2018 تحت تاثير عملكرد مثبت 
بازارهاي سهام، صعود كرد اما در مسير ثبت نخستين 
كاهش ساالنه در سه سال گذش��ته قرار دارد. بهاي 
معامالت آتي نفت برنت 56 س��نت ي��ا 1.1 درصد 
افزايش يافت و به 53.77 دالر در هر بشكه رسيد. نفت 
برنت حدود 20 درصد در سال 2018 پس از دو سال 
رشد كاهش داشته است. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا 44 س��نت يا يك درصد 
نسبت به قيمت نهايي روز جمعه افزايش يافت و به 
45.77 دالر در هر بشكه رسيد. قيمت وست تگزاس 
اينترمديت امسال حدود 24 درصد كاهش داشته 
است. قيمت هاي نفت هفته گذشته در طول معامالت 
پرنوسان با بازارهاي سهام همگام شده بودند و ضرر 
سنگيني را متحمل شدند. به گفته جوناتان بارات، 
مدير سرمايه گذاري در شركت پرابيس سكيوريتيز، 
س��رمايه گذاران به دنبال خريد ارزان هستند و اگر 
مسائل تجاري امريكا با چين حل شود، انتظار مي رود 
تقاضاي اقتصادي افزايش پيدا كند. اشاراتي مبني 
بر پيش��رفت مذاكرات تجاري امريكا و چين اعتماد 
س��رمايه گذاران را تقويت كرده و به صعود بازارهاي 
سهام در معامالت دوشنبه كمك كرد. رييس جمهور 
امريكا روز شنبه در توييتر نوشت: همين االن مكالمه 
طوالني و خوبي با شي رييس جمهور چين داشتم. 
مذاكرات به خوبي پيش��رفت مي كند و اگر توافقي 
انجام بگيرد بسيار جامع خواهد بود و همه موضوع ها، 

بخش ها و نقاط مورد اختالف را مي پوشاند.
به گفته سوكريت ويجاياكار، مدير شركت مشاوره 
تريفكتا، چين همچنان بهترين موتور براي رش��د 
اقتصاد جهاني بوده و مشكالت شديد اين كشور به 
ش��كل اجتناب ناپذيري به رشد جهاني و در نتيجه 
مصرف نفت آسيب خواهد زد. روند نزولي اخير قيمت 
نفت احتماال از ژانويه كه اجراي توافق كاهش توليد 
اوپك و غيراوپك آغاز مي ش��ود كمتر خواهد ش��د. 
اوپك به همراه متحدانش ش��امل روسيه اوايل ماه 
جاري موافق��ت كردند ميزان توليد خود را مجموعا 
1.2 ميليون بش��كه در روز در نيمه اول سال 2019 
كاهش دهند. به گفته تحليلگران، ممكن است اين 
گروه ميزان عرضه خود را به مدت طوالني تري محدود 
نگه دارد ت��ا بتوانند افزايش قيمت صورت گرفته در 
فاصله سپتامبر تا اكتبر امسال را مجددا مشاهده كند. 
در حالي كه انتظار مي رود قيمت نفت در س��ه ماهه 
نخست س��ال 2019 بهبود ماليمي پيدا كند بازار 
همچنان به دليل رشد فزاينده توليد امريكا تحت فشار 
خواهد ماند. سطح توليد شيل امريكا يكي از عوامل 
اصلي تاثيرگذار بر بازار خواهد بود و اگر توليدكنندگان 
ش��يل امريكا روند نزولي قيمت ها را ناديده گرفته و 
از س��ال آينده توليد خود را باال ببرند، جهت حركت 
بازار را ديكته خواهند كرد. بر اساس گزارش رويترز، 
شركت بيكرهيوز روز جمعه اعالم كرد شركت هاي 
انرژي امريكايي در هفته منتهي به 28 دسامبر تعداد 
دو حلقه به شمار دكل هاي حفاري نفت اضافه كردند 
و مجموع آن را به 885 حلقه رساندند كه باالتر از 747 

حلقه در سال 2017 بود.

 اجرا ي14 ابرپروژه 
نفتي در سال 98  

ايرنا| مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
گفت: عمليات اجرايي حداقل 14 پروژه كالن ميدان 
نفتي از بين 28ميدان نفتي، در نيمه نخس��ت سال 

آينده آغاز مي شود.
احمد محمدي روز يكش��نبه در حاش��يه نشست 
تخصصي طرح نگهداشت و افزايش توليد 28 ميدان 
نفتي مناطق نفتخيز جنوب با اشاره به پيگيري براي 
نهايي كردن هشت تا 10 بسته قراردادي جديد، افزود: 
اين بسته ها عالوه بر 6 بسته قبلي در راستاي اهداف 
فني و عملياتي اين شركت به منظور ايجاد اشتغال 

فراگير در منطقه تهيه شده است.
وي بيان داشت: ش��ركت ملي نفت ايران با تاكيد بر 
تسريع تكميل بسته ها و برگزاري مناقصات در قالب 
قراردادهاي عمليات محور EPC، EPD، شركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب را مكلف كرد تا در راس��تاي 
افزايش اش��تغال و پويايي بازار كار و كاال در كشور به 
ويژه خوزستان، حداقل هشت بسته را تا انتهاي امسال 
نهايي و پيمانكاران را مشخص كند تا در نيمه نخست 

سال 98، حداقل 14 پروژه كالن آغاز شود.
وي افزود: همه م��ا در كنار راهبري توليد و عمليات 
مرتبط با آن، با سرعت و دقت در حال پيگيري و اجراي 
طرح 28 مخزن هستيم و با حمايت شركت ملي نفت 
ايران، همه چيز به صورت دقيق در حال انجام است 
و هيچ گونه تاخيري جدي در روند تهيه بسته ها ي 
قراردادي وجود ندارد. وي برندگان پنج مناقصه ديگر 
براي ميدان هاي نفتي رامشير، گچساران خامي، اللي 
آسماري، كبود و نرگس��ي را به ترتيب شركت هاي 
اويك، ملي حفاري ايران، پتروگوهر فرا ساحل كيش، 
حفاري و اكتشاف انرژي  گستر پارس و حفاري دانا بيان 
كرد. وي گفت: يك طرح جامع و يكپارچه به صورت 
يكجا به پيمانكار واگذار و همه اقدام  ها با مسووليت 
اجرايي و آورده مالي پيمانكار عملياتي مي شود و در 
واقع، با تكميل هر بخش، نسبت به پرداخت هزينه 
اقدام خواهد شد. محمدي با بيان اينكه نظارت بر روند 
كمي و كيفي كار بر عهده كارفرما خواهد بود، ادامه 
داد: هيچ  گونه مسووليتي براي كارفرما در قبال تامين 
كاال و مواردي از اين دست نخواهد بود و از صفر تا صد 

عمليات بر عهده پيمانكار است.
وي گفت: كارفرم��ا به لحاظ فني و عملياتي بر روند 
اجراي كار نظارت كرده و گزارش پيشرفت هر پروژه را 

از پيمانكار طرف قرارداد دريافت مي  كند.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با بيان 
اينكه سه درصد از مبلغ قرارداد براي تجهيز كارگاه و 
هفت درصد براي تامين و ساخت كاال و تجهيزات به 
پيمانكاران پرداخت خواهد شد، افزود: انتظار مي  رود 

تا اوايل سال آينده اين 6 بسته عملياتي شود.

  م�ا تص�ور مي كنيم ك�ه فق�ط امريكا 
زورگويي مي كند، اما حقيقت اين است كه 
اگر نيازمند شويم، حتي كشورهاي فقير و 
كشوري كه براي آن فداكاري هم كرده ايم، 
شروع به زورگويي مي كند. احتياج و نياز 
گاهي يك قدرت بزرگ را در هم مي شكند 
و اين نش�ان مي دهد كه م�ا بايد روي پاي 

خود بايسيتم.

برش
   بايد بررسي كنيم كه كشت ميوه، سبزي 
و صيفي جات در داخل كش�ور به صرفه تر 
اس�ت يا بايد به كشت فراس�رزميني روي 
بياوري�م و در ديگر كش�ورها زمين اجاره 
كرده و محصوالتي كه نياز به آب زياد دارند 
را در آن كش�ورها ك�ه منابع آب�ي بهتري 
دارند، توليد كنيم و اين اثرات بسيار خوبي 

مي تواند براي ما به دنبال داشته باشد.

برش
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از فروش نفت گرفته تا اخاذي

پولداعشازكجاميآمد
اشاره: هفته گذش��ته دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا با ادعاي اينك��ه داعش نابود ش��ده و از بين 
رفته اس��ت اعالم كرد كه از نيروهاي امريكايي را از 
سوريه خارج مي كند . اين اعالم هر چند واكنش هاي 
گوناگوني را در بر داش��ت اما يك س��وال را به ذهن 
متبادر مي كرد و آن اين بود كه داعش چه بود،  چه كرد 
و چگونه توانس��ت براي مدت بيش از 3 سال تمامي 
جهان را به خود مشغول كند ؟ و مهم تر آنكه چگونه 

تامين مالي مي شد. 
گ��زارش »آينده هاي مالي حكومت اس��المي عراق 
 Financial Futures« و ش��ام« با عنوان اصلي
 of the Islamic State of Iraq and the
Levant« نوشته كلين كالرك، كيمبرلي جكسون، 
پاتريك جانسون، اريك رابينسون و هاوارد شاتز كه 
توسط مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
ترجمه شده است به اين پرسش آخر پاسخ مبسوطي 

مي دهد. 
    

يكي از گزينه هاي سياسي براي مقابله با داعش قطع 
درآمدهاي اين گروه است. عالوه بر اين، شيوه هايي كه 
داعش به موجب آنها به توليد و مصرف پول مي  پردازد، 
مي توانن��د نمايانگر تغييرات در نقاط قوت و ضعف و 
استراتژي  هاي آن باش��ند. بنابراين درك چگونگي 
اثرگذاري فعاليت  هاي مالي داعش بر عوامل داخلي 
و خارجي و اثرپذي��ري از اين عوامل براي ايجاد يك 
تصوير تحليلي تمام و كمال از داعش و نهايتًا مقابله 

با آن ضروري به شمار مي  رود.
با اينكه تالشهاي ائتالف بين المللي به  واقع درآمدهاي 
داعش را كاهش داده است، اما اين گروه هم چنان به 
توليد درآمد و اجراي حمالت خ��ود ادامه مي دهد. 
با توجه ب��ه انعطاف  پذيري اين گ��روه و تالش هاي 
جهاني عليه آن، بررس��ي گذرگاه مالي داعش تحت 
انواع ش��رايط مختلف، اقدامي ارزش��مند محسوب 
مي ش��ود. در همين رابطه شركت رن�د يك مطالعه 
كوتاه  مدت را براي بررس��ي آينده منابع مالي داعش 
به انجام رسانده است. شركت رن�د براي اين منظور 
در ژوئن ۲۰۱۶ كارگروه كوچكي را در شعبه خود در 
آرلينگتون تشكيل داد. اعضاي اين كارگروه هشت 
متخصِص داراي سررشته در زمينه هاي خاورميانه، 
داعش، مقابله با تروريس��م و اقتصاد بودند. هويت و 
اظهارات اعض��اء در جريان اي��ن اقدامات به صورت 
ناشناس نگاه داشته شده است. شرك ترن�د مصونيت 
سوژه هاي انس��اني اين كارگروه را طبق آن دسته از 
مقررات سياست فدرال و وزارت دفاع اياالت متحده 
كه ناظر بر مصونيت س��وژه هاي انس��اني هس��تند، 
دنبال كرده است. اظهارات اعضاء مبتني بر تجربيات 
حرفه اي آنه��ا بوده و به منزله سياس��ت ها و مواضع 
سازمان هاي آنها، وزارت دفاع، يا دولت اياالت متحده 

نيستند.
اعضاي كارگروه با استفاده از مجموعه  اي متشكل از 
سه سناريو كه توسط تيم پروژه تدوين شده  اند، تعيين 
نمودند كه ه��ر يك از اين س��ناريوها چه تأثيري بر 
درآمدها و مخارج داعش خواهند داشت. اين كارگروه 
رفتار گروه جبهه النصره )كه اينك به جبهه  فتح  الشام 
تغيير نام داده اس��ت( يا س��اير گروه هاي شورشي را 
تحت سه سناريوي مذكور مدل پردازي نكرده است.

به منظور بررسي اين مس��اله كه منابع مالي داعش 
چطور امكان رشد دارند، كارگروه رن�د از اعضاي خود 
خواست تأثير هر سناريو بر منابع مالي داعش را طي 
۶، ۱۲ يا ۱۸ ماه پس از آغاز آن سناريو تحليل نمايند. 
كنكاش اين سناريوها -كه عبارتند از )۱( تداوم وضع 
موجود، )۲( يك توافق مبتني بر مذاكره در س��وريه 
و سازش سياس��ي در عراق، و )3( از دست دادن كل 
قلمرو توس��ط داع��ش از طريق جنگ در س��وريه و 
عراق- مبناي مباحث كارگروه و يافته هاي تحليلي 
اين گزارش بود. متن كامل اين گزارش در پيوس��ت 
اين مطلب قابل دريافت و مطالعه اس��ت. در اين جا 

خالصه اي از اين گزارش منتشر مي شود: 

  سناريوها
اعض��اي كارگ��روه س��ه س��ناريو را بررس��ي 
كردند. س��ناريوي اول بيانگر وض��ع موجود بود كه 
به موج��ب آن تمامي اقدامات كنون��ي عليه داعش 
بدون ه��ر گونه تغيير عمده  اي در سلس��له عمليات 
نظامي يا فعاليت هاي دولت هاي عراق و سوريه ادامه 
مي  يابند. علي  الخصوص اينكه داعش در مناطقي از 
هر دو كشور سوريه و عراق تحت فشار باقي مانده اما 
پايتخت خود در رقه و نيز كنترل باريكه هاي ارضي 
مه��م از جمله موصل و مناطق جنوب��ي آن را حفظ 
مي كند. همچنين، قابليت اجراي حمالت تروريستي 

در سرتاسر منطقه را حفظ مي نمايد.
سناريوي دوم حاكي از يك توافق مبتني بر مذاكره 
در سوريه و سازش در عراق است. بشار اسد از قدرت 
كنار رفته و حاكم جديدي جايگزين وي مي ش��ود. 
يك توافق چندجانبه موفقيت  آميز شامل آتش  بس 
ميان هم��ه  طرف هاي درگير به اس��تثناي داعش و 
جبه��ه النصره )با عنوان جديد جبهه فتح  الش��ام در 
ژوئيه ۲۰۱۶( ش��كل مي گيرد. حتي با برقراري يك 
آتش  بس، داعش ب��ه كنترل بخش هاي��ي از قلمرو 
خود در سرتاسر نواحي مركزي و شرقي سوريه ادامه 
خواهد داد، اما نسبت به قبل از توافق بسيار منزوي  تر 
خواهد شد. به عنوان بخش��ي از مصالحه مورد نظر، 
طرف  هاي كرد و باقيمانده تشكيالت سياسي سني  گرا 
توافق مي كنند كه با دولت مركزي همكاري كنند و 
در عوض دولت نيز بيشتر به خواسته هاي آنها توجه 

مي كند.
سناريوي س��وم يك راهكار نظامي شديد را مطرح 
مي كند. داعش از طري��ق عمليات جنگي، از موصل 

و رق��ه بيرون رانده مي ش��ود. اس��د در س��وريه در 
قدرت باق��ي مي  ماند؛ دولت عراق همراه با ش��كاف 
و به صورت ناكارآمد به كار خ��ود ادامه مي دهد، اما 
منطقه كردس��تان كماكان بخش��ي از عراق خواهد 
بود. شماري از عناصر داعش ممكن است به صورت 
پراكنده در سرتاس��ر عراق و س��وريه باق��ي بمانند. 
هرچند آنها قلم��روي را تحت كنترل خود نخواهند 
داشت، اما همچنان قادر به اجراي حمالت تروريستي 

خواهند بود.

  منابع مالي داعش
در تاريخ ۱۷ اكتبر ۲۰۱۶ س��ربازاني از دولت فدرال 
عراق و منطقه كردس��تان اين كش��ور با پشتيباني 
نيروهاي نه چندان رس��مي و ائت��الف چندمليتي 
ب��ه رهبري اي��االت متح��ده، مبارزه نظام��ي براي 
بازپس  گيري موصل )دومين ش��هر بزرگ عراق( از 
دس��ت داعش را آغاز كردند. پي��روزي در اين نبرد 
مي توانس��ت خس��ارت بزرگي را بر داعش نه فقط از 
لحاظ عملي بلكه به  صورت نمادين وارد كند؛ ابوبكر 
البغدادي در ژوئيه ۲۰۱۴ از مسجدي در موصل براي 
فراخوان همه مسلمانان جهت پيروي از وي به عنوان 

رهبر يك خالفِت اعاده  شده استفاده كرد
اندك��ي پس از ظه��ور داعش در عرص��ه جهاني در 
تابستان ۲۰۱۴، تاخت  و تاز به شهرهاي مهم در غرب 
و شمال عراق و تسخير موصل، اعمال و دستاوردهاي 
اين گروه با مبالغه و اغراق تشريح مي شد. با اين وجود، 
اين مدعا كه داعش ثروتمندترين گروه تروريس��تي 
در جهان است، پس از به دس��ت گرفتن منابعي در 
سرتاس��ر عراق توس��ط آن )از قبيل دست كم ۵۰۰ 
ميليون دالر از بانك هاي گوناگون در شمال و غرب 
عراق( چندان نادرست نبود. حتي در ماه اكتبر ۲۰۱۶ 
برخي برآوردها عنوان مي كردند كه داعش در حال 
جمع آوري ماهيانه ۴ ميليون دالر به ش��كل ماليات 

در موصل است.
امروزه تالش  هاي مش��تركي براي مقابله با فعاليت 
مالي داعش در دست انجام است. سازمان هاي دولتي 
اياالت متح��ده، كارگروه اقدام مال��ي چندجانبه، و 
گ��روه چندمليتي تأمين مالي ض��د داعش از جمله 
س��ازمان هاي متع��ددي هس��تند كه مس��ووليت 
جلوگيري از جمع آوري، انتقال و مصرف پول توسط 
داعش در پش��تيباني از اهداف جنگي  اش را برعهده 

دارند.
شناخت منابع مالي داعش امري مهم است، چرا كه 
درآمدهاي اين گروه امكان انج��ام عمليات نظامي 
جهت دف��اع از مرزهايش و به چن��گ آوردن قلمرو 
جديد، عملي��ات امنيتي براي س��ركوب مخالفان، 
عملي��ات رس��انه  اي براي جل��ب پي��روان جديد، و 
فعاليت  هاي شبه  دولتي جهت عرضه خدمات حداقلي 
به مردم و ارايه تصويري از يك حكومِت در حال كار 
را براي آن فراهم مي سازند. تحقيقات پيشين نشان 
داده است كه س��رعت عمليات نظامي را مي توان به 

الگوهاي مخارج ربط داد.

اين اقدامات مالي چندگانه ضد داعش به يك سوال 
مهم مي  انجامند: سياست گذاران چطور مي توانند از 
اين موضوع اطالع يابند كه كاهش منابع مالي داعش 
تحت سناريوهاي گوناگون چه تأثيراتي در پي خواهد 
داشت؟ به منظور پيش بيني اين تأثيرات مي  بايست 

منابع مالي داعش را بشناسيم.

  داع�ش چط�ور پ�ول خ�ود را به دس�ت 
مي  آورد

توانايي داعش در كس��ب مقادي��ر هنگفت درآمد از 
جريان هاي درآمدي متعدد، در تأمين موفقيت  آميز 
سرمايه آن نقش داشته است. دو منبع درآمد بخش 
عم��ده خزانه جنگ��ي آن را فراه��م كرده  اند: نفت و 
ماليا ت بندي يا خراج گ��ذاري. مجموع درآمدهاي 
داعش در سال ۲۰۱۵ از ۱ تا ۴/۲ ميليارد دالر برآورد 

شده است..
الف( نفت

بخش قاب��ل توجهي از پولي ك��ه داعش جمع آوري 
مي كند، از نفت حاصل مي شود. اين گروه ميدان هاي 
نفتي و پااليش��گاه هاي كليدي  اي را در شمال شرق 
سوريه و ش��مال عراق بين ژوئيه ۲۰۱۴ و سپتامبر 
همان س��ال تحت تصرف خود درآورده و جاده ها و 
مراكز تجاري مهم ديگري را نيز در كنترل خود دارد. 
در اواس��ط س��ال ۲۰۱۶ داعش همچنان حدود ۶۰ 
درصد از چاه هاي نفت سوريه و ۵ درصد از چاه هاي 

نفت عراق را در اختيار خود داش��ت . اين گروه نفت، 
محص��والت نفت��ي و گاز را به انواع��ي از خريداران 
مي  فروش��د، از جمله دالالني در س��وريه و عراق كه 
اين محصوالت را در بازار محلي و به رژيم بش��ار اسد 
بازفروشي مي كنند. داعش عمده درآمد نفتي خود را 
از فروش هاي محلي به دست مي  آورد كه چندين بار 
در امتداد زنجيره تأمين، از ميدان نفت تا پااليشگاه 
و تا بازارهاي محلي، ماليات  بندي مي شوند. برآوردها 
از درآمد نفت��ي داعش مربوط به اواخر بهار ۲۰۱۶ از 
ساالنه ۲۵۰ ميليون دالر تا 3۶۵ ميليون دالر متغير 
بود. طبق برآورده��ا اين درآمدها افت پيدا كرده  اند، 
هرچند ارقام مشخصي به دالر در اين خصوص مورد 
استناد قرار نگرفته است. اين افت بطور ويژه در عراق 
شيب بااليي داشته است؛ طبق گزارشات، داعش از 
ماه س��پتامبر ۲۰۱۶ ديگر هيچ چ��اه نفتي را در اين 

كشور تحت كنترل خود نداشته است.
ب( ماليات بندي و اخاذي

داعش بين ۵/۲ تا ۲۰ درصد از درآمد خود را از كسب 
 و كارهايي كه در قلمرواش هس��تند اخاذي كرده و 
اقدام به باج گيري هاي ديگري »به سبك مافيايي« 
مي نمايد كه ب��ه جمع آوري پول توس��ط اين گروه 
كم��ك مي كنند. اين ماليات ها ش��امل جريمه هاي 
جمع آوري ش��ده توس��ط پليس اخالقي داعش نيز 
بوده  اند. داعش فعاليت  ه��اي مرتبط با اخاذي خود 
را تحت عنوان زكات )ماليات س��نتي مسلمانان كه 
به س��رمايه يا ثروت تعلق مي گي��رد( و جزيه بيان 
مي كند )كه بنا به سنت  هاي مرسوم مالياتي است كه 
از سوي غيرمسلماناِن ساكن در سرزمين  هاي اسالمي 
پرداخت ش��ده و ش��بيه به س��اير انواع ماليات  هاي 
»انقالبي« اس��ت كه تو س��ط ش��ماري از گروه هاي 

شورشي ديگر جمع آوري مي شود( .
در خالل تابستان ۲۰۱۶ مش��خص نشد كه درآمد 
مالياتي داعش بيش��تر از س��وريه تأمين شده است 
يا عراق. موصل منب��ع اصلي درآم��د مالياتي براي 
داعش بوده است، و قسمت عمده سرمايه اين گروه 
از بخش هاي بازرگاني، س��اخت و ساز و نفت حاصل 
شده است. داعش همچنين از افراد و گروه هايي كه از 
گذرگاه هاي مرزي به داخل يا خارج از قلمرواش و نيز 
بين سوريه و عراق جابه جا مي شوند، اخاذي مي كند. 
اين گروه حتي از دولت سوريه نيز درآمد كسب كرده 
است، براي مثال در فوريه ۲۰۱3 مبارزان داعش سد 
طْبقه را به تص��رف خود درآورده و برق آن را به رژيم 

اسد مي فروختند.
ج( ساير منابع درآمدي

داعش س��بد تأمين س��رمايه متنوعي را دارا است. 
اين گروه منابع قابل توجهي را در داخل بخش هاي 
صنعتي و كشاورزي س��وريه و عراق در اختيار دارد، 
و با اينكه كنت��رل بانك هاي تحت مالكيت دولت در 
ش��مال و غرب عراق را عمدتًا از دس��ت داده، اما اين 
بانك ها دست كم ۵۰۰ ميليارد دالر درآمد براي آن 
فراهم كرده  ان��د. داعش از آدم ربايي در ازاي باج. نيز 
درآمد داش��ته اس��ت؛ خزانه داري اي��االت متحده 
برآورد كرده اس��ت كه اين گروه در سال ۲۰۱۵ بين 
۲۰ تا ۴۵ ميليون دالر با اين ش��يوه به دس��ت آورده 
اس��ت. داعش از طرق ذيل نيز اق��دام به جمع آوري 
پول مي كند: فروش آثار باس��تاني؛ آربيتراژ نرخ ارز 
)مشاركت غيرمستقيم با صرافي  ها و بانك ها در حين 
مزايدات پولي بانك مركزي عراق كه در آنها مي توان 
دالر را زير نرخ بازار خريداري و به نرخ بازار بازفروش 
كرد(؛ و فعاليت ه��اي معمول هر روزه مانند پرورش 
ماهي و فروش اتومبيل  هاي دست دوم. داعش روي 
اعطاكنن��دگان مالي خارجي ات��كاي حداقلي كرده 
است، هرچند اتهاماتي در رابطه با افراد و طرفداران 
ثروتمندي از كشورهاي قطر و كويت مبني بر اينكه 
اين افراد به داعش پول مي دهند، مطرح شده است.

  داعش چقدر پول در مي آورد
ِاجماع��ي در خص��وص اينك��ه داعش چق��در پول 
درمي  آورد، وجود ندارد. دنيل ال. گالسر معاون وزير 
خزانه داري اياالت متحده اظهار كرد كه درآمد نفتي 
داعش پنجاه درصد كاس��ته شده و از ۵۰۰ ميليون 
دالر در س��ال ۲۰۱۵ به ح��دود ۲۵۰ ميليون دالر 
رس��يده اس��ت. حتي با وجود اين كاهش در درآمد 

نف��ت، داعش احتمااًل س��االنه 3۵۰ ميليون دالر از 
طريق اخاذي درآمد كس��ب كرده است اين عقيده 
وجود دارد كه داعش كنترل بي��ن ۵۰۰ ميليون تا 
بيش از ۱ ميلي��ارد دالر از خزانه بانك هاي واقع در 
سرتاس��ر س��وريه و عراق را در درست گرفته است، 
هرچند مقادير قابل توجهي از ذخاير نقدينگي كالن 
داعش احتماال توسط حمالت هوايي ائتالف طي يك 
سال گذش��ته نابود شده  اند. ارقام ارايه شده از سوي 
شركت خدمات مديريت اطالعات نشان مي دهند 
كه درآمد ماهيانه داعش ب��ه ميزان 3۰ درصد طي 
سال گذشته تقليل يافته و از حدود ۸۰ ميليون دالر 
به ۵۶ ميليون دالر در ماه رسيده است )كه به ترتيب 
معادل است با ۹۶۰ ميليون دالر و ۶۷۲ ميليون دالر 
در س��ال( . اين كاهش ش��امل افت ۲۶ درصدي در 
درآمد حاصل��ه از نفت و گاز، اف��ت ۲3 درصدي در 
درآمد كس��ب  ش��ده از ماليات بندي و باج  گيري، و 
افت ۶۷ درص��دي در درآمد حاصل��ه از منابعي كه 
تحت عنوان »س��اير منابع« فهرس��ت شده  اند )كه 
ش��ركت IHS آنها را قاچ��اق موادمخ��در، فروش 
برق، و مبال��غ اعطايي تعريف مي كند(، مي ش��ود. 
نيروي رزمي مش��ترك تلفيق��ي -ماموريت حل و 
فصل اساسي. فرماندهي اي كه ائتالف چندمليتي 
ضد داعش را رهبري مي كند، اظهار كرده است كه 
عمليات هوايي خيزاب ۲ ك��ه در اكتبر ۲۰۱۵ آغاز 
ش��ده، توليد نفت داعش را از ۴۵ هزار بشكه به 3۴ 
هزار بشكه در روز كاهش داده است )كه معادل ۲۴ 

درصد كاهش مي شود(.

 شركت IHS همچنين ادعا مي كند كه ۴3 درصد 
از كل درآمد داعش از نفت حاصل مي شود، در حالي 
كه ۵۰ درصد آن از ماليات  بندي و باج گيري به دست 
مي آيد، كه به نظر مي رسد نزديك به ارقام ساالنه ۲۵۰ 

ميليون و 3۶۰ ميليون دالر است.

  داعش پول خود را چگونه خرج مي كند؟
داعش تا حدودي پول خود را به شيوه  اي عمدتًا مشابه 
با ساير گروه هاي تروريستي و شورشي خرج مي كند. 
بخشي از پول اين گروه صرف پرداخت حقوق مبارزان 
و بخشي نيز صرف تهيه سالح مي شود. با اين حال، بر 
خالف س��اير گروه هاي تروريستي و شورشي، داعش 
مي بايس��ت مبلغي را به نگهداري از زيرس��اخت هاي 
وس��يع خالفت خود و تأمين خدمات اوليه به كساني 
كه در داخل قلمرواش زندگ��ي مي كنند، اختصاص 
دهد. پي بردن به جزييات در اين زمينه دشوار است، اما 
گزارشات معتبر متعددي به ويژه در نشريات فايننشال 
تايمز و نيويورك تايمز به چاپ رسيده  اند. مابقي اين 

بخش از اين روايت  ها برداشت شده است.
اي��ن گروه داراي ي��ك بودجه مرك��زي در موصل و 
ني��ز بودجه هاي منطقه  اي اس��ت. گزارش��ات بطور 
يكپارچه عنوان مي كنند ك��ه اكثر مخارج به تأمين 
هزينه اقدامات جنگي مربوط مي شوند. گزارشي در 
نشريه فايننشال تايمز عنوان كرد كه مخارج ماهيانه 
شامل ۲۰ ميليون دالر براي نيروهاي جنگي مركزي، 

۱۵ تا ۲۰ ميليون دالر براي نيروهاي كمكي و مبارزان 
محلي، ده ها ميلي��ون دالر براي مهمات، و ۱۰ تا ۱۵ 
ميليون دالر براي بخش هاي امنيتي اش مي ش��وند. 
اين گزارش اش��اره كرده است كه دستمزدهاي اين 
گروه بالغ بر ۶۰۰ ميليون دالر در سال )حدود دو سوم 

مخارج داعش در آن دوره( شده  اند.
گزارش هاي مربوط به حقوق دست  اندركاران گروه 
متغير بوده  اند. يكي از گزارش��ات اظهار مي كرد كه 
در تابس��تان ۲۰۱۵ داعش به اعض��اي خود ماهيانه 
۱۰۰ دالر، همراه ب��ا ۱۰۰ دالر فوق الع��اده به ازاي 
والدي��ن و ۴۰ دالر فوق العاده ب��ه ازاي خواهر/برادر، 
دس��تمزد مي دهد. با اين وجود، اسناد جديدتر اين 
مبالغ را به ميزان ۵۰ دالر به ازاي يك مبارز، همس��ر 
و برده جنس��ي و 3۵ دالر به ازاي س��اير وابس��تگان 
عنوان كرده  اند. ساير گزارشات حاكي از آن بودند كه 
كارگران ماهر بيشتر از اين مقدار دريافت مي كنند؛ 
براي مثال يك تكنيسين ميدان نفت در گزارشي به 
تاريخ دس��امبر ۲۰۱۵ اظهار كرد ماهيانه ۶۷۵ دالر 
دريافت مي كند، كه افزون بر دستمزد اوليه اش )۴۵۰ 
دالر( و بس��يار باالتر از دس��تمزدي بود كه در دولت 

سوريه مي گرفت )۱۵۰ دالر( .
داعش در اوج قدرت خود در تابس��تان ۲۰۱۵ ظاهراً 
به انجام امور عام  المنفعه مانند تعمير خطوط انتقال 
برق، حفر كانال  هاي فاضالب، رنگ  آميزي پياده  روها، 
و راه  اندازي خدمات اتوبوسي از سوريه تا عراق روي 
آورده بود. اين گروه همچنين به فعاليت هاي نظارتي 
مانند اطمينان از س��الم بودن مواد غذايي در بازارها 
و راه  اندازي مدرس��ه و بيمارستان پرداخت، هرچند 
كيفيت اي��ن خدمات احتمااًل پايين بوده اس��ت. به 
عالوه، داعش همواره نظام قضايي خودش را در اراضي 

تحت كنترلش اعمال نموده است.
تا دسامبر ۲۰۱۵ و در گذار به سال ۲۰۱۶، بسياري 
از اي��ن خدمات ظاهراً تقليل يافته يا حذف ش��دند؛ 
عالوه بر اين، خدمات مربوط به نگهداري ]تأسيسات 
و غيره[ انجام نمي گرفتند. بيمارستان ملي واقع در 
رقه اصواًل به تعطيلي كشيده شد، زيرا اكثر پزشكان 
آن فرار كرده بودند. بنا به گزارشات دستمزد مبارزان 
نيز به ميزان ۵۰ درصد كاه��ش يافت. افرادي كه از 
قلمرو داعش فرار كرده بودند، مي گفتند اين گروه به 

وعده هاي خود پايبند نبوده است.

  تغييرات با گذشت زمان
مقابل��ه ب��ا مناب��ع مالي داع��ش يك��ي از مجموعه 
فعاليت هاي اساسي متعدد براي ائتالف بوده است. 
حم��الت هوايي ائتالف به لط��ف عمليات خيزاب ۲ 
درآمدهاي نفتي داعش را به ميزان 3۰ تا ۵۰ درصد 
كاهش داده اس��ت. اين گروه قبل از عمليات مذكور 
قريب به ۴۰ ميليون دالر در ماه درآمد داشت. تمركز 
اصلي در چارچوب اين مجموعه اقدامات، هدف قرار 
دادن مستقيم زنجيره تأمين نفت و گاز بود. مجموعه 
اقدامات جداگانه نيز شامل حمله به محل  هاي ذخيره 
 س��ازي انبوه پول نقد، نابودس��ازي اهداف باارزش و 
حياتي براي عمليات  هاي مالي و لجستيكي داعش، 
و تف��وق در چند متغير مهم ديگر از جمله ركودهاي 
اقتصادي در س��وريه و عراق بود. پايين بودن قيمت 
جهاني نفت همراه با از دست دادن مداوم قلمرو توسط 
داعش نيز احتمااًل در اين زمينه تأثيرگذار بوده است. 
داعش در بعضي از مناطقي كه در آنها در حال از دست 
دادن قلمرو اس��ت، استراتژي زمين سوخته را اتخاذ 
نموده و همزمان با عقب  نش��يني تأسيسات ميادين 
گازي را نابود كرده است. داعش تا ژوئيه ۲۰۱۶ تقريبًا 
۴۷ درص��د از كل قلمروي كه زمان��ي تحت كنترل 
داشت را از دست داده بود. نيروهاي عراقي شهر بيجي 
در شمال اين كشور و شهرهاي رمادي و فلوجه واقع 
در استان االنبار را آزاد كردند، و تا اواخر اكتبر ۲۰۱۶ 
در حال پيش��روي به سمت آزادسازي موصل بودند. 
نيروهاي كرد و ايزدي مبارزان داعش را از شهر شمالي 
شنگال بيرون رانده اند. در سوريه نيز در پاييز ۲۰۱۶ 
نيروهاي دموكراتيك سوريه )كه غالبًا كرد هستند( 
و ارتش آزاد سوريه )كه تحت حمايت تركيه هستند( 
شهرهاي منبج و جرابلس را از داعش بازپس گرفتند، 
كه حكايت از يك پيشرفت نهايي به سمت پايتخت 

داعش در رقه داشت.
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ادامه تالش هاي عربستان 
براي جذب سرمايه گذاران

استراتژيست هاي اقتصادي عربستان سعودي 
به شدت درگير برنامه ريزي بودجه مبتني بر 
نفت براي سال مالي ۲۰۱۹ هستند. چشم انداز 
رشد اقتصادي به ويژه در قياس با سال گذشته 

خوب به نظر مي رسد.
 در طول س��ال گذش��ته قيمت نفت به اندازه 
كافي باال بوده كه به پادش��اهي س��عودي در 
كاهش كسري قابل توجه بودجه كمك كند. 
رش��د واقعي توليد ناخال��ص داخلي در نيمه 
اول س��ال ۲۰۱۸ به ۱.۸ درصد رسيد كه يك 
درصد از دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ باالتر بود. 
درآمدهاي غيرنفتي رياض در نيمه اول سال 
۲۰۱۸ نيز نزديك به ۵۰ درصد از سال ۲۰۱۷ 
بيشتر بود. انتظار مي رود كه هزينه ها در سال 
آتي باالتر از هميشه باشد چراكه رياض قصد 
دارد هزينه ه��اي دولت را ب��ه ۷ درصد از كل 

بودجه افزايش دهد.
 )بودجه احتماال روي رقم ۱.۱۰۶ هزار ميليارد 
ريال عربس��تان سعودي )۲۹۵ ميليارد دالر( 
بسته خواهد شد.( مقامات سعودي همچنين 
پيش بيني كرده اند كه توليد ناخالص داخلي 
اين كشور در س��ال آينده برابر با ۲.۹ درصد 

رشد داشته باشد.
اگرچه دولت س��عودي سعي دارد چشم انداز 
كلي را مثبت نش��ان دهد، اما با يك مش��كل 
عميق تر مواجه اس��ت كه به موتور اقتصادي 

مسوول رشد مربوط مي شود.
 اگر رش��د به جاي فعاليت بخش خصوصي يا 
سطوح باالتر مصرف تنها از هزينه هاي سنگين 
دولت ناش��ي ش��ود، برنامه هاي بلندپروازانه 
عربس��تان س��عودي براي تنوع بخش��يدن 
به اقتص��اد بخت چنداني ب��راي موفقيت در 

كوتاه مدت نخواهد داشت.
دولت رياض مي گويد كه به اهداف چشم انداز 
۲۰3۰ از جمله تالش براي بازس��ازي كامل 
اقتصادي براي منتقل كردن بار رشد به بخش 

خصوصي نزديك شده است.
 اما اين اولويت مطرح ش��ده با واقعيت بودجه 
دولت كه هزينه هاي عمومي بيشتري نسبت 
به گذشته را شامل مي ش��ود، تناقض دارد و 
علت آن هم عملكرد ضعيف بخش خصوصي 
و نبود سرمايه گذاري خارجي براي تقويت اين 
بخش اس��ت. اين عملكرد ضعيف به توانايي 
پادشاهي سعودي براي دستيابي به رشد در 
بخش غيرنفتي كه در نهايت به اهداف بزرگ تر 
نظير متعادل س��ازي بودجه كمك مي كند، 

آسيب رسانده است.
در حالي ك��ه درآمد حاصله از صادرات نفت و 
گاز بخش عم��ده اي از توليد ناخالص داخلي 
عربستان سعودي را به خود اختصاص نداده 
است، اما بخش اعظم درآمد دولت را تشكيل 
مي ده��د. به ع��الوه، فعاليت ه��اي مرتبط با 
سوخت هاي فسيلي عمدتا توسط شركت هاي 
دولتي همچ��ون ش��ركت نفتي عربس��تان 

سعودي انجام مي شود.
 يك��ي از مهم ترين اه��داف برنامه اصالحات 
اقتصادي چشم انداز ۲۰3۰ پايان دادن به اين 
عدم توازن و منتقل كردن مس��ووليت رش��د 

اقتصادي به بخش خصوصي است.
اما انتق��ال بار مس��ووليت از بخ��ش دولتي 
به بخش خصوصي به ش��دت دش��وار اس��ت. 
آشفتگي هاي سياس��ي از جمله رسوايي ها و 
مناقشات ديپلماتيك بين عربستان سعودي 
و ديگر كشورها و عدم اطمينان ناشي از تغيير 
قيمت نفت اين روند انتقال را پيچيده مي كند. 
اين مس��ائل همچنين تمايل سرمايه گذاران 
خارجي به پروژه هاي بخش خصوصي و اعتماد 
كلي سرمايه گذاران داخلي را كاهش مي دهد.

در واقع ب��ا وج��ود تالش هاي ري��اض براي 
اجراي تدابيري در راس��تاي ايجاد اطمينان 
و تقوي��ت بخش خصوصي از جمله تس��هيل 
قوانين اخ��ذ رواديد و مالكيت تجاري و ايجاد 
مناطق ويژه اقتصادي، باز هم به نظر مي رسد 
سرمايه گذاران هيچ اعتمادي به بازار عربستان 
سعودي ندارند. در واقع تزريق سرمايه خارجي 
در عربس��تان س��عودي در يك دهه گذشته 

روندي نزولي داشته است.
 حجم كلي اين س��رمايه گذاري ها در س��ال 
۲۰۱۷ به ۱.۴ ميليارد دالر رس��يد كه رقمي 
معادل سرمايه گذاري در فقيرترين كشورها 

در خاورميانه بود.
البته، عدم اطمينان ب��ه بخش خصوصي در 
عربستان سعودي به معناي دشواري اقتصادي 
در س��ال ۲۰۱۹ نيس��ت. طبق گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، رياض ۱۰۰ ميليارد ريال از 
هزينه هاي عمومي را به توسعه زيرساخت هاي 
س��رمايه اي و پروژه هاي س��رمايه گذاري در 
داخل و خارج كش��ور اختصاص داده اس��ت. 
هم��ه اينه��ا بدين معناس��ت كه عربس��تان 
س��عودي همچنان آنقدري ثروتمند دارد كه 
حتي در صورت كاهش قيمت نفت در س��ال 
۲۰۱۹ و پايين آمدن س��رعت رش��د اقتصاد 
جهان��ي، محرك هايي براي رش��د اقتصادي 
خ��ود بگيرد. اما در ش��رايط كنون��ي، به نظر 
مي رسد كه عربستان سعودي در سال ۲۰۱۹ 
از نظر تش��ويق بخش خصوصي ب��ه افزايش 
س��رمايه گذاري ها در داخل و خارج از كشور 
و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي در 
بخش خصوص��ي، چالش هاي زيادي خواهد 
داش��ت و اين مس��اله تالش ه��اي محمد بن 
س��لمان وليعهد س��عودي را براي ترس��يم 
چش��م انداز ۲۰3۰ ب��ه عنوان ي��ك موفقيت 

بزرگ، با مشكل مواجه مي سازد.
منبع: ديپلماسي ايراني به نقل از استرتفور 

   مقابله با منابع مالي داعش يكي از مجموعه 
فعاليت هاي اساسي متعدد براي ائتالف بوده 
است. حمالت هوايي ائتالف به لطف عمليات 
خيزاب ۲ درآمدهاي نفتي داعش را به ميزان 
۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش داده اس�ت. اين گروه 
قبل از عمليات مذكور قري�ب به ۴۰ ميليون 
دالر در ماه درآمد داش�ت. تمرك�ز اصلي در 
چارچوب اين مجموع�ه اقدامات، هدف قرار 
دادن مس�تقيم زنجيره تأمين نفت و گاز بود. 
مجموعه اقدامات جداگانه نيز ش�امل حمله 
به محل  هاي ذخيره  س�ازي انب�وه پول نقد، 
نابودس�ازي اه�داف ب�اارزش و حياتي براي 
عمليات  هاي مالي و لجستيكي داعش، و تفوق 
در چند متغير مهم ديگ�ر از جمله ركودهاي 
اقتصادي در س�وريه و عراق بود. پايين بودن 
قيمت جهاني نف�ت همراه با از دس�ت دادن 
مداوم قلمرو توسط داعش نيز احتمااًل در اين 

زمينه تأثيرگذار بوده است

برش
  داع�ش بي�ن ۵/۲ ت�ا ۲۰ درص�د از 
درآمد خود را از كس�ب  و كارهايي كه در 
قلمروش هس�تند اخاذي ك�رده و اقدام 
ب�ه باج گيري ه�اي ديگ�ري »به س�بك 
مافيايي« مي نمايد كه به جمع آوري پول 
توس�ط اين گ�روه كمك مي كنن�د. اين 
ماليات ها ش�امل جريمه هاي جمع آوري 
ش�ده توس�ط پليس اخالقي داعش نيز 
بوده  اند. داع�ش فعاليت  ه�اي مرتبط با 
اخاذي خود را تحت عنوان زكات )ماليات 
سنتي مس�لمانان كه به سرمايه يا ثروت 
تعلق مي گيرد( و جزيه بيان مي كند )كه 
بنا به س�نت  هاي مرس�وم مالياتي است 
كه از س�وي غيرمس�لماناِن س�اكن در 
س�رزمين  هاي اس�المي پرداخت شده و 
شبيه به ساير انواع ماليات  هاي »انقالبي« 
اس�ت كه تو س�ط ش�ماري از گروه هاي 

شورشي ديگر جمع آوري مي شود( .

برش
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سناريوهاي رونق و ركود مسكن تا پايان سال

عوامل كالن اثرگذار بر بازار ملك

گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
كمتر از سه ماه ديگر سال 1397 به پايان مي رسد. 
اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تا ابتداي 
دي م��اه تعداد معام��ات آپارتمان هاي مس��كوني 
ش��هر تهران بالغ  بر 97 هزار و 900 واحد مسكوني 
بود كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال پيش 25.6 
درصد كاهش را نشان مي دهد، در اين مدت متوسط 
قيمت يك مترمربع واحد مس��كوني در شهر تهران 
7 ميليون و 540 هزار تومان بوده اس��ت كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل از افزايش 63.9 درصدي 
حكاي��ت دارد.رك��ورد واحدهاي 50 ت��ا 70 متري 
همچنين بر اساس آمارهاي بانك مركزي در تمامي 
ماه هاي سال جاري تعداد معامات واحدهاي كمتر 
از 80 متر باالي 55 درصد بوده اس��ت؛ و همچنين 
بر اس��اس اين آمارها ميزان خريدوفروش معامات 
مسكن 50 تا 60 متري ركورد دار معامات واحدهاي 
زير 80 مترمربع اس��ت. بيش��ترين توزيع فراواني 
تعداد معامات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد 
مسكوني در 9 ماهه اخير بين 150 تا 300 ميليون 
تومان )واحدهاي 50 تا 60 متري( و همچنين 300 
تا 450 ميليون توماني )واحدهاي 60 تا 70 متري( 
بوده است. بنابراين به وضوح مي توان متراژ معامات 
انجام شده رابطه مستقيمي با افزايش قيمت مسكن 
داشته اس��ت. چند گزينه از بزرگ ترين داليل اين 
اتفاق را مي توان در نبود توان خريد، عدم پاسخگويي 

تسهيات مسكن و رشد قيمت ها دانست.
حال به گفته بس��ياري از كارشناسان بازار مسكن در 
3 ماهه آتي به واسطه 3 عامل ريز فاكتور و يك فاكتور 

اصلي دچار تغييرات نامحسوسي خواهد شد.
اين 3 ريز فاكتور ش��امل كاهش نرخ بهره، چشم انداز 
كاهشي نرخ تورم و اختصاص اعتبارات و فاكتور اصلي 

مربوط به ثبات اقتصادي است.

    اولين مولفه؛ نرخ بهره بانكي 
در همين زمينه سلطان محمدي، تحليلگر بازار مسكن 
بابيان اينكه يكي از مولفه هاي اثرگذار بر مسكن طي 
ماه هاي منتهي به سال 98 مربوط به كاهش نرخ بهره 
بانكي است، گفت: نرخ س��ود بهره بانكي در سال 93 
حدود 22 درصد، س��ال 94 ح��دود 18 و 20 درصد، 
در س��ال 95 و 96 حدود 15 درصد بوده اس��ت و در 
حال حاضر بانك مركزي اعام كرده بانك هاي براي 
سپرده هاي طوالني مدت بايد 15 و براي كوتاه مدت 

حداكثر 10 درصد سود بانكي بدهند.
وي گفت: كاهش سود بانكي به ميزان قابل توجهي 
مي تواند اثر مثبتي در تقويت بازار مس��كن داش��ته 
باشد. گرچه تاكنون رسمًا نرخ سود همان 15 درصد 
باقي مانده، اما در بهمن ماه سال گذشته و در جريان 
نوس��ان ارزي، بانك مركزي ب��راي جذب نقدينگي 
به مدت دو هفته اوراق گواهي س��پرده با س��ود 20 
درصد را منتشر كرد كه در اين مدت با فروش 240 
هزار ميليارد تومان، نه تنها منابعي جذب نشد، بلكه 
عمدتًا سپرده هاي قديمي از 15 به 20 درصد افزايش 
يافت؛ بنابراين اگر كاهش نرخ س��ود واقعي باش��د 
مي تواند در كاهش قيمت مس��كن و تقويت بخش 

تقاضا موثر باشد.

    تورم؛ مولفه دوم
س��لطان محم��دي در خصوص چش��م انداز كاهش 
انتظارات نرخ تورمي گفت: از ابتداي سال جاري نرخ 
تورم با رشد قابل توجهي روبرو بوده حال آنكه از ابتداي 
آذرماه اين رش��د تورمي به ركود تورمي تبديل شده و 
به واسطه اين ركود و تثبيت مي توان انتظار داشت، بازار 
مسكن در روزهاي آتي شاهد اتفاقات بهتري از لحاظ 

كاهش قيمت ها روبرو خواهد بود.
وي گف��ت: بر اس��اس آمار بانك مركزي ن��رخ تورم و 
ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در فروردين 
حدود 9.2 درصد، ارديبهشت 9.1 درصد، خرداد 9.4 
درصد، تير 10.2 درصد، مرداد 11.5، شهريور 13.5 
درصد، مهر 15.9 درصد و آبان سال جاري حدود 18.4 

درصد بوده كه با بررس��ي روند افزايشي تورم مي توان 
به افزايش قيمت مسكن پي برد. البته از ابتداي آذرماه 
سال جاري تورم عمومي به واسطه كاهش و تثبيت نرخ 
ارز روند كاهشي گرفته و به نظر مي رسد تا پايان سال 

شاهد كاهش روند تورم باشيم.
محمدي بابي��ان اينكه نرخ تورم در س��ال 95 حدود 
9 و در س��ال 96 حدود 9.6 درصد بوده است، گفت: 
ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در سال 96 
حدود 109.6 درصد بوده كه اين رقم در آبان سال 97 
حدود 153.6 درصد است. بي گمان، قيمت مسكن با 

كاهش نرخ تورم عمومي دچار تغييرات خواهد شد. 

    سومين مولفه اثرگذار
وي بابي��ان اينكه س��ومين مولفه اثرگ��ذار افزايش 
روند تحويل تس��هيات به متقاضيان است، گفت: به 
نظرمي رس��د دولت به دنبال راهكارهايي براي ارايه 
وام تسهيات به ثبت نام كنندگان و كوتاه كردن صف 

انتظار است.
س��لطان محمدي در نهايت گفت: اگرچه اثر گذاري 
اين مولفه ها بس��يار كم اس��ت اما به علت عدم توان 
خريد مس��كن درطي ماه هاي باقي مانده از سال 97، 
بازار مسكن شاهد كاهش قيمت و افزايش معامات 

خواهد بود.

    رشد معامالت در بهمن ماه
همچنين حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران 
اماك با بيان اينك��ه در طي ماه هاي منتهي به پايان 
سال 97 شاهد معامات در بازار مسكن خواهيم بود، 
گفت: همواره بخشي از خريد و فروش هاي مسكن در 
روزهاي پاياني انجام مي شود، بنابراين در دو ماهه آتي 

شاهد رشد معامات مسكن خواهيم بود.
وي گف��ت: ام��ا اگ��ر وزارت راه وشهرس��ازي برنامه 
منسجمي براي آينده نداشته باشد، ركود بازار مسكن 

به سمت سال 98 نيز كشيده خواهد شد.
عقبايي با بيان اينك��ه وزارت راه وشهرس��ازي براي 
كاهش قيمت مس��كن و افزايش معامات 4 راهكار 
كوتاه مدت دارد، گفت: اين برنامه ها شامل كاهش سود 
تسهيات بانكي، مديريت زمين، افزايش تسهيات، 

تكميل و واگذاري مسكن مهر است.
در ادامه نايب رييس اتحاديه مشاوران اماك به نقش 
بازار ارز در افزايش يا كاهش معامات مسكن اشاره كرد 
و گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را كاهش دهد، مي توان 
انتظار داشت در ماه هاي آتي شاهد رشد معامات بازار 
مسكن خواهيم بود. اگر بازار ارز ثابت باقي بماند هيچ 

گونه تغيير قيمتي در بازار نخواهيم داشت.
وي در نهايت گفت: در نيم��ه دوم بهمن ماه به دليل 
نزديكي به سال جديد افراد زيادي قصد خريد مسكن را 
دارند و اين امر باعث افزايش معامات مسكن مي شود.

    رونق بازار مسكن با اصالح 3 فرضيه
حميدرضا قاضي زاهدي، كارشناس ساخت وساز نيز 
در خصوص آينده بازار مس��كن گفت: زماني رونق در 
بازار مسكن ايجاد خواهد شد كه رشد شاخص قيمت 
مسكن )بازدهي بازار مسكن( از رشد شاخص قيمت در 
كل اقتصاد )بازدهي در بازارهاي موازي( بيشتر باشد، 
از اين رو، در اين حالت، منابع مالي به سمت اين بازار 
روانه خواهد شد؛ اما به طور قطع، بازار مسكن در 2.5 

ماه آينده نمي تواند اين موضوع را تجربه كند.
قاضي زاه��دي گفت: البته با نزديك ش��دن به پايان 
سال جاري، نبض معامات مسكن در مسير رسيدن 
به فاز ركود كامل، ضعيف مي ش��ود. با اين حال، نبض 
معامات مشروط به از بين رفتن عدم قطعيت، ترميم 
قدرت خريد و مهار نوسانات بازارهاي موازي، مي تواند 

بهبود يابد.
وي گفت: به نظر مي رسد، روند بازار مسكن در روزهاي 
پاياني به شدت تحت تأثير روند آتي بازارهاي جايگزين 
از قبيل ارز، نرخ سود بانكي و وضعيت بورس قرار بگيرد 
كه اين بازارها خود تحت تأثير مناس��بات سياسي و 
آينده برجام و نيز تصميمات سياسي داخلي هستند و 

از اين نظر نمي توان پيش بيني دقيقي از آينده داشت؛ 
اما با ف��رض ادامه تثبيت قيمت دالر در محدوده هاي 
فعلي و عدم نوسان شديد آن، به نظر مي رسد بازار در 

2.5 ماه آتي با افزايش عرضه كنندگان مواجه باشد.
زاهدي اظهار كرد: از س��وي ديگ��ر، با تثبيت قيمت 
ارز، ورود مجدد بخشي از نقدينگي سرگردان به بازار 
مسكن محتمل است و درنتيجه آن تا حدودي شاهد 
افزاي��ش معامات خواهيم بود، اما ب��ه دليل افزايش 
شديد قيمت و كاهش توان خريد مصرف كنندگان، 

پيش بيني رونق جدي وجود ندارد.
اين كارشناس در بخش ديگر س��خنانش با اشاره به 
اينكه عمده كاهش معامات در ماه هاي گذش��ته به 
علت عقب نشيني فروشندگان بوده است، گفت: اين 
عقب نشيني باعث ش��ده تمام كشور با كمبود عرضه 
مسكن روبرو شود؛ به هرحال، ترس از افزايش بيشتر 
قيمت ناشي از همسان شدن ارزش دارايي ها با توجه 
به نوس��انات اقتصادي، ورود مجدد نقدينگي به بازار 
مس��كن در صورت تثبيت قيمت ارز، افزايش قيمت 
ناش��ي از افزايش بهاي نهاده هاي ساختماني و ادامه 
اين روند با افزايش نرخ دستمزد فروشندگان اقدام به 

توقف فروش كرده اند.
وي عنوان كرد: درمان تمامي اين دردها وابس��ته به 
ثبات اقتص��ادي و تثبيت نرخ ارز اس��ت. تا زماني كه 
نا اطميناني در بازارهاي كشور موج بزند نمي توان آينده 

روشني را براي بازارهاي موازي متصور شد.
اين كارش��ناس بابيان اينكه در حال حاضر 3 اصاح 
رويكرد مي تواند بر بازار مس��كن تا پايان سال اثرگذار 
باشد، گفت: اين سه اصاح شامل ايجاد اطمينان رواني 
با اصاح زيرساخت هاي تثبيت اقتصادي، نظارت بر 
عدم افزايش قيمت ها و همچنين عرضه دس��توري 

خانه هاي خالي است.
زاهدي درنهايت گفت: عقب نش��يني فروشندگان 
باعث پايين آمدن خط فرضي تعادل عرضه و تقاضا 
ش��ده و مصرف كنندگان كمبود واحد مس��كوني را 
به خوبي احساس كنند. به هرحال اگر تمامي 3 مورد 

گفته ش��ده اصاح ش��ود، مي توان انتظار داشت در 
ماه هاي آتي شاهد رشد معامات باشيم.

    بازار مسكن سر دو راهي
محمدعلي مهري، كارش��ناس شهرسازي نيز با بيان 
اينكه گراني چند ماه پيش شوك بزرگي بر بازار اكثر 
كاالها وارد كرد، گفت: افزايش قيمت دالر بر حس��ب 
مدت زمان صعود و دامنه رشد، دو تاثير كوتاه مدت به 
شكل معكوس و بلندمدت به شكل مستقيم بر انواع 

شاخص هاي ملك از جمله قيمت گذاشت.
مهري گفت: در دامنه كوتاه مدت شاهد افزايش بسيار 
شديد قيمت ها در بازار مسكن بوده ايم اما در بلندمدت 
اين تاثير پذيري بس��يار متفاوت خواهد بود. افزايش 
قيمت دالر در بلندمدت تاثير رواني در بخش تقاضاي 
بازار مس��كن دارد و باعث مي ش��ود بازار ارز متقاضي 
بيشتري پيدا كرده و زمينه سفته بازي در معامات 
ملك كاهش يابد. با توجه به اين امر، تقاضا براي خريد 
و فروش ملك هم كاهش ميابد و فرصت مناسبي براي 
متقاضيان مصرفي ايجاد شود؛ اما متاسفانه به علت عدم 
اطمينان فروشندگان از آينده، بازارهاي مختلف اين 
عرضه فرصت مناس��بي براي متقاضيان مصرفي نيز 
ايجاد نكرد و بازار مسكن در طي ماه هاي اخير وارد فاز 

كاما ركود شد.
وي گفت: راه حل هايي كه مي تواند تغييراتي هر چند 
جزيي در گره گشايي براي عبور از اين بحران را هموار 
كند، تغيير سياس��ت ها و حضور دول��ت در افزايش 
تسهيات متناسب با قيمت هاي فعلي است كه تاكنون 

عملي نشده است.
مهري ادامه داد: جدا از دخالت دولت، عاملي ديگر در 
اين ميان مي تواند ريال و س��رمايه ها را به سمت بازار 
مسكن هدايت كند و تا حدودي سوق دهنده به سمت 
بازار مسكن اس��ت، كاهش معامات ارزي و سكه در 
پس كاهش قيمت ها است. از سوي ديگر با اباغ قانون 
جديد بانك ها در حذف سپرده هاي روز شمار بانكي هم 
تا حدودي مي تواند بخشي از ريال هاي سرمايه داراني 

كه در معامات ريس��ك پذير ورود نمي كنند را راهي 
بازار مسكن كند.

اين كارشناس ساخت و س��از افزود: از طرفي كاهش 
قيمت در برخي از مصالح ساختماني و ديگر كاالهاي 
اساسي به شرطي كه براي دارندگان و مالكان واحدها 
مقبول شود، مي تواند نويد بخش پيشاهنگي استارت 

خروج از ركود باشد.
مهري با بيان اينكه در اين ميان مهم ترين علل رونق 
مجدد، بازگشت آرامش به بازار است، گفت: اگر بانك 
مركزي بتوان��د آرامش و اعتماد از دس��ت رفته را به 
بازار باز گرداند، مي توان متصور ش��د متقاضيان موثر 
و كاس��بان اين صنعت با فروش��ندگان و سازندگان 
در كمال آرام��ش و فراغ خاطر باعث ايج��اد رونق با 
قيمت هاي واقعي و به دور از حباب معامات را از سر 
گيرند. البته در روزهاي اخير با استارت شاخص بورس 
برخي از س��هام ورود عده اي از س��رمايه داران به بازار 

مسكن را با ترديد مواجه كرده است.
وي گفت: جهش س��ود س��هام در اين برهه مي تواند 
رقيبي براي بازار مسكن باشد، هر چند تعداد افرادي كه 
بازار بورس را برمي گزينند به مراتب كمتر از متقاضيان 

موثر و كاسبان اماك است.
مهري اف��زود: ايجاد فضاي رقابتي در بين اين دو بازار 
كاما متفاوت، بسته به سياست هاي اجرايي آن است 
اگر مردم همچن��ان منتظر كاهش قيمت از س��وي 
فروشندگان باشند و به نوعي نرمشي از فروشندگان 
مشاهده شود در ماه هاي پيش رو قبل از سال جديد، 
معامات به صورت محسوس انجام گيرد. تا بازارمسكن 
را روي ريل معامات در ايس��تگاه بعدي يعني س��ال 

آينده متحول كند.
اين كارشناس ارشد شهرسازي درنهايت گفت: اگر اين 
اتفاقات رخ ندهد بازار مسكن از ركود عميق بيدار نشده 
و در اين صورت انتظار، تغييرات در سال جديد، تابستان 
پيش رو و شوك هاي جديد از حيث قيمت هاي جديد 
رهن و اجاره و اثرگذاري مجدد آن بر بازار مسكن دور 

از ذهن نخواهد بود.

اقتصاد متشکل از بخش های 
متنوعی اس��ت که زنجيروار 
به هم متصل هس��تند. اين 
بخش ها معموال تابع شرايط 
عمومی يکس��انی هستند و 
متاث��ر از ش��رايط اقتصادی 
و سياس��ی کش��ور، واکنش 
مشابهی به محرک ها نشان 
می دهند. بخش مس��کن به 
عنوان يکی از بازيگران اصلی بازار، حدود 25 درصد 
حجم اقتص��اد کش��ور را دربر گرفته اس��ت. عوامل 
زمينه ای و پايه ای موثر بر اين بازار، با ساير بخش های 
اقتصادی تقريبا برابر اس��ت. عواملی مانند نوسانات 
ارزی، قدرت خريد عموم��ی، تحريم های اقتصادی 
و ش��رايط سياسی روز کش��ور از جمله عواملی است 
که تمام بخش های اقتصادی کشور، از جمله بخش 
مسکن متاثر از آن است. اين عوامل، بيشترين سهم 
را در بروز شرايط فعلی و همچنين پيش بينی شرايط 

آتی اين بازار دارند.
اولين و مهم ترين عامل موثر بر بازار مسکن، نوسانات 
اقتصادی در کش��ور است. اين عامل زيربنا و به مثابه 
محيطی است که ساير فعاليت ها در اين بازار، تحت 
تاثير آن انجام می ش��ود. شرايط اقتصادی را می توان 
به دريايی تش��بيه کرد که بازاره��ای مختلف مانند 

کشتی در بستر آن در حرکت هستند. طبيعی است 
که با بروز کوچکترين تاطم در اين دريا، تمام بازارها 
متاطم خواهند شد، اما شدت صدمات وارده به اين 
بازارها بس��تگی به عوامل گوناگونی دارد که ش��ايد 
مهم ترين آن ها ميزان وابستگی به ارز و شرايط سياسی 
بين المللی کشور است. در صنايع ارزبر که وابستگی 
زيادی به واردات دارند، نوسانات ارزی بيشترين تاثير 

را بر آن ها دارد.
عاوه ب��ر نوس��انات ارزی، اگر اين کاالها مش��مول 
تحريم های بين المللی هم باش��ند، باعث دوچندان 

شدن آسيب ها در اين بازارها خواهند شد.
دومين عامل موثر بر اقتصاد، از جمله بازار مس��کن، 
شرايط سياسی داخلی و بين المللی است. اين مولفه 
بيش از آن که به طور واقعی و عملی بر اقتصاد و به ويژه 
بازار مسکن اثر بگذارد، از نظر روانی به التهابات بازار 
دامن می زند. معموال دامنه تاثير و وس��عت عملکرد 
اين تاثير روانی، گس��ترده تر و عميق تر از نوسانات و 
التهابات اقتصادی در بازار ست. اين نوع التهابات مثل 
مشهور »تهديد به حمله از خود حمله موثر تر است« 
را تداعي مي كند. معموال اين ن��وع از التهابات به دو 

دسته تقسيم می شوند.
نخس��ت التهاباتی که زمينه س��از ب��روز تنش های 
اقتصادی هستند و پيش از آن بروز پيدا می کنند. اين 
حالت معموال در اثر بروز تنش ها و مشکات سياسی 

بين الملل��ی رخ می دهد. تنش های بين المللی مانند 
ب��روز انواع تهديدها و تحريم ه��ا موجب ايجاد نوعی 
ترس و جنگ روانی در بين مردم می شود. همچنين 
اين تنش ها موجب ت��رس از کمبود کاال و در نتيجه 
به وجود آمدن تقاضای کاذب در بازار می ش��ود. اين 
تقاض��ای کاذب نيز موج��ب برهم خ��وردن تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار ش��ده و راه را برای سودجويان 
و توليدکنندگان��ی که به دنبال بهان��ه برای افزايش 

قيمت ها هستند، باز می کند.
در اين نوع التهاب بازار، افزايش قيمت ها بيش��تر بار 
روانی دارد و ناش��ی از کمبود واقع��ی در مواد اوليه و 
بازار نيست. در اين شرايط، افراد خواسته يا ناخواسته 
ب��ا هجوم به بازار، ب��ه اين التهابات دام��ن می زنند و 
به اصط��اح »از ترس مرگ، خودکش��ی می کنند«. 
تداوم اين روند موجب کمبود موقتی برخی کاالهای 
پرمصرف و افزايش مداوم عمومی قيمت ها می شود. 
معموال اين پديده تا سرحد توان و قدرت خريد جامعه 

رشد کرده و سپس کاهش می يابد.
بروز اين پديده به خوبی در سال جاری قابل مشاهده 
اس��ت. همزمان با ش��روع تهديدات خارجی مبنی 
بر خروج از برجام و نگراني از بازگش��ت تحريم های 
بين المللی، نوس��انات بازار ارز شدت گرفت و با اعام 
خروج اياالت متحده از برجام و حتی قبل از بازگشت 
مرحل��ه اول تحريم ه��ای يک جانبه، اين نوس��انات 

به حداکثر خود رس��يد. البته تجرب��ه نه چندان دور 
نوس��انات و تحريم های ابتدايی دهه 90 نيز در دامن 

زدن به اين نوسانات بی تاثير نبود.
از جمل��ه مهم ترين عواملی که در زمان نوس��انات و 
التهابات، بر شدت اثر آن بر اقتصاد موثر است، حجم 
نقدينگی سرگردان در سيستم اقتصادی جامعه است. 
نقدينگی سرگردان همچون گدازه هايی است که در 
دل آتشفشان خاموش در انتظار خروج است و با شروع 
التهابات اقتصادی، با ورود به بازار، هر آنچه در مسير با 
آن مواجه شود در خود می بلعد و بخش های مختلف 
اقتصاد را يکی پس از ديگری مورد هجوم قرار می دهد.

نمونه ديگر اين نوع التهاب معموال در انتهای هر سال 
و ابتدای س��ال جديد واقع می شود که به آن »انتظار 

تورمی« نيز می گويند.
نوع ديگر، التهاباتی هس��تند که پ��س از بروز تنش 
های اقتصادی ب��روز پيدا می کنند. اين نوع التهابات 
و تنش ها معموال در نتيجه بروز مشکات داخلی به 
وجود می آيند. غالبا پس از شروع نوسانات و افزايش 
قيمت ه��ا، گروه های سياس��ی داخلی ب��رای جلب 
توجه و کسب امتياز از جناح رقيب، شروع به انتقاد و 
بزرگنمايی مشکات داخلی کرده و باعث ايجاد جو 
روان��ی در بين افراد جامعه می ش��وند. در اين حالت 
معموال اگر اين ش��رايط کنترل نش��ود، موجب بروز 

شرايط مشابه در توضيحات فوق خواهند شد.

از ديگر عوامل موثر بر بازار مس��کن که عموما متاثر 
از عوامل ذکرشده در س��طور فوق است، می توان به 
قدرت عمومی خريد افراد جامعه اشاره کرد. در حال 
حاضر و با آرام ش��دن نسبی بازار و کاهش نرخ دالر و 
ارز، اف��راد انتظار کاهش قيمت ه��ا را دارند. بر فرض 
کاهش قيمت ها اما بعيد به نظر می رسد تغيير خاصی 
در روند افزايش معامات شاهد باشيم، زيرا تغييری 
در سطح درآمد قشر متوسط جامعه به وجود نيامده 
و افزايش سرمايه ها معموال ناشی از رشد قيمت کاال 

و اماک است.
تغييرات نرخ ارز نيز از ديگر عوامل غير مستقيم موثر 
بر بازار مسکن در ماه های آتی است. چون اکثر مصالح 
مورد استفاده در بخش مس��کن در داخل کشور و با 
منشا داخلی توليد می ش��ود، تاثير نرخ ارز به صورت 
غير مس��تقيم ب��ر آن اثرگذار خواهد ب��ود. البته اين 
نوسانات چون مستقيم ارزش پول ملی را تحت تاثير 
قرار می دهد از طريق تاثير بر روند عرضه و تقاضا نيز 

بر بازار مسکن موثر است.
به ط��ور کلی چ��ون بخش مس��کن متاثر از س��اير 
بخش های اقتص��اد و از طرف ديگ��ر، موثر بر بخش 
عظيمی از اقتصاد کشور است، نمی توان عوامل اصلی 
موثر بر آن را جدای از عوامل تاثير گذار کلی بر اقتصاد 
جدا دانست. از اين رو، بخش مسکن به نوعی ويترين 

شرايط جاری اقتصاد کشور است.
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تغييرات قيمتي مسكن هيجاني 
نخواهد بود
لیال درخشان | 

7 سال پيش، وقتي از يکی از کارشناسان معروف 
حوزه مسکن درباره آينده بازارمسکن طی يک 
دهه آتی سوال شد، پاسخی داد که بسياری آن 
را يک پيش بينی مضح��ک و غيرممکن تعبير 
کردند. وی پيش بينی کرد طی شش، هفت سال 
آينده در مناطق باالی شهرتهران، ميانگين قيمت 
مسکن به متر مربعی 20 ميليون تومان می رسد، 
موضوعی که در آن مقطع به هيچ وجه باورپذير 
نبود و حتی برخی از خبرنگاران برای مصاحبه به 
سراغ اين کارشناس نرفتند چرا که می پنداشتند 
گمانه زنی ها و پيشگويی هايش بر مبنای واقعيت 
بازار نيست و گفته می ش��د امکان ندارد روزی 
چنين اتفاقی برای بازارمسکن رخ دهد، اما امروز 
می بينيم که اين پيش بينی متاس��فانه محقق 
شده است و قيمت مس��کن آنچنان افزايشی را 
تجربه كرده که متوس��ط نرخ مسکن در تهران 
به 9 ميليون و 500 هزار تومان رس��يد اس��ت و 
عاوه بر اين برخی از واحدهای تجاری در مناطق 
باالی ش��هر متر مربع��ی 160 ميلي��ون تومان 

قيمت گذاری شده است!
نکته جالب اينجاست که کارشناس مذکور بارها 
هشدار داده بود که روز واقعه مسکن در راه است 
و تاکيد می کرد که اگر دير بجنبيم بازار مسکن 
دچ��ار آنچنان تاطم��ی خواهد ش��د که برای 
هميشه دسترسی بسياری از خانوارها به اين کاال 
غير ممکن خواهد شد و امروز می بينيم که اين 
پيش بينی به واقعيت پيوسته است، چرا که وقتی 
ميانيگن نرخ قيمت مسکن در تهران به مترمربعی 
9.5 ميليون تومان افزايش پيدا کرده، می توان 
گفت که عما آن اتفاق��ی که نبايد می افتاد، رخ 
داده و بحران مسکن به نقطه ای رسيده که خانه 
دارشدن برای بسياری از خانوارها تبديل به يک 

رويای دست نيافتنی شده است.
اما س��والی که در اين بين وجود دارد، اين است 
که چه عواملی اساس��ا بر تعيين قيمت ها در اين 
بازار نقش دارند؟ در پاس��خ به اين پرس��ش بايد 
گفت، هرچند که عوامل مختلفی در تعيين رفتار 
قيمت ها در اين بازار موثر هستند اما اگر بخواهيم 
متغيرهای مهم و تأثيرگذار را تقسيم بندی کنيم، 
باي��د گفت که س��ه فاکتور مه��م در اين زمينه 
نقش آفرين هستند. اولين عامل که جزء عوامل 
مهم و تاثيرگذار اس��ت، شرايط کان اقتصادی 
کشور اس��ت به طوری که بين اوضاع اقتصادی و 
ش��رايط عمومی اقتصاد و قيمت مسکن رابطه 
معن��ادار و تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای که با 
کوچک ترين تغيير در اقتصاد کشور، بازار مسکن 
فورا از آن  اثر مي پذيرد و قيمت ها در اين بخش 
دچار تاطم و نوسان می ش��وند. نمونه بارز اين 
اتفاق طی سال های گذشته و نيز سال جاری کاما 
تجربه شد به طوری که تبعات ناشی ازتحريم های 
بين المللی و نيز افزايش بازارهای موازی مسکن 
ش��امل طا و ارز، اثر بسيار زيادی بر نرخ مسکن 
گذاشت، اما ش��ايد بتوان گفت که دومين عامل 
اثرگذار در رش��د قميت مسکن مس��ايل روانی 
باشد. به طوری که از کنار تاثيرگذاری اين متغير 
در نوسانات قيمت مسکن به هيچ وجه نبايد به 
آسانی گذش��ت. انتظارات مردم از شرايط آينده 
اقتصادی، سياس��ی و کش��ور نيز از عمده ترين 
عوامل روانی تعيين کننده بر بازار مس��کن است 
به گونه ای ک��ه مثبت و منفی ش��دن انتظار از 
ش��رايط و اوض��اع اجتماعی و آينده کش��ور به 
سهم خود می تواند بربازار مسکن اثر بگذارد. در 
عين حال س��ومين عامل اثرگذار بر بازار مسکن 
عوامل درونی بخش مس��کن است که از جمله 
اين موارد می توان به قيمت زمين، قيمت مصالح 
ساختمانی و نرخ دستمزد عوامل توليد مسکن 
اش��اره کرد که به اندازه خ��ود درافزايش قيمت 
مسکن س��هم دارند. البته عاوه براين سه عامل 
مهم، عواملی نظير وجود رفتارهای س��وداگرانه 
در اين بازار، سياست های مالی و پولی، بانک ها، 
مشاوران اماک، رفتار خريداران و... نيز به عنوان 
متغيرهای ثانويه در تعيين نرخ قيمت مس��کن 
مداخله دارند و از قرار گرفتن مجموع اين عوامل 

در نهايت نرخ قيمت مسکن تعيين می شود.
اما با نزديک شدن به روزهای پايانی سال جاری، 
گمانه زنی ها درباره آينده اين بازار طی سه ماهه 
سال جاری آغاز شده است. برخی بر اين باورند که 
اگرچه قيمت مسکن طی سال جاری به باالترين 
حد ممکن رسيد و قيمت ها در اين بخش رشد 90 
درصدی را تجربه کرد اما با توجه به شرايطی که در 
حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، نبايد 
خوش بين بود که اين نرخ ها ثابت بماند و ممکن 
اس��ت تحت تاثير فاکتورهای پيش بينی نشده 
نظير افزايش مجدد قيمت ها در بازارهای موازی 
مسکن شامل طا و سکه، همچنان قيمت ها در 
اين بازار رشد داشته باشد و به تعبيری اگر شرايط 
اقتصادی بحرانی تر ش��ود، اين بازار هم ش��اهد 

افزايش قيمت خواهد بود.
اما آن سوي ماجرا، گروهی که بخش اعظمی از 
کارشناسان را تش��کيل می دهند، براين باورند 
که مس��کن تا آخر س��ال جاری ديگر کش��ش 
رش��د قيمتی ندارد، چراکه اين بازار طی س��ال 
جاری باالترين نرخ رش��د را تجربه کرده است و 
با اين شرايط بعيد به نظرمی رسد که تا روزهای 
باقی مانده به س��ال جاری قيمت ها در اين بازار 
دس��تخوش تغييرات هيجانی شود. البته در فاز 
بعدی پيش بينی می ش��ود که با توجه به اينکه 
رش��د ش��ديد قيمت ها در بازار مسکن احتماال 
اين بازار از لحاظ معاماتی وارد فاز رکود ش��ود 
چراکه متناسب با رشد قيمت مسکن، درآمد و 
قدرت خريد مردم افزايش پيدا نکرده است واين 
مساله سبب می شود که رکود بر معامات مسکن 

سايه بيندازد.
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رسوايي شركت هاي بزرگ در افشاي اطالعات كاربران
گروه دانش و فن| 

2018 نيز مانند س��ال هاي ديگر، پر ب��ود از تغييرات و 
تحوالت در دنياي فناوري؛ اما يكي از ناخوشايندترين 
تحوالت اين سال، رشد چشمگير رسوايي هاي مرتبط با 
داده هاي شخصي كاربران بود. در سال 2018 برخي از 
شركت هاي بزرگ نتوانستند آنگونه كه بايد از اطالعات 
كاربرانش��ان محافظت كنند و در اي��ن بين اطالعات 
شخصي چند ميليون كاربر توسط اين شركت ها افشا 

شد .
سال 2018 سالي بود كه به كاربران ثابت كرد نمي توانند 
با اطمينان كامل داده هاي شخصي ش��ان را در اختيار 
ديگران ق��رار دهن��د. در اين س��ال از غول هاي بزرگ 
فناوري گرفته تا دولت ها و حتي رستوران هاي زنجيره اي 
درگير رسوايي هاي مرتبط با داده هاي شخصي كاربران 
بودند. در بهتري��ن حالت، اين ش��ركت ها براي حفظ 
امنيت داده ه��اي كاربران از آمادگ��ي كامل برخوردار 
نبودند؛ در بدترين حالت نيز س��ازمان ها اجازه دادند تا 
داده هاي كاربران براي اثرگذاري در رويه هاي سياسي و 

دموكراتيك استفاده شوند.
وقتي بحث رس��وايي ها و انتش��ار داده ه��اي كاربران 
مي شود، تنها نقطه اميد در اين سال به »قانون حفاظت 
از داده هاي عموم��ي«، كه به اختصار GDPR نام دارد، 
مربوط مي شود. اين قانون كه مي توان آن را قانوني پيشرو 
برشمرد، مورد تصويب اتحاديه اروپا قرار گرفته و براي آن 
دسته از كاربراني كه تحت تاثير انتشار غيرقانوني داده ها 

قرار گرفته اند حفاظت هايي را فراهم مي كند.
به لطف GDPR، ش��ركت ها اكنون ملزم هس��تند تا 
انتشار ناخواسته داده هاي كاربران را اعالم كنند؛ در غير 
اين صورت، با جريمه هاي سنگيني مواجه خواهندشد. 
در عين حال، چنين قوانيني براي امريكايي ها وجود ندارد 
و اين در حالي است كه ميزان حمالت در فضاي مجازي 

رو به افزايش است.
آن چه بيش��تر ماي��ه نگراني مي ش��ود اين اس��ت كه 
رس��وايي هاي اطالعاتي كه در مقاالت از آنها ياد شده و 
مورد توجه قرار مي گيرند صرفا به مثابه قطره اي از دريا 
هستند و گستره سوءاستفاده هاي انجام شده از داده هاي 
كاربران طي سال جاري را به تصوير نمي كشند. كه در 
زمينه اخبار حمالت سايبري فعاليت مي كند، تنها در 
۹ ماه ابتدايي سال 2018، بطور تخميني ۳.۶۷۶ مورد 
تعرض به داده هاي كاربران صورت گرفته است. همين 
آم��ار هم 2018 را به رتبه دوم در رده بندي س��ال هاي 
پرخطر براي تعرض به داده هاي كاربران مي رساند؛ در 
عين حال، آماري كه براي انتهاي سال گزارش مي شوند يا 
عالئمي از بهبود را نشان خواهند داد، يا اينكه از آمارهاي 

۹ ماهه نيز دردناك تر خواهند بود.

  درز اطالعات كاربران با فيس بوك
بدون ش��ك رس��وايي اطالعاتي فيس بوك و كمبريج 
آناليتيكا، بزرگ ترين رسوايي اطالعاتي سال 2018 بود؛ 
هرچند ريشه اين مشكل به سال ها پيش بازمي گردد. 
روز هفدهم مارس 2018 )2۶ اسفند 1۳۹۶(، دو نشريه 
گاردي��ن و نيويورك تايمز خبر جم��ع آوري داده هاي 
كاربران فيس بوك توس��ط شركت مش��اوره سياسي 
كمبريج آناليتيكا را منتشر كرد. داده هاي دست كم 8۷ 
ميليون نفر از كاربران فيس ب��وك بدون اطالع آنها در 
اختيار كمبريج آناليتيكا قرارگرفته بود. اين داده ها كه 
به واسطه اس��تفاده از يك اپليكيشن پرسش و پاسخ به 
دست آمده بود، توسط كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ 
مورد استفاده قرار گرفته بود تا تبليغات فيس بوكي خود 
را به گون��ه اي هدفمند در معرض ديد گ��روه خاصي از 

كاربران قرار دهند.
مشكل اصلي اين اپليكيشن پرس��ش و پاسخ اين بود 
كه تع��داد زي��ادي از اين جمعي��ت 8۷ ميليون نفري 

از آن اس��تفاده نكرده بودن��د؛ درواقع در بهترين حالت 
حداكثر چندصدهزار نفر از اين اپليكيش��ن اس��تفاده 
كرده بودند. اين اپليكيش��ن پرسش و پاسخ از روزنه اي 
در رابط برنامه نويس��ي فيس بوك استفاد كرده بود كه 
به س��ازندگانش اجازه م��ي داد نه تنه��ا داده هاي افراد 
استفاده كننده از اين اپليكيشن، بلكه داده هاي دوستان 
آنه��ا را هم جم��ع آوري كنند؛ يعني اف��رادي كه هيچ 
ارتباطي با اين اپليكيشن نداشته اند. جالب تر اينكه يكي 
از محققان درگير در س��اخت اين اپليكيش��ن در سال 
201۵ به استخدام فيس بوك درآمده بود. اين شخص 
در س��پتامبر 2018 از فيس بوك اخراج شد؛ اما اهالي 
منلوپارك هيچ وقت به اين سوال پاسخ نداده اند كه آيا 
پيش از اين از نقش وي در ساخت اين اپليكيشن اطالع 

داشته اند يا خير.
اگرچه ش��واهد چنداني مبن��ي بر تاثي��ر داده هاي به 
دست آمده توسط كمبريج آناليتيكا بر نتايج انتخابات 
رياست جمهوري 201۶ اياالت متحده وجود ندارد؛ اما 
اين مساله به كاربران نش��ان داد كه قوانين فيس بوك 
در رابط��ه با »حفاظت از حريم خصوص��ي كاربران« تا 
چه حد سهل انگارانه هس��تند. هم اكنون نيز مشخص 
نيس��ت كه چه اتفاقي براي اين داده ها رخ داده اس��ت. 
كمبريج آناليتيكا ادعا مي كند كه فايل هاي مربوطه را 
حذف كرده اند؛ اما مشخص نيست كه چند نسخه از آن 
همچنان وجود دارند. مهم تر از همه، از اين رس��وايي به 
عنوان يك نقطه عطف ياد مي شود؛ نقطه اي كه قدرت 
داده هاي شخصي را به عموم كاربران نشان داد، داده هايي 
كه بطور بالقوه مي توانند براي اثرگذاري بر كاربران و حتي 

نظام هاي دموكراتيك مورد استفاده قرار گيرند.
البته اين تنها بدشانس��ي فيس بوك نبود؛ در سپتامبر 
2018، خب��ري مبني بر به س��رقت رفت��ن داده هاي 
دست كم ۳0 ميليون نفر از كاربران فيس بوك منتشر 
شد. محل زندگي، محل تولد، وضعيت تاهل و در برخي 
موارد تاريخچه جست وجوها از جمله داده هاي به سرقت 

رفته بودند.

  اپليكيشني كه اطالعات را لو داد
2018 سال چندان روشني براي اپليكيشن ها هم نبود. 
Polar اپليكيشني در زمينه تناسب اندام است كه توسط 
اعضاي ارتش، س��ازمان امنيت ملي و سرويس امنيتي 
اياالت متحده مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرند. قوانين 
Polar ب��راي محافظت از داده ه��اي كاربران تاحدي 
اهمال كاران��ه بود كه محققان توانس��ته بودند كاربران 
ارتش و سازمان هاي امنيتي را حين ورزش در نزديكي 
پايگاه هاي شان رديابي كنند. همين قوانين سهل انگارانه 
در عمل به هركس��ي اجازه مي دادند ت��ا به نام مقامات 
نظامي و امنيتي به نرخ ضربان قلب و حتي آدرس محل 

زندگي آنها دست پيدا كنند.
به گ��زارش واش��نگتن پس��ت، در زماني كه محققين 
يافته هاي خود را در اين زمينه منتشر كردند، توانسته 
بودند داده هاي شخصي ۶.۴۶0 پرسنل نظامي و امنيتي 
را به دس��ت آورند. اين داده ها شامل پرسنل حاضر در 
پايگاه هاي نظامي خارج از امريكا نيز مي شد؛ براي مثال 
داده هاي پرس��نل حاضر در پايگاه دريايي گوانتانامو و 
پايگاه لمونير در جيبوتي، كه به عنوان مركز فرماندهي 

عمليات هاي امريكا در شاخ آفريقا شناخته مي شود.
افشاي اطالعاِت بخش كوچكي از پرسنل نظامي ممكن 
اس��ت ناراحت كننده باشد؛ اما افش��اي اطالعات 2۳0 
ميليون ش��هروند امريكايي و 110 ميليون كسب وكار 
فعال در اين كش��ور تا چه اندازه نگران كننده اس��ت؟ 
اين اتفاقي است كه در ماه ژوئن سال 2018 رخ داد. در 
اين رخداد، ش��ركت بازاريابي Exactis كه مقر آن در 
فلوريدا واقع شده است، اطالعات ۳۴0 ميليون شخص 
و كسب وكار را روي سروري قرارداده بود كه عموم افراد 

مي توانستند به آن دسترسي پيدا كنند.
حجم داده هاي موجود روي اين س��رور ب��ه 2 ترابايت 
مي رسيد؛ جالب تر اينكه اين داده ها صرفا شامل آدرس 
پست الكترونيك و نام افراد نبودند. عالوه بر نام و آدرس 
پس��ت الكترونيك، مواردي همچون مص��رف يا عدم 
مصرف دخانيات، مالكيت حيوانات خانگي، دين، داشتن 
فرزند و عالئق فردي از جمله اطالعاتي بودند كه در اثر 
س��هل انگاري Exactis در اختيار سارقان اطالعاتي 

قرار گرفته بود.

    افشاي داده هاي ازطريق سيستم شناسايي
Aadhaar  يك سيس��تم تش��خيص هويت ازطريق 
نشانه هاي بيومتريك است كه توسط دولت هند اداره 
مي شود. اين سيستم كه به عنوان بزرگ ترين مجموعه 
بيومتريك در جهان شناخته مي شود، در عمل اطالعات 
تمامي شهروندان هندي را در خود جاي داده است. اين 
اطالعات ش��امل مواردي همچون عكس، اثرانگشت، 

آدرس منزل و ديگر اطالعات شخصي است.
افش��اي اطالعات موجود در Aadhaar توس��ط يك 
روزنامه نگار كشف ش��د. وي دريافت كه برخي افراد نام 
كاربري و رمز ورود خود به اين مجموعه را در پيام رسان 
واتساپ )WhatsApp( به فروش مي رسانند و از اين 
نام هاي كاربري و رموز ورود مي توان براي دستيابي به 
تمام داده هاي موجود در اين سيستم استفاده كرد. برخي 
از فروشندگان براي فروش نام كاربري و رمز ورود خود 
صرفا مبلغي معادل ۷ دالر از مشتريان دريافت مي كردند.
اما مقامات هندي بيشتر از اين مساله خشمگين بودند 
كه چرا اين روزنامه نگار از اين مش��كل پرده برداش��ته 
است؛ در اين راستا، مقامات دولتي ضمن طرح شكايت 
عليه اين روزنامه نگار، وي را به ارايه گزارش هاي نادرست 
متهم كردن��د. وقتي در ماه مارچ ي��ك محقق امنيتي 
 ZDNet را به وبس��ايت Aadhaar آس��يب پذيري

نشان داد، دولت مجدد اين مشكل را كتمان كرد.

    انتشار اطالعات توسط هكرها
روز ۹ آذر )۳0  نوامب��ر( خب��ر افش��اي داده هاي ۵00 
ميليون نفر از مش��تريان هتل هاي زنجيره اي مارييات 
)Marriott( منتش��ر ش��د؛ هرچند كه اين انتش��ار 

لحظه اي نبوده و ش��روع آن به سال 201۴ بازمي گردد. 
اين داده ها به افرادي مربوط مي ش��وند كه در شاخه اي 
 Marriot’s از اقامتگاه ه��اي مرييات، موس��وم ب��ه

Startwood اقامت داشته اند.
هكرهايي كه احتمال مي رود با پكن در ارتباط بوده اند، در 
عمل به تمامي داده هاي ۳2۷ ميليون نفر از اين مجموعه 
۵00 ميليوني دست پيدا كرده بودند. نام، آدرس پستي، 
شماره تلفن، آدرس پست الكترونيك، شناسه شخصي 
مهمانان وي��ژه Starwood، تاريخ تولد، جنس��يت، 
اطالعات ورود و خروج، تاريخ رزرواس��يون، گزينه هاي 
ارتباطي، شماره كارت هاي بانكي و تاريخ انقضاي كارت ها 
از جمله اطالعات به س��رقت رفته بودن��د. درباره 1۷۳ 
ميليون نفر باقي ماند، تنها بخشي از اطالعات، نظير نام و 
در برخي موارد آدرس پستي، آدرس پست الكترونيك و 

»برخي اطالعات ديگر« به سرقت رفته بودند.

    خوراك مرغ با ساالد اطالعات شخصي
ش��ايد باورش سخت باشد؛ اما رس��توران ها هم درگير 
 ،Panera Bread .رس��وايي هاي اطالعاتي بوده اند
مجموعه اي از رس��توران ها و كافه ه��اي زنجيره اي در 
اياالت متحده و كانادا اس��ت. در م��اه آوريل، محققان 
امنيتي از انتشار داده هاي مشتريان اين مجموعه ازطريق 
وب سايت Panera Bread پرده برداشتند. داده هاي 
منتشر شده در قالب متن ساده بودند و شامل نام، آدرس 
ايميل، آدرس محل سكونت، تاريخ تولد و چهار رقم آخر 

شماره كارت اعتباري افراد مي شدند.
نكته نگران كننده اين است كه محققان امنيتي به مدت 
 Panera Bread هش��ت ماه براي رفع اين مشكل با
در ارتباط بودند. يك هفته پس از تماس اوليه محققان، 
اين شركت اعالم مي كند كه مشكل را حل كرده است؛ 
اما پژوهشگران تا هشت ماه بعد همچنان مي توانستند 
به اين داده ها دس��ت پيدا كنند. پس از اين هشت ماه 
درنهايت اين مس��اله به اطالع عموم رسيد و در نتيجه 
Panera Bread وب س��ايت خ��ود را از دس��ترس 
خارج كرد تا به حل اين مشكل بپردازد. هرچند تعداد 
قربانيان اين سهل انگاري مشخص نيست؛ اما به گفته 
پژوهش��گران، آمار قربانيان مي تواند ب��ه ۳۷ ميليون 

نفر برسد.

    نشر داده هاي ميليون ها نفر در گوگل پالس
آخرين مورد فهرس��ت ما به غول دنياي جست وجو 
مربوط مي ش��ود. در ماه اكتبر، نش��ريه وال استريت 
ژورنال خبر داد كه گوگل حفره اي امنيتي را در شبكه 
گوگل پالس كشف كرده است؛ اين حفره بطور بالقوه 
از س��ال 201۵ زمينه افش��اي اطالعات ۵00 هزار 
كاربر را فراه��م كرده بود. پس از انتش��ار اين مقاله، 
س��اكنان مانتن ويو اعتراف كردند كه اين مشكل در 
ش��بكه اجتماعي نه چندان موفق آنها وجود داشته 
اس��ت. داده هاي منتشر شده نيز ش��امل نام، آدرس 
پس��ت الكترونيك، سن، جنسيت و ش��غل كاربران 

گوگل پالس مي شود.
 نكت��ه قابل تأم��ل اي��ن اس��ت ك��ه همانن��د

  Panera Bread، گ��وگل نيز تا هفت ماه پس از 
كشف اين حفره امنيتي، از اعالم آن سرباز زده بود؛ 
دليل اين مس��اله ترس از خدش��ه دار شدن وجهه 
 عمومي اين ش��ركت و افزاي��ش نظارت هاي قانوني

 بود. 
بدتر از اين، در ماه دسامبر 2018، اين شركت روزنه 
ديگري را در رابط برنامه نويسي گوگل پالس كشف 
كرد كه نام، آدرس پس��ت الكترونيك، شغل و سن 
۵2.۵ ميليون نفر از كاربران اين شبكه اجتماعي را 
به مدت ۶ روز در دسترس عموم قرار داده بود. اين بار 
نيز گوگل پس از يك ماه س��كوت، كاربران را از بروز 

اين مشكل آگاه كرد.
رويه اتخاذ شده توسط شركت هايي همچون گوگل 
و Panera Bread نگران كننده است. آنها مدت ها 
منتظ��ر مانده بودن��د و تنها پس از اينك��ه همه چيز 
برمال ش��ده بود در رابطه با انتش��ار داده هاي كاربران 
اطالع رساني كرده بودند. همين مساله نشان مي دهد 
كه در اياالت متح��ده، وجود قوانين محكم در زمينه 
حفاظت از داده هاي ش��خصي كارب��ران امري الزم 
است؛ درس��ت مانند GDPR كه به تصويب اتحاديه 

اروپا رسيده است.
در س��ال 2018 داده هاي فراواني ب��ه يغما رفتند؛ 
اما درس��ي كه مي ت��وان آموخت اين اس��ت: وقتي 
حرف از داده هاي ش��خصي مي ش��ود، به هيچ كس 

اعتماد نكنيد.
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اندرويد هدالينز | كارشناسان برآورد كرده اند كه اسپيكر 
موجود در گوشي هاي هوشمند در نسل جديد آنها كه قرار 
است در نمايشگاه علم و فناوري CES 201۹ رونمايي شود، 
به زير نمايشگرهاي موبايل منتقل خواهند شد. با توجه به 
تالش مضاعفي كه شركت هاي توليدكننده موبايل اين روزها 
براي كاهش اندازه صفحه نمايش گوش��ي هاي هوشمند 
داش��ته اند، به نظر مي رسد كه حاش��يه هاي نسل آينده 
گوشي هاي هوشمند از اين حالت كنوني خود نيز باريك تر 
خواهند شد چراكه به گفته كارشناسان و تحليلگران فعال 
در اين حوزه، انتظار مي رود اسپيكرهاي موجود در آنها از 
حاشيه بااليي به پاييني صفحه نمايش انتقال داده خواهند 
شد. بنابراين انتظار مي رود كه گوشي هاي هوشمند جديدي 
كه در نمايش��گاه علم و فناوري CES 201۹ كه در ش��هر 
الس وگاس برگزار خواهد شد معرفي و رونمايي شوند، از 
حاشيه هاي بسيار باريك تري برخوردار باشند و اسپيكرهاي 
آنها نيز به قسمت زيري و پاييني گوشي هوشمند منتقل 
خواهد ش��د.  همچنين گزارش هاي متعددي در فضاي 
مجازي منتشر شده است كه نشان مي دهد شركت هاي 
توليدكننده موبايل قصد دارند پنل هاي نمايش��گر خود 
را با تكنولوژي نمايش��گر مجهز به صداي سطحي در اين 
نمايشگاه معرفي كنند تا نظر و توجه كاربران و عالقه مندان 
به گوشي هاي هوشمند بدون حاش��يه را نيز جلب كرده 
و به فناوري هاي نوي��ن خود ببالند. هم اكنون محصوالت 
اندكي هستند كه به چنين تكنولوژي مجهز هستند كه از 
مهم ترين آنها مي توان به شيائومي مي ميكس و ويوو نكس 
اس اشاره كرد. اين دو گوشي هوشمند از فناوري مبدل هاي 
پيزو الكتريك زير نمايشگر براي ارسال امواج صوتي به كل 
نمايشگر بهره مي گيرند. البته نكته اي كه در اينجا وجود دارد 
آن است كه اين فناوري با پنل هاي اولد بهتر از نمايشگرهاي 

ال سي دي سازگار و هماهنگ مي شود.

 فايومك|  سال 201۹ در شرايطي براي اپل آغاز مي شود 
كه تحليل گران معتقدند اين شركت در سال پيش رو شرايط 
دشواري را مقابل خود دارد و فروش مدل هاي مختلف آيفون 
به ميزان چشمگيري كاهش مي يابد. بررسي هاي موسسه 
سي تي ريسرچ وابسته به رويترز حاكي از آن است كه فروش 
مدل هاي مختلف آيفون در سه ماهه اول سال 201۹ كمتر 
از حد انتظار است. بر همين اساس پيش بيني ها در زمينه 
فروش آيفون ايكس اس مكس تغيير كرده و از ۵0 ميليون 
واحد در سه ماهه اول سال 201۹ به ۴۵ ميليون واحد نزول 
يافته است. در مورد علت كاهش عالقه به خريد آيفون هاي 
جديد داليل مختلفي توس��ط تحليل گران بيان شده كه 
در اين ميان عرضه گوش��ي هاي رقي��ب با قيمت كمتر و 
امكانات بيشتر از يك سو و چشمگير نبودن قابليت هاي تازه 
آيفون هاي توليدي سال 2018 از جمله مهم ترين داليل 
ذكر شده در اين زمينه است. در اين ميان به نظر مي رسد 
قيمت باالي iPhone XS Max نيز در كاهش تمايل به 
خريد آن بي تاثير نباشد. قيمت مدل پايه اين گوشي 10۹۹ 
دالر است كه با افزايش حافظه و امكانات جانبي قيمت آن تا 
1۴۴۹ دالر نيز افزايش مي يابد. پيش از اين موسسه تحليلي 
چيني Ming-Chi Kuo نيز پيش بيني هاي خود در مورد 
ميزان فروش اين مدل از آيفون را در سه ماهه اول سال 201۹ 

تا 20 درصد كاهش داده بود. 

چاينا ديلي| به تازگي يك استارت آپ چيني موفق شده 
است اسپيكر هوش��مند جديدي را توسعه و ارايه دهد كه 
كاربران به وسيله آن بتوانند زبان هاي جديد را با سهولت 
بيشتري ياد بگيرند. اسپيكرهاي هوشمند يكي از آن دسته 
از گجت هايي هستند كه اين روزها از محبوبيت و استقبال 
بي نظيري از سوي كاربران برخوردار شده است. بسياري از 
تحليلگران بر اين باورند كه اسپيكرهاي هوشمند سريع تر از 
ابزارهاي واقعيت مجازي و افزوده به رشد خود ادامه داده و در 
سال 2018 سهم بسيار بيشتري از بازار ابزارهاي هوشمند و 
ديجيتال را از آِن خود خواهند كرد. اين استارت آپ چيني به 
تازگي اعالم كرده است كه متخصصان و مهندسان فعال در 
آن توانسته اند يك اسپيكر هوشمند جديدي را توسعه دهند 
كه مي تواند نقش يك آموزگار را ايفا كرده و به كاربرانش اين 
امكان را بدهد تا با س��رعت، كيفيت و سهولت بيشتري به 
يادگيري زبان هاي جديد بپردازند. اين اسپيكر هوشمند 
جديد كه ليلي نام دارد، نخستين گجت هوشمندي است 
كه به منظور يادگيري آسان و آموزش زبان چيني طراحي 
شده است و مي تواند با استفاده از گفت وگو و ديالوگ هاي 
رد و بدل شده ميان كاربران، خطاهاي گفتاري آنها به هنگام 
مكالمه به زبان چيني را تشخيص داده و به آنها روش درست 
س��خن گفتن را بياموزد. بطور كلي در توصيف وظايف و 
معرفي اسپيكرهاي هوشمند بايد گفت كه اين گجت هاي 
هوش��مند به كاربران امكان مي دهند تا درصورت داشتن 
مشغله، وسايل خانگي خود را با دستورهاي صوتي كنترل 
كنند، به عنوان مثال، از وضعي��ت آب و هوا و جديدترين 
اخبار روز مطلع شوند، تايمر و زنگ هشدار براي خود تنظيم 
كنند، با دوستان و خانواده خود تماس صوتي برقرار كرده و 
به مخاطبان موردنظر خود پيام متني ارس��ال كنند. همه 
اين كارها بدون دخالت دست كاربر و تنها با ارسال يك پيام 

و دستور صوتي به اسپيكر هوشمند انجام خواهد گرفت.

گوشيهايهوشمند
بيحاشيهترميشوند

سال۲۰۱۹
سالسياهبراياپل

يادگيريزبانهايخارجي
بااسپيكرهوشمند

وزير ارتباطات: در فضاي 
مجازي آتش به اختيار وارد شويم

ايس�نا|وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره 
به اينكه بايد در فضاي مج��ازي آتش به اختيار وارد 
شويم گفت: از متوليان توليد محتوا در حوزه كودك و 
نوجوان حمايت مي كنيم زيرا اين موضوع يك دغدغه 
همگاني است.  وي در ديدار با وزير آموزش و پرورش، 
با اشاره به گسترش فضاي مجازي و اثر مهم آن بر آينده 
بشريت اظهار كرد: امروزه فضاي مجازي، فضاي بزرگ  
براي شكوفايي محسوب مي شود كه اقتصاد، اشتغال، 
درآمدزايي و خالقيت در اين فضا ش��كل مي گيرد، 
بنابراين بايد نس��ل آينده را متناسب با اين ظرفيت 
تربيت كنيم.  وي با اشاره به اينكه فضاي مجازي در 
همه جاي دنيا براي افراد مخاطراتي را در كنار مزايا 
دربردارد، خاطرنشان كرد: تهديدهاي فضاي مجازي 
مختص كشور ما نيست بلكه همه كشورها با آن مساله 
دارند اما براي آن راهكارهايي انديش��يده اند. آذري 
جهرمي درباره سند اينترنت و كودك نيز توضيح داد: 
براي حل اين آسيب ها كميته اي تشكيل شد تا   طبق 
مطالعه ميداني و تطبيقي، منطبق با ساير كشورها 
عمل كنيم، بنابراين در اين راه  از همه دس��تگاه ها 
مانند وزارت دادگستري و آموزش و پرورش، سازمان 
تبليغات و ني��روي انتظامي درخواس��ت همكاري 
كرديم. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به 
بيانات مقام معظم رهبري در ورزشگاه آزادي در حوزه 
فضاي مجازي و دغدغه هاي ايشان، خاطرنشان كرد: 
از اين بيانات به اين نتيجه رسيديم كه به اين حوزه 
ورود كنيم و آتش به اختيار باشيم، اما بر اساس تعريف 
وزارتخانه، ادعاي محتوايي نداريم، بنابراين اگر كسي 
متولي ش��ود، محتوا را به او واگذار مي كنيم و كنار او 
مي مانيم چون موضوع ك��ودك و نوجوان و فضاي 
مجازي، يك موضوع ملي و دغدغه همه ماست. وي 
تصريح كرد: ظرفيت ارايه محتوا، ارتقاي دانش والدين، 
توليد محتواي مناسب، ابزارهاي مديريتي و نظارتي 
در فضاي مجازي و آموزش عمومي به همه خانواده 
در يك زنجيره قرار دارند كه تجميع آنها نهضت توليد 
محتوا در فضاي مجازي را شكل مي دهد. همچنين 
در مراسم ديگري وزير ارتباطات با بيان اينكه تا هفته 
آينده تست هاي نهايي ماهواره پيام تكميل مي شود، 
گفت: تاكنون ۶0 درصد تس��ت هاي مربوط به اين 

ماهواره موفقيت آميز بوده است.

درگذشت يكي از معماران 
اينترنت در ۸۱ سالگي

انگجت| لري رابرتس يكي از معماران و خالقان اوليه 
اينترنت درگذشت. وي به علت نقشي كه در طراحي 
ش��بكه آرپانت - كه به پدربزرگ اينترنت مش��هور 
است- ايفا كرد، شهرت دارد. وي در تاريخ 2۶ دسامبر 
و در سن 81 سالگي درگذشت. اگر چه وي به اندازه 
افرادي همچون تيم برنرز لي و وينت سرف شهرت 
نداشت، اما تصميمات كليدي وي در نحوه عملكرد 
و رفتار اينترنت در سال هاي بعد نقش آفرين بود. وي 
در دهه 1۹۶0 ميالدي مفهوم ش��بكه هاي رايانه اي 
را مطرح كرد و در زماني كه رابرت تيلور رييس اداره 
فنون پردازش اطالعات آرپا وابسته به ارتش امريكا 
به دنبال فردي براي اتصال رايانه هاي تحقيقاتي آرپا 
به يكديگر مي گش��ت، وي به عنوان معمار و طراح 
اصلي اين شبكه انتخاب شد. البته وي در بررسي ها 
و تالش هاي اوليه خود در اي��ن زمينه موفق نبود و 
سرانجام تصميم گرفته شد براي كسب موفقيت در 
اين زمينه از رايانه هاي كوچك تر اس��تفاده شود كه 
شبكه اي كردن آنها آسان تر باشد. وي سرانجام بعد 
از تالش هاي فراوان ش��بكه آرپانت را تاسيس كرد و 
جابه جايي بس��ته هاي حاوي داده را در شبكه هاي 
رايانه اي ممكن كرد. وي در سال 1۹۷۳ آرپا را ترك 
كرد و وينت سرف و باب كان تالش هاي وي را ادامه 
دادند. وي به تجاري سازي ايده تبادل بسته هاي داده 
از طريق شبكه هاي رايانه اي كمك شاياني كرد و بدين 
منظور شركت خود تله نت را تاسيس كرد و توانست 
با تالش زياد كيفيت شبكه هاي رايانه اي را ارتقا دهد.

رويداد
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طي نشستي در اتاق تعاون با حضور مديران اتحاديه ها و فعاالن بخش تعاون بررسي شد

ابعاد اقتصادي اليحه بودجه ۹۸ از منظر بخش تعاون
گروهبنگاهها|

با توجه به اهميت بررسي بودجه سنواتي كل كشور از ابعاد 
و زواياي گوناگون؛ ابعاد اقتصادي اليحه بودجه ۹۸ از منظر 
بخش تعاون طي نشستي در اتاق تعاون با حضور مديران 

اتحاديه ها و فعاالن بخش تعاون بررسي شد.
به گزارش تعادل، وضعيت اقتصاد ايران در آستانه تصويب 
قان��ون بودجه، مهم ترين ويژگي ه��ا و جهت گيري هاي 
بودجه و پيامدهاي اقتصادي بودجه از منظر بخش تعاون از 
مهم ترين موضوعات مورد بررسي اين نشست خواهد بود.

س��يد هادي موسوي نيك با تش��ريح نقاط قوت و ضعف 
اليحه بودجه سال آينده كشور گفت: مشكل بودجه براي 
دولت وجود ندارد؛ وقتي صادرات نفت كم مي شود، نرخ 
ارز باال مي رود، ارز كه پايين مي رود دولت از بانك مركزي 
استقراض مي كند و در واقع مشكالت بودجه اي به مردم 

پاس داده مي شود.
او با تش��ريح تصوير كالني از اليحه تقديمي دولت گفت: 
رشد بودجه سال آينده از حيث درآمدها منفي ۳.۵ درصد 
بوده اس��ت، همچنين بر اساس آنچه دولت تدوين كرده 
بخش هزينه ها در اليحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه 
۹۷، ۹ درصد افزايش داشته است.موسوي نيك در بررسي 
ش��اخص هاي كالن بودجه گفت: بر اساس اين مقايسه 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نيز در بودجه سال آينده 
۳۷.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزايش يافته 
است و رش��د واگذاري دارايي هاي مالي منفي ۱۹ درصد 
پيش بيني شده اس��ت و در مجموع جمع منابع عمومي 
دولت در بودجه س��ال ۹۸ نس��بت به قانون بودجه سال 
گذشته ۵.۴ درصد افزايش داشته است كه همين نشانه 
انقباضي بودن بودجه دولت است و حكايت از اين دارد كه 

دولت نه تنها بزرگ نشده بلكه كوچك هم شده است.

  چشم انداز نفت در بودجه
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه قيمت هر بشكه 
نفت در سال گذشته ۵۵ دالر و در بودجه سال آينده ۵۴ 
دالر در نظر گرفته شده است، گفت: صادرات نفت خام و 
ميعانات گازي در سال گذش��ته ۲.۵۳ ميليون بشكه در 
روز محاسبه ش��ده بود و در اليحه بودجه سال ۹۸ يك و 
نيم ميليون بشكه در روز محاسبه شده است كه چندان 
واقعي به نظر نمي رسد. موسوي نيك يادآور شد: در اليحه 
بودجه سال ۹۸ وابستگي بودجه به نفت ۳۶ درصد است، 
اين در حالي است كه در بودجه سال ۹۷ وابستگي بودجه 
به نفت ۲۸ درصد بود. همچنين منابع نفتي بودجه عمومي 
در سال گذش��ته ۲۸.۸ ميليارد دالر بود كه امسال به ۲۹ 

ميليارد دالر رسيده است. 
اين كارشناس اقتصادي درباره وضعيت ماليات در اليحه 
بودجه سال آينده گفت: ماليات اشخاص حقوقي در اليحه 

بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷، منفي ۸ 
درصد رشد داشته، همچنين ماليات بر درآمد ۲۸ درصد 
افزايش يافته، ماليات بر ثروت ۱۷ درصد افزايش و ماليات 
بر كاال و خدمات يعن��ي ارزش افزوده ۲۷ درصد افزايش 
داشته است.موسوي نيك ادامه داد: ۸ درصدي كه ماليات 
شركت ها كم شده با توجه به وضعيت تورم بسيار بيشتر 
از اين رقم مي ش��ود و در صورت تصويب نهايي در س��ال 
آينده شركت ها حدود ۴۰ درصد ماليات كمتري پرداخت 
خواهند كرد كه البته با توجه به مشكالتي كه شركت ها با 

آن مواجه شده اند طبيعي است.

  تداوم كسري بودجه در سال98
اين كارشناس اقتصادي همچنين با اشاره به تداوم كسري 
بودجه فزاينده در اليحه بودجه س��ال آين��ده، ادامه داد: 
تراز بودن كسري بودجه به دليل انتش��ار اوراق است اما 
عمال بسياري از درآمدهاي پيش بيني شده ممكن است 

محقق نشود.
او با اش��اره به تركيب هزينه هايي كه كسري بودجه را به 
صورت فزاينده نگه مي دارد گف��ت: افزايش هزينه هاي 
جاري به خاطر رويكرد انبس��اطي دولت يازدهم، اجراي 
طرح تحول س��المت، افزايش پرداختها به صندوق هاي 
بازنشس��تگي، تداوم افزايش هزينه هاي جاري افزايش 
يك باره تملك دارايي هاي مالي به دليل سررسيد اوراق 
تعهدزاي منتشر شده سال هاي قبل از جمله عواملي است 

كه كسري بودجه را رقم مي زند.
اين كارشناس اقتصادي درباره وضعيت بخش خصوصي 
و تعاون��ي با توجه به اليحه بودجه س��ال آينده گفت: در 
بحث كاالهاي اساسي درباره نحوه قيمت گذاري، از زماني 
كه سيس��تمي پياده ش��د كه اختيار كامل آن در دست 
دولت است، همه شركت هاي خصوصي هم بايد خود را 
ب��ا آن تطبيق بدهند و مداخالت ديگ��ر از جنس بودجه 
عمومي نيست بلكه مداخالت در بحث مجوزها و نظارت 
برقيمت هاست كه دست و پاي بخش خصوصي و تعاوني 
را بيشتر مي بندد.او با اشاره به اينكه بودجه سال ۹۸ جاي 
مانور زيادي ن��دارد، گفت: ۹۵ درصد بودجه بر اس��اس 
هزينه ه��اي اجتناب ناپذير و پنج درص��د آن صرفًا قابل 
بررسي و بحث است.موس��وي نيك با اشاره به دو سقفي 
بودن اليحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰ 
هزار ميليارد تومان بيشتر از سقف اول بوده است و به نظر 
مي رسد براي اين موضوع روي استفاده از سهم صندوق 

توسعه ملي حساب شده است.

   نحوه تامين ارز مورد نياز كاالهاي اساسي
او با اشاره به ارز كاالهاي اساس��ي در اليحه بودجه سال 
آينده گفت: در اليح��ه ۱۴ ميلي��ارد دالر تخصيص ارز 

 دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي تامين كاالهاي اساسي
پيش بيني شده است اين موضوع به معناي تخصيص بيش 
از ۵۳ هزار ميليارد تومان در مقايسه با تخصيص ارز با نرخ 
نيمايي با فرض ۸۰۰۰ تومان است، اين در حالي است كه 
به نظر مي رسد بخش مهمي از كاالهاي اساسي مذكور در 
حال حاضر نيز با نرخ ارز بازار براي مصرف كنندگان نهايي 

قيمت گذاري مي شوند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در واقع عمده افزايش 
قيمتي كه بايد انجام مي شد، انجام شده است و مي توانند 
دولت ۵۳ هزار ميلياردي كه مي خواهد به اين مورد يارانه 

بدهد را در محل ديگري هزينه كند.
وي با اش��اره به افزايش قيمت كاالهاي اساسي وارداتي، 
گفت: شاخص كل در اين زمينه افزايش ۳۰.۷ درصدي 
در نرخ رشد آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ارديبهشت ۱۳۹۷ 
داشته است، اين در حالي است نرخ رشد شاخص كل در 
اين زمينه در فروردين ماه ۹۷ نسبت به دي ماه ۹۶ تنها ۲.۸ 
درصد بوده است.موسوي نيك همچنين رشد اقتصادي 
سال ۹۸ را بر مبناي دو سناريو مربوط به تحريم بررسي كرد 
و گفت: در سناريوي اول رشد توليد ناخالص داخلي منفي 
۵.۵ درصد و در سناريوي دوم منفي ۴.۵ درصد پيش بيني 

مي شود.اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: برمبناي 
بودجه سال ۹۸ تورم سال آينده ۳۵ تا ۴۰ درصد پيش بيني 
مي شود كه اين رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است 
اما چون بخشي از تورمي كه قرار است سال آينده در پيش 
داشته باشيم امس��ال پايه گذاري شد حس تورم در سال 
آينده از امسال كمتر خواهد بود.وي روند فزاينده بيكاري 
را در س��ال آينده مورد انتظار دانست و گفت: بسياري از 
اشتغال هاي مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوسط با اين 

وضعيت از دست خواهد رفت.
موس��وي نيك توضيح داد: بيكاري در كش��ور ما چندان 
خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرايط 
اقتصادي فعلي چون تعداد زيادي از بيكاران ديگر از يافتن 
كار نااميد شده اند در جمعيت جوياي كار قرار نمي گيرند 
و به همين دليل ممكن است نرخ بيكاري كه امسال ۱۲.۲ 

درصد است به بيش از ۱۲.۵ درصد در آمارها نرسد.

   منابع بودجه واقعي شود
اين كارش��ناس اقتصادي توصيه كرد كه منابع بودجه 
به خصوص درباره درآمدهاي نفتي واقعي ش��ود چراكه 
فروش يك و نيم ميليون بش��كه در روز ك��ه در بودجه 

س��ال آينده پيش بيني شده واقعي نيست و بيش از يك 
ميليون به نظر مي رس��د كه امكان فروش نفت در سال 
 آينده وجود نخواهد داشت و ۵۰۰ هزار بشكه نفت در روز 

غير واقعي است.
حذف تامين ارز يارانه كاالهاي اساسي و تخصيص منابع 
حاصل از آن به بيمه بيكاري پيشنهاد ديگري است كه اين 
كارشناس اقتصادي مطرح كرد و گفت: نوع بودجه ريزي ما 
به گونه اي است كه مشكل بودجه براي دولت وجود ندارد؛ 
وقتي صادرات نفت كم مي شود، نرخ ارز باال مي رود، ارز 
كه پايين مي رود دولت از بانك مركزي استقراض مي كند 
و در واقع مشكالت بودجه اي به مردم پاس داده مي شود.

او همچنين تاكيد كرد: بازنگري در هزينه هاي دولت از 
طريق حذف برخي هزينه هاي غيرض��روري و افزايش 
بهره وري خدمات اجتماعي نظير خدمات حوزه سالمت 
ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت. بهتر است دولت قبل از 
اينكه براي اين موضوع دير شود خود به استقبال آن برود.
اين كارش��ناس در پايان توصيه ك��رد: بازنگري در نظام 
بازنشستگي كشوري از جمله تغيير ساختار صندوق هاي 
بازنشس��تگي و افزايش ميزان سن بازنشستگي بايد در 

دست اقدام قرار گيرد.
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تشييع مادر شهيد محمدي و 
خواهر شهيد سماله اي

اهواز|پيكر حاجيه خانم س��ماله اي مادر شهيد 
محمدي و خواهر شهيد س��ماله اي در شهرستان 
گتوند تشييع و به خاك سپرده شد. در اين مراسم كه 
مسووالن، خانواده معظم شاهد، ايثارگران و قشرهاي 
مختلف مردم حضور داشتند، پيكر حاجيه خانم سارا 
سماله اي در شهر تركالكي تشييع و در گلزار شهداي 
امامزاده محمد ابن زيد شهرستان گتوند به خاك 
سپرده شد. مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
خوزستان گفت: فرزند اين مادر گرانقدر شهيد علي 
محمدي در اوايل مهرماه ۱۳۶۱ در منطقه عملياتي 
كوشك به شهادت رسيد.عبدالرضا فرجيان افزود: 
همچنين برادر اين مادر گرانقدر ش��هيد كرمعلي 
سماله اي درتاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۱ در عمليات 

بيت المقدس به مقام شهادت نايل آمد.

450ميليون ريال صادرات 
صنايع دستي از خراسان شمالي

بجنورد|مديركل صنايع دستي خراسان شمالي 
از صادرات ۴۵۰ ميليون ريال صنايع دس��تي طي 
سال جاري در اين استان خبر داد. حبيب يزدان پناه 
اظهار كرد: ميزان صنايع دس��تي توليد ش��ده در 
اين اس��تان طي س��ال جاري ۱۸ تن بوده اس��ت 
كه بيشتر صنايع دستي صادر ش��ده از اين استان 
گليم س��فره كردي، حوله رويين و ... بوده است.او 
افزود: وجود قوميت هاي مختلف همچنين زندگي 
جامعه عشايري در اين اس��تان موجب شده تا در 
خراسان شمالي صنايع دستي متعددي توليد شود.

 بيشترين شكايت البرزي ها 
از سوپرماركت هاست

كرج|رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان البرز از وصول ۶ هزار و ۲۶۸ شكايت از طريق 

سامانه ۱۲۴ در ۹ ماهه گذشته خبر داد.
جهانگير ش��اهمرادي اظه��ار كرد: از اي��ن تعداد 
شكايت چهار هزار و ۷۶۱ مورد تلفني، هزار و ۲۰۱ 
مورد حض��وري، ۲۹۲ مورد پيامگير و ۱۴ مورد نيز 
از طريق پورتال س��ازمان واصل ش��ده است. طي 
بررس��ي هاي به عمل آمده از مجموع شكايات ۵۲ 
درصد غيرمتخلف، ۳۰ درصد متخلف، پنج درصد 
اعالم رضايت و ۱۳ درصد آن نيز در دس��ت بررسي 
اس��ت. او  اظهار كرد: از مجموع شكايات ۲۳ درصد 
مربوط ب��ه اق��الم س��وپرماركتي، ۱۴ درصد نان، 
 ۱۲ درصد ميوه و تره ب��ار، ۹ درصد مواد پروتئيني،
۶ درصد لوازم آرايشي – بهداشتي و ۳۶ درصد ساير 

موارد بوده است.

ارزآوري ۱۳ ميليون دالري 
حاصل از صادرات ميگو

گرگان|مديركل شيالت استان گلستان گفت: 
صادرات ميگو امس��ال ۱۳ ميليون دالر ارزآوري 

براي استان خواهد داشت.
سيد »جواد قدس علوي« اظهار كرد: امسال توليد 
ميگو در گلستان ۶۵ درصد رشد داشته و به بيش 
از ۲۵۰۰ تن رسيده است كه از اين ميزان بالغ بر 
۸۰ درصد آن صادر مي ش��ود. او افزود: صادرات 
ميگو استان نسبت به س��ال گذشته ۵۵ درصد 
رشد داشته است كه اين امر نقش بسزايي در رشد 

صادرات غير نفتي استان دارد. 

خط آبرساني غدير در آبادان 
و خرمشهر همچنان قطع است

اهواز|خط آبرساني غدير در آبادان و خرمشهر كه 
از پنجشنبه هفته گذشته به دليل انجام تعميرات 
قطع شده بود با گذشت پنج روز همچنان قطع است.

غالمرضا پورجاللي مدير آب و فاضالب خرمشهر 
گفت: عمليات تعمير طرح آبرساني غدير كه از روز 
پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده قرار بود شنبه شب 

به پايان برسد اما هنوز اين امر ميسر نشده است.
مدير آب و فاضالب خرمش��هر گف��ت: هنوز پايان 
عمليات تعميرات خط آبرساني غدير اعالم نشده 
اما پيش بيني مي شود تا سه شنبه اين خط آبرساني 

مجددا وارد مدار شود.

اعالم حكم قطعي دو نفر از 
مفسدان اقتصادي در اصفهان

كشف يك شبكه قاچاق 
سوخت سازمان يافته

اصفهان|رييس كل دادگستري استان اصفهان 
حكم قطعي براي زوج پزشك كه موجب اخالل در 

نظام اقتصادي كشور شده بودند را اعالم كرد.
احمد خسروي وفا در خصوص صدور حكم قطعي 
براي پرونده زوج پزشك در اصفهان بيان داشت: بر 
اين اساس آقاي حميد رضا جانقربان فرزند علمدار 
به بيست سال حبس قطعي و پرداخت ۱۲۰ ميليارد 
تومان جزاي نقدي محكوم ش��د.وي بيان داشت: 
متهم رديف دوم در بحث فساد اقتصادي خانم آزاده 
س��جاديه فرزند يحيي است كه به ۱۰ سال حبس 

قطعي محكوم شد.

بجنورد|رييس كل دادگستري خراسان شمالي 
از كشف و شناسايي يك شبكه قاچاق سازمان يافته 
سوخت و دستگيري تعدادي از اعضاي آن خبر داد.

اس��داهلل جعفري گفت: اين پرونده در دادسراي 
مركز اس��تان در حال رسيدگي است و مسووالن 
بايد با تقويت نظارت ها و تالش هاي بيشتر اجازه 
ندهند كه عده اي افراد فرصت طلب و س��ودجو، 
منابع سوخت كشور را به راحتي در خارج از شبكه 

رسمي توزيع به فروش برسانند.

مقايسه واقعی سرعت اينترنت همراه ايرانسل، همراه اول و رايتل تاخیر در واگذاری سرخابی ها به صالح نیست
بر اساس آمار مستند انجام شد

شايد مالک اصلی انتخاب و يا ترابرد بسياری از مشترکين پوشش و سرعت 
اينترنت همراه در کشور باشد. در اين مطلب قصد داريم مقايسه ای واقعی 
بين پوشش و همچنين سرعت اينترنت همراه ۴G اپراتورهای مختلف 

در کشور داشته باشيم.
خوشبختانه در چند س��ال اخير کيفيت اينترنت همراه در کشور بهبود 
چشمگيری داشته و حاال هر سه اپراتور عملکرد خوبی در زمينه پوشش و 
سرعت شبکه ۴G  دارند. با توجه به اين که استفاده اصلی کاربران از تلفن 
همراه حاال اينترنت و شبکه های اجتماعی است تصميم گرفتيم مقايسه 
س��رعت اينترنت همراه را بين هر سه اپراتور ايرانسل، همراه اول و رايتل 

انجام دهيم.

  روش انجام آزمايش
 Open Signal در حال حاضر س��رويس ها و اپليکيش��ن هايی مث��ل
پوشش دهی و ميانگين سرعت اينترنت همراه هر اپراتور را در نقاط مختلف 
کشور مشخص می کنند. با اين حال تصميم گرفتيم برای واقعی تر شدن 
نتايج آزمايش ها را در حد امکان خودمان در چند نقطه از چند شهر اصلی 
کشور انجام دهيم.به اين ترتيب تست سرعت اينترنت همراه هر سه اپراتور 
ايرانس��ل، همراه اول و رايتل را در تهران، اصفهان و شيراز در چند نقطه 
 Open و همچنين Ookla از ش��رکت Speedtest با دو اپليکيشن
Signal انجام داديم. برای مشخص شدن حداکثر پتانسيل اين شبکه ها 
بيشينه سرعت آپلود و دانلود از سرورهای داخلی در نظر گرفته شده است. 
 ۴G همچنين در نقاط )هرچند محدودی( که برخی از اپراتورها آنتن دهی
مناسب نداشتند از نتايج ۳G استفاده شده است.در مورد ساير شهرها با 
توجه به موجود بودن اطالعات در Open Signal و کافی بودن يا نبودن 
آن ها ميانگين سرعت شبکه هر سه اپراتور در يک بخش و يا کل شهر در 

نظر گرفته شده است.

   مقايسه پوشش دهی اينترنت ايرانسل، همراه اول و رايتل
بگذاريد ابتدا از نقشه پوشش دهی شبکه ۴G هر سه اپراتور برای کل کشور 

شروع کنيم: طبق اطالعات OpenSignal پوشش شبکه ۴G ايرانسل 
و همراه اول تقريبًا مشابه و بسيار گسترده تر از رايتل هستند. همان طور 
که در بخش بعدی خواهيد ديد در برخی نقاط اينترنت همراه رايتل در 
آزمايش های ما سرعت باالتری نسبت به رقبا داشت درحالی که در تصاوير 
OpenSignal اين مناطق حتی پوشش ۴G ندارند! با اين وجود با توجه 
به تجربيات ما و کاربران می توان گفت پوشش شبکه ۴G رايتل هنوز به 

گستردگی دو اپراتور اصلی ديگر کشور نيست.

  مقايسه واقعی سرعت اينترنت ايرانسل، همراه اول و رايتل
 به اين ترتيب همان طور که در نتايج مقايسه سرعت اينترنت همراه مشاهده 
می کنيد در مجموع عملکرد همراه اول چه در زمينه سرعت آپلود و چه 
دانلود بهتر بوده است. با اين وجود عملکرد ايرانسل در برخی شهرها مثل 
 ۴G اصفهان و اهواز بهتر است و رايتل هم با وجود پوشش محدودتر شبکه

در برخی مناطق عملکرد قابل تحسينی دارد.
اگر اينترنت همراه اولويت اصلی شما در انتخاب اپراتور است بسته به محل 
سکونت خود هر اپراتور می تواند بهترين باشد؛ با اين وجود اگر به دنبال 
عملکرد بهتر در مجموع هستيد همراه اول در اين زمينه پيشتاز خواهد بود.

بررسی ابعاد علمی و اقتصادی واگذاری سرخابی ها

با توجه به تصويب واگذاری دو باشگاه ورزشی استقالل و پرسپوليس 
و تاکي��د رئيس جمهور در اجرای آن، دبيرکل اتاق تعاون ايران کم 
نقص ترين روش واگذاری را جمع سپاری با رويکرد تعاونی سهامی 

عام عنوان کرد.
 به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ايران، ماشااهلل 
عظيمی دبيرکل و عضو هيات رئيس��ه اتاق تعاون ايران با اشاره به 
برگزاری نشست بررسی ابعاد علمی و اقتصادی واگذاری دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل، ابراز داشت: اتاق تعاون در هيات واگذاری 
از پيش��نهادات مردم پاي��ه و هوادارمح��ور در خص��وص واگذاری 

باشگاه های پرسپوليس و استقالل حمايت می کند. 
عضو هيات رئيس��ه اتاق تعاون ايران بيان داش��ت: در حال حاضر 
بخش های علمی و اقتصادی کش��ور پيشنهاد تعاونی سهامی عام 
را برای هر دو باش��گاه به صورت مجزا با شخصيت حقوقی مستقل 
ارائه کردند.عظيمی ضمن تاکيد بر اينكه تجربيات موفقی در اين 
خصوص وجود دارد، گفت: اين تجربيات با مقررات و ظرفيت های 
کشور س��ازگاری دارد و با تطبيق و شبيه سازی برخی الگوی های 

موفق امکان شيوه تعاونی سهامی عام در ايران را ميسر می کند. 
 وی در بخش ديگری از اين گفتگو به جمع سپاری با رويکرد تعاونی 
س��هامی عام به عنوان کم نقص ترين روش واگذاری اش��اره کرد و 
گفت: جمع سپاری راهبردی ارزشمند است و بايد در نظر داشت که  

يکی از روش های تامين مالی، "تامين مالی جمعی" است.
عظيمی ادامه داد: تنوع در روش ها، راحتی تامين مالی و س��هولت 

اداره باشگاه ها از جمله قابليت های تعاونی سهامی عام است.
عضو هيات رئيسه اتاق تعاون ايران افزود: مدل تعاونی تاکيد بر اداره 
حرفه ای،  هوشمندانه، اقتصادی، تخصصی، مردمی، دموکراتيک 

و کامال رقابتی دارد. 
اين مقام مسئول خاطر نش��ان کرد: کسانی که اداره باشگاه ها را بر 
عهده می گيرند، می بايست از اهليت اداره کردن، برخوردار باشند .

وی در معرفی ويژگی های اقتصاد تعاونی بيان داشت: شفاف سازی 

و ممانعت از بروز فساد از مشخصه های بارز فعاليت های اقتصادی 
و اجتماعی در اقتصاد تعاونی است. 

عظيمی در ادامه به بررسی اقتصاد در بخش های مختلف پرداخت 
و ابراز داشت: در دنيای امروز اقتصاد توريسم، اقتصاد حمل و نقل، 
اقتصاد سالمت و اقتصاد ورزش جايگزين مناسبی برای توليد کاال 
و نفت شده اس��ت که به جرات می توان گفت اقتصاد ورزش ساير 

اقتصادها را تحت تاثير قرار داده است. 
وی يادآور شد: از نگاه فدراس��يون های جهانی، دولتی اداره شدن 
باشگاه های ورزشی وجه عقاليی و حرفه ای ندارد همچنين اساس 
اصل ۴۴ قانون اساسی تاکيد بر خروج دولت از تصدی گری و ماندن 
در جايگاه حاکميت��ی دارد از اين رو تاخي��ر در واگذاری به صالح 

کشور، مردم و دولت نيست. 
عضو هيات رئيسه اتاق تعاون ايران، بخش تامين مالی را ساده ترين 
بخش اي��ن فرآيند توصيف کرد و گفت: به نظ��ر اتاق تعاون بخش 
تامين مالی برای خريد باشگاه ها، س��اده ترين راه حل اين مسئله 
است به شرطی که پيشنهادات جديد، نو و علمی با حمايت جدی 

دولت و سازمان های ذی ربط همراه شود. 

528مدرسه كردستان با بخاري نفتي گرم مي شودكمربند سبز، هويت باغشهري را به كرج باز مي گرداند

چهرههاياستاني

البرز|شهردار كرج معتقد است: مشاركت شهروندان نقش 
بسزايي در توسعه فضاي سبز شهري دارد.

به گزارش خبرنگار تع��ادل در البرز علي اصغر كمالي زاده 
با اش��اره به ضرورت توسعه كمربند سبز شهر اظهار كرد: 
كرج در گذش��ته به عنوان باغشهر شناخته مي شده ولي 
طي دهه هاي گذشته به واسطه رشد شهرنشيني و افزايش 
واحدهاي مسكوني از هويت اصلي خود فاصله گرفته است.

شهردار كرج افزود: طي سال هاي گذشته بخش زيادي از باغات و فضاي 
سبز كرج از بين رفته و به واحدهاي مسكوني و تجاري تبديل شده كه اين 
امر نتيجه اي جز افزايش ترافيك، آلودگي هوا، كاهش فضاي سبز و رشد 
ناهمگون شهر نداشته است.وي توضيح داد: اين شهر تنها متعلق به ما 
نيست و آيندگان نيز بايد از زندگي در آن احساس امنيت و آرامش كنند به 
همين دليل بايد با برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي مناسب زمينه توسعه 

همه جانبه آن را بر مبناي اصول شهرسازي فراهم كنيم.
اين مسوول با تاكيد بر ضرورت توسعه فضاي سبز در مناطق 
مختلف شهر گفت: بدون شك در شهري كه سرانه فضاي 
سبز به استانداردها نزديك اس��ت، مردم با انگيزه از خانه 
خارج مي شوند و آرامش رواني بيشتري دارند.كمالي زاده 
اظهار كرد: خوش��بختانه طي چند س��ال اخير مديريت 
شهري كرج در احيا و توسعه فضاي سبز عملكرد مناسبي 
داشته و طرح هاي مختلفي را اجرايي كرده كه كمربند سبز يكي از آنها 
است.شهردار كرج افزود: بديهي است اجراي اين طرح نقش بسزايي در 
كم كردن فاصله كرج امروز با هويت باغشهري گذشته خواهد داشت. 
كمالي زاده تصريح كرد: با تالش س��ازمان س��يما، منظر و فضاي سبز 
ش��هرداري و مش��اركت مردم در آينده نزديك چهره شهر شاداب و با 

طراوت خواهد شد.

كردستان|مديركل آموزش و پرورش كردستان گفت: 
سيستم گرمايشي ۵۲۸ مدرسه استان به وسيله بخاري هاي 

نفتي تأمين مي شود.
به گزارش تسنيم، رشيد قرباني ديروزدر شوراي آموزش 
و پرورش استان با اشاره به اينكه ۳۰۲ هزار دانش آموز در 
كردستان مشغول به تحصيل هستند، اظهار داشت: اين 
دانش آموزان در سه هزار و ۵۰۰ واحد آموزشي موجود در 

۱۶ منطقه آموزشي و در قالب ۱۴ هزار و ۹۶۷ كالس تحصيل مي كنند و 
۵۷ كالس درس جديد نيز آماده افتتاح است.وي با اعالم اينكه ۱۳۵ پروژه 
نيمه تمام در كردستان وجود دارد، گفت: از اين تعداد ۱۲۸ پروژه دولتي 
و مابقي مشاركتي است و اتمام آنها نيازمند ۲۴۸ ميليارد تومان اعتبار 
است. مديركل آموزش و پرورش كردستان با اشاره به اينكه ۵۲۸ مدرسه 
فاقد سيستم گرمايشي و خط لوله گاز در استان موجود است، تصريح كرد: 

سيستم گرمايشي اين مدارس به وسيله بخاري هاي نفتي 
تأمين مي شود! وي با بيان اينكه بخاري هاي اين مدارس 
استاندار هستند، اذعان كرد: به دليل فقدان اين مدارس به 
سيستم گازكشي، به اين وسيله گرمايشي تجهيز شده اند. 
قرباني با بيان اينكه س��ه هزار و ۷۰۰ ساختمان متعلق به 
آموزش و پرورش در اس��تان وجود دارد، افزود: ۳۰ درصد 
اين ساختمان ها فضاي غيراستاندارد هستند. وي با اعالم 
اينكه از اين ميزان ۸۵۸ فضاي آموزشي غيراستاندارد است و تخريبي 
نيست، اظهار كرد: ۲۳۷ مدرسه پرخطر در استان موجود است كه تنها 
۵۰ ساختمان پرخطر آن در سنندج قرار گرفته است.او گفت: سازمان 
برنامه و بودجه استان در تخصيص اعتبارات جهت تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام اقدام عاجل بعمل آورند تا بتوان تمام ۱۱۳ پروژه نيمه تمام را تا 

پايان سال ۹۸ به اتمام رساند.
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مضيقه بودجه براي زيرساخت  هاي طرح تحول سالمت 
گروه اقتصاد اجتماعي|

برنامه پزشك خانواده طرحي بود كه از سال 1384 
براي اصاح نظام سللامت كشور كليد خورد و يكي 
از برنامه هايي است كه بارها از سوي كارشناسان به 
عنوان پيش نياز و زيرساخت مهم در موفقيت طرح 
تحول سامت، عنوان شد اما اين برنامه در سال هاي 
اخير توفيق چنداني براي اجرايي شدن نداشته است. 
در دولت هاي نهم و دهم با فراز و نشيب هاي زيادي 
همراه شللد و در دولت دهم پس از سللال ها آزمون و 
خطا در دو اسللتان فارس و مازندران شروع شد و در 
دولت يازدهم هم تاكنون در همين دو استان در حال 
اجراست اما به نظر مي رسد برنامه پزشك خانواده كه 
در برنامه ششم توسعه اجراي آن به وزارت بهداشت 
تكليف شده است، براي سال 98 هم اجرايي نشود، 
چرا كه بودجه هللزار ميليارد توماني كه براي اجراي 
كامل برنامه پزشللك خانللواده و پرونده الكترونيك 
سللامت براي سال آينده در نظر گرفته شده، كفاف 
اجرا را نمي دهد و باز هللم آن را به تعويق مي اندازد. 
اين وضعيت در حالي است كه از زمان شروع اجراي 
برنامه ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع كارشناسان 
و مسللووالن مدت زمان الزم براي اجراي كامل اين 
برنامه را بين 10 تا 15 سللال اعام كردند و حاال 13 
سللال از آن زمان مي گذرد و كمبللود بودجه وزارت 

بهداشت، امكان اجراي آن را نمي دهد.

   كمب�ود بودجه وعده وزارت بهداش�ت را 
عملي نكرد

اجراي برنامه پزشك خانواده يكي از مهم ترين مواد 
برنامه توسللعه چهارم و پنجم كشللور بود كه براي 
اولين بار در دولت هشللتم و آن هم در شش ماه آخر 
آن با تخصيص بودجه 500 ميليللارد توماني كليد 
خورد. بودجلله مبتني بر عملكرد سللال 96 اجراي 
برنامه پزشللك خانواده مبلغ 11 هزار و 62 ميليارد 
و 992 ميليون ريال بود و اين مبلغ سير كاهشي به 
خود گرفت و در سال 97 به 10 هزار و 195 ميليارد 
ريال رسيد. سير نزولي بودجه پزشك خانواده امسال 
نيز ادامه پيدا كرد و بلله مبلغ 10 هزار ميليارد ريال 
معادل هزار ميليارد تومان رسلليد. مبلغي كه به نظر 
مي رسد اجراي كامل پزشللك خانواده را باز هم به 
تعويق مي اندازد. پيش بيني وزارت بهداشللت براي 
اجراي كامل اين برنامه براي سال جاري حدود 3هزار 
ميليارد تومان بود، اما با توجه به شللرايط اقتصادي 
كشور، امسال فقط هزار ميليارد تومان به اين برنامه 

تخصيص پيدا كرد. اين وضعيت در حالي اسللت كه 
علي رضا رييسللي، معاون بهداشللت وزير بهداشت 
اعتقاد دارد اين مبلغ براي اجراي كامل برنامه پزشك 
خانواده كافي نيسللت. اگر بودجه بهتري تخصيص 
پيدا مي كرد اين وزارتخانه مي توانسللت برنامه را تا 
سال 1400 بطور كامل در كشور مستقر كند، اما با 
بودجه فعلي ممكن است اجراي كامل اين برنامه تا 

سال 1401 يا 1402 به تعويق بيفتد.
او: به الزام قانوني براي اجراي برنامه پزشك خانواده 
و پرونده الكترونيك سللامت نيز اشللاره مي كند و 
مي گويد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت 
بهداشت ملزم به اجراي پزشك خانواده، نظام ارجاع 
و پرونده الكترونيك سامت است. البته براي اجراي 
صحيح اين قانون نيازمند اعتبارات بيشتري هستيم. 
يكي از مسيرهايي كه به ما كمك مي كند، تخصيص 
اعتبار از محل صرفه جويي طرح هدفمندي يارانه ها 
است كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسامي 

مي تواند در اين راستا كمك هايي انجام دهد.
وي اداملله مي دهللد: البتلله اعتبللار الزم از محللل 
هدفمندي يارانه ها سللاالنه اصوال به صورت كامل و 
به موقع تخصيص پيدا نمي كند و نمي توان به عنوان 
يك منبع معتبر به آن نگاه كرد، مگر اينكه در سال 
آينده رديف مشخصي براي آن تعريف كنند و بتوانند 
از اين مسللير به اجراي برنامه هاي وزارت بهداشت 

كمك كنند.
معاون وزير بهداشللت مي گويد: با اين حال وزارت 
بهداشللت كاما بر اجراي برنامه پزشللك خانواده 
و پرونده الكترونيك سللامت متمركز شللده و اگر 
اعتبللارات براسللاس برناملله تخصيص پيللدا كند، 

مي توانيم به درستي اين برنامه را پيش ببريم.
اظهارات رييسي در حالي اسللت كه همواره بر اين 
نكته تاكيد مي شللود كه اجراي پرونده الكترونيك 
سللامت به همراه برنامه پزشللك خانللواده، يكي 
از راه هللاي كاهللش هزينه هاي بهداشللت و درمان 
در كشللور اسللت،  موضوعي كه نمايندگان مجلس 
هم بر آن تاكيد داشللته و پيش از ايللن اعام كرده 
بودنللد كلله وزارت بهداشللت وعده اجللراي برنامه 
پرونللده الكترونيك سللامت تا پايان سللال 97 را 
داده است. حيدرعلي عابدي سخنگوي كميسيون 
بهداشللت ودرمان مجلس درباره اين موضوع بيان 
كللرد: الكترونيكي شللدن پرونده بيمللاران، تهيه 
راهنمايي بالينللي و اجرايي طرح پزشللك خانواده 
جزو برنامه هاي اسللت كه اگر در كنار يكديگر قرار 

بگيرنللد، بطور حتللم منجربه سللاماندهي خدمات 
بهداشتي ودرماني در كشورمي شود. اجرايي طرح 
الكترونيكي شدن پرونده بيماران مي تواند به نوعي 
اصاح هم پوشللاني بودن بيمه ها را رقللم بزند و از 
سوي ديگر نيز اگر طرح پزشللك خانواده بر طبق 
برنامه ششللم توسللعه بطوركامل اجرايي شللود، 
مي تواند در كاهش هزينه ها درماني و بهداشتي به 

نحو مطلوب در كشور صرفه جويي شود.«

   هدف از اجراي اين برنامه چيست
هدف از اجراي برنامه پزشللك خانللواده، چيدمان 
خللاص واحدهللاي تامين كننده خدمات سللامت 
اسللت تا همه افراد جامعه از سرانه سامت و اجراي 
اصل عدالت در سللامت بهره مند شده و پرداخت 
هزينه هاي اضافي توسللط مردم حذف شود. انجام 
معاينه هللاي دوره اي و پيگيري وضعيت سللامت 
افللراد جامعه و ثبت سللوابق بيماري افراد توسللط 

پزشللك خانواده در پرونده سامت آنان، دسترسي 
سريع و آسللان و شبانه روزي مردم به خدمات اوليه 
سامت اسللت. در برنامه پزشللك خانواده، هر فرد 
بايد داراي پرونده الكترونيك سللامت داشته باشد 
و اطاعات اوليه سللامت افراد بايللد در اين پرونده 
ثبت شللود. بعد از هر بار ويزيللت، اطاعات بيمار و 
اقدامات درماني انجام شللده براي او در اين پرونده 
الكترونيك درج مي شللود و در نتيجه همه سللوابق 
درماني افراد در اختيار تصميم گيرندگان سللامت 
قرار مي گيرد. برنامه پزشللك خانواده با نظام ارجاع 
گره خورده اسللت و پزشللكان خانواده كه جمعيت 
مشخصي را تحت نظر دارند در صورت نياز بيماران 
را براي دريافت خدمات تخصصي و فوق تخصصي به 
متخصصان ارجاع مي دهند و سطح سوم خدمات اين 
برنامه ارجاع به به بيمارستان هاي فوق تخصصصي 
و خدمات بستري اسللت و همه اين خدمات بايد به 
پزشك خانواده مسوول فرد بازخورد داده شده و در 

پرونده بيمار ثبت شود.
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کشف ۴.۴ ميليون قلم کاالی 
قاچاق سالمت

كاالهللاي سللامت محور همللواره در رده يكي از 
پرسودترين كاالهاي قاچاق قرار دارد كه با به خطر 
انداختن جان مردم،  سود هنگفتي را به دنبال خود به 
جيب قاچاقچيان سرازير مي كند. اين ميان بيشترين 
ارزش ريالی قاچاق کاالهای سامت محور در حوزه 
مواد غذايی و آشاميدنی بوده و بيشترين تنوع اقام 
در بخش دارويی است. مديرکل دفتر بازرسی و امور 
حقوقی سازمان غذا و دارو در تشريح قاچاق كاالهاي 
سامت محور گفت: با توجه به شاخص های تعريف 
شللده حکمرانی خوب دارو در سللازمان بهداشت 
جهانی و با توجه به ريز برنامه های دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سللازمان ملل متحد در مورد مقابله با 
فساد، اقداماتی برای مقابله با فساد قاچاق و تقلب 
و کاالهای سللامت محور صورت گرفت. شهريار 
اسامی تبار با اشاره به آمار کشفيات قاچاق کاالهای 
سامت 40دانشگاه علوم پزشکی در سال 2018، 
افزود: ارزش ريالی کاالهای مکشوفه به بيش از 32 
ميليارد و 166 ميليون تومان می رسللد که حدود 
32 درصد آن مربوط به حوزه دارو، 58 درصد مواد 
غذايی و آشاميدنی، 8 درصد فراورده های آرايشی 
و بهداشللتی و 0.013 درصد مربوط به تجهيزات 
پزشکی است. مديرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو، تصريح کرد: همچنين مجموع 
اقام قاچاق کشف شللده در سال 2018 به بيش از 
4 ميليون و 400 هزار قلم می رسللد که در اين بين 
دارو با 52درصد بيشللترين تنوع اقام قاچاق را در 
حوزه کاالهای سامت محور داشته و در مواد غذايی 
و آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی و تجهيزات پزشکی 

به ترتيب 12، 20 و 16 درصد بوده است.  
به گفتلله وی، مقابله با تبليغات غير مجاز کاالهای 
سامت محور در سايت های اينترنتی و شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان و معرفی به دادسرای جرايم 
رايانه ای ناحيه 31 تهران برای تبليغ و عرضه 194قلم 
کاالی غيرمجاز از طريق 165 سامانه پيامکی صورت 
گرفته است اسامی تبار خاطرنشان کرد: شناسايی 
گلوگاه های فسللاد اداری و نقاط آسيب پذير صدور 
مجوزهای قانونی کاالهای سامت محور، طراحی 
مدل سنجش سللامت اداری از مراجع ذی صاح 
در امور سامت سازمان اداری و استخدامی کشور، 
پيگيری و برنامه ريزی الزم برای شناسللايی نقاط 
آسلليب پذير فرآيندهای اجرايی صدور مجوزهای 
حوزه غذا و دارو و کنترل گلللوگاه ها برای افزايش 
واردات آنها از جمله اقدمات در حال پيگيری سازمان 
غذا و دارو است. وی، پيگيری شناسه های پرتکرار 
تقلبی برچسب اصالت کاالهای سامت که ادارات 
تخصصی با توجه به مکاتبه دفتر فناوری اطاعات 
سامانه های سامت سللازمان غذا و دارو را، از ديگر 
اقدامات اين سازمان برای مقابله با قاچاق اعام کرد.

   بودجه مبتني بر عملكرد سال 96 اجراي برنامه پزشك خانواده مبلغ 11 هزار و 62 ميليارد و 
992 ميليون ريال بود و اين مبلغ سير كاهشي به خود گرفت و در سال 97 به 10 هزار و 195 ميليارد 
ريال رسيد. سير نزولي بودجه پزشك خانواده امسال نيز ادامه پيدا كرد و به مبلغ 10 هزار ميليارد 
ريال معادل هزار ميليارد تومان رسيد. مبلغي كه به نظر مي رسد اجراي كامل پزشك خانواده را باز 
هم به تعويق مي اندازد. پيش بيني وزارت بهداشت براي اجراي كامل اين برنامه براي سال جاري 
حدود 3 هزار ميليارد تومان بود، اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور، امسال فقط هزار ميليارد 

تومان به اين برنامه تخصيص پيدا كرد

برش
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»تعادل«نرخبليتپروازهايداخليوخارجيطي3ماهآيندهرابررسيميكند

پيش بيني ثبات قيمتي در بازار هوايي

معرفيچهرههايعلميدردستوركارشهرداريپيشبينیوقوعيخبندان۱۰روزهدردیماهجاری

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
از اواخر آذر ماه سال جاري، بانك مركزي با نرخ گذاري 
خدمات هوايي براس��اس ارز نيماي��ي موافقت كرد تا 
مش��كالت ايرالين هاي داخلي كه از م��رداد ماه آغاز 
شده و 4 ماه هم ادامه يافته بود، تاحدودي مرتفع شود 
و نوسان رخ داده در بازار ارز، وضعيت مالي شركت هاي 

هواپيمايي را تحت تاثير قرار ندهد.
موافقت بانك مركزي با ارايه خدمات هوايي براساس 
ارز نيمايي در ش��رايطي انجام شد كه از مردادماه سال 
جاري و خروج ايرالين ها از ليست دريافت كنندگان ارز 
دولتي، شركت هاي هواپيمايي با مشكالت متعددي 
دس��ت و پنجه نرم مي كردند، زيرا بيش از 60 درصد 
هزينه هاي ايرالين ها ارزي است و نوسانات بازار ارز كه 
از ارديبهشت ماه آغاز شده بود و طي اين مدت هم نرخ 
ارز افزايش 4 تا 5 براب��ري را تجربه كرده بود، تاثيرات 
منفي بسياري بر هزينه هاي مالي ايرالين ها و كاهش 

تقاضاي سفر داشت.
حال با گذشت دو هفته از تصميم جديد بانك مركزي و 
در شرايطي كه پيش بيني مي شد كه قيمت پروازهاي 
داخلي و خارجي مسير باثباتي را در ماه هاي آتي و حتي 
با وجود نوسان نرخ ارز سپري كنند، نگاهي به قيمت 
بليت پروازهاي تهران- دبي ايرالين هاي مختلف داخلي 
و خارجي، نشان مي دهد كه نرخ بليت اين مسير طي 
روزهاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است كه اين 
رشد قيمت با توجه به تثبيت نرخ ارز و ارايه ارز نيمايي 

به ايرالين ها سوال برانگيز است.
 البته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي معتقد است 
كه افزايش نرخ بليت پروازهاي تهران- دبي براساس 
فرمول افزايش تقاضا و به تبع آن رشد قيمت قابل توجيه 
است و برگزاري جام ملت هاي آسيا و افزايش سفر به 
امارات و همچنين آغاز سال نوي ميالدي، عامل اصلي 
اين رش��د قيمت بوده و بازار بليت هواپيما براي ساير 
مسيرهاي داخلي و خارجي با توجه به تثبيت نرخ ارز و 
موافقت بانك مركزي با ارايه خدمات هوايي با توجه به 

ارز نيمايي، روزهاي آرامي را سپري مي كند.
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با »تعادل« درباره 
نرخ گذاري خدمات هوايي براساس ارز نيمايي مي گويد: 
پس از موافقت بانك مركزي با اين موضوع، ايرالين ها 
خدمات هوايي خود را با توجه به نرخ ارز نيمايي تعيين 

مي كنند.اسعدي س��اماني مي افزايد: افزايش قيمت 
بليت هاي تهران- دبي در ش��رايطي ك��ه تقاضا رو به 
افزايش اس��ت،  امري طبيعي است چون قيمت بليت 
هواپيما تابعي از قيمت تمام شده، نرخ ارز و همچنين 
عرضه و تقاضا است و شركت هاي هواپيمايي براساس 
تغيير در حج��م تقاضا، نرخ بليت پروازه��ا را افزايش 
داده اند.او ادامه مي دهد: در تمام دنيا هم عرضه و تقاضا 
بر نرخ بليت پروازها اثرگذار است به عنوان نمونه ممكن 
اس��ت كه نرخ بليت پرواز لندن- نيويورك در مقطعي 
100دالر باشد اما مدتي بعد قيمت به 4 هزار دالر برسد 
و در واقع حجم تقاضا اثرگ��ذاري بااليي بر نرخ بليت 

هواپيما دارد.
به گفته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي، با توجه 
به برگزاري جام ملت هاي آسيا از چند روز ديگر، تقاضا 
براي سفر به دبي افزايش يافته و همين موضوع موجب 

رشد قيمت بليت تهران به دبي شده است.

  قيمت بليت در شرايط متعادل
اسعدي ساماني درباره وضعيت كنوني بليت پروازهاي 
داخلي و خارج��ي مي گويد: هم اكن��ون قيمت ها در 
ش��رايط متعادلي قرار دارد، ن��رخ پروازهاي داخلي به 
دليل اينكه در فص��ل كاهش تقاضا به س��ر مي بريم 
متعادل اس��ت ضمن اينكه دامنه نرخ بليت پروازهاي 
داخلي در مسيرهاي مختلف داخلي هم از سوي انجمن 
شركت هاي هواپيمايي ارايه شده است و ايرالين ها بايد 

از اين دامنه قيمتي تبعيت كنند.
او اظهار مي كند: در شرايط كنوني هم براي پروازهاي 
خارجي و به وي��ژه ايرالين هاي خارج��ي، نرخ بليت 

براساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره قيمت بليت 
در ماه ه��اي آتي و پيش از آغاز س��ال نو بيان مي كند: 
باتوجه به تثبيت نس��بي نرخ ارز و ارايه ارز نيمايي به 
ايرالين ها به نظر مي رسد شاهد تغيير چنداني در نرخ 
بليت پروازهاي داخلي و خارجي نباشيم و پيش بيني 

مي شود كه قيمت ها روند با ثابتي را طي كنند.

   قيمت بليت پروازهاي تهران- دبي
هفدهمين دوره جام ملت هاي آس��يا از 5 ژانويه )15 
دي( تا 1 فوريه ۲01۹ )11 بهمن( در امارات متحده 

عربي برگزار مي شود، به همين دليل بليت پروازهاي 
تهران � دبي از روز 1۳ دي ماه امسال به شكل عجيبي 
ب��ا كمبود مواجه ش��ده و تنها تعداد بس��يار كمي از 
بليت هاي پرواز تهران � دبي شركت هاي هواپيمايي 
ايراني باقي مانده است. همچنين يكي ديگر از داليل 
كمبود بليت پرواز تهران � دبي به دليل همزماني جام 
ملت هاي آسيا با تعطيالت ژانويه در اروپاست كه سبب 
شده تا مسافران زيادي به اين منطقه حاشيه جنوبي 

خليج فارس سفر كنند.
خبرگزاري مهر، گزارشي ميداني از وضعيت نرخ بليت 
مس��ير تهران- دبي ايرالين هاي مختلف تهيه كرده 
است. بر اساس اين گزارش، اولين بازي ايران ساعت 
1۹:۳0 شنبه 15 دي انجام مي شود، بليت چارتري 
18:15 تهران � دبي )ماهان( در همين روز كه تا روز 

گذشته به نرخ 1 ميليون و ۲18 هزار تومان به فروش 
مي رس��يد، با ايجاد ظرفيت جديد از سوي ماهان و با 
قيمت 1 ميليون و 5۹5 هزار تومان عرضه شده است.

بليت سيستمي تهران � دبي ساعت 8 صبح هواپيمايي 
ماهان براي 15 دي ماه به نرخ 1 ميليون و 4۳5 هزار 
تومان در دسترس خريداران قرار دارد، البته هما پرواز 
چارتري ۷ صبح همين مسير را به قيمت 1 ميليون و 

84۲ هزار تومان عرضه مي كند. 
عمان اير پرواز دو ساعت و 10 دقيقه اي تهران � دبي را 
با توقف هاي چند ساعته )از بين 4 ساعت و 50 دقيقه 
تا 10 ساعت و نيم( در مسقط پايتخت عمان به نرخ ۲ 

ميليون و 555 هزار تومان عرضه كرده است. 
شركت هواپيمايي امارات هم ۲ پرواز در ساعت هاي 
11 و 5 دقيق��ه و 18 و 40 دقيق��ه از مب��دأ تهران به 

مقصد دب��ي در اين روز برگ��زار مي كند كه نرخ هاي 
آنه��ا ۳ ميليون و ۳50 هزار تومان و ۳ ميليون و 4۹0 

هزار تومان است.
همچنين پرواز 5 و 15 دقيقه صبح 15 دي ماه تهران � 
استانبول � دبي هم از سوي تركيش اير با يك توقف 14 
ساعت و 10 دقيقه اي در فرودگاه آتاتورك استانبول به 
قيمت 5 ميليون و 51۳ هزار تومان به فروش مي رسد.

ساير ايرالين هاي خارجي منطقه هم پروازهايي در اين 
روز از تهران به دبي دارند كه با توقف هاي چند ساعته 
در فرودگاه هاي كشورهاي همسايه همراه است و پس 
از بيش از ۲0 ساعت پرواز و توقف در فرودگاه يا تغيير 
هواپيما و ايرالين، نهايتا به دبي مي رس��ند كه بليت 
اين پروازها با قيمت هاي 6 ميليون و 100 هزار تومان 

تا 10 ميليون و 600 هزار تومان در دسترس است.

   تاخير يك سوم پروازهاي فرودگاه مهرآباد 
سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: در آبان ماه امسال 
بيش از ۳۳ درصد از مجموع 4 هزار و ۹14 پرواز داخلي 

انجام شده در فرودگاه مهرآباد، تاخير داشته است.
به گزارش ايرنا، در ماه ياد شده در مجموع ۳ هزار و ۲60 
پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران به موقع انجام شده است 
و يك ه��زار و 654 پرواز با تاخير اين ف��رودگاه را ترك 

كرده اند. 
در آبان ماه ش��ركت هواپيمايي س��پهران با 54 درصد 
پروازها، بيشترين تاخيرهاي هوايي را به خود اختصاص 
داد و پس از آن شركت آتا اير با 51 درصد، شركت تابان 
با 46 درصد و شركت هواپيمايي آسمان با 4۳ درصد در 

رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
شركت هواپيمايي قشم اير در آبان ماه موفق شد ۳51 
پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام دهد كه ۲۷1 پرواز آن به 
موقع و 80 پرواز آن با تاخير انجام ش��ده است؛ شركت 
هواپيمايي ايران اير هم در اين ماه 65۳ پرواز انجام داد كه 
450 پرواز آن به موقع و ۲0۳ پرواز با تاخير انجام گرفت. 
بر اساس اين گزارش، آبان ماه امسال شركت هواپيمايي 
زاگرس در مجموع 56۲ پرواز را از طريق مهرآباد انجام 

داد كه 401 پرواز آن به موقع بود. 
همچنين از ۳58 پرواز شركت هواپيمايي كاسپين ۲14 
پرواز و از ۲۳5 پرواز كيش اير از فرودگاه مهرآباد 16۷ پرواز 
در موعد اعالم شده موفق به انجام عمليات پروازي شدند.

از مجموع 6۹ پرواز هواپيمايي تابان ۳۷ پرواز، از ميان 85 
پرواز هواپيمايي ساها 85 پرواز و از تعداد 50 پرواز شركت 
پويااير 40 پرواز بدون تاخير در فرودگاه مهرآباد انجام شده 
است.همچنين در آبان ماه گذشته 58 پرواز از مجموع 68 
پرواز شركت هواپيمايي معراج و ۲۲۹ پرواز از ۳5۳ پرواز 
هواپيمايي ايران ايرتور به موقع بوده است؛ شركت كارون 
نيز توانست ۹۳ پرواز از 14۲ پرواز خود را در موعد مقرر 
انجام دهد كه اين شاخص براي شركت وارش 64 پرواز 

به موقع از مجموع ۷8 پرواز اين شركت بود.

    شرايط نامساعد انبوه سازان مسكن
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان با بيان اينكه حال 
انبوه  سازان و سازندگان مسكن در كشور خوب نيست، 
گفت: بخش ساخت و ساز كش��ور با دو تحريم از سوي 
امريكا و تحريم ناشي از تصويب قوانين خلق الساعه كه از 

سال 8۹ آغاز شده درگير است.
فرش��يد پورحاجت در گفت وگو با تسنيم در خصوص 
وضعيت س��اخت و س��ازهاي مس��كن، انبوه س��ازان و 
تامني منابع مالي، اظهار ك��رد: تامين منابع مالي براي 
ساخت وس��از از دو كانال هدايت مي شود؛ يكي از محل 
پيش فروش ساختمان كه متاس��فانه سال 8۹ قانوني 

نوشته شد كه از آن تاريخ اين منبع قفل شده است.
او ادامه داد: كانال دوم هم از محل وام هاي مشاركت مدني 
يا صندوق هاي مختلف بانك مس��كن است. در يكسال 

گذشته به واسطه اتفاقاتي كه در اقتصاد كالن كشور روي 
داده، هزينه توليد مس��كن به شدت )حدود 50 درصد( 
افزايش يافته است.پورحاجت افزود: به نظر مي رسد بايد 
در اين شرايط تمهيداتي در راستاي افزايش سهم وام در 
حوزه ساخت و ساز برنامه ريزي مي شد كه در اين حوزه 
اتفاق مثبتي صورت نگرفته است.دبير كانون سراسري 
انبوه سازان با بيان اينكه بانك مسكن بابت توليد مسكن 
هزينه هايي را به انبوه سازان و سازندگان تحميل مي كند، 
گفت: پايه و اساس سياست گذاري هاي بانك مسكن براي 
تامين منابع مالي انبوه سازان از سال گذشته خريد اوراق 

تسه يا رسوب بوده است.
پورحاجت بيان كرد: تامين مناب��ع مالي از محل اوراق 
تسه هزينه بخش توليد و دريافت تسهيالت را افزايش 
مي دهد.اواظه��ار كرد: در حال حاضر ب��راي يك واحد 
مس��كوني كوچك مقياس ۷0 تا ۹0 ميليون تومان وام 
پرداخت مي شود. از سوي ديگر براي ساخت يك واحد 
100 متري حدود ۳00 ميليون تومان هزينه س��اخت 
است و بايد بتوان ۷0 تا 80 درصد اين هزينه ها را از محل 

تسهيالت بانكي پوشش داد.

    بازگشت دوباره پاركبان ها
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
از بازگشت دوباره پاركبان ها دريكي از مناطق تهران خبر 
داد و آن را بر خالف مصوبه شوراي عالي ترافيك دانست .

به گزارش مه��ر، محمدعلي كروني با اش��اره به اينكه 
براساس مصوبه شوراي عالي ترافيك، از ١٥ دي ماه ۹5، 
بايد پاركبان ها جمع آوري و به جاي آن ش��اهد افزايش 
تعداد پاركومترها مي بوديم، گف��ت: پاركبان ها در پي 
تصميم براي ساماندهي و توزيع عادالنه پارك حاشيه اي 
خودرو در تهران، پديدآمدند. از حدود س��ه سال قبل، با 
تمديد نشدن قرارداد شركت هاي تامين كننده نيروهاي 
پاركبان، عمال عمر پاركبان ها به پايان رسيد و پرونده اين 
طرح براي هميشه بسته شد. طرحي كه حدود ١٠ سال 
قبل به عنوان يكي ديگر از راهكارهاي شهرداري تهران 
براي نظم بخشي به ترافيك و تردد در پايتخت آغاز شد 
اما پس از فراز و نشيب هاي بسيار و ابهاماتي كه در عملكرد 
آن وجود داشت باالخره به خاطر شفاف نبودن عملكرد 
پاركبان ها و گردش مالي پيمانكاران و نيروهاي پاركبان 

پايان يافت. 
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
يادآور شد: با توجه به مصوبه شوراي شهر تهران در سال 
۹5 مبني بر الزام شهرداري تهران نسبت به مكانيزاسيون 
پارك حاش��يه اي و همچنين مصوبه اخير شوراي شهر 
پنجم مبني بر ارايه برنامه عملياتي س��اماندهي پارك 
حاش��يه اي و به كار گيري تكنولوژي روز در دنيا، شاهد 
اين مساله هستيم كه معاونت حمل و نقل و ترافيك در 
يكي از مناطق ش��هرداري تهران به صورت منطقه اي و 
بدون ارايه برنامه عملياتي هماهنگ براي كل سطح شهر 

تهران، مناقصه اي در راستاي واگذاري مكان هاي پارك 
حاشيه اي آن هم در قالب قراردادهاي غيره مكانيزه و به 
وسيله ثبت تصاوير توسط اپراتور هاي انساني برگزار كرده 

و پيمانكار را نيز انتخاب كرده است.
كروني تاكيد كرد: اين در حالي اس��ت كه در بسياري از 
شهرهاي جهان و حتي كالن شهرهاي ايران، با استفاده 
از روش هاي كنت��رل مكانيزه پارك حاش��يه و با تكيه 
بر توانمندي هاي ش��ركت هاي دانش بنيان داخلي به 
مديري��ت پارك در معاب��ر پرداخته مي ش��ود. از منظر 
آسيب شناس��ي، قراردادي كه در حال حاضر در يكي از 
مناطق شهرداري تهران در جريان است، منجر به ورود 
مجدد پاركبان ها و عوارض مرتبط بر حضور آنها در سطح 
معابر خواهد بود كه مطابق تجربه گذش��ته اعتراضات 
مردمي را در بر خواهد داش��ت. به عنوان مثال، با توجه 
به وظيفه پاركبان در طرح جديد مبني بر ثبت تصاوير 
خودروها در فواصل نيم ساعته و امكان ثبت يا عدم ثبت 
تخلف خودروها با انتخاب پاركبان، اين امر خود زمينه ساز 
بروز اخالل و مفسده در امر پارك حاشيه اي خواهد شد.

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه انتظار مي رود كه معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران ضمن رعايت و مالحظه مصوبات شوراي 
شهر، تعامل سازنده تري با كارشناسان حوزه حمل و نقل 
شهري داشته باشد گفت: تهران ديگر ظرفيت يك دوره 

مديريت شهري براساس سعي و خطا را ندارد.

پدر علم هواشناسی ايران برای ماه جاری در بازه زمانی 15 
تا ۲5 دی، وقوع پديده »کولد اسپل« و يخبندان 10روزه 
در اکثر نقاط کش��ور پس از ريزش ب��رف قابل مالحظه، 

پيش بينی کرد.
استاد حس��ين اردکانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
درباره ميزان بارش ها در دی م��اه جاری و احتمال پديده 
يخبندان در نخستين ماه از زمستان امسال اظهار کرد: در 
 cold( دی ماه جاری شاهد نخستين وقوع پديده کولد اسپل
spell(يا همان ماندگاری هوای سرد به مدت حداقل 10 
روز بعد از ريزش برف زمستانی در کشورمان خواهيم بود.

وی افزود: علت اين پديده، هجوم هوای بسيار سرد از روی 
دريای يخ زده پرنس در حاشيه اقيانوس منجمد شمالی و در 
شمال کشورهای اسکانديناوی به طرف کشورهای اروپای 
شمالی و مسيری به طرف اروپای مرکزی و دريای سياه و 
نهايتًا ش��رق دريای مديترانه است.استاد اردکانی تصريح 
کرد: همچنين با شکل گيری يک فش��ار زياد از نوع سرد 
به روی کشورهای اسکانديناوی و با توسعه مرکز فشار کم و 
فعال همراه با جبهه های گرم و سرد به روی مديترانه شرقی 
و جفت شدن آن با ناوه باران دريای احمر، انتظار می رود از 
پنجم ژانويه ۲01۹ مطابق با 15 تا ۲5 دی  ماه سال 1۳۹۷ 
کشورمان تحت تأثير اين حادثه زمستانی قرار گيرد.پدر 
علم هواشناسی ايران درباره پيامد های اين حادثه زمستانی 
در بازه زمانی 15 تا ۲5 دی ماه جاری متذکر شد: پيامد آن 
در تمام نواحی غربی، ش��مال غربی، سواحل دريای خزر، 
استان های شمالی و جنوبی البرز و همچنين منطقه زاگرس، 
نواحی جنوبی، استان های شرقی و شمالی کشور به استثنای 
جنوب شرق کش��ور، ريزش برف و باران خواهد بود که در 
برخی نقاط، ريزش برف قابل مالحظه است و پس از عبور 
اين سامانه بارشی سرد، پيش بينی می شود در اين مناطق 
در يک بازه زمانی 10روزه يا cold spell با دمای چند درجه 

زير صفر و يخبندان متوسط مواجه شويم.وی يادآور شد: اين 
حادثه يکی از دو حادثه ای است که انتظار وقوع آن را داشتيم 
بنابراين اميد است که کشاورزان عزيز و همچنين مسئوالن 

راهداری و رانندگی تمهيدات الزم را انجام دهند.
به گزارش »تعادل«، س��ال ۲015  نيز پديده اي به نام »ال 
نينو« رخ داد و الگو های آب و هوايی سراسر جهان را متاثر 
کرد. هر چند گفته مي ش��د اين پديده در ايران به ش��كل 
س��رماي بسيار شديد خود را نش��ان خواهد داد و سرماي 
كشنده اي تمام كشور را فرا خواهد گرفت. علي رغم  پيش 
بيني هاي انجام شده اين اتفاق در ايران تاثيري نداشت، اما 

باعث گرمتر شدن سطح دماي كره زمين شد.
در واقع اين رويداد در سال ۲015 يکی از قويترين پديده های 
»ال نينو«ی ثبت شده را رقم زد و شدت اثرگذاری آن روی 
دمای جهانی، موجب شد که سال ۲016 به عنوان گرمترين 
سال رکورد بزند. پديده ال نينو زمانی رخ می دهد که درجه 
حرارت اقيانوس آرام در ش��رق و مرکز بسيار گرمتر از حد 
معمول باشد که اغلب تغييرات آب و هوايی در سراسر جهان 

را از جمله وزش باد، تغييرات الگوهای بارندگی ، تغيير فشار 
سطح دريا و درجه حرارت را تغيير  می دهد.خبراحتمال 
وقوع پديده »کولد اس��پل« عالوه بر نگراني درباره سردي 
هوا بر نگراني ها درخصوص آلودگي هوا نيز دامن مي زند.
همواره در فصول سرد سال شاهد پديده وارونگي هوا هستيم 
كه در نتيجه آن آلودگي هوا افزايش مي يابد.در واقع  وارونگی 
دما نقش اساسی در آلودگی هوا دارد چراکه سبب پايداری 
 جو و در نتيجه پايداری در برابر حرکت عمودی آالينده ها 
می شود. به عبارتی اگر شرايط به گونه اي باشد كه با افزايش 
ارتفاع دما نيز افزايش يابد، يعني هواي مجاور سطح زمين 
سردتر از سطوح بااليي باشد، در اين حالت جابجايي عمودي 
جو متوقف شده و هواي سطح زمين به حالت پايدار مسكوت 
 مي شود به چنين حالتي وارونگي دمايي يا اينورژن گفته 
مي شود. هنگامی که اين پديده اتفاق می افتد هوای سرد و 
آلوده به دليل سنگينی بيشتر در سطح پايين و هوای گرم در 
ارتفاع باال قرارمی گيرد و لذا جو حالت پايدار به خود گرفته و 

امکان مخلوط شدن و تهويه هوا ميسر نمي شود.

شهردار تهران گفت: بايد اقداماتی صورت بگيرد تا با 
فضاسازی های مناسب جلوی مهاجرت سرمايه های 

کشور گرفته شود.
به گزارش فارس، پيروز حناچی در مراسم رونمايی از 
سرديس دکتر قانعی راد از چهره های علمی کشور، 
اظهار داشت: وظيفه نظام مديريت شهری اين است 
که عالوه بر کارهای جاری به بخش��ی از ارزش های 
شهر که ممکن است همه به آن توجه نکنند، توجه 
ويژه ای داشته باشد. بخشی از اين ارزش ها سرمايه 
انسانی است که دکتر قانعی راد يکی از اين ارزش های 
شهر محس��وب می شود                                                                             . در کميس��يون نام گذاری 
شورای شهر بايد ابعاد شخصيتی چهره های شاخص 
نيز به شهروندان معرفی شود.شهردار تهران افزود: 
تالش ش��هرداری ته��ران اي��ن خواهد ب��ود که به 
موضوعات چهره های شاخص ش��هر توجه کند. در 
حال حاضر  موض��وع مهاجرت نخب��گان همه ما را 
رنج می ده��د                                              و بايد فضايی را فراهم کنيم        که جلوی 

مهاجرت سرمايه های انسانی از کشور را بگيريم                                                                                         .

  تهران چهره علمی ندارد
همچنين رئي��س مرکز تحقيقات سياس��ت علمی 
کشور در اين مراسم گفت: تهران شهر بزرگی است و 
ظرفيت علمی بسياری دارد ولی چهره علمی ندارد.

به گ��زارش فارس، وحي��د احمدی با بي��ان اين كه 
دنيا به س��مت ش��هر نوآور و پرنش��اط   پيش رفته و 
از ظرفيت ه��ای اجتماعی به خوبی اس��تفاده کر د ه 
است، گفت: پيوند بين دانشگاه و مديريت شهری د ر 
جهت ارتقای جايگاه علم می تواند بسيار    تأثيرگذار 
با ش��د.                                                                                 مرکز تحقيق��ات سياس��ت علمی کش��ور، 
سياست های کالن حوزه علم و فناوری است و ما اين 

آمادگی ر ا داريم نقطه پيوند بين مجموعه دانشگاهی 
و مديريت شهری با شيم.

و ی گفت: مد ت طوالنی اس��ت ک��ه تفاهم نامه ای با 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران منعقد 
شده است و بر اساس آن می توانيم پروژه های کالن 

هاب ر ا پيش ببريم.
د ر ادامه محمدجواد حق ش��ناس رئيس کميسيون 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی ش��ورای ش��هر ته��ر ا ن نيز 
اظهار كرد: يکی از وظايف ش��ورای ش��هر توجه به 
تصميم س��ازی د ر حوزه نام گ��ذاری اماکن عمومی 
شهر است و با همين وظيفه کميسيون نامگذاری د ر 
شورای شهر تعريف ش��ده است و سال هاست انجام 

وظيفه می کند.                              
و ی گفت: رويکرد جديد مديريت ش��هری اين است 
که بزرگان شهر ر ا الگوی جوانان معرفی کنند تا راه 
اين بزرگان ر ا ادامه دهند.ا مروز نيز با هماهنگی های 
صورت گرفته خيابان��ی به نام قانعی راد د ر منطقه ۳ 
نامگذاری شد و از سرديس آن نيز رونمايی شد.                                                                                                            بر نامه 
ديگری نيز داريم که خيابانی به نام همايون شهنواز، 

کارگردان د ر روز تولدش نامگذاری شو د.

  بهره برداري از پروژه گيشا تا مهر ۹۸ 
همچنين شهردار تهران در جمع خبرنگاران از بهره 
برداري پروژه پل گيشا تا مهرماه سال ۹8 خبر داد و 
گفت: مقداری مشکالت مالی برای اين پروژه داريم 
که به زودی رفع خواهد ش��د و تا اول مهر س��ال ۹8 

افتتاح می شود.
وی در پاس��خ به پرسش��ي مبنی بر اينکه آيا نام اين 
پل نيز تغيير خواهد کرد، گفت: تغيير نام با شورای 
شهر است و اين موضوع بايد از آنها پرس و جو کنيم.
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آيين نامه جديد انتخاب 
شهرداران بازنگري شود

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران به تغيير آيين نامه انتخاب شهرداران از سوي 

هيات وزيران واكنش نشان داد.
به گزارش ايسنا، حجت نظري درباره تغيير آيين نامه 
اجرايي شرايط احراز سمت شهردار كه با پيشنهاد 
وزارت كش��ور به هيات وزيران انجام ش��ده است، 
اظهاركرد: شورا يكي از راه هاي تسهيل دست يابي به 
مردم ساالري است كه قانون مربوط به آن نيز در ميان 
بسياري از قوانين كشور، جزو قوانين مترقي محسوب 
مي شود. اما متاسفانه در اين ميان برخي از مسووالن 
نه تنها توجهي به اين جايگاه ندارند، بلكه خواسته يا 

ناخواسته آن را تضعيف هم مي كنند.
وي با اشاره به آيين نامه جديدي كه به تازگي از سوي 
وزارت كشور در مورد انتخاب شهرداران ابالغ شده 
است، گفت: جاي تاس��ف دارد كه براي تغيير اين 
آيين نامه از نمايندگان مردم در شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا نظري اخذ نشده و اين موضوع نشان 
مي دهد توجه الزم به جايگاه شوراها و نقش مردم در 
تعيين سرنوشت شهرها وجود ندارد. در اين رابطه نه  
تنها از شوراهاي كالن شهرها و حتي شوراي پايتخت 
نظرخواهي نشده، بلكه از شوراي عالي استان ها نيز 

نظر اخذ نشده است.
عضو كميسيون حقوقي و نظارت شوراي شهر تهران 
با اشاره به افزايش سقف سن براي انتخاب شهردار 
اظهار كرد: در اي��ن آيين نامه، حداقل س��ن براي 
انتخاب ش��هردار ۳0 سال عنوان شده و اين تعيين 
كف سني، كامال در تضاد با جوانگرايي و كاهش سن 
مديريتي در ش��هرداري ها است. درحالي كه اگر از 
ما نظر خواسته مي شد، حتما پيشنهاد مي كرديم 
كه براي شهرداران سقف سن قرار دهند، نه اينكه 
جوانان را محدود كنند. از دولت انتظار مي رود ادعاي 

جوانگرايي را در عمل نيز به اجرا بگذارد.
نظري اضافه كرد: اين افزايش س��ن براي انتخاب 
شهرداران درحالي است كه مطابق قانون، حداقل 
سن براي ورود به شوراي شهر ۲5 سال است و سوال 
اينجاست كه چرا شهرداري كه بايد طبق برنامه ريزي 
شوراي شهر فعاليت كند، با محدوديت سن روبرو 
مي شود؟ شهرداري امري اجرايي است و شورا نهاد 
تصميم گير و سياست گذار. چطور مي شود قانون، 
سن ۲5سال را براي سياس��ت گذار مناسب بداند 
و وزارت كش��ور و هيات وزيران، سن مجري همان 

سياست ها را 5سال مسن تر تشخيص دهد؟!
اين عضو شوراي شهر تهران درباره تعيين سابقه و 
طول خدمت در شهرداري براي انتخاب شهردار نيز 
گفت: اينكه شهردار از خانواده شهرداري بوده و با آن 
آشنا باشد اتفاق خوبي است، اما چقدر براي تحقق 
چنين امري كادرسازي شده است و ساختار اداري 
چقدر اجازه چنين رشدي را به افراد مي دهد؟ اين 
مقرره در شرايط فعلي، يعني باز كردن راه شهردار 
ش��دن افرادي كه احتماال در نيم قرن دوم زندگي 
خود هس��تند.نظري درباره ابهامات اين آيين نامه 
نيز اظهاركرد: در بخش هاي��ي از آيين نامه جديد، 
مسائلي مطرح شده كه منوط به تشريح شرايط آن 
از سوي وزير كشور است. مثال در مورد تحصيالت 
مرتبط گفته شده كه وزير كشور تحصيالت مرتبط 
را تعيين مي كن��د. ابهام پي��ش مي آيد كه چنين 
حكمي، راه را براي برخوردها و انتخاب هاي سليقه اي 
باز نمي گ��ذارد؟ يا اينكه اين تفوق بر نظر ش��ورا و 
همين طور كاهش محدوده اختيارات قانوني شوراها 
نيست؟ وي با بيان اينكه بهتر است هيات دولت اين 
تصميم را مورد بازنگري قرار دهد، تصريح كرد: كاش 
نهادهاي ديگر از دخالت در مسووليت هاي شورا و 
محدود كردن هرچه بيش��تر اين نهاد مدني دست 
بردارند و به بس��ياري از وظايف مستقيم مربوط به 

خود كه مغفول مانده رسيدگي كنند.

جزييات كشف آثار تاريخي 
بيش از 700 سال در تهران 

عضو ش��وراي ش��هر تهران گفت: آثار تاريخي 
با قدمت بيش از ۷00 س��ال در ب��ازار حضرتي 
در خيابان مولوي كش��ف ش��ده ك��ه احتماال با 
بررس��ي هاي بيش��تر به دوره هاي ماقبل اسالم 

باز مي گردد.
به گزارش فارس، حسن خليل آبادي درباره كشف 
سازه هاي ۷00 س��اله در يكي از مغازه هاي بازار 
حضرتي تهران اظهار كرد: كارشناس��ان كميته 
ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر تهران 
از اين مغازه كه در خيابان مولوي واقع شده است 
بازديدي انجام دادند. همچنان كارشناسان ميراث 
فرهنگي در حال كاوش در اين كش��ف تاريخي 
هستند و در آنجا به چند اليه از آثار ميراثي مربوط 
به دوره پهل��وي اول، قاجار و ماقب��ل آن تا دوره 
تيمور برخ��ورد كرده اند. با توجه به اينكه كاوش 
و جست وجو در اين محل تاريخي هنوز به اتمام 
نرسيده است نمي توانيم اظهارنظر قطعي داشته 
باشيم. عضو شوراي شهر تهران گفت: اميدواريم 
شهرداري، مالك و ذي نفعان كمك هاي الزم را 
در خصوص اين ميراث تاريخي داش��ته باشند و 
بتوانيم هويت تهران را كه سابقه طوالني دارد به 
دست بياوريم. قطعا اين كشف تاريخي بخشي از 
يك پازل بزرگ است و بايد پروژه اي تعريف كرد 
تا تمام اين منطقه كامال مطالعه شود و ما از اين 

مناطق ميراثي در تهران و شهرري زياد داريم. 
خليل آبادي افزود: بعضا مالكان در صورت برخورد 
با شيء تاريخي به دليل اينكه منافع شان به خطر 
نيفتد آن را پنهان مي كنند و بايد مكانيزم هايي را 
مهيا كنيم كه ميراث تاريخي و فرهنگي ما جلوه 
داده شود و مالكين نيز اجازه دهند كارشناسان 
باستان شناسي بررسي هاي خود را انجام دهند. 
قطعا تهران آثار ميراثي فراواني دارد كه بخشي 
از هويت ملي ما اس��ت و در كشف تاريخي اخير 
تا ۷00 س��ال قبل در دوره تيمور رسيده است و 
امكان دارد كه به دوره هاي ماقبل اسالم نيز برسند.

حمل و نقل



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

آمارهايوزارتصنعتتاپايانمهرماه97نشانميدهد

استان هاي صدرنشين جذب سرمايه  خارجي 
تعادل|

بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
حجم كل جذب س�رمايه خارج�ي در بخش هاي 
صنعت، مع�دن و تجارت در هفت م�اه منتهي به 
مهرماه س�ال ج�اري و در قياس با دوره مش�ابه 
سال گذش�ته 66.1 درصد افت كرده است. حجم 
كل س�رمايه خارجي جذب ش�ده در هفت ماهه 
منتهي به مهرماه س�ال 1396 حدود 1.8 ميليارد 
دالر بوده و اين در حالي اس�ت كه در دوره مشابه 
سال جاري، تنها حدود 625 ميليون دالر سرمايه 
در بخش ه�اي مورد اش�اره در باال توس�ط هيات 
سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيده است. 
آمارها همچنين نشان دهنده آن است كه عمده 
طرح هاي مصوب در اين مدت، در زمينه كسب و 
كارهاي خرد و زودب�ازده بوده اند و در مقابل تنها 
س�ه طرح در زمينه هاي »توليد خودرو سواري«، 
»توليد لنت ترمز و لن�ت كالچ خودرو« و »توليد 
تس�مه و نوارنورد گرم فوالد آلياژي به جز فوالد 
زنگ نزن«، بر روي هم حدود 63 درصد از سرمايه 
جذب شده در هفت ماهه منتهي به مهرماه سال 
جاري را ب�ه خود اختص�اص داده اند. ب�ه عنوان 
نمونه، س�رمايه گذاري چيني ها در زمينه توليد 
خودرو سواري در كرمان، به تنهايي 230 ميليون 
دالر پول خارجي را به بخش صنعت ايران تزريق 
كرده است. از ديگر سو، بررسي جذب سرمايه در 
استان هاي كشور نشان دهنده تداوم روند گسيل 
س�رمايه خارجي به س�مت اس�تان هاي توسعه 
يافته تر كشور است. بر اين اس�اس، در حالي كه 
اس�تان »تهران« به تنهايي 11 طرح، »خراس�ان 
رضوي« 6 طرح، استان هاي »آذربايجان شرقي« 
و »قزوين« هر يك 4 طرح، »آذربايجان غربي« 3 
طرح و استان هاي »مركزي«، »البرز« و »كرمان« 
نيز هر يك ميزبان 2 طرح سرمايه گذاري خارجي 
بوده اند، بسياري از استان ها همچون استان هاي 
»سيس�تان و بلوچس�تان«، »هرمزگان« وحتي 
»اصفهان«، س�همي از 43 مورد س�رمايه گذاري 
خارجي در بازه زماني ياد شده نداشته اند. اين در 
حالي است كه در هفت ماهه منتهي به مهرماه سال 
جاري، سرمايه گذاران »چين«، »تركيه«، »آلمان« 
و »افغانس�تان« به ترتيب بيش�ترين طرح هاي 
س�رمايه گذاري در بخش هاي صنع�ت، معدن و 

تجارت در ايران را به نام خود به ثبت رسانده اند.
    

بر اس��اس گزارش وزارت صنعت از وضعيت طرح هاي 
صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه گذاري 
خارجي، حجم كل س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور 
در هفت ماه��ه منتهي به مهرماه س��ال ج��اري 625 
ميليون دالر بوده اس��ت. مقايس��ه اين رقم با حجم كل 
س��رمايه گذاري خارج��ي در بخش صنع��ت، معدن و 
تجارت در هفت ماهه منتهي به مهرماه سال 1396 اما 

نش��ان دهنده افت 66.1 درصدي است. در هفت ماهه 
منتهي به مهرماه سال گذشته، در اين بخش حدود 1.8 

ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب شده بود.
اين اما در حالي است كه در هفت ماهه نخست منتهي به 
مهرماه سال جاري، در مجموع حدود 43 طرح مصوب 
از هيات س��رمايه گذاري اجازه فعاليت دريافت كرده اند 
و هر چند ميزان س��رمايه جذب شده در قياس با مدت 
مشابه سال گذشته كاهش داشته است، تعداد طرح هاي 
مصوب افزايشي معادل 13.2 درصد را در اين بازه زماني 
تجربه كرده است. بر اين اساس، در هفت ماهه منتهي به 
مهرماه سال 1396، تنها 38 طرح مصوب در زمينه هاي 
صنعت، معدن و تجارت مجوز هيات س��رمايه گذاري را 

دريافت كرده بودند.
ب��ر اس��اس گ��زارش عملك��رد مقدماتي هف��ت ماهه 
نخست سال 1397 در بخش صنعت، معدن و تجارت، 
ارقام مورد اش��اره صرف��ا مربوط ب��ه طرح هاي مصوب 
هيات س��رمايه گذاري اس��ت و ش��امل تمام طرح هاي 
سرمايه گذاري موجود در كشور نمي شود. از ديگر سو، 
آمار اعالم شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اما نشان دهنده گرايش س��رمايه گذاران خارجي براي 

سرمايه گذاري در صنايع كوچك و زودبازده است.

سرمايهدرجيب»توسعهيافتهها«
در هفت ماهه منتهي به مهرماه س��ال جاري اما س��هم 
اس��تان هاي توس��عه يافته تر كش��ور از م��وارد جذب 
س��رمايه هاي خارجي بي��ش از اس��تان هايي بوده كه 
درجه توس��عه يافتگي آنها كمتر اس��ت. بر اين اساس، 
آمارها نشان مي دهند بيشترين موارد سرمايه خارجي 
جذب ش��ده در اين مدت، متعلق به اس��تان »تهران« 
بوده ك��ه به تنهايي 11 م��ورد از 43 مورد طرح مصوب 
را به خود اختصاص داده اس��ت. »خراسان رضوي« نيز 
6 طرح س��رمايه گذاري خارجي را به خود جذب كرده 
و سهم اس��تان هاي »آذربايجان ش��رقي« و »قزوين« 
نيز 4 طرح بوده اس��ت. »آذربايجان غربي« 3 طرح را به 
خود اختصاص داده و اس��تان هاي »مركزي«، »البرز« 
و »كرمان« نيز هر يك ميزبان 2 طرح س��رمايه گذاري 
خارج��ي بوده اند. در اي��ن ميان، جاي خالي بس��ياري 
از اس��تان نظير استان هاي »سيس��تان و بلوچستان«، 
»هرمزگان« وحت��ي »اصفهان« به چش��م مي خورد. 
آمارهاي اعالم شده همچنين بيانگر آن است كه استان 
كرمان در مدت زمان مورد بررسي توانسته با جذب 230 
ميليون دالر سرمايه بيشترين سرمايه خارجي را به خود 
اختصاص دهد. عنوان طرح اين سرمايه گذاري بر اساس 
گزارش وزارت صنعت، »افزايش سرمايه گذاري در زمينه 
توليد خودرو سواري« بوده است.اين اما در حالي است كه 
اعمال فشارهاي تحريمي و البته آماده نبودن بسياري از 
زيرساخت هاي مالي، حقوقي و سياسي، موجب شده كه 
سرمايه گذاري هاي خارجي صورت گرفته در كشور در 
هفت ماهه منتهي به مهرماه سال 1397، عمدتًا جذب 
صنايع كوچك و زودبازده شوند. به عنوان نمونه اي از اين 

صنايع، مي توان به »توليد انواع فرآورده هاي نوشيدني«، 
»احداث كارخانه سنگبري«، »توليد دستمال مرطوب«، 
، »توليد مكمل هاي تغذيه اي«، »توليد اوراق فشرده«، 
»توليد گرانول و پ��رك بازيافتي پروپيلن«، »توليد ژل 

آتش زا و پودر آتش زا« اشاره كرد.

خودروسازيدرصدرجذبسرمايه
بيشترين س��رمايه گذاري در ايران در بازه زماني مورد 
اشاره، به سرمايه گذاري چيني ها در زمينه توليد خودرو 
در استان كرمان اختصاص دارد، كه البته در قالب تزريق 
سرمايه به طرحي از پيش موجود اختصاص دارد. در اين 
طرح كه عنوان »افزايش سرمايه گذاري-توليدخودرو 
س��واري« را با خود يدك مي كشد، سرمايه گذار چيني 
ح��دود 230 ميليون دالر س��رمايه تزريق ك��رده و به 
اين ترتيب، با توجه به مجموع س��رمايه گذاري صورت 
گرفته در كش��ور مي ت��وان گفت ح��دود 36 درصد از 
س��رمايه گذاري خارجي در مدت زمان مورد بررسي به 
افزايش س��رمايه گذاري توليد خودروي سواري در اين 

استان اختصاص داشته است. 
»تولي��د لنت ترم��ز و لن��ت كالچ خودرو« در اس��تان 
آذربايجان غربي با سرمايه گذاري عراق نيز دومين طرح 
بزرگي است كه در مدت زمان مورد اشاره كليد خورده و 
با جذب سرمايه حدود 119 ميليون دالري، به تنهايي 
حدود 19 درصد از مجموع س��رمايه گذاري خارجي در 
هفت ماهه منتهي ب��ه مهرماه س��ال 1397 را به خود 

اختصاص داده است. سرمايه گذاري 54 ميليون دالري 
چيني ها در زمينه »توليد تس��مه و نوارنورد گرم فوالد 
آلياژي به جز فوالد زنگ نزن« در استان خراسان جنوبي 
نيز سومين سرمايه گذاري كالن خارجي در بازه زماني 
مورد اشاره در باال اس��ت. به اين ترتيب، سه طرح اخير 
روي هم حدود 63 درصد از سرمايه خارجي جذب شده 
به كشور در بازه زماني مورد اشاره را تشكيل مي دهند. در 
اين مدت اما كمترين سرمايه جذب شده به مبلغ 300 
هزار دالر و در زمينه »توليد انواع پروفيل آلومينيوم« در 
استان خراسان رضوي بوده كه توسط يك سرمايه گذاري 

افغانستاني سرمايه گذاري شده است.

خارجيهايمشتاقسرمايهگذاري
مطابق آمار اعالمي، در اين بازه زماني، سرمايه گذاراني 
چيني بيش��ترين رغبت را براي س��رمايه گذاري در 
ايران از خود نش��ان داده اند. چيني ه��ا در 6 مورد به 
صورت مستقيم و در يك مورد به صورت مشترك با 
ايتاليايي ها، در بخش صنعت، معدن و تجارت ايران 
سرمايه گذاري كرده اند. سرمايه گذاران تركيه اي در 
جايگاه دوم اين فهرست قرار دارند، بطوري كه از بين 
43 مورد س��رمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در هفت ماهه منته��ي به مهرماه 
س��ال جاري، 4 مورد از س��رمايه گذاري ها متعلق به 
شهروندان اين كشور بوده است. اين در حالي است كه 
سرمايه گذاران تركيه اي، در 3 مورد نيز سرمايه گذاري 

مش��ترك با كش��ورهاي ديگر انجام داده اند. به اين 
ترتيب و با احتساب 2 مورد سرمايه گذاري مشترك 
با آذربايجان و يك مورد س��رمايه گذاري مشترك با 
آلمان، تعداد س��رمايه گذاري هاي تركي��ه در ايران 
به 7 مورد مي رس��د. در همين بازه زماني، آلماني ها 
هم 3 مورد س��رمايه گذاري اختصاصي و 2 مورد نيز 
سرمايه گذاري مش��ترك با تركيه و ايتاليا داشته اند 
و به اي��ن ترتيب در اي��ن مدت در مجم��وع 5 مورد 
س��رمايه گذاري داش��ته اند. در همي��ن ب��ازه زماني 
سرمايه گذاران افغانستاني هم 4 مورد سرمايه گذاري 
اختصاصي و يك مورد س��رمايه گذاري مش��ترك با 

هلندي ها در كارنامه خود ثبت كرده اند.
دومين س��رمايه گذاري كالن چيني ها بعد از خودرو 
اما ب��ه »توليد تس��مه و نوارنورد گرم ف��والد آلياژي 
به جز فوالد زنگ نزن« در اس��تان خراس��ان جنوبي 
اختصاص دارد كه رقمي حدود 54 ميليون دالر را در 
بر مي گيرد. نخستين سرمايه گذاري كالن تركيه اي ها 
هم به مبلغ حدود 39 ميليون دالر، در زمينه »توليد 
اوراق فش��رده« در استان قزوين كليد خورده است و 
بزرگ ترين سرمايه گذاري آلماني ها، به مبلغ حدود 
17 ميلي��ون دالر، در قالب افزايش س��رمايه گذاري 
در »توليد صاب��ون و پاك كننده ه��ا )دترجنت ها(، 
فرآورده هاي تميز كننده و پرداخت كننده، انواع عطر 
و فرآورده هاي بهداش��تي« و در استان مركزي كليد 

خورده است.

ازسويوزارتصنعتابالغشد

تحميلتكاليفنابجا

شيوهنامهاجرايیتشديدمبارزهبااحتکار

در اي��ران تفك��ر مرب��وط 
ب��ه بهره برداري مناس��ب از 
منابع پايان پذير و ثروت هاي 
بين نس��لي س��ابقه ديرينه 
دارد و اي��ن موضوع اولين بار 
در قوانين بودجه س��ال هاي 
1308 و 1309 »حس��اب 
ذخيره مملكتي« كه عوايد 
نف��ت جن��وب در آن واريز 
مي ش��د، مورد توج��ه قرار 
گرف��ت و مطاب��ق آن بين درآمدهاي نفتي و س��اير 
درآمدهاي دولت نظير ماليات و عوارض تفكيك ايجاد 
شد و برداش��ت از اين حساب فقط با مصوبه مجلس 
مقدور بود. اين رويه در س��ال 1320 به بهانه شرايط 
جنگي تا سال ها به فراموشي س��پرده شد. سازمان 
برنامه و ش��وراي عالي و هيات نظارت كه در س��ال 
1327 با هدف جدا كردن درآمدهاي نفتي از ساختار 
مالي دولت بطور قانوني تشكيل شد، عمال با مقاومت 
دولت هاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 نتوانست 
به رسالت خود عمل كند و در برنامه سوم عمراني سال 
1341 با انتقال مسووليِت سازمان برنامه و هيات عالي 
برنامه به نخست وزير، وابستگي دولت به درآمدهاي 
نفتي زياد شد و در برنامه پنجم عمراني سال 1353 
با اعمال نظر ش��اه مبني بر حذف دو ش��وراي فوق و 
تشكيل شوراي اقتصاد، دست دولت بطور كامل در 
تاراج درآمدهاي نفتي باز ش��د. از اي��ن تجربه ايران 
در سال هاي بعد، كش��ورهاي ديگر استفاده كردند 
و صندوق هاي نفتي تأس��يس كردند كه كويت )در 

سال 1960(، صندوق ذخاير دايمي آالسكا )در سال 
1976( و ... از جمله آنهاست. 

تفكر مربوط به رهايي از وابس��تگي ب��ه درآمدهاي 
نفتي، از همان روزهاي ابتدايي انقالب مطرح شد و 
بر همين اساس در اصل 45 قانون اساسي آمده است 
كه منابع نف��ت و گاز جزو انفال و ثروت هاي عمومي 
به شمار مي رود و در اختيار حكومت اسالمي است تا 
مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود و تفصيل 
و ترتيب اس��تفاده از آن را قان��ون تعيين مي كند. با 
وجود طرح چنين موضوعاتي، تنها اقدام در محدود 
كردن درآمدهاي نفتي در بودجه هاي دولت، تشكيل 
حس��اب ذخيره ارزي در برنامه سوم به موجب مفاد 
م��اده )60( و مطابق ماده )1( قان��ون برنامه چهارم 
توسعه به منظور، تبديل دارايي هاي حاصل از فروش 
نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توس��عه فعاليت هاي 
توليدي و س��رمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار 
موردني��از طرح ه��اي تولي��دي و كارآفريني بخش 
غيردولتي ايجاد شد .در مصوبه تأكيد شده استفاده 
از اين حس��اب براي مصارف بودجه صرفا در صورت 
كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت مجاز اس��ت. پس 
از اين نيز در سياس��ت هاي كلي برنامه هاي توسعه 
پنج ساله پنجم و ششم توسعه و قوانين مربوط به آنها 
و قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه بر استمرار 
و دايمي بودن صندوق توس��عه ملي ك��ه منابع آن، 
منابع حاصل از صادرات نفت خام و ... در نظر گرفته 
شد، تأكيد شد. اما آيا اين صندوق به اهدافش رسيده 
است؟بررس��ي ها حكاي��ت از اين واقعي��ت دارد كه 
عملكرد حساب ذخيره ارزي در دسترسي به اهدافش 

كه همانا ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي 
حاصل از ص��ادرات نفت خام و تبديل دارايي حاصل 
از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و س��رمايه گذاري 
بود، عماًل با شكس��ت مواجه ش��د و از سال 1379 تا 
سال 1388 بيش از 160 ميليارد دالر به اين حساب 
واريز شد كه فقط 16 ميليارد دالر )يعني 10 درصد( 
آن به بخش غيردولتي تخصيص يافت كه 50 درصد 
از اقس��اط سررسيد شده آن در س��ال 1388 معوق 
ش��ده بود و بقيه آن با مجوز مجلس شوراي اسالمي 
توسط دولت مصرف شد. اين شيوه عملكرد حساب 
ذخيره ارزي بيان كننده ناتواني اين حساب در مهار 
اميال سياس��ت گذاران براي بهره برداري مناسب از 

درآمدهاي حاصل از منابع بين نسلي است.
در اليحه برنامه پنجم توسعه بنا شد حساب ذخيره 
ارزي به صندوق توسعه ملي تبديل شود. در نهايت 
مقرر شد حساب مذكور با شرح وظايفي محدودتر به 
كار خود ادامه دهد و صندوق توسعه ملي نيز با تمركز 
بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، 
از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي 
زاينده اقتصادي و واريز س��االنه درص��دي از منابع 
حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به 
حساب اين صندوق، تشكيل شد. مطابق قانون، سهم 
صندوق توس��عه ملي از منابع نفتي ب��ا 20 درصد از 
سال 1390آغاز و مقرر شد در سال هاي برنامه پنجم، 
س��االنه 3 درصد به آن اضافه شود و براين اساس در 
سال 1393 به 29 درصد رسيد. در سال هاي 1394 
و 1395 به دليل كاهش شديد قيمت نفت خام و بروز 
مشكالت در تأمين منابع عمومي بودجه، اين سهم 

به 20 درصد كاهش يافت. سهم صندوق توسعه ملي 
مطابق قانون برنامه ششم در سال 1396 به 30 درصد 
افزايش يافت و قرار ش��د در سال هاي برنامه ششم، 
ساالنه 2 درصد به اين رقم اضافه شود و سهم صندوق 

در سال 1397 به 32 رسيد. 
مطابق درصدهاي ذكر ش��ده، سهم صندوق توسعه 
مل��ي از درآمدهاي نفت��ي در س��ال هاي 1391 تا 
1397 ب��ه ترتي��ب 18.7؛ 11.45؛ 14.68؛ 5.17؛ 
6.54؛ 14.58 و 16.2 ميليارد دالر محاس��به شده 
است. صندوق توسعه ملي كه با هدف تبديل ثروت 
زيرزميني به ثروتي مولد و پايدار تشكيل شد، نبايد 
بي��ش از 20 درص��د منابع صندوق ب��راي پرداخت 
تس��هيالت به بخش عموم��ي غيردولتي اختصاص 
يابد. اما محاسبات نشان مي دهد تا 6 ماهه اول سال 
1396 در مجموع 39 درصد از منابع صندوق به بخش 
عمومي غيردولتي اختصاص داده شده است. بخش 
خصوصي به منظ��ور بهره برداري از منابع صندوق با 
تنگنا ها و محدوديت ها و بروكراسي طوالني و دست 
و پاگير، ناهماهنگي بين صندوق توسعه و بانك هاي 

عامل و ... مواجه است.
اين واقعيت ها گوياي قانون گريزي سياست گذاران در 
بهره برداري يا تخصيص منابع صندوقي است كه با 
هدف كاهش وابستگي اقتصاد به نفت يا تأمين منابع 
مورد نياز براي سرمايه گذاري بخش خصوصي با هدف 
تبديل درآمدهاي حاصل از نفت و گاز به ثروت هاي 
زاينده است كه متأسفانه به نتيجه نرسيده است. در 
اين مي��ان اتخاذ تصميماتي كه بعضا با اهداف و روح 
اساسنامه اي صندوق در تضاد است بايد مورد بازنگري 

قرار گيرد كه تبديل بخشي از منابع صندوق به ريال 
براي س��رمايه گذاري در برخي از بخش ها، از جمله 
اين بازنگري ها اس��ت. بارك��ردن تكاليف بودجه اي 
نظير طرح هاي توليد گوشت و پرواربندي به صندوق 
مشكل ديگري اس��ت كه باعث مي شود، صندوق از 
كاركرد و هدف اصلي خود فاصله بگيرد و اس��تقالل 
مصارف صندوق از تكاليف بودجه اي و قوانين عادي را 
دچار خدشه كند. بررسي تجربه كشورهاي موفق در 
بهره برداري از منابع حاصل از درآمدهاي نفتي براي 
تأمين منافع نسل هاي بعدي حكايت از اين واقعيت 
دارد كه ابتدا بايد ساختار سازماني حكومت و دولت 

مشخص و رفتار مالي آن نيز دقيق و شفاف باشد. 
اما در ايران متأسفانه اندازه و حجِم دولت گسترده و 
بزرگ است و دولت عهده دار وظايف اجتماعي وسيعي 
است كه يارانه آش��كار و ضمني زيادي را براي انجام 
آنها متحمل مي شود و در كنار آن به دليل وجود نظام 
ماليات ستاني ناكارآمد و اختالل زا براي بخش مولد، 
عدم دريافت ماليات از منابع درآمدزايي نظير زمين 
و مسكن، مستثني ش��دن برخي نهادها از پرداخت 
ماليات، نبود فرهنگ مالياتي و... باعث شد وابستگي 
بودجه به نفت باال باشد و در زماني كه كاهش درآمد 
اتفاق مي افتد، دس��ت اندازي به اينگونه درآمدها و 
منابع ايجاد مي ش��ود. به نظر مي آي��د تا اصالحاتي 
در اين عرصه ها اتفاق نيفت��د و تغيير نگاه فرهنگي 
و اقتصادي ب��ه نفت و درآمدهاي نفت��ي در جامعه، 
حاكميت و دولت به وجود نيايد و روي اصول توسعه 
تفاهم و توافق حاصل نش��ود اين صندوق به نتيجه 

مطلوب نخواهد رسيد.
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كاهش71درصدي
توليدخودرو

ايسنا|براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توليد انواع خودرو در آذرماه سال 
جاري، 71.2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته كاهش يافته است. در اين مدت توليد انواع 
خودرو از 146 هزار و 382 دستگاه در آذر ماه سال 
گذشته به 42 هزار و 145 دستگاه كاهش يافته 
است. توليد انواع س��واري در آذرماه سال جاري 
كاهش 72 درصدي داشته و از 136 هزار و 828 
دستگاه در آذرماه سال گذشته به 38 هزار و 275 
دستگاه رسيده اس��ت. انواع ون نيز با توليد 61 
دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه 
در سال گذش��ته كه 136 دستگاه توليد داشته، 
كاهش توليد 55.1 درصدي را تجربه كرده است.

توليد انواع وانت و اتوبوس نيز همچون موارد ذكر 
شده با كاهش روبه رو شده است. طبق آمار توليد 
وانت با 2949 دس��تگاه در آذرماه س��ال جاري 
نسبت به توليد 7685 دستگاهي در مدت مشابه 
سال گذشته، 61.6 درصد كاهش داشته است. 
توليد اتوبوس نيز با كاهش 91.2 درصدي همراه 
بوده و از 136 دستگاه در آذرماه سال گذشته به 
12 دستگاه رسيده است. همچنين »كاميونت«، 
»كاميون« و »كشنده« با توليد 700 دستگاه در 
آذرماه سال جاري نسبت به توليد 1454 دستگاه 
در مدت مشابه سال گذشته، كاهش توليد 51.9 
درصدي را تجرب��ه كرده اس��ت. در مقابل تنها 
»ميني بوس« و »ميدل باس« بوده كه رشد توليد 
3.5 درصدي داشته و توليد آن از 143 دستگاه در 
آذر سال گذشته، به 148 دستگاه رسيده است. 
عالوه  بر اين آمار تجميعي توليد خودرو در 9 ماه 
اول سال جاري تا پايان آذر ماه نيز بدين صورت 
اس��ت كه كاهش توليد 31 درص��دي رخ داده و 
ميزان توليد از يك ميلي��ون و 106 هزار و 385 
دستگاه در 9 ماه نخست سال 1396 به 763 هزار 

و 519 دستگاه رسيده است. 

مخالفتسازماناستاندارد
باوارداتكاالهايمستعمل

ايسنا| سازمان ملي استاندارد با واردات كاال هاي 
مستعمل مشمول مقررات اجباري استاندارد به 
صورت عام، اع��الم مخالفت كرد. مديركل دفتر 
ارزيابي كيفي��ت كاالهاي صادرات��ي و وارداتي 
س��ازمان ملي استاندارد با اش��اره به تصميمات 
اعضاي كمسيون ماده 1 قانون مقررات صادرات 
و واردات گفت: س��ازمان ملي اس��تاندارد براي 
پوشش نياز هاي كشور خود را ملزم به همراهي 
با ساير دس��تگاه ها مي داند، اما واردات اين قبيل 
كاال ها را به صورت عام قبول نداش��ته بلكه فقط 
كاال هايي را كه محدوديت در واردات، محدوديت 
در توليد داخل و با شرايط خاص را دارد، مي پذيرد. 
تقي تقي پور افزود: از نظر سازمان ملي استاندارد 
واردات ماشين آالت صنعتي از جمله راه سازي، 
كشاورزي و ساير تجهيزاتي كه امكان ورود آنها 
به صورت نو وجود ندارد ب��ا دريافت ضوابط اين 
سازمان امكانپذير بوده و براي آنها گواهي واردات 
صادر مي شود. او با بيان اينكه وظيفه اصلي سازمان 
ملي استاندارد ايران حفظ سالمت و ايمني جامعه 
است، تصريح كرد: اين سازمان همواره در تالش 
براي كنترل كيفي كاال هاي وارداتي به كشور است 
و در اين مورد نيز به جامعه اطمينان مي دهد كه 
نظارت خود را بر واردات اقالم صنعتي مطابق با 

قوانين و مقررات استاندارد انجام دهد.

نظرخواهي
ازبخشخصوصي

ش�اتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: ب��راي برنامه ري��زي در بخش هاي 
صنعتي، معدني و بازرگاني با فعاالن بخش خصوصي، 
صاحب نظران، نخبگان و اساتيد هم انديشي خواهد 
ش��د. س��عيد زرندي افزود: در دوره جديد معاونت 
طرح و برنامه، در نظر داريم در تمام تصميم گيري ها، 
سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كالن و اجرايي 
بخش صنع��ت، مع��دن و تجارت، نظ��رات بخش 
خصوصي و دانشگاهي را اخذ كنيم. او تصريح كرد: 
بدون ترديد، برنامه ها و سياست هايي موفق خواهد 
بود كه ذي نفعان آن در زمان مناسب نظرات شان اخذ 
و اعمال شود. زرندي گفت: سلسله جلسات منظمي را 
با همه بخش هاي علمي، تخصصي و اقتصادي برگزار 
خواهيم كرد و ت��الش مي كنيم فضاي تعاملي بين 
حوزه برنامه ريزي و فعاالن صنعتي، معدني و تجاري 
ايجاد كني��م. معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: از بسترهاي فضاي مجازي نيز 
براي دريافت نظرات صاحب نظرات استفاده خواهيم 
كرد، چرا كه معتقديم هر ايده و فكري در بخش توليد 

مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد.
او گفت: تجربه جهاني هم نشان مي دهد كه يك ايده 
و طرح اوليه چگونه توانسته است منشأ يك تحول در 
سيستم اقتصادي شود. زرندي تاكيد كرد: اتاق هاي 
بازرگاني، خانه هاي صنعت و معدن، اصناف و ساير 
تشكل هاي بخش خصوصي، بازوهاي هم انديشي در 
حوزه برنامه ريزي خواهند بود. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت: اس��تفاده از 
ابزارهاي جديد تامين مالي در بخش توليد، هدايت 
سرمايه گذاري هاي مردمي و خرد به بخش صنعت، 
مش��اوره ها و كلينك هاي صنعتي و ... از موضوعات 
مهمي است كه مصمم هستيم در اتاق فكر مورد بحث 
و بررسي قرار دهيم. زرندي تاكيد كرد: ارتباط بيشتر و 
راهبردي تر با مراكز پژوهشي و موسسات علمي فعال 
در بخش اقتصادي و دانش��گاهي نيز در برنامه هاي 
آتي معاونت طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت خواهد بود. او در پاي��ان گفت: تالش داريم 
تمام بخشنامه ها، ابالغيه ها و برنامه هاي پيش رو را در 
اختيار همگان قرار دهيم تا با نقد و بررسي آن، نظرات 

آنان را اعمال كنيم.

جزييات شيوه نامه اجرايی تشديد مبارزه با »احتکار 
و اختفا« اعالم شد. به موجب ابالغيه صادره از سوی 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت، »احتکار«، »اختفا« 
و »امتناع« از عرضه و گرانفروشی در اين شيوه نامه 
شفاف شده است. به گزارش ش��اتا، به استناد ماده 
4 قانون تعزيرات حکومتی و م��اده 60 قانون نظام 
صنفی» احتکار«، »نگهداری يا اختفا کاال به صورت 
عمده« با تش��خيص مراجع ذی صالح و »امتناع از 
عرضه آن به قصد گرانفروش��ی يا اضرار به جامعه« 
پس از اعالم ضرورت عرضه از س��وی وزارت صنعت 

و س��اير مراجع قانونی اس��ت. در عين حال اختفا و 
امتناع از عرضه نيز خودداری از عرضه کاالی دارای 
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی يا تبعيض در فروش 
تعريف شده اس��ت. گرانفروشی نيز عرضه يا فروش 
کالال و خدم��ات به بهای بيش از نرخ تعيين ش��ده 
توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب يا قطعی 
و عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام 
دادن هر ن��وع اقدامات ديگر که منج��ر به افزايش 
بهای کاال يا خدکت برای خريدار اس��ت معنا شده 
است. بر اين اساس، فهرست کاالهايی که ضرورت 

عرضه آن را دول��ت پيش تر در مرداد ماه ابالغ کرده 
اس��ت، در اين حوزه نيز مد نظر قرار گرفته است. در 
اين راستا غالت ش��امل »گندم، گندم دامی، جو و 
برنج س��فيد، کاالهای اساسی ش��امل روغن نباتی 
ساخته ش��ده، روغن خام، شکر خام و شکر سفيد و 
کره«، مواد پروتئينی شامل »گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، تخم مرغ و شيرخش��ک صنعت��ی«، نهاده ها 
ش��امل »جوجه يکروزه، تخم م��رغ نطفه دار، ذرت 
دامی،  منجاله س��ويا، س��بوس گندم« و دانه های 
روغنی ش��امل »س��ويا، افتابگردان، کلزا و کانوال« 

اس��ت. همچنين »مواد اوليه تولي��د«، »حبوبات« 
و »ل��وازم خانگی« نيز در اين قال��ب قرار دارند. اين 
طرح همچنين »کاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، انواع 
پودر شوينده و مصالح س��اختمانی پرمصرف مانند 
محصوالت فلزی پرمصرف و سيمان« را نيز در بر می 
گيرد. بر اساس اين ابالغيه ستاد می تواند بر حسب 
ضرورت نسبت به تغيير تعداد اقالم يعنی افزايش يا 
کاهش ان اقدام نمايد. ستاد تشديد مبارزه با احتکار 
کاال با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 
23 تيرماه س��ال 1397 تشکيل شد و عمال معاونت 

امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، س��ازمان 
حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان 
تعزي��رات حکومت��ی مکلف به برخورد ب��ا تخلفات 
مذکور ش��دند. همچنين معاون ام��ور اقتصادی و 
بازرگانی وزارت صنعت، مديرعامل سازمان حمايت 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان، معاون اقتصادی 
وزير اطالعات، رييس کل گمرک و رييس سازمان 
تعزيرات حکومتی رسما در اين ستاد عضويت دارند. 
دبيرخانه س��تاد نيز طبق تصميمات اتخاذ شده در 

دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.

يادداشت

فرهاد فزوني
عضو هيات نمايندگان 

اتاق تهران
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واکنش ها به تاخیر انتخابات افغانستان ادامه دارد

آيا ارز مشترك اروپايي دوام مي آورد

بازي فرسايشي با انتخابات

فلج اقتصادي يورو در 20 سالگي

گروه جهان|
کمیس��یون مس��تقل انتخابات برگ��زاری انتخابات 
رياست جمهوری افغانستان را سه ماه به تعويق  انداخته 
است. مس��ووالن اين کمیس��یون گفته اند انتخابات 
رياست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای واليتی، 
ش��وراهای ولس��والی و انتخابات مجلس نمايندگان 
والي��ت غزن��ی ۲۹ تیر ماه برگ��زار خواهد ش��د. اين 
تصمیم با واکنش های احزاب سیاس��ی افغانستان و 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات روبه رو ش��ده است. در 
شرايطي كه مسووالن کمیسیون انتخابات می گويند 
پس از مش��ورت با رهبران جهادی، نهادهای امنیتی 
و احزاب سیاس��ی تصمیم گرفته اند انتخاب��ات را به 
تعويق بیندازند؛ احزاب سیاسی می گويند با آنان هیچ 
مشورتي نشده اس��ت. نهادهای ناظر هم می گويند با 
تاخیر در برگزاری انتخابات، قانون اساسی نقض شده 
و مسووالن کمیسیون مس��تقل انتخابات مکلفند به 
مردم پاسخگو باش��ند. اعضای ائتالف بزرگ ملی هم 
کمیس��یون انتخابات را به نقض اصل بی طرفی متهم 
كرده و می گويند تعويق انتخابات به دستور حکومت 

صورت گرفته و پذيرفتنی نیست. 
قرار بود انتخابات رياس��ت جمه��وری ۳۱ فروردين 
۱۳۹۸ برگزار ش��ود. کمیسیون مس��تقل انتخابات 
دلیل تاخیر در انتخابات را اجراي اصالحات گسترده 
در تشکیالت کمیسیون، تامین شفافیت، استخدام 
کارمندان، بازنگری فهرست رأی دهندگان و استفاده 

بهتر از فناوری انگشت نگاری عنوان کرده است. 
نش��ريه ماندگار با انتقاد از رويكرد دولت افغانستان 
در برگزاري انتخابات نوشته: اين روزها و هفته ها در 
حالی که افکار عمومی افغانس��تان را بحث انتخابات 
رياس��ت جمهوری ب��ه خود مش��غول ک��رده، دفتر 
رياست جمهوری با مهندس��ِی رفتارها و تصمیماِت 
کمیس��یون انتخابات، بازِی فرسايشی  را با اين روند 
بسیار حساس آغاز كرده تا از يک طرف امیدها نسبت 
به برگزاری انتخابات با ابهام و احتمال عجین باشد و از 
طرف ديگر، تیم رياست جمهوري بتواند فرصت  های 

الزم احتمالی را برای يارگیری های انتخاباتی خويش 
به دست آورد. برای ش��کافتن بحث بايد از اين نکته 
آغاز کرد که اشرف غنی )ريیس جمهوري افغانستان( 
خواهان برگزاری انتخابات رياست جمهوری  است و 
می داند بهترين شیوه برای ماندن در قدرت، پیروزی 
در انتخابات اس��ت؛ اما برگزاری اي��ن انتخابات را در 
موقعی��ت زمانی  و سیاس��ی  آرزو دارد که در آن همه 
رقبا و توانايی چالش گری آن ها فرس��وده شده باشد 
و تیم رياست جمهوري با برخورداری از همه امکانات 
و امتیازها، چند سروگردن باالتر از ديگران بايستد و 

پیروزی خود را ضمانت شده ببیند.
بی سرنوش��تی انتخاب��ات پارلمان��ی و بحران ه��ای 
احتمالی نهفت��ه در آن، تعويق چن��د ماهه انتخابات 
رياست جمهوری، تمديد تاريخ ثبت  نام نامزدان و نبود 
بودج��ه الزم برای برگزاری انتخاب��ات که در روزهای 
گذشته بارها در قالب اخبار و گزارش های غیررسمی 
شنیده شده، نشانه های بارز بازی فرسايشی تیم اشرف 
غني به عنوان مدعی اصلی قدرت با انتخاباتی است که 
بايد اين متاع را به صاحب بعدی و مشروع آن تحويل 
ده��د. در اين که کمیس��یون انتخاب��ات از نقطه ابتدا 

استقالل الزم را نداشته و ساخته و پرداخته نهادهای 
قدرت به ويژه دفتر رياست جمهوري بوده، هیچ شکی 
وجود ندارد؛ اما حاال از آنجايي كه رسوايي هاي بزرگ 
و ناکارآمدي هاي غیرقابل انکاری که از اين کمیسیون 
در انتخاب��ات پارلمانی ديده ش��ده و خطر برکناری و 
اتهام خیانت و فساد اعضای ارش��د اين نهاد را تهديد 
مي كند؛ کمیس��یون انتخابات کامال در قبضه قدرت 
دفتر رياست جمهوري و سايه حمايت يا مجازات آن قرار 
گرفته است و گوش به فرمان تر از گذشته می تواند خود را 
به آغوش خواهش ها و عاليق دولت در انتخابات بسپارد.

وضعیتی که هم اکنون در کمیسیون های انتخاباتی 
و به ويژه کمیسیون انتخابات حکم فرماست، بهترين 
فرصت برای تیم اشرف غني است تا نگرانی های خود 
از ظهور رقبای قوی برخوردار از حمايت های وسیع 
مردمی در مقابل غنی را از طريق کمیسیون انتخابات 
و رفتاره��ای هیس��تريک آن رفع کند. کمیس��یون 
انتخابات پس از آن که تمام اعتبار خود را در انتخابات 
پارلمانی از دست داد، چنان دچار آسیمگی و اضطراب 
است که نمی داند چه بايد انجام دهد و چه نبايد انجام 
دهد؛ از همین رو بهترين کار را همانی می داند که باب 
میل ارباب قدرت باش��د و میل اش��رف غنی در حال 
حاضر فرسوده و ورشکست ساختن رقبای انتخاباتی 
خ��ود در کش وقوس ه��ای تصمیمات هیس��تريک 
کمیس��یون انتخابات است؛ کمیس��یونی که دچار 

اختالل حافظه و حواس شده است. 
بر اساس تاريخ اعالم شده کمیسیون انتخابات، يك 
روز ديگر به پايان موعد ثبت ن��ام نامزدان انتخاباتی 
باقی مانده است، اما از قرار معلوم، اين تاريخ تا پايان 
ماه ج��اری تمديد می ش��ود. اگرچ��ه تمديد زمان 
ثبت نام به دلیل تکمیل نش��دن برگه هاي انتخاباتی 
منطقی می نمايد؛ اما تحلیل اين است که اين تمديد 
و تأخیرها در هماهنگی میان دفتر رياست جمهوري 
و کمیس��یون انتخابات به گونه فرسايشی مرحله به 
مرحله به اجرا گذاشته می شوند. اين بازی مرحله وار 
همان گونه که گفته شد، هم سطح واکنش ها را تقلیل 
می دهد، هم برنامه ها و پتانسیل های تجمع يافته در 
تیم های انتخاباتی را دچار پراکند گی می كند و هم به 
تیم اشرف غني مجال عرض اندام در بهترين حالت 

را می دهد.
اشرف غنی اشتیاق خود به ماندن در قدرت را به بهانه 
ص�لح پنهان نکرده و رفتارهای سیاسی و اداری اش 
نیز کامال عطف ب��ه انتخابات و آينده قدرت اس��ت. 
بنابراين، شخصیت هايی که خود را رقیب انتخاباتی 
وی می دانند، بايد اوضاع را زير نظر داشته باشند تا به 

رايگان از میدان بیرون ساخته نشوند.

گروه جهان|
 يورو واحد پول مشترك اروپا اول ژانويه )امروز( ۲0 ساله 
مي شود. دقیقا ۲0 سال پیش در چنین روزي، يعني اول 
ژانويه ۱۹۹۹میالدي، يازده كشور اروپايي يك ارز مشترك 
را ايجاد كرده و سیاس��ت پولي واحدي را به رهبري بانك 

مركزي اروپا سهیم شدند.  
به گزارش خبرگزاري فرانسه،  دو دهه پیش يورو با هدف 
ايجاد رفاه براي ساكنان اروپايي ايجاد شد. ابتدا در معامالت 
مالي مورد اس��تفاده قرار گرفت و س��ه سال بعد سكه آن 

ضرب شد. 
پیمان ماستريخت س��نگ اول خلق يورو، به عنوان پول 
واحد اروپايی را گذاشت و قدرت بسیار بیشتری به نهادهای 
اروپايی داد. ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ میالدي بود كه با موافقت ۱۱ 
كشور يورو ايجاد شد. در آن زمان يورو معادل ۱.۹55۸۳ 
مارك آلمان، 6.55۹57 فرانك فرانس��ه و ۱.۹۳6۲7 لیر 
ايتالیا در نظر گرفته شد. هزاران تن در بانك هاي اروپايي و 
بازارهاي بورس از همان نیمه شب كار خود را آغاز كردند 
تا مطمئن ش��وند كه همه چیز براي آغاز به كار بازارها در 
چهارم ژانويه آماده خواهد بود. فروشگاه هايي كه قیمت هاي 
خود را با هر دو ارز نمايش مي دادند، برچسب هاي خود را 

به روز كردند. 
اول ژانويه ۱۹۹۹میالدي يورو پول رسمي ۲۹۱ میلیون 
نفر در ۱۱ كش��ور اروپايي ش��د: اتريش، بلژيك، فنالند، 
فرانسه، آلماني، ايرلند، ايتالیا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال 

و اسپانیا. پول جديد مي توانست در عملیات هاي بانكي و 
پرداخت هاي چكي، چك هاي مسافرتي و اعتباري استفاده 
شود. چهارم ژانويه روز غسل تعمید يورو در بازارهاي سهام 
اروپايي بود. يك يورو در ازاي ۱.۱۸ دالر معامله مي شد اما 
چند هفته بعد به كمتر از يك دالر رسید و در پايان اكتبر 
پايین تري��ن نرخ برابري خود را در براب��ر دالر تجربه كرد: 
0.۸۲۳0 دالر. اول ژانويه ۲00۱ میالدي بود كه يونان به 
عنوان دوازدهمین كشور اروپايي يورو را پذيرفت و به منطقه 
تك ارزي پیوست. دو سال بعد سوئد با برگزاري همه پرسي 
در كنار دانمارك و بريتانیا به صف مخالفان يورو پیوست. 
اما اسلووني در سال ۲007، قبرس و مالت در سال ۲00۸، 
اسلواكي در سال ۲00۹، استوني در سال ۲0۱۱، لتوني در 
سال ۲0۱4 میالدي و لیتواني در سال ۲0۱5 میالدي به 

منطقه يورو پیوستند. 

   آينده اي پرابهام 
يورو در شرايطي ۲0 ساله ش��ده كه با چالش هاي جدي 
روبه روس��ت از جمله ظهور اح��زاب راس��ت افراطي در 
كشورهاي مختلف كه بقاي آن را تهديد مي كند. به عنوان 
مثال، احزاب ايتالیايی منتقد سیاست های اتحاديه اروپا 
که پیش از اين خواهان خروج کشورش��ان از اين اتحاديه 
بودند، حال ايده کمتر راديکال تری را مطرح مي كنند. آنها 
می خواهند که پول جديدی در اين کشور و به موازات يورو 
منتشر شود. پولی که بتوان آن را در فعالیت های اقتصادی 

روزانه استفاده کرد و به اين ترتیب رشد اقتصادی را برای 
ايتالیا به ارمغان آورد. در فرانسه هم مارين لوپن رهبر حزب 
راس��ت افراطي »جبهه ملي« بارها پ��ول اروپايی يورو به 
ضرر فرانسه خوانده است. لوپن در يكي از گردهمايي هاي 
انتخاباتي خود در سال هاي گذشته ضمن درخواست براي 
خروج فرانسه از منطقه يورو گفته است: »اين واحد پولی 
خنجری اس��ت که اتحاديه اروپا پشت مردم می گذارد.« 
مخالفت راست هاي افراطي فرانسه با يورو در شرايطي است 

كه اقبال عمومي وي در فرانسه بیشتر شده است. 
به اعتقاد ناظران، مشکالت منطقه يورو ساختاری است. 
منطقه يورو بخشی از يک اتحاديه اروپا چند ارزی است 
که به لطف آزادی جنبش ه��ا، اتحاديه کارگری کارآمد 
اس��ت. مرکز مالی آن در خارج از منطق��ه، در لندن قرار 
دارد. حال کابوس بزرگ اتحاديه اروپا يعنی خروج بريتانیا 
از اين اتحاديه موس��وم به برگزيت، يکی از گس��ل های 
س��اختاری اين اتحاديه را فعال کرده اس��ت، روندی که 
برای نخس��تین بار در دولت ديويد کامرون نخست وزير 
سابق بريتانیا، کلید خورد. زمانی که بحران منطقه يورو 
در ۲0۱۱ آغاز ش��د، سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از 
منطقه يورو به دلیل تفاوت  میان سیاست های پولی بانک 
مرکزی اروپا و بانک انگلیس در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
رويکرد محافظه کارانه بانک مرکزی اروپا منطقه يورو را وارد 
رکود کرد، آن هم در شرايطی که بانگ انگلیس به اقتصاد 
بريتانیا کمک کرده بود تا از بحران مالی خارج شده و روند 

بهبود خود را تحکیم کند. بريتانیا بعدها تالش کرد تا از 
کسانی که در کشورهای جنوبی اروپا نمی توانستند شغلی 
داشته باشند و عمیقا با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم 
می کردند فاصله بگیرد. سیاست های دموکراتیک بريتانیا 
بايد عواقب چنین تصمیم گیری هايی را می پذيرفت. نتیجه 
اين شد که همه پرسی برای جدايی بريتانیا از اتحاديه اروپا 
برگزار شد و مساله مهاجرت در مرکز توجه ها قرار گرفت. 
فارن افرز با اش��اره به اختالفات رهب��ران منطقه يورو با 
دولت هايي كشورهاي عضو از جمله ايتالیا مي نويسد: »يک 
راه اين که منطقه يورو از بحران های پیاپی خود گذر کرده 
و به آن ها پايان دهد شايد اين باشد که يک اتحاديه مالی 
تشکیل دهد. اتحاديه مالی که قادر باشد به سیاست های 
دموکراتیک اعضای خود از جمله ايتالیا پاس��خ دهد. اما 
مساله اينجاست که در اتحاديه اروپا حمايت عمومی الزم 

برای چنین طرحی وجود دارد؛ به عب��ارت ديگر امروزه 
در اتحاديه کمتر کسی از کاهش بیشتر نفوذ دولت ها بر 
حاکمیت بودجه های ملی و به اشتراک گذاشتن بدهی های 
اين اتحاديه میان کشورهای عضو حمايت می کند. يکی از 
مهم ترين چالش های امروز بروکسل اين است که بحران 
منطقه يورو نشان داده اتحاديه اروپا امروز ديگر به لحاظ 
سیاسی قادر نیست تا تغییراتی را که الزم است در معاهدات 
موردنظر خود ايجاد کند. نش��ريه لوپوئن هم با اشاره به 
كشورهايي كه همچنان خواستار حضور در منطقه يورو 
هستند اما از سیاس��ت هاي فعلي نیز خشنود نیستند، 
نوشته: »منطقه يورو پس از بحران اقتصادی سال ۲00۸ 
که تاثیرات مخربی را بر اروپا گذاشت با معضالت زيادی 
روبه رو اس��ت. آنچه امروز منطقه يورو را تهديد مي كند، 

وضعیتی مشابه فلج اقتصادی است.«

دريچه

پیروزی قاطع نخست وزير 
بنگالدش در انتخابات

گروه جه�ان| مطابق اعالم کمیس��یون انتخابات 
بنگالدش، شیخ حسینه نخس��ت وزير اين کشور، با 
کس��ب پیروزی قاطع حزبش در انتخابات پارلمانی، 
سومین دوره نخست وزيری خود را قطعی کرده است. 
بر پايه نتايج انتخابات پارلمانی بنگالدش، حزب حاکم 
و حامی خانم حسینه با کس��ب ۲۸۸ کرسی از ۳50 
کرسی پارلمان بنگالدش به بزرگ ترين پیروزی خود 
دست يافت. البته 50 کرسی از پارلمان بنگالدش به زنان 
اختصاص يافته که به تناسب آراء عمومی کسب شده 
به آنها تعلق می گیرد. احزاب مخالف دولت بنگالدش 
انتخابات اخیر پارلمانی اين کشور را تحت تاثیر ارعاب و 
تهديد رای دهندگان از سوی حزب حاکم اعالم کرده و 
آن را محکوم کردند. به گفته آنها در جريان رقابت های 
انتخاباتی بسیاری از مخالفان دولت بازداشت شدند و 
بیش از ۱00 نامزد منتقد نیز در اعتراض به نحوه برگزاری 
انتخابات انصراف داده بودند. کمال حسین رهبر مخالفان 
دولت بنگالدش، نیز با مضحک خواندن نتايج انتخابات، 
خواستار ابطال آن توسط کمیسیون انتخابات بنگالدش 
شد. حزب عوامی، حزب حامی نخست وزير، که از سال 
۲00۹ میالدی قدرت را در بنگالدش در اختیار دارد از 
سوی اپوزيسیون متهم شده که در انتخابات پارلمانی روز 
شنبه از جعبه هايی برای رای گیری استفاده کرده اند که 
پیش تر اوراق رای حاوی اسامی نامزدهای اين حزب 
داخل آنها ريخته ش��ده بوده اس��ت. اين انتخابات در 
شرايطي به پايان رسید كه به گفته پلیس بنگالدش،  
تاکنون ۱7 نفر در جريان اين راي گیري كشته شدند. 
سخنگوی پلیس گفته ۲0 نفر نیز در اين درگیری ها 

زخمی  شده اند.

 کالهبرداران 6 میلیارد دالر
به بانک های هند ضرر زدند

گروه جهان| بانک مرکزی هند اعالم كرده در س��ال 
۲0۱7 و ۲0۱۸ با وجود نظارت شديد، کالهبرداران بیش 
از حدود 6 میلیارد دالر از بانک   های اين کش��ور سرقت 
کرده ان��د. اين آمار نش��ان دهنده افزايش 7۲ درصدی 
کالهبرداری بانکی در هند در مقايسه با سال گذشته 
است. به گزارش ايندين اکسپرس، در سال۲0۱7-۱۸ ، 
کالهبرداری مربوط به معامالت ارز خارجی، حساب های 
س��پرده و فعالیت های اينترنتی افزايش يافته اس��ت. 
بانک های هند در س��ال جاری، کالهبرداری سايبری 
بیش��تری را گزارش کردند. در سال جاری ۲ هزار و 5۹ 
مورد سرقت سايبری از بانک های هندی اتفاق افتاده که 
اين اقدامات حدود ۱.۱ میلیارد روپیه )۱6 میلیون دالر( 
به سیستم بانکی هند ضرر زده است. بیش از ۹۳ درصد 
از کالهبرداری های بیش از ۱00 ه��زار روپیه )۱500 
دالر( در بانک های دولتی و 6 درصد از کالهبرداری ها در 

بانک های خصوصی هند اتفاق افتاده است.
يکی از بزرگ ترين کالهبرداری بانکی در سال جاری در 
بانک ملی پنجاب اتفاق افتاد. »نیراو مودی« يک جواهر 
فروش میلیاردر هندی از س��وی س��ازمان مالیات اين 
کشور متهم به کالهبرداری ۱40 میلیون روپیه از بانک 
ملی پنجاب شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، 
کالهبرداری های بزرگ ش��امل باز کردن حساب های 
جاری خارج از کنسرسیوم وامی بدون ارائه گواهینامه 
معتبر از سوی وام دهندگان، خدمات ضعیف و جعلی 
توس��ط ش��رکت های ش��خص ثالث، انحراف بودجه 
توسط وام گیرندگان از طريق مختلف از جمله از طريق 
شرکت های غیرحقیقی، استانداردهای ضعیف صدور 

اعتبار و عدم توجه به عالئم هشدار سريع می شود.

توافق فرانسه و بريتانیا برای 
تشديد نظارت بر کانال مانش
گروه جهان| وزرای کشور بريتانیا و فرانسه توافق 
کردند تا با همکاری مشترک به افزايش بهره گیری 
پناهجويان از کانال مانش ب��رای جابجايی میان دو 
کشور پايان دهند. به گزارش يورونیوز، در هفته های 
اخیر برخی پناهجويان با استفاده از قايق های کوچک 
موفق شدند از طريق کانال مانش، شمال فرانسه را به 
مقصد بريتانیا ترک کنند و به اين کشور پناهنده شوند. 
افزايش اس��تفاده از اين روش موجب شده تا سجاد 
جاويد وزير کشور بريتانیا، و کريستف کاستانر همتای 
فرانسوی اش، در پايان مذاکرات تلفنی دو جانبه توافق 
کنند تا به سرعت يک برنامه عملیاتی فراگیر را برای 
پايان دادن به روند به اجرا بگذارند. اين طرح ش��امل 
افزايش تعداد گش��ت های نظارتی، انهدام باندهای 
قاچاق انسان و افزايش آگاهی پناهجويان نسبت به 
خطرات عبور از کانال مانش اس��ت. عملیات اجرايی 
اين طرح از طريق مرکزی که در نزديکی کاله فرانسه 
مستقر می شود انجام خواهد شد. وزرای کشور فرانسه 
و بريتانیا همچنین توافق کردند تا با برگزاری جلسه ای 
مش��ترک ژانويه زمینه اجرای اقدام های تکمیلی به 
منظور تشديد حفاظت از مرزهای دو کشور را فراهم 
کنند. وزير کش��ور بريتانیا در روزهای اخیر از سوی 
نمايندگان پارلمان و نیز انجمن های حامی پناه جويان 
تحت فشار بوده است. در دو ماه گذشته حدود ۲00 
پناهجو تالش کرده اند تا از طريق کانال مانش که دارای 
ترافیک س��نگین حمل و نقل، سرعت باالی و دمای 
پايین آب است، خود را به بريتانیا برسانند. سازمان ملل 
اعالم كرده كه بحران پناهجويان جدي ترين چالش 

عصر حاضر است.

نخستین سفر رهبر کره شمالی 
به کره جنوبی 

گروه جهان| رهبر کره ش��مالی به طور رسمی اعالم 
کرده كه قرار اس��ت ۲0۱۹ به کره جنوبی سفر کند. تا 
چندی پیش چنین اقدامی از طرف رهبر کره ش��مالی 
تصورناپذير بود. به گزارش دويچه وله،  کیم جونگ اون 
اين خبر را در نامه ای به مون جائه اين ريیس جمهوری 
کره جنوبی، به مناسبت س��ال نو میالدي اعالم کرده 
و س��فرش را به کره جنوب��ی برای دموکراتیزه ش��دن 

شبه جزيره کره مفید دانسته است.
رهبر کره شمالی در نامه اش ابراز تاسف کرده است که 
نتوانسته در سال ۲0۱۸ به کره جنوبی سفر کند. او اما 
همزمان بر عزم قوی خود برای سفر در سال آينده تاکید 
کرده است. كیم جونگ اون همچنین در اين نامه نوشته 
تصمیم دارد در سال ۲0۱۹ چندين بار با مون جائه اين 
ريیس جمهوری کره جنوبی، ديدار کند. ريیس جمهوری 
کره جنوبی س��پتامبر ۲0۱۸ به پیونگ يانگ رفت و در 
نشست سران چند کشور شرکت کرد. آن زمان نیز اعالم 
ش��د که کیم جونگ اون در نزديک ترين زمان ممکن 
به کره جنوبی س��فر خواهد کرد. در صورت تحقق، اين 
نخستین سفر رهبر کره شمالی به پايتخت کره جنوبی 
خواهد بود. ريیس جمهوری کره جنوبی امیدوار است 
که اين ديدارها بتوانند دست يابی به توافقی برای پايان 
برنامه های اتمی کره شمالی منجر ش��وند. رهبران دو 
کشور ۲0۱۸ میالدي سه بار با يکديگر مالقات کردند. 
اين ديدارها به طور محسوسی به عادی تر شدن روابط 
دوکش��ور كمك كرد. کره ش��مالی و جنوبی هنوز در 
شرايط جنگ با يکديگر هس��تند. جنگ کره در سال 
۱۹5۳میالدي با اعالم ي��ک آتش بس پايان يافت، اما 

معاهده صلحی میان دوکشور هنوز امضا نشده است.

بازداشت يک امريكايي 
مظنون به جاسوسی در روسیه
 گروه جهان| سرويس امنیت فدرال روسیه دوشنبه 
اعالم کرد يک شهروند امريكايي مظنون به »جاسوسی« 
را بازداشت کرده است. به گزارش يورونیوز، عالی ترين نهاد 
امنیتی روسیه اعالم كرده است اين شهروند امريكايي 
روز ۲۸ دسامبر )هفتم دی ماه( دستگیر شده و پرونده 
قضايی نیز علیه وی تشکیل شده است. روسیه نام شهروند 
امريكايي بازداشت شده را پل ويالن اعالم کرده است. در 
بیانیه سرويس امنیت فدرال روسیه اشاره ای به جزئیات 
اتهام شهروند امريكايي نشده است. روسیه در حالی از 
بازداشت يک شهروند امريكايي به اتهام جاسوسی خبر 
می دهد که رابطه مسکو با کشورهای غربی در ماه های 
گذشته به دنبال مسمومیت سرگئی اسکريپال جاسوس 
سابق روس، به س��ردی گرائید. سرگئی اسکريپال ماه 
مارس گذشته به همراه دخترش در شهر سالزبری در 
جنوب بريتانیا مسموم شد. کشورهای غربی روسیه را 
به دست داشتن در ترور سرگئی اسکريپال متهم کردند. 
مسکو هرگونه دخالت در تالش برای مسمومیت سرگئی 

اسکريپال و دخترش را رد می کند.
رابطه روس��یه و امريكا همچنین به دلیل اتهام دخالت 
مسكو در انتخابات رياست جمهوري امريكا نیز متشنج 
است. رابرت مولر بازرس ويژه تحقیقات در اين پرونده، 
تاكنون تعدادي از شركت ها و ش��هروندان روسي را به 
دخالت در انتخابات امريكا متهم كرده است. اين افراد از 
سوي وزارت خزانه داري امريكا تحريم شده اند. با وجود 
اين تنش ها، والديمیر پوتین ريیس جمهوري روسیه، 
اخیرا در نامه اي به مناسبت سال جديد میالدي خطاب به 
دونالد ترامپ همتاي  امريكايي خود، از آمادگي كشورش 
براي مذاكره و حل اختالفات دو طرف خبر داده است.  
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 ديدار خصوصي ترامپ
با رييس فدرال رزرو 

گروه جهان| مقام هاي کاخ سفید تالش می کنند 
نشستی را میان دونالد ترامپ ريیس جمهوری امريكا، 
و جروم پاول ريیس فدرال رزرو،  برگزار کنند. اختالفات 
ترامپ و پاول بازارها را تکان داده است. وال استريت 
ژورنال نوش��ته، حتی اگر چنین نشستی به مسائل 
کلی تری همچون س��المت اقتصاد اختصاص يابد، 
می تواند به گمانه زنی هايی دامن بزند مبنی بر اين که 
ترامپ سعی در اعمال نفوذ در سیاست فدرال رزرو 
دارد؛ به ويژه اين که او آشكارا  از افزايش نرخ بهره بانکی 

انتقاد کرده است.
آلن گرينسپن ريیس سابق فدرال رزرو که برای دو دهه 
رياست اين نهاد را برعهده داشت، گفته اين مذاکرات 
می تواند فرصتی برای ريیس جمهوری امريكا باشد 
تا به ريیس فدرال رزرو بگويد که سیاس��ت های آن 
را چگونه اداره کند. يک مقام ارشد کاخ سفید گفته 
نشست ترامپ و پاول می تواند در ژانويه برگزار شود. 
گرچه پاول از برگزاري چنین نشستي استقبال كرده، 
اما ناظران بر اين باورند كه چنین استقبالی ناشي از 
حس وظیفه شناسي پاول است، نه عالقه او به ديدار 

خصوصي با ترامپ.  
مش��اوران ترام��پ می گوين��د در ش��رايطی ک��ه 
ريیس جمهور، سیاست فدرال رزرو را عامل افزايش 
نرخ بهره در پايیز امس��ال قلمداد می کند، برگزاری 
چنین نشستی می تواند به رفع گمانه زنی ها درباره 
احتمال اخراج پاول کم��ک کند و به ايجاد ثبات در 
بازارهای مالی منجر شود که در هفته های گذشته 
شاهد نوسانات شديد بوده است. وال استريت ژورنال 
نوشته: »ريیس جمهوری امريكا می تواند با داشتن 
ي��ک ادله متقن ريی��س ف��درال رزرو را اخراج کند 
اما سیاس��ت های مالی که خوشايند ترامپ نیست 
نمي تواند چنین ادله ای را در اختی��ار او قرار دهد.« 
گرينسپن )ريیس سابق فدرال رزرو( مي گويد پاول 

کاری نکرده که اخراجش را توجیه پذير کند. 
دونالد ترامپ اکتبر گفته بود: »پاول ظاهرا از افزايش 
نرخ بهره خوش��حال اس��ت اما اين اق��دام در مقابل 
تالش های من  برای کمک به رشد اقتصادی از طريق 
کاهش مالیات ها در میان مجموعه اقدامات ديگری 
است.« مشاوران ترامپ می گويند او اغلب در جلسات 
کاخ سفید از اقدامات فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره 

شکايت  می کند. 

كوتاه از منطقه

کمبود گاز، بخش صنعت 
کراچی را تعطيل كرد

صنعتگران کراچی در ايالت سند پاکستان، تصمیم 
گرفتند که با توجه به بحران جاری گاز، مراکز صنعتی 
و تولیدی خود را تعطیل کنند. به گزارش ايرنا، شرکت 
گاز جنوبی پاکستان اعالم کرده با توجه به کمبود گاز 
طبیعی در اين کشور، جايگاه های عرضه گاز طبیعی 
در اسالم آباد و کراچی تا دهم ژانويه تعطیل است. البته 
بر اس��اس اين اطالعیه، روند ارائه گاز به خودروهای 
بخش حمل و نقل عمومی ادامه می يابد. صنعتگران 
کراچی هم  اعالم کردند که خط تولید خود را به دلیل 
مشکالت کمبود گاز در اين ايالت تعطیل می کنند. 
مردم پاکستان به ويژه کراچی با آغاز فصل زمستان با 

بحران کمبود گاز مواجه شده اند.

 خروج نيروهاي آلماني
از افغانستان

در پي تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهای امريكايي 
از افغانستان، برلین هم نیروهای خود را از  اين کشور 
خارج می کن��د. به گزارش دويچ ش��وله، بازرس کل 
ارتش آلمان گفته اگرچه خروج نیروهای امريكايي 
از افغانستان يک گسس��ت بزرگ در ماموريت های 
بین المللی است، با اين وجود آلمان هم ترجیح می دهد 
نیروهای خود را از اين کشور بیرون بکشد. آلمان هزار 
۱00 نیرو در افغانستان دارد که عمدتا در پايگاهی در 

شمال اين کشور در مزارشريف مستقر هستند.

  تاييد حکم ۵ سال حبس
برای فعال بحريني

دادگاه فرجام خواهی بحرين حکم پنج سال حبس 
نبیل رجب فعال حقوق بش��ري را در پرونده انتشار 
تويیت هاي��ی در مخالفت با جنگ يم��ن و انتقاد از 
عملکرد قضايی صادر کرد. به گ��زارش رويترز، اين 
حکم دادگاه نهايی است و قابل اعتراض نیست. رجب 
در پرونده ديگری نیز محکوم به دو سال زندان است 
که مربوط به محکومیت وی به اتهام شايعه پراکنی و 

گمراه کردن اذهان عمومی   است.

بولتون به ترکيه سفر می کند
جان بولتون مشاور امنیت ملی ريیس جمهور امريكا 
هفته آينده به ترکیه سفر کرده و با مقامات اين کشور 
ديدار خواه��د کرد. به گزارش ان ت��ی وی، مذاکره با 
مس��ووالن ترکیه درباره خروج نیروهای امريكايي 
از س��وريه مهم ترين محور مذاکرات بولتون خواهد 
بود. به گفته ناظ��ران آگاه در ديدار بولتون با مقامات 
ترکیه ای، تعیین تقويم زمانی برای خروج نیروهای 
امريكايي از س��وريه در راس مذاکرات طرفین قرار 

خواهد داشت.

کويت کاردار سفارت سوريه 
را احضار کرد

وزارت خارجه كويت کاردار سفارت سوريه در کويت 
را برای اعتراض به فهرس��ت حامیان مالی تروريسم 
احضار کرده است. در اين فهرست که توسط دولت 
سوريه تدوين شده، نام چند   کويتی نیز ديده می شود. 
به گزارش الرای،  حامیان مالی بودجه تروريسم شامل 
اسامی ش��خصیت های کويتی از جمله نمايندگان 

سابق، يک وزير و مبلغان است.
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عكسروز

چهرهروز

»علی نصیریان« بازیگر سریال ماه رمضان شد
علی نصیریان به جمع عوامل سریال »برادر جان« پیوست؛ این سریال از گزینه های پخش در ماه رمضان است.

نصیریانـ  بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیونـ  ایفاگر یکی از نقش های اصلی سریال »برادر جان« خواهد بود. سریال »برادر جان« 
نوشته سعید نعمت اهلل و به کارگردانی محمدرضا آهنج این روزها مراحل پیش تولید را پشت سر می گذارد و به زودی وارد فاز تولید 
خواهد شد. »برادر جان« ملودرامی اجتماعی مذهبی، قرار است برای پخش از شبکه سه سیما در ماه مبارک رمضان سال ۹۸ تهیه و 
تولید شود. این سریال تازه ترین همکاری سعید نعمت اهلل و محمدرضا شفیعی بعد از سریال های »جراحت«، »شیدایی«، »رستگاران«، 

»عقیق«، »مادرانه«، »روح اهلل« و... به حساب می آید. مجری طرح سریال »برادر جان« موسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.

بازارهنر

»عباس کیارستمی« با عکسی بی نام آمد

اجرای تئاتری با دغدغه التهابات روز بازار سرمایه

»قانون مورفی« از چهارشنبه اکران می شود

گشایش نمایشگاه بین المللی »به رنگ حیات« 

ــراج تهران ویژه هنر  دهمین دوره از ح
ــال جاری  ــر ایران ۲۱ دی ماه س معاص
با ۱۱۴ اثر چکش می خورد که مروری 
بر برخی هنرمندان و آثار شاخص آنها 

داشته ایم.
آثار حاضر در دهمین حراج تهران از بین 
آثار ۱۰۵ هنرمند انتخاب شده اند که از 
میان آنها ۸۹ نفر در قید حیات هستند 

و ۱۶ نفر باقی، دار فانی را وداع گفته اند. دهمین حراج 
تهران در حالی طبق سنوات گذشته در هتل پارسیان 
آزادی برگزار می شود که باسابقه ترین هنرمند در این 
ــت که  رویداد منیر فرمانفرماییان متولد ۱۳۰۱ اس
سال گذشته نیز یک تاالر دائمی با نام او در باغ موزه 
نگارستان افتتاح شد. آثار حراج دی ماه ۹۷ شامل ۷۵ 
اثر نقاشی، ۱۹ نقاشی خط، ۱۴ مجسمه و ۶ عکس 
می شود که قیمت مجموع آنها بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد 
تومان برآورد شده است. از میان آثار هنرمندانی که 
در دهمین دوره حراج تهران چکش خواهند خورد، 
می توان به کوروش شیشه گران که با دو اثر »آشوب« 
با قیمت ۸۰۰ تا ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان 
ــا ۶۰۰ میلیون، منیر  ــت« با قیمت ۴۰۰ ت و »درخ
ــا دو اثر در حراج  ــاهرودی( فرمانفرماییان که ب )ش

امثال حضور دارد که یک اثر با قیمت ۲ 
تا ۳ میلیارد تومان و دیگری با قیمت ۳ 
تا ۴ میلیارد تومان چکش خواهد خورد.

اثری بدون عنوان از عباس کیارستمی 
با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
ــور دارد.  ــن دوره از حراج حض در ای
ــر؛ یکی با  ــن زنده رودی  با دو اث حس
قیمت ۳ تا ۴ میلیارد تومان و دومی با 
قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، فرامرز پیالرام 
با دو اثر با قیمت های ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان 
و ۸۰۰ تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان از 
ــتند. بهمن محصص  دیگر حاضران در حراج هس
ــت ۲ تا ۳ میلیارد تومان  نیز با »پرنده ها« به قیم
از دیگر چهره های شاخص دهمین حراج تهران 
ــت و وای  زی کامی )کامران یوسف زاده( با اثر  اس
ــت ۸۰۰ تا یک  ــی« با قیم ــگاره از کودک »خودن
میلیارد و دویست میلیون تومان و ژازه تباتبایی 
ــا ۶۰۰ میلیون تومان  ــه قیمت  ۴۰۰ ت با دو اثر ب
ــان چکش  در دهمین دوره از حراج تهران آثارش
می خورد. دهمین دوره حراج تهران نوزدهم الی 
بیست ویکم دی ماه در هتل پارسیان آزادی تهران 

برگزار می شود. 

نخستین نمایش با دغدغه التهابات روز 
بازار سرمایه به زودی برای بازبینی آماده 
ــتین نمایش با دغدغه  می شود. نخس
التهابات روز بازار سرمایه به زودی برای 
ــود. »شوبیل« به  بازبینی آماده می ش
ــندگی و کارگردانی محمدرضا  نویس
ــی امین آذریان و  قلمبر و تهیه کنندگ
سعید اسالمی بیدگلی که مدتی است 

تمرینات خود را در سکوت خبری آغاز کرده به زودی 
توسط شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای 

نمایشی بازبینی خواهد شد.

این نمایش درصورت اخذ مجوز از اواخر 
ماه در سالن اصلی عمارت نوفل لوشاتو 

روی صحنه خواهد رفت.
ایوب آقاخانی در این نمایش به عنوان 
مشاور متن و اجرا حضور دارد. نمایش 
ــک درام اجتماعی  ــوبیل در قالب ی ش
ــی می پردازد که برای  معاصر به اتفاقات
ــاده به دلیل نزدیک  ــهروند س یک ش
ــرمایه رخ می دهد.  ــدنش به محورهای بازار س ش
نمایشنامه شوبیل با نگاه به طرحی از امین آذریان 

براساس ماجراهای واقعی نوشته شده است.

ــورای  ــخنگوی ش غالمرضا فرجی س
ــون  ــران »قان ــش از اک ــی نمای صنف
ــن هفته  ــنبه ای ــی« از چهارش مورف
ــخنگوی  خبر داد. غالمرضا فرجی س
شورای صنفی نمایش درباره خروجی 
جلسه دیروز دهم دی ماه شورا گفت: 
ــد فیلم سینمایی  ــه مقرر ش در جلس
ــاخته رامبد جوان  »قانون مورفی« س

ــنبه ۱۲ دی ماه به سرگروهی استقالل  از چهارش
ــتاریونی« ساخته  ــینمایی »پاس به جای فیلم س

ــود اما اکران  ــهیل موفق اکران ش س
»پاستاریونی« در زیرگروه ها همچنان 

ادامه دارد.
او افزود: همچنین در این جلسه قرارداد 
فیلم سینمایی »بهشت گمشده« در 
سرگروه باغ کتاب بعد از فیلم سینمایی 
»قرارمون پارک شهر« به کارگردانی 
ــد. فرجی در پایان  ــام ثبت ش فلورا س
 عنوان کرد: اکران بقیه فیلم ها همچنان ادامه دار د

اما هفته آینده کف فروش آثار بررسی می شود. 

نمایشگاه پوسترهای آب تحت عنوان 
ــش ۴۸ اثر از  ــات" با نمای "به رنگ حی
هنرمندان ۱۷ کشور جهان در باغ موزه 

قصر برگزار می شود.
ــتر آب با  ــگاه بین المللی پوس نمایش
عنوان “به رنگ حیات” عصر پنجشنبه 
سیزدهم دی ماه ساعت ۱۵در نگارخانه 
ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر گشایش 

خواهد یافت. در این نمایشگاه ۴۸ اثر از هنرمندانی از 
کشورهای ایران، آمریکا، لهستان، پرو، سوئیس، کره 
جنوبی، کنیا، چین، یونان، اکوادور، روسیه، اندونزی، 
ــه، مکزیک، اوکراین و اکوادور به  فلسطین، فرانس

نمایش در  می آید.
در این نمایشگاه آثار طراحان گرافیکی چون الکس 
جوردن، آویرام مییر، برایان استوفر، بیونگ ایل سان، 
کریستوفر هان، کریستوفر اسکات، دیوید جیمنز، 

المر سوسا، فابیون امانِول، هلن برانکاوا، 
ــوان کیروپالومینو،  ایروان هارنوک، ای
ِکیت کیتز، لوییز یانیز، ماریو فونتس، 
ــو، پتر پوکس،   اُلکو پوجزو، پپه آلمنت
سابینا آبرهوزر، شا فنگ، هیونهو شین، 
یوسی لمل، یوری گولیتو، ژانگ یونگ 
ــای اونیش امین الهی،  و از ایران نام ه
ــایی، فرشید  محمد اردالنی، زهرا پاش
پارسی کیا، آرش تنهایی، محسن سلیمانی، زهره 
شیروانی هرندی، مهردخت دارابی، حامد حکیمی، 
اشکان قازانچایی، میالد قلیچ و ناصر نصیری  به چشم 
می خورد. افتتاحیه این نمایشگاه در روز پنج شنبه  
ــاعت ۱۵  در نگارخانه ملک الشعرای  ۱۳ دی ماه س
بهار باغ موزه قصر خواهد بود. باغ موزه قصر در میدان 
ــریعتی خیابان پلیس واقع شده است و  خیابان ش

نمایشگاه تا ۲۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

علی دایی در بین ۳۰   رکورددار گلزنی در جهان فوتبال

کی روش: فینال جام ملت ها برای ما بازی با یمن است

ــان بزرگ جهان  به  گزارش آس، مهاجم
رکوردهای قابل توجهی در گلزنی به ثبت 
رساندند. در میان برترین رکوردها نام یک 
ایرانی نیز دیده می شود. او کسی نیست جز “علی دایی.” 
مهاجم سابق تیم   ملی فوتبال ایران نامش در کنار بزرگان 
جهان فوتبال دیده می شود. در ادامه به ۳۰ رکورد گلزنی 
اشاره می شود. علی دایی با به ثمر رساندن ۱۰۹ گل بهترین 
گلزن محسوب می شود. لیونل مسی، این رکورد را به خود 
اختصاص داده است. مهاجم آرژانتینی در سال ۲۰۱۲ در 

۶۱ بازی توانست ۹۱ گل به ثمر برساند.
ــی این رکورد را نیز به نام خود اختصاص داده است.  مس
ــت در ۲۱ بازی ۲۵ گل به ثمر  ــال ۲۰۱۲ توانس او در س
ــت. او در ۶۹  ــتاره آرژانتینی باالتر از همه اس برساند. س
بازی رسمی اش در یک فصل ۸۲ گل به ثمر رساند. هیچ 
بازیکنی نتوانسته بیش از مسی در سال ۲۰۱۲ برای یک 
باشگاه گلزنی کند. مهاجم آرژانتینی در ۷۹ بازی با پیراهن 
بارسلونا ۶۰ گل به ثمر رساند. در فصل ۱۲ - ۲۰۱۱ مسی 

به قله فوتبال رسید و در زمینه گلزنی همه رکوردها را به 
خود اختصاص داد. او ۷۳ گل در یک فصل به ثمر رساند. 

میروسالو کلوزه در ۲۳ بازی خود در جام جهانی با پیراهن 
تیم   ملی آلمان ۱۶ بار گلزنی کرده است.

ــد فینال جام  ــرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوی س
ــت و بر خالف  ــرای او بازی با یمن اس ــیا ب ملت های آس
ــد، این رقابت ها  ــه برخی از مردم فکر می کنن چیزی ک
 ،AFC ــت. به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از سایت آسان نیس
تیم   ملی فوتبال ایران باید از چندی دیگر کار خودش را 
در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ آغاز کند. ایران در این جام با 
تیم های عراق، ویتنام و یمن هم گروه شده است. ۴۳ سال 
از  آخرین قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا می گذرد 
ــاگردان کی روش امیدوار هستند بتوانند در  و این بار ش
امارات قهرمان شوند. کارلوس کی روش در گفت وگو با 
AFC، اظهار کرد: بازی اول ما بازی مهمی است. همیشه 
بازی های اول بازی های دشواری از آب درمی آیند. همه 
ــروع می کنند و  تیم ها با آرزو و جاه طلبی رقابت ها را ش
ــه دشوار است.  به همین خاطر مسابقه نخست همیش
مهم است که بتوانیم بازی نخست را پیروز شویم. مانند 
همیشه شروع یک تورنمنت اهمیت زیادی دارد و ما باید 
بتوانیم برنده از زمین خارج شویم. تیم   ملی فوتبال ایران 
تیم نخست آسیا در رده بندی باید برابر یمن تیم ۲۶ آسیا 
ــا این حال کارلوس کی روش  و ۱۳۵ جهان قرار گیرد. ب
ــت کم بگیرد و معتقد است  نمی خواهد تیم یمن را دس
که بازیکنانش باید کامال متمرکز باشند. سرمربی پرتغالی 
اضافه کرد: من نتایج تیم های ملی فوتبال ایران در سطوح 
مختلف یعنی زیر ۱۷ سال  و زیر ۲۰ سال را بررسی کرده ام 
و متوجه شدم ایران هیچ وقت در مسابقات رسمی یمن را 
شکست نداده است. یمن بازی سخت و دشواری برای ما 

خواهد بود. وقتی بازی شروع شود، باید از تمام ناامیدی ها 
حول محور تیم رها شویم و به کسب پیروزی تمرکز کنیم. 
یازده بازیکن برابر حریف قرار می گیرند. این بازی مربوط 
به بازیکنان و مربیان می شود. شما نمی توانید بازی با یمن 
را شروع کنید و به فکر چیزهای دیگری در جام ملت ها 
باشید. ۹۰ دقیقه باید برای مردم کشورتان بازی کنید. ۹۰ 
دقیقه باید برای خوشحالی و افتخار  مردم ایران به رقابت 
ــال ۱۹۷۶ تاکنون  بپردازید. تیم   ملی فوتبال ایران  از س
ــت قهرمان جام ملت های آسیا شود. حاال  نتوانسته اس
بعد از یک جام جهانی خوب ایران امیدوار به کسب این 

موفقیت تاریخی است.
ــم   ملی فوتبال ایران  کارلوس کی روش گفت: اینکه تی
ــازماندهی و  ــرفت خیلی خوبی از نظر نگرش، س پیش
ــخص و شناخته شده است ولی  نظم داشته، کامال مش
بزرگ ترین اشتباهی که ممکن است رخ دهد این است 
ــما دوران خوبی را سپری می کنید برخی از  که وقتی ش

مردم فکر می کنند که این کافی است و به چیز دیگری نیاز 
نداریم. این نگرش کامل اشتباه خواهد بود چون تیم هایی 
همچون قطر، عربستان و امارات ننشسته اند و ما را تماشا 
کنند،  بلکه سخت تالش می کنند تا به موفقیت برسند. 
آنها پیشرفت ایران را می بینند و تالش زیادی می کنند 
تا خودشان را به سطح ما برسانند. حتی تیم هایی مثل 
فلسطین و یمن . مردم فکر می کنند که جام ملت های 
آسیا آسان است ولی ویتنام در چند سال گذشته پیشرفت 
خیلی خوبی داشته و در حال  حاضر شرایط خوبی دارد. آنها 
اخیرا موفق شده اند قهرمان تورنمنت در جنوب شرق آسیا 
شوند. ما نباید سوار بر این موج شویم که جام ملت های 
آسیا برای ما آسان است، بلکه کامال برعکس است. کسانی 
که می خواهند فکر کنند که در فوتبال این مسائل و بازی ها 
ــت، فقط تالش می کنند که امید ما را به خطر  آسان اس
بیندازند. ما فروتن خواهیم بود و به تمام حریفانمان احترام 
خواهیم گذاشت و تالش می کنیم بهترین عملکردمان 
ــان دهیم. سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران در پایان  را نش
صحبت های خود گفت: در چنین مسابقاتی فردایی وجود 
ندارد اگر ما حال را پیروز نشویم. در حال  حاضر فینال جام 
ــیا برای ما بازی با یمن است و به هیچ چیز  ملت های آس
دیگری فکر نمی کنیم. وقتی بازی با یمن تمام شد به سراغ 
ویتنام خواهیم رفت و بعد از آن به عراق فکر می کنیم. در 
حال  حاضر می خواهم چنین نگرشی در تیم جا بیفتد تا 
بتوانیم تمام تالش خودمان را برابر یمن در بازی نخست 

نشان دهیم. فعال به چیز دیگری فکر نمی کنیم.

ورزشي

ايستگاه

 بازي بازیگر درگذشته
 در قسمت جدید جنگ ستارگان

هدیه »مرد عنكبوتي« 
براي طرفداران

تاد فیشر برادر كري فیشر 
بازیگر درگذشته »جنگ 
ــد  ــتارگان« مي گوی س
ــه میزان  ــوكاس فیلم ب ل
كافي راش استفاده نشده 
ــر دارد كه در  از كري فیش
فیلم جدید استفاده شود. 
ــر به نقل از  به گزارش مه

ــد كه  ــال جاري اعالم ش منابع خبر امریكا، اوایل س
كري فیشر بازیگر درگذشته نقش ژنرال لیا اورگانا در 
مجموعه فیلم هاي »جنگ ستارگان« با بهره گیري از 
فیلم هاي استفاده نشده از او به سري جدید این فیلم 
به نام »جنگ ستارگان: قسمت نهم« برخواهد گشت.

گفته شده است كه از فیلم هاي استفاده نشده فیشر 
ــتارگان: نیرو برمي خیزد« و »جنگ  در »جنگ س
ستارگان: آخرین جداي« در فیلم جدید به كارگرداني 
جي. جي. آبرامز استفاده مي شود، اما اینكه این فیلم ها 
تا چه اندازه پایان مناسبي براي شخصیت لیا ترسیم 

خواهند كرد باید منتظر ماند و دید.
بنا به گفته تاد فیشر برادر كري فیشر، لوكاس فیلم 
ــتارگان« به میزان  كمپاني تهیه كننده »جنگ س
كافي، فیلم استفاده نشده از كري فیشر دارد كه به نظر 
مي رسد نتیجه نهایي خیلي طبیعي از كار دربیاید. 
ــح بخیر امریكا«  ــر به برنامه رادیویي »صب تاد فیش
گفت: مقدار زیادي فیلم استفاده نشده وجود دارد به 
گونه اي كه مي تواند مضمون جدیدي درون داستان 
فیلم بگنجاند. او گفت: فیلم به اندازه اي است كه گویي 

دیروز فیلمبرداري شده است.
فیشر البته تاكید كرد كه اجازه ندارد درباره جزییات 
صحبت كند، اما گفت از آنچه انجام شده هیجان زده 
است. پنجشنبه گذشته ۲۷ دسامبر، دومین سالگرد 
درگذشت كري فیشر بازیگر شناخته شده مجموعه 
فیلم هاي »جنگ ستارگان« بود. »جنگ ستارگان: 
قسمت نهم« ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ به سینماها مي آید. 

كمپاني سوني در حركتي 
ــه  ــذاب، كل فیلمنام ج
ــن  نیمیش ا ــن  ی خر آ
تحسین شده خود یعني 
»مرد عنكبوتي: به درون 
ــي« را در  دنیاي عنكبوت
ــر كرد. به  اینترنت منتش
گزارش ولتوره، كمپاني 

ــي غافلگیركننده متن  ــوني پیكچرز در اقدام س
كامل فیلمنامه آخرین انیمیشن خود یعني »مرد 
عنكبوتي: به درون دنیاي عنكبوتي« را به صورت 
ــار این فیلمنامه را  ــر كرد. خبر انتش آنالین منتش
اولین بار رودي راتمن یكي از فیلمنامه نویسان این 

انیمیشن در توییتر خود اعالم كرد.
ــاي عنكبوتي«  ــه درون دنی ــي: ب ــرد عنكبوت »م
انیمیشني براساس كاراكتر ابرقهرمان مایلز مورالز/

مردعنكبوتي از ساخته هاي مارول است كه توسط 
استودیوي كلمبیا شاخه فیلمسازي كمپاني سوني 
ساخته شد. كارگرداني این انیمیشن برعهده رادني 
راثمن، باب پرشچتي و پیتر رمزي بوده است و كار 
نگارش فیلمنامه آن را فیل لرد و رودي راتمن انجام 
ــتان فیلم درباره نوجواني به نام مایلز  داده اند. داس
مورالس است كه توسط عنكبوتي رادیواكتیوشده 

گزیده مي شود و قدرت هاي خاصي پیدا مي كند. 
ــده و البته  ــوني در حركتي پیش بیني نش حال س
ــن را به  ــه این انیمیش ــده كل فیلمنام دلگرم كنن
ــت؛ اقدامي كه به  ــر كرده اس صورت آنالین منتش
مذاق طرفداران این هنر بسیار خوش آمده و كالس 
درسي براي دوستداران این هنر است تا از جزییات 
نگارش فیلمنامه یك انیمیشن حرفه اي آگاه شوند.

میراثنامه

تخریب عرصه شهر باستاني شوش متوقف شد
ــي و رسیدگي  ــي عملكرد، بازرس مدیر كل دفتر بررس
ــازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و  به شكایات س
گردشگري از توقِف حفاري غیرقانوني دو محوطه تاریخي 

شوش خوزستان، با دستور استاندار خوزستان خبر داد.
ــال از مطرح كردن طرح »تعویض پل  حدود هشت س
روگذر شوش ـ اندیمشك و تبدیل آن به زیرگذر« در شهر 
شوش مي گذرد، این طرح با وجود رایزني هاي گسترده، 
از نكات بنیادین و مهمي غفلت كرده بود؛ یعني نخست 
به ماهیت محِل پل روگذر »شوش – اندیمشك« كه در 
درون عرصه ثبت جهاني شهر باستاني شوش قرار داشت 
ــت  ــوي دیگر به این امر توجه نداش بي اعتنا بود، و از س
ــرفتي در  كه تبدیل پل روگذر به »زیرگذر« عماًل پیش
ــوش به دنبال ندارد، و -ضمن خطرزا  توسعه شهري ش
ــكالت شهري شوش را  بودن- نه تنها در درازمدت مش

كم نمي كند، بلكه مانند مرهمي موقتي عمل مي كند.
ــه فرهنگي و تاریخي  ــن رایزني ها وضعیت عرص در ای
شهر باستاني شوش در جلسه هاي متعدد شهرستاني 
ــتاني اعالم شدند، همچنین پیشنهاد ایجاد جاده  و اس
ــهر تاریخي در طرح جامع شوش  كمربندي در این ش
به عنوان منطقي ترین راهِ حل كاهش ترافیك و حفظ 
ایمني شهروندان مطرح شد اما متاسفانه با اصرار مطرح 
كنندگان فقط گزینه »احداث فوري زیرگذر« آن هم در 
همین منطقه مواجه شد. در عین حال، اگرچه میراث  
ــاده كمربندي را  فرهنگي یك راه حل، یعني ایجاد ج
مطرح كرد اما همین راه حل نیز در حد طرح باقي ماند 
ــازي پیشنهاد شد. از سوي  و فقط به وزارت راه و شهرس

دیگر، پیگیري كنندگان ایده »زیرگذر« یكي از دالیل 
ــان را این طور  ــند براي اجرایي كردن طرح ش عامه پس
بیان كردند كه »اگر آثاري هم در محدوده جاده ترانزیت 
ــته به خاطر  ــته، در دهه هاي گذش كنوني وجود داش
ــازي هاي جاده و احداث پل روگذر موجود ازبین  زیرس
رفته یا آشفته شده است«. به همین دلیل، در مرحله بعد 
قرار شد تا با هدایت و نظارت پژوهشكده باستان شناسي 
و انجام گمانه زني براي شناخِت بیشتِر بستِر موجود، نظر 
نهایي مبتني بر دستاوردهاي این مطالعات اعالم شود، 
در همان زمان با وجود ایجاد چند گمانه، اما هیچ اعتباري 
براي انجام بررسي هاي میداني و مطالعات باستان شناسي 
پرداخت نشد. رحمت اهلل رئوف، دبیر و مجري آیین نامه 
ــاره به تاكید  ــور، با اش حفاظت از میراث  فرهنگي كش
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگي 
براي بررسي دقیق این محوطه و از سوي دیگر توجه به 
برطرف كردن مشكل مردم منطقه به ایسنا مي گوید: 
حفاري غیرقانوني در محوطه تاریخي شوش خوزستان، 
با دستور غالمرضا شریعتي - استاندار خوزستان - متوقف 

شده است، كه عملكرد وي جاي تقدیر دارد، از سوي دیگر 
هنوز  كارشناساِن پژوهشگاه در حال بررسي علمي این 
محوطه تاریخي- فرهنگي هستند تا نهایتا سازمان میراث 

فرهنگي، درباره این زیر گذر اظهارنظر كند.
ــكده  ــیرازي - رییس پژوهش او با بیان اینكه روح اهلل ش
باستان شناسي-، سیامك سرلك - معاون پژوهشكده 
باستان شناسي - و فرهاد عزیزي - مدیر پایگاه هاي جهاني 
- در این محوطه مستقر هستند و اكنون در حال بررسي 
محوطه هستند، ادامه مي دهد: تیم باستان شناسي با 
ــت تا نتیجه اعالم شود. او  قاطعیت در حال پژوهش اس
ــش كه در طول یك سال گذشته،  در پاسخ به این پرس
معاونت میراث فرهنگي چه اقدامي براي كم كردن این 
مشكالت كرده است، مي گوید: انجام گمانه زني و حفاري 
در هر منطقه توسط پژوهشكده باستان شناسي مستلزم 
برنامه و اعتبار است، متاسفانه اكنون اعتبار براي انجام این 
فعالیت ها در اختیار نداریم، اما با این وجود معاون میراث 
فرهنگي به عنوان شوراي عالي شهرسازي با نظارت وزارت 
راه درخواست كردند تا از راه كمربندي استفاده كنند، 
چون ایجاد حفره جدید اتفاق جالبي نیست و نباید در 
این محوطه حفاري انجام شود. او مي گوید: مردم پیشنهاد 
راه كمربندي را از سوي وزارتخانه قبول نكردند و باز هم 
براي ایجاد زیرگذر تاكید كردند، اما خوشبختانه با دستور 
استاندار، باید منتظر نظر سازمان میراث فرهنگي باشیم. 
او طرح ایجاد بزرگراه در كنار شهر را خوب ارزیابي مي كند 
ــكالت موجود در این محوطه  و مي گوید: فقط باید مش

توسط مدیریت شهري برطرف شود. 

تاريخنگاريتاريخنگاري

نامه تاریخي امام خمیني)ره( به گورباچف 
یازدهم دی ۱۳۶۷، امام خمینی)ره( پیام مهم و تاریخی 
خود را در قالب نامه ای به گورباچف نوشتند، این پیام در 
شرایطی نگاشته شد که تحلیلگران سیاسی با توجه به 
تحوالت دنیای کمونیسم، قادر به اظهارنظر در این باره 
نبودند.، امام سقوط کمونیسم را حتمی دانست و نسبت 
به فرو افتادن در دام نظام سرمایه داری غرب به وی هشدار 
ــیزدهم دی ماه به وسیله هیات عالی  داد، این پیام در س
رتبه ایرانی به کادر رهبری شوروی ابالغ شد.  رهبر انقالب 
ــالمي ایران در این نامه به گورباچف نسبت به مرگ  اس
کمونیسم هشدار داده و گفتند: جناب آقای گورباچف، 
ــت که از این پس کمونیسم را باید  برای همه روشن اس
در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چرا که 
مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان 
نیست؛ چرا که مکتبی است مادی، و با مادیت نمی توان 
بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت، که اساسی ترین 

درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به درآورد. 
ایشان از رهبر شوروی خواست به سیاست مذهب ستیزی 

خاتمه دهد و نسبت به اسالم مطالعاتی انجام دهد. 
ــی دیگر از نامه درباره تغییرات حزبی در  ایشان در بخش
ــوروی افزوده بود: هر چند ممکن است حیطه تفکر و  ش
ــما تنها روشی برای حل معضالت  تصمیمات جدید ش
حزبی و در کنار آن حل پاره ای از مشکالت مردمتان باشد، 
ولی به همین اندازه هم شهامت تجدیدنظر در مورد مکتبی 
که سالیان سال فرزندان انقالبی جهان را در حصارهای 
آهنین زندانی نموده بود قابل ستایش است.  رسانه هاي 
ــتاي تبلیغات و  غربي در همان زمان نامه امام را در راس

جنگ سرد موجود بین شرق و غرب تفسیر كردند. روزنامه 
نیویورك تایمز در ۵ ژانویه سال ۱۹۸۹ تنها دو روز بعد از 
تسلیم نامه امام به گورباچف به سلیقه خود فرازي هایي 
از این نامه را كه به گورباچف هشدار مي داد كه بعد از این 
كمونیسم را باید تنها در موزه هاي تاریخ جست و جو كرد 
،نقل كرده بود. این روزنامه همچنین از جمله اي دیگر از 
ــجاعت  نامه یاد مي كند كه در آن امام خمیني )ره(از ش
گورباچف در درك و تبیین این نكته كه كمونیسم دواي 
درد انسانیت نیست خبر داده است.  امام خمینی)ره( در 
این نامه اشاره ای به کشتار مردم افغانستان توسط نیروهای 
شوروی نکرده بود اما به گورباچف هشدار داده بودند که 
مبادا این تغییرات را به سوی فرو ریختن نظام بسته شوروی 
و به روشنی به سوی غربی شدن پیش ببرد: »مشکل اصلی 
کشور شما مساله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل 
شما عدم اعتقاد واقعی به خداست.« پیام امام خمینی)ره( و 
پیش بینی سقوط شوروی ۳ سال پیش از رویداد این واقعه 

و اندکی پس از پایان جنگ ایران و عراق بود.
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