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محمد توفيق عالوي وزير سابق ارتباطات و بازرگان عراقي 
رسما نامه مكلف ش��دن خود را براي تش��كيل كابينه از 
برهم صالح رييس جمهور اين كشور دريافت كرد. اينكه 
اين اقدام بع��د از چ��ه فرايندي تحقق ياف��ت، چه كش 
وقوس هايي داشت و كش��مكش هاي حزبي و گروهي تا 
چه حد ش��انس عالوي را براي رسيدن به رياست كابينه 
افزايش يا كاهش داد اموري است كه در حوصله اين مقال 
نمي گنجد اما در اين ك��ش و قوس هرگز نمي توان نقش 
مرجعيت نجف را در سمت و سو دادن به وضعيت سياسي 
عراق به سوي ساز وكار صحيح رد و بدل كردن مسالمت 
آميز قدرت ناديده گرفت. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، 
اظهارنظر مرجعيت ع��راق در مورد آينده سياس��ي اين 
كش��ور، لزوم تس��ريع در برگزاري انتخاب��ات و اهميت 
اصالحات در پارلمان جديد عراق به پاي ثابت خطبه هاي 
نمازجمعه چند هفته گذشته به ويژه در كربال تبديل شده 
بود. به بياني واضح تر مرجعيت ديني عراق به ويژه آيت اهلل 
سيس��تاني از زمان آغاز اعتراضات مس��المت آميز و حق 
طلبانه مردم عراق جايگاه حام��ي، هدايت گر و راهنماي 
آنها را حفظ كرد اين در حالي است كه به گفته شماري از 
تحليلگران مرجعيت اولين پرچمدار مخالفت جريان فساد 
و رانت خواري ريش��ه دار در عراق محسوب مي شود كه با 
مطرح كردن مقوله »آزموده را آزمودن خطاست« موفق 
شد شمار قابل توجهي از اين فاسدان را در گردونه انتخابات 
پارلماني از چرخه سياست عراق خارج كرده و باعث شود 
شمار ديگري از جريان هاي سياسي نيز خود را دستخوش 
دگرديسي كنند. برخي از رسانه هاي عراقي حضور محمد 
توفيق عالوي را در پس��ت نخس��ت وزيري عراق به رغم 
تمامي فشارها و اقدامات صورت گرفته براي دور كردنش 
از اين كرسي يك پيروزي براي مرجعيت توصيف كردند، 
مرجعيتي كه يك روز قبل از اين اعالم عمال مشروعيت را 

از مجلس عراق سلب كرده و اين ساختار را فاقد صالحيت 
انجام اصالحات در عراق اعالم كرده بود. مرجعيت نجف 
سال هاس��ت كه بر امر انجام اصالحات در كشور توصيه و 
تاكيد مي كند اما سياس��تمداران عراق��ي گاهي به بهانه 
مبارزه با تروريسم و گاهي ديگر به زعم عدم فراهم شدن 
ش��رايط منطقه اي و بين المللي از انجام اي��ن كار طفره 
رفته اند. در مقابل مرجعيت هم ثابت كرده است با كسي 
عقد اخوت نبسته و حتي نخس��ت وزيري كه با حمايت 
چند صباحي قبل تر وارد صحنه ش��ده بود را هم به دليل 
عدم همس��ويي با خواس��ت مردم مورد انتقاد قرار داده 
است. امروز محمد توفيق عالوي در شرايطي وارد صحنه 
مي ش��ود كه تجربه حمايت مرجعي��ت از عبدالمهدي و 
بعد از آن ش��كل گيري اپوزيس��يوني قدرتمند از سوي 
متحدين قبلي اش را در پيش روي خود مي بيند. رويكرد 
مرجعي��ت عراق ي��ا حداقل تفس��يري ك��ه از آن وجود 
دارد حول محور برگ��زاري انتخابات زودرس در كش��ور 
است، ش��ايد بزرگ ترين چالش عالوي هم عبور از سد و 
چالش آفريني باندهاي قدرت در عراق باشد، باندهايي كه 
برخي از آنها به پايتخت كشورهاي منطقه و حتي دور تر 
از آن متصل بوده و بزرگ ترين حم��الت را طي چند ماه 
گذشته عليه مرجعيت عالي نجف داشته و همچنان نيز 
دارند. نخست وزير جديد عراق در صفحه خود در توييتر 
پيش از انتصابش نوش��ته بود از تمامي گروه ها و احزاب 
سياسي درخواس��ت كمك و حمايت نمي كنم همان كه 
در كار انتصابم كارشكني نكنيد كافي است، حال آيا بعد 
از منصوب ش��دن نيز به رويكرد عملگرايي و استقاللش 
ادامه خواهد داد او در اولين نطق تلويزيوني خود قول داد 
ضرب آهنگ برگزاري انتخابات زودرس در عراق را تسريع 
ببخشد، آيا موفق به اين كار خواهد شد؟ و پرسش بسيار 
مهم تر، آي��ا در خطبه هاي نماز جمعه چند م��اه ديگر او 
مرجعيت را در كنار و حامي خويش خواهد يافت يا او نيز در 

جبهه مقابل حوزه نجف دسته بندي خواهد شد؟

نقش مرجعيت در سمت و سوي جديد عراق 
يادداشت

فرمان��ده نيروي قدس س��پاه در تم��اس تلفني با 
رهبران گروه هاي مقاومت اس��المي فلس��طين، 
معامل��ه قرن را محكوم به شكس��ت دانس��ت و بر 
حمايت قاطع جمهوري اس��المي ايران از ملت و 

آرمان فلسطين تاكيد كرد.
به گزارش فارس، سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل 
قاآني فرمانده نيروي قدس س��پاه در تماس هاي 
تلفني جداگانه با »اس��ماعيل هنيه« رييس دفتر 
سياس��ي جنبش حماس و »زياد نخاله« دبيركل 
جنبش جهاد اسالمي فلسطين پيرامون تحوالت 
اخير منطقه به ويژه اقدام رييس جمهور امريكا در 
رونمايي از طرح ظالمانه معامله قرن گفت وگو كرد.

فرمانده نيروي قدس س��پاه در اي��ن تماس هاي 
تلفني، بر حمايت قاطع جمهوري اسالمي ايران از 
ملت مظلوم فلسطين براي مواجهه با طرح معامله 
قرن و توطئه هايي كه حق��وق تاريخي اين ملت را 
هدف قرار مي دهن��د تاكيد و تصري��ح كرد: طرح 
ننگين معامله قرن مرده به دني��ا آمده و همچون 
طرح هاي گذش��ته س��ازش، محكوم به شكست 
اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه سياس��ت جمهوري 
اس��المي ايران در حمايت همه جانب��ه از مقاومت 
فلس��طين به ويژه بعد از ترور ش��هيد حاج قاسم 
س��ليماني تغييري نكرده اس��ت، گفت: به توفيق 
الهي با تبعي��ت از رهبر حكيم و ش��جاع خود، در 
اس��تمرار راه ش��هداي قهرمان مقاومت، قوي تر از 
گذشته تا س��قوط هيمنه امريكا و صهيونيسم در 
كنار ملت فلسطين و محور مقاومت خواهيم بود. 
فرمانده نيروي قدس س��پاه همچنين يادآور شد: 
دولتمردان امريكايي تنها به دنب��ال راضي كردن 
جنايتكاران صهيونيستي هس��تند و در اين راستا 

از هيچ جنايت و خيانتي فروگذار نيس��تند. »زياد 
نخاله« دبيركل جنبش جهاد اس��المي فلسطين 
در اي��ن گفت وگ��وي تلفني ب��ا تقدي��ر از مواضع 
جمهوري اس��المي در حمايت از ملت فلسطين و 
گروه هاي مقاومت، اظهار كرد: ملت فلس��طين و 
گروه هاي مقاومت طرح موس��وم به معامله قرن و 
تمام توطئه ها عليه حق تاريخي فلسطين را ناكام 

خواهند گذاشت.
دبيركل جنبش جهاد اس��المي فلسطين با بيان 
اينكه ملت فلس��طين گزينه اي جز مقاومت براي 
مقابله با اين معامله ننگين پيش روي خود ندارد، 
مواضع جمهوري اسالمي ايران در منطقه را اصولي 
و منطقي خواند و ب��ر تداوم راه و مس��ير مقاومت 

تاكيد كرد.
»اس��ماعيل هنيه« رييس دفتر سياسي جنبش 
حماس نيز در اين گفت وگوي تلفن��ي با تقدير از 
مواضع ايران در قبال فلسطين و س��الم و درود به 
مرجع و رهبر عاليقدر آيت اهلل خامنه اي )دام ظله( 
و اظهار اطمينان از ت��داوم همراهي و حمايت هاي 
ايران از آرمان ملت فلس��طين، تاكيد كرد: تمامي 
گروه هاي فلس��طيني بر مخالفت ب��ا طرح نگين 
موس��وم به معامله قرن اجماع داش��ته و مواضع و 
رويكردهاي جمهوري اس��المي اي��ران در تاييد و 
حمايت از مقاومت باعث تقويت روحيه و عزم ما در 

راه آزادسازي فلسطين خواهد شد.
وي همچني��ن تصريح ك��رد: ما به عن��وان ملت 
فلسطين، از سرزمين و قدس مان با اتكا به خداوند 
متع��ال، اعتماد به مل��ت مجاهد فلس��طين و نيز 
حمايت كشورهاي مس��لمان و در راس آنها ملت 

ايران و جمهوري اسالمي محافظت مي كنيم.

سردار قاآني: معامله قرن مرده به دنيا آمده است

گزارش
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سخن نخست

تداوم كرونا، نفت را 
به حدود 50  دالر مي رساند

ب��ازار جهاني نف��ت به 
دنب��ال ش��يوع ويروس 
كرونا در چين، به سرعت 
تحت تاثير ق��رار گرفت 
ش��اهد  به طوري ك��ه 
ري��زش قاب��ل مالحظه 
قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني بوديم. اما معتقدم 
با س��ازوكاري مش��خص از اين روزها عبور كرده و 
بازار وارد تعادل مي ش��ود كه البته اين امر احتماال 
كمي زمان بر خواهد ب��ود.  در ح��ال حاضر چين 
بزرگ ترين واردكننده نفت دنياست و اقتصاد اين 
كشور به طور مستقيم به واردات نفت مرتبط است. 
كمااينكه چين براي نجات اقتصاد خود نيز بايد هر 
چه سريع تر كنترل شيوع اين ويروس را در دست 
بگيرد. به طور كلي تصور نمي كنم شيوع اين ويروس 

تا سه ماه ديگر ادامه داشته باشد ...

مرتضي   بهروزي فر

 همين صفحه  

يادداشت

 نقش مرجعيت 
در سمت و سوي جديد عراق 

عبدالكريم  محمود|
محمد توفيق عالوي وزير سابق ارتباطات و بازرگان 
عراقي رسما نامه مكلف شدن خود را براي تشكيل 
كابينه از بره��م صالح رييس جمهور اين كش��ور 
دريافت كرد. اينكه اين اق��دام بعد از چه فرايندي 
تحقق ياف��ت، چه ك��ش وقوس هايي داش��ت و 
كشمكش هاي حزبي و گروهي تا چه حد شانس 
عالوي را براي رسيدن به رياست كابينه افزايش يا 

كاهش داد اموري است كه ...

تشكل ها

تجارت در ايام تحريم
فراز  جبلي| 

اقتصاد ايران جزو پر قانون ترين كش��ورها است. در 
حالي كه رويه قضايي در بسياري از كشورها مطرح 
است، در ايران براي هر مس��اله اي چندين قانون و 
ده ها مقررات وضع شده است به گونه اي كه چندين 
س��ال اس��ت حجم قوانين باعث بروز مش��كالت 
مي ش��ود و هيات هاي مقررات زدايي ايجاد ش��ده 
است. با وجود اين مشكالت زيادي در بحث فساد 
وجود دارد و با وجود داشتن قوانين متعدد هيچگاه 
فس��اد كاهش پيدا نكرد. ح��ال در دوره تحريم به 
س��ر مي بريم و مس��يرهاي زي��ادي روي فعاليت 
بخش خصوصي بسته اس��ت. در چنين شرايطي 
درخواست مكرر بخش خصوصي برداشتن قوانين 
دست و پا گير است اما سوال اين است كه با حذف 
اين مقررات آيا مش��كل فس��اد بدتر نخواهد شد؟ 
تجربه قبلي دوره تحريم و حذف بعضي مقررات به 
قدري تلخ بود كه هنوز هم با گذشت چندين سال 

بعضي از اين پرونده ها به نتيجه نرسيده است. 
6

بهداشت

مع��اون وزير بهداش��ت از نص��ب دوربين هاي 
حرارت��ي در فرودگاه ه��اي بين الملل��ي براي 
كنترل بهتر بهداشتي مسافران ورودي از ساير 
كش��ورها به ايران خبر داد. به گ��زارش وزارت 
بهداشت، علي رضا رييسي روز يكشنبه درباره 
نصب دوربين ه��اي حرارت��ي در فرودگاه هاي 
بين المللي بي��ان كرد: براي كنت��رل مرزهاي 
ورودي كشور كه يكي از مهم ترين آنها فرودگاه 
امام خميني)ره( اس��ت و همچني��ن در تمام 
فرودگاه هاي بين المللي كشور همكاران ما در 
حوزه مراقبت مرزي به طور دايم حضور دارند.  
وي افزود: ابزاري كه كارشناس��ان بهداش��ت 
استفاده مي كنند تب س��نج هاي ليزري است 
كه در تمام دنيا هم استفاده مي شود. معتقديم 
چون همكاران ما چهره به چه��ره افراد را چك 
مي كنند، با تب س��نج ليزري دقت كار بس��يار 
باال مي رود. دليل اصلي اين است كه اگر فردي 
داروي تب ُبر خورده و تب نداش��ته باشد، ولي 
ساير عالئم بيماري را داشته باشد كارشناسان 
قادر خواهند بود، ارزياب��ي الزم را انجام دهند.  
رييسي ادامه داد: اين تب سنج ها اكنون در تمام 
مرزهاي ورودي كش��ور وجود دارد. تجربيات 
بس��ياري هم در كنترل مرزها داريم كه ورود و 
خروج صدها هزار نفر از زائران در مراسم اربعين 
حسيني و موسم حج از جمله اين تجارب است. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با وجود 
اين از چند روز قبل با همكاري ش��وراي عالي 
امنيت ملي، سازمان بازرسي كل كشور، پدافند 
غيرعامل و فرودگاه امام خمين��ي)ره(، عالوه 
بر كنترل كارشناس��ان بهداشت، دوربين هاي 
حرارتي هم نصب شده كه براي اطمينان بخشي 
بيشتر بس��يار موثر خواهند بود. رييسي افزود: 
برنامه بعدي ما اين اس��ت كه با همكاري ساير 
س��ازمان ها، دوربين هاي بيش��تري در اختيار 
ما قرار گيرد تا بتوانيم با نص��ب آنها در مرزها و 
فرودگاه هاي بين المللي مشهد، اصفهان، تبريز 
و شيراز كنترل هاي بهداشتي را تشديد كنيم. 
وي بي��ان كرد: االن ش��رايطي ك��ه در كنترل 
مرزها داريم شرايط مناسبي است. با نصب اين 
دوربين ها دق��ت كار باالتر م��ي رود و مي توان 
حجم وسيع تري از مسافران همه كشورها كه 
وارد مي ش��وند را در مرزهاي هوايي، زميني و 
دريايي كنت��رل كنيم. پس از ش��يوع ويروس 
كرونا در چين، وزارت بهداشت اقدام به كنترل 
مس��افران ورودي از اين كش��ور به ف��رودگاه 
بين المللي امام خميني )ره( ك��رد و اين اقدام 

همچنان ادامه دارد.

نصب دوربين هاي حرارتي 
براي كنترل بهداشتي 
مسافران در فرودگاه ها

مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
گف��ت: ارزش پروژه هاي ۴۰۰ ه��زار واحدي طرح 
ملي مس��كن تا ۱۲۰ هزار ميليارد توم��ان برآورد 
مي ش��ود. محمود محمودزاده در گفت وگو با مهر، 
درباره شناس��ايي افراد واجد شرايط ثبت نام طرح 
ملي مسكن اظهاركرد: پس از اتمام ثبت نام ها كار 
غربالگري متقاضيان به اتمام رسيد. اين در حالي 
است كه برنامه ريزي آن پايان غربالگري متقاضيان 
اين طرح ۱۵ بهمن ماه بود ولي اين اتفاق زودتر رخ 
داد و در حال حاضر غربالگري كل كش��ور به پايان 
رس��يده و ابتداي هفته آينده نيز اس��امي واجدان 
شرايط در هر استان به ادارات كل راه و شهرسازي 
استان هاي مربوطه ابالغ خواهد شد. او اضافه كرد: 
افرادي كه واجد شرايط براي ادامه فرايند ثبت نام 
باشند پيامك دريافت كرده و با مراجعه به سامانه 
طرح ملي مسكن به آدرس tem.mrud.ir ساير 
مدارك الزم براي ثبت نام در طرح ملي اس��كن را 
بارگذاري خواهند كرد. پ��س از آن اقدام به معرفي 
افراد واجد ش��رايط به پروژه هاي س��اخت و س��از 
خواهيم كرد. معاون مسكن و س��اختمان وزارت 
راه و شهرسازي يادآور شد: با توجه به اينكه برخي 
پروژه ها در برخي اس��تان ها توس��ط بنياد مسكن 
ساخته مي شود و در برخي استان ها شركت عمران 
ش��هرهاي جديد ي��ا ادارات كل راه و شهرس��ازي 
استان ها مسوول اجراي طرح هس��تند، از اين رو، 
پيامك هايي كه به متقاضيان ارس��ال مي شود بر 
اساس شهر يا استان مربوطه و متولي اجراي پروژه 
محل مراجعه متقاضيان ب��ه اداره مربوطه نيز ذكر 
مي شود. محمودزاده درباره تأمين منابع مالي الزم 
براي اجراي طرح ملي مسكن افزود: به نظر مي رسد 
مش��كلي در اين خصوص نداشته باش��يم. بانك 
مسكن و برخي بانك هاي ديگر همكاري خوبي با ما 
داشته اند. اميدوارم ساير بانك ها با حمايتي كه بانك 
مركزي از آنها خواهد داشت به صورت پررنگ تري 
وارد طرح ملي مسكن شوند. او در پاسخ به پرسشي 
درباره تخصي��ص ۳ هزار ميليارد توم��ان از محل 
فروش اراضي متعلق به وزارت راه و شهرس��ازي به 
طرح ملي مسكن در اليحه بودجه سال ۹۹ گفت: 
اين رقم بابت كمك به توسعه فعاليت هاي زيربنايي 
و آماده س��ازي محوطه پروژه هاي مسكوني طرح 
ملي مسكن در نظر گرفته ش��ده و قرار نيست در 

ساخت و ساز مصرف شود.

هزينه ۱۲0 هزار ميليارد 
توماني طرح ملي مسكن

جهان

 ابهام بر سر اجماع
 يك انتخاب 

15

قائم مقام وزي��ر صمت از اع��الم آمادگي واحدهاي 
صنفي براي برگزاري نمايش��گاه هاي فروش بهاره 
به منظور تامين اقالم مورد نياز مردم در ش��ب عيد 
خبر داد و گفت: اين نمايش��گاه ها به تناوب، در بازه 
زماني اول تا ۲۵ اس��فندماه به م��دت حداقل ۱۰ 
روز برگزار خواهد ش��د. به گزارش خبرنگار ش��اتا، 
حس��ين مدرس خياباني در جلس��ه هماهنگي با 
دست اندركاران برگزاري نمايش��گاه هاي بهاره در 
وزارت صمت گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته 
در جلسه هماهنگي برگزاري نمايشگاه هاي بهاره 
كه به منظور تامين ايام مورد نياز مردم در شب عيد، 
با حضور نمايندگان وزارت صمت، اتاق هاي اصناف 
ايران و ته��ران، اتحاديه هاي صنفي، ش��هرداري ، 
نيروي انتظامي و اورژانس برگزار ش��د، مقرر شد تا 
نمايش��گاه هاي عرضه مس��تقيم كاال، از اول تا ۲۵ 

اسفندماه ۹8، به تناوب در مدت زماني حداقل ۱۰ 
روزه در سراسر كشور برگزار شود. مدرس خياباني 
افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، سه 
گروه كاال و خدمات در ش��ب عيد به صورت ويژه و 
با تخفيف در اختيار مردم قرار مي گيرند كه بر اين 
اساس، كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم از جمله 
»كيف و كفش، پوشاك، آجيل و خشكبار، كاالهاي 
اساسي و شيريني و شكالت«، عرضه خواهند شد؛ 
اين در شرايطي اس��ت كه برگزاري نمايشگاه هاي 
فروش بهاره، تنها يكي از اجزاي برنامه هاي متنوع 
تنظيم بازار براي ايام پاياني سال است. وي تصريح 
كرد: مجموعه تدابيري كه از سوي صنوف توليدي 
و توزيعي بر مبن��اي سياس��ت گذاري هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي ايام پاياني سال در نظر 

گرفته شده است.

نمايشگاه هاي فروش بهاره از اول اسفندماه 

بازرگاني

مدير روابط عمومي شركت فجر انرژي خليج فارس با 
تكذيب انفجار در اين پتروشيمي، گفت: با قطع برق 
در يكي از نيروگاه هاي پتروش��يمي فجر، تعدادي از 
پتروشيمي هاي منطقه ويژه پتروشيمي )ماهشهر( 
از م��دار خ��ارج ش��ده اند. »بهنام صيف��وري« عصر 
يكش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ب��ا بيان اينكه 
پتروش��يمي فجر مس��ووليت تامين س��رويس هاي 
جانبي پتروشيمي هاي ماهشهر را بر عهده دارد، ادامه 
داد: اين شركت دو نيروگاه دارد كه يكي از نيروگاه ها 
از مدار خارج شده اس��ت. وي افزود: با استفاده از برق 
نيروگاه دوم، ساير سرويس هاي جانبي در مدار توليد 
قرار دارد و در تالشيم تا نيروگاه اول نيز هر چه سريع تر 
به مدار توليد بازگردد. صيفوري تاكيد كرد: اين قطعي 

در حالي اتفاق افتاده كه اين پتروش��يمي چهار سال 
توليد پايدار داشته است. به گفته مدير روابط عمومي 
ش��ركت فجر انريي خليج فارس، پتروش��يمي هايي 
كه س��رويس هاي جانبي را از فاز دو مي گيرند اكنون 
در مدار توليد قرار دارن��د. وي علت قطع برق نيروگاه 
پتروشيمي فجر را »فني« ذكر كرد و اظهار اميدواري 
كرد س��ريع تر اين نيروگاه ب��ه مدار تولي��د بازگردد. 
ش��ركت فجر انرژي خليج ف��ارس مس��وول تامين 
سرويس هاي جانبي مانند برق،  بخار،  اكسيژن و... را 
براي پتروشيمي هاي منطقه ماهشهر برعهده دارد و از 
آنجا كه پتروشيمي ها بدون اين خدمات نمي توانند به 
توليد ادامه دهند، قطع يكي از اين سرويس ها، توقف 

توليد در ساير پتروشيمي ها را به دنبال دارد.

فاز يك پتروشيمي هاي ماهشهر از مدار خارج شد

خبر

رييس جمهور در حرم امام راحل:   رييس سازمان خصوصي سازي از
 واگذاري 5  هزار ميلياردتوماني در پايان سال خبر داد

امام خميني )ره( ميزان بودن 
»راي ملت« را به عنوان شعار 

مطرح  نكرد
رد  ديون درانتظار 

واگذاري هاي 
جديد؟

س��ازمان  ريي��س  صال��ح  عليرض��ا  گذش��ته  روز 
خصوصي س��ازي در يك نشس��ت خبري، از واگذاري 
شركت هاي مادرتخصصي خبر داد و گفت: در بهمن ماه 
بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد تومان عرض��ه صورت مي گيرد. 
بيمه البرز ۳۷۰ ميليارد تومان، بيم��ه اتكايي ايرانيان 
۱۷۰ ميليارد تومان، پااليش��گاه الوان ۱۱۰۰ ميليارد 
تومان، پااليش��گاه تبريز ۳۲۰۰ ميليارد تومان و غيره 
آگهي شده اس��ت. به طور كلي در بهمن ماه و اسفندماه 

نزدي��ك ۶۰۰۰ ميليارد توم��ان عرضه از طري��ق بازار 
سرمايه خواهيم داشت.  برنامه ريزي براي واگذاري اين 
اعداد درشت در حالي مطرح مي ش��ود كه در گذشته 
نيز واگذاري شركت هاي دولتي با اعداد و ارقام درشت 
با مشكل مواجه ش��ده بود و در نهايت به خاطر نبودن 
مشتري، بس��ياري از ش��ركت هاي دولتي از طريق رد 
ديون واگذار ش��ده بود. رد ديون در نهايت مش��كالت 

مربوط به خصولتي ها را ايجاد كرده است. 
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سفير سوييس در ايران تشريح كرد
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روي موج خبر

  ۵۷ ميلي�ون و ۹۱۸ هزار نفر واجد ش�رايط 
شركت در انتخابات دوم اسفند؛ وزارت كشور|
رييس ستاد انتخابات كشور گفت: واجدين شرايط 
شركت در انتخابات دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، ۵۷ ميليون 
و ۹۱۸ هزار نفر هس��تند كه از اين تعداد ۲ ميليون و 
۹۳۱ هزار نفر رأي اولي محس��وب مي شوند. جمال 
عرف درباره تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات 
مجلس و ميان دوره اي خبرگان رهبري اظهار كرد: 
طبق بررسي هاي مستمر و تخصصي كميته اي ويژه 
در ستاد انتخابات كشور با حضور نمايندگان مركز 
آمار ايران، ثبت احوال كشور و مشاورين متخصص 
جمعيت شناس، واجدين شرايط شركت در انتخابات 
اسفند ماه ۱۳۹۸، ۵۷ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر 
هستند كه از اين تعداد ۲ ميليون و ۹۳۱ هزار و ۷۷۶ نفر 
رأي اولي محسوب مي شوند. وي همچنين اعالم كرد: 
از كل واجدين شرايط شركت در انتخابات دوم اسفند 
۹۸، تعداد ۲۹ ميليون و ۳۹ هزار و ۱۵۲ نفر مرد و تعداد 
۲۸ ميليون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر زن هستند. انتخابات 
يازدهمي��ن دوره مجل��س و ميان��دوره اي مجلس 
خبرگان، روز دوم اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

  بيانيه اتحاديه اروپا در مورد سفر بورل به 
ايران؛ ايلنا|

بعد از مشخص ش��دن س��فر روز دوشنبه مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا به كشورمان اتحاديه 
اروپا در مورد سفر بورل به ايران بيانيه اي صادر كرد. 
به گزارش پايگاه اينترنتي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه 
در مورد سفر جوزپ بول مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا به ايران بيانيه اي صادر كرد. در اين بيانيه 
آمده است: در اين سفر بورل با حسن روحاني، علي 
الريجاني رييس مجلس ايران و محمد جواد ظريف 
ديدار خواهد كرد. اتحادي��ه اروپا در ادامه اين بيانيه 
نوشت: اين سفر فرصتي براي گفت وگو درباره تحوالت 
جاري است. همچنين اين سفر بيانگر تعهد اروپا به 
حفظ برجام و همكاري بين اتحاديه اروپا و ايران است.

  هند مي تواند درگيري ميان ايران و امريكا 
را حل كند؛ ايلنا|

مقام هندي تاكيد كرد كه هند مي تواند به عنوان 
ميانجي ميان اي��ران و امريكا عمل كند و اكنون 
زمان آن رسيده كه هند كه به يك قدرت بزرگ 
جهاني تبديل شده است، خأل را پر كند. به گزارش 
راش��اتودي، »يوگي اديتيانات« س��روزير ايالت 
»اوتارپرادش« هند در سخنراني خود گفت: جهان 
منتظر است تا هند براي كاهش تنش ميان ايران و 
امريكا وارد عمل شود. زماني بود كه اياالت متحده 
مي توانست به عنوان يك ميانجي براي كاهش 
اختالف ها عمل كند. اين موضوع مدت هاست كه 
از بين رفته است. اكنون زمان آن رسيده هند كه 
به يك قدرت بزرگ جهاني تبديل شده است، خأل 
را پر كند. وي گفت: پيش از اين وقتي ملت هاي 
كوچك نمي توانستند مسائل را حل كنند امريكا 
وارد مي ش��د. اما اكنون همه مي گويند كه هند 
مي تواند وارد شود و درگيري ميان ايران و امريكا 

را حل كند.

  تبريك موس�وي به نخس�ت وزير عراق؛ 
باشگاه خبرنگاران|

سخنگوي وزارت خارجه در پيامي به نخست وزير 
عراق انتصاب او به اين سمت را تبريك گفت.

سيد عباس موسوي در پيامي با اشاره به انتخاب 
نخس��ت وزير جديد عراق اظهار كرد: جمهوري 
اسالمي ايران در راستاي ادامه حمايت هاي خود از 
استقالل، حاكميت ملي، تماميت ارضي و تحكيم 
مباني دموكرسي در عراق و نيز درخواست مشروع 
دولت و ملت عراق براي خروج نيرو هاي امريكايي 
از خاك آن كشور، از انتخاب جناب محمد توفيق 
عالوي به عنوان نخس��ت وزير جديد اين كشور 
اس��تقبال مي كند و ضمن آرزوي موفقيت براي 
ايشان، اميدوار است كه وي بتواند با تشكيل دولت 
جديد، خواسته هاي بحق مردم و مرجعيت عالي 
ديني اين كشور را براي ايجاد يك عراق باثبات و 

داراي جايگاه مهم منطقه اي تحقق بخشد.

  جمهوري اسالمي نقطه عطفي در تاريخ 
بشريت است

رييس س��ازمان انرژي اتمي گف��ت: جمهوري 
اس��المي نقطه عطفي در تاريخ بشريت است و 
اين را گذر زمان نش��ان خواه��د داد كه از زماني 
كه انقالب اس��المي رخ داده تحوالت بعد از آن 
در جهان، تحوالتي عميق، فراگير و سريع بوده 
است. صالحي به فروريزي اتحاد جماهير شوروي 
و ش��رايطي كه االن در امريكا به وج��ود آمده و 
مانند گرويدن جوانان به دين و جدا شدن آنها از 
پوچ گرايي اشاره و اظهار كرد: در غرب پوچ گرايي 
غوغا مي كرد ولي امروز بعد انقالب اسالمي گرايش 
به دين، خداباوري و دين باوري روز به روز در ميان 
جوانان بيشتر مي شود. رييس سازمان انرژي اتمي 
خاطرنش��ان كرد: ام��ام )ره( كاري كرد كه واقعا 
انسان ها مجددا چش��م هاي خود را شست و شو 

كرده و حقيقت ناب را ديدند.

ايران2

رييس جمهور در حرم امام راحل: 

امام خميني )ره( ميزان بودن »راي ملت« را به عنوان شعار مطرح نكرد
گروه ايران|

در دومين روز از ايام دهه فجر، رييس جمهور دوش��ادوش 
اعضاي كابينه اش راهي حرم مطهر امام راحل شد تا ضمن 
تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل تصويري از مهم ترين 
اهداف بنيان گذار انقالب اسالمي را ارايه كند. روحاني با بيان 
اينكه امام خميني ميزان ب��ودن راي ملت را به عنوان يك 
شعار مطرح نكرد گفت: هر شخصي مردم را از انتخاب كردن 
بازداشته و آنها را دلسرد كند حتما از راه امام )ره( فاصله دارد. 
روحاني در مراسم تجديد ميثاق اعضاي دولت با آرمان هاي 
امام راحل در حرم مطهر ايشان با بيان اينكه اينجا هستيم 
تا بار ديگر با امام بزرگوار عهد و پيمان ببنديم، اظهار كرد: 
 ايام دهه فجر ۵۷ روزهاي تاريخ سازي براي كشور ما و همه 
مسلمانان بود. امام )ره( در اين ۱0 روز گذار بسيار مهمي را 
از استبداد و استعمار به مردم ساالري و استقالل انجام داد. 
وي ادامه داد: انقالبي كه پايانش استقرار يك نظام نباشد، 
بيشتر به آشوب شباهت دارد. اما امام )ره( توانست دو يادگار 
بزرگ براي تاريخ م��ا به ارمغان بياورد. يعني جمهوريت و 
اس��الميت. امام به خوبي احس��اس كرده بود كه با وجود 
سلطنت مردم ساالري امكان پذير نيست. وي خاطرنشان 
كرد: امام )ره( تجربه مشروطه را پيش رو داشت كه بعد از آن 
همه تالش و تاسيس عدالت خانه و شوراي ملي قدم به قدم از 
حضور مردم كاسته شد و با وجود سلطنت نظام مشروطه اي 
باقي نماند. انتخابات مشروطه به جايي رسيد كه افراد پيش از 
انتخابات در دربار انتخاب مي شدند و فقط تشريفات انتخاباتي 
در كشور انجام مي شد و همه از قبل مي دانستند چه كساني 
به مجلس شوراي ملي مي روند. رييس جمهور ادامه داد: امام 
)ره( به اين نتيجه رسيد كه با وجود سلطنت مردم ساالري 
امكان پذير نيس��ت. در روزهاي اول انقالب افرادي به امام 
)ره( پيشنهاد مي دادند نظام مشروطه باقي بماند يا عده اي 
از خالفت اسالمي مي گفتند، اما امام )ره( فقط جمهوري 
اسالمي را پذيرفت. امام خميني )ره( پدر اسالم خواهي و 
جمهوري خواهي در ايران بود.جمهوريتي كه با اسالميت 
پيوند نخورد، باقي نمانده و به ديكتاتوري تبديل مي شود. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه امام مي دانست عدالت و 

اصالح در جامعه و رشد و توسعه بدون حضور مردم امكان 
پذير نيست، تصريح كرد: امام )ره( اين جمله كه ميزان راي 
ملت است را به عنوان يك شعار مطرح نكرد، زيرا مي دانست 
اگر مردم در هر صحنه اي حضور داش��ته باش��ند پيروزي 
نهايي همان جا است، ولي اگر مردم غايب باشند موفقيتي 
به دست نخواهيم آورد و اگر هم موفقيتي به دست بياوريم 
ماندگار نخواهد بود. وي ادامه داد: امام )ره( تاكيد داشت كه 
مردم ولي نعمت ما هستند و بايد همه در انتخابات شركت 
كنند. امام )ره( تاكيد داشت كه انتخاب كردن حق مردم 

است. هر شخصي مردم را از انتخاب كردن باز دارد و نگذارد 
در ميان س��اليق مختلف آنچه مي خواهند را برگزينند و 
هرشخصي مردم را دلسرد كند حتما از راه امام )ره( فاصله 
دارد. رييس جمهور همچنين اظهار كرد: امام )ره( به ما ياد داد 
در كنار مردم مي توانيم مردم ساالري ديني را پابرجا سازيم. 
امام )ره( به ما آموخت با تكيه بر مردم مي توانيم با ابرقدرت ها 
مبارزه كنيم. اما مردم س��االري امام )ره( و اسالميت مورد 
نظر ايشان فقط به يك انتخابات و يك سال و يك روز ختم 
نمي شود ما هميشه بايد مردم خواه باشيم و هميشه در زمينه 

سياست داخلي و سياست خارجي، سياست اقتصادي يا 
سياست فرهنگي به نظرات مردم احترام بگذاريم. و نظرات 
و اعتقادات و تفكرات و ساليق آنها را از ياد نبريم. وي ادامه 
داد: بايد بدانيم عوامل دين و عدل به دس��ت مردم امكان 
پذير است و شرع از عرف فاصله ندارد و كاري بايد بكنيم كه 
فرهنگ اجتماعي ما در چارچوب مقررات اسالمي همان 
عرف متشرعه باشد.روحاني تاكيد كرد: اگر راه امام )ره( را 
ادامه دهيم از سخت ترين شرايط اقتصادي و سياسي امروز 
كش��ور به خوبي عبور مي كنيم، مردم در برابر تحريم هاي 

بي سابقه به خوبي ايستادگي كردند، چون باور دارند ظلم 
و تجاوز از ناحيه ستمگران است و نظام اسالمي در مسير 
صحيح و درست قرار دارد و سياست ما نبايد سياست ذلت 
و تسليم باشد. گرچه ما سياست تنش و تقابل را هم قبول 
نداريم. مردم مي دانند راهي جز استقامت در برابر متجاوزين 
وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه طرح معامله قرن يك ننگ 
بزرگ در تاريخ و تنفر انگيز است، اظهار كرد: متجاوزين نه 
تنها عليه ايران، بلكه عليه همه مسلمانان به ويژه ملت مظلوم 
فلسطين ظلم مي كنند و ما هم راهي جز استقامت و وحدت 
در برابر متجاوز نداريم. روحاني با بيان اينكه اگر اميد و وحدت 
و نشاط را از مردم نگيريم، بي ترديد پيروز نهايي خواهيم بود 
افزود: امام )ره( هيچگاه نسبت به آينده روشن انقالب نااميد 
نشد. وقتي در روز سوم و چهارم فروردين 4۲ در همه خانه ها 
بسته شده بود در خانه امام )ره( به روي طالب و مردم باز بود. 
روزي كه امام )ره( را مظلومانه به تركيه و عراق تبعيد كردند، 
اميد امام )ره( به پيروزي قطع نشد و در روزهاي پرماجراي 
قبل و بعد از انقالب امام )ره( همواره اميدوار بود و گويي اين 
ندا را شنيد كه »موسي از فرعون نترس كه تو پيروز صحنه 
نبرد در برابر فرعونيان هستي« همين اميد امام )ره( در جنگ 
تحميلي و فراز و نشيب هاي انقالب ما را به پيروزي رساند. وي 
خاطرنشان كرد: امروز ما به اميد، وحدت و اتحاد نياز داريم و 
ترديد نداريم تا روزي كه جمهوريت و اسالميت است، ملت 
ما در برابر همه توطئه ها پيروز مي شود. دولت هم بار ديگر در 
كنار مرقد امام )ره( بزرگوار تعهد مي كند كه همه توان خود 
را براي اجراي فرامين و راه امام )ره( با هدايت هاي رهبري 
به كار گيرد. روحاني همچنين تصريح كرد: مردم ما نشان 
دادند كه انقالب و امام )ره( زنده است. مردم با استقبال از پيكر 
شهيد سليماني و بدرقه بدن او نشان دادند راه امام )ره( زنده 
و مسير او پر رهرو است و اسالميت و جمهوري حضور دارد.

مردم نشان دادند در كنار كسي كه نشان اقتدار و عزت كشور 
باشد قرار مي گيرد. روحاني در پايان گفت: به خاندان بزرگ 
امام )ره( و يادگار برومندش آيت اهلل سيدحس��ن خميني 
تبريك و تهنيت عرض ك��رده و از خداوند مي خواهم ما را 

همواره رهرو راه امام )ره( قرار دهند..

سفير سوييس در ايران تشريح كرد

ويژگي هاي سياسي  كانال مالي سوييس و ايران
گروه ايران|

پنجش��نبه دهم بهمن ماه بود كه س��فارت سوييس در 
تهران با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد بعد از توافق با امريكا 
ساز و كار مالي جديدي براي ارسال اقالم  انسان دوستانه به 
ايران تدارك ديده است كه از طريق آن مي توان نسبت به 
تامين برخي اقالم مورد نياز ايران نيز اقدام كرد. خبري كه 
بازتاب هاي وسيعي در رسانه هاي گروهي پيدا كرد. بالفاصله 
پس از مشخص شدن موضوع، اين اقدام سوييس از سوي 
كارشناسان و تحليلگران به عنوان امري صرفا انسان دوستانه 
تعبير و تفسير شد اما سفير سوييس در تهران معتقد است 
كه اين اقدام عالمت سياسي و اقتصادي خاصي را به جهان 
منعكس مي كن��د و مي تواند زمينه س��از دوران تازه اي از 
توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي ايران با جهان پيراموني 
در دوران تحريم هاي اقتصادي تلقي شود. حركتي كه در 
گام هاي آينده مي تواند به عنوان الگويي عملياتي براي اجراي 

اينستكس به كار گرفته شود. 
بر اساس اين درونماي كلي است كه در بيانيه اي كه سفارت 
سوييس در تهران منتشر كرد آمده است: »تمهيد تجاري 
انسان دوستانه سوييس )SHTA(، ساز و كاري مالي با هدف 
ممكن س��اختن تحويل كاالهاي انسان دوستانه به ايران، 
در آستانه اجرايي شدن اس��ت.« در ادامه بيانيه سوييس 
آمده است: »روز ۲۷ ژانويه ۲0۲0 )برابر با ۷ بهمن ۱۳۹۸( 
يك پرداخت اوليه براي محموله اي از دارو به مقصد ايران، 
به طور آزمايشي مورد تأييد قرار گرفت.« سوييس هدف از 
اجرايي شدن اين س��از و كار را اطمينان از برخوردار شدن 
تأمين كنندگان محصوالت غذايي و دارويي از وجود يك 
»كانال پرداخت مطمئن« براي انجام مبادالت مالي مرتبط 

با صادرات اين اقالم توصيف كرده است. سوييس همچنين 
عنوان كرده اين س��از و كار با هم��كاري نزديك »مقامات 
مربوطه در اي��االت متحده امريكا و اي��ران و نيز بانك ها و 

شركت هاي برگزيده سوييسي« ايجاد شده است.
يك هفته پس از انتشار اين خبر و در شرايطي كه بر اساس 
اعالم رييس كل بانك مركزي كشورمان اولين نقل و انتقال 
مالي و كااليي برآمده از اين ساز و كار عملياتي شده است؛ 
سفير سوييس در تهران روبه روي خبرنگاران نشست تا نوري 
به ابعاد مختلف طرحي بتاباند كه قرار است، بخشي از نيازهاي 
مالي و اعتباري ايران را در دوران تحريم ها ساماندهي كند. 

  اهداف سوييس از ايجاد ساز و كار مالي
س��فير س��وييس در تهران در خصوص داليل ايجاد يك 
چنين ساختاري مي گويد: براي راه اندازي كانال مالي برن و 
تهران ارتباطات گسترده اي با مقام هاي ايراني، امريكايي و 
بانك هاي سوييس داشتيم تا بتوانيم اين كانال را امن كنيم. 
»ماركوس اليتنر« س��فير س��وييس در ايران در نشست 
خبري ديروز خود در خصوص راه اندازي كانال سازوكار مالي 
اين كشور با ايران براي ارسال كاالهاي بشردوستانه گفت: 
ما پيش تر خالصه اي از اقدامات اين س��ازوكار را در اختيار 

رسانه هاي ايران قرار داديم.
وي ادامه داد: هدف ما براي ايجاد اين س��ازوكار اين است 
كه مطمئن شويم صادركنندگان و شركت هاي مستقر در 
س��وييس در حوزه دارويي و پزشكي بتوانند با ايران كانال 
مالي داشته باشند. با فراهم آمدن اين كانال سوييس سهم 
مهمي در فراهم آوردن دارو براي مردم ايران خواهد داشت 
و اين همان سنت انسان دوستانه سوييس است. اين كانال 

تنها يك ابزار انسان دوستانه نيست و عالمتي سياسي نيز 
تلقي مي شود. اليتنر افزود: با اطميناني كه ايران و امريكا 
به سوييس دارند، توانستيم اين سازوكار را فراهم كنيم كه 
نشانه اي از تشنج زدايي تلقي مي شود. اقالم دارويي همواره از 
تحريم ها معاف بودند و با آغاز مجدد تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، تمايل شركت ها براي همكاري با ايران كم شد و ديگر 
روش ها و كانال هاي باقيمانده هم خيلي گران هستند و اين 
مساله ما را ترغيب كرد كه اين كانال را راه اندازي كنيم. سفير 
سوييس در ايران گفت: ما براي راه اندازي اين كانال ارتباطات 
گسترده اي با مقام هاي ايراني، امريكايي و بانك هاي سوييس 

داشتيم تا بتوانيم اين كانال را امن كنيم.
وي افزود: از طريق اين تمهيد وزارت خزانه داري امريكا به 
شركت هاي حاضر در اين كانال تضمين مي دهد كه شامل 
حال تحريم هاي امريكا نخواهند ش��د. ما در اين سازوكار 
سرمايه گذاري كرديم تا اطمينان حاصل كنيم كه اقالم وارد 
شده توسط اين كانال به دست بيماران ايراني برسد. بانك ها 
و شركت هاي مش��اركت كننده در اين سازوكار اطالعات 
ش��ركاي خود را تامين خواهند كرد و در اختيار مقام هاي 

سوييس قرار خواهند داد.

  زمان اجرايي شدن كانال مالي
س��فير س��وييس ادامه داد: انتظار دارم اين سازوكار طي 
هفته هاي آينده به طور كامل عملياتي شود و اطمينان دارم 
اين كانال نقش موفقي در راه اندازي ساير كانال ها ايفا مي كند. 
اليتنر گفت: تاكنون سه پرداخت از طريق بانك سوييسي 
در اين رابطه صورت گرفته است و در همين راستا معامالتي 
شامل خريد دارو به ارزش ٢.٣ ميليون يورو صورت گرفته 

است. امروز ١٨٠ هزار بسته اقالم دارويي را به عنوان بخشي 
از اين كانال در ايران دريافت كرديم. وي در پاسخ به سوالي در 
خصوص حجم سرمايه گذاري در اين كانال گفت: در زمينه 
سرمايه گذاري دو نكته متفاوت وجود دارد كه يكي بخش 
سرمايه گذاري سياس��ي و فناوري است و به عنوان نمونه 
مي توان به مذاكرات مقام هاي سوييس با دولت امريكا اشاره 
كرد. همچنين ما بسيار تالش كرديم كه تعهد كاري باال در 
اين راستا وجود داشته باشد تا مطمئن شويم كليه محصوالت 
به بيماران ايراني تعلق مي گيرد و اين دليل تاخير در راه اندازي 
اين كانال است. دليل بعدي تاخير هم اين است كه بايد همه 
طرف ها را به مشاركت ترغيب مي كرديم. الزم است يادآور 
ش��وم اين مبادالت ابتدايي در حد آزمايش اس��ت. سفير 
سوييس همچنين در خصوص اينكه آيا اين كانال قرار است 
جايگزين اينستكس شود، گفت: من در موقعيتي نيستم 
كه در مورد اينستكس صحبت كنم چرا كه عضو اتحاديه 
اروپا نيستيم. قطعا تفاوت هايي بين سازوكار ما و اينستكس 
وجود دارد و تمركز ما روي مسائل بانكي است و اينستكس 

سعي دارد بر تبادالت تمركز كند. ما از ابتدا تمركزي بر اقالم 
انسان دوستانه داشتيم و جلوتر نخواهيم رفت.

  واكنش بانك مركزي
در اين ميان »عبدالناصر همتي« رييس كل بانك مركزي 
يك روز بعد در واكنش به خبر ايجاد كانال مزبور اعالم كرد: 
داروي مبادله شده با پيگيري و درخواست سفارت دولت 
سوييس و در حد ۲.۵ ميليون يورو، آن هم از طريق منابع 
موجود بانك مركزي نزد يك بانك سوييس��ي و از طريق 
شركت هاي سوييسي بوده است. وي افزود: اگر امريكايي ها 
واقعا مدعي همراهي براي تأمين دارو و كاالهاي كشاورزي 
هستند، بايد مكانيس��م بانكي براي انتقال و تأمين منابع 
خريد كاالهاي اساس��ي را فراهم سازند. رييس كل بانك 
مركزي صرف انجام مكانيسم فني مبادله بدون امكان انتقال 
منابع را كافي ندانست و فراهم سازي مكانيسم انتقال منابع 
و تأمين مالي آن را معيار مهمي براي ارزيابي صحت ادعاي 

امريكايي ها برشمرد.
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 تصميم قاطع ايران براي
  برداشتن گام هاي هسته اي

سخنگوي س��ازمان انرژي 
اتمي گفت: اق��دام امريكا 
در تحريم رييس س��ازمان 
ان��رژي اتمي ب��ا توجه به 
نداش��تن ارزش معنوي و 
م��ادي، نه تنه��ا بي ارزش 
است بلكه ايران را نيز مصمم 
مي كند تا گام هاي خود در مسير هسته اي را محكم تر 
بردارد. به��روز كمالوندي كه با ي��ك برنامه راديويي 
گفت وگو مي كرد، تحريم عل��ي اكبر صالحي، رييس 
س��ازمان انرژي اتمي را يك اقدام سياسي و بي ارزش 
دانست و عنوان كرد: امريكايي ها درك درستي از شرايط 
و فضاي ايران ندارند و اساس��ا آنها نه فقط در ارتباط با 
ايران بلكه در ارتباط با مسائل عمده بين المللي فهم و 
درك درستي ندارند و به همين دليل اقداماتي انجام 
مي دهند كه در فضاي سياس��ي عجيب و غريب و در 
عين حال بي اثر است. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
اظهار كرد: امريكا با تحريم اف��راد، دارايي هاي افراد را 
بلوكه مي كند اما دكتر صالحي در امريكا دارايي ندارد. 
بنابراين اين نوع تحريم ها چون پشتوانه بين المللي و 
سازمان ملل را ندارد، ارزش و ضمانت اجرايي هم ندارد. 
كمالوندي برنامه هسته اي ايران را شفاف و صلح آميز 
دانس��ت و عنوان كرد: برنامه هسته اي ايران بر اساس 
اقدامات و سياست هاي كشورهاي ديگر نخواهد بود 

و آن چيزي را انجام مي دهيم كه به نفع كشور باشد. 

سامانه  دريافت گزارش تخلفات 
انتخاباتي راه اندازي شد

سخنگوي شوراي نگهبان از 
آغاز به كار سامانه اينترنتي 
اين ش��ورا با عنوان »مردم 
ناظر« براي دريافت گزارش و 
اسناد تخلفات انتخاباتي خبر 
داد. به گزارش مهر، عباسعلي 
كدخداي��ي، ف��زود: ب��راي 
دريافت گزارش هاي مختلف درباره تخلفات انتخاباتي 
تصميم گرفتيم كه ارتباطات مردمي را تسهيل كنيم و 
با ايجاد امكانات جديد ارتباطي در خدمت مردم باشيم. 
سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد: بر اين اساس، سامانه 
»مردم ناظر« را ايجاد كرديم تا مردم بتوانند مس��تقيم 
و بي واسطه گزارش هايشان را از تخلفات انتخاباتي كه 
مش��اهده مي كنند، از اين طريق براي ما ارسال كنند. 
كدخدايي افزود: هدف از ايجاد سامانه مردم ناظر، توسعه 
نظارت مردمي شوراي نگهبان و استفاده از ظرفيت هاي 
مردمي در زمينه هاي مختلف تخلفات انتخاباتي است. 
وي محتواي گزارش مردم از متخلفان انتخاباتي را شامل 
تخلفات داوطلبان، عوامل اجرايي و نظارتي و همه افراد 
داراي نقش در حوزه انتخابات دانس��ت. قائم مقام دبير 
شوراي نگهبان همچنين موضوع تخلفات را شامل اخالل 
در فرآيند راي گيري، تبليغات غيرمجاز، خريد و فروش آرا، 
تهديد و تطميع مردم در انتخابات، سوءاستفاده از امكانات 
دولتي، جانبداري مجريان و ناظران از داوطلبان و كوتاهي 

عوامل برگزاري انتخابات از وظايفشان برشمرد. 

هجومي كه نشان از مظلوميت 
انقالب دارد

رييس مجلس دهم گفت: 
هجوم��ي ك��ه نس��بت به 
جمهوري اس��المي وجود 
دارد و ام��روز در اوج آن 
هستيم، نشان از مظلوميت 
انق��الب اس��المي دارد. به 
گزارش ايلنا، علي الريجاني 
ديروز در مراس��م رونمايي از تنديس ش��هيد آيت اهلل 
مرتضي مطه��ري در موزه عبرت با بي��ان اينكه بعد از 
گذشت 40 سال، كاستي هايي را مي بينيم كه شهيد 
مطهري در گذشته به آن فكر مي كردند و با رجوع به آثار 
ايشان مي توانيم بسياري از مشكالت را برطرف كنيم، 
اظهار داشت: براس��اس انديشه شهيد مطهري، نظام 
اسالمي بايد از اقتصاد خاص خود برخوردار باشد. وي با 
تاكيد بر اينكه شهيد مطهري بر معنويت تمركز داشتند 
و در كنار مسائل علمي و فلسفي ركن معنويت را اساس 
امور مي دانستند، گفت: شهيد مطهري معتقد بود كه 
تحقق عدالت بدون معنويت امكانپذير نيست. يكي از 
اشكاالت فعلي كشور اين است كه جايگاه معنويت در 
بسياري از مسائل مغفول است و حال آنكه انسان سازي 
و تح��ول در جامعه بدون معنويت محقق نمي ش��ود. 
الريجاني با بيان اينكه فيلسوفان غربي معموال جامعه 
را امري اعتباري تعريف مي كنند، گفت: شهيد مطهري 
جامعه و فرد، ه��ر دو را داراي اصالت مي دانس��ت كه 

نمي توان هيچ كدام از آنها را ناديده گرفت. 

 70 تن آب سنگين ايران را
 روسيه و امريكا خريداري كردند

دستيار ويژه رييس سازمان 
انرژي اتمي ب��ا بيان اينكه 
بعضي از كش��ورها از جمله 
امري��كا ك��ه اي��ن توليد و 
دستاورد را بلوف مي ناميدند، 
امروز خريدار اين محصول 
ش��دند و جمعا ۷0 تن آب 
س��نگين مازاد بر نياز ايران را روسيه و امريكا خريداري 
كردند، گفت: آزمايشگاه هاي مرجع هر دو كشور از جمله 
آزمايشگاه ساواناريو امريكا بر كيفيت فراتر از آب سنگين 
ايران صحه گذاردند. اين نتايج توليد علم و سپس تبديل 
اين علم به فناوري و در نهايت توليد قدرت علمي و ثروت 
براي كشور اس��ت. به گزارش برنا، زارعان آيين افتتاح 
پنجاه و دومين نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت 
هسته اي كش��ور با بيان اينكه يكي از اهداف مذاكره با 
اروپايي ه��ا و امريكا اين بود كه حقوق هس��ته اي ايران 
پابرجا بماند ادامه داد: يكي از اين حقوق هاي هسته اي، 
در تحقيق و توس��عه ما بود و به ويژه در زمينه طراحي و 
ساخت سانتريفيوژ با بهره گيري از دانش و مواد اوليه بومي 
كه شاهديد در قبل از برجام ما حدودا ۵ نوع سانتريفيوژ 
در تحقيق و توسعه داشتيم ولي امروز در بهمن ۱۳۹۸ به 
طراحي و ساخت ۱۶ نسل سانتريفيوژ كه همگي با دانش 
ايراني است دست يافته ايم. در يكي دو ماه آينده اين تعداد 
محصوالت به ۲ برابر افزايش خواهد يافت كه ضمن رفع 

نياز داخل كشور مي توان آنها را  عرضه كرد.

مردم در تشييع سردار سليماني 
راي به مقاومت و ايستادگي دادند
رييس ق��وه قضاييه گفت: 
م��ردم عزي��ز در رفراندوِم 
حض��ور در تش��ييع جنازه 
حاج قاسم سليماني راي به 
مقاومت و ايستادگي دادند. 
به گ��زارش ق��وه قضاييه، 
س��يد ابراهيم رييسي پس 
از تجديد ميثاق با آرمان ه��اي امام راحل )ره( و انقالب 
اسالمي، با بيان اينكه دشمنان بسيار تالش كردند كه 
اين جامعه ش��كل نگيرد، اما موفق نش��دند، ادامه داد: 
دشمنان در اين چهل سال بسيار توطئه و فتنه كردند كه 
يك قلِم آن هشت سال جنگ تحميلي بود؛ اما خداوند 
متعال در اين چهل سال تفضل كرد و به بركت اخالص 
امام خميني )ره(، خون مطهر شهيدان و هدايت هاي 
رهبري معظم انقالب اسالمي و حضور مقتدرانه مردم 
در صحنه، موفقيت هاي بس��ياري كسب شد. رييسي 
با اشاره به اينكه دستگاه قضايي مبتني بر فقه و حقوق 
اسالمي در اين چهل ساله شكل گرفت و در هر دوره اي 
نيز گام هايي برداشته شد، خاطرنشان كرد: در اين دوره 
بنا داريم با اس��تفاده از همان منويات امام بزرگوارمان و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري تحولي را در دستگاه 
قضايي شكل دهيم كه متناسب با گام دوم انقالب اسالمي 
باشد. رييس قوه قضاييه در ادامه بيان كرد: مردم عزيز در 
رفراندوِم حضور در تشييع جنازه حاج قاسم سليماني راي 

به مقاومت و ايستادگي دادند. 

چهره ها

 پيام رهبرمعظم انقالب 
به تشكل هاي دانشجويي: 

امروز كشور به عنصر مومن 
حزب اللهي احتياج دارد

پيام رهبر معظم انقالب خطاب به تش��كل هاي 
دانشجويي كشور توسط رييس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي سراسر كشور 
قرائت شد. در اين پيام كه از سوي حجت االسالم 
رس��تمي رييس نهاد نمايندگ��ي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه هاي سراسر كشورقرائت شد، 
آمده است: »اوال سالم من را به آنان برسانيد، ثانيا 
بگوييد امروز بيش��تر از هميشه كشور به عنصر 
مومن حزب اللهي احتياج دارد. هرچه مي توانند 

برروي مباني پافشاري كنند.«



3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي پيشنهاد داد رديف هاي بودجه اي بخش عمراني شفاف شود

كاهشچشمگيرعملكرداعتباراتعمرانيبههزينهاي

گمرك وارد فاز هوشمندسازي شده است

گروه اقتصاد كالن|
مركلز پژوهش هاي مجلس شلوراي اسلالمي در 
تازه تريلن گزارش خود تصويلري كلي از وضعيت 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ارايه داده و 
به بررسي اجمالي احكام مرتبط با طرح هاي عمراني 
در ماده واحده اليحه بودجه سلال 1399 پرداخته 
اسلت. در اين گزارش آمده است نسبت عملكرد 
اعتبلارات عمراني به هزينه اي طلي دوره 1376-
1398 روند نزولي داشلته و از 45 درصد در سلال 
1376به 14 درصد براي پيش بيني عملكرد سلال 
1398 رسيده است. بنابراين در سال 1398 به ازاي 
هر 10 واحد اعتبار هزينله اي تنها 1.4 واحد اعتبار 
تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت خواهد شد.

به گزارش »تعادل« يكلي از اصلي ترين كانال هاي 
سرمايه گذاري دولت در ايجاد ظرفيت هاي جديد 
توليلدي و خدماتي در كشلور طرح هلاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي است. در ميان انبوه مشكالتي 
كه طرح هلاي عمراني با آن روبه رو اسلت، كمبود 
اعتبار و عدم تخصيص اعتبارات در نظر گرفته شده، 
يكي از مشلكالت عمده عنوان مي شلود. بررسي 
ميزان اعتبارات مصوب و عملكرد اعتبارات عمراني 
طي 24 سال گذشته نشان مي دهد براي سال هاي 
1376 تا 1398 به طور ميانگين حدود 66 درصد از 
اعتبارات عمراني تحقق يافته اسلت. اين درحالي 
اسلت كه درصد تحقق اعتبارات هزينه اي به طور 

متوسط 93 درصد بوده است. 
در اين راستا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در گزارشي پيشنهادات خود را با توجه 
به فشلار موجود بر منابلع مالي دوللت و انبوه 
طرح هلاي نيمه تمامي كه نيازمنلد حجم قابل 
توجهلي از منابع بلراي اتمام هسلتند، مطرح 

مي كند كه در ادامه مي خوانيم.
 

در اليحه بودجه سال 1399 براي 74 دستگاه هاي اجرايي 
اعتبار متفرقه عمراني در نظر گرفته شده است. با توجه به 
تفكيك اعتبار صورت گرفته براي هر دستگاه، پيشنهاد 
مي شود ميزان اعتبارات متفرقه عمراني در قالب اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي طرح هاي ملي قرار بگيرد در 
اين صورت ميزان اعتبار اختصاص يافته به هر فصل و هر 
دستگاه شفاف مي شود. در وضعيت كنوني امكان نظارت 

بر ميزان و چگونگي هزينه كرد اين اعتبارات وجود ندارد.
همچنين جدول طرح هاي مشاركت با بخش خصوصي 
بودجه اي نيس��ت و مي ت��وان آن را حذف ك��رد و وظيفه 
مشخص كردن طرح هاي مشاركتي را به نهادهاي مربوطه 
س��پرد. از س��وي ديگر اعتبارات جدول مطالعه و احداث 

قطارهاي حومه اي جديد شرحي بر جدول برآورد اعتبارات 
رديف هاي متفرقه اس��ت. با انتقال ه��ر رديف متفرقه به 

دستگاه مربوط مي توان اين جدول را حذف كرد.
ديگر پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس اين بوده است 
كه فهرس��ت طرح هاي تمل��ك دارايي هاي س��رمايه اي 
داراي مجوز در جدول اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي درج و اطالعات كامل مرتبط با آنها ارايه شود. در 

وضعيت كنوني امكان نظارت بر آنها وجود ندارد.
در بخش ديگر اين گزارش آمده اس��ت »با توجه به حجم 
انبوه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و عدم تكافوي 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، چند سالي است 
كه دولت به منظور رفع وضعيت بحراني طرح هاي عمراني 
سعي در بهره برداري از روش مشاركت عمومي - خصوصي 
دارد. در سال هاي اخير تبصره »19 « به اين موضوع اشاره 
دارد. شايان ذكر است ابعاد و گستردگي و موانع و خألهاي 
قانوني موجود در اي��ن روش از اجراي طرح هاي عمراني 
نيازمند قانون مستقل براي تحقق امر مشاركت عمومي 

و خصوصي است. 
عملكرد تبصره »19« در س��ال هاي قب��ل نيز مويد اين 
امر است. بر اين اس��اس در سال گذشته اليحه مشاركت 

عموم��ي - خصوصي توس��ط دولت به مجلس ش��وراي 
اسالمي تقديم ش��د و طي جلسات متعدد و با همكاري و 
همفكري دستگاه هاي اجرايي، سازمان برنامه و بودجه، 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، كارشناسان و 
صاحب نظران و مركز پژوهش هاي مجلس به منظور رفع 
ابهام ها و چالش هاي موجود، مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 
به نظر مي رسد با توجه به زمانبر بودن تصويب اين اليحه و 
به منظور تسهيل در امر مشاركت برخي از نكات اصالحي 
اليحه مشاركت در تبصره »19« اليحه بودجه سال 1399 

لحاظ شده است.
با وجود اين و در راستاي اثرپذيري بيشتر اين تبصره، موارد 

زير پيشنهاد مي شود: 
   نحوه تخصيص 10 درصد اعتبارات طرح هاي عمراني 
براي طرح هاي قابل مش��اركت كه ب��ا بخش خصوصي 
قرارداد منعقد كرده اند مشخص نيست. در اين خصوص 

شفاف سازي صورت پذيرد.
  س��ازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور ارتقاي 
شفافيت، اطالعات همه طرح هاي عمراني ملي و استاني، 
امتيازات در نظر گرفته شده براي طرف خصوصي، الگوي 
مالي توافق ش��ده در قرارداد مشاركت به همراه مطالعات 

امكان سنجي مشاركت و فرايند انتخاب طرف خصوصي را از 
طريق سامانه بازار الكترونيك و به صورت برخط انتشار دهد. 
پيش��نهاد مي ش��ود در گام اول اجرايي كردن موارد فوق 
اطالعات 264 ط��رح منتخب براي مش��اركت با بخش 
خصوصي س��ه ماه پس از ابالغ بودجه در س��امانه مذكور 

بارگذاري شود.
  كلي��ه دس��تگاه هاي اجراي��ي موظفند تا پايان س��ال 
1399 تم��ام پروژه ه��اي نيمه تمام، تكميل ش��ده و در 
حال بهره برداري خود را با كمك سازمان برنامه و بودجه 
غربالگ��ري و پروژه هاي قابل مش��اركت را شناس��ايي، 

اولويت بندي و در سامانه بازار الكترونيك قرار دهند.
اين مهم اجرايي شدن بند »10« تبصره »19 «اليحه مبني 
بر اجازه تغيير كاربري طرح هايي كه توجيه اوليه خود را از 
دس��ت داده اند، را از طريق انتشار ليست و اعالم وضعيت 

اين گونه طرح ها امكان پذير مي كند.
  بانك ها و اشخاص مرتبط با آنها، مي توانند در پروژه هاي 
ذيل اين قانون از طريق انواع روش هاي مشاركت عمومي 
- خصوصي ب��ا رعايت مقررات مربوط، به طور مس��تقيم 
س��رمايه گذاري كنند. همچنين بانك ها مجازند مازاد بر 
سقف تعيين شده در مقررات مربوط به تسهيالت و تعهدات 

اشخاص مرتبط نيز به ش��ركت پروژه هاي مرتبط با خود 
در قراردادهاي��ي كه به انتقال مالكيت به طرف خصوصي 
منجر نمي شود، حداكثر به ميزان يك دوم تسهيالتي كه 
به شركت پروژه هاي غيرمرتبط با خود و غيرمرتبط با ديگر 
بانك ها پرداخت مي كنند، مشروط به اجازه بانك مركزي 
تسهيالت دهند. بانك ها مكلفند نحوه و مراحل پرداخت 
تس��هيالت اعطايي به پروژه هاي موضوع اين قانون را به 
نحوي تعيين كنند كه تس��هيالت مستقيمًا در مصارف 
ش��ركت پروژه و تنها براي خريد م��واد اوليه، تجهيزات و 
پرداخت حقوق و حقوق و دستمزد شاغلين در پروژه صرف 
شود. بانك ها موظف به ارسال اطالعات پرداختها از محل 
تسهيالت مذكور به همراه مقصد پرداختها، به سازمان امور 
مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي نيز هستند. بانك مركزي 
موظف است ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجرا شدن قانون 
مشاركت عمومي - خصوصي ضوابط و شرايط مورد نياز 

براي اجراي اين بند را ابالغ و بر اجراي آن نظارت كند.
  آيين نامه تضامين تهيه شده در سازمان برنامه و بودجه، 
ظرف س��ه ماه پس از الزم االجرا شدن قانون بودجه سال 
1399به تصويب هيات وزيران رسيده و سازمان برنامه و 

بودجه شرايط مورد نياز براي اجراي آن را فراهم نمايد.
  به منظور كاهش ريسك هاي موجود ازجمله تغييرات 
نرخ ارز پيشنهاد مي شود بندهاي تشويقي مندرج در اليحه 
مش��اركت، ذيل تبصره »19 «اليحه بودجه لحاظ شوند. 

بندهاي مذكور به شرح ذيل است: 
  طرف عموم��ي مي تواند مجوزها و مش��وق هاي زير را 
به طرف خصوصي ارايه كند. اي��ن موارد فقط در صورتي 
براي طرف عمومي تعهدآور است كه در اسناد فراخوان و 
نيز مفاد قرارداد مشاركت پيش بيني شده و سازوكار آن 

مشخص باشد: 
1- حمايت از صادرات محصول، 

2- پوشش خطرپذيري )ريسك( نرخ ارز، 
3- تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص هاي رسمي 

توافق شده در قرارداد، 
4- ايجاد كاربري هاي چندگانه و تأسيسات جانبي اقتصادي 
با حفظ كاربري اصلي پروژه با رعايت ساير مقررات. اقدام 
به انجام تشريفات قانوني براي تغيير كاربري اصلي پروژه 

منوط به اخذ موافقت سازمان است، 
5- تركيب پ��روژه با پروژه هاي واحدهاي تابع دس��تگاه 
مركزي در قالب يك بسته سرمايه گذاري با موافقت رييس 

دستگاه مركزي، 
6- ديگر مشوق هاي متناسب با نياز پروژه با پيشنهاد طرف 
عمومي و تأييد باالترين مقام اجرايي دستگاه مركزي در 

چارچوب قوانين و مقررات مربوط، 
7- ارايه تضمين به منظور تأمين مالي بخش خصوصي از 

بازار سرمايه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

رييس كل گمرك بابيان اينكه تجارت خارجي كش��ور از 
ابتداي س��ال تاكنون 72 ميليارد دالر بوده است، گفت: 
كش��ورمان در سال 9۸ توانس��ته 35.5 ميليارد دالر كاال 
صادر كند. به گزارش مهر، مهدي مير اش��رفي در مراسم 
افتتاح ساختمان گمرك سمنان بابيان اينكه دشمنان بايد 
بدانند كه كشورمان به  رغم تمام تحريم ها و فشارها توانسته 
در سال جاري 72 ميليارد دالر تبادالت مالي داشته باشد، 
بيان كرد: از اين رقم 35.5 ميليارد دالر متعلق به صادرات 
و 36 ميليارد دالر ويژه واردات است. وي بابيان اينكه ۸5 
درصد واردات مواد اوليه و ماش��ين آالت خط توليد است، 
افزود: چنانچه آمار مربوط به صادرات و خدمات و… را تا 
پايان سال با همين روند ادامه دهيم در سال 9۸ نيز تراز مالي 
كشور مثبت خواهد بود. رييس كل گمرك ايران گفت: در 
حال حاضر از ۸7 هزار ميليارد دالر توليد ناخالص دنيا، 45 
هزار ميليارد دالر سهم تجارت است يعني نيمي از كاالهايي 
كه در دنيا توليد مي ش��ود مرتبط با تجارت مي شود و اين 

مبين اهميت تجارت و صادرات است.
مير اشرفي بابيان اينكه در قرن نوزدهم با توليد انبوه صنعتي 
بيشترين بهره تجارت نصيب اروپا شد و در قرن بيستم نيز 
بعد از جنگ هاي جهاني اين امر به امريكا رسيد اما در قرن 
بيست و يكم به اذعان اكثر صاحب نظران توسعه و اقتصاد، 
دوردست آسيا است و جا دارد كه كشور آسيايي قدرتمند 
مانند ايران از اين فرصت بيش��ترين بهره را ببرد. رييس 

گمرك ايران بابيان اينكه هوشمند سازي گمرك كشور وارد 
فاز اجرايي شده است، ادامه داد: اين رويه طبق پيش بيني ها، 

در هفته دولت سال آينده به سرانجام مي رسد.
وي با بيان اينكه در بحث الكترونيكي شدن و مجازي كردن 
امور گمرك قدم هاي مثبتي برداشته شده است، ابراز كرد: 
در بحث هوشمند سازي هم اكنون گمرك كشور وارد فاز 
اجراشده است. وي بابيان اينكه قلمرو جمهوري اسالمي 
يكي از اقتصادي ترين مناطق به لحاظ ترانزيت بار به شمار 
مي رود، افزود: ازآنجاكه حيف است اين مزيت خدادادي 
استفاده نشود نياز بود تسهيالت و زيرساخت هايي را ايجاد 
كنيم تا كاالي بيش��تري از قلمرو ترانزيت خارجي عبور 
كنند. رييس گمرك ايران ضمن بيان اينكه هم اكنون با 
هوشمند سازي رويه ترانزيت و سيستمي شدن اظهارنامه ها 
كاغذ به طور كامل حذف شده است، ابراز داشت: يك قسمي 
از كار با اپليكيشن گمرك موبايل خدماتي ارايه مي شود كه 

اين بيشتر موارد افزايش خواهد يافت.
مير اشرفي ضمن بيان اينكه با توليد پلمب هوشمند و اتكا 
به همكاري دانشگاه ها توانستيم گمرك را مجهز به تراشه 
كنيم، تصريح كرد: نزديك دو، سه ماه است كانتينرهاي 
عب��وري از محل قلم��رو جمهوري اس��المي موظف به 
اس��تفاده از آن است و از س��ويي ورودي و خروجي مرزها 
نيز به آنتن هايي كه اين پلمب هوشمند را بخوانند تجهيز 
مي شوند. وي افزود: همه جاده هاي كشور به اين آنتن ها در 

آينده تجهيز مي شوند و به اين ترتيب كانتينرها از مبدا تا 
مقصد رصد خواهند شد كه اين امر افزايش رقابت پذيري، 
ارتقا ايمني، كاهش تخلفات و افزايش سرعت را به دنبال 
دارد كه اين فرايند رشد قابل توقف نيست ولي اميدواريم تا 

هفته دولت سال آينده به انجام برسد.
رييس گمرك ايران اضافه كرد: طي 10 ماهه سال جاري 
كش��ور چين در حوزه واردات و صادرات شريك اول ايران 
محسوب مي شود و بيشترين حجم مبادالت با آنها صورت 
گرفته است. وي افزود: اگر بتوانيم برنامه ريزي خوب، مدون 
و مردمي و همچنين هدف گذاري درستي را داشته باشيم 
مي توانيم به خوبي از مواهب تج��ارت بهره بگيريم امروز 
بيش از 90 درصد حمل ونقل كاالهاي دنيا از طريق آب و 
درياها است و 10 بندر بزرگ جهان در آسيا قرار دارند و ايران 
اسالمي نيز با دارا بودن هزاران كيلومتر مرز آبي به خوبي 
مي تواند از اين تجارت و ظرفيت هاي ترانزيت و حمل ونقل 
كمال بهره را بگيرد. رييس كل گمرك ايران اسالمي در ادامه 
به ضرورت حمايت از توليد اشاره كرد و گفت: كشورهايي 
كه مكتب حمايت از توليد را به يك استراتژي بدل كرده اند 
امروز درزمينه اقتصادي موفق تر عمل مي كنند و يكي از 
فاكتورها و مالك ها براي موفقيت در راس��تاي حمايت از 

توليد گمرك و تبادالت تجاري محسوب مي شود.
مير اشرفي بيان كرد: كارشناسان برآورد مي كنند كه هرروز 
معطلي يك كاال در گمرك مي تواند يك درصد به قيمت 

آن بيفزايد درنتيجه اگر گمرك ها بتوانند ايستايي كاالها 
را به حداقل برسانند قطعًا كمك خوبي به توليدكنندگان 
كرده اند. وي در ادامه و بابيان اينكه هر تحول اقتصادي براي 
دوام و ارتقا مي بايست هوشمند، الكترونيكي و مجازي شود، 
گفت: گمرك نيز در راستاي اين هوشمند سازي اقدامات 
خوبي را با تأكيد وزارت اقتص��اد و دارايي صورت داده كه 
اجراي طرح اجباري شدن تراشه هاي الكترونيكي از سه 

ماه گذشته تاكنون يكي از مصاديق اين اقدامات است.
رييس كل گمرك ايران اس��المي درباره اين طرح گفت: 
در گام نخست تمام محموله هايي كه وارد ايران اسالمي 
مي ش��وند به اين پلمب هاي هوش��مند مجهز مي شوند 
و در تمام��ي مبادي ورودي و خروجي نيز دس��تگاه هاي 

خوان��ش و پردازش آنه��ا را نصب كرده ايم ك��ه بتوانيم از 
كنترل هاي فيزيكي مزاحم به سمت كنترل هاي غير مزاجم 
و دقيق گام  برداريم. مير اشرفي افزود: گمرك با راه اندازي 
اپليكيشن هاي گمرك موبايلي توانسته خدمات خود را در 
هرجا و در هر زمان به مردم ارايه كند و در زمينه الكترونيكي 
كردن تجهيزات نيز امروز شاهد هستيم كه گمرك توانسته 

در ميان ديگر سازمان ها پيشرو باشد.
وي همچنين گفت: در گام دوم تا سه الي چهار ماه آينده 
تمام جاده ها و مبادي ورودي و خروجي كش��ور مجهز به 
آنتن ها و دستگاه هاي خوانش پلمب هاي هوشمند براي 
كنت��رل و نظارت بر محموله هاي صادرات��ي و وارداتي به 

كشور مي شوند.
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روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکت های دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد . بدينوسيله از کليه شرکت های 
واجد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی98/11/16 جهت اعالم آمادگی به امور کاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دريافت استعالم 

ارزيابی کيفی به واحد کميته فنی -  بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکميل شده می بايست حداکثر تا تاريخ98/11/30 به کميته فنی بازرگانی تحويل گردد .
بديهی است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب 

ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت های واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبًا دعوت به عمل خواهد آورد .
ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن 

به وضوح مشخص گردد .
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1- محل تامين اعتبار : منابع داخلی
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مبلغ برآورد )به ریال(مبلغ تضمین  )به ریال(مقدارموضوع مناقصهردیف
1Line  pipe   2 "  Grade  B  0/1542000

2/478/630/60049/572/612/000 2Line  pipe   4 "  Grade  B  0/1724000
3Line  pipe   6 "  Grade  B  0/17210000
4Line  pipe   8 "  Grade  B  0/18810000

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت اول(
تجدید مناقصه عمومی خرید لوله فوالدی سایز پایین )یک مرحله ای( 

شماره مناقصه: 129064 شماره مجوز: 1398/6951
شرکت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان مازندران
)سهامي خاص(

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )160( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل يازدهم 
   افسانه ها بر شكست ما نقاب مي زنند

يك جامعه افس��انه، داس��تان و روايت هايي را 
خلق مي كند كه ارزش و ش��كل فرهنگ آن را 
به ويژه جواني شان را بازتاب مي دهد. افسانه ها 
در بهترين حالت مي توانند ارزش هاي مشترك 

و انگيزه ها را تقويت كنند. 
افسانه هاي ما پر از فردگرايي هاي ناهموار، مردان 
خودساخته، كارفرمايان به عنوان خالقان حرفه 
و روياي امريكايي است. افسانه روياي امريكايي 
در تقويت اين ايده كه امريكا سرزمين فرصت ها 
اس��ت، مهم اس��ت. روياي امريكايي به دنبال 
آن است كه ما را از ديگر كش��ورها، از »اروپاي 
كهنه«، از كشورهايي كه بسياري از امريكايي ها 
از مدت ها قبل در جست وجوي فرصت به اينجا 

آمدند، متمايز سازد.
امريكايي فقير و سختكوش��ي كه موفق ش��ده 
يك الگوي ملي است. ما به خودمان مي گوييم 
كه هر كسي كه س��خت كار كند مي تواند آن را 

بسازد. و با اين حال، 
همچنانك��ه م��ا در 
اين كت��اب ديديم، 
آمارهايي ك��ه غلبه 
دارند چي��ز ديگري 
را نش��ان مي دهند. 
بسياري از افرادي كه 
سخت كار مي كنند 
نمي توانند آن رويا را 

بسازند و بسياري از افرادي كه آن را ساخته اند 
نه از كار س��خت بلكه از طريق كارهاي تجاري 

مشكوك و با داشتن اولياي موفق بوده است .
ما آنچنان به افسانه س��ازي هاي خود تصويري 
عشق مي ورزيم كه آن را بسيار واقعي مي دانيم 
حت��ي با آنك��ه حقايق چي��ز ديگ��ري را فرياد 
مي كشند. مثال، بس��ياري معتقدند كه فرصت 
يك كيفيت تغييرناپذير كش��ور است حتي با 
آنكه آمارها خالف آن را ب��ه ما مي گويند. طنز 
ماجرا اين است آنچه از ما به افسانه شناسي خود 
تصويري ما چسبيده است ما را به سياست هايي 
رهنمون مي سازد كه في الواقع بيان ارزش هاي ما 
را تضعيف مي سازد - حتي بعيد به نظر مي رساند 
كه روياي امريكايي به واقعيت تبديل شود. اگر 
هر كسي به س��ادگي با زور كار سخت مي تواند 
خودشان را با مهارت خودشان به باال بكشند در 
اين صورت ما ب��ه برنامه هاي كمكي مالي براي 
فقرا نياز نداري��م - آنها به هر صورت حرفه اي را 
دست و پا مي كنند و از طريق دانشگاه به شغلي 
مي رس��ند - و ما واقعا ب��ه برنامه هاي عملياتي 
مثبت براي هم س��طح كردن ميدان بازي براي 
آنهايي ك��ه با مي��راث تبعيض ن��ژادي مواجه 
مي شوند، نياز نداريم - آنها با استحكام و عزم بر 

آن غلبه مي كنند. 
ب��ا اين حال م��ا آمارها را مي بيني��م كه حتي با 
همياري ه��اي محدود و مجازي ك��ه براي آنها 
فراهم مي آوريم، آنهايي كه از خانواده هاي فقير 
و گروه هاي نژادي ديگر هس��تند به راحتي اين 

فرصت ها را نمي توانند بسازند. 
عجيب تر آنكه عليه آنها غلبه شده است آنقدر كه 
يك نفر مجبور است بر روياي امريكايي برچسب 
داس��تان بزند. حال اگر كسي از طبقه درآمدي 
متوسط به باالي سفيد پوس��ت در يك لحظه 
صادقانه به اين روياي امريكايي رس��يده باشد، 
بهتر است اين ش��ك را به خود راه دهيم كه اگر 
آنها اين كار را توانسته اند انجام دهند به احتمال 

در جاي ديگري به دنيا آمده اند.

سرمایه داري پیشرفته در عصر نارضایتي

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي گفت: 
در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده در بهمن 
ماه، ميزان بخشودگي جرايم قابل بخشش براي موديان 
واحدهاي توليدي معادل 92 درصد و براي ساير موديان 
معادل ۸4 درصد اس��ت. محمد مس��يحي با اشاره به 
بخشنامه رييس كل سازمان مبني بر بخشودگي جرايم 
مالياتي قابل بخش��ش موضوع ماده 169 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوب 13۸0/11/27 و مواد 169، 

190، 193، 197 و 199 قانون ماليات هاي مس��تقيم 
و مواد 22 و 23 قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده، عنوان 
كرد: اين بخشودگي صرفا به منظور حمايت از فعاالن 
اقتصادي در سال رونق توليد و با توجه به شرايط خاص 
اقتصادي كشور صادر ش��ده و در سال هاي آتي، بدين 
منوال شاهد بخشودگي جرايم مالياتي نخواهيم بود؛ لذا 
الزم است فعاالن اقتصادي به ويژه فعاالن عرصه توليد، از 
آخرين فرصت بهره مندي از تسهيالت قانوني مذكور كه 

تا پايان سال جاري است، نهايت استفاده را ببرند. معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان 
اينكه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي 
در صورتي كه تا پايان مهرماه سال جاري، مانده بدهي 
قطعي خود را پرداخت مي كردند، مشمول 100 درصد 
بخشودگي جرايم قابل بخشش مي شدند، تصريح كرد: 
در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي در ماه هاي بعد، 

از ميزان بخشودگي فوق كسر مي گردد. 

مديركل هدايت نيروي كار و كاريابي ه��اي وزارت كار از 
برنامه ريزي براي اع��زام 5000 نيروي كار ايراني به خارج 
طي س��ال آينده خبر داد و گفت: فرايند اعزام نيروي كار 
ايراني به خارج از طريق كاريابي هايي صورت مي گيرد كه 
مجوزهاي الزم را دريافت كرده باش��ند. محمد اكبرنيا در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به راه اندازي سامانه بانك اطالعات 
ايرانيان ش��اغل در خارج، اظهار كرد: اين سامانه با هدف 
برطرف كردن مشكل ايرانيان شاغل در خارج به ويژه در 
خصوص تمديد يا صدور گواهينامه شغلي راه اندازي شده و 
شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي و نيروهاي 
كار ايراني ش��اغل در خارج پس از ثبت نام در اين سامانه و 

صدور گواهينامه شغلي از سوي وزارت كار از مشوق هاي 
حمايتي مثل معافيت عوارض خروج از كشور، معافيت هاي 
مالياتي و گمركي و بيمه تامين اجتماعي بهره مند مي شوند. 
وي اف��زود: ب��ا درنظر گرفتن ش��رايط ب��ازار كار و وجود 
فارغ التحصيالن جوياي كار، براي سال آينده اعزام 5000 
نيروي كار به خارج را برنامه ريزي كرده ايم. اكبرنيا با اشاره 
به فعاليت 130 كاريابي خارجي گفت: فرايند اعزام نيروي 
كار ايراني به خارج از طريق كاريابي هايي صورت مي گيرد 
كه مجوزهاي الزم را دريافت كرده باشند. در حال حاضر با 
توجه به شرايط ديپلماسي كشور بر توانمندي كاريابي ها 
متمركز شده ايم تا زمينه فعاليت آنها در كشورهاي مختلف 

فراهم شود. وي از تاسيس دفاتر هدايت و حمايت از نيروي 
كار ايراني در خارج خبر داد و گفت: راه اندازي اين دفاتر در 
كش��ورهاي هدف يكي از برنامه هاي وزارت كار در حوزه 
اعزام نيروي كار به خارج اس��ت و در اين راستا تاكنون در 
كشورهاي آلمان، كانادا، استراليا، دانمارك، تركيه، عراق و 
عمان اين دفاتر راه اندازي شده اند. مديركل هدايت نيروي 
كار و كاريابي هاي وزارت كار گفت: اين دفاتر در كشورهايي 
كه پذيرش نيروي كار دارند فعاليت مي كنند و با كشورهاي 
متقاض��ي نيروي كار ارتباط دارند. تش��كيل اين دفاتر به 
تسهيل شرايط اعزام نيروي كار كمك مي كند و ايرانيان 

شاغل در اين كشورها را مورد حمايت قرار مي دهد.

ميزان بخشودگي جرايم مالياتي واحدهاي توليدي در بهمن

راه اندازي دفاتر هدايت و حمايت از نيروي كار در ۷ كشور



اخبار

»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

بازگشت سكه به كانال 4 ميليون

ارز نزولي شد

گروه بانك و بيمه|
روز يكش��نبه 13 بهمن ماه 98 در بازارهاي جهاني 
اونس طال با قيمت 1589 دالر معامله ش��د و در بازار 
آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت دالر به 13480 تومان 
كاهش يافت. همچنين روز يكشنبه بهاي خريد هر 
دالر در تابل��وي صرافي هاي بانك��ي 13 هزار و 200 
تومان و فروش 13 هزار و 400 تومان درج و نرخ خريد 
هر يورو نيز 14 هزار و 700 تومان و نرخ فروش آن 14 

هزار و 900 تومان بود.
به گزارش»تعادل«، در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي 
قيمت خري��د دالر 13 ه��زار و 200 تومان و قيمت 
فروش آن 13 هزار و 400 تومان اعالم شد. همچنين 
نرخ لحظه اي خريد هر يورو 14 هزار و 700 تومان و 
فروش آن 14 هزار و 900 تومان معامله شد. از سوي 
ديگر، سامانه س��نا نيز نرخ ميانگين معامله شده ارز 
براي روز ش��نبه 12 بهمن 98 را براي دالر 13 هزار و 
440 تومان، يورو 14 هزار و 953 تومان، پوند انگليس 
17 هزار و 534 تومان، درهم ام��ارات 3 هزار و 664 

تومان و لير تركيه 2 هزار و 362 تومان اعالم كرد.
در بازار طال و س��كه نيز، با اعالم اونس طالي جهاني 
به قيمت 1589 دالر و دالر به ن��رخ 13 هزار و 480 
تومان در بازار آزاد، نرخ طال و س��كه با كاهش قيمت 
مواجه شد. مظنه يك مثقال طالي آب شده 17 عيار 2 
ميليون و 183 هزار تومان، هر گرم طال 18 عيار 504 
هزار و 900 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 955 
هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 930 هزار تومان، 
نيم سكه 2 ميليون و 540 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 540 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار 

تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند بر اساس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز »يكشنبه 
سيزدهم بهمن ماه 98« 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس 55 هزار و 463 ريال و هر 

يورو نيز 46 هزار و 600 ريال ارزش گذاري شد. 

طالهمقربانيكروناميشود؟
از س��وي ديگر، شايد يكي از معدود برنده هاي شيوع 
ويروس مرگبار در چين، طال بوده كه به نقش سنتي 
خود به عنوان داراي��ي مطمئن عمل كرده و افزايش 
قيمت چشمگيري پيدا كرده اس��ت اما اين اپيدمي 

ممكن است در نهايت به ضرر طال تمام شود.
به گزارش ايسنا، ناظران بازار طال به خصوص كساني 
كه در غرب هستند، نوسانات قيمتي كه تحت تاثير 
ريسك پذيري و ريسك گريزي ايجاد مي شوند و ورود 
و خروج سرمايه در بازار كاالهاي سرمايه گذاري طال 
مانند صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 

بورس )ETF( را معموال مورد توجه قرار مي دهند.
اگرچه اين روش معتبري براي ارزيابي عالقه مندي 
سرمايه گذاران به طالست، اما اين حقيقت را ناديده 
مي گيرد كه نيمي از بازار فيزيكي طال از تنها دو كشور 

چين و هند تشكيل شده است.
تقاضا براي طال در اين دو كشور در حال حاضر تحت 
تاثير رش��د اقتصادي آهس��ته تر و قيمت باالتر طال 
ضعيف شده اس��ت. طبق آمار GFMS، تقاضا براي 
جواهرات طال در چين طي سال ميالدي گذشته 8.6 
درصد در مقايسه با سال 2018 كاهش پيدا كرد و به 

629 تن رسيد.
تقاضاي سرمايه گذاري در چين بهتر بود و تحت تاثير 
ابهامات پيرامون جنگ تجاري با امريكا، با يك درصد 
افزايش به 235 تن بالغ شد. اما تصوير كلي براي چين، 
يكي از ضعيف ترين ترندهاي تقاضا براي طال در سال 
ميالدي گذشته بود و با در نظر گرفتن اينكه ويروس 
مرگبار احتماال به اقتصاد چين و اعتماد مصرف كننده 
آسيب مي زند، يقينا ش��يوع اين ويروس به تقاضاي 

خرده فروشي كمك نخواهد كرد.
ويروس كروناي جديد كه در ش��هر ووهان آغاز ش��د 

تاكنون بيش از 200 نفر را به كش��تن داده و بيش از 
7700 نفر به آن آلوده شده اند و حداقل به 15 كشور 
رس��يده است. قيمت طال از زماني كه اين ويروس در 
صدر اخبار مهم قرار گرفت، رو به افزايش گذاشت و تا 

روز جمعه به 1587 دالر رسيد.
افزايش قيمت طال در ورود س��رمايه به صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس منعكس شده 
است. موجودي طالي »اس پي در آر گلد تراست« كه 
بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري تحت پشتوانه 
 ط��ال در جه��ان اس��ت، از 28.12 ميلي��ون اون��س 
در 14 ژانويه به 28.92 ميليون اونس رس��يد كه دو 

درصد افزايش نشان داد.
اگر طال به تنهايي در نظر گرفته شود، عملكرد ضعيفي 
نداشته اما قطعا سود زيادي هم از تقاضا براي دارايي 
مطمئن نبرده است زيرا ساير كاالها به دليل هراس 
بازار از تاثير اقتصادي منفي اين ويروس به شدت افت 
قيمت پيدا كرده اند، به عن��وان نمونه قيمت مس از 
سطح 6277 دالر در 16 ژانويه، 10 درصد ريزش كرد 
و به 5641 دالر رسيد، در حالي كه قيمت نفت برنت 

از 20 ژانويه 9 درصد سقوط داشت.
اين احتمال وجود دارد كه سرمايه گذاران قراردادهاي 
مس و نفت را بيش از حد فروخته باشند يا به حد كافي 
در طال سرمايه گذاري نكرده باشند. همه چيز به مسير 
آينده اين ويروس بس��تگي دارد. اگر به نظر برسد كه 
آسيب اين اپيدمي به اقتصاد چين و ساير اقتصادهاي 
آسيايي موقتي باشد، قيمت مس و نفت خام احتماال 
بهبود پي��دا خواهد كرد. چنين س��ناريويي احتماال 
باعث خواهد ش��د طال بخش��ي از درخشش خود به 
عنوان دارايي مطمئن را از دست دهد اما اين موضوع 
مي تواند با بهبود تقاضاي خريد مصرف كنندگان در 

چين جبران شود.
هند هم مايه نگراني طال است. بنا بر اعالم يك منبع 
دولت��ي آگاه، واردات طال به هند در نيمه دوم س��ال 
2019 به 267 تن در مقايس��ه ب��ا 564 تن در نيمه 
اول كاه��ش پيدا كرد. واردات هن��د معموال در نيمه 
دوم كه مردم براي فستيوال ها و مراسم هاي عروسي 
طال خريداري مي كنند، باال مي رود، از اين رو واردات 
كمتر در سال گذشته نگران كننده بوده است. احتماال 
رشد اقتصادي كندتر و قيمت باالتر طال باعث واردات 

كمتر شده است.
اين عوامل دوراهي ك��ه پيش روي طال وجود دارد را 
ب��ارز مي كنند. قيمت اين فلز ارزش��مند براي اينكه 
از تقاض��اي باالتر مصرف كنن��دگان در هند و چين 
برخوردار شود، بايد ماليم تر شود. اما اگر روند افزايشي 
اخير طال كه ناش��ي از تقاضا براي دارايي امن است، 
متوقف شود، سرمايه گذاران ممكن است دارايي هاي 
خود را از صندوق هاي ETF  خارج كنند و قيمت اين 

فلز تحت فشار كاهشي قرار بگيرد.
بر اس��اس گ��زارش رويت��رز، اينكه قيم��ت طال در 
كوتاه مدت چه روندي داشته باشد، به اين بستگي دارد 
كه تقاضا براي دارايي امن به حدي قوي باشد كه تاثير 
افت تقاضاي مصرف كننده به دليل شيوع بيماري در 

چين و چالش هاي اقتصادي در هند را جبران كند.
همچنين به گ��زارش ايِبنا، در معامالت روز ش��نبه 
MCX، معامالت آتي طال ب��راي ماه آوريل با 0.17 
درصد افزايش ب��ه 41.293 دالر به ازاي هر 10 گرم 
افزاي��ش پيدا كرد و به ركورد اوايل ماه جاري نزديك 
شد. در بازارهاي جهاني، روز گذشته به دنبال افزايش 
نگراني ها پس از ش��يوع س��ريع ويروس كرونا كه به 
افزايش تمايل براي سرمايه گذاري هاي امن منجر شد، 
قيمت هر اونس طال در گروه بورس و بازرگاني و كاالي 

شيكاگو به 1.588 دالرافزايش يافت.
از سويي ديگر، سازمان بهداشت جهاني روز پنجشنبه 
و براي مقابله با ويروس كرونا وضعيت اضطراري اعالم 
ك��رد و امريكا نيز در واكنش به ش��يوع كرونا، در اين 
كش��ور ضمن اعالم وضعيت اضطراري دس��تور داد 
كه شهرونداني كه از استان هوئبي چين به مركزيت 

ووهان )محل شيوع ويروس( بازگشته اند، به مدت 14 
روز در قرنطينه بمانند.معامالت آتي هر اونس نقره نيز 
در CME )گروه بورس و بازرگاني و كاالي شيكاگو( 
به 18.030 دالر افزايش يافت. نگراني هاي ناش��ي از 
كرونا عالوه بر اين بازارهاي مالي جهان را تحت تاثير 
ش��ديد قرار داد به طوري كه شاخص داو جونز بيش 
از 700 واحد كاهش يافت.در اين ارتباط، »آبيشاك 
بانسال« رييس هيات مديره گروه آبانس، مي گويد كه 
براي پيش بيني واقعي تاثيرات كرونا هنوز زود است 
اما اگر شرايط كنوني تشديد شود، افزايش چشمگير 
قيمت طال را ش��اهد خواهيم بود؛ سرمايه گذاري كه 
در رابطه با چنين س��ناريويي س��رمايه گذاري امن 
محسوب مي شود.بسياري از شهرهاي چين همچنان 
در قرنطينه به سر مي برند و فعاليت هاي تجاري كامال 
تعطيل شده است. به گفته بانسال، در چنين شرايطي 
طال س��رمايه گذاري مطمئني است. »كريگ ارالم« 
تحليلگر موسس��ه اوآندا در يادداش��تي نوشت: طال 
همچنان به عنوان يك سرمايه گذاري سنتي و امن، 

جاي خود را در بازار باز مي كند.

آيادالرافتخواهدكرد؟
از سوي ديگر، سياست هاي پولي بانك مركزي امريكا 
نقش اصلي تعيين نرخ دالر در سال جاري را خواهد 
داشت. فوربس در گزارشي به بررسي وضعيت بازار ارز 
و نرخ برابري دالر پرداخت. در زمان بحران مالي سال 
2008 تقاضا براي دالر به شدت كاهش پيدا كرد اما با 
پشت سر گذاشتن اين بحران، رفتار معامله گران تغيير 
كرد تا جايي ك��ه دالر در مواقع زيادي تبديل به يك 
ارز امن شد. در سه سال اخير سرمايه گذاران ارزي كه 
روي تضعيف دالر شرط بندي كرده بودند دچار زيان 
شدند و اين زيان به ويژه در بازارهاي نوظهور محسوس 
بود. اما امسال مسير دالر چگونه خواهد بود؟ به نظر 
مي رس��د همانطور كه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا نيز بدان اش��اره كرده اس��ت، پاسخ اين سوال 

را بايد در سياست هاي فدرال رزرو جست وجو كرد.
بانك مركزي امريكا سال گذشته نرخ بهره را سه مرتبه 
كاهش داد اما كاهش دالر آن طور كه انتظار مي رفت 
محقق نش��د. بخش بزرگي از اين مس��اله به ضعف 
رقباي اصلي دالر نظير يورو و پوند باز مي گش��ت كه 
خود دچار مشكالت عميقي بودند. كريستوفر دانراج، 
كارشناس بازار در موسسه »بلك راك« گفت: از سال 
2018 تاكنون ارزش دالر در برابر سبدي از همتايان 

خود 9درصد افزايش پيدا كرده اس��ت.يكي از داليل 
كاه��ش نيافتن ارزش دالر پ��س از كاهش نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو اين بود كه ديگر بانك هاي مركزي 
نيز اقدام به كاهش نرخ بهره كردند. با اين حال با توجه 
به قرار گرفتن نرخ بهره در اروپا و ژاپن در سطح منفي، 
بانك مركزي امريكا دست بازتري از ساير رقباي خود 

در كاهش نرخ بهره دارد. 
با اين حال به نظر مي رسد كه كماكان معامله گران در 
جهان تقاضاي بااليي براي خريد دالر داش��ته باشند 
و اين مس��اله بدان معنا خواهد بود كه ارزش دالر در 
محدوده كنوني حفظ خواهد ش��د يا ميزان افت آن 

خيلي محسوس نخواهد بود.
از آنجايي كه به نظر نمي رس��د بانك مركزي امريكا 
دست كم در آينده نزديك برنامه اي براي افزايش نرخ 
بهره داشته باش��د، تداوم روند خوب عملكرد اقتصاد 
 امريكا باعث كاهش بيش��تر نرخ بهره خواهد ش��د. 
در نهايت به نظر مي رسد كه امسال ارزش دالر در برابر 
سبد ارزي جهاني افت پيدا كند هر چند اين افت آن 

قدر زياد نخواهد بود كه يك ريزش تلقي شود.

ركورديوروهايتقلبي
دراختياراسكناسهاي۲۰و۵۰يورويي

آمارها نشان مي دهد كه در نيمه نخست سال 2019 
اس��كناس هاي 20 و 50 يورويي ركورددار بيشترين 

تعداد اسكناس هاي تقلبي بوده اند.
براس��اس گزارش تارنماي كوين ويك، در نيمه دوم 
سال 2019 حدود 300 هزار اسكناس يورو از گردش 
در بازار خارج شده كه در مقايسه با نيمه نخست اين 
سال 22.7 درصد و در مقايسه با نيمه دوم سال 2018، 

معادل 17.6 درصد افزايش داشته است.
بنابرين با توجه به رقم كاهش��ي اسكناس تقلبي در 
گردش در مقايسه با اسكناس اصل، احتمال دريافت 
يك اس��كناس جعلي بس��يار پايين است، رقمي كه 
با نرخي بيش��تر از رش��د توليد ناخال��ص داخلي از 
زمان نخس��تين ورود آنها به ب��ازار به طور يكنواخت 
افزايش يافته است. تعداد ساالنه اسكناس هاي جعلي 
شناسايي شده به ازاي هر يك ميليون اسكناس اصل 

در گردش در سطح بسيار پاييني قرار دارد.
چي��زي در ح��دود 24 ميلي��ارد يورو اس��كناس در 
گردش وجود دارد ك��ه ارزش مجموع آن نزديك به 
1.3 تريليون يورو اس��ت. در نيمه دوم س��ال 2019 
اس��كناس هاي 20 و 50 يورويي ركورد بيش��ترين 

اس��كناس هاي تقلبي را در اختيار داش��تند و به طور 
مشترك بيش از 70 درصد تمام اسكناس هاي جعلي 

را به خود اختصاص داده بودند.
بيش��ترين اس��كناس هاي جعلي )96.4 درصد( در 
كش��ورهايي شناس��ايي ش��دند كه از يورو به عنوان 
واحد پولي اس��تفاده مي كنند و مابقي در كشورهاي 
غيراروپاي��ي ش��امل 3 درصد، در كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا و در ساير كشورهاي جهان 0.6 درصد.

عالوه بر اين، شمار اسكناس هاي تقلبي و كم كيفيت 
جمع آوري شده از بازار افزايش داشته است. شناسايي 
اين اسكناس ها با توجه به دقت بسيار ضعيف در جعل 
مش��خصه هاي امنيتي، كار آساني اس��ت. استفاده 
از اس��كناس جعلي براي پرداخت ه��اي نقدي جرم 
كيفري بوده و مش��مول پيگرد قانوني است. از زماني 
كه نخستين مجموعه اسكناس هاي يورو چاپ و وارد 
بازار شد، بانك مركزي اروپا و 19 بانك مركزي ملي 
كشورهاي اروپايي، شهروندان خود و مردم را تشويق 
كرده اند تا در خصوص دريافت اس��كناس و پول نقد 

هوشيار باشند.
افراد مي توانند با استفاده از روش »لمس، نگاه و كج 
كردن زاويه ديد« كه در بخش��ي از تارنماي رس��مي 
بانك مركزي اروپا موسوم به »The €uro« توضيح 
داده ش��ده اس��ت، جعلي بودن يا نبودن اسكناس را 

بررسي كنند.

حجممعامالتبازارارزيچين
از۲۰۰تريليوندالرگذشت

در خبري ديگر، داده ه��اي اداره تبادالت ارزي چين 
نش��ان داد كه در س��ال 2019 حجم تراكنش هاي 
بازار ارز اين كش��ور در كل به 200.56 تريليون يوآن 

)29.12 تريليون دالر( رسيده است. 
به گزارش ش��ين هوا، داده ه��اي اداره تبادالت ارزي 
چين نشان داد كه در سال 2019 حجم تراكنش هاي 
بازار ارز اين كش��ور در كل به 200.56 تريليون يوآن 

)29.12 تريليون دالر( رسيده است.
تنها در ماه دسامبر، 17.1 تريليون يوآن در بازار تبادل 
شد. در ماه گذشته، حجم تبادالت بانك ها با مشتريان 
به 2.71 تريليون يوآن رس��يد، در حالي كه تبادالت 
بين بانكي 14.38 تريليون يوآن شد. طبق داده هاي 
اداره تب��ادالت ارزي چي��ن، در ماه دس��امبر، حجم 
تراكنش هاي بازار نقدي به 6.78 تريليون يوآن و حجم 

تبادالت بازار حواله به 10.32 تريليون يوآن رسيد.

مقابلهباحسابهاياجارهايولزوممقرراتگذاري
دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
با اشاره به وقوع جرايم احتمالي در حساب هاي اجاره اي، 
گف��ت: بايد با اين پدي��ده مقابله، آن را ب��ه نحو مطلوب 

ساماندهي و مقررات خاص آن را وضع كرد.
به گزارش ايِبنا، اين روزها صحبت هايي درباره حساب هاي 
اجاره اي بانكي در جامعه مطرح است و اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه آيا حس��اب بانكي را مي توان اجاره داد؟ در 
صورت پاسخ مثبت پرسش بعدي آن است كه از حساب 
بانكي اجاره اي چه اس��تفاده يا سوءاستفاده اي مي توان 
كرد و اينكه صاحب حس��اب در قبال عملكرد مستاجر 
چنين حساب اجاره اي چه مسووليتي خواهد داشت و آيا 
سيستم بانكي كشور يا مراجع مالياتي با اجاره انواع و اقسام 

حساب هاي بانكي موافق هستند يا خير؟
براي پاسخ به اين پرسش ها و آسيب شناسي حساب هاي 
بانكي اجاره اي توجه به چند نكته اساسي ضروري است 
كه علي نظافتيان، دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوص��ي در گفت وگو با ايِبنا، اظهار داش��ت: 

براس��اس قوانين و مقررات فعلي به ويژه عقد وكالت هر 
فرد مي تواند انجام اموري كه طبق قانون مجاز به انجام آن 
است را به موجب وكالتنامه رسمي به ديگري واگذار كند.

وي افزود: البته بايد توجه داشت كه افتتاح انواع حساب هاي 
بانكي از جمله حقوق مسلم و اختيارات قانوني اشخاص 
حقيقي يا حقوقي اس��ت كه با احراز ش��رايط عمومي و 
اختصاصي هر بانك مجاز به افتتاح آن حس��اب اس��ت. 
همچنين از نظر حقوقي تفويض وكالت، واگذاري اختيار 
انجام اموري اس��ت كه موكل يا شخص قادر به انجام آن 
نيست يا آنكه براساس شرايط معامله اختيار انجام آن را به 

وكيل تفويض مي كند.
اين كارشناس ارشد حقوق بانكي گفت: در معامالت دو 
گونه وكالت كاري و معامالتي به فروشنده يا خريدار داده 
مي شود. وكالت نيز مي تواند با سلب حق عزل وكيل باشد، 
يعني موكل مي پذيرد كه حق عزل وكيل را نخواهد داشت 
و وكالت هر زمان قابل فس��خ و وكيل قابل عزل است.به 
گفته نظافتيان، براي فسخ وكالت بالعزل نيز چاره اي جز 

توافق وكيل با موكل نيس��ت و در صورت عدم توافق آنها 
بايد متوسل به محاكم قضايي شد؛ بنابراين براساس مباني 
عقد وكالت افتتاح حساب بانكي يا برداشت از حساب قابل 
توجيه حقوقي است، مگر آنكه منع قانوني خاصي در اين 

زمينه وجود داشته باشد.
دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
با تاكيد بر اينكه براي تحقق پديده حساب هاي اجاره اي 
نياز است كه شخصي به ديگري براي افتتاح حساب بانكي 
در يكي از بانك ها يا برداش��ت از حس��اب يا حساب هاي 
بانكي موجود موكل وكالتنامه رسمي بدهد، در غير اين 
صورت بانك ها به وكالتنامه غير رسمي ترتيب اثر نخواهند 
داد، افزود: در صورتي كه دارنده حس��اب در زمان افتتاح 
حساب حق برداشت را به فرد يا افراد مشخصي داده باشد 
و مشخصات شناسنامه اي اين افراد دقيق در مدارك افتتاح 

حساب قيد شود.
وي با طرح اين سوال كه هدف از گرفتن وكالت افتتاح يا 
برداشت از حساب بانكي چيست؟ گفت: ساده ترين پاسخ 

ناتواني يا كمبود وقت موكل براي افتتاح حس��اب بانكي 
يا برداش��ت از حساب است. اما در ُبعد اقتصادي و تجاري 
معموال هدف از گرفتن وكالت افتتاح حساب انجام انواع 
و اقسام تراكنش هاي بانكي به نام موكل ولي به كام وكيل 
است. در اين حالت نام وكيل در تراكنش هاي بانكي نيست 

و به نام دارنده حساب يا همان موكل است.
نظافتيان، ادامه داد: بدين ترتيب وكالت افتتاح حس��اب 
يا انجام عمليات بانكي نظير اخذ تس��هيالت و تعهدات 
بانكي بستري مناسب براي انواع اقسام تخلفات و جرايم 
مالي نظير پولشويي يا فرار مالياتي يا كالهبرداري فراهم 
مي كند. تخلفاتي كه همگي به حساب دارنده حساب يا 

موكل نوشته خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه با توجه به تحليل ارايه شده، 
پديده حساب هاي اجاره اي مستلزم دواتفاق حقوقي است، 
گفت: توافق مالي بين وكيل و موكل براي پرداخت مبلغ يا 
مبالغي به موكل توسط وكيل در ازاي اجاره حساب مورد 
نظر و نكته دوم اينكه تفويض وكالت رسمي به وكيل توسط 

موكل در يكي از دفاتر اسناد رسمي انجام شود. بانك ها در 
توافق مالي بين وكيل و موكل هيچ گونه مداخله مديريتي 
يا سيستمي ندارند.دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوص��ي، افزود: در هر ح��ال در اينكه پديده 
حساب هاي اجاره اي به منظور پنهان كاري و انجام تخلفات 
و جرايم مالي، فرار مالياتي و پولشويي انجام مي گيرد بحثي 
نيس��ت و در اينكه عواقب اين تخلف��ات در نهايت دامن 
دارنده حساب را مي گيرد ترديدي نبايد داشت. پس بايد 
با اين پديده مقابله و آن را به نحو مطلوب ساماندهي كرد و 
مقررات خاص آن را وضع كرد.وي ادامه داد: بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران و نيز شوراي عالي پولشويي در اين 
زمينه بسيار تاثيرگذارند. در كنار آن به همكاران بانكي نيز 
توصيه مي شود حتي المقدور از پذيرش وكالتنامه براي 
افتتاح حساب هاي بانكي و به ويژه حساب جاري مربوط 
به اش��خاص حقوقي خودداري كنند، زيرا ممكن است 
اتهام معاونت در جرايم مالياتي، كالهبرداري يا پولشويي 

متوجه آنان شود.

وصول ۸۰۸ هزار فقره چك رمزدار در كشور
براس��اس آمار بان��ك مركزي ٨٠٨ ه��زار فقره چك 

رمزدار در آذرماه 98 در كشور وصول شد.
به گ��زارش ايِبنا، براس��اس تازه ترين آم��ار اين نهاد 
سياس��ت گذاري پولي بالغ بر ٨٠٨ ه��زار فقره چك 
رمزدار به ارزشي حدود ١٢٣٠ هزار ميليارد ريال در 
آذرماه ١٣٩٨ در كل كش��ور وصول شد كه نسبت به 

ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ب��ه ترتيب 2.7 درصد و 
4.4 درصد افزايش داشته است. در ماه مورد بررسي 
در اس��تان تهران بالغ بر ٢٤٢ هزار فقره چك رمزدار 

به ارزشي بالغ بر ٦٩١ هزار ميليارد ريال وصول شد.
در ماه مذكور 46.5 درصد از تعداد چك هاي رمزدار 
وصولي در سه اس��تان تهران )٣٠ درصد(، خراسان 

رضوي )8.5 درص��د( و اصفه��ان )٨ درصد( وصول 
ش��ده است كه بيشترين س��هم را در مقايسه با ساير 
استان ها دارا بوده اند. همچنين 67.8 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در اس��تان هاي تهران )56.2 درصد(، 
اصفهان )6.3 درصد( و خراسان رضوي )5.3 درصد( 

وصول شده است.

در آذرماه ١٣٩٨ در كل كشور حدود 8 ميليون و 200 
هزار فقره چك وصول ش��د كه از اين تعداد حدود 7 
ميليون و 400 هزار فقره ع��ادي و بالغ بر ٨00 هزار 
فقره رمزدار بوده اس��ت. بر اين اس��اس در كل كشور 
90.1 درص��د از كل تعداد چك هاي وصولي، عادي و 

9.9 درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسي در كل كشور بالغ بر ٢١٠٩ هزار 
ميليارد ريال چك وصول ش��د كه بالغ بر ٨٧٩ هزار 
ميليارد ريال چك عادي و حدود ١٢٣٠ هزار ميليارد 
ريال چك رمزدار است. به عبارتي در كل كشور 41.7 
درصد از كل ارزش چك هاي وصولي، عادي و 59.3 

درصد رمزدار بوده است.
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استقاللبانكمركزي
شرطموفقيتعملياتبازارباز

يك كارشناس اقتصادي درباره آغاز عمليات بازار 
باز و تاثير اين موضوع بر نرخ س��ود و كنترل تورم 
معتقد است: در اقتصادهاي پيشرفته، بانك هاي 
مركزي تالش مي كنند تا با عمليات بازار باز بسياري 
از شاخص ها مانند نقدينگي، تورم، نرخ سود اوراق 

را كنترل كنند.
علي شريعتي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه كشور 
در حال حاضر و به دليل ش��رايط تحريم و ركورد 
در بسياري از شاخص ها در شرايط مناسبي به سر 
نمي برد، افزود: همانطور كه مي دانيد حجم نقدينگي 
در كشور بسيار باالست و حتي شاهد افزايش ريسك 
در بازار سرمايه هستيم. از سوي ديگر موضوع كاهش 
ارزش پول و برابري ريال برابر ارزهاي خارجي هم 
موضوع مهمي اس��ت كه اهميت اجراي درست 

عمليات بازار باز را دو چندان كرده است.
وي با بيان اينكه برخ��ي اقدامات در اقتصاد اثرات 
پروانه اي و بلندمدت دارند، خاطرنشان كرد: سقوط 
در اقتصاد بسيار سريع و رشد بسيار سخت اتفاق 
مي افتد و عمليات بازار باز نيز از جمله اقداماتي است 
كه اثرات آن در بلندمدت در اقتصاد ظاهر مي شود.

شريعتي اولين نياز براي اجراي درست عمليات بازار 
باز را بانك هاي س��الم و شفاف عنوان كرد و افزود: 
شاهد هستيم كه تعهدات بانك ها از سرعت رشد 
اقتصاد بسيار باالتر است و احتمال خطر پانزي وجود 
دارد. در صورتي كه به اين موضوع توجه نشود، در 
آينده بانك هاي بد باعث افزايش سرعت سقوط در 
سيستم بانكي و كاهش ارزش پول ملي خواهند شد 
و به طور حتم اين موضوع افزايش شديد پايه پولي را 

به همراه خواهد داشت.
وي عام��ل دوم در موفقي��ت عمليات ب��ازار باز را 
بانكداري شفاف و نظارت همه جانبه بانك مركزي 
بر بانك ها عنوان كرد و افزود: با اجراي عمليات بازار 
باز نظارت و ارزيابي نظام بانكي بيش از پيش مطرح 
خواهد بود.اين فعال اقتصادي با بيان اينكه پيش از 
اين عنوان مي شد كه بانك مركزي مسوول پاس 
كردن چك هاي دولت است، تصريح كرد: يكي از 
الزامات موفقيت عمليات بازار باز اس��تقالل بانك 
مركزي است زيرا در غير اين صورت اين عمليات 
موفق نخواهد بود. بانك مرك��زي بايد به اندازه اي 
استقالل داشته باش��د كه در زمان خريد و فروش 
اوراق و بازارگرداني، بتواند اوراقي را نخريده و به دولت 
»نه« بگويد.وي ادامه داد: بانك مركزي بايد بتواند 
به دولت بگويد اوراقي را خريداري نمي كنم و دولت 
آن اوراق را در بازار »رپو« يا صندوق هاي ذخيره اي 

و غيره به فروش برساند.

بدهكارترينكشورها
درجهان

كشور ايرلند بيشترين نسبت بدهي خارجي به توليد 
ناخالص داخلي جهان را دارد.

براساس پيش بيني ها مجموع بدهي هاي جهان 
شامل بدهي هاي دولت، ش��ركت ها و بدهي هاي 
خارجي تا پايان سال جاري به حدود 255 تريليون 
 دالر برس��د كه در ط��ول تاريخ رقمي بي س��ابقه 

بوده است.
طبق اعالم سايت بدهي امريكا تا پايان ماه نوامبر، 
ايرلند بيشترين نس��بت بدهي خارجي به توليد 
ناخالص داخلي را در جهان داشته است؛ به گونه اي 
كه اين كشور اكنون بيشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد 

خود بدهي خارجي دارد.
كشور ايرلند با جمعيت چهار ميليون و 818 هزار 
نفري و توليد توليد ناخالص داخلي 187ميليارد و 
700ميليون دالري 894.32 درصد نسبت بدهي 
خارجي به اندازه اقتصاد و نس��بت بدهي دولتي به 
توليد ناخالص داخلي66.60 درصد بيشترين نسبت 
بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي جهان را دارد.
همچنين كشورهاي هلند با 505.16 درصد نسبت 
بدهي خارج��ي به اندازه اقتص��اد و53.88 درصد 
نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي در اين 
رده بندي رتبه دوم را از آن خود كرده اس��ت. براين 
اساس كشورهاي يونان، بلژيك، سوييس و پرتغال 
در رده هاي بعدي قرار دارند.همچنين بر اساس اين 
گزارش امريكا با جمعيت 330 ميليون و 456 هزار 
نفري و 23 تريليون 231 ميليارد و 900 ميليون دالر 
ميزان توليد ناخالص داخلي، 96.76 درصد نسبت 
بدهي خارجي به اندازه اقتصاد اين كشور و 70.10 
درصد نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي 
را دارد.كش��ور چين نيز با جمعيت يك ميليارد و 
434 ميليون و 323 هزار نفري و15 تريليون و 739 
ميليارد و 399 ميليون دالر ميزان توليد ناخالص 
داخلي13.22 درصد نسبت بدهي خارجي به اندازه 
اقتصاد و53.79 درصد نسبت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي را داراست.
براساس اين گزارش كشور ژاپن ديگر قدرت برتر 
اقتصادي در آسيا با جمعيت 126 ميليون و 829 
هزار نفري و چهار تريلي��ون و 603 ميليارد و 629 
ميليون دالر ميزان توليد ناخالص داخلي100.67 
درصد نس��بت بدهي خارجي به ان��دازه اقتصاد و 
247.17 درصد نس��بت بدهي دولت��ي به توليد 

ناخالص داخلي را دارد.
كشور آلمان كه بزرگ ترين اقتصاد در حوزه يورو را 
داراست با جمعيت 83 ميليون و 551 هزار نفري و 
سه تريليون و 857 ميليارد و 633 ميليون دالر ميزان 
توليد ناخالص داخلي 146.35 درصد نسبت بدهي 
خارجي به اندازه اقتصاد و همچنين 61.79 درصد 
نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي را دارد.
 همچنين كش��ور انگلي��س كه به تازگ��ي پس از
 47 سال از اتحاديه اروپا خارج شد با دارا بودن جمعيت

 67 ميليون و 564 هزار نفري و سه تريليون و 633 
ميليارد و 640 ميليون دالر ميزان توليد ناخالص 
داخلي و همچنين 204.25 درصد نسبت بدهي 
خارجي به اندازه اقتصاد و70.91 درصد نس��بت 

بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي را دارا ست.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

تغييرات بازار سهام زير ذره بين »تعادل«

عطش تقاضا، شاخص كل بورس را نجات داد

ضرورت همگام شدن بازار با موج جهاني معامالت الگوريتمي
يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
در پايان معامالت روز يكش��نبه رشد بهاي سهام در 
بس��ياري از گروه ها به خص��وص خودرويي، بانكي و 
فلزي- معدني به رش��د 2 هزار و 32 واحدي شاخص 
كل بورس منجر شد. در اين روز بازگشت بازار سهام 
به م��دار رونق پ��س از آن روي داد كه افت قيمت در 
اغلب نماده��اي موثر بر نماگر اصلي بورس تهران در 
روز ابتدايي هفته به افت 0.22 درصدي شاخص كل 

منجر شده بود.
به دنبال اين رويداد، معامالت روز گذشته نيز با افت 
بيشتر قيمت ها همراه شد و به موجب آن شاخص كل 
بورس تهران در اولين ساعت معامالتي اين روز افتي 
در حدود 3 هزار و 600 واحد را تجربه كرد. با اين حال 
در ادامه معامالت به واس��طه تبديل فش��ار عرضه به 
تقاضا، جريان داد و ستدهاي بورس تهران نيز با تغيير 
مواجه شد. به دنبال اين تغيير در ادامه معامالت روز 
يكشنبه، رشد قيمت نمادهاي شاخص ساز در بورس 
به جبران افت ياد ش��ده انجاميد و نه تنها بس��ياري 
از قيمت ها را از محدوده قرم��ز تابلو خارج كرد بلكه 
موجب شد تا افزايش قيمت در نمادهاي شاخص ساز 
در نهايت دماسنج اصلي بازار سرمايه را به سطح 428 

هزار و 217 واحد برساند.
تغيير جهت ياد ش��ده در اين روز سبب شد تا بورس 
تهران فعاليت روزانه خود را با 2 هزار و 32 واحد رشد 
)معادل 0.48 درصد( به اتمام برساند. اگرچه ثبت عدد 
فوق در اين روز به تنهايي چندان قابل توجه نيس��ت 
اما ثبت نوس��ان 5 هزار و 600 واحدي به نسبت حائز 

اهميت است.
بازگش��ت قيمت ها به مدار صعود در اين روز موجب 
شد تا طي روز يكش��نبه شاهد ثبت ميانگين نوسان 
بيش از ي��ك درصدي قيمت ها در اين بازار باش��يم. 
از جمله نمادهايي كه در اين روز بيش��ترين اثر را به 
رشد شاخص كل بورس داشتند مي توان به نمادهاي 
»فملي«، »حكشتي« و »فارس« اشاره كرد. در ميان 
اين نمادها آنچه جالب توجه بود تغيير جهت »فملي« 
نسبت به روز گذش��ته بود. اين نماد كه در نخستين 
روز هفته به دليل افت قيمت جهاني مس بيشترين 
تاثير منفي را بر نماگر اصلي بازار س��هام گذاش��ت، 
در روز قب��ل تاثير 741 واحدي ب��ر نماگر اصلي بازار 
سرمايه گذاش��ت. گفتني است ارزش معامالت خرد 
در اين روز 3 هزار و 510 ميليارد تومان بوده است كه 
اختالف 182 ميلي��ارد توماني با ارزش كل معامالت 

س��هام در بورس تهران طي روز يكشنبه دارد. در روز 
يكشنبه رشد دسته  جمعي قيمت ها در بورس باعث 
شد تا ارزش بازار ياد شده از هزار و 557 هزار ميليارد 
تومان فرا تر برود. ثبت چنين رقمي مبين آن است كه 
با احتساب ارزش دالر در صرافي هاي دولتي طي روز 
يكشنبه، ورود شاخص كل به كانال 428 هزار واحدي 
ارزش دالري ب��ازار را به 115 ميليارد و 504 ميليون 
دالر رس��انده است. اگرچه رش��د تورمي بهاي ريالي 
بورس تهران و رس��يدن آن به رقم دور از انتظار هزار 
و 557 هزار ميليارد تومان با توجه با افت ارزش ريال 
از نظر بسياري از تحليلگران امري غير معمول نيست 
اما بايد به خاطر داشت كه ثبت ارزش دالري ياد شده 

طي سال هاي اخير بي سابقه است.

همدستيباخوشبيني
همانطور كه در گزارش هاي پيش��ين نيز به آن اشاره 
شد، رش��د قابل توجه قيمت س��هام از ابتداي سال 
جاري تاكنون س��بب ش��ده تا به رغ��م آنكه قيمت 
بس��ياري از نمادها از ارزش تحليل��ي آنها فراتر رفته 
است خوش بيني به تداوم رشد و نقدشوندگي مناسب 
بازار س��رمايه در نهايت به افزايش بي وقفه قيمت در 
هفته هاي اخير منجر ش��ود. در حال��ي كه تا چندي 
قبل بس��ياري از س��رمايه گذاران با تجربه بر خالف 
سرمايه گذاران كوتاه مدتي و كمتر آشنا به ساز و كار 
معامالت سهام همچنان به سرمايه گذاري در نمادهاي 
داراي توجيه بنيادي اصرار مي ورزيدند در حال حاضر 
جريان نقدينگي بيشتر فعاالن بازار را به سمتي سوق 
داده كه نه تنها بي توجه به معيارهاي بنيادي معامله 
مي كنند بلكه حتي ديگر به شايعات پيرامون تجديد 
ارزيابي دارايي ها ني��ز توجهي ندارند و صرفا با ديدن 
افزايش قيمت در س��ابقه معامالتي نمادها يا حجم 
باالي تقاضا به تعداد دستورهاي خريد در نمادهاي 

مورد نظر مي افزايند.
چنين رويكردي سبب ش��ده تا حتي در مواقع قرمز 
پوشي شاخص كل، شاخص كل هموزن كه به نحوي 
بهتر بازتاب دهنده رفتار سرمايه گذاران در نمادهاي 
كوچك است، با افزايش مواجه شود و اغلب درصدهاي 
بهتري را نسبت به ميانگين موزون بازار به ثبت برساند. 
اين شاخص در روز گذشته نيز رفتاري مشابه را به ثبت 
رس��اند و در حالي كه نماگر اصلي بازار سرمايه تنها 
0.48 درصد رشد كرده بود با افزايش 1.18 درصدي 

به كار خود خاتمه داد. 

بازتابحمايتازبازار
البته بايد به خاطر داشت كه نقدينگي اگرچه در حال 
حاضر مهم ترين عامل رونق بازار س��هام است اما تنها 
دليل رشد آن نيست. بايد توجه داشت كه اقدامات دولت 
و س��ازمان بورس براي ورود جهت دهي به نقدينگي 
س��رگردان موجود در اقتصاد كش��ور نيز در اين ميان 
نقش مهمي بازي مي كند. در حالي كه طي دو س��ال 
اخير سعي شده با ايجاد ابزارهاي جديد سرمايه گذاري 
در بورس و فراب��ورس جذابيت بازار س��رمايه افزوده 
شود. مضاف بر آنكه عرضه شركت و تالش براي شدت 
بخش��يدن به خصوصي س��ازي در ماه هاي اخير نيز 
توانسته تا حدودي به آش��نايي افراد بيرون از بازار به 

معامالت سهام موثر باشد. 
روند اخبار منتشر شده در نيمه دوم سال جاري حكايت 
از آن دارد كه توجه به رونق بازار سرمايه و حفظ اقبال 
عمومي به آن نس��بت به گذشته بيش��تر شده است. 
مقامات س��ازمان بورس در كنار بخش هاي مختلف 

دولت درصدد آن هستند تا با تس��هيل ورود مردم به 
بازار سرمايه به تداوم رونق در اين بازار كمك كنند. در 
حالي كه در روز گذشته صحبت ها پيرامون راه اندازي 
ساز و كار فروش تعهدي بيشتر شده، رييس سازمان 
خصوصي سازي نيز از قصد اين سازمان براي تسهيل 
ورود مردم به بازار در قالب استفاده از كد ملي به عنوان 
كد بورسي خبر داده و افزوده است كه اين سازمان درنظر 
دارد تا در ابتداي سال آتي يك صندوق سرمايه گذاري 
20 هزار ميلياردي قابل معامله در بورس را ايجاد كند. 
تمامي اين عوامل در كنار بحث اعتبار دهي بانك ها به 
متقاضيان خريد س��هام و اخبار مربوط به عرضه هاي 
اوليه موجب شده تا افق پيش روي بازار سرمايه حداقل 
با فرض ثبات ش��رايط فعلي، مسيري صعودي و رو به 
رش��د باش��د. در اين ميان اگرچه ميزان عرضه هاي 
اوليه و حجم آن به گفته بس��ياري از كارشناس��ان 
رضايت بخش نيست اما دلگرمي به عرضه غول هايي 
نظير »شستا« سبب ش��ده تا خوشبيني به افزايش 

عمق بازار، همچنان فعاالن بازار را به جذب نقدينگي 
موجود و تخفيف آسيب هاي بالقوه آن اميدوار كند. 

كوتاهازفرابورس
در فرابورس نيز سمت و سوي معامالت طبق معمول 
تشابه بسياري به بورس تهران داشت. شاخص كل اين 
بازار كه در روز شنبه مسيري متفاوت از »تدپيكس« 
را پيموده ب��ود و با ثبت رش��د 10 واحدي گواهي بر 
ارزندگي سهام از ديد خريداران فرابورسي بود، در روز 
جاري اندكي از سرعت رشد خود كاست. بر اين اساس 
»آيفكس« در حالي به معامالت روز يكشنبه خاتمه 
داد كه بيش از 0.62 واحد رشد نكرد. اين رشد اندك 
سبب شد تا نماگر اين بازار بدون تغييري محسوس 
نسبت به روز گذشته در سطح 5 هزار و 415 واحد باقي 
بماند. گفتني اس��ت در اين روز نمادهاي »مارون«، 
»ذوب« و »كوثر« بيش��ترين اثر را بر ش��اخص كل 

فرابورس داشتند.

يك كارش��ناس مالي با اشاره به روند طي شده در دنيا 
در خصوص بهره گيري از معامالت الگوريتمي و استفاده 
از ابزارهاي هوشمند گفت: آنچه اتفاق افتاده در حقيقت 
استفاده از پلت فرم هاي هوش��مند معامالتي است و 
مهم ترين مزيت آن كاهش خطاهاي انساني در داد و 

ستد بازارهاي مالي است.
به گزارش سنا، علي جبل عاملي در تشريح انواع مختلف 
الگوريتم ها و ضرورت همگام شدن بازار سرمايه با اين 
ترند جهاني گفت: برخي از الگوريتم ها مبناي فاندامنتال 
و برخي مبناي تكنيكال دارند، همچنين برخي روي 
اخبار كار مي كنند. موج استفاده از الگوريتم ها بازارهاي 
مالي دنيا را فراگرفته و ما نيز بايد خود را با اين موج همراه 
كنيم. حتي اين موج بايد بخشي از معامله گران سنتي 
را نيز به خود جذب كند، همان طور كه كارگزاري هاي 
قديمي بورسي نيز در اين موضوع وارد و پيشرو شده اند. 
طبيعتا مشتري هاي خوبي براي خود خواهد داشت؛ 
چراكه كس��اني كه س��عي مي كنند از تكنولوژي روز 
اس��تفاده كنن��د از موهبت هاي ايده هاي ن��و و به روز 

بي بهره نمي مانند.

آموزش؛راهصحيحورودمردم
بهميدانبورس

اين كارشناس بازار سرمايه در مورد نقش فرهنگ سازي 
در بازار سرمايه و ايجاد بستر معامالت حرفه اي در بورس 
گفت: بازار سرمايه در كشور ما با وجود سابقه فعاليت 
بيش از 50 س��ال، نسبت به برخي از كشورهاي ديگر 

بازاري جوان است. طبيعتا مس��ائل بسياري درمورد 
بورس براي مردم آش��نا نيست، ولي به همت سازمان 
بورس و شركت اطالع رساني و نهادهاي بازار سرمايه در 
سال هاي اخير احساس وظيفه مناسبي به وجود آمد 
كه از دو جنبه بود؛ يكي از جنبه كسب و كار و ديگري 
از جنبه مسووليت اجتماعي كه بازار سرمايه را به نحو 

مقتضي به افراد و آحاد جامعه معرفي كنند.
وي با تشريح برخي فعاليت هاي نهاد ناظر بازار سرمايه 
براي شناساندن بورس به مردم افزود: به طور طبيعي 
نقش بورس به عن��وان پرچمدار بازار س��رمايه نقش 
مهمي بود كه از طريق برگزاري نمايشگاه ها و مسابقات 
و اطالع رساني در ش��بكه هاي اجتماعي و رسانه هاي 
صوت��ي و تصويري به مردم معرفي ش��د. ضمن اينكه 
به طور طبيعي بازار س��رمايه به س��طوح مختلفي از 
تخصص احتياج دارد، البته بحث فقط آشنا كردن افراد 
نيست، بلكه بايد به آنها مفاهيم ريسك و بازده و نحوه 
كار ابزارهاي متناسب با ريسك و ... را آموزش داد تا از 

آن در شرايط نياز استفاده كنند.
جبل عامل��ي يادآور ش��د: باي��د بپذيريم ك��ه بدون 
فرهنگ س��ازي صحيح هيچ اقدام بني��ادي و موثري 
ميسر نمي شود. ممكن است فردي با اطمينان از خوب 
بودن س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه و بدون اطالع 
درب��اره نحوه فعاليت در آن و تنه��ا با تكيه بر صحبت 
ديگران اقدام به خريد سهمي كند، در اين ميان بدون 
فراگيري فرهنگ سرمايه گذاري اين اقدام نه تنها براي 
او مفيد نيست، بلكه براي وي ابزاري مخرب خواهد بود و 

ممكن است متضرر شده و سرمايه اش را از دست بدهد. 
فرهنگ سازي امري غير قابل انكار در بازار سرمايه است. 
بر اين اساس دوره هاي آموزشي مختلف مي تواند كمك 
كند تا مردم به نحوي صحيح درگير بازار سرمايه شوند.

بورس؛جايگاهواقعينقدينگيسرگردان
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه روزانه 1400 
ميليارد تومان نقدينگي در كشور خلق مي شود، گفت: 
آنچه در خلق اين نقدينگي به ميزان زياد و به طور روزانه 
حائز اهميت است اين اس��ت كه اين نقدينگي در هر 
بازاري وارد ش��ود آن بازار را حرك��ت داده و به صورت 
منطقي يا غيرمنطقي بازار رشد مي كند. در حال حاضر 
ميزان اين نقدينگي به 2200 هزارميليارد تومان رسيده 
و هر روزه نيز در حال افزايش اس��ت. اگر اين نقدينگي 
وارد بازارهايي مانند ارز، مسكن، طال و هر نوع سفته بازي 
ديگر شود، چيزي جز ايجاد تقاضاي كاذب و افزايش 
نرخ ها و در نتيجه تخريب آن بازار و آسيب به مردم در 

پي نخواهد داشت.
وي با تاكيد بر اينكه جايگاه واقعي نقدينگي بازار سرمايه 
است تصريح كرد: به دليل به كارگيري اين نقدينگي از 
كانال بورس در بخش مولد اقتصاد، همه با حركت اين 
نقدينگي به سمت بازار سرمايه خوشحال خواهند بود و 
صاحبان نقدينگي نيز به تدريج به اين نتيجه رسيده اند. 
بر اين اساس كدهاي بورسي جديدي صادر شده و تعداد 
كدهاي بورس��ي به 13 ميليون كد رسيده است. افراد 
جديد و پول هاي جديدي وارد بازار سرمايه شده است و 
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   گزارش ۹ماهه »خوساز« با زيان ۲5ريالي 
منتش�ر ش�د:  ش��ركت صنعتي محورسازان 
ايران خودرو در آخري��ن گزارش خود كه مربوط 

به فعاليت ۹ماهه بود، از زيان 25ريالي خبر داد.
به گزارش س��نا، ش��ركت صنعتي محورسازان 
ايران خودرو در صورت ه��اي مالي ميان دوره اي 
۹ماهه زيان عملياتي را 31ميليارد و663ميليون 
ريال اعالم كرد كه نسبت به مدت مشابه سال مالي 
گذشته 62درصد افزايش يافته است. همچنين 
زيان خالص شركت به 27ميليارد و 446ميليون 
ريال و زيان انباش��ته با افت 15درصدي به مبلغ 
210ميليارد ريال رس��يد. با توج��ه به تصميم 
هيات مديره مبني بر افزايش سهم توليد شركت 
از سبد محصوالت ايران خودرو و همچنين ساير 
اقدامات الزم جهت برون رفت از ش��رايط فعلي، 
پيگيري هاي ش��ركت مبني ب��ر افزايش تعديل 
نرخ فروش محصوالت و داخل س��ازي بخش��ي 
از قطعات و... در دس��ت اقدام اس��ت. »خوساز« 
در تش��ريح اهداف و برنامه ه��اي راهبردي خود 
در خصوص توليد و فروش محصوالت اعالم كرد 
كه به دنبال تعري��ف پروژه هاي جديد به منظور 
افزايش سبد محصوالت است. عالوه بر اين قصد 
دارد تعريف پروژه SBU به منظور كنترل و كاهش 
هزينه هاي سازمان و ايجاد بستر مناسب در جهت 
اخذ گريد A ساپكو داشته باشد. اجراي سيستم 
خودكنترلي، بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان 
با هدف كاه��ش فعاليت هاي م��وازي و افزايش 
بهره وري و توسعه باورها و نگرش هاي كاركنان در 
سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اكسل هاي 
خودروهاي سبك از ساير برنامه هاي با اهميت اين 
شركت است. »خوساز« در راستاي اصالح ساختار 
سازماني به دنبال ايجاد ارتباطات مناسب درون 
سازماني و چابك سازي س��ازمان است تا اصالح 
ساختار مالي در جهت بهينه كردن گزارش ها و 

استفاده از دارايي را عملياتي كند.

   سود ۲56 ريالي »فرآور« در ۹ ماه:  شركت 
فرآوري مواد معدني اي��ران در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي ۹ماهه، س��ود هر سهم را 256ريال 
اعالم كرد. ش��ركت فرآوري م��واد معدني ايران 
در گزارش ۹ماهه منتهي به 30آذر13۹8 س��ود 
انباشته اين دوره را 744ميليارد ريال اعالم كرد 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال مالي گذشته 
7درص��د افزايش يافته اس��ت. همچنين س��ود 
عملياتي نيز با كاهش 53درصدي به 15۹ميليارد 
و 2۹۹ميلي��ون ريال و س��ود خال��ص با كاهش 
48درصدي به 168ميليارد و 8۹6ميليون ريال 
رسيد. اين ش��ركت سود هرسهم طي دوره مورد 
گ��زارش را در حال��ي 256ريال اع��الم كرده كه 
نسبت به دوره مشابه سال مالي گذشته ۹1درصد 
كاهش يافته اس��ت. همچنين نس��بت به دوره 
6ماهه نيز از مبلغ يك هزار و 754ريالي به مبلغ 
256ريال كاهش يافته است كه دليل آن افزايش 
سرمايه شركت بوده است. در اهداف و برنامه هاي 
اعالم ش��ده »فرآور« در خصوص توليد و فروش 
محصوالت اعالم شده است كه شركت براساس 
برنامه اعالمي پيش بيني شده از 8هزار تن شمش 
توليدي حدود 7500تن را به فروش مي رساند. 
از س��وي ديگر در 3ماهه پاياني مقدار 3000تن 
فروش صادراتي و 2188تن فروش داخلي برآورد 
شده اس��ت؛ از فروش خارجي حواله مربوطه به 
شركت حق العمل كار واگذار شده و شركت براي 
فروش داخلي هم در حال رايزني و توافقات نهايي 
اس��ت. »فرآور« در تاري��خ 26آذر13۹8 با توجه 
به برگزاري مجمع عموم��ي فوق العاده، افزايش 
س��رمايه 450درصدي را به تصويب رساند و در 

حال طي كردن مراحل ثبتي است.

   ۲۲ توم�ان س�ود حاصل از واگ�ذاري در 
»وپت�رو«:  ش��ركت س��رمايه گذاري صناي��ع 
پتروشيمي در صورت وضعيت سرمايه گذاري هاي 
خود در بورس از رشد 5هزار و 57۹ميليارد ريالي 
خبر داد. شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6ماهه 
منتهي به 30 آبان 13۹8 را منتش��ر كرد. در اين 
اطالعيه س��ود محقق شده هرس��هم براي دوره 
6ماهه مبلغ ۹4ريال اعالم ش��ده است. »وپترو« 
در اين گزارش س��ود عمليات��ي را 33ميليارد و 
814ميليون ريال، س��ود خالص را 170ميليارد 
ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره را ي��ك هزار و 
215ميليارد ريال منتش��ر كرد. اين ش��ركت در 
صورت وضعيت پرتفوي سهام شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس از رشد 5هزار و 57۹ميليارد ريالي 
خبر داد . همچنين بهاي تمام شده اين شركت در 
پرتفوي منتشر شده با افزايش 2۹0ميليارد ريالي 
به يك هزار و 43۹ميليارد ريال رسيد. ارزش بازار 
اين شركت در پرتفوي بورسي نيز با افزايش يك 
هزار و501ميلي��ارد ريالي به 7هزار و 1۹ميليارد 
ريال بالغ شده است. »وپترو« طي دوره مالي مورد 
گزارش مبلغ سهام واگذار ش��ده را 510ميليارد 
و 461ميلي��ارد ري��ال اع��الم كرد كه س��ود اين 
واگذاري ها به 221ميلي��ارد و 150ميليون ريال 
بالغ شده است. اين شركت سهام خريداري شده در 
بورس طي اين دوره را 57۹ميليارد و 512ميليون 
ريال منتشر كرد. اهداف و برنامه هاي تدوين شده 
اين ش��ركت در خصوص تركيب پرتفوي شامل 
اصالح ساختار مالي شركت اصلي و شركت هاي 
تابعه، پيگيري مستمر وصول مطالبات و اصالح 
سبد سرمايه گذاري هاي شركت اصلي است كه 
»وپترو« با اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
در تامين مالي در برنامه هاي خود قرار داده است.

اين ش��ركت در برآوردي كه از برنامه هاي تامين 
مالي و تغييرات هزينه هاي مالي براي دوره 6ماهه 
منتهي به 31ارديبهشت13۹۹ دارد به استفاده 
از ظرفيت هاي بازار سرمايه در جهت تامين مالي 
اش��اره دارد كه تاكيد آن روي افزايش س��رمايه و 

انتشار اوراق بدهي است.

دورنمايبازارسرمايهپسازراهاندازيفروشتعهدي
فروش استقراضي بعد از نظارت كميته فقهي سازمان 
بورس در نهاي��ت با اعمال تغييراتي به فروش تعهدي 
تغيير نام داده و طبق وعده مسووالن قرار است تا پايان 
ماه جاري رونمايي ش��ود. در اين راس��تا كارشناسان 
رونمايي از يك ابزار مالي جديد را به نفع بازار سرمايه، 
كاهش ريس��ك و افزايش حجم نقدش��وندگي بازار 
مي دانند. به گزارش ايسنا، زمزمه هاي راه اندازي اختيار 
معامالت و خريد و فروش اس��تقراضي از سال 13۹5 
به گوش مي رس��د و از آن زمان تاكن��ون نه تنها زمان 
راه اندازي آن از زبان مسووالن متغير بوده، بلكه ماهيت 
آن نيز به چالش كشيده شده و در برهه اي از زمان مطرح 
شد كه كميته فقهي سازمان بورس فروش استقراضي را 
مشروع نمي داند و قرار است ابزاري با نام فروش تعهدي 

جايگزين فروش استقراضي شود.
اتفاقي كه اظهارات اخير شاپور محمدي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار بر آن صحه گذاشت و نه تنها به نظر 
مي رس��د فروش تعهدي به صورت رسمي جايگزين 
فروش استقراضي شده است، بلكه به گفته وي، فروش 

تعهدي تا دو هفته ديگر راه اندازي خواهد شد.

فروشتعهديچيست
محمدي در اين راستا به ايسنا توضيح داد كه فروش 
تعهدي سهام، شكل طراحي ابزار مالي اسالمي شده 
فروش استقراضي بوده و مبتني بر دو عقد وكالت است 
كه اين فرآيند را از نظر ش��رعي امكان پذير مي كند. 
فروش اس��تقراضي از نظر ش��رعي به شكل غربي در 
ايران قابل پياده سازي نيست. از اين جهت با تركيب 
دو وكالت اين امكان فراهم ش��ده اس��ت كه فروش 
اس��تقراضي در ايران راه اندازي و تحت عنوان فروش 

تعهدي ناميده شود.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه فروش تعهدي تا پايان س��ال 
13۹8 اجرايي مي شود و يك ابزار جديد به ابزارهاي 
مالي اضافه خواهد شد، گفت كه سازمان بورس در 
اين حوزه كار خود را تقريبا تمام كرده و اين موضوع 
در حال حاضر در اختيار ب��ورس تهران و فرابورس 

ايران است.
بر اين اساس، تا دو هفته آينده يعني قبل از به پايان 
رسيدن بهمن، فروش استقراضي تحت عنوان فروش 
تعهدي در ايران اجرايي خواهد شد. راه اندازي فروش 

تعهدي مصوبه شوراي عالي بورس و همچنين كميته 
فقه��ي را اخذ ك��رده و هم تاييد فقه��ي و هم تاييد 

شوراي عالي بورس را دارد.

فروشتعهديباعثكاهش
ريسكبازارميشود

همچنين در اين زمينه يك كارش��ناس بازار سرمايه 
با اس��تقبال از راه اندازي ابزارهاي جديد مالي در بازار 
س��رمايه، مزاياي فروش تعهدي بر اين بازار را تشريح 
كرد. فردين آقابزرگي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر 
اينكه هرچه به عنوان تنوع و ابزارس��ازي در بازارهاي 
مالي و بازار س��رمايه به كار گرفته ش��ود، براي ايجاد 
زيرساخت هاي الزم براي ايجاد شادابي، كاهش ريسك 
و افزايش حجم نقدشوندگي بازار بسيار كمك كننده 
است، اظهار كرد: فروش استقراضي يكي از ابزارهايي 
بود كه در ابعادي نقاط مبهمي از لحاظ شرعي داشت 
كه با ساز و كاري كه كميته فقهي بورس در نظر گرفت 

ابهامات برطرف و فروش تعهدي نامگذاري شد.
وي با بيان اينكه فروش تعهدي جزو تكميل كننده ترين 

ابزارهايي اس��ت كه باعث محدوديت نوس��ان قيمت 
مي شود، گفت: اين اتفاق نه با اعمال محدوديت نظارتي 
بلكه به صورت خود التزام برآوردي از يك گزينه اي به 
منظور پيشگيري از نوسان شديد چه در جهت افزايش 

و چه در جهت كاهش محسوب مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه ايجاد تفكر 
استفاده حداكثري از ابزارهاي مالي و تنوع بخشي به 
ابزارهاي مالي بسيار كمك كننده است، ابراز كرد: در 
يك ابعادي فروش استقراضي به منزله مقايسه با الين 
اعتباري اس��ت كه در اختيار يك سرمايه گذار يا فعال 
بازار قرار داده مي ش��ود؛ در نتيجه با در اختيار داشتن 
همچنين ابزاري، حتي در زماني كه دارنده سهام شخص 
نباش��د اين اختيار را به دست مي گيرد. يعني حكم بر 
دارندگي س��هام امكان ايجاد فروش را سد نمي كند و 
حتي كس��اني كه دارنده سهام نيستند، امكان فروش 
س��هام در آينده را پيدا مي كنند و تعهد مي دهند كه 

سهام را مجددا برگردانند.
آقابزرگي ب��ا بيان اينكه فروش تعهدي ب��ازه زماني و 
گمانه زني هاي كارشناسي در قالب قيمت در آينده را تا 

حدود زيادي تعيين مي كند، ادامه داد: بنابراين مي توان 
آن را مش��ابه اعتباري كه در اختيار يك ش��خص قرار 
گرفته است بدانيم. فروش تعهد كمك زيادي به افزايش 
حجم نقدشوندگي و افزايش حجم معامالت مي كند. 
هرچه حجم بازار و ريس��ك بازار كثرت داشته باشد، 
ريسك نوس��ان قيمت و حتي ريسك سرمايه گذاري 

كاهش پيدا مي كند كه جزو رسالت و ذات بازار است.
وي در ادام��ه با تاكيد بر اينك��ه حجم معامالت بيش 
از ۹0 درص��د بازارهاي س��رمايه در دنيا ب��ه ابزارهاي 
مالي، مشتقات و س��اير اوراق بازار به جز سهام و حق 
تق��دم برمي گردد، اظهار كرد: تع��داد بورس هايي كه 
معامالت شان محدود به سهام و حق تقدم است بسيار 
محدود بوده كه بورس ايران نيز در رده اين بورس ها قرار 
دارد. بنابراين راه اندازي فروش تعهدي دريچه روشني 

رو به توسعه و تعالي بازار سرمايه است.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار اميدواري كرد كه 
ايجاد اين ابزارها و ايجاد تن��وع در ابزارهايي كه به كار 
گرفته مي شود، در نهايت با حداكثر كارايي و بهره وري 

در جهت تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي باشد.

سبدگردان ها رونق گرفته اند. جبل عاملي انتظار افزايش 
حجم و ارزش معامالت را همزمان با ورود نقدينگي هاي 
جديد دور از ذهن ندانست و يادآور شد: اين نقدينگي 
گردش مالي بسياري را در بازار ايجاد مي كند، به طوري 
كه حتي در روزهايي كه شاخص رشد زيادي نيز ندارد 
حجم و ارزش معامالت عددهاي خوبي را ثبت مي كند 

كه نشان از قدرت پول در بازار است.

سهمهايخوببهرشدخودادامهميدهند
جبل عاملي در پيش بيني خود از روند بازار در ماه هاي 
پي��ش رو گف��ت: به دلي��ل وجود برخي ريس��ك هاي 
غيرسيستماتيك نمي توان روند بازار را پيش بيني كرد، اما 
نكته اي كه وجود دارد اين است كه پس از رشد چشمگير 
بازار، در ادامه سهم ها راه خود را از هم جدا مي كنند. چراكه 
ويژگي ارزش ذاتي هر سهم از هيجان موجود تا به امروز 

مي كاهد. بر اين اساس معامالت بنيادي تر خواهد شد.
وي با تاكي��د بر توجه بهتر بازار به گزارش هاي ۹ ماهه 
نسبت به گزارش هاي 6 ماهه خاطرنشان كرد: اثر اين 
توجه در بازار محسوس بود، به طوري كه حتي معامله 
گران جديد نيز كم كم به روش منطقي معامالت سوق 
داده ش��ده اند. بنابراين نمي توان گفت كه بازار به طور 
قطع صعودي يا به طور قطع نزولي است؛ بلكه در همين 
محدوده و با توجه به بنياد و گزارش س��هم ها حركت 
مي كن��د و برآيند اين حركت ها نيز روند ش��اخص را 
مي سازد.البته با اقداماتي كه در جهت هدايت نقدينگي 
به سمت بازار انجام مي ش��ود مي توان گفت كه روند 
به طور كلي صعودي خواهد بود. جبل عاملي عرضه هاي 
اوليه را در مقطع كنوني نياز بازار س��رمايه دانس��ت و 
تصريح كرد: چنانچه عطش بازار با عرضه اوليه و انتشار 
سهم هاي جديد پاسخ داده نشود، نقدينگي ممكن است 
وارد سهم هايي شود كه يا بنياد مناسبي ندارند يا رشد 

خود را كرده اند. ضمن اينكه اگر بخواهيم نقدينگي را 
در جامعه به خوبي مديريت كنيم، هيچ جايي شفاف تر 
و قابل ردگيري تر از بورس نيست. بنابراين اميدوارم از 
طريق عرضه هاي اوليه و عرضه هاي سهام شناور آزاد 
بتوانيم عطش سرمايه گذاراني كه در يك سال اخير به 

بازار سرمايه اقبال خوبي نشان داده اند را پاسخ دهيم.

نقشبازاربدهيپررنگترشدهاست
كارشناس بازار سرمايه در خصوص نقش رونق بورس 
در خروج اقتصاد از ركود در شرايط فعلي گفت: مساله 
مهم اين است كه نبايد بازار سرمايه را تنها محدود به 
معامالت ثانويه سهام بدانيم؛ چراكه بحث بازار بدهي و 
تامين سرمايه از طريق بورس بسيار حائز اهميت است. 
در يك سال اخير هم بخش دولت و هم بخش خصوصي 
توجه ويژه اي به تامين سرمايه از طريق بازار سرمايه به 
جاي تامين س��رمايه از بازار پول داشته و دارند. ضمن 
اينكه ابزارهاي جديدي نيز طراحي شد و خلق ابزارها 
براي پوش��ش انواع نيازهاي تامين مالي از طريق بازار 

سرمايه ادامه دارد.
وي رونق تامين مالي از طريق بازار سرمايه و هدايت آن 
به بخش هاي مولد اقتصاد را براي مردم انگيزه بخش 
ارزيابي ك��رد و افزود: چنانچه اي��ن انگيزه ها و تامين 
مالي پروژه هاي مولد براي مردم به خوبي تشريح شود، 
مشاركت مردم در بورس و هدايت نقدينگي به بخش 
واقعي اقتصاد افزايش مي يابد؛ چراكه اين مهم فقط از 
طريق بازار سرمايه رخ مي دهد. البته به شرط عمق پيدا 
كردن بازار بدهي و توسعه آن و همين طور صندوق هاي 
س��رمايه گذاري كه پش��توانه تامين مالي تعدادي از 
پروژه ها مي شوند مي توان به بخش واقعي اقتصاد كمك 
كرد، ضمن اينكه معامالت ثانويه نيز جزئي از بازار است 

و نمي توان آن را ناديده گرفت.
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دو راهي مقررات زدايي يا مبارزه با فساد

تجارت در ايام تحريم
فراز جبلي| 

اقتصاد ايران جزو پر قانون ترين كش��ورها است. در 
حالي كه رويه قضايي در بس��ياري از كشورها مطرح 
اس��ت، در ايران براي هر مس��اله اي چندين قانون و 
ده ها مقررات وضع شده است به گونه اي كه چندين 
سال است حجم قوانين باعث بروز مشكالت مي شود 
و هيات هاي مقررات زدايي ايجاد ش��ده است. با اين 
وجود مشكالت زيادي در بحث فساد وجود دارد و با 
وجود داشتن قوانين متعدد هيچگاه فساد كاهش پيدا 
نكرد. حال در دوره تحريم به سر مي بريم و مسيرهاي 
زيادي بر روي فعاليت بخش خصوصي بس��ته است. 
در چنين شرايطي درخواست مكرر بخش خصوصي 
برداشتن قوانين دس��ت و پا گير است اما سوال اين 
اس��ت كه با حذف اين مقررات آيا مشكل فساد بدتر 
نخواهد شد؟ تجربه قبلي دوره تحريم و حذف بعضي 
مقررات به ق��دري تلخ بود كه هنوز هم با گذش��ت 
چندين سال بعضي از اين پرونده ها به نتيجه نرسيده 
است. آيا قرار اس��ت در صورت حذف قوانين همان 

تجربه تكرار شود؟

  تحريم هاي داخلي
اصط��الح تحريم هاي داخل��ي بارها از س��وي افراد 
گوناگوني به كار رفته است. بخش خصوصي معتقد 
است كه بيش��تر از مش��كالت خارجي ما در داخل 
مش��كل داري��م و اگر مس��ووالن دولت��ي همكاري 
مي كردند، تحريم ها اقتصاد اي��ران را فلج نمي كرد. 
هرچن��د نمي توان به صورت كل��ي در اين خصوص 
نظر داد اما واقعيت اين است كه ساختار بيش از حد 
بروكراتيك ايران حتي در دوران غيرتحريم هم براي 
فعاالن اقتصادي مش��كالتي ايج��اد مي كرد. اكنون 
با شديد ش��دن تحريم ها عمال مش��كل رنگ و بوي 
جدي تري به خود گرفته و در بعضي فعاليت ها تجارت 

مختل شده است.
ب��راي مثال در بحث صنايع غذاي��ي، ايران مقرراتي 
دارد ك��ه صادركنندگان مواد غذايي ب��ه ايران بايد 
مدرك گواهي بهداشت ارايه دهند. با توجه به اينكه 
اين نوع گواهي صرفا براي كاال به مقصد ايران صادر 
مي شود طبيعتا مشكالت جدي در دوره تحريم پيش 
مي آيد. از سوي ديگر با توجه به تقلب بسيار در گواهي 
بهداشت، شركت هاي خارجي موظف هستند گواهي 
بهداشت محصول خود را به تأييد سفارت ايران در آن 
كشور برس��انند. در حالي كه اصوال قرار است تحريم 
دور زده شود و طرف خارجي قرار نيست مطلع شود 
كه كاالي خريداري ش��ده به داخ��ل مرزهاي ايران 
مي رود. در چنين شرايطي كماكان وزارت بهداشت 

بر دريافت گواهي بهداشت براي واردات مواد غذايي 
اصرار دارد. شايد برداشتن اين الزام هرچند مشكل 
تحريم را موقتا حل كند اما بعدا صرفا يك سوءاستفاده 
در واردات مواد غذايي مشكالت جدي براي صنايع 
غذايي ايجاد كند و جو نااطميناني در كش��ور ايجاد 
شود. مثال ذكر شده در خصوص گواهي بهداشت در 
بسياري ديگر از بخش ها وجود دارد و اصوال نمي توان 
خطر افزايش فس��اد اقتصادي در اين خصوص را مد 

نظر قرار نداد.

  رابطه مستقيم تحريم و فساد
نگاهي به آمارها و شاخص هاي جهاني تحريم نشان 
مي دهد كه هر زمان فشار تحريم ها بيشتر شده، فساد 
هم گسترش يافته اس��ت و در دوراني كه تحريم ها 
كاهش يافت، وضعيت ش��اخص فس��اد ه��م بهبود 
يافته است. بعد از برجام كه تحريم ها تا حدودي رفع 
ش��ده و برخي موانع تجارت با ساير كشورها از ميان 
برداشته شده بود، شاخص درك فساد اقتصاد ايران 
هم در شرايط بهتري قرار گرفت، اما حاال كه دوباره 
شديدترين تحريم ها بر كش��ور تحميل و برجام نيز 

به دست فراموشي سپرده ش��ده، وضعيت فساد در 
ايران نيز س��ير نزولي به خود گرفته اس��ت. آخرين 
بررسي هاي شاخص درك فس��اد سازمان شفافيت 
بين الملل نش��ان مي ده��د ايران در س��ال ۲۰۱۹ 
ميالدي در جاي��گاه ۱۴۶ام جهان از نظر ش��اخص 
درك فساد ايس��تاد كه نسبت به سال ۲۰۱۸ با رتبه 
۱۳۸ام پايين تر است. همچنين در سال ۲۰۱۹ امتياز 
ايران ۲۶ برآورد شد كه ۲ نمره از سال ۲۰۱۸ كمتر 
است. به نوش��ته معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران از س��ال ۹۶ كه تحريم هاي امريكا عليه ايران 
دوباره بازگشت و اياالت  متحده از برجام خارج شد، 
شاخص هاي مختلف اقتصادي هم با مشكل مواجه 
شدند. روند س��االنه توليد ناخالص داخلي كه سال 
۹۶ نزديك به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده بود، 
در سال ۹۸ به ۵۹۸ هزار ميليارد تومان رسيد. رشد 
اقتصادي هم كه س��ال ۹۵ ركورد ۱۲ درصد را ثبت 
كرده بود و س��ال ۹۶ هم وضع خوبي داش��ت، براي 
سال ۹۸، منفي ۹,۵ درصد خواهد بود. در سال هايي 
كه تحريم ها عليه ايران وضع  ش��ده، امتياز كشور در 
نماگر كنترل فساد ش��اخص حكمراني خوب بانك 

جهاني كاهش  يافته اس��ت. در س��ال هاي ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۱ امتياز اين ش��اخص به ترتيب ۱۷.۶ و ۲۰.۴ 
بوده كه حاال در س��ال ۲۰۱۸ به ۱۵.۹ رسيده است. 
اين در حالي است كه سال ۲۰۰۲، امتياز اين شاخص 
۵۰ بوده است. عالوه بر امتياز، رتبه ايران هم وضعيت 
بدتري در كنترل فس��اد را به نمايش گذاشته است. 
رتبه ايران در س��ال ۲۰۱۰، ۱۷۱ و در سال ۲۰۱۸، 
۱۷۶ بوده اس��ت، در حالي كه ايران در سال ۲۰۰۴، 

پله ۱۲۲ ام را اشغال كرده بود.

  آيا مشكل در مقررات زدايي است؟
اما مس��اله اصلي كه در اين مي��ان كمتر به آن توجه 
مي ش��ود اين واقعيت اس��ت كه آيا اصوال مشكل در 
مقررات زدايي است؟ در اين دوران مقررات رسمي 
كمي بود كه به دليل تحريم برداش��ته شود. بلكه به 
دليل مش��كل تحريم صرفا امكان پيگيري و نظارت 
كاهش يافته بود. در حقيقت مسوولي كه بايد نظارت 
انجام دهد چون متوجه مي شود امكان نظارت وجود 
ندارد ممكن است خود درگير چرخه فساد شود و از 
همين جا مش��كل آغاز مي شود. در اكثر پرونده هاي 

فس��اد در دوره قبلي تحريم يك س��ر ماجرا مقامات 
دولت��ي اي بودند ك��ه امتيازات خ��اص فراقانوني يا 
غيرقانوني به كس��اني ارايه دادند ك��ه بعدا به عنوان 

مفسد اقتصادي اعالم شدند.
اما با اين وجود هنوز مس��اله اصلي پابرجا است؛ اگر 
بخواهيم زير اين فش��ار كماكان بر موضوع مبارزه با 
فساد تأكيد كنيم، مشكل جدي تري به نام تحريم و 
فلج شدن اقتصاد را شاهد هستيم. چه دوست داشته 
باشيم چه خير از نظر مقررات بين المللي شركت هاي 
ايراني كه اقدام ب��ه دور زدن تحريم مي كنند كاري 
خالف قان��ون انجام مي دهند اما چون تحريم ها يك 
طرفه است طبيعتا شركت هاي ايراني مقصر نيستند. 
مشكل از جايي شروع مي شود كه ساز و كار دور زدن 
تحريم به دور زدن قوانين داخلي تسري پيدا مي كند.

  نهادهاي نظارتي بخش خصوصي
پتانسيلي كه تا به امروز كمترين توجه به آن شده است 
تشكل هاي بخش خصوصي است. از يك سو مقامات 
دولتي نمي توانند به صورت صري��ح مراحل دور زدن 
تحريم را اعالم كنند و مس��يرهاي بخش خصوصي با 
اين كار لو مي رود به همين دليل همه چيز در سكوت 
اتفاق مي افتد و از س��وي ديگر ام��كان نظارت وجود 
ندارد. تفاوت اين دوره با دوره قبلي تحريم گس��ترش 
بسيار زياد تشكل ها اس��ت به گونه اي كه ديگر صنف 
يا گروهي از بازرگانان و فعاالن اقتصادي وجود ندارند 
كه داراي تشكلي رس��مي و ثبت شده نباشند. بر اين 
اساس تش��كل هايي كه اعضاي آن به تجارت خارجي 
مي پردازند مي توانند نظارت بر اعضاي خود را با كمك 
نهادهاي دولتي و حاكميتي انجام دهند. اين تشكل ها 
به خاطر حضور در سطح جامعه اقتصادي بهتر از هر نهاد 
دولتي از مسيرها و وقايع در حال رخ دادن اطالع دارند و 
متوجه مشكالت كار هستند. در عين حال چون مسير 
از سمت دولت نيست امكان پيگري توسط كشورهاي 
ديگر نيز كمتر است. اين تشكل ها مي توانند بر عملكرد 
ش��ركت هايي كه به خاط��ر دور زدن تحريم از بعضي 
موارد قانوني معاف مي شوند نظارت كنند و با اين كار 
مشخص مي شود كه در صورت بروز مشكل چه نهادي 

پاسخگو است. 
ايجاد تشكل هاي بخش خصوصي صرفا براي چانه زني 
براي بهبود وضعيت بنگاه هاي بخش خصوصي نبوده 
اس��ت و يكي از مهم ترين اهداف چني��ن نهادهايي در 
تمامي كش��ورها تحقق اهداف ملي اس��ت. در چنين 
شرايطي چاره اي نيست جز آنكه با توجه به شرايط كشور 
و بحراني كه تحريم در اقتصاد ايران ايجاد كرده است از 
تمامي ظرفيت ها به نفع منافع ملي ايران استفاده شود.

رييس كميسيون خدمات فني-  مهندسي اتاق ايران مطرح كرد

خأل قانوني مانع مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه ها 
رييس كميسيون احداث و خدمات فني- مهندسي 
ات��اق اي��ران اس��تفاده از ايده مش��اركت عمومي-

خصوصي را راه حلي مناس��ب در راس��تاي تكميل 
بخش قاب��ل توجهي از طرح هاي نيمه تمام كش��ور 
دانست و تصريح كرد: اگر تا به امروز نتوانستيم در اين 
وادي موفق عمل كنيم به دليل نبود قانون منسجم 

براي مشاركت است. 
در اين همايش به اهميت استفاده از مدل مشاركت 
عموم��ي- خصوصي در اج��راي پروژه هاي عمراني 
اشاره شد و پيش نيازهاي تحقق اين مدل در اقتصاد 

ايران مورد بررسي قرار گرفت.
كميس��يون احداث و خدمات فني- مهندسي اتاق 
ايران با توجه به اهميت جايگاه مشاركت عمومي- 
خصوصي در اقتصاد و پيشرفت طرح ها و پروژه هاي 
عمران��ي، س��مينارهايي ب��ا محتواي زيس��ت بوم 
مش��اركت عمومي-خصوصي برگزار مي كند. اين 
سمينارها به صورت هفتگي و در حوزه هاي مختلفي 
چون، س��المت، آب و فاضالب، حمل ونقل هوايي، 

نيروگاه هاي برق آبي، حمل ونقل زميني، ش��هري، 
برق حرارت��ي، فناوري اطالع��ات و فرهنگ برگزار 
مي شود. محسن چمن آرا، رييس كميسيون احداث 
و خدمات فني- مهندسي در همايشي كه به منظور 
تشريح سياست ها و ديدگاه هاي اين كميسيون براي 
برگزاري سلسله س��مينارهاي زيست بوم مشاركت 
عمومي-خصوصي برگزار ش��ده بود، بي توجهي به 
مش��اركت در اجراي پروژه هاي عمراني را باال بودن 
ريسك س��رمايه گذاري، س��ود باالي فعاليت هاي 
نامولد، تأمين مالي س��خت و ع��دم تعريف حقوق 

مالكيت فكري در كشور عنوان كرد.
به باور او نبود قانون منس��جم در مورد مشاركت از 
ديگر علل بي رغبتي س��رمايه گذاران به استفاده از 
اين روش اس��ت. از س��وي ديگر بي اعتمادي بخش 
خصوصي به دستگاه هاي دولتي مانع از توسعه ايده 
مشاركت در كش��ور مي ش��ود. اين فعال اقتصادي 
ناآشنايي بخش خصوصي و دولتي با اصول مشاركت 
را مورد توجه قرار داد و گف��ت: بايد بپذيريم كه در 

ش��ناخت اين مدل، تالش كافي ص��ورت نگرفته و 
علي رغم توجه جهاني به اجراي پروژه هاي عمراني 
از طريق مش��اركت، در ايران هنوز اين مدل جايگاه 

خود را پيدا نكرده است.
در همين رابط��ه علي عبدالعل��ي زاده كه زماني در 
اتاق ايران مس��ووليت پيگيري واگذاري طرح هاي 
نيمه تمام به بخش خصوصي را داش��ت، عمده ترين 
دليل نهادينه نشدن مشاركت عمومي- خصوصي در 
كش��ور را بزرگي دولت دانست و تصريح كرد: دولت 
بزرگ با هزينه هاي جاري باال مجبور به اس��تقراض 
مي ش��ود كه پيامد آن باال رفتن بهاي ارز و طال و در 

نتيجه ايجاد تورم در اقتصاد است. 
وي ادامه داد: از طرف ديگر دولت بزرگ، انتظارات 
مردم از خود را بيشتر مي كند و همين موضوع دليلي 
است براي رشد بيشتر دولت تا بتواند به اين انتظارات 
پاسخ دهد. هرچند به تدريج كه اين سيكل ادامه پيدا 
مي كند، كيفيت خدمات ارايه ش��ده از طرف دولت 
هم كاهش مي يابد، اس��تانداردها رعايت نمي شود 

و بخش خصوصي به عنوان يك اس��تعداد دس��ت 
نخورده باقي مي ماند.

عبدالعلي زاده با اش��اره به نب��ود بودجه كافي براي 
برآورده كردن تمام انتظارات ايجاد ش��ده از دولت، 
تأكيد كرد: با ادامه اين روند اجراي طرح هاي عمراني 
و احياي زيرس��اخت هاي كش��ور مغف��ول مي ماند 
و فرآينده��اي مطالعاتي و برنامه ريزي توس��عه اي 
فراموش مي ش��وند چون توجه به نيازهاي روزمره 
مردم جايگزين اين بخش مي شود و در نهايت جدايي 
مردم از دولت اتفاق مي افتد چراكه در نهايت نيازهاي 

آنها هم برآورده نمي شود.
وي ادامه داد: جدايي ملت از دولت، سرمايه اجتماعي 
را كاهش داده و مشكالت جديدي را در سطح جامعه 
به وجود مي آورد. او در ادامه باور مردم و مش��اركت 
دادن آنها در اجراي طرح ه��ا و پروژه ها را به عنوان 
راه حل اين مس��اله مط��رح كرد و گف��ت: در تمام 
دنيا براي پيش��گيري از اتفاقاتي كه تشريح كردم، 
مش��اركت عمومي- خصوصي مورد توجه دولت ها 

قرار گرفته اس��ت. طي ۱۵۰ س��ال گذشته اين نوع 
مش��اركت در دنيا رش��د قابل مالحظه اي داشته و 
ابعاد بزرگي پيدا كرده است حتي پا را از حوزه هاي 
اقتصادي و اجتماعي فراتر گذاشته و در بخش هاي 
امنيتي و نظامي نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

عبدالعلي زاده، نياز زيرساخت هاي نهادي و قانوني 
براي توسعه مشاركت عمومي- خصوصي در كشور را 
مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
مع��ادل ۸۰ ميليارد دالر طرح نيمه تمام در كش��ور 
وجود دارد كه تكميل آنها تنها به كمك مش��اركت 

بخش خصوصي امكان پذير است.
وي در ادام��ه از تهي��ه اليحه مش��اركت عمومي- 
خصوصي به همت ات��اق ايران و س��ازمان برنامه و 
بودجه خبر داد و تأكيد كرد: اين اليحه تهيه شده و 
در حال بررسي اس��ت. اما بايد توجه داشت كه جدا 
از ايجاد زيرس��اخت هاي قانون��ي و نهادي، آموزش 
مشاركت و اتخاذ رويكرد علمي در اين حوزه، اهميت 

زيادي دارد.

نايب رييس انجمن صادركنندگان مواد معدني خبر داددر نشست كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

كاهش 40 تا ۱00 درصدي صادرات مواد معدنيماندگاري ارز 4200 توماني دارو براي سال آينده
در چهاردهمين جلسه كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران، اليحه بودجه 
سال ۹۹ دولت از منظر نظام سالمت مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين 
نشست، فعاالن اقتصادي از حوزه سالمت با استدالل اينكه كارنامه ارز ۴۲۰۰ 
توماني در بخش دارو ناموفق بوده و اشكال و ابهامات زيادي در اين حوزه به بار 
آورده  است، پيش بيني كردند كه براي سال آينده اين نرخ از ارز براي هميشه 
به تاريخ مي پيوندد و در عين حال اظهار اميدواري كردند كه دارو و تجهيزات 
پزشكي نيز از سال بعد در سبد ارز نيما قرار گيرد. با اين حال، مديركل اداره 
امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو نيز كه در اين جلسه حضور 
داشت، در سخناني پيش بيني و انتظار فعاالن بخش خصوصي براي حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني در بخش دارو براي سال آينده را ناممكن دانست و تصريح 
كرد كه در جلسات كميسيون تلفيق، در زمينه ماندگاري ارز ۴۲۰۰ توماني 
براي س��ال آينده حداقل در بخش دارو، اجماع صورت گرفته  است.رييس 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران در واكنش به اليحه بودجه سال آينده 
دولت، با تاكيد بر اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني مشكالتي عديده اي را در كسب و كار 
نظام سالمت كشور ايجاد كرده است، تصريح كرد كه ابهامات و ايرادات اين 

حوزه طي نامه اي به وزير بهداشت توضيح داده خواهد شد.
محمود نجفي عرب افزود: برخي از داروها را مي توان با تدابيري از شموليت 

بيمه ها خارج كرد و در عين حال مشكلي نيز براي جامعه پيش نيايد.
مرتضي آذرنوش عضو گروه دارويي فرهنگستان علوم پزشكي نيز با اشاره 
به اينكه امروز سر ريز مشكالت طرح تحول سالمت، در بخش هاي ديگر 
نظام سالمت كشور رسوخ كرده است، سبك كردن بار بيمه ها را راهكار 
اصلي براي برون رفت از مشكالت دانست. مديركل اداره امور دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو نيز در اين جلسه، تاكيد كرد كه به رغم 
تمامي مشكالتي كه گفته  مي شود ناشي از ارز ۴۲۰۰ توماني است، اين 

نرخ ارزي براي سال آينده نيز كماكان ادامه خواهد داشت. غالمحسين 
مهرعليان، گفت: طي هفته هاي اخير، در كميسيون تلفيق روي موضوع 
نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بحث و تبادل نظر زيادي صورت گرفت و در نهايت 
اعضاي اين كميسيون به اين جمع بندي رسيدند كه اگر قرار باشد ارز 
۴۲۰۰ توماني تنها به يك كاال تخصيص يابد، آن كاال دارو است. وي با 
بيان اينكه حجم ارز قابل تامين براي دارو و تجهيزات پزشكي، ساالنه 
در حدود ۳ تا ۳,۵ ميليارد دالر است، به آمار ۹ ماهه امسال در خصوص 
ميزان تامين ارز اين بخش اش��اره كرد و افزود: طي مدت ۹ ماهه سال 
گذشته، ميزان تامين ارز مواد اوليه دارويي ۴۴۶ ميليون يورو بود كه در 
۹ ماهه امسال اين ميزان با رشد ۳۰ درصدي به ۵۶۸ ميليون يورو رسيده 
است. مهرعليان همچنين ميزان تامين ارز براي ملزومات دارويي طي 
مدت ۹ ماهه سال گذشته را ۷۳ ميليون يورو اعالم كرد كه به گفته وي 
اين ميزان براي مدت مشابه در سال جاري به ۶۳ ميليون يورو رسيد. 
وي افزود: در ۹ ماهه سال ۹۷ ميزان تامين ارز براي واردات دارو معادل 
۸۲۰ ميليون يورو بود كه در مدت مشابه امسال اين ميزان با ۲۰ درصد 
كاهش به ۶۲۴ ميليون يورو رسيده است. به گفته مديركل امور دارو 
و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو، در مجموع طي مدت ۹ ماهه 
امسال ميزان كل مصارف ارزي بخش دارو كشور معادل يك ميليارد و 
۲۵۷ ميليون يورو بوده است. وي در عين حال تصريح كرد كه اين ميزان 
طي سال گذشته معادل يك ميليارد و ۳۳۹ ميليون يورو بود. مهرعليان 
با اين توضيح كه در خوشبينانه ترين حالت ممكن، ميزان كل مصارف 
ارزي براي بخش دارو كشور از ابتداي امسال تا دي ماه، در حدود يك 
ميليارد و ۳۲۶ ميليون يورو خواهد بود، افزود: پيش بيني  مي شود براي 
امسال ارزش تامين ارزي دارو بيشتر از ۱,۸ ميليارد يورو نخواهد بود. 

نايب رييس انجمن صادركنندگان م��واد معدني گفت: با تصميم 
عجيبي كه وزارت صمت در ماه هاي گذشته اتخاذ كرد كار به جايي 
رس��يده كه صادرات ما در حوزه هاي مختلف معدني از ۴۰ تا ۱۰۰ 

درصد كاهش داشته است.
س��جاد غرقي در گفت وگو ب��ا ايلنا در خص��وص آخرين وضعيت 
ص��ادرات مواد معدني گفت: با تصمي��م عجيبي كه وزارت صمت 
در ماه هاي گذش��ته اتخاذ كرد در شرايطي كه ما حتي به يك دالر 
صادراتي هم احتياج داش��تيم اما اكنون كار به جايي رس��يده كه 
ص��ادرات ما در حوزه ه��اي مختلف معدن��ي از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد 

كاهش داشته است. 
عضو كميسيون معادن اتاق بازرگاني تهران افزود: شعار جلوگيري 
از خام فروشي براي برخي افراد تبديل به ابزاري شده كه به پشتوانه 
آن و بدون كار كارشناس��ي تصميم گيري و بخشنامه صادر كنند. 
مثال اخذ عوارض ۲۵ درصدي از ص��ادرات مواد معدني بر مبناي 
كدام كار كارشناسي بوده؟ ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي 
و تشكل هاي معدني تا االن يك صفحه پژوهش يا مطالعه براي اين 
تصميم نديديم. حتي نمي دانيم بر چه اساس يك دفعه براي تمام 
مواد معدني ۲۵ درصد تعيين شده در حالي كه ارزش ظرفيت توان 
توليد داخل نياز بازار در مواد مختلف گوناگون اس��ت و چرا ۲۰ يا 
۳۰ اعالم نشد؟ اينها تماما مواردي اس��ت كه براي ما سوال است 
و متاس��فانه به رغم جلس��ات و مكاتباتي كه اتاق بازرگاني ايران و 
تهران و تشكل هاي معدني با وزارت صمت داشته اند اما هنوز هيچ 
جوابي دريافت نشده و نتيجه آن اين شده كه در ۶ ماه پاياني سال 
صادرات مواد معدني ما با افت وحشتناكي روبرو شده است. غرقي 

افزود: نحوه اخذ اين ۲۵ درصد نيز جالب است در حالي كه عدالت 
مالياتي مي گويد كه ماليات و عوارض از سود و كاركرد بايد اخذ شود 
اما اين ۲۵ درصد از كاالي فوب يعني محموله اي كه روي كشتي و 
آماده صادرات است گرفته مي شود. در حالي كه اين محموله پس 
از خروج از كارخانه هزينه حمل و نقل داش��ته و پس از آن هزينه 
بارگيري، انبارداري و انتقال به كش��تي را طي كرده كه به ازاي هر 
تن ۳ دالر اس��ت و پس از جمع تمام اين اعداد ۲۵ درصد محاسبه 
مي شود. جالب آنكه صادر كننده و توليدكننده هيچ نقشي در اين 
اعداد نداشته و در هيچ كجا از هزينه، ماليات گرفته نمي شود. وي 
در خصوص اينكه آيا در اين م��دت وزارت صمت با اتخاذ عوارض 
۲۵ درصدي توانسته به اهداف خود دست پيدا كند، گفت: موضوع 
اين اس��ت كه ما نمي دانيم اين اهداف چه بوده و فقط جمله جهت 
جلوگيري از خام فروشي به همه گفته مي شود. ما در شرايط عادي 
به سر نمي بريم و كشور به دالرهاي صادراتي نياز مبرم دارد پس اگر 
چنين تصميماتي گرفته مي شود حتما بايد ما به ازاي آن دستاورد 
مهم تر و با ارزش تري براي كش��ور داشته باشد، مثال بگويند با اين 
تصميم اين تعداد اش��تغال ايجاد ش��ده و خواهد شد يا اين بخش 
توسعه پيدا كرد. اما برعكس اكنون سواالت زيادي پيش آمده مثال 
ما اگر به دنبال رسيدن به توليد ۵۵ ميليون تن فوالد هستيم با اين 
اقدام عمال سرمايه گذاري و توسعه در صنايع باالدستي را محدود 
كرديم. وي در پايان تصريح كرد: اتاق بازرگاني و تمام تشكل هاي 
معدني با اين تصميم مخالفت كردند و به صورت كتبي و در جلسات 
حضوري مخالفت خود را با دليل و مدرك اعالم كردند اما تاكنون 

هيچ پاسخي به آنها داده نشده است. 
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تاثير محدوديت گردش ريال 
بر كاهش سفته بازي

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد اقدامات 
بانك مركزي در طول يك س��ال گذشته براي 
محدودي��ت گردش ري��ال و كنترل س��رعت 
گردش پول، از سفته بازي در بازارهاي مختلف 
به ويژه بازار ارز جلوگيري كرده اس��ت. حسين 
س��الح ورزي در گفت وگو با اگزي��م نيوز درباره 
محدوديت گردش ريال و تاثير آن روي بازار ارز و 
جلوگيري از سفته بازي اظهار داشت: محدوديت 
گردش ريال از سال گذشته و همزمان با تغيير 
روش محاسبه نرخ سود حساب هاي كوتاه مدت 
از روز شمار به ماه ش��مار توسط بانك مركزي 
آغاز شد و با اقدامات ديگري مانند محدود كردن 
تراكنش هاي هر كارت بانكي به ۵۰ ميليون و هر 
كد ملي به ۱۰۰ ميليون تومان ادامه يافت. وي 
افزود: البته يكي از مهم ترين مسائل مربوط به 
چك هاي تضميني بود كه اين چك ها به ويژه در 
شفاف شدن معامالت و جلوگيري از سفته بازي 
بسيار موثر بود. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
خاطرنش��ان كرد كه همزمان بانك مركزي در 
جلوگيري از فعاليت دس��تگاه هاي پوزي كه با 
استفاده از پروكسي ميلياردها تومان ريال در روز 
جابه جا مي كردند موفق و بر بازار ارز تاثيرگذار 
بود. س��الح ورزي به الزام جدي��د بانك مركزي 
درباره اجباري شدن موضوع »بابت« و ارايه اسناد 
مثبته در تراكنش هاي بيش از يك ميليارد تومان 
اشاره كرد و افزود: مجموعه اين اقدامات مي تواند 
به ايجاد ش��فافيت و جلوگيري از سفته بازي به 
وي��ژه در بازار ارز كمك كن��د. نايب رييس اتاق 
بازرگاني همچنين درباره اجرايي شدن عمليات 
بازار باز و تاثير آن بر كنترل نرخ سود و تورم اظهار 
داش��ت: اين عمليات از جمله اقدامات مدرن و 
جديدي است كه در تمامي اقتصادهاي پيشرفته 
توسط بانك هاي مركزي و براي تنظيم نرخ سود 
و تورم استفاده مي شود. وي با بيان اينكه عمليات 
بازار باز در تمام دنيا نقشي مثبت در كنترل نرخ 
س��ود، قيمت تنزيل اوراق قرضه و تورم داشته 
است، تصريح كرد: البته بايد توجه كنيم كه اين 
عمليات را به ش��ير بي يال و دم در كشور تبديل 
نكنيم. الزمه موفقيت اين اقدام استقالل واقعي 
بانك مركزي است. سالح ورزي تاكيد كرد: در 
كنار عمليات بازار باز نيازمند راه اندازي بازار رپو 
هستيم تا در صورتي كه بانك مركزي بر اساس 
سياس��ت هاي خود از خريد اوراق قرضه دولت 
خودداري كرد، دولت ب��راي فروش به بازار رپو 

مراجعه كند.

واردات گوشي ۳۰ درصد 
بيش از نياز بازار است

نايب رييس انجمن واردكنندگان موبايل و تبلت 
گفت: در رقابت با برندهايي مانند شيائومي كه بازار 
دنيا را گرفته از نظر قيمت و كيفيت نمي تواند با 
آن رقابت كند چون قيمت تمام شده گوشي هاي 
ايراني بس��يار باال است. وقتي ۸۰ درصد قطعات 
آن وارداتي باش��د بالطبع قيمت تمام ش��ده آن 
زياد است.تنها راه براي رقابت با برندهاي خارجي 
افزايش تعرفه است كه اين امر زماني رخ خواهد 
داد كه برند داخلي ۳۰ درصد سهم بازار را داشته 
باشد. رضا ديهيمي در گفت وگو با ايلنا در خصوص 
افزايش واردات گوشي همراه و روند نزولي قيمت 
آن گف��ت: علت اصل��ي افزاي��ش واردات تعداد 
شركت هاي واردكننده موبايل است به طوري كه 
اكنون ۲۲۰ ش��ركت فعال در اين حوزه فعاليت 
دارند. وي ادامه داد: در ابتداي س��ال گذشته ۳۵ 
شركت در اين حوزه فعال بودند اما پس از اعمال 
تحريم ها و خروج نمايندگي هاي رسمي از كشور و 
آزادسازي واردات اين عدد به ۸۰ رسيد و سرانجام 
در ابتداي سال جاري ۱۲۰ شركت فعال در اين 
حوزه به ثبت رسيد و اكنون ۲۲۰ شركت در اين 
حوزه فعال هستند. ديهيمي در خصوص كاهش 
قيمت گفت: موجودي جنس در بازار بيش از نياز 
است. مصرف موبايل در كشور ماهيانه ۱ ميليون 
۱۰۰ تا ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار گوشي بوده درحالي 
كه فقط در ماه گذشته ۱ ميليون ۶۰۰ هزار گوشي 
وارد كش��ور شده اس��ت. وي افزود: يكي ديگر از 
عوامل كاه��ش ارزهاي نيمايي ۱۵ روز و ۲۰ روز 
اس��ت كه برخي واردكنندگان از آن اس��تفاده 
مي كنند كه قيمت آن ۷ ت��ا ۱۰ درصد ارزان تر 
اس��ت و از نظر بانك مركزي خري��د و فروش آن 
خالف قانون است. اكنون قيمت اكثر جنس ها با 
دبي يكي شده و در واقع سودي نصيب واردكننده 
نمي شود اما مجبور به ادامه كار هستند. ديهيمي 
تصريح ك��رد: با تمهيداتي كه انجمن داش��ته و 
اعالميه هايي كه براي واردكنندگان صادر كرده 
از آنها خواسته است كه در برآوردهاي خود به نياز 
بازار دقت كنند اكنون وضعيت موجودي جنس به 
گونه اي است كه در دو ماه آينده كمبود نخواهيم 
داش��ت و ۳۰ درصد بيش از نياز بازار موجودي 
 داريم اما اميدواريم سال آينده بازار متعادل شود .

ديهيمي در خصوص خدمات پ��س از فروش و 
كيفيت آن با وجود افزايش وارد كنندگان گفت: 
برخي وارد كننده ها تعهدات خدمات پس از فروش 
خود را به ديگر ش��ركت ها واگذار كردند و براي 
سال آينده سازمان حمايت تكليف كرده كه براي 
تمديد مجوز بايد گواهي الكترونيكي خدمات پس 
از فروش را اخذ كنند ضمن آنكه تاكنون مشكل 

خاصي به انجمن گزارش نشده است.
وي در خصوص آخري��ن وضعيت توليد موبايل 
در كش��ور گفت: توليد گوش��ي داخلي در حد 
حرف است و توليدي كه اكنون صورت مي گيرد 
به ص��ورت س��ي كي دي اس��ت و ۹۰ درصد آن 
گوشي هاي دكمه اي است. تعداد بسيار محدودي 
اس��مارت فون ب��وده، به طوري كه س��هم بازار 

گوشي هاي توليد داخل كمتر از ۲ درصد است.
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بارورسازي ابرها ادعاي رفع خشكسالي ندارد، اما ادعاي توليد آب شيرين ارزان دارد!

از شايعه تا واقعيت بارورسازي ابرها
گروه انرژي|

موضوع بارورس�ازي ابرها و حواش�ي مربوط 
ب�ه ميزان اثرگ�ذاري و مض�رات احتمالي آن 
دي�روز باز هم س�ر زبان ها افت�اد. خبرگزاري 
ايس�نا از قول فريد گلكار، ريي�س مركز ملي 
تحقيقات و مطالعات بارورسازي ابرها نوشت 
ك�ه تجهيزات م�ورد ني�از بارورس�ازي ابرها 
فراهم شده و اين مركز از دو هفته ديگر آماده 
خواهد بود كه هر گاه شرايط براي بارورسازي 
ابرها فراهم بود، دست به اقدام بزند. اظهارات 
گلكار ك�ه البت�ه از س�وي برخي به اش�تباه 
تعبي�ر به آغاز عملي�ات بارورس�ازي ابرها از 
دو هفته ديگر ش�د، واكنش سحر تاج بخش، 
رييس س�ازمان هواشناسي را نيز برانگيخت. 
تاج بخش ضمن بيان اينكه بارورس�ازي ابرها 
سبب رفع خشكسالي كشور يا افزايش ذخاير 
آب زيرزميني نمي ش�ود، اظهار كرد كه براي 
بارورس�ازي ابرها ني�از به اطالع�ات جوي و 
هواشناسي است و سازمان هواشناسي تاكنون 
تبادل اطالعات هواشناس�ي با دس�تگاه هاي 
مختلف براي بارورسازي ابرها نداشته است؛ 
هر چند بانك اطالعاتي مشتركي از اطالعات 
هواشناسي بين دس�تگاه هاي مختلف وجود 
دارد كه ممكن اس�ت براي بارورس�ازي ابرها 
از آن اطالع�ات اس�تفاده كنند. ب�ه گزارش 
»تعادل«، براي بارورس�ازي ابرها در ايران كه 
نخس�تين عمليات آن در سال 95 انجام شد، 
در قانون بودجه كشور به شكل رسمي رديف 
بودجه اي در نظر گرفته ش�ده و اعتبار منظور 
ش�ده براي آن در س�ال 96 معادل 10 ميليارد 
تومان، براي سال 97 معادل 6 ميليارد تومان 
و براي س�ال 98 معادل 8 ميليارد تومان بوده 
اس�ت. در صورتي كه بارورس�ازي ابرها اثري 
ب�ر رفع خشكس�الي ي�ا افزاي�ش ذخاير آب 
زيرزميني نداش�ته باش�د، پس بارورس�ازي 
ابرها چ�ه فايده اي دارد و اي�ن هزينه ها با چه 

انگيزه  اي پرداخت مي شود؟

در سال هاي اخير، هر بار كه آسمان رفتاري نامتعارف 
از خود نشان داده، انگشت اتهام اول از همه به سمت 
پروژه هاي بارورسازي ابرها نشانه رفته؛ به گونه اي كه 
اكنون شبه خرافه اي درباره تبعات و آثار بارورسازي 
ابرها شكل گرفته اس��ت. به عنوان مثال، بهار سال 
97 ك��ه بارش هاي جوي زيادي را تجربه كرد، افكار 
عمومي به طرح بارورسازي ابرها ظنين شد. خبرنگار 

»روزنامه تعادل« به سراغ فريد گلكار، رييس مركز 
بارورس��ازي ابره��ا رفت ت��ا ربط مي��ان آن مركز و 
بارش هاي ارديبهشت آن سال را جويا شود. اما پاسخ 
منفي بود و گلكار اعالم كرد كه مركز بارورسازي ابرها 
در آن تاريخ دست به بارورس��ازي ابرها نزده است. 
باران هاي سيل آساي فروردين ماه امسال نيز بستري 
براي تقويت ش��ايعات درب��اره پيامدهاي نابخردانه 

بارورسازي ابرها شد. 
به طور كلي، از س��ال 95 كه پروژه هاي بارورسازي 
ابرها در ايران آغاز شدند، عواملي نگرش هاي منفي 
درباره اي��ن اقدام را تقويت كردن��د، در حالي كه به 
گفته گلكار، بارورسازي ابرها بيش از 70 سال قدمت 
دارد و بيش از 60 كش��ور در جهان از اين تكنولوژي 
استفاده مي كنند و حتي سازمان جهاني هواشناسي 
و ساير مراجع معتبر جهاني هم آن را تأييد كرده اند.

ديروز گلكار به ايسنا گفت كه پس از ايجاد يك وقفه 
در پروژه بارورس��ازي ابرها، تجهيزات و امكانات آن 
اكنون فراهم شده و مركز بارورسازي ابرها تا دو هفته 
ديگر به طور 100 درصد آماده خواهد بود كه هرگاه 
شرايط جوي آماده بود، براي بارورسازي ابرها اقدام 
كند. به گفته او، طي قراردادي كه با نيروي هوافضاي 
سپاه منعقد شده است، يك هواپيما و تعدادي پهپاد 
آماده انجام اين عمليات در اختيار مركز بارورسازي 

ابرها قرار گرفته است.
شهاب جمش��يدي، نماينده نيروي هوافضاي سپاه 
نيز اظهار كرده اس��ت كه يگان پهپادي با ماموريت 
بارورسازي در نيروي هوافضاي سپاه تشكيل و توسط 
وزارت نيرو آموزش هاي مرتبط با بارورسازي ابرها 
طي شد و هم اكنون اين يگان ها در 5 منطقه كشور 

مستقر و آماده اجراي عمليات هستند.
اين سخنان واكنش سحر تاج بخش، رييس سازمان 
هواشناسي را در پي داشت كه مفيد بودن بارورسازي 
ابر ها براي فرار از خشكسالي يا تأمين آب سفره هاي 
زيرزميني را مردود دانس��ت. به گفت��ه تاج بخش، 
شايد بارورسازي ابرها در حد بارش براي يك مزرعه 
پاس��خگو باش��د اما به هيچ وج��ه در مقياس كالن 
جوابگ��و نخواهد بود و س��بب افزاي��ش ذخاير آبي 

كشور نمي شود.
پرسش اينجاست كه اگر بارورسازي ابرها تأثيري در 
رفع خشكسالي و كمك به سفره هاي آب زيرزميني 
ندارد، پس چ��ه منفعتي از اين كار عايد مي ش��ود 
ك��ه 60 كش��ور در جه��ان آن را انج��ام مي دهند؟ 
»تعادل« بررس��ي كرد كه طي س��ه س��ال گذشته 
براي بارورس��ازي ابر ها در قان��ون بودجه مبلغي در 
نظر گرفته شده اس��ت. بدين ترتيب كه در سال 96 

مع��ادل 10 ميليارد تومان، براي س��ال 97 معادل 
6 ميليارد تومان و براي س��ال 98 معادل 8 ميليارد 
تومان بودجه براي اين منظور اختصاص يافته است. 
گلكار نيز ديروز گفت كه امس��ال 7 ميليارد تومان 
بودجه براي اين مس��اله در نظر گرفته ش��ده است. 
 سوال اينجاست كه اين هزينه ها با هدف چه فوايدي

 انجام مي شود؟

   توليد آب شيرين ارزان
رييس مركز ملي تحقيقات و مطالعات بارورس��ازي 
ابرها پيش تر گفته ب��ود كه در صورتي كه در نتيجه 
عمليات بارورس��ازي ابرها يك ت��ا 2 درصد افزايش 
بارش صورت گي��رد، كل هزينه هاي بارورس��ازي 
جب��ران مي ش��ود و هيچگونه هزين��ه كالني براي 
بارورسازي ابرها در كشور انجام نشده است. به گفته 
او آنچه در اين زمينه عايد مي ش��ود، فقط سود قابل 

توجه است.
گلكار به «تعادل» گفته بود: »بارورسازي ابرها يكي 
از ارزان ترين روش هاي توليد آب در جهان به حساب 
مي آيد. ب��ه عنوان مثال، هزينه شيرين س��ازي آب 

حتي در خليج گرگان كه آب خيلي شوري ندارد، به 
ازاي هر متر مكعب، دس��ت كم 3 هزار تومان است. 
همچني��ن بايد هزين��ه مضاعفي ب��راي انتقال آب 
ش��يرين در نظر گرفت. حال اگر اثر زيست محيطي 
چنين اقداماتي را نيز در نظ��ر بگيريم، هزينه هاي 
جبران خس��ارات وارده، كمترين مقوله اي است كه 
بايد مورد محاسبه قرار بگيرد. هزينه شيرين كردن 
آب در خليج فارس حتي بيشتر از گرگان و در حدود 
4 هزار و حتي 5 ه��زار تومان به ازاي هر متر مكعب 
است. اين در حالي است كه بارورسازي ابرها كمتر 

از 50 تومان به ازاي هر متر مكعب هزينه دارد.«
اما در حالي اين قياس در خصوص هزينه بارورسازي 
ابرها نس��بت به شيرين كردن آب صورت گرفته كه 
عموما يك اصل به قوت خود باقيست كه بارورسازي 
يك پروژه كوتاه مدت و حتي موقتي است، كمااينكه 
ميزان تامين آب توسط بارورسازي در يك منطقه با 
انتقال آب شيرين كه عمري بلندتر دارد، به راحتي 

قابل مقايسه نيست.
در دنيا نسبت س��ود به هزينه بارورسازي ابرها 20 
به يك اس��ت، ولي وقتي آثار غيرمستقيم آن را هم 

محاس��به مي كنند، اين نس��بت 49 ي��ا 50 به يك 
مي ش��ود. به گفته رييس مركز بارورسازي ابرها، در 
ايران، دقيقأ به همين نسبت ها و حتي بهتر از آن هم 
رسيده ايم و نسبت سود به هزينه باروري ابرها، كمتر 
از 20 به يك نيست، بلكه خيلي بيشتر است كه البته 

بايد صحت اين ادعا ثابت شود.
بارورس��ازي ابرها ادعا ن��دارد كه مي تواند مس��اله 
خشكس��الي را حل كند يا س��ال ها اضافه برداشت 
آب هاي زيرزمين��ي در ايران را جب��ران كند. اما با 
توجه به آنكه ميزان بارندگي ايران يك س��وم سطح 
بارش جهاني بوده و به ش��دت به آب محتاج است، و 
همچنين اين حقيقت كه منابع آب هاي زيرزميني 
ايران به دليل اس��تفاده بيش از حد و دست اندازي 
به سهم آبي آيندگان دچار فقر آبي شده است، بايد 
به همه منابع تأمين آب توجه شود و تمام ابزارها از 
جمله، افزايش مناب��ع آب و مديريت مصرف آب به 
كار گرفته شود. بارورسازي ابرها يكي از ابزارهاي به 
نس��بت ارزان براي كاهش اثر دست درازي ساكنان 
فعلي ايران به سهم آيندگان از منابع آبي است اما آيا 

وزارت نيرو توانايي انجام اين كار را دارد؟ 

آشفتگي بازار» نفتا« در اروپا با زمين گيري »آرامكو«
بررسي ها نش��ان مي دهد بازار نفتا در اروپا با كمبود 
مواج��ه ب��ود؛ چرا كه ب��ه علت حمله به تأسيس��ات 
عربستان در اواسط ماه دسامبر )آذر - دي سال 98(، 
عرضه نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي تضعيف شد.

به گزارش خبرگزاري مهر براس��اس گزارش نشريه 
پالتس درب��اره نرخ نفت��ا به عنوان خ��وراك برخي 
پتروش��يمي ها، به علت قيمت هاي باالي نفتا براي 
مصرف كنندگان نهايي پتروش��يمي در سال 2020 
ميالدي، انتظ��ار مي رود ك��ه اس��تفاده از گاز مايع 
)ال پي جي( ب��ه عنوان خوراك منتخ��ب ادامه يابد؛ 
اگرچ��ه قيمت ها به ش��دت تح��ت تأثي��ر جريانات 
بين المللي هس��تند. با پيش بيني عرضه ال پي جي، 
بيش��تر از امريكا و تقاضاي بيش��تر آسيا، چشم انداز 
بازارهاي نفتا و ال پي جي در اروپا بيش��تر به نرخ هاي 
حمل و نقل و فرصت هاي آربيتراژي )كسب سود به 

دليل اختالف قيمت در دو بازار( بستگي دارد.
سود پااليشي نفتا امسال در اروپا ضعيف بود؛ متوسط 

منف��ي 7.5 دالر در تن در مقايس��ه با س��ال 2018 
ميالدي كه رقم آن منفي 4 دالر در تن بود. قيمت هاي 
كمتر ال پي جي سبت به نفتا، متناظر با افزايش سطح 
عرضه ال پي جي در اروپا است. بر اساس برآورد آژانس 
بين المللي انرژي، صادرات پروپان از امريكا 54 درصد و 
نرمال بوتان 115 درصد افزايش بين سال هاي 2015 

و 2018 ميالدي داشته است.
كارشناسان بازار انتظار دارند كه اين روند در 2020 
ادامه يابد، بنابراين فش��ار رو به پايين بر قيمت گاز 

مايع باقي مي ماند. در كنار گس��تردگي عرضه گاز 
مايع، بازار نفتا در اروپا با كمبود مواجه بود؛ چرا كه 
به علت حمله به تأسيس��ات عربستان در اواسط ماه 
دسامبر )آذر - دي س��ال 98(، عرضه نفتا تضعيف 
ش��د و مصرف كنندگان نهايي پتروش��يمي اروپا و 
آسيا به دنبال تحويل سريع نفتا بودند. واردات نفتا 
آسيا از اروپا افزايش يافت؛ قيمت باالتر نفتا و كمبود 
موج��ودي آن منجر به انقباض بيش��تر بازار ش��د. 
اي��ن موضوع منجر به افزاي��ش 22 درصدي قيمت 
 نفتا از ابتداي س��پتامبر )ش��هريور - مهر سال 98(

 شده است.
با گس��ترش عرضه ال پي جي و كمب��ود عرضه نفتا، 
شكاف قيمتي نفتا-پروپان ركود سطوح ساالنه در 
2019 را شكس��ت. در ژوئيه، ارزش تخفيف پروپان 
196 دالر در متريك تن بود كه بيش��ترين ش��كاف 
قيمتي از اواخر ژوئيه 2015 ميالدي است. با وجود 
اين تخفيف ها، پروپان و تا حدودي بوتان در رقابت 

با نفتا به عنوان خوراك پتروش��يمي انتخاب شدند؛ 
كه منجر به حداكثر ش��دن استفاده از ال پي جي به 
عنوان خوراك در اروپا شد.همچنين قدرت بازار ال 
پي جي در آس��يا و حجم ص��ادرات آن از امريكا، دو 
عامل تعيين كننده در بازار هس��تند. انتظار مي  رود 
كه تقاض��ا و توليد فرآورده هاي پتروش��يمي مانند 
اتيلن و پروپيلن به ترتيب به طور متوس��ط 3 و 2.8 
درصد بي��ن 2019 و 2020 ميالدي افزايش يابند. 

قسمت عمده اين افزايش توليد در امريكا، خاورميانه 
و آسيا متمركز خواهد بود. به تازگي پتروشيمي هاي 
اروپايي تأييد كردند كه با وجود سود كم، قصد ادامه 
به خريد نفتا و نگه داش��تن نرخ توليدش��ان دارند؛ 
انتظار مي رود كه اين رون��د در 2020 ميالدي نيز 
ادامه يابد. مي توان با اطمينان گفت كه در ش��روع 
سال جديد ميالدي ميان بازارهاي نفتا و ال پي جي 

اختالفات زيادي وجود خواهد داشت.

آمار سوال برانگيز توليد نفت روسيه
توليد نفت و گاز روسيه در ژانويه به 11.28 ميليون 
بشكه در روز در مقايسه با 11.26 ميليون بشكه در 

روز در دسامبر افزايش پيدا كرد.
به گزارش خبرگزاري ايس��نا، اين آمار كه از س��وي 
وزارت انرژي روس��يه منتشر شده اس��ت با آماري 
كه منابع آگاه هفته گذش��ته به رويترز ارايه كردند، 

همخواني دارد و باالترين حد توليد روسيه از ماه اوت 
را نشان مي دهد كه اين كشور 11.29 ميليون بشكه 
در روز توليد كرده بود. توليد نفت روس��يه به تن، از 
47.63 ميليون تن در دس��امبر به 47.72 ميليون 

تن در ژانويه رسيد.
پيمان اوپك پالس براي كاهش توليد به ميزان 1.7 

ميليون بشكه در روز از ژانويه آغاز شده و تا پايان ماه 
مارس ادامه دارد.الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 
روز جمعه گفته بود روسيه آماده است زمان نشست 
با اوپك و ساير متحدانش را از مارس به فوريه تغيير 
دهد تا ب��ه تاثير اپيدمي وي��روس كرونا بر تقاضاي 

جهاني براي نفت بپردازد.

  Mon. Feb 3.   دوشنبه  14  بهمن 1398   8 جمادي الثاني 1441  سال ششم    شماره   1589  2020 

حسيني: به صنايع پايين دستي 
نفت تكيه كنيم

ايلن�ا | س��خنگوي اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده هاي نف��ت، گاز و پتروش��يمي گفت: 
تا چند س��ال پيش گفته مي ش��د كه به زودي 
ذخاير نفتي كشورها به پايان مي رسد و دوران 
افول نفت را خواهيم داشت اما با انقالب انرژي 
امروز شاهديم كه مازاد نفت در دنيا وجود دارد 
و عرضه بر تقاضا پيشي گرفته است امروز نفت 
يك كاالي استراتژيك نيست به طوري كه حتي 
اگر تحريم هاي ايران برداش��ته شود بعيد است 
كه ما بتوانيم به راحتي به بازار برگرديم بنابراين 

مجبوريم به صنايع پايين دست تكيه كنيم.
حميد حس��يني با بيان اينكه اقتصاد كشورها 
در دنيا مبتني ب��ر منابع به��ره وري يا دانش و 
تكنولوژي اس��ت اظهار داش��ت: اقتصاد ايران 
خوشبختانه در مرحله گذار از منابع به بهره وري 
است در حالي كه كش��ورهاي همسايه بيشتر 
بر مبناي نفت، كش��اورزي، معدن هستند.وي 
گف��ت:  در حال حاضر 23 ميليون بش��كه نفت 
تبديل به بنزين، 10 ميليون بش��كه تبديل به 
گازوئيل، 5 ميليون بش��كه ب��ه بنزين هواپيما، 
9 ميليون بش��كه جهت گرمايش، 16 ميليون 
بشكه براي پتروشيمي مصرف مي شود بنابراين 
اگر مي بينيم نفت اهميت خود را از دست داده 
صنايع پايين دست س��ال ها در اولويت خواهد 
بود.وي گفت: مادر منطقه چه در زمينه فرآورده 
و چه خدم��ات فني – مهندس��ي و تجهيزات 
ظرفيت هاي خوبي داريم چرا كه هيچ كشوري 
در حال حاضر همانند ايران توليدكننده بنزين 

يورو 4 و يورو 5، روغن پايه و قير نيست.

هشدار قطع برق
اين بار در زمستان

تس�نيم | در حالي كه هم��واره در روزهاي 
پيك مصرف برق در تابستان شاهد هشدارهاي 
صرفه جويي در جه��ت جلوگيري از قطع برق 
بوديم، امس��ال ب��راي اولين بار، در زمس��تان 
شاهد هشدار براي جلوگيري از بروز خاموشي 
هستيم.همواره طي س��ال هاي اخير، نزديك 
ش��دن ميزان مصرف ب��رق در روزهاي پيك 
تابس��تان به حداكث��ر ظرفيت عمل��ي توليد، 
هش��دار صرفه جوي��ي در مص��رف به منظور 
جلوگيري از بروز خاموشي ها را در پي داشت.

هش��دار بروز خاموشي ها در تابستان و هشدار 
قطع يا افت فش��ار گاز در زمس��تان و ضرورت 
صرفه جويي در مصرف برق در تابس��تان و گاز 
در زمس��تان، يك روال معمول براي كش��ور 
پرمصرفي چون ايران شده؛ اما امسال وضعيت 
متفاوت اس��ت و عالوه بر هش��دار قطع يا افت 
فش��ار گاز در فصل س��رما، براي اولين بار، در 
زمستان شاهد هشدار براي جلوگيري از بروز 

خاموشي هستيم.
هشدار در زمينه بروز خاموشي ها در زمستان 
امسال از كمبود ظرفيت توليد ناشي نمي شود؛ 
چرا كه هم اكنون پيك مصرف برق در شب بوده 
و چيزي در حدود 38 هزار مگاوات اس��ت، در 
حالي كه ظرفيت اسمي توليد برق كشور از مرز 
82 هزار مگاوات گذشته و ظرفيت عملي توليد 
نيز در مجموع در حدود 60 هزار مگاوات است. 
اما نيروگاه ها امس��ال با كسري شديد سوخت 

گاز در زمستان مواجه شده اند.

صادرات نفت عراق
به ۳.۳ ميليون بشكه در روز رسيد

تس�نيم | وزارت نفت عراق ط��ي بيانيه اي با 
اشاره به آمار سازمان بازاريابي نفت اعالم كرد 
كل صادرات نفت خام عراق در ژانويه 102.485 
ميليون بشكه بود كه به طور متوسط برابر با 3.3 

ميليون بشكه در روز است.
 وزير نفت عراق اعالم كرد اين كش��ور بيش از 
102 ميليون بش��كه نفت خام در ژانويه صادر 
كرده و بي��ش از 6 ميلي��ارد دالر درآمد نفتي 

داشته است.
 وزارت نفت عراق طي بيانيه اي با اشاره به آمار 
سازمان بازاريابي نفت اعالم كرد كل صادرات 
نفت خام عراق در ژانوي��ه 102.485 ميليون 
بشكه بود كه به طور متوسط برابر با 3.3 ميليون 
بشكه در روز مي شود.  طبق اين بيانيه، متوسط 
قيمت فروش نف��ت خام در ژانويه 60.45 دالر 
در هر بشكه بود. در اين بيانيه آمده است حدود 
101 ميليون بشكه نفت از ميادين نفتي مركز و 
جنوب عراق از طريق بنادر بصره و حدود 1.114 
ميليون بشكه از استان شمالي كركوك از بندر 

سيهان تركيه در مديترانه صادر شده است.

زيان هاي مالي بزرگ براي غول هاي نفتي امريكاييتداوم كرونا، نفت را به حدود 50 دالر مي رساند
بازار جهاني نفت به دنبال شيوع ويروس كرونا 
در چين، به س��رعت تحت تاثير قرار گرفت 
به طوري كه شاهد ريزش قابل مالحظه قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني بوديم. اما معتقدم با 
سازوكاري مشخص از اين روزها عبور كرده 
و بازار وارد تعادل مي ش��ود كه البته اين امر 

احتماال كمي زمان بر خواهد بود. 
در حال حاضر چين بزرگ ترين واردكننده 
نفت دنياس��ت و اقتصاد اين كش��ور به طور 
مستقيم به واردات نفت مرتبط است. كمااينكه چين براي نجات اقتصاد 
خود نيز بايد هر چه سريع تر اين كنترل شيوع اين ويروس را در دست 
بگيرد. به طور كلي تصور نمي كنم شيوع اين ويروس تا سه ماه ديگر 
ادامه داشته باشد اما مساله اينجاست كه بايد توجه داشت، در همين 
مدت نيز تداوم شرايط فعلي مي تواند تبعات خود بر بازار نفت را بر جاي 
بگذارد. در صورت تداوم شرايط اضطراري فعلي و عدم كنترل ويروس 
كرونا در چين، مي ت��وان پيش بيني كرد كه قيمت نفت طي يك ماه 
آينده تا حدود 50 دالر يا حتي به كمتر از 50 دالر هم كاهش پيدا كند. 
در اين ميان اعضاي اوپك به اين جمع بندي رسيدند كه براي مديريت 

بازار بايد دست به برگزاري نشستي اضطراري بزنند. قابل تصور است كه 
راهكار اوپك و اوپك پالس براي عبور از اين بحران چيزي جز كاهش 
سقف توليد و عرضه نفت به بازارهاي جهاني نباشد. در واقع كاري جز 

اين هم نمي توانند بكنند. 
كاهش قيمت نف��ت تا حدود 50 دالر در صورت��ي رخ خواهد داد كه 
سقف توليد نفت اوپك كاهش نيافته و به اندازه فعلي ادامه پيدا كند اما 
در ص��ورت توافق براي كاهش توليد نفت، قيمت نفت طي ماه آينده 
بين 55 تا 60 دالر باقي خواهد ماند. اين را هم بايد در نظر داش��ت كه 
تصميم اوپك و همراهانش براي كاهش سقف توليد به وضعيت بازار 
نيز بستگي خواهد داشت. عالوه بر اين بايد در اين ميان ميزان كاهش 
مصرف چين به عنوان بزرگ ترين واردكننده نفت نيز بايد مورد توجه 
قرار داشته و همچنين چشم انداز ميزان كاهش مصرف نفت چين به 
دنبال ادامه شرايط فعلي بايد در نظر گرفته شود. در واقع كاهش سقف 
توليد اوپك بايد متناسب با برآورد كاهش مصرف چين، صورت گيرد. 
البته معتقدم همينكه بازار جهاني متوجه تصميم قطعي اوپك و اوپك 
پالس براي كاهش توليد و عرضه نفت شود، تحت تاثير قرار گرفته و 
همين امر منجر به جلوگيري از ريزش بيشتر قيمت نفت شود. براين 

اساس شايد حتي نياز به كاهش توليد توسط اوپك نيز نباشد.

گروه ان�رژي | غول هاي بزرگ نفتي به دنبال اس��تفاده از ركود 
قيمت سوخت هاي فسيلي به عنوان فرصتي براي تراز وضعيت مالي 
و تامين بودجه پروژه هاي خود در جهان هس��تند. شركت اكسون 
موبيل از جمله اين شركت هاست كه مدير آن؛ مايك ويرت معتقد 
است اين برهه مي تواند به انضباط مالي شركت ها كمك كند. اين 
در حالي است كه برخي از اين شركت ها طبق آخرين گزارش هاي 
منتش��ر شده در پايان سال گذشته با زيان مالي همراه بوده  و حاال 

به دنبال تعديل ساختارهاي مالي خود هستند.
گزارش هايي كه به تازگي در خصوص وضعيت برخي از شركت هاي 
بزرگ نفتي از جمله اكسون موبيل، منتشر شده حاكي از عملكرد 
ضعيف اين شركت ها در حوزه كسب و كار است كه منشأ بسياري 
از مشكالت اين شركت ها را مي توان به انقالب شركت شيل امريكا 
گ��ره زد. از حدود يك دهه قبل با كمبود داخلي ذخاير نفت و گاز، 
شيل با ايجاد عرضه نامحدود خود، قيمت انرژي را تحت تاثير قرار 
داده و آن را كاهش داد. طبق گزارش هاي منتشر شده، درآمد سه 
ماهه چهارم سال 2019 شركت اكسون حدود 4.1 درصد كاهش 
يافته كه اين به معناي آن اس��ت كه اين شركت نتوانسته به اندازه 
كافي در فرآيند توليد به س��ود دس��ت پيدا كند.اما سازوكار اين 

شركت افزايش سرمايه گذاري است. در اين خصوص يكي از روساي 
اجرايي اكس��ون موبيل از برنامه اين شركت براي سرمايه گذاري 
35 ميلي��ارد دالري در پروژه هاي نف��ت و گاز مختلف در گويان و 
موزامبيك خبر داده است. اس��تراتژي آنها بر اين است كه بايد در 
شرايطي كه قيمت ها پايين است، سرمايه گذاري كرد. يعني درست 

در شرايطي كه رقبا در حال عقب نشيني هستند.
به اعتقاد مديران اكس��ون موبيل بر اي��ن باورند كه به رقم ترجيح 
قيمت هاي باالتر با حاشيه سود بيشتر، نبايد فرصت سرمايه گذاري 

در شرايطي كه قيمت ها پايين است را از دست داد. 
اما شركت نفتي ش��ورن نيز از ديگر كمپاني هاي بزرگ امريكايي 
است كه در گزارش سه ماهه پاياني سال 2019 با كاهش سود روبرو 
بوده اس��ت. مديران اين مجموعه بر اين باورند كه حتي در شرايط 
فعلي نيز بايد براي كاهش هزينه ها، افزايش كارايي سرمايه براي 
خريد سهام تاكيد داشت. به اعتقاد آنها در اين شرايط بايد به دنبال 
پروژه هاي بزرگ بود كه دس��تاوردهاي مالي قابل قبولي به همراه 
داشته باشد. سهام اين شركت نيز طبق آخرين گزارش هاي منتشر 
ش��ده حدود 3.8 درصد س��قوط كرده كه بيشترين ميزان سقوط 

مربوط به 9 ماهه پاياني سال 2019 بوده است. 

مرتضي بهروزي فر
كارشناس ارشد انرژي
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پيامد طرح خروج ايران از »ان پي تي« از نگاه يوسف مواليي 

مهم خروج نيست؛ پيامدهاي بعدي مهم است
 طرح خروج ايران از پيمان منع گسترش سالح 
هسته اي موسوم به پيمان N.P.T كه با امضاي 
۱۹ تن از نمايندگان در جلس�ه سه شنبه هفته 
گذشته مورخ 8 بهمن مجلس شوراي اسالمي 
و آخرين جلس�ه قب�ل از برگ�زاري انتخابات 
مجلس يازده�م، اعالم وصول ش�ده بود، روز 
شنبه براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي ارجاع شد. لذا به نظر مي رسد 
كه خط و نش�ان هاي محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه و عل�ي الريجاني، رييس مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص كاهش همكاري با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و خروج ايران از 
N.P.Tدر صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي 
امنيت و فعال شدن مكانيسم ماشه به صورت 
جدي در دس�تور كار تهران قرار گرفته است. 
ام�ا در اين ميان س�وال اينجاس�ت كه تبعات 
حقوقي، سياسي و امنيتي خروج ايران از اين 
پيمان چيس�ت؟ واكنش آژان�س بين المللي 
انرژي اتمي، ش�وراي حكام و ش�وراي امنيت 
سازمان ملل نسبت به اين اقدام احتمالي ايران 
چه خواهد بود؟ آيا جمهوري اس�المي ايران با 
اس�تناد به بند ۱ ماده ۱۰ مي توان�د به خروج از 
معاهده N.P.T بينديشد؟ پاسخ به اين سواالت، 
محور گفت وگوي ديپلماسي ايراني با يوسف 
مواليي، اس�تاد دانش�گاه و كارشناس حقوق 

بين الملل است.

 بع�د از اع�الم محورهاي گام پنج�م و نهايي 
جمهوري اس�المي اي�ران در كاهش تعهدات 
برجامي سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان به 
عنوان اعضاي اروپايي حاضر در برجام در بيانيه 
مشتركي به طور رسمي از فعال كردن سازوكار 
حل اختالفات برجامي با ايران س�خن گفتند 
كه در نهايت مي تواند به فعال ش�دن به ارجاع 
پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي 
امنيت س�ازمان ملل، فعال ش�دن مكانيسم 
ماش�ه و بازگش�ت قطعنامه ه�ا بينجاميد. در 
مقابل مقامات و مس�ووالن جمهوري اسالمي 
ايران ضمن تاكيد بر اينك�ه در صورت ارجاع 
پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي 
امنيت و فعال شدن مكانيس�م ماشه اقدام به 
كاهش هم�كاري با آژان�س بين المللي انرژي 
 N.P.T اتمي خواهد داشت، از خروج از پيمان
س�خن گفته اند. كما اينكه در اين راستا طرح 
خروج ايران از N.P.T كه در جلس�ه سه شنبه 
هفته گذشته )8 بهمن( مجلس شوراي اسالمي 
يعني آخرين جلسه قبل از برگزاري انتخابات 
2 اسفند اعالم وصول شده بود، روز شنبه براي 
بررسي به كميس�يون امنيت ملي و سياست 
خارجي ارجاع شد. اين مساله نشان از اين دارد 
كه تهران اين بار در خصوص خروج از اين پيمان 
جدي اس�ت. از نگاه شما آثار و تبعات حقوقي 

اين خروج براي ايران چه خواهد بود؟
پيمان N.P.T يا پيمان منع گسللترش سللاح هاي 
هسللته اي از معدود كنوانسيون هايي است كه براي 
خروج كشورهاي عضو از آن مانعي ايجاد نكرده است. 
يعني خروج تنها مشروط بر آن است كه اين كشورها 
توجيه مناسللبي در خصوص تضللاد تداوم عضويت 
خللود در اين پيمان بللا منافع ملي و سياسللي خود 
داشته باشد. در آن صورت اگر كشور و دولتي خروج 
از N.P.T را به سود منافع خود تلقي كند مي تواند از 
آن خارج شود. به رغم اين مسائل كه در قالب ماده و 
بند در N.P.T مصرح شده است، اما ضمانت اجرايي 
مشخص و موثري ندارد. به عبارت ديگر اگر كشوري 
مانند جمهوري اسامي ايران بخواهد از N.P.T خارج 
شود، كافي است به صراحت عنوان  كند به دليل تضاد 
عضويتش در اين پيمان با منافع ملي و سياسي كشور 
با اعام به سللازمان ملل قصد خروج از آن را دارد. اما 
مسللاله تبعات بعد از خروج از اين پيمان اسللت كه 
مي تواند چالش هاي متعدد سياسي، ديپلماتيك و 
حتي امنيتي براي كشللور خارج شده از N.P.T را به 

دنبال داشته باشد.
 ذيل نكته شما اگر چه بر اساس بند اول ماده 
N.P.T ۱۰ مصرح ش�ده اس�ت كه چنانچه هر 
يك از اعضاي معاهده تشخيص دهد حوادثي 
فوق العاده مربوط به موضوع اين معاهده منافع 
عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين 
حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت 
مل�ي خود از اي�ن معاه�ده كناري گيري كند. 
اي�ن عضو بايد كناره گيري خ�ود را با اطالعيه 
قبلي 3 ماهه ب�ه تمامي اعض�اي معاهده و به 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعالم نمايد. 
اطالعيه فوق بايد حاوي بيان و ش�رح حوادث 
فوق العاده اي باشد كه به نظر دولت مورد اشاره، 
منافع عاليه كش�ورش را به مخاطره انداخته 
است. اما در مقابل برخي معتقدند كه خروج از 
N.P.Tبر اس�اس بند اول ماده ۱۰ اين معاهده با 
توجه به تحوالت پس از جنگ سرد و مخصوصا 
بعد از تمديد دايمي اي�ن پيمان و به دنبال آن 
برگزاري كنفرانس هاي بازنگ�ري پيمان منع 
اشاعه كه وظيفه آن بررسي نحوه اجراي بهتر 
پيمان با توجه به پيشرفت هاي فني است و هر 
پنج س�ال يك بار انجام مي ش�ود، باعث شده 
اس�ت تفس�ير از مواد اين پيمان و مخصوصا 
بند اول ماده خروج يعن�ي ماده ۱۰ تغيير كند. 
لذا خ�روج از N.P.T ديگ�ر اتوماتيك نبوده و 
مش�كل تر از خروج در پيمان هاي ديگر شده 
اس�ت. كما اينكه همين تحليل گران وضعيت 
پيونگ يان�گ را در همين رابطه ش�اهد مثال 

دارن�د و معتقدند به رغم آنكه در س�ال 2۰۰2 
كه كره ش�مالي ازN.P.T خارج ش�د، شوراي 
امنيت خ�روج پيون�گ يانگ را به رس�ميت 
نشناخت و تا االن هم آن را تاييد نكرده است. 
چون همان گونه كه در كنفرانس هاي بازنگري 
 N.P.T بحث ش�ده اس�ت، خروج ازN.P.T در
ارتباط مس�تقيمي با امنيت بين الملل دارد و 
چون متولي اين كار بر اساس منشور سازمان 
ملل ش�وراي امنيت اس�ت از اين رو اين شورا 
بايد خ�روج را تصويب كند. بنا بر اين خروج از 
N.P.T ديگر خودكار نيس�ت و به صرف دادن 
يك يادداش�ت به شوراي امنيت خروج عملي 

نمي شود. ارزيابي شما در اين رابطه چيست؟
همان گونه كه در پاسللخ به سللوال قبل گفتم خارج 
شدن از N.P.T در متن معاهده پيش بيني شده است 
و اگر شرايط خروج از اين معاهده براي كشور عضوي 
مانند ايران شكل بگيرد و دولت در تهران تشخيص 
دهد كه تداوم حضللور در N.P.T به ضرر منافع ملي 
است، مي تواند از آن خارج شود و اين اقدام به معناي 

تخلف حقوقي ايللران از N.P.T و يللا ناديده گرفتن 
آن نيسللت. وگرنه هر كشللوري به رغم حتي همين 
شرط مي تواند به راحتي از N.P.T خارج شود. لذا به 
لحاظ حقوقي نمي توان به اجبار كشللوري را در يك 
پيمان نامه، كنوانسلليون و يا معاهده اي نگه داشت. 
چون در اين صورت حق آزادي اراده دولت ها زير سوال 
مي رود. يعني دولت ها بنا به حق مالكيت و حاكميت 
بر سرزمين جغرافيايي خود و با آزادي اراده مي توانند 
به يك پيمان و كنوانسيون وارد و يا از آن خارج شوند. 
بنابراين اين، مساله به ندرت پيش مي آيد كه بخواهند 
براي خروج يك كشللور از يك كنوانسيون، پيمان و 
معاهده اي شرط و يا مانعي ايجاد كنند. كما اينكه در 
بعضي از معاهدات بين المللي مانع و يا شرطي براي 
خروج كشللور عضو وجود ندارند و هللر دولتي بنا به 
صاح ديد خود اگر تمايلي به تداوم حضورش در آن 
پيمان نامه نداشت، مي تواند از آن خارج شود، ولو آنكه 
اين اقدام از نگاه برخي تخلف حقوقي ارزيابي شللود. 
اما باز هم تاكيد مي كنم كه مساله خروج از N.P.T در 

خود پيمان گنجانده شده است.
با وجود تمامي اين نكات، مساله اصلي خروج ايران و 
يا هر كشور عضو ديگري از N.P.T نيست، بلكه تبعات 
آن اسللت كه مي تواند چالش هايي را براي ما ايجاد 
كند. چون N.P.T جزو معاهداتي اسللت كه ارتباط 
مسللتقيمي با امنيت بين الملل دارد. يعني ماهيت 
 ،N.P.T پيمان منع گسترش ساح هاي هسته اي يا
يك ماهيت امنيتللي دارد و چون اين پيمان با صلح 

و امنيت جهاني ارتباط دارد، لذا ارتباط مسللتقيمي 
با وظايف محوله شللوراي امنيت سللازمان ملل پيدا 
مي كند. ذيل اين نكته اگر كشوري در اين خصوص 
ورود پيدا كند و خروج ايران يا هر كشللور ديگري از 
N.P.T را به مسللاله امنيت، صلللح و ثبات در جهان 
ارتباط دهللد و آن را خطر و تهديللدي براي امنيت 
جهاني تعبير و تفسللير كند كه بيشتر اين موارد در 
فصل ۷ منشور سللازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته 
است، شرايط و تبعات براي كشور خارج شده از پيمان 
N.P.T به شدت بغرنج، حساسيت برانگيز و چالش زا 
خواهد بود. به خصوص آنكه اگر ايران مساله خروج 
از N.P.T را محقق كند كه در سللايه اقدام سه شنبه 
گذشته مجلس شوراي اسامي در اعام وصول اين 
طرح به نظر مي آيد كه تهران در اين خصوص جدي 
است و مي تواند واكنش هايي را از سوي اياالت متحده 
امريكا، انگلسللتان و فرانسه به عنوان اعضاي دايمي 

شوراي امنيت براي ايران در پي داشته باشد. 
اگر چه امكان دارد در مقابل روسيه و چين به عنوان 
ديگللر اعضاي دايمي شللوراي امنيت كه سياسللت 
نزديك تري بلله تهللران دارند در صللورت تصويب 
قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت آن را وتو كنند، 
اما باز اين خطر، تهديد و چالش براي ايران وجود دارد. 
پس مساله اكنون تفسير، تعبير و نگاه شوراي امنيت 
به اقدام احتمالي در خروج از N.P.T باز مي گردد كه 
آن را اقدامللي در جهت افزايش ناامني و تهديد براي 

صلح و امنيت جهاني تلقي كند يا نه؟
  اگرچه جمهوري اس�المي ايران به صراحت 
عنوان كرده اس�ت كه مساله كاهش همكاري 
ب�ا آژانس بين الملل�ي انرژي اتم�ي همچنين 
خروج از پيمان N.P.T را منوط به ارجاع پرونده 
فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت 
س�ازمان ملل و فعال كردن مكانيس�م ماشه 
توسط آلمان، فرانسه و انگلستان كرده است، 
اما خود همي�ن اظهارات و تالش ها براي ايجاد 
ساز و كار قانوني توسط مجلس شوراي اسالمي 
در جهت كاهش همكاري با آژانس بين المللي و 
خروج از N.P.T چه آثار و عواقب حقوقي براي 

كشور در پي خواهد داشت؟
چنان كه شللما هم اشللاره كرديد اگرچه جمهوري 
اسللامي ايران به دليل سياست فشللار حداكثري 
ايللاالت متحده امريكا، اعمللال تحريم هاي ظالمانه 
و يكجانبلله و نيز بد عهدي اروپا دسللت به عملياتي 
كردن گام نهايي خللود در كاهش تعهدات برجامي 
زد. اما به نظر مي رسللد كه مطرح كردن مواضعي در 
خصوص كاهش همكاري با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و خروج احتمالي ايران از N.P.T توسط مجلس 
شوراي اسللامي و يا وزير امور خارجه مي تواند اين 
شبهه را در مجامع جهاني ايجاد كند كه اكنون ايران 
با برداشللتن تمام موانع، صنعت هسته اي خود را در 
جهت دستيابي به ساح اتمي فعال كرده است. از اين 
رو امريكا كه عضو دايم شوراي امنيت است، به راحتي 
مي توانللد اقدامات ايران را گامللي در جهت افزايش 
ناامني و تهديدي بللراي صلح و ثبات امنيت جهاني 
قلمداد كند. به اين وسيله امريكا مي تواند اين فرضيه 
را جا بيندازد كه اكنون جمهوري اسللامي ايران به 
فكر تغيير رفتار خود در مسير عدول از فعاليت هاي 
صلح آميز هسته اي اسللت. در اين صورت واشنگتن 
مي تواند اين شك را ايجاد كند كه اگر تهران به دنبال 
تداوم فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود است چرا 
بايد به فكر كاهللش همكاري ها با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و يا خروج از N.P.T  باشد؛ حتي اگر اين 
اقدام عكس العملي به اقدام سلله كشللور اروپايي در 

فعال كردن سازوكار حل اختافات برجامي باشد؟!
پيللرو اين نكته چون ايران در دولت هاي گذشللته با 
برخي اقداماتش به اين شللبهات دامللن زده و ذيل 
همين رفتارهاي گذشته شوراي حكام نيز عليه ايران 
موضع گيري كرده اسللت و قطعنامه اي ضد ما صادر 
شللد كه در نهايت به پرونده هسللته اي ما به شوراي 
امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد، بنابراين اكنون 
براي آژانس بين المللي انرژي اتمي و شللوراي حكام 
اين امكان به وجود مي آيد كه اگر جمهوري اسامي 
ايران خواسللتار كاهش نظارت و همكاري با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي است، به مسيري كه قبًا يك 
بار ديگر طي شده اسللت، باز گردد و دوباره با صدور 

قطعنامه در شوراي حكام، پرونده هسته اي ايران را 
به شوراي امنيت بكشللاند. تازه آن زمان جمهوري 
اسامي ايران مساله خروج از N.P.T را عملياتي نكرده 
بود و تمام اقدامات ايران در چارچوب اين پيمان نامه 
بود. اما با اين تفاسير بازهم نهايتًا در آن زمان پرونده 
ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد.

 پيرو نكات شما پاسخ حقوقي تان در خصوص 
 N.P.T اف�رادي كه معتقدن�د خروج اي�ران از
مي توان�د به رفع مش�كالت، چالش ها و موانع 
حقيقي بر س�ر آزادي فعاليت هاي هس�ته اي 
بينجامد، چيس�ت؟ چون به نظر مي رس�د كه 
فش�ار اين طيف اكنون تهران را وادار كرده كه 
در واكنش به اقدام س�ه كشور اروپايي آلمان، 
فرانسه و انگلستان در فعال كردن سازوكار حل 
اختالفات برجامي كه احتمااًل به ارجاع پرونده 
هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و 
فعال شدن مكانيسم ماشه مي انجامد، خروج 
از N.P.T را مطرح كنند و آن را در دس�تور كار 

مجلس قرار دهند؟

بله اكنون فضاي ملتهب سياسي و ديپلماتيك كنوني 
اين فضا را به بعضي از كارشناسان و ناظران داده است 
كه از استدالل خود مبني بر خروج جمهوري اسامي 
ايران از پيمان N.P.T بيشتر از گذشته مانور دهند. 
 N.P.T چون آنها اسللتدالل مي كنند اگر ايران عضو
نباشد، آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هاي 
هسته اي ما ديگر نظارت نخواهد كرد، بنابراين شوراي 
حكام آژانس بين المللي نيللز نمي تواند قطعنامه اي 
عليه ما صادر كند، اما دوستان فراموش كرده اند كه 
مساله خروج از N.P.T ماهيتي امنيتي دارد و ارتباط 
مستقيمي با حوزه فعاليتي و وظايف محوله شوراي 
امنيت سازمان ملل دارد، هرگونه اقدام براي خروج از 
اين معاهده توسط ايران مي تواند آثار و تبعات جدي 
براي كشور در پي داشته باشللد. به گونه اي شوراي 
امنيت سللازمان ملل بدون صدور قطعنامه از طريق 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا بدون 
استناد به گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
مي تواند به صرف اقللدام ايران در خروج از N.P.T به 
پرونده هسته اي ايران ورود مستقيم پيدا كند و آن را 

به فصل ۷ منشور سازمان ملل بكشاند.
در اين راستا حتي برخي مساله خروج ايران از آژانس 

بين المللي انرژي اتمي را هم مطرح كرده اند. 
در صورتي كه مللن معتقدم اگر ايللران در نهايت با 
اقللدام اروپايي ها در كشللاندن پرونده هسللته اي به 
شوراي امنيت سازمان ملل و فعال كردن مكانيسم 
ماشلله، خروج از N.P.T را محقق كند، خود به خود 

حساسلليت، سللطح نظارت ها وشللدت اختافات 
آژانس بين المللي انرژي اتمللي در خصوص پرونده 
فعاليت هاي هسللته اي ايران چند برابر خواهد شد. 
به عبارت ديگر در نهايت نوع نگاه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به پرونده فعاليت هاي هسللته اي ايران 
يك نللگاه امنيتي و سياسللي خواهد بللود. يعني به 
صورت اتوماتيك بعد از خروج ايران از N.P.T، پرونده 
فعاليت هاي هسته اي ايران در صدر دستوركار آژانس 
بين المللي انرژي اتمي قرار خواهد گرفت. بنابراين اگر 
مساله خروج از N.P.T محقق شود، خود به خود مسير 
به سللمتي پيش خواهد رفت كه عمًا ايران با دست 
خود چالش هاي حقوقي و امنيتي جدي براي خود در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي حكام و شوراي 
امنيت فراهم كرده است كه در اثر اين چالش ها، ايران 
يا بايد دوباره به N.P.T بازگردد و يا در نهايت بعد از 
خروج از اين معاهده، خروج از آژانس را هم در دستور 
كار قرار دهد و به يك باره تكليف خود را روشن كند. 
پس مي بينيد خروج از N.P.T تا چه اندازه براي ايران 

تبعات منفي امنيتي و سياسي در پي دارد.
 فارغ از درست و يا غلط بودن نگاه طيف حامي 
خروج از N.P.T، آنچه مسلم است اين است كه 
نمي توان سايه سنگين نگاه تبعيض آميز اين 
پيم�ان در خصوص برخي اعض�اء، به خصوص 
اي�ران را ناديده گرفت. چون بر اس�اس بند 2 
ماده N.P.T 4 همه اعض�اء اين معاهده متعهد 
مي شوند كه تبادل هر چه وسيع تر تجهيزات، 
م�واد دانش و اطالعات فن�ي را جهت مصارف 
صلح جويانه انرژي هس�ته اي تسهيل كرده و 
حق ش�ركت در اين مبادالت را دارند. اعضا ي 
معاهده در صورت توانايي باي�د انفرادي يا به 
اتفاق ساير اعضاي يا سازمان هاي بين المللي 
در توسعه بيشتر اس�تفاده از انرژي هسته اي 
براي اهداف صلح جويان�ه مخصوصا در قلمرو 
اعضايي كه فاقد س�الح هس�ته اي مي باشند 
و با توج�ه به نيازهاي مناطق در حال توس�عه 
جهان، مشاركت نمايند. يعني بايد كشورهاي 
برخ�وردار از دانش و فناوري باالي هس�ته اي 
به منظ�ور افزايش توان ديگر كش�ورهاي در 
حال توسعه در اين حوزه كمك ها، همكاري ها 
و تب�ادل اطالعات خود را داش�ته باش�ند. در 
صورت�ي كه آنچه طي س�ال هايي ك�ه از عمر 
عضويت ايران در پيمان N.P.T مي گذرد، اين 
است كه پيگيري ماده N.P.T 4 به محاق رفته 
اس�ت و حتي به جاي تالش در جهت توس�عه 
فناوري هسته اي ايران، هر گونه طرحي براي 
توقف و سكون در اين باره پي گرفته شده است 
و به جاي تاكيد بر ماده N.P.T 4 به عنوان يكي از 
داليل عضويت ايران در اين پيمان نامه، اكنون 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي حكام و 
شوراي امنيت بيشترين تمركز و تاكيد خود را 
بر پادمان، پروتكل الحاقي و افزايش نظارت ها 
بر فعاليت هاي هسته اي ايران گذاشته اند. اين 
تبعيض و عدم تناس�ب بين وظيف�ه و تعهد با 
N.P.T امتياز نمي شود كه ايران مساله خروج از
را جدي ت�ر پي بگيرد. خصوصا كه بند ۱ ماده 4 
تصريح مي كند هيچ ي�ك از مفاد اين معاهده 
يعني N.P.T به نحوي تفسير نخواهد شد كه به 
حقوق غير قابل ان�كار هر يك از اعضاي آن به 
منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري 
از انرژي هس�ته اي جهت اهداف صلح جويانه 
بدون هر نوع تبعيض )البته منطبق با مواد ۱ و 2 

اين معاهده( خللي وارد كند؟
كسي منكر وجود اين تبعيض ها نيست. اما سوال مهم 
اينجاسللت آيا حتي با وجود اين تبعيض ها، شرايط 
ايجاب مي كند ما از N.P.T خارج شويم؟ آثار و تبعات 
منفي و مخرب خروج از N.P.T براي كشللور بيشتر 
از امتيازات و مزاياي آن اسللت يللا نه؟ آيا منافع ملي 
جمهوري اسللامي ايران در شرايط حساس كنوني 
باعث خواهد شللد كه خروج از N.P.T در دستور كار 
كشور قرار گيرد؟ چون واقعيت آن است كه جواب اين 
سوال ها تكليف را روشن مي كند. عاوه بر آن از زمان 
تأسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال ۱۹۵۷، 
مقررات پادمان هاي اين آژانس به عنوان ابزار ضروري 
عدم تكثير هسته اي و همكاري صلح آميز هسته اي 
عمل كرده است. از اين رو حتي پيمان منع گسترش 
ساح هاي هسته اي يا همان N.P.T كه مورد بحث 
من و شماست، انعقاد موافقتنامه هاي پادماني جامع 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي را توسط كشورهاي 
عضو اجباري مي داند. به اين خاطر آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بللراي تحقق هر چه بيشللتر اين مهم، 
مقرراتي را بلله عنوان يك الگوي نظارتي براسللاس 
بند ۳ معاهده N.P.T تهيه و تصويب كرده است كه 
كشورهاي عضو براسللاس آن الگو، موافقتنامه هاي 

پادماني يا نظارتي را با آژانس منعقد مي كنند. 
پيرو اين نكته تا به اكنون سلله نللوع الگوي پادماني 
توسط آژانس مورد تصويب قرار گرفته است. نظارت 
آژانس تللا پيش از پروتكل الحاقي براسللاس همين 
پادمان ها و نظارت هاي كاسيك آن انجام مي گرفت، 
اما تصويب پروتللكل الحاقي، اجللازه قانوني را براي 
بازرسي هاي گسترده تر و سرزده از كشورهاي عضو 
پيمان N.P.Tفراهم مي كند. از اين رو كشورهاي عضو 
آژانس بايد اين پروتكل را بلله عنوان ضميمه توافق 
جامع پادمان بپذيرند. پس اين مساله به عنوان يك 
روند حقوقي در خصوص تمام كشورهاي عضو صدق 
مي كند. اگرچه در خصوص برخي كشللورها مانند 
جمهوري اسامي ايران تمركز بيشتري روي پادمان 
و پروتكل الحاقي است و به گفته شما مساله پيگيري 
مللاده N.P.T ۴ مانند شللدت و اهميللت نظارت ها 

عملياتي نمي شود.

  اگ�ر ايران در نهايت با اق�دام اروپايي ها 
در كش�اندن پرونده هس�ته اي به شوراي 
امنيت سازمان ملل و فعال كردن مكانيسم 
ماشه، خروج از N.P.T را محقق كند، خود 
به خود حساسيت، سطح نظارت ها وشدت 
اختالفات آژانس بين الملل�ي انرژي اتمي 
در خصوص پرونده فعاليت هاي هس�ته اي 
ايران چند برابر خواهد شد. به عبارت ديگر 
در نهايت نوع نگاه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران 
يك نگاه امنيتي و سياسي خواهد بود. يعني 
به صورت اتوماتيك بع�د از خروج ايران از 
N.P.T، پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران 
در صدر دستوركار آژانس بين المللي انرژي 

اتمي قرار خواهد گرفت.
  كسي منكر وجود اين تبعيض ها نيست. 
اما سوال مهم اينجاس�ت آيا حتي با وجود 
اين تبعيض ها، شرايط ايجاب مي كند ما از 
N.P.T خارج ش�ويم؟ آثار و تبعات منفي و 
مخرب خروج از N.P.T براي كشور بيشتر از 
امتيازات و مزاياي آن است يا نه؟ آيا منافع 
ملي جمهوري اس�المي ايران در ش�رايط 
حساس كنوني باعث خواهد شد كه خروج 
از N.P.T در دس�تور كار كشور قرار گيرد؟ 
چون واقعيت آن است كه جواب اين سوال ها 

تكليف را روشن مي كند. 

برش
  مساله اصلي خروج ايران و يا هر كشور 
عضو ديگري از N.P.T نيست، بلكه تبعات 
آن است كه مي تواند چالش هايي را براي ما 
ايجاد كند. چون N.P.T جزو معاهداتي است 
كه ارتباط مس�تقيمي با امنيت بين الملل 
دارد. يعن�ي ماهيت پيمان منع گس�ترش 
سالح هاي هسته اي يا N.P.T، يك ماهيت 
امنيت�ي دارد و چ�ون اين پيم�ان با صلح 
و امنيت جهان�ي ارتباط دارد، ل�ذا ارتباط 
مستقيمي با وظايف محوله شوراي امنيت 
س�ازمان ملل پيدا مي كند. ذيل اين نكته 
اگ�ر كش�وري در اين خص�وص ورود پيدا 
كند و خروج ايران يا هر كش�ور ديگري از 
N.P.T را به مساله امنيت، صلح و ثبات در 
جهان ارتباط دهد و آن را خطر و تهديدي 
براي امنيت جهاني تعبير و تفسير كند كه 
بيشتر اين موارد در فصل ۷ منشور سازمان 
ملل مورد اش�اره قرار گرفته است، شرايط 
و تبعات براي كش�ور خارج شده از پيمان 
N.P.T به شدت بغرنج، حساسيت برانگيز و 

چالش زا خواهد بود 
   مساله اكنون تفسير، تعبير و نگاه شوراي 
 N.P.T امنيت به اقدام احتمالي در خروج از
باز مي گ�ردد ك�ه آن را اقدام�ي در جهت 
افزايش ناامني و تهديد براي صلح و امنيت 

جهاني تلقي كند يا نه

برش
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رويكرد »بورل« به تعهدات 
برجامي اروپا

نخستين سفر »جوسپ بورل« مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به ايران در حالي قرار است 
امروز انجام شود كه بررسي سخنان او درباره برجام 
و عملكرد اروپا بيانگللر بي نتيجه بودن تاش ها 
براي تحقق تعهدهاي تروييكاي اروپايي اسللت؛ 
با اين حال انتظار مي رود اين سفر، بروكسل را در 
موضعي قرار دهد كه بتواند انتظارات برجامي ايران 
را محقق كند. ايرنا با بيان اين مطلب در گزارشي 
افزود: شوراي اروپا مردادماه امسال اين ديپلمات 
۷۲ ساله اسللپانيايي را به جاي فدريكا موگريني 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا منصوب 
و از اول دسللامبر به طور رسمي كار خود را در اين 
مسند آغاز كرد. شروع به كار بورل در مسند جديد 
همسللو شللد با چند گام برجامي ايران از جمله 
مهم ترين آن، يعني گام پنجللم. اين گام ايران با 
واكنش هاي مختلفي از سوي طرف هاي اروپايي 
از جمله مسوول جديد سياست خارجي اتحاديه 
اروپا همراه شللد. واكاوي سخنان بورل از پيش از 
پذيرفتن مسووليت جديد در اتحاديه اروپا و پس 
از آن، هرچند حمايت از برجام را نشان مي دهد اما 
درون مايه اين سخنان تاكنون در همان حدي بوده 
كه سه كشور اروپايي برجام شامل فرانسه، انگليس 
و آلمان در عملياتي كردن تعهدات برجامي خود 
ناتوان بوده است. البته بورل يك روز پس از اعام 
گام پنجم برجامي ايللران، در يك پيام توييتري 
نوشت: به همكاري با همه طرف هاي برجام براي 
حفظ و اجراي اين توافق ادامه مي دهد. در شرايط 
كنوني، اجراي كامل برجام بيش از هرزمان ديگر 
براي ثبات و امنيت منطقه اي و جهاني مهم است. 
بررسي اظهارات بورل از زمان پيش و بعد از حضور 
در مسند سياسللت خارجي اتحاديه اروپا نشان 
مي دهد كه او نگاه منطقي به برجام و نقض عهد 
امريكا در اين زمينه دارد و بارها از پايبندي ايران 
به برجام سخن گفته و اينكه خارج از چارچوب آن 
عمل نكرده است. او درباره رويكرد كاخ سفيد در 
اين زمينه گفته »اقدام ترامپ نه تنها نقض برجام، 
بلكه اساسًا خروج از آن بود.« با توجه به گام هاي 
نخست برجامي ايران، بورل ارديبهشت ماه امسال 
بعد از گام هاي اوليه برجامي ايران تصريح كرد كه 
»ايران برجام را نقض نكرده… باالتر رفتن ميزان 
اورانيوم غني سازي شده فقط در راستاي مسائل 
فني بوده و فكر نمي كنم اراده ديگري پشت اين 
تصميم ايران بوده باشد... خوشبختانه ايران توافق 
هسته اي را پاره نكرد و بايد مانع از پاره شدن كامل 
آن شللد... « اواسط مهرماه امسللال نيز مسوول 
جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا در نشستي 
در پارلمان اروپا، تصريح كرد بايد اين توافق را براي 
دفاع از منافع و امنيت خود حفظ و از رويدادهاي 
بدتر اجتناب كنيللم زيرا حفظ برجام براي اتحاد 

سياسي در اتحاديه اروپا حياتي است.
آذرماه امسال نيز مسوول جديد سياست خارجي 
و امنيت مشللترك اتحاديه اروپللا در گفت وگو با 
روزنامه ال پاييس اسپانيا بر لزوم انجام تاش هاي 
همه جانبه براي »زنده نگه داشتن« برجام تاكيد 
كرد. بورل نشللان داده كه برجام، از موضوع هاي 
اصلي اظهارات و توييت هايش در چند ماه اخير 
بوده و اين مساله، اهميت توافق  هسته اي را براي 

سياست خارجي اتحاديه اروپا روشن مي كند.
منفعت اروپا از برجام، موضوعي است كه بورل بارها 
در سخنان و مصاحبه هاي خود به آن اشاره كرده 
اسللت، از جمله اواخر آذرماه امسال در مصاحبه 
با شللبكه »فرانس۲۴« با رد عبور ايران از حدود 
برجللام، تصريح كرد كه تهللران در چارچوب آن 
حركت مي كند. نماينده عالللي اتحاديه اروپا در 
امور سياسللت خارجي كه از او بلله عنوان يكي از 
مخالفان سرسخت سياست يكجانبه گرايي دولت 
ترامپ ياد مي شود، تاش كرده در هر نشستي با 
موضوع امنيت بين المللي در جهان، سياست هاي 
تنش زاي ترامپ را به باد انتقاد گرفته و خواستار 
بازگشت به اقدامات ديپلماتيك براي حل وفصل 
مناقشات شده است. او دي ماه امسال در كنفرانس 
بين المللي رايسينا در دهلي نو با موضوع نگاهي به 
مسائل مهم جهاني، به انتقاد از سياست كاخ سفيد 
در خروج از برجام پرداخت و گفت: با خروج امريكا 
از توافق هسته اي، پيشرفت هاي به دست آمده به 
سوي يك رژيم جهاني باثبات و صلح، از بين رفت.

او همچنين در حاشيه اين كنفرانس در نخستين 
ديدارش با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
جمهوري اسامي بر اهميت حفظ برجام تاكيد 
كرد و گفت كلله اتحاديه اروپا عاقه مند به حفظ 
توافق  هسللته اي اسللت. به ويژه آنكه تنش ها در 
خاورميانه و منطقه خليج فللارس افزايش يافته 
است. در نخستين سفر جوسپ بورل به ايران كه 
قرار است با مقام هاي ارشد ديدار و گفت وگو كند، 

نگاه ها را به نتايج اين سفر معطوف كرده است.
يكي از مهم ترين خواسللته هاي ايللران در اجراي 
تعهدات برجامي اروپا، انجام ۱۱ تعهد رسمي آنها 
در قبال جمهوري اسامي و برجام است؛  تعهدهايي 
كه مهم ترين آن برقراري سازوكار مالي و بانكي و 
تسهيل خريد نفت و دريافت ارز حاصل از فروش آن 
اعام شده است. با وجود آنكه در نشست كميسيون 
برجللام در ۱۵ آذرماه، اعضاء از تصميم دولت هاي 
بلژيك، دانمارك، فناند، هلند، سوئد و نروژ براي 
پيوسللتن به كانال مالي موسللوم به اينستكس و 
چشللم انداز گشللايش آن براي فعاالن اقتصادي 
دولت هاي ثالث استقبال كردند اما همچنان هدف 
نهايي كه »تسهيل تجارت قانوني با ايران« است، 
محقق نشده و در حد حرف باقي مانده است. با توجه 
به تحوالت رخ داده، انتظار مي رود مسوول جديد 
سياسللت خارجي اروپا، با دست ُپر به تهران سفر 
كند زيرا رويكرد كنوني تروييكاي اروپايي در قبال 
تعهدات برجامي، تاكنون پيامدي جز نزديك شدن 
به سياست هاي مورد نظر كاخ سفيد به ويژه در به 

سرانجام نرسيدن برجام، نبوده است.
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رييس سازمان خصوصي سازي در نشست خبري اظهار كرد

رد ديون در انتظار واگذاري هاي جديد؟

جزييات معافيت هاي جديد در ماليات بر ارزش افزوده اعالم شد

روز گذشته عليرضا صالح رييس سازمان خصوصي سازي 
در ي��ك نشس��ت خب��ري، از واگ��ذاري ش��ركت هاي 
مادرتخصصي خبر داد و گفت: در بهمن ماه بالغ بر ۵۰۰۰ 
ميليارد تومان عرضه ص��ورت مي گيرد. بيمه البرز ۳۷۰ 
ميليارد تومان، بيمه اتكايي ايرانيان ۱۷۰ ميليارد تومان، 
پااليش��گاه الوان ۱۱۰۰ ميليارد تومان، پااليشگاه تبريز 
۳۲۰۰ ميليارد تومان و غيره آگهي ش��ده اس��ت. به طور 
كلي در بهمن ماه و اسفندماه نزديك ۶۰۰۰ ميليارد تومان 
عرضه از طريق بازار سرمايه خواهيم داشت.  برنامه ريزي 
براي واگذاري اين اعداد درشت در حالي مطرح مي شود 
كه در گذشته نيز واگذاري شركت هاي دولتي با اعداد و 
ارقام درشت با مشكل مواجه شده بود و در نهايت به خاطر 
نبودن مشتري، بسياري از شركت هاي دولتي از طريق رد 
ديون واگذار شده بود. رد ديون در نهايت مشكالت مربوط 
ب��ه خصولتي ها را ايجاد كرده اس��ت. نتايجي كه از آن به 
عنوان »شكست خصوصي سازي« در ايران ياد مي شود.  به 
گزارش »تعادل«، روز گذشته عليرضا صالح رييس سازمان 
خصوصي سازي در يك نشست خبري، از برنامه سازمان 
خصوصي سازي براي واگذاري شركت هاي مادرتخصصي 
خبر داد و گفت: پيش از اين زيرمجموعه هاي يك شركت 
مادرتخصصي را واگذار مي كرديم كه باعث مي شد زنجيره 
مديريتي ش��ركت به هم بريزد. در حال حاضر برنامه اي 
را دنب��ال مي كنيم كه به جاي واگ��ذاري زيرمجموعه ها 
خود شركت مادرتخصصي را وارد بورس كنيم. وي ادامه 
داد: زماني كه اين اتفاق رخ دهد حتي اگر شركت واگذار 
نشود همين  كه وارد بورس ش��ده بخش دولتي موظف 
مي شود رفتار حرفه اي بورس را دنبال كند و در اين راستا 

هلدينگ هاي بزرگ دولتي شفاف سازي مي شوند.

    واگذاري بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد تومان
در بهمن و اسفند

وي در ادامه با بيان اينكه در بهمن ماه بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد 
تومان عرضه صورت مي گيرد، گفت: بيمه البرز ۳۷۰ ميليارد 
تومان، بيمه اتكايي ايرانيان ۱۷۰ ميليارد تومان، پااليشگاه 
الوان ۱۱۰۰ ميليارد تومان، پااليشگاه تبريز ۳۲۰۰ ميليارد 
تومان و غيره آگهي شده است. به طور كلي در بهمن ماه و 
اسفندماه نزديك ۶۰۰۰ ميليارد تومان عرضه از طريق بازار 
سرمايه خواهيم داشت. رييس سازمان خصوصي سازي با 
بيان اينكه تاكنون واگذاري ها به دو طريق واگذاري به مردم و 
رفع ديون بوده است، توضيح داد: از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان، 
۹۱ هزار ميليارد تومان واگذاري به مردم بوده و مابقي در قبال 
طلبكاران دولت واگذار شده است. در واقع واگذاري سهام به 
طلبكاران دولت ۳۱ ميليارد و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. 
اين توضيحات صالح درب��اره واگذاري ها از طريق رد ديون 
نش��ان مي دهد كه احتماال سازمان خصوصي سازي براي 
واگذاري هاي آينده به اين ش��يوه هم عنايت داشته باشد. 
با توجه به اينكه در گذشته اين شيوه رد ديون به مشكالت 
مربوط به خصولتي ها منجر ش��ده است، اكنون نيز بحث 
واگذاري تا ۶۰۰۰ ميليارد تومان از شركت هاي دولتي در 
قالب رد ديون مي توان نشانگر اين باشد كه دوباره مشكالت 
جديدي به وجود آيد. گفتني است اغلب شركت هايي كه 
عناوين آنها ذكر شده است مانند پااليشگاه الوان و پااليشگاه 
تبريز، جزو آن دسته از اموال دولتي هستند كه نياز به نوسازي 
داشته و در نتيجه مش��خص نيست كه بخش خصوصي 

استقبال چنداني براي خريد آنها از خود نشان دهد.

    ضرورت تعيين تكليف زيان دهي
استقالل و پرسپوليس 

بخشي ديگر از سخنان صالح به موضوع واگذاري استقالل 
و پرسپوليس به بخش خصوصي اكنون چندين سال است 
كه مورد بحث قرار دارد. هر س��ال از مسووالن مي شنويم 
كه اين دو باش��گاه تا آخر س��ال واگذار مي ش��وند ولي هر 
سال تا پايان سال گفته مي ش��ود كه اين دو باشگاه هنوز 
آماده براي واگذاري نيستند. اخيرا بار ديگر رييس سازمان 
خصوصي سازي اعالم كرده است كه اين واگذاري به آينده 
موكول شده است. عليرضا صالح روز گذشته در يك نشست 
خبري توضيحاتي را در اين باره ارايه كرده اس��ت. رييس 

سازمان خصوصي سازي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني 
بر اينكه چرا استقالل و پرسپوليس برخالف وعده هاي داده 
شده امسال واگذار نمي شوند؟ اظهار كرد: يكي از آسيب هايي 
كه تاكنون در فرآيند خصوصي سازي داشتيم اين بود كه 
بنگاه هايي را واگذار كرديم كه آماده س��ازي ابتدايي نشده 
بودند. بايد براي بخش خصوصي احترام قائل شويم. اگر دولت 
نتواند يك بنگاه را اداره كند، چگونه بايد از بخش خصوصي 

توقع داشته باشيم كه اين كار را انجام دهد؟
وي با تاكيد بر اينكه دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس 
سرمايه ملي هستند، اضافه كرد: در شرايطي مي خواستيم 
اين باش��گاه ها را واگذار كنيم كه زمين چمن و ورزشگاه 
نداشتند. دليل اينكه اين دو باشگاه امسال واگذار نمي شوند 
نياز به آماده سازي آنها و شفاف سازي اطالعات شان بود. 
در اين راس��تا جلس��ات زيادي با وزي��ر ورزش و جوانان 
داشتيم و در نهايت به اين جمع بندي رسيديم تا ابهام در 
بدهي و سازوكار اين دو باشگاه وجود دارد، نمي توان آنها 
را واگذار كرد. رييس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر 
اينكه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس چند سالي است 
كه در فهرست شركت هاي مشمول واگذاري قرار دارند، 
گفت: در برهه اي از زمان قرار بود برند دو باشگاه يا برند يا 
ورزشگاهي كه قرار بود به باشگاه ها داده شود واگذار شوند 
و موضوع واگذاري شركت مطرح نبود اما در نهايت قرار شد 
دو شركت فرهنگي - ورزشي استقالل - پرسپوليس در 

بازار دوم فرابورس عرضه شوند.
صالحي با اشاره به شرايط شركت ها در فرابورس اظهار كرد: 
يك شركت براي عرضه در فرابورس بايد اصالح ساختار 
مالي شود. اين در حالي اس��ت كه دو شركت استقالل و 
پرسپوليس زيان انباشته دارند و قرار است از طريق اصالح 

ساختار مالي از تجديد دارايي ها اين زيان برطرف شود.

    واگذاري استقالل و پرسپوليس
در ۶ ماهه نخست سال آينده

زيان انباش��ته ها از مش��كالت اين دو باش��گاه است كه 
پيش تر نيز به آن اش��اره ش��ده بود ولي اكنون س��وال 
اساس��ي اين اس��ت كه دولت تا چه بازه زماني فكري به 
حال اين زيان انباشته ها و نهايتا تعيين تكليف وضعيت 
اين باشگاه  خواهد كرد. در اين زمينه صالح توضيح داده 
است: مصوبه هيات وزيران از س��ال ۱۳۹۱ كه قرار بود 
برمبناي آن دو ورزشگاه به استقالل و پرسپوليس داده 
شود اجرا نشده است. البته براي واگذار كردن دو ورزشگاه 
كارشناسان براي ثبت در دفاتر مشغول ارزيابي هستند 
و احتماال تكليف پرس��پوليس تا آخر هفته مش��خص 
مي شود و وضعيت اس��تقالل نيز در حال بررسي است. 
رييس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: عالئم تجاري 
براي پرس��پوليس در طبقات ۴۵ گانه به ثبت رسيده و 
كارشناسان براي ارزيابي عالئم تجاري تعيين شدند. اگر 
اين موضوع در دفاتر شركت ثبت شد افزايش سرمايه نيز 
صورت مي گيرد. البته باشگاه پرسپوليس در سال گذشته 
سودآور بوده است. همچنين صورت هاي مالي دو شركت 

قبل از پذيرش نبايد مردود باشد كه نيست.
صالح��ي در ادام��ه از واگذاري دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: 
بعد از حسابررسي داخلي و تشكيل كميته حسابررسي دو 
باشگاه در ش��ش ماهه اول سال آينده پذيرش مي شوند. 
البته بايد مجمع دو تيم تش��كيل ش��ود و اميدواريم اين 

مجامع قبل از عيد برگزار شود.

    باشگاه پرسپوليس تخلف نكرده است
وي در مورد اخباري مبني بر اينكه امضاي قرارداد باشگاه 
پرسپوليس با اسپانس��ر تخلف بوده است، توضيح داد: 
شركت پرسپوليس قبل از امضاي قرارداد پيش نويس 
را براي وزير ورزش و جوانان و وزير ورزش براي سازمان 
خصوصي سازي فرستاد. ما تاكيد داشتيم كه قرار پنج 
ساله، سه ساله ش��ود، زيرا براي عرضه در فرابورس اين 
مدت بايد سه سال بود. البته نظر باشگاه پنج سال بود كه 
بعدا به سه سال تغيير دادند. البته موارد ديگري هم مدنظر 
سازمان بود كه بعضا اصالح شد اما بندهايي هم بود كه 

قبل از اينكه اصالح شود شركت پرسپوليس قرارداد 
را امضاء كرد و ديگر امكان اصالح آن وجود نداشت.

    آزادسازي سهام عدالت در انتظار اجازه
مقام معظم رهبري

وي همچنين درباره زمان آزادس��ازي سهام عدالت نيز 
سخناني گفته است. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به 
اينكه تاريخ آبان ماه سال آينده براي آزادسازي سهام عدالت 
اعالم ش��ده اما تا قبل از اين تاريخ ش��اهد تغيير مجلس 
شوراي اسالمي خواهيم بود، توضيح داد: ۲۶ هزار ميليارد 
تومان سهام عدالت براي بيش از ۴۹ ميليون نفر وجود دارد 
اما بايد توجه داشت كه ارزش سهام براي همه مشمولين به 
يك ميزان نيست. ارزش سهام يك ميليوني تاكنون بيش از 
شش برابر شده است. وي ادامه داد: تاكنون چندين جلسه 
برگزار كرديم تا س��هام عدالت طوري آزادسازي شود كه 
مردم بتوانند مديريت كنند و زماني كه اين آزادس��ازي 
صورت گرفت بازار بورس را به هم نريزد. چارچوب بحث 
نهايي شده است. رييس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: 
در اين راستا رييس جمهور و وزير اقتصاد به مقام معظم 
رهبري براي كسب اجازه ايشان نامه نوشته اند و ما منتظر 
پاسخ اين نامه هستيم يعني ممكن است اصال به مجلس 
شوراي اسالمي نرس��د و از طريق اجازه نامه مقام معظم 
رهبري اين كار را انجام دهيم. صالحي اضافه كرد: سازوكار 
در قالب شركت هاي سرمايه گذار استاني يا صندوق هاي 
سرمايه گذاري معامله پذير و منطقه اي انجام خواهد شد. 
اگر تا پايان سال اجازه رهبري را كسب كنيم تا پايان آبان ماه 

سال آينده سهام عدالت را آزادسازي خواهيم كرد.
وي با با بيان اينكه از سال ۱۳۸۰ تاكنون حدود ۱۵۰ هزار 
ميليارد تومان به قيمت روز واگذاري صورت گرفته است، 
اظهار كرد: از اين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان نزديك به ۵۰۰۰ 
ميليارد تومان يا حدود چهار درصد با چالش مواجه شده 
است؛ به عبارت ديگر بيش از ۹۵ درصد واگذاري ها موفق 
بودند. وي ادامه داد: اما ديدگاه عامه مردم اين آمار را تاييد 
نمي كند و افكار عمومي با توجه به حاشيه هايي كه اخيرا 
سازمان خصوصي س��ازي با آن مواجه بوده با آمار مذكور 

متفاوت است.

    برنامه هاي سازمان خصوصي سازي
براي سال آينده

رييس سازمان خصوصي سازي در ادامه در مورد برنامه هاي 
اين سازمان براي سال آينده توضيح داد: يكي از برنامه هاي 
مهم سازمان، شفاف سازي و اطالع رساني عمومي است. در 

واقع سازمان قصد دارد هر نوع واگذاري كه انجام مي دهد 
و هر ش��ركتي كه قص��د دارد واگذار كن��د را براي عموم 
اطالع رساني كند. درخواست من از همكارانم اين بود كه 
سازمان خصوصي سازي را اتاق شيشه اي كنند. ما اطالعات 
محرمانه اي در سازمان خصوصي سازي نداريم و بايد همه 
اطالعات را افشا كنيم؛ بنابراين همه واگذاري ها، مصوبات، 
آگهي هايي كه فراخوان ش��ده نحوه  قيمت گذاري، نحوه 
انتخاب برندگان و غيره بايد روي سايت سازمان قرار بگيرد.

    حذف مزايده از فرآيند واگذاري
صالح در مورد فرآينده��اي واگذاري توضيح داد: در قانون 
ظرفيت هاي متعددي در زمين��ه فرآيندهاي واگذاري در 
اختيار س��ازمان قرار دارد، به طور كلي سه نوع روش براي 
كشف قيمت در س��ازمان دنبال مي ش��ود. اگر بخواهيم 
به صورت بلوكي به فروش برس��انيم كه منجر به صندلي 
مديريتي مي شود بايد افزايشي نسبت به سهام خرد داشته 
باش��يم كه ميزان آن حدود ۲۰ درصد باالتر از قيمت تابلو 
اس��ت.  وي ادامه داد: يكي از برنامه هاي سازمان اين است 
كه در آينده، كارت مزايده را از فرآيندهاي واگذاري حذف 
كنيم و به بازار سرمايه ببريم. رييس سازمان خصوصي سازي 
با تاكيد بر اينكه يكي ديگر از برنامه هاي سازمان تغيير نحوه  
اهليت سنجي مش��تريان اس��ت، گفت: از ابتداي مهرماه 
آيين نامه اهليت سنجي مش��تريان راهبردي را در هيات 
واگذاري تصويب كرديم. در حال حاضر آيين نامه اهليت 
جزو الينفك فراخوان  سازمان است. اگر بخواهيم بلوك هايي 
را بفروشيم اهليت ها را مي سنجيم. مشتريان براي اينكه 
به صورت سليقه اي انتخاب نش��وند بايد شرايط عمومي 
داشته باشند. همچنين عالوه بر توانگري مالي بايد داراي 
تجربه مديريتي نيز باشند. صالح با بيان اينكه توسعه بازار 
سرمايه از طريق فعاالن اين بازار يكي ديگر از اهداف سازمان 
خصوصي سازي اس��ت، اظهار كرد: بايد در زمينه آموزش 
بورس به مردم فعال باشيم و هرچه بتوانيم پس اندازهاي 
كوچك مردم را وارد بازار سرمايه كنيم حركت بيشتري در 

راستاي اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي كرده ايم.

    پيش بيني ورود ۵ ميليون نفر به بازار سرمايه
وي از راه اندازي صندوق سرمايه گذاري ٢٠ هزار ميليارد 
توماني در قالب صندوق سرمايه گذاري معامله پذير براي 
وارد كردن سرمايه هاي خرد مردم به بازار سرمايه خبر داد 
و افزود: قرار ب��ود اين صندوق در آينده نزديك راه اندازي 
شود، اما در زمينه نحوه تعيين مديريت با چالش مواجه 
ش��د و در ابتداي س��ال آينده راه اندازي مي شود. صالح 

با تاكيد بر اينك��ه آماده پذيره نويس��ي در بورس بوديم، 
گفت: قرار اس��ت صندوق ها را تاسيس كنيم تا از طريق 
ثبت س��فارش در اختيار مردم قرار بگيرد. مثال به مردم 
دو هفته وقت بدهيم كه ب��راي ثبت نام مراجعه كنند. با 
سازمان بورس هم هماهنگ كرديم كه كد ملي هر فرد به 
عنوان كد بورسي اش در نظر گرفته شود. رييس سازمان 
خصوصي سازي ادامه داد: براي سهام تا دو ميليون نيز ١٥ 
درصد تخفيف قائل خواهيم ش��د. پيش بيني شده است 
ب��ا اين كار چهار تا پنج ميليون نفر از آحاد مردم وارد بازار 
سرمايه شوند. اميدواريم مجلس شوراي اسالمي در قانون 

بودجه اين اجازه را به ما بدهد.

    واريز سود سهام عدالت از سوم اسفندماه
وي در ادامه در مورد ميزان سود سهام عدالت، اظهار كرد: تا 
پايان هفته آينده ميزان وصولي سود سهام عدالت مشخص 
مي ش��ود و واريزي از سوم اسفندماه با اولويت مشمولين 

كميته امداد و بهزيستي صورت خواهد گرفت.
رييس سازمان خصوصي س��ازي ادامه داد: واريز سود به 
همه افرادي كه شماره شباي خود را ثبت كرده اند صورت 
مي گيرد. حدود پنج ميليون از س��هامداران هنوز شماره 
ش��باي خود را وارد نكرده اند كه اگر مي خواهند س��ود را 
بگيرند بايد قبل از عيد شماره شباي خود را ثبت كنند. براي 
اين منظور از بانك ها هم كمك گرفته ايم تا اگر مشمولين 
سهام عدالت در بانك ها حساب دارند شماره شباي آنها را 
براي ما بفرستند. صالحي در مورد ميزان سود سهام عدالت 
نيز توضيح داد: در س��ال ۱۳۹۵ براي سهام يك ميليون 
توماني ۱۵۰ هزار تومان واريز و پيش بيني مي شود ميزان 
سود امسال براي سهام يك ميليون توماني از ۲۰۰ هزار 

تومان هم بيشتر باشد.

    آخرين وضعيت واگذاري هپكو و آذرآب
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در واگذاري هپكو چالش هايي 
ايجاد ش��ده بود، اظه��ار كرد: هپكو در نهاي��ت به دولت 
بازگشت و در حال آماده سازي برنامه بازسازي ساختاري 
آن هس��تيم. هپك��و در اختيار وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت قرار مي گيرد و بخش��ي از مشكالت آن از جمله 
مشكالت بازنشسته ها را حل خواهيم كرد. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي تاكيد كرد: بعد از اينكه هپكو بازسازي 
ساختاري شد واگذار مي شود و حداقل دو سال زمان نياز 
دارد. صالحي در مورد آذرآب توضيح داد: واگذاري آذرآب 
در مجموعه س��ازمان خصوصي سازي دنبال نمي شود و 

سهام اكثريتي آن در اختيار بانك كشاورزي است.

با بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس، عالوه بر 
معافيت سبد مصرفي خانوارها اعم از محصوالت كشاورزي 
)برنج، روغن، آرد، شكر، دارو، كاغذ، مطبوعات، لوازم مصرفي 
درماني، خدمات آموزشي، حمل ونقل و...(، صادرات كاال و 
خدمات به خارج از كشور، عرضه انواع شمش طال، گوشت و 
فرآورده هاي گوشتي، خدمات اقامتي هتل ها، كليه مراحل 
خدمات تهيه و توليد فعاليت ه��اي هنري و... از پرداخت 
ماليات معاف شدند. ماليات بر ارزش افزوده از طريق مصرف 
محصوالت و خدمات از مصرف كنندگان آنها گرفته مي شود 
كه در اين ميان فعاالن اقتصادي صرفا وظيفه انتقال بار مالي 
اين نوع ماليات را برعهده دارند تا در نهايت اين بار مالي را به 
مصرف كننده نهايي منتقل كنند. معافيت هاي ماليات بر 
ارزش افزوده، به منظور كاهش اثرات سوءاستقرار اين نظام 
مالياتي )همچون اقشار كم درآمد - اثر تنازلي( و كاهش 
هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات اعمال مي شود. الزم به 
ذكر است كه معافيت هاي كاالها و خدمات در قانون ماليات 
بر ارزش افزوده با هدف حمايت از مصرف كنندگان تبيين 
ش��ده كه مي توان به معافيت هاي محصوالت كشاورزي 
فرآوري نش��ده اشاره كرد. اخيرا نمايندگان مجلس طي 
بررس��ي اليحه ماليات بر ارزش افزوده، يكسري از كاالها 
و خدمات را از پرداخت ماليات مع��اف كرده كه در ادامه 

جزييات آن  تشريح شده است.

     معافي�ت صادرات كاالها و خدمات به خارج 
از كشور از ماليات

گفتني است كه صادرات كاالها به خارج از كشور يا به مناطق 
آزاد تجاري - صنعتي از طريق مبادي خروجي رس��مي 

با ارايه پروانه س��بز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ 
خروجي )در مورد صادرات كاال( و صادرات خدمات با ارايه 
قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديك ترين 
نمايندگي رسمي جمهوري اسالمي ايران در كشور مقصد 
رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير 
اسناد و مدارك مثبته، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
معاف هستند،صورت مي گيرد.  همچنين، خدمات معاوضه 
)سوآپ( نفت خام، فرآورده هاي نفتي )بنزين، نفت گاز، نفت 
كوره، نفت سفيد، گازمايع و سوخت  هوايي(، گازطبيعي و 
برق نيز معاف از ماليات شدند.الزم به ذكر است كه فروش 
كليه فرآورده هاي توليدي شركت هاي پااليش به صورت 
ارزي )فروش سوخت هاي هوايي به شركت هاي هواپيمايي 

خارجي در فرودگاه هاي داخلي(، مرزي )فروش سوخت 
در جايگاه هاي مستقر در نواحي مرزي كشور( و همچنين 
فروش س��وخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري 
اسالمي ايران به كشتي ها )بنكرينگ( صادرات محسوب 
مي شود و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. 
عالوه براين، خدماتي كه توس��ط اش��خاص مقيم ايران 
)اش��خاص حقوقي ايراني، اشخاص حقيقي مقيم ايران، 
شعب ش��ركت هاي خارجي مقيم ايران( ارايه مي شود و 
محل مصرف خدمات يا مقصد ارايه خدمات داخل يا خارج 
از كشور باشد، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز 
حاصل شده وارد كشور شود، صادرات خدمت محسوب و از 

ماليات بر ارزش افزوده معاف مي شوند.

       عرضه انواع شمش طال، گوشت و فرآورده هاي 
گوشتي از پرداخت ماليات معاف شدند

عرضه انواع ش��مش ط��ال )وارداتي و داخل��ي( و انواع 
حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه ۱۰۰ 
درصد نيز از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند. 
همچنين، انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي مطابق 
با فهرس��تي كه هر س��اله وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي براي اجرا در سال بعد به سازمان امور 
مالياتي ارسال مي كند و تخم مرغ نطفه دار و تبديل آن 
به جوج��ه يكروزه از جمله كاالهاي معاف از ماليات بر 
ارزش افزوده هستند. گفتني است كه خدمات زينك، 
چاپ و انتش��ار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، 
چاپ كتاب، نشريه، خدمات نشر و توزيع آنها و هر گونه 
تبليغات در روزنامه ها و نشريات به استثناي موسسات 
كمك آموزش��ي و كنكور از پرداخت ماليات و عوارض 

معاف شدند.

     معافيت كليه مراحل خدمات تهيه و توليد 
فعاليت هاي هنري

طبق تصوي��ب مجلس كليه مراح��ل خدمات تهيه، 
توليد، پخش و عرضه فيلم، سريال، موسيقي و تئاتر را 
براي معافيت ماليات در بر مي گيرد. همچنين خدمات 
مالي و اعتباري اعطاي تسهيالت توسط صندوق هاي 
حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و 
پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون 
تاسيس شده يا مي ش��وند، در چارچوب اساسنامه از 
پرداخت ماليات معاف هستند. عالوه براين، خدمات 

انتشار و نقل و انتقال سهام حق تقديم، سهم الشركه 
و ساير اوراق بهادار موضوع ماده يك قانون بازار اوراق 
بهادار جمه��وري اس��المي ايران مص��وب ۸۴/۹/۱ 
اصالحات بعدي از پرداخ��ت ماليات و عوارض معاف 
شدند. همچنين، براس��اس تصويب مجلس، صدور، 
ابط��ال و نق��ل  و انتق��ال واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري داراي مجوز از سازمان 
ب��ورس اوراق بهادار و خدمات اقامتي هتل هاي س��ه 
ستاره و پايين تر و مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي 
داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي و گردش��گري 
و صنايع دس��تي يا اتحاديه هاي مربوطه نيز از جمله 

معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده هستند.

     جريمه ۹ درصدي عدم عضويت
در سامانه موديان

گفتن اين نكته نيز ضروري است كه نمايندگان مجلس 
عرضه كنندگان كاالها و خدماتي كه به موجب اليحه 
ماليات بر ارزش اف��زوده از پرداخت ماليات و عوارض 
معاف شدند را مكلف به عضويت و ثبت معامالت خود 
در سامانه موديان كردند. فعاالن اقتصادي مستقر در 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، 
در صورت��ي كه حجم معامالت س��االنه آنها از مبلغي 
كه به پيشنهاد سازمان به تاييد وزير اقتصاد مي رسد، 
بيش��تر باش��د، مكلف به عضويت و ثبت معامالت در 
سامانه موديان هستند. البته، مشموالن اين حكم در 
صورت تخلف مش��مول جريمه اي مع��ادل ۹ درصد 
ارزش معامالت ثبت نشده در سامانه مذكور مي شوند.
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توليد صادرات محور، كليد 
تحقق اقتصاد قوي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه براي قوي شدن اقتصاد ابتدا بايد نقصان هاي 
موجود با تصميمات جس��ورانه اصالح شود، گفت: 
فوري ترين چالش اقتص��اد ايران عدم توازن كمبود 
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و فوران توليد 
نقدينگ��ي در بانك هاس��ت. علي اكب��ر كريمي در 
گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه تعبير جديد قوي 
ش��دن اقتصاد كه از س��وي رهبر انقالب مطرح شد 
در واقع راهبردي در راستاي بحث اقتصاد مقاومتي 
مي باش��د، گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي پدافند 
مقابل آسيب هاي ناشي از اقدام دشمن و تكانه هاي 
خارجي نيست بلكه مجموعه سياست هايي است كه 
بر عوامل درون زا و برون نگر در اقتصاد تأكيد دارد. وي 
افزود، در واقع اقتصاد مقاومتي هم بر توانمندي توليد 
داخل تأكيد دارد و هم از ظرفيت هاي اقتصاد جهاني 
غافل نمي شود، در واقع اقتصاد مقاومتي منعي براي 
تأمين ارزان نيازهاي داخل كشور از بازار اقتصاد جهاني 
ايجاد نمي كند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي تأكيد كرد: براي توسعه اشتغال و 
مبارزه با بيكاري چاره اي جز تكيه بر توانمندي داخلي 
نداريم، از اين منظر مي توان گفت توليد صادرات محور 
مي تواند اين مجموعه اهداف را پوشش دهد. وي با 
ابراز اينكه توليد صادرات محور كليد اصلي در تحقق 
اقتصاد قوي اس��ت، گفت: موقعيت ايران در منطقه 
به گونه اي است كه تحقق اقتصاد قوي در شرايط فعلي 
دور از ذهن نيس��ت، اين درحالي است كه در عرصه 
اقتصاد داخلي چالش ها و آسيب هايي وجود دارد كه 
متأسفانه توان اقتصادي را براي مقاومت كشور در برابر 
تكانه هاي خارجي كاهش داده است. كريمي تأكيد 
كرد: هرچقدر زيرساختهاي اقتصاد داخلي تقويت 
شود و به لحاظ كارآمدي در جايگاه بهتري قرار داشته 
باشيم به تحقق يك اقتصاد قوي براي ايران مي توان 
اميدوارتر بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
هرچند در زمينه دفاعي و علمي پيشرفت هاي قابل 
توجهي داشته ايم كه نمونه هاي آن هرساله در ايام 
دهه فجر مطرح مي ش��ود اما در حوزه اقتصادي نيز 
بايد به سمتي حركت كنيم كه هرساله دستاورد قابل 
ارايه در اين ايام داشته باشيم. وي با تصريح به اينكه 
قدرت ملي در حوزه هاي دفاع، سياسي و اقتصادي 
در هر سطحي تقويت شود بر عوامل ديگر نيز اثرگذار 
خواهد بود، گفت: تأكيد بر قوي شدن اقتصاد به نوعي 
توجه و تمركز براي رفع نقصان ها و چالش هاي اقتصاد 
نيز مي باشد، براي حل وفصل اين چالش ها بايستي 
تصميمات بزرگ و جسورانه براي اصالحات گرفته 
شود. كريمي با اشاره به مهم ترين چالش حال حاضر 
اقتصاد كشور گفت: متأسفانه بحث كمبود سرمايه در 
گردش با وجود نقدينگي ۲ ميليون ميلياردي يك 
چالش قابل توجه است كه تاكنون تدبيري براي آن 
انديشيده نشده است. وي گفت: سوال اصلي اين است 
كه چرا نظام تأمين مالي ايران كه بانك محور است در 
خدمت توليد نيست. وي اضافه كرد كه به نظر مي رسد 
براي تقويت اقتصاد داخلي و تحقق اقتصاد قوي در گام 
اول بايد يك سري اصالحات فوري و جسورانه در حوزه 
روابط و تعامالت بانكي، نرخ سود بانكي، سپرده ها و 

تسهيالت انجام شود.

رشد سرمايه گذاري با تسهيل 
صدور مجوزها

معاون وزير اقتصاد با اشاره به مهم ترين اولويت ها براي 
تحقق اقتصاد قوي، گفت: با ايجاد نهضت تس��هيل 
صدور مجوزها ش��رايط براي رشد سرمايه گذاري با 
هدف افزايش توليد داخلي فراهم مي ش��ود. محمد 
دهقان دهنوي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه، 
در سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي نقشه راه تقويت 
اقتصاد ايران ترسيم ش��ده است، گفت: مولفه هاي 
تحقق اقتصاد قوي از همان مس��ير سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي مي گذرد و نبايد دنبال مس��يرها و 
چشم اندازهاي جديد باش��يم. معاون وزير اقتصاد 
گفت: هرچند برنامه هاي كلي و كالن اقتصادي براي 
تحقق اقتصاد مقاوم و قوي ترس��يم شده است اما با 
توجه به شرايط فعلي بايستي يك سري برنامه هاي 
كوتاه مدت عملياتي در همان مس��ير ترسيم شده 
تعريف كنيم. وي با بيان اينكه، با توجه به ش��رايط 
جديد كش��ور به برنامه هاي كوتاه مدت جديد نياز 
داريم، تاكيد كرد، در ش��رايط فعلي به نظر مي رسد 
اقتصاد ايران به لحاظ س��رمايه گذاري با مشكالتي 
مواجه شده است كه بايستي يك تدبير فوري براي 
رش��د ميزان س��رمايه گذاري لحاظ كنيم. دهقان 
دهنوي گفت: متاس��فانه در س��ال ۹۷ ميزان و نرخ 
س��رمايه گذاري در اقتصاد اميدوار كننده نبوده، در 
واقع ميزان سرمايه گذاري با وجود رشد نقدينگي از 
نرخ تورم كمتر بوده اس��ت. اين مقام مسوول گفت: 
بايستي يكسري اقدامات فوري انجام شود تا با هدف 
بازگشت سرمايه گذاري، عاليق مردم و سرمايه گذاران 
براي بازگشت س��رمايه به عرصه توليد جلب شود. 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد گف��ت: براي افزايش 
س��رمايه گذاري بايس��تي مقررات در عرصه فضاي 
كسب و كار تسهيل شود و در راستاي تسهيل فضاي 
كسب و كار ارتباط دولت و بخش خصوصي روان تر 
شود. وي در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
تسهيل فضاي كسب و كار در ايران با هدف افزايش 
سرمايه گذاري گفت: مراجع صدور مجوزها چه در 
دولت و چه در بخش هاي غيردولتي بايس��تي يك 
بازنگري اساس��ي در عملكرد خود داشته  باشند. به 
گفته اين مقام مس��وول، در حال حاضر حدود ۲۰۰ 
دس��تگاه بيش از ۱۳۰۰ نوع مجوز مختلف را صادر 
مي كنند و اين موضوع به يك چالش مهم در اقتصاد 
ايران تبديل شده اس��ت. دهقان دهنوي ادامه داد، 
بايستي در خصوص مجوزهاي شروع و ادامه كسب 
و كارها بازنگري اساس��ي انجام شود و در اين مسير 
سازوكار صدور همه مجوزها بازنگري شود، همچنين 
اگر نياز است صدور مجوزها به شكل تماما الكترونيكي 

صورت گيرد.



دانش و فن10اخبار

بهره گيري از هوش مصنوعي با هدف افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها در حوزه هاي مختلف

هوش مصنوعي، راه گشاي مسائل بشري
گروه دانش و فن   

هوش مصنوعي يكي از دس��تاوردهاي مهم دنياي 
فناوري محسوب مي شود كه مي تواند نقش پررنگي 
در زندگي بش��ر داش��ته باش��د. ه��وش مصنوعي 
ب��ه سيس��تم هايي گفته مي ش��ود ك��ه مي توانند 
واكنش هايي مش��ابه رفتارهاي هوشمند انساني از 
جمله درك شرايط پيچيده، شبيه سازي فرايندهاي 
تفكري و شيوه هاي استداللي انساني و پاسخ موفق 
به آنها، يادگيري و توانايي كس��ب دانش و استدالل 
براي حل مسائل را داشته باشند. پيش بيني موسسه 
تحقيقاتي PWC نش��ان مي دهد كه حجم اقتصاد 
ه��وش مصنوعي در دني��ا تا س��ال ۲۰۳۰ به ۱۵.۷ 
تريليون دالر مي رس��د و اين درحالي است كه كل 
اقتصاد دنيا در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۰ تريليون دالر 
تخمين زده مي شود. از اين اقتصاد، سهم كشورهاي 
پيشرفته آسيايي ۱۰ درصد و س��هم خاورميانه دو 
درصد عنوان شده است. فضاي ۱۰ سال آينده دنيا به 
سمت اقتصاد هوش مصنوعي در حركت است و ايران 
هم بايد بتواند س��هم خود را در اين اقتصاد داش��ته 
باشد. البته اينكه آينده هوش مصنوعي، زندگي بشر 
را به كدام س��و مي برد، هنوز مش��خص نيست، زيرا 
اتفاقاتي در هوش مصنوعي افتاده و كاربردي شده، 
پنج س��ال پيش فقط يك خيال بود. اما اكنون اين 

سرويس در دسترس عموم است.
يك��ي از زيرش��اخه هاي اصل��ي ه��وش مصنوعي، 
يادگيري ماش��ين است. ش��ايد در نگاه اول به اين 
موضوع كه يك ماشين امكان يادگيري دارد، توجه 
ش��ود كه خيلي هم در درجه اهميت نيست. اما اگر 
اين طور به اي��ن موضوع نگاه كنيم كه بس��ياري از 
اتفاقاتي كه در زندگي بشر افتاده از طريق يادگيري 
است، اهميت آن بيشتر مي شود و زماني اين اهميت 
دوچندان خواهد ش��د كه ماش��ين )كامپيوتر( ياد 
مي گيرد همان طور كه انسان ياد مي گيرد. تنها يك 
تفاوت جدي دارد و آن اين است كه ماشين با سرعت 
خيلي بيشتر از انس��ان ياد مي گيرد. ماشين امكان 
يادگيري دارد و س��رعت آن بيشتر از انسان است و 
حاال شما فكر كنيد كه قرار است از اين ظرفيت، براي 
حل مسائلي كه در زندگي بشري داريم استفاده شود.

رشد هوش مصنوعي به گونه اي است كه بسياري از 
كسب وكارهايي كه امروز شاهد آن هستيم در آينده 
وجود نخواهد داشت. يكي از مصاديق آن اين است 
كه هم اكنون با هوش مصنوع��ي در حوزه فن بيان 
روي اش��عار مش��اهير دنيا كار مي كنند. براي مثال 
ماشين مي تواند با دادن كليد واژه، اشعار شكسپير 

را توليد كند؛ اگرچه دقت آن به ۱۰۰ درصد نرسيده 
اما با اين س��رعت، رسيدن به ۱۰۰ درصد هم دور از 
ذهن نيست. پس بعيد نيست كه در فضاي مجازي با 
هوش مصنوعي عماًل سراينده اشعار حافظ و سعدي 
و موالنا داشته باشيم. صنعت مترجم ماشيني تا چند 
سال آينده به ۱۰۰ درصد دقت مي رسد. همين طور 
در حوزه خ��ودرو؛ زماني بحث خودروهاي خودران 
ش��وخي به نظرمي آمد اما هم اكنون اين موضوع در 
دنيا عملياتي شده اس��ت. اكنون خيلي از معلوالن 
جسمي حركتي را مي توان با كاركرد هوش مصنوعي 
به حركت درآورد. با پوشيدن يك كاله كه در آن يك 
س��ري الكترود كار گذاشته مي شود و سيگنال هاي 
حركتي براي بخشي از مغز با استفاده از علم رباتيك، 

دستور داده مي شود، بيمار به حركت درمي آيد.

   رتبه 72 استفاده از هوش مصنوعي در صنايع
در اين راستا ستار هاشمي معاون فناوري و نوآوري 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در گفت وگو با مهر 
درباره وضعيت ايران از نظر دانش��ي و نيروي انسان 
در حوزه هوش مصنوعي گفت: »ما در بحث نيروي 
انس��اني و حوزه دانش��ي هوش مصنوعي، وضعيت 
خوب و مناسبي در دنيا داريم. طبق گزارشات منابع 
موثق، ايران در فارغ التحصيلي دانش��گاهي و توليد 
علم در هوش مصنوعي، در كل دنيا در رتبه اي بين 
۷ تا ۱۵ دسته بندي مي شود. اين رده بندي متناسب 
با حوزه هاي خاص تخصص��ي و اينكه چقدر دامنه 
هوش مصنوعي در علم توليد ش��ده موثق اس��ت، 
اعالم مي شود. ما مي توانيم هوش مصنوعي را از نگاه 
كاربردي ببينيم يا از نگاه توسعه لبه هاي دانشي در 
مباحث نظري به آن توج��ه كنيم. اين دو موضوع و 
اينكه اگ��ر كاربردي به آن ن��گاه كنيم چه طيفي از 
كاربردها را در برخواهد گرفت، باعث مي ش��ود كه 
رنكينگ ما جابه جا ش��ود. ما در بحث توليد علم در 
زمينه هوش مصنوعي شرايط خوبي در دنيا داريم، 
اما در بحث جذب هوش مصنوعي، به اين معني كه 
ما بتوانيم از اين ظرفيت در صنايع مختلف استفاده 
كنيم، نياز به توجه بيشتري داريم. از اين حيث رتبه 
ما طبق آماري كه منتش��ر ش��ده در دنيا ۷۲ است. 
يعني براي اس��تفاده از ظرفيت هوش مصنوعي در 

صنايع مان رتبه ۷۲ را داريم.«
او درباره علت عدم اس��تفاده از ه��وش مصنوعي در 
صناي��ع ايراني اظهار كرد: »درح��ال حاضر ضرورت 
هوش مصنوعي در كش��ور تبيين نش��ده اس��ت و با 
وجودي كه در صحبت ه��اي برخي مديران دولتي و 

خصوصي از هوش مصنوعي ياد مي شود اما باور جدي 
به آن وجود ندارد و اين موضوع باعث مي شود كه در 
استفاده از هوش مصنوعي، شاهد اهتمام الزم نبوده تا 
اين فناوري به مباحثي مانند بهره وري كمك كند. در 
حالي كه هوش مصنوعي مي تواند براي ما در بسياري 
از موارد گره گشا باش��د و در روان سازي فرايندها در 
س��ازمان ها و صنايع مختلف كمك كند، اما به دليل 
عدم ش��ناخت كافي، به اين موضوع توجهي نش��ده 
است. يكي از كاركردهاي مهمي كه مي توان در زمينه 
هوش مصنوعي به آن اشاره كرد، همين بحث افزايش 
بهره وري و كاهش هزينه ها در حوزه هاي مختلف است 
كه شامل زنجيره تأمين تا مباحث مرتبط با حوزه هاي 
پزشكي، دستيارهاي هوش��مند، مديريت ترافيك، 
مديريت هوشمند شهري و مباحث متعدد كاربردي 
بسيار گسترده اي مي شود. دليل ديگر نيز اين است 
كه اگرچه علم هوش مصنوعي قطعًا يك فرصت است 
اما جنس آن فكرافزاري بوده و بايد مديران ما به اين 
دانش تجهيز شوند. مديران بايد بخشي از وقت خود را 
براي تكنولوژي هاي نوظهور بگذارند و به آن بپردازند؛ 

به همين داليل ما شاهد استفاده حداكثري از هوش 
مصنوعي در صنايع مختلف نيستيم.« 

   موارد استفاده از هوش مصنوعي در ايران 
وي ادام��ه داد: البته اين به اين معني نيس��ت كه ما 
اساسًا از اين ظرفيت غافل هستيم و استفاده نكرديم. 
حتي ما در جاهايي در سطح قابل قبولي از ظرفيت 
هوش مصنوعي استفاده مي كنيم. براي مثال بحث 
پردازش تصوير از جمله مواردي است كه بدون ترديد 
به لحاظ زيرساختي، در بستر هوش مصنوعي شكل 
مي گيرد و هوش مصنوعي به ما اين امكان را مي دهد 
كه بتوانيم محدوده آلودگي هوا را رصد كنيم و اجازه 
ندهيم خودروها وارد اين محدوده يا محدوده طرح 
ترافيك شهري نشوند. اين امكان عماًل با استفاده از 
ابزار هوش مصنوعي رقم خورده اس��ت. در مقطعي 
ما با اس��تفاده از نيروي پليس اين طرح را مديريت 
مي كرديم اما هم اكنون ش��اهد نيروي انساني براي 
مديريت ترافيك نيس��تيم و اين نشان از بهره وري و 
افزايش دقت با استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي 

است. موضوع ديگري كه در زمينه هوش مصنوعي 
در كش��ور از آن استفاده شده، مديريت حمل و نقل 
ب��ا اس��تفاده از كاربردهايي مانند اپليكيش��ن هاي 
مسيرياب و نقش��ه اس��ت كه امكان تخمين زمان 
حركت از يك نقطه به نقطه ديگر را فراهم مي كند. 
اين مدل س��ازي پايه اي مبتني ب��ر الگوريتم هوش 
مصنوع��ي اس��ت. در بحث ه��اي س��نجش از دور 
ني��ز در مجموعه هاي فضايي كش��ور ب��راي برآورد 
خس��ارت هاي س��يل، از ظرفيت ه��وش مصنوعي 
استفاده ش��د؛ چرا كه با پردازش تصوير، توانستيم 
بالغ ب��ر ۲۰۰۰ ميليارد تومان در برآورد خس��ارات 
ناشي از س��يل، صرفه جويي كنيم. بنابراين موضوع 
اين نيس��ت كه ما از اين ظرفيت استفاده نمي كنيم 
بلكه منظور اين است كه هوش مصنوعي قابليت هاي 
بيش��تري در صنايع مختلف دارد و مي توان آن را به 
صنايع خودروس��ازي، فوالد، محيط زيست و ساير 
صناي��ع تعميم داد. به بيان كلي باور من اين اس��ت 
كه به س��ختي بتوان به صنعت و حوزه اي فكر كرد 
كه هوش مصنوعي نتواند در آن حوزه كمك كند.«

انگجت| بازار تبلت در يك س��ال اخير شرايط خوبي 
نداش��ته و استقبال از اين نوع رايانه هاي لوحي كوچك 
قابل حمل رو به كاهش بوده اس��ت. به گزارش فارس، 
يافته هاي موسسه تحقيقاتي آي دي سي نشان مي دهد 
ميزان فروش تبلت در سال ۲۰۱9 نسبت به سال ۲۰۱8 
حدود ۱.۵ درصد كاهش داشته است. در اين بازار تنها 
شركت هاي اپل و آمازون توانسته اند وضعيت خود را كم 
و بيش حفظ كنند. اپل با سهم ۳4.6 درصدي در صدر 
اين بازار قرار دارد و آمازون هم 9 درصد از بازار تبلت ها 
را از آن خود كرده است. در اين ميان ميزان عرضه تبلت 
توسط شركت هايي همچون سامسونگ، هواوي و لنوو 
كاهش يافته اس��ت. به نظر مي رس��د عدم خالقيت و 
نوآوري در اين بازار و به روز نش��دن تبلت هاي قديمي 
باعث ش��ده تا وضعيت اين بازار به ركود نزديك ش��ود. 
در ميان تبلت هاي توليد اپل، مدل ۱۰.۲ اينچي آي پد 
محبوب ترين محصول بوده و 6۵ درصد از كل تبلت هاي 
عرضه شده توسط اين شركت را به خود اختصاص داده 
است. آمازون هم اگرچه شاهد كاهش عرضه تبلت هاي 
خود در امريكا بوده، اما تبلت ارزان قيمت فاير اين شركت 

در مجموع شرايط خوبي داشته است.

انگجت| هكري كه اطالعات كنسول نينتندو سوييچ را 
پيش از معرفي رسمي افشا كرده بود، به ارتكاب يك رشته 
جرم اقرار كرده كه عواقب سنگيني را براي وي به دنبال دارد. 
به گزارش ديجياتو، رايان هرناندز، از سوي مراجع قضايي 
فدرال امريكا رسما در رابطه با هك سيستم هاي نينتندو 
و كالهبرداري كامپيوتري مجرم شناخته شده است. وي 
در سال ۲۰۱6 و زماني كه ۱۷ سال بيشتر نداشت با اجراي 
روش هاي فيش��ينگ اطالعات هويتي كاركنان نينتندو 
را به س��رقت برده و پس از دسترسي غيرمجاز به اطالعات 
پروژه هاي اين كمپاني اقدام به افش��اي آنها كرده است. بر 
اساس اسنادي كه در دادگاه ارايه شده هرناندز همان كسي 
اس��ت كه قبل از معرفي نينتندو سوييچ در مارس ۲۰۱۷ 
مش��خصات آن را لو داده بود. در حال حاضر دادستان ها و 
وكالي هرناندز بر سر سه سال زندان، پرداخت ۲۵9 هزار 
دالر غرامت به نينتندو و ثبت نام وي به عنوان مجرم توافق 
كرده اند اما حكم نهايي به تصميم قاضي بستگي دارد و ممكن 
است وي به پنج سال زندان براي كالهبرداري كامپيوتري و 
تا ۲۰ سال زندان به خاطر در اختيار داشتن تصاوير كودكان 
محكوم شود. حكم نهايي دادگاه دوم ارديبهشت سال آينده 

اعالم خواهد شد.

انگجت| برخي قابليت هاي برنامه توييتر براي كاربران 
سيستم عامل آي او اس به روز شده تا آنها براي گفت وگو 
با ديگر كاربران و پاسخگويي راحت تر باشند. به گزارش 
فارس، استفاده از برخي قابليت ها و خدمات توييتر دشوار 
و گيج كننده است و اين مشكالت در مورد حساب هاي 
عمومي بيشتر است. حال توييتر براي غلبه بر چالش هاي 
مذك��ور به خص��وص در مورد كاربران سيس��تم عامل 
آي او اس وارد عمل شده است. با توجه به اينكه همه افراد 
مي توانند به پست هاي حساب هاي عمومي در توييتر 
پاسخ دهند، متمايز كردن پاسخ هاي دوستان نزديك از 
ديگر افراد كار ساده اي نيست. توييتر براي جلوگيري از 
ناديده گرفته شدن پاسخ هاي دوستان و افراد نزديك، 
تغييراتي را در اپليكيش��ن آي او اس خود ايجاد كرده تا 
پاسخ هاي افرادي كه تعقيب ش��ان را مي كنيد در ابتدا 
به شما نش��ان بدهد. ارايه اين خدمات از سال گذشته 
به طور آزمايشي آغاز شده بود و قرار است حاال در اختيار 
عموم قرار بگيرد. توييتر قصد دارد براي تسهيل مديريت 
پاس��خ ها اقدامات ديگري را نيز انجام دهد. قرار اس��ت 
خدمات يادش��ده بزودي به اپليكيشن اندرويد توييتر 

هم اضافه شود.

ديلي ميل| سوابق پرداخت ۳۰ ميليون سابقه تراكنش 
كارت هاي نق��دي و اعتباري مش��تريان يك فروش��گاه 
زنجيره اي در امريكا براي فروش در وب تاريك عرضه شده 
اس��ت. اين اطالعات در دس��امبر ۲۰۱9 ميالدي سرقت 
ش��ده اند. به گزارش مهر، اطالعات كارت هاي اعتباري و 
نقدي كه از فروشگاه زنجيره اي Wama در امريكا سرقت 
ش��ده اكنون در وب تاريك براي فروش عرضه شده است. 
Gemini Advisory محققان شركت امنيت سايبري
در بيانيه اي نوشته اند: »طي اين عمليات هك سوابق بيش 
از ۳۰ ميليون پرداخت در 8۵۰ فروشگاه Wamaسرقت 
شده اند. اين يكي از بزرگ ترين عمليات هاي نشت اطالعات 
كارت ه��اي بانك��ي در ۲۰۱9 به حس��اب مي آيد. مخزن 
اطالعاتي سرقت شده شامل اطالعات يك ميليون نفر در 
4۰ ايالت امريكا است. گزارش هاي اوليه حاكي از آن است 
كه نشت اطالعات در دسامبر ۲۰۱9 ميالدي اتفاق افتاده 
است. هرچند شركت Wama ادعا مي كند در اين عمليات 
اطالعات مشترياني كه فقط از دستگاه خودپرداز استفاده 
كرده اند، ش��ماره CVV و رمز كارت آنها سرقت نشده، اما 
وب سايتZDNet گزارش داده، شماره CVV افراد بين 

اطالعات سرقت شده بوده است.

گيزموچاينا| در سال گذشته ميالدي تعداد محموله هاي 
بارگيري ش��ده موبايل هواوي از اپل بيشتر بوده است. به 
گزارش مهر، س��ه شركت تحقيقات در بازار شامل »كانتر 
پوينت«، »كاناليس« و »استراتژي آنااليتيكز« گزارش هاي 
خود را درباره محموله هاي بارگيري ش��ده موبايل در سال 
۲۰۱9 منتشر كرده اند. براساس اين اطالعات، سامسونگ 
در كل ۲۰۱9 ميالدي بيشترين محموله هاي موبايل را براي 
فروش بارگيري كرده است. در سال ۲۰۱9 ميالدي سهم 
سامسونگ از بازار موبايل جهان ۲۰ درصد بوده، اين در حالي 
است كه در سال ۲۰۱8 ميالدي ۱9 درصد از بازار موبايل 
جهان در اختيار اين شركت بوده است. شركت هواوي با كنار 
زدن اپل در رده دوم اين فهرست قرار دارد و ۱6 درصد از سهم 
بازار را به خود اختصاص داده است. اپل نيز كه در رده سوم 
قرار دارد، ۱۳ درصد از س��هم بازار را در اختيار دارد. با توجه 
به تحريم هاي دولت امريكا عليه هواوي، پيشي گرفتن اين 
ش��ركت از اپل جالب توجه اس��ت. هواوي در سال ۲۰۱9 
ميالدي حدود ۲4۰ ميليون دستگاه موبايل بارگيري كرد. 
اين در حالي است كه اپل در سال گذشته ميالدي حدود 
۱9۷ميليون دستگاه بارگيري كرده كه نشان دهنده اندكي 

كاهش نسبت به سال ۲۰۱8 است.

اين روزها با وعده هايي كه از طرف مسووالن حوزه 
صنعت و ارتباطي كشور داده شده، مردم در انتظار 
معرفي شركت هاي توليدكننده گوشي هاي ايراني 
هس��تند كه اس��تانداردهاي خوبي در حوزه شبكه 
توزي��ع و كيفيت خدمات و خدم��ات پس از فروش 
داشته باش��ند. به گزارش ايسنا، بحث شركت هاي 
ايراني كه گوش��ي ايراني هم تولي��د  كنند، موضوع 

جديدي نيستند. 
درواقع توليد گوش��ي از زمان ورود نخستين تلفن 
همراه به كشور تا امروز، همواره يكي از دغدغه هاي 
صنعت مردان ايراني بوده اس��ت. تعرفه واردات اين 
كاال از زم��ان ورود س��يم كارت به ايران، تا س��ال ها 
چه��ار درصد بود و به يك باره بع��د از تصميم دولت 
نهم به توليد تلفن همراه، تا 6۰ درصد افزايش يافت. 
همان زمان هم صحبت از س��ه شركت توليدكننده 
گوشي بود و هدف توليد شش ميليون نسخه گوشي 
ظرف مدت دو س��ال مطرح ش��د. هرچند درنهايت 

خبري از توليدهاي اين ش��ركت ها نش��د و پس از 
نابساماني هاي بسيار و افزايش قاچاق گوشي ها براي 
فرار از تعرفه باالي واردات، با پذيرفتن نقش افزايش 
تعرفه واردات در توليد گوش��ي، تعرفه هاي گمركي 

كاهش يافت. 
اين روزها هم تنها يك شركت به عنوان توليدكننده 
محدود گوشي شناخته مي شود؛ توليدكننده اي كه 
البته به زعم برخي از كارشناس��ان اين حوزه، بيشتر 
س��رهم كننده قطعات وارداتي گوش��ي هستند تا 
اينكه بخواهند صفر تا صد گوشي را در داخل كشور 

توليد كنند.

  مي نويسيم توليد؛ مي خوانيم واردات
به همين دليل است كه برخي از مسووالن معتقدند 
ما گوش��ي تماما ايراني نداريم و به جاي توليد، همه 
قطعات وارد ش��ده و در ش��ركت هاي ايراني سرهم 
مي شود. حتي ش��ركت هايي كه در ايران به عنوان 

توليدكننده گوش��ي مطرح مي شوند، قطعات خود 
را از چين وارد كرده و درحالي كه اين گوش��ي ها در 
چين توليد مي ش��وند، قطعاتشان جدا شده و آنها را 
به ايران مي فرستند تا سرهم شده و با عنوان گوشي 
ايراني معرفي شود.  از طرفي اين اعتقاد وجود دارد 
كه اي��ران توانايي و دانش فني و ب��ازار الزم را براي 
فروش گوشي ندارد، به همين دليل از ساير برندهاي 
خارجي عق��ب مي افتد و به دليل نداش��تن نيروي 
كار ارزان و بازار جهاني صرفه اقتصادي براي توليد 
مستقيم گوشي وجود ندارد، چرا كه در اين صورت 
نياز اس��ت تا توليدكننده ها ه��رروز نوآوري كنند و 

كيفيت را باال ببرند.
پيشنهادي كه در اين باره مطرح مي شود، اين است 
كه به جاي تالش براي توليد گوش��ي هاي ايراني با 
كاهش تعرفه واردات قطعات گوشي و سرهم كردن 
آنها در ايران، لوازم جانبي تلفن همراه را توليد  كنيم. 
درواقع اينكه بتوانيم ابتدا يك شارژر گوشي يا قاب يا 

حتي گلس گوشي در كشور توليد كنيم و پس از آن 
به دنبال ساخت گوشي هاي ايراني بيفتيم و از جزو 
به كل برسيم. اما موضوع توليد گوشي ايراني مدتي 
است كه دوباره مطرح ش��ده، البته چند سال پيش 
هم گوشي هايي كه به انحاي مختلف در داخل توليد 
شده بودند، در بازار موجود بود. ولي به تازگي بحث 
توليد گوشي ايراني بار ديگر داغ شده و چندي پيش 
اعالم شد ايرادهاي گوشي تلفن همراه توليدكننده 
داخلي برطرف شده نسخه آخر گوشي، ظاهرا خوب 

و قابل رقابت با نوع خارجي اش شده است. 
ب��ه همين دليل، ط��رح حمايت از توليد و توس��عه 
زيست بوم موبايل توليد داخل به تازگي كليد خورد. 
زيس��ت بوم توليد تلفن همراه هوش��مند در داخل 
كشور در معاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات 
با هدف طراحي نقش��ه راه تبديل كش��ور به قطب 
توليد تلفن هوشمند در منطقه اجرايي شده و با در 
نظر گرفتن ش��اخص هايي منطبق  بر منطق بازار و 

تخصيص امكانات و فرصت ها به توليد داخل شكل 
اجرايي به خود پيدا كرد. 

در حال حاض��ر طبق برآوردهاي انجام ش��ده، قرار 
است در مدت دو س��ال، به توليد دو ميليون گوشي 
تلفن همراه برس��يم و درحالي ك��ه همين حاال هم 
يك ش��ركت محصول خود را درحوزه گوشي هاي 
هوش��مند ارايه كرده، طبق وعده اي كه داده شده، 
سه شركت ديگر نيز بايد نخستين محصوالت خود 
را در اين روزها رونمايي كنند؛ محصوالتي كه انتظار 
مي رود اين بار فراتر از گوشي هاي سرهم بندي شده 
قطعات وارداتي باش��ند. اين در حالي اس��ت كه در 
آخرين جلسه ش��وراي عالي فضاي مجازي كه روز 
شنبه برگزار شد نيز عنوان شده كه تا سال ۱4۰4، 
۲۰ درصد گوش��ي تلفن همراه م��ورد نياز بازار بايد 
توليد داخل باشد و در توليد تجهيزات امنيتي براي 
حفاظت از زيرس��اخت هاي حياتي در ش��بكه ملي 

اطالعات بايد به خودكفايي برسيم.

 كاهش يك و نيم درصدي 
فروش تبلت

۲۵ سال زندان؛ حكم احتمالي 
هكر نينتندو

 ارتقاي توييتر 
براي كاربران آي او اس

۳۰ ميليون سابقه تراكنش 
كارت هاي بانكي لو رفت

 سهم شركت هاي موبايل 
از بازار جهاني

روزشماري براي رونمايي از گوشي هاي ايراني
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دنياي فناوري

گزارش

تصويب بخش هايي از سند 
معماري شبكه ملي اطالعات

عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي گفت: 
»در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
خط مشي حاكم بر معماري شبكه ملي اطالعات 
و اه��داف راهب��ردي و عملياتي اين ش��بكه به 
تصويب رس��يد.« به گزارش مهر، شوراي عالي 
فضاي مجازي در جلسه عصر روز شنبه بخشي 
از اهداف شبكه ملي اطالعات را تا سال ۱4۰4 
تصويب كرد. اهداف ش��بكه ملي اطالعات در 
قالب س��ند معماري اين شبكه، پس از آخرين 
ضرب االجلي كه در آذرماه از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي به وزارت ارتباطات داده شد، در 
دي ماه توسط اين وزارتخانه به صحن شورا رفت 
و پس از بررسي توس��ط كارگروهي متشكل از 
اعضاي حقيقي ش��ورا و مس��ووالن مركز ملي 
فضاي مجازي، عصر روز ش��نبه در اين ش��ورا 

بررسي و تصويب شد. 
طبق مصوبه آخرين جلسه شوراي عالي فضاي 
مجازي، پوشش ۱۰۰ درصدي جمعيت كشور 
براي دسترسي پهن باند سيار با سرعت متوسط 
۱۰مگابي��ت ب��ر ثانيه و پوش��ش 8۰ درصدي 
دسترس��ي پهن باند ثابت خانوارها با متوسط 
س��رعت ۲۵ مگابيت بر ثاني��ه از جمله اهداف 
شبكه ملي اطالعات تا سال ۱4۰4 درنظر گرفته 
شده است. همچنين مقرر شد حداقل سه قطب 
مركز داده در س��ه استان كش��ور ايجاد شود تا 
شبكه متوازني در سراسر كشور داشته باشيم. از 
س��وي ديگر مقرر شد كسب و كارها از اينترنت 
۱۰۰ مگابيت بر ثانيه برخوردار باشند و در بخش 
صنعت داخلي نيز، توليد گوش��ي هاي ساخت 
داخل به ۲۰ درصد مصرف گوش��ي هاي كشور 
افزايش يابد و س��االنه حدود پنج درصد رش��د 
خودكفايي در زمينه تجهيزات شبكه ايجاد شود. 
در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، همچنين 
مقرر شد سهم اقتصاد ديجيتال و خرده فروشي 
الكترونيكي حدود ۱۰ درصد اقتصاد كش��ور را 
ش��امل ش��ود و خدمات پايه كاربردي داخلي 
تا س��ال ۱4۰۰ به طور كامل تأمين ش��ود. رضا 
تقي پور ان��وري درباره اين جلس��ه اظهار كرد: 
»در اين جلس��ه كه با حضور رييس جمهوري 
به عنوان رييس شورا و س��اير اعضاي حقيقي 
و حقوقي برگزار شد، س��ه ماده از طرح كالن و 
معماري ش��بكه ملي اطالعات پيش رفت و به 
تصويب شورا رسيد.« وي با بيان اينكه اين سه 
ماده شامل مقدمه طرح كالن و معماري شبكه 
ملي اطالعات، خط مش��ي حاكم بر اين شبكه 
و اهداف راهبردي و عملياتي اس��ت، گفت: »با 
توجه به اهميت موضوع و زمان بر بودن بررسي 
اين مفاد كه هر كدام شامل چندين بند بود، در 
جلسات آتي نيز شوراي عالي فضاي مجازي به 
ادامه بررسي اين طرح مي پردازد.« عضو شوراي 
عالي فضاي مجازي توضي��ح داد: »طرح كالن 
و معماري ش��بكه ملي اطالعات كه از س��وي 
وزارت ارتباطات به شوراي عالي فضاي مجازي 
ارايه شده اس��ت، طي يك ماه اخير در كارگروه 
متشكل از اعضاي حقيقي شورا و معاونان مركز 
ملي فضاي مجازي مورد بررس��ي قرار گرفت و 
در آخرين جلسه شورا، قس��مت هايي از آن به 
تصويب رسيد. جزييات اين سند پس از تكميل 
كامل مفاد و انجام اصالح��ات نهايي، به عنوان 
س��ند كالن و معماري ش��بكه مل��ي اطالعات 
اعالم و اطالع رساني مي شود.« تقي پور با بيان 
اينكه بررس��ي هاي كارگ��روه در خصوص اين 
طرح همچن��ان ادامه دارد و در جلس��ات آتي 
شوراي عالي فضاي مجازي نيز به بحث گذاشته 
مي ش��ود، گفت: »تاكنون چهار صفحه از سند 
۱۰ صفحه اي مربوط به س��ند معماري شبكه 
ملي اطالعات بررس��ي و تصويب شده است.« 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي گفت: »الزامات 
ش��بكه ملي اطالعات پيش از اين تبيين شده 
بود و هم اكنون با مش��خص شدن طرح كالن و 
چارچوب س��ند معماري شبكه ملي اطالعات، 
اهداف راهب��ردي و عمليات��ي در قالب تعيين 
وظيفه كيفي و كمي به دس��تگاه هاي مربوطه 

ابالغ خواهد شد.«

اينترنت جايگزين پذير نيست
عضو شوراي عالي فضاي مجازي، گفت: »اينترنت 
جايگزين پذير نيست و ايرانت در طول اينترنت 
اس��ت.« رس��ول جليل��ي در گفت وگ��و با مهر 
درخصوص برداشت نادرس��ت برخي رسانه ها 
از اظهارات��ش در خصوص خب��ر »دات كام؛ ابزار 
فش��ار بين المللي بر ايران و ض��رورت راه اندازي 
ايرانت« توضيح داد: »در اين گفت وگو تحليلي 
در مورد س��ناريوهاي رخ داده در سال ۱۳98 در 
فضاي مجازي كش��ور ارايه شد. محور شاخص 
اين گفت وگو، استفاده ابزاري دشمن از نام دامنه 
»دات كام« به عنوان يك ابزار فش��ار بين المللي 
عليه برخي از نهادهاي رس��انه اي بود. به عنوان 
يك راهكار بني��ادي براي مواجهه با اين پديده و 
ضربه ناپذيري و استحكام اين بعد از فضاي مجازي 
كشور، راه اندازي »ايرانت« پيشنهاد مي شود.« 
وي اف��زود: »ايرانت نگاش��ت اينترنت در ظرف 
جغرافيايي ايران است. با راه اندازي ايرانت، استفاده 
ايرانيان از ظرفيت ها و خدمات اينترنت در سطح 
ملي، تضمين و تصميم دشمن به تحريم اينترنت 
عليه ما غيرقابل اعمال و اجرا مي شود. ايرانت در 
طول اينترنت است و يكي از اصلي ترين خدمات 
در ايرانت، دسترسي به محتوا و خدمات بين المللي 
موجود در اينترنت است.« وي گفت: راه اندازي و 
توسعه ايرانت، زيرساخت فضاي مجازي كشور را 
مقاوم و آسيب ناپذير كرده و بقاي كسب وكارهاي 
ايرانيان در داخل و خارج از كشور را از طريق فضاي 
مجازي تضمين مي كند. اما جايگزيني اينترنت به 

هيچ عنوان در ايرانت موضوعيت ندارد.«
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»تعادل«ضرورتتثبيتدرآمدهايمالياتياستانيرابررسيميكند

سرپرستمعاونتصنایعدستیکردستانمطرحكرد

مشاركت اصناف در توسعه پايدار

نبود بازار فروش بالی جان صنایع دستی کردستان

گروهبنگاهها|
با كاهش دامن��ه دار درآمدهاي نفتي كه بر اثر تحريم هاي 
اقتصادي بروز پيدا كرد، موضوع ماليات ستاني از اصناف و 
گروه هاي مختلف اقتصادي، خدماتي و... يكي از مشكالتي 
است كه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است؛ معادله اي 
كه هرچند ضرورت اجرايي ش��دن آن از سوي مسووالن 
اجرايي و اقتصادي و تقنيني كش��ور بارها بازگو شده، اما 
به داليل گوناگون روند عملياتي س��اختن آن بر اس��اس 
برنامه هاي از پيش تعيين ش��ده پيش نمي رود؛ بر اساس 
اعالم مسووالن هر سال در خوشبينانه ترين حالت 30هزار 
ميليارد تومان و با نگاه بدبينانه بي��ش از 90 هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي اتفاق مي افتد. اعداد و ارقامي كه نشان 
مي دهد بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي كشور بر اثر عدم 
شفاف سازي مالياتي هدر مي رود.   9بهمن ماه بود كه الياس 
حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم در قالب 
صحبت هايي كه در صحن علني مجلس داشت به اين نكته 
كليدي اش��اره كرد كه: »نفت، تمام شده است؛ ديگر همه 
بايد كار كنيم.«اشاراتي كه به طور تلويحي نشان مي دهد 
كه براي رس��يدن به اهداف از پيش تعيين شده كشور در 
خصوص توسعه پايدار بايد از الگوهاي امتحان پس داده قبلي 
عبور كنيم و به ُبعد ديگري از مناسبات اقتصادي و معيشتي 
كه مبتني بر »كار«، » تالش« و »پرداخت ماليات« است، 
رجوع كنيم.  اما در شرايطي كه كارشناسان بارها در خصوص 
ضرورت اس��تفاده از درآمدهاي مالياتي در كشور صحبت 
كرده اند، مشكالت برآمده وصول و جمع آوري ماليات در 
كش��ور ما همچنان به قوت خود باقي است. آخرين نمونه 
از مش��كالت مالياتي، مسائلي است كه در خصوص نصب 
كارتخوان ها در مطب پزشكان ظهور و بروز پيدا كرده است. 
سال گذشته در پي رسيدگي نمايندگان مجلس به اليحه 
بودجه، قانون »الزام پزشكان به نصب دستگاه كارتخوان در 
مطب ها« براي ش��فافيت گردش مالي و جلوگيري از فرار 
مالياتي پزشكان تصويب شد.به  رغم تصويب نصب كارتخوان 
در مطب ها از ابتداي سال98 بسياري از مطب ها در تهران 
و شهرستان ها هنوز دستگاه كارتخوان را نصب نكرده اند؛ 
موضوعي كه باعث فرار مالياتي س��االنه بي��ش از 6 هزار 
ميلياردي پزشكان شده است. پرسشي كه با اين داده هاي 
اقتصادي در اذهان عمومي طرح مي شود اين است كه آيا 
با وجود يك چنين نگرش هايي در ميان گروه هاي مرجع 
جامعه )مانند پزشكان( آيا مي توان چشم اندازي از اقتصاد 
بدون نفت و متكي به درآمدهاي مالياتي را براي كشورمان 
فرض كرد؟ با اين پرسش سراغ ديدگاه هاي اهالي اقتصاد و 
متوليان مالياتي در استان ها رفتيم تا نوري به ابعاد مختلف 

اين بحث كليدي تابانده شود. 

    فرهنگ سازي براي پرداخت ماليات
در شرايطي كه س��اير اصناف اعالم مي كنند تا زماني كه 
سرنوش��ت ماليات س��تاني از حوزه هايي چون پزشكان 

مش��خص نش��ود، حاضر به قب��ول اصالح��ات مالياتي 
نيس��تند، مديركل امور مالياتي خوزستان مي گويد: پس 
از پيگيري هاي مكرر نتوانستيم پزشكان را قانع كنيم كه 
صندوق ف��روش خود را به نظام امور مالياتي معرفي كنند 
و ميزان كمي از آنها در اين زمينه مشاركت داشتند؛ با اين 

وجود چگونه مي خواهيم ديگر اصناف را قانع كنيم؟
جهانشاه ارزاني در نشست خبري مديران استاني شوراي 
هماهنگي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در خوزستان اظهار كرد: يكي از مشكالتي كه سازمان مالياتي 
با آن مواجه است، فرهنگ ماليات است كه بايد مردم در اين 
زمينه آگاه ش��وند. وي با بيان اينكه عدم مشاركت برخي 
اصن��اف در پرداخت ماليات باعث مي ش��ود، دولت نتواند 
هزينه هاي جاري را تامين كن��د، افزود: اگر امروز به منابع 
داخلي و مالياتي تكيه نكنيم، با چالش هاي بسيار بدتر از 
چالش هاي نظامي روبه رو خواهيم شد. بنابراين فرهنگ 
مبارزه با پرداخت ماليات بايد در بين مردم جا بيفتد كه اين 
وظيفه برعهده اهل رسانه و مطبوعات است. مديركل امور 
مالياتي خوزستان با اشاره به فعاليت 3 هزار و ۷00 نفر در 
حيطه پزشكي در خوزستان، ادامه داد: در اين راستا، سازمان 
امور مالياتي جهت ثبت نام صنف پزشكان و مشاغل مربوط 
به اصناف پزشكي فراخواني داد تا صندوق فروش خود را به 

سيستم امور مالياتي معرفي كنند.

ارزاني با بيان اينكه در خوزستان فعاليت پزشكي متنوع و 
در پي آن درآمدهاي ناش��ي از آن بسيار باال است اما سطح 
مشاركت اين افراد تنها 3۷ درصد بوده است، خاطرنشان 
كرد: در خوزس��تان شايد سهم خدمات پزشكي در توليد 
ناخالص ملي بسيار باال باشد اما زماني كه پزشكان چنين 
عدم مشاركتي را از خود بروز مي دهند، از ساير اصناف چه 
انتظاري بايد داشته باشيم؟وي ادامه داد: پس از پيگيري هاي 
مكرر نتوانستيم پزشكان را قانع كنيم كه صندوق فروش خود 
را به نظام امور مالياتي معرفي كنند و ميزان كمي از آنها در 
اين زمينه مشاركت داشتند؛ با اين وجود چگونه مي خواهيم 

ديگر اصناف را قانع كنيم؟

    اصالح مالياتي در اصناف
ارزاني با بيان اينكه از ابتداي س��ال آينده، تبصره ماده 9۷ 
قانون ماليات در ايران اجرا خواهد شد، عنوان كرد: طبق اين 
تبصره تصميم داريم اظهارنامه برآوردي را به جامعه معرفي 
كنيم كه در اين زمينه بايد مردم آگاه شوند تا اظهارنامه بر 
مبناي توزيع داشته باشند. مديركل امور مالياتي خوزستان 
بيان كرد: جوامعي كه پيشرفت كرده اند، به دليل ماليات 
بوده است. جامعه بايد به پرداخت ماليات اعتقاد داشته باشد 
و ماليات يعني سهم مشاركت شهروند در آن چيزي كه از 
دولت انتظار دارد.وي با اشاره به اجراي طرح جامع مالياتي 

در كشور و اينكه رسانه ها بايد جهت مبارزه با فرار مالياتي 
پيشتاز باشند، بيان كرد: سهميه خوزستان در نظام مالياتي 
سال گذشته 9۱ يا 9۲ درصد درآمدها معادل ۷ هزار و 300 
ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در سال جاري بيشتر 
پيش بيني شده است. ارزاني با اشاره به فعاليت 80 شهرداري 
در خوزستان، افزود: در بحث ارزش افزوده يكي از وظايف 
سازمان امور مالياتي، توزيع و پرداخت ماليات ارزش افزوده 
بين شهرداري ها و دهياري هاست كه سال گذشته 60 تا 
۷0 درصد درآمدهاي برخي ش��هرداري ها از محل ارزش 
افزوده تامين و امسال نيز تاكنون ۷00 ميليارد تومان بين 
شهرداري ها توزيع شده است. همچنين ۵00 ميليارد تومان 
از محل عوارض آاليندگي ها بين شهرداري ها، دهياري ها 
و عش��اير استان توزيع شده اس��ت. مديركل امور مالياتي 
خوزستان گفت: همچنين در بخش ماليات هاي مستقيم، 
درآمدهاي مالياتي خوزستان 30 تا ۴0 درصد پيش بيني 
ش��ده و مابق��ي درآمدها در بخش غيرمس��تقيم و ارزش 
افزوده پيش بيني ش��ده است. وي تصريح كرد: همچنين 
۱۵ صنف جديد مكلف به معرفي صندوق هاي فروش خود 
به سازمان هاي امور مالياتي ش��ده اند و عدم ارايه تكاليف 
مالياتي به منزله فرار مالياتي تلقي مي شود. سال آينده نظام 
امور مالياتي كشور با همكاري دستگاه هاي امنيتي و قوه 
قضاييه دادگاه هاي ويژه رسيدگي به فرار مالياتي تشكيل 

خواهد داد و انتظار مي رود مردم در اين زمينه آگاه شوند تا 
شاهد فرار مالياتي نباشيم يا به حداقل ممكن برسد. ارزاني با 
اشاره به فرار مالياتي در جنوب، مناطق آزاد و ويژه خوزستان 
گفت: اين مناطق فرارهاي سازمان يافته اي داشته اند كه در 
اين زمينه ۲3 هزار ميليارد تومان كشف فساد داشته ايم و 

پرونده ها در اين زمينه در دادگاه در حال رسيدگي است.

   مقاومت 60درصدي در برابر قانون
بعد از الزام پزشكان به استفاده از كارتخوان، سازمان مالياتي 
آماري را منتش��ر كرده كه نش��ان از مقاومت 60 درصدي 
پزش��كان در اجراي قانون دارد. آماري كه نش��ان مي دهد 
در اس��تان هاي مختلف ميزان تمكين پزشكان در نصب 
كارتخوان پايين بوده اس��ت. اگر بخواهيم اس��تان ها را به 
تفكيك نگاه كنيم، وضعيت تمكي��ن از قانون براي نصب 
كارتخوان در استان قم با ۵6 درصد باالتر از همه و در ايالم 
ب��ا ۱۵ درصد از همه پايين تر بوده اس��ت. در همين ميان 
چهارمحال و بختياري هم با ۱9 درصد در ميان استان هايي 
است كه پزشكانش چندان تابع قانون نبوده اند. اما وضعيت 
تهران چطور است؟ در تهران عددها از ۲6 تا ۴6 درصد متغير 
است. در شرق و ش��مال تهران اين ميزان تابعيت از قانون 
بيشتر و در غرب كمتر ثبت شده است. جالب اينجاست كه 
كل پزشكان مشمول نصب كارتخوان در غرب تهران حدود 
ي��ك هزار و 3۵3 مورد بوده اند ك��ه از اين ميزان تنها ۵۱6 
مورد اقدام به نصب كارتخوان كرده اند. در شرق تهران هم 
كه ميزان تبعيت از قانون بيشتر بوده، 3 هزار و 386 مورد 
شناسايي ش��ده اند كه از اين ميان، يك هزار و ۷۱3 مورد 
طبق قانون كارتخوان نصب كرده اند. اين رقم در اس��تان 
البرز حدود 3۱ درصد است به طوري كه از كل 3 هزار و ۴3۷ 
مورد شناسايي شده، يك هزار و ۱۷۱ مورد از قانون تبعيت 
كرده ان��د. آن طور كه اين آمار نش��ان مي دهد، در مجموع 
نزديك به ۷3 هزار و 9۷8 پزش��ك براي نصب كارتخوان 
شناسايي شده اند كه تنها 3۱ هزار و ۱۴۴ مورد اقدام به نصب 
كارتخوان كرده اند؛ يعني 3۷ درصد پزشكان. جالب تر اينكه 
حتي نصب كارتخوان هم ضمانتي براي اجراي قانون نبوده 
و يك كار حداقلي است. پزشكان بسياري در اين ميان اقدام 
به اتصال كارتخوان به حساب افراد ديگر مي كنند يا استفاده 
از كارتخوان براي شان جنبه تزييني دارد. اگر بيماراني به 
اين مطب ها مراجعه كنند، احتماال به آنها گفته مي شود كه 
كارتخوان شان قطع است. پرسشي كه با اين توضيحات به 
ذهن خطور مي كند آن است كه در شرايطي كه پزشكان به 
عنوان يكي از گروه هاي مرجع جامعه حاضر به شفاف سازي 
اقتصادي و صنفي از درآمدهاي خود نيستند چگونه مي توان 
اصناف و مشاغل ديگر جامعه را وادار كرد كه در خصوص 
اصالح مالياتي اقدامات عملي انجام دهند؟ چگونه مي توان 
به جاي درآمدهاي نفتي كه اين روزها كاهش پيدا كرده، 
اميدوار به درآمدهايي بود كه قرار اس��ت از فعل و انفعاالت 

صنفي و مالياتي حاصل شود؟

در ش��رايطي كه توس��عه كس��ب .وكار خرد يكي از 
راهكاره��اي اجرايي كش��ور ب��راي عب��ور از چالش 
تحريم هاس��ت، برخي مشكالت بر س��ر راه فروش و 
بازاريابي محصوالت توليد شده باعث شده تا مشكالت 
معيشتي دامنه داري براي اين اقش��ار ايجاد شود. در 
همين خصوص سرپرس��ت معاونت صنايع دس��تی 
استان کردستان مي گويد: کردستان در توليد و فروش 
محصوالت صنايع دستی با مشکل مواجه است، چراکه 

عرضه در بازار مناسب اتفاق نيفتاده است.
خسرو قاضی زاده، سرپرس��ت معاونت صنايع دستی 
استان کردس��تان، بيان کرد: صنايع دستی در حوزه 
اش��تغال پايدار ظرفيتی بس��يار بزرگ برای اس��تان 
کردستان است که با کمترين هزينه و حمايت می توان 

شغلی را ايجاد کرد و در بازار درآمد داشت.
وی ايجاد بازار و نمايش��گاه دائمی صنايع دس��تی در 
کردس��تان را ضروری دانس��ت و عنوان کرد: به دليل 

نبود بازار صنايع دس��تی در استان متاسفانه توليدات 
هنرمندان به فروش نمی رس��د و اين موجب مخاطره 

در توليدشده است.
سرپرست معاونت صنايع دستی استان کردستان افزود: 
کردستان در توليد و فروش محصوالت صنايع دستی 
با مشکل مواجه اس��ت، چراکه عرضه در بازار مناسب 

اتفاق نيفتاده است.
قاض��ی زاده بيان کرد: فراهم نکردن زيرس��اخت های 
مناسب دليل اصلی به واقعيت نرسيدن صنايع دستی در 
استان کردستان است لذا بايد فضای استاندارد کارگاهی 
و ب��ازار اس��تاندارد تعريف و ب��رای عرضه محصوالت 

صنايع دستی استانداردی مشخص شود.
وی ب��ه نارضايت��ی توليدکنن��دگان اش��اره و ذک��ر 
کرد: مطالبه گری توليدکنندگان س��ال ها اس��ت که 
انباشته ش��ده و بايد امروز مس��ووالن پاسخگو باشند 
و بتوانند برخی از مش��کالت اين ح��وزه را برطرف و 

رضايتمندی آنها را به دس��ت آورند که شاهد اتفاقات 
خوبی در حوزه صنايع دستی باشيم.

 سرپرست معاونت صنايع دستی استان کردستان، با 
اشاره به فعاليت صنعت گران استان، عنوان کرد: حدود 
۲۵0 تا 300 هزار نفر صنعت گر در حوزه صنايع دستی 
در استان کردستان حضور دارند که بالقوه بوده و هنوز 

بالفعل نشده اند.
قاضی زاده گفت: تاکنون صنايع دستی استان به ۱۷۵ 
هزار نفر آموزش مقدماتی و آشنايی با رشته های صنايع 
دستی داده که در اين راستا در تالش هستيم با همکاری 
و همفکری جهاددانش��گاهی، پارک علم و فناوری و 
بسياری از نخبگان اين حوزه پيوندی ايجاد کنيم که 

نتايج مثبت تری حاصل شود.
وی با اش��اره به اينکه صنايع دس��تی اس��تان دارای 
تنوع بسيار گس��ترده اس��ت، بيان کرد: تمام صنعت 
صنايع دستی کردستان به طور کامل کاربردی بوده و 

به ندرت تزيينی و دکوری استفاده می شود.
سرپرست معاونت صنايع دستی اس��تان کردستان، 
افزود: ساالنه به شکل مستمر يک هزار و 800 تا ۲ هزار 
نفر آموزش مقدماتی و حدود 300 تا ۵00 نفر آموزش 

شاغلين صنايع دستی انجام می شود.

قاضی زاده با اشاره به تدوين اطلس صنايع دستی استان، 
ذکر کرد: با توجه به گسترده بودن تنوع صنايع دستی، 
تدوين اين اطلس ضرورت دارد و می تواند به عنوان يک 
مجموعه جامع و کامل از اطالعات صنايع دستی استان 

مورد استفاده قرار گيرد.

صادرات1.5ميليارددالركاال
ازخراسانرضويطي10ماه
خراس�انرضوي|ناظر 
گمركات خراس��ان رضوي 
گفت: در ۱0 ماه گذش��ته 
سال جاري 3 ميليون تن كاال 
ب��ه ارزش ۱.۵ ميليارد دالر 
از گمرك خراس��ان رضوي 
صادر ش��ده كه اي��ن مقدار 
صادرات، از نظر وزني ۲0 درصد رش��د و از نظر ارزش��ي 
همين مقدار كاهش داشته است. به گزارش فارس، اميد 
جهانخواه ديروز در نشست خبري با اصحاب رسانه، با بيان 
اينكه در ۱0 ماه گذشته سال جاري 3 ميليون تن كاال به 
ارزش ۱.۵ ميليارد دالر از گمرك خراسان رضوي صادر 
شده اس��ت، اظهار كرد: اين مقدار صادرات از نظر وزني 
۲0درصد رشد داشته و از نظر ارزشي همين مقدار كاهش 
داشته است. وي افزود: كاالهاي صادراتي شامل زعفران، 
پسته، مقاطع فلزي، مواد خوراكي، مصالح ساختماني و 
منسوجات بوده كه به كشورهاي ازبكستان، امارات، چين، 
روسيه و تركمنستان صادر شد. ناظر گمركات خراسان 
رضوي با اش��اره به اين نكته كه عمده ترين صادرات به 
كشورهاي امارات، ازبكستان، عراق، تركمنستان و امارات 
بوده اس��ت، بيان كرد: در ۱0 ماه گذشته سال جاري به 
89 كشور صادرات انجام داده ايم كه ۱0 كشور ديگر به 

كشورهاي صادركننده كاال اضافه شده است. 

۲كولبرسقزي
سالمپيداشدند

كردستان|فرماندار ويژه 
س��قز از پيدا شدن ۲ كولبر 
س��قزي گرفتار ش��ده در 
كوالك شديد برف خبر داد 
و گفت: اين افراد در صحت 
كامل بوده و در يك روستاي 
مرزي مستقر ش��ده اند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، كاميل كريميان فرماندار ويژه 
سقز گفت: بر اساس اطالعات محلي و خانواده افراد، اين 
۲ كولبر در راه برگشت به منطقه، مسير را گم كرده بودند 
و به روستاي هه لبر شهر پنجوين اقليم كردستان عراق 
رفته اند و در سالمت به سر مي برند و به زودي مقدمات 
برگشت آنان از سوي دستگاه هاي خدمات رسان فراهم 
مي شود. كريميان با بيان اينكه سالمتي كولبران براي ما 
و مردم بسيار مهم بود و روز گذشته در اين راستا نيرو هاي 
امدادي و مردمي براي پيدا شدن اين كولبران بسيج شده 
بودند، اضافه كرد: تيم هاي امدادي سقز نيز براي كمك و 
امداد رساني احتمالي در روستاي مام سيف الدين اعزام 

شده اند و هم اكنون در آنجا مستقر هستند.
او تصريح كرد: براي اعزام بالگرد امدادي هالل احمر هم 
هماهنگي هاي الزم انجام شده است و در صورت نياز براي 
جابه جايي اين ۲ كولبر از روستاي مرزي هه ل بر به مكاني 

امن از اين بالگرد استفاده خواهيم كرد.

حالدوميندریاچهبزرگ
كشورخوباست

ف��ارس|مدي��ركل 
حفاظت محيط زيس��ت 
ف��ارس از آبگيري برخي 
تاالب هاي استان فارس 
در بارندگي ه��اي اخي��ر 

خبر داد.
حمي��د ظهرابي ب��ا بيان 
اينك��ه درياچه بخت��گان در حفظ بوم س��اختار و 
محيط زيست شهرستان هاي اطراف تاثير بسزايي 
دارد، اظهار كرد: اين درياچه در س��ال هاي گذشته 
كامال خش��ك بود اما امس��ال بر اثر بارندگي هاي 
اخير و رهاس��ازي ۴0 ميليون مترمكعب حقابه از 
سد درودزن، حدود ۴0 درصد آبگيري شد كه اين 
ميزان با توجه به خشكس��الي هاي مداوم پارسال 
بسيار مناسب است. او با بيان اينكه مهم ترين تاالب 
استان فارس و دومين درياچه بزرگ كشور، درياچه 
و تاالب بختگان اس��ت، افزود: اين تاالب در فاصله 
۲۲0 كيلومتري ش��رق شيراز در استان فارس قرار 
دارد. مديركل حفاظت محيط زيست فارس با بيان 
اينكه وضعيت درياچه طش��ك نيز خوب اس��ت و 
حدود 30 درصد آبگيري شده، ادامه داد: با توجه به 
خشكسالي هاي چند سال گذشته ورود اين ميزان 
آب تا اين موقع از سال به درياچه اميدوار كننده است.

صادراتكاالازاستانسمنان
۳۲درصدرشدداشت

سمنان|مديركل گمرك 
اس��تان س��منان از رشد 
3۲درصد ص��ادرات كاال 
طي سال جاري در استان 
خبر داد و گفت: چهار برابر 
واردات، ص��ادرات كاال در 
استان سمنان انجام شده 
اس��ت. به گزارش مهر، علي س��عد الدين ديروز در 
مراسم افتتاح ساختمان اداري گمرك استان سمنان 
با حضور ريي��س كل گمرك ايران بابيان اينكه اين 
مركز ۲0 س��ال قدمت دارد، ابراز داش��ت: گمرك 
استان سال ۷8 شروع به كاركرد كه از صادرات ۲00 
هزار دالري، اكنون به ۲00 ميليون دالر رسيده است. 
وي بابيان اينكه صادرات كاال در استان سمنان نسبت 
به سنوات قبل ۱00 برابر رشد داشته است، افزود: 
رشد 3۲ درصدي صادرات كاال طي سال جاري در 
استان س��منان را مديون توليدكنندگان هستيم. 
مديركل گمرك استان سمنان بابيان اينكه بيش 
از ۱00 ش��ركت و توليد كنن��ده ۱00 قلم كاال را به 
كشورهاي مختلف صادر مي كنند، ابراز داشت: تنوع 
كاالي صادراتي در استان بسيار زياد گزارش مي شود 
و همچنين آمارها حاكي از اين موضوع كه چهار برابر 

واردات، صادرات كاال صورت گرفته است. 

شناسایيفرد۲۷ساله
مشكوكبهكرونادراصفهان

اصفهان|مدي��ر روابط 
عمومي دانش��گاه علوم 
پزشكي اصفهان با تاييد 
شناس��ايي و بس��تري 
شدن يك فرد مشكوك 
ابتال به بيماري كرونا در 
بيمارستان فارابي، گفت: 
تا زماني كه جواب آزمايش اين فرد از آزمايش��گاه 
ويروس شناسي تهران به دست ما نرسد، نمي توانيم 
راجع به بيم��اري اين فرد اظهارنظري كنيم اما به 
مردم اطمينان مي دهيم كه تمام اخبار را بدون هيچ 

كم و كاستي در اختيارشان قرار مي دهيم.
آرش نجيمي در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: اين 
فرد ۲۷ س��اله كه كارمند فرودگاه اصفهان است، 
شب گذشته )شنبه ۱۲ بهمن( با عالئم مشترك 
اين بيماري با بيماري هاي مش��ابه حاد تنفسي 
مثل تب و س��رفه در بيمارس��تان فارابي بستري 
ش��د. وي با بيان اينكه اين فرد هم عالئم بيماري 
و هم سابقه تماس با گردشگران چيني را داشته 
است، گفت: به خاطر احتياط و رعايت تمام موارد 
پيشگيري از ش��يوع بيماري، اين فرد فعال تحت 
مراقبت اس��ت تا زماني كه ج��واب آزمايش او به 

دست ما برسد. 
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 علت توقيف كشتي چيني
 در جاسك از زبان فرماندار

بندرعباس|فرماندار شهرستان جاسك گفت: 
مام��وران درياباني اين شهرس��تان يك كش��تي 
متخلف چيني صيدترال را كه در فاصله 6 مايلي 
ساحل جاس��ك در حال صيد بود، توقيف كردند. 
محمد رادمهر، فرماندار شهرستان جاسك گفت: 
ماموران درياباني اين شهرستان يك كشتي متخلف 
چيني صيدترال را كه در فاصله 6 مايلي س��احل 
جاس��ك در حال صيد بود، توقيف كردند. رادمهر 
افزود: اين كشتي ها تنها مجوز صيد در فاصله دورتر 
از ۱۲ مايلي ساحل و عمق ۲00 متر و بيشتر را دارند. 
او گفت: اين كش��تي با نام »توانا جنوب ۴« داراي 
6 خدمه چيني و ۱۱ خدمه ايراني است. فرماندار 
جاسك گفت: اين كش��تي ۵0 تن انواع ماهيان را 

صيد كرده است.

 محور ترانزیتي 
ریگان - چابهار بازگشایي شد

زاهدان| فرماندار ريگان گفت: با تالش دوساعته 
نيروهاي راهداري محور ترانزيت ريگان - چابهار 
بازگش��ايي ش��د. امين باقري اظهار كرد: محور 
ترانزيت��ي ريگان چابهار كه به مدت دو س��اعت 
مسدود شده بود بازگشايي شد اما به دليل توفان 
ش��ن تردد به كن��دي انجام مي ش��ود. فرماندار 
ريگان بيان داش��ت: به دليل شدت وزش توفان 
شن راه ارتباطي ۵0 روستاي شهرستان ريگان 
هنوز مسدود است كه تالش براي بازگشايي اين 
محورها ادامه دارد. وي از ازدحام بيماران تنفسي 
در مراكز درماني شهرستان خبر داد و افزود: بيش 
از ۱۵0 روستاي شهرستان همچنان در محاصره 
گردوغبار شديد شن قرار دارند كه هنوز اطالعي 
از اين روس��تاها در دسترس نيس��ت. باقري از 
مسافران محور ترانزيتي ريگان - چابهار خواست 
تا فروكش ش��دن توفان از سفرهاي غيرضروري 

خودداري كنند.

اهداي 2 ميليارد و 500 هزار 
ریال كمك نقدي به سيل زدگان

اصفهان| در پي وقوع سيل در استان سيستان 
و بلوچس��تان و بخش هاي��ي از جنوب كش��ور، 
مديريت و كاركنان شركت فوالد مباركه با درك 
صحيح از ش��رايط هموطنان سيل زده در فصل 
سرد سال، با راهبردهاي مديريت ارشد شركت 
در زمينه مسووليت هاي اجتماعي همراه شدند 
و ب��ا تخصيص بخش��ي از حقوق خ��ود به ياري 
آنها ش��تافتند.  عباس اكب��ري محمدي معاون 
نيروي انس��اني و س��ازمان دهي فوالد مباركه با 
بيان اين مطلب گفت: به درخواس��ت كاركنان 
در كوتاه ترين زمان ممكن تمهيدات الزم براي 
جمع آوري كمك هاي نقدي همكاران انديشيده 
شد تا انفاق كنندگان بتوانند با تخصيص بخشي 
از حق��وق خود در راه رض��اي خالق و هموطنان 
شريف سيل زده اقدام كنند. معاون نيروي انساني 
و سازماندهي فوالد مباركه در ادامه از جمع آوري 
۲ ميليارد و ۵00 هزار ريال كمك نقدي از محل 
تكميل برگه هاي منتشرشده در نواحي شركت 
و كسر از حقوق كاركنان خبر داد و افزود: به طور 
قطع ت��ا پايان بهمن م��اه، مبالغ اهدايي س��اير 

كاركنان نيز به اين مبلغ افزوده خواهد شد.

پژوهش هاي باستان شناسي شهر 
تاریخي قومس دامغان آغاز شد

سمنان|رييس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي شهرستان دامغان گفت: شهر قومس 
دامغان يكي از مناطق تاريخي بي نظير اس��ت كه 
اكنون با حضور تيم باستان شناسي عمليات پژوهشي 
در آن آغاز شد. مهدي قاس��مي، ديروز افزود: يك 
هيات 3 نفره از پژوهشكده باستان شناسي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور، 
به سرپرستي كوروش روستايي، پژوهش هاي خود 
را در محوطه  موسوم به شهر قومس آغاز كردند. وي 
افزود: اين محوطه باستاني در حدود 30 كيلومتري 
غ��رب دامغان واقع اس��ت كه يك��ي از بزرگ ترين 
محوطه هاي باستاني ايران به شمار مي رود. قاسمي 
به سابقه باستان شناسي در اين مكان اشاره كرد و 
گفت: اين محوطه در دهه هاي ۴0 و ۵0 توسط هيات 
باستان شناسي بريتانيا به سرپرستي جان هانسمن و 
ديويد استروناخ به مدت چهار فصل به طور گسترده 
كاوش شد. وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه 
نتيجه  كاوش ها در آن زمان نتوانست اين نظريه را به 
طرز قابل قبولي اثبات كند كه آيا محوطه باستاني 
مورد نظر همان پايتخت معروف دوره  اشكاني يا شهر 
صددروازه يا هكاتوم-پيلوس است، كاوشگران ايراني 

پروژه كاوش را آغاز كرده اند.

آزادراه تهران- شمال حداكثر 
تا پایان سال افتتاح مي شود

كرج| نماينده عالي دولت در استان البرز گفت: 
امتداد آزادراه شهيد همت در البرز و منطقه يك 
آزادراه تهران- ش��مال حداكثر تا پايان سال به 
بهره برداري مي رسد. عزيزاله شهبازي در بازديد از 
روند تكميل ادامه آزادراه شهيد همت با بيان اينكه 
در اين روز سرد با همراهي مسووالن مربوطه به 
بررسي آخرين اقدامات جهت تكميل اين پروژه 
حاضر ش��ديم، افزود: در تعاق��ب بازديد معاون 
رييس جمهور و همچنين وزير راه و شهرسازي از 
اين پروژه به منظور افتتاح پروژه تا حداكثر پايان 
سال، اين بازديد صورت پذيرفت. وي ادامه داد: 
يكي از اقداماتي كه اكنون در ادامه پروژه شهيد 
همت در حال انجام است، ترانشه اي با حجم بيش 
از ۲0 هزار مترمكعب است كه به زماني حدود ۱۵ 

تا ۲0 روز نياز دارد. 

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از تعيين تكليف آيين نامه حفاظت از خاك بعد از گذشت 7 ماه از تصويب

تعيين تكليف ديرهنگام قانون  محافظت از خاك
دهه 80 بود كه نخس��تين مورد از قاچاق خ��اك ايران به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس رسانه اي شد، از همان زمان 
كارشناسان بر ضرورت تدوين اليحه  قانوني براي حفاظت از 
خاك تاكيد كردند اما تا ماه هاي ابتدايي سال جاري نه تنها 
خبري از تصويب قانون نبود بلكه ميان مسووالن هم بر سر 
پذيرش موضوع قاچاق خاك اختالف نظر وجود داشته كه 
هنوز هم ادامه دارد، درحالي كه مسووالن سازمان حفاظت 
محيط زيست بارها از قاچاق خاك زراعي صحبت به ميان 
آوردند اما مس��ووالن وزارت جهاد كش��اورزي همواره در 
موضع تكذيب اين خبر هستند، با اين حال پس از سال ها 
سرگرداني، باالخره در خردادماه امسال اليحه حفاظت از 
خاك بعد از گذشت ده سال از تدوين آن، در مجلس تصويب 
ش��د و رييس جمهور اين قانون را ب��راي تدوين آيين نامه 
مربوطه و اجرا به دس��تگاه هاي ذي ربط ابالغ كرد، دي ماه 
امسال بعد از گذشت هفت ماه، معاون وزير جهادكشاورزي 
اع��الم كرد، آيين  نامه  اجرايي اين قان��ون با درنظر گرفتن 
مجازاتي سنگين براي هر نوع قاچاق خاك از كشور نهايي 
شده و قرار بود در همان ماه به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شود 
اما از آن زمان تاكنون خبري از اين ابالغ نبود تااينكه سرانجام 
روز گذشته خبرهايي از نهايي شدن آيين نامه حفاظت از 
خاك منتشر شد تا شايد اين اليحه بعد از سال ها بالتكليفي، 
سرانجام روشني پيدا كرده و مجازات قانوني، سد راهي براي 
خروج غيرقانوني خاك از كش��ور شود، اما تعيين تكليف 
ديرهنگام اين اليحه در حالي است كارشناسان حفاظت از 
خاك معتقدند قانون مصوب سال 98 اگرچه روزنه اميدي 
براي حفظ خاك است اما نسبت به آنچه 10 سال قبل نوشته 
شد جامع نگري كمتري داشته و در جرح و تعديل هاي انجام 

شده برخي مواد مفيد آن حذف شده است. 

   قاچاق خاك آري يا خير؟
با تصويب اليحه حفاظت از خاك در مجلس و ابالغ آن در 
دولت، تدوين  و چكش كاري آيين نامه  اجراي آن آغاز شد و 
بعد از سال ها سرگرداني حاال خبرها حكايت از نهايي شدن 
اين آيين نامه بعد از گذشت هفت ماه از تصويب دارد با اين 
حال هنوز هم مسووالن وزارت جهادكشاورزي وجود قاچاق 
خاك را نپذيرفته و معتقدند آنچه به عنوان قاچاق مطرح 
مي شود صحت نداشته و تنها خاك صنعتي با مجوزهاي 
قانوني صادر مي شود. روز گذشته عليمراد اكبري، معاون 
خاك و آب وزير جهاد كش��اورزي درباره اين موضوع بيان 
كرد: كليپ هايي در فضاي مجازي دست به دست مي شود 
كه در آن مساله قاچاق خاك مطرح است اما با همكاري كه 
ما با وزارت اطالعات داشته ايم تاكنون هيچ موردي از قاچاق 
خاك كشاورزي از كشور نداشته ايم.خاك هايي كه از كشور 
خارج مي شود بيشتر خاك هاي صنعتي هستند كه براي 

خروج آنها مجوز صادر مي شود.
اكبري با تاكيد ب��ر اينكه خروج خ��اك صنعتي با مجوز 
امكانپذير است، افزود: در قانون حفاظت خاك آمده است 

كه خاك هاي صنعت��ي با نظارت وزارت صم��ت و وزارت 
جهاد كشاورزي قابليت صادرات دارد. اين خاك ها بيشتر 
در صنعت به كار مي روند و امكان كشت در آنها وجود ندارد 
و با اطمينان مي توانيم بگوييم كه تا امروز حداقل به دست 
ما مدرك يا سندي مبني بر قاچاق خاك كشاورزي نرسيده 
است. او درباره اليحه حفاظت از خاك بيان كرد: آيين نامه 
اجرايي اليحه خاك نيز تدوين شده است، قرار بر اين بود كه 
اين آيين نامه ظرف ش��ش ماه آماده شود و ما بر اين اساس 
آيين نامه مربوطه را با كمك كارشناسان تهيه و به واحدهاي 
تخصصي وزارتخانه هاي مربوطه ارسال كرده ايم. طي امروز 
و فردا آيين نامه خاك به دولت براي تصويب نهايي ارسال و به 
زودي آماده اجرا خواهد شد. اظهارات اكبري در حالي است 
كه پيش از اين مسووالن سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور بارها درباره قاچاق خاك هشدار داده و صحت اين 
موضوع را تاييد كرده اند. آذر سال گذشته مديركل دفتر آب 
و خاك سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد: قاچاق 
خاك هاي ايران از دهه 80 شروع شده و همچنان ادامه دار 
است. علي مريدي درباره اين موضوع بيان كرد: قاچاق خاك 
مراتع و مزارع را داريم اما در مورد قاچاق خاك هاي معدني 
من گزارشي دريافت نكرده ام. قاچاق خاك هاي مراتع و مزارع 
بيشتر از استان هاي جنوبي از جمله استان فارس صورت 
مي گيرد و مقصد اين خاك هاي قاچاق شده كش��ورهاي 

حاشيه خليج فارس به ويژه امارات و قطر است كه در امارات 
براي ساخت جزاير مصنوعي و در قطر براي خشك كردن 
دريا استفاده مي شود.  وي تاكيد كرد: قاچاق خاك از ابتداي 
دهه 80 شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال هاي اخير 
به دليل كم شدن تقاضا و افزايش حساسيت ها، قاچاق خاك 
تا حدي كنترل شده است.  اظهارات مريدي در حالي است 
كه سه سال پيش هم معصومه ابتكار، رييس وقت سازمان 
حفاظت محيط زيست، با اشاره به برداشت بي رويه و حتي 
قاچاق خاك جزيره هرمز خواستار برخورد نهادهاي نظارتي 
با موضوع قاچاق خاك شده و به ايسنا گفته بود: قاچاق خاك 
هرمز كه امري غيرقانوني است، موجب مشكالت زيست 

محيطي مي شود.
از طرفي مس��عود منصور، معاون حفاظ��ت و امور اراضي 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري هم در سال 95، ضمن 
تاييد خبر قاچاق خاك از كشور، با اشاره به اينكه قانونگذار 
صدور هر گونه خاك كشاورزي، مرتعي و نباتي را به خارج 
از كش��ور ممنوع كرده است،  اعالم كرد صادر كردن خاك 

حاصلخيز كشور با هيچ منطقي مجاز شمرده نمي شود. 

   قان�ون حفاظ�ت از خ�اك، چق�در از خاك 
محافظت مي كند؟

بر اساس ماده 21اين قانون حفاظت از خاك، انتقال و فروش 

خاك به خارج ازكشور كاماًل ممنوع است و مرتكب، به يك 
يا دو مورد از مجازات تعزيري درجه 5 محكوم خواهد شد. 
البته تاكنون بخش عمده خاك قاچاق تحت پوشش سيمان 
و به صورت كلينكر از كشور خارج مي شد و در قانون فعلي نيز 
صادرات ماده معدني آزاد بوده كه تشخيص اصالت اين مواد بر 
عهده وزارت صنعت بوده و براي خروج خاك معدني از كشور 
اخذ مجوز توسط اين وزارتخانه الزامي است. براساس تبصره 
ماده21قانون حفاظت از خ��اك، خروج مقادير كم خاك 
به منظور امور پژوهشي به خارج از كشور بنا به درخواست 
دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت جهادكشاورزي 
بالمانع است. همچنين  در ماده 22اين قانون، قوه قضاييه 
به منظور رس��يدگي به جرايم موضوع اين قانون، ش��عب 
تخصصي ايجاد مي كند و ب��ه جرايم مربوط خارج از نوبت 

رسيدگي خواهد كرد. 
فواد تاجيك، كارش��ناس خ��اك درباره جزيي��ات قانون 
حفاظت از خاك به »تعادل« گفت: اليحه جامع خاك در 
س��ال 1388 و در 38 ماده به مجلس ارايه شد. اگرچه اين 
اليحه در معرض نظرخواهي همگان قرار نگرفت، و سال ها 
در پيچ و خم بوروكراسي ماند، ولي به نظر مي رسد پس از 
گذشت 10 س��ال از ارايه آن، همچنان قابل بحث است و 
حذف برخي مواد آن، محت��واي قانون مصوب حفاظت از 
خاك را ارتقاء نداده است. براي مثال محدود كردن هر گونه 

برداش��ت و جابه جايي، خاك ريزي مطرح شده در ماده 5، 
مسووليت عام تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در حفظ 
منابع خاك و بهره برداري بهينه در عرصه كشاورزي و منابع 
طبيعي در ماده 7، تكليف وزارت جهاد كشاورزي در تعيين 
اصول زراعي و الگوي كشت در ماده 8 و 9، تكليف دولت به 
اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه حفاظت خاك در برنامه هاي 
توسعه در ماده 35 و چند مورد ديگر در اليحه تصويب شده 

سال 98 حذف شد. 
او افزود: از جامع نگري اليحه اوليه در سال 1388 كاسته 
ش��ده و قانون مصوب، فاقد نگرش جامع و سيستمي به 
مديريت خاك است. تصويب قوانين جداگانه و پراكنده از 
جمله: قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور 
مص��وب 1346، قانون واگ��ذاري و احياي اراضي مصوب 
1359، قان��ون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي مصوب 
1385، قانون جلوگيري از خردش��دن اراضي كشاورزي 
مصوب 1385، قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
مصوب 1389، و... اين مساله را تشديد كرده است. همچنين 
با اينكه عنوان قانون، حفاظت از خاك است، به جنبه هاي 
آبخيزداري توجه كافي نشده است.به محدوديت هاي الزم 
براي خاك برداري و خاك ريزي و جنبه هاي سازه اي منجر 
به تخريب خاك توجه نشده اس��ت. همچنين، تخريب 
خاك ناشي از فعاليت هاي عمراني ناديده گرفته شده است. 
متولي شناسايي، اصالح و مديريت خاك هاي مشكل آفرين 
)خاك هاي سخت ش��ونده، رمبنده، واگرا، متورم شونده، 
روانگرا، شور و سديمي، گچي و ...( مشخص نيست. متولي 
حفاظت از خاك و پيشگيري از تخريب خاك در محدوده 
اراضي غير كشاورزي، بيابان ها و محدوده شهرها مشخص 
نشده است و رويكرد آينده نگرانه با توجه به تغييرات اقليمي، 
در قانون مشاهده نمي شود كه اين موضوع پويايي قانون 
را تحت الشعاع قرار مي دهد به طوريكه با توجه به سرعت 
تغييرات اقليمي در سال هاي آينده باز هم نيازمند تصويب 
اليحه جديد مي شويم. تاجيك درباره جنبه هاي مثبت اين 
آيين نامه بيان كرد: با اين حال گرچه معايب اليحه بيشتر از 
مزاياي آن است اما توجه به آگاهي بخشي و تحقيقات علمي 
در اين اليحه به چشم مي خورد كه مي تواند از نكات مثبت 
آن به ش��مار  آيد از جمله آن مي توان به جلب توجه نظام 
آموزشي، سياست گذاري و برنامه ريزي كشور و رسانه ها 
به اهميت و نقش خاك، آگاهي بخشي عمومي به كاربران 
اراضي و كليه شهروندان در مورد حفاظت از خاك، امكان 
سياست گذاري جامع در فرايند گسترده و مشاركتي تهيه 
آيين نامه هاي اجرايي مواد 3 تا 10 قانون، الزامي شدن توجه 
به مطالعات خاك شناسي در اجراي همه پروژه هاي عمراني 
و برنامه ريزي هاي توسعه، فراهم شدن اهرم هاي اجرايي 
پيشگيري و مقابله با آلودگي خاك هاي كشور و بستر سازي 
براي حضور اثرگذار و جدي تر زير مجموعه هاي وزارت جهاد 
كشاورزي در فرايندهاي سياس��ت گذاري و برنامه ريزي 

كشور اشاره كرد.

پيش بيني مرگ مرجان ها تا پايان قرن حاضر
مطالعات محققان پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم 
جوي نشان مي دهد خليج فارس با چالش اسيدي شدن 
و افزايش دما مواجه است، به گونه اي كه بر اساس برآوردها 
مرجان هاي خليج فارس كه بس��يار نسبت به گرماي آب 
حساس هستند، نمي توانند خود را به سرعت با شرايط دماي 
آب سازگار كنند و احتماال تا پايان قرن حاضر ديگر شاهد 
حيات مرجان هاي اين حوزه نباش��يم؛ ضمن آنكه در هر 
دهه اين حوضه با افزايش 3 دهم درجه اي هوا مواجه است.

ابوالفضل صالح، مدير برنامه كالن پايش اقيانوس شناسي 
خليج فارس و درياي عمان پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
و علوم جوي، به بيان جزييات اجراي اين طرح كالن اشاره 
كرد و افزود: در س��ال 1397 كه از س��وي پژوهشگاه ملي 
اقيانوس شناس��ي و علوم جوي كاوشگر تحقيقاتي خليج 
فارس به بهره برداري رسيد، برنامه كالني را تدوين كرديم 
كه بر اس��اس آن خود را موظف كرديم به صورت ساالنه و 
بلندمدت در حوزه آب هاي فراساحلي خليج فارس، تنگه 
هرمز و درياي عمان پايش اقيانوس شناسي و دريايي را انجام 
دهيم. وي ادامه داد: به همين منظور بر اساس نيازمندي هاي 
گروه هاي علمي، شبكه نمونه برداري خاصي طراحي شد و 
پس از آنكه اين شبكه نمونه برداري نهايي شد، برنامه پايش 
از عمق 10 متري »اروند رود« تا بخش هاي عميق خليج 
فارس، تنگه هرمز و درياي عمان و تا بندر چابهار در عمق 

بيش��ينه حدود 1200 متر را اجرايي كرديم. صالح با بيان 
اينكه تاكنون 6 گش��ت دريايي در فصول مختلف در اين 
منطقه انجام شده است، به ايسنا گفت: در اين گشت ها اقدام 
به برداشت هايي براي مطالعات فيزيك دريا، شيمي دريا، 
زيست شناسي دريا، زمين شناسي دريا، اقيانوس شناسي 
ماهواره اي و مهندسي دريا انجام شد و در اين مطالعات، 20 
عضو هيات علمي در بخش هاي مختلف همكاري داشتند.

مدير برنامه كالن پايش اقيانوس شناس��ي خليج فارس و 
درياي عمان پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي، خاطرنشان 
كرد: با جمع آوري داده هاي به دست آمده از اين مطالعات، 
در آستانه ايجاد بانك داده هاي دريايي در كشور هستيم و با 
ادامه آن مي توانيم شناخت كاملي از آب هاي ساحلي و دور 

از ساحل در همه ابعاد داشته باشيم.

  خليج فارس درحال اسيدي شدن
صالح به بيان كاربردهاي داده هاي دريايي به دس��ت آمده 
اشاره كرد و يادآور شد: اين داده ها در حوزه هاي مديريتي 
بس��يار كاربردي است، به گونه اي كه در حوزه تغيير اقليم 
شاهد روندهاي تغييرات هستيم. او اضافه كرد: به عنوان مثال 
بر اساس اين داده ها مي توان ميزان اكسيژن در خليج فارس را 
رصد كرد. يكي از معضالت امروز محيط هاي دريايي كاهش 
و فقر اكسيژن است. اين محقق، اسيدي شدن محيط هاي 

دريايي را از ديگر چالش هاي حوض��ه آبريز خليج فارس 
دانست و يادآور شد: اين امر بر اثر انتشار گازهاي گلخانه اي 
و افزايش دي اكس��يد كربن در محيط هاي دريايي ايجاد 
مي شود. قبل از صنعتي جوامع به اين سو محيط هاي دريايي 
در حال اسيدي شدن هستند كه دليل آن جذب دي اكسيد 
كربن اتمسفر است و اين امر طبعاتي را براي ارگانيسم هاي 

محيط هاي دريايي در پي داشته و دارد.
عضو هيات علمي پژوهشگاه اقيانوس شناسي افزود: پديده 
اسيدي شدن در خليج فارس از سال 2012 در قالب اجراي 
برنامه هاي پايش ساحلي و دور از ساحل مورد مطالعات قرار 
گرفت و نتايجي نيز به دست آمده است و پيش بيني هايي هم 
براي آينده داريم و مي توانيم اعالم كنيم كه اسيدي شدن اين 
حوضه آبريز چه اثراتي به ويژه روي مرجان هاي دريايي كه 
نسبت به اسيدي شدن آب ها حساس هستند، دارد. به گفته 

وي، به زودي داده هاي اين مطالعات منتشر خواهد شد.
صالح، تاثير سيالب ها بر محيط دريا را از ديگر زمينه هاي 
مطالعاتي در اين طرح كالن نام برد و گفت: ما در مطالعاتمان، 
تاثير س��يالب در ويژگي هاي آب تا 50 كيلومتر دورتر از 
ساحل را ثبت كرديم. اين تاثيرات در وهله اول شوري آب را 
كاهش مي دهد و اين تاثيرات را نيز تا 50 كيلومتر دورتر از 
ساحل شاهد بوديم. او افزايش كدورت آب را از ديگر عوارض 
ناشي از بروز سيالب ها دانس��ت و گفت: اين امر مي تواند 

گونه هاي حس��اس به كدورت آب را تحت تاثير قرار دهد، 
نمونه اينگونه ها، مرجان ها هستند كه نسبت به كدورت 
آب بسيار حساس هستند و بر اثر آن از بين مي روند، ضمن 
آنكه امكان افزايش مواد مغذي نيز وجود دارد. صالح، تغيير 
در تركيبات شيميايي آب را از ديگر عوارض سيالب ها بر 
محيط آبي ذكر كرد و يادآور ش��د: اين پديده ها مي توانند 
اثراتي را روي اكوسيس��تم برجاي بگذارن��د كه نيازمند 
مطالعات است تا اثر مثبت و منفي آن مشخص شود و رصد 
اين عوامل بر عهده اين پژوهشگاه است. مدير طرح كالن 
ملي پايش اقيانوس شناسي خليج فارس و درياي عمان، رشد 

مرجان هاي دريايي را در نواحي كم عمق خليج فارس دانست 
و گفت: از آنجايي كه با استفاده از كشتي اقيانوس شناسي 
در اعماق كم نمي توانيم مطالعه اي انجام دهيم، در برنامه 
پايش ساحلي اين پژوهشگاه، به اين امر پرداخته شده است.

او ادامه داد: به طور كلي مرجان ها در خليج فارس عالوه بر 
آنكه از سوي انسان ها مانند تخريب زيستگاه هاي مرجان ها، 
ساخت و سازها و صيد بي رويه در صخره هاي مرجاني يا لنگر 
انداختن از سوي لنج ها مورد تهديد قرار دارند، از سوي دو 
پديده جهاني »گرمايش جهاني« و »اسيدي شدن آب ها« 

در معرض تهديد هستند. 
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 17 متقاضي فرزندخواندگي 
به ازاي هر كودك

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور با بيان اينكه به ازاي هر كودك، 17 متقاضي 
فرزندخواندگي وج��ود دارد گفت: ن��وزادان دختر 
بيش��ترين متقاضي فرزندخواندگي را دارند. سعيد 
بابايي با بيان اينكه از نظر فرهنگي بيشتر خانواده ها 
تمايل دارند تا نوزادان را به فرزندخواندگي بپذيرند، 
گفت: آمارها نش��ان مي ده��د خانواده ها همچنين 
ترجيح مي دهند نوزادان دختر را به فرزندخواندگي 
بپذيرند. او با اش��اره به اينكه اين موضوع در مسائل 
فرهنگي ريشه دارد، اظهار كرد: از سوي ديگر تعداد 
كودكاني كه قابليت واگذاري براي فرزندخواندگي را 
دارند محدود است، به طوريكه آمارها نشان مي دهد 
در ازاي هر كودك قابل واگذاري، 17 متقاضي وجود 
دارد اما نكته اينجاست كه بس��ياري از اين فرزندان 
وقتي از اين رده س��ني مي گذرند و به رده س��ني 3 
س��ال و تا 6 سال مي رسند، به ترتيب منحني تعداد 
واگذاري آنها به ش��كل قاب��ل توجهي افول مي كند 
چرا كه خانواده ها مي خواهند وقت��ي فرزندي را به 
فرزندخواندگي مي پذيرند، روي تربيت و آينده وي 
تاثيرگذار باشند. مديركل امور كودكان و نوجوانان 
سازمان بهزيستي كش��ور ادامه داد: به همين دليل 
دنبال روش هايي هستيم كه به كمك دوستان قوه 
قضاييه از نظر قانوني شيوه هايي كه قابليت ورود اين 
فرزندان از مراكز شبه خانواده به درون خانواده را دارد، 
تسريع و تسهيل كنيم. بابايي در مورد فرزندخواندگي 
كودكان داراي معلوليت و لزوم فرهنگ سازي در اين 
مورد نيز توضيح داد: ترويج اين فرهنگ نيازمند عزم 
عمومي و حركت جدي فرهنگي اس��ت كه ممكن 
است درقالب حركت يك فيلم س��از، افراد مشهور، 
سياستمداران و ... امكان پذير باشد. هنر اين نيست كه 
يك فرزند سالم را وارد خانواده ها كنيم، بلكه هنر باالتر 
اين اس��ت كه از كودكان معلول در درون خانواده ها 
پذيرايي كنيم، البته اين كار دشوار است اما بايد به طور 

جدي به آن پرداخت.

مرگ 1۲ هزار پرنده  در ميانكاله
درحالي تاكنون 12 هزار پرنده در ميانكاله بر اساس 
اعالم سازمان دامپزشكي به علت سم بوتوليسم تلف 
ش��ده اند كه برخي گمانه زني ها درباره ورود سموم 
كش��اورزي به آب تاالب ميانكاله و حتي استفاده از 
طعمه هاي آلوده توسط شكارچيان مطرح شده است. 
مديركل دفتر مديريت حيات  وحش سازمان حفاظت 
محيط زيست مي گويد: تمام عواملي كه در ارتباط با 
بحث تلف شدن پرندگان در ميانكاله مطرح شده است 

پس از مديريت بحران در منطقه بررسي خواهد شد.
ش��هاب الدين منتظمي درباره آخري��ن آمار تلفات 
پرندگان مهاج��ر در تاالب ميانكاله اظه��ار كرد: بر 
اساس اعالم اداره محيط زيست و دامپزشكي استان 
مازندران تا عصرشنبه )12 بهمن ماه( 12 هزار پرنده 
در اين منطقه تلف شده است. به دليل شرايط نامساعد 
جوي در ميانكاله هنوز آمار جديدي از تلفات به دست 
نياورده ايم. او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا سازمان 
حفاظت محيط زيست شائبه هايي را كه در مورد مرگ 
پرندگان ميانكاله از جمله ورود سم به  آب يا استفاده 
از طعمه هاي آلوده توس��ط شكارچيان مطرح شده، 
مورد بررسي قرار داده است يا خير؟ به ايسنا گفت: بايد 
بپذيريم كه اگر سموم كشاورزي، صنعتي و... به طور 
مستقيم به آب وارد ش��ده بود، ساير آبزيان از جمله 
ماهيان نيز بايد تلف مي شدند درحالي كه جمعيت زياد 

تلف شدگان در ميانكاله پرندگان كنار آبزي هستند.
مديركل دفتر مديريت حيات  وحش سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت ادامه داد: تعداد زيادي پرنده مهاجر 
كنار آبزي در نقاط كم عمقي تلف شده اند كه احتمال 
كاهش اكس��يژن در آن مناطق وجود دارد بنابراين 
حتي مي توان گفت كه وارد نش��دن آب به باالدست 
تاالب مي تواند شرايط بي هوازي را ايجاد و سبب توليد 
بوتوليسم شود. منتظمي با اش��اره به اينكه سازمان 
دامپزشكي به طور رس��مي نتايج آزمايش هاي خود 
درمورد علت مرگ پرندگان در ميانكاله را اعالم كرده 
است، گفت: درحال حاضر اقدامي كه بايد انجام داد 
مديريت الش��ه ها و جمع آوري و دفن بهداشتي آنها 
اس��ت كه اين اقدام در منطقه در حال انجام است. به 
گفته منتظمي س��اير عواملي كه در ارتباط با بحث 
تلف شدن پرندگان در ميانكاله مطرح مي شود پس از 
مديريت بحران در منطقه بررسي خواهد شد همچنين 
مرگ تعداد زيادي پرنده بر اثر سم بوتوليسم موضوع 
نادري است كه نياز به بررسي هاي بيشتر در ارتباط با 

علت توليد آن دارد.

آخرين وضعيت استخدام 
معلمان حق التدريس 

مديركل ام��ور اداري و تش��كيالت وزارت آموزش 
و پ��رورش آخرين وضعي��ت اس��تخدام معلمان 
حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي را 
تشريح كرد و گفت: به محض تعيين و ابالغ سهميه 
از سوي سازمان امور اداري و استخدامي، برگزاري 
آزمون براي آموزش��ياران نهضت س��وادآموزي و 
عملي��ات اس��تخدام را آغاز مي كني��م. يارمحمد 
حس��ين ُبر اظهار كرد: با توجه به قانون الحاق يك 
ماده به قانون تعيين تكليف اس��تخدامي معلمان 
حق التدريس و آموزش��ياران نهضت سوادآموزي 
مصوب سال 97، شيوه نامه استخدامي آماده و ابالغ 
شده است و اس��تان ها در حال نهايي كردن موارد 
هستند. او افزود: استخدام ها بايد با توجه به سهميه 
تخصيصي از سوي سازمان امور اداري و استخدامي 
انجام شود، به محض تعيين و ابالغ سهميه، برگزاري 
آزمون براي آموزش��ياران نهضت س��وادآموزي و 
عمليات اس��تخدام را آغاز مي كنيم. مديركل امور 
اداري و تشكيالت وزارت آموزش و پرورش همچنين 
درباره طرح معلم تمام وقت گفت: استقبال از طرح 
معلم تمام وقت كه بر اس��اس آن با ش��ش ساعت 
اضافه خدمت موظفي، 17.5 درصد فوق العاده ويژه 

به احكام حقوقي افزوده مي شود بسيار خوب بود.

وزارت نيرو  و سازمان محيط زيست مقصران اصلي خشكي تاالب هاكاهش ۲۵ درصدي بودجه بيماران خاص
س��خنگوي كانون هموفيلي ايران، از كاهش رديف 
بودجه بيماران خاص در س��ال 99 به ش��دت انتقاد 
كرد. احمد قويدل با انتقاد ش��ديد از كاهش بودجه 
بيماران خاص، گفت: كاه��ش 25 درصدي بودجه 
بيماران خاص در س��ال 99 در حالي كه در بودجه 
سال گذش��ته به رغم افزودن چهار بيماري به حوزه 
بيماران خاص اين بودجه افزايش��ي نيافته بود، يك 
ظلم بزرگ در حق بيماراني است كه زندگي عادي 
آنها در گرو دسترسي به دارو و درمان مستمر است.

او افزود: بر اس��اس يك رس��م نانوش��ته و اصولي از 
آنجا كه حوزه بهداشت و درمان كشور از حوزه هاي 
حاكميتي محس��وب مي ش��ود خط قرمزي وجود 
داش��ت كه با تم��ام بحران هاي��ي كه به كش��ور به 
صورت هاي مختلف تحميل مي ش��ود، بودجه هاي 
وزارت بهداش��ت مصون از تعرض هايي با اين شكل 
قرار گي��رد. مديرعامل كانون هموفيلي ايران، ادامه 
داد: در س��ال هاي جن��گ تحميلي هم ش��اهد اين 
مواظبت از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
و مديران دولتي بوديم. ما نمي دانيم كارشناسان با 

چه تفكري اين بودجه را كاهش داده اند.
قويدل با طرح اين س��وال كه آيا س��ازمان مديريت 
و برنامه ري��زي به عواقب آن انديش��ه اس��ت، گفت: 

متأسفانه ما حساسيت هاي الزم در نمايندگان مجلس 
به خصوص كميسيون بهداشت و درمان مجلس در 
حوزه بيماري هاي دير درمان را نديده ايم. قاعدتًا آژير 
خطر كاهش بودجه بيماران خاص را بايد نمايندگان 
مجلس به صدا در آورند. البته مجلس كارنامه بسيار 

ضعيفي در دفاع از حقوق حقه بيماران خاص دارد.
او افزود: مقام معظم رهبري همواره سفارش فرموده اند 
كه بيمار نبايد رنجي جز بيماري داشته باشد. بيماران 
خاص از دردمندترين بيماران دايمي كشور هستند 
كه درمان و دارو بخش��ي از نياز روزمره آنها اس��ت و 
مش��اركت اجتماعي آنها در جامعه )امنيت شغلي و 
تحصيلي( در گرو دسترسي مناسب و به موقع به دارو و 
درمان است. مديرعامل كانون هموفيلي ايران، تصريح 
كرد: يك دانش آموز هموفيلي وقتي دسترسي به دارو 
و درمان ن��دارد يا اختاللي در اين حوزه براي او پيش 
بيايد با دردي درگير است كه اساسًا هر تمركزي را از 
او مي گيرد و كوچك ترين ثمره آن شكست تحصيلي 
اس��ت كه سرنوش��ت زندگي او را تغيير مي دهد و در 
گام هاي بع��دي در غلتيدن بيمار هموفيلي به ورطه 

معلوليت است.
وي افزود: عدم سياس��ت گذاري اصول��ي در حوزه 
بيماري هاي خاص همه آرزوهاي والدين اين بيماران 

را براي خوش��بختي فرزندانش��ان بر ب��اد مي دهد. 
مخاط��رات جاني نيز از جمله ع��وارض اين كاهش 

بودجه است.
قوي��دل ادام��ه داد: متأس��فانه انتق��ال يارانه ها به 
سازمان هاي بيمه گر كه هم كارآمدي الزم را ندارد 
و هم با سياس��ت هاي انقباضي بدون توجه به اينكه 
در آينده بيماران با چه مشكالتي روبرو مي شوند نيز 

مشكلي مضاعف بر اين كاهش بودجه است.
او گفت: مجلس ش��وراي اس��المي مي بايس��ت به 
عنوان ي��ك ارگان نظارتي س��از و كاري براي قصه 
تكراري بدهي بيمه ها بيانديشد. اين موضوع يك اثر 
تخريبي جدي بر سياست گذاري هاي حوزه درمان 
مي گذارد. چرخه توليد داخلي را فلج مي نمايد. شايد 
بازگشت اصولي به روش قبلي و پرداخت يارانه هاي 
دارويي به وارد كنن��دگان و توليد كنندگان دارو در 
ش��رايط بحراني كنوني يك عقب نش��يني اصولي و 

شايسته باشد.
سخنگوي كانون هموفيلي ايران ابراز اميدواري كرد 
نمايندگان مجلس ش��جاعانه در مقابل اين كاهش 
بودجه حوزه بيماري هاي خاص بايس��تند و اجازه 
ندهند بيماران خاص قرباني بي تدبيري شوند كه از 

وظايف حاكميتي غفلت مي كند.

عضو هيات رييس��ه كميسيون كش��اورزي مجلس روز 
جهاني تاالب ها را هش��داري جدي ب��راي وزارت نيرو و 
سازمان محيط زيست براي حفاظت از تاالب ها دانست 
و گفت: به علت خشكس��الي هاي مداوم، سوء مديريت و 
بهره برداري هاي بي رويه حدود 50 درصد از تاالب هاي 
كشور در معرض نابودي هستند. علي محمد شاعري با 
يادآوري 13 بهمن روز جهاني تاالب ها، گفت: متاسفانه 
به علت خشكس��الي هاي مداوم، سوء مديريت، تجاوز به 
عرصه هاي تاالب ها و بهره برداري ه��اي بي رويه حدود 
50 درصد از تاالب هاي كشور در معرض خطر و نابودي 
هس��تند. عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: تاالب هاي مهمي در كشور مانند ميانكاله، اروميه، 
هورالعظي��م، هامون، ش��ادمان، ميق��ان و ده ها تاالب 
بين المللي ديگري كه ثبت جهاني كنوانس��يون رامسر 
هستند در حال خشك شدن هس��تند. او به خانه ملت 
گفت: هر تاالبي كه خش��ك مي ش��ود تبديل به كانون 
ريزگرد و نقطه تهديد كننده براي زندگي انسان ها و ساير 
موجودات محسوب مي شود از سويي زيستگاه طبيعي 
بس��ياري از پرندگان و حيات وحش با تخريب تاالب ها 
از بين رفته و تعادل طبيع��ي و چرخه حيات كره زمين 
به هم مي ريزد بنابراين بايد فكري اساس��ي براي نجات 

تاالب ها در كشور كرد. نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه 
در مجلس دهم يادآور شد: مجلس شوراي اسالمي قانون 
حفاظت از تاالب ها را در اين دوره )دوره دهم( تصويب و 
به سازمان محيط زيست براي اجرا ابالغ شد كه مسووليت 
نظارت، كنترل، پايش و حفاظت از تاالب ها در اين قانون 
به س��ازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده و انتظار 
مي رود اين سازمان به وظيفه قانوني خود در برابر تاالب ها 
عمل و با همكاري وزارت نيرو، جوامع محلي و ساير وزارت 
خانه ها نسبت به احيا و نجات تاالب ها در كشور اقدام كند. 
شاعري ادامه داد: طي دو سال اخير به علت ترسالي بخشي 
از تاالب هاي خشك شده احيا شدند البته احياي موقتي 
تاالب در اثر بارندگي نمي تواند پايدار باشد و براي احياي 
تاالب ها بايد برنامه ريزي جامع و بلندمدت داشته باشيم. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: وزارت نيرو بايد 
بر اساس اعالم سازمان محيط زيست حقابه تاالب ها را 
اختصاص دهد در واقع اين حقابه سال ها است توسط اين 
وزارتخانه اختصاص داده نشده و از سويي محيط زيست 
هم تاكنون پيگيري جدي براي احياي تاالب ها نداشته 
است؛ وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست مسوول 
خشك شدن تاالب هاي كشور هستند و انتظار مي رود 
روز جهاني تاالب ها هشداري باشد كه فرصت را غنيمت 
بشمرند و در مسير حفاظت و احياي تاالب ها گام بردارند. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

حناچي اليحه بودجه سال آينده پايتخت را تقديم شوراي شهر كرد

افزايش 25 درصدي بودجه 99 شهرداري تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

روز گذش�ته پيروز حناچي ش�هردار تهران با 
حضور در صحن علني جلسه شوراي شهر و با 
13روز تاخير اليحه بودجه س�ال 99 را تقديم 
ش�ورا كرد. شوراي ش�هر تا 13 اسفند فرصت 
دارد اين بودجه را از لحاظ انطباق با سياست هاي 
كالن و برنامه هاي اولويت محور مصوب شورا، 

بررسي و در صحن تصويب كند. 
به گزارش تعادل، بودجه س�ال آينده با بودجه 
س�ال گذش�ته و نيز س�ال قب�ل از آن تفاوت 
عمده دارد و آن رقم در نظر گرفته ش�ده براي 
بودجه س�ال آتي اس�ت. در حالي ك�ه بودجه 
س�ال جاري 19 هزار و 900 ميلي�ارد تومان بود 
و ب�ا تصويب متم�م بودجه س�ال 98 به حدود 
25 هزار ميلي�ارد تومان افزايش يافته، بودجه 
پيشنهادي شهرداري تهران براي سال آينده 
با24.9 درصد رش�د، به 30 هزار و 200 ميليارد 
تومان رسيده است. سهم بودجه عمراني از كل 
بودجه سال آينده، 4۷ درصد نسبت به امسال 
افزايش داشته و همچنين سهم منابع پايدار از 

34 درصد به 3۷ درصد رسيده است.
به گزارش »تعادل«، حناچي در نشست ديروز 
شوراي ش�هر تهران، با بيان اينكه بودجه سال 
آتي 30 هزار و 200 ميليارد تومان است، به بيان 
جزييات بودج�ه پرداخت و گفت: در ش�رايط 
فعلي اقتصادي تالش بر اين است تا تهديدها را 
به فرصت تبديل كنيم و حجم عظيم نقدينگي 
كه تهديدي براي اقتصاد محسوب مي شود را به 

فرصتي براي تهران تبديل كنيم.

بودجهبازپرداختديونوبدهيها
به گفته حناچي، س��هم بودجه عمراني از كل بودجه 
۴۷ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است 
و همچني��ن منابع پاي��دار از ۳۴ درصد به ۳۷ درصد 

رسيده است.
ش��هردار با بيان اينكه ۴ ه��زار و ۴۴۷ ميليارد تومان 
براي بازپرداخت ديون و بدهي ها در نظر گرفته شده، 
گفت: بودجه تملك دارايي و سرمايه اي نيز ۱۴ هزار 
و ۳۰۰ ميليارد پيش بيني ش��ده كه نسبت به بودجه 

سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.
حناچي با اشاره به پروژه هاي سال آينده گفت: ۱۰۹ 
پروژه در بودجه س��ال ۹۹ پيش بيني شده و اولويت 
پروژه ها، برنامه اولويت محور و تحقق پذير شهر تهران 
اس��ت. همچنين در اين بودجه تمركز بر پروژه هاي 
محله محور ق��رار دارد. در حوزه حم��ل و نقل براي 
تكميل خطوط ۶ و ۷، پروژه هاي آنتني مترو و پايانه ها، 
۳ هزار و ۴۲۰ ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است.

همچنين ۵۰۰ ميليارد توم��ان براي خريد اتوبوس، 
۴۰۰ ميليارد براي س��اخت پياده راه س��ازي، ۳۰۰ 
ميليارد براي تحقق خيابان كامل و ۵۰۰ ميليارد تومان 

براي آسفالت در سطح شهر پيش بيني شده است.
حناچي تصريح كرد: در حوزه شهرسازي و معماري 
و بازآفريني شهر ۱۵ پروژه پيش بيني شده كه ۸۵۵ 
ميليارد تومان براي آن اعتبار در نظر گرفته شده است 
كه ۵ ميدان گاه شهري، تكميل تاالر شهر، باغ هنر و 
مسير سبز زندگي گيشا، ساماندهي خيابان راه آهن 
تهران-تبري��ز بخش��ي از اين پروژه ها اس��ت و ۶۴۰ 
ميليارد تومان نيز براي حوزه شهر سازي پيش بيني 
ش��ده اس��ت. همچنين ۲ هزار ميليارد ب��راي حوزه 

شهرسازي پيش بيني شده است.

بودجهاجتماعيبيشترازحملونقل
نكته جالب بودجه ۹۹ اين است كه عليرغم تمام وعده 
و وعيدهايي كه مديران ش��هري درخصوص توسعه 
حمل و نقل عمومي و خريد اتوبوس داده و مي دهند، 

اما بودجه س��اخت دو گرمخانه در تهران كه مرتبط 
با حوزه اجتماعي اس��ت ۳۳ ميليارد تومان بيشتر از 
بودجه خريد اتوبوس و ميني بوس است.بر اين اساس 
۵۳۳ ميليارد تومان براي پروژه هاي اجتماعي از جمله 
دو گرمخانه در دو پهنه جغرافيايي پيش بيني ش��ده 
است در حالي كه بودجه خريد اتوبوس ۵۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت. از ديگر پروژه ه��اي اين حوزه، تكميل 
و تجهيز فني و مهندس��ي برج ميالد، مركز نمايشي 
آييني صبا، ويژه برنامه هاي تهران ۱۴۰۰ پيش بيني 

شده است.
به گفته ش��هردار، در ح��وزه خدمات ش��هري نيز 
۵۰۰ ميلي��ارد تومان براي توس��عه بوس��تان ها از 
جمله بوس��تان جديد كه از توافق پادگان ۰۶ منتج 
ش��ده، تكميل بوس��تان نيمه كاره هرندي، فاز دو 
بوستان واليت، بوس��تان چهار باغ، پيش بيني شده 
اس��ت. همچنين۲۰۰ ميليارد توم��ان براي تملك 
باغات محل��ي در مناطق فاقد فضاي س��بز كافي از 
جمل��ه مناط��ق ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۷، 
پيش بيني ش��ده و ب��راي مديريت پس��ماند ۱۰۰ 

ميليارد پيش بيني شده است.
مي��زان بودجه پيش بيني ش��ده در ح��وزه ايمني و 
مديريت بحران نيز قابل توجه است و به نظر مي رسد، 
هنوز مديران شهري موضوع مديريت بحران را جدي 
نگرفته اند. سهم پايگاه هاي مديريت بحران از بودجه، 
۷۶ ميليارد توم��ان، خريد تجهيزات ه��زار ميليارد 
تومان، سهم سامانه هاي هشدار سريع سيل، زلزله و 
دكل هاي خودايستا و ارتباط امن ۲۶ ميليارد تومان و 
توسعه زيرساخت هاي هوشمندسازي ۲۰۰ ميليارد 
تومان تعيين شده است. رقم ۷۶ ميليارد تومان براي 
مديريت بحران در شهري با ۱۲ ميليون نفر جمعيت 
كه درانتظار يك زلزله باالي ۷ ريش��تر به سر مي برد، 

 رقم بسياراندكي است.

38درصدبودجههزينهاياست
همچنين براي بازنشستگي بيش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر 
از كارمندان شهرداري، ۷۹۰ ميليارد تومان پيش بيني 
ش��ده اس��ت. عالوه بر اين، ۲۵ درصد براي افزايش 
حقوق و هزينه هاي پرس��نل در نظر گرفته شده كه 
اين افزايش در شركت ها و سازمان ها ۱۰ درصد است 
كه اين نشان مي دهد هنوز بودجه جاري و پرداخت 
حقوق كاركنان بر پروژه ها مقدم است. در مجموع ۴۷ 
درصد بودجه امس��ال عمراني، ۳۸ درصد هزينه اي و 

۱۵ درصد تملك مالي است.
ش��هردار تهران در ادامه يك��ي از رويكردهاي جديد 
بودجه سال آينده را استفاده از نيروهاي متخصص و 
جوان برشمرد و گفت: براي مثال بعد از آتش سوزي 
حسن آباد براي بازسازي آن، طرح جديد را به مسابقه 
گذاشتيم كه از بين آن معماران جواني پيدا شدند كه 
اس��تعداد بااليي دارند اما براي ما ناشناخته هستند. 
همچنين در بودجه امس��ال بر پروژه هاي محلي كه 
هزينه كمي اما رضايتمندي باال دارند مورد تاكيد قرار 

گرفته و اين تجربه جديدي براي شهر تهران است.

بررسياليحهبودجهدرهفتهاولاسفند
بعد از صحبت هاي ش��هردار، محس��ن هاش��مي، 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران از اعضاي شوراي 
شهر درخواس��ت كرد اين هفته پيش��نهادات خود 
را به كميس��يون هاي تخصصي ارايه كنند تا اوايل 
اسفند اليحه بودجه به صحن بيايد. او گفت: از اعضا 
مي خواهم از اين تاريخ تا ش��ش روز پيش��نهادات 
خود را به كميسيون تخصصي و كميسيون برنامه و 
بودجه ارسال كرده تا بررسي پيشنهادات آغاز شود. 
اگر پيشنهادي در كميسيون تخصصي رأي نياورد 
مي تواند در كميس��يون برنامه و بودجه مطرح شود 
و اگر رأي نياورد در كميسيون تلفيق مورد بررسي 

قرار گيرد اگ��ر باز هم رأي الزم را كس��ب نكرد، در 
صحن مطرح ش��ود. اما پيشنهاد جديدي در صحن 

مطرح نخواهد شد.

لزومحركتبهسويبودجهريزيمشاركتي
در ابتداي اين جلس��ه و قبل از صحبت هاي شهردار، 
مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت شوراي 
اسالمي ش��هر تهران در نطق پيش از دستور خود با 
اشاره به فرآيند تصويب اليحه بودجه ۹۹ شهرداري 

تهران بر لزوم بودجه ريزي مشاركتي تاكيد كرد.
فراهاني با اش��اره به لزوم مشاركت ش��وراياري ها در 
فرآيند تصويب اليحه بودجه، به لزوم حركت به سوي 
بودجه ريزي مشاركتي تاكيد كرد و شهرداري را ملزم 
به مشاركت فعال و بهره گيري از نظرات شوراياران در 

تدوين اليحه بودجه دانست.
عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: منابع و مصارف 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ كه با مشاركت ش��هروندان در 
پرداخت عوارض، بهاي خدمات و… براي اداره اين 
ش��هر تامين و هزينه مي شود، برابر با ۲۴ هزار و ۱۸۵ 
ميليارد تومان است، شهرداري تهران بر اساس ماده 
۶۷ قانون ش��هرداري ها، همه ساله بودجه شهرداري 
تا پايان دي ماه براي بررس��ي و تصويب به شورا ارايه 
مي كند. رييس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر 
تهران با اش��اره به تجربه جهاني اظهار كرد: در سال 
۱۹۸۸ ش��هر پورتو آلگره در جنوب برزيل نخستين 
شهري بود كه بودجه ريزي مشاركتي را اجرا كرد. بعد 
از آن، ۳۰ شهر در سراسر جهان طرح بودجه مشاركتي 

را در شهرهاي خود عملياتي كردند
او افزود: اين الگوي مشاركت، از امريكاي التين آغاز 
شد و در فرانسه، اس��پانيا، پرتغال، ايتاليا، انگليس و 
بلژيك مورد اس��تقبال قرار گرفت، امروز در تهران ما 
نيازمند توجه به اين تجربه و پياده سازي آن هستيم 
تا همانطور كه مالحظه مي كنيد شهروندان تهراني 
از باغ آذري تا باغ فردوس هم بتوانند درباره مصارف 
و اولويت ه��اي بودجه ش��هرداري در آن محله مثل 
س��اكنان محالت ۲۷ ش��هر نيويورك يا محله شهر 
گرينزب��ورو در كاليفرنياي ش��مالي درب��اره بودجه 
نظر بدهند و ما به عنوان منتخبان مردم در ش��ورا با 
تصويب نظرات ش��هروندان بودجه ش��هرداري را در 
مسير خواس��ت و مطالبات شهروندان هدايت كنيم. 

فراهاني با بيان اينكه براي بودجه ريزي مشاركتي در 
تهران نيازمند برداشتن شش گام هستيم، گفت: گام 
نخست با راي يكايك شما همكاران عزيز برداشته شد. 
از افتخارات شوراي پنجم است كه براي اولين بار در 
بند ۶ بخش اول مصوبه سياست هاي اجرايي و الزامات 
تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ 
شورا، ش��هرداري را موظف كرد تا در تدوين بودجه 
از مش��اركت فعال و بهره گيري از نظرات شورا ياران، 
س��ازمان هاي مردم نه��اد و تش��كل هاي تخصصي 

استفاده كند.
او اظه��ار كرد: بن��د ۲-۳-۸- مصوبه سياس��ت هاي 
اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ 
شهرداري تهران، »اختصاص هزينه كرد ۱ تا ۵ درصد 
بودجه تملك دارايي سرمايه اي مناطق منوط به اخذ 
نظر مشورتي شوراياران با توجه به نتايج شاخص هاي 
برخورداري برآمده از ماده بيس��ت و سوم برنامه پنج 
ساله سوم شهر تهران است.« اين مهم را مورد توجه 

قرار داد.
فراهاني گفت: در تداوم اين تالش ها براي اولين بار در 
جريان بررسي اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ با دعوت از 
رابطين شوراياري مناطق در جلسات كميته بودجه و 
نظارت مالي در جلسه بررسي بودجه هر منطقه گام 
نخس��ت در استفاده از نظرات ش��وراياران در فرآيند 
بررسي و تصويب بودجه ش��هرداري تهران برداشته 

خواهد شد.
او افزود: با راي ش��ما در متمم بودجه س��ال ۱۳۹۸ 
اعتبارات توس��عه محل��ي براي اولين ب��ار در بودجه 
ش��هرداري مطرح و تصويب ش��د. اين روند در سال 
۱۳۹۹ نيز ادامه خواهد يافت و شهرداري موظف است 
اعتبارات را در پروژه هاي مورد تاييد شوراياران عزيز 
هزينه و صورتجلسه تاييد پروژه ها توسط شوراياران 

را به شورا ارايه نمايد.
عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به مرحله سوم كه 
فرآيند تصويب اليحه بودجه بوده است، گفت: مرحله 
سوم بررسي اليحه بودجه است كه كميسيون برنامه 
و بودجه پس از پايان بررسي كميسيون هاي تخصصي 
و دريافت گزارشات حداكثر ظرف مدت ۵ روز نسبت 
به ارايه گزارش بررسي اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ به 

كميسيون تلفيق اقدام خواهد كرد.
فراهاني ادامه داد: مرحله چهارم بررسي و تلفيق اليحه 

بودجه است كه كميسيون تلفيق پس از پايان بررسي 
كميسيون برنامه و بودجه و دريافت گزارش كميسيون 
حداكثر ظرف مدت ۵ روز نس��بت ب��ه ارايه گزارش 
بررسي اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ به كميسيون تلفيق 
اق��دام خواهد كرد. همچنين در كميس��يون تلفيق 
صرفًا اختالف نظر كميسيون ها با كميسيون برنامه 
و بودجه قابل طرح خواهد بود. مرحله پنجم تصويب 
اليحه بودجه است كه گزارش كميسيون تلفيق پس 
از بررسي اليحه بودجه در دستور كار جلسات علني 
و رسمي ش��ورا قرار مي گيرد و فرآيند تصويب اليحه 

بودجه آغاز مي شود.

فراخوانارايهپيشنهادبودجهاي
فراهاني مرحله آخر را دعوت از كارشناسان دانست و 
گفت: باور دارم كه اصالح ماليه شهري در گرو توجه به 
اصل »بودجه براي مردم« نهفته است، بر همين اساس 
از يكايك همشهريان عزيزم، نخبگان، فرهيختگان، 
كارشناس��ان و ش��وراياران عزيز محالت درخواست 
مي كنم، تا با ارايه پيش��نهادات، ديدگاه ها و نظرات 
ارزش��مندتان ما را ياري كنيد تا ش��هرمان از نتيجه 
مشاركت ش��ما بهره مند شود، نظرات و ديدگاه هاي 
ش��ما درب��اره رديف ه��ا، پروژه ه��ا و… مي تواند به 

اثر بخش تر شدن بودجه كمك شاياني كند.

سايرمصوباتنشستديروز
نشست ديروز شوراي ش��هر چند مصوبه هم داشت 
و اعضاي شوراي ش��هر در جريان بررسي اليحه نرخ 
ورودي پاركينگ ها و پارك حاش��يه اي، ساماندهي 
فضاي پارك مقابل س��اختمان هاي پ��ر تردد، اجازه 
كمك شهرداري به پليس راهور از سال ۹۹ و دريافت 
عوارض بيشتر از مال ها و مراكز تجاري پر تردد شهر 
را تصويب كردن��د. همچنين در جريان رس��يدگي 
به اين اليحه اعضاي ش��وراي اس��المي شهر تهران 
بهاي خدمات پاركينگ براي معلوالن و جانبازان در 
فضاهاي از پيش تعيين ش��ده در سال ۹۹ را رايگان 
كردند. امكان رزرو پارك حاشيه اي توسط اپليكيشن، 
كمك ٥ درصدي از محل درآمدهاي پارك حاشيه اي 
به ناظران و اجازه كمك شهرداري به پليس راهور از 
س��ال ۹۹ از ديگر مصوبات روز گذشته شوراي شهر 

تهران بود.

با وجود دستور توقف پروازها با هدف جلوگيري از شيوع »كرونا«، 5 پرواز از چين به ايران انجام شد

ُقُرقشكنيازمرزهايهوايي
گروه راه و شهرسازي| 

دو روز از صدور دستور توقف پروازهاي رفت و برگشت 
به چين از سوي معاون اول رييس جمهور به وزارت راه 
و شهرسازي مي گذرد، اما پروازها به چين همچنان 
ادامه دارد و طي ۴۸ ساعته گذشته، ۵ پرواز از چين به 

ايران انجام شده است.
ت��داوم پروازها از چي��ن به ايران در ش��رايطي انجام 
مي شود كه وزير راه و شهرسازي هم روز شنبه در جمع 
خبرنگاران از توقف كامل پروازهاي رفت و برگش��ت 
به اين كش��ور خبرداد اما با اين وجود پروازها از چين 
انجام مي شود. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
درباره علت ادامه پروازه��ا از چين به ايران مي گويد: 
پروازهايي كه در حال حاضر انجام مي شود و در هفته 
جاري ادامه خواهند داش��ت مانند پروازهاي عادي 
نبوده و به منظور انتقال ايرانيان مستقر در شهرهاي 
مختلف چين در حال انجام است؛ اما بليتي به صورت 

برنامه اي و سيستمي فروخته نخواهد شد.
رضا جعفرزاده درگفت وگو با فارس اظهار مي كند: يكي 
از محورهايي كه در جلسه معاون اول رييس جمهور 
مبني بر تعليق پروازهاي چين مطرح شد، اين بود كه 
برنامه ريزي ش��ود تا ايراني هاي مقيم چين به كشور 
بازگردانده ش��وند  و اين مورد يكي از محورهاي مهم 
بوده است و پروازهاي روزهاي گذشته هم طبق همان 

محور است.
جعفرزاده ادامه مي دهد: مسافراني كه طي روزهاي 
گذش��ته به فرودگاه امام خميني)ره( وارد شده اند 
همان مسافران ايراني هستند؛ ممكن است از همه 

صندلي هاي هواپيما اس��تفاده نش��ده باش��د، زيرا 
پروازها فقط براي بازگرداندن مسافران ايراني انجام 

شده است.
او اظهار مي كند: پروازهاي رفت و برگش��ت به چين 
تعليق شده اس��ت، يعني خريد و فروش بليت انجام 
نمي شود و اگر شاهد انجام پروازي هستيد به خاطر 
بازگرداندن ايراني هايي است كه در چين مانده و قصد 

بازگشت به كشور را دارند.
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري مي گويد: 
اگر تصور كس��ي از تعليق پروازها به چين اين است 

كه هيچ پروازي انجام نمي ش��ود، تصور غلطي است. 
جعفرزاده مي افزايد: اعالم ش��ده كه تمهيدات الزم 
براي بازگرداندن ايراني هاي��ي كه در چين مانده اند، 
ديده مي شود. آيا مي توان بدون انجام پرواز ايراني هاي 

ساكن چين را بازگرداند؟
او اضافه مي كند: بر اين اساس با هماهنگي وزارت امور 
خارجه و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
اين پروازها براي بازگرداندن ايراني هاي مانده در چين 
انجام مي شود. به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي، 
تالش داري��م در حداق��ل زمان ممكن اف��رادي كه 

مي خواهند از پكن يا س��اير شهرهاي چين به كشور 
بازگردند را انتقال دهيم.

تناقضدرواكنش2نهاد
درحالي كه سخنگوي سازمان هواپيمايي مي گويد، 
پروازه��ا از چي��ن در اين هفت��ه ادام��ه دارد و بايد 
ايراني هاي مانده در چين به كشور بازگردانده شوند، 
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گويد: انتظار 
اين است كه همه پروازهاي مستقيم از چين به ايران 
از يكشنبه متوقف شود. به گفته كيانوش جهانپور، 
مصوبه دولت براي توق��ف پروازها عصر جمعه ابالغ 
شده و نمي شد انتظار داشت بالفاصله و به لحظه از 
روز شنبه اجرا ش��ود، اما به طور منطقي انتظار اين 
است كه از يكش��نبه پروازهاي مستقيم از چين به 
تهران و برعكس متوقف ش��ود البته وزير بهداشت 
هم ق��ول داده كه اگ��ر اين اتفاق نيفت��د موضوع را 
پيگيري كن��د. درواقع با وجود دس��تور معاون اول 
رييس جمهوري مبني بر لغو پروازهاي مستقيم چين 
به ايران و بالعكس و اظهارات وزيرراه و شهرس��ازي 
درراس��تاي پايان يافتن پروازها از چين،  اما به گفته 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، در اين هفته 

پروازها از چين به ايران ادامه دارد.
ناگفته نماند براساس برنامه قرار است، افرادي كه به 
تهران مي آيند، در يكي از هتل هاي تهران دو هفته 
در قرنطين��ه بمانند و پس از تاييد س��المت آنها به 
آغوش خانواده برگردند. برخي از اين افراد مش��كل 

نظام وظيفه داشتند كه ستاد كل نيروهاي مسلح هم 
تسهيالتي را براي ايرانيان مشمول سربازي فراهم 
كرده تا به راحتي بتوانند به كشور بيايند و برگردند.ِ 

افزايشامكاناتپزشكيبنادر
بر اساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد مقاومتي كه روز 
۱۱ بهمن ماه سال جاري برگزار شد تصميم گرفته شد 
كه در ۲۴ مرز زميني تمام بنادر و فرودگاه ها از جمله 
فرودگاه امام خميني تيم وزارت بهداش��ت مس��تقر 
ش��ود، در همين راس��تا مديركل بنادر و دريانوردي 
اس��تان گيالن درباره تمهيدات بنادر شمالي كشور 
براي جلوگيري از شيوع بيماري كرونا  اظهار مي كند: 
طبق كنوانسيون هاي بين المللي كه سازمان بنادر و 
دريانوردي در عضويت آن ق��رار دارد، بابت قرنطينه 
انساني دس��تورالعمل هايي وجود دارد، بدين ترتيب 
هركس��ي كه وارد محوطه هاي بندري مي شود مورد 
ارزيابي و قرنطينه قرار خواهد گرفت و در صورت وجود 
مشكل اجازه ورود به بندر داده نخواهد شد. حميدرضا 
آبايي مي افزايد: با اين حال، در شرايط خاص كنوني در 
بحث شيوع بيماري كرونا، مكاتبات با دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن انجام ش��د و امكانات مستقر در بندر 
افزايش پيدا كرد. او ادام��ه مي دهد: در اين خصوص 
با استفاده از تب سنج هاي ليزري هر شخصي كه وارد 
بندر مي شود مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد مشكوك 
قرنطينه مي شود؛ خوشبختانه با تدابير انديشيده شده 
و ارزيابي هاي صورت گرفته، مورد خاصي مش��اهده 

نشده و مشكلي از اين بابت نداشته ايم.
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علتافزايشقيمتمسكن
درمناطقشماليپايتخت

عضو هيات مديره انجمن انبوه س��ازان استان تهران 
درباره علت افزايش قيمت مسكن در مناطق شمالي 
تهران طي دو ماه اخير اظهار كرد: سازندگان به تدريج 
با مراحل صدور جواز مواجه مي ش��وند و مي بينند 
كه هزينه ها باال رفته است، بس��ياري از واحدها كه 
هم اكنون در بازار ارايه مي ش��ود با قيمت تمام شده 
قبل است. سعيد آسويار در گفت وگو با ايسنا افزود: 
سازندگان تا اين واحدها را تبديل به نقدينگي نكنند 
نمي توانند پروژه جديد تعريف كنند. قيمت تمام شده 
ساختمان هاي جديد با قيمت فروش آپارتمان هاي 
فعلي برابري نمي كند، هم اكنون در بعضي مناطق 
شمال ش��هر، مجموع هزينه هاي ناش��ي از قيمت 
زمين، عوارض، مصالح و دستمزد، قيمت تمام شده 
را به باالي ۵۰ ميليون تومان در هر متر مربع رسانده 
و س��ازنده نمي تواند پايين تر از اين رقم بفروشد. او 
تاكيد كرد: افزايش پي درپي قيمت مسكن در مناطق 
شمالي تهران به كمبود زمين، طرح تفصيلي و عدم 
توجيه اقتصادي مربوط مي شود. هم اكنون ساخت 
و س��از در قواره هاي كوچك و متوس��ط در مناطق 
شمالي تهران نه امكان پذير است و نه صرفه اقتصادي 
دارد.  آسويار ادامه داد: در جنوب تهران هم در جايي 
كه زمين هاي هكتاري موجود اس��ت مجوز ساخت 
نمي دهند. بنابراين شهر به شكل افقي توسعه پيدا 
مي كند و ساكنان اطراف تهران مجبورند براي اشتغال 
به پايتخت بيايند كه منجر به چند برابر شدن هزينه 

خانوارها و مصرف سوخت مي شود.

۵2درصدمالياتكشوررا
تهرانيهاميپردازند

حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور ش��ورا گفت: بودجه فرهنگي- اجتماعي شهر 
ته��ران افزايش قابل قبولي داش��ته و تالش ش��ده 
پروژه هاي قابل توجه��ي از جمله ايجاد دو گرمخانه 
مجهز و ... در آن پيش بيني ش��ود. ب��ه گزارش مهر، 
مظاهريان در يك نشست خبري با موضوع »تبيين 
اليحه بودجه سال ۹۹« گفت: ما در شهرداري تهران 
و شوراي شهر به اين توافق رسيده ايم كه از پروژه هاي 
بزرگ به سمت پروژه هاي درون محالت بازگرديم تا 
به واسطه آن مشاركت محلي و توجه به شاخص هاي 
زيست محيطي را مد نظر قرار دهيم.در بودجه سال 
۹۹ تالش كرديم تا بتوانيم به نيازهاي محله پاسخگو 
باشيم كه اين موضوع نيازمند ايجاد ديالوگ در سطح 
خرد است كه بخشي از آن با تعامل با شوراياري ها فراهم 
خواهد شد. سرپرست معاونت توسعه منابع انساني 
شهرداري تهران با اشاره به تخصيص ۲ هزار ميليارد 
تومان به پروژه هاي محلي عنوان كرد: اهميت مباحث 
پروژه هاي محلي از اين جهت اس��ت كه كل ميزان 
بودجه پروژه هاي عمراني پايتخت در سال ۹۸، ۲ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. مظاهريان در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه آيا با وجود وضعيت اقتصادي 
موجود امكان تحقق درآمدها در شهرداري وجود دارد، 
گفت: اقتصاد كالن مجموعه كل كشور را در بر مي گيرد 
و شهر تهران نياز نيست از همه اين شاخص ها تبعيت 
كند. به عنوان مثال ۵۲ درصد كل ماليات كش��ور را 
تهراني ه��ا مي پردازند در حالي كه تنه��ا ۱۰ درصد 
جمعيت كل كشور را به خود اختصاص مي دهند. او 
در ارتباط با اينكه تخصيص ۵۰۰ ميليارد تومان براي 
اتوبوس در شهر تهران ميزان پاييني است، بيان كرد: 
آنچه در بحث حمل و نقل عمومي مورد اتفاق نظر است، 
اين است كه موارد مطرح شده بايد تحقق پذير باشند. 
آنچه ما در سال ۹۹ مد نظر قرار داريم اين است كه در 
طرح جامع حمل و نقل ميدل باس و ميني بوس در 
خطوط كوتاه تر جايگزين اتوبوس شود و همچنين از 
ظرفيت شركت هاي داخلي در تأمين اتوبوس استفاده 
شود. وي عنوان كرد: اين بودجه افزايش قابل قبولي 
داشته و با رقم مطرح شده روزانه ۱.۵ ميليارد تومان 
هزينه بودجه فضاهاي اجتماعي خواهد شد كه اين 
ميزان به جز مباحث حقوق و نيروي انساني آن است. 
وي در خصوص پروژه هاي عمراني نيز گفت: برخي از 
پروژه هاي عمراني از جمله خطوط ۶ و ۷ مترو و برج 
ميالد جزو پروژه هايي هستند كه به دليل تعجيل در 
زمان افتتاح كامل نشده بودند. به ظاهر اين پروژه ها به 
فعاليت ادامه مي دادند ولي كامل نبودند كه ما مجبور 
شديم در مديريت شهري جديد هزينه هاي ديگري را 
در اين پروژه ها انجام دهيم.به تفكيك هزينه هاي كه 
در بخش مترو انجام خواهد شد خط ۶، ۸۰۰ ميليارد 
تومان خط ۷، ۵۰۰ ميليارد تومان و خطوط آنتني ۳۰۰ 

ميليارد تومان تخصيص خواهد يافت.

آسمانكشورتاجمعهآبياست
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با اشاره 
به اينكه آسمان كشور تا جمعه صاف است،  گفت: روز 
سه شنبه افزايش دما در نيمه شمالي كشور، اردبيل و 
غرب سواحل خزر پيش بيني مي شود و اين افزايش 
دما بين ۵ تا ۱۰ درجه خواهد بود. صادق ضياييان در 
گفت وگو با فارس، در تشريح آخرين وضعيت جوي 
كش��ور اظهاركرد: امروزدرياي عمان و خليج فارس 
مواج پيش بيني مي شود.  او با بيان اينكه امروز در اغلب 
مناطق كشور آسمان صاف است، گفت: روز سه شنبه تا 
پايان هفته در اغلب مناطق كشور آسمان صاف است، 
ضمن آنكه فقط در جنوب شرق بارش پراكنده داريم.  
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
روز پنجشنبه ش��اهد بارش پراكنده در برخي نقاط 
آذربايجان غربي، دامنه هاي زاگرس مركزي و شمال 
كردس��تان خواهيم بود.  ضياييان افزود: روز جمعه 
سامانه بارشي از شمال غرب كش��ور وارد مي شود و 
سبب بارش برف و باران در نوار غربي كشور خواهد شد، 
همچنين بعدازظهر جمعه شاهد كاهش دما و بارش در 
استان هاي مازندران، اردبيل و گيالن خواهيم بود.  اودر 
تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران 
امروز صاف پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما 

امروز در تهران ۹ و صفر درجه خواهد بود. 
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همكاري قوه قضاييه با اتاق  تهران به منظور پيشگيري از فساد كليد خورد

ثبت گزارش فساد در »سجام«
تعادل| گروه تجارت |

»سجام« )سامانه جامع ارتباطات مردمي قوه 
قضاييه(،  با هدف دسترس�ي مردم به مقامات 
قضايي و شبكه سازي براي پيشگيري از وقوع 
جرم، رونمايي ش�د. در نشس�ت كميس�يون 
»حماي�ت قضايي و مبارزه با فس�اد«، كاركرد 
و كارايي اين س�امانه در »پيشگيري از وقوع 
جرم، كنترل فساد و مجازات متخلفان«، مورد 
بحث و بررس�ي قرار گرفت. براساس اظهارات 
مديرسامانه »سجام« اين سامانه از اين قابليت 
برخوردار اس�ت كه حداقل س�ه ميليون نفر و 
صرف�ا با ارايه كدملي به عضوي�ت آن درآيند. 
نكته قابل توجه در مورد عضويت سامانه سجام 
اين است كه هويت افراد در آن محفوظ مي ماند 
و هزين�ه اي براي كس�اني كه در اين س�امانه 
عضو مي ش�وند، به همراه ندارد. براي تشريح 
كارايي اين س�امانه بايد به اعط�اي اختيارات 
ويژه از سوي شوراي نگهبان به آن براي احراز 
صالحيت كانديداهاي مجلس، نيز اشاره كرد. 
اما از منظر فعاالن اقتصادي، گزارشگري فساد 
از س�وي مردم و ثبت آن در اين سامانه ممكن 
اس�ت با مخاطرات و معايبي همراه باش�د. به 
گفته آنها، »نگراني از افزايش حجم پرونده هاي 
قضايي، آشكار شدن هويت فرد گزارش دهنده، 
افزايش حجم مكاتبات با قوه قضاييه و درگيري 
اين س�امانه با مالحظات سياس�ي و تش�ديد 
بي اعتمادي م�ردم« از مهم ترين چالش ها در 
نحوه عملكرد اين س�امانه به شمار مي رود. در 
همين راستا، موضوعات مطرح شده مورد بحث 
و بررس�ي قرار گرفت و به شبهات مورد نظر از 

سوي مدير سامانه پاسخ داده شد. 

   سامانه اي براي مقابله با فساد
در ابتداي نشس��ت كميس��يون »حمايت قضايي و 
مبارزه با فس��اد«، رييس كميس��يون اتاق بازرگاني 
تهران تاكيد ك��رد كه ورود مس��تقيم اتاق به حوزه 
راه اندازي س��امانه گزارشگري فساد چندان راهگشا 
نيست و زمينه پاس��خگويي ديگر دستگاه ها به اتاق 
تهران محدود اس��ت. حس��ن فروزان فرد با اشاره به 
حذف برخي از مواد مترقي اليحه جامع شفافيت در 
كميسيون اصلي دولت گفت: به موجب كنوانسيون 
مبارزه با فساد، دولت مكلف به ايجاد ترتيباتي براي 
حمايت از گزارش��گري فساد اس��ت كه البته هنوز 

نتوانسته ايم اين موضوع را در كشور به مقررات قابل 
اجرا و پيگيري تبديل كنيم. وي در ادامه با اشاره به 
رويكرد پيشگيرانه معاونت اجتماعي قوه قضاييه از 
وقوع جرم، افزود: از آنجا ك��ه رويكرد اتاق بازرگاني 
تهران نيز پيشگيرانه است، همكاري با اين معاونت 
قوه قضاييه بسيار اثربخش است و ما  مي توانيم همكار 

استراتژيك اين معاونت باشيم.
در ادامه اين نشس��ت، آرمان احمدي، مدير سامانه 
س��جام ب��ه آدرس:Sajam.scpd.ir، با اش��اره به 
اثرگذاري مشاركت مردم در پيشگيري از وقوع جرم، 
گفت: س��تاد ارتباطات مردمي قوه قضاييه با هدف 
جلب مشاركت مردم، دسترسي عموم افراد به مقامات 
قضايي و شبكه سازي براي پيشگيري از وقوع جرم، 
راه اندازي شده اس��ت. او افزود: براساس هدفگذاري 
ما، حداقل س��ه ميليون نفر و صرفا ب��ا ارايه كدملي 
مي توانند به عضويت اين سامانه درآيند. هويت افراد 
در اين سامانه محفوظ مي ماند و هزينه اي براي آنها 
دربرنخواهد داش��ت. احمدي ادامه داد: در كشور ما 
23 نهاد متولي پيشگيري هستند اما تاكنون نتيجه 

مطلوب در اين حوزه حاصل نشده است. 
مدير سامانه سجام گفت: سامانه سجام با فسادهاي 
سيستمي مواجه اس��ت. در همين حال اين سامانه 
امكان برقراري ارتباط افراد از دورافتاده ترين مناطق 
ب��ا معاونت پيش��گيري از جرم ق��وه قضاييه و ديگر 
مقامات اين نهاد را فراهم كرده است. احمدي افزود: 
اين س��امانه فعال در حوزه هايي چون كار و كارگري، 
فساد اداري و اقتصادي، منابع طبيعي و مواد مخدر 
فعالي��ت  مي كند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه س��جام به 
دنبال ايجاد س��تاد خبري و پرونده س��ازي نيست، 
گفت: ورود به حيطه خصوصي افراد ممنوع اس��ت. 
اين س��امانه روي چگونگي ايفاي نقش ها در جامعه 
متمركز اس��ت. احمدي گفت: هدف از برگزاري اين 
نشس��ت با نمايندگان بخش خصوصي آن است كه 
نخبگان اقتصادي ترغيب ش��وند ب��ه عضويت اين 
س��امانه درآيند و هسته هاي تخصصي خود را شكل 
دهند. هسته نخبگان  مي تواند خال هاي ساختاري در 
نهادهاي مرتبط مانند گمركات را براي ايجاد تحول 
و پيشگيري از وقوع فساد در اين بخش گزارش كند.

آرمان احم��دي همچنين توضيح داد كه ش��وراي 
نگهبان ب��ا اتكا به توان قوه قضاييه نس��بت به احراز 
صالحي��ت كانديداهاي مجلس اقدام كرده اس��ت. 
او افزود: بخ��ش عمده اي از رد  صالحيت ها به داليل 
اقتصادي صورت گرفته اس��ت. زماني كه ش��وراي 

نگهبان شيوه كار را مشاهده كرد، اختيارات ويژه اي 
به ما داد. مدير س��امانه سجام در پايان سخنان خود 
ابراز اميدواري كرد كه اين سامانه به جلب مشاركت 
چن��د ميليون ديده بان دس��ت يابد و ش��كل گيري 
نخستين هسته تخصصي نيز در اتاق بازرگاني تهران 

كليد بخورد.

   نگراني ها درباره »سجام«
در ادامه اين جلسه، علي موحد از فعاالن اقتصادي، 
از اينكه گزارش هاي ارايه ش��ده به سامانه سجام به 
افزايش بيشتر حجم پرونده ها در قوه قضاييه منتهي 
شود، ابراز نگراني كرد. او همچنين با اشاره به اينكه 
تشكيالت وس��يع و عريض دولتي زمينه ساز فساد 
اس��ت، گفت: راه حل اين نيست كه براي پيشگيري 
از وقوع جرم س��راغ آح��اد مردم بروي��م. در همين 
حال، احمدي عنوان كرد: در اين سامانه الكترونيك 
و هوش��مند به دنب��ال مصاديق فردي نيس��تيم و 
س��امانه س��جام با انجام عمليات داده كاوي و ديگر 
تكنولوژي هاي روز، مسائل را تحليل و تفسير  مي كند. 
او با اش��اره به اينكه سوت زني فس��اد در دانمارك و 
كره جنوبي عملكرد خوبي داش��ته و بازدهي در خور 
توجهي نش��ان داده اس��ت، افزود: ب��راي راه اندازي 
سامانه سجام مطالعات تطبيقي صورت گرفته است 

و سيستم به صورت 100 درصد الكترونيكي است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با ابراز تاسف 
در خصوص وجود محيط نابرابر ب��راي قدرتمندان 
اذعان ك��رد: در برخي موارد نمي ت��وان از متخلفان 
زورمدار و قدرتمند شكايت كرد و با آنها به نحو يكسان 

برخورد نمي شود. 
عليرضا ميربلوك، دبير خانه صنعت و معدن استان 
تهران، هم با اس��تقبال از راه اندازي س��امانه سجام 
پيش��نهاد كرد كه چنانچ��ه با كمك اين س��امانه، 
مفسداني شناسايي  مي ش��وند و مورد مجازات قرار 
 مي گيرند، به اطالع مردم برسد. افشين كالهي ديگر 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران توجه به دو نكته را 
در اين سامانه ضروري و مهم دانست و گفت: موضوع 
نخس��ت پنهان ماندن هويت افراد گزارش دهنده يا 

ايجاد نش��دن مانع براي آنهاس��ت. نكته ديگر آنكه 
چ��ه قطعيت��ي در برخورد ب��ا اف��راد متخلف وجود 
دارد؟ در همين حال محمد اصابتي ازكارشناس��ان 
كميسيون هاي مشورتي اتاق تهران نيز بر اين عقيده 
بود كه ب��ا افزايش گزارش دهي ه��ا، انجام مكاتبات 
مرب��وط به اين گزارش ها براي مدي��ران قوه قضاييه 

مشكل ساز خواهد شد.
محم��ود نجفي ع��رب، رييس كميس��يون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران نيز با اشاره به جمعيت 4 ميليون 
نفري كاركنان دستگاه هاي دولتي گفت: در قوانين 
نس��بت به كوچك س��ازي دولت و حذف امضاهاي 
طاليي تاكيد شده است كه مورد توجه قرار نمي گيرد. 
او به احمدي توصيه كرد كه در مبارزه با فساد به ريشه 

آن بپردازند تا مشكالت حل شود. 
علي توكلي، عضو كانون وكالي دادگستري مركز نيز 
افزود: تاكنون نظام دادگستري ما عامل بزرگ فساد 
بوده است. وي با اشاره به نوع رفتار متكبرانه دستگاه 
قضا با مردم در دوره هاي قبلي گفت: اميدوار هستيم 
با تغييرات ص��ورت گرفته قبل از ه��ر چيز به مردم 
اطمينان داده شود كه با افراد متخلف برخورد خواهد 
شد. از اين رو بايد مردم محترم شمرده شوند و بدانند 

در سيستم چه اتفاقاتي رخ داده است.
پيمان دارابيان، مدير امور مالياتي اتاق تهران، گفت: 
س��امانه اي كه راه اندازي شده خوب اس��ت اما بايد 
توجه داشت كه اين سامانه يك وسيله است و نبايد 
ش��أن آن به هدف ارتقا پيدا كند. هومن حاجي پور، 
معاون كس��ب وكار اتاق تهران نيز بر اين باور بود كه 
هدف سامانه س��جام، شناس��ايي موارد فساد نبايد 
باش��د. او ادامه داد: طي س��ال هاي اخي��ر، به اندازه 
كافي از گلوگاه هاي فس��اد، ش��ناخت حاصل شده 
است. اگر اين س��امانه نيز درگير مالحظات سياسي 
شود، بدبيني ش��ديدي ميان مردم ايجاد  مي كند و 
اين بدبيني س��امانه مذكور را ب��ا ناكارآمدي مواجه 
 مي كند. همچنين اين پرس��ش مطرح است كه آيا 
براي گزارش دهي تشكل ها وزن خاصي در نظر گرفته 
شده است؟ پرس��ش احمد آتش هوش، نايب رييس 
كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران 

نيز اين بود كه چگونه اعتماد عمومي نس��بت به اين 
سامانه جلب خواهد شد.

 آتش هوش همچنين با اش��اره به وج��ود نهادهاي 
م��وازي در حوزه دريافت گزارش��ات مردمي در قوه 
قضاييه، اين پرس��ش را مطرح كرد ك��ه آيا فعاليت 
اين نهاد ها در ستاد جامع ارتباطات مردمي تجميع 

خواهد شد؟

   پاسخ به نگراني ها از گزارشگري فساد
مدير سامانه جامع ارتباطات مردمي قوه قضاييه، در 
پاسخ به پرسش ها و اظهارنظرهاي نمايندگان بخش 
خصوصي، با تاكيد بر اين نكته كه هدف اصلي تشكيل 
ستاد مردمي، پيشگيري از وقوع جرم است، بيان كرد: 
اين س��امانه در مراحل بعدي براي دسترسي بهتر، 

تبديل به يك اپليكيشن مي شود. 
او ب��ا بيان اينك��ه با اتكا ب��ه بانك اطالعات��ي اعضا، 
هس��ته هاي تخصصي و ويژه تش��كيل خواهد شد، 
گفت: ممكن است در مقاطعي از هسته هاي تخصصي 
درخواست كنيم كه معضالت را آناليز كرده و نظرات 
خود را اع��الم كنند. بايد تاكيد كن��م كه ديده بانان 

مطلقا ناشناس خواهند بود. 
در عين حال، چنانچه افراد عضو س��امانه هس��تند، 
گزارش آنها  مي تواند به صورت گمنام ارايه شود. نكته 
قابل اش��اره اينكه، گزارش ها از سطح شهرستان ها 
مورد پيگيري قرار  مي گيرد و تهران ناظر خواهد بود.

احمدي تعداد اعضاي كنوني س��امانه سجام را 110 
هزار نفر عنوان كرد و افزود: پيگيري ها از شهرستان 
مبدا آغاز ش��ده و پس از طي مراحلي، نتيجه كار بار 
ديگر از ديده بان مورد پرسش قرار  مي گيرد. چنانچه 
پيگيري ها به نتيجه مطلوب نرس��د، پرونده با تمام 
محتوي��ات آن رس��انه اي خواهد ش��د. ضمن اينكه 
چنانچه تش��كلي به ارايه گزارش تخلف اقدام كند، 
ام��كان اقامه دعوا براي اين پرونده فراهم  مي ش��ود. 
وي در مورد صحت س��نجي گزارش ها نيز گفت كه 
اين گزارش ها يا داراي س��ند است، يا با تصوير ارايه 
 مي شود و چنانچه حائز اين ش��رايط نباشد، از ساير 

ديده بانان ستاد صحت سنجي صورت  مي گيرد.
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 زنجيره توليد فوالد
رشد 100 برابري داشته است

وزير صمت در جلسه شوراي معاونين اين وزارتخانه 
با اش��اره به جهش هاي انجام شده در بخش هاي 
مختلف كشور بعد از انقالب شكوهمند اسالمي 
ايران، گفت: در حوزه هاي مختلف صنعتي و معدني 
كشور اين پيشرفت ها كامال اثرگذار و مثال زدني 
هستند.به گزارش شاتا، رضا رحماني در ابتداي اين 
جلسه افزود: فقط در زنجيره توليد فوالد، توليد 2 
هزار و 300 تني در ابتداي انقالب به بيش از 230 
ميليون تن رسيده است كه مويد رشد 100 برابري 
در اين بخش است. وي اضافه كرد: آمار افزايشي 
توليدات در س��اير اقالم از جمله مس، آلومينيوم 
و... كاماًل چشمگير اس��ت. رحماني تصريح كرد: 
در تعداد شهرك ها، نواحي و واحدهاي صنعتي، 
معدني و تجاري و همچنين در گام هاي برداشته 
ش��ده براي خودكفايي كشور نيز شاهد تحوالت 
عظيمي هس��تيم كه به توسعه كش��ور طي اين 
سال ها انجاميده و ضرورت دارد اين موارد به اطالع 
دقيق مردم عزيز كشورمان برسد. وي با مرور برخي 
شاخص هاي صنعتي، معدني و تجاري كشور در 
10 ماه گذشته، خاطرنشان كرد: خوشبختانه عموم 
توليدات منتخب كااليي و حجم صادرات در اين 
مدت كاماًل افزايشي بوده اند و همزمان با آرامش 
بازار آن هم در شرايط خاص امروز كشور، شاهديم 

كه در بخش صنعت نيز با رشد مواجهيم.

اختصاص ۲0 هزار ميليارد ريال 
به توسعه زيرساخت تجارت

ايرنا| مع��اون و قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگاني گفت: با وجود تحريم هاي 
ظالمانه نظام استكباري عليه كشورمان، ركورد 
وزني صادرات طي س��ال جاري شكسته شده و 
به رقم بي نظير 11۵ ميلي��ون تن در اين بخش 
رسيده است. حسين مدرس خياباني در جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي 
آذربايجان غربي افزود: در حال حاضر جمهوري 
اسالمي ايران به 100 كشور دنيا كاال صادر مي كند 
كه نشان دهنده قدرت صادراتي كشورمان است. 
وي اضافه كرد: ميزان صادرات طي سال جاري با 
توجه به تحريم هاي سخت عليه كشورمان، نوعي 
معجزه بوده كه اتفاق افتاده است. وي بيان كرد: 
در حال حاضر با توجه به فاصله ارزي موجود بين 
ريال و ديگر ارزها، مي ت��وان از اين فرصت براي 
صادرات اس��تفاده كرد و زمينه توسعه تجارت را 
فراهم آورد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگاني ادامه داد: در حال حاضر بيش از 
چهارهزار و 200 رديف كاالي صادراتي در كشور 
داريم كه در همه موارد، شاهد رونق صادرات به 

كشورهاي مختلف هستيم.
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٭  مشخصات مناقصه :
مبلغبرآورد)ريال(شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصاتشمارهتقاضا/مناقصهناممناقصهگزار

شرکتملیحفاریايران
TenderNo. PFP/GACH/98/004

Indent No: 48-22-98220073226339128,390,000,000

٭ نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

دريافت اسناد

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

محل دريافت
 اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ايران- ساختمان عملياتی- طبقه سوم سالن 

316 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. تلفن: 06134148329
تهران - خيابان جمهوری-کوچه يغما- ساختمان مرکزی هشتم -شرکت ملی حفاری ايران. تلفن: 02166700249

نحوه دريافت

1- ارائه فيش واريزی به مبلغ190000 ريال به حساب سيبا شماره 400114004020491 
)شماره شبا IR520100004001114004020491( نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ايران
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دريافت اسناد مناقصه

تحويلاسناد
14روزپسازآخرينروزدريافتاستعالمهایارزيابیکیفیآخرينمهلت

نشانی:اهواز-بلوارپاسدارانباالترازسهراهفرودگاه-شرکتملیحفاریايران-ساختمانپايگاهعملیاتی-محلتحويل
طبقهاولپارتB-اتاق107-دبیرخانهکمیسیونمناقصات-شمارهتماس06134148580-34148569

٭ ارزيابی کيفی مناقصه گران :

  بر اساس کسب حداقل امتياز )50( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه روشارزيابی
تکميل می شود، انجام می گردد. 

تعادل:   نوبت اول 98/11/13                    نوبت دوم :98/11/14

٭ تضمين شركت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار(:
مبلغ4,068,000,000ريال-مبلغ31,242يورومبلغتضمین

انواعتضامینقابلقبول
  ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی 

  )IR350100004001114006376636 اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636)شماره شبا   
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ايران

90روز)وبرایيکباردرسقفمدتاعتباراولیهقابلتمديدباشد.(مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

آگهی مناقصه دو مرحله ای )به صورت نيمه فشرده(
".CASING PIPES 7 in موضوع مناقصه :   خريد مربوط به شركت ملي حفاري                             اريان 

شركت ملي نفت                             اريان سهامي خاص

نوبت دوم

1398.6817

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد به صورت مناقصه انجام خدمات نگهباني خود در سطح استان اردبيل را از بين شركت هاي واجد شرايط زير كه در فهرست شركت هاي تاييد صالحيت شده سازمان حراست صنعت نفت مي باشند  از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( برگزار و به مدت 12 ماه تقويمي  به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد. 

بدين منظور از كليه شركت ها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي انجام كار مذكور را دارد و همچنين داراي صالحيت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از 
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي را نيز دارند  ضمن واريز مبلغ 3۵0/000 ريال ) سيصد و پنجاه هزار ريال ( به حساب شبا IR 100100004001118104021127  تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 
30711817۵292600841271000000000  از بابت خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( به 

آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
پيشنهادهايي كه در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غير قابل بررسي مي باشند.

توجه : طبق مصوبه هيئت وزيران به شماره مصوبه 26۵10/ت 39039  مورخ  1388/2/9  ارائه صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد قرارداد الزامي است.
تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيات وزيران به شماره 123402/ت ۵06۵9 ه� مورخ 94/9/22 بوده باشد.

مدارك و مستندات ضروري : 
الف(  از پيمانكاران تاييد شده سازمان حراست وزارت نفت باشد.

ب (  روزنامه رسمي آگهي ثبت / تاسيس شركت .
ج (  روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت .

د (  اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت و همچنين آخرين وضعيت سهام .
ه� ( شناسنامه ، مدرك تحصيلي ، كارت ملي آخرين اعضاء هيات مديره شركت ، كد اقتصادي و شناسه ملي . 

و (  ارائه مدارك تجربه و سابقه اجرايي در كارهاي قبلي .
ز (  ارائه مدارك حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي .

ح ( ارائه مدارك دال بر توانايي مالي و توانايي ارائه ضمانتنامه .
خ (  گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

ظ(  داراي گواهينامه معتبر تاييد صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ) فعاليت نگهباني( باشد.
1- مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1/632/000/000 ريال ) يك ميليارد و ششصد و سي و دو ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه 

ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شبا IR 3201000040011181063769۵8  تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 94411817۵292600929999000000000  
2- تاريخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 98/11/19 از ساعت 8/00     

3- تاريخ پايان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 98/11/23  قبل از ساعت 19/00
4- تاريخ تسليم اسناد و پيشنهاد قيمت : روز يكشنبه مورخ 98/12/4  قبل از ساعت 12/00

5- تاريخ بازگشايي : روز يكشنبه مورخ 98/12/4 راس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .
ضمنًا آگهي فوق در شبكه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبكه اطالع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045         

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره   8۲3-98-033

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 3۲۲7647
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  )1398.6845 (

   روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل

شركت  ملي گاز ايران
   شركت گاز استان اردبيل

)سهامي خاص(

تاريخ انتشار  نوبت اول: 98/11/12                              تاريخ انتشار نوبت دوم :98/11/14

نوبت دوم

 ش�ركت مديري�ت توليد ب�رق ن�كا در نظر دارد نس�بت ب�ه تصفيه ش�يميايی روغن 
ترانسفورماتورهای اصلی واحدهای بخار نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرايط ذيل و 
همچنين شرايط خصوصی و عمومی کار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان 
جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ 300/000 ريال 
به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی 

ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان انجام کار: برای هر يک از ترانسفورماتورها بمدت 60 روز )مطابق ماده 3 قرارداد(

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری.
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر 
تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/12/6  به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا 
واقع در نکا- کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت 
دارند. پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/12/7 با توجه 
به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در 

جلسه گشايش پيشنهادهای مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 470/360/000 ريال 
است که بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف 

به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی 

ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس 

از عقد قرارداد. 
7- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

، www.tender.tpph.ir جهت مش�اهده آگه�ی و خالصه اس�ناد ب�ه س�ايت ه�ای 
 www.npgm.ir  و پايگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با 
شماره تلفن 34622465-011 خانم حيدری و کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن 

09113520466 آقای مهندس نظام زاده تماس حاصل فرماييد .

نوبت اول

اداره روابط عمومی

شركت مديريت توليد برق نكا 
)نيروگاه شهيد سليمي(

آگهي مناقصه عمومي
شماره 98/۲4

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند
 نظرها، انتقادات و 

پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات
به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 



15 جهان

توفيق عالوي به عنوان نخست وزير جديد عراق معرفي شد 

ثبت نخستين مرگ ويروس مرگبار در خارج از چين

ابهام بر سر اجماع يك انتخاب 

بسته 156 ميليارد يورويي پكن براي مقابله با تبعات كرونا 

گروه جهان| آيت  وكيليان| 
پس از ماه ها كش��مكش هاي سياسي در مورد تعيين 
نخست وزير جديد عراق، سرانجام گروه هاي سياسي 
اين كشور به توافق رسيدند و »محمد توفيق عالوي«را 
به عن��وان نخس��ت وزير انتخاب كردن��د. همزمان با 
انتشار انتخاب توفيق عالوي به سمت نخست وزيري 
ع��راق، موجي از تظاه��رات ضد دولتي ب��ه راه افتاد و 
معترضان مخالفت خود را با انتخاب عالوي ابراز كردند. 
تظاهركنندگان ب��ا تأكيد بر ت��داوم اعتراض ها اعالم 
كردند كه احزاب سياسي، حقوق و خواسته هاي ملت 
را ناديده گرفته و اين انتخاب را نافي تأمين منافع ملت 
مي دانند. اما توفيق عالوي در نخستين سخنانش در 

مقام نخست وزير، از ادامه اعتراض ها حمايت كرد. 
به گزارش الس��ومريه، عالوي حماي��ت از مردم بدون 
سركوب آنها را سياست جديد دولتش خوانده و گفته: 
»شما تظاهرات خود را ادامه دهيد تا تمام اهداف واالي 
ملي بر آورده شود و قدرت واقعي از آن، ملت باشد، بايد 
تمام مسووالن فاسد و جنايت كاران مجازات شوند و هر 
كه به اين ملت آس��يب رسانده است، مورد پيگرد قرار 
گيرد.« با وجود برخ��ورد محتاطانه عالوي و حمايت 
طرفداران مقتدا صدر روحاني پرنفوذ شيعه در عراق، 
از نخس��ت وزير جديد، خبرگزاري فرانسه يكشنبه از 
ادامه تظاهرات اعتراضي در چند ش��هر عراق از جمله 
نجف، ك��وت، ديوانيه و الحله عليه ع��الوي خبر داد. 
ناظران و تحليلگران سياسي در ارزيابي خود از اينگونه 
تظاهرات ها معتقدند كه رد جريان هاي سياسي متكثر 

در عراق را مي توان در اين تظاهرات ها مشاهده كرد. 

  تسويه حساب ها  و راهبردهاي جديد 
توفيق عالوي نخس��ت وزير جديد، وعده داده كه به 
زودي زمينه برگزاري انتخابات را تحت نظارت سازمان 
ملل و نهادهاي حقوقي فراهم خواهد كرد و هش��دار 
داده كه از اين پس به جز نيروهاي امنيتي، هيچ فردي 
ديگري حق حمل س��الح را ندارد و عراق بيش از اين 
نبايد به عنوان ميداني براي تسويه حساب هاي ديگران 
باش��د. در اين راستا، منابع آگاه به اينديپندنت عربي 

گفته اند كه انتخاب »محمد توفيق عالوي« به عنوان 
نخس��ت وزير، با اجماع احزاب سياسي و ائتالف هاي 
پارلمان��ي صورت گرفته و در اي��ن ميان ائتالف هاي 
»سائرون« به رهيري مقتدا صدر و »فتح« به رهبري 
هادي العامري نيز حمايت خود را از او اعالم كرده اند. 
به گفته منابع ياد ش��ده، رييس جمه��ور عراق پس 
از درياف��ت نامه اي كه 56 ت��ن از رهبران جناح هاي 
سياس��ي آن را امضا كرده بودند، توفيق عالوي را به 
عنوان نخس��ت وزير معرفي كرده است. برخي منابع 
آورده اند كه »جنين هنيس پالس��خارت«، نماينده 
ويژه دبيركل س��ازمان مل��ل در عراق و ش��ماري از 

نمايندگان مجلس، در نشست هاي رييس جمهور با 
فعاالن سياسي )براي انتخاب نخست وزيري جديد( 

حضور داشتند.

  جدال و تقابل جريان هاي سياسي
خالف برخي از نماين��دگان مجلس عراق كه انتخاب 
توفيق ع��الوي را متاث��ر از سياس��ت هاي منطقه اي 
برخي از كشورهاي همسايه قلمداد مي كنند، برخي از 
سياستمداران عراقي چون »ابراهيم الصميدعي«، در 
صحبتي كه با يكي از رسانه هاي عربي زبان داشته، اظهار 
كرده كه »ايجاد همبستگي ميان مقتدا صدر، ائتالف 

فتح و برخي ديگر از جناح هاي سياسي، نفوذ اين گروه ها 
را در تعيين سرنوشت عراق افزايش داده است.« 

الصميدع��ي در ادامه و در ارزيابي خود نوش��ته كه 
»در گذشته رييس جمهور توانست با در نظر داشت 
ديدگاه مرجعيت نجف، نامزدان پيشنهادي ائتالف 
فت��ح را رد كند اما رييس جمهور ع��راق نمي تواند، 
نام��زدي كه در تفاه��م ميان مقتدا ص��در و هادي 
العامري، پيشنهاد ش��ود را رد كند.« از سوي ديگر، 
»عمار الربيعي«، يكي ديگر از فعاالن سياسي عراقي 
گفته كه »معترض��ان به صورت آش��كار مخالف با 
تعيين محمد توفيق عالوي در سمت نخست وزيري 

عراق هس��تند، زيرا عالوي نه تنها مطابق به شروط 
و خواس��ته هاي معترضان نبوده بلكه گفته مي شود 
كه محمد كوثراني، يكي از رهبران برجسته سازمان 
ح��زب اهلل لبنان، نقش موثري در تعيين او به عنوان 

نخست وزير داشته است.« 

  واكنش ها به گزينه جديد نخست وزيري 
رهبر جريان صدر عراق از جمله ش��خصيت هاي مهم 
عراقي است كه سريعا به نخست وزيري محمد توفيق 
عالوي واكنش نشان داد. به گزارش النهرين، مقتدا صدر 
در اين باره گفته: »امروز در تاريخ عراق ثبت خواهد شد. 
ملت نخست وزير را انتخاب كرد نه گروه هاي سياسي 
و اين گام مهمي اس��ت كه آينده را تقويت مي كند. ما 
امروز بر ادامه تظاهرات مسالمت آميز ملزم هستيم تا 
روند كابينه تكميل مستقل برگرفته از مردم تكميل 
ش��ود.« از طرفي عض��و حزب دموكرات كردس��تان 
عراق به نخس��ت وزيري محمد توفيق عالوي واكنش 
نشان داده است. »ريبين س��الم« در اين راستا گفته 
كه »مكلف ش��دن عالوي گامي به جلو است و ما آن را 
مثبت مي دانيم و بهتر از هرج و مرج دامنه دار در عراق 
است.« مرجعيت ش��يعه نيز در اين كشور به انتخاب 
محمد عالوي واكنش نشان داده است. صفحه اكسير 
الحكمة از صفحه هاي نزديك به مرجعيت عالي شيعه 
در توييتر به اين اتفاق واكنش نشان داد. اين توييت كه 

ميدل ايست نيوز انتشار داده است.
اي��االت متحده ني��ز از انتخ��اب عالوي ب��ه عنوان 
نخست وزير حمايت كرد با اين حال برخي تحليلگران 
حمايت واشنگتن از انتخاب توفيق عالوي را تاييدي 
ظاهري دانس��ته اند. منابع آگاه گفته ان��د كه امريكا 
و امارات مهم ترين مخالف��ان انتخاب محمد توفيق 
عالوي هس��تند زيرا او را م��ورد حمايت مقتدا صدر 
مي دانند. برخي تحليل گران عراقي گفته اند كه امريكا 
و امارات ب��ه عوامل خود در داخل اعتراض دس��تور 
داده اند كه در اعت��راض به انتخ��اب توفيق عالوي، 
دست به تنش آفريني و خشونت، آتش زدن الستيك 

و بستن خيابان ها بزنند. 

گروه جهان| 
بانك مركزي چين ب��ا هدف غلبه بر تبعات اقتصادي 
شيوع ويروس كرونا ۱۲۰۰ ميليارد يوآن )۱56 ميليارد 
يورو( به بازارهاي مالي اين كشور تزريق مي كند. بانك 
مركزي چين ه��دف از اين مداخله را حفظ س��طح 
نقدينگي الزم براي ثبات سيستم بانكي و بازار سهام 
و ارز اعالم كرد. تزريق اين رقم از دوش��نبه )امروز( و 
همزمان با بازگشايي بازارهاي مالي چين پس از پايان 

تعطيالت سال نو آغاز مي شود. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، بازارهاي مالي چين 
از ۱۰ روز پي��ش و قبل از آغاز قرنطينه ش��هر ووهان 
به اس��تقبال س��ال نو رفته اند لذا بي��م آن مي رود كه 
بورس هاي شانگهاي و ِشنِزن روز دوشنبه شاهد افت 
شديد ش��اخص ها باشند و نرخ برابري يوآن در مقابل 
ارزهاي عمده كاهش يابد. ويروس كرونا كه شيوع آن 
از شهر ووهان چين شروع شده تاكنون حداقل ۱۴ هزار 
نفر را مبتال كرده كه از اين ميان بيش از ۳۰۴ تن جان 

خود را از دست داده اند.
همچنين با افزايش نگراني جهاني از تاثير باالي شيوع 
ويروس كرونا بر رش��د اقتصادي چين موجب شده تا 
طي ۱۳ روز گذش��ته قيمت هر بشكه نفت پايه برنت 

درياي شمال از 65 دالر به 56 دالر كاهش يابد.
خبرگزاري رويترز يكش��نبه از مرگ يك ش��هروند 
چين��ي در فيليپين خبر داد. اين نخس��تين قرباني 

ويروس كرونا در خارج از مرزهاي چين است. افزون 
ب��ر آن، ابتالي دو نفر ديگ��ر در فيليپين به ويروس 
كرونا از سوي وزارت بهداشت اين كشور تاييد شده 
اس��ت. ثبت دو هزار مورد ابتالي جديد در يك روز 
ابعاد نگران كننده شيوع ويروس را آشكارتر مي كند. 
ظاه��را همين نگراني ها و آش��نايي ان��دك محافل 
پزشكي با چگونگي دقيق شيوع گونه جديد ويروس 
كرونا بس��ياري از كش��ورها را به س��مت اقدام هاي 

پيشگيرانه شديدتر سوق داده است. 
دولت امريكا با تشديد تدابير پيش��گيرانه خود ورود 
مسافران خارجي كه پيش تر در چين بوده اند به اياالت 
متحده را ممنوع اعالم كرد. سفارت بريتانيا نيز پيش 
از اين شمار كارمندان سفارت خانه اين كشور در پكن 
را به حداقل ممكن تقليل داده اس��ت. در همين حال 
بسياري از شركت هاي هواپيمايي تمام پروازهاي رفت 

و برگشت چين را لغو كرده اند. 
ش��ركت هواپيمايي استراليا نيز اعالم كرده كه از نهم 
فوري��ه پروازهاي خود به پكن و ش��انگهاي را متوقف 
مي كند. اين اقدام دست كم تا ۲۹ مارس ادامه خواهد 
داشت. نيوزيلند براي جلوگيري از گسترش ويروس 
كرونا مرزهاي خود را به روي مس��افران چيني بست. 
دولت نيوزيلند اعالم كرد كه اين تصميم از دوش��نبه 
)امروز( اجرا مي شود، هر ۴۸ ساعت يك بار مورد بررسي 

قرار مي گيرد و به مدت دو هفته ادامه خواهد يافت.

  آيا كرونا همه گير خواهد شد؟
اكونوميست در گزارشي با اشاره به همه گيري كرونا 
نوش��ته: چرا يك بيماري مسري شديدا نگران كننده 
است؟ به دو دليل. يكي اينكه بيماري مسري به طور 
تصاعدي گسترش مي يابد؛  يك باره ده ها مورد به صدها 
و صدها به هزاران مورد تبديل مي شود، اعداد و ارقام 
كنترل را به دست مي گيرند و به اين ترتيب گمانه زني ها 
درباره فروپاشي سيستم بهداشتي، تحوالت اجتماعي و 
اقتصادي مضر و يك بيماري همه گيِر كشنده افزايش 
مي يابد. دلي��ل دوم، نبود اطمينان اس��ت. داده هاي 
پراكنده و گزارش هاي متناقض به اين معناس��ت كه 
دانشمندان نمي توانند از بدترين حالت جلوگيري كنند 
و در نتيجه بازار اطالعات بد و ش��ايعه رونق مي گيرد. 
با وجودي كه هزاران نفر به اين ويروس مبتال شده اند 
هنوز ترديدها درباره خصوصيات اساسي اين بيماري از 
جمله اينكه چگونه سرايت مي كند و چه مقدار از افراد 
آلوده به آن مي ميرند، برطرف نشده است. در ميانه اين 
عدم قطعيت، شبيه سازي شيوع كرونا توسط دانشگاه 
»جان هاپكينز« در اكتب��ر، كه در آن 65 ميليون نفر 
جان خود را از دست دادند، به عنوان پيش بيني مدنظر 
گرفته شد. اما اين پيش بيني، يعني مرگ 65 ميليون 
نفر در اثر وي��روس كرونا، نمي تواند دقيق باش��د. آيا 
ويروس جديد ب��ه يك بيماري جهاني تبديل خواهد 

شد؟ اين بيماري چقدر مرگبار خواهد بود؟

هرچند اين دو پرسش ، پرس��ش هاي به جايي اند اما 
پاس��خ قطعي به آن تا هفته ها يا ماه ها بعد امكان پذير 
نخواهد بود. با اين حال، مقامات و مراجع بهداش��تي 
بايد از امروز دس��ت به كار شوند و برنامه ريزي كنند. 
بهترين حدس��ي كه فعال مي توان زد اين اس��ت كه 
بيماري ناش��ي از ويروسي كرونا از چين شروع شده و 
خطر شيوع آن به سراسر جهان، بسيار باالست و حتي 
ممكن است به يك بيماري فصلي مكرر تبديل شود. 
شايد به زودي معلوم شود كه بيماري ناشي از ويروس 
كرونا كش��نده تر از آنفلوآنزاي فصلي نيست، ولي اين 
چيزي از جدي ب��ودن آن كم نمي كند. ويروس كرونا 
در كوتاه مدت به اقتصاد جهاني ضربه مي زند و بسته 
به نحوه مقابله با شيوع آن، ممكن است در چين اثرات 
سياسي نيز داشته باشد. كرونا دسامبر شناسايي شد. 

تماس مكرر انسان و حيوان در چين به اين معناست 
كه جهش هاي ويروسي كه باعث آلوده شدن انسان ها 
مي ش��ود، احتماال از چين آغاز و رفت وآمد گسترده 
در ش��هرها به معناي آلوده شدن بيشتر مردم است... 
بزرگ ترين مايه نگراني اين است كه نمي دانيم چند 
مورد گزارش نشده يا ثبت نشده وجود دارد. بسياري 
ممكن است فعال عاليم خفيف ابتال به اين ويروس را 
تجربه كنند، اما واقعا متوجه نشوند كه آلوده شده اند. 
شبيه س��ازي دانش��مندان در »ُهنگ كنگ« نشان 
مي دهد كه تا ۲5 ژانويه، ده ها هزار نفر آلوده شده اند و 
اين بيماري واگير در چند ماه ديگر به اوج خود مي رسد. 
با توجه به اين شبيه س��ازي، وي��روس از آنچه تصور 
مي شود بيشتر گسترش يافته و از اين رو، مهار آن در 

داخل چين دشوارتر خواهد بود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تخلفات مالي گسترده كارزار 
انتخاباتي ترامپ 

گروه جه�ان| تازه ترين گزارش كميس��يون فدرال 
انتخابات امريكا نشان مي دهد كارزار انتخاباتي ترامپ 
سال گذشته در مجموع ۱.۸ميليون دالر براي دارايي ها 
و فعاليت هاي تجاري شخصي ترامپ هزينه كرده است. 
كميس��يون فدرال انتخابات نهادي مستقل در امريكا 
است كه بر اجراي قوانين كمپين هاي انتخاباتي در اين 
كشور نظارت دارد. به گزارش هافينگتن پست، كمپين 
ترام��پ فقط در س��ه ماهه آخر س��ال ۲۰۱۹ ميالدي 
نزديك به ۲۰۰هزار دالر ص��رف فعاليت هاي تجاري 
و مستغالت ش��خص ترامپ كرده اس��ت. گفته شده، 
۱5۰پرداخت به شركت ها و دارايي هاي شخصي ترامپ 
صورت گرفته است. بر اس��اس مدارك موجود، مبالغ 
پرداختي به فعاليت هاي تجاري ترامپ شامل چندين 
مورد پرداخت پول به برج ترامپ، هتل بين المللي ترامپ 
در واشنگتن، رستوران هاي ترامپ و مجموعه هتل ها و 
شركت ترامپ بوده است. كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ 
همچنين در سه ماه پاياني سال ۲۰۱۹ ميالدي بيش 
از ۱.۴ ميليون دالر ص��رف هزينه هاي حقوقي دفاع از 
ترامپ به اتهامات مختلف كرده است. در كل، نزديك به 
۱۲.۴ميليون دالر از مبالغ كارزار انتخاباتي ترامپ صرف 
دفاع از او در پرونده هاي مختلف از جمله در خصوص اتهام 
استورمي دنيلز بازيگر عليه رييس جمهور امريكا، شكايت 
كالهبرداري عليه دانشگاه ترامپ، استيضاح و تحقيقات 
دخالت روسيه در انتخابات سال ۲۰۱6 ميالدي توسط 
رابرت مولر بازرس ويژه اين پرونده شده است. برخي از 
اين هزينه هاي حقوقي به سازمان ترامپ اختصاص يافته 
است. كمپين ترامپ همچنين ۹ ميليون دالر در سه ماه 
آخر ۲۰۱۹ عمدتا صرف تبليغات ديجيتال كرده است. 

سرمايه گذاري۴۰ميليارد 
دالري هند در كشاورزي

گروه جهان| دولت هند اعالم كرده ۴۰ ميليارد دالر 
به بخش كش��اورزي اين كش��ور تزريق خواهد كرد و 
چندين ميليارد دالر هم در طراحي ش��بكه آب فدرال 
سرمايه گذاري خواهد كرد تا دوباره رشد اقتصادي هند 
را تقويت كند. به گزارش رويترز، نيرماال سيتارامان وزير 
مالي هند، هنگام ارايه بودجه سال مالي ۲۰۲۰-۲۰۲۱ 
در پارلمان اين كشور گفته است: »كسري بودجه سال 
جاري به ۳.۸ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد 
يافت، در حالي كه س��طح هدف آن ۳.۳ درصد تعيين 
شده بود.« هند با بدترين روند كند شدن اقتصاد خود 
در دهه اخير مواجه ش��ده است. طبق تخمين دولت، 
رشد اقتصادي سال مالي جاري هند )كه در ۳۱ مارس 
به پايان مي رسد( به 5درصد كاهش خواهد يافت، كه 
اين كمترين رشد آن از زمان بحران اقتصادي جهان در 
۲۰۰۹-۲۰۰۸ است. وزير مالي هند گفته: »بازارهاي 
كش��اورزي بايد آزاد شوند و كش��اورزي بايد رقابتي تر 
شود. دولت 5۰.65 ميليارد دالر روي طرح آبياري فدرال 
س��رمايه گذاري خواهد كرد تا چالش هاي پيش روي 
هند را حل كند.« هند يكي از پرتنش ترين كشورها در 
زمينه آب مي باشد. كشاورزي بيش از ۱5درصد از توليد 
ناخالص داخلي هند را به خود اختصاص مي دهد و منبع 
درآمد بيش از نيمي از جمعيت ۱.۳ميليارد نفري اين 
كشور است. صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش 
خود، چشم انداز رشد اقتصاد جهان را به دليل كندي رشد 
اقتصاد نوظهورها به ويژه هند كاهش داد. بنا بر پيش بيني 
صندوق بين المللي پول، رشد اقتصاد جهاني در سال 
جاري به ۳.۳درصد مي رس��د ك��ه كمتر از پيش بيني 

۳.۴درصدي ماه اكتبر است. 

تهديد اتريش به وتوي بودجه 
اتحاديه اروپا

گروه جه�ان| سباس��تين كورت��س صدراعظم 
محافظه كار اتري��ش، تهديد ك��رده افزايش بودجه 
پيش��نهادي اين اتحاديه به مي��زان ۱.۱۱ درصد از 
درآمد ناخالص ملي كشورها را نخواهد پذيرفت و آن 
را وتو خواهد كرد. به گزارش دويچه وله، كورتس گفته 
اتريش و ديگر كشورها طرح بودجه بلندمدت اتحاديه 
اروپ��ا در دوران پس از خروج بريتانيا از اتحاديه را وتو 
خواهند كرد مگر اينكه بودجه پيش��نهادي كاهش 
يابد. كميسيون اروپا، كشورهاي عضو را تحت فشار 
قرار داده تا ۱.۱۱ درصد از درآمد ناخالص ملي خود را 
صرف بودجه اتحاديه كنند. اتريش به همراه آلمان و 
هلند خواستار كاهش آن به ۱ درصد هستند. كورتس 
با اشاره اينكه سهم كشورها در كمك به بودجه اتحاديه 
اروپا بيش��تر از كمك هاي مالي دريافتي از آن است، 
گفته: »اگر اين پيش��نهاد افزايش سهم كشورها در 
تامين بودجه اتحاديه اروپا ارايه شود ما از آن حمايت 
نخواهيم كرد و حتي برخي ديگر از كشورهاي اصلي 
كمك كننده به بودج��ه اين بلوك نيز از آن حمايتي 
نخواهند كرد.  بريتانيا جمعه به طور رسمي از اتحاديه 
اروپا خارج شد و سهم خود در تامين بودجه اتحاديه 
را كاهش داد. بريتانيا با گذشت ۴۷سال از عضويتش 
در اين اتحاديه بيشترين سهم را در كمك به بودجه 
اتحاديه اروپا داشت. كورتس رهبر حزب راستگراي 
مردم اتريش، گفته: »مذاك��رات در اين زمينه ادامه 
دارد و اميدوارم كه پيشنهاد جديد قابل قبول باشد.« 
قرار است رييس شوراي اروپا در روزهاي آتي با سران 
و نمايندگان دولت ۱6 كش��ور عضو اتحاديه به طور 

جداگانه درباره بودجه اتحاديه گفت وگو كند. 

تقويت حضور نظامي فرانسه 
در آفريقا 

گروه جه�ان| فلورانس پارلي وزير دفاع فرانس��ه، 
اعالم كرده كش��ورش به منظور مقابل��ه با گروه هاي 
تروريس��تي 6۰۰نيروي نظامي بيش��تر را به منطقه 
ساحل در آفريقا اعزام خواهد كرد. به گزارش رويترز، 
فرانس��ه تاكنون حدود ۴هزار و 5۰۰ نيرو در منطقه 
س��احل آفريق��ا دارد. فلورانس پارل��ي گفته، تقويت 
نظامي فرانسه در اين منطقه عمدتا شامل اعزام نيرو 
به منطقه اي بين مالي، بوركينافاسو و نيجر خواهد بود 
و بخش ديگري از نيروها به طور مس��تقيم با نيروهاي 
پنج كشور ساحل شامل نيروهاي نظامي كشورهاي 
بوركينافاس��و، مالي، موريتاني، نيجر و چاد موسوم به 
گروه 5 مشاركت خواهند داشت. گفته شده، اعزام اين 
نيروها در بحبوجه افزايش تنش ها در دو بخش شمالي 
و غربي قاره آفريقا از جمله جن��گ داخلي در ليبي و 
درگيري ها بين شبه نظاميان و نيروهاي دولتي مالي 
انجام مي شود. پاريس ۲۰۱۲ در حالي كه شبه نظاميان 
مالي بخش هايي گسترده اي از خاك شمال اين كشور 
را تصرف كرده بودند، نيروهايش را به مالي اعزام كرد. در 
عمليات نيروهاي فرانسوي كنترل اين بخش ها به دولت 
مالي بازگردانده شد. فرانسه تالش مي كند كشورهاي 
اروپايي را ب��راي حمايت از عمليات نظامي در منطقه 
ساحل مجاب كند و هشدار داده كه حضور افراط گرايان 
در اين منطقه از آفريقا مي تواند امنيت سراسر قاره اروپا 
را تهديد كند. به تازگي وزير دفاع فرانسه از خروج امريكا 
از آفريقا انتقاد كرده و گفته بود عمليات ضدتروريستي 
در اين منطقه محدود خواهد شد. پارلي گفته: »انتظار 
مي رود با خروج پنتاگون از آفريقا ضربه ش��ديدي به 
عمليات نظامي عليه گروه هاي تروريستي وارد شود.« 

هشدار كنگره امريكا درباره 
فعاليت هواوي در بريتانيا

گروه جهان|چهل و دو نماينده كنگره امريكا در اقدامي 
بي سابقه با ارسال نامه به بريتانيا درباره هزينه فاجعه بار 
اجازه به شركت فناوري هواوي براي ساخت شبكه نسل 
پنجم اينترنت در اين كشور هش��دار دادند. به گزارش 
ديلي ميل، اين نامه به كميته منتخب دفاعي مجلس 
عوام بريتانيا ارسال ش��ده و در آن هشدار داده مي شود 
كه دولت و صنايع خصوصي در چين تالش مي كنند با 
همكاري يكديگر نفوذ حزب حاكم كمونيست را گسترش 
دهند. در اين نامه آمده: »ه��واوي در چنين راهبردي 
استثنا نيست. هرگونه پس انداز مالي كوتاه مدت ناشي 
از مش��اركت هواوي در ش��بكه جي 5 بريتانيا به دليل 
هزينه هاي بلندمدت نظارت��ي آن بر باد خواهد رفت.«  
نمايندگان كنگره امريكا همچنين هش��دار دادند كه 
تمايل بريتانيا براي گش��ودن درها به روي دولت چين 
مطمئنا فعاليت هاي اطالعاتي مشترك دو كشور )امريكا 
و بريتانيا( را نابود خواهد كرد. در اين نامه از نمايندگان 
بريتانيا خواسته شده با قانون فعاليت محدود هواوي در 
اين كشور مخالفت كرده يا آن را اصالح كنند. مجلس 
نمايندگان امريكا حرف اول را در هرگونه توافق تجاري با 
بريتانيا مي زند و جنجال بر سر هواوي چنين مذاكراتي را 
تحت الشعاع قرار داده است. بوريس جانسون نخست وزير 
بريتانيا، به دنبال چراغ سبز نشان دادن براي نقش محدود 
هواوي در شبكه توسعه زيرس��اخت هاي الزم با هدف 
راه اندازي نس��ل پنجم اينترنت همراه در اين كشور با 
اولين واكنش جدي حزب محافظه كار مواجه شده است. 
جانسون تاكيد دارد كه نقش هواوي در تامين تجهيزات 
غيرهسته اي همچون آنتن ها از ۳5درصد بيشتر نشود اما 

مخالفانش مي گويند اين ميزان بايد كاهش يابد. 
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75 سالگي سازمان ملل 
در جهاني از بي اعتمادي

گروه جه�ان| همزمان با ورود س��ازمان ملل به 
هفتاد و پنجمين سال تاسيس اش، جهان همچنان 
درگير بي اعتمادي است. امريكا ابرقدرت غالب باقي 
مانده اما در حال افول است، در حالي كه قدرت آسيا 
همزمان با تفرقه روزافزون در اروپا در حال رشد است 
و خاورميانه  در حال انفجار، ميان آنها گير افتاده است. 
خبرگزاري فرانسه نوشته: سازمان ملل ۷5 سال پيش 
و در س��الگرد برگزاري كنفران��س يالتا كه هدفش 
شكل دهي اروپاي پس از جنگ و طراحي صلح بود 
تشكيل شد اما در مقر سازمان ملل در نيويورك جنگ 
سرد هرگز واقعا به پايان نرسيد و صحنه اي كه اخيرا از 
پنهان شدن يك ديپلمات امريكايي پشت ديوار براي 
گوش دادن به صحبت هاي س��فير چين با گروهي 
از روزنامه نگاران ديده شد، از همين مساله حكايت 
دارد. حتي اگر جهان توانس��ته باشد از بروز جنگ 
جهاني سوم جلوگيري كند، درگيري ها سال هاست 
كه ادامه يافت��ه و خطر انفجاري مهيب تر همچنان 
باالاست. آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل، اخيرا 
گفته: »با توجه به اينكه تنش ها رو به افزايش هستند، 
اعتماد، درون و ميان ملت ها در حال كاهش است و 
اين چالش ها محكي مهم ب��راي چندجانبه گرايي 
است.« گوترش پيش تر هم درباره منشور سازمان 
ملل در ژانويه گفته بود: »م��ا اين كاهش اعتماد را 
در ابراز نااميدي مردم از ناآگاهي، ناتواني يا بي ميلي 
تشكيالت سياسي براي رسيدگي )به نارضايتي آن ها( 
در خيابان هاي سراسر جهان شاهد هستيم. ما اين 
مساله را در عملكرد سازمان ملل از جمله در شوراي 
امنيت نيز مي بينيم؛ زماني كه كشورهاي عضو براي 
يافتن موضع مشترك تقال مي كنند يا اصال نمي توانند 
به آن دست يابند.« از همان ابتدا قدرت هايي كه از 
ويرانه هاي جنگ جهاني دوم سر برآوردند )امريكا، 
انگليس و شوروي( در كنفرانس يالتا در فوريه ۱۹۴5 
ايده حل درگيري ها را مطرح كردند، مشخص بود 
كه بعدها تعهد س��ازمان ملل براي حل درگيري ها 
به عنوان انجمني جهاني محقق نخواهد شد. براي 
بس��ياري، ترك اين عمارت در ۲۰۱۱ با آغاز جنگ 
داخلي سوريه و سرنگوني معمر قذافي ديكتاتور ليبي، 
به رهبري قدرت هاي غربي نمايان شد. برخي ديگر 
اما حمله ۲۰۰۳ امريكا و بريتانيا به عراق را آسيبي 

عظيم به نظام بين المللي مي دانند.

 ژاپن رزمناو تاكانامي را 
راهي درياي عمان كرد

دولت ژاپن يك رزمناو را ب��ه درياي عمان اعزام 
كرده است. هدف از اعزام ناو جنگي ژاپن به سوي 
آب هاي خلي��ج فارس و درياي عمان حفاظت از 
امنيت كش��تيراني تجارتي اعالم شده است. آبه 
شينزو نخست وزير ژاپن، اين اقدام را براي اقتصاد 
ژاپن حياتي ارزيابي كرده است. بخش زيادي از 
نفت مورد نياز ژاپن از اين منطقه تامين مي شود. 
رويترز نوشته، اعزام اين ناوجنگي با هدف تامين 
امنيت كشتيراني آزاد در آب هاي اين منطقه اعالم 
شده اس��ت. تقريبا تمام نيازهاي ژاپن به نفت از 
طريق خليج فارس تامين مي شود. ژاپن سومين 

قدرت اقتصادي بزرگ جهان است.

وضعيت اضطراري در 
پاكستان به علت هجوم ملخ ها

پاكستان ش��اهد هجوم مجدد ملخ هاست و خطر 
نابودي محصوالت كشاورزي، مناطق جنوبي آسيا 
را تهديد مي كند. گفته ش��ده، در اثر حمله ملخ ها 
بخش هاي وس��يعي از مناطق تحت كشت در اين 
كشور نابود ش��ده اند. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
فردوس عاش��ق آوان وزير اطالعات پاكس��تان، از 
بدترين هجوم ملخ ها در۲۰سال گذشته سخن گفته 
است. مشكل تامين خوراك و موادغذايي در ارتباط با 
نابودي مزارع، كشور پاكستان را با ۲۰۸ميليون نفر 
جمعيت تهديد مي كند. مهم ترين مواد خوراكي در 

پاكستان را گندم و حبوبات تشكيل مي دهد. 

ديدار خليل زاد با اشرف غني 
در كابل

زلمي خليل زاد فرستاده ويژه امريكا در امور افغانستان، 
با اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، ديدار كرد 
و او را در جريان رايزني اخيرش با طالبان درخصوص 
مساله آتش بس قرار داد. به گزارش اسپوتنيك، دفتر 
رياست جمهوري افغانس��تان اعالم كرده خليل زاد 
در اين ديدار تاكيد ك��رده كه در گفت وگو با طالبان 
پيش��رفت قابل مالحظه اي صورت نگرفته است. او 
ابراز اميدواري كرده ك��ه در اين خصوص نتيجه اي 
حاصل ش��ود. خليل زاد خطاب به رييس جمهوري 
افغانستان گفته: »منتظر پاسخ واضح و روشن طالبان 
بر اساس مكانيسم هاي عملي براي آتش بس يا كاهش 

چشمگير و بي وقفه خشونت هستيم.« 

بن سلمان در پي خريد 
منچستريونايتد

محمد بن س��لمان وليعهد عربس��تان س��عودي، 
همچنان نسبت به خريد باشگاه منچستريونايتد 
عالقه مند اس��ت و به دنبال خريد سهام اين باشگاه 
انگليسي است. اخيراً »وال استريت ژورنال« مدعي 
شده بود بن س��لمان در آستانه خريد سهام باشگاه 
نيوكاسل با پيشنهاد۳۴۰ميليون پوندي قرار دارد 
اما به نظر مي رس��د اولويت بن س��لمان همچنان 
خريد سهام منچستريونايتد است. وليعهد عربستان 
سال گذشته خواهان خريد سهام منچستريونايتد 
بود اما مالكان امريكايي اين باش��گاه به دليل نقش 
داشتن دولت عربستان در مرگ جمال خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد سعودي، پيشنهاد او را رد كردند.
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عكسروز

چهرهروز

جبر زمانه باعث مي شود افراد دوزيست شوند
كارگردان فيلم »دوزيست« معتقد است كه راه حل مشكالت در خود ماست و هيچ انتظاري از هيچ نهاد و ارگاني نبايد داشته باشيم. 
 برزو نيك نژاد به ايلنا مي گويد: حرف فيلم دوزيست حرف امروز جامعه است و شخصيت هاي اين فيلم همه آدم هايي هستند كه ما 
در اطراف مان در جامعه مي بينيم. ما در جامعه آدم هايي را داريم كه به جبر زمانه مجبور هستند دوزيست زندگي كنند زيرا اگر اينگونه 
نباشند، له مي شوند. وقتي ما از جبر صحبت مي كنيم يعني آنكه فرد مجبور است اينگونه زندگي كند و شايد قلبا موافق نباشد.  من راه حل 
همه چيز را در خود ما و جامعه مي دانم و هيچ انتظاري از هيچ نهاد و ارگاني ندارم. ما بايد از خودمان شروع كنيم زيرا آنها امتحان خود را 
پس داده اند. جامعه ما شامل آدم هايي است كه دورهم جمع شده اند بايد زخم هاي كهنه خود را دور بريزيم تا بتوانيم باهم گفت وگو كنيم. 

بازارهنر

»كاليگوال«دوبارهبهصحنهميرود
پ��س از اجراه��اي موف��ق و پرمخاطب 
تئاتر كاليگ��وال در س��ال هاي ۸۸ و ۹۴ 
اين نمايش��نامه  معروف از آلبر كامو به 
كارگرداني همايون غني زاده براي سومين 
ب��ار روي صحن��ه  تاالر وح��دت خواهد 
رفت.  »كاليگوال« اولين تئاتري بود كه 
توانست ميلياردي ش��ود و پس از آن در 
سال ۹۵ تئاتر »مي سي سي پي نشسته 

مي ميرد« ركورد اي��ن اس��تقبال را از آن خود كرد. 
كاليگوالي همايون غني زاده به يكي از آثار پرطرفدار 
و آش��ناي تماش��اگران تئاتر ايران تبديل ش��ده كه 
هميشه درخواست هاي بسياري براي اجراي مجدد 

آن وجود داشته اس��ت. صابر ابر، پانته آ 
پناهي ها و بابك حميديان تمرين هاي 
خود را براي نقش آفريني  آغاز كرده اند. 
همايون غني زاده در سال گذشته فيلم 
»مسخره باز« را روي پرده داشت كه در 
حضور بين المللي خود توانس��ت جايزه 
جشنواره جهاني ورش��و ۲۰۱۹ را نيز به 
دست آورد. پنجشنبه  گذشته نيز، جايزه  
بهترين خالقيت و استعداد درخشان در شب منتقدان 
و نويسندگان سينمايي به همايون غني زاده براي فيلم 
مسخره باز تعلق گرفت. كاليگوال از ارديبهشت سال 
۹۹ اجراهاي خود را در تاالر وحدت آغاز خواهد كرد.

تاريخنگاري

قتل نخستين رييس مجلس شوراي ملي
چهاردهم بهمن ۱۲۸۹ مرتضي قلي خان صنيع الدوله نخستين رييس مجلس 
شوراي ملي در چهارراه مخبرالدوله هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسيد. قاتالن كه 
۲كارگر روسي بودند بدون مجازات به سفارت روسيه تحويل داده شدند. صنيع الدوله 
پس از آنكه تحصيالتش را در آلمان به پايان رس��اند به ايران برگشت و به رياست 
اداره پست و گمرك منصوب ش��د. در همان سال يكي از نخستين كارخانه هاي 
نخ ريسي را در تهران به راه انداخت ولي به علت رقابت خارجي، اين كارخانه خيلي 
زود از ادامه فعاليت باز ماند. در ۱۷شعبان ۱۳۲۴ ه . ق. پس از افتتاح نخستين دوره 
مجلس شوراي ملي، صنيع الدوله به رياست آن انتخاب شد و در رجب ۱۳۲۵ از آن 
مقام استعفا كرد. از آن پس با سمت وزير ماليه در دو كابينه مشيرالسلطنه، وزير 
علوم و سرپرست وزارت فوايد عامه در كابينه ناصرالملك و نظام السلطنه شركت 
داشت. پس از دوره استبداد صغير و فتح تهران به دست مجاهدان در كابينه اول 
محمدولي سپهدار تنكابني به وزارت معارف و اوقاف منصوب شد. در كابينه دوم 
حسن مستوفي الممالك مقام وزارت ماليه را داشت. در همين دوره به دست يك 
گرجي تبعه روسيه و همدست روسش به قتل رسيد. مهدي قلي هدايت در كتاب 
»خاطرات و خطرات« درباره اين قتل مي نويسد: »قاتل صنيع الدوله ۲ نفر ارمني 
بودند كه براي او كار مي كردند، هر دو تبعه روس... تحريك از سپهساالر بود و هفت 
تير را در منزل او، سردار محي به آن ارمني ها داده است.« كسروي نيز پس از اين قتل 
در مورد دسته بندي ها و ترورهاي سياسي پس از فتح تهران و فرار محمدعلي شاه 
تعبير جالبي دارد. او مي نويسد: تا وقتي نوبت مبارزه واقعي و كشتن و كشته شدن 
بود، ستارخان و باقرخان و عده اي از ساده ترين و عامي ترين مردم با كمال رفاقت و 
يكرنگي پا به ميدان گذاشتند. اما وقتي نوبت به روشنفكران و اهل سياست رسيد، 

نهايت بي گذشتي و چشم تنگي را از خود به نمايش گذاشتند.   دار و دسته دموكرات 
به جلوداري تقي زاده و همفكران او از يك سو و دسته اعتدالي به رياست سپهساالر 
و ديگران از جانب ديگر به جاي در نظر گرفتن امروز و فرداي مملكت و كوش��ش 
در راه نهادينه كردن بنيان هاي سياسي و اجتماعي روي يكديگر تپانچه كشيدند. 
نتيجه؟ نمايش غم انگيز اين واقعيت تلخ كه ما اوال از سياست چيزي نمي فهميم 
و تنها به پيروزي فوري- و به هر قيمت- خود و نابودي رقيب مي انديشيم در ثاني 

براي رسيدن به اين پيروزي آماده فنا كردن همه چيز هستيم.

آغازآرامفجر
س��رانجام ۱۲ بهمن رس��يد و سي و 
هشتمين جش��نواره فيلم فجر شروع 
شد؛ جش��نواره اي كه حاشيه هايش 
زودت��ر از خودش ش��روع ش��ده بود 
و همين حاش��يه ها، امس��ال نه تنها 
برنامه هاي جش��نواره را دس��تخوش 
تغيير كرده بلكه حال و هواي متفاوتي 
به آن داده است. جشنواره سي وهشتم 

فيلم فج��ر به رس��م هر س��ال همزمان ب��ا دهه 
فج��ر و البته به دليل اتفاق ه��اي اخير پيش آمده 
در جامع��ه بدون افتتاحيه رس��مي ك��ه به قول 
دست اندركارانش هميش��ه يك آغاز باشكوه بود، 
شروع ش��د. هزينه برگزاري مراس��م افتتاحيه به 
عن��وان كمك س��ينماگران در هم��ان روز اول با 
حضور نمايندگاني از هالل احمر در پرديس ملت، 
به سيل زدگان سيستان و بلوچستان اهدا شد كه 
البته گفته شده بيشتر صرف خريد لوازم التحرير 
بچه ها خواهد شد. اين جشنواره از روز اول عالوه 
بر س��ينماهاي مختلف تهران، در چند شهر ديگر 
هم آغاز ب��ه كار كرد و با اس��تقبال خوبي هم كه 
مردم تهران از پيش خريد بليت ها كرده بودند، در 
هواي برفي و سرد اول هفته پايتخت، سينماهاي 
مردمي را پر كرد. با اين حال، قلب تپنده  جشنواره، 
س��ينماي رس��انه ها به عنوان مركز اصلي انتشار 
خبرها و نقدها و برگزاري نشس��ت هاي پرسش و 
پاسخ با سازندگان فيلم هاست. امسال كه سومين 

دوره دبيري ابراهيم داروغه زاده را در 
اين جشنواره پشت سر مي گذاريم باز 
هم پرديس س��ينمايي ملت ميزبان 
خبرنگاران و منتقدان ش��د تا به رغم 
درخواس��ت هايي كه براي تغيير اين 
مكان مطرح ش��ده بود، با اس��تناد به 
نظرس��نجي انجام شده، اين مجموعه 
سينمايي متعلق به شهرداري تهران 
كه حامي اصلي جش��نواره هم هست، با فاصله اي 
نه چندان زياد گوي سبقت را از برج ميالد بربايد؛ 
مخصوصا آنكه وعده داده شده بود نقص هاي اصلي 
پرديس ملت يعني اينترنت و پاركينگ رفع شود 
كه در مورد اولي بايد گفت سرعت اينترنت دقيقا 
در محلي كه بيشترين كار خبرنگاران و عكاسان در 
آنجا انجام مي شود يعني طبقه منفي دو كه سالن 
نشست ها در آن است، با ازدحام جمعيت بسيار كم  
مي شود و بايد ديد در روزهاي آينده وضعيت چطور 
پيش مي رود. اگرچه اين س��ومين دوره مديريت 
تيم فعلي بر جشنواره است اما در ساعت هاي اوليه 
نوعي بي نظمي در فضاي كلي كاخ جشنواره حاكم 
بود كه با نزديك شدن به سانس هاي پاياني شرايط 
باثبات تر  ش��د. يكي از اتفاق هاي مهم  اين دوره از 
جشنواره حذف مراسم فتوكال و فرش قرمز است 
كه گويا در ارتباط با حال و احوال اين روزها و تاكيد 
دبير جش��نواره بر اينكه جشنواره امسال رويكرد 

جشن ندارد، تصميم گيري شده است. 

سنگلجميزبانكمديميشود
نمايش كم��دي »عجيب الس��لطنه« به 
كارگرداني بهنود محمدي پور در تماشاخانه 
س��نگلج روي صحن��ه م��ي رود. كمدي 
»عجيب الس��لطنه« كه بر اساس متني از 
مرحوم علي بهروزنس��ب اس��ت، بهمن و 
اس��فند به كارگرداني بهنود محمدي پور 
در تماشاخانه سنگلج اجرا مي شود. فهيمه 
معين، مهيار احم��دي، علي اميرخليل، 

پدرام محمدي، ياسمن حسيني، سوزان صفانيا، مجيد 
اقبالي، غزل ميرزايي و امير رييسيان بازيگران اين نمايش 
هس��تند. همچنين س��اير عوامل »عجيب السلطنه« 

عبارتند از: نوازندگان: احسان ساماني منش 
و رامين عبدالهي، طراح صحنه و نور: علي 
ساساني نژاد، طراح لباس: الهام ميرباقري، 
طراح گريم: مرم��ر معتمدي دانا، عليرضا 
غديري، مجري گري��م: مصطفي كزازي، 
مشاور امور رسانه و تبليغات مجازي: سبا 
حيدرخاني، طراح پوستر و بروشور: سهيل 
درويش پرور، ياس��من حسيني، ساخت 
تيزر: سهيل درويش پرور و عكاس: مريم يونسي. كمدي 
»عجيب السلطنه« بهمن و اس��فند ۹۸ ساعت ۱۹در 

تماشاخانه سنگلج روي صحنه مي رود.

»زمستان/داخلي/خانهعروسك«رويصحنهميرود
تئاتر »زمستان/داخلي/خانه عروسك« 
ب��ه كارگرداني پ��گاه طبس��ي نژاد در 
تماشاخانه سمندريان سالن ايرانشهر 
به صحنه مي رود. در اين اثر نمايش��ي 
مريم پاليزبان، مجيد آقاكريمي، سهيال 
گلس��تاني، وحيد راد و داريوش موفق 
به ايفاي نقش مي پردازند. »زمس��تان/

داخلي/خان��ه عروس��ك« بر اس��اس 
نمايش��نامه »خانه عروس��ك« نوش��ته »هنريك 
ايبسن« توسط پگاه طبسي نژاد به نگارش درآمده 
اس��ت. مديرتوليد: حس��ن جودكي، مدير پروژه: 

ليال جعفري، دس��تيار اول كارگردان و 
برنامه ريز: طاها س��رايي، مشاور متن: 
محمد چرمش��ير، تكني��كال: يزدان 
تبري��زي و عليرضا موراييان، منش��ي 
صحن��ه: نيلوف��ر صمدي، ص��دا: كاوه 
عابدين، طراح صحن��ه: مرتضي فربد، 
ويديو: پريس��ا امين اللهي و مونا مقدم، 
طراح گرافيك: تويك زادوريان، عكاس: 
مونا مقدم و تويك زادوريان، مش��اور رسانه اي: آيدا 
اورنگ، س��اخت تيزرهاي تبليغاتي: مونا مقدم، پن 

استوديو ديگر عوامل اين اثر نمايشي هستند.

میراثنامه

غم جهان از خانه نشيني گردشگران چيني!
س��رعت باالي ش��يوع ويروس »كرون��ا«ي جديد و 
محدوديت هاي مسافرتي اعمال شده براي گردشگران 
چيني سبب شده تا »سي ان ان« در گزارشي به تاثير 
فقدان گردشگران چيني بر صنعت گردشگري جهاني 
بپ��ردازد. در اين گزارش با اش��اره ب��ه اينكه ويروس 
»كرونا« از زماني كه براي نخستين بار در ماه دسامبر 
س��ال ۲۰۱۹ در چين شناسايي ش��د، حدود ۹۰۰۰ 
نفر را مبتال كرده و جان بي��ش از ۲۰۰ نفر را گرفته، 
آمده اس��ت: در پي اين اتفاق كشورهاي بسياري در 
راستاي اقدامات پيشگيرانه سفر اتباع خود به چين 
را محدود ي��ا از ورود بازديدكنندگان چيني ممانعت 
كردن��د. اما به نظر مي رس��د با اينكه م��دت كمي از 
اجرا شدن سياس��ت هاي مسافرتي جديد مي گذرد، 
تاثيرات كم شدن گردشگران چيني در نقاط مختلف 
جهان مش��هود اس��ت. چين با افزايش ۴.۵ ميليون 
گردش��گر در س��ال ۲۰۰۰ به ۱۵۰ ميليون در سال 
۲۰۱۸، بزرگ ترين بازار گردش��گري خارجي جهان 
محسوب مي ش��ود و مي توان انتظار داشت كه منع 
خروج گردشگران چيني تاثير قابل توجهي بر بسياري 
از مقاصد گردشگري محبوب سراسر دنيا ايجاد كند. 
طبق آمار ارايه شده از سوي سازمان جهاني گردشگري 
)UNWTO(، چين همچنين با اختصاص دادن ۲۲۷ 
ميليارد دالر يا ۱۶ درصد از ۱.۷ تريليون دالر مخارج 
گردشگري بين المللي، بيشترين سهم مخارج صنعت 
گردشگري بين المللي را به خود اختصاص مي دهد. 
در پي ممنوعي��ت  اخير براي خارج ش��دن تورهاي 
گروهي چيني و تمامي هتل ها و بليت هاي رزرو شده 
چيني ها، فقدان گردشگران چيني بيش از هر نقطه 
ديگري در محدوده آسيا و اقيانوسيه احساس خواهد 
شد كه اس��تراليا نيز يكي از همين مقاصد محسوب 

مي شود. گردشگران چيني بزرگ ترين و باارزش ترين 
بازديدكنندگان خارجي شهر ساحلي »گلدكوست« 
استراليا محسوب مي ش��وند كه در سال ۲۰۱۹، ۱.۶ 
ميليارد دالر در اين منطقه خرج كردند. شهر ساحلي 
»گلد كوست« واقع در ايالت »كوئينزلند« استراليا، 
يكي از پربازديدترين مقاصد گردش��گري اس��تراليا 
محسوب مي شود. استراليا در سال ۲۰۱۹درمجموع 
ميزبان ۹.۴ گردش��گر بود كه ۷.۹۶ ميلي��ون آنها را 
شهروندان چيني با سود ۲۱.۹۵ ميليارد دالر تشكيل 
دادند. انتظار مي رود اين آمار در دهه روبرو با باال رفتن 
شمار شهروندان دارنده پاسپورت در چين، افزايش پيدا 
كند. اين درحالي است كه در حال حاضر بخش هايي از 
اروپا و قاره امريكا نيز فشار ناشي از فقدان گردشگران 
چيني را احس��اس مي كنند. يك سخنگوي شوراي 
مسافرت و گردشگري در گفت وگو با سي ان ان بيان 

كرد: »شيوع ويروس بيماري »سارس« براي اقتصاد 
جهاني خسارت ۳۰ الي ۵۰ ميليارد دالري به بار آورد. 
۱۶ ماه طول كشيد تا چين توانست صنعت گردشگري 
خود را به مرحله پيش از اين بحران برساند. اما اين بار 
دولت چين براي مقابله با شيوع اين ويروس آماده تر 
بود. چين نه  تنها اين بار در مقايس��ه با شيوع ويروس 
بيماري »س��ارس« سريع تر عمل كرد بلكه با جوامع 
بين المللي نيز شفاف تر و صريح تر ارتباط برقرار كرد. 
اگر به س��ال ۲۰۰۳ نگاه كنيم مي بينيم كه در طول 
بحران ويروس بيماري »س��ارس« اغلب س��فرها به 
تعويق افتادند. پس از پايان يافتن بحران »س��ارس« 
شمار سفرها به حالت قبلي بازگشت. مطمئنا تا چند 
ماه بازگشتن به حالت قبل براي كمپاني هاي كوچك تر 
دشوار بود، اما با گذشت زمان شرايط در سراسر جهان 

به حالت عادي بازگشت.«

ايستگاه

»انگل« و »جوجو خرگوش« 
برترين هاي نويسندگان امريكا

 »ساندنس« ۲۰۲۰ 
برندگانش را شناخت

انجم��ن نويس��ندگان 
امري��كا اس��امي برترين 
فيلمنامه هاي اقتباسي و 
غيراقتباسي جوايز ۲۰۲۰ 
را اعالم ك��رد. به گزارش 
ورايتي، س��اعتي پيش 
انجمن نويسندگان امريكا 
)WGA( طبق معمول 

در دو مراس��م هم زمان در دو بخش شرقي و غربي 
در لس آنجلس و نيويورك، برندگان جوايز ۲۰۲۰ 
خود را اعالم كرد. امس��ال در هفتاد و دومين دوره 
برگزاري اين جوايز، برندگان بزرگ شامل »انگل« و 
»جوجو خرگوش« در بخش سينما و »جانشيني« 
و »بري« در بخش تلويزيوني ش��دند. بونگ جون 
هو و جي��ن وون كه براي فيلم ك��ره اي »انگل« يا 
»پارازيت« جايزه بهترين فيلمنامه غيراقتباسي را 
از آن خود كردند، نامزدي چون »داستان ازدواج« 
را پشت سر گذاش��تند. در سخنان دريافت جايزه 
بونگ با تش��كر از اعضاي انجمن كه فيلمنامه را به 
صورت ترجمه شده خوانده اند براي توجه به ساختار 
داستان و تفاوت هاي ظريف ديالوگ ها تشكر كرد. 
وي گريزي هم به سياست هاي ترامپ زد و گفت: 
بعضي ها مرزها را بلندتر مي كنند. ما نويس��نده ها 
دوست داريم مرزها را خراب كنيم. تايكا وايتيتي 
برنده جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسي براي »جوجو 
خرگوش« نيز كه بر رقيب��ي چون »جوكر« غلبه 
كرد، از كتاب »آسمان محبوس« نوشته كريستين 
لوننس ياد كرد كه اين فيلمنام��ه با اقتباس از آن 
نوشته ش��ده است. وي همچنين از مادرش تشكر 
كرد كه اين كتاب را به او معرفي و وي را تشويق به 
خواندنش كرد. در بخش مستند نيز »مخترع: تالش 
براي خون در سيليكون ولي« به قلم الكس گيبني 

به عنوان برنده انتخاب شد. 

جشنواره فيلم مستقل 
س��اندنس ش��ب پيش 
برن��دگان ۲۰۲۰ خود را 
ش��ناخت و ۲ جايزه نيز 
به سينماي ايران داد. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
جشنواره فيلم ساندنس 
جايزه ب��زرگ داوران در 

بخش سينماي امريكا را به لي ايزاك چانگ براي 
فيلم »ميناري« اه��دا كرد و در بخش بين المللي 
فيلم »يلدا« مسعود بخشي را به عنوان بهترين فيلم 
انتخاب كرد. به صدف عسگري نيز براي »امتحان« 
به كارگرداني سونيا حداد جايزه ويژه هيات داوران 
براي بازيگري فيلم كوتاه اهدا شد. فيلم »ميناري« 
فيلمي نيمه خودزندگينامه اي نگاهي به زندگي 
كارگردان ك��ره اي امريكاي��ي دارد. ايتن هاوك و 
اعضاي هيات داوران وي در بخش رقابت فيلم هاي 
دراماتيك امريكا شامل جوروس واش وست مورلند 
و روديگو گارسيا جايزه بهترين كارگردان را به رادا 
بلنك براي فيلمي با عنوان »نسخه ۴۰ ساله« اهدا 
كردند. در تمجيد از اين فيلم داوران عنوان كردند: 
با اين فيلم تصور مي كنيد كه يك رپر، يك پدر يا 
مادر و يك كارگردان چهل و چند ساله در وجودتان 
داريد. در عين حال ۴ جايزه ويژه داوران اين بخش 
برندگانش را ش��ناخت و به گ��روه بازيگران فيلم 
»پادشاهان شهر افسون« درباره دوچرخه سواراني 
كه در خيابان هاي شهر بالتيمور كارهاي خطرناك 
مي كنند، جايزه داد. اليزا هيتمن كارگردان »هرگز 
به ندرت گاهي اوقات هميشه« هم براي نئوراليسم 
فيلمش برنده ش��د و جوزفين دكر جايزه مولف را 
براي »شرلي« دريافت كرد. جايزه فيلمنامه نويسي 
والدو سالت هم به ادسون اودا براي »۹ روز« اهدا شد. 

داور داربي ۹۱ مشخص شد

درپشتپردهانتخاباتفدراسيونفوتبالچهخبراست؟

ش��نيده ها حاكي از اين است كه بيژن 
حي��دري، ديدار ۲ تيم پرس��پوليس و 
استقالل را در هفته نوزدهم سوت خواهد 
زد. كميته داوران پس از بررس��ي هاي زياد و مقايسه 
مي��ان داوران بين المللي ليگ برت��ر، كميته داوران 
تصميم به انتخاب مجدد بيژن حيدري براي قضاوت 
داربي پايتخت گرفت تا وي يك بار ديگر قضاوت ديدار 
استقالل و پرسپوليس را تجربه كند. حيدري پيش از 
اين نيز در داربي ۸۵ به عنوان داور در مستطيل سبز 
حاضر شد. حيدر سليماني در اين مورد به ايسنا گفت: 
پس از افزايش اشتباهات داوران و فشار روي كميته، 
آقايان تصميم گرفتند به جاي فرصت به جوانان، دوباره 
به سمت داوران باتجربه رفته تا حداقل حرف و حديثي 
براي اين ديدار پيش نيايد. بيژن حيدري داور خوبي 
است و بارها خودش را اثبات كرده اما در اين بين داوران 
ملي با دو دهه سابقه قضاوت ناديده گرفته مي شوند 
و شايد تنها انگيزه داوري آنها حضور در اين مسابقه 
است. او افزود: به عنوان مثال داوراني مانند سيدمهدي 

سيدعلي و اشكان خورشيدي از جمله داوران برجسته 
داخلي ما هستند كه لياقت قضاوت در داربي را دارند 
البته اگر خورش��يدي تست را قبول مي شد. نبايد به 

دليل فشارها، رس��الت كميته داوران در بها دادن به 
داوران ملي فراموش شود و آنها براي چنين بازي هاي 

بزرگي فراموش شوند.

با گذشت شش روز از آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات 
فدراسيون فوتبال، تاكنون اسامي داوطلبان شركت 
در انتخابات اين فدراس��يون اعالم نش��ده اس��ت. 
فدراس��يون اعالم كرده كه قصدي ندارد در اين باره 
اطالع رس��اني كند. ثبت نام انتخابات فدراس��يون 
فوتبال براي پست رياست و هيات رييسه از هشتم 
بهمن آغاز شده و تا بيستم ماه جاري ادامه دارد. در 
اين مدت زمان داوطلبان باي��د فرم هاي الزم براي 
تكميل پرونده خود را از فدراسيون تهيه كنند و بعد 
از انجام مراحل قانوني مانند اخذ معرفي نامه از اعضاي 
مجمع، مدارك خ��ود را تحويل مس��وول ثبت نام 
بدهند. هر چند داوطلبان به علت تعطيالت رسمي 
فرصت زيادي براي تكميل مدارك خود نداشته اند، 
ام��ا در روزهاي گذش��ته نيز تع��دادي از داوطلبان 
توانستند مدارك خود را به بخش دبيركلي فدراسيون 
فوتبال برسانند و ثبت نام كنند اما ظاهرا قرار نيست 

اخبار ثبت نام كانديداها اطالع رساني شود. فدراسيون 
فوتبال ظاهرا عالقه اي براي شفاف س��ازي ندارد و 
به داليل نانوش��ته و ناگفته، فع��ال تصميم بر حفظ 
محرمانگي اخبار ثبت نام كانديداها گرفته است و قرار 
نيست مبادي رسمي اقدام به اعالم اسامي داوطلبان 
ثبت نامي كنند. هر چند س��ابقه نش��ان داده عدم 
شفاف سازي فدراسيون فوتبال در موضوعات مختلف 

نتيجه خوبي نداده و حرف و حديث ها پيرامون آن 
موضوع افزايش يافته است. با وجود سابقه نه چندان 
درخشان فدراسيون فوتبال در شفاف سازي و نشر 
اطالعات درس��ت و به موقع از بخش هاي مختلف، 
چرا فدراس��يون يك بار براي هميشه دست به كار 
نمي ش��ود و خودش مس��ووليت اطالع رساني را بر 
عهده نمي گي��رد؟ ش��ايد در بدبينانه ترين حالت، 
فدراسيون فوتبال با طرح اين قبيل موارد مانند حفظ 
محرمانگي، اهدافي را در س��ر مي پروراند كه چنين 
روي��ه اي را در پيش گرفته و گرنه چه دليلي ممكن 
است باعث محرمانه بودن اعالم اسامي كانديداهاي 
ثبت نامي ش��ده باشد. هنوز يك هفته ديگر تا پايان 
ثبت نام ها باقي مانده و قطعا روزهاي پاياني با اتفاقات 
مهمي همراه است و اگر اين روند در فدراسيون ادامه 
يابد، زمينه ساز سوءتفاهماتي خواهد شد كه تبعات 

آن فقط دامن فوتبال را خواهد گرفت.

ورزشي
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