
»محم��ود جعفري« مج��ري طرح ني��روگاه 
اتمي بوشهر از س��وي رييس س��ازمان انرژي 
اتمي به س��مت معاون س��ازمان انرژي اتمي 
و مديرعامل ش��ركت مادر تخصص��ي توليد و 
توسعه انرژي اتمي منصوب شد. به گزارش اداره 
كل ديپلماسي عمومي و اطالع رساني سازمان 
انرژي اتمي، »محم��ود جعفري« مجري طرح 
نيروگاه اتمي بوشهر در پي درگذشت »محمد 
احمديان«، از سوي »علي اكبر صالحي« معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي به 
سمت معاون سازمان انرژي اتمي و مديرعامل 
ش��ركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي 
اتمي منصوب ش��د. در حكم انتصاب وي آمده 
است: »اميد است با استعانت از پروردگار متعال 
و بهره گيري از ظرفيت هاي ارزش��مند موجود 
در مجموع��ه صنعت هس��ته اي و تعامل موثر 
با نخبگان علمي، مدي��ران و همكاران محترم 
س��ازمان، ش��ركت متبوع و واحدهاي تابعه و 
زيرمجموعه و همچنين هماهنگي و استفاده 
موثر و كارآمد از توانمندي ه��ا و ظرفيت هاي 
فني و انساني شركت هاي تخصصي مرتبط با 
ماموريت آن شركت و حمايت مستمر از فعاليت 
آنها، با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي 
و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد، در مسير 
تحقق اهداف ش��ركت در چارچوب اساسنامه 
مصوب كوش��ا باش��يد.« جعفري كه از س��ال 
۱۳۸۰ تاكنون با سازمان انرژي اتمي همكاري 
مي كند، در سمت هاي مختلفي از جمله رييس 
دفتر نمايندگي سازمان انرژي اتمي در مسكو 
)تا س��ال ۸۳(، ريي��س كارگاه ني��روگاه اتمي 
بوشهر )تا س��ال ۸۷(، مجري طرح واحد يكم 
نيروگاه اتمي بوشهر )تا سال ۹۶( و مجري طرح 
واحدهاي دوم و س��وم نيروگاه اتمي بوشهر )از 
سال ۹۶(، عضويت در هيات مديره شركت مادر 
تخصصي توليد و توسعه، شركت بهره برداري 
و چند شركت وابس��ته ديگر را در كارنامه خود 
دارد. معاون جديد سازمان انرژي اتمي در روند 
راه اندازي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر، اتصال 
به شبكه سراسري برق كشور و آغاز توليد برق 

آن كمك هاي شاياني كرده است.
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 فعال سازي دفتر 
 حمايت از سرمايه گذاري 

در سازمان بازرسي

 فرار
  ارگان ها 

از »هواي پاك«

رييس قوه قضاييه در ديدار جمعي از اعضاي 
فراكسيون واليي مجلس خبر داد

اجراي قانون هواي پاك هنوز در دستور كار 
دستگاه هاي مجري قرار نگرفته است

نيـاز اقتـصاد ايـران
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امري��كاي ترام��پ در يك��ي دو س��ال اخير ب��ا اعمال 
تحريم ه��اي چند اليه مان��ع از دسترس��ي ايرانيان به 
نيازهاي فوري همچون غذا و دارو مي شود. در اين بين 
نهادهاي حقوق بشري كه معموال حضور فعالي در قبال 
اتفاقات اي��ران دارند در خصوص تروريس��م اقتصادي 
امريكا سكوت كرده اند. به گزارش خبرنگار ايرنا، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، از سال گذشته 
جنگي اقتصادي براي به زان��و درآوردن ملت ايران آغاز 
كرده اس��ت. هرچند در چهار دهه اخي��ر ايران همواره 
تحت ش��ديد ترين تحريم هاي امريكا بوده است با اين 
وجود اين مبارزه و كارزار اقتص��ادي عليه ملت ايران با 
ايجاد محدوديت هاي شديد عليه ملت ايران رنگ و بوي 
تازه اي گرفته اس��ت. جالب اينكه ترامپ و دولتمردان 
تحت امر وي با جعل الفاظ و مفاهيم از تعابيري چون، 
برقراري امنيت و ثبات جهاني، مبارزه با تروريسم تالش 
مي كنند اقدامات نامشروع خود را مشروع جلوه دهند. 
حال آنكه اين كشور با اعمال تحريم هايي مانند تحريم 
بانك مركزي به دنبال اين است مانع رسيدن غذا و دارو 
به مردم ايران مي ش��ود. اين اقدام ن��ه  تنها نقض برجام 
بلكه نقض اصول شناخته شده بين المللي در مصونيت 
بانك هاي مركزي است. غالمحس��ين دهقاني، معاون 
حقوقي و بين الملل��ي وزارت امورخارجه در بيس��ت و 
چهارمين كنفرانس ساالنه اعضاء كنوانسيون سالح هاي 
شيميايي، با يادآوري س��ي و دومين سالگرد حمالت 
ش��يميايي رژيم صدام عليه غير نظاميان كشورمان در 
سردشت و بيست و دومين س��الگرد الزم االجرا شدن 
كنوانسيون بين المللي سالح هاي شيميايي، كمك هاي 
بين الملل��ي به قرباني��ان حمالت ش��يميايي را ناچيز 
دانست و در اين زمينه تحريم هاي يك جانبه امريكا را 
غيرانساني و ش��رم آور خواند. تحريم هايي كه در مسير 
تهي��ه دارو و ديگر نيازهاي ضروري پزش��كي قربانيان 
سالح هاي شيميايي ايجاد مشكل كرده است. دهقاني 
از جامعه بين المللي درخواس��ت كرد تا با اين تحريم ها 
كه تروريس��م اقتصادي بش��مار آمده و نقض آش��كار 
كنوانسيون بين المللي منع سالح هاي شيميايي است، 
مقابله كنند. تحريم هاي اقتصادي در روابط بين الملل در 
ميان كشورها سابقه اي طوالني دارد و اغلب دولت هاي 
قدرتمن��د از آن به عن��وان جايگزيني ب��راي جنگ و 
اقدامات نظامي پرهزينه استفاده مي كنند تا سياست ها 
و خط مشي هاي خود را بر ديگر دولت ها تحميل كنند اما 

اين اقدام در تناقض با بسياري از قواعد و مقررات حقوق 
بين الملل قرار مي گيرد و جان غيرنظاميان در معرض 
خطر قرار مي گيرد. بر اساس گزارش نماينده يونيسف 
در سال ۱۹۹۶ براثر تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت 
عليه عراق ني��م ميليون كودك به دليل س��وء تغذيه و 
بيماري ناشي از تحريم ها زندگي خود را از دست دادند.  
در مهر ماه امسال محمد جواد ظريف طي سخناني در 
كنفرانس بين المللي اقتصاد جهاني و تحريم ها با تشريح 
سياست هاي خصمانه امريكا عليه كشورمان در تبيين 
مفهوم تروريسم اقتصادي و تحريم اظهارداشت: استفاده 
از واژه تحريم براي اقدامات اياالت متحده امريكا مبناي 
حقوقي ندارد و اين اقدامات نه تنه��ا براي اجراي قانون 
نيس��ت كه براي نقض قانون و استفاده غيرحقوقي اين 
كشور از يك عنوان حقوقي است. ظريف با اشاره به اين 
سخن وزير خارجه امريكا كه اگر مردم ايران مي خواهند 
غذا براي خوردن داشته باشند بايد دولتشان را وادار به 
تغيير سياست هايش بكنند گفت كه گرسنگي دادن از 
مصاديق جنايات جنگي و تروريسم نيز از مصاديق جرم 
بين المللي اس��ت. اين اقدام امريكا نه تنها حائز شرايط 
تحريم نيس��ت بلكه دربردارنده ش��رايط حقوقي براي 
تروريسم اقتصادي است و تروريسم و جنگ اقتصادي 
به دليل اينكه هدف اصلي آنها ش��هروندان غيرنظامي 
هستند جنايت جنگي محسوب مي ش��ود.  بايد به اين 
نكته توجه كرد كه يك��ي از اهداف مندرج در منش��ور 
سازمان ملل متحد، پيشبرد و تشويق احترام به حقوق 
بشر بيان شده است. اما اكنون تحريم هاي يكجانبه عليه 
يك دولت در واقع نقض حقوق بنيادين مردم آن كشور 
و بر خالف مفاد منش��ور ملل متحد بوده كه مبناي آن 
تعامل، مشاركت، مساعدت و همزيستي مسالمت آميز 
بين المللي است. چرا كه مهم ترين حق بنيادين كه در 
اين سند مورد اشاره قرار گرفته است حق حيات است. 
حقي كه توسط دولت امريكا با اعمال تحريم هاي شديد 
عليه مردم ايران و كارش��كني در هم��كاري اقتصادي 
كش��ورهايي كه با ايران معامالت اقتصادي دارند، زير 
پا گذاشته مي ش��ود.  چندي پيش نيز حسن روحاني، 
رييس جمهوري كشورمان در دومين كنفرانس روساي 
مجالس ايران، افغانس��تان، پاكس��تان، تركيه، چين و 
روسيه، در اين مورد گفت: تحريم هاي اقتصادي ظالمانه 
و غيرقانوني امريكا عليه ملت ايران به عنوان شكل بارزي 

از تروريسم، ملت ما را هدف قرار داده است. 

تروريسم اقتصادي امريكا و سكوت نهادهاي حقوق بشري
گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

تاكتيك يا استراتژي؟!
گذر از پنج برنامه توسعه 
شش��مين  اج��راي  و 
برنامه اين باور را ظاهرا 
و  سياس��ت گذاران  در 
مسووالن اجرايي و نيز 
افكار عمومي ايجاد كرده 
بود كه با افزايش حضور 
دول��ت و محوريت آن 
در روند توسعه و نيز در درون اقتصاد بسته امكان 
رشد و توسعه اقتصادي ميسر نيست و اين اهداف 
نيازمند كاهش مداخالت و سنگيني حضور دولت، 
محوريت بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي 
و تعامل با جهان اس��ت. يعني همان عبارتي كه 
براي اولين بار در يك سند راهبردي يعني منشور 
اقتصاد مقاومتي ذكر گردي��د: »اقتصادي درونزا 
و برونگرا«  بي ش��ك با توجه به فش��ار تحريم ها 
نمي ت��وان انتظ��ار داش��ت تصميم گيري ه��اي 
اقتصادي در اين شرايط همچون وضعيت عادي 

باشد اما اين نگراني هم وجود دارد كه ...

حسين  حقگو
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راه وشهرسازي

برگ ريزان كم سابقه 
اجاره نامه ها در خزان  98

زهره عالمي|
فصل نقل و انتقاالت در بازار مسكن به پايان رسيده 
اس��ت و اغلب مس��تأجران پيش از آغاز نيمه دوم 
سال، جابه جا شده اند اما تعدادي از اجاره نشين ها 
كه موعد قراردادهايشان در فصل پاييز و زمستان 
است با توجه به افزايش نرخ بنزين، نگران وضعيت 
بازار رهن و اجاره و افزايش نرخ اجاره بها در ماه هاي 
پاياني سال هستند. البته كارشناسان بازار مسكن 

معتقدند، تاثير افزايش نرخ بنزين...

دانش و فن

 هزينه اقتصادي 
قطع اينترنت در جهان

متين   پارسا|
در حالي كه افزايش اتصال جهاني به اينترنت، منجر 
به رش��د اقتصادي بين المللي مي ش��ود، در اغلب 
موارد، افزايش كنترل دولت ب��ر روش هاي ارتباط 
و تجارت را نيز منجر خواهد شد و قطعي هايي كه 
از س��وي دولت اتفاق مي افتد، خطري جدي براي 
مش��اغل و فعاليت هاي اقتصادي در اين كشورها 
محسوب مي ش��ود. انجام فعاليت هاي تجاري در 
خارج از كش��ور با چالش ها و خط��رات متعددي 
روبروس��ت، اما قطعي و محدوديت هاي اينترنتي 
مي تواند موجب ايجاد مانعي منحصر به فرد شود، 
خصوصا ب��راي ش��ركت هايي كه تا ح��د زيادي 
به صورت آنالين كار مي كنند و ات��كاي زيادي به 
دسترس��ي مداوم به اينترن��ت دارند. ب��ه گزارش 
»تع��ادل« وب س��ايت »ريس��ك منيجمنن��ت 
مونيتور« و »نت بالكس« كه وب سايت هايي براي 

مانيتورينگ دسترسي به اينترنت هستند ...
10

خبر

معاون سازمان انرژي اتمي 
منصوب شد

جهان

دادگاه فدرال: ترامپ 
پادشاه نيست

15

 »تعادل« جزييات بزرگ ترين 
عرضه اوليه سال را بررسي مي كند

 درخشش »علي بابا« 
در نبود »آرامكو«

 واكنش همتي به
  دالر12 هزار توماني 
و پاسخ صادركنندگان

5

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

گذر از پنج برنامه توس��عه و اجراي ششمين برنامه 
اين باور را ظاهرا در سياس��ت گذاران و مس��ووالن 
اجرايي و نيز اف��كار عمومي ايجاد ك��رده بود كه با 
افزايش حضور دولت و محوريت آن در روند توسعه 
و نيز در درون اقتصاد بس��ته امكان رش��د و توسعه 
اقتصادي ميسر نيست و اين اهداف نيازمند كاهش 
مداخالت و سنگيني حضور دولت، محوريت بخش 
خصوصي و ايجاد فضاي رقابت��ي و تعامل با جهان 
است. يعني همان عبارتي كه براي اولين بار در يك 
سند راهبردي يعني منش��ور اقتصاد مقاومتي ذكر 

گرديد: »اقتصادي درونزا و برونگرا« 
بي شك با توجه به فش��ار تحريم ها نمي توان انتظار 
داشت تصميم گيري هاي اقتصادي در اين شرايط 
همچون وضعيت عادي باش��د اما اي��ن نگراني هم 
وجود دارد كه اين فشارهاي تحريمي، سبب اتخاذ 
تصميمات و اجراي سياس��ت هايي شود كه اقتصاد 
كش��ور را به چنددهه قبل پرتاب كند. وضعيتي كه 
حتي با رفع تحريم ها ديگر نت��وان اصالحش كرد. 
كافي اس��ت به همين چند سياس��ت و اقدام اخير 

نظري بيفكنيم تا اين نگراني ملموس شود: 
۱- وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا گفته است: 
»به دنبال اين هس��تيم تا اصناف متخلف را با نصب 
پالكارد مشخص كنيم كه منع قانوني وجود دارد، 
مي خواهيم اين موضوع را از طريق ظرفيت س��ران 
قوا پيش ببريم، زيرا اق��دام بازدارنده خواهد بود«. 
قائم مقام ايش��ان نيز از انجام روزانه ۳۰ هزار مورد 
بازرس��ي براي كنت��رل قيمت ها خبر داده اس��ت. 
همچنين مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران 
نيز با اشاره به مصوبه اخير شوراي هماهنگي سران 
قوا مبني برافزاي��ش اختيارات س��ازمان تعزيرات 
گفته اس��ت: هر چند اين كار هنوز اجرايي نش��ده 
است ولي بايد اليحه اي براي افزايش اين اختيارات 

به مجلس ارسال شود.
 اقداماتي كه مغاير م��اده ۳۹ برنامه چهارم و ۱۰۱ 
برنامه پنجم توس��عه مبني بر خودداري از سياست 
كنترل قيمت ه��ا و نيز قيمت گ��ذاري غيرمنطقي 
محص��والت تولي��دي توس��ط دول��ت و نهادهاي 

حكومتي است.
2- طب��ق تصمي��م ش��وراي عال��ي هماهنگ��ي 
اقتصادي، مقرر شد ورود كاالهايي كه امكان توليد 
داخلي آن و تامي��ن نيازهاي بازار وج��ود دارد، در 
حمايت از توليدگ��ران داخلي و افزايش اش��تغال 
ممنوع شود. در همين چارچوب به گفته قائم مقام 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت در ام��ور بازرگاني: 
طبق اين مصوبه ورود يك هزار و ۶۵۰ رديف تعرفه 
كاال ها )از ح��دود ۶۰۰۰ رديف كااليي( به كش��ور 
ممنوع شده است. واردات كاال به كشور از اين پس 
معطوف به دو گ��روه اول واردات كاال هاي ضروري 

و راهبردي مربوط به س��فره م��ردم و دوم قطعات، 
مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحد هاي توليدي 
خواهد بود بنابراين خارج از اي��ن دو گروه واردات 

كاال نداريم.
 اقدامي كه ب��ه صراحت مخالف م��اده ۱۰۳ برنامه 
پنجم توسعه اس��ت كه برقراري موانع غيرتعرفه اي 
و غيرفني براي واردات جز در م��واردي كه رعايت 

موازين شرع اقتضا مي كند، ممنوع است. 
۳- علي رغم تماي��ل دولت و ضرورت پيوس��تن به 
FATF و بمنزله پاس��پورت بودن اين مجوز )تعبير 
غالمرض��ا انصاري، مع��اون ديپلماس��ي اقتصادي 
وزارت خارجه( كه بدون آن سيس��تم بانكي كشور 
به طور كام��ل فلج خواهد ش��د.اما همچن��ان اين 
موضوع بالتكليف رها شده است و راه هاي ارتباطي 
كشور با جهان خارج در معرض هر چه محدودتر و 

مسدودتر شدن است.
4- در ۵ ماه نخست س��ال جاري كل رقم واگذاري 
يك ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون تومان بوده اس��ت. در 
حالي كه اين رقم در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و ۸۰۰ 
ميليارد تومان بوده اس��ت. به عبارت ديگر، ميزان 
واگذاري بنگاه ها در پنج ماه ابتدايي امس��ال كمتر 
از يك درص��د ميزان واگ��ذاري بنگاه ها در س��ال 

گذشته و در واقع در حد صفر بوده است. 
در حالي كه ضمن انتقاد بس��يار ب��ر واگذاري هاي 
انجام ش��ده و ضرورت اصالح مس��ير، ام��ا بايد در 
نظر داش��ت كه از مهم ترين موانع تحول اقتصادي 
كش��ور تصدي گري دولت و وزن سنگين شركت ها 
و موسس��ات دولتي است. موسس��اتي كه دوسوم 
بودجه ساالنه كش��ور را مي بلعند و سود تك رقمي 

تحويل مي دهند !
بس��ياري ديگ��ر از اينگون��ه اخب��ار مح��دود و 
ممنوع سازي و بگير و ببند ها را مي توان در رسانه ها 
س��راغ گرفت كه در تضاد با سياست هاي مصوب و 
قوانين توسعه اي و قوانين عادي جهت هر چه باز تر 
شدن اقتصاد كشور اس��ت. اقتصادي كه رتبه ۱2۷ 
در بين ۱۹۰ كشور جهان را در زمينه فضاي كسب 
و كار دارد ي��ا رتبه ۱4۳ دربين ۱۶2 كش��ورجهان 
در آزادي اقتص��ادي را كه وضعيت بس نامناس��ب 
حجم و اندازه دولت، ساختار قانوني و امنيت حقوق 
مالكيت، آزادي تج��ارت خارج��ي و قوانين مالي، 

بازار كار و تجارت را نشان مي دهد. 
ش��دت و وس��عت اين محدود و ممنوع س��ازي ها 
همان طوري كه اش��اره ش��د اين نگران��ي را ايجاد 
مي كند كه اين اقدامات ن��ه تاكتيك هاي زودگذر 
و موقتي ب��راي مقاومت در مقابل فش��ار تحريم ها 
و كمبود مناب��ع ارزي و... بلك��ه اقداماتي راهبردي 
و بلندم��دت و بازگش��ت ب��ه گذش��ته و حاكميت 
الگوه��اي امتح��ان پ��س داده »خودكفاي��ي« و 
»جايگزيني واردات« اس��ت كه اگر چنين باش��د 

وااسفا !

تاكتيك يا استراتژي؟!
سخن نخست انرژي

سخنگوي ستاد تنظيم بازار از واريز سهميه بنزين 
تاكسي هاي اينترني خبر داد و گفت: با جمع آوري 
اطالعات آژانس هاي تلفني س��هميه آنها هم واريز 
خواهد شد و سهميه پيك هاي موتوي از ۱۰ ليتر به 
2۵ ليتر افزايش يافته است. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، محمدرضا كالمي، سخنگوي ستاد 
تنظيم بازار در نهمين نشست ويژه ستاد تنظيم بازار 
با اشاره به اينكه ستاد تنظيم بازار تالش مي كند اثر 
غير واقعي و تورمي و روان��ي اصالح قيمت بنزين را 
برنرخ كاال و خدمات در كشور كنترل كند، گفت: بايد 
بپذيريم وقتي كه بنزين افزاي��ش قيمت دارد، خواه 
ناخواه بر قيمت بخشي از كاال ها و خدمات تاثيرگذار 
است، اما نكته مهم اين است كه دولت پذيرفته است 
در بخشي كه بنزين اثر مستقيم بر حمل كاال و مسافر 
دارد، با تخصيص سهميه بنزين آن را مديريت كند. او 
ادامه داد: مهم ترين اولويت كه بايد بر آن تاكيد كرد 
اين است كه وزارت كشور به عنوان مجري و وزارت 
نفت به عنوان مسوول اجرايي، بايد سهميه مرتبط با 
بخش هايي كه به آنها توسط ستاد تنظيم بازار تكليف 
شده است را تامين كنند و مطابق مصوبه تنظيم بازار 
سهميه  آنها را اصالح كنند. سخنگوي ستاد تنظيم 
بازار با اشاره به اينكه هرقدر زمان ارايه سهميه هاي 
در نظر گرفته شده براي اقشار مختلف با تاخير انجام 
شود، باعث افزايش قيمت غيرمتعارف خواهد شد 
گفت: مصوبات س��تاد تنظيم بازار الزم االجرا است 
و ستاد به دنبال اجرايي شدن سريع مصوبات خود 
در تعامل با ديگر دستگاه ها است. كالمي با اشاره به 
اينكه سهميه بنزين آژانس هاي اينترنتي كه براساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار براساس پيمايش خواهد 
بود، امروز به كارت هاي س��وخت آنها واريز خواهد 
شد گفت: اتحاديه آژانس هاي تلفني به سازمان هاي 
اس��تاني صنعت و معدن و اتاق هاي اصناف مراجعه 
كنند و فهرست خودروهاي تحت پوشش را به مركز 
ارسال كنند تا وزارت كشور و وزارت نفت نسبت به 
واريز سهميه سوخت آنها نيز اقدام كنند. وي با بيان 
اينكه تاكنون اطالعات 2 ميليون وانت بار شناسايي 
شده اس��ت، اظهار كرد: س��هميه اختصاصي براي 
اين تعداد از وانت بارها به زودي واريز خواهد ش��د و 
ما فرض را بر اين مي گذاري��م كه اين تعداد محق به 
دريافت سهميه هس��تند و پس از تكميل اطالعات 
خود از وانت بارهايي كه محق به دريافت س��هميه 
نيستند، سهميه اختصاص يافته حذف خواهد شد. 
سخنگوي ستاد تنظيم بازار گفت: براساس مصوبه 
جديد س��تاد تنظيم بازار سهميه پيك هاي موتوي 
از ۱۰ ليتر به 2۵ ليتر افزايش يافته است و ما پيگير 
افزايش اين سهميه هستيم چرا كه بعضي از آنها هم 
حمل بار و هم حمل مسافر انجام مي دهند ولي نياز 
به بررسي كارشناسي بيشتري در اين زمينه وجود 

دارد.

 جديدترين تصميمات
 درباره سهميه سوخت

تعلل صادركنندگان
آنچه اين روزها در بازار ارز مي بينيم عمدتًا ناشي از نحوه 
عملكرد برخي از صادركنندگاني است كه به سبب جو 
رواني ناش��ي از افزايش نرخ بنزين و حوادث بعد از آن و 
شروع تسويه حساب هاي تجار با خارجيان در پايان سال 
ميالدي، تالش مي كنند با تعلل، ارزهاي صادراتي خود را 

 صفحه 4  با نرخ هايي باالتر عرضه نمايند.

سه عامل افزايش قيمت ارز
مهراد عباد : افزايش ن��رخ ارز به »تنش هاي يك هفته 
گذشته و مسائل روز جامعه«، »افزايش قيمت بنزين« 
و »نحوه عرضه ارز صادركنندگان« بازمي گردد و تنها 
يكي از اين عوامل را نمي توان فاكتور اثرگذار در نوسان 

 صفحه 14  بازار ارز دانست.

صادركنندگان تعهداتي  در داخل دارند
احمدرضا فرش��چيان : صادركنندگان در مقابل كااليي 
كه ص��ادر مي كنن��د در داخل كش��ور بده��ي ريالي به 
تامين كنندگان مواد اوليه خود دارند، پس نمي توانند ارز 
خود را وارد بازار نكنند. صادركنندگان تعهد پرداخت دارند 

 صفحه 14  و نمي توانند به طلبكاران بگويند صبر كنيد.

تعلل صادركنندگان كوچك
رضا پدي��دار، عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران: 
اين س��خنان صرفا مربوط به صادركنندگاني است 
كه ميزان صادرات آنها از يك ميليون دالر در س��ال 
كمتر است و مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را 
در س��امانه نيما عرضه نكنند. در واقع آنها موظف به 

 صفحه 14  عرضه ارز خود در نيما نيستند.



روي موج خبر

  آزم�ون كتبي داوطلب�ان ورود به مجلس 
خبرگان ۲۸ آذر برگزار مي شود؛ ايرنا|

سخنگوي ش��وراي نگهبان گفت: آزمون كتبي 
داوطلبان ورود به مجلس خبرگان رهبري ۲۸آذر 
ماه برگزار مي شود. عباس��علي كدخدايي اظهار 
داش��ت: آزمون كتبي داوطلبان ورود به مجلس 
خبرگان رهبري ۲۸ آذر ماه در قم برگزار مي شود.

كدخدايي خاطرنشان كرد: جزييات اين آزمون به 
زودي اعالم مي شود. 

  ط�رح واگذاري موسس�ات مطبوعاتي به 
بخش خصوصي اعالم وصول شد؛ مهر|

طرح ال��زام دولت و ش��هرداري ته��ران مبني بر 
واگذاري موسس��ات اطالعات، اي��ران، جام جم، 
كيهان و همشهري به بخش خصوصي اعالم وصول 
ش��د. در ادامه جلسه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي طرح الزام دولت و شهرداري تهران مبني 
بر واگذاري موسس��ات اطالعات، ايران، جام جم، 
كيهان و همشهري به بخش خصوصي به صورت 

عادي از سوي هيات رييسه اعالم وصول شد.

  اعمال محدوديت هاي قضايي و حقوقي در 
مورد اموال اعضاي شبكه ايران اينترنشنال؛ 

ميزان|
قوه قضاييه اعالم كرد كه محدوديت هاي قضايي 
و حقوق��ي در م��ورد اموال اعضاي ش��بكه ايران 
اينترنش��نال اعمال شده اس��ت. مركز رسانه قوه 
قضاييه اعالم كرد: »در پي اقدامات شبكه سعودي-
صهيونيستي ايران اينترنشنال به منظور ساماندهي 
اقدامات تروريس��تي، براندازانه و تجزيه طلبانه و 
تش��ويق به تخريب اموال مردم و رصد دقيق اين 
تحركات از سوي سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در وزارت اطالع��ات محدوديت هاي قانوني عليه 
عناصر كليدي اين شبكه معاند اعمال شده است. 
با توجه به موارد فوق الذك��ر و رصد دقيق عناصر 
كليدي اين شبكه، اقدامات سازماندهي شده اين 
ش��بكه و عناصر آن در اتفاق��ات روز هاي اخير به 
وضوح قابل مشاهده است، بر همين مبنا عناصر 
كليدي و موثر اين ش��بكه معاند ك��ه در خارج از 
كشور مشاركت مستقيم در تخريب اموال عمومي 
و شهروندان داش��تند با محدوديت هاي قضايي 
و حقوقي در م��ورد اموال خود مواجه ش��ده اند. 
همچنين اخبار حكايت از انجام اقدامات بين المللي 
در مورد اين شبكه دارند كه در مورد آنها در آينده 

اطالع رساني خواهد شد.«

  تامي�ن نيازه�اي نيروه�اي مس�لح ب�ا 
ظرفيت ه�اي داخل�ي و بوم�ي؛ پاي�گاه 

اطالع رساني وزارت دفاع|
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تسليحات 
و تجهيزات نظامي را از ملزومات مورد نياز تأمين 
امنيت عنوان ك��رد و افزود: نيازه��اي نيروهاي 
مس��لح را با اتكاء به ظرفيت ه��اي داخلي و بومي 
تأمين كرده اي��م. حاتمي در همايش آموزش��ي 
اجراي توافقنامه ساخت و تأمين ۱۰۰ هزار واحد 
مسكوني نيروهاي مسلح اظهار داشت: اين سازمان 
برقراري امنيت و پشتيباني از نيروهاي مسلح در 
حوزه حفظ، بازدارندگي و ارتقاء امنيت را عهده دار 
اس��ت. وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
موضوع تأسيسات، اماكن و امكانات را يكي ديگر از 
مولفه هاي اساسي تأمين امنيت در نظام اسالمي 
برشمرد و تصريح كرد: سه مجموعه وزارت دفاع، 
نيروهاي مس��لح و وزارت راه و شهرس��ازي تمام 
توان خود را براي اجراي س��ريع تر اين توافقنامه 

معطوف داشته اند.

  تعه�د وزارت دفاع براي تامين تجهيزات 
احراز هويت؛ پاد|

تعهد وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح 
در ق��رارداد تامين تجهي��زات الكترونيكي احراز 
هويت به عن��وان تضامين مورد ني��از اجراي اين 
قرارداد به تصويب رسيد. با تصويب هيات وزيران 
در جلس��ه ۳ آذر ۱۳۹۸، تعهد كتب��ي وزير دفاع 
و پش��تيباني نيروهاي مس��لح در قرارداد تامين 
تجهيزات الكترونيكي احراز هويت به عنوان تضامين 
مورد نياز در اجراي اين قرارداد، اعم از تضمين انجام 
تعهدات موضوع بند )ب( ماده )۵( آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي تضمين پيش پرداخت موضوع بند 
)پ( ماده )۵( آيين نامه يادش��ده، تضمين حسن 
اجراي كار موضوع تبصره )۲( بن��د )ت( ماده )۵( 
مذكور و ساير تضامين مندرج در مفاد قرارداد منعقد 
شده قابل قبول است. وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)خزانه داري كل كش��ور( موظف است، در صورت 
اعالم ضبط تضمين توسط وزارت كشور، بالفاصله 
نسبت به كس��ر و پرداخت مبلغ تضمين از محل 
تخصيص اعتبارات ذي ربط وزارت دفاع و پشتيباني 

نيروهاي مسلح در وجه وزارت كشور اقدام نمايد.

  تاكيد ايران و روس�يه ب�ر همكاري ها در 
سازمان منع سالح هاي شيميايي؛ برنا|

»اولگ رزيانسوف«، معاون وزير صنايع فدراسيون 
روسيه، در حاشيه بيست و چهارمين كنفرانس 
كشورهاي عضو كنوانسيون سالح هاي شيميايي 
در الهه با »غالمحسين دهقاني« معاون وزير امور 
خارجه ديدار و گفت وگو ك��رد. معاون وزير امور 
خارجه و معاون وزير صنايع فدراسيون روسيه بر 
همكاري هاي دو كشور در سازمان منع سالح هاي 
شيميايي تاكيد كردند.در اين ديدار طرفين ضمن 
تبادل نظر پيرامون موضوعات دستوركار كنفرانس 
و تاكيد بر همكاري هاي دو كشور در سازمان منع 
سالح هاي شيميايي، راه هاي جلوگيري از تضعيف 
س��ازمان و همچنين تقويت اجراي كنوانسيون 
توس��ط اعضا و دبيرخانه را بررسي كردند. تاكيد 
بر رعايت قاعده اجماع در تصميمات س��ازمان و 
همچنين پايبندي به متن كنوانسيون در اقدامات 
توسط نهادهاي سازمان و دبيرخانه از جمله موارد 

مورد اتفاق و تاكيد طرفين بود. 

ايران۲

رييس قوه قضاييه در ديدار جمعي از اعضاي فراكسيون واليي مجلس خبر داد

فعال سازي دفتر حمايت از سرمايه گذاري در سازمان بازرسي
گروه ايران|

موضوع حمايت از س��رمايه گذاري و سرمايه گذاران يكي 
از مطالباتي اس��ت كه همواره از سوي فعاالن اقتصادي از 
ساختارهاي قضايي مطرح شده است. ضرورتي كه به گفته 
رييس دستگاه قضا درنهايت باعث فعاليت دفتر حمايت از 

سرمايه گذاران در سازمان بازرسي كشور شده است. 
به گزارش ميزان، حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي در 
ديدار با جمعي از اعضاي فراكسيون واليي مجلس شوراي 
اسالمي، گفت: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادي در دستور 
كار قوه قضاييه است و اين اولويت هرگز با مسائلي كه اتفاق 
افتاده به حاشيه نخواهد رفت. همچنان اولويت دستگاه قضا 
مبارزه با مفاسد اقتصادي است و ما در اين راستا هم اصالح 

ساختار ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور كار داريم.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: در فضاي مبارزه با فس��اد 
تفاوتي ميان مركز كشور كه تهران است با مراكز استان ها 
و شهرستان ها وجود ندارد. در هركجا كه فساد پيدا شود 
بايد با آن مبارزه كرد. نمايندگان محترم مجلس هم اين 
موضوع را در حوزه هاي انتخابيه خود پيگيري كنند. ما در 
قوه قضاييه، مجلس و نمايندگان را كنار خودمان مي بينيم 
و مي دانيم كه امروز دغدغ��ه نمايندگان مجلس دغدغه 

مبارزه با فساد است.
او با اش��اره به ل��زوم احياي پليس قضايي يادآور ش��د: ما 
درخواست احياي پليس قضايي را كرده ايم و مراحلي هم 
طي ش��ده و در حال حاضر اين موضوع در مجلس مطرح 
است. بنده هم در همين زمينه نامه اي را براي رييس مجلس 
نوشتم و از شما نمايندگان هم مي خواهم كه موضوع پليس 

قضايي را در دستور كار خود قرار دهيد.

ضرورتكنترلقيمتها
وي همچنين خاطرنشان كرد: امروز مساله كنترل قيمت ها 
يكي از ضرورت ها است و در اين كنترل قيمت ها طبيعتًا 
دولت و سازمان تعزيرات حكومتي كه زيرنظر دولت و وزارت 
دادگستري است مسووليت دارند. وزارت صمت و سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كننده در اين زمينه مسووليت 
دارند، اما قوه قضاييه وظيفه خود مي داند كه در اين شرايط 

به دولت كمك كند، در جلسه مسووالن قوه قضاييه هم 
اعالم كردم كه تمامي دادستان ها به تمامي سازمان هاي 
مسوول در ميدان براي كنترل قيمت ها كمك كنند تا از 
اين طريق و با نظارت و كنترل بر قيمت ها بتوانيم مردم را 

از نگراني درآوريم.
حجت االس��الم رييس��ي با ش��ااره به ديدگاه مجلس در 
خصوص انتقال زندان ها به خارج شهرها افزود: به سازمان 
زندان ها اعالم كرديم كه حتمًا آن دسته از زندان هايي كه 
در مركز شهر هستند به حاشيه شهر ها منتقل شوند، اين 
مساله جزو سياست هاي قوه قضاييه است و تسريع در اين 
كار هم مورد تاكيد ماست؛ چراكه اين موضوع هم براي قوه 
قضاييه، هم براي مردم و هم براي فضا هاي شهري مشكالتي 
را ايجاد مي كند.آيت اهلل رييسي در ادامه خاطرنشان كرد: 
تاكيد دستگاه قضايي چه در حوزه كار قضايي و چه در حوزه 
كار نظارتي، آن است كه از سرمايه گذار و كارآفرين حمايت 
شود؛ البته اين حمايت هم حمايت حقوقي، هم قضايي و 
هم تسهيالت مالي است.رييس قوه قضاييه تصريح كرد: 
شما مي دانيد كه اگر تسهيالتي كه بايد به يك كارآفرين و 
سرمايه گذار داده شود به يك دالل اعطا شود، سرمايه گذاري 
و كارفريني شكل نخواهد گرفت؛ موضوعي كه االن مورد 
تاكيد است اين است كه سرمايه گذار از همه جوانب مورد 
حمايت قرار گيرد وگرنه با سخن كه از سرمايه گذار حمايت 

نمي شود و بايد ببينيم مشكل سرمايه گذار چيست.
وي اظهار كرد: در جلسه جامع و كاملي كه مقام معظم 
رهبري با فعاالن اقتصادي داش��تند تقريب��ا تمام اين 
كارآفرينان و س��رمايه گذاراني كه پشت تريبون سخن 
گفتند دغدغه هاي كارآفرينان و فعاالن اقتصادي را بيان 
كردند و معظم له نيز راهكار ها را بيان نمودند و االن نوبت 
اجرا و عمل است.آيت اهلل رييسي عنوان كرد: هم دولت، 
ه��م مجلس و ما نيز به عنوان دس��تگاه قضايي به آنچه 
كه رهبري به عنوان حماي��ت از فعاالن اقتصادي و رفع 
دغدغه هاي كارآفرينان و س��رمايه گذاران بيان نمودند 
بايد عمل كنيم. بناي ما در دس��تگاه قضايي اين است 
كه هم در حوزه دادس��تاني و هم در حوزه نظارتي از اين 
موضوع حمايت شود و دفتر حمايت از سرمايه گذاري به 

ويژه در سازمان بازرسي كل كشور كه فعال شده، براي 
همين موضوع است.وي با اشاره به برگزاري جلسات با 
كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي، اظهار كرد: در 
اين جلسات برخي از موارد را مصداقا آقايان و نمايندگان 
گفتند و ما نيز دنبال كرديم، مصاديقي كه در اين جلسه 
نيز مصداقا دنبال مي كنيم كه اين در حال حرف و سخن 
نباشد؛ يعني در رابطه با رفع مشكل سرمايه گذاران اقدام 
عملي و اجرايي شود.آيت اهلل رييسي در ادامه سخنان خود 
در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نيروي انساني 
در قوه قضاييه بيان كرد: از ابتداي سال جاري جذب اين  

افراد در دس��تور كار قوه قضاييه بوده است. جلساتي در 
مجلس برگزار شده و جلساتي هم ما اينجا برگزار كرديم 
و پيگيري هايي از طريق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ 
نفر از آنها مشغول به كار شدند؛ يك تعداد ديگري نيز در 
ظرف يكي دو ماه اخير دارد انجام مي شود و تا آخر سال 

جاري هم هر شش هزار نفر مشغول به كار خواهند شد.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: دولت نيز وعده داده تا مساله 
حقوقي اينها را حل كند، مشكل ما مساله بودجه و امكانات 
اين قضيه بود و دولت قول داده تا اين امكانات را در اختيار 
ما بگذارد و تا آخر س��ال جاري بتوانيم شش هزار نفر را 

جذب كنيم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
اداره استخدامي پيگيري شد كه حل شود.

آيت اهلل رييسي با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسووالن، 
تصريح كرد: اين قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي 
كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و باالخره سه 
چهار سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسووالن قانون 
شد، به نظر من يك قانوني بود كه بايد اجرا مي شد و اگر بر 
فرض ابهامي دارد بايد از مجلس رفع ابهام خواسته شود، 
اما توقف قانون وجهي ندارد؛ ما آيين نامه آن را نوشتيم و 

ابالغ كرديم و االن هم دارد اجرا مي شود.

نماينده دايم ايران در سازمان ملل مطرح كرد

موضوع اصالحات در س��اختار ش��وراي امنيت س��ازمان 
ملل پرونده اي اس��ت كه طي دهه هاي اخير و بعد از ظهور 
قطب ه��اي جديد اقتصادي، سياس��ي، نظام��ي در پهنه 
بين الملل مطرح ش��ده اس��ت؛ ايده اي كه تالش مي كند 
س��اختارهاي اجرايي و نظارتي س��ازمان ملل را بر اساس 
تغييراتي كه در نظام بين الملل رخ داده هماهنگ كند. ايران 
هم يكي از كشورهايي است كه ايده هاي تازه اي را در خصوص 
اين ضرورت مطرح كرده اس��ت؛ در نشستي كه به همين 
منظور در سازمان ملل برگزار شد، مجيد تخت روانچي تأكيد 
كرد كه اصالح شوراي امنيت صرفا به معني افزايش اعضاي 
آن نيست و اين موضوع نبايد به خودي خود يك هدف قلمداد 
گردد بلكه بايد وسيله اي براي نيل به هدف بزرگ تر، يعني 

بهبود عملكرد اين نهاد باشد.
س��فير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل كه در نشست 
مجمع عمومي درباره اصالحات شوراي امنيت اين سازمان 
س��خنراني مي كرد، گفت: نگاهي گذرا به عملكرد شورا در 
گذشته و حال نش��ان مي دهد كه اين نهاد، دموكراتيك، 
شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتني بر قانون نيست؛ 
انتظارات ما را برآورده نمي كند؛ و عملكردش در بسياري از 
موارد غيرمنطبق با منشور ملل متحد و نيز فراقانوني است. 
در نتيجه، در حال حاضر ش��وراي امنيت با بحران اعتماد و 
مشروعيت مواجه بوده و نمي تواند همگام با تغييرات گسترده 

جهاني اقدام كند.نماينده كش��ورمان ب��ا اعالم اينكه تنها 
استاندارد طاليي براي ارزيابي عملكرد شوراي امنيت، »اصول 
عدالت و حقوق بين الملل« است گفت: به عنوان مثال بررسي 
عملكرد شورا بر اين اساس در منطقه خاورميانه، آشكارا نشان 
مي دهد كه »عدالت و قانون« اصلي ترين عناصر مفقود در 
اقدامات آن اس��ت. اين واقعيت را مي توان در قديمي ترين 

بحران خاورميانه، يعني اشغال غيرقانوني و نامشروع فلسطين 
و بخش هايي از سوريه و لبنان، تجاوز صدام به ايران، تجاوز 
امريكا به عراق، تداوم محاصره غيرانساني غزه و ايجاد بدترين 

بحران بشردوستانه جهان در يمن، مشاهده كرد.
روانچي در ارزيابي تركيب كنوني اعضاي شوراي امنيت گفت: 
از نظر ژئوپلتيكي، اين نهاد عمدتا تحت سلطه كشور هاي 

غربي است كه سه عضو آن نيز داراي حق وتو هستند و از نظر 
جغرافيايي هم، در حالي كه گروه غرب داراي كرسي هاي 
بيش از سهم خود مي باشد، كرسي هاي كشور هاي در حال 
توسعه بسيار كمتر از سهم متناسب آنها است. در حالي كه 
تا امروز يك سوم اعضاي سازمان ملل فرصت حتي يك بار 
عضويت در شوراي امنيت را نداشته اند، ۲۰ كشور هر كدام 

بين ۱۰ تا ۲۲ سال عضو اين نهاد بوده اند.
وي ادام��ه داد: اين عدم تناس��ب و بي عدالتي بايد اصالح و 
فرصت هاي برابر براي تمام كشور ها جهت عضويت در شورا 
فراهم و از تسلط يك گروه جغرافيايي يا ژئوپليتيكي بر اين 
نهاد نيز جلوگيري گردد و درنتيجه اصالحات ش��ورا بايد 
اطمينان حاصل شود كه تصميمات آن نه بر اساس منافع 
ملي اعضاي اين نهاد، بلكه طبق منافع مشترك كل اعضاي 
سازمان ملل اتخاذ مي گردد.روانچي در پايان بر لزوم توجه 
به شفافيت، پاسخگوئي و پايبندي به منشور توسط شورا و 

اعضاي آن در روند اصالحات اين نهاد تأكيد كرد.

حمايتچينازاصالحات
درشورايامنيتسازمانملل

نماينده چين در س��ازمان ملل گفت، پكن با هدف تامين 
نيازه��اي دوران فعلي و آتي، از انج��ام اصالحات معقول و 
ضروري تشكيالت ش��وراي امنيت سازمان ملل حمايت 
مي كند.به گزارش خبرگزاري ش��ين ه��وا، ژانگ جون در 
سخناني در سي و سومين نشست مقدماتي هفتادمين جلسه 
مجمع عمومي سازمان ملل در مقر اين سازمان در نيويورك 
گفت، با توجه به ظهور گروهي كشورهاي در حال توسعه در 
آينده تعريف شده، چين با هدف تامين نيازهاي اين دوران، 

از اصالح معقول و ضروري تشكيالت شوراي امنيت سازمان 
ملل حمايت مي كند. به گفته او، حضور و ش��نيدن صداي 
كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي آفريقايي، بايد 
در اولويت قرار گيرد. بيشتر اعضاي سازمان ملل، كشورهاي 
كوچك و متوسط هس��تند و تاكنون، ۶۳ كشور به شوراي 
امنيت راه نيافتند. متاسفانه، برخي از كشورهاي كوچك و 
متوسط هر ۴۰ يا ۵۰ سال صاحب يك كرسي در اين شورا 
مي شوند. ژانگ افزود، اصالح تشكيالت شوراي امنيت بايد 
باعث افزايش فرصت كش��ورهاي كوچك و متوسط براي 
حضور در اين شورا و مش��اركت در روند تصميم گيري آن 
شود. اين تنها راهي است كه باعث دمكراتيك تر، شفاف تر 
و كارامدتر شدن شوراي امنيت مي شود. چندجانبه گرايي 
در معرض حمله قرار دارد و شوراي امنيت بيش از هر چيزي 
نيازمند وحدت و همكاري است. اصالح شوراي امنيت مربوط 
به منافع حياتي اعضاي سازمان ملل و آينده اين سازمان است 
و به اصالح سيستم حاكميت جهاني و نظام بين المللي منتهي 
خواهد ش��د.اگر روند اصالح درست و مناسب نباشد، هيچ 
پيشرفتي نخواهد داشت و موجب از بين رفتن اجماع قبلي و 
تضعيف منافع كشورهاي عضو خواهد شد. به گفته او، براي 
شكل گيري آينده اي بهتر و عاري از جنگ براي نسل هاي 
پيش رو بايد از تاريخ و جنگ درس گرفت، تبعات جنگ را 
منعكس كرد، از جايگاه و نقش سازمان ملل حمايت كرد و از 
ارزش هاي منشور سازمان ملل صيانت كرد. اصالح شوراي 
امنيت سازمان ملل يكي از مقوله هاي مورد توجه اعضاي 
اين سازمان از اولين روزهاي مطرح شدن مساله اصالح به 
صورت رسمي در اين نهاد بين المللي در سال ۱۹۹۳ و تشكيل 

كارگروهي در اين رابطه است. 

بحرانمشروعيتدرشورايامنيت
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آتش زدن »صدرا« مشكلي براي 
اسناد مردم ايجاد نكرده است

رييس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور در واكنش به 
برخي شايعات در خصوص از 
بين رفتن اسناد مردم به علت 
آتش گرفت��ن صدرا مطرح 
ش��ده بود، مي گويد: آتش 
زدن واحد ثبتي ش��هرك 
صدرا مشكلي براي اس��ناد مالكيت مردم ايجاد نكرده 
است. به گزارش ايسنا، خداييان كه در جمع اعضاي جديد 
شوراي عالي سردفتران سخنراني مي كرد اظهار كرد: در 
جريان اغتشاش��ات اخير عده اي آشوبگر اقدام به آتش 
زدن ساختمان واحد ثبتي شهرك صدرا در استان فارس 
نمودند اما به لحاظ اينكه پرونده هاي آن واحد اس��كن 
شده بودند و فايل مربوطه در سرورهاي استان و سازمان 
موجود است لذا مشكلي از نظر صدور اسناد و به خصوص 
اسناد مالكيت وجود ندارد زيرا كليه اوراق پرونده اسكن 
و به روزرساني شده بودند. وي افزود: چنانچه پرونده ها 
اسكن نمي ش��دند براي مردم مشكل ايجاد مي شد لذا 
ضروري است دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمي هر چه 
سريع تر با كمك كانون ها اسكن و فايل آنها در سرورهاي 
سازمان ذخيره شود. وي افزود: اخيراً عده اي در فضاي 
مجازي و حقيقي ادعا مي كنند كه همه س��ردفتران از 
درآمدهاي غير متعارف برخوردارند در حالي كه اين در 
مورد اكثريت قريب به اتفاق سردفتران صحت ندارد و 
اگر افرادي باشند كه درآمدهاي بااليي دارند تعدادشان 
بسيار اندك است در مقابل تعداد زيادي هستند كه در 
آمد الزم را براي اداره دفتر ندارند، بر اين اساس الزم است 
كانون هاي سردفتران مستند به آمار و ارقام پاسخ اين 

افراد را بدهند و روشنگري الزم را داشته باشند. 

 ناوگروه نداجا 
به سنت پترزبورگ مي رود 

فرمانده نيروي دريايي ارتش 
از اعزام يك ناوگروه اين نيرو 
به سنت پترزبورگ روسيه 
در آين��ده نزديك خبر داد. 
امير دريادار حسين خانزادي 
فرمان��ده در گفت وگ��و با 
تسنيم، به مناسبت هفتم 
آذر )روز نيروي دريايي( درخص��وص برنامه اين نيرو 
در حوزه زيرس��طحي ها، از در دس��ت س��اخت بودن 
زيردريايي هاي فات��ح ۲ و ۳ خب��ر داد و گفت: اين دو 
زيردريايي هم اكن��ون در خط توليد ق��رار دارند و كار 
س��اخت آنها نيز به س��رعت در حال انجام است. وي 
همچنين از ساخت زيردريايي فاتح۴ خبر داد و افزود: 
نمونه چهارم از اين كالس نس��بت به نمونه هاي قبلي 
تغييرات زيادي خواهد داش��ت و از يك فناوري جديد 
و بس��يار پيش��رفته بهره خواهد برد. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش درباره ساخت زيردريايي بعثت )به عنوان 
زيردريايي سنگين( نيز گفت: اين زيردريايي به عنوان 
پروژه بعدي در دستور كار است كه كار مفهومي آن انجام 

شده و روند ساخت آن نيز به زودي آغاز خواهد شد. 
دريادار خانزادي در خصوص ناوشكن دماوند۲ در درياي 
خزر اظهار داش��ت: بعد از حادثه اي كه براي دماوند در 
درياي خزر اتفاق افتاد، ما بالفاصله از اواخر سال ۹۶ كار 
احياي آن را ش��روع كرديم و سازه جديد را متناسب با 
شرايط توفاني درياي خزر س��اختيم. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش از ساخت يك هواپيماي بدون سرنشين 
عمود پرتاب در جهاد خودكفايي نداجا خبر داد و گفت: 
اين پهپاد مي تواند به صورت كامال خودكار از روي ناو 

بلند شده و عمليات گشت زني خود را انجام دهد.

»بلواي آبان«، كمين دشمن براي 
تبديل پيروزي به شكست بود

رييس س��ازمان پدافند 
غيرعامل با بي��ان اينكه 
در فضاي پسافتح جنگ 
تركيب��ي بايد به ش��دت 
مراقب باشيم، گفت: بلواي 
آبان مصداق��ي از همين 
كمين دشمن براي تبديل 
پيروزي ملت ايران به شكست بود. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني پدافند غيرعامل، س��ردار غالمرضا 
جاللي ديروز افزود: آنهايي كه اگرچه از ندانم كاري 
برخي مسووالن آزرده خاطر بودند اما بين اصل نظام 
و انقالب و عملكرد مس��ووالن تفاوت و تمييز قائل 
هستند، آنها بسيجي وار آمدند تا بگويند ما اهل كوفه 
نيستيم. رييس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه 
پيشتر اشاره كرده بوديم كه در فضاي پسافتح جنگ 
تركيبي بايد به ش��دت مراقب باشيم كه دشمن در 
كمين است، خاطرنشان كرد: دشمن البته نمي داند 
اين ملت شكست ندارد چراكه پشت سر ولي خود 
بسيجي وار و بصيرت مدار در ميدان است. حماسه 
چهار آذر ۹۸ تبلور روحيه مقاومت بسيجي در ميدان 
س��خت فتنه هاي تركيبي بود. وي با بيان اينكه در 
شرايط كنوني بس��يج بايد نقش خود را در آرايش 
دفاعي كه مد نظر مقام معظم رهبري است تقويت 
كند، ادامه داد: امروز ميدان جنگ صرفا ديگر نظامي 
نيست، از عرصه فرهنگ تا اقتصاد، تا فضاي سايبر 
و توليد عل��م و دانش همه عرصه پيكار و مجاهدت 
اس��ت و چه فرصتي بهتر از اين براي بسيجيان كه 
وارد عرصه هاي گوناگون ش��ده و در تمامي سطوح 

فتح و نصرت بيافرينند. 

طرح مجلس براي برگزاري 
تجمعات نياز به مجوز ندارد

نماين��ده مردم ته��ران در 
مجل��س گف��ت: در طرح 
مجلس اص��ل برگ��زاري 
راهپيمايي و تجمع تعريف 
ش��ده و آمده است كه هيچ 
تجمع و راهپيمايي نياز به 
مجوز ندارد بلكه صرفا بايد 
به وزارت كشور اطالع رساني شود. »احمد مازني«، در 
گفت وگو با برنا درباره تفاوت هاي »طرح امكان برگزاري 
تجمع« گفت: در طرح دولت مكان هايي براي تجمعات 
تعريف ش��ده كه بس��يار هم خوب اس��ت اما در طرح 
مجلس مكان و زمان مطرح نيست، بلكه همه تجمعات 
و راهپيمايي ها در اجراي اصل ۲7 قانون اساسي مطرح 
است. او در ادامه بيان كرد: در طرح مجلس اصل برگزاري 
راهپيمايي و تجمع تعريف ش��ده و آمده است كه هيچ 
تجمع و راهپيمايي نياز به مجوز ندارد بلكه صرفا بايد به 
وزارت كشور اطالع رساني شود؛ وزارت كشور هم موظف 
است طي زمانبندي معين پاسخ دهد. در اين طرح دو 
شرط طبق اصل ۲7 لحاظ شده اول اينكه تجمع مسلحانه 
نباشد و دوم اينكه مخل مباني اسالم نباشد. دولت هم 
موظف است امنيت اين راهپيمايي را تامين كند. بحث 
م��كان و زمان براي تجمع نياز به تواف��ق دارد. نماينده 
مردم تهران اظهار كرد: سال ها قبل شوراي نگهبان بند و 
تبصره اي از مصوبات مجلس درمورد احزاب را برگردانده 
بود به اين دليل كه گفته بودند بايد براي راهپيمايي مجوز 
بگيرند و شوراي نگهبان گفته بود، طبق قانون اساسي 
تجمع و راهپيمايي نياز به مجوز ندارد. استنباط مي كنم 
شوراي نگهبان موافق بوده البته حق شوراي نگهبان است 

كه بعداز نظر مجلس، نظر خود را اعالم كند.

قضات پرونده هاي حوادث اخير را 
با دقت و سرعت رسيدگي كنند

رييس كل دادگس��تري 
استان تهران در همايش 
روحاني��ون ش��اغل در 
دادگس��تري كل استان 
تهران از قضات خواس��ت 
كه به پرونده هاي حوادث 
اخير با دقت و سرعت الزم 
رسيدگي گردد و با مجرمين و اشرار برخورد قاطع 
قانوني ش��ود و س��اير افرادي كه در اين شلوغي ها 
بازداش��ت شده اند و نقشي در ايجاد آن يا مشاركت 

نداشته اند، سريعًا آزاد شوند.
به گزارش ايسنا، حشمتي رييس كل دادگستري 
استان تهران در همايش » هم انديشي ارتقاء نقش 
روحانيون در قوه قضاييه« با اش��اره ب��ه حوادث و 
اتفاقات ناگوار اخير در كشور خاطرنشان كرد: دور 
شدن از ارزش ها و روحيه بسيجي، اخالق اسالمي 
و ديني سبب بي تفاوتي به مباني اصيل تفكر اسالم 
ش��ده و افزون بر اين عدم توجه به خواست مردم و 
سوءاستفاده دشمنان از طريق هزينه نمودن براي 
بروز اغتشاش��ات و موج سواري رس��انه اي آنان بر 
روي مشكالت كش��ور، براي نظام اسالمي معضل 
 ايجاد نموده و خسارت س��نگيني به لحاظ تلفات 
انس��اني، مادي و ايجاد نا امني و اختالل در كشور 
و زير س��وال رفتن بخش هاي امنيتي پديد آورده 
 كه مي طلبد هر ش��خص در جاي خ��ودش به اين 
مسائل توجه نمايد و بسادگي نمي توان از كنار آن 
گذشت و بي تدبيري و غفلت دستگاه هاي مختلف 
منتهي به بروز معضالتي مي گردد كه بخشي از آن 

را شاهد بوده ايم.

چهره ها



3 كالن

شريعتمداري در پاسخ به پرسش »تعادل« مبني بر اعتراض مردم از مكانيزم توزيع يارانه بنزين دفاع كرد

معيارهاي تمكن مالي از نگاه  وزير
ريحانه مهدوي| 

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در پاسخ به پرسش 
خبرنگار تعادل كه مردم نس��بت به مكانيزم توزيع 
يارانه بنزين معترض هستند و اعتراض خود را حضورا 
با مراجعه به س��ازمانها ابراز مي كنن��د گفت: مردم 
معترض نيستند شما معترض هستيد. اين در حالي 
است كه از ستاد هدفمندي يارانه ها خبر مي رسد كه 
هر روز تعداد بسياري از معترضان مقابل ساختمان 
س��تاد تجمع  مي كنند. اين افراد خود را مس��تحق 
دريافت يارانه مي دانند در حالي كه در هيچ يك از سه 
نوبت واريز يارانه بنزين، يارانه اي به آن ها تعلق نگرفته 
اس��ت. در عين حال بر اس��اس گزارش هاي رسيده 
س��اختمان وزارت كار هم محل مراجعه بسياري از 

معترضان بوده است.
به گ��زارش »تعادل«، با افزايش ن��رخ بنزين و واريز 
منابع حاصل از ح��ذف آن به حس��اب 18 ميليون 
خان��وار يا به عبارت��ي 60 ميليون نفر، بس��ياري در 
انتظار واريز يارانه بنزين بودن��د كه از آن بي نصيب 
ماندن��د. اينكه دولت با چه مكانيزمي به شناس��ايي 
افراد مشمول از غير مشمول پرداخته است و چگونه 
60 ميلون نفر نيازمند يارانه معيش��تي را شناسايي 
كرده و آيا پرداخت ها دقيق انجام ش��ده يا نه چندان 

شفاف نيست. 
آنچه شفاف است اعتراض بس��ياري از افراد جامعه 
در اين موضوع اس��ت كه علي رغم مس��تحق بودن 
مشمول دريافت يارانه نشده اند. اين موضوعي است 
ك��ه در روزهاي گذش��ته و تجمعات مقابل س��تاد 
هدفمندي يارانه ها آن را تاييد مي كرد.  در عين حال 
برخي گزارش ه��اي ميداني حاكي از آن اس��ت كه 
افراد براي پي گيري يارانه خود به س��راغ ساختمان 
وزارت كار هم رفته اند تا با مراجعه حضوري موضوع 
عدم دريافت ياران��ه خود را پي گي��ري كنند با اين 
حال آنطور كه پيداس��ت وزي��ر كار، تع��اون و رفاه 
اجتماع��ي، قائل ب��ه هيچ معترضي نس��بت به عدم 
واريز يارانه معيشتي نيست. همچنانكه در پاسخ به 
سوال خبرنگار »تعادل« مبني بر اينكه مردم نسبت 
به مكانيزم توزيع يارانه بنزين معترض هس��تند و تا 
كن��ون افراد زيادي كه مس��تحق دريافت اين يارانه 
مي ش��وند از ليس��ت يارانه بگيران معيشتي حذف 
ش��ده اند، مي گويد: مردم معترض نيس��تند، ش��ما 

معترض هستيد!
محمد شريعتمداري در حاشيه اختتاميه ششمين 
هفته جهاني كارآفريني با حضور در جمع خبرنگاران 
در رابط��ه با توضيح��ات احمد مي��دري در رابطه با 
سركشي به حساب هاي مردم گفت: بنابر برآوردهاي 
اوليه و تصميمي كه س��تاد اقتص��ادي دولت گرفت 
نه به عنوان كس��اني ك��ه در طبقه مح��روم جامعه 
هستند اما طبقات متوس��ط و كم درآمد جامعه در 

وهل��ه اول 18 ميليون خانوار قري��ب به 60 ميليون 
نفر از افرادي كه قبال در شبكه توزيع يارانه كشور از 
يارانه سواس��تفاده ميكردند از اين سبد حمايتي نيز 
برخوردار ش��دند، اين يارانه در سه نوبت از 55 هزار 
تومان ب��ه ازاي يك خانواده تك نف��ره تا مبلغ 205 
هزار تومان به ازاي خانواده هاي 5 نفره و بيش��تر به 
حساب سرپرستان خانوار واريز شد اما قطعا بررسي 
آزمون وسع بدون دسترسي به اطالعات كامل مالي 
حتما با خطاهايي مواجه اس��ت، براي اينكه جلوي 
خطاها گرفته ش��ود و ميزان آن ب��ه حداقل ممكن 
برسد شرايطي را با همكاري وزارت ارتباطات فراهم 
كرديم، سازمان فناوري ارتباطات يك كد دستوري 
در اختي��ار ق��رار داد تا اف��رادي كه فك��ر مي كنند 
اس��تحقاق دريافت سبد حمايت معيشتي را دارند و 
خود را نيازمند اين حمايت از سوي دولت ميدانند با 
اس��تفاده از اين كد دستوري شماره شهروندي خود 
را وارد ك��رده و كد رهگي��ري دريافت كنند و پس از 
وصل شدن سراس��ري اينترنت در كشور مستقيما 
به س��امانه حماي��ت وارد مي ش��وند و تقاضاي خود 
را ثبت ك��رده و در اين تقاضا به هم��كاران ما اجازه 
 ميدهند تا با بررسي بيش��تر وضعيت مالي خانوارها 
)بررسي حساب هاي بانكي( در صورتي كه اين تقاضا 
مورد تاييد قرار گرفت و مشخص شد كه خانوارهاي 
 متقاضي از لح��اظ تمكن مانند طبقات متوس��ط و 
كم درآمد جامعه هستند، از شروع فعاليت پرداخت 
س��بد حمايت معيش��تي به صورت يكجا به حساب 
خانوارهاي مش��مول جديد واريز خواهد ش��د و اگر 
احيانا با بررس��ي هاي انجام شده دقيق تر كه با اجازه 
مردم انجام خواهد شد به اين جمع بندي رسيديم كه 
اين خانوارها توانايي مالي دارند كه مشمول دريافت 
سبد حمايت معيشتي از سوي دولت نمي شوند و بين 
افراد كم درآمد و متوس��ط جامعه قرار نمي گيرند، با 
توجه به معياره��اي هفتگانه اي ك��ه دكتر ميدري 
توضي��ح داده بودند پيامكي با توضيح اينكه »خانوار 
شما واجد شرايط دريافت س��بد حمايت معيشتي 
نيس��ت«  ارسال خواهد ش��د، ممكن است تعداد 1 
ميليون نفر به 60 ميليون نفري كه در دوره اول براي 
آنها ياران��ه بنزين واريز كرديم اضافه ش��ود چرا كه 
ممكن است به اين نتيجه برسيم كه در آزمون وسع 
سيستم ما دچار خطا شده است و اصالح مي كنيم و 

در اين كار براي بررسي بسته نيست.
شريعتمداري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اطالعات 
افرادي ك��ه يارانه بنزين دريافت مي كنند محفوظ و 
محرمانه باقي خواهد ماند گف��ت: براي 60 ميليون 
نفر مشمولي كه يارانه بنزين واريز كرديم هيچگونه 
بررس��ي اطالعات بانكي ص��ورت نگرفت��ه، ما تنها 
اطالعات كساني را بررسي مي كنيم كه آزمون وسع 
نشان داده كه جزو طبقه كم درآمد و متوسط نيستند 

و تقاضاي بررسي بيش��تر دارند، اين قبيل افراد را نه 
مي تواني��م بگوييم جزو طبقات مح��روم در جامعه 
هستند و نه مي توان گفت جزو ثروتمندان محسوب 
مي ش��وند. وي ادامه داد: فردي كه داراي يك ملك 
با ارزش بيشتر از 1 ميليارد و 200 ميليون تومان در 
ش��هر تهران است،  خب در بس��ياري از نقاط تهران 
قيمت ملك به همين صورت است، كسي كه صاحب 
مسكن است با كس��ي كه مسكن ندارد فرق ميكند، 
اين به اين معنا نيست كه ان فرد ثروتمند است يا همه 
افرادي كه مس��كن ندارند فقير هستند چون ممكن 
است برخي مس��كن نداشته باش��ند اما درآمدهاي 
ديگري داشته باش��ند، ممكن است افرادي باشند با 
اينكه تمكن دارند، تمكن آنها در خريد يك خودروي 
500 ميليون توماني بروز كند يا در س��فرهاي مكرر 
خارجي بروز كند يا بيش از سه سفر به خارج از كشور 
غير از سفرهاي زيارتي داش��ته اند و يا منزل آنها در 
يك شهرس��تاني بالغ بر 900 ال��ي 1 ميليارد تومان 
ارزش داشته باشد، بنابراين اين افراد هم شغل دارند 
هم خانه دارند و هم خودرو اما به اين معنا نيست كه 
بسيار ثروتمند هستند اما با كساني كه از اين امكانات 
بي بهره هستند فرق مي كنند، سبد حمايت معيشتي 
به افراد نيازمند مي رسد و افراد غير نيازمند از داشتن 

آن محروم خواهند شد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل مبني بر اينكه 
مردم نسبت به مكانيزم توزيع يارانه بنزين معترض 
هس��تند و يارانه بنزين افرادي كه مستحق دريافت 
آن هستند نيز حذف شده است گفت: مردم معترض 

نيستند شما معترض هستيد!
وي در پاس��خ به س��وال ديگري مبني ب��ر اينكه كد 
دس��توري براي پيگي��ري وضعيت س��بد حمايت 
معيش��تي دول��ت اعالم ش��ده اما مردم ب��ه صورت 
حض��وري به وزارتخانه و ديگر س��ازمانهاي مربوطه 
و غي��ر مربوطه مراجعه كردند، آي��ا همكاري وزارت 
ارتباط��ات ب��ا وزارت كار همكاري خوبي داش��ته يا 
خير؟ گفت:بله وزارت ارتباطات همكاري هاي الزم 
را با وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي داش��ته است، 
تا كن��ون 3 اپراتور با وزارت كار هم��كاري كرده اند، 
هيچگونه اختاللي در دو اپراتور كه به وجود نيامد الي 
يك اپراتور كه تعداد بيش��تري سيمكارت در اختيار 
مردم قرار داده بود ساعاتي با مشكل فني مواجه شد و 
پس از چند ساعت مشكل اختالل ها برطرف شد.وي 
در پايان در پاس��خ به اين پرسش كه براي كارگراني 
كه چندين ماه است حقوق خود را دريافت نكرده اند 
چه اقداماتي انجام داده ايد؟ گفت: ما مكاتبه اي را با 
دولت انجام داديم با توجه به اينكه برخي كارفرمايان 
اين دس��ته از كارگران ك��ه بعضا بي��ن 2 الي 7 ماه 

اس��ت كه حقوق دريافت نكرده ان��د و بايد به عنوان 
دولت براي حل مش��كل آنها به كم��ك كارفرمايان 
 آنها بروي��م، تقاضا كردي��م در قبال اخ��ذ وثيقه اي

از كارفرماي��ان، منابعي را از طريق سيس��تم بانكي 
در اختيار قرار دهند، دولت هم با نظر مس��اعد آن را 
به ش��وراي پول و اعتبار داده است، اميدواريم با اين 
اتفاق بخش قابل مالحظه اي از اين مشكل تا حدودي 
حل شود، اما دولت به صورت مستقيم نمي تواند در 
حماي��ت از واحدهاي توليدي كه به هر دليل حقوق 
آنه��ا عقب افتاده و ح��دود 85 ه��زار واحد توليدي 
متوس��ط و بزرگ و حدود 498 ه��زار واحد توليدي 
كارگاهي و صنعتي مداخله كند. حدود 1100 واحد 
هستند كه در سطح كشور دچار مشكالتي هستند 
و براي ما حايز اهميت هس��تند، هم كميسيون هاي 
رفع موانع استاني و هم كارگروه رفع موانع توليد ملي 
كه به رياست وزير صمت است، تشكيل مي شود كه 
وظيفه رسيدگي به اين مسائل بر عهده آنان است، ما 
به عنوان وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي هم از طرف 
كارگران و هم از طرف كارفرمايان كه تشكل هاي آنان 
در وزارتخانه ثبت مي شود تالش مي كنيم زبان آنها 
در كميس��يون رفع موانع توليد، هيات وزيران براي 
حل مشكالت باشيم تا همه دستگاه هاي اجرايي به 

وظايف خود به دقت عمل كنند.

دولت نحوه پرداخت كمك معيشتي ها را شفاف كند
نايب رييس كميس��يون اصل 90 مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به اجراي طرح مديريت مصرف 
بنزين در كشور و افزايش قيمت بنزين گفت: دولت 
درباره پرداخت كمك هزينه هاي معيشتي به مردم 

شفاف سازي كند.
امير خجس��ته در گفت وگ��و با خانه ملت، با اش��اره 
به ت��الش مجل��س جهت دس��تيابي ب��ه راهكاري 
براي اصالح ط��رح افزايش قيمت و س��هميه بندي 
 بنزي��ن گف��ت: ايراداتي مانن��د كم بودن س��هميه 
تخصيص يافته به هر خودرو مطرح است كه به دنبال 
آن هستيم تا در صورت موافقت كلي افزايش دهيم. 
وي ب��ا بيان اينكه بايد ميزان س��هميه از 60 ليتر در 

ماه به مقدار بيشتري برس��د ادامه داد: اين موضوع 
در مجل��س مطرح ش��ده و در حال پيگيري اس��ت. 
نايب رييس كميس��يون اصل 90 مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به طرح اس��تيضاح وزير نفت در 
مجلس بيان كرد: طرح اين س��وال ها و استيضاح ها 
به دنبال افزايش قيمت كاالها و برخي گراني ها پس 
از افزايش قيمت بنزين است كه بر خالف وعده هاي 
داده ش��ده توس��ط دولت در اين چند روز شاهد آن 

هستيم .
خجس��ته در ادامه با اشاره به تهيه طرحي جمعي از 
نمايندگان كه دولت را ملزم به پرداخت درآمدهاي 
حاصل از اجراي طرح افزايش قيمت بنزين مي كند 

تصريح كرد: پيرو اعالم شمار زيادي از خانواده هاي 
كارمندان، بازنشس��تگان و كارگ��ران مبني بر عدم 
دريافت يارانه معيش��تي در حال تهيه و تدوين اين 
طرح هس��تند تا دول��ت موظف ش��ود 100 درصد 
درآمدهاي حاصل از افزاي��ش قيمت بنزين را فقط 
در اختيار مردم قرار دهد كه متاسفانه دو فوريت اين 
طرح رد ش��د و به نظر مي رس��د پس از تصويب يك 
فوري��ت آن اين طرح مدت زي��ادي را در راهروهاي 
مجلس طي كند و نبايد نس��بت ب��ه آن اميدوار بود.

نايب رييس كميس��يون اصل 90 مجلس ش��وراي 
اس��المي با انتقاد از دولت به خاطر عدم صداقت در 
خصوص پرداخت يارانه كمك هزينه معيش��تي به 

مردم گفت: دول��ت در ابتدا اعالم كرد درآمد حاصل 
از افزايش قيمت بنزين در سه مرحله به 60 ميليون 
ايراني پرداخت مي شود و آن دس��ته از 20 ميليون 
نفر نيز پس از اعالم درخواس��ت از اين يارانه بهرمند 
خواهند ش��د.وي ادامه داد: اين موضوع بارها مورد 
تاكيد ش��خص آقاي رييس جمه��ور و نوبخت قرار 
گرفت اما حاال شاهد عدم پرداخت به شمار زيادي از 
خانوارها هس��تيم و به نظر مي رسد عدد 60 ميليون 
يك موضوع تبليغاتي باشد لذا الزم است دولت نسبت 
به نحوه پرداخت ها شفاف سازي نمايد و مجلس نيز به 
صورت مستقل بررسي اين موضوع را فورا در دستور 
كار قرار دهد.خجسته سوال از وزراي اقتصادي دولت 

را در راستاي عملكرد نظارتي مجلس خواند و گفت: 
نمايندگان س��وال از وزراي مرتبط با بازار و افزايش 
قيمت ها را مطرح كردند و در اين خصوص خواستار 
پاسخگويي اين وزرا درباره نحوه عملكردشان پس از 

اجراي طرح افزايش قيمت بنزين هستند .
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر عدم 
افزايش قيمت كاال ها به خاطر طرح مديريت اصالح 
قيمت بنزين خاطرنشان كرد: ايشان بر مطالبه مردم 
مبني بر عدم افزايش قيمت ها پس از افزايش قيمت 
بنزين تاكيد كردند و البت��ه اين امر صرفا محدود به 
دولت نيست و الزم است قوه قضاييه نيز به جد وارد 

ميدان شود.

ارز نفتي را در بودجه لحاظ نمي كنيم
رييس سازمان برنامه با بيان اينكه صادرات غيرنفتي 
ما به 15 كش��ور اطراف صورت مي گي��رد، گفت: بايد 
صادرات غيرنفتي را در سال آينده به 48 ميليارد دالر 

برسانيم.
محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه اقتصاد مقاومتي 
اظهار كرد: طب��ق هدف گذاري هاي صورت گرفته در 
جلسه امروز اقتصاد مقاومتي، بايد صادرات غيرنفتي را 

در سال آينده به 48 ميليارد دالر برسانيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: ما در شرايط 
تحريمي قرار داريم و نمي توانيم ارز نفتي را در بودجه 
لحاظ كنيم، به همين دليل، بايد صادرات غيرنفتي خود 

را گسترش دهيم.

وي ادامه داد: در سال هاي گذشته بيش از 50 ميليارد 
دالر از صادرات نفتي درآمد داشتيم كه در حال حاضر 
اين بخ��ش از منابع ارزي را نداريم و بايد از منابع ارزي 
ديگري اس��تفاده كنيم و آن منابع ديگر، صادرات غير 

نفتي است.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور افزود: صادرات 
غيرنفتي ما به 15 كشور اطراف صورت مي گيرد و بايد 

صادرات خود را به اين كشورها گسترش دهيم.
نوبخت گفت: جلسه امروز معطوف به گسترش صادرات 
غيرنفتي بود، تا به چه ترتيبي موانع صادرات خود را به 
اين 15 كشور برطرف كنيم و طبق هدف گذاري هاي 
صورت گرفته، 24 ميليارد دالر صادرات غير نفتي را كه 

در حال حاضر داريم به 48 ميليارد دالر در سال آينده 
برسانيم.وي خاطرنشان كرد: در اين جلسه سازوكارهاي 
افزايش صادرات غيرنفتي مطرح شد و همه سعي ما بر 
اين است كه كشور را به گونه اي مديريت كنيم تا بتوانيم 

بودجه را از ارز حاصل از نفت جدا كنيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه در مورد 
پرداخت ه��اي حمايتي، گفت: اف��رادي كه متقاضي 
دريافت حمايت معيشتي هستند، مي توانند از طريق 
مسيرهاي اعالم شده وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
اقدام كنند و در صورت تاييد حمايت معيش��تي آنها 
پرداخت خواهد ش��د.نوبخت گفت: سازمان برنامه و 
بودجه كشور افرادي را كه مشمول اين دريافت شوند، 

در ماه آينده به همراه كس��اني كه مش��مول دريافت 
يارانه از قبل بودند به صورت يك جا پرداخت ها را انجام 

خواهد داد.
مع��اون رييس جمهور ادام��ه داد: افرادي ك��ه يارانه 
معيش��تي حق آنها بوده و اين ماه اين يارانه را دريافت 
نكردند، هر دو ماه را به صورت يك جا دريافت خواهند 
كرد.وي افزود: برنامه ري��زي وزارت رفاه براي دريافت 
يارانه حمايتي براي ح��دود 60 ميليون نفر بود كه در 
مرحله اول 2420 ميليارد تومان به حساب 17 ميليون 

و 700 هزار سرپرست خانوار واريز شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: منابعي كه 
از اصالح قيمت حامل هاي انرژي و سهميه بندي كردن 

بنزين حاصل مي شود، به مردم برگردانده خواهد شد.
نوبخت افزود: سهميه بندي بنزين را از 24 آبان شروع 
كرديم و يارانه هاي اين ماه را از محل تنخواه پرداخت 
كردي��م و براي ماه آينده به فاصله ي��ك ماه بعد از 24 

آذرماه اين اقدام انجام خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: اين سازمان 
نظارت و مديريت بر پرداخت ها را بر عهده دارد و ما بعد از 
گذشت يك ماه، گزارش رقم دريافتي حاصل از مديريت 

سوخت را به مردم ارايه خواهيم داد.
نوبخت ادامه داد: در صورتي كه رقم حاصل از مديريت 
سوخت بيشتر از پيش بيني ما هم باشد، ما حق استفاده 

از آن را نداريم و همه آن را به مردم بر مي گردانيم.
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ثبت نام 2 ميليون خانوار در سامانه ۶۳۶۹#*
سخنگوي ستاد شناسايي مش��موالن طرح حمايت 
معيش��تي دولت گفت: تاكن��ون دوميلي��ون خانوار 
درخواست خود را در سامانه #6369* ثبت كرده اند 
كه هفت تا هش��ت درصد از درخواس��ت ها متعلق به 

سرپرست خانوارها نبوده است.
حسين ميرزايي در مصاحبه با راديو با بيان اينكه تمامي 
خانواره��اي ايراني )24 ميليون خانوار( در كش��ور بر 
مبناي آزمون وسع در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان به 
لحاظ وسع مالي از باال به پايين رتبه بندي شدند، افزود: 
اين تعداد از پايين به باال بر اس��اس بعد خانوار مرتب و 
60ميليون نفر براي دريافت يارانه حمايت معيشتي 
شناسايي شده اند كه در مرحله نخست طي سه نوبت 

اين يارانه به حساب آنان واريز شده است.
وي اظهار كرد: مطابق آمار بانك هاي اطالعاتي موجود 
در كشور هيچ خودرويي به نام 52درصد از خانوارهاي 
ايراني ثبت نش��ده است. س��خنگوي ستاد شناسايي 

مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت گفت: به طور 
كلي خانوارها از نظر درآمدي، خودرو، شغل، تحصيالت 
و ديگر اطالعات براي دريافت يارانه حمايت معيشتي 
شناسايي شده اند. وي در ادامه افزود: خانوارهايي كه 
در گام نخست مش��مول طرح مزبور شدند يارانه بگير 
بودند و در گام دوم افرادي كه خود را براي دريافت سبد 
حمايت معيش��تي ذي حق مي دانند و جزو سه دهك 
باالي درآمدي نيستند از طريق كد دستوري6369#* 
درخواست خود را ثبت كنند. اين افراد اگر پس از بررسي 
حائز شرايط در ليست مشموالن حمايت معيشتي قرار 
مي گيرند.ميرزايي تصريح كرد: تاكنون دوميليون خانوار 
درخواست خود را در سامانه مزبور ثبت كرده اند كه هفت 
تا هشت درصد از درخواس��ت ها متعلق به سرپرست 
خانوارها نبوده است.وي توضيح داد: براي جلوگيري از 
ازدحام و ترافيك فقط سرپرست خانوارها به اين سامانه 
مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند. نتيجه هم در 

مدت 24 ساعت اطالع رساني خواهد شد.سخنگوي 
ستاد شناسايي مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت 
گفت: هم اكنون 76ميليون نفر در كشور يارانه نقدي 
دريافت مي كنند.وي افزود: يارانه عده اي به دليل وسع 
باالي مالي و قرار گرفتن در ليست پردرآمدها در حد 

فاصل سال هاي 94، 95 و 98 قطع شده است.
ميرزايي بيان كرد: به طور كلي افرادي كه در سه دهك 
ب��االي درآمدي ق��رار دارند، مش��مول طرح حمايت 
معيشتي دولت نخواهند ش��د. وي گفت: برخي ها به 
دالئل مختلف از جمله جاماندن از يارانه به سبب عدم 
ثبت نام و تعدادي نيز به سبب نداشتن نياز به مبلغ نقدي 
يارانه در مقاطع مختلف انصراف داده اند.س��خنگوي 
ستاد شناسايي مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت 
افزود: براي جاماندگان امكان ثبت نام فراهم شده كه 
حق آنان ضايع نشود. وي يادآورشد: هم اكنون بيشتر 

نگراني ها ناظر بر اين افراد است.

عملكرد ش��ش ماهه بودجه نشان مي دهد سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها در نيمه نخست سال جاري 
براي تامين منابع زيان خود 4300 ميليارد تومان از 

منابع عمومي استفاده كرده است.
علمكرد بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه ها ذيل 
بودجه ش��ركت هاي دولتي زيانده در 6 ماهه س��ال 

98 منتشر شد. 
بر اين اس��اس طب��ق ردي��ف 295330 متعلق به 
س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها در نيمه نخست 
س��ال 48 هزار و 316 ميليارد و 32 ميليون تومان 
از محل حامل هاي انرژي و مف��اد تبصره 14 قانون 
بودجه 98 درآمد كس��ب كرده و در طرف ديگر بالغ 
بر 48 ه��زار و 320 ميلي��ارد و 392 ميليون تومان 

هزينه داشته است. 
طبق اطالعات به دست آمده از بودجه سال جاري، 
به اين سازمان بالغ بر 4 هزار و 359 ميليارد تومان از 

محل منابع عمومي دولت براي جبران زيان پرداخت 
شده اس��ت.به گزارش فارس، براس��اس تبصره 14 
قان��ون بودجه 98 تمام��ي دريافتي ه��ا مندرج در 
جدول اين تبصره به استثناي عوارض شهرداري ها 
و دهياري ها به حس��اب هدفمندسازي يارانه ها نزد 
خزانه داري كل كش��ور واريز مي شود. كل اين رقم 
براي س��ال جاري 140 هزار و 740ميليارد تومان 

است كه مصارف اختصاصي دارد. 
طبق اين اطالعات 48 درصد درآمدهاي يكس��اله 
هدفمندي در 6 ماهه نخس��ت س��ال محقق ش��ده 
و انتظار مي رود تا پايان س��ال ني��ز 67 هزار و 999 

ميليارد تومان آن وصول شود. 
پيش ت��ر اكب��ر اي��زدي مديرعام��ل س��ازمان 
هدفمند س��ازي يارانه ها گفته بود ب��راي پرداخت 
يارانه نقدي خان��وار حتي يك ريال ه��م از بودجه 

عمومي دولت استفاده نشده است.

كمك 4۳00 ميلياردي بودجه براي تامين يارانه نقدي

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )125( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با ش�غل و 

فرصت براي همگان 
مشاركت نيروي كار ما در صورتي كه يك جميعت 
سالم تر داشته باشيم باالتر خواهد بود. اين آب و هوا 
نيست و اين هوايي نيست كه ما در آن تنفس مي كنيم 
يا آبي كه مي نوشيم امريكا را به جمعيت كمتر سالمي 
كه زندگاني كوتاه تري از ديگر كشورهاي پيشرفته 
دارند هدايت كرده است بلكه تمايل كمتر و توانايي 
پايين تر آن است كه باعث شده در نيروي كار مشاركت 
فعال كمتري داشته باشد. ما به مقررات بهتري احتياج 
داريم كه بتواند ما را از صنعت غذايي كه توانس��ته 
ما را با غذاي هاي اعتياد آور و غيرس��الم اليه بندي 
كند، حفاظت كند. ما همچنين نياز به يك سيستم 
مراقبت بهداشتي سالمتر داريم كه در فصل بعدي به 
آن خواهيم پرداخت. در آخر، يك نيروي كار سالمتر 
مي تواند ما را از نااميدي كه سياست هاي بد اقتصادي 
سبب شده يك سوم قرن به آن دچار شويم، بيرون 
بياورد. حتي اگر ما مراقب رنج بشري نباشيم مي توانيم 
از دورنماي رش��د اقتصادي براي آن سياست هاي 

خالصي بريزيم. 

  بهره وري 
بهره وري تحت تاثير يك سري از متغيرها است. يك 
نيروي كار سالم و شاداب يك نيروي كار بهره ور است 
و داليل خوب��ي وجود دارد آن دس��ته از افرادي كه 
درآمدشان در 5 دهك پايين درآمدي اياالت متحده 
است نه شاداب هستند و نه سالم. به همين خاطر، 
تبعيض گسترده در بازارهاي كار اياالت متحده بدون 
شك نه تنها نسبت به آنهايي كه عليه اين تبعيض ها 
هستند، مشوق و عادالنه نيستند بلكه به آن معنا هم 
هس��ت كه كارگران به طور اپتيمم با شغل هايشان 

هم همخوان��ي ندارند 
. فصل هاي پيش��ين 
نش��ان داد كه چگونه 
قدرت ب��ازار اقتصاد ما 
را منحرف كرد و رشد 
و بازدهي را تقليل داد. 
انحصارات انگيزه هاي 
ابداع را پايين مي آورد 
و ب��ا موانعي ك��ه في 

الواقع براي خفه كردن ابداع برپا كرده اند مانع ورود 
مي شوند. بنابراين مهار كردن قدرت بازار بخشي از 
دستورالعمل هاي رشد و اشتغال است نه فقط بخشي 
از دس��تورالعمل هاي نابرابري و قدرت. حفره مهم 
ديگر سال هاي اخير عدم بازدهي در سرمايه گذاري 
در زيرساخت ها است. در حالي كه به نظر مي رسد  بر 
روي اهميت زير ساخت ها اجماعي شكل گرفته، اما 
اين اجماع ظاهر سازي است. جمهوري خواهان بر 
حسب اولويت ها نشان داده اند كه اين زيرساخت ها 
نسبت به كاهش ماليات براي شركت هاي ثروتمند 
اهميت زيادي ندارند. درست چند هفته پس از آنكه 
جمهوري خواهان اليحه ماليات را در پايان س��ال 
2017 تصويب كردند؛ يك حركت چند ده تريليون 
دالري براي ثروتمندان، يك مقام ارشد دولت ترامپ 
گفت: زيرساخت هنوز براي كشور ما اولويت دارد اما 
ما پولي نداريم. آنها بايد زودتر از اين فكر مي كردند. 
در اصل، اليحه ماليات براي آن ايالت هايي كه خرج 
باالي��ي دارند تا بتوانند درآمده��ا را افزايش دهند، 
مشكل ساز خواهد ش��د و اين امر مطمئنا منجر به 
انقباض هزينه عمومي زيرساخت مي شود. خيلي 
راحت مي شود پيش بيني كرد كه كسري مالي حجيم 
فدرال ناشي از اليحه مالياتي 2017 است كه در آن 
ده هزينه فدرال در خصوص زيرساخت را تحت فشار 

قرار خواهد داد. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

مالك واريز يارانه بنزين »ثروت« 
خانوار باشد نه »درآمد« خانوار

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس گفت: به نظر مي رس��د كه در 
ش��رايط كنوني مالك دولت براي واري��ز يارانه به 
مردم درآمد خانوارها بوده، اين در حالي اس��ت كه 
مالك اختصاص يارانه بنزين بايد ثروت خانوار باشد. 
جهانبخش محبي نيا عضو هيات رييسه كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم واريز يارانه 
معيشتي به برخي از اقشار ضعيف و متوسط جامعه، 
گفت: متأس��فانه در يك هفته اخير با وجود اعالم 
دولت براي واريز يارانه معيشتي، عده اي از خانوارها 
هنوز موفق به دريافت اين مبالغ نش��ده اند كه اين 
مساله موجب اعتراض افراد ش��ده است. نماينده 
مردم مياندوآب، ش��اهين دژ، ت��كاب در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: رويكرد اصلي در ارايه يارانه 
معيشتي به اقشار جامعه، رويكرد امدادي و اجتماعي 
اس��ت و دولت به دنبال آن بود كه با افزايش قيمت 
بنزين، از اقشار جامعه در برابر مشكالت اقتصادي 
حمايت كند. وي گفت: دولت درصدد است كه در 
قالب يارانه معيش��تي به اقشار آسيب پذير جامعه 
 كمك كند، حال طبق اعالم دولت، اين مبلغ به حدود
60 ميليون نفر از افراد جامعه تخصيص داده مي شود، 
حال سوال پيش مي آيد كه چرا هنوز عده اي از مردم 
اين ياران��ه را دريافت نكرده اند. محبي نيا ادامه داد: 
به نظر من دولت بايد نس��بت به فرآيند واريز يارانه 
معيشتي ميان مردم بازنگري صورت دهد، از طرف 
ديگر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بايد در 
بحث ارايه يارانه هاي حمايتي هوشيار باشد تا همانند 
بحث اجراي قانون هدفمندي و واريز يارانه بي نظمي 

صورت نگيرد.

خبر كالن



اخبار

كاهش عرضه ارز  وتعلل صادركنندگان و تسويه حساب آخر سال 

درخواست۱۶۴ نفر از نمايندگان از مجمع تشخيص مصلحت قرائت شد

انتقاد  رييس كل  از صادركنندگان

بيانيه نمايندگان در خصوص تعيين تكليف حذف سود مركب 

گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي نسبت به نوسان يك هفته گذشته 
بازار ارز واكنش نشان داد و اظهار داشت: آنچه كه اين روزها 
در بازار ارز مي بينيم عمدتًا ناشي از نحوه عملكرد برخي از 
صادركنندگاني است كه به سبب جو رواني ناشي از افزايش 
نرخ بنزين و حوادث بعد از آن و شروع تسويه حساب هاي 
تجار با خارجيان در پايان سال ميالدي، تالش مي كنند 
با تعلل، ارزهاي صادراتي خود را با نرخ هايي باالتر عرضه 
نمايند. به همين دليل به خاطر اعالم نرخ هاي غيرواقعي، 
تقاضاي زيادي حتي براي نرخ هاي كمتر از آن وجود ندارد.

رييس كل بانك مركزي تأكيد كرد: بانك مركزي در اين 
مواقع همان گونه كه درحال حاضر درحال انجام اس��ت، 
با حضور پرقدرت در بازار حوال��ه اي ارز، عدم تعادل هاي 
مقطعي را مرتف��ع و تعادل مبتني بر متغيرهاي واقعي را 

همانند بازار اسكناس به بازار حواله بر مي گرداند.
همتي افزود: باره��ا تأكيد كرده ام ك��ه بانك مركزي به 
تدوام ثبات نسبي بازار ارز اهميت ويژه اي قائل است و رمز 
تداوم ثبات در اين بازار و به تبع آن در ساير بازارها، توجه 
به بنيان هاي بازار در كنار حضور ُپرقدرت بازار ساز براي 
جلوگيري از سفته بازي و نوسان گيري در اين بازار است و 
اين بار نيز با اقداماتي كه در جريان اقدام دارد كما في السابق 

بازار را مديريت خواهد كرد.
در همين حال روز سه شنبه 5 آذر 98 در بازارهاي جهاني 
نرخ اونس طال بدون تغيير قيمت نسبت به روز دوشنبه 
1458 دالر قيمت گذاري شد و قيمت دالر در بازار آزاد نيز 
12230 تومان نرخ گذاري شد. در سامانه سنا نرخ لحظه اي 
قيمت خريد دالر به 12 هزار و 200 تومان و قيمت فروش 
آن به 12 هزار و 350 تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي 
هر يورو به قيمت 13 ه��زار و 400 تومان خريداري و به 

قيمت 13 هزار و 550 تومان به فروش رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار طال مظنه يك مثقال طالي 
آب شده 17 عيار يك ميليون و 856 هزار تومان، هر گرم 
طال 18 عيار 428 هزار و 500 تومان، سكه طرح جديد 4 
ميليون و 260 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 250 
هزار تومان، نيم س��كه با افزايش 2 ميلي��ون و 250 هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و 440 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 870 هزار تومان معامله شد.
سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز دوشنبه 4 آذر 98 
را ب��راي دالر 11 هزار و 922 تومان، يورو 13 هزار و 341 
تومان، پوند انگليس 15 هزار و 274 تومان، درهم امارات 
3 هزار و 293 تومان، لير تركيه 2 هزار و 176 تومان و يوآن 

چين يك هزار و 802 تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رس��مي بانك مركزي ن��رخ 47 ارز را براي روز 
سه ش��نبه اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 24 ارز مانند 
يورو نسبت به روز دوشنبه كاهش و قيمت 10 واحد پولي 
ديگ��ر مانند پوند افزايش يافت؛ ن��رخ دالر و 12 ارز ديگر 

نيز ثابت ماند.
بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امري��كا براي روز 
»سه ش��نبه پنجم آذر ماه 98« بدون تغيير نسبت به روز 
دوش��نبه 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس نيز با 203 ريال افزايش 54 هزار و 163 ريال و هر 
يورو نيز با 28 ريال كاهش نسبت به روز دوشنبه 46 هزار 

و 261 ريال ارزش گذاري شد.

  كاهش جزئي قيمت سكه در بازار
همچنين سه شنبه قيمت س��كه در بازار كاهش جزئي 
داش��ته اما قيمت دالر نسبت به روز دوشنبه 300 تومان 

افزايش يافت.

همچنين بازار ارز كه در روزهاي اخير شاهد ثبات قيمت 
ارزهاي مختلف بود، از روز دوشنبه روند صعودي به خود 
گرفت و سه شنبه نيز به اين روند ادامه داد و بر همين اساس، 
قيمت خريد دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نسبت به روز 
دوش��نبه با افزايش 300 توماني همراه شد، به طوري كه 
قيمت خريد هر دالر 12 هزار و 250 تومان و قيمت فروش 
آن نيز 12 هزار و 350 تومان است. همچنين هر يورو در 
اين صرافي ها 13 هزار و 400 تومان خريداري و 13 هزار 
و 550 تومان فروخته مي شود كه قيمت اين ارز نيز 250 
تومان افزايش يافته است. اما در بانك ها نيز قيمت خريد 
دالر و يورو افزايش داشت و هر دالر 12 هزار و 23 تومان 
و هر يورو 13 هزار و 278 تومان از مش��تريان خريداري 
شده است. قيمت ارز مسافرتي نسبت به روز دوشنبه 300 
تومان افزايش يافت و هر يورو مسافرتي حدود 13 هزار و 
800 تومان براي مسافران قيمت گذاري شده كه باالتر از 

نرخ صرافي هاست.

  دالر بر قله هفتگي
از سوي ديگر در معامالت روز سه شنبه بازارهاي ارز، فضاي 
معامالت بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار مربوط به جنگ 
تجاري امريكا و چين قرار گرفت و ارزش دالر در بازارهاي 

جهاني به باالترين سطح يك هفته اخير رسيد.
به گزارش رويترز، در معامالت روز سه شنبه بازارهاي ارز، 
فضاي معامالت بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار مربوط به 
جنگ تجاري امريكا و چين قرار گرفت. نشريه »گلوبالل 
تايمز« به نقل از منبعي آگاه از دولت چين گزارش كرده 
است كه امريكا و چين بسيار به فاز نخست توافق تجاري 
نزديك شده اند. قرار است شي جين پينگ، رييس جمهور 
چين با دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در هفته هاي 
آينده ديدار و در خصوص راهكارهاي برون رفت از بن بست 

فعلي گفت وگو كند.
كريگ ارالم، تحليلگر ارشد بازار در موسسه»اواندا« گفت: 
اخبار مثبت از تحوالت جنگ تج��اري باعث ايجاد موج 

جديدي از خوش بيني ها در بين معامله گران شده است 
با اين حال نبايد فراموش كرد كه قبال هم بارها اعالم شده 
كه طرفين نزديك به امضاي توافق هس��تند اما مجددا 

اختالفات، طرفين را از ميز مذاكره دور كرده است.
چي��ن و امريكا درگير يك جنگ تج��اري طوالني مدت 
بوده اند كه اكنون وارد شانزدهمين ماه خود شده است و از 
آن به عنوان يكي از اصلي ترين داليل كاهش رشد اقتصادي 
جهان نام برده مي شود تا جايي كه بانك جهاني، زيان اين 
جنگ براي اقتصاد جهاني طي دو سال  آينده را حدود 700 
ميليارد دالر برآورد كرده است. دو طرف طيف گسترده اي 
از محصوالت وارداتي يكديگر را مشمول تعرفه هاي اضافي 
كرده اند. از سوي ديگر هر چند رييس جمهور چين گفته 
كه چين به دنبال پرهيز از يك جنگ تجاري با واشنگتن 
است اما در عين حال گفته است كه اين كشور هراسي از 
اقدام متقابل در صورت لزوم ن��دارد. طرف امريكايي نيز 
سيگنال هاي متناقضي را فرستاده تا جايي كه نمايندگان 
مجلس سنا از دولت خواس��ته اند تا معافيت همكاري با 
ش��ركت چيني هوآوي را لغو كن��د. ري آتريل، تحليلگر 
معامالت ارزي در بانك ملي استراليا گفت: اخبار متضاد 
باعث شده است تا بازار حدس هاي مختلفي بزند و كسي 

نمي داند كه قرار است در نهايت چه اتفاقي بيفتد.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، با 0.09 درصد افزايش در مقايسه 
با روز دوشنبه و در س��طح 98.355 واحد بسته شد. نرخ 
برابري هر فرانك سوييس معادل 1.0034 دالر اعالم شد.

در حوزه برگزيت نيز حزب محافظه كار كماكان از رقيب 
اصلي خود يعني حزب كارگر در نظرسنجي ها پيش است. 
جرمي كوربين- رهبر حزب كارگر- وعده داده اس��ت در 
صورت پيروزي در انتخابات، رفران��دوم برگزيت را براي 
ب��ار دوم برگزار خواهد كرد اما اف��زوده كه در جريان اين 

همه پرسي موضعي بي طرف اتخاذ خواهد كرد.
در آخرين دور از معامالت، پوند ب��ا 0.16 درصد كاهش 
قيمت نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي 1.2897 دالر 

مبادله ش��د. هر يورو نيز با 0.1درصد كاهش به 1.1016 
دالر كاهش ياف��ت. همچنين هر دالر امريكا به 1.3307 
دالر كانادا افزايش يافت. در برابر همتاي سنگاپوري، هر 

دالر به ازاي 1.3650 دالر سنگاپور مبادله شد.
ارزش دالر كانادا در روزهاي اخير به دنبال گسترده تر شدن 
اعتصابات كاركنان راه آهن ملي اين كش��ور در اعتراض 
به تصميم مديران براي تعديل بخشي از كاركنان دچار 
ريزش شديدي شده است. اين اعتصابات همچنين حمل 
و نقل ريلي و حمل محصوالت كش��اورزي را در برخي از 
استان هاي اين كشور با اختالالتي همراه كرده كه نگراني ها 
از كاهش رش��د اقتصادي اين كش��ور در سه ماهه پاياني 
سال را تشديد كرده اس��ت. در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، همچنين هر دالر به 108.9884 ين رس��يد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4739 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.0286 

يوان چين اعالم شد.

  شيب كاهش قيمت طال تندتر شد
همچنين قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني 
با چشم انداز انعقاد توافق تجاري مقدماتي ميان امريكا و 
چين، به پايين ترين حد خود در دو هفته گذشته كاهش 
يافت. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور 0.1 درصد كاهش 
يافت و به 1454 دالر و 19 سنت رسيد، در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال با 0.2 درصد كاهش، به 1453 

دالر و 80 سنت رسيد.
بنجامين لو، تحليلگر شركت فيليپ فيوچرز اظهار كرد: 
ما شاهد نشانه هاي پيش��رفت مذاكرات تجاري بوده ايم 
و همچنين منتظر آمار اقتص��ادي خوب در هفته جاري 
هستيم و همه اين موارد به خوش بيني جمعي كمك كرده 
است. بنابراين ريسك پذيري افزايش پيدا كرده و دورنماي 

بازار طال تيره شده است.
دو روز پس از انتشار گزارش هايي مبني بر اينكه پكن و 

واشنگتن به امضاي توافق تجاري نزديك مي شوند، ليو 
هي، معاون نخست وزير چين، رابرت اليتيزر، نماينده 
تجاري امريكا و اس��تيون منوچين، وزير خزانه داري 
امريكا درباره مس��ائل مربوط به فاز اول توافق تجاري 

تماس تلفني داشتند.
بازارهاي سهام آس��يايي با اميدواري به توافق دو اقتصاد 
بزرگ جهان در آينده نزديك، صعود كردند و دالر نزديك 
به باالترين حد خود در دو هفته گذشته ايستاد. بازارها پس 
از اينكه چين در يك شنبه هفته جاري اعالم كرد حمايت از 
حقوق مالكيت معنوي را افزايش خواهد داد، از نشانه هاي 

افت بيشتر تنش هاي تجاري استقبال كردند.
قيمت طال كه در شرايط بي ثباتي اقتصادي و سياسي به 
پناهگاه مطمئن سرمايه تبديل مي شود از ابتداي امسال 
تاكنون بيش از 13 درصد رشد كرده كه عمدتا تحت تاثير 
جنگ تجاري امريكا و چين و تاثير منفي آن بر رشد اقتصاد 
جهاني بوده است. جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا 
روز دوشنبه گفت: مقامات اين بانك چشم انداز مطلوبي 
براي اقتصاد امريكا دارند. با اين حال رشد اقتصاد جهاني 
ضعيف و ابهام تجاري مانع از رشد شده و اگر آمار اقتصادي 
باعث شود، ارزيابي آنها از چشم انداز رشد اقتصادي تغيير 

كند، مناسب با آن واكنش نشان خواهند داد.
بر اس��اس گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا امسال 
س��ه دور نرخ هاي بهره را به منظور حمايت از رش��د 
اقتصادي كاهش داده اس��ت اما پس از نشست اكتبر، 
سياس��ت گذاران امريكايي اعالم كردن��د تا زماني كه 
نشانه جدي از وخامت اوضاع اقتصادي مشاهده نكنند، 
نرخ هاي بهره را پايين تر نخواهند برد. در بازار ساير فلزات 
ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل فوري با 0.3 درصد 
كاهش، به 16 دالر و 85 سنت رسيد. هر اونس پالتين 
براي تحويل فوري ب��ا 0.1 درصد افزايش، 897 دالر و 
44 س��نت بود. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 

0.1 درصد افزايش، به 1798 دالر و 99 سنت رسيد.

  س�قوط بيت كوي�ن ب�ه پايين تري�ن س�طح 
در ۸ ماه اخير

در خبري ديگر قيمت محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان با 
تشديد محدوديت هاي چين بر ارزهاي ديجيتال، با سقوط 

شديدي مواجه شد.
ب��ه گ��زارش سي ان بي س��ي، طب��ق داده ه��اي پايگاه 
كوين دس��ك، بيت كوين كه محبوب ترين ارز ديجيتال 
جهان است ديش��ب تا 6558.14 دالر سقوط كرد. طبق 
اين داده ها تنها در ماه اخير كه دولت چين محدوديت هاي 
ارزهاي ديجيتال را تشديد كرده، بيت كوين 3000 دالر از 

ارزش خود را از دست داده است. 
اين در حالي اس��ت كه در اوايل ماه گذشته پس از اينكه 
رييس جمهور چين، شي جين پينگ، در سخنراني خود از 
بازتر كردن فضا براي تكنولوژي بالك چين صحبت كرد، 
قيمت بيت كوين موقتا به باالتر از 10 هزار دالر جهش كرده 
بود. اما روز جمعه بانك مركزي چين در اقدامي برعكس 
اين مواضع، از س��رمايه گذاران خواست در مورد ارزهاي 

ديجيتال هوشيار باشند.
حاال پكن مواضع س��ختي در قبال ارزهاي ديجيتال 
اتخاذ كرده و اقدامات صندوق ه��اي تامين مالي اين 
ارزها، كه با عنوان عرضه اوليه س��كه مجازي صورت 
مي گيرند، را ممنوع كرده اس��ت. جف دورمان، مدير 
ارشد سرمايه گذاري آركا، مي گويد: اين يكي از بدترين 
هفته هاي تاريخ سرمايه هاي ديجيتال است و بازار به 

وضوح در حال كوچك تر شدن است.

گروه بانك و بيمه| 
164 نفر از نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي خواستار 
تعيين تكليف حذف س��ود مركب در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام ش��دند. به گزارش »تع��ادل«، علي اصغر 
يوسف نژاد در جلس��ه علني مجلس متن اين بيانيه را به 
شرح زير قرائت كرد: طرح تسويه بدهكاران بانكي كه با قيد 
دوفوريت در مجلس به تصويب رسيده بود، سه ماه است 
كه در دستور آن مجمع تش��خيص قرار دارد و همچنان 
بالتكليف مانده است.  يكي از پديده هاي ويرانگر در اقتصاد 
كه زاييده رفتار نامناسب برخي بانك ها و نظارت ناكافي 
بانك مركزي در سال هاي گذشته است، محاسبه و دريافت 
سود مركب و وجه التزام از بدهكاران بانكي است؛ اين پديده 
كه به ش��كل س��ريع و در اكثر موارد به صورت غيرشفاف 
و با عقد قراردادهاي جديد با مبنا ق��رار دادن مانده اصل، 
وجه التزام و سود قراردادهاي قبلي انجام پذيرفته، باعث 
شده بدهي بدهكاران بانكي به شكل سرطاني رشد كند. 
مسلمًا شما نيز مانند ما محل رجوع بسياري از بدهكاران 
بانكي بوديد كه علي رغم پرداخت چند برابر اصل بدهي و 
سود همچنان با بدهي زياد به بانك ها روبرو هستند و در 
پرداخت بدهي مستأصل و ناتوان شده اند، از آنجا كه مصوبه 
جديد بانك مركزي عطف به ماسبق نمي شود و نمي تواند 
مشكالت بدهكاران بانكي را حل كند، نمايندگان مجلس 
طرح حذف س��ود مركب را با قيد دوفوريت طرح كردند. 
اين طرح با حذف يك بند در هيات دولت تصويب ش��د و 
نمايندگان مجلس با حمايت و پشتيباني رييس كل بانك 
مرك��زي آن را تصويب كردند، اما ب��ا توجه به ايراد فقهي 
شوراي نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ارسال شد و سه ماه است كه در آن مجمع بالتكليف 
است، تقاضا داريم در اين مورد اقدام سريع همراه با تعجيل 
به عمل آيد. پيش از اين، نمايندگان مجلس جهت تامين 
نظر ش��وراي نگهبان، اصالحات طرح الزام بانك ها براي 
حذف سود از بدهي تسهيالت گيرندگان را اعمال كردند. 
نمايندگان در نشست علني سه شنبه، 8 مردادماه مجلس 
شوراي اسالمي طرح دوفوريتي الزام بانك ها بر حسب سود 

و جريمه را با اعم��ال اصالحاتي با 171 راي موافق، 8 راي 
مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در 

جلسه موافقت كردند.
بند )1( اصالحي ماده واحده به ش��رح زير اس��ت: مالك 
محاسبه بدهي متقاضيان مش��مول اين قانون، »قرارداد 
اوليه« است. در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت 
برخالف مقررات اعالمي بانك مركزي از طرقي مانند انعقاد 
توافقنامه، قرارداد جديد يا اعطاي تسهيالت جايگزين امهال 
شده باش��د، آخرين قرارداد يا توافقنامه قبل از تاريخ يكم 
فروردين 1393 »قرارداد مالك محاسبه« تلقي و محاسبه 

مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي شود.
قراردادهايي كه به صورت قانوني و به استناد احكام قوانين 
بودج��ه س��ال هاي 1390، 1391 و 1392 و ماده )23( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 
مصوب يكم ارديبهشت 1394 با شرايط مندرج در احكام 
مذكور و بدون لحاظ جريمه ها، منعقد شده است، از شمول 

حكم اين قانون مستثني است.
همچنين نمايندگان با حذف بند )8( ماده واحده با 132 
راي موافق، 35 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 205 

نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند 8 آمده بود: بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان 
شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال 1399 
به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت 5 سال در صورت هاي 
مالي خود مستهلك نمايند. زيان مزبور به عنوان هزينه قابل 

قبول مالياتي پذيرفته مي شود. 
طرح اوليه مجلس ش��امل موارد زير اس��ت: ماده واحده: 
به منظور حمايت از رونق توليد و تس��هيل تسويه بدهي 
غيرجاري دريافت كنندگان تسهيالت ريالي از بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيالت گيرندگان 
يادشده كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را 
تا پايان سال 1397 پرداخت نكرده اند، مانده بدهي خود را 
كه مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداكثر 
تا پايان دي ماه 1398 نقداً تس��ويه نمايند، كليه بانك ها 

و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي 
تسهيالت گيرنده در محاسبه مانده بدهي آنان به ترتيب زير 
عمل نمايند: 1-مالك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول 
اين ماده واحده، »قرارداد اوليه« است. در صورتي كه قرارداد 
اوليه بع��د از تاريخ 1393/1/1 يك يا چند نوبت تمديد يا 
امهال شده، يا بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانكي براي 
تسويه آن، تسهيالت جايگزين به تسهيالت گيرنده اعطا 
كرده باشد، بانك يا موسسه اعتباري موظف است در صورت 
درخواست مشتري، قراردادهايي را كه بعد از 1393/1/1 
منعقد شده الغاء نمايد. در اين صورت، آخرين قرارداد قبل 
از تاريخ مزبور، »قرارداد اوليه« تلقي مي شود. در صورتي 
كه تسهيالت گيرنده بدهي خود را تا پايان دي ماه 1398 

تسويه كند، بدهي وي به ترتيب زير محاسبه مي شود: 

  واكنش ه�ا به مصوبه حذف س�ود و جريمه 
بدهكاران بانكي 

به دنبال تصويب حذف سود و جريمه بدهي بدهكاران بانكي 
در مجلس، واكنش هاي مختلفي از سوي مسووالن بانكي و 
اقتصادي مطرح شده است. برخي كارشناسان معتقدند كه 
اين موضوع مي تواند بدهي هاي خرد و متوسط مثال زير 2 
ميليارد توماني را كاهش دهد و عده اي تشويق مي شوند كه 
بدهي خود را بپردازند. اما عده اي هنوز به نقدينگي و سرمايه 
كافي دسترسي ندارند و در شرايط ركودي نمي توانند بدهي 
خود را پرداخت كنند.   عده اي از كارشناس��ان نيز با اشاره 
به اين نكته كه چنين مصوباتي باعث تشويق بدحساب ها 
و عدم تشويق خوش حساب ها مي شود اين نكته را مطرح 
كردند كه در شرايط كنوني، شرايط كنوني اقتصاد كالن و 
فضاي كس��ب وكار، رشد هزينه ها، كاهش تقاضا و ركود، 
مهم تر از بدهي بدهكاران بانكي است و حمايت هاي بانكي 
به اين ش��كل قادر به حل مشكل نيست و در شرايطي كه 
توليد كننده حداقل با 4 برابر شدن هزينه تمام شده توليد 
همراه است، و سرمايه در گردش محدوديت بسياري دارد، 
عمال به بدهي آنها اضافه مي شود و آنها نمي توانند بدهي 
گذش��ته خود را پرداخت كنند. مگ��ر آنكه دولت بخش 

عمده اي از بدهي خود به بانك ها و پيمانكاران را پرداخت 
كند تا از اين طريق گردش پول تازه بتواند نفس جديدي به 
اقتصاد و توليد داده و امكان پرداخت بدهي ها نيز فراهم شود.  
در اين زمينه، يك كارشناس پولي و بانكي گفت: اين مصوبه 
عمال تغييري در روند رونق توليد ايجاد نمي كند. نمايندگان 
مجلس طرحي را مبني بر تكليف بانك ها به حذف سود و 
جريمه مضاعف از بدهي بدهكاران به تصويب رس��اندند 
كه رييس كل بانك مركزي از نمايندگان خواسته بود به 
همان شكلي كه در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب 
رسيده، تاييد كنند و در ابتداي اين مصوبه آمده است كه 
اين طرح در راستاي حمايت از توليد و ايجاد رونق در اين 
بخش به تصويب رسيده اس��ت. در بخشي از اين مصوبه 
درباره چگونگي محاسبه سود بدهي بدهكاران بانكي آمده 
است كه كل مبلغ بدهي )اصل و سود قبل و بعد از سررسيد( 
كه تسهيالت گيرنده به موجب » قرارداد مالك محاسبه« 
تا تاريخ تسويه بايد پرداخت كند، محاسبه مي شود و بانك 
يا موسسه اعتباري غير بانكي موظف است در محاسبه اين 
مبلغ از فرمول ابالغي بانك مركزي و نرخ سود ساده و غير 
مركب مندرج در » قرارداد مالك محاسبه« بدون لحاظ 
جريمه استفاده كند و پرداخت هاي مشتري و زمان  آنها 
را لحاظ كند. همچنين برخي كارشناسان بانكي به نقاط 
ضعف اين قانون و بعضا مشكالت شرعي آن اشاره كرده اند. 
يكي از مهم ترين بندهاي مصوبه مجلس، بند يك آن است 
كه بر اساس آن مالك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول 

اين قانون، قرارداد اوليه در نظر گرفته شده و در صورتي كه 
قرارداد اوليه يك يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافق 
نامه، قرار داد جديد يا اعطاي تسهيالت جايگزين امهال 
ش��ده باش��د، آخرين قرارداد يا توافق نامه قبل از تاريخ 1 
فروردين 1393 »قرارداد مالك محاسبه« تلقي و محاسبه 
مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي شود. بر اساس 
اين مصوبه بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي مجازند 
درصورتي كه در نتيجه اجراي اين بند، متحمل زيان شوند، 
بعد از تاييد بانك مركزي زيان مزبور را از سال 99 به بعد به 
تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت هاي مالي 
خود مس��تهلك كنند. به موجب اين مصوبه، عدم اجراي 
اين قانون توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
استنكاف از قانون تلقي ش��ده و با متخلفان مطابق ماده 
44 قانون پولي و بانكي كش��ور مصوب 18 تير 1351 و با 
اصالحات و الحاقات بعدي برخورد خواهد شد. براين اساس، 
چنين مصوبات، تاريخ ها و تعيين تكليف هايي براي هر يك 
از بدهكاران مي تواند آثار و تبعات و عملكرد متفاوتي داشته 
باشد و نمي توان انتظار داش��ت كه براي همه بدهكاران، 
راهگشا و مش��وق باشد، بلكه برخي واحدها به دليل رشد 
شديد هزينه هاي يكي دوسال اخير با چنان پيچيدگي هايي 
مواجه هس��تند كه بدهي آنها به بانك ساده ترين شكل 
چالش هاي آنهاست و لذا شبكه بانكي نيز بايد تمهيدات و 
حمايت هايي را در كنار اين مصوبه ارايه دهد تا بتواند اثرگذار 

باشد و بدهي بدهكاران بانكي را كاهش دهد. 
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جزييات بخشنامه رفع سوءاثر 
چك هاي مشمول مرور زمان

يك كارشناس حقوق بانكي جزييات بخشنامه رفع 
سوءاثر چك هاي مشمول مرور زمان را توضيح داد.

به گ��زارش ايِبن��ا، بانك مرك��زي در هفت��ه اخير 
بخش��نامه اي به ش��بكه بانكي ابالغ كرد كه دراين 
بخش��نامه نحوه اح��راز عدم طرح دع��وي كيفري 
و حقوق��ي عليه چك توس��ط دارن��ده درخصوص 
چك هايي كه سه س��ال از تاريخ صدور گواهينامه 
عدم پرداخت آنها سپري شده را اعالم و براي اجرا به 
شبكه بانكي ابالغ كرد. براساس اعالم بانك مركزي، 
پيرو بخشنامه 28 اسفند 97 مديريت كل اعتبارات 
بانك مركزي و بر اس��اس بند )و( تبص��ره 3 ماده 5 
مكرر قانون اصالح قانون ص��دور چك مصوب آبان 
ماه 1397، بانك ها بايد در صورت احراز عدم دعوي 
كيفري و حقوقي عليه چك توسط دارنده در خصوص 
چك هايي كه سه س��ال از تاريخ صدور گواهينامه 
عدم پرداخت آنها سپري شده نسبت به رفع سوءاثر 
چك هاي برگشتي با درج كد 6 اقدام كنند. شايان ذكر 
است تا زمان راه اندازي سامانه استعالم طرح دعاوي 
كيفري و حقوقي عليه چك از سوي قوه قضاييه، بانك 
مربوطه بايد نسبت به مكاتبه با مركز آمار و فناوري 
اطالع��ات قوه قضاييه جهت اخذ اس��تعالم و احراز 
عدم دعواي كيفري و حقوقي در خصوص چك هاي 

مشمول مرور زمان سه سال اقدام كند.
در همين راس��تا، علي نظافتيان، كارشناس حقوق 
بانكي در گفت وگو با ايِبنا درباره اين بخشنامه، گفت: 
هنگامي كه ش��خصي چك بالمحل صادر مي كند 
محدوديت هاي بانكي را شامل مي شود كه از سوي 

بانك مركزي اعمال مي شود.

درگاه رمزپويا دات كام 
جعلي است

بان��ك مرك��زي اع��الم ك��رد ك��ه درگاه 
ramzepooya.com جعل��ي اس��ت و مردم 
بايد ب��ه پيامك ه��ا و لينك من��درج در آنها توجه 
كنند. به گزارش ايِبنا، در پي اقدام مشتريان بانكي 
براي اخ��ذ رمز پويا، روابط عمومي بانك مركزي به 
اطالع مي رساند هموطنان عزيز نسبت به دريافت 

پيامك هاي جعلي مراقب باشند.
در همي��ن زمينه ب��ه آگاهي مي رس��اند درگاه 
ramzepooya.com جعلي مي باشد و الزم 
اس��ت مردم به پيامك ها و لينك مندرج در آنها 
توجه كنند. س��ايت بانك مركزي cbi.ir است 
و هرگونه لينك در پيامك ها كه مش��تري را به 
صفحات ساختگي بانك مركزي و ساير بانك ها 
هدايت كند، فيشينگ به همراه دارد. لذا توجه به 
نشاني سايت هر بانك و مراجعه مستقيم به آن 
ضروري است. توصيه مي شود مشتريان محترم 
شبكه بانكي به سايت بانك خود يا شعبه مربوطه 
مراجع��ه و اخبار و اطالعات رمز پوي��ا را صرفا از 
س��ايت اين بانك يا بانك ها و موسسات اعتباري 
دريافت نموده و از ارايه اطالعات كارت خود براي 

فعال سازي رمز پويا جدا خودداري نمايند.
در پايان به اطالع مي رساند هيچ گونه فعال سازي 

رمز پويا در سايت بانك مركزي انجام نمي شود.

دليل كاهش سقف انتقال 
وجه در اپ هاي غيربانكي

سقف انتقال وجه برخي بانك ها در اپليكيشن هاي 
غيربانكي از سه ميليون به يك ميليون تومان كاهش 
يافته كه اين اقدام بر اساس سياست بانك هاي مبدأ 
است و به نظر مي رسد براي سوق دادن مشتريان بانكي 

به سمت استفاده از اپليكيشن هاي بانك ها باشد.
به گزارش ايسنا، استفاده از اينترنت براي انجام عمليات 
بانكي، در سال هاي گذشته در پي اقداماتي كه بانك ها 
براي توسعه بانك داري الكترونيك انجام داده اند، به 
صورت روزافزون افزايش يافته و در همين راستا نيز 
بانك ها درصدد كاهش شعب بانكي خود براي پايين  

آوردن هزينه ها برآمده اند.
اس��تفاده از اينترنت براي انجام عملي��ات بانكي و 
كاهش مراجعه حضوري به ش��عب بانكي هرچند 
مزاياي زيادي براي بانك ها و مشتريان آنها دارد، اما 
با فراگيرشدن بانك داري الكترونيك، تهديدات اين 
حوزه نيز بيشتر مي شود. يكي از مواردي كه اين روزها 
مشتريان، بانك ها، بانك مركزي، پليس فتا و دستگاه 
قضايي درگيري زيادي با آن  دارند، سوءاس��تفاده  از 
حس��اب هاي بانكي و كالهبرداري هايي اس��ت كه 
به واس��طه اطالعات كم برخي افراد ي��ا در مواردي 
مش��كالت امنيتي طرح هاي بانكي اتفاق مي افتد. 
از س��وي ديگر، بانك  مركزي قوانين��ي را نيز براي 
جلوگيري از انتقال پول هاي فاسد يا به عبارت ديگر 
پولش��ويي تصويب و در بانك ها اجرايي كرده است. 
از زماني كه اپليكيشن هاي بانكي براي نقل و انتقال 
وجه در شبكه شتاب فعال شدند، رضايت مشتريان 
بانكي افزايش يافت و در همين راستا، ساير كسب و 
كارهاي خصوصي غيربانكي نيز براي كمك به شبكه 
بانكي وارد كار ش��دند، به طوري ك��ه در حال حاضر 
برخي اپليكيشن هاي غيربانكي كه خدمات بانكي را 
ارايه مي دهند، از اپليكيشن هاي خود بانك ها طرفدار 
بيشتري پيدا كرده اند. اما بر اساس قانون بانك مركزي 
سقف انتقال وجه كارتي در اپليكيشن هاي بانك ها سه 
ميليون تومان و سقف انتقال وجه در اپليكيشن هاي 
غيربانكي يك ميليون تومان تعيين شده است. حال 
آنكه در سال هاي اخير بانك ها بسته به سياست خود، 
سقف انتقال وجه براي اپليكيشن هاي غيربانكي را 
نيز تا س��ه ميليون تومان در نظر گرفته بودند كه به 
گفته معاون سابق فناوري هاي نوين بانك مركزي، 
اين موضوع بستگي به سياست هاي بانك مبدا براي 

انتقال وجه دارد.
در عين حال بانك مركزي طرح ديگري را مبني بر 
اجباري شدن استفاده از رمز دوم يك بار مصرف براي 
مشتريان بانكي در دست اجرا دارد كه اين رمزها از دو 
طريق اپليكيشن هاي بانكي و پيامك توسط مشتريان 

قابل دريافت است.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل«جزيياتبزرگترينعرضهاوليهسالرابررسيميكند

يكصاحبنظردرحوزهماليعنوانكردمديرعاملبورستهرانمطرحكرد

درخشش »علي بابا« در نبود »آرامكو«

احتمالرونقبازاردر3ماهپايانيساللزوممقرراتزداييوتسهيلفرآيندهاياعطايمجوز

گروه بورس | محمد امين خدابخش|
بازارهاي س��هام در سرتاسر دنيا همواره موضوعات 
مختلفي براي رصد و بررسي مخاطبان خود دارند. 
اين بازارها به دليل طيف وس��يع موضوعات موثر بر 
تغيير قيمت ها همواره توانس��ته اند ضمن داش��تن 
پيچيدگ��ي، توج��ه آح��اد م��ردم را در زمينه هاي 
گوناگ��ون به خود جلب كنن��د. در اين ميان يكي از 
موضوعات��ي كه از جذابيت بااليي ب��راي مخاطبان 
خاص و عام اين بازارها برخوردار است، موضوع عرضه 
اوليه سهام شركت هاست. مقوله ياد شده از آن جهت 
اهميت بااليي ب��راي تمامي مخاطبان بازار دارد كه 
در تمامي بازارهاي سهام ش��ركت هاي تازه وارد از 
اين طريق از وضعيت مناس��بي برخوردارند همين 
امر موجب مي ش��ود تا خريداران آنها شانس بااليي 
براي موفقيت سرمايه گذاري در چنين دارايي هايي 

را متصور باشند. 
در همي��ن راس��تا روز گذش��ته بازاره��اي جهاني 
سهام، شاهد استقبال از س��هام گروه »علي بابا« در 
بورس هنگ كنگ بودند. ب��ه موجب اين عرضه هر 
س��هم »علي بابا« با 6.6 درصد افزايش به 187 دالر 
هنگ كنگ رس��يد. اين عرضه از آن جهت اهميت 
داشت كه ضمن كسب ركورد بيشترين ارزش عرضه 
اوليه در س��ال 2019، در ش��رايطي انجام شده كه 
مدت هاست عالقه مندان به حوزه سهام منتظر عرضه 
غول نفتي سعودي يعني »آرامكو« بودند؛ عرضه اي 
كه نه تنها زمان آن هنوز مشخص نشده بلكه بر سر 
ارزش و ميزان آن نيز همچنان توافق روشني صورت 

نگرفته است.

  بازي دو سر برد عرضه هاي اوليه
ام��روزه در تمام��ي بازاره��اي مالي به رغ��م آنكه 
عرضه هاي اوليه س��هام و ورود يك نماد تازه وارد به 
چرخه معامالت از پيچيدگي هاي زيادي برخوردار 
اس��ت، اما مزيت هاي فراوان آن سبب شده تا ميل 
بسياري از جانب شركت ها براي ورود به اين فرآيند 
وجود داش��ته باش��د. دليل چنين رغبت��ي تامين 
نقدينگي آس��ان و كم هزينه براي شركت هاي وارد 
شده در بازارهاي مالي است. از آنجايي كه سهامداران 
عمده در كمپاني هاي بزرگ به محض عرضه سهام 
خود در بازارهاي مالي تمامي وجه س��هام فروخته 
شده را نقداً و بدون از دست دادن كنترل خود بر روند 

تصميم گيري ش��ركت دريافت مي كنند، مي توان 
گفت كه اي��ن روش به محبوب تري��ن روش تامين 
مالي براي ش��ركت هايي تبديل شده كه از افزايش 

هزينه هاي مالي خود اجتناب مي كنند.
از طرفي به دليل آنكه در بسياري از عرضه هاي اوليه 
انجام شده قيمت سهام عرضه شده با رشد مناسبي 
مواجه ش��ده است، تصور بيشتر س��رمايه گذاران بر 
اين مبنا استوار است كه بهاي نمادهاي عرضه شده 
به احتمال زياد رشد مي كند. عوامل ياد شده چنين 
فرآيندي را در عم��ل به يك معامله ب��رد برد براي 
خريدار و فروشنده بدل كرده كه ضمن ايجاد منافع 
براي ه��ر دو طرف، به تعيي��ن ارزش واقعي دارايي 

عرضه شده نيز كمك مي كند. 

  جزييات بزرگ ترين عرضه سال
روز سه شنبه شركت چيني »علي بابا« براي دومين بار 

در تاريخ فعاليت اين مجموعه شاهد به ثمر نشستن 
عرضه اوليه سهام خود بود. شركت »علي بابا« كه به 
گروه علي بابا نيز معروف است، از جمله شركت هاي 
مهم جهان در عرصه تجارت الكترونيك است كه در 
سال هاي اخير رشد چشمگيري را شاهد بوده است. 
اين ش��ركت ك��ه از طريق فراهم كردن يك بس��تر 

مناس��ب در جهت تبادل كاال فعاليت مي كند، يكي 
از بزرگ تري��ن درگاه هاي اينترنتي خرده فروش��ي 
جهان است. همين امر سبب ش��ده تا عرضه سهام 
اين شركت در بورس هنگ كنگ بزرگ ترين عرضه 
اوليه سهام در سال جاري ميالدي باشد. به موجب 
اين عرضه هر س��هم شركت ياد شده به ميزان 179 
دالر هنگ كنگ قيمت خورد كه ارزشي برابر با 22.5 
دالر امريكا دارد. پس از اي��ن عرضه، افزايش تقاضا 
به رشد قيمت هر س��هم »علي بابا« انجاميد و سبب 
ش��د تا بهاي هر س��هم ضمن افزايش 6.6 درصدي 
به ازاي هر س��هم به قيم��ت 187 دالر هنگ كنگ 
برس��د. به اين ترتيب، علي بابا توانست در نخستين 
روز معامالتي در بورس هنگ كنگ در حدود 11.۳ 
ميليارد دالر تأمين مالي كند. تيان هو، مدير شركت 
سرمايه گذاري تي اچ در اين خصوص به خبرگزاري 
سي ان بي سي گفت: قيمت سهام و عرضه اين سهم 

براي س��رمايه گذاران هنگ كنگ��ي و آنهايي كه در 
اين بازار خريد و فروش مي كنند، بسيار جذاب بود.

اين در حالي اس��ت كه يك بار نيز در س��ال 2014 
سهام »علي بابا« با گذر از فيلترهاي نهاد ناظر بازار در 
اياالت متحده كه به كميسيون بورس و اوراق بهادار 
امري��كا )SEC( معروف اس��ت، در بورس نيويورك 
عرضه شده بود. گفتني است عرضه سال 2014 نيز 
سبب شده بود تا شركت ياد شده بتواند به ميزان 25 
ميليارد دالر نقدينگي براي ادامه فعاليت هاي خود 
به دس��ت آورد. آن طور كه در گفت وگو ها با مقامات 
اين شركت مطرح ش��ده بود عرضه روز گذشته نيز 
مي تواند تقاضاي باال مبلغ به دس��ت آمده براي اين 
ش��ركت را از 11.۳ ميليارد دالر ب��ه 12.9 ميليارد 
دالر افزاي��ش دهد. بنا بر اعالم مدي��ران »علي بابا« 
مناب��ع مالي حاصل از اين عرضه نيز در فعاليت هاي 
موضوعه شركت سرمايه گذاري خواهد شد. الزم به 
ياد آوري اس��ت كه در هيچ ي��ك از منابع خبري به 
نسبت سهام عرضه شده از كل سهام شركت علي بابا 

اشاره نشده است.

  ورود »علي باب�ا« ب�ه س�رزمين م�ادري  در 
اوج تنش

اما از جزييات مالي عرضه روز گذشته كه بگذريم عرضه 
اوليه »علي بابا« در ش��رايط فعلي شامل نكات جالب 
توجه ديگري نيز بود. فرآيند كشف قيمت و نشست هاي 
خبري مديران »علي بابا« روز سه شنبه در حالي انجام 
شده كه بيرون از ساختمان بورس هنگ كنگ تدابير 
شديد امنيتي برقرار شده بود. اين قول دنياي كسب و كار 
در ش��رايطي پا به بازار س��رزمين مادري گذاشت كه 
ماه هاست منطقه هنگ كنگ صحنه تظاهرات مخالفان 
دولت چين است. به گفته كارشناسان بين المللي سهام 
انجام اين عرضه در مقطع فعلي توانسته نقش مهمي در 
حمايت از بازارهاي مالي منطقه خودمختار هنگ كنگ 

كه در جمهوري خلق چين واقع است ايفا كند.
در حال��ي ك��ه بس��ياري از عالقه مندان ب��ه حوزه 
كس��ب و كارهاي مج��ازي و كارآفرين��ي پيش تر 
فعاليت هاي »علي بابا« را به واسطه حضور بنيانگذار 
اين ش��ركت يعني »جك م��ا«، كارآفرين معروف 
چيني مي ش��ناختند ح��اال با تغيي��ر مديريت اين 
شركت بايد ش��اهد اثرگذاري آن در توسعه كسب و 

كارهاي تحت كنترلش باشند. 

روز گذش��ته، چهارمين جلسه مشترك با مديران 
عامل شركت هاي تامين س��رمايه و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با حضورمديرعامل بورس تهران، 
نايب رييس هيات مديره، معاونين و مديران بورس 
اوراق به��ادار تهران و با حض��ور مديران نظارت بر 
نهاده��اي مالي و نظارت بر بازار س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در محل ب��ورس اوراق بهادار تهران 

برگزار شد.
به گزارش سنا، در اين جلس��ه صحرايي مديرعامل 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ضم��ن حماي��ت از 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري و اعط��اي امتيازات 
تش��ويقي از طرف س��ازمان بورس و اوراق بهادار؛ بر 
فعاليت و توجه صندوق هاي سرمايه گذاري بر روي 
ابزارهاي مختلف به ويژه فروش تعهدي، اوراق اختيار 

معامله و قراردادهاي آتي مشاركت تاكيد كرد.
در اين جلسه مديرعامل بورس تهران بر تسريع در اخذ 
مجوز بازارگرداني تاكيد و خاطرنشان كرد: به منظور 
كاهش زمان و بروكراس��ي فرايند هاي اداري اعطاي 
مجوزهاي الزم به نهادهاي فعال در بازار سرمايه، نظير 
صندوق هاي سرمايه گذاري بازارگرداني و در راستاي 
كمك به فرآيند هاي صندوق هاي بازار گرداني اصالح 

دستورالعمل هاي مربوطه در جريان است.

س��خنگوي ب��ورس ته��ران در ادام��ه اين جلس��ه 
پيشنهاد تش��كيل كميته اي از مديران صندوق هاي 
س��رمايه گذاري و معاون بازار بورس تهران را مطرح 
كرد و اظهار داشت: اين كميته براي بررسي مشكالت 
صندوق ه��ا و مقررات زدايي و تس��هيل فرايندهاي 

اعطاي مجوز تشكيل شود.
همچنين در اين جلسه بر لزوم افزايش سطح آموزش 
و فرهنگ س��ازي در ح��وزه ابزارهاي بازار س��هام و 
تنوع بخشي به پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري، 
تشكيل كميته هاي تخصصي و نقش آفريني بيشتر 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و ش��ركت هاي تامين 
س��رمايه در توسعه بازار و بازار س��ازي و بازارگرداني 

به منظور ايجاد ثبات در بازار س��رمايه تاكيد ش��د. 
گفتني اس��ت در اين جلسه نكات و مسائل متعددي 
در خص��وص فعالي��ت صن��دوق س��رمايه گذاري و 
محدوديت ه��اي موج��ود در قواني��ن و مق��ررات و 
رويه هاي جاري اعطاي مجوزها مطرح شد كه مديران 
نظارت بر بورس ها و نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 

به آنها پاسخ دادند.
الزم به ذكر اس��ت اين جلسه كه به منظور مشاركت 
فعال و هم انديش��ي در خصوص مسائل و مشكالت 
مربوط به فعاليت هاي صندوق هاي س��رمايه گذاري 
و تمركز بر نقش و س��هم قابل مالحظه صندوق هاي 
مذكور از معامالت اوراق بهادار تش��كيل ش��ده بود، 
موضوع��ات متنوع��ي از ط��رف فع��االن و مديران 
عامل ش��ركت هاي حاضر در جلس��ه مطرح ش��د و 
پيش��نهادهايي دررابطه ب��ا لزوم فرهنگ س��ازي و 
آموزش سهامداران جهت س��هامداري بلندمدت و 
سرمايه گذاري در ابزارهاي مالي، سرعت بخشي در 
روند اعطاي مجوزهاي صادره مورد نياز صندوق هاي 
سرمايه گذاري، رفع محدوديت هاي قوانين و مقررات 
جهت حمايت از فعاليت گسترده صندوق ها در بازار و 
تسهيل فرآيند اعطاي مجوزبازارگرداني صندوق هاي 

سرمايه گذاري مطرح شد.

فرمايشات رهبري در خصوص حمايت از بازار سرمايه و 
تشويق مردم به حضور دراين بازار، وظيفه سنگيني را بر 

دوش بازار سرمايه نهاده است.
به گ��زارش س��نا، محمدعلي احم��دزاده اصل ب��ا ارايه 
پيش بيني از روند بازار س��رمايه تا انتهاي سال 98 گفت: 
اگر از ريسك هاي سيستماتيك كه فضاي بازار سرمايه را 
تحت تاثير قرار داده و همچنين خارج از اراده و كنترل اهالي 
بازار سرمايه است، فارغ شويم، مي توانيم پيش بيني كنيم 
كه بازار تا انتهاي سال با پتانسيل رشد متعادلي، روزهاي 

باقي مانده را پشت سر خواهد گذاشت.
وي در اين خصوص ادامه داد: اين روند رو به رش��د شايد 
مشابه نيمه ابتدايي سال نباشد اما روندي متعادل و آرام را 
در كانال صعودي طي مي كند و سرمايه گذاران را با افزايش 

بازدهي رو به رو مي كند.
احم��دزاده اصل در ادامه گفت: اگر بتوانيم همين فضاي 
اطمينان بخش و امن را براي سرمايه گذاران حفظ كنيم 
مي توانيم به سه ماه باقي مانده خوش بين باشيم. از سوي 
ديگر، اگر اوضاع به همين منوال باش��د، بازارهاي موازي 
نيز تا پايان سال رشد چنداني نخواهند داشت و به همين 
ترتيب بهترين مكان براي س��رمايه گذاري، بازار سرمايه 
خواهد بود كه مي تواند سود مناسبي را تا پايان سال عايد 

سهامداران كند.

عض��و هيات مديره ش��ركت ملي صنايع م��س ايران در 
ادامه توضيح داد: حضور مردم در بازار س��رمايه نيازمند 
مشوق هاي مختلف از سوي مسووالن و دست اندركاران 
سياسي و اقتصادي است تا از اين طريق بتوان سرمايه ها را 
به سمت توليد سوق داد و نقدينگي مردم بدون هيچ آسيب 

رواني و فيزيكي در بازار سرمايه حفظ شود.
احمدزاده اصل با اشاره به دو مزيت مهم سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه كه رونق توليد و افزايش بازدهي است افزود: 
رونق توليد فقط در گرو س��رمايه گذاري در بازار سرمايه 
است و تنها از طريق اين بازار مي توان هم بازدهي مناسبي 

را كسب كرد و هم به توليد داخلي كمك شاياني كرد.
وي در پايان با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در 
خصوص س��رمايه گذاري در بورس خاطرنشان ساخت: 
پس از بيانات رهبري و تش��ويق مردم به سرمايه گذاري 
در بورس، وظيفه ما سنگين تر مي ش��ود و بايد گام هاي 
حساب شده اي برداريم. به اين ترتيب، از باب سياست هاي 
ملي نظام و رونق توليد و رشد اقتصادي وظايف بازار سرمايه 
بيشتر ش��ده است. از س��وي ديگر، حمايت هاي رهبري 
به طور حتم موجب افزايش رونق بازار سرمايه خواهد شد 
اما بايد نهاد قانون گذار بازار س��رمايه حمايت هاي خود 
را از س��رمايه گذاران خرد افزاي��ش دهد تا از اين حمايت 

سربلند شود.

گروه بورس|
در پايان معامالت روز سه شنبه تمامي شاخص هاي بازار سرمايه 
با رشد به كار خود پايان دادند. طي اين روز شاخص بورس تهران 
به ميزان هزار و 166 واحد رشد كرد و به موجب آن نماگر ياد شده 
به سطح ۳09 هزار و 64۳ واحد رسيد. به موجب افزايش 0.۳8 
درصدي ميانگين بهاي سهام در روز گذشته ارزش بورس تهران 

هزار و 129 هزار و 88۳ ميليارد تومان رسيد. 
براس��اس معامالت انجام ش��ده طي اين روز بيش از 2 ميليارد و 
989 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 15 هزار و 

190 ميليارد ريال داد و ستد شد.
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 2 هزار و 162 واحد افزايش 
به 91 هزار و 469 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و 

445 واحد رشد به 61 هزار و 148 واحد رسيدند.
ش��اخص آزاد شناور نيز با س��ه هزار و 910 واحد افزايش به رقم 
۳60 هزار و 2۳1 واحد رس��يد، ش��اخص ب��ازار اول يك هزار و 
458 واحد افزايش و ش��اخص بازار دوم، هفت هزار و 778 واحد 

افزايش داشت.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، خدمات انفورماتيك )رانفور( 
ب��ا 176 واحد، ايران خودرو )خودرو( با 158 واحد، كش��تيراني 
جمه��وري اس��المي ايران )حكش��تي( با 141 واحد، ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران )همراه( با 102 واحد، س��ايپا )خساپا( با 
91 واحد و البراتور داروس��ازي دكتر عبيد )دعبيد( با 86 واحد 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 10۳ واحد، پااليش 

نفت تهران )شتران( با 74 واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 
64 واحد، گروه مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با 6۳ واحد و مخابرات 
ايران )اخابر( با 60 واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص 

بورس را رقم زدند.
در بين نمادهاي مورد معامله طي اين روز نماد بانك تجارت، بانك 
ملت، سايپا، ماشين سازي اراك، بانك صادرات ايران، بانك اقتصاد 

نوين و ايران خودرو در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه بانك ها در معامالت سه شنبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 80 ميليون برگه سهم به 

ارزش 2 هزار و 66 ميليارد ريال داد و ستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از 52 واحد رشد داشت و روي كانال 

سه هزار و 999 واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار يك ميليارد و 276 ميليون برگه س��هم به 

ارزش بيش از 1۳ هزار و 781 ميليارد ريال داد و ستد شد.
در بي��ن تمامي نماده��ا س��هامي ذوب آهن اصفه��ان )ذوب(، 
پتروش��يمي مارون )م��ارون(، صنايع ماش��ين هاي اداري ايران 
)ماديرا(، بيمه كوثر )كوثر(، گ��روه صنايع كاغذ پارس )چكاپا( و 
شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص 

اين بازار داشتند.
در مقابل پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، توليد برق عسلويه مپنا 
)بمپنا( و پااليش نفت الوان )ش��اوان( مانع از رش��د بيشتر اين 

شاخص شدند.

شاخصبورستهرانهزارو166واحدرشدكرد
مروريبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: سهامداران بازار سرمايه بعد از 
اجراي طرح سهميه بندي بنزين با تصور اينكه سهام گروه پااليشي 
با افزايش قيمت همراه مي ش��ود به سمت خريد سهام اين گروه 
رفتند، اما زماني كه متوجه شدند قيمت سهام اين گروه ارتباطي 
با نرخ بنزين ن��دارد، اقدام به فروش آن كردند؛ به همين دليل در 

دو روز اخير شاهد افت قيمت سهام اين گروه در بورس هستيم.
به گزارش ايرنا، نويد قدوسي به علت روند منفي گروه پااليشي ها 
اشاره كرد و افزود: قيمت اين گروه به اشتباه افزايش پيدا كرد؛ به 

همين دليل در دو روز اخير روند منفي را در پيش گرفت.
وي معتقد است: پااليشگاه ها از افزايش قيمت بنزين هيچ نفعي 
نمي برند؛ قيمت خرده فروشي بنزين در ايران 500 تومان يا 5 هزار 

تومان باشد فرقي به حال روند فروش و قيمت پااليشگاه ندارد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه به ديگر عامل افت گروه پااليشي در 
معامالت بورس اشاره كرد و گفت: قيمت محصوالت پااليشي مانند 
وكيوم باتوم و لوب كات در بورس كاال افزايش محسوسي داشتند 
كه اين موضوع باعث كاهش درآمد و افت ش��اخص اين گروه در 
بورس شد. قدوسي با اشاره به اينكه روند نزولي گروه پااليشي ها در 
بورس چندان جدي و ادامه دار نيست، افزود: پااليشگاه ها اصالح 
قيمتي را تجربه كردند و اكنون در م��رز قيمتي قرار گرفتند كه 

ارزنده است در نتيجه اين اصالح ادامه دار نيست.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه گروه پااليشي از 
ظرفيت چنداني براي رش��د برخوردار نيس��تند، افزود: اگر روند 
قيمت محصوالت اين گروه در بورس كاال به همين روال ادامه دار 
باشد بايد گفت كه اين گروه پتانسيل رشد قيمتي ندارد، مگر آنكه 

در بودجه، قيمتي كه براي دالر تعيين مي شود بتواند كمكي را به 
اين گروه كند كه اين موضوع هم بعيد به نظر مي رسد.

  اصالح گروه بانكي طبيعي است
وي روند منفي گروه بانكي ها در بازار امروز را طبيعي دانس��ت و 
گفت: گروه بانكي ها چند روز متوالي مسير رشد را در پيش گرفته 
بودند؛ بنابراين بعد از چند روز رش��د قرار گرفتن در مسير اصالح 
طبيعي به نظر مي رس��د. قدوسي با بيان اينكه مشكل خاصي در 
گروه بانكي ها وجود ندارد، گفت: در وضعيت كنوني نقدينگي در 
بازار كاهش يافته و حركت بازار گروه به گروه شده است كه با توجه 
به روند معامالت كنوني بايد گفت كمتر شاهد رشد يكپارچه در 

بازار هستيم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: زماني كه ي��ك گروه مانند 
پااليشي ها رشد مي كنند نقدينگي به سمت گروه ديگري مي رود؛ 
به همين دليل نمي ت��وان افت گروه بانكي ها را ناش��ي از عاملي 

خاص دانست.

  اقبال بازار به سمت گروه بيمه
وي خاطرنشان كرد: اكنون اقبال بازار بيشتر به سمت بيمه اي ها 
است كه اين موضوع ناش��ي از افزايش سرمايه از محل دارايي ها 

است.
قدوسي در پايان گفت: گزارش هاي منتشر شده از گروه مختلف 
نش��ان دهنده روند مثبت گروه س��يمان و دارايي ها است كه اين 

گروه ها امروز در بازار مورد توجه بودند.

داليلافتسهامگروههايپااليشيوبانكي
يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد
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 سه عرضه عمده
 روي ميز فرابورس مي رود

به گزارش تس��نيم، سهام غيرمديريتي سه شركت 
كارخانه هاي صنعتي آزمايش، پتروشيمي ممسني 
و سرمايه گذاري جامي به ترتيب در روزهاي ششم، 
نه��م و دوازدهم ماه جاري به صورت عرضه عمده در 
فرابورس ايران عرضه مي ش��ود. بر اساس اطالعيه 
مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس 
سهام غيرمديريتي سه شركت كارخانه هاي صنعتي 
آزمايش، پتروشيمي ممسني و سرمايه گذاري جامي 
به ترتيب در روزهاي ششم، نهم و دوازدهم ماه جاري 
به صورت عرضه عم��ده در فراب��ورس ايران عرضه 
مي ش��ود. اين گزارش مي افزايد: 4.5 درصد از سهام 
شركت آزمايش در تابلو نارنجي بازار پايه فرابورس، به 
ارزش بالغ بر 75 ميليارد ريال و قيمت پايه هر سهم 
765۳ ريال، چهارش��نبه 6 آذرماه جاري به صورت 
نقد و عمده به فروش خواهد رسيد و كارگزاري بانك 
پاسارگاد كارگزار عرضه كننده اين واگذاري خواهد 
بود. همچنين 1.52 درصد از س��هام غيرمديريتي 
پتروشيمي ممس��ني مندرج در تابلو زرد بازار پايه 
فرابورس ايران به ارزش��ي بالغ بر 5۳ ميليارد ريال و 
قيمت پايه هر سهم 2520 ريال عرضه مي شود. اين 
در حالي است كه اين ميزان سهام 21 ميليون سهم 
اين شركت را شامل مي شود و روز شنبه 9 آذر مورد 
خريدوفروش قرار خواهد گرفت و كارگزار عرضه كننده 
اين معامله نيز كارگزاري توسعه فردا خواهد بود. افزون 
بر اين در روز سه شنبه )12 آذر(، 5 ميليون و 900 هزار 
سهم شركت سرمايه گذاري جامي با نماد »وجامي4«، 
مندرج در تابلو زرد بازار پاي��ه به طور عمده و نقد به 
فروش خواهد رسيد. اين تعداد سهم كه معادل 4.92 
درصد از سهام كل شركت است، داراي ارزشي بيش 
از 150 ميليارد ريال بوده و كارگزاري بانك تجارت، 
شركت كارگزار اين معامله خواهد بود. قيمت پايه هر 
سهم شركت سرمايه گذاري جامي 25 هزار و 500 
ريال تعيين شده است. بر پايه اين گزارش، در هر سه 
عرضه عمده پيش رو 10 درصد از كل مبلغ به عنوان 
سپرده حضور در رقابت تعيين شده است و شرايط 
پرداخت ثمن معامله در اين سه عرضه عمده به صورت 
نقد و با رويه جاري تسويه و پاياپاي )t+2( خواهد بود.

گفتني اس��ت يك ميليون و 170 هزار سهم معادل 
۳.97 درصد از سهام شركت پشم بافي توس نيز امروز 
در نماد »نتوس4« به طور عمده و نقد روي ميز معامله 

قرار خواهد گرفت.

  درآمد تجمعي »شيران« ۱۱۷ درصد افزايش 
داشت:  شركت س��رمايه گذاري صنايع شيميايي 
ايران در دوره 8 ماهه منتهي به پايان آبان ماه 1۳98، 
معادل 17 هزار و 902 ميليارد و 170 ميليون ريال از 
محصوالت خود را به فروش رساند كه نسبت به دوره 
مشابه در سال پيش افزايش 117 درصدي را نشان 
مي دهد. به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري صنايع 
شيميايي ايران با سرمايه 4 هزار و 628 ميليارد و 988 
ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان 
آبان ماه 1۳98 را منتشر كرد. شركت سرمايه گذاري 
صنايع ش��يميايي ايران در دوره يك ماهه ياد شده، 
معادل 2 ه��زار و 6 ميليارد و 684 ميلي��ون ريال از 
محصوالت خود را به فروش رسانده است. بررسي آمار 
توليد و فروش اين شركت نشان مي دهد در اين دوره 
»الكيل بنزن خطي« با توليد 11 هزار و 89 تن در صدر 
بيش��ترين توليد در بين محصوالت سرمايه گذاري 
صنايع شيميايي ايران قرار داشته است. در اين دوره 
يك ماهه، همين محصول با فروش 9 هزار و 467 تن 
در صدر فروش هاي شهريور ماه »شيران« قرار گرفت. 
شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان آبان ماه سال جاري، معادل 17 
هزار و 902 ميليارد و 170 ميليون ريال محصول به 
فروش رسانده است كه نسبت به دوره مشابه در سال 

پيش، از افزايش 117 درصدي برخوردار بوده است.

  پيش�نهاد افزاي�ش س�رمايه چش�مگير 
»چ�كارن«:  هيات مديره ش��ركت كارت��ن ايران 
پيشنهاد افزايش س��رمايه 2هزار و 18۳ ميليارد و 
580 ميليون ريالي، مع��ادل يك هزار و 198 درصد 
را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد 
داد. شركت كارتن ايران عنوان كرده برنامه افزايش 
س��رمايه از مبلغ 182 ميليارد و 250 ميليون ريال 
به 2 هزار و ۳65 ميلي��ارد و 8۳6 ميليون ريال دارد. 
بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »چكارن« از 
محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به منظور اصالح 
ساختار مالي، بهبود نسبت مالكانه كه در تاريخ 2 آذر 
ماه 1۳98 به تصويب هيات مديره رس��يده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، 
خواهد بود. بديهي اس��ت انجام افزايش سرمايه ياد 
شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين 

خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  افزايش چش�مگير س�ود هر س�هم در 
»خلنت«:  ش��ركت توليدي لنت ترمز ايران در 
دوره 6 ماهه منتهي به ۳1 ش��هريور ماه 1۳98، 
به ازاي هر س��هم خود 949 ريال كنار گذاشت 
كه نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته كه 
سود هر سهم 5۳ ريال اعالم شده بود، از افزايش 
چشمگيري برخوردار بود. شركت توليدي لنت 
ترمز ايران با سرمايه 88 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي مي��ان دوره اي 6 ماهه دوره مالي منتهي به 
29 اس��فند 1۳98 را به صورت حسابرسي شده 
منتشر كرد. شركت توليدي لنت ترمز ايران در دوره 
ياد شده، مبلغ 8۳ ميليارد و 552 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 949 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش يك هزار و 691 

درصدي برخوردار است.

  اين عرضه از آن جهت اهميت داش�ت كه 
ضمن كس�ب ركورد بيش�ترين ارزش عرضه 
اوليه در سال 20۱9، در شرايطي انجام شده كه 
مدت هاست عالقه مندان به حوزه سهام منتظر 
عرضه غول نفتي س�عودي يعن�ي »آرامكو« 
بودن�د؛ عرضه اي ك�ه نه تنها زم�ان آن هنوز 
مشخص نشده بلكه بر سر ارزش و ميزان آن نيز 

همچنان توافق روشني صورت نگرفته است.

برش

روي خط شركت ها



تشكلها6اخبار

آيا طرح ستاد تسهيل موفق خواهد بود

كندي تجارت به دليل كاغذبازي
روند تجارت ايران بس��يار كند است. ايران از منظر باز 
بودن تجارت خارجي رتبه ۱۴۱ را در ميان ۱۴۱ كشور 
كسب كرده است و مهم ترين عوامل دخيل در كسب 
اين جايگاه نازل در اين زيرشاخص، موانع غيرتعرفه اي، 
پيچيدگي تعرف��ه اي و نرخ تعرفه ها در ايران اس��ت. 
بخش��نامه هاي متعدد عمال روند را كندتر كرده اند و 
امكان تصميم گيري بر سر فعاليت ها وجود ندارد. اين 
مساله بارها مورد تأكيد بخش خصوصي بوده است اما 

اين بار حتي مسووالن دولتي نيز به آن اذعان دارند.

 كاغذبازي ه�اي اداري ب�راي تج�ار 
دردسرساز شد

حميد زادبوم رييس سازمان توس��عه و تجارت ايران 
درباره تشكيل ستاد تسهيل صادرات، اظهار كرد: يكي 
از مشكالتي كه همواره در پشتيباني از تجار و برخورد با 
اتفاقات وجود داشت، طوالني شدن روند تصميم گيري 

و نياز اين حوزه به عملكرد سريع است.
او بيان كرد: مدتي قبل طرحي به نام تش��كيل س��تاد 
تسهيل صادرات از طرف س��ازمان توسعه تجارت به 
دبيرخانه هيات دولت مستقر در وزارت صمت ارسال 
شد؛ اين طرح هم اكنون با هدف تصميم گيري و ابالغ 
فوري مسائل و مشكالت تجار در حال بررسي است و 

اميدواريم به زودي مورد تأييد قرار بگيرد.
رييس سازمان توس��عه و تجارت كشور تصريح كرد: 
اين س��تاد در نظر دارد تا اختالالتي مثل حمل ونقل و 
مشكالتي كه تجار فعال در زمينه صادرات با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند و نياز به بررسي و پيگيري فوري دارد 
را تحت پوشش قرار دهد؛ به معناي جامع تر اين طرح، 
همانطور كه از نامش پيداس��ت، عاملي براي تسهيل 

صادرات خواهد بود.
زادبوم بيان كرد: تفاوت اين س��تاد با ساختار امروزي، 
پيگيري و تصميم گي��ري فوري درب��اره دغدغه ها و 
مشكالت صادركنندگان و ابالغ سريع آن به بخش هاي 
مختلف كش��ور اس��ت؛ در روال اداري معمول ممكن 
است بررسي يك مش��كل به مدت هاي طوالني زمان 
نياز داشته باش��د اما ماهيت اين ستاد متفاوت است و 
مي تواند به تسريع تصميم گيري و حل فوري مشكالت 

صادركنندگان كمك كن��د. او گفت: در صورت تأييد 
نشدن طرح ستاد تس��هيل صادرات توسط دبيرخانه 
دولت، از ظرفيت هاي كميته كارشناسي شوراي عالي 
صادرات براي دستيابي به اين هدف بهره خواهيم برد؛ 
به عبارتي ديگر در صورتي كه اين طرح مورد تاييد قرار 
نگيرد براي پيگيري هدف ذكر ش��ده، اختيارات اين 
كميته افزايش پيدا خواهد ك��رد تا موضوعات فوري 

و مشكالت صادركنندگان را تحت پوشش قرار دهد.
وي افزود: دردو ماه گذش��ته كه مس��ووليت تصدي 
سازمان توسعه تجارت را برعهده گرفته ام، دريافته ام 
مشكالت مربوط به صادرات در كارگروه هاي مختلف 
مطرح  مي شود، اما رفع اين مشكالت با كندي صورت 

 مي گيرد. از اين رو، در نظر داريم س��اختاري شبيه به 
ستاد تنظيم بازار با نام »ستاد تسهيل صادرات« را براي 
رسيدگي فوري به مسائل حوزه صادرات ايجاد كنيم. 
حميد زادبوم افزود: اگر در هيات دولت با اين پيشنهاد 
موافقت شود، براي اجرا ابالغ خواهد شد و نمايندگان 
نهادهاي دولتي و خصوصي مرتب��ط با امر صادرات از 
جمله اتاق بازرگاني و كنفدراس��يون صادرات در اين 

ستاد حضور خواهند يافت.

  ستاد تسهيل نيازمند اختيارات
در همين رابطه محمد الهوتي رييس كنفدراسيون 
ص��ادرات مي گويد اگر اين س��تاد ش��كل گيرد بايد 

اختيارات ويژه اي داش��ته باش��د تا بتواند تاثيرگذار 
باش��د و به سرنوشت بعضي از س��تادهاي موجود اما 
كم اثر دچار نشود. گرچه در بخش صادرات، مشكالت 
كمتر از بخش هاي ديگر اس��ت، اما اين مش��كالت 
بر ديگ��ر بخش هاي اقتصادي نيز اث��ر مي گذارد. در 
نتيجه رفع همين مشكالت مي تواند صادرات، توليد و 
اشتغال را افزايش دهد. با اين حال، رفع اين مشكالت 
توجه وي��ژه دولت را  مي طلبد. براي مثال، اس��ترداد 
ماليات ارزش افزوده صادركنندگان يكي از معضالت 
اساسي اين بخش است. قانون رفع موانع توليد، زمان 
استرداد را ۳۰ روز اعالم كرده اما بودجه سنواتي سال 
۹۷ و ۹۸ اس��ترداد اين ماليات را ب��ه رفع تعهد ارزي 

صادركنن��دگان منوط كرده اس��ت. در اين صورت، 
حدود ۶ماه سرمايه توليدكنندگان و صادركنندگان 
نزد س��ازمان امور مالياتي فريز  مي شود و اين مساله، 
ادامه توليد را با مش��كالت ج��دي مواجه  مي كند و 

نقدينگي واحدها را به شدت كاهش مي دهد.
الهوتي با بيان نگراني صادركنندگان درباره از دست 
رفتن بازارها مي گويد: باي��د در مورد حفظ بازارهاي 
صادراتي نگران باش��يم. وي توضيح داد: اين نگراني 
بايد به ويژه در مورد عراق وجود داشته باشد. كشوري 
كه ۲۸ درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داده 
و س��رمايه گذاري هايي در آن صورت گرفته و اكنون 
دچار تنش هايي شده است. اين نگراني در مورد هند 
نيز وجود دارد و شايد الزم باشد، اين موارد طي نامه اي 

به مقامات كشور منعكس شود.
 او افزود: تجارت ايران و امارات رو به بهبود اس��ت؛ اما 
بايد توجه داش��ت اين كش��ور با اماراتي كه در دوره 
قبل��ي تحريم ها با ايران هم��كاري  مي كرد، متفاوت 
اس��ت. در اين ميان، تس��هيل تجارت ايران و تركيه 
به ويژه ص��ادرات مجدد از طريق تركي��ه و واردات از 
طريق اين كش��ور بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و 
اين شايد مستلزم توسعه موافقت نامه هاي تجاري با 

اين كشور باشد.

 آيا مشكل در نهادي جديد است؟
بحث اساس��ي در اين خصوص اين است كه نهادهاي 
زيادي به منظور تسهيل در بخش هاي مختلف اقتصاد 
ايجاد شده است. ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي، كميس��يون هاي متعدد و نهادهايي مانند 
كميته ماده ۱۲ تنها بخشي از اين نهادها هستند. اما 
از ظرفيت اين نهادها در اين مس��ير چندان استفاده 

نمي شود.
ايجاد يك نهاد جديد حتي اگ��ر داراي جايگاه قانون 
مصوب مجلس باشد الزاما به معني موفقيت اين نهاد 
نيست بلكه بايد دولت در بخشنامه هاي اجرايي خود 
اختياراتي مش��خص به اين نهاد بدهد و از سوي ديگر 
س��اير نهادهاي تصميم گي��ر را موظف ب��ه تبعيت از 

تصميمات اين نهاد كند.

در نشست روز اقتصاد كنيا مورد تأكيد قرار گرفت

ورود به بازار كنيا فرصتي براي صادرات به قاره آفريقا است
نشس��ت روز اقتص��اد كنيا ب��ه همت معاون��ت امور 
بين المل��ل اتاق ايران و باهدف بررس��ي فرصت هاي 
همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري پيش روي 
ايران و كنيا با حضور محمدرضا كرباسي معاون امور 
بين الملل اتاق ايران، جعفر برمكي سفير جديد ايران 
در كنيا، مهدي بخشنده رييس اتاق قزوين )اتاق معين 
كشور كنيا(، حسن خسروجردي رييس اتاق مشترك 
ايران و آفريقا، حسين گيوزاد رييس اداره شرق آفريقا، 
نمايندگان وزارت امور خارجه و جمعي از نمايندگان 

بخش خصوصي برگزار شد.
محمدرضا كرباس��ي مع��اون ام��ور بين الملل اتاق 
ايران ب��ا تأكيد بر اين نكته كه كش��ور كني��ا داراي 
پتانسيل هاي فراوان اقتصادي است، خاطرنشان كرد: 
متأسفانه به رغم وجود ظرفيت هاي فراوان اين كشور و 
به طوركلي قاره آفريقا، حضور جمهوري اسالمي ايران 
در اين قاره بسيار كمرنگ است. اگر هم تالشي صورت 
گرفته است، صرفا شاهد تالش هاي فردي بوده ايم نه 

سيستماتيك.
به گفته معاون ام��ور بين الملل اتاق ايران، كل حجم 
روابط تجاري ايران با قاره آفريقا كمتر از يك ميليارد 

دالر اس��ت؛ همچنين در س��ال ۹۷، حج��م روابط 
اقتصادي اي��ران و كنيا ۱۰۰ ميليون دالر بوده كه در 
چهار ماه ابتدايي سال ۹۸، اين رقم به ۶ ميليون دالر 
كاهش محسوس پيداكرده است. او در همين زمينه 
تأكيد داشت كه بايد با توجه به ظرفيت هاي موجود، 
از فرصت هاي پيش آمده براي توسعه روابط اقتصادي 

بهره برد.
كرباس��ي تقويت اين ارتباطات را در گروي توس��عه 
زيرساخت ها از س��وي تصميم گيران و دستگاه  هاي 
متولي دانست و تأكيد داش��ت: ايجاد رويه مثبت در 
حمل ونقل كه دغدغه اصلي فعاالن اقتصادي است، 
ايجاد خط كش��تيراني و پرواز مستقيم و بهره گيري 
از سيس��تم مب��ادالت پول��ي و بانك��ي از مهم ترين 
اولويت هاي مدنظر براي توسعه روابط اقتصادي ايران 

و كشورهاي آفريقايي است.
او همچني��ن خدم��ات فني و مهندس��ي، كش��ت 
ف��را س��رزميني، صناي��ع تبديل��ي، م��واد غذايي، 
مصالح س��اختماني، دارو و تجهيزات پزشكي، مواد 
معدني، مواد ش��يميايي و پتروشيمي را از مهم ترين 
ظرفيت هاي همكاري پي��ش روي فعاالن اقتصادي 

ايران و كنيا دانست كه منجر به افزايش سهم دو طرف 
از بازارها خواهد شد.

در ادامه جعفر برمكي، س��فير جدي��د ايران در كنيا 
تأكيد كرد: مواردي كه از سوي معاونت امور بين الملل 
اتاق ايران و ب��ه نمايندگي از بخش خصوصي مطرح 
ش��د، موضوعات و اولويت هاي ما در كنيا خواهد بود 
كه به محض اس��تقرار در اين كشور، براي تحقق آنها 

برنامه ريزي خواهيم كرد.
برمكي با تأكيد بر اين نكته كه كشور كنيا عضو جامع 
شرق آفريقا، عضو بازار جنوب شرق و شرق آفريقا و از 
آن مهم تر عضو اتحاديه آفريقاست، گفت: هركدام از 
اين مناطق قراردادهايي بين كشورهاي عضو دارند و 
تسهيالتي براي تبادالت بين كشورها انديشيده شده 
است. طبيعتا حضور بخش خصوص در كنيا به عنوان 
عضو فعال هركدام از اين اتحاديه ها، مي تواند كمك 

كند تا ابران به بازار ساير كشورها نيز دسترسي يابد.
س��فير جديد ايران در كنيا، حض��ور توليدكنندگان 
ايراني در كنيا را حائز اهميت دانس��ت و توصيه كرد: 
توليدكنندگان براي دسترسي به بازار كنيا در درجه 
اول و مابقي كشورها، مي توانند بخشي از توليد را در 

همين كشور انجام دهند، به گونه اي كه محصوالتشان 
را با نام توليد كنيا، در بازار آفريقا به فروش برسانند.

حس��ين گيوزاد از ديگر حاضران در اين نشس��ت، با 
تأكي��د بر اين موضوع ك��ه قاره آفريقا ب��راي فعاالن 
اقتصادي يادآور فقر، گرسنگي و جنگ است، تأكيد 
داشت: به لحاظ زيرساختي، قاره آفريقا به طور مداوم 
و با سرعت در حال رشد است. دراين بين كنيا قطب 
اقتصادي، مالي و حمل ونقل اين قاره به شمار مي رود 
كه آمارهاي تجاري چند سال اخير هم نشان داده كه 
كنيا بزرگ ترين كشور تجاري ايران در مقايسه با ديگر 

كشورهاي آفريقايي در چند سال اخير بوده است.
به باور او، كنيا مقصد صدور خدمات فني و مهندسي 
اس��ت و تعدادي ش��ركت هاي بازرگاني فعال در اين 
كشور حضور دارند و قرابت فرهنگي اين كشور با ايران 
باعث ش��ده تا فعاالن اقتصادي ايراني در اين كشور 

مشاركت فعال داشته باشند.
رييس اداره شرق آفريقا، تسهيالت اين كشور درزمينه 
ويزاي فرودگاهي، ثبت شركت و اقامت، برقراري خط 
كشتيراني هرچند نامنظم، بازار آزاد و دخالت حداقلي 
دولت را در بازار اين كشور در كنار رسمي بودن زبان 

انگليسي را براي فعاالن اقتصادي ايراني حائز اهميت 
دانست و افزود: فرهنگ و فناوري ما با كنيا از بين ديگر 

كشورهاي آفريقايي سازگارتر است.
به گفته او در حال حاضر كش��ورهاي اروپايي، اولين 
و مهم ترين رقباي ايران در كش��ور كنيا محس��وب 

مي شوند.
مهدي بخشنده رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي قزوين، اتاق معين كنيا هم با تأكيد بر اين 
موضوع كه ايران حتي در ليست فهرست كشورهايي 
كه كنيا اقدام به واردات اقالم كاالهاي اساس��ي خود 
مي كند نيس��ت، واردات غالب اين كش��ور از ايران را 

كاالهايي با پايه هاي نفتي دانست.
او حضور موفق ايران در بازار كنيا را در گروي حمايت 
مسووالن دولتي دانس��ت و پيشنهاد داد كه ايران به 
عنوان كشوري صنعتي و س��رمايه گذار در بازارهاي 

كنيا ورود كند.
برقراري خطوط هوايي مستقيم و همكاري درزمينه 
ايجاد پااليشگاه ها ازجمله مهم ترين پيشنهادهايي 
بود كه حس��ن خس��روجردي رييس اتاق مشترك 

بازرگاني ايران و آفريقا خواهان تحقق آنها شد.

در مالقات سفير ايران در افغانستان و رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

بررسي پيشنهاد ايجاد شهرك صنعتي مشترك در مرز ايران و افغانستان
س��فير جديد ايران در افغانس��تان در آس��تانه آغاز 
ماموريت خود در اين كش��ور با ريي��س اتاق تهران 
دي��دار كرد و ضم��ن ارايه گزارش��ي از ظرفيت هاي 
ايران و افغانستان براي همكاري هاي اقتصادي دو يا 
چندجانبه، خواستار همكاري اتاق تهران براي توسعه 

مراودات تجاري دو كشور شد.
بهادر امينيان، س��فير جديد ايران در افغانس��تان، 
پيش از عزيمت به اين كشور، طي مالقاتي با مسعود 
خوانساري، رييس اتاق تهران نسبت به بهره گيري 
از ظرفيت ه��اي بالقوه بازار افغانس��تان تاكيد كرد 
و گفت: ايران اكنون در صدر فهرس��ت كشورهاي 
صادركننده به افغانس��تان قرار گرفته اس��ت. اين 
موقعيت، هم به دليل برخي مسائل سياسي و هم به 
داليل اقتصادي براي ايران حاصل شده و در نتيجه، 
فرصتي پديد آمده است كه بايد حداكثر بهره را از 

آن كسب كنيم.
او با اشاره به اينكه صادرات رسمي ايران به افغانستان 
معادل ۳ ميليارد دالر و ح��دود ۴ يا 5 برابر صادرات 
كش��ورمان به اروپاس��ت، گفت: اين ميزان صادرات 
ناشي از ظرفيت هاي سنتي دو كشور است و براي آن 
برنامه ريزي خاصي ص��ورت نگرفته. در حالي كه اگر 
كار بنياديني براي توس��عه همكاري ها انجام گيرد، 
شاهد رشد ارزش صادرات به اين كشور خواهيم بود. 
در واقع، حضور ما در بازار افغانس��تان بايد ساختاري 
و برنامه ريزي ش��ده باش��د و از شكل س��نتي خارج 
شود. براي مثال، اين هدف با توسعه صادرات برق به 
افغانستان و نيز سرمايه گذاري براي توسعه خطوط 

ريلي، قابل تحقق است.
امينيان اف��زود: در مقابل ص��ادرات ۳ ميليارد دالر 
كاال به افغانستان، ميزان واردات ايران از اين كشور، 

كمت��ر از ۲۰ ميليون دالر اس��ت و اي��ن عدم توازن 
مشكل ايجاد كرده است. او در ادامه، صادرات مجدد 
از افغانستان را به عنوان يكي از راهكارها براي توسعه 
مبادالت تجاري در شرايط تحريم برشمرد و گفت: 
فعاالن اقتصادي  مي توانند از طريق افغانس��تان به 
بازارهاي جديد دست پيدا كنند. اگر بخش خصوصي 
وارد ميدان ش��ود،  مي توانيم موقعيت ايران در بازار 

افغانستان را تثبيت كرده و توسعه دهيم.
سفير جديد ايران در افغانس��تان از ضرورت توسعه 
خطوط ريلي براي ارتباط با اين كش��ور سخن گفت 
و ادام��ه داد: توافقات��ي با مع��اون علم��ي  و فناوري 
رييس جمهور نيز صورت گرفته اس��ت كه هياتي از 
حوزه ارتباط��ات و فناوري اطالعات براي بررس��ي 
زمينه هاي همكاري به اين كشور اعزام شود. همچنين 
توافقاتي نيز براي صادرات برق به افغانستان صورت 
گرفته اس��ت. در صورت صادرات ب��رق، پيوندهاي 

ساختاري ميان دو كشور مستحكم خواهد شد.
او همچنين از طرح يك پيش��نهاد مبن��ي بر ايجاد 
شهرك صنعتي مشترك در مرز دو كشور خبر داد و 
گفت: با ايجاد اين شهرك صنعتي مشترك  مي توان 
كاالهاي ساخته شده دو كشور را با اندكي فرآوري يا 
بس��ته بندي در اين شهرك به ساير كشور ها از جمله 

اتحاديه اروپا صادر كرد.
 

 تشويق بخش خصوصي به توسعه سهم بازار 
در افغانستان

در ادامه، مسعود خوانس��اري، رييس اتاق تهران نيز 
ضمن اعالم آمادگي براي همكاري با س��فارت ايران 
در جهت توسعه مراودات با افغانستان گفت: سياست 
اتاق تهران پس از خروج امري��كا از برجام، تمركز بر 

توسعه مناسبات با همس��ايگان بوده است و از ميان 
اين كشور ها، افغانستان، از ظرفيت قابل توجهي براي 

همكاري هاي اقتصادي برخوردار است.
او در ادامه از حمايت مالي اتاق تهران از فعاالن حوزه 
فناوري ارتباطات ب��راي برگزاري نمايش��گاهي در 
افغانس��تان س��خن گفت و افزود: برابر گزارش هايي 
كه به دست ما رس��يده است، فعاالن اقتصادي ايران 
در جريان برگزاري اين نمايشگاه قراردادهاي خوبي 

منعقد كردند.
رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود به 
ضرورت حل مش��كالت مرزي دو كشور در محدوده 
دوغارون اشاره كرد و گفت: منطقه دو غارون در شمار 
مناطق آزاد اقتصادي قرار نداشت. اما اتاق تهران طي 
نامه اي به معاون اول رييس جمهوري اين درخواست را 
مطرح كرد و در نهايت اين منطقه به منطقه آزاد تبديل 
شد. خوانساري س��پس ظرفيت هاي اتاق تهران در 
حوزه هاي مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت: براي 
مثال، فعاالني از صنعت برق در هيات نمايندگان اتاق 
تهران عضويت دارند و  مي توانند روي صادرات برق به 
افغانستان سرمايه گذاري كنند. افزون بر صادرات برق، 
ايران  مي تواند نسبت به صادرات بنزين و سي ان جي به 

افغانستان نيز اقدام كند.
او در ادامه تاكيد كرد كه ظرفيت بزرگي براي توسعه 
روابط تجاري در افغانستان نهفته است و تشويق بخش 

خصوصي  مي تواند به افزايش مبادالت كمك كند.
رييس اتاق تهران نيز با استقبال از پيشنهاد ساخت 
شهرك صنعتي مش��ترك در مرز ايران و افغانستان، 
اعالم ك��رد كه اتاق بازرگاني تهران  مي تواند از طريق 
مذاكره با تش��كل ها در اين زمينه، س��فارت ايران در 

افغانستان را در اجراي اين طرح ياري كند.

 ضرورت سرمايه گذاري بر جذب گردشگر 
سالمت از افغانستان 

س��فير ايران در افغانس��تان در ادامه اين مالقات، با 
تش��ريح مختصات و بازيگران بازار دارو و س��المت 
افغانس��تان گفت: بخش عمده اي از اين بازار بزرگ 
در اختيار هند است و اين كشور با اختصاص روزانه 
دو پرواز به افغانستان، س��االنه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
ميليون دالر از حوزه گردشگري سالمت افغانستان 

درآمد كسب  مي كند.
 بهادر امينيان با بيان اينكه ايران بازار گردش��گري 
سالمت افغانستان را با ارزش يك تا يك و نيم ميليارد 
دالر از دست داده اس��ت، گفت: در هفته، تنها يك 
پرواز از افغانستان به تهران انجام  مي شود و به دليل 
باال بودن هزينه پرواز به ايران، سفر به هند و تركيه با 
عنوان گردشگري سالمت براي افغانستاني ها صرفه 

اقتصادي بيشتري دارد.
او از ضرورت س��رمايه گذاري روي جذب گردشگر 
سالمت از افغانس��تان و نيز توسعه صادرات دارو به 
اين كشور سخن گفت و رييس اتاق بازرگاني تهران 

نيز وعده داد كه از طريق نامه ن��گاري با معاون اول 
رييس جمهور و وزير راه و شهرسازي، كاهش قيمت 
و افزاي��ش تعداد پروازه��ا ميان دو كش��ور را مورد 

پيگيري قرار دهد.
در پايان اين ديدار نيز حس��ام الدين حالج، معاون 
امور بين الملل اتاق تهران با اش��اره به مشكالتي كه 
تش��كل هاي اقتصادي در ارتباط با بازار افغانستان 
مطرح  مي كنند، گفت: ظاهرا به دليل رويه هايي كه 
در افغانستان برقرار شده است، فعاالن حوزه دارو در 
زمينه ثبت داروهاي خود در اين بازار با مش��كالتي 

مواجه شده اند. 
در واقع، فعاالن اقتصادي ايراني از مقررات و ضوابط 
حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در اين كشور مطلع 

نيستند.
او پيشنهاد كرد كه با اتخاذ تدابيري، ارتباط سفارت 
ايران در افغانس��تان با اتاق بازرگاني تهران افزايش 
يابد و آخري��ن تحوالت در رويه ه��اي قانوني براي 
اطالع رس��اني به فعاالن اقتص��ادي در اختيار اتاق 

قرار گيرد.
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صادرات سنگ آهن 
در چه صورت بالمانع است

پس از نامه ن��گاري اتاق بازرگاني ب��ه معاون اول 
رييس جمهور در نقد بخش��نامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مورد ايج��اد محدوديت براي 
صادرات س��نگ آهن كه موجب انباش��ت كاال در 
گمركات شده بود، معاون امور معدني اين وزارتخانه 
توضيح داده است كه صادرات كاالهايي كه پيش از 
اين بخشنامه به انبارهاي گمرك انتقال داده شده 

بودند، بالمانع است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پاس��خ به نامه ات��اق بازرگاني 
تهران اعالم كرده است كه صادرات محموله هايي 
كه پيش از صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي صادرات محصوالت سنگ آهن در 
تاريخ ۷ خرداد ماه سال جاري در انبارهاي گمرك 
انباشته شده اند، در صورت مشخص شدن »مبدا 
محصول« بالمانع است. پس از آنكه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از هفتم خرداد ماه نسبت به اعمال 
محدودي��ت جهت ص��ادرات س��نگ آهن با كد 
تعرفه اي ۲۶۰۱ توسط صادركنندگان اقدام كرد و 
در متن اين بخشنامه معافيتي براي صادركنندگاني 
كه پيش از صدور اين بخشنامه، امور مربوط به انعقاد 
قرارداد خري��د را انجام داده بودند، لحاظ نكرد، در 
بنادر خروجي تجمع كاال صورت گرفت كه موجب 
زيان ناش��ي از انبارداري و همچني��ن عدم ايفاي 
تعهدات از سوي صادركنندگان در قبال خريداران 
خارجي ش��د. برهمين مبنا بود كه اتاق بازرگاني 
تهران طي نامه اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور، با اشاره به اين محدوديت و اعمال 
عوارض ۲5 درصدي براي صادرات سنگ آهن، در 
گام اول دو درخواست را مطرح كرد: نخست اينكه 
مفاد بخشنامه صادره در تاريخ هفتم خرداد ماه ۹۸ 
عطف به ماسبق نشده و آن دسته از صادركنندگان 
را كه ضمن انعقاد قرارداد خريد، پيش از تاريخ صدور 
اين بخشنامه مبادرت به ايجاد تعهدات صادراتي 

كرده اند، شامل نشود.
درخواست ديگر اتاق تهران اين بود كه با توجه به 
اينكه اجراي بخشنامه اخير موجب توقف كاالي 
صادراتي در بنادر شده و از سوي ديگر تداخل زماني 
اعمال محدوديت صادراتي و تصميم وزارت مذكور 
در اعمال عوارض صادراتي شائبه ايجاد مانع جهت 
دريافت عوارض را تداعي مي كند، دريافت عوارض 
كه اصوال دريافت آن محل تحقيق كارشناسي بوده 
و بدون اخذ نظر ات��اق بازرگاني صورت پذيرفته، 
مشمول صادركنندگاني كه تا پيش از پايان مهرماه 
س��ال جاري مبادرت به انتقال سنگ آهن )با كد 
تعرفه اي ۲۶۰۱( به مبادي خروجي كرده اند، نشود.

 معاون اول رييس جمهور نيز بالفاصله، ضمن ارجاع 
نامه اتاق بازرگاني تهران به وزير صنعت، معدن و 
تجارت، در پي نوشتي اعالم كرد: »جهت بررسي و 
اقدام الزم، اينگونه موارد بهتر اس��ت قبل از اجرا با 

اتاق مشورت شود.«
پس از ارجاع نامه توسط معاون اول به وزارت صمت 
بود كه جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع 
معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به 
اين مكاتبات نامه اي به دفتر معاون اول نوشت كه 
توضيح داد كه صادرات كاالهايي كه پيش از ابالغ 
بخشنامه در انبارهاي گمرك بوده ، با مشخص شدن 

مبدا محصول بالمانع است.
در نام��ه س��رقيني آمده اس��ت: »ه��دف از ابالغ 
اين بخشنامه، س��ازماندهي صادرات محصوالت 
س��نگ آهن، تعيين دقيق مب��دا محصول، ايجاد 
توازن در زنجيره و اطمين��ان از تامين نياز داخل 
و متعاقبا تداوم توليد و توس��عه پايدار بوده است. 
ليك��ن الزم به ذكر اس��ت در م��ورد كاالهايي كه 
پيش از اين بخشنامه در انبارهاي گمرك انباشت 
شده اند، در صورت مشخص شدن مبدا محصول، 
صادرات بالمانع است.« اگرچه اين نامه مساله عطف 
بماسبق شدن بخشنامه را تاحدودي حل مي كند 
اما هم چنان مس��اله اخذ عوارض صادراتي و عدم 
مشورت با بخش خصوصي پيش از تصميم گيري 
و تدوين و ابالغ بخشنامه ها كه مورد تاكيد معاون 

اول رييس جمهور نيز بود، پابرجاست.

بي توجهي به سيكل هاي تجاري
علي اكبر نيكو اقبال گفت: زماني كه اقتصاد كشور 
در ش��رايط ركودي به سر مي برد طبيعي است كه 
دولت ها شرايط را براي كاهش هزينه هاي توليد و 
افزايش زمينه هاي صادرات مهيا كنند اما اين اتفاق 
تقريب��ا در هيچ يك از دوره هاي رك��ودي در ايران 
نيفتاده و شاهد چنين حمايت هايي نبوده ايم. بلكه 
برعكس با ورود اقتصاد به شرايط ركودي دولت به 
دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي يا سياست هاي 

انقباضي بوده است. 
به گفته اين اقتص��اددان، دولت بايد به چرخه هاي 
اقتصادي اهميت دهد و بر اساس اصول اقتصادي 
محيط كس��ب و كار را در دوره هاي مختلف اصالح 
كند.  به عنوان مثال در شرايطي كه رونق اقتصادي 
در كشور حاكم مي شود دولت با كاهش اتكا به نفت 
و حركت به سمت ماليات به صورت تدريجي شرايط 
را براي يك اصالح اقتص��ادي فراهم كند و در اين 
زمينه به درجه تورم كش��ور هم توجه ويژه كند. اما 
دولت ها در ايران در شرايط ركودي مخصوصا اگر با 
كاهش درآمدهاي نفتي هم همراه باش��د به شدت 
روي موضوعاتي مانند ماليات و ... تمركز مي كنند 
و به اين ترتيب بدون توجه به تب تورمي در جامعه 
ركود را تشديد مي كنند و فعاليت هاي اقتصادي را 
كاهش مي دهند. به گفته وي دليل آنكه دوره هاي 
رونق ركود اقتصادي در ايران طوالني و متوالي است 
همين موضوع است. به گفته وي دولت ها در ايران 
نتوانسته اند س��از و كاري طراحي كنند كه بتوانند 
ماليات را از موديان به درستي دريافت كنند بنابراين 
فرار مالياتي در كشور هميش��ه باال بوده و كسب و 
كاره��اي زيرزميني تقويت ش��ده اند و حاال بخش 

واقعي كسب و كار تاوان اين شرايط را مي دهد.
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سوخت گيري قطره چكاني با مراجعات متعدد روزانه

شمشير از روي امريكا عليه صادركنندگان گاز

گروه انرژي| فرداد احمدي|
آمار كاه��ش 24 درصدي مصرف بنزي��ن در ايران پس از 
اجراي طرح سهميه بندي اين حامل انرژي در حالي ديروز 
از س��وي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به 
صورت رسمي اعالم شد كه مشاهدات حاكي از آن است كه 
ازدحام خودروهاي متقاضي بنزين در جايگاه هاي عرضه 
س��وخت طي اين روزها افزايش يافته است. اين وضعيت 
در نگاه نخس��ت متناقض به نظر مي رس��د، ام��ا با در نظر 
گرفتن مالحظاتي كه ناصر رييسي فرد، رييس اسبق كانون 
صنفي جاي��گاه داران در گفت وگو با روزنامه تعادل مطرح 
كرد، مي توان آن را درك كرد. به گفته رييس��ي فرد، عالوه 
بر آنكه از اين پس بايد شاهد افزايش رجوع مردم به پمپ 
بنزين ها در اول هر ماه براي استفاده از سهميه بنزين شان 
باشيم، افزايش سه برابري قيمت بنزين باعث شده است كه 
صاحبان خودروهاي ش��خصي، به خصوص افرادي با اين 
خودروها مسافركش��ي مي كنند با هر بار مراجعه به پمپ 
بنزين ها مقدار كمي سوختگيري انجام دهند، زيرا اين افراد 
توان مالي پر ك��ردن باك خودروي خود در هر بار رجوع به 
جايگاه هاي عرضه سوخت را ندارند. اين امر باعث مي شود 
كه علي رغم آنكه مصرف بنزين كاهش يافته است، باز هم 
شاهد شلوغي جايگاه ها باشيم. به گفته رييسي فرد، از اين 
پس هر چه از روزهاي ابتدايي به سمت روزهاي پاياني ماه ها 
پيش برويم، شاهد كاهش ترافيك در جايگاه هاي عرضه 

سوخت خواهيم بود.
ديروز ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران در 
اطالعيه اي اخبار بعضي از رسانه ها مبني بر افزايش مصرف 
بنزين پس از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت را رد و 
اعالم كرد: روند مصرف بنزين كشور در روزهاي اخير كاهشي 
بوده و ميانگين آن از زم��ان اجراي طرح مديريت مصرف 
س��وخت به روزانه ۷۹ ميليون ليتر رسيده است. در متن 
اطالعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران آمده 
است: »به اطالع مي رساند ميانگين مصرف بنزين كشور از 
 زمان اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در روز جمعه،
24 آبان ماه تا پايان روز يك شنبه، سوم آذرماه، حدود ۷۹ 
ميليون ليتر در روز بوده است؛ اين در حالي است كه ميانگين 
مصرف بنزين از ابتداي سال جاري تا پايان روز پنج شنبه، 
2۳ آبان ماه )پي��ش از اجراي اين طرح( حدود ۹۸ ميليون 
ليتر در روز بوده اس��ت. به  اين وسيله شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با توجه به آمارهاي غيررسمي كه 
در بعضي از رسانه ها منتشر شده است، ضمن رد آمارهاي 

يادشده، ميانگين مقدار مصرف بنزين كشور را در روز سوم 
آذرماه، ۷۵ ميليون ليتر اعالم مي كند.«

اطالعيه ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در 
واكنش به سخنان روز دوش��نبه كمال هاديان فر، رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي ناجا انتشار يافت. هاديان فر درباره 
اثر اجراي طرح سهميه بندي بنزين در ميزان مصرف اين 
حامل انرژي گفته بود: »پيش از اين مصرف روزانه بنزين در 
كشور ۹4 ميليون ليتر بود در صورتي كه طي دو روز گذشته 
)روزهاي شنبه و يك شنبه اين هفته( اين مصرف افزايش 
يافته و به ۱۰۵ ميليون ليتر در روز رسيده است«. البته منبع 
آمار اعالم شده توسط رييس پليس راهنمايي و رانندگي 

ناجا اعالم نشده است.
تكذيبيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مي توانست 
نقط��ه پاياني براي حرف و حديث ها درب��اره كارايي طرح 
سهميه بندي بنزين براي كاهش مصرف آن باشد، اگر آمار 

ذكر شده توسط اين شركت با مشاهدات ميداني از پمپ هاي 
بنزين همخواني مي داشت. به گزارش »تعادل«، جايگاه هاي 
عرضه سوخت طي روزهاي پس از سهميه بندي و افزايش 
قيمت بنزين شاهد ازدحام خودروها و موتورسيكلت ها بودند. 
در چنين شرايطي اعالم آمار كاهش 24 درصدي مصرف 
بنزين پس از اجراي طرح سهميه بندي آن، اين سوال را به 
ذهن متبادر مي كند كه اين آمار چگونه با افزايش ازدحام در 

جايگاه قابل جمع است؟
مش��اهدات ميداني حاكي از آن بود كه بخشي از ازدحام 
روزهاي اخير در پمپ بنزين ها به دليل مراجعات مردم براي 
ارزيابي وضعيت كارت  سوخت شان بوده است. بخش ديگري 
از ازدحام به دليل حضور افرادي ب��ود كه به دنبال فروش 
سهميه بنزين خود بودند. اما ناصر رييسي فرد، رييس اسبق 
كانون صنفي جايگاه داران در گفت وگو با »تعادل« موارد 
ديگري را هم به ليس��ت داليل شلوغ بودن پمپ بنزين ها 

در اين روزها اضافه كرد و گفت: »عالوه بر مس��اله دريافت 
سهميه هاي بنزين، به دليل گران شدن اين حامل انرژي 
تردد خودروها نيز در پمپ هاي بنزين بيش��تر شده است. 
زيرا خيلي از مردم، به خصوص مسافركشان با خودروهاي 
شخصي توان پرداخت مبلغ مورد نياز براي پر كردن باك 
خ��ودروي خود را ندارند و با هر ب��ار مراجعه فقط ۱۰ ليتر 
بنزين مي زنند. بدين ترتيب اين افراد دفعات زيادي در روز 

به جايگاه ها مراجعه مي كنند تا بنزين بزنند.«
وي ادامه داد: »در حقيقت با اجرايي شدن طرح سهميه بندي 
و افزايش قيمت بنزين، مقدار سوخت گيري مردم در هر بار 
مراجعه كمتر شده است، ولي تعداد دفعات مراجعه شمار 
قابل توجهي از رانندگان به پمپ ه��اي بنزين ها افزايش 

يافته است.«
به گفته رييس��ي فرد »به دليل آنكه در روزهاي نخس��ت 
سهميه بندي و به خصوص اينكه در ابتداي ماه قرار داريم، 

تمام افرادي كه سهميه بنزين دريافت كرده اند در تالش 
هستند كه سهميه هاي خود را برداشت كنند. از آنجا كه پس 
از اعالم ناگهاني سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين نوعي 
»بي اعتمادي« ميان مردم به وجود آمده است، مردم ترس 
دارند كه سهميه بنزين شان از بين برود و عجله مي كنند كه 
در همين ابتداي ماه سهميه خود را از كارت هاي سوخت شان 
برداشت كنند. اما اكنون آرام آرام شرايط پمپ بنزين ها در 
حال بازگشت به حالت عادي است و كم كم به سمت خلوت تر 
شدن پيش مي رود. دليل اين امر نيز آن است كه سهميه هاي 

مردم دارد تمام مي شود.«
بر اس��اس برآوردهاي��ي كه رييس اس��بق كانون صنفي 
جاي��گاه داران اراي��ه ك��رد، در روزه��اي نخس��ت پس از 
سهميه بندي بنزين مردم به طور ميانگين به ازاي هر سه ليتر 
بنزيني كه از سهميه كارت سوخت هاي شخصي استفاده 
مي كردند، يك ليتر از كارت جايگاه ها بنزين مي زدند. اين 
نس��بت در چند روز بعد از آن به سه ليتر از كارت سوخت 
شخصي و دو ليتر از كارت جايگاه ها تغيير كرد و در اين يكي 
دو روز، به مرحله نسبت برابر رسيد. انتظار مي رود هرچه به 
انتهاي ماه نزديك مي شويم، به دليل آنكه سهميه ها تمام 
مي شود، رويه برعكس شده و بيشترين بنزين از كارت هاي 

جايگاه ها و با نرخ آزاد تأمين شود.
رييسي فرد با بيان اين مطلب كه از اين پس شاهد تفاوت هاي 
معن��ي داري در آمار مصرف بنزي��ن در روزهاي ابتدايي و 
انتهايي ماه ها با روزهاي ميانه ماه ها خواهيم بود عنوان كرد 
كه بايد انتظار افزايش آمار مصرف در ابتداي هر ماه به دليل 
هجوم مردم به جايگاه هاي عرضه سوخت براي استفاده از 

سهميه هاي بنزين را داشت.
بر اين اساس، آمار واقعي مصرف بنزين و سهم كاهش مصرف 
آن به واسطه طرح سهميه بندي بنزين را بايد با محاسبه 
ميانگين مصرف در كل ماه برآورد كرد و آمار مصرف روزهاي 
اخير منبع دقيقي براي نتيجه گيري درباره حجم كاهش 
مصرف بنزين نيست. رييسي فرد معتقد است كه به دليل 
آنكه بنزين يك كاالي مصرفي است، مردم در هر صورت 
بنزين را تهيه و مصرف مي كنند و كاهش فعلي مصرف نيز به 
مرور زمان تعديل شده و آمار مصرف به ميزان روزهاي پيش 

از سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين باز خواهد گشت.
با اين حال، مي توان تصور كرد كه فشار افزايش سه برابري 
قيمت بنزين باعث شده است كه جيب هاي خالي رانندگان، 
آنها را ملزم به س��وخت گيري هاي متعدد روزانه بنزين در 

حجم هاي ناچيز كند.

نماينده وزير نفت در نشست فوق العاده وزيران عضو مجمع 
كش��ورهاي صادركننده گاز )جي يي س��ي اف( با تشريح 
انتظارها از پنجمين نشست سران اين نهاد گفت: امريكا در 
سال هاي اخير با نوعي انحصارطلبي و تحريم، به جنگ حق 
توسعه ملت ها رفته است و با تروريسم اقتصادي سعي دارد 

جلو توسعه ملت ها را بگيرد.
محمدحسين عادلي در گفت وگو با خبرنگار شانا با اشاره 
به برگزاري پنجمين نشس��ت س��ران مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز در ش��هر ماالبوي گينه استوايي در پايان 
اين هفته )جمعه، هشتم آذرماه( يادآور شد: نشست سران 
جي يي س��ي اف پيش از اين در كش��ورهاي قطر، روسيه، 
ايران و بوليوي برگزار شده است كه آخرين آن در بوليوي 

)2۰۱۷( بوده است.
وي با بيان اينكه پيش از نشس��ت سران، دومين سمينار 
بين المللي گاز با حضور وزيران كش��ورهاي عضو، روساي 
ش��ركت هاي بين المللي گاز، شركت هاي ملي نفت و گاز 
كشورها، استادان و صاحب نظران و رسانه هاي دنيا ششم 
آذرماه برگزار مي ش��ود، تصريح كرد: وزي��ران نفت و گاز 
كشورهاي عضو جي يي سي اف نيز در نشستي فوق العاده 
درباره دستور كار و بيانيه سران بحث مي كنند و آن را براي 

تصويب سران پيش��نهاد خواهند داد.چهارمين سمينار 
جهاني گاز به ابتكار دبيركل ايراني )محمدحسين عادلي( 
سازمان جي يي سي اف سال 2۰۱۷ در بوليوي برگزار شد. 

عادلي موضوع پنجمين سمينار بين المللي گاز را »به چالش 
كشيدن وضع موجود؛ ايجاد آينده پايدار« عنوان كرد و با 
بيان اينكه اين موضوع، مناظره و بحث هاي چالشي ميان 
س��خنرانان و ش��ركت كنندگان به همراه خواهد داشت، 
افزود: ب��ازار گاز جهان در خالل چند س��ال اخير با ظهور 
توليدكنندگان جديد نظير امريكا، استراليا، كانادا و بعضي 
كشورهاي كوچك تر در آفريقا و به ويژه توليد گاز شيل كه در 

امريكا باالترين ركورد را دارد، دگرگون شده است.
دبيركل پيشين جي يي سي اف درباره قيمت گاز و كاهش 
آن در س��ال هاي اخير يادآور شد: قيمت گاز براي هر يك 
ميليون بي تي يو كه در سال 2۰۱۵-2۰۱4 در شرق آسيا 
به حدود 2۰ دالر رس��يده بود، اكنون به طور ميانگين در 
بازارهاي منطقه اي مختلف 4 تا ۵ دالر و در شرق آسيا ۵ تا 
۶ دالر است. از طرف ديگر رقابت سختي ميان كشورهاي 
صادركننده گاز به وجود آمده است. بنابراين جالب خواهد بود 
كه ببينيم سخنرانان اين سمينار به ويژه از كشورهاي عضو، 

چه پيشنهادهايي براي چالش هاي موجود ارايه مي كنند.

 گاز  و  برطرف كردن  فقر  انرژي
همچنين نماينده وزير نفت در نشست فوق العاده وزيران 
عضو جي يي سي اف در تشريح پنجمين نشست سران 
مجمع كش��ورهاي صادركننده گاز هم گفت: با توجه 
به اينكه اين نشس��ت در آفريقا برگزار مي ش��ود، براي 
كشورهاي عضو جي يي سي اف اين قاره اهميت فراواني 
دارد، بنابراين پيش بيني مي شود بيشترين تعداد سران از 

كشورهاي آفريقايي در اين نشست حضور يابند.
وي ب��ا بيان اينك��ه انتظار مي رود بيانيه س��ران مجمع 
كش��ورهاي صادركننده گاز چند محور اساس��ي را در 
پنجمين نشس��ت خود مورد اش��اره قرار دهد، توضيح 
داد: نخس��ت اينكه امريكا در س��ال هاي اخير با نوعي 
انحصارطلب��ي و تحريم، به جنگ حق توس��عه ملت ها 
رفته است و با تروريسم اقتصادي سعي دارد جلو توسعه 
ملت هاي ديگر را بگيرد. بعضي از كش��ورهاي عضو اين 
س��ازمان نظير ايران، روس��يه و ونزوئال به طور مستقيم 
و كش��ورهاي ديگر به وي��ژه به تازگي بولي��وي به طور 
غيرمستقيم آماج اين نوع هدف گيري هاي منفي امريكا 
بودند. بايد ديد سران كشورهاي جي يي سي اف چگونه 
اين موضوع را مطرح مي كنند.عادلي دومين موضوع را 

استفاده از گاز در كاهش آلودگي ها و مسائل تغييرات آب و 
هوا دانست و با بيان اينكه گاز در رقابت با منابع انرژي هاي 
تجديدپذير قرار دارد و انتظار مي رود بيانيه سران بر اين 
محور تاكيد كند، تصريح كرد: همكاري بين كشورهاي 
عضو در شرايطي كه تحريم ها در گستره جهان به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم سبب محروم شدن كشورها از 

حق توسعه منابع خود مي شوند اهميت ويژه اي دارد.
وي تصري��ح كرد: با توجه به اينكه اين اجالس در آفريقا 
برگزار مي ش��ود و تعداد زيادي از كشورهاي آفريقايي 

در فقر انرژي به س��ر مي برند بحث اس��تفاده از گاز براي 
تامين ان��رژي و برطرف كردن فقر ان��رژي يكي ديگر از 
محورها خواهد بود.محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رييس جمهوري نماينده حسن روحاني، رييس جمهوري 
در پنجمين نشست سران جي يي سي اف است و محمد 
حس��ين عادلي به نمايندگي از بيژن زنگنه، وزير نفت 
رياس��ت هيات ايراني را در نشس��ت فوق العاده وزيران 
جي يي سي اف كه هفتم آذرماه برگزار مي شود، به عهده 

خواهد داشت.
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راه اندازي كريدور جديد 
گازي در ايران

ايلنا| مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز 
با اشاره به بهره برداري از 4۰۰ كيلومتر خط لوله و 
۱4 واحد جديد تاسيسات تقويت فشار گاز، اعالم 
كرد: با راه اندازي بخش��ي از خط نهم سراس��ري، 
دومين كريدور جديد انتقال گاز جنوب به شمال و 

شمال غرب كشور به بهره برداري مي رسد.
بهرام صلواتي در تشريح ساخت و بهره برداري از 
طرح هاي جديد توسعه اي صنعت گاز ايران، گفت: 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون بخشي از خط لوله 
گاز نهم سراسري، خط لوله رابط سايت هاي يك 
و دو پارس جنوبي، خط لوله انتقال گاز بيرم، خط 
انتقال گاز كام فيروز، خط انتقال گاز همت آباد - بار 
و خط انتقال گاز دماوند تزريق گاز شده و در مدار 
بهره برداري قرار گرفته اند.وي تاكيد كرد: در مجموع 
از ابتداي سال جاري تاكنون، حدود 4۰۰ كيلومتر 
خط لوله انتقال گاز بهره برداري و تزريق گاز شده و 
براساس برنامه هاي تعريف شده، 2۱۰ كيلومتر خط 
لوله جديد نيز به زودي وارد مدار مي شود.صلواتي 
با اعالم اينكه در حوزه س��اخت تاسيسات جديد 
تقويت فش��ار گاز هم تاكنون ۳ واحد تاسيسات 
تقويت فشار گاز ديلم، ۳ واحد تاسيسات تقويت 
فش��ار گاز اهواز، ۳ واحد تاسيسات تقويت فشار 
گاز حسينيه، 4 واحد تاسيسات تقويت فشار گاز 
كوهدشت و يك واحد تاسيسات تقويت فشار گاز 
پارچين راه اندازي شده و به بهره برداري رسيده اند.

نياز مبرم آرامكو به اوپك
ش�انا| برنامه عربس��تان براي عرضه س��هام 
شركت آرامكو سبب شده است گمانه زني هايي 
درباره پايان همكاري اين كشور با اوپك مطرح 
شود. با اين همه اين گمانه زني، يك نكته مهم 
را ناديده مي گيرد.با عرضه بيشتر سهام آرامكو 
به س��هامداران خصوصي، تقاضا براي حداكثر 
ك��ردن س��وددهي افزايش مي ياب��د، به ويژه با 
توجه به اينكه سعودي ها به دنبال عرضه دوباره 
س��هام آرامكو در يك بازار س��هام خارجي نيز 
هستند.به گزارش نشريه فوربز، اوپك و روسيه 
براي حفظ قيمت باالي نفت ناچارند در آينده 
قابل پيش بيني، در سازوكار كاهش توليد نفت 
باقي بمانند.اين مساله عربس��تان را در منگنه 
مي گذارد. اين كشور نمي تواند براي افزايش سود 
سهامداران توليد خود را افزايش دهد، زيرا اين 
مساله سبب كاهش ارزش ذخاير نفتي اين كشور 
مي شود. نتيجه اين است كه عربستان نمي تواند 
هزينه خروج از اوپك يا سياست هاي محدوديت 
توليد آن را در آينده نزديك بپردازد.امروز، بازار 
نفت به جاي محدوديت عرضه، با فراواني عرضه 
تعريف شده است. اين مساله دورنماي بازار نفت 
را براي آينده قابل پيش بيني، تغيير داده است. 
اين مساله به زودي در ارزش گذاري آرامكو خود 
را نش��ان مي دهد و به همين دليل، عربس��تان 

گزينه ديگري جز باقي ماندن در اوپك ندارد.

برنامه قطر براي افزايش 
برداشت از پارس جنوبي

ايسنا| قطر كه بزرگ ترين تامين كننده گاز طبيعي 
مايع )LNG( در جهان است، پس از اينكه تاسيسات 
توليد جديدي را براي بهره ب��رداري از ذخاير جديد 
اضافه كرد، قصد دارد ظرفيت توليد خود را دو سوم 
افزايش دهد و تا سال 2۰2۷ معادل ۱2۶ ميليون تن 
در سال توليد كند.برنامه قطر براي افزايش ظرفيت 
توليد در حالي اعالم شده كه قيمت LNG به دليل 
رشد توليد امريكا، روسيه و استراليا، به پايين ترين 
ركورد چند سال اخير سقوط كرده است.سعد الكعبي، 
مديرعامل غول انرژي دولتي »قطر پتروليوم« اعالم 
كرد رشد برآورد توليد در نتيجه حفاري جديد و كار 
ارزيابي در ميدان عظيم »نورت فيلد« است كه ذخاير 
گازي قطعي آن اكنون فراتر از ۱۷۶۰ تريليون فوت 
مكعب اس��ت.كعبي در يك كنفرانس مطبوعاتي 
گفت: اين نتايج ما را قادر مي سازند فورا كار مهندسي 
ضروري براي دو واحد عظيم LNG با مجموع ظرفيت 
۱۶ ميليون تن در سال را آغاز كنيم و در نتيجه توليد 
LNG قطر از ۷۷ ميليون تن فعلي به ۱2۶ ميليون تن 
تا سال 2۰2۷ صعود خواهد كرد كه حدد ۶4 درصد 
رش��د ظرفيت توليد را نشان مي دهد.سعد الكعبي 
گفت: اكنون كه دو واحد توليد عظيم به برنامه توسعه 
اضافه شده و هدف جديد توليد ۱2۶ ميليون تن شده 
است؛ بنابراين به زمان طوالني تري نياز است و زمان 
هدف گذاري شده براي رسيدن به اين رقم توليد، سال 

2۰2۷ تعيين شده است.

 حادثه مجدد 
براي لوله هاي گازي روسيه

ايسنا| ش��ركت گازپروم روسيه به دنبال يك 
پيمانكار مهندس��ي براي تعمي��ر يك خط لوله 

گاز طبيعي در بستر آب هاي قطب شمال است.
براي دومين بار است كه نام خط لوله گاز طبيعي 
در مسيري كه از خليج بايداراتسكايا عبور مي كند 
در دو سال گذشته مطرح شده است. آنگونه كه 
خبرگزاري اينترفكس روسيه گزارش كرده است، 
سال گذشته هم اين خط لوله در بستر آب هاي 
قطب شمال دچار مشكل شده بود.هنوز معلوم 
نيست كه حادثه براي اين خط لوله باعث ايجاد 
خطرات ايمني عمده ش��ده يا روي عرضه گاز از 
ميادين شبه جزيره يامال تاثير گذاشته است يا 
خير.بر اساس گزارش اويل پرايس، با حادثه اخيري 
كه پيش آمده، گازپروم مناقصه را براي كارهاي 
 تعميرات��ي در ۹.2 كيلومتري اي��ن خط لوله در 
خليج بايداراتس��كايا اعالم ك��رده و انتظار دارد 
مش��كالت به وجود آم��ده براي اي��ن خط لوله 
برطرف شود. قرار است بررسي هاي مهندسي در 

سال هاي 2۰2۰ و 2۰2۱ انجام گيرد.

وضعيتمتضاداقتصادامريكاباصنعتنفتشيل
تحليلگران، اشباع عرضه نفت در سال آينده را پيش بيني 
كرده اند اما اين دورنماي منفي تا حد زيادي به سالمت 

رشد صنعت شيل امريكا در سال 2۰2۰ بستگي دارد.
مشكالت مالي به خوبي شناخته شده اند اما دومينوها 
كاهش پيدا خواهند كرد. برخي از شركت هاي حفاري 
اخيرا ش��اهد كاهش خ��ط اعتباري خ��ود بوده اند كه 
دسترسي آنها به س��رمايه جديد را محدود كرده است. 
بانك ها ساالنه دو بار در بهار و پاييز خطوط اعتباري براي 
شركت هاي حفاري شيل را مورد ارزيابي قرار مي دهند و 
درباره ميزان پولي كه اين شركت ها مي توانند استقراض 
كنند تصميم مي گيرند. اين بار براي نخستين بار در سه 
سال گذشته انتظار مي رود وام دهندگان ظرفيت وام دهي 

به آنها را محدود كنند.
محدوديت در وام دهي در ش��رايطي حاصل مي ش��ود 
كه كنكاش در فاينانس ش��يل افزايش پيدا كرده است. 
قيمت هاي سهام امسال كه سرمايه گذاران عالقه خود را 
از دست داده اند، به شدت كاهش پيدا كرده است. صنعت 
نفت شيل همچنان پول خرج مي كند و وام دهندگان و 

سرمايه گذاران اين صنعت را ناديده مي گيرند.
البت��ه اگر ش��ركت هاي حفاري نتوانند براي پوش��ش 
كمبودهاي فاينانس خود استقراض كنند، ممكن است 
مجبور شوند اعالم ورشكس��تگي كنند. به گفته بيلي 
بايلي، مدير شركت سرمايه سالت استون، كاهش مبناي 
استقراض مي تواند پيش درآمد خوبي براي ورشكستگي 
احتمالي باشد زيرا بازارهاي سرمايه درهاي خود را به روي 
چنين شركت هايي مي بندند و از اين رو استقراض، تنها 

منبع نقدينگي است.
به گزارش ايسنا، با اين حال دسترسي همه شركت ها به 
بازارهاي سهام كامال قطع نشده است. شركت داياموند 

بك انرژي توانست سه ميليارد دالر اوراق قرضه جديد با 
نرخ بهره پايين صادر كند.

استرس مالي، كندي رش��د توليد نفت امريكا در سال 
ميالدي جاري را توضيح مي دهد. امريكا در فاصله ژانويه 
تا دسامبر س��ال 2۰۱۸ حدود دو ميليون بشكه در روز 
به توليد نفت خود اضافه كرد اما رش��د توليد اين كشور 
در فاصله ژانويه تا اوت س��ال 2۰۱۹ تنها چند صد هزار 

بشكه در روز بود.
اما عجيب اس��ت كه آژانس بين المللي انرژي همچنان 
رش��د قابل توجه توليد نفت امريكا در س��ال 2۰2۰ به 
ميزان ۱.2 ميليون بشكه در روز را پيش بيني مي كند اما 
همه با اين دورنماي خوش بينانه موافق نيستند. كمبود 
اعتبار و استرس مالي در بخش شيل ممكن است به نتايج 

مأيوس كننده در سال 2۰2۰ منتهي شود.
در برابر چنين وضعيتي گ��روه اوپك پالس بايد درباره 
حركت بعدي خود تصميم بگيرد. آژانس بين المللي انرژي 
اعالم كرده اوپك پالس به دليل دورنماي اشباع عرضه كه 
تا حد زيادي به دليل رشد نفت شيل بوده، با مشكالتي 
مواجه است.با اين همه در بازار معامالت فيزيكي، نشانه ها 
اندكي مثبت هستند. در بازار معامالت آتي قراردادهاي 

ماه آتي نفت برنت با نرخ باالتري نسبت به قراردادهاي 
بلندمدت معامله مي شود. نرخ پريميوم شش ماهه اخيرا 
به سه دالر و ۵۰ سنت در مقايسه با يك دالر و ۹۰ سنت 
در ماه گذشته افزايش پيدا كرده كه نشان دهنده محدود 

شدن عرضه در بازار است.
به عالوه احتمال گرم شدن رابطه تجاري امريكا و چين 
وجود دارد ك��ه مي تواند از اقتصاد جهاني حمايت كند. 
اعتماد كردن به شايعات روزمره كه در پكن و واشنگتن 
شنيده مي شوند، دشوار است اما دو طرف تمايل خود را 
براي آتش بس ابراز كرده و فعال تعرفه هاي تالفي جويانه 

را افزايش نداده اند.
با اين همه رشد اقتصادي آهس��ته شده است. سازمان 
توسعه و همكاري اقتصادي )OECD( هشدار داده كه 
رشد توليد ناخالص داخلي جهاني امسال به 2.۹ درصد 
كاهش پيدا كرده و تا سال 2۰2۱ بين 2.۹ تا سه درصد 
خواهد ماند كه ضعيف ترين نرخ رشد اقتصادي در يك 
دهه گذشته به ش��مار مي رود و بسيار كمتر از رشد ۳.۸ 
درصدي در سال گذشته است. دو سال مناقشه تجاري 
و تعرفه هاي تالفي جويانه امريكا و چين به تجارت ضربه 
زده و سرمايه گذاري تجاري را تضعيف كرده و مشاغل را 

در خطر قرار داده است.
بر اس��اس گزارش رويترز، بنابراين امريكا و چين روي 
چشم انداز كوتاه مدت نفت تاثير زيادي دارند. هنوز درباره 
ميزان مازاد عرضه نفت در سال 2۰2۰ اتفاق نظر وجود 
ندارد اما بهبود روابط تجاري امريكا و چين بالفاصله در 
تغيير پيش بيني هاي رشد اقتصادي، رشد تقاضا براي 
نفت و مهم تر از همه اعتماد تجاري منعكس خواهد شد. 
حتي انتظار باالتر براي بهبود اقتصادي قيمت هاي نفت 

را حداقل براي مدتي باال خواهد برد.

ارديبهشت ماه بود كه مسووالن از تخصيص وام 2.۵ ميليون 
توماني براي دوگانه سوز كردن خودروها خبر دادند كه ظاهرا 
چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ اما اكنون با توجه به اصالح 
قيمت بنزين و رشد تقاضا براي اين فرآورده نفتي، به نظر 

مي رسد كه اين وام خواهان زيادي داشته باشد.
در حالي كه ايران بزرگ تري��ن ذخاير گاز جهان را به خود 
اختصاص داده اما سهم گاز در سبد انرژي آن تنها ۱۳ درصد 
اس��ت كه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار بود در 
برنامه اوليه اين س��هم ۷۶ درصد باشد كه تاكنون محقق 
نشده است. آخرين طرح دولت براي توسعه جايگاه گاز در 
سبد انرژي تخصيص وام 2.۵ ميليون توماني به افراد متقاضي 
براي دوگانه سوز كردن خودروها بود كه در آن زمان زياد مورد 
توجه قرار نگرفت. اما باتوجه به  اينكه از 24 آبان ماه تاكنون 
كه خبر سهميه بندي بنزين منتشر شد، ۳۰ هزار تقاضا براي 
دوگانه سوز كردن خودروها ثبت شده، به نظر مي رسد كه بايد 
چراغ سبز براي اين طرح روشن شود.در آن زمان اعالم شد 
كه يك ميليون و ۱۵۰ هزار نفر ثبت نام كرده  و قرار بود كه به 
سه ميليون نفر وام تعلق گيرد و اولويت نيز با پرمصرف ها يعني 
خودرو وانت و بعد از آن خودروهاي فعال در اسنپ و تپسي 
بود. اما اكنون كه تقاضا براي دوگانه س��وز كردن خودروها 
افزايش يافته، اين س��وال وجود دارد كه بازهم برنامه براي 

اختصاص اين وام وجود خواهد داشت؟
به گزارش ايسنا، حميد قاسمي ده چشمه، معاون مديرعامل 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اين باره گفت: براي 
اجراي اين طرح در حال مذاكره با پست بانك، بانك  ملت و 
بانك تجارت هستيم.وي با بيان اينكه 2 ميليون نفري كه 
در گذشته ثبت نام كرده بودند و متقاضي وام بودند، براي 
طي كردن مراحل حضور پيدا نكردند، اظهار كرد: اميدواريم 

بتوانيم اين طرح را مجددا اجرايي كنيم.

در حال حاضر در كشور 24۰۰ جايگاه سي ان جي وجود دارد 
كه در اين جايگاه ها بيش از 24۷۸ كمپرسور نصب شده و در 
۹۱ جايگاه نيز در سطح كشور كمپرسور در حال اقدام است. 
همچنين ميانگين مصرف سي ان جي پس از سهميه بندي 
بنزين نزديك به 22 ميليون متر مكعب در روز تخمين زده 
مي شود كه نسبت به گذشته دو ميليون متر مكعب افزايش 
داشته اس��ت.متقاضيان براي گازس��وز كردن خودروها 
مي توانند به سامانه جامع اطالعات خودروهاي دوگانه سوز 
https://www.irngv.ir مراجعه كنند و از طريق زبانه 
تبديل خودروها، براي ثبت نام تبديل خودروي خود اقدام 
كنند. در مدت يك هفته از طرف اين اتحاديه پيامكي براي 
متقاضيان ارسال مي ش��ود و اين افراد مي توانند از طريق 
مراجعه به سامانه، نزديك ترين مركز مجاز به محل سكونت 
خود را براي تبديل انتخاب و مراجعه كنند.بر اساس مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، از بامداد جمعه 
گذشته )24 آبان( بنزين براي تمام وسايل نقليه بنزين سوز 
سهميه بندي شده است. بر اين اساس قيمت بنزين معمولي 
سهميه اي هر ليتر ۱۵۰۰ تومان و قيمت بنزين معمولي 
غيرسهميه اي به ازاي هر ليتر ۳۰۰۰ تومان عرضه مي شود، 

همچنين قيمت بنزين سوپر هر ليتر ۳۵۰۰ تومان است.

احيايطرحوامدوگانهسوزكردنخودروها؟
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وقتي براي ديد و بازديد باقي نمانده است

برنامه هاي زماني سنگين و پيش بيني ناپذيِر ما خسارت سنگيني بر جامعه امريكا وارد مي كند

چرا نبايد آخر هفته ها كار كنيم
مترجم:  مجتبي هاتف|

جوديت شوِلويتز| آتالنتيك|
كمتر از يك قرن پيش، رهبران شوروي سابق دست به يكي 
از عجيب ترين كارهايشان براي تغيير شكل تقويم عمومي 
زدند. چون ژوزف استالين تالش مي كرد هرچه زودتر يك 
منطقه دورافتاده كشاورزي را به كشوري صنعتي تبديل 
كند، دولت وي روزهاي هفت��ه را از هفت روز به پنج روز 
كاهش داد. روزهاي شنبه و يكشنبه از تقويم برچيده شد.

از س��ال ۱۹۲۹ به جاي آخر هفته سيس��تم اس��تراحت 
جديدي تعريف شد. دولْت كارگران را به پنج گروه تقسيم 
و روز تعطيل متفاوتي براي هرك��دام تعيين كرد. در هر 
روز معين، چهارپنجم طبقه كارگر در كارخانه ها حضور 
مي يافتند و كار مي كردند، درحالي كه يك پنجم باقيمانده 
در استراحت بودند. هر كارگري يك تكه كاغذ رنگي زرد، 
نارنجي، قرمز، ارغواني يا سبز دريافت مي كرد كه گروهش 
را نش��ان مي داد. اين زمان بندي شيفتي معروف شد به 
»نِپِرريوكا« يا همان »هفته كاري پيوسته«، چون توليد 

هرگز متوقف نمي شد.
نپرريوكا يك فاجعه اجتماعي بود. مردم فرصتي براي ديدار 
با دوستانش��ان پيدا نمي كردند؛ رنگ كارت هايشان بود 
كه آنها را با هم پيوند مي داد: آدم هاي ارغواني با آدم هاي 
ارغواني ديگر همراه مي ش��دند، نارنجي ها با نارنجي ها و 
همين طور الي آخر. مديران موظف بودند به زن و شوهرها 
رنگ يكس��اني اختصاص بدهند، اما به ن��درت اين كار را 
مي كردند. حزب كمونيست اين دست ناهماهنگي ها را 
جزو ويژگي هاي سيستم جديد مي دانست، نه نوعي اشكال 
در آن. حزب مي خواس��ت خانواده، اين نهاد بورژوايي، را 
تضعيف كند.  اي.جي. ريچاردز، نويس��نده كتاب نقشه 
زم��ان كه تاريخچه تقويم اس��ت، مي گويد: »بيوه لنين، 
به شيوه ماركسيستي مناسبي، دورهمي هاي خانوادگي 
يكش��نبه ها را دليلي موجه و كافي براي برچيدن چنين 

روزي مي دانست.«
ام��ا كارگران ناراحت بودند. يك��ي از آنها به طور علني در 
پراودا ]روزنامه رسمي حزب كمونيست شوروي[ شكايت 
كرد: »در خانه چه كار بايد كرد وقتي زن در كارخانه است، 
بچه ها در مدرس��ه اند و هيچ كس نمي تواند به ديدنمان 
بيايد؟ آيا جز رفتن به چايخانه عمومي چاره ديگري باقي 
مي ماند؟ اين ديگر چه جور زندگي اس��ت وقتي روزهاي 
تعطيل نوبتي مي رسند، نه براي همه كارگران با هم؟ وقتي 
مجبوري چنين روزي را تنهايي جشن بگيري، پس ديگر 

هيچ تعطيلي اي در كار نيست«.
هفته كاري نوبتي زياد دوام نياورد. مقامات نگران شدند 
كه اين روش ممكن است به حضور افراد در ميتينگ هاي 
كارگران لطمه بزند، چيزي كه نقش اساس��ي در تعليم 
و تربيت ماركسيس��تي بازي مي كرد. اس��تالين در سال 
۱۹۳۱ اعالم كرد كه ش��يوه اجراي نپرري��وكا »بيش از 
حد عجوالنه«  بوده و منجر ش��ده است به نوعي »فرآيند 
كاري شخصيت زدايي شده« و انبوه ماشين هايي كه زير 
ب��اِر توليِد بيش از اندازه از كار مي افتند. آن س��ال، دولت 
يك روز تعطيل براي اس��تراحت عمومي به تقويم اضافه 
 كرد. اما هفته هفت روزه تا سال ۱۹۴۰ به تقويم بازنگشت.

آزمايش هايي از اين دس��ت باعث بدنام شدن مهندسي 
اجتماعي شده است. بااين حال، امريكايي ها نوعي نپرريوكا 
را بر خ��ود ما تحميل مي كنند: نه ب��ه اين خاطر كه يك 
كمونيست مس��تبد فكر مي كرد ايده خوبي است، بلكه 
به اين دليل كه اقتصاد معاصر چنين چيزي را مي طلبد. 
ساعت هاي كاري، استراحت و مراودات اجتماعي ما هر روز 

بيش ازپيش ناهماهنگ تر مي شوند.
در گذشته، ريتم زماني مشتركي داشتيم پنج روز كار در 
هفته و دو روز تعطيل، تعطيالت فدرال و رس��توران هاي 
زنجيره اي تي جي آي فرايِدي��ز  اما اكنون، هفته هايمان 
را دس��تورهاي پيش بيني ناپذير كارفرمايانمان ش��كل 
مي ده��د. نزديك به يك پنجم امريكايي ها مش��اغلي با 
ساعت هاي كاري غيراستاندارد يا متغير دارند. آنها ممكن 
است فصلي يا در ش��يفت هاي چرخشي كار كنند يا، در 
اين اقتصاد گيگ، براي ش��ركت اوب��ر رانندگي كنند يا 
براي ُپست ِميتز بس��ته حمل كنند. در اين ميان، هرچه 
افراد طبق مقياس پرداخت دس��تمزد بيشتري بگيرند، 
ساعت هاي بيش��تري كار مي كنند. وقتي افرادي را كه 
هفته هاي كاري پيش بيني ناپذيري دارند به كس��اني با 
هفته هاي كاري طوالني تر اضافه مي كنيم، نتيجه مي شود 
 يك س��وم نيروي كار امريكا كه رقم قابل توجهي اس��ت.

شايد شخصي سازي زمان مساله اي جزئي و بي اهميت به 
نظر برسد و چه بسا برخي از مردم وقتي ساعات كاري شان 
را خودشان تنظيم مي كنند يا وقت »آزاد« خود را صرف 
رسيدگي به فرصت هاي طاليي مد نظر خويش مي كنند 
احس��اس رهايي بيش��تري مي كنند. اما پيامدهاي اين 
رويكرد براي امريكا تحليل برنده خواهد بود، همان طور كه 
زماني به تضعيف اتحاد جماهير شوروي انجاميد. تقويم 
چيزي فراتر از سازماندهي روزها و ماه هاست. تقويم درواقع 

نقشه راه زندگي مشترك است.

برنامه كاري مالل آور پنج روز در هفته و از ساعت ۹ صبح 
تا ۵ عصر را به ياد مي آوريد؟ اگر ۳۰ ساله يا جوان تريد شايد 
يادتان نيايد. شايد بازپخش سريال تلويزيوني »ليو ايت تو 
بيور« را ديده باشيد كه در آن »وارد كليور« ]پدر خانواده[ 
هر روز عصر در س��اعت ثابتي به خانه برمي گردد. امروزه 
شمار اندكي از ما چنين روز كاري ثابت و منظمي داريم. در 
بخش ارزاِن بازار كار، آماده  به خدمت بودن تقريبًا به يك 
پيش شرط الزم براي استخدام تبديل شده است. در سال 
۲۰۱۸ گزارشي با عنوان »بررسي برنامه زماني پايدار«به 
اين نتيجه رس��يد كه ۸۰درصد كارگ��ران امريكايي كه 
ساعتي دستمزد مي گيرند برنامه زماني متغيري دارند. 
اكنون بس��ياري از كارفرمايان براي تنظيم ساعت هاي 
كاري، با استفاده از الگوريتم هايي محاسبه مي كنند كه در 
زمان معيني از روز دقيقاً چند نفر نيرو الزم است؛ فرايندي 
كه زمان بندي مبتني بر تقاضا ناميده مي شود. الگوريتم ها 
به گونه اي طراحي شده اند كه هزينه هاي كار را پايين نگه 
مي دارند، اما از آن طرف س��اعات برنامه ريزي ش��ده را از 

كارگران مي دزدند.
ناتواني در برنامه ريزي براي حتي يك هفته آينده خسارت 
سنگيني به بار مي آورد. اميلي گانِدلزبرگر، روزنامه نگار، 
براي نگارش كتابش با عنوان مشغول كارسه شغل را تجربه 
كرد، يكي در انباري از شركت آمازون، يكي در مركز تماس 
يك ش��ركت و يكي هم در شعبه اي از مك دونالد. هر سه 
شركت خواهان انعطاف  پذيري زماني متناسب با شرايط 
خودشان بودند. صريح ترين قرارداد را نيز آمازون بسته بود. 
گاندلزبرگر هنگام پركردن فرم آناليِن درخواست شغل به 
هش��دار زير برخورد: »ممكن است الزم شود شب كاري 
كنيد يا در تعطيالت آخر هفته و تعطيالت رسمي نيز كار 
كنيد... اغلب الزم مي شود اضافه كاري داشته باشيد )كه 
گاهي دير مطلع خواهيد شد( ... ممكن است برنامه زماني 

كار بدون اطالع قبلي تغيير كند.«
يكي از همكاران گاندلزبرگر در آمازون به او گفته بود كه 
ديگر خيلي كم پيش مي آيد كه شوهرش را  ببيند. شوهرش 
سرپرست مدرسه بود و شيفت شب كار مي كرد و وقتي 
براي خوابيدن به خانه مي آمد زنش بايد يك ساعت ديگر 
براي رفتن به محل كارش بيدار مي ش��د. همچنين به او 
گفته بود: »اگر اضافه كاري اجباري نداشته باشيم مي توانيم 
يكشنبه همديگر را ببينيم و گهگاهي نيز صبح دوشنبه 
-اگر مجبور نباشم صبح دوشنبه كار كنم- و همين و بس.«

در انتهاي ديگر طيف، نيروي كار حقوق بگيران پردرآمد را 
داريم كه روز و هفته كاريشان تاحدي قابل پيش بيني است. 
اما روزها و هفته هايش��ان بيش ازحد طوالني شده است. 
لزلي ِپرُلو، استاد مدرسه كسب وكار هاروارد، براي نگارش 
كتابش با عنوان خوابيدن با گوشي  هوشمندكه در سال 
۲۰۱۲ منتشر شد، پيمايشي را روي ۱۶۰۰ مدير و شاغل 
حرفه اي انجام داد. ۹۲ درصد از آنها گفتند ۵۰ ساعت يا 
بيشتر در هفته كار مي كنند و براي يك سوم از آنها نيز ۶۵ 
ساعت يا بيشتر كاركرد ثبت شد. پرلو مي گويد: »اين آمار 
شامل ۲۰ تا ۲۵ ساعتي نمي شود كه اكثر شركت كنندگان 
گزارش دادند در طول هفته صرف پايش كارشان مي كنند 
درحالي كه عماًل كار نمي كنند«. هدر بوشي، اقتصاددان 
امريكايي، در كتابش با عنوان در جست وجوي وقت: اقتصاد 
تعارض كار-زندگي كه سال ۲۰۱۶ منتشر شد، اين وضع 
دشوار را به زباني ساده چنين توصيف مي كند: »شاغالن 
حرفه اي بيشترين س��اعات بيداري خود را به شغلشان 

اختصاص مي دهند.«

وقتي س��اعات كاري اين همه آدم طوالني يا نامطمئن و 
يا، بدتر از آن، طوالني و نامطمئن باشد، آثار منفي چنين 
وضعي به همه جا نفوذ مي كند. خانواده ها بيشترين هزينه 
را مي پردازند. س��اعات كاري نامنظ��م مي تواند والدين 
–و معمواًل م��ادران– را از جمع ني��روي كار بيرون كند. 
مجموعه اي از پژوهش ها نش��ان مي ده��د كودكاني كه 
والدينشان ساعات كاري نامتعارف يا طوالني دارند بيشتر 
احتمال دارد مشكالت رفتاري يا شناختي از خود نشان 
دهند يا دچار چاقي مفرط شوند. حتي پدران و مادراني كه 
توان مالي استخدام پرستار بچه يا بهره مندي از مراقبت هاي 
فوق برنامه را دارند، باز هم س��خت گرفتار توجه جدي به 
كودكانشان هستند، به خصوص آن وقت هايي كه كار زياد، 
آنها را ساعت ها پس از وقت شام پشت ميز كار نگه مي دارد.

بعض��ي والدي��ن مي گويند ب��راي اينكه از ان��دك زمان 
حضورش��ان در خانه بيش��ترين بهره را ببرن��د از همان 
نرم افزارهاي س��ازماني اس��تفاده مي كنن��د كه زندگي 
اداري ش��ان را س��امان مي ده��د: از نرم اف��زار تِرلو براي 
ساماندهي كارهاي روزمره، فهرست كارها و تكاليف خانگي 
يا از نرم افزار اسلك۱۲ براي برقراري ارتباط با بچه ها يا حتي 
فراخواندن آنها براي شام. هركسي كه بچه نوجوان بزرگ 
مي كند مي داند كه نق زدن به صورت الكترونيكي موثرتر 

از حرف هاي رودررو است.

ادامه دادن به زندگي اجتماعي با ساعات نامطمئن اصالً  
كار آساني نيست. در حال حاضر، من و دوستانم به منظور 
برنامه ريزي براي شام  گروهي به نرم افزارهاي زمان بندي 
مانند دودل پناه مي بريم. قول حضور در رويدادي با تاريخ 
دور –مثل عروس��ي يا جشن كينس��ه آنيرا ممكن است 
باعث اضطرابتان شود وقتي برنامه تان را براي هفته آينده 
نمي دانيد، چه برسد به ماه آينده. در چهل درصِد كاركنان 
ساعتي، زمان اطالع از برنامه كاري آتي شان بيش از هفت 
روز نيست؛ ۲۸ درصد نيز سه روز يا كمتر از سه روز مانده 

به برنامه باخبر مي شوند.
اما چيزي كه آهنگ متغيِر كار را بيشتر شبيه طرح نپرريوكا 
در شوروي سابق مي كند اين است كه روش كنوني، ما را نه 
تنها در سطح خرد، يعني درون خانواده ها و جمع دوستان، 
از هم جدا مي كند بلكه در سطح كالن نيز بين ما، به عنوان 
جامعه سياسي، جدايي مي اندازد. مي توان ادعا كرد ساعات 
كاري ش��يفتي و طوالني از لحاظ مادي به افزايش ثروت 
كشور مي انجامد –هرچند برخي اقتصاددانان در اين باره 
بحث دارند– اما مسلماً ما را از چيز ديگري محروم مي كند، 

همان چيزي كه فليكس فرانكفورتر، قاضي فقيد ديوان 
عالي امري��كا، »دارايي مهم فرهنگ��ي«، يعني »فضايي 

آسايش بخش براي كل جامعه« توصيف مي كند.
مي دانم كه اين حرف پير نشانم مي دهد، اما دلم براي آن 
فضاي آسايش بخش تنگ شده است: شام هاي دورهمي 
در خانواده هاي گسترده، گردش هاي فوري و بدون برنامه 
قبلي، ديدوبازديدهاي دوس��تانه. البته هنوز اين اوقات 
مشترك را كاماًل از دست نداده ايم. مطالعاِت گذران وقت 
نشان مي دهد كه همچنان در تعطيالت آخر هفته فرصت 
براي دورهمي هاي دوستانه، فعاليت هاي مدني و عبادت 
مذهبي بيشتر از روزهاي كاري است. ولي روزهاي يكشنبه 
ديگر روز غيرتجاري يا غيرتوليدي اجباري نيست. حتي 
اگر كس��ي از شما نخواهد ش��يفت آخر هفته كار كنيد، 
كار به زور خودش را وارد اوقاتي مي كند كه س��ابق بر اين 
مقدس بود. وقتي لپ تاپ خود را باز مي كنيد، كار ناتمام 
هفته گذشته به شما چشمك مي زند؛ ايميل هاي فوري 
همكارتان در صندوق دريافت منتظر شماست. با آن اوقاتي 
كه صرف كاركردن نمي كنيد احساس گناه خفيفي گره 

خورده است.
بچه ها هم آزاد و مشغول بازي و قلعه سازي نيستند؛ آنها 
هم كارنامه تحصيلي ش��ان را پر مي كنند از فعاليت هاي 
فوق برنامه يا ورزش هاي سازمان يافته. بازي فوتبال اصواًل 
بايد نوع��ي روحيه كارنكردن ب��ر والدين تحميل كند و 
فرصتي فراهم بياورد براي گپ زدن با همسايه ها و دوستان. 
بااين حال، اخيراً مي بينم كه بزرگ ترهاي بيشتري كنار 

زمين مشغول چك كردن ايميل خود هستند.
آيا اميدي هست براي اينكه بخشي از تعطيلي هاي مشترك 
را دوباره به چنگ بياوريم؟ پرلو در كتاب خوابيدن با گوشي 
هوشمند راهكاري را توضيح مي دهد كه براي كارمنداِن 
دفتري فعال در شركت »گروه مشاوره بوستون« طراحي 
كرده ب��ود. او راهبردش را »پي ت��ي او« ناميد كه حروف 
اختصاري عبارت »تعطيلي قابل پيش بيني« است. به نظر 
نمي رسيد كار چندان دشواري باشد. گروه ها با همكاري 
و همياري هم ترتيبي مي دادند تا در هر هفته هر عضوي 
از گ��روه بتواند يك��ي از ش��ب هاي كاري را در مرخصي 
باشد؛ البته نه به طور همزمان، بلكه در شب هاي مختلف 
مشتري ها انتظار داشتند در همه ساعات شبانه روز كسي 

پاسخگو باشد.
روش پي تي او به طرز عجيبي پيچيده از آب درآمد. جدول 
زماني بايد پيوسته تغيير مي يافت تا مطمئن شويد هيچ 
شبي از قلم نيفتاده اس��ت. از طرفي هم سيستم جديد 
خوشايند همه نبود. براي نمونه، »باب« نمي خواست شب 
مرخصي اش زماني باشد كه در ماموريتي طوالني به سر 
مي برد؛ او ترجيح مي داد وقتش را كنار خانواده اش بگذراند.

بااين ح��ال، باز هم پرلو و گروه مش��اوره بوس��تون روش 
پي تي او را موفقيت آميز مي دانس��تند و مي گفتند از آن 
در جاهاي ديگري نيز استفاده شده است. هرچند وقتي 
درب��اره چرايي موضوع دقيق تر مي ش��ويم، پاس��خ اين 
چرايي به جاي آنكه راهكاري ارايه بدهد بيش��تر به تأييد 
مش��كل مي انجامد. پي تي او باعث شد آدم ها همديگر را 
بيشتر ببينند و با همديگر بي پرده حرف بزنند. كارمندان 
مجبور بودند توضيح بدهند كه چرا شب خاصي برايشان 
مناسب نيست. آنها به يكديگر تعلق پيدا كردند. چيزي كه 
كاركنان را شادتر و كارآمدتر مي كرد زمان باهم بودن بود نه 
شب هاي مرخصي. جنبش »عدم شركت« ]در آزمون هاي 
استانداردشده[ رويكرد متفاوتي به مساله دارد. طرفداران 

اين جنبش مردم را به كنار گذاش��تِن آيين پرمشغلگي 
دعوت مي كنند، ش��ايد با رد اين تصور كه، به گفته ِجني 
اودل در كتاب چطور هيچ كاري نكنيم، تك تك دقيقه هاي 
ما بايد »به مثابه منبعي مالي ب��ا فناوري هايي كه هر روز 
استفاده مي كنيم تس��خير، بهينه يا به كاري تخصيص 
داده ش��ود«. اما حذف اينس��تاگرام از گوش��ي تان براي 
اينكه بيشتر در كنار همسر و فرزندانتان باشيد يك بحث 
است و تصميم يك طرفه درباره اينكه مي توانيد خواندن 
ايميل هاي رييس��تان را تا فردا صبح به تعويق بيندازيد 

بحثي ديگر است.
به هرحال، كساني كه در پله هاي پايين اقتصاد قرار دارند، 
نمي توانند الگوريتم هاي زمان بن��دي را ناديده بگيرند؛ 
دس��ت كم تا وقتي كه الگوريتم ه��ا حكمراني مي كند. 
زينب ُتن، اس��تاد كس��ب وكار در دانش��گاه ام آي تي، در 
كتابش با عنوان استراتژي مشاغل خوب كه سال ۲۰۱۴ 
منتشر شد، بر اين نظر اس��ت كه ممكن است درنهايت 
هزينه هاي برنامه ريزي مبتني بر تقاضا از مزايايش بيشتر 
شود: شركت ها، به ويژه ش��ركت هاي متكي به خدمات 
مشتري، وقتي هماهنگي نيروي كارشان را به هم مي زنند 
پول و سهم بازار از دس��ت مي دهند. او شركت هوم ديپو 
را مثال مي زند. اين ش��ركت در س��ال ۱۹۷۹ كارش را با 
س��رمايه گذاري روي كارگران تمام وقت و متخصص در 
امور بهس��ازي منازل آغاز كرد و به س��رعت پيشتاز بازار 
شد. اما اين پيشتازي ديري نپاييد كه به زيان دهي منجر 
گرديد، بيشتر به دليل عمليات هاي ناكارآمد شركت. در 
سال ۲۰۰۰ مدير عاملي كه تازه منصوب شده بود، انضباط 
جديدي در شركت حاكم كرد. اما او كه به دنبال كاهش 
هزينه هاي نيروي كار بود جداول زماني »انعطاف پذيري« 
را هم اعمال كرد. هوم ديپو شروع كرد به استخدام كارگران 
پاره وقت، كه بيشترشان به كاربلدي كاركنان تمام وقت 
نبودند. مشتري ها ديگر نمي توانستند كسي را پيدا كنند 
كه در فروش��گاه راهنمايي شان كند و صف هاي صندوق 
به طور عذاب آوري طوالني ش��د. به اين ترتيب، در س��ال 
۲۰۰۵ هوم ديپو در شاخص رضايت مشتري امريكا به زير 

شركت بحران زده كي مارت سقوط كرده بود.
ش��ركت هايي مانند گپ، آيكيا و چند خرده فروش ديگر 
س��عي كرده اند راهي براي كاهش شدت خسارت ناشي 
از شيفت هاي نامنظم بيابند. آنها در حال آزمايش برخي 
روش ها هستند، از جمله منظم تر كردن زمان شروع و پايان 
كار و اطالع رساني جدول زماني به كاركنان حداقل دوهفته 

پيش از برنامه كاري.
اما ساده انگاري است اگر فكر كنيم چنين سياست هايي 
به هنجار تبديل خواهند شد. وال استريت خواهان بهبوِد 
درآمد فصلي است و نگرش كوتاه مدتي را تشويق مي كند 
كه مديران اجرايي را به كاهش گران ترين مولفه مي كشاند: 
نيروي كار. اگر مي خواهي��م ريتم اوقات جمعي را تغيير 
بدهيم، مجبوريم به صورت جمعي عمل كنيم، تالشي كه 
خودش با نسخه امريكايي نپرريوكا رو به ضعف گذاشته 
است. يكي از فعاالن كارزار انتخابات رياست جمهوري در 
نشس��ت حزبي به من گفت كه حتي نمي تواند كارگران 
كم درآمد را به حضور در جلسات يا تجمع ها پايبند كند، 
چه رسد به نشست هاي وقت گير حزبي، چون پيشاپيش 

از جدول زماني كارشان باخبر نيستند.
بااين حال، اصالحات ناممكن نيست. در سياتل، نيويورك 
و سان فرانسيسكو، قانون »زمان بندي پيش بيني پذير« 
)كه قانون »هفته كاري منصفانه« نيز خوانده مي شود( 
كارفرماي��ان را ملزم مي كند جدول كاري كاركنانش��ان 
را در مدتي مناس��ب به كاركنان اطالع بدهند و اگر اين 
 كار را نكنن��د به كاركن��ان جريمه پرداخ��ت مي كنند.

همچنين قانوني هس��ت به نام »حق قط��ع ارتباط« كه 
براساس آن كارفرمايان با كاركنان به توافق مي رسند كه در 
طول بازه زماني خاصي كاركنان مجبور نيستند در ساعات 
غيركاري به ايميل يا پيامك ها پاسخ بدهند. فرانسه و ايتاليا 

چنين قانوني را به تصويب رسانده اند.
اين حرف كليش��ه اي در بين فيلس��وفان سياسي رايج 
اس��ت كه اگر مي خواهيد شرايط مناسب براي حكومت 
استبدادي را به وجود آوريد، روابط صميمي و پيوندهاي 
جامعه محلي را از بين ببريد. هانا آرنت عبارت مشهوري 
در كتاب خاستگاه هاي توتاليتاريسم دارد كه مي گويد: 
»جنبش هاي تماميت خواه درواقع تشكل هاي انبوهي از 
افراد جدا از هم و منزوي هستند«. او بر نقش رعب و وحشت 
در گسس��تن پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي در دوران 
حكومت نازي ها در آلمان و اس��تالين در شوروي تأكيد 
مي ورزيد. اما براي تبديل شدن به اشخاصي جدا و منزوي 
نيازي به پليس مخفي نداريم. تنها كاري كه بايد كرد اين 
است كه كنار بايس��تيم و نظاره گر باشيم تا كاپيتاليسِم 
لجام گس��يخته محفوظاِت زماني مان را تباه كند، همان 
محفوظاتي كه در گذشته به ما امكان مي داد بذر جامعه 
مدني را بكاريم و جوانه هاي به غايت ش��كننده مهرباني، 

قرابت و همبستگي را پرورش دهيم.«  
منبع: ترجمان 

وضعيت رسانه ها در افغانستان
دكتر عبدالمحمد طاهري| 

پژوهشگر مسائل افغانستان|
 وضعيت رس��انه هاي تصويري ازجامعه افغانس��تان 
معرف وضعيت اين كشور برخاس��ته از جنگ بعد از 
سرنگوني دولت طالبان است.پس از سرنگوني طالبان 
كه خبري از رسانه ها نبود. دولت جديد اين كشور كه 
با رياست جمهوري كرزاي به شكل تشكيل جمهوري 
اسالمي افغانستان رسميت يافت؛ آرام آرام نمادهاي 
دموكراسي در جامعه افغانستان يعني در جامعه اي كه 

زخم خورده طالبان بودند، پديدار گشت.
در اين راستا اساسا رسانه، اصحاب رسانه يكي پس از 
ديگري مجال رخ انديشي نمودند. مثال تلويزيون هايي 

مانن��د تمدن، طلوع و س��اير رس��انه هاي ديداري و 
شنيداري چه به شكل دولتي و چه به شكل خصوصي 
ش��روع به كار كردند. نكته مه��م و حائز اهميت اين 
اس��ت كه در واقع كش��ورهايي كه حامي افغانستان 
بودند، تمايل داش��تند كه دموكراسي در اين كشور 
با هويت بخش��ي به رسانه و اصحاب رسانه كه اساس 
دموكراسي را بنيان مي گذارد، ش��كل گيرد.در اين 
شرايط رسانه ها با تهديدها و موانع جدي روبه رو بودند، 
تهديدها از سوي طالبان كه اصوال اعتقادي به رسانه 
به معناي امروز آن ندارند و از سوي ديگر فراهم نبودن 
يك بس��تر فرهنگي مناسب جهت اشاعه ارزش هاي 
رسانه يك مانع عمده و بزرگ بر سر راه فعاليت هاي 

رسانه اي بودند. در كنار همه اين مطالب، سردرگمي و 
عدم اتخاذ يك استراتژي مناسب در رسانه مزيد علت 
گشته بود كه اين رس��انه ها نتواند رسالت ذاتي خود 
را به خوبي به نمايش بگذارن��د. به هر ترتيب با همه 
تهديدها و موانع كم و بيش رس��انه ها در بعد ديداري 
و ش��نيداري در اين جامعه متش��نج كار خود را آغاز 
كردند اما هر آينه تعارض بين سنت و مدرنيته موانع 
يكي پس از ديگري بزرگ و بزرگ تر مي شد تا آنجا كه 
اين تعارض و تضاد به تخاصم انجاميد و انديشه ورزان 
سنت براي امحاي نمادهاي دموكراسي شمشير را از 
رو بستند تا آنجا كه به قتال روزنامه نگاران، هنرمندان 
و ساير اصحاب رسانه پرداختند. در ابتدا دولت مركزي 

براي مبارزه با خشونت ها عليه روزنامه نگاران و ساير 
نمادهاي رسانه اي نه استراتژي الزم، نه اراده اي جدي، 
نه منابع كافي و نه پايگاه و جايگاه قانوني براي حمايت 

از صاحبان رسانه در اختيار داشت.
 اما اينكه رسانه هاي افغانستان تا چه ميزاني توانستند 
شرايط را در اين كش��ور تغيير دهند، در واقع حضور 
رسانه ها در جامعه افغانس��تان بي تاثير نبوده است و 
امروز جامعه افغانستان علي رغم همه موانع تا حدودي 
در اين زمينه پويا حركت مي كند و براي بهبود شرايط 
عزمي استوار از سوي دولتمردان، تغيير باورها به شكل 
جدي در بدنه جامعه و همچنين حمايت هاي قانوني 
و امنيتي ضروري اس��ت. با عنايت به تمامي شرايط 

س��خت و دش��وار كه حدودا دو دهه از آن مي گذرد 
رهاورد رسانه ها، اطالع رساني به موقع كه بازگو كننده 
شرايط جامعه در ابعاد مختلف مي باشد و همچنين 
توليد فيلم هاي مستند از بطن و متن جامعه توانسته 
است نگاه جهان را نسبت به تحوالت افغانستان متاثر 
سازد و اين موفقيت كمي نيست. در پايان اگر جامعه 
افغانس��تان به دنبال يك تحول س��اختاري در ابعاد 
مختل��ف با كانون ق��رار دادن نق��ش و اراده مردم در 
عرصه هاي مختلف يا به عبارتي ديگر به دنبال مردم 
س��االري ديني در يك كشور سنتي و اسالمي است، 
رسانه ها بهترين ابزار براي تحقق اين موضوع هستند.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح 

  مدي�ران و كارفرمايان تأكي�د فراواني 
دارن�د كه همه كاركنان بايد رأس س�اعت 
مشخصي س�ر كارش�ان حاضر باشند، اما 
چندان نمي پسندند كه زيردستان شان سر 
ساعت معيني دست از كار بكشند. در واقع، 
كار از نظ�ر آنها هيچ وقت تمام نمي ش�ود. 
فرق�ي نمي كند يازده ش�ب باش�د، يا روز 
تعطيل هفته، هر لحظه ممكن اس�ت الزم 
ش�ود كاري را پيگيري كنيد. اين وضعيت 
هرچند زندگي اجتماعي و خانوادگي ما را 
خراب مي كند، بااين حال ظاهرا براي اقتصاد 
خوب است. اما اقتصادانان درباره همين يك 

فايده هم مطمئن نيستند.

برش
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شبكه هاي اجتماعي به اقتصاد 
كمك مي كنند

ايرناپ�الس|  فضاي مجازي چگون��ه مي تواند به 
اصالح��ات اقتص��ادي كمك كند؟ در نخس��تين 
روزه��اي اصالح يارانه بنزين، اينترنت قطع ش��د و 
دسترسي به فضاي مجازي وجود نداشت، در حالي 
كه سياس��ت گذار مي توانس��ت از ظرفيت فضاي 
مجازي، براي رصد لحظه به لحظه بازخورد سياست 
در پيش گرفته شده، اس��تفاده كند. در السالوادور 
هم با شروع حذف يارانه سوخت، اعتراضاتي شكل 
گرفت. تجربه كوچك ترين كشور امريكاي مركزي 
در اصالح يارانه سوخت، چه درس هايي براي ما دارد؟ 
السالوادور، كوچك ترين كشور امريكاي مركزي با 
جمعيتي حدود ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است. رشد 
اقتصادي اين كش��ور در سال گذشته ميالدي، ۲.۵ 
درصد بوده و پيش بيني مي شود رشد ۲.۴ درصدي 

را در سال جاري تجربه كند.
برنامه هاي كاهش فقر، دليل رشد اقتصادي پايين 
الس��الوادور هس��تند. نرخ فقر در اين كش��ور، بين 
سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ از ۳۹ درصد به ۲۹ درصد 
كاهش يافته و فقر مطلق ني��ز در همين دوره از ۱۵ 
درصد به ۸.۵ درصد رسيده است. نقاط نگران كننده 
اين اقتصاد، بدهي باال، جرايم و خش��ونت هستند. 
س��طح بدهي عمومي الس��الوادور در سال ۲۰۱۸، 
بيش از ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. 
جرم و خشونت نيز از موانع اصلي فضاي كسب وكار 
در اين كش��ور هس��تند. با اين حال، شاخص هاي 
توسعه انساني در الس��الوادور، رو به بهبود است. به 
عنوان مثال، دسترسي به خدمات بهداشت و درمان، 
كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج س��ال، ارتقاي 
دسترسي به تحصيل و افزايش نرخ باسوادي، از جمله 

اين موارد هستند.
اين كشور كوچك كه به آهستگي در مسير توسعه 
اقتصادي حرك��ت مي كند، چه تجربه اي در اصالح 
نظ��ام يارانه اي دارد؟ الس��الوادور در س��ال ۲۰۱۱، 
سياست هاي اصالحي را درباره يارانه گاز، در پيش 
گرفت. سياست هايي كه اعتراضات مردمي و اعتصاب 
در برخي از شركت ها را به دنبال داشت. بانك جهاني و 
يكي از زيرمجموعه هاي سازمان ملل، گلوبال پالس، با 
رصد داده هاي توييتر، تالش كردند تا درك بهتري از 
افكارعمومي، درباره اينگونه اصالحات به دست آورند. 
در آوريل ۲۰۱۱، دولت الس��الوادور، يارانه گاز مايع 
LPG را حذف كرد. LPG سوخت رايج براي مصارف 
خانگي است. به جاي يارانه اي كه تا به حال قيمت را 
پايين نگه مي داشت، سياس��ت پرداخت نقدي به 
خانوارهاي واجد شرايط در پيش گرفته شد. در نتيجه 
حذف يارانه، افزايش قيمت مصرف كننده از ۵.۱۰ 
دالر به ۱۳.۶۰ دالر به ازاي هر كپس��ول گاز حدود 
۱۱ كيلوگرمي، افزايش يافت. به  جاي يارانه اي كه 
قيمت را پايين نگه  مي داشت، پرداخت نقدي ماهانه، 
به خانوارهاي واجد شرايط آغاز شد؛ خانوارهايي كه 
مصرف برقشان، كمتر از ۲۰۰ كيلووات در ماه بود، 
يعني حدود ۹۴ درصد جمعيت اين كشور. با اين حال، 
اصالحات ياد شده، چندان مورد قبول جامعه نبود. بر 
اساس نظرسنجي كه روزنامه ملي اين كشور در ژانويه 
۲۰۱۱ انجام داد، تنها ۳۰ درصد جامعه، طرفدار اين 
تغيير بودند. اما اين نرخ پايين رضايتمندي، طي ۱۸ 

ماه يعني در سپتامبر ۲۰۱۳ به ۶۵ درصد رسيد.
ي��ك مطالعه علمي در س��ال ۲۰۱۴ نيز در همين 
زمين��ه، ادراك عمومي و پويايي ه��اي اجتماعي 
اصالحات يارانه انرژي را بررسي كرد. در اين مطالعه، 
س��ه حوزه تحزب سياس��ي، س��طح دسترسي به 
اطالعات مربوط به طرح و همچنين اعتماد به دولت 
در تعهد به پرداخت يارانه، مورد توجه بودند. همين 
مطالعه، مشوقي براي بانك جهاني و گلوبال پالس 
شد تا با همكاري هم، نقش شبكه هاي اجتماعي را در 
اصالحات يارانه سوخت بررسي كنند. آنها با بررسي 
كليدواژه هاي مرتبط با اصالحات يارانه س��وخت 
در توييتر، بررسي كردند كه آيا نتايج افكارسنجي 
از طريق ش��بكه هاي اجتماعي و نظرسنجي ها، با 
يكديگر مطابق هستند يا خير. كليدواژه هاي انتخاب 
شده، با مشورت افراد محلي انتخاب شد تا چيزي از 
قلم نيفتد. سپس اين توييت ها بر اساس كليدواژه ها 
و محتوايش��ان، در پنج دس��ته قرار گرفتند. اولين 
دسته، »فقدان اطالعات« و توييت هايي را كه درباره 
ابهامات يارانه ها، نوش��ته شده بودند نشان مي داد. 
دومين دسته، »تحزب« بود و توييت هايي را شامل 
مي شد كه به مسائل سياسي يا ايدئولوژيك، اشاره 
داشتند. »بي اعتمادي نهادها«، سومين دسته بندي 
بود و توييت هايي درب��اره فقدان اعتماد به دولت و 
توزيع كنندگان گاز در زمين��ه انتقال يارانه ها را در 
خود جاي داده بود.  توييت هايي درباره اثر يارانه بر 
افراد، خانوارها و معيشت، در چهارمين دسته يعني 
»آثار ف��ردي اقتصادي« ق��رار گرفتند و پنجمين 
دسته يا »س��اير«، توييت هايي را درباره يارانه كه 
در دس��ته بندي هاي فوق، ق��رار نمي گرفتند، در 
برمي گرفت.  نتايج اين بررس��ي نشان داد ديدگاه 
جامعه نسبت به اين طرح، در ماه هاي ابتدايي، منفي 
بوده و آثار فردي اين سياس��ت، يكي از اصلي ترين 
نگراني هاي مردم بوده اس��ت. اين نتيجه، مش��ابه 
نظرسنجي انجام گرفته بود، اما بهبود رضايت مندي، 
در تحليل شبكه هاي اجتماعي ديده نشد. در مقابل، 
تحليل ش��بكه هاي اجتماعي نشان داد كه مردم با 
گذشت زمان، از موضع مخالفت خود كناره گيري 
مي كنن��د، اما مواف��ق هم نمي ش��وند، بلكه بدون 
جانبداري و به ص��ورت خنثي به چنين اصالحاتي 
نگاه مي كنند. چني��ن مطالعاتي كمك مي كند از 
ظرفيت تحليل ش��بكه هاي اجتماعي و رصد آنها 
براي درك لحظه به لحظه بازخورد سياس��ت هاي 
اقتصادي، استفاده ش��ود. در چنين اصالحاتي، در 
ماه هاي ابتدايي، نارضايتي ها به ش��دت و با سرعت 
افزايش پيدا مي كند، اما از اي��ن نارضايتي به مرور 
زمان كاسته مي شود. آنچه اهميت دارد مواجهه اوليه 
سياس��ت گذار و مجري با جامعه است تا اثربخشي 
اينگونه تصميم گيري ه��ا، تحت  تأثير قرار نگيرد و 

هزينه اقتصادي اعتراضات اوليه به حداقل برسد.
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فاصله 8 برابري نرخ اجاره از شمال تا جنوب تهران

گروه راه وشهرسازي|زهره عالمي|
فصل نق�ل و انتقاالت در بازار مس�كن به پايان 
رسيده است و اغلب مس�تأجران پيش از آغاز 
نيمه دوم س�ال، جابه جا ش�ده اند اما تعدادي از 
اجاره نشين ها كه موعد قراردادهايشان در فصل 
پاييز و زمس�تان اس�ت با توجه به افزايش نرخ 
بنزين، نگران وضعيت بازار رهن و اجاره و افزايش 

نرخ اجاره بها در ماه هاي پاياني سال هستند.
البته كارشناس�ان ب�ازار مس�كن معتقدند، 
تاثي�ر افزايش نرخ بنزين به اي�ن زودي ها در 
بازار مس�كن مشخص نمي ش�ود و درصورت 
اثرگذاري هم بيش از همه بر واحدهاي درحال 
ساخت موثر اس�ت و ش�ايد تاثير چنداني بر 
قيمت واحدهاي ساخته شده و همچنين نرخ 

اجاره نداشته باشد.
در اي�ن مي�ان گ�زارش ميداني »تع�ادل« از 
وضعيت بازار ره�ن و اج�اره مناطق مختلف 
پايتخت )شمال، مركز، غرب، شرق و جنوب( 
نش�ان مي دهد كه تع�داد قراردادهاي رهن و 
اجاره نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت 
كاهش يافته اس�ت و دلي�ل آن هم جهش رخ 
داده در قيمت ها طي سال گذشته و تداوم آن 
در سال جاري اس�ت كه موجب شده بسياري 
از مستأجران به دليل افزايش اجاره بها مجبور 
ش�وند، محل س�كونت خود را تغيير داده و به 
محله هاي پايين تر كوچ كنند يا در ش�هرهاي 
جديد پايتخت ساكن شوند، ضمن اينكه برخي 
مس�تأجران هم با صاحبخانه تواف�ق كرده و 
ديگر قراردادي را در دفاتر مشاور امالك امضا 
نمي كنند و همين موض�وع موجب افت حجم 
معام�الت رهن و اج�اره درپاييز س�ال جاري 

نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
براس�اس گزارش ميداني »تع�ادل«، كمترين 
ميزان رهن مرب�وط به مناطق جنوبي پايتخت 
با متري ي�ك ميليون و 200 ه�زار تومان براي 
واحدهاي نوساز آغاز مي شود و در ساير مناطق 
تهران، رهن هرمترمربع واحد مسكوني باالي 
2 ميلي�ون تومان اس�ت و در مناطق ش�مالي 
و مركزي اي�ن رقم به 3.5 ت�ا 4 ميليون تومان 
مي رسد، بنابراين مستأجران براي رهن كامل 
يك واحد مسكوني متوسط متراژ )75مترمربع( 

بايد حدود 150 ميليون تومان داشته باشند.

    متري 3.5 تا 4 ميليون تومان در شمال
يكي از فعاالن بازار مسكن كه دفتر مشاورامالكي در 
منطقه جردن دارد، درباره وضعيت بازار رهن و اجاره 
به »تع��ادل« مي گويد: تعداد معامالت رهن و اجاره 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شدت كاهش 
يافته اس��ت. او مي گويد: قيمت ه��ر مترمربع واحد 
مسكوني نوس��از براي رهن كامل در منطقه جردن 
بين 3.5 تا 4 ميليون تومان است.  اين مشاورامالك 
ادامه مي دهد: قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني 

قديمي س��از حدود 500 هزار تومان كمتر از نوساز 
اس��ت اما با توجه به اينكه اغل��ب واحدهاي قديمي 
س��از در اين منطقه باالي 100 مترمربع هس��تند، 
هزينه رهن كامل يك واحد نوس��از با قديمي س��از 

نزديك است.

    2 ت�ا 2.5 ميليون تومان ب�راي هر مترمربع 
درغرب

يكي از مش��اوران امالك فع��ال در منطقه پونك، با 

اشاره به كسادي بازار مسكن به »تعادل« مي گويد: 
تع��داد قراردادهاي ره��ن و اجاره از ابت��داي پاييز 
س��يرنزولي داش��ته چون فصل نق��ل و انتقاالت به 
پايان رسيده است و همواره با آغاز فصل سرما تعداد 
مراجعان براي رهن و اجاره كاهش مي يابد. او ادامه 
مي دهد: عالوه برپايان يافتن فصل نقل و انتقاالت، 
تعداد قراردادهاي رهن و اجاره نسبت به مدت مشابه 

سال قبل كاهش چشمگيري داشته است.
اين فعال بازار مس��كن مي افزايد: وضعيت معامالت 

خريد و ف��روش بهتر از رهن و اجاره بوده اس��ت اما 
به طور كل بازار مس��كن در رك��ود عميقي فرورفته 

است.
به گفته او، قيمت هرمترمربع واحد مسكوني نوساز 

براي رهن كامل، 2 تا 2.5 ميليون تومان است.

    متري 3 تا 4 ميليون تومان در مركز
يك فعاالن بازار مس��كن كه دفتر مشاور امالك در 
منطقه يوسف آباد دارد به »تعادل« مي گويد: رهن و 

اجاره طي يكي، دو سال گذشته افزايش چشمگيري 
داشته و همين موضوع موجب شده است كه بسياري 
از مس��تأجران در اي��ن منطقه به مناط��ق پايين تر 

كوچ كنند.
او اضاف��ه مي كند: به عنوان نمونه مس��تأجراني كه 
پي��ش از اي��ن واحدهايي را در منطقه يوس��ف آباد 
اجاره كرده بودند به ن��واب، جمهوري، منيريه و راه 

آهن رفته اند.
به گفته اين مش��اورامالك براي اج��اره يك واحد 
مس��كوني 100 متري در يوسف آباد، مستاجر بايد 
100 ميليون تومان رهن بدهد و ماهي 4.5 ميليون 

تومان به صاحبخانه بپردازد.
او تصريح مي كند: رهن كامل يك واحد مس��كوني 
قديمي س��از بي��ن 3 تا 3.5 ميليون تومان اس��ت و 

واحدهاي نوساز متري 4 ميليون تومان است.

     2.5 تا 3 ميليون تومان در شرق
يك مش��اور ام��الك ك��ه در منطق��ه تهرانپارس 
فعالي��ت مي كند درب��اره وضعيت بازار مس��كن به 
»تعادل« مي گويد: با توجه به آغاز فصل سرما تعداد 
قراردادهاي رهن و اجاره نسبت به تابستان كاهش 

يافته است.
او اظهار مي كند: البته تعداد معامالت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته هم افت كرده است.
اين فعال بازار مسكن ادامه مي دهد: جهش قيمت ها 
در بازار مسكن موجب ش��ده كه قراردادهاي رهن 
و اج��اره در اين منطق��ه كاهش ياب��د و تعدادي از 
مستأجران اقدام به اجاره مسكن در مناطق پايين تر 

كرده اند.
او تصريح مي كند: قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
قديمي ساز براي رهن كامل حدود 2 ميليون تومان 
است اگرچه باز هم بس��تگي به صاحب ملك دارد و 
برخي كمتر هم ره��ن مي دهند مثال فايلي در دفتر 
وج��ود دارد كه يك واحد 85 مت��ري 160 ميليون 

تومان رهن كامل مي شود.
به گفته اين فعال بازار مس��كن، قيمت هرمترمربع 
واحد مسكوني نوساز در منطقه تهرانپارس بين 2.5 

تا 3 ميليون تومان است.

    حدود يك ميليون تومان در جنوب
ي��ك فعال بازار مس��كن ك��ه بنگاه مش��اورامالك 
در منطقه خ��اوران دارد ب��ه »تع��ادل« مي گويد: 
قراردادهاي خريد و ف��روش و رهن و اجاره كاهش 

يافته است و به صفر رسيده است.
او ادامه مي دهد: اگرچه فصل جابه جايي تمام شده 
اس��ت و انتظار مي رود كه حجم معامالت نسبت به 
تابستان كاهش يابد اما قراردادهاي خريد و فروش 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افت كرده است.

اين مش��اورامالك اضافه مي كند: رهن هر مترمربع 
واحد مسكوني نوساز در منطقه خاوران يك ميليون 
و 200 هزار تومان اس��ت و براي واحد قديمي ساز 

متري 800 هزار تومان مي شود.

گروه راه وشهرسازي| 
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از اجاره بها در 
مهر ماه، نرخ اجاره در پايتخت طي اين ماه نس��بت 
به مدت مشابه سال گذش��ته 34.8 درصد افزايش 
داشته، رش��د اين شاخص نسبت به شهريور ماه هم 
حدود 3.4 درصد بوده است، ثبت رشد اجاره بها در 
نخستين ماه پاييز در شرايطي است كه همواره طي 
سال هاي گذشته با آغاز نيمه دوم سال، بازار رهن و 
اجاره رو به سردي گذاشته و با شروع پاييز، هم تعداد 

قراردادهاي اجاره و هم اجاره بها كاهش مي يابد.
در واقع با وجود پايان فصل نقل و انتقاالت، نرخ اجاره 

همچنان روند صعودي داشته است. 
اين رش��د درحالي رخ داده اس��ت كه بس��ياري از 
مستأجران فصل پاييز و زمستان را براي جابه جايي 
انتخاب مي كنن��د چون اجاره به��ا در اين دو فصل 
نس��بت به اواخر بهار و تابس��تان كاهش مي يابد اما 
بررس��ي ميداني روزنامه »تعادل« نش��ان مي دهد 
اگرچه فصل سرد س��ال آغاز شده و انتظار مي رفت 
كه نرخ اجاره روند كاهشي داشته باشد اما همچنان 

قيمت ها باالست.
گزارش ميدان��ي روزنامه »تع��ادل« از رهن كامل 
واحدهاي مس��كوني متوس��ط مت��راژ )75 تا 100 
مترمرب��ع( 5 منطقه پايتخت حكايت از آن دارد كه 
بيشترين رهن كامل مربوط به شمال پايتخت )600 
ميليون تومان( و كمتري��ن به جنوب پايتخت )80 
ميليون تومان( تعل��ق دارد و فاصله رهن كامل بين 

اين دو منطقه رقمي حدود 8 برابر است.
البته رهن كامل بين مناطق غربي، مركزي و شرقي 

چندان چشمگير نيس��ت و اين فاصله نجومي براي 
رهن كامل بيش از همه بين مناطق جنوبي و شمالي 

ديده مي شود.
ناگفته نماند كه طي دو، س��ه س��ال اخي��ر تمايل 
صاحبان امالك ب��راي دريافت اجاره بها به ش��دت 
افزايش يافته اس��ت درحالي كه اغلب مس��تأجران 
تمايل به رهن كامل واحدها يا س��هم بيشتر وديعه 

نسبت به اجاره بها دارند.

     شمال پايتخت 
همان گونه كه قيمت خريد و فروش مسكن در شمال 
پايتخت نسبت به س��اير مناطق باالتر است، رهن و 
اجاره در اين منطقه هم باالتر از مناطق ديگر است و 
شما براي اينكه يك سال در محله هاي شمالي تهران 
سكونت داش��ته باش��يد بايد حداقل 260 ميليون 
تومان براي يك واحد مسكوني متوسط متراژ نوساز 

به صاحب ملك بپردازيد.
براي سكونت يك س��اله در يك واحد مسكوني 97 
متري نوس��از در نياوران تهران باي��د 600 ميليون 

تومان در چنته داشته باشيد.
يك واحد مسكوني نوساز با 75 مترمربع مساحت در 
منطقه دارآباد از سوي صاحب ملك، 270 ميليون 

تومان رهن كامل داده مي شود. 
يك واحد مسكوني 90 متري نوساز در جردن تهران، 

500 ميليون تومان رهن كامل داده مي شود.
درصورتي كه خواهان رهن كامل يك واحد مسكوني 
92 متري در مالصدرا هس��تيد باي��د 430 ميليون 

تومان به صاحب ملك بپردازيد.

     غرب پايتخت
رهن كامل در مناطق غربي پايتخت نسبت به مناطق 
ش��مالي ارزان تر اس��ت و با 180 ميليون تومان هم 

مي توان يك واحد متوسط متراژ رارهن كامل كرد.
درصورتي كه خواهان رهن كامل يك واحد مسكوني 
97 متري نوس��از در جنت آباد شمالي، هستيد بايد 
260 ميلي��ون تومان به صاحبخان��ه بپردازيد. براي 
رهن كامل يك واحد مس��كوني نوساز 95 متري در 
خيابان آزادي بايد 180 ميليون تومان به صاحب ملك 
بپردازيد تا بتوانيد يك س��ال در اين واحد مسكوني 
زندگي كنيد. اگر قصد رهن كامل يك واحد مسكوني 
93 متري نوساز در شهران را داريد بايد 230 ميليون 
تومان به صاحبخانه پرداخت كنيد. رهن كامل يك 
واحد 98 متري نوساز در بلوار فردوس، 270 ميليون 

تومان است.

     مركز پايتخت
رهن كامل در مناطق مركزي هم باال است و بايد باالي 
150 ميليون تومان در چنته داش��ته باشيد تا بتوانيد 
يك واحد متوس��ط را رهن كنيد ضمن اينكه بيشتر 
واحدهاي متوسط متراژ در مركز پايتخت، واحدهاي 
اداري و تجاري بودند و به سختي مي توان در فايل هاي 
ارايه شده واحدهاي مسكوني پيدا كرد. درصورتي كه 
خواهان سكونت يك ساله در منطقه مفتح هستيد بايد 
براي رهن كامل يك واحد مسكوني 100 متري نوساز 

در اين خيابان، 270ميليون تومان بپردازيد.
رهن كامل يك واحد مس��كوني 82 متري نوس��از در 
خيابان وليعصر تهران، 250 ميليون تومان است. براي 

رهن كامل يك واحد مسكوني 93 متري در سهروردي 
بايد 370 ميلي��ون تومان به صاحبخانه بپردازيد. يك 
واحد مس��كوني نوس��از 75 متري در هفت تير، 150 

ميليون تومان رهن كامل داده مي شود.

     شرق پايتخت
رهن كامل واحد متوسط متراژ در شرق پايتخت تقريبا 
نزديك به مناطق غربي و مركزي است اگرچه با سرمايه 
كمت��ر مي ت��وان در اين منطقه يك واحد مس��كوني 
متوس��ط متراژ را رهن كامل كرد.  ب��راي رهن كامل 
يك واحد مس��كوني 85 متري نوساز در مجيديه بايد 
220 ميليون تومان به صاحبخانه بپردازيد تا بتوانيد 
يك سال كامل در اين واحد سكونت داشته باشيد. اگر 
مي خواهيد به مدت يك س��ال در يك واحد مسكوني 
75 متري نوساز در شمس آباد ساكن شويد بايد 200 
ميليون تومان بپردازيد. يك واحد مسكوني 92 متري 
نوساز در پيروزي، به مدت يك سال 160 ميليون تومان 

رهن كامل داده مي شود. درصورتي كه قصد رهن كامل 
يك واحد مسكوني 100 متري نوساز در تهرانپارس را 
داريد بايد 180 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد.

     جنوب پايتخت 
رهن كامل در مناطق جنوبي ارزان تر است و اگر سرمايه 
ش��ما كمت��ر از 150 ميليون تومان اس��ت به راحتي 
مي توانيد در اين مناطق يك واحد مسكوني متوسط 
متراژ را براي يك سال رهن كامل كنيد . يك واحد 75 
متري نوساز در شهرري 85 ميليون تومان رهن كامل 
داده مي ش��ود. درصورتي كه خواهان رهن كامل يك 
واحد مسكوني 80 متري نوساز در نازي آباد هستيد بايد 
130 ميليون تومان به صاحب ملك بپردازيد. براي رهن 
كامل يك واحد مسكوني نوساز 85 متري در خاني آباد 
نو بايد 100 ميليون تومان در چنته داشته باشيد. رهن 
كامل يك واحد مسكوني 75 متري در خيابان شوش، 

100 ميليون تومان است.
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اما و اگرهاي
بازار رهن و اجاره 

بازار اجاره برخالف بازار خريد و فروش مس��كن 
كه هم ماهيت س��رمايه اي و هم مصرفي دارد، 
تنها ماهيت��ي مصرفي دارد و برهمين اس��اس 
كمتر دچار نوسان از سمت تقاضا مي شود. البته 
طي سال هاي گذش��ته و با كاهش 50 درصدي 
ساخت و س��ازها و برهم ريختگي تعادل ميان 
عرضه و تقاضا، شاهد نوسان در بازار اجاره هستيم 

و خواهيم بود.
به گفته كارشناسان بازار مسكن، در بازار اجاره 
طرف تقاضا با انگيزه مصرفي واقعي وارد مي شود 
مگر آنكه رشد جمعيت، روند بازار اجاره را با شوك 
يا نوسان مواجه كند، بنابراين در دوره هايي كه 
اين بازار دچار نوسان ش��ده از سوي يك عامل 
بيروني تحريك ش��ده اس��ت. درواقع دو عامل 
جمعي��ت و عدم تع��ادل ميان عرض��ه و تقاضا 

مي تواند بازار اجاره را تحت تاثيرقراردهد.
ناگفته نماند كه با توجه به كاهش قدرت خريد 
مسكن در كالن شهرها و رش��د فزاينده قيمت 
مسكن در س��ال هاي اخير، روند اجاره نشيني 
در تهران و س��اير ش��هرهاي بزرگ به ش��دت 

افزايش يافته است.

   تاثير بازار خريد و فروش بر اجاره
   با جهش قيمت ها در بازار مسكن از ارديبهشت 
سال گذشته، بازار خريد و فروش تحت تاثير قرار 
گرفت و قيمت ها به ش��دت رشد كرد بازار اجاره 
هم به تبعيت از بازار خريد و فروش شاهد افزايش 
اجاره بها شد و اين رشد تا هم اكنون هم ادامه دارد.

   افزاي��ش قيمت مس��كن مي توان��د به عامل 
تحري��ك تقاضا در بازار اجاره تبديل ش��ود زيرا 
بسياري از خريداران بالقوه از بازار عقب نشيني 
مي كنند و به دليل نداشتن منابع مكفي ترجيح 

مي دهند در بازار اجاره به دنبال سرپناه باشند.

   نوسان بازارهاي رقيب
و افزايش اجاره بها

   روند بازاره��اي رقيب قطعا بر بازار مس��كن 
تاثيرگذار است براي مثال وقتي سال 89 تالطم 
از بازار ارز شروع شد با وقفه اي يك ساله به بازار 
مسكن رسيد و اين بازار را هم تحت تاثير قرار داد 
البته در نوسان نرخ ارز در سال گذشته، اين وقفه 
كوتاه تر بود و با وجود آنكه ارز از مرداد س��ال 96 
دچار نوسان شد اما شوك اصلي در ارديبهشت 
97 رخ داد و پس از آن هم در مدت كوتاهي بازار 

مسكن تحت تاثير افزايش نرخ ارز قرار گرفت. 
   بازار اجاره مس��كن طي دو، سه سال اخير به 
دليل كاهش نرخ سود بانكي و كم شدن مطلوبيت 
دريافت رهن به جاي اجاره ماهانه براي موجران، 
با فشار ناش��ي از افزايش وزن اجاره ماهانه براي 

مستاجران همراه شده است.

   تعيين اجاره بها
   ب��ازار رهن واج��اره از هيچ قاع��ده و فرمول 
مشخص و از پيش تعيين شده اي به منظور تعيين 
نرخ اجاره بها تبعيت نمي كند؛ علت اين موضوع 
ب��ه ناهمگن بودن واحدهاي مس��كوني مربوط 
مي شود به اين معنا كه هر واحد مسكوني به دليل 
مشخصات منحصر به فرد، ضعف ها و نقاط قوت 
نس��بي كه دارد با ديگر واحدها حتي در صورت 
برخورداري از ويژگي هاي مشابه، متفاوت است.

   هم اكن��ون تنها براس��اس برخ��ي عرف هاي 
نانوشته و نه چندان ثابت، سطح اجاره بها در بازار 
مشخص مي شود و در برخي موارد اين عرف ها 

هم رعايت نمي شود.
   البته تعيين س��طح اجاره بها به طور كلي تابع 
چند عامل مهم است كه اولين آن را مي توان به 
ويژگي هاي منطقه اي كه ملك در آن واقع شده 
است نس��بت داد؛ اينكه ملك در كدام منطقه، 
محله، ناحي��ه، خيابان، كوچ��ه و حتي در چه 
موقعيتي از كوچه واقع شده است در تعيين نرخ 

اجاره بها موثر است.
   به طور كلي بسته به اينكه سطح قيمت مسكن 
در كدام محله باالتر است سطح اجاره بها هم در 
آن محله باالتر است؛ به طوري كه برخي افراد در 
تعيين نرخ اجاره بها بر مبناي رهن كامل، تعيين 
يك چهارم از به��اي روز آپارتمان را مبناي رهن 
كامل واحد مس��كوني مورد نظر قرار مي دهند؛ 
به اين معنا كه يك چهارم ارزش روز آپارتمان به 
عنوان رهن كامل آن واحد مسكوني تعيين و از 

مستاجر مطالبه مي شود.
   تعيين عرف منطقه اي اجاره هر مترمربع واحد 
مسكوني در هر محله يكي ديگر از مواردي است 
كه در برخي واحدهاي استيجاري مبناي تعيين 
اجاره بها قرار مي گيرد؛ در برخي موارد اجاره بها 
بر مبناي رهن كامل هر مترمربع واحد مسكوني 
در هر يك از محالت تعيين مي شود هر چند اين 

نسبت نيز نسبت دقيقي نيست.
   دسترسي به امكانات رفاهي مثل مراكز خريد و 
مراكز فرهنگي، دستيابي به معابر اصلي به راحتي 
و بافاصله ك��م، مجاورت خط��وط حمل ونقل 
 )BRT( عمومي مترو، خطوط اتوب��وس تندرو
و ع��دم قرارگيري در محدوده ط��رح ترافيك و 
طرح زوج و فرد هم مي تواند به عنوان يك امتياز 
محس��وب ش��ده و در افزايش نرخ بهاي اجاره 

آپارتمان تاثيرگذارباشد.
   عالوه بر ويژگي هاي بيروني ملك، ويژگي هاي 
دروني آن همچون نوساز بودن يا نبودن، سن بنا، 
تجهيزات مورد استفاده در واحد مسكوني، انجام 
بازسازي يا نيازمند به بازسازي در امالك چندين 
ساله، موقعيت آپارتمان موردنظر در مجتمع به 
لحاظ قرار گرفتن در طبقات، برخورداري يا عدم 
برخورداري از برخي امكانات همچون آسانسور، 
راه پله عريض، پاركينگ، انباري و... در تعيين رقم 

اجاره بها موثر است.

بررسي شاخص كرايه مس�كن اجاري در شهر تهران طي 7 ماهه سال 
جاري نش�ان مي دهد كه طي اين مدت، اجاره بها به طور نس�بي رشد 
داشته است و با وجود آغاز نيمه دوم سال شاهد تداوم افزايش شاخص 

كرايه مسكن اجاري در پايتخت بوديم.
    بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
شهري در فروردين ماه سال جاري مويد رشد به ترتيب معادل 21.9 و 

18.8 درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
    تحليل شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
شهري در ارديبهشت ماه سال جاري نشانگر رشد به ترتيب معادل 22.6 

و 19.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
    بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
شهري در خردادماه سال جاري حكايت از رشد به ترتيب معادل 23و 

20.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

    تحليل شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
شهري در تيرماه نشانگر رشد به ترتيب معادل 24.8 و 22.5 درصدي 

نسبت به تيرماه سال قبل است.
    بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
ش�هري در مردادماه حكايت ازرش�د ب�ه ترتيب مع�ادل 28.1و 26.1 

درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
    تحليل بررس�ي شاخص كرايه مس�كن اجاري در شهر تهران و در 
كل مناطق ش�هري در ش�هريورماه س�ال جاري مويد رشد به ترتيب 
 مع�ادل 31.4 و 29.8 درصدي نس�بت به ماه مش�ابه س�ال گذش�ته

است.
    بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق 
ش�هري در مهرماه حكايت از رش�د ب�ه ترتيب مع�ادل 34.8 و 33.2 

درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بررسي شاخص اجاره بها طي 7 ماه گذشته 

ذرهبين

نرخ هاي پيشنهادي براي رهن كامل واحدهاي مسكوني در 5 منطقه پايتخت )قيمت ها به ميليون تومان(
جنوبشرقمركزغربشمال
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دانش و فن10اخبار

بررسي هزينه هاي اقتصادي خاموشي  اينترنت در جهان

حداقل 4 ميليون دالر  خسارت   روزانه  براي  ايران
گروه دانش و فن     متين پارسا|

در حالي كه افزايش اتصال جهان��ي به اينترنت، منجر به 
رشد اقتصادي بين المللي مي شود، در اغلب موارد، افزايش 
كنت��رل دولت بر روش هاي ارتب��اط و تجارت را نيز منجر 
خواهد شد و قطعي هايي كه از سوي دولت اتفاق مي افتد، 
خطري جدي براي مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي در اين 
كشورها محسوب مي شود. انجام فعاليت هاي تجاري در 
خارج از كشور با چالش ها و خطرات متعددي روبروست، 
اما قطعي و محدوديت هاي اينترنتي مي تواند موجب ايجاد 
مانعي منحصر به فرد شود، خصوصا براي شركت هايي كه تا 
حد زيادي به صورت آنالين كار مي كنند و اتكاي زيادي به 

دسترسي مداوم به اينترنت دارند.
به گزارش »تعادل« وب س��ايت »ريسك منيجمننت 
مونيت��ور« و »نت بالكس« كه وب س��ايت هايي براي 
مانيتورينگ دسترس��ي به اينترنت هستند، در پايان 
ماه آوريل، گزارش��ي منتش��ر كردند مبن��ي بر اينكه 
تامين كننده خدمات اينترنت��ي و مخابراتي در ونزوئال 
)ABA CANTV( دسترس��ي اين كش��ور به پلتفرم  
شبكه هاي اجتماعي متعدد را به دليل تظاهرات مداوم 
و آشفتگي هاي سياس��ي محدود كرده اس��ت. در ماه 
مي، گزارش هاي نت بالكس از ادامه اين روند و به عالوه 
محدوديت هاي مشابهي در جمهوري بنين و سري النكا 

حكايت داشت. 
اين روزها كش��ورهاي بيش��تري به قطعي ي��ا ايجاد 
محدوديت براي اينترنت اقدام مي كنند، شركت هايي 
كه در كشورهايي با وقفه هاي منظم مشغول فعاليت هاي 
تجاري هستند، ممكن است نيازمند برنامه ريزي هاي 
الزم يا تجديد نظر باش��ند، درباره اينكه ت��ا چه اندازه 
مي توانند خود را با اين اختالالت تطبيق دهند. خصوصا 
شركت هايي كه زنجيره تامينشان وابسته به اينترنت 
است، حساسيت بيشتري نسبت به اين موضوع دارند 
و بايد از داشتن راهكارهاي جامعي در جهت جلوگيري 
از اختالل در مشاغلشان اطمينان حاصل كنند. استفاده 
كشورها از اختالل در اينترنت و رسانه هاي اجتماعي به 
عنوان راهي براي فرونشاندن اختالفات سياسي به طور 
فزاينده اي رو به رش��د اس��ت. بعضي از كشورها پس از 
وقايع خشونت آميز و با هدف محدود كردن توانايي مردم 
در تحريك بيش از حد، رسانه هاي اجتماعي را تعطيل 
كرده اند، اتفاقي كه مشابه آن در سري النكا و پس از واقعه 
بمب گذاري انتحاري عيد رخ داد. اتيوپي نيز در س��ال 
2017 پس از اينكه آزمون آنالين كنكور مدارس در اين 
كشور لو رفت، دسترسي به اينترنت را محدود كرد. اما 
انگيزه يك كشور براي محدود كردن دسترسي به اينترنت 

هرچه كه باشد، تناوب قطعي اينترنت در سراسر جهان، به 
طرز چشمگيري در حال افزايش است؛ كما اينكه طبق 
آمار استاتيس��تا، قطعي اينترنت از سال هاي 2011 تا 

2018، افزايشي 6000 درصدي داشته است.

  هند، در صدر خاموشي هاي اينترنتي
دولت هند به طور مرتب، اقدام به قطعي اينترنت در نقاط 
مختلف اين كش��ور كرده و به  نوبه خود عواقب اقتصادي 
جدي را متحمل شده است. شوراي تحقيقات هند در رابطه 
با روابط اقتصادي بين المللي، به تازگي گزارش داده است كه 
خاموشي اينترنت در هند از سال 2012 تا 2017 ميالدي، 
از 3 مرتبه به 70 مرتبه در سال افزايش پيدا كرده و همچنين 
مدت زمان خاموشي ها از 9 ساعت در سال 2012 به 8141 
ساعت در سال 2017 رسيده است. بر اساس اين گزارش 
كه تشريح يك خاموشي اينترنتي نام دارد، اين خاموشي ها، 
در مجموع هزينه اي بالغ بر 3.04 ميليارد دالر روي دست 
اقتصاد هند گذاشته است. اين هزينه تقريبا شامل 2.37 

ميليارد از قطعي اينترنت موبايل و 678.4 از قطعي اينترنت 
خطوط ثابت مي شود.

موسسه بروكينگ در اكتبر 2016 مقاله اي منتشر كرد كه 
81 مورد خاموشي كوتاه مدت اينترنت در 19كشور و تاثيري 
كه اين خاموشي بر توليد ناخالص داخلي آنها داشت را بررسي 
كرده بود. اين گزارش حاكي از آن بود كه از تاريخ يكم جوالي 
2015 تا 30 ژوئن 2016، پيامدهاي اقتصادي خاموشي 
اينترنت حداقل 2.4 ميليارد دالر بر توليد ناخالص داخلي 
در سطح جهان تاثير داشته است. حتي اين گزارش به اين 
موضوع هم اشاره كرده بود كه اين عدد، رقمي محافظه كارانه 
است و ضرر و زيان مالياتي يا افت اعتماد سرمايه گذار، تجارت 

و مصرف كننده را شامل نمي شود.
موسسه دلوييت نيز اين موضوع را در سال 2016 بررسي 
كرد. دلوييت تخمين  مي زند كه هرچ��ه ميزان اتصال به 
اينترنت و توليد ناخالص داخلي بيش��تر باشد، پيامدهاي 
اقتصادي خاموش��ي موقت اينترنت نيز افزايش مي يابد. 
بدين ترتيب براي كش��ورهاي با اتصال ب��اال به اينترنت، 

خاموش��ي موقت اينترنت مي تواند منجر به كاهش 1.9 
درصدي توليد ناخالص داخلي روزانه ش��ود، كه اين عدد 
حدودا 141 ميليون دالر در روز تخمين زده ش��ده است 
كشورهاي با اتصال متوس��ط، يك درصد توليد ناخالص 
داخلي روزانه را بر اثر خاموشي اينترنت از دست مي دهند 
كه حدودا 20 ميليون دالر در روز مي شود و كشورهايي كه 
اتصال كمتري به اينترنت دارند، با خاموشي اينترنت حدودا 
0.4 درصد توليد ناخالص داخلي روزانه يا سه ميليون دالر از 
دست مي دهند. مطالعه اي در ماه اكتبر توسط مركز حقوق 
مالكيت معنوي و فناوري اطالعات دانش��گاه استراثمور 
)CIPIT( منتشر ش��ده كه نشان مي دهد خاموشي هاي 
اينترنتي همچنين مي تواند تاثير بسيار زيادي بر اقتصاد سايه 
كشورها بگذارد، آماري كه اغلب در مطالعات رسمي مانند 
گزارش هاي بروكينگ و دلوييت محاسبه نمي شود. بر اساس 
اين گزارش با عنوان »اختالل تعمدي اينترنت در آفريقا«، 
فعاليت اقتصادي گزارش  نش��ده در 49 كش��ور آفريقايي 
به طور متوسط 37.65 درصد از كل فعاليت هاي اقتصادي را 

تشكيل داده است. بنابراين با توجه به اينك اين فعاليت ها در 
مطالعات قبلي )از جمله گزارش موسسه بروكينگ( محاسبه 
نشده است، CIPIT تخمين مي زند كه با احتساب اقتصاد 
سايه، پيامدهاي ناشي از خاموشي هاي اينترنتي از 19 تا 29 
درصد افزايش مي يابد. مطالعه ديگري كه توسط استاتيستا 
در آگوست 218 منتشر شده، نشان مي دهد كه برخي از 
كشورها در مقايسه با كش��ورهاي ديگر، اقدام به تعطيلي 
اينترنت مي كنند و در صدر اين ليست، هند، پاكستان و عراق 
قرار دارد. بنابراين مديران شركت ها و كسب وكارها بايد اين 
ارقام و هزينه هاي تخميني را هنگام ارزيابي عملكردهاي 
احتمالي در اين كش��ورها و همچنين هنگام جست وجو 
براي كشوري خارجي جهت سرمايه گذاري در نظر بگيرند.

  برآورد هزينه هاي تعطيلي اينترنت در ايران
كاربران ايراني نيز در روزهاي گذشته شاهد يك خاموشي 
اينترنتي كم سابقه بودند. اين تعطيلي از روز شنبه 25 آبان 
ماه آغاز شد و تا پنج شنبه 29 آبان، دسترسي كاربران تنها به 
وب سايت هاي داخلي با بهره گيري از شبكه ملي اطالعات 
ممكن بود. از 29 آبان ت��ا امروز نيز به طور تدريجي اتصال 
اينترنت ثابت برقرار شده، هرچند هنوز چند استان از اينترنت 
ثابت و بسياري از كاربران اينترنت همراه از دسترسي به شبكه 

جهاني محروم هستند.
ارزش توليد ناخالص داخلي )GDP( ايران در سال 2018، 
حدودا 420 ميليارد دالر اعالم شده است و اين عدد روزانه 
بالغ بر يك ميلي��ارد و 151 ميليون دالر مي ش��ود. طبق 
گزارشي كه در باال آمده است، در صورتي كه ايران را كشوري 
با اتصال پايين به اينترنت در نظر بگيريم )كه با خاموشي 
اينترنت ح��دودا 0.4 درصد GDP را از دس��ت مي دهد(، 
پيامدهاي ناشي از خاموشي اينترنت براي كشور به صورت 
روزانه در حدود چهار ميليون و 604 هزار دالر خواهد شد. 
همچنين اگر قطعي سراسري اينترنت در روزهاي گذشته را 
هفت روز در نظر بگيريم، اين پيامدها در مجموع 32 ميليون 
و 228 هزار دالر مي شود. بنابراين با احتساب قيمت دالر 
12 هزار توماني )كه اين روزها در نوسان است(، پيامد ناشي 
از قطعي اينترنت به صورت روزانه 55 ميليارد و 248 ميليون 
تومان و در مجموع هفت روز، 386 ميليارد و 736 ميليون 
تومان خواهد شد. اين درحالي است كه اگر طبق گزارش 
CIPIT، پيامدهاي ناشي از اقتصاد سايه را در اين محاسبه 
نظر بگيريم، با احتساب حداقلي 19 درصد هزينه هاي ناشي 
از خاموشي هاي اينترنتي، اين عدد روزانه به 218 ميليون و 
690 هزار دالر )2624 ميليارد و 280 ميليون تومان( و در 
مجموع هفت روز به يك ميليارد و 530 ميليون و 872 هزار 
دالر )18370 ميليارد و 464 ميليون تومان( خواهد رسيد.

به اس��تناد نتايج يك گزارش جديد، تا س��ال 2025 
ميالدي 65 درصد از جمعيت جهان از پوشش اينترنت 
نسل پنجم )5G( بهره مند خواهند شد. به گزارش ايرنا، 
 Ericsson( در جديدترين گزارش اريكسون موبيليتي
Mobility( پيش بين��ي ش��ده اس��ت كه جمعيت 
مشتركين اينترنت نسل پنجم در جهان تا سال 2025 

ميالدي به 2.6 ميليارد نفر برسد. 
بنابر پيش بيني ها ميانگين مصرف ديتاي موبايل در هر 
واحد گوشي هوشمند نيز تا آن زمان از 7.2 گيگابايت 
ب��ه 24 گيگابايت افزايش خواهد يافت. افزايش��ي كه 
امكان مشاهده يك ويديو اچ دي 30 دقيقه اي شامل 
يك كلي��پ واقعيت مجازي به مدت ش��ش دقيقه را 
در روز ب��راي كاربران فراهم مي كن��د. در اين گزارش 
همچنين آمده است كه 45 درصد از بار ترافيك جهاني 
 5G ديتاي موبايل تا سال 2025 بر دوش شبكه هاي
خواهد بود. امريكاي شمالي، شمال شرق آسيا و اروپا به 
ترتيب با پوششي 74، 56 و 55 درصدي بيشترين رشد 
استفاده از اينترنت نسل پنجم را تا زمان مورد نظر تجربه 
خواهند كرد. با وجود اين تا سال 2025، اينترنت نسل 
چهارم )4G( يا LTE با خدمت رساني به 63 درصد كل 
مشتركين اينترنت، پوشش مسلط در جنوب شرق آسيا 
و منطقه اقيانوسيه خواهد بود. اينترنت نسل پنجم تا 
آن زمان تنها از21 درصد از دستگاه هاي كاربران در اين 
مناطق پشتيباني خواهد كرد. به استناد پيش بيني هاي 
انجام شده در اين گزارش، نرخ اتصاالت اينترنت اشيا 
)IoT( نيز از 1.3 ميليارد اتصال تا پايان س��ال 2019 
با نرخ رشد س��االنه 25 درصد تا پايان سال 2025 به 
5 ميليارد اتصال خواهد رس��يد. اينترنت نسل پنجم، 
جديدترين نسل سيستم  ارتباطات سيار است كه پس 
از نسل چهارم اينترنت ش��بكه تلفن همراه و با هدف 
افزايش كيفيت و س��رعت انتقال داده در شبكه هاي 
تلفن همراه ارايه مي شود. افزايش سرعت انتقال داده 
تا 20 گيگابايت بر ثانيه، افزايش ظرفيت سرويس دهي 
به كاربران شبكه، كاهش تاخير شبكه و پشتيباني از 

سرعت بيشتر شبكه ديتا براي كاربران در حال حركت 
از جمله اهداف كلي اس��ت كه براي اين نسل جديد از 
شبكه تلفن همراه تبيين شده است. شبكه 5G حتي 
در شلوغ ترين ساعات مصرف اينترنت سرعت حداقلي 
100 مگابيت را ارايه مي دهد. ميانگين سرعت در اين 
ش��بكه يك گيگابايت برثانيه اس��ت و به عبارت ديگر 
تقريبًا 20 برابر سريع تر از نسل چهار عمل مي كند. اين 
يعني دانلود يك فيلم بلند با كيفيت HD در اينترنت 
نسل چهار، 10 دقيقه زمان مي برد اما اين زمان براي 
اينترنت نسل پنج تنها يك ثانيه است. از طرف ديگر، با 
استفاده از اينترنت نسل پنجم مي توانيد با قطع شدن 
تماس تصويري يا تأخير در رس��يدن صدا و تصوير در 

تماس هاي اينترنتي خداحافظي كنيد.
كاربردهاي اين نس��ل از اينترنت را در ارتقاي كيفيت 
زندگي و تس��هيل فرآيندهاي صنعتي نيز نمي توان 
ناديده گرفت. شبكه 5G كنترل ربات ها، ماشين آالت 
صنعتي، تراكتورهاي هوشمند و مانند آن را از راه دور 
ممكن و به عملكرد هرچ��ه بهتر خودروهاي خودران 
كمك مي كند. به عالوه، فراگير ش��دن اينترنت نسل 
پنج دنياي اينترنت اش��ياء را نيز متح��ول مي كند. از 
ماشين  لباس شويي و ظرف شويي گرفته تا خودروها، 
دوربين هاي ترافيكي و لوازم آشپزخانه، همگي تبديل 
به وسايلي قابل كنترل از راه دور مي شوند. پيش بيني 
مي شود كه در دهه آينده بيشتر از 20 ميليارد وسيله به 
اينترنت اشياء مجهز و با استفاده از اين تكنولوژي حتي 

به هم متصل شوند.

بهره مندي 65 درصدي جهان از 5G تا 2025
با رشد فناوري هاي نوين و دستگاه هاي مبتني بر اينترنت 
اش��ياء، كاربران در معرض تهديدهاي سايبري مختلفي 
قرار دارند. به گزارش زوميت، معموال سارقان و متجاوزان 
در جس��ت وجوي ضعف هاي واحدهاي مسكوني و اداري 
هستند تا بتوانند راه نفوذي براي سرقت به آن مكان ها پيدا 
كنند و كار خود را پيش ببرند. جالب است بدانيد هكرهاي 
امروزي نيز طرزفكري مشابه سارقان صد سال قبل دارند 
و از ضعف ها يا به اصطالح باگ سيس��تم براي ورود و نفوذ 
غيرقانوني اس��تفاده مي كنند. تا همين اواخر، تنها تعداد 
محدودي نقاط آسيب پذير و دردسترس براي هكرها وجود 
داشت. سيستم هاي كامپيوتري با نرم افزارهاي آنتي ويروس 
محافظت مي ش��وند و براي مودم ها نيز اقدامات امنيتي 
پيچيده اي در نظر گرفته مي شود؛ اما با پيشرفت فناوري و 
افزايش دستگاه هايي كه به شبكه  اينترنت متصل مي شوند، 

سطح دسترسي براي حمالت هكري نيز افزايش مي يابد.
در خانه هاي هوشمند، دستگاه هاي متعددي به اينترنت 
متصل مي ش��وند و درنتيجه، نقاط دسترس��ي بيشتري 
درمقايس��ه با قبل در معرض حمالت هكري ق��رار دارند. 
سيستم هاي روشنايي هوشمند بي سيم، انواع ترموستات، 
حسگرهاي امنيتي منازل، چراغ هاي روشنايي هوشمند، 
كنتورهاي هوشمند در خانه هاي هوشمند استفاده مي شوند 
و فرصت��ي عالي براي هكرها ايجاد مي كنن��د تا بتوانند از 
آسيب پذيري آنها سوءاستفاده كنند. اينترنت اشياء به ما 
امكان مي دهد فعاليت هاي مختلف را به مراتب آسان تر و 
سريع تر از گذشته انجام دهيم. باتوجه به اينكه هرروز شاهد 
استفاده از دستگاه هاي بيشتري با قابليت اتصال به اينترنت 
هستيم، اين سوال پيش مي آيد كه اينترنت اشياء ممكن 
است چه تهديدها ي امنيتي اي در س��ال 2020 به وجود 
بياورد؟ هرروز شايد معرفي و عرضه دستگاه هاي مختلفي 
به بازار هس��تيم كه داده ه��اي كارب��ران را در زمينه هاي 
مختلف جم��ع آوري مي كنند. برخ��ي از اين محصوالت 
اطالعات سالمتي كاربران را ذخيره مي كنند. با ظهور شبكه 
اينترنت پرسرعت نسل پنجم، انتظار مي رود شاهد عرضه  
دستگاه هاي بيشتري به بازار باشيم كه داده هاي كاربران را 

در خود ذخيره مي كنند. بي ش��ك حفظ امنيت داده هاي 
كاربران موضوع بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه شود.

يكپارچه ش��دن امنيت فيزيكي و امنيت سايبري يكي از 
موضوعاتي است كه اين روزها به آن توجه ويژه اي نشان داده 
مي شود. فناوري هايي در كانون توجه قرار دارند كه بتوانند 
خدمات امنيتي و حفاظتي يكپارچه اي را به صورت كامل و در 
راهكاري حفاظتي امنيتي ارايه دهند. با يكپارچه شدن امنيت 
فيزيكي و امنيت سايبري، مي توان انتظار داشت شاهد عرضه 
محصوالت ايمن تري به بازار خواهيم بود؛ درنتيجه، ديگر 
نيازي نيست تا خانواده ها و كاربران نگران مسائل امنيتي 
دستگاه هاي مبتني بر اينترنت اش��ياء باشند. خانواده ها 
مي توانند در آرامش بيشتر و بدون ترس از حمالت فيزيكي 
يا حمالت س��ايبري زندگي كنند. يكپارچه شدن امنيت 
فيزيكي و امنيت سايبري مزاياي مختلفي دارد. به عنوان 
مثال، هنگامي كه رفتاري غيرطبيعي يا حمله متجاوزانه اي 
در شبكه مشاهده مي شود، سيستم هشدار تحت نظارت 
مي توان��د به صورت خودكار ب��راي مواجهه ب��ا دزد آماده 
شود. اگر فردي بخواهد به شبكه داخلي منزل دسترسي 
غيرمجاز پيدا كند، زنگ خطر سيستم مربوط به دستگاه 
مبتني بر اينترنت اشياء قبل از ورود متجاوز به منزل به صدا 
درخواهد آمد. درواقع، همان سيستمي كه از منزل درمقابل 
ورود سارقان محافظت مي كند، در زمان الزم هشدارهاي 
امنيتي سايبري مي دهد. هرچه تعداد دستگاه هاي متصل 
به اينترنت در سازمان ها و منازل بيشتر باشد، نگراني هاي 
امنيتي نيز بيشتر مي شود. درحالي كه براي حفظ امنيت 
شبكه هاي مبتني بر اينترنت اشياء مشكالت فراواني وجود 

دارد، امنيت چنين شبكه هايي بسيار مهم است. بسياري از 
دستگاه هاي مبتني بر اينترنت اشياي امروزي، فاقد اقدامات 
و راهكارهاي حفظ امنيت سنتي هستند. قوي ترين شبكه 
اينترنت اشياء در وهله اول بايد از امنيت فراواني برخوردار 
باشد. باتوجه به يكپارچه بودن چنين سيستم هايي، امنيت 
بايد در كل سيستم و حتي در ضعيف ترين لينك ها نيز در 
نظر گرفته شود. كوچك ترين باگي در سيستم مي تواند به 
حمله سايبري منجر ش��ود و كل شبكه را تحت تأثير قرار 
دهد. دس��تگاه هاي مبتني بر اينترنت اشياء مي توانند به 
عنوان دروازه هايي براي دستگاه هاي IT و برعكس استفاده 
شوند. حمالت سايبري بيشتر ازطريق شبكه اينترنت اشياء 
انجام مي شود كه مكانيزم هاي حفاظتي و امنيتي براي آن 
درنظر گرفته نشده باشد. اين روزها بيشتر اكوسيستم هاي 
امنيت س��ايبري با جمع آوري حجم زي��ادي از اطالعات 
شبكه و دستگاه هاي مختلف كاربران، به راحتي مي توانند 
فعاليت هاي مخرب و نامطمئن در شبكه هاي اينترنت اشياء 
را شناسايي كنند و راهكارهاي سايبري متنوعي ارايه دهند. 
بااين حال، با وجود سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي 
به عنوان بخشي از فرايند تصميم گيري ، هنوز نياز به حضور 
نيروي انساني به صورت كامل مرتفع نشده است و كمبود 
تعداد متخصصان امنيت س��ايبري به وفور ديده مي شود. 
بيشتر متخصصان امنيت سايبري جذب شركت هاي بزرگ 
مي شوند و شركت هاي كوچك با توان مالي كمتر نمي توانند 

از حضور چنين متخصصاني بهره ببرند.
به نظر مي رسد در س��ال 2020 شاهد افزايش راهكارهاي 
امنيتي خواهيم بود؛ ازاين رو، احتماال شاهد حمالت هكري 
و نفوذپذيري كمتري خواهيم بود. در صورتي كه ش��بكه 
اينترنت اشياء از س��طح امنيتي بيشتري برخوردار باشد، 
آسيب پذيري شبكه ها به ش��دت كاهش خواهد يافت. در 
سال 2020، نوآوري هاي جديدي در حوزه ارتقاي امنيت 
شبكه هاي اينترنت اشياء را شاهد خواهيم بود. متخصصان 
امنيت سايبري سخت در تالش هستند كه دستگاه هاي 
مبتني بر فناوري هاي نوين را از هر نظر ايمن و نفوذناپذير 

كنند.

تهديدهاي امنيتي اينترنت اشيا در 2020

برخي اپليكيش��ن ها با سوءاس��تفاده از اطالعات ورود به 
شبكه هاي اجتماعي همچون فيس بوك و توييتر، داده هاي 
شخصي و خصوصي افراد را سرقت مي كنند. به گزارش مهر، 
اگر شما هم از كلمه عبور و نام كاربري خود در فيس بوك و 
توييتر براي ورود به اپليكيشن ديگري در تلفن همراهتان 
اس��تفاده مي كنيد، خود را در معرض س��رقت اطالعات 
ش��خصيتان قرار داده ايد.  توييتر روز گذشته پيامي را در 
وب سايت خود منتشر كرد و هشدار داد برخي برنامه نويسان 
 oneAudience ثالث از يك كيت توسعه نرم افزار به نام
براي دستيابي به ايميل، نام كاربري و آخرين توئيت ارسالي 
افراد سوءاس��تفاده مي كنند. فيس بوك ه��م امروز اعالم 
كرده برخي كاربرانش قرباني oneAudience شده اند و 

داده هاي خصوصي آنها از همين طريق سرقت شده است.
توييتر اف��زوده كه oneAudience از آس��يب پذيري 
خاصي در اين شبكه اجتماعي بهره نمي گيرد و اگر كاربران 

داده هاي شخصي مربوط به ورود به توييتر را در برنامه هاي 
ثالث وارد نكنند، امكان سوءاستفاده از آنها وجود نخواهد 
داشت. اين شركت از تماس با گوگل و اپل براي جلوگيري 
از اين نوع سوءاس��تفاده ها خبر داده و تصريح كرده است 
ب��ا تمامي كاربران خود كه به همين علت دچار مش��كل 
شده اند، تماس مي گيرد تا از وارد آمدن آسيب بيشتر به 

آنها جلوگيري كند. 

اطالعات كاربران فيس بوك و توييتر لو رفت
شبكه اجتماعي توييتر قابليت جديدي را به پلت فرم 
خود افزوده تا كاربران بتوانند پاس��خ ساير افراد به 

توييت ها را پنهان كنند. 
به گ��زارش ايس��نا، توييتر كه بدون ش��ك يكي از 
بزرگ تري��ن و محبوب ترين ش��بكه هاي اجتماعي 
در سراس��ر جهان به شمار مي رود، به تازگي قابليت 
جديدي را معرفي و براي كاربران برخي از كشورها 
فعال كرده اس��ت كه ب��ه كاربران ام��كان پنهان و 
مخفي كردن ريپالي س��اير كاربران به توييت هاي 
منتشرشده در پلتفرم اين شبكه اجتماعي را فراهم 

خواهد كرد.
توييتر اوايل س��ال جاري ميالدي بود كه اعالم كرد 
تست و آزمايش هايي را براي فعال سازي اين قابليت 
جديد ش��روع كرده است و حاال به نظر مي رسد اين 
مرحله آزمايش��ي به اتمام رس��يده و توييتر از پنج 

شنبه گذشته، 21 نوامبر 2019، اين امكان جديد را 
براي كاربران فعال در اياالت متحده امريكا، كانادا و 

ژاپن فعال سازي كرده است.
نح��وه انجام كار اين قابليت بدين صورت اس��ت كه 
كاربران قادر خواهند بود پاسخ )reply( ساير افراد 
به توييت ها را كه تمايلي ب��ه نمايش آنها ندارند، از 
معرض دي��د خارج كرده و مخف��ي كنند. اين بدان 

معناست كه پاسخ هاي پنهان شده در زير پست هاي 
به اشتراك گذاشته شده افراد، به طور مستقيم قابل 
مش��اهده براي كاربران نخواهد ب��ود اما در صورتي 
كه كارب��ران تمايلي براي مش��اهده و دنبال كردن 
اين پاس  ها داشته باشند، مي توانند آنها را در بخش 

اختصاصيreply ها مشاهده كنند.
براي فعالسازي اين قابليت، كاربران تنها كافيست 
روي آيكون پيكان در گوش��ه باال س��مت راس��ت 
توييتر كلي��ك كنند تا در پنجره باز ش��ده، قابليت 
»پنهان كردن پاسخ ها« را انتخاب كنند. همچنين 
پاسخ ها هر زماني كه كاربر بخواهد، قابليت درآمدن 
از حالت مخفي س��ازي را دارند. هنوز خبري مبني 
بر تاريخ انتشار رس��مي و همگاني اين قابليت براي 
عموم كاربران در تمامي كش��ورهاي جهان منتشر 

نشده است.

قابليت توييتر براي مخفي كردن پاسخ كاربران
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 وزير ارتباطات هفته آينده 
به مجلس مي رود

رييس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسالمي 
از دعوت از وزير ارتباطات براي حضور در مجلس 
و ارايه گزارشي پيرامون نقاط ضعف و قوت شبكه 
ملي اطالع��ات در پي قطع اينترن��ت خبر داد. 
رمضانعلي سبحاني فر در گفت وگو با مهر، با بيان 
اينكه قرار بود وزير ارتباطات اين هفته با حضور 
در كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي، گزارش جامعي از روند پايداري شبكه 
ملي اطالعات در زمان قطع اينترنت، ارايه دهد، 
اظهار كرد: »به دليل برگزاري مراسم راهپيمايي 
مردمي در حمايت از اقتدار و امنيت كش��ور در 
تهران، اين جلسه به هفته آينده موكول شد.« وي 
گفت: »در جلس��ه هفته آينده كميته ارتباطات 
كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس ش��وراي 
اسالمي، از وزير ارتباطات دعوت شده است كه در 
خصوص ميزان پايداري شبكه ملي اطالعات طي 

يك هفته اخير، گزارش دهد.«
س��بحاني فر با بيان اينكه بررسي نقاط ضعف و 
قوت خدمات دهي شبكه ملي اطالعات از جمله 
محورهاي اين جلسه خواهد بود، افزود: »موضوع 
زيرس��اخت هاي ش��بكه ملي اطالعات، تامين 
امنيت اين شبكه، وضعيت ارايه محتواي آنالين 
بر اين بستر و س��اير موضوعات مربوط به شبكه 
ملي اطالعات، در اين جلسه مورد بحث و بررسي 

قرار مي گيرد.«
رييس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به قطع اينترنت در هفته گذشته و استفاده از 
شبكه ملي اطالعات گفت: »شواهد نشان داد كه 
ميزان تاب آوري و پايداري شبكه ملي اطالعات 
تا حدودي داراي وضعيت مطلوبي اس��ت.« وي 
با اش��اره به نقطه ضعف اين شبكه افزود: »آنچه 
هنوز روي اين ش��بكه با مشكالتي همراه است، 
به نقاي��ص موجود در اش��تراك گذاري داده ها و 
انتقال محتوا مربوط مي ش��ود.« وي تأكيد كرد: 
»در اين راستا الزم است كه ساير دستگاه ها نيز با 
اشتراك گذاري اطالعات، از زيرساخت هاي شبكه 
ملي اطالعات براي سرويس دهي مطلوب به مردم 

استفاده كنند.«

 نامه نمايندگان مجلس
براي اتصال اينترنت موبايل

نمايندگان تهران در نامه اي ب��ه وزير ارتباطات 
خواس��تار وصل اينترنت به خص��وص اينترنت 
موبايل شدند. به گزارش ايسنا، 30 نماينده تهران 
در نامه اي ب��ه آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكيد داشتند با توجه به قطع 
طوالني مدت اينترنت هرچه سريع تر نسبت به 
برقراري اينترنت موبايل استان تهران اقدام كنند.

متن اين نامه به اين شرح اس��ت: »جناب آقاي 
آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
احتراما عناي��ت داريد كه قط��ع طوالني مدت 
اينترنت به خصوص اينترنت موبايل ضرر و زيان 
هنگفتي را بر اقتصاد فضاي كسب وكار و فضاي 
آموزشي و پژوهشي كشور تحميل كرده است. 
حال كه با مشاركت هوشمندانه مردم فهيم ايران 
به خصوص تهران آرامش حاكم ش��ده اس��ت، 
انتظار آحاد مردم، دانشگاهيان، كسبه، بازاريان 
و كارآفرينان تسريع در برقراري اينترنت موبايل 
استان تهران است. شايسته است اقدام الزم در اين 

زمينه به عمل آيد.«

داخلي سازي تجهيزات 
مخابراتي تا سال 1400

فعاليت شش��مين ميز تعميق ساخت داخل در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور كاهش 
ارزب��ري 76 ميلي��ون يوروي��ي در صنايع برق، 
الكترونيك و مخابرات در دستور كار قرار گرفت. 
به گزارش شاتا، رضا رحماني -وزير صنعت، معدن 
و تجارت- در اين مراسم گفت: »درصدديم 10 
ميليارد دالر واردات را تا افق 1400 داخلي سازي 
كنيم كه 500 ميلي��ون دالر آن در حوزه برق و 
الكترونيك و مخابرات است. حدود 17 درصد از 
دانشجويان كشور در رشته هاي برق، الكترونيك، 
مخابرات و IT هستند و اين ظرفيت بسيار خوبي 

در اين صنعت به شمار مي آيد.«
ستار هاش��مي -معاون فناوري و نوآوري وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات- نيز اظهار كرد: »در 
حمايت از توليد داخل راهبردهاي مختلفي داريم 
كه پيوست فناوري ذيل قانون حمايت حداكثري 
از ساخت داخل تعريف ش��ده است. رسيدن به 
كس��ب وكار پايدار براي ارايه محصوالت كيفي 
را دنبال مي كنيم و براي ايجاد زيرس��اخت هاي 
الزم در اين خصوص برنامه ري��زي داريم و اداره 
كل همكاري ه��ا و حمايت از تولي��د داخل را در 
معاونت فناوري وزارت ارتباطات تشكيل داديم . 
همچنين راه اندازي آزمايش��گاه هاي تخصصي 
تاييد نمونه و تحقيق و توسعه را براي حمايت از 
توليد داخل و ارايه ارزيابي هاي مناسب از توليد 

داخلي برنامه ريزي كرديم.«
سيدمجيد صدري -مديرعامل شركت مخابرات 
ايران- نيز بيان كرد: »در دو سال گذشته در حوزه 
تعميق ساخت داخل در جهت خودكفايي و قطع 
وابستگي اقدامات خوبي در شركت مخابرات انجام 
داديم. در حوزه wdm پارس��ال با يك شركت 
داخلي وارد قرارداد شديم و مناقصه اي با شركت 
هوواي را به يك شركت ايراني داديم. همچنين 
يكي از نيازهاي اصلي ما باتري اس��ت كه در يك 
سال و نيم گذشته حتي يك عدد باتري خارجي 
وارد نكردي��م و همه توليد داخل اس��ت. اكنون 
حدود 80 درصد تجهيزات داخلي است و تالش 
مي كنيم همان 20 درصد باقي مانده را نيز از توليد 

داخل تامين كنيم.«
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توسعه اشتغال روستايي سبب مهاجرت معكوس شده است

بازداشت يك مقام مسوول به اتهام فساد اقتصادي

گروهبنگاهها|
موضوع معكوس س��ازي روند مهاجرت روس��تاييان 
به شهرها و كالنش��هرها يكي از مهم ترين مشكالتي 
است كه حل و فصل آن اثرات عيني و روشني در حل 
ابرمشكالتي مانند گس��ترش آسيب هاي اجتماعي، 
بيكاري، كاهش بزهكاري، طالق و...دارد. مش��كلي 
كه هرچند تالش زايدالوصفي براي حل آن از س��وي 
دولت ه��اي مختل��ف در دوره ه��اي مختلف صورت 
گرفته اما روند مهاجرت از روستاهاي كشور به شهرها 
و كالن ش��هرها همواره در مسير رش��د بوده و شكل 
غالب مهاجرت در ايران، در دهه هاي گذشته حركت 
يك سويه و معموال بدون بازگشت روستاييان به شهرها 
بوده، اما بعد از برنامه ريزي هاي گس��ترده اي كه طي 
سال هاي اخير براي حل مشكالت معيشتي و بيكاري 
در روستاها برداشته شده، الگوي ديگري تحت عنوان 
مهاجرت معكوس به نواحي روس��تايي كشور شكل 
گرفته است كه چشم انداز اميدبخشي را در اين زمينه 

تصويرسازي مي كند. 
ديروز معاون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياست جمهوري به اين نكته اش��اره كرد كه: »سهم 
اش��تغال روس��تاييان از س��ه درصد در س��ال ۹۶ به 
باالي ۲۵ درصد در س��ال ۹۷ رس��يد ك��ه اين روند 
نشان دهنده مهاجرت معكوس روستاييان از شهرها 

به روستاهاست.«
محمد اميد در نشست تخصصي اشتغال سيستان و 
بلوچستان اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين اقدامات 
دولت در ثبيت روس��تاييان توجه به اشتغال جامعه 
هدف بوده كه براي تحقق اي��ن مهم با موافقت رهبر 
معظم انقالب ۱۸ ميليارد تومان از محل صندوق توسعه 
ملي براي اشتغال روستاييان اختصاص داده است.وي 
بيان كرد: ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبار 
به بانك ها ابالغ ش��ده كه ۱۱ هزار ميليارد تومان آن 

تاكنون وصول شده است.
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياست جمهوري گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
مانده اين اعتبارات است كه به زودي در اختيار بانك 
براي پرداخت تس��هيالت اش��تغال روس��تايي قرار 
مي گيرد.وي ادامه داد: اين امر باعث ش��د تا در پايان 
سال ۹۷ نرخ اشتغال روستاها ۲۷ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل آن رشد داشته باشد.

   ارايه تسهيالت ويژه اشتغالزايي 
اميد اظهار داشت: همچنين معاونت توسعه روستايي 
و مناطق محروم رياس��ت جمهوري نزديك به ۲ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت ويژه اشتغال روستايي در نظر 
گرفته است. اين تسهيالت بسيار مهم است و بايد از آن 

براي توسعه اشتغال در روستاها استفاده كرد.
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري گفت: پ��س از انق��الب در حوزه 
زيرساخت ها به ويژه آب، برق، مسكن، ساخت مدرسه، 
راه و غيره اقدامات بسيار خوبي از سوي نظام انجام شده 
و هنوز هم نيازمند توجه بيش��تر به مناطق روستايي 
است. شاخص توسعه روستايي در سطح كشور خوب 
است اما در سيستان و بلوچستان اين شاخص ها پايين 
است كه وظيفه ما را در اين زمينه سنگين تر مي كند.

اميد اظهار داشت: سيستان و بلوچستان ظرفيت هاي 
بس��يار خوبي در تم��ام زمينه ها دارد ك��ه بايد از اين 
ظرفيت ها در جهت توسعه اشتغال در روستاها استفاده 
كرد. بهره گيري از ظرفيت هاي سيستان و بلوچستان 
مي تواند اشتغال روستاييان اين استان را متحول كند.

مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري گف��ت: فرصت هاي بي ش��ماري 
در زمينه زيرس��اخت هاي كش��اورزي در سيستان و 
بلوچس��تان وجود دارد كه باي��د از اين ظرفيت ها در 
جهت رونق توليد و اش��تغال روستاييان بهره گرفت. 
خوشبختانه مسووالن كالن نظام جمهوري اسالمي 
نگاه مثبت و ارزنده اي به سيستان و بلوچستان دارند 
و همگان در تالش براي توسعه اين استان بسيار مهم 

هستند.
اميد اظهار داشت: مس��ووالن سيستان و بلوچستان 
بايد از ظرفيت هاي اين اس��تان براي ايجاد اشتغال و 
رونق توليد به بهترين شكل استفاده كنند و معاونت 
توسعه روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
نيز حمايت هاي الزم را در اين زمينه انجام خواهد داد. 
واردات دام مولد به سيس��تان و بلوچستان به منظور 

حفظ ذخيره دامي كشور مورد توجه باشد.
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري گفت: از طرح هايي كه منجر به 
واردات دام مولد به سيس��تان و بلوچس��تان ش��ود 

حمايت خواهيم كرد. 
پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن 

است كه دولت با استفاده از چه مكانيسمي توانسته اين 
روند افزايشي را به سمت معكوس شدن هدايت كند؟

   اش�تغال پايدار روس�تايي يك�ي از عوامل 
شكل دهنده مهاجرت معكوس

معاون اشتغال اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
قزوين در پاسخ به اين پرسش مي گويد: طرح اشتغال 
پايدار روس��تايي كه يكي از عوامل موثر در تش��ديد 
مهاجرت معكوس به روستاها است از ابتداي سال ۹۷ 

شروع شد و نتايج خوبي را به دنبال داشت.
ناصر ش��فيع آبادي افزود: در اين راس��تا حدود ۲۸۴ 
ميليارد تومان اعتبار با عامليت چهار بانك كشاورزي، 
پست بانك، توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد 
ابالغ شد كه مبلغ ۲۸۰ ميليارد تومان تخصيص يافت. 
از اين مبلغ تاكنون ح��دود ۱۹۸ ميليارد تومان براي 

حدود يك هزار و ۳۲۰ طرح اشتغال پايدار روستايي 
در استان پرداخت شده است.

اين مس��وول اضافه كرد: از اين طرح ه��ا حدود ۶۲۵ 
طرح براي دستگاه هاي حمايتي شامل كميته امداد، 
بهزيستي و بنياد ش��هيد به مبلغ ۲۶ ميليارد تومان 
معرفي ش��ده و بيش از ۶۷۰ طرح براي دستگاه هاي 
غيرحمايتي با حدود ۱۵۸ ميليارد تومان اعتبار شامل 
جهاد كش��اورزي، صنعت و معدن، ميراث فرهنگي، 
ورزش و جوانان و فناوري اطالعات پرداخت شده است.

شفيع آبادي افزود: اين طرح ها در مجموع، چهار هزار 
فرصت شغلي را در روستاهاي استان ايجاد مي كنند 
كه نقش موثري در بازگش��ت روستاييان و مهاجرت 

معكوس از شهرها ايفا خواهد كرد.
اين مس��وول اضافه كرد: يكي از نكات قابل توجه در 
طرح اشتغال فراگير روس��تايي، تحقق ۶۲ درصدي 

طرح هاي اشتغال در مناطق روس��تايي استان بوده 
كه با نظارت س��ازمان برنامه و بودجه استان صورت 

گرفته است.
ش��فيع آبادي افزود: آن بخش از طرح هاي اش��تغال 
روس��تايي نيز كه تاكنون محقق نش��ده اند به دليل 
نوس��انات بازار و كمب��ود اعتبارات بوده ك��ه با ابالغ 
شيوه نامه پرداخت متمم براي تكميل آنها اقدام خواهد 
ش��د. وي گفت: اجراي اين طرح در مناطق روستايي 
و ش��هرهاي زير ۱۰ هزار نفر موجب رونق اقتصادي 
در روستاها و ايجاد رغبت ميان سرمايه گذاران براي 

بازگشت به روستاها شده است.
اين مس��وول ادامه داد: برخي از طرح ها مانند تقويت 
بوم گردي در روس��تاهاي الموت رون��ق اقتصادي و 
اجتماعي مناطق مورد نظر را به دنبال داشته و موجب 

تحول در اشتغال و جمعيت اين مناطق شده اند.

همزمان با افزايش برنامه هاي اجرايي و نظارتي براي 
مقابله با مفاس��د اقتصادي، اين روند در استان هاي 
مختلف كشورمان نيز دنبال مي شود؛ بعد از اخباري 
كه در خصوص پرونده هاي مقابله بافس��اد در استان 
گلستان در روزهاي ابتدايي هفته منتشر شد ديروز 
هم خبر آمد كه مديرعامل ش��ركت تعاوني مسكن 

دادگستري قزوين بازداشت شده است. 
بازداشت هايي كه نشان مي دهد ساختار قضايي بدون 
توجه به نام ه��ا، ارتباطات، توصيه ها و عناوين برنامه 
پااليش ارگان ها، دستگاه ها، سازمان ها و...از نيروهاي 
فاسد را در دستور كار قرار داده است و مبارزه دستگاه 
قضايي با مفاس��د درون قوه اي مطابق ب��ا تاكيدات 
رييس قوه قضاييه با شتاب قابل توجهي همراه بوده و 
در اين زمينه پرونده هاي مهمي مورد رسيدگي قرار 

گرفته است.
به گزارش فارس، پرونده هفت س��نگان قزوين يكي 
از پرونده هايي است كه با دستور رياست قوه قضاييه 
و ابالغ ويژه صادره، به صورت خاص مورد رس��يدگي 

قرار گرفت.
اين پرونده به گفته سخنگوي قوه قضاييه يك موضوع 
خيلي قديمي اس��ت و پيش��ينه آن به قبل از انقالب 

 مي رسد و مربوط به كارخانجات نخ اين شهرستان است.
اسماعيلي در هفتمين نشس��ت خبري خود در اين 
زمينه گفته ب��ود در اين پرونده واگ��ذاري زمين به 
كاركنان نخ اس��تان مزبور صورت گرفته است و اين 
زمين ها بين ايادي مختلف نق��ل و انتقال يافته و در 

اين فرآيند برخي از همكاران در استان نيز بخشي از 
اين زمين را به جهت تعاوني مسكن خريداري كردند. 
بنابراين، اين موضوع ارتباط مستقيم با دادگستري 
ندارد؛ چرا كه شخصيت حقوقي تعاوني مسكن، يك 
شخصيت مستقل از دادگستري است.وي تصريح كرد: 

بايد همگان در جريان باش��ند كه از همان نخستين 
روز هاي آغاز به كار رياس��ت جديد قوه قضاييه، اين 
موضوع و ارتباط آن با اين »ايادي متعاقب همديگر« 
در دادگس��تري مطرح ش��د و رياس��ت قوه قضاييه 
دستورات الزم را در اين ارتباط صادر كرد. همچنين 
سازمان بازرسي كل كشور نيز به موضوع ورود كرده و 

گزارشاتي را در اين باره تهيه كرده است.
عالوه بر آن در اين ارتباط پرونده قضايي نيز تشكيل 
شده كه موضوع در دست رسيدگي است. همچنين 
رييس قوه قضاييه هياتي را نيز تعيين كرده و اين هيات 
ماموريت يافته تا ضمن بازديد ميداني از منطقه، نتايج 
بررسي هاي خود را به اطالع شعبه رسيدگي كننده به 
پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسيدگي 

قرار گيرد.
اس��ماعيلي تاكيد كرد: بنابراين منش��أ اين پرونده 
مربوط به قبل از انقالب اس��ت؛ اما با همه اينها مقرر 
ش��ده موضوع به صورت دقيق و كارشناس��ي شده و 
بدون توجه به اينكه برخي همكاران ما در اين قضيه 
ذينفع هستند، مورد رسيدگي قرار گيرد؛ همچنين 
اين نكته را نيز بايد بگويم كه اين پرونده براي رسيدگي 

به تهران آمده است.

   رسيدگي قضايي بدون اغماض
روند رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه هفته 
گذشته سخنگوي قوه قضاييه در جديدترين اظهارنظر 
خود در اين رابطه گف��ت: از ماه ها قبل با گزارش اين 
موضوع به رياست قوه قضاييه، آيت اهلل رييسي دستور 
داد كه اي��ن پرونده مورد بازنگري ق��رار گيرد، براي 
بررسي موضوع هفت سنگان قزوين، يك قاضي ويژه 
از قضات با تجربه استان تهران را ابالغ و ماموريت ويژه 
داده اند و اين قاضي ماه هاس��ت روي اين پرونده كار 

مي كند و به نتايج خوبي رسيده است. 
در پيگيري تازه تري��ن اخبار پيرام��ون اين پرونده، 
خبرنگار فارس كسب اطالع كرده است كه در همين 
رابطه مديرعامل شركت تعاوني مسكن دادگستري 
قزوين در خصوص تخلف��ات مطرح در پرونده هفت 
س��نگان با دس��تور قاضي وي��ژه پرونده، بازداش��ت 
شد.بي ش��ك چنين اقدامي صرف نظر از احراز اتهام 
انتس��ابي به مديرعامل تعاوني مس��كن دادگستري 
قزوين، رسيدگي قاطع و بدون اغماض دستگاه قضايي 
در اين پرونده، گام مهمي در مبارزه با فس��اد است و 
در اعتماد آفريني و اميد م��ردم به قوه قضاييه نقش 

بسزايي خواهد داشت.

افزايش35درصديكشفيات
سوختقاچاقدرمرزهايكشور
بوشهر|فرمانده مرزباني 
ايران گفت: طي هش��ت 
ماه نخس��ت سال جاري، 
ميزان كشفيات سوخت 
قاچ��اق در مرزه��اي 
دريايي و خش��كي كشور 
۳۵ درصد افزايش يافته 
است.به گزارش مهر، سردار قاسم رضايي ديروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستاي مقابله با 
قاچاق سوخت اقدامات بسيار خوبي در سطح كشور 
صورت گرفته است و طرح هاي مهمي در مرزها در 
دست اجرا است.وي از افزايش ۳۵ درصدي ميزان 
كش��فيات س��وخت قاچاق در مرزهاي كشور طي 
هشت ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خب��ر داد و اضافه كرد: رصد و اش��رافيت اطالعاتي 
مرزباني با راه اندازي ق��رارگاه مقداد افزايش يافته 
است.فرمانده مرزباني ايران از كشف بيش از ۶۲ تن 
مواد مخدر در مرزهاي كشور طي اين مدت خبر داد 
و افزود: كشفيات مواد مخدر در هشت ماهه امسال 
۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.

وي با اشاره به اقدامات هدفمند مرزباني در مبارزه 
با قاچاق خاطرنشان كرد: اين اقدامات تاثير بسيار 
زيادي در زمينه رون��ق توليد و جلوگيري از خروج 
كاالهاي هدف مانند گوشت، برنج، پوشاك و ساير 

مايحتاج مردم داشته است.

رسيدگيبه5۰پروندهحمايت
حقوقيازفعاليتهاياقتصادي
فارس| رييس اتاق شيراز 
گفت: در جلسات آبان ماه 
كارگ��روه حمايت حقوقي 
و قضاي��ي از فعاليت ه��اي 
اقتصادي استان فارس، به 
۵۰ پرونده فعاالن اقتصادي 
اس��تان رس��يدگي شد.به 
گزارش مهر، جم��ال رازقي ديروز بيان كرد: مهم ترين 
موضوع پرونده هاي مطرح ش��ده در اين جلس��ات در 
زمينه هاي مشكالت بانك ها، استعالم و پيگيري نحوه 
محاس��به ميزان بدهي و تس��هيالت وام گيرندگان، 
پيگيري درخواست ها از طريق كارگروه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد، صدور قرار كارشناس��ي، صدور قرار 
كارشناسي و اجراي ثبت و ممنوع الخروجي ضامنين 
اس��ت.وي افزود: براي رفع مشكل فعاالن اقتصادي و 
ح��ل پرونده هاي فوق ۷ مصوبه و ۶۰ مكاتبه با بانك ها 
و سازمان هاي دولتي داشته است كه پيگيري و اجراي 
آنها در دس��تور كار دبيرخانه اين كارگروه قرار گرفته 
است.او اظهارداشت: برخي از اين مكاتبات با بانك ها و 
پيگيري وصول گزارش كامل از ميزان تعهدات و روند 
تسهيالت دريافتي فعاالن اقتصادي، با شعب دادگاه هاي 
استان جهت پيگيري درخواس��ت فعالين اقتصادي 
در دادگاه ها، استعالم و پيگيري نحوه محاسبه ميزان 
بدهي و تسهيالت وام گيرندگان، اطالع رساني عدم ارايه 

قراردادهاي تسهيالت توسط بانك ها انجام شده است.

گازواحدهايتوليدي
نبايدبهبهانهبدهيقطعشود

قزوي�ن| سرپرس��ت 
س��ي  سيا ن��ت  و معا
قزوي��ن  نداري  اس��تا
در راس��تاي حماي��ت از 
رون��ق توليد گف��ت: گاز 
هيچ ك��دام از واحدهاي 
توليدي در استان نبايد 
ب��ه بهانه هايي چ��ون بدهي قطع شود.عيس��ي 
قبادي ديروز در كارگروه رفع موانع توليد استان 
قزوين افزود: گرچه برخ��ي از واحدهاي توليدي 
در پرداخت مطالبات خود به شركت گاز كوتاهي 
مي كنند اما وظيفه دستگاه متولي سوخت رساني 
به اين واحدها است و نبايد گاز واحد را قطع كنند.

وي به مش��كالت بده��ي برخ��ي كارخانجات به 
شركت گاز اش��اره كرد و گفت: مسووالن شركت 
گاز در اين ش��رايط اقتصادي و فرارسيدن فصل 
س��رما بايد فرمولي طراحي كنند ت��ا گاز موقت 
به اي��ن نوع واحده��ا داده ش��ود.قبادي در ادامه 
س��خنان خود همچنين گفت: ب��ه همان ميزان 
كه از سوخت رس��اني واحدهاي توليدي حمايت 
مي كنيم، مس��ووالن متولي بايد دقت كنند كه با 
برخي اقدامات مانند گازرس��اني و برق رساني به 
روستاها شرايط تغيير كاربري و ساخت باغ و ويال 
در بافت روستا ايجاد نشود چرا كه هر ذره از خاك 

كشاورزي براي نظام و انقالب ارزشمند است.

متروتهرانبهمازندران
متصلميشود

مازندران| مديركل راه 
و شهرس��ازي مازندران 
گفت: پروژه اتصال مترو 
تهران به مازندران به  زودي 
عملياتي شده و طي پنج 
س��ال بايد به بهره برداري 
برس��د.به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران، س��يدمحمد نظري مدي��ركل راه و 
شهرسازي مازندران درباره آخرين وضعيت اتصال 
مترو تهران به مازندران، گفت: اين پروژه رديف ملي 
دريافت كرده و تفاهم نامه اي با قرارگاه خاتم االنبيا 
انجام شده و به زودي كلنگ زني مي شود.او در ارتباط 
با آخرين وضعيت پروژه س��اري به تاكام افزود: اين 
پروژه تا پايان س��ال با حضور وزير راه و شهرسازي 
به بهره برداري مي رس��د.نظري با اع��الم اينكه به 
صورت روزان��ه اين پروژه كنترل مي ش��ود، گفت: 
بن��ده هفته اي دوبار از اين پ��روژه بازديد مي كنم و 
مسووالن وزارتخانه به صورت ماهيانه از اين پروژه 
بازديد مي كنند.مديركل راه و شهرسازي مازندران 
به برنامه ريزي براي تكميل و بهره برداري زيرگذر 
سنگتراشان خبر داد و افزود: پروژه ساري به تاكام 
و اين زيرگذر تا پايان س��ال ج��اري به بهره برداري 
مي رسد.او در پاسخ به اين س��وال كه آيا اين پروژه 
مشكل اعتباري ندارد، گفت: با پيگيري هاي انجام 

شده مشكلي از اين بابت نداريم.

اتاقفکراجرايیدردستورالعملها
وآييننامههانداريم

 رييس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزی استان کرمان با 
بيان اينکه تقريبا برنامه های 
توس��عه در بخش ه��ای 
مختل��ف وج��ود دارن��د و 
مطالعات را با درصدی خطا 
می تواني��م بپذيريم، اظهار 
ک��رد: مطالعات به ان��دازه کافی داريم ام��ا همواره بين 
تدوين با اجرای برنامه ها فاصله داريم و اتاق فکر اجرايی 
در دستورالعمل ها و آيين نامه ها نداريم."جعفر رودری" 
ديروز در نشست شبکه ملی جامعه و دانشگاه)کارگروه 
اقتصاد، صنعت و گردشگری( اس��تان کرمان به اظهار 
کرد: اي��ران به لحاظ مباحث توليد علم و نظريه پردازی 
در دانشگاه ها رتبه خوبی در دنيا دارد و از طرف ديگر در 
اقتصاد دانش بنيان به معنی اينکه بتوانيم گسترش علم را 
به بخش های اقتصادی مختلف ببريم )کاربرد علم( رتبه 
خوبی نداريم.وی با اشاره به اينکه در رتبه بندی توليد، 
انتشار و کاربرد علم محاسبه می شود، افزود: لذا شبکه ملی 
جامعه و دانشگاه راه اندازی شد تا دانشگاه و بخش اقتصاد 
با هم در آميخته شده و به تسری توليد علم به حوزه اجرا 
کمک کند.رودری با بيان اينکه تقريبا برنامه های توسعه 
در بخش های مختلف وجود دارند و مطالعات را با درصدی 
خطا می توانيم بپذيريم، اظهار کرد: مطالعات به اندازه کافی 
داريم اما همواره بين تدوين با اجرای برنامه ها فاصله داريم 
و اتاق فکر اجرايی در دستورالعمل ها و آيين نامه ها نداريم.
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همكاري همراه اول با ۱۳ شركت 
جهت حمايت از توليد داخلي

مديرعامل همراه اول از كاهش ارزبري ۵۲ ميليون 
دالري با انعقاد قرارداد خريد از ۱۳ شركت داخلي خبر 
داد.به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، حميد فرهنگ در مراسم »ميز تخصصي 
تعميق ساخت داخل در صنعت برق، الكترونيك و 
مخابرات« كه با حض��ور رضا رحماني، وزير صنعت 
معدن و تجارت و نيز توليدكنندگان و فعاالن صنعت 
مخابرات ايران در محل س��اختمان مركزي وزارت 
صمت برگزار شد، با بيان اينكه اين وزارتخانه همواره 
حامي اپراتورها بوده اس��ت، اظهار ك��رد: همراه اول 
در ۳ س��ال پياپي رتب��ه اول توليد داخ��ل را در بين 
اپراتورهاي كشور داشته است.مديرعامل همراه اول 
همچنين تصريح كرد: نمايشگاه دايمي فرصت هاي 
ساخت داخل و تعميق داخلي س��ازي را با توجه به 
سياست هاي ابالغي وزارتخانه هاي ارتباطات و صمت 
در ساختمان مركزي شركت ارتباطات سيار ايران 
افتتاح كرديم.وي با تأكيد بر ضرورت همكاري هاي 
داخلي، به قراردادهاي منعق��ده با توليدكنندگان 
داخلي اشاره داش��ت و ابراز كرد: قراردادهاي منعقد 
ش��ده امروز كاهش ارزبري ۵۲ ميليون دالري براي 
همراه اول به دنبال خواهد داشت.همچنين در اين 
مراسم، همراه اول با هدف حمايت از توليدات داخلي، 
با شركت هاي »حامي سيس��تم شريف«، »صنايع 
مخابرات اي��ران«، »ارتباطات نوري امين«، »پارس 
هما پرتو«، »نقش اول كيفيت«، »موج آينده فرافن«، 
»ارتباطات پرتو آبي«، »كارخانجات مخابراتي ايران«، 
»شركت نيان الكترونيك«، »كارخانجات مخابراتي 
ايران«، »آزمون كيفي��ت«، »ارگ جديد« و »جهاد 
دانشگاهي خواجه نصير« قرارداد و تفاهم همكاري 
امضا كرد.اين همكاري ها در زمينه هاي خريد آنتن 
اكتا باند، پشتيباني سامانه هاي پرتال، تجهيزات انتقال 
POTN، خدمات طراحي تفصيلي - بهينه سازي 
شبكه راديويي و دسترسي انتقال، خريد راك، مودم 

۴G  و... خواهد بود.

اخبارشهرستانها

نوبت دهي درمانگاه هاي گيالن 
تلفني شد

رشت|سيس��تم نوبت ده��ي تلفن��ي متمركز 
درمانگاه ها و كلينيك هاي دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن راه اندازي ش��د. ارسالن س��االري رييس 
دانش��گاه علوم پزش��كي گيالن گفت: سيس��تم 
نوبت ده��ي تلفن��ي متمرك��ز درمانگاه ه��ا و 
كلينيك هاي دانشگاه علوم پزشكي گيالن با شماره 
۴ رقمي ۴۴۰۱ راه اندازي شد. وي با بيان اينكه اين 
سيس��تم براي تكريم دريافت كنندگان خدمات 
سالمت راه اندازي شده اس��ت، افزود: شهروندان 
گيالني مي توانند براي دريافت نوبت از درمانگاه ها 
و كلينيك هاي دانشگاهي رشت و شهرستان ها با 

شماره چهار رقمي ۴۴۰۱ تماس بگيرند.

برپايي نمايشگاه كشاورزي
در قزوين

قزوين| رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
قزوين از برپايي دهمين نمايش��گاه كشاورزي، 
ماشين آالت، تجهيزات آبياري و نهاده ها در محل 
دايمي نمايشگاه هاي بين المللي قزوين خبر داد. 
فاطمه خمسه گفت: دهمين نمايشگاه كشاورزي، 
ماشين آالت، تجهيزات آبياري و نهاده ها از ۱۲ تا 
۱۵ آذر ماه محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 
قزوين برپا خواهد ش��د.رييس س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان قزوين افزود: در اين نمايشگاه 
۸۰ شركت توليدي از استان هاي تهران، اصفهان، 
شيراز، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، زنجان، 
مازندران، گيالن و قزوين و همچنين نمايندگي 
چند شركت خارجي دستاورد ها و توليدات خود 

را عرضه مي كنند. 

كسب چهار مقام برگزيده
روابط عمومي آبفا استان اصفهان

اصفهان| روابط عمومي شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان در نخستين جشنواره دوساالنه 
انتخاب محص��والت فرهنگ��ي روابط عمومي 
شركت هاي آب وفاضالب ش��هري و روستايي 
كشور در بخش هاي فيلم كوتاه و بلند، برنامه هاي 
تركيبي، كتاب و يك مقام قابل تقدير در بخش 
پوستر حائز رتبه برگزيده شد. مدير روابط عمومي 
و آموزش همگاني شركت آب وفاضالب استان 
اصفهان افزود: روابط عمومي شركت آبفا استان 
اصفهان در بين ۶۴ شركت آبفا شهري و روستايي 
كه در اين جشنواره شركت كردند توانست در ۴ 

بخش رتبه برگزيده را به خود اختصاص دهد.
س��يد اكبر بني طباء ب��ا بيان اينك��ه چگونگي 
س��ازگاري مردم وتشكل ها، مهم ترين محتواي 
برنامه هاي فرهنگي روابط عمومي ش��ركت آبفا 
استان اصفهان مي باشد عنوان كرد: در چند سال 
اخير روابط عمومي شركت آبفا آسان اصفهان به 
منظور نهادينه نمودن فرهنگ مصرف بهينه آب 
برنامه هاي فرهنگي بسياري در دستور كار قرار 
داد كه در اين زمينه مي توان به ايجاد تشكل هاي 

مردمي پيرامون سازگاري با كم آبي اشاره كرد.

چهرههاياستاني
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اجراي قانون هواي پاك هنوز در دستور كار دستگاه هاي مجري قرار نگرفته است

فرار ارگان ها از »هواي پاك«
قانون هواي پاك در راس��تاي اجراي اصل 123 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، در جلسه علني بيست 
و پنجم تير 1396 مجلس شوراي اسالمي تصويب شد 
و يازدهم مرداد همان س��ال به تاييد شوراي نگهبان 
رس��يد. اين قانون بيس��تم و س��وم مرداد 96 ازطرف 
دولت براي اجرا به س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
دستگاه هاي ذي ربط ابالغ ش��د. اما از زمان ابالغ اين 
قانون، تقريبا هيچ يك از دس��تگاه هاي مورد اشاره در 
قانون، به درستي به وظايفشان عمل نكرده اند؛ اين در 
حالي است كه وضعيت آلودگي هوا هر سال وخيم تر 
شده است و رييس سازمان حفاظت محيط زيست و 
اخيرا شهردار تهران، براي بهبود وضعيت آلودگي هوا، 

آرزوي وزيدن باد كرده اند. 
سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد ساالنه 3۴هزار 
ميليارد تومان خسارت ناشي از آلودگي هوا به كشور 

وارد مي شود.
آنچه حريرچي به عنوان خسارت ناشي از آلودگي هوا ياد 
كرده است مجموع عناويني از خسارت هاي به بارآمده  
نيست بلكه تخميني است كه براساس فرمولي جهاني 
محاسبه مي شود. در اين شيوه محاسبه سال هاي عمر از 
دست رفته را با ميزان تاثيرات ناشي از آلودگي هوا، مرگ 
و مير و بيماري هاي ناشي از آلودگي هوا جمع مي كنند 
و براساس ضريبي به ميزان خسارت ناشي از آلودگي 

هوا معرفي مي شود.
ضريبي كه براي محاسبه خس��ارت ناشي از آلودگي 
هوا در ايران به آن استناد شده مشابه ساير كشورهاي 

خاورميانه ۴8.2 از توليد ناخالص ملي است.
در همين حال گزارش رسمي شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران آماري در سايت خود منتشر كرده  است كه 
هزينه آسايش از دست رفته در سال 199۰ ميالدي را 

با وضعيت سال 2۰13 مقايسه كرده است. 
براساس اين گزارش 13هزار و 9۴۰ميليون دالر هزينه 
اقتصادي آلودگي هوا به ايرانيان تحميل شده است و 
در سال 2۰13 يعني در سال 1392هزينه آسايش از 
دس��ت رفته )يا درصد توليد ناخالص داخلي براساس 
قدرت خريد( مع��ادل 3۰ه��زار و ۵99 ميليون دالر 

بوده است.
تا پيش از اين قانون هواي پاك را نداشتيم ولي اينك 
ب��ا قانون هواي پ��اك همه خألهاي قانون��ي مقابله با 
آالينده هاي هوا و آلوده كنندگان برطرف ش��ده است. 

شايد حاال مثل آن تيم فوتبالي شده ايم كه همه چيز دارد 
ولي تمام كننده ندارد. يك نفر كه پاي همه تبعات اجراي 
اين قانون بايستد. و آن مدلي نباشد كه نظير سال هاي 
دهه 8۰ كه خودروي پژو۴۰۵ نقص فني داشت و ناايمن 

بود ولي بازهم شماره گذاري مي شد.
در آيي��ن نامه ماده 2 قانون هواي پ��اك اين بند آمده 
كه 1۰ درصد موتورس��يكلت هاي توليد كش��ور بايد 
برقي باشد و اگر برقي نباش��د موتورسيكلت ساز بايد 
اس��قاط زيادي بكند. اي��ن كار بايد از ط��رف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صورت بگيرد اما اين وزارتخانه 
مي گويد هزينه توليد موتورس��يكلت برقي سنگين 
اس��ت و به اي��ن دليل از اج��راي اين بن��د قانوني كه 

 قانون به عه��ده اش قرار داده، خودداري كرده اس��ت. 
همچنين بر اساس تبصره يك ماده 8 اين قانون، دولت 
موظف اس��ت از محل صرفه جويي حاصل از بهبود و 
مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و 
تسهيالت  الزم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده 
حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند. اما در 
اين زمينه نيز دولت كوتاهي كرده و كمك مورد اشاره 
در قانون، به شهرداري ها و سيستم حمل و نقل عمومي، 

منتقل نشده است. 
همچنين طبق اين قانون، انباشت و سوزاندن زباله ها 
اعم از خانگي و بيمارستاني، در فضاي عمومي داخل و 
خارج شهر ممنوع است. اين در حالي است كه در حال 

حاضر به وضوح در نقاط مختلف كشور، رها شدن زباله 
در جنگل ها يا س��وزاندن زباله، از امور عادي و روزمره 

سازمان هاي پسماند شهرداري ها محسوب مي شود. 
فريد موسوي، نماينده مردم تهران در مجلس در اين 
رابطه مي گويد: مجلس قوانيني را درباره ارتقاي كيفيت 
خودرو و بهبود كيفيت س��وخت به تصويب رساند اما 
متأسفانه برخي از دس��تگاه هاي اجرايي به بهانه هاي 

مختلف، اين قوانين را اجرا نمي كنند.
او با اشاره به آلودگي شديد هواي پايتخت، معتقد است: 
آلودگي هوا موضوعي است كه در سال هاي اخير بارها 
اتفاق افتاده است و اين موضوع به ويژه در ماه هاي سرد 
س��ال و زمستان بيش��تر پيش مي آيد. نماينده مردم 

تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراي اسالمي به خانه ملت مي گويد: ما بايد همواره 
به دنبال حل معضالتي چون آلودگي هوا باش��يم اما 
متأسفانه رويه معموال به اين شكل است كه زماني كه 
زلزله اتفاق مي افتد، بحث استحكام ساختمان ها مطرح 
مي شود و همچنين صرفا در ماه هاي سرد سال موضوع 
آلودگي هوا مورد توجه قرار مي گيرد و پس از مدتي اين 

مسائل به فراموشي سپرده مي شود.

   ضرورت بهبود كيفيت خودرو و سوخت
او با بيان اينكه متأسفانه قوانين مصوب مجلس درباره 
رفع آلودگي هوا اجرا نمي شود، ادامه مي دهد: ما مواردي 
چون ارتقاي كيفيت خودرو و بهبود كيفيت سوخت را 
قانوني كرديم اما متأسفانه برخي از دستگاه هاي اجرايي 

به بهانه هاي مختلف، اين قوانين را اجرا نمي كنند.
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس ش��وراي اسالمي با تأكيد بر اينكه 
براي مبارزه با آلودگي هوا طي سال همه مسووالن بايد 
مصمم باشند، مي افزايد: با تعطيلي مدارس، فقط صورت 
مساله پاك مي شود و مسووالن ذي ربط بايد در طول 
سال عزم كافي براي مبارزه با معضل آلودگي هوا داشته 
باشند چرا كه اين معضل پديده ناشناخته اي نيست و 
علت آن به آاليندگي هاي حاصل از خودروهاي سبك 
و سنگين و همچنين پااليشگاه ها، نيروگاه ها و صنايع 

اطراف شهر بازمي گردد.
موسوي با بيان اينكه براي رفع آلودگي هوا به ويژه در 
كالن شهري چون تهران بايد اقدامات جدي و اساسي 
در نظر گرفته شود، مي گويد: تبعات منفي آلودگي هوا 
بسيار آزاردهنده است و متأسفانه بعضًا تبعات حاصل از 
آن انعكاس پيدا نمي كند و مي تواند مشكالتي را براي 

سالمت مردم به همراه داشته باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه اميدواريم مس��ووالن به ُمّر قانون توجه كنند و 
اجراي قانون ه��واي پاك را در دس��تور كار خود قرار 
دهند، توضيح مي دهد: برخي از دستگاه هاي اجرايي 
به بهانه هاي مختلف س��عي مي كنند كه بخش هايي 
از اجراي قانون را معطل نگه دارند درحالي كه معضل 
آلودگي هوا به صورت مستقيم با سالمت جامعه درگير 
اس��ت و بايد مجريان به اين نكته توجه كنند كه هيچ 

اولويتي باالتر از سالمت مردم نيست.

قاچاق 6‚1 ميليارد دالري محصوالت آرايشي- بهداشتي  در كشور
رييس سازمان غذا و دارو اعالم كرد  

سرانه مصرف لوازم آرايشي و بهداشتي در ايران 2.۵ برابر 
ميانگين جهاني است اما اين وضعيت در حالي بوده كه به 
گفته رييس سازمان غذا و دارو كشور، 1.6 ميليارد دالر از 
بازار اين محصوالت مصرفي در ايران قاچاق و تقلبي است اما 
روي ديگر بازار لوازم آرايشي و بهداشتي، درآمدي است كه 
دولت ها از اين اقالم به دست مي آورند،  اگرچه به دليل حجم 
باالي قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي، ايران حجم وسيعي از 
بازار خود در داخل كشور را از دست مي دهد اما سال گذشته 
18۰ ميليون دالر فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي به كانادا 
و كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و نيز تركيه و عمان صادر 
ش��ده كه نشان مي دهد س��هم ايران از بازارهاي خارجي 
وضعيت بهتري نسبت به بازار داخل دارد. از سوي ديگر بر 
اساس آمارهاي سازمان غذا و دارو به طور كلي ۴.۵ درصد 
هزينه خانواده هاي ايراني صرف لوازم آرايشي و بهداشتي 
مي شود در حالي كه در متوسط جهاني آن 2.6درصد هزينه 

خانوار براي لوازم آرايشي و بهداشتي است.
محمدرضا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو در نشست 
خبري دومين همايش و نمايشگاه بين المللي فرآورده هاي 
آرايشي، بهداش��تي، شوينده، سلولوزي و صنايع وابسته، 
درباره اين موضوع گفت: اقالم آرايشي و بهداشتي يكي از 
بخش هاي مهم مصرفي آحاد جامعه ما محسوب مي شوند. 
همچنين ميزان مصرف اقالم آرايشي و بهداشتي در كشور از 
ميانگين جهاني باالتر است كه البته به نظر من جاي نگراني 
ندارد. او با بيان اينكه چالش عمده ما در حوزه محصوالت 

آرايشي و بهداشتي بحث قاچاق است، گفت: متاسفانه در 
سال هاي گذشته توجهي به توليد داخلي اين محصوالت 
نداشته ايم. بايد توجه كرد كه قاچاق داراي دو بعد اقتصادي و 
سالمتي است و بعد سالمت مردم براي ما بسيار حائز اهميت 
اس��ت. حال از آنجايي كه محصوالت آرايشي و بهداشتي 
به صورت طوالني مدت مصرف مي ش��وند مي توانند در 
حوزه سالمتي عوارض بسياري بر افراد وارد كنند، البته در 

صورتيكه اصالت آنها مورد تاييد نباشد.
شانه ساز تاكيد كرد: بر همين اس��اس در بحث قاچاق با 
وزارت صمت برنامه ريزي هايي كرده ايم. گره گشاي چالش 
قاچاق توجه به توليد داخلي اس��ت؛ چرا كه توليد داخلي 
زير چشم ما هستند و مي توانيم با كمك مسووالن فني بر 
فرآيند آنها نظارت كنيم. بنابراين تشويق به توليد داخل 
يك بحث محوري در حوزه آرايشي و بهداشتي محسوب 
مي شود كه خوشبختانه بخش خصوصي و تجار در توليد 
اين محصوالت و انتقال دانش فني آنها به كشور اقدامات 

خوبي انجام داده اند.
رييس س��ازمان غ��ذا و دارو با بيان اينكه اق��دام ديگر ما 
براي جلوگي��ري از قاچاق برچس��ب گذاري اصالت روي 
محصوالت آرايش��ي و بهداشتي است، گفت: بايد اصالت 
محصوالت آرايشي، بهداشتي توليدي يا وارداتي براي تمام 
مصرف كنندگان مشخص باشد و حتما بايد ظرف امسال كار 
برچسب گذاري را براي همه اين محصوالت انجام دهيم. چرا 
كه مي تواند نقش عظيمي در شناسايي محصوالت تقلبي 

و قاچاق ايفا كند. در عين حال اين اقدام به توليد كنندگان 
و وارد كنندگان رسمي كمك مي كند تا در فضايي سالم 

محصوالت سالم ارايه دهند.
شانه ساز ادامه داد: سهم قاچاق در حوزه محصوالت آرايشي 
بهداشتي بسيار باالست و حدود 1.6 ميليارد دالر قاچاق در 
اين حوزه داريم كه البته در حال حاضر مقدار آن كمتر شده 
است. حال حضور وارد كنندگان اصلي و توليد فرآورده ها 
در كشور و نصب برچسب اصالت روي آنها به كاهش قاچاق 
كمك خواهد كرد. در عين حال تالش ما اين است كه كار 
ص��دور پروانه ها و مجوزهاي قانون��ي را براي توليد داخل 
تس��هيل كنيم. مطمئنيم كه امروز ظرفيت هاي فراواني 
در كشور ما وجود دارد كه عالوه بر تامين نيازهاي داخلي 
مي توانند در حوزه صادرات و گرفتن بازارهاي خارجي هم 

موفق باشند و اقدامات خوبي انجام دهند.
وي با بيان اينكه زمينه توليد داخ��ل را براي محصوالت 
آرايشي بهداشتي در كشور فراهم مي كنيم، گفت: در حال 
حاضر سرانه مصرف اين اقالم در خانواده هاي ايراني 2 تا 2.۵ 
برابر متوسط جهاني است. حال ممكن است برخي اين آمار 
را تهديد تلقي كنند، ولي اگر از آن براي اشتغال زايي استفاده 
كرده و امكان دسترسي به محصوالت سالم را فراهم كنيم 
اين موضوع برايمان يك فرصت و نقطه قوت است و نگراني از 
بابت آن نداريم. وي تاكيد كرد: بحث قاچاق در حوزه آرايشي 
بهداشتي عمدتا در محصوالت محافظ هاي پوست، رنگ مو 
و اقالم آرايشي كه بيشتر مصرف پوستي دارند بوده است. 

بايد مردم را با مصرف صحيح و منطقي اين فرآورده ها آشنا 
كرده و به اين س��مت سوق دهيم. متوسط جهاني ميزان 
مصرف اقالم آرايش��ي بهداشتي و عمدتا اقالم آرايشي در 
خانوارهاي ايراني بين ۴ تا ۴.۵ درصد از هزينه هاي خانوار 
را تشكيل مي دهد كه ميانگين جهاني آن در هر خانوار 2 

تا 2.۵ برابر است.
شانه ساز در پاسخ به سوالي درباره حمايت هاي بيمه اي از 
برخي فرآورده هاي آرايش��ي بهداشتي كه براي بيماراني 
چون س��وختگي قابل مصرفن��د، گف��ت: در اين زمينه 

سازمان هاي بيمه گر بايد تصميم گيري كنند. البته بخشي 
از بيمه هاي تكميلي برخي از اين موارد مانند سوختگي را 

پوشش مي دهند.
وي درباره لزوم برچس��ب گذاري فرآورده هاي آرايش��ي 
بهداشتي نيز گفت: همواره در دنيا مجموعه هاي متقلب 
بسيار جلو هستند و بر همين اساس گاهي آرم سازمان را در 
بخشي از فرآورده هاي تقلبي شان جعل مي كنند. بر همين 
اساس بايد كاري كرد تا مردم از اصالت فرآورده ها مطمئن 

شوند و برچسب گذاري در اين راستا انجام مي شود.

ذخيره استراتژيك كاالهاي مصرفي بيماران تا ۸ ماه آينده 
ريي��س هيات امن��اي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه بيم��اران گفت: 
كااله��اي مصرفي همچون پيس ميكر،  اي س��ي دي، انواع دريچه هاي 
قلبي، اكسيژناتور، محلول ها و ست هاي پيوند تا 8 ماه آينده تامين شده 
است. مهدي يوسفي، درباره خريد تجهيزات سرمايه اي مراكز درماني و 
ملزومات مصرفي حياتي مورد نياز بيماران، اظهار كرد: هيات امنا بر اساس 
نيازسنجي دريافتي از حوزه هاي تخصصي وزارت بهداشت به ويژه معاونت 
درمان نسبت به خريد تجهيزات سرمايه اي مراكز درماني دولتي از طريق 
فرآيندهاي رقابتي اقدام و دس��تگاه هايي نظير ام آر اي، سي تي اسكن، 
آنژيوگرافي و شتابدهنده را براي اين مراكز تامين كرده است. وي افزود: 
اعتبارات مصوب مربوط به هيات امناي صرفه جويي ارزي در قانون بودجه 
سنواتي كل كشور طي ساليان اخير تحت عنوان كمك طبقه بندي شده و 
تخصيص اين قبيل بودجه ها منوط به تحقق منابع درآمدي قانون بودجه 
و موكول به جمع بندي ميزان تحقق اين منابع در ماه هاي پاياني س��ال 
است. يوسفي عنوان كرد: تجربه سال هاي اخير نشان داده كه با توجه به 
شرايط كشور و مضايق منابع اعتباري قابل حصول بودجه هاي تحت عنوان 
كمك، از جمل��ه بودجه مربوط به هيات امناي صرفه جويي ارزي نهايتا 
در پايان سال از اولويت تخصيص حذف شده است. وي ادامه داد: هيات 
امناي صرفه جويي ارزي جهت پيشگيري از بروز وقفه و اختالل در روند 
درماني بيماران مشمول در حوزه هاي فعاليت اين هيات )بيماران پيوندي 
و بيماران ناشنواي كانديد عمل كاشت حلزون( از ابتداي سال نسبت به 
پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني بيماران )هزينه خريد پروتز حلزون 
شنوايي، هزينه هاي تيم پيوند، هزينه هتلينگ بيمارستاني و هزينه هاي 
مربوط به تامين ملزومات مصرفي مورد نياز عمل پيوند(، از محل منابع 
داخلي خود اقدام كرده است. رييس هيات امناي صرفه جويي ارزي در 
معالجه بيماران يادآور شد: با توجه به اهميت بودجه هاي تخصيص يافته 

به هيات امنا در روند درمان بيماران نيازمند پيوند و كاشت پروتز حلزون 
مساعدت هيات امنا به صورت هدفمند به افراد نيازمند تخصيص يافته 
است. وي گفت: با پيگيري هاي هيات امناي صرفه جويي ارزي و موافقت 
معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور، از 
سال 1399 بودجه مصوب هيات امنا در قانون بودجه سنواتي كل كشور 
جهت اطمينان از عدم بروز وقفه و اختالل در روند درماني بيماران نيازمند 
پيوند و بيماران ناشنواي كانديد كاشت حلزون، به منابع درآمدي ناشي 
از هدفمندسازي يارانه ها مرتبط شده است. يوسفي عنوان كرد: به رغم 
عدم تخصيص بودجه كاشت حلزون طي چهار سال گذشته يعني از سال 
139۴ تا 139۷ هيات امنا جهت پيشگيري از بروز اختالل در روند درماني 
بيماران ناشنوايي كانديد كاشت حلزون اعتبار مورد نياز را از محل منابع 
داخلي خود تأمين كرده است. وي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال جاري 
از ۵2.۷ ميليارد تومان اعتبار مصوب كاشت حلزون تنها 8 ميليارد تومان به 
هيات امنا ابالغ شده است و براي سال 1398 ذخيره پروتز حلزون شنوايي 

كفاف سه ماه درخواست را براي بيماران نيازمند مي دهد.

آغاز تبديل وضعيت معلمان حق التدريس و نهضتي ها
وزير آموزش و پرورش از ابالغ شيوه نامه اجرايي استخدام معلمان 
حق التدريس و آموزش��ياران نهضت سوادآموزي به كليه استان ها 
خبر داد و گفت: عمليات مربوط به تبديل وضعيت كليه مشموالن 
يعني آموزش��ياران نهضت س��وادآموزي، معلمان حق التدريس و 

مربيان پيش دبستاني از همين هفته آغاز خواهد شد. 
محس��ن حاجي ميرزايي درب��اره آخرين وضعيت اج��راي قانون 
استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي 
گفت: آيين نامه تبديل وضعيت معلمان حق التدريس و آموزشياران 
نهضت سوادآموزي شهريورماه به تصويب هيات وزيران رسيده بود و 
شيوه نامه آن نيز نهايي و اخيرا به كليه استان ها ابالغ شد. عمليات 
مربوط به تبديل وضعيت كليه مشموالن يعني آموزشياران نهضت 
سوادآموزي، معلمان حق التدريس و مربيان پيش دبستاني از همين 

هفته آغاز خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش به ايس��نا گفت: آن دسته از همكاراني كه از 
سال ۷9 تا 91 به عنوان مربي پيش دبستاني، معلم حق التدريس يا 
آموزشيار نهضت سوادآموزي به اشكال مختلفي با آموزش و پرورش 
همكاري كرده اند طبق شيوه نامه كه شامل برگزاري آزمون و شركت 
در دوره آموزش��ي يك ساله است و با توجه به ميزان سهميه اي كه 
سازمان امور استخدامي اختصاص خواهد داد، در آموزش و پرورش 

استخدام مي شوند.
آيين نامه اجرايي اس��تخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران 
نهضت س��وادآموزي در روز هفدهم ش��هريورماه جاري در هيات 
وزيران به تصويب رسيد و طبق آن استخدام افراد مذكور در سقف 
ظرفيت تخصيص ساالنه اس��تخدام از سوي سازمان امور اداري و 
استخدامي كشور و با ش��رط به كارگيري در مناطق كمتر توسعه 

يافته و بر اس��اس نياز مناطق آموزش و پرورش اس��تان مبتني بر 
رش��ته و دوره تحصيلي، جنس��يت و با توجه به سنوات خدمت و 
پس از برگزاري آزمون و طي دوره آموزش در دانش��گاه فرهنگيان 

صورت مي گيرد.
آن طور كه علي الهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع 
وزارت آموزش و پرورش شنبه هفته جاري به ايسنا گفته است: در 
اين آيين نامه چهار گروه هدف داريم؛ معلمان حق التدريس قبل از 
سال 91، مربيان پيش دبستاني، آموزشياران نهضت سوادآموزي 
و آموزش دهندگان مس��تمري كه با نهضت سواد آموزي همكاري 
داشته اند. براي دو گروه نهضتي ها، آزموني برگزار مي شود كه شرط 
قانون است. آنها بعد از قبولي در آزمون براي طي يك دوره آموزش 
مهارتي وارد دانشگاه فرهنگيان شده و سپس به كارگيري مي شوند.

به گفته وي، حق التدريس ها و مربيان پيش دبستاني واجد شرايط 
نيز بر اساس نياز، جنس، رشته و مقطع تحصيلي انتخاب و بايد در 

دوره آموزشي يك ساله دانشگاه فرهنگيان شركت كنند.

افزايش نگران كننده   مرگ و مير   
با  مصرف قرص برنج 

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: واردات 
و ف��روش قرص برنج ممنوع اس��ت اما متاس��فانه 
فرصت طلبان و سودجويان زير سايه ضعف نظارت ها 

آن را به راحتي در اختيار مشتريان قرار مي دهند.
احمد بيگدلي افزايش مسموميت و مرگ و ميرهاي 
ناش��ي از مصرف قرص برنج را نگران كننده خواند 
و گفت: خودكش��ي با قرص برنج به دليل سهولت 
دسترس��ي و حمل در ح��ال افزايش اس��ت. عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد 
از اينكه هيچ نظارتي بر توزيع قرص برنج وجود ندارد، 
افزود: واردات، توليد و فروش اين قرص ممنوع است 
اما متاس��فانه فرصت طلبان و سودجويان زير سايه 
ضعف نظارت ها آن را به راحتي در اختيار مشتريان 
ق��رار مي دهند. وي با تاكيد ب��ر اينكه عرضه قرص 
برنج بايد محدود و ساماندهي شود، ادامه داد: بايد با 
تشديد نظارت ها مسيرهاي توزيع قرص برنج كنترل 
شود به گونه اي كه به سهولت در اختيار متقاضيان 
قرار نگيرد. نماينده مردم خدابنده در مجلس دهم، 
با تاكيد بر ضرورت برخورد قاطعانه با عامالن توزيع 
و فروش قرص برنج توسط قوه قضاييه تاكيد كرد و 
گفت: عوارض خطرناك استفاده از قرص برنج بايد 
توسط رسانه ها اطالع رساني شود همچنين مي طلبد 
دستگاه قضا به اين موضوع ورود كند و با سودجويان 
به ش��دت برخورد كند. بيگدلي با انتق��اد از اينكه 
عطاري ها به محلي براي فروش كاالهاي غيرمجاز 
و قاچاق تبديل ش��ده اند، تصريح كرد: ش��اهد بروز 
تخلفات زيادي از سوي عطاري ها هستيم و عطاري ها 
يكي از مراكزي است كه براي سود بيشتر اين قرص 
را به راحتي به مشتريان خود عرضه مي كنند كه نياز 
است نظارت ها بر فعاليت آنها از سوي وزارت بهداشت 
تشديد شود. وي با بيان اينكه وزارت بهداشت بايد به 
نحوه توزيع و عرضه ق��رص برنج ورود كند، تصريح 
كرد: وزارت بهداش��ت بايد با اتخاذ تدابير مناس��ب 
از افزاي��ش مرگ و ميرهاي ناش��ي از مصرف قرص 
برنج جلوگيري و با تعامل با وزارت جهاد كشاورزي 

جايگزيني براي اين قرص در نظر بگيرد.

بهره برداري از ۸1۰۰ تخت 
بيمارستاني با اولويت نقاط محروم

وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي گفت: 
در آينده اي نزديك هش��ت ه��زار و 1۰۰ تخت 
بيمارستاني با اولويت نقاط محروم براي اولين بار 
در تاريخ كشور بهره برداري مي شود، پيش ازاين 
باالترين تعداد تخت هاي بهره برداري ش��ده در 
طول يك سال چهار و هزار و ۵۰۰ تخت بوده است. 
سعيد نمكي در حاشيه افتتاح طرح ملي »هر خانه 
يك پايگاه سالمت« گفت: براي پزشك خانواده 
نيز سيس��تم ارجاع و اعمال راهنماهاي باليني، 
نيازمند شكل گيري پرونده الكترونيك سالمت 
بوديم ك��ه در اواخر بهار توس��ط رييس جمهور 
رونمايي و ريل گذاري ش��د و در ادامه ايجاد ابزار 
ديگ��ر به خوبي پيش مي رود. نمكي با اش��اره به 
افتتاح طرح ه��اي وزارت بهداش��ت، بيان كرد: 
در ح��ال حاضر هزار طرح بهداش��تي و درماني، 
آموزش��ي و خوابگاهي با رقمي بيش از 3۰ هزار 
ميليارد ريال در سطح كشور آماده افتتاح داريم 
كه بخش��ي از آن توس��ط خيران و بخشي نيز از 
طريق اعتبارات دولتي اجراشده است. وي افزود: 
اي��ن طرح ها از اين هفته تا پايان س��ال افتتاح و 
راه اندازي مي ش��وند، در اين راستا هر هفته ۵۰ 
ط��رح با اولويت مناطق مح��روم و كم برخوردار 
بهره برداري خواهد شد.خوشبختانه تاكنون در 
حوزه تأمين دارو، خدمت رساني، كاهش پرداخت 
از جيب بيمار، هزينه هاي جاري مشكل عمده اي 
در دانشگاه هاي علوم پزشكي نداشته ايم. نمكي 
بيان كرد: سهمي كه بايد از سازمان برنامه وبودجه 
بگيريم را دنبال مي كنيم، مشكالتي وجود دارد 
كه ناشي از مش��كالت خزانه است و در پي حل 
و فصل آن هس��تيم؛ مطالبه 1۰ هزارميلياردي 
سازمان تأمين اجتماعي نيز در هفته هاي گذشته 
به طور مرتب با نشست هاي مشترك با مسووالن 
اين سازمان پيگيري شده است و در آينده نزديك 

حداقل بخشي از آن تأمين شود.

 روند بيماري هاي عفوني 
رو به افزايش است 

مع��اون درمان وزارت بهداش��ت و درمان گفت: 
اگرچه كشور ما سابقه درخشاني در ريشه كني 
بيماري ه��اي عفوني از طريق واكسيناس��يون 
دارد، اما س��يل بيماري هاي عفوني به س��مت 
بيماري هاي مش��ترك بين انس��ان و دام است. 
قاسم جان بابايي در اولين كنگره ملي بيماري هاي 
حفاظ��ت و بيماري هاي حي��ات وحش گفت: 
درصد بيماري هاي عفوني كه در طب با آن س��ر 
و كار داريم، بيماري هاي مش��ترك انسان و دام 
اس��ت. معاون درمان وزارت بهداش��ت و درمان 
خاطرنشان كرد: بيماري هاي جديد بين انسان و 
دام ۷۵ درصد شده و روند رو به رشدي را دارد و اين 
موضوع نوع نگرش ما را نسبت به اين بيماري ها 
بايد تغيير دهد چراكه عوامل بين بخشي در حوزه 
پيشگيري و درمان را مي طلبد. جان بابايي با بيان 
اينكه در حوزه دام مشكالتي كه براي بيماري هاي 
عفون��ي مش��كالتي را براي دامپزش��كي ايجاد 
مي كند، گفت: اين مشكالت باعث از بين رفتن 
دام و خسارت به دامدار مي شود. اين بيماري ها 
در منطقه مديترانه شرقي وجود دارد و عمال در 
كشور ما به دليل مسافرت هايي كه به راحتي اتفاق 
مي افتد اين مشكالت تشديد مي شوند. وي تاكيد 
كرد: ما ساالنه 2۰۰ هزار گردش حيوان دام داريم 
كه هزينه هاي زيادي را ب��راي ما ايجاد مي كند 
و چنانچ��ه به اين موارد بي توجه باش��يم هزينه 

سالمت افزايش پيدا خواهد كرد.
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سخنگوي شوراي شهر: حمل و نقل عمومي كشور 40 هزار ميليارد تومان مطالبه دارد

ناوگان عمومي كشور در انتظار حمايت دولت
گروه راه و شهرسازي|

علي اعطا، س��خنگوي شوراي ش��هر تهران عنوان كرد 
كه حوزه حمل و نقل عمومي كش��ور 40 هزار ميليارد 
تومان از دولت مطالبه دارد و هنوز مبلغي به اين موضوع 
اختصاص داده نشده است. به گفته او، دولت بايد از محل 
افزايش نرخ س��وخت س��االنه 4 هزار ميليارد تومان به 
حمل و نقل عمومي كشور پرداخت مي كرده كه نكرده 
و به همين دليل اين رق��م هم اينك به 40 هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
به گفته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در 
پي سهميه بندي بنزين، مسافران اتوبوس و مترو ۱۵ تا 
۲0 درصد رشد داشته اند. اين در حالي است كه در طول 
چند سال اخير ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي نه تنها 
افزايشي نداشته، بلكه با كاهش نيز همراه بوده است.به 
گفته هاشمي حتي يك دستگاه اتوبوس هم طي 6 سال 
گذشته از سوي دولت تحويل شركت واحد نشده است 
و شهرداري تهران هم توان افزايش ناوگان را ندارد.  طي 
سال هاي گذش��ته به جاي اينكه مطابق برنامه، ناوگان 
اتوبوسراني ۳0 درصد افزايش يابد، تعداد اتوبوس ها به 
كمتر از 6 هزار دستگاه رس��يده و عمر اتوبوس ها نيز از 
۵سال به ۱۱سال رسيده به نحوي كه نيمي از ناوگان فعلي 
اتوبوسراني تهران در حال حاضر فرسوده است . همچنين 
روزانه بيش از ۳00 مورد توقف ناشي از خرابي اتوبوس 
در تهران رخ مي دهد. يكي از وعده هاي رييس جمهور نيز 
در آغاز دولت دوازدهم طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل 
جاده اي و درون ش��هري بود. او اين ط��رح را گام بزرگ 
دولت دوازدهم براي بهبود محيط زيست عنوان كرد. اما 
با گذشت دو سال از عمر دولت دوازدهم وعده هاي او در 
خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري 
رنگ تحقق نگرفت و او نيز مانند س��اير دولت ها كمك 
چنداني به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي نكرد.البته 
دولت دو مصوبه در م��ورد حمل و نقل عمومي دارد كه 
تاكنون محقق نشده است، در سال 96 دولت مصوبه اي 
در مورد مترو داشت كه براس��اس آن بايد هزار واگن به 
متروي كالن ش��هرها از جمله تهران داده مي شد؛ اما به 
دليل تحريم ها و مشكل فاينانس اين مهم رخ نداد و در 
سال 97 نيز شوراي اقتصاد مصوبه اي در خصوص خريد 
۱9 هزار دستگاه اتوبوس داشت كه حداكثر ۵000هزار 
اتوبوس به تهران مي رس��يد كه اين مصوبه هم تاكنون 
اجرايي نشده است.البته رييس شوراي شهر به منظور 
پيگي��ري اين مصوبات طي چند روز اخير دو جلس��ه با 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور برگزار كرده 

كه هنوز نتايج آن مشخص نيست.

   افزايش فشار روي ناوگان عمومي
روز گذش��ته نيز علي اعطا در يك نشست خبري ضمن 
تشريح اثر افزايش قيمت بنزين بر حمل و نقل عمومي 
گفت: طبيعي است كه با افزايش نرخ بنزين فشار بر حمل 
و نقل عمومي اعم از مترو و اتوبوس باال مي رود و اين مساله 
در تهران و ساير كالن شهرها خود را بيشتر نشان مي دهد.

اين در حالي است كه ظرفيت حمل و نقل نيز محدود است 
و توقع اين بود وقتي نرخ بنزين افزايش مي يابد؛ بخشي 
از اين درآمد به توسعه حمل و نقل عمومي داده شود اما 
متاسفانه از گذشته تاكنون به هيچ وجه مبلغي به حمل 
و نقل عمومي اختصاص نيافته در حالي كه از اين محل 
ساالنه 4 هزار ميليارد تومان بايد به توسعه حمل و نقل به 
همه شهرها داده مي شد كه اين اتفاق نيفتاد و حاال حوزه 

حمل و نقل عمومي كشور 40 هزار ميلياردتومان از دولت 
مطالبه دارد و هنوز مبلغي اختصاص داده نشده است. او 
با بيان اينكه به تازگي هاشمي به همراه مهدي جمالي 
نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
ديداري با معاون اول داشتند و از اين موضوع گاليه كردند، 
گفت: در اين جلسه عنوان شد حاال كه سهم حمل و نقل 
عمومي از محل بهينه س��ازي مصرف سوخت پرداخت 
نشده حداقل دو مصوبه شوراي اقتصاد كه در حوزه مترو 
و اتوبوس است و دو س��ال معطل مانده، عملياتي شود 
كه در اين راستا جلساتي نيز در سازمان برنامه و بودجه 
برگزار ش��د.اگر حمل و نقل عمومي دچار خدشه شود 
بيشترين فشار بر قشري وارد مي شود كه درآمد كمتري 
دارند بنابراين از سران سه قوه درخواست داريم با اختيار 
ويژه جلسات هماهنگي سران س��ه قوه به حمل و نقل 

عمومي كمك كنند.

   خسارت به 10 ساختمان شهرداري
اعطا با بيان خسارات حوادث اخير تهران كه در پي افزايش 
نرخ بنزين صورت گرفت، گفت: شهرداري 707ساختمان 
اداري در ش��هر دارد كه س��اختمان مناطق، نواحي و... 
اس��ت و آماري كه ما از بخش مربوطه دريافت كرده ايم 
نش��ان مي دهد كه ساختمان هاي ۱0 ناحيه كه مربوط 
به ۵منطقه هستند در سطوح مختلف آسيب ديده اند اما 
ميزان برآورد مالي در حال بررسي بوده و هنوز عدد ريالي 
محاسبه نشده است.ضمن آنكه برخي تجهيزات و ماشين 
آالت ۲ منطقه نيز دچار خسارت شده است. او همچنين 
در خصوص سرانجام تعيين مكاني براي تجمعات گفت: 
بعد از اتفاقات دي ماه 96 ش��وراي ش��هر مصوبه اي در 
خصوص تعيين محل هاي تجمع داشت كه اين مصوبه 
در هيات تطبيق رد شد و در شهريور ماه سال97 نيز هيات 
دولت در اين خصوص مصوبه اي داشت كه شهريور امسال 

اين موضوع نيز به استناد اصل ۲7 قانون اساسي و ماده 
۱ قانون احزاب در ديوان عدالت اداري رد شد. مسووليت 
تعيين محل براي تجمعات و اعتراضات با شوراي تامين 
استان است و شوراي شهر مي تواند در تامين مكان ها با 

شوراي تامين همكاري كند.

   غافلگيري شهرداري در روز برفي تهران
او همچنين در پاس��خ به س��والي در خصوص روز برفي 
تهران و عملكرد شهرداري تهران، گفت: شورا در مورد 
عملكرد شهرداري در روز برفي تذكر جدي به شهرداري 
داد .عدم آمادگي شهرداري محسوس بود و آنها غافلگير 
ش��دند و دوس��تان ش��هرداري عدم آمادگي را به عدم 
انتظار بارش چنين برف��ي ربط دادند كه با اين حال اين 
موضوعات قابل قبول نيست. او با بيان اينكه بررسي ها 
نش��ان داد، قرارداد ش��هرداري با پيمانكاران در حوزه 
برف روبي به موقع منعقد نش��ده بود، گفت: شهرداري 
به دليل كاهش اعتبارات مناطق در فراخوان پيمانكاران 
برف روب به مشكل برخورده به گونه اي كه موفق نشده 
بود با پيمانكاران زيادي ق��رارداد منعقد كند و برخي از 
مناطق نيز كه پيمانكار داشتند به موقع مجهز نشدند. 
يك��ي از ش��هرداران مناطق در اين باره گفت كه س��ال 
گذشته اعتبار پيمانكاران برف روب ۱0 ميليارد تومان بود 
اما امسال به جاي آنكه افزايش يابد به ۵ ميليارد و 800 
ميليون تومان رسيده و وقتي فراخوان جذب پيمانكار 
دادند تعداد كمي مايل به شركت در اين فراخوان شدند. 
سخنگوي ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در زمان 
برف روبي برخي مناط��ق صرفا متكي به نيروهاي خود 
بودند، گفت: اطالع دارم ك��ه در نوبت اولي كه فراخوان 
براي جذب پيمانكار برف روب داده مي شود تعداد كمي 
موفق به انعقاد قرارداد مي شوند اما اين نكته را نيز ناديده 
نگيريد كه در يكي، دو روز اول ترافيك شهر تهران صرفا 

به علت برف نبود. 

او با بيان اينكه روز يكش��نبه حناچي سرزده به جلسه 
هم انديش��ي ش��وراي ش��هر آمد، گفت: با پيگيري دو 
كميس��يون ش��ورا حاال اين اطمينان حاصل شده كه 
مشكالت رفع شده اس��ت و پيمانكاران فعال شده اند و 

اميدوارم مشكل ديگري رخ ندهد.

   حواشي »بام لند« قابل اغماض نيست
همچني��ن در ادامه اعطا در خصوص ش��ايعه قطع برق 
»بام لند«، گفت: ما نيز اين موضوع را شنيديم كه برقش 
قطع شده اما بررسي كارشناسان نشان داد كه اين موضوع 
صحت ندارد اما موضوع بام لند قرارداد شهرداري با بخش 
خصوصي است كه مسائلي دارد و حاال به نقطه اي رسيده 
كه اين موضوع در اداره كل حقوقي مطرح ش��ده است و 
به نظر مي رسد در راستاي پيگيري حق و حقوق شهر و 
شهروندان بايد به آن رسيدگي شود. هر چند كه بخش 
خصوصي در حال بهره برداري از آن است اما بايد اشكاالت 
بررسي ش��ود .همچنين بررسي شود كه آيا اين اقدام بر 
اس��اس قانون بوده يا خير و آي��ا اين مجموعه تخلفاتي 
داشته اس��ت. اما بررسي اجمالي نشان داده كه فعاليت 
اين مجموعه قابل بحث است و حتما بايد بررسي شود 
و موضوعي نيس��ت كه با اغماض از آن گذشت هر چند 
مس��ائل اينچنيني كه مطرح مي شود حواشي براي آن 

ايجاد مي شود.

   ناهمخواني اولويت هاي شورا و شهرداري
او همچنين در مورد چرايي تعيين اولويت هاي شهرداري 
با بيان اينكه احساس مي كنيم اولويت هاي برخي معاونان 
با اولويت هاي شورا همسو نيست، گفت: ما برنامه سوم و 
س��ند بودجه مصوب داريم و بايد بر اس��اس آن فعاليت 
كنيم. ش��ورا به اين جمع بندي رس��يده است كه اگر بر 
روي اولويت ها تمركز داش��ته باشيم مي توانيم با تفاهم 
ش��هرداري، كار را پيش ببريم. البته آقاي حناچي اين 

نگراني را مطرح كردند آيا مواردي كه شورا مطرح مي كند 
چيزي غير از برنامه است كه بايد بگوييم اين اولويت ها 
در امتداد برنامه است و اگر با شهرداري به تفاهم برسيم 
معاونت ها ديگر اجازه نخواهند داش��ت كاري غير از آن 

انجام دهند.
سخنگوي ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه هنوز در 
مورد اولويت ها به جمع بندي نهايي نرس��يديم، گفت: 
براي مثال در حوزه معماري و شهرس��ازي به مس��اله 
مجتمع هاي ايس��تگاهي در راستاي تامين منابع مالي 
مترو به جمع بندي رسيديم و احتماال در ۱۲ منطقه اين 

مجتمع ها ساخته مي شود.

   گاليه از تعلل در اصالح ساختار
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي شهر در ادامه با بيان 
اينكه بحث اصالح ساختار يكي از مصوبات شوراي شهر 
است كه همه اعضا از اين مصوبه دفاع خواهند كرد، گفت: 
البته اين گاليه مندي از شهرداري وجود دارد كه چرا در 
ارسال اليحه ساختار تعلل داشته است، مي دانستند كه 
اين اقدام كار سختي است اما باالخره يك تكليف براي 
شهرداري است و داليل و بهانه هاي مختلفي كه براي به 
تعويق انداختن اليحه مي آورند پذيرفتني نيست و قويا 
از آنها مي خواهيم كه اين اليحه را ارسال كنند.البته اگر 
ش��هرداري اين اليحه را ارسال نكند ما مي توانيم همان 
محتوا را به صورت طرح به شورا بياوريم اما مناسب است 
كه خود شهرداري اليحه اصالح ساختار را زودتر به شورا 
ارسال كند. اعطا همچنين در مورد اليحه تعيين تكليف 
وضعيت ش��وراهاي معماري مناطق ب��ا بيان اينكه اين 
طرح در نوبت صحن قرار دارد، گفت: البته در شهرداري 
نگراني هايي وجود دارد كه چرا شورا با جديت اين موضوع 
را پيگيري مي كند و كساني اين موضوع را مطرح مي كنند 
كه اگر اين طرح تصويب شود مشكالتي براي شهر ايجاد 
مي كند اما اين طرح گام مهمي در راستاي جلوگيري از 
شهرفروشي است. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا 
گزارش هاي مهم شهرداري به جاي گزارش در صحن، در 
جلسه هم انديشي مطرح مي شود، گفت: من قبول دارم 
كه برخي گزارش ها به جاي آنكه به مردم داده ش��ود به 
اعضاي شورا ارايه مي شود و ما نيز در اين خصوص سوال 
داريم و برخي دوستانمان نيز انتقاد مي كنند اما تالش 

مي كنيم اين موضوع حل و فصل شود.

   سرانجام پرونده  برخي تخلفات 
اعطا در خصوص برخورد سليقه اي با تخلفات همچون 
ايران مال، پاالديوم و برج مجاور درياچه گفت: در رابطه 
با ايران مال راي كميس��يون ماده ۱00 صادر و جريمه 
نقدي نيز پرداخت شده است. در مورد پاالديوم نيز بايد 
بگويم كه اي��ن پرونده نيز راي قلع و قم��ع دارد چرا كه 
تجاوز غيرمجاز به معبر عمومي داشته است اما در برخي 
پرونده ها ممكن است مالك براي ابطال راي كميسيون 
ماده ۱00به ديوان عدالت شكايت كند و اين مساله پروسه 
اجراي حكم را به تعويق مي اندازد اما در مورد برج مجاور 
درياچه چيتگر كه در تير ماه در مورد آن تذكر دادم بايد 
بگويم اين ساختمان ۲۱ طبقه محصول مصوبه شوراي 
معماري مناط��ق بوده و حاال هر دو، س��ه هفته يك بار 
هاشمي به شهرداري نامه مي نويسد كه چرا پاسخ تذكر 
تير ماه مرا در مورد برج مجاور درياچه چيتگر نمي دهند 
كه البته م��ا در ادامه پيگيري از طريق بازنگري در طرح 

تفصيلي اقدام خواهيم كرد.

ابهام در زمان تكميل و تحويل پروژه اي كه قرار بود 2  ساله تمام شود

ساخت »پالسكو« متوقف شد
گروه راه و شهرسازي| 

ش��هردار منطقه ۱۲ ديروز درحالي از توقف س��اخت 
ساختمان جديد پالسكو به دليل نداشتن پروانه ساخت 
خبر داد كه رييس بنياد مس��تضعفان در روز دوم آبان 
سال جاري وعده داده بود، اين ساختمان در نيمه دوم 

سال آينده به كسبه تحويل خواهد شد.
علي محمد س��عادتي درباره توقف ساخت پالسكو با 
بيان اينكه پالس��كو را متوقف كرديم چون بايد پروانه 
ساختماني اخذ مي كرد ،گفت: ساخت پالسكو متوقف 
ش��د، چرا كه بنياد مس��تضعفان بايد به قانون احترام 

بگذارند.
وي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به اينكه براي صدور 
پروانه بايد نقشه هاي ساختماني تاييد شود  همچنين 
بايد تعيين تكليف شود كه پاركينگ به چه ميزان و در 
كجا تامين مي شود؟ افزود: بايد آتش نشاني نقشه هاي 
هر س��اختماني را تاييد كند و بايد به حقوق مكتسبه 

احترام گذاشت.
سعادتي با بيان اينكه از ارديبهشت ماه سال جاري بارها 
به مسووالن بنياد مستضعفان هشدار داده و در جلسات 
متعدد از آنها خواستيم كه نقشه هاي ساختمان جديد 
پالسكو را به شهرداري ارايه كنند، گفت: با اينكه تا امروز 
با آنها مساعدت كرديم اما آنها تا زمان انجام اين مصاحبه 

نقشه اي به ما ارايه نكردند.
شهردار منطقه ۱۲ افزود: با وجود تمامي مساعدت هاي 
الزم مس��ووالن بنياد به عنوان مالك اصلي ساختمان 
پالسكو همراهي الزم را نداش��تند. ما اجازه داديم در 
راس��تاي استحكام بخش��ي به گود ايجاد شده در پي 
تخريب ساختمان قديم پالسكو نسبت به عدم ايجاد 
خطر براي خيابان جمهوري و ساختمان هاي مجاور 

اقدام كنند اما آنها هنوز هم نقشه ها را ارايه نكردند.
وي با اش��اره به اينكه ما نگاهمان به موضوع س��اخت 
پالسكو همراهي و مس��اعدت بود و قصد توقف آن را 
نداشتيم، تاكيد كرد: از هفته گذشته اخطارهاي جدي 
به آنها داده ش��د و شب گذش��ته نيز عوامل نواحي به 
ساختمان رفتند، هر چند كه همكاران شهرداري را به 
محوطه راه ندادند و به رغم تذكرات پي در پي، يك تا دو 

ستون نيز احداث كردند اما از امروز ظهر)سه شنبه( به 
صورت جدي مانع فعاليت و ساخت و ساز در پالسكو 
شديم. ش��هردار منطقه ۱۲ افزود: نه در شأن مردم و 
كسبه و نه در شأن بنياد مستضعفان است كه يك ملك 

غيرقانوني احداث شود. 

   واكنش بنياد مستضعفان؟
نماينده بنياد مس��تضعفان در پروژه ساخت پالسكو 
در واكنش به توقف س��اخت اين پروژه ضمن گاليه از 
سنگ اندازي شهرداري گفت: مس��ووالن شهرداري 
مدعي هستند نقشه هاي ساختمان جديد به آنها داده 
نش��ده اين در حالي است كه نقش��ه هاي اصالح شده 
پالسكو بعد از رفع ايرادات ش��هرداري، آماده بود ولي 
امكان بارگذاري اين نقش��ه ها در سيستم شهرداري 

تهران وجود نداشت.
شاهسواري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقدام اخير 
ش��هرداري منطقه ۱۲ تهران مبني بر توقف ساخت 
ساختمان پالسكو اظهار كرد: بنياد مستضعفان به عنوان 
مالك اين س��اختمان از مدت ها پيش به دنبال فراهم 
كردن مقدمات قانوني احداث ساختمان جديد پالسكو 
بود و با توجه به مشكالت كسبه اين ساختمان، سعي 
داشت هرچه سريع تر مجوزهاي قانوني را از شهرداري 

منطقه اخذ كند.
نماينده بنياد مستضعفان در پروژه ساخت پالسكو ادامه 
داد: اين در حالي اس��ت كه بر اساس توافق اوليه و راي 
كميسيون ماده ۵، مقرر شده بود تا ساختمان جديد 
پالسكو در ۲0 طبقه كه شامل ۵ طبقه زيرزمين و ۱۵ 
طبقه فوقاني است با كاربري ۱00 درصد تجاري احداث 
شود اما شهرداري منطقه ۱۲ در اقدام اخير خود عمليات 
اجرايي احداث ساختمان جديد پالسكو را متوقف كرد.

وي در پاس��خ به اينكه ش��هرداري منطقه ۱۲ بر چه 
اساسي، ادامه فعاليت ساخت و ساز ساختمان جديد 
پالسكو را متوقف كرده اس��ت؟ اظهار كرد: مسووالن 
ش��هرداري اين منطقه مدعي هستند كه نقشه هاي 
س��اختمان جديد به آنها داده نشده است، اما اين ادعا 
در ش��رايطي عنوان شده كه نقش��ه هاي اصالح شده 

پالسكو بعد از رفع ايرادات ش��هرداري، آماده بود ولي 
امكان بارگذاري اين نقش��ه ها در سيستم شهرداري 

تهران وجود نداشت.
شاهس��واري اضافه ك��رد: ۲6 آبان ط��ي مكاتبه اي با 
شهرداري اعالم كرديم كه امكان بارگذاري نقشه هاي 
جديد در سايت شهرداري را نداريم. نكته جالب اينجا 
است كه شهرداري منطقه ۱۲ در جواب نامه ۲6 آبان ما 
اعالم كرد كه مراتب نحوه صدور پروانه پالسكو در انتظار 
كسب تكليف از س��وي معاونت شهرسازي شهرداري 

تهران است.
نماينده بنياد مس��تضعفان در پروژه ساخت پالسكو 
اظهار كرد: به دنبال اتفاق تلخ حادثه پالسكو در سال 
9۵ بنياد مس��تضعفان تالش كرد تا هرچه سريع تر با 
احداث ساختمان جديد پالسكو، مشكالت ايجاد شده 
براي كسبه اين ساختمان را حل و فصل كند. از اين رو 
اين انتظار نيز از مسووالن شهرداري تهران وجود داشت 
كه باتوجه به سرعت گرفتن روند ساخت پالسكو تعامل 
بيشتري با بنياد مستضعفان داشته و احساس مسووليت 
مضاعفي نسبت به كسبه اين ساختمان كه ماه هاست 

در انتظار ساخت پالسكو جديد بودند، داشته باشند.

  ماجراي كش دار
حدود ۳4 ماه از حادثه تلخ آتش س��وزي و فرو ريختن 
س��اختمان پالس��كو )۳0 دي ۱۳9۵( مي گذرد. در 
همان روزهاي ابتدايي اين حادثه، بنياد مستضعفان 
به عنوان مالك اصلي ساختمان قول داد تا ظرف ۲سال 
پالسكوي جديدي بسازد. اما هنوز مشكالت مربوط به 
ساخت پالسكوي جديد ادامه دارد. سعيدي كيا، رييس 
وقت بنياد مستضعفان نيز اعالم كرده بود كه براساس 
مقررات جديد شهري اجازه ساخت 8 طبقه روي زمين 
و ۵ طبقه زير زمين براي ساخت هزار پاركينگ به اين 

بنياد داده شده است. 
نخستين مش��كل نيز همين جا ش��كل گرفت زيرا 
ساختمان پالسكو ۱4طبقه با 600واحد بود كه اكنون 
در اين 8 طبقه 600واحد ج��ا نمي گيرد. همچنين 
بنياد مستضعفان زميني در كنار ساختمان پالسكو 

به نام پاركينگ اكبر را به ساختمان جديد اضافه كرد. 
زمين پالس��كو 4 هزار و 400متر و زمين پاركينگ 
اكبر حدود ۵ هزار متر اس��ت ك��ه در مجموع حدود 
9هزار و ۵00مترمربع زمين براي ساخت پالسكوي 
جديد آماده شده و به گفته سعيدي كيا همه واحدها 
در اين زمين س��اخته و حق و حقوق همه ذي نفعان 

پرداخت مي شود.
پرويز فتاح، رييس جديد بنياد مستضعفان در روز دوم 
آبان س��ال جاري در جريان بازديد از كارگاه س��اخت 
ساختمان پالسكو، اعالم كرد: همانطور كه وعده داده 
بوديم، ساختمان پالس��كو در ۱۵ طبقه به اضافه پنج 
طبقه زيرزمين تا نيمه دوم سال آينده ساخته و به كسبه 
آن تحويل داده مي شود و همه اختالفاتي كه در گذشته 

بين بنياد و دستگاه هاي مختلف بود را حل كرديم.
فتاح اظهار كرده بود: با توجه به اختالفات و مسائلي كه 
پيش آمده بود، در ساخت ساختمان پالسكو هم تأخير 
به وجود آمد اما مراحل اجرايي اين ساختمان تجاري از 
اسفندماه 97 آغاز شد و همانطور كه قول داديم نهايتا 
دو ساله آن را تحويل مي دهيم. رييس بنياد مستضعفان 
با بيان اينكه همه هزينه هاي ساخت ساختمان پالسكو 

برعهده بنياد مس��تضعفان و هزينه هاي بازس��ازي و 
مقاوم سازي ساختمان شمالي پالسكو با هزينه كسبه 
آن انجام مي ش��ود، ادامه داد: با توجه به اينكه بايد در 
ساختمان جديد پالسكو همه ضوابط اصولي و مهندسي 
را رعايت كنيم، مغازه هاي پالسكو قدري از نظر متراژ 
كوچك تر مي شوند كه كسبه پالسكو آن را پذيرفته اند 
و مشكلي در حال حاضر وجود ندارد اما تعداد مغازه ها 

كمتر نخواهد شد.
فتاح در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه در گذشته 
وضعيت قراردادهاي بنياد مستضعفان با كسبه پالسكو 
در مراحل ساخت و تحويل به گونه اي بود كه كسبه از 
آن رضايت نداش��تند و هم اكنون چه تغييراتي در آن 
صورت گرفته است، گفت: قراردادها نيز اصالح شده و 
هيچ هزينه اي از كسبه دريافت نخواهيم كرد و هم اكنون 
مراحل اجرايي ساخت پالسكو با سرعت در حال انجام 

است و اميدواريم به موقع اين كار را تمام كنيم.
وي افزود: يكي ديگر از توافقاتي كه در اين زمينه صورت 
گرفته، ساخت نمادي براي شهداي آتش نشان پالسكو 
است كه مي خواهيم آن را با هزينه بنياد مستضعفان و 

در شأن اين شهدا بسازيم.

شهرداري شناسنامه فني ملكي را 
جدي   نمي گيرد

محمد طاهري، رييس س��ازمان نظام مهندس��ي 
ساختمان استان تهران با اشاره به اينكه شهرداري 
تهران متاس��فانه برخالف قانون نظام مهندس��ي 
درخصوص گسترش ساختمان هاي داراي شناسنامه 
فني، ملكي تخلف مي كنند، گفت: شهرداري تهران 
بايد قبل از صدور پايان كار از سازنده ها درخواست 
شناسنامه فني ملكي كند اما متاسفانه به راحتي پايان 

كار را صادر مي كند.
به گزارش فارس،  طاهري در نشس��ت هم انديشي 
نحوه تعامل با افراد حقيقي و حقوقي فعال در حوزه 
صدور خدمات فني و مهندس��ي در پاسخ به اينكه 
آيا صدور شناس��نامه فني س��اختمان در تهران به 
خوبي اجرا مي شود يا خير ،گفت: موضوعي كه اين 
روزها صنعت س��اختمان با آن درگير است حضور 

سازنده هاي غيرصالحيت دار در اين صنعت است. 
وي با بيان اينكه يكي از ضعف هايي كه در ساخت و 
سازهاي شهري در استان تهران وجود دارد، گفت: 
اكثر ساختمان هايي كه در اس��تان تهران ساخته 
مي ش��ود توسط مهندس��ان نيس��ت و اين يكي از 
ضعف هاي صنعت س��اختمان اس��ت. وي با تاكيد 
بر اينكه در قانون نظام مهندسي به صراحت گفته 
اس��ت صدور شناس��نامه فني ملكي جزو وظايف 
سازمان نظام مهندسي است، تصريح كرد: شهرداري 
تهران متاسفانه قبل از صدور پايان كار از سازنده ها 
درخواست شناسنامه فني ملكي نمي كند در حالي 
كه قانون به صراحت اعالم كرده قبل از صدور پايان 
كار شهرداري بايد از سازنده شناسنامه فني ملكي را 
مطالبه كند.  طاهري ادامه داد: اين اقدام شهرداري 
كه آن را ناديده مي گيرد و سازنده ها را ملزم به دريافت 
شناسنامه فني ملكي نمي كند باعث مي شود تا اين 
عامل بازدارنده براي كيفيت ساختمان چندان جدي 

گرفته نشود. 

 ناجا گود برج ميالد را
 به شهرداري پس داد

مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر 
تهران از بازپس گيري گود برج ميالد خبر داد.

به گزارش ايسنا، فراهاني رييس كميته بودجه 
شوراي شهر تهران در مورد آخرين وضعيت گود 
جنب برج ميالد با بي��ان اينكه باالخره گود برج 
ميالد تعيين تكليف شد، گفت: اين خبر خوب را 
به مردم بدهم كه گود برج ميالد براساس توافق با 
ناجا باز پس گرفته شد. او افزود: قرار است كه اين 
گود با توجه به مطالباتي كه شهرداري از نيروي 
انتظامي دارد، تهاتر شود و اين گود به برج ميالد 
برگشت و پس گرفته شد. فراهاني با بيان اينكه 
اين گود تحويل معاونت فني و عمراني خواهد شد، 
گفت: با توجه به وقفه طوالني كه در مورد اين گود 
ايجاد شده، شهرداري بايد برنامه ريزي دقيقي در 

مورد اين گود داشته باشد.

برف و باران، غرب و جنوب را 
فرا مي گيرد

سازمان هواشناس��ي با اعالم ورود سامانه بارشي 
جديد به كش��ور از بارش برف ، ب��اران و رعد و برق 
طي روز هاي چهارش��نبه، پنجشنبه و جمعه در 
غرب، ش��مال غرب و جنوب خبر داده اس��ت. به 
گزارش تسنيم، بر اساس تحليل آخرين نقشه هاي 
پيش يابي سازمان هواشناسي تا پنجشنبه به تدريج 
غلظت آالينده هاي جوي در شهرهاي صنعتي و 
پرجمعيت از جمله ته��ران، اصفهان، كرج و اراك 
افزايش خواهد يافت. س��ازمان هواشناسي اعالم 
كرده از بعدازظهر چهارشنبه با توجه به ورود سامانه 
جديد بارشي در مناطقي از ش��مال غرب و غرب 
كشور بارش باران و برف آغاز مي شود. روز پنجشنبه 
بارش در اين مناطق ادامه داشته و فعاليت سامانه 
به ش��كل رگبار باران گاهي همراه ب��ا رعد و برق و 
وزش باد و در مناطق مرتفع و كوهس��تاني بارش 
برف، استان هاي واقع در جنوب غرب و مناطقي از 

جنوب را فرا مي گيرد.

 اعالم شرايط دريافت وام
 ۵0 ميليوني نوسازي تاكسي ها

عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران شرايط دريافت وام ۵0 ميليوني براي نوسازي 
تاكسي هاي پايتخت را اعالم كرد. به گزارش تسنيم، 
قنادان درباره ارايه وام ۵0ميليوني به تاكسيران ها براي 
تعويض خودرو اظهار كرد: تالش كرده ايم شرايطي 
فراهم كنيم كه تاكسيران ها بتوانند خودروي خود 
را با هزينه كمتر نس��بت به گذشته نوسازي كنند. 
وي ادامه داد: در گذشته وام هاي ۲0ميليون توماني 
داده مي شد كه نرخ س��ود آنها ۱6درصد بود؛ البته 
آن زمان قيمت خودرو ني��ز حدود ۳۳ميليون بود، 
ولي در حال حاضر قيمت خودروي پژو 64ميليون 
تومان يعني حدود دو برابر ش��ده اس��ت؛ بنابراين 
تالش كرديم از منابع ش��هرداري )منابع حاصل از 
اجراي طرح ترافيك( به تاكسيران ها وام بپردازيم. 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران تصريح 
ك��رد: وامي كه ابتدا طراحي ش��ده بود 40 ميليون 
تومان با بهره 4درصد بود، ولي در حال حاضر آن را به 
۵0ميليون تومان افزايش داده ايم؛ بدين ترتيب بخش 
قابل توجهي از قيمت خودرو پوشش داده مي شود. 
بازپرداخت آن نيز ماهانه كمتر از يك ميليون تومان 
است، البته تاكسيران ها مي توانند از وام 40 ميليوني 
نيز استفاده كنند كه بازپرداخت آن حدود 700 هزار 
تومان است. او افزود: نكته مثبتي كه در اين زمينه 
وجود دارد اين اس��ت كه اگر فردي بخواهد از بانك 
چنين وامي دريافت كنند، بايد دو ضامن رسمي و 
گواهي كسر از حقوق داشته باشند؛ اما شرايطي كه 
براي تاكسيران ها در نظر گرفته ايم اينگونه نيست. از 
تاكسيران يك  فقره چك دريافت و خودرو به عنوان 

ضمانت در نظر گرفته مي شود.



صنعت،معدن و تجارت14يادداشت

فعاالن اقتصادي به سخنان ارزي همتي واكنش نشان دادند

صادركنندگان مقصر گراني نرخ ارز ؟
تعادل| نيلوفر جمالي|

پس از تحريم هاي ثانويه هميشه نوك پيكان مشكالت 
ارزي كشور به سمت صادركنندگان بود. اين بار نيز پس از 
افزايش قيمت بنزين و به دنبال آن افزايش نرخ ارز در بازار، 
رييس كل بانك مركزي عامل اصلي اين افزايش را نحوه 
عملكرد برخي از صادركنندگاني دانست كه به سبب جو 
رواني ناشي از افزايش نرخ بنزين و حوادث بعد از آن تالش 
مي كنند با تعلل، ارزهاي صادراتي خود را با نرخ هايي باالتر 
به بازار عرضه كنند. اما برخي از فعاالن اقتصادي در واكنش 
به اين اظهارات عبدالرضا همتي، به »تعادل« مي گويند: 
سخنان همتي همه صادركنندگان را مشمول نمي شود؛ 
بلكه اين صادركنندگان خرد هستند كه بر اساس بخشنامه 
پيشين بانك مركزي هيچ تعهدي براي بازگشت ارز خود به 
بازار نداشته و اكنون شرايط را مغتنم شمرده و ارزهاي خود 
را با نرخ باالتري وارد بازار مي كنند. البته آنها، منكر عرضه 
ارز صادراتي با نرخ هاي باالتر در بازار نيستند؛ اما مي گويند 
كه اين عامل به تنهايي عامل افزايش نرخ ارز نبوده، بلكه 
عواملي از جمله شرايط اجتماعي و افزايش قيمت بنزين نيز 
بر آن تاثير گذاشته است. اما در اين ميان برخي نيز معتقدند 
كه صادركنندگان به دليل تعهدات خود به تامين كنندگان 
داخلي شان امكان نگه داشتن ارز را ندارند و بايد آن را وارد 

بازار كرده تا بدهي هاي خود را تسويه كنند.

   واكنش همتي به نوسان بازار ارز
پ��س از افزايش قيمت بنزين، ن��رخ ارز نيز خود را باال 
كش��يد؛ از اين رو، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك 
مركزي در واكنش به اين نوس��انات طي يادداش��تي 
س��ه عامل از جمله ج��و رواني ناش��ي از افزايش نرخ 
بنزين و حوادث بعد از آن و شروع تسويه حساب هاي 
تجار با خارجيان در پايان سال ميالدي را عمده ترين 
داليل تعلل صادركنندگان در بازگش��ت ارزش��ان به 
چرخه اقتصادي كشور عنوان كرد. )مشروح يادداشت 
رييس كل بان��ك مركزي و تح��والت ب��ازار ارز را در 
صفحه 4 بخوانيد.( براي روش��ن شدن اين روند كه آيا 
صادركنندگان واقعا به سبب جو رواني حاصل از افزايش 
قيمت بنزين از فرصت استفاده كرده و تالش دارند ارز 
خود را با تعلل وارد بازار كنند تا ارزهاي خود را به قيمت 
باالتري به فروش برسانند سراغ صادركنندگان رفتيم 

تا پاسخ آنها در اين مورد جويا شويم. 

   »صادركنندگان خرد« مقصرند؟ 
در همين حال، رضا پدي��دار، عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران و يك فعال صادراتي در واكنش به سخنان 
رييس كل بانك مركزي به خبرنگار »تعادل« مي گويد: 
اين سخنان صرفا مربوط به صادركنندگاني است كه 
ميزان صادرات آنها از يك ميليون دالر در سال كمتر 
است و مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه 
نيما عرضه نكنند. در واقع آنها موظف به عرضه ارز خود 
در نيما نيستند و مي توانند آن را در هر بازاري به فروش 
برسانند. او معتقد است كه تعداد اين صادركنندگان 
خيلي زياد نيست، اما تجميع تقاضا و عرضه يك باره آن 
در بازار باعث شده تا بازار با نوسان همراه شود. به گفته 
پدي��دار، صادركنندگان خرد ارز خ��ود را تاكنون نگه 
داشته و منتظر فرصتي بودند تا بازار از لحاظ قيمتي با 
افزايش همراه شود و در آن موقعيت زماني ارز خود را 
وارد بازار كنند. در حقيقت اين ترمز را صادركنندگان 
خرد ايجادكردند نه كل صادركنندگان كشور. اين فعال 
اقتصادي معتقد است كه دليل اين اتفاق نيز به بخشنامه 
گذشته بانك مركزي باز مي گردد كه صادركنندگان 
خرد را موظف به بازگرداندن ارزشان نكرده است؛ آنها 
آزادند تا ارز خود را هر طور ك��ه مي خواهند وارد بازار 
كنند يا اصال به بازار عرضه نكنند. بنابه اظهارات پديدار، 
افزايش نرخ ارز، مربوط به صادرات خرد كش��ور است؛ 
پس اين روند كوتاه مدت و موقتي است. صادركنندگان 
خرد چنين شرايطي را براي بازار ارز رقم زدند كه پس 
از اتمام اين دوره بازار ارز با عرضه صادركنندگان عمده 
مواجه خواهد شد كه نرخ ارزشان بر اساس نرخ سامانه 
نيما خواهد بود و بازار را به تعادل مي رساند. به اعتقاد 
پديدار، با اين رون��د بازار ارز خ��ود را تصحيح كرده و 

احتمال كاهش نرخ ارز پس از اين مدت وجود دارد.

   سه عامل اصلي افزايش نرخ ارز
از سوي ديگر، مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ته��ران و فعال حوزه واردات نيز به خبرنگار 
»تعادل« مي گويد: افزايش نرخ ارز تابعي از سه عامل 
است كه دست به دست هم دادند و نمي توان گفت كه 
صرفا به يكي از اين عوامل باز مي گردد. او معتقد است 
كه افزايش نرخ ارز به »تنش هاي يك هفته گذشته و 
مسائل روز جامعه«، »افزايش قيمت بنزين« و »نحوه 

عرضه ارز صادركنندگان« بازمي گردد و تنها يكي از 
اين عوامل را نمي توان فاكتور اثرگذار در نوسانات بازار 
ارز دانست. به گفته عباد، از طرف ديگر صادركنندگان 
نيز با افزايش نرخ ارز در صرافي ها با تصميم هاي متعدد 
از جمله عدم عرضه، فروش با قيمت باالتر تا زمان ثبات 
شرايط يا اعالم قيمت باال براي ارزهايشان در سامانه 
نيما براي خريداران عاملي ب��راي افزايش قيمت ارز 
شدند. او به عنوان فعال در حوزه واردات كشور، درباره 
افزايش نرخ ارز در سامانه نيما نيز توضيح داد: از آنجا 
كه م��ا به عنوان واردكننده در مقاب��ل صادرات از ارز 
صادراتي استفاده مي كنيم، شاهد اين مورد بوده ايم كه 
نرخ ارز در مقايسه با 10 روز گذشته با افزايش همراه 
بوده و اين طبيعي است چراكه افزايش قيمت بنزين 
تاثير خود را بر تمام كاالها و خدمات خواهد گذاشت. 

هر چند كه در اين مدت مس��ووالن تالش كرده اند از 
افزايش قيمت كاالها جلوگيري كنند اما اين افزايش 
موقتي ب��وده و ناخودآگاه با افزاي��ش چند درصدي 
قيمت كاالها به صورت تدريجي مواجه خواهيم شد. 
او در تاييد س��خنان رييس كل بانك مركزي مبني 
ب��ر افزايش نرخ ارز به دليل نحوه عرضه ارز از س��وي 
صادركنندگان در بازار مي گويد: اين عامل به تنهايي 
نمي تواند منجر به برهم زدن تعادل بازار ارز باشد و هر 
سه عامل ياد شده دست به دست هم دادند تا با افزايش 

نرخ ارز مواجه شويم.

   صادركنندگان  بي تقصيرند
احمدرضا فرش��چيان، عضو هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني تهران نيز از جمله صادركنندگاني است كه 

سخنان همتي را رد مي كند و با اين صحبت كه تعلل 
صادركنندگان منجر به به هم خوردن بازار ارز ش��ده، 
مخالف��ت مي كند. بنابه اظه��ارات او، صادركنندگان 
در مقابل كااليي كه صادر مي كنند در داخل كش��ور 
بدهي ريالي به تامين كنندگان مواد اوليه خود دارند، 
پس نمي توانند ارز خود را وارد بازار نكنند. فرشچيان 
تاكيد مي كند كه صادركنندگان تعهد پرداخت دارند و 
نمي توانند به طلبكاران خود بگويند كه تا زمان فروش 
ارز انها و رسيدن بازار به قيمت دلخواه آنها صبر كنند 
تا پس از آن بدهي خود را تسويه كنند. بنابه اظهارات 
اين فعال اقتصادي، صادركننده نسبت به صادرات خود 
تعهد پرداخت دارد و بايد ارز خود را وارد چرخه اقتصادي 
كشور كند و اين ورود ارز به كشور از هر طريقي كه بانك 

مركزي اعالم كرده، ممكن است.

در همايش تجاري ايران وسوريه رونمايي شد

منوي همكاري تهران با دمشق 
همايش تج��اري ايران و س��وريه با محوريت توس��عه 
همكاري هاي دو كش��ور روز گذشته در محل اتاق ايران 
برگزار شد. دو طرف در اين همايش، منوي همكاري خود 
را براي يكديگر تشريح كردند. به گفته رييس اتاق ايران 
و بر اساس توافقنامه انجام شده، ۳0 هزار واحد مسكوني 
در استان هاي س��وريه مثل دمشق توسط شركت هاي 
فني و مهندسي ايراني ساخته مي شود. در اين همايش 
از مهم ترين مطالبات بخش خصوصي ايران رونمايي شد. 
»ارايه اطالعات پروژه هاي قابل واگذاري به شركت هاي 
خدمات فني و مهندس��ي ايران«، »انجام اقدامات الزم 
براي برقراري ارتباط ميان كارآفرينان«، »شركت هاي 
پيمانكاري در بخش مسكن با نهادهاي ذي ربط سوريه« 
و »ارايه تسهيالت الزم براي تاسيس شركت هاي مشترك 
ايراني س��وري به منظور بازس��ازي واحدهاي مسكوني 
در س��وريه« از جمله مطالبات اس��ت. در همين حال، 
شافعي از دولتمردان دو كش��ور خواست كه بسترهاي 
قانوني و حقوقي الزم را براي حضور پررنگ شركت هاي 
خدمات فني و مهندسي ايران در زمينه مشاوره و طراحي 
پروژه هاي سوريه فراهم كنند. در مقابل مقامات سوري 
نيز از تاسيس »شركت هاي مشترك ساخت وساز ايراني و 
سوري در راستاي ساخت 200 هزار واحد مسكوني جديد 
در سوريه« و »بانك مشترك بين دو كشور« سخن گفتند 
كه به ش��ركت هاي فعال در حوزه امالك و ساخت وساز 

امتيازاتي تعلق مي گيرد.

   مطالبات بخش خصوصي ايران 
ريي��س اتاق ايران در همايش تجاري ايران و س��وريه 
كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، از آمادگي بخش 
خصوصي ايران براي همكاري گسترده و تامين كاالهاي 
اساسي و مايحتاج مردم سوريه در كليه زمينه ها خبر 
داد. غالمحس��ين شافعي با اش��اره به اهميت توسعه 
روابط اقتصادي ميان دو كش��ور، افزود: اتاق ايران در 
۳ سال گذشته اقدام به تشكيل ستاد بازسازي سوريه 
كرده و در چارچوب همكاري هاي ميان ايران و اتحاديه 
اتاق ه��اي بازرگاني س��وريه اقداماتي انج��ام داده كه 
تشكيل اتاق بازرگاني دو كشور بر اساس موافقتنامه و 
تبادل هيات هاي اقتصادي از مهم ترين اقدامات انجام 
است. او با بيان اينكه روابط ايران و سوريه در يك سال 
گذشته وارد روابط جديدي از همكاري ها شده، تاكيد 
كرد: ضرورت دارد در سطح دولتي و فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي، تالش ها و هماهنگي هاي بيشتري 
براي رسيدن به سطح مطلوب مبادالت و اجرايي شدن 
پروژه هاي همكاري صورت بگيرد. شافعي از دولتمردان 
دو كشور خواست كه بسترهاي قانوني و حقوقي الزم 
را براي حض��ور پررنگ ش��ركت هاي خدمات فني و 
مهندسي ايران در زمينه مشاوره و طراحي پروژه هاي 

سوريه فراهم كنند.
وزير راه و شهرسازي هم كه در اين همايش حضور يافته 
بود، نيز با بيان اينكه در يك سال گذشته در كميسيون 

مشترك ايران و س��وريه گام هاي بزرگي برداشته شد 
و روند كار بهتر از گذش��ته بود، گفت: امروز ش��رايط 
براي حضور موثر ش��ركت هاي ايراني در سوريه بهتر 
از هر زماني مهياست. محمد اسالمي ادامه داد: امروز 
پروژه هاي مسكوني س��وريه شامل ساخت واحدهاي 
مسكوني و همچنين توسعه زيربناهاي حياتي كشور 
براي اين دولت اولويت دارد. او با اعالم اينكه دو شركت 
مشترك بين ايران و سوريه تشكيل مي شود، افزود: از 
آنجا كه اين ش��ركت، پروژه ها را به شركت هاي ايراني 
واگذار مي كند، وزارت راه و شهرس��ازي ايران ضمانت 
اين ش��ركت ها را كرده و اين گونه ورود ش��ركت هاي 
ايراني به س��وريه هموار مي شود. اسالمي همچنين با 
بيان اينكه حمل ونقل و موضوعات بانكي و گمركي به 
مراحل خوبي رسيده، خطاب به فعاالن سوري گفت: 
با گسترش فعاليت ها يك روال متفاوت از آنچه با ديگر 

كشورها تجربه كرديد، تجربه خواهيد كرد.

   فرصت هاي سرمايه گذاري در سوريه 
در مقابل، مقامات سوري نيز به تش��ريح نحوه مراودات 
اقتصادي خود با ايران پرداختند. بنابه اظهارات وزير مسكن 
سوريه، دولت اين كشور مقرر كرده همه تسهيالت الزم و 
اولويت را به شركت هاي ايراني بدهد تا در بازسازي سوريه 
همكاري كرده و از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين كشور 
بهره مند شوند. بنابه اظهارات »سهيل محمد عبداللطيف«، 

تفاهم نامه امضا ش��ده در كميته مشترك ايران وسوريه 
شامل اقدامات عملي از جمله تاسيس شركت هاي ايراني 
و سوري است. در صورت عملي شدن توافقات، مي توانيم 
از شركت هاي دولتي سوريه استفاده كنيم. به گفته او، در 
صورت ايجاد شركت مشترك ايراني-سوري، شركت ها 
در تمام استان هاي سوريه مي توانند حضور داشته باشد. 
عبداللطيف توضيح داد: اين ش��ركت ني��ازي به ورود به 
مناقصه ندارد و مي تواند مس��تقيم وارد كار اجرا بش��ود. 
همچنين پروژه هاي سرمايه گذاري داريم كه سرمايه گذار 
ايراني مي تواند وارد آن بشود. او بيان كرد: بايد درباره مساله 
ضمانتنامه و موضوعات مالي، تفاهم كامل وجود داشته 
باشد؛ چرا كه بقيه فعاليت ها وابس��ته به توافقات مالي و 
بانكي است. عبداللطيف اعالم كرد: گام بعدي توافقنامه، 
تاسيس بانك مشترك بين ايران و س��وريه است كه در 
سوريه تاسيس مي شود. او بخش خصوصي در هر دو كشور 
را ش��ريك اصلي همه پروژه هاي سرمايه گذاري دانست 
وافزود: ضروري است بخش خصوصي ايران در بازسازي 
سوريه فعال شده و اين بخش در بازسازي زيرساخت هاي 

سوريه وارد عمل شود.
در همين حال، معاون وزير مسكن سوريه با اعالم اينكه 
مي توان شركت هاي مشترك ساخت وساز در سوريه 
ايجاد كرد، گفت: به شركت هاي فعال در حوزه امالك 
و ساخت وساز امتيازاتي تعلق مي گيرد. »مازن لحم« 
درباره فرصت هاي س��رمايه گذاري در سوريه توضيح 

داد: از طريق سازمان توسعه مسكوني و امالك در سوريه 
كه وابسته به وزارتخانه مسكن است مي توان اقدام به 
س��رمايه گذاري كرد. او افزود: سازمان سرمايه گذاري 
وتوسعه امالك در استان هاي مختلف سوريه ساخت 
حدود 200 هزار واحد مسكوني را در اختيار داشته و در 
استان هاي مختلفي همچون حلب سوريه حضور دارند. 
به گفته اين مقام مسوول س��وري، دولت اين پروژه ها 
را واگ��ذار مي كند و امكانات ب��ه آن مي دهد، بنابراين 
سرمايه گذاران حوزه مسكن مي توانند وارد اين پروژه ها 
شوند. به گفته اين مقام سوري، قانون، امكان تاسيس 
شركت هاي خارجي ساخت وساز را داده و اين شركت ها 
مي توانند فعاليت هاي ساخت وساز داشته باشند. اين 
شركت ها بايد در كشور خودشان مجوز داشته و سپس 
وارد سوريه ش��وند. بنابه توضيحات او، شركت ها بايد 
حداقل 5 سال س��ابقه كار داشته باشند و ضمانتنامه 
مالي ارايه دهند. لحم با اشاره به شركت هاي سهامي هم 
گفت: سهام اين شركت ها بايد قابل معامله بوده و همه 
سهام دراختيار اتباع سوريه و شخصيت هاي حقيقي و 
قانوني باشد. همچنين هيچ شخص حقيقي نمي تواند 
ببش از 5 درصد سرمايه شركت و هيچ شخص حقوقي 
نمي تواند بيش از 40 درصد سرمايه شركت را داشته 
باشد. او در پايان خاطرنشان كرد كه سوريه شركت هاي 
فعال در حوزه انرژي، آب و برق نيز دارد كه مي توانند با 

شركت هاي ايراني وارد مشاركت شوند.

قيمت ۵۰ كاالي پرمصرف افزايش يافت
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد تاثير واقعي 
سهميه بندي بنزين را بر قيمت برخي اقالم پذيرفت، گفت: 
100 قل��م كاالي پرمص��رف را وزارت صنعت هر روز رصد 
مي كنيم ك��ه در اين مدت 50 درص��د آنها افزايش قيمت 
داشته اند؛ البته برخي  افزايش ها بين يك تا چهار درصد بود. 
رضا رحماني در حاشيه همايش نقش فعاالن اقتصادي در 
تحقق گام دوم انقالب بيان كرد: افزايش قيمت 2۳ قلم كاال 
بين صفر تا يك درصد بوده است؛ بعضي كاالها نيز بين يك 
تا پنج درصد افزايش قيمت داشته اند و افزايش قيمت برخي 
اقالم مثل گوجه فرنگي بيشتر بوده است. او افزود: در هفته 
اخير قيمت چند قلم كاال مانند گوجه فرنگي نيز افزايشي 
غيرمتعارف داشت كه متاثر از قيمت بنزين نبود. رحماني 

ادامه داد: پيرامون سهميه بندي بنزين و نقش آن بر افزايش 
قيمت  ساير اقالم، بايد دو نكته را در نظر گرفت؛ يكي تاثير 
واقعي و ديگري تاثير رواني و تورم انتظاري است.وزير صمت 
با بيان اينكه قرار شد از منظر توليد افزايش قيمت صورت 
نگيرد، گفت: تالش ما اين بوده جلوي تاثير رواني و غيرواقعي 
را بگيريم. رحماني با بيان اينكه امروز نظارت بر بازار تشديد 
شده و رسيدگي ها بايد سرعت گيرد، اعالم كرد: در اين مدت 
شاهد سوءاستفاده هايي بوديم؛ به عنوان نمونه، تورم خودرو 
در بازار واقعي نبود و سوءاس��تفاده هايي در اين بازار رخ داد. 
او اضافه كرد: نظارت بر بازار هميشه وجود داشته، اما اكنون 
به دليل ش��رايط خاص، تشديد شده است؛ شرايط ايجاب 
مي كرد حضور جدي تري در بازار داشته باشيم. به گفته او، 

آمار شكايت ها بيشتر شده و بايد رسيدگي سرعت مي گرفت؛ 
اين موضوع متناسب با شرايط است و زمان ندارد و تا هر زمان 
احساس ش��ود بازار به اين نظارت نياز دارد، در بازار حضور 
داريم. رحماني ضمن تاكيد بر اينكه هميشه استانداردي 
از نظارت وجود دارد، افزود: طرح جديد نش��ان داد كارهاي 
اساسي مانند تكميل سامانه و كنترل زنجيره ها را بايد جدي تر 
انجام دهيم.رحماني درباره افزايش قيمت خودرو بيان كرد: 
اين افزايش قيمت از جانب خودروسازان نبوده و در بازار اتفاق 
افتاده است. او توضيح داد: حتي در مواردي اين افزايش قيمت 
خودرو عمدي بوده است؛ به طوري كه برخي سايت ها بدون 
اينكه خودرويي داشته باشند، در 20 روز، پنج هزار خودرو 

براي فروش عرضه كردند تا قيمت خودرو را باال ببرند.

تداوم صادرات با كارت هاي اجاره اي در مرزهاي عراق 
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق خبر داد كه بسياري از 
صادركنندگان هنوز به نام خودشان صادرات نمي كنند و 
استفاده از كارت هاي اجاره اي و يك بار مصرف در مرزهاي 
ايران و عراق رايج است.سيد حميد حسيني، در گفت وگو با 
ايرنا گفت: تعدادي از مرزنشينان و حاشيه نشينان شهرها، به 
ازاي هر دالر 50 يا 100 دريافت مي كنند و كاال به نامشان 
صادر مي شود. او معتقد اس��ت امكان نظارت به صادرات با 
كارت هاي اجاره اي ضعيف است و افراد تنها با يك قرارداد 
صوري خريد و ف��روش، مي توانند نام صادركننده را عوض 

كنند. به گفته حسيني، فكر نكنم اين افراد تصميم به بازگشت 
ارز صادراتي داشته باشند؛ سال گذشته هم عمده ارز حاصل 
از صادرات كه به كشور بازنگشت، صادرات اين افراد بود.او با 
بيان اينكه بسياري از صادركنندگان به عراق مشكلي از نظر 
بازگشت ارز ندارند و براي اين منظور كمتر مراجعه مي كنند، 
افزود: تحقيقات ما نش��ان داده كه بسياري از صادرات ها با 
كارت هاي اجاره اي انجام ش��ده و افراد دغدغه بازگشت ارز 
ندارند.او با اشاره به تعهد ارزي صادركنندگان عنوان كرد: 
بانك مركزي تا مرداد سال گذشته صادرات ريالي را پذيرفته 

بود؛ از آنجا كه بسياري از صادركنندگان امكان عرضه دينار در 
نيما نداشتند سال گذشته پيگيري هايي با بانك مركزي انجام 
شد و توافق كرديم بانك هاي ايراني در عراق، دينار را از خريدار 
كاالي ايراني يا صادركننده دريافت و ريال به او پرداخت كنند، 
همچنين قرار ش��د آنها تعهد ارزي صادركننده را از طريق 
نيما برطرف كنند. حسيني بيان كرد: اين بخشنامه از 1۳ 
اسفند سال گذشته ابالغ شد اما با اعمال تحريم ها از 14 آبان، 
ديگر امكان همكاري بين بانك ايران و عراق وجود نداشت 
و به همين دليل مجدد با بانك مركزي وارد مذاكره شديم. 
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كارآفريني؛ موتور محرك 
توسعه اقتصادي

سعيد اشتياقي| عضو اتاق بازرگاني تهران|
علم؛ دانستن در برابر ندانستن است و مطابق 
اين تعري��ف علم با تولد بش��ر متولد ش��د. از 
اين رو، تمام رش��ته ها علم هس��تند؛ اما نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه بسياري كارآفريني 
را به عن��وان علم تلقي نمي كنن��د و به صرف 
داشتن ويژگي هاي كارآفريني براي كارآفرين 
شدن بسنده مي كنند. اين در حالي است كه 
كارآفريني يك حوزه مطالعاتي چند رشته اي 
اس��ت. بس��ياري از صاحب نظران و محققان 
كارآفريني بر اين مس��اله اجماع نظر دارند كه 
كارآفريني نه تنها يك موضوع منحصر به فرد 
نيست و تعريف روش��ني ندارد؛ بلكه در مورد 
شيوه رفتار كارآفرينان هم توافقي وجود ندارد. 
يكي از داليلي كه خط مشي گذاران راهنمايي 
چنداني ب��راي كارآفريني اراي��ه نكردند، اين 
اس��ت كه كارآفريني پديده اي ميان رشته اي 
است و طيف گس��ترده اي از رشته ها از جمله 
اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي و مديريت 
را در بر مي گيرد. ماهيت بين رشته اي پژوهشي 
كارآفرين��ي نش��ان مي دهد ك��ه كارآفريني 
پديده اي است كه واحدهاي چندگانه مشاهده 
و تحليل مانند فرد، گروه، شركت، فرهنگ ها، 
مكان جغرافيايي، منابع كش��ورها و دوره هاي 
خاص زماني را در برمي گيرد در حالي كه يك 
رشته ممكن است با واحد هاي تحليل خاصي 
متناسب باش��د. هيچ رشته اي توانايي تحليل 
همه سطوح را ندارد. اما اينكه چرا بايد به علم 
كارآفرين��ي توجه كرد، در اين نوش��تار بدان 

خواهيم پرداخت. 
يك��ي از اين داليل م��ورد نظر اين اس��ت كه 
كارآفريني س��از وكاري است كه از طريق آن 
جامعه اطالعات فني را به محصوالت و خدمات 
تبديل مي كند، از طرف ديگر كارآفريني ساز 
وكاري اس��ت كه از طري��ق آن ناكارآمدهاي 
زودگذر و فرا زماني در اقتصاد كشف و كاهش 
داده مي ش��ود و در نهايت نوآوري كارآفريني 
از نظريه ه��اي جمع��ي بازارها، ش��ركت ها و 
سازمان ها موجب درك ناقص ما از چشم انداز 
كس��ب و كار مي ش��ود. »ويليام جك بامول« 
اقتص��اددان امريكايي معتقد اس��ت مطالعه 
كس��ب وكار ب��دون درك كارآفرين��ي مثل 
مطالعه »شكس��پير« است كه در آن شاهزاده 
دانماركي از بحث ما ملت حذف ش��ده باشد. 
براي كارآفريني نمي توان نقطه آغازي متصور 
ش��د؛ زيرا خالقيت و نوآوري همزاد بشر بوده 
اس��ت. اگرچه كارآفريني به عنوان يك قلمرو 
مطالعاتي در عرصه دانش��گاهي را به شوپيتر 
نس��بت مي دهند، اما كارآفرين��ي تاريخي به 
بلنداي انديشه بشر دارد. جامعه امروز در ايران 
تشنه مفاهيم كارآفريني است. كارآفرينان به 
عنوان موتور اقتصادي نقش آفريني مي كنند. 
اغلب آنها اليه دوم بازيگران اقتصادي هستند 
كه فرصت ه��اي كس��ب و كار را شناس��ايي 

مي كنند. 
الزم به ذكر اس��ت كه اين بازيگران گاهي در 
مخالفت مستقيم با كسب و كار بزرگ موجود 
و گاهي در نقش پش��تيبان ش��ركت ها ظاهر 
مي شوند، خطر پذير هستند و با فعاليت هاي 
كارآفرينانه به دنبال شناسايي و كسب آگاهي 
از بازار فرصت هاي جديد و نوآور هستند. نياز 
جامعه امروز با شرايط اقتصادي خاص آن، تولد 
فرهنگ كارآفريني است كه در اين راستا بايد 
روحيه كارآفريني و كارآفرين ش��و در جامعه 
نهادين��ه ش��ود. كارآفريني در همه س��طوح 
بايد به ي��ك فرهنگ تبديل ش��ود و فرهنگ 
كارآفرين��ي در م��دارس و ادارات، ارگان ها و 
سازمان ها نمادين شود. در واقع بايد كارآفريني 
را به يك كاركرد تبديل كنيم، آن وقت اس��ت 
كه كارآفريني تنها ش��امل بازرگانان مستقل 
نمي شود بلكه در عمل همه افرادي كه كاركرد 
مذكور را به انجام مي رسانند حتي اگر كاركنان 
يك شركت باشند را شامل مي شود. همچنين 
كارآفرين��ي صرفا يك فعالي��ت امتيازجويي 
فردي نيست بلكه عامل مهمي براي كمك به 

توسعه اقتصادي است. 



15 جهان

گزارشتحقيقاتدربارهاستيضاح،بهكميتهقضاييكنگرهميرود

تالشبرايپايانبيعملياروپادربرابرتغييراتآبوهوايي

دادگاه فدرال: ترامپ پادشاه نيست

قاره سبز در آستانه »اضطرار اقليمي«

گروه جهان|
 يك قاضي فدرال امريكا دونالد مك گان مشاور پيشين ترامپ 
را به حضور در برابر نمايندگان كنگره مجبور كرده است. به 
اين ترتيب، يكي از مش��اوران ارشد پيشين دونالد ترامپ 
نيز بايد در ارتباط با طرح استيضاح به پرسش نمايندگان 

پاسخ دهد. 
حكم اين قاضي فدرال در پي شكايت دموكرات هاي كنگره 
از دونالد ترامپ براي مانع تراشي در روند تحقيقات پرونده 
استيضاح او در كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان امريكا 
صادر شده و الزم االجراست. كاخ سفيد تاكنون مانع حضور 
چندين شاهد در جلسات تحقيق شده و گفته مي شود حكم 
اخير دادگاه مي تواند راه را براي حضور شاهدان بيشتر در اين 

جلسات باز كند. 
ناظران بر اين باورند كه اظهارات دونالد مك گان مشاور ارشد 
و پيشين كاخ سفيد، مي تواند بر كارآمدي تالش  نمايندگان 
حزب دموكرات در كنگره در ارتباط با پرونده استيضاح دونالد 
ترامپ بيش از پيش بيفزايد. مك گان به موازات جان بولتون 
مشاور پيشين امنيت ملي كاخ سفيد، در شمار باالرتبه ترين 
مقاماتي هس��تند كه در ارتباط با طرح استيضاح در برابر 

نمايندگان كنگره امريكا حضور خواهند يافت.
كتانجي براون قاضي فدرال امريكا در حكم مبسوط و 120 
صفحه اي خود اعالم كرده اس��ت ك��ه حتي نزديك ترين 
همكاران رييس جمهوري امريكا نيز نمي توانند از حضور و 

پاسخگويي در برابر نمايندگان كنگره معاف شوند. 
دونالد مك گان از جمله كساني است كه در زمان تحقيقات 
راب��رت مولر پيرامون تماس هاي تي��م انتخاباتي ترامپ و 
مقامات روسيه، به عنوان مشاور دونالد ترامپ فعاليت داشته 
است. گفته شده نمايندگان دموكرات تصميم دارند درباره 
كارش��كني احتمالي دونالد ترامپ در تحقيقات پيرامون 
نقش روسيه در انتخابات امريكا پرسش هايي از مشاور ارشد 

و پيشين ترامپ بكنند.
موضوع پرونده تماس هاي احتمالي تيم انتخاباتي ترامپ 
با مقامات روس��يه و تحقيقات رابرت مولر به ماه ها پيش از 
فاش شدن تماس تلفني ترامپ و ولودمير زلنسكي همتاي 
اوكرايني او، باز مي گردد. نتايج تحقيقات رابرت مولر در ماه 

آوريل سال جاري منتشر شده بود.

  رييس جمهور و پادشاه
كنتاجي براون در حكم خود اعالم كرده رييس جمهوري در 
امريكا پادشاه نيست. اين قاضي فدرال در حكم خود آورده 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا فاقد اختيار قانوني 
براي معاف كردن مشاوران خود از انجام تعهدات قانوني شان 
است. او نوشته: »ماحاصل 250 سال تاريخ ثبت شده امريكا 
بيانگر اين است كه رييس جمهوري پادشاه نيست. بديهي 
است كه كارمندان فعلي و سابق كاخ سفيد براي مردم اياالت 
متحده كار مي كنن��د و آنها براي محافظت و دفاع از قانون 

اساسي اياالت متحده سوگند ياد مي كنند. “
در همين رابطه، نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان، 

اعالم كرده است كه مصونيت قضايي مطلق در برابر كنگره 
نمي تواند از اركان دموكراسي امريكا باشد و همه مسووالن 

امريكا در برابر كنگره پاسخ گو هستند.
اشاره نانسي پلوس��ي به اظهارات كاخ سفيد درباره دونالد 
مك گان مشاور پيشين ترامپ است. كاخ سفيد اعالم كرده 
كه مك گان از مصونيت مطلق قضايي برخوردار اس��ت و 
الزامي به حضور در برابر نمايندگان كنگره و پاسخگويي به 

پرسش هاي نمايندگان ندارد.
فاش ش��دن مضمون تماس تلفني روز 25 جوالي دونالد 
ترامپ با ولوديمير زلنسكي، همتاي اوكرايني او، به طرح 
استيضاح عليه رييس جمهوري امريكا موضوعيت بخشيده 

است. گفته مي شود كه ترامپ از سياست خارجي دولت خود 
به مثابه حربه اي براي پيشبرد مقاصد فردي سوءاستفاده 
كرده اس��ت. در تماس تلفني ياد ش��ده، ترامپ پرداخت 
كمك هاي نظامي ۴00 ميليون دالري به اوكراين را مشروط 
به همكاري زلنسكي در پرونده هانتر بايدن، پسر جو بايدن و 

يكي از رقباي انتخابات سال 2020 كرده بود.

  ارسال گزارش استيضاح به كميته قضايي
در همين حال، رييس كميته اطالعات مجلس نمايندگان 
كه رهبري تحقيقات براي استيضاح را برعهده دارد گفته 
است گزارش جلسات برگزار شده و شهادت هاي ارايه شده 

را هفته آين��ده به كميته قضايي مجلس تحويل مي دهد. 
آدم ش��يف گفته از آنجا كه پاي اعتبار انتخابات امريكا در 
ميان اس��ت موضوع حياتي و فوري اس��ت و نبايد بيش از 

اين صبر كرد.
آدام شيف در نامه اي به اعضاي كنگره گفته است، در گزارش 
مذكور موارد متعددي از سرپيچي كاخ سفيد از همكاري با 
اين تحقيقات ذكر مي ش��ود و اين همكاري نكردن دولت 
ترامپ با كنگره مي تواند اساس يك ماده جداگانه استيضاح 
-يا اتهام رس��مي مانع تراش��ي - علي��ه رييس جمهوري 

جمهوري خواه باشد.
اين قانونگذار دموكرات كميته اطالعاتي نوشته است: »ده ها 
شاهد از دستور رييس جمهوري ترامپ براي سرپيچي از 
احضاريه هاي قانوني پيروي كردند و كاخ س��فيد، وزارت 
خارجه، وزارت دفاع، دفتر مديريت و بودجه و وزارت انرژي 
هيچ سندي را در پاسخ به احضاريه ها ارايه ندادند. در حقيقت، 
اين كميته ها هيچ سندي از هيچكدام از دستگاه هاي قوه 

مجريه دريافت نكردند.«
به نوشته آسوشيتدپرس، تهيه اين گزارش پيش نياز الزم 
براي راي گيري احتمالي در مجلس نمايندگان تحت رهبري 
دموكرات ها در مورد استيضاح ضد دونالد ترامپ است. آدام 
شيف در اين نامه گفته: »شهادت و اسنادي كه ما موفق به 
دستيابي به آنها شده ايم، الگويي حقيقي را فاش مي كند كه 

بسيار منكوب كننده، مسلم و نكوهيده است.«
شيف گفته تحقيقات همچنان ادامه دارد، اما محققان 
ممكن است استش��هادها يا دادرسي هاي بيشتري را 
برگزار كنند. اگر مفاد استيضاح به تصويب برسد، سناي 
تحت كنترل جمهوري خواهان بعدا محاكمه اي را در 
مورد محكوم كردن دونالد ترامپ و حذف او از س��مت 
رياست جمهوري برگزار مي كند. البته جمهوري خواهان 
تمايل اندكي براي ح��ذف ترامپ كه به دنبال انتخاب 
مجدد در س��ال 2020 است، نش��ان داده اند. ترامپ 
هرگونه عمل ناشايست را انكار مي كند. او و بسياري از 
همكاران جمهوري خواهش در كنگره، اين تحقيقات 
را به عنوان ساختگي، جعلي يا تالش دموكرات ها براي 
براندازي نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا در 

سال 201۶ ميالدي رد كرده اند.

گروه جهان|
پارلمان اتحاديه اروپ��ا تنها يك هفته مانده به كنفرانس 
مبارزه ب��ا تغيي��رات آب و هوايي در مادري��د، به بحث و 
گفت وگو پيرامون تغييرات اقليمي نشس��ته و در آستانه 
اعالم »اضطرار آب و هوايي« است. »اورسوال فن در الين« 
رييس آينده كميسيون اروپا، اعالم كرده است كه مبارزه 
با تغييرات اقليمي اولويت اصلي اتحاديه اروپا خواهدبود. او 
تاكيد كرده كه خواستار اروپايي عاري از گازهاي گلخانه اي 

تا سال 2050 ميالدي است. 
به گزارش يوروني��وز، قانونگذاراني ك��ه از اين قطعنامه 
حمايت كرده اند، اعالم كرده اند كه از اول دس��امبر، سه 
روز ديگر، به كميسيون اتحاديه اروپا براي اجراي چنين 
طرحي فشار وارد خواهند كرد. اين نمايندگان قصد دارند 
طرح اعالم »اضطرار اقليمي« را دستكم به صورت نمادين 
پيش از كنفرانس اقليمي مادريد موسوم به »كوپ 25« 

تصويب كنند.
پاسكال كانفين رييس كميسيون محيط زيست پارلمان 
اروپا، حامي و مبتكر اصلي چنين قطعنامه اي است. پاسكال 
كانفين در صفحه توئيتر خود نوش��ته اس��ت: »تصويب 
قطعنام��ه اعالم وضعي��ت اضطراري آب و ه��وا نمادين 
است، اما وحشتناك است اگر پنجشنبه آينده اين طرح 
راي نياورد. من از تمام نمايندگان پارلمان مي خواهم به 

مسووليت خطير خود توجه كنند.«
بحث  و گفت وگو درباره اين قطعنام��ه نمادين در حالي 

صورت مي گيرد كه س��ازمان ها و فعاالن محيط زيستي 
انتقادات فراواني از بي عملي اروپا در برابر تغييرات اقليمي 
دارند. سازمان »گرين پيس« )صلح سبز( در واكنش به 
بررس��ي اين قطعنامه نمادين اعالم كرده است: »جهان 
نيازي به فعاليت هاي نمادين ندارد، جهان نيازمند افراد 

شجاع براي گرفتن تصميم هاي مهم است.« 
ويل نينيس��تو نماينده س��بزهاي پارلم��ان اروپا، گفته 
نمايندگان پيش��نهاد دو قطعنامه را داده اند. يكي از آنها 
مربوط به اعالم »وضعيت اضطراري اقليمي« است و ديگري 
فشار پارلمان به كميسيون اتحاديه اروپا تا كشورهاي عضو 
اتحاديه طرح مربوط به »دي اكس��يدكربن زدايي« را در 
دستور كار قراردهند. ويل نينيستو گفته: »در حالي كه ما 
درخواست دوم، مبني بر پايان توليد گازهاي كربني تا سال 
2050 را اولويت خود قرارداده بوديم اما نمايندگان ليبرال 
پارلمان تصميم گرفتند تنها طرح اول را به بحث بگذارند.«

طبق نظرسنجي موسسه »بي  وي آ« كه يك هفته پيش از 
آغاز بيست  و پنجمين كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان 
ملل انجام ش��ده، از هر دو نفر اروپاي��ي، يك نفر دغدغه 
جدي نس��بت به تغييرات اقليم��ي دارد و آن را در صدر 
فهرست مهم ترين چالش هاي پيش روي جهان مي داند. 
ساموئل لِره نماينده حقوقي بنياد فرانسوي »طبيعت و 
انسان« گفته است: »هرگز انتظار نداشتم دغدغه نيمي 
از ش��ركت كنندگان در نظرس��نجي، معضل تغييرات 
اقليمي باشد. اين نتيجه نش��ان مي دهد كه آنها منتظر 

پاس��خ دولت ها در قبال معضالت آب و هوايي هستند.« 
پس از خ��روج يكجانبه دولت امريكا ب��ه رهبري دونالد 
ترامپ از پيمان بين المللي آب و هوايي پاريس، نگراني ها 
درباره تغييرات اقليمي سريع و مخرب در نقاط مختلف 
جهان افزايش يافته اس��ت. از جمله هزاران دانشمند از 
كشورهاي مختلف هش��دار مي دهند كه سياره زمين با 
يك وضعيت اضطراري آب وهوايي روبرو اس��ت و بحران 
اقليمي شديدتر از چيزي است كه انتظار مي رفت به طوري 
كه اكوسيستم هاي طبيعي و سرنوشت بشريت را تهديد 
مي كند. اغلب كش��ورهاي جه��ان در توافق آب وهوايي 
پاريس كه در س��ال 2015 ميالدي انعقاد شد، موافقت 
كردن��د تا سياس��ت هايي را براي محدود ك��ردن ميزان 
گرمايش جهاني تا دو درجه سلس��يوس به كار بگيرند. 
براي تحقق اين هدف، اقتصاد جهاني بايد هر چه سريع تر 
توليد گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهد، مساله اي كه 
چالش برانگيز شده است. اغلب كشورهاي در حال توسعه بر 
اين باورند، پس از چند دهه استفاده از سوخت هاي فسيلي 
توسط كشورهاي توسعه يافته، حاال رشد اقتصادي آنان 
نبايد به دليل تالش براي كاستن از گازهاي گلخانه اي كه 
)توسعه  يافته ها بيشترين سهم را در توليد آن داشته اند( 
محدود ش��ود. اين در حالي اس��ت كه دانشمندان انجام 
اقدامات معيني براي مقابله ب��ا پديده گرمايش زمين را 
الزام��ي مي دانند. اين اقدامات عبارتن��د از بهره گيري از 
انرژي هاي تجديدپذير، كاهش توليد مواد مضر از جمله 

گاز متان و كربن سياه، حمايت از محيط طبيعي جنگل ها 
و باتالق ها، كاهش مصرف محصوالت گوشتي،اصالحات 

پايدار اقتصادي و كاهش جمعيت.
بيست وپنجمين كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل 
متحد، روزهاي دوم تا نهم دسامبر به رياست دولت شيلي 
و به ميزباني مادريد در شرايطي برگزار مي شود كه واحد 
اطالعات اكونوميست هفته گذشته هشدار داده بود باال 
رفتن دماي زمين تا 2050 ميالدي س��ه درصد از توليد 
ناخال��ص داخلي جهاني را از ميان خواهد برد و س��رعت 
رشد اقتصادهاي صنعتي را كند خواهد كرد. بر اساس اين 
گزارش، در بين مناطق مختلف جهان، قاره آفريقا بيشترين 
آسيب پذيري و امريكاي شمالي كمترين آسيب پذيري را 

از تغييرات اقليمي متحمل خواهند شد. 

در اين تحقيقات مجموعه اي از عوامل كه بحران را تشديد 
مي كند نيز ذكر ش��ده، از جمله فقدان زيرس��اخت هاي 
باكيفيت، ق��رار گرفتن در معرض خشكس��الي به دليل 
موقعيت خاص جغرافيايي، فرسايش خاك و باال آمدن آب 
سطح درياها. بنا براين گزارش، حجم توليد ناخالص داخلي 
جهان هم تا 2050 ميالدي به 250 تريليون دالر خواهد 
رسيد. در اين گزارش آمده، امريكاي شمالي تا سال 2050 
حدود 1.1درصد، اروپاي غربي 1.7درصد، و اروپاي شرقي 
3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به دليل تغييرات 
اقليمي از دست خواهند داد. پيش بيني شده كه روسيه 
تا سال 2050 ميالدي حدود پنج درصد از توليد ناخالص 
داخلي خود را از دست دهد و از جمله كشورهايي باشد كه 

بيشترين آسيب را از اين بابت متحمل شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

شديدترينزمينلرزهدر
دهههاياخيرآلبانيرالرزاند

گروه جهان| آلباني  شديدترين زمين لرزه در چند 
دهه  اخير را از سر گذراند. موسسه علوم زمين تيرانا 
)پايتخت آلباني( و مركز تحقيقات زمين شناس��ي 
آلمان در پتسدام شدت اين زمين لرزه را ۶.3 و سازمان 
زمين شناسي امريكا آن را ۶.۴ ريشتر اعالم كرد. مركز 
اين زمين لرزه بر پايه گزارش هاي منتشرشده، تقريبا 
در 10 كيلومتري ش��مال دراج )دومين شهر بزرگ 
آلباني( و 30 كيلومتري شمال غربي تيرانا و در عمق 
10 كيلومتري از سطح زمين، واقع شده است. اين 
زمين لرزه شمار زيادي پس لرزه هم به دنبال داشته 
است. خبرگزاري فرانسه شمار زخمي شدگان را 150 
نفر اعالم كرده است. نخستين تصاوير منتشرشده از 
منطقه زلزله زده، نشان دهنده سنگيني خسارت هاي 
واردآمده اند. اين زمين ل��رزه و برخي از پس لرزه ها 
در كوزوو و جنوب ايتاليا هم احس��اس شده اند. در 
منطقه اي كه چندان از مركز زمين لرزه دور نيست، 
دست كم يك س��اختمان چندين طبقه فروريخته 
اس��ت. از آنجا كه اين زمين لرزه در س��اعت 3.۴5 
دقيقه بامداد )به وقت محلي( رخ داده است، بسياري 
از مردم در خواب غافلگير ش��ده اند. اين زمين لرزه، 
دومين زمين لرزه ش��ديد در اين كش��ور در دو ماه 
گذشته است. در يك زمين لرزه به نسبت قدرتمند 
5.۶ ريشتري كه در اواخر ماه سپتامبر رخ داد، 500 
خانه تخريب و بيش از 100 نفر زخمي ش��دند. در 
زمان وقوع آن زمين لرزه ه��م وزارات دفاع آلباني از 
شديدترين زمين لرزه در ده ها سال اخير سخن گفته 
بود. آلباني با تقريبا 3 ميليون نفر جمعيت، در مركز 

يكي از زلزله خيزترين مناطق دنيا واقع شده است.

حمايتچينازاصالحات
درشورايامنيتسازمانملل

گروه جهان| نماينده چين در سازمان ملل گفته، پكن با 
هدف تامين نيازهاي دوران فعلي و آتي، از انجام اصالحات 
معقول و ضروري تشكيالت شوراي امنيت سازمان ملل 
حمايت مي كند. به گزارش شين هوا، »ژانگ جون« در 
سي وسومين نشست مقدماتي هفتادمين جلسه مجمع 
عمومي س��ازمان ملل در مقر اين سازمان در نيويورك 
گفته، با توجه به ظهور گروهي كشورهاي در حال توسعه 
در آينده تعريف شده، چين با هدف تامين نيازهاي اين 
دوران، از اصالح معقول و ضروري تش��كيالت شوراي 
امنيت سازمان ملل حمايت مي كند. به گفته او، حضور 
و ش��نيدن صداي كش��ورهاي در حال توسعه، به ويژه 
كشورهاي آفريقايي، بايد در اولويت قرار گيرد. بيشتر 
اعضاي س��ازمان ملل، كش��ورهاي كوچك و متوسط 
هستند و تاكنون، ۶3 كشور به شوراي امنيت راه نيافتند. 
متاسفانه، برخي از كشورهاي كوچك و متوسط هر ۴0 
يا 50 سال صاحب يك كرس��ي در اين شورا مي شوند. 
ژانگ افزود: »اصالح تشكيالت شوراي امنيت بايد باعث 
افزايش فرصت كشورهاي كوچك و متوسط براي حضور 
در اين شورا و مشاركت در روند تصميم گيري آن شود. 
اين تنها راهي است كه باعث دمكراتيك تر، شفاف تر و 
كارامدتر شدن شوراي امنيت مي شود. چندجانبه گرايي 
در معرض حمله قرار دارد و ش��وراي امنيت بيش از هر 
چيزي نيازمند وحدت و همكاري است. اصالح شوراي 
امنيت مربوط به منافع حياتي اعضاي سازمان ملل و آينده 
اين سازمان است و به اصالح سيستم حاكميت جهاني 
و نظام بين المللي منتهي خواهد شد.« اصالح شوراي 
امنيت سازمان ملل موضوعي است كه در سال هاي اخير 

مورد توجه قرار گرفته است. 

تورمآرژانتينبه۵۵درصد
خواهدرسيد

گروه جهان| هرنان السنزا وزري دارايي آرژانتين، 
گفته است كه نرخ تورم احتماال تا پايان سال جاري 
به 55 درصد خواهد رس��يد كه دو درصد بيشتر از 
نرخ پيش بيني شده قبلي توسط دفتر بودجه دولت 
خواهد بود. به گزارش رويترز، تا پايان ماه اكتبر، نرخ 
تورم آرژانتين به 50.5 درصد افزايش پيدا كرده است. 
آرژانتين اكنون پس از ونزوئال و زيمباوه سومين نرخ 
تورم باال در جه��ان را دارد. وزير دارايي آرژانتين در 
بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه 
نرخ فقر در اين كش��ور به 35 درصد افزايش يافته، 
گفته: »اكنون در مقايسه با سال 2015 حدود سه 
ميليون نفر بيش��تر در خط فقر زندگي مي كنند.« 
انتظار م��ي رود اقتصاد آرژانتين امس��ال را با ثبت 
رشد اقتصادي منفي 2.7 درصدي به پايان برساند 
كه 0.1درصد بيشتر از پيش بيني قبلي انجام شده 
توسط صندوق بين المللي پول خواهد بود. يكي ديگر 
از مشكالت اصلي اقتصاد آرژانتين، 2۸ ميليارد دالر 
بدهي خارجي اين كش��ور است كه در سال 2020 
ميالدي موعد بازپرداخت آنها فرا مي رسد. آرژانتين 
در مجموع حدود 100 ميليارد دالر بدهي خارجي 
دارد ك��ه 57 ميليارد دالر آن طي دو س��ال اخير و 
توسط صندوق بين المللي پول در قالب بسته نجات 
به اين كشور تخصيص داده شده است. بانك مركزي 
آرژانتين براي مقابله با بحران ارزي كم س��ابقه اين 
كشور دستور داده است هر شهروند اين كشور در هر 
ماه بتواند تنها 200 دالر از طريق حساب هاي بانكي 
خريداري كند كه حداكثر 100 دالر آن قابل تحويل 

به شكل نقدي خواهد بود.

مالزيميليونهاتنزباله
غربيهارابرميگرداند

گروه جهان| مالزي كه نخس��تين و بيشترين رتبه 
وارد كننده زباله هاي پالستيكي در جنوب شرق آسيا و 
جهان شناخته مي شود، تصميم گرفته است با برگرداندن 
ميليون ها تن زباله به كشورهاي مبدا كه از كشورهاي 
غربي اس��ت، اين روند را كاهش دهد. به گزارش ايرنا، 
مالزي اع��الم كرده ۴2 كانتينر ش��امل محموله زباله 
پالس��تيكي كه از طريق دريا به اين كشور وارد شده را 
به بريتانيا )كشور ارسال كننده( پس مي فرستد. گروه 
محيط زيس��تي Greenpeace با انتش��ار گزارشي 
درس��ال جاري اعالم كرد كه بر اساس داده هاي تهيه 
ش��ده در ماه هاي ژانويه و نوامبر 201۸، مالزي با 15.7 
درصد نخس��تين وارد كننده زباله هاي پالستيكي از 
كشورهاي مختلف در منطقه جنوب شرق آسياست. 
طبق اين گزارش، تايلند با ۸.1 درص��د، ويتنام با 7.۶ 
درصد، هنگ كنگ ب��ا ۶.۸ درصد و امريكا با ۶.1 درصد 
به ترتيب پس از مالزي باالترين واردكنندگان زباله در 
جهان بودند. وزارت محيط زيست مالزي و كميسيون 
عالي بريتانيا اعالم كرده اند ك��ه لندن توافق كرده ۴2 
كانتينر حامل زباله پالستيك را كه به طور غيرقانوني 
به مالزي وارد شده، بازگشت داده شود. كانتينرها اواخر 
201۸ تا مارس 201۹ وارد بندر پنانگ مالزي ش��ده 
است. طبق گزارش كيودو، از زماني كه چين ممنوعيت 
واردات زباله در ژانويه 201۸ را به اجرا گذاشت، مالزي به 
اصلي ترين كشور دفع زباله جهان تبديل شده كه عمدتا 
به صورت قاچاق به اين كشور وارد مي شود. مالزي از ژوئن 
سال گذشته صدور پروانه ساخت كارخانه هاي بازيافت 
زباله هاي پالستيكي را مسدود كرد و همزمان واردات 

زباله هاي پالستيكي را نيز ممنوع اعالم كرد.

دامادترامپمسوولنظارتبر
پروژهديوارمكزيكشد

گروه جهان| دونالد ترامپ پس از ناكام ماندن طرح  
دامادش »جِرد كوشنر« براي سازش بين فلسطينيان 
و رژيم صهيونيستي موسوم به »معامله قرن«، اكنون 
او را مس��وول نظارت بر پروژه جنجالي س��اخت ديوار 
مرزي مكزيك كرده اس��ت. به گزارش تارنماي هيل، 
س��اخت ديوار مرزي امري��كا با مكزيك ك��ه يكي از 
وعده هاي انتخابات��ي 201۶ دونالد ترامپ بود، منجر 
شد تا رييس جمهوري امريكا براي تحقق آن و اختالف 
با دموكرات هاي كنگ��ره جهت اختصاص بودجه پنج 
ميليارد دالري براي ساخت آن، دولت فدرال امريكا را از 
22 دسامبر 201۸ تا 25 ژانويه 201۹ به مدت 35 روز به 
تعطيلي كشاند و ۸00 هزار كارمند فدرال را بدون حقوق 
گذارد.  حال بسياري از مقام هاي كنوني و پيشين دولت 
امريكا گفته اند، كوشنر با هفته اي دو بار سر زدن بر روند 
ساخت ديوار مرزي، پيشرفت اين پروژه ساخت وساز را 
به دست گرفته است. گزارش شده كه كوشنر، سازمان 
گمركات و مرزباني امريكا و همچنين بخش مهندسي 
ارتش امريكا را براي تس��ريع اين ساخت وساز مجاب 
كرده اس��ت. داماد ترامپ تالش دارد ۴50 مايل حائل 
مرزي را تا پيش از انتخابات 2020 به پايان رساند؛ براي 
اين منظور، او ناگزير اس��ت بيش از ۸00 پرونده درباره 
تصرف امالك خصوصي بر س��ر راه ساخت اين حائل 
مرزي را به نتيجه برساند. پيشتر، كوشنر با اعالم طرحي 
با عنوان »معامله ق��رن«، به دليل مخالفت طرف هاي 
فلسطيني ناكام ماند. رهبران فلسطيني مخالف اين 
طرح گفته اند، موضع گيري هاي ترامپ به شدت به نفع 
رژيم صهيونيستي بوده است؛ از جمله مي توان به انتقال 

سفارت امريكا از تل آويو به بيت المقدس اشاره كرد.
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ديپلماسي فوتبالي عربستان
امارات و بحرين در قطر 

گروه جهان| در حالي س��وت مسابقات فوتبال 
جام كشورهاي عرب حوزه خليج فارس سه شنبه 
در قطر به صدا در  آمد كه تيم هاي عربستان، امارات 
و بحرين براي نخس��تين بار از زمان قطع ارتباط 
با دوح��ه در ژوئن 2017 مي��الدي در اين رويداد 
ورزشي حضور پيدا كرده اند. به گزارش يورونيوز، 
اين سه كش��ور 12نوامبر اعالم كردند در بيست و 
چهارمين دوره اين رقابت هاي منطقه اي حضور 
خواهند داشت. عربستان، امارات و بحرين به همراه 
مصر، دوح��ه را به حمايت از گروه ه��اي تندرو از 
جمله اخوان المسلمين متهم مي كنند. قطري ها 
بارها اين موضوع را تكذيب كرده اند. اين كشورها 
2017 تحريم هاي��ي را عليه قط��ر وضع كردند و 
حريم هوايي و مرز زميني و دريايي خود با قطر را 
بستند كه منجر به تعليق فعاليت هاي تجاري نيز 
شد. خالد جاراهلل، معاون وزير خارجه كويت پيشتر 
گفته بود كه تصميم اين كش��ورها براي رفتن به 
دوحه نشانه اي روشن از پيشرفت براي حل بحران 
در خليج فارس اس��ت. او بدون اشاره به جزييات 
بيش��تر گفته بود اقدامات ديگر كه تاييد مي كند 
ما مسير درستي را براي دستيابي به نتايج مثبت 
در پيش گرفته ايم، انجام شده است. دو سال پيش 
از اي��ن رياض، ابوظبي و منام��ه از حضور در دوره 
پيشين مس��ابقات فوتبال جام كشورهاي عرب 
حوزه خليج فارس در دوحه خودداري كرده بودند. 
تاريخ مسابقات دوره قبل تنها چند ماه پس از آغاز 
اين بحران منطقه اي بود. عبدالخالق عبداهلل استاد 
علوم سياسي در امارات، گفته تصميم اين كشورها 
براي شركت در رقابت هاي منطقه اي همان اندازه 
كه ورزشي است به همان ميزان نيز سياسي است. 
او گفته: »فوتب��ال )...( مي تواند درها را براي ورود 
هواداران ورزشي به قطر براي حمايت از تيم هايشان 
باز كند.« اين استاد دانشگاه اين برداشت را دارد كه 
به اين طريق ممنوعيت سفر به قطر لغو مي شود. 
با اين حال رياض، ابوظبي و منامه تاكنون نسبت 
به اين موضوع كه آيا اتباع آنها مي توانند مستقيم 
به قطر سفر كنند، اظهارنظري نكرده اند. در حال 
حاضر پرواز مستقيم بين اين پايتخت ها و دوحه 
امكان پذير نيس��ت. پيش از اين ق��رار بود در اين 
دوره از مسابقات فقط پنج تيم قطر، عراق، كويت، 
عمان و يمن حضور داشته باشند اما با اعالم حضور 
ديرهنگام سه كش��ور امارات، كويت و عربستان، 

قرعه كشي مجدد برگزار شد.

دستور ترامپ براي بازنگري 
درباره تحريم بانك تركيه اي

رييس جمه��وري امري��كا در پيام��ي از وزارت 
خزان��ه داري و دادگس��تري خواس��ته تا تبعات 
تحريم هاي واش��نگتن عليه بانك دولتي هالك 
تركيه را بررسي كنند. به گزارش بلومبرگ، يك 
مقام خزانه داري امري��كا در نامه اي به ران ويدن 
سناتور ارشد دموكرات، اذعان كرده دونالد ترامپ 
به دنبال تحريم بانك هالك تركيه اس��ت. گفته 
شده، استيون منوچين وزير خزانه داري، تاكنون 
هفت ديدار با مقامات ارشد تركيه داشته است. 
رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه، 
بارها از ترامپ خواسته تا اتهامات عليه هالك بانك 
را پس بگيرد. تامپ ام��ا منوچين و »ويليام بار« 
دادستان كل را به عنوان مسوول بررسي تحريم 

هالك بانك منصوب كرد.

پيوستن قطر و كويت
به ائتالف دريايي 

رييس ستاد ائتالف دريايي به رهبري امريكا در 
تنگه هرمز گفته قطر و كويت قصد دارند به اين 
ائتالف بپيوندند. به گزارش آسوشيتدپرس، انتظار 
مي رود كه قطر و كويت پرسنل و قايق هاي گشت 
در اختيار اين ائتالف بگذارند. زمان پيوستن اين 
دو كشور هنوز روشن نيست. جان كنكلين، رييس 
ائتالف امنيت كشتيراني در خليج فارس كه به 
خاورميانه سفر كرده همچنين گفته با كانادا نيز 

در همين زمينه مذاكره كرده است. 

دادگاه پاكستان دستور 
عمران خان را تعليق كرد

دادگاه عالي پاكستان با دستور نخست وزير براي 
تمديد رياس��ت ژنرال قمر جاويد باجوا بر ارتش 
مخالفت و طي حكمي اين دستور را معلق كرد. 
به گزارش اسپوتنيك، عمران خان نخست وزير 
پاكس��تان، چندي پيش گفته بود، تصميمش 
براي تمديد رياس��ت ژنرال باجوا ب��ر ارتش اين 
كشور نهايي شده است. عمران خان 1۹ اوت ژنرال 
قمر جاويد باجوا را براي يك دور ديگر به عنوان 
رييس س��تاد كل ارتش پاكستان تا سال 2022 

منصوب كرده بود.

جزييات توافق نفتي اوليه 
ميان بغداد و اربيل

وزير نفت عراق از توافق اوليه بغداد و اربيل درخصوص 
بودجه فدرال و تعهدات نفتي خبر داده است. به گزارش 
شفق نيوز، ثامر الغضبان وزير نفت عراق، گفته: »به 
توافق هاي اوليه اي رسيديم كه شخصا آن را نهايي 
توصيف مي كنم. ما توافق كرديم كه اقليم كردستان 
روزانه 250 هزار بشكه از نفط استخراج شده در اين 
اقليم را به شركت نفت عراق موسوم به سومو تحويل 
دهد و در مقابل دولت فدرال موظف به پرداخت حقوق 
كارمندان دولت اربيل و سهم كردستان عراق از بودجه 
دولت فدرال است.« الغضبان گفته اين توافق از سال 

آتي ميالدي اجرا مي شود.
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عكسروز

چهرهروز

آخرين شاگرد نيما يوشيج درگذشت
بهمن صالحي، آخرين بازمانده از نسل شاگردان نيما يوشيج روز گذشته درگذشت. حسن نوغانچي صالح معروف به » بهمن صالحي« در سال 
۱۳۱۶ در رشت به دنيا آمد. او كه شعر را با قالب هاي كالسيك شروع كرده بود و از نخستين كساني بود كه غزل را در هياتي متفاوت مي نوشت و 
آنقدر در اين دگرگونه سرودن متبحر شد كه سرفصلي نو با عنوان »غزلواره« را به شعر دهه چهل و پنجاه قبوالند. »صالحي« پس آشنايي با نيما و 
پيشنهاد تازه  و جسورانه او براي شعر، قالب هاي پسانيمايي را هم آزمود و متكي به تصاوير تازه و زبان اغلب روزآمدش، برخي از آثارش را در جمع 
بهترين نمونه هاي شعر نيمايي و آزاد امروز مي توان يافت. آثار صالحي ابتدا در مجالت فردوسي، سپيد و سياه و اميد ۱۳۳۳ منتشر شد و كتاب هاي 

»افق سياه تر« در سال ۱۳۴۵، »مردي از گيالن« در سال ۱۳۴۷، و از آن پس نيز مجموعه هاي بسيار ديگر را منتشر كرد.

بازارهنر

اركسترمليبهياد»مشكاتيان«مينوازد
اركستر ملي ايران در مراسم بزرگداشت 
»پرويز مشكاتيان« روي صحنه مي رود. 
همزمان با مراسم اختتاميه دومين دوره 
جشنواره موسيقي صبا، آيين بزرگداشت 
پرويز مشكاتيان، با همكاري بنياد رودكي و 
دانشگاه هنر برگزار مي شود. در اين رويداد 
اركس��تر ملي ايران ب��ه رهبري ميهمان 
مهدي قاسمي و خوانندگي وحيد تاج در 

تاالر وحدت اجرا مي كند. در اين مراسم آثار برگزيده 

پرويز مش��كاتيان چون: »بيداد« و »سرو 
آزاد« با تنظيم »بهزاد عبدي«، »محبوب 
من، وطن« ب��ا تنظي��م كارن كيهاني و 
همچنين »چهار مض��راب دوِدعود« اثر 
پرويز مش��كاتيان-كامبيز روشن روان با 
تنظيم كامبيز روشن روان توسط اركستر 
ملي نواخته مي ش��ود. مراسم اختتاميه 
دومين جشنواره صبا و بزرگداشت استاد 

مشكاتيان نهم آذرماه در تاالر وحدت برگزار مي شود.

تاريخنگاري

کنفرانس تهران آغاز شد
در روز ۶ آذر ۱۳۲۲ و در ميانه جنگ دوم جهانی، کنفرانس چهار روزه رهبران سه 
کشور عضو متفقين، فرانکلين روزولت رئيس جمهور امريکا، وينستون چرچيل 
نخست وزير انگليس و ژوزف استالين رهبر اتحاد جماهير شوروی، در تهران آغاز به 
کار کرد. کنفرانسي كه در محل سفارت شوروی برگزار شد و شاه نيز برای شرکت 
در کنفرانس ناگزير بود به سفارت برود. در جريان کنفرانس، چرچيل و روزولت 
حاضر نشدند به ديدار شاه بروند و با وی تنها در محل سفارت ديدار کردند. ديدار 
اس��تالين با ش��اه در کاخ مرمر نيز با تالش و خواهش يکی از اطرافيان شاه به نام 
احمدعلی سپهر )مورخ الدوله( از مسووالن سفارت شوروی صورت گرفت. يكي 
از محورهاي اصلي اين كنفرانس مذاكره سران سه كشور متفق درباره شيوه هاي 
مبارزه با ارتش آلمان و كمك به جبهه هاي جنگ با اين كشور، با يكديگر تبادل نظر 
كردند. در پايان كنفرانس تهران كه چهار روز به طول انجاميد، اعالميه مشتركي 
توسط سه كشور صادر شد كه در آن به انهدام نيروهاي نظامي آلمان و چگونگي 
انجام عمليات در جبهه هاي جنگ اشاره شده بود. همچنين توافق شد كه پس از 

پايان جنگ جهاني دوم، نيروهاي متفقين، خاك ايران را ترك كنند. 

فيلمكوتاه»امتحان«حائزشرايطرقابتاسكاردرسالبعد
فيلم كوتاه »امتحان« به كارگرداني سونيا 
حداد و تهيه كنندگ��ي پوريا حيدري اوره، 
واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم 
كوتاه اسكار ۲۰۲۱ شناخته شد. اين فيلم 
كوتاه با دريافت جايزه بزرگ هيات داوران 
جشنواره  AFI )جش��نواره موسسه فيلم 
امريكا( ش��رايط الزم براي رقابت در شاخه 
اسكار بهترين فيلم كوتاه نود و سومين دوره 

جوايز سينمايي اسكار را به دست آورد.  بر اساس قوانين 
اسكار، فيلم هاي كوتاهي كه بتوانند جايزه اصلي فهرستي 
از جشنواره هاي مورد تاييد آكادمي را كسب كنند، اجازه 
رقابت در شاخه اسكار كوتاه را كسب مي كنند. از آن جايي 
كه فيلم كوتاه »امتحان« خارج از بازه )۱ اكتبر ۲۰۱۸ تا 
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹( موفق به كسب جايزه بزرگ بهترين 
فيلم كوتاه جشنواره موسسه فيلم  امريكا مي شود، براي 
اسكار ۲۰۲۱ واجد شرايط شناحته شده است. فيلم هايي 
كه در اين بازه )۱ اكتبر ۲۰۱۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹( در 
يكي از جشنواره هاي مورد تاييد آكادمي موفق به كسب 

جايزه اصلي شده باشند، حائز شرايط رقابت 
در اسكار ۲۰۲۰ ش��ناخته مي شوند. اين 
فيلم كه اولين اكران جهاني اش در جشنواره 
بين المللي فيلم تورنتو ۲۰۱۹ بود، پيش از 
اين برنده جوايزي چون ستاره طالي بهترين 
فيلم كوت��اه از جش��نواره إل گوناي مصر، 
جايزه ميكلدي براي بهترين فيلم كوتاه از 
جشنواره زينه بي اسپانيا و همچنين جايزه 
بهترين فيلمنامه از جشنواره فيلم كوتاه تهران بوده است. 
 EDA همچنين كانديداي جايزه اتحاديه خبرنگاران فيلم
براي بهترين كارگرداني فيلم داستاني از جشنواره ويستلر 
كانادا ست.  فيلم كوتاه »امتحان« تاكنون در جشنوار هاي 
معتبر بين المللي چون جشنواره بين المللي ژانر فنتستيك 
ِفست امريكا، جشنواره آپساال سوئد، جشنواره بين المللي 
إلگونا مصر، جشنواره بين المللي ليدز انگلستان، جشنواره 
بين المللي زينه بي اسپانيا، جشنواره بين المللي فيلم كوتاه 
تهران، جشنواره بين المللي أفروديت ايتاليا و جشنواره 

بين المللي ويسِلر كانادا به نمايش درآمده است.

ايرلنديهابه»شهربازي«ايرانيجايزهدادند
فيلم كوتاه »شهربازي« به كارگرداني 
كاوه مظاه��ري برنده جاي��زه بهترين 
فيلم كوتاه مسابقه بين الملل جشنواره 
»فويل« در ايرلند ش��مالي شد. طبق 
قوانين آكادمي اس��كار »شهربازي« با 
كس��ب اين جايزه مي توان��د به عنوان 
نماينده اي��ران براي رقابت در اس��كار 
۲۰۲۱ معرف��ي ش��ود. فيلم هايي كه 

بتوانند يك��ي از جوايز مورد تاييد آكادمي اس��كار 

)اصطالح��ا اس��كار كوآليف��اي( را در 
فاصل��ه اول اكتبر ۲۰۱۹ ت��ا اول اكتبر 
۲۰۲۰ دريافت كنند، از طرف كش��ور 
توليد كننده براي رقابت در جوايز اسكار 
۲۰۲۱ معرفي خواهند شد. فيلم قبلي 
كاوه مظاهري با عنوان »روتوش« نيز از 
طريق جشنواره هاي ترايبكا، كراكوف 
و پالم اس��پرينگز براي رقابت در جوايز 

اسكار ۲۰۱۸ معرفي شده بود.

جايزهجشنوارهژاپنيبهكاريكاتوريستجوانايرانيرسيد
اميررضا تركمان رحماني كاريكاتوريست 
جوان كش��ورمان توانس��ت ل��وح تقدير 
 wonderful?« جش��نواره كاريكاتور
wonder world« را درياف��ت كن��د. 
اين جشنواره هر سال در ژاپن با موضوعات 
مختلفي از جمله اقتصاد، آب و هوا، محيط 
زيست و... برگزار مي شود كه امسال موضوع 
و رويكرد آن »آزادي بيان« بوده است. در 

كارنامه هنري و حرفه اي اين كاريكاتوريس��ت جوان 
جوايز بسياري ديده مي شود كه از جمله آنها مي توان 

به برگزيده شدن در جشنواره بين المللي 
كاريكاتور و كارتون سوريه ۲۰۱۹، كسب 
ديپلم افتخار جشنواره بين المللي كارتون 
ولت هيمات آلمان ۲۰۱۹، كسب ديپلم 
افتخار جش��نواره بين المللي سيس��اكو 
كره جنوبي ۲۰۱۸، كس��ب ديپلم افتخار 
نمايشگاه بين المللي كارتون و كاريكاتور 
كالنتان مالزي ۲۰۱۹، برگزيده شدن در 
جشنواره بين المللي كاريكاتور و كارتون هومور گاالريت 

كشور ايتاليا ۲۰۱۹ و... اشاره كرد.

نمايشفيلميمتعلقبه۸۵سالپيشدرموزهسينما
نس��خه مرمت ش��ده فيلم »فردوسي« 
كه ساخته ۸۵ س��ال پيش است در موزه 
سينما نمايش داده مي شود. »فردوسي« 
ب��ه كارگرداني عبدالحس��ين س��پنتا و 
تهيه كنندگي اردش��ير ايراني محصول 
سال ۱۳۱۳ است كه در حدود ۲۰ دقيقه 
از اين فيل��م براي عالقه مندان س��ينما 
نمايش داده مي ش��ود. »دختر لر« اولين 

فيلم ناطق سينماي ايران است و بعد از ساخته شدن 
اين فيلم عبدالحسين س��پنتا با بودجه وزارت معارف 
فيلمي را براي هزاره فردوس��ي در س��ال ۱۳۱۳ كليد 
زد و بدين ترتيب فيلم »فردوس��ي« شش��مين فيلم 

تاريخ س��ينماي ايران لق��ب گرفت.اين 
فيلم براس��اس زندگي فردوس��ي همراه 
با نش��ان دادن بخش هايي از ش��اهنامه 
ساخته شده است كه نشان دهنده شناخت 
سپنتا از ادبيات فارسي است.سپنتا بعد از 
»فردوسي« سه فيلم »شيرين و فرهاد«، 
»چشمان س��ياه« و »ليلي و مجنون« را 
ساخت كه همگي داس��تان هايي اصيل 
و تاريخي را بيان مي كردند. نس��خه مرمت ش��ده اين 
فيلم روز چهارش��نبه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۹ در سالن 
س��ينمافردوس موزه س��ينما نمايش داده مي شود و 

حضور در اين برنامه رايگان است. 

میراثنامه

بي سرو ساماني ميدان تاريخي همدان ۲۶ ماه بعد از نخستين كشف ها
بيس��ت و ش��ش ماه از آغاز كش��فيات تاريخي در 
ميدان امام )ره( همدان مي گذرد، كشفياتي كه در 
ابتداي كار، سروصداي زيادي ايجاد و پاي مسووالن 
مختل��ف را به اي��ن ميدان تاريخي ب��از كرد، حتي 
در هر بار صحبت هاي مس��ووالن، قول و قرارهاي 
زي��ادي به ميان آمد تا آخريِن آنها كه به قبل از آغاز 
رويداد »همدان ۲۰۱۸« مي رس��يد؛ در اين ميان 
قول و قرارهاي داده ش��ده كم نبوده ان��د، از احداث 
حوض و فواره وس��ط ميدان گرفته تا ايجاد سايت 
موزه شيش��ه اي و طرح در دست اجراي كنوني كه 
امروز س��تون هايش در وس��ط ميدان باال آمده اند. 
اما عملي نكردن وعده ها باعث ش��ده تا زمان براي 
اجرايي ش��دن زودتر پروژه بسوزد و آثار تاريخي به 
دست آمده در آبان ۹۶ كه فقط سرستون ايلخاني و 
تابوت سنگي اش بيشتر مطرح شد، در موزه هگمتانه 
جا خوش كنند. در بين همه قول و قرارهاي داده شده 
براي ايجاد س��ايت موزه اي مناسب در اين محوطه  
تاريخي، قول كامران گردان، س��خنگوي ش��وراي 
اسالمي شهر همدان، كه هشتم خرداد ۱۳۹۷ اعالم 
كرد »ساخت سايت  موزه ميدان امام خميني )ره( 
تا قبل از شهريورماه و پيش از آغاز رويداد »همدان 
۲۰۱۸« ب��ه اتمام خواهد رس��يد، از رس��مي ترين 
صحبت ها براي به نتيجه رسيدن اين پروژه بود، اما 
۱۰ ماه بعد يعني اسفند سال گذشته، صحبت هاي 
رسمي مسووالن شهري همدان نشان داد كه اين بار 
عمليات احداث س��ايت موزه به ارديبهش��ت ۹۸ 
حواله شده اس��ت. عباس صوفي، شهردار همدان، 
نيز در اين زمينه به ايس��نا گفت: دو ميليارد تومان 
از اعتبارات بازآفريني براي سايت موزه ميدان امام 
همدان درنظر گرفته شده است. پيش بيني مي شود 
عمليات احداث س��ايت موزه از اوايل ارديبهش��ت 
۹۸ آغاز شود، در صورتي كه بودجه مورد نياز ابالغ 
ش��ود كار برگزاري مناقصه برگزار خواهد شد. حاال 
ميدان امام خميني)ره( همدان كه طرِح س��اخِت 

آن را س��ال ۱۳۰۷ معمار شهرس��از آلماني »كارل 
فريش« تهيه كرد و بين سال هاي ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ 
شبيه س��اختمان هاي ميدان حسن آباد تهران و به 
سبك »باروك« ساخته شد و امروز ميداني با دواير 
متحدالمركز است كه شش خيابان به آن مي رسد، 
طرح جديدي را قرار است به جان بخرد تا سرانجاِم 
مي��داِن تاريخي و اصلي همدان مش��خص ش��ود، 
هرچند در طول دو سال گذشته گودبرداري و انتقال 
آثار تاريخي به دس��ت آمده در اين محوطه  تاريخي 
به موزه هگمتانه دلخوش��ي ها را براي توجه به اين 
محوطه  تاريخي بيش��تر كرد.  حسين زندي، فعال 
ميراث فرهنگي همدان، درباره  آخرين وضعيت اين 
محوطه  تاريخي به ايس��نا مي گويد: وعده هايي كه 
براي ايجاد س��ايت داده بودند، تا مدت ها به داليلي 
كه پروسه طوالني مدت اداري و مسائل بروكراتيك 
ناميده مي شد، عملياتي نش��د. اما خوشبختانه از 
چند ماه گذشته كار براي نهايي شدن پروژه در حال 
انجام اس��ت. او با بيان اينكه بخش طراحي پروژه بر 
عهده ميراث فرهنگي اس��تان همدان بود، اما تهيه  

طرح اوايل س��ال گذشته به س��ازمان وقت ميراث 
فرهنگي فرستاده شد و تصويب آن حدود دو تا سه 
ماه زمان ُبرد، اظهار مي كند: براساس قول و قرارهاي 
مطرح شده، طرح بايد تا نوروز ۹۸ عملياتي مي شد، 
اما به داليلي كه گفته مي ش��د اعتبار مورد نياز در 
دسترس نيست تعلل رخ داده است. زندي با اشاره 
به تفاهم نامه  امضاشده بين وزارت راه و شهرسازي، 
وزارت ميراث فرهنگي و شهرداري همدان براي روند 
عملياتي شدن اين طرح اضافه مي كند: بر اساس اين 
تفاهم نامه قرارها براي پرداخت بودجه توس��ط راه 
وشهرسازي، تهيه  طرح توسط ميراث فرهنگي و اجرا 
توسط شهرداري همدان تصويب شد و از حدود چهار 
ماه گذشته كار آن آغاز شده است. او اما از كند بودن 
روند كار براي اجرايي شدن اين پروژه خبر مي دهد 
و مي گويد: با اين وجود و با توجه به بتون ريزي كامل 
انجام شده و نصِب ستون ها خوشبختانه كارها در حال 
انجام اس��ت، اما با توجه به كند بودن كارها، به نظر 
مي رسد رونمايي از سايت موزه ميدان امام خميني 

)ره( با يك سال تاخير عملياتي مي شود.

ايستگاه

برندگان جوايز امي 
بين المللي ۲۰۱۹ معرفي شدند

ساخت نسخه جديد سينمايي 
»اليور توييست«

چهل و هفتمين مراسم 
ساالنه اهداي جوايز امي 
بين المللي براي تجليل 
از آثار تلويزيوني توليدي 
خارج از امريكا كه در اين 
كشور روي آنتن رفته اند، 
برندگانش را شناخت. در 
اين مراسم كه در هيلتون 

نيويورك برگزار شد شاخه بين المللي هنرها و علوم 
تلويزيوني به »بندر امن« از استراليا جايزه بهترين 
فيلم يا ميني سريال را اهدا كرد. اين فيلم تريلر در 
امريكا توسط هولو نمايش داده شد.جايزه كمدي نيز 
به برنامه برزيلي نت فليكس به نام »آخرين خماري« 
اهدا شد كه با حضور كمدين مشهور برزيلي فابيو 
پورشات ساخته شده است. هالوك بيلگيز از تركيه نيز 
براي »پرسونا« جايزه بهترين اجراي يك بازيگر مرد 
را برد و مارينا گيرا بازيگر فيلم مجارستاني »زمستان 
داخلي« جايزه بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد. 
»هك در شهر« از برزيل برنده بهترين سريال كوتاه 
شد و جايزه بهترين مستند هنري نيز به »مرگ يا 
رقص« از هلند رسيد كه درباره يك نوجوان سوري 
است. »اشتياق كامال واقعي: شب خانم ها« از بريتانيا 
به عنوان بهترين برنامه بدون فيلمنامه برنده شد. 
اين برنامه درباره چهره هاي مشهوري است كه در 
برنامه اي براي كمك به جمع آوري پول براي بيماران 
سرطاني شركت مي كنند. هلند در بخش مستند 
براي »بلينگ كت- حقيقتي در جهان پسا جنگ« كه 
درباره رسانه هاي امروزي است، نيز يك جايزه مستند 
ديگر دريافت كرد.»فالكو« درام جنايي ۱۵ قسمتي 
درباره محاكمات يك پليس در مكزيك ۱۹۹۴ جايزه 
بخش سريال غيرانگليسي زبان روزانه را دريافت كرد 
و جايزه تله نووال به »ملكه جريان« از كلمبيا رسيد. 
جوايز افتخاري نيز به سازندگان »بازي تاج و تخت« 
يعني ديود بنيوف و دي.بي وايس و نيز كريستين 
امان پور از س��ي ان ان براي مجموعه مصاحبه هاي 
شبانه اش اهدا شد. نامزدهاي امسال در ۱۱ بخش از 

۲۱ كشور مختلف بودند.

ي��ك اقتب��اس م��درن 
و ام��روزي از »الي��ور 
توييس��ت« روي پ��رده 
س��ينما مي رود. ورايتي 
نوشت: نسخه جديد فيلم 
»اليور توييست« با بازي 
»ماي��كل كي��ن« و »لنا 
هدي« را »مارتين اُون« با 

فيلمنامه اي از »جان وراتال« كارگرداني كرده است. 
اين فيلم كه كمپاني سابان فيلمز حق پخش اقتباس 
سينمايي آن را در امريكا خريداري كرده قرار است 
در سال ۲۰۲۱ ميالدي در اين كشور اكران عمومي 
شود.  داستان اين فيلم كه در لندن امروزي مي گذرد 
درباره يك هنرمند خياباني بااستعداد است كه جذب 
يك گروه گانگستري به سردستگي »فاگين« با بازي 
»مايكل كين« مي شود و هدف آنها انجام مجموعه اي 
از سرقت هاي بزرگ هنري است. »ريتا اورا«، »راف ال« 
و »سوفي سيمنت« ديگر بازيگران اين فيلم هستند. 
»گري هميلتون« رييس كمپاني آلرايت فيلمز كه 
تهيه كنندگي فيلم جديد »اليور توييست« را بر عهده 
داشته است گفت كه در اين فيلم از مجموعه بازيگران 
فوق العاده اي از تمامي نس��ل ها استفاده شده است 
و از اينكه اقتباس��ي جديد از رمان كالسيك »اليور 
توييست« را در اختيار عالقه مندان پير و جوان قرار 
مي دهند بسيار هيجان زده اند.  آثار »چارلز ديكنز« 
كه يكي از مهم ترين رمان نويسان انگليسي شناخته 

مي شود، دايماً در حال چاپ هستند. 

اعتراض  رسمي كميته ملي المپيك به اتحاديه جهاني كشتي

وضعيتقرمزدرتيممليفوتبال

به گفته رييس كميته ملي المپيك ايران 
بابت لغو ميزبان��ي ايران در جام جهاني 
كش��تي به صورت رس��مي به اتحاديه 
جهاني اين رشته اعتراض كرده و منتظر اعالم تاريخ 
جديد براي ميزباني است. سيدرضا صالحي اميري با 
بيان اينكه مراتب اعتراض خود را به فدراسيون جهاني 
كشتي اعالم كرديم و به طور رسمي پيگير تاريخ جديد 
برگزاري جام جهاني كشتي فرنگي در تهران هستيم، 
گفت: لغو ميزباني ايران در جام جهاني كشتي فرنگي 
كامال غيرمنطقي بود. ديروز كتبا اعتراض خود را به 
آقاي اللوويچ رييس فدراسيون جهاني كشتي اعالم 
كرديم. امروز هم با روساي كميته ملي المپيك سه 
كشور روسيه ژاپن و گرجستان مكاتبه و اعالم آمادگي 
و امنيت كامل ايران را براي برگزاري هرگونه رويداد 
بين المللي در ايران اعالم خواهيم كرد. رييس كميته 
ملي المپيك افزود: به نظر مي رسد اين تصميم گيري 
عجوالنه، احساس��ي و تحت تاثير تبليغات ناصحيح 

غربي ها بوده است. ما از سه موضع كميته ملي المپيك، 
وزارت ورزش و جوانان و دولت جمهوري اسالمي ايران 

رس��ما اعالم كرديم كه ايران در امنيت كامل است و 
براي برگزاري هيچ رويدادي مشكلي ندارد.

بعد از اخبار و شايعات گوناگون در طي روزهاي گذشته 
درباره مارك ويلموتس كه حاكي از مكاتبه رس��مي 
فدراسيون فوتبال با سرمربي تيم ملي براي بازگشت به 
ايران و عمل به تعهداتش مطابق قرارداد بود و همچنين 
شائبه مذاكره با برانكو ايوانكوويچ براي قبول هدايت تيم 
ملي، فدراسيون فوتبال برخالف سنوات گذشته به جاي 
تكذيب اين بار در اطالعيه اي رسمي اعالم كرد كه اخبار 
مختلف درباره تغييرات در كادرفني تيم ملي را تاييد و 
تكذيب نمي كند. بيانيه اي كه شك در سياست تغيير 
سرمربي را به قطع تبديل مي كرد. اين در حالي است 
كه مارك ويلموتس بدون توجه به درخواست هاي مكرر 
فدراس��يون فوتبال ايران براي عمل به تعهداتش، در 
توئيتي رسما اعالم كرد كه قرارداد خود او و دستيارانش 
از س��وي فدراسيون فوتبال به طور جدي نقض شده و 
وكاليش پيگير اين موضوع هستند. اظهارنظري كه به 
نظر مي رسد سياست رفتاري »نجابت« مربي بلژيكي 
مورد ادعاي تاج را عميقا خدشه دار كرده است. با استناد 
به اظهارات ويلموتس، اكنون فدراسيون فوتبال با اتهام 
اين مربي مبني بر عدم اجراي درس��ت قرارداد مواجه 
است و بايد در برابر اظهارات ويلموتس واكنشي درست، 

منطقي و حساب شده نشان دهد.  رسانه هاي بلژيكي 
حق��وق ويلموتس را در قرارداد با فدراس��يون فوتبال 
حدود ۳ ميليون دالر برآورد كردند كه با اين احتساب 
او تبديل به گران ترين مربي تاريخ تيم ملي شده است. 
فدراسيون فوتبال طي ماه هاي اخير اين مبلغ را تاييد 
نكرده اما بعد از پرداخت مطالبات او قبل از بازي با عراق، 
برخي رسانه هاي داخلي اعالم كردند كه ۹۰۰ هزار دالر 
به ويلموتس پرداخت شده كه به نوعي تاييدي بر مبلغ 
سه ميليون دالري است و ادعاي فدراسيون فوتبال را 
مبني بر اينكه قرارداد ويلموتس كمتر از قرارداد با كي 
روش است، زير سوال مي برد. اينكه قرارداد ويلموتس 

كمتر از قرارداد با كي روش است، زير سوال مي برد. از 
سوي ديگر وزير ورزش اعالم كرده كه حقوق ويلموتس 
در حالي توسط دولت - شستا )شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي( - پرداخت ش��ده كه او حقوق س��ه 
ماه آينده خود را هم دريافت كرده اس��ت. با اين حال 
ويلموتس با وجود دريافت اين مبلغ زودتر از موعد مقرر 
كماكان اعالم كرده كه قراردادش نقض شده است.  در 
طول همين مدت نيز تاج س��راغ گزينه هاي خارجي 
ديگر رفت تا بتواند خيلي زود يكي از آنها را جانش��ين 
ويلموتس كند. برانكو ايوانكوويچ به واسطه سال ها سابقه 
حضور روي نيمكت تيم ملي و پرسپوليس به نخستين 
گزينه وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال تبديل شد. او 
خيلي زود در ديدار با سفير ايران در كرواسي خواهان 
پرداخ��ت مطالباتش از پرس��پوليس و ماليات عقب 
افتاده اش در زاگرب شد و پيش شرط خود براي توافق با 
فدراسيون فوتبال ايران را منوط به پرداخت مطالباتش 
از پرسپوليس اعالم كرد.در واقع برانكو آمادگي كامل 
خود را براي نشس��تن روي نيمكت تي��م ملي اعالم 
كرده است اما تنها در صورتي به تهران باز مي گردد كه 

مطالبات خود را دريافت كند.

ورزشي
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