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نيـازاقتـصادايـران

ابهام در صدور
ويزاي امريكا براي
وزير خارجه ايران

دو مولفه كيفيت خودروها و سوخت
متهمان آلودگي هواي كالنشهرها

تبرئه بنزين
از اتهام
آاليندگي؟

صفحه 2

سخن نخست

صفحه 7

صنعت،معدن و تجارت

نمايندگان مجلس دهم قانون اقدام متقابل در برابر امريكا را تصويب كردند

چه بايدكرد

اي��ن روزه��ا بيش��ك
بيشترين فشار متوجه
اقتصاد كش��ور اس��ت.
اقتص��ادي ك��ه ط��ي
يك��ي دو س��ال اخير به
واس��طه تحريمه��اي
حسين حقگو ظالمان��ه خارج��ي و
سوسياستهاي داخلي
در تنگناي شديد قرار گرفته و بخش مهمي از توان
باالي آن كاهش يافته اس��ت .چنانكه رشد منفي
 4.9درصدي در سال گذشته و مثبت نيم درصدي
(البته بدون نفت) در نيم اول امس��ال و تورم حدود
 40درص��دي را در كارنامه خود ثبت ك��رده كه از
ركود تورمي شديدي حكايت دارد .اما شرايط در
روزهاي آتي و با باال گرفتن تنشهاي سياسي و نيز
امكان پيوستن كش��ورهاي اروپايي به مدار سابق
تحريمها (مكانيزم ماشه) و همچنين عدم تصويب
افايتياف ميتواند بمراتب سختتر از هر زمان
ديگريشود.دراينشرايطچهبايدكرد؟

رايبهارستان به انتقام سخت

اجماع براي بهبود
محيط كسب وكار
تع�ادل | ن��ود و دومی��ن نشس��ت ش��ورای
گفتوگ��وی دولت و بخش خصوص��ی در حالي
برگزار ش��د كه فعاالن بخش خصوص��ي از عدم
اجراي قانون بهبود مس��تمر فضای كسبوكار با
وجود گذشت هفت س��ال از تصويب آن شكايت
داشتند .وزير صنعت ،معدن و تجارت در جريان
اين نشس��ت از طراحي س��امانهاي ب��راي بهبود
مس��تمر فضای كس��بوكار خبر داد و گفت :به
زودي رفت و آمدهای زاید دستگاههای دولتی به
واحدهاي توليدي متوقف میشود .تامين سرمايه
توس��ط فعاالن بخش خصوصي از منابع خارجي
و بازار س��رمايه از ديگ��ر محورهاي اين جلس��ه
بود كه از س��وي وزیر اقتصاد مطرح ش��د .فعاالن
بخش خصوصي نيز تاكيد كردند ب��ا وجود تمام
محدوديتهاي موجود اگر دول��ت مانع فعاليت
فعاالن اقتصادي نش��ود؛ همچنان امكان جذب
سرمايهراازمنابعبينالملليداريم.
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همين صفحه

دانش و فن

جهان

ليبي در آستانه جنگي
سرنوشتساز

روياهاي برباد رفته
كسبوكارها

همينصفحه

صفحه 10

اخبار

همهخسارتهايافزايشدرگيري
در منطقه مربوط به امريكاست

در ش��رايطي ك��ه امري��كا از طري��ق رفتارهاي
تروريستي و خشونت بار فضاي كلي منطقه را به
سمت عدم تعادل س��وق ميدهد؛ يكي از فعاالن
سياس��ي اصالحطلب گفت :همه خس��ارتهاي
افزايش درگي��ري در منطقه مربوط ب��ه امريكا و
همپيمانانش اس��ت .اس��ماعيل گراميمقدم در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران در مورد اصالحيه
ديروز مجل��س مبني بر تروريس��تي اعالم كردن
پنتاگون،اظهاركرد:باشهادتحاجقاسمسليماني
به غرور ايرانيان توهين ش��د ،از اين س��و مجلس
به عنوان خانه ملت و عص��اره فضايل امت در برابر
اين اقدام تروريستي بايد واكنشي شايسته انجام
ميداد .فعال سياس��ي اصالحطلب ادام��ه داد :به
نظر ميرس��د اين مقابله به مثل مجلس پاس��خ
كوچكي براي ترور حاج قاس��م سليماني است ،از
طرف ديگر گام پنجمي كه ايران در مساله برجام
برداشته ش��د هم ميتواند در همين راستا باشد.
گرامي مقدم گفت :معتقدم شرايط به نحوي است
كه موجب افزايش درگيريها در منطقه شود كه
همه خسارت آن مربوط به امريكا و هم پيمانانش
است .او درمورد حضور بيسابقه مردم در تشييع
پيكر سردار سليماني اظهار كرد :حضور گسترده
مردم ايران چند پيام دارد ،اولين ييام اين است كه
ملت ايران از سرداران وطن پرست خود قدرداني
ميكند ،كس��اني كه جان خود را در كف دس��ت
قرار ميدهند براي دفاع از كشور .سخنگوي حزب
اعتماد ملي گفت :دومين پيام اتحاد و انسجام بين
همه جريانات سياسي كشور اس��ت ،بهطور كلي
حضورگستردهمردمنشاندهندهحمايتتمامقد
آنهاازسردارانخوداست.

ابتكارصلحهرمزازاسنادومنشور
مللمتحداستخراج شده است

سفيرسابقايراندرژاپنگفت:ابتكارصلحهرمزاز
اسنادومنشورمللمتحداستخراجشدهاست.اين
موضوع كه اين پويش ،كشورهاي مختلف منطقه
را در بر ميگيرد ،بسيار گام رو به جلويي است .به
گزارش مهر ،رضا نظر آهاري س��فير سابق ايران
در ژاپن و از مديركلهاي مركز مطالعات سياسي
و روابط بينالمل��ل وزارت امور خارجه بعدازظهر
ديروز در نشست مجمع گفتوگوي تهران اظهار
داشت :ابتكار صلح هرمز پويش��ي است كه امروز
در مورد آن بس��يارصحبت ش��د و همه ميدانند
كه ايدههاي بسيار خوبي در قالب آن مطرح شده
اس��ت .وي ادامه داد :ابتكار صلح هرمز از اسناد و
منشورمللمتحداستخراجشدهاست.اينموضوع
كه اين پويش ،كشورهاي مختلف منطقه را در بر
ميگيردوبايدخودآنهامتعهدبهاجراياينابتكار
باشند،بسيارگامروبهجلويياست.

چه بايد كرد

كالن توسعهاي موفق كشور نقش آفرين بودهاند.كساني
كه نظر اصالح��ي و خيرخواهانه خود را از مس��ووالن و
دولتمردان و افكار عمومي دريغ نكردهاند و دلسوز مردم
و ميهناند .متاس��فانه اما سياس��يون ما راجع به اقتصاد
غالبا خاليالذهناند و گروههاي سياسي هم به كمترين
موضوعي كه اهميت ميدهند اقتصاد اس��ت و حداكثر
آنكه حرفهاي كل��ي ميزنند .لذا راهنماي��ي اين گروه
از نخبگان اقتصادي را برنتافته و س��ر در مسير آسان اما
نامطلوبوامتحانپسدادهنهادهومينهند .ايندرحالي
است كه در شرايط حاضر به حرفهاي مشخص برآمده
از برنامههاي تجربي و علمي و كارشناس��ي نيازمنديم و
اتخاذ تصميمات سخت .تصميمات سختي كه چنانكه
بارها از س��وي كارشناس��ان اقتصادي و ني��ز متفكران
سياس��ي و اجتماعي بدان تاكيد ش��ده است ،موفقيت
آنها بدون سرمايه سياسي و پشتوانه اجتماعي و اعتماد
عمومي و قدرت طراحي باال امكانپذير نيست .در واقع
شكلگيري اراده محكم براي اتخاذ و اجراي تصميمات
سخت اقتصادي كه در حال حاضر در كشورمان چيزي
جز «رياضت اقتصادي» نيست ،نيازمند مولفههاي فوق
است و نميتوان بدون برنامه مشخص متكي به اعتماد و
پشتوانه اجتماعي و سياسي و با اتكا به مديران و مسووالن
فعليكهجامعهبهسببفسادهاوناكارامديهايگذشته
نسبت بدانان كماعتماد اس��ت ،چنين پروژه عظيمي را
پيش برد و از مردم خواس��ت مسير بس صعب و سخت
پيش روي اين هدف را بپيمايند .بهنظر ميرس��د مسير
اصالحات بايد با پذيرش اشتباهات گذشته آغاز شود و
با نگاهي به عملكرد دولتهاي پس از انقالب ،موفقترين
آنها را در ابعاد اقتصادي و سياست خارجي ،كه امروز دو
مساله جدي كش��ورند ،الگو قرار داد و حركت سريع در
مس��ير اصالحات س��اختاري را در پيش گرفت  .بدانيم
استفاده از تمام ظرفيتهاي فكري و انساني و بهرهگيري
از تجارب مثبت گذشته ما را موفق و از آزمون و خطاهاي
آيندهبينيازميسازد.

بي نالملل
ماهاتير محمد ترور سردار سليماني را خالف حقوق بينالملل دانست

نخستوزير مالزي در پي به شهادت رسيدن سردار قاسم
سليماني و همراهانش در بغداد توسط امريكا گفت كه
اكنون زمان اتحاد جهان اس�لام در برابر تهديد خارجي
اس��ت .به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگ��زاري رويترز،
ماهاتير محمد نخس��توزير مالزي ديروز (سهش��نبه)
در اظهاراتي شهادت سردار س��ليماني در حمله هوايي
امريكا را غيراخالقي و ناپس��ند توصيف و تاكيد كرد كه
اين اقدام امريكا خ�لاف حقوق بينالملل بوده اس��ت.
وي در ادامه اب��راز نگراني كرد كه اين ش��رايط ميتواند
به تشديد وضعيت منطقه منجر ش��ود .ماهاتير محمد
همچنين تاكيد كرد :اكنون زمان درست براي كشورهاي
مس��لمان اس��ت كه در كنار يكديگر بايس��تند .وي كه
مسنترين نخستوزير آسيا به ش��مار ميآيد ،شهادت
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گزارش

سخننخست
حسينحقگو|
تحليلگراقتصادي|
اين روزها بيش��ك بيش��ترين فش��ار متوج��ه اقتصاد
كش��ور اس��ت .اقتصادي كه طي يكي دو س��ال اخير به
واس��طه تحريمهاي ظالمانه خارجي و سو سياستهاي
داخلي در تنگناي ش��ديد قرار گرفته و بخش مهمي از
توان باالي آن كاهش يافته اس��ت .چنانكه رش��د منفي
4.9درصدي در سال گذشته و مثبت نيم درصدي (البته
بدون نفت) در نيم اول امسال و تورم حدود  40درصدي
را در كارنامه خود ثبت كرده كه از ركود تورمي شديدي
حكايت دارد .اما ش��رايط در روزهاي آتي و با باال گرفتن
تنشهايسياسيونيزامكانپيوستنكشورهاياروپايي
به مدار سابق تحريمها (مكانيزم ماشه) و همچنين عدم
تصويب افايت��ياف ميتواند بمراتب س��ختتر از هر
زمان ديگري شود .در اين ش��رايط چه بايد كرد؟ اولين و
مهمترين كار بهنظر استفاده از تمام پتانسيلهاي كشور
است .محسن خليلي ،پيشكسوت صنعت كشور ،به نقل
از پدرش��ان عبارتي را نقل ميكنند كه بس��يار پندآموز
است؛ اينكه «ملتي كه قدر مردان خود را نداند به نامردان
گرفتار ميشود» .اين سخن وصف امروز ماست .جامعه
ايران بيشك مملو از مردان و زناني است بس فرهيخته
و داراي مدارج باالي علمي و نيز فضائل اخالقي و انساني
 .متاسفانه اما اين منبع عظيم و بس گرانبها و ارزشمند،
ناديده يا ناچيز انگاشته ش��ده و نتيجه آنكه مشكالت و
مسائل ميهن مان هر روز بيشتر و تبديل به بحران شده
اس��ت  .اما چه بس��ا همين مردان و زناني كه به حاشيه
رانده شده يا گمناماند و امكان عرضه استعدادهاي خود
را نيافتهاند ،بتوانند براي بسياري از مسائل ،راهحلهاي
مناسب و بديع و خالقانه ارايه و ميهن عزيزمان را از مدار
بحران خارج كنند .در ميان اين م��ردان و زنان در حوزه
اقتصاد نيز بيش��ك نمونههاي درخش��ان و كمنظيري
وجود دارد ،فرهيختگاني كه هم معلمي كردهاند و هم به
دانش فكري و تئوريك مجهزند و هم در برنامهريزيهاي

عكس :ايرنا

استارتآپهاييسخنبه
اغلباوقاتدررسانههااز 
ميان ميآيد كه توسط چند جوان كاربلد و مشتاق
راهاندازيشدهوپلههايترقيرايكيپسازديگري
پيمودهاند ،اما بهندرت س��راغ آنهايي ميروند كه
در مسير راهاندازي كس��بوكارهاي نوپا شكست
خوردهاند .هرچند اش��تياق و تخصص دو ش��رط
الزم براي موفقيت است اما در اين مسير بايد صدها
مورد ديگر ه��م كنار هم قرار بگيرن��د تا طالع يك
استارتآپبدرخشد.


سردار سليماني توس��ط امريكا را به ماجراي قتل جمال
خاشقجي روزنامهنگار عربستاني تشبيه كرد كه هنگام
اقامتش در تركيه توسط سعوديها كشته شد .ماهاتير
محمد دو كشور (امريكا و عربستان) را به دست داشتن
در قتلهاي برون مرزي غيرقانوني متهم كرد و گفت :اين
خالف قوانين بينالمللي است و ما اكنون امنتر نشدهايم.
آيا اين درست است كه وقتي يك نفر حرفي ميزند كه ما
دوست نداريم يا آسيبي ميرساند ،يك پهپاد بفرستيم
و احتم�لا او را هدف ق��رار دهيم.نخس��توزير مالزي
خاطرنش��ان كرد كه اين قتلهاي برون مرزي نشان داد
كه هيچ رهبري در جهان ،ازجمل��ه خود من در صورتي
كه يك كش��ور قدرتمند بتواند براي انجام چنين كاري
بهطوريكجانبهتصميمبگيرد،امننيست.

پايان باشكوه سردار در زادگاهش

مراسم تشييع و تدفين همزمان فرزند پر افتخار كرمان پورجعفري پس از حض��ور در تهران و اقام��ه نماز مقام خاكسپاري به زمان ديگري موكول ش��د .مردم عاشق
حاج قاسم سليماني كه در ساعات ابتدايي صبح به دليل معظم رهبري و تشييع در شهرهاي تهران و قم با حضور سر از پا نميشناختند؛ مردم جان عزيزشان را به دست
ازدحام جمعيت به وقت ديگري موكول شده بود؛ بعد از گستردهوميليونيمردم،واردفرودگاهبينالملليآيتاهلل گرفتند و براي تشييع عزيزشان به خيابانها شتافتند.
خبر رسيد كه مراسم تشييع 50كشته و صدها مجروح
اذان مغرب و بعد از آرامتر ش��دن فضا با حضور مسووالن هاشميرفسنجانيكرمانشد.
لشگري و كشوري برگزار شد .عقربههاي ساعت تازه بر تعداد زي��ادي از اهالي كرمان نيز س��اعتها قبل از ورود بر جاي گذاشت .عاشقاني كه جان عزيزشان را در دست
روي عدد 2و  40دقيقه بامداد روز سهش��نبه آرام گرفته سردار شهيد سليماني به فرودگاه كرمان در خيابانهاي گرفتند و همراه سردارش��ان به آس��مان پر كش��يدند.
بودندكهخبررسيدهواپيمايحاملپيكرشهيدانسردار منتهي به ف��رودگاه ايس��تاده بودند؛ در ش��رايطي كه مردم با سردار دادن ش��عار «مرگ بر امريكا»“« ،مرگ بر
سپهبد قاسم سليماني فرمانده شهيد نيروي قدس سپاه جمعيت عالقهمندان سردار ش��هيد هر لحظه و ساعت اسراييل» و ش��عارهايي در تجليل از مقام شامخ شهيد
و سردار حسين جعفرينيا و ساير همراهانشان دقايقي افزوده ميشد؛ مراسم تشييع پيكر سردار سپهبد شهيد سليمانيبهاستقبالپيكرشهيددرميدانآزاديرفتهاند
قبل وارد فرودگاه بينالمللي آيتاهلل هاشميرفسنجاني قاسم سليماني و همرزم شهيدش سردار پورجعفري از تا س��ردار محبوب دلها را با اندوه و حزن فراوان تشييع
كرمان شده است .سفري دور و درازي كه سردار سليماني ميدان آزادي كرمان تا گلزار شهدا با حضور پرشور مردم كنند .پيرزن��ي زير لب زمزمه ميكرد كه س��ردار اينبار
و همراهانش از بامداد روز جمعه گذشته با سفر به بغداد برگزار ش��د اما ازدحام جمعيت به اندازي بود كه مراسم آمده كه براي هميش��ه در خانه بماند؛ سردار به خانه ات
آغازكردهبودند؛سرانجامديروزباسفر
خوش آمدي  ...اس��حاق جهانگيري
كاروان عشق به كرمان به پايان رسيد
معاون اول رييسجمهور ظهر ديروز
تا سردار سپهبد س��ليماني در كنار
(سهشنبه) در جريان سفر به استان
رييسجمهوري درگذشت تعدادي ازهموطنان
دوستان همرزمش در گلزار شهداي
كرم��ان ب��راي وداع با پيكر س��ردار
در كرمان را تسليت گفت
شهيد حاج قاسم سليماني ،در ديدار
كرمان آرام بگي��رد و دور ت��ازهاي از
با خانواده اين س��ردار بزرگ اسالم،
حياتطيبهاشراآغازكند.
رييسجمه��وري در پيام��ي ب��ا تس��ليت كشور سنگ تمام گذاشت و پيكر مقدسش
ضم��ن تس��ليت و آرزوي صبر براي
جوانان
از
جمعي
 38سال قبل بود كه
درگذش��ت تعدادي از هموطنان در مراسم هم خروشي از جنوب تا شمال كشور ايجاد
خانواده و نزديكان اين ش��هيد اظهار
دفاع
هدف
با
كرمان
پر شور و انقالبي
خاكسپاري سپهبد شهيد قاسم سليماني ك��رد .روحاني خاطرنش��ان ك��رد :با كمال
كرد :ش��هادت حاج قاسم سليماني
از انق�لاب و وطن راه��ي جبهههاي در كرم��ان به مع��اون اول رييسجمهوري تأسف در مراسم خاكس��پاري وي به دليل
اتفاقي بس��يار بزرگ ب��ود و حضور
نبرد ايران و عراق ش��دند از جمع آن و وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي استقبال بينظير و متراكم مردمي تعدادي
پرش��ور و گس��ترده مردم در مراسم
جوانان پرش��ور و دالور اما س��رداري دستور داد تا س��ريعاً به وضعيت مصدومان از هموطنان عزيز بر اثر ازدحام جمعيت جان
ب��راي اين ش��هر و اين س��رزمين به و خانوادهه��اي بازمان��دگان رس��يدگي خود را از دس��ت دادهاند .از وزير بهداشت كه
تش��ييع پيكر اين س��ردار بزرگ نيز
يادگار ماند ك��ه نه تنها ب��ر بلنداي كنن��د .به گ��زارش پاي��گاه اطالعرس��اني هماكنون در كرمان بسر ميبرد خواستهام تا
بيانگر عظمت اين اتفاق است .معاون
تاريخ شهر و كشورش نشست بلكه رياستجمهوري،حجتاالسالموالمسلمين سريعاً به وضعيت مصدومان رسيدگي كند.
اول رييسجمهور ب��ا تأكيد بر اينكه
نمادي شد براي تمام آزاديخواهان و حس��ن روحاني روز سهش��نبه با تس��ليت رييسجمهوري اظهار داش��ت :معاون اول
حاج قاسم لياقت چنين شهادتي را
عدالتجويان منطقه و جهان .نمادي درگذش��ت تعدادي از هموطنان در مراسم نيز مامور ش��ده تا به وضعيت خانوادههاي
داش��ت ،افزود :حاج قاسم سليماني
از مقاومت و ايستادگي كه سالها در خاكسپاري سپهبد شهيد قاسم سليماني بازماندگانرسيدگيكردهوهمچنينهيأتي
به آرزوي ديرينه خود يعني شهادت
برابر زياده خواهي دشمنان مقاومت در كرم��ان به مع��اون اول رييسجمهوري را مامور رس��يدگي به داليل بروز اين اتفاق
رسيد و اين ش��هادت حق و لياقت او
كرد و از ايمان و عقيدهاش دفاع كرد .و وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي كند .روحاني با ابراز همدردي ،اين مصيبت
بود .هم رزم و يار قديمي حاج قاس��م
حاال بعد از  38س��ال يكب��ار ديگر دستور داد تا س��ريعاً به وضعيت مصدومان را به خانوادههاي داغدار تس��ليت گفت و از
س��ليماني ،عليرض��ا رزمحس��يني
آن حلقه دوس��تانه جوانان كرماني و خانوادههاي بازماندگان رس��يدگي كنند .خداوند رحمان براي اي��ن جانباختگان كه
استاندارخراسانرضوينيزدرمراسم
تشكيل شد ،جواناني كه 4دهه قبل رييسجمهوريدراينپيامهمچنينهيأتي از ش��يفتگان و دلدادگان آن شهيد واالمقام
امروزباحضوربررويخودرويحامل
دوش��ادوش يكديگر ب��ه جبهههاي را مامور رس��يدگي به داليل بروز اين اتفاق بودند،رحمتالهيراخواستارشد.بهگزارش
پيكر شهيد قاسم س��ليماني ،براي
نبرد شتافتند و ديروز با حضور سردار كرد .روحاني در اين پيام اظهارداشت :حضور ايرنا در مراسم خاكس��پاري سردار سپهبد
آخرين بار با س��ردار دلها وداع كرد.
سپهبد سليماني يكبار ديگر در كنار گستردهمردمبزرگايراندرمراسمتشييعو قاسم س��ليماني در كرمان به دليل ازدحام
دراينمراسمپياممقاممعظمرهبري
نفر
هم در گلزار ش��هداي كرمان جمع تجليل از سردار بزرگ اسالم و ايران سپهبد جمعيت بيش از  ۴۰نفر باختند و ۲۱۳
پيرامونشهادتسردارسپهبدقاسم
س��وي
ش��دند .اينگونه بود ك��ه پيكر پاك شهيدقاسمسليماني،جلوهايازقدرشناسي نيز مصدوم ش��دند كه مصدومان از
س��ليماني توس��ط حجتاالسالم
مردم ايران را به نمايش گذاش��ت .وجودي تكنسينهاي اورژانس ۱۱۵به مراكز درماني
عليداديسليمانينمايندهوليفقيه
شهيد حاج قاسم سليماني و همرزم
كه در زمان حيات ب��ا دفاع از تماميت ارضي وبيمارستانيمنتقلشدهاند.
دراستانكرمان قرائتشد.
ش��هيدش س��ردار ش��هيد حسين

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

رويموجخبر
13ديروزجهانيمقاومتشد؛ خبرآنالين|
با پيش��نهاد بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس و آراي اعضاي حاضر سيزدهم دي همزمان
با روز ش��هادت سردار قاسم سليماني به عنوان روز
جهاني مقاومت نامگذاري ش��د .اعضاي حاضر در
هفتصد و س��ي و هفتمين جلسه شوراي فرهنگ
عمومي كشور با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان
سردار سپهبد قاسم سليماني ،ابومهدي المهندس
و ديگر همراهان ش��هيدش ،اق��دام جنايتكارانه و
تروريستي امريكا را بهشدت محكوم كردند .ابتداي
اين جلس��ه س��يدمحمدرضا مواليزاده با تسليت
شهادت س��ردار س��ليماني و گراميداشت  17دي
روز درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختي گفت:
در اين جلسه دو موضوع بررسي نامگذاري  13دي
بهعنوان روز «جهاني مقاومت» و همچنين «ترويج
فرهنگورزشهمگاني»رادنبالميكند.درادامهبا
تأييد اعضاي حاضر در جلسه نامگذاري روز 13دي
همزمان با روز شهادت سردار سليماني به عنوان روز
جهاني مقاومت به تصويب شورا رسيد.
قاسم س�ليماني تكيهگاهي براي مردم و
مسووالن كشور بود؛ پاد|
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه شهيد قاسم
سليماني تمام زندگي خود را وقف خدمت و دفاع از
مردم كرد ،گفت :حاج قاس��م پشتوانه و تكيهگاهي
برايمردمومسووالنكشوربود.اسحاقجهانگيري
ديروزدرجريانسفربهاستانكرمانبرايوداعباپيكر
سردارشهيدحاجقاسمسليماني،درديدارباخانواده
اين سردار بزرگ اسالم اظهار داشت :خداوند مهر و
محبت حاج قاسم را در دل مردم ايران و كشورهاي
منطقه قرار داده بود و م��ردم نيز قدردان خدمات او
هستند ،چرا كه ميديدند كه حاج قاسم با اخالص
تمامزندگيخودراوقفخدمتودفاعازمردم،نظام
و كشور كرده است .معاون اول رييسجمهور با بيان
اينكهحاجقاسمسليمانيدردورانحياتخوددرحل
بسياري از مشكالت كشور راهگشا بود تصريح كرد:
شهادتاونيزبسياريازمشكالتوگرههايكشوررا
گشودوگوييكهخداوندهمهعناياتخودرادروجود
اينسردارقراردادهبود.دراينديدارخانوادهحاجقاسم
سليمانيازحضورمعاوناولرييسجمهوردرمراسم
تشييعوتدفينقدردانيكردندوهمسرشهيدسپهبد
حاج قاسم سليماني نيز با بيان اينكه شهادت آرزوي
ديرينهحاجقاسمبود،گفت:حاجقاسمسليمانيعالوه
بربعدنظامي،انسانيبسيارمهربانوعاطفيبود.
آييننام�ه خري�د و ف�روش اوراق مالي
اسالمي تصويب شد؛ ايرنا|
آييننامهاجراييقانونبودجهسال ۱۳۹۸كلكشور
با موضوع خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره
دولت و بانك مركزي به تصويب هيات دولت رسيد.
هيات وزيران در جلسه هش��تم ديماه به پيشنهاد
وزارت امور اقتص��ادي و داراي��ي ،آييننامه اجرايي
موضوع خريد و فروش اوراق مالي اس�لامي منتشره
دولتوبانكمركزيراتصويبكرد.برهميناساس،به
منظوراجرايسياستپوليومديريتنرخهايسودو
كنترلتورم،بانكمركزينسبتبهانجامعملياتبازار
باز و خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره دولت
و وثيقهگي��ري اوراق مذكور در ازاي اعطاي اعتبار به
بانكهاوموسساتاعتبارياقدامميكند.همچنين،
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي اجازه دارد در صورت
اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقهگيري اوراق مالي
اسالميدولتيازبانكهاازسويبانكمركزي،بخشي
ازبدهيهايقطعيوحسابرسيشدهدولتبهبانكها
را كه در چارچوب قوانين تا پايان س��ال ۱۳۹۷ايجاد
شدهتاسقف ۲۰۰هزارميلياردريالبهادارسازيكند.
افزونبراين،وزارتاقتصادبهمنظوربهادارسازيمجاز
استنسبتبهانتشارانواعاوراقمالياسالميازجمله
اسنادخزانهاسالميبلندمدتباامكانپرداختحفظ
قدرت خريد به ش��كل كوپن و مجزا از ارزش اسمي
اسناددرمقاطعزمانيمعيناقدامكند.
گفتوگوي تلفني سرلشكر باقري با وزير
دفاع روسيه؛ ايسنا|
وزيردفاعروسيهدرگفتوگويتلفنيبارييسستاد
كل نيروهاي مسلح ،ش��هادت سردار سليماني را به
ملت ،دولت و نيروهاي مس��لح ايران تسليت گفت.
ژنرال شايگو وزير دفاع روسيه در گفتوگوي تلفني
با سرلشكر پاسدار باقري رييس ستاد كل نيروهاي
مس��لح تاكيد كرد :سپهبد قاسم سليماني قهرمان
ملي است و نقش بسيار مهمي در شكست تروريسم
درسوريهوعراقداشت.ژنرالشايگواضافهكرد:ترور
شهيدسليماني،اقداميبيسابقهدربينكشورهابوده
و اين اولينباري است كه يك مقام ارشد توسط يك
كشور ديگر بدون هيچ دليلي در خاك كشور ثالثي
ترورميشود.سردارسرلشكرباقرينيزدراينتماس
تلفني اعالم كرد :اق��دام جنايت آميز امريكا در ترور
سردارسپهبدشهيدسليماني،مبداتحوالتبزرگي
در منطقه خواهد بود .وي افزود :ايران ،روسيه و همه
كشورهاي آزاد و مستقل جهان بايد در مقابل امريكا
بايستندواجازهتكراراينگونهاقداماتراندهند.
ب�ه اخ�راج نيروه�اي امريكاي�ي اكتفا
نميكنيم؛تسنيم|
معاوندبيركلعصائباهلالحقپسازمصوبهاخراج
نيروهايامريكاييدرپارلمانعراقاعالمكردكهتنها
به اخراج نيروهاي امريكايي اكتفا نميكنيم .در پي
جنايتتروريستيامريكادرفرودگاهبغدادكهمنجربه
شهادتسردارسپهبدقاسمسليمانيوحاجابومهدي
المهندسمعاونعملياتيحشدالشعبيوهمرزمان
آنها شد و نيز پس از تشييع باشكوه و ميليوني پيكر
پاك اين ش��هدا در عراق و ايران محمد طباطبايي
معاوندبيركلعصائبالحقدرگفتوگوييباالعهد
اعالم كرد ك��ه امريكاييها تص��ور ميكردند ملت
ايران و عراق پس از ش��هادت سردار قاسم سليماني
او را فراموش ميكنند ،اما بعد از تصويب طرح خروج
نظاميان امريكا تنها به اخراج نيروهاي امريكايي از
كشوراكتفانميكنيم.
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ايران

نمايندگان مجلس دهم قانون اقدام متقابل در برابر امريكا را تصويب كردند

رايمثبتبهارستانبه انتقام سخت

«انتقام سخت» عنوان طرح سه فوريتي تاريخي مجلس
دهم است كه ديروز با اكثريت مطلق حاضران به تصويب
رسيد؛ طرح سه فوريتي «اصالح قانون اقدام متقابل در
برابراعالمسپاهبهعنوانسازمانتروريستيتوسطاياالت
متحده امريكا» كه هرگ��ز در تاريخ تجربيات پارلماني
ايران سابقه نداشته است كه طرحي با سه فوريت مورد
تصويب قرار بگيرد؛ اما اينبار با توجه به اهميت موضوع و
مطالباتي كه مردم از نمايندگانشان در مجلس دارند در
نشست علني ديروز پارلمان مورد بررسي قرار گرفت و در
نهايت ،نمايندگان ملت پس از راي مثبت به سه فوريت
طرح مذكور ،كليات آن را نيز به اتفاق آرا و با حضور 233
نماينده حاضر در جلسه به تصويب رساندند .طرحي كه
به موجب آن اقدام متقابل اي��ران در برابر امريكا قانوني
محس��وب ميش��ود و در آن دولت موظف ش��ده ۲۰۰
ميليون يورو از طريق صندوق توسعه ملي جهت تقويت
بنيه دفاعي نيروي قدس س��پاه پاس��داران اختصاص
دهد .شوراي نگهبان نيز در واكنش به اين طرح مجلس
بالفاصلهجلسهبررسيهايقانونيطرحرابرگزاروابعادو
زواياي گوناگون اين طرح سه فوريتي را تاييد كرد .رييس
مجلس دهم نيز گفت :مجلس با تصويب اختصاص۲۰۰
ميليون يورو براي فعاليتهاي س��پاه قدس اعالم كرد
كه اقدام امريكا در ش��هادت سپهبد سليماني ،جنايت
تروريستي محسوب ميش��ود .علي الريجاني در ادامه
گفت :مجلس در اقدامي تاريخي طرحي س��ه فوريتي
را تصويب كرد و با اين اقدام اعالم كرد كه ۲۰۰ميليون
يورو از صندوق توسعه ملي در دو ماهه آخر سال به سپاه
قدس اختصاص يايد .براي س��ال  ۹۹نيز بودجه كافي
براي سپاه قدس در نظر ميگيريم تا جريان مقاومت با
فعاليتهاي جديدي ادامه يابد .نمايندگان مجلس دهم
اما در جريان بررس��ي طرح اصالح قانون «اقدام متقابل
در برابر اعالم سپاه به عنوان سازمان تروريستي توسط
اياالتمتحدهامريكا»مصوبهسومارديبهشتماهامسال
كه در واكنش به شهادت سردار سليماني به صورت سه
فوريتي در جلسه ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت،
اختصاص مبلغ  ۲۰۰ميليون يورو به نيروي قدس سپاه
پاسداران انقالب اس�لامي را تصويب كردند .همچنين

نمايندگان ضمن اصالح مواد اين قانون ،عبارت «كليه
اعضاي پنتاگون و شركتها و موسسات وابسته و عامالن
و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهيد حاج
قاس��م س��ليماني» را پيش از عبارتهاي «فرماندهي
مركزي امريكا ،نيروها و سازمانها نهادهاي تحت فرمان
اين فرماندهي» و «فرماندهان ستاد فرماندهي امريكا»
در م��اده  ۴قانون «اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه به
عنوان سازمان تروريستي توسط اياالت متحده امريكا»
اضافهشد.مصوبهايكهبازتابهايفراوانيدررسانههاي
بينالمللي پيدا كرد و اظهارنظرهاي فراواني در خصوص
آن مطرح شد.

فضاي موجود و گزينههاي پيش رو به ش��رح ذيل است:
اوال انتقام سخت كه حضرتعالي در پيام خود به مناسبت
شهادت سردار سليماني به آن اشاره كرديد و اين روزها به
خواسته عمومي ملت قدرشناس ايران تبديل شده است،
لذا ميبايست به بلنداي قامت اين سردار سرافراز ايران و
اسالم باشد تا تلخي اين پاسخ در خاطره همه بدخواهان به
ويژه امريكا ،مانع جسارت مجدد به وطن و سربازان وطن
شود.ثانياًانتقامسختبايدمناسب،مستقيمونظاميباشد
و در اسرع وقت اجرايي شود ،قطعاً هيمنه پوشالي امريكا
را متالشي خواهد كرد و مقامات دولت امريكا با پوست و
گوشت خود مجدداًدرك خواهند كرد كه دوران بزن دررو
تمام شده است .همچنين ضرورت دارد روي موانع خروج
نظاميان امريكا از منطقه غرب آس��يا تمركز شود تا اين
هدف استراتژيك با كمك محور مقاومت محقق شود».

انتقام سخت از امريكا
در اسرع وقت اجرايي شود
نمايندگان مجلس دهم ديروز همچنين با صدوربيانيهاي
خطاب به رهبر انقالب گفتند كه انتقام س��خت از امريكا
بايد مناسب ،مس��تقيم و نظامي باش��د و در اسرع وقت
اجرايي شود .دراين بيانيه كه توسط علياصغر يوسفنژاد
قرائت ش��د خطاب به مقام معظم رهبري آمده اس��ت:
«بدون ترديد اقدام ابلهانه دولت امريكا در ترور س��پهبد
شهيد قاسم سليماني ،سيد ش��هداي مقاومت ،قهرمان
ملي و سردار دلها ،نقطه عطف مهم و تاريخي در تقابل
جبهه استكبار ،به س��ردمداري امريكا با محور مقاومت

به ويژه جمهوري اس�لامي ايران محس��وب ميشود .در
واقع مقامات دولت امريكا با اين اقدام تروريس��تي تالش
كردند محور مقاومت را تضعيف و حضور خود را در منطقه
افزايشدهند.آنهاميخواستندبابهشهادترساندنيكي
از عاليترين مقامات ايران و پذيرش مسووليت اين اقدام
تروريستي به صورت رسمي ،جمهوري اسالمي ايران را
تحقير نمايند ،بنابراين ترديدي نداريم كه سطح واكنش
جمهوري اس�لامي ايران به اين اقدام تروريستي دولت
جنايتكار امريكا ،تعيينكنن��ده موازنه بلندمدت قدرت
در سطح منطقه و جهان خواهد بود ».در ادامه اين بيانيه
تاكيدشده:تحليلمانمايندگانمردمدرخانهملتدرباره

اقدامات فوري عليه امريكا
سخنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه شوراي نگهبان
طرح مجلس براي اقدام متقابل عليه امريكا را تاييد كرد،
گفت كه انشاءاهلل در جاي خود و به ياري خداوند اقدامات
ديگريراانجامخواهيمداد.عباسعليكدخداييباقدرداني
از نمايندگان ،هيات رييسه و رييس مجلس براي تصويب
طرح س��ه فوريتي اقدام متقابل ايران عليه امريكا گفت:
مجلس در كمترين فرصت در ح��وزه قانونگذاري اقدام
مثبتيانجامداد.اعضايشوراينگهباندرجلسهتصويب
سه فوريتي طرح اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم
سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي توسط اياالت
متحده امريكا حضور داشتند كه نمايندگان مجلس اين
اصالحيهرابهتصويبرساندند.سخنگويشوراينگهبان
افزود :اين اولين طرح سه فوريتي در طول دوران تشكيل
مجلس پس از انقالب است .اعضاي شوراي نگهبان درباره
اين طرح بحث و بررس��ي كرده و ب��ا اين مصوبه موافقت
كردند .لذا اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان رسيد .بعد
از اين صحبتهاي كدخدايي ،نمايندگان شعاراهلل اكبر،
خامنهاي رهبر و مرگ بر امريكا را سر دادند .كدخدايي بعد
ازاينشعارهادرپاياناظهاركرد:انشاءاهللدرجايخودش
و به ياري خداوند اقدامات ديگر انجام ميشود.

تداوم رويه غيرمشروع و غيرعرفي اياالت متحده

ابهام در صدور ويزاي امريكا براي وزير خارجه ايران
ظريف :اجالس شوراي امنيت سازمان ملل فرصتي براي طرح جنايات امريكا بود

گروهايران|
در حالي كه قرار بود وزير امورخارجه ايران به امريكا برود
تا در جلسه شوراي امنيت همين پنجشنبه شركت كند،
نشريهفارنپاليسيخبردادكهاياالتمتحدهبهاوويزانداده
است.گرچهاينسفرازپيشبرنامهريزيشدهبوداماگفته
ميشدبعدازترورسردارقاسمسليماني،محمدجوادظريف
قصد داشته تا درباره اين رخداد سخنراني كند چنانكه به
گفتهظريف،اجالسويژهشورايامنيتسازمانمللبراي
حفاظتازمنشورفرصتيبرايطرحجناياتامريكابود.پس
ازانتشاراينمطلببودكهمايكپمپئودرنشستيخبري
بهطورتلويحياعالمكردامريكابهتعهداتشدرچارچوب
پروتكلهاي بينالمللي متعهد است .با اين حال ،تا زمان
تهيه اين گزارش ،خبري قطعي مبني بر صدور ويزا براي
وزيرامورخارجهايرانمنتشرنشدهولياظهارنظراخيروزير
خارجهامريكاهمراهبااعتراضمحافلبينالملليميتواند
نشانهاي بر انصراف اياالت متحده از اقدام غيرمشروع خود
ارزيابي ش��ود .چندي پيش و همزمان با نشست شوراي
اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در نيويورك نيز اعالم
شدكهرواديدسفرظريفپسازموافقتوزيرامورخارجه
امريكا صادر شده ولي دولت امريكا او را به تردد ميان مقر
سازمان ملل متحد ،دفتر نمايندگي ايران در اين سازمان،
اقامتگاه سفير ايران در س��ازمان ملل و فرودگاه جان اف
كندي نيوي��ورك محدود كرده اس��ت؛ اقدامي كه در آن
مقطع با واكنش منفي سازمان ملل متحد روبهرو شد .در
آنزمان(جوالي)2019دبيرخانهسازمانمللاعالمكرد
از محدوديت تردد اعمال شده به وسيله كشور ميزبان بر
اعضايهياتنمايندگيدايميايراندرسازمانمللمطلع
و در تماس نزديك با نمايندگيهاي امريكا و ايران است و
نگرانيخودرابهاطالعكشورميزبانرساندهاست.استقرار
مقر سازمان ملل در نيويورك ،بر مبناي قطعنامه مجمع
عمومياينسازمانموسومبهموافقتنامهمقراستواراست.
اين موافقتنامه كه مشتمل بر حقوق بينالملل خاص در
زمينه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هياتهاي
نمايندگي دولتهاي عضو ملل متحد در مقر اين سازمان
از يك سو و حقوق و تعهدات دولت امريكا به عنوان ميزبان
است،امكاناعمالقوانينومقرراتگذرنامهورواديدنسبت
به نمايندگان دولتهاي عضو اين سازمان را سلب كرده
است .براساس ماده ۱۱اين موافقتنامه ،مقامات امريكايي
نميتوانند در خصوص دسترسي هياتهاي نمايندگي
دولتهايعضومللمتحدبهمقرمللمتحدممانعتيايجاد
كنند،بلكهبهصراحتتمام،هرگونهايجادمحدوديتيامانع

در اين خصوص براي نمايندگان رسمي دولتهاي عضو
ملل متحدوحتيخانوادهآنها(كه شامل مسائلمرتبطبا
رواديد نيز ميشود) منع شده است .ضمن اينكه بر اساس
م��اده ۱۳همين موافقتنامه ،ص��دور رواديد براي حضور
هياتهاي نمايندگي دولتهاي عضو ،ديپلماتهاي آنها
افرادوابسته،الزامياستودراينخصوصحداكثرسرعت
بايد لحاظ ش��ود .بر اين اساس ،محمدجواد ظريف درباره
انتشاراخباريمبنيبرعدمصدورويزاازسويامريكاگفت:
وزير امور خارجه امريكا در تماس با دبيركل سازمان ملل
گفته كه فرصت نداش��تيم براي ظريف ويزا صادر كنيم و
صادرنخواهيمكرددبيركلسازمانمللهمگفتهكهحق
ايران اس��ت كه در اين اجالس شركت كند .اوگفت :من
تمايلزياديبرايسفربهنيويوركدراينشرايطنداشتم
اما اجالس ويژه شوراي امنيت سازمان ملل براي حفاظت
از منشور فرصتي بود كه جنايات امريكا را مطرح كنيم .اما
دولتي كه به تروريسم دولتي ،تروريسم اقتصادي ،تهديد
به جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت ميكند ،خيلي
برايشمهمنيستكهمفادموافقتنامهمقرباسازمانملل
متحد را نقض كن��د .وي بيان كرد :توافق من براي حضور
در اين نشس��ت از مدتها قبل بوده اس��ت .امريكاييها
ميخواهند اين تصور را ايجاد كنند كه ما اين نشس��ت را
بعد از ترور شهيد س��ردار سليماني درخواست كردهايم و
آنهافرصتنداشتند،چراكهبهدبيركلگفتهكهمافرصت
صدور ويزا را نداشتيم .درخواست ويزاي ما چندين هفته
قبل رفته بود و اين درخواست به تازگي نبوده است .حتما
فرصت كافي براي صدور آن را داشتند .با اين اوصاف ،وزير
امور خارجه كشورمان روز گذشته تاكيد كرد كه اين رفتار
غيرمنطقيامريكاتاثيريدربرنامههايشبرايگفتوگوبا
افكارعمومياياالتمتحدهنخواهدداشتورييسدستگاه
ديپلماسيكشورمانازهمينتهرانوازطريقگفتوگوي
رودرروبارسانههاوفعاالنمدنياياالتمتحدهصدايخود
را به گوش مردم امريكا خواهد رساند .اظهاراتي كه ظريف
ديروزآنرادوباريكباردرجريانگفتوگوياختصاصيبا
شبكهسيانانوبارديگردرحاشيهمجمعگفتوگوهاي
منطقهايتهرانتكراركردتانشاندهدكهتالشهايامريكا
براي خاموش كردن صداي ديپلماسي ايران سرانجامي
نخواهد داشت .وزير امور خارجه كشورمان در گفتوگو با
خبرنگارسياناندرتهرانبايادآورياقدامتروريستيكاخ
سفيددربهشهادترساندنسردارقاسمسليمانيتصريح
كرد« :دونالد ترامپ رييسجمهوري امريكا با اقداماتش،
فقط در حال بدتر كردن اوضاع براي امريكا در خاورميانه

است».تارنماياينشبكهتلويزيونيامريكاديروزباانتشار
اين مصاحبه ،به نقل از او نوش��ت :ايران از اقدمات نظامي
امريكا بعد از حمله هوايي كه به شهادت سردار سليماني
منجر ش��د ،هراس��ي ندارد .ظريف با تاكيد بر اينكه ما از
سرزمينومردمخوددفاعميكنيم،گفت:امريكاميتوانداز
كشورشدفاعكند،امانميتواندادعاكندچندهزاركيلومتر
دور از مرزهاي��ش ،توانايي دفاع از اياالت متح��ده را دارد.
سياناندرادامهنوشت:ظريفدراينمصاحبهازپرداختن
بهاينكهپاسختهرانبهترورسردارسليمانيچگونهخواهد
بود ،خودداري كرد؛ «هرچند كارشناس��ان به پايگاههاي
امريكا در سراسر خاورميانه اشاره كردهاند ».ظريف ادامه
داد :مردم منطقه طرفدار ما هس��تند؛ «تجهيزات نظامي
زيبا»(اشارهبهتوييتتهديدآميزترامپ)،جهانرامديريت
نميكندبلكهاينمردمهستندكهدنيارامديريتميكنند.
اوتصريحكرد:ترامپبايدچشمخودرابهروياينواقعيت
بازكندكهمردممنطقهبهشدتخشمگيناندوميخواهند
امريكااينمنطقهراترككند.وزيرامورخارجهايرانگفت:
ايرانيهاهزارانسالاستكهدراينمنطقهحضوردارندو
اينامريكاستكهدراينمنطقهيكتازهوارداست.ظريف
درپاسخبهپرسشيدرخصوصاحتمالحمالتبيشتراز
سويامريكادرصورتاقدامانتقامجويانهايرانگفت:ترامپ
بايدعذرخواهيكند؛اوبايدرويهخودراتغييردهد.ظريف
درادامهگفت :ترامپ تنهادرحالبدتركردناوضاعامريكا
است.اوملتهايمنطقهماراخشمگينكردهاست.ترامپ
خودش گفته كه امريكا هفت تريليون دالر را در منطقه ما
هدردادهاستوحاالاوباترورسردارسليماني،يكتريليون
دالرديگربهاينهزينههاافزود.اوبااشارهبهحضورميليوني
مردمدرمراسمتشييعپيكرسردارسليمانيگفت«ترامپ
بايدپيامايناقيانوسجمعيترادريافتكند.ترامپبعداز
تماشايانبوهجمعيتدرمراسمروزگذشتهتشييعپيكر
سردار س��ليماني در تهران ،بايد دست از تهديد اين مردم
دستبردارد.تهديدهايبيشترآنهاراخشمگينترميكند.
اين تهديدها ما را نميترساند ».ظريف در ادامه مصاحبه،
اينسوالهارامطرحكرد«:آياترامپامنيتبيشتريبراي
امريكاييهابهارمغانآوردهاست؟آياامريكاييهااحساس
امنيتبيشتريميكننديابرخوردمردممنطقهباآنهابهتر
شدهاست؟احساسمردمامريكانسبتبهكسانيكهفرياد
ميزنندامريكابايدازمنطقهخارجشود،چيست؟»وزيرامور
خارجهايراندربخشيديگرازمصاحبهگفت:ترامپباترور
سردارسليمانيوتهديدبههدفقراردادنمراكزفرهنگي
ايران،بهجامعهجهانينشاندادكههيچاحتراميبهقوانين

بينالملليقائلنيستوآمادهارتكابجناياتجنگياست.
حمله به مراكز فرهنگي ،جنايت جنگي است .ظريف با
بيان اينكه ترور سردار سليماني در خاك عراق ،مصداق
تروريسم دولتي اس��ت ،تصريح كرد :تهران به اين اقدام
تروريستيپاسخخواهدداد.اوافزود:ترورسردارسليماني
كهاقدامتهاجميومعادلحملهنظاميبهايراناستكه
بهآنپاسخخواهيمدادوپاسخمامتناسبباآنوبههمان
ميزان خواهد بود .پاسخي قانوني خواهيم داد چراكه ما
مثلترامپ،بيقانوننيستيم.
امنيت به دست كشورهاي منطقه
محققميشود
ظريف ديروز در جريان برگزاري نشس��ت گفتوگوهاي
منطقهاي تهران با اشاره به ضرورت تامين امنيت منطقه
به دست كشورهاي منطقه گفت :نميگويم كشورهاي
منطقه بروند با امريكا بجنگند اما براي امنيت خودش��ان
همسايگانش��ان را فداي امريكا نكنن��د .خواهيد ديد كه
امريكاييهاروز«ماجرا»اعالمميكنندكهماكارينداريم.
اين وضعيت روز حادثه است .محمدجواد ظريف ديروز در
حاشيهمجمعگفتوگويتهراندرگفتوگوباخبرنگاران
اظهار كرد :در منطقه ما اين فهم نادرس��ت وجود دارد كه
برخي فكر ميكنند امنيت خريدني اس��ت اما اين سالح
است كه خريدني است نه صالح .آنها دلخوشند كه پولي
ازمنطقهبدوشند.امروزهيچكسبهاندازهامريكانميداند
با اين اقدامش بيش از همه منطقه و متحدانش را به خطر
انداختهاست.اماآيابامتحدانشقبلازاقدامبهترورمشورت
كرد،قبلازآنكهحياتآنهارابهخطراندازد؟واگردوستان
مادرمنطقهبهاينسوالفكرنكنندخواهندديدكهدرآينده
بامشكالتفراوانيروبهروميشوند.
ظريفاظهاركرد:باحضورامريكانهمشكلفلسطينحل
شدهونهمشكلمنطقه،فقطصدهاميليارددالرپولمابه
جيب غربيها و امريكاييها رفته است .نفت امريكا آمده
و بازارهاي كشورهاي منطقه را ميگيرد .رييس دستگاه

ديپلماسي تصريح كرد :اگر كشورها آماده باشند در چند
محورميتوانآنراانجامدادبهشرطيكهكشورهايمنطقه
صلح و امنيت بخواهند نه اينكه امنيتشان را در حمايت
امريكاببينند.ظريفبايادآورياينكهماميتوانيماقدامات
وهمكاريهاياطمينانسازدرزمينههايمختلفداشته
باشيم،گفت:االنبيشترينميزانسنگينشدنآبخليج
فارس را به دليل اس��تفاده از آب شيرينكنها در منطقه
داريم،اينروندحياتكشورهاراتحتتاثيرقراردادهاست.
عالوه بر اين اطراف خليج فارس نيروگاههاي هستهاي در
حال ساخت است و ايمني هستهاي از اولويتهاست .وي
توريسموهمكاريهاياقتصادي،خلعسالحمنطقهايو
بازديد از مراكز نظامي يكديگر و حتي در زمينه پروژههاي
هستهاي و غنيس��ازي مش��ترك را از ديگر زمينههاي
همكاري كشورهاي منطقه عنوان كرد و افزود :معتقدم
موضوعاتي كه ظاهرا مسائل جداكننده هستند ،در يك
چارچوب مطلوب ميتوانند مسائل پيونددهنده باشد اما
به شرطي كه بپذيريم امريكا قادر نيست براي اين منطقه
امنيتبياورد.
خروج امريكا از منطقه حتمي است
وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ارتش
امريكا شب گذشته اعالم كرد كه براي خروج از عراق آماده
ميشود ،آيا براي انتقام از امريكا گزينه نظامي وجود دارد،
اظهار داشت :امريكا خطايي در سه بعد انجام داده است.
اول اينكه حاكميت عراق ،تماميت ارضي عراق و قراردادي
كه براساس آن در عراق بوده را نقض كرده است .عراقيها
در اجراي آن ق��رارداد به امريكاييها گفتهاند كه از عراق
خارج شوند اين بعد اول جنايت امريكا است .ظريف ادامه
داد :بعد دوم جنايت امريكا اين است كه احساسات مردم
منطقه را جريحهدار كرده است .آنچه در مراسم تشييع
پيكر س��ردار س��ليماني در عراق ،تهران و حتي در هند،
الجزيره و مسكو اتفاق افتاد ،اين بود كه ديديد كه مردم با
چه عصبانيتي راجع به امريكا صحبت ميكردند.

چهرهها
برداشتن گام پنجم به معناي خروج از برجام نيست

معاون سياسي وزير خارجه كشورمان با اشاره به گام پنجم ايران در راستاي كاهش تعهدات برجام گفت :اين موضوع به
اين معنا نيست كه ما از برجام خارج شدهايم يا برجام تمام شده است بلكه ما به يك تعادل معقول در برجام رسيدهايم.
به گزارش ايسنا ،سيدعباس عراقچي ديروز در حاشيه نشست مجمع گفتوگوي تهران در مورد برداشت گام پنجم از
سوي ايران براي كاهش تعهدات برجامي خود گفت :همانطور كه در بيانيه دولت آمده بود ما گام پنجم و نهايي خود را
در راستاي كاهش تعهدات برجامي برداشتيم و گام ديگري وجود ندارد .وي با بيان اينكه ما در حوزه غنيسازي ديگر
هيچ محدوديتي براي خود قائل نيستيم ولي اينكه در صحنه عمل چه اتفاقي بيفتد و ما به چه ميزان در داخل كشور
غنيسازي كنيم ،بستگي به برنامه سازمان انرژي اتمي و نياز كشور دارد ،تاكيد كرد :برداشتن اين گام به اين معنا نيست
كه برجام تمام شده يا ايران از برجام خارج شده است بلكه به تعادلي در برجام رسيدهايم.

انتقامي قاطع و پشيمانكننده ميگيريم

فرماندهكلسپاهپاسدارانگفت:انتقاميسخت،محكم،پشيمانكننده،قاطعوتمامكنندهميگيريم.بهگزارشمهر،سرلشكر
حسينسالميديروزدرآيينتشييعپيكرمطهرسردارحاجقاسمسليمانياظهاركرد:حرفآخررااولميزنمانتقاميسخت،
محكم،پشيمانكننده،قاطعوتمامكنندهميگيريم؛شمامردممطمئنوآرامباشيد.فرماندهكلسپاهپاسدارانبيانكرد:
شهيدقاسمسليمانيازقاسمسليمانيبرايدشمنخطرناكتراست؛اماسپهبدبزرگما،فرماندهرشيدما،فرماندهرعناونازنين
وطنازماچهكردهاستكهدشمناوويارانشرااينچنينناجوانمردانهوناعادالنههدفآشكارترينترورعالمقرارميدهد؟او
فراتراز مرزهاو معمار شكستامريكاست.سپهبد شهيد ما معمار شكستهايچهاردههپيدرپيامريكااز مسلمانان عالم
است .او عنوان كرد :قاسم سليماني دشمنان را در بيابانها ،خيابانها ،دشتها و كوهها تا شرق مديترانه و شمال درياي سرخ
تعقيبكردهاست.اونهضتفلسطينرااحياكردهاست؛اورژيمصهيونيستيرادرباريكهدرحصارآتشهايقدرتمندفلسطينيانقهرمانقراردادهاست.
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طبق مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال 99الكچريها ماليات ميدهند

پاورقياقتصادي

تومان) 15،درصد 3ميليون تومان ( 450هزار تومان) و
 20درصد 5.2ميليون تومان ( 500هزار تومان) ماليات
دهد .به عبارت ديگر ،مجموع ماليات بر درآمد اين فرد،
 1ميليون و  100هزار تومان اس��ت .همين فرد با مدل
مصوب كميسيون تلفيق مجلس (مدل دو پلهاي) ،در
پله اول قرار ميگيرد و صرفا بايد  10درصد  7ميليون
تومان يعني 700هزار تومان ماليات بر درآمد بپردازد.
ويدرخصوصپيامددومينچنينتصميمينيزگفت:
پيامد دوم در رابطه با دو پلهاي ش��دن ماليات بر درآمد
كاركنان دولتي و غيردولتي اين اس��ت كه درآمدهاي
دول��ت كاهش مييابد يعني طبقات ب��االي درآمدي
مشمول نرخهاي مالياتي كمتري ميشوند .در نتيجه،
پيشبينيميشود،درآمدهايدولتازمحلاينماليات
حدود 5هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.

دوپلهاي شدن ماليات بر درآمد
مصداق بيعدالتي است
رحيم زارع يكي ديگر از اعضاي مخالف كميسيون تلفيق
بودجه نسبت به اين طرح است و ميگويد دوپلهاي شدن
ماليات بر درآمد كارمندان مصداق بيعدالتي است .وي
ميگويد :اين مصوبه كميسيون قطعا اصالح ميشود زيرا
ما در وضعيت كنوني هم با كسري درآمد مالياتي روبرو
مالياتستاني طرفدار گروههاي با
هستيم .زارع در حوزه 
درآمدپاييناستوميگويد :اينمصوبهكميسيونتلفيق
مجلس براي افرادي كه حقوقهاي كمتري دارند نوعي
بيعدالتياستوهمانگونهكهالزماستدربحثاعضاي
هيات علمي ،پزش��كان و قضات بازنشس��ته اصالحاتي
صورت بگيرد ،اصالح دوپلهاي شدن محاسبه ماليات بر
درآمد كارمندان مسالهاي ضروري است.
رضاشيرانخراسانيعضوديگركميسيونتلفيقمجلس
شوراي اسالمي هم معتقد اس��ت اخذ ماليات از حقوق
كاركنان دولتي و غير دولتي به صورت دو پلهاي موجب
بيعدالتي در توزيع ثروت ميش��ود و تاكيد ميكند اگر
قرار بر توس��عه بدون عدالت باش��د ،همان بحث اقتصاد
ليبراليس��م ،فاصله طبقاتي و ناعدالت��ي رخ خواهد داد.
بنابراين بايد در مس��اله دريافت ماليات از حقوق عدالت
رعايت شود.
وي همچنين تصريح كرد :در مساله رعايت عدالت هم
كاري كه بايد صورت ميگرفت اين بود كه فاصله ميان
حداقلوحداكثرحقوقكمشود.ازقبلپايهايبراياين
موضوع در نظر گرفته شده بود و مجلس نميتوانست
حداكثرحقوقهاراكمكند.دردنياهممتداولاستهر
كسيدرآمدبيشتريداردبايدمالياتبيشتريبپردازد.
براين اساس قرار است ماليات بر درآمد در حوزه حقوق
و دستمزدي ،طبقهبندي شود .يعني هر كسي حقوق
كمتري دارد ،درصد ماليات كمتري بپردازد و برعكس.
در قوانين بودجه دو س��ال گذش��ته هم به اين منوال
عمل شد .اين عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره
به اعتراض اقش��اري كه داراي حقوق بيشتري بودند،
اظهار كرد :اين اقش��ار كه شامل اعضاي هيات علمي
دانشگاهها ،قضات ،برخي كارمندان عاليرتبه شركت
ملي نفت ،پزشكان و ديگر مديران ميشود ،نسبت به
اين شيوه اخذ ماليات اعتراض كردند .اين در حالي بود
كه ما فكر ميكرديم افراد اين قشرها به عنوان نخبگان
جامعه كه از شرايط كشور هم مطلع هستند ،داوطلبانه

تقاضاي پرداخت ماليات بيش��تري را داشته باشند تا
عدالت پايدار شود.
ش��يران خراساني تاكيد كرد :اما متاسفانه موانعي بر سر
راه است و همان طبقه تصميمگير كه بيشترين حقوق
را هم دريافت ميكنند ،در روند تصميمگيري درباره اين
موضوع ،اثرگذار هس��تند .اگرچه ما تالش ميكنيم اين
اتفاق رخ ندهد اما براي مثال جمعي از نمايندگان مجلس
خودشانعضوهياتعلميهستنديامديراندستگاههاي
اجرايي كه با نمايندگان ارتباطات جدي دارند ،در روال
كار اثرگذار هستند.
وي تاكيد كرد :تغيير ش��يوه محاسبه ماليات پلكاني بر
درآمد كارمندان از پنج پل��هاي به دو پلهاي هم مختص
فرد خاصي نيست .بلكه بسياري از نمايندگان موجب اين
تغيير شدند .اما من از جمله نمايندگاني هستم كه با اين
روش مخالف هستم.
همانگونهكهمشخصاستبسياريازاعضايكميسيون
تلفيق نس��بت به اصالح ش��يوه اخذ مالي��ات از درآمد
كارمنداندولتيوغيردولتيمعترضهستندومعتقدند
دو پلهاي شدن ماليات بر درآمد به پايين درآمدها فشار
بيشتري وارد خواهد كرد و به گفته آنها در شرايطي كه
دولت به دنبال روزنهاي براي كسب درآمدهاي بيشتر در
بودجه است مدل دو پلهاي شدن قريب به 5هزار ميليارد
تومان از درآمدهاي دولت در بودجه  99ميكاهد.
خودروها و خانههاي الكچري
مشمولمالياتميشوند
همچنين كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي
روز گذش��ته مصوبه ديگر مالياتي هم داشته است .در
همين زمينه عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 99
گفته است :با مصوبه كميس��يون تلفيق خودروهاي
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سرمايهداري پيشرفته در عصر نارضايتي
نوشته :جوزفاستيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصلنهم
احياييكاقتصادپوياهمراهباشغلو فرصت
برايهمگان
ماليات
بخش مهمي از يك جامعه عادل و پويا بايد يك سيستم
پيش��رفته ،عادالنه و موثر مالياتي باشد .ما پيش از اين
شرح داديم كه فعاليتهاي مهمي كه دولت نياز دارد آن
را انجام دهد شامل آموزش عمومي ،بهداشت ،تحقيقات
و زيرساخت ،اجراي يك سيستم خوب قضايي و فراهم
ساختنمقداركميازحمايتاجتماعياست.تماماينها
نيازمند منابع يعني ماليات اس��ت .اين هم تنها زماني
عادالنه اس��ت كه آنهايي كه ظرفيت بزرگتري براي
پرداخ��ت دارند  -و آنهايي كه نوعا از اقتصاد ما بيش��تر
برداشت ميكنند  -در اين امر مشاركت بيشتري داشته

باشند.اماهمانطوركهدرفصلدومخاطرنشانساختيم،
آنهايي كه در راس هس��تند حقيقت��ا ماليات كمتري
پرداخت ميكنند تا آنهايي كه درآمدهاي كمي دارند.
به هر صورت ،اين موضوع طي س��ه دهه گذشته بدتر
شده اس��ت  -با اليحه مالياتي  2017هم كه ماليات بر
اكثريت كس��اني كه در طبقه متوسط هستند افزايش
داده تا كاهش ماليات براي ش��ركتها و ميلياردرها را
تامين كند ،بدترين قطعه مق��ررات مالياتي تاكنون را
رقم زده اس��ت .راحتتر اين است كه اگر از شركتها و
ثروتمندان بخواهيم كه سهم عادالنه شان را از ماليات
بپردازند  -يك تغيير آرام از سيستم كاهنده (ماليات)
فعلي ما  -در اين صورت طي ده س��ال دو هزار ميليارد
دالر ايجاد ميشود .اين امر مستلزم باال بردن نرخهاي
مالياتي نيست بلكه حذف خالهاي بيشماري است كه
البيگراها كمك كردهاند تا ب��راي بهرههاي خاص در
كدهايمالياتيماگنجاندهشود.بهجايمالياتبستنبر

«ريز دادهها» سرمايههاي ملي هستند

رييسمركزآمارايرانبابياناينكهريزدادهها،سرمايههاي
ملي هستند ،اظهار كرد :تبديل اين دادههاي اداري به آمار
بايكفرايندپيچيدهوعلميصورتميگيردومركزآمارنيز
بايد مجهز به فناوري الزم براي پردازش اين دادهها باشد.
نزادهدرنشستتخصصي«ضرورتتغييرروش
جوادحسي 
اجراي سرشماري نفوس و مسكن :چالشها و راهكارها»
بر اهميت تغيير نگرش چه از نظر تغيير قوانين مربوط به
سرشماري در كشور و چه از نظرهمكاري و همافزايي در
تبادل دادهها و ريز دادههاي اداري تاكيد كرد.
رييس مرك��ز آمارايران در ادامه ضمن اش��اره به رويكرد
نظام آماري گفت :يكي از فعاليتهاي مهم مركز ،اجراي
سرشماريها به ويژه سرش��ماري نفوس و مسكن است
و بخ��ش آمار س��ازمان ملل ني��ز معموال هر  ١٠س��ال،
توصيهنامهها و روشهاي مربوط به آن را باز بيني ميكند.
حس��ينزاده افزود :هر چند در اجراي سرشماري سنتي
نيز روشهاي مدرنتري در سالهاي مختلف همچون به
كارگيريتبلت،استفادهازروش ICR،CMRواستفادهاز
اينترنت،توسطمركزآمارايرانبهكارگرفتهشدهاست،اما

به هر حال اين روشها همه در راستاي سرشماري سنتي
است ولي مدرنسازي نظام آماري كه در چند سال اخير
مطرح شده اس��ت و در حال حاضر نيز مديران مركز آمار
بيشتربررويآنتمركزكردهاند،درراستايثبتيمبناسازي
سرشمارياست.
حس��ينزاده با تاكيد بر اين نكته كه مدرنس��ازي نظام
آماري از يك انتخاب به يك الزام تبديل شده است ،افزود:
گرايشهاي مس��لط در دنيا كاهش آمارگيري س��نتي و
افزايشآمارگيريهايثبتيمبناوافزايشنقشمحوريت
ومرجعيتسازمانهايآماري()NSOSاستومركزآمار
هم گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است.
رييسمركزآمارايراندرادامه،براهميتتغييرنگرشچه
از نظر تغيير قوانين مربوط به سرشماري در كشور و چه از
نظرهمكاري و هم افزايي در تبادل دادهها و ريز دادههاي
اداري تاكيد واظهار كرد :تغيير روش سرشماري رويكرد
اصلي نظام آماري خواهد بود.
وي با بيان اينكه در آمارگي��ري ثبتي به جاي مراجعه به
واحدهاي آماري ،پ��ردازش روي دادههاي اداري صورت

مستغالت در نرخهاي ترجيحي (همچنانكه در اليحه
مالياتي  2017آمده) ،نرخ ماليات بر سود زمين بايد با
نرخباالتريباشد.زمانيكهبهكارگرانمالياتميخورد،
آنها ممكن نيست كه س��خت كار نكنند؛ زماني كه به
سرمايه ماليات ميخورد ،آن ميتواند به جاي ديگري
برود يا آنكه مردم زياد پسانداز نكنند .چيزي كه براي
زمين وجود ندارد .زمين آنجاس��ت ،حال به آن ماليات
بخورد يا نخورد .در اصل ،هنر جورج ،اقتصاددان بزرگ
قرن نوزدهم اعتقاد داش��ت كه بايد بر سود برگشت از
زمين  -رانتها100-درصد ماليات بست .ماليات بستن
بررانتهاميتواندبهبهرهوريبيشتراقتصادمنجرشود.
اكنون،بخشبزرگيازپساندازهابهسمتزمينميرود
تا به داراييهاي بهره ور (سرمايهگذاري در تحقيقات،
كارخانجات و تجهيزات) .ماليات بستن بر سرمايهاي كه
از زمين سود كسب ميكند و رانتها ،پسانداز بيشتري
را به سمت سرمايه بهرهور هدايت ميكند .

ميگيرد،گفت:درسرشماريثبتيمبنابايدازريزدادههاي
اداري اس��تفاده كنيم در حالي كه اين ريزدادهها با اهداف
آماريتهيهنشدهبلكهبااهدافاداريتوليدميشودوفقط
مركز آمار در كشور است كه مطابق قانون با هدف آماري
تاسيس ش��ده است و بقيه دستگاهها با توجه به وظايف و
مسووليتهاي قانوني خود و با اهداف اداري بعضا به توليد
آماروريزدادههاياداريميپردازندومطابقرويكردمسلط
دنيا ،توليد آمار با اهداف آماري صرفا در NSOها صورت
ميگيرد .حسينزاده تاكيد كرد :ريزدادهها ،سرمايههاي
مليهستندوتبديلايندادههاياداريبهآماربايكفرايند
پيچيدهوعلميصورتميگيردومركزآمارنيزبايدمجهز
به فناوري الزم براي پردازش اين دادهها باشد.
رييس مركز آمار ايران با اش��اره به موضوع ايران اس��تارز
(نظام جامع ثبتهاي آماري) گفت :چهار ثبت جمعيت،
فعاليت ،كسب و كار و امالك و مستغالت ،پايههاي اصلي
ايراناستارزراتشكيلميدهندودرسرشماريثبتيمبنا،
حداقلسهثبتجمعيت،فعاليتوامالكومستغالتبايد
باهمتالقيپيداكنند.

يكسانسازي دستمزدها
بهجاي تعيين مزد منطقهاي

ي��ك كارش��ناس اقتص��ادي با بي��ان اينك��ه مزد
منطقهاي در قانون كار ديده نشده است ،بر ضرورت
يكسانسازي دستمزدها و ايجاد عدالت مزدي در
مناطق مختل��ف تاكيد كرد .حميد نج��ف ،درباره
منطقهاي شدن دس��تمزد كارگران ،گفت :تعيين
دستمزدجداگانهدرنقاطكشوررابهصالحنميدانم
و معتقدم در شرايط فعلي اقتصاد ما چنين شيوهاي
براي تعيين دس��تمزد جواب نميدهد .وي با بيان
اينكهمزدمنطقهايدركشورهاييبهاجرادرميآيد
كه از ثبات اقتصادي برخوردارند و فاصله طبقاتي در
آنها ديده نميشود ،افزود :اگر در مناطق روستايي
دستمزدراكمترودركالنشهرهادستمزدرابيشتر
افزايش بدهيم ميتوان��د تبعات متعددي از جمله
مهاجرت روستاييان به شهرها را در پي داشته باشد.
نجف با تاكيد بر يكسانس��ازي دستمزدها گفت:
به جاي تعيين مزد منطقهاي بهتر اس��ت به سمت
يكسانس��ازي دس��تمزد و برقراري عدالت مزدي
بروي��م .اين كارش��ناس اقتص��ادي درنظر گرفتن
دستمزدبيشتربرايافرادشاغلدرمناطقدورافتاده
و روس��تايي را موجب حفظ توليد و اشتغال در اين
مناطق دانس��ت و گفت :با اين كار روستاها خالي از
سكنهنميشودوانباشتنيروهايكاردركالنشهرها
به وجود نميآيد .وي با اشاره به لزوم ايجاد جذابيت
كار در مشاغل سخت و مناطق دورافتاده و محروم،
گفت :براي حفظ اش��تغال در روس��تاها الزم است
جذابيتهايي ب��راي نيروهاي كار ايج��اد كنيم تا
عالقهمند به حضور در مناطق محروم و روس��تايي
شوند و يكي از مزيتهاي پيشبيني شده ،تعيين
دستمزدباالاست.

دوپلهاي شدن ماليات بر درآمد بهنفع كيست

گروه اقتصاد كالن|
آنگونه كه اخبار مربوط به كميس��يون تلفيق بودجه
نشان ميدهد ،طبق مصوبه روز گذشته اين كميسيون
قرار شد نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و
غيردولتيمازادبرميزانمعافيتمالياتبردرآمدساالنه
( 3ميليون تومان) و تا هفت برابر آن مش��مول ماليات
ساالنه  10درصد و نسبت به مازاد آن  20درصد تعيين
شود .اين در حالي است كه برخي از اعضاي مجلس با دو
پلهايشدنمالياتبردرآمدكاركناندولتيوغيردولتي
مخالفت هستند چرا كه معتقدند اين مصوبه به معناي
كاهش چش��مگير ماليات حقوقهاي نجومي اس��ت
چون صرفا كساني بيشتر از  10درصد ماليات بر درآمد
ميدهند كه بيشتر از  21ميليون تومان در ماه حقوق
بگيرند .به گزارش «تعادل» ،مصوبه دو پلهاي ش��دن
ماليات بر درآمد كارمندان يكي از موضوعات بررس��ي
كميسيونتلفيقبودهاست،مالياتيكهبهگفتهاعضاي
كميس��يون تلفيق بودجه  99اعتراض اقشار پردرآمد
جامعه از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها هستند
را بر انگيخته است.
دولت در بند «الف» تبص��ره  6اليحه بودجه  99براي
اولينب��ار پلههاي ماليات بر درآم��د كاركنان دولتي و
غيردولتي را مطابق با قوانين بودجه س��الهاي  97و
 98يعني به صورت مدل پنج پل��هاي (از  10درصد تا
 35درصد) ارايه داده است كه اين پيشنهاد با مخالفت
برخي از اعضاي كميسيون تلفيق مواجه بود و آنها مدل
دوپلهاي يعني همان مدل ماده  85قانون مالياتهاي
مس��تقيم را براي ماليات بر درآم��د كاركنان دولتي و
غيردولتي به تصويب رساندند به عبارت ديگر ،بنابراين
مصوبه قرار ش��د نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان
دولتي و غيردولت��ي مازاد بر مي��زان معافيت ماليات
بردرآمد س��االنه ( 3ميليون تومان) و تا هفت برابر آن
مشمول ماليات ساالنه  10درصد و نسبت به مازاد آن
 20درصد تعيين شود .اين در حالي است كه برخي از
اعضاي كميس��يون تلفيق با دو پلهاي شدن ماليات بر
درآمدكاركناندولتيوغيردولتيمخالفتكردهچراكه
معتقدنداينمصوبهبهمعنايكاهشچشمگيرماليات
حقوقهاينجومياستچونصرفاكسانيبيشتراز10
درصدمالياتبردرآمدميدهندكهبيشتراز 21ميليون
تومان در ماه حقوق بگيرند.
علياديانييكيازاعضايكميسيونتلفيقبودجه 99از
مخالفان مدل دو پلهاي ماليات بر درآمد كاركنان دولتي
وغيردولتياستكهپيشترنسبتبهآناعتراضداشته
اس��ت و به تبعات تصويب اين مدل پلكاني اشاره كرده
است .ويگفتهبازگشتبهعقبدربارهمحاسبهماليات
بر درآمد كارمندان  2پيامد به دنبال خواهد داشت؛ اول
اينكه بازتوزيع درآمدها بدتر و غير عادالنهتر خواهد شد؛
يعنيباتوجهبهاينكهدرمدلمصوبكميسيونتلفيق
مجلس ،پله دوم از  7برابر سقف معافيت مالياتي يعني
از حقوق ماهيانه باالي  21ميليون تومان آغاز ميشود،
اين مدل به نفع كس��اني است كه حقوقهاي نجومي
ميگيرند.بهعنوانمثال،فرضكنيدفردي 10ميليون
تومان در ماه حقوق ميگيرد .با توجه به اينكه س��قف
معافيت مالياتي  3ميليون تومان است ،اين فرد با مدل
پيش��نهادي دولت (مدل پنج پلهاي) ،در پله سوم قرار
ميگيرد و بايد 10درصد 5.1ميليون تومان ( 150هزار

اخباركالن

س��واري و وانت دوكابين با قيمت بيش از يك ميليارد
تومان مشمول ماليات ميش��وند .همچنين اعضاي
تلفيق مصوب كردند واحدهاي مسكوني بين 10تا15
ميليارد تومان بايد ماليات بدهند.
محمداسماعيلسعيدينمايندهمردمتبريزدرمجلس
ش��وراي اس�لامي در گفتوگو با خبرن��گار پارلماني
خبرگزاري فارس ،گفت :با مصوبه امروز كميس��يون
تلفيق خودروهاي سواري و وانت دو كابين كه قيمت
آنها بيش از يك ميليارد باشد ،مشمول دريافت ماليات
ميشوند .وي افزود :بر اساس اين مصوبه خودروهايي
كه قيمت آنها بين يك تا يك و نيم ميليارد تومان باشد
نيم درصد قيمت آنها به عنوان ماليات اخذ ميش��ود
و خودروهاي��ي كه قيمت آنها بي��ن  1.5تا  3ميليارد
تومان باشد يك درصد قيمت آنها بايد به عنوان ماليات
پرداخت بشود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال  99اظهار داشت:
همچنين طبق اين مصوب��ه خودروهايي كه بيش از
 3ميليارد تومان قيمت داش��ته باش��ند ،بايد معادل

 1.5درصد قيمتش��ان به عنوان مالي��ات پرداخت
شود .سعيدي خاطرنش��ان كرد :عالوه بر اين اعضاي
كميسيون تلفيق مصوب كردند واحدهاي مسكوني
كه چه خالي و چه در حال استفاده كه قيمت آنها بين
ت آنها به
 10تا  15ميليارد تومان است ،يك هزارم قيم 
عنوان ماليات پرداخت شود.
وي افزود :همچنين بر اس��اس اين مصوبه واحدهاي
مسكوني كه بين  15تا  25ميليارد تومان قيمت دارند
بايد دو هزارم قيمت آنها به عنوان ماليات پرداخت شود
و واحدهاي مسكوني كه بين  25تا  40ميليارد تومان
قيمت دارند بايد سه هزارم قيمت آنها به عنوان ماليات
پرداخت شود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال  99اظهار داشت:
عالوه بر اين طبق اين مصوبه واحدهاي مسكوني كه
قيمت آنها بين 40تا 60ميليارد تومان است بايد چهار
هزارم قيمتشان بابت ماليات پرداخت شود و ماليات
خانههايي كه قيمت آنها بي��ش از  60ميليارد تومان
است ،پنج هزارم قيمت واحد مسكوني است.

واريز معوقات براي مشموالن
دريافت كمك معيشتي

طبق اع�لام وزارت كار ،تع��اون و رف��اه اجتماعي،
خانوارهاييكهدارايشرايطدريافتكمكحمايتي
معيشتي تشخيص داده ش��وند ،مبالغ ماههاي قبل
را هم دريافت ميكنند .دراطالعيه شماره  13ستاد
شناسايي مشموالن كمك حمايت معيشتي آمده
اس��ت :همانطور كه در اطالعرس��انيهاي قبلي به
اس��تحضار مردم ش��ريف رسانده ش��د ،درخواست
419هزارخانواربرايدريافتكمكحمايتمعيشتي
واجدشرايطتشخيصدادهشدودر 10ديماه،معادل
دو ماه به حسابشان واريز شد .تصميمگيري در مورد
سايرمتقاضياننيازمندبررسيبيشتراست.ازاينرو
طي روزهاي آينده و از طريق پيامك يا ساير روشها
در اين باره اطالعرس��اني خواهد شد .تاكيد ميشود
خانوارهايي كه واجد ش��ريط تشخيص داده شوند،
كمكحمايتمعيشتيمعوقآنهاپرداختميشود.

خبر
ثبت شمارههمراه در بان 
ک
پاسارگاد جهت دریافت رمز پویا

برای دریافت پیامک رم��ز دوم پویا ،ثبت صحیح
شماره تلفن همراه در سیستم بانک الزامی است.
به گ��زارش روابطعمومی بانکپاس��ارگاد ،جهت
افزای��ش امنیت در پرداخته��ای غیرحضوری و
جلوگیریازسوءاستفادهسودجویان،طرحاستفاده
از رمز دوم پویا ،به صورت هماهنگ در نظام بانکی
در حال اجراست .در این راستا بانک پاسارگاد عالوه
بر ارائ ه روشهای دریافت رمز پویا از طریق برنامه
همراه بانک و کد دستوری  ،USSDامکان دریافت
رمز پویا از طریق پیامک را نیز فراهم کرده اس��ت.
بدینمنظور مشتریانی که به هر دلیلی پیامکهای
ارسالی از سوی بانکپاسارگاد را دریافت نمیکنند
و یا اقدام به تعویض سیمکارت خود کردهاند ،باید
جهت اصالح و ثبت صحیح شماره تلفنهمراه خود
به شعبههای این بانک مراجعه کنند.
گفتنیاستدرحالحاضرمشتریانبانکپاسارگاد
میتواننددرزمانانجامپرداختهایغیرحضوری،
با مراجعه به همراه بانک پاسارگاد ،منوی «کارت»
و انتخاب گزینه «رمز پوی��ا» ،رمز یکبار مصرف را
دریافت کنند .امکان دریافت رمز پویا در س��امانه
اینترنتبانک نیز جهت انجام عملیات انتقال وجه
کارت به کارت فراهم است.
همچنین مش��تریانی که تلفن همراه هوش��مند
در دس��ترس ندارن��د ،میتوانند با ش��مارهگیری
کد دس��توری  *720*6#رمز پوی��ا را از طریق
پیام��ک دریافت کنن��د .برای کس��ب اطالعات
بیش��تر ب��ه س��ایت بانکپاس��ارگاد به نش��انی
 www.bpi.irمراجع��ه و یا با مرکز مش��اوره و
اطالعرسانیبهشماره 82890تماسحاصلکنید.

گزارش
كاهش ارزش دالر
در برابر ساير ارزها

گروهبانكوبيمه|روزسهشنبه 17ديماه 98در
بازارهايجهانينرخاونسطالباكاهشقيمتنسبت
به روز دوش��نبه 1566دالر رسيد و دالر در بازار آزاد
نيزبه 13950تومانمعاملهشد.برخالفالتهابهاي
اوليه ثبات نسبي در بازار برقرار شده و دالالن بازار ارز
از اعالم قيمتهاي باال براي ارز خودداري ميكنند،
بهطوريكهنرخدالردربازارآزادوغيررسمي،مقداري
باالتر از نرخ اعالم ش��ده توس��ط صرافيهايبانكي
است .نرخ دالر در بازار آزاد فردوسي براي فروش بين
 ١٣٦٠٠تا١٤هزارتومانوبرايخريدازمشتريبين
 ١٣٥٠٠تا  ١٣٨٠٠تومان متغير است .البته كسي
خريدار واقعي نرخهاي اعالم ش��ده نيست و بيشتر
دالالنبازارفروشندههستندوبهگفتهآنهااالنديگر
وقت خريد نيس��ت .قيمت خريد هر دالر در تابلوي
صرافيهاي بانكي ۱۳هزارو ۲۸۰تومانو فروش۱۳
هزار و ۳۸۰تومان درج شد نرخ خريد هر يورو نيز۱۴
هزار و  ۸۸۰تومان و نرخ ف��روش آن  ۱۴هزار و ۹۸۰
تومان شد .به گزارش «تعادل» ،سامانه سنا نيز نرخ
ميانگينارزبرايروزدوشنبه 16دي 98رابرايدالر
 13ه��زار و 845تومان ،يورو 15هزار و 421تومان،
پوند انگليس  17هزار و  722تومان ،درهم امارات 3
هزار و  759تومان ،لير تركيه  2هزار و  398تومان و
يوآنچين 2هزارو 74توماناعالمكرد.روزسهشنبه
بااعالماونسطاليجهانيبهقيمت 1566دالرودالر
آزاد به قيمت 13هزار و 950تومان در بازار آزاد ،طال
وسكهباافزايشباثباتقيمتينسبتبهروزدوشنبه
مواجهشدندبرايناساسمظنهيكمثقالطاليآب
شده 17عيار 2ميليونو 197هزارتومان،هرگرمطال
 18عيار  509هزار و  200تومان ،سكه طرح جديد
 5ميليون و 150هزار تومان ،طرح قديم 5ميليون و
 50هزارتومان،نيمسكه 2ميليونو 600هزارتومان،
ربعسكهيكميليونو 600هزارتومانوسكهگرمي
نيز 940هزارتومانمعاملهشد.همچنيندربازارارز
رسميبانكمركزينرخ ۴۷ارزاعالمكردكهبراساس
آننرخ ۲۸ارزماننديورووپوندافزايشوقيمت ۹واحد
پوليديگركاهشيافت؛نرخدالرو ۹ارزديگرنيزثابت
ماند.براساساعالمبانكمركزيهردالرامريكابراي
روز «سهشنبه ۱۷دي ماه ۴۲»۹۸هزار ريال قيمت
خورد .همچنين هر پوند انگلي��س  ۵۵هزار و ۳۱۶
ريال و هر يورو ۴۷هزار و ۱۰ريال ارزشگذاري شد.
عقبگرد مجدد دالر
به گ��زارش رويترز ،ش��اخص دالر در معامالت روز
سهشنبهنيزباافزايشتمايلسرمايهگذارانبهخريد
ارزهايامننسبتبهروزقبلخوددرسطحپايينتري
بسته ش��د .فضاي معامالت ارز كماكان تحت تاثير
ريس��كهاي ژئوپليتيك باقي مانده است.شاخص
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي
جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت امروز با كاهش
 ۰.۱درصدي نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۳۸۵
واحدبستهشد.نرخبرابريهرفرانكسوييسمعادل
 ۱.۰۳۱۷دالر اعالم شد.در معامالت بازارهاي ارزي
جهاني ،همچنين هر دالر ب��ا  ۰.۱درصد كاهش به
 ۱۰۸.۴ين رسيد كه پايينترين نرخ برابري دالر در
مقابل ارز ژاپني طي سه ماه اخير محسوب ميشود.
دربرابرهمتاياستراليايي،هردالرامريكابهازاي۱.۴
دالرمبادلهشد.همچنيننرخبرابريدالرمعادل۶.۹
يوانچيناعالمشد.
كاهش قيمت طال در بازارهاي جهاني
قيمت ط�لا كه روز دوش��نبه تحت تاثير تش��ديد
تنشهاي سياس��ي و نظامي بين ايران و امريكا به
باالترينسطحخوددر 7سالاخيررسيدهبود،امروز
سهشنبهدرپيكاهشاينتنشهاباافتنسبيروبرو
شده اس��ت.قيمت هر اونس طال تا اين لحظه با0.2
درصدكاهشبه 1562دالررسيدهاست.قيمتطال
روز گذشته تا  1582دالر در هر اونس افزايش يافت
كهباالترينركوردازآوريل 2013ميالديبودهاست.
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بانك و بيمه

حذف صفرها بدون كنترل تورم و بهبود فضاي كسب وكار و رشد اقتصادي بينتيجه است

ناكارآمدي سياستهاي بانك مركزي در مهار تورم

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
درماههاياخير،كهاعالمشاخصهايمختلفاقتصادياز
جملهنرختورم 40درصديدرآذرماه،98افزايشنسبينرخ
دالرو...مطرحشده،اينپرسشمطرحاستكهآيااقداماتي
مانند حذف صفرها ميتواند به كنترل تورم ،بهبود قدرت
خريد و ارزش پول ملي ،س��اماندهي بازار ارز و نرخ مبادله
تومانباارزهاييماننددالركمككند؟
بهگزارش«تعادل»،همچنيندرشرايطكنونياقتصادايران
اين پرسش مطرح است كه آيا در شرايط فعلي كه تورم باال
اس��ت و ارزش پول كشور دايم رو به كاهش است ،ضروري
است كه بانك مركزي براي حذف چهار صفر اقدامكند يا
خير؟ زيرا اساسا حذف چهارصفر و بها دادن به ارزش پول
مليوتقويتارزششكليواسميپولمليزمانيراهگشا
خواهدبودوبهنرخمبادلهپولمليباسايرارزهاكمكخواهد
كرد،كهحداقلبرايچندسالبتواننرختورمرادرمحدوده
نرخ طبيعي زير  10درصد كنترل كرد و كس��ري بودجه
دولت ،بدهي دولت به بانكها ،استقراض از بانك مركزي،
بدهيبانكهابهبانكمركزي،وسايراجزايرشدپايهپولي،
همچنين خلق پول در بازار بين بانكي و رش��د نقدينگي و
ضريبفزايندهدرشرايطمناسبومطلوبيباشدتابهرشد
بيشترتورمدامننزند.
تجربهكشورهايمختلفازجملهدرتركيهنشانميدهد
كه قبل از حذف شش صفر ،مسووالن دولتي اقدامات الزم
براي كنترل نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادي و ساماندهي
بازار ارز را انجام دادند و تورم با تدبير وزير دارايي وقت ،رو به
كاهشگذاشتوزمانيكهازكاهشنرختورمومهاراثررشد
پايه پولي و ساير اقدامات دولت بر نرخ تورم مطمئن شدند،
و فضاي كسب و كار و توليد را بهبود داده و رشد اقتصادي و
سرمايهگذاريايجادكردند،آنگاهبهدنبالآناقدامبهحذف
ش��ش صفر و معرفي واحد پولي جديد كردند كه اين پول
جديدمعادليكميليونواحدپوليقديميبود.يعنييك
ميليونليرهقديميمعادليكليرجديدتركيهبودهاست.
تركيهدرسال 2002تصميمبهحذفصفرهاوبرقرارييك
واحد پولي جديد گرفت و سپس در سال ۲۰۰۳اين برنامه
تصويب ،در سال  ۲۰۰۴منتش��ر و از ابتداي ژانويه ۲۰۰۵
اجراييشد.نگاهيبهنرختورمدراينسالهانشانميدهد
كهنرختورمتركيهاز ۶۸درصددرسال ۲۰۰۱به ۲۹درصد
در سال ۲۰۰۲و هفت درصد در سال ۲۰۰۵رسيده است و
رشداقتصاديمنفياينكشوربه 8درصددرسال ۲۰۰۲و7
درصددرسال ۲۰۰۵رسيدهوبازارارزنيزسروسامانگرفت.
به عبارت ديگر ،قبل از سال  ،2005نرخ تورم مهار شد و از
 68درصد در س��ال 2001به 29درصد در سال بعد رسيد
و در سال اجراي برنامه شش صفر نيز نرخ تورم تحت تاثير
اين سياستها ،به  7درصد رس��يد .از سوي ديگر ،تجربه
كشورهايديگرنيزنشاندادهتازمانيكهنرختورمباالاست
حذف صفرها فايدهاي ندارد و دوباره اين صفرها برخواهد
گشت.زيراوقتيبرايدوسهسال،نرختورمباالي 40درصد
باشد عمال پس از دو سال يك صفر بالفاصله بر ميگردد و
كاالي 1000توماني را بايد 10هزار تومان خريداري كرد.
همچنين اگر براي يك دوره 10ساله تورمي بين 20تا50
درصد حاكم باش��د تمام تالش بانك مركزي براي حذف
چهارصفرعمالازبينخواهدرفتودوبارهقيمتكاالنسبت
بهساليكهصفرهاحذفشده،افزايشقيمتيمعادل4صفر
بيشترراتجربهخواهدكرد.
در برخي كش��ورها ،حذف صفرها عم�لا ناموفق بوده و
زمينه كاهش نرخ تورم مهيا نش��ده و در نتيجه با وجود
حذف صفرها ،همچنان نرخ تورم باال رفته و صفرها دوباره
بازگشته اس��ت .اما در برخي كش��ورها مانند آلمان كه
اقتصاد صنعتي و توسعه يافته داشته ،حذف صفرها باعث
بهبود ارزش پول ملي اين كشور شده است .كساني كه در
دوره جنگ جهاني دوم خاطراتي از اقتصاد آلمان تعريف
كردهاند به اين نكته اشاره داشتهاند كه با يك گوني مارك
براي خريد به رستوران ميرفتهاند .اما بعد از جنگ آلمان،
بازس��ازي اقتصاد به گونهاي پيش رفت كه  60سال بعد،
آلمان به قدرت برتر اقتصادي اروپا تبديل شد و پرچمدار
اصلي ايجاد واحد پولي مشترك در اتحاديه اروپا و معرفي
يورو بوده است و در حال حاضر به دليل قدرت اقتصادي و
توليدي و فناوري اين كشور ،يورو عمال به افزايش سرمايه
و ثروت و ارزش افزوده در اين كشور تبديل شده است در

حالي كه اقتصاد يونان ،اسپانيا و كشورهاي ديگر ،كمتر از
اقتصادآلمانتوانستهاندازپولمشتركبهرهبرداريكنند.
به عبارت ديگر ،قبل از ساماندهي به بازار ارز و شكل پول
ملي و قابل معامله در بازار ،بايد به ساختار اقتصادي ،رشد
سرمايهگذاري ،بهرهوري ،كارايي ،اشتغال ،كنترل تورم،
قدرتخريدمردم،كاراييدولت،نظامبانكي،فضايكسب
و كار و فناوري ،نوآوري و خلق ارزش ،و ...توجه شود تا پول
در گردش بتواند معرف وضعيت بهتري براي اقتصاد باشد
و ارزش پول ملي و قدرت خريد را حفظ كند.

اضافه شدن چهار صفر در چهل سال اخير
تجربه4دههگذشتهاقتصادايراننيزنشانميدهدكهسطح
عموميقيمتهاازعددشاخصتورم 0.137درسال1357
به عدد  193.8در آذر  98رس��يده است .به عبارت ديگر،
قيمت يك كاال در اين چهل سال  1414برابر شده است.
يعني كااليي كه قبال و در سال 1357با 1تومان خريداري
ميشداالنبا 1414تومانخريداريميشودواينبهمعناي
اضافهشدنحداقلسهصفربهپولملياستكهالبتهنرخ
خريد يا مبادله براي برخي كاالها با اضافه شدن  4صفر به
قيمتسال 57امكانپذيراست.يعنيقيمتبرخيكاالها
 1000برابر ،و برخي  10هزار برابر ش��ده و اكنون موضوع
حذفچهارصفردردستوركارقرارگرفتهاست.
ايندرحالياستكهنرختورمميانگين 40سالاخيرتقريبا
معادل 20درصدبودهواگر 1414برابرشدنقيمتيككاال
رادرطول 40سالارزيابيكنيمبهطورميانگينقيمتاين
كاال هر س��ال 35برابر شده و در 40سال 1414برابر شده
است.برايناساس،اگرنرختورمساالنههمچنانباميانگين
نرخ  20درصد ادامه يابد بعد از  40سال دوباره بايد  4صفر
ديگرازپولمليحذفشود.
حال اگر ش��رايط مانند دو س��ال اخير  97و  98نرخ تورم
باالي 40درصدو 50درصدباشد،طبيعياستكهموضوع
حذف صفر هر سه سال يكبار مطرح ميشود كه مثال يك
صفر حذف شود يا در طول 10سال ،با نرخ تورم 50درصد،
دوبارهحذفچهارصفروسهصفردردستوركارقرارگيرد.
از سوي ديگر ،طبق اعالم مركز آمار ايران ،نرخ تورم دوازده
ماههآذر 98معادل 40درصدبودهكهنرختورمبااليياست
و ادامه چنين نرخ تورمي در اين شرايط ،اثرحذف صفرها را
خنثيميكند.همچنيننگاهيبهنرختورمنقطهبهنقطه
 27درصدي و نرخ تورم يك ماهه 3.2درصدي آذر نسبت
به آبان ،98نشان ميدهدكهشيب منحني تورم همچنان
باالستودرشرايطيكهفشاررشدهزينههابراييكسال
حدود  40درصد بوده ،رشد قيمتها در آذر  98نسبت به
آذر  97نيز معادل  27درصد بوده و در آذر نس��بت به آبان
نيز 3.2درصدبودهاستيعنيقيمتهاهمچنانتمايلبه
رشدقيمتهادارندواگرچهنرختورميكماهدرآذرامسال
با 3.2درصدنسبتبهنرخ 5درصدو 7درصدتابستانوپاييز
سال 97كمتراست،اماتداومايننرخبهمعنايافزايشفشار
هزينهاي است كه به فشار سال قبل نيز اضافه شده است.
بهطوريكهازمردادسال 96كهزمزمهخروجامريكاازبرجام
و تحريمهاي اقتصادي آغاز شد ،شاخص تورم از 107.7در
مرداد 96به عدد 193.8در آذرماه 98رس��يده و در عرض
 28ماهاخير،سطحعموميقيمتهاعمال 80درصدبيشتر
شده كه البته براي برخي كاالها و داراييها افزايش قيمت
تا 250درصد و ب��راي برخي كاالها كمتر از 80درصد نيز
بودهاستكههمهاينكاهشارزشپولمليرانميتوانبا
شاخصتورمتوضيحداد.
به عبارت ديگر ،در حالي كه نرخ دالر از حدود 4هزار تومان
تانزديكبه 14هزارتومانبيشترشدهوبيشاز 250درصد
رشدكرده،قيمتمسكن،خودرووبرخيداراييهاوكاالها
نيز افزايشي بيش از  200درصد داشته كه قابل مقايسه با
نرختورم 80درصدينيستولذاكاهشارزشپولمليدر
ايندوسالرقمقابلتوجهيبودهودرصورتتداوماينروند
درسالهايبعد،اثرحذفصفرهاعمالخنثيخواهدشد.
براين اساس ،قبل از حذف صفرها ،دولت و بانك مركزي،
بايد به س��اماندهي بازار ارز و كنترل نرخ ارز ،فضاي كسب
وكار ،ايجاد رشد سرمايهگذاري و رشد اقتصادي ،كنترل
تورم ،كاهش بدهي دولت به بانكه��ا و بدهي بانكها به
بانك مركزي و كنترل اجزاي پايه پولي ،كنترل خلق پول
و نقدينگ��ي در بازار بين بانكي و ...بپردازن��د و ابتدا تورم را

ساختار معيوب سكانداري پولي

دكترطهماسب مظاهري|
راي درمان اين رنجوري مزمن ،نياز به تصميمات و نسخه
ش��فابخش يك تيم پزش��كي حاذق و دانا و دلسوز دارد.
مدتي طوالني نويد داده ش��د كه دولت و مجلس در حال
همفكري و همكاري براي تدوين آن نس��خه شفابخش
اس��ت .علت طوالني ش��دن آن را مباحث فني و دقيق و
علمي اعالم ميكردند و هراز چند ماه يكبار ،اطالعرساني
دولت نويد ميداد كه اليحه دولت رو به اتمام اس��ت و در
آيندهاي نزديك به مجلس تقديم ميش��ود .اما نميشد.
بيتحركي و بياقدامي ۶ساله دولت منجر به ارايه «طرح»
تعدادي از نمايندگان مجلس شد .طرحي كه هم دولت و
هم مجلس با آن مخالفت كردند .تعدادي از كارشناسان از
جملهاينجانبنيزآنرانسخهشفابخشموعودندانستند؛
بلكه آن را ضرب��هاي مهلك به نظام بانكي ميدانند كه در
صورت تصويب و اب�لاغ؛ تتمه رمق و آبروي نظام بانكي را
نابود ميكند.در اين مجال نكاتي به اختصار درخصوص
برخيعللوعواملرنجورينظامبانكيارايهميكنم.چند
نكته هم درخصوص مشكالت و نارساييهاي طرحي كه
چندنفرازنمايندگانمجلستدوينكردهاند،توضيحداده
ميشود و در انتها هم پيش��نهادي براي روش اصالح اين
امر تقديم ميشود.اولين رنجوري نظام بانكي ،وجود سه
قانون مادر است :قانون پولي و بانكي ،قانون اداره بانكهاي
دولتي و قانون عمليات بانكي بدون ربا .اين سه قانون با سه
نگرش كامال متفاوت و در سه زمان متفاوت تصويب شده
و احكام و الزامات متفاوت و بعضا متضادي به نظام بانكي
ديكته كرده است .ابالغ احكام متضاد به يك فرد يا سازمان

يا نظام و انتظار اجراي همه آنها ،تكليف مااليطاق براي آن
فردياسازمانخواهدبود.نتيجهطبيعيآنهمهرجومرج
در آن سازمان خواهد بود.دومين رنجوري نظام بانكي اين
است كه بهرغم تصويب قانون بانكداري بدون ربا ،عمليات
سپردهگيريوپرداختتسهيالتووصولسودازمشتريان
وپرداختسودبهسپردهگذارانمتناسبباروشهايبانكي
قبل از تصويب قانون بانكداري بدون ربا انجام ميش��ود.
صورتهايماليبانكهاهمبههمانترتيبثبتميشود.
وجوه سپردهگذاران ،در قالب عقد وكالت از آنان دريافت
ميشود .اما در صورتهاي مالي به عنوان وجوه متعلق به
موكالن بانك ثبت نميشود .تسهيالت به مشتريان بايد
در قالب عقود اسالمي به آنان پرداخت شود و سود حاصله
طبقهمانعقودبرايسپردهگذارانوصولشود.اينسود
بهعنواندرآمدوسودبانكنبايدثبتشود.بانكبايدفقط
حقالوكاله را به عنوان درآمد خود ثبت كند؛ درحالي كه
همهدرآمدرابهعنواندرآمدوسودخودثبتميكند.سود
دريافتي از مشتريان براساس آن قانون محاسبه و وصول
نميشود و سود پرداختي به سپردهگذاران نيز مستقل از
عوايدبانكتعيينميشود.البتهعناوينواساميوتعاريف
روي كاغذ براس��اس قانون بانكداري بدون ربا نامگذاري
ميشود .اين نقيصه ،آثار زيانباري از جمله ورود بانكها
به جنگ سود براي جذب سپرده بيشتر ،ناترازي بانكها
و تصوير ناخوشايند از بانكداري بدون ربا در افكار عمومي
را بهدنبال داشته است.سومين رنجوري نظام بانكي ،تصور
و برداشت دولت از منابع نظام بانكي ،باالخص بانكهاي
دولتياستكهبهطرقمختلفبرايتامينكمبودهاوكم

حداقل به زير 10درصد رس��انده و رشد اقتصادي حداقل
 5درصديايجادكنندوبعدبرايحذفصفرهااقدامكنند.
برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به اثر حذف صفرها در
مقطعكنونياقتصادايرانمعتقدندكهاگرچهحذفصفرها
ميتواند از نظر شكلي تغييراتي ايجاد كند و مثال يك دالر
معادل  1.4تومان جديد خواهد شد .اما با توجه به كسري
بودجهسال 98واحتماالسالهايبعد،منفيشدنقدرت
خريد مردم ،س��رمايهگذاري و رشد اقتصادي ،تورم باالي
 40درصدي موجود ،تمايل بازار به رشد نرخ ارز ،تنشهاي
موجوددرروابطخارجي،بدهيسنگين 260هزارميليارد
توماني دولت به بانكها ،بدهي  120هزار ميليارد توماني
بانكهابهبانكمركزي،نقدينگيعظيم2100هزارميليارد
تومانيموجودو...بهنظرميرسدكهدولتوبانكمركزي،
براي تامينهزينههاو تامينسودبانكي 250هزارميليارد
تومانيسپردههايبانكي،چارهايجزرشدپايهپوليوخلق
پول و نقدينگي بيشتر ندارند و اين موضوع قطعا روي نرخ
تورم اثر منفي خواهد گذاشت و دوباره ارزش پول جديد را
درچندسالآيندهكاهشخواهدداد.
براين اساس ،عمال بانك مركزي به دنبال فرصتي است كه
بتواندباتغييراتشكليدرپولملي،زمينهتامينهزينهها
تامين كسري بودجه دولت را با رشد پايه پولي انجام دهد
و از يك فرصت چند ساله تا اضافه شدن دوباره صفرها به
پول ملي استفاده كند .اما بايد توجه داشت كه در شرايط
حذف چهار صفر و افزايش تورم ،عمال قدرت خريد مردم
نيز به صورت شكلي كاهش شديدي خواهد داشت و اگر
متناسب با تورم چند س��ال اخير و رشد نرخ دالر ،حقوق
و درآمد مردم افزايش نيابد ،عمال با كاهش شديد قدرت
خريد مردم و افزايش فقر ،تقاضاي موجود در بازار كاهش
زيادي خواهد داشت و اين موضوع به توليد و بازار و كسب
وكار لطمه خواهد زد و اگرچه ظاهر پول جديد ،با قدرت
خريد باال و ارزش بيشتري همراه خواهد بود و دولت با رشد
پايه پولي و خلق پول هزينههاي خود را تامين ميكند ،اما
از سوي ديگر ،مردم با مقدار پول كمتري نسبت به تورم
چند س��ال اخير همراه خواهند ش��د و در حالي كه تورم
بازهم روند فزاينده خود را ادامه ميدهد ،درآمد خانوارها
بيشتر نخواهد شد و به رشد فقر و كاهش خريد خانوار و
كمتر شدن تقاضا و لطمه خوردن به اشتغال و توليدو بازار
داخلي منجر ميشود.
براين اس��اس ،حذف صفر و ارزش بخشيدن به ظاهر پول
جديد ،در كنار رشد خلق پول و پمپاژ پول از سوي دولت و
بانكمركزيوسيستمبانكي،تورمفزايندهوكاهشارزش
پول در سالهاي بعد ،نه تنها اقدامي شايسته نخواهد بود و
عمالبااضافهشدنصفرهادرآيندههمراهخواهدشدوثمره
اين كار ظرف چند س��ال از بين ميرود .بلكه قدرت خريد

و كسريهاي بودجه عمومي دولت روي آن منابع حساب
ميكنند و ابزارهاي مختلف در قالب تسهيالت تكليفي يا
اجباري يا دستوري طراحي و از منابع بانكها براي تامين
نيازهاي خود بهرهمند ميشوند .ظاهر اين ابزارها اعطاي
تسهيالت به فعاليتهاي مختلف اقتصادي است و از روي
قاعده بايد بتوان انتظار بازپرداخت آن را داشت .اما بخش
بزرگيازآنبازگشتنداردوكوهعظيممطالباتبانكهااز
دولتوبخشبزرگيازتسهيالتمعوقراتشكيلميدهد.
رنجوريبعدينظامبانكي،ساختارشورايسياستگذاري
پولي (ش��وراي پول و اعتبار) اس��ت .در اين ش��ورا تعداد
اندكي از اعضا داراي تخصص پولي و اقتصادي هس��تند.
اكثريت اعضاي آن از مس��ووالن دولتي و اجرايي هستند
كه به اعتبار مسووليتشان به عضويت شورا درميآيند و از
دانش اقتصادي و پولي بياطالع هستند .از آن بدتر اينكه
برخي از اعضاي ش��ورا نمايندگي يك بخش اقتصادي يا
فعاالن اقتصادي را ميكنند و حضورشان در شورا از موضع
طلبكاري و سهمخواهي معني پيدا ميكند .اين اعضا در
طول هفته مشغوليتهاي اجرايي خود را دارند و فرصت
مطالعه و تحقيق و فكركردن درخصوص مس��ائل پولي و
بانكيندارند.دربهترينحالتدرآنساعاتحضوردرشورا،
درموردسياستهايپوليبحثوفحصميكنند.چنين
تركيبيموفقنخواهدشد،سياستپوليمحكمومستند
و قابلاتكايي را طراحي كند و به مورد اجرا بگذارد.موضوع
انتصابرييسكلبانكمركزينيزازعواملرنجورينظام
بانكي است .اس��تقالل بانك مركزي نكته مهم و ظريفي
است .استقالل بانك مركزي به معناي بيتوجهي به رشد

مردم و تقاضاي كل اقتصاد نيز كاهش خواهد يافت و فقر
بيش��تري را با ظاهر پول جديد داراي قدرت ايجاد خواهد
كرد .لذا اقدام به حذف صفر در ش��رايط كنوني كه دولت با
كسريبودجه،رشدهزينهها،كمبودمنابعواقتصادايرانبا
تورم 40درصدييكسالهو 80درصديدوسالهوچندبرابر
شدنقيمتداراييهامواجهاست،عمالهيچنتيجهايجز
اضافهشدنصفرها،فقر،كاهشقدرتخريدمردم،كاهش
تقاضاومنفيشدنرشداقتصاديوسرمايهگذاريوخريد
بخشخصوصيبههمراهنخواهدداشت.
كشورهاي موفق و ناموفق
در طول  ۵۰سال گذشته  ۱۹كشور اقدام به حذف صفر از
پولمليخودكردهاندكهازبيناينكشورها ۱۰،كشوراين
كار را دو مرتبه انج��ام دادهاند .صفرها در آرژانتين تاكنون
چهارمرتبه،روسيه،اوكراين،لهستانوبلژيكسهمرتبهودر
تركيه،كرهجنوبيوغنايكمرتبهبرداشتهشدهاستكهدر
برخيكشورهاموفقودربرخيديگرازكشورهاناموفقبوده
و چند بار تكرار شده و دوباره تورم فزاينده و بيارزش شدن
پول و اضافه شدن صفرها را به همراه داشته است .تنها در
كشوريمانندآلمانوتركيهكهپيششرطهاوزمينههاي
بهبوداقتصاد،رشداقتصاديوسرمايهگذاري،بهبودفضاي
كسبوكار،كاراييدولتو...فراهمشده،حذفصفرهاموفق
بودهاست.بااينحالبررسي تجربياتكشورهايمختلف
نشان ميدهد كه حذف صفر از پول ملي الزاما به توقف نرخ
تورمياكاهشارزشپولمنجرنشدهاست.
زيمبابوه در سال  ۲۰۰۹اقدام به حذف  ۱۲صفر از پول
ملي خود كرد .به گفته س��يانان ،در آن س��ال با يك
اسكناس ۱۰۰تريليوندالريزيمبابوهميشدتنهايك
قرص نان خريد و قيمت هر دالر امريكا به ۳۰۰تريليون
دالر زيمباوه رسيده بود .با اين حال تنها اكتفا به حذف
صفر از پول بدون اصالحات ساختاري باعث شد تا تورم
اين كشور در ژوئن سال  ۲۰۱۹با گذشتن از ۱۷۵.۶۶
درصد مجددا ركوردشكني كند.
ونزوئالنيزسالگذشتهاقدامبهحذفپنجصفرازپولملي
خودكرداماتورمآناز۲۴هزارو ۵۷۱درصددرسالگذشته
به ۸۱۵هزار و ۱۹۴درصد در ماه ميافزايش يافت! اقتصاد
ونزوئالنيزكهسالگذشتهطبقگفتهدويچهولهمنفي۱۸
نالمللي
درصدكوچكشدهبود،طبقپيشبينيصندوقبي 
پولامسالرابارشدمنفي ۳۵درصدسپريخواهدكرد.
برزيل در دهه  ۶۰و  ۷۰ميالدي به يكي از س��نگينترين
تورمهاي آن زمان دچار ش��د .به گونهاي كه پول ملي اين
كشور ماهانه ۳۰تا ۴۰درصد ارزش خود را از دست ميداد.
پيش از آن از س��ال ۱۹۳۰تا ۱۹۴۲پول ملي برزيل دو بار
تغييرنامپيداكردهبود.درسال ۱۹۶۷ميالديبراياولينبار

اقتصادي ،پايداري سطح عمومي قيمتها ،ايجاد فضاي
مناسب براي س��رمايهگذاري و رشد اشتغال و همچنين
جلوگيري از ركود نيست .بلكه وظيفه اصلي بانك همين
چهارموضوعاست.استقاللبانكمركزيبهآنمعنياست
كهاگردولتورييسجمهوركهرييسكلبانكراانتخابو
منصوبميكنند،بهعنوانمشتريبهبانكمراجعهكنندو
تقاضايپولبكنند،بانكمركزيباآنانبهمثابهرييسخود
رفتار نكند و امتثال امر نكند؛ بلكه مثل هر متقاضي ديگر،
بارعايتمصالحمملكتتصميمبگيردوپاسخدهد.قانون
تحول بانكي بايد اين شرايط را فراهم كند .در قانون فعلي،
همانطور كه در  ۱۵سال گذشته شاهد بوديم ،رييسكل
بانك مركزي در صورت اس��تماع و تبعيت از دستورات و
ساليق رييس خود ،ميتواند ادامه فعاليت دهد .هر موقع
تشخيصدهدبهدليلمصالحپوليوحفظداراييهايمردم
دربانكهانبايديانميتواندنظراترييسجمهورراتامين
كند ،آن روز ميتواند پايان كار وي در بانك مركزي باشد.
پيدا كردن روش مناس��ب براي تحقق اين شرايط نياز به
مطالعهدقيقوعميقيدارد.رنجورينظامبانكيدرمديريت
منابع و سياستهاي ارزي ،از عوامل مهم خسارتبار براي
نظامبانكياست.تداومسياستهايتور مزاازطريقناترازي
بودجه عمومي دولت و كوشش دولت به استفاده از ارز به
عنوانلنگرنرختورم،بهسياستسركوبنرخارزميانجامد
و همانطور كه در ۱۵سال گذشته شاهد بوديم ،ضايعات و
خسارات اين سياست در درجه اول به نظام بانكي ،كه در
خاكريزاولاينمقابلهقراردارند،تحميلميشودوسپسبه
بخشواقعياقتصادآسيبميرساند.رنجوريمهمديگردر

 ۳صفر از پول ملي برزيل با ن��ام  Cruzeiroحذف و اين
پول به Cruzeiro Noroتبديل شد .با اين وجود برزيل
نتوانست در كنترل تورم موفق عمل كند و تا سال ۱۹۸۱
تورم اين كشور بار ديگر به ۱۵۱درصد رسيد .در اين ميان
بارديگرسهصفرازپولمليبرزيلحذفشد.
در سال ۱۹۸۹بار ديگر تورم برزيل افزايش يافته و به هزار و
 ۴۳۱درصدرسيد.دراينهنگامبارديگردولتبرزيلاقدام
بهحذفصفرهايبازگشتههمراهباتغييرنامپولمليكرد.
درسال ۱۹۹۳زمانيكهتورماينكشوردرمرز ۲هزاردرصد
قرار داشتبارديگرحذف سه صفر اعمال شد .اينبار دولت
توانستدرمهارتورمتوفيقاتيكسبكند.بااينحالبرزيل
همچنان يكي از گرانترين كشورهاي امريكايالتين به
حسابميآيد.ازسال ۱۹۳۰تاكنونطيششمرحله۱۸
صفر از پول ملي برزيل حذف شده است و هشت بار نيز نام
واحدپولياينكشورتغييرپيداكردهاست.
آرژانتيندردومرحله،مجموعاششصفرازپولمليخود
حذف كرد ،اما به نتيجهاي كه ميخواست ،نرسيد ،چون
حذفصفرازپولمليبدوناستفادهازاصالحاتهمهجانبه
اقتص��ادي بينتيجه خواهد ب��ود .ورود مناب��ع درآمدي
غيرمنتظره از محل اس��تخراج گاز ،اقتصاد هلند را با تورم
پيشبيني نشدهاي در دهه  ۶۰ميالدي روبرو كرد .دولت
مجبوربهچاپاسكناسهايدرشتشدتابتواندپاسخگوي
نيازمبادالتمردمباشد.درهمينحالتورمنيزازمرز۱۰۰
درصدعبوركرد.البتهاينوضعيتدرهلندچنداننپاييدو
دولتباعمالسياستشديدانقباضيدرسياستهايپولي
توانستحجمپولراكنترلكردهوبههمراهآنچهارصفراز
اسكناسهاياينكشورحذفشد.هلندنمونهبرجستهاي
ازجوابگوبودنسياستحذفصفرازاسكناسدرشرايطي
استكهاينكاربااعمالديگرسياستهايكنترلنقدينگي
همراهباشد.
از س��وي ديگر اما تركيه به عنوان كشوري موفق در حذف
صفر ،ابتدا به كمك صن��دوق بينالمللي پول ،يك برنامه
رياضتي ۱۶ميليارد دالري را به اجرا گذاشت و پس از آنكه
نرخ تورمش به ۹درصد كاهش پيدا كرد ،در س��ال۲۰۰۵
اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرد .با اصالح درست
س��اختار اقتصادي ،قيمت برابري ه��ر دالر از۱ميليون و
۳۵۰هزار لير در سال ۲۰۰۴به نرخ معقول خود بازگشت و
ثبات نسبي نرخ ارز براي مدت طوالني در اين كشور ادامه
ياف��ت .در آخرين معامالت ارزي ،ه��ر دالر امريكا به ازاي
 ۵.۵۵۹۸ليرمبادلهميشود!مهارتورمدرتركيهبانظارتو
دستورالعملهايصندوقبينالملليپولانجامگرفت.اين
كشوربهعنوانيكنمونهبرگزيدهدرمهارتورمازسوياين
نهادبينالملليمعرفيشد.تركيهپيشازآنكهاقدامبهحذف
صفرهاكندتورمرابهطوركاملمهاركرد.

نظامبانكي،ناتوانيقانونفعليدرمديريتوامقرضالحسنه
يا به معني ديگر؛ وام بدون ربا است .در قراردادهاي وام يك
اصل اصيل و دستور الزماالتباع و غيرقابلاجتناب وجود
دارد و آن «التظلمون و ال تظلمون» است (اولي با فتحه و
دومي با ضمه)  .قانون فعلي در شرايط تورم بااليي كه امروز
داريم،وامدهندهبخشبزرگيازارزشدارايياشراازدست
ميدهد.اگرويباتوجهبهاينواقعيتوباهدفهبهبخشي
ازدارايياشبهوامگيرندهاينكارراانجامدهد؛حتماماجور
خواهد بود و از اين نيت خير بهرهمندي معنوي نصيبش
ميشود .اما اگر با چنين نيت و قصدي وام ندهد ،ميتوان
گفت كه به وي ظلم ش��ده است .اين مشكل از مهمترين
آفات و ابتالئات نظام بانكي ماست و حل آن از اولويتهاي
نظام بانكي است .هر گونه قانون تحول بانكي كه موفق به
حل اين معضل نشود ،فاقد توان اصالح نظام بانكي خواهد
بود.طرحتحولنظامبانكيكهتوسطتعداديازنمايندگان
محترم مجلس شوراي اسالمي تدوين شده است ،بهرغم
وقت زي��ادي كه براي تدوين آن ص��رف كردهاند و هدف
خيرخواهانهآنان،بهاينعواملرنجوريتوجهنكردهوفاقد
عناصري اس��ت كه بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و
صدماتآنهارارفعكند.ليكنبراياينكهبتواندنشانههايياز
«تحول»رابهخوانندهارايهكندوآنراقانونيمتحولكننده
معرفي كند ،احكام و موادي را پيشبيني و درج كرده است
كه با يكديگر ناهمساز هستند و با قانون بانكداري بدون ربا
مغايرتهاي جدي و اساس��ي دارد .بانك مركزي را هم از
موضع سياستگذار پولي به مديريت نرخهاي دستوري
تقليلميدهد.

بازار سرمايه
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بررسي وضعيت بازار پس از سه روز پرفروش

بازار به عوامل بيروني مينگرد

گروه بورس|
درخاللمعامالتروزگذشتهدربازارسهامغلبهمجدد
عرضه بر تقاضا به افت چشمگير قيمت در بسياري از
نمادهاي بورسي و فرابورسي منجر شد .به موجب اين
امر در پايان معامالت روز س��ه شنبه در بورس تهران
شاخص كل اين بازار به ميزان ۶هزار و  ۹۷۲واحد افت
كرد و با ثبت ريزش��ي  ۱.۹۱درصدي به سطح  ۳۵۸و
 ۸۴۳واحد رسيد.
در حالي كه افت ش��اخص يادش��ده حكايت از عرضه
سنگين فروشندگان در نمادهاي شاخص سازي نظير
«رمپنا»« ،وبملت»« ،شپنا» و «وغدير» داشت ،ريزش
 ۳هزار و  ۵۵۱واحدي شاخص كل هم وزن در اين روز
نشانگر رفتار مشابه فروشندگان در نمادهايكوچكتر
بازار بود .بر اين اس��اس عقب گرد نماگر ياد شده آن را
به سطح  ۱۰۹هزار و  ۶۰۰واحدي رساند و نزولي ۳.۱۴
درصدي را در تاريخچه فعاليت آن ثبت كرد.
بر اساس ارقام به ثبت رسيده ميتوان اينطور برداشت
كرد كه اگر چه به لحاظ عددي ميزان افت شاخص كل
هم وزن نسبت به شاخص كل بورس تهران كمتر بوده
اس��ت با اين حال اين نماگر نزول درصدي بيشتري را
نس��بت به ش��اخص كل ثبت كرده كه به معناي افت
حداكثريقيمتدربيشترنمادهايكوچكبازاراست.
از ريسك گريزي تا رفتار هيجاني
همانطور كه در گزارشهاي پيش��ين به آن اشاره شد
بازارسهام طي هفتههاي گذشته رونق بي سابقهاي را
تجربه كرد و به موجب همين رونق شاخص كل بورس
تهران به س��طح  ۳۸۴هزار واحدي رسيد .اين صعود
بي وقفه كه از كف كانال  ۳۰۰هزار واحدي آغاز ش��ده
بود سبب شد تا نماگر ياد شده از ابتداي آذر ماه تا روز
چهارشنبه هفته گذشته بيش از  ۲۶درصد رشد كند.
كسب چنين بازدهي آن هم در حدود شش هفته باعث
شد تا بسياري از فعاالن بازار سهام سودي خارق العاده
را به دست آورند.
بايد توجه داشت كه چنين بازدهي آن هم در يك دوره
 ۶هفتهاي در شرايطي كسب ميشود كه تا قبل از آن
بازار سهام در موجي از نااميدي فرو رفته بود و بسياري
از سرمايهگذاران روند صعودي  ۷ماهه نخست سال را
امري تمامشده ميپنداشتند .با اين حال ركود نسبي
معامالت در بازار سهام ديري نپاييد و رشد نماگرهاي

بورس تهران تنها اندكي پس از افزايش قيمت در بازار
ارز آغاز شد.
اين رش��د اگرچه تنها توانس��ت  ۲۶درص��د به ارزش
بورس تهران بيفزايد با اين حال در بس��ياري از نمادها
بازدهي بيش از  ۵۰درصدي را رقم زد كه به نوبه خود
قابل توجه است .حاال پس از كسب بازده مثالزدني در
حاليبسياريازسرمايهگذارانوتحليلگراندليلاصلي
ريزش شاخصهايبازار را افزايش ريسكهاي سياسي
ميدانندكهتوجهبهسنجههايتكنيكيخودحقيقت
ديگري را نشان ميدهد.
در واق��ع آن طور كه بس��ياري از تحليلگران نموداري
ميگويند ،اتفاقات يك هفته اخير محركي براي تغيير
جريان تقاضا به عرضه بوده اس��ت با اين حال آنچه كه
وقوع افت قيمتها در بازار را حتمي كرده بود نه افزايش
تنش در خاورميانه بلكه آمادگي بازار براي ورود به دوره
اصالحي قيمتها بوده است.
بر اس��اس آنچه انديكارتور  RSIنشان ميدهد در روز
چهارشنبه هفته گذشته و همزمان با ورود شاخص كل
به سطح  ۳۸۴هزار واحدي ،نشانگر ياد شده در سطح
۹۳درصد قرار داش��ته كه حاكي از وجود اشباع كامل
خريددربازاراست.بنابراينحتياگرتماميرويدادهاي
يك هفته اخير نيز روي نميداد بازگشت قيمتها از
سطوح فتح شده تقريبا حتمي بود.
الزم به يادآوري اس��ت كه همين وضعيت در شاخص
كل هم وزن بورس تهران نيز وجود داشته كه خود به
معناي حركت دستهجمعي خريداران به هنگام رونق
بازار و مبين همهگيري قيمتها هنگام افزايش عرضه
در نمادهاي مختلف است.
در حال حاضر ذكر اين نكته ضروري است كه انديكاتور
آر اساي در ه��ر دو ش��اخص ياد ش��ده در محدوده
 ۶۰درصد قرار دارد كه خود نش��ان از مناسب نبودن
وضعيت براي خريد مجدد است .همين امر سبب شد تا
در فضايتحليلتكنيكينيزآنچنانكهبايدآيندهبازار
به خصوص از لحاظ درك زمان رشد مجدد قيمتها
چندان شفاف نباش��د و نتوان رفتار فروشندگان را در
مقطع فعلي به شكلي موثر تفسير كرد.
در همين خصوص يك كارش��ناس بازار سرمايه روند
حركت بورس را مبهم دانس��ت و اف��زود :پيشبيني
وضعيت حاكم در بورس با هيچ فرضيهاي امكانپذير
نيستامافقطميتوانگفتافرادريسكپذيرميتوانند

از بازدهي معقولي در آينده برخوردار شوند اما احتمال
افزايش ريس��ك و زي��ان آنها نيز وج��ود دارد .حميد
ميرمعيني با بيان اينكه مسائل سياسي ،تاثيرگذاري
خاصي را بر بازارهاي سرمايهگذاري خواهد گذاشت،
گفت :اگر گزارش تنش خاصي در كشور منتشر نشود
بازار تغيير مس��ير ميدهد و به سمت روند صعودي و
تعادل پيش خواهد رفت.
وي ادامه داد :از شدت هيجاني كه سهامداران بورس را
فراگرفتهبودكاسته شدهوبهنظر ميرسدهرچه زودتر
در بازار شاهد خروج ترس و وحشت سهامداران و روند
مثبت معامالت بازار سرمايه باشيم.
ميرمعيني درخصوص احتمال ورود سرمايههاي در
اختيار س��رمايهگذاران به بازار ارز و طال گفت :در اين
زمينه همهچيز بستگي به آينده سياسي دارد ،اصول
ارزشگذاري ب��ازار نيازمند منافع آتي اس��ت كه اين

مدير بازار اوليه سازمان بورس مطرح كرد

شفافيت پيشنياز تبديل سهامداران به هواداران
مدير بازاراوليه سازمان بورس با اشاره به تكليف بودجه
مبني بر عرضه  ۵درصد سهام استقالل و پرسپوليس
گفت :بستر عرضه آماده اس��ت ولي احصا شرايط به
وزارت ورزش و هياتمديره باشگاهها مربوط است.
به گزارش بورسپرس ،علي بي��كزاده در خصوص
واگذاري سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقالل در
بورس به س��نا گفت :در بند ح تبصره  ۲قانون بودجه
س��ال  ۹۸تكليف ش��ده  ۵درصد از سهام استقالل و
پرس��پوليس در بورس كش��ف قيمت ،عرضه و بعد
بهصورت بلوكي فروخته شود .وزارت ورزش و سازمان
خصوصيس��ازي طي  ۲۰جلسه مس��اله را بررسي
كردهاند ولي اهم مطالب و اساس ساز و كار بورس بحث
ش��فافيت صورتهاي مالي است .يعني وقتي سهام
يك شركت به عموم عرضه ميشود اولين موضوعي

كه مردم بر اس��اس قانون تج��ارت مطالبه ميكنند
صورتهاي مالي شفاف است.
وي ادامه داد :دراين دو باش��گاه ،حساس��يت بسيار
خاصي وج��ود دارد كه يك فرصت ب��ه وجود آورده
ت��ا ه��واداران را به س��هامداران تبدي��ل كنيم .ولي
سهامداران و هواداران هم بايد شفافيت داشته باشند.
اين دو باشگاه سالها به شكل دولتي اداره شدهاند و
اكنون نيازمند اين موضوع هس��تند .در حالي كه در
صورتهاي مالي زيان دارند و بندهايي در حسابرسي
دارند كه بايد تعيين تكليف شود.
اين مقام مس��وول افزود :ازدياد بدهيها به داراييها
ايجاد زيان ميكند .يعني اگر در باش��گاه يا مجموعه
درآمدها كفاف هزينهها را ندهد زيان ايجاد ميشود.
در قانون تجارت تعريف زيان مشخص است و موارد

متعددي دارد .بايد توجه داش��ت صورتهاي مالي
شركتها ،داراييها و بدهيها ميتواند متعلق به سال
فعلي يا منتقل ش��ده از گذشته باشد .يك شركت يا
مجموعه اقتصادي گردش حساب دارد و ممكن است
بدهيهايي از گذشته داشته باشد.
بي��كزاده گفت :بايد در صورته��اي مالي به دنبال
جزييات باش��يم .يادداشتها و اس��ناد مالي بايد در
صورتهاي مالي ديده شود چون نگاه به صورتهاي
مال��ي از بعد اقتصادي وضعيت بدهيهاي گذش��ته
را مش��خص ميكند  .در تعيين تكليف بدهي گفته
ميش��ود طلب چقدر اس��ت و بابت آن چ��ك داده
ميش��ود .نياز مردم براي حمايت از اين باش��گاهها
شفافيت است .ممكن اس��ت تعداد سهامداران اين
دو باشگاه بيشترين تعداد س��هامداران تاريخ باشد.

موضوع مبناي ارزش گذاري قيمت تلقي ميشود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود :در صورت قرار گرفتن
منافع تحت تاثير هر گونه عامل سياسي و اقتصادي،
ارزشگذاري دچار نوس��ان ميش��ود كه اين موضوع
ميتوان��د زمينه تغيير قيمتها را فراهم و متناس��ب
با ارزشگذاري جديد تعيين ش��ود ،اين مس��ائل تابع
ارزشگذاريآتياستكهميتواندمثبتيامنفيباشد
و منجر به افت ارزش سهام شود.
وي اظه��ار داش��ت :در اين برهه از زم��ان و با توجه به
وضعيت حاكم در بورس نميتوان به س��رمايهگذاران
پيش��نهادي مبني بر ماندگاري در بورس را داد ،زيرا
فقطزمانيكهقادربهپيشبينيآيندههستيمميتوان
سرمايهگذاران را براي اقدام به سرمايهگذاري و حفظ
سرمايههاي خود در اين بازار راهنمايي كرد.
بهگفتهميرمعيني،هركسيمتناسبباريسكپذيري

وي با بيان اينكه موضوع دوم اصالح س��اختار مالي
است ،گفت :در اين دو باشگاه يك مقدار زيان و سرمايه
داريم كه بايد تعيين تكليف شود .در يك باشگاه يك
ميلي��ون تومان و در يك باش��گاه  ۱۰ميليون تومان
سرمايه داريم .اگر قرار بر واگذاري باشد بايد ظرفيت
دادن س��هم به خريداران را داش��ته باش��د بنابراين
س��رمايه بايد افزايش پيدا كند كه بتوان سهام را به
مردم عرضه كرد.
مدير بازار اوليه سازمان بورس افزود :ميزان عرضههاي
اوليه بستگي به متقاضيان عرضه و بورسها دارد  .در
فراب��ورس هر ماه يك الي دو عرض��ه داريم .در مورد
عرضه اين دو باش��گاه ،وزارت ورزش و هياتمديره
استقالل و پرسپوليس مس��وول هستند .چارچوب
و بس��تر آماده اس��ت ولي احصا اين ش��رايط به اين
دو باش��گاه مربوط اس��ت .لذا اگر دوس��تان اسناد و
مدارك را ارايه كنند و شرايط داشته باشند واگذاري
صورت ميگيرد ولي اينكه آيا دوستان ميتوانند اين
ش��رايط را داشته باش��ند يا خير بايد از هياتمديره

و متناسب با ميزان بازدهي كه انتظار آن را دارد در اين
بازار ريسك خواهد كرد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد :بازار
سرمايه هميشه با ريسكهاي متعدد همراه بوده كه
اين عوامل باعث همراهي هميش��گي بازار سرمايه با
نوسان شده است.
وي با تاكيد بر اينكه نوسان ذات سرمايهگذاري در بازار
سرمايه است ،گفت :هر كسي كه در اين بازار ماندگار
است بايد ريسك موجود در بازار را بپذيرد و متناسب
با ريسكي كه با وجود تنشها افزايش مييابد اقدام به
سرمايهگذاري كند.
ميرمعيني افزود :فردي كه با پذيرش ريسك موجود در
اين بازار اقدام به سرمايهگذاري كرده و در زمان بحران
تصميم به خروج از بازار نگرفته بهطور حتم بعد از مدتي
بازدهي معقولي را كسب خواهد كرد.

اس��تقالل و پرس��پوليس موض��وع را جويا ش��ويم.
بيكزاده با اش��اره به اطالعات الزم ب��راي واگذاري
سهام اين دو باشگاه گفت :قانون برخي از ابهامات اين
واگذاري اعم از شرايط و ضوابط شفافيت اطالعاتي،
سرمايه كافي و بحث اظهارنظر حسابرس و بحث برند
اين دو باشگاه را مشخص كرده است .اگر با اين موارد
همه ابهامات برطرف ش��ود بر اس��اس قانون مكلف
هستيم و عرضه را انجام ميدهيم .جاي شركتهاي
ورزش��ي در بورس خالي اس��ت كه اگر درآمدزايي و
شفافيت مالي آنها بررسي و مشخص شود ميتوانند
در بورس عرضه شوند.
وي در پاسخ به سوال آيا عرضه باشگاهها در بورس را
راهكار مناسبي ميدانيد يا خير؟ گفت :بورس براي
صنايع سودده و گسترش تامين مالي بهترين راهكار
است و در اكثر كشورهاي دنيا نيز سهام باشگاهها در
بورس پذيرفته ش��ده اما متاسفانه باشگاههاي ايران
درآمد مش��خصي نداشته و بيشتر به صنايع يا دولت
وصل هستند.

كارشناس بازار سرمايه:

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

بورس جاي تصميمات عجوالنه نيست

بازگشت تعادل به تابلوي معامالتي بورس

مديرعاملسرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارتاظهاركرد:سرمايهگذاري
درست در بازار مالي ،تحليل منطقي و انتخاب زمان مناسب معامالت به
معناي حرفهاي بودن در بازار سرمايه است .به گزارش سنا ،امير تقيخان
تجريشيضمنتسليتشهادتسردارسپهبدحاجقاسمسليمانيگفت:
حمله تروريستي به سردار سپاه اقدامي بيرحمانه و خصمانه بود كه قطعا
سران عاليرتبه كشور در زمان و مكان مناسب پاسخ اين حمله را خواهند
داد و دشمن بداند كه آحاد ملت از خط و مشي اين سردار پيروي خواهند
كرد .وي افزود :در روز شنبه بيش از ۳هزار ميليارد تومان حجم معامالت
را شاهد بوديم كه از اين ميزان حقيقيها دو سوم سهام خود را نقد كردند
و از بازار خارج شدند ،اين واكنش هر چند طبيعي ،ولي عجوالنه بود ،زيرا با
تحليل بازارهاي موازي شاهد آن هستيم كه ساير بازارها نيز در ركود قرار
دارند .اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد :بايد سهام ارزنده و فرصتهاي
بازار س��رمايه را شناسايي كرد .واكنش بازار نسبت به تحوالت اقتصادي

و سياسي طبيعي اس��ت اما آن فردي كسب س��ود خواهد كرد كه نگاه
بلندمدت،منطقيومتناسبباريسكموجودراداشتهباشد.سهمهاييكه
نرخپايينترازارزشذاتيخوددارندهنوزهمبخشجذابتراينبازارنسبت
به بازار ارز و طال است .عضو هياتمديره شركت بورس تهران تاكيد كرد:
تحليل زمان مناسب خريد اقدامي است كه همواره مورد توجه حقوقيها
استبههمينعلتآنانحاميانهميشگيبازارسرمايهدرشرايطسخت
هستند.بايدتوجهكردحرفهايبودندربازارسرمايهيعنيتصميممنطقي
در زمان درست و تصميمات احساسي جايي در بازاري مانند بورس ندارد.
وي ادامه داد :واكنش حقيقيها نشان داد بهتر است افراد تازه وارد به جاي
ورودمستقيمبهبورس،ازطريقابزارهايسرمايهگذاريمانندصندوقها
وارد دنياي مالي ش��وند .اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تاكيد كرد:
روال معامالت طي چند روز آينده مانند گذشته طبيعي ميشود و جاي
نگراني وجود ندارد.

يك فعال بازار س��رمايه با اشاره به موقتي بودن روند فعلي شاخص بورس
گفت :به زودي مجددا شرايط بس��يار پايدار و معامالت روانتري را فارغ
از جهت حركت سهمها روي تابلوهاي معامالتي خواهيم ديد .به گزارش
تسنيم ،خسروشاهي اظهار كرد :معامالت ۱۴دي ماه ،نشاندهنده ركورد
جديدي در تغييرات شاخص كل بود ،اما توجه داشته باشيد كه اين تجربه
افت ،بدون باقي ماندن صفهاي فروش طوالني و حجيم كه در سهمها به
خصوص در سهمهاي بزرگ بازار ايجاد شده بود ،معامله شد .خسروشاهي
افزود :در اين روز ( ۱۴دي) ارزش معامالت در بورس از س��ه هزار ميليارد
تومانعبوركرد؛درنظرداشتهباشيدكهاينمعامالتعمدتابهصورت ُخرد
وروينمادهايتاثيرگذاربهطورروانانجامشد.اينفعالبازارسرمايهاضافه
كرد :البته اين موضوع ،غافلگيركنندگي زياد نداشت ،زيرا در بازار صنايع
كشورهاي مختلف زماني كه رويدادي (اعم از سياسي و غيره) اتفاق بيفتد
بهطور طبيعي اثر خود را در بازار سرمايه هم ميگذارد و بورس ما هم از اين

بازگشت رشد به بازار سرمايه با چاشني احتياط

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه اگر فضا آرام باشد
و بين اي��ران و امريكا بحث جديدي ص��ورت نگيرد بازار
دوباره به روال گذش��ته خود بازميگردد ،گفت :با توجه
به اينكه هنوز نسبت به اقدام تالفي جويانه ايران آگاهي
وجود ندارد ،از اين به بعد چاشني احتياط در معامالت و
رشدبازاربيشترخواهدشد.بهگزارشايرنا،محمداقبالنيا
به افزايش ريسك در منطقه به دليل تغيير و تحوالت رخ
داده اش��اره كرد و گفت :ايران به دنبال ترور سردار شهيد
س��ليماني اعالم كرده اق��دام تالفي جويان��ه را در پيش
ميگيرد اما تاكنون ابعاد اين انتقام كه چه زماني و به چه
صورتي شكل ميگيرد مشخص نشده است .وي ادامه داد:
درچنينشرايطيبهدليلافزايشريسكسرمايهگذاري،
افرادي كه سودهاي معقولي را به دست آوردند عالقهمند
به شناسايي س��ود و خروج از بازار شدند .اقبالنيا با بيان

اينكه در وضعيت كنون��ي بازارهاي موازي مكان جذابي
براي ورود سرمايه فعاالن بازار محسوب نميشود ،اظهار
داشت :اين احتمال وجود دارد كه سرمايهگذاران سهام
خود را در مقطع زماني فعلي به فروش برس��انند و بعد در
موقعيت بهتر و با قيمت پايينتر اق��دام به خريد دوباره
كنند .اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد :براي
س��هام بزرگ و بنيادي بازار كه اكنون در حال حمايت از
سوي سرمايهگذاران هستند چنين امكاني وجود ندارد،
بنابرايناينمسالهبرايسهمهايكوچككهدرچندوقت
گذشته بدون داليل بنيادي رشد كردند و صف فروش آنها
پابرجا اس��ت ،امكانپذير خواهد بود .وي با بيان اينكه به
نظر ميرسد اقدام ايران عليه امريكا هوشمندانه باشد و به
شكلينباشدكهزمينهافزايشتنشهارافراهمكند،گفت:
با توجه به چنين موضوعي به مراتب شاهد ايجاد آرامش

در فضاي سياسي خواهيم بود كه به تبع آن بورس به روال
عادي و گذشته خود باز ميگردد و كساني كه سهام خود
را در دوران هيجان به فروش رساندند متضرر خواهند شد.
اقبالنيا اظهار داشت :با توجه به حمايت صورت گرفته از
اكثر سهمهاي بنيادي و فروش سهام با قيمت باالتر در روز
يكشنبه ،قيمتها دوباره براي خريد جذاب خواهند شد
و پيشبيني ميشود از امروز در سهمهاي كوچك شاهد
ايجاد تعادل و جمعآوري صفهاي فروش خواهيم بود.
وجود هيجان در بازار طال و سكه
وي افزاي��ش قيمت در بازار طال و دالر را نش��انگر وجود
فضاي هيجاني در اين بازارها دانست و گفت :در وضعيت
فعلي قيمت دالر در حال كنترل اس��ت و با وجود اينكه
ورود و خروج افراد براي خريد دالر چندان راحت نيست

قاعدهمستثنينبود.نكتهمهماينبودكهمعامالتبهطورروانانجامشدو
صفهايفروشطوالنيساعاتاوليهبازارجمعشد.خسروشاهيدرادامه
اضافهكرد:اينموضوع(روانيمعامالت)بسيارارزندهاست؛بهاينمعنيكه
در اين معامالت اگر سرمايهگذاران به هر دليلي اعم از نياز به نقدشوندگي،
ترسازريسكهايسيستماتيكحاكمبربازارسرمايهنيازبهفروشسهام
خود داشتند ،توانس��تند در روز گذشته سهام خود را به راحتي بفروشند
بهطوري كه با گذشت از نيمه دوم بازار روز گذشته ،هيجان ساعات اوليه
بازار فروكش كرد .اين كارش��ناس بازار سرمايه تاكيد كرد :احتمال اينكه
بازارسرمايه طي يكي دو روز آينده ،باز هم شرايط محدودي را تجربه كند،
وجوددارد،اماتوجهداشتهباشيداينموضوعبههيچوجهجاينگرانيندارد،
زيرا معامالت ازنيمهدومبازار روزگذشته تا معامالت امروزنشاندادكه اگر
سرمايهگذاري به داليلي (كه در باال اشاره شد) ،نياز داشته باشد كه از سهام
خود خارج شود ،ميتواند به راحتي آن را انجام دهد.

به همين دليل افزايش قيمت در اين بازار چشمگير نبود
اما شاهد رشد معنادار در بازار طال و ايجاد صف خريد در
گواهي سكه طال بوديم .اقبالنيا با اشاره به وجود هيجان
مقطعي در بازار طال و ارز اف��زود :روند آتي قيمت طال و
دالر به مسائل سياسي و درگيريهايي بر ميگردد كه
ممكن است بين طرفين ايجاد شود .اين كارشناس بازار
سرمايه خاطرنش��ان كرد :به نظر ميرسد در موقعيت
كنوني درگيري خاصي كه بتواند فضا را به سمت تنش
شديد ببرد ايجاد نشود؛ بنابراين بعد از مدتي فضا در بازار
طال و سكه به س��مت آرامش پيش خواهد رفت .وي با
تاكيد بر اينكه بازار طال و ارز از نظر بازدهي قابل رقابت با
بازار سرمايه نيست ،گفت :افراد ريسكگريز سرمايه خود
را به منظور مديريت به س��مت بازار طال و سكه بردهاند
در حالي كه سهامداران حرفهاي بازار سرمايه ميدانند

بيشترين بازدهي را از بازار سرمايه كسب ميكنند و اين
بازار به هيچ عنوان قابل رقابت با بازار طال و سكه نيست.
به اعتقاد اقبالنيا ،در صورت حفظ آرامش در بازار سرمايه
اين بازار بهترين مكان براي سرمايه فعاالن بازار خواهد
بود .وي با بيان اينكه مسير شاخص بورس تا پايان سال با
شيب ماليم افزايشي خواهد بود ،افزود :با توجه به اينكه
رش��د بازار س��رمايه در چند ماه اخير با شيب تند ادامه
داشت و سكون در ديگر بازارها حاكم شده بود بازار نياز به
استراحت داشت كه ترور سردار سليماني بهانه را به بازار و
سرمايهگذاران داد كه اقدام به خروج سرمايه خود از بازار
سرمايه كنند .به گفته اين كارشناس بازار سرمايه ،افراد
ريسك پذير بهترين گزينه براي سرمايهگذاري را بازار
سرمايه ميدانند كه اكنون ميتوانند با بهترين قيمت
اقدام به خريد سهام و كسب بازدهي معقول كنند.

رويخطشركتها
«وپارس» زيان خ�ود را كاهش نداد :بانك
پارس��يان در دوره  ۶ماهه منتهي به  ۳۱شهريور
م��اه  ،۱۳۹۸به ازاي هر س��هم خ��ود  ۶۱۵ريال
زيان شناس��ايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته ،افزايش چشمگيري در شناسايي
زيان داشته است .اين ش��ركت طي دوره  ۶ماهه
به شهريور  ،۹۷س��ود هر سهم را  ۱۰۶ريال اعالم
كرده ب��ود .همچنين زيان هر س��هم «وپارس»
در صورتهاي مالي حسابرس��ي ش��ده ،افزايش
۵درصدي را نشان ميدهد .به گزارش سنا ،بانك
پارسيان با سرمايه  ۲۳هزار و  ۷۶۰ميليارد ريال،
صورتهايمالي ۶ماههنخستدورهماليمنتهي
به  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸را به صورت حسابرسي شده
منتش��ر كرد .بانك پارس��يان در دوره ياد شده،
مبلغ  ۱۴هزار و  ۶۱۰ميليارد و  ۴۵۹ميليون ريال
زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ۶۱۵
ريال زيان به ازاي هر س��هم خود شناسايي كرد
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزايش
چشمگيري در شناس��ايي زيان داشته است .در
گزارش حسابرسي ش��ده بانك پارسيان نسبت
به گزارش حسابرسي نشده ،افزايش  ۵درصدي
زيان هر سهم به سبب افزايش سود عليالحساب
سپردههاي س��رمايهگذاري مشاهده ميشود .با
احتساب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ
 ۴۸هزار و  ۴۶۹ميلي��ارد و  ۸۰ميليون ريال زيان
انباشتهپاياندورهدرحسابهاياينشركتمنظور
شد«.وپارس»دردوره ۶ماههسالماليمنتهيبه
اسفند،۹۷بهصورتحسابرسيشده،مبلغ ۲هزار
و ۵۱۹ميليارد و ۷۰۳ميليون ريال س��ود خالص
محقق كرد و بدينترتيب مبلغ  ۱۰۶ريال س��ود
بهازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.
سودهرسهم«ثفارس»افزايشيبود :شركت
عمران و توس��عه فارس در دوره  ۳ماهه منتهي به
 ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به ازاي هر س��هم خود  ۱۴ريال
سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال
گذشته كه سود هر س��هم  ۹ريال اعالم شده بود،
افزايش ۵۶درصديرانشانميدهد.شركتعمران
و توسعه فارس با س��رمايه يك هزار و ۸۰۰ميليارد
ريال ،صورته��اي مالي ميان دورهاي ۳ماهه دوره
مالي منتهي ب��ه  ۳۱ش��هريور  ۱۳۹۹را به صورت
حسابرسينشدهمنتشركرد.شركتعمرانوتوسعه
فارس در دوره ياد ش��ده ،مبلغ  ۲۴ميليارد و ۳۸۵
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس
مبلغ  ۱۴ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از ۵۶
درصدي برخوردار اس��ت .شركت عمران و توسعه
فارس افزايش  ۲۹درصدي درآمدهاي عملياتي را
از جمله داليل اصلي افزايش س��ود هر سهم اعالم
كرده است .با احتساب سود انباشته ابتداي سال در
نهايت مبلغ ۲۸۹ميليارد و ۶۹۳ميليون ريال سود
انباشتهپاياندورهدرحسابهاياينشركتمنظور
شد« .ثفارس» در دوره ۳ماهه سال مالي منتهي به
ش��هريور ،۹۸به صورت حسابرسي شده ،مبلغ۱۶
ميليارد و ۲۶۵ميليون ريال سود خالص كسب كرد
وبدينترتيبمبلغ ۹ريالسودبهازايهرسهمخود
اختصاص داده بود.
پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۳۳درصدي
«وصنعت» :هياتمديره شركت سرمايهگذاري
توسعه صنعت و تجارت پيشنهاد افزايش سرمايه
يك هزار و ۵۰۰ميليارد ريالي ،معادل ۳۳درصد را
به مجمع عمومي فوقالعاده اين شركت پيشنهاد
داد .ش��ركت س��رمايهگذاري توس��عه صنعت و
تجارت عنوان كرده است برنامه افزايش سرمايه از
مبلغ ۴هزار و ۵۰۰ميليارد ريال به ۶هزار ميليارد
ريال دارد .بر اساس اين گزارش ،افزايش سرمايه
«وصنعت» از محل سود انباشته به منظور اصالح
س��اختار مالي كه در تاريخ  ۱۶دي ماه  ۱۳۹۸به
تصويب هياتمديره رسيده و جهت اظهارنظر به
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده ،خواهد بود.
آخرين محدوديتها در معامالت «تسه»:
مدير عمليات بازار فرابورس با صدور اطالعيهاي
ت جديد معامالت گواهي حق
رسمي ،محدودي 
تقدمتسهيالتبانكمسكنرااعالمكرد.بهگزارش
ايلنا ،ناظر بازار فرابورس امروز «سه شنبه  ۱۷دي
ماه  »۹۸با صدور يك اطالعيه اعالم كرد :با توجه
بهمصوبه ۲۸مهرماه ۹۴شورايپولواعتبار،موارد
ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از
تسهيالتمسكنبانكمسكنازروزجارياعمال
ميشود .بر اساس اين گزارش ،محدوديت زماني
عدم فروش توسط خريداران در تمامي نمادهاي
معامالتي اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن به
مدت  ۴ماه است و محدوديت عدم فروش توسط
خريداران اوراق ب��راي نمادهاي اوراق گواهي كه
فقطچهارماهتاپايانمعامالتآندربازارفرابورس
باقي مانده ،اعمال نميش��ود .به همين دليل در
اين مقطع زمان��ي ،نمادهاي معامالتي «تس��ه
 ،۹۶۱۱تسه  ۹۶۱۲و تسه  ۹۷۰۱و تسه »۹۷۰۲
مش��مول محدوديت مذكور نيس��ت .همچنين
در خص��وص اوراق گواهي صادره بانك مس��كن
محدوديت ورود س��فارش خريد و انجام معامله
به ميزان حداكثر۱۶۰ورقه براي هر كد معامالتي
در هر جلس��ه معامالتي است و متقاضيان خريد
بايد محدوديتهاي مذك��ور را در خصوص ورود
سفارشاتخريدومعامالتانجامشدهرعايتكنند
و تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد
بيشازسقفمجازميتواندمنجربهابطالتمامي
معامالت و حذف سفارشهاي ثبت شده و ارجاع
موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات شود .افزون
براين،اعتبارتمامياوراقگواهيصادرهجهتاخذ
تسهيالت تا يك ماه پس از توقف نماد معامالتي
آن در بازار فرابورس است .متقاضيان براي اطالع
از س��اير جزييات ميتوانند به اطالعيههاي اين
شركتمندرجدرسايترسميفرابورسبهنشاني
 www.ifb.irمراجعه كنند.

اخبار
قاچاق سموم بيكيفيت
بايد به صفر برسد

رييس انجمن خرماي كشور با بيان اينكه قاچاق
س��موم بيكيفيت بايد به صفر برسد ،گفت :به
دنبال تغيير مسير قالب باغات از سنتي به نوين
هستيم .محسن رش��يد فرخي با اشاره به سهم
كود و سم باكيفيت در افزايش توليد و كيفيت
خرما در كش��ور و نقش انجمن مل��ي خرما در
رسيدگي به اين مساله اظهار داشت :از آنجايي
كه خرما با ساير محصوالت كشاورزي متفاوت
است و به صورت تازهخوري مصرف ميشود ،در
توليد آن حتما بايد از س��م و كود مجاز استفاده
س��مي كه از طرف جهاد كشاورزي
شود ،يعني ّ
مهر تاييد داشتهباشد.
وي افزود :متاسفانه با توجه به محبوبيت بيشتر
سموم برندهاي ممتاز بينالمللي يا در مواردي
ممنوعي��ت ورود برخي از آنها به كش��ور ،ورود
برخي از س��موم فاقد كيفيت به صورت قاچاق
را نميت��وان ناديده گرفت كه البت��ه با اهتمام
مسووالن ذيربط و نظارتي كه با جديت در اين
حوزه اعمال ميش��ود ،اين سموم در بازار رواج
قابل توجهي ندارد ،اما همين مقدار نيز بايد به
صفر برسد.
رييس انجمن خرما با بيان اينكه س��موم و كود
با كيفيت توليد ش��ده مبتني بر دانش جهاني،
انگيزه كش��اورزان را براي توليد بيشتر تقويت
ميكند ،ادامه داد :در راستاي توليد محصوالت
كشاورزي باكيفيت و صادراتي به ويژه خرما بايد
به كيفيت و رعايت استانداردها در فرآيند توليد
توجه داشت كه خوشبختانه موضوع نظارت بر
سموم و كود تا حد قابل قبولي انجام شده است.
رش��يد فرخي با اش��اره به برگزاري  ۵۶كالس
آموزشي براي كشاورزان توسط انجمن خرماي
ايران ،افزود :با تكيه بر اين آموزشها كشاورزان
به اس��تفاده از س��موم و كودهاي مورد تاييد و
حرك��ت در جهت توليد محص��ول ارگانيك به
ويژه خرما ترغيب ش��دهاند .وي نخلستانهاي
متراكم و سنتي را يكي از ضعفهاي توليد خرما
در كش��ور دانست و گفت :سنتي بودن كشت و
توليد در نخلستانها به دليل كشاورزي خرده
مالكي اس��ت ،ما به دنبال تغيير مس��ير باغات
از قالب س��نتي به نوين و ارتقاي فناوري و باال
بردن حجم توليد و كيفيت محصول هس��تيم.
رييس انجمن ملي خرما تصري��ح كرد :در اين
راس��تا و به منظور حركت به س��مت باغداري
نوين جلسات متعددي با معاونت باغباني وزارت
جهاد كشاورزي برگزار كرديم و تفاهم نامههاي
خوبي هم با اين معاونت امضا شده كه تسهيالتي
براي بهسازي نخلستانها در اختيار نخلداران
قرار گيرد و آنها را در اصالح نخلستانها تشويق
كند .رش��يد فرخي از نظ��ارت و پيگيريهاي
نهاده��اي مربوطه در خص��وص افزايش آفات
خرما به نخلستانها و نخلداران كشور خبر داد
و تاكيد كرد :اين بحثها صرفا مربوط به حوزه
باغباني است و ربطي به مصرفكننده ندارد ،اما
از آنجايي كه اين موضوع به نگراني توليدكننده
منجر ش��ده ،بايد گزارش��ي در خصوص آن به
معاونت ميوههاي گرمسيري داد و اين موضوع
مورد پيگيري انجمن ملي خرما اس��ت .رشيد
فرخي در پايان با بيان اينكه خوشبختانه برخي
از اختي��ارات وزارتخانه در حوزه محصول خرما
به انجمن ملي خرما تفويض شده است ،اظهار
داش��ت :انجمن ملي خرما در بحثهايي مثل
آموزش به نخلداران در رويدادهاي نمايشگاهي
ورود پيدا كرده و اميد است با تالشهاي صورت
گرفته توسط اين انجمن ،هم قيمت تمام شده
و هم كيفيت محصول خرما چه در بخش توليد،
چه صادرات و چه صنايع توليدي افزايش يابد.

كل توليد زعفران ايران تا
 ۳سالآينده بهگلخانه ميرود

مجري ط��رح گياه��ان داروي��ي وزارت جهاد
كشاورزي گفت :بر اس��اس تحقيات علمي كه
در حال انجام اس��ت كل توليد زعفران ايران تا
سه سال آينده به فضاي گلخانه انتقال مييابد.
حس��ين زينلي مجري طرح گياه��ان دارويي
وزارت جهاد كش��اورزي در گفتوگو با تسنيم
اظهار كرد :ايران نيز مانند چين به دنبال توليد
گلخانهاي زعفران است و برآوردها نشان ميدهد
كه ايران نيز در س��الهاي آينده توليد زعفران
خود را به گلخانه ميبرد تا هم كيفيت زعفران
افزايش يابد و هم از خس��ارت احتمالي ابتداي
فصل س��رما زدگي و بارش باران درامان باشد.
وي با بيان اينكه ايران در حال انجام تحقيقات
الزم براي انتقال توليد زعفران به گلخانه است،
گفت :بر اين اساس تمام سيستم توليد زعفران
به صورت مكانيزه و به صورت توليد همزمان در
مزرعه و گلخانه انجام ميشود .اين مقام مسوول
اظهار داشت :در صورتي كه تحقيقات در حال
انجام به نتيجه برس��د پيش بيني ميشود كه
اي��ران نيز ظرف  3تا  4س��ال آينده مانند چين
تولي��د زعفران را ب��ه گلخانه انتق��ال دهد .وي
خاطرنشان كرد كه ايران نيز بايد از دانش روز دنيا
براي توليد زعفران بهره گيرد .بنابراين گزارش
تولي��د زعفران ايران در س��ال ج��اري  96تن
افزايش يافته و به  500تن رس��يده ،اين رقم در
سال گذشته  402تن بوده است.ايران همچنين
در شش ماه نخست سال جاري  87تن زعفران
به ارزش  92ميليون دالر صادر كرده است.
اسپانيا س��االنه حدود  1.5تن زعفران برداشت
ميكند اما ميزان صادرات اين كشور حدود 90
تن است؛ اين امر به معني صادرات زعفران ايراني
با مارك اسپانيا است .در سال گذشته  122هزار
هكتارزمين در دنيا زيركشت زعفران رفت كه
 115هزار هكتار آن مربوط به ايران بود.
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تشكلها

چرا كالف سردرگم اقتصاد گشوده نميشود

همه سياستها در راستاي ارز 4200توماني

پيچيدگيهاي اقتصاد اي��ران قبل از جهش ارزي كم
نبود و با ش��وك ارزي سال گذشته اين وضعيت بسيار
پيچيدهتر شد .وضعيت اقتصاد به گونهاي پيش رفت
كه دولت تصميم بر ميخ كوب كردن ارز بر روي 4200
تومان گرفت در حالي كه همه س��اختارها بر اس��اس
مدل شناور مديريت شده تعيين شده بود .اين تصميم
دوگانگيهاي زيادي را در بخشهاي مختلف اقتصاد
ايجاد كرد .در مسير صادرات و واردات دستاندازهاي
زيادي ايجاد ش��د تا س��اختار تجاري با سياس��ت ارز
 4200توماني همخواني داشته باشد .در مسير توليد
هم مشكالت زيادي شكل گرفت .در حقيقت قيمت
دستوري الزاما اقتصاد دستوري ميخواهد و نميتوان
بدون س��هميهبندي ارز قيمت را زي��ر قيمت تعادلي
تعريف كرد.
تصور بر اين بود كه با اتمام سال  97و كاهش قيمت ارز
شاهد تغيير اين سياست و حركت به سمت تك نرخي
باش��يم .به ويژه آنكه درآمدهاي ارزي به دليل تحريم
دچار مش��كل بود و امكان تأمين تمامي ارز به صورت
 4200توماني وجود نداش��ت .اما دولت به اصرار خود
بر تخصيص ارز  4200توماني براي برخي كاالها ادامه
داد و در نتيجه بودجه به ش��كل فعلي بسته شد .امروز
خطراتزياديبودجهراتهديدميكند.شكستبودجه
ميتواندربخشهايمختلفيمانندعدمتحققدرآمد
ارزي ،عدم تحقق درآمد مالياتي يا اجبار به استقراض از
بانك مركزي باشد .با اين وجود هنوز دولت اصرار دارد
كه چارچوب بودجه را با ارز  4200توماني نگه دارد.
هدف تأمين نيازهاي اوليه است
در همين خص��وص ابراهيم بهادراني ،مش��اور عالي
رييس اتاق تهران ميگويد هدف از اين بودجه تأمين
ارز  4200توماني براي بخشهايي مانند دارو اس��ت و
دولت مس��اله دارو و كاالهاي اساسي را در اولويت قرار
داده اس��ت .وي با بيان اينكه اهداف بودجه سال آتي
در رشد اقتصادي  2درصد ،كاهش وابستگي به درآمد
نفتي ،اشتغالزايي يك ميليون نفري و كاهش سطح
تورم خالصه شده است ،گفت :از جمله رويكردهاي اين
اليحه ،استمرار تامين ارز  4200توماني براي كاالهاي
اساسي و دارو است.
بهادراني سپس به تشريح بخشهاي مهم اين اليحه
پرداخت و افزود :با وجود واگذاري برخي از شركتهاي
دولتي طي سالهاي گذش��ته ،بودجه شركتها كه

معادل  75درصد كل بودجه اس��ت ،هر س��ال رش��د
زيادي داش��ته و براي سال  99نيز معادل  ۱۶.۲درصد
افزايش يافته است.
وي افزود :بودجه عمومي كش��ور نيز با  8درصد رشد
پيشبيني شده و با توجه به اينكه تورم تا آبانماه سال
جاري معادل ۴۱.۱درصد اعالم شده و تورم سال آينده
نيز حدود 32درصد پيشبيني شده ،بنابراين ميتوان
گفت كه بودجه عمومي كشور به قيمت ثابت ،معادل
 24درصد انقباضي پيشبيني شده است.
به گفته مش��اور عالي رييس اتاق تهران ،در سال 99
درآمدهاي مالياتي مع��ادل  195هزار ميليارد تومان
برآوردشدهكه 20هزارميلياردتومانآنناشيازدرآمد
گمركي است و  175هزار ميليارد تومان آن مربوط به
ساير درآمدهاي مالياتي است كه اين رقم در مقايسه با
 150هزارميلياردتوماندرآمدمالياتيمصوبسال98
حدود  ۱۶.۶درصد افزايش نشان ميدهد.

بهادرانيسپسبااشارهبهاينكهاقتصادكشوردرشرايط
ركود تورمي اس��ت و تمهيدات كافي براي جلوگيري
از فرار مالياتي نيز لحاظ نش��ده اس��ت ،افزود :تحقق
درآمدهاي مالياتي مندرج در اليحه بودجه سال آتي با
مشكل مواجه بوده و فشار بيشتري بر مالياتدهندگان
هميشگي وارد خواهد شد.
وي در ادامه ،مجموع درآمد ارزي دولت براي سال آينده
را طبق اليحه بودجه  ،99مع��ادل  ۲۲.۲ميليارد دالر
عنوان كرد و گفت :با وجود اعالم كاهش درآمد حاصل
از صادرات نفت در بودجه سال آينده ،سهم درآمدهاي
دولت از اين محل با احتساب استفاده از منابع صندوق
توسعه ملي ،معادل ۱۰۸.۵هزار ميليارد تومان و معادل
 ۲۲.۴درصدكل بودجه است.
همچنين به گفته وي ،در س��ال  99حدود  106هزار
ميليارد تومان كس��ري تراز عملياتي پيشبيني شده
اس��ت كه  29هزار ميليارد تومان از مح��ل واگذاري

ش��ود ،ضمن آنكه بايد از تكرار اشتباهات گذشته در
سياس��تگذاري نرخ ارز ،خصوصيس��ازي ،سركوب
قيمتها و  ...خودداري شود.
او افزود :با توجه به هزينه  1484هزار ميليارد توماني
بودجه شركتها كه حدود س��ه برابر بودجه عمومي
كش��ور اس��ت ،صرفهجويي در هزينه اين شركتها
و اس��تفاده از آن بهجاي درآمده��اي نفتي ،ميتواند
راهگشاي تنظيم بهينه بودجه كشور باشد.

داراييهاي سرمايهاي و 77هزار ميليارد تومان از محل
واگذاري داراييهاي مالي تامين شده است.
از برنامه ششم فاصله گرفتهايم
مش��اور عالي رييس اتاق تهران سپس ،عدم توجه به
تكاليف تعيين ش��ده در قانون برنامه ششم را از جمله
نقاط ضعف اليحه بودجه سال آينده عنوان كرد و افزود:
در اين اليحه ،براي خروج از شرايط ركود تورمي و رونق
توليدراهكارجديارايهنشدهاست.پيشبينيميشود
عوامل موثر در كس��ري بودجه در سال آينده ،موجب
افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شود.
بهادراني سپس به برخي راهكارهاي پيشنهادي براي
اصالحاليحهبودجهسالآيندهدولتاشارهكردوگفت:
از فروش اوراق ب��راي تامين هزينه جاري خودداري و
فقطتامينماليهزينهطرحهايدارايتوجيهاقتصادي
و در حد امكانات مالي موجود در بازار سرمايه استفاده

آيا سازوكارها جوابگو است
نكته جال��ب در ميان تمام بحثها اين اس��ت كه حتي
استفادهكنندگانازارزدولتيمنتقدروشفعليهستند.
به دليل كمبود ارز سازوكار پيچيدهاي براي تخصيص ارز
درنظرگرفتهشدهاستوازسويديگربحثهاينظارتي
زيادي در خصوص استفادهكنندگان از ارز دولتي و نرخ
 4200تومانيتوسطنهادهايمختلفيپيگيريميشود.
در چنين شرايطي بسياري از فعاالن اقتصادي ترجيح
ميدهند كه قيمت ارز را به ص��ورت آزاد بپردازند اما از
چارچوب ارز دولتي خارج شوند و اصوال نگران وضعيت
آتيخودبهدليلاستفادهازارزمرجعهستند.تاريخنشان
داده است كه فعاالن اقتصادي سالم استفادهكننده از ارز
دولتي معموال بيشترين مش��كل را دچار ميشوند و در
مقابل سوءاستفادهكنندگان بدون مشكل جدي قبل از
ورود نهادهاي نظارتي از كشور خارج ميشوند.
اما نكته مهمتري در اين ميان وجود دارد .آيا سياست
ارزي  4200توماني توانس��ته است هدف اصلي خود
يعني حفظ س��طح قيمتها را محقق س��ازد .در اين
خصوص بحثهاي زي��ادي وجود دارد .برخي معتقد
هس��تند كه اگ��ر ارز  4200تومان��ي تخصيص پيدا
نميكرد جهش قيمتها بس��يار ش��ديدتر بود اما در
مقابلشاخصهايبانكمركزيدرخصوصكاالهايي
كه ارز دولتي دريافت كردهاند نشان ميدهد كه اتفاقا
رش��د قيمت اين كاالها تفاوتي با ساير كاالها نداشته
اس��ت .دولت بابت افزايش قيمت در صورت حذف ارز
 4200توماني نگران است و در مقابل فعاالن اقتصادي
ميگويند گذش��تن از اين سياس��ت وقت��ي تمامي
ذخيرههاي ارزي كش��ور از دس��ت رفت ديگر كمكي
به اقتصاد نميكند .در يك كالم به نظر ميرسد هنوز
جايگزين مناسبي براي سياس��ت ارز  4200توماني
توسط دولت به جمعبندي نرسيده شده است و دولت
تصميم دارد با همين فرمان عمر خود را به پايان برد.

در همايش تجاري دو كشور مطرح شد

يكند
سرمايهگذاري مشترك ايران و ويتنام به ثبات همكاري كمك م 

تسهيلصدوررواديدبرايتجارايرانيازسويسفارتويتنام
در تهران و زمينهس��ازي براي امض��اي توافقنامه تجارت
ترجيحيورسيدنبهسطحمناسباتتامرز 2ميليارددالر
محور مذاكرات فعاالن بخش خصوصي ايران و ويتنام در
همايش تجاري دوجانبه در اتاق ايران بود .در اين همايش،
برلزوم توسعهسرمايهگذاريهايمشتركمياندوكشور
برايباثباتسازيهمكاريهاياقتصادينيزتاكيدشد.
همايشتجاريايرانوويتنامباحضورمحمدرضاكرباسي،
معاون امور بينالملل اتاق ايران« ،له كووك داون» ،معاون
وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام« ،نگوين مان هي
ين»،سفيرويتنامدرتهرانوسيدمصطفيموسوي،رييس
اتاقمشتركبازرگانيايرانوويتنامبرگزارشد.
افزايش مبادالت تجاري دو كشور تا سقف  2ميليارد دالر
از مهمترين موضوعاتي بود كه معاون امور بينالملل اتاق
ايران و معاون وزير كش��اورزي و توسعه روستايي ويتنام
خواستار تحقق آن شدند .معاون امور بينالملل اتاق ايران
ضمنخوشامدگوييبههياتتجاريويتنامبهسفرروساي
جمهوري دو كشور به ايران و ويتنام در سال  2017اشاره
كرد و گفت :در آن س��ال مقامات سياسي دو كشور براي
حجم مبادالت تجاري افزايش حجم دو ميليارد دالري را
پيشبينيكردهبودند.همچنينرييساتاقايراندرسفري
كه به ويتنام داشتند به جايگاه اين كشور در سياست نگاه
به شرق ايران تأكيد داشتند .محمدرضا كرباسي با تأكيد
بر اين نكته كه افزاي��ش روابط اقتصادي و حجم مبادالت
تجاري در كنار روابط خوب سياس��ي ،خواسته مقامهاي
دولتي ايران و ويتنام اس��ت ،افزود :ويتن��ام با عضويت در
آسه آن و ايران با عضويت در اكو و همچنين عضويت هر دو
كشور در موافقتنامه اقتصادي اتحاديه اوراسيا ميتوانند
دروروديكديگربهبازارهايموردنظراثرگذارباشند؛ضمن
اينكهباامضايتوافقنامهبااوراسيا،ظرفيتهاوفرصتهاي
خوبيبرايتوسعهروابطميانايرانوويتنامفراهماست.
معاون امور بينالملل اتاق ايران اع�لام كرد :حجم روابط

تجاري مي��ان ايران و ويتنام در س��ال 2018با 30درصد
كاهش همراه بوده كه الزم اس��ت راههاي جديد همكاري
مياندوكشوررايافتهوتسهيالتالزمبرايتوسعهتجارت
با ايران را به تجار ويتنامي ارايه دهيم .در سال 2017حجم
صادرات اي��ران از ويتنام 364ميليون دالر و حجم واردات
 186ميليون دالر بوده كه اين در سال 2018دچار نوسان
شديدي شد .او تهاتر كاال را ابزار موثري براي افزايش حجم
روابطتجاريايرانوويتنامعنوانكردوگفت:تجاردوكشور
به اطالعات تجاري و اقتصادي و قوانين مربوطه دسترسي
ندارند .الزم است ميان اتاقهاي بازرگاني دو كشور تبادل
اطالعات انجام شود .او همچنين تبادل هياتهاي تجاري
راديگرابزاراثرگذاردرمبادالتاقتصاديدوجانبهدانست.
كرباسيباتأكيدبراينموضوعكهپروازمستقيمودسترسي
مس��تقيم ميان ايران و ويتنام از اهميت ويژهاي برخوردار
اس��ت ،تصريح كرد :در همين راس��تا ميتوان از تهران به
هانويپروازداشتيابااخذمجوزپروازپنجموباپروازتهران-
بانكوكماهانايرازبانكوكبههانويپروازكرد.
كرباسي مهيا شدن زمينههاي سرمايهگذاري مشترك و
امضايتوافقنامهتجارتترجيحيراازديگرموارديدانست
كهطبقتوافقاتقبليدردستوركارقراردارد.
او گفت :در اين زمينه مذاكرات خوبي جريان داش��ته كه
درنهايت ميتواند به توسعه همكاريهاي دوجانبه كمك
كند .او از ظرفيتهاي صادرات محصوالت كش��اورزي دو
كشورگفتوهمچنينبهموافقتنامهبهداشتيوقرنطينه
نباتي ميان دو كش��ور اش��اره كرد تا درنهايت به توس��عه
كشاورزيوهمكاريتجاريمياندوكشوركمككند.
به گفته كرباس��ي هماهنگ كردن استاندارد بينالمللي
با اس��تاندارد ويتنام كار زمانبر است ،ازآنجاييكه كاالي
كشاورزيهمفسادپذيراستبايددررونداينمسالهتسريع
شود.بعدازآنلوكووكدوان،معاونوزيركشاورزيوتوسعه
روستاييويتنامازلزومتوسعههمكارياقتصاديميانايران
وويتنامگفت.

او هم با اشاره به سفر روساي جمهوري دو كشور به ايران و
ويتنامگفت:درسطحباالارادهسياسيالزمبرايگسترش
همكاريها وجود دارد و بايد در عمل موانع موجود برطرف
شود تا حجم همكاري تجاري دو كشور به هدف مشخص
شدهيعني 2ميليارددالربرسد.
معاون وزيركشاورزي و توسعه روستايي ويتنام به ظرفيت
بازارهاي خاورميانه اش��اره كرد و گف��ت :حتما بازارهاي
خاورميانه براي ويتنام جذابي��ت خاصي دارد؛ ويتنام هم
مرز مشتركي با چين دارد كه ميتواند ورود كاالي ايراني
رابهبازارهايچينوكشورهايعضوآ.سه.آنفراهمكند.
اومعتقداستكهبااقداممشتركميتوانشاهدرونقبيشتر
تجارت ميان ايران و ويتنام ب��ود و همكاري ايران و ويتنام
ميتواند در گس��ترش روابط دو منطقه شرق و خاورميانه
اثرگذارباشد.معاونوزيركشاورزيوتوسعهروستاييويتنام
همچنين به سرمايهگذاري مشترك ميان دو كشور اشاره
كرد:سرمايهگذاريمشتركميتوانددرنهايتمارابهثبات
درزمينههمكارياقتصاديبرساندوبرايهردوكشوراين
مسالهاهميتباالييدارد.
بعدازآنكرباسيبارديگراززمينهتسهيلهمكارياقتصادي
گفت و پيش��نهاد داد كه معاون وزير كشاورزي و توسعه
روستايي ويتنام با مقامهاي عالي ويتنام در جهت تسهيل
صدور رواديد ،پرواز مس��تقيم و سرمايهگذاري مشترك
صحبتكندتااينزمينهتسهيلشود.
اوهمچنينازعالقهمنديبهتوسعههمكاريدرايرانگفت
و تأكيد كرد :بخش خصوصي ،اتاق ايران و اتاق مش��ترك
بازرگانيايرانوويتنامدراينجهتتالشميكنند.
بعدازآنسيدمصطفيموسوي،رييساتاقمشتركايران
وويتنامازلزومهمكارياقتصاديبيندوكشورگفت.
به گفته موسوي مهمترين اقالم صادراتي ويتنام به ايران
قطعات الكترونيكي ،كفش ،پوش��اك ،چرم و قهوه است و
وارداتآنهاازايرانقير،نفت،انواعمغز،انواعماهيوكوسهها،
انواعميگووكائوچووغيرهاست.

او همچنين از اهداف اتاق مش��ترك ايران و ويتنام گفت:
بررسيتسهيلروندتجاريبخشخصوصيدوكشور،ايجاد
شرايط مناسب براي حضور شركتهاي صادراتي ايران در
نمايشگاههاي ويتنام ،ايجاد بانك اطالعاتي ويژه دو كشور
به جهت تس��هيل مراودات تجاري ،اعزام و پذيرش هيات
تجاري دو كش��ور ،بررسي مشكالت حقوقي شركتهاي
ايراني حاضر در ويتنام ،تسهيل ارايه رواديد به تجار ايراني،
توجهبهزمينههايگردشگريمياندوكشور،پروازدوياتك
مسيره ميان دو كشور و درنهايت سرمايهگذاري مشترك
ايرانوويتنامازاهدافياستكهاتاقمشتركايرانوويتنام
بهدنبالآناست.
موسويتأكيدكردكهاتاقمشتركايرانوويتنامدرويتنام
طرف مقابل حقوقي فعال براي گفتوگو و تس��هيل روند
تجاري ميان دو كش��ور ندارد؛ براي همين او از معاون وزير
كشاورزي و توسعه روس��تايي ويتنام خواست كه شوراي
اقتصاديويتنامدراينزمينهفعاالنهعملكند.

رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران:

رييس كميسيون كشاورزي اتاق سمنان مطرح كرد

برايتامينچادرمشكي،توليدكنندگانداخليبايددراولويتباشند

صادركنندگان به عراق بر سر دو راهي

رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه
در ش��رايط فعلي ،كاالهايي كه توان توليد آنها در داخل كشور وجود
دارد ،نبايد وارد ش��وند اما چگونگي برنامهريزي دولت ،براي اين كار
اهميت زيادي دارد .سيد محمد جعفري در گفتوگو با ايسنا ،اظهار
كرد :با توجه به تحريمها و محدوديتهايي كه عليه اقتصاد ايران وضع
شده ،حمايت از توليد ملي و تالش براي رشد و توسعه صنايع توليدي
اهميت زيادي دارد .به گفته وي جهت حركت واردات نيز بايد به سمت
حمايت از واحدهاي توليدي تعريف شود و كاالهايي به كشور بيايند
كه به تامين مواد اوليه يا واسطهاي توليد كمك ميكنند يا كاالهاي
ضروري باشند كه در حال حاضر توان توليد آنها در داخل كشور وجود
ندارد .رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران درباره واردات چادر
مشكي اظهار كرد :اين حوزه نيز بايد مانند ديگر بخشها مورد بررسي
دقيقوهمهجانبهقرارگيرد.دراينكهكشورمانيازقابلتوجهبهاينكاال
دارد ،شكي نيست و قطعا بايد براي تامين نياز برنامهريزي الزم انجام

شود .جعفري ادامه داد :آنچه در اين زمينه اهميت دارد ،بررسي دقيق
ميزان توانايي توليدكنندگان داخلي براي تامين نيازهاي كشور است.
از اين واحدها بايد حمايت شود و با در نظر گرفتن نيازهايشان ،فضاي
فعاليتي قابل قبول داشته باشند و در صورت بيپاسخ ماندن بخشي از
نيازها ،به واردات فكر شود .وي با تاكيد بر اينكه محدود كردن واردات
بايد از طريق وضع تعرفه انجام شود ،بيان كرد :ممنوعيت در تجارت
تصمي م درستي نيست اما براي حركت به سمت اولويتهاي در نظر
گرفته شده ،ميتوان تعرفه واردات را در محصوالتي كه توليد داخلي
دارند ،باال برد و از اين طريق بازار را در اختيار توليدكنندههاي داخلي
قرار داد .با وجود مصرف قابل توجه چادر مشكي در ايران ،بخش قابل
توجهي از نيازها از طريق واردات تامين ميشود و بخش قابل توجهي از
بازار در اختيار صادركنندگان خارجي قرار دارد .رحماني ،وزير صنعت،
معدن و تجارت چندي پيش وعده داد كه كشور تا سه سال آينده در
توليد چادر مشكي به خودكفايي خواهد رسيد.

رييسكميسيونكشاورزياتاقبازرگانيسمنانبهذكرمثاليپرداخت
و گفت :صادركنندگان به دليل همين مش��كالت بانك��ي ،ارز حاصل از
صادراتشانبهدوكشور«قطروكويت»رانميتوانندبرگردانند.زيراسيستم
ماليمناسبيوجودنداردوبرايرفعتعهدارزيناگزيرندازطريق صرافي
اقدامكنندودفاترداراييآنهابررسينخواهدشد.اوهمچنينبابياناينكه
برنامهريزيارزيمقولهبسيارمهمياست،اظهاركرد:بانكمركزيبرگشت
ارزحاصلازصادراترابهصورتبخشيورشتهفعاليتبرنامهريزينكردهو
بايدنسبتبهاينكاراقدامكند.شرييسكميسيونكشاورزياتاقسمنان
در ادامه افزود :صادركنندگان محصوالت كشاورزي تنها گروهي هستند
كه كاالي خود را بدون واردات در كش��ور توليد و صادر ميكند ،برهمين
اساس الزم اس��ت كه صادرات در اين بخش جدي گرفته شود .براساس
اظهاراتاينفعالاقتصادي،مشكلديگريكهگريبانگيرصادركنندگان
است ،مشكل هزينههاي باالي حمل ونقل است .هزينههاي حمل و نقل
محصوالت منجمد نس��بت به رقباي خارجي اين حوزه بسيار باالست و

موسويهمچنينازميزانتعرفهكاالومحصوالتكشاورزي
ايران در ويتنام گاليه كرد و گفت كه پسته صادراتي ايران
در ويتنام تعرفه  48درصدي ،ب��ادام  62درصدو خرما 47
درصديدارد؛اينتعرفهبرايكاالهايمشابهوبيكيفيتاز
جاهايديگرتعرفه 3-6درصديدارد.همهاينمواردزمينه
فعاليترابرايتجارايرانيبامشكالتجديمواجهميسازد.
اوگفت:بايدمكانيسمهايتجاريرابازتعريفكنيم.درحال
حاضرتعرفههايتجاريبرايمحصوالتوكاالهايايراني
باالست پس الزم است در قدم اول توافقنامههاي تجارت
ترجيحيرابهسرانجامبرسانيم.
بعدازآن كرباس��ي بار ديگ��ر از آمادگي بخش خصوصي
براي همكاري دوجانبه گفت و ابزار اميدواري كرد كه اين
عالقهمنديدرطرفويتناميهموجودداشتهباشد.
همچنين معاون وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام
ابزار اميدواري كرد :سال  2020دستاورد خوبي در زمينه
همكارياقتصاديمياندوكشورداشتهباشد.

همينباالبودنهزينهها،منجربهكاهشسودصادركنندگاندربازارهاي
هدف ميشود .قوانين و ضوابط دستوپاگير از ديگر مشكالتي است كه
حدادبهآناشارهكردوگفت:قوانيندستوپاگيردراقتصادبسياراستوتا
زمانيكهقوانينبهدرستياجرايينشوند،اينمشكالتبرطرفنخواهدشد.
رييسكميسيونكشاورزياتاقسمنانافزود:قوانيندرايرانبسياراست
اما همين تعداد باالي آنها باعث تناقض آنها با يكديگر ميشود ،در نتيجه
برخيقوانيناضافيبايدحذفشوند.حداددربخشديگريازصحبتهاي
خود به محدوديتهاي صادراتي به بازار عراق اشاره كرد وگفت :از آنجايي
كهمسيرصادراتبهعراقبستهشدهودراينزمينهممنوعيتهاياعمال
شده ،هزينه زيادي را به كشاورزان تحميل كرده است؛ چراكه كشاورزان
سال قبل به عراق صادرات داشته اما اكنون اين مسير بسته شده وآنها را
بر سر يك دوراهي قرار داده است .آنها نميدانند كه آيا محصوالتشان را به
كشورهاي ديگر صادر كنند يا اينكه منتظر بازشدن دروازه عراق به روي
صادراتمحصوالتكشاورزيازايرانبمانند.

انرژي
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دو مولفه كيفيت خودروها و سوخت به عنوان متهمان آلودگي هواي كالنشهرها

گروه انرژي|
پس از جنجاله��اي فراوان در س��الهاي  91و 92
بر سر توليد بنزين پتروش��يميايي و صدماتي كه به
س�لامتي مردم وارد ميكرد ،اين نوع سوخت كمكم
از س��بد انرژي ايران حذف ش��د و بنزين با كيفيت و
داراي اس��تاندارد يورو 4به تدريج جاي آن را پر كرد
تا در نهايت با ش��روع بهرهبرداري از پااليشگاه گازي
ستاره خليج فارس در س��ال  ،97حدود  45ميليون
ليتر به ظرفيت توليد بنزين با كيفيت ايران افزوده و
اين كشور از يك واردكننده بنزين به يك صادركننده
آن مبدل شد .از قضا پاييز و زمستان سال  ،97كيفيت
هوا در تهران و س��اير كالنشهرها تفاوت محسوسي
با سالهاي پيش��ين داشت و تعداد روزهاي ناسالم و
خطرناك سال براي تهران نزديك به صفر رسيد .اين
همزماني باعث شد كه بهبود كيفيت هوا به پاي بهتر
شدن كيفيت بنزين نوشته شود و در نتيجه ،امسال
كه آلودگيها در ش��هرها باز هم افزايش يافتند ،ظن
و ترديدها در درجه نخس��ت به سمت كيفيت بنزين
روانه شود.
«روزنامه تعادل» پيش��تر در گزارشي بررسي كرده
بود ك��ه وضعيت نوع��ي افزودني به ن��ام امتيبياي
( )MTBEدر بنزين توزيعي چگونه است و دريافته
بود كه امتيبياي توليدي در ايران كفاف معادل يك
چهارم از نياز اين محصول براي بنزين توليدي ايران
را ميدهد و اين پرسش را مطرح كرده بود كه با توجه
به نقش امتيبياي در افزايش اكتان بنزين ،آيا كمبود
س��هم آن ميتواند موجب افزايش آاليندگي بنزين
شود؟ اين پرسش با پيش فرض قرار دادن باكيفيت
بودن بنزين توليدي مطرح شد .در گزارش پيش رو
تمركز را بر كيفيت بنزين قرار داديم و بر اين اساس،
يك منبع آگاه از پژوهشگاه صنعت نفت به «تعادل»
گفت كه آزمايشها روي  20نمونه اخير بنزين نشان
ميدهد كه تمام��ي عناصر در حدود مجاز قرار دارند
و كيفي��ت بنزين قابل قبول اس��ت .اي��ن منبع آگاه
همچنين گفت كه پژوهشي درباره گازهاي خروجي
از اگزوز خودروها در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده
كه نشان ميدهد وضعيت آاليندگي در خودروهاي
توليدي مطلوب نيست.
امس��ال آلودگي هوا در تهران و س��اير شهرها بسيار
احساس ميش��د و انتشار چندباره بويي نامطبوع در
سطح ش��هر به مثابه يادآوري اين گزاره بود كه وضع

امريكا نميتواند امنيت انرژي
ايران را تهديد كند

پروژهاي تحقيقاتي درب��اره خروجي اگزوز خودروها
انجام دادهاند و اين تحقيقات نشان داد كه آاليندگي
خودروها باال است .بر اساس اين پژوهش ،هر قدر مدل
خودرو باالتر بود ،آاليندههاي خروجي كمتر ميشد
و خودروه��اي وارداتي از اي��ن حيث وضعيت خوبي
داش��تند .او در نهايت نتيجهگيري كرد كه بيشترين
مش��كل در عملكرد موتور خودروها و فيلترهاي آنها
است.
مقصر كيست؟ خودرو يا بنزين؟
محمدرضا نجفيمنش ،رييس انجمن قطعهس��ازان
خودرو در گفتوگو با روزنامه «تعادل» ،ضمن بيان
اينكه خودروهاي سواري تنها  2درصد در آلودگي هوا
نقش دارند ،گفت« :هر خودرو فرس��وده كاربراتوري
يا هر موتورسيكلت معادل  50خودرو آلودگي توليد
ميكند و س��هم موتورس��يكلتها در آلودگي هواي

تهران  10درصد و  5برابر خودروهاي س��واري است.
بنابراين اگر به دنبال راهحلي براي آلودگي ش��هرها
هستيم ،بايد مس��اله را در جايي غير از بنزين دنبال
كنيم».
داوود ميرخاني رشتي ،مشاور انجمن خودروسازان
ايران نيز درباره س��هم خودروه��ا در آلودگي هواي
شهرهاي ايران در گفتوگو با «تعادل» بيان كرد كه
عالوه بر عوامل جغرافيايي خاصي كه برخي شهرها
مثل تهران دارند و در شرايط وارونگي دما ،براي خروج
آلودگيهاي توليد ش��ده از خودروه��ا مفري وجود
ندارد ،مجموعه مواردي مثل كيفيت بنزين و كيفيت
خودروها نيز در تش��ديد اين آلودگي سهم دارند .به
گفته ميرخاني رشتي ،تكنولوژي تمام پااليشگاههاي
ايران جز پااليش��گاه ستاره خليج فارس براي دههها
پيش اس��ت و توانايي توليد بنزين با كيفيت در آنها
وجود ندارد.با اين وجود ،شركت ملي پااليش و پخش

فرآوردهها نفتي در اطالعيه خود اعالم كرده است كه
 ۹۱ميليون ليتر از  ۱۱۲ميليون ليتر ظرفيت بنزين
توليدي كش��ور كه در پااليش��گاههاي ستاره خليج
فارس ( ۴۵ميليون ليتر) ،امام خميني ش��ازند (۱۶
ميليون ليتر) ،اصفهان ( ۱۲ميليون ليتر) ،بندرعباس
( ۶ميليون ليتر) ،تبري��ز ( ۳ميليون ليتر) ،تهران (۶
ميليون ليتر) و الوان ( ۳ميليون ليتر) توليد ميشود
عاري از گوگرد است.
همچنين ميرخاني بيان ك��رد« :ميتوان براي تمام
اتوبوسه��ا ،كاميونها و خودروه��اي ديزلي فيلتر
دوده نصب كرد ،اما اين فيلترهاي دوده گرانقيمت
هستند و براي رانندگان مقدور نيست كه آن را تهيه
كنند .در حال حاضر روزانه ح��دود  20هزار خودرو
فرس��وده در شهر تهران تردد ميكنند كه شهرداري
يا دولت ميتوانند با نصب فيلتر دوده روي اگزوز آنها
آاليندگيها را كاهش دهد».

كاهش اندك و موقتي التهابات نفتي

سومينسكويفازهاي ۲۲تا ۲۴پارسجنوبيبهبهرهبرداريرسيد

گروه انرژي |
بازار جهاني نفت آرام آرام در حال خروج از ش��وك ناش��ي از ترور سردار
سليماني است؛ شوكي كه قيمت نفت را به  70دالر رساند ،در نخستين
ساعات روز سهشنبه مسير عكس را طي كرد و چند پله به عقب بازگشت.
براين اساس قيمت نفت با  82سنت كاهش به  68دالر و  9سنت رسيد
تا اين بازار اندكي از التهابات چند روزه فاصله بگيرد .اما اين به معناي آرام
گرفتننفتدربازارهايجهانينيستزيراهمچنانتنشهادرخاورميانه
به قوت خود باقي اس��ت .در حال حاضر خاورميانه به عنوان بزرگترين
مركز استراتژيك انرژي جهان در وضعيت فوقالعادهاي قرار گرفته است.
به دنبال ترور سردار قاسم سليماني ،سطح تنشها ميان ايران و امريكا
افزايش يافته است.
قيمت نفت در نخستين ساعات پس از ترور سردار سليماني حدود چهار
ش بازارها،
درصد افزايش يافت و سپس روز دوش��نبه همزمان با گشاي 
به مرز  70دالر رس��يد .حاال باوجود كاهش حدودا يك درصدي قيمت،
برآوردها حاكي از آن است كه اين بازار همچنان با آرامش فاصله دارد.
اما در كنار افزايش تنش ميان سران ايران و اياالت متحده امريكا ،عراق
نيزتصميميگرفتكهتبعاتآنميتوانددركنارنگرانيهانسبتبهبروز
جنگدرخاورميانه،بربازارجهانينفتتاثيربگذارد.پارلمانودولتعراق
تصميم به اخراج نيروهاي ارتش امريكا از عراق گرفتند كه اين تصميم
عراق با تهديد رييسجمهور امريكا مبني بر تحريم عراق همراه شد .اين
موضوعي بود كه به همراه ساير رخدادها بر قيمت نفت اثر گذاشت .پيش
از تصميم پارلمان عراق به اخراج نيروهاي امريكايي از اين كشور ،برخي
كاركنان امريكايي ميدانها و تاسيسات نفتي عراق را ترك كردند كه در
صورتاجرايتصميمعراقبهاخراجارتشامريكا،احتماالبخشبيشتري
از امريكاييهاي حاضر در تاسيسات نفتي عراق اين كشور را ترك كنند.
خروج اين نيروها ميتواند بر وضعيت توليد و عرضه نفت عراق تاثيرگذار
باشد .اما اين يك س��وي ماجراست و سمت ديگر آن طرح بحث تحريم

قائممقام طرح توسعه فازهاي  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبي از بهرهبرداري
و ارسال گاز توليدي سومين سكوي اين طرح به پااليشگاه خشكي
خبر داد.
به گزارش ش��ركت نفت و گاز پارس ،علياصغ��ر صادقي ،ظرفيت
برداش��ت روزانه گاز از س��كوي فاز  ۲۳را  ۵۰۰ميليون فوتمكعب
( ۱۴ميليون مترمكعب) عنوان كرد و گفت :مشعل سكوي  ۲۳پس
از تكميل مراحل هوكآپ و راهاندازي ،با بازشدن و جرياندهي به
چاهها روشن شد و اين سكو ،يكشنبه ( ۱۵ديماه) با ارسال پايدار گاز
به پااليشگاه ساحلي فازهاي  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبي به بهرهبرداري
رس��يد.وي با بيان اينكه س��كوي فاز  ،۲۳با رعاي��ت همه الزامات و
دس��تورعملهاي ايمني و از س��وي متخصص��ان داخلي عملياتي
شده ،اظهار كرد :با توجه به تالشهاي شبانهروزي گروه راهاندازي
در راس��تاي افزايش ظرفيت توليد گاز و تامين حداكثري نيازهاي
مصرفي مردم در زمس��تان ،همه فعاليتهاي هوكآپ و راهاندازي
سكوي فاز  ۲۳با وجود ش��رايط ناپايدار آب و هوا ،در مدت دو هفته
كاري به پايان رسيد و اين سكو عملياتي شد.
قائممقام طرح توس��عه فازهاي  ۲۲تا  ،۲۴با ي��ادآوري توليد روزانه
 ۲۸ميليون مترمكعب گاز از دو س��كوي مرحله نخس��ت اين فازها
در سال گذشته گفت :توليدي شدن سكوي  ،۲۳ظرفيت برداشت
گاز از بخش فراس��احل فازهاي  ۲۲تا  ۲۴را ب��ه روزانه  ۴۲ميليون
مترمكعب افزايش داده و به اين ترتيب سه سكو از چهار سكوي اين
فازها هركدام با ظرفيت  ۱۴.۲ميليون مترمكعب گاز هماكنون در
حال بهرهبرداري هستند.
صادقي افزود :ظرفيت برداشت گاز در هر يك از اين سكوها به منزله
توليد روزانه  ۱۴ميليون مترمكعب گاز ش��يرين ۲۰ ،هزار بش��كه
ميعانات گازي و  ۱۰۰تن گوگرد و س��االنه  ۲۵۰هزار تن گاز مايع و
 ۲۵۰هزار تن اتان خواهد بود.

عراقازسوياياالتمتحدهاست.آنطوركهبلومبرگنوشتهاست؛تهديد
به تحريم عراق از سوي امريكا ،نگراني برخي مشتريان نفت اين كشور را
به همراه داش��ته است .اين تهديد در حالي است كه عراق طي پنج سال
گذشته توليدش را حدود  ۵۰درصد افزايش داده و يكي از مطمئنترين
صادركنندگان نفت خاورميانه به آسيا بوده است .در عين حال مدتي قبل
مسووالن دولت عراق از تصميم اين كشور براي افزايش توليد و صادرات
نفتخبردادهبودند.طبقآماريكهتوسطبلومبرگگردآوريشدهاست،
عراق در ماه ميالدي گذشته  ۳.۸۲ميليون بشكه در روز نفت خام صادر
كرد و چين ،هند ،كره جنوبي و ژاپن از جمله مشتريان بزرگ اين كشور
بودند .خريداران آسيايي در بررسي بلومبرگ اعالم كردهاند نميتوانند
بهطور كامل از خريد نفت عراق دست بكشند .با همه اينها آنچه اكنون در
منطقهدرحالرخدادناست،حاكيازعدمبازگشتآرامشبهبازارجهاني
نفت در كوتاهمدت است .كمااينكه در صورت افزايش تنشها ،ميتواند
شوك قيمتي به مراتب باالتري را براي بازار ملتهب نفت رقم بزند .برخي
پيشبينيهاي كارشناسي نيز حاكي از آن است كه تداوم شرايط فعلي
ميتواند قيمت نفت را مجددا افزايش داده و تا مرز 80دالر نيز پيش ببرد.

بحران در انتظار بازار جهاني الانجي در سال ۲۰۲۰

به نظر ميرسد بازار الانجي در سال ۲۰۲۰به نقطهاي
بحراني برسد و طبق انتظار كارشناسان با مازاد عرضه
قابل توجهي در بازار الانجي مواجه ش��ود كه برخي
آن را اشباع بازار اين محصول ناميدهاند كه تاثير منفي
بر تجارت ال انجي خواهد گذاش��ت .در اين باره طي
ماهه��اي اخير نيز تبديل مجدد ب��ه گاز افزايش قابل
مالحظهاي يافته و رشد آن از رشد تقاضاي گاز پيشي
گرفته است.
بهگزارش ايسنا ،انتظار ميرود توسعه استارت آپها
برايتوسعهصنعتگازدرآيندهنقشقابلتوجهيبراي
افزايشظرفيتتوليدوتبديلمجددبهگازرادرصنعت
ال انجي ايفا كنند و اين امر نيز مجدداً باعث افزايش
ظرفيت و عرضه اي��ن محصول در بازار خواهد ش��د.
مطابق آمارهاي منتشره ،در سال  ۲۰۱۹ظرفيتهاي
ن الانجي ايجاد ش��ده
جديدي معادل  ۲۰ميليون ت 
است و انتظار ميرود تا اواسط سال ۲۰۲۰نيز ظرفيت
صادراتي معادل ۳۰ميليون تن در سال نيز اضافه شود.
در عين حال كاهش قيمت محمولههاي الان جي به
افزيش تقاضا براي محمولههاي الانجي در مقايسه با
گازي كه از خط لوله تامين ميشود منجر شده است
و به نظر ميرسد س��اختار تجارت گاز در سال ۲۰۲۰
بيشتر به سمت محمولههاي الان جي سوق پيدا كند.

تحوالت بازار الانجي
عالوهبر اي��ن ،در حالي كه عرضهكنندگان الانجي
اميدوار بودند با احداث شركت جديد خط لوله ملي
چين و در دس��ترس قرار گرفتن آن توس��ط س��اير
واردكنن��دگان خصوص��ي ،واردات الانجي چين
افزايش يابد اما به نظر ميرس��د اي��ن امر به داليلي

ت جديد
رمزكارتهاي سوخ 
چيست؟

ايرن�ا | س��خنگوي ش��ركت مل��ي پخ��ش
فرآوردهه��اي نفت��ي ايران گف��ت :رمز كارت
سوخت خودروهاي جديد و كارت سوختهاي
المثني كه صادر ميشود همان رمز پيشفرض
يعني چهار شماره آخر كارت ملي صاحب كارت
سوخت خواهد بود.
فاطمه كاهي اعالم كرد :بعد از س��هميهبندي
بنزين ،ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
فرصتي يك ماهه تا پايان آذر را براي فعالسازي
رمز كارت سوخت تعيين كرد كه طي آن  ۴رقم
آخر كارت ملي فردي كه كارت سوخت به نام او
صادر شده،به عنوان رمز پيشفرض كارتهاي
سوخت در نظر گرفته شد.
وي اف��زود :در اي��ن زم��ان اف��رادي ك��ه رمز
كارت س��وخت خود را فراموش ك��رده بودند،
ميتوانستند با مراجعه به پمپ بنزينها در اولين
س��وختگيري ،رمز پيش فرض را وارد كنند تا
اين رمز براي كارت سوخت آنها فعال شود .البته
بعد از آن نيز ميتوانس��تند رمز فعال شده را به
رمز دلخواه خ��ود تغيير دهند.كاهي با تاكيد بر
اينكه تغيير رمز البته اجب��اري نبود ،ادامه داد:
با پاي��ان فرصت يك ماهه اگ��ر تنها يكبار هم
سوختگيري با كارت سوخت شخصي و ورود
رمز انجام شده بود ،رمز براي كارت فعال ميشد.

تبرئه بنزين از اتهام آاليندگي؟
آلودگيها نگرانكننده است .در اين ميان بخشي از
افكار عمومي انگش��ت اتهام خود را به سمت بنزين
نشانه رفت .سوءسابقه توليد بنزين پتروشيميايي در
س��الهاي  91و  92كه علت افزايش آلودگي هوا در
آن س��الها را متوجه آن ميدانستند باعث شده كه
نخستين گمانهها درباره ش��روع دوباره توليد بنزين
پتروشيميايي زده شود و برخي اين پرسش را مطرح
كنند كه آيا دولت باز هم در حال توليد اين نوع بنزين
بيكيفيت و خطرناك است؟
پژوهش��گاه صنعت نفت يكي از مراكزي اس��ت كه
كيفيت بنزين عرضه ش��ده در داخل كش��ور و بازار
صادراتي را در پمپ بنزينها ،پااليشگاهها و گمرك
مورد آزمايش قرار ميدهد.
يك منبع آگاه در اين پژوهش��گاه به «تعادل» گفت
كه با مالحظه  20نمونه اخير از بنزين عرضه ش��ده
در كش��ور ،دريافته است كه همانطور كه مسووالن
ش��ركت ملي پاالي��ش و پخ��ش فرآوردههاي نفتي
ايران اع�لام كردهاند ،بنزي��ن از كيفيت قابل قبولي
برخوردار است.
به گفته اين منبع آگاه ،مقدار بنزن نمونههاي بنزين
ارزيابيشده كه به دليل سرطانزا بودن ،اصليترين
تركيبي است كه در آزمايش��گاهها بررسي ميشود،
حدود  90درصد كمتر حد مجاز بوده اس��ت .مقدار
مواد آروماتيك و گوگرد نيز در حدود مجاز (به مقدار
جزيي كمتر يا بيشتر) قرار داشته و عدد اكتان بنزين
نيز قابل قبول بوده است.
پيشتر ،ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران در اطالعيه م��ورخ  29آذرماه خود اعالم
كرده بود كه  ۷۹ميليون ليتر از كل بنزين توليدي ،به
لحاظ تمام مولفههاي زيست محيطي شامل گوگرد،
بنزن ،آروماتيك و الفين ،داراي استاندارد يورو  ۴است.
در اين اطالعي��ه آمده بود كه ش��اخص  AQIبراي
آالينده ( SOxناشي از گوگرد موجود در سوخت) كه
حد مجاز آن براي هواي پاك  ۵۰در نظر گرفته شده
است ،هيچگاه حتي در آلودهترين روزهاي تهران به
بيش از  ۱۵نميرسد.
اين منبع آگاه در پژوهشگاه صنعت نفت اظهار كرد كه
نمونههاي آزمايش شده حاضر به نسبت نمونههايي
كه در سالهاي گذشته مورد ارزيابي قرار ميگرفتند،
وضعيت نسبتا قابل قبولي دارند .اين منبع همچنين
اضافه كرد كه دو سال پيش در پژوهشگاه صنعت نفت

كوتاه ازدنيايانرژي

محقق نشود .بر اساس اعالم دستاندركاران بخش
صنعت چين ،برخالف انتظار ،اولين هدف اين شركت
افزاي��ش ايمني عمليات بهرهب��رداري و نه كمك به
افزايش تقاضا اعالم شده است.
طبق اعالم مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع
انرژي ،در سال  ۲۰۱۸تقاضاي گاز چين تحت تاثير

فارس | قائممقام اسبق شركت ملي پااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي گفت :اگر امريكاييها
ميتوانستند پااليشگاههاي ما را نابود كنند؛ در
جنگ تحميلي كه توان فني-مهندسي و توان
نظامي ما كمتر بود اين كار را انجام ميدادند لذا
اين اظهارات بيشتر جنبه شعاري دارد.
جلي��ل س��االري قائممقام اس��بق مديرعامل
شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
با اش��اره به ادعاهاي امريكاييها درباره حمله
به پااليشگاههاي ايران اظهار داشت :ترامپ از
اين جراتها ندارد كه بخواهد جنگ را به خاك
ايران بكشاند و اين تهديدهايي هم كه ميكند
از روي ترس است .در زمان جنگ تحميلي كه
تمامي امكانات امريكا و كش��ورهاي غربي در
اختيار صدام بود و او نتوانس��ت صادرات نفت
ايران قطع كند و هيچكدام از پااليش��گاههاي
ايران نيز از مدار خارج نش��د .وي ادامه داد :در
آن زمان كه همه پااليشگاههاي ما مورد حمله
و بمباران صدام بود؛ غير از پااليش��گاه آبادان
نتوانستند در روند كار مابقي پااليشگاههاي ما
خللي ايجاد كنند حاال چگونه ميخواهند همه
پااليشگاههاي ما را نابود كنند؟
ساالري همچنين اظهار داشت :ترامپ و امريكا
حواسش��ان را جمع كنند كه گلوگاه صادرات
نفت خام كجاس��ت و اگر هر حركتي كنند اول
آن گلوگاه بسته خواهد شد در اين صورت بحث
انرژي دنيا دچار بحران ميشود كه اين موضوع
هزينه زيادي براي امريكا دارد.

كاهش توليد نفت اوپك
در ماه دسامبر

آغاز بهرهبرداري از آخرين سكوي طرح
فازهاي ۲۲تا۲۴؛ بهزودي
عبداهلل مهرابي ،رييس بخش فراس��احل فازه��اي  ۲۲تا ۲۴پارس
جنوبي نيز درباره آخرين وضع چهارمين سكوي اين فازها اظهار كرد:
پيشرفت عمليات نصب اتصاالت و راهاندازي سكوي  ۲۴Bدر دريا به
بيش از  ۳۰درصد رسيده و اين سكو نيز بهزودي راهاندازي و در مدار
توليد قرار ميگيرد.وي تصريح كرد :فعاليتهاي هوكآپ و راهاندازي
اين سكو تا آغاز بهرهبرداري و ارسال گاز به پااليشگاه بهمنظور شتاب
بخشيدن در تامين سوخت زمستاني كشور ادامه دارد.
رييس بخش فراساحل فازهاي  ۲۲تا ۲۴پارس جنوبي با بيان اينكه
با تكميل راهاندازي و بهرهبرداري از س��كوي  ،۲۴Bهمه عرشههاي
توليدي اين طرح عملياتي ميشوند ،گفت :اين سكو كه با ركوردي
بينظير سه روز پس از سكوي سوم فازهاي  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبي
در دريا نصب شده بود ،با ظرفيت مشابه سكوي ،۲۳بهزودي عملياتي
و متعاقب آن كل زنجي��ره توليد در مرحله دوم اين طرح با ظرفيت
برداشت توليد روزانه  ۲۸ميليون مترمكعب گاز كامل ميشود.

سياس��تهاي اين دول��ت براي كاه��ش آلودگي و
جايگزيني گاز با زغال س��نگ در بخش نيروگاهي،
باعث ش��د تا تقاضاي گاز اين كش��ور نسبت به سال
 ۲۰۱۷ب��ه ميزان  ۱۷.۵درصد رش��د كند و منجر به
افزايش واردات الانجي به ميزان  ۴۰درصد نسبت به
زمان مشابه سال قبل شود .اما در سال  ۲۰۱۹با تغيير
سياستهاي دولت براي كند شدن روند جايگزيني
گاز با زغالسنگ ،كاهش رشد اقتصادي و تنشهاي
تجاري با امريكا ،مصرف گاز چين نس��بت به س��ال
 ۲۰۱۸تنزل يافته است.
در حالي كه طي س��الهاي  ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۸كاهش
قابل مالحظه دماي هوا در زمس��تان محرك اصلي
افزايش مصرف گاز بوده است ،اما پيشبيني زمستاني
معتدل مانع از رشد قابل مالحظه واردات الانجي
اين كش��ور طي فصل س��رما كه تا پايان ماه مارس
است ،خواهد شد.
بهرهب��رداري از خط لول��ه «پاور آو س��يبريا» از ماه
سپتامبر و افزايش واردات به  ۳۸ميليارد مترمكعب
تا سال  ۲۰۲۵بر واردات الانجي چين تاثير منفي
خواهد گذاشت و سبب بروز مازاد عرضه محمولهاي
الانجي در منطقه شمال شرق آسيا خواهد شد.
همچنين با عملياتي ش��دن خط چه��ارم خط لوله

آس��ياي مركزي و واردات  ۳۰ميلي��ارد مترمكعب
گاز در س��ال از تركمنس��تان از مس��ير كشورهاي
ازبكستان ،تاجيكستان و قزقيزستان كه احداث آن
از سال  ۲۰۱۸آغاز ش��ده است ،پيشبيني ميشود
عرضهكنندگان محمولهه��اي الانجي احتماال تا
س��ال  ۲۰۳۰همچنان با مازاد عرض��ه در اين بازار
مواجه باشند.
از س��وي ديگر افزايش توليد داخلي گاز چين عامل
ديگري براي كاهش واردات ال ان جي چين اس��ت.
در  ۹ماه ابتداي س��ال  ۲۰۱۹توليد داخلي گاز چين
نسبت به زمان مشابه سال قبل با  ۱۰.۴درصد افزايش
به  ۱۶۴ميليارد مترمكعب رسيده است كه  ۷درصد
آن از منابع گاز ش��يل تامين ش��ده است و بر اساس
گزارش موسسه «وودمكنزي» ،سرمايهگذاري چين
براي توسعه منابع گاز شيل اين كشور در سال ۲۰۱۹
به ميزان  ۴۱درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل
افزايش يافته و تا س��ال  ۲۰۴۰توليد گاز اين كشور
از منابع گاز ش��يل به  ۸۸ميليارد مترمكعب در سال
افزايش خواهد يافت.همچنين بر اساس پيشبيني
ش��ركت «س��ينوپك» تقاضاي گاز چين در فصل
زمستان تحت تاثير اعتدال دماي هوا نسبت به سال
گذشته با رشد قابل مالحظهاي مواجه نخواهد شد.

ش�انا | توليد نفت اوپك در ماه دسامبر سال
 ۲۰۱۹ميالدي در پي افزايش پايبندي عراق
و نيجريه به توافق كاهش عرضه با افت همراه
ش��د.به گزارش رويترز از لندن ،نظرس��نجي
اين خبرگزاري نش��ان داد توليد نفت سازمان
كش��ورهاي صادركننده نف��ت (اوپك) در ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۹ميالدي به  ۲۹ميليون و
 ۵۰۰هزار بشكه در روز رسيد كه  ۵۰هزار بشكه
كمتر از ماه نوامبر اين سال بود.
در ماه دسامبر امسال نيجريه و عراق پايبندي
بيش��تري به توافق جهاني كاهش توليد نفت
داشتند و پايبندي اعضاي اوپك به اين توافق
در مجموع به  ۱۵۸درصد رسيد.
براس��اس اين گزارش ،توليد نفت نيجريه در
 ۸۰هزار بشكه در روز كاهش يافت ،همچنين
پايبندي عراق ب��ه توافق جهاني كاهش توليد
نفت از  ۲۳درصد در ماه نوامبر امس��ال به ۵۹
درصد رسيد.

قطر قرارداد  ۱۵ساله فروش
گاز به كويت را امضا كرد

تسنيم | شركت دولتي نفت قطر اعالم كرد
ك��ه قراردادي  ۱۵س��اله براي عرضه س��االنه
 ۳ميلي��ون ت��ن ال ان جي به كوي��ت به امضا
رسانده است.
ش��ركت قطر پتروليوم در بيانيهاي مشترك با
كويت پتروليوم اعالم كرد ،تحويل محمولههاي
ال ان جي به بندر الزور كويت در س��ال 2022
آغاز خواهد ش��د تا به تامين نياز رو به افزايش
اين كش��ور به انرژي به وي��ژه در بخش توليد
برق كمك كند.قطر ،بزرگترين عرضهكننده
الانجي جهان قصد دارد توليد الانجي خود
را تا س��ال  2027ميالدي به  126ميليون تن
افزايش دهد.
خال��د الفاضل ،وزي��ر نفت كوي��ت گفت :اين
قرارداد به كويت كمك ميكند تا مقررات خود
در زمينه استفاده از منابع كمآالينده انرژي را
اجرا كند و به كاهش آاليندهها و بهبود كيفيت
هوا در اين كش��ور كمك خواه��د كرد.فاضل
افزود :شركت كويت پتروليوم در عين حالي كه
براي افزايش توليد گاز طبيعي تالش ميكند،
همچن��ان نيازمند واردات گاز از كش��ورهاي
ديگر است.

گزارش
شكست برجامي ترامپ
زيرگام پنجم ايران

برخي رس��انههاي غربي بهويژه در اياالت متحده،
گام پنج��م ايران در راس��تاي كنار گذاش��تن همه
محدوديتها در فعاليتهاي صلحآميز هستهاي را
مهمترين نقطه فرآيند كاهش تعهدات ايران پس از
خروج واشنگتن از برجام ارزيابي كردند كه در عين
حال نشاندهنده ناتواني «دونالد ترامپ» در به زانو
درآوردنتهرانوباختويدراينقمارسياسياست.
سرانجام يك س��الونيم پس از خروج دولت اياالت
متحده از توافق هستهاي ميان ايران و ۵+۱و ناتواني
كشورهاي اروپايي در برآورده كردن منافع برجامي
تهران ،ايران روز يكشنبه گام پنجم و نهايي كاهش
تعهداتكشورماندربرجامراعملياتيكرد.دولتدر
بيانيهاياعالمكردكهدرموردفعاليتهايهستهاي
ديگرهيچمحدوديتيرادرحوزهعملياتينميپذيرد.
اگرچهرسانههايجهانبهويژهدرغربطيچندروز
اخير تحوالت مربوط به تنش مي��ان ايران و امريكا
را مخصوصا پس از اقدام كاخ س��فيد در ترور سردار
«قاسم س��ليماني» صدر اخبار خود قرار داده بودند
اما اعالم گام نهايي ايران ،باعث شد تا توجهها بيش از
پيشبهقاطعيتجمهورياسالميايرانبرايمقابله
بازورگوييهاياياالتمتحدهمعطوفشود.
بس��ياري از تحليلها گام پنجم جمهوري اسالمي
ايرانرامهمترينجنبهازاقداماتتهرانپسازخروج
كاخ سفيد از توافق هستهاي عنوان كردند .تارنماي
خبرگزاري «آسوش��يتدپرس» در گزارشي با اشاره
به اين موضوع كه تهران محدوديتهاي هس��تهاي
را كنار گذاش��ت ،ادعا كرد تحوالتي كه در چند روز
گذش��ته در منطقه رخ داده است از يك سو احتمال
تسريع فعاليتهاي هستهاي ايران را افزايش داده و از
طرفديگرامكانبازگشتداعشبهعراقرا محتمل
ميسازد.دراينچارچوبهردوروندميتواندشرايط
منطقهراخطرناكوبيثباتترازقبلكند.طبقاين
تحليل دركنار برداشتهشدن همه محدوديتهاي
هس��تهاي ،موضوعي كه افزايش تنشها در منطقه
را تا مرز خطرناكي رس��انده هشدار ايران براي تالفي
حمله هوايي مرگبار ارت��ش امريكا به فرودگاه بغداد
است .به نوشته رسانه امريكايي فوق ،همين موضوع
باعث ش��ده تا تمركز نيروهاي امريكاي��ي در درون
پايگاهها به حفاظت از خودش��ان معطوفشود و به
نوعي جريان مقابله با داعش اولويت نداش��ته باشد.
بنا بر متن گزارش آسوشيتدپرس ،اگرچه گام پنجم
تهران تهديدآميزترين اقدام ايران در مس��ير اشاعه
هس��تهاي از زمان خروج يكجانبه دونال��د ترامپ از
برجام به ش��مار ميرود اما تهران تاكيد دارد رويكرد
باز و مثبتي را نس��بت به مذاكره با اروپا دارد .شبكه
رسانهاي «انپيآر» امريكا نيز با بيان اين موضوع كه
ايران يكي از مهمترين بخشهاي توافق هس��تهاي
سال ۲۰۱۵را كنار گذاشت ،افزود توافقي كه در دوره
رياستجمهوري «باراك اوباما» امضا شدهبود از ماه
مه ۲۰۱۸و با خروج امريكا از آن سپس با آغاز رويكرد
فشار حداكثري واش��نگتن بر تهران به نوعي از هم
پاشيد .اينگزارشبااشارهبهتحليل«ديويدآلبرايت»
مديرموسسه«علوموامنيتبينالمللي»آوردهاست
برجام توافقي بود كه فعاليتهاي هس��تهاي ايران را
محدودميكرد.ويبراينباوراستاكنونتوافقپايان
يافته است؛ اگر محدوديتي براي ايران وجود نداشته
باشد پس توافقي نيز وجود نخواهد داشت .تحليلگر
ديگر اين شبكه خبري راديويي اما اعتقاد دارد دقيقا
 ۶۰روزپسازگامقبليايرانتصميماخيرگرفتهشد
كه با اقدامات پيشين تهران سازگار بود .اما نميتوان
اقدام اخير را به عنوان پيامي كه بازتابدهنده شرايط
كنونياست،بهشمارنياورد.ويتصريحكرد:ايراناگر
ببيندمنافعاقتصاديتوافقهستهايبرايشتضمين
شدهاستبهتوافقبازميگردد.برخيناظرانچندروز
اخير را دوره ناخوشانيدي براي اياالت متحده عنوان
كردند زيرا طي چند روز گذش��ته وقايعي همچون
حمله تروريستي در فرودگاه بغداد ،اعالم گام پنجم
جمهوري اس�لامي ايران در مورد برجام و سرانجام
راي قاط��ع مجلس عراق در زمين��ه ضرورت خروج
نيروهاي خارجي به وي��ژه امريكايي از خاك عراق از
جملهاتفاقاتيبودندكهشكستسياستخارجيكاخ
سفيدرابهنمايشگذاشت.اقداماخيرايرانيعنيگام
پنجم از نگاه برخي تحليگران در غرب ،نشاندهنده
آن است كه رويكرد رييسجمهوري امريكا در به زانو
در آوردن ايران در قضيه برجام شكست خورده است.
روزنامه«نيويوركتايمز»درگزارشيگامپنجمايران
راچالشيتازهبرايترامپارزيابيكردوعنوانداشت
ترامپبيانميكردتوافقيكهفعاليتهستهايايران
راتا ۱۵سالمحدودميكند،خوبنيستاماايراندر
پاسخ به اقدامات واشنگتن اعالم كرده است كه پس
از كمتر از  ۵سال آن محدوديتها را كنار ميگذارد.
دربخشيازاينگزارشآمدهاستبرايبيشترمردم
جهان ،تصميم رييسجمه��وري اياالت متحده در
خروجازتوافقهستهايايرانپايهگذاردشمنيهاي
كنوني ميان دو كش��ور بود .در حاليكه وي در سال
 ۲۰۱۸اين توافق را به دليل ۱۵ساله بودن آن ناقص
ميدانست اما اكنون تهران به جاي تسليم شدن در
مقابل فشارهاي امريكا ،اعالم كرد به محدوديتها
پايانميبخشد.اينروزنامهامريكاييتصريحكرد«در
عمل قمار ترامپ بهطور كلي نتيجه عكس داشت».
تارنماي شبكه خبري «بلومبرگ» هم با ذكر اينكه
ايرانبخشكليديازتوافقهستهايراكنارگذاشت،
عنوانكرد:اينتصميمباعثافزايشتنشدرمنطقه
ميشود به ويژه آنكه پيشتر اسراييل در اين زمينه
تهديدهايي را مطرح كرده بود .اگرچه اعالم چنين
تصميمينشانهايازفروپاشينهاييتوافقميتواند
تفسير شود اما تهران اعالم كرد به همكاري با آژانس
بينالمللي انرژي اتمي ادامه ميدهد و اگر تحريمها
برداشتهشوندبهتوافقبازخواهدگشت.دراينشرايط
هم برخي هنوز آينده برجام را تاحدودي نامشخص
ميدانند .به اعتقاد «مارك فيتزپاتريك» كارشناس
برجسته حوزه هستهاي ،شرايط كنوني مبهم است
زيرابيانيهايرانعرصهراهمبرايمذاكرهوهمدرجهت
منبع:ايرنا
افزايشتنشبازگذاشتهاست.
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پرونده

تاريخ به عنوان يك داده بزرگ

چگونه تحليلهايگذشته ميتواندآيندهرا نجات دهد

مولف:لورااسپيني|مترجم:مجتبيهاتف|
منبع:ترجمان
پيشبيني وقايع آينده ش��ايد بزرگتري��ن آرزوي علوم
اجتماعي باشد .چيزي كه تالش براي رسيدن به آن تا به
امروزچندانحاصلينداشتهوهمينباعثشدهتابسياري
از پژوهشگران علوم تاريخي و اجتماعي از اين آرزو دست
بردارند .بااينحال هنوز كس��اني پيدا ميشوند كه دلشان
بخواهد بخت خودش��ان را در اين مس��ير آزمايش كنند.
يكيازآنهاپيترتورچيناست.زيستشناسيعالقهمندبه
رياضياتكهباكالندادهها،معادالتآماريو تكنيكهاي
محاسباتيجديدسراغتاريخآمدهاستوظاهراًحرفهايي
برايگفتندارد.
گاردين| نش��ريه علمي نيچر در نخستين شماره خود
در س��ال ۲۰۱۰پيشرفت خيرهكنندهاي براي دهه پيش
رو پيشبيني كرد .اين پيشبيني ميگفت تا سال ۲۰۲۰
ابزارهاي آزمايشي متصل به اينترنت جستوجوهاي ما را
مستقيماًباپايشسيگنالهايمغزيماناستنباطخواهند
كرد .در زمينه كش��اورزي محصوالتي خواهيم داشت كه
زيستتودهشانرادرعرضس هساعتدوبرابرميكنند.بشر
راهپايا ندادنبهوابستگياشبهسوختهايفسيليراپيدا
خواهدكرد.اماچندهفتهبعد،نامهايدرهماننشريهسايه
ترديد بر اين آينده روشن افكند .اين نامه هشدار ميداد كه
همهاينپيشرفتهاممكناستباافزايشبيثباتيسياسي
ازمسيرخودمنحرفشود،وضعيتيكهانتظارميرفتدر
حوالي س��ال  ۲۰۲۰در آمريكا و اروپاي غربي به اوج خود
برسد.همچنينتوضيحميدادكهجوامعبشريدورههاي
پيشبينيپذي ِر رش��د را طي ميكنند ك��ه در اين دورهها
جمعيت افزايش مييابد و جامعه رونق ميگيرد .س��پس
دورههايزوالراداريمكهبههماناندازهپيشبينيپذيرند.
اين «چرخههاي زميني» دو ،سه قرن به طول ميانجامد و
با آشفتگي گستردهاي -از شورشهاي كارگري گرفته تا
انقالب-بهاوجخودميرسند.
در ادام��ه نام��ه آمده ب��ود ك��ه در چند قرن اخير ش��مار
شاخصهاياجتماعينگرانكننده-مانندنابرابريثروت
و بدهي دولت -در كشورهاي غربي رو به افزايش گذاشته
اس��ت كه حاكي از نزديك ش��دن اين جوامع به يك دوره
آشوباست.نگارندهنامهدرادامهپيشبينيميكردكهاين
اغتشاشاتدرآمريكاي ۲۰۲۰به ِ
شدتجنگداخليآمريكا
نخواهدبود،امابدترازخشونتهاياواخردهه ۱۹۶۰واوايل
دهه  ۷۰خواهد بود .در آن سالها ،نرخ قتل به سرعت باال
رفت،تظاهراتدرمخالفتباجنگويتناموحمايتازحقوق
مدنيشدتگرفتودرسراسركشورهزارانبمبگذاريبه
دستتروريستهايداخليانجامشد.
نويسنده اين هشدارنامه صريح و ناگوار ،نه تاريخدان بلكه
زيستش��ناس بود .پيتر تورچين در چند دهه نخس��ت
فعاليتهاي علمياش از رياضيات پيچيده بهره برده بود
تا نشان بدهد چگونه روابط شكار و شكارچي نوساناتي در
جمعيتحيو ِ
اناتحياتوحشپديدميآورد.اويافتههايش
را در نشريههاي نيچر و ساينس منتشر كرده و در حوزه
خود اسم و رسمي كسب كرده بود اما تا اواخر دهه ۱۹۹۰
بههمهپرسشهايبومشناختيموردعالقهاشپاسخداد.
دراينبرههبودكهفهميدبهتاريخعالقهمندشدهاست:آيا
ظهوروافولجوامعبشريرانيزميشودبايكمشتمتغير
وچندمعادلهديفرانسيلتوضيحداد؟
تورچين ميخواس��ت بداند كه آيا تاري��خ نيز مانند علم
فيزيك ،از قوانين معيني پيروي ميكند يا نه .او در س��ال
 ۲۰۰۳كتابي با عنوان پوياييهاي تاريخي ۱منتشر كرد و
در آن متوجه وجود چرخههاي قرني در فرانسه و روسيه از
بدو شكلگيريشان تا پايان قرن هجدهم شد .همان سال
رشته دانشگاهي جديدي را بهنام كليوديناميكس بنيان
نهادكهبهدنبالكشفعلتهايپايهاينالگوهايتاريخيو
مدلسازيآنهابااستفادهازرياضياتاست،بههمانروشي
كهميتوانتغييراتاقليميكرهزمينرامدلسازيكرد.او
هفتسالبعدنخستيننشريهرسمياينرشتهراراهاندازي
وبهكمكهمكارانشيكپايگاهدادهبراياطالعاتتاريخي
و باستانشناختي تأسيس كرد ،كه اكنون دادههاي بيش
از ۴۵۰جامع��ه تاريخي را در خ��ود دارد .از اين پايگاه داده
ميتوان براي مقايسه جوامع مختلف در گستره وسيعي
از زم��ان و مكان بهره برد و درباره بيثباتيهاي سياس��ي
آينده پيشبينيهايي طرح كرد .تورچين در سال ۲۰۱۷
كارگروهيمتشكلازمورخان،نشانهشناسان،فيزيكدانان
ومتخصصانديگريتشكيلدادتابراساساسنادتاريخي
بهپيشبينيآيندهجوامعبشريكمككنند.
روش تورچين براي مطالعه تاريخ ،كه در آن از نرمافزارهاي
كامپيوتريبرايكشفالگوهاييدرانبوهدادههايتاريخي
استفادهميشود،تنهادرسالهاياخيروبهلطفرشدقدرت
رايانشي ارزانقيمت و توسعه مجموعهدادههاي تاريخي
عظيممقدورشدهاست.اكنوناينرويكرد«كالندادهاي»
روزبهروز در رشتههاي تاريخي رواج و محبوبيت بيشتري
مييابد.تيمكولر،باستانشناسدانشگاهايالتيواشنگتن
معتقد است ما اكنون در «دوران طاليي» اين رشته به سر
ميبريمچونپژوهشگرانميتواننديافتههايپژوهشيشان
را با سهولت بيسابقهاي به اشتراك بگذارند و از آنها دانش
واقعياستخراجكنند.تورچينبراينباوراستكهميتوان
درآيندهنظريههايتاريخيراباپايگاهدادههايبزرگآزمود
و نظريههايي را كه با دادهها همخواني ندارند -و بسياري از
آنهاهم بهخوبي جاافتادهاند -دور ريخت .بنابراين فهم ما از
گذش��ته به نظريههايي سوق خواهد يافت كه به حقيقت
عينينزديكترند.
برخي معتقدند ،پيشبيني تورچين در س��ال  ۲۰۱۰در
مجله نيچر حاال بيش��تر به علم غيب شبيه است .موتور
جس��توجويي كه امواج مغزيتان را رمزگشايي ميكند
در سال  ۲۰۲۰وجود نخواهد داشت ،مگر اينكه در لحظه
آخر معجزهاي رخ بدهد .محصوالتي كه زيستتودهشان
را در عرض سهساعت دوبرابر ميكنند هم وجود نخواهد
داشتياهرگونهبودجهانرژيكهعمدتاًبامنابعتجديدپذير
تأمينشود .درعوض ،آشوبي قريبالوقوع در نظم سياسي
آمريكايابريتانياروزبهروزمحتملتربهنظرميرسد.شاخص
شكنندگيدولتها،براساسمحاسباتسازمانآمريكايي

و غيرانتفاعي صندوق صلح ،روندي قهقرايي را به س��وي
بيثباتي در اين دو كش��ور نشان ميدهد برخالف بيشتر
كشورهايديگردنياكههموارهرونديروبهبهبودداشتهاند.
جورج لوس��ون ،كه در مدرس��ه اقتصاد لن��دن به مطالعه
اختالفات سياس��ي مشغول است با اش��اره به دوره زماني
 ۱۷۷۰تا ۱۸۷۰كه طي آن ش��ورشهاي خش��ونتبار به
سرنگوني حكومتهاي پادشاهي از فرانسه تا قاره جديد
ميانجاميد ،ميگويد« :ما در عصري به سر ميبريم كه به
شكل شايانتوجهي متالطم است ،طوري كه فقط با عصر
انقالبهاياقيانوساطلسهمتاييميكند».
از نظر تورچين ،پيشبينياش درباره س��ال  ۲۰۲۰فقط
آزمون��ي براي يك نظريه جنجالي نيس��ت بلكه ميتواند
مقدمهايبرايآيندهنيزباشد:دنياييكهدرآنپژوهشگران
همانندهشدارهايجديهواشناسي،براياوضاعاجتماعي
و سياسي آينده هم گزارش وضعيت ارايه ميكنند و براي
پشتسرگذاشتنچنيناوضاعيتوصيههاييميدهند.
از ديدگاه بيش��تر دانش��گاهياني كه به مطالعه گذش��ته
ميپردازند ،توضيح علت وقوع رويدادي در گذشته بسيار
متفاوت اس��ت از پيشبيني زمان و نحوه وقوع دوباره آن
روي��داد در آينده .تيمور كوران ،اقتصاددان و اس��تاد علوم
سياس��ي دانش��گاه دوك ميگويد« :ما نميتوانيم قانون
بسازيم ».اتفاقينيستكهرياضيدانانو زيستشناساني
مانند تورچين همواره اين نگرش را به چالش ميكش��ند.
فصل مش��ترك رويكرد آنها عل ِم پيچيدگي است كه به ما
ميآموزد هر سامانهاي حتي اگر فقط از تركيب چند جزء
انگشتشمارتشكيلشدهباشد،ميتواندالگوهايرفتاري
پيچيدهاي پدي��د بياورد ،چرا كه اجزاي تش��كيلدهنده
آن به روشهاي گوناگوني با هم برهمكنش دارند .مث ً
ال از
برهمكنشخورشيد،سطحزمينوجوزمينآبوهواتوليد
ميشود .اين برهمكنشها را ميتوان بهزبان رياضي و در
قالبمجموعهمعادالتياقوانينيبيانكردكهرفتارسامانه
رادرشرايطمختلفپيشبينيميكنند.اساساًپيشبيني
آبوهوابهاينصورتانجامميشود.
ريش��ه علم پيچيدگي به فيزيك و مطالعه رفت��ار ذرات
بنيادي برميگردد ،اما در طول قرن گذشته كمكم به ساير
رشتههاي مطالعاتي نيز گسترش يافته است .تا اواخر دهه
 ۱۹۵۰زيستشناس��ان س��لولي معدودي ميپذيرفتند
كه تقسيم سلولي را ميتوان بهزبان رياضي توصيف كرد؛
فرضشاناينبودكهاينكاربهشكليتصادفيرخميدهد.
ولياكنونايننگرشدرميانآنهابهواقعيتيبديهيتبديل
شده و مدلهاي رياضي آنها براي تقسيم سلولي به درمان
بهتر سرطان انجاميده اس��ت .دانشمندان بومشناس نيز
پذيرفتهاند كه در طبيعت الگوهايي هس��ت كه ميتوان
بهزبانرياضيتوصيفشانكرد.موشهايقطبيخودكشي
دستهجمعينميكنند،آنگونهكهوالتديزنيميگفت،
بلكهچرخههاييقابلپيشبينيازافزايشوكاهشجمعيت
راتجربهميكنندكههرچهارساليكباردراثربرهمكنش
با حيوانات ش��كارگر و احتماالً با منبع غذايي خودش��ان
تكرار ميشود .ماري گِلمن ،فيزيكدان برنده جايزه نوبل،
در س��ال ۲۰۰۸اعالم كرد كه دير ي��ا زود قوانين حاكم بر
تاريخنيزكشفخواهدشد .اماايناتفاقرقمنخواهدخورد
مگر اينكه همه كساني كه به مطالعه گذشته ميپردازند
مورخان ،جمعيتشناس��ان ،اقتصادانان و دانشمندانديگر-بهاينتشخيصبرسندكهكاركردندرمحدودههاي
تخصصيشان هرچند الزم است اما كافي نيست بهگفته
گلمن ،ما از ضرورت بررسي اجمالي كليت موضوع غفلت
كردهايم.بسياريازتاريخداناناتخاذاينرويكردرياضياتي
درمطالعهتاريخرامشكلآفرينميدانند.آنهامعتقدندكه
ميتوان از گذشته درس گرفت اما در حدي بسيار محدود؛
مث ً
التاريخچهاختالفاتايرلندشماليميتواندبهروشنتر
شدنتنشهايكنونيكمككند.امروزهتاري خداناناندكي
درپيقوانينيكليهستندكهبرايجوامعوقرونمختلف
جوابگو باشد يا بتوان از آنها براي پيشبيني آينده بهنحوي
معنادار استفاده كرد .مورخان علمي قرن نوزدهم عمدتاً با
الهامازداروينيسماجتماعي،چنينهدفيدرسرداشتند،
وليامروزهاينرويكردرابسيارناقصومرتبطباروايتهاي
امپرياليستيتلقيميكنند.
جو گولدي ،تاريخدان و استاد دانشگاه متوديست جنوبي
درتگزاسميگويد«:ماجامعهدانشمندانعلوماجتماعي
مدرندرتالشي۶۰سالهوهماهنگكوشيدهايمنژادپرستي،
تبعيض جنسيتي و اروپامحوري عمومي را از اين روايتها
بزداييم» .او اضافه ميكند مورخان از اين ميترس��ند كه
رويكردهاي رياضي آنها را به عقب خواهد راند .همچنين
آن بياعتمادي قديمي بين علوم طبيعي و علوم انس��اني

هنوزپابرجاست.وقتيگولديوديويدآرميتاژ،استادتاريخ
دانشگاههاروارد،سال ۲۰۱۴دركتابشانباعنوان مانيفست
تاريخ ،استادان رشته خود را به پذيرش كالنداده و اتخاذ
نگاهي بلندمدت به گذش��ته فراخواندند ،با حمله شديد
مجلهآمريكنهيستوريكالريويو،نشريهآمريكاييپيشگام
در حوزه تاريخ مواجه شدند .گولدي ميگويد« :اين شايد
يكي از خشنترين حمالت  ۳۰سال گذشته بود» .نوعي
حس دروني ،هم در ميان تاريخدانان و هم در بين بسياري
از مردم عادي ،ميگويد انسانها را نميتوان به معادالت و
نقاطدادهفروكاست.يكمعادلهچگونهميتواندشخصيتي
مثل ژان��دارك يا اُليور كرام�� ِول را پيشبيني كند؟ دِرمد
مككاالك استاد تاريخ دانشگاه آكسفورد ،اين ديدگاه را
چنين خالصه ميكند« :تاريخ علم نيست .تاريخ ريشه در
رفتارانسانداردكهبهطرزهولناكيپيشبينيناپذيراست».
تورچين در مخالفت با اين نگرش ميگويد« :اين استدالل
كام ً
ال نادرست است .چون س��امانههاي اجتماعي آنقدر
پيچيدهاند كه براي فهمش��ان به مدله��اي رياضي نياز
داريم».تورچينازاوايلدهه ۱۹۹۰استادگروهبومشناسي
وزيستشناسيتكامليدانشگاهكانتيكتبودهواكنوننيز
بهمركزعلومپيچيدگيدروينپيوستهاست.

برش

پيشبيني وقايع آينده ش�ايد بزرگترين
آرزوي علوم اجتماعي باشد .چيزي كه تالش
براي رسيدن به آن تا به امروز چندان حاصلي
نداش�ته و همين باعث ش�ده تا بس�ياري از
پژوهشگران علوم تاريخي و اجتماعي از اين
آرزودستبردارند.بااينحالهنوزكسانيپيدا
ميشوند كه دلشان بخواهد بخت خودشان را
در اين مسير آزمايش كنند .يكي از آنها پيتر
تورچين اس�ت .زيستشناسي عالقهمند به
رياضيات كه با كالندادهه�ا ،معادالت آماري
و تكنيكهاي محاسباتي جديد سراغ تاريخ
آمدهاستوظاهراًحرفهاييبرايگفتندارد
نكته مهم اين اس��ت ك��ه قوانين به دس��تآمده قوانيني
احتماليان��د ،نه قطع��ي يعني همواره عنص��ر احتمال و
تصادفيبودن را در خود دارند .البته اين به معني بيارزش
بودن آنها نيست :اگر پيشبيني هواشناسي به شما بگويد
يداريد.پيتر
۸۰درصداحتمالداردبارانبباردچترتانرابرم 
ريچرسون،پژوهشگريبرجستهدرحوزهتكاملفرهنگياز
دانشگاهكاليفرنيادرديويسميگويدالگوهايتاريخيمانند
چرخههايقرنيوجوددارندوتورچين«يگانهتبيينعلّي
معقول»رادربارهآنهاارايهدادهاست(.همچنينريچرسون
اشارهميكندكهدرحالحاضرنظريهتورچينتنهاتبيين
موجود در اين حوزه اس��ت؛ اين رشته مبحثي نوپاست و
ممكناستنظريههايمختلفيدرآنمطرحشود).
برخيمورخاننيزبراينباورندكارتورچين-كهنهفقطتاريخ
ورياضياتبلكهپژوهشهاياقتصاددانان،جامعهشناسان
ديگر و دانش��مندان محيط زيست را نيز در هم ميآميزد؛
راهكاري اصالحي و ضرورياس��ت ك��ه به دنبال چندين
دهه تخصصگراي��ي در اين رش��تههاي مطالعاتي الزم
است.گري فاينمن ،باستانش��ناس موزه تاريخ طبيعي
فيلددرشيكاگوبهدنبالكارگاهيدرسال ۲۰۱۶باحضور
تورچينوهمكارانش،مينويسد«:مادررشتههايتاريخي
و اجتماعي بهشدت نيازمند چنين تالشهاي جامعنگر،
تطبيقيوهمياريمحوريهستيم».برخيديگربههيجان
آمدهاندازبينشهايجديديكهبامطالعهجوامعانسانيبا
استفادهازهمانروشسامانههايزيستيپيچيدهبهدست
ميآيد .بعضي از مديران سيليكون ولي نيز عالقه وافري به
پيشبينيهايتوچينپيداكردهاند.تورچينميگويد«:آنها
مطلب را ميگيرند ،اما دو پرسش برايشان مطرح ميشود.
چگونه ميتوانند از اين موقعيت پول دربياورند؟ و كي بايد
درنيوزيلندبرايخودشانزمينبخرند؟
وقتيتورچيناواخردهه ۱۹۹۰شروعكردبهجستوجوي
توصيفهاي��ي رياضي ب��راي تاريخ ،فهميد ك��ه دو دهه
قبلتر پژوهش��گر ديگري زمينه را ب��راي او فراهم كرده
اس��ت .جك گلدس��تون ،رياضيداني كه ب��ه تاريخ روي
آورد در دوران دانشجويي در دانشگاه هاروارد از رياضيات
براي تدوين انديش��ههاي الكس��ي دو توكويل به صورت
قانون اس��تفاده كرده ب��ود .او اخيراًبه من گفت« :س��عي
ك��ردم اس��تداللهاي دو توكوي��ل را به مجموع��هاي از
معادالت تبديل كنم ،اما نمره خوبي نگرفتم» .گلدستون
ي را در مطالعه تاريخ
نخستين فردي بود كه عل ِم پيچيدگ 

بش��ر به كار بس��ت و نتيجه گرفت كه بيثباتي سياسي
پدي��دهاي چرخهاي اس��ت .در نتيجه اي��ن كار توصيفي
رياضي از انقالب به دس��ت داد -نصف مدلي كه تورچين
ميخواست براي تبيين تحوالت اجتماعي تكميل كند.
وقتيگلدستونتحقيقاتشرادرميانههايدهه ۷۰شروع
كرد ،انقالب در تصور رايج آن دوران نوعي مبارزه طبقاتي
بود.اماگلدستوندونكتهمطرحكردكهباايننگرشسازگار
نب��ود .اول اينكه برخي افراد كه از يك طبقه يا حتي از يك
خانوادهبودند،اغلبسرازجبههمقابلدرميآوردند.ونكته
دوم اينك��ه انقالبها در دورههاي تاريخي خاصي متراكم
ش��ده بودند -قرنهاي ۱۴و ۱۷و اواخر ق��رن ۱۸تا اوايل
قرن -۱۹اما دليل روشني براي به جوش آمدن تنشهاي
طبقاتي در آن دوران خاص ،و نه در دورههاي تاريخي ديگر
وجود نداش��ت .او گمان كرد كه بايد نيروهاي عميقتري
در كار باش��ند و تصمي��م گرفت اين نيروها را بشناس��د.
خوشبختانه،گلدستونبهلطفبيپولياشدستيارآموزشي
يكي از جمعيتشناس��ان دانش��گاه هاروارد بهنام جورج
ماسنيكشد،كسيكهچشمگلدستونرابهرويتأثيرژرف
اجتماعي ،سياسيواقتصاديازديادجمعيتدرآمريكاي
پس از جنگ جهاني دوم باز كرد .ازدياد ناگهاني جمعيت
جوان با تنشهاي جديدي در جامعه همراه ش��د ازجمله
افزايش فش��ار بر بازار كار و ميل شديد به ايدئولوژيهاي
افراطي.
گلدس��تون به اين فك��ر ميكرد كه آيا ممكن اس��ت اين
انفجاره��اي جمعيت��ي نقش��ي در دورهه��اي آش��وب
جوامع ديگر داش��ته باش��د .او در دهه ۸۰ش��روع كرد به
تركيب آرش��يو اطالعات مرب��وط به رش��د جمعيت در
دههه��اي پي��ش از وق��وع انقالبه��اي اروپاي��ي.
چند سال پيشتر ،اطالعات در سطح موردنياز گلدستون
دردسترسنبود،اما«گروهبررسيتاريخجمعيتوساختار
اجتماعي كيمبريج»۱۰در انگلستان عالوه بر گروههاي
مشابه ديگر در سراسر اروپا تالش سختي را براي بازسازي
تاريخچهجمعيتيبراساسمنابعيماننددفترثبتوقايع
حياتيآغازكردهاند.مشوقديگرگلدستونانتشار اطلس
تاريخي جمعيت جهان اثر كالين مكاي��ودي و ريچارد
جونز در س��ال ۱۹۷۸بود كه «همزماني شگفتانگيزي»
را در افزايش زاد و ولد و انفجارهاي جمعيتي اروپا و آسيا در
طول هزاران سال نشان ميداد .او پس از چند ماه كلنجار
رفتن با اعداد و ارقام ،سرانجام لحظه كشف را تجربه كرد:
«حيرتانگيز بود :واقعاً افزايشي ناگهاني در رشد جمعيت
سه نس��ل قبل از وقوع هر شورش يا انقالب بزرگ تاريخي
مشاهدهميشد».
توماس مالتوس در قرن هجدهم استدالل كرد كه باالخره
سرعترشدجمعيتازمنابعرشدپيشيميگيردودرغبار
يفروميافتد،تاوقتيكهدوبارهبه
سميكشمكشوبيمار 
ّ
تناسبي كنترلپذير برسد و فاز رشد جديدي را آغاز كند.
گلدستوننظريهاشراازمالتوسوامگرفت،امانكتهمهماين
است كه گريزناپذيري شوم چنين چرخهاي را در آن حذف
كرد .در اين نظريه ادعا شده بود كه رشد جمعيت بر جوامع
انسانيفشارميآوردوهرجامعهاينفشاررابهروشپيچيده
واختصاصيخودتحملميكند.گلدستوناينوضعيترا
بهزمينلرزهتشبيهميكند.نيروهايلرزهايتازمانلرزش
در زير زمين انباشته ميشود ،اما اينكه ساختمانهاي روي
زمينپابرجاميمانند،فروميريزنديادرحدمتوسطآسيب
ميبينندبهوضعيتساختشانبستگيدارد.بههميندليل
انقالبهادريكدورهتاريخيخاصيبيشترميشوند،امادر
دورهايديگرآشفتگيهانميتواندهمهجوامعراازپادرآورد.
گلدستون دريافت كه عناصر مختلف يك جامعه -دولت،
نخبگان ،تودهها -واكنش متفاوتي به اين فش��ارها نشان
ميدهند،امابرهمكنشنيزدارند.بهعبارتديگر،اوباسامانه
پيچيدهايسروكارداشتكهميشدرفتارشرابهبهترين
ش��كل به زبان رياضي نش��ان داد .مدل او براي علت وقوع
انقالبهاشاملمجموعهايازمعادالتميشودكهميتوان
به زبان س��اده اينگونه بيان كرد :جمعيت پيوسته رشد
ميكند و به مرحلهاي ميرسد كه در آن زمين ديگر توان
تأمين منابع مورد نيازش را ندارد .سطح استاندارد زندگي
تودههاپايينميآيدواحتمالبسيجخشونتآميزمردمباال
ميرود.دولتسعيميكندبااينوضعمقابلهكند-مث ً
البا
تعيينسقفبراياجارهبها-اماچنينتدابيريبهنارضايتي
نخبگاني ميانجامد كه منافع ماليشان آسيب ميبيند .از
آنجا كه نخبگان نيز همواره رو به فزونياند و بر س��ر منبع
محدو ِدمشاغلبلندپايهوپولونفوذرقابتيتنگاتنگدارند،
زيانبيشترتمايلچندانينشان
طبقهشانبهپذيرشضررو ِ
نميدهد .بنابراين دولت مجبور ميشود براي آرامكردن

تودهها به خزانه دست ببرد و درنتيجه بدهي ملي افزايش
مقابل فشارهاي
مييابد .هرچه دولت مقروضتر شود ،در ِ
بيشتر انعطافپذيري كمتري خواهد داشت .درنهايت آن
دستهازنخبگانيكهبهحاشيهراندهشدهانددرمقابلدولت
بهحمايتازتودههابرميخيزند،خشونتگسترشمييابدو
دولتآنقدرضعيفشدهاستكهنميتواندجلويشرابگيرد.
گلدس��تون راههايي براي اندازهگيري پتانس��يل بسيج
توده م��ردم ،رقابت نخبگان و ت��وان پرداخت ديون دولت
پيشنهاد داد و مفهومي تعريف كرد بهنام «شاخص تنش
سياسي» .بهاختصار پس��ي ( )psiيا -Ψكه حاصلضرب
سه مولفه باال بود .او نش��ان داد كه مقدار پسي ( )Ψپيش
از انقالب فرانسه ،جنگ داخلي انگلستان و دو نزاع بزرگ
ديگر در قرن هفدهم -بحران عثماني در آس��ياي صغير و
اختالفات سلسله مينگ تا كينگ در چين -باال رفته بود.
اما در هر م��ورد ،يك عامل ديگر نيز در كار بود :ش��انس و
تصادف.شكافيكوچك-مانندقحطيياتهاجمخارجي-
ك��ه در مواقع ديگر بهآس��اني قابل ترميم اس��ت ،هنگام
افزايش پس��ي به فوران اختالف و خش��ونت ميانجامد.
نميتوان مح��رك اوليه چنين فوراني را پيشبيني كرد و
ي برد ولي ميتوان فشارهاي
به زمان دقيق وقوع بحران پ 
ساختاريودرنتيجهريسكچنينبحرانيرااندازهگرفت.
مدلگلدستونسادهبودوخودشهماينراتأييدميكند.او
ميتوانستبااينمدلنشاندهدكهباالبودنشاخصتنش
سياسيوقوعانقالبهايتاريخيراپيشبينيميكند،اما
راهيبرايپيشبينيوقايعآتينداشت.اينبستگيداشت
به تركيب دقيق سه مولفه ش��اخص پسي و نحوه تعامل
آنها با نهادهاي جامعه مورد نظر .تالشهاي گلدس��تون
گرچه ناقص بود ولي باعث شد انقالب را از منظري جديد و
نگرانكنندهببيند:ن هبهعنواننوعياصالحاتدموكراتيك
براي رژيمي منسوخ ،فاسد و انعطافناپذير ،بلكه واكنشي
دربرابرنوعيبحرانبومشناختي-ناتوانيجامعهدرتحمل
رشدسريعجمعيت-كهبهندرتبهحلبحرانميانجامد.
اينالگوهابهگذشتهمحدودنميشد.هنگاميكهگلدستون
آخرينسطورشاهكارش،انقالبوشورشدردنيايمدرن
نخستين ۱۳رامينگاشت،اتحادجماهيرشورويدرحال
فروپاش��ي بود .او اش��اره ميكند كه مقدار پسي در بلوك
ش��وروي در دو دهه منتهي به ۱۹۸۹بهطور چشمگيري
افزايشيافتهبودودركشورهايدرحالتوسعهنيزهمواره
باال بوده است .او همچنين مينويسد« :بسي مايه تعجب
است كه امروزه اياالت متحده با چه سرعتي ،از لحاظ ماليه
دولتيونگرشنخبگانش،همانمسيريراطيميكندكه
دولتهايمدرننخستينرابهسويبحرانسوقداد».
وقتيكتابگلدستوندرسال۱۹۹۱منتشرشد،تاري خدانان
جبههگرفتند.لورنساستون،مورخبريتانيايي،در نيويورك
ريوي��و آو بوكس اثر گلدس��تون را اينگونه توصيف كرد:
«بيشازحد جس��ورانه و مبهم در ساخت مفهومي بهنام
شاخص تنش سياسي كه به اندازه تكشاخ واقعي است».
خود گلدستون اعتراف ميكند كه كتاب در حد انتظارش
اثرگذارنشد.اوميگويد«:منوكتابمهردومغفولمانديم».
او بعدها در يكي از روزهاي ۱۹۹۷تماسي از پيتر تورچين
دريافتكرد.
درآنزمان،تورچيندورهايازعمرشراسپريميكردكه
بهطنز «بحران ميانسالي» مينامد؛ همان روزهايي كه در
سن40سالگي زيستشناسي را رها كرد و به تاريخ گرويد.
يكي از علل جذب او به اين پرسش كه چرا جوامع از درون
فرو ميريزند اين است كه فروپاشي يكي از آنها را به چشم
خود ديده بود .او در روس��يه به دنيا آمد اما خانوادهاش در
سال ۱۹۷۸به آمريكا مهاجرت كردند و تورچين تا۱۹۹۲
بهمسكوبرنگشت.اوبهيادميآوردكه«درآنسالهمهچيز
كام ً
ال از هم پاشيده بود .ماه دسامبر بود؛ «روزگاري تيره و
خوفناك .آدمهاي مست و اليعقل همهجا ولو بودند» .او و
همسرش در مسيرشان به سمت بازار از كنار ماشيني كه
منفجر شده بود ،گذش��تند و اعضاي مافيا را ديدند كه از
داران وحشتزده بهزور پول ميگرفتند ،درحاليكه
دكه ِ
پليستماشاميكرد.اينتصاويردرذهنتورچينماندگار
شد.تورچينميگويدوقتيباكتابگلدستونآشناشدم،
ديدم«قابلتوجه»است،امامدلپيشنهادياشناقصبود:
«اوچگونگيورودجوامعبهبحرانراتوصيفميكندولياز
نحوهخروجشانبحثنميكند».بنابراينتورچينتصميم
گرفتاينمدلراتكميلكندودريابدكهآياچنينالگوييدر
دامنهزمانيومكانيوسيعترنيزكاربرددارديانه.گلدستون
مدرن اوليه تمركز كرده بود -دورهاي حدود چهار
بر دوران ِ
قرن كه از ۱۵۰۰ميالدي ش��روع ميشد -تورچين نقطه
شروع پيمايش خود را تا ۸۰۰۰سال قبل و عصر نوسنگي
به عق��ب برد .او ب��راي اين كار بايد مقادي��ر عظيمي داده
جمعآوري ميكرد و از اين نظ��ر خوشاقبال بود :رويكرد
كميتي تاريخ كه در دهه ۱۹۷۰با دفاتر ثبت وقايع حياتي
آغازشدهبوددردهههاياخيرشتابچشمگيريگرفتهبود.
تاريخ مكتوب تكهتك��ه و پراكنده مانده بود اكنون
گرچه ِ
ميش��د درباره چند و چون انقراض مردماني كه پيشتر
زندگي ميكردند حرفهايي نو زد ،حتي اگر اثري مكتوب
از آنها در دس��ت نبود .و فراتر از آن ،از ديدگاه رياضيدانان،
ميش��د اين حرفها را با عدد و رقم بيان كرد .براي مثال
تآمدهازسرزمينگرينلندنماينده
نمونههاييخيبهدس 
دقيقي براي فعاليت اقتصادي در اروپا از آب در آمد ،چون
اليههايهميشهمنجم ِدزمينآلودگيرادرخودمحبوس
ِ
نوسانات آلودگي را در طول قرنها ثبت ميكند .بزرگي و
و
ساختار ويالهاي اش��رافزادگان نشان از رقابت نخبگان و
گنجينههايسكهحكايتازدلواپسيدربارهكشمكشهاي
قريبالوق��وع دارد ،درحاليكه ناهنجاريهاي اس��كلتي
س��وءتغذيه را آش��كار ميكند؛ متغيري كه نشاندهنده
استاندارد زندگي است .از مدتها پيش به ارزش اطالعاتي
اين متغيرهاي نماينده پي برده بودند ،اما اكنون دادههاي
كمي چندين ده��ه و گاهي چندين قرن نيز به آنها اضافه
ّ
شده بود ،درنتيجه ميش��د روندهاي تاريخي را در طول
زمان تشخيص داد .هرچه نماينده بيشتري براي متغيري
خاص در دست داشتيد ،ميتوانستيد از گذشته تصويري
روشنترترسيمكنيد.
ادامهدرصفحه9

دريچه

9

چهارشنبه  18دي 12 1398جمادياالول  1441سال ششم شماره Wed. Jan 8. 2020 1569

اينترنت و سرمايهداري

از مگامال تا آمازون

احسانعزيزي|پژوهشگرعلوماجتماعي|
رس��انه و اينترنت در خدمت توليد و مصرف هرچه بيشتر
كاالها ش��كل گرفتهاند ،نه در جهت ارتقاي وجه معنوي،
فكريوانسانيشهروندان.
مدرنزنجيرياستكهنهايتا
جامعه
«نمايش،رويايشو ِم
ِ
بيانگ ِرچيزيجزميلخوابيدنشنيست.نمايشنگهباناين
خواباست».گيدوبور،جامعهنمايش
اگر انقالب كبير فرانسه و انقالب صنعتي را دو رويداد مهم
جهان مدرن پس از آغاز دوره روش��نگري بدانيم ،سومين
رويداد مهم جهان انساني را ميتوان انقالب الكترونيكي و
ديجيتالي دانست .براي اثبات ميزان وسعت ،گستردگي
و تأثير و اهمي��ت انقالب ديجيتال نياز چنداني به منابع و
شواهد تاريخي نيست ،بلكه حتي هماكنون خواندن اين
متن توسط شما به واسطه انقالب ديجيتال در چند دهه
اخيراست.ميزانوسعتوتاثيرگذاريتحوالتديجيتالبر
زندگيبشرچنداناستكهميتوانزندگيبشررابهپيش
وپسازوجودكامپيوترواينترنتتقسيمبنديكرد.امروزه
از لحظهاي كه سر از بالين برميداريم تا شب كه به خواب
برگرديم نه تنها ساعتها به صفحات ديجيتال تلفنهاي
همراهمان ،تلويزيونها و ماهوارهها خيره ميشويم ،بلكه
بسياريازامورروزمرهوكاريمانبهواسطهوجودابزارهاي
ارتباطيوتكنولوژيهايديجيتالپيشميروندواينامر
يكوابستگيضروريرابراياستفادهازابزارهايديجيتال
برايمانايجادكردهاست.برايمثالاستفادهازكارتهاي
اعتباري اين روزها بيش��تر از پول نقد كاغذي رايج است و
حتييكميوهفروشسادههمبدونداشتنابزاراستفادهاز
كارتاعتباريكسبوكارشدچاراختاللميشودوشايد
بسياري از مشتريهاي خود را از دست بدهد .اما مساله به
اينجاختمنميشود.
اس��تفاده از ابزاره��اي الكترونيكي و ديجيت��ال از حيث
گستردگيونفوذشاندربطناموراقتصادي،مردمجهانرا
ناگزير به استفاده از آنها كرده است .امروزه بانكها ،ادارات و
موسساتدولتي،صنعتي،توليديوتقريباتمامينهادهاي
اجتماعي را نميتوان بدون وجود ابزارهاي الكترونيكي و
ديجيتاليمتصورشد.امااستفادهازابزارهاوتكنولوژيهاي
ديجيتال ،كامپيوتر ،موبايل و اينترنت امروزه ديگر صرفا
جنبه ضرورت كاركردي در اقتصاد ،سياس��ت و پيشبرد
اهداف دولتها ،سازمانها و بنگاههاي اقتصادي را ندارند،
بلكه بخ��ش اعظمي از كاركردهايش��ان وجه مصرفي و
سرگرمكنندهوتسهيلكنندهارتباطاتگروهيوبينفردي
دارند .در حقيقت از زماني كه انحصار استفاده از ابزارهاي
الكترونيكيوديجيتاليازدستدولتهاوحاكميتهاخارج
شد،حاالبايدكاركردهاوانگيزههاياستفادهازآنهانيزتغيير
ميكردياايجادميشد.
در اين مرحله از توسعه تكنولوژي ابزارهاي ارتباطي مانند
تلفن،تلفنهمراهواينترنتجنبهايمصرفيوسرگرمكننده
پيدا كردن��د و در جهت برآوردهس��ازي چنين كاركردي
ماهيتشبكههاياجتماعيشكلگرفت،آنهمدرجهان
سرماي هدارانهايكهكاالها،توليدانبوهوانباشتهرچهبيشتر
محوربازارواقتصاداست.اقتصاديكهدريك«اينهماني»
يا پيوند و قرابت نحس با سياس��ت هردو در كنار يكديگر
زيربناي س��ازنده زندگي بشر ش��دهاند .اقتصاد يا به زعم
ماركسشيوهتوليددرتعاملباسياستتماميجنبههاي
زندگي انسان معاصر را تحت تأثير قرار داده است .مقياس
ت ملت ،كشورها و حتي مناطق
اين ساختار محدود به دول 
جغرافياييوسياسيخاصينيست،بلكهدرسطحجهاني
است،بهعبارتيسرماي هداريبازاريبرايتوليدومصرفكاال
درمقياسكرهخاكيخلقكردهاست.بنيانهايمفاهيمي
چون «جهانيسازي» يا «جهانيشدن» به مثابه پروژه يا
يك روند طبيعي را بايد در دل مناس��بات اقتصادي نظام
سرماي هداريجستوجوكرد.
لوييآلتوسرفيلسوفنئوماركسيستساختارگرايفرانسوي

معتقداستكهساختارهادارايعمقهستيشناختياند،
به اين معنا كه ساختارها مشاهده ناپذير ،نرم و نامرئياند.
ساختارهايپنهانومسلطبرجامعهكنشهايافرادراشكل
ميدهندو«ايدئولوژيهاي»منتشرشدهازجانبنظامهاي
اقتصادي و سياسياندكه زندگي ،تعامل و كنشهاي افراد
جامعهراشكلميدهند.طبقنظرآلتوسرافرادوكنشگران،
عروس��كهاي خيمه شببازي بيش نيستند؛ ساختارها
رشته نخهاي نامرئي هستند كه عروسكها را به حركت
درميآورد ،اما خود نخ نامرئي است .در نهايت آنچه اصالت
داردنهفردوكنشهايآن(كهخاليازجنبهارادي،خالقانه
وعامالنهاست)بلكهجامعهوساختارهايكالناقتصاديو
سياسياستكهاصالتدارد.اگرتكنولوژيهايديجيتالي
مدرن فراگير را كه امروزه بسياري از مردم در سراسر جهان
ازآنهااستفادهميكنندازمنظرنظريهآلتوسرموردبررسيو
تأملقراردهيم،نهتنهابسياريازجنبههايپنهانكاركرد
تلويزيونها ،ماهوارهها ،اينترنت و ش��بكههاي اجتماعي
روشن خواهد شد كه ماهيت پيدايش و ظهور بسياري از
رسانهها،شبكههاياجتماعي،اپليكيشنهاووبسايتها
نيزروشنخواهدشد.
ايدئولوژي به شكلي آرام و بيآنكه از وجودش مطلع شويم
بهرفتارها،كردارهاوخط مشيزندگيماشكلميدهد.در
اينميانرسانهها،اينترنتوكاركردهاوابزارهايگستردهو
متفاوتشبهعنوانجديدتريندستاوردتكنولوژيكبشراز
اينقاعدهمستثنانيست.بهزعمآلتوسردولتهابهواسطه
نظامآموزشي،توليداتفرهنگي،هنريورسانهايسلطهو
سركوبنرموپنهانيراايجادكردهاندكهافرادبهطورارادي
تنبهايدئولوژي،رفتارهاوكنشهايمطلوبموردنظرآنها
ميدهند؛درواقعسرمنشأسلطهوسركوبنرمدولتهاي
مدرن به واس��طه آزادايه��اي كاذب ،صوري و نيمبندي
استكهدولتهابهشهروندانخودميدهند.ساختارهاي
اقتصادي و سياس��ي پنهان در نق��ش هدايتكنندگان
كنشهاي ف��ردي با اعط��اي اصطالح��ا آزاديها و حق
انتخابهايي كه از پيش طراحي شده است بر شهروندان
اعمال قدرت ميكنند .اما منش��أ اصلي قدرت و سلطه به
دولتها محدود نميش��وند و اگر كمي مقياس تحليل و
ميدانديدمانراوسعتبخشيم،دولتهاخودكارگزارمنابع
قدرتعظيمتريهستندكهدرمقياسجهانيتأثيرگذارند.
اگر مرحله اول نظام س��رمايهداري استثمار تمام و كمال
كارگران در اش��كال مختلفش بود (استفاده از نيروي كار
زنان ،كودكان و ساعات كاري زياد) ،امروزه با ظهور طبقه
متوسط و افزايش سطح دستمزدها و كاهش ساعت كار،
كارگرانكميزمانفراغتوتوانماليبرايخريدومصرف
پيدا كردهاند .كاركرد طبقه كارگر در توليد كافي نيست،
بلكه بايد در مصرف هرچه بيشتر نيز شريك باشد تا سود و
ِبلچنينمنطقياستكه
انباشتسرمايهافزايشيابد.ازق ِ
رسانهواينترنتنيزدرخدمتتوليدومصرفهرچهبيشتر
كاالهاشكلميگيرند،نهدرجهتارتقاءوجهمعنوي،فكري
و انساني ش��هروندان .آنچه براي ايدئولوژي سرمايهداري،
كانون اهميت است توليد ،س��ود و انباشت هرچه بيشتر
است و براي تحقق اين مهم بايد دولتها و حاكميتهايي
در مناطق مختلف جهان ايجاد ش��وند كه نماينده اجراي
مانيفست اقتصادي و سياسي س��رمايهداري را عهدهدار
باشند.بهاينمعناهيچدولتوحكومتيازروندجهانيسازي
سرمايهداريمستقلنيستوحتيموجوديتشاندرگرو
اجرايبرنامههاياقتصاديوسياسيسرمايهدارياست.
بهنظرميرسدديجيتاليشدنزندگيبشررونديروزافزون
وصعوديراسپريميكند،چنانچهكسبوكارهايمحلي
و سنتي در يكي دو دهه اخير در كشورهايي كه زيرساخت
كسبوكارهايديجيتاليواينترنتيرافراهمكردهانددچار
زوالوركودوكسادشدهاست.سرمايهداريديگربهساخت
و س��از مالها و فروش��گاههاي بزرگ زنجيرهاي در دنياي
حقيقي كفايت نميكند ،بلكه بستر تبليغاتي و انقيادگر

اينترنت را در جهت مصرف هرچه بيش��تر كاالها كاركرد
تسريعبخشوتسهيلگريايجادكردهاست:غايت،انباشت
هرچهبيشترسرمايهاست.ازاينروستكهوبسايتهايي
مانندآمازون،يوتيوب،فيسبوكوبسياريديگركاركردي
بسيارگستردهتروعظيمتربرايتبليغ،عرضهوفروشكاالها
دارند ،كاركردي نه در مقياس شهري (مانند آنچه مالها و
پاساژها)كهمخاطبانمحدوديدرسطحشهرهاوكشورها
دارند ،بلكه در مقياس جهاني .مخاطبان و مش��تريان اين
وبسايتهاوشبكههاياجتماعيدرسطحجهانياست،
آمازون اينك يك مگامال در مقياس جمعيت كره خاكي
است (شايد عمال هنوز چنين امري تحقق نيافته است اما
دستكمبااينهدفشكلگرفتهاست).
حال براي ثمربخش��ي س��رمايهگذاري س��رمايهداران و
نمايندگانشان (دولتها ،شركتهاي چندمليتي و )...و
ترغيبواقناعكاربراناينترنتبايدسازوكارهاوبسترهايي
ايجاد كرد ،به اين معنا كه وجود كاالها و توليد انبوه كافي
نيست ،بلكه فرهنگ مادي و مصرفگرايانه و نمايشي بايد
ترويجوتبليغشود.
به اين اعتبار نطفه ش��كلگيري بس��ياري از شبكههاي
اجتماعي ،وبس��ايتها و حتي كاربرده��ا و ويژگيهاي
تلفنهاي همراه نس��ل جديد بر اس��اس تبليغ ،فروش و
اش��اعه فرهنگ مادي ،نمايش��ي و مصرفي هرچه بيشتر
است .اكنون اثر مهم گي دوبور با عنوان «جامعه نمايش»
در نقد و افشاگري سرشت نمايش��ي و ويتريني فرهنگ
س��رمايهداري و تم��دن غربي ك��ه نقش مهم��ي نيز در
راديكاليزه ك��ردن جنبشه��اي عدالتخواهانه 1968
فرانس��ه ايفا كرد ،متني پيشگويانه در توصيف وضعيت
كنوني جوامع و عرصههاي زندگي شهروندان ،اينترنت و
شبكههاي اجتماعي اس��ت .اين متن گزارهها و ايدههايي
درخصوصظاهرگراييونمايشيبودنرواجفرهنگمادي
سرمايهداري ارايه ميكند كه گويي ويژگيهاي برخي از
كاركردهايشبكههاياجتماعيراتوصيفميكند.
دوبور در اولين ايده با وامگيري از اولين خطوط «سرمايه»
اثر ماركس مينويس��د« :تما ِم زندگي جوامعي كه در آنها
ِ
مدرن توليد حاكم اس��ت به ِ
انباش��ت
صورت
مناس��بات ِ
بيكرانگي از نمايشها تجلي مييابد .هرآنچه مستقيما
زيستهميشددرهياتبازنموديدورشدهاست» .نويسنده
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چگونه تحليلهاي گذشته ميتواند آينده را نجات دهد
تورچيندرسال۲۰۰۳دركتاب پوياييهايتاريخي الگوي
چرخههاي قرني را در جوامعي نش��ان داد كه از هزاره اول
پيشازميالدتاحولوحوش ۱۸۰۰تطوريافتهوبهفرانسه
و روس��يه امروزي تبديل ش��ده بودند .او همچنين نشان
داد كه لرزههاي كوتاهتري نيز ب��ر ثبات اين جوامع افتاده
كه نزديك به  ۵۰سال طول ميكش��د .وي اين دورههاي
كوتاه را “چرخههاي پدر و پسري “ ناميد :وقتي يك نسل
متوجه وجود بيعدالتي شده ،اقدام به اصالح آن با روشي
خشونتآميزكردهاست،نسلبعديكهتربيتيافتههمين
وضعبودهازخشونتطفرهرفته،سپسنسلسومهمهچيز
راازنوشروعكردهاست.بسياريازپژوهشگرانهماناندازه
كه چند س��ال پيش به گلدستون ايراد ميگرفتند ،به كار
تورچيننيزباديدهترديدنگريستند.جوزفتِينر،تاري خدان
وانسانشناسدانشگاهايالتييوتا،درنشريه نيچر نوشت:
«مورخان مهمي مدتهاس��ت نظريهه��اي چرخهاي را
بياعتب��ار كردهاند» .اما تورچين ت��ازه اول راه بود .او همه
انرژياش را صرف جمعآوري دادهها كرد و در سال ۲۰۱۰
به همراه دو انسانشناس دانشگاه آكسفورد پايگاه سشات
را بهمنظور س��اماندهي دادهها براي استفاده در مطالعات
تطبيقي جوامع راهاندازي كرد .سش��ات يك پايگاه داده
شامل اطالعات تاريخي و باستانشناختي است كه بهنام
الههنگارشوثبتوقايعدراساطيرمصرباستاننامگذاري
شدهاست.سشاتآماجهمانانتقاداتيشدكهبهطوركلي
كالندادهرانشانهرفتهاست.مخالفانميگويندِ ،صرفزياد
بودنحجمدادههابهمعنيقابليتاطمينانبيشترنيست.
برعكس،چنينپايگاهيخطرسوگيريتفسيريراازطرف
نخستينثبتكنندگاناطالعاتتاريخيافزايشميدهدو
دادههاراعاريازبافتتاريخيدرنظرميگيرد.بنيانگذاران
سشاتدرپاسخميگويندكهعموماًهرگونهمطالعهتاريخ
مشكلسوگيريراداردوفقطتجزيهوتحليلمقاديرعظيم
دادهبهدوريازچنينعاملمختلكنندهايامكانميدهد
ونشانهاييازنزديكيبهحقيقترادرخوددارد.

تاكنون بنيانگذاران سشات با همراهي بيش از  ۹۰همكار
متخصص ديگر -ش��امل تاريخدانان ،باستانشناس��ان و
انسانشناس��اني برجس��ته -دادههاي مربوط به جوامع
ساكندرمناطقپاييندسترشتهكوهاندتاآبگيركامبوج
و ايس��لند تا مصر علي��ا را گردآوري كردهان��د .تورچين با
تحليل اين دادهها نشان داد كه همان چرخههاي دوگانه
چرخه قرني و چرخه پدر و پسري -با الگوهاي بيثباتيدر اروپا و آس��يا تا دوران كش��اورزان اوليه همخواني دارد.
اي��ن چرخهه��ا در روم ،چين و مصر باس��تان -در جوامع
پيش��اصنعتي مورد مطالع��ه تورچين -وجود داش��ت.
پرسش بعدي بسيار روشن بود :آيا چنين چرخههايي در
جوامعصنعتيمدرننيزديدهميشود؟تورچينشاخص
پسيرابراينشاندادننيروهايشكلدهندهبازاركارمدرن
بهروزرسانيكردومتغيرهاينمايندهجديديمتناسببا
دنياي صنعتيشده برگزيد .اين متغيرها عبارت بودند از
دستمزدواقعيبرايقابليتبسيجتودهها،نرخاطالهبررسي
در مجلس سنا و شهريه دانشگاه ييل براي رقابت نخبگان
و نرخ بهره براي توان پرداخت ديون دولت .او سپس مقدار
شاخص پس��ي در اياالت متحده را از سال  ۱۷۸۰تا امروز
محاسبهكرد.مقداراينشاخصدردورانيموسومبه«عصر
احساساتخوب»درحواليسال ۱۸۲۰پايينبود،دردهه
- ۱۸۶۰دوران جنگ داخلي امريكا -باال رفت و بار ديگر در
سالهايپسازجنگجهانيدومپايينآمد.ازسال۱۹۷۰
بهبعدنيزهموارهباالرفتهبود.امااينبدينمعنينيستكه
محكومبوديمبهبحران.جوامعزياديازفاجعهاجتنابكرده
بودند،وتورچينميخواستمدليبسازدبرايدركاينكه
آنجوامعچگونهموفقبهچنينكاريشدهاند.
تورچين در اواخر دهه  ۱۹۸۰به جنگلهاي لوئيزيانا سفر
كرده بود ،جايي ك��ه در آن با حمايت مالي صنعت چوب
به پژوهش درباره هجوم پرهزينه آفتي بهنام سوسك كاج
جنوبي پرداخت .در آن زمان ،روش متعارف براي كنترل
اينآفتسمپاسيكردنمنطقهآلودگيبود.تورچيننشان

داد كه اين كار فقط مدت هجوم را زياد ميكند ،چون گونه
ديگري از سوس��ك را نيز ميكشت كه شكارچي طبيعي
سوسك كاج بود .قطع درختان آفتزده و حذف آنها روش
بهتريبود.اونشاندادكهبهمنظوركاهششدتبحر ِانيك
سامانهبومشناختيپيچيدهوافزايشهرچهبيشترشانس
بازيابيآن،ميتواندرخو ِدسامانهمداخلهكرد.
تورچين اميدوار است بتواند استراتژيهاي مشابهي براي
فرونش��اندن بحرانهاي جوامع انس��اني كشف كند .اگر
رويكردي كه تورچين و گلدس��تون بهمنظور الگوسازي
برايتاريخبهكارميگيرنددرستباشد،اينبدانمعناست
كه آنها نهتنها ميتوانند بهدرس��تي بپرس��ند كه در سال
 ۲۰۲۰چه اتفاقاتي منتظر ماست ،بلكه ميتوانند جوياي
حوادثي نيز باش��ند كه تا چند قرن آتي منتظر ماس��ت.
نبايد از اين علم جديد انتظار غيبگويي داشته باشيم ،اما
ميتوان در شناس��ايي و رفع تهديدهاي ساختارياي كه
ثبات جوامع ما را به خط��ر مياندازند از آن كمك گرفت.
بااينكهجوامعگرايشدارندازمسيريكهگلدستونترسيم
كردواردبحرانشوند،تورچيندريافتكهخروجشانممكن
است از مسيرهاي مختلفي اتفاق بيفتد ،از بازيابي سريع
گرفتهتافروپاشيكامل.بههميندليلبحرانباعثميشود
جامعهدرمقابلآشفتگيبيرونيفوقالعادهحساسشود.در
اينوضعيت،اگرهيچاتفاقبيثباتكنندهديگريرخندهد،
جامعه ميتواند خود را باز يابد -همانگونه كه انگلس��تان
پس از انقالب بدون خونريزي  ۱۶۸۸خود را بازيافت .ولي
ممكن است يك شوك ِ
خفيف اضافي جامعه را به پيامدي
وخيمتر يا حتي فروپاشي بكشاند .اتحاد جماهير شوروي
پيشازفاجعههستهايچرنوبيلدرسال ۱۹۸۶روبهافول
گذاش��ته بود ،اما شايد ميخاييل گورباچف پر بيراه نگفته
باشد وقتي سقوط شوروي را ناشي از آن حادثه دانسته بود.
تورچينوهمكارانشبرايدركبهتراينفازازچرخهقصد
دارندجوامعيمتشكلازهزارانياميليونهانفرراباكامپيوتر
شبيهس��ازي كنند  -اين كار را مدلس��ازي عاملبنيان

در اين جمله ب��ا دخل و تص��رف در اولين جمله كاپيتال
«كاالها»رابا«نمايشها»جايگزينميكند.اكنونچالش
اصلي اين نظام ديگر نبود نيروي كار و كمبود منابع توليد
نيست،بلكهيكپارچهسازيهرچهبيشترجامعهدرجهت
مصرف هرچه بيش��تر ،تبعيت و تصدي��ق نظم و فرهنگ
مصرفي و نمايشي اس��ت .نمايش بايد نگاهها و آگاهيها
را فريفته كند و آگاهي كاذب��ي ايجاد كند كه بيانگر زبان
رسمي نظم موجود باشد .بهترين مثال و بازنمود نمايشي
كردن جامعه و ترويج و اشاعه فرهنگ ظاهري و ويتريني
سرمايهداريدراينترنت،اينستاگراماست.درادامهباارجاع
به برخي از مهمترين گزارههاي «جامعه نمايش» تحليلي
از ماهيت كاربردها و ويژگيهاي اين ش��بكه اجتماعي با
ذكرمثالارايهميكنيم«.نمايشنهمجموعهايازتصاوير،
طريق
بلكه رابطهاي اس��ت اجتماعي ميان اشخاص كه از ِ
تصاوير واسطهاي شده است» .اشتراكگذاري تصاوير در
اينستاگرامبه نمايشگذاشتننسبتورابطهكنشگران با
جهاناجتماعيوماديآنهاست.برايمثالبازنماييزندگي
وفرهنگالكچريازسويطبقاتباال،نمايشتفريحاتو
شخصيترينلحظاتزندگيدراينستاگرامبهنوعيپوشش
و بازتاب دادن آن به واسطه تصاوير در راستاي تمايزگذاري
با ديگران است .در حقيقت نمايش زندگي مرفه از جانب
طبقاتباالبهنوعيتمايزگذاريآنهابينخودومخاطباني
است كه اين تصاوير را ميبينند .از اين روست كه «نمايش
ترجمان
بيشتر[جهانبيني]استكهتبديلبهواقعشدهو
ِ
مادييافتهاست.جهانبينياياستكهعينيتيافته» .به
واسطه نمايش لحظات و تجربيات مختلف زندگي است
كه طبقات و گروههاي اجتماعي از يك س��و بين يكديگر
تمايزگذاريميكنندوازيكسوخودفريفتهيكسانسازي
فرهنگها،سبكهايزندگي،نوعپوششوتجربياتيك
دستشدهاند.
«نمايش ،دريافته در كليتش ،توأمان نتيجه و پروژه شيوه
جهان
تزئين اضافه شدهاي بر ِ
توليد موجود است .تكمله يا ِ
قلبغيرواقعيتگراييجامعهواقعي
واقعينيست.نمايش ِ
نمايش نوكيس��هگان همراه
توان
اس��ت» .از اين رو نمي
ِ
ب��ا پرچمها و نمادهاي مذهبي و عزاداري با ماش��ينهاي
ميلياردي وارداتي را بيمناس��بت با س��اختار اقتصادي و
سياسيتحليلكردوفهميد،چهايننمايشعينيتيافته

وتجلياقتصادسياسيكنونييعنيوجودطبقهايمسلط
كهبهواسطهدستيابيبهمنابعقدرتوثروتدريكتفاهم
نانوش��ته در پي نهايت بهرهبرداري از آن است « .نمايش...
اشكالويژهاش،خواهاطالعرسانيباشدياترويج،تبليغ
تحت ِ
باشديا ِ
مصرفمستقيمسرگرميها،نمايشالگويكنوني
زندگي اجتماع غالب را تشكيل ميدهد .تصديق همه جا
ِ
مصرف منتج شده
انتخاب از قبل شدهاي در توليد و
حاضر
ِ
از آن است .شكل و محتواي نمايش به گونه يكسان توجي ِه
تا ِم شرايط و ِ
بخش
اهداف نظامند .نمايش به عنوان ِ
اشغال ِ
زمانزيستهخارجازتولي ِدمدرنحضورهميشگياين
اصلي ِ
توجيههمهست».جنبهنمايشيوبيانظاهرياينستاگرام
بهترينبستربرايترويج،تبليغوسرگرمسازيكاربراندر
جهت سبك و الگوي زندگي و مصرف غالب را ايجاد كرده
است.شمادراينستاگرامالگوهايجديدپوشش،آرايش،غذا
خوردن،رستورانگرديوبسياريديگرازمصاديقالگوهاو
سبكزندگيراميتوانيددنبالكنيد.
ِ
ايجابيت
به زعم دوبور نمايش به صورت يك موجوديت و
غيرقابل ِ
بحث بيكران دس��ت نيافتني نمودار ميگردد.
«نمايش ...تنها حرفش اين اس��ت كه آنچه ظاهر ش��ود
خوب است ،آنچه خوب اس��ت ظاهر ميشود .رفتاري كه
نمايش اصوال مطالبه ميكند پذيرش منفعالنهاي است
آوردن
شدن بي ِ
بديل خود ،با در ِ
كه پيشاپيش شيوه ظاهر ِ
ظواهر به انحصا ِر خود ،عمال كس��ب كرده است» .شايد از
همين روست كه شبكههاي اجتماعي مانند اينستاگرام
و فيسبوك تنها گزينه (اليك) يا پس��نديدم دارند و هيچ
گزينهاي براي رد ،انكار و عدم تمايل و دوس��ت نداش��تن
مطالبدرگزينههايشانوجودندارد،چراكهانتظاردارند
كاربران آنچه را به نمايش درميآيد منفعالنه بپس��ندند و
تصديق كنند .سرمايهداري در مرحله نخست براي تسلط
دادن زندگي از
امر اقتصادي بر امر فرهنگي از غايت ق��رار ِ
«بودن» به «داشتن» شده بود و در مرحله كنوني اشتغال
تامشهروندان(ودراينجاكاربراناينترنت)بايدبهسيرنزولي
تعميميافتهديگرياز«داشتن»به«نمودن»بينجامد،چرا
كه غايت «دارايي و برازندگي» كاركرد غايياش به نمايش
گذاشتن است ،چرا كه «نمايش س��رمايه است در چنان
درجهايازانباشتكهبهتصويرتبديلميشود».
منبع:باشگاهانديشه

مينامند-وطوريبرنامهنويسيكنندكهرفتارشانمنطبق
بر قوانيني باش��د كه از جوامع واقعي اس��تنباط كردهاند.
آنها ميتوانند اين جوامع شبيهسازيش��ده را در معرض
تنش قرار بدهند ،مث ً
ال با تزريق زادوولد ناگهاني بهصورت
مجازي و اثرات آن را بر دولت ،نخبگان و تودهها مش��اهده
كنند .وقتي مقدار پسي به سطح بسيار خطرناكي رسيد،
ميتواننديكشوك-مث ً
الدرقالبحملهخارجي-بهمدل
اضافه كنند يا تابآوري جامعه را با تقويت زيرس��اختها
افزايشبدهندتاببينندجامعهچهواكنشينشانميدهد.
ميتوانند پرس��شهايي از اين دست بپرسند :براي سوق
دادن يك جامعه بحرانزده به س��وي فروپاشي كامل چه
كاري الزم است؟ چه مداخالتي جامعه را به سرانجامي با
خونريزي كمتر هدايت ميكند؟ چرا برخي جوامع نسبت
به جوامع ديگر تابآوري بيشتري دارند؟ البته ،تجربه ما
درباره بحران اقليمي نش��ان ميدهد كه حتي اگر بتوانيم
آينده را مثل آبوهوا پيشبيني كنيم و به مجموعهاي از
تدابيرپيشگيرانهبرايدفعخطرفروپاشياجتماعيدست
يابيم ،اين بدان معني نيست كه از چنان اراده سياسياي
برخوردارخواهيمبودكهبهچنينتوصيههاييعملكنيم.
درست است كه معموالً جوامع انساني همواره در بازسازي
خود پس از فجايع اجتماعي عملكرد بهتري درمقايس��ه
با پيشگيري از فجايع داشتهاند ،اما استثناهايي نيز وجود
دارد .تورچين به برنامه «ني��و ديل» امريكا در دهه۱۹۳۰
اش��اره ميكند كه در آن دوران نخبگان امريكايي رضايت
عوض
دادندثروتفزايندهخودراعادالنهترتقسيمكنند،در ِ
اين تضمين ضمني كه «مباني نظام سياسي-اقتصادي
به چالش كشيده نشود» .بهگفته تورچين ،جامعه امريكا
توانس��ت با اين پيمان خود را از وضعيت��ي بالقوه انقالبي
بيرون بكشد .گلدستون در ادامه ميخواهد اين پيام را به
گوشهمگانبرساندكهاينگونهپيمانهابازهمميتوانند
كارساز باشند .او اكنون استاد سياست عمومي در دانشگاه
ميسونايالتويرجينياومشاورشورايملياطالعات
جورج
ِ
امريكاست-سازمانيكهبهتبييناستراتژيهايبلندمدت
امريكا ميپردازد -اما ميگوي��د ايدههايش تاكنون تأثير
چنداني نداش��تهاند .در كارگاهي كه آوريل گذش��ته در

دانشگاه پرينستون با موضوع فروپاشي اجتماعي برگزار
شد ،شخصي از وي پرس��يد كه چرا جوامع تاريخي اغلب
اقدام و واكنشي از خود نشان ندادهاند ،حتي در مواردي كه
نشانههايبحرانيقريبالوقوعانكارناپذيربودهاست؟اوپاسخ
داد كه چون قش��ر نخبگان كه در سايه ثروت و مزيتهاي
ويژه خود از آش��وب در امان ماندهاند ،تا مدتي پس از آغاز
فروپاشي همچنان به زندگي مجلل خود ادامه ميدهند.
تورچين بر اين باور اس��ت كه تاريخدانان نيز بهزودي علم
پيچيدگي را با آغوش باز خواهند پذيرفت ،همانطور كه
زيستشناساننيمقرنپيشپذيرفتند.آنهاخواهندفهميد
كه اين علم به ما امكان ميدهد تا با ژرفبيني و دورنگري،
الگوهاييراتشخيصبدهيمكهبهچشمبشرديدهنميشود.
درواقع ،اين اتفاق آغاز ش��ده اس��ت .در چند س��ال اخير،
نهادهايي با هدف تشويق سياس��تگذاران به انديشيدن
درباره درسهاي بلندمدت تاريخ شكل گرفتهاند ،از جمله
«مركز مطالعه ريسك وجودي» در دانشگاه كيمبريج .در
نشست پرينستون يك تحليلگ ِر ريسك از مركز تحقيق
و توسعه مهندس��ي ارتش امريكا حضور داشت كه به اين
پرس��ش فكر ميكند كه چگونه ميتوان اياالت متحده را
با نگاه به گذش��ته در برابر تهديدهاي آتي تابآورتر كرد.
همه اينها از نظر تورچين پيشرفتهاي دلگرمكنندهاي
است،اماسال ۲۰۲۰فرارسيدهاستوخطوطايدئولوژيك
چنان بين نهاده��اي قانونگذار ،چه در امري��كا و چه در
انگلس��تان ،جدايي انداخته اس��ت كه نميتوانند كارايي
مناسبيازخودنشاندهند.درهردوكشور،نخبگانناراضي
قدرت را بهنام مردم به دست گرفتهاند ،درحاليكه به علل
اساسيبيماريجامعهنميپردازند:نابرابريروبهگسترش،
نخبگانيخودبينودولتيشكننده.
گلدستون ميخواهد تسلي خاطر بدهد .او ميگويد:
«هيچك��س در دهه  ۱۹۳۰نميتوانس��ت تصور كند
اروپا تا دهه  ۱۹۶۰چقدر ثروتمند خواهد شد يا اينكه
كش��ورهاي اين قاره متحد خواهند شد .ممكن است
اوضاع يكي دو دهه بدتر شود ،ولي احتماالً پس از پشت
سر گذاشتن بحران خيلي بهتر خواهد شد» .اين تسلي
در ذات نگاه چرخهاي به تاريخ نهفته است.

گزارش
كودكان بيكاري كه
پولسازي ميكنند

به گفته يك فعال حوزه ك��ودكان كار ،با وارد كردن
كودكان به صحنه كنسرت يا يك برنامه تلويزيوني،
حقوق فردي آنها زيرپا گذاشته ميشود .دوم ديماه
سال ۹۸بود كه يك گروه موسيقي در كنسرت خود
از كودك افغانستاني كه مورد توهين چند شهروند
ايراني قرار گرفت ه بود ،دعوت كرد و او را روي صحنه
برد .خواننده اين گروه وقتي كودك روي صحنه اين
كنسرتبود،آهنگيافغانستانيخواندوآنآهنگرابه
تمامافغانستانيهاتقديمكرد.اينكنسرت،نخستين
موردي نبود كه خوانندگان از كودكان كار استفاده
كردند ،پي��ش از اين همچنين اتفاقي تكرار ش��ده
است ،ممكن است دليل اين سبك از رفتار ،نه صرفا
براي استفاده از كودكان كار و تبليغ ،بلكه راهي براي
به تصوير كشيدن زندگي آنها و دشواريهايي كه در
اينزندگيمتحملميشوند،عنوانشود؛درصورتي
كه اگر تنها هدف كمك به كودكان كار باشد ،لزومي
به دعوت آنان روي صحنه نيست ،ميتوان با احترام
بهشانورعايتحقوقكودكانبهآنهاكمككرد.
هنرمنداني هستند كه عوايد حاصل از فعاليتهاي
خودرابرايكمكبهكودكانكاراختصاصميدهند،
اما از آنها روي صحنه و در تبليغ كنس��رت يا برنامه
تلويزيوني خود استفاده نميكنند .درباره استفاده از
كودكانكاردركنسرتوبرنامههايتلويزيوني،فاطمه
قاس مزاده،رييسهياتمديرهشبكهياريكودكانكار
بهخبرنگارايرناپالسميگويد:ممكناستزمانيدر
برنامهتلويزيونيياكنسرتدربارهكودككارصحبت
شود ،اما حضور آنها و صحبتبا آنهابه صورتينباشد
كهبهحرمتاينكودكانلطمهواردكند،زيراممكن
استازاينكودكانبهنوعيسوءاستفادههنريشود.
البتهبراياينكهدركدامبرنامهازكودكانسوءاستفاده
شده ،بايد برنامه به خوبي بررسي و هدف مديران از
دعوتكودكانكاردرآنبرنامهدرنظرگرفتهشود.
ايرانتنهاكشورينيستكهدربرنامههايفرهنگي
خود به كودكان كار و اقشار آسيبپذير جامعه توجه
ميكند ،بايد توجه داشت در صورت رعايت حقوق
كودكان اي��ن برنامهها ميتواند به نفع آنها باش��د.
قاسمزاده تاكيد دارد :اين برنامهها تا زماني كه در آن
حقيازكودكانضايعنشود،بهنفعكودكاناست،اما
باواردكردنكودكانبهصحنهكنسرتيايكبرنامه
تلويزيوني،حقوقفرديآنهازيرپايگذاشتهميشود.
قاس��مزاده در ادامه ميافزايد :رفت��ار مردم معموال
در ارتباط با ك��ودكان كار در خيابان چه ايراني و چه
افغانستاني،بيشترشاملبيتفاوتي،تحقير،آزار،تنفر
و ترحم است و رفتار همراه با احترام و تكريم كه حق
هر كودكي است كمتر مش��اهده ميشود .ترحم از
جمله رفتارهايي است كه متاسفانه بسياري از مردم
آن را رفتاري مناس��ب ميدانند و اجرا ميكنند .در
مورد كودك افغانستاني نيز بعد از آزار او توسط فرد
ناآگاهي،افرادديگربيشتربهرفتارهايترحمآميزدر
مورداوپرداختند،ازجملهشركتاوبهعنوانمهمان
ويژه در كنسرت .مسلما اين افراد حسن نيت دارند
اما متوجه رفتار ترحم آميز خود و آسيبي كه از اين
طريق به كودك وارد ميشود ،نيستند .اصوال بردن
اين نوع كودكان به مكانهاي خاص مانند سلماني،
رستوران ،كنسرت و...براي انان ناشي از ترحم است
و گرنه راههاي زيادي براي كمك به اين نوع كودكان
وجود دارد.
نبايدبرايدادنآنچهحقكودكاست
از او سوءاستفاده كرد
يكبرنامهتلويزيونيدرارديبهشتسال۹۶ازكودكان
كارومعلمهايشانبرايشركتدراينبرنامهدعوت
كرد.اينبرنامهتعداديازكودكانرارويصحنهبرد،
باآنهاصحبتكردودقايقيشادبرايكودكانكاررقم
زد،امااينكودكانبعدازاينبرنامهچهحاليخواهند
داش��ت؟ آيا ش��ب به جايي جز خانه خود ميروند؟
خانهايكهفردابايدازآنراهمترو،پستوييككارگاه،
چهارراههايشهريو...راپيشبگيرند.آيامسووالن
اينبرنامههافكريبرايفردايكودكانكاركردهاند؟
يافقطبااستفادهازآنهادقايقتلويزيونراپرميكنند؟
كودك كار از حقوق ابتدايي خود بيبهره است ،حق
آموزش و حق تغذيه سالم كه سازنده آينده ذهني و
جسمياواست،ازاينكودكانگرفتهشدهودرعوض
آنهامجبورندكاركنند.قاس مزادهدربارهتاثيراستفاده
از كودكان در رسانههاي عمومي توضيح ميدهد:
درستنبودنمسالهدررعايتنشدنحقوقكودكان
است.آموزشحقكودكاناستواگركودكانبههر
دليل از اين حق محروم شوند ،نبايد اين كودكان را
در رس��انههاي عمومي وارد كنيم و بگوييم كه اين
كودك نميتواند به مدرس��ه رود و براي مدرس��ه
رفتن او كمك جمع شود .اين روش از نظر احترام به
شخصيت اين كودكان درست نيست .براي تامين
مخارجتحصيليورفعسوءتغذيهاينكودكان،نبايد
ازخودآنهااستفادهشود.نيازينيستكهبرايدادن
اينحقبهكودكان–حقيكهازبايدداشتهباشندو
از آنها گرفته شده است -تصوير آنها را در رسانههاي
عمومينشاندهيم.جلوگيريازاستفادهرسانههاي
عمومي از كودكان كار در ش��رايطي اتفاق ميافتد
كه نهادهاي دولتي و غيردولتي زيادي در اين حوزه
فعالهستندوميتوانندجامعهومسووالنبرگزاري
چنين برنامههايي را درب��اره تاثير چنين رفتاري با
كودكان آگاه كنند .رييس هياتمديره شبكه ياري
كودكان كار در اين باره توضيح ميدهد :در همكاري
كهباديگرانجمنهاداريم،متوجهشديم،آنهاهمباما
همفكرهستند.نبايدبراياجراييكبرنامه،حقوق
كودكان ناديده گرفته شود .ممكن است مسووالن
برنامه نادانسته اين كار را انجام دهند و ندانند كه اين
كار براي كودكان مناسب نيست .براي مثال جايي
در يكي از ميدانهاي شهر تهران كودكان را اصالح
رايگان ميكردند .ب��ه برگزاركنندگان اين فعاليت
اطالع داديم اين كار ناشايستي است كه كودكان را
در مالعام بنشانيد و با آنها عكس بگيريد تا بتوانيد به
ديگران اثبات كنيد كه اين كار را انجام دادهايد .اين
خبرميتواندفقطبااطالعرسانيكتبيانجامشود.

دنيايفناوري
محافظ گوشیکه باکتریها
را میکشد

انگجت|گوشیهایهوشمندمملوازباکتریهای
خطرناکهستندومیتوانندسالمتانسانرابهخطر
بیندازند،امایکمحافظگوشیضدباکتریمیتواند
این مشکل را برطرف کند .به گزارش مهر ،بسیاری
از افراد عادت دارند گوشیش��ان را با خود به همه جا
ببرندواینموضوعتلفنهمراهرابهابزاریآلودهمبدل
میکند ،اما یک شرکت تجاری به نام اوترباکس یک
پوششمحافظتلفنهمراهضدمیکروبیتولیدکرده
که قادر به از بین بردن باکتریهاس��ت .این پوشش
ضدباکتریهممیکروبهایخطرناکرامیکشدو
همازرشدآنهاروینمایشگرگوشیکهدستانسان
بهطور مرتب ب��ا آن تماس دارد ،جلوگیری میکند.
پوش��ش یادشده در مقایس��ه با پوششهای عادی
تولیدشدهبرایحفاظتازنمایشگرپنجبرابربیشتر
ضدخش است .پوشش مذکور که در آینده نزدیک
در ابعاد مختلف به بازار میآید با طیف گستردهای از
گوشیهای اندرویدی و همینطور آیفون سازگاری
دارد.قیمتاینمحصولهنوزاعالمنشدهاست.

اپل ویژگیهای آیفون
جدید را لو داد

آسینایج|اپلبهطورتصادفیاطالعاتیرادرمورد
ویژگیهایجدیدآیفونخودمنتشرکردهکهنشان
میدهد این گوشی دارای حسگر اثرانگشت در زیر
نمایشگر و نیز دوربین سلفی جاساز شده جدیدی
است .به گزارش مهر ،در ماههای اخیر اطالعاتی در
موردبرخیویژگیهایآیفونجدیدمنتشرشدهکه
ازجملهآنهامیتوانبهسازگاریآنباشبکههاینسل
پنجم ،شارژ باتری باال و غیره اشاره کرد .اما اطالعات
افشاشده توسط اپل بهطور تصادفی نشان میدهد
این بار هم دوربین و هم حسگر اثر انگشت آیفون در
زیرنمایشگرجاسازیشدهاندوباانگشتقابللمس
نیستند .این مساله بهخصوص با توجه به انتقادهای
گس��ترده در مورد طراحی زمخ��ت و غیرحرفهای
دوربینهای آیفونهای قبلی قابل توجه است .البته
هنوز مشخص نیس��ت که دوربین اصلی آیفون هم
تختترشدهیاانتقالدوربینبهزیرنمایشگرتنهادر
مورددوربینسلفیآیفونانجامشدهاست.اولینبار
سایتلتسگودیجیتالبابررسیچنداختراعجدید
ثبتشده اپل که مدتی توسط این شرکت در فضای
مجازی در دسترس قرار گرفت ،از این موضوع مطلع
شد .اختراعات یادشده در دس��امبر سال  ۲۰۱۹در
ژاپنثبتشدهاند.

رونمايي از انسانهای
مصنوعی

ورج| اس��تارلبز از انس��ان مصنوعی خود رونمایی
میکند .به گزارش زوميت ،اس��تارلبز شرکت تابع
سامسونگ ،رسما پروژه اسرارآمیز انسان مصنوعی
خ��ود را با عن��وان نئ��ون ( )Neonرونمای��ی کرد.
البته انس��انهای نئون فقط آواتارهای دیجیتالی و
شبهانس��انهای کامپیوتری هستند که عملکردی
مش��ابه هولوگرام انسانی یا س��یری دارند .استارلبز
نوآوری جدیدی در آواتارهای خود گنجانده ،اما فعال
از توصیف جزئیات این فناوری خودداری کرده است
و اخبار موجود بیشتر برپای ه حدس و گمان هستند.
پراناف میس��تری ،مدیرعامل اس��تارلبز ،دراینباره
میگوید« :نئون نوعی زندگی است .میلیونها گونه
در س��یاره ما وجود دارند و امیدواریم گون ه دیگری به
اینمجموعهاضافهکنیم.تشبیهفناوریبهبخشیاز
زندگیواقعیوحیات،منطقیومعقولاست.درحال
حاضر هیچ ایدهای دربارهی شکل واقعی آواتارهای
نئون وجود ن��دارد؛ اما طب��ق کنفرانس مطبوعاتی
استارلبز،میتوانبااطمینانازبرخیویژگیهایآن
سخن گفت .برای مثال بهگفت ه استارلبز ،آواتارهای
نئون به روش محاسباتی ایجاد ش��دهاند و میتواند
با نمایش احساس��ات و هوش ب��ا کاربران گفتوگو
کنند.آواتارهابراساسانسانهایواقعیشبیهسازی
شدهاند؛اماحالتهاوگفتوگوهاواحساساتجدیدی
به آنها اضافه ش��ده اس��ت .آواتارهای نئون قابلیت
سفارشیسازیبرایوظایفمختلفدارندومیتوانند
باتأخیرکمترازچندمیلیثانیهبهپرسوجوهاپاسخ
دهند.آواتارها،تنهاپوستهایبصرییادستیارهای
هوش مصنوعی نیستند؛ بلکه کاربردهای متعددی
دارند .در آین��دهای نزدیک ،میت��وان آواتار نئون را
بهعنوان نماینده خدماتی ،مشاور مالی ،ارائهکننده
خدماتبهداشتودرمانییانگهبانبهخدمتگرفت.
نئونها بهمرور زمان نقش ایستگاههای تلویزیونی یا
سخنرانیابازیگرانفیلمرابرعهدهمیگیرندیاخیلی
سادهمیتوانازآنهابهعنواندوستوهمراهاستفاده
کرد .بدیهی است انسانهای ( CGIپردازش تصویر
کامپیوتری) در س��الهای اخیر بیش��تر به واقعیت
نزدیکشدهاندودرسناریوهایمتعددیبهکارگرفته
میشوند .اگر استارلبز بتواند شکل واقعگرایانهتری
از آواتاره��ا را عرضه کند ،این محصوالت در س��طح
گس��تردهای بهکار خواهند رفت .باوجود اين ،اگر با
خوشآمدگویی مجازی در م��وزه یا فرودگاه روبهرو
شدهباشید،متوجهمیشویددرج ه«انسانیت»آواتارها
بسیار کم است .این آواتارها در بهترین حالت ،سیری
یاالکساباچهرهای CGIهستند؛امامشخصنیست
آیااستارلبزمیتواندمحصولخوشایندتریتولیدکند
یاخیر.شرکتاستارلبزدربخشروابطعمومیخود،
بهطورخالصهفناوریسازندهآواتارهاراتوصیفکرده
است .آنها از نرمافزاری اختصاصی بهنام Core R3
برای ساخت آواتارها استفاده کردهاند که روش آن از
اساسبادیپفیکودیگرفناوریهایبازسازیچهره
متفاوت است .استارلبز سؤالهای زیادی را بیجواب
گذاشت .برای مثال ،اشارهای به امکاناتی مثل ضبط
ویدئویی باکیفیت در مدلهای س��هبعدی یا هوش
مصنوعی برای ایجاد حرکات چهره نکرد؛ اما بهنظر
میرسدبادیدن محصولنهایی،بهتر میتواندرباره
آنقضاوتکرد.
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دانش و فن

استارتآپهايي كه با وجود چندين سال فعاليت ،در سال  2019تعطيل شدند


روياهاي  برباد رفته كسبوكارها
گروه دانش و فن
استارتآپهايي سخن به
اغلب اوقات در رس��انهها از 
ميان ميآيد كه توس��ط چند جوان كاربلد و مشتاق
راهاندازي ش��ده و پلههاي ترقي را يكي پس از ديگري
پيمودهاند ،اما بهندرت س��راغ آنهاي��ي ميروند كه در
مسير راهاندازيكسبوكارهاينوپا شكستخوردهاند.
هرچند اشتياق و تخصص دو شرط الزم براي موفقيت
اس��ت اما در اين مسير بايد صدها مورد ديگر هم كنار
استارتآپ بدرخشد .بارها
هم قرار بگيرند تا طالع يك 
شنيدهايمكههرشكستميتواندپليبهموفقيتباشد
و وبسايت ديجياتو از گزارش تككرانچ ،در نخستين
استارتآپهاي بزرگي
روزهاي ۲۰۲۰به مرور داستان 
پرداخته اس��ت كه باوجود ت�لاش كاركنانش ،پرنده
خوشبختي روي شانهشان ننشس��ته است و سرآخر
به تعطيل كردن استارتآپشان مجبور شدند و موفق
نشدند كارنامه خود را به سال جديد ميالدي برسانند.
استارتآپ سختافزاري از نسل
هفت سال قبل يك 
جديد ماش��ينهاي اس�لات در رويداد WWDC
رونماي��ي ك��رد .كمپاني ج��وان آنك��ي ( )Ankiبه
دس��تاوردهايش افتخار ميكرد .آنكي س��ه سال بعد
ربات كوچك  Cozmoرا معرفي كرد كه نتيجه يك
سرمايهگذاريسنگينوبهخدمتگرفتنانيماتورهاي
س��ابق پيكس��ار و دريموركس براي ايجاد عواطف در
چش��مهاي ربات بود .اين شركت در اواخر  ۲۰۱۸هم
از ربات��ي ديگر با عنوان«وكت��ور» رونمايي كرد اما در
آوريل  2019و باوجود فروش  ۱.۵ميليون ربات براي
هميشه تعطيل ش��د .مدت فعاليت اين استارتآپ از
س��ال  2010تا  2019و سرمايه جذبشدهاش۱۸۲ ،
ميليون دالر بود.
استارتآپ چريوت ( )Chariotدر زمينه حملونقل

فعاليت داشت و هدفش بازسازي اين حوزه با ناوگاني
از ونها بود .در اين س��رويس رانندگان بهترين مسير
را براس��اس انتخابهاي عمومي انتخاب ميكردند.
عملكرد موفق چري��وت نظر مديران ف��ورد را به اين
ش��ركت جلب كرد و در  ۲۰۱۷آن را به مالكيت خود
درآوردند .هنوز دو س��ال از اين ماجرا نگذشته بود كه
فورد بدون اعالم جزييات دقيق شركت را براي هميشه
تعطيل كرد .تنها توضيح كمپاني خودروسازي اين بود
كه در دنياي امروز نيازها و خواس��تههاي مشتريان و
شهرها به سرعت در حال تغيير است .مدت فعاليت اين
شركت از سال ۲۰۱4تا ۲۰۱9و سرمايه جذبشدهاش
سه ميليون دالر بود.
اس��تارتآپهاي فع��ال در حوزه

در دنياي فناوري،
هدس��تهاي واقعيت افزوده چندان زياد نيس��تند و
داك��ري ( )Daqriيكي از آنها بود .ه��دف اوليه اين
ش��ركت توسعه ابزارهايي براي تس��هيل فرآيندهاي
كاري س��ازمانها بود ام��ا ياراي رقابت ب��ا غولهايي
مثل مايكروس��افت و حتي مجيك ليپ را نداشتند.
هرچند پيچيدگيهاي فني سختافزارهاي واقعيت
افزوده ،بسياري از سرمايهگذاران را نسبت به اين حوزه
بيعالقه كرده اما مش��كل اصلي داكري ،دشوار بودن
آموزش نحوه بهكارگيري هدستهاي واقعيت افزوده
به كاركنان س��ازمانها بود كه باعث شد شركتها از
خريد اين تجهيزات منصرف ش��وند .هرچند داكري
بوكار واقعيت افزوده در سال گذشته
تنها قرباني كس 
نبود .اين شركت از سال  2010تا  2019فعاليت كرد

و موفق به جذب  ۱۳۲ميليون دالر س��رمايه شده بود.
هدف استارتآپ هومشير ( ،)HomeShareكاهش
هزينههاي فزاينده اجاره خانه از طريق تهيه مس��كن
مش��ترك براي چندين نفر بود .در اين سيستم خانه
از طريق پارتيش��نها بخشبندي ميشد و هر فرد در
يكي از اين بخشها سكونت داش��ت .با وجود تمامي
بوكار هومشير چنان به در بسته خورد
تالشها كس 
كه شركت پس از تعطيلي اعالم كرد قادر به برگرداندن
وديعه كاربران براي پارتيشنها نيست و آنها ميتوانند
پارتيشن را نگاه داشته يا به فروش برسانند .هومشير از
ل 2016تا 2019مشغول فعاليت بود و ۴.۷ميليون
سا 
دالر سرمايه جذب كرد.
اس��تارتآپ جيبو ( )Jiboهم در كار توليد رباتهاي
تعامليفعاليتداشت.رباتدوستداشتنيآنهاحاصل
كمپيني بود كه در س��ايت  Indiegogoراهاندازي
شده و بعد از ماهها انتظار به دست كاربران رسيد .اين
ربات از طريق دوربين تش��خيص چهره ،ميكروفون،
اسپيكر ،حسگر و غيره با كاربران ارتباط برقرار ميكرد
و بازخوردهاي مثبتي دريافت كرده بود .با وجود اين،
قيمت باالي آن در مقايسه با محصوالتي مثل اسپيكر
هوشمند اكو ،عرصه را بر كمپاني تنگ كرده بود .راهكار
اوليه مديران شركت تعديل بخشي از نيروها بود اما اين
راهحل هم جواب نداد و در نهايت تصميم به تعطيلي
كسبوكار گرفته شد.
ربات جيبو آوريل س��ال  2019با انتش��ار اين پيام به
كاربرانش خبر داد كه به زودي براي هميشه خاموش
خواهد شد« :از دوراني كه با هم بوديم بسيار لذت بردم.
بسيار ممنونازاينكهاجازهداديدكنارتانباشم ».مدت
فعاليت جيبو از  2012تا  2019بود و توانست در اين
استارتآپ
مدت ۷۲.۷ميليوندالرسرمايهجذبكند .
موويپ��س ( )MoviePassب��ه كارب��ران اجازه

ميداد با خريد اش��تراك ماهيانه ،بهصورت روزانه
بليت فيلم دريافت كنند .عملكرد اين شركت چنان
درخش��ان بود كه تنها يك سال پس از راهاندازي به
فهرست بهترين اپليكيش��نهاي سال چند نشريه
معتبر راه پيدا كرد .ت��ا مدتي همهچيز خوب پيش
ميرفت و موويپس ميليونها مش��تري براي خود
دستوپا كرد اما افت كيفيت سرويسها باعث شد
در  ۲۰۱۸تعداد كاربرانش  ۹۰درصد كم شود .اين
شركت در اواخر عمرش هر هفته با فاجعه جديدي
مثل قطعي سرويس و افش��اي اطالعات دهها هزار
مشتري دستوپا ميزد و مجبور بود بيشتر و بيشتر
پول قرض كند؛ درنهايت مديران موويپس درهاي
شركت را براي هميشه بستند .موويپس از 2011
تا  2019مش��غول به كار ب��ود و  ۶۸.۷ميليون دالر
سرمايه جذب كرد.
اس��تارتآپهاي شكس��تخورده

يك��ي از اولي��ن
در س��ال  ،۲۰۱۹س��رويس تحويل غ��ذاي مانچري
( )Muncheryبود .اين كمپاني با ارسال ايميلي به
مشتريانش از تعطيلي قريبالوقوع كسبوكارش خبر
داد اما اين كار صداي فروش��ندگان را درآورد چرا كه
معتقدبودندمانچريميدانستهتواناييپرداختهزينه
غذاها را ندارد اما حتي در ساعاتهاي پاياني هم آنها را
در جريان نگذاشته است .خاموشي ناگهاني مانچري
جنجاله��اي زي��ادي را در مورد مس��ووليتپذيري
و حس��اب و كتاب آنها ب��ه راه انداخ��ت .درحالي كه
اس��تارتآپ سكوت

س��رمايهگذاران و مديران ارشد
اختيار كرده بودند ،فروش��ندگان بهدنبال توضيحي
براي اينكار بوده و حتي تجمعهايي اعتراضي هم برپا
كردند .مدت فعاليت مانچري از سال  2010تا 2019
و سرمايه جذبشدهاش  ۱۲۵ميليون دالر بود .ناميكو
( )Nomikuيك��ي از جديدترين اعضاي فهرس��ت

فضاي مجازي ،جهنمي براي «تروريست كتوشلواري»
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرد كه فضاي
مجازي ،جهنمي براي «تروريس��ت كتوشلواري»
ش��ده اس��ت .به گزارش ايس��نا ،پس از اقدام امريكا
براي حمله تروريستي به سردار سپهبد شهيد قاسم
سليماني و اقدام شبكههاي اجتماعي از جمله توييتر
و اينس��تاگرام در ح��ذف تصاوير و پس��تهايي كه
كاربران در جهت عرض تسليت و واكنش به اين اقدام
تروريستي منتشر كردند ،محمدجواد آذري جهرمي
در جديدترين پست خود در تويير اعالم كرد« :فضاي
مجازي ،جهنمي براي تروريست كتوشلواري شده
است .فشار به ش��ركتهاي امريكايي براي سانسور
شديد واكنشها به جنايتش و نيز فيلتر كامنتها و
غيرفعال كردن تگها در شبكه اجتماعي شخصيش
حيف��م ميآيد ب��ه او كه تاري��خ را خ��وب نميداند،
«طب��س» را يادآوري كنم ،حريف ش��نهاي بيابان
ايران هم نبوديد».

آذري جهرمي همچنين پ��س از توييت تهديدآميز
ترامپ مبنيبر حمله به نقاط فرهنگي توسط ترامپ،
آذري جهرمي در توييتي به آن واكنش داد و گفته بود:
گ متنفر
«ترامپ مانند داعش و هيتلر است و از فرهن 
است .او يك تروريست كتوشلواري است».
آذري جهرمي پيش از اين هم گفته بود اقدام امريكا در
سانسور صداي ملت ايران و جهان تنها يك بيآبرويي

ظرفيت ICTافغانستان براي سرمايهگذاري فعاالن ايراني

يك فعال حوزه فن��اوري اطالعات با بيان اينكه بخش
خصوصي افغانستان پتانسيل همكاري با شركتهاي
ايراني حوزه فاوا را دارد ،گفت« :فضاي فعاليت ايرانيان
در حوزه نرمافزار در اين كش��ور باز اس��ت ».به گزارش
فدراسيون فناوري اطالعات و ارتباطات ،بابك ندرخاني
با بيان اينكه كش��ور افغانس��تان فض��اي خوبي براي
سرمايهگذاري فعاالن  ICTاست ،اظهار كرد« :اشرف
غني رييسجمهوري افغانستان بهشدت بر ايجاد شهر
هوشمند ،ديجيتالسازي و بسترهاي الكترونيك در
اين كشور تاكيد دارد و از سوي ديگر بخش خصوصي
افغانستان كامال پتانس��يل اين را دارد كه با ايران وارد
همكاريشود».ويباذكرچندنكتهبرايفعاالنفناوري
اطالعاتكهقصدحضوردربازار ICTافغانستانرادارند،
گفت« :هزينهها و تجهيزات بس��ترهاي الكترونيك را
كش��ورهاي اروپايي بهطور خاص در افغانس��تان ارايه
ميدهند و در بس��ياري از حوزهها فع�لا فضايي براي
حضور ايرانيها وجود ندارد؛ البته اين حوزهها بيش��تر
به بخش دولتي مرتبط ميشود .اما در بخش خصوصي
اينفضااكنونوجوددارد.بخشخصوصيدرافغانستان
هزينههاي خ��ود را تامين ميكند و ترجيح ميدهد با

ايران همكاري داشته باشد .چرا كه آنها به ايران نزديك
هس��تند و دو طرف زبان و فرهنگ مشترك با يكديگر
دارند ».ندرخاني با بيان اينكه ميزان قيمت تمامشده
محصوالتدرافغانستانبهشدتباداخلكشورمتفاوت
است ،افزود« :كساني كه عالقهمند به فعاليت در حوزه
 ICTافغانس��تان هس��تند بايد اين موضوع را مدنظر
قرار دهند كه در افغانس��تان يك نرمافزار خيلي خوب
حسابداري حدود  ۱۰۰تا ۲۰۰دالر قيمت دارد .اين در
حالي است كه يك نرم افزار معمولي حسابداري ايراني
با قيمت يك تا دو ميليون تومان در بازار موجود نيست
و نسخههاي بس��يار معمول نرمافزارهاي داخلي زير

استارتآپهاي شكستخورده سال  ۲۰۱۹است كه

تنهاچندهفتهازتعطيليآنميگذرد.كسبوكاراصلي
ناميكو توسعه دستگاههاي پخت هوشمند غذا در خأل
بود كه از طريق گوشي امكان كار با آنها وجود داشت.
اين ش��ركت سرمايه چش��مگيري در اختيار نداشت
و براي توسعه ابداعات دس��ت به دامن سرويسهاي
جمعسپاري ش��د اما در نهايت ياراي رقابت با نامهاي
بزرگرانداشتوتعطيلشد.داستانفرازوفرودناميكو
استارتآپي است كه
مثال خوبي از فضاي اكوسيستم 
در آن فاصله معرفي شدن به عنوان يك الگوي موفق تا
ورشكستگي تنها چندين ماه است .اين شركت از سال
 2012تا 2019مشغول به كار بود و تنها ۱۴۵هزار دالر
سرمايه جذب كرد.
خبرهاي مربوط به ورشكس��تي يكي از پيشروترين
كمپانيهايتوليدعينكواقعيتافزودهبهناماوديجي
( )ODGدر هفتههاي اول  ۲۰۱۹منتش��ر شد .اين
كمپاني درحالي كه دو س��ال قب��ل  ۵۸ميليون دالر
سرمايه جذب كرده بود ،در همان سال اول همه آن را
به باد داد تا از پس پرداخت دستمزد كاركنانش هم بر
نيايد .اوديجي تا اوايل  ۲۰۱۸نيمي از كاركانش را از
دست داد و يكسال بعد از آن هم تنها بدنه اصلي باقي
مانده بودند اما اميد آنها زماني به يأس تبديل ش��د كه
اوديجي چوب حراج به تجهيزات و داراييهايش زده
وآنهارابهكسانيفروختكههويتشانهرگز افشانشد.
مدت فعاليت اين شركت از سال  1999تا  2019بود و
موفق به جذب ۵۸ميليون دالر سرمايه شد.
اس��تارتآپ آمن��ي ( )Omniكارش را در زمين��ه

ذخيرهس��ازي ش��رع كرد اما با فروش تجهيزاتش به
كمپاني رقيب س��عي كرد وارد حوزه ديگري شود كه
چندان موفق نبود .هدف آمن��ي از اين كار ايجاد يك
پلتفرم نرمافزاري بود ك��ه فرآيندهاي فروش و اجاره

محصول را براي شركتهاي سنتي تسهيل ميكرد.
اس��تارتآپهايي ميداند كه

برخي آمن��ي را قرباني
بهلطف حمايت همهجانبه از س��وي سرمايهگذاران
خطرپذير سرويسهاي مشابه را با قيمت كمتر از حد
واقعي ارايه ميكردند .پس از تعطيلي اين كمپاني ۱۰
نفر از مهندسان ارش��د آن به  Coinbaseمهاجرت
كردند.مدتفعاليتاينشركتازسال 2014تا2019
و سرمايه جذبشدهاش  ۳۵.۲ميليون دالر بود.
اس��كالد اينفرنس ( )Scaled Inferenceدر سال
 ۲۰۱۴و توس��ط دو نفر از متخصصان س��ابق گوگل
به نامهاي ديميتري لپيخين و اولكان س��ركوينوگلو
تاس��يس ش��د .هدف آنها اراي��ه فناوريهاي هوش
مصنوعيويادگيريماشيندرسطحكمپانيهاييمثل
گوگلبهشكلعموميودرقالبسرويسهايابريبود.
اينهدفبزرگخيليزودبهسرخطخبرهاتبديلشده
وسرمايهگذارانشناختهشدهاينظيرتنست،فليكيس
ونچرز ،خوس�لا ونچرز را به سوي آنها كشاند .با وجود
اين ،سركوينوگلوبهعنوان مديرعاملاسكالداينفرنس
مدعيشدكهفقدانسرمايهگذاريباعثزمينخوردن
آنها شده ولي دستكم هميشه با كاركنانشان صادق
بودهاند .او دراين زمينه اظهار كرد« :تا لحظه آخر روي
گزينههاي مختلف كار كرده و سعي كرديم تيم را كنار
همقراردهيماماموفقنشديم.نكتهمثبتاينجاستكه
درطولتمامفرآيندهاباتيمصادقوشفافبوديم».اين
شركت از سال  2014تا  2019مشغول به فعاليت بود
و در اين مدت ۱۷.۶ ،ميليون دالر سرمايه جذب كرد.
سينميا ( )Sinemiaهم مانند موويپس ،كسبوكار
فروش بلي��ت فيلم را با ه��زار امي��د و البته موفقيت
استارتآپي باثبات بهنظر
شروع كرد .سينميا در ابتدا 
ميرسيد اما مشكالت اپليكيشن ،دريافت هزينههاي
پنهان از كاربران و سياس��تهاي جنجالي دررابطه با
غيرفعالسازي اكانتها باعث شد انتقادها و شكايات
قانوني بسياري روانه آنها ش��ود .سينميا اوايل امسال
بوكارش در
با غيرفعال شدن س��ايتش از پايان كس 
امريكا خبر داد اما بهص��ورت واضح به تعطيلي كامل
اشاره نكرد .بخش بزرگي از كاركنان اين شركت ساكن
تركيه هستند اما اگر چيزي هم از سينميا باقي مانده
باش��د ،خبري از آن نيست .س��ينميا از سال  2015تا
 2019فعاليت كرد و موفق به جذب ۱.۹ميليون دالر
سرمايه شد.
ويري��ل ( )Vrealحركت��ي جاهطلبان��ه در دنياي
استريم زنده بود كه به كاربران اجازه ميداد محتواي
خود را روي هدس��تهاي واقعيت مجازي اس��تريم
كنند .كارب��ران ميتوانس��تند در محي��ط بازي به
گش��توگذار پرداخته و ش��اهد قتل عام زامبيها به
دست استريمر باشند .اوضاع بر وفق مراد بنيانگذاران
ويريل پيش نرفت و كسبوكارشان به در بسته خورد.
اين كمپاني با انتشار پستي روي سايت رسمي خود
مدعيشدكهدليلشكستويريلبيشازحدپيشرو
بودنشان بوده « :ما جلوتر از زمان خودمان بوديم اما
متاسفانه بازار واقعيت مجازي آنقدر كه اميدوار بوديم
سريع پيش��رفت نكرد .بنابراين ويريل چارهاي جز
تعطيلي ندارد و تيم فوقالعاده ما در پي فرصتهاي
ديگر خواهند بود ».مدت فعاليت اين شركت از سال
 2015تا 2019بود و توانست ۱۵ميليون دالر سرمايه
جذب كند.

تهديدجديدفيشينگبراي كاربران
براي آن كشور بوده است كه قطعا مقابل اين حركت
خواهيم ايستاد .او با بيان اينكه بيآبرويي دولت امريكا
و همپيمانانش در سراس��ر دنيا كه البته عده زيادي
نيستند ،ثابت شده است ،اظهار كرد« :اين بيآبرويي
در به شهادت رساندن و ترور بزرگترين نماد مقابله با
تروريسم در دنيا مشهود است؛ اينها بيآبرو هستند و
از بيآبرو نيز انتظار رفتار معقول نيست».
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه حركت
مردم در سراس��ر دنيا و پس��تهاي ميليوني نه تنها
از داخل ايران ،بلكه از سراس��ر دني��ا و حتي اقدامات
چهرههاي مطرح در شبكههاي اجتماعي ،فضايي را
ايجاد كرد كه موجب ايجاد چنين بيآبرويي شد ،اظهار
كرد :ايجاد اين فضاي منفعالنه ،در واقع يك بيآبرويي
ديگر از سوي اياالت متحده امريكا رقم زد و آنها گمان
ميكنند كه با اين اقدامات ميتوانند مقابل اين حركت
و جنبش بزرگ بايستند.

سه تا  ۴ميليون تومان به فروش نميرود ».وي با بيان
اينكه بخش خصوصي افغانستان كامال پتانسيل اين را
دارد كه وارد همكاري با ايران شود ،در مورد حوزههايي
كه قابليت فعاليت براي ايرانيها وجود دارد ،گفت« :در
حال حاضر فض��اي فعاليت در حوزه نرماف��زار در اين
كشور بيشتر اس��ت .چرا كه ايران توليدكننده عمده
سختافزار نيست و در مواردي هم كه قابليت آن وجود
دارد به دليل اينكه كمكهايي كه افغانستان از اروپا و
امريكا دريافت ميكند ،اجازه مانور به محصوالت ايراني
داده نميش��ود اما در حوزه نرمافزار فضا به مراتب بازتر
است ».اين كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه در
حوزه بانكي نيز فضا براي فعاليت بسيار زياد است ،افزود:
«هنوز مردم در افغانستان همگي حساب يا كارت بانكي
ندارند و فروش دستگاههاي پوز ميتواند بسيار موفق
باش��د .حتي بانكداري الكترونيك هم راهاندازي نشده
و فضا در اين زمينه كامال فراهم اس��ت .از سوي ديگر
حوزههاي خدمات ارزش افزوده مبتني بر موبايل (وس)
كامال موضوع جديدي است و همچنين ساختارهاي
تلويزيونهاي اينترنتي و رسانههاي مرتبط با آنها نيز
از قابليت بااليي براي سرمايهگذاري برخوردار است».

مركز مديريت راهب��ردي افتاي رياس��تجمهوري
نس��بت به تهديد جديد ايميلهاي فيش��ينگ براي
كارب��ران از طري��ق نس��خه تكام��ل يافت��ه باجافزار
 DeathRansomهش��دار داد .نسخه تكامليافته
باجافزار  DeathRansomداراي قابليت رمزگذاري
فايلها با استفاده از يك فرآيند رمزگذاري مستحكم
اس��ت .پژوهش��گران فورتينت ( )Fortinetكه اين
باجاف��زار تكامليافته را كش��ف كردهان��د ميگويند:
«باجاف��زار  DeathRansomدر دو ماه گذش��ته،
بهطور روزانه كاربران را هدف قرار داده اس��ت ».اولين
آلودگيه��اي  DeathRansomدر نوامبر ۲۰۱۹
گزارش ش��ده است .نسخههاي اوليه اين باجافزار يك
شوخي تلقي ميش��د .در آن زمان اين باجافزار صرفا
پس��وند فايلها را بدون رمزگذاري آنها ،تغيير ميداد.
اين كار ب��راي فريب كاربر جه��ت پرداخت مبلغ باج
انجام ميش��د و كاربران تنها با تغيير پس��وند فايلها

ميتوانس��تند آنها را بازيابي كنند .به گفته فورتينت،
نمونههاي جديد  DeathRansomاز يك تركيب
پيچيده از الگوريتمها براي رمزگذاري فايلها استفاده
ميكند.كارشناسانافتاهمچنانازكاربرانميخواهند
تا ايميلهاي مشكوك را بههيچوجه باز نكنند .به گفته
پژوهشگران فورتينت ،نويسنده اين باجافزار مسوول
طيف گس��تردهاي از كارزارهاي مخرب س��ايبري در
سالهاي گذشته بوده اس��ت .پيش از توسعه و توزيع
باجافزار  ،DeathRansomاپراتور اين بدافزار زمان
خود را صرف آلوده كردن كاربران توسط چندين سارق
گ��ذرواژه از جمل��ه  Vidar، Azorultو همچنين
كاوشگره��اي رمزارز مانن��د SupermeMiner
كرده است .نويسنده  DeathRansomسالها در
آلودهس��ازي كاربران به بدافزارها ،اس��تخراج نامهاي
كاربري و گذرواژه آنها از مرورگرها و سرقت اطالعات
احراز هويت آنالين فعاليت داشته است.

دعوت براي شكايت ملي عليه اينستاگرام

مركز فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي به منظور احقاق حقوق
كاربران ايراني در اينستاگرام ،از صاحبان حسابها
و صفحات حذفش��ده در اينس��تاگرام تقاضا كرده
است در پويش ش��كايت عليه اين شبكه اجتماعي
ش��ركت كنند .به گزارش مركز فناوري اطالعات و
رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
در پي شهادت سردار سپهبد قاسم سليماني ،شبكه
اجتماعي اينستاگرام نسبت به حذف مطالب كاربران
ايراني در اين زمينه اقدام كرده و برخي از حسابهاي
كاربران كشور را مسدود كرده يا پستهاي آنها را با
مضمون شهادت اين سردار ملي حذف كرده است.
اين اقدام ب��راي چندمين بار بر جريان يكس��ويه
اطالعرساني و شيوه جديد اعمال حكمراني اياالت
متحده امريكا از طريق شبكههاي اجتماعي وابسته
به اين دول��ت امريكا صحه گذاش��ت و نش��ان داد
مدعيان جري��ان آزاد اطالعات و ارتباطات ،در عمل
براي آزادي و حقوق كاربران فضاي مجازي ارزشي
قائل نيستند .بر همين اساس مركز فناوري اطالعات
و رس��انههاي ديجيت��ال وزارت فرهنگ و ارش��اد

اسالمي ،ضمن محكوم كردن استبداد و ديكتاتوري
رسانهاي حاكمبر ش��بكههاي اجتماعي و بهمنظور
فراهم ش��دن ام��كان مطالبه حقوق تضييعش��ده
كارب��ران ايران اس�لامي ،از صاحبان حس��ابها و
صفحات حذف شده در اينستاگرام تقاضا ميكند با
مراجعه به وبسايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
در اين پويش شركت كرده و زمينهساز طرح شكايت
در مجامع حقوقي بينالمللي باشند .اين فراخوان با
هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي به منظور احقاق
حقوق كاربران ايراني و انجام پيگيريهاي حقوقي
اعالم شده است.

بنگاهها

11

چهارشنبه  18دي 12 1398جمادياالول  1441سال ششم شماره Wed. Jan 8. 2020 1569

«تعادل» دورنماي طرح اشتغال فراگير در استانها را بررسي ميكند

سايه روشنهاي پرداخت تسهيالت طرح
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور ميكند ان
است تا به امروز تا چه اندازه از تسهيالت ويژه اشتغال
فراگير در س��طح كشور پرداخت ش��ده است؟ مدير
پروژههاي س��رمايهگذاري در برنامه اشتغال فراگير و
روس��تايي ،از پرداخت  ۱۰هزار و  ۲۵۰ميليارد تومان
براي اشتغال روستايي همزمان با آغاز اجراي اين طرح
تا كنون خبرداد.رامين اسدي با اشاره به آخرين گزارش
پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي از محل اعتبارات
 ۱.۵ميليارد دالري صندوق توسعه ملي اظهار داشت:
با مجوز رهبري و حمايت دولت و مجلس  ۱.۵ميليارد
دالر از محل صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال
در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت.وي با

بيان اينكه مع��ادل ريالي اين منابع در چهار مرحله به
ميزان  ۱۳ه��زار و  ۳۸۰ميليارد تومان تخصيص پيدا
كرده اس��ت ،گفت ۸۲ :درصد از اي��ن اعتبارات ابالغ
ش��ده معادل بيش از  ۱۰ه��زار و  ۲۵۰ميليارد تومان
به متقاضيان واجد ش��رايط پرداخت شده است .مدير
پروژههاي س��رمايهگذاري در برنامه اشتغال فراگير و
روستايي ،با بيان اينكه در حال حاضر از محل اين اعتبار
براي  ۲۵۰هزار نفر اشتغال جديد مستقيم ايجاد شده
است ،افزود :به منظور تعادل بخشي به روند پرداخت
تسهيالت پيشبيني ميشود ،در سال ۹۹هدف اصلي
در بخشهاي خدمات و تكمي��ل زنجيرههاي توليد
است كه از مانده تس��هيالت و بازپرداخت تسهيالت،
برآورد ميشود كه حدوداًبيش از ۵هزار ميليارد تومان
تسهيالت از مرحله پنجم به متقاضيان واجد شرايط
اعطا شود .مدير پروژههاي س��رمايهگذاري در برنامه
اش��تغال فراگير و روس��تايي تصريح كرد :رستههاي
اولويتدار بر اساس مطالعات پوياي طرح تكاپو بر روي
فعاليتهاي ش��غلي كه داراي قابليت ايجاد اشتغال
بيشتريهستندتعيينشدهاست.
استقبال از طرح اشتغال فراگير
ديروز مدي��ركل جذب و حمايت از س��رمايهگذاري
استانداري خوزستان از صاحبان كسب و كار در اين
استان خواست« :صاحبان طرحهاي سرمايهگذاري
و توليدكنندگان متقاضي دريافت تسهيالت با توجه
ب��ه اينكه زمان زي��ادي براي جذب اعتب��ارات باقي
نمانده براي دريافت تس��هيالت ب��ه بانكها مراجعه
كنند ».رضا قيصي پور در نشست جذب و حمايت از
سرمايهگذاري در محل معاونت اقتصادي استانداري
خوزستان با اشاره به اينكه بايد تا پايان امسال ميزان
اعتبار مورد نياز طرحهاي اقتصادي و توليدكنندگان
اين استان تعيين شود بيان كرد :مشكالت طرحهاي
اقتصادي بايد منعكس شود تا براي حل آنها راهكاري
ارايه ،و مسير براي رونق آنها هموار شود .وي ادامه داد:
براي هر كدام از توليدكنندگان و صاحبان طرحهاي
سرمايهگذاري نياز اس��ت كه يك شيوه نامه داخلي
نوشته شود تا ش��رايط براي دريافت تسهيالت براي
متقاضيان فراه��م ،و هر چه زودتر ب��راي ارايه طرح
خود و دريافت نقدينگي اقدام كنند .مديركل جذب و
حمايت از سرمايهگذاري استانداري خوزستان با اشاره
به شرايط اقتصادي كشور و عرضه تسهيالت بانكي تا
نرخ ۲۷درصد گفت :دولت براي كاهش نرخ تسهيالت
بانكي تمام تالش خود را تاكنون داشته و تالش كرده

زندگي ۴۵۰هزارحاشيهنشين
دركالنشهراصفهان

با استفاد از منابع مختلف از غيرفعال شدن واحدهاي
تولي��دي جلوگيري كن��د .دولت در اين ش��رايط بد
اقتص��ادي حمايت خود را بيش از پيش دارد و تالش
ميكند با آسيب شناس��ي واحدهاي توليدي موانع
موجود را برط��رف كند.قيصي پور بيان كرد :گزارش
مش��كالت بر س��ر راه واحدهاي توليدي و طرحهاي
اقتصادي را به س��تاد اقتصاد مقاومتي كشور گزارش
ارايه خواهيم داد تا در سطح ملي دليل جذب نشدن
اعتبارات در بخش توليد و صنعت مشخص شود.
وي افزود :متاس��فانه در بس��ياري از موارد اعتباراتي
كه براي بخش توليد و سرمايهگذاري در نظر گرفته
ميش��ود جذب نميش��ود  .قيصي پور بيان كرد :با
انجام بازديدهاي ميداني بايد مشكالت بخش توليد
و طرحها و پروژههاي اقتصادي مش��خص شود چرا
كه برخي از سرمايهگذاران تمامي هزينه پروژه خود
را پرداخت كردهاند و نياز به تس��هيالت جزيي براي
راهاندازي پروژه اقتصادي خود را دارند كه بايد توجه
به اين طرحها در اولويت قرار گيرد.

اشتغالزاييبرايپنجهزارو ۳۰۱نفردرگيالن
در همين خصوص عباس عليزاده مدير كل تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي گي�لان روز در خصوص اولويتهاي
پرداخت تس��هيالت اش��تغال فراگير در اين اس��تان
گفت :تاكنون  ۲۸۶طرح با مبلغ  ۱۱۵ميليارد تومان و
پيشبيني اشتغال يك هزار و ۴۵۳نفر در حوزه اشتغال
فراگير ،سه هزار و ۸۴۸طرح با مبلغ ۳۳۴ميليارد تومان
و پيشبيني اشتغال ش��ش هزار و  ۳۳۵نفر در بخش
اشتغال روستايي در استان اجرا شده است.وي با اشاره
بهاينكهتعداد ۲۸هزارو ۵۳۲نفرازمتقاضيانتسهيالت
طرحهاي اشتغال فراگير و روستايي در قالب سامانه كارا
ثبت نام كردهاند ،ادامه داد :اشتغال فراگير مربوط به كل
اس��تان و اشتغال روستايي مربوط به شهرهاي زير ۱۰
هزار نفر و روستاهاست كه در حال بررسي است.
وي گفت :بهتر است متقاضي قبل از ثبت نام ،مطالعات
و بررسيهاي الزم را انجام دهد تا از مشمول شدن خود
دراينطرحمطمئنشود.ويبيشترينرستهفعاليتها
را در گيالن ۱۲مورد شامل شالي كوبي ،زيتون ،خدمات

فني و كش��اورزي ،خدمات بازرگاني ،توليد و فرآوري
چاي ،آبزي پروري ،گردش��گري ،صنايع دستي ،مواد
غذايي ،بس��ته بندي ،طيور و فناوري اطالعات عنوان
كرد و افزود :متقاضيان بايد براي اطمينان از اينكه طرح
مربوطه مشمول اين تسهيالت ميشود يا نه ،طرحهاي
خود را با چهار دس��تگاه صنعت ،معدن ،تجارت ،جهاد
كشاورزي ،شيالت و ميراث فرهنگي هماهنگ كنند.
به گفته عليزاده؛ در اين طرح نخستين گام شناسايي
ظرفيتها و رسته فعاليتها كه بيشترين اشتغال را در
يك منطقه به خود اختصاص دادهاند ،ميباشد و سپس
بايد زنجيره ارزش مشخص و شكافها شناسايي شود و
در مرحله پاياني دولت براي پر كردن شكاف اين زنجيره
تسهيالتپرداخت ميكند.
مدير كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گيالن تصريح كرد:
وزارت تعاون در گذشته براي ايجاد يك شغل تسهيالت
ميداد اما امروز در اين طرح براي پر كردن شكافها ،از
بين بردن سرعت گيرها و موانع مسير توسعه بمنظور
اشتغال پايدار اين تسهيالت را ميدهد.

رييس كميسيون تعاونيهاي مرزنشينان خبر داد

فرايند صدور مجوز واردات براي تعاونيهاي مرزنشين تسهيل شد

در شرايطي كه دولت از طريق سرمايه گذاريهاي
بيش��تر در مناطق م��رزي و اس��تفاده از مصوبات
س��هلالوصل تر تالش م��ي كند تا زمين��ه بهبود
شاخصهاي معيش��تي در مناطق مرزي را فراهم
كند ،تسهيل صدور مجوز واردات براي تعاونيهاي
فعال در مناطق مرزي گامي اس��ت ك��ه مي تواند
ارزش افزوده فراواني را براي مردم اين مناطق ايجاد
كن��د ؛ ضمن اينكه از اين طري��ق فضاي الزم براي
رشد تعاونيها در اين مناطق نيز فراهم خواهد شد.
در همين خصوص ،رييس كميسيون تعاونيهاي
مرزنشينان با اشاره به تفويض اختيار مجوز واردات
تعاونيهاي مرزنش��ين به كارگروه ماده ۱۲قانون
مب��ادالت م��رزي ،از تخفيف۱۰درص��دي س��ود
بازرگاني بازارچههاي مرزي غرب كشور خبرداد.
ياس��ر فيض��ي در گفتوگو با مه��ر ،با اش��اره به
تصويب نامه هي��ات وزيران درب��اره صدور مجوز
واردات برخي كاالها توس��ط بازارچههاي مرزي و
تعاونيهاي مرزنشينان اظهار داشت :در مصوبهاي

كه يازدهم ديماه توسط هيات وزيران به تصويب
رسيد ،در وهله نخست اختيارات هيات وزيران در
خصوص تصويب اقالم مجاز براي واردات توس��ط

ارزآوري بيش از پنج ميليون
دالري صادرات سيمان

مركز توليد الرو ميگو در حريم
دريا نيست

اين تعاونيها به كارگروه ماده  ۱۲قانون مبادالت
مرزي تفويض ش��د .وي افزود :پي��ش از تفويض
اختيار ،فرآيند كار به اين صورت بود كه براي صدور

مجوز واردات براي تعاونيهاي مرزنش��ينان ،بايد
ابتدا موضوع در «كارگروه ماده  ۱۲قانون مبادالت
مرزي» متش��كل از پنج عضو اصل��ي و به فراخور
موضوع با حضور نمايندگان وزارتخانهها ،تشكلها
و سازمانها در سطح كارشناسان ،مديران ستادي
و معاونان وزارتخانهها بررس��ي و براي تصميم در
دولت به ترتيب مراحل بررس��ي در كميته فرعي
كميسيون اقتصادي دولت ،كميسيون اقتصادي
دول��ت و هيات دولت را طي ميك��رد تا در نهايت
در خص��وص صدور مج��وز واردات اق�لام جديد
تصميمگيري شود.
رييس كميس��يون تعاونيهاي مرزنش��ينان اتاق
تعاون ايران ادام��ه داد :اتفاق خوبي كه رخ داد اين
است كه با پيگيريهاي اتاق تعاون و آقاي مدرس
خيابان��ي ،قائممق��ام وزير صنعت به عن��وان دبير
كارگروه ماده  ،۱۲اختي��ارات و مجوزهاي واردات
براي تعاونيهاي مرزنشينان و بازارچههاي مرزي
مس��تقيما به اين كارگروه تفويض اختيار ش��د؛ به

عبارتي تش��ريفات اداري مازاد ك��ه منجر به طي
فرايند طوالني تأييد پيش��نهادات ميشد ،حذف
شد .فيضي افزود :مصوبه ديگر هيات وزيران اعطاي
مجوز واردات قطعات يدكي ،مواد اوليه و ملزومات
توليد به تعاونيهاي مرزنش��ينان بود كه منوط به
تصويب وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنين
تأييد بانك مركزي واردات آنها توسط اين تعاونيها
بالمانع است.
وي گفت :س��ومين بند مصوب هي��ات وزيران در
خصوص اصالح تصويبنامه واردات كاالها توس��ط
تعاونيه��اي مرزنش��ينان ،اين بود ك��ه كاالهايي
كه از طريق بازارچههاي مرزي غرب كش��ور وارد
كشور ميشوند مشمول  ۱۰درصد تخفيف در سود
بازرگاني شدند.
البته در گذشته برخي از بازارچههاي مرزي مشمول
اين تخفيف بودند كه اين بند ديگر براي آنها صادق
نيس��ت و فقط مش��مول بازارچههاي مرزي غرب
كشور ميشود.

چهرههاياستاني

سمنان|رييس سازمان
صنعت ،مع��دن و تجارت
استان سمنان از ارزآوري
بيش از پنج ميليون دالري
صادرات سيمان در استان
خبر داد .بهروز اسودي در
جلسه بررس��ي مشكالت
كارخانه سيمان شاهرود كه با حضور مقامات استاني
برگزار شد با اعالم اين خبر اظهار كرد :از ابتداي امسال
تاكنونبالغبر ۲۴۵هزارتنسيمانازاينواحدتوليدي
به خارج از كشور صادر ش��ده است .وي بابيان اينكه
تمامي صادرات اين واحد بدون واسطه و از طريق خود
ش��ركت صورت ميپذيرد تصريح كرد :ارزش دالري
كاالهاي صادراتي كارخانه س��يمان در سال جاري،
۵ميليون و ۶۸هزار دالر است .رييس سازمان صنعت،
معدنوتجارتاستانسمنانادامهداد:شركتسيمان
شاهرودباسرمايهگذاريحدوديكهزارو ۵۰۰ميليارد
ريال ظرفيت توليد ساالنه بيش از يك ميليون و 800
هزار تن انواع سيمان پرتلند تيپ  ،۲تيپ ۵و تيپ  ۳را
دارد .وي با اشاره به اشتغالزايي اين صنعت در شاهرود
اضافهكرد:فعاليتهاياينواحدصنعتيتوانستهاست
زمينهاشتغالحدود ۵۶۰نفررادرشهرستانومنطقه
فراهم كند .در جلس��هاي با حضور مسووالن استاني
مشكالت صادرات ،تسهيالت بانكي ،حمل و نقل و...
اين واحد توليدي بررس��ي و براي رفع آنها تمهيدات
ويژهاي انديشيده شد.

هرمزگان|مع��اون آبزي
پروري ش��يالت هرمزگان
گفت :اح��داث مركز توليد
الرو ميگو و اصالح نژاد براي
كشور مهم و ضروري است
و عمليات احداث اين مركز
بعدازاخذمجوزهايقانوني
آغازشد.عبدالرسولدرياييدرگفتوگوبامهر،بااشاره
بهشايعاتمطروحهدرفضايمجازيدررابطهباواگذاري
اراضي منطقه مقام به طرح پرورش ميگو اظهار داشت:
زميني به مس��احت ۳هكتار در منطقه دو بركه بخش
شيبكوه شهرستان بندرلنگه واقع شده است كه صرفاً
جهت احداث مركز توليد مول��د و الرو ميگوي عاري از
بيماري بوده و در فضاي كنترل شده به صورت قانوني و
با اخذ مجوزهاي الزم از دستگاههاي ذيربط با رعايت
حريمدريا،ساحلوباهماهنگيسازمانشيالتايراناز
طريق امور اراضي واگذار شده است.وي با ذكر اين نكته
كه اي��ن مركز اولين مركز توليد الرو ميگو و اصالح نژاد
و عاري از بيماري مولدين ميگو در كشور است ،عنوان
كرد :كه با توجه به تحريمهاي ظالمانه و وجود مشكل
در واردات مولد از خارج و همچنين مشكالت بيماري،
احداث آن يك ضرورت براي اس��تان و پشتوانه صنعت
پرورش ميگوي كش��ور و استان اس��ت.او تصريح كرد:
مجوزهايالزمازسويدستگاههاياجراييونظارتيذي
ربطهمچونمحيطزيست،دامپزشكي،منابعطبيعيو
مسكنوشهرسازيصادرشدهاست.

سنگرسازانبيسنگرسهدههپس
ازجنگصاحبسنگرميشوند
س�منان|مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس اس��تان س��منان از روند رو به جلو
تكمي��ل بزرگتري��ن پاركموزه نيمه ش��رقي
كشور در س��منان خبر داد و گفت :طرح سنگر
جهادسازندگي در اين پروژه بزرگ ملي در حال
تكميل است.سرهنگ محمد حسن سالمي در
نشست هياتمديره مركز فرهنگي و موزه دفاع
مقدس اظهار كرد :سنگر جهاد پارك موزه دفاع
مقدس تاكنون ۶۰درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
اين مدير مس��وول افزود :پيمان��كار براي نصب
تجهيزاتبرقوروشناييمركزفرهنگيموزهدفاع
مقدس استان به ۲۰ميليارد ريال اعتبار نياز دارد
كه براساس توافقها بايد با همراهي و مشاركت
شهرداري انجام شود .س��رهنگ سالمي با ابراز
رضايت از تعامل و همكاري ش��هرداري و ديگر
دستگاههاي اجرايي در روند ساخت پارك موزه
دفاع مقدس گفت :خوشبختانه دس��تگاههاي
اجرايي همكاري مطلوبي در اين بخش دارند.

پاسخ به نياز اهالي توليد
گروهبنگاهها|
دولت از سال 96طرحي را با هدف مهار بيكاري و بهبود
شاخصهاياشتغالزاييآغازكردكهدرفضاياقتصادي
از آن ذيل عنوان طرح «اشتغال فراگير» ياد ميكردند.
طرحي كه تالش ميكند تا به مهمترين مطالبه فعاالن
اقتصادي و صاحبان بنگاههاي كسب و كار كه تامين
مالي است؛ پاس��خ دهد و س��اختار اعتباري سازمان
يافتهاي را براي حل اين مش��كل شكل دهد .طرحي
كه هم در رسته مشاغل شهري و هم در حوزه مشاغل
روستايي تدارك ديده شده تا بهبودي در فضاي كلي
كسب و كار كشور ايجاد كند.
بر اين اس��اس تس��هيالت توسعه اش��تغال روستايي
 ۳دس��ته اس��ت كه نوع اول ب��راي ش��هرهاي زير ۱۰
هزار نفر و نواحي صنعتي اس��ت ،بخش��ي از تسهيالت
براي مناطق روس��تايي معمولي و بخشي براي مناطق
روس��تايي و عش��ايري مرزي پيشبيني ش��ده است.
ب��ه اين ترتيب ب��راي ش��كلگيري كار مع��ادل ريالي
 ۱.۵ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي پيشبيني شده
است.درخصوصتسهيالتاشتغالفراگيرنيزمقرراست
طرحهابهترتيببهتأييددستگاهاجراييذيربط،كارگروه
اشتغال (كميته فني) اس��تان و موسسه عامل برسند.
موسسات عامل پرداخت تسهيالت شامل مجموعهاي
بانكهاي عامل در نظر گرفته ش��دهاند ت��ا به نيازهاي
فعاالن كسب و كار پاس��خ داده شود.اما در شرايطي كه
مشكل تامين مالي بنگاهها يكي از مهمترين مشكالت
فعاالن كس��ب و كار در اس��تانها عنوان شده ،اظهاران
مسووالناجرايينشانميدهدكهبهدليلمشكالتيكه
برسراعطاياينتسهيالتايجادشده،بخريازصاحبان
بنگاهها موفق به دريافت اين تسهيالت مالي نشدهاند.

اخبارشهرستانها

ترامپ ناقض معاهدات
بينالملليفرهنگياست

اصفهان|مديركل ميراث
فرهنگي اصفه��ان گفت:
سازمانمللمتحددرامريكا
واقع شده اما رييسجمهور
اينكشورناقضتمامحقوق
بينالمل��ل و معاه��دات
فرهنگ��ي در راس��تاي
حفاظت از آثار تاريخي و ثبت جهاني است.
فريدوناهلل ياري در گفتوگو با مهر با اشاره به تهديد
مراكز فرهنگ��ي ايران توس��ط رييسجمهور امريكا
اظهار داشت :هرگونه تهديد يا حمله مسلحانه به مراكز
فرهنگي و تاريخي كش��ورهاي ديگر برخالف تمامي
قوانين جهاني اس��ت كه تاكنون در اكثر سازمانهاي
بينالمللي در خصوص حفاظت از اين آثار به تصويب
رس��يده و اكثر كش��ورها از جمله نمايندگان اياالت
متحده امريكا آنها را امضا كردهاند .وي با اشاره به تدوين
منشور سازمان ملل متحد پس از فجايع جنگ جهاني
دوم تصريح كرد :اگرچه سازمان ملل متحد در كشور
امريكا واقع شده اما رييسجمهور اين كشور عالوه بر
زيرپاگذاشتنديگراصول،ناقضتمامحقوقبينالملل
ومعاهداتفرهنگيدرراستايحفاظتازآثارتاريخيو
ثبتجهانياست.مديركلميراثفرهنگي،گردشگري
و صنايع دستي اس��تان اصفهان با يادآوري خسارات
صدامحسيندرطولجنگتحميليبهمراكزتاريخي
و فرهنگي اصفهان گفت :تهديد مراكز فرهنگي يك
كشور مصداقي از جنايت جنگي است.

ايجاد واحدهاي توليدي
كشاورزي زودبازده در البرز

البرز|معاون برنامهريزي
و ام��ور اقتص��ادي جهاد
كش��اورزي الب��رز اعالم
كرد كه ايج��اد واحدهاي
تولي��دي كش��اورزي
زودبازده و ش��هركهاي
گلخانهاي در اولويت كاري
استان قرار دارد .مس��عود كريمي ديروز در همايش
آشنايي با فرصتهاي شغلي كوچك در روستاها كه
در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور واقع در كرج
برگزار ش��د ،افزود :براي ايجاد اش��تغال در روستاها
برنامهها و طرحهاي مختلف در حال پيگيري است
كه از جمله آنها طرح روستاهاي بدون بيكار و اشتغال
مهارت محور با همكاري دستگاههاي اجرايي است.
وي اجراي طرحه��اي كارورزي ،دانشآموختگان و
طرح كارا را از برنامهها برشمرد و اظهار داشت :ايجاد
س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد از ديگر برنامهها
است كه تمام اينها نشاندهنده اين موضوع هست
كه اش��تغال به عنوان يك برنامه و دغدغه اساس��ي
دولت مطرح است .كريمي با تاكيد بر حل مشكالت
توليدكنندگان ،گفت :روس��تا كانون توليد اس��ت
و بايس��تي اس��اس و موتور محركه توليد در بخش
كشاورزي باشد و به همين دليل روستاها بايد دوباره
به چرخه توليد برگردند .وي افزود :جاي تاسف دارد
كهروستايياندرانتظار تامين آردو مرغاز شهرباشند
در حالي كه روستا بايد خودش توليد كند.

ايجاد بيش از هزار فرصت
شغلي در بخش خصوصي

خراس�ان جنوب�ي|
سرپرست اداره كل تعاون،
كار و رف��اه اجتماع��ي
خراس��ان جنوب��ي گفت:
هزار و  ۱۵۸نف��ر در ۹ماهه
امسالمشغولبهكارشدند.
اشرفيدرگفتوگوباباشگاه
خبرنگاران،گفت:تقويتمهارتآموزيگرهگشايايجاد
فرصتهايشغليدربخشخصوصياست.اوباشارهبه
اينكهبهترينراهبرايمهاربيكاريهدايتنيرويجوانو
بيكاربرايفراگرفتنمهارتموردنيازبازاركاراستافزود:
رفعبيكاريرايكيازرسالتهاياصليمسووالندانستو
گفت:برايحلمشكلبيكاريبايستيفرهنگكارتغيير
كند .اش��رفي ادامه داد :جويندگان كار در استان بيشتر
جوانانتحصيلكردهايهستندكهبهدليلعدممهارت
كافينميتوانندازفرصتهايشغليايجادشدهبهرهمند
شوند.اوگفت:مديرانكاريابيهابايستياطالعاتكافي
در خصوص شاخصهاي شهرستان از جمله جمعيت
فعالشهرستان،تعدادبيكاران،فرصتهايشغلي،تعداد
شاغالن ،نرخ بيكاري شهرستان ،عمده كارگاهها حوزه
فعاليتاقتصاديدرشهرستانراداشتهباشندتابتوانند
برنامهريزيصحيحكنند.اواظهاركرد:تعدادجويندگان
كار ثبت نام ش��ده در مراكز خدمات اشتغال و كاريابي
استان در ۹ماهه امسال ،تعداد هزار و ۹۰۱نفر ميباشد
كه از اين تعدادهزار و  ۲۳۶معادل  ۶۵درصد مرد و ۶۶۵
نفرمعادل ۳۵درصدزنهستند.

اصفهان|عض��و ش��وراي ش��هر اصفه��ان با
اش��اره به زندگ��ي  ۴۵۰هزار نف��ر در مناطق
حاش��يهاي و س��كونتگاههاي غيررس��مي
كالنش��هر اصفه��ان ،بر ل��زوم ايج��اد دفاتر
تس��هيلگري و توس��عه محلي تاكي��د كرد.
كوروش محمدي مش��كل حاشيهنشيني در
اصفهان را جدي دانست و تصريح كرد :اصفهان
جزو كالنش��هرهاي مهاجرپذير و بهتر است
بگوييم مهاجرپذيرترين ش��هر كش��ور است.
البته واژه مهاجرپذيري معادل مهمانپذيري
اس��ت و اصفهان از سراسر كشور مهاجر دارد و
مهاجرت در ذات خود پديده نامباركي نيست
و حق هر شهروندي است كه محل زندگي خود
را تعيين كن��د اما هماكنون اين مهاجرپذيري
اصول ندارد و به نوعي بيرويه اس��ت و از هيچ
اصولي پيروي نميكند كه اين امر قطعاً تبديل
به آسيبهايي چون ايجاد مناطق حاشيهنشين
و سكونتگاههاي غيررسمي خواهد شد.

افزايش ۹درصديتعداد
مستمريبگيراندركالچاي
رودسر|رييس اداره تامين اجتماعي كالچاي با
اشاره به پوشش هزار و  ۴۲۹مستمري بگيري در
اين بخش ،گفت :ماهيانه به صورت ميانگين دو
ميليارد و ۹۰۰ميليون تومان مستمري پرداخت
ميشود .ناصر ياوري با اش��اره به اينكه در حال
حاضر هزار و  ۴۲۹مستمري بگير تحت پوشش
تأميناجتماعيبخشكالچايهستند،افزود:به
صورت ميانگين ماهانه دو ميليارد و ۹۰۰ميليون
تومان مس��تمري به اين افراد پرداخت ميشود.
وي در ادامه افزود :تعداد مس��تمريبگيران در
مقايسه با س��ال گذشته  ۹درصد افزايش داشته
اس��ت .رييس تأمين اجتماعي كالچاي با اشاره
به پوشش بيمهاي هزار و  ۱۱۳نفر در اين بخش،
گفت :اين ميزان تعداد در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته با رشد  ۱۰درصدي همراه است.

برقراريمجددپروازهاي
فرودگاهبينالملليمشهد
مشهد|مديرروابطعموميفرودگاهبينالمللي
شهيدهاش��مي نژاد مش��هد گفت :پروازهاي
ورودي و خروجي فرودگاه دوباره برقرار ش��د.
حس��ن جعفري گفت :در پي كاهش ديد افقي
صبح ديروز در ف��رودگاه پروازه��اي ورودي و
خروجي لغو شده بود كه با بهبود شرايط جوي و
برطرف شدن پديده مه ،وضعيت ديد افقي پايدار
و مطلوب ش��د و پروازهاي فرودگاه بينالمللي
شهيدهاشمي نژاد مشهد طبق روال عادي انجام
ميشود.فرودگاه بينالمللي شهيدهاشمي نژاد
مش��هد پس از فرودگاه مهرآباد تهران دومين
فرودگاه پرترافيك كش��ور اس��ت ك��ه بهطور
ميانگي��ن روزانه  ۱۸۰پ��رواز و در زم��ان اوج
مس��افرتها تا  ۲۵۰پرواز ورودي و خروجي در
آن انجام ميشود.

 ۵ميليونتنكاالدربندرهاي
غربهرمزگانجابهجاشد
بندرعباس|پنج ميليون و  ۴۹۳هزار و ۶۲۵
تن انواع كاالي نفتي وغيرنفتي در ۹ماهه امسال
دربندرهاي غرب هرمزگان جابهجاش��د .مدير
بنادر ودريانوردي بندرلنگه گفت :يك ميليون
و  ۵۰۱هزار و ۱۸۲تن از اي��ن كاالها با افزايش
 ۴درصدي مربوط به كاالهاي غيرنفتي و س��ه
ميليون و  ۹۹۲هزار و  ۴۴۳تن به فرآوردههاي
نفتي اختصاص دارد .قاسم عسكري نسب افزود:
دراين م��دت همچنين  ۶۲۴ه��زار و  ۹۸۲تن
كاالي غيرنفتي از بنادر غرب هرمزگان صادرشد
كه سهم صادرات محصوالت كشاورزي ،دامي
واحشام شهرستان بندرلنگه  ۲۱۹هزار و ۶۳۶
تن بوده است .وي ،ترانزيت كاالهاي غيرنفتي
از بنادرغرب هرمزگان نيز  ۲۲۴هزار و  ۷۸۴تن
اعالم كرد و گفت :اين ميزان درهمس��نجي با
پارسال  ۳درصد افزايش نشان ميدهد .دراين
م��دت همچنين  ۱۰۸ه��زار و  ۵۶۶دس��تگاه
خودروي ترانزيتي از اين بنادر جابهجا ش��د كه
افزايش  ۳درصدي نس��بت به سال قبل داشته
اس��ت .ضمن اينكه درمدت  ۹ماهه امس��ال ۲
ميليون و  ۱۵۰هزار و  ۶۹۶تن فرآورده نفتي از
بنادرغرب هرمزگان صادرشد.

اخبار
سازمانهاي بيمهگر پول
بيمارستانها را نميدهند

ريي��س انجم��ن مراقبته��اي ويژه اي��ران گفت:
س��ازمانهاي بيمهگر تعه��دات خ��ود را در قبال
بيمارستانهاومراكزدرمانيبهموقعرعايتنميكنند.
ادامهاينوضعيتورشكستگيبيمارستانهاياكاهش
تعهداتمراكزدرمانيرادرپيخواهدداشت.
علي امير سوادكوهي ،با انتقاد از عملكرد بزرگترين
سازمان بيمهگر پايه در كشور ،افزود :اگر بدهيهاي
سازمانتاميناجتماعيرفعنشودقطعاًطيماههاي
آيندهبسياريازبيمارستانهايكشورتعهداتخودرا
باسازمانتاميناجتماعيقطعخواهندكرد.
وي اظهار داش��ت :اگر به بيمارس��تانهاي دولتي و
خصوصي نقدينگ��ي مورد نياز داده نش��ود يا دچار
ورشكس��تگي ميش��وند يا بايد س��طح خدمات و
پاسخهايدرمانيراكاهشدهندكهدرهردوحالت
مردم و پزش��كان متضرر خواهند شد.سوادكوهي
افزود:هماكنون ۱۳۰فوقتخصصمراقبتهايويژه
در بيمارستانهاي مختلف كشور مشغول فعاليت و
ارايهخدماتبهبيمارانهستند.هرچندكهتحريمها
سبببروزمشكالتيدرتامينتجهيزاتوداروهاشده
است ولي بخشهاي ويژه بيمارستانها به بهترين
نحو اداره ميشوند.سازمان تامين اجتماعي بيش از
 ۹ماهدرپرداختمطالباتبيمارستانهاتاخيردارد.
مصطفيساالري،مديرعاملسازمانتاميناجتماعي
اخيراازپرداختبدهيمعوقهسال ۹۷بهمراكزدرماني
طرف قرارداد اين س��ازمان خبر داده و گفته اس��ت:
سازمان تأمين اجتماعي  ۱۶هزار ميليارد تومان به
بيمارستانهابدهيداشتكهاكنوناينرقمبهحدود
 ۱۰هزارميلياردتومانرسيدهاست.

واريزسرياولسرانهمدارس
شبانهروزيازهفتهآينده

معاونبرنامهريزيوتوسعهمنابعاظهاركرد:ازهفته
آينده س��ري اول سرانه مدارس ش��بانهروزي واريز
ميشود و تا قبل از سال نيز بخش عمدهاي از سرانه
مدارسشبانهروزيپرداختميشود.
يالهيارتركمندرحاشيهسفربهاستانهرمزگان
عل 
بااشارهبهسرانهمدارسشبانهروزي،اظهاركرد۳۶۰:
هزاردانشآموزكشوردرمدارسشبانهروزيمشغول
به تحصيل هستند كه فراهم آوردن امكانات رفاهي
ايندانشآموزانازاولويتهايآموزشوپرورشاست.
عليرغم محدوديتهاي مالي آموزشوپرورش ،در
تالشهستيمتاازهمهمنابعدردسترسبرايبهبود
وضعيت مدارس شبانهروزي و تأمين سرانه غذايي
و رفاهي آنها بهره ببريم.معاون برنامهريزي و توسعه
منابع خاطرنش��ان كرد :در سال گذشته توانستيم
 ۳۰۰ميليارد توم��ان از منابع هدفمندي يارانهها را
به سمت مدارس شبانهروزي سوق دهيم و در طرح
معيشتينيزاميدواريمكهبتوانيمسهميهخوبيبراي
اينمدارسبگيريم.الهيارتركمنبابياناينكهسرانه
غذايي دانشآموزان مدارس ش��بانهروزي كمتر از
 ۵هزار تومان اس��ت ،گفت ۳۰۰:ميلي��ارد تومان از
اعتب��ارات وزارت آموزشوپرورش مختص مدارس
شبانهروزي است كه با هماهنگيهاي انجامشده با
سازمانبرنامهوخزانهكلكشور،ازهفتهآيندهمرحله
اولسرانهمدارسشبانهروزيواريزميشودوتاقبلاز
سالنيزبخشعمدهايازسرانهمدارسشبانهروزي
پرداختميشود.

 ۲۰درصد جمعيت كشور
دچار اختالل رواني است

معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشكيبااعالماجرايبرنامهمليبهبودسالمتروان
در كشور گفت :بهطور متوسط انتظار داريم بين۱۸
تا ۲۰درصدافرادكشوردچاريكيازاختالالترواني
مثلافسردگييااضطرابباشندكهبراساسبرنامه
ملي با غربالگري فعال شناس��ايي ميشوند و تحت
مراقبتقرارميگيرند.
عليرضا رييس��ي افزود :يك��ي از اولويتهاي وزير
بهداشت بهبود شاخصهاي سالمت روان است و بر
اينموضوعتاكيدميكنداماهمهاقدماتاينحوزه
دراختياروزارتبهداشتنيست.هدفكالنكشوري
ارتقاي سالمت روان مردم است كه عوامل مختلفي
مثلايجادنشاطدرجامعهوكاهشفشاراقتصاديبر
مردموبسياريازعواملديگرارتباطدارد.
اوبهايرناگفت:بااينوجودوزارتبهداشتبرنامهملي
سالمتروانراتدوينكردهوبهكلمراكزبهداشتي
كشور نيز ابالغ شده است .اين اقدام از سال گذشته
شروع شد و امسال شاخصهاي سالمت روان كمي
و كيفي براي اين برنامه تعريف شد و مشخص شد
كه در يك جمعيت چند درصد افراد داراي اختالل
افسردگييااضطرابيوسايراختالالتروانيهستند
كه بايد آنها را پيدا كنيم و بر اساس اين پيش بيني،
كاركناننظامسالمتبايداينجمعيتدچاراختالل
رواني را شناسايي و براي بهبود آنها بر اساس برنامه
ملي اقدام كنند.معاون وزير بهداشت درباره ميزان
پيش بيني جمعيت دچار افس��ردگي و اضطرابي
در يك جمعيت مشخص در كشور گفت :اين آمار
براي هر يك از اختالالت رواني و در جاهاي مختلف
متفاوت است اما بهطور ميانگين انتظار داريم بين
 ۱۸تا  ۲۲درصد جمعي��ت هر منطقه دچار يكي از
اين اختالالت باشند .مراكز بهداشتي بايد اين افراد
را بيابد و در شبكه بهداش��تي آنان را تحت پوشش
مراقبتهاي س�لامت روان قرار دهند.معاون وزير
بهداشت ادامه داد :اكنون ۱۶۰۰كارشناس سالمت
رواندرقالببرنامهكاهشآسيبدرشبكهبهداشتي
كشور مستقر هستند و برنامههاي مختلفي را براي
غربالگري ،شناس��ايي افراد دچار اختالالت رواني،
ارايه خدمات آموزشي و ارجاع افراد نيازمند خدمات
درمانيبهسطوحباالترانجامميدهند.رييسيگفت:
نحوه يافتن افراد دچار اختالل رواني به اين صورت
اس��ت كه افرادي كه ب��راي دريافت هر نوع خدمت
به مراكز بهداشتي مراجعه ميكنند از نظر وضعيت
سالمتروانبررسيميشوند.
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اقتصاداجتماعي

نگاهي به وضعيت آسيبهاي اجتماعي در مدارس ايران

در حاشيه مدارس

در دورهاي كه خبرهاي��ي مبني بر تيغزني و مصرف
مخدرهاي توهمزا در برخي مدارس ،به خبر مهم روز
تبديل ش��ده بود ،وزارت آموزش و پرورش و مديران
س��ازمان بهزيس��تي از لزوم حضور روانشناسان در
مدارس حرف زدند .اما با فروكش كردن انعكاس اين
اخبار ،موضوع آسيبهاي اجتماعي در مدارس دوباره
به حاشيه رفت.
كودكان در مناطق محرومتر در معرض آس��يبهاي
ترك تحصي��ل ،اعتياد ،رفتارهاي پرخطر جنس��ي،
درگيريهاي فيزيكي و نزاع ،افسردگي و ...هستند و
درمناطقكمترمحروم،باهمينآسيبهاياجتماعي
با شكلي ديگر مواجه هستند .وزارت آموزش و پرورش
سالها با همان ش��يوه حفظ متون درسي ،سيستم
آموزشي كشور را پيش ميبرد و آموزش و مهارتهاي
زندگي ،اولويت آخر آموزش و پرورش هم نيست.
حضور معلمان پژوهش��ي در مدارس در س��الهاي
گذشته با توجه به كسري بودجه اين وزارت كاهش
يافته و اين در حالي است كه آمار آسيبهاي اجتماعي
كه ازسوي مسووالن آموزش و پرورش اعالم ميشود،
روندي صعودي را نش��ان ميده��د .آنگونه كه پيش
از اين معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آموزش و
پرورش گفته بود ۳۰ ،درصد دانشآموزان بهش��دت
نياز به توانمندس��ازي دارند و در معرض آسيبهاي
اجتماعي قرار گرفتهاند .اما ش��ايد آم��ار و ارقام واقعا
بدتر از اين رقم رسمي باشد.
اما ب��ا وجود انتقادهاي از درون اين وزارتخانه ،به نظر
ميرس��د آموزش و پرورش نيازمند خان��ه تكاني و
بازنگري جدي در سياستهاي است .وزارتخانهاي كه
در همه سالهاي گذشته وزراي قوي در راس آنها قرار
نگرفته است و اگر هم وزيري ،ايدهاي داشته ،سيستم
سنتي و فشل آن و فش��ارهاي بيروني ،جلوي تحول
در نظام آموزشي را گرفته است .بطحايي ،وزير سابق
آموزش و پرورش نيز كه در روزهاي اول حضورش در
اي��ن وزارتخانه گفته بود ميخواهد فضاي مدارس را
از فضاي��ي كه دانشآموزان پس از تعطيلي از آن فرار
ميكنند تغيير دهد و مدرسه را محيطي با نشاط براي
دانشآموزان كند .اما او نيز ناكام اين وزارتخانه را براي
معاونت در دانشگاه آزاد ترك كرد.

حاال معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي از اجراي
طرح پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماعي در ميان
دانشآموزان تهراني خبر داده و گفته است :مددكاران
بهزيستي در مدارس حضور خواهند داشت .حبيباهلل
مسعودي فريد در مورد طرح پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي در ميان دانشآم��وزان گفت :اين طرح در
درجه اول به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است
و در ميان دانشآموزان اجرايي ميشود.
او افزود :هدف اين طرح ارتقا سالمت رواني و اجتماعي
دانشآموزان و شناسايي مهمترين آسيبهايي است
كه بچهها ب��ا آن درگير هس��تند .وي اظهار كرد :در
درجه بعد اگر پس از وقوع آسيب نياز به ارجاع و رفع
آسيب وجود داشته باشد ،ابتدا از سوي مشاوران اين
وزارتخانه اقدامات الزم انجام ميش��ود و اگر مشكل
برطرف نشد به سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت
ارجاع داده ميشود.
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي با اشاره به
اينكه هدف اين طرح اين بود كه داخل وزارت آموزش
و پرورش انجام شود هر موردي را به ما ارجاع ندهند،
گفت :اگر در خود سيس��تم و س��طحبندي خدمات
انجام شود مشكلي ايجاد نميشود و خود وزارتخانه
ميتواند در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
دانشآموزان اقدام كند بهطوري كه يك مشاور خوب
ب��ا دارا بودن مهارت آم��وزي و مهارتهاي زندگي و
آگاهي از تمامي آسيبها ميتواند دانشآموزان را در
جهت پيش��گيري از آسيب راهنمايي و هدايت كند.
فريد ادامه داد :البته س��ازمان بهزيستي در خصوص
تدوين دروس مربوط به مددكاران اجتماعي و استقرار
مددكاران در مدارس همكاريهاي الزم را انجام داده
اس��ت.وي گفت :آمادگي الزم را داريم تا هر كمكي
كه آموزش و پرورش در خص��وص اجراي اين طرح
داشت را انجام دهيم .او در مورد تعداد دانشآموزاني
كه تحت پوشش اين طرح هستند ،گفت :در ابتدا قرار
بود در هر استان چند مدرسه تحت پوشش طرح نماد
يا همان پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي باشد و به
م��رور تمامي مدارس در اس��تانهاي مختلف تحت
پوشش قرار گيرد.
به گفته او ،در برخي شهرس��تانها مثل شهرس��تان

نظرآب��اد تمامي م��دارس تحت پوش��ش اين طرح
قرار دارند و اگر در شهرس��تانهاي استاني احساس
نياز بيشتري در خصوص پيش��گيري از آسيبهاي
اجتماعي احساس شد و وجود داشت مدارس بيشتري
تحت پوشش قرار ميگيرند و كارشناسان و مشاوران
در جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي اقدامات
الزم را انجام ميدهند.
وي تأكي��د ك��رد :در تهران امس��ال قرار اس��ت اين
طرح اجرا ش��ود و دانشآموزان تحت پوش��ش طرح
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي قرار گيرند.معاون
امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي افزود :نهادهاي
مختلف��ي در خص��وص اجراي اين ط��رح همكاري
ميكنند بهطوريكه نيروي انتظامي ،قوهقضاييه ،بنياد

پيامدهاي اجرا نشدن قانون تجميع بيمههاي درماني چيست

تجمي��ع بيمهه��اي درماني سالهاس��ت كه مورد
مناقش��ه اس��ت .برخي كارشناس��ان و نمايندگان
مجلس اعتق��اد دارند كه يكپارچه ك��ردن منابع از
طريق تجميع بيمههاي درماني ميتواند به نفع نظام
سالمت باشد و از طرف ديگر برخي اعتقاد دارند كه
اين موضوع به نفع نظام سالمت نيست .اين وضعيت
درحالي اس��ت كه تجميع بيمهه��ا در قانون برنامه
پنجم توس��عه مطرح ش��ده و به موجب آن بايد اين
اتفاق چند سال قبل رخ ميداد با اين حال به تعويق
افتادن اين قانون درحالي اس��ت ك��ه رييس مركز
تحقيقات عدالت در سالمت معتقد است عدم اجراي
قانون تجميع بيمههاي درمان��ي ،عالوه بر اينكه از
انباشت منابع و توزيع ريس��ك جلوگيري ميكند،
باعث بروز مش��كالتي در استقرار تصميمگيريها و
سياستهاي نظام سالمت ميشود.
علي رضا اولياييمنش روز سهش��نبه در گفتوگو
با خبرنگار س�لامت ايرنا درباره ع��دم اجراي قانون
تجميع بيمههاي درماني افزود :وقتي صندوقهاي
بيمهاي از حجم جمعيتي مشخصي باالتر ميروند،
قواني��ن و مقررات صن��دوق ب��زرگ در آنها رعايت
ميشود .اكنون دو صندوق بيمه درماني بزرگ يعني
سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سالمت در
كشور داريم كه انباشت منابع و توزيع ريسك در آنها
اتفاق نميافتد.
وي ادام��ه داد :هرچن��د قوانيني در كش��ور وجود
دارد كه بايد صندوقهاي بيمههاي درماني كش��ور
تجميع ش��وند ،اما لزوما به اين معني نيست كه اگر
اتفاق نيفتد ،حتما مشكالت بيمهاي در كشور ايجاد
ميش��ود .به هر حال وقتي قانوني مصوب ميشود،
بايد هم��ه ذينفعان از ابتداي ش��روع بحث حضور
داش��ته باش��ند ،اما متاس��فانه برخي قوانين بدون
حضور ذينفعان تصويب ميش��ود و در اين شرايط

است كه ذينفعان نس��بت به اجراي قانون مقاومت
ميكنند .بهطور مثال براي تجميع بيمهها ،سازمان
تامين اجتماعي مالحظاتي داش��ت و اگر در هنگام
تدوين قانون از اين س��ازمان دعوت ش��ده بود ،اين
مالحظات رعايت ميش��د.رييس س��ابق دبيرخانه
ش��وراي عالي بيمه س�لامت گفت :قانون تجميع
بيمهها براي اولينبار در بن��د «ب» ماده  ۳۸قانون
برنامه پنجم توسعه آمده است .البته در قانون برنامه
ششم توس��عه حرفي از ادغام زده نشد و به سازمان
بيمه سالمت محوريت داده شد .بهطور مثال برخي
قوانين تنظيم بيمهاي در قانون برنامه ششم توسعه
بر عهده سازمان بيمه سالمت گذاشته شد.
اولياييمنش در پاس��خ به اين سوال كه عدم اجراي
قان��ون تجميع بيمهه��ا چه ضررهايي ب��راي نظام
سالمت دارد ،اظهار كرد :يكي از مهمترين ضررهاي
ع��دم اجراي قانون تجميع بيمهه��ا ،عالوه بر اتفاق

نيفتادن انباش��ت منابع و توزيع ريس��ك ،در زمينه
تصميمگيري و استقرار سياستهاي نظام سالمت
اس��ت .يعني وقتي نظام س�لامت با يك س��ازمان
بيمهاي طرف باشد ،اگر تصميمي در زمينه بيمههاي
درماني بگيرد ،راحتتر انجام ميشود.وي ادامه داد:
اكنون پراكندگي در تصميمها وجود دارد؛ هرچند
تالش كرديم بس��تههاي پايه خدم��ات براي همه
سازمانهاي بيمهگر درماني يكي باشد.
رييس مركز تحقيقات عدالت در سالمت بيان كرد:
وقتي دور ميز شوراي عالي بيمه سالمت مينشينيم،
نظره��اي مختل��ف بر اس��اس منافع هر س��ازمان
مطرح ميش��ود و اين موضوع گاهي منجر به عدم
تصميمگيري خواهد شد.
بهطور مثال ممكن است بخواهيم تغييري در قيمت
دارو انجام بدهيم ،سازمان تامين اجتماعي از طرفي
به علت بيمهگر ب��ودن ميخواهد قيمت دارو ارزان

بركت ،بهزيستي ،آموزش و پرورش و كميته امداد از
جمله اين سازمانها هستند .احمد پدرام ،روانشناس
كودك درباره آسيبهاي اجتماعي كه دانشآموزان
در معرض آنها قرار گرفتهاند با بيان اينكه روابط امروز
كودكان ما حتي تا بزرگس��الي دچار مش��كل است،
معتقد است :بايد در سيستم آموزشي بازنگري داشته
باشيم چراكه گاهي اين سوال مطرح ميشود كه آيا
مشاور نيامده اس��ت كه به بچههاي ما هدف زندگي
را ي��اد بدهد و روابط انس��اني و مهارتهاي ارتباطي
را بياموزد؟ او با اش��اره به كمپه��اي دانشآموزي
گفت :ماهانه مبالغ س��نگيني براي مطالعه فرزندان
در س��النهاي مطالع��ه تحت عن��وان «كمپهاي
دانشآم��وزي» گرفته ميش��ود كه اينه��ا متفاوت

باشد كه ارزان بخرد و از طرفي به علت توليدكننده
دارو ب��ودن ،ميخواهد قيمت دارو گرانتر ش��ود.
مهمترين جاي تبلور مشكالت عدم اجراي تجميع
بيمهها در ش��وراي عالي بيمه س�لامت اس��ت كه
نظرهاي مختل��ف مطرح ميش��ود و بايد نظر همه
سازمانهاي بيمهگر درماني را يكي كرد.
دو سازمان بيمه كنار هم باشند
اظهارات اولياييمنش در حالي اس��ت كه س��عيد
نمكي ،وزير بهداش��ت هم  ۲۹دي سال  ۹۷درباره
اين موضوع اعالم كرد :با توج��ه به اينكه بيمههاي
درماني كشور مثل سازمان بيمه سالمت و سازمان
تامين اجتماعي به عنوان دو سازمان بيمهگر بزرگ از
منابع كامال متفاوتي تامين اعتبار ميشوند و جايگاه
آنها مجزا است ،تجميع آنها به صالح كشور نيست.
وزير بهداش��ت معتقد اس��ت كه ميت��وان با خريد
راهبردي خدمات سالمت و با تجميع غيرساختاري،
اقداماتي ب��راي هماهنگي اين بيمهه��ا انجام داد.
نمكي گفته بود :دو س��ازمان بيمهگر اصلي درماني
در صورتي ميتوانند كنار هم قرار بگيرند كه قدرت
چانهزن��ي آنها در خريد خدمات س�لامت باال برود.
اين كار به صالح كش��ور اس��ت ،اما ادغ��ام اين دو
س��ازمان بيمهگر درماني به صالح ش��رايط كنوني
كشور نيست.
نگاه به قانون
تجميع بيمههاي درماني در قالب يك بيمه با عنوان
بيمه سالمت در ماده  ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه
آمده اس��ت .در اين قانون ،دولت مكلف شده بود كه
س��از و كارهاي الزم براي بيم��ه همگاني و اجباري
پايه سالمت را تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه
تعيين و اب�لاغ كرده و زمينهه��اي الزم را در قالب

بودجه دانشگاه تهران؛ نصف بودجه دانشگاههاي مشابه خارجي

افزايش هزينههاي حوزه سالمت

معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهران با اشاره به بودجه
 ۷۰۰ميليارد توماني بودجه اين دانشگاه در سال جاري ،گفت :بودجه
اين دانشگاه بهطور متوسط كمتر از نصف بودجه دانشگاههاي خارجي
مشابهاست.
علي مقاري به آخرين وضعيت تخصيص بودجه دانشگاه تهران اشاره
كرده و گفت :دانشگاه تهران به عنوان يكي از دانشگاههاي بزرگ كشور
دراستانهايمختلفدارايواحدهاياقمارياست.بههمينجهت۱۳
رديف بودجه براي دانشگاه منظور شده كه يكي از اين رديفها ،رديف
بودجه اصلي است .حدود ۵۰درصد كل بودجه دانشگاه در رديف اصلي
دانشگاهقرارگرفتهو ۱۲رديفديگرنيزباتصويبمجلسشوراياسالمي
بودجههاي مستقل دارند.وي در ادامه تصريح كرد :براساس ابالغي كه
سازمان برنامه و بودجه به خزانه كشور اعالم كرده تاكنون حدود ۵۹.۵
درصد از بودجه دانشگاه براي ۹ماه اول سال ابالغ و تخصيص داده شده
است كه اين ميزان از تخصيص بودجه دانشگاه تهران شكننده است .در
واقع با توجه به اينكه بودجه دانشگاهها لب مرز قراردارد اگر يك درصد
بودجه دانشگاهها كم شود اين مراكز با مشكل مواجه ميشوند.به گفته
مقاري ،با توجه به اينكه بيش از ۸۰درصد بودجه دانشگاه تهران صرف
حقوقپرسنلميشود،بنابرايناگرتخصيصبودجهبهموقعانجامنشود
باچالشمواجهميشويم.ضمناينكهتقريبابخشعمدهايازاعتباريكه
تاكنونتخصيصدادهشدهصرفپرداختحقوقودستمزدشدهاست.
دكترمقاريدرخصوصميزاندرآمداختصاصيدانشگاهتهراننيزگفت:
در مجموع ۱۳ ،رديف دانشگاه تهران حدود  ۴۰۰ميليارد تومان درآمد

معاون فني و نظارت س��ازمان نظام پزشكي از ارايه پيشنهادهاي
تعرفهاي اين س��ازمان به ش��وراي عالي بيمه خبر داد و گفت :در
صورت عدم اصالح تعرفههاي پزش��كي در سال آينده ،با بحراني
جدي مواجه ميشويم.
محمد جهانگيري با اشاره به پيشنهادهاي سازمان نظام پزشكي
براي تعرفههاي پزشكي سال  ،۱۳۹۹گفت :در زمينه تعرفههاي
حوزه خدمات سالمت نگراني جدي داريم؛ چراكه هزينهها در تمام
حوزهها و بهويژه هزينههاي حوزه س�لامت بهشدت افزايش پيدا
كرده است .ش��فاف ميگويم كه حتي قيمت نان هم در بسياري
از مناطق كش��ور دو برابر شده است و با وضعيت تعرفههاي فعلي
نميتوان هزينههاي جانبي را در حوزه سالمت پاس كرد.
وي افزود :در سال گذش��ته حقوق و دستمزد رشد خوبي داشت
و طبيعت��ا اين بخش امس��ال ه��م افزايش مييابد ك��ه به نوعي
هزينههاي پرس��نلي در حوزه س�لامت را ه��م افزايش ميدهد.
اگر تعرفهها اصالح نش��وند چه در بخش دولت��ي و چه در بخش
خصوصي با بحرانهاي جدي مواجه ميشويم .بايد در اين زمينه
واقعا به فكر باشيم.
جهانگيري به ايسنا گفت :سازمان نظام پزشكي درباره تعرفههاي
پزشكي س��ال آينده پيش��نهاداتش را ارايه داده است كه در اين
پيشنهادات اعالم كردهايم كه جزو فني تعرفهها را به تناسب تورمي
كه بانك مركزي اعالم ميكند ،رشد دهند .بنابراين هر عددي كه
بانك مركزي ب��ه عنوان ميزان تورم اعالم كرد ،جزو فني تعرفهها

اختصاصيبرايايندانشگاهداردكهبيشترينميزاندرآمددانشگاههاي
كشور است .همچنين در مجموع سرفصل اعتبارات هزينهاي و تملك
داراييهاي سرمايهاي مصوب سال جاري دانشگاه ۷۰۰ميليارد تومان
منظور ش��ده اس��ت كه با در نظر گرفتن  ۴۰۰ميلي��ارد تومان درآمد
اختصاصي حدود  ۱۱۰۰ميليارد كل بودجه مصوب سال  ۹۸دانشگاه
است.معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهران همچنين با
تاكيد بر اينكه بودجه فعلي كفاف اداره دانشگاه را نميدهد ،اظهار كرد:
اگر اين وضعيت بودجه را با يك دانشگاه همسان خارجي مقايسه كنيم
بهطورمتوسطدانشگاهتهرانكمترازنصفبودجهدانشگاههايخارجي
هم رده خود را دارد و مطالعاتي كه چندين سال قبل داشتيم اين ميزان
كمتر از نصف ب��ود و در حال حاضر كه ارزش پول نيز كاهش يافته اين
ميزانكمترنيزبودهاست.

از كمپ اعتياد نيس��ت و فش��ار عاطفي بس��ياري بر
دانشآموزان ،والدين و حتي معلمان وارد ميكند .او
به «تعادل» گفت :معلمان امروز تحت فشار اقتصادي
بس��ياري هس��تند و حقوق آنها كفاف زندگيشان را
نميدهد و برخي ناچار به فعاليتهاي ديگري هستند.
آيا ميتوان از اين معلم انتظار داش��ت به دانشآموز
مهارتهاي زندگي بياموزد؟ ميتوانيم انتظار داشته
باشيم دانشآموز از مدرسه فراري نباشد؟ وي با بيان
اينكه تمام فضاي آموزش م��ا را اضطراب فرا گرفته
اس��ت ،افزود :آموزش��گاهها امروز نه تنها به فرزندان
ما بيم��اري ميدهند ،بلكه اضطراب زيادي را به آنان
تزريق ميكند بهطوري كه  ۴۵درصد دانشآموزان
دچار اين چالش ميشوند.

بودجههاي س��نواتي براي تحت پوشش قرار دادن
آحاد جامعه فراهم كند .در بند «ب» ماده  ۳۸قانون
برنامه پنجم توس��عه به دولت اجازه داده ش��ده كه
بخشهاي بيمهه��اي درماني هم��ه صندوقهاي
موضوع م��اده  ۵قانون مديريت خدمات كش��وري
مصوب مهر  ۱۳۸۶و ماده  ۵قانون محاسبات عمومي
كشور مصوب اول ش��هريور  ۱۳۶۶در سازمان بيمه
خدمات درماني ادغام شود .اين ماده از قانون برنامه
پنجم توسعه ۴ ،تبصره نيز دارد.
تبصره اول ،شمول مفاد اين بند درباره صندوقهاي
خدمات درماني نيروهاي مس��لح و وزارت اطالعات
را ب��ا اذن مقام معظم رهب��ري امكانپذير ميداند و
تبصره دوم ميگويد كه بيمارستانها و مراكز ملكي
صندوق تامين اجتماعي كه درمان مس��تقيم را بر
عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار همين صندوق
باقي ميمانن��د و مطابق مقررات به س��ازمان بيمه
س�لامت ايران فروش خدمت ميكنند.تبصره سوم
نيز به تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به
شوراي عالي بيمه سالمت ميپردازد كه جاي بحث
چنداني ندارد.
تبصره چهار هم از جمله مواردي اس��ت كه به نظر
سازمان تامين اجتماعي نيازمند نظر مجدد مجلس
اس��ت .اين تبصره ميگوي��د داراييه��ا ،تعهدات،
اموال منق��ول و غيرمنقول ،منابع انس��اني ،مالي و
اعتباري ،امكانات ،ساختمان و تجهيزات مربوط به
بخش بيمههاي درمان به استثناي صندوق تامين
اجتماعي با تش��خيص معاونت (س��ازمان برنامه و
بودجه) به سازمان بيمه س�لامت منتقل ميشود.
همچني��ن اعتبارات مربوط به ح��وزه درمان نيز بر
اس��اس عملكرد در قبال ارايه خدمات و محاسبه به
عنوان بخشي از تعرفه اس��تحقاقي در قالب بودجه
سنوات پيش بيني ميشود.

را هم كه ش��امل هزينههاي تجهيزات ،م��واد مصرفي ،هتلينگ
بيمارستان و ...اس��ت،به همان ميزان رشد يابد .در عين حال در
جزو حرفهاي كه ش��امل حقوق و دستمزد است هم اعالم كرديم
كه هر چقدر حقوق و دستمزد كارمند دولت را رشد ميدهند ،اين
قسمت را هم در تعرفههاي پزشكي رشد دهند.
وي با بيان اينكه اين پيش��نهادات كف خواس��تهها در اين حوزه
است ،تاكيد كرد :اين پيش��نهادات بسيار منطقي بوده و سازمان
نظام پزش��كي كف خواس��تهها را در نظر گرفته اس��ت .در حال
حاضر پيشنهادات تعرفهاي سازمان نظام پزشكي به شوراي عالي
بيمه ارايه ش��ده و قرار است بزودي بررسي ش��وند .اگر اين كف
خواس��تههاي تعرفهاي تصويب و اجرا نش��ود،خدمات سالمت و
كيفيت اين خدمات دچار مشكل خواهد شد.

راهوشهرسازي
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مديرعامل متروي تهران :اولويت واضحي براي حمل و نقل در بودجه سال آينده مطرح نيست

گروه راه و شهرسازي|
هفته گذشته بود كه محسن هاشمي ،رييس شوراي
ش��هر تهران از كاهش اعتبار حم��ل و نقل در بودجه
عمومي كش��ور انتقاد ك��رد و گفت« :س��رانه محيط
زيستي و حمل و نقل عمومي تهرانيها در بودجه 99
در حد صفر است ».سازمان برنامه و بودجه بالفاصله به
اين اظهارات واكنش نشان و پاسخ داد كه اعتبار طرح
كمك به ناوگان حمل و نقل عمومي در اليحه بودجه
 ۹۹هفت برابر شده است .در متن جوابيه روابطعمومي
و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور آمده بود:
«طي سالهاي 1392-97بالغ بر 6100ميليارد تومان
اوراقمشاركتبهطرحهايقطارشهريكالنشهرهاي
كش��ور با مش��اركت در بازپرداخت معادل  50درصد
شهرداريو 50درصدازمحلبودجهعمومياقدامشده
اس��ت .در سال  1398نيز با استفاده از اوراق مشاركت
موضوع بن��د (د) تبصره  5قانون بودجه س��ال 1398
نسبت به تأمين  5هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت
برايطرحهايقطارشهريدرحالبررسيواقداماست.
از مجموع منابع فوق بيش از  3هزار ميليارد تومان به
پروژههايمرتبطباشبكهراهآهنشهريتهرانهمانند
تكميل خطوط  6 ،3و  7متروي تهران اختصاص يافته
است.همچنين طي سال هاي 1396-98به طرحهاي
احداث خطوط قطار شهري در كالنشهرهاي كشور
بيش از  12هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده كه
بيش از 125ميليارد تومان آن به شهرداري تهران براي
تكميل شبكه مترو پرداخت شده است».
محسنهاشمينيزدرتوييتيبهاينجوابيهواكنشنشان
داد و گفت« :سازمان برنامه و بودجه ،مجموع اعتبار يارانه
بليت مترو براي امس��ال را  80ميليارد تومان اعالم كرده
كه با سهم متروي تهران از اين مبلغ ميتوان هزينههاي
يك هفته از سال را در ش��ركت بهرهبرداري مترو تامين
كرد! ممنونم از اين سازمان كه روشن كرد كمك دولت به
حملونقل عمومي تهران چقدر ناچيز است!»
علي امام ،مديرعامل متروي تهران اما نظر متفاوتي در اين
باره دارد .او اعتقاد دارد هم صحبتهاي محسن هاشمي
درستاستوهمادعاهايسازمانبرنامهوبودجه!بهگفته
علي امام ،طي سالهاي گذشته سهميه متروي تهران از
بودجه دولت همواره كاهشي بوده و از 200ميليارد تومان
در س��ال  91به  53ميليارد تومان در س��ال  99كاهش
يافته است.
علي امام درباره سهم متروي تهران در بودجه سال آينده
توضيحاتي ارايه كرد و گفت :دولت هر س��ال در  3بخش

افت كيفيت ساخت با افزايش
قيمتمصالحساختماني

گفت :در شرايطي كه بنزين گران شده و آلودگي هوا نيز
مطرح است ،با اين اعدادي كه س��ازمان برنامه و بودجه
اعالم ميكند ب��ه اين زودي كارها در مت��روي تهران به
سرانجام نميرسد .هم صحبتهاي آقاي هاشمي درست
است و هم اطالعيه (جوابيه) سازمان برنامه و بودجه ،اما
واقعيت اين است كه اينها هيچكدام مشكل را به اين زودي
حل نميكند و اكنون در بودجه سال  ۹۹اولويت واضحي
براي حمل و نقل مطرح نيس��ت ،چراكه سازمان برنامه و
بودجه آن را به عنوان اولويت در نظر نگرفته است و كمك
مختص��ري در كنار صدها اولويت ديگري كه در كش��ور
موجود اس��ت ،در نظر گرفته شده كه با اين روش سالها
طول ميكشد تا به نقطه مطلوب برسيم.
عليامامدربارهاينكهسازمانبرنامهوبودجهدراطالعيه
خود از كمك  ۱۲۵ميليارد توماني طي سالهاي  ۹۶تا
 ۹۸به متروي تهران اشاره كرده ،گفت :اين مبلغ براي
تكميل خط ۳و ۴متروي تهران استفاده شده است .اگر
چه كه خط ۳بهرهبرداري كامل شده،اما موارد تكميلي

آن ادامه دارد .مديرعامل متروي تهران گفت :براساس
آنچه در برنامه  ۵ساله كشور و در ماده  ۵۸پيشبيني
شده بود ،مقرر شد تا دولت  ۲هزار دستگاه واگن تامين
كند كه  ۱۰۵۰دستگاه متعلق به متروي تهران باشد
كه در يك مرحله  ۶۳۰واگن به مناقصه گذاشته شد و
يك سال طول كشيد تا قرارداد آن ابالغ شود و در اواخر
سال  ۹۷قرارداد آنها با كنسرسيوم واگنسازي تهران
بسته و بهرغم پيگيريهاي زياد هنوز عملياتي نشده
است و بسيار كند پيش ميرود.
اوادامهداد:اينبحثياستكهآقايجهانگيريبارهابرآن
تاكيد داشتند ،اما سرعت داده نميشود .اگر ۱۰۵۰قطار
تامين شود ،سرعت حركت قطارها افزايش و سرفاصله
كاهش مييابد كه تاكنون اتفاق نيفتاده و در سيس��تم
دولت به كندي پيش ميرود .هنوز هم قرارداد عملياتي
نشده،چراكهبايدال.سي(اعتباراسنادي)بازشودكهاين
امر بايد توسط دولت صورت گيرد كه هنوز انجام نشده
است ،در حالي كه قرار بر اين بود براساس برنامه  ۵ساله

ششم قطارها تا سال  ۱۴۰۰تامين شود ،اما اينگونه كه
پيش ميرود اصال به سال ۱۴۰۰نميرسد و اين خسران
بزرگي براي متروي تهران و كالنشهرها است.
مديرعامل متروي تهران درباره افتتاح متروي هشتگرد
كه بهرهبرداري از آن برعهده ش��هرداري تهران گذاشته
شده است نيز گفت :اين پروژه ارتباطي به شهرداري تهران
ندارد ،كارفرماي آن شركت عمراني شهرهاي جديد است
و هزار ميليارد تومان براي آن خرج ش��ده و تنها تقاضاي
آنها اين بوده از آنجايي كه توان بهرهبرداري ندارند ،شركت
بهرهب��رداري متروي تهران به آنها كمك كند .ش��ركت
بهرهبرداري اعالم كرد بايد تمام مسووليت قانوني را خود
كارفرما قبول كند ،ضمن آنكه از آنجايي كه سيگنالينگ
ندارد ،تنها يك قطار در خط باشد تا خطر آفرين نباشد.
او تصريح كرد :اينكه يك قطار و حركت رفت و برگشتي
چقدر به درد مردم ميخورد را بايد از خودشان پرسيد و ما
هيچ مسووليتي نداريم و مسووليت با شركت بهرهبرداري
شهرهاي جديد است.

در جلسه شوراي شهر پايتخت عنوان شد

الويري :شهرداري براي تحقق «تهران هوشمند» اقدامي نكرده است

گروه راه و شهرسازي|
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران به شكل فوقالعاده
براي بررس��ي باغ ب��ودن با نبودن چندي��ن پالك ثبتي
اختصاص يافت .همچنين در اين جلسه اعضاي شوراي
ش��هر به اعتراض ش��هرداري تهران در خصوص تعيين
سياست و الزامات بودجه  ۹۹راي منفي دادند .در جلسه
روز گذشته همانند سايرجلسات اعضا تذكراتي داشتند از
جمله مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و بودجه
شوراي شهر به شهرداري تهران درخصوص عدم تحقق
مصوبه تهران شهر هوشمند و محقق نشدن درآمد ۵۰۰
ميليارد ريالي از اين بخش تذكر داد .به گفته او ،شهرداري
نس��بت به اجراي تحقق «تهران هوشمند ،جهان شهر
دانش و فرهنگ» اقدامي انجام نداده است .الويري در اين
باره گفت :تذكر بنده درباره يكي از تبصرههاي بودجه سال
جاري اس��ت و براس��اس قانون انتظار اجراي آن از سوي
شهرداري ميرود .بند الف و پ تبصره  ۳۶تكاليفي براي
شهرداري درباره اجراي برنامههاي بودجه سال  ۹۸مقرر
كرده است كه بايد تا پايان تير ماه انجام ميشد.
الويري با اش��اره ب��ه مفاد بندهاي اين تبص��ره گفت :در
راس��تاي اجراي اين بند ،در بودجه سال  ،۹۸شهرداري
موظف است با هدف برپايي و تحقق تهران هوشمند و به
منظور تسهيل برقراري مبادله ديتا در شهر ،بهبود منظر
شهري ،تسهيل توسعه كسب و كارهاي ديجيتال ،توسعه
شركتهاي نوآور و خالق ،بهبود عرضه خدمات شهري
به صورت الكترونيكي و دس��تيابي به درآمد حداقل ۵۰
ميليارد تومان ،اقداماتي را تا پايان تير ماه  ۹۸انجام دهد.
او افزود :از جمله در انجام مطالعات الزم نسبت به احصاي
اقالم داراييها و منابع نامشهود و دادههاي شهر اقدام كرده
و برنامه مولدس��ازي اين ذخاير را از طريق آزادسازي و به
اشتراكگذاريباكليهفعاالناقتصاديواجتماعيباهدف
شكلگيريپلتفرماقتصادديجيتالشهريودستيابيبه

درآمدپايدارازمحلخدماتنوينتهيهوبهشوراارايهكند.
الويري ادامه داد :از جمله اقدامات ديگر تجديدنظر در
فرآيند فعاليت شركت ارتباطات مشترك شهر براي
تامينزيرساختهايارتباطيشبكههايموبايليشهر
تهران است به نحوي كه ضمن كمك به ارتقاي گستره
و كيفيت ارتباطي موبايل در ش��هر با كاهش آلودگي
فركانسي و بهبود منظر ش��هر موجب رفاه عمومي و
سالمت بيشتر مردم و افزايش 20درصد درآمد نسبت
سال  ۹۷در اين شركت شود .با توجه به گذشت زمان
تعيين ش��ده در تبصره مذكور و عدم ارس��ال گزارش
توس��ط ش��هرداري تهران اين متن به عنوان تذكر به
شهردار تهران ابالغ و پاسخ به شورا ارايه شود.
راي منفي به اعتراض فرمانداري
يكيديگرازمصوباتجلسهروزگذشتهشورايشهرتهران

راي منفي به اعتراض فرمانداري تهران در خصوص تعيين
سياست و الزامات بودجه  ۹۹بود .مجيد فراهاني ،رييس
كميته بودجه شوراي شهر در تشريح اين مصوبه گفت:
فرماندار تهران به مصوبه شورا در خصوص تعيين سياست
و الزامات بودجه  ۹۹س��ه ايراد گرفته و عنوان كرده است
كه شوراي شهر با اين مصوبه به حوزه اجرا وارد شده و اين
درحالي است كه اين مصوبه با دستورالعمل تدوين بودجه
ابالغيازسويوزارتكشورمغايرتداردوهمچنيناعالم
كرده اين سياستها مغاير با بودجه ۹۹است.
او با بيان اينكه سياستهاي بودجه و الزامات آن  ۱۳سال
پيش مورد توجه اعضاي شوراي اسالمي شهر قرار گرفت،
گفت:شوراازآنسالهميشهاينمصوبهتعيينسياستها
را به تصويب ميرسانده و فرمانداري هم هيچوقت ايرادي
به اين مساله نگرفته است .از طرفي از سال گذشته شوراي
شهر سياس��تها والزامات بودجه  ۹۸را تصويب و حتي

معاون هوانوردي و امور بينالملل هواپيمايي كشوري:

آسمان ايران براي پروازهاي عبوري امن است
گروه راه و شهرسازي|
تنشها ميان ايران و امريكا همزمان با ش��هادت س��ردار
قاسم سليماني بهشدت افزايش يافته و طي روزهاي اخير
خبرهاييمبنيبركاهشپروازهايعبوريازآسمانايران
منتشر شده اس��ت كه معاون هوانوردي و امور بينالملل
هواپيمايي كش��وري در واكنش به اين خبر اعالم كرده
كه هيچ تغييري در پروازهاي آس��مان ايران رخ نداده و
پروازهاي عبوري همچون گذش��ته در حال انجام است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ،مرتضي
دهقان در اين زمينه گفت :آس��مان ايران جزو امنترين
مناطق پروازي براي پروازهاي عبوري اس��ت ،ايران يكي
از كشورهايي است كه بيشترين امنيت را براي پروازهاي
عبوري دارد و مانند گذشته پرواز كشورهاي ديگر را از فراز

آسمان خود ميپذيرد ،تاكنون هيچ كشوري براي پرواز از
آسمان ايران محدوديت ايجاد نكرده است .اگرچه معاون
هوانوردي سازمان هواپيمايي كش��وري اعالم كرده كه
تاكنونهيچكشوريبرايپروازازآسمانايرانمحدوديت
ايجاد نكرده است ،اما س��ه روز پيش هند از شركتهاي
هواپيمايي خود خواست به دليل متشنج شدن اوضاع در
منطقه از پرواز بر فراز ايران خودداري كنند.
مقامات هندي از شركتهاي هواپيمايي هند خواستند
احتي��اط زيادي هنگام پ��رواز در حريم هواي��ي ايران از
خود نش��ان بدهند و در حد امكان از پ��رواز بر فراز ايران
خ��ودداري كنند ،در اين رابطه س��خنگوي «اير اينديا»
گفت :از ما خواستهاند احتياط نشان بدهيم ،ما اوضاع را
پيگيري ميكنيم .اما هنوز تغييري در مسير پروازها رخ

اعالم وضعيت قرمز
براي جادههاي برفي
مدير بحران و ماشينآالت سازمان راهداري و حمل
و نقل جادهاي گفت :با توجه به پيشبيني س��ازمان
هواشناسي مبني بر اينكه روزهاي پاياني اين هفته
در برخي استانها و محورهاي مواصالتي آنها برف
ميبارد ،تدابير الزم براي كنترل و مديريت شرايط
انديشيده ش��ده و وضعيت قرمز را براي اين مناطق
اعالم خواهيم كرد .به گزارش ايسنا ،محمد رودباري
افزود :البته محدوديت تردد تريلرهاي تك محور و
ماشينهايسنگينيكهبامشكلنقصفنيمواجه
هستند،درچنينمحورهاييوظيفهراهدارينيستو
هماهنگيهايالزمدراينزمينهانجامخواهدشد.اوبا
اشارهبهپيشبينيبارشبرفدراستانهايكرمانشاه،
كردستان،چهارمحالوبختياري،استانهايشمالي
و محورهاي منتهي به آنها و ديگر استانها ادامه داد:
هماكنون هيچ مشكلي در محورهاي مواصالتي به
استانهاي مختلف وجود ندارد و وضعيت كامال در
كنترل اس��ت همچنين برنامهريزيهاي الزم براي
كنترلومديريتاينمحورهاصورتگرفتهاست.

سهم واقعي مترو در بودجه 99
لونقل
مختلف از بودجه كشور ظرفيتهايي را براي حم 
عموميوريليدرنظرميگيرد.يكيازآنهابند«د»تبصره
 ۵بودجه اس��ت كه ظرفيتي براي انتشار اوراق مشاركت
شهرداريها در نظر ميگيرد و حداقل ۵۰درصد آن صرف
پروژههاي قطار شهري درنظر گرفته ميشود.
اوبابياناينكهدربودجهساالنهكشوريكبودجهمستقيم
هم براي قطارهاي شهري درنظر گرفته ميشود ،گفت:
عالوه بر اين دولت يك بودجه مس��تقيم براي قطارهاي
شهرينيزقرارميدهدكهايننيزموردبيمهريواقعشده
است .از جمله تسهيالت ديگر ميتوان به امكان استفاده
از  ۳۰ميليارد دالر ظرفيت فاينانس بودجه كشور اشاره
كرد كه به صورت كلي بوده و فقط مربوط به متروي تهران
نيست،اماآنچهدربحثريليدربودجهآوردهوبهصراحت
ذكر ميشود ،اين دو رقم است و بقيه تحقق پيدا نميكند.
مديرعامل مت��روي تهران با تاكيد بر اينكه عدد بس��يار
ناچيزيازبودجهمستقيمكشورسهممتروميشود،افزود:
درجداولبودجه،بودجهمستقيمعددبسيارناچيزياست
و با توجه به كاهش ارزش پول كشور هر ساله از ارزش اعداد
نيز كم ميشود.
امامبااشارهبهكاهشسهميهمترويتهرانازبودجهدولت
گفت :تا سال  ،۹۱بودجه مترو تهران در بودجه كل كشور
بيش از  ۲۰۰ميليارد تومان بود ،اما از سال  ۹۱به بعد روند
كاهشي پيدا كرد و به  ۵۰ميليارد تومان رسيد بهطوري
كه در س��ال  ۹۸بودجه متروي تهران  ۵۵ميليارد تومان
بوده كه در بودجه س��ال آينده نه تنها بيشتر نشده ،بلكه
كمتر همشده و به ۵۳.۴ميليارد تومان كاهش يافته است.
بودجه متروي تهران چند س��ال است كه در همين رنج
مانده ،در حالي كه ارزش پول در چند سال گذشته بسيار
كاهشداشتهاستوبااينميزان ۵۳.۴ميلياردتومانتنها
ميتوان ۱۰۰متر مترو ساخت .از طرفي بند «د» تبصره۵
امسال ۸ ،هزار ميليارد تومان بود كه احياي بافت فرسوده
حرمهاي مطرح مشهد ،شيراز و قم نيز به آن اضافه شد و
بودجه قطارهاي شهري را محدودتر كرد.
امام با اش��اره به اينكه اين رقم در بودجه سال آينده هم
كاهش يافته است ،تصريح كرد :در سال  ۹۹نه تنها آن ۸
هزار ميليارد تومان اضافه نشد،بلكه با يك كاهش  ۳هزار
ميليارد توماني به ۵هزار ميليارد رسيد .در سازمان برنامه
وبودجهميگويندبهحملونقلعموميبودجهاختصاص
دادي��م ،اما به اين طريق بوده و با اين ارقام به اين زودي به
نتيجهنميرسيم.
مديرعامل متروي تهران با بيان اينكه با اين شرايط بودجه
توسعه متروي تهران به اين زودي به سرانجام نميرسد،

ايرانشهر

نداده است و همچنان به پرواز بر فراز ايران ادامه ميدهيم
چ��ون پروازهاي زيادي از هند به اروپ��ا و امريكا از طريق
حري��م هوايي ايران انجام ميش��وند و پروازها با دورزدن
ايران ،موجب افزايش ساعت پرواز و گران شدن بليتها
ميش��ود .احتمال كاهش پروازهاي عبوري از آس��مان
ايران با متشنج شدن فضاي منطقه در شرايطي است كه
اواخر آذر ماه مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران ماه از بهبود وضعيت پروازهاي عبوري خبر داد ،به
گفته سياوش اميرمكري سال گذشته روزانه هزار پرواز
عبوري از فراز آس��مان ايران داشتيم اما پس از سرنگوني
پهپاد جاسوسي امريكا توسط ايران و پيام اداره هوانوردي
فدرال اياالتمتحده به ايرالينهاي��ي كه از فضاي ايران
عبور ميكنند مبني بر اينكه آس��مان ايران فضاي امن و

سال گذشته نيز مورد اعتراض فرمانداري قرار نگرفت .اگر
ايرادي در اين زمينه وجود دارد ،چرا فرمانداري سالهاي
گذشته اين ايراد را نگرفته است .در نتيجه نظر كميسيون
تخصصي اين اس��ت كه اعضاي ش��ورا همچنان به اين
مصوبه اصرار داشته باشند .در ادامه محمد ساالري ،رييس
كميسيونمعماريوشهرسازياظهاركرد:فرمانداربدون
طرح اين موضوع در هيات تطبيق اين نظرات را ارس��ال
كرده و حتي آقاي ميرلوحي كه در اين هيات عضو است
اين موضوع را نميدانست و به نظر ميرسد رييس شورا
بايد به هيات تطبيق تذكر دهد .اما اينبار هيات تطبيق
درست تش��خيص داده اس��ت چرا كه اعضاي شورا در ۴
جلس��ه اولويتهاي بودجه را تدوين كردند و اين مصوبه
از دايره سياستگذاري خارج شده چرا كه شهرداري بايد
سياس��تهاي ما در بودجه نويسي را تعيين كند و بعضا
ديده شد كه اين سياستگذاري نبوده بلكه تعيين تكليف
جزييات بوده است.
در ادامه حسن رسولي به نحوه اداره صحن علني شوراي
شهرانتقادكردوگفت:منخودمهمفرمانداروهماستاندار
بودم .فرماندار تهران اعتراض خود را از موضع جايگاه اداري
بهشورافرستادهاستوبرهميناساسايننامهاساساقابل
طرح در شورا نيست چرا كه فرم ارسالش درست نيست و
بهتراستهياترييسهاجازهندهندكهشوراتبديلبهيكي
از بخشهاي فرمانداري شود تا اينگونه با او مكاتبه نكند.
هاشمي در واكنش به سخنان رسولي گفت :االن شرايط
فرقكردهاست.دراينمدتفرمانداريبهاينشكلومدل
نامههايش را ارسال ميكرده و شما هم بايد حواستان را
جمع ميكرديد چرا كه فرمانداري هميشه در اين قالب
نامهها را ارسال ميكند.

اجرا است ،اگر اين طور است پس فصل اول كه تعاريف و
معاني است نيز دخالت در اجرا است؟ فرماندار در نامهاش
ايرادهايي به مصوبه شورا گرفته اما دقيقا مشخص نكرده
كهبهكدامبنداينسياستهاانتقاددارد.ايندرحالياست
كه اين سياستها عينا مانند سال گذشته است و به نظرم
ايرادشان وارد نيست .در ادامه اعضاي شوراي شهر تهران
به اعتراض شهرداري تهران در خصوص تعيين سياست و
الزامات بودجه  ۹۹راي ندادند.
سيدآرشحسينيميالنينيزبهشهرداريمنطقه ۲درباره
احداث پارك در روددره فرحزاد تذكر داد و گفت :متاسفانه
توسعهبخشزياديازروددرههايتهرانازنگرشسيمان
مح��ور برخوردارند  .حفاظت از باقي مانده اكوسيس��تم
روددرهاي شهر تهران مورد تاكيد برنامه سوم شهرداري
تهران اس��ت.اما نگرش شهرداري در مورد ظرفيت و فرم
روددرهه��اي پايتخ��ت تغيير كرده و ظاهرا ش��هرداري
درصدد احداث پارك در اين رود دره است و در اين زمينه
به شهرداري منطقه ۲تذكر ميدهيم.
وي گف��ت :احداث پ��ارك در روددره فرحزاد بايد هر چه
سريعتر متوقف شود و شهرداري عالوه بر توقف عمليات
عمراني گزارشي كه ش��امل اسناد و مطالعات باالدستي
است را به شوراي شهر ارسال كند.
همچنين حجت نظري ،عضو كميس��يون فرهنگي نيز
در تذكري گفت :بعد از اعالم خبر شهادت سپهبد قاسم
سليماني ،شوراي اسالمي شهر تهران اقدام به نامگذاري
معبري به نام اين ش��هيد كرد اما گاهي در اخبار شنيده
ميشود كه هر بخشي از ش��هرداري وارد شده و خودش
اق��دام به نامگذاري فضاهايي به نام ش��هيد حاج قاس��م
سليماني ميكند .براساس قانون نامگذاري در هر مكان و
فضايي بر عهده شوراي شهر است .بنابراين حتما بايد به
شوراي شهر پيشنهاد و بعد از تصويب در شورا اين اقدام
صورت بگيرد.

مناسبي براي پروازهاي عبوري نيست ،تعداد پروازهاي
عبوري كاهش يافته و به  800پرواز رس��يد .البته پس از
مدت كوتاهي با اطمينان يافتن شركتهاي هواپيمايي از
امنيت آسمان ايران تعداد پروازهاي عبوري دوباره افزايش
يافت و روزانه به  ۹۰۰پرواز رس��يد ،اما اين احتمال وجود
دارد كه براثر افزايش تنشها در منطقه ش��اهد كاهش
دوباره پروازهاي عبوري از آسمان ايران باشيم.

كشور اس��ت ،به عنوان نمونه در سال گذشته كه حدود
هزار پرواز عبوري در روز داشتيم درآمد شركت فرودگاهها
و ناوبري هوايي ايران از اين پروازها حدود  ۱۷۰۰ميليارد
تومان بود كه نسبت به سال قبل از آن يعني سال ۱۴،96
درصد كاهش داشت اگرچه از ميزان اين درآمد در سال
جاري آمار دقيقي نيست اما براساس آخرين آمار تعداد
پروازها به ۹۰۰پرواز در روز رسيده كه پيشبيني ميشود
ح��دود  ۱۰درصد كاهش را در اي��ن زمينه تجربه كنيم.
گفتنياستكهپسازاتفاقاتكشوراوكراينوفعاليتهاي
داعش در عراق ،اس��تقبال ايرالينهاي خارجي از فضاي
ايرانافزايشيافتپسازآنودرمناقشهقطرباكشورهاي
عرب حوزه خليج فارس ،مصر و كش��ورهاي همپيمان و
ممنوعيت استفاده قطر از آسمان اين كشورها موجب شد
كهايرالينبزرگقطري،نزديكترينمسيربرايپروازهاي
اروپا و آفريقاي خود را در آس��مان ايران بيابد،اين عوامل
موجب شد كه در برخي برهههاي زماني تعداد پروازهاي
عبوري از آسمان ايران افزايش يابد و به تبع آن درآمدهاي
ارزيشركتفرودگاههاوناوبريهواييايرانهمرشدكند.

ايراد فرمانداري وارد نيست
سپس بهاره آروين گفت :آيا كل مصوبه شورا دخالت در

درآمدشركتفرودگاههاازپروازهايعبوري
براساس تازهترين اظهارات مديرعامل شركت فرودگاهها
و ناوب��ري هوايي اي��ران 68 ،درصد درآمدهاي ش��ركت
فرودگاهه��ا و ناوب��ري هوايي ايران حاص��ل از پروازهاي
عبوري 20 ،درصد حاص��ل از ارايه خدمات فرودگاهي و
حدود  5درصد هم حاصل واگذاري اماكن اس��ت ،ضمن
اينكه درآمدي كه از س��رانه مس��افر پرواز داخلي نصيب
فرودگاه ميشود ،تنها 7هزار تومان و از مسافران پروازهاي
خارجي 35هزارتوماناست .امانخستيناثريكهافزايش
پروازهاي عبوري دارند ،افزاي��ش درآمدهاي اقتصادي

رييس انجمن مهندسي سازه ايران با اشاره به اينكه
رشد قيمت مصالح س��اختماني در دو سال گذشته
منجربهاستفادهمصالحساختمانيباكيفيتپايين
از سوي برخي س��ازندهها ش��ده ،گفت :وزارت راه،
شهرداريهاوسازماننظاممهندسيمسوولكيفيت
ساختوسازهستند.غالمرضاهواييدرگفتوگوبا
فارسدربارهاينكهآياافزايشقيمتمصالحساختماني
ميتوانددليلمحكميبركاهشكيفيتساختوساز
باشد،افزود:كيفيتساختوسازدرايرانهنوزبهنمره
قبولي نرسيده است ،اما اگر مسووليت ساخت و ساز
كشورراوزارتراهوشهرسازيبدانيمبايدگفتكهاين
وزارتخانهبايدوصلكنندهحلقهومتصلكنندهرابطه
شهرداريهاوسازمانهاينظاممهندسيبايكديگر
براي باال بردن كيفيت ساخت و ساز باشد .او با اشاره
بهاينكهآييننامهومقرراتزياديبرايساختوساز
دركشوروجودداردوكشورازلحاظضوابطومقررات
و آييننامههاي فني غني است ،گفت :عوامل زيادي
موجب افزايش كيفيت س��اخت و ساز ميشود كه
اولينعاملآنضوابطومقررات،دومينعاملنيروي
انساني ش��امل مهندس و نيروي كار ماهر (فصلي و
غيرفصليوغيربومي)وسومينعاملتوليداستاندارد
مصالحساختماني(شاملميلگرد،آهن،شن،ماسه،
سيمان)است.

تداوم ركود غيرتورمي بازار
مسكن تا نيمه اول سال آينده
حسامعقبايي،نايبرييساتحاديهامالكبااشارهبه
اينكهبازارمسكنيكبخشاقتصاديديرتاثيرپذير
است،گفت:تاپاييزسالآيندهركودغيرتورميبربازار
مسكن حاكم اس��ت .عقبايي در گفتوگو با تسنيم
با يادآوري اينكه در نيمه اول امسال ركود تورمي بر
بازار مس��كن حاكم بود ،اظهار كرد :در شش ماه اول
سال جاري همواره ميزان معامالت مسكن كاهشي
همراه با افزايش قيمتها بود .او ادامه داد :براس��اس
پيشبينيهاي صورت گرفته نيمه دوم بازار مسكن
وارد ركود غيرتورمي ش��د كه شاهد ركود معامالت
هس��تيم و ديگر خبري از افزايش قيمتها نيست و
در واقع نرخها در بازار مس��كن ثبات دارد .عقبايي با
بيان اينكه ركود غيرتورمي بازار مسكن تا پايان سال
همچنانادامهخواهدداشت،تصريحكرد:بازارمسكن
يك بخش دير تاثيرپذير اس��ت و بر اين اساس نيمه
اول س��ال آينده نيز ركود غيرتورمي براي اين حوزه
پيشبيني ميش��ود .نايبرييس اتحاديه مشاوران
امالك تاكيد كرد :از اين رو در شش ماه اول سال99
ميزان معامالت رشد چشمگيري نخواهد داشت و
قيمتهاباثباتنسبيهمراهخواهدبود.

۳۰درصد شهرنشينان
ساكن بافت فرسوده هستند
عضوهياتمديرهشركتبازآفرينيشهريازسكونت
۳۰درصدجمعيتشهريكشوردربافتهايناكارآمد
خبر داد .به گزارش مهر ،سيدمسلم سيدالحسيني با
بياناينكهميخواهيمتوانرقابتيبافتهايفرسوده
را افزايش دهيم ،گفت :اين بافته��ا به هر دليلي از
رقابتجاماندهاندوازنظركالبدي،خدمات،سرانههاي
اقتصادي نسبت به ميانگين شهري پايينتر و مردم
ساكندراينبافتهانااميدهستند،خودباوريندارند،
تسليموضعموجودشدهاندوازبيروننيزانگهاييبه
اين بافتها چسبيده ميشود .او مساحت بافتهاي
فرسوده و ناكارآمد شهري را حدود  ۱۴۱هزار هكتار
عنوان كرد و گفت :در برخورد با مشكالت اقتصادي
بافت فرسوده بايد از ظرفيتها و فرصتهاي داخلي
اين بافتها استفاده كنيم و بتوانيم توان رقابتي بافت
را افزايش دهيم ،به اين صورت كه بايد خواسته مردم
ساكناينبافتهارادرككردهوبهجستوجووكشف
داراييهاي بافت بپردازيم تا ببينيم كداميك از اين
داراييها،قابليتمحسوبميشوندوكداميكداراي
شايستگي است.سيدالحسيني از ديگر مولفههاي
نوسازيبافتراتغييراتپويادانستوتصريحكرد:به
عبارتديگربايدميانبافتهايمختلفشهريرقابت
ايجاد كنيم يعني همانگونه كه رقابت و پيامدهاي
رقابتي در بين كش��ورها وجود دارد ،در مقياس ملي
همينرقابتراميتوانبينشهرهاودرسطحشهرها
هم بين محالت و نواحي مختلف مشاهده كرد .اين
مقام مس��وول ادامه داد :در اين رقابت درون شهرها
و مراكز شهري برخي محالت عقب ميمانند كه به
بافتهايجاماندهازتوسعهياناكارآمدتبديلميشوند،
اينمحالتمجبورهستند،مزيترقابتيخودراآشكار
كنند،رويپايخودبايستندواينمزيتهاراازحالت
بالقوهبهبالفعلتبديلكنند.

اخبار
تدوين نقشهراه توسعه
صادرات در مراحل پاياني

خبرگ�زاري مهر |يك مقام مس��وول از پايان راه
تدوين «نقشه راه توسعه صادرات» خبر داد و گفت:
اين برنامه مبناي حركت تجارت خارجي كشور در
سال ۹۹خواهدبود.مرجانفقيهنصيريبابياناينكه
نقشه راه توسعه صادرات از سمت موسسه مطالعات
و پژوهشهاي بازرگاني با همكاري سازمان توسعه
تجارت ايران در مراحل پاياني تدوين و بازنگري قرار
گرفته اس��ت ،گفت :پيش نويس نقش��ه راه توسعه
صادرات غيرنفتي به تمامي دس��تگاههاي ذيربط
جهت دريافت نظرات به منظور كارآمد ش��دن هر
چه بيشتر ارس��ال ش��ده تا اگر نقطه نظري در اين
رابطه وج��ود دارد ،آن را مورد بازبين��ي قرار دهيم.
رييس موسس��ه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :همچنين اين
نقش��ه راه در اختيار تمامي معاونان وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت و نهادهاي ذيرب��ط قرار گرفته تا
اظهارنظرهايتكميليرادرموردآنانجامدهند.وي
تصريح كرد :بخش عمدهاي از استعالمهاي صورت
گرفته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
پاس��خ داده شده اس��ت كه اميدواريم بتوانيم كار را
هر چه س��ريعتر نهايي كنيم .به گفته فقيه نصيري
حداكثر تا انتهاي هفته آينده جمعبندي نقشه راه
توسعه صادرات صورت خواهد گرفت ،ضمن اينكه
به صورت موردي با معاونت بازرگاني داخلي وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت هماهنگيهايي به عمل
آمده تا نقشه راه توسعه صادرات همراستا با نقشه راه
تنظيم بازار كشور باشد .اين مقام مسوول در وزارت
صمتخاطرنشانكرد:درشرايطفعلياقتصادايران،
كشورنيازبهافزايشصادراتغيرنفتيبهعنوانيك
برنامهمشخصداردتابتواننيازهايارزيكشوررابه
خوبيپاسخداداماالزمهاينموضوعحركتبراساس
يك نقشه راه واحد و مشخص است تا بتوان به رشد
مناسبيدرحوزهصادراتغيرنفتيدستيافت.فقيه
نصيري گفت :تأكي ِد نقشه راه توسعه صادرات بر۱۵
كشور همسايه به عالوه هند ،چين و اورآسيا بوده و
نقشههايمشخصيتدوينشدهتاافزايشصادرات،
ماندگاري آن و كيفيت صدور كاالهاي ايراني را ارتقا
دهد .وي با بيان اينكه بخش لجستيك صادرات نيز
بايدتجهيزشود،خاطرنشانكرد:بخشهاييهمچون
حمل و نقل ،پايانههاي صادراتي و انبارهاي موردنياز
از جمله نيازهاي بخش لجستيك در حوزه صادرات
هستندوايننقشهراهمبنايبرنامهسال ۹۹كشوردر
حوزهصادراتخواهدبود.

نرخ سود بازرگاني ترخيص
ماشينآالت حذف شد

ايلنا|هيات دولت پيش��نهاد ش��ركت س��هامي
نمايشگاههاي بينالمللي ايران مبني بر صفر شدن
نرخ س��ود بازرگاني ترخيص دايم ماش��ين آالت و
تجهيزاتموردنيازصنايعداخليكهدرنمايشگاههاي
داخلي به نمايش گذاشته ميش��وند را به تصويب
رس��اند .حس��ينزاده مديرعامل ش��ركت سهامي
نمايش��گاههاي بينالمللي ايران اعالم كرد :شركت
سهامينمايشگاههايبينالملليايرانپيشنهادخود
بههياتدولترابهمنظورتسهيلدرورودوترخيص
تجيهزات و كاالهاي مورد نياز صنايع داخلي كه در
نمايشگاههاي بينالمللي ايران به نمايش گذاشته
ميشوند،ارايهدادكههياتوزيراننيزاينپيشنهادرا
بهتصويبرساند.ويافزود:طبقاينمصوبهازاينپس
آن دسته از ماشين آالت و ساير كاالها كه به صورت
موقتدرداخلكشوربراينمايشدرنمايشگاههاي
بينالملليوتخصصيقراردادهميشوند،مشروطبه
عدم امكان س��اخت داخل و با تاييد وزارت صمت از
سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند
شد .حس��ينزاده همچنين به راهاندازي گمرك در
شركتسهامينمايشگاههايبينالملليايراناشاره
و اظهار كرد :اين دو اق��دام صورت گرفته به منظور
تسهيل در ورود تكنولوژيها و كاالهاي سرمايهاي و
واسطهاي مورد نياز صنايع داخلي و ارايه خدمات به
توليدكنندگانوصادركنندگانكشورصورتگرفته
است .وي در پايان با اشاره به سال رونق توليد و تاكيد
مقاممعظمرهبريبهحمايتازكااليايراني،يادآور
شد:اينشركتتمامتالشخودرادراينزمينهانجام
داده تا بتواند به عنوان يكي از حاميان اصلي كاالهاي
ايرانيتلقيشود.

واردات برنج با ارز 4200
تومانی ادامه دارد

رض��ا رحمان��ی در گفتوگو با خبرن��گار اقتصادی
خبرگزاری فارس و در پاس��خ به این س��وال که آیا
ارز  4200تومانی با توجه به گفتههای سرپرس��ت
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای واردات برنج حذف
میشود،گفت:منصحبتایشانراندیدهونخواندهام
اما معتقدم اینگونه مسائل را باید بر اساس تصمیم
مراجع اصلی اعالم کرد .وی در پاسخ به این سوال که
منظور شما کدام مراجع است،گفت :این مسائل را یا
دولتویاستاداقتصادیبایدتصمیمگیریکند.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به اینکه در بودجه
سال  99ارز  4200تومانی برای واردات برنج در نظر
گرفته ش��ده اس��ت ،بیان كرد :تا امروز هم صحبت
اختصاص ارز  4200تومانی به واردات این کاالست
لذاتشکیکایجادکردندرستنیستمگراینکهدر
موردآنتصمیم گرفتهشود.

مفقودی

14

چهارشنبه  18دي 12 1398جمادياالول  1441سال ششم شماره Wed. Jan 8. 2020 1569

صنعت،معدنوتجارت

در نشست شوراي گفت وگوي دولت وبخش خصوصي استارت خورد

اجماع براي بهبود محيط كسبوكار

تعادل |
ن�ود و دومین نشس�ت ش�ورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی در حالي برگزار ش�د
كه فع�االن بخ�ش خصوصي از ع�دم اجراي
قانون بهبود مستمر فضای كسبوكار با وجود
گذش�ت هفت س�ال از تصويب آن ش�كايت
داش�تند .وزير صنع�ت ،معدن و تج�ارت در
جري�ان اي�ن نشس�ت از طراحي س�امانهاي
براي بهبود مس�تمر فضای كس�بوكار خبر
داد و گف�ت :ب�ه زودي رفت و آمده�ای زاید
دس�تگاههای دولت�ی به واحده�اي توليدي
متوقف میشود .تامين سرمايه توسط فعاالن
بخ�ش خصوص�ي از مناب�ع خارج�ي و بازار
س�رمايه از ديگ�ر محورهاي اين جلس�ه بود
كه از س�وي وزیر اقتصاد مطرح ش�د .فعاالن
بخش خصوصي نيز تاكيد كردند با وجود تمام
محدوديتهاي موجود اگر دولت مانع فعاليت
فعاالن اقتصادي نشود؛ همچنان امكان جذب
سرمايه را از منابع بينالمللي داريم.
در ابتداي نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوص��ی فرهاد دژپس��ند ،وزیر اقتص��اد و ريیس
ش��ورای گفتوگو ،مهمترین دغدغ ه امروز کشور در
حوزه اقتصاد را تامين س��رمايه دانس��ت و از بخش
خصوصی خواس��ت ت��ا در چارچ��وب فعالیتهای
بینالمللی و از طریق نهادهای مالی خارجی به تامين
مالي بپردازند و سرمایههای خارجی را به کشور وارد
كنند .وی تاكيد كرد :البته بايد بسترهای این اقدام از
طریق دستگاههای دولتی فراهم شود .دژپسند ،بازار
سرمايه را راهكار ديگري براي تامين مالي واحدهاي
توليدي دانست.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار قابل قبول تجارت خارجي
ايران در  ۹ماهه نخس��ت سال جاري افزود :اینگونه
تصور میشد که با فشارهای حداکثری و تحريمهاي
بينالمللي ،تجارت کشور دچار مشکل شود اما آمار
صادرات و واردات تا پايان آذرماه نش��ان از کمترین
تفاوت را نس��بت به سال گذش��ته داشت؛ همچنين
صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی  20درصد افزايش
يافت که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.
دژپسند اضافه کرد :نهاد ( )FATFادعا دارد در تالش
است تا با تأمین مالی تروریسم مقابله کند؛ اما اكنون
شاهد آن هستيم كه مقام عالی نظامی یک کشور که
به دعوت رسمی کشور دیگری به آنجا سفر كرده بود
به صورت بسیار وقیحانهای ترور ميشود و بنا به ادعاي
خودشان از بودجه دولتی براي اين اقدام استفاده شده
است .بدون ترديد این اقدام برخالف قوانین و مقررات
بینالمللی بوده و نهادهاي بينالمللي از جمله FATF
باید در این رابطه اعتراض خود را اعالم کنند و اقدامات
الزم را در اين مورد انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه آیا ایران
تجدیدنظری در روند الحاق به گروه ویژه اقدام مالی
انجام خواهد داد؛ گفت :اکنون دو الیحه قانونی که به
پیشنهاد دولت و تصویب مجلس هم رسیده است ،در
دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار
دارد و پالرمو و  CFTهمچنان به روال س��ابق در این
مجمع بررسی میشود و چیزی اعالم نشده که متوقف
شود .ازآنجا كه اين لوايح در دستور کار مجمع است
ما نيز به عنوان دس��تگاه اجرایی ذیربط در جلسات
شرکت میکنیم.

تناقض عملكردي دولت ،سدي در مقابل
فعاالناقتصادي
در ادامه اين نشست حسین سالح ورزی ،نایبريیس
اتاق ایران و قائممقام دبیر ش��ورای گفتوگو از تفاهم
سازمان اس��تاندارد و سازمان دامپزشکی درخصوص
یکپارچهس��ازی روند نمونهب��رداری از محمولههای
واردات��ی نهادههای دامی خبر داد .اقدام موازی این دو
سازمان در برخورد با نهادههای دامی ،روند تجارت را
طوالنیتر میکرد و مدتها بود که این مس��اله مورد
انتقادبخشخصوصیبود.خوشبختانهباپیگیریهای
دبیرخانه ش��ورای گفتوگ��و و در قالب کارگروههای
تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به موضوع اصالح ش��رایط عمومی پیمان
و تهیه پیشنویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی
توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد :این
موضوع در هش��تاد و یکمین جلسه شورای گفتوگو
بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی ماه سال
 97نسخه اصالحی پیشنویس شرایط عمومی پیمان
را به شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و
حرفهایدادهونقطهنظراتآنها راتاپایان 25اسفند97
دریافت کند .سالح ورزی گفت :سازمان برنامه و بودجه
نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا
پایان اردیبهشت 98ابالغ کند؛ هرچند تا به امروز هنوز
نسخه نهایی تهیه نشده است.
در همين رابطه محمدرضا انصاری ،نایبريیس اتاق
ایران از همکاری و جلس��ات متعددی که با س��ازمان
برنامه و بودجه در مورد تهیه نس��خه نهایی ش��رایط
عمومی پیمان داشتهاند ،خبر داد و گفت :درباره برخی
از بندهای این پیشنویس اختالف نظر وجود دارد که
باید آنها را رفع کنیم .به نظ��ر همین دو نگاه متفاوت
موجب شده ،کار به کندی پیش رود .حال بايد تاريخ
جدیدی را مش��خص کرده و ت�لاش کنیم تا آن زمان
پیشنویسرانهاییکنیم.ویبهموضوعسرمایهگذاری
خارجی و تأمین مالی از این مسير نيز اشاره كرد وگفت:
بهرغم همه محدودیتهای موج��ود ،هنوز امکاناتی
برای جذب س��رمایههای خارجی وجود دارد اما بايد
بسترسازي مناسب انجام ش��ود .دولت نيز بايد بداند
که هرچه محدودیتهای بخش خصوصی را بیش��تر
کنیم ،امکان فعاليت فعاالن اين حوزه کمتر میشود.
گويي دولت در عملكرد خود دچار تناقضهايي است
و بايد آنها را برطرف كند به ويژه كه از سال  97شاهد
رويكرد بستن دستوپای بخش خصوصی از يكسو و
از سوي ديگر ترغیب آنها به حضور بیشتر در صحنه
اقتصادیهستيم.
س��ید جواد قانعفر ،ريیس امور نظام فن��ی و اجرایی
سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که سازمان
آماده نهایی کردن پیشنویس شرایط عمومی پیمان
است ،گفت :قرار بود ش��ورای هماهنگی تشکلهای
مهندسی ،صنفی و حرفهای نظرات خود را تا 25اسفند
برای ما ارس��ال کند اما این اتف��اق در تیر  98صورت
گرفت .در نتیجه کل فرآیند کار به تعویق افتاد .با این
حال کلیه موارد اعالم شده را بررسی کردیم و تنها یک
بند از آن باقی مانده است .وی ادامه داد :از طرفی روی
برخی موارد مطرح شده دچار اختالف نظر هستیم که
باید برطرف شود .در هر حال تالش میکنیم تا قبل از
پایان سال نسخه نهایی این پیشنویس را تهیه کنیم.
دستگاه هاي دولتي مزاحم توليد نشوند
در ادامه این نشست اجرای حکم ماده  7قانون بهبود

مس��تمر محیط کس��بوکار و آییننامه اجرایی آن
مبنیبرتشکیلکمیتهساماندهیمراجعهنمایندگان
دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و راهاندازی
س��امانه مربوط مورد بررس��ی قرار گرفت .بر اساس
اظهارات سالحورزی ،هیات وزیران آییننامه اجرایی
این ماده قانونی را در مرداد  95به تصویب رساند كه
بر این اساس وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف
اس��ت با همکاری دس��تگاههای اجرای��ی ذیربط و
اتاقها و با نظارت و تأیید کمیته ساماندهی مراجعه
نمایندگان دستگاهها به واحدهای تولیدی طی شش
ماه پس از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه نسبت
به طراحی و راهاندازی سامانه اقدام کند .وی ادامه داد:
طبق پیگیریهای انجام شده وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اعالم کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این
کمیته ،سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده هرچند
زیرساختهای آن آماده است.
رض��ا رحمان��ی ،وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت از
مخالفت وزارتخانه با تصویب آییننامه به این شکل
در هم��ان ابتدای امر س��خن گفت و تأکی��د کرد :با
وج��ود مخالفتها ،آییننامه تصویب ش��د و ما ملزم
به اجرا هس��تیم .در ح��ال حاضر از نظ��ر فنی ،تمام
زیرس��اختهای ایجاد سامانه مذکور فراهم است اما
همراهی الزم از سوی دستگاههای مربوط وجود ندارد.
این موضوع باید به صورت فرابخشی دنبال میشد و
نباید برعه��ده یک وزارت خانه ق��رار میگرفت .وی
تصریح کرد :باید دستگاههایی که وظایف مشترکی
دارند را شناسایی و بر اساس مشترکات آنها فرمهای
مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر
دستگاهها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را
مدیریت کنیم .تا کنون سازمان استاندارد بیشترین
همراهی را داشته است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :اجرای ماده هفت قانون بهبود مس��تمر فضای
کس��ب و کار ،دقیقاً راهکار و قدم مؤثری در تسهیل
امور مرتبط با تولید در کشور به شمار میرود؛ این در

حالی است که از نظر وزارت صنعت ،هیچ مانع فنی و
فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و حتماً اجرای
آن ضروری است.
محمدباقر الفت ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضايیه خاطرنشان کرد :قانون بهبود مسترم
محیط کس��بوکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب
شده و میگوید کلیه دستگاههای اجرایی موظف به
اجرای آن هستند .اگر دستگاهی از اجرای این قانون
خودداری میکند تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
باید بر اساس قانون این کمیته با جدیت فعالیت کند.
اجرایی نشدن قوانین ،پيگيري شود
غالمحسین شافعی با بیان اینکه هفت سال از تصویب
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگذرد اما
این قانون هنوز اجرایی نشده است ،گفت :متأسفانه
ب��رای اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و
کار دس��تگاههای دولتی توجهی ندارند .ريیس اتاق
بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران افزود:
فعاالن بخش خصوصی اگرچه ت�لاش زیادی برای
تصویب این قان��ون کردند ،اما اکنون برای اجرای آن
باید التماس کنند؛ در حالیک��ه این موضوع تنها به
حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود
نمیشود؛ بلکه دهها مورد قانونی وجود دارد که دولت
آن را اجرایی نمیکند در حالی که مصوبه مجلس برای
فعالیتهای اقتصادی است.
ب��ه گفته وی ،ق��وه قضايیه باید با س��ازمانهایی که
به وظایف خ��ود در اجرای قوانین عم��ل نکردهاند،
برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون باید برای
خطاکاران عقوبت داشته باشد.
دژپس��ند از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و دیگر
دستگاههای مسوول خواست تا این موضوع را تا جلسه
اسفند شورای گفتوگو نهایی کرده و گزارش آن را در
اختیار اعضای شورای گفتوگو قرار دهند.
در بخش بعدی این نشست اجرایی نشدن بند (پ)

ماده  117قانون برنامه شش��م توسعه بررسی شد.
در این رابطه تأکید شد طبق ماده  131قانون ثبت
و قان��ون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت مصوب
 1373حقاالجرای اسناد الزماالجرا نیمعشر یعنی
 5درصد مبلغ مورد اجراس��ت و از کسی که اجرائیه
علیه او صادر ش��ده ،دریافت میش��ود .همچنین با
توجه به ماده  158آییننامه اجرایی اس��ناد رسمی
الزماالجرا در هر پرونده اجرایی پس از ابالغ اجرائیه،
حقاالجرا تعلق میگیرد و وصول میشود .همچنین
چنانچه متعهد و متعهدل��ه تا قبل از تنظیم صورت
مجلس مزایده به هر طریقی توافق کنند ،ربع عشر
به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دریافت میش��ود.
ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه در سال 1396
قانون برنامه شش��م ابالغ و در بند (پ) ماده ()117
آنچنین تصریح ش��د که در طول مدت اجرای این
برنامه هزینه اجرای مفاد اس��ناد الزماالجرا تنها از
محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول
مطالبات متعهد له بهوس��یله اج��رای ثبت وصول
میش��ود .این موض��وع در کارگروههای تخصصی
دبیرخانه شورای گفتوگو بررسی و پیشنهاد شد :در
ارتباط با هزینهها و فرآیندهای مرتبط با ماده ()117
قانون برنامه ششم توسعه ،ادارات ثبت اسناد ،دامنه
ش��مول بند (پ) ماده ( )117قانون برنامه شش��م
توسعه را عالوه بر اس��ناد ذمهای به اسناد رهنی نیز
تسری دهند.
همچنین اگر دوایر اجرای ثبت ،مالی را شناس��ایی
و توقیف کردند ،این مال به مزایده گذاش��ته نش��ود
و ص��ورت مجلس مزایده تنظیم نش��ود و به آن حق
االجرا اعم از نیم عش��ر و ربع عشر تعلق نگیرد .الفت
با توجه به آنچه گفته شد ،تأکید کرد :اسناد رهنی را
نمیتوان مشمول بند (پ) دانست هرچند با پیشنهاد
دیگر دبیرخانه موافق هستم .دژپسند نيز در اين رابطه
خواستار تش��کیل کمیته تخصصی ،بررسی مساله و
اعالم نظر نهایی تا دو هفته آینده شد.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازان:

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد

توليد خودرو با موتور يورو  ۵نقشي در كاهش آاليندگي ندارد

سهم صنعت از سرمايهگذاريهاي خارجي تا پايان مهر

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازانكشور گفت :در
شرايطي كه بنزين يورو  ۵در كشور وجود ندارد و بنزين يورو  ۴در همه
نقاط كشور توزيع نميش��ود ،توليد خودروهاي با موتور يورو  ۵نقش
خاصي در كاهش آاليندگي هوا نخواهد داشت .سوم دي امسال خط
توليد محصوالت ايران خودرو با استاندارد يورو  ٥با حضور مديرعامل
اين گروه صنعتي ،برخي مس��ووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
«مسعود پزش��كيان» نايبرييس مجلس شوراي اسالمي افتتاح شد.
«فرش��اد مقيمي» مديرعامل ايران خودرو در اين مراسم از توليد پنج
هزار خودرو با موتورو يورو  ٥تا پايان سال خبر داد .در اين زمينه ،آرش
محبينژاد دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازان كشور
ن كرد :بنزين يورو  ۵در كشور
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا بيا 
وجود ندارد و از طرفي توزيع بنزين يورو  ۴در همه نقاط كش��ور انجام
نميشود؛ در چنين شرايطي اس��تفاده از بنزين يورو  ۴در موتورهاي
يورو ۵به كاهش راندمان ميانجامد و به معناي دور ريختن سرمايه است
و موجب افزايش مراجعه صاحبان اين خودروها به تعميرگاهها ميشود.
به گزارش ايرنا ،پيشتر شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
اعالم كرد :عالوه بر توزيع روزانه بنزين باكيفيت و با ميزان گوگرد زير
 ۵۰پيپيام مطابق استاندارد يورو  ۴اكنون گازوييل يورو 4در هشت
كالنشهر و كل استان تهران و  ٣٢٠جايگاه در جادههاي اصلي كشور
توزيعميشود.ايندرحالياستكهخودروسازانوقطعهسازانموفقبه
توليد موتورهاي با استاندارد كيفي آاليندگي يورو ۵شدهاند .محبينژاد
ادامهداد:درناوگانحدود ۱۷ميليونيخودروهايسواريكشور،نزديك
به دو ميليون دستگاه خودروهاي از رده خارج ،همچنين  ۱۰ميليون
دس��تگاه خودروي با استاندارد پايينتر از يورو  ۲وجود دارد .وي اظهار

ب�رگ س�بزاتومبیل س�واری پرای�د ه�اچ ب�ک رنگ س�فید به
ش�ماره انتظام�ی  421ل  85ای�ران  35مدل  1396بن�ام محمود
مه�دیزاده خلج ش�ماره موتور 35929978 :ش�ماره شاس�ی:
 NAF431100H5726517مفقود گردیده است از درجه اعتبار
ساقطمی باشد.

كرد:اين خودروها همراه با موتوسيكلتها ،اتوبوسها و كاميونها عمده
منابعمتحركآاليندگيكالنشهرهاهستند.دبيرانجمنصنايعهمگن
نيرومحركهوقطعهسازانكشوراظهارداشت:درچنينشرايطيبهتربود
طرحجايگزينيخودروهاوموتورهايفرسودهباخودروهايبااستاندارد
يورو ۴همچنين جايگزيني خودروهاي تجاري و وانتهاي فرس��وده
پيگيري ميشد .وي يادآوريكرد :ساالنه بين ۷۰۰تا ۸۰۰هزار دستگاه
خودرو در كشور توليد ميشود كه حتي اگر ۳۰درصد آنها با موتورهاي
يورو ۵عرضه شود ،از آنجاييكه توزيعبنزينبا استاندارد يورو ۵دركشور
انجام نميشود ،با هدف ضربتي كاهش آلودگي هوا همخواني ندارد .وي
گفت:يك دستگاه پيكان كاربراتوري فرسوده  ۷۰برابر يك خودروي
ي��ورو ۴آلودگي ايجاد ميكند ،در صورت��ي كه جايگزيني يك خودرو
يورو ۴با يورو ۵تنها  ۲۰ت��ا  ۳۰درصد كاهش آلودگي به همراه خواهد
داش��ت؛ ضمن اينكه صاحب خودروي پيكان قدرت خريد خودروي
يورو ۵را ندارد .محبينژاد ادامهداد :يك موتوسيكلت فاقد استاندارد روز
نيز هفت برابر يك خودروي با اس��تاندارد يورو  ۲آلودگي ايجاد كرده و
آاليندگي اتوبوسها و كاميونها دهها برابر يك خودروي يورو  ۴است؛
بنابراين اجراي چنين طرحهايي در خودروس��ازان در شرايط كنوني،
رفتن راه اشتباه است .اين مقام صنفي درخصوص بُعد فني توليد اين
موتورها خاطرنشانكرد :مطابق مشخصاتي كه خودروسازان در اختيار
قرارميدهند،توانتوليدموتورهاييورو ۵ازسويقطعهسازاندركشور
وجود دارد .وي اظهارداشت :انجام چنين طرحي كار پيچيدهاي نيست،
بخشيازقطعاتموردنيازدرداخلوجوددارد،بخشيديگربايدازخارج
تامين شود ،همچنين در سيستم موتور و قواي محركه ،نرمافزار وECU
بايد تغييراتي ايجاد شود.

مفقودی

برگسبزاتومبیلسواریکیاکرهجنوبیاپتیمارنگسفیدبهشماره
شاسی 4KNAGW414BH515286مدل 2017شمارهانتظامی:
 22679منطقه آزاد ارس شماره موتور G4KEGH221743:بنام
صنایع تجاری پارال منس�وجات (ش�رکت س�هامی خاص) مفقود
گردیده است از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آماره��ا حاك��ي از س��هم  98درص��دي بخش صنع��ت از حجم
سرمايهگذاريهاي مصوب شده در هيات سرمايهگذاري خارجي
در هفت ماهه امسال است .به گزارش شاتا ،بررسي آماري اطالعات
مجوزهاي ص��ادره در هيات س��رمايهگذاري خارجي در گزارش
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در هفت ماهه
امسال حاكي از تصويب  55طرح/واحد به ارزش  785ميليون دالر
در ايران با مشاركت سرمايهگذار خارجي در بخش صنعت ،معدن
و تجارت ميباشد.
نگاهي گذرا به سرمايهگذاريهاي انجام شده حاكي از اين است كه
بيشترين س��رمايهگذاري خارجي در استانهاي زنجان ،خراسان
رضوي ،فارس ،قزوين و بوشهر و از كشورهاي هلند ،امارات متحده
عربي ،آلمان ،تركيه و چين ميباش��د .همچنين از ميان  55طرح
مورد بررسي  20شركت داراي سهم  100درصدي سرمايهگذاري
خارجي و  34ش��ركت با مشاركت سرمايهگذاران داخلي ( ).J.Vو
يك مورد تح��ت عنوان ترتيبات قراردادي س��رمايهگذاري انجام
دادهاند.
در اين ميان ،بخش صنعت با  49طرح  768ميليون دالر ،معدن با
 2طرح يك ميليون دالر و تجارت با  4طرح  16ميليون دالر سهم
دارد كه نگاهي به اين آمار مويد اين است كه سهم صنعت  98درصد
و سهم تجارت  2درصد بوده است .شايان ذكر است كه گروههاي
معدني جذاب براي سرمايهگذاران هندي و هنگ كنگي ،استخراج
و فرآوري منيزيت ،توليد كنس��انتره نفلين س��ينيت ميباش��د و
سرمايهگذاري در حوزه تجارت شامل احداث رستوران ،سفارش
كاال در فضاي مجازي از طريق تارنما و نرمافزار ،س��اخت و توليد

محصوالت صنايع دستي و چرمي (مجوز صنفي و توليدي) است.
در اين ب��ازه زماني بيش��ترين حجم س��رمايهگذاري خارجي در
گروههاي صنعتي شامل محصوالت از توتون و تنباكو ،محصوالت
غذايي و آشاميدنيها ،س��اخت مواد و محصوالت شيميايي ،كك
و فرآوردههاي حاصل از نفت و س��اير محص��والت كاني غيرفلزي
بوده است .همچنين كشورهاي سرمايهگذاري كه بيشترين حجم
سرمايهگذاري خارجي مصوب در اين بازه زماني در بخش صنعت،
معدن و تجارت را داشتهاند به ترتيب هلند ،امارات متحده عربي،
آلمان ،تركيه و چين هستند.
در اين راستا هلند با  4طرح  372ميليون دالر ،امارات متحده عربي
با  5ط��رح  178ميليون دالر ،آلمان با  3ط��رح  71ميليون دالر،
تركيه با  10طرح  66ميليون دالر و چين با  5طرح  44ميليون دالر
سرمايهگذاري داشتهاند .همچنين استانهاي «زنجان ،خراسان
رضوي ،فارس ،قزوين و بوش��هر» بيشترين حجم سرمايهگذاري
خارجي را در اين مدت به خود اختصاص دادهاند .از س��وي ديگر
 4اس��تان «زنجان ،خراسان رضوي و فارس و قزوين» با هم حدود
 75درصد سرمايهگذاري خارجي مصوب در كشور را در اين دوره
به خ��ود اختصاص دادهاند و بقيه اس��تانها روي هم رفته س��هم
 25درصدي جذب س��رمايهگذاري را داشتهاند .همچنين آمارها
مويد سهم باالي تعداد سرمايهگذاري خارجي در استان خراسان
رضوي (تعداد  13طرح/واحد) است و استان تهران با 6طرح/واحد
در رتبه دوم و اس��تانهاي قزوين و آذربايجان شرقي و خوزستان
بهطور مشترك در رتبه سوم (هر اس��تان با  4طرح/واحد) در اين
بازه زماني ميباشند.

كاهش تعرفه واردات لبنیات به کردستان عراق
سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت
ایران با ابالغ بخش��نامه ای به س��ازمان های صنعت و
اتاقهای بازرگانی سراسر کشور از کاهش تعرفه گمرکی
واردات محصوالت لبنی به کردس��تان ع��راق خبر داد.
فرزاد پیلتن سرپرس��ت دفتر عربی و آفریقایی سازمان
توس��عه تجارت با ابالغ بخش��نامهای به س��ازمانهای

صنعت،معدنوتجارتسراسرکشورهمچنیناتاقهای
بازرگانی ،صنایع و معادن کشور اعالم کرد :تعرفه واردات
محصوالت لبنی به کردستان عراق از این پس بر مبنای
وزن خالص محصول محاسبه میشود .در این بخشنامه
آمده است« :احتراما حسب اطالعات واصله مقرر است
تعرفهگمرکیوارداتمحصوالتلبنیبهاقلیمکردستان

عراق بر مبنای وزن خالص محصول محاس��به شود که
در نتیجه موجب کاهش  ۴تن��ی از بار یک کامیون ۲۰
تنی و کاهش تعرفه ب��ه میزان  ۲۰درصد محصول فوق
به اقلیم مذکور خواهد ش��د .خواهشمند است دستور
فرمایند موضوع به کلیه ذینفعان محترم آن اس��تان
اطالعرسانی گردد».

جهان
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شوراي امنيت پايان مداخله خارجي را خواستار شد

ليبي درآستانه جنگي سرنوشتساز

گروه جهان|
شوراي امنيت سازمان ملل متحد از تمامي طرفهاي
خارجي در ليبي خواسته تا به مداخله در امور اين كشور
پايان دهند .اين درخواس��ت در ش��رايطي مطرح شده
كه اعضاي س��ازمان ملل نيز خود درب��اره اوضاع ليبي
دچار دودستگي هستند .شوراي امنيت تاكنون ۱۴بار
نشست برگزار كرده و نتوانسته قطعنامهاي درباره ليبي
صادر كند.
بهگزارش رويترز ،غس��ان سالمه فرستاده ويژه سازمان
مل��ل در امور ليبي ،در نشس��ت ش��وراي امنيت گفته:
«مداخلههاي خارج��ي در ليبي اوض��اع را پيچيدهتر
ميكند .ليبياييها س��وال ميكنند جامعه جهاني كه
ميگويد از غيرنظاميان محافظت ميكند كجاس��ت.
درح��ال حاضر غيرنظامي��ان و زيرس��اخت هدف قرار
گرفتهاند ۱۴۰ .هزار تن از منازلش��ان فرار كردهاند .اين
در حالي است كه نام ۳۴۰هزار تن ديگر كه از منازلشان
فرار كردهاند ثبت نشده اس��ت .آنچه براي ما مهم است
آتشبس است».
درخواس��ت براي پايان مداخالت خارجي در ليبي در
ش��رايطي اس��ت كه ژنرال حفتر كه از حمايت روسيه
برخوردار بوده و تالش دارد تا كنترل طرابلس پايتخت
ليبي ،را به دس��ت بگيرد اعالم كرده  ١٢دسامبر حمله
سرنوشتساز ديگري را آغاز خواهد كرد .طرابلس اكنون
دركنترلدولت«وحدتمليليبي»بهرهبريفائزسراج
است كه از سوي سازمان ملل متحد بهرسميت شناخته
ميشود .رجب طيب اردوغان رييسجمهوري تركيه،
اخيرا از آغاز اعزام ني��روي نظامي به ليبي در حمايت از
دولت وحدت ملي به رهبري فائز سراج خبر داده است.
پيشتر پارلمان تركيه اعزام اين نيروها را تصويب كرده
است .پسازسرنگونيمعمرقذافيدر،۲۰۱۱ليبيعمال
به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شد .در بخش غربي به
مركزيتطرابلس،دولتيموسومبه«دولتوفاقملي»به
رياست فائز سراج بر سركار آمده كه مورد تاييد و حمايت
س��ازمان ملل متحد است و در بخش شرقي اين كشور،
خليفه حفتر ژنرال بازنشس��ته ،كنترل اين منطقه را به
دست گرفت .در اين ميان گرچه بحران ليبي ظاهرا يك
جنگ داخلي است ،ولي حضور نيروهاي خارجي در اين

بحران تا اندازهاي است كه عمال تمامي عوامل داخلي را
تحتالشعاع قرار داده است .در يك سوي بحران ليبي،
ژنرال خليفه حفتر با پشتيباني عربستان سعودي ،مصر،
امارات و يونان و در سوي ديگر ،سراج با حمايت تركيه،
قطر و كش��ورهاي اروپايي قرار دارند .برخي قدرتهاي
فرامنطقهاي مانند روسيه و امريكا نيز با سياست دوگانه
خود ب��راي تعامل با هر دو طرف ت�لاش ميكنند .اين
رويدادها از پيچيده بودن شرايط ليبي حكايت ميكند،
ضمن اينك��ه بيانگر ت�لاش قدرته��اي منطقهاي و
فرامنطقهايبرايحضوروتاثيرگذاريدرفضايسياسي،
امنيتيكشورنفتخيزليبياست.
در همين راس��تا گفته ش��ده واش��نگتن در واكنش به

افزايش و گسترش نفوذ روسيه در ليبي ،قصد دارد مركز
فرماندهي مستقل نظامي امريكا در آفريقا (افريكوم) را از
شهر اشتوتگارت آلمان به شهر «سرت» در ليبي انتقال
دهد و پايگاه نظامي «معيتيقه» را مجددا در تصرف خود
قرار دهد؛ به همين منظور فرماندهان نظامي امريكا در
حال گفتوگو با سراج هستند .از سوي ديگر در حالي كه
دولت تركيه با سراج قرارداد تعيين حريم دريايي امضا
كرده« ،نيكوس دندي��اس» وزير خارجه يونان ،با ژنرال
خليفه حفتر مذاكره ميكند .در اين ميان با پشتيباني
امارات 500نيروي نظامي از سودان و 200نيروي نظامي
از چاد براي حمايت از ژنرال حفتر وارد بنغازي شدهاند؛ و
اين درشرايطي است كه پيش از اين  700نيروي نظامي

از كش��ور آفريقايي چاد در كنار نيروهاي حفتر حضور
داش��تند .مصر هم تعدادي نيروي نظامي براي آموزش
نيروهاي حفتر و برنامهريزي عمليات به ليبي اعزام كرده
اس��ت .در اين ميان نيروهاي امنيت��ي خصوصي كه به
«گروه واگنر» موسوم هستند جايگاه ديگري دارند .اين
نيروها كه تعدادش��ان در ليبي مشخص نيست در كنار
نيروهاي ژنرال حفتر قرار دارند .گرچه مس��كو هرگونه
ارتباط رسمي با اين نيروها را رد ميكند و آنها را متعلق
به يك شركت خصوصي امنيتي ميداند ،ولي از ديدگاه
كارشناسانايننيروهاقطعاباهماهنگيوموافقتمسكو
در ليبي ي��ا نقاط ديگر جهان حضور مييابند .نيروهاي
گروه واگنر اولينبار در فوريه 2014ميالدي و همزمان

با بحران جزيره كريمه در اوكراين ظاهر شدند و در كنار
جداييطلبان اوكراين قرار گرفتند .نيروهاي واگنر در
آوريل  2018در ماداگاسكار ،در سال  2019در ونزوئال،
سودانجنوبيوموزامبيكمشاهدهشدند.ايننيروهادر
سالهاياخيردرسوريهنيزفعاليتگستردهايداشتهاند.
نيروهاي گروه واگنر سعي دارند معادالت را به نفع ژنرال
حفترتغييردهند.
به اعتقاد برخ��ي ناظران ،دو انگيزه مهم موجب ش��ده
نيروهاي خارجي در ليبي حضور يابند .برخي كشورها
نظير عربستان سعودي ،امارات ،قطر ،يونان ،تركيه ،مصر
وحتيالجزايرباانگيزهتوسعهنفوذوبرعهدهگرفتننقش
ژئوپليتيكيدرمنطقهواردمناقشهليبيشدهاندوبرخي
قدرتهاي فرامنطقهاي مانند روسيه و امريكا با هدف در
اختيار گرفتن كارت نفت ليبي و حضور موثر در تقسيم
ذخاير اين كشور وارد اين كارزار شدهاند.
شرقاالوسط درباره تحوالت اين روزهاي ليبي نوشته:
«وضعيت در ليبي بغرنج است .جنگ ميان ليبياييها
مي��ان دو گروه ك��ه يكي ارت��ش ملي و پارلم��ان آن را
نمايندگي ميكنند و بخشهاي بيشتري از زمين را در
اختيار دارد و گروه الوفاق كه اكنون در طرابلس گرفتار
و در محاصره اس��ت ادامه دارد .جن��گ تنها ميان خود
ليبياييها نيست بلكه گروههايي از كشورهاي منطقه
و گروههاي بينالمللي با آنها مش��اركت دارند .روسها
آخرينكسانيهستندكهبهبقيهپيوستندودخالتآنها
بهرغمهمهجنبههايمنفياشسرانجامبهاينجنگكه
طوالنيترين جنگ تاريخ شمال آفريقاست پايان خواهد
داد .در هفتههاي گذش��ته روسها در كنار گروه پيروز
در ليبي ايستادند و با آنها موفق شدند به سرعت نيروي
هوايي «الوفاق» و از جمله پهپادهاي تركيه را نابود كنند.
همچنين موفق شدند يك پهپاد امريكايي را سرنگون
كنند ...واشنگتن اما موضعي متزلزل اتخاذ دارد .منتظر
استببيندسرانجامچهكسيپيروزميشود.امريكارابطه
با هر دو طرف را حفظ كرده اس��ت؛ بهگونهاي كه وزارت
خارجه اين كشور بيانيههايي در حمايت از دولت سراج
در طرابلس صادر ميكند و همزمان دونالد ترامپ با ژنرال
حفترتماسميگيردتاتأكيدكندبرايمقابلهباتندروها
در كنار او ايستاده است!»

ردپاي دو امريكايي در فرار رييس سابق نيسان
گروه جهان|
دادستانهاي ژاپني حكم دستگيري همسر كارلوس
غصن رييس س��ابق شركت نيس��ان ،را به اتهام ارايه
شهادت دروغ صادر كرده است .گفته شده ،ژاپنيها به
دنبال راهي براي بازگرداندن غصن هستند .كارلوس
غصن كه به اتهام فس��اد مالي و رشوه در ژاپن زنداني
بود در يك عمليات پنهاني ژاپن را ترك كرد و در روز
 ۳۰دسامبر از طريق تركيه وارد لبنان شد .او در ژاپن به
قيد وثيقه آزاد بود و از خروجش از اين كشور آزاد بود.
فايينشالتايمز نوشته ،صدور حكم بازداشت همسر
كارلوسغصنتنها24ساعتپيشازكنفرانسخبري
احتمالي او در بيروت صادر شده است.
غصن پس از ف��رارش از ژاپن در بي��روت گفت كه از
بيعدالتي در اين كشور گريخته و بزودي در اين باره
با رسانهها صحبت خواهد كرد.
دادستانهاي ژاپن اعالم كردهاند كه همسر غصن در
شهادت خود در دادگاه در اواخر ماه آوريل اطالعات
نادرس��تي ارايه كرده است .به گفته مقامهاي ژاپني،
همسر كارلوس غصن در پاسخ به پرسش قضات درباره
پرداختهاي شركت نيسان تحت رهبري كارلوس
غصن به يك دالل عماني دروغ گفته است.
تلويزيون دولتي ژاپن نيز سهش��نبه با اشاره به دست
داشتن دو امريكايي در فرار كارلوس غصن از توكيو به

امريكا :تصميمي براي تحريم
عراق نداريم

زيان بوئينگ به
 9ميليارد دالر رسيد

گروهجهان| سخنگوي وزارت خارجه اياالت متحده
امريكااخبارمنتشرشدهدربارهآغازتنظيمپيشنويس
تحريمها عليه عراق را تكذيب كرده اس��ت .بهگزارش
سومريهنيوز مورگان اورتاگوس سخنگوي وزارت امور
خارجه امريكا ،در س��خناني نس��بت به اخبار منتشر
شدهمبنيبر اينكه مقامهاي ارشد دولت امريكا تنظيم
پيشنويستحريمهاياقتصادياحتماليعليهعراقرا
در پي تهديد دونالد ترامپ مبني بر اعمال تحريمها در
صورت مجبور شدن اين كشور به خروج نيروهايش از
عراقآغازكردهاند،تكذيبكرد.اودراينبارهگفتهاست:
«درحال حاضر هيچ تصميمي براي تحريم عراق وجود
ندارد».اورتاگوستصريحكرده«:عراقهمپيمانامريكا
استوگزينههايديپلماتيكهنوزرويميزهستند».
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در ادامه گفته است:
«مشكالتگاهيميانهمپيمانانبهوجودميآينداما
گزينهديپلماتيكبهترينراهبرايحلوفصلبحرانها
ومشكالتايجادشدهميانآنهااست».ايناظهاراتپس
ازآنمطرحشدكهدونالدترامپرييسجمهورياياالت
متحدهامريكا،درپيتصويبقانوناخراجنيروهايامريكا
از عراق در پارلمان اين كش��ور ،بغداد را تهديد به اعمال
تحريمهاي شديد كرده است .پس از تهديد شدن عراق
توسط ترامپ ،روزنامه واشنگتن پست از قول سه مقام
امريكايي نوشت ،مقامهاي ارشد دولت امريكا تنظيم
پيشنويستحريمهاياقتصادياحتماليعليهعراقرا
در پي تهديد ترامپ مبني بر اعمال تحريمها در صورت
مجبورشدناينكشوربهخروجنيروهايشازعراقآغاز
كردهاند.درگزارشواشنگتنپستآمدهبودكهمذاكرات
دربارهاحتمالتحريمهادرمراحلاوليهاست.

گروه جهان| شركت بوئينگ امريكا قصد دارد براي
تداوم فعاليتهاي خود و تالش براي حل و دوام آوردن
دربرابرتبعاتبحرانزمينگيرماندنبوئينگهاي737
مكس اس��تقراض كند .بهگزارش والاستريت ژورنال،
منابع آگاه ميگويند در كنار اس��تقراض كه احتماال به
 5ميليارددالرافزايشبدهياينشركتمنجرميشود
بوئينگ ميخواهد بخشي از سرمايهگذاريهاي خود
را كنار گذاشته و هزينه تحقيق و توسعه را نيز كم كند.
بوئين��گ در حالي به اس��تقراض روي آورده كه بحران
زمينگير ماندن هواپيماهاي 737توليدي اين شركت
بهدليل دو مورد س��قوط از ماه مارس س��ال گذش��ته
همچنانالينحلماندهاست .بوئينگدرپايانسهماهه
دوم سال گذشته ميالدي20ميليارد دالر منابع مالي
در دس��ترش داش��ت و بهرغم آنكه توليد هواپيماهاي
بوئين��گ 737مكس را متوقف ك��رده اما بهدليل عدم
تواناييدرفروشهواپيماهايتوليدشدهودريافتپول
آنها از شركتهاي سفارشدهنده با بحران مالي روبرو
شده است .بنا برگزارشها ،شركتهاي سفارشدهنده
يكي پس از ديگري در حال شكايت از اين شركت براي
دريافتغرامتزمينگيرماندنوديركردتحويلسفارش
هستند.ارزيابيهاياوليهحاكيازآناستكهبوئينگاز
محلزمينگيرماندنهواپيماهاي737مكستاكنون
 9.2ميليارد دالر ضرر كرده است .بحران در بوئينگ به
همين جا ختم نميشود چرا كه گزارشها حاكي از آن
استكهاينشركتمزايايكاركنانخوددربريتانياراكه
هرسالبرايتعطيالتسالنويميالديبهآنهاميداد،
نپرداختهومتوقفكردهاست.بوئينگيكهفتهپيش
ازكريسمسنيزمديرعاملسابقخودرااخراجكرد.

دهه پيشرو متعلق به
چين است

گروهجهان|دههگذشتهمتعلقبهچينبودودهه
پيشرو نيز همچنان متعلق به اين كشور خواهد بود.
بهگزارش گاردين ،چين از 2010با روشهاي جديد
تأثيراتي در ابعاد انديشه جهاني ايجاد كرده است .در
هريكازسالهايدههگذشته،چيننيرويمحركه
اصلي رش��د اقتصاد جهاني بوده است و نه امريكا .بر
اساسآمارهايبانكجهاني،در،۲۰۱۴ازلحاظقدرت
خريد ،حجم اقتصادي چين از امريكا پيشي گرفته و
بهبزرگترينقدرتاقتصادجهانتبديلشدهاست.
درحالحاضر،حجماقتصادچيندوبرابرميزانسال
 ۲۰۱۰شدهاست.رستاخيزچينتبديلبهيكبحران
حياتيبرايامريكاواروپاشدهواينحسقرارگرفتن
دربحرانهمچناندرادامهقرنجاريبرايغربادامه
خواهد داشت۵.سال پيش نام چين همواره مترادف
بود با توليد ارزان قيمت .غربيها بر اين باور بودند كه
چين مدتها همچنان دس��ت به تقليد از توليدات
آنان خواهد زد و هيچگاه نخواهد توانست در زمينه
نوآوري با غرب رقابت كند اما چين ثابت كرد كه يك
جامعه اقتصادي متكي به روحيه نوآوري است .شهر
«شنجن» به رقيب اصلي سيليكونولي تبديل شد
و شركتهايي نظير هوآوي ،تنست و عليبابا اكنون
با مايكروس��افت ،گوگل ،فيسبوك و آمازون برابري
و رقابت ميكنند .ميزان درخواس��تهاي ثبت حق
مالكيت انحصاري چين در ۲۰۱۸حدود  ۵۰درصد
از كل درخواس��تهاي جهاني را در برگرفت .مردم
چين در مواجهه با رشد ساالنه ۱۰درصدي در طول
۳۵س��ال و پس از آن رشد ۶تا۸درصدي در۱۰سال
گذشته توانستند با تغييرات سريع و نوآوري مستمر
خوبگيرند.ابتكاركمربندوجادههمنشانهايازتقويت
روزافزوننفوذچيناست.بيشاز۱۰۰كشوركهاكثر
آنها كشورهاي در حال توسعه هستند به اين ابتكار
پيوستهاند و بسياري از سران كشورهاي مختلف در
مجمع عالي همكاري بينالمللي كمربند و جاده در
 ۲۰۱۹شركت كردند كه نشان ميدهد هيچ كشور
ديگريازجملهامريكاازچنينفراگيريوجامعيتي
در جهان برخوردار نيس��ت .بهدنبال ورود س��ازوكار
بينالملليبهدورانسالمندي،ابتكاركمربندوجاده
ميتواندبهنماديازشكلاوليهنظمجديدبينالمللي
تبديلشود.در۱۰سالآينده،روندفروپاشيسازوكار
بينالمللي با محوريت غ��رب ادامه پيدا خواهد كرد
و اين در حالي اس��ت كه نفوذ سازوكار بينالمللي به
ابتكارچينبهطورروزافزونيگسترشخواهديافت.

كوتاهازمنطقه

حكم بازداشت همسر كارلوس غصن در ژاپن صادر شد

لبنان گزارش داده است كه بازرسان ژاپني براي كسب
اطالعات بيشتر درباره دو امريكايي كه گفته ميشود
به فرار غصن از ژاپن كمك كردهاند ،در حال تجزيه و
تحليل تصاوير دوربينهاي امنيتي هستند.
شبكه تلويزيوني «اناچكي» با استناد به گزارشهاي
دريافتي اعالم كرده اين دو نفر حدود ساعت ۱۰صبح
 ۲۹دس��امبر با يك جت خصوصي از دوبي به مقصد
فرودگاه بينالمللي كانس��اي در اوساكا پرواز كردند.
افراد مورد نظر چيزي را كه به نظر ميرسيد يك جعبه
بزرگ باشد با خود حمل ميكردند .باور بر اين است
كه غصن در هنگام ترك ژاپ��ن در يك جعبه بزرگ
مخفي شده است.
اي��ن دو امريكايي پس از ورود به ژاپ��ن اين جعبه را
با خود ب��ه هتلي در نزديكي فرودگاه كانس��اي برده
و پذيرش ش��دند آنها س��پس هتل را ترك كرده و با
تاكس��ي به ايستگاه قطار شين اوس��اكا رفته و سوار
يك قطار پرسرعت شينكانسن ش��دند در توكيو در
ايستگاه شيناگاوا ،از شينكانس��ن پياده شده و عازم
هتل مجللي ش��دند تا به غصن بپيوندند .اين سه نفر
پس از آن ،از ايستگاه شيناگاوا با قطار شينكانسن عازم
ايستگاه شين اوساكا شدند .گفته ميشود بليتهاي
آنها قبال خريداري ش��ده بود .همين منابع گفتهاند
قطار به مقصد اوساكا بهدليل سيل مسافراني كه در

دريچه

مجلسپاكستان
اليحه  FATFرا تصويب كرد

آغاز تعطيالت س��ال نو عازم زادگاههاي خود بودند
شلوع بوده است.
در عين حال منابع هوانوردي ژاپن هم ميگويند نام
دو شهروند امريكايي در فهرس��ت اسامي مسافران
جت خصوصي بوده است كه باور بر آن است براي فرار
كارلوس غصن استفاده شده است .اين منابع ميگويند
كه نامهاي سه خدمه تُرك از جمله دو خلبان هم در
اين فهرست بوده است.
نشريه والاس��تريتژورنال پيشتر گزارش كرده بود
كه يكي از اين امريكاييها همنام يك عضو برجسته
پيش��ين نيروهاي ويژه امريكا بوده اس��ت؛ اين مرد
بهطور شخصي در يك عمليات در سال  ۲۰۰۹براي
نجات يك روزنامهنگار امريكايي كه در افغانستان اسير
طالبان شده بود نقش داشته است.
در گزارش اي��ن روزنامه آمده ،جزييات فرار كارلوس
غصن رييس سابق نيسان موتور ،از ژاپن از ماهها پيش
برنامهريزي شده بوده است .گفته شده ،تيمي متشكل
از  ۱۰ت��ا  ۱۵نفر از تابعيتهاي مختلف در اين برنامه
دس��ت داش��تهاند .اين تيم بيش از  ۲۰سفر به ژاپن
داشته و دستكم از  ۱۰فرودگاه بازديد كرده است.
از گزارشها چنين برآمده كه ف��رودگاه بينالمللي
كانس��اي يك حفره بزرگ امنيتي وجود داشته زيرا
پايانه جتهاي خصوصي تا زمان رسيدن پرواز بعدي

عمال خالي اس��ت .يكي از اعضاي تيم فرار كارلوس
غصن گفته بارهاي بس��يار بزرگ قاب��ل جا دادن در
اسكنرهاي اين فرودگاه نيست.
در همين حال يوشيهيده سوگا دبير اول كابينه ژاپن،
گفته دولت از هيچ تالش ديپلماتيكي براي استرداد
رييس س��ابق هياتمديره نيس��ان موتور ،فروگذار
نخواهد كرد .او گفته وقتي اولينبار درباره اين حادثه
شنيده مات و مبهوت ش��ده است .يوشيهيده سوگا
تاكيد كرده است كه توكيو اطمينان حاصل خواهد
كرد كه جزييات فرار غصن مشخص شود و اقداماتي
براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي در آينده انجام
شود .دبير اول كابينه توضيح داده كه مقامات ژاپني از
اينترپل خواستهاند تا غصن را در فهرست بينالمللي

اف��راد تحت تعقيب قرار دهند .ماس��اكو موري وزير
دادگس��تري ژاپن ،هم گفته انتق��اد كارلوس غصن
رييس پيش��ين هياتمديره نيس��ان موتور ،از نظام
قضايي اين كشور ،فرار او را توجيه نميكند .او گفته،
وزارت دادگستري براي تاييد واقعيت ماجرا مشغول
به كار بوده اس��ت ،اما اعتقاد بر اين است كه غصن از
روشهاي غيرقانوني براي ترك ژاپن استفاده كرده
باشد .او اين اقدام را بهش��دت تاسفبرانگيز خوانده
اس��ت .موري گفته« :انتقاد به سيستم قضايي ژاپن
و خ��روج غيرقانوني غصن موضوع��ات جداگانهاي
هستند .كشورهاي مختلف نظامهاي قضايي متفاوتي
دارند؛ مناسب نيس��ت كه مقايسه سادهاي بين آنها
صورت گيرد».

جان بولتون آماده شهادت
در كنگره است

كرهجنوبي :آماده گفتوگو با
كرهشماليهستيم

شركتهاومصرفكنندگان
امريكاييبازندگانجنگتجاري

گروه جهان| جان بولتون ،مش��اور سابق امنيت ملي
دونالدترامپگفتهآمادهاستدرصورتدريافتاحضاريه،
براي اداي توضيحات و ش��هادت در ارتباط با استيضاح
رييسجمهوربهمجلسسنابرود.بهگزارشبيبيسي،
بولتون يكي از چهار شاهد كليدي است كه دموكراتها
خواستار ش��هادت او هس��تند و به همين علت انتظار
ميرود اعالم آمادگي او فشار مضاعفي بر ميچ مككانل
يخواه مجلس س��نا ،وارد كند كه گفته
رييسجمهور 
تمايلنداردشاهديبرايجلساتاستيضاحدعوتشود.
همينموضوعبهمشكلمحوريميانمجلسنمايندگان
و سنا در كنگره امريكا بدل ش��ده است؛ بهطوري كه با
وجود تصويب استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان،
نانسي پلوسي ،رييس دموكراتها در اين مجلس هنوز
اليحه استيضاح را تقديم سنا نكرده است .بنابر قوانين
امريكا ،پس از تصويب طرح استيضاح رييسجمهوري
درمجلسنمايندگاناينمجلسسنااستكهجلسات
رسمياستيضاحرابرگزارميكندودرنهايت ۱۰۰سناتور
اين مجلس در قام��ت اعضاي هيات منصفه به تبرئه يا
گناهكاري رييسجمهوري راي ميدهند .با وجود اين،
قانون اساسي امريكا اختيار چگونگي برگزاري جلسات
استيضاح و همچنين روند تحقيقات مرتبط به آن را به
صورت روشن مش��خص نكرده و همين موضوع باعث
شدهميانروسايدموكراتوجمهوريخواهدومجلس
كنگرهبر سر ساختارونحوهبرگزاريجلساتاستيضاح
بحث جدي درگيرد .دموكراتها در جريان تحقيقات
استيضاحترامپهمبهدنبالشهادتجانبولتونبودند
اما بولتون و چند مقام ارشد ديگر كاخ سفيد با استناد به
دستورترامپازحضوردرمجلسنمايندگانسرباززدند.

گروهجهان|مو نجائهاينرييسجمهوريكرهجنوبي،
اعالمكردهكهكشورشنيازمبرميبرايشيوههايعملي
تقويتپيوندهاباكرهشماليدارد.اوگفتهكهآمادگيدارد
درصورتلزومبارهبركرهشماليديدارهايمكررداشته
باشد.بهگزارشيورونيوز ،مونجائهايناعالمكرده«:در
وضعيتي كه گفتوگوهاي كرهشمالي و اياالت متحده
امريكا به بنبست رسيده و حتي در مورد روابط دو كره
نگران بازگشت به عقب هستيم ،نياز مبرمي به راههاي
عملي داريم كه همكاريهاي مي��ان دو كره را تقويت
كند “ .رييسجمهوري كرهجنوبي ضمن ابراز تأسف از
عدمپيشرفتمذاكراتامريكاوكرهشمالي،بهمناسبت
سال نو ميالدي در س��ئول ،خواستار گفتوگو با كيم
جونگاون رهبر كرهشمالي شد و همزمان وعده داد كه
ارتباط ميان امريكا و كرهش��مالي را تسهيل كند .مون
جائهاين همچنين گفته» :ميخواهيم دوراني بسازيم
كه جدايي ديگر س��د راه صلح و شكوفايي كرهشمالي
و جنوبي نباش��د ».او در ادامه افزوده« :گفتوگوهاي
امريكا و كرهشمالي بايد ادامه يابد و تهديد و تحريك
به هيچكس كمكي نميكند “ .اين در حالي است كه
رهبر كرهشمالي همزمان با سال نو اعالم كرد كه قصد
دارد برنامه هستهاي كشورش را توسعه دهد و از معرفي
يك«سالحاستراتژيكجديد»درآيندهنزديكسخن
گفته است .كرهجنوبي همچنين از همسايه شمالي
خود خواسته اس��ت تا در صورت امكان در بازيهاي
المپيك 2020ميالدي دو كش��ور تيم واحد كره را به
مسابقات اعزام كنند .اين در حالي است كه كرهشمالي
تاكنون درخواس��تهاي اخير كرهجنوبي واكنش��ي
نشان نداده است.

گروهجهان|اتاقبازرگانيامريكادربيانيهاياعالم
كردهاستكهشركتهاومصرفكنندگانامريكايي
متحمل خس��ارت جنگ تجاري با چين شدهاند.
بهگزارش اس��پوتنيك ،اتاق بازرگاني امريكا اعالم
كرده« :تاكنون مشخص شده كه تعرفهها به اقتصاد
امريكا ضرر زدهاند و اگر دولت مس��ير خود را تغيير
ندهد،همچنانبهآسيبرساندنبهآنادامهخواهند
داد .امريكا نيازمند تجارت آزاد و منصفانه است اما
وضعتعرفهبرايرسيدنبهاينهدفمسيرياشتباه
است .وضع تعرفه به بيان ساده به معني وضع ماليات
برشركتهاومصرفكنندگانامريكايياست».اتاق
بازرگاني امريكا همچنين اعالم كرده كه نيمي از۵۰
ايالت امريكا با تعرفهه��اي تالفيجويانهاي مواجه
شدهاند كهاز سوياتحاديهاروپاو چين به حداقل۲۵
درصد از صادرات آنها اعمال شده است .در بخشي
اين بيانيه آمده است« :اقدامات تجاري اخير ترامپ
و طرحهاي آينده او۲.۶ميليون شغل امريكايي را به
خطر انداخته است و پيشرفت اقتصادي ما را مختل
كرده است “ .دونالد ترامپ هفته گذشته اعالم كرده
كه نخستين فاز از توافق تجاري چين و امريكا 15
ژانويه در كاخس��فيد امضاء خواهد شد و پس از آن
ترامپ به چين سفر كرده و درباره فاز بعدي صحبت
خواهد كرد .دو اقتصاد بزرگ جهان بيش از يكسال
اس��ت درگير جنگ تجاري هس��تند و ترامپ اين
اعتقاد را دارد كه تجارت چين و امريكا غير عادالنه و
غير رقابتي است البته پكن اين ادعاها را قبول ندارد
و معتقد است تنشهاي تجاري به نفع دو كشور و
حتي اقتصاد دنيا نيست.

مجلس ملي پاكس��تان اليحهاي را با هدف تحقق
الزامات گروه ويژه اقدام مالي ( )FATFتصويب كرد.
بهگزارشداون،اليحهافايتيافبهرغمجبههگيري
نمايندگاناپوزيسيونباموافقتاكثريتبهتصويب
رسيد كه براس��اس آن پاكستان با س��اير كشورها
درخص��وص تبادل اطالع��ات و مجرمان همكاري
خواهدكرد.نمايندگانحزبمردمومسلمليگنواز
بهعنواندوحزبقدرتمندمخالفدولتدرمجلس
پاكستان تصويب اليحه افايتياف را عليه حقوق
اساسي ش��هروندان خوانده و تاكيد كردهاند دولت
بايد براي اجراي دستورالعمل گروه ويژه اقدام مالي،
همزمانازحقوقشهروندانخودنيزحمايتكند.

خروج بخشي از نيروهاي
آلمان از عراق

ارت��ش آلمان اع�لام كرده بهدلي��ل تنشهاي
منطقهاي بخش��ي از نيروهايش را از خاك عراق
خارج خواهد كرد .قراراستايننيروهاكهدرحال
حاضر مشغول آموزش نيروهاي عراقي هستند،
به كويت و اردن منتقل شوند .خبرگزاري فرانسه
نوشتهنيروهايآلمانيفعالدرعراقبهطورموقت
كاهش مييابند و حدود ۳۰نفر كه در پايگاههاي
بغداد و تاجي مس��تقر هس��تند ،به كشورهاي
همس��ايه يعني كويت و اردن منتقل ميشوند.
بريتانيا نيز اعالم كرده كه كاركنان سفارتهايش
از در منطقه از جمله عراق را كاهش ميدهد.

تالش خليلزاد
براي احياي مذاكرات صلح

زلم��ي خليلزاد نماين��ده ويژه امري��كا براي صلح
افغانستان ،به قطر رفته و با مال برادر معاون و رييس
دفتر سياس��ي اين گروه در قطر ديدار كرده اس��ت.
بهگزارش آريانيوز ،طالبان نيز براي شروع مذاكرات
منتظر هدايت نهايي رهبري اين گروه اس��ت .دور
دهم مذاك��رات امريكا ۱۶آذرماه آغ��از و بعد از يك
هفته گفتوگو متوقف شد .موضوع اصلي اين دور از
مذاكرات«كاهشخشونتهاوآتشبس»اعالمشده
لزادبااعالمتوقفمذاكرات،گفت
بود.درآنزمانخلي 
طالبان بايد نش��ان دهد كه مايل است و ميتواند به
خواستافغانستانبرايصلحپاسخدهد.

فرار شاهزادههاي سعودي
به اروپا

رسانههاي يمني از فرار برخي اعضاي خانوادههاي
تعداديازشاهزادههايسعوديبهاروپادرپيتشديد
تنش در عراق و خاورميانه پرده برداشتند .به گزارش
يمنيپرس ،تعدادي از خانوادههاي ش��اهزادههاي
سعودي ،عربس��تان را به مقصد كشورهاي اروپايي
ترككردهاند.درهمينراستا،چندمنبععربستاني
آگاه به يمنپرس گفتند كه تعدادي از خانوادههاي
شاهزادگانخاندانسلطنتيعربستانبهطورمحرمانه
ازطريقفرودگاههايرياض،جدهومكهاينكشوررابه
مقصدچندكشوراروپاييترككردهاند.
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عكس روز

چهره روز

آيين نكوداشت سردار سليماني در جشنواره تئاتر فجر برگزار ميشود

مديركل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم كرد مراسم نكوداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني در مراسم افتتاحيه و
اختتاميهسيوهشتمينجشنوارهبينالملليتئاترفجربرگزارميشود.شهرامكرميمديركلهنرهاينمايشيوزارتفرهنگوارشاداسالمي
دربارهبرنامههايمدنظردرسيوهشتمينجشنوارهبينالملليتئاترفجربهمناسبتشهادتسردارحاجقاسمسليمانيگفت:باتوجهبهشهادت
سردار حاج قاسم سليماني ،جامعه هنرمندان تئاتر به منظور همدردي در قبال جايگاه و اهميت اجتماعي اين شهيد بزرگوار اقداماتي داشته
باشد.اوبابياناينكهجلسهايرابرگزاركرديمكهبهسهمخوددرنكوداشتسردارشهيدحاجقاسمسليمانيسهيمباشيم،اعالمكرد:قراراست
همايشتئاترخيابانيباموضوعسردارسليمانيدرتهرانوشهرهايمختلفكشورتاچهلمينروزشهادتحاجقاسمسليمانيبرگزارشود.

داورييكزنايرانيدر مسابقاتجهانيشطرنج

براي نخستينبار يك داور زن ايراني
ورزشي رقابته��اي ش��طرنج بان��وان جهان
را داوري ك��رد .ب��راي اولينب��ار در
رقابتهاي قهرماني بان��وان جهان يك زن ايراني
توانس��ت به عنوان س��رداور انتخاب شود .شهره
بيات داور بينالمللي ايراني موفق ش��ده است كه
سرداوري مسابقات مهم قهرماني بانوان جهان را
برعهده بگيرد .ش��ش دي��دار اول اين رقابتها در
چين و  6دي��دار بعدي در روس��يه برگزار خواهد
شد .اين داور ايراني بازي بين جو ونجون نفر دوم
ردهبن��دي بانوان جهان از چي��ن و گورياچكينا از
روس��يه را قضاوت كرد .قضاوت اين داور ايراني در
شبكههاي اجتماعي خارجي بازتاب زيادي داشت.

تكرار سرنوشت استقالل  براي پرسپوليس؟!

آخرينديداركرمانيهاباسردارسپهبدشهيدحاجقاسمسليماني
ايستگاه

بفتا  ۲۰۲۰نامزدهايش را
معرفي كرد

نامزدهاي دريافت جوايز
بفت��ا معرف��ي ش��دند و
«جوكر» با كسب نامزدي
در  ۱۱رش��ته ،بيشترين
اميدداردريافتاينجوايز
شد.اسكرينديلي،نوشت:
هفتادوسوميندورهجوايز
ساالنه آكادمي هنرهاي
س��ينمايي و تلويزيوني بريتانيا (بفت��ا) امروز صبح
(سهش��نبه) نامزدهايش را ش��ناخت.در اين ميان
«جوكر» س��اخته تاد فيليپس با كسب نامزدي در
 ۱۱رش��ته ،پيشتاز ديگر فيلمها ش��د« .ايرلندي»
مارتيناسكورسيزيو«روزيروزگاريدرهاليوود»
كوئنتي��ن تارانتينو نيز هر يك در ۱۰رش��ته نامزد
ش��دند و « »۱۹۱۷سم مندس نيز در ۹رشته نامزد
كسبجايزهشد.برندگانهفتادوسوميندورهجوايز
ساالنهآكادميهنرهايسينماييوتلويزيونيبريتانيا
(بفتا)دومفوريهدرلندنمعرفيميشوند.سالپيش
«رما» ساخته آلفونسو كوارون در ۷رشته نامزد شده
ُ
بود و درنهايت در  ۴بخ��ش از جمله بهترين فيلم و
بهترين كارگرداني برنده ش��د .فهرست نامزدهاي
جوايز بفتا ۲۰۲۰چنين اعالم ش��ده است :بهترين
فيل��م« ،»۱۹۱۷« :ايرلندي»« ،جوك��ر»«،روزي
روزگاري در هاليوود»« ،انگل» ،بهترين كارگردان:
س��م مندس براي « ،»۱۹۱۷مارتين اسكورسيزي
براي«ايرلندي»،تادفيليپسبراي«جوكر»،كوئنتين
تارانتينو براي «روزي روزگاري در هاليوود» ،بونگ
جون هو براي «انگل» ،بهترين بازيگر مرد :لئوناردو
ديكاپريو براي «روزي روزگاري در هاليوود» ،آدام
درايور براي «داس��تان ازدواج» ،تارون اجرتن براي
«راكتم��ن»،خواكين فينيكس ب��راي «جوكر»،
جاناتان پرايس براي «دو پاپ» ،بهترين بازيگر زن:
جسيباكليبراي«رزوحشي»،اسكارلتجوهانسون
براي «داستان ازدواج» ،سيرش��ا رونان براي «زنان
كوچك»،شارليزترونبراي«بامبشل»

بازيگر نقش «باب ديلن»
معرفي شد

«تيموت��ي ش��االمي»
ب��ه عن��وان بازيگر نقش
«باب ديل��ن» خواننده و
ترانهس��راي برن��ده نوبل
ادبياتدرفيلمزندگينامه
اين ستاره موسيقي بازي
خواه��د ك��رد .هاليوود
ريپورتر نوش��ت« :جيمز
منگولد» پس از ساخت فيلم «فورد در مقابل فراي»
قصد دارد فيلم زندگينامه «ب��اب ديلن» خواننده
و ترانهسراي مش��هور و برنده نوبل ادبيات امريكايي
را به س��ينما بياورد و براي اين نقش سراغ «تيموتي
شاالمي»رفتهاست.اينفيلمبراساسكتابيباعنوان
«ديلن الكتريك ميش��ود» نوشته «اليجا والد» و با
فيلمنامهاي«جيكاكس»ساختهميشودوبهزندگي
«باب ديلن» و به گذر موس��يقي او از فولك به راك
ميپردازد« .باب ديلن» تهيهكنندگي اجرايي اين
فيل��م را بر عهده دارد و كمپاني فاكس س��رچاليت
نيز حق ساخت اين فيلم را در اختيار گرفته است.
«تيموتيشاالمي»هماكنونبافيلم«زنانكوچك»
بهكارگرداني«گرتاگرويگ»درسينماحاضراستو
قرار استدر فيلم «تلماسه» بهكارگرداني «دنيس
ويلنوو»كهبازسازيفيلم«فرستادهفرانسوي»ساخته
«وس اندرسون» است نيز مقابل دوربين برود .فيلم
زندگينامه«بابديلن»ازجديدترينفيلمهايياست
كهدربارهستارههايدنيايموسيقيساختهميشود.
سالگذشتهفيلم«راپسوديبوهمي»دربارهزندگي
«فرديمركوري»فروشجهاني 900ميليوندالري
را درگيشهثبتكرد.

عكس   :ايسنا

بازار هنر

اعالم فراخوان «نمايشهاي بازار» در جشنواره جهانيفجر
فراخوان بخش «نمايشهاي بازار» در سيوهشتمين
جشنواره جهاني فيلم فجر به منظور معرفي آثار ايراني
براي خريداران بينالمللي اعالم ش��د .يكي از اهداف
ي توليدات يك
جش��نواره جهاني فيل��م فجر معرف�� 
ساله س��ينماي ايران به مهمانان ،خريداران ،مديران
جشنوارههاي جهاني و نمايندگان شركتهاي پخش
بينالملل��ي حاضر در اي��ن رويداد اس��ت و به همين
منظور امكان نمايش فيلمهاي توليد يك سال منتهي
به برپايي جش��نواره روي پ��رده ب��زرگ را در بخش
«نمايشهاي ب��ازار» فراهم آورده اس��ت .متقاضيان
حضور در «نمايشه��اي بازار» در بيستوس��ومين
بازار بينالمللي فيل��م و برنامههاي تلويزيوني ايران تا
 ۱۰اس��فند  ۱۳۹۸مهلت دارند تا با رجوع به وبسايت
جشنواره جهاني فيلم فجر نسبت به ثبت اثر خود اقدام
كنند.به روال هر س��اله ،فيلمه��اي ايراني بخشهاي
مختلف جش��نواره جهاني فجر از ميان آثار پذيرفته
شده در بازار انتخاب خواهند ش��د .بر اساس مقررات
«نمايشه��اي بازار» ،فيلمهاي ايراني كه قرار اس��ت
در سالن يا سالنهاي سينمايي بازار جشنواره جهاني
فيلم فجر به نمايش گذاشته شوند ،ميبايست توليد
ش��ده در س��ال  ۱۳۹۸و تهيهكننده يا كارگردان آن

ايراني باش��د .همچنين اخذ پروانه نمايش از اداره كل
ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي وزارت فرهنگ
و ارشاد اس�لامي براي اين آثار الزامي است.بر اساس
فراخوان ،نس��خه نمايش فيلمهاي��ي كه براي حضور
در بخش نمايشهاي بازار سيوهش��تمين جشنواره
جهاني فيلم فجر پذيرفته ميشود ،ميبايست با فرمت
 DCPو داراي زيرنويس صحيح انگليسي باشد .باتوجه
به محدوديت تعداد نمايش ،فيلمهاي مورد نظر توسط
مسووالن برگزاركننده جشنواره براي حداكثر دو بار
نمايشويژهدربخشنمايشهايبازارانتخابخواهند
شد.سيوهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر از ۲۸
فروردين تا  ۵ارديبهشت  ۹۹به دبيري محمدمهدي
عسگرپور در تهران برگزار ميشود.

شب  محمدعلي نجفي برگزار ميشود
در ادامه برنامه «ش��بهاي يك كارگ��ردان» ،كانون
كارگردانان س��ينماي ايران شب محمدعلي نجفي را
برگزارميكند.اينشبكهبهتجليلازاينكارگردانبا
سابقه اختصاص دارد ،همراه با نمايش نسخه بازسازي
شدهفيلم«گزارشيكقتل»،يكشنبه ۲۲ديماه۹۸
ساعت ۱۶در سالن عباس كيارستميبنياد سينمايي
فارابي برگزار ميشود .محمدعلي نجفي در  ۱۳۲۴در
اصفهانبه دنيا آمد.وي دردارالفنون تهران ديپلمخود
را اخذ و دانشآموخته كارشناسي ارشد شهرسازي و
معماري از دانش��گاه ملي است .او فعاليت هنري خود
را با كارگرداني نمايش «سربداران» در حسينيه ارشاد
شروعودر ۱۳۵۶موسسهآيتفيلمراباهمكاريانجمن
اسالميمهندسينتأسيسميكند.نخستينفعاليت

ينجفيكارگردانيفيلم«جنگاطهر»
هنريسينماي 
اس��ت .وي اين فيلم را در ۱۳۵۸ميسازد .از ديگر آثار
ميتوان س��ريال «س��ربداران»« ،گزارش يك قتل»،
«پرستار شب»« ،زمين آس��ماني»« ،عشق طاهر»،
«زاگرس» و «پرسه در شهر الجوردي»را نام برد.

افتتاحنمايشگاهمحمداحصايي
نمايشگاه آثار محمد احصايي ،هنرمند خوشنويس
ي ماه) در گالري بوم افتتاح
و نقاش روز جمعه ( ۲۰د 
ميش��ود .به گزارش ايسنا ،نمايشگاه آثار احصايي
ك��ه در عرصه نقاش��يخط ش��هرت دارد س��اعت
 ۱۶روز جمع��ه ( ۲۰ديم��اه) در گالري بوم افتتاح
ميشود و تا  ۱۶اس��فند ماه نيز برقرار است .گالري
بوم واقعش��ده در خيابان وليعصر ،باالتر از نيايش،
ارمغان غربي ،پالك  ،۱۱هر روز به غير از شنبهها و
يكشنبهها از ساعت  ۱۶الي  ۲۰امكان بازديد دارد.
محمد احصايي هش��تم تيرماه  ۱۳۱۸در قزوين به
دنيا آمد .او از هنرمندان معاصر ايران در زمينههاي
خوشنويسي ،گرافيك و نقاشي است كه آثارش در

را به مقصد بوينوس آي��رس آرژانتين ترك كرد هيچ
صحبتيبامديرعاملپرسپوليسنداشتهاست.اوپاسخ
هياتمديرهباشگاهرانيزازطريقمديربرنامههايخود
ميدهد و ليست مازاد را نيز از طريق همين شخص به
دستمهديرسولپناهرييسهياتمديرهپرسپوليس
رساند .هياتمديره نيز در جلسات خود حل مشكالت
مالي كالدرون را به انصاريفرد س��پرده اس��ت تا او با
نظريههاي اقتصادياش بتواند موانع را رفع كند .آنها
در واقع انصاريفرد را مسوول مستقيم حل مشكالت
مربوطبهكالدرونكردهاندوازمديرعاملباشگاهانتظار
دارند تا موانع مالي و مديريتي در داخل تيم را از س��ر
راه بردارد .پيرمرد آرژانتيني كه قرار بود چهارش��نبه

ميراثنامه

مقاله گاردين از تهديد آثار تاريخي ايران توسط ترامپ:

تهديد خصمانه ترامپ براي اماكن فرهنگي ايران مضحك است

روزنامه گاردين روز گذشته در يادداشتي به قلم سيمون جنكينز و با انتشار عكسي از
مسجد آقابزرگ كاشان نوشته است :تهديد دونالد ترامپ مبني بر تخريب اماكن ايران
باستان لرزهاي به ستون فقرات هر فرد متمدن مياندازد .امريكاييها چطور ميتوانند
بمبارانپرسپوليسيامساجداصفهانراتوجيهكنند؟فقطديوانگانميتوانندايناماكن
را «تهديدي براي امريكا» بدانند .اين كار هم تراز اعمال خرابكارانه داعش در پالميرا و
موصلاست.تخريبآثارباستانيفرهنگيدرجنگطبقكنوانسيونالههسال۱۹۵۴
وپروتكلهايبعديغيرقانونياست.اينعملهمترازبانسلكشي،سالحهايشيميايي
وبمباران«استراتژيك»غيرنظاميانوبسيارناقضحقوقبشراست.اياالتمتحدهبيشتر
اينپيمانهارابهرسميتنميشناسد،امامعموالًازآنهاپيرويميكند.روشناستكه
فناوريپيشرفتهتسليحاتمدرنباعثميشودقانونيبودنيانبودنجنگمضحكبه
نظربرسدچهبرسدازنظراخالقي.هواپيمايبدونسرنشيندرواقعيكبازيجنگيروي
صفحهنمايشرابهواقعيتتبديلكردهاست.آسيبناپذيربودنش،آنرافراترازقلمرو
حقوقبينالمللمطرحكردهاست.درواقعپهپادهاتاحدزياديخودكارعملميكنند.
حتيباراكاوبامادرسال ۲۰۱۱بااينمشكلروبروشدوباوجودقوانينوكنوانسيونهاي
مليوبينالمللي،ترورباهواپيمايبدونسرنشيندريمنراتوجيهكرد.دولتانگليس
نيزهمينكارراكردهاست.ابرقدرتهاقوانينرارعايتنميكنندبلكهآنهاراوضعميكنند.
ترورسرانملتهاباانگيزهانتقامجوييمدتهاستبيمعنيوبيفايدهشدهاست.وجود
پهپادهادرواقعانگيزهچنينانتقامجوييهاراافزايشدادهاست.ترامپاظهاركردهكه
ترور سردار قاسم سليماني به تالفي اقداماتي كه در سفارت امريكا در عراق انجام شده و
او ايران را مسوول آن ميدانسته انجام شده است .اين امرنشاندهنده اين استكه تمام
كنوانسيونهاوحتيقوانينوضعشدهدرقانوناساسيامريكابرايمهارترامپبيفايده
هستند.تهديدترامپبهتخريبمكانهاييكه«برايايرانوفرهنگايراني»مهمتلقي
ميشود،نوعيتندروينويناست.بمبارانتروريستيانگليسدرجنگجهانيدومدر

شهرهايتاريخيآلماننمونهايازايندستحمالتنظامياست.آرتورهريس،رييس
فرماندهيبمبافكن RAFانگليس،باورداشتكهازبينبردنميراثآلمانروحدشمن
را ميشكند و آن را وادار به تسليم ميكند .اينكه او و وينستون چرچيل فكر ميكردند
بمباران لوبك ،نورنبرگ و درسدن؛ آدولف هيتلر را از راه خطايي كه در پيش گرفته بود
برميگرداند،فقطنشانميدهدكهجنگمردانرامجنونميكند.هيتلرهماينحمله
را با بمباران شهرهاي مذهبي و كليساهاي انگليس تالفي كرد .حاال هريس اينبار به
شكلترامپمتولدشدهاست.هيچچيزنميتواندبيشترازتخريبآثارتاريخي،ايرانيان
رابهرهبرانشانپيونددهدومردمرابهدرخواستانتقامجوييسوقدهد.بمبارانتخت
جمشيد(پرسپوليس)دقيقاًراهيبرخالفهدفترامپخواهدبود.اينكاردرواقعيك
واكنشخصمانهازسويفرديجنگطلباست.

تاريخنگاري

اميركبير به قتل رسيد

حراجهاي داخلي و بينالمللي با فروش خوبي همراه
اس��ت .احصايي بيش از  ۵۰سال است كه در حوزه
خوشنويسي ،نقاشي و گرافيك فعاليت ميكند .او
يكي از پايهگذاران هنر نقاشيخط است.

بهتماشايانيميشنهايبرگزيدهبرويد
انجمن سينمايي فيلمسازان انيميشن ايران (آسيفا)،
در ادامه برنامه جلس��ات نمايش خود اينبار به نمايش
برگزيدهايازآثارمركزگسترشسينمايمستندوتجربي
خواهد پرداخت .مهرداد ش��يخان مدير كميته نمايش
آس��يفا اعالم كرد :اين برنامه با هدف بازنمايي فعاليت
ساليانمتمادياينمركزدرعرصهتوليدانيميشنكوتاه
برگزارميشود .دراينبرنامهانيميشنهاي«داشآكل»
از هاجر مهراني« ،جمشيد» از معين صمدي« ،بخش
زايمان» از بهنام دل��داده« ،يك نفر» از محبوبه كاليي،
«بادسر»ازپويااميرافضليوروحاهللسعادتمند«،خورده
شده» از محس��ن رضاپور« ،پسردريا» از عباس جاللي
يكتا« ،خرمالو» از فرش��يد ش��فيعي« ،روباه» از صادق
جوادي و «حفره» از زندهياد وحيد نصيريان به نمايش

سرمربي تيم فوتبالپرسپوليسدر حاليبه تعطيالت
زمستاني رفته كه ارتباط خود با مديران باشگاه را به
كمترين سطح ممكن رسانده و هنوز وضعيتش براي
بازگش��ت به تيم با وجود مش��كالت مالي مشخص
نيست.تيمفوتبالپرسپوليسموفقشددرپايانهفته
شانزدهم رقابتهاي ليگ برتر  ۳۴امتياز كسب كند
و با صدرنشيني به تعطيالت نيم فصل برود اما اتفاقي
كه براي استقالل پيرامون اس��تراماچوني رخ داد در
حال تكرار براي كالدرون و پرسپوليس است .گابريل
كالدرون سرمربي آرژانتيني سرخپوشان پايتخت كه
در هفتههاي پاياني نيم فصل اول بهشدت از عملكرد
مديران باش��گاه پرس��پوليس انتقاد ميكرد قبل از
رفتن از ايران ،ش��روط خود را براي ادامه همكاري با
اين باش��گاه اعالم كرد .وي پرداخت مطالبات خود و
دس��تيارانش به همراه طلبهايي كه بازيكنان دارند
را در كن��ار جدايي دو نفر از اطرافيان اين تيم از جمله
افش��ين پيرواني را از ش��روط اصلي خود عنوان كرد.
كالدرونقبلازتركتهراننيزاعالمكردهيچارتباطي
با مديرعامل باشگاه بصورت مستقيم نخواهد داشت
و مدي��ر برنامههاي ايراني خود را مس��وول مذاكره با
سرخها معرفي كرد .كالدرون كه هفتم ديماه تهران

به قطر رفته تا تمرينات اين تيم در اردوي دوحه قطر
را زيرنظر بگيرد گويا از لغو اي��ن اردو اطالعي ندارد و
مشخص نيست او با وجود بيتفاوتي باشگاه نسبت به
رسيدگيبهخواستههايشراهيتهرانميشودياخير!
محمدحسنانصاريفردمديرعاملباشگاهپرسپوليس
پس از رفتن اين مربي بارها خواست تا با تماس تلفني
و ارتباط مستقيم با سرمربي تيمش ،سوءتفاهمهاي
به وجود آمده را از بين ببرد اما موفق به اين امر نشده
است .انصاري فرد در حالي قصد بازگرداندن كالدرون
را دارد ك��ه در عمل هيچ اقدامي براي اين بازگش��ت
نكرده اس��ت .او نه تنها مطالبات كالدرون و بازيكنان
را پرداخت نكرده بلكه حاضر به كنار گذاشتن افشين
پيرواني از سرپرستي تيم نيز نشده است .شروطي كه
طبيعي است پيرمرد آرژانتيني را نسبت به بازگشت
دلسرد كند .سرخها نهتنها ۳۰۰هزار دالر از قسط دوم
قرارداد سرمربي خود را پرداخت نكردهاند بلكه ۱۲۵
هزار دالر ديگر از بخش اول قرارداد او را به حس��ابش
واريز نكردهاند تا نشان دهند هيچ عزمي براي بازگشت
او ندارند .نخواستنهايي كه در كالم تكذيب ميشود
اما در عمل با پيدا نكردن كالدرون براي مذاكره ،روي
آن سرپوش گذاشته شده است.

گذاشتهخواهدشد.سپسباحضورفرخيكدانهبهتحليل
كارگرداني و بررسي ساختار آنها پرداخته ميشود .اين
برنامهدرساعت ۱۴روزپنجشنبه ۱۹ديماهباهمكاري
خانههنرمندانايراندرسالناستادجليلشهنازبرگزار
خواهد شد و ورود براي همگان آزاد است.

درروز ۱۸ديسال ۱۲۳۰هجريشمسي،ميرزاتقيخاناميركبيرصدراعظمايران
در دوره ناصرالدين شاه قاجار ،به دستور شاه به قتل رسيد .ميرزا تقيخان فراهاني
ملقب به اميركبير از بزرگترين و تاثيرگذارترين رجال سياسي دو قرن اخير ايران
و فرزند كرباليي محمد قربان فراهاني در سال  ۱۳۲۳هجري قمري در خانوادهاي
از طبقات پايين جامعه به دنيا آمد .پدرش كه اهل روستاي هزاوه شهرستان اراك
بود در دربار قاجارها آش��پز بود و به همين واس��طه با مقامات حشر و نشر داشت.
ميرزا تقيخان تحصيالت مقدماتي را زيرنظر پدرش آموخت .ميرزا تقي در اوايل
جوانيدرسمتمنشيقائممقاماولبهخدمتمشغولشدوموردعنايتاينرجل
سياسي دانشمند قرار گرفت و بعدها در دستگاه قائم مقام دوم نيز مورد توجه واقع
شد تا جايي كه وي را همراه هياتي سياسي به روسيه فرستاد و در نامهاي در مورد
هوش و نبوغ ميرزا تقيخان چنين نوشت« :خالص ه اين پسر خيلي ترقيات دارد و
قوانين بزرگ به روزگار ميگذارد .باش تا صبح دولتش بدمد ».اميركبير در دوران
صدارت كوتاه خود عالوه بر ايجاد امنيت و استقرار دولت ،قشون ايران را به سبك
اروپايي سر و سامان داد ،براي اولينبار كارخانههاي اسلحهسازي در ايران تاسيس
كرد،امورقضاييرااصالحكرد،بهجرحوتعديلمحاضرشرعپرداختوچاپارخانهها
را بنيان گذاشت .معافيت كشاورزان از پرداخت ماليات و تشويق صنايع و توليدات
كشاورزيداخليبهافزايشتوليدازجملهديگراقداماتاميركبيردرحوزهسياست
داخلي بود .اميركبير همچنين در حوزه سياست خارجي نيز دست به اصالحات
فراواني زد كه به انتصاب افراد شايسته به عنوان سفير در كشورهاي ديگر انجاميد.
اميركبير همچنين موسس مدرسه دارالفنون بود كه براي آموزش علوم و فنون
جديد ،به فرمان او در تهران تأسيس شد .عالوه بر اينها انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه
نيز از جمله اقدامات ارزشمند اميركبير به حساب ميآيد .اصالحات اميركبير اما بر
درباريان و كشورهاي ديگر گران آمده بود .اينچنين بود كه برخي از سفارتخانهها
و همچنين درباريان وجود او را تاب نياوردند و خواس��تار عزل وي شدند .برخي از
درباريانكهاميركبيررامخالفمنافعخودميديدند،تهمتزدندكهاميركبيرداعيه
سلطنت دارد .از سوي ديگر تحريكهاي مادر شاه و ديگر درباريان باعث ترس شاه

شد ،از اين رو ،حكم عزل اميركبير در روز  ۱۹محرم سال  ۱۲۶۷هجري قمري به
وي ابالغ ش��د .چهار روز پس از آن ،ميرزا آقاخان نوري به سمت صدارت منصوب
شد .اميركبير دو روز پس از عزل در بيست و پنج محرم سال ۱۲۶۸هجري قمري به
كاشان تبعيد شد .اما با اين وجود ،مخالفان اميركبير در دربار ،احتمال ميدادند كه
اميركبير بار ديگر مورد عنايت شاه قرار گيرد و به قدرت بازگردد .بنابراين با كوشش
فراوان توانستند حكم قتل وي را از ناصرالدين شاه بگيرند .پس از آن بود كه با توطئه
درباريان از جمله مهدعليا مادر شاه ،اميركبير را در هجدهم ديماه ۱۲۳۰هجري
شمسيدرحمامفينكاشانبابريدنرگدستانشبهقتلرساندند.بهروايتميرزا
محمدجعفرخان،حقايقنگارخورموجيدركتابمشهور«حقايقالخبارناصري»
پيكر امير را روز بعد از قتل ابتدا در گورستان «پشت مشهد» كاشان دفن كردند اما
چند ماه بعد ،با تالش همسرش عزتالدوله ،پيكر اميركبير را به كربال حمل كردند
و در اتاقي كه در آن به سوي صحن امام حسين(ع) باز ميشود به خاك سپردند.

