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س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: در 
هفته جاري، س��اختار و كليات جديد بودجه سال ۹۹ 
در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. حس��ين حسيني ش��اهرودي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد جلس��ه كميسيون 
اقتصاد با رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در اين 
جلسه در مورد س��اختار بودجه س��ال ۹۹ بحث هاي 
كلي مطرح ش��د. وي اف��زود: طبق گ��زارش نوبخت، 
اليحه بودجه س��ال ۹۹ به گونه اي تدوين ش��ده است 
كه كمترين وابستگي را به نفت داشته باشد.  نماينده 
مردم ش��اهرود در مجلس در خص��وص راهكارهاي 
جايگزين درآمدهاي نفتي در اليحه بودجه ۹۹، اظهار 
داشت: طبق گزارش رييس س��ازمان برنامه و بودجه، 
درآمد حاصل از بسته ش��دن راهكارهاي فرار مالياتي، 
واگذاري سهام شركت هاي دولتي و فروش دارايي هاي 
دولت، راهكارهاي جايگزين درآمدهاي نفتي اس��ت. 
حسيني شاهرودي اظهار داش��ت: نوبخت قول داد كه 
پايه هاي مالياتي را براي موديان موجود افزايش ندهد، 
بلكه با ايجاد ممانعت از فرار مالياتي از طريق استفاده از 
سامانه هاي جديد، درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد. 
وي واگذاري ش��ركت هاي دولتي و فروش دارايي هاي 
دولت را به معناي كوچك سازي دولت خواند و گفت: 
كوچك س��ازي دولت موج��ب كاه��ش هزينه هاي 
جاري خواهد ش��د. سخنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه سال آينده بايد حقوق كارمندان 
و بازنشس��تگان افزايش يافته و طرح همسان س��ازي 
حقوق اجرا شود، افزود: اين دو اقدام، هزينه هاي زيادي 
را به دولت تحميل مي كند اما با كوچك سازي دولت و 

كاهش هزينه هاي جاري، اين منابع جايگزين خواهد 
شد. حسيني تصريح كرد: نوبخت اعالم كرد كه بودجه 
سال ۹۹ از حالت دستگاه محوري خارج شده و به سمت 
برنامه محوري سوق يافته است، به اين معنا كه پيش از 
اين هر دستگاهي اعتبار خاصي داشت كه ساالنه به اين 
اعتبار اضافه مي شد اما از سال ۹۹ دستگاه هاي دولتي 
متناسب با ماموريت ها و پروژه هايي كه در دست دارند، 
اعتبارات را دريافت خواهند كرد. وي با بيان اينكه دولت 
هنوز راهكارهاي عملياتي براي اجراي بودجه ۹۹ ارايه 
نداده است و اين راهكارها در هيات دولت مورد بررسي 
قرار مي گيرد، گفت: در هفته جاري س��اختار و كليات 
جديد بودجه سال ۹۹ در شوراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  اين نماينده 
مجلس با اشاره به تصميم دولت براي خصوصي سازي 
از طريق واگذاري سهام ش��ركت هاي دولتي و فروش 
اموال دولتي گفت: در بودجه س��ال ۹۹، مجلس فقط 
مجوزهايي براي واگذاري به دولت مي دهد و در بودجه 
قيد مي شود كه دولت فالن مقدار از محل واگذاري ها 
درآم��د خواهد داش��ت. حسيني ش��اهرودي تصريح 
كرد: مكانيسم خصوصي س��ازي در مورد اهليت افراد، 
قيمت گذاري، تقسيط، بر اساس قانون خصوصي سازي 
خواهد بود كه بايد دولت نظارت دقيقي بر آن داش��ته 
باشد. وي با بيان اينكه دولت در ساختار جديد اقتصادي 
بايد رويه هاي چهل سال گذشته را كنار بگذارد، اظهار 
داش��ت: اگر دولت بخواهد به رويه هاي گذش��ته ادامه 
دهد به اين معناست كه در بودجه سال ۹۹ فقط پوسته 
عوض شده است و ريش��ه ها و رويه ها همان ريشه ها و 

رويه هاي قديمي است. 

كليات بودجه ۹۹ در شوراي هماهنگي اقتصادي 
بررسي مي شود منصور بيطرف|

سردبير |
يكي از بزرگ ترين معضالت و ش��ايد يكي از مهم ترين 
رخداده��اي منف��ي در عرص��ه سياس��ي و اقتصادي 
هر كش��وري را بي برنامگ��ي بدانيم؛ ح��ال مي خواهد 
بي برنامگي از سوي دولت باشد يا آنكه برنامه باشد اما 
دولت قادر به اجراي آن نباشد. دولت بي برنامه يا برنامه 

بي دولت. 
بدون ش��ك مردم اي��ران با ه��ر دو مورد ب��اال برخورد 
داش��ته اند. دولت هاي بي برنامه در طول تاريخ ايران و 
از جمله 40 س��ال اخير بوده اند. دولت دوم هاشمي در 
حالي كه برنامه دوم توس��عه به تصويب رس��يده بود و 
قانون هم ش��ده بود، اين برنامه را كنار گذاشت. داليل 
آن هم محس��وس و اعالم ش��د كه مهم ترين آن تورم 
40 درص��دي بدهي هاي معوقه ارزي ب��ود كه رقم آن 
به 30 ميليارد دالر رسيده بود. محمدخان، وزير وقت 
امور اقتصادي بارها اعالم كرد كه دولت برنامه تثبيت 
را به اجرا گذاشته اس��ت نه برنامه توسعه را. يعني آنكه 
در لفافه بي��ان مي كرد كه برنامه اي جز برنامه س��االنه 
بودجه براي اداره كش��ور نداريم. در راستاي همين كار 
بود كه تغيير و تحوالت��ي در دولت به وقوع پيوس��ت. 
عادلي،  رييس كل بانك مركزي كنار گذاش��ته ش��د و 
مرحوم نوربخش جايگزين وي ش��د و روغني زنجاني 
هم كه رييس سازمان برنامه و بودجه بود استعفا داد و 
ميرزاده به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. 
دولت دوم هاشمي خيلي سعي كرد كه برنامه اي براي 
توسعه و رونق كشور بريزد. در آن سال ها برنامه اقتصاد 
بدون نفت كه از قضا، وزير فعلي امور اقتصادي، فرهاد 
دژپسند، مسوول آن بود و چشم انداز 1400 كه تقريبا 

برداشتي از توسعه مالزي بود،  ريخته شد. 
از دولت ه��اي بي برنام��ه ديگ��ر مي ت��وان ب��ه دولت 
احمدي نژاد اشاره كرد. اين رييس دولت اصال به برنامه 
مدون اعتقاد نداشت. يادمان نمي رود كه زماني كه براي 
تقديم اليحه بودجه ساالنه به مجلس رفته بود گفته بود 
كه ان شاءاهلل زماني مي رسد كه بودجه را در يك كتابچه 
كوچك به ش��ما بدهم. اين دولت برخي از برنامه هاي 
دولت قبل را هم كنار گذاشت،  مثل استراتژي توسعه 
صنعتي، خوب يا بد،  برنامه اي بود براي توسعه صنعتي 
كش��ور. اما مهم ترين برنام��ه اي كه در اي��ن دولت به 
تصويب رس��يد قانون هدفمندي يارانه ها بود كه فقط 
يك بند از اين قانون به اجرا درآمد و آن افزايش قيمت 
حامل هاي ان��رژي و توزيع درآمد آن مي��ان مردم بود. 

موضوعي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت .
دولت هاي با برنامه 40 سال اخير را مي توان دولت اول 
هاشمي و دولت اول و دوم خاتمي دانست. دولت هايي 
كه سعي مي كردند براي اداره كشور يك حداقل برنامه 
مدوني را چه در قالب توس��عه و چ��ه در قالب بودجه 

داشته باشند و از آن تخطي نكنند. 
اما دولت روحاني چطور؟ آيا اين دولت، دولت با برنامه 

است يا بي برنامه. يا آنكه برنامه اي موجود است و دولت 
قادر به اجراي آن نيس��ت؟ پاس��خ به اين سوال قدري 
دشوار اس��ت. دش��واري پاس��خ به ماهيت خود دولت 
روحاني برنمي گردد بلكه به شرايط بيروني و اقتضائاتي 
كه بر اين دولت حاكم است برمي گردد. دولت روحاني 
در تركيب كابينه خود از افرادي استفاده كرد و مي كند 
كه صبغه و سابقه برنامه ريزي داشتند و دارند. افرادي 
مانند بيژن زنگنه، مس��عود نيل��ي، محمدعلي نجفي، 
 طيب نيا، همتي، شخصيت هايي هستند كه ذات آنها 
با برنامه ريزي عجين است بنابراين نمي توان گفت كه 
دولت برنامه اي نداش��ته اس��ت يا ندارد. اما چرا به رغم 
اين افراد دولت نتوانس��ته با برنامه جلو ب��رود، موردي 
كه تبعات آن را مي ت��وان در اعتراضات دو هفته پيش 

مشاهده كرد. 
واقعيت آن است كه اعتراضات دو هفته پيش حركتي 
بود كه بر يك بس��تر بي برنامگي رخ داد. دولت به رغم 
آنكه برنام��ه و قواني��ن مصوبي ب��راي افزايش قيمت 
حامل هاي سوخت داشت – قانون هدفمندي يارانه ها 
و قانون برنامه ششم توسعه – اما از اجراي آن خودداري 
كرده بود. يعني برنام��ه بود اما دولت ق��ادر يا خواهان 
اجراي آن نبود. به نظر مي آيد دولت ژنرال ها – انتسابي 
كه در اوايل كار دولت روحاني به آن دادند – دچار يك 

ترانسفورميشن يا تغيير ماهيت شد. 
گزارشي كه هفته گذشته مركز پژوهش هاي مجلس 
در خصوص عملك��رد قانون هدفمن��دي يارانه ها داد، 
 داللت بر همين امر دارد. چهار س��ال از بررس��ي شش 
ساله عملكرد اين قانون – 13۹0 تا 13۹6 – در دولت 
روحاني رخ داده اس��ت. س��ال هاي 13۹2 ت��ا 13۹6، 
سال هايي بوده است كه دولت مي توانسته بدون دغدغه 
خاصي كه ناشي از اعمال تشديد تحريم ها باشد، قيمت 
حامل هاي انرژي را اصالح كند. اما نه تنها از اجراي آن 
خودداري مي كرد بلكه حت��ي در جهت اصالح آن هم 
نبود . بر اساس اين گزارش بيش از ۹0 درصد اين قانون 
اجرا نش��ده اس��ت. طبق مفاد قانون قرار بر اين بود كه 
تا س��قف 50 درصد از »خالص وجوه حاصل از اجراي 
اين قانون« )يعني منابعي كه به سازمان هدفمندسازي 
اختصاص مي باي��د( ص��رف پرداخت ياران��ه نقدي و 
غيرنقدي، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، تأمين 
س��المت، مس��كن و اش��تغال و برنامه ه��اي حمايت 
اجتماعي ش��ود. 30 درص��د خالص وج��وه نيز صرف 
پرداخت كمك هاي بالعوض و س��ود تسهيالت شود 
و 20 درصد نيز به منظور جبران آث��ار آن بر اعتبارات 

هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه شود.
اما بررس��ي هدفمندي نش��ان مي دهد كه از مجموع 
462 هزار ميليارد توماني كه از منابع هدفمندي طي 
س��ال هاي 13۹0 تا 13۹6 به دس��ت آمد، 50 درصد 
آن يعني 231 ه��زار ميلي��ارد تومان آن به س��ازمان 
هدفمندي اختصاص يافت كه ۹0 درصد اين مبلغ هم 
بين مردم توزيع ش��د. يعني مابقي اهداف ديگر تقريبا 

طبق اهداف قانون هزينه نشده اس��ت.  اما واقعا هدف 
قانون گذاران از هدفمندي يارانه ها چه بود ؟ هدفمندي 
يارانه هايي كه پيش��نهاد آن از سال 1371 كليد خورد 
نزديك به 17 سال طول كش��يد كه تا اجماعي بر سر 
آن صورت گي��رد و تبديل به قانون ش��ود. يعني براي 
اجراي آن 17 سال – طي شد. در اين ده سال گذشته 
هم كشور فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته 
است. بحران تحريم يكي از مهم ترين اين فرازها است 
اما مي ش��د با همين قانون بس��ياري از كاره��ا را جلو 
انداخت. يكي از اهداف اين قانون بهبود وضعيت توليد 
انرژي بود، اما آن طور كه گزارش ش��ده به نظر مي رسد 
حتي يك درص��د اين اتفاق هم رخ نداده اس��ت. كافي 
اس��ت كه نگاهي بيندازيم به گزارشي كه در خصوص 
تلفات انرژي منتش��ر ش��ده است. براس��اس ترازنامه 
هيدروكرب��وري، كه مرك��ز پژوهش ها به آن اس��تناد 
مي كند،  مجموع عرضه انرژي در س��ال 13۹0 و سال 
13۹5 به ترتيب برابر با 17۹3/2 و 2057/45 ميليون 
بش��كه معادل نفت خام بوده و در سال 13۹0 مجموع 
تلفات ان��رژي در كل 471/12 ميليون بش��كه معادل 
نفت خام بوده است كه در سال 13۹5 برابر با 508/6۹ 
ميليون بشكه معادل نفت خام گزارش شده است. يعني 
طي اين بازه زماني پنجس��اله، علي رغم آنكه نس��بت 
تلفات ب��ه كل عرض��ه از 26.2درصد ب��ه 24.7درصد 
كاهش داش��ته اس��ت، كماكان حجم زيادي از عرضه 

اوليه انرژي تلف مي شود.
508 ميليون بشكه نفت خام يعني معادل روزانه 1.5 
ميليون بش��كه كه با نفت 50 دالري تقريبا ساالنه 25 
ميليارد دالر هدر مي رود كه ارزش 10 ساله آن تقريبا 
برابر با 200 ميليارد دالر مي شود. همچنين بنا بر اين 
گزارش نزديك ب��ه 40 درصد گاز هم��راه توليد نفت 
سوزانده مي ش��ود كه در صورت جمع آوري آن مي شد 
ميليون ها دالر نصيب كشور كرد. از سوي ديگر راندمان 
نيروگاه هاي برق كش��ور در باالترين ح��د 41 درصد 
اس��ت، يعني بيش از 60 درصد انرژي در نيروگاه هاي 
كش��ور هدر مي رود و تلف مي شود درحالي كه با توجه 
به تبص��ره بند »ج« م��اده )1( قان��ون هدفمندكردن 
يارانه ها، بايد بازده نيروگاه ها تا پايان س��ال 13۹4 )5 
س��ال پس از اجراي قانون( به 45 درصد مي رس��يد. و 
طبق روال معمول بايد در س��ال 1387 به بيش از 60 
درصد مي رسد كه بدون شك بهبود راندمان در بخش 
برق تأثير زيادي در قيمت تمام ش��ده برق و در نتيجه 
كاهش يارانه ضمني مي داشت.   همه اين موارد نشان 
مي دهد كه هيچ قدمي در اين راه برداشته نشده است 
و هر روز كه مي گذرد بار اين كار س��نگين و سنگين تر 
مي شود.  اگر دولت طي سال هاي گذشته كمي از اين 
قانون را اجرا مي ك��رد كه كف آن باالب��ردن تدريجي 
قيمت س��وخت بود، و اندكي از راندم��ان توليد را باال 
مي برد بدون ش��ك اين همه هزينه به طور يك باره بر 

كشور وارد نمي شد. 

تغيير ماهيت دولت يا نبود برنامه؟
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 تغيير ماهيت دولت
يا نبود برنامه؟

بزرگ تري��ن  از  يك��ي 
معضالت و ش��ايد يكي 
از مهم ترين رخدادهاي 
منفي در عرصه سياسي 
و اقتصادي هر كشوري 
بي برنامگ��ي  باي��د  را 
بدانيم؛ حال مي خواهد 
بي برنامگي از سوي دولت 
باش��د يا آنكه برنامه باش��د اما دولت قادر به اجراي 
آن نباشد. دولت بي برنامه يا برنامه بي دولت.  بدون 
شك مردم ايران با هر دو مورد باال برخورد داشته اند. 
دولت هاي بي برنامه در طول تاريخ ايران و از جمله 
40 سال اخير بوده اند. دولت دوم هاشمي در حالي 
كه برنامه دوم توسعه به تصويب رسيده بود و قانون 
هم ش��ده بود، اين برنامه را كنار گذاشت. داليل آن 
هم محس��وس و اعالم ش��د كه مهم ترين آن تورم 

40درصدي بدهي هاي معوقه ارزي بود كه...

منصور  بيطرف

 صفحه 3  

كالن

در ايران نيروي كار 
هدف گذاري نمي شود

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« 
علت پايين بودن بهره وري را بررس��ي كرده و بيان 
كرد: در اي��ران اف��راد هدف گذاري نمي ش��وند و 
نمي دانند كه هر يك بايد چه مسيري بروند همين 
يكي از مهم ترين عواملي است كه باعث شده است 
بهره  وري در ايران پايين بيايد. به گزارش »تعادل«، 
طبق برنامه چهارم و ششم توسعه پيش بيني شده 
است كه يك سوم رشد اقتصادي كشور بايد از محل 

بهره وري باشد اما طبق آمارهايي كه ...

ايرانشهر

رژيم ترافيكي جديد 
پايتخت نيازمند اصالح

  آزاده كاري|
ط��رح ترافيك جديد از س��ال ۹6 كلي��د خورد و 
در چند مرحله اجرايي ش��د. مرحل��ه پاياني آن 
در تيرماه س��ال جاري با حذف ط��رح زوج و فرد 
اجرايي ش��د. معاونت حم��ل و نقل ش��هرداري 
تهران در روزهاي پاياني تابس��تان آماري از تاثير 
طرح ترافيك جديد بر ميزان ترافيك ش��هر ارايه 
ك��رد و گفت: ترافيك ش��هر با اج��راي اين طرح 
35درصدكاهش يافته است.اما برخي كارشناسان 
و مخالفان طرح ترافيك، معتقد بودند كه تا قبل از 
سال تحصيلي جديد نمي توان درباره تاثيرات اين 
طرح صحبت كرد و حتي برخي اعضاي ش��وراي 
شهر از جمله محمد عليخاني آمارهاي شهرداري 
را ساختگي خواندند. اكنون بعد از گذشت حدود 
دو ماه از ش��روع س��ال تحصيلي جديد اما آمارها 
حاكي از آن است كه اين طرح حداقل درخصوص 

كاهش آلودگي هوا موفق نبوده است. 
9

اجتماعي

به دليل افزايش آاليندگي هوا مهدكودك ها، پيش 
دبستاني ها و مدارس استان تهران در تمامي مقاطع 
جز شهرهاي دماوند، پرديس، رودهن و فيروزكوه 
در دو نوب��ت صبح و عصر و همچنين دانش��گاه ها 
و موسس��ات آموزش عالي ش��هر تهران روز شنبه 
۹ آذر تعطيل اعالم ش��د. معاون عمراني استاندار 
ته��ران عصر جمعه در نشس��ت كميت��ه اضطرار 
آلودگي هواي اس��تان تهران كه با حضور مديران 
مرتبط در استانداري تهران برگزار شد همچنين از 
اجراي طرح زوج و فرد از درب من��زل در تهران در 
روز شنبه خبر داد. محمد تقي زاده اعالم كرد: تردد 
كاميون ها در سطح استان تهران ممنوع است و در 
اين خصوص نيز پليس راهور با جديت در ورودي 
وخروجي هاي شهر حضور دارند. وي گفت: با توجه 
به ميزان آاليندگي هوا از شهروندان تقاضا مي شود 
كه از سفرهاي غيرضرور در سطح شهر پرهيز كنند 
و از وسايل حمل و نقل عمومي نيز استفاده كنند. 
معاون عمراني اس��تاندار تهران يادآور شد: پليس 
راهور به شدت با خودروهاي دودزا در سطح شهر نيز 
برخورد خواهد كرد. تقي زاده از مديران دستگاه ها 
خواس��ت كه جهت مرخصي م��ادران و كارمندان 
مساعدت كنند. همچنين براساس تصميم كميته 
اضطرار كليه فعاليت هاي ورزشي پايتخت نيز ملغي 
اعالم مي گردد . كيفيت هواي پايتخت روز جمعه با 
قرار گرفتن روي شاخص لحظه اي 122 در شرايط 
ناسالم براي گروه هاي حساس از جمله بيماران قلبي 
و تنفسي، كودكان و زنان باردار قرار گرفت در حالي 
كه در 24 ساعت گذشته اين شاخص بر روي عدد 
156 يعني ناسالم براي همه گروه ها قرار گرفته است 
و اين شرايط در روزهاي گذشته نيز به علت پايداري 
جوي ادامه داش��ته اس��ت. رييس مركز اورژانس 
تهران روز پنجشنبه نيز در گفت وگو با ايرنا با بيان 
اينكه در بيشتر مناطق شهر تهران شاخص كيفيت 
هوا ناسالم و در مرز هشدار قرار گرفته است، گفت: 
شهروندان به ويژه افراد س��المند و كودكان از تردد 
غير ضرور در سطح ش��هر خودداري كنند. پيمان 
صابريان افزود: به ورزشكاران نيز توصيه مي كنيم 
كه از ورزش كردن در فضاي باز خودداري و افرادي 
كه داراي بيماري قلبي و تنفسي هستند؛ در منازل 

استراحت كنند.

مدارس و دانشگاه هاي تهران 
امروز تعطيل است

گوناگون

 مرگ فرمانده عمليات طبس
 39 سال پس از واقعه
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نايب رييس كميس��يون بهداش��ت مجلس گفت: 
الزم اس��ت كه از محل درآمد يارانه هاي سوخت، 
سبد خانوار را تقويت كرده و درصدي از اين منابع 
را هم در حوزه تولي��د كاالهاي اصلي هزينه كنيم. 
محمدحس��ين قرباني با اش��اره به راهكار فوري 
تنظيم بازار و نظارت بر قيم��ت كاال ها و خدمات، 
گفت: پس از ش��وك قيمت حامل ه��اي انرژي به 

ويژه افزايش قيمت بنزين، شاهد اثراتي روي بازار 
هستيم. نماينده مردم آس��تانه اشرفيه در مجلس 
ش��وراي اس��المي افزود: ما نمي توانيم بگوييم كه 
چون صرفا افزايش قيمت در حامل هاي انرژي و در 
حوزه بنزين رخ داده است، در مابقي امور هيچ دخل 
و تصرفي نداشتيم چرا كه اين مساله قطعا مي تواند 

روي ساير كاال ها اثر بگذارد.

درآمد يارانه هاي سوخت، صرف تقويت سبد خانوار شود

خبر

آغاز دور جديدي از بحران سياسي در عراق   »تعادل« تاثيرافزايش نرخ بنزين 
بر قيمت خودرو را بررسي مي كند

نخست وزير عراق :  استعفا  مي كنم داليل گراني 
غيربنزيني 

خودرو
تعادل| قيمت خ��ودرو در روزهاي پ��س از اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين، با تمام كنترل هاي دولت با افزايش 
مواجه شد. ارزيابي هاي »تعادل« نشان مي دهد، از تاريخ 
اعالم افزايش ن��رخ بنزين )24 آبان م��اه ۹8( محصوالت 
گروه خودروس��ازي ايران خ��ودرو، بين 3 ت��ا 10ميليون 

تومان و محصوالت گروه س��ايپا بين 4 تا 6 ميليون تومان 
افزايش قيمت را تجربه كرده اند. آنسوي ماجرا اما افزايش 
قيمت خودروهاي دوگانه سوز است كه اين روزها طرفداران 
بيشتري پيدا كرده است؛ هرچند فروشنده اي در بازار اين 

نوع خودروها يافت  نمي شود. 

گروه  ايران| در روزي كه 6 كش��ور اروپايي بلژيك، 
دانمارك، س��وئد، فنالند، ن��روژ و هلن��د در بيانيه اي 
مش��ترك ضمن حمايت از برجام اعالم كردند كه در 
فرايند پيوس��تن به اينس��تكس براي تجارت با ايران 
هستند؛ معاون سياس��ي وزير امور خارجه كشورمان 

اعالم كرد كه هنوز بارقه هايي از اميدواري براي نجات 
برجام وجود دارد.  »س��يد عب��اس عراقچي« معاون 
وزير امور خارجه ايران كه با روزنامه »ان آرسي« هلند 
گفت وگو مي كرد، گفت: »هنوز اميدهايي براي نجات 

15توافق هسته اي )برجام( وجود دارد...

معاون وزير امور خارجه ايران:

 هنوز اميدهايي 
براي نجات برجام هست

 صفحه 2  
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درگذشت پيشكسوت مطبوعات و مديرمسئول محترم روزنامه 
عصر اقتص�اد جناب آق�اي س�يف اهلل يزداني را تس�ليت عرض 

مي نماييم. ما را در غم خود شريك بدانيد.

خانواده محترم مرحوم سيف اهلل يزداني 
 جناب آقاي علي پاكزاد

الياس حضرتي- بهروز بهزادي- حجت طهماسبي- منصور بيطرف

 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. 



روي موج خبر

امريكاييه�اآزاديواس�تقاللملتها
رارسماموردتوهينقرارميدهند؛فارس|

حساب كاربري توييتر سايت رهبر معظم انقالب 
به سفر »دونالد ترامپ« به افغانستان واكنش نشان 
داد.  در اين توييت به نقل از رهبر معظم انقالب 
آمده است: »امريكايي ها بي اجازه بلند مي شوند 
مي آيند وارد يك كشوري مي شوند مثل كشور 
عراق، نه به س��راغ دولت آن كش��ور مي روند، نه 
به سراغ پايتخت آن كشور مي روند، آنجا پايگاه 
دارند، مي روند داخل پايگاه خودشان! يعني آزادي 
ملت ها و استقالل ملت ها را رسماً مورد توهين قرار 
مي دهن��د.« دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 

شامگاه پنج شنبه در سفري وارد افغانستان شد.

آي�اتعظ�امدرگذش�تهمش�يره
رييسجمهورراتسليتگفتند؛پاد|

آيات عظام عبداهلل جوادي آملي و سيد محمد علي 
علوي گرگاني در تماس هاي تلفني جداگانه با روحاني 
درگذش��ت مرحومه »صديقه فريدون« همشيره 
رييس جمهور را به وي تسليت گفتند. اين مراجع 
تقليد در تماس هاي تلفني خود با رييس جمهور از 
درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات 
و رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر و اجر 
مس��ألت كردند. رييس جمهور نيز با تقدير از ابراز 
محبت و همدردي مراجع عظام براي ايشان آرزوي 
س��المت و طول عمر با عزت كرد. حجت االس��الم 
س��يدجواد شهرس��تاني نماينده آيت اهلل العظمي 
سيس��تاني از مراجع عاليقدر ش��يعه نيز با صدور 
پيامي درگذشت مرحومه مغفوره فريدون، همشيره 
رييس جمهور را به وي تس��ليت گفت��ه و براي آن 
مرحومه از درگاه خداوند طلب رحمت و مغفرت كرد.

ايرانعضوش�وراياجراييسازمانمنع
سالحهايشيمياييشد؛خبرآنالين|

ايران به عنوان عضو ش��وراي اجرايي سازمان منع 
سالح هاي شيميايي انتخاب شد. بيست و چهارمين 
اجالس كنفرانس ساالنه كشورهاي عضو كنوانسيون 
سالح هاي شيميايي در جلسه بعدازظهر )پنجشنبه( 
عضويت ايران، فيليپين، پاكستان و امارات متحده 
عربي از گروه آس��يايي را براي دوره زماني۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۲ با اجماع آراء تصويب كرد. كشورهاي مذكور 
از سوي گروه آسيايي به كنفرانس دولت هاي عضو 
معرفي شده بودند و كنفرانس عضويت آنها را مورد 
تاييد قرار داد. اين در حالي است كه در ماه هاي اخير، 
امريكا و برخي كشورهاي همسو تالش داشتند تا با 
اعمال فشار بر كشورهاي عضو گروه آسيايي مانع از 
عضويت كشورمان در شوراي اجرايي سازمان شوند.  
شوراي اجرايي ۴۱ عضو از پنج گروه جغرافيايي دارد 
و ركن اجرايي س��ازمان منع سالح هاي شيميايي 
محسوب مي ش��ود و از اين رو عضويت در اين شورا 

براي كشورهاي عضو حايز اهميت است.

پيامرزمايشمش�تركايرانباروسيهو
چينبهجهان؛مهر|

روزنامه ديلي ميل روز پنج شنبه نوشت: ايران، چين 
و روسيه قصد دارند نخستين رزمايش مشترك خود 
را براي نمايش ق��درت در برابر غرب، برگزار كنند. 
به نوشته تارنماي اين روزنامه چاپ لندن، دريادار 
حس��ين خانزادي فرمانده نيروي دريايي ايران به 
مناسبت هفتم آذر ماه، روز نيروي دريايي ايران كه 
يادآور پيروزي هاي اين نيرو در طول جنگ هشت 
س��اله با عراق در دهه ۱98۰ است، به خبرگزاري   
مهر گفت: اين رزمايش ها در آينده نزديك در شمال 
اقيانوس هند برگزار خواهد ش��د. به گفته دريادار 
خانزادي، اين رزمايش حامل اين پيام به جهان است 
كه روابط اين سه كشور به نقطه راهبردي معني داري 
رسيده است. هرگونه امنيت در دريا بايد دربرگيرنده 

منافع همه كشورهاي مرتبط باشد.

باي�دب�اايرانب�هعنوانش�ريكيبراي
همكاريرفتاركرد؛ايرنا|

س��خنگوي وزارت امور خارجه روسيه از رويكرد 
ش��ركاي برجام در برابر ايران انتقاد كرد. صفحه 
توييتر وزارت امور خارجه روسيه در پيامي توييتري 
به نقل از ماريا زاخارووا، سخنگوي اين وزارتخانه 
روسيه، نوشت: »ما قويا بر اين باوريم كه شركاي 
ما بايد اين ديدگاه نسبت به ايران را كه مسير آن 
مي تواند دستخوش دگرگوني شود، متوقف كنند. 
بايد با ايران به عنوان شريكي براي همكاري در نوع 

خود و بر اساس برجام، رفتار كرد.«

ابزاردشمن700كيلومتردورترازمرزهاي
ايرانايستادهاست؛برنا|

فرمانده نيروي دريايي ارتش ايران به مناسبت روز 
نيروي دريايي ايران مي گويد: مجموعه اقدامات 
ايران، دشمن را به دورايستايي از مرزهاي ايران 
مجبور كرده اس��ت؛ به نحوي كه امروز ناوگان و 
ابزار چشم پر كن دشمن، 7۰۰ كيلومتر دورتر از 
مرزهاي ايران ايستاده  است. »امير دريادار حسين 
خانزادي«ديروز در خطبه هاي نماز جمعه بيان 
داش��ت: نيروي دريايي پرچمدار احياي تمدن 
دريايي ايران است و در آينده نزديك شاهد توسعه 
اين تمدن خواهيم بود. در روزهاي آينده ش��ما 
مردم ايران شاهد خواهيد بود كه نسل جديدي 
از تجهيزات بومي ايران به نيروي دريايي ارتش 

ملحق خواهد شد.

تشكيلوزارتبازرگانيمغايربااقتصاد
مقاومتياست؛باشگاهخبرنگاران|

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: علت 
مخالفت ها با طرح تشكيل وزارت بازرگاني، مغايرت 
آن با اقتصاد مقاومتي اس��ت. آي��ت اهلل صادق آملي 
الريجاني در رابطه با علت مخالفت ها با تشكيل وزارت 
بازرگاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
علت مخالفت ها با اين ط��رح، مغايرت آن با اقتصاد 
مقاومتي است، اما هنوز به طور كامل نتيجه بررسي 

طرح تشكيل وزارت بازرگاني مشخص نشده است.

ايران2

معاون وزير امور خارجه:

6 كشور اروپايي به اينستكس پيوستند

هنوز اميدهايي براي نجات برجام هست
گروهايران|

در روزي كه 6 كشور اروپايي بلژيك، دانمارك، سوئد، 
فنالند، نروژ و هلند در بيانيه اي مشترك ضمن حمايت 
از برجام اعالم كردند كه در فرايند پيوستن به اينستكس 
براي تجارت با ايران هستند؛ معاون سياسي وزير امور 
خارجه كش��ورمان اعالم كرد كه هن��وز بارقه هايي از 
اميدواري براي نجات برجام وجود دارد.  »سيد عباس 
عراقچي« معاون وزي��ر امور خارجه ايران كه با روزنامه 
»ان آرس��ي« هلند گفت وگو مي ك��رد، گفت: »هنوز 
اميدهايي براي نجات توافق هس��ته اي )برجام( وجود 
دارد اما اين مساله در گرو پايبندي اروپايي ها به اجراي 
تعهدات خود است.«عباراتي كه نشان دهنده اهميت 
مش��اركت بيش��تر اروپا براي تداوم تعهداتي است كه 
دوطرف در برجام دارند.  عراقچي اما در ادامه مي افزايد: 
اروپا بايد كمي بيشتر تالش كند تا توافق هسته اي با ايران 
را ك��ه رهبرانش بر حفظ و ادامه آن تاكيد دارند، نجات 
يابد. وي با تاكيد بر آنكه توافق هسته اي برجام هم اكنون 
در وضعيت مراقبت هاي ويژه قرار دارد، افزود: مي خواهم 
تأكيد كنم كه يكي از درس هايي كه ما در پرونده برجام 
گرفتيم اين است كه نتيجه معامله و اجراي تعهدات، 
تحريم هاي بيشتر بوده است.  معاون وزير امور خارجه 
ايران خاطرنش��ان كرد: اگر رويه به اين صورت باشد ما 
رفتارهاي خ��ود را تغيير مي دهيم و درس ديگر برجام 
آن بود كه مقاومت، بيش از تمايل براي همكاري جواب 
مي دهد.  عراقچي در مورد تبعات خروج امريكا از برجام 
گفت: هيچ ك��س نمي تواند انكار كند كه اين تحريم ها 
براي ما هزينه زيادي نداشته است. بسياري از مردم در 
ايران در مورد لغو تحريم ها بعد از توافق برجام احساس 
خوبي نداشته اند.  معاون وزير امور خارجه ايران در پاسخ 
به خبرنگار هلندي در مورد نجات برجام تاكيد كرد: در 
صورت تعهد كامل طرف مقابل من هنوز اميدهايي براي 
نجات توافق برجام مي بينم، ايران قبال سهم خود را از 
هزينه ها پرداخت كرده است، حاال ديگر طرف هاي اين 
توافق نيز بايد همين كار را انجام دهند. ما پذيرفته ايم 

كه برنامه هسته اي خود را محدود كنيم.  وي با اشاره به 
سياست هاي يكجانبه امريكا تصريح كرد: ما از تحريم ها 
رنج مي بريم و براي خالص شدن از اين تحريم ها بايد 
راه حل هاي عملي ابداع شود. معاون وزير امور خارجه 
ايران با تاييد تالش هاي امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه براي نجات برجام گفت: ما از تالش هاي وي 
قدرداني مي كنيم، اما سوال بزرگ اين است كه آيا امريكا 
نيز از اين تالش ها حمايت مي كند و حاضر به همكاري در 
اين مشاركت است يا نه؟  عراقچي همچنين در پاسخ به 

اين سوال كه آيا ايران حاضر به گفت وگو در مورد توافق 
گسترده همان طور كه امريكا مي خواهد؛ است، گفت: 
خير، ما قصد نداريم دوباره بر س��ر برجام مذاكره كنيم 
و به هيچ وجه قصد نداريم در مورد برنامه موشكي خود 
نيز مذاكره كنيم زيرا موشك ها براي امنيت ما ضروري 
هستند. وي درباره اعتراضات افزايش قيمت بنزين گفت: 
انتقاد از سياست هاي دولت ها امري طبيعي است. مردم 
همچنين حق دارند كه بحث ك��رده و انتظارات خود 
را بيان كنند. اين اتف��اق در هر جامعه دموكراتيك رخ 

مي دهد. شما هم از اين نوع مسائل هر شنبه در پاريس 
)در قالب اعتراضات جليقه زردها( داريد، اما هيچ كس 
قبول نمي كند كه اين اعتراضات با استفاده از زور يا آتش 

زدن ساختمان هاي عمومي همراه باشد.

  6 كش�ور اروپاي�ي ديگ�ر ب�ه اينس�تكس 
مي پيوندند

همزمان با اظهارات عراقچي و در شرايطي كه امريكا تمام 
ابزارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و رسانه اي اش را 

براي به بن بست كشيدن برجام و فشار به ايران به كار 
گرفته و نتايج مورد نظر به دست نيامده، به نظر مي رسد 
اروپا به مسير تداوم روند برجام و مذاكره با ايران بازگشته 
است؛ بر اين اساس است كه بعد از چراغ سبز قدرت هاي 
اروپايي آرام آرام كش��ورهاي اروپايي بيشتري به سازو 
كار مالي ايران و اروپا خواهند پيوست. ديروز خبر رسيد 
كه بلژيك، دانمارك، س��وئد، فنالند، ن��روژ و هلند در 
بيانيه اي مشترك ضمن حمايت از برجام اعالم كردند 
كه در فرايند پيوستن به اينستكس براي تجارت با ايران 
هستند. اين كشورهاي اروپايي در بيانيه مشتركي كه روز 
جمعه در تارنماي رسمي وزارت خارجه فنالند منتشر 
شد، بر اهميت حفظ و اجراي كامل برنامه جامع اقدام 
مش��ترك )برجام( كه ميان ايران و پنج قدرت جهاني 
بسته شده، تاكيد كردند. در اين بيانيه آمده است: توافق 
هس��ته اي )برجام( به اتفاق آرا به تاييد شوراي امنيت 
سازمان ملل رسيد و عنصري مهم در رژيم منع گسترش 
)هسته اي( جهان است و نقشي عمده در ثبات منطقه اي 
دارد. بلژيك، دانمارك، سوئد، فنالند، نروژ و هلند اعالم 
كردند كه در راستاي تداوم حمايت اروپايي ها از برجام 
و اجراي بخش اقتصادي آن، اكنون در فرايند پيوستند 
به ابزار حمايت از تبادالت تجاري موسوم به اينستكس 
هستند كه پس از طي فرايندهاي قانون داخلي مربوط به 
هر كشور، تكميل خواهد شد. اين شش كشور همچنين 
در بيانيه خود بدون اشاره به عدم تحقق وعده اروپايي ها 
پيرامون عمل به تعهدات اقتصادي خ��ود در برجام و 
تعهدات ۱۱گانه پس از خروج امريكا از اين توافق، از ايران 
خواستند كه بدون فوت وقت به پايبندي كامل به مفاد 
برجام بازگردد. به نظر مي رسد كشورهاي اروپايي كه بعد 
از خروج ترامپ از برجام اقدام به تأسيس سازوكاري براي 
انجام تبادالت مالي ميان ايران و ش��ركت هاي اروپايي 
بدون نياز به نظام مالي امريكا ايجاد كردند كه در بهمن 
ماه سال گذشته با تأسيس شركت »اينستكس« عملي 
شد، تالش مي كنند تا فرآيند تحقق اين  سازو كار مالي 

را با جديت بيشتري دنبال كنند.

بيانيه وزارت امور خارجه عراق در پي حمله به كنسولگري ايران در نجف: 

عذرخواهي دولت عراق از ايران 
در ش��رايطي كه رواب��ط راهب��ردي تهران و بغ��داد در 
فضاي ملتهب منطقه غرب آس��يا ه��ر روز ابعاد و زواياي 
گسترده تري پيدا مي كند، برخي تحركات خصمانه حاكي 
از آن اس��ت كه دش��منان براي بر هم زدن اين مناسبات 
راهبردي از هر ابزار و وسيله اي بهره خواهند برد تا از منظر 

خودشان از نفوذ منطقه اي ايران بكاهند. 
چهارشنبه شب بود كه ابتدا برخي رسانه هاي عراقي و پس 
از آن رسانه هاي سعودي تصاويري از حمله اغتشاشگران 
عراقي به كنس��ولگري تهران در نجف را منتشر كردند. 
ساعتي قبل از انتشار اين اخبار نيز گزارش هايي در مورد 
ش��لوغي هاي نجف و تجمع برخي از اف��راد در نزديكي 
كنسولگري منتشر ش��د. بعد از انتشار اين اخبار بود كه 
بازار ارزيابي هاي تحليلي درباره ريش��ه هاي اين حمله 
در رسانه هاي گروهي و ش��بكه هاي اجتماعي داغ شد.  
ديروز»محمد البلداوي« نماينده ائتالف »الفتح« عراق 
از نقش اياالت متحده امريكا، امارات و ش��مار ديگري از 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس براي منحرف كردن 
مسير اعتراضات عراق پرده برداشت. در ميان عراقي ها هم 
برخي در حساب هاي توييتري شان از نقش كشورهاي 
ديگر در تحريك اين افراد سخن مي گفتند. ضمن اينكه 
ردپاي برخي چهره هاي سياس��ي داخل��ي عراق هم در 
اين ماجرا به خوبي مشهود بود.  اما بعد از فروكش كردن 
التهاب��ات اوليه ديروز وزير ام��ور خارجه عراق در تماس 
تلفني با محمد جواد ظري��ف ضمن عذرخواهي از اقدام 
خرابكارانه در تعرض به سركنس��ولگري ايران، بر تعهد 
دولت متبوع خود براي حفاظ��ت از اماكن ديپلماتيك 
و ديپلمات هاي ايراني تاكيد كرد.  ب��ه گزارش اداره كل 
اطالع رساني و امور سخنگويي وزارت امور خارجه، محمد 
علي الحكيم وزير ام��ور خارجه عراق به دنبال تعرض به 
سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در نجف اشرف، 
عصر روز پنجشنبه در تماسي تلفني با محمد جواد ظريف 

از اين اقدام خرابكارانه عذرخواهي كرد.

وي همچنين بر تعهد دولت متبوع خود براي حفاظت از 
اماكن ديپلماتيك و ديپلمات هاي ايراني تاكيد كرد. ضمن 
اينكه خبر رسيد مقامات رسمي شهر نجف نيز بعد از اين 

ماجرا از سمت هاي خود بركنار شده اند.

 ه�دف حادثه نجف، تخري�ب روابط بغداد - 
تهران است

يكي از چهره هايي كه بالفاصله پس از مشخص شدن ابعاد 
ماجرا تصوري از پشت پرده اين حادثه را ارايه كرد؛ سفير 
ايران در عراق بود كه در واكنش به حادثه آتش س��وزي 
كنس��ولگري ايران در نجف اش��رف تاكيد كرد كه هدف 
برخي عوامل خارجي و داخلي در عراق از اين اقدام، تخريب 

روابط خوب تهران - بغداد است.
ايرج مسجدي در اظهاراتي گفت: قطعا هدف از آتش زدن 
كنسولگري ايران در نجف اشرف تخريب روابط برادرانه و 
خوب بين دو كشور همسايه و مسلمان جمهوري اسالمي 
ايران و عراق توس��ط برخي عوام��ل خارجي و داخلي در 

عراق است.
وي خاطرنش��ان كرد كه عوامل مزدور خارجي در عراق 
متاسفانه از سوي شبكه هاي معاند مورد حمايت، تحريك 
و تشويق قرار مي گيرند تا به روابط خوب دو كشور ضربه 
بزنند. مسجدي هدف شبكه هاي معاند را تخريب رابطه 
ايران و عراق ذكر و تصريح ك��رد: هموطنان عزيز ايراني 
بايد بدانند كه به هي��ج وجه اين گونه رفتارها مورد تاييد 
و خواس��ت دولت و عموم ملت عراق و مقامات اين كشور 
نيست. وي اضافه كرد: همان طور كه بعضا برخي از اشرار 
در كش��ورمان دست به چنين اقداماتي مي زنند در عراق 
نيز يك عده قليل هستند كه دست به چنين رفتارهايي 
مي زنند، اما عموم جامعه عراق مخالف اين گونه رفتارها 
است. س��فير ايران در عراق تاكيد كرد كه روابط خوب و 
برادرانه دو كش��ور مسلمان و همسايه ايران و عراق باعث 
ناخرسندي و خشم هماهنگ برخي كشورهاي منطقه اي 

شده و اينها از هيچ چيز براي از بين بردن اين رابطه دو جانبه 
دريغ نمي كنند. وي در عين حال خواستار خويشتنداري 
مردم شريف ايران شد و گفت كه اعمال اين افراد معدود 
هرگز نمي توانند انعكاس دهنده اعمال ملت شريف عراق 
باشند، بلكه ملت عراق در مناسبت هاي مختلف از جمله 
اربعين حسيني نش��ان داده اند كه عالقه مند و دوستدار 
مل��ت ايران و همه زائران هس��تند.  اعتراضات اجتماعي 
در عراق از اول اكتبر )9 مهرما( گذش��ته آغاز ش��ده و در 
مناسبت هاي مختلف، گروه هاي كوچك خشني از داخل 
اين اعتراضات دس��ت به خشونت و ناآرامي در اين كشور 
زده اند. اين گروه هاي كوچك خشن در حدود يك ماه قبل، 
ديوار خارجي كنسولگري ايران در كربال را به آتش كشيده 
و همين گروه ها شامگاه گذشته )چهارشنبه( كنسولگري 

جمهوري اسالمي ايران در نجف اشرف را آتش زدند.

 حمله به سركنسولگري ايران در نجف رابطه 
اجتماعي دو كشور را هدف گرفته است

بعد از اظهارات سفير ايران در عراق نوبت به رييس دفتر 
نمايندگي مجلس اعالي عراق در تهران رس��يد كه ابعاد 
مختلف موضوع را بشكافد. غماس با تاكيد براينكه حمله 
به سركنس��ولگري ايران در نجف و ناآرامي هاي اخير در 
عراق، پروژه بزرگ دشمنان براي به خطر انداختن رابطه 
اجتماعي دو ملت ايران و عراق است، گفت: اين حركات 
مش��كوك حاكي از اقدامات ريش��ه داري براي تخريب و 

توطئه بزرگ عليه مناسبات دوملت است.
»ماجد غماس« در گفت وگو با ايرنا، ضمن ابراز همدردي با 
دولت و ملت ايران درباره حادثه سركنسولگري جمهوري 
اس��المي ايران در نجف گفت: اين اقدامات حاكي از يك 
دشمني ديرينه دشمنان از انسجام و اتحاد بين دو ملت 
اس��ت و ما اين اقدام را به ش��دت محكوم مي كنيم.  وي 
ادامه داد: اي��ن اقدامات از جهاتي طبيعي اس��ت. به هر 
حال دشمنان دو ملت بيكار نمانده اند و تالش مي كنند 

تا با بهره گيري از خطوط و جرياناتي براي ايجاد شكاف و 
آسيب زدن به روابط دو ملت استفاده كنند كه از جمله آنها 
جريان هاي انحرافي و صرخي ها هستند كه حتي اسامي 
مقدس را جعل كرده و جوانان را تحريك مي كنند. همين ها 

بودند كه اتفاقات نجف و كربال را رقم زدند. 

 مشكالت از دولت هاي قبل انباشت شده اند 
اين كارشناس مس��ائل عراق با بيان اينكه طي سال هاي 
اخير شاهد مشكالت معيشتي روزمره مردم عراق بوديم 
كه ناشي از ناتواني دولتمردان در اداره امور و فساد حاكم 
در دولت هاي مختلف است، اظهار داشت: نبايد فراموش 
كرد كه اين مشكالت از دولت هاي قبل و حتي از رژيم سابق 
انباشته شده و اكنون همانند آتش زير خاكستر شعله ور 
شده است در حالي كه ظرفيت ها و امكانات بايد به سمت 

بازسازي عراق و تعليم و تربيت جوانان پيش مي رفت.
غماس افزود: البته عده اي تالش كردند بر مطالبات بر حق 
مردم عراق س��رپوش بگذارند در حالي كه اين تظاهرات 
حقيقي و كماكان پابرجاست و حتي مطالبات آنها مورد 

تاييد مرجعيت قرار گرفته است. 
وي با بيان اينكه بعضي از دولت هاي منطقه اساسا به يك 
عراق قوي، مستقل و تاثيرگذار قائل نيستند، تصريح كرد: 
آنها در همه اين سال ها تالش كردند كه در عراق آشوب 
و بلوا باش��د و حتي به دنبال تجزيه اين كش��ور بوده اند. 
بنابراين مي توان مسائل اخير را حاكي از يك توطئه بزرگ 
عليه ملت عراق دانست. به هر حال پول هايي واريز شده 
و برخي از كشورها از عناصر فاسد مانند بعثي ها حمايت 
كردند و همين ها بودند كه به عنوان ليدر آشوب در مناطق 
مختلف عراق حض��ور يافتند.  ريي��س دفتر نمايندگي 
مجلس اعالي عراق اضافه ك��رد: نكته ديگر اينكه به هر 
حال اسراييل، شيعيان منطقه مخصوصًا شيعيان عراق 
را دشمن سرسخت خود مي داند. اسراييل در آشوب ها و 
رهبري برخي جريانات آشوبگر هم سهمي داشته است. 

 مي خواهن�د ن�گاه ملت ع�راق را به اي�ران و 
مقدسات تغيير دهند 

رييس نمايندگي مجلس اعالي عراق در تهران در پاسخ 
به اين سوال كه چرا آشوبگران به سركنسولگري ايران در 
نجف و چندي پيش در كربال حمله كردند، ابراز داش��ت: 
مردم دو كش��ور در جريان زيارت عتب��ات با آغوش باز از 
يكديگر استقبال مي كنند. نبايد حركات و رفتارهايي كه 
االن رخ داده را به حساب ملت عراق گذاشت. آن طور كه 
مشخص شد گروه صرخي ها چندي پيش به كنسولگري 
ايران در كربال حمله كردند كه جيره خوار امريكا هستند. 
غماس اف��زود: درباره حادثه ديش��ب هم بايد تحقيقات 
كامل ش��ود ولي اين حمله هم از سوي كساني انجام شد 
كه مي خواهند نگاه ملت عراق را به ايران و مقدسات تغيير 
دهند و تالش مي كنند روابط دو كشور را تخريب كنند. 
شايد كساني هم كه درك درستي از مسائل ندارند از اين 

اتفاقات متاثر شوند. 

 پ�روژه بزرگي علي�ه دو ملت در دس�توركار 
دشمنان قرار دارد 

وي با بيان اينكه حركات مش��كوك حاك��ي از اقدامات 
ريشه داري براي تخريب مناسبات دو ملت است هرچند 
معتقدم مي توان از اين چالش، فرصت سازي كرد، عنوان 
كرد: رابطه اجتماعي دو ملت هم اكنون در خطر است. اين 
پروژه بزرگي است كه دشمنان دو ملت در دستوركار دارند. 
ريي��س نمايندگي مجل��س اعالي ع��راق در تهران 
درخصوص س��فر مايك پنس، معاون رييس جمهور 
امريكا به عراق و ديدار وي با عش��اير غرب اين كشور و 
تالش براي ايجاد اقليم در اين منطقه يادآور ش��د: در 
روزها و هفته هاي اخير كه شيعيان و مناطق شيعه نشين 
درگير آش��وب ها بودند، به نظر مي رسد اينها در سايه 
آشوب ها به دنبال پياده كردن پروژه شوم خود هستند 

و مي خواهند اهداف خود را پيش ببرند. 
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 شوراي نگهبان
 از پيروزي يا شكست افراد متضرر نمي شود 

در شرايطي كه فعاالن سياسي و گروه هاي حزبي يكي از اركان اصلي 
س��المت انتخابات را عدم ورود شوراي نگهبان به مباحث سياسي و 
جناحي مي دانند، سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد: شوراي نگهبان 
از پيروزي يا شكست افراد متضرر نمي شود، بلكه ضرر وقتي است كه 
افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناكارآمدي داشته باشيم. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي با 
اشاره به اصالح قيمت بنزين و اغتشاشات اخير گفت: در بحث افزايش 
قيمت بنزين انتظار بود كه تدبير و راهكار بهتري پيش بيني مي شد و مردم را امين خود مي دانستند 
اين اعتراضات به حقي اس��ت كه مردم دارند. بارها افزايش بهاي بنزين داشتيم، ولي هيچ وقت 
چنين نبود. وي به خسارات آشوبگران به اموال عمومي و خصوصي اشاره و خاطرنشان كرد: اينها 
جيره خوار دشمنان هستند و با حمايت دشمنان از اشرار متوجه مي شويم كه اينها چه برنامه اي 
در سر داشتند. وي ادامه داد: اگر معيشت مردم سخت است، اگر مشكالت اقتصادي وجود دارد، 
ما هم معتقد و معترض هستيم و از دولتمردان مي خواهيم با تدبير و تكيه بر توان داخلي و جوانان 
مشكالت را مديريت كنند. كدخدايي گفت: بايد مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم برطرف شود؛ 
چرا بايد بعد از چهل سال همچنان شاهد بعضي از مشكالت باشيم، راه حل بسياري از مشكالت 
در داخل اس��ت. مي شود با تكيه بر توان داخلي و جوانان خيلي از مشكالت را حل كرد. اوگفت: 
تاكيد شوراي نگهبان، هيات هاي نظارت و ناظرين بر اجراي قانون است؛ چراكه مي خواهيم از 

حق الناس دفاع كنيم و راهكار تحقق اين امانتداري را نظارت موثر مي دانيم.

 سهميه بندي بنزين 
جمع بندي مديريت عالي نظام بود

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران گفت: شيوه اجراي اين تصميم بزرگ 
كه داراي ابعاد ملي است و همه جامعه ما با اين موضوع درگيرند و با برخي 
از تصميمات فرق دارد، اين است كه اين شيوه در بوته نقد است. در كل اما 
سهميه بندي بنزين جمع بندي مديريت عالي نظام است. حجت االسالم 
حاج علي اكبري با اشاره به جمع بندي حوادث اخير گفت: شايد در صدر 
جدول جهاني اول يا دوم از نظر مصرف نامناسب هستيم. مخصوصا بنزين 
كه يك كاالي ويژه محسوب مي شود. اين شيوه اسراف جزو بيماري هاي 
اقتصادي است كه نياز به عالج و جراحي دارد، مثل بيماري هاي ديگري كه در پيكره اقتصادي ملي 
است. هم استمرار به مصرف نفت و هم مصرف از كيسه آينده و هم آسيب اساسي به محيط زيست 
دارد و يكي از عوامل اصلي آلودگي هواست و هم باعث از دست دادن فرصت طاليي صادرات مي شود. 
اين امكان با پيوستن پااليشگاه خليج فارس به وجود آمده كه به لطف خدا و با همت عزيزاني كه 
عاشقانه كشور را به اين نقطه رسانده اند، ايران در در بنزين به خودكفايي رسيده است. همچنين اين 
امكان براي كشور وجود دارد كه با يك مصرف درست ما حتي صادركننده بنزين باشيم. از طريق 
شيوه هاي سهميه بندي و تصميمات، با روشي كه اخذ شده، برخي از زير ساخت ها هم فراهم شد. 
البته چهار سال در اجراي اين مصوبه تاخير وجود دارد كه در اين زمينه مجلس و دولت بايد توضيح 
دهند. باالخره جمع بندي كارشناسي و جمع بندي مديريت عالي نظام اين بوده كه به تاييد سران 
سه قوه رسيده است و در اين مرحله قيمت بنزين افزايش يافت. اين كار الزم و خوب و سودمند براي 
امروز و فرداي كشور ماست. اين موضوع ابعاد زيادي دارد كه بايد متخصصان اين كار را توضيح دهند.

 اثرگذاري »طرح« هر مسجد يك حقوقدان 
در كاهش ورودي پرونده ها

رييس سازمان بسيج حقوقدانان كش��ور گفت: هدفگذاري ۱۲۰۰ 
مس��جد در س��ال 98 و بيش از ۱۰۰۰ كارگاه آموزشي در طرح هر 
مسجد يك حقوقدان در كاهش ورودي پرونده ها اثرگذار بوده است. 
به گزارش ايسنا، مهدي بهراميان در سخناني پيش از خطبه هاي نماز 
جمعه تهران با بيان اينكه باور »ما مي توانيم« در بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي مسير پر از اميد را گواهي مي دهد، گفت: باور »ما مي توانيم« 
در مسير تمدن نوين اسالمي با اقتضائات حال و آينده ايران اسالمي 
در تفكر نخبگان حقوقدان به عنوان نقش��ه راه ترسيم ش��ده و آغاز با شكوهي دارد. وي با بيان 
اينكه »هدف گذاري ۱۲۰۰ مسجد در س��ال 98 و بيش از ۱۰۰۰ كارگاه آموزشي در طرح هر 
مسجد يك حقوقدان در كاهش ورودي پرونده ها اثرگذار بوده است«، گفت:  3۰۰ شبكه و گروه 
نخبگاني، 3۰۰۰ نفر حقوقدان را در گام اول سازماندهي نموده كه تا سال ۱399، ۱5 هزار نفر 
براي خدمت جهادي حقوقدانان اين شبكه در اختيار نظام جمهوري اسالمي قرار داده است. 
وي افزود: اين شبكه ماموريت هايي چون مبارزه با فساد، پيشگيري از وقوع جرم، ارايه خدمات 
وكالت به محرومين و تبيين حقوق بشر اسالمي در عرصه داخلي و بين المللي را با برنامه هايي 
چون مقابله با استعمار نوين حقوقي، آسيب شناسي سندهاي FATF، CFT ،۲۰3۰ براي خدمت 
و برنامه ريزي اجرا نموده است و برنامه هايي چون تشكيل كارگاه معاضدت، قرارگاه مطالبه گير 
و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد و تشكيل مجمع خيرين در ۱۰ سالگي تولد سازمان بسيج 

حقوقدانان نشان از عزم اين سازمان براي خدمت به ايران است.

چهره ها



3 كالن

يك كارشناس اقتصادي علت پايين بودن بهره وري در ايران را واكاوي كرد

درايراننيرويكارهدفگذارينميشود

انتقادفرشادمومنيازاعمالسياستهايتورمزا

مراجعه 267 هزار نفر به كاريابي ها در 8 ماه نخست سال

گروه اقتصاد كالن|
يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« علت 
پايين بودن بهره وري را بررسي كرده و بيان كرد: در ايران 
افراد هدف گذاري نمي شوند و نمي دانند كه هر يك بايد 
چه مسيري بروند همين يكي از مهم ترين عواملي است 

كه باعث شده است بهر وري در ايران پايين بيايد.
به گزارش »تعادل«، طبق برنامه چهارم و ششم توسعه 
پيش بيني ش��ده اس��ت كه يك سوم رش��د اقتصادي 
كشور بايد از محل بهره وري باش��د اما طبق آمارهايي 
كه جزييات آن منتشر نشده است چنين برنامه ريزي 
محقق نشده است. اين وضعيت در حالي  وجود دارد كه 
براساس نظام نامه بهره وري دستگاه ها موظف به تشكيل 
كميته بهره وري هستند و اكنون گزارشي درباره فعاليت 
كميته بهره وري در دستگاه ها در دسترس نيست. اين 
در حالي  است كه در پايان سال 1396 سازمان بهره وري 
چارچوبي براي اجراي بهره وري تدوين شده و مدلي به 
دس��تگاه هاي اجرايي ارايه و گزارشي درباره بهره وري 
در برنامه ششم توس��عه براي هيات وزيران تهيه شد تا 

سياست هاي الزم در اين زمينه اتخاذ شود.
با اين حال اكنون طبق گزارشي كه اخيرا وزارت اقتصاد 
اعالم كرد نرخ رش��د بهره وري صفر درصد بوده است! 
حاال سوال اينجاست كه چه فرآيند و روندي الزم است 
به كار گرفته شود تا نرخ بهره وري در ايران افزايش يابد. 
در همين زمينه رحيم س��رهنگي، معاون كل توسعه 
كارآفرين��ي وزارت كار در گفت وگو با »تعادل« چنين 
اظهار كرده اس��ت: ما در جهت افزاي��ش نرخ بهره وري 
نيروي كار اقداماتي را انجام داده ايم، يكسري آموزش ها 
براي سنين مختلف قرار داده ايم كه چگونه افراد نوآورتر 

شوند و نوآوري كنند.
وي همچنين اظهار كرد: باش��گاه كارآفرينان نوجوان 
و مه��ارت آموزي هايي ك��ه وزارت كار، تع��اون و رفاه 
اجتماعي با همكاري سازمان هاي بين المللي، سازمان 
فني و حرفه اي در زمينه هاي مختلف انجام داده است، به 

بهره وري نيروي كار كمك مي كند.
در همين زمينه شهداد شعباني دانش آموخته مديريت 
كسب و كار و برنامه ريزي استراتژيك از دانشگاه بروكسل 
بلژيك در گفت وگو با »تعادل« مساله صفر بودن نرخ رشد 
بهره وري را بررسي كرده و اظهار كرده است: همان گونه 
كه مي دانيم بهره وري به عوامل متفاوتي وابسته است. 
متخصصين ما تعاريف متعددي از بهره وري دارند. عده اي 
مهندس هستند و از بهره وري تعريف مهندسانه دارند، 
عده اي مدير هستند و تعاريفي با گرايش مديريت دارند. 
اساسا بهره وري به گفته پيتر دراكر اثر بخشي به معناي 
توان نيرو در رسيدن به هدف در عين كارايي است. اگر 
اين تعريف را از بهره وري درست ببينيم بايد به اين مفهوم 

رس��يد كه چه عواملي در رسيدن نيرو به هدف در عين 
حال مصرف مناسب منابع در اختيار تاثير مي گذارد؟

وي افزود: يكي از مس��ائل مهمي كه وجود دارد تعيين 
اهداف مناسب و متناسب براي نيروي كار است. كشور ما 
در اين زمينه مشكالت زيادي دارد. رسما با سازمان هايي 
طرف هستيم كه در كليت سازمان ابهام هدف وجود دارد. 
به خصوص اگر اين سازمان از جنس سازمان دولتي باشد، 
ابهام در هدف به وضوح قابل رصد است. زماني كه مدير 
سازمان و كليت سازمان امكان شكستن اهداف غايي را 
به اهداف خرد تر كه اهداف واحد و فردي است را نداشته 
باشد، در نتيجه يك كارمند يا نيروي كار در تعيين هدفي 
كه بايد به سمت آن حركت كند با مشكل مواجه مي شود. 
اين موضوع بس��يار مهمي در كاهش نرخ بهره وري در 

محيط كشور است.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: يكي ديگر از مسائلي 
ك��ه وجود دارد اين اس��ت كه وقتي ب��راي يك نيروي 
كار هدفي مش��خص مي كنيم و اين هدف با توان نيرو 
هم خوان و در عين حال صحيح باش��د، گام بعدي براي 
بهره ور شدن اين است كه ما در قالب يك تيم هر كدام 
بدانيم چ��ه كاري را چگونه بايد انجام دهيم و كار انجام 

ش��ده را به چه ف��ردي در چه مقطع زماني بس��پاريم؟ 
به عبارت ديگر مس��اله بعدي فرآيند است، متاسفانه 
فرآيندها هم در سازمان هاي ما نه شناسايي شده اند و نه 

صحيح و بهينه هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه درباره ساختار تقسيم كار در 
ايران چه نظري دارد، هم گفت: يكي ديگر از مسائلي كه 
در كاهش نرخ بهره وري در ايران موثر بوده است ساختار 
تقسيم كار است. اساسا ما نظامي براي سنجش عملكرد 
در حوزه نيروي كار نداريم. س��نجه هاي ما سنجه هاي 
اصولي و درستي نيست. به عقيده من بهره وري نيروي 
كار در ايران به شدت منفي است، چرا؟ چون بهره وري 
ساخته 2 پارامتر است، پارامترهايي كه آن را اثر بخشي 
يا توان فرد در رس��يدن به اهداف سازمان و كارآمدي يا 
مصرف منابع مي ناميم. 5 منبع بيشتر در سازمان نداريم: 

منابع مادي، مالي، دانشي، انساني و زماني.
وي اضافه كرد: اگر فردي به درستي هدف گذاري نشود، 
اگر نداند از چه مس��يري برود و در تقس��يم كار حجم 
مناسب و متناسبي از كار بر عهده او گذاشته نشود قطعا 
نمي توان��د از منابع در اختيار به صورت موثر اس��تفاده 
كند، بنابراين ما نيرويي داريم كه نه به هدف مي رس��د 

و نه كارآمد عمل مي كند، ترتيب اين دو صفر نمي شود 
منفي مي شود، من فكر مي كنم سنجه مشخصي براي 
اين موضوع نداريم، در حوزه بهره وري سال هاست كه 
ميان كارشناسان بين عدد بهره وري اختالف نظر وجود 
دارد، همان گونه كه گفتم ما حتي در تعريف بهره وري 

هم در كشور اتفاق نظر نداريم.
وي درب��اره اينك��ه تاثير چنين وضعيت��ي در اقتصاد 
چيست؟ بيان كرد: اقتصاد در نظام اداري و اقتصادي 
يك ش��اخص اس��ت، فرض كنيد ش��ما يك كارمند 
هستيد، اگر سازمان و ش��ما به خوبي فعاليت خود را 
انجام دهيد، درآمد شما و سازمان بيشتر خواهد شد، 
حاصل موفقيت هايي كه شما و سازمان ايجاد مي كنيد 
در پديده اي به نام درآمد و وضعيت اقتصادي شما شكل 
مي گيرد، در اقتصاد هم اين مساله حاكم است به اين 
معنا كه اگر كشوري نتواند اهداف شفاف و بلندمدتي 
براي خود تعيين كند و در رسيدن به اين اهداف موفق 
نباشد در نهايت منابع خود را در ميانه از دست مي دهد 
و قتي منابع از دست مي رود و نتايجي حاصل نمي شود، 
شاخص اقتصاد مرتبا س��ير نزولي دارد، مانند اقتصاد 
ايران كه تورم روز به رو زدر حال افزايش و ركود در حال 

توسعه و جيب مردم در حال خالي شدن است، حاصل 
آن فرار سرمايه و سرمايه گذار از كشور است به اين خاطر 
كه سرمايه گذار سرمايه خود را در جايي هزينه مي كند 
كه نرخ بازگشت سرمايه اش باال باشد، در اقتصادي كه 
اين نرخ منفي باشد سرمايه گذار براي سرمايه گذاري 

ريسك نمي كند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي 
وي در رابطه با نرخ رشد بهره وري پيش و پس از انقالب 
چيست، بيان كرد: به نظر مي رسد شرايط كلي يكساني 
داشته ايم چه در س��ال هاي پيش از جنگ و چه پس از 
آن. البته در مقاطعي توانسته ايم نتايج بهتري بگيريم 
كه اگر بررسي هاي دقيق صورت گيرد متوجه مي شويم 
كه زماني مديران كشور موارد مذكور را مد نظر داشته اند 
و اهداف را به خوبي ش��ناخته اند. زماني توانس��ته ايم 
اليه هاي مديريت مياني و كاركنان را تحت آموزش هاي 
منظم قرار دهيم، زماني توانسته ايم تنش هاي داخلي و 
بين المللي را كمتر كنيم و در واقع زماني به يك آرامش 
نسبي رسيديم كه همه چيز شروع به رشد كرده است و 
در عين حال مقاطعي هم بوده است كه نتوانستيم اين 
موارد را كنترل كنيم. اختالف ميان ميدان هاي نيرو در 
نظام و افرادي كه در بدنه دولت با ساير قوا و غيره به وجود 
آمده و نتوانسته مديريت شود، به صورت خودكار به اين 

نتايج منجر شده است.
وي همچنين بيان كرد: در سال هاي طوالني كه محدود 
به سال هاي پس از انقالب نمي شود، كشور ما با مشكل 
كار بهره ور مواجه بوده است. دليل اين است كه بهره وري 
به آماده بودن همه منابع و در عين حال مدير توانمندي 
كه قله را به خوبي به منابع توانمند نش��ان دهد وابسته 
است كه متاسفانه در كشور ما هيچ گاه همه اين اضالع 
آماده نبوده است. در يك برهه اي مديران خوب داشتيم، 
كاركنان آماده نداشتيم. در يك برهه ديگر متخصصان 
زبده اي داش��تيم اما پول و س��رمايه در كنار آنها وجود 
نداشته است. در برهه ديگري هم همه اين منابع وجود 
داشت اما تكنولوژي هاي الزم مهيا نبوده و تحت تحريم 

بوديم و غيره. 
ش��عباني اظهار كرد: ما به صورت كلي چه در سال هاي 
قبل و چه در سال هاي پس از انقالب به واسطه عدم آماده 
بودن همه منابع مورد نياز براي انجام يك كار اثربخش 
و مناسب، همواره با مشكل بهره وري پايين نيروي كار 
مواجه بوده ايم. البته اگر به سال هاي قبل از انقالب هم 
نگاه كنيم مي بينيم كه بيش��ترين رشد اقتصادي نه به 
بهره وري نيروي كار و س��ازمان ها بلكه به افزايش نرخ 
فروش مواد اوليه اي مانند نفت وابسته بوده است. در عين 
حال نه كار ي به انجام رسيده نه توليدي اضافه شده و نه 

محصوالت مشتريان بيشتري پيدا كرده اند.

استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي گفت: فشارهايي كه از 
ناحيه سياس��ت هاي تورم زا بر ماليه دولت و كس��ري آن 
وارد مي شود حدود 3.5 برابر فشارهايي است كه بر ماليه 
بنگاه هاي توليدي و خانوارها است. حتي تجربه تاريخي 
ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه 
وقتي دولت از طريق سياس��ت هاي تورم زا دچار بحران 
مي شود از مسووليت هاي حاكميتي خود در زمينه هاي 
آموزش، سالمت، تغذيه و طرح هاي عمراني اشتغال زا طفره 
مي رود به طوري كه در دو دهه گذشته رفتار مالي دولت در 

اين چهار مورد كشور را در آستانه فاجعه قرار داده است.
مومني ادامه داد: در قلمروي اقتصاد هيچ عاملي به اندازه 
سياست هاي تورم زا و اش��تغال زدا در گسترش نابرابري 
و فقر نقش ندارد. به طوري كه در همين سياس��ت تغيير 

قيمت بنزين بيشتر استدالل ها در محكوميت آن مربوط 
به تورم زايي و اشتغال زدايي آن است.  وي افزود: بايد توجه 
داشت كه سياس��ت هاي تورم زا در ذات خود جيب بري 
از فق��را و باج دهي به اغنياء اس��ت. ما حتي اين را مطالعه 
كرده ايم كه چگونه سياس��ت هاي تورم زا رانت هاي قابل 
اعتنا به غيرمولدها و ثروتمندان مي دهد و زندگي فقرا را 
با سختي روبه رو مي كند به طوري كه جبران نقدي تنها 
درصدي از آنچه از دس��ت داده اند را به ص��ورت ناپايدار 
جبران خواهد كرد و چون سرويس هاي رانتي غيرمتعارف 
به ثروتمندان مي دهد نابرابري هاي ناموجه را از هر دو سو 

تقويت كرده و بنابراين بحران ساز خواهد شد.
وي تصريح كرد: بايد توجه داشت فشارهايي كه از ناحيه 
سياس��ت هاي تورم زا ب��ر ماليه دولت و كس��ري آن وارد 

مي ش��ود حدود 3.5 برابر فشارهايي اس��ت كه بر ماليه 
بنگاه هاي توليدي و خانوارها است. حتي تجربه تاريخي 
ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه 
وقتي دولت از طريق سياس��ت هاي تورم زا دچار بحران 
مي شود از مسووليت هاي حاكميتي خود در زمينه هاي 
آموزش، س��المت، تغذيه و طرح هاي عمراني اشتغال زا 
طفره مي رود به طوري كه در دو دهه گذشته رفتار مالي 
دولت در اين چهار مورد كشور را در آستانه فاجعه قرار داده 
اس��ت. آيا نظام تصميم گيري ما نمي داند ميزان تعهدي 
كه در زمينه سالمت و آموزش به مردم است تقريبًا نصف 
ميانگين جهاني است؟ جالب آنكه اين فرار از مسووليت در 
دوره هايي شدت گرفته است كه درآمدهاي نفتي كشور 

در اوج بوده است.

مديركل دفتر هداي��ت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت 
كار با اشاره به اينكه در ۸ ماه ابتدايي سال جاري حدود 
26۷ هزار نفر به كاريابي مراجعه كرده اند گفت: حدود 
۴۰ درصد از به كارگماردگان فارغ التحصيالن دانشگاهي 

بوده اند.
محمداكبرني��ا، مديركل دفت��ر هدايت ني��روي كار و 
كاريابي ه��اي وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي در 
گفت وگو با تس��نيم، درب��اره آخرين وضعي��ت به كار 
گماردگان گفت: در ۸ماه ابتدايي س��ال جاري يعني تا 
پايان آبان ماه، حدود 26۷ هزار نفر به كاريابي ها مراجعه 
كرده اند كه از اين تعداد ح��دود ۴6 هزار نفر تاكنون به 

كار گمارده ش��ده اند كه اين نسبت به سال گذشته هم 
از لح��اظ تعداد مراجعه كنندگان و ه��م از لحاظ تعداد 

به كارگماردگان رشد داشته است.
وي ادام��ه داد: ح��دود ۴۰ درصد از ب��ه كارگماردگان 
فارغ التحصيالن دانشگاهي بوده اند. با توجه به اينكه در 
چند سال اخير تعداد فارغ التحصيالن افزايش پيدا كرده 
اس��ت، در كل بازار كار، كاريابي ها حدود 25 درصد بازار 
را پوش��ش مي دهند، يعني يافتن شغل از طريق آگهي 

روزنامه، فاميلي، دوستان و آشنايان هم وجود دارد.
اكبرنيا در ادامه درباره تاس��يس دفاتر هدايت حمايت 
نيروي كار ايراني در ۷ كشور خبر داد و گفت: با توجه به 

محدوديت هاي بين المللي در عرصه ديپلماسي، تمركز 
ما در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور استفاده از 
ظرفيت كاريابي هاي توانمند بخش خصوصي است كه 
بتوانند اين ارتباط را با بخش خصوصي كشورهاي هدف 

برقرار كنند.
مديركل دفتر هداي��ت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت 
كار گفت: براي برخي از كاريابي ها، مجوز تاسيس دفاتر 
هدايت و حمايت از نيروي كار ايراني در برخي كشورها 
صادر ش��ده اس��ت، به اين نحو كه ب��راي كاريابي هاي 
بين المللي داراي توانمندي، ب��ا هماهنگي وزارت امور 
خارجه مجوز دفتر هدايت و حمايت از نيروي كار ايراني در 

كشور هدف صادر مي كنيم. اكبرنيا با بيان اينكه در حال 
حاضر در هفت كشور دفاتر هدايت و حمايت از نيروي كار 
ايراني تاسيس شده است، گفت: اين دفاتر در كشورهاي 
آلمان، استراليا، كانادا، دانمارك، تركيه، كردستان عراق 
و عمان توس��ط كاريابي هاي بخش خصوصي تاسيس 

شده است.
وي با اشاره به ش��رط اعزام سرمايه گذار ايراني از طريق 
كاريابي ها و وظايف دفاتر هدايت و حمايت از نيروي كار 
در كشورهاي ذكر شده گفت: اين كاريابي ها دو وظيفه 
اصلي دارند؛ نخست زمينه اعزام نيروي كار به اين كشورها 
را تسهيل مي كنند و ديگر اينكه مي توانند در زمينه رفع 

مشكالت حقوقي يا ارايه خدمات به ايرانيان شاغل در اين 
كشورها فعاليت كنند. مديركل دفتر هدايت نيروي كار 
و كاريابي هاي وزارت كار، همچنين با بيان اينكه فعاليت 
كاريابي هاي بين المللي در حوزه »مهاجرت« ممنوع است 
و جزو وظايف كاريابي ها نيست، گفت: فعاليت كاريابي ها 
در حوزه سرمايه گذاري به صورت مشروط مجاز است. 
در شرايطي كاريابي مي تواند در حوزه اعزام سرمايه گذار 
ايراني به خارج از كشور فعاليت كند كه اين سرمايه گذار 
از نيروي كار ايراني نيز در پروژه خود اس��تفاده كند اما 
استفاده از ظرفيت كاريابي ها براي اعزام به خارج صرفا 

در حوزه سرمايه گذاري غيرمجاز است.

58 هزار درخواست در اعتراض به عدم دريافت يارانه حمايتي
سخنگوي ستاد مشمولين كمك معيشتي دولت گفت تاكنون 5۸هزار 
درخواست با پذيرش تعهدات در سايت اعتراض به عدم دريافت يارانه 
حمايتي ثبت ش��ده اس��ت كه يكي از اين تعهدات پذيرش بررسي 

زيرسيستمي اطالعات بانكي مردم است.
حس��ين ميرزايي با بيان اينكه پس از واريز كمك هاي معيش��تي به 
حس��اب مردم، كمتر از پنج ميليون درخواست براي واريز ثبت شده 
است، گفت: البته در اين ميان بيش از ده درصد از درخواست ها مربوط 
به افرادي است كه سرپرست خانوار نيستند و تعداد ركوردهاي تكراري 
نيز بسيار زياد است يعني افرادي كه درخواست خود را ثبت كردند و 
مجددا اطالعات خودشان را نقض كردند. وي بيان كرد: از چهارشنبه 
سامانه hemayat.mcls.gov.ir قابل دسترسي بوده و مردم نبايد 
به سايتي غير از اين سامانه مراجعه كنند و تاكنون 5۸ هزار درخواست 
با پذيرش تعهدات در سامانه ثبت شده است كه يكي از اين تعهدات 

پذيرش بررسي زيرسيستمي اطالعات بانكي مردم است.
سخنگوي ستاد مشمولين كمك معيشتي دولت با تصريح بر اينكه ثبت 
درخواست رسيدگي به دريافت كمك معيشتي را بسيار سهل الوصول 
كرده ايم، عنوان كرد: اين سامانه بسيار كاربر پسند است و افراد با دانش 

حداقلي و كمترين مراحل مي توانند درخواست خود را ثبت كنند و 
ظرف س��ه هفته آتي، جواب نهايي رسيدگي به اين مهم به آنها داده 

خواهد شد.
وي اشاره كرد: كساني مي توانند به سامانه ذكر شده مراجعه كنند كه 
كد رهگيري از دستور #6369* دريافت كرده باشند. كساني كه قبال 
از دريافت يارانه انصراف داده بودند، بايد به دفاتر پليس 1۰ + مراجعه 
و ثبت نام كنند و با مراجعه به بانك، افتتاح حس��اب كنند و در نهايت 
ليست پايش اقتصادي شوند و در صورت داشتن شرايط، يارانه و پول 

كمك معيشتي را دريافت خواهند كرد.
حس��ين ميرزايي درباره علت واريز نشدن كمك معيشتي به برخي 
از افرادي كه مس��تحق بوده اند، گفت: تعريف استحقاق يك تعريف 
واحد نيست زيرا فردي اموال زيادي دارد ادعا مي كند مستحق است و 
فردي با شرايط مالي پايين تر نيز همين ادعا را مطرح مي كند. بر اساس 
شاخص هايي كه مطرح شده است اين كمك معيشتي پرداخت شده 
است و كساني كه اين پول براي آنها واريز نشده است به اين معني است 
كه بايد بررسي بيشتري صورت بگيرد و پس از دسترسي به حساب هاي 

بانكي و در صورت نيازمند بودن، پرداخت انجام خواهد شد.

دولت به اعتراضات عدم واريز يارانه معيشتي رسيدگي كند
نماينده خلخال در مجلس با بيان اينكه متأس��فانه مردم صداقتي از 
دولتم��ردان نديده اند و به همين دليل وعده نظارت بر بازار را هم باور 
نمي كنند، گفت: دومين اعتراض بخشي از مردم در روزهاي اخير و بعد 

از گراني بنزين، عدم دريافت يارانه معيشتي است.
بشير خالقي نماينده خلخال در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس، درباره لزوم حمايت از اقشار ضعيف جامعه بعد از گراني بنزين 
گفت: دولت بي تدبيري خاصي در نحوه اجراي طرح افزايش نرخ بنزين 
و سهميه بندي آن انجام داده كه باعث ضرر و زيان فراوان به مردم كشور 
و زيرساخت ها شد؛ ضمن اينكه مردمي كه با انبوهي از مشكالت درگير 
هستند، در شب والدت حضرت رسول اكرم)ص( غافلگير شده و آسيب 

مالي و روحي ديدند.
نماينده خلخال در مجلس با تأكيد بر نظارت دستگاه هاي مختلف بر 
بازار و قيمت اجناس، كاال و مايحتاج مردم تصريح كرد: هم اكنون نرخ 
بسياري از تاكسي هاي شهري و برون شهري و همچنين تاكسي هاي 
تلفني و اينترنتي و سرويس هاي مدارس افزايش چشمگيري داشته 
اس��ت، هر چند كه گفته مي شود س��هميه بنزين براي آنان در نظر 
گرفته اند اما اين س��هميه كفاف دخل و خرج آنان را نمي دهد و فعاًل 

فقط وعده سهميه داده اند. خالقي با بيان اينكه با وجود اعالم اعطاي 
سهميه به خودروهاي عمومي اما نرخ كرايه ها همچنان گران است، 
اظهار داشت: نظارت بر قيمت ها از سوي ارگان هاي دولتي، اصناف و 
اتحاديه ها بسيار ضروري است. نماينده خلخال در مجلس با بيان اينكه 
متأسفانه مردم صداقتي از دولتمردان نديده اند و به همين دليل وعده 
اعطاي سهميه بنزيِن بيشتر و نظارت بر بازار را هم باور نمي كنند، گفت: 
مردمي كه خود را محق براي دريافت يارانه معيشتي مي دانند با عدم 
واريز مواجه شده و نسبت به اين اقدام دولت اعتراض دارند كه دومين 

اعتراض آنان به دولت بعد از گراني بنزين محسوب مي شود.
نماينده خلخال در مجلس از نهادهاي نظارتي و گمرك خواست مقابل 
قاچاق سازمان يافته كه از مبادي رسمي صورت مي گيرد ايستادگي 
كرده و با متخلفين برخورد قاطعانه اي صورت گيرد. خالقي افزود: ما به 
عنوان نمايندگان مردم در مجلس پاسخي براي مردمي كه با انبوهي از 

مشكالت مالي، روحي و بيماري ها گرفتار هستند، نداريم.
وي گفت: دولت با غافلگير كردن كل كشور در اجراي طرح افزايش نرخ 
بنزين به كليات مجلس و نمايندگان بي حرمتي كرد. بخشي از مديران 

دولت نسبت به نمايندگان مجلس صداقت ندارند.
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پاورقي اقتصادي

مردم،قدرتومنافع)126(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
احياييكاقتصادپوياهمراهباشغل

وفرصتبرايهمگان
خلقيكجامعهيادگير

اين كتاب ب��ا تاكيد بر اينكه منب��ع حقيقي ثروت 
كشور - و بنابر اين افزايش بهره وري و استانداردهاي 
زندگي-  دانش، يادگيري و پيشرفت در علم و فناوري 
است، شروع شد. فراتر از هر چيز، اين موارد است كه 
شرح مي دهد چرا امروزه استانداردهاي زندگي – نه 
فقط در افزايش كاالهاي مادي بلكه طول عمر باالتر 
و سالمتي بهتر در سراس��ر زندگي مان - نسبت به 

دويست سال پيش خيلي باالتر است .
در مركز دانش و اقتصاد ابداعي ما، تحقيقات قرار دارد. 
تحقيقات پايه اي، دانش توليد مي كند، يك »كاالي 
عمومي«، چيزي كه از دسترس قرار گرفتن آن همه 
مي توانند منفعت ببرند . اقتصاددانان تفكر اصلي شان 
را بر اين اساس قرار داده اند كه اگر كاالهاي عمومي 
را به ب��ازار واگذار كنند، بازار آنها را به طور مناس��ب 
عرضه نمي كند.به ع��الوه، در مورد دانش زماني كه 

شركت هاي خصوصي 
دانش را توليد مي كنند، 
آنها به دنبال اين هستند 
ك��ه آن را مخفي نگه 
دارند. اين امر، منفعتي 
را ك��ه جامعه مي تواند 
از دانش بگيرد محدود 
مي كند و در عين حال 
خطر ق��درت ب��ازار را 

به طور همزمان افزايش مي ده��د . به همين خاطر 
است كه بايد سرمايه گذاري هاي عمومي در تحقيقات 
به ويژه در تحقيقات بنياني و در نوع سيستم آموزش كه 
مي تواند پيشرفت دانش را حمايت كند، بزرگ باشد.

دولت ترامپ نه تنها اين سرمايه گذاري را به رسميت 
نمي شناس��د بلكه فعاالنه با آن خصومت مي ورزند. 
دولت ترامپ همانطور كه عالقه شديد از خود نشان 
مي داد تا صدها ميليارد دالر براي كاهش ماليات براي 
ثروتمندان و بنگاه ه��اي ثروتمند هزينه كند، براي 
زيرساخت هم كاهش زياد هزينه روي تحقيقات انجام 
داد. اليحه جديد ماليات روي برخي از دانشگاه هايي 
كه پيشرو تحقيقات هستند ماليات بسته در حالي 
كه اين اليحه براي بنگاه هاي امالك و مستغالت نيز 
منافعي را در نظر گرفته بود. از نگاه دانشي من، هيچ 
كشوري روي دانشگاه هاي تحقيقاتي ماليات نبسته 
است؛ در عوض آنها نقش اساسي دانشگاه ها را در رشد 
به رسميت شناخته اند و بدين ترتيب حمايت عمومي 
را فراهم كرده اند. با آنكه ماليات ترامپ بر دانشگاه ها 
كم است، اما اين كار معني دار، خطرناك و سركوب 
ارزش ها است . هيچ كشور بزرگي برمبناي گمانه زني ها 
امالك، رونق را رش��د نداده است با آنكه شايد تعداد 
كمي افراد آن را به خوبي انجام داده باشند . هر چند 
كه شكي نيس��ت كه هيچ تفاوتي ميان ثروت ملل و 
ثروت افراد نيست اما اليحه ماليات جمهوري خواهان 
گمانه زني را تش��ويق كرده و تحقيقات و آموزش را 

تشويق نمي كند.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

دولتخواهانمهارتورماست
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه از تامين كاالهاي 
اساسي در سال 99 با ارز چهار هزار و 2۰۰ توماني خبر 
داد و گفت: دولت خواهان مهار تورم است. محمدباقر 
نوبخت درباره قيمت دالر در اليحه بودجه 99، گفت: 
قيمت دالر براي كاالهاي اساس��ي در اليحه بودجه 
99 همچنان چهار ه��زار و 2۰۰ تومان پيش بيني 
شده است. وي، تصميم دولت را براي استفاده از ارز 
چهار هزار و 2۰۰ توماني قطعي عنوان كرد و درباره 
داليل استفاده از ارز ارزان قيمت براي كاالهاي اساسي 
توضيح داد: دولت به دنبال مهار تورم اس��ت و اگر به 
ج��اي دالر چهار هزار و 2۰۰ تومان��ي، از ارز نيمايي 
استفاده شود، يعني پذيرفته ايم از ابتداي فروردين 
ماه 99، مرغ و ش��كر با دالر ح��دود 11 هزار توماني 
تامين شود كه در اين شرايط همه چيز گران خواهد 
شد. رييس س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا دولت در اليحه بودجه 99 از كاالبرگ 
الكترونيك كه يكي از روش هاي مجلس براي تامين 
كاالهاي اساسي در بودجه 9۸ بود، استفاده نمي كند، 
توضيح داد: در حال حاضر تامين كاالهاي اساسي با 
دالر چهار هزار و 2۰۰ توماني در كش��ور به رويه اي 
عادي تبديل ش��ده اس��ت. وي اضافه كرد: در يك 
دوره، با وجود استفاده از ارز چهار هزار و 2۰۰ توماني، 
قيمت ها افزايش پيدا مي كرد، اما در حال حاضر اين 

روش مسلط شده است.

نيازمندانواقعي
يارانهمعيشتيدريافتنكردند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: شيوه 
پرداخت يارانه بنزين صحيح نيس��ت و بسياري از 
نيازمندان واقعي جامعه هدف اين طرح قرار نگرفته اند 
بنابراين نبايد فقط درآمد افراد را مالك براي پرداخت 
يارانه قرار داد. سيد ناصر موسوي الرگاني در گفت وگو 
با خانه ملت با اش��اره به طرح الزام دولت به پرداخت 
تمامي درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به مردم  
گفت: ش��يوه پرداخت يارانه بنزين صحيح نيست و 
بسياري از نيازمندان واقعي جامعه هدف اين طرح 
قرار نگرفته اند بنابراين نبايد فقط درآمد افراد را مالك 
براي پرداخت يارانه قرار داد چراكه بسياري افراد درآمد 
پايين اما امالك بسياري دارند در مقابل نيز ممكن 
است يك كارمند درآمد نسبتا خوبي داشته باشند 

اما مستاجر باشد.

اخبار  كالن



اخبار

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با اشاره به افزايش قيمت طال مطرح كرد

تقاضا براي سكه و طال افزايش نيافت

اعالم آخرين وضعيت نسبت توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ۹۸

اتهام كالهبرداري در كمين قربانيان فيشينگ

گروه بانك و بيمه |
روز جمعه 8 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس طالي 
جهاني 1469 دالر قيمت گذاري شد و قيمت دالر در بازار 
آزاد نيز به 12630 تومان رسيد و در نتيجه بازار به سمت 
رشد قيمت طال و سكه رفته است. در بازار روند افزايش 
قيمت ها ادامه يافت، بر اين اس��اس، مظنه يك مثقال 
طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 900 هزار تومان، 
هر گرم طالي 18 عيار 438 هزار و 500 تومان، س��كه 
طرح جديد 4 ميليون و 400 هزار تومان، طرح قديم 4 
ميليون و 345 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 300 هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و 500 هزار تومان و سكه 

گرمي نيز 880 هزار تومان معامله شد.
به گزارش تعادل، روز پنجش��نبه و جمع��ه 8 آذر 98، 
قيمت ه��اي ارز در بازار آزاد و معام��الت نقدي افزايش 
يافته و دالر امريكا 12630، يورو 13900، درهم امارات 
3430، پوند انگلي��س 16330، لير تركيه 2193، يوان 

چين 1807، ين ژاپن 11465 تومان معامله شد. 
همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز چهارشنبه 
6 آذر 98 را براي دالر 12 هزار و 194 تومان، يورو 13 هزار 
و 445 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 306 تومان، درهم 
امارات 3 هزار و 281 تومان، لير تركيه 2 هزار و 189 تومان 

و يوآن چين يك هزار و 821 تومان اعالم كرد.

    اوضاع بازارطال در هفته اخير
در خبري ديگر نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، 
وضعيت بازار س��كه و طال را در هفته اخير تشريح كرد و 
گفت: طي اين مدت قيمت  سكه و طال مقداري افزايش 
يافت. محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
اوضاع و احوال بازار سكه و طال طي يك هفته اخير اظهار 
كرد: قيمت هر اونس طال در بازار جهاني تغييرات مختصر 
و چهار تا شش دالر داشت و در بازار داخل هم قيمت سكه 
و طال افزايش يافت؛ به طوري كه به طور متوسط قيمت 
سكه حدود ١٧٠ هزار تومان بيشتر شد. در مجموع داد و 
ستد در بازار عادي بود و افزايش تقاضا ايجاد نشده است.

وي گفت: ابتداي هفته )صبح شنبه( قيمت سكه چهار 
ميليون و ١٣٠ هزار تومان بود كه در پايان معامالت روز 
گذشته )پنجشنبه( در محدوده چهار ميليون و ٣٣٠ هزار 
تا چهار ميليون و ٣6٠ هزار تومان متغير بود. در ابتداي 
هفته قيمت هر گرم طالي ١٨ عي��ار 4٢٠ هزار و 4٠٠ 
توم��ان بود كه در روزهاي پاياني هفته با حدود ١5 هزار 

تومان افزايش تا 4٣5 هزار تومان باال رفت.

    اختالف نظر در مورد آينده طال
قيمت طال در بازارهاي جهاني بار ديگر با افزايش روبرو 
شده است.قيمت طال روز پنجشنبه در حالي با افزايش 
نسبي روبرو شد كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
قانوني را در حمايت از اعتراضات هنگ كنگ امضا كرد و 
اين مساله با خشم و واكنش شديد پكن روبرو شده است.

تحوالت اخير در روابط امريكا و چين، چشم انداز توافق 
تجاري موقت بين دو كشور را نيز در هاله اي از ابهام قرار 
داده است.قيمت هر اونس طال امروز با 0.2 درصد افزايش 
به 1457 دالر رسيده است. شاخص سهام در بازارهاي 
آسيايي نيز كاهش يافت ولي ارزش ين ژاپن در برابر دالر 
افزايش داشته است.آمارهاي جديد نشان مي دهد رشد 
اقتصادي امريكا در س��ه ماه سوم امسال اندكي افزايش 
يافته و تعداد متقاضيان بيمه بيكاري نيز كاهش داشته 
است.سفارش��ات جديد براي كاالهاي بادوام در اقتصاد 
امريكا نيز در ماه اكتبر با بيش��ترين رشد در 9 ماه اخير 

روبرو شده است.
تازه تري��ن نظرس��نجي كيتكوني��وز نش��ان مي دهد 
كارشناسان اقتصادي و سرمايه گذاران بين المللي درباره 

روند قيمت طال در هفته آينده اختالف نظر دارند.

    دالر رسمي 4200
از سوي ديگر با وجود انتقاداتي كه از مدت ها قبل نسبت 

به اختصاص ارز 4200 توماني وجود داشت و بحث هاي 
زيادي در مورد حذف آن مطرح بود، در نهايت در روزهاي 
پاياني تدوين بودجه سال آينده بار ديگركاالهاي اساسي 
با اين نرخ بسته شد. البته ارز ساير كاالها احتماال به روال 

گذشته و با نرخ نيمايي تامين خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، در جريان تدوين اليحه بودجه 1399 
موضوع ح��ذف ارز 4200 توماني از تمامي كاالها حتي 
كاالهاي اساس��ي كه در س��ال جاري با اي��ن ارز تامين 
مي شدند نيز مطرح بود و به طور جدي مورد بررسي قرار 
گرفت. سياس��ت بر اين بود ك��ه ارز تمامي كاالها حتي 
كاالهاي اساسي با نرخ بازار نيما تامين شود و در نهايت 
براي كاالهاي اساسي و دارو يارانه اي در نظر بگيرند. اما در 
روزهاي گذشته و با بررسي كليات اليحه بودجه در هيات 
دولت، ظاهرا مخالفت هايي در اين رابطه وجود داشته و 
در نهايت تامين ارز كاالهاي اساسي با نرخ 4200 تومان 

قرار است ادامه پيدا كند. 
در اين رابطه كاالهاي اساسي و دارو با نرخ 4200 تومان در 
بودجه سال آينده نيز تامين مي شود. نرخ 4200 تومان از 
ابتداي سال 1397 و در جريان تغيير سياست ارزي دولت 
شكل گرفت كه در ابتدا به تمام كاالها تعلق گرفت اما با 
توجه به ارزبري فراوان و از سوي ديگر، رانتي كه به دليل 
اختالف ن��رخ آن با بازار آزاد ايجاد كرد به تدريج فقط به 

كاالهاي اساسي و دارو تعلق گرفت. 
در زمان بودجه سال 1398 نيز حذف نرخ 4200 تومان 
مورد توجه بود اما سرانجام تامين 14 ميليارد دالر ارز با 
نرخ ترجيحي براي كاالهاي اساس��ي و دارو به تصويب 
رس��يد و اين در شرايطي بود كه با ش��روع اجراي قانون 
بودج��ه بار ديگر دول��ت و نمايندگان بح��ث حذف ارز 
4200 را مط��رح كردند، چراكه معتق��د بودند با وجود 
اختصاص اين نرخ، كاالهاي اساس��ي با ن��رخ ارز بازار به 
دست مردم مي رسد و بايد براي حذف رانت موجود، نرخ 
اصالح شود ولي باز هم توافقي در اين رابطه حاصل نشد 
و براي امسال هم 4200 تومان نرخي بود كه براي كاالها 

اختصاص پيدا كرد. 
انتظار مي رفت كه براي سال آينده در رابطه با تامين ارز و 
نرخ 4200 تومان بازنگري صورت بگيرد كه البته مطرح 
هم ش��د ولي آنچه اعالم رسمي سازمان برنامه و بودجه 
نش��ان مي دهد، ماندگاري نرخ 4200 تومان در بودجه 
سال آينده است. چندي پيش رييس كل بانك مركزي 
كه پيش تر هم مخالفت خود را با اين سياست اعالم كرده 

بود، گفت كه موافقتي با اين جريان ندارد.

    مديريت بازار ارز
همچنين در ماه هاي گذشته و با تدابير اتخاذشده از سوي 
بان��ك مركزي، ثباتي پايدار را در نرخ ارز ش��اهد بوديم. 
سيدحسين سليمي كارشناس مسائل بانكي در خصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و مديريت واردات گفت: 

در اوايل امس��ال و با توجه به مسائل و حواشي مختلف 
سياسي و بحث هاي تحريمي، نوسانات شديدي در بازار 
ارز بود ولي از آن به بعد و با توجه به اقدامات بانك مركزي، 
ثبات و آرامشي در بازار حكمفرما شد كه بسيار به رونق 
اقتصادي و رونق توليد كمك كرد. دليل اين موضوع نيز 
آن است كه بسياري از توليدكنندگان، صادركنندگان، 
و واردكنن��دگان با مش��اهده روند قيمت ها نس��بت به 
برنامه ريزي كس��ب وكار خود اميدوار شده و براي تداوم 

آن برنامه ريزي كردند.
ثبات در ساير بازارها و افزايش توليد در برخي از صنايع 
نيز ناشي از همين موضوع بود. در صورتي  كه دكتر همتي 
به عنوان رييس كل بانك مركزي با وجود تمام تحريم ها، 
مشكالت، و محدوديت ها بتواند نرخ ارز را در كانال 11 تا 

12 هزار توماني نگاه دارد، شاهكار كرده است.
بايد توجه داشته باش��يم كه نرخ ارز در ماه هاي گذشته 
به رغم مشكالت سياس��ي و منطقه اي ‐ از جمله حمله 
به تاسيسات نفتي آرامكو، حمله به نفتكش ها، و تحريم 
بانك مركزي ‐ باثبات باقي ماند و نبود نوسانات ارزي در 

بازار همه را شگفت زده كرد و اين موضوع ناشي از تدابير 
بانك مركزي است. مشاهده مي كنيم كه صادركننده و 
واردكننده درحال انجام كار خود هستند و كمبودي در 

كاالهاي اساسي احساس نمي شود.
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه اين روزها در كشور درباره 
آن درحال برنامه ريزي هس��تند موض��وع بودجه ريزي 
س��ال 1399 بدون در نظر گرفتن صادرات نفت است. 
پيش بيني ها اين اس��ت كه اين امر امكان پذير اس��ت و 
مي توان كش��ور را با مديريت واردات و افزايش صادرات 
غيرنفتي اداره كرد. اين موضوع حتي به رشد اقتصادي 
هم منجر خواهد ش��د. درعين حال، يكي از نگراني ها و 
دغدغه هاي توليدكنندگان موضوع تامين ارز براي واردات 
مواد اوليه و واردات است. آمارها حكايت از كاهش فروش 
نفت و تحويل آن براي ماه هاي آينده دارند. به  نظر مي رسد 
براي پاسخ به اين دغدغه، مي توان در بودجه ريزي كشور 
منابعي را براي تامين ارز واردات كاالهاي اساسي، مواد 
اوليه، و ماشين آالت و قطعات يدكي آنها در نظر گرفت. 
در صورتي كه چني��ن موضوعي در نظر گرفته ش��ود، 
توليدكنندگان هم با قوت قلب بيش��تري توليد خود را 

ادامه خواهند داد.
بررسي و اصالح بخشنامه پيشين رفع تعهد ارزي مقداري 
طول كشيد، اما اتفاقي كه افتاد باعث تسهيل در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات شد. فكر مي كنم در صورتي كه به 
واحدهاي توليدي صادركننده اجازه داده ش��ود مقدار 
بيش��تري بتوانند در ازاي صادرات خود، م��واد اوليه و 
ماشين آالت وارد كنند و به نوعي ضرايب رفع تعهد ارزي 

آنها تغيير كند، شرايط بهتر خواهد شد.
افزايش توليد به طور حتم به افزايش صادرات هم منجر 
خواهد شد. اگر توليدكنندگان حس كنند بدون صادرات، 
م��واد اوليه اي هم نمي توانند براي خ��ود وارد كنند، در 
اين صورت به  س��مت افزايش توليد و صادرات خواهند 
رفت. از س��وي ديگر، حتمًا بايد بس��ته هاي تش��ويقي 
ب��راي صادركنندگان به  وي��ژه افراد شناس��نامه داري 
كه سال هاس��ت در كشور مش��غول صادرات هستند، 
در نظر بگيري��م. دولت تركيه در دهه گذش��ته و براي 
حماي��ت از صادرات، هر ي��ك دالر صادراتي را 1.2 دالر 
از صادركنندگان خري��داري مي كرد و ما هم مي توانيم 
طرح هايي اينچنيني براي حماي��ت از صادرات در نظر 

بگيريم.
از سوي ديگر، سال ها بود كه صادرات ايران به  ويژه به دو 

كشور عراق و افغانس��تان با ريال انجام مي شد. در مورد 
افغانستان، بيش��تر نقل  و انتقاالت از طريق بانك آرين 
انجام مي شد كه متاسفانه بنا به داليل مختلف، اين بانك 
درحال حاضر امكان فعاليت ن��دارد. به  هر حال، امكان 
افزايش صادرات به عراق تا 20 ميليارد دالر و افغانستان تا 
5 ميليارد دالر در سال وجود دارد. بخشنامه بانك مركزي 
در خصوص امكان رفع تعهد ارزي صادركنندگان به اين 
دو كشور از طريق صرافي هاي تعيين شده گشايشي ايجاد 

كرد كه البته مي توانست زودتر انجام شود.
چون قصد داريم كشور را با بودجه بدون نفت اداره كنيم، 
الزم اس��ت براي صادركننده انگيزه ايج��اد و هم زمان 
راهكارهاي مختلفي را براي حل مشكل نقل وانتقاالت 
مالي پيدا كنيم. در حال حاضر، معافيت هاي مالياتي يا 
بازگشت ماليات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزي منوط 
شده اس��ت و مي توان اين مس��ائل را برداشت تا انگيزه 

صادركنندگان افزايش يابد.
درباره واردات بايد مقداري گشايش صورت بگيرد و عالوه 
بر كاالهاي اساسي و دارو، بايد نگاه ويژه اي به تامين مواد 
اوليه، قطعات مصرفي كارخانجات، و ماشين آالت داشته 
باشيم. دولت بايد براي رونق توليد به كمك صنايع كشور 
بيايد. در صورتي كه بخواهيم با مديريت واردات، تقاضاي 
ارز را مديريت كنيم، احتمال دارد برخي از كارخانجات و 
واحدهاي توليدي با مشكل در تامين مواد اوليه و قطعات 
يدكي روبرو شوند. اين در حالي است كه سياست كشور، 
رونق توليد اس��ت و مي خواهيم توليد را با هدف تامين 

نيازهاي داخلي و توسعه صادرات افزايش دهيم.
همچنين، تكليف سياست ارز 4200 توماني نيز در بودجه 
سال آينده بايد روشن شود. احتمال رانت در تخصيص ارز 
4200 توماني وجود دارد و تنها راه نجات از اين موضوع 
نيز تعيين نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. درصورتي 
كه مي خواهيم از اقش��ار آسيب پذير در زمينه كاالهاي 
اساسي و دارو هم حمايت كنيم، بايد از راه هاي ديگري 
استفاده شود. در حوزه دارو، مي توان از طريق بيمه تامين 
اجتماعي يا بيمه هاي بازرگاني اقدام كرد و نبايد اين ارز 

مستقيما به واردات تخصيص يابد.

    بدترين ماه براي »طال«
از س��وي ديگر قيمت طال در معام��الت روز جمعه بازار 
جهاني تغيير چنداني نداشت اما تحت تاثير اميدواري 
سرمايه گذاران به توافق تجاري مقدماتي امريكا و چين، در 

مسير ثبت بدترين عملكرد ماهانه در سه سال گذشته قرار 
گرفت. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري 
در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور ثابت بود و 1458 
دالر و 45 س��نت معامله شد. بهاي معامالت اين بازار از 
ابتداي هفته جاري تاكن��ون 0.3 درصد كاهش قيمت 
داشته است. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 

با 0.3 درصد افزايش، به 1457 دالر و 90 سنت رسيد.
قيمت طال در نوامبر به دليل خوش بيني به توافق تجاري 
مقدمات��ي امريكا و چين كه تقاضا ب��راي خريد اين فلز 
ارزشمند را محدود كرد، تقريبا چهار درصد كاهش داشته 

كه بزرگ ترين كاهش از نوامبر سال 2016 است.
به گفته برايان الن از ش��ركت گلدسيلور سنترال، بازار 
طال به دو دوسته تقسيم شده است زيرا پيش از اين اكثر 
افراد تصور مي كردند كه توافق تجاري روي خواهد داد و 
اكنون مطمئن نيستند چه اتفاقي مي افتد و اين موضوع 

در قيمت هاي طال منعكس شده است.
بر اساس گزارش رويترز، دالر در برابر ين ژاپن به سوي 
بزرگ ترين رشد هفتگي خود از ماه مه به اين طرف پيش 
مي رود و رشد بازارهاي سهام جهاني با ترديدها نسبت 

به توافق مقدماتي پكن و واشنگتن متوقف مانده است.
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا روز چهارش��نبه 
قانون��ي را امضا كرد كه وزارت خارج��ه را ملزم مي كند 
حداقل س��االنه تاييد كند هنگ كنگ ب��ه حد كافي از 
خودمختاري برخوردار است تا از شرايط تجاري مطلوب 
امريكا برخوردار شود. پكن اين اقدام را محكوم و اعالم كرد 
اقدامات متقابل قاطعي را انجام خواهد داد. پيش از اين 
رييس جمهور امريكا اعالم كرده بود واشنگتن و پكن به 
توافق در خصوص فاز اول توافق تجاري نزديك شده اند.

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 رش��د كرده كه عمدتا تحت 
تاثير جنگ تجاري امريكا و چين و تاثير منفي آن بر رشد 

اقتصاد جهاني بوده است.
در بازار ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديوم براي 
تحويل فوري با 0.6 درصد كاهش، به 1829 دالر و 33 
سنت رسيد. اين فلز پيش از اين ركورد جديدي شكسته 
و تا مرز 1844 دالر و 50 سنت پيش رفته بود. هر اونس 
نقره براي تحويل فوري با 0.6 درصد افزايش، به 16 دالر 
و 98 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 

0.6 درصد كاهش، 896 دالر و 23 سنت بود.

بيمه مركزي آخرين نس��بت توانگري مالي شركت هاي 
بيمه در سال هاي 1391 تا 1398 را اعالم كرد كه براساس 
آن نسبت توانگري بيمه ايران از سطح 4 به سطح 2 ارتقاء 

پيدا كرده است.
به گزارش ايِبنا، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب 
شوراي عالي بيمه )آيين نامه شماره 69( موظفند توانگري 
مالي خود را پس از حسابرسي صورت هاي مالي ساالنه، 
محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني به 

بيمه مركزي ارسال كنند.
در همين راس��تا اداره كل نظارت مالي پس از بررس��ي و 
كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگري هريك 
از ش��ركت هاي بيمه براي س��ال هاي 1391 تا 1398 را 
اعالم كرد:  بيمه مركزي متذكر ش��ده است كه توانگري 
اعالمي بيمه مركزي در هر س��ال، براساس صورت هاي 
مالي حسابرسي شده س��ال گذشته است. همچنين در 

سال هايي كه شركت بيمه كمتر از سه سال سابقه فعاليت 
داشته، صرفا سطح توانگري آن درج شده است.

بر اين اساس 22 شركت بيمه آسيا، دانا، البرز، پارسيان، 
ملت، سامان، نوين، پاسارگاد، كارآفرين، ميهن، كوثر، ما، 
س��رمد، تعاون، اتكايي ايرانيان، حكمت صبا، تجارت  نو، 
زندگي خاورميانه، اميد، ايران معين، آس��ماري و اتكايي 
امين در سطح يك توانگري مالي و 6 شركت بيمه ايران، 
معلم، رازي، س��ينا، دي و آرمان در س��طح دو توانگري 
مالي قرار دارند. اين در حالي است كه توانگري مالي هيچ 
شركتي در سطح 2، 3 و 4 توانگري مالي قرار ندارد. البته در 
فهرست اعالم شده بيمه مركزي نام شركت بيمه حافظ كه 
در سال گذشته در سطح چهار توانگري مالي قرار داشت، 

اعالم نشده است.
شركت هايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب 
قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر 100 درصد و بيشتر 

است. اين شركت ها از توانايي كافي جهت ايفاي تعهدات 
خ��ود در مقاب��ل بيمه گ��ذاران و صاحبان حق��وق آنها 

برخوردارند.
نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از 70 درصد و كمتر از 
100 درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح 
دو توانگري به اين معناست كه شركت هاي بيمه توانايي 
ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط 
مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. برابر 
برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از ش��ركت هاي 
مذكور درخواست ارايه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله 
و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه كرده كه پس از بررسي 

و تأييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابالغ مي شود.
نسبت توانگري مالي سطح سه، بيش از 50 درصد و كمتر از 
70 درصد است. برابر مقررات موجود، شركت هاي بيمه اي 
كه در س��طح سه قرار مي گيرند، موظفند عالوه بر برنامه 

ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي 2 
سال مالي آتي )به تفكيك ساالنه( تهيه و جهت رسيدگي 
به بيمه مركزي ارايه كنند. اين برنامه ها بايد به گونه اي باشد 
كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري حداقل تا سطح 2 

ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.
نس��بت توانگري مالي س��طح چهار، بيش از 10 درصد 
و كمتر از 50 درصد است. ش��ركت هايي كه در سطح 4 
قرار مي گيرند بايد برنام��ه ترميم وضعيت مالي و برنامه 
افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آينده تهيه و جهت 
رسيدگي به بيمه مركزي ارايه دهند. برنامه هاي مذكور 
بايد به گونه اي تدوين شوند كه نشان دهند چگونه موسسه 
بيمه سطح توانگري خود را ظرف يكسال حداقل تا سطح 
3 ارتقا خواهد داد. عالوه بر اين با توجه به سطح توانگري 
ش��ركت ها، بيمه مركزي به اس��تناد ماده 12 آيين نامه 
توانگري، شركت هاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي 

از اقدامات فوري از جمل��ه كاهش صدور بيمه نامه، عدم 
ارايه پاداش به مديران و خودداري از س��رمايه گذاري در 

بخش هاي كم بازده كرده است.
نسبت توانگري مالي سطح پنج، كمتر از 10 درصد است. 
چنانچه نسبت توانگري موسسه بيمه در سطح پنج باشد، 
بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در 

يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال كند.
در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به 
عموم هم وطنان و بيمه گذاران توصيه كرده است به سطح 
توانگري مالي شركت هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي 
تأييد و اطالع رس��اني ش��ده به عنوان يكي از معيارهاي 
انتخاب بيمه گر خ��ود توجه كرده و در عين حال از توجه 
به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه، نحوه 
رسيدگي و پرداخت خسارت و ظرفيت مجاز نگهداري و 

قبولي ريسك در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

كالهبرداري هاي مربوط به فيش��ينگ در حالي رو به 
افزايش اس��ت كه در برخي م��وارد، قربانيان اين نوع 
كالهبرداري، عالوه بر خالي شدن حسابشان، ناخواسته 
شريك جرم متخلفان نيز مي شوند. تخلفات فيشينگي 
با گذشت زمان ابعاد پيچيده تري يافته و افراد بيشتري 
درگير آن مي شوند كه بررسي ها نشان مي دهد بيشتر 

قربانيان، هيچگاه به پول خود نمي رسند.
به گزارش ايرنا، تاكنون بيش��تر تخلف��ات مربوط به 
فيش��ينگ حس��اب هاي بانك��ي مرب��وط ب��ه خالي 
كردن حس��اب هاي قربانيان بوده است به طوري كه 

كالهبرداران با دسترس��ي به اطالعات كارت بانكي، 
اقدام به برداشت از حساب قرباني مي كردند. اما چند 
وقتي است كه نوع ديگري از فيشينگ رواج يافته كه بر 
اساس آن، قرباني به متهم تبديل مي شود؛ بدين صورت 
كه كالهبرداران اقدام به انتقال پول هاي سرقت شده از 
ساير افراد به حساب آنها كرده و سپس اين پول ها را به 

حساب جديدي منتقل مي كنند.
بدين ترتي��ب، ف��رد قرباني فيش��ينگ ب��دون اينكه 
خواسته باشد يا حتي اطالع داشته باشد، شريك جرم 
كالهبرداري محسوب مي شود. در اين صورت، فرد بايد 

ثابت كند كه در اين تخلف بي تقصير بوده و نقشي ندارد. 
نكته جالب اين است كه گاهي در اين شيوه فيشينگ، به 
مانده پول صاحب حساب دست نمي زنند، اما از حساب 
بانكي وي براي نقل و انتقال پول استفاده مي كنند كه 
باعث مي شود فرد به عنوان شريك جرم شناخته شود. 
فيشينگ به تالش براي به دست آوردن اطالعاتي مانند 
نام كاربري، گذرواژه، اطالعات حس��اب بانكي و… از 
طريق جعل يك وب سايت، پيامك و آدرس ايميل گفته 
مي شود. افراد سودجو پس از دريافت اين اطالعات به 
راحتي مي توانند حساب هاي بانكي افراد را خالي كنند.
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پوياسازي رمز نيازي به ارايه 
اطالعات كارت بانكي ندارد

بانك مركزي اعالم كرد: مش��تريان بانك��ي از ارايه 
هرگونه اطالعات كارت خود تحت عناوين فريبنده 
پوياس��ازي رمز دوم، خودداري كرده و براي دريافت 
اطالعات بيشتر به شعب، سايت رسمي يا مراكز تماس 
بانك خود مراجعه كنند. به گزارش ايرنا، در اطالعيه 
بانك مركزي درباره پوياسازي رمز دوم كارت بانكي 
آمده است: بانك ها و موسسات اعتباري در راستاي 
ارتقاء سطح امنيت تراكنش هاي بدون حضور كارت، 
امكان درياف��ت رمز دوم پويا را فراه��م كرده و براي 
اي��ن كار به هيچ عنوان نياز به اراي��ه اطالعات كارت 
بانكي وجود ندارد. از آنجايي كه انجام تراكنش هاي 
بانكي و پرداخت از ابت��داي دي ماه، صرفا با رمز دوم 
پويا امكان پذير خواهد بود، لطفا شهروندان به منظور 
پوياسازي رمز دوم كارت بانكي و تاييد شماره تلفن 
همراه، به سايت يا ش��عبه بانك صادركننده كارت 
خود مراجعه كنند. در راس��تاي پيشگيري از وقوع 
كالهبرداري هاي مرتبط در فضاي مجازي الزم است 
مشتريان از ارايه هرگونه اطالعات كارت خود تحت 
عناوين فريبنده پوياسازي رمز دوم، خودداري كرده و 
براي دريافت اطالعات بيشتر به شعب، سايت رسمي 
يا مراكز تم��اس بانك خود مراجعه كنند. هيچ گونه 
فعال سازي رمز پويا در س��ايت بانك مركزي انجام 
نمي شود، لذا هموطنان نسبت به پيامك هاي جعلي 
هوشيار باشند. بانك مركزي تصريح كرده است كه 
نشاني سايت اين بانك cbi.ir بوده و توجه دقيق به 
اين دامنه ضروري است. قرار است از ابتداي دي ماه، 
اس��تفاده از رمزهاي دوم يك بار مصرف يا پويا براي 

فعاليت هاي بدون حضور كارت، اجباري شود.

دولت حجم نقدينگي و خلق 
پول را كنترل كند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر ضرورت 
ايجاد ثب��ات قيمتي در بازار، گف��ت: افزايش حجم 
نقدينگي و خلق پول معايب بس��ياري براي اقتصاد 
داشته و مي تواند تورم در بسياري از حوزه ها را رقم بزند. 
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
بر ضرورت ايجاد ثبات قيمتي در بازار، گفت: با نظارت 
دقيق بر بازار مي توان از تنش هاي قيمتي در هر يك از 
كاالها جلوگيري كرد. نظارت ها در بازار بايد منتهي به 
ثابت ماندن حجم نقدينگي باشد، افزود: افزايش حجم 
نقدينگي معايب بسياري براي اقتصاد داشته و مي تواند 
تورم در بس��ياري از حوزه ها را رقم بزند. اگر افزايش 
حجم نقدينگي و برداشت از خزانه رخ ندهد بازار قابل 
پيش بيني در حوزه روند فعلي خواهد بود، تصريح كرد: 
بانك مركزي روند مناسبي را طبق برنامه ها در پيش 
گرفته از اين رو نگراني وجود ندارد. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم، با بيان اينكه عدم مهار نقدينگي در 
بازار سوداگري را افزايش مي دهد، گفت: گردش مالي 
ساده در كشور بايد تداوم داشته باشد و در عين حال با 
تشديد نظارت ها بايد حجم دارايي هاي سرگردان رو به 
كاهش هدايت شود. نشان دادن چراغ سبز به افزايش 
گردش مالي نقدينگي در بازار مي تواند عامل اصلي 
دامن زدن به تورم باش��د، افزود: دولت بايد از راه هاي 
مختلف مانع از افزايش حجم نقدينگي شود. اكنون 
نحوه گردش نقدينگي در كش��ور مهم است، گفت: 
اگر گردش به درستي انجام نشود و بر حجم نقدينگي 
بيافزايد به طور حتم اقتصادي درگير با حباب هاي 
قيمتي خواهيم داشت. بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
بايد با رصد جزء به جزء بازار امكان پيش بيني رفتار 
اقتصادي آتي را داشته باشند در غير اين صورت كنترل 
نقدينگي از اختيار مسووالن خارج شده و تبعات آن 

كشور را درگير خواهد كرد.

فريب پيامك هاي دريافت 
رمز يك بار مصرف را نخوريد

بانك پاسارگاد در اطالعيه اي اعالم كرد پيامك هايي 
كه در آن با معرفي آدرس يك س��ايت اينترنتي، هم 
ميهنان را براي درياف��ت رمز يك بار مصرف هدايت 
مي كنند، جعلي است. به گزارش روابط عمومي بانك 
پاسارگاد، جهت جلوگيري از سوء استفاده سودجويان، 
هم ميهنان گرامي ضمن هوشياري، به پيامك هايي 
كه با هر عنوان��ي جهت ثبت نام ب��راي دريافت رمز 
پويا يا ارسال آدرس هاي اينترنتي جعلي، اطالعات 
كارت نقدي آنها را درخواست مي كنند، توجه نكنند. 
همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه بانك ها 
به هيچ عنوان از طريق ارسال پيامك يا ارسال ايميل، 
اطالعات بانكي افراد را درخواست نمي كنند. در صورت 
مشاهده چنين پيام هايي از باز كردن يا پاسخ به آنها 
اكيداً خودداري كنيد. بر اس��اس اي��ن خبر، در حال 
حاضر مشتريان بانك پاسارگاد مي توانند از دو طريق 
سامانه بانكداري مجازي و سامانه همراه بانك نسبت به 
فعال سازي رمز دوم پويا و تنها از طريق سامانه همراه 
بانك نسبت به دريافت اين رمز اقدام كنند. دريافت 
رمز يك بار مصرف از طريق ارسال پيامك و همچنين 
كد USSD نيز در دس��تور كار اس��ت كه در صورت 
راه اندازي به طور رسمي از طريق سايت بانك پاسارگاد، 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي معتبر اطالع رساني 
خواهد شد. مش��تريان بانك پاسارگاد در صورتي كه 
سامانه هاي ذكر شده را دريافت كرده اند، نيازي به نصب 
برنامه جديد ندارند. در غير اين صورت براي استفاده از 
خدمات سامانه بانكداري مجازي، پس از دريافت نام 
كاربري و رمز عبور از ش��عبه هاي اين بانك، به لينك 
ورود به بانكداري مجازي در س��ايت بانك پاسارگاد 
به نش��اني https: //www.bpi.ir مراجعه كنند. 
جهت دريافت برنامه هم��راه بانك نيز، لينك نصب 
براي سيس��تم عامل هاي »اندرويد« و »آي او اس« 
در س��ايت اين بانك در دسترس است. گفتني است 
طبق اعالم بانك مركزي ج. ا.ا.، از ابتداي دي ماه سال 
جاري، استفاده از رمز دوم پويا براي كليه مشتريان نظام 
بانكي، الزامي خواهد شد. براي كسب اطالعات بيشتر 
به سايت بانك پاسارگاد مراجعه كرده يا با مركز مشاوره 
و اطالع رساني به شماره 82890 تماس حاصل كنيد. 

كالهبرداران براي فيشينگ و خالي كردن حساب مردم 
از موضوع هاي جذاب و احساسي مانند كارت سوخت، 
قطع يارانه، سبد حمايتي خانوار وخريد شارژ اينترنت 
رايگان سوءاستفاده كرده و پيشنهادات جذابي مانند 
تخفيفات عجيب و غريب، برنده شدن در مسابقات و 
اينترنت رايگان را مطرح مي كنند. استفاده مجرمان از 
اين شيوه معموال با دو هدف پولشويي يا پيچيده كردن 
روند شناسايي پول هايي كه از حساب ها خالي كرده اند، 

استفاده مي كنند. 
مجرم��ان تالش مي كنند با چرخش پ��ي در پي پول 
در حس��اب هاي متعدد، رصد آن را دش��وار كرده و در 
نهايت پول را به حس��اب مورد نظر خود منتقل كنند. 
پيگيري هاي ايرنا نش��ان مي دهد ك��ه مقصد بخش 

عمده اي از پول هاي سرقت شده در جريان فيشينگ 
به بازار ارزه��اي ديجيتال منتهي مي ش��ود. ارزهاي 
ديجيتال مانند بيت كوين به دليل ماهيت خود، قابل 
رصد كردن نيستند به همين دليل، مجرمان با تبديل 
پول هاي س��رقتي به اين نوع ارزها، مي توانند ردپاي 

خود را پاك كنند.
بخش ديگري از اين پول هاي سرقتي نيز با چندين بار 
چرخش به كاالهاي ارزشمند مانند طال يا خريد عتيقه 
اختصاص مي يابند يا اينكه به شيوه هاي مختلف سر از 
بازارهاي خارجي در مي آورند. براي مقابله با پيامدهاي 
فيشينگ، قرار اس��ت از ابتداي مهرماه، رمزهاي دوم 
ايستا متوقف شده و اس��تفاده از رمزهاي دوم يك بار 

مصرف يا پويا اجباري شود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از نوسان  بازارهاي جهاني در هفته اي كه گذشت

واگرايي شاخص هاي سهام در دو سوي اقيانوس آرام

تداوم ورود نقدينگي جديد به بازار سهام

روند مثبت معامالت بورس تا پايان آذر ماه

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
در هفته اي كه گذشت بازارهاي مالي جهان همچنان 
تحت تاثير رويدادهاي سياس�ي بودند. همين امر 
سبب ش�د تا در بازارهاي سهام شاهد نوسان هاي 
متفاوتي نسبت به هفته هاي قبل باشيم. در حالي كه 
اقتصاد جهاني همچنان به مذاكرات تجاري در جريان 
ميان چين و اياالت متحده به ديده ترديد مي نگرد، 
برداشت هاي موجود از اين گفت وگو ها ميان ملت هاي 
دو سوي اقيانوس آرام سبب شده تا در هفته اخير 
نوس�ان هاي متفاوتي را در بورس هاي آسيايي در 
مقايسه با بازارهاي امريكاي شمالي شاهد باشيم. در 
حالي كه در ماه هاي اخير به دليل افزايش حساسيت 
رواني سرمايه گذاران در مورد تنش بازارهاي سهام 
به طور معمول حركتي مشابه هم داشتند. در روزهاي 
گذش�ته ش�اهد آن هس�تيم كه تفاوت در نگرش 
ملت ها نسبت به تحوالت احتمالي در روابط تجاري 
ميان چين وامريكا س�بب بروز نوع�ي واگرايي در 
شاخص هاي سهام آسيايي و امريكايي شده است. 

  واگرايي شاخص هاي آسيايي
با نماگرهاي امريكا

از آنجا كه در تمام دو سال گذشته صدمات وارده از اعمال 
تعرفه ه��ا به دو ط��رف جنگ تجاري منجر ب��ه بروز عدم 
اطمينان و افزايش تقريبا يكسان ريسك تجاري و سياسي 
در اقتصاد جهاني مي شد، سرمايه گذاران در مقابل هر خبر 
منفي موضعي ريسك گريزانه تر بر مي گزيدند. همين امر 
نيز موجب افت بهاي س��هام و كاالهاي اساس��ي در مقابه 
تمامي دارايي هايي مي شد كه پوششي مناسب در مقابل 
ريسك هاي سيستماتيك ايجاد مي كردند. بر اين اساس 
طبيعي بود كه در دو سال اخير با تندتر شدن آتش جنگ 
تعرفه اي و انتشار اظهارات غير منتظره سياسي كه اغلب 
از س��وي دونالد ترامپ مطرح مي شد، شاهد رشد قيمت 
جهاني طال و اوراق قرضه بلندمدت باشيم. اما همانطور كه 
مطرح شد تغيير نگرش بازارها در روزهاي اخير سبب شده 
تا گرايش به سهام در بازارهاي مختلف يكسان نباشد. در 
حالي كه سرمايه گذاران امريكايي با افزايش احتمال توافق 
ميان رهبران چين و امريكا دوباره دارايي هايي همچون طال 
را به حال خود وانهاده اند و در حال حمايت از شاخص هاي  
نيويورك هستند، سرمايه گذاران در شرق آسيا با فروش 
سهام در جهت كوچك تر كردن نماگرهاي »فوتسي225«، 

»شانگهاي« و »هنگ سنگ« گام بر مي دارند.
بخشي از اين افت كه در روزهاي پاياني هفته گذشته تشديد 

نيز شد به سبب آن روي داد كه رييس جمهور امريكا در روز 
چهارشنبه قانوني را امضا كرد كه به موجب آن دولت امريكا 
تحت شرايطي خاص امتيازات ويژه تجاري با هنگ كنگ 
را لغو كند. بر اساس اين قانون در صورتي كه دولت اياالت 
متحده اطمينان حاصل كند كه ميزان دخالت جمهوري 
خلق چين در امور داخلي هنگ كنگ از حد مقرر بيش��تر 
شده مي تواند بر محدوديت هاي تجارت با اين منطقه خود 
مختار بيافزايد. همين امر س��بب شد تا حتي بزرگ ترين 
عرضه اوليه سال جاري ميالدي هم نتواند شاخص »هنگ 
سنگ« متعلق به بورس هنگ كنگ را نجات دهد. از اين رو 
شاخص ياد شده روز گذشته بيشترين كاهش )2.03 درصد( 

را نسبت به ساير نماگرهاي آسيايي به ثبت رساند. 

   شاخص هاي امريكايي همچنان پيشتاز
اما بر خالف آنچه در مورد نماگرهاي ش��رق آس��يا گفته 
ش��ده نماگرهاي امريكايي اين روزهاي بسيار بهتر از قبل 
به رش��د خود ادامه مي دهند. رونق بازارهاي امريكايي كه 

جز خوشبيني به نتيجه مذاكرات ميان دولت هاي چين و 
امريكا بر آمارهاي خوب اقتصادي و بهبود چشم اندازها از 
رشد اقتصادي سه ماهه چهارم سال جاري ميالدي اتكا دارد، 
سبب شده تا شاخص هاي سهام در كشور ياد شده ركودهاي 
تاريخي خود را ارتقا دهند. به موجب چنين امري در پايان 
معامالت روز پنجشنبه »داوجونز« از سطح 28 هزار واحد 
فراتر رفت. به نظر مي رسد كه يكي از مهم ترين داليل رشد 
اين روزهاي وال استريت كاهش كسري تراز تجاري امريكا 
نسبت به ماه هاي گذشته است كه تاثير شگرفي بر استنباط 
سرمايه گذاران از شرايط اقتصادي دارد. گفتني است رشد 
روزهاي اخير سبب شده تا بس��ياري از كارشناسان با اوج 
گرفتن نماگرهايي نظير »ن��زدك«، »اس اند پي 500« و 
»داوجونز« احتمال ريزش هايي جزئي را در اين شاخص ها 

محتمل بدانند.

  كوتاه از بازار جهاني ارز
تاثي��رات اخبار اقتص��ادي اياالت متحده و خوش��بيني 

سرمايه گذاران به آينده اقتصادي اين كشور تنها به معامالت 
سهام محدود نماند. داد و ستدهاي بازار ارز نيز به نوبه خود 
بازتاب اين خوشبيني ها را در نرخ هاي برابري دالر با ساير 
ارزهاي معتبر جهان تعديل كرد. بر اين اساس در آخرين روز 
معامالتي از واپسين هفته ماه نوامبر بازارهاي جهاني شاهد 
رشد قيمت دالر در مقابل اغلب ارزهاي مورد معامله بودند. 
چنين امري سبب شد تا شاخص دالر امريكا كه ارزش پول 
ملي اين كشور را در مقابل 6 ارز قدرتمند ديگر مي سنجد، 
هفته گذشته را با رشد به پايان ببرد. مطابق با اين تغييرات 
نماگر ياد شده معامالت خود را در حالي به اتمام رساند كه 
در ميانه كانال 98 واحد قرار داشت. با اين افزايش دماسنج 
دالر تقريبا 2 واحد باالتر از ماه گذش��ته به معامالت خود 

خاتمه داده است. 

  تداوم ضعف تقاضا در بازار فلزات گرانبها
اما در حالي كه روند قيمت ها طي يك هفته گذشته به سود 
سرمايه گذاران ريسك پذير بودند، ريسك گريزها در اغلب 

بازارها با كاهش ارزش دارايي هاي خود مواجه ش��دند. در 
حالي كه اونس جهاني طال به دليل بروز واهمه از ركود اقتصاد 
جهاني در ماه هاي اخير با رشد قيمت همراه بود، اين روزها با 
ضعف تقاضا مواجه است. همين امر سبب شده تا در يك ماه 
اخير اونس طال تا هزار و 445 دالر افت كند. در بازار نقره نيز 
وضعيت فرق چنداني با طال ندارد. اين فلز ارزشمند كه در 
ماه هاي اخير 19 دالر و 50 سنت رشد قيمت را شاهد بود در 
پايان معامالت هفته قبل بهايي برابر با 16 دالر و 80 سنت 
داشت. به گفته بسياري از كارشناسان اين بدترين وضعيتي 

است كه فلزات گرانبها در سه هفته گذشته داشته اند. 
در بازار فلزات اساسي تغييرات قيمت ها همچنان به نفع 
توليدكنندگان است. طي دو ماه گذشته شاخص قيمت 
بيلت CIS نزديك به 12 درصد رشد كرده و همين امر سبب 
گوياي بهبود شرايط محصوالت فوالدي در بازارهاي جهان 
شده است. دليل اين بهبود نيز در افزايش قيمت قراضه امريكا 
و محدوديت هايي نهفته است كه دولت مركزي چين براي 
توليدكنندگان محصوالت فوالدي ايجاد مي كند. البته بايد 
به خاطر داشت كه با افزايش اميدواري ها نسبت به آينده 
اقتصاد جهان تقاضا براي فوالد نيز بيشتر شده است.  گفتني 
است، ساير فلزات نيز در يك هفته اخير روندي نسبتا خنثي را 
طي كرده اند. براي مثال مس در حالي در دو روز پاياني هفته با 
افت مواجه شد كه تقريبا در سه روز ابتدايي معامالت به همان 
ميزان رشد كرد. آلومينيوم، روي و سرب نيز شرايطي تقريبا 
مشابه داش��تند. معامالت هفته گذشته در حالي به اتمام 
رسيد كه هر تن مس 5 هزار و 869 دالر، هر تن روي 2 هزار و 
279 دالر، هر تن آلومينيوم هزار و 757 دالر و هر متريك تن 
سرب نيز در حدود هزار و 954 دالر امريكا قيمت داشته  اند.

  تداوم مازاد عرضه در بازار نفت
در بازارهاي طالي سياه همانند هفته هاي گذشته بر پاشنه 
روند افزايشي كم رمق مي چرخد. اين اتفاق سبب شده تا در 
طي اين مدت به رغم افزايش كم شيب بهاي جهاني نفت 
نوسان هاي روزانه مقادير متفاوتي كاهش را نيز به نمايش 
بگذارند. بر اين اساس بهاي انواع نفت در آخرين روز هفته با 
افت رو به رو شد. در اين روز اما و اگرها در خصوص خروجي 
اوپك پالس كه در هفته آينده برگزار مي شود، سبب شد تا 
هر بشكه نفت برنت درياي شمال در قيمت 62 دالر و 19 و 
هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت با بهاي 57 دالر و 7 
سنت داد و ستد شود. گفته مي شود كه دليل كاهش قيمت 
نفت طي اين روز احتمال كم نشدن توليد نفت تا حد مورد 
انتظار بازار در نشست اوپك پالس باشد كه موجب تشديد 

عدم تعادل عرضه و تقاضاي نفت خواهد شد. 

مطابق با اعالم مديرعامل ش�ركت ب�ورس با پايان 
۶ماهه ابتدايي سال ۹۸ و عملكرد بازار سرمايه كه با 
ورود نقدينگي جديد از سوي سرمايه گذاران در يك 
روند رو به رشد قرار دارد انتظار مي رود كه رونق بورس 
ادامه يابد. به گزارش ايبنا، با پايان شش ماهه ابتدايي 
سال ۹۸ و عملكرد بازار سرمايه كه با ورود نقدينگي 
جديد از سوي سرمايه گذاران در يك روند رو به رشد 
قرار دارد، حال همه نگاه ها به ادامه اين روند در نيمه 
دوم سال جاري است كه آيا اين رونق همچنان پايدار 
خواهد بود يا اتفاق هاي تازه تري شكل خواهد گرفت. 
در اين ارتباط و تحليل چشم انداز بازار سهام تا پايان 
سال ۹۸، علي صحرايي ‐ مديرعامل شركت بورس 
اوراق بهادار تهران ‐ گفت وگويي انجام داده كه در 

ذيل مي خوانيد.

  چشم انداز بازار س�هام را در نيمه دوم سال جاري 
چگونه ارزيابي مي كنيد و چه ريسك هايي مي تواند 

بازده و رونق آن را تحت تأثير قرار دهد؟
چش��م انداز بازار سهام در ش��ش ماهه دوم سال 98 با 
پشتوانه روزهاي س��بز و پررونق نيمه اول سال جاري 
و اقبال س��رمايه گذاران براي مش��اركت در اين بازار 
مثبت و پربازده خواهد بود. اما به هرحال، بازار سرمايه 
تحت تأثير عوامل گوناگوني است كه مي توانند روند آن 
را در كوتاه مدت و بلندمدت تحت تأثير قرار دهند. در 
كوتاه مدت، اُفت وخيز بازار سرمايه تحت تأثير عواملي 

همچون انتظارات سرمايه گذاران، نوسانات بازارهاي 
موازي، اخبار و وقايع سياسي و اقتصادي است؛ اما در 
بلندمدت، عوامل اقتصادي بنيادي هستند كه روند كلي 
بازار را شكل مي دهند. همان طوركه روندهاي چندساله 
نشان مي دهد، بازار سرمايه در بلندمدت روي خوشي به 
سرمايه گذاران نشان داده، هرچند در برخي دوره هاي 
زماني با اُفت همراه بوده است. در شرايط كنوني، توجه 
بس��ياري از مردم به بازار س��رمايه جلب شده است و 
شاهد اقبال عمومي به بازار سهام هستيم. اين امر جزو 
اهداف مسووالن و سياست گذاران بازار سرمايه و امري 
خوشايند و مبارك اس��ت. در سال هاي گذشته، نفوذ 
اندك بازار سرمايه ميان مردم ايران ازجمله ضعف هاي 
اين بازار برش��مرده مي ش��د، ولي در شرايط كنوني از 
مسووالن اين بازار توقع مي رود كه جريان نقدي ورودي 
از سوي سرمايه گذاران غيرحرفه اي به بازار را با استفاده 
از خدمات نهاده هاي حرفه اي به مسير درست و حرفه اي 
هدايت كنند. اين تغيير شرايط و حضور گسترده عموم 
مردم در بازار س��رمايه امري مطلوب است كه البته در 
صورت ورود مس��تقيم و بدون اس��تفاده از نهادهايي 
همچون صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردانان، 
مي تواند در كوتاه مدت به نوس��انات ب��ازار دامن بزند. 
سياست هاي اقتصادي دولت نيز همواره در روند بازار 
اثرگذار است. چگونگي نوسانات ارز و الزامات بازگرداندن 
و فروش ارز توسط شركت ها مي تواند در سودآوري آنان 
اثرگذار باشد. در اين زمينه، شاهد اصالح مقررات ارزي 

و ساماندهي مناس��ب بازار ارز توسط مسووالن بانك 
مركزي هستيم. كميت و كيفيت فروش محصوالت 
ش��ركت ها در داخل و صادرات آنها به خارج از كشور 
نيز در روند بازار سهام اثرگذار است. در شرايط كنوني، 
شركت هاي بزرگ در فروش و صادرات محصوالت خود 
با مشكل جدي روبرو نيستند و ادامه اين روند مي تواند 

به ثبات و رشد قيمت ها در بازار كمك كند. 
  ورود نقدينگي هاي تازه به بازار سهام چه نقشي 

در عميق و پربازده ترشدن بورس ايفا مي كند؟
بدون شك، گس��ترش بازار سهام بين مردم و افزايش 
ضريب نفوذ اين بازار در پيشبرد اهداف توسعه محور بازار 
سرمايه تأثير مثبتي خواهد گذاشت. جذب نقدينگي 
و هدايت آن به پروژه هاي توليدي ازجمله كاركردهاي 
اصلي بورس و بازار سرمايه محسوب مي شود كه انجام 
مطلوب آن به نفوذ موثر در ميان مردم بس��تگي دارد. 
ورود نقدينگي و افزايش تقاضاي خريد در روند صعودي 
قيمت هاي سهام به ويژه در كوتاه مدت تأثيرگذار است. 
براي استفاده بهينه و بلندمدت از ورود نقدينگي جديد 
به بازار نيازمند هرچه پررنگ شدن نقش نهادهاي مالي 
واسط به ويژه صندوق هاي سرمايه گذاري هستيم. در 
اين ارتباط، تسهيل تأسيس و راه اندازي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، بهبود دسترسي سرمايه گذاران به اين 
نهادهاي مالي و البته نظارت كارآمد بر آنها مي تواند به 
هدايت نقدينگي سرمايه گذاران غيرحرفه اي به سمت 
مديران حرفه اي موثر باشد. براي بهبود دسترسي مردم 

به صندوق هاي سرمايه گذاري، تشكيل صندوق هاي 
جديد در قال��ب صندوق هاي قابل معامل��ه يا تبديل 
صندوق هاي موجود به نوع قابل معامله به ويژه با امكان 
خريدوفروش برخط واحدهاي سرمايه گذاري، مي تواند 

مورد توجه مسووالن و مديران نهادهاي مالي باشد.
  سهامداران براي سرمايه گذاري در بازار سهام 
كه در شرايط فعلي از رونق مناسبي هم برخوردار 

است، بايد به چه نكاتي توجه كنند؟
س��رمايه گذاران بايد هنگام ورود به اين بازار ماهيت آن را 
بشناسند و بپذيرند. هر نوع سرمايه گذاري سرشت و ذات 
وي��ژه خ��ود را دارد و روش خاص خود را ني��ز مي خواهد. 
س��رمايه گذاري در بان��ك ماهيت��ي كام��اًل متف��اوت با 
سرمايه گذاري در طال يا ساختمان دارد. سرمايه گذاري در 
بورس نيز سرشت و بن مايه اي كاماًل متفاوت با سرمايه گذاري 
در بانك يا ساختمان دارد. فردي كه تصميم به سرمايه گذاري 
در بورس مي گيرد، درصورتي كه به چيستي اين بازار پي 
نبرده باشد، ممكن اس��ت به اهداف موردنظر خود دست 
نيابد. سرمايه گذاري در بازار سهام ماهيتي ريسكي دارد. 
اين ويژگي سرمايه گذاري در بورس را با پاداش و البته زيان 
همراه مي كند. سرمايه گذاراني كه با شناخت، با راهبرد، و 
رويكردهاي از پيش تعيين شده و درحال اصالح، با شكيبايي 
و تعريف دامنه زماني بلندمدت و البته با بهره گيري از توان 
تخصصي مديران حرفه اي و مجاز وارد بازار سهام مي شوند، 
همواره از سرمايه گذاري خود خشنودند. سرمايه گذاران 
حرفه اي كه از سال هاي گذشته سرد و گرم بازار را چشيده اند، 

از اصول س��رمايه گذاري در اوراق بهادار آگاه اند؛ اما، به آن 
گروه از سرمايه گذاران كه به تازگي به خانواده بازار سرمايه 
پيوسته اند پيشنهاد مي كنم با شناخت، شكيبايي، انتظارات 
متعادل، و بهره گيري از خدمات نهادهاي مالي مجاز، به تدريج 
خود را با اين بازار آشنا كنند و از همنشيني با آن لذت ببرند. 
  چقدر فرهنگ س�ازي و ش�فافيت اطالعات 
ناش�ران مي تواند به ارتقاي رونق بازار سرمايه 

كمك كند؟
فرهنگ سازي و افزايش دانش عمومي مردم از بازار سرمايه 
مي تواند به افزايش ضريب نفوذ اين بازار بينجامد و منابع 
مالي موردنياز براي توسعه اقتصادي را از طريق بازار سرمايه 
در اختي��ار پروژه ه��اي اقتصادي قرار دهد. بازار س��رمايه 
مي تواند محل مناسبي براي هدايت نقدينگي رو به رشد 
به سوي توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي توليدي باشد. 
افزايش دانش عموم��ي مي تواند پايداري منابع ورودي به 
بازار را نيز افزايش دهد و با افزايش آگاهي سرمايه گذاران از 
بروز رفتارهاي هيجاني و توده وار جلوگيري كند. شفافيت 
اطالعاتي نيز ركني اصلي براي عملكرد مناسب بازار سهام 
است كه به همين دليل تاالر شيشه اي لقب گرفته است. 
اصواًل س��رمايه گذاري در بورس به دلي��ل وجود اطالعات 
درست، دقيق، و بهنگام مي تواند رويكردي حرفه اي  و مبتني 
بر تحليل داشته باشد. ازاين رو، شاهديم كه مسووالن بازار 
سرمايه با وسواس بسيار جريان ارايه اطالعات مالي از سوي 
ناشران را زيرنظر دارند و قواعد و مقررات آن را پيوسته بازبيني 

و اصالح مي كنند.

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه از هفته آينده تا انتهاي 
آذرماه روند معامالت بورس متعادل و مثبت خواهد بود؛ اين 
بدين معنا نيست كه بازار دوباره به صورت دسته جمعي رشد 
مي كند بلكه بدين منظور است كه ترس بازار از ريزش كاهش 
يافته است. به گزارش ايرنا، سينا سليماني افزود: برخي از 
صنايع كه به لحاظ افزايش سرمايه از پتانسيل رشد بااليي 
برخوردار بودند در بازار روز گذشته مورد اقبال سهامداران 
قرار گرفتند و از نظر سودآوري با رونق بيشتري نسبت به 

ساير صنايع همراه بودند.
وي ادامه داد: عمده علت رشد بازار سرمايه متاثر از تحركات 

موجود در قيمت دالر و بودجه دولت در سال آينده است كه 
اين دو عامل در كنار يكديگر به شدت روند معامالت بورس 

را تحت تاثير قرار داد و با رشد شاخص بورس همراه بوديم.
سليماني خاطرنشان كرد: اگر وضعيت معامالت بورس كاال 
در دو هفته اخير را مورد بررسي قرار دهيم متوجه خواهيم 
شد كه معامالت از ركود خارج شده و دوباره رقابت هاي خوبي 
در بين محصوالت به خصوصي فوالدي ايجاد شده است كه 
به مراتب شاهد تغيير قيمت سهام اين دسته از صنايع در 
بازار هستيم. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: فوالد 
مباركه اصفهان و صنايع ملي مس ايران بعد از مدتي درجا 

زدن دوباره مورد اقبال بازار قرار گرفتند كه البته هنوز زود 
اس��ت روند پر قدرت آن را در بازار شاهد باشيم. وي با بيان 
اينكه صنايع بانكي و بيمه اي از جمله صنايعي هستند كه 
نياز به نقدينگي دارند، گفت: با توجه به رشد نقدينگي كه 
سال آينده خواهيم داشت سودآوري اين صنايع هم تحت 
تاثير قرار مي گيرد و اقبال بازار به سمت اين صنايع افزايش 
مي يابد. سليماني با تاكيد به س��هام گروه پااليشي افزود: 
رشدي كه تا چند روز گذشته در گروه پااليشي رخ داد بيشتر 
ناشي از تقاضاي هيجاني بود كه بعد از مدتي روند حركت 
بازار در خصوص سهام اين گروه تغيير كرد. سليماني اظهار 

داشت: ش��رايط معامالت گروه پتروشيمي متفاوت است 
اين گروه به دليل افت قيمت جهاني با كاهش حاشيه سود 
مواجه مي شوند اما در حدي نيست كه نگران كننده باشد. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: اگر روند معامالت پااليشي ها 
به همين صورت ادامه دار باشد گزارش نيمه دوم سال آنها 
نسبت به نيمه نخست سال ضعيف تر خواهد شد اما گزارش 
گروه پتروشيمي به دو دسته تقسيم مي شوند برخي از آنها 
مطلوب و برخي ديگر ممكن است ذوق سهامداران را نسبت 

به سرمايه گذاري در اين گروه كور كند.
وي روند معامالت بورس در چند روز آينده را اينگونه بيام 

كرد: از هفته آينده تا انتهاي آذرماه روند بازار متعادل و مثبت 
خواهد بود، اين بدين معنا نيست كه بازار دوباره به صورت 
دسته جمعي رشد مي كند بلكه بدين منظور است كه ترس 

بازار از ريزش كاهش يافته است.
اين فعال بازار سرمايه گفت: اكنون در بازار با خريداران قوي 
و فروشندگان ضعيف همراه هس��تيم كه اين موضوع در 

معامالت صنايع مختلف نشان داده خواهد شد.
سليماني در پايان افزود: هفته آينده شاخص با كمي شتاب 
به روند رشد ادامه مي دهد و تمركز بازار بر صنايعي خواهد 

بود كه افزايش سرمايه دارند.

حجم و ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن 
در دومين ماه پاييز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
به ترتيب 29 درصد رشد و 15 درصد كاهش يافته است.

به گزارش ايِبنا، نگاهي به كارنامه فرابورس در دومين ماه 
پاييز امسال نشان مي دهد طي 18روز معامالتي تعداد 
28ميلي��ارد و 545ميليون ورقه به��ادار در 4ميليون و 
593هزار نوبت به ارزش 170هزار و 550ميليارد ريال در 
بازارهاي فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب 

از رشد 77درصدي حجم، افزايش 77درصدي نوبت هاي 
معامالت و رشد 100درصدي ارزش معامالت نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد.
اين در حالي اس��ت كه ميانگين حجم روزانه معامالت 
فرابورس در ماه گذشته 1586ميليون ورقه و ميانگين 

ارزش معامالت نيز 9475ميليارد ريال بوده است.
همچنين ب��ازار اول فراب��ورس در ماهي كه گذش��ت 
تغيير مالكيت 290ميليون ورقه به��ادار به ارزش يك 

هزار و 764ميليارد ري��ال و بازار دوم مبادله 3ميليارد و 
369ميليون ورقه بهادار به ارزش 7هزار و 728ميليارد 
ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر افزايش 
45درصدي حجم و افت 17درصدي ارزش معامالت در 
بازار اول و رشد 126درصدي حجم و 40درصدي ارزش 

معامالت بازار دوم در مقايسه با آبان ماه سال 97 است.
اين گزارش مي افزاي��د: در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد 
84ميليون اوراق بدهي به ارزش 78هزار و 661ميليارد 

ريال معامله شده است كه از افزايش 156درصدي حجم و 
187درصدي ارزش معامالت اين بازار در آبان ماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت مي كند.
افزون بر اين، بالغ بر 613ميلي��ون واحد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قاب��ل معامل��ه ب��ه ارزش 7ميليارد و 
825ميلي��ون ري��ال و 17ميليون ه��زار ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تسه( به ارزش 660ميليارد ريال در 
اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته اس��ت كه 
نشان از افزايش 50درصدي حجم و رشد يك درصدي 
ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
و همچنين رشد 29درصدي حجم و افت 15 درصدي 

ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مسكن در مقايسه 
با آبان ماه پارسال دارد. اين گزارش مي افزايد: شاخص 
كل فرابورس نيز كه معامالت آبان ماه امسال را از ارتفاع 
3805واحد آغاز كرده بود با ثبت رشد 4درصدي در پايان 
اين ماه به ارتفاع 3950واحد رسيد و افزايش 75درصدي 

را هم از ابتداي امسال به نام خود ثبت كرد.
ارزش كل بازار فرابورس نيز كه در ابتداي ماه گذش��ته 
3861هزار و 320ميليارد ري��ال بود در پايان اين ماه با 
ثبت رشد 7درصدي به عدد 4125هزار و 730ميليارد 
ريال رسيد و بدين ترتيب رشد خود از ابتداي سال را نيز 

به 60درصد ارتقا داد.

كاهش ارزش معامالت اوراق تسهيالت مسكن
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  پوشش س�ود ۱۰۷۸ريالي براي هرسهم 
»دتوزي�ع«:  ش��ركت توزي��ع داروپخ��ش در 
صورت هاي مال��ي 6ماهه از پوش��ش يك هزار 
و 78ريالي س��ود هر س��هم خبر داد. به گزارش 
س��نا، ش��ركت توزيع داروپخش در اطالعات و 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 6ماهه منتهي 
به 31ش��هريور98 اعالم كرد به ازاي هرس��هم 
يك هزار و 78ريال سود پوشش داده است. اين 
شركت سود عملياتي دوره مورد گزارش را يك 
ه��زار و 73ميليارد ريال اعالم كرده كه نس��بت 
به مدت مشابه س��ال گذشته 15درصد افزايش 
يافته است. همچنين سود خالص آن با افزايش 
34درصدي به 646ميليارد و 657ميليون ريال 
و سود انباشته پايان دوره با افزايش 5درصدي به 
754ميليارد و 329ميليون ريال بالغ شده است. 
»دتوزيع« در گزارش منتش��ر شده به برآوردي 
كه از تغييرات عوامل بهاي تمام شده براي دوره 
6ماهه منتهي به 29اسفند 98 داشته اشاره كرده و 
اعالم كرد كه تغييراتي در نرخ فروش شركت هاي 
توليدي خواهد داش��ت. عالوه بر اين »دتوزيع« 
قصد دارد در مجمع عمومي عادي س��االنه خود 
به سهامداران پيشنهاد توزيع 640ميليارد ريالي 

سود را ارايه دهد.

  زيان »كسرام« كاهش نيافت:  شركت پارس 
س��رام در دوره 6 ماهه منتهي به 12 شهريور ماه 
1398، به ازاي هر س��هم خ��ود 870 ريال زيان 
شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذش��ته، افزايش 98 درصدي زيان مش��اهده 
مي شود. اين شركت طي دوره 12 ماهه به اسفند 

97، زيان هر سهم را 440 ريال اعالم كرده بود.
شركت پارس سرام با سرمايه 60 ميليارد ريال، 
صورت ه��اي مالي 12 ماه��ه دوره مالي منتهي 
به شهريور 1398 را به صورت حسابرسي نشده 
منتشر كرد. شركت پارس سرام در دوره ياد شده، 
مبلغ 52 ميليارد و 222 ميليون ريال زيان خالص 
محقق كرد و بر اين اساس مبلغ 870 ريال زيان 
به ازاي هر سهم خود شناسايي كرد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذش��ته افزايش 98 ريالي 
در شناسايي زيان داشته است. با احتساب زيان 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 94 ميليارد 
و 334 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حساب هاي اين ش��ركت منظور شد. »كسرام« 
در دوره 12 ماهه س��ال مالي منتهي به شهريور 
97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 26 ميليارد 
و 374 ميليون ريال زي��ان خالص محقق كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 440 ريال زيان به ازاي هر سهم 

خود شناسايي كرده بود.

  ارزش بازار »پارسان« كاهشي بود:  ارزش 
بازار گروه سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان در دوره 
يك ماهه منتهي ب��ه 30 آبان ماه 1398، با كاهش 
18 هزار و 582 ميليارد و 369 ميليون ريال به 381 
هزار و 206 ميليارد و 817 ميليون ريال رسيد. گروه 
سرمايه گذاري نفت و گاز پارس��يان با سرمايه 40 
هزار و 500 ميليارد ريال، صورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره ي��ك ماه��ه منتهي به 
30 آبان 98 را حسابرسي نشده منتشر كرد. گروه 
سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به 30 آبان سال جاري اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 67 هزار 
و 594 ميلي��ارد و 760 ميليون ري��ال و ارزش بازار 
مع��ادل 399 هزار و 789 ميلي��ارد و 186 ميليون 
ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده سهام 
بورسي اين شركت طي اين مدت با افزايش يك هزار 
و 20 ميليارد و 751 ميليون ريال به 68 هزار و 615 
ميليارد و 511 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار گروه 
سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان با كاهش 18 هزار 
و 582 ميليارد و 369 ميليون ريال معادل 381 هزار 
و 206 ميليارد و 817 ميليون ريال محاس��به شد. 
»پارسان« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل 14 ميليارد و 403 ميليون 
ريال به همان مبلغ واگذار كرد و از اين بابت سودي 
كسب نكرد . گروه سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان 
طي دوره يك ماهه منتهي به آب��ان ماه تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 14 

ميليارد و 403 ميليون ريال خريداري كرد.

  »وغدير« خريدار و فروشنده بود:  شركت 
س��رمايه گذاري غدير در دوره يك ماهه منتهي 
به 30 آبان ماه 1398، خريدار و فروشنده سهام 
چند شركت بورس��ي بود و از واگذاري هاي خود 
سودي كسب نكرد. شركت سرمايه گذاري غدير 
با سرمايه 72 هزار ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتف��وي س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي به 30 آبان 98 را حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت سرمايه گذاري غدير با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به 30 آبان سال جاري اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده، تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 59 هزار 
و 799 ميليارد و 905 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل 297 هزار و 50 ميليارد و 184 ميليون ريال 

در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام شده س��هام بورسي اين شركت طي 
اي��ن مدت تغييري نك��رد؛ ارزش بازار ش��ركت 
س��رمايه گذاري غدير با كاهش يك هزار و 177 
ميليارد و 3 ميليون ريال معادل 295 هزار و 873 

ميليارد و 181 ميليون ريال محاسبه شد.
»وغدير« تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده معادل 13 ميليارد و 439 
ميليون ريال به همان مبل��غ واگذار كرد و از اين 

بابت سودي كسب نكرد .
شركت سرمايه گذاري غدير طي دوره يك ماهه 
منتهي به آبان ماه تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام شده 13 ميليارد و 439 

ميليون ريال خريداري كرد.



تشكلها6اخبار

ادامه سياست 4200 توماني

نگراني بخش خصوصي از تبعات ارز ارزان
دولت تصميم دارد سياست ارز 4200 توماني را ادامه دهد. 
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه درباره 
قيمت دالر در اليحه بودجه ۹۹ گفت: قيمت دالر براي 
كاال هاي اساسي در اليحه بودجه ۹۹ همچنان چهار هزار و 
200 تومان پيش بيني شده است. اين موضوع عمال خالف 
تمام نظراتي بود كه بخش خصوصي به آن تأكيد داشت. 
در حقيقت تصميم دولت براي استفاده از ارز چهار هزار و 
200 توماني قطعي است اما سوال اينجاست كه چرا بخش 
خصوصي تا اين اندازه با ادامه سياست 4200 تومان بودن 

نرخ دالر مخالف است.

وقتيمنافعمتضادهمصداميشوند
بخش خصوصي از قسمت هاي مختلفي تشكيل مي شود 
كه طبيعتا اين بخش ها منافع مختلفي دارند. بخش مهمي 
از تجار اتاق بازرگاني صادركننده هستند كه طبيعي است 
از افزايش نرخ ارز سود ببرند. واردكنندگان اما طبيعتا بايد 
از سياست ارز ارزان استقبال كنند اما به داليلي اينگونه 
نيست. توليدكننده بنا به اين مساله كه چقدر در محصول 
خود ارزبري دارد يا اينكه صادركننده محسوب مي شود 
يا خير تصميمي متفاوت مي گيرد. اما درباره ارز 4200 
توماني تقريبا همه بخش خصوص��ي مخالف ادامه اين 

سياست هستند.
بيستم فروردين سال گذشته درنتيجه نشست فوق العاده 
ستاد اقتصادي دولت، سياست ارز تك نرخي بر مبناي 
4200 تومان، از سوي اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور اعالم شد. طرحي كه قرار بود به گفته معاون 
اول رييس جمهوري باهدف ايجاد ثبات در اقتصاد اجرايي 
ش��ود، اما آمارها و ارقام از نرخ تورم كاالهاي اساسي در 
سال ۹۷ نشان دهنده اين موضوع است كه اين طرح عماًل 
با شكست مواجه شد و جز ايجاد رانت و فساد در اقتصاد، 

دستاورد ديگري به همراه نداشته است.

مبارزهبرايحذفارز4200توماني
ابتداي امر، دولت متعهد ش��ده بود ارز م��ورد نياز براي 
تمامي تقاضاهاي قانوني ارز اعم از واردات و خدمات را با 
همين نرخ ترجيحي تخصيص دهد اما سيل ثبت سفارش 
 واردات كاال در هم��ان روزه��اي نخس��تين زنگ خطر 
هدر رفت منابع ارزي كشور را به صدا درآورد و دولت تالش 
كرد با گروه بندي كاالهاي وارداتي، ضمن ممنوع كردن 
واردات 133۹ قلم كاالي غيرضروري و لوكس، تخصيص 
ارز ترجيحي را فقط به واردات كاالهاي اساس��ي و مواد 

اوليه محدود كند.
در واپس��ين روزه��اي فروردين ماه درس��ت هم زمان با 
التهاب بازار ارز و سردرگمي فعاالن اقتصادي، كميسيون 
س��رمايه گذاري و كميسيون پول و س��رمايه در جلسه 
مشترك خود پيشنهاد تش��كيل كميته ارزي اتاق را به 
رييس اتاق ايران دادند ت��ا از اين طريق اتاق ايران بتواند 
نظرات بخش خصوصي را دنبال كرده و براي حل مشكالت 
موجود راهكار ارايه دهد و نهايتاً اين راهكارها براي اجرايي 
شدن به دولت و مجلس ارايه شود. غالمحسين شافعي 

رييس اتاق ايران در نخس��تين نشست شوراي روساي 
اتاق هاي سراسر كشور در س��ال 13۹۷ اين پيشنهاد را 
مطرح و درخواست كرد كه كميته ارز به صورت دايمي در 
اتاق ايران شكل بگيرد و به صورت مستمر مسائل ارزي را 
دنبال كند. ايجاد اين كميته به تصويب هيات رييسه اتاق 
ايران رسيد و به رياست محمدرضا انصاري، نايب رييس 
اتاق ايران آغاز به كار كرد. كميته ارزي اتاق ايران دو هدف 
عمده را پيگيري كرد؛ اول بررس��ي مسائل فعلي ارزي و 
ارايه راهكار كوتاه مدت براي رفع بحران پيش آمده و دوم 
ارايه راهكارهاي بلندمدت ارزي براي آينده اقتصاد كشور. 
نخستين مصوبه كميته ارزي اتاق ايران، درخواست براي 

انتشار ليست دريافت كنندگان ارز 4200 توماني بود.
بخش خصوصي كه انح��راف در تخصيص ارز ترجيحي 
را عماًل لمس كرده بود و در كنار هش��دارهايي كه بابت 
رانت زايي دالر 4200 توماني به دولت مي داد، خواستار 
انتشار اسامي دريافت كنندگان ارزهاي رانتي شد تا عوامل 
شكست سياست ارزي دولت مشخص شود چراكه بخش 
خصوصي معتقد بود بخش عمده اي��ن دالرها به تجار، 
بازرگانان و صنعتگران فعال كش��ور نرس��يده كه صرف 
واردات ش��ود. به همين واس��طه، غالمحسين شافعي، 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
در نامه اي به ولي اهلل سيف، رييس كل وقت بانك مركزي 
درخواست كرد به منظور ايجاد شفافيت در بازار، فهرست 
واردكنندگاني كه ارز 4200 توماني دريافت كرده اند را در 
اختيار اتاق ايران قرار دهد. از سوي ديگر، فشار رسانه ها 
و افكار عمومي براي انتشار اسامي گيرندگان دالر 4200 
توماني هم افزايش يافت تا اينكه عاقبت بانك مركزي در 
دو نوبت فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي 

را منتشر كرد.

بيانيهايعليهبخشارز4200توماني
آخرين مرحله از تالش هاي اتاق هاي بازرگاني براي حذف 
ارز 4200 توماني مربوط به ماجراي انتش��ار يك بيانيه 
بود. در اولين جلسات شكل گيري دور نهم اتاق ايران، در 
بيانيه اي رس��مي اتاق مخالفت خود را با ادامه تخصيص 
ارز رسمي اعالم كرد. در اين بيانيه آمده بود كه تخصيص 
منابع قابل توجه ارز ترجيحي در سال گذشته، در تحقق 
هدف حفظ ق��درت خريد خانواره��ا در برابر تورم هاي 
 فزاينده، موفق عمل نكرده اس��ت. شاهد اين امر، تفاوت 
نه  چندان محسوس تورم كاالهاي اساسي و غيراساسي 

در سال ۹۷ است.
همچنين اتاق روي مس��اله رانت تأكيد زيادي داش��ت 
و در اين بيانيه اعالم مي داش��ت كه تفاوت معنادار نرخ 
ارز ترجيح��ي با نرخ ه��اي نيمايي و آزاد، به گس��ترش 
رانت و فس��اد در جامعه و كاهش اعتماد عمومي به توان 
سياست گذاري دولت محترم، منجر شده است. افزايش 
محس��وس واردات برخي كاالهاي اساسي در سال ۹۷ 
نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي 
و آزاد اقالم مصرفي اساسي، انعكاسي از فساد شكل گرفته 

در اثر سياست گذاري نامطلوب ارزي است.

از س��وي ديگر در بح��ث توليدكننده ني��ز جمع بندي 
كميس��يون صنايع اتاق ايران اين بود كه ارز ارزان عمال 
باعث تضعيف صنايع مي شود رقابت نابرابر توليدكنندگان 

كاالهاي مشابه اقالم اساسي وارداتي شكل مي گيرد.

چراواردكنندگاننيزمخالفهستند
اما قسمت جالب ماجرا مخالفت بخش هاي وارداتي درباره 
تخصيص ارز بود. اعتراض به تخصيص ارز 4200 توماني 
بيشتر از سوي ش��ركت هايي صورت مي گيرد كه خود 
مصرف كننده ارز دولتي هستند. شركت هاي واردكننده 
دارويي و كشاورزي مهم ترين معترضان هستند. دليل اين 
مساله هم مربوط به تبعاتي است كه واردات با ارز 4200 
توماني براي فعاالن اقتصادي ايجاد مي كند. واردات با ارز 
دولتي به معني اين است كه بايد درباره نحوه فروش كاال 
و قيمت فروش پاس��خگو بود اين مساله تعهدات زيادي 
براي فعاالن بخش خصوصي ايجاد مي كند. در حقيقت 
فعاالن اقتصادي مس��اله ارز 4200 توماني را دامي براي 
آينده فعاليت تجاري خود مي دانند و معتقد هستند در 
آينده مشكالت زيادي به واسطه دريافت اين ارز گريبان 
آنها را خواهد گرفت. از سوي ديگر راه ديگري براي واردات 
اين محصوالت به جز اس��تفاده از ارز مرجع نيست و اگر 
شركت ها از اين ارز اس��تفاده نكنند بانك مركزي اجازه 

واردات به آنها نخواهد داد.
محمود نجفي عرب رييس كميس��يون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران عمده دليل مخالفت فعاالن صنعت داروسازي 

با تخصيص ارز دولتي به حوزه دارو و صنايع وابس��ته را 
اين چنين ش��رح مي دهد: »ارز 4200 توماني مشمول 
تمام اجزاي موثر در توليد دارو نمي شود و تنها بخشي از 
فرآيند توليد دارو از ارز 4200 توماني بهره مند مي شود 
و ساير اجزاي جانبي اين صنعت ازجمله ماشين آالت و 
اس��تهالك، بخش��ي از مواد اوليه توليد دارو كه از داخل 
تهيه مي شود، لوازم بسته بندي، دستمزدها و ... مجبور به 
اس��تفاده از ارز با نرخ هاي ديگر است كه قطعًا اين اتفاق، 
روي قيمت تمام شده محصوالت توليدي اثر بااليي دارد 
درحالي كه دول��ت اصرار دارد قيمت گ��ذاري  داروهاي 
توليدي بر مبناي ارز 4200 توماني باش��د، درحالي كه 
اين ارز ممكن است كمتر از 30 درصد هزينه توليد دارو 
را پوش��ش داده باش��د. توليدكنندگان مواد اوليه دارو و 
تجهيزات پزشكي نيز به طور كامل از ارز 4200 توماني 
برخوردار نيستند و واحدهاي اين بخش به ناچار بايد سراغ 

ارز با نرخ هاي ديگر بروند.«
تشديد قاچاق دارو و تجهيزات پزشكي از ديگر موضوعاتي 
اس��ت كه فعاالن اين عرصه بر اين باورن��د كه به موازات 
تخصي��ص ارز 4200 تومان��ي در ح��وزه داروس��ازي 
 شكل گرفته است. در همين زمينه حسام الدين شريف نيا 
عضوهيات مديره انجمن اقتصاد دارويي از شكل گيري 
»قاچاق معكوس داروي ايراني به كشورهاي همسايه« 
خبر مي دهد و در توضيح اين پديده مي گويد: »اختالف 
ن��رخ ارز آزاد و دولتي ك��ه دولت ب��راي دارو و كاالهاي 
اساسي اختصاص مي دهد همان يارانه اي است كه دولت 

به بيمار پرداخت مي كند، اما مش��كل دقيقًا از همين جا 
ش��روع مي ش��ود كه داروي ايراني ب��ه دليل تخصيص 
ارز دولت��ي قيمت��ش پايين مي آي��د و همي��ن دارو به 

كشورهاي ديگر قاچاق معكوس مي شود.
مشكل در انتقال ارز 4200 توماني به گفته ناصر رياحي 
عضو هيات رييس��ه اتاق تهران از ديگر نكاتي اس��ت كه 
بايد به فهرست مش��كالت تخصيص ارز 4200 توماني 
در حوزه دارو اضافه كرد؛ چراكه به دليل فشار تحريم ها، 
امكان جابه جايي و اس��تفاده از ارز حاصل از فروش نفت 
كه در چند بانك محدود خارجي موجود اس��ت، تقريبًا 

غيرممكن شده است.
رياحي همچنين بر اين باور است تخصيص ارز دولتي به 
دارو و تجهيزات پزشكي، عامل ضد توسعه نيز شده است 
 و بازار دارو در حالي به گفته مس��ووالن، امس��ال حدود

 24 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه اين بازار به دليل 
ارز دولتي كه به آن تخصيص يافته از س��اير بازارها حتي 

صنعت ماكاروني هم كوچك تر است.

دليلاصراردولتچيست
به رغم آنكه تمامي بخش هاي اقتصادي با تخصيص ارز 
4200 توماني مخالف هستند دولت هنوز بر اين سياست 
اصرار دارد و انتقادات نتوانسته مانع از تصميم دولت شود. 
 به نظر مي رسد ريشه اين تصميم بيشتر سياسي باشد و 
به جاي آنكه مسائل اقتصادي در اين تصميم گيري دخيل 

باشد نگاه سياست در دستور كار قرار گرفته است.

رييس اتاق مشترك ايران و چين: رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مطرح كرد

صادرات غيرنفتي به 24 درصد از كل صادرات رسيدقول توليدكنندگان براي عدم افزايش قيمت لوازم خانگي ايراني
ريي��س اتحادي��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ي از قول 
توليدكنندگان لوازم خانگي ايراني براي عدم افزايش قيمت 
حداقل تا پايان س��ال جاري خبر داد. مرتضي ميري بيان 
كرد: بازار لوازم خانگي خوشبختانه از ثبات نسبي برخوردار 
است و مذاكرات اتحاديه با بيشتر كارخانجات توليدكننده 
نش��ان مي دهد كه هيچ گونه افزايش قيمتي در كاالهاي 
ايراني مشاهده نمي شود و البته در مورد كاالهاي خارجي 
نيز گزارشي نسبت به افزايش قابل توجه قيمت مشاهده 
نمي شود. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تصريح 
كرد: در جلس��ه اي كه امروز در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز برگزار خواهد شد، وضعيت كاالي قاچاق در حوزه لوازم 
خانگي نيز تعيين تكليف مي شود كه چطور در مبادي عرضه 
و سطح فروشگاه ها با عرضه كنندگان لوازم خانگي قاچاق 
برخورد كنيم. وي تصريح كرد: در لوازم خانگي كه عمدتا 
توليد داخلي بوده و واردات آن ممنوع است، انبارها مملو از 
كاالست و توزيع قطره چكاني كاال از تهران به شهرستان ها 

صحت ن��دارد. ميري در توضيح اين مطلب خاطرنش��ان 
كرد: مگر اينكه در برخي م��وارد كه بنكداران تهران براي 
شهرستاني ها سقف اعتبار به تناسب معامالت گذشته خود 
اعمال مي كردند، به دليل افزايش تقاضاي فروش��ندگان 
شهرستاني جهت افزايش اين اعتبار با پاسخ منفي مواجه 
شده باشد. وي ادامه داد: به عنوان مثال يك بنكدار تهراني 
براي يك فروشنده يا نماينده خود در شهرستان يك سقف 
اعتبار به ميزان ۵0 ميليون تومان در نظر گرفته است و اكنون 
نماينده وي در شهرستان متقاضي افزايش اعتبار و ارسال 
كاال به ميزان 200 ميليون تومان است كه به طور قطع با پاسخ 
منفي مواجه مي شود اما متأسفانه برخي آن را تعبير به عرضه 
قطره چكاني لوازم خانگي از تهران به شهرستان ها مي كنند.

ميري گفت: تخفيفاتي در ماه هاي گذشته به دليل ركود بازار 
از سوي بنكداران به فروشندگان شهرستاني ارايه مي شد كه 
ممكن است اين تخفيفات كاهش يافته يا حذف شده باشد اما 
در قيمت اصلي كارخانه با سود معقولي كه واحد صنفي اجازه 

اعمال آن را مطابق ضوابط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان دارد، صورت نگرفته اس��ت. وي تصريح 
 كرد: به دليل برنامه هايي كه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
به منظور مقابله با عرضه لوازم خانگي قاچاق در سطح كشور 
و بورس هاي فروش لوازم خانگي در تهران در دس��تور كار 
دارد، ممكن است برخي بنكداران تهراني از ارايه كاالهاي 
قاچاق خودداري كنند و جرأت ارسال آن را نداشته باشند، 
چرا كه احتمال ضبط كاالي آنها در ميانه راه وجود دارد. اين 
مقام صنفي تأكيد كرد: هر گونه تغيير در قيمت لوازم خانگي 
هيچ ارتباطي به افزايش قيمت بنزين ندارد و امتناع از فروش 
كاالها تنها در حوزه كاالهاي قاچاق مشهود بوده است كه به 
هر حال بايد از سطح بازار جمع آوري شوند و ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز هم براي آن برنامه دارد. ميري گفت: به زودي 
جزييات برنامه هاي مشترك اتحاديه لوازم خانگي با ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در سطح عرضه به منظور مقابله 

با فروش كاالهاي قاچاق در سطح بازار اعالم خواهيم كرد.

مجيدرضا حريري رييس اتاق مشترك ايران و چين 
درباره وضعيت صادرات محصوالت غير نفتي ايران 
به چين، اظهار كرد: در ۷ ماه امس��ال، كل صادرات 
غيرنفتي، به 24 درصد رسيده، قرار است جلسه اي 
را با وزارت صمت برگزار كنيم تا بيش��تر به موضوع 

صادرات بپردازند.
به گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين، 
مبادله كاال با اين كشور، به جز در حوزه نفت، تغيير 

چنداني نداشته است.
حري��ري بيان ك��رد: هم اكنون با توجه به ش��رايط 
موجود، اطالع��ات زيادي از وضعي��ت صادرات و... 
نمي توان بازگو كرد. گفتني است، در يك تا 2 سال 
اخير و با توجه به ظرفيت هاي عظيم اقتصادي چين، 
اين كش��ور به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان 
شناخته مي شود، نياز اين كشور به انرژي و مواد اوليه 
توليدي ايران در كنار تقابل سياست هاي اين كشور 

 با امريكا، تالش ه��ا براي گرم ش��دن مجدد روابط 
دو جانبه دوباره آغاز پيگيري ش��د. بر اين اساس به 
نظر مي رسد شيطنت هاي رسانه اي طرف هاي غربي 
كه بعض��ا در ايران هم دنباله هايي پيدا كرد روابط 2 
جانبه ايران و چين را نش��انه گرفته و دور جديدي 
از تالش ب��راي هراس افكني درباره روابط اقتصادي 

ايران و چين آغاز شده است.
چي��ن در دور قبلي تحريم ها يك��ي از نقاط اتكايي 
روابط خارج��ي اقتصادي ايران ب��ود. اما در جريان 
سفر پس��ابرجامي رييس جمهور چين به ايران كه 
به هم��راه يك هيات بس��يار بزرگ اقتص��ادي و با 
پيشنهادات بي سابقه سرمايه گذاري همراه بود، نوع 
تعامل دولت كه به روابط اقتصادي با اروپا دل بسته 
بود و عم��ال تعامالت اقتصادي ب��ا غيراروپايي ها را 
جدي نمي گرفت باعث س��ردي در روابط اقتصادي 

2 جانبه شد.

قطع وابستگي به فروش نفت و تامين هزينه هاي كشور با صنعت فوالد 

۱0ميليونتنفوالددرانتظارصادرات
حميدرضا رس��تگار رييس اتحاديه فروش��ندگان 
آه��ن و فوالد اظهار كرد: م��ا مي توانيم با حمايت از 
صنعت فوالد و سرمايه گذاري هدفمند، ضمن ايجاد 
اشتغال پايدار و قطع وابستگي به فروش نفت، تمامي 

هزينه هاي كشور را تامين كنيم.
ب��ه گفت��ه وي، ب��ا ارزان فروش��ي ميلگ��رد و بعضا 
خام فروشي س��عي ش��ده بعضي از بازار ها را حفظ 

كنيم.
وي بيان كرد: رونق توليد و رش��د در صنعت فوالد، 
مستلزم اين است كه به توانمندي ها و ظرفيت هاي 
بالقوه در كشور و مصارف آن در داخل و صادرات اين 
كاالي استراتژيك به كشور هاي همجوار توجه ويژه 
كرده و نگاه دقيق تري به شرايط خاص ايران در توليد 

فوالد در جهان داشته باشيم.
وي ادامه داد: هم اكنون، ما با موقعيتي ويژه، يعني با 
1۵ كشور همسايه و با حدود ۶00 ميليون جمعيت 
هم مرز، و بر اساس آمار اين كشور ها قريب به 2000 
ميليارد دالر مراودات تجاري داش��ته كه سهم ما از 
اين دادوستد ها بسيار ناچيز و تنها 3۷ ميليارد دالر 
آن هم با ريسك بسيار باال و مشكالت فراوان يعني 

كمتر 2 درصد است.

درس�ال20۱۸سرانهمصرفداخليفوالد
20۱كيلوگرمبودهاست

رس��تگار بيان كرد: امروزه مصارف داخلي فوالد ما 
بر اس��اس آمار در سال 201۸ س��رانه مصرف 201 
كيلو گرم بوده كه ما حدود 20 كيلو گرم از متوسط 
نرم مصرف خاورميانه كمتر هس��تيم، يعني حدود 
2۵ ميليون تن توليد كه 1۷ ميليون تن آن مصرف 
داخلي و مازاد اين توليدات در انتظار صادرات است.

رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تصريح كرد: 
آنچه براي 1404 هدف گذاري شده ۵۵ ميليون تن 
اس��ت كه از اين ميزان توليد بايد 22 تا 2۵ ميليون 
تن صادر شود، و براي رس��يدن به اين هدف بايد از 
س��رمايه گذاران داخلي حمايت شود چرا كه توليد 

پايدار نيازمند برنامه و استراتژيك است.
رستگار گفت: با توجه به شرايط خاص كشور به جهت 
برخوردار بودن از منابع ارزان اين اهداف خوشبختانه 
دس��ت يافتني و توليد فوالد در اين س��ال ها رش��د 
قابل توجهي داش��ت اس��ت كه درحال حاضر جزو 
چند كش��ور اصلي و مطرح توليدكننده فوالد بوده 
و از مصرف كنن��ده صرف به يك صادر كننده تبديل 

شده ايم.

قيمتتوليداتمابرايصادراتارزانتراست
وي بي��ان ك��رد: اما متاس��فانه در س��ال هاي اخير و 
 مخصوصا س��ال ۹۸ به دليل دخالت مس��تقيم افراد 
غير متخصص، فعاالن حرفه يي و خوشفكر اين حوزه به 
حاشيه رانده شده اند همچنين سركوب  قيمت ها و عدم 
مصارف داخلي و عدم حمايت از فعالين صادر كننده 
موجب كاهش ارزآوري و برهم خوردن توازن قيمتي 

اين زنجيره شده است.
وي افزود: البته با ارزان فروش��ي و بعضا خام فروشي 
سعي ش��ده بعضي از بازار ها را حفظ كنيم.به عنوان 
مثال؛ هم اكنون، با دارا بودن بهترين كيفيت در توليد، 
نرخ ميلگرد ما برخالف رون��د جهاني در هر تن20 تا 
۶0 دالر ارزان تر از قيمت شمش است و بيشتر مواقع 
قيمت توليدات ما براي صادرات ارزان تر و معموال در 

سود گرفتن هم متضرر هستيم. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد ادامه داد: 
امروزه در كش��ور ما با ش��عار زيباي كنترل قيمت ها، 
تصدي گري دولتي حاكم شده و برخالف كشور هاي 
توسعه يافته كه سعي مي كنند از حوزه هاي اقتصادي 
)فوالدي و...( فاصله گرفته و بخش خصوصي را براي 
سرمايه گذاري و اشتغال تشويق كرده و دولت بيشتر 

به اموري مانند آموزش، بهداشت و موضوعات رفاهي 
و از اين قبيل خود را مش��غول و دخالتي مستقيم در 
مقوله اقتصادي نداشته باش��د مگر حمايتي، ولي در 
كشور ما سعي مي شود به صورت مستقيم و با شيوه هاي 
مديريتي كه با هيچ يك از قوانين اقتصادي همخواني 
ندارد دخالت مس��تقيم نموده و متاسفانه اين روش 
مديريتي موجب برهم خوردن چرخه توليد وتوزيع و 

صادرات شده است.
رستگار در پايان گفت: اما تغيير بعضي از قيمت ها در 
روز هاي اخير به دليل افزايش مصرف داخلي كمبود 
كاال نبوده، بلكه بازار ما متاثر از نوس��انات نرخ جهاني 
فوالد و التهابات و نوسان نرخ ارز هاي خارجي همچنين 
انتظ��ار تغييرات ن��رخ حامل هاي ان��رژي و خدمات 
دولتي و افزايش و وصول چشمگير ماليات مستقيم و 

غيرمستقيم است.
گفتني اس��ت، هم اكنون، صنعت آه��ن آالت در اكثر 
جوامع پيش��رفته از ركود مالي رنج مي ب��رد، زيرا آنها 
 مراحل اصلي توسعه خود را پش��ت سر گذاشته اند و 
به تدريج در خواست شان براي فوالد كمتر شده است. 
اين فلز در امور زير بنايي و مسكوني مانند سد سازي، 
اتوبان سازي و س��اخت خانه به كار مي رود. در ايران و 

با توجه به وضعيت موج��ود در منطقه، صنعت فوالد 
رشد خوبي داشته و ظرفيت توليد اين فلز در سال هاي 
گذشته به 4/٢1 ُتن در سال رسيد كه كشور ايران را در 
جايگاه چهاردهم كشور هاي توليد كننده فوالد قرار داد.

ايران، قصد دارد در افق 1404 اين رقم را به ۵۵ ميليون 
ُتن در سال برساند. هزينه توليد، در صنعت فوالد سازي 
نقش كلي��دي دارد. مانند نيروي كار ارزان، مس��ائل 
محيط زيس��ت و مواد اوليه كافي، كه ايران همه اين 
ويژگي ها را داراس��ت. از اين رو البته با توجه به مزيت 
نسبي اين فلز در كشور ما، اين صنعت نبايد فقط با تكيه 

بر بازار داخلي توسعه يابد.
تالش براي دس��تيابي به بازار هاي جهاني به گونه اي 
كه سهم كشور را افزايش دهد مي تواند كليدي جهت 
توسعه اقتصادي بيش��تر در آينده باشد. ضمن آنكه 
بيشتر كش��ور هاي پيرامون جمهوري اسالمي مانند 
پاكستان، عراق و س��وريه نياز بسياري به فوالد براي 
امور زير بنايي خود دارند. بنا بر اين مسووالن نيز بايد 
تمام نيروي خود را در سال جاري و در شرايط تحريم ها 
براي حمايت از توليد كنندگان داخلي به كار بگيرند تا 
رشد و رونق در صنعت فوالد روز افزون شود تا در رتبه 

باالتري در بازار جهاني فوالد قرار بگيرند.
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تشديدنظارتوبازرسيها
چهتاثيريبربازارداشتهاست؟

نوده فرهان��ي رييس اتاق اصناف تهران در خصوص 
وضعيت بازار پس از افزايش قيت بنزين گفت: بعد از 
اجرايي شدن سهميه بندي بنزين، به منظور كنترل 
قيمت ها جلسات تنظيم بازار هر روز تشكيل شده 
است. او افزود: در ابتدا سهميه مناسبي براي وانت بار ها 
در نظر گرفته نشده بود كه امروز 100 ليتر به آن اضافه 
شد و به 400 ليتر رسيد. نوده فرهاني تصريح كرد: در 
بازار تغيير قيمت چنداني نداريم چراكه حمل و نقل بار 
با گازوئيل است، اما حمل در شهر ها با وانت بار است كه 
مقداري تغيير قيمتي دارد. او با اشاره به بازرسي هاي 
اصناف در بازار گفت: در اين مدت اندك افرادي بودند 
كه تخلف داشتند اما مردم اين تخلفات را به حساب 
همه اصناف نگذارند. ما وظيفه داريم بازرسي كنيم 
مردم هم بايد ما را ياري كنند چراكه باالي س��ر هر 
مغازه نمي توانيم بازرس بگذاريم. نوده فرهاني با انتقاد 
از اينكه سهميه بنزين به موقع تزريق نشد گفت: البته 
ركود و قدت خريد پايين مردم اجازه افزايش قيمت ها 
را به كسبه نمي دهد.در حال حاضر افزايش قيمتي 
نداريم اما بايد منتظر تغييرات قيمتي باشيم به هر حال 
بنزين ۵0 درصد گران شده كه بر بازار تاثيرگذار است.

انباشت۱۵هزارتنشيرخشك
درايران

رييس انجمن صنفي توليدكنندگان شير خشك 
ايران از دپو بيش از 1۵ هزار تن شير خشك در نيمه 
اول امسال در كارخانه هاي توليدي به دليل ممنوعيت 
صادرات اين محصول خبر داد.  سياوش سليمي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ممنوعيت صادرات شير 
خشك از تابستان سال گذشته، اظهار كرد: در حال 
حاضر بيش از 30 كارخانه توليد شير خشك صنعتي 
در ايران با اش��تغال مستقيم بالغ بر ۵000 نفر فعال 
هس��تند كه س��االنه 100 هزار تن توليد دارند. وي 
مصرف ساالنه شير خشك در ايران را ۶0 تا ۷0 هزار 
تن اعالم كرد و گفت: اين صنعت مي تواند س��االنه 
حدود 30 هزار تن صادرات داش��ته باشد و در سال 
13۹۵ و 13۹۶ ب��ه ترتيب 30 و 2۶ هزار تن ش��ير 
خشك به 12 كش��ور در منطقه و برخي كشورهاي 
آفريقايي صادر ش��د. به گفته رييس انجمن صنفي 
توليدكنندگان شيرخشك ايران، در حال حاضر بيش 
از 1۵ هزار تن شير خشك در كارخانه ها دپو شده كه 
ليستي از آن به تفكيك كارخانه ها به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( ارايه شده است. وي افزود: 
برخي كارخانه هاي مصرف كننده شير خام همچون 
واحدهاي لبني و توليدكنندگان شيريني و شكالت 
نيز مازاد محصول خود را به واحدهاي توليدكننده 
شير خشك مي فرستند تا به صورت كارمزدي تبديل 
به شير خشك شود و براي آنها قابل نگهداري باشد كه 
اگر اين ميزان را نيز در نظر بگيريم ممكن است حدود 
30 هزار تن شير خشك در كش��ور دپو شده باشد. 
سليمي همچنين با بيان اينكه وزارت صمت علت 
ممنوعيت صادرات شير خشك را جلوگيري از گران 
شدن شير خام اعالم كرده است، اظهار كرد: اين در 
حالي است كه با وجود ممنوعيت صادرات شير خشك 
در يك سال اخير باز هم قيمت شير خشك افزايش 
يافته است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه ساير 
محصوالت لبني مجاز به صادرات هستند. به گفته 
اين مقام صنفي، در آخرين جلسه توليدكنندگان شير 
خشك با وزارت صمت مقرر شده كه شركت تعاوني 
 انجمن صنايع لبني ت��ا 1۵ روز ديگر 40 درصد و در

 1۵ روز دوم مابقي شير خشك دپو شده در كارخانه ها 
را خريداري كند. در غير اين صورت مجوز صادرات 
البت��ه با در نظ��ر گرفتن ع��وارض صادرات��ي براي 

توليدكنندگان شير خشك صادر شود.

افزايشصادراتفرش
دستبافبهكشورهايهمسايه

فرشته دستپاك رييس مركز ملي فرش ايران با تاكيد 
بر اينكه بايد صادرات فرش دستباف رونق پيدا كند، 
گفت: اكنون كره جنوبي يكي از بازار هاي هدف براي 
صادرات فرش دستباف است. او بيان كرد: هم اكنون 
2 ميليون نفر در حوزه بافت فرش فعاليت مي كنند 
و در تالش هستيم مزايايي براي آنها در نظر بگيريم 
كه يكي از آنها بيمه تامين اجتماعي است. دست پاك 
افزود: امسال، سال رونق توليد اعالم شده كه دليل 
آن هم رفع مشكالت اقتصادي است. راه برون رفت 
از مشكالت اقتصادي كشورمان اين است كه بتوانيم 
به توليد داخل توجه ويژه داش��ته باشيم و آن را بايد 
رونق دهيم. رييس مركز ملي فرش ايران افزود: فرش 
دستباف كااليي صد در صد ايراني است كه مي تواند 
به رونق توليد كمك كند. به دليل اينكه فرش دستباف 
از نيروي انساني بهره مي گيرد، از اين رو اشتغال زايي 
خوبي دارد. او تشريح كرد: از دار قالي گرفته تا مواد اوليه 
استفاده شده در فرش دستباف، محصوالت ايراني 
هستند كه نشان دهنده اين است بايد از اين صنعت 
حفاظت كنيم. بايد سياست گذاري به سمت و سويي 

حركت كند كه از اين صنعت حمايت شود.
 دس��ت بيان كرد: ۸0 درصد از توليدات صادر و تنها 
20 درصد در داخل كشور مورد استفاده قرار مي گيرد 
از اين رو اين صنعت ارز آوري خوبي براي كشور دارد 
و به كمك آن مي توان هنر ايران را به جهانيان نشان 
داد. رييس مركز مل��ي فرش ايران افزود: براي رونق 
بازار داخلي برنامه هاي��ي داريم تا اين صنعت خود 
را به نمايش بگذارد. امريكا اولين كش��وري بود كه 
از س��بد صادرات ما خارج ش��د و در تالش هستيم 
كش��ور هاي ديگر را جايگزين اين كش��ور كنيم. او 
تصريح كرد: بسياري از كشور ها مانند هند كه جزو 
رقباي ما به شمار مي رود، طالب فرش ايراني هستند. 
خوشبختانه با توجه به اينكه فرش هاي ايراني كه 
ثبت شده اند، هيچ كشور ديگري نمي تواند از اين 
طرح ها كپي برداري كند. دستپاك گفت: اكنون 
به دنبال اين هستيم فروش داخلي فرش دستباف 
را افزاي��ش دهي��م و بانك ها در اي��ن زمينه به ما 

تسهيالتي خواهد پرداخت.



گفتوگو 7 انرژي

يكهفتهديگرنشستساالنهسراناوپكومتحدانغيراوپكيشانبرگزارميشود

محدوديتهايايرانبرايصادراتگاز

انجماد بازار در انتظار تصميم اوپك پالس

چراگازايرانبهچينواروپانميرود؟

گروه انرژي|
يك هفته بيش��تر تا نشست ساالنه اوپك در روز 13 
آذرماه و به دنبال آن نشست اين گروه با هم پيمانان 
غيراوپكي ش��ان در روز 15 آذر در وي��ن، پايتخ��ت 
اتريش باق��ي نمانده و رصد قيمت ه��ا در بازار نفت 
نشان دهنده آن است كه ذي نفعان نفت جهان انتظار 
مي كشند تا ببينند چه اتفاقي در اين نشست خواهد 
افتاد و چه واكنش��ي بايد به تصميمات جديد نفتي 

نشان دهند.
 برنت در نزديكي 63 دالر در هر بش��كه تثبيت شده 
و دبليو تي اي نيز بر 58 دالر در هر بشكه توقف كرده 
است. در اين حال و هوا، روز به روز با نزديك تر شدن 
به تاريخ برگزاري نشست ساالنه، گمانه زني ها درباره 
تصميم اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت و 
متحدان براي بازار شدت مي گيرد كه اظهارنظرهاي 
جسته گريخته مقامات و ذي نفعان كشورهاي عضو 

اوپك پالس نيز به اين گمانه زني ها دامن مي زند.
دو روز پيش خبر پيشنهاد شركت هاي نفتي روسيه 
به الكساندر نواك، وزير انرژي اين كشور به رسانه ها 
درز كرد كه توصيه كرده بودند نواك در نشست هفته 
آينده به اوپك پالس فش��ار وارد كند كه تا پايان ماه 
مارس ميالدي، يعن��ي زماني كه نقطه پاياني توافق 
فعلي اين گروه است، سهميه توليد نفت كشورهاي 

عضور تغيير نكند.  پيش��نهاد ش��ركت هاي روسي 
به وزير انرژي اين كشور ش��امل اين توصيه نيز بود 
كه اعضاي اوپك پالس پ��س از ماه مارس و با پايان 
زماني توافق، دوباره با هم ديدار و نسبت به ادامه اين 
توافق تصميم گيري كنند. به گزارش رويترز، راويل 
ماگانوف، سخنگوي لوك اويل، غول نفتي روسيه به 

خبرنگاران گفت كه پيش��نهاد اين شركت به وزير 
انرژي روسيه اين است كه سهميه هاي كاهش توليد 
اعضاي اوپك پالس بدون تغيير باقي بماند و در پايان 
سه ماهه نخست س��ال 2020، اعضا به گفت وگو با 
يكديگر بنشينند. آنها همچنين پيشنهاد كردند كه 
توليد ميعانات گازي از توافق معاف ش��ود. برخالف 

عربستان سعودي و ساير توليدكنندگان عضو اوپك، 
روسيه ميعانات كه نوع فوق سبك نفت خام است و 
در زمان توليد گاز اس��تخراج مي شود را هم در آمار 

توليد نفت خام خود حساب مي كند. 
در گذشته اين ش��يوه مشكلي نداشت اما اكنون كه 
روسيه ميادين گازي جديدي در قطب شمال و شرق 
سيبري راه اندازي كرده و خط لوله گازي جديدي را 
با چين مي گشايد، توليد ميعانات گازي هم افزايش 
پيدا مي كند. اين به معن��اي عدم پايبندي به توافق 
كاهش توليد ميان كش��ورهاي اوپ��ك و غيراوپك 
خواهد بود و روسيه بر آن اس��ت تا از چنين اتفاقي 
اجتناب كند. به گفته يكي از منابع آگاه از تصميمات 
روس��يه، مسكو قطعا مس��اله ميعانات را در نشست 
دس��امبر مطرح خواهد كرد زيرا توليد اين كش��ور 

افزايش خواهد يافت.
از ط��رف ديگر، پيش بيني مي ش��ود كه عربس��تان 
س��عودي كه در پ��ي افزايش مي��زان كاهش توليد 
كشورها و پايبندي كامل به اين توافق است، موضع 
سخت تري در قبال تعهدات س��اير اعضا به كاهش 
توليد نفت اتخاذ كند و همان طور كه آرميتا ش��ن، 
تحليلگر ارش��د نفت در موسس��ه مش��اوره انرژي 
اسپكتس در لندن به خبرگزاري اف ايكس استريت 
گفت، رياض مشخصا بيان كرده قصد ندارد بار تمام 

كاهش توليد را به تنهايي به دوش بكشد.
كشورهايي نظير روسيه، عراق، نيجريه و قزاقستان 
بارها تعه��د خود به كاهش توليد نف��ت و تبعيت از 
ظرفيت تعيين ش��ده را زير پا گذاش��ته اند و رياض 
به دنبال متعهد كردن اين كش��ورها به توافق اوپك 

پالس است.
 به گزارش تسنيم، بر اساس توافق، عراق نبايد بيش 
از 4.51 ميليون بشكه در روز توليد داشته باشد ولي 
در برخي ماه ها نزديك به 4.8 ميليون بشكه در روز 
توليد كرده اس��ت. قزاقستان سهميه 1.86 ميليون 
بش��كه در روز را قب��ول كرد ولي نزدي��ك به 1.95 
ميليون بشكه در روز توليد مي كند. نيجريه موافقت 
كرد روزانه 1.68 ميليون بشكه نفت توليد كند ولي 
بيش از 1.8 ميليون بشكه در روز توليد دارد. روسيه 
نيز در هشت ماه از س��ال جاري بيش از سهميه اش 
طبق قرارداد نفت توليد كرده اس��ت و فقط سه ماه 
تابع اين ق��رارداد بوده اس��ت. آن هم زماني بود كه 
اختالل در خط لول��ه دروژبا باعث كاهش توليد اين 

كشور شده بود.
يك هفته ديگر بايد منتظر ماند تا مشخص شود آيا 
صادركنندگان نفت تصميم مي گيرند كه از قيمت ها 
حمايت بيشتري كنند يا از سهم شان از عرضه جهاني 

اين حامل انرژي.

مس��ائل منطق��ه اي و جغرافيايي اي��ران، تنش ها و 
نزاع هاي امنيتي و سياسي كه همسايگان با يكديگر 
يا داخل كشورهاي خود دارند، باعث مي شود پروژه 

صادرات گاز ايران به چين و اروپا به تعويق بيفتد.
شعيب بهمن، كارشناس انرژي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره تاثير اج��راي خط لوله »قدرت  س��يبري« و 
»ترك استريم« بر محدود شدن بازارهاي صادرات گاز 
ايران اظهار داشت: اين هميشه مطرح بوده كه ايران 
و روسيه دست كم در حوزه صادرات گاز رقباي جدي 
به شما مي روند، ولي بررسي دقيق تر، نگاه به نقشه و 
وضعيت صادرات گاز ايران و روس��يه نشان مي دهد، 
اين رقابت بيش از آنكه در عالم واقع باش��د در حوزه 

اظهارنظر و نگاه كارشناسي است.
وي افزود: روسيه در وهله اول در مجاورت جغرافيايي 

با اروپا و چين است در حالي كه ايران فاقد اين امكان 
است، در نتيجه روسيه با سهولت بيشتري مي تواند 
گاز خود را به اروپا و چين ببرد، در حالي كه ايران براي 
صادرات به چين بايد خط لوله را از پاكس��تان و هند 
بگذراند و بعد به هند برسد و براي صادرات به اروپا نيز 
بايد از عراق و سرويه، تركيه يا آذربايجان، ارمنستان، 

گرجستان و درياي سياه بگذرد. 
بررسي وضعيت دو كشور ايران و روسيه نشان مي دهد 
روس ها در س��ال هاي اخير سرمايه گذاري هاي قابل 
توجهي كرده اند و تالش كردند در كنار اروپا، چين را 
نيز به بازار خود تبديل كنند، اما عمال بررسي وضعيت 
ايران نش��ان مي دهد، ايران هيچگاه در اين مناطق 
مشتري  نداشته و سرمايه گذاري هاي زيادي هم شكل 
نگرفته كه بخواه��د در آينده يكي از صادركنندگان 

بالقوه به اروپا يا چين باش��د. اين كارش��ناس حوزه 
انرژي خاطرنش��ان كرد: در نتيجه اگر همين امروز 
سرمايه گذاري هاي گس��ترده و كالن براي صادرات 
گاز صورت بگيرد، جداي از مسائل سياسي و امنيتي 
كه ه��ر يك از اين پروژه ها دارند، زمانبر هس��تند، تا 
زيرس��اخت ها را فراهم و براي ص��ادرات گاز خطوط 
لوله احداث كنيم، شايد سال ها زمان ببرد، در حالي 
كه روس ها هم اكنون ص��ادر مي كنند. ضمن اينكه 
ص��ادرات ايران به چين و اروپا يك پروس��ه پيچيده 
است، عالوه بر مسائل اقتصادي، سرمايه و تكنولوژي، 
مسائل سياسي هم در آن دخيل است. به عنوان مثال 
روابط ايران و غرب گره دارد و تا زماني كه عادي سازي 
نش��ود و تحريم ها عليه ايران لغو نشود، شركت هاي 
بزرگ قادر به س��رمايه گذاري و انتق��ال تكنولوژي 

نيستند. در مورد انتقال به چين با توجه به تنش هاي 
تاريخي هند و پاكستان و تحريم هاي امريكا هم عمال 
پروژه خط لول��ه صلح بين ايران و پاكس��تان و هند 

متوقف مانده است.
وي تاكيد كرد: واقعيت اينكه روس ها از گذش��ته به 
اين كش��ورها صادرات گاز داشته اند و در حال حاضر 
صادرات را ادامه مي دهند و فرصت ها و ظرفيت هاي 
بيشتري هم دارند، در حالي كه ايران محدوديت قابل 
توجه��ي دارد و تا زماني كه اي��ن محدوديت ها رفع 
نش��وند، عمال نمي توانيم بازيگر موثري در صادرات 

گاز به چين يا اروپا باشيم.
بهمن يادآور شد: در هر حال براي صادرات گاز ايران 
بايد گفت، ما در مجاورت اروپا يا چين قرار نداريم، اگر 
گاز را به چين ببريم بايد خط لوله از پاكستان و هند 

بگذريم، در حالي كه هم بين هند و پاكس��تان و هم 
هند و چين درگيري و نزاع متعدد وجود دارد، بنابراين 
ساير بازيگران هم در اين مساله دخيل هستند. يا در 
مورد انتقال گاز ايران به اروپا يكي از مسيرها از عراق 
و س��وريه و درياي مديترانه و اروپا است، در حالي كه 
در سال هاي اخير اين كشورها درگير ناامني هستند 
و در اين شرايط پروژه اي در اين حد نمي تواند اجرايي 
شود، كما اينكه در گذشته نيز خط لوله پارسي مطرح 
بود و عمال به دست فراموش��ي سپرده شد. بنابراين 
همه عوامل به ايران يا تحريم ها مرتبط نيست، مسائل 
منطق��ه اي و جغرافيايي ايران، تنش ه��ا و نزاع هاي 
امنيتي و سياسي كه همسايگان با يكديگر يا داخل 
كشورهاي خود دارند، باعث مي شود پروژه صادرات 

گاز ايران به چين و اروپا به تعويق بيفتد.
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بنزينفعالتكنرخينميشود
گروه انرژي |  عضو كميس��يون انرژي مجلس از 
پيشنهاد افزايش سهميه سوخت ماهانه خودروها 
كه با اجماع بس��ياري از نمايندگان مجلس همراه 

است خبر مي دهد. 
قاسم س��اعدي، عضو كميس��يون انرژي مجلس 
در گفت وگ��و با روزنامه تعادل با اش��اره به طرح دو 
فوريتي اخيري كه از سوي مجلس براي بنزين تك 
نرخي 1500 توماني مطرح شده، گفت: مجلس در 
چارچوب قانون مي تواند طرح هاي مختلفي را ارايه 
دهد، به ويژه طرح هايي كه در شرايط فعلي با هدف 
بهبود وضعيت معيش��تي و اقتص��ادي مردم تهيه 
شده باش��د. براي اين طرح دو فوريتي بايد تحليل 
و پژوهش صورت بگيرد و س��پس به كميسيون ها 
براي بررسي كارشناسي ارجاع داده شود. وي افزود: 
كميس��يون انرژي هم اين ط��رح را همچون ديگر 
كميسيون ها با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي آن از 
جمله جنبه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي، مورد 
بررس��ي قرار خواهد داد. قطعا اگر مجلس بخواهد 
طرحي را بررسي و تصويب كند بايد عالوه بر مطالعه، 
مقتضيات كنوني جامعه را نيز در نظر بگيرد تا مبادا 
طرحي مطرح ش��ود كه تبعاتي منفي براي جامعه 
به همراه داشته باش��د.  ساعدي با اشاره به تصميم 
س��ران قوا براي افزايش قيمت بنزين، در خصوص 
سرانجام طرح دو فوريتي مجلس براي تك نرخي 
ك��ردن بنزين 1500 توماني عن��وان كرد: در حال 
حاضر امكان تك نرخي كردن بنزين 1500 توماني 
عمال مقدور نيست. حتي مي توانم بگويم اين موضوع 
قابل بحث هم نيس��ت زيرا مجددا مباحث گذشته 
را مطرح مي كند. مناقش��ه مجدد بر سر تك نرخي 
كردن بنزين كه به تصويب روس��اي قواي سه گانه 
رسيده امكان پذير نيست. س��ران قوا با استفاده از 
اصل 186 قانون اساسي اين تصميم را گرفتند و به 
تصويب رسيده اس��ت.  اين عضو كميسيون انرژي 
مجلس با اشاره به بحثي كه در خصوص بنزين در 
ميان نمايندگان مجلس مطرح است، عنوان كرد: 
در ح��ال حاضر بحث مورد نظر م��ا در مجلس كه 
اغلب نمايندگان با آن موافق هستند افزايش ميزان 
سهميه بنزين است.  وي افزود: آن چيزي كه اغلب 
نمايندگان در خصوص آن نظر مساعد دارند، افزايش 
سهميه بنزين خودروها به 100 تا 120 ليتر است. 
به نظر مي رسد افزايش سهميه بنزين مي تواند به 
خانوارها كمك كرده و از ميزان فشار ناشي از افزايش 
قيمت بنزين بكاهد و نگراني ها را به حداقل برساند. 
ساعدي اضافه كرد: با افزايش سهميه بنزين به 100 
تا 120 ليتر، عمال خدشه اي به درآمد دولت از اين 
محل وارد نمي شود زيرا فروش بنزين 3 هزار توماني 
نيز در كنار آن ادامه خواهد داش��ت. البته از ميزان 
درآمد دولت كاسته خواهد شد اما ميزان كاهش آن 
محدود خواهد بود و در عين حال با افزايش رضايت 

مردم نيز همراه مي شود.
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گروه ابراج، يك سيستم هرمي »پانزي« در دوبي

چگونه يك تاجر  پاكستاني، نخبگان اقتصادي جهان  را فريب  داد ؟
آقاي عارف نقوي كارآفرين پاكس��تاني در سال ٢٠٠٢ 
شركت ابراج )Abraaj( را در دوبي تاسيس كرد تا ١١٦ 
ميليون دالر متعلق به س��رمايه گذاران آسياي جنوب 
غربي را مديريت كند. ش��انزده س��ال بعد، با سرمايه در 
گردشي نزديك به ١٤ ميليارد دالر، گروه ابراج به جايگاه 
پراهميت ترين شركت دارايي، سرمايه گذاري تخصصي 

در بازارهاي نوظهور رسيد. بعد افت بود و سقوط....
شيوه كار اين مدل سرمايه گذاري كه در اياالت متحده 
متولد شده اين اس��ت كه با خريد شركت هاي خارج از 
بورس براي فروش مجدد آنها پس از چند س��ال، اميد 
ذخيره و جمع آوري عوايد سرمايه اي قابل توجه را ايجاد 
مي كند. موضوعي كه به نظر مي رسيد در كشورهاي در 
حال رشد، كمتر جا افتاده باشد. اين كشورها تحت تسلط 
اقتصاد غيررسمي، نفوذ دولت و حضور فراگير گروه هاي 
خويشاوندي كه تمايلي به راهيابي سهام داران خارج از 
اين حيطه ندارند، قرار گرفته اند. اين كش��ورها به ويژه 
دچار كمبود چيزي كه حرفه اي ها آن را »اكوسيستم« 
مي نامند، هس��تند كه مجموعه اي از قوانين، نهادها و 
شيوه هاي ضروري تجاري براي تخصصي سازي اين نوع 
فعاليت هاست. ضعف و نقصان ديگر اينكه: در كشورهاي 
حاشيه خليج فارس و در كل دنياي اسالم توسل بيش 
از حد به قرض گرفتن توصيه و تش��ويق نمي شود، و به 
اينگونه فعاليت ها كه تحت عنوان LBO تملك اهرمي 
يا خريد استقراضي شناخته شده، مشكوك هستند و از 

آن پرهيز مي كنند.
بدين ترتيب ش��رط بندي آقاي نقوي پرخط��ر بود، اما 
كار ب��زرگ و عمليات چش��مگيرش بازاره��ا را مجاب 
كرد. بدين ترتيب، ف��روش دوب��اره، 25 درصد از بانك 
سرمايه گذاري EFG هرمس مس��تقر در مصر در سال 
٢٠٠٧، امكان دو برابر كردن پول گذاش��ته شده را طي 
ش��انزده ماه فراهم كرد، در صورتي كه فروش ش��ركت 
Egyptian Fertilizers  در هم��ان س��ال، ارزش 
افزوده اي بالغ بر ٣٩درصد در طول هش��ت ماه را در پي 
داشت. در شرايط خصوصي سازي و باال رفتن بي سابقه 
قيمت نفت و بخش زيادي هم به واسطه آقاي نقوي كه 
»پادشاه خريد مجدد شركت« شناخته شده بود، خريد- 
فروش مجدد شركت ها در منطقه با توسعه و رشد قابل 

توجهي روبرو شد.
ش��ركت ابراج كه نامش به عربي به معن��ي »برج ها« يا 
آسمان خراش ها است نخس��ت در كشورهاي آسياي 
غربي، سپس در منطقه خاور ميانه- شمال آفريقا- جنوب 
آسيا مستقر شده بود، به زودي در همه قاره ها شناخته 
شد و جلوه كرد. با حدود بيست دفتر محلي، گروه ابراج 
كنترل تعداد زيادي شركت در همه بخش ها را در دست 
گرفت. به نظر مي رسيد اين پيوند با بخش هاي مختلف 
پا گرفته و عمليات موثر واقع شده است. اصول عملكرد 
كه در اياالت متحده به وجود آمده بود با موفقيت منطبق 
شده و جا افتاد. سازماندهي سرمايه ها برحسب منطقه 
جغرافيايي و بخش اقتصادي دسته بندي و تنظيم شدند. 
اصل برد- ب��رد )win-win(، وعده مي داد كه رضايت 
همه دست اندركاران را جلب كند: شركت هايي كه مجدداً 
خريداري مي شدند از تخصصي سازي مديريتي برخوردار 
شده كه باعث بهبود نتايج و براي مجموع اقتصاد سودمند 
بود؛ شركت ابراج دو س��طح پرداخت دستمزد داشت، 
هزين��ه مديريت كه 1.5درصد از مجم��وع دارايي هاي 
سرمايه گذاري ش��ده به اضافه برخورداري از سود سهم 
بالغ ب��ر ٢٠درصد ارزش افزوده كه از بابت فروش مجدد 
به دست مي آيد. س��رمايه گذاران، مي توانستند انتظار 
دريافت سود خالص س��االنه بالغ بر ١٧درصد را داشته 
باش��ند؛ منوط بر اينكه اطالعات منتش��ر شده توسط 

شركت را باوركرده و بپذيريم .

  ارتباط هاي نزديك با بيل گيتس
عالوه بر عملكردهاي مالي چشمگير، اين منابع و صندوق 
مالي به واسطه تعهدش به اصول محيط زيستي، اجتماعي 
و تصدي گري و حكمراني اقتصادي )ESG( متمايز شده. 
آقاي نقوي كه به شهرت جهاني دست يافته به يك رهبر 
و راهنماي تاثيرگذار تبديل شده كه گفتماني هماهنگ 
با تم هاي بزرگ هزاره جديد را داراست. تصوير كارفرماي 
خيال پردازي كه در جس��ت وجوي راهي براي »تغيير 
جهان« است، مجذوب كننده است. او در واقع مدام تاكيد 
دارد كه كس��ب و كار خوب مي تواند با احساسات خوب 

همخواني داشته باشد.
 Doing well By :شعاري هم كه به نمايش مي گذارد
doing good  وضع خوب )پولدار ش��دن( - با انجام 
كار نيك. او از ش��ركت كنندگان هميشگي در اجالس 
مجمع جهاني اقتصاد در داووس و مالقات ها در جريان 
 Clinton Global ،نشس��ت ابتكار جهاني كلينتون
Initiation  و ساير محافل جهاني سازي بوده، همه جا 
ايده آليسم خود را مطرح كرده و به طور خستگي ناپذيري 
در مدح حكمراني صحيح، شفافيت و درستكاري صحبت 
مي كرد. او كه به تمجيد توسعه پايدار مي پرداخت، دست 
به سرمايه گذاري هايي زد كه انتظار مي رفت مدل هاي 
توليد و مصرف را تغيير دهند، به ويژه در فقيرترين مناطق 
دنيا، او به نظرات مرس��وم و عرفي در مورد بازارهايي كه 
ابراج براي س��رمايه گذاري انتخاب ك��رده بود، تاخت و 
كم اهميتي غول هاي سرمايه گذاري خصوصي در مورد 
سرمايه گذاري هايي كه به نظرش نه مخاطره انگيزتر و 
نه بي ثبات تر از بقيه بود را تاس��ف بارمي خواند. براي او، 
»صحبت از بازارهاي نوظه��ور« از تكبر و كندي فكري 
نش��أت مي گيرد. مي بايد در مورد اي��ن واژه ترجيحًا از 

»بازارهاي با رشد كلي« صحبت كرد.
آقاي نقوي، مردي قدرتمند و بهره مند از ش��بكه هاي 
ارتباطي است. او توانس��ت بخش خصوصي و صاحبان 
اقتصادي نتيجه محور، را مجذوب كند. جايي كه سايرين 
به دادن و عده ها بسنده مي كردند، رييس گروه ابراج به 
اس��تفاده از ش��يوه هاي علمي ارزش يابي و دست يابي 
به نتايج عين��ي و ملموس عالقه مند بود. مطابق منطق 
 ،»)impact investing( سرمايه گذاري تاثيرگذار«

او معتقد اس��ت پيامدهاي اجتماعي، انساني يا زيست 
محيطي مي توانند و مي بايد به همان اندازه كه نتايج مالي 
مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرند در نظر گرفته شده 
و سنجيده شوند. آوازه آقاي نقوي هنگامي كه در سال 
٢٠١٥، ش��ركت ابراج در تحقيقي كه توسط گروهي از 
 Stanford graduate school of دانشكده معتبر
Busines صورت گرفت و در دنيا به وس��يله دانشكده 
پرافتخار Harvard Busines School  منتشر شد، 
گسترش يافت و بيش از پيش به شهرتش افزود. مدركي 
كه رشد و ارتقاي خارق العاده اين شركت را شرح داده و 
با تحسين از »بهترين عملكردها« آن را تشريح كرده و 
همچنين از شيوه هاي آن در »خلق ارزش« و به ويژه در 
مورد فعاليت هاي شركت در زمينه ارايه خدمات سالمت 

و بهداشت عالقه و توجه نشان داد.
در واقع در اين بخش اس��ت كه ابتكارهاي شركت ابراج 
با بزرگ ترين موفقيت ها روبرو ش��ده است. آقاي نقوي 
از نبود بخ��ش خصوص��ي در اين حوزه ك��ه به بخش 
دولتي و سازمان هاي نيكوكاري واگذار شده را اسف بار 
 A braaj Growth Markets مي خواند. بنياد ابراج
Health Fund با اختصاص ي��ك ميليارد دالر، قول 
تحرك و پويايي در اين بخش را از طريق تركيب بزرگي 
كه در برگيرنده بخش خصوصي، دولتي، سازمان هاي 
بين المللي سازمان هاي غيردولتي و بشردوستانه و خيريه 

باشد، را مي دهد. 

آق��اي نقوي در چهار راه تمام اي��ن عرصه ها قرار گرفته 
تا تصور ش��بكه اي از مراكز درماني برتر منطقه اي كه از 
آخرين تكنولوژي هاي پزشكي برخوردار باشند و براي 
رفع كمبودهاي تامين لوازم در كشورهاي فقيرتر تالش 

كنند را فراهم و مهيا سا خت .
او همچنين پيش قراول جنبشي در جهت توسعه پايدار 
شد. در سال ٢٠١٢، او يكي از امضا كنندگان پيمان جهاني 
)Global Compact( س��ازمان ملل متحد، بود. در 
همان سال از جانب دبيركل سازمان ملل متحد، آقاي بان 
كي مون به عضويت شوراي اجرايي اين پيمان منتخب 
شد؛ او تنها نماينده بخش دارايي- سرمايه گذاري مي باشد 
كه به اين شورا راه يافته. گروه ابراج در حقيقت از نزديك 
از هفده هدف توسعه پايدار )ODD( حمايت كرد كه در 
سال ٢٠١٥ به تصويب رسيد، كه سومين هدف آن )فراهم 
كردن امكان برخورداري از س��المت همگاني و ارتقاي 
آسايش براي همه در تمام سنين( تاييد كننده داشتن 
نگرشي از جامعه است كه سالمت در آن فقط مسووليت 

بازيگران و دست اندركاران امور پزشكي نيست.
در اين ش��رايط بهتر مي توان فهميد كه ابراج توانس��ته 
تمام افراد ش��اخص توس��عه اقتص��ادي را مجاب كند. 
ش��ركت مالي بين المللي- ش��ركت تابعه بانك جهاني 
براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي-، بانك اروپايي 
ب��راي بازس��ازي و توس��عه )BERD( بانك اس��المي 
 overseas private ..Investment توس��عه
corporation امريكاي��ي، Protanco – كه جزو 
 AFD( -، CDC( آژانس فرانسوي رشد و توسعه است
گروه بريتانيايي، شركت آلماني سرمايه گذاري و توسعه 
)DEG( و ساير شركت هاس��ت، بدون از قلم انداختن 
بنياد بيل و مليندا گيتس كه در گروه مالي ابراج به طور 
وسيع س��رمايه گذاري كرده اند. ارتباطات نزديك ميان 
آقاي نقوي و آقاي گيتس، يك��ي از ثروتمندترين افراد 

جهان، سهم بسزايي در تحكيم اعتبار وي چه در دنياي 
كسب و كار و چه در امور نيكوكاري داشته است. بعد از 
خلق غول ميكروس��افت، آقاي گيتس، تمام وقت خود 
را ص��رف امور بشردوس��تانه كرد و ق��درت مالي اش را 
براي توسعه واكس��ن هاي جديد و پايين آوردن هزينه 
داروها به كار بست. او همچنين در سال ٢٠١٠ به اتفاق 
همسرش مليندا و سرمايه گذاري به نام آقاي وارن بوفت 
 The Giving Pledge  كارزار ،warren Buffet
»وعده اهداء« را به راه انداخت كه بيش از دويست نفر از 
افراد فوق- ثروتمند را جمع كرد، از جمله آقاي نقوي، اين 
افراد متعهد شده بودند در موقع حياتشان بيش از نيمي از 

ثروت خود را وقف امور بشردوستانه كنند.

 BNP Paribas برنده جايزه بانك  
در اين زمينه و همين طور در مورد حمايت مالي، آقاي 
نقوي توانايي و امكانات خود را به نمايش گذاشت. بنياد 
فاميلي او به نام Aman كه در پاكستان مستقر است، 
مبلغ ١٥٠ ميليون دالر را به »تغيير زندگي شهروندان 
و قشر آسيب پذير« اين كشور، اختصاص داد. در زمينه 
آموزش و پ��رورش، آقاي نقوي مبل��غ ٦/٢ ميليون لير 
استرلينگ )نزديك ٧ ميليون يورو( اهدا كرده كه امكان 
تاس��يس نخس��تين دوره تحصيالت عاليه در دنيا در 
حوزه مالي و دارايي – سرمايه گذاري را فراهم مي كرد و 
»كرسي استادي گروه ابراج در زمينه امور مالي و دارايي« 
 London School of را - به واسطه سرمايه گذاري در
economics – پايه گذاري كرد، موسسه اي كه خود 
و همين طور همسر و هش��ت عضو از خانواده اش در آن 

تحصيل كرده بودند.
در حوزه هنر او از موقعيت و جايگاه يك كلكسيونر بزرگ 
برخوردار است؛ او جايزه ABraaj Capital را به وجود 
آورد كه س��خاوتمندانه مقرر ش��ده و در جهت تشويق 
براي خلق آثار هنري فعاليت مي كند. اما پايه گذار گروه 
ابراج تنها به توزيع افتخارات بس��نده نمي كند بلكه به 
مناسبت هايي جوايزي دريافت هم مي كند.بدين ترتيب، 
 BNP در س��ال ٢٠١٥ او و همس��رش برن��ده جاي��زه

Paribas نوع دوستي فردي شدند.
در س��پتامبر ٢٠١٧، به نظر مي رس��يد كه گروه ابراج 
در اوج افتخار و ش��كوه قرار دارد. آق��اي نقوي كه تازه از 
سنگاپور و از »اجالس آسيايي« بنياد Milken برگشته 
بود، بنيادي كه نام س��رمايه گذار مخل��وع آن را بر خود 
دارد كه زمان��ي پادش��اه junks bonds اوراق قرضه 
آلوده و پرريس��ك )junk bonds( بود، و پس از آنكه 
به زندان افتاد مس��يرش را در جهت اقدام براي فعاليت 
بشردوس��تانه و آينده نگرانه تغيير داد.او در اين زمينه 
توضيح داد كه چگونه بايد در دراز مدت سرمايه گذاري 
كرد .. گروه او آماده و مهياي دريافت سرمايه اي قابل توجه 
و بلندپروازانه در تاريخش شد: ٦ ميليارد دالر )ميليارد 
٥/٣٥ يورو( براي بهبود ش��رايط اجتماعي آموزش��ي 
كشور در حال رشد. زبردس��تي و مردم داري اش مداوم 
مورد تاييد قرار مي گرفت: در جريان آخرين كنفرانس 
س��رمايه گذاران، مهمان افتخاري كسي نبود جز آقاي 
جان كري وزير امور خارجه سابق امريكا. ابراج به دنبال 
تحكيم و تقويت گروه سرپرستي بود كه با استخدام آقاي 
Kito de Boer محقق ش��د، او كه كارفرماي شركت 
معتبر مشاوره اي Mc kinsey  براي خاور ميانه بود و 
بعد جانشين توني بلر، به عنوان يكي از چهار نماينده خاور 
نزديك انتخاب شد. اين انتصاب آخري، غرورش را به اوج 
رس��اند از بابت كار كردن براي شركتي كه توانسته بود 
»اكثر سرمايه گذاران اصلي جهان« را جلب كند و منابع 
مالي تخصيص يافته اش در بخش بهداش��ت وسالمت 

نشانگر كاپيتاليسمي از نوع روشن بينانه ترين آن است.
ام��ا اتفاقي به ظاه��ر جزئي و كم اهميت نش��ان و خبر 
از آغاز س��قوط داد. روز ٢٧ س��پتامبر ٢٠١٧، پس��ت 
الكترونيك��ي كه توس��ط افش��اگري بي نام ب��ه مدير 
داراي��ي Hamilton Lane )و بدون ش��ك به س��اير 
سرمايه گذاران( ارسال شد، خبر مي داد كه بايد به انباشت 
مالي كه در جريان است شك كرد. در پيغام عمدتًا آمده 
بود كه سيستم مديريت گروه ابراج آن چيزي نيست كه 
ادعا مي كنند، و كارمن��دان و حقوق بگيران از صحبت 
كردن و ابراز نظر وحشت دارند و سرمايه گذاران مي بايد 
هوشياري بيشتري از خود نشان دهند. آقاي نقوي كه 
با اين اتهامات مواجه ش��ده ب��ود، كاًل همه چيز را انكار 
كرد. او قس��م خورد كه اين يك مانور سياس��ي است و 
س��عي مي كنند او را »قرباني كنند«. ابراج يك گزارش 

»مستقل« از حسابرس��ي KPMG تهيه كرد كه او را از 
اتهامات مبرا مي كرد. بعدها فهميدند كه اين گزارش از سر 
لطف و خوش خدمتي بوده و KPMG روابط نزديكي با 
ابراج داشته است. شركت Hamilton Lane كه به نظر 
مي آمد خاطر جمع شده، تاييد كرد كه ١٠٠ ميليون دالر 
را در سرمايه گذاري آتي ابراج هزينه خواهد كرد. خالصه 
به نظر مي رسيد همه چيز به حالت عادي بازگشته است. 
در ژانويه ٢٠١٨، آقاي نقوي، طبق عادتش در چهارچوب 
گروه كاري مربوط به بهداش��ت عمومي كه در داووس 
برگزار مي ش��د در كنار آقاي گيتس و دو نفر متخصص 
امور پزشكي، ديده ش��د، او پرتكلف، با شور و هيجان و 
رضايت ش��خصي صحبت كرد و گفت: »مانند بيل، من 
هم آدم خوش بيني هستم. فكر مي كنم كه نصف ليوان پر 
است از اين بابت اطمينان دارم. معتقد نيستم كه نصفش 
خالي اس��ت.« چيزي كه حض��ار از آن بي اطالع بودند، 
اين بود كه بنياد بيل و مليندا گيتس، و همين طور سه 
 CDC سرمايه گذار ديگر، شركت مالي بين المللي، گروه
و Proparco  خواستار يك ارزيابي كارشناسانه براي 
اطالع از اينكه چه اتفاقي براي سهامش��ان افتاده، شده 
بودند. سايرش��ركت ها هم اقدامات مشابهي كردند. در 
هفته هاي بعد، سيلي از گزارش هاي كارشناسان، چيزي 
را كه كم كم همه به آن مشكوك شده بودند، تاييد كرد 
و بر آن صحه گذاش��ت. آقاي نقوي حدود ٢٣٠ ميليون 
دالر پولي را كه مي بايد صرف ساخت بيمارستان هايي در 

نيجريه، پاكستان، كنيا، هند، شود را اختالس كرده بود.
بايد بدانيم كه كهكشان نقوي تنها به دارايي هاي گروه 
ابراج و س��ازمان هاي بشردوس��تانه محدود نمي شود، 
پايه گذار اين امپراتوري همچنين كنترل شركت هايي 
كه خود مالك آنهاست و همين طور شركت هايي كه به 
نام اعضاي خانواده اش يا برخي از نزديكانش ثبت شده، را 
در اختيار دارد. رويه زندگي مجللش شامل داشتن كشتي 

تفريحي و هواپيماي خصوصي مي شد.
آقاي نقوي كه طرفدار س��رهم كردن هاي غيرش��فاف 
مالي و آيين نامه ها و مقررات س��ازگاربا موقعيتش بود 
تصميم گرفته ب��ود ابراج و قس��متي از دارايي هايش را 
در جزاير كايم��ان Caiman ثبت كن��د در حالي كه 
س��اير موجودي هاي گروه زيرنظر قوانين دوبي، جزيره 
موري��س، لندن يا نيوي��ورك بودن��د. در مجموع، هيچ 
ارگان تنظيم كنن��ده اي نمي تواند به تنهايي ديد كلي و 
جامعي از فعاليت هاي اين گروه داش��ته باشد. همانند 
كالهبرداري هاي بي ش��مار ديگري، كم��ال مطلوبي 
كه توس��ط ابراج مجس��م و ارايه مي شد آس��ان تر قابل 

صحنه سازي بود تا اجرا و عمل .
آقاي نقوي، مجيز مي گفت و چاپلوس��ي قدرتمندان را 
مي كرد و آنها هم به خوبي جوابش را مي دادند و به طور 
ضمن��ي فعاليت هايش را تاييد مي كردن��د. اطمينان و 
اعتمادي كه اينچنين گرد آمده و اندوخته شده به او امكان 
دور زدن ا لزامات »پيگيري منطقي« )نظارت ها( و فريب 

بزرگ ترين سرمايه گذاران دنيا را داده بود .

  يك رهبر مافيايي و بي شرم
افشاگري ها يكي پشت س��ر هم رو شده و سازه سست 
ريا كاري هر روز بيش��تر فرو مي ريخت. پرده اي از ابهام 
كه به او اج��ازه داده بود بدهي هاي بيش از يك ميليارد 
دالري را مخف��ي كند و س��ودهاي غيرواقعي و خيالي 

قريب ٥٠٠ ميلي��ون دالري ايجاد كند، از بين مي رفت. 
ب��ا ورود دادگس��تري امريكا ب��ه ما جرا، منظ��ور آقاي 
Geoffrey Berman، دادس��تان ناحي��ه جن��وب 
نيويورك كه متخصص تبهكاري و جرم يقه سفيدهاست 
 La securities and exchange commission
SEC(( وكنترل و نظارت بازارهاي مالي را به عهده دارد، 
امكان گردآوري ش��واهدي دال بر مجرميت را از طريق 
ايميل ها و ضبط اطالعات داخلي فراهم آورد. اينچنين، 
پي مي بريم كه حداقل از پنج سال پيش، ابراج با مشكل 
روبرو بوده و شخص آقاي نقوي رهبري سيستم تقلب و 
كالهبرداري برنامه ريزي شده را به عهده داشته. اين امر 
با اظهارات آرامش بخش و آرمان گرايي كه به دنبال تغيير 
دنيا بود، خيلي فاصله دارد. آقاي نقوي، مانند يك رييس 
مافيايي، بي ش��رم و بي رحمي ظاهر مي شود كه برايش 
كارهاي غيرقانوني تنها »بازي پوكري« محسوب مي شده 
اس��ت. هنگامي كه در س��ال ٢٠١٦ صحبت از بهترين 
راه »س��اماندهي« پرداخت رشوه ٢٠ ميليون دالري به 
نخست وزير وقت پاكستان، آقاي نواز شريف و برادرش 
شهباز )قس��متي براي صندوق انتخاباتي و بخش ديگر 
براي سازمان هاي خيرخواهانه«( مي كند، اطالع مي دهد 
كه اين مدرك »انفجاري« و پرسر و صدا است و بايد به اين 
بسنده كرد كه از آن » در عبارات كلي« صحبت كرد. سال 
بعد در حالي كه رييس مالي ابراج او را براي فراهم كردن 
مبالغ الزم براي پرداخت حقوق كارمندان تحت فش��ار 
مي گذارد، به درخواستش اعتنايي نكرده و از اومي خواهد 
فوراً، مبلغ٣٠٠ هزار دالر )٢٦٧٩٠٠ يورو( را به ترتيب به 
پسرش و به مشاور قبلي اش Ghizlan Guenez كه 
اداره The Modist يك بوتيك اينترنتي فروش لباس 
را به عهده دارد و مالك آن نيز هس��ت، پرداخت كند. در 
ايميلي تحت عنوان »نفس عميق بكش��يد، خداوند را 
شكر كنيد و ادامه دهيد« بنيانگذار ابراج تاكيد مي كند: 
»هر دو آنها آه در بساط ندارند و براي فرداي شان به پول 

احتياج دارند.«
در ماه آوريل ٢٠١٨، دادگستري امارات حكم جلبي براي 
او به دليل كشيدن چك هاي بي محل به مبلغ ٤٨ ميليون 
دالر )٤٢/٩ ميلي��ون يورو( - امري كه در امارات متحده 
عربي، مي توانست برايش سه سال زندان به دنبال داشته 
باشد، كه پس از حل و فصل توافقي طرفين امكان رفع 
پيگردها را ميسر كرد. اما چند روز بعد نوبت دادگستري 
امريكا بود كه عليه آق��اي نقوي و پنج تن از همكارانش 
حكم جلب صادر كند. اين س��رمايه گذار كه در فرودگاه 
لندن دستگير شد، چند هفته را در زندان گذراند تا بتواند 
وثيقه ١٩ ميليون دالري، باالترين مبلغي كه تابه حال در 
تاريخ قضايي بريتانيا مطالبه شده است را گرد آورد. امروز 
او در آپارتمان لندن خود در حصر خانگي به سر مي برد 
و در انتظار استرداد احتمالي اش به اياالت متحده است 
جايي كه مابقي عمرش را بايد پش��ت ميله هاي زندان 
سپري كند، است . بازارهاي نوظهور و امور مالي جنوب 
غرب آسيا از بابت اين رسوايي بي اعتبار شدند. طبق نظر 
برخي از كارشناسان، دارايي هاي حاصل از بازخريدهاي 
متمركز در منطقه در س��ال ٢٠١٨، توانسته تنها يك 
سوم ميانگين ساالنه پنج سال گذشته را گردآورد. مركز 
مالي بين المللي دوبي، كه ابراج شركت عمده و پراهميت 
آن محسوب مي شد، در تالش براي اطمينان دهي به 
سرمايه گذاران اس��ت. قانوني در سال ٢٠١٦ در مورد 
ورشكستگي، آخر سپتامبر امسال حك و اصالح شد. 
پاكستان هم به شدت تحت تاثيراين مساله قرار گرفت. 
سرمايه گذاران اين كشور هم بانك اعتباري و تجارت 
 Bank of credit and commerce ( بين المللي
international )BCCI را به خاطر مي آورند، اين 
بانك هم توسط يك پاكستاني »خيال باف« به نام آقاي 
حسن عابدي، با سرمايه هاي عرب تاسيس شده بود. از 
جمله در سرمايه گذاري در كارتل هاي كلمبيايي مواد 
مخدر دست داش��ت و در سال ١٩٩١ با ورشكستگي 

جنجال برانگيزي روبرو شد.
ام��ا در م��ورد اب��راج  ١٨ ژوئ��ن ٢٠١٨ دادگاهي در 
جزاير كايم��ن Caimans اين گ��روه را در وضعيت 
ورشكستگي قرار داده است. اما آنچه از الشه اش باقي 
مانده اشتهاي سرمايه گذاران را برانگيخته است. تعدادي 
از ش��ركت هاي دارايي- س��رمايه گذاري اش در خاور 
نزديك به فروش گذاشته شدند، ولي سرمايه گذاران 
شركت هايي را كه منشأشان »بازارهاي توسعه« نبودند 
 Mmerican colony را به آنها ترجيح دادند. گروه
capital كه متعلق به آقاي توماس باراك از نزديكان 
  Britannique Actiدونالد ترامپ است و همين طور
ش��ركت بريتانيايي كه در زمينه بازاره��اي نوظهور 
تخصص دارد از مهم ترين استفاده كنندگان از بازخريد 
دارايي ها محسوب مي شوند. در ماه آگوست گذشته، 
دادگاه امارات متحده عربي آقاي نقوي را به طور غيابي 
به سه س��ال زندان در قضيه ضرر شركت هواپيمايي 
ارزان قيمت Air Arabia  محكوم كرده در حالي كه 
س��رويس هاي مالي در دوبي جريمه هنگفتي بالغ بر 
٣١٥ ميلي��ون دالري براي ابراج به دليل گمراه كردن 

سرمايه گذاران و اختالس در نظر گرفته اند.
با گذشت زمان، خوش باوري و سادگي سرمايه گذاران 
و تنظيم كنندگان س��وال برانگيز اس��ت. شاخصه هاي 
متعددي مي بايد سوء ظن و شك آنها را برمي انگيخت. آنها 
مي بايد نگران هزينه هاي هنگفت، عدم شفافيت، تعارض 
منافع، روابط تنگاتنگ با نظام سياسي، مي شدند. روي 
كاغذ، سيستم ابراج، براي اينكه باوركردني باشد زيادي 
بي عيب و نقص بود. به خصوص، پرهيزكاري متظاهرانه 
آقاي نق��وي، نظارت و كنت��رل س��خت گيرانه تري را 
مي طلبيد شايد مي بايست دستور عمل و عبارت فيلسوف 
امريكايي آقاي رالف والدو امرسون )١٨٨٢-١٨٠٣( را به 
خاطر س��پرد كه اينچنين نقل مي كند، روزي رياكاري 
س��رميزمان نشست؛ »هرچقدر او رس��ا تر و محكم تر از 
شرف و حيثيتش مي گفت ما سريع تر نقره جات مان را 

مي شمرديم.«
منبع: لوموند ديپلماتيك

  با گذش�ت زم�ان، خوش باوري و س�ادگي 
سرمايه گذاران و تنظيم كنندگان سوال برانگيز 
است. شاخصه هاي متعددي مي بايد سوء ظن 
و ش�ك آنه�ا را برمي انگيخت. آنه�ا مي بايد 
نگ�ران هزينه هاي هنگفت، عدم ش�فافيت، 
تعارض منافع، روابط تنگاتنگ با نظام سياسي، 
مي شدند. روي كاغذ، سيستم ابراج، براي اينكه 
باوركردني باش�د زيادي بي عي�ب و نقص بود. 
به خصوص، پرهيزكاري متظاهرانه آقاي نقوي، 
نظارت و كنترل سخت گيرانه تري را مي طلبيد 
شايد مي بايست دستور عمل و عبارت فيلسوف 
امريكايي آقاي رالف والدو امرس�ون )١٨٨٢-
١٨٠٣( را به خاطر سپرد كه اينچنين نقل مي كند، 
روزي رياكاري سرميزمان نشست؛ »هرچقدر او 
رسا تر و محكم تر از شرف و حيثيتش مي گفت ما 

سريع تر نقره جات مان را مي شمرديم.«

برش
  نقوي كارآفرين پاكس�تاني در س�ال 
٢٠٠٢ شركت ابراج )Abraaj( را در دوبي 
تاس�يس كرد تا ١١٦ ميليون دالر متعلق 
به سرمايه گذاران آس�ياي جنوب غربي 
را مديري�ت كند. ش�انزده س�ال بعد، با 
سرمايه در گردشي نزديك به ١٤ ميليارد 
دالر، گروه ابراج به جايگاه پراهميت ترين 
شركت دارايي، سرمايه گذاري تخصصي 
در بازارهاي نوظهور رس�يد. بعد افت بود 

و سقوط....
شيوه كار اين مدل سرمايه گذاري كه در 
اياالت متحده متولد شده اين است كه با 
خريد ش�ركت هاي خ�ارج از بورس براي 
فروش مجدد آنها پس از چند سال، اميد 
ذخيره و جمع آوري عوايد سرمايه اي قابل 

توجه را ايجاد مي كند

برش
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چگونه از گران فروشي 
شكايت كنيم؟

براي جلوگيري از افزاي��ش هيجاني قيمت كاالها 
الزم است ش��هروندان با نهادهاي حمايت كننده از 
حقوق مصرف كنندگان در حوزه هاي مختلف آشنا 
باشند تا در صورت لزوم، بدون اتالف وقت و هزينه، 
بتوانند براي مطالبه  حق��وق  خود اقدام كنند.چهار 
نهاد اصلي در حمايت از حقوق مصرف كننده در ايران 
شامل سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان استاندارد 
و سازمان بازرسي كل كشور مي ش��ود.از ميان اين 
چهار سازمان، تنها دو سازمان تعزيرات و حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان وظيفه نظارت بر 
قيمت گذاري كاالها را دارند و دو سازمان ديگر بيشتر از 
منظر امور كيفي و بهداشتي بر كاالها نظارت مي كنند.

  سازمان قدرتمند تعزيرات
يكي از اصلي ترين و ش��ايد موفق تري��ن نهادهاي 
رس��يدگي كننده ب��ه تخلفات صنف��ي و تخلفات 
بهداشتي، دارويي و درماني در كشور كه سريع تر از 
ساير مراجع به تخلفات رسيدگي مي كند و اختياراِت 
گس��ترده اي براي برخورد با متخلف��ان و متقلبان 
دارد، سازمان تعزيرات حكومتي است. بعد از انقالب 
اسالمي و تقريبا از آغاز جنگ تحميلي، بحث تعزيرات 
حكومتي به معن��اي اخص كلمه براي جلوگيري از 
وقوع تخلفات عديده اي كه در زمينه مسائل اقتصادي 
اعم از كم فروشي، گران فروشي، احتكار و... كه با توجه 
به وضعيت بحراني كش��ور در آن زم��ان رخ مي داد، 
پايه ريزي شد. بر همين اساس، در ابتداي سال 1۳۶2 
بنا به درخواست، نخست وزير وقت در خصوص اجازه 
قيمت گذاري كاالها از س��وي دولت و نيز مبارزه با 
گران فروشي و احتكار، مجوز الزم به دولت داده شد. 
در همين راستا، كميسيون هايي تحت نظارت وزارت 
كشور به نام كميسيون هاي امور تعزيرات حكومتي 
تشكيل و به كليه تخلفاتي كه به نحوي جنبه اقتصادي 
داشت، رسيدگي مي نمود. همچنين به منظور مبارزه با 
پديده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
سال 1۳۹2 توسط مجلس شوراي اسالمي به تصويب 
رسيد كه بر اساس اين قانون، بخش اعظمي از مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پس از كشف توسط دستگاه هاي 
كاشف، به اين سازمان محول شد كه اين امر نيز تاكنون 
ادامه دارد. يكي از وظايف اصلي تعزيرات، نظارت بر 
قيمت كاالها يا مقابله با گران فروشي است كه در فصل 
اول ماده 2 قانون تعزيرات كش��ور توضيح داده شده 
است. شهروندان در صورت مشاهده تخلفي مي توانند 
با 1۳5 يا شماره پيامگير ۳۰۰۰۰۰1۳5 يا تارنماي 
www.t135.ir شكايت خود را اطالع و ثبت كنند.

   سازمان حمايت از 
مصرف كننده و توليدكننده

در تيرماه س��ال 1۳5۴ به منظ��ور تعيين، تعديل و 
تثبيت قيم��ت توليدات داخلي كش��ور و كاالهاي 
وارداتي و خدمات و انجام بررسي ها و تهيه طرح هاي 
الزم در جهت متعادل ساختن و پيشگيري از افزايش 
نامتناسب قيمت ها »مركز بررسي قيمت ها« تشكيل 
ش��د و به دنبال آن در تيرماه همان س��ال به منظور 
تهيه فهرس��ت كاالهايي ك��ه مصرف كنندگان يا 
توليدكنندگان آن بايد م��ورد حمايت قرار گيرند، 
صندوق حمايت مصرف كنندگان تش��كيل شد و 
در نهاي��ت در س��ال 1۳5۸ از ادغام مركز بررس��ي 
قيمت ها و صندوق حمايت مصرف كنندگان، سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تشكيل 
و اساس��نامه آن به تصويب شوراي انقالب رسيد. به 
موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان داراي شخصيت 
حقوقي و استقالل مالي اس��ت و به صورت شركت 
سهامي اداره مي شود و وابس��ته به وزارت بازرگاني 
)صمت كنوني( اس��ت. همچنين در س��ال 1۳۸۴ 
كليه وظايف و اختيارات س��ازمان بازرسي و نظارت 
بر قيمت و توزيع كاال و خدمات به سازمان حمايت 
محول ش��د. عالوه بر موضوع خريد و فروش كاالي 
قاچاق، براي ثبت شكايات با موضوعاتي ديگر همچون 
احتكار، گران فروشي، كم فروشي، تقلب و عدم صدور 
صورتحس��اب مي توان از طريق وب سايت سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام كرد. 
همچنين شاكيان مي توانند با شماره گيري عدد 12۴ 
اقدام به گزارش تخلفات مشاهده شده خود كنند. اين 
سازمان از زماني كه ارز دو نرخي شده، وظيفه نظارت 
و كنترل قيمت كاالهاي مشمول يارانه ارزي را دارد. 
بر همين اس��اس اين سازمان كليه توليدكنندگان، 
واردكنندگان و عرضه كنندگان كاال و خدمات را كه 
از ارز رسمي بهره مند مي شوند، ملزم به تعيين قيمت 
رسمي و ثبت آن در سامانه اطالع رساني قيمت كاال 

و خدمات به نشاني www.124.ir كرده است.
در اين سامانه مجموعاً بيش از 1۰۰ قلم كاال و خدمت 
قيمت گذاري شده و مردم مي توانند به آن مراجعه 
ك��رده و حداقل و حداكثر قيم��ت كاالها را ببينند. 
همزمان در همين وب سايت عالوه بر اطالع رساني يك 
بخشي براي ثبت شكايت وجود دارد. چنانچه مردم 
كااليي را خريداري كردند كه قيمتش نامتعارف بود، 

امكان ثبت شكايت در اين رابطه وجود دارد.
ضمنًا تلفن ه��اي 2۶2۰۰۰5۴ )مربوط به كاالهاي 
سرمايه اي از جمله كاالهاي فلزي و معدني، غير فلزي، 
خدم��ات و...( و 2۶2۰۰۰5۳ )مرب��وط به كاالهاي 
مصرف��ي از جمله كااله��اي كش��اورزي و غذايي، 
بهداشتي و دارويي، خدمات بازرگاني و شبكه هاي 
توزيعي و...( براي راهنمايي و هماهنگي نحوه ارايه 
اطالعات و ثبت قيمت ارايه ش��ده اس��ت. فراموش 
نكنيم كه ت��ا حد امكان براي ه��ر خريدي هر چند 
جزيي )مثاًل غذايي كه در يك رستوران مي خوريم( 
حتماً از فروشنده يا ارايه كننده  خدمت، رسيد، فاكتور 
يا صورت حساب دريافت كنيم و اگر صفت يا ويژگي 
خاصي براي خريد مد نظر ماست حتمًا از فروشنده 
بخواهيم كه اين ويژگي را در فاكتور قيد كند و اين سند 
را تا زمان معقولي )معموالً چند روز براي كاالهايي كه 
زود مصرف مي شوند و چند ماه براي كاالهايي كه دوام 
منبع: ايرنا بيشتري دارند( نگهداري كنيم . 
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 ابهام در تاثيرگذاري 
طرح ترافيك

محمود صفار زاده|كارشناس حمل و نقل و ترافيك|
طرح ترافيك خودش به تنهايي نه معضل ترافيك 
به شمار مي رود و نه مي تواند به حل مشكل ترافيك 
كم��ك كند.طرح ترافيك يك��ي از چندين راهكار 
مديريتي است كه مي تواند در برخي مواقع درصدي 
موثر باشد. ترافيك تهران به دليل نبود حمل ونقل 
عمومي مناسب، عدم تكميل ظرفيت مترو و نبود 
اتوبوس شهروندان را دچار مش��كل كرده است. از 
سوي ديگر شهر تهران يك شهر خودرو محور است و 
فرهنگ عمومي شهر نيز مبتني بر استفاده از وسايل 
حمل و نقل شخصي است.واضح است طرح ترافيك 
زماني مي تواند به اهداف از پيش تعيين ش��ده اش 
برسد كه حمل و نقل عمومي توسعه يابد و در غير اين 
صورت محكوم به شكست است زيرا شهروندان گزينه 
ديگري جز استفاده از خودروي شخصي شان ندارند 
و حتي حاضرند ساعت ها در ترافيك بمانند اما دقايق 
طوالني در صف هاي بلند اتوبوس و در فشار واگن هاي 
مترو نمانند. تاكنون آمار دقيقي درباره ميزان ترافيك 
تهران قبل و بعد از اجراي طرح ترافيك وجود ندارد و 
به همين دليل نمي توان به طور دقيق اظهارنظر كرد 
كه اجراي اين طرح چقدر تاثيرگذار بوده است. اين 
مدل طرح ترافيك در شهرهاي ديگر دنيا در زمينه 
تشويق شهروندان به استفاده از وسايل حمل و نقل 
عمومي موثر بوده است اما در كشور ما به دليل اينكه 
هم نحوه اجرا متفاوت است و هم اينكه جايگزيني 
براي حمل و نقل ش��خصي وجود ندارد،  تاثيرگذار 
بودن طرح جاي سوال دارد. در كالن شهرهاي دنيا 
اولين گام براي كنترل ترافيك رفتن به سوي حمل 
و نقل عمومي متناسب با نياز شهروندان است.يعني 
هم سيستم شهرس��ازي آنها مبتني بر حمل و نقل 
همگاني ساخته شده است و هم دولت و شهرداري ها 
سرمايه گذاري مناسبي در حوزه توسعه حمل ونقل 
همگاني و ارزان قيمت و قابل اعتماد انجام مي دهند تا 
مردم به استفاده از آن تشويق شوند. در برخي شهرها 
هم كه مردم عالقه بيش��تري به استفاده از وسيله 
نقليه شخصي دارند، اجراي طرح ترافيك مي تواند 
در تعديل اين امر كمك كننده باشد و معموال مراكز 
ش��هرها با محدوديت تردد مواجه مي شوند. اما در 
نهايت طرح ترافيك داروي معضل ترافيك نيست و 
فقط يك راه حل مقطعي است.معضل ترافيك مانند 
بيماري است كه بايد داروهاي گوناگوني در دراز مدت 
مصرف كندتا بهبود يابد. يعني بايد طرح ترافيك را 
در كنار توسعه حمل ونقل عمومي به كار برد و هم 
روش هاي جديد پياده محوري را اجرا كرد. توسعه 
فرهنگ دوچرخه سواري را گسترش داد، سيستم 
شهر سازي بر مبناي اصول مهندسي ترافيكي تعريف 
شود، تراكم فروشي را كاهش داد،  فرهنگ ترافيك 
و قوانين مقررات را بين مردم توسعه داد و يكسري 
كارهاي ديگر به شكل زنجيروار انجام شود تا ترافيك 

كاهش پيدا كند.

طرح ترافيك در ديگر شهرها
سلطاني كيا| متخصص برنامه ريزي شهري|

دردهه هاي اخيرجابه جايي و حمل ونقل درشهرها 
به ويژه شهرهاي پرجمعيت همواره به عنوان يكي 
از اصلي ترين چالش هاي شهري مطرح بوده است. 
مطالعات حمل ونقل شهري درطول 50 سال گذشته 
تغييرات بسياري داشته است. دردهه هاي اوليه تاكيد 
اصلي مطالعات امور حمل ونقل، برافزايش ظرفيت 
براي پاس��خگويي به روند افزايش تقاضاي س��فر با 
وسايل نقليه موتوري استوار بوده است. مطالعات پس 
از آن، درپي نگراني ها از تاكيد بر توسعه ظرفيت معابر، 
نشان داد تعريض خيابان هاي شهري برخالف تصور 
عموم به كاهش حجم و شدت ترافيك نمي انجامد. 
مطالعه نيومن و كنت ورسي روي شهرهاي مختلف 
دنيا نشان مي دهد كه هر چه ميزان زير ساخت هاي 
جاده اي و مقدار فض��اي تخصيص يافته به حمل و 
نقل درون شهري بيشتر باشد به همان اندازه ميزان 
استفاده از اتومبيل، مصرف بنزين و آلودگي بيشتر 
خواهد شد .ازاين رو روند پيشرفت هاي سيستم هاي 
حمل ونقل شهري در دنيا نشان مي دهد كه رويكرد 
صنعتي اتومبيل محور طي دهه هاي اخير به سمت 
پياده محوري و استفاده از حمل ونقل عمومي تغيير 
يافته است.  امروزه آنچه كه متخصصان حمل و نقل 
جهان بر روي آن اتفاق نظر دارند، دستيابي به الگوي 
حمل و نقل پايدار در شهرهاست تا بتواند چشم انداز 
شهر س��الم، آرام، داراي حمل و نقل سريع، ايمن و 
كارآمد براي عموم شهروندان را تامين كند. پايداري 
در حمل ونقل چنين معنا مي پذيرد كه توسعه حمل 
ونقل بر مبناي الگويي باش��د كه با وجود گسترش 
جمعيت و ش��هر و توس��عه فعاليت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و... كه طبيعتًا از عوامل ترافيك زا هستند، 
ش��هرها همچنان بدون بروز مش��كل ترافيك، به 
نحومطلوبي پاسخگوي جابه جايي هاي مسافر و كاال 
باشد و باگسترش اين فعاليت ها سيستم حمل و نقل به 
مشكل برخورد نكند و پايدار باقي بماند.  استراتژي هاي 
نوين حمل و نقل شهرها مبتني بر سياست حمل و 
نقل پايدار بر توسعه كيفي و كمي حمل و نقل عمومي، 
افزايش قابليت پياده روي يا افزايش پتانسيل استفاده 
از سيس��تم هاي غير موتوري ش��امل پياده روي و 
دوچرخه س��واري، مديريت تقاضاي سفر، كاهش 
استفاده از خودروي شخصي و ارتقاي فرهنگ ترافيك 
تاكيد دارد. يكي از نكات مهم كه بايد در بحث تشويق و 
زمينه سازي براي استفاده از پياده راه ها و وسائل حمل 
و نقل همگاني ش��هري نظير مترو، تراموا، اتوبوس، 
تاكسي ونظاير آن در نظر داشت موضوع وجود، فراهم 
آوري و افزايش اين امكان در شهرها واطراف شهرها به 
ويژه شهرهاي بزرگ  ازجمله كالن شهر تهران است 
چه آنكه كالن شهر تهران را نمي توان با امكانات محدود 

و وضعيت فعلي اداره كرد.

»تعادل« اثر طرح ترافيك جديد بر حجم ترافيك و آلودگي هوا را در پاييز بررسي كرد

رژيم ترافيكي جديد پايتخت نيازمند اصالح
گروه راه و شهرسازي|  آزاده كاري|

ط�رح ترافيك جديد از س�ال 96 كليد خورد و 
در چند مرحله اجرايي ش�د. مرحله پاياني آن 
در تيرماه س�ال جاري با حذف طرح زوج و فرد 
اجرايي ش�د. معاون�ت حمل و نقل ش�هرداري 
ته�ران در روزه�اي پاياني تابس�تان آماري از 
تاثير ط�رح ترافيك جديد بر مي�زان ترافيك 
ش�هر ارايه كرد و گفت: ترافيك شهر با اجراي 
اي�ن ط�رح 35درصدكاه�ش يافته اس�ت.اما 
برخي كارشناس�ان و مخالفان ط�رح ترافيك، 
معتقد بودند كه تا قبل از سال تحصيلي جديد 
نمي توان درباره تاثيرات اين طرح صحبت كرد 
و حت�ي برخي اعضاي ش�وراي ش�هر از جمله 
محمد عليخاني آمارهاي شهرداري را ساختگي 
خواندند. اكنون بعد از گذش�ت حدود دو ماه از 
شروع سال تحصيلي جديد اما آمارها حاكي از 
آن است كه اين طرح حداقل درخصوص كاهش 
آلودگي هوا موفق نبوده است. همچنين پليس 
هم كه از موافق�ان اين طرح بود اكنون به جرگه 
مخالفان پيوس�ته و چندي پي�ش در نامه اي به 
شهرداري ايرادات طرح را عنوان و 5 پيشنهاد 
براي اصالح آن مطرح كرد. از اين 5 پيش�نهاد، 

كاهش يك ساعته طرح ترافيك اجرايي شد.

   مدل قيمت گذاري تراكمي
بهمن عش��قي، كارش��ناس حمل و نقل و ترافيك از 
موافقان طرح ترافيك جديد اس��ت. او در گفت وگو با 
»تع��ادل« در اين باره توضي��ح داد: اين مدل ترافيك 
مدل بسيار مترقي است، اما بايد به درستي اجرا شود. 
اين مدل مبتني بر روش قيمت گذاري تراكمي است.

البته اكنون دو اشكال به اين طرح وارد است. اول اينكه 
قيمت پاركينگ هاي سطح شهر بايد شناور باشد.يعني 
چنانچه خودرويي درساعات اوج ترافيك وارد پاركينگ 
مي شود بايد نرخ بيشتري بپردازد. اين باعث مي شود تا 
مردم در ساعات اوج ترافيك كمتر وارد محدوده طرح 
ش��وند و در نتيجه نمودار زنگول��ه اي طرح ترافيك به 
نمودار خطي تبديل مي شود. دوم اينكه مدل كنوني 
بر اساس ساعات اوج ترافيك بايد تغيير كند. البته اين 
طرح تا حدودي مبتني بر ساعات اوج ترافيك هست، 
اما معتقدم مبالغي كه شهرداري براي ورود به محدوده 
طرح ترافيك مي گيرد، منطقي نيست و بايد تغيير كند.

اين نرخ ها كافي نيست و ميزان قيمت ها بايد به گونه اي 
باشد كه انگيزه شهروندان براي استفاده از وسيله حمل 

و نقل عمومي سلب شود.
عشقي با بيان اينكه در كنار اين موضوع همواره بحث 
حمل و نقل عمومي مطرح مي شود، تصريح كرد: اكنون 
شرايط حمل و نقل عمومي نه تنها تهران بلكه كل كشور 
ضعيف است و بايد منابع حاصل از طرح ترافيك صرف 
توسعه حمل و نقل عمومي شود. البته دولت ها نيز بايد 
در اين مسير ش��هرداري را ياري كنند. زيرا شهرداري 
تهران به تنهايي قادر نيست حمل و نقل عمومي قابل 
قبولي را راه اندازي كند و به اين تقاضاي بزرگ پاس��خ 
دهد. بايد به شكل موازي همزمان با افزايش ظرفيت 
حمل و نقل عمومي انگيزه هاي حمل و نقل اختصاصي 
از بي��ن برود. ام��روز نتيجه عدم توس��عه حمل و نقل 
عمومي، ترافيك شديد در ساعات مختلف روز و هدر 
رفتن زمان و بدتر از آن آلودگي هوا است. به خصوص 
در اين روزهاي پاييزي كه نفس كشيدن واقعا مشكل 

شده است.

   ترافيك جديد باعث افزايش آلودگي؟
او در پاسخ به اينكه عده اي معتقدند طرح ترافيك جديد 
باعث تشديد ترافيك و آلودگي هوا شده است، تصريح 
كرد: من اين طور فكر نمي كنم همانطور كه گفتم اين 
طرح،  طرح خوبي محسوب مي شود. واقعيت اين است 
كه هر س��ال در اواخر آبان و اوايل آذر به دليل وارونگي 
دما تشديد آلودگي هوا را داريم و اتفاق جديدي نيست 
كه بخواهيم آن را به طرح ترافيك جديد ارتباط دهيم.

البته همان طور كه گفتم اين مدل نياز به اصالح دارد. اما 
اينكه بگويم تغيير طرح قبلي به اين طرح باعث تشديد 

آلودگي هوا شده است، حرف درستي نيست.
به گزارش »تعادل«، همان طور كه عنوان شد دو ماه بعد 
ازشروع سال تحصيلي انتقادها به طرح ترافيك شدت 
گرفت. سردار سيد كمال هاديانفر، رييس پليس راهور 
ناجا در اين باره گفت: »پليس راهور پس از اجراي طرح 
ترافيك جديد تهران كه در محدوده طرح زوج يا فرد به 
اجرا درآمده و به طرح كاهش معروف است، بررسي هاي 
خود را در اين خصوص انجام داد و مش��خص شد كه 
اين طرح تاثيري در دو هدف اصلي خود يعني كاهش 
آلودگي هوا و كاهش ترافيك نداشته است و عالوه بر آن 
مشكالتي را هم بر مردم ايجاد كرده و باعث نارضايتي 

برخي از آنان هم شده است.«

   افزايش و كاهش ساعت طرح ترافيك
در ادامه پليس در نامه اي رسمي به شهرداري اشكاالت 
و ايرادات طرح را مطرح كرد . در نامه پليس كه جزييات 
آن هفته گذشته در اختيار رسانه ها قرار گرفت، ۱۲ مورد 
از معايب اين طرح شناسايي و همچنين 5 پيشنهاد نيز 
براي رفع اين مشكالت ارايه ش��ده است. ناكارآمدي 
طرح جديد ترافيك از زمان اج��را و عدم موفقيت در 
كاهش بار ترافيكي منطقه مركزي كالن شهر تهران، 
كاهش آلودگي هوا و افزايش قابل مالحظه بار ترافيكي 
از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در معابر و محدوديت هاي منتهي به 
اجراي طرح از موارد اشاره شده در اين نامه است.يكي از 
پيشنهادات پليس كاهش زمان طرح ترافيك از ساعت 
۱۹ به ۱۷ و كاهش زم��ان طرح كاهش آلودگي از ۱۹ 
به ۱۸ در نيمه دوم س��ال بود كه ابتدا شهرداري و نيز 
شوراي عالي ترافيك با آن مخالفت كردند اما در نهايت 
به اين امر تن داده و ساعت طرح ترافيك را از ۱۹ به ۱۸ 

تغيير دادند.اما سوال اينجا است كه افزايش ساعت طرح 
ترافيك چه تاثيري بر ميزان ترافيك داشت، عشقي در 
اين باره توضيح داد: اگر ساعت طرح ترافيك تا ۱۹ باشد 
قطعا بهتر است زيرا طوالني بودن ساعت ترافيك باعث 
مي شود، ترافيك كمتري در اين ساعت به وجود بيايد 
و اين موضوع كامال واضح است. پليس به دليل منافع 
خودش با اين موضوع مخالفت مي كند و روشن است 
كه خردجمعي در اجراي اين ط��رح وجود ندارد. اگر 
بتوانيم در يك طرح توسعه اي كه همگان بر اجراي آن 
متفق القول باشند، هزينه ورود وسايل نقليه شخصي به 
محدوده طرح را باال ببريم و متناسب با آن سيستم حمل 
و نقل عمومي درخور و متناس��ب با شأن شهروندان را 
دراختيار آنها قرار دهيم به گونه اي كه هر شخص فقط 
با 5 دقيقه پياده روي از منزل بتواند خودش را به يك نوع 
از وسايل حمل و نقل عمومي برساند، مشكل ترافيك و 
آلودگي هوا براي هميشه برطرف مي شود. همانطور كه 
گفتم اين مدل در اكثر شهرهاي بزرگ دنيا تجربه شده 

و موفق هم بوده است. 
او با اشاره به اينكه تمام مدل هاي حمل و نقلي تهران در 
۱0 سال گذشته مبتني برتوسعه حمل و نقل شخصي 
بوده است، عنوان كرد: به جاي دوطبقه كردن پل صدر 
بايد واگن مترو و اتوبوس شهري خريداري كرده و تونل 
مترو مي ساختيم اما در عوض با ساخت بزرگراه ها كاري 
كرديم تا م��ردم راحت تر از اتوب��ان امام علي به همت 
برسند. متاسفانه اين ش��هامت هم وجود ندارد كه از 
شهروندان بابت تردد در اين بزرگراه ها عوارض دريافت 
ش��ود.در واقع از همان روز اول بهره برداري از پل صدر 
بايد از آن عوارض دريافت مي شد كه اين كار را نكردند. 
پل صدر 4 روز بعد از بهره برداري قفل شد و ماشين ها 
بهم چسبيده و جايي براي حركت نداشتند.البته نبايد 
اين گونه باشد كه طي يك تصميم ناگهاني اعالم كنند 
از فردا شهروندان بايد براي ورود به بزرگراه ها عوارض 

پرداخت كنند.

 بلكه بايد اجازه دهند كارشناس��ان، دانش��گاهيان و 
نخبگان در تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي درباره آن 
بحث و تبادل نظر كرده و ش��رايط را براي اين امر مهيا 
كنند.طي سال هاي گذشته مديران شهري با ساخت 

اتوبان و بزرگراه ها مردم را فريب دادند.
الزم به يادآوري است 5 سال پيش محمدباقر قاليباف 
در تاريخ ۲4 دي۱۳۹۳ اليحه اي را با عنوان »مجوز اخذ 
عوارض تردد از معابر خاص ش��هري« به شوراي شهر 
ارايه كرد كه در آن براي معابر پيش��نهاد اخذ عوارض 
مطرح شده بود. اليحه اصالحي آن نيز در تير ۱۳۹4به 
شورا فرستاده شد اما نهايتا به صحن شورا نرسيد. احمد 
دنيامالي و ابوالفضل قناعتي از جمله اعضايي بودند كه 
در ش��وراي چهارم هر از چندگاهي اين ايده را مطرح 
مي كردند اما هيچ گاه به آن عمل نشد.س��ال گذشته 
نيز محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل ترافيك 
شهرداري بحث اخذ عوارض از 5 تونل تهران را مطرح 
كرد كه با واكنش هاي منفي بسياري در فضاي مجازي 

رو به رو ش��د تا جايي كه توضيحات او درباره اينكه اين 
موضوع فقط يك اليحه است كه هنوز به شوراي شهر 
ارسال نشده تاثيري نداشت و ناچار مجبور به تكذيب 

اليحه مذكور شد.
علي رغم اينكه اخذ عوارض از بزرگراه ها ممكن است 
باعث كاهش ترافيك و آلودگي هوا شود اما اين موضوع 
از زواياي ديگري نيز قابل توجه و بررس��ي اس��ت. به 
عنوان نمونه اين س��وال مطرح اس��ت كه در صورت 
اجراي چنين طرحي، آيا مس��يرهاي جايگزين براي 
انتخاب، در دس��ترس ش��هروندان قرار دارد يا اينكه 
زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي در شهرهاي هدف 
به اندازه اي توسعه يافته تا چنين طرحي بتواند مشوقي 
براي استفاده بيشتر دارندگان خودروهاي شخصي از 

آنها باشد.
عش��قي با تاكيد بر اينكه طرح ترافيك جديد در كنار 
توسعه حمل و نقل عمومي كارآمد خواهد شد، تصريح 
كرد: در واقع مي توان گف��ت پيش نياز مدل ترافيكي 
مبتني بر روش قيمت گذاري تراكمي، توس��عه حمل 
و نقل عمومي اس��ت و اگر اين كار انجام نش��ود مدل 
مذكور هم در نهايت موفق نخواهد شد. ببينيد چند روز 
پيش بنزين گران شد اگر هزينه ورود به محدوده طرح 
اصلي را نيز افزايش دهيم قادرخواهيم بود كه مردم را 
به سمت استفاده از حمل و نقل عمومي سوق دهيم و 
عدالت اجتماعي حكم مي كند حمل و نقل عمومي را 
در دسترس ش��هروندان قرار دهيم و اين جزو وظايف 

حاكميت است.

   عوارض خودرو بسيار پايين است
او با اشاره به تجارب ديگر كشورها در زمينه طرح ترافيك 
عنوان كرد: مدل ترافيكي مبتني بر روش قيمت گذاري 
تراكمي در بسياري كالن ش��هرهاي بزرگ دنيا مورد 
استفاده قرارگرفته و موفق هم بوده است. معروف ترين 

مدل آن درسنگاپور استفاده مي شود. 
در برخي شهرها نيز به منظور كنترل ترافيك عوارضي 
براي ورود به بزرگراه هاي درون شهري و برخي خيابان ها 

تعريف كرده اند.
تفاوت اصلي كه تهران با ديگر كشورها دارد اين است 
كه مردم تقريبا عوارضي براي تردد خودروهايشان در 
سطح شهرپرداخت نمي كنند. عوارض ساالنه خودرو 
واقعا با ميزان اس��تهالك و آلودگي كه يك خودرو به 
محيط زيست و شهر تحميل مي كند،  متناسب نيست. 
بنابراين كشورهاي ديگر هزينه بهره برداري از خودرو را 
به شكل عمومي افزايش مي دهند و هزينه هاي سنگيني 

به واسطه مالكيت خودرو از مردم دريافت مي شود.
او ادامه داد: در كش��ور ما صنعت خودرو مورد حمايت 
دولت است كه جاي س��وال دارد و هزينه هاي واردات 
خودرو به كشور آنقدر زياد است كه خودرو به راحتي 
وارد كشور نمي شود و بنابراين خودروي خوبي نه توليد 

مي شود و نه وارد كشور مي شود.
از سوي ديگر همان طور كه گفتم عوارض ناچيزي براي 
مالكيت خودرو اخذ مي شود و اين عدد در دنيا بي بديل 

و بسيار ناچيز است.
هر چند بهمن عشقي معتقد است بايد نرخ طرح ترافيك 
افزايش يابد تا مردم به اس��تفاده از وسايل حمل و نقل 
عمومي تشويق شوند اما بايد اين واقعيت را نيز در نظر 
گرفت تا زماني كه حمل و نقل عمومي توس��عه نيابد 
افزايش هزينه ها فقط باعث نارضايتي بيش��تر مردم 
مي شود و عالوه بر اين شبكه حمل و نقل عمومي نيز با 
مشكل مواجه مي شود. همين االن نيز برخي معتقدند 
هدف شهرداري از طرح ترافيك جديد به درآمدزايي و 
اخذ پول از مردم است و راضي به پرداخت اين هزينه ها 
نيستند و با نارضايتي خاطر هزينه هاي مربوط به ورود 

و خروج طرح را مي پردازند. 
اين كارش��ناس ترافي��ك و حمل و نق��ل در اين باره 
توضيح داد: به نظر من شهرداري در توجيه اين موضوع 
كم كاري مي كند. همان طور كه دولت در توضيح داليل 
افزايش قيمت بنزين كم كاري كرد. ش��هرداري بايد 
اين موضوعات را با مردم در ميان بگذارد و بايد مبناي 
گفت وگو با جريان باالدس��ت و جريان فرو دست قرار 
گيرد. ش��هرداري بايد توضيح بدهد كه انجام اين كار 
چقدر ضرورت دارد. اگر توضيحات به شهروندان داده 
نشود قطعا واكنش منفي شهروندان را در پي خواهد 
داشت. شهروندان مي بينند كه شهرداري پولي از آنها 

مي گيرد و اج��ازه ورود به طرح را به آنها نمي دهد.اين 
به طور انفرادي براي يك شخص موضوع مطلوبي نيست 
و شهروند شايد نداند با ورود به محدوده طرح چه ميزان 

آلودگي هوا وارد مي كند.

   تجارب شهرهاي ديگر
او با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه هر 
روز صدها هزار خودروي تك سرنشين وارد خيابان ها 
شوند، توضيح داد: در اكثر كالن شهرها مدل خودروهاي 
اش��تراكي را پياده مي كنند. خودروهاي اشتراكي به 
خودرويي گفته مي شود كه چندين مسافري كه مسير 
يكساني را طي مي كنند به مقصد مي رساند. به عبارتي 
چندين شخص با مس��يرهاي مشابه مي توانند از يك 

خودرو استفاده كنند.
با استفاده اشتراكي از يك خودرو نه تنها هزينه  اي كه 
هر شخص بايد به صورت انفرادي براي سفرهاي خود 
پرداخ��ت كند به ميزان زي��ادي كاهش مي يابد بلكه 
ترافيك، آلودگي هوا، ميزان مصرف س��وخت و تلفات 

جاده  اي نيز به حداقل خواهد رسيد.
استفاده از خودروهاي اشتراكي و ارايه تعريف صحيح 
آن، تفكري نوين در كشورهاي پيشرفته است. با استفاده 
از خودروهاي اشتراكي، كاربران نسبت به مالكيت يك 
خودروي شخصي، متحمل هزينه كمتري مي شوند، 
چرا كه نه پول بيمه و مالي��ات مي پردازند و نه هزينه 
س��وخت را پرداخت مي كنند، اين سيستم همچنين 
تاثير بسزايي در كاهش ترافيك شهري و آلودگي هوا 
دارد چرا كه اغلب خودروهاي مورد استفاده، برقي يا با 

استانداردهاي آلودگي پايين هستند.
او اف��زود: در برخ��ي اي��االت امريكا خطوط��ي به نام 
carpol در خيابان ها و بزرگراه ها احداث شده اند كه 
فقط خودروهاي چند سرنشين و خودروهاي اشتراكي 
اجازه تردد در آن را دارند.در ژاپن نيز طرح خودروهاي 

اشتراكي طرفداران فراوان دارد. 

در واقع طرح اشتراك خودرو در ژاپن در حجم كوچك 
شروع ش��د و هم اكنون در حال توسعه است. در شهر 
بزرگي مانند توكيو كه هزينه در اختيار داشتن خودرو 
بسيار باال است و رانندگي مي تواند عذاب آور باشد، طرح 
اشتراك خودرو از دو نظر داراي مزيت فراواني است: از 
نظر هزينه ها و راحتي. در توكيو در اختيار داشتن خودرو 
در وهله  اول يعني اينكه بايد بتوانيد ثابت كنيد جايي 
براي پارك كردن آن در اختيار داريد و اين يعني الزم 
است از يك فضاي ثبت شده براي پارك خودرو در كنار 
خيابان استفاده كنيد كه بابت آن بايد در هر ماه حدود 

۱۷5 تا 400 يورو يا حتي بيشتر بپردازيد.

   خودروهاي اشتراكي در تهران؟
الزم به يادآوري است سال گذشته مديرعامل سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت  هاي مردمي شهرداري تهران 
از معرفي 40 پروژه شهر تهران به بخش خصوصي در 
اولين اجالس فرصت هاي سرمايه گذاري خبر داد. به 

گفته او، يكي از پروژه هايي ك��ه در حوزه حمل و نقل 
معرفي خواهد شد موضوع خودرو هاي اشتراكي است 
كه پالك آنها قابل تردد در محدوده طرح ترافيك است.

او در اين باره گفته بود: »براس��اس برآوردهاي صورت 
گرفته توسط مركز مطالعات شهرداري، تامين تعداد 
زيادي خ��ودرو و زيرس��اخت هاي مربوطه در جهت 
اشتراك گذاري آنها بين شهروندان، نيازمند سرمايه 
حداقلي 400 ميليارد توماني است كه در صورت تمايل 
بخش خصوص��ي مي تواند با ورود به اي��ن بخش، در 
طرح هاي مربوط به اشتراك گذاري خودرو در تهران 
فعالي��ت كند. حال بايد ديد كه در ش��رايط اقتصادي 
فعلي كش��ور، فعاالن بخش خصوصي از انجام چنين 
سرمايه گذاري سنگيني براي توسعه به سيستم نوپا 
اس��تقبال مي كنند يا خير؟« با گذش��ت يك سال از 
اين موضوع و اينكه خبري از خودروهاي اشتراكي در 
تهران نيس��ت مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه 
بخش خصوصي عالقه اي ب��راي ورود به اين موضوع 

نداشته است.
اين كارشناس حمل و نقل و ترافيك با اشاره به اينكه 
طرح هايي مانند carpol از جمله روش هايي است كه 
در كاهش تقاضا موثر است؛ افزود: اين تجربياتي است كه 
دنياي مدرن آنها را تجربه كرده و بايد از آنها الگو برداري 
كنيم.اين كه گفته مي شود طرح ترافيك جديد باعث 
نارضايتي شهروندان شده است شايد واقعيت داشته 
باش��د اما بايد اين را هم در نظر گرفت كه ش��هروندان 
به طور انفرادي به دنبال منافع خودشان هستند و در 
نتيجه ممكن است بيشترين هزينه را به شهر تحميل 
كنند اما درصورتي كه اين فردگرايي به يك خردجمعي 
تبديل شود آن وقت شرايط جامعه در بسياري زمينه ها 
متفاوت خواهد ش��د.بايد اين موضوع��ات را به مردم 
توضيح داد و آنها را تفهيم كرد. چند دفعه شهردار تهران 
با ش��هروندان درباره اين موضوع صحبت كرده است، 
اينكه در اتاق هاي در بسته تصميم گرفته شود بعد در 
صحن شورا آن را تصويب و بعد اجرا كنند قطعا نارضايتي 

مردم را نيز به دنبال خواهد داشت.
او افزود: متاسفانه روش هاي اجرا در كشور ما به گونه اي 
است كه مورد اقبال عامه قرار نمي گيرد.مانند قيمت 
س��وخت كه مثال آن را آوردم. واقعيت اين اس��ت كه 
سوخت ارزان خيانت به اقش��ار ضعيف جامعه است. 
يارانه اي كه به س��وخت تعلق مي گيرد نصيب اقشار 
ضعيف جامعه نمي ش��ود و مرفهان بيشتر از آن بهره 
مي برند زيرا بيشتر اس��تفاده مي كنند. فهميدن اين 
موضوع نياز به حل معادالت پيچيده ندارد.با يك ضرب   
ساده هم مي توان به اين موضوع پي برد اما هيچ مسوولي 

در اين باره به مردم توضيح نداده است.

   چرايي كاهش ساعت ترافيك 
محمد عليخاني، رييس كميس��يون حم��ل و نقل و 
ترافيك شوراي ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« در 
پاس��خ به اينكه افزايش ساعت ترافيك چه تبعاتي به 
دنبال داش��ت و چرا ش��هرداري با كاهش آن موافقت 
كرد، گفت: تاكنون ش��هرداري مطالعه و پژوهشي در 
اين خصوص به شورا ارايه نداده است. تعيين ساعات، 
روز و مكان محدوده بر عهده شوراي عالي ترافيك است. 
درباره دليل تغيير س��اعت ترافي��ك چيزي نمي دانم 
فقط مي دانم كه به درخواس��ت پليس اين كار انجام 
شده اس��ت. او ادامه داد: طوالني شدن ساعت ترافيك 
به معني افزايش محدوديت اس��ت و اين امر مي تواند 
اطراف محدوده طرح را با ترافيك بااليي مواجه كرده 
و مشكالت را بيش��تر كند.اگر درخواست پليس بر اثر 
تحقيقات و مطالعات باش��د قطعا شرايط بهتر از قبل 
خواهد شد و اگر صرفا بر اساس سليقه باشد، طبعا هيچ 

اتفاقي رخ نخواهد دهد.
او با يادآوري اينكه پليس عضو ش��وراي عالي ترافيك 
است اما شوراي ش��هر عضو اين شورا نيست، تصريح 
كرد: قطعا پليس به دليل عضويت در شوراي ترافيك 
بهتر از شوراي شهر مي تواند نظرات خود را در اين زمينه 
اعمال كند.از سوي ديگر معاونت حمل و نقل و ترافيك 
همانطور كه با كميسيون حمل و نقل شوراي شهرتعامل 
خوبي ندارد، با پليس هم تعامل خوبي برقرار نكرده است. 
برخي ايراداتي كه پليس عنوان مي كند، درست است و 
بحث هاي اين حوزه به عدم تعامل مناسب معاونت حمل 

و نقل برمي گردد و انتقادها به اين معاونت زياد است.
عليخاني در پاسخ به اينكه با گذش��ت دو ماه از فصل 
پاييز آيا طرح ترافيك جديد باعث كاهش ترافيك شده 
است يا خير، عنوان كرد: در طرح قبلي ورود خودروها 
به محدوده با محدودي��ت مواجه بود و حدود 60 هزار 
خودرو مي توانستند مجوز ورود به محدوده را بگيرند اما 
در طرح كنوني محدوديتي براي ورود به محدوده وجود 
ندارد و همه خودروها مي توانند با پرداخت عوارض يا 
حتي جريمه در اين محدوده تردد كنند، در نتيجه تعداد 
بيشتري خودرو وارد محدوده مي شود. بنابراين تعداد 
خودروهاي ورودي به محدوده كاهش پيدا نكرده است 

كه ترافيك بخواهد كاهش يابد. 
او ادامه داد: البته در همه كشورها اخذ عوارض يكي از 
عوامل كنترل ترافيك است اما واقعيت اين است كه يك 
طرح نمي تواند مش��كل آلودگي هوا را حل كند و الزم 
است بسته اي از سياست ها همزمان با هم اجرا شوند 
كه يكي از آنها مي تواند طرح ترافيك باشد. اينكه ادعا 
مي كردند ميزان ترافيك كاهش يافته آماري ساختگي 

بود و هيچ كدام از اين آمار را قبول نداريم. 
او در پاسخ به اينكه شوراي ش��هر چگونه مي تواند به 
رفع اين معضل كمك كند،  تصريح كرد: ما مي توانيم 
ش��هرداري را ملزم كنيم تا قبل از اينكه طرحي را در 
ش��وراي عالي ترافيك اعالم كند بايد آن را به تصويب 
شوراي شهر برساند. البته معموال شورا را دور مي زنند 
و ناهماهنگي بين شوراي شهر و شهرداري وجود دارد.

اين اشكاالتي كه االن به وجود آمده به دليل اين است 
كه نظر شوراي شهر گرفته نشد.

  در واق�ع مي توان گف�ت پيش نياز مدل 
ترافيكي مبتن�ي ب�ر روش قيمت گذاري 
تراكمي، توسعه حمل و نقل عمومي است 
و اگر اين كار انجام نش�ود مدل مذكور هم 
در نهايت موفق نخواهد ش�د. ببينيد چند 
روز پيش بنزين گران ش�د اگر هزينه ورود 
ب�ه مح�دوده طرح اصل�ي را ني�ز افزايش 
دهيم قادرخواهيم بود كه مردم را به سمت 
استفاده از حمل و نقل عمومي سوق دهيم 
و عدال�ت اجتماعي حك�م مي كند حمل و 
نقل عمومي را در دسترس شهروندان قرار 
دهي�م و اين جزو وظايف حاكميت اس�ت. 
مدل ترافيكي مبتني بر روش قيمت گذاري 
تراكمي در بس�ياري كالن شهرهاي بزرگ 
دنيا مورد اس�تفاده قرارگرفته و موفق هم 
بوده است. معروف ترين مدل آن درسنگاپور 
استفاده مي ش�ود. در برخي ش�هرها نيز 
به منظ�ور كنترل ترافي�ك عوارضي براي 
ورود به بزرگراه هاي درون شهري و برخي 

خيابان ها تعريف كرده اند

برش
  در طرح قبلي ورود خودروها به محدوده 
ب�ا محدوديت مواجه بود و ح�دود 60 هزار 
خودرو مي توانستند مجوز ورود به محدوده 
را بگيرند اما در ط�رح كنوني محدوديتي 
براي ورود به محدوده وج�ود ندارد و همه 
خودروها مي توانند ب�ا پرداخت عوارض يا 
حتي جريمه در اين محدوده تردد كنند. در 
نتيجه تعداد بيشتري خودرو وارد محدوده 
مي شود. بنابراين تعداد خودروهاي ورودي 
به مح�دوده كاهش پيدا نكرده اس�ت كه 
ترافيك بخواهد كاهش يابد. البته در همه 
كشورها اخذ عوارض يكي از عوامل كنترل 
ترافيك است اما واقعيت اين است كه يك 
طرح نمي تواند مش�كل آلودگي هوا را حل 
كند و الزم اس�ت بس�ته اي از سياست ها 
همزمان با هم اجرا ش�وند ك�ه يكي از آنها 
مي تواند طرح ترافيك باش�د. اينكه ادعا 
مي كردند مي�زان ترافيك كاه�ش يافته 
آماري ساختگي بود و هيچ كدام از اين آمار 

را قبول نداريم

برش
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ارايه راه كارهاي اصالحي در حمل و استفاده از تجهيزات الكترونيكي

عادت هاي بد نگهداري از گوشي موبايل 
گروه دانش و فن   

بهترين محل نگهداري گوش��ي موبايل كجاست؟ 
بهتر است گوشي هميش��ه در دستان ما باشد يا آن 
را در جيب ش��لوار و كت يا كيف همراه قرار دهيم؟ 
تماس مداوم و طوالني مدت گوش��ي تلفن همراه با 
بخش هاي مختلف بدن چه خطرات و آس��يب هايي 
را به همراه خواهد داش��ت و ما بايد چگونه از گوشي 
موبايل اس��تفاده كنيم تا از اين آس��يب ها در امان 
باش��يم؟ مكالمه چند ساعته با گوشي چه خطراتي 
براي بدن ما دارد و بهتر است گوشي هنگام مكالمه 
در چه وضعيتي باش��د؟ عادت ه��اي بد نگهداري از 
گوشي موبايل چيست و در هنگام شارژ گوشي بايد 
چه نكاتي رعايت شوند؟ اينها برخي از پرسش هاي 
جدي هس��تند كه در زمين��ه حمل و اس��تفاده از 
تجهي��زات الكترونيكي همچ��ون موبايل و لپ تاپ 
بايد پاس��خ داده ش��وند و هر كاربر گوشي موبايل يا 
ديگر تجهيزات الكترونيكي الزم است آنها را بداند.

به گزارش مهر، سيدحس��ن سيدموس��وي -استاد 
دانش��گاه و متخصص س��ازگاري الكترومغناطيس 
)EMC( - ب��ه مرور پنج عادت اش��تباه در حمل و 
استفاده از تجهيزات الكترونيكي و به آسيب ها و آثار 
بيولوژيكي ممكن در استفاده و حمل نادرست گوشي 
موبايل و لپ تاپ ، اش��اره كرده و به ارايه راهكارهاي 

اصالحي در خصوص اين عادات اشتباه پرداخت.

  مكالمه طوالني مدت و چس�باندن گوش�ي 
موبايل به سر و گوش

دس��تگاه هاي الكترونيكي و از جمله گوش��ي هاي 
موباي��ل داراي القاهاي الكتريكي و مغناطيس��ي و 
همچنين تشعش��عات الكترومغناطيس��ي هستند. 
امواجي كه از آنتن هاي نصب شده در درون گوشي 
خارج ش��ده و به س��وي ايس��تگاه هاي BTS براي 
برقراري ارتباط گسيل مي شوند. برعكس اين پديده 
هم رخ مي دهد و گوش��ي هاي موبايل تشعش��عات 
الكترومغناطيسي محيط را جذب مي كنند تا بتوانند 

با آنتن هاي BTS ارتباط برقرار كنند.
تماس سلول هاي بدن و سر انس��ان در كوتاه مدت 
با اين تشعش��عات بي خطر اس��ت ولي هنگامي كه 
طوالني مدت از يك گوشي تلفن همراه استفاده شود 
و فاصله بسيار نزديكي هم با بدن انسان و از جمله سر 
انسان داشته باش��د -مانند هنگامي كه گوشي را به 
سر و گوش خود چسبانده و براي مدت زمان طوالني 
مكالمه مي كنيم- امكان ايجاد تأثيرهاي جدي روي 

سالمتي مان وجود دارد.
تحقيقاتي وجود دارد كه ثابت مي كند بر اثر تماس 
گوشي با سر انس��ان، بخش هايي از سر مانند گوش 
مياني ي��ا مايع نخاعي مغزي افزاي��ش دما خواهند 
 CBF داشت، اگر چه با افزايش حدود ۳۵ درصدي
)جريان خون مغزي( فرصت افزايش دماي كل بدن 
به بي��ش از نيم درجه ايجاد نمي ش��ود، ولي به طور 
موضعي در گوش و سر و دست، دما مي تواند حتي تا 

۳۲ درجه نيز افزايش يابد.
در فكتوگرافي )واقع ن��گاري(  هاي صورت گرفته به 
كاهش قدرت ش��نوايي، و بروز سردردهاي طوالني 
و س��رگيجه نيز اشاره شده اس��ت، حتي در برخي 
از مطالع��ات غيرعلمي صحبت از ب��روز تومورهاي 

س��رطاني در مغز ش��ده كه به هيچ وجه قابل اثبات 
نب��وده و قابل اعتناء نيس��ت. با وج��ود اين بهترين 
راه��كار اين اس��ت كه ب��راي تماس ه��اي تلفني و 
مكالم��ات طوالني م��دت از هندزف��ري و هدفون 
اس��تفاده كنيم و تا حد امكان گوشي موبايل از سر 
و ديگر بخش هاي بدن دور بمان��د. هندزفري هاي 
بلوتوثي نيز ممكن اس��ت آثار متفاوتي براي انسان 
داش��ته باشند، لذا توصيه نمي ش��وند. هدفون هاي 
س��يمي و هندزفري هاي داراي لوله ه��اي هوايي، 
بهترين ابزار براي مكالمه، گوش دادن به موسيقي و 

پادكست توسط اسمارت فون ها هستند.

  قرار دادن گوشي نزديك بدن
مكان نگهداري گوش��ي يك چالش جدي و بزرگ 
ب��راي كاربران موبايل اس��ت. يك گوش��ي موبايل 
به طور دايمي در حال پرتوافكني اس��ت و حتي اگر 
شما در حال استفاده و مكالمه با آن نباشيد، بازهم 
كانال هاي س��يگنالينگ و كنترلي در حال ارس��ال 
و دريافت پيام هايي، هرچند ضعيف هس��تند. بنابر 
اين تشعشعات الكترومغناطيس��ي مي توانند روي 
كيفيت عملكرِد برخي از اندام هاي بدن تاثيرگذاري 

داشته باشند.
اگرچه اين تأثير روي بسياري از اندام ها موقتي است، 
اما سه چهار مورد از اندام ها در مردها و زن ها وجود 
دارند كه زمان تأثيرگذاري روي آنها، اگرچه به طور 
علمي ثابت نشده باشد، ليكن در برخي از تحقيقات 
موردي و مشاهدات باليني اين طور ديده شده كه اين 
تأثيرها فراتر از موقت است. عمومًا اين نوع تحقيقات 
به فكتوگراف��ي Facto-graph-y يا واقع نگاري 
معروفند ك��ه در آنها بروز و وقوع يك س��ري عالئم 
مشاهده مي شود؛ ليكن رابطه علت و معلولي در آن 

به صورت علمي غيرقابل اثبات است.
يكي از بدترين جاهايي كه براي نگهداري گوش��ي 
موبايل اس��تفاده مي شود؛ جيب شلوار يا كت است. 
پرتوه��اي موبايل به طور مس��تقيم روي دس��تگاه 
تناسلي در مردان و تخمدان و غدد لنفاوي در زنان 
تاثير گذاش��ته و وارد شدن آس��يب  به آنها گزارش 
شده است. قرار دادن گوشي موبايل در جيب رويي 
پيراهن و كت نيز مي تواند در اندام هاي دروني مانند 
كبد و كليه ها گرماي غيرمتع��ارف ايجاد كند. قرار 
دادن موبايل در جيب ه��اي داخلي كت ها يا برخي 
لباس ه��ا ام��كاِن تأثيرگذاري موباي��ل روي قلب و 
س��ينه ها را افزايش مي دهد. ق��رار دادن موبايل در 
كيف هاي مخصوص روي كمربند نيز ممكن اس��ت 
اندام هاي داخلي همچون كبد، كليه ها را تحت تأثير 
قرار دهد. مثاًل طي تحقيقات انجام شده روي بيش 
از ۱۵۰ م��رد و زن كه به طور منظ��م موبايل خود را 
به روي كمر مي بس��تند؛ مشخص شد دچار كمبود 
تراكم مواد معدني در لگن ش��ده اند. اما آيا اين آمار 
بيانگر اين اس��ت كه تراكم اس��تخوان منفي توسط 
ميدان مغناطيس��ي ساطع ش��ده از موبايل صورت 
گرفته اس��ت؟ هيچكس نمي تواند اين اظهارنظر را 
ثابت كند. همانطور كه خودتان نيز تجربه كرده ايد، 
نگه داش��تن طوالني مدت گوشي موبايل در دست، 
مي تواند احساس بدي به شما دست بدهد و عضالت 
مچ دست و تاندون ها و زردپي هاي دست را دردناك 
كند. با وجود اين راهكار اين است كه گوشي موبايل 
را در كيف هاي بنددار قرار دهيد تا دور از بدن باشند. 
كوله و كيف هاي دستي هم راه حل بهتري براي حمل 
گوشي هستند. هرچه  قدر دستگاه هاي الكترونيكي 
از جمله گوشي موبايل را دور از بدن خود نگهداري 

كنيد، بيشتر در سالمت خواهيد بود.

  مجاورت و استفاده از گوشي موبايل توسط 
زنان باردار

تجهي��زات الكترونيكي ب��راي زنان ب��اردار و جنين 
مي تواند يك ريسك جدي به ش��مار ايد. تشعشعات 
الكترومغناطيس اي��ن دس��تگاه ها در طوالني مدت 
مي تواند هم تأثيرات موقت و هم تأثيرات دايمي روي 
جنين و همچنين روي مادر ايجاد كند. مثال اگر مادري 
گوش��ي موبايل يا لپ تاپ را روي پا يا نزديكي ش��كم 
خود قرار ده��د، احتمال تاثيرگذاري روي سيس��تم 
گردش خون جفت و جنين در رحم مادر نيز تش��ديد 
مي ش��ود. همين طور، قلب م��ادر و جنين در معرض 
پرتوگيري خواهند بود. افزايش استرس و اضطراب و 
عالئم خاص روحي و رفتاري تنها چند نتيجه ملموس 
تماس مستقيم زنان باردار با دستگاه هاي الكترونيكي 
اس��ت. البته وجود هرگونه پيوند علمي معني دار بين 
طرز تأثيرگذاري و عالئم باليني گفته ش��ده با امواج، 
در مواردي كه گفته شد به اثبات نرسيده است ولي آيا 
امواج راديويي ساطع از گوشي هاي موبايل مي توانند 
روي اندام ها و مغزجنين اثر بگذارند يا نه؟ بايد گفت كه 
هيچ كس نمي تواند اين رابطه را به طور علمي ثابت كند.

بهترين راه حل اين است كه زنان باردار در تمام دوران 
بارداري و به ويژه ۱۵ هفته اول، تمام وسايل الكترونيكي 
از جمله گوشي موبايل، لپ تاپ، تبلت و حتي تلفن هاي 
بي س��يم خانگي را از خ��ود دور كرده و ي��ك »رژيم 
ديجيتالي« بگيرند. به سراغ گوشي موبايل نروند و از 
تماس و نزديكي آن با اعضاي بدن و ش��كم خودداري 
كنند. در شبكه هاي اجتماعي حضور نداشته باشند و 
پيام رسان ها را چك نكنند. از واي فاي دوري كرده يا آن 
را خاموش كنند. در حاالت بسيار ضروري و فوق العاده، 
به جاي چسباندن بلندگو به گوش و سر، از هندزفري 
يا بلندگوي تلفن استفاده كرده و دور از خود نگه دارند.

  تماس مستقيم گوشي موبايل با اعضاي بدن
برخي از مردم عادت دارند هميشه گوشي موبايل را 
در دست بگيرند. گاهي اوقات ساعت ها يك گوشي 
در دست اين افراد جابه جا مي ش��ود. از عادت هاي 
نادرست ديگر، قرار دادن گوشي موبايل روي سينه، 
قلب، ش��كم در هن��گام خوابيدن و گ��وش دادن به 
موسيقي يا تماش��اي فيلم است. برخي افراد هنگام 
تماش��اي تلويزيون، گوش��ي موبايل را در دس��ت 
مي گيرند يا كنار دست خود قرار مي دهند تا هميشه 
ني��م نگاهي ب��ه آن بيندازند. القاءه��اي الكتريكي 
و مغناطيس��ي و همينط��ور تشعش��عات راديويي 
گوش��ي تلفن همراه مي توان��د روي تمام اندام هاي 
بدن اثرگذار باش��د و هريك را بسته به نوع بافت ها و 
ساختار خودش درگير مخاطرات و حتي بيماري ها 
و آس��يب هايي كند. بهترين راهكار اين اس��ت كه 
مكالمات خود را كوتاه و از هندزفري استفاده كنيد. 
تا جايي كه امكان دارد گوشي موبايل را از خود دور 
كني��د و در صورتي كه نمي خواهيد از آن اس��تفاده 
كني��د، آن را روي مي��زكار، طاقچ��ه و مكان هايي 
دور از محل نشس��تن و خوابيدن خ��ود قرار دهيد 
و اگر مي تواني��د از تلفن ثابت در خان��ه و محل كار 
خود اس��تفاده كنيد. هرگز گوش��ي موبايل را براي 
طوالني مدت روي يك عضو ب��دن قرار ندهيد يا در 
دست، جيب ش��لوار يا پيراهن نگه نداريد. مواظب 
باشيد گوشي موبايل با اندام هايي مانند قلب، سر و 
اندام تحتاني هيچ تماس��ي نداشته باشد و هميشه 

فاصله اي زياد بين آنها رعايت شود.

  قرار دادن لپ تاپ روي پا
متأس��فانه قراردادن لپ تاپ روي پا، به يك عادت 
بس��يار فراگير و روزمره تبديل ش��ده است. همه ما 
چند دقيقه اي يا چند س��اعتي لپ تاپ را روي دوپا 
ق��رار داده تا راحت تر با آن كار كنيم يا به تماش��اي 

فيلم بنشينيم. 
عجيب اس��ت علي رغ��م اينكه مقداري س��وزش و 
سوزن سوزن شدن در ران هاي خود حس مي كنيم، 
به آن توجهي نمي كني��م و فكر مي كنيم اين حس 

طبيعي است. 
در هتل، مت��رو، قطار، هواپيما، پ��ارك، راهروهاي 
دانشگاه و محيط هايي مانند سالن هاي جشنواره ها و 
مسابقات اين صحنه بيشتر ديده مي شود. ولي فارغ از 
اينكه كدام برند لپ تاپ را استفاده كنيم و چه قدرت 
محاس��باتي يا ارتباطي دارد و وزن  آن چقدر بوده و 
حتي آنتن هاي راديويي و واي فاي در كجاي آن نصب 
شده اند، اين عادت، عادتي بسيار مضر است. افزون 
بر اينكه گذاشتن لپ تاپ روي پاها مي تواند به دليل 
ميزان گرماي توليدشده در پوست، عوارض پوستي 
و حتي سوختگي خفيفي به همراه داشته باشد، اين 
عادت، به عنوان يك پارامتر تأثيرگذار در ناباروري 
مردان نيز در دست مطالعه است. پژوهش هايي نيز 
وجود دارند كه در خصوص تحت تأثير قرار گرفتن 
مغز استخوان به نتايج دقيقي دست يافته اند. بهترين 
راهكار اين است كه لپ تاپ ها را هنگام استفاده روي 
مي��ز و دور از بدن تان قرار دهيد. هرگ��ز از لپ تاپ 
روي پا استفاده نكنيد؛ حتي با به كاربردن كاورهاي 

محافظ يا داكت هاي پايه لپ تاپ.

ش��ركت هاي مخابرات��ي اس��تراليا به تازگ��ي اعالم 
كرده اند كه ميزان تشعشعات ناش��ي از شبكه 5G از 
مايكروويوهاي خانگي كاربران نيز كمتر است و كاربران 
نبايد نگران تهديدات آن بر س��المتي خود باشند. به 
گزارش ايس��نا، تلس��ترا به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
مخابراتي فعال در توسعه زيرساخت هاي شبكه نسل 
پنجم اينترنت 5G به همراه ساير شركت هاي مخابرتي 
 5G به تازگي اعالم كرده اند كه ميزان تشعشعات شبكه
از مايكروويوهاي خانگي، مودم هاي واي فاي و بسياري 
ديگر از محصوالت و دستگاه هاي كنترل از راه دور بيشتر 
نيست و شهروندان نبايد نگران تهديدات توسعه اين 
نسل جديد از شبكه اينترنت همراه باشند. تلسترا پيشتر 
اع��الم كرده بود مردم و ش��هروندان تحت تاثير اخبار 
و گزارش هاي فراواني ك��ه درباره خطرات و تهديدات 
نس��ل پنجم ش��بكه اينترنت همراه 5G بر سالمت 
بشر، حيوانات و محيط زيست دارد، هيچ اعتمادي به 
راه اندازي و توسعه زيرساخت هاي الزم براي اين شبكه 
ندارند. با اينكه گزارش هاي مكرري در خصوص بي خطر 
بودن توس��عه شبكه 5G منتش��ر و احتمال خطرات 
مستقيم شبكه 5G بر سالمتي انس��ان رد و تكذيب 
شد، اما همچنان بسياري از كارشناسان و متخصصان 
در حوزه هاي مختلف علي الخصوص پزش��كي، بر اين 
باورند كه دولت هاي مختلف و  شركت هاي مخابراتي به 
علت سودآوري بسيار بااليي كه توسعه فناوري مذكور 
و به تبع آن ساير فناوري هاي مربوطه همچون صنعت 
خودروهاي خودران و هوشمند و خانه هوشمند براي 
آنها به ارمغان مي آورد، سكوت كرده و عالوه بر مخالفت 
نكردن با توسعه و راه اندازي شبكه 5G، جلوي توسعه 

آن را نيز نخواهند گرفت.

گوگل در سه ماهه سوم سال جاري ميالدي به بيش از 
۱۲هزار كاربر كه به عقيده آن طعمه هكرهاي دولتي 
بوده اند، اخطار ارسال كرده است. به گزارش ديجياتو، 
داده هاي گروه Threat Analysis Group گوگل 
نش��ان مي دهند كه غول موتورهاي جست وجو بين 
ماه هاي ژوئيه تا س��پتامبر س��ال ۲۰۱9، به كاربران 
۱49 كش��ور كه هدف هكرهاي دولت��ي قرار گرفته 
بودند، هشدار ارسال كرده است. هكرها در 9۰ درصد از 
حمالت با ارسال ايميل هاي فيشينگ، به دنبال سرقت 
نام كاربري و رمز عبور اكانت جيميل بوده اند. گوگل 
مي گويد در بازه زماني مش��ابه در سال هاي ۲۰۱8 و 
۲۰۱7 نيز هشدارهاي يكساني را براي كاربران ارسال 

كرده است.
گوگل به كاربران حس��اس مثل خبرنگاران، فعاالن 
حقوق بشر و كمپين هاي سياس��ي توصيه مي كند 
 Advanced تا در برنامه امنيتي اين شركت به نام
Protection Program ثبت نام كنند كه به كمك 
كليدهاي امنيتي فيزيكي، از حساب جيميل و ساير 
سرويس هاي گوگل در برابر حمالت هكري و سايبري 
محافظت مي كند. به كمك اين قابليت هكر حتي با 
دانس��تن پس��ورد نيز نمي تواند بدون كليد فيزيكي 
 Threat Analysis وارد حساب كاربر ش��ود. تيم
Group گوگل تعداد بي شماري از هكرهاي دولتي 
از جمله گروهي ب��ه نام Sandworm را تحت نظر 
گرفته است. به عقيده دولت امريكا اين گروه توسط 
دولت روس��يه پشتيباني مي ش��ود و مسوول حمله 
باج افزاري NotPetya  در سال ۲۰۱7 است. همين 
گروه س��ال ۲۰۱8 كاربران اندرويد را هدف حمالت 

خود قرار داد.

مدير ش��ركت هواوي به تازگي مدعي شده است كه 
اين شركت چيني حتي بدون كمك گوگل نيز قادر 
خواهد بود به نخستين توليدكننده موبايل در جهان 
تبديل ش��ود. به گزارش ايسنا، رن ژنگ في، موسس 
و مدير ارش��د اجرايي هواوي در اظهارات جديد خود 
خاطرنشان كرده است كه اين ش��ركت چيني قادر 
خواهد بود حتي بدون سيستم عامل اندرويد و ساير 
اپليكيش��ن هاي توسعه داده ش��ده توسط گوگل نيز 
به بزرگ ترين و نخس��تين توليدكننده گوشي هاي 
هوشمند در جهان تبديل شود و از ساير رقباي بزرگ 

خود سبقت بگيرد.
چند م��اه پيش ب��ود كه بعد از انتش��ار فهرس��تي از 
ش��ركت هاي ممنوعه ب��راي تجارت از س��وي دولت 
ترامپ، رياست جمهوري اياالت متحده امريكا كه در 
آن نام هواوي نيز به چشم مي خورد، گوگل نيز به عنوان 
شركت توسعه دهنده سيستم عامل اندرويد با انتشار 
بيانيه اي اعالم كرد كه مجبور خواهد بود مطابق قوانين 
و محدوديت هاي جديد عمل كرده و اليسنس سيستم 
عامل اندرويد را براي هواوي لغو كند. بعد از اين اتفاق، 
گزارش هاي متعددي از سوي هواوي مبني بر توسعه 
يك سيس��تم عامل اختصاصي براي محصوالت اين 
شركت و استقالل يافتن از گوگل منتشر شد اما بسياري 
از كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري برآورد 
و اع��الم كردند اين پروژه هواوي كه به منظور رقابت و 
ايستادن در برابر انحصار اندرويد و گوگل است، همچون 
مايكروسافت به موفقيت نخواهد رسيد. اما اين شركت 
بارها تاكيد كرده است كه بدون گوگل نيز مي تواند مسير 
پيشرفت و موفقيت را طي كند و به دستاوردهاي بزرگي 

در صنعت موبايل دست يابد.

به نظر مي رس��د كه اپل به منظ��ور تامين پنل هاي 
نمايشگر اولد براي گوش��ي هاي آيفون مدل ۲۰۲۰ 
با بزرگ ترين رقيب خود، سامس��ونگ، يك قرارداد 
همكاري منعقد كرده است. به گزارش ايسنا، با اينكه 
بسياري از كارشناسان و تحليل گران فعال در حوزه 
فناوري بر اين باور بودند كه اپل براي توليد گوشي هاي 
اپل مدل ۲۰۱9 از پنل هاي اولد ساخت شركت كره اي 
سامسونگ بهره مي برد اما بنا به داليلي اين اتفاق رخ 
نداد و اين غول تكنولوژي امريكايي همچنان س��عي 
داشت از پنل هاي قبلي استفاده كند. به همين دليل 
در گوش��ي هاي آيفون ۱۱ كه س��پتامبر سال جاري 
ميالدي توسط شركت اپل رونمايي شد از پنل هاي 

ساخت شركت سامسونگ استفاده نشده بود.
حاال تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشرش��ده در 
وب سايت gsmarena نشان مي دهد كه سرانجام 
سامس��ونگ براي ترغيب اپل به خريداري و استفاده 
از پنل هاي اختصاصي اين ش��ركت موفق شده و اين 
شركت قصد دارد از آنها براي توليد گوشي هاي آيفون 
4/۵ و 7/۶ اينچي خود كه قرار است در جريان برگزاري 
رويداد اختصاصي اپل در سپتامبر سال آينده ميالدي 

رونمايي شود، بهره بگيرد. 
البته كارشناس��ان ب��راورد كرده اند كه اپ��ل تنها در 
مدل هاي پرچمدار، آيفون پ��رو، از پنل هاي صفحه 
نماي��ش اول��د )OLED( اس��تفاده خواه��د كرد. 
سامسونگ تنها ش��ركتي اس��ت كه در حال حاضر 
توانايي توسعه و توليد پنل هاي اولد مجهز به فناوري 
Y-OCTA را داراست و از زمان عرضه گلكسي نوت 
7، از پنل هاي Y-OCTA در گوش��ي هاي پرچم دار 

خود استفاده كرده است.

بس��ياري از تحليل گران به تازگي برآورد كرده اند كه 
سال آينده شاهد استقبال قابل توجه كاربران جهان از 
گوشي هاي 5G خواهد بود. به گزارش ايسنا، به تازگي 
كارشناسان و تحليلگران فعال در موسسه تحقيقاتي 
IDC برآورد و اعالم كرده اند كه خريداري و استقبال 
كاربران از گوشي هاي هوش��مند مجهز به فناوري و 
قابليت پشتيباني از شبكه 5G در سال ۲۰۲۰ ميالدي 
به شدت افزايش پيدا خواهد كرد، به گونه اي كه اين 
روند ش��اهد يك رش��د ۱.۵ درصدي در سال ۲۰۲۰ 
 5G ميالدي خواهد بود؛ رقمي كه فروش گوشي هاي

را به ۱9۰ ميليون دستگاه خواهد رساند.
همچنين به گفته اين كارشناس��ان، س��هم فروش 
 5G و اس��تقبال از گوش��ي هاي جديد با فن��اوري
در بازارهاي جهاني در س��ال آينده ميالدي به ۱4 
درصد خواهد رس��يد و اين بدان معناس��ت كه ۱.۳ 
درصد از ميزان فروش و سهم نخستين گوشي هاي 
4G در سال ۲۰۱۰ نيز بيش��تر و باالتر خواهد بود. 
هرچند برخي ديگر از كارشناس��ان پيش��تر پيش 
 5G بيني كرده بودند كه اس��تقبال از گوش��ي هاي
تحت تاثير عوام��ل و فاكتورهاي مختلفي همچون 
اشباع بازار و قيمت هاي باال چندان باال و قابل توجه 
نخواهد بود، اما به نظر مي رس��د كه توس��عه برخي 
ديگ��ر از فناوري ه��اي نوين همچ��ون خودروهاي 
برقي و خودران و همچنين گوش��ي هاي تاشو، لزوم 
اتصال به شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G كه 
با ش��عار اينترنت پرسرعت جاي خود را در بسياري 
از كش��ورهاي پيش��رفته باز كرده، را بيش از پيش 
پررنگ كرده و احتم��ال موفقيت اين محصوالت را 

باال برده است.

تشعشعات 5Gبيشتر از 
مايكروويوهاي خانگي نيست

حمله هكرهاي دولتي به بيش از 
۱۲ هزار كاربر

 »هوآوي« قصد رقابت 
با گوگل را دارد

 »اپل« دست به دامان 
»سامسونگ« شد

 5G انفجار فروش گوشي هاي
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دنياي فناوري

 اينترنت موبايل 4 استان ديگر 
وصل شد

اينترنت موبايل چهار استان ديگر و شهرستان هاي 
غربي استان تهران وصل شد. به گزارش ايسنا، اتصال 
ايران به شبكه جهاني اينترنت از شنبه شب )۲۵ آبان(، 
به دليل ناآرامي هاي ايجادش��ده در پي اجراي طرح 
اصالح و سهميه بندي بنزين و به منظور جلوگيري از 
امكان سوءاستفاده هاي احتمالي از اين ابزار ارتباطي 
كامال قطع شد. اما طبق اعالم اپراتورها و مجوز صادره، 
اينترنت س��يم كارت هاي موبايل در چهار اس��تان 
كرمانش��اه، اصفهان، البرز، فارس و شهرستان هاي 
غربي استان تهران متصل شد. اين درحالي است كه 
روز پنجش��نبه نيز اينترنت سيم كارت هاي موبايل 
در اس��تان هاي آذربايجان غربي،  خراسان رضوي، 
لرستان، مازندران، گيالن، كرما ن و كردستان وصل 
 4G 3  وG شده بود. بنابراين در حال حاضر اينترنت
سيم كارت هاي موبايل در كل شهرها و روستاهاي ٢٩ 

استان كشور برقرار است.

تعيين تكليف گوشي هايي كه 
غيرقانوني رجيستر شدند 

رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه از تعيين 
تكليف ۳۰ هزار موبايلي كه به صورت غيرقانوني 
رجيستري شده اند در هفته جاري و طي جلسه اي 
با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، خبر داد. به گزارش 
مهر به نقل از سامانه اطالع رساني ثبت و رجيستري 
تلفن همراه )همتا(، ابراهيم درستي در مورد اينكه 
تكليف ۳۰ هزار موبايلي كه به صورت غيرقانوني 
رجيستري شده اند به كجا رسيد، گفت: »طي اين 
هفته، قرار است در اين باره جلسه اي با ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز برگزار ش��ود.« رييس اتحاديه 
فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم 
جانبي با بيان اينكه هم اكنون قيمت گوشي تلفن 
همراه در ثبات نسبي قرار دارد گفت: »موبايل، يك 
كاالي وارداتي است و افزايش يا كاهش قيمت آن، 
به نرخ ارز بس��تگي دارد.« وي ادامه داد: »قيمت 
گوشي تلفن همراه در گذش��ته افزايشي بود، اما 
هم اكنون روند كاهشي به خود گرفته است و دليل 
ريزش قيمت ها را مي توان كاهش نرخ ارز در بازار 
دانست.« درستي از شركت هاي واردكننده گوشي 
تلفن همراه درخواست كرد كه نياز بازار را تامين 
كنند تا دالالن و سوءاستفاده گران از نياز بازار براي 
تحقق خواسته هاي خود استفاده نكنند. رييس 
اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري، تلفن همراه 
و ل��وازم جانبي گفت: »زماني وض��ع بازار موبايل 
مشخص مي شود كه دست دالالن و سودجويان 
در بازار كوتاه ش��ود و اميدواريم همكاري دولت و 
اصناف بيشتر شود تا بازار گوشي تلفن همراه روند 

مطلوب تري به خود بگيرد.«

با تماس هاي ازدست رفته 
خارجي مجدد تماس نگيريد

رييس مركز پيشگيري جرايم سايبري فتا نسبت 
به برقراري تماس مجدد شهروندان با تماس هاي 
ازدس��ت رفته خارجي روي گوش��ي هاي تلفن 
همراه هش��دار داد. به گزارش ايس��نا، سرهنگ 
رجب��ي با بي��ان اينكه با مرك��ز مديريت پليس 
فتا تماس هايي از س��وي مردم برقرار ش��ده كه 
اعالم كرده اند تماس هاي از دس��ت رفته اي را از 
كشورهاي خارجي روي موبايل هاييشان دريافت 
كرده اند، گفت: »اين شهروندان اعالم كرده بودند 
بعد از اينكه با اين شماره ها تماس گرفته اند مبالغ 
خيلي زيادي روي قبض موبايلشان منظور شده 
يا ش��ارژ سيم كارتشان تمام شده است.« رييس 
مركز پيشگيري جرايم س��ايبري فتا ادامه داد: 
»بررسي ها نشان داده كه اين اتفاق شيوه اي جديد 
از كالهبرداري با همكاري بعضي از شركت هاي 
مخابراتي خارجي اس��ت. به اين ترتيب كه افراد 
روي موبايلشان يك تماس ازدست رفته مي بينند 
و مشترك وقتي اين تماس را مي بيند براي اينكه 
ببيند چه كس��ي با او تماس گرفته اس��ت، با آن 
ش��ماره تماس برقرار مي كند و همين برقراري 
تماس باعث مي ش��ود هزينه هاي زياد مكالمه 
بين المللي را روي قبض تلفن همراه خود دريافت 
كند.« رجبي با بيان اينكه كه اين كالهبرداري 
موجب تحميل هزينه هاي س��نگين به كاربران 
تلفن همراه ش��ده اس��ت، توضي��ح داد: »با اين 
حال اين شيوه كالهبرداري خطري براي حريم 
خصوصي شهروندان نداشته و بيشترين آسيب آن 

تحميل هزينه مالي به شهروندان است.« 

 نظارتي بر دو اليه ديگر 
شبكه ملي اطالعات نيست

رييس س��ازمان فناوري اطالعات گفت: س��ه اليه 
محتوا، زيرساخت و خدمات در شبكه اطالعات وجود 
دارد كه تنها در اليه زيرساخت سندي تعيين شده و 
مي توان بر آن نظارت كرد و در دو اليه ديگر خبري از 
تدوين سند و نظارت نيست. امير ناظمي در گفت وگو 
با فارس با اشاره به فعاليت هاي انجام شده براي تحقق 
شبكه ملي اطالعات گفت: »وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات بايد در اليه زيرساخت فعاليت هايي را انجام 
مي داد كه اين فعاليت ها بر اساس سند تبيين الزامات 
شبكه ملي اطالعات انجام شده است. ما توانسته ايم بر 
اساس گزارش هايي كه همكاران ما ارايه كردند تا 8۰ 
درصد آنچه از ما خواسته شده بود را به انجام برسانيم.«
معاون وزي��ر ارتبااطات فناوري اطالع��ات در ادامه 
گفت: »در وضعيت فعلي با ترديد و تشكيك به برخي 
اظهارنظرها درباره تحقق شبكه ملي اطالعات نگاه 
مي كنم و اين اظهارنظرها را بررسي مي كنم. سه اليه 
محتوا، زيرساخت و خدمات در شبكه اطالعات وجود 
دارد كه تنها در اليه زيرساخت سندي تعيين شده و 
مي توان بر آن نظارت كرد و در دو اليه ديگر خبري از 

تدوين سند و نظارت نيست.«
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كارشناس دفتر معاونت آب و خاك وزارت جهادكشاورزي

جانشين انتظامي سيستان و بلوچستان خبر داد

فرسايش خاك در ايران ۴ برابر ميانگين جهاني است

انهدام باند فيشينگ و پولشويي گسترده در جنوب شرق كشور

توليد روزانه 2هزار دستگاه خودروي بدون كسري در ايران خودرو تضمين شد

كارش��ناس ارش��د دفتر معاونت آب و خ��اك وزارت 
جهادكشاورزي گفت: ميزان فرسايش خاك در ايران 
۱۶.۷ تن در هكتار است كه چهار برابر ميانگين جهان 
اس��ت. عليرضا زاده مبارك ديروز به خبرنگار ايرنا در 
بجنورد اظهار داشت: استفاده بي رويه از منابع خاك، 
تبديل جنگل ها ب��ه مراتع و تبديل مرات��ع به اراضي 
كشاورزي، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و در پي آن 
وقوع سيالب هاي سهمگين به علت لختي زمين موجب 

شده است كه خاك مرغوب دچار فرسايش شود.
وي افزود: پايداري توليد نياز به خاك مناسب دارد اما 
هم اكنون با استفاده نادرست از آن و همچنين طرح هاي 
افزايش توليد موجب شده است كه خاك مناسب را از 
دست بدهيم. وي اظهار داشت: شدت فرسايش مي تواند 
با شيوه هاي مديريتي مناس��ب و روش هاي سازه اي 

مانند ساخت آبراه و تراس بندي كاهش يابد.
ساخت سكوهاي پله مانند بر روي دامنه كوه ها و تپه 
ماهورها را تراس بندي مي گويند كه شيوه مناسب براي 
فرسايش خاك است. وي با بيان اينكه حدود يك سوم 
خاك زراعي كشور هم اكنون توانايي براي توليد را ندارد 
گفت: هم اكنون به صورت لكه اي در پهنه هايي از كوير 
اراضي كشاورزي وجود دارد كه بايد اين سطح را حفظ 

كنيم كه اگر از بين برود جبران ناپذير است.
وي با بيان اينكه بيش از نيمي از خاك اراضي كشاورزي 
كش��ور ماده آلي كمتر از نيم درصد دارد گفت: اين در 
حالي است كه بايد به طور متوسط ۱.۵ تا ۲درصد خاك 

ماده آلي داشته باشد. زاده مبارك اظهار داشت: به طور 
كلي از ۲۰ ميليون هكتار عرصه  كش��ور كه زير كشت 
و زرع م��ي رود، ۷.۸ ميليون هكت��ار در كالس يك، با 
مرغوبي��ت باال قرار دارد و مابق��ي در كالس ۲ تا چهار 

درجه بندي مي شود.
وي افزود: تجزيه و تحليل ها نش��ان مي دهد كه مواد 
آلي پايين يكي از عوامل اصلي محدود كننده عملكرد 

محصوالت به ويژه گندم در كشور است.
كارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاك وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: بيش از ۵۰ درصد خاك هاي زراعي 
ايران دچار كمبود يك يا چند عنصر غذايي هس��تند، 
بهبود كارايي مصرف عناصر غذايي به كاهش قابل توجه 
مصرف نهاده هاي كشاورزي، تامين منافع مستقيم در 

محيط زيست و افزايش توليد غذا منجر مي شود.
زاده مب��ارك اظهار داش��ت: افزايش م��اده آلي خاك 
مي تواند حاصلخيزي خاك را افزايش دهد و سيستم 
تغذيه اي خاك ر ا متعادل كند. وي با بيان اينكه ميزان 
كربن آلي خاك بيش از مجموع كربن پوشش گياهي 
و اتمفسر است گفت: متاس��فانه در اراضي كشاورزي 
به خصوص اراضي ش��يب دار آنقدر شخم و شيار زده 
مي ش��ود كه امكان خروج كربن تس��ريع مي ش��ود. 
كارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاك وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: متاسفانه هم اكنون تبديل مراتع به 
كشاورزي در دستور كار برخي از دستگاه ها است كه به 

فرسايش خاك خود كمك مي كنيم.

جانش��ين انتظامي سيستان و بلوچس��تان از انهدام باند 
فيشينگ و پولشويي گسترده درجنوب شرق كشور با ۴۰۰ 
فقره كالهبرداري خبر داد.  به گزارش پايگاه خبري پليس، 
سردار احمد طاهري اظهار داشت: در پي وصول تعداد زيادي 
پرونده با موضوع كالهبرداري س��ايبري از طريق مراجع 
قضايي و گزارش مردمي موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار تيمي از كارشناسان مجرب پليس فتا استان قرار گرفت.
وي افزود: در بررسي پرونده ها مشخص شد، افراد كالهبردار 
از طريق تبليغات فريبنده در شبكه هاي اجتماعي تلگرام و 
اينستاگرام طعمه هاي خود را با تبليغات فريبنده فروش 
شارژ نيم بها، نرم افزار هاي دانلود فيلم، بازي نيم بها و ماهواره 
اندرويد به درگاه هاي جعلي كشانده و با دسترسي به حساب 

بانكي شان اقدام به برداشت غيرمجاز مي كردند.
جانش��ين انتظامي سيستان و بلوچس��تان ادامه داد: در 
تحقيقات كارشناسان پليس فتا مشخص شد اعضاي اين 
باند با هويت هاي جعلي و با استفاده از حساب بانكي قربانيان 

قبلي اقدام به خريد تلفن همراه، تجهيزات الكترونيكي، 
ارز ديجيتال و... از فروشگاه هاي اينترنتي مي كردند. وي 
تصريح كرد: در بررسي شكايت يكي از مال باختگان كه 
مردي حدوداً ۲۱ ساله است، مشخص شد اين فرد از طريق 
سايت واسطه گر ديوار يك دستگاه تلفن همراه را به مبلغ 
۳۰ ميليون ريال فروخته و بعد از مدتي متوجه مي شود 
كه حساب بانكي اش مسدود شده و در پيگيري موضوع 
از طريق پليس فتا مشخص ش��د حساب بانكي اين فرد 
به عنوان »حساب واسط« كه اعضاي اين باند از آن براي 
جابه جايي مبالغ كالهبرداري از ديگر قربانيان استفاده 
مي كرده با حكم مراجع قضايي مسدود شده است. سردار 
طاهري عنوان كرد: سرنخ هاي به دست آمده از اقدامات 
فني و تخصصي كارشناسان پليس فتا حاكي از فعاليت 
يك باند حرفه اي سرقت اطالعات كارت بانكي )فيشينگ( 
در استان سيستان و بلوچستان را نشان مي داد. وي اظهار 
داشت: با اقدامات گسترده كارشناسان پليس فتا متهم 

اصلي اين پرونده كه نوجواني ۱۵ ساله و محصل است در 
شهر زاهدان و ۳ همدست ديگر كه بين ۲۰ تا ۲۴ سال سن 
دارند در شهرهاي زاهدان و زابل شناسايي و با هماهنگي 
قضايي دستگير شدند. جانش��ين انتظامي سيستان و 
بلوچس��تان گفت: در ادامه تحقيقات به عمل آمده روي 
مستندات ديجيتالي كشف شده، مشخص شد متهم اصلي 
در گروه هاي مختلف هكري و فيشينگ جزو ادمين هاي 
اصلي بوده و روي كامپيوتر شخصي اش ربات تلگرامي شبيه 
ساز نصب كرده و از اين طريق با همدستي ديگر اعضاي باند 
مبلغ ۷ ميليارد ريال را با جمع آوري ۴۰۰ حساب بانكي 
كاربران اينترنتي در استان هاي تهران، اصفهان، فارس، 
خوزستان و سيستان و بلوچستان كالهبرداري كرده اند. 
وي افزود: اين فرد از طريق صفحه اينستاگرام خود اقدام به 
قرار دادن استوري تبليغ با مضامين متنوع از قبيل سواالت 
امتحاني، خريد بليت سينما نيم بها، خريد ارزهاي مجازي، 
فروش ش��ماره مجازي، خريد ش��ارژ هاي ارزان قيمت، 

آموزش هك پيج اينستاگرام، نحوه به دست آوردن بيت 
كوين و غيره مي كرده كه اين تبليغات باعث جلب توجه 
كاربران فضاي مجازي شده و از اين طريق كليه كاربران را 
به صفحات جعلي هدايت و اطالعات كارت هاي بانكي آنها 
راسرقت و اقدام به خالي كردن حساب به ترفندهاي مختلف 
مي كرده است. س��ردار طاهري ادامه داد: در بررسي هاي 
اتهامات متهم رديف دوم اين پرونده كه جواني ۲۱ ساله اهل 
مشهد و دانشجوي يكي از شهرهاي شمال استان سيستان 
و بلوچستان است مشخص شد اين فرد با همكاري برادر 
۱۷ ساله و نامزدش در زمينه ايجاد ربات هاي تلگرامي و 
تبليغات فيشينگ در اغلب گروه ها و كانال هاي تلگرامي 
فعاليت داشت. وي بيان داشت: متهم رديف سوم نيز در 
بازجويي هاي به عمل آمده اعالم داشت كه برنامه نويس 
نرم افزارهاي كامپيوتري و موبايلي است و چندين سال 
است كه در اين حوزه فعاليت دارد و مدت ۲ سال به صورت 
حرفه اي ربات هاي تلگرامي متعددي را برنامه نويس��ي و 

مي فروشد و چندي است به اين حوزه وارد شده و ربات هاي 
فيشينگ را در ش��بكه هاي اجتماعي با قيمت هاي باال 
مي فروشد. جانشين انتظامي سيستان و بلوچستان با اشاره 
به معرفي متهمان اين پرونده بزرگ فيشينگ در جنوب 
شرق كش��ور به مقامات قضايي از شهروندان خواست از 
رمزهاي پويا يك بار استفاده كننده و اگر كسي درخواست 
اجاره كارت بانكي كرد احتمال اقدامات مجرمانه از طريق 
فيشينگ و پولشويي متصور است و به هيچ عنوان اين كار 
را انجام ندهند. وي در پايان به شهروندان توصيه كرد، دقت 
الزم داشته باشند كه آدرس هاي پرداخت الكترونيكي با 
پروتكل https و نماد shaparak.ir ش��روع شود، در 
استفاده از صفحات پرداخت بانكي از صفحه كليد مجازي 
استفاده كنند، خريدهاي خود را در صفحات داراي نماد 
اعتماد الكترونيكي انجام دهند و به محض رصد هرگونه 
صفحه مش��كوك، آن را در س��ايت پليس فتا به آدرس 

اينترنتي www.cyberpolic.ir گزارش كنند.

به منظور تحقق ه��دف تامين و توليد روزانه ۲ هزار 
دستگاه خودروي بدون كسري، ميثاق نامه اي ميان 
مديرعام��ل ايران خ��ودرو و پيشكس��وتان زنجيره 

ساخت و تامين امضا شد.
به گ��زارش »تع��ادل« به نق��ل از ايكوپ��رس، اين 
ميثاق نامه ب��ه امض��اي ۷۰ نف��ر از تامين كننده و 
قطعه سازان اصلي خطوط توليد ايران خودرو رسيد 
كه اين تعداد، تامين حدود۶۰ تا ۷۰درصد قطعات 

مورد نياز ايران خودرو را برعهده دارند.
در اي��ن ميثاق نامه آمده اس��ت: م��ا تالش گران و 
پيشكسوتان تامين و توليد گروه صنعتي ايران خودرو 
با يكديگر پيمان مي بنديم كه با عزم و اراده راس��خ، 
 توان مديريتي و كارشناسي خود را به خدمت گرفته 
و در جه��ت تامي��ن و توليد روزان��ه حداقل ۲ هزار 

دستگاه خودرو از 9 آذرماه همت گماريم.
فرش��اد مقيمي مديرعامل ايران خودرو با اشاره به 
عزم اين خودروس��از براي افزايش شمارگان توليد 

خودروي كامل و بدون كس��ري گف��ت:  با همدلي 
س��ازندگان و تامي��ن و تدارك به موق��ع توليد اين 
ش��ركت از دي ماه به توليد روزانه ۲ هزاردستگاه و 

از بهمن ماه به روزانه ۲۴۰۰ دستگاه خواهد رسيد.
وي تاكيد ك��رد:  با تحقق افزايش ش��مارگان توليد 
روزانه خودروي كامل و بدون كسري و افزايش عرضه 

به بازار، قيمت هاي بازار نيز براس��اس نظام عرضه و 
تقاضا به شرايط متعادلي خواهد رسيد.

وي جلوگيري از توقف خطوط توليد و حفظ و ارتقاي 
كيفيت قطعات و محصوالت را سرفصل برنامه هاي 
اي��ران خودرو عنوان ك��رد و افزود: خط��وط توليد 
با همدلي ش��ما بس��يجيان عرصه صنعت و تامين 
به موقع، متوقف نخواهد ش��د و ب��ه عهدي كه با هم 

بسته ايم پايبند خواهيم بود.
مقيم��ي با بيان اينكه ارتقاي س��طح كيفي قطعات 
از مهم ترين شروط توس��عه همكاري با سازندگان 
است، خاطرنش��ان كرد: با بازرسي ها و نظارت هاي 
دقيق اجازه ورود قطعات بي كيفيت به خطوط توليد 
را نخواهي��م داد و در اين زمينه با هيچ س��ازنده اي 

مماشات نخواهيم كرد.
مديرعامل ايران خودرو  در ادامه اظهاراتش با اشاره 
به اهميت استفاده از نيروهاي جوان در بخش هاي 
مختلف و پروژه هاي متنوع اين شركت خاطرنشان 

كرد: برنامه اين خودروساز  توسعه محصوالت با نشان 
ايراني با استفاده از توان قطعه سازان و جوانان نخبه 
اس��ت و محصول جديد برپايه پلتفرم ۳۰۱ با آرم و 

نشان ايران خودرو به بازار معرفي خواهد شد.
وي با تاكيد بر حض��ور فعال تر ايران خودرو در بازار 
لوازم يدكي قطعات خودرو و ضرورت ارتقاي سطح 
كيفي محصوالت ارائه ش��ده براي پاس��خگويي به 
مطالبات مش��تريان اظهار كرد: با برنامه ريزي هاي 
انجام شده و با همكاري خوب قطعه سازان به دنبال 
كسب سهم بيش��تري در بازار قطعات لوازم يدكي 

هستيم.
مقيمي در پايان ضمن تاكيد بر دستيابي به اهداف از 
پيش تعيين شده  يادآورشد: با همت بلند سازندگان، 
خودروهاي ناقص كف پاركينگ هم اكنون به كمتر 
از ۲۴ هزار دس��تگاه رسيده و اين تعداد طبق برنامه 
تا ۱۵ آذر به كمتر از ۱۵ هزار دس��تگاه و در دي ماه 

سال جاري به صفر خواهد رسيد.

كسبه و تجار به بهانه بنزين 
قيمت ها را باال نبرند

اردبيل|نماين��ده ول��ي 
فقيه در استان و امام جمعه 
اردبي��ل گفت: از كس��به، 
تجار و صاحب��ان خدمات 
مي خواهيم جز از سر اضطرار 
قيمت ها را باال نبرند، چرا كه 
بسياري از كاالها و خدمات، 
متأثر از قيمت بنزين نيست. حجت االسالم سيدحسن 
عاملي در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه اردبيل اظهار 
كرد: كس��به و تجار و صاحبان مجموعه هاي خدماتي 
بايد دس��ت از افزايش قيمت اجناس و كاالها بردارند تا 
مردم بيش از اين در تنگنا نباش��ند. در كنار جلوگيري 
از س��وءمديريت ها بايد مديران نسبت به بيان مباحث 
منطقي و كارشناسي در شرايط كنوني اقدام كنند اما 
انتظار نمي رود برخي از اجناس كه متاثر از قيمت بنزين 
نيست به بهانه هاي مختلف و طمع برخي از سودجويان 
افزايش چندين برابري پيدا كنند. همه بايد به اين كشور 
با تاريخچه ديرينه و همچنين دينداري و تدين اين مردم 
احترام بگذارند و در اين مقطع حساس كه ايران تحت 
فشار غربي هاست به پيشرفت و توسعه كشور كمك كنند 
و به فكر خنجر زدن از پشت نباشند. وي از گراني بنزين به 
عنوان امتحان الهي ياد كرد و افزود: نبايد عده اي با گراني 
و انبار مايحتاج مردم بر امت اسالمي سخت گرفته و اين 

ملت را بيش از اين در تنگنا قرار دهند. 

انتقاد از پيشرفت 27 درصدي 
پتروشيمي زنجان

زنج�ان |ريي��س كل 
دادگس��تري استان زنجان 
مي گويد: بعد از ۱۲ س��ال 
شاهد پيش��رفت فيزيكي 
۲۷درصدي پتروش��يمي 
زنج��ان هس��تيم و اين امر 
يعن��ي متوليان ش��ركت 
در دوره مس��ووليت خود خوب عم��ل نكردند و جاي 
انتقاد دارد. به گزارش ايلنا، حجت االس��الم اسماعيل 
صادقي نياركي، در بازديد از برخي بنگاه هاي اقتصادي 
پتروشيمي زنجان اظهار كرد: مردم و سهامداران حق 
دارند نگران باشند كه چرا بعد از اين همه سال سرمايه 
آنها در شركت بدون نتيجه مانده، البته به گفته مديرعامل 
شركت سهام شركت در بورس معامله مي شود، اما اين امر 
به منزله توسعه يافتگي شركت نيست. وي با بيان اينكه 
در گذشته دس��تگاه هاي نظارتي و متولي امر تذكرات 
به هنگام را به مسووالن شركت ندادند كه امروز شاهد 
سهل انگاري و عدم بهره برداري شركت باشيم، گفت: 
چرا بايد دوره بهره برداري را مواجهه با دوره فرسودگي 
صنعت بكنيم. صادقي نياركي با اشاره به عقب ماندگي 
شركت از صنعت مدرن گفت: مسووالن شركت بايد همه 
تالش خود را براي سرعت بخشيدن به پيشرفت فيزيكي 
انجام دهند تا زمينه جلب اعتماد عمومي، اميد مردم و 

سهامداران را فراهم كنند.  

بررسي ظرفيت هاي ترانزيت و 
حمل و نقل ايران و پاكستان

سيستان و بلوچستان| 
مدي��ركل راهداري و حمل 
و نق��ل ج��اده اي اس��تان 
سيستان و بلوچستان گفت: 
ظرفيت هاي حمل و نقل و 
ترانزيت كاال بين اين استان 
و استان بلوچستان كشور 
پاكستان در هفتمين كميته مشترك مرزي در زاهدان 
بررسي مي گردد. ايوب كرد با بيان اينكه يكي از اهداف 
مهم موافقت نامه هاي تجاري، تسهيل مراودات و حذف 
قوانين دست و پا گير براي تجار و سرمايه گذاران است 
و به توس��عه روابط اقتصادي كشورها كمك مي كند، 
اظهار داشت: هدف از برگزاري هفتمين كميته تجارت 
مرزي استان سيستان و بلوچستان و ايالت بلوچستان  
كه هفتم و هشتم آذرماه س��ال جاري برگزار مي شود، 
بررسي مشكالت و رفع موانع تجارت مرزي، حمل و نقل، 
امور گمركي و كنسولي بين دو كشور است. وي افزود: 
موقعيت جغرافيايي ويژه استان سيستان و بلوچستان به 
دليل هم مرزي با دو كشور پاكستان و افغانستان در شرق 
و دسترسي به آب هاي آزاد درياي عمان در جنوب، در 
كنار بهره مندي از منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار، 
منطقه ويژه اقتصادي سيستان و پايانه هاي مرزي، راه را 
براي نقش آفريني صنعت حمل و نقل در رونق تجارت، 

ترانزيت و مبادالت مرزي فراهم ساخته است.

درآمد بوشهر سه هزارو 
۳۴۶ميليارد تومان اعالم شد

بوشهر|رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه اس��تان 
بوش��هر گفت: درآمد اين 
استان در س��ال 9۸، سه 
هزار و ۳۴۶ ميليارد تومان 
بوده كه در مجموع سبب 
ايجاد پروژه هاي شاخص 
شده است. علي درويش��ي ديروز در جلسه شوراي 
برنامه ريزي استان بوش��هر اظهارداشت: بر اساس 
آخرين برآورده هاي آماري از جمعيت يك ميليون 
و ۲۳۰ هزار نفر استان بوشهر، نرخ بيكاري جمعيت 
استان در فصل تابستان، ۱۰.۴ درصد بوده است. وي 
افزود: مشاركت اقتصادي در اين مدت، ۳۶.۶درصد 
اعالم ش��ده اس��ت و ۱۱ درصد در بخش اش��تغال 
در بخ��ش كش��اورزي، ۲۴.۶ در بخ��ش صنعت و 
۶۴.۴درصد در بخش خدمات عنوان ش��ده است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر تصريح 
كرد: نقش استان در جي تي پي كشور غير قابل انكار 
است و اين سهم ۸۷ هزار ميليارد تومان بوده كه سهم 
۵۲ دهم درصدي كش��ور را به خود اختصاص داده 
است. درويشي گفت: استان بوشهر در مجموع در 
توليد ۸.۶۸ درصد نفت كشور، ۷۳.۱۸ درصد گاز و 
در مجموع با كسب درآمد ۶.9 ميليارد دالري كشور 

در نفت و گاز سهيم است.

تسريع در صادرات و واردات 
محصوالت كشاورزي

اردبي�ل| مديرعام��ل 
ي  ر همي��ا ن  ما ز س��ا
شهرداري هاي استان اردبيل 
گف��ت: به منظور تس��ريع 
در ام��ر ص��ادرات و واردات 
محصوالت كش��اورزي به 
كشور آذربايجان تفاهم نامه 
نصب دس��تگاه »ايكس ري« منعقد ش��د. به گزارش 
استانداري اردبيل، اكبر زارع عنوان كرد: ظرف شش ماه 
آينده با سرمايه گذاري بيش از ۱9 ميليارد توماني دستگاه 
»ايكس ري« در محل گمرك بيله سوار نصب مي شود وي 
افزود: در جلسه اي كه با حضور رييس كاالي قاچاق و ارز 
كشور برگزار شد مقرر گرديد صندوق نوآوري شكوفايي 
شركت دانش بنيان با در نظر گرفتن شرايط منطقه اين 
دستگاه را نصب كنند. زارع ادامه داد: با نصب اين دستگاه 
قطعا تسريع در روند تردد كاميون ها و سالمت صادرات و 
واردات به طور تضميني انجام مي شود. مديرعامل سازمان 
شهرداري هاي اس��تان اردبيل گفت: سازمان همياري 
شهرداري هاي استان با مشاركت در طرح هاي عمراني 
كارهاي خوبي در سطح استان شروع كرده است. اكبر 
زارع  تصريح كرد: مطالعه پروژه راه آهن اردبيل پارس آباد، 
عمليات اجرايي نصب دستگاه ايكس ري، آغاز احداث 
هتل پنج ستاره و چندين پروژه خرد و بزرگ با تالش اين 

سازمان در استان استارت مي خورد. 
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اختصاص بسته هاي »هديه«
و »جبراني« اينترنت همراه اول

به منظور تكريم و رضايت مش��تركان، همراه اول 
بس��ته هاي هديه و جبراني ويژه اي در نظر گرفته 
اس��ت.به گزارش »تع��ادل« از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، اپراتور اول يك بسته 
هديه اينترنت براي كليه مشتركان دايمي و اعتباري 
خود در نظر گرفته كه قابليت فعالسازي آن با تمامي 
بسته هاي اينترنت فعال وجود دارد. اين بسته هديه 
همراه اول، يك گيگابايت حجم و پس از فعالسازي 
تا ۲۴ ساعت مهلت استفاده دارد. تمامي مشتركان 
دايمي، اعتباري و س��يم كارت انارستان مي توانند 
اين بس��ته رايگان را فقط يك بار و با شماره گيري 
»ستاره 9۸ ستاره ۱ مربع« دريافت كنند. همچنين 
براي مشتركاني كه در ايام قطع اينترنت بسته ديتا 
داشته اند، همراه اول طرح جبراني ويژه اي در نظر 
گرفته است؛ در اين طرح جبراني، به مشتركان داراي 
انواع بسته هاي اينترنت، بسته اي رايگان متناسب با 
مشخصات بسته از منظر زماني و حجمي اختصاص 
داده مي ش��ود كه جزيي��ات آن از طريق پيامك به 

اطالع ايشان خواهد رسيد.

آغاز ساخت اولين مدرسه 
معلوالن در يزد

يزد|مدير آموزش و پرورش اس��تثنايي استان 
يزد از آغاز س��اخت مدرس��ه نابيناي��ان در اين 
اس��تان همزمان ب��ا روز جهاني معل��والن خبر 
داد و گفت: در حوزه اس��تثنايي سعي بر رعايت 
حداقل مناسب سازي ها شده ولي برخي مدارس 
قديمي مناسب سازي نيستند. مصطفي پايدار 
در گفت وگ��و با ايس��نا، اظهار كرد: ب��ا توجه به 
اينكه در حال حاضر فضاي آموزش��ي استاندارد 
معلوالن به ويژه متناسب با نيازهاي ويژه نابينايان 
در ي��زد وجود ن��دارد، اين مجتمع با س��ه مركز 
آموزشي دبستان، متوسطه اول و دوم و همچنين 
بخش هاي خدمات دهي به معلوالن تمام نيازهاي 
دانش آموزان معلول به وي��ژه نابينا و افراد دچار 
مشكل بينايي را نيز پوشش مي دهد. وي اضافه 
كرد: اين مجموعه با ارايه خدمات متمركز نيازهاي 
ديگر اين قشر از جمله اياب و ذهاب وساير خدمات 
آموزشي را نيز ارايه مي دهد ولي تداوم اين مهم 
همراهي دستگاه هايي مانند مسكن و شهرسازي، 

خيرين و دولت را مي طلبد.

قاچاق زعفران
در بسته هاي پفك

تايباد|جانش��ين فرمان��ده مرزباني اس��تان 
خراسان رضوي از كشف زعفران خشك قاچاق 
در بسته هاي پفك توسط مرزبانان هنگ مرزي 
و مرزباني درجه يك تايباد خبر داد. س��رهنگ 
حس��ين ابراهيمي اظهار كرد: ماموران مرزباني 
مس��تقر در پس��ت كنترل و مراقبت مرزي ۱۷ 
شهريور دوغارون، موفق به كشف ۱۰ كيلوگرم 
زعفران خش��ك قاچاق ش��دند. ماموران حين 
بازرسي بار مسافران توانستند با تيزبيني و درايت 
كافي اين مق��دار زعفران قاچ��اق را كه به طرز 
ماهرانه اي در بسته هاي پفك جاسازي شده بود 
كشف كنند. سرهنگ ابراهيمي بيان كرد: در اين 
ارتباط ۲ تبعه افغانستاني دستگير و جهت سير 

مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

اجراي طرح سنجش قامت 
در بين 4500 زن روستايي

 قزوين|رييس گروه ورزش بانوان استان قزوين 
گف��ت: بيش از چهار ه��زار و ۵۰۰ نف��ر از زنان و 
دختران باالي ۱۵ س��ال در طرح ساختار قامتي 
زنان روستايي سنجش مي ش��وند. ندا پاكدامن 
گفت: پارسال سه هزار و ۷۸۰ نفر از بانوان روستايي 
در طرح قامت زنان روستايي سنجش شدند و اين 
آمار امسال۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. به گفته 
پاكدامن، پارسال ۲۳ روستاي استان قزوين در اين 
طرح شركت كرده بودند و امسال اين تعداد به ۳۰ 
روستا افزايش مي يابد. وي افزود: ساختار قامت 
زنان و دختران روس��تايي در ۱9 مورد سنجش 
مي شود. رييس گروه ورزش بانوان استان گفت: 
تا پايان سال ۲۰۲۵ بايد تمام زنان روستايي زير 

پوشش اين طرح ملي قرار گرفته باشند.

11 درصد جمعيت شهر 
اصفهان سالمند هستند

 اصفهان| شهردار اصفهان با بيان اينكه نزديك به ۱۱ 
درصد جمعيت شهر اصفهان سالمند هستند، گفت: 
سالمندان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي شهر در 
صورت ايجاد فرصت مي توانند با تجربه ها و تدابير خود 
به اداره شهر كمك كرده و تجارب خود را انتقال دهند.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در نشست تخصصي دو روزه شهر 
دوس��تدار س��المند كه با حضور نماينده صندوق 
جمعيت سازمان ملل متحد، مشاور بين المللي طرح 
و مسووالن ش��وراي ملي سالمندان كشور، اعضاي 
شوراي شهر و مديركل سازمان بهزيستي در اصفهان 
آغاز شد، گفت: طبق آمار س��ال 9۵، شهر اصفهان 
داراي بيش از دو ميلي��ون و ۲۵۰ هزار نفر جمعيت 
و سومين ش��هر پرجمعيت ايران است، اين شهر به 
لحاظ موقعيت جغرافيايي و وجود صنايع مختلف 
و بزرگ، شهري مهاجرپذير است، شهري كه تا سال 
9۵ و بر اساس آمار بيش از ۴۰۰ هزار حاشيه نشين در 

9 منطقه حاشيه اي داشته است. 

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

حمايت هاي يارانه اي پاسخگوي مشكالت معلوالن نيست

مصائب مالي معلوالن

تعيين ۳۶ درصد از حريم رودخانه هاي كشور در ۴۵ سال 

بر اساس آمار س��ازمان جهاني بهداشت 13 درصد هر 
جامعه اي را معلولين تشكيل مي دهند و اين آمار در ايران 
حكايت از آن دارد كه حدود دو ميليون نفر از افراد جامعه 
معلول هستند اما اين گروه نه جايگاهي در اشتغال دايم 
داشته و نه سهمي از بودجه دارند كه به دنبال خود سبب 
ش��ده تا تمام قوانين و برنامه هاي حمايت از اين قشر 
آسيب پذير بي سرانجام باقي بماند، از قانون حمايت از 
معلوالن تا مناسب سازي معابر شهري براي تردد آنها. 
به اين ترتيب داشتن شغل، رفت و آمد بدون دردسر و 
اجراي يك قانون حمايتي ك��ه از حداقل هاي زندگي 
يك شهروند است براي معلوالن تبديل به يك روياي 
دست نيافتني شده است. قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن، به عنوان مهم ترين سند حمايتي از افراد معلول 
كشور، چند سالي است كه تصويب شده اما بي توجهي به 
اعتبار و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين طرح سبب 
شده قانوني كه چندين سال در مجلس شوراي اسالمي 
خاك خورد و با تالش معلوالن سرانجام به نتيجه رسيد، 
كارآمدي خود را از دس��ت داده و به دسته قوانين فاقد 
اجرا اضافه شود از سوي ديگر گره اشتغال كه از مهم ترين 
مش��كالت حال حاضر افراد معلول در كشور، شناخته 
مي شود هم به رغم قانون ابالغي به دستگاه هاي دولتي 
براي اختصاص يافتن سه درصد از سهم استخدام ها به 
افراد معلول، هنوز باز نشده و سازمان ها زير بار استخدام 
معلوالن نمي روند. از همين رو دولت تالش كرد از طريق 
سازمان بهزيستي كه متولي اصلي پاسخگويي به مسائل 
و مشكالت معلوالن اس��ت، بخش خصوصي را در اين 
حوزه فعال كند كه در اين راستا مراكز خصوصي ارايه 
خدمات به معلوالن راه اندازي شد. اما تامين نشدن اعتبار 
مورد نياز سرانجام اين مراكز را به تعطيلي كشاند و همين 
مساله، مشكالت افراد معلول را تشديد كرده است. با اين 
حال با گذشت ۲۴۶ روز از سال ۹۸ هنوز حتي يك ريال 
اعتبار براي اجراي قانون و برنامه هاي حمايت از معلوالن 

تخصيص نيافته است.

     معضالت معلوالن از زبان خودشان
بر اساس قوانين چهارم، پنجم و ششم توسعه تخصيص 
بودجه معلوالن و نهاده��اي حمايتي بايد در كمترين 
زمان و ب��دون كوچك ترين انقباض��ي اختصاص پيدا 
كند اما اين اتفاق در عمل رخ ن��داده و نمونه واضح آن 
هم تخصيص نيافتن بودجه قان��ون حمايت از حقوق 
معلوالن بوده و سازمان برنامه و بودجه هم دليلي براي 
اين تأخير عنوان نكرده است. علي همت محمودنژاد، 
مديرعامل انجمن دفاع از حق��وق معلوالن درباره اين 
موضوع گفت: مجلس 11۰۰ ميليارد تومان براي اجرا 
مصوب كرده بود اما اين در حالي است كه در شرايط بد 
تحريم و تحوالت اقتصادي از جمله گران شدن بنزين و 
ساير عوامل موثر، جامعه معلوالن دچار مشكالت زيادي 

شدند به طوري كه قيمت يك دستگاه ويلچر تا ۴ برابر 
افزايش پيدا كرده است.

او افزود: در ح��ال حاضر يك ويلچر بين يك ميليون و 
۶۰۰ تا ۷ ميليون تومان براي يك معلول هزينه دارد كه 
بسته به نوع آن قيمت متفاوت خواهد بود اما ويلچرهاي 
برقي و مكانيكي بين 1۵ تا 3۰ ميليون تومان هستند كه 
به هيچ عنوان خريد اين نوع ويلچر در توان افراد داراي 

معلوليت نيست.
محمودنژاد بيان كرد: يكي ديگر از مشكالت معلوالن 
در مورد مس��كن آنهاست و گران شدن قيمت مسكن 
در كشور بس��ياري از افراد داراي معلوليت را كه گمان 
مي رفت با همكاري بهزيس��تي صاحب مسكن شوند، 
نااميد كرده اس��ت. كمك و مساعدت بهزيستي در امر 
مسكن براي يك فرد معلول 1۰ ميليون تومان معادل 
يك متر مربع زمين در تهران اس��ت و با اين مساعدت 
به هيچ وجه معلوالن نمي توانند صاحب خانه شوند. بر 
اساس قانون جامع حمايت از معلوالن ساخت مسكن 
ارزان قيمت بايد براي اين افراد فراهم شود و بر اساس 
قوانين باالدستي نيز ساخت مس��كن ارزان براي افراد 
محروم جامع��ه و معلوالن از وظايف دولت اس��ت، در 
حالي كه هم اكنون بسياري از معلوالن با مشكل مسكن 

مواجه هستند.

مديرعامل انجم��ن دف��اع از حقوق معل��والن به امر 
مناسب سازي نيز اش��اره كرد و اظهارداشت: وضعيت 
مناسب سازي نسبت به گذشته بهتر نشده و همچنان 
نيز وضعيت خوب��ي نداريم، به طوري ك��ه افراد داراي 
معلوليت امكان حضور راحت در سطح شهر و استفاده 
از اماكن تفريحي-ورزشي را ندارند و فقط در برخي از 
ساختمان هاي دولتي جديد تا حدودي مناسب سازي 

رعايت شده است.
محمودنژاد افزود: استفاده از اماكن تفريحي و ورزشي 
براي معلوالن بر اساس قانون بايد رايگان باشد، اين در 
حالي است كه حتي در مراكزي كه مربوط به سازمان 

بهزيستي است، معلوالن بايد مبلغي را پرداخت كنند.

     وضعيت يارانه مراكز غيردولتي معلوالن 
اگرچه معل��والن معتقدند تخصيص نيافتن بودجه به 
قانون جامع حمايت از معلوالن كش��ور آسيب زده و به 
تبع آن برنامه هاي حمايت از اين قش��ر هم روي زمين 
باقي مانده است، اما مسووالن معتقدند چنين ديدگاهي 
صحت ندارد.محمد نفريه معاون توانبخش��ي سازمان 
بهزيستي درباره اين موضوع بيان كرد: در شرايط فعلي 
۲۶ هزار و ۲۴۸ معلول ضايعه نخاعي نيز ماهيانه حق 
پرستاري مي گيرند. ۲۴۰۰ نفر نيز معلول ضايعه نخاعي 

براي دريافت حق پرس��تاري طي ي��ك ماهه اخير به 
افراد تحت پوشش اضافه شدند. از سوي ديگر در طرح 
توانبخش��ي مبتني بر جامعه روستايي، با پوشش ۹۹ 
درصدي روس��تاها ۴۸3 هزار و ۸۴۲ معلول شناسايي 

شدند كه تحت پوشش سازمان قرار دارند. 
او با اش��اره به اينك��ه 13۷۲ مركز روزانه توانبخش��ي 
غيردولتي كه شامل حرفه آموزي، اوتيسم، كارگاه هاي 
توليدي، مراكز نگهداري سالمندان، نابينايان و معلوالن 
جسمي و حركتي مي شوند، گفت: ۵۲ هزار و ۹1۲ نفر 
در اين مراكز خدم��ات دريافت مي كنند كه ۴۵ هزار و 
۵۴3 نفر يارانه بگير هستند. از سوي ديگر 13۴۹ مركز 
ش��بانه روزي و مراقبت در منزل نيز به ۷۷ هزار معلول 
خدمات ارايه مي دهند كه ۶۵ هزار و ۶۴3 نفر از اين افراد 

يارانه دريافت مي كنند. 
نفري��ه در م��ورد افزاي��ش ۲۰ درصدي ياران��ه مراكز 
غيردولتي هم بيان كرد: سال گذشته از بهمن ماه يارانه 
مراكز اضافه شده و بر اساس آن هر ماه پرداخت مي شود. 
افزايش ۲۰ درصدي يارانه اين مراكز در سال جاري ماه 
گذش��ته به تصويب هيات دولت رسيده اما هنوز براي 
اجرا به سازمان بهزيستي ابالغ نشده و هر زماني كه از 
س��وي دولت به ما ابالغ شود نسبت به اجراي آن اقدام 

خواهيم كرد. 

     پيش بيني بودجه ۳۳ هزار ميليارد توماني
براي سال 99

معاون توانبخشي سازمان بهزيس��تي به قانون جامع 
حماي��ت از حقوق معلوالن نيز اش��اره ك��رد و گفت: 
پيشنهادي كه براي اجراي اين قانون داشتيم 1۲ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه مجلس در اليحه بودجه 
۹۸ ب��ا هزار و 1۰۰ ميليارد تومان آن موافقت كرد اما از 
ابتداي سال كه تاكنون در آذر ماه قرار داريم حتي يك 
ريال هم به سازمان داده نش��ده البته قول داده اند اين 
اعتبار را از محل هدفمندي يارانه ها تامين كنند. براي 
س��ال آينده و اجراي قانون جامع معلوالن پيش بيني 
اعتبار 33 هزار ميليارد تومان را كرده ايم كه پيشنهاد آن 

نيز داده شده است. 
نفريه گفت: هر ميزان اعتبار بيشتري كه به ما بدهند به 
تعداد بيشتري از تحت پوششي ها مي توانيم خدمات 

ارايه دهيم و دامنه خدمات مان گسترده مي شود. 
 به گفته وي، هر زمان كه بودجه امس��ال اجراي قانون 
پرداخت شود طي ۴۸ ساعت مي توان آن را در مواردي 
كه نياز است و از قبل مشخص شده است هزينه كنيم. 

معاون توانبخشي سازمان بهزيس��تي گفت: در حال 
حاضر ۲۰۰ هزار تومان حق پرس��تاري مي دهيم كه با 
پرداخت اعتبار قانون جامع اين حق پرستاري به ۴۰۰ 
هزار تومان در ماه مي رسد و همچنين ما به التفاوت ۲۰ 
درصد افزايش يارانه مراكز غيردولتي، خريد وس��ايل 
توانبخشي، يارانه معيشت و ... نيز در مدت زمان كوتاهي 

در نهايت طي 1۰ روز انجام مي شود. 
وي در خصوص معلوالن پشت نوبت دريافت مستمري 
نيز گفت: در ح��ال حاضر براي پوش��ش معلوالن در 
سازمان بهزيس��تي پش��ت نوبت نداريم و تمام پشت 
نوبتي هاي مستمري را تا آذر ماه پارسال صفر كرده ايم 
اما با توجه به شرايط اقتصادي جديد و طي سال گذشته 
1۶۰ هزار معلول پش��ت نوبت دريافت مس��تمري ما 

قرار دارند. 
معاون توانبخشي سازمان بهزيس��تي در مورد تغيير 
قيمت بنزين نيز گفت: با تغيير قيمت بنزين معلوليني 
كه به مراك��ز روزانه ما و همچني��ن مراقبت در منزل 
نگهداري مي شوند براي سرويس رفت و آمد به مشكل 
برخورده اند و هزينه هاي آنها زياد شده است بر همين 
اساس مكاتبات الزم با مسووالن ذيربط انجام شده و از 
آنها خواس��ته ايم براي اين معلولين نيز سهميه بنزين 
جداگانه اي در نظر بگيرند و پيگير اين موضوع هستيم. 
به گفته وي، امس��ال با توجه به تصوي��ب هزار و 1۰۰ 
ميليارد تومان حق معيشت براي تمامي معلوالن شديد و 
خيلي شديد و سه دهك پايين درآمدي اجرايي مي شود 
و پوشش حق معيشت ساير گروه هاي معلوالن و اجراي 
موارد ديگر از قانون جامع نياز است كه اعتبار بيشتري 

اختصاص پيدا كند. 

رييس كارگروه محيط زيس��ت هيات ويژه گزارش ملي 
س��يالب ها با بيان اينكه طي ۴۵ س��ال تنها 3۶ درصد از 
حريم رودخانه ها تعيين شده است، گفت: عدم شناسايي 
حريم رودخانه ها موجب ش��ده اس��ت كه در محل سيل 
ساخت و ساز صورت گيرد و خسارات زيادي به مردم وارد 
شود. رضا مكنون، با بيان اينكه سيل امسال درس خوبي 
به ما داد، گفت: شروع س��يل از بارش هاي آسماني است 
كه در حيطه اختيارات ما نيس��ت، ولي بر روي زمين ما 
اقداماتي انجام داديم كه به شدت بخشيدن سرعت سيل 
كمك كرديم، نمونه آن خالي كردن جنگل ها از پوشش 
درختان در ارتفاعات است. وي سدسازي را با هدف تامين 
آب ش��رب در زمان كم آبي و كنترل سيل دانست و ادامه 
داد: دو هدف متناقض يكديگر هس��تند و ما بايد اين دو 
مقوله را مديريت كنيم و اگر در مديريت اين حوزه ها دير 
اقدام كنيم، ممكن اس��ت در زمان سيل با رهاسازي دير 
هنگام آب از سدها چالش هاي ديگري رخ دهد؛ از اين رو 
مديريت آب سدها يكي از اقدامات كليدي در اين زمينه به 
شمار مي رود. مكنون، با تاكيد بر اهميت مديريت بحران 
در پايين دست، اظهار كرد: تصور همگان بر اين است كه با 

ساخت سد، ديگر خطر سيل در پايين دست وجود ندارد، 
ولي اين طور نيست؛ بلكه تا ابد سيل جاري خواهد شد و ما 
در اين زمينه تنها مي توانيم سيل را مديريت كنيم. رييس 
كارگروه محيط زيست هيات ويژه گزارش ملي سيالب ها، 
مديريت سيل را مديريت ريسك دانست و يادآور شد: در 
گذشته ما در دانشگاه ها تاكيد بر »كنترل سيل« داشتيم و 
پس از آن بر رويكردهاي »مديريت سيل« تاكيد شد، ولي 
امروزه »مديريت يكپارچه سيل« مد نظر است؛ به اين معنا 
كه هم در باال دست، طبيعت دستكاري نشود تا سيل شدت 

يابد و هم اقدام به مديريت سدها شود.
وي با اش��اره به نقش نگهداري پل ها در كاهش خسارات 
ناشي از سيل، گفت: قرار است در پايين پل هاي ساخته 
شده ۶ متر دهنه ايجاد شود تا در زمان سيل آب به راحتي 
از آن رها شود، ولي در طي  اين سال ها رسوبات به اندازه 3 

متر انباشته شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير مشابه آن را 
سيل شيراز دانست كه مسير رودخانه تصرف و جاده سازي 
شده است يا در آق قالي استان گلستان و سيالخور استان 
لرستان كه ساخت و ساز در مسير سيل موجب شد كه با 

جاري شدن آب خسارات زيادي به اين مناطق وارد شود. 
مكنون با تاكيد بر اينكه كامال مش��هود است كه دخل و 
تصرف ما در طبيعت با ش��ناخت كامل نبوده اس��ت، بر 
مطالعه تجربيات جهاني در اين زمينه تاكيد كرد و يادآور 
شد: ما بايد براي 1۰ سال آينده در اين حوزه برنامه ريزي 
كنيم و دانشگاه ها و مراكز مسوول هماهنگ تر عمل كنند 
تا خس��ارات در كشور به حداقل برس��د. رييس كارگروه 
محيط زيست هيات ويژه گزارش ملي سيالب ها با بيان 
اينك��ه وزارت نيرو بايد حريم رودخانه ها را شناس��ايي و 
كدگذاري كند، خاطرنش��ان كرد: در طي ۴۵ سال تنها 
3۶ درصد از حريم رودخانه هاي ايران تعيين شده است. 
حريم دريا مشخص و ميخكوبي شده است؛ ولي اين اقدام 
براي حريم همه رودخانه ها انجام نشده است. به گفته وي 
با تعيين حريم رودخانه ها، در صورت بروز س��يل دولت 
تعهدي براي پرداخت خسارات به سازه هاي آسيب ديده 
ندارد و اين كاري است كه در كشورهايي مانند امريكا انجام 
شده است. مكنون، بيمه ساختمان ها را از ديگر چالش هاي 
كشور در حوزه مخاطرات نام برد و يادآور شد: در كل ايران 
تنها 3 درصد كارها بيمه هستند كه شامل بيمه خودرو و 

بدنه مي شود. در ايران ساختمان ها بيمه خسارت ندارند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير تاكيد 
كرد: در اين س��يل ما متوجه ش��ديم كه ارتباطات ميان 
دس��تگاه ها مهم است. هواشناس��ي اطالعات كلي دارد؛ 
ولي وقوع س��يل بايد اطالع رساني مي ش��د و كسي كه 
اطالع رساني مي كند بايد استراتژي داشته باشد و اين طور 
نباشد كه هر دستگاهي بگويد وظايف خود را انجام داده ام. 

به عنوان نمونه سازمان هواشناسي اعالم كرده است كه در 
اساسنامه اين سازمان پيش بيني سيل ديده نشده؛ از اين 

رو تنها اقدام به پيش بيني هوا مي كند.
وي تصريح ك��رد: عالوه ب��ر آن باي��د تصميم گيري در 
چنين رخدادهايي س��ريع صورت گيرد، ولي در س��يل 
سال جاري دستگاه هايي كه تا حدودي مسوول بودند، 

مي گويند تصميم گير نيستند.
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چاپ ُكند كتاب هاي درسي 
به علت محدوديت كاغذ

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه در حال حاضر 
هر دو شركت چاپ و نشر و افست در حال توليد 
كتاب هاي درسي س��ال آينده هستند اما شايد 
برخالف سال هاي گذشته سه شيفته كار نكنند 
زيرا با محدوديت كاغ��ذ روبروييم، گفت: بيش 
از 1۰۰۰ عن��وان كتاب مرحل��ه به مرحله چاپ 
مي شود تا در ابتداي سال تحصيلي آتي به موقع 

به دست دانش آموزان برسد.
محمدمهدي كاظمي، با اشاره به مشكالت ايجاد 
شده براي تامين كاغذ مورد نياز كتب درسي سال 
آينده اظهار كرد: فرآيند توليد و چاپ كتب درسي 
يك سال آينده، معموال از ابتداي هر سال تحصيلي 

و حتي از شهريور ماه آغاز مي شود.
وي افزود: توليد كتب درسي فرآيندهاي بسياري 
دارد؛ اقدامات الزم براي چاپ كتب درسي سال 
تحصيل��ي 1۴۰۰-13۹۹ ني��ز از ابتداي س��ال 
تحصيلي جاري شروع شده، ولي مشكل اصلي ما 

تامين كاغذ است.
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه مجوزهايي 
از كارگ��روه اقتصادي دولت گرفتي��م و در حال 
پيگيري براي تخصيص ارز دولتي و تامين كاغذ 
مورد نياز شركت هاي افست و چاپ و نشر هستيم 
گفت: بخش��ي از كاغذ مورد نياز ما نيز از منابع و 
توليدات داخلي تامين مي شود، اما شركت مربوطه 
به دليل مشكالتي نتوانست تعهداتشان را كامل 
انجام دهد اما در تالشيم اين شركت به تعهدات 
قبلي خود عمل و قرارداد جديد را منعقد كنيم تا 
براي سال آينده مشكلي در توليد و توزيع كتب 

درسي نداشته باشيم.
كاظمي ادامه داد: در حال حاضر هر دو شركت 
چاپ و نشر و افس��ت در حال توليد كتاب هاي 
درسي س��ال آينده هس��تند اما شايد برخالف 
س��ال هاي گذشته سه ش��يفته كار نكنند زيرا 
ب��ا محدوديت كاغذ روبرويي��م. بيش از 1۰۰۰ 
عنوان كتاب مرحله به مرحله چاپ مي شود تا 
در ابتداي سال تحصيلي آتي به موقع به دست 

دانش آموزان برسد.

همپوشاني بيمه ها
منابع مالي را مي بلعد

همپوش��اني بيمه ها يكي از دالي��ل اصلي فرار 
منابع بيمه اي است كه با تجميع بيمه ها برطرف 

خواهد شد.
حس��ين صاحب جم مع��اون س��ابق اداره مالي 
سازمان بيمه س��المت با بيان اين مطلب گفت: 
چالش اصلي در بخش بيم��ه هماهنگ نبودن 
توان ما با انتظارات است، ناديده گرفتن اين فاصله 
و نداشتن پيش بيني درس��ت از هزينه ها سبب 
مي شود دست به اقدامي بزنيم كه گاهي اوقات 
ارايه خدمات عادي و پايه نيز با مشكل روبرو شود. 
وي افزود: در سيس��تم درمان كشور بارها شاهد 
اين روند بوده ايم كه هرگاه وضع مالي دولت خوب 
بوده، خدمات درماني بهتر و لوكس بوده است و هر 
زمان اوضاع اقتصادي مطلوب نبوده، سعي دولت 
اين بوده است كه دخل و خرج همخواني داشته 
باشد. اين كارشناس حوزه سالمت و دارو كه در 
يك برنامه راديويي صحبت مي كرد، در خصوص 
تجميع بيمه ها گفت: در س��ال ۷۹، به مدت سه 
سال، نيرو و هزينه زيادي براي تجميع برخي از 
بيمه ها صرف شد چرا كه مديران وقت متوجه اين 
موضوع ش��ده بودند كه يكي از منافذ فرار منابع 

بيمه اي همپوشاني است.
صاحب جم با ابراز تاسف از اينكه پس از گذشت 
۲۰ سال هنوز موفق به تجميع نشده ايم، اظهار 
كرد: متاس��فانه هنوز قادر نيستيم مشكلي كه 
موجب هدر رفت منابع مالي سازمان هاي بيمه گر 

شده است را از بين ببريم.
وي در خاتمه حل مش��كالت فعل��ي را در گرو 
پيش بيني منابع مالي معتبر و قابل اتكا دانست و 
عنوان كرد: همه سازمان هاي بيمه گر به صورت 
دقيق مي توانند ميزان هزينه هاي خود را براي يك 
سال برآورد كرده و متناسب با منابع و ظرفيت هاي 

خود، دفترچه درماني صادر كنند.

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. 
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 دليل فراموشي 
مصوبه ساماندهي مشاغل سيار

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه به نظرم حضور 
دستفروشان منافعي براي ش��هرداري دارد، گفت: 
بيش از 8 ماه از تصويب مصوبه ش��وراي شهر براي 
ساماندهي مشاغل سيار مي گذرد ولي هنوز اراده اي بر 
اجراي آن نيست. حجت نظري در گفت وگو با فارس، 
درباره بازگشت مجدد دستفروشان به برخي معابر 
و پياده راه هاي پايتخت اظهاركرد: به نظر مي رس��د 
شهرداري تهران و معاونت خدمات شهرداري اراده اي 
براي ساماندهي دستفروشان و مشاغل سيار ندارد.  
او اف��زود: اين موضوع برايم پس از چند ماه پيگيري 
مستمر، محرز شده و به نظرم معاونت شهرداري از 
عدم اجراي مصوبه شوراي شهر مبني بر ساماندهي 
مشاغل سيار منافعي دارد كه از آن بي اطالعيم. عضو 
شوراي شهر تهران ادامه داد: تاكنون پيگيري هاي 
الزم را در اي��ن زمين��ه انج��ام داده ام، ام��ا به نظرم 
شهرداري به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل 
نكرده است. البته موضوع را با شهردار هم مطرح كرده 
و از طريق تريبون شوراي شهر و گفت وگو با رسانه ها 
و معاون ش��هردار و مديرعامل ساماندهي مشاغل 
موضوع را در ميان گذاش��تم، اما با گذشت بيش از 
هشت ماه از تصويب مصوبه شوراي شهر، اراده اي بر 
اجراي آن نبوده است.  نظري تصريح كرد: شهرداري 
اعالم كرده كه موضوع را پيگيري مي كند اما تاكنون 
به نتيجه نرسيده و در تالشيم تا جايي كه امكان دارد، 
موضوع را با تعامل و بدون توسل به ابزار قهريه حل 
كنيم، ولي اگر اين موضوع اجرايي نشد، از اهرم هاي 

قانوني بهره مند مي شويم.  

 بهسازي پياده راه الله زار 
تا پايان سال 

شهردار منطقه 12 ش��هر تهران با اشاره به ادامه 
فعالي��ت در پروژه بهس��ازي پي��اده راه خيابان 
الله زار گفت: اجراي اين پروژه تا پايان س��ال به 
اتمام خواهد رس��يد. علي محمدي سعادتي در 
گفت وگو با فارس، در خصوص س��رانجام طرح 
بهسازي پياده راه خيابان الله زار افزود: اين طرح 
همانطور كه در گذشته گفته شده بود به جهت 
آنكه در عبور و مرور شهروندان و همچنين كسب 
و كار مغ��ازه داران اين خيابان خللي ايجاد نكند 
در قطعات 100 متري به اجرا درآمده اس��ت. او 
ادامه داد: تاكنون بخش ه��اي زيادي از خيابان 
الله زار شمالي حدفاصل خيابان انقالب تا خيابان 
منوچهري كار بهسازي اش انجام شده است و اين 

روال به همين شكل ادامه پيدا خواهد كرد.

افزايش هزينه سرويس 
مدارس با مجوز شورا 

عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران با بي��ان اينكه رانندگان س��رويس مدارس 
در حال حاض��ر مجوز افزايش هزينه س��رويس را 
ندارند، گفت: البته اين موضوع دير يا زود بر اساس 
مصوبه شوراي شهر انجام مي گيرد. شهربانو اماني 
در گفت وگ��و با فارس، درباره نرخ كرايه  س��رويس 
مدارس با توجه به تغيير قيمت بنزين و سوخت در 
كشور اظهاركرد: در حال حاضر رانندگان سرويس 
مدارس اجازه ندارند هزينه سرويس خود را افزايش 
دهند و اگر راننده اي اقدامي در اين زمينه داش��ته 
باشد تخلف انجام داده و قابل پيگيري است. او افزود: 
والدين مي توانند گزارش تخلف سرويس مدارس را 
به سازمان تاكسيراني شهر تهران اعالم كنند، همه 
رانندگان س��رويس مدارس باركد دارند و مي توان 
از اي��ن طريق تخلف��ات آنها را گ��زارش داد.  عضو 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر ادامه 
داد: سال گذشته نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي 
و سرويس مدارس بر اس��اس تورم حدود 20تا 23 
درصد افزايش يافت ولي اينكه امسال زودتر از موعد 
مقرر نرخ ها تغيير كند يا خير را خبر ندارم.  به گفته او 
هر ساله در بهمن ماه اليحه نرخ گذاري وسايل حمل 
و نقل عمومي و سرويس مدارس توسط شهرداري به 
شوراي شهر ارايه مي شود و اعضاي شورا تصميمات 
الزم را در اين زمينه مي گيردو سرانجام هيات تطبيق 
و فرمانداري تصميم پاياني براساس مصوبه شوراي 

شهر خواهند داشت.

قانون در حوزه مديريت شهري 
كم نداريم، اجرا  نمي شوند

محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر تهران گفت: 
قوانين زيادي در حوزه مديريت ش��هري داريم كه 
بايد تنقيح شود. در همين چند سال اخير نيز قوانين 
مناسبي تدوين شده و حتي آيين نامه هايش نيز نوشته 
شده اما 10 درصد هم اجرا نشده است. به گزارش مهر، 
هاشمي افزود: واقعيت اين است كه امروز كشور با دو 
مشكل بزرگ مواجه اس��ت، معضل اول تهديدات و 
تحريم هاي خارجي است كه بر اثر يك جانبه گرايي و 
بد عهدي قدرت هاي جهاني ايجاد شده و موجب شده 
درآمد ارزي كشور از حدود 100 ميليارد دالر در 10 
سال قبل به يك سوم آن كاهش يابد و همين ميزان 
درآمد نيز به سادگي قابل انتقال به داخل كشور نيست.  
او ادامه داد: مشكل دوم بروكراسي ناكارآمد داخلي 
در كشور است كه اجازه استفاده كامل از ظرفيت ها 
و توانمندي هاي داخلي را نمي دهد. البته اين مساله 
مختص امروز نيست اما دشوار شدن شرايط و تحريم ها 
موجب شده تا فشار مشكالت بيشتر حس شود و اين 
مس��اله امروز براي مردم نمود بيشتري پيدا كند. او 
گفت:  در مصوبه شوراي اقتصاد براي تامين 1۹ هزار 
اتوبوس و ۴0 هزار ميني بوس براي كليه شهر ها مقرر 
شده اعتبار تخصيص دهند اما تاكنون كه يك سال و ۹ 
ماه از اين مصوبه مي گذرد به دليل نا هماهنگي وزارت 
صم��ت، وزارت راه و وزارت نفت و بانك هاي عامل و 
صندوق ذخيره ارزي اين مصوبه بال استفاده و عمل 
مانده و امروز شاهديم سوخت گران مي شود اما حتي 
يك اتوبوس هم به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر ها 

اختصاص پيدا نمي كند.

بانك مركزي كارنامه رسمي بازار ملك تهران در آبان ماه را منتشر كرد

با تداوم آلودگي هوا همچنان اين سوال مطرح است كه عوامل ايجاد كننده آن چيست؟ 

افزايش معامالت مسكن در دومين ماه پاييز

پديده بين قاره اي، علت اصلي آلودگي هوا
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اگر بازار مسكن در تيرماه به اوج قيمتي خود رسيد و متوسط 
قيمت هر متر مربع 13 ميليون و 350 هزار تومان را در شهر 
تهران به ثبت رساند، در ارديبهشت به اوج معامالتي خود 
رسيده و قله 12 هزار و 128 فقره معامله را فتح كرده بود. پس 
از اين دو نقطه اوج، بازار مسكن دو روند متفاوت را در پيش 
گرفته اس��ت، به گونه اي كه بازار مسكن پس از فرود از اوج 
قيمتي از مرداد به بعد، به كاهش تدريجي اما مستمر قيمت 
تن داده است و با شيب ماليمي اين مسير را طي مي كند اما 
با فرود از اوج معامالتي، تنها در ماه هاي خرداد،  تير، مرداد و 
شهريور با شيب ماليمي دچار كاهش تعداد معامالت شده 
است و از پايان ش��هريور ماه دوباره در مسير صعودي گام 
گذاشته است و از همين نقطه است كه راه خود را از قيمت 
جدا كرده و برخالف تداوم كاهش قيمت ها،  شاهد افزايش 
تعداد معامالت هس��تيم. در عين حال،  بايد گفت كه اين 
فراز و فرودها هم اينك واجد معنايي شگفت انگيز نيستند 
و در صورت تداوم مي توانند نشانگر تغييراتي عمده در اين 
بازار به شمار روند. در همين چارچوب است كه با توجه به 
برآيند آماري هشت ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل، مي توان گفت كه بازار مسكن همچنان دچار 

ركود - تورمي است. 

  نبض بازار در آبان
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، ميانگين قيمت خريد و 
فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
در ماه آبان با كاهش 2 درصدي به 12 ميليون و ۴60 هزار 
تومان رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. همچنين در آبان ماه سال 13۹8 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به ۴.1 
هزار واحد مس��كوني رسيد كه نس��بت به ماه قبل 1۹.5 
درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴0.7 درصد 
كاهش نشان مي دهد. پيش از اين، مشاوران امالك مناطق 
مختلف پايتخت )ش��مال، مركز، غرب،  ش��رق و جنوب( 
در گفت وگو با »تع��ادل« به اين موضوع اذعان داش��تند 
كه كاهش قيمت ها در مرداد و ش��هريورماه سال جاري، 
تاثيرمحسوسي بر معامالت نداشته است و جهش قيمت ها 
طي يك سال و نيم گذشته به اندازه اي بوده است كه كاهش 
چند درصدي نمي تواند كمكي به وضعيت بازار كند. به گفته 
آنها تنها فروشندگاني كه پول الزم هستند، اقدام به كاهش 
محسوس قيمت ها مي كنند و با خريدار كنار مي آيند اما 
مابقي فروشندگان، به علت عدم شفافيت بازار مسكن، دست 
و دلشان به فروش واحدهايشان نمي روند، اگرچه از سوي 
ديگر هم خريداران اين بازار، به دليل جهش قيمت مسكن 
و كاهش توان اقتصادي قادر به خريد مسكن نبوده و اغلب 

متقاضيان مصرفي مسكن از بازار خارج شده اند.

  قاب 8 ماهه
بر اساس گزارش بانك مركزي، تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران در هشت ماهه سال 13۹8 به حدود 
3۹.۹ هزار واحد مسكوني بالغ شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال پيش از آن،  56.2 درصد كاهش نشان مي دهد. 
در اين مدت، متوس��ط قيمت يك متر مرب��ع بناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در 
تهران 12 ميليون و 680 هزار تومان بود است كه نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 7۴.1 درصد افزايش نشان مي دهد.

  افزايش اقبال به واحدهاي قديمي 
براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط بانك مركزي، 
توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران 
به تفكيك عمر بنا در آبان ماه سال 13۹8 حاكي از آن است 
كه از مجموع ۴ هزار و 6۴ واحد مس��كوني معامله ش��ده، 
واحدهاي تا 5 سال س��اخت با سهم ۴2 درصد بيشترين 

سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم ياد شده در مقايسه 
با آبان ماه سال قبل حدود 2 واحد درصد كاهش يافته و در 
مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و 16 تا 20 

سال افزوده شده است.

   افزايش سهم منطقه 5  از معامالت 
همچنين توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق 
مختلف ش��هر تهران در آبان ماه س��ال 13۹8 حاكي است 
كه از ميان مناطق 22 گانه تهران، منطقه 5 با س��هم 17.2 
درصدي از كل معامالت، بيشترين تعداد قرارداد هاي مبايعه 

نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و ۴ 
به ترتيب با سهم هاي ۹.۴ و 8.5 درصدي در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در مجموع7۴.7 درصد از كل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران در آبان ماه سال جاري مربوط به 10 
منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 2، ۴، 
10، 1۴، 7، 8، 15، 1 و 11( بوده و 12 منطقه باقي مانده 25.3 

درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

  مناطق داراي كمترين و بيشترين قيمت 
 بررسي انجام شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد، در 

ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 
23 ميليون و ۴78 هزار تومان به منطقه يك و كمترين آن 
با 6 ميليون و ۴۹۹ هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشت. 
همچنين منطقه 5 با ثبت 700 معامله در ماه گذشته داراي 
بيش��ترين معامله و منطقه 1۹ با ثب��ت 25 معامله داراي 

كمترين معامله در ميان مناطق تهران به شمار مي روند.
همچنين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده بر حس��ب قيمت يك متر مربع بنا در مهر ماه سال 
13۹8 حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه 

قيمتي 7.5 تا ۹ ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 
12 درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختص��اص داده اند و دامنه قيمتي ۹ تا 10.5و 6 تا 
7.5 ميليون تومان به ترتيب با اختصاص س��هم 11.5 و 
10.1 درص��دي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين 
ماه، توزيع حجم معامالت به گونه اي بوده است كه 55.۴ 
درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني شهر تهران )12 ميليون و ۴60 

هزار تومان( معامله شده اند.

  واحدهاي پرطرفدار در آبان ماه؟
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده بر 
حس��ب سطح زيربنا هر واحد مس��كوني در آبان ماه سال 
13۹8 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده 
به واحدهاي مسكوني با زيربناي 50 تا 60 و 60 تا 70 متر 
مربع با سهم يكسان 1۴.۹ درصد اختصاص داشته است. 
واحدهاي داراي زيربناي ۴0 تا 50 و 70 تا 80 متر مربع به 
ترتيب با سهم هاي 11.6 و 11.۴ درصدي در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 56.5 درصد از معامالت انجام 
شده را به خود اختصاص دادند. همچنين در آبان ماه سال 
13۹8، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده بر حسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه در ميان 
دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 
300 تا ۴50 ميليون تومان با اختصاص سهم 1۴.۹ درصد، 
بيشترين سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص 
داده اند. واحدهاي داراي ارزش ۴50 تا 600 ميليون تومان 
و 600 ت��ا 750 ميليون تومان ني��ز به ترتيب با اختصاص 
س��هم هاي 12.1 و 10.6 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. در مجم��وع در اين ماه، ح��دود 53.5 درصد از 
معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از ۹00 ميليون 

تومان اختصاص داشته است. 

  پوشش هزينه خريد با وام مسكن؟
در حالي بانك مركزي متوس��ط قيمت يك مترمريع 
مسكن را 12 ميليون و ۴60 هزار تومان اعالم كرده كه 
وام بانك مسكن حدود 8.8 درصد يك آپارتمان 100 
متري را پوشش مي دهد. به گزارش تسنيم، وام هايي كه 
در بازار مسكن توسط بانك مسكن براي خريد پرداخت 
مي شود تناسبي با قيمت هاي كنوني ندارد. اين بانك 
هم اكنون دو نوع وام را به متقاضيان پرداخت مي كند؛ 
وام از طريق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس انداز يكم.

در نوع اول بنا بر اعالم بانك مس��كن سقف تسهيالت 
قابل اعطا از مح��ل اوراق گواهي حق تقدم براي خريد 
مس��كن براي امالك تا 20سال ساخت از تاريخ صدور 
اولين پروانه ساختماني )بدون توجه به تاريخ پايان كار 
ساختماني( در تهران 60 ميليون تومان مراكز استان ها 
و ش��هرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت 50 ميليون 
تومان ساير مناطق ش��هري ۴0 ميليون تومان و براي 
امالك بيش از 20 س��ال تا 25 س��ال در هر 3 منطقه 
35 ميليون تومان است. در شيوه دوم نيز حداكثر وام 
پرداختي به زوج ها 160 ميليون تومان براي تهران و پس 
از يك سال سپرده گذاري است. بر اين اساس، يك فرد 
بايد براي خريد واحد مسكوني 100 مترمربعي با توجه 
به جديدترين متوس��ط قيمت اعالمي از سوي بانك 
مركزي يك ميليارد و 2۴6 ميليون تومان پرداخت كند. 
وام اوراق حق تقدم با احتس��اب وام جعاله )در صورت 
پرداخت از سوي بانك( و البته هزينه خريد اين اوراق )با 
قيمت حدود ۴0 هزار توماني( حدود 8.8 درصد قيمت 
يك واحد مس��كوني را پوشش مي دهد. با وام صندوق 
پس انداز يكم نيز يك زوج جوان مي توانند 12.8 درصد 

يك واحد مسكوني 100 متري را خريداري كنند.
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در شرايطي كه طي يك هفته اخير،  هواي تهران در شرايط 
اضطرار قرار داشته و حتي در روز پنجشنبه از سوي مراجع 
رسمي براي همه گروه هاي سني ناسالم تشخيص داده شد، 
 تالش ها براي شناسايي عامل يا عوامل اصلي آن همچنان 
ادامه دارد. چه آنكه با تعطيلي مدارس و كاهش رفت و آمد 
خودروها در شهر، همچنان شاهد تداوم آلودگي هوا هستيم. 
اگر چه بنزين با كيفيت پايين يكي از مقصران اصلي شرايط 
آلودگي اين روزهاي تهران و كالن شهرهاي كشور به شمار 
مي رود، اما رامين عزتي، عضو هيات علمي دانشكده محيط 
زيست دانشگاه خوارزمي معتقد است: علت اصلي آلودگي 
هواي پايتخت، پديده بين قاره اي است كه مواد شيميايي 
و صنعتي را از چند كشور مختلف وارد ايران كرده و به تبع 
آن به تهران رسيده است. عزتي به ايرنا توضيح داد: بخشي 
از اين آلودگي حاصل مواد شيميايي و صنعتي كشورهاي 
سوريه، تركيه و عراق است. در آلودگي بين قاره اي مواد معلق 
موجود در اتمسفر از كشورهاي مختلف عبور كرده و وارد 
تهران شده اند و سپس با جريان باد از پايتخت خارج مي شود.

به گفت��ه اين كارش��ناس محيط زيس��ت، آلودگي هاي 
بيولوژيكي كه از مواد صنعتي حاصل شده، پس از عبور از 
شهرهاي قزوين و زنجان به تهران آمده و در نهايت به سمنان 
مي رود؛ البته خود تهران داراي چند منشأ آلودگي است كه 
پس از چند روز و با جريان باد از شهر خارج مي شود. عضو 
هيات علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه خوارزمي با اشاره 
به تشديد آلودگي هواي اين روزهاي تهران گفت: سكون هوا 
و پديده اينورژن )وارونگي هوا( بر شدت آلودگي اين روزها 
افزوده است. عزتي همچنين گفت: آاليندگي خودروها و 
از س��وي ديگر وجود كارخانه ها در كرج و اطراف تهران از 
ديگر علت هاي تشديد آلودگي هوا است كه انتظار مي رود 
نظارت در اين بخش نيز بيشتر شود. او درباره آلودگي هوا در 
غرب تهران تصريح كرد: كوه هاي قزل حصار باعث مي شود 

آلودگي هاي غرب تهران نشست كنند. اگرچه ترافيك قزوين 
به تهران به دليل تردد باالي خودروها،  خود يك بمب آلودگي 

است كه بايد در اين مورد راهكاري اصولي پيدا كرد.

  آلودگي هوا يك موضوع سيستمي 
صدرالدين علي پور، مديركل سابق محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران با بيان اينكه در بحث كاهش آلودگي 
هوا شهرداري يك نهاد مطالبه گر است، گفت: قانون هواي 
پاك صراحتا وظايف همه دستگاه ها را در بحث آلودگي هوا 
مشخص كرده است. علي پور در گفت وگو با فارس، با بيان 
اينكه تجربه هاي جهاني نشان مي دهد كه موضوع آلودگي 
هوا يك موضوع سيستمي است كه مولفه هاي چندگانه اي 
شامل حال آن مي شود، اظهار كرد: اگر از مكزيكوسيتي به 
عنوان يك تجربه ياد كنيم مي توان گفت اين شهر زماني در 
زمره 10 ش��هر آلوده جهان قرار داشت و امروز از اين لحاظ 
دچار مشكل نيست بنابراين بايد تجربه هاي موفق را مورد 
بررسي قرار دهيم. وي با تاكيد بر اين نكته كه در حل مشكل 
آلودگي هوا همه دست اندركاران بايد با يك ديگر به صورت 
سيس��تمي همكاري كنند، اضافه كرد: مجلس ش��وراي 
اسالمي با تدوين قوانين، دولت با تامين بودجه و انجام به 
موقع امور از سوي مس��ووالن نهادهاي مرتبط مي توانند 
شرايط كاهش آلودگي هوا را فراهم كنند. مديركل سابق 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران شهرداري در 
اين زمينه به ذكر مثال هايي پرداخت و گفت: در اين خصوص 
وزارت نفت با كنترل و ارتقاي كيفيت سوخت، وزارت صنعت 
با نظارت و كنترل بر شيوه توليد خودروها و نصب قطعات 
كنترل كننده آلودگي هوا مثل كاتاليست و كنيستر، مي تواند 
نقش موثري را در كاهش آلودگي هوا ايفا كند. در دنيا از زمان 
توليد خودرو توس��ط خودرو سازان تا پايان عمر محصول، 
خودرو ضمانت تعويض دارد و افزون بر آن خودروس��از به 
ازاي توليد هر خودرو عوارض آاليندگي پرداخت مي كند 

كه صرف زير ساخت توسعه حمل و نقل عمومي مي شود.
وي تاكيد كرد: اختصاص بودجه از سوي دولت به منظور 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي با تاكيد بر حمل و نقل 
ريلي از جمله مواردي اس��ت كه بايد در راس��تاي كاهش 
آلودگي هوا مورد توجه قرار گيرد. مديرعامل سابق ستاد 
معاينه فني خودروهاي تهران با اش��اره به نقش پليس در 
اين فرآيند توضيح داد: پليس راه��ور بايد در زمان اجراي 
طرح هاي ترافيكي نظارت كافي بر ش��يوه تردد خودروها 
را اعمال كن��د، در حال حاضر در زمان آلودگي در برخي از 
كش��ورها طرح هاي ويژه اي اجرايي مي شود كه پليس بر 
شيوه اجراي آنها نظارت مي كند. قائم مقام سابق شركت 
كنترل كيفيت هوا همچنين با اشاره به نقش صدا و سيما 
در اطالع رس��اني و آگاهي بخشي به مردم تصريح كرد: در 
اين ميان نبايد از نقش مهم شهروندان غافل شد اما تا زماني 
كه زيرساخت ها به صورت كامل فراهم نشود نقش مردم 
و تمايل آنها به اس��تفاده از حمل و نقل عمومي زير سوال 
مي رود. علي پور با تاكيد بر لزوم تامين اعتبارات به منظور 
گس��ترش حمل و نقل عمومي گفت: اگر اعتبارات تامين 
شود شهرداري مي تواند نسبت به انجام مسووليت هاي خود 
با سرعت بيشتري عمل كند. اگرچه متاسفانه در كشور ما 
موضوع آلودگي هوا به يك امر آييني تبديل شده و هر سال 
با آغاز فصل سرما و وارونگي دما از ابتداي آبان ماه بحث هاي 
مرتبط با آلودگي هوا شروع مي شود و به محض رسيدن فصل 
بهار پايان مي يابد. وي با اشاره به اينكه در بحث آلودگي هوا 
شهرداري يك نهاد مطالبه گر است، افزود: اگر اعتبارات به 
موقع به منظور گسترش حمل و نقل عمومي به شهرداري 
اختصاص يابد اين امكان فراهم مي شود كه اتوبوس و مترو با 

يارانه دولتي، سريع و ارزان در اختيار شهروندان قرار گيرد.
قائم مقام سابق ش��ركت كنترل كيفيت هوا با بيان اينكه 
صنايعي كه از اطراف شهر تهران مستقر شده اند حتي در 
پيك آلودگي هوا هم به فعاليت خود ادامه مي دهند، گفت: 

اين صنايع بعضًا از س��وخت مازوت استفاده مي كنند كه 
درص��د ذرات معلق را افزايش مي دهد. ذرات معلق يكي از 
ش��اخص هاي اصلي آلودگي هوا در شهر تهران را تشكيل 
مي دهد، اما متاسفانه نظارتي بر شيوه فعاليت اين صنايع 
صورت نمي گي��رد. علي پور با بيان اينكه قانون هواي پاك 
صراحت��ا وظايف همه دس��تگاه ها را در بحث آلودگي هوا 
مشخص كرده است، گفت: سازمان حفاظت محيط زيست 
به عنوان دستگاه حاكميتي و نظارتي متولي اجراي قانون 
هواي پاك در كش��ور است. اين س��ازمان بايد موضوعات 
مرتبط با بحث آلودگي هوا را از دستگاه هاي مرتبط پيگيري 
و نظارت كند و اگر دستگاهي به وظايف خود عمل نكرد با آنها 
به جديت برخورد كند. وي ادامه داد: متاسفانه در سال هاي 
اخير در روندي اشتباه در بحث آلودگي هوا همه نگاه ها به 
سمت شهرداري تهران معطوف شده و اين در حالي است كه 
وظايف مرتبط به عهده ١٠ دستگاه گذاشته شده و شهرداري 
در صورت تامين بودجه وظيفه گسترش حمل و نقل عمومي 
و نظارت بر شيوه معاينه فني را بر عهده دارد. او تاكيد كرد 
كه تجربه نشان مي دهد در چنين ش��رايطي در برخي از 
كشورهاي دنيا شهرداري به عنوان نهادي مطالبه گر از سوي 
مردم به منظور كاهش آلودگي هوا محدوديت هايي را اعمال 
مي كند زيرا آلودگي هوا مي تواند صدماتي را به شهروندان، 

گروه هاي حساس مثل كودكان، سالمندان، بيماران و زنان 
باردار وارد كند. وي با بيان اينكه تجربه ثابت كرده يكي از 
منابع آالينده شهر تهران منابع متحرك همانند خودروها 
و موتورسيكلت ها هستند، اظهار كرد: اما متاسفانه نظارت 
درستي روي كنترل تردد اين عوامل آالينده انجام نمي شود.

عليپور با بيان اينكه شهرداري هم يك دستگاه اجرايي در 
اين زمينه است، گفت: س��ازمان حفاظت محيط زيست 
بايد بر روند اجراي تكاليف همه دس��تگاه ها نظارت كافي 

داشته باشد.

  ممنوعيت ورود كاميون ها به تهران 
در همين حال، سردار محمدرضا مهماندار، رييس پليس 
راهور فاتب گفت: ممنوعيت ورود انواع كاميون به پايتخت 

به دليل استمرار آلودگي هوا تا اطالع ثانوي تمديد شد.
سردار مهماندار در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعيت آلودگي 
هواي شهر تهران اظهار كرد: با توجه به استمرار آلودگي هوا 
و بنا به تصميم كميته اضطرار آلودگي هوا ممنوعيت تردد و 
ورود كاميون ها به سطح شهر تا اطالع ثانوي تمديد مي شود. 
وي گفت: ماموران پليس راهور در مبادي ورودي و خروجي 
شهر مستقر هستند و از ورود انواع كاميون ها به داخل شهر 

جلوگيري مي كنند.
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»تعادل«تاثيرافزايشنرخبنزينبرقيمتخودرورابررسيميكند

داليل گراني غيربنزيني خودرو
تعادل|

قيمت خودرو در روزهاي پس از اجراي طرح سهميه بندي 
بنزين، با تمام كنترل هاي دولت با افزايش قيمت مواجه شد. 
ارزيابي هاي تعادل نشان مي دهد، از تاريخ اعالم افزايش نرخ 
بنزين )24 آبان ماه 98( محصوالت گروه خودروسازي ايران 
خودرو، بين 3 تا 10 ميليون تومان و محصوالت گروه سايپا 
بين 4 تا 6 ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 
آنسوي ماجرا اما افزايش قيمت خودروهاي دوگانه سوز است 
كه اين روزها طرفداران بيشتري پيدا كرده است؛ هرچند 
فروشنده اي در بازار اين نوع خودروها يافت نمي شود. حال 
اين پرسش قابل طرح است كه اين افزايش قيمت ها در بازار 
خودرو واقعا متاثر از چه عاملي است؛ افزايش نرخ بنزين يا جو 
رواني و هيجاني در بازار خودرو؟ متوليان وزارت صمت، بر اين 
باورند كه اين نوع گراني ها و تورم خودرو نه تنها در بازار واقعي 
نبوده، بلكه متاثر از سهميه بندي بنزين هم نيست. به گفته 
آنها، برخي از اين فضاي ملتهب بنزيني براي افزايش قيمت 
خودروهايشان، سوءاستفاده  كرده اند. اما كارشناسان چه 
ديدگاهي دارند؟ آنها معتقدند كه افزايش قيمت اين روزهاي 
خودرو كامال هيجاني است و دارندگان پول هاي سرگردان 
به خوبي مي دانند كه در شرايط كنوني خودروسازان توانايي 
افزايش توليد را ندارند، پس پول هايشان را كه پيش از اين 
در بازار بورس سرمايه گذاري مي كردند، روانه بازار خودرو 
كرده و به افزايش قيمت خودروها دامن زده اند. بااين حال، 
هرچند افزايش قيم��ت بنزين به خودي خود نمي تواند با 
افزايش قيمت خودرو در ارتباط باش��د؛ اما افزايش قيمت 
بنزين مي تواند منجر به افزايش نرخ تورم شده و از اين كانال 

غيرمستقيم بر قيمت خودرو تاثير بگذارد.

      رابطه قيمت بنزين و قيمت خودرو
همه جاي دنيا زماني كه قيمت سوخت افزايش پيدا مي كند، 
خودرو، با افت قيمت مواجه مي شود. به اين معنا كه قيمت 
خ��ودرو تابعي از نرخ بنزين اس��ت. از اين رو، طي دو هفته 
گذشته كه با افزايش ناگهاني قيمت بنزين در كشور مواجه 
شديم، انتظار بر اين بود كه قيمت خودرو روند معكوس به 
خود بگيرد يا حداقل ثابت باقي بماند؛ اما بازار خودرو اين بار 
هم غافلگيرانه عمل كرد و هم پاي بنزين خود را باال كشيد. 
در واقع دولت ها طي چند سال اجراي طرح هدفمندسازي 
يارانه ها كه بخش��ي از آن با افزايش قيمت سوخت همراه 
بوده، تالش كردند تا اثرات سوء اين تورم فزاينده را خنثي 
كنند، تالشي كه راهي به موفقيت نداشت و حتي قيمت 
خودرو نيز كه در حالت طبيعي در چنين شرايطي بايد با 
كاهش قيمت مواجه ش��ود، روند افزايشي به خود گرفت. 
ذكر اين نكته در اينجا نيز ضروري است كه طي چند مرحله 
افزايش قيمت بنزين در ادوار گذشته، همواره نگاه ها به سمت 
افزايش قيمت خودروهاي كوچك تر يا حتي رونق چشم گير 
خودروهاي گازسوز رفته است. اما نياز و تجربه جامعه قوي تر 
از داليل اقتصادي بوده و نشان داده كه خودروهاي كوچك 
يا گران هستند يا بي كيفيت. به همين ترتيب تجربه گوياي 
آن است كه هزينه هاي نگهداري از خودروهاي گازسوز به 
مراتب بيشتر از سوخت گراني كه بايد برا حركت آن استفاده 
شود. از اين منظر، قيمت سوخت به صورت مستقيم و البته 
كوتاه مدت تاثيري بر قيمت خودرو نخواهد گذاشت. چراكه 

خودروساز هيچ تغييري در كاهش يا افزايش عرضه اعمال 
نكرده اس��ت. قيمت كارخانه هم چنان مثل قبل اس��ت و 
هيچ خودروي توليد داخلي هم پيدا نمي شود، كه مطابق با 
استانداردهاي جهاني مصرف سوخت پاييني داشته باشد، 
كه حاال بخواهد مدعي ارزشمند شدن كند. اما چه مي شود 
كرد، زيرا با هر اصالح اقتصادي، عده اي به دنبال تخريب، 

منفعت، سودجويي و داللي هستند. 

      افزايش قيمت خودروها
با اين حال س��ري زديم به بازار خودروهاي داخلي و روند 
قيم��ت آنها را در دو بازه زماني قب��ل از افزايش نرخ بنزين 
و پس از افزايش قيمت آن، مقايس��ه كرديم. ارزيابي هاي 
»تعادل«، نشان مي دهد، اكثر خودروهاي ساخت داخل 
پس از اجراي طرح س��هميه بندي بنزين و افزايش قيمت 
بنزي��ن، با افزايش قيم��ت مواجه ش��ده اند. در اين ميان، 
خودروهاي پر تقاضا مورد بررسي قرار گرفت، تا ببينيم كدام 
خودروها بيش��ترين افزايش قيمت را تجربه كرده اند؟  در 
ميان محصوالت ايران خودرو قيمت »رانا« با افزايش بيش 
از 7 ميليوني از 80 ميليون تومان به 87 ميليون و 600 هزار 
تومان رسيده است. همچنين »پژو 206 تيپ 2 « كه پيش 
 از اين 80 ميليون بود، 86 ميليون تومان و 500 هزار تومان و 
»پژو 206 تيپ 5 « كه 94 ميليون تومان قيمت داشت 102 
ميليون و 800 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شود. 
»پژو 207 دنده اي« از 127 ميليون تومان به 137 ميليون 
تومان و »پژو 207 اتوماتيك« از 161 ميليون تومان به 168 
ميليون و 500 هزار تومان رس��يد. در ادامه اين روند، »پژو 
پارس« 92 ميليون توماني به قيمت 101 ميليون تومان، 
»پژو 405 اس ال ايكس« 86 ميليون توماني به قيمت 89 
ميليون تومان، »پژو 405 جي ال ايكس« 75 ميليون توماني 
به قيمت 90 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت خورده است. 
از آنسو، »دنا تيپ 1«، 110ميليون توماني به قيمت 119 
ميلي��ون تومان و »وانت آريس��ان« 63 ميليون توماني به 
قيمت 73 ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي شود. در 
گروه خودروسازي سايپا اما روند قيمتي محصوالت به چه 
شكل است؟ بررسي هاي »تعادل« گوياي اين است كه روند 
صعود قيمت در محصوالت سايپا نيز به چشم مي خورد، به 
صورتي كه قيمت »سايپا 111 « كه پيش از اين 47 ميليون 
تومان بود به 52 ميليون و 800 هزار تومان، »سايپا 131 « با 
قيمت 44 ميليون تومان به 48 ميليون و 900، »سايپا 151« 
با قيمت 45 ميليون تومان به 50 ميليون و 800 هزار تومان 
و »ساينا« با قيمت 58 ميليون تومان به 62 ميليون و 300 
هزار تومان رسيده است.  البته نكته قابل توجه اينجاست 
كه به س��هميه بندي و افزايش قيمت بنزين، خودروهاي 
دوگانه سوز با استقبال بيش��تري در بازار مواجه شده اند و 
رشد قيمتي بيشتري را تجربه كرده اند. به طوريكه، اختالف 
قيمت دوگانه  س��وزها با خودروهاي تك سوز كه پيش از 
افزايش قيمت بنزين يك ميليون تومان بود، اين روزها به 
7 تا 9 ميليون تومان رسيده است. در پي چنين استقبالي، 
فروشندگان خودروهاي دوگانه سوز در بازار كمتر شده اند. 
به گفته فعاالن بازار خودرو، به طور نمونه سمند دوگانه سوز 
در بازار كم بوده و هيچ پرايد دوگانه سوزي در روز جاري براي 

فروش وجود ندارد. 

      ديدگاه كارشناسان به اين روزهاي خودرو
از آنسو، كارشناسان بر اين باورند كه افزايش قيمت خودرو 
ارتباطي به افزايش نرخ بنزين ندارد. در همين راستا، امير 
حسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي 
گروه مهندس��ي خودرو دانش��گاه علم و صنعت مي گويد: 
افزايش قيمت بنزين، هيچ گونه اثر مستقيمي بر افزايش 
قيمت خودرو نمي تواند داشته باشد. همچنين حسن كريمي 
سنجري، كارشناس خودرو نيز معتقد است، افزايش قيمت 
بنزين به خودي خود نمي تواند با افزايش قيمت خودرو در 
ارتباط باشد؛ اما اين افزايش قيمت بنزين مي تواند منجر به 
افزايش نرخ تورم شده و از اين كانال غيرمستقيم بر قيمت 
خودرو تاثير بگذارد. به اعتقاد فريد زاوه ديگر كارشناس خودرو 
نيز افزايش قيمت بنزين به صورت مستقيم بر افزايش قيمت 
خودرو تاثيرگذار نيست، اما اين افزايش قيمت از كانال هاي 
غيرمستقيم بر قيمت خودرو تاثيرگذار خواهد بود.  اما دليل 
واقعي افزايش قيمت خودرو در روزهاي پس از افزايش نرخ 
بنزين چه عاملي مي تواند باشد؟ رضا رحماني وزير صمت، 
سه شنبه هفته گذشته عنوان كرد كه تورم خودرو در بازار 
واقعي نبوده و متاثر از س��هميه بندي بنزين نيست؛ بلكه 
سوءاس��تفاده هايي در اين بازار شده است. پس از اظهارات 
رحماني، عباس تابش، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز در اظهاراتي بيان كرد كه با افزايش نرخ بنزين بايد قيمت 
خودرو ها كاهش يابد، حال اينكه قيمت خودرو ها در اين مدت 
گران شده، داليل ديگري دارد و ربطي به گراني بنزين ندارد. 
به گفته او، اكنون به دليل آغاز پيك تقاضاي خريد خودرو 
برخي دالل ها به قيمت ها دامن مي  زنند و خودرو نيز از كاالي 
مصرفي به سرمايه اي تغيير پيدا كرده است. البته، اميرحسن 

كاكايي كارشناس صنعت خودرو، افزايش قيمت اين روزهاي 
خودرو، را هيجاني مي داند. در شرايط فعلي خودروسازان 
توانايي افزايش توليد را ندارند و دارندگان پول هاي سرگردان 
هم ب��ه خوبي اين موضوع را متوجه ش��ده اند. در حالي كه 
پول  هاي سرگردان تا مدت ها به سمت بورس روانه مي شدند و 

در اين بازار فعال بودند و سود خوبي هم دريافت مي كردند، اما 
حاال با كاهش سودشان در اين بازار، به دنبال سرمايه گذاري 
كوتاه مدت جديدي مي گردند تا سود بيشتري حاصل كنند، 
بنابراين بازار خودرو، مي تواند گزينه بهتري براي آنها باشد تا 

به سمت آن روانه شوند. 

وزيرصمتمطرحكرد
سنگاندازيبانكهادرمسيرتوليد

تعادل| 
وزير صمت پنجشنبه ش��ب هفته گذشته در نشست 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد مازندران، با بيان 
اينكه حدود 2 هزار تريليون تومان نقدينگي در كشور 
وجود دارد كه غيرمولد اس��ت، گفت كه رابطه ميان 
توليدكنندگان و بانك ها پر دغدغه است و بيشترين 
گله مندي از عدم همراهي بانك ها و سنگ اندازي آنها 
اس��ت. رضا رحماني افزود: اگر چه بايد قبول كرد كه 
بانك ها نيز داراي ضوابطي هستند و اين مقررات بايد 
در نظر گرفته شود، اما سنگ اندازي آنها در برابر توليد 

و توليد كننده قابل پذيرش نيست. 
وزير صمت تاكيد كرد: بهانه جويي و درخواست هاي 
نابجاي بانك ه��ا از بخش توليدي خالف سياس��ت 
اقتصادي دولت و نظام اس��ت و همه موظف هستند 
راه را براي توليد كننده باز نگ��ه دارند. بنابه اظهارات 
رحماني، تا زماني كه داللي بيش از توليد و خدمات در 
كشور سودآوري داشته باشد، هيچگاه شاهد شكوفاني 
و كاهش آس��يب پذيري اقتصاد نخواهي��م بود. وزير 
صمت، اولويت مهم اقتصادي كشور را هدايت نقدينگي 
به بخش مولد وتوليد معرفي كرد وگفت: دستگاه ها و 
نهاده��ا نبايد عملكرد خود را محدود به مش��كالت و 

بهانه هاي روزمره كنند.
او اف��زود: اگر نقدينگي به س��مت تولي��د و خدمات 

هدايت شود، نه تنها اقتصاد كشور كمترين آسيب را 
خواهد ديد، بلكه براي بخش خصوصي نيز درآمدزايي 
هفگفتي ايجاد خواهد كرد. رحماني در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود به شعار امسال كشور با عنوان رونق 
توليد اشاره كرد و افزود: دستگاه ها به اشتباه تصور نكنند 
كه رونق توليد صرفا يك شعار براي سال 98 است، بلكه 
رونق توليد راهبرد اصلي نظام جمهوري است كه توسط 
رهبري انقالب تعيين شد و براي همه الزم اجرا است. 

او با بيان اينكه رونق توليد را نبايد در ظرف يك س��ال 
ديد، افزود: رونق توليد نياز به بخش��نامه ندارد و بايد 
همه در اين زمين ورود كنن��د و آن را اولويت بدانند. 
رحماني در اين نشس��ت گريزي هم به اتفاقات اخير 
در مورد موضوع افزايش و سهميه بندي قيمت بنزين 
زد وگفت: افزايش قيمت بنزين آث��ار واقعي دارد كه 

مي توان آن را پذيرفت. 
به گفت��ه او، اولويت دولت جلوگيري از آثار هيجاني و 
رواني اصالح قيمت بنزين بوده و بيش��ترين نگراني و 
دغدغه هم اين بوده كه م��ردم بتوانند به راحتي نياز 
خود را برطرف كنند. وزير صمت ادامه داد: وفور كاال 
در بازار نخس��تين اقدام دولت ب��راي رفع اين دغدغه 
بوده و خوشبختانه در اين موضوع هيچگونه كمبود و 

محدوديتي در كشور احساس نشده است. 
از سوي ديگر، وزير صمت روز جمعه در حاشيه افتتاح 

نخستين واحد صنعتي توليد محصوالت آشپزخانه و 
ساختماني با تكنولوژي نوين كشور در شهرك صنعتي 
نكاء در ش��رق مازندران در گفت وگو ب��ا خبرنگاران، 
گفت: در سال جاري حدود 2 هزار واحد صنعتي راكد 
با كمك ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به مدار توليد 
بر مي گردند. رضا رحماني افزود: در حال حاضر تعداد 
زيادي از اين واحدهاي صنعتي راكد از جمله 70 واحد 
در اس��تان مازندران وارد مدار توليد شده اند. به گفته 
او، با برنامه ريزي، بقيه واحدهاي راكد نيز با همكاري 
و مساعدت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به مدار بر 
مي گردند و اين كار باعث بازگش��ت نيروي انساني به 
اشتغال مي ش��ود. وزير صمت تشكيل ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد در اس��تان هاي كش��ور را راهكاري 
مناس��بي براي حمايت از توليد و برگشت واحدهاي 
مش��كل دار به چرخه توليد بيان ك��رد. وزير صنعت 
اولويت كاري وزارتخانه متبوع خود را در سال جاري 
رفع مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي به خصوص 
واحدهاي راكد و نيمه فعال دانست و از رسانه ها از جمله 
رسانه ملي خواست تا واحدهاي بزرگ صنعتي را كه 
بازگشت به توليد داشتند در شرايط فعلي به مردم به 
خصوص جوانان معرفي كنند. رحماني همچنين افزود: 
معرفي اين واحدهاي فعال به مردم باعث ايجاد روحيه 

نشاط و اميد در بين آنان به ويژه جوانان خواهد شد. 
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انباشت ۱۵ هزار تن شير 
خشك در ايران

ايسنا|رييس انجمن صنفي توليدكنندگان شير 
خشك ايران از دپو بيش از 15 هزار تن شير خشك 
در نيمه اول امسال در كارخانه هاي توليدي به دليل 
ممنوعيت صادرات اين محصول خبر داد. سياوش 
سليمي، با اشاره به ممنوعيت صادرات شير خشك از 
تابستان سال گذشته، اظهار كرد: در حال حاضر بيش 
از 30 كارخانه توليد شير خشك صنعتي در ايران با 
اشتغال مستقيم بالغ بر 5 هزار نفر فعال هستند كه 
ساالنه 100 هزار تن توليد دارند. او مصرف ساالنه شير 
خشك در ايران را 60 تا 70 هزارتن اعالم كرد وگفت: 
اين صنعت مي تواند ساالنه حدود 30 هزار تن صادرات 
داشته باشد و در سال 1395 و 1396 به ترتيب 30 
و 26 هزار تن ش��ير خشك به 12 كشور در منطقه و 
برخي كشورهاي آفريقايي صادر شد. به گفته سليمي، 
در ح��ال حاضر بيش از 15 هزار تن ش��ير خش��ك 
در كارخانه ها دپو ش��ده كه ليستي از آن به تفكيك 
كارخانه ها به وزارت صمت ارايه شده است. وي افزود: 
برخي كارخانه هاي مصرف كننده شير خام همچون 
واحدهاي لبني و توليدكنندگان شيريني و شكالت 
نيز مازاد محصول خود را به واحدهاي توليدكننده 
شير خشك مي فرستند تا به صورت كارمزدي تبديل 
به شير خشك شود و براي آنها قابل نگهداري باشد كه 
اگر اين ميزان را نيز در نظر بگيريم ممكن است حدود 

30 هزار تن شير خشك در كشور دپو شده باشد.

استفاده از فرصت جام جهاني 
قطر براي جذب گردشگر

ايرنا|دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
معتقد است بايد از ظرفيت جام جهاني قطر در سال 
2022 براي جذب گردش��گر و سرمايه گذار جديد 
استفاده كنيم. مرتضي بانك با اشاره به برگزاري جام 
جهاني سال 2022 در قطر گفت: بحثي درباره اينكه 
قطري ها بخواهند در كيش كمپ بزنند يا از امكانات 
ما استفاده كنند، به صورت رسمي مطرح نشده است. 
يكي از مسووالن در مصاحبه اي گفته كه ما آمادگي 
كمك به قطر را داريم، در حالي كه سرمايه گذاري ها 
و امكانات الزم داخل كش��ور خودشان مهياست. او 
با اش��اره به موضوع جذب سرمايه گذار بواسطه جام 
جهاني قطر افزود: اين موضوع به مشكالت ما و امريكا 
بستگي دارد، يعني سرمايه گذاران خارجي اگر هم 
بخواهند در ايران حضور داشته باشند با مانع تحريم ها 
و مبادالت مالي و پولي رو به رو هس��تند و بنابراين 
نمي توانيم بگوئيم به اين س��ادگي مي توان اين كار 
را انجام داد. مش��اور رييس جمهوري با اعالم اينكه 
قطري ها مي توانند از ظرفيت هاي سازمان مناطق آزاد 
استفاده كنند، تصريح كرد: منطقه آزاد كيش و قشم 
برنامه هايي براي ارايه تسهيالت گردشگري و ساخت 
هتل هاي جديد در دس��ت اجرا دارند كه قبل از جام 
جهاني قطر به مرحله نهايي مي رسد. بانك با اعتقاد به 
اينكه جام جهاني براي سرمايه گذار ايراني هم انگيزه 
ايجاد كرده است، يادآور شد: در كل اينكه قطري ها 
براي برگزاري جام جهاني با ما همكاري مش��ترك 
داشته باشند معني ندارند. آنها بعد از تالش هاي فراوان 
توانسته اند ميزباني جام جهاني را به كشور خودشان 
اختصاص دهند و منطقي است با اين حجم از منابع 

مالي و امكانات، نخواهند شريك داشته باشند.
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آغاز دور جديدي از بحران سياسي در عراق

جانسون: حداكثر تا ۳۱ ژانويه از اتحاديه اروپا مي رويم

عادلعبدالمهدي:استعفاميكنم

محافظهكارانبريتانيادرآستانهپيروزيكمسابقه

گروه جهان| 
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، جمعه اعالم كرد 
كه اس��تعفاي خود را به پارلمان ارايه مي كند. تصميم 
نخست وزير عراق يك روز پس از ناآرامي هاي گسترده 
در برخي ش��هرها از جمله ناصريه و بغداد اتخاذ شد. 
روسيه با ابراز نگراني از شرايط سياسي عراق، آمادگي 
خود را براي كمك به حل و فصل بحران شديد كنوني 
در اين كشور اعالم كرده است. عبدالهمدي پيش از اين 
با رد درخواست معترضان براي كناره گيري از قدرت، 
تاكيد كرده بود تنها در صورتي از س��مت خود استعفا 
مي كند كه دولت جايگزين مش��خص باش��د. او بارها 
نس��بت به تبعات خأل قدرت در اين كشور بحران زده 

هشدار داده بود. 
ناآرامي ها در عراق در اعتراض به فس��اد و ناكارآمدي 
تشكل هاي سياسي حاكم و دولت آغاز شده و معترضان 
خواستار كناره گيري دولت و برگزاري انتخابات جديد 
پارلماني شد ه اند. به گزارش ايسنا، عبدالمهدي در بيانيه 
خود سرانجام با تن دادن به خواست معترضان گفته: 
»به خطبه مرجعيت عالي دين��ي در روز ۲۹ نوامبر با 
دقت بسيار گوش دادم كه در آن ذكر كرده اند« با توجه 
به شرايط دشواري كه كشور شاهد آن است و آن ناتواني 
آشكاري كه در تعامل گروه هاي ذي ربط با تحوالت دو 
ماه اخير و ناتواني در تضمين حقوق و ممانعت از ريختن 
خون ها نمود پيدا كرده، از پارلمان كه دولت از آن شكل 
گرفته است، خواسته مي شود تا در گزينه هاي خود در 
اين خصوص تجديد نظر كرده و بر اساس منافع عراق 
رفتار كند «، براي پاسخ به اين دعوت و تسهيل و تسريع 
در انجام آن در سريع ترين زمان ممكن، نامه اي رسمي 
را درباره درخواست استعفايم از رياست دولت كنوني به 
پارلمان محترم عراق ارايه خواهم داد تا پارلمان بتواند 

در گزينه هاي خود بازنگري كند.«
عبدالمهدي ادامه داده: »شايان ذكر است همگان مي دانند 
كه بنده در گذشته اين گزينه را علنا و طي يادداشت هاي 
رسمي در راستاي تحقق منافع ملت و كشور مطرح كرده 
بودم. خداوند عراق، مردمش و مرجعيت آن را كه چراغ 
راهي براي همگي ماست حفظ كند.« گفته شده، ابوجهاد 

الهاشمي مدير دفتر نخست وزير عراق، هم كناره گيري 
خود را اعالم كرده است.

هشدارآيتاهللسيستاني
در واكن��ش به م��وج جديد ناآرامي ه��اي چند روز 
گذشته، آيت اهلل سيستاني روحاني برجسته شيعه 
در عراق، بار ديگر اس��تفاده از س��الح  مرگبار عليه 
معترضان را محكوم كرده و از معترضان نيز خواسته 
بود تا از اقدام به خش��ونت و خراب��كاري خودداري 
كنند. ايشان درباره وقوع چرخه ديگري از خشونت 

در كشور جنگ زده عراق هشدار داده است. 

آيت اهلل سيستاني همچنين از پارلمان عراق خواسته 
بود با توجه به پنجش��نبه خونيني كه در عراق رقم 
خورده اس��ت، راي اعتماد خود ب��ه دولت كنوني را 
پس بگيرند. نماينده آيت اهلل سيس��تاني خطاب به 
ش��ركت كنندگان در نماز جمعه ش��هر كربال گفته 
اس��ت: »حمله ب��ه افرادي كه دس��ت ب��ه اعتراض 
مس��المت آميز مي زنند، ممنوع اس��ت... معترضان 
نبايد اجازه دهند كه تظاهرات مسالمت آميز به حمله 
به مال و جان مردم منتهي شود... و شركت كنندگان 
در تظاهرات مس��المت آميز باي��د در بيرون راندن 

خرابكاران از اين اعتراضات همكاري كنند.« 

به گزارش خبرگ��زاري ف��ارس، دور دوم تظاهرات 
در اس��تان هاي مركزي و جنوبي عراق در اعتراض 
به اوض��اع اقتصادي و وجود فس��اد در دولت و بين 
سياست مداران، پنجش��نبه وارد سي  وسومين روز 
خود ش��د و برخي از اين استان ها كه طي اين مدت 
از آرامش نسبي برخوردار بودند مانند كربال و نجف، 

طي يكي، دو روز اخير متشنج شدند.
بنا به گفته مقامات عراقي ورود برخي از آش��وبگران و 
نقابداران به اين استان ها، باعث ايجاد هرج و مرج در اين 
استان ها به ويژه نجف شد و به همين دليل، تظاهرات 
مس��المت آميز در اين اس��تان ها به درگيري شديد با 

نيروهاي امنيتي و تع��رض به برخي دفاتر، مكان هاي 
مذهبي و ديپلماتيك از جمله كنسولگري ايران سوق 
پيدا كرد. تداوم اين وضع باعث شد كه ارتش عراق براي 
مقابله با آشوبگران و حمايت از معترضان وارد ميدان 
شود. به گفته برخي از منابع عراقي، سه لشكر از ارتش 
عراق از اس��تان هاي بابل و بغداد به استان هاي كربال و 

نجف اعزام شده است. 
اوضاع در شهر الناصريه، مركز استان ذي قار همان گونه 
كه مقامات محلي از دو روز قبل پيش بيني كرده بودند، 
متشنج شد. گفته مي شود بيش از ۲۰ نفر دراين شهر 
كش��ته ش��ده اند؛ آماري كه صرفًا ادعا بوده و هنوز از 
سوي مقامات رسمي تأييد نش��ده است. با اين حال، 
كميس��ارياي حقوق بشر مدعي است ده ها نفر در كل 

استان ذي قار كشته يا زخمي شده اند. 
به دنبال حوادث ش��هر نج��ف، ع��ادل عبدالمهدي، 
 نخس��ت وزير و فرمان��ده كل ق��واي عراق سرلش��كر 
»يد الهاشمي«، را مسوولي پرونده امنيتي اين شهر كرد. 
او همزمان »جميل الشمري«، فرمانده مسوول حفظ 
امنيت ناصريه را به دليل كوتاهي در انجام وظيفه، در 
كمتر از ۲۴ ساعت از ماموريت خود بركنار كرد و به جاي 
او »س��عد حربيه« را به فرماندهي گروه بحران استان 
ذي قار منصوب كرد. نخست وزير عراق نيز همچنين 
دستور داده بود كميته اي حقيقت ياب براي شناسايي 
عامالن حوادث ذي قار و نجف تشكيل شود. گفته شده، 
افزايش شمار زخمي ها در استان نجف باعث شده برخي 
دانشگاه ها و بيمارستان ها فراخوان اهداي خون بدهند. 
استان كربال نيز يكي از استان هايي است كه روزهاي 
گذشته اوضاع متشنجي داشته و تظاهرات در اين استان 

و مركز آن امروز نيز ادامه داشته است. 
در همين حال حيدر عبادي نخست وزير سابق عراق، 
كشته شدن برخي از شهروندان عراقي در استان ذي قار 
و ساير اس��تان ها را محكوم كرده و خواستار محاكمه 
مسووالن اين حوادث شده است. عبادي در بيانيه اي 
هش��دار داده و گفته: »ثبات در كشور و جان مردم، در 
خطر واقعي است و ملي گراها و عقال بايد قبل از آنكه دير 

شود، فروپاشي نظام كلي دولت را دريابند«.

گروه جهان|
 يك روز پس از انتشار نتايج نظرسنجي كه نشان مي دهد 
حزب محافظه كار بريتانيا به رهبري بوريس جانسون 
در آستانه كسب بزرگ ترين پيروزي خود در انتخابات 
پارلماني از ۱۹۸۷ تاكنون قرار دارد، بوريس جانس��ون 
نخس��ت وزير برآمده از اين حزب گفت در صورتي كه 
حزبش بتواند در انتخابات زودهنگام حداكثر آرا را به دست 
آورد، بريتانيا حداكثر تا ۳۱ ژانويه ۲۰۲۰ از اتحاديه اروپا 

خارج مي شود.
رويترز نوش��ته، بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، 
جمعه گفت��ه: »اگر بتوانيم اكثري��ت را در انتخابات به 
دست بياوريم تا ۳۱ ژانويه ۲۰۲۰ از اتحاديه اروپا خارج 
مي شويم.« او همچنين بار ديگر اين گفته خود را تكرار 
كرده كه دليلي براي اين امر نمي بيند كه بريتانيا نياز به 
تمدي��د دوره انتقال بعد از برگزيت فراتر از پايان س��ال 
۲۰۲۰ داشته باشد. جانسون در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا ترجيح مي دهد نخست وزير شود يا بريتانيا از اتحاديه 
اروپا خارج شود، گفته: »ترجيح مي دهم از اتحاديه اروپا 

خارج شويم. مي توانم اين را به شما بگويم.«
جانسون پس از آن بر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تاكيد 
كرد كه نتيجه يك نظرسنجي جديد نشان مي دهد حزب 
محافظه كار بريتانيا در آستانه كسب بزرگ ترين پيروزي 
خود در انتخابات پارلماني از سال ۱۹۸۷ ميالدي تاكنون 
قرار دارد. نظرس��نجي موسسه »يوگو« نشان مي دهد 

حزب محافظه كار ۳۵۹ كرسي از ۶۵۰ كرسي مجلس 
عوام را كسب خواهد كرد. محافظه كاران در صورت كسب 
چنين نتيجه اي بزرگ ترين پيروزي خود از زمان پيروزي 
مارگارت تاچر نخست وزير پيشين بريتانيا، در سال ۱۹۸۷ 
را جشن خواهند گرفت. موسسه »يوگو« نتيجه انتخابات 
پارلماني سال ۲۰۱۷ در بريتانيا را به درستي پيش بيني 
كرده بود. در آن انتخابات حزب محافظه كار به رهبري 
ترزا مي نخست وزير سابق بريتانيا، هر چند از ساير احزاب 
كرسي بيشتري در مجلس عوام به دست آورد اما نتوانست 
اكثريت مطلق كرسي ها را كسب كند. بوريس جانسون 
نخست وزير كنوني بريتانيا، در صورت كسب اكثريت 
مطلق كرسي هاي مجلس عوام مي تواند برنامه خود براي 
خروج از اتحاديه اروپا در ۳۱ ژانويه را اجرا كند. آنتوني ولز 
مدير تحقيقات سياسي و اجتماعي موسسه يوگو گفته: 
»مدل پيش بيني ام آرپي ما براي انتخابات سال ۲۰۱۹ 
نشان مي دهد كه محافظه كاران اين بار اكثريت مطلق را 

به دست مي آورند.«
بنا به نتيجه نظرسنجي »يوگو« حزب كارگر به رهبري 
 جرمي كوربين در انتخابات پارلماني پيش رو ۲۱۱ كرسي
 به دس��ت خواهد آورد. اين در حالي است كه اين حزب 

هم اكنون ۲۶۲ كرسي مجلس عوام را در اختيار دارد.
موسسه »يوگو« براي پيش بيني تركيب مجلس عوام 
آينده ضمن در نظر گرفتن ش��رايط خاص هر كدام از 
حوزه هاي انتخابي��ه از داده ه��اي ۱۰۰هزار مصاحبه، 

اطالعات جمعيت شناسي و آمارهاي ملي بريتانيا استفاده 
كرده است. دومينيك كامينگز مشاور ارشد جانسون كه 
پيش از اين به او لقب »معمار برگزيت« داده شده بود در 
واكنشي محتاطانه به نظرسنجي اخير هشدار داد كه 
احتمال اينكه مجلس عوام آينده پارلمان معلق باش��د 

همچنان وجود دارد. 
»پارلمان معلق« در ادبيات سياسي بريتانيا به شرايطي 
اطالق مي ش��ود كه هيچ كدام از احزاب موفق به كسب 
اكثريت مطلق كرسي هاي پارلمان نشده باشند. انتخابات 

پارلماني بريتانيا قرار است ۱۲ دسامبر برگزار شود.

جايخاليجانسوندرمناظرهانتخاباتي
در همين حال يورونيوز گزارش داده كه شبكه چهار تلويزيون 
بريتانيا در واكنش به غيبت بوريس جانس��ون در مناظره 
نمايندگان احزاب درباره تغييرات اقليمي، جاي خالي او را با 

يك قالب يخ پر كرده است.
بن��ا براين گزارش، همزمان با داغ تر ش��دن رقابت هاي 
انتخاباتي در بريتانيا، كانال چه��ار تلويزيون از رهبران 
۷ عضو پيش��رو براي پيروزي در انتخابات پارلماني ۱۲ 
دسامبر براي ش��ركت در مناظره پنج شنبه شب براي 
تشريح مواضعشان در خصوص بحران  محيط زيستي 
دعوت كرد كه بوريس جانسون از حزب محافظه كار و 
نايجل فاراژ از حزب برگزيت اين دعوت را اجابت نكردند 

تا قالب هاي يخ جاي آنها را بگيرد.

البته حزب محافظه كار مدعي است كه مايكل گوو وزير سابق 
محيط زيست، را براي ش��ركت در اين مناظره نامزد كرده 
بوده كه مورد اقبال كانال چهار واقع نشده است. در مقابل 
تهيه كنندگان اين برنامه مناظره نيز اعالم كردند كه هدف 
آنها از تدارك اين برنامه بهره گيري از حضور سران احزاب 

فعال بريتانيا بوده نه افراد دست چندم آنها.
در مقابل حزب محافظه كار بريتانيا اعالم كرده كه مطابق 
رصد انجام ش��ده، برنامه هاي انتخاباتي كانال چهار داراي 
سوگيري هاي مشخصي به نفع برخي احزاب بوده است. 
اين ادعاي حزب محافظه كار حامل يك تهديد ضمني عليه 
اين كانال تلويزيوني محسوب مي شود چرا كه مطابق قانون 
پخش كنندگان تلويزيوني در ايام انتخابات بايد بي طرفي 
خود را حفظ كنند و اثبات تخلف از اين رويه گذشته از صدور 

حكم جريمه مي تواند به لغو مجوز پخش آنها منجر شود.

با اين وجود بن دوپر سردبير كانال چهار با انتشار توييتي به 
اظهارنظر جيمز كلورلي، رييس حزب محافظه كار واكنش 
نشان داد و از آنها خواست به جاي تهديد از اتخاذ سياست 
رسانه اي مشابه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، امتناع 
كنند. كلورلي نوشته بود كه انتخابات رياست جمهوري در 
پيش نيست كه حضور رهبران احزاب و نامزدهاي تشكيل 

دولت آنها در مناظره هاي تلويزيوني مهم باشد.
گفته شده، رهبران شركت كننده در اين مناظره جملگي 
متعهد شدند كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بريتانيا را 
به صفر برسانند. حزب سبز سال ۲۰۳۰ را هدف گذاري كرد 
و حزب كارگر هم دهه ۲۰۳۰ را وعده داد. دو حزب ليبرال 
دموكرات و ملي اسكاتلند نيز سال ۲۰۴۵ را موعد توقف توليد 
گازهاي كربني اعالم كردند. حزب محافظه كار پيشتر افق 

۲۰۵۰ را اعالم كرده بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 اعتراض مصر و يونان به 
توافق دريايي تركيه و ليبي

گ�روه جهان|تركيه و دولت ليب��ي در مورد حريم 
دريايي خود در درياي مديترانه توافقي امضا كردند. 
اين توافق مي تواند اختالف تركيه با ساير كشورها در 
مورد بهره برداري از منابع انرژي در درياي مديترانه را 
پيچيده تر كند. به گزارش رويترز، مصر، همسايه ليبي 
اين توافق را غيرقانوني خوانده و يونان اعالم كرده چنين 
توافقي از نظر جغرافيايي مضحك است چون جزيره 
كرت يونان را كه بين سواحل تركيه و ليبي واقع شده 
ناديده گرفته است. جزييات توافق هنوز اعالم نشده 
اس��ت.  تنش بين تركيه و يونان به دليل حفاري هاي 
تركيه در ش��رق درياي مديترانه و در جوار س��واحل 
قبرس تشديد شده و اتحاديه اروپا در واكنش به اين 
حفاري ها تحريم هايي عليه تركيه آماده كرده است. اين 
اختالف باعث شده كه تركيه به دنبال متحدان جديدي 
در منطقه باشد. گفته شده، اين توافق هفته گذشته در 
ديدار رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهور تركيه، با 
فايز السراج رييس دولت مستقر در طرابلس، امضا شده 
است. مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، گفته اين 
توافق در مورد تعيين حريم دريايي »به معناي دفاع از 
حقوق تركيه بر اساس قوانين بين المللي است.« اين 
مقام تركيه اي گفت��ه در صورت حل اختالف موجود 
توافق هاي مشابهي مي تواند با كشورهاي ديگر منطقه 
امضا شود. اين در حالي است كه نيكوس دنديياس وزير 
خارجه يونان، گفته: »هرگونه توافقي بين تركيه و ليبي 
ناديده گرفتن يك سرزمين جغرافيايي بزرگ، يعني 
جزيره كرت است كه بين دو كشور قرار دارد. در نتيجه 
هرگونه اقدامي براي تعيين حريم هاي دريايي به اين 

شيوه مضحك است.« 

حزب عمرالبشير در سودان 
غيرقانوني و منحل شد

گروه جهان| با تصويب قانوني جديد در سودان، حزب 
كنگره ملي، كه حامي عمر البش��ير رييس جمهوري 
س��ابق اين كش��ور بود منحل شده اس��ت. به گزارش 
يورونيوز، عمرالبشير در سال ۱۹۸۹ با كودتا به قدرت 
رسيد و تقريبا س��ه دهه رييس جمهوري كشور باقي 
ماند تا ماه آوريل كه در پي اعتراضي سراسري از قدرت 
ساقط شد. مقام هاي دولت گذار سودان در كنار منحل 
كردن اين حزب، قانون محدود كننده عليه زنان را ملغي 
كرده اس��ت. هردو اين كارها از خواسته هاي جنبش 
اعتراضي سودان است. اين كشور در حال حاضر توسط 
يك شوراي مشترك نظامي و غيرنظامي و كابينه اي 
به رهبري يك غيرنظامي اداره مي شود. منحل شدن 
حزب كنگره ملي به اين معني است كه مقام هاي دولت 
گذار مي توانند دارايي هاي اين حزب را مصادره كنند. 
كميته اي مامور اين كار ش��ده است. عبداهلل حمدك 
نخست وزير كابينه موقت، گفته اين كار براي بازپس 
گرفتن ثروت به تاراج رفته مردم سودان انجام مي شود. 
براساس فرمان انحالل اين حزب اعضاي حكومت قبل 
يا حزب كنگره ملي براي ۱۰ سال اجازه فعاليت سياسي 
نخواهند داش��ت.  به گفته فعاالن حقوق زنان، قانون 
جنجالي ضد زني ك��ه در طبقه بندي قوانين برقراري 
نظم بوده، براساس تفسير افراطي از شرع در پي محدود 
كردن زنان بوده و بازداشت آنها را براي پوشيدن شلوار يا 
رفتن به مهماني مجاز مي كرده است. به گفته آنها هزاران 
زن ساالنه به اتهام بي عفتي بازداشت مي شوند و شالق 
مي خورند. نخست وزير سودان گفته: »قوانين نظم و 
اخالق عمومي ابزار سوءاستفاده، تحقير و نقض حقوق 

و عزت شهروندان بوده اند.«

شارل ميشل ، رييس شوراي 
اتحاديه اروپا شد

گروه جهان| شارل ميشل نخست وزير سابق بلژيك، 
جمعه به طور رس��مي جايگزين دونالد تاسك رييس 
ش��وراي اتحاديه اروپا، شد. ميشل در نشست رسمي 
معارفه اش به عنوان رييس جديد شوراي اتحاديه اروپا 
ضمن تاكيد بر اهميت و جايگاه اين س��مت خواستار 
مشاركت فعال تر اعضاء براي غلبه بر چالش هاي پيش 
روي اتحاديه ش��د. به گزارش يوروني��وز، او با تقدير از 
تالش هاي بي دريغ دونالد تاسك در پنج سال گذشته 
گفت با چالش هاي پيش روي اروپا به خوبي آشناست 
و اميدوارس��ت كه بتواند آنها را ب��دل به فرصت كند. 
رييس جديد شوراي اتحاديه اروپا خود را از طرفداران 
محيط زيست معرفي و ابراز اميدواري كرد كه اتحاديه 
اروپا بتواند رهبري زندگي س��بز را در جهان برعهده 
بگيرد و ماحصل آن بهبود كيفيت زندگي مردم باشد. 
او همچنين از اعضاء اتحاديه اروپا خواست تا به سياست 
دست روي دس��ت گذاشتن پايان دهند و با همكاري 
جدي ت��ر تاثيرگذاري اروپا بر تح��والت بين المللي را 
افزايش دهند. ميش��ل گفت اروپا افزون بر اينكه توان 
فائق آم��دن بر چالش هاي امنيت��ي و اقتصادي خود 
را دارد قادر اس��ت محوريت تح��والت بين المللي را 
برعهده بگيرد و منشأ توليد اخبار مثبت نه تنها براي 
 ش��هروندان اروپا بلكه براي كل دنيا باشد. ميشل كه 
به عنوان سياستمداري اهل اجماع و گفت وگو شهرت 
دارد از ۲۰۱۴ و به مدت چهار سال نخست وزير بلژيك 
بود. او فرزند ارشد كميسر سابق اروپا، لوئيس ميشل 
است. ميشل از ۱۸ سالگي فعاليت جدي خود در حوزه 
سياس��ت را آغاز كرد و در ۲۵ سالگي به وزارت يكي از 

هيات هاي اجرايي منطقه اي بلژيك رسيد. 

تركيه: امانوئل ماكرون 
نمي تواند پرچمدار اروپا باشد 
گروه جهان|وزير خارجه تركيه گفته امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، هرگز نخواهد توانست پرچمدار 
اتحاديه اروپا باش��د و اظهارات اخي��رش درباره مرگ 
مغزي ناتو، تمامي متحدان را رنجيده خاطر كرده است. 
به گزارش يورونيوز، مولود چاووش اوغلو همچنين ماكرون 
را به حمايت از تروريس��م متهم كرده و انتقادات او را از 
حمله تركيه به سوريه رد كرده است. چاووش اوغلو گفته: 
»ماكرون دلش مي خواهد رهبر اروپا باش��د اما سست 
اس��ت.« ماه پيش ماكرون با ميزباني يكي از مقام هاي 
نيروهاي دموكراتيك سوريه به رهبري كردها، تركيه را 
خشمگين كرده بود. تركيه مي گويد بخشي از اين نيروها 
موسوم به يگان هاي مدافع خلق تروريستي است. اختالف 
ميان تركيه و فرانسه در حالي باال گرفته كه اين دو متحد 
در سازمان پيمان آتالنتيك شمالي به زودي در اجالس 
ناتو در لندن رودر رو خواهند شد. ماكرون پنجشنبه از 
گفته هاي سه هفته پيش خود مبني بر مرگ مغزي ناتو 
دفاع كرد و گفت اعضاي اين سازمان بايد بيدار شوند چون 
در بعضي زمينه هاي اساسي همكاري ديگري ندارند. او در 
عين حال از اينكه اين سازمان در واكنش به حمله تركيه 
به سوريه كار درخوري نكرده انتقاد كرد. چاووش اوغلو 
گفته: »ماكرون حامي تروريس��م است و از آنها در كاخ 
اليزه پذيرايي كرده است. اگر مي خواهد بگويد كه با يك 
سازمان تروريستي متحد است ما ديگر حرفي براي گفتن 
نداريم. درحال حاضر خاليي در اروپا هس��ت و ماكرون 
مي خواهد رهبري كند. اما رهبري بايد در ذات آدم باشد.«  
دفتر رياست جمهوري فرانسه اعالم كرده اين ديدار براي 
اعالم همبستگي پاريس با نيروهاي دموكراتيك سوريه 

در جنگ با داعش بوده است.

رضايت رهبر كره شمالي از 
آزمايش موفقيت آميز موشكي
گروه جهان|خبرگزاري دولتي كره ش��مالي اعالم 
كرده كيم جون��گ اون رهبر اين كش��ور، از آزمايش 
موفقيت آميز پرتاب دو موش��ك در اين كشور اظهار 
رضايت كرده است. كره شمالي پنجشنبه و همزمان 
با روز ش��كرگزاري در امريكا، دو موش��ك برد كوتاه را 
در منطقه ساحل شرقي اين كشور آزمايش كرد. اين 
آزمايش جديد موشكي پيونگ يانك در شرايطي صورت 
مي گيرد كه فرصت كوتاهي تا پايان سال جاري ميالدي 
باقي مانده است، مهلتي كه پيونگ يانگ به واشنگتن 
داده بود تا انعطاف پذيري اش را در مذاكرات خلع سالح 
هسته اي نشان دهد. پرتاب اين دو موشك برد كوتاه كه 
مسافتي ۳۸۰ كيلومتري را طي كردند يك روز پيش از 
دومين سالگرد آزمايش موشك بالستيك قاره پيماي 
كره شمالي انجام مي شود. اين موشك ها توانايي آن را 
دارند كه خاك امريكا را هدف قرار دهند. در پي انجام 
اين آزمايش نظامي، آبه شينزو نخست وزير ژاپن، گفته 
پرتاب اين موشك ها تهديدي نه تنها براي ژاپن، بلكه 
براي منطقه و فراتر از آن است. ارتش كره جنوبي نيز در 
واكنش به اين آزمايش موشكي با ابراز تاسف شديد از 
پيونگ يانگ خواسته از تشديد تنش نظامي در منطقه 
خودداري كند. كيم جونگ اون رهبر كره شمالي مهلت 
آخر س��ال جاري را براي ادامه مذاكرات با واش��نگتن 
تعيين كرده است اما مذاكرات از پنجم اكتبر تاكنون به 
بن بست خورده است. مذاكرات امريكا و كره شمالي در 
دوران رياست جمهوري ترامپ، در ژوئن ۲۰۱۸ آغاز شد 
و دو طرف در چندين نوبت با يكديگر ديدار كرده اند اما 
از آغاز ماه اكتبر تاكنون پيشرفتي در مذاكرات ميان دو 

طرف صورت نگرفته است.
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استقبالطالبانازمذاكره
پسازسفرترامپبهافغانستان

گروه جهان| دونالد ترامپ پنجش��نبه در سفري 
از پيش اعالم نشده به افغانس��تان رفت و در پايگاه 
بگرام با نيروهاي امريكايي ديدار كرد. يك روز پس 
از اين سفر سخنگوي طالبان اعالم كرد كه اين گروه 
آماده اس��ت مذاكرات صلح با اياالت متحده را از سر 
گيرد. به گزارش رويترز، ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي 
طالبان، روزجمعه گفت آماده هس��تند مذاكرات را 
دوباره آغاز كنند. مجاهد گفته: »موضع ما همان است 
كه بود؛ اگر مذاكرات صلح از سر گرفته شود، از جايي 
آغاز خواهد شد كه متوقف شده بود.« اين مقام ارشد 
طالبان گفته: »اميدواريم ديدار ترامپ از افغانستان 
نشان دهنده آمادگي آنها براي بازگشت به مذاكرات 
باش��د.« مذاكرات ميان نماينده ويژه امريكا و گروه 
طالبان در حالي كه به نظر مي رسيد طرف ها به توافقي 
دس��ت يافته اند، با دستور رييس جمهوري امريكا و 
پس از ادامه حمالت طالبان كه به كشته شدن يك 
سرباز امريكايي انجاميد، متوقف شد. دونالد ترامپ در 
جريان نخستين سفر رسمي خود به افغانستان گفته: 
»طالبان خواهان دستيابي به توافق هستند و ما با آنها 
ديدار مي كنيم. ما خواهان آتش بس هستيم، آنها قبال 
آتش بس نمي خواستند، ولي االن خواهان آتش بس 
هستند. به عقيده من احتماال )مذاكرات( نتيجه بخش 
خواهد بود.«  اسپوتنيك نوشته، ترامپ پنجشنبه روز 
شكرگزاري را با سربازان امريكايي مستقر در پايگاه 
بگرام افغانستان گذراند. سفر مسووالن ارشد دولت 
امريكا به افغانستان معموال غيرمنتظره و بدون اطالع 
قبلي صورت مي گيرد.  ترامپ در حضور س��ربازان 
امريكايي گفته: »مراسم روز شكرگزاري در اين سال 
روز به خصوصي است. اوضاع ما نسبت به قبل خيلي 
بهتر شده است. هيچگاه وضعيت امريكا اينچنين پر 
رونق نبوده است. ما در پهنه گيتي قوي ترين اقتصاد 
جهان را داريم. ش��ما بي ترديد از اينكه براي چنين 
كشوري مبارزه مي كنيد، خالف سال هاي گذشته، 
حتما خرسند هستيد.« رييس جمهوري امريكا بار 
ديگر موضوع خروج سربازان امريكايي از افغانستان را 
مطرح كرده است. او گفته تحول تكنيك و سامانه هاي 
نظامي اين امكان را به امريكا مي دهد كه به رغم كاهش 
نيروهاي نظامي بتوانند وظايف خود را انجام دهند. 
ترامپ از كاهش تعداد سربازان امريكايي مستقر در 
افغانستان سخن گفته و رقم ۸۶۰۰ سرباز را به زبان 
آورده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تعداد سربازان 
امريكايي مستقر در افغانستان در حال حاضر حدود 

۱۳ هزار نفر اعالم شده است.

انصاراهلليمن:بالگردعربستانرا
ساقطكرديم

انصاراهلل يمن از ساقط كردن يك فروند بالگرد متعلق 
به ارتش عربستان سعودي خبر دادند. سخنگوي 
انصاراهلل اعالم كرد كه با شليك يك موشك زمين به 
هوا يك فروند بالگرد عربستان از نوع آپاچي به كلي 
منهدم شده و دو خلبان آن نيز كشته شده اند. اين 
بالگرد در ناحيه مجازه در نزديك منطقه عس��ير و 
مرز دو كشور عربس��تان و يمن منهدم شده است. 
نيروهاي انصاراهلل يمن گفته اند موشك به كار رفته 
در اين حمله فناوري پيشرفته و جديدي داشته است 

كه جزييات آن بعدا اعالم خواهد شد. 

تظاهراتاعتراضيحاميان
عبداهللدركابل

راهپيماي��ي ه��واداران س��تاد انتخابات��ي »ثبات 
و همگراي��ي« به رهب��ري عبداهلل عب��داهلل نامزد 
رياس��ت جمهوري افغانس��تان، در اعت��راض ب��ه 
قانون شكني از سوي كميسيون انتخابات در كابل 
برگزار شد. به گزارش ايسنا، هزارها تن از هواداران اين 
ستاد انتخاباتي در نزديكي دفتر رياست جمهوري 
تجمع ك��رده بودند. در قطعنام��ه اين راهپيمايي 
آم��ده »تيم تقلب، كميس��يون انتخابات و جامعه 
بين المللي نبايد صداي حق طلبانه ملت افغانستان 
را دست كم بگيرند.« تيم انتخاباتي عبداهلل مدعي 
تقلب ستاد انتخابات اشرف غني رييس جمهوري 

فعلي افغانستان، در انتخابات هستند. 

بارزاني:مخالفحضور
پ.ك.كدرعراقهستيم

نخست وزير اقليم كردستان عراق تاكيد كرده اين 
اقليم مخالف حضور تروريست هاي پ ك ك در خاك 
عراق است. به گزارش آناتولي، مسرور بارزاني كه به 
آنكارا سفر كرده بود، گفته: »همانطور كه در گذشته 
هم بارها گفته ايم حضور گروه تروريستي پ ك ك 
در خاك عراق را تاييد نكرده و مخالف حضور آن در 
سنجار و ديگر مناطق اين كشور هستيم.« بارزاني 
تاكيد كرده اقليم كردستان روابط بسيار مهم خود با 

تركيه را حفظ مي كند.

انفجاردرالهور
۱۰زخميبرجايگذاشت

انفجار بمب در »الهور« مركز ايالت پنجاب در شرق 
پاكس��تان كه جمعه به وقوع پيوس��ت، دست كم 
۱۰ زخمي برجاي گذاش��ت. به گزارش رسانه هاي 
پاكس��تان، نيروهاي پليس محل انفجار بمب در 
منطق��ه »چوبرجي« را تحت كنت��رل گرفته اند و 
نهادهاي امنيتي از تروريس��تي بودن حادثه خبر 
مي دهند. روز ۱۸ ارديبهشت امسال نيز انفجار بمب 
كه گفته مي ش��د نوع آن انتحاري بود، در نزديكي 
زيارتگاه »داتا دربار« شهر الهور هشت كشته و ۲۵ 
زخمي برجاي گذاشت. زيارتگاه »داتا دربار« در شهر 
الهور در يازده��م تيرماه ۱۳۸۹ نيز هدف حمالت 
انتحاري قرار گرفته بود. در آن اقدام تروريستي ۳۷ 

پاكستاني جان خود را از دست دادند.
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عكسروز

چهرهروز

عصرانه با بانوي برنده نوبل ادبيات جهان در ايران
نشست با »اولگا توكارچوك« نويسنده لهستاني و رونمايي از ترجمه فارسي كتاب »گريزها« نوشته اين نويسنده لهستاني روز سه شنبه 
۱۲ آذر در مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار مي شود. اولگا توكارچوك، نويسنده، شاعر، فيلمنامه نويس و روان شناس لهستاني، در سال 
۲۰۱۸ برنده  جايزه  نوبل ادبي شد. او در اين سال به عنوان نخستين نويسنده  لهستاني، جايزه  من بوكر را براي رمان »گريزها« از آِن خود 
كرد. اين رمان برگزيده  جايزه  نايك، مهم ترين جايزه  ادبي لهستان نيز شده است. توكارچوك براي لحن اسطوره اي نوشته هايش مورد 
توجه است و با توجه به تحصيالت دانش��گاهي اش در رشته  روان شناسي، از اين علم در نگارش آثارش بهره برده است. به تازگي كتاب 

»گريزها« از اين نويسنده با ترجمه  فريبا ارجمند توسط نشر همان منتشر شد.

بازارهنر

سه جايزه؛ سهم ايران از جشنواره بين المللي آمستردام 
سه فيلم مستند سايه هاي بي خورشيد، 
خالف جهت عقربه هاي ساعت و آشو 
ب��ه ترتيب جوايز بخش ه��اي بهترين 
كارگردان، نيمه بلند و كودك و نوجوان 
س��ي و دومين جش��نواره بين المللي 
فيلم مستند آمس��تردادم )ايدفا( را به 
خود اختصاص دادند. فيلم س��ايه هاي 
بي خورش��يد به كارگردان��ي مهرداد 

اسكويي كه نماينده سينماي ايران در بخش رقابتي 
اصلي اين رويداد معتبر سينمايي بود، در نهايت جايزه 
بهترين كارگرداني جشنواره را كسب كرد. سينماي 
ايران توانست در معتبرترين جشنواره مستند جهان 
دو جاي��زه ديگر نيز دريافت كند و مس��تند خالف 
جهت عقربه هاي ساعت به كارگرداني جالل وفايي 
بهترين اثر بخش مستندهاي نيمه بلند نام گرفت و 
آشو اثر جعفر نجفي نيز جايزه بهترين مستند بخش 

كودك و نوجوان را از آن خود كرد. اين 
اولين باري است كه سينماي ايران موفق 
به كسب س��ه جايزه مهم از جشنواره 
بين المللي مستند آمستردام مي شود. 
در پايان نيز جايزه بهترين مستند بلند 
جشنواره به مستند در زمزمه محصول 
مشترك اسپانيا، فرانسه، سوييس و كوبا 
به كارگرداني مشترك هيدي حسن و 
پاتريشيا پرز فرناندز رسيد. تارهاي ممنوعه ساخته 
حسن نوري )محصول مشترك ايران و افغانستان( 
و كاغذپاره ها به كارگرداني بهزاد نعلبندي در بخش 
غيررقابتي »Luminous«  نيز ديگر نمايندگان 
ايران در اين جشنواره بودند. سي و دومين جشنواره 
بين المللي مستند آمس��تردام )ايدفا( از تاريخ ۲۰ 
نوامبر تا ۱ دس��امبر )۲۹ آبان تا ۱۰ آذر( در كش��ور 

هلند برگزار مي شود.

تاريخنگاري

مرگ فرمانده عمليات طبس، 39 سال پس از واقعه
6 ماه پس از تسخير سفارت امريكا و ساعتي مانده به غروب پنج شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۵۹ 
قرار بود شش فروند هواپيماي ترابري هركولس سي-۱۳۰ ارتش اياالت متحده در يك 
پرواز سري، كماندو هاي نيروي ويژه دلتا را از پايگاهي در قاهره به پايگاه امريكايي ها در 
مصيره در سواحل شرقي كشور عمان منقل كنند؛ جزيره اي نزديك آب هاي جنوب شرقي 
ايران. آنها قرار بود چند ساعت بعد راهي كوير مركزي ايران شوند؛ جايي در نزديكي يزد و 
طبس. برنامه اين بود كه گروگان هاي امريكايي در ماجراي تسخير سفارت را آزاد كنند 
و با خود برگردانند.. ساعت ۱۰ شب هم اولين هركولس امريكايي از مبدا مصيره در كوير 
لوت به زمين مي نشيند. تا اينجا همه چيز طبق برنامه ريزي »جيمز اِل. هالووي« فرمانده 
عمليات پيش رفت. اما از اينجاي داستان هالووي برنامه هايش به مشكل بر مي خورد. ابتدا 
كه سر و كله يك اتوبوس مسافربري پيدا مي شود، هواپيماي ديگري در آسمان شمال 
استان كرمان دچار نقص فني و مجبور به فرود مي شود. خلبان و كمك خلبان بعد از قطع 
لوله هاي هيدروليك و كابل هاي برق و غيرعملياتي كردن بالگرد، توسط بالگرد ديگري به 
ناو بازگردانده مي شوند. قرار بود عمليات با هشت فروند انجام شود، اما شش فروند راهي كوير 
شده اند. بالگرد ها به ترتيب فرود مي آيند. براي ادامه عمليات بايد بالگرد ها به هواپيما هاي 
هركولس نزديك شده و سوخت گيري كنند. ساعت ۲ و ۴۵ دقيقه بامداد سومين بالگرد 
در هنگام سوخت گيري دچار نقص فني مي شود و تمام برنامه ها به هم مي ريزد. قرار بود 
پرواز به تهران و برگشت از كوير با شش فروند بالگرد انجام شود؛ دو فروند ابتدا دچار مشكل 
شدند و حاال سومين بالگرد هم از سرويس خارج شده. با سه فروند باقيمانده هم نمي شود 
كاري از پيش برد. فرمانده هالووي به سرهنگ بكويث، فرمانده نيرو هاي رزمي دستور لغو 
عمليات را مي دهد. اما نسيم و كوير و شن و طوفان دست بردار نيست و فاجعه بعدي رقم 
مي خورد. سي استاليون به هركولِس حامل سوخت برخورد كرده و انفجاري بزرگ، كويِر 
تاريك و طوفاني را روش��ن مي كند. فاجعه اي اتفاق مي افتد. نقشه اي كه قرار بود خيلي 
س��ريع به نتيجه برسد اسير طوفان شد و به هم خورد. »جيمز ال هالووي« كه با دستور 
»هارولد براون«، وزير دفاع وقت امريكا و »جيمي كارتر« رييس جمهور امريكا براي اجراي 

عملياتي مخفيانه جهت آزادي اعضاي بازداشت شده سفارت اين كشور موسوم به »پنجه 
عقاب« در ايران قرار بود مژده پيروزي را برساند شكست عمليات را دربرابر طوفان شن 
اعالم مي كند. از ۱۳۲ نيروي اعزامي به اين عمليات ۸ نفر در آتش سوختند. روز گذشته 
اما نيويورك تايمز خبرداده كه »جيمز ال. هالووي« فرمانده پيشين نيروي دريايي ارتش 
امريكا و فرمانده نيروهاي عمليات حمله به طبس در سال ۱۳۵۹، شامگاه پنج شنبه در 
نود و هفت سالگي درگذشت. به نوشته روزنامه »نيويورك تايمز« هالووي با درجه نظامي 
درياساالر )ادميرال( در نبردهاي ويتنام، كره و جنگ جهاني دوم شركت داشت و در زمان 
سه رييس جمهور امريكا، فرماندهي نيروي دريايي اين كشور را برعهده داشت. سال گذشته 
نيز »هارولد براون«، وزير دفاع پيشين امريكا )۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱( كه دستور اجراي عمليات 

طبس را صادر كرده بود، در ۹۱ سالگي فوت كرد.

جايزه ويژه جشنواره استانبول به فيلم سرخپوست 
فيلم سرخپوس��ت به كارگرداني نيما 
جاويدي، جاي��زه ويژه هي��ات داوران 
دانشجو در نهمين جشنواره بين المللي 
فيلم جنايت و مكافات استانبول را از آن 
خود كرد. نهمين جشنواره بين المللي 
فيلم جنايت و مكافات استانبول به كار 
خود پايان داد و فيلم سرخپوست ساخته 
نيما جاويدي كه به عنوان نماينده ايران 

در بخش رقابتي اصلي اين جشنواره حاضر بود، موفق 
به كس��ب جايزه ويژه داوران دانشجو از اين رويداد 
سينمايي ش��د. جاويدي پس از دريافت جايزه در 
مراسم اختتاميه اين جشنواره كه در تاالر فرهنگي 

جمال رشيدري استانبول برگزار شد، 
گفت: براي من دريافت اي��ن جايزه از 
دانش��جويان يك افتخار اس��ت، چون 
خودم را هميشه در سينما يك دانشجو 
مي دانم و دانشجو خواهم ماند. هدف از 
برگزاري اين جشنواره نمايش فيلم هايي 
با ژانر جنايي، مكافات و عدالت جهت نقد 
و بررسي آنها در راستاي توسعه و ارتقاي 
فهم حقوق بشر، همبستگي و دموكراسي در جامعه 
است. نهمين جشنواره بين المللي فيلم »جنايت و 
مكافات« از تاريخ ۲۲ تا ۲۸ نوامبر )اول تا هفتم آذر 

ماه( در استانبول برگزار شد.

برندگان جشنواره فيلم هاي ايراني تورنتو معرفي شدند
پنجمين جش��نواره فيلم هاي ايراني 
تورنتو كه امس��ال با نام جشنواره فيلم 
كوروش در كانادا برگزار شد، برندگان 
خود را شناخت.  در اين رويداد سينمايي 
كه از ۲۲ تا ۲۸ نوامبر )۱ تا ۷ آذر( برگزار 
شد، جايزه بهترين فيلم و فيلمنامه به 
»قسم« ساخته محسن تنابنده رسيد 
و مونا زند حقيقي براي س��اخت فيلم 

»بنفشه هاي آفريقايي« بهترين كارگردان نام گرفت 
و فاطمه معتمد آريا نيز براي بازي در اين فيلم برنده 
جايزه بهترين بازيگر زن شد.  همچنين حامد بهداد 
براي بازي در فيلم »قصر ش��يرين« به كارگرداني 
رضا ميركريمي برنده جايزه بهترين بازيگر مرد شد 
و »پيرمردها نمي ميرند« س��اخته رضا جمالي نيز 
تقديرنامه هيات داوران را دريافت كرد.  بنابر اعالم 
سينه ايران، »مطرب« ساخته مصطفي كيايي جايزه 

بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را از آن 
خود كرد و جايزه بزرگ جش��نواره به 
»ايرو« ساخته سيد هادي محقق رسيد. 
بهمن مقصودل��و، خاطره ش��يباني و 
بروس دمارا اعض��اي هيات داوران اين 
جشنواره را تشكيل مي دادند.  از ديگر 
فيلم هاي حاضر در جشنواره مي توان به 
»ناصرالدين شاه آكتور سينما« ساخته 
محسن مخملباف، »طالقم بده به خاطر گربه ها« 
ساخته محمد علي سجادي، »آستيگمات« ساخته 
مجيد رضا مصطفوي، »جهان با من برقص« ساخته 
س��روش صحت، »در ميان تپه ها« ساخته محمد 
رضا كيوان فر، »مردي بدون سايه« ساخته عليرضا 
رييسيان، »ناگهان درخت« ساخته صفي يزدانيان، 
»سركوب« ساخته رضا گوران و »گوزن ها« ساخته 

مسعود كيميايي اشاره كرد.

دياپازون نماينده سينماي ايران در جشنواره فيلم سوييس
فيلم دياپازون ساخته حامد تهراني بعد 
از حضور در دو جشنواره جهاني طي يك 
ماه اخير به عنوان نماينده سينماي ايران 
در جش��نوار بين المللي فيلم سوييس 
حضور خواهد داش��ت. فيلم سينمايي 
دياپازون ب��ه كارگرداني حامد تهراني 
و تهيه كنندگي عليرضا ش��جاع نوري 
در س��ومين حضور بين المللي خود در 

يك ماه اخير، به بخش مسابقه بيستمين جشنواره 
بين المللي »black movie« س��وييس راه پيدا 
كرد. اين جش��نواره بين المللي كه توجه ويژه اي به 
آثار مهم در قاره هاي مختلف دني��ا دارد، ۱6 تا ۲6 
ژانويه )۲6 دي تا 6 بهمن( در شهر ژنو برگزار خواهد 
شد. بر اساس اين گزارش و به نقل از روابط عمومي 
دياپ��ازون،  »black movie«  پس از جش��نواره 

بوسان كره جنوبي و همچنين جشنواره 
بين المللي توفي فست لهستان، سومين 
حضور جدي و بين المللي دياپازون در 
يك رويداد بين المللي س��ينمايي در 
خارج از كشور اس��ت. در دياپازون كه 
فيلمنامه آن را حسين تهراني به نگارش 
درآورده، ژاله صامتي، بهنوش بختياري، 
عليرضا اس��تادي، مهدي حسيني نيا، 
حسين تهراني، ايليا كيوان و معصومه رحماني، بابك 
نوري و با معرفي عليرضا س��اوه درودي، مهرنوش 
حاجي خاني، شادي گنجي، مهران آتش زاي، مهسا 
اكبري، سارا س��رابي، غزال غالمي، يكتا طبيبي به 
ايفاي نق��ش پرداخته اند. پخش كننده جهاني اين 
فيلم موسسه بين المللي هنر هفتم با مديريت عليرضا 

شاهرخي است.

میراثنامه

تاثير بنزين بر بناهاي تاريخي و مناطق چهارگانه محيط زيستي
يكي از مشكالت هميشگي يگان حفاظت ميراث فرهنگي 
و محيط زيست در طول سال هاي گذشته كمبود نيرو و 
نبود وسايل نقليه اي است كه براي سركشي هاي مداوم 
به بناهاي تاريخي و مناطق چهارگانه محيط زيستي در 
اختيار نيروهاي اين يگان در سراسر كشور قرار مي گيرد، 
اما با وضعيت اخير بنزين، حاال خبرهاي ديگري به گوش 
مي رس��د و آن تخصيص نيافتن هزينه  س��وخت براي 
سركش��ي نيروهاي يگان حفاظت به بناهاي تاريخي 
و محيط زيس��ت اس��ت؛ خبري كه در ط��ول روزهاي 
گذشته بيشتر از سمت پايگاه ها و دفاتر ميراثي استان 
تهران و ش��هرهايي كه بناهاي تاريخي ش��ان با مركز 
شهرها و استان ها فاصله  زيادتري دارد، شنيده مي شود 
كه »نيروهاي يگان حفاظت به دليل هزينه  س��وخت 
و پرداخت نش��دن اعتباِر به موقع از سركشي به بناهاي 
تاريخي سر باز مي زنند«. مشابه اين تجربه در سال هاي 
گذشته براي يگان حفاظت محيط زيست هم رخ داده كه 
بعدها در آسيب شناسي كاهش جمعيت يوزپلنگ ايراني، 
كمبود دفعات پايش نيروهاي يگان حفاظت به عنوان 
يكي از داليل بي توجهي به انقراض اين گونه ارزشمند 
عنوان شد كه اين تجربه باز هم در حال تكرار است. سند 
هزينه هاي جاري و سوخت پايگاه هاي ميراثي را هر روز 
امضا مي كنم با اين وجود فرهاد عزيزي، مدير پايگاه هاي 

ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي به ايسنا گفت: اداره كل پايگاه ها معموال 
به صورت روزانه سند هزينه هاي جاري پايگاه ها را كه در 
ميان آنها هزينه  سوخت و تعميرات وسايل نقليه نيز هست 
امضا مي كند. او با تاكيد بر اينكه پول سوخت و هزينه هاي 
جاري پايگاه هاي مي��راث فرهنگي از تهران )وزارتخانه 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي( حمايت 
مي شود، اظهار مي كند: هرچند وضعيت اعتبارات زياد 
خوب نيست، اما هر روز سندهاي هزينه جاري پايگاه ها 
و س��وخت و تعميراِت پايگاه ها را براي تخصيص اعتبار 
امضا مي كنم. عزيزي همچنين با اشاره به هزينه  سوخت 
و بنزين، اظهار مي كند: با تغيير قيمت بنزين، احتماال 
مشكالت نيز بيشتر مي ش��وند، اما باز هم تالش مان را 

براي حمايت از پايگاه ها بيشتر مي كنيم تا براي پرداخت 
هزينه هاي جاري با مش��كلي روبه رو نشوند. اظهارات 
عزيزي درحالي است كه با افزايش قيمت بنزين، مسووالن 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت هم اعالم كرده اند كه 
نيروهاي محيط باني اين سازمان در انجام عمليات هاي 
خود با مش��كل رو به رو مي ش��وند. سرهنگ جمشيد 
محبت خاني فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست 
درباره اين موضوع گفت: خودروها و موتورسيكلت هاي 
محيط باني سهميه بنزين دريافت نكرده و بايد با بنزين 
ليتري ۳ هزارتوماني به كنت��رل و پايش ۱۸ ميليون و 
۸۴۰ هكتار از مناطق تحت حفاظت س��ازمان محيط 
زيس��ت بپردازيم. وي با اش��اره به اينكه مصرف بنزين 
موتورسيكلت ها و خودروهاي محيط باني ۲۲ هزار ليتر 
در روز است، اظهار داشت: اگر فكري براي تامين سوخت 
وسائل نقليه نيروهاي محيط باني نشود، اين يگان قدرت 
پيشگيري اش به ۱.۳ كاهش پيدا مي كند. فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه عدم تدبير براي 
اي��ن چالش باعث جوالن متخلفي��ن در مناطق تحت 
حفاظت سازمان محيط زيست مي شود، بيان داشت: 
رييس سازمان محيط زيست با ارسال نامه اي به سازمان 
برنامه وبودجه خواستار تامين ۲۲ هزار ليتر بنزين مورد 
نياز اين يگان شده است و در انتظار پاسخ اين نامه هستيم.

ايستگاه

پرتره اي نادر از »موتسارت« 
به ۴ برابر قيمت فروش رفت 

 بهترين فيلم هاي دهه
 از نگاه جشنواره فيلم تورنتو

پرت��ره ن��ادري از جواني 
موتسارت در پاريس زير 
چكش حراج رف��ت و به 
قيم��ت ۴ ميلي��ون يورو 
به فروش رس��يد. رويترز 
نوش��ت: پرت��ره ن��ادري 
از ولفگان��گ موتس��ارت 
كه چهارش��نبه از سوي 

كريس��تيز زير چكش حراج رفت بس��يار بيشتر از 
برآوردها فروخته شد در حالي كه قيمت برآورد شده 
براي اين تابلو بين ۸۰۰ هزار يورو تا ۱.۲ ميليون يورو 
بود، اين تابلو خريداري ۴ ميليون يورويي پيدا كرد. اين 
تابلو يكي از ۴ پرتره از اين آهنگساز اتريشي است. تابلو 
موتسارت كه سال ۱۷۷۰ كشيده شده كار جيامبتينو 
س��ينارولي نقاش ايتاليايي است. اين تابلوي رنگ و 
روغن روي بوم، موتسارت ۱۳ ساله را با كاله گيسي 
س��فيد و فراكي قرمز تصوير كرده است كه مشغول 
نواختن هارپسيكورد اس��ت.پرتره موتسارت وقتي 
كشيده شد كه اين آهنگساز جوان به ايتاليا رفته بود 
تا به آموزش هنري بپردازد و در عين حال در سراسر 
كشور كنسرت هايي برپا كرد. تابلو به دستور پيترو 
لوجياتي چند روز پس از اجراي كنسرت موتسارت 

در ورونا در ژانويه ۱۷۷۰ كشيده شد. 

جش��نواره فيل��م تورنتو 
بهترين فيلم هاي يك دهه 
اخير را به ترتيب اعالم كرد. 
هاليوود ريپورتر نوش��ت: 
جش��نواره فيلم تورنتو با 
معرفي ۱۹ فيلم، برترين 
فيلم هايي را كه در دهه دوم 
هزاره سوم اكران شده اند، 

رده بندي ك��رد. در اين رده بندي جايگاه نخس��ت 
به فيلم آرژانتيني »زاما« س��اخته لوكرسيا مارتل 
محص��ول ۲۰۱۷ اختصاص يافته اس��ت. اين فيلم 
اقتباسي از رماني اگزيستانسياليستي به همين نام از 
آنتونيو دي بندتو است. تراژي كمدي »توني اردمان« 
س��اخته مارن آدي محصول ۲۰۱۷ در جايگاه دوم 
قرار گرفت و پس از آن فيلم ژان-لوك گدار با عنوان 
»خداحافظي با زبان« درامي از سال ۲۰۱۴ قرار گرفته 
است. »مهتاب« ساخته بري جنكينز كه بهترين فيلم 
اسكار ۲۰۱۷ شد و »سيرانوادا« ساخته كريستي پويو 
محصول ۲۰۱6 دو جايگاه بعدي را از آن خود كردند. 
فهرست كامل بهترين  فيلم هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به 

انتخاب جشنواره تورنتو چنين است: 
۳- »خداحافظي با زبان« ساخته ژان-لوك گدار

۴- »مهتاب« )۲۰۱6( ساخته بري جنكينز
۵- »سيرانوادا« )۲۰۱6( ساخته كريستي پويو

6- به صورت مش��ترك: »قاتل« )۲۰۱۵( س��اخته 
هو هياسو-هس��ين و »ترانزيت« )۲۰۱۸( ساخته 

كريستين پتسولد
۷- »فيلم سوسياليسم« ساخته ژان-لوك گدار

۸- به صورت مش��ترك: »هولي موتورز« )۲۰۱۲( 
ساخته لئوس كاراركس و »عمو بونمي كه مي تواند 
زندگي هاي گذشته اش را به ياد آورد« )۲۰۱۰( ساخته 

آپيچاتپونگ ويراستاكول
۹- به صورت مشترك »مرشد« ساخته پل توماس 
آندرسون، »آيدا« ساخته پاول پاوليكوفسكي، »برو 
بيرون« س��اخته جوردن پي��ل، »صداهاي محله« 
)۲۰۱۲( س��اخته كلبر مندونكا فيله��و، »چهره ها 
مكان ها« )۲۰۱۷( ساخته آنيس واردا، »جي آر ويتالينا 

واِرال« )۲۰۱۹( ساخته پدرو كاستا  
۱۰- به صورت مشترك »اس��ب تورين« ، »بال تار: 
سوختن« ساخته لي چانگ-دونگ، »مورد عجيب 

آنجليكا« ساخته مانوئل دي اوليويرا

گل »خليل زاده« به االهلي نامزد بهترين گل ليگ  قهرمانان آسيا

جام جهاني شمشيربازي براي ورزش ايران بار مالي اضافي داشت؟

گل مدافع تيم فوتبال پرس��پوليس در 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آس��يا به 
االهلي عربس��تان، نامزد دريافت جايزه 
بهترين گل ليگ قهرمانان ش��د.  با پايان يافتن فصل 
۲۰۱۹ ليگ قهرمانان آسيا، كنفدراسيون فوتبال آسيا، 
نامزدهاي بهترين گل به ثمر رس��يده در اين فصل را 
اعالم كرد كه گل مدافع پرسپوليس به االهلي عربستان 
در مرحل��ه گروهي نيز بين نامزدها ق��رار دارد. در آن 
مسابقه پرسپوليس توانست با نتيجه دو بر يك حريف 
خود را شكس��ت دهد كه گل نخست سرخپوشان را 
شجاع خليل زاده به زيبايي وارد دروازه تيم عربستاني 
كرد. اين مدافع در بازي پرسپوليس و االهلي عربستان 
توانست به زيبايي براي تيمش گلزني كند كه آن گل 
به عنوان زيباترين گل هفته ليگ قهرمانان انتخاب شد 
و اكنون در نظرسنجي بهترين گلزنان ليگ قهرمانان 

آسيا بايد با ۹ گل ديگر رقابت كند.

سابقه ميزباني هاي ايران كه گاهي با بدهي مالي براي 
برگزاركننده همراه بوده، اين سوال را ايجاد كرده كه آيا 
برگزاري جام جهاني شمشيربازي در تهران هم تبعات 
مش��ابهي براي مجموعه ورزش داش��ته است؟ هفته 
گذشته تهران ميزبان جام جهاني شمشيربازي كالس 
A بود كه در اس��لحه سابر و در رده سني جوانان برگزار 
شد. ۵۴ شمش��يرباز در قالب ۱۲ تيم خارجي همراه با 
نمايندگان ايران برگزاركننده اين دور از رقابت ها بودند 
كه در دو بخش انف��رادي و تيمي و زيرنظر نايب رييس 
فدراسيون جهاني شمش��يربازي برگزار شد. در رابطه 
با برگزاري اين مس��ابقات با اين تعداد ش��ركت كننده 
پرسش هايي مبني بر مس��ائل مالي و هزينه هايي كه 
براي فدراسيون و مجموعه ورزش ايران داشته، مطرح 
است؛ به خصوص كه سه سال پيش برگزاري مسابقات 
شطرنج زنان جهان در ايران بدهي مالي براي فدراسيون 
كشورمان ايجاد كرد تا آنجا كه منجر به تعليق شطرنج 
ايران هم شد. البته كه ميزباني جام جهاني شمشيربازي 
پيشينه زيادي در ايران دارد. فدراسيون شمشيربازي 
كشورمان سال هاست كه برگزاركننده اين رقابت ها به 
صورت متوالي اس��ت بدون اينكه در دوره اي با مشكل 
و كمبود مالي مواجه ش��ود. فض��ل اهلل باقرزاده رييس 
فدراسيون شمشيربازي مي گويد رقابت هاي امسال هم 
با كيفيتي باالتر از هميشه برگزار شد بدون اينكه ريخت و 

پاش مالي داشته باشيم و از اين حيث براي مجموعه هايي 
مانند وزارت ورزش و كميته ملي المپيك فشار كاذب 
ايجاد كرده باشيم. باقرزاده به مهر گفت: سال هاست كه 
فدراسيون شمشيربازي ايران برگزاركننده رقابت هاي 
جام جهاني كالس A در رده س��ني جوانان اس��ت. هر 
سال هم س��طح برگزاري رقابت ها و چگونگي ميزباني 
به گون��ه اي بوده كه رضايت كامل فدراس��يون جهاني 
و تيم هاي ش��ركت كننده را جلب كرده ايم اما در هيچ 
دوره اي با مش��كل مالي مواجه نبوده ايم. امسال هم به 
گونه اي رقابت ها و برگ��زاري آن را مديريت كرديم كه 
بتوانيم روند هميش��گي در اين زمينه را دنبال كنيم. 
رييس فدراسيون شمش��يربازي تصريح كرد: از حيث 
مالي براي ميزباني از ۱۲ تيم شركت كننده و نفراتشان 
به وزارت ورزش، كميته ملي المپيك و هيچ دس��تگاه 

ديگري فش��ار نياورديم. با برنامه ريزي الزم به گونه اي 
مديريت كرديم كه كمبود مالي نداشته باشيم. واقعيت 
اين است كه ما در فدراسيون شمشيربازي پول اضافي 
براي ريخت و پاش نداريم. البته در عين حال در برگزاري 
با كيفيت رقابت ها كوتاهي نداشتيم. باقرزاده در همين 
رابطه ادامه داد: هر كاري كه براي ميزباني شايسته الزم 
بود، از استقبال و بدرقه رسمي گرفته تا مهيا شدن شرايط 
ايده آل براي ش��ركت كنندگان، هم��ه را انجام داديم. 
ميزباني ما هيچ كم و كاستي نداشت به گونه اي كه ناظر 
كوبايي مسابقات بارها از نحوه برگزاري آن تمجيد كرد. 
او مي گفت كه باور نداش��تم ميزباني ايران به اين اندازه 
خوب باشد و تيم هايي در اين سطح به تهران بيايند. همه 
تيم ها در سطح باال بودند و از مسابقات هم ابراز رضايت 
داش��تند. وي همچنين به مالقات رييس فدراسيون 
جهاني شمشيربازي با رييس كميته ملي المپيك اشاره 
كرد و اينكه وي در اين ديدار تاكيد داش��ته كه ميزباني 
ايران مورد تاييد است. »در مجموع برگزاري جام جهاني 
كالس A جوانان در ايران چقدر هزينه داشت؟« رييس 
فدراسيون شمش��يربازي در پاسخ به اين پرسش رقم 
دقيقي عنوان نكرد و گفت: هنوز حساب و كتاب كامل 
نداشته ايم اما بعد از يك هفته از اتمام مسابقات و بابت اين 
ميزباني به هيچ ارگان و نهادي بدهي نداريم و با كمبود 

مالي در فدراسيون هم مواجه نشده ايم.

ورزشي
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