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حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

اين روزها بي ش��ك بيش��ترين فش��ار متوج��ه اقتصاد 
كش��ور اس��ت. اقتصادي كه طي يكي دو س��ال اخير به 
واس��طه تحريم هاي ظالمانه خارجي و سو سياست هاي 
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 40 درصدي 
را در كارنامه خود ثبت كرده كه از ركود تورمي شديدي 
حكايت دارد.   اما ش��رايط در روزهاي آتي و با باال گرفتن 
تنش هاي سياسي و نيز امكان پيوستن كشورهاي اروپايي 
به مدار سابق تحريم ها )مكانيزم ماشه( و همچنين عدم 
تصويب اف اي ت��ي اف مي تواند بمراتب س��خت تر از هر 
زمان ديگري شود. در اين ش��رايط چه بايد كرد؟  اولين و 
مهم ترين كار به نظر استفاده از تمام پتانسيل هاي كشور 
است. محسن خليلي، پيشكسوت صنعت كشور، به نقل 
از پدرش��ان عبارتي را نقل مي كنند كه بس��يار پندآموز 
است؛ اينكه »ملتي كه قدر مردان خود را نداند به نامردان 
گرفتار مي شود«. اين سخن وصف امروز ماست. جامعه 
ايران بي شك 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 گمنام اند و امكان عرضه استعداد هاي خود 
را نيافته اند، بتوانند براي بسياري از مسائل، راه حل هاي 
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 بي ش��ك نمونه هاي درخش��ان و كم نظيري 
وجود دارد، فرهيختگاني كه هم معلمي كرده اند و هم به 
دانش فكري و تئوريك مجهزند و هم در برنامه ريزي هاي 

كالن توسعه اي موفق كشور نقش آفرين بوده اند.كساني 
كه نظر  اصالح��ي و خيرخواهانه خود را از مس��ووالن و 
دولتمردان و افكار عمومي دريغ نكرده  اند و دلسوز مردم 
و ميهن اند.  متاس��فانه اما سياس��يون ما راجع به اقتصاد 
غالبا خالي الذهن اند و گروه هاي سياسي هم به كمترين 
موضوعي كه اهميت مي دهند اقتصاد اس��ت و حداكثر 
آنكه حرف هاي كل��ي مي زنند. لذا راهنماي��ي اين گروه 
از نخبگان اقتصادي را برنتافته و س��ر در مسير آسان اما 
نامطلوب و امتحان پس داده نهاده و مي نهند.  اين در حالي 
است كه در شرايط حاضر به حرف هاي مشخص برآمده 
از برنامه هاي 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 امكان پذير نيست.  در واقع 
شكل گيري اراده محكم براي اتخاذ و اجراي تصميمات 
سخت اقتصادي كه در حال حاضر در كشورمان چيزي 
جز »رياضت اقتصادي« نيست، نيازمند مولفه هاي فوق 
است و نمي توان بدون برنامه مشخص متكي به اعتماد و 
پشتوانه اجتماعي و سياسي و با اتكا به مديران و مسووالن 
فعلي كه جامعه به سبب فسادها و ناكارامدي هاي گذشته 
نسبت بدانان كم اعتماد اس��ت، چنين پروژه عظيمي را 
پيش برد و از مردم خواس��ت مسير بس صعب و سخت 
پيش روي اين هدف را بپيمايند. به نظر مي رس��د مسير 
اصالحات بايد با پذيرش اشتباهات گذشته آغاز شود و 
با نگاهي به عملكرد دولت هاي پس از انقالب، موفق ترين 
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 ظرفيت هاي فكري و انساني و بهره گيري 
از تجارب مثبت گذشته ما را موفق و از آزمون و خطاهاي 

آينده بي نياز مي سازد.

چه بايد كرد 
سخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

چه بايدكرد 
اي��ن روزه��ا بي ش��ك 
بيشترين فشار متوجه 
اقتصاد كش��ور اس��ت. 
اقتص��ادي ك��ه ط��ي 
يك��ي دو س��ال اخير به 
تحريم ه��اي  واس��طه 
و  خارج��ي  ظالمان��ه 
سوسياست هاي داخلي 
در تنگناي شديد قرار گرفته و بخش مهمي از توان 
باالي آن كاهش يافته اس��ت. چنانكه رشد منفي 
4.9 درصدي در سال گذشته و مثبت نيم درصدي 
)البته بدون نفت( در نيم اول امس��ال و تورم حدود 
40 درص��دي را در كارنامه خود ثبت ك��رده كه از 
ركود تورمي شديدي حكايت دارد.   اما شرايط در 
روزهاي آتي و با باال گرفتن تنش هاي سياسي و نيز 
امكان پيوستن كش��ورهاي اروپايي به مدار سابق 
تحريم ها )مكانيزم ماشه( و همچنين عدم تصويب 
اف اي تي اف مي تواند بمراتب سخت تر از هر زمان 

ديگري شود. در اين شرايط چه بايد كرد؟

حسين  حقگو
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دانش و فن

 روياهاي  برباد رفته 
كسب  وكارها

اغلب اوقات در رسانه ها از استار  ت آپ هايي سخن به 
ميان مي آيد كه توسط چند جوان كاربلد و مشتاق 
راه اندازي شده و پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري 
پيموده اند، اما به ندرت س��راغ آنهايي مي روند كه 
در مسير راه اندازي كس��ب وكارهاي نوپا شكست 
خورده اند. 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 

استار  ت آپ  بدرخشد. 

صنعت،معدن و تجارت

 اجماع براي بهبود
 محيط كسب وكار 

تع�ادل | ن��ود و دومي��ن نشس��ت ش��ورای 
گفت وگ��وی دولت و بخش خصوص��ی در حالي 
برگزار ش��د كه فعاالن بخش خصوص��ي از عدم 
اجراي قانون بهبود مس��تمر فضای كسب وكار با 
وجود گذشت هفت س��ال از تصويب آن شكايت 
داشتند. وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان 
اين نشس��ت از طراحي س��امانه اي ب��راي بهبود 
مس��تمر فضای كس��ب وكار خبر داد و گفت: به 
زودي رفت و آمدهای زايد دستگاه های دولتی به 
واحدهاي توليدي متوقف می شود. 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 وزير اقتصاد مطرح ش��د. فعاالن 
بخش خصوصي نيز تاكيد كردند ب��ا وجود تمام 
محدوديت هاي موجود اگر دول��ت مانع فعاليت 
فعاالن اقتصادي نش��ود؛ همچنان امكان جذب 

سرمايه را از منابع بين المللي داريم.
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 صفحه 2 

رنا
: اي

س
عك

همين صفحه

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

پايان باشكوه سردار در زادگاهش 

راي بهارستان به انتقام سخت

اخبار

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 مي دهد؛ يكي از فعاالن 
سياس��ي اصالح طلب گفت: همه خس��ارت هاي 
افزايش درگي��ري در منطقه مربوط ب��ه امريكا و 
هم پيمانانش اس��ت. اس��ماعيل گرامي مقدم در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران در مورد اصالحيه 
ديروز مجل��س مبني بر تروريس��تي اعالم كردن 
پنتاگون، اظهار كرد: با شهادت حاج قاسم سليماني 
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 
مي داد. فعال سياس��ي اصالح طلب ادام��ه داد: به 
نظر مي رس��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 مي تواند در همين راستا باشد. 
گرامي مقدم گفت: معتقدم شرايط به نحوي است 
كه موجب افزايش درگيري ها در منطقه شود كه 
همه خسارت آن مربوط به امريكا و هم پيمانانش 
است. او درمورد حضور بي سابقه 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 
مي كند، كس��اني كه جان خود را در كف دس��ت 
قرار مي دهند براي دفاع از كشور. سخنگوي حزب 
اعتماد ملي گفت: دومين پيام اتحاد و انسجام بين 
همه جريانات سياسي كشور اس��ت، به طور كلي 
حضور گسترده مردم نشان دهنده حمايت تمام قد 

آنها از سرداران خود است.

همه خسارت هاي افزايش درگيري 
در منطقه مربوط به امريكاست

سفير سابق ايران در ژاپن گفت: ابتكار صلح هرمز از 
اسناد و منشور ملل متحد استخراج شده است. اين 
موضوع كه اين پويش، كشورهاي مختلف منطقه 
را در بر مي گيرد، بسيار گام رو به جلويي است.  به 
گزارش مهر، رضا نظر آهاري س��فير سابق ايران 
در ژاپن و از مديركل هاي مركز مطالعات سياسي 
و روابط بين المل��ل وزارت امور خارجه بعدازظهر 
ديروز در نشست مجمع گفت وگوي تهران اظهار 
داشت: ابتكار صلح هرمز پويش��ي است كه امروز 
در مورد آن بس��يارصحبت ش��د و همه مي دانند 
كه ايده هاي بسيار خوبي در قالب آن مطرح شده 
اس��ت. وي ادامه داد: ابتكار صلح هرمز از اسناد و 
منشور ملل متحد استخراج شده است. اين موضوع 
كه اين پويش، كشورهاي مختلف منطقه را در بر 
مي گيرد و بايد خود آنها متعهد به اجراي اين ابتكار 

باشند، بسيار گام رو به جلويي است. 

ابتكار صلح هرمز از اسناد و منشور 
ملل متحد استخراج شده است

جهان

ليبي در آستانه جنگي 
سرنوشت ساز
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نخست وزير مالزي در پي به شهادت رسيدن سردار قاسم 
سليماني و همراهانش در بغداد توسط امريكا گفت كه 
اكنون زمان اتحاد جهان اس��الم در برابر تهديد خارجي 
اس��ت. به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگ��زاري رويترز، 
ماهاتير محمد نخس��ت وزير مالزي ديروز )سه ش��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��الف حقوق بين الملل بوده اس��ت. 
وي در ادامه اب��راز نگراني كرد كه اين ش��رايط مي تواند 
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 
مسن ترين نخست وزير آسيا به ش��مار مي آيد، شهادت 

سردار سليماني توس��ط امريكا را به ماجراي قتل جمال 
خاشقجي روزنامه نگار عربستاني تشبيه كرد كه هنگام 
اقامتش در تركيه توسط سعودي ها كشته شد. ماهاتير 
محمد دو كشور )امريكا و عربستان( را به دست داشتن 
در قتل هاي برون مرزي غيرقانوني متهم كرد و گفت: اين 
خالف قوانين بين المللي است و ما اكنون امن تر نشده ايم. 
آيا اين درست است كه وقتي يك نفر حرفي مي زند كه ما 
دوست نداريم يا آسيبي مي رساند، يك پهپاد بفرستيم 
و احتم��ال او را هدف ق��رار دهيم.نخس��ت وزير مالزي 
خاطرنش��ان كرد كه اين قتل هاي 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 

به طور يكجانبه تصميم بگيرد، امن نيست.

ماهاتير محمد ترور سردار سليماني را خالف حقوق بين الملل دانست

بين الملل

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

سامانه پيامك نمايند. 
3

مراسم تشييع و تدفين هم زمان فرزند پر افتخار كرمان 
حاج قاسم سليماني كه در ساعات ابتدايي صبح به دليل 
ازدحام جمعيت به وقت ديگري موكول شده بود؛ بعد از 
اذان مغرب و بعد از آرام تر ش��دن فضا با حضور مسووالن 
لشگري و كشوري برگزار شد. عقربه هاي ساعت تازه بر 
روي عدد 2و 40 دقيقه بامداد روز سه ش��نبه آرام گرفته 
بودند كه خبر رسيد هواپيماي حامل پيكر شهيدان سردار 
سپهبد قاسم سليماني فرمانده شهيد نيروي قدس سپاه 
و سردار حسين جعفري نيا و ساير همراهانشان دقايقي 
قبل وارد فرودگاه بين المللي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
كرمان شده است. سفري دور و درازي كه سردار سليماني 
و همراهانش از بامداد روز جمعه گذشته با سفر به بغداد 

آغاز كرده بودند؛ سرانجام ديروز با سفر 
كاروان عشق به كرمان به پايان رسيد 
تا سردار سپهبد س��ليماني در كنار 
دوستان همرزمش در گلزار شهداي 
كرمان آرام بگي��رد و دور ت��ازه اي از 

حيات طيبه اش را آغاز كند. 
38 سال قبل بود كه جمعي از جوانان 
پر شور و انقالبي كرمان با هدف دفاع 
از انق��الب و وطن راه��ي جبهه هاي 
نبرد ايران و عراق ش��دند از جمع آن 
جوانان پرش��ور و دالور اما س��رداري 
ب��راي اين ش��هر و اين س��رزمين به 
يادگار ماند ك��ه نه تنها ب��ر بلنداي 
تاريخ شهر و كشورش نشست بلكه 
نمادي شد براي تمام آزادي خواهان و 
عدالت جويان منطقه و جهان. نمادي 
از مقاومت و ايستادگي كه سال ها در 
برابر زياده خواهي دشمنان مقاومت 
كرد و از ايمان و عقيده اش دفاع كرد. 
حاال بعد از 38 س��ال يك ب��ار ديگر 
آن حلقه دوس��تانه جوانان كرماني 
تشكيل شد، جواناني كه 4دهه قبل 
دوش��ادوش يكديگر ب��ه جبهه هاي 
نبرد شتافتند و ديروز با حضور سردار 
سپهبد سليماني يك بار ديگر در كنار 
هم در گلزار ش��هداي كرمان جمع 
ش��دند.  اين گونه بود ك��ه پيكر پاك 
شهيد حاج قاسم سليماني و همرزم 
ش��هيدش س��ردار ش��هيد حسين 

پورجعفري پس از حض��ور در تهران و اقام��ه نماز مقام 
معظم رهبري و تشييع در شهرهاي تهران و قم با حضور 
گسترده و ميليوني مردم، وارد فرودگاه بين المللي آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني كرمان شد. 
تعداد زي��ادي از اهالي كرمان نيز س��اعت ها قبل از ورود 
سردار شهيد سليماني به فرودگاه كرمان در خيابان هاي 
منتهي به ف��رودگاه ايس��تاده بودند؛ در ش��رايطي كه 
جمعيت عالقه مندان سردار ش��هيد هر لحظه و ساعت 
افزوده مي شد؛ مراسم تشييع پيكر سردار سپهبد شهيد 
قا سم سليماني و همرزم شهيدش سردار پور جعفري از 
ميدان آزادي كرمان تا گلزار شهدا با حضور پرشور مردم 
 برگزار ش��د اما ازدحام جمعيت به اندازي بود كه مراسم 

خاكسپاري به زمان ديگري موكول ش��د. مردم عاشق 
سر از پا نمي شناختند؛ مردم جان عزيزشان را به دست 
گرفتند و براي تشييع عزيزشان به خيابان ها شتافتند. 
خبر رسيد كه مراسم تشييع 50كشته و صدها مجروح 
بر جاي گذاشت. عاشقاني كه جان عزيزشان را در دست 
گرفتند و همراه سردارش��ان به آس��مان پر كش��يدند. 
مردم با سردار دادن ش��عار »مرگ بر امريكا«“، »مرگ بر 
اسراييل« و ش��عارهايي در تجليل از مقام شامخ شهيد 
سليماني به استقبال پيكر شهيد در ميدان آزادي رفته اند 
تا س��ردار محبوب دل ها را با اندوه و حزن فراوان تشييع 
كنند. پيرزن��ي زير لب زمزمه مي كرد كه س��ردار اين بار 
آمده كه براي هميش��ه در خانه بماند؛ سردار به خانه ات 
خوش آمدي ... اس��حاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور ظهر ديروز 
)سه شنبه( در جريان سفر به استان 
كرم��ان ب��راي وداع با پيكر س��ردار 
شهيد حاج قاسم سليماني، در ديدار 
با خانواده اين س��ردار بزرگ اسالم، 
ضم��ن تس��ليت و آرزوي صبر براي 
خانواده و نزديكان اين ش��هيد اظهار 
كرد: ش��هادت حاج قاسم سليماني 
اتفاقي بس��يار بزرگ ب��ود و حضور 
پرش��ور و گس��ترده مردم در مراسم 
تش��ييع پيكر اين س��ردار بزرگ نيز 
بيانگر عظمت اين اتفاق است. معاون 
اول رييس جمهور ب��ا تأكيد بر اينكه 
حاج قاسم لياقت چنين شهادتي را 
داش��ت، افزود: حاج قاسم سليماني 
به آرزوي ديرينه خود يعني شهادت 
رسيد و اين ش��هادت حق و لياقت او 
بود. هم رزم و يار قديمي حاج قاس��م 
س��ليماني، عليرض��ا رزم حس��يني 
استاندار خراسان رضوي نيز در مراسم 
امروز با حضور بر روي خودروي حامل 
پيكر شهيد قاسم س��ليماني، براي 
آخرين بار با س��ردار دل ها وداع كرد. 
در اين مراسم پيام مقام معظم رهبري 
پيرامون شهادت سردار سپهبد قاسم 
س��ليماني توس��ط حجت االسالم 
عليدادي سليماني نماينده ولي فقيه 

در استان كرمان  قرائت شد.

پايان باشكوه سردار در زادگاهش 
گزارش

رييس جمه��وري در پيام��ي ب��ا تس��ليت 
درگذش��ت تعدادي از هموطنان در مراسم 
خاكسپاري سپهبد شهيد قاسم سليماني 
در كرم��ان به مع��اون اول رييس جمهوري 
و وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
دستور داد تا س��ريعًا به وضعيت مصدومان 
رس��يدگي  بازمان��دگان  خانواده ه��اي  و 
كنن��د. به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري، حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحاني روز سه ش��نبه با تس��ليت 
درگذش��ت تعدادي از هموطنان در مراسم 
خاكسپاري سپهبد شهيد قاسم سليماني 
در كرم��ان به مع��اون اول رييس جمهوري 
و وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
دستور داد تا س��ريعًا به وضعيت مصدومان 
و خانواده هاي بازماندگان رس��يدگي كنند. 
رييس جمهوري در اين پيام همچنين هيأتي 
را مامور رس��يدگي به داليل بروز اين اتفاق 
كرد. روحاني در اين پيام اظهارداشت: حضور 
گسترده مردم بزرگ ايران در مراسم تشييع و 
تجليل از سردار بزرگ اسالم و ايران سپهبد 
شهيد قاسم سليماني، جلوه اي از قدرشناسي 
مردم ايران را به نمايش گذاش��ت. وجودي 
كه در زمان حيات ب��ا دفاع از تماميت ارضي 

كشور سنگ تمام گذاشت و پيكر مقدسش 
هم خروشي از جنوب تا شمال كشور ايجاد 
ك��رد. روحاني خاطرنش��ان ك��رد: با كمال 
تأسف در مراسم خاكس��پاري وي به دليل 
استقبال بي نظير و متراكم مردمي تعدادي 
از هموطنان عزيز بر اثر ازدحام جمعيت جان 
خود را از دس��ت داده اند. از وزير بهداشت كه 
هم اكنون در كرمان بسر مي برد خواسته ام تا 
سريعًا به وضعيت مصدومان رسيدگي كند. 
رييس جمهوري اظهار داش��ت: معاون اول 
نيز مامور ش��ده  تا به وضعيت خانواده هاي 
بازماندگان رسيدگي كرده و همچنين هيأتي 
را مامور رس��يدگي به داليل بروز اين اتفاق 
كند. روحاني با ابراز همدردي، اين مصيبت 
را به خانواده هاي داغدار تس��ليت گفت و از 
خداوند رحمان براي اي��ن جانباختگان كه 
از ش��يفتگان و دلدادگان آن شهيد واالمقام 
بودند، رحمت الهي را خواستار شد. به گزارش 
ايرنا در مراسم خاكس��پاري سردار سپهبد 
قاسم س��ليماني در كرمان به دليل ازدحام 
جمعيت بيش از 40 نفر باختند و 2۱3 نفر 
نيز مصدوم ش��دند كه مصدومان از س��وي 
تكنسين هاي اورژانس ۱۱5 به مراكز درماني 

و بيمارستاني منتقل شده اند.

 رييس جمهوري درگذشت تعدادي از هموطنان
 در كرمان را تسليت گفت



روي موج خبر

  13دي روز جهاني مقاومت شد؛  خبرآنالين|
با پيش��نهاد بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 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 به شدت محكوم كردند. ابتداي 
اين جلس��ه س��يدمحمدرضا موالي زاده با تسليت 
شهادت س��ردار س��ليماني و گراميداشت 17 دي 
روز درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختي گفت: 
در اين جلسه دو موضوع بررسي نامگذاري 13 دي 
به عنوان روز »جهاني مقاومت« و همچنين »ترويج 
فرهنگ ورزش همگاني« را دنبال مي كند. در ادامه با 
تأييد اعضاي حاضر در جلسه نامگذاري روز 13 دي 
همزمان با روز شهادت سردار سليماني به عنوان روز 

جهاني مقاومت به تصويب شورا رسيد.

  قاسم س�ليماني تكيه گاهي براي مردم و 
مسووالن كشور بود؛ پاد|

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه شهيد قاسم 
سليماني تمام زندگي خود را وقف خدمت و دفاع از 
مردم كرد، گفت: حاج قاس��م پشتوانه و تكيه گاهي 
براي مردم و مسووالن كشور بود. اسحاق جهانگيري 
ديروز در جريان سفر به استان كرمان براي وداع با پيكر 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني، در ديدار با خانواده 
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 مي ديدند كه حاج قاسم با اخالص 
تمام زندگي خود را وقف خدمت و دفاع از مردم، نظام 
و كشور كرده است. معاون اول رييس جمهور با بيان 
اينكه حاج قاسم سليماني در دوران حيات خود در حل 
بسياري از مشكالت كشور راهگشا بود تصريح كرد: 
شهادت او نيز بسياري از مشكالت و گره هاي كشور را 
گشود و گويي كه خداوند همه عنايات خود را در وجود 
اين سردار قرار داده بود. در اين ديدار خانواده حاج قاسم 
سليماني از حضور معاون اول رييس جمهور در مراسم 
تشييع و تدفين قدرداني كردند و همسر شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني نيز با بيان اينكه شهادت آرزوي 
ديرينه حاج قاسم بود، گفت: حاج قاسم سليماني عالوه 

بر بعد نظامي، انساني بسيار مهربان و عاطفي بود.

  آيين نام�ه خري�د و ف�روش اوراق مالي 
اسالمي تصويب شد؛ ايرنا|

آيين نامه اجرايي قانون بودجه سال 13۹۸ كل كشور 
با موضوع خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره 
دولت و بانك مركزي به تصويب هيات دولت رسيد. 
هيات وزيران در جلسه هش��تم دي ماه به پيشنهاد 
وزارت امور اقتص��ادي و داراي��ي، آيين نامه اجرايي 
موضوع خريد و فروش اوراق مالي اس��المي منتشره 
دولت و بانك مركزي را تصويب كرد. بر همين اساس، به 
منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و 
كنترل تورم، بانك مركزي نسبت به انجام عمليات بازار 
باز و خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره دولت 
و وثيقه گي��ري اوراق مذكور در ازاي اعطاي اعتبار به 
بانك ها و موسسات اعتباري اقدام مي كند. همچنين، 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي اجازه دارد در صورت 
اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه گيري اوراق مالي 
اسالمي دولتي از بانك ها از سوي بانك مركزي، بخشي 
از بدهي هاي قطعي و حسابرسي شده دولت به بانك ها 
را كه در چارچوب قوانين تا پايان س��ال 13۹7 ايجاد 
شده تا سقف ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بهادارسازي كند. 
افزون بر اين، وزارت اقتصاد به منظور بهادارسازي مجاز 
است نسبت به انتشار انواع اوراق مالي اسالمي ازجمله 
اسناد خزانه اسالمي بلندمدت با امكان پرداخت حفظ 
قدرت خريد به ش��كل كوپن و مجزا از ارزش اسمي 

اسناد در مقاطع زماني معين اقدام كند.

  گفت وگوي تلفني سرلشكر باقري با وزير 
دفاع روسيه؛ ايسنا|

وزير دفاع روسيه در گفت وگوي تلفني با رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح، ش��هادت سردار سليماني را به 
ملت، دولت و نيروهاي مس��لح ايران تسليت گفت. 
ژنرال شايگو وزير دفاع روسيه در گفت وگوي 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 
در سوريه و عراق داشت. ژنرال شايگو اضافه كرد: ترور 
شهيد سليماني، اقدامي بي سابقه در بين كشورها بوده 
و اين اولين باري است كه يك مقام ارشد توسط يك 
كشور ديگر بدون هيچ دليلي در خاك كشور ثالثي 
ترور مي شود. سردار سرلشكر باقري نيز در اين تماس 
تلفني اعالم كرد: اق��دام جنايت آميز امريكا در ترور 
سردار سپهبد شهيد سليماني، مبدا تحوالت بزرگي 
در منطقه خواهد بود. وي افزود: ايران، روسيه و همه 
كشورهاي آزاد و مستقل جهان بايد در مقابل امريكا 

بايستند و اجازه تكرار اين گونه اقدامات را ندهند.

  ب�ه اخ�راج نيروه�اي امريكاي�ي اكتفا 
نمي كنيم؛ تسنيم|

معاون دبيركل عصائب اهل الحق پس از مصوبه اخراج 
نيروهاي امريكايي در پارلمان عراق اعالم كرد كه تنها 
به اخراج نيروهاي امريكايي اكتفا نمي كنيم. در پي 
جنايت تروريستي امريكا در فرودگاه بغداد كه منجر به 
شهادت سردار سپهبد قاسم سليماني و حاج ابومهدي 
المهندس معاون عملياتي حشد الشعبي و همرزمان 
آنها شد و نيز پس از تشييع باشكوه و ميليوني پيكر 
پاك اين ش��هدا در عراق و ايران محمد طباطبايي 
معاون دبيركل عصائب الحق در گفت وگويي با العهد 
اعالم كرد ك��ه امريكايي ها تص��ور مي كردند ملت 
ايران و عراق پس از ش��هادت سردار قاسم سليماني 
او را فراموش مي كنند، اما بعد از تصويب طرح خروج 
نظاميان امريكا تنها به اخراج نيروهاي امريكايي از 

كشور اكتفا نمي كنيم.

ايران2

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

راي مثبت بهارستان به 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 
برابر اعالم سپاه به عنوان سازمان تروريستي توسط اياالت 
متحده امريكا« كه هرگ��ز در تاريخ تجربيات پارلماني 
ايران سابقه نداشته است كه طرحي با سه فوريت مورد 
تصويب قرار بگيرد؛ اما اين بار 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 ۲33 
نماينده حاضر در جلسه به تصويب رساندند. طرحي كه 
به موجب آن اقدام متقابل اي��ران در برابر امريكا قانوني 
محس��وب مي ش��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 
بالفاصله جلسه بررسي هاي قانوني طرح را برگزار و ابعاد و 
زواياي گوناگون اين طرح سه فوريتي را تاييد كرد. رييس 
مجلس دهم نيز گفت: مجلس با تصويب اختصاص ۲۰۰ 
ميليون يورو براي فعاليت هاي س��پاه قدس اعالم كرد 
كه اقدام امريكا در ش��هادت سپهبد سليماني، جنايت 
تروريستي محسوب مي ش��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 ۹۹ نيز بودجه كافي 
براي سپاه قدس در نظر مي گيريم تا جريان مقاومت با 
فعاليت هاي 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 
اياالت متحده امريكا« مصوبه سوم ارديبهشت ماه امسال 
كه در واكنش به شهادت سردار سليماني به صورت سه 
فوريتي در جلسه ديروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت، 
اختصاص مبلغ ۲۰۰ ميليون يورو به نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي را تصويب كردند. همچنين 

نمايندگان ضمن اصالح مواد اين قانون، عبارت »كليه 
اعضاي پنتاگون و شركت ها و موسسات وابسته و عامالن 
و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهيد حاج 
قاس��م س��ليماني« را پيش از عبارت هاي »فرماندهي 
مركزي امريكا، نيروها و سازمان ها نهادهاي تحت فرمان 
اين فرماندهي« و »فرماندهان ستاد فرماندهي امريكا« 
در م��اده ۴ قانون »اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه به 
عنوان سازمان تروريستي توسط اياالت متحده امريكا« 
اضافه شد. مصوبه اي كه بازتاب هاي فراواني در رسانه هاي 
بين المللي پيدا كرد و اظهارنظرهاي فراواني در خصوص 

آن مطرح شد. 

   انتقام سخت از امريكا 
در اسرع وقت اجرايي شود

نمايندگان مجلس دهم ديروز همچنين با صدوربيانيه اي 
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 علي اصغر يوسف نژاد 
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 دل ها، نقطه عطف مهم و تاريخي در تقابل 
جبهه استكبار، به س��ردمداري امريكا با محور مقاومت 

به ويژه جمهوري اس��المي ايران محس��وب مي شود. در 
واقع مقامات دولت امريكا با اين اقدام تروريس��تي تالش 
كردند محور مقاومت را تضعيف و حضور خود را در منطقه 
افزايش دهند. آنها مي خواستند با به شهادت رساندن يكي 
از عالي ترين 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��المي ايران به اين اقدام تروريستي دولت 
جنايتكار امريكا، تعيين كنن��ده موازنه بلندمدت قدرت 
در سطح منطقه و جهان خواهد بود.« در ادامه اين بيانيه 
تاكيد شده: تحليل ما نمايندگان مردم در خانه ملت درباره 

فضاي موجود و گزينه هاي 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 مي بايست 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. ثانياً انتقام سخت بايد مناسب، مستقيم و نظامي باشد 
و در اسرع وقت اجرايي شود، قطعًا هيمنه پوشالي امريكا 
را متالشي خواهد كرد و مقامات دولت امريكا با پوست و 
گوشت خود مجدداً درك 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.«

   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 ان شاء اهلل در جاي خود و به ياري خداوند اقدامات 
ديگري را انجام خواهيم داد. عباسعلي كدخدايي با قدرداني 
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 
مثبتي انجام داد. اعضاي شوراي نگهبان در جلسه تصويب 
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 
اصالحيه را به تصويب رساندند. سخنگوي شوراي نگهبان 
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 صحبت هاي كدخدايي، نمايندگان شعار اهلل اكبر، 
خامنه اي رهبر و مرگ بر امريكا را سر دادند. كدخدايي بعد 
از اين شعارها در پايان اظهار كرد: ان شاءاهلل در جاي خودش 

و به ياري خداوند اقدامات ديگر انجام مي شود.

تداوم رويه غيرمشروع و غيرعرفي اياالت متحده

ظريف: اجالس شوراي امنيت سازمان ملل فرصتي براي طرح جنايات امريكا بود

ابهام در صدور ويزاي امريكا براي وزير خارجه ايران

گروه ايران|
در حالي كه قرار بود وزير امورخارجه ايران به امريكا برود 
تا در جلسه شوراي امنيت همين پنجشنبه شركت كند، 
نشريه فارن پاليسي خبر داد كه اياالت متحده به او ويزا نداده 
است. گرچه اين سفر از پيش برنامه ريزي شده بود اما گفته 
مي شد بعد از ترور سردار قاسم سليماني، محمدجواد ظريف 
قصد داشته تا درباره اين رخداد سخنراني كند چنانكه به 
گفته ظريف، اجالس ويژه شوراي امنيت سازمان ملل براي 
حفاظت از منشور فرصتي براي طرح جنايات امريكا بود. پس 
از انتشار اين مطلب بود كه مايك پمپئو در نشستي خبري 
به طور تلويحي اعالم كرد امريكا به تعهداتش در چارچوب 
پروتكل هاي بين المللي متعهد است. با اين حال، تا زمان 
تهيه اين گزارش، خبري قطعي مبني بر صدور ويزا براي 
وزير امورخارجه ايران منتشر نشده ولي اظهارنظر اخير وزير 
خارجه امريكا همراه با اعتراض محافل بين المللي مي تواند 
نشانه اي 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 
شد كه رواديد سفر ظريف پس از موافقت وزير امور خارجه 
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 روبه رو شد. در 
آن زمان )جوالي ۲۰1۹( دبيرخانه سازمان ملل اعالم كرد 
از محدوديت تردد اعمال شده به وسيله كشور ميزبان بر 
اعضاي هيات نمايندگي دايمي ايران در سازمان ملل مطلع 
و در تماس نزديك با نمايندگي هاي امريكا و ايران است و 
نگراني خود را به اطالع كشور ميزبان رسانده است. استقرار 
مقر سازمان ملل در نيويورك، بر مبناي قطعنامه مجمع 
عمومي اين سازمان موسوم به موافقتنامه مقر استوار است. 
اين موافقتنامه كه مشتمل بر حقوق بين الملل خاص در 
زمينه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هيات هاي 
نمايندگي دولت هاي عضو ملل متحد در مقر اين سازمان 
از يك سو و حقوق و تعهدات دولت امريكا به عنوان ميزبان 
است، امكان اعمال قوانين و مقررات گذرنامه و رواديد نسبت 
به نمايندگان دولت هاي عضو اين سازمان را سلب كرده 
است. براساس ماده 11 اين موافقتنامه، مقامات امريكايي 
نمي توانند در خصوص دسترسي هيات هاي نمايندگي 
دولت هاي عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتي ايجاد 
كنند، بلكه به صراحت تمام، هرگونه ايجاد محدوديت يا مانع 

در اين خصوص براي نمايندگان رسمي دولت هاي عضو 
ملل متحد و حتي خانواده آنها )كه شامل مسائل مرتبط با 
رواديد نيز مي شود( منع شده است. ضمن اينكه بر اساس 
م��اده 13 همين موافقتنامه، ص��دور رواديد براي حضور 
هيات هاي نمايندگي دولت هاي عضو، ديپلمات هاي آنها 
افراد وابسته، الزامي است و در اين خصوص حداكثر سرعت 
بايد لحاظ ش��ود. بر اين اساس، محمدجواد ظريف درباره 
انتشار اخباري مبني بر عدم صدور ويزا از سوي امريكا گفت: 
وزير امور خارجه امريكا در تماس با دبيركل سازمان ملل 
گفته كه فرصت نداش��تيم براي ظريف ويزا صادر كنيم و 
صادر نخواهيم كرد دبيركل سازمان ملل هم گفته كه حق 
ايران اس��ت كه در اين اجالس شركت كند.  اوگفت: من 
تمايل زيادي براي سفر به نيويورك در اين شرايط نداشتم 
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 مي كند، خيلي 
برايش مهم نيست كه مفاد موافقتنامه مقر با سازمان ملل 
متحد را نقض كن��د. وي بيان كرد: توافق من براي حضور 
در اين نشس��ت از مدت ها قبل بوده اس��ت. امريكايي ها 
مي خواهند اين تصور را ايجاد كنند كه ما اين نشس��ت را 
بعد از ترور شهيد س��ردار سليماني درخواست كرده ايم و 
آنها فرصت نداشتند، چرا كه به دبيركل گفته كه ما فرصت 
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 
غيرمنطقي امريكا تاثيري در برنامه هايش براي گفت وگو با 
افكار عمومي اياالت متحده نخواهد داشت و رييس دستگاه 
ديپلماسي كشورمان از همين تهران و از طريق گفت وگوي 
رودررو با رسانه ها و فعاالن مدني اياالت متحده صداي خود 
را به گوش مردم امريكا خواهد رساند. اظهاراتي كه ظريف 
ديروز آن را دو بار يك بار در جريان گفت وگوي اختصاصي با 
شبكه سي ان ان و بار ديگر در حاشيه مجمع گفت وگوهاي 
منطقه اي تهران تكرار كرد تا نشان دهد كه تالش هاي امريكا 
براي خاموش كردن صداي ديپلماسي ايران سرانجامي 
نخواهد داشت.  وزير امور خارجه كشورمان در گفت وگو با 
خبرنگار سي ان ان در تهران با يادآوري اقدام تروريستي كاخ 
سفيد در به شهادت رساندن سردار قاسم سليماني تصريح 
كرد: »دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا با اقداماتش، 
فقط در حال بدتر كردن اوضاع براي امريكا در خاورميانه 

است.« تارنماي اين شبكه تلويزيوني امريكا ديروز با انتشار 
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 
سرزمين و مردم خود دفاع مي كنيم، گفت: امريكا مي تواند از 
كشورش دفاع كند، اما نمي تواند ادعا كند چند هزار كيلومتر 
دور از مرزهاي��ش، توانايي دفاع از اياالت متح��ده را دارد. 
سي ان ان در ادامه نوشت: ظريف در اين مصاحبه از پرداختن 
به اينكه پاسخ تهران به ترور سردار سليماني چگونه خواهد 
بود، خودداري كرد؛ »هرچند كارشناس��ان به پايگاه هاي 
امريكا در سراسر خاورميانه اشاره كرده اند.« ظريف ادامه 
داد: مردم منطقه طرفدار ما هس��تند؛ »تجهيزات نظامي 
زيبا« )اشاره به توييت تهديدآميز ترامپ(، جهان را مديريت 
نمي كند بلكه اين مردم هستند كه دنيا را مديريت مي كنند. 
او تصريح كرد: ترامپ بايد چشم خود را به روي اين واقعيت 
باز كند كه مردم منطقه به شدت خشمگين اند و مي خواهند 
امريكا اين منطقه را ترك كند. وزير امور خارجه ايران گفت: 
ايراني ها هزاران سال است كه در اين منطقه حضور دارند و 
اين امريكاست كه در اين منطقه يك تازه وارد است. ظريف 
در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال حمالت بيشتر از 
سوي امريكا در صورت اقدام انتقام جويانه ايران گفت: ترامپ 
بايد عذرخواهي كند؛ او بايد رويه خود را تغيير دهد. ظريف 
در ادامه گفت: ترامپ تنها درحال بدتر كردن اوضاع امريكا 
است. او ملت هاي منطقه ما را خشمگين كرده است. ترامپ 
خودش گفته كه امريكا هفت تريليون دالر را در منطقه ما 
هدر داده است و حاال او با ترور سردار سليماني، يك تريليون 
دالر ديگر به اين هزينه ها افزود. او با اشاره به حضور ميليوني 
مردم در مراسم تشييع پيكر سردار سليماني گفت » ترامپ 
بايد پيام اين اقيانوس جمعيت را دريافت كند. ترامپ بعد از 
تماشاي انبوه جمعيت در مراسم روز گذشته تشييع پيكر 
سردار س��ليماني در تهران، بايد دست از تهديد اين مردم 
دست بردارد. تهديد هاي بيشتر آنها را خشمگين تر مي كند. 
اين تهديد ها ما را نمي ترساند.« ظريف در ادامه مصاحبه، 
اين سوال ها را مطرح كرد: » آيا ترامپ امنيت بيشتري براي 
امريكايي ها به ارمغان آورده است؟ آيا امريكايي ها احساس 
امنيت بيشتري مي كنند يا برخورد مردم منطقه با آنها بهتر 
شده است؟ احساس مردم امريكا نسبت به كساني كه فرياد 
مي زنند امريكا بايد از منطقه خارج شود، چيست؟« وزير امور 
خارجه ايران در بخشي ديگر از مصاحبه گفت: ترامپ با ترور 
سردار سليماني و تهديد به هدف قرار دادن مراكز فرهنگي 
ايران، به جامعه جهاني نشان داد كه هيچ احترامي به قوانين 

بين المللي قائل نيست و آماده ارتكاب جنايات جنگي است. 
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 
تروريستي پاسخ خواهد داد. او افزود: ترور سردار سليماني 
كه اقدام تهاجمي و معادل حمله نظامي به ايران است كه 
به آن پاسخ خواهيم داد و پاسخ ما متناسب با آن و به همان 
ميزان خواهد بود. پاسخي قانوني خواهيم داد چراكه ما 

مثل ترامپ، بي قانون نيستيم.

   امنيت به دست  كشورهاي منطقه 
محقق مي شود

ظريف ديروز در جريان برگزاري نشس��ت گفت وگوهاي 
منطقه اي تهران با اشاره به ضرورت تامين امنيت منطقه 
به دست كشورهاي منطقه گفت: نمي گويم كشورهاي 
منطقه بروند با امريكا بجنگند اما براي امنيت خودش��ان 
همسايگانش��ان را فداي امريكا نكنن��د. خواهيد ديد كه 
امريكايي ها روز »ماجرا« اعالم مي كنند كه ما كاري نداريم. 
اين وضعيت روز حادثه است. محمدجواد ظريف ديروز در 
حاشيه مجمع گفت وگوي تهران درگفت وگو با خبرنگاران 
اظهار كرد: در منطقه ما اين فهم نادرس��ت وجود دارد كه 
برخي فكر مي كنند امنيت خريدني اس��ت اما اين سالح 
است كه خريدني است نه صالح. آنها دلخوشند كه پولي 
از منطقه بدوشند. امروز هيچ كس به اندازه امريكا نمي داند 
با اين اقدامش بيش از همه منطقه و متحدانش را به خطر 
انداخته است. اما آيا با متحدانش قبل از اقدام به ترور مشورت 
كرد، قبل از آنكه حيات آنها را به خطر اندازد؟ و اگر دوستان 
ما در منطقه به اين سوال فكر نكنند خواهند ديد كه در آينده 

با مشكالت فراواني روبه رو مي شوند.  
ظريف اظهار كرد: با حضور امريكا نه مشكل فلسطين حل 
شده و نه مشكل منطقه، فقط صدها ميليارد دالر پول ما به 
جيب غربي ها و امريكايي ها رفته است. نفت امريكا آمده 
و بازارهاي كشورهاي منطقه را مي گيرد. رييس دستگاه 

ديپلماسي تصريح كرد: اگر كشورها آماده باشند در چند 
محور مي توان آن را انجام داد به شرطي كه كشورهاي منطقه 
صلح و امنيت بخواهند نه اينكه امنيت شان را در حمايت 
امريكا ببينند. ظريف با يادآوري اينكه ما مي توانيم اقدامات 
و همكاري هاي اطمينان ساز در زمينه هاي مختلف داشته 
باشيم، گفت: االن بيشترين ميزان سنگين شدن آب خليج 
فارس را به دليل اس��تفاده از آب شيرين كن ها در منطقه 
داريم، اين روند حيات كشورها را تحت تاثير قرار داده است. 
عالوه بر اين اطراف خليج فارس نيروگاه هاي هسته اي در 
حال ساخت است و ايمني هسته اي از اولويت هاست.  وي 
توريسم و همكاري هاي اقتصادي، خلع سالح منطقه اي و 
بازديد از مراكز نظامي يكديگر و حتي در زمينه پروژه هاي 
هسته اي و غني س��ازي مش��ترك را از ديگر زمينه هاي 
همكاري كشورهاي منطقه عنوان كرد و افزود: معتقدم 
موضوعاتي كه ظاهرا مسائل جداكننده هستند، در يك 
چارچوب مطلوب مي توانند مسائل پيوند دهنده باشد اما 
به شرطي كه بپذيريم امريكا قادر نيست براي اين منطقه 

امنيت بياورد.

   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 
مي شود، 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. عراقي ها 
در اجراي آن ق��رارداد به امريكايي ها گفته اند 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 جريحه دار 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 مي كردند.
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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 شده ايم يا برجام تمام شده است بلكه ما به يك تعادل معقول در برجام رسيده ايم. 
به گزارش ايسنا، سيدعباس عراقچي ديروز در حاشيه نشست مجمع گفت وگوي تهران در مورد برداشت گام پنجم از 
سوي ايران براي كاهش تعهدات برجامي خود گفت: همان طور 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 غني سازي ديگر 
هيچ محدوديتي براي خود قائل نيستيم ولي اينكه در صحنه عمل چه اتفاقي بيفتد و ما به چه ميزان در داخل كشور 
غني سازي 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 رسيده ايم.

انتقامي قاطع  و پشيمان كننده مي گيريم
فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: انتقامي سخت، محكم، پشيمان كننده، قاطع و تمام كننده مي گيريم. به گزارش مهر، سرلشكر 
حسين سالمي ديروز در آيين تشييع پيكر مطهر سردار حاج قاسم سليماني اظهار كرد: حرف آخر را اول مي زنم انتقامي سخت، 
محكم، پشيمان كننده، قاطع و تمام كننده مي گيريم؛ شما مردم مطمئن و آرام باشيد. فرمانده كل سپاه پاسداران بيان كرد: 
شهيد قاسم سليماني از قاسم سليماني براي دشمن خطرناك تر است؛ اما سپهبد بزرگ ما، فرمانده رشيد ما، فرمانده رعنا و نازنين 
و طناز ما چه كرده است كه دشمن او و يارانش را اينچنين ناجوانمردانه و ناعادالنه هدف آشكارترين ترور عالم قرار مي دهد؟ او 
فراتر از مرزها و معمار شكست امريكاست. سپهبد شهيد ما معمار شكست هاي چهار دهه پي در پي امريكا از مسلمانان عالم 
است. او عنوان كرد: قاسم سليماني دشمنان را در بيابان ها، خيابان ها، دشت ها و كوه ها تا شرق مديترانه و شمال درياي سرخ 
تعقيب كرده است. او نهضت فلسطين را احيا كرده است؛ او رژيم صهيونيستي را در باريكه در حصار آتش هاي قدرتمند فلسطينيان قهرمان قرار داده است.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

طبقمصوبهكميسيونتلفيقبودجهسال99الكچريهامالياتميدهند

دوپله اي شدن ماليات بر درآمد به نفع كيست 
گروه اقتصاد كالن|

آنگونه كه اخبار مربوط به كميس��يون تلفيق بودجه 
نشان مي دهد، طبق مصوبه روز گذشته اين كميسيون 
قرار شد نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و 
غيردولتي مازاد بر ميزان معافيت ماليات بردرآمد ساالنه 
)3 ميليون تومان( و تا هفت برابر آن مش��مول ماليات 
ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد تعيين 
شود. اين در حالي است كه برخي از اعضاي مجلس با دو 
پله اي شدن ماليات بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي 
مخالفت هستند چرا كه معتقدند اين مصوبه به معناي 
كاهش چش��مگير ماليات حقوق هاي نجومي اس��ت 
چون صرفا كساني بيشتر از 10 درصد ماليات بر درآمد 
مي دهند كه بيشتر از 21 ميليون تومان در ماه حقوق 
بگيرند. به گزارش »تعادل«، مصوبه دو پله اي ش��دن 
ماليات بر درآمد كارمندان يكي از موضوعات بررس��ي 
كميسيون تلفيق بوده است، مالياتي كه به گفته اعضاي 
كميس��يون تلفيق بودجه 99 اعتراض اقشار پردرآمد 
جامعه از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه ها هستند 

را بر انگيخته است.
دولت در بند »الف« تبص��ره 6 اليحه بودجه 99 براي 
اولين ب��ار پله هاي ماليات بر درآم��د كاركنان دولتي و 
غيردولتي را مطابق با قوانين بودجه س��ال هاي 97 و 
98 يعني به صورت مدل پنج پل��ه اي )از 10 درصد تا 
35 درصد( ارايه داده است كه اين پيشنهاد با مخالفت 
برخي از اعضاي كميسيون تلفيق مواجه بود و آنها مدل 
دوپله اي يعني همان مدل ماده 85 قانون ماليات هاي 
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 )3 ميليون تومان( و تا هفت برابر آن 
مشمول ماليات ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 
20 درصد تعيين شود. اين در حالي است كه برخي از 
اعضاي كميس��يون تلفيق با دو پله اي شدن ماليات بر 
درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي مخالفت كرده چرا كه 
معتقدند اين مصوبه به معناي كاهش چشمگير ماليات 
حقوق هاي نجومي است چون صرفا كساني بيشتر از 10 
درصد ماليات بر درآمد مي دهند كه بيشتر از 21 ميليون 

تومان در ماه حقوق بگيرند.
علي ادياني يكي از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 99 از 
مخالفان مدل دو پله اي ماليات بر درآمد كاركنان دولتي 
و غير دولتي است كه پيش تر نسبت به آن اعتراض داشته 
اس��ت و به تبعات تصويب اين مدل پلكاني اشاره كرده 
است.  وي گفته بازگشت به عقب درباره محاسبه ماليات 
بر درآمد كارمندان 2 پيامد به دنبال خواهد داشت؛ اول 
اينكه بازتوزيع درآمدها بدتر و غير عادالنه تر خواهد شد؛ 
يعني با توجه به اينكه در مدل مصوب كميسيون تلفيق 
مجلس، پله دوم از 7 برابر سقف معافيت مالياتي يعني 
از حقوق ماهيانه باالي 21 ميليون تومان آغاز مي شود، 
اين مدل به نفع كس��اني است كه حقوق هاي نجومي 
مي گيرند. به عنوان مثال، فرض كنيد فردي 10 ميليون 
تومان در ماه حقوق مي گيرد. با توجه به اينكه س��قف 
معافيت مالياتي 3 ميليون تومان است، اين فرد با مدل 
پيش��نهادي دولت )مدل پنج پله اي(، در پله سوم قرار 
مي گيرد و بايد 10 درصد 5.1 ميليون تومان )150 هزار 

تومان(، 15 درصد 3 ميليون تومان )450 هزار تومان( و 
20 درصد 5.2 ميليون تومان )500 هزار تومان( ماليات 
دهد. به عبارت ديگر، مجموع ماليات بر درآمد اين فرد، 
1 ميليون و 100 هزار تومان اس��ت. همين فرد با مدل 
مصوب كميسيون تلفيق مجلس )مدل دو پله اي(، در 
پله اول قرار مي گيرد و صرفا بايد 10 درصد 7 ميليون 

تومان يعني 700 هزار تومان ماليات بر درآمد بپردازد.
وي در خصوص پيامد دومين چنين تصميمي نيز گفت: 
پيامد دوم در رابطه با دو پله اي ش��دن ماليات بر درآمد 
كاركنان دولتي و غيردولتي اين اس��ت كه درآمدهاي 
دول��ت كاهش مي يابد يعني طبقات ب��االي درآمدي 
مشمول نرخ هاي مالياتي كمتري مي شوند. در نتيجه، 
پيش بيني مي شود، درآمدهاي دولت از محل اين ماليات 

حدود 5 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.

   دوپله اي شدن ماليات بر درآمد
مصداق بي عدالتي است

رحيم زارع يكي ديگر از اعضاي مخالف كميسيون تلفيق 
بودجه نسبت به اين طرح است و مي گويد دوپله اي شدن 
ماليات بر درآمد كارمندان مصداق بي عدالتي است. وي 
مي گويد: اين مصوبه كميسيون قطعا اصالح مي شود زيرا 
ما در وضعيت كنوني هم با كسري درآمد مالياتي روبرو 
هستيم. زارع در حوزه ماليا  ت ستاني طرفدار گروه هاي با 
درآمد پايين است و مي گويد:  اين مصوبه كميسيون تلفيق 
مجلس براي افرادي كه حقوق  هاي كمتري دارند نوعي 
بي  عدالتي است و همان گونه كه الزم است در بحث اعضاي 
هيات علمي، پزش��كان و قضات بازنشس��ته اصالحاتي 
صورت بگيرد، اصالح دوپله اي شدن محاسبه ماليات بر 

درآمد كارمندان مساله اي ضروري است. 
رضا شيران خراساني عضو ديگر كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي هم معتقد اس��ت اخذ ماليات از حقوق 
كاركنان دولتي و غير دولتي به صورت دو پله اي موجب 
بي عدالتي در توزيع ثروت مي ش��ود و تاكيد مي كند 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 مي گرفت اين بود كه فاصله ميان 
حداقل و حداكثر حقوق كم شود. از قبل پايه  اي براي اين 
موضوع در نظر گرفته شده بود و مجلس نمي توانست 
حداكثر حقوق ها را كم كند. در دنيا هم متداول است هر 
كسي درآمد بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري بپردازد. 
براين اساس قرار است ماليات بر درآمد در حوزه حقوق 
و دستمزدي، طبقه بندي 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 
دانشگاه ها، قضات، برخي كارمندان عاليرتبه شركت 
ملي نفت، پزشكان و ديگر مديران مي شود، نسبت به 
اين شيوه اخذ ماليات اعتراض كردند. اين در حالي بود 
كه ما فكر مي كرديم 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 تصميم گير كه بيشترين حقوق 
را هم دريافت مي كنند، در روند تصميم گيري درباره اين 
موضوع، اثرگذار هس��تند. اگرچه ما تالش مي كنيم اين 
اتفاق رخ ندهد اما براي مثال جمعي از نمايندگان مجلس 
خودشان عضو هيات علمي هستند يا مديران دستگاه هاي 
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��ه اي به دو پله اي 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.
همان گونه كه مشخص است بسياري از اعضاي كميسيون 
تلفيق نس��بت به اصالح ش��يوه اخذ مالي��ات از درآمد 
كارمندان دولتي و غير دولتي معترض هستند و معتقدند 
دو پله اي شدن ماليات بر درآمد به پايين درآمدها فشار 
بيشتري وارد خواهد كرد و به گفته آنها در شرايطي كه 
دولت به دنبال روزنه اي براي كسب درآمدهاي بيشتر در 
بودجه است مدل دو پله اي شدن قريب به 5 هزار ميليارد 

تومان از درآمدهاي دولت در بودجه 99 مي كاهد.

   خودروها و خانه هاي الكچري
 مشمول ماليات مي شوند

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 

س��واري و وانت دوكابين با قيمت بيش از يك ميليارد 
تومان مشمول ماليات مي ش��وند. همچنين اعضاي 
تلفيق مصوب كردند واحدهاي مسكوني بين 10 تا 15 

ميليارد تومان بايد ماليات بدهند.
محمداسماعيل سعيدي نماينده مردم تبريز در مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو 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  
مي شوند. 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 مي ش��ود 
و خودروهاي��ي كه قيمت آنها بي��ن 1.5 تا 3 ميليارد 
تومان باشد يك درصد قيمت آنها بايد به عنوان ماليات 

پرداخت بشود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 99 اظهار داشت: 
همچنين طبق اين مصوب��ه خودروهايي كه بيش از 
3 ميليارد تومان قيمت داش��ته باش��ند، بايد معادل 

1.5 درصد قيمت ش��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 
10 تا 15 ميليارد تومان است، يك هزارم قيمت  آنها به 

عنوان ماليات پرداخت شود.
وي افزود: همچنين بر اس��اس اين مصوبه واحدهاي 
مسكوني كه بين 15 تا 25 ميليارد تومان قيمت دارند 
بايد دو هزارم قيمت آنها به عنوان ماليات پرداخت شود 
و واحدهاي مسكوني كه بين 25 تا 40 ميليارد تومان 
قيمت دارند بايد سه هزارم قيمت آنها به عنوان ماليات 

پرداخت شود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 99 اظهار داشت: 
عالوه بر اين طبق اين مصوبه واحدهاي مسكوني كه 
قيمت آنها بين 40 تا 60 ميليارد تومان است بايد چهار 
هزارم قيمت شان بابت ماليات پرداخت شود و ماليات 
خانه هايي كه قيمت آنها بي��ش از 60 ميليارد تومان 

است، پنج هزارم قيمت واحد مسكوني است.
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 يكسان سازي دستمزدها
به جاي تعيين مزد منطقه اي

ي��ك كارش��ناس اقتص��ادي با بي��ان اينك��ه مزد 
منطقه اي در قانون كار ديده نشده است، بر ضرورت 
يكسان سازي دستمزدها و ايجاد عدالت مزدي در 
مناطق مختل��ف تاكيد كرد. حميد نج��ف، درباره 
منطقه اي شدن دس��تمزد كارگران، گفت: تعيين 
دستمزد جداگانه در نقاط كشور را به صالح نمي دانم 
و معتقدم در شرايط فعلي اقتصاد ما چنين شيوه اي 
براي تعيين دس��تمزد جواب نمي دهد. وي با بيان 
اينكه مزد منطقه اي در كشورهايي به اجرا در مي آيد 
كه از ثبات اقتصادي برخوردارند و فاصله طبقاتي در 
آنها ديده نمي شود، افزود: اگر در مناطق روستايي 
دستمزد را كمتر و در كالن شهرها دستمزد را بيشتر 
افزايش بدهيم مي توان��د تبعات متعددي از جمله 
مهاجرت روستاييان به شهرها را در پي داشته باشد.

نجف با تاكيد بر يكسان س��ازي دستمزدها گفت: 
به جاي تعيين مزد منطقه اي بهتر اس��ت به سمت 
يكسان س��ازي دس��تمزد و برقراري عدالت مزدي 
بروي��م. اين كارش��ناس اقتص��ادي درنظر گرفتن 
دستمزد بيشتر براي افراد شاغل در مناطق دورافتاده 
و روس��تايي را موجب حفظ توليد و اشتغال در اين 
مناطق دانس��ت و گفت: با اين كار روستاها خالي از 
سكنه نمي شود و انباشت نيروهاي كار در كالن شهرها 
به وجود نمي آيد. 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 
جذابيت هايي ب��راي نيروهاي كار ايج��اد كنيم تا 
عالقه مند به حضور در مناطق محروم و روس��تايي 
شوند و يكي از مزيت هاي پيش بيني شده، تعيين 

دستمزد باال است. 

واريز معوقات  براي مشموالن  
دريافت كمك معيشتي

طبق اع��الم وزارت كار، تع��اون و رف��اه اجتماعي، 
خانوارهايي كه داراي شرايط دريافت كمك حمايتي 
معيشتي تشخيص داده ش��وند، مبالغ ماه هاي قبل 
را هم دريافت مي كنند. دراطالعيه شماره 13 ستاد 
شناسايي مشموالن كمك حمايت معيشتي آمده 
اس��ت: همانطور كه در اطالع رس��اني هاي قبلي به 
اس��تحضار مردم ش��ريف رسانده ش��د، درخواست 
419هزار خانوار براي دريافت كمك حمايت معيشتي 
واجد شرايط تشخيص داده شد و در 10 دي ماه، معادل 
دو ماه به حسابشان واريز شد. تصميم گيري در مورد 
ساير متقاضيان نيازمند بررسي بيشتر است. از اين رو 
طي روزهاي آينده و از طريق پيامك يا ساير روش ها 
در اين باره اطالع رس��اني خواهد شد. تاكيد مي شود 
خانوارهايي كه واجد ش��ريط تشخيص داده شوند، 
كمك حمايت معيشتي معوق آنها پرداخت مي شود.

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي
مردم،قدرتومنافع)146(

نوشته:   جوزف  استيگليتز|
ترجمه:   منصور  بيطرف|

     فصل نهم 
     احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل و  فرصت 

براي همگان 
     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 فعاليت هاي مهمي كه دولت نياز دارد آن 
را انجام دهد شامل آموزش عمومي، بهداشت، تحقيقات 
و زيرساخت،  اجراي يك سيستم خوب قضايي  و فراهم 
ساختن مقدار كمي از حمايت اجتماعي است. تمام اينها 
نيازمند منابع يعني ماليات اس��ت. اين هم تنها زماني 
عادالنه اس��ت كه آنهايي كه ظرفيت بزرگ تري براي 
پرداخ��ت دارند - و آنهايي كه نوعا از اقتصاد ما بيش��تر 
برداشت مي كنند -  در اين امر مشاركت بيشتري داشته 

باشند. اما همانطور كه درفصل دوم خاطرنشان ساختيم، 
آنهايي كه در راس هس��تند حقيقت��ا ماليات كمتري 
پرداخت مي كنند تا آنهايي كه درآمدهاي كمي دارند. 

به هر صورت، اين موضوع طي س��ه دهه گذشته بدتر 
شده اس��ت - با اليحه مالياتي 2017 هم كه ماليات بر 
اكثريت كس��اني كه در طبقه متوسط هستند افزايش 
داده تا كاهش ماليات براي ش��ركت ها و ميلياردرها را 
تامين كند، بدترين قطعه مق��ررات مالياتي تاكنون را 
رقم زده اس��ت. راحت تر اين است كه اگر از شركت ها 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 مي شود. اين امر مستلزم باال بردن نرخ هاي 
مالياتي نيست بلكه حذف خال هاي بي شماري است كه 
البي گراها كمك كرده اند تا ب��راي بهره هاي خاص در 
كدهاي مالياتي ما گنجانده شود. به جاي ماليات بستن بر 

مستغالت در نرخ هاي ترجيحي )همچنان كه در اليحه 
مالياتي 2017 آمده(، نرخ ماليات بر سود زمين بايد با 
نرخ باالتري باشد. زماني كه به كارگران ماليات مي خورد، 
آنها ممكن نيست كه س��خت كار نكنند؛ زماني كه به 
سرمايه ماليات مي خورد، آن مي تواند به جاي ديگري 
برود يا آنكه مردم زياد پس انداز 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 - رانت ها- 100درصد ماليات بست. ماليات بستن 
بر رانت ها مي تواند به بهره وري بيشتر اقتصاد منجر شود. 
اكنون، بخش بزرگي از پس اندازها به سمت زمين مي رود 
تا به دارايي هاي بهره ور )سرمايه گذاري در تحقيقات، 
كارخانجات و تجهيزات(. ماليات بستن بر سرمايه اي كه 
از زمين سود كسب مي كند و رانت ها، پس انداز بيشتري 

را به سمت سرمايه بهره ور هدايت مي كند .

پاورقي اقتصادي

»ريزدادهها«سرمايههايمليهستند
رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه ريز داده ها، سرمايه هاي 
ملي هستند، اظهار كرد: تبديل اين داده هاي اداري به آمار 
با يك فرايند پيچيده و علمي صورت مي گيرد و مركز آمارنيز 

بايد مجهز به فناوري الزم براي پردازش اين داده ها باشد.
جواد حسين زاده در نشست تخصصي»ضرورت تغيير  روش 
اجراي سرشماري نفوس و مسكن: چالش ها و راهكارها« 
بر اهميت تغيير نگرش چه از نظر تغيير قوانين مربوط به 
سرشماري در كشور و چه از نظرهمكاري و هم افزايي در 

تبادل داده ها و ريز داده هاي اداري تاكيد كرد.
رييس مرك��ز آمارايران در ادامه ضمن اش��اره به رويكرد 
نظام آماري گفت: يكي از فعاليت هاي مهم مركز، اجراي 
سرشماري ها به ويژه سرش��ماري نفوس و مسكن است 
و بخ��ش آمار س��ازمان ملل ني��ز معموال هر ١٠ س��ال، 
توصيه نامه ها و روش هاي مربوط به آن را باز بيني مي كند. 
حس��ين زاده افزود: هر چند در اجراي سرشماري سنتي 
نيز روش هاي مدرن تري در سال هاي مختلف همچون به 
كارگيري تبلت، استفاده از روش ICR، CMR و استفاده از 
اينترنت، توسط مركز آمار ايران به كار گرفته شده است، اما 

به هر حال اين روش ها همه در راستاي سرشماري سنتي 
است ولي مدرن سازي نظام آماري كه در چند سال اخير 
مطرح شده اس��ت و در حال حاضر نيز مديران مركز آمار 
بيشتر بر روي آن تمركزكرده اند، در راستاي ثبتي مبناسازي 

سرشماري است.
حس��ين زاده با تاكيد بر اين نكته كه مدرن س��ازي نظام 
آماري از يك انتخاب به يك الزام تبديل شده است، افزود: 
گرايش هاي مس��لط در دنيا كاهش آمارگيري س��نتي و 
افزايش آمارگيري هاي ثبتي مبنا و افزايش نقش محوريت 
و مرجعيت سازمان هاي آماري )NSOS( است و مركز آمار 

هم گام هاي بلندي در اين راستا برداشته است.
رييس مركز آمار ايران در ادامه، بر اهميت تغيير نگرش چه 
از نظر تغيير قوانين مربوط به سرشماري در كشور و چه از 
نظرهمكاري و هم افزايي در تبادل داده ها و ريز داده هاي 
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 داده هاي اداري صورت 

مي گيرد، گفت: در سرشماري ثبتي مبنا بايد از ريزداده هاي 
اداري اس��تفاده كنيم در حالي كه اين ريزداده ها با اهداف 
آماري تهيه نشده بلكه با اهداف اداري توليد مي شود و فقط 
مركز آمار در كشور است كه مطابق قانون با هدف آماري 
تاسيس ش��ده است و بقيه دستگاه ها با توجه به وظايف و 
مسووليت هاي قانوني خود و با اهداف اداري بعضا به توليد 
آمار و ريز داده هاي اداري مي پردازند و مطابق رويكرد مسلط 
دنيا، توليد آمار با اهداف آماري صرفا در NSO ها صورت 
مي گيرد. حسين زاده تاكيد كرد: ريزداده ها، سرمايه هاي 
ملي هستند و تبديل اين داده هاي اداري به آمار با يك فرايند 
پيچيده و علمي صورت مي گيرد و مركز آمارنيز بايد مجهز 

به فناوري الزم براي پردازش اين داده ها باشد.
رييس مركز آمار ايران با اش��اره به موضوع ايران اس��تارز 
)نظام جامع ثبت هاي آماري( گفت: چهار ثبت جمعيت، 
فعاليت، كسب و كار و امالك و مستغالت، پايه هاي اصلي 
ايران استارز را تشكيل مي دهند و در سرشماري ثبتي مبنا، 
حداقل سه ثبت جمعيت، فعاليت و امالك و مستغالت بايد 

با هم تالقي پيدا كنند.



خبر

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

ناكارآمدي سياست هاي بانك مركزي در مهار تورم
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

 در ماه هاي اخير، كه اعالم شاخص هاي مختلف اقتصادي از 
جمله نرخ تورم 40 درصدي در آذرماه 98، افزايش نسبي نرخ 
دالر و... مطرح شده، اين پرسش مطرح است كه آيا اقداماتي 
مانند حذف صفرها مي تواند به كنترل تورم، بهبود قدرت 
خريد و ارزش پول ملي، س��اماندهي بازار ارز و نرخ مبادله 

تومان با ارزهايي مانند دالر كمك كند ؟
به گزارش »تعادل«، همچنين در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
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 اقدام  كند يا 
خير؟ زيرا اساسا حذف چهارصفر و بها دادن به ارزش پول 
ملي و تقويت ارزش شكلي و اسمي پول ملي زماني راهگشا 
خواهد بود و به نرخ مبادله پول ملي با ساير ارزها كمك خواهد 
كرد، كه حداقل براي چند سال بتوان نرخ تورم را در محدوده 
نرخ طبيعي زير 10 درصد كنترل كرد و كس��ري بودجه 
دولت، بدهي دولت به بانك ها، استقراض از بانك مركزي، 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، و ساير اجزاي رشد پايه پولي، 
همچنين خلق پول در بازار بين بانكي و رش��د نقدينگي و 
ضريب فزاينده در شرايط مناسب و مطلوبي باشد تا به رشد 

بيشتر تورم دامن نزند. 
تجربه كشورهاي مختلف از جمله در تركيه نشان مي دهد 
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 
كاهش گذاشت و زماني كه از كاهش نرخ تورم و مهار اثر رشد 
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 
سرمايه گذاري ايجاد كردند، آنگاه به دنبال آن اقدام به حذف 
ش��ش صفر و معرفي واحد پولي جديد كردند كه اين پول 
جديد معادل يك ميليون واحد پولي قديمي بود. يعني يك 
ميليون ليره قديمي معادل يك لير جديد تركيه بوده است.

تركيه در سال 2002 تصميم به حذف صفرها و برقراري يك 
واحد پولي جديد گرفت و سپس در سال 200۳ اين برنامه 
تصويب، در سال 2004 منتش��ر و از ابتداي ژانويه 200۵ 
اجرايي شد. نگاهي به نرخ تورم در اين سال ها نشان مي دهد 
كه نرخ تورم تركيه از ۶8 درصد در سال 2001 به 29 درصد 
در سال 2002 و هفت درصد در سال 200۵ رسيده است و 
رشد اقتصادي منفي اين كشور به 8 درصد در سال 2002 و 7 
درصد در سال 200۵ رسيده و بازار ارز نيز سر و سامان گرفت.

به عبارت ديگر، قبل از سال 200۵، نرخ تورم مهار شد و از 
۶8 درصد در س��ال 2001 به 29 درصد در سال بعد رسيد 
و در سال اجراي برنامه شش صفر نيز نرخ تورم تحت تاثير 
اين سياست ها، به 7 درصد رس��يد. از سوي ديگر، تجربه 
كشورهاي ديگر نيز نشان داده تا زماني كه نرخ تورم باال است 
حذف صفرها فايده اي ندارد و دوباره اين صفرها برخواهد 
گشت. زيرا وقتي براي دو سه سال، نرخ تورم باالي 40 درصد 
باشد عمال پس از دو سال يك صفر بالفاصله بر مي گردد و 
كاالي 1000 توماني را بايد 10 هزار تومان خريداري كرد. 
همچنين اگر براي يك دوره 10 ساله تورمي بين 20 تا ۵0 
درصد حاكم باش��د تمام تالش بانك مركزي براي حذف 
چهارصفر عمال از بين خواهد رفت و دوباره قيمت كاال نسبت 
به سالي كه صفرها حذف شده، افزايش قيمتي معادل 4 صفر 

بيشتر را تجربه خواهد كرد. 
در برخي كش��ورها، حذف صفرها عم��ال 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 
كرده اند به اين نكته اشاره داشته اند كه با يك گوني مارك 
براي خريد به رستوران مي رفته اند. اما بعد از جنگ آلمان، 
بازس��ازي اقتصاد به گونه اي پيش رفت كه ۶0 سال 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 
اقتصاد آلمان توانسته اند از پول مشترك بهره برداري كنند. 
به عبارت ديگر، قبل از ساماندهي به بازار ارز و شكل پول 
ملي و قابل معامله در بازار، بايد به ساختار اقتصادي، رشد 
سرمايه گذاري، بهره وري، كارايي، اشتغال، كنترل تورم، 
قدرت خريد مردم، كارايي دولت، نظام بانكي، فضاي كسب 
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
تجربه 4 دهه گذشته اقتصاد ايران نيز نشان مي دهد كه سطح 
عمومي قيمت ها از عدد شاخص تورم 0.1۳7 در سال 1۳۵7 
به عدد 19۳.8 در آذر 98 رس��يده است. به عبارت ديگر، 
قيمت يك كاال در اين چهل سال 1414 برابر شده است. 
يعني كااليي كه قبال و در سال 1۳۵7 با 1 تومان خريداري 
مي شد االن با 1414 تومان خريداري مي شود و اين به معناي 
اضافه شدن حداقل سه صفر به پول ملي است كه البته نرخ 
خريد يا مبادله براي برخي كاالها با اضافه شدن 4 صفر به 
قيمت سال ۵7 امكان پذير است. يعني قيمت برخي كاالها 
1000 برابر، و برخي 10 هزار برابر ش��ده و اكنون موضوع 

حذف چهار صفر در دستور كار قرار گرفته است.
اين در حالي است كه نرخ تورم ميانگين 40 سال اخير تقريبا 
معادل 20 درصد بوده و اگر 1414 برابر شدن قيمت يك كاال 
را در طول 40 سال ارزيابي كنيم به طور ميانگين قيمت اين 
كاال هر س��ال ۳۵ برابر شده و در 40 سال 1414 برابر شده 
است. براين اساس، اگر نرخ تورم ساالنه همچنان با ميانگين 
نرخ 20 درصد ادامه يابد بعد از 40 سال دوباره بايد 4 صفر 

ديگر از پول ملي حذف شود. 
حال اگر ش��رايط مانند دو س��ال اخير 97 و 98 نرخ تورم 
باالي 40 درصد و ۵0 درصد باشد، طبيعي است كه موضوع 
حذف صفر هر سه سال يك بار مطرح مي شود كه مثال يك 
صفر حذف شود يا در طول 10 سال، با نرخ تورم ۵0 درصد، 
دوباره حذف چهار صفر و سه صفر در دستور كار قرار گيرد. 
از سوي ديگر، طبق اعالم مركز آمار ايران، نرخ تورم دوازده 
ماهه آذر 98 معادل 40 درصد بوده كه نرخ تورم بااليي است 
و ادامه چنين نرخ تورمي در اين شرايط، اثرحذف صفرها را 
خنثي مي كند. همچنين نگاهي به نرخ تورم نقطه به نقطه 
27 درصدي و نرخ تورم يك ماهه ۳.2 درصدي آذر نسبت 
به آبان 98، نشان مي دهد كه شيب منحني تورم همچنان 
باالست و در شرايطي كه فشار رشد هزينه ها براي يك سال 
حدود 40 درصد بوده، رشد قيمت ها در آذر 98 نسبت به 
آذر 97 نيز معادل 27 درصد بوده و در آذر نس��بت به آبان 
نيز ۳.2 درصد بوده است يعني قيمت ها همچنان تمايل به 
رشد قيمت ها دارند و اگرچه نرخ تورم يك ماه در آذر امسال 
با ۳.2 درصد نسبت به نرخ ۵ درصد و 7 درصد تابستان و پاييز 
سال 97 كمتر است، اما تداوم اين نرخ به معناي افزايش فشار 
هزينه اي است كه به فشار سال قبل نيز اضافه شده است. 
به طوري كه از مرداد سال 9۶ كه زمزمه خروج امريكا از برجام 
و تحريم هاي اقتصادي آغاز شد، شاخص تورم از 107.7 در 
مرداد 9۶ به عدد 19۳.8 در آذرماه 98 رس��يده و در عرض 
28 ماه اخير، سطح عمومي قيمت ها عمال 80 درصد بيشتر 
شده كه البته براي برخي كاالها و دارايي ها افزايش قيمت 
تا 2۵0 درصد و ب��راي برخي كاالها كمتر از 80 درصد نيز 
بوده است كه همه اين كاهش ارزش پول ملي را نمي توان با 

شاخص تورم توضيح داد. 
به عبارت ديگر، در حالي كه نرخ دالر از حدود 4 هزار تومان 
تا نزديك به 14 هزار تومان بيشتر شده و بيش از2۵0 درصد 
رشد كرده، قيمت مسكن، خودرو و برخي دارايي ها و كاالها 
نيز افزايشي بيش از 200 درصد داشته كه قابل مقايسه با 
نرخ تورم 80 درصدي نيست و لذا كاهش ارزش پول ملي در 
اين دوسال رقم قابل توجهي بوده و در صورت تداوم اين روند 
در سال هاي بعد، اثر حذف صفرها عمال خنثي خواهد شد. 
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 سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، كنترل 
تورم، كاهش بدهي دولت به بانك ه��ا و بدهي بانك ها 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 

حداقل به زير 10 درصد رس��انده و رشد اقتصادي حداقل 
۵ درصدي ايجاد كنند و بعد براي حذف صفرها اقدام كنند.  
برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به اثر حذف صفرها در 
مقطع كنوني اقتصاد ايران معتقدند كه اگرچه حذف صفرها 
مي تواند از نظر شكلي تغييراتي ايجاد كند و مثال يك دالر 
معادل 1.4 تومان جديد خواهد شد. اما با توجه به كسري 
بودجه سال 98 و احتماال سال هاي بعد، منفي شدن قدرت 
خريد مردم، س��رمايه گذاري و رشد اقتصادي، تورم باالي 
40 درصدي موجود، تمايل بازار به رشد نرخ ارز، تنش هاي 
موجود در روابط خارجي، بدهي سنگين 2۶0 هزار ميليارد 
توماني دولت به بانك ها، بدهي 120 هزار ميليارد توماني 
بانك ها به بانك مركزي، نقدينگي عظيم 2100 هزار ميليارد 
توماني موجود و... به نظر مي رسد كه دولت و بانك مركزي، 
براي تامين هزينه ها و تامين سود بانكي 2۵0 هزار ميليارد 
توماني سپرده هاي بانكي، چاره اي جز رشد پايه پولي و خلق 
پول و نقدينگي بيشتر ندارند و اين موضوع قطعا روي نرخ 
تورم اثر منفي خواهد گذاشت و دوباره ارزش پول جديد را 

در چند سال آينده كاهش خواهد داد. 
براين اساس، عمال بانك مركزي به دنبال فرصتي است كه 
بتواند با تغييرات شكلي در پول ملي، زمينه تامين هزينه ها 
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 هزينه هاي خود را تامين مي كند، 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 مي دهد، 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 مي شود. 
براين اس��اس، حذف صفر و ارزش بخشيدن به ظاهر پول 
جديد، در كنار رشد خلق پول و پمپاژ پول از سوي دولت و 
بانك مركزي و سيستم بانكي، تورم فزاينده و كاهش ارزش 
پول در سال هاي بعد، نه تنها اقدامي شايسته نخواهد بود و 
عمال با اضافه شدن صفرها در آينده همراه خواهد شد و ثمره 
اين كار ظرف چند س��ال از بين مي رود. بلكه قدرت خريد 

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 
كسري بودجه، رشد هزينه ها، كمبود منابع و اقتصاد ايران با 
تورم 40 درصدي يكساله و 80 درصدي دوساله و چند برابر 
شدن قيمت دارايي ها مواجه است، عمال هيچ نتيجه اي جز 
اضافه شدن صفرها، فقر، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش 
تقاضا و منفي شدن رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و خريد 

بخش خصوصي به همراه نخواهد داشت. 

   كشورهاي موفق و ناموفق 
در طول ۵0 سال گذشته 19 كشور اقدام به حذف صفر از 
پول ملي خود كرده اند كه از بين اين كشورها، 10 كشور اين 
كار را دو مرتبه انج��ام داده اند. صفرها در آرژانتين تاكنون 
چهار مرتبه، روسيه، اوكراين، لهستان و بلژيك سه مرتبه و در 
تركيه، كره جنوبي و غنا يك مرتبه برداشته شده است كه در 
برخي كشورها موفق و در برخي ديگر از كشورها ناموفق بوده 
و چند بار تكرار شده و دوباره تورم فزاينده و بي ارزش شدن 
پول و اضافه شدن صفرها را به همراه داشته است. تنها در 
كشوري مانند آلمان و تركيه كه پيش شرط ها و زمينه هاي 
بهبود اقتصاد، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، بهبود فضاي 
كسب وكار، كارايي دولت و... فراهم شده، حذف صفرها موفق 
بوده است. با اين حال بررسي تجربيات كشورهاي مختلف 
نشان مي دهد كه حذف صفر از پول ملي الزاما به توقف نرخ 

تورم يا كاهش ارزش پول منجر نشده است.
زيمبابوه در سال 2009 اقدام به حذف 12 صفر از پول 
ملي خود كرد. به گفته س��ي ان ان، در آن س��ال با يك 
اسكناس 100 تريليون دالري زيمبابوه مي شد تنها يك 
قرص نان خريد و قيمت هر دالر امريكا به ۳00 تريليون 
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 2019 با گذشتن از 17۵.۶۶ 

درصد مجددا ركوردشكني كند.
ونزوئال نيز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملي 
خود كرد اما تورم آن از 24هزار و ۵71 درصد در سال گذشته 
به 81۵ هزار و 194 درصد در ماه مي افزايش يافت! اقتصاد 
ونزوئال نيز كه سال گذشته طبق گفته دويچه وله منفي 18 
درصد كوچك شده بود، طبق پيش بيني صندوق بين المللي 

پول امسال را با رشد منفي ۳۵ درصد سپري خواهد كرد.
برزيل در دهه ۶0 و 70 ميالدي به يكي از س��نگين ترين 
تورم هاي آن زمان دچار ش��د. به گونه اي كه پول ملي اين 
كشور ماهانه ۳0 تا 40 درصد ارزش خود را از دست مي داد. 
پيش از آن از س��ال 19۳0 تا 1942 پول ملي برزيل دو بار 
تغيير نام پيدا كرده بود. در سال 19۶7 ميالدي براي اولين بار 

۳ صفر از پول ملي برزيل با ن��ام Cruzeiro حذف و اين 
پول به Cruzeiro Noro تبديل شد. با اين وجود برزيل 
نتوانست در كنترل تورم موفق عمل كند و تا سال 1981 
تورم اين كشور بار ديگر به 1۵1 درصد رسيد. در اين ميان 

بار ديگر سه صفر از پول ملي برزيل حذف شد.
در سال 1989 بار ديگر تورم برزيل افزايش يافته و به هزار و 
4۳1 درصد رسيد. در اين هنگام بار ديگر دولت برزيل اقدام 
به حذف صفر هاي بازگشته همراه با تغيير نام پول ملي كرد. 
در سال 199۳ زماني كه تورم اين كشور در مرز 2 هزار درصد 
قرار داشت بار ديگر حذف سه صفر اعمال شد. اين بار دولت 
توانست در مهار تورم توفيقاتي كسب كند. با اين حال برزيل 
همچنان يكي از گران ترين كشور هاي امريكاي التين به 
حساب مي آيد. از سال 19۳0 تاكنون طي شش مرحله 18 
صفر از پول ملي برزيل حذف شده است و هشت بار نيز نام 

واحد پولي اين كشور تغيير پيدا كرده است.
آرژانتين در دو مرحله، مجموعا شش صفر از پول ملي خود 
حذف كرد، اما به نتيجه اي كه مي خواست، نرسيد، چون 
حذف صفر از پول ملي بدون استفاده از اصالحات همه جانبه 
اقتص��ادي بي نتيجه خواهد ب��ود. ورود مناب��ع درآمدي 
غيرمنتظره از محل اس��تخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم 
پيش بيني نشده اي در دهه ۶0 ميالدي روبرو كرد. دولت 
مجبور به چاپ اسكناس هاي درشت شد تا بتواند پاسخگوي 
نياز مبادالت مردم باشد. در همين حال تورم نيز از مرز 100 
درصد عبور كرد. البته اين وضعيت در هلند چندان نپاييد و 
دولت با عمال سياست شديد انقباضي در سياست هاي پولي 
توانست حجم پول را كنترل كرده و به همراه آن چهار صفر از 
اسكناس هاي اين كشور حذف شد. هلند نمونه برجسته اي 
از جوابگو بودن سياست حذف صفر از اسكناس در شرايطي 
است كه اين كار با اعمال ديگر سياست هاي كنترل نقدينگي 

همراه باشد.
از س��وي ديگر اما تركيه به عنوان كشوري موفق در حذف 
صفر، ابتدا به كمك صن��دوق بين المللي پول، يك برنامه 
رياضتي 1۶ ميليارد دالري را به اجرا گذاشت و پس از آنكه 
نرخ تورمش به 9 درصد كاهش پيدا كرد، در س��ال 200۵ 
اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرد. با اصالح درست 
س��اختار اقتصادي، قيمت برابري ه��ر دالر از 1ميليون و 
۳۵0هزار لير در سال 2004 به 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 
۵.۵۵98 لير مبادله مي شود!مهار تورم در تركيه با نظارت و 
دستورالعمل هاي صندوق بين المللي پول انجام گرفت. اين 
كشور به عنوان يك نمونه برگزيده در مهار تورم از سوي اين 
نهاد بين المللي معرفي شد. تركيه پيش از آنكه اقدام به حذف 

صفر ها كند تورم را به طور كامل مهار كرد.

ساختار معيوب سكانداري پولي
دكتر طهماسب  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 مي كردند و هراز چند ماه يك بار، اطالع رساني 
دولت نويد مي داد كه اليحه دولت رو به اتمام اس��ت و در 
آينده اي نزديك به مجلس تقديم مي ش��ود. اما نمي شد.

بي تحركي و بي اقدامي ۶ ساله 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 
جمله اينجانب نيز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ 
بلكه آن را ضرب��ه اي مهلك به نظام بانكي مي دانند كه در 
صورت تصويب و اب��الغ؛ تتمه رمق و آبروي نظام بانكي را 
نابود مي كند.در اين مجال نكاتي به اختصار درخصوص 
برخي علل و عوامل رنجوري نظام بانكي ارايه مي كنم. چند 
نكته هم درخصوص مشكالت و نارسايي هاي طرحي كه 
چند نفر از نمايندگان مجلس تدوين كرده اند، توضيح داده 
مي شود و در انتها هم پيش��نهادي براي روش اصالح اين 
امر تقديم مي شود.اولين رنجوري نظام بانكي، وجود سه 
قانون مادر است: قانون پولي و بانكي، قانون اداره بانك هاي 
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 
فرد يا سازمان خواهد بود. نتيجه طبيعي آن هم هرج و مرج 
در آن سازمان خواهد بود.دومين رنجوري نظام بانكي اين 
است كه به رغم تصويب قانون بانكداري بدون ربا، عمليات 
سپرده گيري و پرداخت تسهيالت و وصول سود از مشتريان 
و پرداخت سود به سپرده گذاران متناسب با روش هاي بانكي 
قبل از تصويب قانون بانكداري بدون ربا انجام مي ش��ود. 
صورت هاي مالي بانك ها هم به همان ترتيب ثبت مي شود. 
وجوه سپرده گذاران، در قالب عقد وكالت از آنان دريافت 
مي شود. اما در صورت هاي مالي به عنوان وجوه متعلق به 
موكالن بانك ثبت نمي شود. تسهيالت به مشتريان بايد 
در قالب عقود اسالمي به آنان پرداخت شود و سود حاصله 
طبق همان عقود براي سپرده گذاران وصول شود. اين سود 
به عنوان درآمد و سود بانك نبايد ثبت شود. بانك بايد فقط 
حق الوكاله را به عنوان درآمد خود ثبت كند؛ درحالي كه 
همه درآمد را به عنوان درآمد و سود خود ثبت مي كند. سود 
دريافتي از مشتريان براساس آن قانون محاسبه و وصول 
نمي شود و سود پرداختي به سپرده گذاران نيز مستقل از 
عوايد بانك تعيين مي شود. البته عناوين و اسامي و تعاريف 
روي كاغذ براس��اس قانون بانكداري بدون ربا نام گذاري 
مي شود. اين نقيصه، آثار زيان باري از جمله ورود بانك ها 
به جنگ سود براي جذب سپرده بيشتر، ناترازي بانك ها 
و تصوير ناخوشايند از بانكداري بدون ربا در افكار عمومي 
را به دنبال داشته است.سومين رنجوري نظام بانكي، تصور 
و برداشت دولت از منابع نظام بانكي، باالخص بانك هاي 
دولتي است كه به طرق مختلف براي تامين كمبود ها و كم 

و كسري هاي بودجه عمومي دولت روي آن منابع حساب 
مي كنند و ابزارهاي مختلف در قالب تسهيالت تكليفي يا 
اجباري يا دستوري طراحي و از منابع بانك ها براي تامين 
نيازهاي خود بهره مند مي شوند. ظاهر اين ابزارها اعطاي 
تسهيالت به فعاليت هاي مختلف اقتصادي است و از روي 
قاعده بايد بتوان انتظار بازپرداخت آن را داشت. اما بخش 
بزرگي از آن بازگشت ندارد و كوه عظيم مطالبات بانك ها از 
دولت و بخش بزرگي از تسهيالت معوق را تشكيل مي دهد.

رنجوري بعدي نظام بانكي، ساختار شوراي سياست گذاري 
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 درمي آيند و از 
دانش اقتصادي و پولي بي اطالع هستند. از آن بدتر اينكه 
برخي از اعضاي ش��ورا نمايندگي يك بخش اقتصادي يا 
فعاالن اقتصادي را مي كنند و حضورشان در شورا از موضع 
طلبكاري و سهم خواهي معني پيدا مي كند. اين اعضا در 
طول هفته مشغوليت هاي اجرايي خود را دارند و فرصت 
مطالعه و تحقيق و فكركردن درخصوص مس��ائل پولي و 
بانكي ندارند. در بهترين حالت در آن ساعات حضور در شورا، 
در مورد سياست هاي پولي بحث و فحص مي كنند. چنين 
تركيبي موفق نخواهد شد، سياست پولي محكم و مستند 
و قابل اتكايي را طراحي كند و به مورد اجرا بگذارد.موضوع 
انتصاب رييس كل بانك مركزي نيز از عوامل رنجوري نظام 
بانكي است. اس��تقالل بانك مركزي نكته مهم و ظريفي 
است. استقالل بانك مركزي به معناي بي توجهي به رشد 

اقتصادي، پايداري سطح عمومي قيمت ها، ايجاد فضاي 
مناسب براي س��رمايه گذاري و رشد اشتغال و همچنين 
جلوگيري از ركود نيست. بلكه وظيفه اصلي بانك همين 
چهار موضوع است. استقالل بانك مركزي به آن معني است 
كه اگر دولت و رييس جمهور كه رييس كل بانك را انتخاب و 
منصوب مي كنند، به عنوان مشتري به بانك مراجعه كنند و 
تقاضاي پول بكنند، بانك مركزي با آنان به مثابه رييس خود 
رفتار نكند و امتثال امر نكند؛ بلكه مثل هر متقاضي ديگر، 
با رعايت مصالح مملكت تصميم بگيرد و پاسخ دهد. قانون 
تحول بانكي بايد اين شرايط را فراهم كند. در قانون فعلي، 
همانطور كه در 1۵ سال گذشته شاهد بوديم، رييس كل 
بانك مركزي در صورت اس��تماع و تبعيت از دستورات و 
ساليق رييس خود، مي تواند ادامه فعاليت دهد. هر موقع 
تشخيص دهد به دليل مصالح پولي و حفظ دارايي هاي مردم 
در بانك ها نبايد يا نمي تواند نظرات رييس جمهور را تامين 
كند، آن روز مي تواند پايان كار وي در بانك مركزي باشد. 
پيدا كردن روش مناس��ب براي تحقق اين شرايط نياز به 
مطالعه دقيق و عميقي دارد.رنجوري نظام بانكي در مديريت 
منابع و سياست هاي ارزي، از عوامل مهم خسارت بار براي 
نظام بانكي است. تداوم سياست هاي تورم زا از طريق ناترازي 
بودجه عمومي دولت و كوشش دولت به استفاده از ارز به 
عنوان لنگر نرخ تورم، به سياست سركوب نرخ ارز مي انجامد 
و همانطور كه در 1۵ سال گذشته شاهد بوديم، ضايعات و 
خسارات اين سياست در درجه اول به نظام بانكي، كه در 
خاكريز اول اين مقابله قرار دارند، تحميل مي شود و سپس به 
بخش واقعي اقتصاد آسيب مي رساند.رنجوري مهم ديگر در 

نظام بانكي، ناتواني قانون فعلي در مديريت وام قرض الحسنه 
يا به معني ديگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد هاي وام يك 
اصل اصيل و دستور الزم االتباع و غيرقابل اجتناب 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، وام دهنده بخش بزرگي از ارزش دارايي اش را از دست 
مي دهد. اگر وي با توجه به اين واقعيت و با هدف هبه بخشي 
از دارايي اش به وام گيرنده اين كار را انجام دهد؛ حتما ماجور 
خواهد بود و از اين نيت خير بهره مندي معنوي نصيبش 
مي شود. اما اگر با چنين نيت و قصدي وام ندهد، مي توان 
گفت كه به وي ظلم ش��ده است. اين مشكل از مهم ترين 
آفات و ابتالئات نظام بانكي ماست و حل آن از اولويت هاي 
نظام بانكي است. هر گونه قانون تحول بانكي كه موفق به 
حل اين معضل نشود، فاقد توان اصالح نظام بانكي خواهد 
بود.طرح تحول نظام بانكي كه توسط تعدادي از نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي تدوين شده است، به رغم 
وقت زي��ادي كه براي تدوين آن ص��رف كرده اند و هدف 
خيرخواهانه آنان، به اين عوامل رنجوري توجه نكرده و فاقد 
عناصري اس��ت كه بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و 
صدمات آنها را رفع كند. ليكن براي اينكه بتواند نشانه هايي از 
»تحول« را به خواننده ارايه كند و آن را قانوني متحول كننده 
معرفي كند، احكام و موادي را پيش بيني و درج كرده است 
كه با يكديگر ناهمساز هستند و با قانون بانكداري بدون ربا 
مغايرت هاي جدي و اساس��ي دارد. بانك مركزي را هم از 
موضع سياست گذار پولي به مديريت نرخ هاي دستوري 

تقليل مي دهد. 
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ثبت شماره  همراه در بانک  
پاسارگاد جهت دریافت رمز پویا

برای دريافت پيامک رم��ز دوم پويا، ثبت صحيح 
شماره تلفن همراه در سيستم بانک الزامی است.

به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، جهت 
افزاي��ش امنيت در پرداخت ه��ای غيرحضوری و 
جلوگيری از سوء استفاده  سودجويان، طرح استفاده 
از رمز دوم پويا، به صورت هماهنگ در نظام بانکی 
در حال اجراست. در اين راستا بانک پاسارگاد عالوه 
بر ارائه  روش های دريافت رمز پويا از طريق برنامه  
همراه بانک و کد دستوری USSD، امکان دريافت 
رمز پويا از طريق پيامک را نيز فراهم کرده اس��ت. 
بدين منظور مشتريانی که به هر دليلی پيامک های 
ارسالی از سوی بانک پاسارگاد را دريافت نمی کنند 
و يا اقدام به تعويض سيم کارت خود کرده اند، بايد 
جهت اصالح و ثبت صحيح شماره تلفن همراه خود 

به شعبه های اين بانک مراجعه کنند. 
گفتنی است در حال حاضر مشتريان بانک پاسارگاد 
می توانند در زمان انجام پرداخت های غيرحضوری، 
با مراجعه به همراه بانک پاسارگاد، منوی »کارت« 
و انتخاب گزينه »رمز پوي��ا«، رمز يکبار مصرف را 
دريافت کنند. امکان دريافت رمز پويا در س��امانه 
اينترنت بانک نيز جهت انجام عمليات انتقال وجه 

کارت به کارت فراهم است. 
همچنين مش��تريانی که تلفن همراه هوش��مند 
در دس��ترس ندارن��د، می توانند با ش��ماره گيری 
کد دس��توری #۶*720* رمز پوي��ا را از طريق 
پيام��ک دريافت کنن��د. برای کس��ب اطالعات 
 بيش��تر ب��ه س��ايت بانک پاس��ارگاد به نش��انی

 www.bpi.ir مراجع��ه و يا با مرکز مش��اوره و 
اطالع رسانی به شماره 82890 تماس حاصل کنيد.

گزارش

كاهش ارزش دالر
 در برابر سایر ارزها

گروه بانك و بيمه| روز سه شنبه 17 دي ماه 98 در 
بازارهاي جهاني نرخ اونس طال با كاهش قيمت نسبت 
به روز دوش��نبه 1۵۶۶ دالر رسيد و دالر در بازار آزاد 
نيز به 1۳9۵0 تومان معامله شد. برخالف التهاب هاي 
اوليه ثبات نسبي در بازار برقرار شده و دالالن بازار ارز 
از اعالم قيمت هاي باال براي ارز خودداري مي كنند، 
به طوري كه نرخ دالر در بازار آزاد و غيررسمي، مقداري 
باالتر از نرخ اعالم ش��ده توس��ط صرافي هاي  بانكي 
است. نرخ دالر در بازار آزاد فردوسي براي فروش بين 
١٣٦٠٠ تا ١٤هزار تومان و براي خريد از مشتري بين 
١٣٥٠٠ تا ١٣٨٠٠ تومان متغير است. البته كسي 
خريدار واقعي نرخ هاي اعالم ش��ده نيست و بيشتر 
دالالن بازار فروشنده هستند و به گفته آنها االن ديگر 
وقت خريد نيس��ت. قيمت خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 1۳ هزار و 280 تومان و فروش 1۳ 
هزار و ۳80 تومان درج شد نرخ خريد هر يورو نيز 14 
هزار و 880 تومان و نرخ ف��روش آن 14 هزار و 980 
تومان شد. به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ 
ميانگين ارز براي روز دوشنبه 1۶ دي 98 را براي دالر 
1۳ ه��زار و 84۵ تومان، يورو 1۵ هزار و 421 تومان، 
پوند انگليس 17 هزار و 722 تومان، درهم امارات ۳ 
هزار و 7۵9 تومان، لير تركيه 2 هزار و ۳98 تومان و 
يوآن چين 2 هزار و 74 تومان اعالم كرد.روز سه شنبه 
با اعالم اونس طالي جهاني به قيمت 1۵۶۶ دالر و دالر 
آزاد به قيمت 1۳ هزار و 9۵0 تومان در بازار آزاد، طال 
و سكه با افزايش با ثبات قيمتي نسبت به روز دوشنبه 
مواجه شدند بر اين اساس مظنه يك مثقال طالي آب 
شده 17 عيار 2 ميليون و 197 هزار تومان، هر گرم طال 
18 عيار ۵09 هزار و 200 تومان، سكه طرح جديد 
۵ ميليون و 1۵0 هزار تومان، طرح قديم ۵ ميليون و 
۵0 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و ۶00 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و ۶00 هزار تومان و سكه گرمي 
نيز 940 هزار تومان معامله شد. همچنين در بازار ارز 
رسمي بانك مركزي نرخ 47 ارز اعالم كرد كه بر اساس 
آن نرخ 28 ارز مانند يورو و پوند افزايش و قيمت 9 واحد 
پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ دالر و 9 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
روز »سه شنبه 17 دي ماه 98« 42 هزار ريال قيمت 
خورد. همچنين هر پوند انگلي��س ۵۵ هزار و ۳1۶ 

ريال و هر يورو 47 هزار و 10 ريال ارزش گذاري شد.

    عقب گرد مجدد دالر
به گ��زارش رويترز، ش��اخص دالر در معامالت روز 
سه شنبه نيز با افزايش تمايل سرمايه گذاران به خريد 
ارزهاي امن نسبت به روز قبل خود در سطح پايين تري 
بسته ش��د. فضاي معامالت ارز كماكان تحت تاثير 
ريس��ك هاي ژئوپليتيك باقي مانده است.شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با كاهش 
0.1 درصدي نسبت به روز قبل و در سطح 9۶.۳8۵ 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 
1.0۳17 دالر اعالم شد.در معامالت بازارهاي ارزي 
جهاني، همچنين هر دالر ب��ا 0.1 درصد كاهش به 
108.4 ين رسيد كه پايين ترين نرخ برابري دالر در 
مقابل ارز ژاپني طي سه ماه اخير محسوب مي شود. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.4 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.9 

يوان چين اعالم شد.

    كاهش قيمت طال در بازارهاي جهاني
قيمت ط��ال كه روز دوش��نبه تحت تاثير تش��ديد 
تنش هاي سياس��ي و نظامي بين ايران و امريكا به 
باالترين سطح خود در 7 سال اخير رسيده بود، امروز 
سه شنبه در پي كاهش اين تنش ها با افت نسبي روبرو 
شده اس��ت.قيمت هر اونس طال تا اين لحظه با 0.2 
درصد كاهش به 1۵۶2 دالر رسيده است. قيمت طال 
روز گذشته تا 1۵82 دالر در هر اونس افزايش يافت 
كه باالترين ركورد از آوريل 201۳ ميالدي بوده است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

بررسي وضعيت بازار پس از سه روز پرفروش

بازاربهعواملبيرونيمينگرد
گروه بورس|

در خالل معامالت روز گذشته در بازار سهام غلبه مجدد 
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 ۹۷۲ واحد افت 
كرد و با ثبت ريزش��ي ۱.۹۱ درصدي به سطح ۳۵۸ و 

۸۴۳ واحد 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 
۳ هزار و ۵۵۱ واحدي شاخص كل هم وزن در اين روز 
نشانگر رفتار مشابه فروشندگان در نمادهاي كوچك تر 
بازار بود. بر اين اس��اس عقب گرد نماگر ياد شده آن را 
به سطح ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ واحدي رساند و نزولي ۳.۱۴ 

درصدي را در تاريخچه فعاليت آن ثبت كرد.
بر اساس ارقام به ثبت رسيده مي توان 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 
حداكثري قيمت در بيشتر نمادهاي كوچك بازار است.

   از ريسك گريزي تا رفتار هيجاني
همانطور كه در گزارش هاي پيش��ين به آن اشاره شد 
بازارسهام طي هفته هاي گذشته رونق بي سابقه اي را 
تجربه كرد و به موجب همين رونق شاخص كل بورس 
تهران به س��طح ۳۸۴ هزار واحدي رسيد. اين صعود 
بي وقفه كه از كف كانال ۳۰۰ هزار واحدي آغاز ش��ده 
بود سبب شد تا نماگر ياد شده از ابتداي آذر ماه تا روز 
چهارشنبه هفته گذشته بيش از ۲۶ درصد 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 
۶ هفته اي در شرايطي كسب مي شود كه تا قبل از آن 
بازار سهام در موجي از نااميدي فرو رفته بود و بسياري 
از سرمايه گذاران روند صعودي ۷ ماهه نخست سال را 
امري تمام شده مي پنداشتند. 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 ۲۶ درص��د به ارزش 
بورس تهران بيفزايد با اين حال در بس��ياري از نمادها 
بازدهي بيش از ۵۰ درصدي را رقم زد كه به نوبه خود 
قابل توجه است. حاال پس از كسب بازده مثال زدني در 
حالي بسياري از سرمايه گذاران و تحليلگران دليل اصلي 
ريزش شاخص هاي بازار را افزايش ريسك هاي سياسي 
مي دانند كه توجه به سنجه هاي تكنيكي خود حقيقت 

ديگري را نشان مي دهد .
در واق��ع آن طور كه بس��ياري از تحليلگران نموداري 
مي گويند، اتفاقات يك هفته اخير محركي براي تغيير 
جريان تقاضا به عرضه بوده اس��ت با اين حال آنچه كه 
وقوع افت قيمت ها در بازار را حتمي كرده بود نه افزايش 
تنش در خاورميانه بلكه آمادگي بازار براي ورود به دوره 

اصالحي قيمت ها بوده است. 
بر اس��اس آنچه انديكارتور RSI نشان مي دهد در روز 
چهارشنبه هفته گذشته و همزمان با ورود شاخص كل 
به سطح ۳۸۴ هزار واحدي، نشانگر ياد شده در سطح 
۹۳درصد قرار داش��ته كه حاكي از وجود اشباع كامل 
خريد در بازار است. بنا بر اين حتي اگر تمامي رويدادهاي 
يك هفته اخير نيز روي نمي داد بازگشت قيمت ها 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 دسته جمعي خريداران به هنگام رونق 
بازار و مبين همه گيري قيمت ها هنگام افزايش عرضه 

در نمادهاي مختلف است. 
در حال حاضر ذكر اين نكته ضروري است كه انديكاتور 
آر اس اي در ه��ر دو ش��اخص ياد ش��ده در محدوده 
۶۰ درصد قرار دارد كه خود نش��ان از مناسب نبودن 
وضعيت براي خريد مجدد است. همين امر سبب شد تا 
در فضاي تحليل تكنيكي نيز آنچنان كه بايد آينده بازار 
به خصوص از لحاظ درك زمان رشد مجدد قيمت ها 
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: پيش بيني 
وضعيت حاكم در بورس با هيچ فرضيه اي امكان پذير 
نيست اما فقط مي توان گفت افراد ريسك پذير مي توانند 

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 سرمايه گذاري خواهد گذاشت، 
گفت: اگر گزارش تنش خاصي در كشور منتشر نشود 
بازار تغيير مس��ير مي دهد و به سمت روند صعودي و 

تعادل پيش خواهد رفت.
وي ادامه داد: از شدت هيجاني كه سهامداران بورس را 
فرا گرفته بود كاسته شده و به نظر مي رسد هر چه زودتر 
در بازار شاهد خروج ترس و وحشت سهامداران و روند 

مثبت معامالت بازار سرمايه باشيم.
ميرمعيني درخصوص احتمال ورود سرمايه هاي در 
اختيار س��رمايه گذاران به بازار ارز و طال گفت: در اين 
زمينه همه چيز بستگي به آينده سياسي دارد، اصول 
ارزش گذاري ب��ازار نيازمند منافع آتي اس��ت كه اين 

موضوع مبناي ارزش گذاري قيمت تلقي مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در صورت قرار گرفتن 
منافع تحت تاثير هر گونه عامل سياسي و اقتصادي، 
ارزش گذاري دچار نوس��ان مي ش��ود كه اين موضوع 
مي توان��د زمينه تغيير قيمت ها را فراهم و متناس��ب 
با ارزش گذاري جديد تعيين ش��ود، اين مس��ائل تابع 
ارزش گذاري آتي است كه مي تواند مثبت يا منفي باشد 

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 نمي توان به س��رمايه گذاران 
پيش��نهادي مبني بر ماندگاري در بورس را داد، زيرا 
فقط زماني كه قادر به پيش بيني آينده هستيم مي توان 
سرمايه گذاران را براي اقدام به سرمايه گذاري و حفظ 

سرمايه هاي خود در اين بازار راهنمايي كرد.
به گفته ميرمعيني، هر كسي متناسب با ريسك پذيري 

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 ريسك هاي متعدد همراه بوده كه 
اين عوامل باعث همراهي هميش��گي بازار سرمايه با 

نوسان شده است.
وي با تاكيد بر اينكه نوسان ذات سرمايه گذاري 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 تنش ها افزايش مي يابد اقدام به 

سرمايه گذاري كند.
ميرمعيني افزود: فردي كه با پذيرش ريسك موجود در 
اين بازار اقدام به سرمايه گذاري كرده و در زمان بحران 
تصميم به خروج از بازار نگرفته به طور حتم بعد از مدتي 

بازدهي معقولي را كسب خواهد كرد.

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 بازمي گردد، گفت: با توجه 
به اينكه هنوز نسبت به اقدام تالفي جويانه ايران آگاهي 
وجود ندارد، از اين به بعد چاشني احتياط در معامالت و 
رشد بازار بيشتر خواهد شد. به گزارش ايرنا، محمد اقبال نيا 
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 
مي گيرد اما تاكنون ابعاد اين انتقام كه چه زماني و به چه 
صورتي شكل مي گيرد مشخص نشده است. وي ادامه داد: 
در چنين شرايطي به دليل افزايش ريسك سرمايه گذاري، 
افرادي كه سودهاي معقولي را به دست آوردند عالقه مند 
به شناسايي س��ود و خروج از بازار شدند. اقبال نيا با بيان 

اينكه در وضعيت كنون��ي بازارهاي موازي مكان جذابي 
براي ورود سرمايه فعاالن بازار محسوب نمي شود، اظهار 
داشت: اين احتمال وجود دارد كه سرمايه گذاران سهام 
خود را در مقطع زماني فعلي به فروش برس��انند و بعد در 
موقعيت بهتر و با قيمت پايين تر 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 سرمايه گذاران هستند چنين امكاني وجود ندارد، 
بنابراين اين مساله براي سهم هاي كوچك كه در چند وقت 
گذشته بدون داليل بنيادي رشد كردند و صف فروش آنها 
پابرجا اس��ت، امكان پذير خواهد بود. وي با بيان اينكه به 
نظر مي رسد اقدام ايران عليه امريكا هوشمندانه باشد و به 
شكلي نباشد كه زمينه افزايش تنش ها را فراهم كند، 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 مي گردد و كساني كه سهام خود 
را در دوران هيجان به فروش رساندند متضرر خواهند شد. 
اقبال نيا اظهار داشت: با توجه به حمايت صورت گرفته از 
اكثر سهم هاي بنيادي و فروش سهام با قيمت باالتر در روز 
يكشنبه، قيمت ها دوباره براي خريد جذاب خواهند شد 
و پيش بيني مي شود از امروز در سهم هاي كوچك شاهد 

ايجاد تعادل و جمع آوري صف هاي 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 

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. اقبال نيا با اشاره به وجود هيجان 
مقطعي در بازار طال و ارز اف��زود: روند آتي قيمت طال و 
دالر به مسائل سياسي و درگيري هايي بر مي گردد كه 
ممكن است بين طرفين ايجاد شود. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رسد 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 ريسك گريز سرمايه خود 
را به منظور مديريت به س��مت بازار طال و سكه برده اند 
در حالي كه سهامداران حرفه اي بازار سرمايه مي دانند 

بيشترين بازدهي را از بازار سرمايه كسب مي كنند و اين 
بازار به هيچ عنوان قابل رقابت با بازار طال و سكه نيست. 
به اعتقاد اقبال نيا، 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 
سرمايه گذاران داد كه اقدام به خروج سرمايه خود از بازار 
سرمايه كنند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، افراد 
ريسك پذير بهترين گزينه براي سرمايه گذاري را بازار 
سرمايه مي دانند كه اكنون مي توانند با بهترين قيمت 

اقدام به خريد سهام و كسب بازدهي معقول كنند.

كارشناس بازار سرمايه:

بورس جاي تصميمات عجوالنه نيست
مديرعامل سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت اظهار كرد: سرمايه گذاري 
درست در بازار مالي، تحليل منطقي و انتخاب زمان مناسب معامالت به 
معناي حرفه اي بودن در بازار سرمايه است. به گزارش سنا، امير تقي خان 
تجريشي ضمن تسليت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني گفت: 
حمله تروريستي به سردار سپاه اقدامي بي رحمانه 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 ۳ هزار ميليارد تومان حجم معامالت 
را شاهد بوديم كه از اين ميزان حقيقي  ها 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 فرصت هاي 
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، منطقي و متناسب با ريسك موجود را داشته باشد. سهم هايي كه 
نرخ پايين تر از ارزش ذاتي خود دارند هنوز هم بخش جذابتر اين بازار نسبت 
به بازار ارز و طال است. عضو هيات مديره شركت بورس تهران تاكيد كرد: 
تحليل زمان مناسب خريد اقدامي است كه همواره مورد توجه حقوقي ها 
است به همين علت آنان حاميان هميشگي بازار سرمايه در شرايط سخت 
هستند. بايد توجه كرد حرفه اي بودن در بازار سرمايه يعني تصميم منطقي 
در زمان درست و تصميمات احساسي جايي در بازاري مانند بورس ندارد. 
وي ادامه داد: واكنش حقيقي ها نشان داد بهتر است افراد تازه وارد به جاي 
ورود مستقيم به بورس، از طريق ابزارهاي سرمايه گذاري مانند صندوق ها 
وارد دنياي مالي ش��وند. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تاكيد كرد: 
روال معامالت طي چند روز آينده مانند گذشته طبيعي مي شود و جاي 

نگراني وجود ندارد.

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

بازگشت تعادل به تابلوي معامالتي بورس
يك فعال بازار س��رمايه با اشاره به موقتي بودن روند فعلي شاخص بورس 
گفت: به زودي مجددا شرايط بس��يار پايدار و معامالت روان تري را فارغ 
از جهت حركت سهم ها روي تابلوهاي معامالتي خواهيم ديد. به گزارش 
تسنيم،  خسروشاهي اظهار كرد: معامالت ۱۴ دي ماه، نشان دهنده ركورد 
جديدي در تغييرات شاخص كل بود، اما توجه داشته باشيد كه اين تجربه 
افت، بدون باقي ماندن صف هاي فروش طوالني و حجيم كه در سهم ها به 
خصوص در سهم هاي بزرگ بازار ايجاد شده بود، معامله شد.  خسروشاهي 
افزود: در اين روز )۱۴ دي( ارزش معامالت در بورس از س��ه هزار ميليارد 
تومان عبور كرد؛ در نظر داشته باشيد كه اين معامالت عمدتا به صورت ُخرد 
و روي نمادهاي تاثيرگذار به طور روان انجام شد. اين فعال بازار سرمايه اضافه 
كرد: البته اين موضوع، غافلگيركنندگي زياد نداشت، زيرا در بازار صنايع 
كشورهاي مختلف زماني كه رويدادي )اعم از سياسي و غيره( اتفاق بيفتد 
به طور طبيعي اثر خود را در بازار سرمايه هم مي گذارد و بورس ما هم از اين 

قاعده مستثني نبود. نكته مهم اين بود كه معامالت به طور روان انجام شد و 
صف هاي فروش طوالني ساعات اوليه بازار جمع شد. خسروشاهي در ادامه 
اضافه كرد: اين موضوع )رواني معامالت( بسيار ارزنده است؛ به اين معني كه 
در اين معامالت اگر سرمايه گذاران به هر دليلي اعم از نياز به نقدشوندگي، 
ترس از ريسك هاي سيستماتيك حاكم بر بازار سرمايه نياز به فروش سهام 
خود داشتند، توانس��تند در روز گذشته سهام خود را به راحتي بفروشند 
به طوري 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، 
وجود دارد، اما توجه داشته باشيد اين موضوع به هيچ وجه جاي نگراني ندارد، 
زيرا معامالت از نيمه دوم بازار روز گذشته تا معامالت امروز نشان داد كه اگر 
سرمايه گذاري به داليلي )كه در باال اشاره شد(، نياز داشته باشد كه از سهام 

خود خارج شود، مي تواند به راحتي آن را انجام دهد.

مدير بازاراوليه سازمان بورس با اشاره به تكليف بودجه 
مبني بر عرضه ۵ درصد سهام استقالل و پرسپوليس 
گفت: بستر عرضه آماده اس��ت ولي احصا شرايط به 

وزارت ورزش و هيات مديره باشگاه ها مربوط است.
به گزارش بورس پرس، علي بي��ك زاده در خصوص 
واگذاري سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقالل در 
بورس به س��نا گفت: در بند ح تبصره ۲ قانون بودجه 
س��ال ۹۸ تكليف ش��ده ۵ درصد از سهام استقالل و 
پرس��پوليس در بورس كش��ف قيمت، عرضه و بعد 
به صورت بلوكي فروخته شود. وزارت ورزش و سازمان 
خصوصي س��ازي طي ۲۰ جلسه مس��اله را بررسي 
كرده اند ولي اهم مطالب و اساس ساز و كار بورس بحث 
ش��فافيت صورت هاي مالي است. يعني وقتي سهام 
يك شركت به عموم عرضه مي شود اولين موضوعي 

كه مردم بر اس��اس قانون تج��ارت مطالبه مي كنند 
صورت هاي 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 سال ها به شكل دولتي اداره شده اند و 
اكنون نيازمند اين موضوع هس��تند. در حالي كه در 
صورت هاي مالي زيان دارند و بندهايي در حسابرسي 

دارند كه بايد تعيين تكليف شود.
اين مقام مس��وول افزود: ازدياد بدهي ها به دارايي ها 
ايجاد زيان مي كند. يعني اگر در باش��گاه يا مجموعه 
درآمدها كفاف هزينه ها را ندهد زيان ايجاد مي شود. 
در قانون تجارت تعريف زيان مشخص است و موارد 

متعددي دارد. بايد توجه داش��ت صورت هاي مالي 
شركت ها، دارايي ها و بدهي ها مي تواند متعلق به سال 
فعلي يا منتقل ش��ده از گذشته باشد. يك شركت يا 
مجموعه اقتصادي گردش حساب دارد و ممكن است 

بدهي هايي از گذشته داشته باشد.
بي��ك زاده گفت: بايد در صورت ه��اي مالي به دنبال 
جزييات باش��يم. يادداشت ها و اس��ناد مالي بايد در 
صورت هاي مالي ديده شود چون نگاه به صورت هاي 
مال��ي از بعد اقتصادي وضعيت بدهي هاي گذش��ته 
را مش��خص مي كند . در تعيين تكليف بدهي گفته 
مي ش��ود طلب چقدر اس��ت و بابت آن چ��ك داده 
مي ش��ود. نياز مردم براي حمايت از اين باش��گاه ها 
شفافيت است. ممكن اس��ت تعداد سهامداران اين 
 دو باشگاه بيشترين تعداد س��هامداران تاريخ باشد.

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 ۱۰ ميليون 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 عرضه هاي 
اوليه بستگي به متقاضيان عرضه و بورس ها دارد . در 
فراب��ورس هر ماه يك الي دو عرض��ه داريم. در مورد 
عرضه اين دو باش��گاه، وزارت ورزش و هيات مديره 
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 مي گيرد ولي اينكه آيا دوستان مي توانند اين 
ش��رايط را داشته باش��ند يا خير بايد از هيات مديره 

 اس��تقالل و پرس��پوليس موض��وع را جويا ش��ويم.
بيك زاده 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 مي دهيم. جاي شركت هاي 
ورزش��ي در بورس خالي اس��ت كه اگر درآمدزايي و 
شفافيت مالي آنها بررسي و مشخص شود مي توانند 

در بورس عرضه شوند.
وي در پاسخ به سوال آيا عرضه باشگاه ها در بورس را 
راهكار مناسبي مي دانيد يا خير؟ گفت: بورس براي 
صنايع سودده و گسترش تامين مالي بهترين راهكار 
است و در اكثر كشورهاي دنيا نيز سهام باشگاه ها در 
بورس پذيرفته ش��ده اما متاسفانه باشگاه هاي ايران 
درآمد مش��خصي نداشته و بيشتر به صنايع يا دولت 

وصل هستند.

شفافيت پيش نياز تبديل سهامداران به هواداران
مدير بازار اوليه سازمان بورس مطرح كرد
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  »وپارس« زيان خ�ود را كاهش نداد:  بانك 
پارس��يان در دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور 
م��اه ۱۳۹۸، به ازاي هر س��هم خ��ود ۶۱۵ ريال 
زيان شناس��ايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته، افزايش چشمگيري در شناسايي 
زيان داشته است. اين ش��ركت طي دوره ۶ ماهه 
به شهريور ۹۷، س��ود هر سهم را ۱۰۶ ريال اعالم 
كرده ب��ود. همچنين زيان هر س��هم »وپارس« 
در صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده، افزايش 
۵درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، بانك 
پارسيان با سرمايه ۲۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ۶ ماهه نخست دوره مالي منتهي 
به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده 
منتش��ر كرد. بانك پارس��يان در دوره ياد شده، 
مبلغ ۱۴ هزار و ۶۱۰ ميليارد و ۴۵۹ ميليون ريال 
زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ ۶۱۵ 
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 ۵ درصدي 
زيان هر سهم به سبب افزايش سود علي الحساب 
سپرده هاي س��رمايه گذاري مشاهده مي شود. با 
احتساب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۴۸ هزار و ۴۶۹ ميلي��ارد و ۸۰ ميليون ريال زيان 
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور 
شد. »وپارس« در دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۲ هزار 
و ۵۱۹ ميليارد و ۷۰۳ ميليون ريال س��ود خالص 
محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۰۶ ريال س��ود 

به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

  سود هر سهم »ثفارس« افزايشي بود:  شركت 
عمران و توس��عه فارس در دوره ۳ ماهه منتهي به 
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر س��هم خود ۱۴ ريال 
سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته كه سود هر س��هم ۹ ريال اعالم شده بود، 
افزايش ۵۶ درصدي را نشان مي دهد. شركت عمران 
و توسعه فارس با س��رمايه يك هزار و ۸۰۰ميليارد 
ريال، صورت ه��اي مالي ميان دوره اي ۳ ماهه دوره 
مالي منتهي ب��ه ۳۱ ش��هريور ۱۳۹۹ را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت عمران و توسعه 
فارس در دوره ياد ش��ده، مبلغ ۲۴ ميليارد و ۳۸۵ 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۱۴ ريال 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 ۲۹ درصدي درآمدهاي عملياتي را 
از جمله داليل اصلي افزايش س��ود هر سهم اعالم 
كرده است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ ۲۸۹ ميليارد و ۶۹۳ ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
شد. »ثفارس« در دوره ۳ ماهه سال مالي منتهي به 
ش��هريور ۹۸، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۱۶ 
ميليارد و ۲۶۵ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ ۹ ريال سود به ازاي هر سهم خود 

اختصاص داده بود.

  پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۳۳ درصدي 
»وصنعت«:  هيات مديره شركت سرمايه گذاري 
توسعه صنعت و تجارت پيشنهاد افزايش سرمايه 
يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي، معادل ۳۳ درصد را 
به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد 
داد. ش��ركت س��رمايه گذاري توس��عه صنعت و 
تجارت عنوان كرده است برنامه افزايش سرمايه از 
مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به ۶ هزار ميليارد 
ريال دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه 
»وصنعت« از محل سود انباشته به منظور اصالح 
س��اختار مالي كه در تاريخ ۱۶ دي ماه ۱۳۹۸ به 
تصويب هيات مديره رسيده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود.

  آخرين محدوديت ها در معامالت »تسه«:  
مدير عمليات بازار فرابورس با صدور اطالعيه اي 
رسمي، محدوديت  جديد معامالت گواهي حق 
تقدم تسهيالت بانك مسكن را اعالم كرد. به گزارش 
ايلنا، ناظر بازار فرابورس امروز »سه شنبه ۱۷ دي 
ماه ۹۸« با صدور يك اطالعيه اعالم كرد: با توجه 
به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شوراي پول و اعتبار، موارد 
ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از 
تسهيالت مسكن بانك مسكن از روز جاري اعمال 
مي شود. بر اساس اين گزارش، محدوديت زماني 
عدم فروش توسط خريداران در تمامي نمادهاي 
معامالتي اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن به 
مدت ۴ ماه است و محدوديت عدم فروش توسط 
خريداران اوراق ب��راي نمادهاي اوراق گواهي كه 
فقط چهار ماه تا پايان معامالت آن در بازار فرابورس 
باقي مانده، اعمال نمي ش��ود. به همين دليل در 
اين مقطع زمان��ي، نمادهاي معامالتي »تس��ه 
۹۶۱۱، تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱ و 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 حداكثر ۱۶۰ورقه براي هر كد معامالتي 
در هر جلس��ه معامالتي است و متقاضيان خريد 
بايد محدوديت هاي مذك��ور را در خصوص ورود 
سفارشات خريد و معامالت انجام شده رعايت كنند 
و تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد 
بيش از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال تمامي 
معامالت و حذف سفارش هاي ثبت شده و ارجاع 
موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات شود. افزون 
بر اين، اعتبار تمامي اوراق گواهي صادره جهت اخذ 
تسهيالت تا يك ماه پس از توقف نماد معامالتي 
آن در بازار فرابورس است. متقاضيان براي اطالع 
از س��اير جزييات مي توانند به اطالعيه هاي اين 
 شركت مندرج در سايت رسمي فرابورس به نشاني
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همه سياست ها در راستاي ارز 4200 توماني
پيچيدگي هاي اقتصاد اي��ران قبل از جهش ارزي كم 
نبود و با ش��وك ارزي سال گذشته اين وضعيت بسيار 
پيچيده تر شد. وضعيت اقتصاد به گونه اي 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 
دوگانگي هاي زيادي را در بخش هاي مختلف اقتصاد 
ايجاد كرد. در مسير صادرات و واردات دست اندازهاي 
زيادي ايجاد ش��د تا س��اختار تجاري با سياس��ت ارز 
4200 توماني همخواني داشته باشد. در مسير توليد 
هم مشكالت زيادي شكل گرفت. در حقيقت قيمت 
دستوري الزاما اقتصاد دستوري مي خواهد و نمي توان 
بدون س��هميه بندي ارز قيمت را زي��ر قيمت تعادلي 

تعريف كرد.
تصور بر اين بود كه با اتمام سال 97 و 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 
4200 توماني وجود نداش��ت. اما دولت به اصرار خود 
بر تخصيص ارز 4200 توماني براي برخي كاالها ادامه 
داد و در نتيجه بودجه به ش��كل فعلي بسته شد. امروز 
خطرات زيادي بودجه را تهديد مي كند. شكست بودجه 
مي توان در بخش هاي مختلفي مانند عدم تحقق درآمد 
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 4200 توماني نگه دارد.

  هدف تأمين نيازهاي اوليه است
در همين خص��وص ابراهيم بهادراني، مش��اور عالي 
رييس اتاق تهران مي گويد هدف از اين بودجه تأمين 
ارز 4200 توماني براي بخش هايي 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 2 درصد، كاهش وابستگي به درآمد 
نفتي، اشتغال زايي يك ميليون نفري و كاهش سطح 
تورم خالصه شده است، گفت: از جمله رويكردهاي اين 
اليحه، استمرار تامين ارز 4200 توماني براي كاالهاي 

اساسي و دارو است.
بهادراني سپس به تشريح بخش هاي مهم اين اليحه 
پرداخت و افزود: با وجود واگذاري برخي از شركت هاي 
دولتي طي سال هاي گذش��ته، بودجه شركت ها كه 

معادل 75 درصد كل بودجه اس��ت، هر س��ال رش��د 
زيادي داش��ته و براي سال 99 نيز معادل ۱۶.2 درصد 

افزايش يافته است.
وي افزود: بودجه عمومي كش��ور نيز با 8 درصد رشد 
پيش بيني شده و با توجه به اينكه تورم تا آبان ماه سال 
جاري معادل 4۱.۱ درصد اعالم شده و تورم سال آينده 
نيز حدود 32 درصد پيش بيني شده، بنابراين مي توان 
گفت كه بودجه عمومي كشور به قيمت ثابت، معادل 

24 درصد انقباضي پيش بيني شده است.
به گفته مش��اور عالي رييس اتاق تهران، در سال 99 
درآمدهاي مالياتي مع��ادل ۱95 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده كه 20 هزار ميليارد تومان آن ناشي از درآمد 
گمركي است و ۱75 هزار ميليارد تومان آن مربوط به 
ساير درآمدهاي مالياتي است كه اين رقم در مقايسه با 
۱50 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب سال 98 

حدود ۱۶.۶ درصد افزايش نشان مي دهد.

بهادراني سپس با اشاره به اينكه اقتصاد كشور در شرايط 
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 ماليات دهندگان 

هميشگي وارد خواهد شد.
وي در ادامه، مجموع درآمد ارزي دولت براي سال آينده 
را طبق اليحه بودجه 99، مع��ادل 22.2 ميليارد 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 ۱08.5 هزار ميليارد تومان و معادل 

22.4 درصدكل بودجه است.
همچنين به گفته وي، در س��ال 99 حدود ۱0۶ هزار 
ميليارد تومان كس��ري تراز عملياتي پيش بيني شده 
اس��ت كه 29 هزار ميليارد تومان از مح��ل واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي و 77 هزار ميليارد تومان از محل 
واگذاري دارايي هاي مالي تامين شده است.

  از برنامه ششم فاصله گرفته ايم
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 
توليد راهكار جدي ارايه نشده است. پيش بيني مي شود 
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 
اصالح اليحه بودجه سال آينده دولت اشاره كرد و گفت: 
از فروش اوراق ب��راي تامين هزينه جاري خودداري و 
فقط تامين مالي هزينه طرح هاي داراي توجيه اقتصادي 
و در حد امكانات مالي موجود در بازار سرمايه استفاده 

ش��ود، ضمن آنكه بايد از تكرار اشتباهات گذشته در 
سياس��ت گذاري نرخ ارز، خصوصي س��ازي، سركوب 

قيمت ها و ... خودداري شود.
او افزود: با توجه به هزينه ۱484 هزار ميليارد توماني 
بودجه شركت ها كه حدود س��ه برابر بودجه عمومي 
كش��ور اس��ت، صرفه جويي در هزينه اين شركت ها 
و اس��تفاده از آن به جاي درآمده��اي نفتي، مي تواند 

راهگشاي تنظيم بهينه بودجه كشور باشد.

  آيا سازوكارها جوابگو است 
نكته جال��ب در ميان تمام بحث ها اين اس��ت كه حتي 
استفاده كنندگان از ارز دولتي منتقد روش فعلي هستند. 
به دليل كمبود ارز سازوكار پيچيده اي براي تخصيص ارز 
در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر بحث هاي نظارتي 
زيادي در خصوص استفاده كنندگان از ارز دولتي و نرخ 
4200 توماني توسط نهادهاي مختلفي پيگيري مي شود. 
در چنين شرايطي بسياري از فعاالن اقتصادي ترجيح 
مي دهند كه قيمت ارز را به ص��ورت آزاد بپردازند اما از 
چارچوب ارز دولتي خارج شوند و اصوال نگران وضعيت 
آتي خود به دليل استفاده از ارز مرجع هستند. تاريخ نشان 
داده است كه فعاالن اقتصادي سالم استفاده كننده از ارز 
دولتي معموال بيشترين مش��كل را دچار مي شوند و در 
مقابل سوءاستفاده كنندگان بدون مشكل جدي قبل از 

ورود نهادهاي نظارتي از كشور خارج مي شوند.
اما نكته مهم تري در اين ميان وجود دارد. آيا سياست 
ارزي 4200 توماني توانس��ته است هدف اصلي خود 
يعني حفظ س��طح قيمت ها را محقق س��ازد. در اين 
خصوص بحث هاي زي��ادي وجود دارد. برخي معتقد 
هس��تند كه اگ��ر ارز 4200 تومان��ي تخصيص پيدا 
نمي كرد جهش قيمت ها بس��يار ش��ديد تر بود اما در 
مقابل شاخص هاي بانك مركزي در خصوص كاالهايي 
كه ارز دولتي دريافت كرده اند نشان مي دهد كه اتفاقا 
رش��د قيمت اين كاالها تفاوتي با ساير كاالها نداشته 
اس��ت. دولت بابت افزايش قيمت در صورت حذف ارز 
4200 توماني نگران است و در مقابل فعاالن اقتصادي 
مي گويند گذش��تن از اين سياس��ت وقت��ي تمامي 
ذخيره هاي ارزي كش��ور از دس��ت رفت ديگر كمكي 
به اقتصاد نمي كند. در يك كالم به نظر مي رسد هنوز 
جايگزين مناسبي براي سياس��ت ارز 4200 توماني 
توسط دولت به جمع بندي نرسيده شده است و دولت 

تصميم دارد با همين فرمان عمر خود را به پايان برد.

رييسكميسيونكشاورزياتاقسمنانمطرحكردرييسكميسيونمديريتوارداتاتاقبازرگانيايران:

صادركنندگانبهعراقبرسردوراهيبرايتامينچادرمشكي،توليدكنندگانداخليبايددراولويتباشند
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 برنامه ريزي دولت، براي اين كار 
اهميت زيادي دارد. سيد محمد جعفري در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: با توجه به تحريم ها و محدوديت هايي 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 واسطه اي توليد كمك مي كنند 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 بخش ها مورد بررسي 
دقيق و همه جانبه قرار گيرد. در اينكه كشور ما نياز قابل توجه به اين كاال 
دارد، شكي نيست و قطعا بايد براي تامين نياز برنامه ريزي 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 بي پاسخ 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 
تصميم  درستي نيست اما براي حركت به سمت اولويت هاي در نظر 
گرفته شده، مي توان تعرفه واردات را در محصوالتي كه توليد داخلي 
دارند، باال برد و از اين طريق بازار را در اختيار توليدكننده هاي داخلي 
قرار داد. با وجود مصرف قابل توجه چادر مشكي در ايران، بخش قابل 
توجهي از نيازها از طريق واردات تامين مي شود 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.

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني سمنان به ذكر مثالي پرداخت 
و گفت: صادركنندگان به دليل همين مش��كالت بانك��ي، ارز حاصل از 
صادراتشان به دو كشور »قطر و كويت« را نمي توانند برگردانند. زيرا سيستم 
مالي مناسبي وجود ندارد و براي رفع تعهد ارزي ناگزيرند از طريق صرافي 
اقدام كنند و دفاتر دارايي آنها بررسي نخواهد شد. او همچنين با بيان اينكه 
برنامه ريزي ارزي مقوله بسيار مهمي است، اظهار كرد: بانك مركزي برگشت 
ارز حاصل از صادرات را به صورت بخشي و رشته فعاليت برنامه ريزي نكرده و 
بايد نسبت به اين كار اقدام كند. شرييس كميسيون كشاورزي اتاق سمنان 
در ادامه افزود: صادركنندگان محصوالت كشاورزي تنها گروهي هستند 
كه كاالي خود را بدون واردات در كش��ور توليد و صادر مي كند، برهمين 
اساس الزم اس��ت كه صادرات در اين بخش جدي گرفته شود. براساس 
اظهارات اين فعال اقتصادي، مشكل ديگري كه گريبانگير صادركنندگان 
است، مشكل هزينه هاي باالي حمل ونقل است. هزينه هاي حمل و نقل 
محصوالت منجمد نس��بت به رقباي خارجي اين حوزه بسيار باالست و 

همين باال بودن هزينه ها، منجر به كاهش سود صادركنندگان در بازارهاي 
هدف مي شود. قوانين و ضوابط دست وپاگير از ديگر مشكالتي است كه 
حداد به آن اشاره كرد و گفت: قوانين دست وپاگير در اقتصاد بسيار است و تا 
زماني كه قوانين به درستي اجرايي نشوند، اين مشكالت برطرف نخواهد شد. 
رييس كميسيون كشاورزي اتاق سمنان افزود: قوانين در ايران بسيار است 
اما همين تعداد باالي آنها باعث تناقض آنها با يكديگر مي شود، در نتيجه 
برخي قوانين اضافي بايد حذف شوند. حداد در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود به محدوديت هاي صادراتي به بازار عراق اشاره كرد وگفت: از آنجايي 
كه مسير صادرات به عراق بسته شده و در اين زمينه ممنوعيت هاي اعمال 
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 نمي دانند كه آيا محصوالتشان را به 
كشورهاي ديگر صادر كنند يا اينكه منتظر بازشدن دروازه عراق به روي 

صادرات محصوالت كشاورزي از ايران بمانند. 

درهمايشتجاريدوكشورمطرحشد

سرمايه گذاري مشترك ايران و ويتنام به ثبات همكاري كمك مي كند
تسهيل صدور رواديد براي تجار ايراني از سوي سفارت ويتنام 
در تهران و زمينه س��ازي براي امض��اي توافق نامه تجارت 
ترجيحي و رسيدن به سطح مناسبات تا مرز 2 ميليارد دالر 
محور مذاكرات فعاالن بخش خصوصي ايران و ويتنام در 
همايش تجاري دوجانبه در اتاق ايران بود. در اين همايش، 
بر لزوم توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك ميان دو كشور 

براي با ثبات سازي همكاري هاي اقتصادي نيز تاكيد شد.
همايش تجاري ايران و ويتنام با حضور محمدرضا كرباسي، 
معاون امور بين الملل اتاق ايران، »له كووك داون«، معاون 
وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام، »نگوين مان هي 
ين«، سفير ويتنام در تهران و سيد مصطفي موسوي، رييس 

اتاق مشترك بازرگاني ايران و ويتنام برگزار شد.
افزايش مبادالت تجاري دو كشور تا سقف 2 ميليارد دالر 
از مهم ترين موضوعاتي بود كه معاون امور بين الملل اتاق 
ايران و معاون وزير كش��اورزي و توسعه روستايي ويتنام 
خواستار تحقق آن شدند. معاون امور بين الملل اتاق ايران 
ضمن خوشامدگويي به هيات تجاري ويتنام به سفر روساي 
جمهوري دو كشور به ايران و ويتنام در سال 20۱7 اشاره 
كرد و گفت: در آن س��ال مقامات سياسي دو كشور براي 
حجم مبادالت تجاري افزايش حجم دو ميليارد دالري را 
پيش بيني كرده بودند. همچنين رييس اتاق ايران در سفري 
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 مقام هاي 
 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 موافقت نامه اقتصادي اتحاديه اوراسيا مي توانند 
در ورود يكديگر به بازارهاي موردنظر اثرگذار باشند؛ ضمن 
اينكه با امضاي توافقنامه با اوراسيا، ظرفيت ها و فرصت هاي 

خوبي براي توسعه روابط ميان ايران و ويتنام فراهم است.
معاون امور بين الملل اتاق ايران اع��الم كرد: حجم روابط 

تجاري مي��ان ايران و ويتنام در س��ال 20۱8 با 30 درصد 
كاهش همراه بوده كه الزم اس��ت راه هاي جديد همكاري 
ميان دو كشور را يافته و تسهيالت الزم براي توسعه تجارت 
با ايران را به تجار ويتنامي ارايه دهيم. در سال 20۱7 حجم 
صادرات اي��ران از ويتنام 3۶4 ميليون دالر و حجم واردات 
۱8۶ ميليون دالر بوده كه اين در سال 20۱8 دچار نوسان 
شديدي شد. او تهاتر كاال را ابزار موثري براي افزايش حجم 
روابط تجاري ايران و ويتنام عنوان كرد و گفت: تجار دو كشور 
به اطالعات تجاري و اقتصادي و قوانين مربوطه دسترسي 
ندارند. الزم است ميان اتاق هاي بازرگاني دو كشور تبادل 
اطالعات انجام شود. او همچنين تبادل هيات هاي تجاري 
را ديگر ابزار اثرگذار در مبادالت اقتصادي دوجانبه دانست.

كرباسي با تأكيد بر اين موضوع كه پرواز مستقيم و دسترسي 
مس��تقيم ميان ايران و ويتنام از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت، تصريح كرد: در همين راس��تا مي توان از تهران به 
هانوي پرواز داشت يا با اخذ مجوز پرواز پنجم و با پرواز تهران-

بانكوك ماهان اير از بانكوك به هانوي پرواز كرد.
كرباسي مهيا شدن زمينه هاي سرمايه گذاري مشترك و 
امضاي توافق نامه تجارت ترجيحي را از ديگر مواردي دانست 

كه طبق توافقات قبلي در دستور كار قرار دارد.
او گفت: در اين زمينه مذاكرات خوبي جريان داش��ته كه 
درنهايت مي تواند به توسعه همكاري هاي دوجانبه كمك 
كند. او از ظرفيت هاي صادرات محصوالت كش��اورزي دو 
كشور گفت و همچنين به موافقت نامه بهداشتي و قرنطينه 
نباتي ميان دو كش��ور اش��اره كرد تا درنهايت به توس��عه 

كشاورزي و همكاري تجاري ميان دو كشور كمك كند.
به گفته كرباس��ي هماهنگ كردن استاندارد بين المللي 
با اس��تاندارد ويتنام كار زمان بر است، ازآنجايي كه كاالي 
كشاورزي هم فسادپذير است بايد در روند اين مساله تسريع 
شود. بعدازآن لو كووك دوان، معاون وزير كشاورزي و توسعه 
روستايي ويتنام از لزوم توسعه همكاري اقتصادي ميان ايران 

و ويتنام گفت. 

او هم با اشاره به سفر روساي جمهوري دو كشور به ايران و 
ويتنام گفت: در سطح باال اراده سياسي الزم براي گسترش 
همكاري ها وجود دارد و بايد در عمل موانع موجود برطرف 
شود تا حجم همكاري تجاري دو كشور به هدف مشخص 

شده يعني 2 ميليارد دالر برسد.
معاون وزير كشاورزي 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 مي تواند ورود كاالي ايراني 

را به بازارهاي چين و كشورهاي عضو آ.سه. آن فراهم كند.
او معتقد است كه با اقدام مشترك مي توان شاهد رونق بيشتر 
تجارت ميان ايران و ويتنام ب��ود و همكاري ايران و ويتنام 
مي تواند در گس��ترش روابط دو منطقه شرق و خاورميانه 
اثرگذار باشد. معاون وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام 
همچنين به سرمايه گذاري مشترك ميان دو كشور اشاره 
كرد: سرمايه گذاري مشترك مي تواند در نهايت ما را به ثبات 
در زمينه همكاري اقتصادي برساند و براي هر دو كشور اين 

مساله اهميت بااليي دارد.
بعدازآن كرباسي بار ديگر از زمينه تسهيل همكاري اقتصادي 
گفت و پيش��نهاد داد كه معاون وزير كشاورزي و توسعه 
روستايي ويتنام با مقام هاي عالي ويتنام در جهت تسهيل 
صدور رواديد، پرواز مس��تقيم و سرمايه گذاري مشترك 

صحبت كند تا اين زمينه تسهيل شود.
او همچنين از عالقه مندي به توسعه همكاري در ايران گفت 
و تأكيد كرد: بخش خصوصي، اتاق ايران و اتاق مش��ترك 

بازرگاني ايران و ويتنام در اين جهت تالش مي كنند.
بعدازآن سيد مصطفي موسوي، رييس اتاق مشترك ايران 

و ويتنام از لزوم همكاري اقتصادي بين دو كشور گفت.
به گفته موسوي مهم ترين اقالم صادراتي ويتنام به ايران 
قطعات الكترونيكي، كفش، پوش��اك، چرم و قهوه است و 
واردات آنها از ايران قير، نفت، انواع مغز، انواع ماهي و كوسه ها، 

انواع ميگو و كائوچو و غيره است.

او همچنين از اهداف اتاق مش��ترك ايران و ويتنام گفت: 
بررسي تسهيل روند تجاري بخش خصوصي دو كشور، ايجاد 
شرايط مناسب براي حضور شركت هاي صادراتي ايران در 
نمايشگاه هاي ويتنام، ايجاد بانك اطالعاتي ويژه دو كشور 
به جهت تس��هيل مراودات تجاري، اعزام و پذيرش هيات 
تجاري دو كش��ور، بررسي مشكالت حقوقي شركت هاي 
ايراني حاضر در ويتنام، تسهيل ارايه رواديد به تجار ايراني، 
توجه به زمينه هاي گردشگري ميان دو كشور، پرواز دو يا تك 
مسيره ميان دو كشور و درنهايت سرمايه گذاري مشترك 
ايران و ويتنام از اهدافي است كه اتاق مشترك ايران و ويتنام 

به دنبال آن است.
موسوي تأكيد كرد كه اتاق مشترك ايران و ويتنام در ويتنام 
طرف مقابل حقوقي فعال براي گفت وگو 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 

اقتصادي ويتنام در اين زمينه فعاالنه عمل كند.

موسوي همچنين از ميزان تعرفه كاال و محصوالت كشاورزي 
ايران در ويتنام گاليه كرد و گفت كه پسته صادراتي ايران 
در ويتنام تعرفه 48 درصدي، ب��ادام ۶2 درصدو خرما 47 
درصدي دارد؛ اين تعرفه براي كاالهاي مشابه و بي كيفيت از 
جاهاي ديگر تعرفه ۶-3 درصدي دارد. همه اين موارد زمينه 
فعاليت را براي تجار ايراني با مشكالت جدي مواجه مي سازد.  
او گفت: بايد مكانيسم هاي تجاري را بازتعريف كنيم. در حال 
حاضر تعرفه هاي تجاري براي محصوالت و كاالهاي ايراني 
باالست پس الزم است در قدم اول توافق نامه هاي تجارت 

ترجيحي را به سرانجام برسانيم.
بعدازآن كرباس��ي بار ديگ��ر از آمادگي بخش خصوصي 
براي همكاري دوجانبه گفت و ابزار اميدواري كرد كه اين 

عالقه مندي در طرف ويتنامي هم وجود داشته باشد.
همچنين معاون وزير كشاورزي و توسعه روستايي ويتنام 
ابزار اميدواري كرد: سال 2020 دستاورد خوبي در زمينه 

همكاري اقتصادي ميان دو كشور داشته باشد.
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 قاچاق سموم بي كيفيت 
بايد به صفر برسد

رييس انجمن خرماي كشور با بيان اينكه قاچاق 
س��موم بي كيفيت 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 تازه خوري مصرف مي شود، در 
توليد آن حتما بايد از س��م و كود مجاز استفاده 
شود، يعني س��ّمي كه از طرف جهاد كشاورزي 

مهر تاييد داشته  باشد.
وي افزود: متاسفانه با توجه به محبوبيت بيشتر 
سموم برندهاي ممتاز بين المللي يا در مواردي 
ممنوعي��ت ورود برخي از آنها به كش��ور، ورود 
برخي از س��موم فاقد كيفيت به صورت قاچاق 
را نمي ت��وان ناديده گرفت كه البت��ه با اهتمام 
مسووالن ذي ربط و نظارتي كه با جديت در اين 
حوزه اعمال مي ش��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 
مي كند، 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 5۶ كالس 
آموزشي براي كشاورزان توسط انجمن خرماي 
ايران، افزود: با تكيه بر اين آموزش ها 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��ده اند. وي نخلستان هاي 
متراكم و سنتي را يكي از ضعف هاي توليد خرما 
در كش��ور دانست و گفت: سنتي بودن كشت و 
توليد در نخلستان ها 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 نامه هاي 
خوبي هم با اين معاونت امضا شده كه تسهيالتي 
براي بهسازي نخلستان ها در اختيار نخل داران 
قرار گيرد و آنها را در اصالح نخلستان ها تشويق 
كند. رش��يد فرخي از نظ��ارت و پيگيري هاي 
نهاده��اي مربوطه در خص��وص افزايش آفات 
خرما به نخلستان ها و نخل داران كشور خبر داد 
و تاكيد كرد: اين بحث ها صرفا مربوط به حوزه 
باغباني است و ربطي به مصرف كننده ندارد، اما 
از آنجايي كه اين موضوع به نگراني توليدكننده 
منجر ش��ده، بايد گزارش��ي در خصوص آن به 
معاونت ميوه هاي 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 بحث هايي مثل 
آموزش به نخل داران 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
 ۳ سال آينده به گلخانه مي رود

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 مي يابد. 
حس��ين زينلي مجري طرح گياه��ان دارويي 
وزارت جهاد كش��اورزي در گفت وگو با تسنيم 
اظهار كرد: ايران نيز مانند چين به دنبال توليد 
گلخانه اي زعفران است و برآورد ها نشان مي دهد 
كه ايران نيز در س��ال هاي آينده توليد زعفران 
خود را به گلخانه مي برد 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 مي شود .اين مقام مسوول 
اظهار داشت: در صورتي كه تحقيقات در حال 
انجام به نتيجه برس��د پيش بيني مي شود كه 
اي��ران نيز ظرف 3 تا 4 س��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 9۶ تن 
افزايش يافته و به 500 تن رس��يده، اين رقم در 
سال گذشته 402 تن بوده است.ايران همچنين 
در شش ماه نخست سال جاري 87 تن زعفران 

به ارزش 92 ميليون دالر صادر كرده است.
اسپانيا س��االنه حدود ۱.5 تن زعفران برداشت 
مي كند اما ميزان صادرات اين كشور حدود 90 
تن است؛ اين امر به معني صادرات زعفران ايراني 
با مارك اسپانيا  است. در سال گذشته ۱22 هزار 
هكتارزمين در دنيا زيركشت زعفران رفت كه 

۱۱5 هزار هكتار آن مربوط به ايران بود.
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تبرئه بنزين از اتهام آاليندگي؟
گروه انرژي|

پس از جنجال ه��اي فراوان در س��ال هاي 91 و 92 
بر سر توليد بنزين پتروش��يميايي و صدماتي كه به 
س��امتي مردم وارد مي كرد، اين نوع سوخت كم كم 
از س��بد انرژي ايران حذف ش��د و بنزين با كيفيت و 
داراي اس��تاندارد يورو4 به تدريج جاي آن را پر كرد 
تا در نهايت با ش��روع بهره برداري از پااليشگاه گازي 
ستاره خليج فارس در س��ال 97، حدود 45 ميليون 
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 97، كيفيت 
هوا در تهران و س��اير كان شهرها تفاوت محسوسي 
با سال هاي 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 آلودگي ها 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 ام تي بي اي 
)MTBE( در بنزين توزيعي چگونه است و دريافته 
بود كه ام تي بي اي توليدي در ايران كفاف معادل يك 
چهارم از نياز اين محصول براي بنزين توليدي ايران 
را مي دهد و اين پرسش را مطرح كرده بود كه با توجه 
به نقش ام تي بي اي در افزايش اكتان بنزين، آيا كمبود 
س��هم آن مي تواند 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 آزمايش ها روي 20 نمونه اخير بنزين نشان 
مي دهد 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 مي دهد وضعيت آاليندگي در خودروهاي 

توليدي مطلوب نيست.
امس��ال آلودگي هوا در تهران و س��اير شهرها بسيار 
احساس مي ش��د و انتشار چندباره بويي نامطبوع در 
سطح ش��هر به مثابه يادآوري اين گزاره بود كه وضع 

آلودگي ها نگران كننده است. در اين ميان بخشي از 
افكار عمومي انگش��ت اتهام خود را به سمت بنزين 
نشانه رفت. سوءسابقه توليد بنزين پتروشيميايي در 
س��ال هاي 91 و 92 كه علت افزايش آلودگي هوا در 
آن س��ال ها را متوجه آن مي دانستند باعث شده كه 
نخستين گمانه ها 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 

بي كيفيت 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 بنزين ها، پااليشگاه ها و گمرك 

مورد آزمايش قرار مي دهد. 
يك منبع آگاه در اين پژوهش��گاه به »تعادل« گفت 
كه با ماحظه 20 نمونه اخير از بنزين عرضه ش��ده 
در كش��ور، دريافته است كه همان طور كه مسووالن 
ش��ركت ملي پاالي��ش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ايران اع��ام كرده اند، بنزي��ن از كيفيت قابل قبولي 

برخوردار است.
به گفته اين منبع آگاه، مقدار بنزن نمونه هاي بنزين 
ارزيابي شده كه به دليل سرطان زا بودن، اصلي ترين 
تركيبي است كه در آزمايش��گاه ها بررسي مي شود، 
حدود 90 درصد 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.
پيش تر، ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران در اطاعيه م��ورخ 29 آذرماه خود اعام 
كرده بود كه 79 ميليون ليتر از كل بنزين توليدي، به 
لحاظ تمام مولفه هاي زيست محيطي شامل گوگرد، 
بنزن، آروماتيك و الفين، داراي استاندارد يورو 4 است.

در اين اطاعي��ه آمده بود كه ش��اخص AQI براي 
آالينده SOx )ناشي از گوگرد موجود در سوخت( كه 
حد مجاز آن براي هواي پاك 50 در نظر گرفته شده 
است، هيچ گاه حتي در آلوده ترين روزهاي تهران به 

بيش از 15 نمي رسد.
اين منبع آگاه در پژوهشگاه صنعت نفت اظهار كرد كه 
نمونه هاي آزمايش شده حاضر به نسبت نمونه هايي 
كه در سال هاي گذشته مورد ارزيابي قرار مي گرفتند، 
وضعيت نسبتا قابل قبولي دارند. اين منبع همچنين 
اضافه كرد كه دو سال پيش در پژوهشگاه صنعت نفت 

پروژه اي تحقيقاتي درب��اره خروجي اگزوز خودروها 
انجام داده اند و اين تحقيقات نشان داد كه آاليندگي 
خودروها باال است. بر اساس اين پژوهش، هر قدر مدل 
خودرو باالتر بود، آالينده هاي خروجي كمتر مي شد 
و خودروه��اي وارداتي از اي��ن حيث وضعيت خوبي 
داش��تند. او در نهايت نتيجه گيري كرد كه بيشترين 
مش��كل در عملكرد موتور خودروها و فيلتر هاي آنها 

است.

  مقصر كيست؟ خودرو يا بنزين؟
محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن قطعه س��ازان 
خودرو در گفت وگو با روزنامه »تعادل«، ضمن بيان 
اينكه خودروهاي سواري تنها 2 درصد در آلودگي هوا 
نقش دارند، گفت: »هر خودرو فرس��وده كاربراتوري 
يا هر موتورسيكلت معادل 50 خودرو آلودگي توليد 
مي كند و س��هم موتورس��يكلت ها در آلودگي هواي 

تهران 10 درصد و 5 برابر خودروهاي س��واري است. 
بنابراين اگر به دنبال راه حلي 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 گفت وگو با »تعادل« بيان كرد كه 
عاوه بر عوامل جغرافيايي خاصي كه برخي شهرها 
مثل تهران دارند و در شرايط وارونگي دما، براي خروج 
آلودگي هاي 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 پااليشگاه هاي 
ايران جز پااليش��گاه ستاره خليج فارس براي دهه ها 
پيش اس��ت و توانايي توليد بنزين با كيفيت در آنها 
وجود ندارد.با اين وجود، شركت ملي پااليش و پخش 

فرآورده ها نفتي در اطاعيه خود اعام كرده است كه 
91 ميليون ليتر از 112 ميليون ليتر ظرفيت بنزين 
توليدي كش��ور كه در پااليش��گاه هاي ستاره خليج 
فارس )45 ميليون ليتر(، امام خميني ش��ازند )1۶ 
ميليون ليتر(، اصفهان )12 ميليون ليتر(، بندرعباس 
)۶ ميليون ليتر(، تبري��ز )۳ ميليون ليتر(، تهران )۶ 
ميليون ليتر( و الوان )۳ ميليون ليتر( توليد مي شود 

عاري از گوگرد است. 
همچنين ميرخاني بيان ك��رد: »مي توان براي تمام 
اتوبوس ه��ا، كاميون ها و خودروه��اي ديزلي فيلتر 
دوده نصب كرد، اما اين فيلتر هاي دوده گران قيمت 
هستند و براي رانندگان مقدور نيست كه آن را تهيه 
كنند. در حال حاضر روزانه ح��دود 20 هزار خودرو 
فرس��وده در شهر تهران تردد مي كنند كه شهرداري 
يا دولت مي توانند با نصب فيلتر دوده روي اگزوز آنها 

آاليندگي ها را كاهش دهد.«

بحران در انتظار بازار جهاني ال ان جي در سال ۲۰۲۰
به نظر مي رسد بازار ال ان جي در سال 2020 به نقطه اي 
بحراني برسد و طبق انتظار كارشناسان با مازاد عرضه 
قابل توجهي در بازار ال ان جي مواجه ش��ود كه برخي 
آن را اشباع بازار اين محصول ناميده اند كه تاثير منفي 
بر تجارت ال ان جي خواهد گذاش��ت. در اين باره طي 
ماه ه��اي اخير نيز تبديل مجدد ب��ه گاز افزايش قابل 
ماحظه اي يافته و رشد آن از رشد تقاضاي گاز پيشي 

گرفته است.
به گزارش ايسنا، انتظار مي رود توسعه استارت آپ ها 
براي توسعه صنعت گاز در آينده نقش قابل توجهي براي 
افزايش ظرفيت توليد و تبديل مجدد به گاز را در صنعت 
ال ان جي 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 2019 ظرفيت هاي 
جديدي معادل 20 ميليون تن  ال ان جي ايجاد ش��ده 
است و انتظار مي رود تا اواسط سال2020 نيز ظرفيت 
صادراتي معادل ۳0 ميليون تن در سال نيز اضافه شود.

در عين حال كاهش قيمت محموله هاي ال ان جي به 
افزيش تقاضا براي محموله هاي ال ان جي در مقايسه با 
گازي كه از خط لوله تامين مي شود منجر شده است 
و به نظر مي رسد س��اختار تجارت گاز در سال 2020 
بيشتر به سمت محموله هاي ال ان جي سوق پيدا كند.

  تحوالت بازار ال ان جي
عاوه بر اي��ن، در حالي كه عرضه كنندگان ال ان جي 
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 ال ان جي چين 
افزايش يابد اما به نظر مي رس��د اي��ن امر به داليلي 

محقق نشود. بر اساس اعام دست اندركاران بخش 
صنعت چين، برخاف انتظار، اولين هدف اين شركت 
افزاي��ش ايمني عمليات بهره ب��رداري و نه كمك به 

افزايش تقاضا اعام شده است.
طبق اعام مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع 
انرژي، در سال 201۸ تقاضاي گاز چين تحت تاثير 

سياس��ت هاي 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 
2017 ب��ه ميزان 17.5 درصد رش��د كند و منجر به 
افزايش واردات ال ان جي به ميزان 40 درصد نسبت به 
زمان مشابه سال قبل شود. اما در سال 2019 با تغيير 
سياست هاي دولت براي كند شدن روند جايگزيني 
گاز با زغال سنگ، كاهش رشد اقتصادي و تنش هاي 
تجاري با امريكا، مصرف گاز چين نس��بت به س��ال 

201۸ تنزل يافته است.
در حالي كه طي س��ال هاي 2017 و 201۸، كاهش 
قابل ماحظه دماي هوا در زمس��تان محرك اصلي 
افزايش مصرف گاز بوده است، اما پيش بيني زمستاني 
معتدل مانع از رشد قابل ماحظه واردات ال ان جي 
اين كش��ور طي فصل س��رما كه تا پايان ماه مارس 

است، خواهد شد.
بهره ب��رداري از خط لول��ه »پاور آو س��يبريا« از ماه 
سپتامبر و افزايش واردات به ۳۸ ميليارد مترمكعب 
تا سال 2025 بر واردات ال ان جي چين تاثير منفي 
خواهد گذاشت و سبب بروز مازاد عرضه محمول هاي 

ال ان جي در منطقه شمال شرق آسيا خواهد شد.
همچنين با عملياتي ش��دن خط چه��ارم خط لوله 

آس��ياي مركزي و واردات ۳0 ميلي��ارد مترمكعب 
گاز در س��ال از تركمنس��تان از مس��ير كشورهاي 
ازبكستان، تاجيكستان و قزقيزستان كه احداث آن 
از سال 201۸ آغاز ش��ده است، پيش بيني مي شود 
عرضه كنندگان محموله ه��اي ال ان جي احتماال تا 
س��ال 20۳0 همچنان 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 9 ماه ابتداي س��ال 2019 توليد داخلي گاز چين 
نسبت به زمان مشابه سال قبل با 10.4 درصد افزايش 
به 1۶4 ميليارد مترمكعب رسيده است كه 7 درصد 
آن از منابع گاز ش��يل تامين ش��ده است و بر اساس 
گزارش موسسه »وودمكنزي«، سرمايه گذاري چين 
براي توسعه منابع گاز شيل اين كشور در سال 2019 
به ميزان 41 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل 
افزايش يافته و تا س��ال 2040 توليد گاز اين كشور 
از منابع گاز ش��يل به ۸۸ ميليارد مترمكعب در سال 
افزايش خواهد يافت.همچنين بر اساس پيش بيني 
ش��ركت »س��ينوپك« تقاضاي گاز چين در فصل 
زمستان تحت تاثير اعتدال دماي هوا نسبت به سال 

گذشته با رشد قابل ماحظه اي مواجه نخواهد شد.
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رمز كارت هاي سوخت  جديد 
چيست؟

ايرن�ا | س��خنگوي ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده ه��اي نفت��ي ايران گف��ت: رمز كارت 
سوخت خودروهاي جديد و كارت سوخت هاي 
المثني كه صادر مي شود همان رمز پيش فرض 
يعني چهار شماره آخر كارت ملي صاحب كارت 

سوخت خواهد بود.
فاطمه كاهي اعام كرد: بعد از س��هميه بندي 
بنزين، ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
فرصتي يك ماهه تا پايان آذر را براي فعال سازي 
رمز كارت سوخت تعيين كرد كه طي آن 4 رقم 
آخر كارت ملي فردي كه كارت سوخت به نام او 
صادر شده،  به عنوان رمز پيش فرض كارت هاي 

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، 
مي توانستند با مراجعه به پمپ بنزين ها در اولين 
س��وخت گيري، رمز پيش فرض را وارد كنند تا 
اين رمز براي كارت سوخت آنها فعال شود. البته 
بعد از آن نيز مي توانس��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 يك بار هم 
سوخت گيري با كارت سوخت شخصي و ورود 
رمز انجام شده بود، رمز براي كارت فعال مي شد.

امريكا نمي تواند امنيت انرژي 
ايران را تهديد كند

فارس | قائم مقام اسبق شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي گفت: اگر امريكايي ها 
مي توانستند پااليشگاه هاي ما را نابود كنند؛ در 
جنگ تحميلي كه توان فني-مهندسي و توان 
نظامي ما كمتر بود اين كار را انجام مي دادند لذا 

اين اظهارات بيشتر جنبه شعاري دارد.
جلي��ل س��االري قائم مقام اس��بق مديرعامل 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
با اش��اره به ادعاهاي امريكايي ها درباره حمله 
به پااليشگاه هاي ايران اظهار داشت: ترامپ از 
اين جرات ها ندارد كه بخواهد جنگ را به خاك 
ايران بكشاند و اين تهديدهايي هم كه مي كند 
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 هيچ كدام از پااليش��گاه هاي 
ايران نيز از مدار خارج نش��د. وي ادامه داد: در 
آن زمان كه همه پااليشگاه هاي ما مورد حمله 
و بمباران صدام بود؛ غير از پااليش��گاه آبادان 
نتوانستند در روند كار مابقي پااليشگاه هاي ما 
خللي ايجاد كنند حاال چگونه مي خواهند همه 

پااليشگاه هاي ما را نابود كنند؟
ساالري همچنين اظهار داشت: ترامپ و امريكا 
حواس ش��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 مي شود كه اين موضوع 

هزينه زيادي براي امريكا دارد.

كاهش توليد نفت اوپك
در ماه دسامبر

ش�انا | توليد نفت اوپك در ماه دسامبر سال 
2019 ميادي 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 2019 ميادي به 29 ميليون و 
500 هزار بشكه در روز رسيد كه 50 هزار 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 15۸ درصد رسيد.
براس��اس اين گزارش، توليد نفت نيجريه در 
۸0 هزار بشكه در روز كاهش يافت، همچنين 
پايبندي عراق ب��ه توافق جهاني كاهش توليد 
نفت از 2۳ درصد در ماه نوامبر امس��ال به 59 

درصد رسيد.

قطر قرارداد ۱۵ ساله فروش 
گاز به كويت را امضا كرد

تسنيم | شركت دولتي نفت قطر اعام كرد 
ك��ه قراردادي 15 س��اله براي عرضه س��االنه 
۳ ميلي��ون ت��ن ال ان جي به كوي��ت به امضا 

رسانده است.
ش��ركت قطر پتروليوم در بيانيه اي مشترك با 
كويت پتروليوم اعام كرد، تحويل محموله هاي 
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، بزرگ ترين عرضه كننده 
ال ان جي جهان قصد دارد توليد ال ان جي خود 
را تا س��ال 2027 ميادي به 12۶ ميليون تن 

افزايش دهد.
خال��د الفاضل، وزي��ر نفت كوي��ت گفت: اين 
قرارداد به كويت كمك مي كند تا مقررات خود 
در زمينه استفاده از منابع كم آالينده انرژي را 
اجرا كند و به كاهش آالينده ها 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 تاش مي كند، 
همچن��ان نيازمند واردات گاز از كش��ورهاي 

ديگر است.

سومينسكويفازهاي۲۲تا۲۴پارسجنوبيبهبهرهبرداريرسيدكاهشاندكوموقتيالتهاباتنفتي
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 70 دالر رساند، در نخستين 
ساعات روز سه شنبه مسير عكس را طي كرد و چند پله به عقب بازگشت. 
براين اساس قيمت نفت با ۸2 سنت كاهش به ۶۸ دالر و 9 سنت رسيد 
تا اين بازار اندكي از التهابات چند روزه فاصله بگيرد. اما اين به معناي آرام 
گرفتن نفت در بازارهاي جهاني نيست زيرا همچنان تنش ها در خاورميانه 
به قوت خود باقي اس��ت. در حال حاضر خاورميانه به عنوان بزرگ ترين 
مركز استراتژيك انرژي جهان در وضعيت فوق العاده اي قرار گرفته است. 
به دنبال ترور سردار قاسم سليماني، سطح تنش ها ميان ايران و امريكا 

افزايش يافته است. 
قيمت نفت در نخستين ساعات پس از ترور سردار سليماني حدود چهار 
درصد افزايش يافت و سپس روز دوش��نبه همزمان با گشايش  بازارها، 
به مرز 70 دالر 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 
نيز تصميمي گرفت كه تبعات آن مي تواند در كنار نگراني ها نسبت به بروز 
جنگ در خاورميانه، بر بازار جهاني نفت تاثير بگذارد. پارلمان و دولت عراق 
تصميم به اخراج نيروهاي ارتش امريكا از عراق گرفتند كه اين تصميم 
عراق با تهديد رييس جمهور 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 ميدان ها و تاسيسات نفتي عراق را ترك كردند كه در 
صورت اجراي تصميم عراق به اخراج ارتش امريكا، احتماال بخش بيشتري 
از امريكايي هاي حاضر در تاسيسات نفتي عراق اين كشور را ترك كنند. 
خروج اين نيروها مي تواند بر وضعيت توليد و عرضه نفت عراق تاثيرگذار 
باشد. اما اين يك س��وي ماجراست و سمت ديگر آن طرح بحث تحريم 

عراق از سوي اياالت متحده است. آن طور كه بلومبرگ نوشته است؛ 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 50 درصد افزايش داده و يكي از مطمئن ترين 
صادركنندگان نفت خاورميانه به آسيا بوده است. در عين حال مدتي قبل 
مسووالن دولت عراق از تصميم اين كشور براي افزايش توليد و صادرات 
نفت خبر داده بودند. طبق آماري كه توسط بلومبرگ گردآوري شده است، 
عراق در ماه ميادي گذشته ۳.۸2 ميليون 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 اعام كرده اند نمي توانند 
به طور كامل از خريد نفت عراق دست بكشند.  با همه اينها آنچه اكنون در 
منطقه در حال رخ دادن است، حاكي از عدم بازگشت آرامش به بازار جهاني 
نفت در كوتاه مدت است. كمااينكه در صورت افزايش تنش ها، مي تواند 
شوك قيمتي به مراتب باالتري را براي بازار ملتهب نفت رقم بزند. برخي 
پيش بيني هاي كارشناسي نيز حاكي از آن است كه تداوم شرايط فعلي 
مي تواند قيمت نفت را مجددا افزايش داده و تا مرز ۸0 دالر نيز پيش ببرد.

قائم مقام طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي از بهره برداري 
و ارسال گاز توليدي سومين سكوي اين طرح به پااليشگاه خشكي 

خبر داد.
به گزارش ش��ركت نفت و گاز پارس، علي اصغ��ر صادقي، ظرفيت 
برداش��ت روزانه گاز از س��كوي فاز 2۳ را 500 ميليون فوت مكعب 
)14 ميليون مترمكعب( عنوان كرد و گفت: مشعل سكوي 2۳ پس 
از تكميل مراحل هوك آپ و راه اندازي، با بازشدن و جريان دهي به 
چاه ها روشن شد و اين سكو، يكشنبه )15 دي ماه( با ارسال پايدار گاز 
به پااليشگاه ساحلي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به بهره برداري 
رس��يد.وي با بيان اينكه س��كوي فاز 2۳، با رعاي��ت همه الزامات و 
دس��تورعمل هاي ايمني و از س��وي متخصص��ان داخلي عملياتي 
شده، اظهار كرد: با توجه به تاش هاي شبانه روزي گروه راه اندازي 
در راس��تاي افزايش ظرفيت توليد گاز و تامين حداكثري نيازهاي 
مصرفي مردم در زمس��تان، همه فعاليت هاي هوك آپ و راه اندازي 
سكوي فاز 2۳ با وجود ش��رايط ناپايدار آب و هوا، در مدت دو هفته 

كاري به پايان رسيد و اين سكو عملياتي شد.
قائم مقام طرح توس��عه فازهاي 22 تا 24، با ي��ادآوري توليد روزانه 
2۸ ميليون مترمكعب گاز از دو س��كوي مرحله نخس��ت اين فازها 
در سال گذشته گفت: توليدي شدن سكوي 2۳، ظرفيت برداشت 
گاز از بخش فراس��احل فازهاي 22 تا 24 را ب��ه روزانه 42 ميليون 
مترمكعب افزايش داده و به اين ترتيب سه سكو از چهار سكوي اين 
فازها هركدام با ظرفيت 14.2 ميليون مترمكعب گاز هم اكنون در 

حال بهره برداري هستند.
صادقي افزود: ظرفيت برداشت گاز در هر يك از اين سكوها به منزله 
توليد روزانه 14 ميليون مترمكعب گاز ش��يرين، 20 هزار بش��كه 
ميعانات گازي و 100 تن گوگرد و س��االنه 250 هزار تن گاز مايع و 

250 هزار تن اتان خواهد بود.

  آغاز بهره برداري از آخرين سكوي طرح 
فازهاي ۲۲ تا۲۴؛ به زودي

عبداهلل مهرابي، رييس بخش فراس��احل فازه��اي 22 تا24 پارس 
جنوبي نيز درباره آخرين وضع چهارمين سكوي اين فازها اظهار كرد: 
پيشرفت عمليات نصب اتصاالت و راه اندازي سكوي 24B در دريا به 
بيش از ۳0 درصد رسيده و اين سكو نيز به زودي راه اندازي و در مدار 
توليد قرار مي گيرد.وي تصريح كرد: فعاليت هاي هوك آپ و راه اندازي 
اين سكو تا آغاز بهره برداري و ارسال گاز به پااليشگاه به منظور شتاب 

بخشيدن در تامين سوخت زمستاني كشور ادامه دارد.
رييس بخش فراساحل فازهاي 22 تا24 پارس جنوبي با بيان اينكه 
با تكميل راه اندازي و بهره برداري از س��كوي 24B، همه عرشه هاي 
توليدي اين طرح عملياتي مي شوند، گفت: اين سكو كه با ركوردي 
بي نظير سه روز پس از سكوي سوم فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 
در دريا نصب شده بود، با ظرفيت مشابه سكوي 2۳، به زودي عملياتي 
و متعاقب آن كل زنجي��ره توليد در مرحله دوم اين طرح با ظرفيت 

برداشت توليد روزانه 2۸ ميليون مترمكعب گاز كامل مي شود.
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تاريخ به عنوان يك داده بزرگ

چگونه تحليل هاي گذشته مي تواند آينده را نجات دهد
مولف: لورا  اسپيني| مترجم: مجتبي هاتف|

منبع: ترجمان 
پيش بيني وقايع آينده ش��ايد بزرگ تري��ن آرزوي علوم 
اجتماعي باشد. چيزي كه تالش براي رسيدن به آن تا به 
امروز چندان حاصلي نداشته و همين باعث شده تا بسياري 
از پژوهشگران علوم تاريخي و اجتماعي از اين آرزو دست 
بردارند. بااين حال هنوز كس��اني پيدا مي شوند كه دلشان 
بخواهد بخت خودش��ان را در اين مس��ير آزمايش كنند. 
يكي از آنها پيتر تورچين است. زيست شناسي عالقه مند به 
رياضيات كه با كالن داده ها، معادالت آماري و تكنيك هاي 
محاسباتي جديد سراغ تاريخ آمده است و ظاهراً حرف هايي 

براي گفتن دارد.
گاردين| نش��ريه علمي نيچر در نخستين شماره خود 
در س��ال ۲۰۱۰ پيشرفت خيره كننده اي براي دهه پيش 
رو پيش بيني كرد. اين پيش بيني مي گفت تا سال ۲۰۲۰ 
ابزارهاي آزمايشي متصل به اينترنت جست وجوهاي ما را 
مستقيماً با پايش سيگنال هاي مغزي مان استنباط خواهند 
كرد. در زمينه كش��اورزي محصوالتي خواهيم داشت كه 
زيست توده شان را در عرض سه  ساعت دوبرابر مي كنند. بشر 
راه پايان دادن به وابستگي اش به سوخت هاي فسيلي را پيدا 
خواهد كرد. اما چند هفته بعد، نامه اي در همان نشريه سايه 
ترديد بر اين آينده روشن افكند. اين نامه هشدار مي داد كه 
همه اين پيشرفت ها ممكن است با افزايش بي ثباتي سياسي 
از مسير خود منحرف شود، وضعيتي كه انتظار مي رفت در 
حوالي س��ال ۲۰۲۰ در آمريكا و اروپاي غربي به اوج خود 
برسد. همچنين توضيح مي داد كه جوامع بشري دوره هاي 
پيش بيني پذيِر رش��د را طي مي كنند ك��ه در اين دوره ها 
جمعيت افزايش مي يابد و جامعه رونق مي گيرد. س��پس 
دوره هاي زوال را داريم كه به همان اندازه پيش بيني پذيرند. 
اين »چرخه هاي زميني« دو، سه قرن به طول مي انجامد و 
با آشفتگي گسترده اي -از شورش هاي كارگري گرفته تا 

انقالب- به اوج خود مي رسند.
در ادام��ه نام��ه آمده ب��ود ك��ه در چند قرن اخير ش��مار 
شاخص هاي اجتماعي نگران كننده -مانند نابرابري ثروت 
و بدهي دولت- در كشورهاي غربي رو به افزايش گذاشته 
اس��ت كه حاكي از نزديك ش��دن اين جوامع به يك دوره 
آشوب است. نگارنده نامه در ادامه پيش بيني مي كرد كه اين 
اغتشاشات در آمريكاي ۲۰۲۰ به شدِت جنگ داخلي آمريكا 
نخواهد بود، اما بدتر از خشونت هاي اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوايل 
دهه ۷۰ خواهد بود. در آن سال ها، نرخ قتل به سرعت باال 
رفت، تظاهرات در مخالفت با جنگ ويتنام و حمايت از حقوق 
مدني شدت گرفت و در سراسر كشور هزاران بمب گذاري به 

دست تروريست هاي داخلي انجام شد.
نويسنده اين هشدارنامه صريح و ناگوار، نه تاريخدان بلكه 
زيست ش��ناس بود. پيتر تورچين در چند دهه نخس��ت 
فعاليت هاي علمي اش از رياضيات پيچيده  بهره برده بود 
تا نشان بدهد چگونه روابط شكار و شكارچي نوساناتي در 
جمعيت حيواناِت حيات وحش پديد مي آورد. او يافته هايش 
را در نشريه هاي نيچر و ساينس منتشر كرده و در حوزه 
خود اسم و رسمي كسب كرده بود اما تا اواخر دهه ۱۹۹۰ 
به همه پرسش هاي بوم شناختي موردعالقه اش پاسخ داد. 
در اين برهه بود كه فهميد به تاريخ عالقه مند شده است: آيا 
ظهور و افول جوامع بشري را نيز مي شود با يك مشت متغير 

و چند معادله ديفرانسيل توضيح داد؟
تورچين مي خواس��ت بداند كه آيا تاري��خ نيز مانند علم 
فيزيك، از قوانين معيني پيروي مي كند يا نه. او در س��ال 
۲۰۰۳ كتابي با عنوان پويايي هاي تاريخي۱ منتشر كرد و 
در آن متوجه وجود چرخه هاي قرني در فرانسه و روسيه از 
بدو شكل گيري شان تا پايان قرن هجدهم شد. همان سال 
رشته دانشگاهي جديدي را به نام كليوديناميكس بنيان 
نهاد كه به دنبال كشف علت هاي پايه اين الگوهاي تاريخي و 
مدل سازي آنها با استفاده از رياضيات است، به همان روشي 
كه مي توان تغييرات اقليمي كره زمين را مدل سازي كرد. او 
هفت سال بعد نخستين نشريه رسمي اين رشته را راه اندازي 
و به كمك همكارانش يك پايگاه داده براي اطالعات تاريخي 
و باستان شناختي تأسيس كرد، كه اكنون داده هاي بيش 
از ۴۵۰ جامع��ه تاريخي را در خ��ود دارد. از اين پايگاه داده 
مي توان براي مقايسه جوامع مختلف در گستره وسيعي 
از زم��ان و مكان بهره برد و درباره بي ثباتي هاي سياس��ي 
آينده پيش بيني هايي طرح كرد. تورچين در سال ۲۰۱۷ 
كارگروهي متشكل از مورخان، نشانه شناسان، فيزيكدانان 
و متخصصان ديگري تشكيل داد تا براساس اسناد تاريخي 

به پيش بيني آينده جوامع بشري كمك كنند.
روش تورچين براي مطالعه تاريخ، كه در آن از نرم افزارهاي 
كامپيوتري براي كشف الگوهايي در انبوه داده هاي تاريخي 
استفاده مي شود، تنها در سال هاي اخير و به لطف رشد قدرت 
رايانشي ارزان قيمت و توسعه مجموعه داده هاي تاريخي 
 عظيم مقدور شده است. اكنون اين رويكرد »كالن داده اي «

 روزبه روز در رشته هاي تاريخي رواج و محبوبيت بيشتري 
مي يابد. تيم كولر، باستان شناس دانشگاه ايالتي واشنگتن 
معتقد است ما اكنون در »دوران طاليي« اين رشته به سر 
مي بريم چون پژوهشگران مي توانند يافته هاي پژوهشي شان 
را با سهولت بي سابقه اي به اشتراك بگذارند و از آنها دانش 
واقعي استخراج كنند. تورچين بر اين باور است كه مي توان 
در آينده نظريه هاي تاريخي را با پايگاه داده هاي بزرگ آزمود 
و نظريه هايي را كه با داده ها همخواني ندارند -و بسياري از 
آنها هم به خوبي جاافتاده اند- دور ريخت. بنابراين فهم ما از 
گذش��ته به نظريه هايي سوق خواهد يافت كه به حقيقت 

عيني نزديك ترند. 
برخي معتقدند، پيش بيني تورچين در س��ال ۲۰۱۰ در 
مجله نيچر حاال بيش��تر به علم غيب شبيه است. موتور 
جس��ت وجويي كه امواج مغزي تان را رمزگشايي مي كند 
در سال ۲۰۲۰ وجود نخواهد داشت، مگر اينكه در لحظه 
آخر معجزه اي رخ بدهد. محصوالتي كه زيست توده شان 
را در عرض سه ساعت دوبرابر مي كنند هم وجود نخواهد 
داشت يا هرگونه بودجه انرژي كه عمدتاً با منابع تجديدپذير 
تأمين  شود. درعوض، آشوبي قريب الوقوع در نظم سياسي 
آمريكا يا بريتانيا روزبه روز محتمل تر به نظر مي رسد. شاخص 
شكنندگي دولت ها، براساس محاسبات سازمان آمريكايي 

و غيرانتفاعي صندوق صلح، روندي قهقرايي را به س��وي 
بي ثباتي در اين دو كش��ور نشان مي دهد برخالف بيشتر 
كشورهاي ديگر دنيا كه همواره روندي رو به بهبود داشته اند.

جورج لوس��ون، كه در مدرس��ه اقتصاد لن��دن به مطالعه 
اختالفات سياس��ي مشغول است با اش��اره به دوره زماني 
۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ كه طي آن ش��ورش هاي خش��ونت بار به 
سرنگوني حكومت هاي پادشاهي از فرانسه تا قاره جديد 
مي انجاميد، مي گويد: »ما در عصري به سر مي بريم كه به 
شكل شايان توجهي متالطم است، طوري كه فقط با عصر 

انقالب هاي اقيانوس اطلس همتايي مي كند.«
از نظر تورچين، پيش بيني اش درباره س��ال ۲۰۲۰ فقط 
آزمون��ي براي يك نظريه جنجالي نيس��ت بلكه مي تواند 
مقدمه اي براي آينده نيز باشد: دنيايي كه در آن پژوهشگران 
همانند هشدارهاي جدي هواشناسي، براي اوضاع اجتماعي 
و سياسي آينده هم گزارش وضعيت ارايه مي كنند و براي 

پشت سر گذاشتن چنين اوضاعي توصيه هايي مي دهند.
از ديدگاه بيش��تر دانش��گاهياني كه به مطالعه گذش��ته 
مي پردازند، توضيح علت وقوع رويدادي در گذشته بسيار 
متفاوت اس��ت از پيش بيني زمان و نحوه وقوع دوباره آن 
روي��داد در آينده. تيمور كوران، اقتصاددان و اس��تاد علوم 
سياس��ي دانش��گاه دوك مي گويد: »ما نمي توانيم قانون 
بسازيم.« اتفاقي نيست كه رياضي دانان و زيست شناساني 
مانند تورچين همواره اين نگرش را به چالش مي كش��ند. 
فصل مش��ترك رويكرد آنها علِم پيچيدگي است كه به ما 
مي آموزد هر سامانه اي حتي اگر فقط از تركيب چند جزء 
انگشت شمار تشكيل شده باشد، مي تواند الگوهاي رفتاري 
پيچيده اي پدي��د بياورد، چرا كه اجزاي تش��كيل دهنده 
آن به روش هاي گوناگوني با هم برهم كنش دارند. مثاًل از 
برهم كنش خورشيد، سطح زمين و جو زمين آب وهوا توليد 
مي شود. اين برهم كنش ها را مي توان به زبان رياضي و در 
قالب مجموعه معادالت يا قوانيني بيان كرد كه رفتار سامانه 
را در شرايط مختلف پيش بيني مي كنند. اساساً پيش بيني 

آب وهوا به اين صورت انجام مي شود.
ريش��ه علم پيچيدگي به فيزيك و مطالعه رفت��ار ذرات 
بنيادي برمي گردد، اما در طول قرن گذشته كم كم به ساير 
رشته هاي مطالعاتي نيز گسترش يافته است. تا اواخر دهه 
۱۹۵۰ زيست شناس��ان س��لولي معدودي مي پذيرفتند 
كه تقسيم سلولي را مي توان به زبان رياضي توصيف كرد؛ 
فرضشان اين بود كه اين كار به شكلي تصادفي رخ مي دهد. 
ولي اكنون اين نگرش در ميان آنها به واقعيتي بديهي تبديل 
شده و مدل هاي رياضي آنها براي تقسيم سلولي به درمان 
بهتر سرطان انجاميده اس��ت. دانشمندان بوم شناس نيز 
پذيرفته اند كه در طبيعت الگوهايي هس��ت كه مي توان 
به زبان رياضي توصيفشان كرد. موش هاي قطبي خودكشي 
دسته جمعي نمي كنند، آن گونه كه والت ديزني مي گفت، 
بلكه چرخه هايي قابل پيش بيني از افزايش و كاهش جمعيت 
را تجربه مي كنند كه هر چهار سال يك بار در اثر برهم كنش 
با حيوانات ش��كارگر و احتمااًل با منبع غذايي خودش��ان 
تكرار مي شود. ماري ِگلمن، فيزيكدان برنده جايزه نوبل، 
در س��ال ۲۰۰۸ اعالم كرد كه دير ي��ا زود قوانين حاكم بر 
تاريخ نيز كشف خواهد شد.  اما اين اتفاق رقم نخواهد خورد 
مگر اينكه همه كساني كه به مطالعه گذشته مي پردازند 
-مورخان، جمعيت شناس��ان، اقتصادانان و دانشمندان 
ديگر- به اين تشخيص برسند كه كاركردن در محدوده هاي 
تخصصي شان هرچند الزم است اما كافي نيست به گفته 
گلمن، ما از ضرورت بررسي اجمالي كليت موضوع غفلت 
كرده ايم. بسياري از تاريخ دانان اتخاذ اين رويكرد رياضياتي 
در مطالعه تاريخ را مشكل آفرين مي دانند. آنها معتقدند كه 
مي توان از گذشته درس گرفت اما در حدي بسيار محدود؛ 
مثاًل تاريخچه اختالفات ايرلند شمالي مي تواند به روشن تر 
شدن تنش هاي كنوني كمك كند. امروزه تاريخ دانان اندكي 
در پي قوانيني كلي هستند كه براي جوامع و قرون مختلف 
جوابگو باشد يا بتوان از آنها براي پيش بيني آينده به نحوي 
معنادار استفاده كرد. مورخان علمي قرن نوزدهم عمدتًا با 
الهام از داروينيسم اجتماعي، چنين هدفي در سر داشتند، 
ولي امروزه اين رويكرد را بسيار ناقص و مرتبط با روايت هاي 

امپرياليستي تلقي مي كنند.
جو گولدي، تاريخ دان و استاد دانشگاه متوديست جنوبي 
در تگزاس مي گويد: »ما جامعه دانشمندان علوم اجتماعي 
مدرن در تالشي ۶۰ساله و هماهنگ كوشيده ايم نژادپرستي، 
تبعيض جنسيتي و اروپامحوري عمومي را از اين روايت ها 
بزداييم«. او اضافه مي كند مورخان از اين مي ترس��ند كه 
رويكردهاي رياضي آنها را به عقب خواهد راند. همچنين 
آن بي اعتمادي قديمي بين علوم طبيعي و علوم انس��اني 

هنوز پابرجاست. وقتي گولدي و ديويد آرميتاژ، استاد تاريخ 
دانشگاه هاروارد، سال ۲۰۱۴ در كتابشان با عنوان مانيفست 
تاريخ، استادان رشته خود را به پذيرش كالن داده و اتخاذ 
نگاهي بلندمدت به گذش��ته فراخواندند، با حمله شديد 
مجله آمريكن هيستوريكال ريويو، نشريه آمريكايي پيشگام 
در حوزه تاريخ مواجه شدند. گولدي مي گويد: »اين شايد 
يكي از خشن ترين حمالت ۳۰ سال گذشته بود«. نوعي 
حس دروني، هم در ميان تاريخ دانان و هم در بين بسياري 
از مردم عادي، مي گويد انسان ها را نمي توان به معادالت و 
نقاط داده فروكاست. يك معادله چگونه مي تواند شخصيتي 
مثل ژان��دارك يا اُليور كرام��ِول را پيش بيني كند؟ ِدرمد 
مك كاالك استاد تاريخ دانشگاه آكسفورد، اين ديدگاه را 
چنين خالصه مي كند: »تاريخ علم نيست. تاريخ ريشه در 
 رفتار انسان دارد كه به طرز هولناكي پيش بيني ناپذير است«.

تورچين در مخالفت با اين نگرش مي گويد: »اين استدالل 
كاماًل نادرست است. چون س��امانه هاي اجتماعي آنقدر 
پيچيده اند كه براي فهمش��ان به مدل ه��اي رياضي نياز 
داريم«. تورچين از اوايل دهه ۱۹۹۰ استاد گروه بوم شناسي 
و زيست شناسي تكاملي دانشگاه كانتيكت بوده و اكنون نيز 

به مركز علوم پيچيدگي در وين پيوسته است. 

نكته مهم اين اس��ت ك��ه قوانين به دس��ت آمده قوانيني 
احتمالي ان��د، نه قطع��ي يعني همواره عنص��ر احتمال و 
تصادفي بودن را در خود دارند. البته اين به معني بي ارزش 
بودن آنها نيست: اگر پيش بيني هواشناسي به شما بگويد 
۸۰درصد احتمال دارد باران ببارد چترتان را برمي داريد. پيتر 
ريچرسون، پژوهشگري برجسته در حوزه تكامل فرهنگي از 
دانشگاه كاليفرنيا در ديويس مي گويد الگوهاي تاريخي مانند 
چرخه هاي قرني وجود دارند و تورچين »يگانه تبيين عّلي 
معقول« را درباره آنها ارايه داده است. )همچنين ريچرسون 
اشاره مي كند كه در حال حاضر نظريه تورچين تنها تبيين 
موجود در اين حوزه اس��ت؛ اين رشته مبحثي نوپاست و 

ممكن است نظريه هاي مختلفي در آن مطرح شود( .
برخي مورخان نيز بر اين باورند كار تورچين -كه نه فقط تاريخ 
و رياضيات بلكه پژوهش هاي اقتصاددانان، جامعه شناسان 
ديگر و دانش��مندان محيط زيست را نيز در هم مي آميزد؛ 
راهكاري اصالحي و ضروري اس��ت ك��ه به دنبال چندين 
دهه تخصص گراي��ي در اين رش��ته هاي مطالعاتي الزم 
است. گري فاينمن، باستان ش��ناس موزه تاريخ طبيعي 
فيلد در شيكاگو به دنبال كارگاهي در سال ۲۰۱۶ با حضور 
تورچين و همكارانش، مي نويسد: »ما در رشته هاي تاريخي 
و اجتماعي به شدت نيازمند چنين تالش هاي جامع نگر، 
تطبيقي و همياري محوري هستيم«. برخي ديگر به هيجان 
آمده اند از بينش هاي جديدي كه با مطالعه جوامع انساني با 
استفاده از همان روش سامانه هاي زيستي پيچيده به دست 
مي آيد. بعضي از مديران سيليكون ولي نيز عالقه وافري به 
پيش بيني هاي توچين پيدا كرده اند. تورچين مي گويد: »آنها 
مطلب را مي گيرند، اما دو پرسش برايشان مطرح مي شود. 
چگونه مي توانند از اين موقعيت پول دربياورند؟ و كي بايد 

در نيوزيلند براي خودشان زمين بخرند؟
وقتي تورچين اواخر دهه ۱۹۹۰ شروع كرد به جست وجوي 
توصيف هاي��ي رياضي ب��راي تاريخ، فهميد ك��ه دو دهه 
قبل تر پژوهش��گر ديگري زمينه را ب��راي او فراهم كرده 
اس��ت. جك گلدس��تون، رياضي داني كه ب��ه تاريخ روي 
آورد در دوران دانشجويي در دانشگاه هاروارد از رياضيات 
براي تدوين انديش��ه هاي الكس��ي دو توكويل به صورت 
قانون اس��تفاده كرده ب��ود. او اخيراً به من گفت: »س��عي 
ك��ردم اس��تدالل هاي دو توكوي��ل را به مجموع��ه اي از 
معادالت تبديل كنم، اما نمره خوبي نگرفتم«. گلدستون 
نخستين فردي بود كه علِم پيچيدگي  را در مطالعه تاريخ 

بش��ر به كار بس��ت و نتيجه گرفت كه بي ثباتي سياسي 
پدي��ده اي چرخه اي اس��ت. در نتيجه اي��ن كار توصيفي 
رياضي از انقالب به دس��ت داد -نصف مدلي كه تورچين 
 مي خواست براي تبيين تحوالت اجتماعي تكميل كند.

وقتي گلدستون تحقيقاتش را در ميانه هاي دهه ۷۰ شروع 
كرد، انقالب در تصور رايج آن دوران نوعي مبارزه طبقاتي 
بود. اما گلدستون دو نكته مطرح كرد كه با اين نگرش سازگار 
نب��ود. اول اينكه برخي افراد كه از يك طبقه يا حتي از يك 
خانواده بودند، اغلب سر از جبهه مقابل در مي آوردند. و نكته 
دوم اينك��ه انقالب ها در دوره هاي تاريخي خاصي متراكم 
ش��ده بودند -قرن هاي ۱۴ و ۱۷ و اواخر ق��رن ۱۸ تا اوايل 
قرن ۱۹- اما دليل روشني براي به جوش آمدن تنش هاي 
طبقاتي در آن دوران خاص، و نه در دوره هاي تاريخي ديگر 
وجود نداش��ت. او گمان كرد كه بايد نيروهاي عميق تري 
 در كار باش��ند و تصمي��م گرفت اين نيروها را بشناس��د.

خوشبختانه، گلدستون به لطف بي پولي اش دستيار آموزشي 
يكي از جمعيت شناس��ان دانش��گاه هاروارد به نام جورج 
ماسنيك شد، كسي كه چشم گلدستون را به روي تأثير ژرف 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي ازدياد جمعيت در آمريكاي 
پس از جنگ جهاني دوم باز كرد. ازدياد ناگهاني جمعيت 
جوان با تنش هاي جديدي در جامعه همراه ش��د ازجمله 
افزايش فش��ار بر بازار كار و ميل شديد به ايدئولوژي هاي 

افراطي. 
گلدس��تون به اين فك��ر مي كرد كه آيا ممكن اس��ت اين 
انفجاره��اي جمعيت��ي نقش��ي در دوره ه��اي آش��وب 
جوامع ديگر داش��ته باش��د. او در دهه ۸۰ ش��روع كرد به 
تركيب آرش��يو اطالعات مرب��وط به رش��د جمعيت در 
 دهه ه��اي پي��ش از وق��وع انقالب ه��اي اروپاي��ي.

چند سال پيش تر، اطالعات در سطح موردنياز گلدستون 
در دسترس نبود، اما »گروه بررسي تاريخ جمعيت و ساختار 
اجتماعي كيمبريج«۱۰در انگلستان عالوه بر گروه هاي 
مشابه ديگر در سراسر اروپا تالش سختي را براي بازسازي 
تاريخچه جمعيتي براساس منابعي مانند دفتر ثبت وقايع 
حياتي آغاز كرده اند. مشوق ديگر گلدستون انتشار اطلس 
تاريخي جمعيت جهان اثر كالين مك اي��ودي و ريچارد 
جونز در س��ال ۱۹۷۸ بود كه »هم زماني شگفت انگيزي« 
را در افزايش زاد و ولد و انفجارهاي جمعيتي اروپا و آسيا در 
طول هزاران سال نشان مي داد. او پس از چند ماه كلنجار 
رفتن با اعداد و ارقام، سرانجام لحظه كشف را تجربه كرد: 
»حيرت انگيز بود: واقعًا افزايشي ناگهاني در رشد جمعيت 
سه نس��ل قبل از وقوع هر شورش يا انقالب بزرگ تاريخي 

مشاهده مي شد.«
توماس مالتوس در قرن هجدهم استدالل كرد كه باالخره 
سرعت رشد جمعيت از منابع رشد پيشي مي گيرد و در غبار 
سّمي كشمكش و بيماري  فرو مي افتد، تا وقتي كه دوباره به 
تناسبي كنترل پذير برسد و فاز رشد جديدي را آغاز كند. 
گلدستون نظريه اش را از مالتوس وام گرفت، اما نكته مهم اين 
است كه گريزناپذيري شوم چنين چرخه اي را در آن حذف 
كرد. در اين نظريه ادعا شده بود كه رشد جمعيت بر جوامع 
انساني فشار مي آورد و هر جامعه اين فشار را به روش پيچيده 
و اختصاصي خود تحمل مي كند. گلدستون اين وضعيت را 
به زمين لرزه تشبيه مي كند. نيروهاي لرزه اي تا زمان لرزش 
در زير زمين انباشته مي شود، اما اينكه ساختمان هاي روي 
زمين پابرجا مي مانند، فرو مي ريزند يا در حد متوسط آسيب 
مي بينند به وضعيت ساختشان بستگي دارد. به همين دليل 
انقالب ها در يك دوره تاريخي خاصي بيشتر مي شوند، اما در 
دوره اي ديگر آشفتگي ها نمي تواند همه جوامع را از پا در آورد.

گلدستون دريافت كه عناصر مختلف يك جامعه -دولت، 
نخبگان، توده ها- واكنش متفاوتي به اين فش��ارها نشان 
مي دهند، اما برهم كنش نيز دارند. به عبارت ديگر، او با سامانه 
پيچيده اي سر و كار داشت كه مي شد رفتارش را به بهترين 
ش��كل به زبان رياضي نش��ان داد. مدل او براي علت وقوع 
انقالب ها شامل مجموعه اي از معادالت مي شود كه مي توان 
به زبان س��اده اين گونه بيان كرد: جمعيت پيوسته رشد 
مي كند و به مرحله اي مي رسد كه در آن زمين ديگر توان 
تأمين منابع مورد نيازش را ندارد. سطح استاندارد زندگي 
توده ها پايين مي آيد و احتمال بسيج خشونت آميز مردم باال 
مي رود. دولت سعي مي كند با اين وضع مقابله كند -مثاًل با 
تعيين سقف براي اجاره بها- اما چنين تدابيري به نارضايتي 
نخبگاني مي انجامد كه منافع مالي شان آسيب مي بيند. از 
آنجا كه نخبگان نيز همواره رو به فزوني اند و بر س��ر منبع 
محدوِد مشاغل بلندپايه و پول و نفوذ رقابتي تنگاتنگ دارند، 
طبقه شان به پذيرش ضرر و زياِن بيشتر تمايل چنداني نشان 
نمي دهد. بنابراين دولت مجبور مي شود براي آرام كردن 

توده ها به خزانه دست ببرد و درنتيجه بدهي ملي افزايش 
مي يابد. هرچه دولت مقروض تر شود، در مقابِل فشارهاي 
بيشتر انعطاف پذيري كمتري خواهد داشت. درنهايت آن 
دسته از نخبگاني كه به حاشيه رانده شده اند در مقابل دولت 
به حمايت از توده ها برمي خيزند، خشونت گسترش مي يابد و 
دولت آنقدر ضعيف شده است كه نمي تواند جلويش را بگيرد.

گلدس��تون راه هايي براي اندازه گيري پتانس��يل بسيج 
توده م��ردم، رقابت نخبگان و ت��وان پرداخت ديون دولت 
پيشنهاد داد و مفهومي تعريف كرد به نام »شاخص تنش 
سياسي«. به اختصار پس��ي )psi( يا Ψ- كه حاصل ضرب 
سه مولفه باال بود. او نش��ان داد كه مقدار پسي )Ψ( پيش 
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. شكافي كوچك -مانند قحطي يا تهاجم خارجي- 
ك��ه در مواقع ديگر به آس��اني قابل ترميم اس��ت، هنگام 
افزايش پس��ي به فوران اختالف و خش��ونت مي انجامد. 
نمي توان مح��رك اوليه چنين فوراني را پيش بيني كرد و 
به زمان دقيق وقوع بحران پي  برد ولي مي توان فشارهاي 
 ساختاري و درنتيجه ريسك چنين بحراني را اندازه گرفت.

مدل گلدستون ساده بود و خودش هم اين را تأييد مي كند. او 
مي توانست با اين مدل نشان دهد كه باال بودن شاخص تنش 
سياسي وقوع انقالب هاي تاريخي را پيش بيني مي كند، اما 
راهي براي پيش بيني وقايع آتي نداشت. اين بستگي داشت 
به تركيب دقيق سه مولفه ش��اخص پسي و نحوه تعامل 
آنها با نهادهاي جامعه مورد نظر. تالش هاي گلدس��تون 
گرچه ناقص بود ولي باعث شد انقالب را از منظري جديد و 
نگران كننده ببيند: نه  به عنوان نوعي اصالحات دموكراتيك 
براي رژيمي منسوخ، فاسد و انعطاف ناپذير، بلكه واكنشي 
در برابر نوعي بحران بوم شناختي -ناتواني جامعه در تحمل 
 رشد سريع جمعيت- كه به ندرت به حل بحران مي انجامد.

اين الگوها به گذشته محدود نمي شد. هنگامي كه گلدستون 
آخرين سطور شاهكارش، انقالب و شورش در دنياي مدرن 
نخستين۱۳ را مي نگاشت، اتحاد جماهير شوروي در حال 
فروپاش��ي بود. او اش��اره مي كند كه مقدار پسي در بلوك 
ش��وروي در دو دهه منتهي به ۱۹۸۹ به طور چشمگيري 
افزايش يافته بود و در كشورهاي در حال توسعه نيز همواره 
باال بوده است. او همچنين مي نويسد: »بسي مايه تعجب 
است كه امروزه اياالت متحده با چه سرعتي، از لحاظ ماليه 
دولتي و نگرش نخبگانش، همان مسيري را طي مي كند كه 

دولت هاي مدرن نخستين را به سوي بحران سوق داد.«
وقتي كتاب گلدستون در سال ۱۹۹۱ منتشر شد، تاريخ دانان 
جبهه گرفتند. لورنس استون، مورخ بريتانيايي، در نيويورك 
ريوي��و آو بوكس اثر گلدس��تون را اين گونه توصيف كرد: 
»بيش ازحد جس��ورانه و مبهم در ساخت مفهومي به نام 
شاخص تنش سياسي كه به اندازه تك شاخ واقعي است«. 
خود گلدستون اعتراف مي كند كه كتاب در حد انتظارش 
اثرگذار نشد. او مي گويد: »من و كتابم هر دو مغفول مانديم«. 
او بعدها در يكي از روزهاي ۱۹۹۷ تماسي از پيتر تورچين 

دريافت كرد.
در آن زمان، تورچين دوره اي از عمرش را سپري مي كرد كه 
به طنز »بحران ميانسالي« مي نامد؛ همان روزهايي كه در 
سن ۴۰ سالگي زيست شناسي را رها كرد و به تاريخ گرويد. 
يكي از علل جذب او به اين پرسش كه چرا جوامع از درون 
فرو مي ريزند اين است كه فروپاشي يكي از آنها را به چشم 
خود ديده بود. او در روس��يه به دنيا آمد اما خانواده اش در 
سال ۱۹۷۸ به آمريكا مهاجرت كردند و تورچين تا ۱۹۹۲ 
به مسكو برنگشت. او به ياد مي آورد كه »در آن سال همه چيز 
كاماًل از هم پاشيده بود. ماه دسامبر بود؛ »روزگاري تيره و 
خوفناك. آدم هاي مست و اليعقل همه جا 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 
دكه داراِن وحشت زده به زور پول مي گرفتند، درحالي كه 
پليس تماشا مي كرد. اين تصاوير در ذهن تورچين ماندگار 
شد. تورچين مي گويد وقتي با كتاب گلدستون آشنا شدم، 
ديدم »قابل توجه« است، اما مدل پيشنهادي اش ناقص بود: 
»او چگونگي ورود جوامع به بحران را توصيف مي كند ولي از 
نحوه خروجشان بحث نمي كند«. بنابراين تورچين تصميم 
گرفت اين مدل را تكميل كند و دريابد كه آيا چنين الگويي در 
دامنه زماني و مكاني وسيع تر نيز كاربرد دارد يا نه. گلدستون 
بر دوران مدرِن اوليه تمركز كرده بود -دوره اي حدود چهار 
قرن كه از ۱۵۰۰ ميالدي ش��روع مي شد- تورچين نقطه 
شروع پيمايش خود را تا ۸۰۰۰ سال قبل و عصر نوسنگي 
به عق��ب برد. او ب��راي اين كار بايد مقادي��ر عظيمي داده 
جمع آوري مي كرد و از اين نظ��ر خوش اقبال بود: رويكرد 
كميتي تاريخ كه در دهه ۱۹۷۰ با دفاتر ثبت وقايع حياتي 
 آغاز شده بود در دهه هاي اخير شتاب چشمگيري گرفته بود.

گرچه تاريِخ مكتوب تكه تك��ه و پراكنده مانده بود اكنون 
مي ش��د درباره چند و چون انقراض مردماني كه پيش تر 
زندگي مي كردند حرف هايي نو زد، حتي اگر اثري مكتوب 
از آنها در دس��ت نبود. و فراتر از آن، از ديدگاه رياضي دانان، 
مي ش��د اين حرف ها را با عدد و رقم بيان كرد. براي مثال 
نمونه هاي يخي به دست  آمده از سرزمين گرينلند نماينده 
دقيقي براي فعاليت اقتصادي در اروپا از آب در آمد، چون 
اليه هاي هميشه منجمِد زمين آلودگي را در خود محبوس 
و نوساناِت آلودگي را در طول قرن ها ثبت مي كند. بزرگي و 
ساختار ويالهاي اش��راف زادگان نشان از رقابت نخبگان و 
گنجينه هاي سكه حكايت از دلواپسي درباره كشمكش هاي 
قريب الوق��وع دارد، درحالي كه ناهنجاري هاي اس��كلتي 
س��وءتغذيه را آش��كار مي كند؛ متغيري كه نشان دهنده 
استاندارد زندگي است. از مدت ها پيش به ارزش اطالعاتي 
اين متغيرهاي نماينده پي برده بودند، اما اكنون داده هاي 
كّمي چندين ده��ه و گاهي چندين قرن نيز به آنها اضافه 
شده بود، درنتيجه مي ش��د روندهاي تاريخي را در طول 
زمان تشخيص داد. هرچه نماينده بيشتري براي متغيري 
خاص در دست داشتيد، مي توانستيد از گذشته تصويري 

روشن تر ترسيم كنيد.
ادامه در صفحه 9

  پيش بيني وقايع آينده ش�ايد بزرگ ترين 
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 
آرزو دست بردارند. بااين حال هنوز كساني پيدا 
مي شوند كه دلشان بخواهد بخت خودشان را 
در اين مسير آزمايش كنند. يكي از آنها پيتر 
تورچين اس�ت. زيست شناسي عالقه مند به 
رياضيات كه با كالن داده ه�ا، معادالت آماري 
و تكنيك هاي محاسباتي جديد سراغ تاريخ 
آمده است و ظاهراً حرف هايي براي گفتن دارد

برش

  Wed. Jan 8.  چهار شنبه 18  دي 1398   12جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1569  2020 

 شكست برجامي ترامپ 
زير گام پنجم ايران

برخي رس��انه هاي غربي به ويژه در اياالت متحده، 
گام پنج��م ايران در راس��تاي كنار گذاش��تن همه 
محدوديت ها در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را 
مهم ترين نقطه فرآيند كاهش تعهدات ايران پس از 
خروج واشنگتن از برجام ارزيابي كردند كه در عين 
حال نشان دهنده ناتواني »دونالد ترامپ« در به زانو 
درآوردن تهران و باخت وي در اين قمار سياسي است.

سرانجام يك س��ال ونيم پس از خروج دولت اياالت 
متحده از توافق هسته اي ميان ايران و ۱+۵ و ناتواني 
كشورهاي اروپايي در برآورده كردن منافع برجامي 
تهران، ايران روز يكشنبه گام پنجم و نهايي كاهش 
تعهدات كشورمان در برجام را عملياتي كرد. دولت در 
بيانيه اي اعالم كرد كه در مورد فعاليت هاي هسته اي 
ديگر هيچ محدوديتي را در حوزه عملياتي نمي پذيرد. 
اگرچه رسانه هاي جهان به ويژه در غرب طي چند روز 
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 توجه ها بيش از 
پيش به قاطعيت جمهوري اسالمي ايران براي مقابله 

با زورگويي هاي اياالت متحده معطوف شود.
بس��ياري از تحليل ها گام پنجم جمهوري اسالمي 
ايران را مهم ترين جنبه از اقدامات تهران پس از خروج 
كاخ سفيد از توافق هسته اي عنوان كردند. تارنماي 
خبرگزاري »آسوش��يتدپرس« در گزارشي با اشاره 
به اين موضوع كه تهران محدوديت هاي هس��ته اي 
را كنار گذاش��ت، ادعا كرد تحوالتي كه در چند روز 
گذش��ته در منطقه رخ داده است از يك سو احتمال 
تسريع فعاليت هاي هسته اي ايران را افزايش داده و از 
طرف ديگر امكان بازگشت داعش به عراق را محتمل 
مي سازد. در اين چارچوب هر دو روند مي تواند شرايط 
منطقه را خطرناك و بي ثبات تر از قبل كند. طبق اين 
تحليل دركنار برداشته شدن همه محدوديت هاي 
هس��ته اي، موضوعي كه افزايش تنش ها 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 
پايگاه ها به حفاظت از خودش��ان معطوف شود 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��ته اي از زمان خروج يكجانبه دونال��د ترامپ از 
برجام به ش��مار مي رود اما تهران تاكيد دارد رويكرد 
باز و مثبتي را نس��بت به مذاكره با اروپا دارد. شبكه 
رسانه اي »ان پي آر« امريكا نيز با بيان اين موضوع كه 
ايران يكي از مهم ترين بخش هاي توافق هس��ته اي 
سال ۲۰۱۵ را كنار گذاشت، افزود توافقي كه در دوره 
رياست جمهوري »باراك اوباما« امضا شده بود از ماه 
مه ۲۰۱۸ و با خروج امريكا از آن  سپس با آغاز رويكرد 
فشار حداكثري واش��نگتن بر تهران به نوعي از هم 
پاشيد.  اين گزارش با اشاره به تحليل »ديويد آلبرايت« 
مدير موسسه »علوم و امنيت بين المللي« آورده است 
برجام توافقي بود كه فعاليت هاي هس��ته اي ايران را 
محدود مي كرد. وي براين باور است اكنون توافق پايان 
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 
۶۰ روز پس از گام قبلي ايران تصميم اخير گرفته شد 
كه با اقدامات پيشين تهران سازگار بود. اما نمي توان 
اقدام اخير را به عنوان پيامي كه بازتاب دهنده شرايط 
كنوني است، به شمار نياورد. وي تصريح كرد: ايران اگر 
ببيند منافع اقتصادي توافق هسته اي برايش تضمين 
شده است به توافق باز مي گردد. برخي ناظران چند روز 
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��المي 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 
جمله اتفاقاتي بودند كه شكست سياست خارجي كاخ 
سفيد را به نمايش گذاشت. اقدام اخير ايران يعني گام 
پنجم از نگاه برخي تحليگران در غرب، نشان دهنده 
آن است كه رويكرد رييس جمهوري امريكا در به زانو 
در آوردن ايران در قضيه برجام شكست خورده است. 
روزنامه »نيويورك تايمز« در گزارشي گام پنجم ايران 
را چالشي تازه براي ترامپ ارزيابي كرد و عنوان داشت 
ترامپ بيان مي كرد توافقي كه فعاليت هسته اي ايران 
را تا ۱۵ سال محدود مي كند، خوب نيست اما ايران در 
پاسخ به اقدامات واشنگتن اعالم كرده است كه پس 
از كمتر از ۵ سال آن محدوديت ها را كنار مي گذارد. 
در بخشي از اين گزارش آمده است براي بيشتر مردم 
جهان، تصميم رييس جمه��وري اياالت متحده در 
خروج از توافق هسته اي ايران پايه گذار دشمني هاي 
كنوني ميان دو كش��ور بود. در حالي كه وي در سال 
۲۰۱۸ اين توافق را به دليل ۱۵ ساله بودن آن ناقص 
مي دانست اما اكنون تهران به جاي تسليم شدن در 
مقابل فشارهاي امريكا، اعالم كرد به محدوديت ها 
پايان مي بخشد. اين روزنامه امريكايي تصريح كرد »در 
عمل قمار ترامپ به طور كلي نتيجه عكس داشت«. 
تارنماي شبكه خبري »بلومبرگ« هم با ذكر اينكه 
ايران بخش كليدي از توافق هسته اي را كنار گذاشت، 
عنوان كرد: اين تصميم باعث افزايش تنش در منطقه 
مي شود به ويژه آنكه پيش تر اسراييل در اين زمينه 
تهديدهايي را مطرح كرده بود. اگرچه اعالم چنين 
تصميمي نشانه اي از فروپاشي نهايي توافق مي تواند 
تفسير شود اما تهران اعالم كرد به همكاري با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد و اگر تحريم ها 
برداشته شوند به توافق باز خواهد گشت. در اين شرايط 
هم برخي هنوز آينده برجام را تاحدودي نامشخص 
مي دانند. به اعتقاد »مارك فيتزپاتريك« كارشناس 
برجسته حوزه هسته اي، شرايط كنوني مبهم است 
زيرا بيانيه ايران عرصه را هم براي مذاكره و هم در جهت 
منبع: ايرنا افزايش تنش باز گذاشته است. 
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اينترنتوسرمايهداري

از مگامال تا آمازون

چگونه تحليل هاي گذشته مي تواند آينده را نجات دهد

احسان عزيزي|  پژوهشگر علوم اجتماعي|
رس��انه و اينترنت در خدمت توليد و مصرف هرچه بيشتر 
كاالها ش��كل گرفته اند، نه در جهت ارتقاي وجه معنوي، 

فكري و انساني شهروندان. 
»نمايش، روياي شوِم جامعه مدرِن زنجيري است كه نهايتا 
بيانگِر چيزي جز ميل خوابيدنش نيست.  نمايش نگهبان اين 

خواب است.« گي دوبور، جامعه نمايش
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 مي توان 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 هم اكنون خواندن اين 
متن توسط شما به واسطه انقالب ديجيتال در چند دهه 
اخير است.  ميزان وسعت و تاثيرگذاري تحوالت ديجيتال بر 
زندگي بشر چندان است كه مي توان زندگي بشر را به پيش 
و پس از وجود كامپيوتر و اينترنت تقسيم بندي كرد.  امروزه 
از لحظه اي كه سر از بالين برمي داريم تا شب كه به خواب 
برگرديم نه تنها ساعت ها به صفحات ديجيتال تلفن هاي 
همراه مان، تلويزيون ها و ماهواره ها خيره مي شويم، بلكه 
بسياري از امور روزمره و كاري مان به واسطه وجود ابزارهاي 
ارتباطي و تكنولوژي هاي ديجيتال پيش مي روند و اين امر 
يك وابستگي ضروري را براي استفاده از ابزارهاي ديجيتال 
براي مان ايجاد كرده است.  براي مثال استفاده از كارت هاي 
اعتباري اين روزها بيش��تر از پول نقد كاغذي رايج است و 
حتي يك ميوه فروش ساده هم بدون داشتن ابزار استفاده از 
كارت اعتباري كسب و كارش دچار اختالل مي شود و شايد 
بسياري از مشتري هاي خود را از دست بدهد.  اما مساله به 

اينجا ختم نمي شود. 
اس��تفاده از ابزاره��اي الكترونيكي و ديجيت��ال از حيث 
گستردگي و نفوذشان در بطن امور اقتصادي، مردم جهان را 
ناگزير به استفاده از آنها كرده است.  امروزه بانك ها، ادارات و 
موسسات دولتي، صنعتي، توليدي و تقريبا تمامي نهادهاي 
اجتماعي را نمي توان بدون وجود ابزارهاي الكترونيكي و 
ديجيتالي متصور شد.  اما استفاده از ابزارها و تكنولوژي هاي 
ديجيتال، كامپيوتر، موبايل و اينترنت امروزه ديگر صرفا 
جنبه ضرورت كاركردي در اقتصاد، سياس��ت و پيشبرد 
اهداف دولت ها، سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي را ندارند، 
بلكه بخ��ش اعظمي از كاركردهاي ش��ان وجه مصرفي و 
سرگرم كننده و تسهيل كننده ارتباطات گروهي و بين فردي 
دارند.  در حقيقت از زماني كه انحصار استفاده از ابزارهاي 
الكترونيكي و ديجيتالي از دست دولت ها و حاكميت ها خارج 
شد، حاال بايد كاركردها و انگيزه هاي استفاده از آنها نيز تغيير 

مي كرد يا ايجاد مي شد. 
در اين مرحله از توسعه تكنولوژي ابزارهاي ارتباطي مانند 
تلفن، تلفن همراه و اينترنت جنبه اي مصرفي و سرگرم كننده 
پيدا كردن��د و در جهت برآورده س��ازي چنين كاركردي 
ماهيت شبكه هاي اجتماعي شكل گرفت، آن هم در جهان 
سرمايه دارانه اي كه كاالها، توليد انبوه و انباشت هرچه بيشتر 
محور بازار و اقتصاد است.  اقتصادي كه در يك »اين هماني« 
يا پيوند و قرابت نحس با سياس��ت هردو در كنار يك ديگر 
زيربناي س��ازنده زندگي بشر ش��ده اند.  اقتصاد يا به زعم 
ماركس شيوه توليد در تعامل با سياست تمامي جنبه هاي 
زندگي انسان معاصر را تحت تأثير قرار داده است.  مقياس 
اين ساختار محدود به دولت  ملت، كشورها و حتي مناطق 
جغرافيايي و سياسي خاصي نيست، بلكه در سطح جهاني 
است، به عبارتي سرمايه داري بازاري براي توليد و مصرف كاال 
در مقياس كره خاكي خلق كرده است.  بنيان هاي مفاهيمي 
چون »جهاني سازي« يا »جهاني شدن« به مثابه پروژه يا 
يك روند طبيعي را بايد در دل مناس��بات اقتصادي نظام 

سرمايه داري جست وجو كرد. 
لويي آلتوسر فيلسوف نئوماركسيست ساختارگراي فرانسوي 

معتقد است كه ساختارها داراي عمق هستي شناختي اند، 
به اين معنا كه ساختارها مشاهده ناپذير، نرم و نامرئي اند.  
ساختارهاي پنهان و مسلط بر جامعه كنش هاي افراد را شكل 
مي دهند و »ايدئولوژي هاي« منتشر شده از جانب نظام هاي 
اقتصادي و سياسي اند كه زندگي، تعامل و كنش هاي افراد 
جامعه را شكل مي دهند.  طبق نظر آلتوسر افراد و كنشگران، 
عروس��ك هاي خيمه شب بازي بيش نيستند؛ ساختارها 
رشته نخ هاي نامرئي هستند كه عروسك ها را به حركت 
درمي آورد، اما خود نخ نامرئي است.  در نهايت آنچه اصالت 
دارد نه فرد و كنش هاي آن )كه خالي از جنبه ارادي، خالقانه 
و عامالنه است( بلكه جامعه و ساختارهاي كالن اقتصادي و 
سياسي است كه اصالت دارد.  اگر تكنولوژي هاي ديجيتالي 
مدرن فراگير را كه امروزه بسياري از مردم در سراسر جهان 
از آنها استفاده مي كنند از منظر نظريه آلتوسر مورد بررسي و 
تأمل قرار دهيم، نه تنها بسياري از جنبه هاي پنهان كاركرد 
تلويزيون ها، ماهواره ها، اينترنت و ش��بكه هاي اجتماعي 
روشن خواهد شد كه ماهيت پيدايش و ظهور بسياري از 
رسانه ها، شبكه هاي اجتماعي، اپليكيشن ها و وب سايت ها 

نيز روشن خواهد شد.  
ايدئولوژي به شكلي آرام و بي آنكه از وجودش مطلع شويم 
به رفتارها، كردارها و خط  مشي زندگي ما شكل مي دهد.  در 
اين ميان رسانه ها، اينترنت و كاركردها و ابزارهاي گسترده و 
متفاوتش به عنوان جديدترين دستاورد تكنولوژيك بشر از 
اين قاعده مستثنا نيست.  به زعم آلتوسر دولت ها به واسطه 
نظام آموزشي، توليدات فرهنگي، هنري و رسانه اي سلطه و 
سركوب نرم و پنهاني را ايجاد كرده اند كه افراد به طور ارادي 
تن به ايدئولوژي، رفتارها و كنش هاي مطلوب مورد نظر آنها 
مي دهند؛ در واقع سرمنشأ سلطه و سركوب نرم دولت هاي 
مدرن به واس��طه آزاداي ه��اي كاذب، صوري و نيم بندي 
است كه دولت ها به شهروندان خود مي دهند.  ساختارهاي 
اقتصادي و سياس��ي پنهان در نق��ش هدايت كنندگان 
كنش هاي ف��ردي با اعط��اي اصطالح��ا آزادي ها و حق 
انتخاب هايي كه از پيش طراحي شده است بر شهروندان 
اعمال قدرت مي كنند.  اما منش��أ اصلي قدرت و سلطه به 
دولت ها محدود نمي ش��وند و اگر كمي مقياس تحليل و 
ميدان ديدمان را وسعت بخشيم، دولت ها خود كارگزار منابع 
قدرت عظيم تري هستند كه در مقياس جهاني تأثيرگذارند. 

اگر مرحله اول نظام س��رمايه داري 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، 
كارگران كمي زمان فراغت و توان مالي براي خريد و مصرف 
پيدا كرده اند.  كاركرد طبقه كارگر در توليد كافي نيست، 
بلكه بايد در مصرف هرچه بيشتر نيز شريك باشد تا سود و 
انباشت سرمايه افزايش يابد.  از ِقبِل چنين منطقي است كه 
رسانه و اينترنت نيز در خدمت توليد و مصرف هرچه بيشتر 
كاالها شكل مي گيرند، نه در جهت ارتقاء وجه معنوي، فكري 
و انساني ش��هروندان.  آنچه براي ايدئولوژي سرمايه داري، 
كانون اهميت است توليد، س��ود و انباشت هرچه بيشتر 
است و براي تحقق اين مهم بايد دولت ها و حاكميت هايي 
در مناطق مختلف جهان ايجاد ش��وند كه نماينده اجراي 
مانيفست اقتصادي و سياسي س��رمايه داري را عهده دار 
باشند.  به اين معنا هيچ دولت و حكومتي از روند جهاني سازي 
سرمايه داري مستقل نيست و حتي موجوديت شان در گرو 

اجراي برنامه هاي اقتصادي و سياسي سرمايه داري است. 
به نظر مي رسد ديجيتالي شدن زندگي بشر روندي روزافزون 
و صعودي را سپري مي كند، چنانچه كسب و كارهاي محلي 
و سنتي در يكي دو دهه اخير در كشورهايي كه زيرساخت 
كسب و كارهاي ديجيتالي و اينترنتي را فراهم كرده اند دچار 
زوال و ركود و كساد شده  است.  سرمايه داري ديگر به ساخت 
و س��از مال ها و فروش��گاه هاي بزرگ زنجيره اي در دنياي 
حقيقي كفايت نمي كند، بلكه بستر تبليغاتي و انقيادگر 

اينترنت را در جهت مصرف هرچه بيش��تر كاالها كاركرد 
تسريع بخش و تسهيل گري ايجاد كرده است: غايت، انباشت 
هرچه بيشتر سرمايه است.  از اين روست كه وب سايت هايي 
مانند آمازون، يوتيوب، فيس بوك و بسياري ديگر كاركردي 
بسيار گسترده تر و عظيم تر براي تبليغ، عرضه و فروش كاالها 
دارند، كاركردي نه در مقياس شهري )مانند آنچه مال ها و 
پاساژها( كه مخاطبان محدودي در سطح شهرها و كشورها 
دارند، بلكه در مقياس جهاني.  مخاطبان و مش��تريان اين 
وب سايت ها و شبكه هاي اجتماعي در سطح جهاني است، 
آمازون اينك يك مگامال در مقياس جمعيت كره خاكي 
است )شايد عمال هنوز چنين امري تحقق نيافته است اما 

دست كم با اين هدف شكل گرفته است(. 
حال براي ثمربخش��ي س��رمايه گذاري س��رمايه داران و 
نمايندگان شان )دولت ها، شركت هاي چندمليتي و... ( و 
ترغيب و اقناع كاربران اينترنت بايد سازوكارها و بسترهايي 
ايجاد كرد، به اين معنا كه وجود كاالها و توليد انبوه كافي 
نيست، بلكه فرهنگ مادي و مصرف گرايانه و نمايشي بايد 

ترويج و تبليغ شود.  
به اين اعتبار نطفه ش��كل گيري بس��ياري از شبكه هاي 
اجتماعي، وب س��ايت ها و حتي كاربرده��ا و ويژگي هاي 
تلفن هاي 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��رمايه داري و تم��دن غربي ك��ه نقش مهم��ي نيز در 
راديكاليزه ك��ردن جنبش ه��اي عدالت خواهانه 1968 
فرانس��ه ايفا كرد، متني پيش گويانه در توصيف وضعيت 
كنوني جوامع و عرصه هاي زندگي شهروندان، اينترنت و 
 شبكه هاي اجتماعي اس��ت.  اين متن گزاره ها و ايده هايي

 در خصوص ظاهرگرايي و نمايشي بودن رواج فرهنگ مادي 
سرمايه داري ارايه مي كند كه گويي ويژگي هاي برخي از 

كاركردهاي شبكه هاي اجتماعي را توصيف مي كند. 
دوبور در اولين ايده با وام گيري از اولين خطوط »سرمايه« 
اثر ماركس مي نويس��د: »تماِم زندگي جوامعي كه در آنها 
مناس��بات مدرِن توليد حاكم اس��ت به صورِت انباش��ِت 
بي كرانگي از نمايش ها تجلي مي يابد.  هرآنچه مستقيما 
زيسته مي شد در هيات بازنمودي دور شده است«.  نويسنده 

در اين جمله ب��ا دخل و تص��رف در اولين جمله كاپيتال 
»كاالها« را با »نمايش ها« جايگزين مي كند.  اكنون چالش 
اصلي اين نظام ديگر نبود نيروي كار و كمبود منابع توليد 
نيست، بلكه يك پارچه سازي هرچه بيشتر جامعه در جهت 
مصرف هرچه بيش��تر، تبعيت و تصدي��ق نظم و فرهنگ 
مصرفي و نمايشي اس��ت.  نمايش بايد نگاه ها و آگاهي ها 
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 
سرمايه داري در اينترنت، اينستاگرام است.  در ادامه با ارجاع 
به برخي از مهم ترين گزاره هاي »جامعه نمايش« تحليلي 
از ماهيت كاربردها و ويژگي هاي اين ش��بكه اجتماعي با 
ذكر مثال ارايه مي كنيم.  »نمايش نه مجموعه اي از تصاوير، 
بلكه رابطه اي اس��ت اجتماعي ميان اشخاص كه از طريِق 
تصاوير واسطه اي شده است«.  اشتراك گذاري تصاوير در 
اينستاگرام به نمايش گذاشتن نسبت و رابطه كنشگران با 
جهان اجتماعي و مادي آنهاست.  براي مثال بازنمايي زندگي 
و فرهنگ الكچري از سوي طبقات باال، نمايش تفريحات و 
شخصي ترين لحظات زندگي در اينستاگرام به نوعي پوشش 
و بازتاب دادن آن به واسطه تصاوير در راستاي تمايزگذاري 
با ديگران است.  در حقيقت نمايش زندگي مرفه از جانب 
طبقات باال به نوعي تمايزگذاري آنها بين خود و مخاطباني 
است كه اين تصاوير را مي بينند.  از اين روست كه »نمايش 
بيشتر ]جهان بيني[ است كه تبديل به واقع شده و ترجماِن 
مادي يافته است.  جهان بيني اي است كه عينيت يافته«.  به 
واسطه نمايش لحظات و تجربيات مختلف زندگي است 
كه طبقات و گروه هاي اجتماعي از يك س��و بين يكديگر 
تمايزگذاري مي كنند و از يك سو خود فريفته يكسان سازي 
فرهنگ ها، سبك هاي زندگي، نوع پوشش و تجربيات يك 

دست شده اند. 
»نمايش، دريافته در كليتش، توأمان نتيجه و پروژه شيوه 
توليد موجود است.  تكمله يا تزئيِن اضافه شده اي بر جهاِن 
واقعي نيست.  نمايش قلِب غير واقعيت گرايي جامعه واقعي 
اس��ت«.  از اين رو نمي توان نمايِش نوكيس��ه گان همراه 
ب��ا پرچم ها و نمادهاي مذهبي و عزاداري با ماش��ين هاي 
ميلياردي وارداتي را بي مناس��بت با س��اختار اقتصادي و 
سياسي تحليل كرد و فهميد، چه اين نمايش عينيت يافته 

و تجلي اقتصاد سياسي كنوني يعني وجود طبقه اي مسلط 
كه به واسطه دستيابي به منابع قدرت و ثروت در يك تفاهم 
نانوش��ته در پي نهايت بهره برداري از آن است.  » نمايش. . . 
تحت اشكاِل ويژه اش، خواه اطالع رساني باشد يا ترويج، تبليغ 
باشد يا مصرِف مستقيم سرگرمي ها، نمايش الگوي كنوني 
زندگي اجتماع غالب را تشكيل مي دهد.  تصديق همه جا 
حاضر انتخاِب از قبل شده اي در توليد و مصرِف منتج شده 
از آن است.  شكل و محتواي نمايش به گونه يكسان توجيِه 
تاِم شرايط و اهداِف نظامند.  نمايش به عنوان اشغاِل بخِش 
اصلي زماِن زيسته خارج از توليِد مدرن حضور هميشگي اين 
توجيه هم هست«.  جنبه نمايشي و بيان ظاهري اينستاگرام 
بهترين بستر براي ترويج، تبليغ و سرگرم سازي كاربران در 
جهت سبك و الگوي زندگي و مصرف غالب را ايجاد كرده 
است.  شما در اينستاگرام الگوهاي جديد پوشش، آرايش، غذا 
خوردن، رستوران گردي و بسياري ديگر از مصاديق الگوها و 

سبك زندگي را مي توانيد دنبال كنيد. 
به زعم دوبور نمايش به صورت يك موجوديت و ايجابيِت 
غيرقابل بحِث بي كران دس��ت نيافتني نمودار مي گردد.  
»نمايش. . .  تنها حرفش اين اس��ت كه آنچه ظاهر ش��ود 
خوب است، آنچه خوب اس��ت ظاهر مي شود.  رفتاري كه 
نمايش اصوال مطالبه مي كند پذيرش منفعالنه اي است 
كه پيشاپيش شيوه ظاهر شدِن بي بديِل خود، با در آوردِن 
ظواهر به انحصاِر خود، عمال كس��ب كرده است«.  شايد از 
همين روست كه شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام 
و فيس بوك تنها گزينه )اليك( يا پس��نديدم دارند و هيچ 
گزينه اي براي رد، انكار و عدم تمايل و دوس��ت نداش��تن 
مطالب در گزينه هاي شان وجود ندارد،  چرا كه انتظار دارند 
كاربران آنچه را به نمايش درمي آيد منفعالنه بپس��ندند و 
تصديق كنند.  سرمايه داري در مرحله نخست براي تسلط 
امر اقتصادي بر امر فرهنگي از غايت ق��رار دادِن زندگي از 
»بودن« به »داشتن« شده بود و در مرحله كنوني اشتغال 
تام شهروندان )و در اينجا كاربران اينترنت( بايد به سير نزولي 
تعميم يافته ديگري از »داشتن« به »نمودن« بينجامد، چرا 
كه غايت »دارايي و برازندگي« كاركرد غايي اش به نمايش 
گذاشتن است،  چرا كه »نمايش س��رمايه است در چنان 

درجه اي از انباشت كه به تصوير تبديل مي شود.« 
منبع:  باشگاه انديشه

تورچين در سال ۲۰۰۳ در كتاب پويايي  هاي تاريخي الگوي 
چرخه هاي قرني را در جوامعي نش��ان داد كه از هزاره اول 
پيش از ميالد تا حول و حوش 18۰۰ تطور يافته و به فرانسه 
و روس��يه امروزي تبديل ش��ده بودند. او همچنين نشان 
داد كه لرزه هاي كوتاه تري نيز ب��ر ثبات اين جوامع افتاده 
كه نزديك به ۵۰ سال طول مي كش��د. وي اين دوره هاي 
كوتاه را “چرخه هاي پدر و پسري “ ناميد: وقتي يك نسل 
متوجه وجود بي عدالتي شده، اقدام به اصالح آن با روشي 
خشونت آميز كرده است، نسل بعدي كه تربيت يافته همين 
وضع بوده از خشونت طفره رفته، سپس نسل سوم همه چيز 
را از نو شروع كرده است. بسياري از پژوهشگران همان اندازه 
كه چند س��ال پيش به گلدستون ايراد مي گرفتند، به كار 
تورچين نيز با ديده ترديد نگريستند. جوزف ِتينر، تاريخ دان 
و انسان شناس دانشگاه ايالتي يوتا، در نشريه نيچر نوشت: 
»مورخان مهمي مدت هاس��ت نظريه ه��اي چرخه اي را 
بي اعتب��ار كرده اند«. اما تورچين ت��ازه اول راه بود. او همه 
انرژي اش را صرف جمع آوري داده ها كرد و در سال ۲۰1۰ 
به همراه دو انسان شناس دانشگاه آكسفورد پايگاه سشات 
را به منظور س��اماندهي داده ها براي استفاده در مطالعات 
تطبيقي جوامع راه اندازي كرد. سش��ات يك پايگاه داده 
شامل اطالعات تاريخي و باستان شناختي است كه به نام 
الهه نگارش و ثبت وقايع در اساطير مصر باستان نام گذاري 
شده است. سشات آماج همان انتقاداتي شد كه به طوركلي 
كالن داده را نشانه رفته است. مخالفان مي گويند، ِصرف زياد 
بودن حجم داده ها به معني قابليت اطمينان بيشتر نيست. 
برعكس، چنين پايگاهي خطر سوگيري تفسيري را از طرف 
نخستين ثبت كنندگان اطالعات تاريخي افزايش مي دهد و 
داده ها را عاري از بافت تاريخي در نظر مي گيرد. بنيانگذاران 
سشات در پاسخ مي گويند كه عموماً هرگونه مطالعه تاريخ 
مشكل سوگيري را دارد و فقط تجزيه و تحليل مقادير عظيم 
داده به دوري از چنين عامل مختل كننده اي امكان مي دهد 

و نشان هايي از نزديكي به حقيقت را در خود دارد.

تاكنون بنيانگذاران سشات با همراهي بيش از 9۰ همكار 
متخصص ديگر -ش��امل تاريخ دانان، باستان شناس��ان و 
انسان شناس��اني برجس��ته- داده هاي مربوط به جوامع 
ساكن در مناطق پايين دست رشته كوه اند تا آبگير كامبوج 
و ايس��لند تا مصر علي��ا را گردآوري كرده ان��د. تورچين با 
تحليل اين داده ها نشان داد كه همان چرخه هاي دوگانه 
-چرخه قرني و چرخه پدر و پسري- با الگوهاي بي ثباتي 
در اروپا و آس��يا تا دوران كش��اورزان اوليه هم خواني دارد. 
اي��ن چرخه ه��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 چرخه هايي در 
جوامع صنعتي مدرن نيز ديده مي شود؟ تورچين شاخص 
پسي را براي نشان دادن نيروهاي شكل دهنده بازار كار مدرن 
به روزرساني كرد و متغيرهاي نماينده جديدي متناسب با 
دنياي صنعتي شده برگزيد. اين متغيرها عبارت بودند از 
دستمزد واقعي براي قابليت بسيج توده ها، نرخ اطاله بررسي 
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 1۷8۰ تا امروز 
محاسبه كرد. مقدار اين شاخص در دوراني موسوم به »عصر 
احساسات خوب« در حوالي سال 18۲۰ پايين بود، در دهه 
186۰ -دوران جنگ داخلي امريكا- باال رفت و بار ديگر در 
سال هاي پس از جنگ جهاني دوم پايين آمد. از سال 19۷۰ 
به بعد نيز همواره باال رفته بود. اما اين بدين معني نيست كه 
محكوم بوديم به بحران. جوامع زيادي از فاجعه اجتناب كرده 
بودند، و تورچين مي خواست مدلي بسازد براي درك اينكه 

آن جوامع چگونه موفق به چنين كاري شده اند.
تورچين در اواخر دهه 198۰ به جنگل هاي لوئيزيانا سفر 
كرده بود، جايي ك��ه در آن با حمايت مالي صنعت چوب 
به پژوهش درباره هجوم پرهزينه آفتي به نام سوسك كاج 
جنوبي پرداخت. در آن زمان، روش متعارف براي كنترل 
اين آفت سمپاسي كردن منطقه آلودگي بود. تورچين نشان 

داد كه اين كار فقط مدت هجوم را زياد مي كند، چون گونه 
ديگري از سوس��ك را نيز مي كشت كه شكارچي طبيعي 
سوسك كاج بود. قطع درختان آفت زده و حذف آنها روش 
بهتري بود. او نشان داد كه به منظور كاهش شدت بحراِن يك 
سامانه بوم شناختي پيچيده و افزايش هرچه بيشتر شانس 

بازيابي آن، مي توان در خوِد سامانه مداخله كرد.
تورچين اميدوار است بتواند استراتژي هاي مشابهي براي 
فرونش��اندن بحران هاي جوامع انس��اني كشف كند. اگر 
رويكردي كه تورچين و گلدس��تون به منظور الگوسازي 
براي تاريخ به كار مي گيرند درست باشد، اين بدان معناست 
كه آنها نه تنها مي توانند به درس��تي بپرس��ند كه در سال 
۲۰۲۰ چه اتفاقاتي منتظر ماست، بلكه مي توانند جوياي 
حوادثي نيز باش��ند كه تا چند قرن آتي منتظر ماس��ت. 
نبايد از اين علم جديد انتظار غيب گويي داشته باشيم، اما 
مي توان در شناس��ايي و رفع تهديدهاي ساختاري اي كه 
 ثبات جوامع ما را به خط��ر مي اندازند از آن كمك گرفت.

با اينكه جوامع گرايش دارند از مسيري كه گلدستون ترسيم 
كرد وارد بحران شوند، تورچين دريافت كه خروجشان ممكن 
است از مسيرهاي مختلفي اتفاق بيفتد، از بازيابي سريع 
گرفته تا فروپاشي كامل. به همين دليل بحران باعث مي شود 
جامعه درمقابل آشفتگي بيروني فوق العاده حساس شود. در 
اين وضعيت، اگر هيچ اتفاق بي ثبات كننده ديگري رخ ندهد، 
جامعه مي تواند خود را باز يابد -همان گونه كه انگلس��تان 
پس از انقالب بدون خونريزي 1688 خود را بازيافت. ولي 
ممكن است يك شوك خفيِف اضافي جامعه را به پيامدي 
وخيم تر يا حتي فروپاشي بكشاند. اتحاد جماهير شوروي 
پيش از فاجعه هسته اي چرنوبيل در سال 1986 رو به افول 
گذاش��ته بود، اما شايد ميخاييل گورباچف پر بيراه نگفته 
 باشد وقتي سقوط شوروي را ناشي از آن حادثه دانسته بود.

تورچين و همكارانش براي درك بهتر اين فاز از چرخه قصد 
دارند جوامعي متشكل از هزاران يا ميليون ها نفر را با كامپيوتر 
شبيه س��ازي كنند - اين كار را مدل س��ازي عامل بنيان 

 Wed. Jan8. 2020  چهار شنبه 18  دي 1398   12جمادي االول 1441  سال ششم    شماره   1569 

كودكان بي كاري كه 
پولسازي مي كنند

به گفته يك فعال حوزه ك��ودكان كار، با وارد كردن 
كودكان به صحنه كنسرت يا يك برنامه تلويزيوني، 
حقوق فردي آنها زيرپا گذاشته مي شود. دوم دي ماه 
سال 98 بود كه يك گروه موسيقي در كنسرت خود 
از كودك افغانستاني كه مورد توهين چند شهروند 
ايراني قرار گرفته  بود، دعوت كرد و او را روي صحنه 
برد. خواننده اين گروه وقتي كودك روي صحنه اين 
كنسرت بود، آهنگي افغانستاني خواند و آن آهنگ را به 
تمام افغانستاني ها تقديم كرد. اين كنسرت، نخستين 
موردي نبود كه خوانندگان از كودكان كار استفاده 
كردند، پي��ش از اين هم چنين 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 دشواري هايي كه در 
اين زندگي متحمل مي شوند، عنوان شود؛ در صورتي 
كه اگر تنها هدف كمك به كودكان كار باشد، لزومي 
به دعوت آنان روي صحنه نيست، مي توان با احترام 

به شان و رعايت حقوق كودكان به آنها كمك كرد.
هنرمنداني هستند كه عوايد حاصل از فعاليت هاي 
خود را براي كمك به كودكان كار اختصاص مي دهند، 
اما از آنها روي صحنه و در تبليغ كنس��رت يا برنامه 
تلويزيوني خود استفاده نمي كنند. درباره استفاده از 
كودكان كار در كنسرت و برنامه هاي تلويزيوني، فاطمه 
قاسم زاده، رييس هيات مديره شبكه ياري كودكان كار 
به خبرنگار ايرناپالس مي گويد: ممكن است زماني در 
برنامه تلويزيوني يا كنسرت درباره كودك كار صحبت 
شود، اما حضور آنها و صحبت با آنها به صورتي نباشد 
كه به حرمت اين كودكان لطمه وارد كند، زيرا ممكن 
است از اين كودكان به نوعي سوءاستفاده هنري شود. 
البته براي اينكه در كدام برنامه از كودكان سوءاستفاده 
شده، بايد برنامه به خوبي بررسي و هدف مديران از 

دعوت كودكان كار در آن برنامه در نظر گرفته شود.
ايران تنها كشوري نيست كه در برنامه هاي فرهنگي 
خود به كودكان كار و اقشار آسيب پذير جامعه توجه 
مي كند، بايد توجه داشت در صورت رعايت حقوق 
كودكان اي��ن برنامه ها مي تواند به نفع آنها باش��د. 
قاسم زاده تاكيد دارد: اين برنامه ها تا زماني كه در آن 
حقي از كودكان ضايع نشود، به نفع كودكان است، اما 
با وارد كردن كودكان به صحنه كنسرت يا يك برنامه 
تلويزيوني، حقوق فردي آنها زيرپاي گذاشته مي شود.

قاس��م زاده در ادامه مي افزايد: رفت��ار مردم معموال 
در ارتباط با ك��ودكان كار در خيابان چه ايراني و چه 
افغانستاني، بيشتر شامل بي تفاوتي، تحقير، آزار، تنفر 
و ترحم است و رفتار همراه با احترام و تكريم كه حق 
هر كودكي است كمتر مش��اهده مي شود. ترحم از 
جمله رفتارهايي است كه متاسفانه بسياري از مردم 
آن را رفتاري مناس��ب مي دانند و اجرا مي كنند. در 
مورد كودك افغانستاني نيز بعد از آزار او توسط فرد 
ناآگاهي، افراد ديگر بيشتر به رفتارهاي ترحم آميز در 
مورد او پرداختند، از جمله شركت او به عنوان مهمان 
ويژه در كنسرت. مسلما اين افراد حسن نيت دارند 
اما متوجه رفتار ترحم آميز خود و آسيبي كه از اين 
طريق به كودك وارد مي شود، نيستند. اصوال بردن 
اين نوع كودكان به مكان هاي خاص مانند سلماني، 
رستوران، كنسرت و...براي انان ناشي از ترحم است 
و گرنه راه هاي زيادي براي كمك به اين نوع كودكان 

وجود دارد.

    نبايد براي دادن آنچه حق كودك است
 از او سوءاستفاده كرد

يك برنامه تلويزيوني در ارديبهشت سال 96 از كودكان 
كار و معلم هاي شان براي شركت دراين برنامه دعوت 
كرد. اين برنامه تعدادي از كودكان را روي صحنه برد، 
با آنها صحبت كرد و دقايقي شاد براي كودكان كار رقم 
زد، اما اين كودكان بعد از اين برنامه چه حالي خواهند 
داش��ت؟ آيا ش��ب به جايي جز خانه خود مي روند؟ 
خانه اي كه فردا بايد از آن راه مترو، پستوي يك كارگاه، 
چهارراه هاي شهري و ... را پيش بگيرند. آيا مسووالن 
اين برنامه ها فكري براي فرداي كودكان كار كرده اند؟ 
يا فقط با استفاده از آنها دقايق تلويزيون را پر مي كنند؟

كودك كار از حقوق ابتدايي خود بي بهره است، حق 
آموزش و حق تغذيه سالم كه سازنده آينده ذهني و 
جسمي او است، از اين كودكان گرفته شده و درعوض 
آنها مجبورند كار كنند. قاسم زاده درباره تاثير استفاده 
از كودكان در رسانه هاي عمومي توضيح مي دهد: 
درست نبودن مساله در رعايت نشدن حقوق كودكان 
است. آموزش حق كودكان است و اگر كودكان به هر 
دليل از اين حق محروم شوند، نبايد اين كودكان را 
در رس��انه هاي عمومي وارد كنيم و بگوييم كه اين 
كودك نمي تواند 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 
مخارج تحصيلي و رفع سوءتغذيه اين كودكان، نبايد 
از خود آنها استفاده شود. نيازي نيست كه براي دادن 
اين حق به كودكان – حقي كه از بايد داشته باشند و 
از آنها گرفته شده است- تصوير آنها را در رسانه هاي 
عمومي نشان دهيم. جلوگيري از استفاده  رسانه هاي 
عمومي از كودكان كار در ش��رايطي اتفاق مي افتد 
كه نهادهاي دولتي و غيردولتي زيادي در اين حوزه 
فعال هستند و مي توانند جامعه و مسووالن برگزاري 
چنين برنامه هايي را درب��اره تاثير چنين رفتاري با 
كودكان آگاه كنند. رييس هيات مديره شبكه ياري 
كودكان كار در اين باره توضيح مي دهد: در همكاري 
كه با ديگر انجمن ها داريم، متوجه شديم، آنها هم با ما 
همفكر هستند. نبايد براي اجراي يك برنامه، 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 ميدان هاي شهر تهران كودكان را اصالح 
رايگان مي كردند. 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 داده ايد. اين 

خبر مي تواند فقط با اطالع رساني كتبي انجام شود.

مي نامند- و طوري برنامه نويسي كنند كه رفتارشان منطبق 
بر قوانيني باش��د كه از جوامع واقعي اس��تنباط كرده اند. 
آنها مي توانند اين جوامع شبيه سازي ش��ده را در معرض 
تنش قرار بدهند، مثاًل با تزريق زادوولد ناگهاني به صورت 
مجازي و اثرات آن را بر دولت، نخبگان و توده ها مش��اهده 
كنند. وقتي مقدار پسي به سطح بسيار خطرناكي رسيد، 
مي  توانند يك شوك - مثاًل در قالب حمله خارجي- به مدل 
اضافه كنند يا تاب آوري جامعه را با تقويت زيرس��اخت ها 
افزايش بدهند تا ببينند جامعه چه واكنشي نشان مي دهد. 
مي توانند پرس��ش هايي از اين دست بپرسند: براي سوق 
دادن يك جامعه بحران زده به س��وي فروپاشي كامل چه 
كاري الزم است؟ چه مداخالتي جامعه را به سرانجامي با 
خونريزي كمتر هدايت مي كند؟ چرا برخي جوامع نسبت 
به جوامع ديگر تاب آوري بيشتري دارند؟ البته، تجربه ما 
درباره بحران اقليمي نش��ان مي دهد كه حتي اگر بتوانيم 
آينده را مثل آب وهوا پيش بيني كنيم و به مجموعه اي از 
تدابير پيشگيرانه براي دفع خطر فروپاشي اجتماعي دست 
يابيم، اين بدان معني نيست كه از چنان اراده سياسي اي 
برخوردار خواهيم بود كه به چنين توصيه هايي عمل كنيم. 
درست است كه معمواًل جوامع انساني همواره در بازسازي 
خود پس از فجايع اجتماعي عملكرد بهتري درمقايس��ه 
با پيشگيري از فجايع داشته اند، اما استثناهايي نيز وجود 
دارد. تورچين به برنامه »ني��و ديل « امريكا در دهه 19۳۰ 
اش��اره مي كند كه در آن دوران نخبگان امريكايي رضايت 
دادند ثروت فزاينده خود را عادالنه تر تقسيم كنند، در عوِض 
اين تضمين ضمني كه »مباني نظام سياسي-اقتصادي 
به چالش كشيده نشود«. به گفته تورچين، جامعه امريكا 
توانس��ت با اين پيمان خود را از وضعيت��ي بالقوه انقالبي 
بيرون بكشد. گلدستون در ادامه مي خواهد اين پيام را به 
گوش همگان برساند كه اين گونه پيمان ها باز هم مي توانند 
كارساز باشند. او اكنون استاد سياست عمومي در دانشگاه 
جورج ميسوِن ايالت ويرجينيا و مشاور شوراي ملي اطالعات 
امريكاست -سازماني كه به تبيين استراتژي هاي بلندمدت 
امريكا مي پردازد- اما مي گوي��د ايده هايش تاكنون تأثير 
چنداني نداش��ته اند. 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 نداده اند، حتي در مواردي كه 
نشانه هاي بحراني قريب الوقوع انكارناپذير بوده است؟ او پاسخ 
داد كه چون قش��ر نخبگان كه در سايه ثروت و مزيت هاي 
ويژه خود از آش��وب در امان مانده اند، تا مدتي پس از آغاز 
فروپاشي همچنان به زندگي مجلل خود ادامه مي دهند. 
تورچين بر اين باور اس��ت كه تاريخ دانان نيز به زودي علم 
پيچيدگي را با آغوش باز خواهند پذيرفت، همان طور كه 
زيست شناسان نيم قرن پيش پذيرفتند. آنها خواهند فهميد 
كه اين علم به ما امكان مي دهد تا با ژرف بيني و دورنگري، 
الگوهايي را تشخيص بدهيم كه به چشم بشر ديده نمي شود. 
درواقع، اين اتفاق آغاز ش��ده اس��ت. در چند س��ال اخير، 
نهادهايي با هدف تشويق سياس��ت گذاران به انديشيدن 
درباره درس هاي بلندمدت تاريخ شكل گرفته اند، از جمله 
»مركز مطالعه ريسك وجودي« در دانشگاه كيمبريج. در 
نشست پرينستون يك تحليلگِر ريسك از مركز تحقيق 
و توسعه مهندس��ي ارتش امريكا حضور داشت كه به اين 
پرس��ش فكر مي كند كه چگونه مي توان اياالت متحده را 
 با نگاه به گذش��ته در برابر تهديدهاي آتي تاب آورتر كرد.

همه اين ها از نظر تورچين پيشرفت هاي دلگرم كننده اي 
است، اما سال ۲۰۲۰ فرا رسيده است و خطوط ايدئولوژيك 
چنان بين نهاده��اي قانون گذار، چه در امري��كا و چه در 
انگلس��تان، جدايي انداخته اس��ت كه نمي توانند كارايي 
مناسبي از خود نشان دهند. در هر دو كشور، نخبگان ناراضي 
قدرت را به نام مردم به دست گرفته اند، درحالي كه به علل 
اساسي بيماري جامعه نمي پردازند: نابرابري رو به گسترش، 

نخبگاني خودبين و دولتي شكننده.
گلدستون مي خواهد تسلي خاطر بدهد. او مي گويد: 
»هيچ ك��س در دهه 19۳۰ نمي توانس��ت تصور كند 
اروپا تا دهه 196۰ چقدر ثروتمند خواهد شد يا اينكه 
كش��ورهاي اين قاره متحد خواهند شد. ممكن است 
اوضاع يكي دو دهه بدتر شود، ولي احتمااًل پس از پشت 
سر گذاشتن بحران خيلي بهتر خواهد شد«. اين تسلي 

در ذات نگاه چرخه اي به تاريخ نهفته است.
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دانش و فن10دنياي فناوري

استار  ت آپ هايي كه با وجود چندين سال فعاليت، در سال 2019 تعطيل شدند

روياهايبربادرفتهكسبوكارها
گروه دانش و فن   

اغلب اوقات در رس��انه ها از استار  ت آپ هايي سخن به 
ميان مي آيد كه توس��ط چند جوان كاربلد و مشتاق 
راه اندازي ش��ده و پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري 
پيموده اند، اما به ندرت س��راغ آنهاي��ي مي روند كه در 
مسير راه اندازي كسب وكارهاي نوپا شكست خورده اند. 
هرچند اشتياق و تخصص دو شرط الزم براي موفقيت 
اس��ت اما در اين مسير بايد صدها مورد ديگر هم كنار 
هم قرار بگيرند تا طالع يك استار  ت آپ بدرخشد. بارها 
شنيده ايم كه هر شكست مي تواند پلي به موفقيت باشد 
و وب سايت ديجياتو از گزارش تك كرانچ، در نخستين 
روزهاي ۲۰۲۰ به مرور داستان استار  ت آپ هاي بزرگي 
پرداخته اس��ت كه باوجود ت��اش كاركنانش، پرنده 
خوشبختي روي شانه شان ننشس��ته است و سرآخر 
به تعطيل كردن استارت آپشان مجبور شدند و موفق 
نشدند كارنامه خود را به سال جديد ميادي برسانند.

هفت سال قبل يك استار  ت آپ سخت افزاري از نسل 
 WWDC جديد ماش��ين هاي اس��ات در رويداد
رونماي��ي ك��رد. كمپاني ج��وان آنك��ي )Anki( به 
دس��تاوردهايش افتخار مي كرد. آنكي س��ه سال بعد 
ربات كوچك Cozmo را معرفي كرد كه نتيجه يك 
سرمايه گذاري سنگين و به خدمت گرفتن انيماتورهاي 
س��ابق پيكس��ار و دريم وركس براي ايجاد عواطف در 
چش��م هاي ربات بود. اين شركت در اواخر ۲۰۱۸ هم 
از ربات��ي ديگر با عنوان»وكت��ور« رونمايي كرد اما در 
آوريل ۲۰۱9 و باوجود فروش ۱.۵ ميليون ربات براي 
هميشه تعطيل ش��د. مدت فعاليت اين استارت آپ از 
س��ال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 و سرمايه جذب شده اش، ۱۸۲ 

ميليون دالر بود.
استار  ت آپ چريوت )Chariot( در زمينه حمل ونقل 
فعاليت داشت و هدفش بازسازي اين حوزه با ناوگاني 
از ون ها بود. در اين س��رويس رانندگان بهترين مسير 
را براس��اس انتخاب هاي عمومي انتخاب مي كردند. 
عملكرد موفق چري��وت نظر مديران ف��ورد را به اين 
ش��ركت جلب كرد و در ۲۰۱۷ آن را به مالكيت خود 
درآوردند. هنوز دو س��ال از اين ماجرا نگذشته بود كه 
فورد بدون اعام جزييات دقيق شركت را براي هميشه 
تعطيل كرد. تنها توضيح كمپاني خودروسازي اين بود 
كه در دنياي امروز نيازها و خواس��ته هاي مشتريان و 
شهرها به سرعت در حال تغيير است. مدت فعاليت اين 
شركت از سال ۲۰۱4 تا ۲۰۱9 و سرمايه جذب شده اش 

سه ميليون دالر بود.
در دنياي فناوري، اس��تار  ت آپ هاي فع��ال در حوزه 
هدس��ت هاي واقعيت افزوده چندان زياد نيس��تند و 
داك��ري )Daqri( يكي از آنها بود. ه��دف اوليه اين 
ش��ركت توسعه ابزارهايي براي تس��هيل فرآيندهاي 
كاري س��ازمان ها بود ام��ا ياراي رقابت ب��ا غول هايي 
مثل مايكروس��افت و حتي مجيك ليپ را نداشتند. 
هرچند پيچيدگي هاي فني سخت افزارهاي واقعيت 
افزوده، بسياري از سرمايه گذاران را نسبت به اين حوزه 
بي عاقه كرده اما مش��كل اصلي داكري، دشوار بودن 
آموزش نحوه به كارگيري هدست هاي واقعيت افزوده 
به كاركنان س��ازمان ها بود كه باعث شد شركت ها از 
خريد اين تجهيزات منصرف ش��وند. هرچند داكري 
تنها قرباني كسب و كار واقعيت افزوده در سال گذشته 
نبود. اين شركت از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 فعاليت كرد 

و موفق به جذب ۱۳۲ ميليون دالر س��رمايه شده بود. 
هدف استارت آپ هوم شير )HomeShare(، كاهش 
هزينه هاي فزاينده اجاره خانه از طريق تهيه مس��كن 
مش��ترك براي چندين نفر بود. در اين سيستم خانه 
از طريق پارتيش��ن ها بخش بندي مي شد و هر فرد در 
يكي از اين بخش ها سكونت داش��ت. با وجود تمامي 
تاش ها كسب و كار هوم شير چنان به در بسته خورد 
كه شركت پس از تعطيلي اعام كرد قادر به برگرداندن 
وديعه كاربران براي پارتيشن ها نيست و آنها مي توانند 
پارتيشن را نگاه داشته يا به فروش برسانند. هوم شير از 
سال  ۲۰۱6 تا ۲۰۱9 مشغول فعاليت بود و 4.۷ ميليون 

دالر سرمايه جذب كرد.
اس��تارت آپ جيبو )Jibo( هم در كار توليد ربات هاي 
تعاملي فعاليت داشت. ربات دوست داشتني آنها حاصل 
كمپيني بود كه در س��ايت Indiegogo راه اندازي 
شده و بعد از ماه ها انتظار به دست كاربران رسيد. اين 
ربات از طريق دوربين تش��خيص چهره، ميكروفون، 
اسپيكر، حسگر و غيره با كاربران ارتباط برقرار مي كرد 
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 
راه حل هم جواب نداد و در نهايت تصميم به تعطيلي 

كسب وكار گرفته شد. 
ربات جيبو آوريل س��ال ۲۰۱9 با 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 ممنون از اينكه اجازه داديد كنارتان باشم.« مدت 
فعاليت جيبو از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱9 بود و توانست در اين 
مدت ۷۲.۷ ميليون دالر سرمايه جذب كند. استار  ت آپ 
مووي پ��س )MoviePass( ب��ه كارب��ران اجازه 

مي داد با خريد اش��تراك ماهيانه، به صورت روزانه 
بليت فيلم دريافت كنند. عملكرد اين شركت چنان 
درخش��ان بود كه تنها يك سال پس از راه اندازي به 
فهرست بهترين اپليكيش��ن هاي سال چند نشريه 
معتبر راه پيدا كرد. ت��ا مدتي همه چيز خوب پيش 
مي رفت و مووي پس ميليون ها مش��تري براي خود 
دست وپا كرد اما افت كيفيت سرويس ها باعث شد 
در ۲۰۱۸ تعداد كاربرانش 9۰ درصد كم شود. اين 
شركت در اواخر عمرش هر هفته با فاجعه جديدي 
مثل قطعي سرويس و افش��اي اطاعات ده ها هزار 
مشتري دست و پا مي زد و مجبور بود بيشتر و بيشتر 
پول قرض كند؛ درنهايت مديران مووي پس درهاي 
شركت را براي هميشه بستند. مووي پس از ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱9 مش��غول به كار ب��ود و 6۸.۷ ميليون دالر 

سرمايه جذب كرد.
يك��ي از اولي��ن اس��تار  ت آپ هاي شكس��ت خورده 
در س��ال ۲۰۱9، س��رويس تحويل غ��ذاي مانچري  
)Munchery( بود. اين كمپاني با ارسال ايميلي به 
مشتريانش از تعطيلي قريب الوقوع كسب وكارش خبر 
داد اما اين كار صداي فروش��ندگان را درآورد چرا كه 
معتقد بودند مانچري مي دانسته توانايي پرداخت هزينه 
غذاها را ندارد اما حتي در ساعات هاي پاياني هم آنها را 
در جريان نگذاشته است. خاموشي ناگهاني مانچري 
جنجال ه��اي زي��ادي را در مورد مس��ووليت پذيري 
و حس��اب و كتاب آنها ب��ه راه انداخ��ت. درحالي كه 
س��رمايه گذاران و مديران ارشد اس��تار  ت آپ سكوت 
اختيار كرده بودند، فروش��ندگان به دنبال توضيحي 
براي اين كار بوده و حتي تجمع هايي اعتراضي هم برپا 
كردند. مدت فعاليت مانچري از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9 
و سرمايه جذب شده اش ۱۲۵ ميليون دالر بود. ناميكو 
)Nomiku( يك��ي از جديدترين اعضاي فهرس��ت 

استار  ت آپ هاي شكست خورده سال ۲۰۱9 است كه 
تنها چند هفته از تعطيلي آن مي گذرد. كسب وكار اصلي 
ناميكو توسعه دستگاه هاي 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 سرويس هاي 
جمع سپاري ش��د اما در نهايت ياراي رقابت با نام هاي 
بزرگ را نداشت و تعطيل شد. داستان فراز و فرود ناميكو 
مثال خوبي از فضاي اكوسيستم استار  ت آپي است كه 
در آن فاصله معرفي شدن به عنوان يك الگوي موفق تا 
ورشكستگي تنها چندين ماه است. اين شركت از سال 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱9 مشغول به كار بود و تنها ۱4۵ هزار دالر 

سرمايه جذب كرد.
خبرهاي مربوط به ورشكس��تي يكي از پيشروترين 
كمپاني هاي توليد عينك واقعيت افزوده به نام اودي جي 
)ODG( در هفته هاي اول ۲۰۱9 منتش��ر شد. اين 
كمپاني درحالي كه دو س��ال قب��ل ۵۸ ميليون دالر 
سرمايه جذب كرده بود، در همان سال اول همه آن را 
به باد داد تا از پس پرداخت دستمزد كاركنانش هم بر 
نيايد. اودي جي تا اوايل ۲۰۱۸ نيمي از كاركانش را از 
دست داد و يك سال بعد از آن هم تنها بدنه اصلي باقي 
مانده بودند اما اميد آنها زماني به يأس تبديل ش��د كه 
اودي جي چوب حراج به تجهيزات و دارايي هايش زده 
و آنها را به كساني فروخت كه هويتشان هرگز افشا نشد. 
مدت فعاليت اين شركت از سال ۱999 تا ۲۰۱9 بود و 

موفق به جذب ۵۸ ميليون دالر سرمايه شد.
اس��تار  ت آپ آمن��ي )Omni( كارش را در زمين��ه 
ذخيره س��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 نرم افزاري بود ك��ه فرآيندهاي فروش و اجاره 

محصول را براي شركت هاي سنتي تسهيل مي كرد. 
برخي آمن��ي را قرباني اس��تار  ت آپ هايي مي داند كه 
به لطف حمايت همه جانبه از س��وي سرمايه گذاران 
خطرپذير سرويس هاي مشابه را با قيمت كمتر از حد 
واقعي ارايه مي كردند. پس از تعطيلي اين كمپاني ۱۰ 
نفر از مهندسان ارش��د آن به Coinbase مهاجرت 
كردند. مدت فعاليت اين شركت از سال ۲۰۱4 تا ۲۰۱9 

و سرمايه جذب شده اش ۳۵.۲ ميليون دالر بود.
اس��كالد اينفرنس )Scaled Inference( در سال 
۲۰۱4 و توس��ط دو نفر از متخصصان س��ابق گوگل 
به نام هاي ديميتري لپيخين و اولكان س��ركوينوگلو 
تاس��يس ش��د. هدف آنها اراي��ه فناوري هاي هوش 
مصنوعي و يادگيري ماشين در سطح كمپاني هايي مثل 
گوگل به شكل عمومي و در قالب سرويس هاي ابري بود. 
اين هدف بزرگ خيلي زود به سرخط خبرها تبديل شده 
و سرمايه گذاران شناخته شده اي نظير تنست، فليكيس 
ونچرز، خوس��ا ونچرز را به سوي آنها كشاند. با وجود 
اين، سركوينوگلو به عنوان مديرعامل اسكالد اينفرنس 
مدعي شد كه فقدان سرمايه گذاري باعث زمين خوردن 
آنها شده ولي دست كم هميشه با كاركنان شان صادق 
بوده اند. او دراين زمينه اظهار كرد: »تا لحظه آخر روي 
گزينه هاي مختلف كار كرده و سعي كرديم تيم را كنار 
هم قرار دهيم اما موفق نشديم. نكته مثبت اينجاست كه 
در طول تمام فرآيندها با تيم صادق و شفاف بوديم.« اين 
شركت از سال ۲۰۱4 تا ۲۰۱9 مشغول به فعاليت بود 

و در اين مدت، ۱۷.6 ميليون دالر سرمايه جذب كرد.
سينميا )Sinemia( هم مانند مووي پس، كسب وكار 
فروش بلي��ت فيلم را با ه��زار امي��د و البته موفقيت 
شروع كرد. سينميا در ابتدا استار  ت آپي باثبات به نظر 
مي رسيد اما مشكات اپليكيشن، دريافت هزينه هاي 
پنهان از كاربران و سياس��ت هاي جنجالي دررابطه با 
غيرفعال سازي اكانت ها باعث شد انتقادها و شكايات 
قانوني بسياري روانه آنها ش��ود. سينميا اوايل امسال 
با غيرفعال شدن س��ايتش از پايان كسب و كارش در 
امريكا خبر داد اما به ص��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 ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱9 فعاليت كرد و موفق به جذب۱.9 ميليون دالر 

سرمايه شد.
وي ري��ل )Vreal( حركت��ي جاه طلبان��ه در دنياي 
استريم زنده بود كه به كاربران اجازه مي داد محتواي 
خود را روي هدس��ت هاي واقعيت مجازي اس��تريم 
كنند. كارب��ران مي توانس��تند در محي��ط بازي به 
گش��ت وگذار پرداخته و ش��اهد قتل عام زامبي ها به 
دست استريمر باشند. اوضاع بر وفق مراد بنيانگذاران 
وي ريل پيش نرفت و كسب وكارشان به در بسته خورد. 
اين كمپاني با انتشار پستي روي سايت رسمي خود 
مدعي شد كه دليل شكست وي ريل بيش از حد پيشرو 
بودنشان بوده: » ما جلوتر از زمان خودمان بوديم اما 
متاسفانه بازار واقعيت مجازي آنقدر كه اميدوار بوديم 
سريع پيش��رفت نكرد. بنابراين وي ريل چاره اي جز 
تعطيلي ندارد و تيم فوق العاده ما در پي فرصت هاي 
ديگر خواهند بود.« مدت فعاليت اين شركت از سال 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱9 بود و توانست ۱۵ ميليون دالر سرمايه 

جذب كند.

مركز مديريت راهب��ردي افتاي رياس��ت جمهوري 
نس��بت به تهديد جديد ايميل هاي فيش��ينگ براي 
كارب��ران از طري��ق نس��خه تكام��ل يافت��ه باج افزار 
DeathRansom هش��دار داد. نسخه تكامل يافته 
باج افزار DeathRansom داراي قابليت رمزگذاري 
فايل ها با استفاده از يك فرآيند رمزگذاري مستحكم 
اس��ت. پژوهش��گران فورتينت )Fortinet( كه اين 
باج اف��زار تكامل يافته را كش��ف كرده ان��د مي گويند: 
»باج اف��زار DeathRansom در دو ماه گذش��ته، 
به طور روزانه كاربران را هدف قرار داده اس��ت.« اولين 
آلودگي ه��اي DeathRansom در نوامبر ۲۰۱9 
گزارش ش��ده است. نسخه هاي اوليه اين باج افزار يك 
شوخي تلقي مي ش��د. در آن زمان اين باج افزار صرفا 
پس��وند فايل ها را بدون رمزگذاري آنها، تغيير مي داد. 
اين كار ب��راي فريب كاربر جه��ت پرداخت مبلغ باج 
انجام مي ش��د و كاربران تنها با تغيير پس��وند فايل ها 

مي توانس��تند آنها را بازيابي كنند. به گفته فورتينت، 
نمونه هاي جديد DeathRansom از يك تركيب 
پيچيده از الگوريتم ها براي رمزگذاري فايل ها استفاده 
مي كند. كارشناسان افتا همچنان از كاربران مي خواهند 
تا ايميل هاي مشكوك را به هيچ وجه باز نكنند. به گفته 
پژوهشگران فورتينت، نويسنده اين باج افزار مسوول 
طيف گس��ترده اي از كارزارهاي مخرب س��ايبري در 
سال هاي گذشته بوده اس��ت. پيش از توسعه و توزيع 
باج افزار DeathRansom، اپراتور اين بدافزار زمان 
خود را صرف آلوده كردن كاربران توسط چندين سارق 
گ��ذرواژه از جمل��ه Vidar، Azorult و همچنين 
 SupermeMiner كاوش گره��اي رمزارز مانن��د
كرده است. نويسنده DeathRansom سال ها در 
آلوده س��ازي كاربران به بدافزارها، اس��تخراج نام هاي 
كاربري و گذرواژه آنها از مرورگرها و سرقت اطاعات 

احراز هويت آناين فعاليت داشته است.

وزير ارتباطات و فناوري اطاعات تاكيد كرد كه فضاي 
مجازي، جهنمي براي »تروريس��ت كت وشلواري« 
ش��ده اس��ت. به گزارش ايس��نا، پس از اقدام امريكا 
براي حمله تروريستي به سردار سپهبد شهيد قاسم 
سليماني و اقدام شبكه هاي اجتماعي از جمله توييتر 
و اينس��تاگرام در ح��ذف تصاوير و پس��ت هايي كه 
كاربران در جهت عرض تسليت و واكنش به اين اقدام 
تروريستي منتشر كردند، محمدجواد آذري جهرمي 
در جديدترين پست خود در تويير اعام كرد: »فضاي 
مجازي، جهنمي براي تروريست كت وشلواري شده 
است. فشار به ش��ركت هاي امريكايي براي سانسور 
شديد واكنش ها به جنايتش و نيز فيلتر كامنت ها و 
غيرفعال كردن تگ ها در شبكه اجتماعي شخصيش 
حيف��م مي آيد ب��ه او كه تاري��خ را خ��وب نمي داند، 
»طب��س« را يادآوري كنم، حريف ش��ن هاي بيابان 

ايران هم نبوديد.«

آذري جهرمي همچنين پ��س از توييت تهديدآميز 
ترامپ مبني بر حمله به نقاط فرهنگي توسط ترامپ، 
آذري جهرمي در توييتي به آن واكنش داد و گفته بود: 
»ترامپ مانند داعش و هيتلر است و از فرهنگ  متنفر 

است. او يك تروريست كت وشلواري است.«
آذري جهرمي پيش از اين هم گفته بود اقدام امريكا در 
سانسور صداي ملت ايران و جهان تنها يك بي آبرويي 

براي آن كشور بوده است كه قطعا مقابل اين حركت 
خواهيم ايستاد. او با بيان اينكه بي آبرويي دولت امريكا 
و همپيمانانش در سراس��ر دنيا كه البته عده زيادي 
نيستند، ثابت شده است، اظهار كرد: »اين بي آبرويي 
در به شهادت رساندن و ترور بزرگ ترين نماد مقابله با 
تروريسم در دنيا مشهود است؛ اينها بي آبرو هستند و 

از بي آبرو نيز انتظار رفتار معقول نيست.«
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با بيان اينكه حركت 
مردم در سراس��ر دنيا و پس��ت هاي ميليوني نه تنها 
از داخل ايران، بلكه از سراس��ر دني��ا و حتي اقدامات 
چهره هاي مطرح در شبكه هاي اجتماعي، فضايي را 
ايجاد كرد كه موجب ايجاد چنين بي آبرويي شد، اظهار 
كرد: ايجاد اين فضاي منفعانه، در واقع يك بي آبرويي 
ديگر از سوي اياالت متحده امريكا رقم زد و آنها گمان 
مي كنند كه با اين اقدامات مي توانند مقابل اين حركت 

و جنبش بزرگ بايستند.

تهديد جديد فيشينگ براي كاربران فضاي مجازي، جهنمي براي »تروريست   كت وشلواري«

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

اسامي، ضمن محكوم كردن استبداد و ديكتاتوري 
رسانه اي حاكم  بر ش��بكه هاي اجتماعي و به منظور 
فراهم ش��دن ام��كان مطالبه حقوق تضييع ش��ده 
كارب��ران ايران اس��امي، از صاحبان حس��اب ها و 
صفحات حذف شده در اينستاگرام تقاضا مي كند با 
مراجعه به وب سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 
در اين پويش شركت كرده و زمينه ساز طرح شكايت 
در مجامع حقوقي بين المللي باشند. اين فراخوان با 
هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي به منظور احقاق 
حقوق كاربران ايراني و انجام پيگيري هاي حقوقي 

اعام شده است.

يك فعال حوزه فن��اوري اطاعات با بيان اينكه بخش 
خصوصي افغانستان پتانسيل همكاري با شركت هاي 
ايراني حوزه فاوا را دارد، گفت: »فضاي فعاليت ايرانيان 
در حوزه نرم افزار در اين كش��ور باز اس��ت.« به گزارش 
فدراسيون فناوري اطاعات و ارتباطات، بابك ندرخاني 
با بيان اينكه كش��ور افغانس��تان فض��اي خوبي براي 
سرمايه گذاري فعاالن ICT است، اظهار كرد: »اشرف 
غني رييس جمهوري افغانستان به شدت بر ايجاد شهر 
هوشمند، ديجيتال سازي و بسترهاي الكترونيك در 
اين كشور تاكيد دارد و از سوي ديگر بخش خصوصي 
افغانستان كاما پتانس��يل اين را دارد كه با ايران وارد 
همكاري شود.« وي با ذكر چند نكته براي فعاالن فناوري 
اطاعات كه قصد حضور در بازارICT افغانستان را دارند، 
گفت: »هزينه ها و تجهيزات بس��ترهاي الكترونيك را 
كش��ورهاي اروپايي به طور خاص در افغانس��تان ارايه 
مي دهند و در بس��ياري از حوزه ها فع��ا فضايي براي 
حضور ايراني ها وجود ندارد؛ البته اين حوزه ها بيش��تر 
به بخش دولتي مرتبط مي شود. اما در بخش خصوصي 
اين فضا اكنون وجود دارد. بخش خصوصي در افغانستان 
هزينه هاي خ��ود را تامين مي كند و ترجيح مي دهد 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 تمام شده 
محصوالت در افغانستان به شدت با داخل كشور متفاوت 
است، افزود: »كساني كه عاقه مند به فعاليت در حوزه 
ICT افغانس��تان هس��تند بايد اين موضوع را مدنظر 
قرار دهند كه در افغانس��تان يك نرم افزار خيلي خوب 
حسابداري حدود ۱۰۰ تا۲۰۰ دالر 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 نسخه هاي بس��يار معمول نرم افزارهاي داخلي زير 

سه تا 4 ميليون تومان به فروش نمي رود.« وي با بيان 
اينكه بخش خصوصي افغانستان كاما پتانسيل اين را 
دارد كه وارد همكاري با ايران شود، در مورد حوزه هايي 
كه قابليت فعاليت براي ايراني ها وجود دارد، گفت: »در 
حال حاضر فض��اي فعاليت در حوزه نرم اف��زار در اين 
كشور بيشتر اس��ت. چرا كه ايران توليدكننده عمده 
سخت افزار نيست و در مواردي هم كه قابليت آن وجود 
دارد به دليل اينكه كمك هايي كه افغانستان از اروپا و 
امريكا دريافت مي كند، اجازه مانور به محصوالت ايراني 
داده نمي ش��ود اما در حوزه نرم افزار فضا به مراتب بازتر 
است.« اين كارشناس فناوري اطاعات 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 دستگاه هاي پوز مي تواند بسيار موفق 
باش��د. حتي بانكداري الكترونيك هم راه اندازي نشده 
و فضا در اين زمينه كاما فراهم اس��ت. از سوي ديگر 
حوزه هاي خدمات ارزش افزوده مبتني بر موبايل )وس( 
كاما موضوع جديدي است و همچنين ساختارهاي 
تلويزيون هاي اينترنتي و رسانه هاي مرتبط با آنها نيز 

از قابليت بااليي براي سرمايه گذاري برخوردار است.«

دعوت براي شكايت ملي عليه اينستاگرام ظرفيت ICT افغانستان براي سرمايه گذاري فعاالن ايراني
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محافظ گوشی که باکتری ها 
را می کشد

انگجت| گوشی های هوشمند مملو از باکتری های 
خطرناک هستند و می توانند سامت انسان را به خطر 
بيندازند، اما يک محافظ گوشی ضدباکتری می تواند 
اين مشکل را برطرف کند. به گزارش مهر، بسياری 
از افراد عادت دارند گوشی ش��ان را با خود به همه جا 
ببرند و اين موضوع تلفن همراه را به ابزاری آلوده مبدل 
می کند، اما يک شرکت تجاری به نام اوترباکس يک 
پوشش محافظ تلفن همراه ضدميکروبی توليد کرده 
که قادر به از بين بردن باکتری هاس��ت. اين پوشش 
ضدباکتری هم ميکروب های خطرناک را می کشد و 
هم از رشد آنها روی نمايشگر گوشی که دست انسان 
به طور مرتب ب��ا آن تماس دارد، جلوگيری می کند. 
پوش��ش يادشده در مقايس��ه با پوشش های عادی 
توليدشده برای حفاظت از نمايشگر پنج برابر بيشتر 
ضدخش است. پوشش مذکور که در آينده نزديک 
در ابعاد مختلف به بازار می آيد با طيف گسترده ای از 
گوشی های اندرويدی و همين طور آيفون سازگاری 

دارد. قيمت اين محصول هنوز اعام نشده است.

اپل ویژگی های آیفون 
جدید را لو داد

آسین ایج| اپل به طور تصادفی اطاعاتی را در مورد 
ويژگی های جديد آيفون خود منتشر کرده که نشان 
می دهد اين گوشی دارای حسگر اثرانگشت در زير 
نمايشگر و نيز دوربين سلفی جاساز شده جديدی 
است. به گزارش مهر، در ماه های اخير اطاعاتی در 
مورد برخی ويژگی های آيفون جديد منتشر شده که 
از جمله آنها می توان به سازگاری آن با شبکه های نسل 
پنجم، شارژ باتری باال و غيره اشاره کرد. اما اطاعات 
افشاشده توسط اپل به طور تصادفی نشان می دهد 
اين بار هم دوربين و هم حسگر اثر انگشت آيفون در 
زير نمايشگر جاسازی شده اند و با انگشت قابل لمس 
نيستند. اين مساله به خصوص با توجه به انتقادهای 
گس��ترده در مورد طراحی زمخ��ت و غيرحرفه ای 
دوربين های آيفون های قبلی قابل توجه است. البته 
هنوز مشخص نيس��ت که دوربين اصلی آيفون هم 
تخت تر شده يا انتقال دوربين به زير نمايشگر تنها در 
مورد دوربين سلفی آيفون انجام شده است. اولين بار 
سايت لتس گو ديجيتال با بررسی چند اختراع جديد 
ثبت شده اپل که مدتی توسط اين شرکت در فضای 
مجازی در دسترس قرار گرفت، از اين موضوع مطلع 
شد. اختراعات يادشده در دس��امبر سال ۲۰۱9 در 

ژاپن ثبت شده اند.

رونمایي از انسان های 
مصنوعی 

ورج| اس��تارلبز از انس��ان مصنوعی خود رونمايی 
می کند. به گزارش زوميت، اس��تارلبز شرکت تابع 
سامسونگ، رسما پروژه  اسرارآميز انسان مصنوعی 
خ��ود را با عن��وان نئ��ون )Neon( رونماي��ی کرد. 
البته انس��ان های نئون فقط آواتارهای ديجيتالی و 
شبه انس��ان های کامپيوتری هستند که عملکردی 
مش��ابه هولوگرام انسانی يا س��يری دارند. استارلبز 
نوآوری جديدی در آواتارهای خود گنجانده، اما فعا 
از توصيف جزئيات اين فناوری خودداری کرده است 
و اخبار موجود بيشتر برپايه  حدس و گمان هستند. 
پراناف ميس��تری، مديرعامل اس��تارلبز، دراين باره 
می گويد: »نئون نوعی زندگی است. ميليون ها گونه 
در س��ياره  ما وجود دارند و اميدواريم گونه  ديگری به 
اين مجموعه اضافه کنيم. تشبيه فناوری به بخشی از 
زندگی واقعی و حيات، منطقی و معقول است. درحال 
حاضر هيچ ايده ای درباره ی شکل واقعی آواتارهای 
نئون وجود ن��دارد؛ اما طب��ق کنفرانس مطبوعاتی 
استارلبز، می توان با اطمينان از برخی ويژگی های آن 
سخن گفت. برای مثال به گفته  استارلبز، آواتارهای 
نئون به روش محاسباتی ايجاد ش��ده اند و می تواند 
با نمايش احساس��ات و هوش ب��ا کاربران گفت وگو 
کنند. آواتارها براساس انسان های واقعی شبيه سازی 
شده اند؛ اما حالت ها و گفت وگوها و احساسات جديدی 
به آن ها اضافه ش��ده اس��ت. آواتارهای نئون قابليت 
سفارشی سازی برای وظايف مختلف دارند و می توانند 
با تأخير کمتر از چند ميلی ثانيه به پرس وجوها پاسخ 
دهند. آواتارها، تنها پوست های بصری يا دستيارهای 
هوش مصنوعی نيستند؛ بلکه کاربردهای متعددی 
دارند. در آين��ده ای نزديک، می ت��وان آواتار نئون را 
به عنوان نماينده  خدماتی، مشاور مالی، ارائه کننده  
خدمات بهداشت و درمانی يا نگهبان به خدمت گرفت. 
نئون ها به مرور زمان نقش ايستگاه های تلويزيونی يا 
سخنران يا بازيگران فيلم را برعهده می گيرند يا خيلی 
ساده می توان از آن ها به عنوان دوست و همراه استفاده 
کرد. بديهی است انسان های CGI )پردازش تصوير 
کامپيوتری( در س��ال های اخير بيش��تر به واقعيت 
نزديک شده اند و در سناريوهای متعددی به کار گرفته 
می شوند. اگر استارلبز بتواند شکل واقع گرايانه تری 
از آواتاره��ا را عرضه کند، اين محصوالت در س��طح 
گس��ترده ای به کار خواهند رفت. باوجود اين، اگر با 
خوش آمدگويی مجازی در م��وزه يا فرودگاه روبه رو 
شده باشيد، متوجه می شويد درجه  »انسانيت« آواتارها 
بسيار کم است. اين آواتارها در بهترين حالت، سيری 
يا الکسا با چهره ای CGI هستند؛ اما مشخص نيست 
آيا استارلبز می تواند محصول خوشايندتری توليد کند 
يا خير. شرکت استارلبز در بخش روابط عمومی خود، 
به طور خاصه فناوری سازنده  آواتارها را توصيف کرده 
 Core R۳ است. آن ها از نرم افزاری اختصاصی به نام
برای ساخت آواتارها استفاده کرده اند که روش آن از 
اساس با ديپ فيک و ديگر فناوری های بازسازی چهره 
متفاوت است. استارلبز سؤال های زيادی را بی جواب 
گذاشت. برای مثال، اشاره ای به امکاناتی مثل ضبط 
ويدئويی باکيفيت در مدل های س��ه بعدی يا هوش 
مصنوعی برای ايجاد حرکات چهره نکرد؛ اما به نظر 
می رسد با ديدن محصول نهايی، بهتر می توان درباره  

آن قضاوت کرد. 
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»تعادل«دورنمايطرحاشتغالفراگيردراستانهارابررسيميكند

رييسكميسيونتعاونيهايمرزنشينانخبرداد

پاسخ به نياز اهالي توليد

فرايند صدور مجوز واردات براي تعاوني هاي مرزنشين تسهيل شد

گروهبنگاهها|
دولت از سال 96 طرحي را با هدف مهار بيكاري و بهبود 
شاخص هاي اشتغالزايي آغاز كرد كه در فضاي اقتصادي 
از آن ذيل عنوان طرح »اشتغال فراگير« ياد مي كردند. 
طرحي كه تالش مي كند تا به مهم ترين مطالبه فعاالن 
اقتصادي و صاحبان بنگاه هاي كسب و كار كه تامين 
مالي است؛ پاس��خ دهد و س��اختار اعتباري سازمان 
يافته اي 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 
۳ دس��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 پيش بيني ش��ده است. 
 ب��ه اين ترتيب ب��راي ش��كل گيري كار مع��ادل ريالي

 ۱.۵ ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي پيش بيني شده 
است. در خصوص تسهيالت اشتغال فراگير نيز مقرر است 
طرح ها به ترتيب به تأييد دستگاه اجرايي ذيربط، كارگروه 
اشتغال )كميته فني( اس��تان و موسسه عامل برسند. 
موسسات عامل پرداخت تسهيالت شامل مجموعه اي 
بانك هاي عامل در نظر گرفته ش��ده اند ت��ا به نيازهاي 
فعاالن كسب و كار پاس��خ داده شود.اما در شرايطي كه 
مشكل تامين مالي بنگاه ها يكي از مهم ترين مشكالت 
فعاالن كس��ب و كار در اس��تان ها عنوان شده، اظهاران 
مسووالن اجرايي نشان مي دهد كه به دليل مشكالتي كه 
بر سر اعطاي اين تسهيالت ايجاد شده، بخري از صاحبان 

بنگاه ها موفق به دريافت اين تسهيالت مالي نشده اند. 

     سايه روشن هاي پرداخت تسهيالت طرح
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند ان 
است تا به امروز تا چه اندازه از تسهيالت ويژه اشتغال 
فراگير در س��طح كشور پرداخت ش��ده است؟ مدير 
پروژه هاي س��رمايه گذاري در برنامه اشتغال فراگير و 
روس��تايي، از پرداخت ۱۰ هزار و ۲۵۰ ميليارد 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 
۱.۵ ميليارد دالري صندوق توسعه ملي اظهار داشت: 
با مجوز رهبري و حمايت دولت و مجلس ۱.۵ ميليارد 
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 ۱۳ ه��زار و ۳۸۰ ميليارد تومان تخصيص پيدا 
كرده اس��ت، گفت: ۸۲ درصد از اي��ن اعتبارات ابالغ 
ش��ده معادل بيش از ۱۰ ه��زار و ۲۵۰ ميليارد تومان 
به متقاضيان واجد ش��رايط پرداخت شده است. مدير 
پروژه هاي س��رمايه گذاري در برنامه اشتغال فراگير و 
روستايي، با بيان اينكه در حال حاضر از محل اين اعتبار 
براي ۲۵۰ هزار نفر اشتغال جديد مستقيم ايجاد شده 
است، افزود: به منظور تعادل بخشي به روند پرداخت 
تسهيالت پيش بيني مي شود، در سال 99 هدف اصلي 
در بخش هاي خدمات و تكمي��ل زنجيره هاي توليد 
است كه از مانده تس��هيالت و بازپرداخت تسهيالت، 
برآورد مي شود كه حدوداً بيش از ۵ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت از مرحله پنجم به متقاضيان واجد شرايط 
اعطا شود. مدير پروژه هاي س��رمايه گذاري در برنامه 
اش��تغال فراگير و روس��تايي تصريح كرد: رسته هاي 
اولويت دار بر اساس مطالعات پوياي طرح تكاپو بر روي 
فعاليت هاي ش��غلي كه داراي قابليت ايجاد اشتغال 

بيشتري هستند تعيين شده است.

     استقبال از طرح اشتغال فراگير
ديروز مدي��ركل جذب و حمايت از س��رمايه گذاري 
استانداري خوزستان از صاحبان كسب و كار در اين 
استان خواست: »صاحبان طرح هاي سرمايه گذاري 
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 بانك ها مراجعه 
كنند.« رضا قيصي پور در نشست جذب و حمايت از 
سرمايه گذاري در محل معاونت اقتصادي استانداري 
خوزستان با اشاره به اينكه بايد تا پايان امسال ميزان 
اعتبار مورد نياز طرح هاي اقتصادي و توليدكنندگان 
اين استان تعيين شود بيان كرد: مشكالت طرح هاي 
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 طرح هاي 
سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري استانداري خوزستان با اشاره 
به شرايط اقتصادي كشور و عرضه تسهيالت بانكي تا 
نرخ ۲۷ درصد گفت: دولت براي كاهش نرخ تسهيالت 
بانكي تمام تالش خود را تاكنون داشته و تالش كرده 

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 
مي كند 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 طرح هاي 
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 سرمايه گذاري در نظر گرفته 
مي ش��ود جذب نمي ش��ود . قيصي پور بيان كرد: با 
انجام بازديدهاي ميداني بايد مشكالت بخش توليد 
و طرح ها و پروژه هاي اقتصادي مش��خص شود چرا 
كه برخي از سرمايه گذاران تمامي هزينه پروژه خود 
را پرداخت كرده اند و نياز به تس��هيالت جزيي براي 
راه اندازي پروژه اقتصادي خود را دارند كه بايد توجه 

به اين طرح ها در اولويت قرار گيرد.

     اشتغالزايي براي پنج هزار و ۳۰۱ نفر در گيالن
در همين خصوص عباس عليزاده مدير كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي گي��الن روز در خصوص اولويت هاي 
پرداخت تس��هيالت اش��تغال فراگير در اين اس��تان 
گفت: تاكنون ۲۸6 طرح با مبلغ ۱۱۵ ميليارد تومان و 
پيش بيني اشتغال يك هزار و ۴۵۳ نفر در حوزه اشتغال 
فراگير، سه هزار و۸۴۸ طرح با مبلغ ۳۳۴ ميليارد تومان 
و پيش بيني اشتغال ش��ش هزار و ۳۳۵ نفر در بخش 
اشتغال روستايي در استان اجرا شده است.وي با اشاره 
به اينكه تعداد ۲۸ هزار و ۵۳۲ نفر از متقاضيان تسهيالت 
طرح هاي اشتغال فراگير و روستايي در قالب سامانه كارا 
ثبت نام كرده اند، 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 بررسي هاي الزم را انجام دهد تا از مشمول شدن خود 
در اين طرح مطمئن شود.وي بيشترين رسته فعاليت ها 
را در گيالن ۱۲ مورد 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 مي شود يا نه، طرح هاي 
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 
ظرفيت ها و رسته فعاليت ها كه بيشترين اشتغال را در 
يك منطقه به خود اختصاص داده اند، مي باشد و سپس 
بايد زنجيره ارزش مشخص و شكاف ها شناسايي شود و 
در مرحله پاياني دولت براي پر كردن شكاف اين زنجيره 

تسهيالت پرداخت مي كند.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيالن تصريح كرد: 
وزارت تعاون در گذشته براي ايجاد يك شغل تسهيالت 
مي داد اما امروز در اين طرح براي پر كردن شكاف ها، از 
بين بردن سرعت گيرها و موانع مسير توسعه بمنظور 

اشتغال پايدار اين تسهيالت را مي دهد.

 در شرايطي كه دولت از طريق سرمايه گذاري هاي
بيش��تر در مناطق م��رزي و اس��تفاده از مصوبات 
س��هل الوصل تر تالش م��ي كند تا زمين��ه بهبود 
شاخص هاي معيش��تي در مناطق مرزي را فراهم 
كند، تسهيل صدور مجوز واردات براي تعاوني هاي 
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 تعاوني ها در اين مناطق نيز فراهم خواهد شد.

در همين خصوص، رييس كميسيون تعاوني هاي 
مرزنشينان با اشاره به تفويض اختيار مجوز واردات 
تعاوني هاي مرزنش��ين به كارگروه ماده ۱۲قانون 
مب��ادالت م��رزي، از تخفيف۱۰درص��دي س��ود 

بازرگاني بازارچه هاي مرزي غرب كشور خبرداد.
ياس��ر فيض��ي در گفت وگو با مه��ر، با اش��اره به 
تصويب نامه هي��ات وزيران درب��اره صدور مجوز 
واردات برخي كاالها توس��ط بازارچه هاي مرزي و 
تعاوني هاي مرزنشينان اظهار داشت: در مصوبه اي 

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

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

مجوز واردات براي تعاوني هاي مرزنش��ينان، بايد 
ابتدا موضوع در »كارگروه ماده ۱۲ قانون مبادالت 
مرزي« متش��كل از پنج عضو اصل��ي و به فراخور 
موضوع با حضور نمايندگان وزارتخانه ها، تشكل ها 
و سازمان ها در سطح كارشناسان، مديران ستادي 
و معاونان وزارتخانه ها 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 مي ك��رد تا در نهايت 
در خص��وص صدور مج��وز واردات اق��الم جديد 

تصميم گيري شود.
رييس كميس��يون تعاوني هاي مرزنش��ينان اتاق 
تعاون ايران ادام��ه داد: اتفاق خوبي كه رخ داد اين 
است كه با پيگيري هاي اتاق تعاون و آقاي مدرس 
خيابان��ي، قائم مق��ام وزير صنعت به عن��وان دبير 
كارگروه ماده ۱۲، اختي��ارات و مجوزهاي واردات 
براي تعاوني هاي مرزنشينان و بازارچه هاي 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 مي شد، حذف 
شد. فيضي افزود: مصوبه ديگر هيات وزيران اعطاي 
مجوز واردات قطعات يدكي، مواد اوليه و ملزومات 
توليد به تعاوني هاي مرزنش��ينان بود كه منوط به 
تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
تأييد بانك مركزي واردات آنها توسط اين تعاوني ها 

بالمانع است.
وي گفت: س��ومين بند مصوب هي��ات وزيران در 
خصوص اصالح تصويبنامه واردات كاالها توس��ط 
تعاوني ه��اي مرزنش��ينان، اين بود ك��ه كاالهايي 
كه از طريق بازارچه هاي مرزي غرب كش��ور وارد 
كشور مي شوند مشمول ۱۰ درصد تخفيف در سود 

بازرگاني شدند.
البته در گذشته برخي از بازارچه هاي مرزي مشمول 
اين تخفيف بودند كه اين بند ديگر براي آنها صادق 
نيس��ت و فقط مش��مول بازارچه هاي مرزي غرب 

كشور مي شود.

ارزآوريبيشازپنجميليون
دالريصادراتسيمان

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 
تاكنون بالغ بر ۲۴۵ هزار تن سيمان از اين واحد توليدي 
به خارج از كشور صادر ش��ده است. وي بابيان اينكه 
تمامي صادرات اين واحد بدون واسطه و از طريق خود 
ش��ركت صورت مي پذيرد تصريح كرد: ارزش دالري 
كاالهاي صادراتي كارخانه س��يمان در سال جاري، 
۵ميليون و 6۸ هزار دالر است. رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: شركت سيمان 
شاهرود با سرمايه گذاري حدود يك هزار و ۵۰۰ ميليارد 
ريال ظرفيت توليد ساالنه بيش از يك ميليون و ۸۰۰ 
هزار تن انواع سيمان پرتلند تيپ ۲، تيپ ۵و تيپ ۳ را 
دارد .وي با اشاره به اشتغالزايي اين صنعت در شاهرود 
اضافه كرد: فعاليت هاي اين واحد صنعتي توانسته است 
زمينه اشتغال حدود ۵6۰ نفر را در شهرستان و منطقه 
فراهم كند. در جلس��ه اي با حضور مسووالن استاني 
مشكالت صادرات، تسهيالت بانكي، حمل و نقل و... 
اين واحد توليدي بررس��ي و براي رفع آنها تمهيدات 

ويژه اي انديشيده شد.

مركزتوليدالروميگودرحريم
دريانيست

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 
بعد از اخذ مجوزهاي قانوني 
آغاز شد. عبدالرسول دريايي در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به شايعات مطروحه در فضاي مجازي در رابطه با واگذاري 
اراضي منطقه مقام به طرح پرورش ميگو اظهار داشت: 
زميني به مس��احت ۳ هكتار در منطقه دو بركه بخش 
شيبكوه شهرستان بندرلنگه واقع شده است كه صرفًا 
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 دستگاه هاي ذي ربط با رعايت 
حريم دريا، ساحل و با هماهنگي سازمان شيالت ايران از 
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 تحريم هاي 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: 
مجوزهاي الزم از سوي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي ذي 
ربط همچون محيط زيست، دامپزشكي، منابع طبيعي و 

مسكن و شهرسازي صادر شده است.

ترامپناقضمعاهدات
بينالملليفرهنگياست

اصفهان|مديركل ميراث 
فرهنگي اصفه��ان گفت: 
سازمان ملل متحد در امريكا 
واقع شده اما رييس جمهور 
اين كشور ناقض تمام حقوق 
بين المل��ل و معاه��دات 
فرهنگ��ي در راس��تاي 

حفاظت از آثار تاريخي و ثبت جهاني است. 
فريدون اهلل ياري در گفت وگو با مهر با اشاره به تهديد 
مراكز فرهنگ��ي ايران توس��ط رييس جمهور 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 سازمان هاي 
بين المللي در خصوص حفاظت از اين آثار به تصويب 
رس��يده و اكثر كش��ورها از جمله نمايندگان اياالت 
متحده امريكا آنها را امضا كرده اند. 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 رييس جمهور اين كشور عالوه بر 
زيرپاگذاشتن ديگر اصول، ناقض تمام حقوق بين الملل 
و معاهدات فرهنگي در راستاي حفاظت از آثار تاريخي و 
ثبت جهاني است.مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي اس��تان اصفهان با يادآوري خسارات 
صدام حسين در طول جنگ تحميلي به مراكز تاريخي 
و فرهنگي اصفهان گفت: تهديد مراكز فرهنگي يك 

كشور مصداقي از جنايت جنگي است.

ايجادواحدهايتوليدي
كشاورزيزودبازدهدرالبرز

البرز|معاون برنامه ريزي 
و ام��ور اقتص��ادي جهاد 
كش��اورزي الب��رز اعالم 
كرد كه ايج��اد واحدهاي 
كش��اورزي  تولي��دي 
زودبازده و ش��هرك هاي 
گلخانه اي در اولويت كاري 
استان قرار دارد. مس��عود كريمي ديروز در همايش 
آشنايي با فرصت هاي شغلي كوچك در روستاها كه 
در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور واقع در كرج 
برگزار ش��د، افزود: براي ايجاد اش��تغال در روستاها 
برنامه ها و طرح هاي مختلف در حال پيگيري است 
كه از جمله آنها طرح روستاهاي بدون بيكار و اشتغال 
مهارت محور با همكاري دستگاه هاي اجرايي است. 
وي اجراي طرح ه��اي كارورزي، دانش آموختگان و 
طرح كارا را از برنامه ها برشمرد و اظهار داشت: ايجاد 
س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد از ديگر برنامه ها 
است كه تمام اينها نشان دهنده 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 
كه روستاييان در انتظار تامين آرد و مرغ از شهر باشند 

در حالي كه روستا بايد خودش توليد كند. 

ايجادبيشازهزارفرصت
شغليدربخشخصوصي

جنوب�ي| خراس�ان
سرپرست اداره كل تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي 
خراس��ان جنوب��ي گفت: 
هزار و ۱۵۸ نف��ر در9 ماهه 
امسال مشغول به كار شدند. 
اشرفي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، گفت: تقويت مهارت آموزي گره گشاي ايجاد 
فرصت هاي شغلي در بخش خصوصي است. او باشاره به 
اينكه بهترين راه براي مهار بيكاري هدايت نيروي جوان و 
بيكار براي فراگرفتن مهارت مورد نياز بازار كار است افزود: 
رفع بيكاري را يكي از رسالت هاي اصلي مسووالن دانست و 
گفت: براي حل مشكل بيكاري بايستي فرهنگ كار تغيير 
كند. اش��رفي ادامه داد: جويندگان كار در استان بيشتر 
جوانان تحصيل كرده اي هستند كه به دليل عدم مهارت 
كافي نمي توانند از فرصت هاي شغلي ايجاد شده بهره مند 
شوند. او گفت: مديران كاريابي ها بايستي اطالعات كافي 
در خصوص شاخص هاي شهرستان از جمله جمعيت 
فعال شهرستان، تعداد بيكاران، فرصت هاي شغلي، تعداد 
شاغالن، نرخ بيكاري شهرستان، عمده كارگاه ها حوزه 
فعاليت اقتصادي در شهرستان را داشته باشند تا بتوانند 
برنامه ريزي صحيح كنند. او اظهار كرد: تعداد جويندگان 
كار ثبت نام ش��ده در مراكز خدمات اشتغال و كاريابي 
استان در 9 ماهه امسال، تعداد هزار و 9۰۱ نفر مي باشد 
كه از اين تعدادهزار و ۲۳6 معادل 6۵ درصد مرد و 66۵ 

نفر معادل ۳۵ درصد زن هستند.
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سنگرسازان بي سنگر سه دهه پس 
از جنگ صاحب سنگر مي شوند

س�منان|مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس اس��تان س��منان از روند رو به جلو 
تكمي��ل بزرگ تري��ن پارك موزه 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 هيات مديره مركز فرهنگي و موزه دفاع 
مقدس اظهار كرد: سنگر جهاد پارك موزه دفاع 
مقدس تاكنون 6۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
اين مدير مس��وول افزود: پيمان��كار براي نصب 
تجهيزات برق و روشنايي مركز فرهنگي موزه دفاع 
مقدس استان به ۲۰ ميليارد ريال اعتبار نياز دارد 
كه براساس توافق ها بايد با همراهي و مشاركت 
شهرداري انجام شود. س��رهنگ سالمي با ابراز 
رضايت از تعامل و همكاري ش��هرداري و ديگر 
دستگاه هاي اجرايي در روند ساخت پارك موزه 
دفاع مقدس گفت: خوش بختانه دس��تگاه هاي 

اجرايي همكاري مطلوبي در اين بخش دارند.

 زندگي ۴۵۰ هزار حاشيه نشين
 در كالن شهر اصفهان

اصفهان|عض��و ش��وراي ش��هر اصفه��ان با 
اش��اره به زندگ��ي ۴۵۰ هزار نف��ر در مناطق 
حاش��يه اي و س��كونت گاه هاي غيررس��مي 
كالن ش��هر اصفه��ان، بر ل��زوم ايج��اد دفاتر 
تس��هيل گري و توس��عه محلي تاكي��د كرد. 
كوروش محمدي مش��كل حاشيه نشيني در 
اصفهان را جدي دانست و تصريح كرد: اصفهان 
جزو كالن ش��هرهاي مهاجرپذير و بهتر است 
بگوييم مهاجرپذيرترين ش��هر كش��ور است. 
البته واژه مهاجرپذيري معادل مهمان پذيري 
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 هم اكنون اين مهاجرپذيري 
اصول ندارد و به نوعي بي رويه اس��ت و از هيچ 
اصولي پيروي نمي كند كه اين امر قطعًا تبديل 
به آسيب هايي چون ايجاد مناطق حاشيه نشين 

و سكونت گاه هاي غيررسمي خواهد شد.

افزايش ۹ درصدي تعداد 
مستمري بگيران در كالچاي

رودسر|رييس اداره تامين اجتماعي كالچاي با 
اشاره به پوشش هزار و ۴۲9 مستمري بگيري در 
اين بخش، گفت: ماهيانه به صورت ميانگين دو 
ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان مستمري پرداخت 
مي شود. ناصر ياوري با اش��اره به اينكه در حال 
حاضر هزار و ۴۲9 مستمري بگير تحت پوشش 
تأمين اجتماعي بخش كالچاي هستند، افزود: به 
صورت ميانگين ماهانه دو ميليارد و 9۰۰ ميليون 
تومان مس��تمري به اين افراد پرداخت مي شود. 
وي در ادامه افزود: تعداد مس��تمري بگيران در 
مقايسه با س��ال گذشته 9 درصد افزايش داشته 
اس��ت. رييس تأمين اجتماعي كالچاي با اشاره 
به پوشش بيمه اي هزار و ۱۱۳ نفر در اين بخش، 
گفت: اين ميزان تعداد در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته با رشد ۱۰ درصدي همراه است.

برقراري مجدد پرواز هاي 
فرودگاه بين المللي مشهد

مشهد|مدير روابط عمومي فرودگاه بين المللي 
شهيد هاش��مي نژاد مش��هد گفت: پرواز هاي 
ورودي و خروجي فرودگاه دوباره برقرار ش��د. 
حس��ن جعفري گفت: در پي كاهش ديد افقي 
صبح ديروز در ف��رودگاه پرواز ه��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 پرواز هاي فرودگاه بين المللي 
شهيد هاشمي نژاد مشهد طبق روال عادي انجام 
مي شود.فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد 
مش��هد پس از فرودگاه مهرآباد تهران دومين 
فرودگاه پرترافيك كش��ور اس��ت ك��ه به طور 
ميانگي��ن روزانه ۱۸۰ پ��رواز و در زم��ان اوج 
مس��افرت ها تا ۲۵۰ پرواز ورودي و خروجي در 

آن انجام مي شود.

۵ ميليون تن كاال دربندرهاي 
غرب هرمزگان جابه جا شد

بندرعباس|پنج ميليون و ۴9۳ هزار و 6۲۵ 
تن انواع كاالي نفتي وغيرنفتي در9 ماهه امسال 
دربندرهاي غرب هرمزگان جابه جاش��د. مدير 
بنادر ودريانوردي بندرلنگه گفت: يك ميليون 
و ۵۰۱ هزار و۱۸۲ تن از اي��ن كاالها با افزايش 
۴ درصدي مربوط به كاالهاي غيرنفتي و س��ه 
ميليون و 99۲ هزار و ۴۴۳ تن به فرآورده هاي 
نفتي اختصاص دارد. قاسم عسكري نسب افزود: 
دراين م��دت همچنين 6۲۴ ه��زار و 9۸۲ تن 
كاالي غيرنفتي از بنادر غرب هرمزگان صادرشد 
كه سهم صادرات محصوالت كشاورزي، دامي 
واحشام شهرستان بندرلنگه ۲۱9 هزار و 6۳6 
تن بوده است. وي، ترانزيت كاالهاي غيرنفتي 
از بنادرغرب هرمزگان نيز ۲۲۴ هزار و ۷۸۴ تن 
اعالم كرد و گفت: اين ميزان درهمس��نجي با 
پارسال ۳ درصد افزايش نشان مي دهد. دراين 
م��دت همچنين ۱۰۸ ه��زار و ۵66 دس��تگاه 
خودروي ترانزيتي از اين بنادر جابه جا ش��د كه 
افزايش ۳ درصدي نس��بت به سال قبل داشته 
اس��ت. ضمن اينكه درمدت 9 ماهه امس��ال ۲ 
ميليون و ۱۵۰ هزار و 696 تن فرآورده نفتي از 

بنادرغرب هرمزگان صادرشد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نگاهي به وضعيت آسيب هاي اجتماعي در مدارس ايران 

در حاشيه مدارس 
در دوره اي كه خبرهاي��ي مبني بر تيغ زني و مصرف 
مخدرهاي توهم زا 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 آسيب هاي اجتماعي در مدارس دوباره 

به حاشيه رفت. 
كودكان در مناطق محروم تر در معرض آس��يب هاي 
ترك تحصي��ل، اعتياد، رفتارهاي پرخطر جنس��ي، 
درگيري هاي فيزيكي و نزاع، افسردگي و... هستند و 
در مناطق كمتر محروم، با همين آسيب هاي اجتماعي 
با شكلي ديگر مواجه هستند. وزارت آموزش و پرورش 
سال ها با همان ش��يوه حفظ متون درسي، سيستم 
آموزشي كشور را پيش مي برد و آموزش و مهارت هاي 

زندگي، اولويت آخر آموزش و پرورش هم نيست. 
حضور معلمان پژوهش��ي در مدارس در س��ال هاي 
گذشته با توجه به كسري بودجه اين وزارت كاهش 
يافته و اين در حالي است كه آمار آسيب هاي اجتماعي 
كه ازسوي مسووالن آموزش و پرورش اعالم مي شود، 
روندي صعودي را نش��ان مي ده��د. آنگونه كه پيش 
از اين معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آموزش و 
پرورش گفته بود، ۳۰ درصد دانش آموزان به ش��دت 
نياز به توانمندس��ازي دارند و در معرض آسيب هاي 
اجتماعي قرار گرفته اند. 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 
مي رس��د آموزش و پرورش نيازمند خان��ه تكاني و 
بازنگري جدي در سياست هاي است. وزارتخانه اي كه 
در همه سال هاي گذشته وزراي قوي در راس آنها قرار 
نگرفته است و اگر هم وزيري، ايده اي 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 مي خواهد فضاي مدارس را 
از فضاي��ي كه دانش آموزان پس از تعطيلي از آن فرار 
مي كنند تغيير دهد و مدرسه را محيطي با نشاط براي 
دانش آموزان 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��يب هاي اجتماعي در ميان 
دانش آموزان تهراني خبر داده و گفته است: مددكاران 
بهزيستي در مدارس حضور خواهند داشت. حبيب اهلل 
مسعودي فريد در مورد طرح پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي در ميان دانش آم��وزان گفت: اين طرح در 
درجه اول به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است 

و در ميان دانش آموزان اجرايي مي شود.
او افزود: هدف اين طرح ارتقا سالمت رواني و اجتماعي 
دانش آموزان و شناسايي مهم ترين آسيب هايي است 
كه بچه ها 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 مي ش��ود و اگر مشكل 
برطرف نشد به سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت 

ارجاع داده مي شود.
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��طح بندي خدمات 
انجام شود مشكلي ايجاد نمي شود و خود وزارتخانه 
مي تواند در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
دانش آموزان اقدام كند به طوري كه يك مشاور خوب 
ب��ا دارا بودن مهارت آم��وزي و مهارت هاي زندگي و 
آگاهي از تمامي آسيب ها مي تواند دانش آموزان 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 همكاري هاي 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 دانش آموزاني 
كه تحت پوشش اين طرح هستند، گفت: در ابتدا قرار 
بود در هر استان چند مدرسه تحت پوشش طرح نماد 
يا همان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي باشد و به 
م��رور تمامي مدارس در اس��تان هاي مختلف تحت 

پوشش قرار گيرد.
به گفته او، در برخي شهرس��تان ها مثل شهرس��تان 

نظرآب��اد تمامي م��دارس تحت پوش��ش اين طرح 
قرار دارند و اگر در شهرس��تان هاي استاني احساس 
نياز بيشتري در خصوص پيش��گيري از آسيب هاي 
اجتماعي احساس شد و وجود داشت مدارس بيشتري 
تحت پوشش قرار مي گيرند و كارشناسان و مشاوران 
در جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اقدامات 

الزم را انجام مي دهند. 
وي تأكي��د ك��رد: در تهران امس��ال قرار اس��ت اين 
طرح اجرا ش��ود و دانش آموزان تحت پوش��ش طرح 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي قرار گيرند.معاون 
امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي افزود: نهادهاي 
مختلف��ي در خص��وص اجراي اين ط��رح همكاري 
مي كنند به طوريكه نيروي انتظامي، قوه قضاييه، بنياد 

بركت، بهزيستي، آموزش و پرورش و كميته امداد از 
جمله اين سازمان ها هستند. احمد پدرام، روانشناس 
كودك درباره آسيب هاي اجتماعي كه دانش آموزان 
در معرض آنها قرار گرفته اند 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 مي شود كه آيا 
مشاور نيامده اس��ت كه به بچه هاي ما هدف زندگي 
را ي��اد بدهد و روابط انس��اني و مهارت هاي ارتباطي 
را بياموزد؟ او با اش��اره به كمپ ه��اي دانش آموزي 
گفت: ماهانه مبالغ س��نگيني براي مطالعه فرزندان 
در س��الن هاي مطالع��ه تحت عن��وان »كمپ هاي 
دانش آم��وزي« گرفته مي ش��ود كه اينه��ا متفاوت 

از كمپ اعتياد نيس��ت و فش��ار عاطفي بس��ياري بر 
دانش آموزان، والدين و حتي معلمان وارد مي كند. او 
به »تعادل« گفت: معلمان امروز تحت فشار اقتصادي 
بس��ياري هس��تند و حقوق آنها كفاف زندگيشان را 
نمي دهد و برخي ناچار به فعاليت هاي ديگري هستند. 
آيا مي توان از اين معلم انتظار داش��ت به دانش آموز 
مهارت هاي زندگي بياموزد؟ مي توانيم انتظار داشته 
باشيم دانش آموز از مدرسه فراري نباشد؟ وي با بيان 
اينكه تمام فضاي آموزش م��ا را اضطراب فرا گرفته 
اس��ت، افزود: آموزش��گاه ها امروز نه تنها به فرزندان 
ما بيم��اري مي دهند، بلكه اضطراب زيادي را به آنان 
تزريق مي كند به طوري كه ۴۵ درصد دانش آموزان 

دچار اين چالش مي شوند. 

پيامدهاي اجرا نشدن قانون تجميع بيمه هاي درماني چيست
 تجمي��ع بيمه ه��اي درماني سال هاس��ت كه مورد 
مناقش��ه اس��ت. برخي كارشناس��ان و نمايندگان 
مجلس اعتق��اد دارند كه يكپارچه ك��ردن منابع از 
طريق تجميع بيمه هاي درماني مي تواند 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 بيمه ه��ا در قانون برنامه 
پنجم توس��عه مطرح ش��ده و به موجب آن بايد اين 
اتفاق چند سال قبل رخ مي داد 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 بيمه هاي درمان��ي، عالوه بر اينكه از 
انباشت منابع و توزيع ريس��ك جلوگيري مي كند، 
باعث بروز مش��كالتي در استقرار تصميم گيري ها و 

سياست هاي نظام سالمت مي شود. 
علي رضا اوليايي منش روز سه ش��نبه در گفت وگو 
با خبرنگار س��المت ايرنا درباره ع��دم اجراي قانون 
تجميع بيمه هاي درماني افزود: وقتي صندوق هاي 
بيمه اي از حجم جمعيتي مشخصي باالتر مي روند، 
قواني��ن و مقررات صن��دوق ب��زرگ در آنها رعايت 
مي شود. 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 نمي افتد.
وي ادام��ه داد: هرچن��د قوانيني در كش��ور وجود 
دارد كه بايد صندوق هاي بيمه هاي درماني كش��ور 
تجميع ش��وند، اما لزوما به اين معني نيست كه اگر 
اتفاق نيفتد، حتما مشكالت بيمه اي در كشور ايجاد 
مي ش��ود. به هر حال وقتي قانوني مصوب مي شود، 
بايد هم��ه ذي نفعان از ابتداي ش��روع بحث حضور 
داش��ته باش��ند، اما متاس��فانه برخي قوانين بدون 
حضور ذي نفعان تصويب مي ش��ود و در اين شرايط 

است كه ذينفعان نس��بت به اجراي قانون مقاومت 
مي كنند. به طور مثال براي تجميع بيمه ها، سازمان 
تامين اجتماعي مالحظاتي داش��ت و اگر در هنگام 
تدوين قانون از اين س��ازمان دعوت ش��ده بود، اين 
مالحظات رعايت مي ش��د.رييس س��ابق دبيرخانه 
ش��وراي عالي بيمه س��المت گفت: قانون تجميع 
بيمه ها براي اولين بار در بن��د »ب« ماده ۳۸ قانون 
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. به طور مثال برخي 
قوانين تنظيم بيمه اي در قانون برنامه ششم توسعه 

بر عهده سازمان بيمه سالمت گذاشته شد.
اوليايي منش در پاس��خ به اين سوال كه عدم اجراي 
قان��ون تجميع بيمه ه��ا چه ضررهايي ب��راي نظام 
سالمت دارد، اظهار كرد: يكي از مهم ترين ضررهاي 
ع��دم اجراي قانون تجميع بيمه ه��ا، عالوه بر اتفاق 

نيفتادن انباش��ت منابع و توزيع ريس��ك، در زمينه 
تصميم گيري و استقرار سياست هاي نظام سالمت 
اس��ت. يعني وقتي نظام س��المت با يك س��ازمان 
بيمه اي طرف باشد، اگر تصميمي در زمينه بيمه هاي 
درماني بگيرد، راحت تر انجام مي شود.وي ادامه داد: 
اكنون پراكندگي در تصميم ها وجود دارد؛ هرچند 
تالش كرديم بس��ته هاي پايه خدم��ات براي همه 

سازمان هاي بيمه گر درماني يكي باشد.
رييس مركز تحقيقات عدالت در سالمت بيان كرد: 
وقتي دور ميز شوراي عالي بيمه سالمت مي نشينيم، 
نظره��اي مختل��ف بر اس��اس منافع هر س��ازمان 
مطرح مي ش��ود و اين موضوع گاهي منجر به عدم 

تصميم گيري خواهد شد.
 به طور مثال ممكن است بخواهيم تغييري در قيمت 
دارو انجام بدهيم، سازمان تامين اجتماعي از طرفي 
به علت بيمه گر ب��ودن مي خواهد قيمت دارو ارزان 

باشد كه ارزان بخرد و از طرفي به علت توليدكننده 
دارو ب��ودن، مي خواهد قيمت دارو گران تر ش��ود. 
مهم ترين جاي تبلور مشكالت عدم اجراي تجميع 
بيمه ها در ش��وراي عالي بيمه س��المت اس��ت كه 
نظرهاي مختل��ف مطرح مي ش��ود و بايد نظر همه 

سازمان هاي بيمه گر درماني را يكي كرد.

 دو سازمان بيمه كنار هم باشند
اظهارات اوليايي  منش در حالي اس��ت كه س��عيد 
نمكي، وزير بهداش��ت هم ۲۹ دي سال ۹۷ درباره 
اين موضوع اعالم كرد: با توج��ه به اينكه بيمه هاي 
درماني كشور مثل سازمان بيمه سالمت و سازمان 
تامين اجتماعي به عنوان دو سازمان بيمه گر بزرگ از 
منابع كامال متفاوتي تامين اعتبار مي شوند و جايگاه 
آنها مجزا است، تجميع آنها به صالح كشور نيست.

وزير بهداش��ت معتقد اس��ت كه مي ت��وان با خريد 
راهبردي خدمات سالمت و با تجميع غيرساختاري، 
اقداماتي ب��راي هماهنگي اين بيمه ه��ا انجام داد.

نمكي گفته بود: دو س��ازمان بيمه گر اصلي درماني 
در صورتي مي توانند كنار هم قرار بگيرند كه قدرت 
چانه زن��ي آنها در خريد خدمات س��المت باال برود. 
اين كار به صالح كش��ور اس��ت، اما ادغ��ام اين دو 
س��ازمان بيمه گر درماني به صالح ش��رايط كنوني 

كشور نيست.

 نگاه به قانون
تجميع بيمه هاي درماني در قالب يك بيمه با عنوان 
بيمه سالمت در ماده ۳۸ قانون 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��الغ كرده و زمينه ه��اي الزم را در قالب 

بودجه هاي س��نواتي براي تحت پوشش قرار دادن 
آحاد جامعه فراهم كند. در بند »ب« ماده ۳۸ قانون 
برنامه پنجم توس��عه به دولت اجازه داده ش��ده كه 
بخش هاي بيمه ه��اي درماني هم��ه صندوق هاي 
موضوع م��اده ۵ قانون مديريت خدمات كش��وري 
مصوب مهر ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومي 
كشور مصوب اول ش��هريور ۱۳۶۶ در سازمان بيمه 
خدمات درماني ادغام شود. اين ماده از قانون برنامه 

پنجم توسعه، ۴ تبصره نيز دارد.
تبصره اول، شمول مفاد اين بند درباره صندوق هاي 
خدمات درماني نيروهاي مس��لح و وزارت اطالعات 
را ب��ا اذن مقام معظم رهب��ري امكانپذير مي داند و 
تبصره دوم مي گويد كه بيمارستان ها و مراكز ملكي 
صندوق تامين اجتماعي كه درمان مس��تقيم را بر 
عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار همين صندوق 
باقي مي مانن��د و مطابق مقررات به س��ازمان بيمه 
س��المت ايران فروش خدمت مي كنند.تبصره سوم 
نيز به تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به 
شوراي عالي بيمه سالمت مي پردازد 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 مي گوي��د دارايي ه��ا، تعهدات، 
اموال منق��ول و غيرمنقول، منابع انس��اني، مالي و 
اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به 
بخش بيمه هاي درمان به استثناي صندوق تامين 
اجتماعي با تش��خيص معاونت )س��ازمان برنامه و 
بودجه( به سازمان بيمه س��المت منتقل مي شود. 
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 مي شود.
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سازمان هاي بيمه گر پول 
بيمارستان ها را نمي دهند

ريي��س انجم��ن مراقبت ه��اي ويژه اي��ران گفت: 
س��ازمان هاي بيمه گر تعه��دات خ��ود را در قبال 
بيمارستان ها و مراكز درماني به موقع رعايت نمي كنند. 
ادامه اين وضعيت ورشكستگي بيمارستان ها يا كاهش 

تعهدات مراكز درماني را در پي خواهد داشت. 
علي امير سوادكوهي، با انتقاد از عملكرد بزرگ ترين 
سازمان بيمه گر پايه در كشور، افزود: اگر بدهي هاي 
سازمان تامين اجتماعي رفع نشود قطعاً طي ماه هاي 
آينده بسياري از بيمارستان هاي كشور تعهدات خود را 

با سازمان تامين اجتماعي قطع خواهند كرد.
وي اظهار داش��ت: اگر به بيمارس��تان هاي دولتي و 
خصوصي نقدينگ��ي مورد نياز داده نش��ود يا دچار 
ورشكس��تگي مي ش��وند يا بايد س��طح خدمات و 
پاسخ هاي درماني را كاهش دهند كه در هر دو حالت 
مردم و پزش��كان متضرر خواهند شد.سوادكوهي 
افزود: هم اكنون ۱۳۰ فوق تخصص مراقبت هاي ويژه 
در بيمارستان هاي مختلف كشور مشغول فعاليت و 
ارايه خدمات به بيماران هستند. هر چند كه تحريم ها 
سبب بروز مشكالتي در تامين تجهيزات و داروها شده 
است ولي بخش هاي ويژه بيمارستان ها به بهترين 
نحو اداره مي شوند.سازمان تامين اجتماعي بيش از 
۹ ماه در پرداخت مطالبات بيمارستان ها تاخير دارد. 
مصطفي ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
اخيرا از پرداخت بدهي معوقه سال ۹۷ به مراكز درماني 
طرف قرارداد اين س��ازمان خبر داده و گفته اس��ت: 
سازمان تأمين اجتماعي ۱۶ هزار ميليارد تومان به 
بيمارستان ها بدهي داشت كه اكنون اين رقم به حدود 

۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

واريز سري اول سرانه مدارس 
شبانه روزي از هفته آينده

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع اظهار كرد: از هفته 
آينده س��ري اول سرانه مدارس ش��بانه روزي واريز 
مي شود و تا قبل از سال نيز بخش عمده اي از سرانه 

مدارس شبانه روزي پرداخت مي شود.
علي  الهيار تركمن در حاشيه سفر به استان هرمزگان 
با اشاره به سرانه مدارس شبانه روزي، اظهار كرد: ۳۶۰ 
هزار دانش آموز كشور در مدارس شبانه روزي مشغول 
به تحصيل هستند كه فراهم آوردن امكانات رفاهي 
اين دانش آموزان از اولويت هاي آموزش وپرورش است. 
علي رغم محدوديت هاي مالي آموزش وپرورش، در 
تالش هستيم تا از همه منابع در دسترس براي بهبود 
وضعيت مدارس شبانه روزي و تأمين سرانه غذايي 
و رفاهي آنها بهره ببريم.معاون برنامه ريزي و توسعه 
منابع خاطرنش��ان كرد: در سال گذشته توانستيم 
۳۰۰ ميليارد توم��ان از منابع هدفمندي يارانه ها را 
به سمت مدارس شبانه روزي سوق دهيم و در طرح 
معيشتي نيز اميدواريم كه بتوانيم سهميه خوبي براي 
اين مدارس بگيريم.الهيار تركمن بابيان اينكه سرانه 
غذايي دانش آموزان مدارس ش��بانه روزي كمتر از 
۵ هزار تومان اس��ت، گفت: ۳۰۰ ميلي��ارد تومان از 
اعتب��ارات وزارت آموزش وپرورش مختص مدارس 
شبانه روزي است كه با هماهنگي هاي انجام شده با 
سازمان برنامه و خزانه كل كشور، از هفته آينده مرحله 
اول سرانه مدارس شبانه روزي واريز مي شود و تا قبل از 
سال نيز بخش عمده اي از سرانه مدارس شبانه روزي 

پرداخت مي شود.

 ۲۰ درصد جمعيت كشور 
دچار اختالل رواني است

معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي با اعالم اجراي برنامه ملي بهبود سالمت روان 
در كشور گفت: به طور متوسط انتظار داريم بين ۱۸ 
تا ۲۰ درصد افراد كشور دچار يكي از اختالالت رواني 
مثل افسردگي يا اضطراب باشند كه بر اساس برنامه 
ملي با غربالگري فعال شناس��ايي مي شوند و تحت 

مراقبت قرار مي گيرند.
عليرضا رييس��ي افزود: يك��ي از اولويت هاي وزير 
بهداشت بهبود شاخص هاي سالمت روان است و بر 
اين موضوع تاكيد مي كند اما همه اقدمات اين حوزه 
در اختيار وزارت بهداشت نيست. هدف كالن كشوري 
ارتقاي سالمت روان مردم است كه عوامل مختلفي 
مثل ايجاد نشاط در جامعه و كاهش فشار اقتصادي بر 

مردم و بسياري از عوامل ديگر ارتباط دارد.
او به ايرنا گفت: با اين وجود وزارت بهداشت برنامه ملي 
سالمت روان را تدوين كرده و به كل مراكز بهداشتي 
كشور نيز ابالغ شده است. اين اقدام از سال گذشته 
شروع شد و امسال شاخص هاي سالمت روان كمي 
و كيفي براي اين برنامه تعريف شد و مشخص شد 
كه در يك جمعيت چند درصد افراد داراي اختالل 
افسردگي يا اضطرابي و ساير اختالالت رواني هستند 
كه بايد آنها را پيدا كنيم و بر اساس اين پيش بيني، 
كاركنان نظام سالمت بايد اين جمعيت دچار اختالل 
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 به طور ميانگين انتظار داريم بين 
۱۸ تا ۲۲ درصد 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 
مراقبت هاي س��المت روان قرار دهند.معاون وزير 
بهداشت ادامه داد: اكنون ۱۶۰۰ كارشناس سالمت 
روان در قالب برنامه كاهش آسيب در شبكه بهداشتي 
كشور مستقر هستند و برنامه هاي مختلفي را براي 
غربالگري، شناس��ايي افراد دچار اختالالت رواني، 
ارايه خدمات آموزشي و ارجاع افراد نيازمند خدمات 
درماني به سطوح باالتر انجام مي دهند.رييسي گفت: 
نحوه يافتن افراد دچار اختالل رواني به اين صورت 
اس��ت كه افرادي كه ب��راي دريافت هر نوع خدمت 
به مراكز بهداشتي مراجعه مي كنند از نظر وضعيت 

سالمت روان بررسي مي شوند. 

افزايش هزينه هاي حوزه سالمت بودجه دانشگاه تهران؛ نصف بودجه دانشگاه هاي مشابه خارجي
معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهران با اشاره به بودجه 
۷۰۰ ميليارد توماني بودجه اين دانشگاه در سال جاري، گفت: بودجه 
اين دانشگاه به طور متوسط كمتر از نصف بودجه دانشگاه هاي خارجي 

مشابه است.
علي مقاري به آخرين وضعيت تخصيص بودجه دانشگاه تهران اشاره 
كرده و گفت: دانشگاه تهران به عنوان يكي از دانشگاه هاي بزرگ كشور 
در استان هاي مختلف داراي واحدهاي اقماري است. به همين جهت ۱۳ 
رديف بودجه براي دانشگاه منظور شده كه يكي از اين رديف ها، رديف 
بودجه اصلي است. حدود ۵۰ درصد كل بودجه دانشگاه در رديف اصلي 
دانشگاه قرار گرفته و ۱۲ رديف ديگر نيز با تصويب مجلس شوراي اسالمي 
بودجه هاي 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 ۹ ماه 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 دانشگاه ها لب مرز قراردارد اگر يك درصد 
بودجه دانشگاه ها كم شود اين مراكز با مشكل مواجه مي شوند.به گفته 
مقاري، با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد بودجه دانشگاه تهران صرف 
حقوق پرسنل مي شود، بنابراين اگر تخصيص بودجه به موقع انجام نشود 
با چالش مواجه مي شويم. ضمن اينكه تقريبا بخش عمده اي از اعتباري كه 
تاكنون تخصيص داده شده صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
دكتر مقاري در خصوص ميزان درآمد اختصاصي دانشگاه تهران نيز گفت: 
در مجموع، ۱۳ رديف دانشگاه تهران حدود ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد 

اختصاصي براي اين دانشگاه دارد كه بيشترين ميزان درآمد دانشگاه هاي 
كشور است. همچنين در مجموع سرفصل اعتبارات هزينه اي و تملك 
دارايي هاي سرمايه اي مصوب سال جاري دانشگاه ۷۰۰ ميليارد تومان 
منظور ش��ده اس��ت كه با در نظر گرفتن ۴۰۰ ميلي��ارد تومان درآمد 
اختصاصي حدود ۱۱۰۰ ميليارد كل بودجه مصوب سال ۹۸ دانشگاه 
است.معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهران همچنين با 
تاكيد بر اينكه بودجه فعلي كفاف اداره دانشگاه را نمي دهد، اظهار كرد: 
اگر اين وضعيت بودجه را با يك دانشگاه همسان خارجي مقايسه كنيم 
به طور متوسط دانشگاه تهران كمتر از نصف بودجه دانشگاه هاي خارجي 
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 

ميزان كمتر نيز بوده است.

معاون فني و نظارت س��ازمان نظام پزشكي از ارايه پيشنهادهاي 
تعرفه اي اين س��ازمان به ش��وراي عالي بيمه خبر داد و گفت: در 
صورت عدم اصالح تعرفه هاي پزش��كي در سال آينده، با بحراني 

جدي مواجه مي شويم. 
محمد جهانگيري با اشاره به پيشنهادهاي سازمان نظام پزشكي 
براي تعرفه هاي پزشكي سال ۱۳۹۹، گفت: در زمينه تعرفه هاي 
حوزه خدمات سالمت نگراني جدي داريم؛ چراكه هزينه ها در تمام 
حوزه ها و به ويژه هزينه هاي حوزه س��المت به شدت افزايش پيدا 
كرده است. ش��فاف مي گويم كه حتي قيمت نان هم در بسياري 
از مناطق كش��ور دو برابر شده است و با وضعيت تعرفه هاي فعلي 

نمي توان هزينه هاي 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 مي يابد ك��ه به نوعي 
هزينه هاي پرس��نلي در حوزه س��المت را ه��م افزايش مي دهد. 
اگر تعرفه ها اصالح نش��وند چه در بخش دولت��ي و چه در بخش 
خصوصي با بحران هاي جدي مواجه مي شويم. بايد در اين زمينه 

واقعا به فكر باشيم.
جهانگيري به ايسنا گفت: سازمان نظام پزشكي درباره تعرفه هاي 
پزشكي س��ال آينده پيش��نهاداتش را ارايه داده است كه در اين 
پيشنهادات اعالم كرده ايم كه جزو فني تعرفه ها را به تناسب تورمي 
كه بانك مركزي اعالم مي كند، رشد دهند. بنابراين هر عددي كه 
بانك مركزي ب��ه عنوان ميزان تورم اعالم كرد، جزو فني تعرفه ها 

را هم كه ش��امل هزينه هاي تجهيزات، م��واد مصرفي، هتلينگ 
بيمارستان و... اس��ت،  به همان ميزان رشد يابد. در عين حال در 
جزو حرفه اي كه ش��امل حقوق و دستمزد است هم اعالم كرديم 
كه هر چقدر حقوق و دستمزد كارمند دولت را رشد مي دهند، اين 

قسمت را هم در تعرفه هاي پزشكي رشد دهند.
وي با بيان اينكه اين پيش��نهادات كف خواس��ته ها در اين حوزه 
است، تاكيد كرد: اين پيش��نهادات بسيار منطقي بوده و سازمان 
نظام پزش��كي كف خواس��ته ها را در نظر گرفته  اس��ت. در حال 
حاضر پيشنهادات تعرفه اي سازمان نظام پزشكي به شوراي عالي 
بيمه ارايه ش��ده و قرار است بزودي بررسي ش��وند. اگر اين كف 
خواس��ته هاي تعرفه اي تصويب و اجرا نش��ود،  خدمات سالمت و 

كيفيت اين خدمات دچار مشكل خواهد شد.
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مديرعامل متروي تهران: اولويت واضحي براي حمل و نقل در بودجه سال آينده مطرح نيست

معاون هوانوردي و امور بين الملل هواپيمايي كشوري: 

سهم واقعي مترو در بودجه 99

آسمان ايران براي پروازهاي عبوري امن است

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 تهراني ها 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 
99 هفت برابر شده است. در متن جوابيه روابط عمومي 
و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور آمده بود: 
»طي سال هاي 97-1392 بالغ بر6100 ميليارد تومان 
اوراق مشاركت به طرح هاي قطار شهري كالن شهرهاي 
كش��ور با مش��اركت در بازپرداخت معادل 50 درصد 
شهرداري و 50 درصد از محل بودجه عمومي اقدام شده 
اس��ت. در سال 1398 نيز با استفاده از اوراق مشاركت 
موضوع بن��د )د( تبصره 5 قانون بودجه س��ال 1398 
نسبت به تأمين 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
براي طرح هاي قطار شهري در حال بررسي و اقدام است. 
از مجموع منابع فوق بيش از 3 هزار ميليارد تومان به 
پروژه هاي مرتبط با شبكه راه آهن شهري تهران همانند 
تكميل خطوط 3، 6 و 7 متروي تهران اختصاص يافته 
است.همچنين طي سال هاي98-1396 به طرح هاي 
احداث خطوط قطار شهري در كالن شهرهاي كشور 
بيش از 12 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده كه 
بيش از 125 ميليارد تومان آن به شهرداري تهران براي 

تكميل شبكه مترو پرداخت شده است.«
محسن هاشمي نيز در توييتي به اين جوابيه واكنش نشان 
داد و گفت: »سازمان برنامه و بودجه، مجموع اعتبار يارانه 
بليت مترو براي امس��ال را 80 ميليارد تومان اعالم كرده 
كه با سهم متروي تهران از اين مبلغ مي توان هزينه هاي 
يك هفته از سال را در ش��ركت بهره برداري مترو تامين 
كرد! ممنونم از اين سازمان كه روشن كرد كمك دولت به 

حمل ونقل عمومي تهران چقدر ناچيز است!«
علي امام، مديرعامل متروي تهران اما نظر متفاوتي در اين 
باره دارد. او اعتقاد دارد هم صحبت هاي محسن هاشمي 
درست است و هم ادعاهاي سازمان برنامه و بودجه! به گفته 
علي امام، طي سال هاي گذشته سهميه متروي تهران از 
بودجه دولت همواره كاهشي بوده و از 200 ميليارد تومان 
در س��ال 91 به 53 ميليارد تومان در س��ال 99 كاهش 

يافته است.
علي امام درباره سهم متروي تهران در بودجه سال آينده 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: دولت هر س��ال در 3 بخش 

مختلف از بودجه كشور ظرفيت هايي را براي حمل و نقل 
عمومي و ريلي در نظر مي گيرد. يكي از آنها بند »د« تبصره 
5 بودجه اس��ت كه ظرفيتي براي انتشار اوراق مشاركت 
شهرداري ها در نظر مي گيرد و حداقل 50 درصد آن صرف 

پروژه هاي قطار شهري درنظر گرفته مي شود.
او با بيان اينكه در بودجه ساالنه كشور يك بودجه مستقيم 
هم براي قطارهاي شهري درنظر گرفته مي شود، گفت: 
عالوه بر اين دولت يك بودجه مس��تقيم براي قطارهاي 
شهري نيز قرار مي دهد كه اين نيز مورد بي مهري واقع شده 
است. از جمله تسهيالت ديگر مي توان به امكان استفاده 
از 30 ميليارد دالر ظرفيت فاينانس بودجه كشور اشاره 
كرد كه به صورت كلي بوده و فقط مربوط به متروي تهران 
نيست، اما آنچه در بحث ريلي در بودجه آورده و به صراحت 
ذكر مي شود، اين دو رقم است و بقيه تحقق پيدا نمي كند. 
مديرعامل مت��روي تهران با تاكيد بر اينكه عدد بس��يار 
ناچيزي از بودجه مستقيم كشور سهم مترو مي شود، افزود: 
در جداول بودجه،  بودجه مستقيم عدد بسيار ناچيزي است 
و با توجه به كاهش ارزش پول كشور هر ساله از ارزش اعداد 

نيز كم مي شود. 
امام با اشاره به كاهش سهميه متروي تهران از بودجه دولت 
گفت: تا سال 91، بودجه مترو تهران در بودجه كل كشور 
بيش از 200 ميليارد تومان بود، اما از سال 91 به بعد روند 
كاهشي پيدا كرد و به 50 ميليارد تومان رسيد به طوري 
كه در س��ال 98 بودجه متروي تهران 55 ميليارد تومان 
بوده كه در بودجه س��ال آينده نه تنها بيشتر نشده، بلكه 
كمتر هم شده و به 53.۴ ميليارد 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 
كاهش داشته است و با اين ميزان 53.۴ ميليارد تومان تنها 
مي توان 100 متر مترو ساخت. از طرفي بند »د« تبصره 5 
امسال، 8 هزار ميليارد تومان بود كه احياي بافت فرسوده 
حرم هاي 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 99 نه تنها آن 8 
هزار ميليارد تومان اضافه نشد،  بلكه با يك كاهش 3 هزار 
ميليارد توماني به 5 هزار ميليارد رسيد. در سازمان برنامه 
و بودجه مي گويند به حمل و نقل عمومي بودجه اختصاص 
دادي��م، اما به اين طريق بوده و با اين ارقام به اين زودي به 

نتيجه نمي رسيم. 
مديرعامل متروي تهران با بيان اينكه با اين شرايط بودجه 
توسعه متروي تهران به اين زودي به سرانجام نمي رسد، 

گفت: در شرايطي كه بنزين گران شده و آلودگي هوا نيز 
مطرح است، با اين اعدادي كه س��ازمان برنامه و بودجه 
اعالم مي كند ب��ه اين زودي كارها در مت��روي تهران به 
سرانجام نمي رسد. هم صحبت هاي آقاي هاشمي درست 
است و هم اطالعيه )جوابيه( سازمان برنامه و بودجه، اما 
واقعيت اين است كه اينها هيچ كدام مشكل را به اين زودي 
حل نمي كند و اكنون در بودجه سال 99 اولويت 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 سال ها 

طول مي كشد تا به نقطه مطلوب برسيم. 
علي امام درباره اينكه سازمان برنامه و بودجه در اطالعيه 
خود از كمك 125 ميليارد توماني طي سال هاي 96 تا 
98 به متروي تهران اشاره كرده، گفت: اين مبلغ براي 
تكميل خط 3 و ۴ متروي تهران استفاده شده است. اگر 
چه كه خط 3 بهره برداري كامل شده،  اما موارد تكميلي 

آن ادامه دارد. مديرعامل متروي تهران گفت: براساس 
آنچه در برنامه 5 ساله كشور و در ماده 58 پيش بيني 
شده بود، مقرر شد تا دولت 2 هزار دستگاه واگن تامين 
كند كه 1050 دستگاه متعلق به متروي تهران باشد 
كه در يك مرحله 630 واگن به مناقصه گذاشته شد و 
يك سال طول كشيد تا قرارداد آن ابالغ شود و در اواخر 
سال 97 قرارداد آنها با كنسرسيوم واگن سازي تهران 
بسته و به رغم پيگيري هاي زياد هنوز عملياتي نشده 

است و بسيار كند پيش مي رود. 
او ادامه داد: اين بحثي است كه آقاي جهانگيري بارها بر آن 
تاكيد داشتند، اما سرعت داده نمي شود. اگر 1050 قطار 
تامين شود، سرعت حركت قطارها افزايش و سرفاصله 
كاهش مي يابد كه تاكنون اتفاق نيفتاده و در سيس��تم  
دولت به كندي پيش مي رود. هنوز هم قرارداد عملياتي 
نشده، چرا كه بايد ال.سي )اعتبار اسنادي( باز شود كه اين 
امر بايد توسط دولت صورت گيرد كه هنوز انجام نشده 
است، در حالي كه قرار بر اين بود براساس برنامه 5 ساله 

ششم قطارها تا سال 1۴00 تامين شود، اما اين گونه كه 
پيش مي رود اصال به سال 1۴00 نمي رسد و اين خسران 

بزرگي براي متروي تهران و كالن شهرها است. 
مديرعامل متروي تهران درباره افتتاح متروي هشتگرد 
كه بهره برداري 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 بهره برداري ندارند، شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران به آنها كمك كند. ش��ركت 
بهره برداري 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 مي خورد را بايد از خودشان پرسيد و ما 
هيچ مسووليتي نداريم و مسووليت با شركت بهره برداري 

شهرهاي جديد است.

گروه راه و شهرسازي|
تنش ها ميان ايران و امريكا همزمان با ش��هادت س��ردار 
قاسم سليماني به شدت افزايش يافته و طي روزهاي اخير 
خبرهايي مبني بر كاهش پروازهاي عبوري از آسمان ايران 
منتشر شده اس��ت كه معاون هوانوردي و امور بين الملل 
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 امن ترين 
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 مي پذيرد، تاكنون هيچ كشوري براي پرواز از 
آسمان ايران محدوديت ايجاد نكرده است. اگرچه معاون 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كش��وري اعالم كرده كه 
تاكنون هيچ كشوري براي پرواز از آسمان ايران محدوديت 
ايجاد نكرده است، اما س��ه روز پيش هند از شركت هاي 
هواپيمايي خود خواست به دليل متشنج شدن اوضاع در 

منطقه از پرواز بر فراز ايران خودداري كنند. 
مقامات هندي از شركت هاي 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 خواسته اند احتياط نشان بدهيم، ما اوضاع را 
پيگيري مي كنيم. اما هنوز تغييري در مسير پروازها رخ 

نداده است و همچنان به پرواز بر فراز ايران ادامه مي دهيم 
چ��ون پروازهاي زيادي از هند به اروپ��ا و امريكا از طريق 
حري��م هوايي ايران انجام مي ش��وند و پروازها با دورزدن 
ايران، موجب افزايش ساعت پرواز و گران شدن بليت ها 
مي ش��ود. احتمال كاهش پروازهاي عبوري از آس��مان 
ايران با متشنج شدن فضاي منطقه در شرايطي است كه 
اواخر آذر ماه مديرعامل شركت فرودگاه ها 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 اياالت متحده به ايرالين هاي��ي كه از فضاي ايران 
عبور مي كنند مبني بر اينكه آس��مان ايران فضاي امن و 

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 فوق العاده 
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 99 راي 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 500 
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 تبصره هاي بودجه سال 
جاري اس��ت و براس��اس قانون انتظار اجراي آن از سوي 
شهرداري مي رود. بند الف و پ تبصره 36 تكاليفي براي 
شهرداري درباره اجراي برنامه هاي بودجه سال 98 مقرر 

كرده است كه بايد تا پايان تير ماه انجام مي شد.
الويري با اش��اره ب��ه مفاد بندهاي اين تبص��ره گفت: در 
راس��تاي اجراي اين بند، در بودجه سال 98، شهرداري 
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 
شركت هاي نوآور و خالق، بهبود عرضه خدمات شهري 
به صورت الكترونيكي و دس��تيابي به درآمد حداقل 50 
ميليارد تومان، اقداماتي را تا پايان تير ماه 98 انجام دهد.  
او افزود: از جمله در انجام مطالعات الزم نسبت به احصاي 
اقالم دارايي ها و منابع نامشهود و داده هاي شهر اقدام كرده 
و برنامه مولدس��ازي اين ذخاير را از طريق آزاد سازي و به 
اشتراك گذاري با كليه فعاالن اقتصادي و اجتماعي با هدف 
شكل گيري پلتفرم اقتصاد ديجيتال شهري و دستيابي به 

درآمد پايدار از محل خدمات نوين تهيه و به شورا ارايه كند.
الويري ادامه داد: از جمله اقدامات ديگر تجديدنظر در 
فرآيند فعاليت شركت ارتباطات مشترك شهر براي 
تامين زيرساخت هاي ارتباطي شبكه هاي موبايلي شهر 
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 20 درصد درآمد نسبت 
سال 97 در 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
يكي ديگر از مصوبات جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران 

راي منفي به اعتراض فرمانداري تهران در خصوص تعيين 
سياست و الزامات بودجه 99 بود.  مجيد فراهاني، رييس 
كميته بودجه شوراي شهر در تشريح اين مصوبه گفت: 
فرماندار تهران به مصوبه شورا در خصوص تعيين سياست 
و الزامات بودجه 99 س��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 
ابالغي از سوي وزارت كشور مغايرت دارد و همچنين اعالم 

كرده اين سياست ها مغاير با بودجه 99 است.
او با بيان اينكه سياست هاي بودجه و الزامات آن 13 سال 
پيش مورد توجه اعضاي شوراي اسالمي شهر قرار گرفت، 
گفت: شورا از آن سال هميشه اين مصوبه تعيين سياست ها 
را به تصويب مي رسانده و فرمانداري هم هيچ وقت ايرادي 
به اين مساله نگرفته است. از طرفي از سال گذشته شوراي 
شهر سياس��ت ها والزامات بودجه 98 را تصويب و حتي 

سال گذشته نيز مورد اعتراض فرمانداري قرار نگرفت. اگر 
ايرادي در اين زمينه وجود دارد، چرا فرمانداري سال هاي 
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 
كميسيون معماري و شهرسازي اظهار كرد: فرماندار بدون 
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 نمي دانست و به نظر مي رسد رييس شورا 
بايد به هيات تطبيق تذكر دهد. اما اين بار هيات تطبيق 
درست تش��خيص داده اس��ت چرا كه اعضاي شورا در ۴ 
جلس��ه اولويت هاي بودجه را تدوين كردند و اين مصوبه 
از دايره سياست گذاري خارج شده چرا كه شهرداري بايد 
سياس��ت هاي ما در بودجه نويسي را تعيين كند و بعضا 
ديده شد كه اين سياست گذاري نبوده بلكه تعيين تكليف 

جزييات بوده است.
در ادامه حسن رسولي به نحوه اداره صحن علني شوراي 
شهر انتقاد كرد و گفت: من خودم هم فرماندار و هم استاندار 
بودم. فرماندار تهران اعتراض خود را از موضع جايگاه اداري 
به شورا فرستاده است و بر همين اساس اين نامه اساسا قابل 
طرح در شورا نيست چرا كه فرم ارسالش درست نيست و 
بهتر است هيات رييسه اجازه ندهند كه شورا تبديل به يكي 
از بخش هاي فرمانداري شود تا اين گونه با او مكاتبه نكند.

هاشمي در واكنش به سخنان رسولي گفت: االن شرايط 
فرق كرده است. در اين مدت فرمانداري به اين شكل و مدل 
نامه هايش را ارسال مي كرده و شما هم بايد حواستان را 
جمع مي كرديد چرا كه فرمانداري هميشه در اين قالب 

نامه ها را ارسال مي كند.

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

اجرا است، اگر اين طور است پس فصل اول كه تعاريف و 
معاني است نيز دخالت در اجرا است؟ فرماندار در نامه اش 
ايرادهايي به مصوبه شورا گرفته اما دقيقا مشخص نكرده 
كه به كدام بند اين سياست ها انتقاد دارد. اين در حالي است 
كه اين سياست ها 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 99 راي ندادند.
سيد آرش حسيني ميالني نيز به شهرداري منطقه 2 درباره 
احداث پارك در روددره فرحزاد تذكر داد و گفت: متاسفانه 
توسعه بخش زيادي از رود دره هاي تهران از نگرش سيمان 
مح��ور برخوردارند . حفاظت از باقي مانده اكوسيس��تم 
روددره اي شهر تهران مورد تاكيد برنامه سوم شهرداري 
تهران اس��ت.اما نگرش شهرداري در مورد ظرفيت و فرم 
روددره ه��اي پايتخ��ت تغيير كرده و ظاهرا ش��هرداري 
درصدد احداث پارك در اين رود دره است و در اين زمينه 

به شهرداري منطقه 2 تذكر مي دهيم.
وي گف��ت: احداث پ��ارك در روددره فرحزاد بايد هر چه 
سريع تر 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 
مي شود كه هر بخشي از ش��هرداري وارد شده و خودش 
اق��دام به نامگذاري فضاهايي به نام ش��هيد حاج قاس��م 
سليماني مي كند. 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.
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اعالم وضعيت قرمز
براي جاده هاي برفي

مدير بحران و ماشين آالت سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي گفت: با توجه به پيش بيني س��ازمان 
هواشناسي مبني بر اينكه روزهاي پاياني اين هفته 
در برخي استان ها و محورهاي مواصالتي آنها برف 
مي بارد، 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 
ماشين هاي سنگيني كه با مشكل نقص فني مواجه 
هستند، در چنين محورهايي وظيفه راهداري نيست و 
هماهنگي هاي الزم در اين زمينه انجام خواهد شد. او با 
اشاره به پيش بيني بارش برف در استان هاي كرمانشاه، 
كردستان، چهارمحال و بختياري، استان هاي شمالي 
و محورهاي منتهي به آنها و ديگر استان ها ادامه داد: 
هم اكنون هيچ مشكلي در محورهاي مواصالتي به 
استان هاي مختلف وجود ندارد و وضعيت كامال در 
كنترل اس��ت همچنين برنامه ريزي هاي الزم براي 

كنترل و مديريت اين محورها صورت گرفته است.

افت كيفيت ساخت با افزايش 
قيمت مصالح ساختماني

رييس انجمن مهندسي سازه ايران با اشاره به اينكه 
رشد قيمت مصالح س��اختماني در دو سال گذشته 
منجر به استفاده مصالح ساختماني با كيفيت پايين 
از سوي برخي س��ازنده ها ش��ده، گفت: وزارت راه، 
شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي مسوول كيفيت 
ساخت و ساز هستند. غالمرضا هوايي در گفت وگو با 
فارس درباره اينكه آيا افزايش قيمت مصالح ساختماني 
مي تواند دليل محكمي بر كاهش كيفيت ساخت و ساز 
باشد، افزود: كيفيت ساخت و ساز در ايران هنوز به نمره 
قبولي نرسيده است، اما اگر مسووليت ساخت و ساز 
كشور را وزارت راه و شهرسازي بدانيم بايد گفت كه اين 
وزارتخانه بايد وصل كننده حلقه و متصل كننده رابطه 
شهرداري ها و سازمان هاي نظام مهندسي با يكديگر 
براي باال بردن كيفيت ساخت و ساز باشد. او با اشاره 
به اينكه آيين نامه و مقررات زيادي براي ساخت وساز 
در كشور وجود دارد و كشور از لحاظ ضوابط و مقررات 
و آيين نامه هاي فني غني است، گفت: عوامل زيادي 
موجب افزايش كيفيت س��اخت و ساز مي شود كه 
اولين عامل آن ضوابط و مقررات، دومين عامل نيروي 
انساني ش��امل مهندس و نيروي كار ماهر )فصلي و 
غيرفصلي و غيربومي( و سومين عامل توليد استاندارد 
مصالح ساختماني )شامل ميلگرد، آهن، شن، ماسه، 

سيمان( است.

تداوم ركود غيرتورمي بازار 
مسكن تا نيمه اول سال آينده 

حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه امالك با اشاره به 
اينكه بازار مسكن يك بخش اقتصادي دير تاثيرپذير 
است، گفت: تا پاييز سال آينده ركود غيرتورمي بر بازار 
مسكن حاكم اس��ت. عقبايي در گفت وگو 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 قيمت ها بود. او ادامه داد: براس��اس 
پيش بيني هاي صورت گرفته نيمه دوم بازار مسكن 
وارد ركود غيرتورمي ش��د كه شاهد ركود معامالت 
هس��تيم و ديگر خبري از افزايش قيمت ها نيست و 
در واقع نرخ ها در بازار مس��كن ثبات دارد. عقبايي با 
بيان اينكه ركود غيرتورمي بازار مسكن تا پايان سال 
همچنان ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: بازار مسكن 
يك بخش دير تاثيرپذير اس��ت و بر اين اساس نيمه 
اول س��ال آينده نيز ركود غيرتورمي براي اين حوزه 
پيش بيني مي ش��ود. نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك تاكيد كرد: از اين رو در شش ماه اول سال 99 
ميزان معامالت رشد چشمگيري نخواهد داشت و 

قيمت ها با ثبات نسبي همراه خواهد بود.

۳۰درصد شهرنشينان
ساكن بافت فرسوده هستند

عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري از سكونت 
30 درصد جمعيت شهري كشور در بافت هاي ناكارآمد 
خبر داد. به گزارش مهر، سيدمسلم سيدالحسيني با 
بيان اينكه مي خواهيم توان رقابتي بافت هاي فرسوده 
را افزايش دهيم، گفت: اين بافت ه��ا به هر دليلي از 
رقابت جا مانده اند و از نظر كالبدي، خدمات، سرانه هاي 
اقتصادي نسبت به ميانگين شهري پايين تر و مردم 
ساكن در اين بافت ها نااميد هستند، خودباوري ندارند، 
تسليم وضع موجود شده اند و از بيرون نيز انگ هايي به 
اين بافت ها چسبيده مي شود. او مساحت بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري را حدود 1۴1 هزار هكتار 
عنوان كرد و گفت: در برخورد با مشكالت اقتصادي 
بافت فرسوده بايد از ظرفيت ها و فرصت هاي داخلي 
اين بافت ها استفاده كنيم و بتوانيم توان رقابتي بافت 
را افزايش دهيم، به اين صورت كه بايد خواسته مردم 
ساكن اين بافت ها را درك كرده و به جست وجو و كشف 
دارايي هاي بافت بپردازيم تا ببينيم كدام يك از اين 
دارايي ها، قابليت محسوب مي شوند و كدام يك داراي 
شايستگي است.سيدالحسيني از ديگر مولفه هاي 
نوسازي بافت را تغييرات پويا دانست و تصريح كرد: به 
عبارت ديگر بايد ميان بافت هاي مختلف شهري رقابت 
ايجاد كنيم يعني همان گونه كه رقابت و پيامدهاي 
رقابتي در بين كش��ورها وجود دارد، در مقياس ملي 
همين رقابت را مي توان بين شهرها و در سطح شهرها 
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 مي مانند كه به 
بافت هاي جامانده از توسعه يا ناكارآمد تبديل مي شوند، 
اين محالت مجبور هستند، مزيت رقابتي خود را آشكار 
كنند، روي پاي خود بايستند و اين مزيت ها را از حالت 

بالقوه به بالفعل تبديل كنند.

مناسبي براي پروازهاي عبوري نيست، تعداد پروازهاي 
عبوري كاهش يافته و به 800 پرواز رس��يد. البته پس از 
مدت كوتاهي با اطمينان يافتن شركت هاي هواپيمايي از 
امنيت آسمان ايران تعداد پروازهاي عبوري دوباره افزايش 
يافت و روزانه به 900 پرواز رس��يد، اما اين احتمال وجود 
دارد كه براثر افزايش تنش ها در منطقه ش��اهد كاهش 

دوباره پروازهاي عبوري از آسمان ايران باشيم.

      درآمد شركت فرودگاه ها از پروازهاي عبوري 
براساس تازه ترين اظهارات مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري هوايي اي��ران، 68 درصد درآمدهاي ش��ركت 
فرودگاه ه��ا و ناوب��ري هوايي ايران حاص��ل از پروازهاي 
عبوري، 20 درصد حاص��ل از ارايه خدمات فرودگاهي و 
حدود 5 درصد هم حاصل واگذاري اماكن اس��ت، ضمن 
اينكه درآمدي كه از س��رانه مس��افر پرواز داخلي نصيب 
فرودگاه مي شود، تنها 7 هزار تومان و از مسافران پروازهاي 
خارجي 35 هزار تومان است.  اما نخستين اثري كه افزايش 
پروازهاي عبوري دارند، افزاي��ش درآمدهاي اقتصادي 

كشور اس��ت، به عنوان نمونه در سال گذشته كه حدود 
هزار پرواز عبوري در روز داشتيم درآمد شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران از اين پروازها حدود 1700 ميليارد 
تومان بود كه نسبت به سال قبل از آن يعني سال 96،  1۴ 
درصد كاهش داشت اگرچه از ميزان اين درآمد در سال 
جاري آمار دقيقي نيست اما براساس آخرين آمار تعداد 
پروازها به 900 پرواز در روز رسيده كه پيش بيني مي شود 
ح��دود 10 درصد كاهش را در اي��ن زمينه تجربه كنيم. 
گفتني است كه پس از اتفاقات كشور اوكراين و فعاليت هاي 
داعش در عراق، اس��تقبال ايرالين هاي خارجي از فضاي 
ايران افزايش يافت پس از آن و در مناقشه قطر با كشورهاي 
عرب حوزه خليج فارس، مصر و كش��ورهاي هم پيمان و 
ممنوعيت استفاده قطر از آسمان اين كشورها موجب شد  
كه ايرالين بزرگ قطري، نزديك ترين مسير براي  پروازهاي 
اروپا و آفريقاي خود را در آس��مان ايران بيابد،  اين عوامل 
موجب شد كه در برخي برهه هاي زماني تعداد پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران افزايش يابد و به تبع آن درآمدهاي 
ارزي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران هم رشد كند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

در نشست شوراي گفت وگوي دولت وبخش خصوصي استارت خورد

اجماع براي بهبود محيط كسب وكار 
تعادل |

ن�ود و دومین نشس�ت ش�ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در حالي برگزار ش�د 
كه فع�االن بخ�ش خصوصي از ع�دم اجراي 
قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار 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�امانه اي 
براي بهبود مس�تمر فضای كس�ب وكار خبر 
داد و گف�ت: ب�ه زودي رفت و آمده�ای زايد 
دس�تگاه های دولت�ی به واحده�اي تولیدي 
متوقف می شود. تامین 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 وزير اقتصاد مطرح ش�د. فعاالن 
بخش خصوصي نیز تاكید كردند با وجود تمام 
محدوديت هاي موجود اگر دولت مانع فعالیت 
فعاالن اقتصادي نشود؛ همچنان امكان جذب 

سرمايه را از منابع بین المللي داريم.

در ابتداي نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوص��ی فرهاد دژپس��ند، وزير اقتص��اد و ريیس 
ش��ورای گفت وگو، مهم ترين دغدغه  امروز کشور در 
حوزه اقتصاد را تامین س��رمايه دانس��ت و از بخش 
خصوصی خواس��ت ت��ا در چارچ��وب فعالیت های 
بین المللی و از طريق نهادهای مالی خارجی به تامین 
مالي بپردازند و سرمايه های خارجی را به کشور وارد 
كنند. وی تاكید كرد: البته بايد بسترهای اين اقدام از 
طريق دستگاه های دولتی فراهم شود. دژپسند، بازار 
سرمايه را راهكار ديگري براي تامین مالي واحدهاي 

تولیدي دانست.
وزير اقتصاد با اشاره به آمار قابل قبول تجارت خارجي 
ايران در ۹ ماهه نخس��ت سال جاري افزود: اين گونه 
تصور می شد که با فشارهای حداکثری و تحريم هاي 
بین المللي، تجارت کشور دچار مشکل شود اما آمار 
صادرات و واردات تا پايان آذرماه نش��ان از کمترين 
تفاوت را نس��بت به سال گذش��ته داشت؛ همچنین 
صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی 20 درصد افزايش 

يافت که بیانگر جديت بخش خصوصی است.
دژپسند اضافه کرد: نهاد )FATF( ادعا دارد در تالش 
است تا با تأمین مالی تروريسم مقابله کند؛ اما اكنون 
شاهد آن هستیم كه مقام عالی نظامی يک کشور که 
به دعوت رسمی کشور ديگری به آنجا سفر كرده بود 
به صورت بسیار وقیحانه ای ترور مي شود و بنا به ادعاي 
خودشان از بودجه دولتی براي اين اقدام استفاده شده 
است. بدون ترديد اين اقدام برخالف قوانین و مقررات 
 FATF بین المللی بوده و نهادهاي بین المللي از جمله
بايد در اين رابطه اعتراض خود را اعالم کنند و اقدامات 

الزم را در اين مورد انجام دهند. 
وزير اقتصاد در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه آيا ايران 
تجديدنظری در روند الحاق به گروه ويژه اقدام مالی 
انجام خواهد داد؛ گفت: اکنون دو اليحه قانونی که به 
پیشنهاد دولت و تصويب مجلس هم رسیده است، در 
دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
دارد و پالرمو و CFT همچنان به روال س��ابق در اين 
مجمع بررسی می شود و چیزی اعالم نشده که متوقف 
شود. ازآنجا كه اين لوايح در دستور کار مجمع است 
ما نیز به عنوان دس��تگاه اجرايی ذی ربط در جلسات 

شرکت می کنیم.

     تناقض عملكردي دولت، سدي در مقابل 
فعاالن اقتصادي

در ادامه اين نشست حسین سالح ورزی، نايب ريیس 
اتاق ايران و قائم مقام دبیر ش��ورای گفت وگو از تفاهم 
سازمان اس��تاندارد و سازمان دامپزشکی درخصوص 
يکپارچه س��ازی روند نمونه ب��رداری از محموله های 
واردات��ی نهاده های دامی خبر داد. اقدام موازی اين دو 
سازمان در برخورد با نهاده های دامی، روند تجارت را 
طوالنی تر می کرد و مدت ها بود که اين مس��اله مورد 
انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری های 
دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��و و در قالب کارگروه های 

تخصصی توانستیم به اين تفاهم دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به موضوع اصالح ش��رايط عمومی پیمان 
و تهیه پیش نويسی با اعمال نظرات بخش خصوصی 
توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصريح کرد: اين 
موضوع در هش��تاد و يکمین جلسه شورای گفت وگو 
بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پايان دی ماه سال 
۹7 نسخه اصالحی پیش نويس شرايط عمومی پیمان 
را به شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و 
حرفه ای داده و نقطه نظرات آنها را تا پايان 25 اسفند ۹7 
دريافت کند. سالح ورزی گفت: سازمان برنامه و بودجه 
نیز بايد نسخه نهايی شرايط عمومی پیمان جديد را تا 
پايان ارديبهشت ۹8 ابالغ کند؛ هرچند تا به امروز هنوز 

نسخه نهايی تهیه نشده است.
در همین رابطه محمدرضا انصاری، نايب ريیس اتاق 
ايران از همکاری و جلس��ات متعددی که با س��ازمان 
برنامه و بودجه در مورد تهیه نس��خه نهايی ش��رايط 
عمومی پیمان داشته اند، خبر داد و گفت: درباره برخی 
از بندهای اين پیش نويس اختالف نظر وجود دارد که 
بايد آنها را رفع کنیم. به نظ��ر همین دو نگاه متفاوت 
موجب شده، کار به کندی پیش رود. حال بايد تاريخ 
جديدی را مش��خص کرده و ت��الش کنیم تا آن زمان 
پیش نويس را نهايی کنیم. وی به موضوع سرمايه گذاری 
خارجی و تأمین مالی از اين مسیر نیز اشاره كرد وگفت: 
به رغم همه محدوديت های موج��ود، هنوز امکاناتی 
برای جذب س��رمايه های خارجی وجود دارد اما بايد 
بسترسازي مناسب انجام ش��ود. دولت نیز بايد بداند 
که هرچه محدوديت های بخش خصوصی را بیش��تر 
کنیم، امکان فعالیت فعاالن اين حوزه کم تر می شود. 
گويي دولت در عملكرد خود دچار تناقض هايي است 
و بايد آن ها را برطرف كند به ويژه كه از سال ۹7 شاهد 
رويكرد بستن دست وپای بخش خصوصی از يك سو و 
از سوي ديگر ترغیب آن ها به حضور بیشتر در صحنه 

اقتصادی هستیم.
س��ید جواد قانع فر، ريیس امور نظام فن��ی و اجرايی 
سازمان برنامه و بودجه با بیان اين مطلب که سازمان 
آماده نهايی کردن پیش نويس شرايط عمومی پیمان 
است، گفت: قرار بود ش��ورای هماهنگی تشکل های 
مهندسی، صنفی و حرفه ای نظرات خود را تا 25 اسفند 
برای ما ارس��ال کند اما اين اتف��اق در تیر ۹8 صورت 
گرفت. در نتیجه کل فرآيند کار به تعويق افتاد. با اين 
حال کلیه موارد اعالم شده را بررسی کرديم و تنها يک 
بند از آن باقی مانده است. وی ادامه داد: از طرفی روی 
برخی موارد مطرح شده دچار اختالف نظر هستیم که 
بايد برطرف شود. در هر حال تالش می کنیم تا قبل از 

پايان سال نسخه نهايی اين پیش نويس را تهیه کنیم.

     دستگاه هاي  دولتي مزاحم توليد نشوند
در ادامه اين نشست اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود 

مس��تمر محیط کس��ب وکار و آيین نامه اجرايی آن 
مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمايندگان 
دستگاه های اجرايی به واحدهای تولیدی و راه اندازی 
س��امانه مربوط مورد بررس��ی قرار گرفت. بر اساس 
اظهارات سالح ورزی، هیات وزيران آيین نامه اجرايی 
اين ماده قانونی را در مرداد ۹5 به تصويب رساند كه 
بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
اس��ت با همکاری دس��تگاه های اجراي��ی ذی ربط و 
اتاق ها و با نظارت و تأيید کمیته ساماندهی مراجعه 
نمايندگان دستگاه ها به واحدهای تولیدی طی شش 
ماه پس از تاريخ الزم االجرا شدن اين آيین نامه نسبت 
به طراحی و راه اندازی سامانه اقدام کند. وی ادامه داد: 
طبق پیگیری های انجام شده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات اين 
کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده هرچند 

زيرساخت های آن آماده است.
رض��ا رحمان��ی، وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
مخالفت وزارتخانه با تصويب آيین نامه به اين شکل 
در هم��ان ابتدای امر س��خن گفت و تأکی��د کرد: با 
وج��ود مخالفت ها، آيین نامه تصويب ش��د و ما ملزم 
به اجرا هس��تیم. در ح��ال حاضر از نظ��ر فنی، تمام 
زيرس��اخت های ايجاد سامانه مذکور فراهم است اما 
همراهی الزم از سوی دستگاه های مربوط وجود ندارد. 
اين موضوع بايد به صورت فرابخشی دنبال می شد و 
نبايد برعه��ده يک وزارت خانه ق��رار می گرفت. وی 
تصريح کرد: بايد دستگاه هايی که وظايف مشترکی 
دارند را شناسايی و بر اساس مشترکات آنها فرم های 
مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر 
دستگاه ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را 
مديريت کنیم. تا کنون سازمان استاندارد بیش ترين 
همراهی را داشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: اجرای ماده هفت قانون بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب و کار، دقیقًا راهکار و قدم مؤثری در تسهیل 
امور مرتبط با تولید در کشور به شمار می رود؛ اين در 

حالی است که از نظر وزارت صنعت، هیچ مانع فنی و 
فکری برای اجرای اين ماده وجود ندارد و حتمًا اجرای 

آن ضروری است.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضايیه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مسترم 
محیط کس��ب وکار با ضمانت اجرايی قوی تصويب 
شده و می گويد کلیه دستگاه های اجرايی موظف به 
اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای اين قانون 
خودداری می کند تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. 
بايد بر اساس قانون اين کمیته با جديت فعالیت کند.

     اجرایی نشدن قوانين، پيگيري شود
غالمحسین شافعی با بیان اينکه هفت سال از تصويب 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می گذرد اما 
اين قانون هنوز اجرايی نشده است، گفت: متأسفانه 
ب��رای اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و 
کار دس��تگاه های دولتی توجهی ندارند. ريیس اتاق 
بازرگان��ی، صنايع، معادن و کش��اورزی ايران افزود: 
فعاالن بخش خصوصی اگرچه ت��الش زيادی برای 
تصويب اين قان��ون کردند، اما اکنون برای اجرای آن 
بايد التماس کنند؛ در حالی ک��ه اين موضوع تنها به 
حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود 
نمی شود؛ بلکه ده ها مورد قانونی وجود دارد که دولت 
آن را اجرايی نمی کند در حالی که مصوبه مجلس برای 

فعالیت های اقتصادی است.
ب��ه گفته وی، ق��وه قضايیه بايد با س��ازمان هايی که 
به وظايف خ��ود در اجرای قوانین عم��ل نکرده اند، 
برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون بايد برای 

خطاکاران عقوبت داشته باشد.
دژپس��ند از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و ديگر 
دستگاه های مسوول خواست تا اين موضوع را تا جلسه 
اسفند شورای گفت وگو نهايی کرده و گزارش آن را در 

اختیار اعضای شورای گفت وگو قرار دهند.
در بخش بعدی اين نشست اجرايی نشدن بند )پ( 

ماده 117 قانون برنامه شش��م توسعه بررسی شد. 
در اين رابطه تأکید شد طبق ماده 131 قانون ثبت 
و قان��ون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت مصوب 
1373 حق االجرای اسناد الزم االجرا نیم عشر يعنی 
5 درصد مبلغ مورد اجراس��ت و از کسی که اجرائیه 
علیه او صادر ش��ده، دريافت می ش��ود. همچنین با 
توجه به ماده 158 آيین نامه اجرايی اس��ناد رسمی 
الزم االجرا در هر پرونده اجرايی پس از ابالغ اجرائیه، 
حق االجرا تعلق می گیرد و وصول می شود. همچنین 
چنانچه متعهد و متعهدل��ه تا قبل از تنظیم صورت 
مجلس مزايده به هر طريقی توافق کنند، ربع عشر 
به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دريافت می ش��ود. 
ذكر اين نكته نیز ضروري اس��ت كه در سال 13۹6 
قانون برنامه شش��م ابالغ و در بند )پ( ماده )117( 
آن چنین تصريح ش��د که در طول مدت اجرای اين 
برنامه هزينه اجرای مفاد اس��ناد الزم االجرا تنها از 
محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول 
مطالبات متعهد له به وس��یله اج��رای ثبت وصول 
می ش��ود. اين موض��وع در کارگروه های تخصصی 
دبیرخانه شورای گفت وگو بررسی و پیشنهاد شد: در 
ارتباط با هزينه ها و فرآيندهای مرتبط با ماده )117( 
قانون برنامه ششم توسعه، ادارات ثبت اسناد، دامنه 
ش��مول بند )پ( ماده )117( قانون برنامه شش��م 
توسعه را عالوه بر اس��ناد ذمه ای به اسناد رهنی نیز 

تسری دهند.
همچنین اگر دواير اجرای ثبت، مالی را شناس��ايی 
و توقیف کردند، اين مال به مزايده گذاش��ته نش��ود 
و ص��ورت مجلس مزايده 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 
نمی توان مشمول بند )پ( دانست هرچند با پیشنهاد 
ديگر دبیرخانه موافق هستم. دژپسند نیز در اين رابطه 
خواستار تش��کیل کمیته تخصصی، بررسی مساله و 

اعالم نظر نهايی تا دو هفته آينده شد.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان: 

توليد خودرو با موتور يورو ۵ نقشي در كاهش آاليندگي ندارد
دبیر انجمن صنايع همگن نیرومحركه و قطعه سازان  كشور گفت: در 
شرايطي كه بنزين يورو 5 در كشور وجود ندارد و بنزين يورو ۴ در همه 
نقاط كشور توزيع نمي ش��ود، تولید خودروهاي با موتور يورو 5 نقش 
خاصي در كاهش آاليندگي هوا نخواهد داشت. سوم دي امسال خط 
تولید محصوالت ايران خودرو با استاندارد يورو ٥ با حضور مديرعامل 
اين گروه صنعتي، برخي مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
»مسعود پزش��كیان« نايب ريیس مجلس شوراي اسالمي افتتاح شد. 
»فرش��اد مقیمي« مديرعامل ايران خودرو در اين مراسم از تولید پنج 
هزار خودرو با موتورو يورو ٥ تا پايان سال خبر داد. در اين زمینه، آرش 
محبي نژاد دبیر انجمن صنايع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا بیان  كرد: بنزين يورو 5 در كشور 
وجود ندارد و از طرفي توزيع بنزين يورو ۴ در همه نقاط كش��ور انجام 
نمي شود؛ در چنین شرايطي اس��تفاده از بنزين يورو ۴ در موتورهاي 
يورو5 به كاهش راندمان مي انجامد و به معناي دور ريختن سرمايه است 
و موجب افزايش مراجعه صاحبان اين خودروها به تعمیرگاه ها مي شود. 
به گزارش ايرنا، پیش تر شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
اعالم كرد: عالوه بر توزيع روزانه بنزين باكیفیت و با میزان گوگرد زير 
50 پي پي ام مطابق استاندارد يورو ۴ اكنون گازويیل يورو۴ در هشت 
كالن شهر و كل استان تهران و ٣٢٠ جايگاه در جاده هاي اصلي كشور 
توزيع مي شود. اين در حالي است كه خودروسازان و قطعه سازان موفق به 
تولید موتورهاي با استاندارد كیفي آاليندگي يورو5 شده اند. محبي نژاد 
ادامه داد: در ناوگان حدود 17 میلیوني خودروهاي سواري كشور، نزديك 
به دو میلیون دستگاه خودروهاي از رده خارج، همچنین 10 میلیون 
دس��تگاه خودروي با استاندارد پايین تر از يورو 2 وجود دارد. وي اظهار 

كرد:  اين خودروها همراه با موتوسیكلت ها، اتوبوس ها و كامیون ها عمده 
منابع متحرك آاليندگي كالن شهرها هستند. دبیر انجمن صنايع همگن 
نیرو محركه و قطعه سازان كشور اظهار داشت: در چنین شرايطي بهتر بود 
طرح جايگزيني خودروها و موتورهاي فرسوده با خودروهاي با استاندارد 
يورو۴ همچنین جايگزيني خودروهاي تجاري و وانت هاي فرس��وده 
پیگیري مي شد. وي يادآوري كرد: ساالنه بین 700 تا 800 هزار دستگاه 
خودرو در كشور تولید مي شود كه حتي اگر 30 درصد آنها با موتورهاي 
يورو 5 عرضه شود، از آنجايي كه توزيع بنزين با استاندارد يورو5 در كشور 
انجام نمي شود، با هدف ضربتي كاهش آلودگي هوا همخواني ندارد. وي 
گفت:  يك دستگاه پیكان كاربراتوري فرسوده 70 برابر يك خودروي 
ي��ورو۴ آلودگي ايجاد مي كند، در صورت��ي كه جايگزيني يك خودرو  
يورو۴ با يورو5 تنها 20 ت��ا 30 درصد كاهش آلودگي به همراه خواهد 
داش��ت؛ ضمن اينكه صاحب خودروي پیكان قدرت خريد خودروي 
يورو5 را ندارد. محبي نژاد ادامه داد: يك موتوسیكلت فاقد استاندارد روز 
نیز هفت برابر يك خودروي با اس��تاندارد يورو 2 آلودگي ايجاد كرده و 
آاليندگي اتوبوس ها و كامیون ها ده ها برابر يك خودروي يورو ۴ است؛ 
بنابراين اجراي چنین طرح هايي در خودروس��ازان در شرايط كنوني، 
رفتن راه اشتباه است. اين مقام صنفي درخصوص ُبعد فني تولید اين 
موتورها خاطرنشان كرد: مطابق مشخصاتي كه خودروسازان در اختیار 
قرار مي دهند، توان تولید موتورهاي يورو 5 از سوي قطعه سازان در كشور 
وجود دارد. وي اظهارداشت: انجام چنین طرحي كار پیچیده اي نیست، 
بخشي از قطعات مورد نیاز در داخل وجود دارد، بخشي ديگر بايد از خارج 
 ECU تامین شود، همچنین در سیستم موتور و قواي محركه، نرم افزار و

بايد تغییراتي ايجاد شود.

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد

سهم صنعت از سرمايه گذاري هاي خارجي تا پايان مهر

كاهش تعرفه واردات لبنيات به کردستان عراق

آماره��ا حاك��ي از س��هم ۹8 درص��دي بخش صنع��ت از حجم 
سرمايه گذاري هاي مصوب شده در هیات سرمايه گذاري خارجي 
در هفت ماهه امسال است. به گزارش شاتا، بررسي آماري اطالعات 
مجوزهاي ص��ادره در هیات س��رمايه گذاري خارجي در گزارش 
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه 
امسال حاكي از تصويب 55 طرح/واحد به ارزش 785 میلیون دالر 
در ايران با مشاركت سرمايه گذار خارجي در بخش صنعت، معدن 

و تجارت مي باشد.
نگاهي گذرا به سرمايه گذاري هاي انجام شده حاكي از اين است كه 
بیشترين س��رمايه گذاري خارجي در استان هاي زنجان، خراسان 
رضوي، فارس، قزوين و بوشهر و از كشورهاي هلند، امارات متحده 
عربي، آلمان، تركیه و چین مي باش��د. همچنین از میان 55 طرح 
مورد بررسي 20 شركت داراي سهم 100 درصدي سرمايه گذاري 
خارجي و 3۴ ش��ركت با مشاركت سرمايه گذاران داخلي )J.V.( و 
يك مورد تح��ت عنوان ترتیبات قراردادي س��رمايه گذاري انجام 

داده اند.
در اين میان، بخش صنعت با ۴۹ طرح 768 میلیون دالر، معدن با 
2 طرح يك میلیون دالر و تجارت با ۴ طرح 16 میلیون دالر سهم 
دارد كه نگاهي به اين آمار مويد اين است كه سهم صنعت ۹8 درصد 
و سهم تجارت 2 درصد بوده است. شايان ذكر است كه گروه هاي 
معدني جذاب براي سرمايه گذاران هندي و هنگ كنگي، استخراج 
و فرآوري منیزيت، تولید كنس��انتره نفلین س��ینیت مي باش��د و 
سرمايه گذاري در حوزه تجارت شامل احداث رستوران، سفارش 
كاال در فضاي مجازي از طريق تارنما و نرم افزار، س��اخت و تولید 

محصوالت صنايع دستي و چرمي )مجوز صنفي و تولیدي( است.
در اين ب��ازه زماني بیش��ترين حجم س��رمايه گذاري خارجي در 
گروه هاي صنعتي شامل محصوالت از توتون و تنباكو، محصوالت 
غذايي و آشامیدني ها، س��اخت مواد و محصوالت شیمیايي، كك 
و فرآورده هاي حاصل از نفت و س��اير محص��والت كاني غیرفلزي 
بوده است. همچنین كشورهاي سرمايه گذاري كه بیشترين حجم 
سرمايه گذاري خارجي مصوب در اين بازه زماني در بخش صنعت، 
معدن و تجارت را داشته اند به ترتیب هلند، امارات متحده عربي، 

آلمان، تركیه و چین هستند.
در اين راستا هلند با ۴ طرح 372 میلیون دالر، امارات متحده عربي 
با 5 ط��رح 178 میلیون دالر، آلمان با 3 ط��رح 71 میلیون دالر، 
تركیه با 10 طرح 66 میلیون دالر و چین با 5 طرح ۴۴ میلیون دالر 
سرمايه گذاري داشته اند. همچنین استان هاي »زنجان، خراسان 
رضوي، فارس، قزوين و بوش��هر« بیشترين حجم سرمايه گذاري 
خارجي را در اين مدت به خود اختصاص داده اند. از س��وي ديگر 
۴ اس��تان »زنجان، خراسان رضوي و فارس و قزوين« با هم حدود 
75 درصد سرمايه گذاري خارجي مصوب در كشور را در اين دوره 
به خ��ود اختصاص داده اند و بقیه اس��تان ها روي هم رفته س��هم 
25 درصدي جذب س��رمايه گذاري را داشته اند. همچنین آمارها 
مويد سهم باالي تعداد سرمايه گذاري خارجي در استان خراسان 
رضوي )تعداد 13 طرح/واحد( است و استان تهران با 6طرح/واحد 
در رتبه دوم و اس��تان هاي قزوين و آذربايجان شرقي و خوزستان 
به طور مشترك در رتبه سوم )هر اس��تان با ۴ طرح/واحد( در اين 

بازه زماني مي باشند.

سرپرست دفتر عربی و آفريقايی سازمان توسعه تجارت 
ايران با ابالغ بخش��نامه ای به س��ازمان های صنعت و 
اتاق های بازرگانی سراسر کشور از کاهش تعرفه گمرکی 
واردات محصوالت لبنی به کردس��تان ع��راق خبر داد. 
فرزاد پیلتن سرپرس��ت دفتر عربی و آفريقايی سازمان 
توس��عه تجارت با ابالغ بخش��نامه ای به س��ازمان های 

صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همچنین اتاق های 
بازرگانی، صنايع و معادن کشور اعالم کرد: تعرفه واردات 
محصوالت لبنی به کردستان عراق از اين پس بر مبنای 
وزن خالص محصول محاسبه می شود. در اين بخشنامه 
آمده است: »احتراما حسب اطالعات واصله مقرر است 
تعرفه گمرکی واردات محصوالت لبنی به اقلیم کردستان 

عراق بر مبنای وزن خالص محصول محاس��به شود که 
در نتیجه موجب کاهش ۴ تن��ی از بار يک کامیون 20 
تنی و کاهش تعرفه ب��ه میزان 20 درصد محصول فوق 
به اقلیم مذکور خواهد ش��د. خواهشمند است دستور 
فرمايند موضوع به کلیه ذی نفعان محترم آن اس��تان 

اطالع رسانی گردد.«
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تدوین نقشه راه توسعه 
صادرات در مراحل پایاني

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 ۹۹ خواهد بود. مرجان فقیه نصیري با بیان اينكه 
نقشه راه توسعه صادرات از سمت موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني با همكاري سازمان توسعه 
تجارت ايران در مراحل پاياني تدوين و بازنگري قرار 
گرفته اس��ت، گفت: پیش نويس نقش��ه راه توسعه 
صادرات غیرنفتي به تمامي دس��تگاه هاي ذي ربط 
جهت دريافت نظرات به منظور كارآمد ش��دن هر 
چه بیشتر ارس��ال ش��ده تا اگر نقطه نظري در اين 
رابطه وج��ود دارد، آن را مورد بازبین��ي قرار دهیم. 
ريیس موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین اين 
نقش��ه راه در اختیار تمامي معاونان وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت و نهادهاي ذي رب��ط قرار گرفته تا 
اظهارنظرهاي تكمیلي را در مورد آن انجام دهند. وي 
تصريح كرد: بخش عمده اي از استعالم هاي صورت 
گرفته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
پاس��خ داده شده اس��ت كه امیدواريم بتوانیم كار را 
هر چه س��ريع تر نهايي كنیم. به گفته فقیه نصیري 
حداكثر تا انتهاي هفته آينده جمع بندي نقشه راه 
توسعه صادرات صورت خواهد گرفت، ضمن اينكه 
به صورت موردي با معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت هماهنگي هايي به عمل 
آمده تا نقشه راه توسعه صادرات همراستا با نقشه راه 
تنظیم بازار كشور باشد. اين مقام مسوول در وزارت 
صمت خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران، 
كشور نیاز به افزايش صادرات غیرنفتي به عنوان يك 
برنامه مشخص دارد تا بتوان نیازهاي ارزي كشور را به 
خوبي پاسخ داد اما الزمه اين موضوع حركت بر اساس 
يك نقشه راه واحد و مشخص است تا بتوان به رشد 
مناسبي در حوزه صادرات غیرنفتي دست يافت. فقیه 
نصیري گفت: تأكیِد نقشه راه توسعه صادرات بر 15 
كشور همسايه به عالوه هند، چین و اورآسیا بوده و 
نقشه هاي مشخصي تدوين شده تا افزايش صادرات، 
ماندگاري آن و كیفیت صدور كاالهاي ايراني را ارتقا 
دهد. وي با بیان اينكه بخش لجستیك صادرات نیز 
بايد تجهیز شود، خاطرنشان كرد: بخش هايي همچون 
حمل و نقل، پايانه هاي صادراتي و انبارهاي موردنیاز 
از جمله نیازهاي بخش لجستیك در حوزه صادرات 
هستند و اين نقشه راه مبناي برنامه سال ۹۹ كشور در 

حوزه صادرات خواهد بود.

نرخ سود بازرگاني ترخيص 
ماشين آالت حذف شد

ايلنا|هیات دولت پیش��نهاد ش��ركت س��هامي 
نمايشگاه هاي بین المللي ايران مبني بر صفر شدن 
نرخ س��ود بازرگاني ترخیص دايم ماش��ین آالت و 
تجهیزات مورد نیاز صنايع داخلي كه در نمايشگاه هاي 
داخلي به نمايش گذاشته مي ش��وند را به تصويب 
رس��اند. حس��ین زاده مديرعامل ش��ركت سهامي 
نمايش��گاه هاي بین المللي ايران اعالم كرد: شركت 
سهامي نمايشگاه هاي بین المللي ايران پیشنهاد خود 
به هیات دولت را به منظور تسهیل در ورود و ترخیص 
تجیهزات و كاالهاي مورد نیاز صنايع داخلي كه در 
نمايشگاه هاي بین المللي ايران به نمايش گذاشته 
مي شوند، ارايه داد كه هیات وزيران نیز اين پیشنهاد را 
به تصويب رساند. وي افزود: طبق اين مصوبه از اين پس 
آن دسته از ماشین آالت و ساير كاالها كه به صورت 
موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي 
بین المللي و تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به 
عدم امكان س��اخت داخل و با تايید وزارت صمت از 
سود بازرگاني هنگام ترخیص قطعي معاف خواهند 
شد. حس��ین زاده همچنین به راه اندازي گمرك در 
شركت سهامي نمايشگاه هاي بین المللي ايران اشاره 
و اظهار كرد: اين دو اق��دام صورت گرفته به منظور 
تسهیل در ورود تكنولوژي ها و كاالهاي سرمايه اي و 
واسطه اي مورد نیاز صنايع داخلي و ارايه خدمات به 
تولید كنندگان و صادر كنندگان كشور صورت گرفته 
است. وي در پايان با اشاره به سال رونق تولید و تاكید 
مقام معظم رهبري به حمايت از كاالي ايراني، يادآور 
شد: اين شركت تمام تالش خود را در اين زمینه انجام 
داده تا بتواند به عنوان يكي از حامیان اصلي كاالهاي 

ايراني تلقي شود.

واردات برنج با ارز 4200 
تومانی ادامه دارد

رض��ا رحمان��ی در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی 
خبرگزاری فارس و در پاس��خ به اين س��وال که آيا 
ارز ۴200 تومانی با توجه به گفته های سرپرس��ت 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای واردات برنج حذف 
می شود، گفت:  من صحبت ايشان را نديده و نخوانده ام 
اما معتقدم اينگونه مسائل را بايد بر اساس تصمیم 
مراجع اصلی اعالم کرد. وی در پاسخ به اين سوال که 
منظور شما کدام مراجع است، گفت: اين مسائل را يا 
دولت و يا ستاد اقتصادی بايد تصمیم گیری کند. وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينکه در بودجه 
سال ۹۹ ارز ۴200 تومانی برای واردات برنج در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، بیان كرد: تا امروز هم صحبت 
اختصاص ارز ۴200 تومانی به واردات اين کاالست 
لذا تشکیک ايجاد کردن درست نیست مگر اينکه در 

مورد آن تصمیم  گرفته شود.

ب�رگ س�بزاتومبیل س�واری پراي�د ه�اچ ب�ک  رنگ س�فید به 
ش�ماره انتظام�ی 421 ل 85 اي�ران 35 مدل 1396 بن�ام محمود 
مه�دی زاده خلج ش�ماره موتور: 35929978 ش�ماره شاس�ی: 
NAF431100H5726517 مفقود گرديده است از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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شوراي امنيت پايان مداخله خارجي را خواستار شد 

حكم بازداشت همسر كارلوس غصن در ژاپن صادر شد 

ليبيدرآستانهجنگيسرنوشتساز

ردپاي دو امريكايي در فرار  رييس سابق نيسان

گروه جهان|
 شوراي امنيت سازمان ملل متحد از تمامي طرف هاي 
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 قطعنامه اي درباره ليبي 

صادر كند. 
به گزارش رويترز، غس��ان سالمه فرستاده ويژه سازمان 
مل��ل در امور ليبي، در نشس��ت ش��وراي امنيت گفته: 
»مداخله هاي خارج��ي در ليبي اوض��اع را پيچيده تر 
مي كند. ليبيايي ها س��وال مي كنند جامعه جهاني كه 
مي گويد از غيرنظاميان محافظت مي كند كجاس��ت. 
درح��ال حاضر غيرنظامي��ان و زيرس��اخت هدف قرار 
گرفته اند. ۱۴۰ هزار تن از منازلش��ان فرار كرده اند. اين 
در حالي است كه نام ۳۴۰هزار تن ديگر كه از منازلشان 
فرار كرده اند ثبت نشده اس��ت. آنچه براي ما مهم است 

آتش بس 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 ١٢ دسامبر حمله 
سرنوشت ساز ديگري را آغاز خواهد كرد. طرابلس اكنون 
در كنترل دولت »وحدت ملي ليبي« به رهبري فائز سراج 
است كه از سوي سازمان ملل متحد به رسميت شناخته 
مي شود. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 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.  پس از سرنگوني معمر قذافي در ۲۰۱۱، ليبي عمال 
به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شد. در بخش غربي به 
مركزيت طرابلس، دولتي موسوم به »دولت وفاق ملي« 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 اندازه اي است كه عمال تمامي عوامل داخلي را 
تحت الشعاع 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 قدرت هاي 
فرامنطقه اي مانند روسيه و امريكا نيز با سياست دوگانه 
خود ب��راي تعامل با هر دو طرف ت��الش مي كنند. اين 
رويدادها از پيچيده بودن شرايط ليبي حكايت مي كند، 
ضمن اينك��ه بيانگر ت��الش قدرت ه��اي منطقه اي و 
فرامنطقه اي براي حضور و تاثيرگذاري در فضاي سياسي، 

امنيتي كشور نفت خيز ليبي است.
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 گفت وگو 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 مي كند. در اين ميان با پشتيباني 
امارات 5۰۰ نيروي نظامي از سودان و ۲۰۰ نيروي نظامي 
از چاد براي حمايت از ژنرال حفتر وارد بنغازي شده اند؛ و 
اين درشرايطي است كه پيش از اين 7۰۰ نيروي نظامي 

از كش��ور آفريقايي چاد در كنار نيروهاي حفتر حضور 
داش��تند. مصر هم تعدادي نيروي نظامي براي آموزش 
نيروهاي حفتر و برنامه ريزي 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 مي كند و آنها را متعلق 
به يك شركت خصوصي امنيتي مي داند، ولي از ديدگاه 
كارشناسان اين نيروها قطعا با هماهنگي و موافقت مسكو 
در ليبي ي��ا نقاط ديگر جهان حضور مي يابند. نيروهاي 
گروه واگنر اولين بار در فوريه۲۰۱۴ ميالدي و همزمان 

با بحران جزيره كريمه در اوكراين ظاهر شدند و در كنار 
جدايي طلبان اوكراين قرار گرفتند.  نيروهاي واگنر در 
آوريل ۲۰۱8 در ماداگاسكار، در سال ۲۰۱9 در ونزوئال، 
سودان جنوبي و موزامبيك مشاهده شدند. اين نيروها در 
سال هاي اخير در سوريه نيز فعاليت گسترده اي داشته اند. 
نيروهاي گروه واگنر سعي دارند معادالت را به نفع ژنرال 

حفتر تغيير دهند.
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 
و حتي الجزاير با انگيزه توسعه نفوذ و برعهده گرفتن نقش 
ژئوپليتيكي در منطقه وارد مناقشه ليبي شده اند و برخي 
قدرت هاي فرامنطقه اي مانند روسيه و امريكا با هدف در 
اختيار گرفتن كارت نفت ليبي و حضور موثر در تقسيم 

ذخاير اين كشور وارد اين كارزار شده اند.
شرق االوسط درباره تحوالت اين روزهاي ليبي نوشته: 
»وضعيت در ليبي بغرنج است. جنگ ميان ليبيايي ها 
مي��ان دو گروه ك��ه يكي ارت��ش ملي و پارلم��ان آن را 
نمايندگي مي كنند و بخش هاي 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 
ليبيايي ها نيست بلكه گروه هايي از كشورهاي منطقه 
و گروه هاي بين المللي با آنها مش��اركت دارند. روس ها 
آخرين كساني هستند كه به بقيه پيوستند و دخالت آنها 
به رغم همه جنبه هاي منفي اش سرانجام به اين جنگ كه 
طوالني ترين جنگ تاريخ شمال آفريقاست پايان خواهد 
داد. در هفته هاي گذش��ته روس ها 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 
است ببيند سرانجام چه كسي پيروز مي شود. امريكا رابطه 
با هر دو طرف را حفظ كرده اس��ت؛ به گونه اي كه وزارت 
خارجه اين كشور بيانيه هايي در حمايت از دولت سراج 
در طرابلس صادر مي كند و همزمان دونالد ترامپ با ژنرال 
حفتر تماس مي گيرد تا تأكيد كند براي مقابله با تندروها 

در كنار او ايستاده است!« 

گروه جهان|
 دادستان هاي ژاپني حكم دستگيري همسر كارلوس 
غصن رييس س��ابق شركت نيس��ان، را به اتهام ارايه 
شهادت دروغ صادر كرده است. گفته شده، ژاپني ها 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 
۳۰ دسامبر از طريق تركيه وارد لبنان شد. او در ژاپن به 
قيد وثيقه آزاد بود و از خروجش از اين كشور آزاد بود. 
فايينشال تايمز نوشته، صدور حكم بازداشت همسر 
كارلوس غصن تنها ۲۴ساعت پيش از كنفرانس خبري 

احتمالي او در بيروت صادر شده است. 
غصن پس از ف��رارش از ژاپن در بي��روت گفت كه از 
بي عدالتي در اين كشور گريخته و بزودي در اين باره 

با رسانه ها صحبت خواهد كرد. 
دادستان هاي ژاپن اعالم كرده اند كه همسر غصن در 
شهادت خود در دادگاه در اواخر ماه آوريل اطالعات 
نادرس��تي ارايه كرده است. به گفته مقام هاي ژاپني، 
همسر كارلوس غصن در پاسخ به پرسش قضات درباره 
پرداخت هاي شركت نيسان تحت رهبري كارلوس 

غصن به يك دالل عماني دروغ گفته است. 
تلويزيون دولتي ژاپن نيز سه ش��نبه با اشاره به دست 
داشتن دو امريكايي در فرار كارلوس غصن از توكيو به 

لبنان گزارش داده است كه بازرسان ژاپني براي كسب 
اطالعات بيشتر درباره دو امريكايي كه گفته مي شود 
به فرار غصن از ژاپن كمك كرده اند، در حال تجزيه و 

تحليل تصاوير دوربين هاي امنيتي هستند.
شبكه تلويزيوني »ان اچ كي« با استناد به گزارش هاي 
دريافتي اعالم كرده اين دو نفر حدود ساعت ۱۰صبح 
۲9 دس��امبر با يك جت خصوصي از دوبي به مقصد 
فرودگاه بين المللي كانس��اي در اوساكا پرواز كردند. 
افراد مورد نظر چيزي را كه به نظر مي رسيد يك جعبه 
بزرگ باشد با خود حمل مي كردند. 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 مي شود بليت هاي 
آنها قبال خريداري ش��ده بود. همين منابع گفته اند 
قطار به مقصد اوساكا به دليل سيل مسافراني كه در 

آغاز تعطيالت س��ال نو عازم زادگاه هاي خود بودند 
شلوع بوده است.

در عين حال منابع هوانوردي ژاپن هم مي گويند 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 مي گويند 
كه نام هاي سه خدمه ُترك از جمله دو خلبان هم در 

اين فهرست بوده است.
نشريه وال اس��تريت ژورنال پيشتر گزارش كرده بود 
كه يكي از اين امريكايي ها همنام يك عضو برجسته 
پيش��ين نيروهاي ويژه امريكا بوده اس��ت؛ اين مرد 
به طور شخصي در يك عمليات در سال ۲۰۰9 براي 
نجات يك روزنامه نگار 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 ماه ها پيش 
برنامه ريزي شده بوده است. گفته شده، تيمي متشكل 
از ۱۰ ت��ا ۱5 نفر از تابعيت هاي مختلف در اين برنامه 
دس��ت داش��ته اند. اين تيم بيش از ۲۰ سفر به ژاپن 

داشته و دست كم از ۱۰ فرودگاه بازديد كرده است.
از گزارش ها چنين برآمده كه ف��رودگاه بين المللي 
كانس��اي يك حفره بزرگ امنيتي وجود داشته زيرا 
پايانه جت هاي 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 هيات مديره نيس��ان موتور، فروگذار 
نخواهد كرد. او گفته وقتي اولين بار 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 خواسته اند تا غصن را در فهرست بين المللي 

اف��راد تحت تعقيب قرار دهند. ماس��اكو موري وزير 
دادگس��تري ژاپن، هم گفته انتق��اد كارلوس غصن 
رييس پيش��ين هيات مديره نيس��ان موتور، از نظام 
قضايي اين كشور، فرار او را توجيه نمي كند. او گفته، 
وزارت دادگستري براي تاييد واقعيت ماجرا مشغول 
به كار بوده اس��ت، اما اعتقاد بر اين است كه غصن از 
روش هاي غيرقانوني براي ترك ژاپن استفاده كرده 
باشد. او اين اقدام را به ش��دت تاسف برانگيز خوانده 
اس��ت. موري گفته: »انتقاد به سيستم قضايي ژاپن 
و خ��روج غيرقانوني غصن موضوع��ات جداگانه اي 
هستند. كشورهاي مختلف نظام هاي قضايي متفاوتي 
دارند؛ مناسب نيس��ت كه مقايسه ساده اي بين آنها 

صورت گيرد.« 

دريچه

امريكا: تصميمي براي تحريم 
عراق نداريم

گروه جهان| سخنگوي وزارت خارجه اياالت متحده 
امريكا اخبار منتشر شده درباره آغاز تنظيم پيش نويس 
تحريم ها عليه عراق را تكذيب كرده اس��ت. به گزارش 
سومريه نيوز مورگان اورتاگوس سخنگوي وزارت امور 
خارجه امريكا، در س��خناني نس��بت به اخبار منتشر 
شده مبني بر اينكه مقام هاي ارشد دولت امريكا تنظيم 
پيش نويس تحريم هاي اقتصادي احتمالي عليه عراق را 
در پي تهديد دونالد ترامپ مبني بر اعمال تحريم ها در 
صورت مجبور شدن اين كشور به خروج نيروهايش از 
عراق آغاز كرده اند، تكذيب كرد. او در اين باره گفته است: 
»درحال حاضر هيچ تصميمي براي تحريم عراق وجود 
ندارد.« اورتاگوس تصريح كرده: »عراق هم پيمان امريكا 
است و گزينه هاي ديپلماتيك هنوز روي ميز هستند.« 
س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در ادامه گفته است: 
»مشكالت گاهي ميان هم پيمانان به وجود مي آيند اما 
گزينه ديپلماتيك بهترين راه براي حل و فصل بحران ها 
و مشكالت ايجاد شده ميان آنها است.« اين اظهارات پس 
از آن مطرح شد كه دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده امريكا، در پي تصويب قانون اخراج نيروهاي امريكا 
از عراق در پارلمان اين كش��ور، بغداد را تهديد به اعمال 
تحريم هاي شديد كرده است. پس از تهديد شدن عراق 
توسط ترامپ، روزنامه واشنگتن پست از قول سه مقام 
امريكايي نوشت، مقام هاي ارشد دولت امريكا تنظيم 
پيش نويس تحريم هاي اقتصادي احتمالي عليه عراق را 
در پي تهديد ترامپ مبني بر اعمال تحريم ها در صورت 
مجبور شدن اين كشور به خروج نيروهايش از عراق آغاز 
كرده اند. در گزارش واشنگتن پست آمده بود كه مذاكرات 

درباره احتمال تحريم ها در مراحل اوليه است.

 زيان بوئينگ به
 9 ميليارد دالر رسيد

گروه جهان| شركت بوئينگ امريكا قصد دارد براي 
تداوم فعاليت هاي خود و تالش براي حل و دوام آوردن 
در برابر تبعات بحران زمين گير ماندن بوئينگ هاي 7۳7 
مكس اس��تقراض كند. به گزارش وال استريت ژورنال، 
منابع آگاه مي گويند در كنار اس��تقراض كه احتماال به 
5 ميليارد دالر افزايش بدهي اين شركت منجر مي شود 
بوئينگ مي خواهد بخشي از سرمايه گذاري هاي 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 7۳7 توليدي اين شركت 
به دليل دو مورد س��قوط از ماه مارس س��ال گذش��ته 
همچنان الينحل مانده است.  بوئينگ در پايان سه ماهه 
دوم سال گذشته ميالدي۲۰ميليارد دالر منابع مالي 
در دس��ترش داش��ت و به رغم آنكه توليد هواپيماهاي 
بوئين��گ7۳7 مكس را متوقف ك��رده اما به دليل عدم 
توانايي در فروش هواپيماهاي توليد شده و دريافت پول 
آنها از شركت هاي سفارش دهنده با بحران مالي روبرو 
شده است. بنا برگزارش ها، شركت هاي سفارش دهنده 
يكي پس از ديگري در حال شكايت از اين شركت براي 
دريافت غرامت زمين گير ماندن و ديركرد تحويل سفارش 
هستند. ارزيابي هاي اوليه حاكي از آن است كه بوئينگ از 
محل زمين گير ماندن هواپيماهاي 7۳7مكس تاكنون 
9.۲ ميليارد دالر ضرر كرده است. بحران در بوئينگ به 
همين جا ختم نمي شود چرا كه گزارش ها حاكي از آن 
است كه اين شركت مزاياي كاركنان خود در بريتانيا را كه 
هر سال براي تعطيالت سال نوي ميالدي به آنها مي داد، 
نپرداخته و متوقف كرده است. بوئينگ يك هفته پيش 

از كريسمس نيز مديرعامل سابق خود را اخراج كرد.

 جان بولتون آماده شهادت 
در كنگره است

گروه جهان| جان بولتون، مش��اور سابق امنيت ملي 
دونالد ترامپ گفته آماده است در صورت دريافت احضاريه، 
براي اداي توضيحات و ش��هادت در ارتباط با استيضاح 
رييس جمهور به مجلس سنا برود. به گزارش بي بي سي، 
بولتون يكي از چهار شاهد كليدي است كه دموكرات ها 
خواستار ش��هادت او هس��تند و به همين علت انتظار 
مي رود اعالم آمادگي او فشار مضاعفي بر ميچ مك كانل 
رييس جمهوري  خواه مجلس س��نا، وارد كند كه گفته 
تمايل ندارد شاهدي براي جلسات استيضاح دعوت شود. 
همين موضوع به مشكل محوري ميان مجلس نمايندگان 
و سنا در كنگره امريكا بدل ش��ده است؛ به طوري كه با 
وجود تصويب استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان، 
نانسي پلوسي، رييس دموكرات ها در اين مجلس هنوز 
اليحه استيضاح را تقديم سنا نكرده است. بنابر قوانين 
امريكا، پس از تصويب طرح استيضاح رييس جمهوري 
در مجلس نمايندگان اين مجلس سنا است كه جلسات 
رسمي استيضاح را برگزار مي كند و در نهايت ۱۰۰ سناتور 
اين مجلس در قام��ت اعضاي هيات منصفه به تبرئه يا 
گناهكاري رييس جمهوري راي مي دهند. 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 
شده ميان روساي دموكرات و جمهوري خواه دو مجلس 
كنگره بر سر ساختار و نحوه برگزاري جلسات استيضاح 
بحث جدي درگيرد. دموكرات ها در جريان تحقيقات 
استيضاح ترامپ هم به دنبال شهادت جان بولتون بودند 
اما بولتون و چند مقام ارشد ديگر كاخ سفيد با استناد به 
دستور ترامپ از حضور در مجلس نمايندگان سر باز زدند.

كره جنوبي: آماده گفت وگو با 
كره شمالي هستيم 

گروه جهان| مون  جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي، 
اعالم كرده كه كشورش نياز مبرمي براي شيوه هاي عملي 
تقويت پيوندها با كره شمالي دارد. او گفته كه آمادگي دارد 
در صورت لزوم با رهبر كره شمالي ديدارهاي مكرر داشته 
باشد. به گزارش يورونيوز، مون جائه اين اعالم كرده: »در 
وضعيتي كه گفت وگوهاي كره شمالي و اياالت متحده 
امريكا به بن بست رسيده و حتي در مورد روابط دو كره 
نگران بازگشت به عقب هستيم، نياز مبرمي به راه هاي 
عملي داريم كه همكاري هاي مي��ان دو كره را تقويت 
كند. “ رييس جمهوري كره جنوبي ضمن ابراز تأسف از 
عدم پيشرفت مذاكرات امريكا و كره شمالي، به مناسبت 
سال نو ميالدي در س��ئول، خواستار گفت وگو با كيم  
جونگ اون رهبر كره شمالي شد و همزمان وعده داد كه 
ارتباط ميان امريكا و كره ش��مالي را تسهيل كند. مون 
جائه اين همچنين گفته: «مي خواهيم دوراني بسازيم 
كه جدايي ديگر س��د راه صلح و شكوفايي كره شمالي 
و جنوبي نباش��د.« او در ادامه افزوده: »گفت وگوهاي 
امريكا و كره شمالي بايد ادامه يابد و تهديد و تحريك 
به هيچكس كمكي نمي كند. “ اين در حالي است كه 
رهبر كره شمالي همزمان با سال نو اعالم كرد كه قصد 
دارد برنامه هسته  اي كشورش را توسعه دهد و از معرفي 
يك »سالح استراتژيك جديد« در آينده نزديك سخن 
گفته است. كره جنوبي همچنين از همسايه شمالي 
خود خواسته اس��ت تا در صورت امكان در بازي هاي 
المپيك ۲۰۲۰ميالدي دو كش��ور تيم واحد كره را به 
مسابقات اعزام كنند. اين در حالي است كه كره شمالي 
تاكنون درخواس��ت هاي اخير كره جنوبي واكنش��ي 

نشان نداده است. 

شركت ها و مصرف كنندگان 
امريكايي بازندگان جنگ تجاري
گروه جهان|اتاق بازرگاني امريكا در بيانيه اي اعالم 
كرده است كه شركت ها و مصرف كنندگان امريكايي 
متحمل خس��ارت جنگ تجاري با چين شده اند. 
به گزارش اس��پوتنيك، اتاق بازرگاني امريكا اعالم 
كرده: »تاكنون مشخص شده كه تعرفه ها به اقتصاد 
امريكا ضرر زده اند و اگر دولت مس��ير خود را تغيير 
ندهد، همچنان به آسيب رساندن به آن ادامه خواهند 
داد. امريكا نيازمند تجارت آزاد و منصفانه است اما 
وضع تعرفه براي رسيدن به اين هدف مسيري اشتباه 
است. وضع تعرفه به بيان ساده به معني وضع ماليات 
بر شركت ها و مصرف كنندگان امريكايي است.« اتاق 
بازرگاني امريكا همچنين اعالم كرده كه نيمي از 5۰ 
ايالت امريكا با تعرفه ه��اي تالفي جويانه اي مواجه 
شده اند كه از سوي اتحاديه اروپا و چين به حداقل ۲5 
درصد از صادرات آنها اعمال شده است.  در بخشي 
اين بيانيه آمده است: »اقدامات تجاري اخير ترامپ 
و طرح هاي آينده او ۲.۶ميليون 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 ۱5 
ژانويه در كاخ س��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 يك سال 
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 تنش هاي تجاري به نفع دو كشور و 

حتي اقتصاد دنيا نيست. 
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دهه پيش رو متعلق به 
چين است

 گروه جهان| دهه گذشته متعلق به چين بود و دهه 
پيش رو نيز همچنان متعلق به اين كشور خواهد بود. 
به گزارش گاردين، چين از ۲۰۱۰ با روش هاي جديد 
تأثيراتي در ابعاد انديشه جهاني ايجاد كرده است. در 
هر يك از سال هاي دهه گذشته، چين نيروي محركه 
اصلي رش��د اقتصاد جهاني بوده است و نه امريكا. بر 
اساس آمارهاي بانك جهاني، در ۲۰۱۴، از لحاظ قدرت 
خريد، حجم اقتصادي چين از امريكا پيشي گرفته و 
به بزرگ ترين قدرت اقتصاد جهان تبديل شده است. 
در حال حاضر، حجم اقتصاد چين دو برابر ميزان سال 
۲۰۱۰ شده است. رستاخيز چين تبديل به يك بحران 
حياتي براي امريكا و اروپا شده و اين حس قرار گرفتن 
در بحران همچنان در ادامه قرن جاري براي غرب ادامه 
خواهد داشت. 5سال پيش نام چين همواره مترادف 
بود با توليد ارزان قيمت. غربي ها بر اين باور بودند كه 
چين مدت ها 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 
»شن جن« به رقيب اصلي سيليكون ولي تبديل شد 
و شركت هايي نظير هوآوي، تنست و علي بابا اكنون 
با مايكروس��افت، گوگل، فيس بوك و آمازون برابري 
و رقابت مي كنند. ميزان درخواس��ت هاي ثبت حق 
مالكيت انحصاري چين در ۲۰۱8حدود 5۰ درصد 
از كل درخواس��ت هاي جهاني را در برگرفت. مردم 
چين در مواجهه با رشد ساالنه ۱۰درصدي در طول 
۳5س��ال و پس از آن رشد ۶ تا 8درصدي در ۱۰سال 
گذشته توانستند با تغييرات سريع و نوآوري مستمر 
خو بگيرند. ابتكار كمربند و جاده هم نشانه اي از تقويت 
روزافزون نفوذ چين است. بيش از ۱۰۰كشور كه اكثر 
آنها كشورهاي در حال توسعه هستند به اين ابتكار 
پيوسته اند و بسياري از سران كشورهاي مختلف در 
مجمع عالي همكاري بين المللي كمربند و جاده در 
۲۰۱9 شركت كردند كه نشان مي دهد هيچ كشور 
ديگري از جمله امريكا از چنين فراگيري و جامعيتي 
در جهان برخوردار نيس��ت. به دنبال ورود س��ازوكار 
بين المللي به دوران سالمندي، ابتكار كمربند و جاده 
مي تواند به نمادي از شكل اوليه نظم جديد بين المللي 
تبديل شود. در ۱۰سال آينده، روند فروپاشي سازوكار 
بين المللي با محوريت غ��رب ادامه پيدا خواهد كرد 
و اين در حالي اس��ت كه نفوذ سازوكار بين المللي به 

ابتكار چين به طور روزافزوني گسترش خواهد يافت.

كوتاه از منطقه

مجلس پاكستان 
اليحه FATF را تصويب كرد

مجلس ملي پاكس��تان اليحه اي را با هدف تحقق 
الزامات گروه ويژه اقدام مالي )FATF( تصويب كرد. 
به گزارش داون، اليحه اف اي تي اف به رغم جبهه گيري 
نمايندگان اپوزيسيون با موافقت اكثريت به تصويب 
رسيد كه براس��اس آن پاكستان با س��اير كشورها 
درخص��وص تبادل اطالع��ات و مجرمان همكاري 
خواهد كرد. نمايندگان حزب مردم و مسلم ليگ نواز 
به عنوان دو حزب قدرتمند مخالف دولت در مجلس 
پاكستان تصويب اليحه اف اي تي اف را عليه حقوق 
اساسي ش��هروندان خوانده و تاكيد كرده اند دولت 
بايد براي اجراي دستورالعمل گروه ويژه اقدام مالي، 

همزمان از حقوق شهروندان خود نيز حمايت كند. 

خروج بخشي از نيروهاي 
آلمان از عراق 

 ارت��ش آلمان اع��الم كرده به دلي��ل تنش هاي 
منطقه اي بخش��ي از نيروهايش را از خاك عراق 
خارج خواهد كرد. قرار است اين نيروها كه در حال 
حاضر مشغول آموزش نيروهاي عراقي هستند، 
به كويت و اردن منتقل شوند. خبرگزاري فرانسه 
نوشته نيروهاي آلماني فعال در عراق به طور موقت 
كاهش مي يابند و حدود۳۰ نفر كه در پايگاه هاي 
بغداد و تاجي مس��تقر هس��تند، به كشورهاي 
همس��ايه يعني كويت و اردن منتقل مي شوند. 
بريتانيا نيز اعالم كرده كه كاركنان سفارت هايش 

از در منطقه از جمله عراق را كاهش مي دهد. 

 تالش خليل زاد 
براي احياي مذاكرات صلح 

زلم��ي خليل زاد 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. 
به گزارش آريانيوز، طالبان نيز براي شروع مذاكرات 
منتظر هدايت نهايي رهبري اين گروه اس��ت. دور 
دهم مذاك��رات امريكا ۱۶ آذرماه آغ��از و بعد از يك 
هفته گفت وگو متوقف شد. موضوع اصلي اين دور از 
مذاكرات »كاهش خشونت ها و آتش بس« اعالم شده 
بود. در آن زمان خليل زاد با اعالم توقف مذاكرات، گفت 
طالبان بايد نش��ان دهد كه مايل است و مي تواند به 

خواست افغانستان براي صلح پاسخ دهد. 

 فرار شاهزاده هاي سعودي 
به اروپا 

رسانه هاي يمني از فرار برخي اعضاي خانواده هاي 
تعدادي از شاهزاده هاي سعودي به اروپا در پي تشديد 
تنش در عراق و خاورميانه پرده برداشتند. به گزارش 
يمني پرس، تعدادي از خانواده هاي ش��اهزاده هاي 
سعودي، عربس��تان را به مقصد كشورهاي اروپايي 
ترك كرده اند. در همين راستا، چند منبع عربستاني 
آگاه به يمن پرس گفتند كه تعدادي از خانواده هاي 
شاهزادگان خاندان سلطنتي عربستان به طور محرمانه 
از طريق فرودگاه هاي رياض، جده و مكه اين كشور را به 

مقصد چند كشور اروپايي ترك كرده اند. 
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عكسروز

چهرهروز

آييننكوداشتسردارسليمانيدرجشنوارهتئاترفجربرگزارميشود
مديركل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم كرد مراسم نكوداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني در مراسم افتتاحيه و 
اختتاميه سي و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر برگزار مي شود. شهرام كرمي مديركل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
درباره برنامه هاي مدنظر در سي و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سليماني گفت: با توجه به شهادت 
سردار حاج قاسم سليماني، جامعه هنرمندان تئاتر به منظور همدردي در قبال جايگاه و اهميت اجتماعي اين شهيد بزرگوار اقداماتي داشته 
باشد. او با بيان اينكه جلسه اي را برگزار كرديم كه به سهم خود در نكوداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني سهيم باشيم، اعالم كرد: قرار است 

همايش تئاتر خياباني با موضوع سردار سليماني در تهران و شهرهاي مختلف كشور تا چهلمين روز شهادت حاج قاسم سليماني برگزار شود.

بازارهنر

اعالمفراخوان»نمايشهايبازار«درجشنوارهجهانيفجر
فراخوان بخش »نمايش هاي بازار« در سي وهشتمين 
جشنواره جهاني فيلم فجر به منظور معرفي آثار ايراني 
براي خريداران بين المللي اعالم ش��د. يكي از اهداف 
جش��نواره جهاني فيل��م فجر معرف��ي  توليدات يك 
ساله س��ينماي ايران به مهمانان، خريداران، مديران 
جشنواره هاي جهاني و نمايندگان شركت هاي پخش 
بين الملل��ي حاضر در اي��ن رويداد اس��ت و به همين 
منظور امكان نمايش فيلم هاي توليد يك سال منتهي 
به برپايي جش��نواره روي پ��رده ب��زرگ را در بخش 
»نمايش هاي ب��ازار« فراهم آورده اس��ت. متقاضيان 
حضور در »نمايش ه��اي بازار« در بيست وس��ومين 
بازار بين المللي فيل��م و برنامه هاي تلويزيوني ايران تا 
۱۰ اس��فند ۱۳۹۸ مهلت دارند تا با رجوع به وبسايت 
جشنواره جهاني فيلم فجر نسبت به ثبت اثر خود اقدام 
كنند.به روال هر س��اله، فيلم ه��اي ايراني بخش هاي 
مختلف جش��نواره جهاني فجر از ميان آثار پذيرفته 
شده در بازار انتخاب خواهند ش��د. بر اساس مقررات 
»نمايش ه��اي بازار«، فيلم هاي ايراني كه قرار اس��ت 
در سالن يا سالن هاي سينمايي بازار جشنواره جهاني 
فيلم فجر به نمايش گذاشته شوند، مي بايست توليد 
ش��ده در س��ال ۱۳۹۸ و تهيه كننده يا كارگردان آن 

ايراني باش��د. همچنين اخذ پروانه نمايش از اداره كل 
ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي براي اين آثار الزامي است.بر اساس 
فراخوان، نس��خه نمايش فيلم هاي��ي كه براي حضور 
در بخش نمايش هاي بازار سي وهش��تمين جشنواره 
جهاني فيلم فجر پذيرفته مي شود، مي بايست با فرمت 
DCP و داراي زيرنويس صحيح انگليسي باشد. باتوجه 
به محدوديت تعداد نمايش، فيلم هاي مورد نظر توسط 
مسووالن برگزاركننده جشنواره براي حداكثر دو بار 
نمايش ويژه در بخش نمايش هاي بازار انتخاب خواهند 
شد.سي وهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر از ۲۸ 
فروردين تا ۵ ارديبهشت ۹۹ به دبيري محمدمهدي 

عسگرپور در تهران برگزار مي شود.

تاريخنگاري

اميركبيربهقتلرسيد
در روز ۱۸ دي سال ۱۲۳۰ هجري شمسي، ميرزا تقي خان اميركبير صدراعظم ايران 
در دوره ناصرالدين شاه قاجار، به دستور شاه به قتل رسيد. ميرزا تقي خان فراهاني 
ملقب به اميركبير از بزرگ ترين و تاثيرگذار ترين رجال سياسي دو قرن اخير ايران 
و فرزند كرباليي محمد قربان فراهاني در سال ۱۳۲۳ هجري قمري در خانواده اي 
از طبقات پايين جامعه به دنيا آمد. پدرش كه اهل روستاي هزاوه شهرستان اراك 
بود در دربار قاجار ها آش��پز بود و به همين واس��طه با مقامات حشر و نشر داشت. 
ميرزا تقي خان تحصيالت مقدماتي را زيرنظر پدرش آموخت. ميرزا تقي در اوايل 
جواني در سمت منشي قائم مقام اول به خدمت مشغول شد و مورد عنايت اين رجل 
سياسي دانشمند قرار گرفت و بعد ها در دستگاه قائم مقام دوم نيز مورد توجه واقع 
شد تا جايي كه وي را همراه هياتي سياسي به روسيه فرستاد و در نامه اي در مورد 
هوش و نبوغ ميرزا تقي خان چنين نوشت: »خالصه  اين پسر خيلي ترقيات دارد و 
قوانين بزرگ به روزگار مي  گذارد. 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 اولين بار كارخانه هاي اسلحه سازي در ايران تاسيس 
كرد، امور قضايي را اصالح كرد، به جرح و تعديل محاضر شرع پرداخت و چاپارخانه ها 
را بنيان گذاشت. معافيت كشاورزان از پرداخت ماليات و تشويق صنايع و توليدات 
كشاورزي داخلي به افزايش توليد از جمله ديگر اقدامات اميركبير در حوزه سياست 
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 مي آيد. اصالحات اميركبير اما بر 
درباريان و كشورهاي ديگر گران آمده بود. اين چنين بود كه برخي از سفارتخانه ها 
و همچنين درباريان وجود او را تاب نياوردند و خواس��تار عزل وي شدند. برخي از 
درباريان كه اميركبير را مخالف منافع خود مي ديدند، تهمت زدند كه اميركبير داعيه 
سلطنت دارد. از سوي ديگر تحريك هاي مادر شاه و ديگر درباريان باعث ترس شاه 

شد، از اين رو، حكم عزل اميركبير در روز ۱۹ محرم سال ۱۲۶۷ هجري 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 ۱۲۶۸ هجري قمري به 
كاشان تبعيد شد. اما با اين وجود، مخالفان اميركبير در دربار، احتمال مي دادند 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 دي ماه ۱۲۳۰ هجري 
شمسي در حمام فين كاشان با بريدن رگ دستانش به قتل رساندند. به روايت ميرزا 
محمدجعفرخان، حقايق نگار خورموجي در كتاب مشهور »حقايق الخبار ناصري« 
پيكر امير را روز بعد از قتل ابتدا در گورستان »پشت مشهد« كاشان دفن كردند اما 
چند ماه بعد، با تالش همسرش عزت الدوله، پيكر اميركبير را به كربال حمل كردند 

و در اتاقي كه در آن به سوي صحن امام حسين)ع( باز مي شود به خاك سپردند.

شبمحمدعلينجفيبرگزارميشود
در ادامه برنامه »ش��ب هاي يك كارگ��ردان«، كانون 
كارگردانان س��ينماي ايران شب محمدعلي نجفي را 
برگزار مي كند. اين شب كه به تجليل از اين كارگردان با 
سابقه اختصاص دارد، همراه با نمايش نسخه بازسازي 
شده فيلم »گزارش يك قتل«، يكشنبه ۲۲ دي ماه ۹۸ 
ساعت ۱۶ در سالن عباس كيارستمي بنياد سينمايي 
فارابي برگزار مي شود. محمدعلي نجفي در ۱۳۲۴ در 
اصفهان به دنيا آمد. وي در دارالفنون تهران ديپلم خود 
را اخذ و دانش آموخته كارشناسي ارشد شهرسازي و 
معماري از دانش��گاه ملي است. او فعاليت هنري خود 
را با كارگرداني نمايش »سربداران« در حسينيه ارشاد 
شروع و در ۱۳۵۶ موسسه آيت فيلم را با همكاري انجمن 
اسالمي مهندسين تأسيس مي كند. نخستين فعاليت 

هنري سينمايي  نجفي كارگرداني فيلم »جنگ اطهر« 
اس��ت. وي اين فيلم را در ۱۳۵۸ مي سازد. از ديگر آثار 
مي توان 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 
و نقاش روز جمعه )۲۰ دي  ماه( در گالري بوم افتتاح 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا، نمايشگاه آثار احصايي 
ك��ه در عرصه نقاش��ي خط ش��هرت دارد س��اعت 
۱۶ روز جمع��ه )۲۰ دي م��اه( در گالري بوم افتتاح 
مي شود و تا ۱۶ اس��فند ماه نيز برقرار است. گالري 
بوم واقع ش��ده در خيابان وليعصر، باالتر از نيايش، 
ارمغان غربي، پالك ۱۱، هر روز به غير از شنبه ها و 
يكشنبه ها از ساعت ۱۶ الي ۲۰ امكان بازديد دارد.  
محمد احصايي هش��تم تيرماه ۱۳۱۸ در قزوين به 
دنيا آمد. او از هنرمندان معاصر ايران در زمينه هاي 
خوشنويسي، گرافيك و نقاشي است كه آثارش در 

حراج هاي داخلي و بين المللي با فروش خوبي همراه 
اس��ت.  احصايي بيش از ۵۰ سال است كه در حوزه 
خوشنويسي، نقاشي و گرافيك فعاليت مي كند. او 

يكي از پايه گذاران هنر نقاشي خط است.

بهتماشايانيميشنهايبرگزيدهبرويد
انجمن سينمايي فيلم سازان انيميشن ايران )آسيفا(، 
در ادامه برنامه جلس��ات نمايش خود اين بار به نمايش 
برگزيده اي از آثار مركز گسترش سينماي مستند و تجربي 
خواهد پرداخت. مهرداد ش��يخان مدير كميته نمايش 
آس��يفا اعالم كرد: اين برنامه با هدف بازنمايي فعاليت 
ساليان متمادي اين مركز در عرصه توليد انيميشن كوتاه 
برگزار مي شود.  در اين برنامه انيميشن هاي »داش آكل« 
از هاجر مهراني، »جمشيد« از معين صمدي، »بخش 
زايمان« از بهنام دل��داده، »يك نفر« از محبوبه كاليي، 
»بادسر« از پويا اميرافضلي و روح اهلل سعادتمند، »خورده 
شده« از محس��ن رضاپور، »پسردريا« از عباس جاللي 
يكتا، »خرمالو« از فرش��يد ش��فيعي، »روباه« از صادق 
جوادي و »حفره« از زنده ياد وحيد نصيريان به نمايش 

گذاشته خواهد شد.  سپس با حضور فرخ يكدانه به تحليل 
كارگرداني و بررسي ساختار آنها پرداخته مي شود. اين 
برنامه در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹ دي ماه با همكاري 
خانه هنرمندان ايران در سالن استاد جليل شهناز برگزار 

خواهد شد و ورود براي همگان آزاد است.

ايستگاه

بفتا۲۰۲۰نامزدهايشرا
معرفيكرد

بازيگرنقش»بابديلن«
معرفيشد

نامزدهاي دريافت جوايز 
بفت��ا معرف��ي ش��دند و 
»جوكر« با كسب نامزدي 
در ۱۱ رش��ته، بيشترين 
اميددار دريافت اين جوايز 
شد.  اسكرين ديلي، نوشت: 
هفتاد و سومين دوره جوايز 
ساالنه آكادمي هنرهاي 

س��ينمايي و تلويزيوني بريتانيا )بفت��ا( امروز صبح 
)سه ش��نبه( نامزدهايش را ش��ناخت.در اين ميان 
»جوكر« س��اخته تاد فيليپس با كسب نامزدي در 
۱۱ رش��ته، پيشتاز ديگر فيلم ها ش��د. »ايرلندي« 
مارتين اسكورسيزي و »روزي روزگاري در هاليوود« 
كوئنتي��ن تارانتينو نيز هر يك در ۱۰ رش��ته نامزد 
ش��دند و »۱۹۱۷« سم مندس نيز در ۹ رشته نامزد 
كسب جايزه شد.برندگان هفتاد و سومين دوره جوايز 
ساالنه آكادمي هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانيا 
)بفتا( دوم فوريه در لندن معرفي مي شوند.سال پيش 
»ُرما« ساخته آلفونسو كوارون در۷ رشته نامزد شده 
بود و درنهايت در ۴ بخ��ش از جمله بهترين فيلم و 
بهترين كارگرداني برنده ش��د. فهرست نامزدهاي 
جوايز بفتا ۲۰۲۰ چنين اعالم ش��ده است: بهترين 
فيل��م: »۱۹۱۷«، »ايرلندي«، »جوك��ر«،  »روزي 
روزگاري در هاليوود«، »انگل«، بهترين كارگردان: 
س��م مندس براي »۱۹۱۷«، مارتين اسكورسيزي 
براي »ايرلندي«، تاد فيليپس براي »جوكر«، كوئنتين 
تارانتينو براي »روزي روزگاري در هاليوود«، بونگ 
جون هو براي »انگل«، بهترين بازيگر مرد: لئوناردو 
دي كاپريو براي »روزي روزگاري در هاليوود«، آدام 
درايور براي »داس��تان ازدواج«، تارون اجرتن براي 
»راكت م��ن«،  خواكين فينيكس ب��راي »جوكر«، 
 جاناتان پرايس براي »دو پاپ«، بهترين بازيگر زن: 
جسي باكلي براي »رز وحشي«، اسكارلت جوهانسون 
براي »داستان ازدواج«، سيرش��ا رونان براي »زنان 

كوچك«، شارليز ترون براي »بامب شل«

»تيموت��ي ش��االمي« 
ب��ه عن��وان بازيگر نقش 
»باب ديل��ن« خواننده و 
ترانه س��راي برن��ده نوبل 
ادبيات در فيلم زندگي نامه 
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 زندگي نامه »ب��اب ديلن« خواننده 
و ترانه سراي مش��هور و برنده نوبل ادبيات امريكايي 
را به س��ينما بياورد و براي اين نقش سراغ »تيموتي 
شاالمي« رفته است. اين فيلم بر اساس كتابي با عنوان 
»ديلن الكتريك مي ش��ود« نوشته »اليجا والد« و با 
فيلمنامه اي »جي كاكس« ساخته مي شود و به زندگي 
»باب ديلن« و به گذر موس��يقي او از فولك به راك 
مي پردازد. »باب ديلن« تهيه كنندگي اجرايي اين 
فيل��م را بر عهده دارد و كمپاني فاكس س��رچ اليت 
نيز حق ساخت اين فيلم را در اختيار گرفته است.  
»تيموتي شاالمي« هم اكنون با فيلم »زنان كوچك« 
به كارگرداني »گرتا گرويگ« در سينما حاضر است و 
قرار است در فيلم »تل ماسه« به كارگرداني »دنيس 
ويلنوو« كه بازسازي فيلم »فرستاده فرانسوي« ساخته 
»وس اندرسون« است نيز مقابل دوربين برود. فيلم 
زندگينامه »باب ديلن« از جديدترين فيلم هايي است 
كه درباره ستاره هاي دنياي موسيقي ساخته مي شود. 
سال گذشته فيلم »راپسودي بوهمي« درباره زندگي 
»فردي مركوري« فروش جهاني ۹۰۰ ميليون دالري 

را  درگيشه ثبت كرد .

داورييكزنايرانيدرمسابقاتجهانيشطرنج

تكرارسرنوشتاستقاللبرايپرسپوليس؟!

براي نخستين بار يك داور زن ايراني 
رقابت ه��اي ش��طرنج بان��وان جهان 
را داوري ك��رد. ب��راي اولين ب��ار در 
رقابت هاي قهرماني بان��وان جهان يك زن ايراني 
توانس��ت به عنوان س��رداور انتخاب شود. شهره 
بيات داور بين المللي ايراني موفق ش��ده است كه 
سرداوري مسابقات مهم قهرماني بانوان جهان را 
برعهده بگيرد. ش��ش دي��دار اول اين رقابت ها در 
چين و ۶ دي��دار بعدي در روس��يه برگزار خواهد 
شد.  اين داور ايراني بازي بين جو ونجون نفر دوم 
رده بن��دي بانوان جهان از چي��ن و گورياچكينا از 
روس��يه را قضاوت كرد. قضاوت اين داور ايراني در 
شبكه هاي اجتماعي خارجي بازتاب زيادي داشت.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در حالي به 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. تيم فوتبال پرسپوليس موفق شد در پايان هفته 
شانزدهم رقابت هاي ليگ برتر ۳۴ امتياز 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 هفته هاي پاياني نيم فصل اول به شدت از عملكرد 
مديران باش��گاه پرس��پوليس انتقاد مي كرد 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 طلب هايي 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. 
كالدرون قبل از ترك تهران نيز اعالم كرد هيچ ارتباطي 
با مديرعامل باشگاه بصورت مستقيم نخواهد داشت 
و مدي��ر برنامه هاي ايراني خود را مس��وول مذاكره با 
سرخ ها معرفي كرد. كالدرون كه هفتم دي ماه تهران 

را به مقصد بوينوس آي��رس آرژانتين ترك كرد هيچ 
صحبتي با مديرعامل پرسپوليس نداشته است. او پاسخ 
هيات مديره باشگاه را نيز از طريق مدير برنامه هاي خود 
مي دهد و ليست مازاد را نيز از طريق همين شخص به 
دست مهدي رسول پناه رييس هيات مديره پرسپوليس 
رساند. هيات مديره نيز در جلسات خود حل مشكالت 
مالي كالدرون را به انصاري فرد س��پرده اس��ت تا او با 
نظريه هاي اقتصادي اش بتواند موانع را رفع كند. آنها 
در واقع انصاري فرد را مسوول مستقيم حل مشكالت 
مربوط به كالدرون كرده اند و از مديرعامل باشگاه انتظار 
دارند تا موانع مالي و مديريتي در داخل تيم را از س��ر 
راه بردارد. پيرمرد آرژانتيني كه قرار بود چهارش��نبه 

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 بي تفاوتي باشگاه نسبت به 
رسيدگي به خواسته هايش راهي تهران مي شود يا خير! 
محمدحسن انصاري فرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس 
پس از رفتن اين مربي بارها خواست تا با تماس تلفني 
و ارتباط مستقيم با سرمربي تيمش، سوءتفاهم هاي 
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. سرخ ها نه تنها ۳۰۰ هزار دالر از قسط دوم 
قرارداد سرمربي خود را پرداخت نكرده اند بلكه ۱۲۵ 
هزار دالر ديگر از بخش اول قرارداد او را به حس��ابش 
واريز نكرده اند تا نشان دهند هيچ عزمي براي بازگشت 
او ندارند. نخواستن هايي كه در كالم تكذيب مي شود 
اما در عمل با پيدا نكردن كالدرون براي مذاكره، روي 

آن سرپوش گذاشته شده است.

ورزشي

میراثنامه

مقالهگاردينازتهديدآثارتاريخيايرانتوسطترامپ:

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 لرزه اي به ستون فقرات هر فرد متمدن مي اندازد. امريكايي ها چطور مي توانند 
بمباران پرسپوليس يا مساجد اصفهان را توجيه كنند؟ فقط ديوانگان مي توانند اين اماكن 
را »تهديدي براي امريكا« بدانند. اين كار هم تراز اعمال خرابكارانه داعش در پالميرا و 
موصل است. تخريب آثار باستاني فرهنگي در جنگ طبق كنوانسيون الهه سال ۱۹۵۴ 
و پروتكل هاي بعدي غيرقانوني است. اين عمل همتراز با نسل كشي، سالح هاي شيميايي 
و بمباران »استراتژيك« غيرنظاميان و بسيار ناقض حقوق بشر است. اياالت متحده بيشتر 
اين پيمان ها را به رسميت نمي شناسد، اما معموالً از آنها پيروي مي كند. روشن است كه 
فناوري پيشرفته تسليحات مدرن باعث مي شود قانوني بودن يا نبودن جنگ مضحك به 
نظر برسد چه برسد از نظر اخالقي. هواپيماي بدون سرنشين در واقع يك بازي جنگي روي 
صفحه نمايش را به واقعيت تبديل كرده است. آسيب ناپذيربودنش، آن را فراتر از قلمرو 
حقوق بين الملل مطرح كرده است. در واقع پهپاد ها تا حد زيادي خودكار عمل مي كنند. 
حتي باراك اوباما در سال ۲۰۱۱ با اين مشكل روبرو شد و با وجود قوانين و كنوانسيون هاي 
ملي و بين المللي، ترور با هواپيماي بدون سرنشين در يمن را توجيه كرد. دولت انگليس 
نيزهمين كار را كرده است. ابرقدرت ها قوانين را رعايت نمي كنند بلكه آنها را وضع مي كنند. 
ترور سران ملت ها با انگيزه انتقام جويي مدت هاست بي معني و بي فايده شده است. وجود 
پهپادها در واقع انگيزه چنين انتقام جويي ها را افزايش داده است. ترامپ اظهار كرده كه 
ترور سردار قاسم سليماني به تالفي اقداماتي كه در سفارت امريكا در عراق انجام شده و 
او ايران را مسوول آن مي دانسته انجام شده است. اين امر نشان دهنده اين است كه تمام 
كنوانسيون ها و حتي قوانين وضع شده در قانون اساسي امريكا براي مهار ترامپ بي فايده 
هستند. تهديد ترامپ به تخريب مكان هايي كه »براي ايران و فرهنگ ايراني« مهم تلقي 
مي شود، نوعي تندروي نوين است. بمباران تروريستي انگليس در جنگ جهاني دوم در 

شهرهاي تاريخي آلمان نمونه اي از اين دست حمالت نظامي است. آرتور هريس، رييس 
فرماندهي بمب افكن RAF  انگليس، باورداشت كه از بين بردن ميراث آلمان روح دشمن 
را مي شكند و آن را وادار به تسليم مي كند. اينكه او و وينستون چرچيل فكر مي كردند 
بمباران لوبك، نورنبرگ و درسدن؛ آدولف هيتلر را از راه خطايي كه در پيش گرفته بود 
برمي گرداند، فقط نشان مي دهد كه جنگ مردان را مجنون مي كند. هيتلر هم اين حمله 
را با بمباران شهرهاي مذهبي و كليساهاي انگليس تالفي كرد. حاال هريس اين بار به 
شكل ترامپ متولد شده است. هيچ چيز نمي تواند بيشتر از تخريب آثار تاريخي، ايرانيان 
را به رهبرانشان پيوند دهد و مردم را به درخواست انتقام جويي سوق دهد. بمباران تخت 
جمشيد )پرسپوليس( دقيقاً راهي برخالف هدف ترامپ خواهد بود. اين كار در واقع يك 

واكنش خصمانه از سوي فردي جنگ طلب است.

تهديدخصمانهترامپبراياماكنفرهنگيايرانمضحكاست
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